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•• دبي-وام:

�أمر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
رعاه �هلل ب�شرف مبلغ �شتة ماليني درهم مكرمة من 
�شموه لدعم ذوي �الحتياجات �خلا�شة ومتكينهم من 
�مل�شاركة يف �لفعاليات و�لبطوالت �لريا�شية وغريها 
حم��ل��ي��ا و�إق��ل��ي��م��ي��ا ودول���ي���ا وحت��ف��ي��زه��م ع��ل��ى �لتميز 
�الأ���ش��وي��اء. ج��اء ذل��ك خالل  و�ل��ت��ف��وق كما نظر�ئهم 

�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ح�شور 
�لعامل  �م�س جانبا من فعاليات بطولة  مكتوم ظهر 
نادي  ي�شت�شيفها  �لتي  �الإعاقة  لذوي  �لقوة  لرفعات 
�حلادي  �ىل  �خل��ام�����س  م��ن  ب��ال��ف��رة  للمعاقني  دب���ي 
ع�����ش��ر م��ن �ب��ري��ل �جل�����اري. وق���د ت��ف��ق��د ���ش��م��وه لدى 
و�شوله �لنادي �شالة تدريب فريق �الإمار�ت �مل�شارك 
�لالعبني  ���ش��ح��ة  ���ش��م��وه �ىل  و�ط���م���اأن  �ل��ب��ط��ول��ة  يف 
جتري  �لتي  �ملناف�شات  خلو�س  �لعالية  وجهوزيتهم 
على ع�شرة �أوز�ن.                       )�لتفا�شيل �س19(

   

مهدي جمعة يك�صف ح�صاد زيارته:
هذا ما ا�شرتطته الواليات 
املتحدة لدعم تون�س ..!

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

موؤمتر  خ��الل   جمعة  �ملهدي  �ملوؤقتة   �لتون�شية  �حلكومة  رئي�س  �أك��د 
�شحفي عقده �أم�س �الأحد، �إثر عودته من  �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 

�أّن �لزيارة حّققت �أهد�فها �ملرجوة. 
من  �شل�شلة  يف  �شينطلق  �الثنني  �ليوم  من  بد�ية  �ّن��ه  جمعة  و�أ���ش��اف 
د�عيا   ، �ل��زي��ارة  نتائج  على  الإطالعهم  �لوطنية  ب��االأط��ر�ف  �للقاء�ت 
�الأزم���ة  ل��ت��ج��اوز  �ل��وط��ن��ي  "�حلو�ر  �إىل  ت��ون�����س  يف  �الأط�����ر�ف  خمتلف 
�لواليات  م��ع  للتعامل  ك��ب��رية  فر�شا  ه��ن��اك  �أن  معترب�  �الق��ت�����ش��ادي��ة، 

�ملتحدة و�لنفاذ �إىل �شوقها.
ودعا جمعة خمتلف �الأطر�ف يف تون�س �إىل �لتعاون الإخر�ج �لبالد من 
�الأزمة، م�شري� �إىل �أن �حلو�ر �لذي �أو�شلنا �إىل وفاق �شيا�شي يجب �أن 

يكون بنف�س �الآلية للو�شول �إىل وفاق لتجاوز �الأزمة �القت�شادية.
للتجربة  كبري�  دعما  �ملتحدة  للواليات  زيار�ته  لدى  مل�س  �نه  و�أو�شح 
للمناطق  تنمية  و�تفاقات  مالية  �إعانات  تلقيه  �إىل  �إ�شافة  �لتون�شية، 
�لد�خلية و�لت�شغيل مع وعود مبزيد �لتعاون لرفع �لتحديات �الأمنية 
�لتون�شية،  �الأمنية  �لتجهيز�ت  دعم  خالل  من  و�الإقليمية،  �لوطنية 
حتقيق  ب�شرورة  م�شروطا  ك��ان  �قت�شاديا  تون�س  دع��م  �أن  �إىل  م�شري� 

�الأمن و�ال�شتقر�ر وعدم �شرف �لقرو�س يف �ال�شتهالك. 
�الأمني  و�لتعاون  �الأمنية  �مل�شاألة  �إج��ر�ء حو�ر حول  مّت  �أنه  �إىل  و�أ�شار 
م�شلحة  وق��ال:ل��ن��ا  �مل��وج��ودة.  �ملخاطر  ���ش��وء  يف  �لتون�شي  �الأم��ري��ك��ي 
م�شركة يف مو�جهة هذه �ملخاطر وفيه �تفاق على مزيد من �لتعاون 
ومتكني قو�تنا �الأمنية و�لع�شكرية من جتهيز�ت"، و�أ�شاف �أن "�ل�شند 
�لكبري للتجربة �لتون�شية ال ينفي �شرورة �أن نعول على �أنف�شنا و�لقيام 

�لقانون". و�حر�م  �الن�شباط  ظل  يف  �لالزمة  "باالإ�شالحات 
)�لتفا�شيل �س15(

حممد بن ر��شد خالل ح�شوره جانباً من فعاليات بطولة �لعامل لرفعات �لقوة لذوي �الإعاقة )و�م(

ح�صر جانبا من فعاليات بطولة العامل لرفعات القوة لذوي الإعاقة 

حممد بن را�شد ياأمر ب�شرف �شتة ماليني درهم لدعم ذوي االحتياجات 
اخلا�شــة لتمكينهـم من امل�شـاركة يف الفعاليـات والبطـوالت الريا�شيـة

غارات جوية اإ�صرائيلية على قطاع غزة

نتنياهو يهدد بخطوات اأحادية �شد الفل�شطينيني 

•• دونيت�سك-اأ.ف.ب:

مباين  �الح��د  لرو�شيا  م��و�ل��ون  متظاهرون  �قتحم 
بالرو�شية و�حتلو�  �لناطق  �وكر�نيا  �شرق  ر�شمية يف 
مدينة  يف  �مل��ح��ل��ي��ة  �الد�رة  م��ك��ات��ب  خ���ا����س  ب�����ش��ك��ل 

دونيت�شك، ح�شب ما نقل مر��شلو فر�ن�س بر�س.
�لفي �شخ�س قرب مباين �الد�رة  وتظاهر �كرث من 
�مل��ح��ل��ي��ة يف دون��ي��ت�����ش��ك يف ح��ر����ش��ة ن��ح��و م��ئ��ت��ني من 
رو�شية  �عالما  �ملتظاهرون  ورف��ع  �ل�شرطة.  عنا�شر 
رو�شية(  م��دي��ن��ة  )دون��ي��ت�����ش��ك  عليها  ك��ت��ب  والف���ت���ات 

•• غزة-وكاالت:

غار�ت  ع��دة  �الإ�شر�ئيلية  �حلربية  �ل��ط��ائ��ر�ت  �شنت 
ت�شفر  �أن  دون  غ���زة  ق��ط��اع  �أه�����د�ف يف  ع��ل��ى  ج��وي��ة 
�ل�شحة  وز�رة  بح�شب  �إ���ش��اب��ات،  وق��وع  عن  منها  �أي 

باحلكومة �لفل�شطينية �ملقالة وم�شادر �أمنية.
�أطلقت  �الح��ت��الل  ط��ائ��ر�ت  �أن  �أم��ن��ي  وذك���ر م�شدر 
�شاروخني على �الأقل على �أر�س فارغة يف بلدة بيت 
حانون �شمال قطاع غزة مما �أ�شفر عن ن�شوب حريق 

كبري يف �ملكان متت �ل�شيطرة عليه.
�الإ�شر�ئيلي  �ل���ط���ري�ن  �أن  نف�شه  �مل�����ش��در  و�أ����ش���اف 
�لقطاع  و�شط  على  �أخ���رى  غ���ار�ت  ث��الث  �أي�شا  �شن 
وجنوبيه. و�أو�شح �شاهد عيان �أن �لغار�ت على جنوب 
يتبع  �أح��ده��م��ا  ت��دري��ب  م��وق��ع��ي  ��شتهدفت  �ل��ق��ط��اع 

و�الن�شمام  �ال�شتقالل  ح��ول  با�شتفتاء"  و"نطالب 
�ىل رو�شيا �و "لريحل حلف �شمال �الطل�شي.

150 �شخ�شا عن  ويف نهاية �لتظاهرة �نف�شل نحو 
�ملجموعة �ال�شا�شية وهاجمو� مبنى �الد�رة �ملحلية.

�ملتظاهرين  م��ن  ع��دد  �ل�شرطة متكن  ت��و�ج��د  ورغ��م 
م��ن دخ���ول �ملبنى و�ن��ت��زع �ح��ده��م �لعلم �الوك���ر�ين 

وو�شع مكانه �لعلم �لرو�شي.
من جهة ثانية هاجم متظاهرون مبنى تابعا الجهزة 
�المن �الوكر�نية يف مدينة لوغان�شك �لو�قعة �ي�شا 

يف �شرق �لبالد.

ل��شر�يا �لقد�س �جلناح �لع�شكري للجهاد �الإ�شالمي، 
وي��ت��ب��ع �الآخ����ر ل�����ك��ت��ائ��ب ع��ز �ل��دي��ن �ل��ق�����ش��ام �جلناح 

�لع�شكري حلركة حما�س يف مدينة خان يون�س.
ب��ا���ش��م جي�س �الحتالل  �ل��ن��اط��ق  �أع��ل��ن  م��ن ج��ان��ب��ه، 
�الإ�شر�ئيلي �أن �شالح �جلو ��شتهدف �أربعة مو�قع يف 
�لقطاع، الفتا �إىل �أن �الأهد�ف �أ�شيبت بدقة، معترب� 

ذلك رد�ً على �لهجمات �ل�شاروخية من غزة.
بنيامني  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي،  �ل����وزر�ء  رئي�س  ل��وح  �شيا�شيا 
�أحادية  خ���ط���و�ت  �شتنفذ  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  ب����اأن  ن��ت��ن��ي��اه��و، 
�ل�شلطة  توجه  على  رد�  �لفل�شطينيني  �شد  �جلانب 
�لفل�شطينية بطلب �الن�شمام �إىل 15 موؤ�ش�شة تابعة 
�جتماع  �فتتاح  ل��دى  نتنياهو  وق��ال  �ملتحدة.  ل��الأمم 
مبو��شلة  معنيون  "�إننا  �الأ�شبوعيام�س  �حلكومة 

�ملفاو�شات ولكن لي�س باأي ثمن.

عمال ينقلون �شناديق �القر�ع �ىل مقر�ت فرز �ال�شو�ت )� ف ب(تعزيز�ت من قو�ت �جلي�س و�الأمن �مل�شري تنت�شر جنوب م�شر 

�شوريون ي�شاعدون �مر�أة للخروج من منزلها �لذي ق�شفته قو�ت �لنظام بالرب�ميل �ملتفجرة يف حلب )رويرز(

•• عوا�سم-وكاالت:

ق���ت���ل خ��م�����ش��ة �أ����ش���خ���ا����س وج����رح 
ع�شر�ت نتيجة ق�شف بالرب�ميل 
�مل��ت��ف��ج��رة ع��ل��ى ح���ي �ل�����ش��ع��ار يف 
�ل�شد  ط��ري��ق  وح��ي  حلب  مدينة 
���ش��ي��ط��ر �جلي�س  ب��ي��ن��م��ا  ب����درع����ا، 
حاجزين  ع��ل��ى  �حل����ر  �ل�������ش���وري 

للنظام يف ريف حماة.
ث����الث ط���ائ���ر�ت حربية  و�أل���ق���ت 
�ألقت ت�شعة بر�ميل متفجرة على 
ب��ل��دة ع��ن��د�ن يف ري��ف ح��ل��ب، �أدت 
�إىل �شقوط �أربعة قتلى وعدد من 

�جلرحى.
�ل���ط���ائ���ر�ت �حلربية  �أل���ق���ت  ك��م��ا 
دو�ر  ع���ل���ى  م���ت���ف���ج���رة  ب����ر�م����ي����ل 
�جلزماتي و�أحياء هنانو و�ملدينة 
مدينة  يف  و�مل��َي�����ّش��ر  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة 
ح��ل��ب، وب��ل��د�ت د�رة ع��زة و�إع���ز�ز 
وت����ل ج��ب��ني ودوي�����ر �ل���زي���ت���ون يف 
ري���ف ح��ل��ب، وه���و م���ا �أ���ش��ف��ر عن 

دمار و��شع يف �الأحياء �ل�شكنية.
وت�شهد حلب وريفها حملة ق�شف 
ت�شتهدف  �حل���رب���ي  ب���ال���ط���ري�ن 
�الأح��ي��اء و�ل��ب��ل��د�ت �خل��ارج��ة عن 

�شيطرة �لنظام.
�إن �شالح  نا�شطون  درعا قال  ويف 
بر�ميل  �أل����ق����ى  �ل�������ش���وري  �جل�����و 

�ىل ذلك، قتل �شخ�شان يف �شقوط 
ق��ذي��ف��ة ه����اون ع��ل��ى د�ر �الوب����ر� 
�المويني  ���ش��اح��ة  م���ن  �ل��ق��ري��ب��ة 
يتو��شل  �ل���ت���ي  دم�������ش���ق  و����ش���ط 
����ش��ت��ه��د�ف �ح���ي���اء �خ�����رى منها 
�النباء  وك��ال��ة  بح�شب  ب��ق��ذ�ئ��ف، 

�لر�شمية �ل�شورية )�شانا(.
�ملر�شد يف بريد �لكروين  وق��ال 
����ش��ت�����ش��ه��د م����ا ال ي���ق���ل ع����ن 13 
�ال�شالمية  �لكتائب  من  مقاتاًل 
�ملقاتلة،  و�ل���ك���ت���ائ���ب  �مل���ق���ات���ل���ة 
�لكتائب،  ق���ادة  م��ن  �ث��ن��ان  بينهم 
�ث������ر �ن����ف����ج����ار ع����رب����ة يف �ح���ي���اء 
�جلاج  �شوق  يف  �ملحا�شرة  حم�س 
)�ل��������دج��������اج(، و�ل�����و�ق�����ع�����ة حتت 

�شيطرة مقاتلي �ملعار�شة.
مر�شح  �ل�شهد�ء  عدد  �ن  و�و�شح 
ع�شر�ت  وج���ود  ب�شبب  ل��الرت��ف��اع 
�مل��ف��ق��ودي��ن و�����ش���الء ل�����ش��ه��د�ء يف 

منطقة �النفجار.
�ل�شورية  �الن��ب��اء  وك��ال��ة  وذك����رت 
�لر�شمية �شانا �ن �شيارة �نفجرت 
�أثناء تفخيخها يف �شوق �جلاج يف 
مدينة حم�س، ما �دى �إىل مقتل 

�أعد�د منهم و�إ�شابة �آخرين.
وتقع �ل�شوق على �طر�ف �الحياء 
�لتي  ح��م�����س  و����ش���ط  �ل���ق���دمي���ة 

ي�شيطر عليها �ملقاتلون. 

م�صرع 13 مقاتال بانفجار يف حم�ص 

ق�شف حلب ودرعا واملعار�شة تتقدم يف حماة

•• القاهرة-يو بي اآي-اأ ف ب:

�مل�شرية،  �الأم���ن  �أج��ه��زة  �عتقلت 
�أ�شخا�س   10 �الأح���������د،  �م�������س 
بتهمة �لتخطيط الإعالن مدينة 
�ملن�شورة �إمارة ��شالمية وت�شكيل 

ميلي�شيات م�شلحة فيها.
�إع����الم م�شرية،  و���ش��ائ��ل  وق��ال��ت 
�لدقهلية متكنت من  �إن مباحث 
ينتمون  ����ش��خ��ا���س   10 �ع��ت��ق��ال 
ت�شعى  ك��ان��ت  �إرهابية"  ل�"خلية 
"�إمارة  �ملن�شورة  مدينة  الإع��الن 
ميل�شيات  وت�����ش��ك��ي��ل  �إ�شالمية" 
�شبط  مت  �أن��ه  و�أ�شافت  م�شلحة. 
خر�ئط ور�شوم للمن�شاآت �حليوية 
لت�شنيع  معدة  ومو�د  باملن�شورة، 
للتدريب  و�ر����ش���اد�ت  �مل��ت��ف��ج��ر�ت، 
�الأ�شلحة  و��شتخد�م  �لقتال  على 

�لنارية.
قتيالن  �شقط  �خ���رى  ج��ه��ة  م��ن 
لال�شتباكات  جت�����دد  يف  �الح������د 
�ل��ق��ب��ل��ي��ة يف حم���اف���ظ���ة ������ش����و�ن، 

•• كابول-وكاالت:

قالت �ل�شرطة وم�شوؤول �نتخابي 
�لطريق  على  م��زروع��ة  قنبلة  �إن 
ق��ت��ل��ت �ث���ن���ني م���ن �ل��ع��ام��ل��ني يف 
�الن��ت��خ��اب��ات �الأف��غ��ان��ي��ة ودم���رت 
�القر�ع  بطاقات  م��ن  �لع�شر�ت 
يف �شمال �أفغان�شتان �م�س �الأحد.

وم��������رت �ن����ت����خ����اب����ات �ل���رئ���ا����ش���ة 
�الأفغانية �أم�س �الول دون �أحد�ث 
حركة  تهديد  رغ��م  ك��ب��رية  عنف 

طالبان بتعطيلها.
ممن  �مل���ئ���ة  يف   60 ن��ح��و  و�أدىل 
باأ�شو�تهم  �الن��ت��خ��اب  لهم  يحق 
و�شفها  �ل���ت���ي  �الن���ت���خ���اب���ات  يف 
وغربيون  �أف�����غ�����ان  م�������ش���وؤول���ون 

بالناجحة.
�ىل ذلك قال م�شوؤولون يف جلنة 
�الأفغانية  �النتخابية  �ل�شكاوى 

يعلن  ـــري  ـــزائ اجل اجلــيــ�ــس 
م�شلحة  اإرهـــابـــيـــة  مــقــتــل 

•• اجلزائر-اأ.ف.ب:

�جلز�ئرية  �ل��دف��اع  وز�رة  �علنت 
قتلت  �جل��ي�����س  ق����و�ت  �ن  �الح����د 
��شالمية م�شلحة فجر �ل�شبت يف 
و�شبطت  �جلز�ئر  ب�شرق  جيجل 

ثالث قطع �شالح.
بيان  يف  �ل����دف����اع  وز�رة  وق���ال���ت 
�اللكروين  ن�شرته على موقعها 
�ن قو�ت �جلي�س متكنت يوم �أم�س 
�ل�شاد�شة  �ل�شاعة  �الول يف حدود 
مت�شيط  عملية  خ���الل  ���ش��ب��اح��ا، 
مبنطقة بوثابت يف والية جيجل 
�شرق �جلز�ئر(، من  كلم   350(
و��شرجاع  �إرهابية  على  �لق�شاء 
ب���ن���دق���ي���ت���ني �آل����ي����ت����ني م�����ن ن����وع 
ن�شف  وب��ن��دق��ي��ة  ك��ال���ش��ن��ي��ك��وف 
ك��م��ي��ة من  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �آل���ي���ة 

�لذخرية.
حول  م��ع��ل��وم��ات  �ي  ت���ق���دم  ومل 
نادر�  �نه  باعتبار  �الرهابية  هذه 
�ل�شالح،  يحملن  ن�شاء  يوجد  ما 
لكن ن�شاطهن يف �لغالب يكون يف 
كما  و�ال�شناد  �لدعم  جمموعات 

ت�شميها قو�ت �المن.

�مل�شتقلة �م�س �إن �للجنة تلقت ما 
ب�شاأن  �شكوى   1000 ع��ن  يزيد 
خروقات يف �النتخابات �لرئا�شية 
�لثالثة  �ملر�شحون  حت��دث  فيما 
�الوفر حظا للفوز يف �النتخابات 
�ل��رئ��ا���ش��ي��ة �الف��غ��ان��ي��ة، �م�����س عن 

ج��ن��وب م�����ش��ر، ب��ع��د ي��وم��ني من 
�مل��و�ج��ه��ات �ل��د�م��ي��ة �ل��ت��ي خلفت 
ح�شبما  ق��ت��ي��ال،   25 �الن  ح��ت��ى 

�فاد م�شوؤولون �منيون.
وجت���ددت �ال���ش��ت��ب��اك��ات ب��ني �بناء 
ق��ب��ي��ل��ة ب��ن��ي ه���الل ون��وب��ي��ني من 
�لتو�جد  رغ��م  �ل��د�ب��ودي��ة  عائلة 
�المني �ملكثف للجي�س و�ل�شرطة 

يف �ملحافظة �لتي تبعد نحو 900 
كم جنوب �لعا�شمة �لقاهرة.

وق����ال �مل�����ش��وؤول��ون �الم��ن��ي��ون �ن 
�شخ�شني قتال و��شيب 5 �خرون 

مع جتدد �ال�شتباكات �لعنيفة.
�ه��ايل يف  �ن  �مل�شوؤولون  و����ش��اف 
مو�قع �ال�شتباكات منعو� �شيار�ت 
�ل���و����ش���ول ونقل  �ال����ش���ع���اف م���ن 

تزوير  وحتى  وخمالفات  م�شاكل 
خ��ط��ري م��ق��ل��ل��ني م���ن جن���اح هذه 
�النتخابات، لكنهم حيو� حما�شة 
�الحد  �شوتو�  �ل��ذي��ن  �لناخبني 
تهديد  رغ������م  ك����ب����رية  ب������اع������د�د 

طالبان.

�ل�شد  ط��ري��ق  ح��ي  على  متفجرة 
ب���درع���ا ���ش��ب��اح �م�������س، مم���ا �أدى 
�آخرين  و�إ�شابة  طفل  مقتل  �إىل 

بجروح. 
وت��ت��ع��ر���س م��دي��ن��ة درع���ا لق�شف 
ع��ن��ي��ف يف �الأي�������ام �الأخ�������رية بعد 
على  �مل��ع��ار���ش��ة  مقاتلي  �شيطرة 
ح��و�ج��ز �ل�����ش��و�م��ع و���ش��ج��ن غرز 

�ملن�شية،  من  و�قر�بهم  �ملركزي 
وهي �حلي �لوحيد �لذي ت�شيطر 

عليه قو�ت �لنظام يف درعا.
ويف ريف حماة �أعلن مركز حماة 
�ل�شوري  �جل��ي�����س  �أن  �الإع���الم���ي 
حاجزين  ع���ل���ى  ����ش���ي���ط���ر  �حل������ر 
�لعمية  ح����اج����ز  ه���م���ا  ل���ل���ن���ظ���ام، 
�ل�شرقي وحاجز �جللمة  بالريف 

بالريف �ل�شمايل �لغربي، و�أ�شفر 
ذل����ك ع���ن م��ق��ت��ل �أك����رث م���ن 15 
�لنظام وتدمري  ق��و�ت  م��ن  ف��رد� 

عدد من �الآليات.
يف غ�شون ذلك قتل 13 مقاتال 
م��ع��ار���ش��ا ع��ل��ى �الق�����ل �م�������س يف 
�نفجار عربة مفخخة يف �الحياء 

�ملحا�شرة يف مدينة حم�س.

مقتل اثنني يف جتدد ال�صتباكات القبلية جنوب م�صر 

انفجار يقتل عاملني يف النتخابات ويدمر بطاقات اقرتاع اعتقال 10 اأ�شخا�س بتهمة التخطيط الإعالن املن�شورة اإمارة ا�شالمية 

مر�شحو الرئا�شة االأفغانية يتحدثون عن تزوير �جلرحى. و��شعل �خرون �لنري�ن 
يف �طار�ت �ل�شيار�ت.

�مل�شرية  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة  وك��ان��ت 
23 �شخ�شا  �علنت �ل�شبت مقتل 
�خرين   50 و��شابة  �الق��ل  على 
يف هذه �ال�شتباكات �لتي �ندلعت 

�جلمعة.
وق����ال �ل��ت��ل��ي��ف��زي��ون �ل��ر���ش��م��ي �ن 
�ر�شال  ق����ررت  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة 
�المنية  �ل��ت��ع��زي��ز�ت  م���ن  م��زي��د 
�ال�شتباكات،  ع���ل���ى  ل��ل�����ش��ي��ط��رة 
�لوزر�ء  رئي�س  زي���ارة  غ���د�ة  ذل��ك 
�لد�خلية  ووزي��ر  �بر�هيم حملب 

حممد �بر�هيم للمحافظة.
�لتلفزيون  بثها  لقطات  و�ظ��ه��ر 
�لر�شمي مدرعات للجي�س تنت�شر 

يف �شو�رع �ملحافظة �مل�شطربة.
وقالت وكالة �نباء �ل�شرق �الو�شط 
غا�شبني  �ه�����ايل  �ن  �ل��ر���ش��م��ي��ة 
قطعو� طريقا رئي�شيا يربط بني 
�حتجاجا  �أ���ش��و�ن  وج��ن��وب  �شمال 

على �الأو�شاع �ملتفجرة.

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:46            
الظهر.......    12:25  
الع�رص........   03:58   
املغرب.....   06:44  
الع�صاء......   08:14

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

االثنني -  7 ابريل    2014 م - 7 جمادى االخر   1435  العدد  11065  
Monday   7  April   2014  -  Issue No   11065

متظاهرون موالون ملو�شكو يقتحمون مباين حكومية �شرق اوكرانيا 
ع�شيان مدين بالتهديد والقوة يف بنغازي 

•• طرابل�ص-يو بي اأي:

�أجرب ن�شطاء موؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين مبدينة بنغازي �م�س �الأحد �ل�شكان 
وموؤ�ش�شات �لدولة على تنفيذ ع�شيان مدين و�لتوقف عن تاأدية �الأعمال 

�حتجاجا على تردي �الأو�شاع �الأمنية.
" ن�شطاء موؤ�ش�شات �ملجتمع  �أطلقت على نف�شها  �أن دعت جمموعة  وبعد 
�ملدين �إىل تنفيذ �لع�شيان تبني �أن �الإ�شتجابة لذلك مل تكن بحجم �لدعوة 
�لدولة و�جلامعات  و�إجبار موؤ�ش�شات  بالقوة  �الأمر  �إىل فر�س  ما دفعهم 
خدماتها.  تقدمي  ع��ن  و�لتوقف  مقار�تها  غلق  على  باملدينة  و�مل��د�ر���س 
باملدينة ليونايتد بر�س  �ملدين  �ملجتمع  قال م�شدر م�شتقل يف موؤ�ش�شات 
�نرنا�شونال �إن مطار بنغازي �أغلق فيما �أجرب م�شلحون طلبة �جلامعة 
على عدم �لدخول �إليها بينما وقعت �ملد�ر�س حتت �لتهديد لعدم �إ�شتقبال 

طالبها رغم �أن �لع�شر�ت منها فتحت �أبو�بها �أمام �لطلبة.

ــال  ــم اأع يف  ــى  ــرح وج قتلى 
ــراق  ــع ــال ــف مــتــفــرقــة ب ــن ع

•• بغداد-وام:

�أعلنت م�شادر يف �ل�شرطة �لعر�قية 
�لع�شر�ت  و��شابة  �م�س عن مقتل 
�لتي  �ملتفرقة  �لعنف  �عمال  جر�ء 
و�شملت  يوميا.  �ل��ع��ر�ق  ت�شهدها 
عنف  �أع��م��ال  �شهدت  �لتي  �ملناطق 
�لفلوجة  وم��دي��ن��ة  ب���غ���د�د  ���ش��م��ال 
وحم����اف����ظ����ة �الأن�������ب�������ار وم���دي���ن���ة 
�ل���رم���ادي وح���ي و���ش��م��ال وجنوب 
ق�شاء  وو�����ش����ط  ت���ك���ري���ت  م���دي���ن���ة 

�شامر�ء وكركوك. مو�لون لرو�شيا يقتحمون جهاز �الأمن �الإقليمي يف لوغان�شك. )� ف ب(

يـــزور  االأردن  مــلــلــك 
ــــاء  ــــع ــو االأرب ــك ــش ــو� م

•• عمان-يو بي اأي:

�الأردنية  �لعا�شمة  يف  �أعلن 
عمان، �م�س، �أن �مللك عبد�هلل 
عمل  بزيارة  �شيقوم  �لثاين، 
�الأرب���ع���اء. وقال  رو���ش��ي��ا  �إىل 
�مللك  �إن  �مل��ل��ك��ي،  �ل����دي����و�ن 
مباحثات  �شيجري  عبد�هلل 
م�����ع �ل���رئ���ي�������س �ل����رو�����ش����ي، 
�لتعاون  عالقات  على  تركز 
�الأو�شاع  وتطور�ت  �لثنائي، 

يف �ل�شرق �الأو�شط
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وزارة ال�شحة حتتفل باليوم العاملي للن�شاط البدين
��شتخدم  مبادرة  �ن  �ل�شحي  �لتعزيز  و  �لتثقيف  ب��اإد�رة  �ل�شحية  �ملثقفة 
مر�كز  �أطلقتها  �لتي  �مل��ب��ادرة  على  ��شتناد�  ت��اأت��ي  �أف�شل  ل�شحة  �ل���درج 
و  �لبدين  �لن�شاط  معدل  لزيادة  كو�شيلة  �الأمريكية  �الأم��ر����س  مر�قبة 
�لو�شول �إىل �ملعدل �ملطلوب منوهة �إىل �ن هذه �ملبادرة �شهلة وت�شتهدف 
من  �لكثري  �إىل  حتتاج  وال  �ملوظفني  هي  و  �ملجتمع  من  كبرية  �شريحة 
�ملو�رد وميكن �أن حتقق �لنتائج �ملرجوة. و�أ�شارت �إىل �نه كجزء من هذه 
�ملبادرة مت �عد�د وت�شميم ر�شائل توعوية بطريقة مبتكرة على �لدرج و 
�لكهربائي  �مل�شعد  من  بدال  ��شتخد�مه  على  �ملوظفني  لت�شجيع  خارجه 
و�ر�شال ر�شائل توعوية عن طريق �لربيد �الإلكروين للموظفني مبعدل 
ر�شالة و�حدة ملدة 12 �أ�شبوعا لت�شجيعهم على تبني هذ� �ل�شلوك ف�شال 

عن �إعد�د �إ�شتبيان لقيا�س مدى �إ�شتفادة �ملوظفني من هذه �ملبادرة. 

ممار�شتها يف �ملنزل ومبادرة بعنو�ن �أوقف �شيارتك بعيد� و �م�شي بهدف 
ت�شجع �ملوظفني على ممار�شة ريا�شة �مل�شي و�جر�ء عدد من �لفحو�شات 
�لدكتورة  وقالت   . �مل�شاحبة  �الأن�شطة  من  وغريها  للموظفني  �لطبية 
بوز�رة  �ل�شحي  و�لتعزيز  �لتثقيف  �إد�رة  مديرة  �شريف  حممد  ف�شيلة 
�لرئي�س  �خلطر  عامل  ب��اأن��ه  حاليا  يعرف  �ل��ب��دين  �خل��م��ول  �ن  �ل�شحة 
�لر�بع �مل�شبب للوفيات يف �لعامل حيث يت�شبب يف 25 باملائة من �شرطان 
30 باملائة  27 باملائة من �الإ�شابة بد�ء �ل�شكري و  �لثدي و �لقولون و 
�لعاملية  �ل�شحة  منظمة  �ح�شائيات  ح�شب  وذل��ك  �لقلب  �أم��ر����س  م��ن 
على  �ل�شدة  معتدل  �لبدين  �لن�شاط  مبمار�شة  �لبالغني  �أو���ش��ت  و�لتي 
�أي��ام يف  30 دقيقة خم�شة  �أي ما يعادل  �الأ�شبوع  150 دقيقة يف  �الأق��ل 
�الأ�شبوع �أو 75 دقيقة من �لن�شاط �لبدين �ملرتفع �ل�شدة و�لذي ي�شاهم 

يف تقليل خماطر �الإ�شابة باأمر��س �لقلب و �ل�شكري و �رتفاع �شغط �لدم 
و حت�شني �حلياة. و�أ�شافت �ن معظم �لبالغني ال ي�شلون �إىل هذ� �ملعدل 
�إىل قلة �لوقت و م�شاغل �حلياة و�ل��ذي ينعك�س �شلبا  حيث يعزون ذلك 
على �شحتهم مما يعر�شهم لالإ�شابة بزيادة �لوزن �أو �ل�شمنة وغريها من 
�الأمر��س . و�أو�شحت �لدكتورة ف�شيلة حممد �شريف �نه من خالل بع�س 
�ملمار�شات �لب�شيطة مثل ��شتخد�م �لدرج بدال من �مل�شعد و�يقاف �ل�شيارة 
بعيد� و�مل�شي ميكن زيادة معدل ممار�شة �لن�شاط �لبدين و�لو�شول �إىل 
�ملعدل �ملطلوب وبالتايل حتقيق �لفو�ئد �ل�شحية. كما �أطلقت �لوز�رة يف 
هذ� �ليوم مبادرة ��شتخدم �لدرج ل�شحة �أف�شل بهدف ت�شجيع �ملوظفني 
على ��شتخد�م �لدرج كروتني يومي بدال من �مل�شعد �لكهربائي كو�شيلة 
لزيادة معدل ممار�شة �لن�شاط �لبدين. ومن جانبها ذكرت نوف خمي�س 

•• دبي-وام:

نظمت وز�رة �ل�شحة مبقرها يف دبي �م�س �إحتفاال باليوم �لعاملي للن�شاط 
�لبدين �لذي يو�فق �ل�شاد�س من �بريل من كل عام وذلك حتت �شعار يف 
�حلركة �شحة و بركة . ياأتي �الإحتفال �لذي يقام للمرة �الأوىل بناء على 
�الإقليمي  �ملكتب  نظمه  �ل��ذي  �مل�شتوى  رفيع  �الإقليمي  �ملنتدى  تو�شيات 
 . �ملا�شي  فرب�ير  دب��ي  يف  �لبدين  �لن�شاط  لتعزيز  �ملتو�شط  �شرق  ل��دول 
حممد  يو�شف  �لدكتور  فيه  �شارك  �ل��ذي  �الحتفال  فعاليات  وت�شمنت 
موظفي  و  �مل�شت�شفيات  لقطاع  �مل�شاعد  �ل�شحة  وز�رة  وكيل  �ل�شركال 
ت��دري��ب عملي  �ج���ر�ء  �لفعاليات ومنها  و  �الأن�����ش��ط��ة  م��ن  ع���دد�  �ل����وز�رة 
�لتي ميكن  �لريا�شية  �الأن�شطة  للموظفني مع مدربة متخ�ش�شة حول 

�شيف بن زايد يتفقد القوة االإماراتية امل�شاركة يف قوات درع اجلزيرة يف مملكة البحرين ال�شقيقة

الهيئة الوطنية للموؤهالت تطلق دليل الوظائف وامل�شارات املهنية للكوادر الوطنية

•• اأبوظبي-وام:

جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  نقل 
�ل�����وزر�ء وزي���ر �ل��د�خ��ل��ي��ة حت��ي��ات ق��ائ��د �ل��وط��ن ���ش��اح��ب �ل�شمو �ل�شيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�أخيه �شاحب �ل�شمو 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
ز�يد  �ل�شيخ حممد بن  �شمو  �ول  و�لفريق  رع��اه �هلل  �ل��وزر�ء حاكم دبي 

�لقوة من �بناء �لوطن م�شيد� �شموه خالل ماأدبة �لغد�ء �لتي ت�شاركها 
�الإمار�تية  �ل��ق��وة  و�أف����ر�د  �شباط  و�إق����د�م  ب�شجاعة  �ل��ق��وة  منت�شبي  م��ع 
مملكة  يف  �الأ�شقاء  �إز�ء  �لوطني  بو�جبهم  �لقيام  على  �ل�شادق  وعزمهم 
يعلو  �شوت  وال  و�لعدل  �حلق  �إننا جميعا جند  �شموه  وق��ال  �لبحرين.. 
لدينا على ند�ء �لو�جب .. معربا �شموه عن فخره باأبناء �لوطن �لذين 
لبو� �لند�ء لن�شرة �الأ�شقاء و�لذود عن حق �الأبرياء يف �الأمن و�ال�شتقر�ر 
وردع �ملخربني و�إحباط خمططاتهم �الإجر�مية. وكان يف ��شتقبال �شموه 

للقوة  �مل�شلحة  للقو�ت  �لقائد �العلى  نائب  �بوظبي  �آل نهيان ويل عهد 
مملكة  يف   -7 �خلليج  �م��و�ج  �جلزيرة  درع  ق��و�ت  يف  �مل�شاركة  �الإمار�تية 
�لبحرين �ل�شقيقة. جاء ذلك خالل زيارة قام بها �شموه �م�س �ىل مقر 
�لقوة �الإمار�تية �مل�شاركة �شمن �تفاقية �لتعاون �مل�شرك لدول جمل�س 
�لتعاون �خلليجي يف مملكة �لبحرين موؤكد� �شموه فخر و�عتز�ز �شعب 
�لقوة من و�جب  به  �ملتحدة مبا تقوم  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  وحكومة 
تلك  يف  �لعاملني  �أح���و�ل  على  �شموه  و�ط��م��اأن  ��شيل.  ووط��ن��ي  �ن�شاين 

و�لوفد �ملر�فق له لدى و�شوله �ملنامة معايل �لفريق �لركن �ل�شيخ ر��شد 
بن عبد�هلل �آل خليفة وزير �لد�خلية يف مملكة �لبحرين �ل�شقيقة وعدد 
�مل�شتوى  وف��د رفيع  �ل��زي��ارة  �شموه خ��الل  ر�ف��ق  �ل�شباط. كما  كبار  من 
�شم �للو�ء نا�شر خلريباين �الأمني �لعام ملكتب �شمو نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء وزير �لد�خلية و�للو�ء �لركن خليفة حارب �خلييلي وكيل وز�رة 
�لد�خلية �مل�شاعد للمو�رد و�خلدمات �مل�شاندة و�لعميد جمعة هامل وعدد 

من �شباط وز�رة �لد�خلية.

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة وبح�شور معايل �ل�شيخة لبنى بنت خالد 
ومعايل  ز�يد  رئي�شة جامعة  �لدويل  و�لتعاون  �لتنمية  وزيرة  �لقا�شمي 
�لهيئة  �د�رة  جمل�س  رئي�س  �لعمل  وزي��ر  غبا�س  �شعيد  غبا�س  بن  �شقر 
�لوظائف  دليل  �ط��الق  حفل  �ل��ي��وم  �لهيئة  تقيم  للموؤهالت  �لوطنية 
�ملتحدة  �لعربية  �الم���ار�ت  دول��ة  يف  �لوطنية  للكو�در  �ملهنية  و�مل�شار�ت 
�م �الم��ار�ت يف حرم جامعة  �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك  يف قاعة �شمو 
ز�يد. ومن �ملقرر �ن يعلن معايل �شقرغبا�س �الإطالق �لر�شمي للدليل 
�لدليل  تطوير  يف  �لرئي�شية  �ل�شريكة  �جلهات  م�شوؤويل  كبار  بح�شور 
�مل����و�رد �لب�شرية  �ل��ط��الب��ي و�أق�����ش��ام  وك��ذل��ك م�����ش��وؤويل �الر���ش��اد �ملهني 

و�لتدريب. 
يعترب �لدليل �حدى �ملنتجات �ملبتكرة ملبادرة �أب�شر �لتي �طلقها �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�لتي 

�لوعي  رفع  يف  �شي�شاهم  ب�شكل  �لوظيفي  �بنائهم  م�شتقبل  مناق�شة  يف 
باأهمية م�شاركتهم يف �شوق �لعمل لبناء �قت�شاد  �ملو�طنني  بني �و�شاط 
�ملتميز و�لفريد من نوعه نتيجة  �ملنتج  ياأتي هذ�  وطني قوي. و�أ�شاف 
وموؤ�ش�شات  ر�شمية  وج��ه��ات  �أف���ر�د  بها  ق��ام  ك��ب��رية  وم�شاهمات  جل��ه��ود 
به  نفتخر  �ن  وعلينا  �لعالية  �لثقة  ي�شتحق  منتج  وه��و  عديدة  وطنية 
جميعا كاإجناز وطني. وذكر �نه يتوفر حاليا ن�شخة من �لدليل باللغة 
�لعربية و�شتتوفر ن�شخة منه باللغة �الجنليزية يف وقت الحق من هذ� 
�لعام كما �شيكون للدليل �شفحة �لكرونية �شمن موقع �لهيئة �لوطنية 
للموؤهالت وحتت مظلة موقع مبادرة �ب�شر بحيث ي�شتطيع جميع �فر�د 
و�أ���ش��اف كذلك مت تطوير  وق��ت ومكان.  �ي  �ملجتمع �حل�شول عليه يف 
�شملت  وفاعلة من عدد من �جلهات �حلكومية  قوية  �لدليل مب�شاركة 
وز�رة �شوؤون �لرئا�شة و�لهيئة �لوطنية للموؤهالت ووز�رة �لعمل ومركز 
للتوطني  �أبوظبي  وجمل�س  و�ملهني  �لتقني  و�لتدريب  للتعليم  �أبوظبي 

و�ملركز �لوطني للوثائق و�لبحوث..
 وي�شتهدف �لدليل فئات �مل�شتخدمني �لتالية: م�شوؤويل �الر�شاد �ملهني 

تهدف لزيادة �عد�د �لكو�در�ملو�طنة يف �شوق �لعمل. وقد مت تطوير�لدليل 
�هلل ومبتابعة  �لدولة حفظه  رئي�س  �ل�شمو  برعاية كرمية من �شاحب 
حثيثة من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل وبدعم ال حمدود من 
�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 
�شوؤون �لرئا�شة. ويعترب �لدليل �الأول من نوعه يف �لدولة وعلى م�شتوى 
2021 �لتي  منطقة �خلليج وقد ��شتلهمت فكرته من روؤية �الإم��ار�ت 
تعترب خريطة طريق وطنية لتحقيق �لتنمية �الجتماعية و�القت�شادية 
يف �لدولة لغاية عام 2021. وبهذه �ملنا�شبة قال �شعادة �لدكتور ثاين 
�الأد�ة  �لدليل  ي�شكل  للموؤهالت  �لوطنية  للهيئة  �لعام  �ملدير  �ملهريي 
�لرئي�شية لتقدمي �مل�شورة �ملهنية لطلبة �ملد�ر�س و�جلامعات وتوجيههم 
�شوق  يف  للوظائف  توؤهلهم  �لتي  و�الكادميية  �ملهنية  �لتخ�ش�شات  نحو 
�لعمل مبا يتو�فق مع �خلطة �ال�شر�تيجية للدولة وحتديد م�شار�تهم 
�لدليل  ويعترب  �جلامعة  قبل  م��ا  �ىل  ت�شل  مبكرة  مرحلة  يف  �ملهنية 
�الد�ة �الر�شادية �لوحيدة �لتي ميكن جلميع �أولياء �المور ��شتخد�مها 

و�جلهات  �الأم����ور  و�أول���ي���اء  و�ملتعلمني  و�ل��ت��دري��ب  �لتعليم  وم��وؤ���ش�����ش��ات 
و�لقطاعات  و�مل���وظ���ف���ني  �الع���م���ال  و�أ����ش���ح���اب  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  و�ل��ه��ي��ئ��ات 
�ملو�رد  وم���در�ء  �لتوظيف  ووك���االت  �حلكومية  و�لهيئات  �القت�شادية 
�لب�شرية. يذكر �أن نتائج �الأبحاث و�لدر��شات �لكثرية �لتي مت �جر�وؤها 
�أفرزت حتديد عدد خم�شة  �ثناء مرحلة �لتح�شري العد�د هذ� �لدليل 
قطاعات �قت�شادية حيوية توفر فر�س عمل للكو�در �ملو�طنة يف �لدولة 
وهي م�شادر �لطاقة و�المد�د و�لنقل و�ملر�فق و�لبنية �لتحتية و�لبناء 
�لدولة  بناء قدرة  �لقطاعات يف  .. و�شت�شاهم هذه  و�لتعمري و�لت�شنيع 
على �ملناف�شة �لدولية و�ال�شتد�مة �القت�شادية يف �مل�شتقبل . ومت كذلك 
للكو�در  وج��اذب��ة  وم�شتد�مة  حيوية  وظيفية  155عائلة  ع��دد  حتديد 
�ملو�طنة حيث مت تخ�شي�س تو�شيف وظيفي لكل من هذه �لعائالت يف 
�لدليل.. و�لتو�شيف �لوظيفي ي�شبه و�شف مهام �لعمل ويت�شمن ح�شر 
�ملعارف  وكذلك  �ملوظف  من  �ملطلوبة  و�مل��وؤه��الت  �لرئي�شية  للو�جبات 
عائلة  لكل  �مل�شتقبلية  و�الآف��اق  �لرو�تب  و�خل��رب�ت وموؤ�شر�ت  و�ملهار�ت 

وظيفية.

مالية الوطني االحتادي تناق�س م�شروع قانون احتادي بتعديل قانون مكافحة جرائم غ�شل االأموال

الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية تعرف موظفي وزارة الرتبية بقانون املوارد الب�شرية والئحته التنفيذية

•• دبي-وام:

و�ل�شناعية  و�القت�شادية  �ملالية  �ل�شوؤون  جلنة  ناق�شت 
�لذي  �جتماعها  خ���الل  �الحت����ادي  �ل��وط��ن��ي  للمجل�س 
بدبي  للمجل�س  �لعامة  �الأم��ان��ة  مقر  يف  �م�س  عقدته 
�للجنة  رئي�س  �لظاهري  ر��شد  �شلطان  �شعادة  برئا�شة 
م�شروع قانون �حتادي بتعديل �أحكام �لقانون �الحتادي 
غ�شل  ج��ر�ئ��م  مكافحة  ���ش��اأن  يف   2002 ل�شنة   4 رق��م 
�لهدف  ت��ن��اول  ع��ر���س  على  �للجنة  و�طلعت  �الأم����و�ل. 
طرحها  �لتي  و�ملعاجلة  و�أ�شبابه  �لقانون  م�شروع  من 
�الي�شاحية  �ملذكرة  �أك��دت  حيث  �الجتماعية  و�لنتائج 
�أن يدعم عملية  �شاأنه  �لتعديل من  �أن  �لقانون  مل�شروع 
ومكافحة  �الأم�����و�ل  غ�شل  م��و�ج��ه��ة  منظومة  حت��دي��ث 
�لدولية من خالل  باملعايري  �الإره��اب و�اللتز�م  متويل 

�ملايل  �ل��ع��م��ل  جم��م��وع��ة  ت��و���ش��ي��ات  متطلبات  ��شتيفاء 
�للجنة  وناق�شت  �لعاملية.  �ملمار�شات  الأف�شل  وتطبيقا 
و�لتاأمينات  للمعا�شات  �لعامة  �لهيئة  �شيا�شة  مو�شوع 
طرحت  �ل��ذي��ن  �لهيئة  ممثلي  بح�شور  �الج��ت��م��اع��ي��ة 
ب�شكل  عليها  وردو�  �ال�شتف�شار�ت  بع�س  �للجنة  عليهم 
�إىل  تقريرها  �عتماد  تاأجيل  �للجنة  �رت���اأت  وق��د  و�ف 
علي  من  كل  �شعادة  �الجتماع  ح�شر  �ل��ق��ادم.  �الجتماع 
عي�شى �لنعيمي مقرر �للجنة و�أحمد عبد�هلل �الأعما�س 
وحممد �شعيد �لرقباين و�أحمد حممد �لعمري �أع�شاء 
�مل�شاعد  �لعام  �الأم��ني  دروي�س  بن  وعبد�لعزيز  �للجنة 
للجان و�جلل�شات. كما ح�شر من �لهيئة �شعادة حممد 
�شيف خلفان �لهاملي �ملدير �لتنفيذي لال�شتثمار رئي�س 
جلنة �لهيئة �لعامة للمعا�شات و�لتاأمينات �الجتماعية 

وعدد من �مل�شوؤولني يف �لهيئة.

•• دبي-وام:

تعريفية  ور�شة  �حلكومية  �لب�شرية  للمو�رد  �الحت��ادي��ة  �لهيئة  عقدت 
�خليمة  ر�أ����س  مبنطقة  و�لتعليم  �لربية  وز�رة  موظفي  م��ع  نقا�شية 
�لهيئة مطلع  �أطلقتها  �لتي  �لقانونية  �لزيار�ت  �لتعليمية �شمن حملة 
�ل������وز�ر�ت و�جلهات  ت��وع��ي��ة وت��ع��ري��ف م��وظ��ف��ي  ب��ه��دف   2013 �ل��ع��ام 
�الحتادية  �حلكومة  يف  �لب�شرية  �مل���و�رد  لقانون  �خلا�شعة  �الحت��ادي��ة 
و�لالئحة  �لقانون  يف  �ل���و�ردة  و�لقو�عد  باالأحكام  �لتنفيذية  والئحته 
و�شيا�شات �ملو�رد �لب�شرية �ملرتبطة بهما �الأمر �لذي ي�شهم ب�شكل كبري 
وروؤية  �الحتادية  �حلكومة  يف  �لب�شرية  �مل��و�رد  ��شر�تيجية  حتقيق  يف 
و�أكدت  �ملقبلة.  �ل�شبعة  لالأعو�م  �لوطنية  و�أجندتها   2021 �الإم��ار�ت 
�لب�شرية  �مل���و�رد  �شيا�شات  لقطاع  �لتنفيذية  �مل��دي��رة  �ل�شويدي  عائ�شة 
باالإنابة يف �لهيئة �أن �لور�شة �لتي عقدتها �لهيئة موؤخر� يف مقر منطقة 
ر�أ�س �خليمة �لتعليمية تاأتي �شمن �شل�شلة ور�س وزيار�ت ميد�نية تعتزم 
�لهيئة تنفيذها يف �لوز�ر�ت و�جلهات �الحتادية و�ملناطق �لتابعة لها على 
م�شتوى �لدولة خالل �لفرة �ملقبلة �نطالقا من حر�شها على دعم تلك 
�جلهات وتعزيز �شبل �لتو��شل �لفعال معها بغية �شمان �لتطبيق �ل�شليم 
ل�شيا�شات وت�شريعات و�أنظمة �ملو�رد �لب�شرية ال �شيما �لقانون والئحته 

�لتنفيذية و�الأنظمة �ملرتبطة بهما.
منطقة  موظفي  من   120 قر�بة  �لور�شة  من  ��شتفاد  �أن��ه  و�أو�شحت   

ر�أ�س �خليمة �لتعليمية ومدر�ء ومعلمي �ملد�ر�س �لتابعة للمنطقة وكان 
�لهدف منها �لوقوف على مدى �لتز�م م�شوؤويل وخمت�شي �إد�ر�ت �ملو�رد 
�لب�شرية باأحكام قانون �ملو�رد �لب�شرية يف �حلكومة �الحتادية والئحته 
بهما  �ملرتبطة  �لب�شرية  �مل���و�رد  وت�شريعات  �أنظمة  وكذلك  �لتنفيذية 

ون�شر �لوعي �لقانوين بني موظفي �ملنطقة. 
وق��ال��ت �أن �ل��ور���ش��ة ���ش��ه��دت ت��ف��اع��ال ك��ب��ري� م��ن ق��ب��ل م��وظ��ف��ي �ملنطقة 
ومتحورت �أ�شئلتهم حول عدد من �ملو�شوعات منها: بدل �ل�شكن �لعالوة 
�لدورية �لرقيات �الإجازة �ل�شنوية و�لقو�نني �ملنظمة لها و�إجازة �لو�شع 
و�إجازة مر�فقة مري�س و�الإجازة بدون ر�تب و�آلية �حت�شاب بدل �خلربة 
�الأد�ء  �إد�رة  نظام  ح��ول  �لقانونية  �الي�شاحات  م��ن  جملة  ع��ن  ف�شال 
ر�شميا  �إط��الق��ه  �لهيئة ومت  �أع��دت��ه  �ل��ذي  �الحت��ادي��ة  ملوظفي �حلكومة 
30 زيارة ميد�نية يف  2012. وكانت �لهيئة قد نفذت قر�بة  يف �لعام 
�لقانونية خالل  �ل��زي��ار�ت  �ل���وز�ر�ت و�جل��ه��ات �الحت��ادي��ة �شمن حملة 
�لعام 2013 موؤكدة �أنها على �أمت �ال�شتعد�د لتقدمي �ملزيد من �لدعم 
و�مل�شاندة لتلك �جلهات فيما يتعلق بتطبيق �شيا�شات وت�شريعات �ملو�رد 
�لب�شرية يف �حلكومة �الحتادية �الأمر �لذي يتجلى من خالل ت�شكيلها 
لفريق �ال�شت�شار�ت �لقانونية يف �لهيئة �لعام 2010 وتخ�شي�شها عدة 

قنو�ت ال�شتقبال �ال�شتف�شار�ت و�ال�شت�شار�ت �لقانونية. 
على �شعيد مت�شل �أطلقت �لهيئة �أو�خر �لعام 2013 برنامج �لتدريب 
�لب�شرية يف خطوة  �ملو�رد  �لتنفيذية لقانون  �الإلكروين على �لالئحة 

موظفي  جميع  ب��ني  �شليمة  قانونية  ثقافة  خلق  على  حر�شها  جت�شد 
�حلكومة �الحتادية على �ختالف �إد�ر�تهم وقطاعاتهم وبهدف �لتوعية 
وتعديالته  �الحت��ادي��ة  �حلكومة  يف  �لب�شرية  �مل���و�رد  بقانون  و�لتثقيف 
والئحته �لتنفيذية وبع�س مو�ده �لتي يكرث �ل�شوؤ�ل عنها من موظفي 

�حلكومة �الحتادية. 
وعمدت �لهيئة �إىل �إتاحة �لربنامج جلميع موظفي �لوز�ر�ت و�جلهات 
�الحتادية �خلا�شعة لقانون �ملو�رد �لب�شرية والئحته �لتنفيذية وخ�شو�شا 
موظفي �إد�ر�ت �ملو�رد �لب�شرية و�لباحثني و�لتنفيذيني �لقانونيني عرب 
موقع �لهيئة �الإلكروين ليت�شنى لهم �الطالع على �ملعلومات و�الإجابات 
�إذ يوفر �لربنامج مناذج ومعلومات  عن �لت�شاوؤالت �لتي يحتاجون لها 
ح�شب �لالئحة �لتنفيذية لقانون �ملو�رد �لب�شرية من خالل نظام عر�س 
�حلالة و�شرب �الأمثلة عليها يف �أمور تتعلق باإجر�ء�ت �لوظيفة �لعامة 
�لتعيني و�لنقل و�لندب و�لرقية و�الإج��از�ت وغريها من �الأمور  مثل 
ما  �أهم  �أن  �إىل  �لهيئة  و�أ�شارت  �الحتادية.  تهم موظفي �حلكومة  �لتي 
مييز �لربنامج �الإلكروين هو �شعيه �إىل تقدمي �ملعلومة ب�شكل م�شوق 
يك�شر �جلمود يف �ملادة �لقانونية مع تب�شيط يف �لطرح و�ملحتوى م�شتند� 
�ل�شنو�ت  خ��الل  �لهيئة  �إىل  �ل���و�ردة  �لقانونية  و�حل���االت  �الأ�شئلة  �إىل 
�الأخرية. ي�شار �إىل �أن �لربنامج �الإلكروين ينق�شم �إىل م�شتويني �الأول 
مبتدئ ويحتوي على 20 �شوؤ�ال و�لثاين متقدم وفيه قر�بة 80 �شوؤ�ال 

وحالة در��شية. 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2014/02/20م    �ملودعة حتت رقم:  206502 
  تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   

   با�ش��م:  �شريت�س �شي�شكو �شيكيورتي بي تي ئي �إل تي دي 
   وعنو�نه:20 جاالن �أفيفي، �شريت�س �شي�شكو �شنر، �شنغافورة 409179، �شنغافورة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�إد�رة  خ������دم������ات  ك������ودي������ع������ة؛  �ل����ث����م����ي����ن����ة  �الأ�������ش������ي������اء  ح����ف����ظ  �ل���������ود�ئ���������ع؛  ح����ف����ظ  خ������دم������ات  ت�����وف�����ري 

 �لنقد؛ توفري خدمات �ملعلومات و�مل�شورة و�ال�شت�شار�ت للخدمات �شالفة �لذكر. 
 �لو�ق�عة بالفئة:  36 

و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من جمموعة من عالمتني. �لعالمة �الأوىل يف �ملجموعة تتكون من ثالثة 
 "MACHINE" "METHOD" �أو  "MAN" �أو  ترو�س رمادية �للون مع و�حدة من �لكلمات 
فوقهم،  م��رّك��ب��ة  �الأزرق  ب��ال��ل��ون  د�ئ���رة  م��ع  ت��ر���س،  ك��ل  �الأ���ش��ود �شمن  ب��ال��ل��ون  �الإجن��ل��ي��زي��ة  باللغة  مكتوبة 
من  تتكون  �ملجموعة  يف  �لثانية  �ل��ع��الم��ة  منت�شفها.  يف   "M" �لكبري  �لالتيني  �حل���رف  على  وحت��ت��وي 
ثالثة ترو�س مع و�حدة من �لكلمات "MAN" �أو "METHOD" �أو "MACHINE" مكتوبة 
 "M" باللغة �الإجنليزية �شمن كل تر�س، مع د�ئرة مرّكبة فوقهم، وحتتوي على �حلرف �لالتيني �لكبري

 يف منت�شفها. وال نطالب باحلق يف �الألو�ن يف �لعالمة �لثانية يف �ملجموعة. 
 �ال�ش��ر�طات:   

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ :2014/02/20م    �ملودعة حتت رقم:  206503 
  تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   

   با�ش��م:  �شريت�س �شي�شكو �شيكيورتي بي تي ئي �إل تي دي 
  وعنو�نه:20 جاالن �أفيفي، �شريت�س �شي�شكو �شنر، �شنغافورة 409179، �شنغافورة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لنقل  خدمات  توفري  و�لر�شائل؛  �مل�شتند�ت  وت�شليم  ��شتالم  �لب�شائع(؛  �أو  �لر�شائل  )نقل  �لنقل  خدمات 
�ملادي للب�شائع  �مل�شتند�ت بو��شطة مندوب؛ �لنقل �ملحرو�س لالأ�شياء �لثمينة؛ �لتخزين  �ملحرو�س؛ ت�شليم 
�أو �ملعلومات؛ �لتخزين �ملادي للبيانات �أو �مل�شتند�ت �ملحفوظة �إلكرونيا؛ توفري خدمات �ملعلومات و�مل�شورة 

و�ال�شت�شار�ت للخدمات �شالفة �لذكر.
�لو�ق�عة بالفئة:  39

و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من جمموعة من عالمتني. �لعالمة �الأوىل يف �ملجموعة تتكون من ثالثة 
 "MACHINE" "METHOD" �أو  "MAN" �أو  ترو�س رمادية �للون مع و�حدة من �لكلمات 
مكتوبة باللغة �الإجنليزية باللون �الأ�شود �شمن كل تر�س، مع د�ئرة باللون �الأزرق مرّكبة فوقهم، وحتتوي 
ترو�س  تتكون من ثالثة  �ملجموعة  �لثانية يف  �لعالمة  "M" يف منت�شفها.  �لكبري  �لالتيني  على �حلرف 
باللغة  مكتوبة   "MACHINE" �أو   "METHOD" �أو   "MAN" �ل��ك��ل��م��ات  م��ن  و�ح����دة  م��ع 
"M" يف  �لكبري  �لالتيني  �حل��رف  على  وحتتوي  فوقهم،  مرّكبة  د�ئ��رة  مع  تر�س،  كل  �شمن  �الإجنليزية 

منت�شفها. وال نطالب باحلق يف �الألو�ن يف �لعالمة �لثانية يف �ملجموعة.
�ال�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  7  ابريل 2014 العدد 11065
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الطوارئ على
 مدار24 �صاعة

حرم رئي�س النيجر ت�شيد مب�شاهمات االمارات االن�شانية يف الكثري من دول العامل
•• ابوظبي-وام: 

�����ش���ادت �ل�����ش��ي��دة ع��ائ�����ش��ة ح���رم ف��خ��ام��ة حم��م��د ي��و���ش��ف��و رئي�س 
يف  �لطيبة  للحياة  غ���وري  منظمة  رئي�شة  �لنيجر  ج��م��ه��وري��ة 
دولة  بها  ت��ق��وم  �ل��ت��ي  �ل��ع��دي��دة  �الن�شانية  بامل�شاهمات  �لنيجر 
�المار�ت بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
وثمنت  �ل��ع��امل.  دول  م��ن  �لكثري  يف  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
�لعامة  �الم��ان��ة  مقر  �ىل  �م�����س  زي��ارت��ه��ا  خ��الل  عائ�شة  �ل�شيدة 
وم�شاعد�ته  �الحمر  �لهالل  جهود  �بوظبي  يف  �الحمر  للهالل 
لها  �مل�شهود  �جلهود  وه��ي  �لنيجر  بجمهورية  �ملحتاجة  للفئات 

�ن حكومة بالدها تعمل من جانبها على بر�مج وقائية ملكافحة 
�الن�شانية  �جلهات  م�شاعدة  �ىل  حتتاج  ولكنها  �ملالريا  بعو�شة 
م��ن جانبه رحب  �الح��م��ر.  �ل��ه��الل  هيئة  وم��ن �شمنها  �لدولية 
�شعادة حميد ر��شد �ل�شام�شي بال�شيدة عائ�شة .. و�بدى ��شتعد�د 
عرب  �شو�ء  �ل�شحي  �ملجال  يف  �مل�شاعدة  لتقدمي  �الحمر  �لهالل 
ت��وف��ري �الم�����ش��ال و�الدوي�����ة �ل��الزم��ة ل��ع��الج ح���االت �مل��الري��ا �أو 
غريها من �المر��س �ل�شائعة و�لتى توؤثر يف �الطفال على وجه 
�خل�شو�س. و��شتعر�س �جلانبان جماالت �لتعاون و�لتن�شيق بني 
�آليه  وف��ق  �لنيجر  بجمهورية  �ملعنية  و�جل��ه��ات  �الحمر  �لهالل 

حتقق �لدعم و�مل�شاعدة �ملالئمة للمحتاجني لها. 

يف كامل قارة �فريقيا. وقدمت �ل�شيدة عائ�شة خالل لقائها مع 
للم�شاعد�ت  �لعام  �الم��ني  نائب  �ل�شام�شي  ر��شد  حميد  �شعادة 
�لدولية باالنابة �شرحا عن �هد�ف منظمة غوري للحياة �لطيبه 
�ملتمثلة يف تخفي�س حالة �لفقر �لتى تعاين منها قطاعات و��شعة 
من �ل�شعب يف �لنيجر. وتهتم �ملنظمة مبجاالت �لربية و�لتعليم 
وحمو �المية وحماية �لبيئة وت�شجيع ��شتخد�م �لطاقات �لبديلة 
ومقاومة �لت�شحر ��شافة �ىل �مل�شاهمة يف توفري فر�س �لعالج 
وطرحت  و�لن�شاء.  لالطفال  وخا�شة  �ملنا�شبة  و�لتغذية  �لطبي 
�إمكانية م�شاهمة �لهالل �الحمر يف جهود �لوقاية و�لعالج ملر�س 
�ملالريا نظر� الرتفاع ن�شب �ال�شابة بهذ� �ملر�س يف �لنيجر موؤكدة 

اإدارة التثقيف ال�شحي مبجل�س �شوؤون االأ�شرة بال�شارقة تنظم جل�شة ع�شف ذهني  
•• ال�سارقة-وام:

نظمت �إد�رة �لتثقيف �ل�شحي باملجل�س �الأعلى ل�شوؤون �الأ�شرة بال�شارقة �م�س جل�شة �لع�شف �لذهني 
الإد�رة �لتثقيف �ل�شحي بهدف توليد �الأفكار �الإبد�عية لرب�مج �لتوعية �ل�شحية من �أفر�د �ملجتمع 
�لدكتور  �لعقيد  ب���اإد�رة  �لذهني  �لع�شف  جل�شة  وعقدت  لل�شحة.  �لعاملي  �ليوم  مع  تز�منا  ذل��ك  و 
�ملركز �ل�شحي يف �شرطة دبي بح�شور فئة متنوعة من �ملجتمع �شمت عدد من  علي �شنجل مدير 
�لطبي و�لنف�شي و�الجتماعي و�ل�شيكيولوجي وعدد من �لطالب و�لطالبات  �ملخت�شني يف �جلانب 
وعدد من �ملوؤ�ش�شات �ملحلية وباالإ�شافة �إىل رئي�شات �جلمعيات �لتطوعية �لتابعة لالإد�رة و�ملتطوعني. 
�إقامة جل�شة �لع�شف �لذهني هو  �أن �لهدف من  �إد�رة �لتثقيف �ل�شحي  �إميان ر��شد مديرة  وقالت 
وو�شع  �ل�شحية  �لتوعية  جمال  يف  و�لتوعية  �لتثقيفية  �لرب�مج  لتطوير  �الإبد�عية  �الأفكار  توليد 
�حللول �ملبتكرة و�لعملية �لتي ي�شهل تطبيقها مبا يتنا�شب مع �حتياجات �ملجتمع ودور �إد�رة �لتثقيف 

�ل�شحي يف �ملجتمع.

جائزة داريل اوورد لل�شيخة فاطمة حتتفي بامل�شاركني والفائزين

م�شاعد وزير اخلارجية لل�شوؤون القانونية وم�شوؤول مغربي يبحث التعاون يف جمال حقوق االإن�شان

•• لو�ص اجنلو�ص-وام:

�أقام مهرجان �شمو �ل�شيخ من�شور 
بن ز�يد �آل نهيان للخيول �لعربية 
للمكرمني  ر�شمي  ع�شاء  حفل   ..
و�لفائزين يف جائزة د�ريل �وورد - 
مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو 
�أم�س �الول يف م�شرح  �أقيمت  �لتي 
�أجنلو�س  لو�س  مدينة  يف  هوليود 
�لتي   11 �ل��ف��ئ��ات  يف  �الأم��ريك��ي��ة 
�شملها �لد�ريل يف جمال �لفرو�شية 
و�خليل �لعربي .. بجانب �لفائزين 
باجلو�ئز يف �لدورة �ل� 27 جلائزة 
د�ريل �وورد �الأمريكية للمتميزين 
�لفئات  يف  �ل��ف��رو���ش��ي��ة  جم����ال  يف 
�شعادة  �حل��ف��ل..  ح�شر   . �ل�/11 
ع���ب���د�هلل �ل�����ش��ب��و���ش��ي ق��ن�����ش��ل عام 
���ش��ف��ارة �ل��دول��ة يف ل��و���س �جنلو�س 
�الإحتاد  رئي�س  �لبوعينني  و�شامي 
�لعربية  �خليول  ل�شباقات  �لعربي 
والر� �شو�يا مديرة مهرجان �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ من�شور 
رئي�شة  �ل��ع��رب��ي��ة  للخيول  �ل��ع��امل��ي 
�ل�����ش��ب��اق��ات �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة يف �الإحت����اد 

•• الرباط-وام: 

�لتقى �شعادة �لدكتور عبد �لرحيم 
�ل��ع��و���ش��ي م�����ش��اع��د وزير  ي��و���ش��ف 
�خل��ارج��ي��ة ل��ل�����ش��وؤون �ل��ق��ان��ون��ي��ة..
عام  �أم���ني  �ل�شبار  حممد  ���ش��ع��ادة 
�الإن�شان  حلقوق  �لوطني  �ملجل�س 
يف �لرباط .. وذلك بح�شور �شعيد 
�شفارة  يف  �مل�شت�شار  �لكتبي  مهري 
�ملغربية.  �مل��م��ل��ك��ة  ل����دى  �ل����دول����ة 
وقدم �شعادة �لدكتور عبد �لرحيم 
تطور  ع��ن  ن��ب��ذة  �لعو�شي  يو�شف 
جت��رب��ة ح��ق��وق �الإن�������ش���ان يف دولة 
حكمة  �إىل  �الإم�����ار�ت..م�����������ش�����ري� 
ع��ل��ى حماية  وح��ر���ش��ه��ا  �ل���ق���ي���ادة 
حقوق �الإن�شان وفق �خل�شو�شيات 
�ملحلية �ن�شجاما مع �ملبادئ و�لقيم 
�حر�م  ويف  و�الإ�شالمية  �لعربية 

�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ال ت��دخ��ر جهد� 
�الإن�شان  حقوق  وحماية  �شون  يف 
�مل�شتويات  �أعلى  �إىل  بها  و�الرتقاء 
�لقيادة  روؤي���ة  م��ع  ت��ام  �ن�شجام  يف 
�الإمار�تي.  �ملجتمع  وخ�شو�شية 
م��ن ج��ان��ب��ه �أ���ش��اد �ل�����ش��ب��ار مبتانة 
�ملغربية  �مل��م��ل��ك��ة  ب���ني  �ل���ع���الق���ات 
ودولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة .. 
موؤكد� ��شتعد�د �ملجل�س للتعاون مع 
�الإن�شان  بحقوق  �ملعنية  �ملوؤ�ش�شات 
يف �الإمار�ت ملا فيه �شالح �لبلدين. 
وث����م����ن �جل����ه����ود و�الإ�����ش����الح����ات 
�ل��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا �ل��دول��ة يف جمال 
ح��م��اي��ة ح���ق���وق �الإن���������ش����ان.. فيما 
�مل��ج��ل�����س وتطوير  ن��ب��ذة ع���ن  ق���دم 
هذه �ملوؤ�ش�شة يف �لدفاع عن حقوق 
�الإن�شان وم�شاهمتها يف �ملقرحات 

�لد�شتورية و�لت�شريعية. 

ملقت�شيات �لقو�نني �لدولية. ونوه 
�ل����دول����ة حل��م��اي��ة حقوق  ب��ج��ه��ود 
�لعمالة �الأجنبية وحماربة ظاهرة 
حقوق  وح��م��اي��ة  بالب�شر  �الجت����ار 

�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
فاإن دولة �الإمار�ت �شتم�شي قدما 
�الإن�شان  ح���ق���وق  ع���ن  �ل����دف����اع  يف 
وحمايتها بكل �الأ�شكال �لقانونية. 

عقائدهم  مم��ار���ش��ة  يف  �ل��و�ف��دي��ن 
و���ش��ع��ائ��ره��م �ل��دي��ن��ي��ة ب��ك��ل حرية. 
وقال �إنه بف�شل توجيهات �شاحب 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 

و�أ�شار �إىل حماكمة �خللية �ل�شرية 
�لتي  �مل�شلمني  �الإخ�����و�ن  لتنظيم 
باأمن �لدولة  �مل�س  كانت ت�شتهدف 
و�ل����ن����ظ����ام �ل�����ع�����ام و�ل�����ت�����ي ج���رى 

تفكيكها وحماكمتها وفق �لقو�نني 
�جل��اري بها �لعمل يف �ح��ر�م تام 
للمو�ثيق �لدولية �ملتعلقة باأ�شول 
�ملحاكمات. و�أكد �أن دولة �الإمار�ت 

�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة 
�لرئي�شة  �ل��ع��ام  �لن�شائي  �الحت���اد 
�الأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �الأع��ل��ى 
لالأمومة  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة 
تقدمي  يف  �الإم���ار�ت  �أم  و�لطفولة 
و�لريا�شيني  ل��ل��ري��ا���ش��ة  �ل���دع���م 
للمر�ه  �ل��ري��ا���ش��ي  �مل�شتوى  ورف���ع 
�الإمار�تية . من جهته �أ�شاد م�شلم 
�لعامري مدير �إ�شطبالت �جلزيرة 
لور�  �ملهرة  حققته  �لذي  باالإجناز 
�آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  ل�شمو 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�لفائزة  �ل��رئ��ا���ش��ة  �����ش����وؤون  وزي�����ر 
بجائزة �أف�شل مهر�ت لعمر ثالث 
�وورد  د�ريل  ج���ائ���زة  يف  ����ش���ن���و�ت 
ل�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك 
�أنها من ن�شل طيب  �إىل  .. م�شري� 
�النت�شار�ت.  من  �لعديد  وحققت 
�ل�شيخ  �شمو  �أن مهرجان  �أ�شاف  و 
ل�شباقات  �لعاملي  ز�ي��د  بن  من�شور 
�ل�شبغة  �كت�شب  �لعربية  �خليول 
�لعاملية وهو يو��شل جناحاته من 
عام �إىل �آخر.. منوها باأن �ملهرجان 
�أ���ش��ه��م ب���دور ك��ب��ري يف �إع����الء �شاأن 

بدولة  وبالتعريف  �لعربي  �خليل 
�شفري�  ليكون  �لعربية  �الإم�����ار�ت 
دول  للدولة يف جميع  �لعادة  ف��وق 
�ل�شيخ  �شمو  دع���م  وث��م��ن  �ل��ع��امل. 
من�شور بن ز�يد �آل نهيان للخيول 
�لعربية من خالل مهرجان �شموه 
عاملية  �شمعة  �كت�شب  �لذي  �لعاملي 
.. موجها �ل�شكر �إىل �شمو �ل�شيخة 
رعايتها  على  مبارك  بنت  فاطمة 
�لعاملية . ومت  جلائزة د�ريل �وورد 
�مل�شاركني  ت��ك��رمي  �حل��ف��ل  خ���الل 
�وورد..  ب� جائزة د�ريل  و�لفائزين 
مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو 
تبادل  ومت  �الأم��ري��ك��ي  �ل����د�ريل  و 
جمعية  م���ن  �ل���ه���د�ي���ا  و  �ل�������دروع 
�الأمريكية  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل�����ش��ب��اق��ات 
و �ل��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى �مل��ه��رج��ان. كما 
جلميع  تر�شية  ه��د�ي��ا  ت��ق��دمي  مت 
�لر�شيح  يف  دخلت  �لتي  �الأ���ش��م��اء 
ل���ل���ف���وز و  ي��ح��ال��ف��ه��ا �حل�����ظ  ومل 
للفائزين  خ��ا���ش��ة  ج��و�ئ��ز  ت��ق��دمي 
�إىل  �إ�شافة  �أمريكا  د�ريل  بجو�ئز 
ذهب  للخيول  خا�س  م��ز�د  �إق��ام��ة 

ريعه �إىل �جلمعيات �خلريية. 

�لعربية  �خليول  ل�شباقات  �لدويل 
مدير  �لنعيمي  �شلطان  وع��دن��ان 
ن����ادي �ب��وظ��ب��ي ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة وعلي 
م���و����ش���ى �خل����م����ريي م���دي���ر ن����ادي 
ودودة  �لدكتورة  و  للفرو�شية  دبي 
بدر�ن �ملديرة �لعامة ملنظمة �ملر�أة 

�ل���رع���اة ل��ل��م��ه��رج��ان وج��م��ع غفري 
�لعربية  ب��اخل��ي��ول  �مل��ه��ت��م��ني  م���ن 
م����ن م��ع��ظ��م �رج��������اء �ل����ع����امل من 
مربني ومالك ومدربني وفر�شان. 
و�أ�شاد �شعادة عبد�هلل �ل�شبو�شي يف 
بالعالقات  �حل��ف��ل  خ���الل  كلمته 

�لعربية و �ملحامية لوؤلوؤة �لعو�شي 
و م�شلم �لعامري مديد �إ�شطبالت 
مدير  ر�ي���ت  وكني�شمان  �جل��زي��رة 
وديني�س  �وورد  �ل������د�ريل  ج���ائ���زة 
ج���ول���ي���ت م����ن م��ن��ظ��م��ة �أري���ب���ي���ان 
من  ع��دد  �ىل  ��شافة  ك��اب  ري�شنج 

�الإمار�ت  بني  تربط  �لتي  �لقوية 
�لتي  بال�شيا�شة  و�أمريكا..م�شيد� 
تتبعها �لقيادة �لر�شيدة مع جميع 
لل�شالم  �ملحبة  �ل�شديقة  �ل���دول 
لرفاهية  �مل�������ش���رك  و�ل����ت����ع����اون 
�شمو  ج����ه����ود  وث����م����ن  ����ش���ع���وب���ه���ا. 

جمعية االإمارات حلقوق االإن�شان ت�شدر ن�شرة تثقفية جديدة ملكافحة االإجتار بالب�شر
•• دبي-وام:

�الإجتار  مكافحة  جلنة  �أ���ش��درت 
بالب�شر يف جمعية �الإمار�ت حلقوق 
�الإن�شان �لن�شرة �لتثقيفية �الوىل 
جر�ئم  ملكافحة  تعلم  هل  بعنو�ن 
�الإجتار بالب�شر باللغتني �لعربية 
�إطار  يف  ه��ذ�  ياأتي  و�الإجنليزية. 
و��شر�تيجية  �أه������د�ف  حت��ق��ي��ق 
�جلمعية لتوعية وتثقيف �ملجتمع 
ثقافة  ون�شر  وو�ج��ب��ات��ه  بحقوقه 
ح��ق��وق �الإن�����ش��ان وب��ي��ان خماطر 
وتت�شمن  ب���ال���ب�������ش���ر.  �الإجت����������ار 
���ش��وؤ�ال حول   22 تعلم  ه��ل  ن�شرة 
�لقيمة  �ملعلومات  م��ن  جمموعة 
جميع  �إىل  مبا�شر  ب�شكل  و�ملوجه 
�أفر�د �ملجتمع لتوعيتهم وتثقيفية 
بالب�شر  بخطورة جرمية �الإجتار 
�ل��ت��ي ب��ات��ت ت��ه��دد �ل��ع��امل �أجمع. 
وت��و���ش��ح �ال���ش��ئ��ل��ة �جل���ه���ود �لتي 
�لعالقة  ذ�ت  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  تبذلها 
جمتمع  �و  ح����ك����وم����ي����ة  �������ش������و�ء 
م���دين مل��ك��اف��ح��ة ج��رمي��ة �الجتار 
�لفئة  �شبيل دعم هذه  بالب�شر يف 
وتعوي�شهم  ح��ق��وق��ه��م  و���ش��م��ان 
ع���ن �الأ�����ش����ر�ر �ل��ت��ي حل��ق��ت بهم 

من خالل مر�كز �الإيو�ء بالدولة 
�لدعم  ل��ل�����ش��ح��اي��ا  ت���ق���دم  �ل���ت���ي 
ينخرطو�  ك��ي  و�مل��ع��ن��وي  �لنف�شي 
�ملجتمع ويتعاي�شو�  من جديد يف 
دليال  �جلهود  هذه  وتعترب  معه. 
و��شحا على �أن دولة �المار�ت من 
�أهم �لدول �مللتزمة مب�شوؤولياتها 
تنفيذ  يف  �ل����دويل  �ملجتمع  �أم����ام 
بنود �التفاقيات �لتي وقعت عليها 
يف هذ� �ملجال. و�أكد حممد ح�شني 
�حل���م���ادي ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 
�أن �الإم��ار�ت تويل  �إد�رة �جلمعية 
جر�ئم  ملكافحة  ك��ب��ري�  �أه��ت��م��ام��ا 
�الإجت�����ار ب��ال��ب�����ش��ر م���وؤك���د� �ل���دور 
�للجنة  به  تقوم  �ل��ذي  �الإيجابي 

�لوطنية ملكافحة �الإجتار بالب�شر 
ب��رئ��ا���ش��ة م���ع���ايل �ل���دك���ت���ور �أن����ور 
لل�شوؤون  �ل���دول���ة  وزي����ر  ق��رق��ا���س 
�خل��ارج��ي��ة وزي���ر �ل��دول��ة ل�شوؤون 

�مل��ج��ل�����س �ل���وط���ن���ي �الحت�������ادي يف 
و�الإ�شادة  �جل��ر�ئ��م  ه��ذه  مكافحة 
�ل��دول��ي��ة �ل��و����ش��ع��ة �ل��ت��ي حظيت 
بها �الإمار�ت يف تنفيذ �لتو�شيات 
�لقانونية  �ل��ت��ع��دي��الت  و�إج������ر�ء 
�مل���ج���ال. وقال  ه����ذ�  �ل���الزم���ة يف 
�ل�شنوية  ل��ل��ت��ق��اري��ر  �مل���ت���اب���ع  �أن 
�لوطنية  �للجنة  ت�شدرها  �ل��ت��ي 
يلحظ  بالب�شر  �الإجت���ار  ملكافحة 
�ن هناك زي��ادة ن�شبة �لوعي عند 
�مل��ج��ت��م��ع م����ن خ�����الل �مل����ب����ادر�ت 
و�لتوعوية  �لتثقيفية  و�ل��ن��دو�ت 
ذ�ت  �جل�����ه�����ات  ت���ن���ظ���م���ه���ا  �ل����ت����ي 
�ل��ع��الق��ة يف �ل���دول���ة ف�����ش��ال عن 
دور رجال �نفاذ �لقانون يف �شبط 

و�لت�شدي لهذه �جلرمية  �جلناة 
�أنه  �حل��م��ادي  و����ش��اف  �لب�شعة. 
ترويجية  حلملة  �الإع���د�د  ج��اري 
ل��ن�����ش��رة ه���ل ت��ع��ل��م وت��وزي��ع��ه��ا يف 
�ل����دول����ة وعلى  �إم���������ار�ت  ج��م��ي��ع 
وغري  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  كافة 
باالإ�شافة  ب��ال��دول��ة  �حل��ك��وم��ي��ة 
�إىل تو�شيع حملة �لتوعية لت�شمل 
دبي  م��ط��ار  يف  �مل�شافرين  م��ب��اين 
كدليل �إر�شادي ي�شع بني �أيديهم 
دخول  عند  وتثقيفهم  لتوعيتهم 
�أر��������س �ل����دول����ة ويف ح�����ال وق����وع 
�جلر�ئم.  ه���ذه  م��ث��ل  يف  �أح���ده���م 
�لتعاون  تكثيف  ب�شرورة  وطالب 
�ملخت�شة  �جل����ه����ات  ج��م��ي��ع  ب����ني 

مبكافحة �الإجتار بالب�شر وتوحيد 
�ملمار�شات  �أف�شل  وتبادل  �جلهود 
�لفعاليات  و�إق����ام����ة  و�خل�������رب�ت 

توعية  زي���ادة  �أج���ل  م��ن  �مل�شركة 
�ملجتمع وحمايتهم من �أي �أ�شر�ر 

تقع عليهم. 

فقدان جواز �صفرت
ف������ق������د  �مل��������دع��������و/م��������رو�ن 
لبناين   - �ل��ع��ي��ا���س  ���ش��ف��ي��ق 
�شفره  -ج�������و�ز  �جل��ن�����ش��ي��ة  
رقم )1196242(  �شادر 
ي��ج��ده عليه  م��ن  لبنان  م��ن 
�الت���������ش����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م 

   050/8343446

فقدان جواز �صفرت
ف�����ق�����د  �مل����دع����و/ك����و�����ش����ي 
تيو�رى - هندي �جلن�شية  
-ج���������������و�ز ������ش�����ف�����ره رق�����م 
�شادر    )6695020(
من �لهند من يجده عليه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

   050/4453094

فقدان جواز �صفرت
�ملدعو/�شيدحانت  ف��ق��د  
تيو�رى - هندي �جلن�شية  
-ج���������������و�ز ������ش�����ف�����ره رق�����م 
�شادر    )6953017(
من �لهند من يجده عليه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

   050/4453094

فقدان جواز �صفرت
ف�����ق�����د  �مل������دع������و/ت������ي������و�رى 
ري����خ����اروه����ي����ت ت�����ي�����و�رى - 
ه���ن���دي �جل��ن�����ش��ي��ة  -ج�����و�ز 
رقم )6695238(   �شفره 
يجده  من  �لهند  من  �شادر 
عليه �الت�شال بتليفون رقم 

   050/4453094

فقدان جواز �صفرت
فقد  �ملدعو/روهيت تيو�رى 
ب����ن �����ش����وري����ن����در� ك����وم����ار - 
ه���ن���دي �جل��ن�����ش��ي��ة  -ج�����و�ز 
رقم )1133800(   �شفره 
يجده  من  �لهند  من  �شادر 
عليه �الت�شال بتليفون رقم 

   050/4453094

فقدان جواز �صفرت
فقد  �ملدعو/نظيم مو�جوم 
ب�����ن�����غ�����الد������س   - ح�����������ش�����ني 
�جلن�شية  -جو�ز �شفره رقم 
)0288929(  �شادر من 
ب��ن��غ��الد���س م��ن ي��ج��ده عليه 
�الت���������ش����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م 

   050/2101666

فقدان جواز �صفرت
�ملدعو/�شو�شيانتي  ف���ق���د  
ب��ت حم��م��د ط��اه��ر ه��و���ش��ا - 
�ندوني�شيا �جلن�شية  -جو�ز 
  )843651( رق���م  ���ش��ف��ره 
���ش��ادر م��ن �ن��دون��ي�����ش��ي��ا من 
يجده عليه �الت�شال بتليفون 
رقم 052/9551411   

فقدان جواز �صفرت
عثمان  �ملدعو/حممد  فقد  
م���و����ش���ى �حل�������اج ي���و����ش���ف - 
���ش��ود�ين �جل��ن�����ش��ي��ة  -جو�ز 
  )522246( رق���م  ���ش��ف��ره 
�شادر من �ل�شود�ن من يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم 

   055/1315403

فقدان جواز �صفرت
ف�������ق�������د  �مل��������دع��������و/ج��������و�ن 
بريطاين   - وت�����ش��ن  ل��وي�����س 
�جلن�شية  -جو�ز �شفره رقم 
�شادر    )466386071(
ب��ري��ط��ان��ي��ا م���ن يجده  م���ن 
عليه �الت�شال بتليفون رقم 

   056/1704824

فقدان جواز �صفرت
ف���ق���د  �مل���دع���و/خ���ول���ه علي 
مينية   - �جل����ن����ي����د  م�����ان�����ع 
�شفره  -ج�������و�ز  �جل��ن�����ش��ي��ة  
  )02862151( رق�������م 
�شادر من �ليمن من يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم 

   055/3110038

فقدان جواز �صفرت
ف��ق��د  �مل��دع��و/حم��م��د �نور 
ح�����ش��ني حم��م��د �ن����ا م���ي���اه - 
-جو�ز  �جلن�شية   بنغالد�س 
  )372211( رق���م  ���ش��ف��ره 
����ش���ادر م���ن ب��ن��غ��الد���س من 
ي���ج���ده ع��ل��ي��ه ت�����ش��ل��ي��م��ه �ىل 

�شفارة بنغالد�س   

فقدان جواز �صفرت
ف��ق��د  �مل���دع���و/ب���الل ح�شني 
بنغالد�س   - ع��ل��ي  م��وم��ت��اج 
�شفره  -ج�������و�ز  �جل��ن�����ش��ي��ة  
رقم )1380932(  �شادر 
ب��ن��غ��الد���س م���ن يجده  م���ن 
�شفارة  �ىل  ت�����ش��ل��ي��م��ه  ع��ل��ي��ه 

بنغالد�س   

فقدان جواز �صفرت
�ملدعو/�شاجوير�  ف���ق���د  
ب�����اي�����دوم�����ان�����ا ب���وي�������ش���ان 
�جلن�شية   ف���ل���ب���ي���ن���ي   -
-ج���������������و�ز ������ش�����ف�����ره رق�����م 
�شادر    )3612837(
�ل��ف��ل��ب��ني م���ن يجده  م���ن 
�شفارة  �ىل  ت�شليمه  عليه 
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نهيان بن مبارك يفتتح اأول مكتبة 
�شاطئية يف املنطقة العربية 

•• اأبوظبي-وام:

وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة  وزي��ر  نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  معايل  يفتتح 
�أول مكتبة �شاطئية  �أبوظبي  �ملجتمع غد� �لثالثاء يف �شاطىء �لعائالت بكورني�س 
من نوعها يف �ملنطقة �لعربية. وت�شم هذه �ملكتبة � �لتي �أن�شئت بالتعاون مع بلدية 
 70  � موناكو  �إم���ارة  يف  مماثلة  مكتبة  بعد  عامليا  �لثانية  �ملكتبة  وتعترب  �بوظبي 
�لف عنو�ن من �لكتب �اللكرونية ونحو �لف و500 من �لكتب �لورقية يف �شتى 
�لعلوم و�ملعارف باللغتني �لعربية و�الجنليزية . وت�شمل هذه �لكتب جزء� هاما من 

�ملعلومات عن �الإمار�ت من حيث �لتاريخ و�لثقافة و�لر�ث وما �إىل ذلك.

مركز �شرطة كلباء ال�شامل ينظم حملة التربع بالدم للموظفني
•• ال�سارقة-الفجر:

نظم مركز �شرطة كلباء �ل�شامل بالتعاون مع م�شت�شفى كلباء حملة تربع بالدم يف مبنى مركز 
�ل�شارقة  للجهود �الإن�شانية  �إطار دعم �لقيادة �لعامة لل�شرطة  �ل�شامل . وذلك يف  �شرطة كلباء 
�لهادفة الإنقاذ حياة �ملر�شى و�ملحتاجني لنقل �لدم . و �نطالقاًً من حر�شها  �أي�شاًً  على تفعيل 

�جلو�نب �الإن�شانية و�ملجتمعية بني منت�شبي �جلهاز  �الأمني وفئات �ملجتمع �الأخرى .
وميثل تنظيم مثل هذه �ملبادرة دعماً الأن�شطة �شرطة �ل�شارقة �لهادفة �إىل �إظهار �لدور �الإيجابي 
و�ملبادر�ت �ملجتمعية خا�شة و�إنها جت�شد معاين �لقيم �الإن�شانية و�الجتماعية  ملا  للتربع بالدم 
من �أهمية كربى يف م�شاعدة �ملر�شى �ملحتاجني. وقد ��شتهدفت �حلملة خمتلف �ل�شباط و �شف 

�ل�شباط و�الأفر�د و �لعاملني باملركز  .

اأع�شاء الوطني االحتادي يوجهون �شتة اأ�شئلة ملمثلي احلكومة خالل اجلل�شة احلادية ع�شرة غدا
•• ابوظبي-وام:

يعقد �ملجل�س �لوطني �الحتادي جل�شته �حلادية ع�شرة من دور �النعقاد 
�ملجل�س  مقر  يف  غ��د�  ع�شر  �خلام�س  �لت�شريعي  للف�شل  �لثالث  �ل��ع��ادي 
�أ�شئلة  �ملجل�س لتوجيه  �ملر رئي�س  �أحمد  باأبوظبي برئا�شة معايل حممد 
�شيا�شة  مو�شوع  ومناق�شة  �لقطاعات  من  بعدد  تتعلق  �حلكومة  ملمثلي 
�لهيئة �لعامة لل�شوؤون �الإ�شالمية و�الأوقاف . ويوجه �شعادة كل من حمد 
�أحمد �لرحومي �شوؤ�ال �إىل معايل �لدكتور �أنور حممد قرقا�س وزير �لدولة 
ل�شوؤون �ملجل�س �لوطني �الحتادي حول منح �ملكافاأة �ل�شنوية للموظفني 
يف  �لنووية  للرقابة  �الحتادية  �لهيئة  من  �مل�شتقيلني  و�أع��د�د  �ملو�طنني 
�شنة 2013 ور�شاد حممد بوخ�س �شوؤ�ال �إىل معايل وزير �لدولة ل�شوؤون 
�ملنظمات  عمل  لتنظيم  قانون  �إ���ش��د�ر  ح��ول  �الحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س 

لي�س  �أنها  �إال  �ملتقدمة  �ل��دول  خمتلف  يف  منت�شرة  و�لهند�شة  و�لتاريخ 
الأي منها فرع يف �لدولة وذلك لعدم وجود قانون ينظم عمل �جلمعيات 
�لعاملية د�خل �لدولة م�شري� �يل �أنه ال يوجد يف �لدولة قانون ينظم فتح 
فروع لهذه �جلمعيات. و�أكد �شرورة �إ�شد�ر قانون والئحة تنظيمية لفتح 
�ملجاالت.  خمتلف  يف  منها  لال�شتفادة  �لدولة  يف  �جلمعيات  لتلك  �أف��رع 
�ل�شكن  بدل  زي��ادة  �شوؤ�له حول  �إن  �الأعما�س  عبد�هلل  �أحمد  �شعادة  وق��ال 
و�قع  باأكرث من زوجة مو�طنة جاء من  �لذي يقرن  �ملو�طن  للموظف 
�لتي متنح  �ل�شرورية  �لبدالت  يعد من  �ل�شكن  بدل  �أن  مبينا  �جتماعي 
للموظف بقيمه حمددة وفقا للدرجة �لوظيفية للموظف ويتم زيادتها 
عند تغيري حالته �الجتماعية من �أعزب �إىل متزوج م�شيفا �ن عدم زيادة 
�لبدل �ملخ�ش�س عند �قر�ن �ملوظف باأكرث من زوجة يحول دون توفري 
مو�طني  لكافة  لتوفريها  �لر�شيدة  �لقيادة  ت�شعى  �لتي  �لكرمية  �حلياة 

و�جلمعيات �ملن�شاأة خارج �لدولة و�أحمد عبد�هلل �الأعما�س �شوؤ�ال �إىل معايل 
�لهيئة �الحتادية  رئي�س  و�لتعليم  �لربية  وزير  �لقطامي  حميد حممد 
�ملو�طن  للموظف  �ل�شكن  ب��دل  زي��ادة  ح��ول  �حلكومية  �لب�شرية  للمو�رد 
�لعوي�س  علي  �شيخة  و�لدكتورة  مو�طنة  زوج��ة  من  باأكرث  يقرن  �ل��ذي 
�شوؤ�ال �إىل معايل مرمي حممد خلفان �لرومي وزيرة �ل�شوؤون �الجتماعية 
و�شامل  للمعاقني  �أف�شل  لتوفري خدمات  ت�شكيلها  �لتي مت  �للجان  حول 
�لقرقاوي  عبد�هلل  حممد  معايل  �إىل  �شوؤ�ال  �لعامري  بالركا�س  حممد 
و�لدكتورة  �لتطوعي  �لعمل  ت�شجيع  ح��ول  �ل���وزر�ء  جمل�س  �شوؤون  وزي��ر 
�شيخة عي�شى �لعري �شوؤ�ال �إىل معايل وزير �شوؤون جمل�س �لوزر�ء حول 
حول  �شوؤ�ل  موجه  بوخ�س  ر�شاد  �شعادة  وق��ال   . للدولة  �لوطني  �لن�شيد 
��شد�ر قانون لتنظيم عمل �ملنظمات و�جلمعيات �ملن�شاأة خارج �لدولة �أن 
جمعيات �لنفع �لعام �لعاملية و�ملتخ�ش�شة يف خمتلف �ملجالت مثل �لطب 

�مل��ادي للعائالت يف  �لو�شع  �شلبا على  ذل��ك يوؤثر  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار  �ل��دول��ة. 
وجود �أكرث عن زوجة خا�شة للموظف �ملو�طن �الأمر�لذي ي�شكل معاناة 
مبتطلبات  �الإيفاء  على  �لقدرة  لعدم  بامل�شاريف  لكاهلها  و�ثقال  لالأ�شر 
�حلياة �لكرمية خا�شة يف حال عدم �متالك رب �الأ�شرة ملنزل م�شيفا �إنه 
�ملوظف بزوجه  �ق��ر�ن  �لبدل يف حال  زي��ادة  �أ�شباب عدم  �شي�شتف�شر عن 
�أخرى مو�طنة. و�أكد �شعادة �شامل بالركا�س �لعامري موجه �شوؤ�ل حول 
�أهمية  �ل��وزر�ء  �شوؤون جمل�س  �إىل معايل وزير  �لتطوعي  �لعمل  ت�شجيع 
م�شاركة �أفر�د �ملجتمع يف �لعمل �لتطوعي خا�شة يف �أوقات �لفر�غ �الأمر 
�إىل �شرورة  �لوطن م�شري�  يك�شبهم �خل��ربة ويعد فر�شة خلدمة  �ل��ذي 
�هتمام �ملوؤ�ش�شات �الحتادية و�ملحلية بالعمل �لتطوعي و�إن�شاء مظلة ت�شم 
�الإعالم  �هتمام  �شرورة  على  �أك��د  كما  �نو�عه  مبختلف  �لتطوعي  �لعمل 

بالعمل �لتطوعي و�إبر�زه للمجتمع. 

وفد طاجيكي يطلع على جهود االإمارات وجتربتها يف مكافحة االإجتار بالب�شر
•• اأبوظبي-الفجر: 

��شتقبلت �للجنة �لوطنية ملكافحة 
رفيعاً  وف�������د�ً  ب��ال��ب�����ش��ر  �الإجت��������ار 
م���ن ج��م��ه��وري��ة ط��اج��ي��ك�����ش��ت��ان يف 
�متدت  �ل��دول��ة  �إىل  ر�شمية  زي���ارة 
�أط��ل��ع��ت��ه خاللها  ل��ي��وم��ني، ح��ي��ث 
�الإم������ار�ت وجهودها  ع��ل��ى جت��رب��ة 
يف �ل��ت��ع��ام��ل م���ع ج���ر�ئ���م �الإجت����ار 
�لذي  �ملتو��شل  و�ل��ت��ق��دم  بالب�شر 
�مل���ج���ال.  ورحبت  حت��ق��ق��ه يف ه���ذ� 
�الإجتار  ملكافحة  �لوطنية  �للجنة 
و�شددت  �ل���ز�ئ���ر،  ب��ال��وف��د  بالب�شر 
جتمع  �لتي  �لعالقات  متانة  على 
ك���اًل م��ن دول���ة �الإم�����ار�ت �لعربية 
طاجيك�شتان  وجمهورية  �ملتحدة 
و���ش��ع��ب��ي��ه��م��ا �ل�����ش��دي��ق��ني.  وق���دم 
����ش���ع���ادة �ل���دك���ت���ور ���ش��ع��ي��د حممد 
�مل�شاعد  �ل�������وز�رة  وك���ي���ل  �ل��غ��ف��ل��ي 
ل�شوؤون �ملجل�س �لوطني �الحتادي 
�ملجل�س  ل�����ش��وؤون  �ل��دول��ة  وز�رة  يف 
�لوطني �الحت��ادي، وع�شو ومقرر 
�الإجتار  ملكافحة  �لوطنية  �للجنة 
�للجنة  عن  و�ف��ي��اً  �شرحاً  بالب�شر  
و�شركائها  و�إجن��از�ت��ه��ا  وم��ه��ام��ه��ا 
لن�شر  �مل�������ش���م���م���ة  وم����ب����ادر�ت����ه����ا 
�ملجتمعية  �ل�����ش��ر�ئ��ح  ب��ني  �ل��وع��ي 
�ل��ذي تلعبه على  �ملختلفة و�ل��دور 

�ل�شعيدين �الإقليمي و�لدويل من 
�لوطنية  �الإ�شر�تيجية  منطلق 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت  ل��دول��ة 

ملكافحة �الجتار بالب�شر.
�لتي  ب����االإ�����ش����اد�ت  �ل��غ��ف��ل��ي  ون�����وه 
�ملوؤ�ش�شات  من  �الإم��ار�ت  حت�شدها 
�لعاملية يف جمال مكافحة �الجتار 
و�أهمية  فعالية  ي��وؤك��د  م��ا  بالب�شر 
يف  �ل��دول��ة  بها  تقوم  �لتي  �جلهود 
جمال مكافحة هذه �جلر�ئم الفتاً 
�إىل ريادة �الإمار�ت يف دعم �ملبادر�ت 
و�لدولية  و�الإق��ل��ي��م��ي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 

مل��ح��ارب��ة ه����ذه �ل���ظ���اه���رة و�إي���ج���اد 
ل��ت��اأم��ني �حلماية  �ل�����ش��ب��ل  �أف�����ش��ل 
بالب�شر.  �الجتار  ل�شحايا  �لكاملة 
�أن ه��ذه �ل��زي��ار�ت و�للقاء�ت  و�أك��د 
تبادل  تتيح  مهمة  لقاعدة  توؤ�ش�س 
و�مل����ب����ادر�ت  و�الق����ر�ح����ات  �الر�ء 
للت�شدي  �جلماعي  �لعمل  لدعم 
و�لتاأكيد  �لعاملية  �ل��ظ��اه��رة  ل��ه��ذه 
�لوطنية  �للجنة  �هتمام  �أن  على 
بالعمل  بالب�شر  �الجت���ار  ملكافحة 
�لعامل  �ل�شديقة ح��ول  �ل��دول  مع 
وتبادل �خل��رب�ت و�ملعرفة وكل ما 

�لت�شدي  يف  �مل�شاهمة  ���ش��اأن��ه  م��ن 
لهذه �جلرمية وتاأثري�تها �ل�شلبية 

على �الأفر�د و�ملجتمعات. 
وق�����ام �ل���وف���د �ل��ط��اج��ي��ك��ي خالل 
ت����و�ج����ده يف �ل����دول����ة ب����زي����ارة كل 
ومركز  �ل����د�خ����ل����ي����ة،  وز�رة  م����ن 
�لوطنية  �ل��ل��ج��ن��ة  وم���ق���ر  �إي�������و�ء، 
و�لنيابة  بالب�شر،  �الإجت��ار  ملكافحة 
�الحتادية، ونيابة �أبوظبي، ووز�رة 
�لعمل، و�شرطة دبي، وموؤ�ش�شة دبي 
لرعاية �لن�شاء و�الأطفال وجمعية 

�الإمار�ت حلقوق �الإن�شان. 

دائرة ال�شوؤون البلدية تنظم رحلة ترفيهية ملوظفيها وعائالتهم اإىل القرية العاملية يف دبي
•• اأبوظبي-الفجر: 

رحلة  باأبوظبي  �لبلدية  �ل�شوؤون  د�ئ��رة  يف  �ملوظفني  عالقات  مركز  نظم 
دبي  يف  �لعاملية  �لقرية  �إىل  وعائالتهم  �لبلدي  �لنظام  ملوظفي  ترفيهية 
حيث �شارك يف �لرحلة �أكرث من 400 �شخ�س من د�ئرة �ل�شوؤون �لبلدية 

وكل من بلدية مدينة �أبوظبي وبلدية �ملنطقة �لغربية وبلدية �لعني .
�ملوظفني يف  �مل��زروع��ي مدير مركز عالقات  �شيف  �أك��د مبارك  من جانبه 
�لنظام �لبلدي �أن هذه �ملبادرة تاأتي �شمن �إطار �أهد�ف و�لتز�مات �لنظام 
�لبلدي �ال�شر�تيجية �لهادفة �إىل دعم �لفعاليات �ملجتمعية، وتوفري بيئة 
�جتماعية مرحة  �أوق��ات  لق�شاء  �أماهم  �ملجال  و�إتاحة  للموظفني  حمفزة 
و�لفعاليات  �لرحالت  برنامج  �أن  ،م�شري�  �لر�شمية  �لعمل  بيئة  عن  بعيد� 
�لرفيهية حافل باملزيد هذه �ل�شنة، وقد تركت رحلة �لقرية �لعاملية بدبي 

�أثر� طيبا يف نفو�س �ملوظفني وعائالتهم .

و�أ�شار �ملزروعي �أن مركز عالقات �ملوظفني قام بتوفري كافة �شبل �لر�حة 
و�ملتعة و�لرفيه الأع�شاء �لرحلة حيث مت توفري تذ�كر �لدخول �ملجانية 
باالإ�شافة �إىل ق�شائم لل�شحب على �ل�شيار�ت لكافة �مل�شاركني بالرحلة من 
موظفني و�أبنائهم و�شيوفهم ، كما �أقام �ملركز وليمة ع�شاء جلميع �مل�شاركني 
بالرحلة، و�لقيام بجولة �شملت �لعديد من �أجنحة �لقرية �لعاملية و�لتمتع 
بتنوع �لفقر�ت و�لعرو�س �لرفيهية و�لر�ثية و�لفلكلورية �لتي تقدمها 

�الجنحة على �متد�د �لقرية .
باالإمكانات  �إعجابهن  عن  وعائالتهم  �ملوظفون  �أع��رب  ذ�ت��ه  �ل�شعيد  على 
م�شيدين  �ملوظفني  ع��الق��ات  م��رك��ز  وف��ره��ا  �ل��ت��ي  و�ل�شياحية  �لرفيهية 
تنظيم  عن  �مل�شوؤولون  �أب��د�ه  �ل��ذي  و�لكبري  �لبناء  بالتعاون  ذ�ت��ه  بالوقت 
حتقيق  على  وح��ر���ش��و�  للرحلة  �لنجاح  �أ���ش��ب��اب  ك��ل  ق��دم��و�  حيث  �لرحلة 
�أهد�فها �لرفيهية و�الجتماعية .. موؤكدين عزمهم على تكر�ر �مل�شاركة يف 

كافة �لفعاليات �لناجحة �لتي ينظمها �لنظام �لبلدي يف �أبوظبي.

العدد 11065 بتاريخ 2014/4/7   

(�صكيد الدولية لال�صت�صارات- ذ م م)
و�خلا�س  عادية  �لغري  �لعمومية  �جلمعية  قر�ر  على  بناء 

بت�شفية �ل�شركة �ملذكورة �أعاله
 )�صكيد الدولية لال�صت�صارات- ذ م م(

يعلن �مل�شفى / �أمري �شعد يو�شف عن ت�شفية �ل�شركة �ملذكورة 
�ملذكورة  �ل�شركة  على  حقوق  �أو  مطالبة  له  من  فكل  �عاله 
�عاله عليه �لتقدم مبطالبته مع �مل�شتند�ت �ملوؤيدة لذلك �إىل 
�مل�شفى، وذلك خالل �لدو�م �لر�شمي وملدة 45 يوماً من تاريخ 
باالإعالن  �ملحددة  �ملدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل  �الإعالن، 
ي�شقط حقه باملطالبة.  تليفون �مل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 
6210478 /02، �بوظبى �شارع ز�يد �لثاين بناية �لعني للزجاج 
�لطابق ) 6 ( �شقة ) 17 ( مكتب �لهاملى و �شركاه – حما�شبون 

قانونيون. 

اإعـــالن ت�صـفية �صــركة
العدد 11065 بتاريخ 2014/4/7   

(مودولو لتجارة الثاث واملعدات- ذ م م)
و�خلا�س  عادية  �لغري  �لعمومية  �جلمعية  قر�ر  على  بناء 

بت�شفية �ل�شركة �ملذكورة �أعاله
 )مودولو لتجارة الثاث واملعدات- ذ م م(

يعلن �مل�شفى / �أمري �شعد يو�شف عن ت�شفية �ل�شركة �ملذكورة 
�ملذكورة  �ل�شركة  على  حقوق  �أو  مطالبة  له  من  فكل  �عاله 
�عاله عليه �لتقدم مبطالبته مع �مل�شتند�ت �ملوؤيدة لذلك �إىل 
�مل�شفى، وذلك خالل �لدو�م �لر�شمي وملدة 45 يوماً من تاريخ 
باالإعالن  �ملحددة  �ملدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل  �الإعالن، 
ي�شقط حقه باملطالبة.  تليفون �مل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 
6210478 /02، �بوظبى �شارع ز�يد �لثاين بناية �لعني للزجاج 
�لطابق ) 6 ( �شقة ) 17 ( مكتب �لهاملى و �شركاه – حما�شبون 

قانونيون. 

اإعـــالن ت�صـفية �صــركة

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل /�ملحامي
CANDIDA:بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

 �ملودعة حتت رقم : 198695   بتاريخ : 2013/9/29
با�ش������م:�ل�شيد �عجاز برويز �حمد .

وعنو�نه:دبي ، دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة ، �س.ب:41090 ، هاتف:042354850 ، فاك�س:042354870.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

م�شتح�شر�ت تبيي�س �القم�شة ومو�د �خرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي �ملالب�س وم�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل 
وجلي وك�شط ، �شابون ، عطور وزيوت عطرية ، م�شتح�شر�ت جتميل ، غ�شول )لو�شن( لل�شعر ، منظفات 

��شنان .
�لو�ق�عة بالفئة: 3

و�شف �لعالمة:هي عبارة عن �نبوب ب�شكل معني باللون �الزرق �ملتدرج مكتوب)�شكل موجة بحر( عليه كلمة 
د�ئرة  �بي�س د�خل  �ال�شود ويعلوها ر�شمة �شر�س  �لكبرية وباللون  �لالتينية  CANDIDA باحلروف 
�لكبرية  �لالتينية  FRESH GEL مكتوبة باحلروف  �لكلمة توجد عبارة  باللون �الحمر وعلى ميني 

وباللون �البي�س على خلفية باللون �الزرق ويعلوها خط عري�س �حمر �للون .
�ال�ش��ر�طات: دون ��شر�ط. 

 فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

 اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  7  ابريل 2014 العدد 11065

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
  بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم:59279
با�ش��م:�شلطان �شامل عبد�لعزيز �ملخاوي �ل�شويدي

وعنو�نه:دبي ، �س.ب:21133 ، هاتف:0506445858 ، فاك�س:042652352 .
و�مل�شجلة حتت رقم:)48488( بتاريخ:2004/9/18

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �خرى �عتبار� من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف:2004/3/10 وحتى تاريخ:2024/3/10 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  7  ابريل 2014 العدد 11065

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ2013/03/24م   �ملودعة حتت رقم: 188877 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   

 با�ش��م: مار�س، �نكوربوريتد 
 وعنو�نه:6885 �مل �شريت، مكلني، فرجينيا 22101-3883، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�لدعاية و�الإعالن؛ �إد�رة �الأعمال؛ توجيه �الأعمال؛ تفعيل �لن�شاط �ملكتبي؛ �إد�رة �الأعمال يف جمال خدمات �لتوزيع و�لنقل و�لت�شليم؛ 
�مل�شورة  �الأعمال؛ خدمات  وتعهد�ت  و�ل�شناعية  �لتجارية  �لتعهد�ت  �إد�رة  �أو  بتنظيم  �ملت�شلة جميعها  و�ال�شت�شار�ت  �مل�شورة  خدمات 
و�ال�شت�شار�ت �ملت�شلة باإد�رة �الأعمال وعمليات �الأعمال يف جمال خدمات �لتوزيع و�لنقل و�لت�شليم؛ خدمات م�شورة �الأعمال �ملت�شلة 
باإد�رة �الأعمال وعمليات �الأعمال يف جمال خدمات �لتوزيع و�لنقل و�لت�شليم؛ خدمات �لو�شاطة يف �الأعمال يف جمال خدمات �لتوزيع 
�الإنتاج  و�أنظمة  �لتوريد  �لعك�شية و�شال�شل  �للوجت�شية  �للوج�شتية و�خلدمات  �لعمليات للخدمات  �إد�رة  و�لت�شليم؛ خدمات  و�لنقل 
و�لت�شليم؛  و�لنقل  �لتوزيع  خدمات  جمال  يف  �ملعلومات  و�إد�رة  �الأعمال  توجيه  �ملعلومات؛  و�إد�رة  �الأعمال  توجيه  �لتوزيع؛  وحلول 
تخطيط �الأعمال؛ تخطيط �الأعمال يف جمال خدمات �لتوزيع و�لنقل و�لت�شليم؛ جتميع وحتليل �ملعلومات و�لبيانات �ملتعلقة باإد�رة 
�أبحاث  و�ل�شر�ب؛  بالطعام  �ملتعلقة  للم�شتهلكني  �لتجارية  و�مل�شورة  �ملعلومات  للم�شتهلكني؛  �لتجارية  و�مل�شورة  �ملعلومات  �الأعمال؛ 
�الأعمال؛ ��شتف�شار�ت �الأعمال؛ �لت�شويق و�أبحاث وحتاليل �ل�شوق؛ خدمات �لعالقات �لعامة؛ خدمات �آالت �لبيع وجميعها متعلقة 
باآالت �لبيع و�لتوزيع وبربجمياتها وقطع غيارها ولو�زمها وباملنتجات �لتي بيعها �أو توزيعها من خالل تلك �الآالت؛ توفري �ملعلومات 
�إد�رة �شوؤون �ملوظفني؛  �أو �ملعار�س لغايات جتارية؛ ��شت�شار�ت  �ملبا�شرة عرب �الإنرنت يف جمال �لطعام و�ل�شر�ب؛ تنظيم �لفعاليات 
وكاالت �لتوظيف؛ �ملعلومات �الإح�شائية؛ م�شك �لدفاتر؛ �ملز�د�ت؛ ��شتطالعات �لر�أي؛ جتميع ت�شكيلة من �ل�شلع حل�شاب �لغري مبا 
كتالوجات  �أو  �أو منافذ �جلملة  �لتجزئة  منا�شب من حمالت  نحو  و�شر�ئها على  �ل�شلع  �مل�شتهلكني من معاينة هذه  ميكن جمهور 
�لطلب بالربيد �أو �الإنرنت �أو بو��شطة �الإعالم �الإلكروين؛ خدمات عر�س عامة؛ �خلدمات �لدعائية و�لت�شويقية �ملت�شلة بالطعام 
و�لت�شويقية  �الإعالنية  باجلملة؛ �خلدمات  �لبيع  �أو  بالتجزئة  �لبيع  لغايات  �الإع��الم  و�شائل  �ل�شلع على  وت�شويق  و�ل�شر�ب؛ عر�س 
�الجتماعي  �الإع��الم  بو��شطة  �ملقدمة  و�لت�شويقية  �الإعالنية  �خلدمات  �ملبا�شرة؛  غري  �لت�شويق  �ت�شاالت  ط��رق  بو��شطة  �ملقدمة 
�أ�شكال  من  وغريها  �الإلكرونية  و�ملدونات  �ملحمول  وت�شويق  �الإنرنت  وت�شويق  �ال�شتعالمي  و�لت�شويق  �لبحث  حمركات  وت�شويق 

 قنو�ت �لتو��شل �ل�شلبي �أو �لقابل للم�شاركة �أو �لفريو�شي؛ خدمات �الأعمال لتوفري �لكفالة؛ عر�س �ل�شلع. 
 �لو�ق�عة بالفئة: 35 

 و�شف �لعالمة: كتبت كلمة "MARS" باللغة �الجنليزية. 
 �ال�ش��ر�طات:   

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم 
�مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  7  ابريل 2014 العدد 11065

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2013/03/24م   �ملودعة حتت رقم:  188878 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   

 با�ش��م: مار�س، �نكوربوريتد 
 وعنو�نه:6885 �مل �شريت، مكلني، فرجينيا 22101-3883، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�لتوزيع و�لنقل و�لت�شليم؛ توزيع ونقل  �لنقل؛ تغليف وتخزين �ل�شلع؛ تنظيم �لرحالت و�ل�شفر؛ خدمات 
وت�شليم �لطعام و�ل�شر�ب؛ خدمات �مل�شورة فيما يتعلق بتوزيع ونقل وت�شليم �ل�شلع مبا يف ذلك على �شبيل 
�ملثال ال �حل�شر توزيع ونقل وت�شليم �لطعام و�ل�شر�ب؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بتوزيع ونقل وت�شليم 
؛  �ل�شحن  خدمات  و�ل�شر�ب؛  �لطعام  وت�شليم  ونقل  توزيع  �حل�شر  ال  �ملثال  �شبيل  على  ذلك  يف  مبا  �ل�شلع 
و�لتغليف  بال�شفن  و�ل�شحن  �ل�شحن  خ��دم��ات  و�ل��ت��خ��زي��ن؛  �لتغليف  خ��دم��ات  بال�شفن؛  �ل�شحن  خ��دم��ات 
و�لتخزين �ملتعلقة بالطعام و�ل�شر�ب؛ خدمات �لطلب �لربيدي؛ ترتيب خدمات �لتوزيع و�لنقل و�لت�شليم 
و�ل�شحن و�لتغليف و�لتخزين؛ خدمات �مل�شورة فيما يتعلق بال�شحن و�لتغليف و�لتخزين؛ توفري �ملعلومات 

فيما يتعلق بال�شحن و�لتغليف و�لتخزين.  
�لو�ق�عة بالفئة:  35

و�شف �لعالمة:  كتبت كلمة "MARS" باللغة �الجنليزية.
�ال�ش��ر�طات:  

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  7  ابريل 2014 العدد 11065

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2014/02/05م    �ملودعة حتت رقم:  205668 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   

با�ش��م: كانَريال برو�س بي تي و�ي  ليمتد 

 

 وعنو�نه:118 ٍوذرهيل �شريت، �شيلَفرووَتر، نيو �شاوث ويلز 2128، ��شر�ليا 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�لقهوة؛ حبوب �لقهوة �ملطحونة و�لكاملة؛ �مل�شروبات �مل�شنوعة من �لقهوة؛ �مل�شروبات �مل�شنوعة من �أ�شا�س 
من �لقهوة و/�أو �ال�شرب�شو و/�أو �حلليب؛ �لقهوة �جلاهزة لل�شرب؛ خال�شات �لقهوة و�لقهوة �ال�شطناعية 
وبد�ئل �لقهوة؛ منكهات �لقهوة؛ �لكاكاو و�مل�شتح�شر�ت �لتي لها �أ�شا�س من �لكاكاو؛ �ل�شوكوالتة وخال�شات 
�ل�شوكوالتة وبد�ئل �ل�شوكوالتة وم�شروبات �ل�شوكوالتة يف هذه �لفئة مبا يف ذلك على �شبيل �ملثال ال �حل�شر 

�شوكوالتة �ل�شرب؛ �شاي )�الأع�شاب وغري �الأع�شاب(؛ �مل�شروبات  �لتي �أ�شا�شها �ل�شاي؛ �ل�شكر؛ �حللويات.
�لو�ق�عة بالفئة:  30

و�شف �لعالمة:  كتبت كلمة "VITTORIA" باأحرف التينية.
�ال�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  7  ابريل 2014 العدد 11065

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2014/02/05م    �ملودعة حتت رقم:  205669 
  تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   

  با�ش��م:  كانَريال برو�س بي تي و�ي  ليمتد 

 

 وعنو�نه:118 ٍوذرهيل �شريت، �شيلَفرووَتر، نيو �شاوث ويلز 2128، ��شر�ليا 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

بنكهة  وم�شروبات  فو�كه  و�شر�ب  �لفو�كه  م�شتخل�شة من  م�شروبات  �ملنكهة؛  �ملياه  و�لغازية؛  �ملعدنية  �ملياه 
�مل�شروبات  �لفو�كه؛  بنكهة  كحولية  غري  م�شروبات  كحولية؛  غري  م�شروبات  �لفو�كه؛  وع�شائر  �لفو�كه 
�ملنع�شة؛ �أ�شربة و�أ�شربة فاكهة و�أ�شربة منكهة للم�شروبات وم�شتح�شر�ت �أخرى لعمل �مل�شروبات؛ �مل�شروبات 
�ملياه  الإع���د�د  م�شتح�شر�ت  �ملعدنية؛  �ملياه  الإع���د�د  م�شتح�شر�ت  �لغازية؛  �مل�شروبات  �ل�شود�؛  �خلفيفة؛ 

�لغازية. 
�لو�ق�عة بالفئة:  32

و�شف �لعالمة:  كتبت �لكلمات "SANTA VITTORIA" باأحرف التينية.
�ال�ش��ر�طات:

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  7  ابريل 2014 العدد 11065
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وزارة اخلارجية تبحث التعاون الثنائي مع فيتنام
•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شعادة �لدكتور طارق �أحمد �لهيد�ن م�شاعد وزير �خلارجية ل�شوؤون 
كو�نغ هوي  ت��ر�ن  �شعادة  �ل��وز�رة  عام  بديو�ن  مكتبه  �لدولية يف  �ملنظمات 
مدير �إد�رة جنوب غرب �آ�شيا و�أفريقيا بوز�رة �لتجارة و�ل�شناعة �لفيتنامية 
ورئي�س �لوفد �لفيتنامي �مل�شارك يف �للجنة �مل�شركة بني �الإمار�ت وفيتنام 
وذلك على هام�س �أعمال �للجنة �لذي بد�أت �م�س بالديو�ن �لعام للوز�رة. 
�أعمال �للجنة وبحث كيفية �لعمل  �ملقابلة �لتطرق جلدول  وجرى خالل 
على تفعيل �لتعاون �لثنائي يف كافة �ملجاالت وخا�شة �جلانب �القت�شادي 
جمهورية  �شفري  تهاك  نغوب  ت�شان  �شعادة  �ملقابلة  ح�شر  و�ال�شتثماري. 
�إد�رة  فيتنام �ال�شر�كية لدى �لدولة و�شعادة �شعيد حمد�ن �لنقبي مدير 

�للجان �مل�شركة بالوز�رة.

م�شت�شفيات الغربية حتتفل 
بيوم ال�شحة العاملي

•• املنطقة الغربية-وام:
حتتفل م�شت�شفيات �لغربية �ليوم بيوم �ل�شحة �لعاملي حيث �شيتم ت�شليط 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع د�ئرة  ب��ال��ن��و�ق��ل  �ل�����ش��وء على م��و���ش��وع �الأم���ر�����س �ملنقولة 
�الأوقاف. وي�شمل �الحتفال توفري عيادة جمانية لفح�س �لطول و�لوزن- 
�لن�شاء  بفرعيها  �الأوق����اف  د�ئ���رة  ملوظفي  �ل�شغط   - �ل���دم  �شكري  م��ع��دل 
وللتثقيف  �لوعي  لزيادة  �لطبية  �ملن�شور�ت  بتوزيع  نقوم  و�شوف  و�لرجال 
�لتي  �لتهديد�ت  حول  �لوعي  م�شتوى  رفع  �إىل  �حلملة  وتهدف  �ل�شحي. 
ت�شكلها �لنو�قل و�إىل حتفيز �الأ�شر و�ملجتمعات على �تخاذ جميع �الجر�ء�ت 

�لالزمة للحماية من هذ� �لتهديد. 

طلبة مدار�س باملنطقة الغربية ي�شنعون اأع�شا�شا لل�شقور من مواد معاد تدويرها  
•• اأبوظبي-وام:

قام طلبة من �ل�شف �ل�شاد�س يف عدد من �ملد�ر�س �لتابعة ملجل�س 
��شطناعية  �أع�شا�س  ب�شنع  �لغربية  باملنطقة  للتعليم  �أبوظبي 
لل�شقور من مو�د معاد تدويرها مت �حل�شول عليها �شمن حملة 
�أيام  �شابقا على مدى ثالثة  �ملجل�س  �أطلقها  �لتي  �لتدوير  �إع��ادة 
بعنو�ن من �ملكتبة �إىل �أع�شا�س �ل�شقور . وقالت �لدكتورة كرمية 
�أن هذ�  �ملناهج يف جمل�س �بوظبي للتعليم  �إد�رة  �ملزروعي مديرة 
على  للتعليم  �أبوظبي  جمل�س  حر�س  من  �نطالقا  ياأتي  �مل�شروع 
دعم �الأن�شطة يف �ملد�ر�س وحتفيز �لطلبة على �لتفكري �الإبد�عي 
�إىل ك��ون��ه��ا �شمن خطة  ب��االإ���ش��اف��ة  �خل���الق وت��و���ش��ي��ع م��د�رك��ه��م 

�ملو�د  ورب��ط  �ملختلفة  بامل�شادر  ورفدها  �لتعليمية  �ملناهج  تطوير 
م���و�د معاد  ����ش��ت��خ��د�م  �إن  �إىل  �الأن�����ش��ط��ة.. الف��ت��ة  �لعلمية مب���و�د 
ون�شر  �لبيئة  على  �ملحافظة  مفهوم  تعزيز  يف  ي�شاهم  ت��دوي��ره��ا 
�أن  �مل�شروع  �أحمد �حلمادي مدير  �ال�شتخد�م. وقال  �إع��ادة  ثقافة 
فكرة �مل�شروع تنبع من �أهمية �ل�شقور بدولة �الإم��ار�ت و�لعالقة 
�لطلبة  ق��ام  حيث  �ل�شقور  على  و�مل��ح��اف��ظ��ة  �ل��دول��ة  ثقافة  ب��ني 
على  لل�شقور  ��شطناعية  �أع�شا�س  �إىل  �ملبدعة  �أفكارهم  برجمة 
�شكل �أعمال فنية خالقة با�شتخد�م مو�د معاد تدويرها مت جمعها 
و من ثم تزيينها بالت�شاميم �الإ�شالمية كما قام �لطلبة بتقدمي 
وتلك  �ل��دول��ة  يف  �مل��وج��ودة  �ل�شقور  ب��ني  �لعالقة  ع��ن  و�ف  �شرح 

�ملوجودة يف منغوليا.

حاكم اأم القيوين ي�شتقبل وزير الرتبية حاكم اأم القيوين ي�شتقبل وزير ال�شحة
•• اأم القيوين-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ����ش��ت��ق��ب��ل 
�شعود بن ر��شد �ملعال ع�شو �ملجل�س 
ق�شر  يف  �لقيوين  �أم  حاكم  �الأع��ل��ى 
ر��شد  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور  �شموه 
ب����ن ����ش���ع���ود ب����ن ر������ش����د �مل���ع���ال ويل 
حميد  �ل��ق��ي��وي��ن..م��ع��ايل  �أم  ع��ه��د 
ب��ن حم��م��د ع��ب��ي��د �ل��ق��ط��ام��ي وزير 
�للقاء.. ح�شر  و�لتعليم.  �لربية 

�أح����م����د �ملعال  ب����ن  م���ع���ايل ح��م��ي��د 
و�ل�شيخ خالد بن ر��شد �ملعال رئي�س 
�لقيوين  �أم  يف  �الأم����ريي  �ل���دي���و�ن 
ب����ن ر������ش����د �ملعال  و�ل�������ش���ي���خ ���ش��ي��ف 
�القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  رئي�س 
بن  م���رو�ن  و�ل�شيخ  �لقيوين  �أم  يف 
�الأر��شى  د�ئ��رة  رئي�س  �ملعال  ر��شد 
و�ل�شيخ  �لقيوين  �أم  يف  و�الأم����الك 
�أح���م���د ب���ن ���ش��ع��ود ب���ن ر�����ش���د �ملعال 
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب 

•• اأم القيوين-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ����ش��ت��ق��ب��ل 
�شعود بن ر��شد �ملعال ع�شو �ملجل�س 
�لقيوين يف ق�شر  �أم  �الأعلى حاكم 
ر��شد  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور  �شموه 
بن �شعود بن ر��شد �ملعال ويل عهد 
عبد�لرحمن  �لقيوين..معايل  �أم 
�ل�شحة  وزي��ر  �لعوي�س  حممد  بن 
ل��ل�����ش��الم ع��ل��ى �شموه.  �ل����ذي ق���دم 
حميد  �ل����ل����ق����اء..م����ع����ايل  ح�������ش���ر 
ب���ن �أح���م���د �مل���ع���ال و�ل�����ش��ي��خ خالد 
�لديو�ن  رئ��ي�����س  �مل��ع��ال  ر����ش��د  ب��ن 
و�ل�شيخ  �لقيوين  �أم  يف  �الأم����ريي 
�شيف بن ر��شد �ملعال رئي�س د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية يف �أم �لقيوين 
و�ل�����ش��ي��خ م����رو�ن ب��ن ر����ش��د �ملعال 
و�الأمالك  �الأر����ش��ي  د�ئ���رة  رئي�س 

الإمارة �أم �لقيوين و�ملهند�س �ل�شيخ 
د�ئرة  رئي�س  �ملعال  خالد  بن  �أحمد 
�لتخطيط و�مل�شاحة و�ل�شيخ ماجد 

و�ل�شيخ  �ملعال  ر����ش��د  ب��ن  �شعود  ب��ن 
ع��ب��د�هلل ب��ن �شعود ب��ن ر����ش��د �ملعال 
و�ل�����ش��ي��خ ع��ل��ى ب��ن ���ش��ع��ود ب��ن ر��شد 

بن  �شعود  ب��ن  �شقر  و�ل�شيخ  �ملعال 
�مل�شوؤولني  �مل��ع��ال وع���دد م��ن  ر����ش��د 

و�ملو�طنني.

�أحمد  و�ل�����ش��ي��خ  �ل��ق��ي��وي��ن  �أم  يف 
ب��ن ���ش��ع��ود ب��ن ر����ش��د �مل��ع��ال نائب 
الإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 
�ل�شيخ  و�مل���ه���ن���د����س  �ل��ق��ي��وي��ن  �أم 

�أحمد بن خالد �ملعال رئي�س د�ئرة 
�لتخطيط و�مل�شاحة يف �أم �لقيوين 
و�ل�شيخ ماجد بن �شعود بن ر��شد 
�ملعال و�ل�شيخ عبد�هلل بن �شعود بن 

ر��شد �ملعال و�ل�شيخ على بن �شعود 
بن  �شقر  و�ل�شيخ  �ملعال  ر��شد  بن 
�شعود ب��ن ر����ش��د �مل��ع��ال وع���دد من 

�ل�شيوخ و�مل�شوؤولني و�ملو�طنني. 

وزير االأ�شغال يكرم املوظفني املتميزين يف برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان
•• دبي- وام:

كرم معايل �لدكتور عبد�هلل بن حممد بلحيف �لنعيمي وزير �الأ�شغال �لعامة 
رئي�س جمل�س �إد�رة برنامج �ل�شيخ ز�يد لالإ�شكان �م�س �ملوظفني �ملتميزين 
�شمن �لدورة �خلام�شة من جائزة �لتميز �لوظيفي �لد�خلية لعام 2013 
و�لتي ينظمها �لربنامج كل عام لكافة موظفيه يف خمتلف �الإد�ر�ت. تاأتي 
هذه �جلائزة جت�شيد� لروؤية معايل �لدكتور عبد�هلل بلحيف �لنعيمي نحو 
يف  �ملتميزة  �لكفاء�ت  على  و�لتعرف  �ملوظفني  بني  �لتناف�شية  روح  تعزيز 
�لربنامج. و�أكدت �ملهند�شة جميلة حممد �لفندي �ملديرة �لعامة لربنامج 
�لتناف�شية  �لقيم  دور  تاأكيد  �شاأنها  من  �جلائزة  �ن  لالإ�شكان  ز�ي��د  �ل�شيخ 
و�لوالء �ملوؤ�ش�شي حيث �ن �لربنامج ميتلك �لطاقات و�لكفاء�ت �لتي توؤهله 

للتفوق على �ملوؤ�ش�شات �الأخرى و�الإرتقاء باالأد�ء وحتقيق معايري �لفعالية 
و�الإبد�ع.. م�شرية �إىل �ن جميع موظفي �لربنامج متميزون فهم يعملون 
�آل نهيان رحمه  �إ�شم �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان  يف موؤ�ش�شة حتمل 
�الأد�ء  م�شتوى  �أب��رزه��ا  �ملعايري  م��ن  جمموعة  على  �جل��ائ��زة  وت��ق��وم  �هلل. 
�مل��ب��ادرة و�الإب���د�ع ودرج��ة �لتعاون و�الإلتز�م  و�الإجن���از وق��درة �ملوظف على 
�لفائزين  قائمة  و�شمت  �مل�شوؤولية.  وحتمل  �مل�شاركة  وم��دى  �لوظيفي 
بجائزة �لتميز �لوظيفي كال من �ملهند�شة هاجر طارق �خلاجني عن فئة 
�لوظائف  �ل�شويدي يف جم��ال  ون��دى ماجد  �جل��دد  �حلكوميني  �ملوظفني 
�ملهند�س  و  �مليد�ين  �ملجال  يف  �لعليلي  �شعيد  حمد  و�ملهند�س  �ملتخ�ش�شة 
ر��شد علي �ل�شحي يف جمال خدمة �لعمالء.. فيما ح�شلت �إد�رة �خلدمات 

�لهند�شية بالربنامج على جائزة �الإد�رة �ملتميزة.

جلنة التنمية االجتماعية يف تنفيذي 
دبي ت�شتعر�س تقرير اأداء عام 2013

ا�شت�شاري ال�شارقة ي�شتعر�س م�شروع قانون 
تنظيم اخت�شا�شات دائرة االإح�شاء والتنمية

مراكز وزارة الثقافة تختتم الربع 
االأول من مهرجان الربيع

•• دبي-وام:

باملجل�س  �مللحقة  �الجتماعية  �لتنمية  جلنة  ��شتعر�شت 
�لتنفيذي الإمارة دبي خالل �جتماعها �العتيادي برئا�شة 
�شعادة �للو�ء حممد �أحمد �ملري مدير عام �الإد�رة �لعامة 
�أد�ء  تقرير  �للجنة..  رئي�س  �الأجانب  و�شوؤون  لالإقامة 
على  و�ل��وق��وف   2013 لعام  �الجتماعية  �لتنمية  ف��رع 
�أهم �لق�شايا �ال�شر�تيجية �ل�شادرة عن مر�جعة �الأد�ء 
يف كل قطاع . وت�شعى �للجنة من خالل �لتقرير �إىل بلوغ 
�أهد�ف �جتماعية منها تعزيز �شيا�شات �الإ�شكان وحتقيق 
�الكتفاء �ملايل �لذ�تي لدى �الإمار�تيني وتوفري �لقدرة 
�ال���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة يف �مل���د�ر����س �حل��ك��وم��ي��ة وزي�����ادة معدالت 
�حلكومية  �مل���د�ر����س  يف  �الإم���ار�ت���ي���ني  للطلبة  �ل��ت��خ��رج 
و�خلا�شة. ومت خالل �الجتماع �لذي عقد يف مقر �ملجل�س 
�ل�شيباين  ع��ب��د�هلل  ���ش��ع��ادة  �الإم����ار�ت بح�شور  �أب����ر�ج  يف 
�أمني عام �ملجل�س �لتنفيذي الإمارة دبي..��شتعر��س �أهم 
�ملنجز�ت �لتي مت تطبيقها يف �لفرة �ملا�شية ومناق�شة 
و�شع  �إىل  �إ�شافة  و�حلالية  �مل�شتقبلية  �لتحديات  �أب��رز 
مقرحات تطويرية ت�شاهم يف تعزيز وحت�شني �خلدمات 
�الجتماعية �ملقدمة يف �الإمارة. وتتمحور �لغايات �لعليا 
خل��ط��ة �ل��ت��ن��م��ي��ة �الج��ت��م��اع��ي��ة ع��ل��ى �الرت���ق���اء باحلياة 
�لقوى  يف  �الإم��ار�ت��ي��ني  دور  وتفعيل  �لثقافية  و�حل��رك��ة 
�لعاملة و�حلياة �الجتماعية وتاأمني خدمات �جتماعية 
ذ�ت جودة عالية تتالءم مع �حتياجات �ملجتمع وحماية 
وحت�شني  �الجتماعي  �لتقارب  وتعزيز  �لوطنية  �لهوية 
�الإمار�تيني  ح�شول  من  و�لتاأكد  �ملد�ر�س  طالب  نتائج 
�مل�شاو�ة وتطوير  وتاأمني  تعليم جيدة  كافة على فر�س 
ي�شتقطب  ب�شكل  �لعاملة  للقوى  مالئمة  عمل  ظ��روف 
�إىل خمطط حتديث  �للجنة  �ملاهرة. وتطرقت  �لعمالة 

خطة دبي �ال�شر�تيجية من خالل ��شتعر��س ملخ�س 
�ملرحلية  و�مل��خ��رج��ات  �ل��ع��م��ل  ���ش��ري  ت��ق��دم  ع��ن  تنفيذي 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  للخطة  �ال���ش��ر�ت��ي��ج��ي  �الإط����ار  ومناق�شة 
�ل��ق��ادم��ة حيث  للمرحلة  �ل��رئ��ي�����ش��ة  �خل��ط��و�ت  حت��دي��د 
�إىل  �ال�شر�تيجية  دب��ي  خطة  حتديث  م�شروع  ينق�شم 
�ال�شر�تيجي  �الإطار  تبد�أ بو�شع  رئي�شة  ثالث مر�حل 
وحت��ل��ي��ل �ل��و���ش��ع �حل�����ايل م�����رور� ب��ت��ح��دي��د �الأه�����د�ف 
و�طلع  �لنهائية.  �لتنفيذ  خطة  وو���ش��ع  و�مل�شتهدفات 
�الأع�شاء على م�شتجد�ت ��شتكمال �لبيانات �الإح�شائية 
متطلبات  تو�شيح  م��ع  �الج��ت��م��اع��ي  بالقطاع  �خل��ا���ش��ة 
�أرقام و�إح�شائيات  �الإجناز وخطة �لعمل م�شتندين �إىل 
حم��ددة تو�شح ن�شبة �الإجن��از يف �شتى جم��االت �لقطاع 
�الجتماعي ومن �أبرزها �إح�شاء�ت �ل�شكان و�الإح�شاء�ت 
و�لتعليم  �الج��ت��م��اع��ي��ة  �لتنمية  و�إح�������ش���اء�ت  �حل��ي��وي��ة 
�مللحقة  �الجتماعية  �لتنمية  جلنة  وتخت�س  و�لثقافة. 
ب��امل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي الإم������ارة دب����ي مب��ن��اق�����ش��ة خمتلف 
�لق�شايا �الجتماعية يف �إمارة دبي و�ل�شيا�شات و�ملبادر�ت 
وفقا الأجندة �شنوية يتم �الإ�شر�ف عليها من قبل �الأمانة 
لتحقيق غايات  دبي  الإم��ارة  �لتنفيذي  للمجل�س  �لعامة 
وياأتي  �ال�شر�تيجية.  دبي  خلطة  �الجتماعية  �لتنمية 
�لتي  �ل��ق��ط��اع��ي��ة  �ل��ل��ج��ان  �الج��ت��م��اع �شمن �ج��ت��م��اع��ات 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �أطلقها�شمو 
لو�شع  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم 
�إطار عام للم�شاركة ب�شياغة �لتوجهات �لعليا للحكومة 
و�الأجندة �حلكومية و�ل�شيا�شات �لعامة لالإمارة �إ�شافة 
و�ملو�زنات  و�مل�شاريع  �ل�شيا�شات  ومر�جعة  مناق�شة  �إىل 
�حلكومة  م�شتوى  على  �لت�شغيلية  و�الأط���ر  �لقطاعية 
ورفع �لتو�شيات للمجل�س �لتنفيذي لالعتماد ومر�جعة 

�الأد�ء �لقطاعي و�مل�شاهمة يف تطويره. 

•• ال�سارقة-وام:

�ال�شت�شاري  �ملجل�س  �الأ�شرة يف  �شوؤون  ��شتعر�شت جلنة 
الإم����ارة �ل�����ش��ارق��ة يف �ج��ت��م��اع ل��ه��ا �م�����س مب��ق��ر �ملجل�س 
يف  ورد  ما  ث��اين  �آل  عبد�هلل  بن  حممد  �ل�شيخ  برئا�شة 
�أه����د�ف  تنظيم  ق��ان��ون  م�����ش��روع  ح���ول  �الآر�ء  خم��ت��ل��ف 
و�لتنمية  �الإح�����ش��اء  د�ئ���رة  و�خت�شا�شات  و�شالحيات 
�الجتماع  خ��الل  ج��رى  �ل�����ش��ارق��ة.  �إم����ارة  يف  �ملجتمعية 
�لذي ح�شره ممثلو د�ئرة �الإح�شاء و�لتنمية �ملجتمعية 
مو�د  من  �لقانون  م�شروع  ح��ول  �لنظر  وجهات  تبادل 
�الخت�شا�شات  حيث  م��ن  ب��ال��د�ئ��رة  �لعمل  �شري  تنظم 

جلنة  م��ن  �الج��ت��م��اع  ح�شر  و�ل�شالحيات.  و�الأه����د�ف 
�للجنة  رئي�شة  �ل�شويدي  �إح�شان م�شبح  �الأ�شرة  �شوؤون 
ومرمي  �ل��ل��ج��ن��ة  م��ق��ررة  �لطنيجي  �شبيعان  وف��اط��م��ة 
ي��ون�����س �ل���ب���ريق و���ش��ي��خ��ه ع��ب��ي��د �ل��ط��ن��ي��ج��ي وحممد 
�لعامة  �الأمانة  من  ح�شر  كما  �حلمودي.  ر�شود  ر��شد 
ويو�شف  �لعام  �الأم��ني  �جل��رو�ن  �شعيد  �أحمد  للمجل�س 
ح�شن �آل علي �مل�شت�شار �لقانوين للمجل�س وعبد�لعزيز 
بن خادم رئي�س ق�شم �شوؤون �جلل�شات وهدى �حلمادي 
�إد�رة  مدير  �لكديد  ع��ب��د�هلل  جانب  �إىل  �ل�����ش��ر..  �أم��ني 
�لقطاعات �الإح�شائية و نادر حالق خبري �إح�شائي من 

د�ئرة �الإح�شاء و�لتنمية �ملجتمعية.

•• اأبوظبي-وام:

�ختتمت مر�كز وز�رة �لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع 
يف �إمار�ت �لدولة فعاليات �لربع �الأول من �لعام �حلايل 
مئات  �أ���ش��ب��وع  مل��دة  فيه  ���ش��ارك  �ل��ذي  �لربيع  مبهرجان 
�ل�شاد�شة  حتى  �ل�شاد�شة  �شن  م��ن  و�لطالبات  �لطلبة 
ع�شرة. وهدف �ملهرجان �ىل �كت�شاف مو�هب و�إبد�عات 
�ل��ط��الب يف ك��اف��ة �مل��ج��االت م��ع �ل��رك��ي��ز ع��ل��ى �لر�ث 
�لعمل  ور����س  ج��ان��ب  �ىل  بالبيئة  و�اله��ت��م��ام  و�ل��ف��ن��ون 
و�مل�شابقات �لثقافية و�لفنية و�لرفيهية. ففي �أبوظبي 
من  جمموعة  �لبطني  �شاطئ  على  �لثقايف  �ملركز  نظم 
�لرب�مج ملدة ثالثة �أيام ركز خاللها على ثالث فعاليات 
�ليدوية  �الأ�شغال  يف  �لر�ثي  �ملبدع  ور���س  هي  رئي�شية 
و�ملنزلية و�شورة من ذ�كرة بالدي من خالل �ال�شتوديو 
�الإمار�ت  علم  ون�شاط  �لفوتوغر�يف  للت�شوير  �لر�ثي 
و�لر�شم على �لوجوه ومو�هب ربيع �ملبدعني و�مل�شابقات 
�لفنون  ح��ول  فكانت  �لثانية  �لفعالية  �أم���ا  �ل��ر�ث��ي��ة. 
ور�س عمل  �لر�شام من خالل  �ملبدع  بعنو�ن  �لت�شكيلية 
�أد�رها �لفنان عبد �لكرمي �شكر وح�شرها ما يزيد على 
30 طالبا تدربو� على �أ�شا�شيات �لفن �لت�شكيلي وقدمو� 
�أعماال جيدة �إ�شافة �إىل �مل�شابقة �لفنية و�لر�ثية �لتي 

�أعقبت �لور�س �لتدريبة. وتناولت �لفعالية �لثالثة كل 
ما يتعلق بالبيئة و�حلفاظ عليها بد�ية من �ل�شناعات 
و�لن�شاطات �ل�شديقة للبيئة و�أهمية �لزر�عة و�حلفاظ 
على �للون �الأخ�شر �ملعرب عن �حلياة مرور� �إىل �الأفكار 
�ل�شناعية كاإعادة �لتدوير حيث قدم �لطلبة �مل�شاركون 
على  و�طلعو�  �ملبتكرة  �الأفكار  من  �لعديد  �لفعالية  يف 
�حدث �الأ�شاليب �ملتبعة للحفاظ على �لبيئة وحمايتها. 
ويف �أم �لقيوين �نطلقت فعاليات كرنفال �لربيع لل�شنة 
مب�شاركة  �ل���وز�رة  مركز  مبقر  �ل��ت��و�يل  على  �ل�شاد�شة 
�أك���رث م��ن 50 ط��ال��ب��ا ت��ت��ف��اوت م��ر�ح��ل��ه��م �ل��ع��م��ري��ة ما 
بر�مج  �ملركز  وق��دم  ع�شر.  �خلام�شة  �إىل  �ل�شابعة  بني 
ثقافية وتعليمية وفنية وترفيهية وور�س عمل متنوعة 
�لطلبة  تزويد  و  �الإب��د�ع��ات  و�حت�شان  �ملهار�ت  ل�شقل 
�لفنية  و�ل��ور���س  �لبيئية  كالور�س  �ملختلفة  باملعلومات 
�لعاد�ت  باإظهار  تهتم  �لتي  �ال�شيلة  ور�س موروثاتنا  و 
ذلك  يف  مبا  لالطفال  تعليمها  و  �المار�تية  و�لتقاليد 
تنظيم  �ي�شا  مت  كما  �المار�تي.  بالزي  للتعريف  ور�س 
�ل�شعبية  �الك����الت  �إع�����د�د  كيفية  م��ث��ل  ت��ر�ث��ي��ة  ب��ر�م��ج 
و�لتعرف  �لقدمية  �ل�شعبية  �الل��ع��اب  بع�س  وممار�شة 
على كيفية �آد�ئها الظهار روح �لتناف�س و�حلما�س فيما 

بني �مل�شاركني.

دبي ت�شت�شيف املوؤمتر ال�شنوي الرابع الأمرا�س القلب وال�شرايني اخلمي�س املقبل

طالبة من جامعة زايد حت�شد املركز 
االأول يف م�شابقة اخلطابة اليابانية 

•• دبي -وام: 

و�ل�شناعات  �لفنون  كلية  من  عبد�هلل  عبد�ملطلب  فاطمة  �لطالبة  نالت 
�الإبد�عية يف جامعة ز�يد �ملركز �الأول يف م�شابقة �خلطابة �ليابانية �لثانية 
2014 �لتي نظمتها جامعة خليفة بالتعاون مع �شفارة �ليابان يف �لدولة 
م�شاركات  �لثانية  ن�شختها  يف  �مل�شابقة  و���ش��ه��دت  �حل���ايل.  �ل�شهر  خ��الل 
و��شعة من طلبة �ملد�ر�س و�ملعاهد �الأكادميية يف �أبوظبي ودبي.. وبلغ عدد 
21 م�شاركا تناف�شو� على م�شتويني �ملبتدئ  �مل�شاركني يف �مل�شابقة حو�يل 
�أد�ء  �حلكام  جلنة  قيمت  �مل�شاركني  �أد�ء  �إىل  �ال�شتماع  وخ��الل  و�ملتو�شط. 
كل منهم وحتديد� ما يتعلق يف جانبي �لنطق و�للفظ ومت ح�شر �ملتاأهلني 
فاطمة  ثماره  �ل��ذي ح�شدت  �ملتو�شط  �مل�شتوى  �الأول يف  �ملركز  �ختيار  ثم 

عبد�ملطلب مب�شاركتها �لتي جاءت بعنو�ن ملاذ� �أحب �ليابان .

•• دبي-وام:

�ل�شنوي  �مل��وؤمت��ر  دب���ي  ت�شت�شيف 
�لقلب  �أم������ر��������س  ح������ول  �ل�����ر�ب�����ع 
و�ل�������ش���ر�ي���ني يف �ل���ف���رة م���ن 10 
�ب���ري���ل �جل������اري حتت   12 ح��ت��ى 
رع���اي���ة ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن بن 
دبي  حاكم  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
�ل�شحة  هيئة  رئي�س  �ملالية  وزي��ر 
ر��شد  ب��ن  ب��دب��ي يف جممع حممد 
�الأك����ادمي����ي �ل��ط��ب��ي مب��دي��ن��ة دبي 
�لطبية. وي�شتعر�س �ملوؤمتر �لذي 
كل من جمعية  مع  بالتعاون  يقام 
�لقلب  وجمعية  �الإمار�تية  �لقلب 
و�أهم  �مل�شتجد�ت  �آخ��ر  �ل�شعودية 
�لوقاية  جم�����االت  يف  �ل���ت���ط���ور�ت 
الأمر��س  و�ل���ع���الج  و�لت�شخي�س 
�ل��ق��ل��ب و�الأوع���ي���ة �ل���دم���وي حيث 
�ملو��شيع  ج��م��ي��ع  ت���ق���دمي  ���ش��ي��ت��م 
�ملطروحة خالله على �شكل حاالت 
ي�شجع  �ل��ذي  �الأم��ر  و�قعية  طبية 
�ملتحدثني  بني  و�لنقا�س  �مل�شاركة 

ب���ن ر��شد  �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن  ���ش��م��و 
�لطبي  �لتعليم  ر�ع���ي  م��ك��ت��وم  �آل 
�إنطالقا  �الإم���ار�ت  بدولة  �مل�شتمر 
ع���ل���ى تعزيز  ����ش���م���وه  م����ن ح���ر����س 
�آد�ئهم  وتطوير  �الأط��ب��اء  م��ه��ار�ت 
�الإرتقاء  على  ينعك�س  مب��ا  �ملهني 
بخدمات �لرعاية �ل�شحية �ملقدمة 
الأحدث  وفقا  �ل�شحية  باملوؤ�ش�شات 
و�لتكنولوجية  �لعلمية  �لتطور�ت 
�لعاملية. وي�شارك يف �ملوؤمتر حو�يل 
�أمام  مفتوح  وه��و  م�شارك   300
جميع �لعاملني يف جمال �لرعاية 
و�ملخت�شني  �ملنطقة  يف  �ل�شحية 
برعاية �ملر�شى �لذين يعانون من 
�لدموية  و�الأوعية  �لقلب  �أمر��س 
�أمر��س  �أخ�����ش��ائ��ي��ي  ذل���ك  يف  مب��ا 
�لقلب وجر�حي �لقلب و �أخ�شائيي 
�لطب �لباطني و�الأطباء �ملقيمني 
و�ملمر�شني  �الأط���ب���اء  وم�����ش��اع��دي 
�مل��خ��ت�����ش��ني يف جمال  و�مل��وظ��ف��ني 
�خل����دم����ات �ل��ط��ب��ي��ة �ل���د�ع���م���ة يف 
و�الأوعية  �ل��ق��ل��ب  م��ر���ش��ى  رع��اي��ة 

�ملوؤمتر  يف  وي�����ش��ارك  و�حل�����ش��ور. 
كلينيك  كليفالند  من  متحدثون 
و مايو كلينك يف �لواليات �ملتحدة 
عدد  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �الأم��ري��ك��ي��ة 
تخ�ش�شات  �الأط���ب���اء يف  �أب����رز  م��ن 
�لقلب و�الأوعية �لدموية من دولة 
�الإم��ار�ت . و�أك��د �لدكتور جوزيف 
�شابك رئي�س ق�شم �أمر��س �ل�شدر 
وجر�حة �لقلب و�الأوعية �لدموية 
كلينيك  كليفالند  م�شت�شفى  يف 
�الأمريكية  �مل���ت���ح���دة  ب���ال���والي���ات 
�لطبي  بالتعليم  �مل�شت�شفى  �إلتز�م 
ن��ف��خ��ر بتقدمي  وق����ال  �مل�����ش��ت��م��ر.. 
خرب�تنا يف منطقة �ل�شرق �الأو�شط 
وب��االأخ�����س يف دول���ة �الإم����ار�ت من 
خ���الل ه���ذ� �مل��وؤمت��ر ب��ال��ت��ع��اون مع 
زم��الئ��ن��ا يف م��اي��و ك��ل��ي��ن��ي��ك . من 
جابر  و�ئ��ل  �لدكتور  �أع��رب  جانبه 
�أم���ر�����س �ل��ق��ل��ب يف مركز  ط��ب��ي��ب 
�ل���ق���ل���ب و�الأوع������ي������ة �ل����دم����وي����ة يف 
�شعادته  ع���ن  ك��ل��ي��ن��ي��ك  ك��ل��ي��ف��الن��د 
�مل����وؤمت����ر حت���ت رعاية  ي��ع��ق��د  ب�����اأن 

�لدموية. و�شركز جل�شات �ملوؤمتر 
�لكهربائية  �ل��ف��ي��زي��ول��وج��ي��ا  ع��ل��ى 
ومر�س �ل�شريان �لتاجي و�أمر��س 
مب�شتويات  �لتحكم  و  �ل�شمامات 
�ملتحدثون  �شيقوم  حيث  �ل��ده��ون 
ب���ت���ق���ي���ي���م �ل�������ط�������رق �ل����ق���������ش����رية 
�أ�شباب  ل��ر���ش��د  �الأم����د  و�ل��ط��وي��ل��ة 
لدى  �لقلب  نب�شات  �ت�����ش��اق  ع��دم 
يعانون من فقد�ن  �لذين  �ملر�شى 
و�لقيود  �ل��ف��و�ئ��د  وتقييم  �ل��وع��ي 
للرعاية  �حل��ال��ي��ة  �مل��ع��اي��ري  ع��ل��ى 
ومقارنة  ق�����ش��ور�ل��ق��ل��ب  ع���الج  يف 
بيانات �لت�شجيل �حلقيقية بنتائج 
�ل��وق��اي��ة من  �لطبية يف  �ل��ت��ج��ارب 
�جللطات �لدموية �لوريدية لدى 
لعمليات  خ�شعو�  �ل��ذي��ن  �ملر�شى 
و�شرح  �ل���ع���ظ���ام  جل���ر�ح���ة  ك���ب���رية 
�لتجارب  لبيانات  �لعملية  �الآث���ار 
�لتكنولوجيات  ع���ل���ى  �ل���ط���ب���ي���ة 
ملعاجلة  �جل�����دي�����دة  و�ل���ت���ق���ن���ي���ات 
�الأبهر  مل��ر���س  �ل��دم��وي��ة  �الأوع���ي���ة 
�ل�شدري. كما �شيناق�س �ملتحدثون 

�لنطاق  و�����ش���ع  �ل��ت��ط��ب��ي��ق  ق��اب��ل��ي��ة 
لتكنولوجيا  �مل��ح��ت��م��ل  و�ل���ت���اأث���ري 
�ل�شمام �جللدي على عالج ت�شيق 
�لتاجي  �ل�شمام  و�إرجت����اع  �الأب��ه��ر 
وحت��ل��ي��ل ت��اأث��ري �الإخ���ت���الف���ات بني 
�الأم�����ر�������س  �إد�رة  يف  �جل���ن�������ش���ني 
و��شتعر��س  �ل��وع��ائ��ي��ة  �ل��ق��ل��ب��ي��ة 
�لقلب  بت�شرع  �الإ���ش��اب��ة  ع��و�ر���س 
وتلخي�س  و�إد�رت������������ه  �ل���ب���ط���ي���ن���ي 
الإ�شتخد�م  �حل��ال��ي��ة  �ل��ت��و���ش��ي��ات 
م���������ش����اد�ت �ل���ت���خ���رث وم���������ش����اد�ت 
�ل�شفيحات �لقدمية و�جلديدة يف 
و�لتعرف  �الأذيني  �لرجفان  عالج 
�ل�شمام  �إ���ش��ت��ب��د�ل  مرجعية  على 
ويقام  �الأبهري عن طريق �جللد. 
ع��ل��ى ه��ام�����س �مل��وؤمت��ر �ل���ذي يوفر 
م�شتمر  طبي  تعليم  �شاعة   15
معتمدة من وز�رة �ل�شحة معر�س 
ل��ت��ع��ري��ف �حل�������ش���ور ع��ل��ى �أح����دث 
و�حللول  و�مل����و�رد  �لتكنولوجيات 
�لقلب  �ل��ع��الج��ي��ة يف جم���ال ط��ب 

و�الأوعية �لدموية. 
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•• دبي-الفجر:

�لقطامي  حم��م��د  حميد  م��ع��ايل  �أك���د 
دول����ة  �أن  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل���رب���ي���ة  وزي������ر 
�لعاملية وتوجهاتها  �الإم��ار�ت مبكانتها 
�لربية  ق�����ش��اي��ا  ت����ويل  �حل�������ش���اري���ة، 
وال  �هتمامها،  ج��ل  و�لثقافة،  و�لعلم 
منظمة  ج��ه��ود  تعزيز  يف  و�شعاً  ت��دخ��ر 
منها  �إمي����ان����اً   ، و�أدو�ره��������ا  �ل��ي��ون�����ش��ك��و 
�الإن�����ش��اين وما  �ل���ر�ث  ���ش��ون  باأهمية 
علوم  من  �ملتعاقبة  �حل�شار�ت  �أفرزته 
وث��ق��اف��ة، وم��ا يتطلع �إل��ي��ه �ل��ع��امل من 
رخاء و��شتقر�ر . وقال �إن وز�رة �لربية 

على  �النفتاح  على  حري�شة  و�لتعليم 
�لتجارب �لعاملية �لناجحة، و�ال�شتفادة 
ي�شهدها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ط��وي��ر  ح��رك��ة  م���ن 
�لعامل �الآن، و�الإ�شهام يف هذه �حلركة 
ب���ن���م���اذج ت��ع��ل��ي��م م��ت��ق��دم��ة، وه����ي متد 
ج�شور �لتو��شل و�لتعاون مع �ملنظمات 
منظمة  وال�شيما  �ملتخ�ش�شة،  �لعاملية 
�ل�شركاء  �أح����د  ت��ع��د  �ل��ت��ي  �ل��ي��ون�����ش��ك��و، 
�ال���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ني ل���ل���وز�رة . ج���اء ذلك 
خ�����الل ����ش��ت��ق��ب��ال م��ع��ال��ي��ه يف دي�����و�ن 
�الأحد   ( �ل��ي��وم  �شباح   ، بدبي  �ل����وز�رة 
�الإقليمي  �ملكتب  باوليني مديرة  �آنا   ،)
�خلليج،  دول  يف  �ل��ي��ون�����ش��ك��و  مل��ن��ظ��م��ة 

و�لوفد �ملر�فق، بح�شور �شعادة مرو�ن 
�ل�شو�لح وكيل وز�رة �لربية، و�شعادة 
�مل�شاعد  �ل��وك��ي��ل  غ��ري��ب  ف��وزي��ة ح�شن 
تي�شري  و�لدكتور  �لربوية،  للعمليات 
�ل��ن��ع��ي��م��ي �مل�����ش��ت�����ش��ار �ل���رب���وي ملعايل 
�لوزير . وذكر معاليه �أن �لدور �لالفت 
و�ملميز �لذي تقوم به �الإمار�ت، من �أجل 
 ، �لعامل  �لتعليم يف خمتلف بالد  ن�شر 
وب�شط يد �لدولة لكثري من �ل�شعوب، 
و�ل�شالم  �خل����ري  ر����ش���ائ���ل  خ����الل  م���ن 
مبا�شر�ً  �إ���ش��ه��ام��اً  ي��ع��د  مت���ده���ا،  �ل��ت��ي 
و�شون  �الإن�������ش���اين،  �ل���و�ق���ع  تنمية  يف 
مقومات  وح��ف��ظ  وت��اري��خ��ه،  ح�شارته 

�أن  �الإم������ار�ت  ت��ري��ده  �ل����ذي  �مل�شتقبل 
�أن  �إىل  . و�أ�شار  يكون مزدهر�ً للجميع 
�لقيم  مبجموعة  يت�شل  �ل����دور،  ه���ذ� 
�الإم���ار�ت وجمتمعها  دول��ة  �لتي متيز 
نف�شه  �ل��وق��ت  يف  تعد  و�ل��ت��ي  و�شعبها، 
�أحد �الأ�ش�س �ملعتمدة يف بناء �شخ�شية 
�ل���ت���ي حت���ر����س وز�رة  �ل����دول����ة،  �أب���ن���اء 
�لربية على غر�شها يف نفو�س �لطلبة، 
خالل  م��ن  لديهم،  �أو����ش��ره��ا  وتعزيز 
�ملناهج و�ملقرر�ت �لدر��شية و�الأن�شطة، 
و�مل��ج��ت��م��ع �مل���در����ش���ي �مل��ت��ك��ام��ل �ل���ذي 
�الرتقاء مب�شتوى خدماته  تعمل على 

�لربوية و�لتعليمية .

ون�����وه م��ع��ال��ي��ه ب��ال��ت��ع��اون �مل��ث��م��ر بني 
�لربية  وز�رة  يف  ممثلة   – �الإم����ار�ت 
– وب���ني �ل��ي��ون�����ش��ك��و، وم���ا �أ���ش��ف��ر عنه 
�الإقليمي  �مل����رك����ز   ( ت���اأ����ش���ي�������س  م����ن 
�ل�شارقة،  يف   ) �ل���رب���وي  للتخطيط 
ب�  �لوثيق، �خلا�س  �لتعاون  ف�شاًل عن 
) جائزة حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم – 
�تفاقات  م��ن  ذل��ك  وغ��ري   ،) �ليون�شكو 
على  �لو��شع  �الإيجابي  �الأث��ر  لها  ك��ان 
و�لعاملية  �الإقليمية  �لتعليمية  �ل�شاحة 
من جانبها �أ�شادت �آنا باوليني بالتقدم 
�مل��ذه��ل �ل���ذي حتققه دول���ة �الإم����ار�ت 
�حت�شان  �أن  م��وؤك��دة  �الآخ���ر،  بعد  يوماً 

�ل���دول���ة مل��ئ��ات �جل��ن�����ش��ي��ات و�الأع������ر�ق 
يلخ�س  و�ح����د،  ن�شيج   يف  و�ل��ث��ق��اف��ات 
جميع  وروؤى  �ل���ي���ون�������ش���ك���و  �أه���������د�ف 

�ملنظمات �لدولية �لهادفة لن�شر �لعلم 
و�لثقافة و�ل�شالم، و�لعاملة على �شون 
�أعربت عن  ، فيما  �حل�شارة �الإن�شانية 

�أملها يف حتقيق �ملزيد من �لتعاون بني 
�ملرحلة  يف  و�ليون�شكو  �لربية  وز�رة 

�ملقبلة .

لدى ا�صتقباله مديرة املكتب الإقليمي ملنظمة اليون�صكو

القطامي : الدولة تويل ق�شايا الرتبية والعلم والثقافة جل اهتمامها

•• الرباط-وام: 

�ملغربية  �ململكة  يف  مرتيل  مبدينة  �م�����س  �ختتمت 
يف  �ل�شرد  ح��ول  �ملغربي  �الإم��ار�ت��ي  �مللتقى  فعاليات 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لذي نظمه �شعبة �للغات يف 
�ملدر�شة �لعليا لالأ�شاتذة �لتابعة جلامعة عبد �ملالك 
�ل�شعدي بالتعاون مع �حتاد كتاب �الإمار�ت. و�أو�شى 
�مللتقى يف جل�شته �خلتامية با�شتمر�ر �لتو��شل بني 
مبدعي �لبلدين �ل�شقيقني من خالل �إعطاء �مللتقى 
�شفة �لدميومة و�ال�شتمر�ر و�إقامته على نحو دوري 

كل �شنتني على �أن تكون �لدورة �لقادمة يف �ل�شارقة 
يف  وطباعتها  �مللتقى  �أع��م��ال  بتوثيق  �أو���ش��ى  كما   .
و�إ�شر�ك  وم��غ��رب��ي��ة  �إم���ار�ت���ي���ة  ن�شختني  م��ن  ك��ت��اب 
�لنقاد و�لكتاب �ملغاربة يف �أن�شطة نادي �لنقد �لتابع 
الحت���اد ك��ت��اب و�أدب����اء �الإم����ار�ت الإل��ق��اء �ل�شوء على 
وتن�شيق  تخطيط  وفق  �الإمار�تيني  و�الإب��د�ع  �الأدب 
م�شركني بني �لطرفني. ووجه �مللتقى ر�شالة �شكر 
وخا�شة  �الإم����ار�ت  و�أدب����اء  كتاب  �حت��اد  �إىل  وتقدير 
ملا  �الإد�رة  جمل�س  رئي�س  �ل�شايغ  حبيب  لل�شاعر 
�أن  �إىل  ف��ك��رة  ك��ان  بامللتقى منذ  �ه��ت��م��ام  م��ن  �أب����د�ه 

�أ���ش��ب��ح و�ق��ع��ا و�ل��ت��اأك��ي��د على �أخ��وي��ة �ل��ع��الق��ات بني 
�أدباء ومبدعي �لبلدين �ل�شقيقني �الإمار�ت و�ملغرب. 
وكانت �نعقدت قبل جل�شة �لتو�شيات جل�شات بحثية 
بح�شور  مو�شيقية  وح��ف��الت  ق�ش�شية  و�أم�����ش��ي��ات 
�أع�����ش��اء وف���د �حت���اد ك��ت��اب و�أدب�����اء �الإم������ار�ت �ملكون 
�شالح  و�لدكتور  �شربي  �لفتاح  عبد  �لناقدين  من 
�شليمان  حم�شن  و�ل��رو�ئ��ي��ني  و�ل��ق��ا���ش��ني  ه��وي��دي 
�ملن�شوري  ولولوة  �لنمر  وفتحية  عبد�هلل  وعائ�شة 
�إبر�هيم  وفادية  �ل�شام�شي  و�آمنة  �ل�شاعدي  ومرمي 

و�شناء مدحت �إد�رية. 

•• دبي-وام: 

�أطلق بنك �الإمار�ت دبي �لوطني � ومقره دبي � �م�س مبادرة تهدف 
�إىل تعزيز �لوعي باأمناط �حلياة �ل�شحية يف �ملجتمع �ملحلي وت�شجيع 
خمتلف �ل�شر�ئح �الجتماعية على �إتباع حياة �شحية �أف�شل. وتقام 
وخم�شة  للبنك  �لرئي�س  �ملقر  يف  �ل�شحية  �لتوعية  �أ�شبوع  مبادرة 
�أ�شبوع يقيم �لبنك خاللها عدة مر�فق  مو�قع تابعة له على مد�ر 
طبية تتيح للعمالء و�ملوظفني �إمكانية �خل�شوع لفحو�س جمانية. 
�آي  ع��ي��اد�ت  م��ع  بال�شر�كة  �ل�شحية  �لتوعية  �أ���ش��ب��وع  تنظيم  ويتم 
�ل��ذي ي�شادف غد�  �لعاملي  �ل�شحة  �إم �شي دي مبنا�شبة يوم  و  كري 

�الثنني حيث يجري فريق من �الأطباء و�الخت�شا�شيني فحو�شات 
طبية تتعلق باإلتهاب �لكبد �لفريو�شي �شي وفح�س �ل�شكري و�أخرى 
�لرئي�س  ن��ائ��ب  �مل��ن�����ش��وري  �شيف  وق���ال  و�جل��ل��د.  بالب�شر  خ��ا���ش��ة 
يف  �لوطني  دب��ي  �الإم���ار�ت  ملجموعة  �لتجارية  و�لعالمة  للت�شويق 
باتباع  �ملرتبطة  للم�شاكل  �ملتز�يد  �النت�شار  �إن  له  �شحايف  ت�شريح 
�أ�شاليب حياة غري �شحية مثل �ل�شكري و�أمر��س �لقلب و�الأوعية 
�لدموية يعد تهديد� خطري� على �الأفر�د و�ملجتمع ككل لهذ� جاء 
لهذه  مبا�شرة  كا�شتجابة  �ل�شحية  �لتوعية  �أ�شبوع  مبادرة  �إط��الق 
�مل�شكلة �ملتنامية وزيادة �لوعي باملخاطر �ل�شحية �لتي تو�جه �شكان 

�لدولة.

اختتام اأعمال امللتقى االإماراتي املغربي حول ال�شرد يف االإمارات العربية املتحدة  االإمارات دبي الوطني يطلق حملة الإجراء فحو�شات طبية جمانية

•• دبي-الفجر: 

�أعلن برنامج قياد�ت حكومة �الإمار�ت مبكتب 
�شوؤون جمل�س  ب��وز�رة  �ل��وزر�ء  رئا�شة جمل�س 
�لوزر�ء عن �إطالق فئة �لقياد�ت �ملبدعة كفئة 
جديدة ت�شتهدف �لكفاء�ت و�ملو�هب �لوطنية 
و�ملحلية  �الحت����ادي����ة  �حل���ك���وم���ة  يف  �ل�����ش��اب��ة 
�إط������ار جهود  و�ل���ق���ط���اع �خل����ا�����س، وذل�����ك يف 
�حلكومة �ملتو��شلة خللق بيئة جاذبة لالإبد�ع 
وم�شاعدتها  �ملبدعة  �لوطنية  �ل��ك��و�در  ودع��م 
�لعمل  بتعزيز  لت�شهم  مهار�تها  تطوير  على 
حتقيق  نحو  �لتطور  م�شرية  ودف��ع  �حلكومي 

روؤية �الإمار�ت 2021.
و�أكدت عهود �لرومي مدير عام مكتب رئا�شة 
�لقياد�ت  ف��ئ��ة  �إ���ش��اف��ة  �أن  �ل������وزر�ء  جم��ل�����س 
ق���ي���اد�ت حكومة  ب��رن��ام��ج  ف��ئ��ات  �إىل  �مل��ب��دع��ة 
�ل�شابة  �ل��ق��ي��اد�ت  ي�شتهدف  �ل���ذي  �الم�����ار�ت 
�شاحب  توجيهات  �إط���ار  يف  ت��اأت��ي  و�ل���و�ع���دة، 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
حاكم  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س 
دبي لدعم �لقياد�ت �الإمار�تية �ل�شابة �ملبدعة 
وقدر�تها  مو�هبها  تنمية  على  وم�شاعدتها 
�لو�عدة  ط��اق��ات��ه��ا  و�ال���ش��ت��ث��م��ار يف  �ل��ق��ي��ادي��ة 
�لعمل  ق��ي��ادة  يف  ف��اع��ل  دور  للعب  و�إع���د�ده���ا 
�حل��ك��وم��ي وخ��دم��ة دول���ة �الم����ار�ت و�شعبها.  
و�أو�شحت �أن �إ�شافة هذه �لفئة �ىل �لربنامج 

تهدف �إىل �إعد�د كفاء�ت حكومية من �لكو�در 
�لوطنية �ل�شابة �لعاملة يف �لوز�ر�ت و�جلهات 
و�لقطاع �خلا�س  �ملحلية  و�لدو�ئر  �الحتادية 
�أفكار  ولديهم  قيادية  ب�شمات  مي��ت��ازون  ممن 
ريادية �إبد�عية غري تقليدية وقابلة للتطبيق ، 
حيث يعمل �لربنامج على خلق �لبيئة �ملنا�شبة 
وحتفيزهم  ورع���اي���ت���ه���م  ه������وؤالء  الح��ت�����ش��ان 
وت�شجيعهم وتاأهيلهم عرب منهجية  تدريبية 
قادة مبدعون  �أ�ش�س علمية جتعل منهم  على 
�أه��د�ف حكومة  يو�كب  مو�قع عملهم مبا  يف 
�لوطني  ب��رن��اجم��ه��ا  م��ع  وين�شجم  �الإم������ار�ت 
ودولة  �شعب  خدمة  يف  �مل�شتقبلية  وتطلعاتها 

�الإمار�ت. 
�ملبدعة  �ل���ق���ي���اد�ت  ف��ئ��ة  �أن  �ل���روم���ي  وق���ال���ت 
ت�شكل �إ�شافة جديدة ومتميزة لفئات برنامج 
قياد�ت حكومة �الإمار�ت �لتي ت�شمل �لقياد�ت 
�ال�شر�تيجية، و�لقياد�ت �لتنفيذية، وقياد�ت 
يقوم  �ل��ذي  �ل���دور  باأهمية  منوهة  �مل�شتقبل، 
�الإم����ار�ت يف رفد  ق��ي��اد�ت حكومة  برنامج  ب��ه 
�ل���دو�ئ���ر و�ل��ه��ي��ئ��ات �حل��ك��وم��ي��ة و�الحت���ادي���ة 
و�لكفاءة  ب��اخل��ربة  تتمتع  �إم��ار�ت��ي��ة  ب��ق��ي��اد�ت 

ومهار�ت �لقيادة و�الإد�رة.

ــقــيــادات  ــمــام لــفــئــة ال �ــصــروط النــ�ــص
املبدعة

مدير  �لكتبي  عبيد  �أو���ش��ح  ذ�ت���ه،  �الإط����ار  يف 

برنامج قياد�ت حكومة �الإمار�ت، �أن �لربنامج 
�المكانيات  ذوي  �ل�شابة  �ل��ق��ي��اد�ت  ي�شتهدف 
�لعملي  ب���ال���ت���دري���ب  وي��ت��ع��ه��ده��م  �ل�����و�ع�����دة 
ويزودهم باملهار�ت و�ملعارف �ل�شرورية ويوفر 
ل��ه��م �ل��ب��ي��ئ��ة �مل��الئ��م��ة �ل��ت��ي ت��ت��ي��ح ل��ه��م �ب���ر�ز 
حتقق  مبتكرة  باأ�شاليب  �الإبد�عية  طاقاتهم 
خدمة  لهم  وتتيح  �لقيادية  طموحاتهم  لهم 

بلدهم وجمتمعهم من مو�قع عملهم.
و�أ����ش���اف �ن �ل��ربن��ام��ج �ع��ت��م��د جم��م��وع��ة من 
�ملعايري �لتي يتم على ��شا�شها �ختيار �ل�شباب 
لاللتحاق  �الإب��د�ع��ي��ة  �لقيادية  �ل�شمات  ذوي 
�أن  يف  تتمثل  و�ل��ت��ي  �مل��ب��دع��ة  �ل��ق��ي��اد�ت  بفئة 
ي��ك��ون �مل��ت��ق��دم م��ن م��و�ط��ن��ي دول���ة �الإم�����ار�ت، 
ما  �أو  جامعي  موؤهل  على  حا�شال  يكون  و�أن 
يعادله من جامعة معرف بها، و�أن يكون عمر 
�ملتقدم بني 22 و28 عاماً، و�أن يتمتع بخربة 
عملية من عامني �إىل خم�شة �أعو�م، باالإ�شافة 
�إتقان �للغتني �لعربية و�الإجنليزية وعدد من 

�ملهار�ت �ل�شرورية �الأخرى. 

املحاور الرئي�صية للربنامج 
حكومة  قياد�ت  برنامج  حر�س  �لكتبي  و�أك��د 
�الإم����ار�ت وم��ن خ��الل فئة �ل��ق��ي��اد�ت �ملبدعة 
�ت��ب��اع منهجية م��درو���ش��ة وق��ي��ا���ش��ي��ة يف  ع��ل��ى 
بني  تتباين  حيث  منت�شبيه،  بقدر�ت  �الرتقاء 
وقيادة  �ملوؤ�ش�شية،  و�ل��ق��ي��ادة  �الأخ��ري��ن،  ق��ي��ادة 

�لذ�ت و�لقيادة �ملعرفية. 
وت��ن��ب��ث��ق ع���ن ت��ل��ك �مل��ن��ه��ج��ي��ة و�مل����ح����اور عدة 
تنمية  على  جمملها  يف  تركز  فرعية  عناوين 
�الإ�شر�تيجي،  و�لتخطيط  �لقيادية،  �ملهار�ت 
�مل�شاريع  و�إد�رة  �ل���ق���ر�ر  و�ت���خ���اذ  و�ل��ت��و����ش��ل 
�مللتحقني  ل���دى  �ل��ك��ث��ري  وغ���ريه���ا  و�الإب�������د�ع 
وبالن�شبة  �ملختلفة.  فئاته  وع��رب  بالربنامج 
�ملبدعة  �لقياد�ت  لربنامج  �لزمني  للجدول 
�أن�شطته  ف�شتمتد   2015  –  2014 للعام 
نوفمرب   –  2014 ي��ون��ي��و  ب���ني  �ل���ف���رة  يف 

.2015

برنامج قيادات حكومة الإمارات
�إىل  �الإم���ار�ت  حكومة  قياد�ت  برنامج  يهدف 
ت��ر���ش��ي��خ مم��ار���ش��ات �ل��ت��م��ك��ني وت��وف��ري �لبيئة 
وفتح  �لدولة،  موؤ�ش�شات  يف  لل�شباب  �لد�عمة 
ت��ع��اون وق��ن��و�ت تفاعل لهم م��ع خرب�ت  �آف���اق 
تهيوؤهم  متمر�شة  وع��امل��ي��ة  �إم��ار�ت��ي��ة  ق��ي��ادي��ة 
ملو�جهة �لتحديات �ملعا�شرة وفق روؤية قيادية 
�لوظيفي  �الأد�ء  مهار�ت  لتطوير  م�شتقبلية، 
�ملعرفة  جم��ال  يف  �حلكومية  �لقيادية  للفئة 

و�لعمل �حلكومي.
ق��ي��ادي��ة يف  ف��ئ��ات  �أرب����ع  �ل��ربن��ام��ج  وي�شتهدف 
�لقياد�ت  ه��ي  �الحت��ادي��ة  �حلكومة  موؤ�ش�شات 
�ال�شر�تيجية، و�لقياد�ت �لتنفيذية، وقياد�ت 

�مل�شتقبل، و�لقياد�ت �ملبدعة.

•• دبي-وام:

�أعلنت بلدية دبي �م�س رعايتها �ال�شر�تيجية 
للمعر�س �لذي ي�شرف على تنظيمه برنامج 
دبي لالأد�ء �حلكومي �ملتميز �لتابع للمجل�س 
حكومة  �شعار  حت��ت  دب��ي  حلكومة  �لتنفيذي 
يبد�أ فاعلياته  �لذي  و�إجن��از�ت عاملية  حملية 
دبي  مركز  يف  �حل��ايل  �ل�شهر  م��ن  �لثامن  يف 
 3 م��دي  علي  و�ملعار�س  للموؤمتر�ت  �ل��دويل 
لعر�س  مهمة  فر�شة  �مل��ع��ر���س  ومي��ث��ل  �ي���ام. 
�الإجن�����از�ت �ل��ن��وع��ي��ة ل��ل��دو�ئ��ر �حل��ك��وم��ي��ة يف 
دبي و�لتعريف بخدماتها �لر�قية و�لتو��شل 
مع �ملتعاملني على تنوعهم و�ختالف فئاتهم 
ل���الإم���ارة. و�شتقوم  �ل���ر�ئ���دة  �مل��ك��ان��ة  وت��ع��زي��ز 
مع  بالتو��شل  �مل�شاركة  �حلكومية  �جل��ه��ات 

عند  و�ل���وق���وف  معهم  و�ل��ت��ف��اع��ل  �ملتعاملني 
�قر�حاتهم لتطوير �خلدمات وقيا�س درجة 
وت��ع��زي��ز م�شاركتهم  �خل��دم��ات  ع��ن  ر���ش��اه��م 
هوهدف  �ملتعامل  ر�شى  �أن  باعتبار  �لنجاح 
ك��اف��ة ومقيا�س  دب���ي  �ل���دو�ئ���ر �حل��ك��وم��ي��ة يف 
وقال  �لعاملي.  �ل�شعيد  على  وتاألقها  جناحها 
�مل��ن�����ش��ق �لعام  �ل��ن�����ش��ري�ت  �أح���م���د  �ل���دك���ت���ور 
ل��ربن��ام��ج دب���ي ل�����الأد�ء �حل��ك��وم��ي �مل��ت��م��ي��ز يف 
من�شة  يعد  �ملعر�س  هذ�  �إن  �شحايف  ت�شريح 
و�لتن�شيق  �ل��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  مل��و����ش��ل��ة  م��ه��م��ة 
و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية  �لدو�ئر  و�لتكامل بني 
�إح��دى عو�مل جن��اح وتاألق  �لتي هي  دب��ي  يف 
�جلهات  دور  �أن  و�أ�����ش����اف  �ل���ع���امل.  يف  دب����ي 
�لتعريف  ع��ل��ى  ي��ق��وم  �مل��ع��ر���س  �مل�����ش��ارك��ة يف 
�لرئي�شة  وخ��دم��ات��ه��ا  وب��ر���ش��ال��ت��ه��ا  ب��روؤي��ت��ه��ا 

يف  �حلكومية  �إجن��از�ت��ه��ا  عن  عر�س  وتقدمي 
معلومات  وت��وف��ري  حتقيقها  كيفية  و���ش��رح 
�ل��ت��ي تقدمها  و����ش���روح���ات ح����ول �خل���دم���ات 
عليها  �حل�شول  وكيفية  �حلكومية  �جل��ه��ات 
ت�����ش��اوؤالت و��شتف�شار�ت  �إج��اب��ات ع��ن  وت��وف��ري 
�جل����م����ه����ور و�ل������وق������وف ع���ن���د �الإق������ر�ح������ات 
م�شتمر.  ب�شكل  �خل��دم��ات  وحت�شني  لتطوير 
�لرعاية  ه��ذه  خ��الل  م��ن  دب��ي  بلدية  وتعتزم 
من  جم���م���وع���ة  ع���ق���د  �إىل  �ال����ش���ر�ت���ي���ج���ي���ة 
تطوير  مو��شلة  بهدف  �حلكومية  �ل�شر�كات 
باإ�شر�ف من  وتبادل �خلرب�ت  �ملوؤ�ش�شي  �الأد�ء 
برنامج دبي لالأد�ء �حلكومي �ملتميز �ملبادر �إىل 
عقد هذه �ل�شر�كات. و�شتطرح �لبلدية خالل 
�ملباين �خل�شر�ء  �إجناز�تها يف جمال  �ملعر�س 
وعمليات �لت�شجري و�لزر�عة و�لرقابة �لغذ�ئية 

وغريها من �الأن�شطة كما �شتلقي �ل�شوء على 
جهودها يف جمال تطبيق مبادرة حكومة دبي 
وع��ل��ى ر�أ���ش��ه��ا م��ب��ادرة �حل��ك��وم��ة �ل��ذك��ي��ة �لتي 
�أطلقها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل 
�ل�����وزر�ء ح��اك��م دب���ي رع����اه �هلل ح��ي��ث �شارعت 
�لبلدية �ىل ت�شكيل جلنة �حلكومة �لذكية بعد 
على  �للجنة  و�أ�شرفت  ملبادرته  �شموه  �إط��الق 
باكورة  لتوفري  �ملتكامل  دبي  �أنا  م�شروع  طرح 
م��ن خ��دم��ات �ل��ب��ل��دي��ة ع��ل��ى �ل��ه��ات��ف �ملحمول 
مب���ا ي�����ش��م��ن ت��ع��ام��الت �أي�����ش��ر مل��ج��ت��م��ع �إم����ارة 
دبي. و�شيعر�س جناح �لبلدية يف معر�س دبي 
�لدويل  دب��ي  مركز  يف  �حلكومية  ل��الإجن��از�ت 
�مل�شاريع  عن  مل�شقات  و�ملعار�س  للموؤمتر�ت 

�لتي قامت �لبلدية بتنفيذها. 

•• ال�سارقة-وام:

�ف��ت��ت��ح ع��ب��د�هلل ب��ن حم��م��د �ل��ع��وي�����س رئي�س 
�م�س  �ل�����ش��ارق��ة  يف  و�الإع����الم  �لثقافة  د�ئ���رة 
م��ع��ر���ش��ا ف��ن��ي��ا ب��ع��ن��و�ن �ل��غ��ر�ف��ي��ت��ي يف كلية 
جامعة  يف  و�ل��ت�����ش��م��ي��م  �جل��م��ي��ل��ة  �ل���ف���ن���ون 
�ل�������ش���ارق���ة..وذل���ك ���ش��م��ن ف��ع��ال��ي��ات �ل����دورة 
�لذي  للخط  �ل�����ش��ارق��ة  ملتقى  ل���  �ل�����ش��اد���ش��ة 
تنظمه �إد�رة �لفنون يف �لد�ئرة بالتعاون مع 
 .. �الفتتاح  ح�شر   . �لعرب  �مل�شورين  �حت��اد 
�لد�ئرة  �لفنون يف  �إد�رة  ه�شام �ملظلوم مدير 
�جلامعة  م���دي���ر  ن���ائ���ب  �جل��������رو�ن  وم����اج����د 

وعبد�لرحمن  �ل��ع��ام��ة  �ل��ع��الق��ات  ل�����ش��وؤون 
ن�شر  وع�شام  �الإت�شال  كلية  عميد  �لعزمي 
عدد  ب��ج��ان��ب  ب��ال��وك��ال��ة  �ل��ف��ن��ون  كلية  عميد 
للخط.  �ل�شارقة  ملتقى  و�شيوف  فناين  من 
بامل�شابقة  للفائزين  تتويجا  �مل��ع��ر���س  ي��اأت��ي 
�لتي �أجر�ها �حتاد �مل�شورين �لعرب بالتعاون 
�الأف�شل  �ل�شورة  الختيار  �لفنون  �إد�رة  مع 
هذ�  عرب  �ملر�شلة  �لب�شرية  �لقيم  حيث  من 
�جلديرة  �للحظة  �لتقاط  على  �لقادر  �لفن 
�جلائزة  يف  �الأول  ب��امل��رك��ز  وف���از   . بالتوثيق 
من  كنج  هبة  تلته  ليبيا  م��ن  �شقليلة  ب�شار 
�لغني  عبد  �شريف  حممد  ثالثا  وح��ل  لبنان 

من م�شر. وي�شنف فن �لغر�فيتي كنوع من 
�أنو�ع �لفن �حلديث رغم �أن �جلدر�ن كانت قد 
�حتفت بتاأثري�ت �الإن�شان �لفنية و�للغوية منذ 
ع�شور قدمية وط��ر�أ عليها حت��والت الح�شر 
لها يف مر�حل خمتلفة من حياة �لب�شر. وينال 
فن �لغر�فيتي مزيد� من �الهتمام و�لركيز 
متاحة  �الإبد�عية  ف�شاحته  �لعربي  �لعامل  يف 
ع��ل��ى �جل����در�ن  �ل��ر���ش��م  للجميع م���ن خ���الل 
ما  ر�شالة  الإي�شال  �لكتابة  مب�شاحبة  �لعامة 
�لفنون  �إد�رة  تبديه  �لذي  باب �حلر�س  ومن 
يف د�ئ��رة �لثقافة و�الإع��الم و�حت��اد �مل�شورين 
�لعرب على توثيق هذه �حلالة �لفنية يف �إطار 

�لركيز على �لق�شايا �لتي تهم �ملجتمع ياأخذ 
هذ� �ملعر�س حيزه يف ملتقى �ل�شارقة للخط 
ليلقي �ل�شوء على هذ� �ملنجز. يذكر �أن ملتقى 
�ل�شارقة للخط ياأتي �شمن فعاليات �الإحتفال 
�الإ�شالمية  للثقافة  عا�شمة  �ل�شارقة  بتتويج 
2014 وهو �لوحيد على �مل�شتوى �لعاملي يف 
مت�شمنا  عامني  كل  ويعقد  تخ�ش�شه  جمال 
مكونات  ت�شتلهم  وف��ك��ري��ة  ف��ن��ي��ة  م�����ش��ارك��ات 
�خلط يف �لثقافات �لعاملية يف �شكلها �الأ�شيل 
�ل��ت��ي ت�شتلهم  �مل��ع��ا���ش��رة  ل���الأمن���اط  �إ���ش��اف��ة 
�لبارزة يف  �لرموز  ي�شهد تكرمي  �حل��رف كما 

فن �خلط على �مل�شتويني �لعربي و�لدويل.

لال�صتثمار يف املواهب الوطنية ال�صابة يف احلكومة والقطاع اخلا�ص

برنامج قيادات حكومة االإمارات يطلق فئة القيادات املبدعة 

بلدية دبي راع ا�شرتاتيجي ملعر�س دبي لالإجنازات احلكومية 2014 

افتتاح معر�س اجلرافيتي يف كلية الفنون اجلميلة يف ال�شارقة

•• دبي -وام:

�أطلقت �شلطة مدينة دبي �ملالحية حملة تثقيفية لتعزيز 
�لت�شغيلية  �لعمليات  �شالمة  �شمان  �شبل  ح��ول  �ل��وع��ي 
ل��ل��م��ط��اع��م �ل��ع��ائ��م��ة يف �إم������ارة دب���ي مت��ا���ش��ي��ا م���ع �جلهود 
و�لبيئية  �لبحرية  �ل�شالمة  تعزيز م�شتويات  �إىل  �لر�مية 
وفق �أف�شل �ملمار�شات �لدولية. وتتناول �حلملة �لتي يتم 
عقدها ب�شكل دوري على مدى �لعام �إجر�ء�ت �لتدريب على 
للطو�رئ  و�ال�شتجابة  �ل�شفن  و�إخ���الء  �لطارئة  �حل��االت 
�شر�ت  �رت��د�ء  و�شبل  و�ل�شفن  �لطو�قم  جاهزية  وتعزيز 
وط��و�ف��ات �ل��ن��ج��اة وخم���ارج �ل��ن��ج��اة و�إ����ش���ار�ت �لطو�رئ.. 

�لد�خلية  �الت�������ش���االت  ح����ول  �أي�����ش��ا  �حل��م��ل��ة  وت��ت��م��ح��ور 
�حلر�ئق  ومكافحة  منع  و�شيا�شات  �لفعالة  و�خل��ارج��ي��ة 
�لنفطية  بامل�شتقات  �لبحري  �لتلوث  معاجلة  و�إج����ر�ء�ت 
بال�شالمة  �ل�����ش��ل��ة  ذ�ت  �الأخ�����رى  �ل��ق�����ش��اي��ا  م��ن  وغ��ريه��ا 
�لعمليات  �إد�رة  م��دي��ر  �لب�شتكي  حممد  وق���ال  �لبحرية. 
�لبحرية يف �شلطة مدينة دبي �ملالحية �ن �ملطاعم �لعائمة 
و�لقطاع  �ال�شتثمار  ملجتمع  �ملميزة  �مل��الم��ح  �إح���دى  باتت 
�ل�����ش��ي��اح��ي و�ل��ب��ح��ري ع��ل��ى �ل�����ش��و�ء وه���و م��ا يحتم و�شع 
�إطار عمل و��شح ل�شمان �شالمة عملياتها �لت�شغيلية مبا 
ين�شجم مع حماور ��شر�تيجية �لقطاع �لبحري �لر�مية 

�إىل خلق قطاع بحري متجدد و�آمن.

•• دبي-وام:

�أنهت �لنيابة �لعامة بدبي ��شتعد�د�تها للم�شاركة يف �لدورة 
مبادر�تها  لعر�س  �حلكومية  �الإجن����از�ت  ملعر�س  �لثانية 
وم�شاريعها �مل�شنفة على �مل�شتويني �ملحلي و�لعاملي جلميع 
�ملهتمني و�مل�شتفيدين وذلك يف جناحها �خلا�س �لكائن يف 
 10 8 �ىل  �لعاملي خالل �لفرة من  �لتجاري  مركز دبي 
لتوجيهات  تنفيذ�  �مل�شاركة  ه��ذه  وت��اأت��ي  �جل���اري.  �أب��ري��ل 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س �ل�����وزر�ء ح��اك��م دب���ي رعاه 
و�ملبتكرة  �ملتقدمة  �حلكومية  ب��اخل��دم��ات  ل��الرت��ق��اء  �هلل 
حتت  و�ح����دة  من�شة  ع��ل��ى  جمتمعني  ل��ل��ع��ي��ان  و�ظ��ه��اره��ا 
هذه  ت��اأت��ي  كما   . عاملية  �إجن����از�ت   - حملية  حكومة  �شعار 
�مل�شاركة من منطلق �حلر�س على �لتو��شل مع جمهورها 
�أف�شل  تبادل  يف  �لد�ئمة  رغبتها  عن  ف�شال  ومتعامليها 
و�أح��دث ما هو موجود على  �آخ��ر  �إىل  �ملمار�شات و�لتعرف 

خالل  من  لتعر�س  فر�شتها  تقتن�س  بينما  �ل�شعيد  هذ� 
�حلدث �أبرز م�شاريعها ومبادر�تها �ملتميزة و�ل�شباقة عامليا 
�الإلكرونية  �شيما خدماتها  �لنيابات ال  على �شعيد عمل 
�ملحامي  وتطبيق  �لذكية  �لنيابة  كتطبيق  �مل�شبوقة  غري 
�ل��ذك��ي وتطبيق م��ب��ادئ وخ��دم��ة ط��ار���س وغ��ري ذل��ك من 
�لتقليدية  �خل���دم���ات  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �ل��ذك��ي��ة  �خل���دم���ات 
و�خلدمات �ملجتمعية وهذه �الأخرية جعلت من نيابة دبي 
قدوة للنيابات حول �لعامل. كما �شتقدم �لنيابة �لعامة على 
من�شتها م�شابقات وجو�ئز جاذبة للجمهور �شعيا منها �ىل 
�ملجتمع  يف  ودوره��ا  �لعامة  بالنيابة  �ملعر�س  رو�د  تعريف 
�ملعر�س  �إقامة  ف��رة  وغ��ري م�شبوقة ط��و�ل  بطرق مميزة 
للتناف�س  ت�شوير  م�شابقة  عن  �لعامة  �لنيابة  �شتعلن  و   .
على �لتقاط �أجمل �شورة ملن�شة �لنيابة عن طريق تنزيل 
�ل�شورة عرب �الن�شتغر�م على و�شم �لنيابة �أو عمل تاج على 
�ل�شورة و�شتقوم بال�شحب على فائز و�حد يف �ليوم �الأخري 

من �ملعر�س.

•• ال�سارقة-وام: 

�لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ق��ري��ن��ة  رع��اي��ة  حت��ت 
�الأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حم��م��د  ب��ن  �شلطان 
ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة ج���و�ه���ر ب��ن��ت حممد 
يف  �الأ���ش��رة  ل�����ش��وؤون  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة  �لقا�شمي 
�ل�شارقة فتحت �إد�رة مر�كز �لتنمية �الأ�شرية بال�شارقة 
و�لدر��شات  �ل��ب��ح��وث  ج��ائ��زة  �مل�����ش��ارك��ة يف  ب���اب  �م�����س 
وتنظم   . �الأ�شرية  �ل�شحة  م�شمى  حتت   2014 لعام 
�لتالية  �مل��ح��اور  �ل���دورة �حل��ادي��ة ع�شرة للجائزة ح��ول 
�ل�شلوك �ل�شحي �الأ�شري و �مل�شكالت �ل�شحية �الأ�شرية 
و�الإعالم و�ل�شحة �الأ�شرية و�ل�شحة �لنف�شية �الأ�شرية 
و�ملوؤ�ش�شات �لتعليمية و�ل�شحة �الأ�شرية و�لوعي �لبيئي 
�لظو�هر  متابعة  بهدف  وذل��ك   .. �الأ���ش��ري��ة  و�ل�شحة 

معاجلتها  لغر�س  ودر��شاتها  و�ل�شلوكيات  �ملجتمعية 
ي��و�ك��ب تطور  ب��اح��ث  م��ع��اجل��ة علمية والإع������د�د ج��ي��ل 
�مل�����ش��ارك��ة يف �جل��ائ��زة ملن  . وت��ت��اح  �ملجتمعات �الأخ����رى 
�لدر��شة  تتميز  ك��اأن  معينة  �شروط  بحثه  على  تنطبق 
جديدة  �إ�شافة  متثل  و�أن  �لعلمية  باالأ�شالة  �ملقدمة 
يلتزم  و�أن  و�الأ�شرية  �الجتماعية  �لدر��شات  جمال  يف 
�لدر��شات  يف  �ملتبعة  �لعلمي  �ملنهج  ب��ق��و�ع��د  �ل��ب��اح��ث 
�الجتماعية و�أن اليقل حجم �لعينة �ملدرو�شة لديه عن 
يف  مبا�شرة  عالقة  للدر��شة  يكون  و�أن  �شخ�س   100
بناء وحماية �الأ�شرة و�الأبناء و �أن ال يكون قد �شبق ن�شر 
�لدر��شة و�أن ال تكون �لدر��شة قد قدمت الأي موؤمتر �أو 
د�خل  م�شابقة علمية  �مل�شاركة يف  �أو  لنيل جائزة  ندوة 
�أو خارج �لدولة و �أن تقع �لدر��شة يف حو�يل 35-25 

�شفحة مكتوية باللغة �لعربية.

�شلطة دبي املالحية تطلق حملة توعوية لتعزيز �شالمة 
العمليات الت�شغيلية للمطاعم العائمة

نيابة دبي ت�شارك يف معر�س االجنازات احلكومية

مراكز التنمية االأ�شرية بال�شارقة تفتح باب امل�شاركة يف 
جائزة البحوث و الدرا�شات للعام 2014 



07

اأخبـار الإمـارات
االثنني  - 7   ابريل    2014 م   -   العـدد    11065
Monday   7  April   2014  -  Issue No   11065

•• ال�سارقة-وام: 

�ملقبل  �ل�شارقة �لر�ثية يوم �خلمي�س  �أيام  تنطلق فعاليات 
مبدينة دبا �حل�شن حيث �أكملت �للجنة �ملنظمة ��شتعد�د�تها 
�شعار -  �حل���دث حت��ت  م��ن  �لثانية ع�شر  �ل����دورة  الأن��ط��الق 
�ل��ر�ث �الإ�شالمي خيمة و�ح��دة - بجانب حديقة �ل�شاطئ 
�ملوروث  تر�شخ  و�أق�شام  فعاليات  على  حتوي  و�لتي  باملدينة 
�لر�ثي و�لثقايف �ال�شالمي. وقال جمعة عبد�هلل �حلمودي 
ينتظرها  �لتي  �لر�ثية  �لفعاليات  �إن  للجنة  �لعام  �ملن�شق 
�أهايل مدينة دبا �حل�شن و�ملناطق �ملجاورة �شتكون متميزة 

هذ� �لعام نظر� حلجم �ملعرو�س وما ي�شمه من فعاليات بعد 
�ن حظيت مب�شاركة خمتلف �لدول �ال�شالمية �لتي ح�شرت 
من �أجل �إثر�ء هذ� �حلدث. و�أ�شاف �أن �أيام �ل�شارقة �لر�ثية 
�لثقافة  �ل�شارقة عا�شمة  �حتفاالت  تاأتي هذ� مر�فقة مع 
�ل��ر�ث �ملحلي �الإمار�تي جزء� ال  باأن  .. منوها  �ال�شالمية 
يتجز�أ من �لر�ث �لعربي �ال�شالمي. وقال �إننا كلجنة الأيام 
بالفعاليات  �هتماما  تويل  �لر�ثية  �ل�شارقة  �أن جلنة  و�أكد 
حيث  �إجناحها  على  وتعكف  �حل�شن  دب��ا  مبدينة  �لر�ثية 
توفر كافة مقومات �جلذب لالأ�شر و�لز�ئرين من خمتلف 
وح�شارتها  �الإ���ش��الم��ي  ب���ر�ث  �ملجتمع  لتوعية  �جل��ال��ي��ات 

يف  �مل�شي  �جلانب  بهذ�  �ملهتمني  لكل  �ل��ر�ث  ه��ذ�  وتوثيق 
حياة كل �ل�شعوب �إ�شافة �إىل ما يتم طباعته من مو�د تر�ثية 
تثقيفية تاأتي بالتو�زي مع �لفعالية الإثر�ء �ل�شاحة �لر�ثية 
بالغ  لها  و�لتي  و�ل��در����ش��ات  و�لتدوين  �جلمع  يف  و�ملهتمني 
و��شار  �الآخ��ر.  مع  و�لتحاور  �لهوية  على  �حلفاظ  يف  �الأث��ر 
�إىل �أن هناك �لع�شر�ت من �لفعاليات �ليومية مثل رق�شات 
�ل�شعبية ورك���وب �جلمال  �ل��ي��ول��ة و�مل��ر���ش��م �حل��ر و�الل��ع��اب 
�ملاأكوالت �ل�شعبية و�مل�شابقات �لر�ثية �لتي تطرح  بخالف 
للجمهور �ىل جانب عر�س بع�س �لفلكلور �ل�شعبي لعدد من 

�لدول �لعربية و�ل�شديقة.

اأيام ال�شارقة الرتاثية تنطلق اخلمي�س املقبل يف دبا احل�شن 

•• �أبوظبي-�لفجر:
�ختتمت مر�كز وز�رة �لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع �ملنت�شرة 
 2014 �ل���ع���ام  �ل���رب���ع �الأول م���ن  �ل���دول���ة ف��ع��ال��ي��ات  ب����اإم����ار�ت 
�أ�شبوع و�شارك يف �ملهرجان  مبهرجان �لربيع �لذي ��شتمر ملدة 
�ل�شاد�شة  حتى  �ل�شاد�شة  �شن  م��ن  و�ل��ط��ال��ب��ات  �لطلبة  م��ئ��ات 
ع�شرة يف �لفعاليات �لتي ركزت على �كت�شاف مو�هب و�إبد�عات 
و�لفنون  �ل��ر�ث  على  �لركيز  مع  �مل��ج��االت  كافة  يف  �لطالب 

و�الهتمام بالبيئة.

فعاليات مركز اأبو ظبي الثقايف على �صاطئ البطني
�شمن م�شاركته يف مهرجان �لربيع �ختار مركز وز�رة �لثقافة 
و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع باأبوظبي �أن ينطلق بفعالياته �إىل خارج 

��شو�ر �ملركز بتقدمي جمموعة من �لرب�مج �ملتميزة على �شاطئ 
�لبطني ��شتمرت ملدة ثالثة �أيام، بهدف ��شتثمار طاقات �ل�شباب 
�الأن�شطة  خالل  من  و�ملبدعني  �ملوهوبني  و�كت�شاف  و�لنا�شئة 
�لثقافية و�لفنية و�لريا�شية و�لعلمية و�لبيئية �ملتنوعة �إ�شافة 
�إىل ور�س �لعمل و�مل�شابقات �لثقافية و�لفنية و�لرفيهية. وركز 
مهرجان �لربيع �لذي نظمه مركز �أبوظبي �لثقايف على �شاطئ 
�لذي  �ملبدع �لر�ثي  �لبطني على ثالثة فعاليات رئي�شية هي 
ذ�كرة  �ليدوية و�ملنزلية و�شورة من  �شم ور�س عمل لالأ�شغال 
�لفوتوغر�يف  للت�شوير  �لر�ثي  �ال�شتوديو  خالل  من  ب��الدي 
�إ�شافة �إىل ن�شاط علم �الإمار�ت و�لر�شم على �لوجوه ومو�هب 
ربيع �ملبدعني وم�شابقات تر�ثية متنوعة، �أما �لفعالية �لثانية 
�لر�شام من خالل  �ملبدع  بعنو�ن  �لت�شكيلية  �لفنون  فكانت عن 
�أد�ره��ا �لفنان عبد �لكرمي �شكر وح�شرها ما يزيد  ور�س عمل 

�لت�شكيلي وقدمو�  �أ�شا�شيات �لفن  30 طالبا تدربو� على  على 
�أعماال جيدة ، �إ�شافة �إىل �مل�شابقة �لفنية و�لرثية �لتي �أعقبت 
وتقدمي  �مل�شاركني  وق���در�ت  مو�هب  ل�شقل  �لتدريبة  �ل��ور���س 

�لهد�يا للمتميزين.
و�حلفاظ  بالبيئة  يتعلق  ما  كل  فتناولت  �لثالثة  �لفعالية  �أم��ا 
عليها بد�ية من �ل�شناعات و�لن�شاطات �ل�شديقة للبيئة،و�أهمية 
�لزر�عة و�حلفاظ على �للون �الأخ�شر �ملعرب عن �حلياة، مرور� 
ق���دم �لطلبة  �ل��ت��دوي��ر ح��ي��ث  �ل�����ش��ن��اع��ي��ةك��اإع��ادة  �الأف���ك���ار  �إىل 
�مل�شاركون يف �لفعالية �لعديد من �الأفكار �ملبتكرة و�طلعو� على 

�حدث �الأ�شاليب �ملتبعة للحفاظ على �لبيئة حمايتها.

مهرجان الربيع يف اأم القيوين
على  �ل�شاد�شة  لل�شنة  �لربيع  كرنفال  فعاليات  �نطلقت  كما 

�لتو�يل مبقر مركز وز�رة �لثقافة و �ل�شباب وتنمية �ملجتمع 
باأم �لقيوين مب�شاركة �أكرث من 50 طالبا تتفاوت مر�حلهم 
�لعمرية مابني �ل�شابعة �إىل �خلام�شة ع�شر حيث قدم �ملركز 
بوجود  تتميز  وترفيهية  وفنية  وتعليمية  ثقافية  ب��ر�م��ج 
ور�س متنوعة تهتم ب�شقل مهار�تهم وحتت�شن �إبد�عاتهم و 
تزودهم باملعلومات �ملختلفة، كالور�س �لبيئية و �لتي جاءت 
حتت م�شمى �لتطبيقات �خل�شر�ء، و �لتي تركز على �الهتمام 
ور�س  �إع����د�د  خ���الل  م��ن  عليها  �مل��ح��اف��ظ��ة  وكييفة  بالبيئة 
لالطفال  ومنها ور�شة �لت�شجري، وزر�عة �لنباتات و�لزهور، 
�إ�شافة �إىل ور�س تهتم باإعادة تدوير �الأكيا�س �لبال�شتيكية، و 
�لورق و��شتخد�مها ل�شناعة �أ�شكال خمتلفة، و�لور�س �لفنية 
و �لتي تهتم ب�شقل �ملو�هب و �ملهار�ت �البد�عية للم�شاركني 
كالر�شم و�شنع �ال�شغال �ليدوية ،و �لطباعة على �ال�شتن�شل، 

�أ�شنع و �لتي تهتم بتوفري  و �لر�شم بالفحم، وور�شة بيدي 
ل��ف��ك��رة يف  �ل��و���ش��ول  و  م��ن ح��ول��ن��ا وجتميعها  �مل����و�د  جميع 

��شتغاللها ب�شناعة �شي مفيد يتم ��شتخد�مها.
�لتي  �ال�شيلة  موروثاتنا  ح��ول  عمل  ور���س  �ملركز  نظم  كما 
�ل���ع���اد�ت و�ل��ت��ق��ال��ي��د �الم���ار�ت���ي���ة و تعليمها  ب��اإظ��ه��ار  ت��ه��ت��م 
لالطفال و�لتي تتخللها �أي�شا ور�س لل�شنع،و�لتعريف بالزي 
�المار�تي وتنظيم بر�مج تر�ثية مثل كيفية �إعد�د �الكالت 
�ل�شعبية وممار�شة بع�س �اللعاب �ل�شعبية �لقدمية و�لتعرف 
فيما  �لتناف�س و�حلما�س  روح  �آد�ئها مما يظهر  كيفية  على 

بينهم.
لالطفال  �لرفيهية  �لرب�مج  من  �لعديد  �ملركز  قدم  كما  
حيث قدم �مل�شرفون لهم ور�شة �لر�شم على �لوجوه و �اللعاب 

و �مل�شابقات يف ق�شم مكتبة �لطفل.

•• دبي- وام:

�علن �ملنظمون ملعر�س وموؤمتر �ل�شرق �الأو�شط لبناء �مل�شت�شفيات 
و�ل��ب��ن��ى �ل��ت��ح��ت��ي��ة �خل��ا���ش��ة ف��ئ��ت��ني ج��دي��دت��ني م���ن ج���و�ئ���ز بناء 
�مل�شت�شفيات و�لبنى �لتحتية �خلا�شة بها لعام 2014 وهما جائزة 
�أف�شل ت�شميم ملخترب وجائزة �أف�شل �إ�شر�تيجية خلدمات �إد�رة 
�ل�شركة  �إكزيبي�شنز  �شاين�شز  اليف  �إنفورما  ذلك  �علنت  �ملن�شاآت. 
�ل�شرق  وموؤمتر  معر�س  فعاليات  من  �ل�شاد�شة  للدورة  �ملنظمة 
�الأو�شط لبناء �مل�شت�شفيات و�لبنى �لتحتية �خلا�شة بها �لذي �شيقام 
4 يونيو �ملقبل يف مركز دبي �لدويل  �إىل   2 بدبي يف �لفرة من 
�ل���رو�د يف  �ل�شنوية  �جل��و�ئ��ز  ه��ذه  وتكرم  و�مل��ع��ار���س.  للموؤمتر�ت 
جمال �لرعاية �ل�شحية �لذين كر�شو� جهودهم لبناء م�شت�شفيات 
ت�شهم يف �لنهو�س بخدمات �لرعاية �ل�شحية يف �ل�شرق �الأو�شط 
ورف���ع م��ع��اي��ري �جل����ودة يف ت��وف��ري �ل��رع��اي��ة ذ�ت �مل�����ش��ت��وى �لعاملي 
للمر�شى حيث ت�شكل هذه �جلو�ئز من�شة لت�شجيع �ملتخ�ش�شني 

مميز  �شحي  مناخ  تهيئة  �شبيل  يف  ملمو�شة  جهود�  بذلو�  �لذين 
د�خل �مل�شت�شفى. و�أعرب �شاميون بايدج �لع�شو �ملنتدب يف �إنفورما 
جديدتني  فئتني  بتقدمي  �شعادته  عن  �إكزيبي�شنز  �شاين�شز  اليف 
�لتحتية  و�لبنى  �مل�شت�شفيات  لبناء  �الأو�شط  �ل�شرق  جو�ئز  �شمن 
ت�شميم  �أف�شل  جائزة  �ن  �إىل  م�شري�   2014 لعام  بها  �خلا�شة 
من�شاآت  توفر  �لتي  للمخترب�ت  �لبارزة  �لت�شميمات  تكرم  ملخترب 
�لب�شري  �لعامل  وتدعم  و�لبحوث  لالإختبار�ت  ومبتكرة  متميزة 
تو�شل  ما  �أح��دث  دمج  عن  ف�شال  �لعمل  بيئة  ومبادئ  �الإيجابي 
�أف�شل  �إليه �لعلم يف جمال ميز�ت �الأم��ان.. يف حني تكرم جائزة 
يف  �ملتميز  �خل��دم��ة  م��ق��دم  �ملن�شاآت  �إد�رة  خل��دم��ات  �إ�شر�تيجية 
جمال �لرعاية �ل�شحية �لذي تفوق يف تقدمي �إ�شر�تيجية �إد�رة 
�أكرب نطاق ممكن من �خلدمات وتلبي �حتياجات  من�شاآت تعتمد 
فئات  وت�شمل  �مل��ر���ش��ى.  �أم���ان  مب�شتوى  وترتقي  �لطبية  �ل��ف��رق 
�جلو�ئز �الأخرى للعام �حلايل �أف�شل ت�شميم م�شت�شفى مبني �أو 
م�شتقبلي و�أف�شل م�شت�شفى م�شتقبلي و�أف�شل بيئة فعلية و�أف�شل 

م�شروع م�شت�شفى م�شتد�م و�أف�شل بيئة �إ�شت�شفاء و�أف�شل مبادرة 
و�لبنية  �مل�شت�شفيات  بناء  ج��و�ئ��ز  يف  �لفائزين  ب��ني  وم��ن  تقنية. 
�لطبقي  �لت�شوير  م��رك��ز   2013 ل��ع��ام  ب��ه��ا  �خل��ا���ش��ة  �لتحتية 
وم�شروع  بقطر  �لطبية  حمد  مبوؤ�ش�شة  �ل��ب��وزي��روين  �مل��ح��وري 
مدينة �مللك خالد �لطبية بال�شعودية وم�شت�شفى �لروي�س �لتابع 
زليخة  وم�شت�شفيات  �أدن����وك  �لوطنية  �أب��وظ��ب��ي  ب���رول  ل�شركة 
باالإمار�ت و كارل �شتورز باأملانيا ومركز كليمن�شو �لطبي بلبنان. 
�مل�شت�شفيات  ل��ب��ن��اء  �ل�����ش��رق �الأو����ش���ط  وي��ج��م��ع م��ع��ر���س وم��وؤمت��ر 
و�لبنى �لتحتية �خلا�شة بها لعام 2014 �مل�شتثمرين و�مل�شوؤولني 
�لرعاية  من�شاآت  بناء  مل�شروعات  و�ملديرين  و�ملمولني  �ملفو�شني 
�ل�شحية �لكربى مبزودي خدمات �لتخطيط و�لت�شميم و�لبناء 
و�لت�شغيل و�الإد�رة و�لتجديد. ويقام على هام�س �ملعر�س موؤمتر 
متعدد �لتخ�ش�شات يتاألف من ثمانية موؤمتر�ت ر�ئدة تركز ب�شكل 
�أ�شا�شي على تقدمي �أحدث �ملعلومات حول جميع �لتخ�ش�شات ذ�ت 

�ل�شلة بعملية بناء �مل�شت�شفى. 

•• اأبوظبي-وام: 

معر�س  يف  �الب��������د�ع  رك�����ن  ي���ق���دم 
دورته  يف  للكتاب  �ل��دويل  �أبوظبي 
برناجما  و�ل���ع�������ش���ري���ن  �ل����ر�ب����ع����ة 
موجها  ن��وع��ي��ا  وت��رف��ي��ه��ا  تعليميا 
عاما.   12  -6 ���ش��ن  يف  ل��الأط��ف��ال 
لل�شياحة  �أب��وظ��ب��ي  هيئة  وت��ن��ظ��م 
و�لثقافة �ملعر�س خالل �لفرة من 
�ل��ق��ادم يف  5 مايو  �ب��ري��ل �ىل   30
مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س . 
و�ختار �ملعر�س �ل�شاعر �لكبري �أبو 
�لطيب �ملتنبي �شخ�شيته �ملحورية 
�ل�شرف  ���ش��ي��ف  �أم������ا  �ل����ع����ام  ه�����ذ� 
ف��ه��ي مم��ل��ك��ة �ل�����ش��وي��د. وق���د و�شع 
رك���ن �الب����د�ع م��ن ن��ط��اق عرو�شه 
لالأطفال  م���الءم���ة  �أك����رث  ل��ت��ك��ون 
من  �خل��ا���ش��ة  �الح���ت���ي���اج���ات  ذوي 
�الأن�شطة  م��ن  منوعة  باقة  خ��الل 
يديرها  �ل����ت����ي  �ل���ع���م���ل  وور����������س 
م��درب��ون حم��رف��ون وي��ت��و�ج��د يف 
لي�شهل  ��شارة  لغة  مرجم  �لركن 
�خلا�شة  �الح��ت��ي��اج��ات  ذوي  ع��ل��ى 
�لتو��شل �لفعال مع �الن�شطة كما 
قامت �د�رة �ملعر�س بطباعة كتيب 
لذوي  ب��ر�ي��ل  بطريقة  �ل��ربن��ام��ج 
وق����د ق�شم  �ل��ب�����ش��ري��ة.  �الع����اق����ة 
�أق�شام  ث��م��ان��ي��ة  �إىل  �الب�����د�ع  رك���ن 
تت�شمن  �ل��ت��ي  �مل��ع��رف��ة  �شاحة  ه��ي 

قر�ء�ت م�شرحية للحكاية �الأخرية 
�أد�ء  من كليلة ودمنة وهي جتربة 
يقدمها  م�شرحي  باأ�شلوب  تفاعلي 
�لنيادي  يا�شر  �الإم���ار�ت���ي  �ل��ف��ن��ان 
كما  �شاك�شفون..  عازف  مب�شاحبة 
وور�س  ع��رو���س  �لق�شم  ه��ذ�  يقدم 
باللغات  و�ل���دم���ى  �ل��ت��م��ث��ي��ل  ع��م��ل 
و�لفرن�شية  و�الإجنليزية  �لعربية 
ميكيال  �ل��ف��ن��ان��ات  عليها  وت�����ش��رف 
ري����ت����و�����ش����ي ون����اي����ل����ة ع����ج����ة وم����ي 
من  خمت�شون  وي��ق��دم  ق��وط��ر���س. 
ج��ام��ع��ة �الإم�������ار�ت جم��م��وع��ة من 

ي�شرف  �ل���رب���وي���ة  �ل��ع��م��ل  ور������س 
عليها د. جنوى �حلو�شنى ود. علي 
�لكعبي ود. جنيب حمفوظ. ويقدم 
رك��ن �الب����د�ع ور����س ت��اأم��ل و�شكون 
ذهني لتحفيز عملية �لركيز عند 
�الأط��ف��ال و�أول���ي���اء �الأم����ور ي�شرف 
عليها �شهاجا يوجا مديتي�شن من 
�الأر�شيف  وي�����ش��ارك  ف��ر�ن��ك��ف��ورت. 
�لوطني بور�شة مميزة عن �لتاريخ 
�ل�شفهي موجهة لل�شغار. و�شت�شهد 
ه����ذه �ل�����ش��اح��ة يف �ل���ي���وم �الأخ����ري 
من  �الأخ���رية  �جلولة  �ملعر�س  من 

م�شابقة كتاب الأد�ء �لقر�ءة و�شيتم 
ق�شم  ويف  فيها.  �لفائزين  ت��ك��رمي 
�لتوعية �ملرورية �ملقام بالتعاون مع 
مديرية �ملرور و�لدوريات ب�شرطة 
�أب����وظ����ب����ي ت���ن���ظ���م جم���م���وع���ة من 
�لور�س �خلا�شة بالتثقيف �ملروري 
وتت�شمن  ل���الأط���ف���ال  و�ل���ت���وع���ي���ة 
وم�شابقات  مرورية  تركيب  �ألعاب 
ومر�شم  و�ل�شغار  للكبار  متنوعة 
�أما  �ملرورية.  بالثقافة  متخ�ش�س 
بالتعاون  �ملعد  �لطفل  ق�شم �شحة 
�أبوظبي  يف  برجيل  م�شت�شفى  م��ع 

�ل�شحي  �ل��وع��ي  رف��ع  �إىل  فيهدف 
على  وم�شاعدتهم  �الأط��ف��ال  ل��دى 
�كت�شاف �أمور هامة تتعلق بال�شحة 
خمت�شون  �أط��ب��اء  و�شيقوم  �لعامة 
فحو�س  ب���اإج���ر�ء  �مل�شت�شفي  م���ن 
�لب�شر و�الأ�شنان و�للياقة �لبدنية 
و�ك�شابهم عاد�ت �شحية ت�شاهم يف 
�حلفاظ على �شحتهم. ومب�شاركة 
�لع�شبي  �لنف�شي  �الأمريكي  �ملركز 
�لنف�شية  �ال���ش��ت�����ش��ار�ت  ق�شم  ي��ق��ام 
و�ل��رب��وي��ة و���ش��ي��ق��دم م��ن خالله 
�خ��ت��ب��ار متغري�ت  �ل��ت��وف��ا  �خ��ت��ب��ار 

�النتباه لالأطفال يف خطوة مل�شاعدة 
�ال�شتفادة  على  و�أ�شرهم  �الأطفال 
م��ن �أح���دث �ل��ت��ط��ور�ت �لعلمية يف 
و�شيقوم  �لنف�شية  �ل�شحة  جم��ال 
بتقدمي  �مل����رك����ز  م����ن  خم��ت�����ش��ون 
�مل�شكالت  ع��ن  جمانية  ��شت�شار�ت 
لالأطفال.  و�ل��رب��وي��ة  �لنف�شية 
�ملعر�س  زو�ر  �الأط��ف��ال  و�شيتمكن 
جديدة  �أ�شاليب  على  �لتعرف  من 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �ل��ب��ي��ئ��ة م��ن خالل 
و�الأن�شطة  �ل��ور���س  م��ن  جمموعة 
ور�شة  مثل  �لبيئة  ق�شم  يف  �ملقامة 

ع���م���ل ت��ف��اع��ل��ي��ة ل���ال����ش���ت���ف���ادة من 
�ل���ن���ف���اي���ات �الإل���ك���رون���ي���ة و�إن���ت���اج 
�أم������ا ق�شم  �أع�����م�����ال ف��ن��ي��ة م���ن���ه���ا. 
بال�شر�كة  �ع��د�ده  مت  فقد  �لفنون 
للرعاية  �لعليا  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  م��ع 
�الحتياجات  وذوي  �الإن�������ش���ان���ي���ة 
جمموعة  ت���ق���دم  ح��ي��ث  �خل���ا����ش���ة 
ك���ب���رية م����ن �ل�����ور������س و�ل���������دور�ت 
تركز على مفهوم  �لتي  و�الأن�شطة 
�الإبد�ع يف ��شتخد�م �حلو��س حيث 
�ملوؤ�ش�شة  وط��ال��ب��ات  ط���الب  ي��ق��دم 
جمموعة  �مل�شرفني  م��ع  بالتعاون 

م����ن ور��������س �ل���ع���م���ل يف �الأع����م����ال 
�لفنية  و�مل���������ش����غ����والت  �ل����ي����دوي����ة 
�ل���ق���ر�ءة  ع��ل��ى  ت��دري��ب��ي��ة  ودور�ت 
ب���ر�ي���ل ولغة  ب��ط��ري��ق��ة  و�ل��ك��ت��اب��ة 
�ملدر�شية  �حلقيبة  و�إع��د�د  �الإ�شارة 
وغ���ريه���ا م���ن �مل����ه����ار�ت. وت���ق���ام يف 
باإ�شر�ف  �ل��ق��ر�ءة ع��دة ور���س  ق�شم 
نخبة من �أهم �ملخت�شني يف جمال 
عام  ب�شكل  �لطفل  و�أدب  �ل��ق��ر�ءة 
منهم فلور� جمدالوي من �الأردن 
ووفاء ثابت من تون�س و�أحمد عبد 
�ل��ن��ع��ي��م ون������ريوز �ل��ط��م��ب��ويل من 
�ل�شويد�شيف  ت�����ش��ارك  كما  م�شر 
�شرف �ملعر�س مبجموعة من ور�س 

�لعمل �ملتخ�ش�شة.
وي�شهد ق�شم �لقر�ءة للمرة �الأوىل 
�لباتيكل�شباغة  فن  ور�شة عمل يف 
�لفنانة  تقدمها  بال�شمع  �الأقم�شة 
عي�شى  حممد  بنت  زكية  �ملاليزية 
�إىل جانب ور�س عمل يف �خلرب�شة 
�ملاليزي  �لفنان  يقدمه  �الإبد�عية 
�أي�شا.  م���رة  الأول  ج��اج��اه  ي��و���ش��ف 
طالبات  ت��ق��دم  �ل��ع��ل��وم  ق�����ش��م  ويف 
�لربوي  للتطوير  �الإم���ار�ت  كلية 
جم����م����وع����ة م������ن ور����������س �ل���ع���ل���وم 
جتارب  تت�شمن  �لتي  �لتطبيقية 
جذب  �إىل  ت��ه��������������������������دف  م��ب�����ش��ط��ة 
�هتمام �الأطف���������ال �إىل روع����ة عامل 

�لعلوم. 

املــراكـــز الثقافيـــة حتتفـــي باالإبـــداع والتـــراث والبيئــــة يف مهرجــــان الربيـــــع

تقدمي فئتني جديدتني يف جوائز معر�س وموؤمتر ال�شرق االأو�شط لبناء امل�شت�شفيات 2014

ركــــن االبــــداع يف معـــــر�س اأبوظبــــي للكتـــــاب 2014 يقــــــدم باقـــــة منوعـــــة مـــــن 
البــــرامج التعليميـــــــة والرتفيهيـــــة

•• ابوظبي-وام:

ز�يد  رئي�شة جامعة  �ل��دويل  و�لتعاون  �لتنمية  وزي��رة  �لقا�شمي  بنت خالد  لبنى  �ل�شيخة  توقع معايل 
�ل�شوؤون  د�ئ��رة  �مل�شوؤولني يف  تعاون مع عدد من  �تفاقيات  �جلامعة ثالث  �الثنني مبقر  �ليوم  �شباح 
بابوظبي و�لهيئة �الحتادية للموؤهالت. ويدور حمور �التفاقيات  بابوظبي ومركز �الح�شاء  �لبلدية 
�لثالث حول �طالق دليل �لوظائف و�مل�شار�ت �ملهنية للكو�در �لوطنية يف �لدولة و�لتدريب و�لتطوير 
يف  وتاأهيلها  �ملو�طنة  �لكفاء�ت  و�ع��د�د  و�ملعلومات  و�لبحوث  �ملعرفة  وتبادل  �لعلمي  و�لبحث  �ملهني 

جماالت �التفاقيات �لثالث.

جامعة زايد توقع اليوم ثالث 
اتفاقيات تعاون 
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•• دبي-الفجر:

�شدر عن مركز جمعة �ملاجد للثقافة و�ل��ر�ث موؤخر�ً كتاب عبد �هلل بن 
�شالح �ملطوع �ملوؤرخ – �الأديب – �القت�شادي تاأليف: �لدكتور فالح حنظل 

مر�جعة و تقدمي ق�شم �لدر��شات و�لن�شر يف �ملركز .
يدور هذ� �لكتاب حول �شرية رجل من �أهم رجال �لنه�شة يف دولة �الإمار�ت، 
�لوطن  ب��ن��اء  �شبيل  �أق�����ش��ى ج��ه��وده��م يف  وب��ذل��و�  ك��ر���ش��و� حياتهم،  �ل��ذي��ن 
وخدمته ونه�شته، و�شعو� نحو �آفاق تاريخية وفكرية وثقافية بّناءة ت�شهد 

لها �الأجيال �ل�شابقة و�الأجيال �لقادمة من بعدنا.
�شريته  مت�شمناً  �ل��ك��ت��اب،  ه��ذ�  م��و���ش��وع  ه��و  �مل��ط��وع،  �شالح  ب��ن  �هلل  عبد 
وموؤلفاته  �لعملية،  وحياته  ودر��شته  ون�شاأته،  ن�شبه  حيث  من  �لتاريخية 

�لتي �هتمت بدر��شة �الأن�شاب وتاريخ �لبلد�ن.
وحدة  يف  ع��ق��دت  ب��ن��دوة  بالتعريف  �مل��وؤل��ف  ��شتهلها  مبقدمة  �ل��ك��ت��اب  ب���د�أ 
�لدر��شات �لتابعة جلريدة �خلليج تناولت عبد �هلل بن �شالح �ملطوع، مبينة 
كتابة  و�أهمية خمطوطاته يف  �الإم��ار�ت،  دولة  و�لعلمي يف  �لتاريخي  دوره 
تاريخ �لدولة، كما يعد من �أهم �مل�شادر �ملحلية يف ذلك. ثم عر�س �ملوؤلف 
بع�س �آر�ء �لد�ر�شني و�لباحثني حول هذه �ل�شخ�شية �لتاريخية �الإمار�تية 
�ختتمها بتعليق له على كل �الآر�ء �ل�شابقة، حيث تو�شل �إىل ت�شاوؤلني مهمني، 
�أم ر�وياً ؟ وما م�شري موؤلفاته وخمطوطاته  هما: هل كان �ملطوع موؤرخاً 
؟!. �إن هذ� �لكتاب يعد مرجعاً غنياً ومهماً للد�ر�شني و�لباحثني �ملهتمني 
�أنه يعد دلياًل علمياً  �لنه�شة يف �الإم��ار�ت وتاريخها وثقافتها، كما  ب��رو�د 

على مكانة دولة �الإمار�ت تاريخياً وثقافياً منذ �لقدم. 

•• ال�سارقة -الفجر:

للطفل  �ل��ق��ر�ئ��ي  �ل�����ش��ارق��ة  م��ه��رج��ان  ي�شتعد 
ل��ت��ق��دمي ف��ع��ال��ي��ات ت��رب��وي��ة وت��ث��ق��ي��ف��ي��ة وفنية 
�ل�شاد�شة �لتي تقام يف  وترفيهية خالل �لدورة 
�ل��ف��رة م��ن 15-25 �أب��ري��ل �جل���اري يف مركز 
�لطفل  برنامج  يت�شمن  �ل�شارقة، حيث  �إك�شبو 
تدريبية  وور����ش���ة  ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة  حم��ا���ش��رة   875
فعالية   1694 ب���ني  م���ن  ت��رف��ي��ه��ي،  ون�����ش��اط 
�إىل  �لفعاليات  هذه  وتهدف  �ملهرجان،  ينظمها 
نفو�س  يف  و�ل��رب��وي��ة  �لتعليمية  �لقيم  تعزيز 
�لفنية  وهو�ياتهم  مو�هبهم  وتنمية  �الأطفال، 

و�لذهنية و�لريا�شية. 
وقالت هند عبد�هلل لينيد، رئي�س ق�شم �ملعار�س 
�ملن�شق  �ل�شارقة �لدويل للكتاب،  ب��اإد�رة معر�س 
�لعام ملهرجان �ل�شارقة �لقر�ئي للطفل: ن�شعى 
تنمية  �إىل  �لطفل  فعاليات  برنامج  خ��الل  من 

�لطفل وبنائه ثقافياً ومعرفياً و�إبد�عياً ليكون 
ور�شني  ر��شخ  جمتمعي  بناء  �شمن  قوية  لبنة 
تطور  ع���ن  وم���ع���رّب  م���زده���ر  مب�شتقبل  ج��دي��ر 
و�رت���ق���اء �ل���وط���ن، ل��ذل��ك ح��ر���ش��ن��ا ع��ل��ى تنويع 
جديدة  مو��شيع  لت�شمل  �ل��ع��ام  ه��ذ�  فعاليات 
ترتقي بالطفل وقدر�ته، وت�شاعده على معرفة 
هناك  �شيكون  و�أ���ش��اف��ت:   . وو�ج��ب��ات��ه  حقوقه 
و�مل�شرحية  �لفنية  �ال�شتعر��شات  م��ن  �لكثري 
و�ل��رف��ي��ه��ي��ة �ل���ت���ي ن���ه���دف م���ن خ��الل��ه��ا �إىل 
�إىل  �إ�شافة  �الأط��ف��ال،  �مل��رح على نفو�س  �إدخ���ال 
�لتي  و�لتعليمية  و�ل��ري��ا���ش��ي��ة  �لفنية  �ل��ور���س 
قدر�تهم  وحت��ف��ي��ز  م��و�ه��ب��ه��م  تنمية  يف  ت�شهم 
�ل��ع��ق��ل��ي��ة وت��ن��م��ي��ة م��ه��ار�ت��ه��م �مل��خ��ت��ل��ف��ة، حيث 
على  فعالية   875 �لفعاليات  ه��ذه  ع��دد  و�شل 
كبري�ً  ع����دد�ً  ب��ذل��ك  لت�شمل  ي���وم���اً،   11 م���دى 
خمتلف  م��ن  �الأط��ف��ال  تهم  �لتي  �ملو��شيع  م��ن 
�جلن�شيات و�الأعمار و�الهتمامات .    وتت�شمن 

هو  م��ا  منها  فنية  عمل  ور����س  �لفعاليات  ه��ذه 
تعتمد  �لتي  بالرمل،  �لر�شم  لتعّلم  خم�ش�س 
على نقل �لرمل من �ل�شاطىء �إىل �ملر�شم عرب 
جمموعة من �لت�شاميم و�للوحات ذ�ت �الأ�شكال 
�لبديعة �لتي ت�شم �لزخارف و�لكتابات  �لفنية 
�لورق،  لف  فن  �شيتناول  ما  ومنها  و�لنقو�س، 
من خالل ور�شة تهدف �إىل �لتعريف بهذ� �لفن 
و�لتدريب  ف��ي��ه،  �مل�شتخدمة  �الأدو�ت  وع��ر���س 
على ��شتخد�م �إبرة لف �لورق يف عمل ت�شاميم 
ب��دي��ع��ة. وه��ن��اك ور���ش��ة ل��ت��ع��ّل��م �خل���ط �لعربي 
و�لديو�ين،  و�لثلث،  و�لرقعة،  �لكويف،  وخا�شة 
����ش��ت��خ��د�م فن  ع��ل��ى  ت��دري��ب عملي  �إىل ج��ان��ب 

�لف�شيف�شاء يف ت�شكيل �لكائنات �لبحرية.  
�مل���ه���رج���ان عدة  ي���ق���دم  �ل���ت���وع���ي���ة،  ويف جم����ال 
حم��ا���ش��ر�ت ح��ول ح��ق��وق �ل��ط��ف��ل، يتعرف من 
خ�����الل �الأط�����ف�����ال ع���ل���ى جم���م���وع���ة م����ن �مل�����و�د 
�لدولية  و�لت�شريعات  و�التفاقيات  �لقانونية 

م��ن �أج���ل ب��ن��اء ث��ق��اف��ة ق��ان��ون��ي��ة ل���دى �الأطفال 
�لقانون و�حر�مه. ويف  تعّلمهم كيفية تطبيق 
�أخ���رى يتعّلم �الأط��ف��ال ع���دد�ً من  حم��ا���ش��ر�ت 
�ل��ق��ي��م و�مل���ب���ادىء �مل��رت��ب��ط��ة مب��و���ش��وع �الإي����ذ�ء 
و�أن���و�ع���ه �مل��ت��ع��ددة م��ث��ل �الإي������ذ�ء �جل�����ش��دي �أو 
�الإعالين  �أو  �لتجاري  �ال�شتغالل  �أو  �لعاطفي 
م���ع �إر����ش���اده���م ع��ل��ى ك��ي��ف��ي��ة �ل��وق��اي��ة م���ن هذه 

�العتد�ء�ت و�الإبالغ عنها. 
�لعقلية،  �مل���ه���ار�ت  وتنمية  �ل���ذ�ك���رة  ولتحفيز 
�ل�شطرجن،  تعليم  يف  دور�ت  �مل��ه��رج��ان  �شيقدم 
�للعبة وم��ك��ون��ات��ه��ا، وطرق  ه���ذه  ت��اري��خ  ت�����ش��رح 
حتريك �لقطع، و�أهم �خلطط �لتي من �شاأنها 
�لن�شر لالعبني. كما ميكنهم ممار�شة  حتقيق 
تتيح  لعبة  خالل  من  �ال�شتعر��شي  �ل�شطرجن 
ل��ه��م حت��ري��ك جم��م��وع��ة م��ن ق��ط��ع �ل�شطرجن 
�ل��ك��ب��رية �مل��ج�����ش��م��ة ع���رب رق��ع��ة ك��ب��رية �حلجم 
لعبة  وه��ي  �ملتحركة،  بالق�شة  �أ�شبه  عر�س  يف 

بلعبة  �ملرتبطة  و�ملفاهيم  �الأ�ش�س  بع�س  تعزز 
�ل�شطرجن وقدرتها على حتفيز �لذ�كرة، �إ�شافة 
لت�شجيع  و�مل��ن��ط��ق  �ل��ري��ا���ش��ي��ات  يف  ن����دو�ت  �إىل 

�الأطفال على �حل�شاب وتنمية �لتفكري.
ومل�شرح �لطفل �أهمية كبرية يف �ملهرجان، حيث 
�شيتم تقدمي عرو�س ممتعة من خالل م�شرح 
هيا  عر�س  وت�شمل  �لدمى،  وم�شرح  �حلكو�تي 
ن�����ش��ح��ك م���ع ع��م��و ���ش��ح��ب��ي ، و دم��ي��ت��ي تروي 
ق�ش�س  و   ، �شقري  �شابني  ح��ك��اي��ات  و   ، ق�شتي 
وحكايات ، و حكايات �شام هيبربن ، �إ�شافة �إىل 
هناك  �شتكون  كما   . �ل�شجاع  �ل�شقر  م�شرحية 
�ل�شلم  ولعبة  �لقدم،  لكرة  ��شتعر��شية  عرو�س 
عنو�ن  حتت  يومي  ترفيهي  ون�شاط  و�لثعبان، 
�مرح، �لعب، تعّلم ، وجل�شات قر�ئية، ون�شاطات 

�إبد�عية، وعرو�س �شينمائية.
و�إ�شافة �إىل ذلك يقدم �ملهرجان ندو�ت توعوية 
وور�س تدريبية تتناول مو��شيع متنوعة، منها 

على �شبيل �ملثال: كيف ت�شنع �لر�شوم �ملتحركة، 
و�آد�ب �الإنرنت، وتخرّي غذ�وؤك ت�شرق حياتك، 
وخطو�ت نحو �لتميز )تنمية ب�شرية(، وت�شكيل 
�حل����روف، و�مل����وروث �ل�شعبي )ت����ر�ث(، و�إع���ادة 
�لقر�ءة  �ل��ت�����ش��وي��ر، وور����ش���ة  �ل���ت���دوي���ر، ورك����ن 
و�شيد  �ل�شغري،  و�ل�شرطي  �لتوحد،  الأط��ف��ال 
�ل��ف��ل��ك، وتقدير  �ل�����ش��م��ك )م�����ش��اب��ق��ة(، وع��ل��م 
�لذ�ت )تنمية ب�شرية(، �إىل جانب عرو�س فنية 
�ملمر�ت على مد�ر كل يوم  وفلوكلورية تقام يف 
�أي���ام �مل��ه��رج��ان. وي�����ش��ارك يف تنظيم بع�س  م��ن 
�إمار�تية  موؤ�ش�شة   14 �لطفل  برنامج  فعاليات 
بال�شارقة،  و�الإع��الم  �لثقافة  د�ئ��رة  �أبرزها  من 
�ل�شارقة  ومنطقة  �ل�����ش��ارق��ة،  م��ت��اح��ف  و�إد�رة 
�ل�شارقة،  ل�شرطة  �لعامة  و�لقيادة  �لتعليمية، 
ون����ادي �ل�����ش��ط��رجن �ل��ث��ق��ايف، ود�ئ����رة �خلدمات 
�شما  �ل�شيخة  وموؤ�ش�شة  بال�شارقة،  �الجتماعية 

بنت حممد بن خالد �آل نهيان يف �لعني.

13 دولة ت�صارك يف تقدمي فعاليات برنامج الطفل

مهرجان ال�شارقة القرائي يرثي ثقافة االأطفال وينمي مواهبهم من خالل 875 فعالية

•• العني-وام:

ح�شر �شمو �ل�شيخ حامد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س ديو�ن ويل عهد �أبوظبي م�شاء �أم�س �الول 
�إىل كرمية  زف��اف جنله خليفة  �ملزروعي مبنا�شبة  �أقامه حممد مطر  �ل��ذي  �الإ�شتقبال  حفل 
�لعني  مبركز  �الحتفاالت  بقاعة  �أقيم  �ل��ذي  �حلفل  ح�شر  كما  �خلييلي.  مغري  جمعة  خليفة 
�ملزروعي و�خلييلي ولفيف  �ل�شخ�شيات و�أعيان قبيلتي  �مل�شوؤولني وكبار  للموؤمتر�ت عدد من 
من �الأهل و�الأ�شدقاء وزمالء �لعري�س. وتخلل �حلفل م�شاركة فرقة �حلربية بعرو�س وفقر�ت 

منوعة �بتهاجا بهذه �ملنا�شبة.

حامد بن زايد يح�شر اأفراح 
املزروعي واخلييلي بالعني

•• ال�سارقة-وام:

�مل�شاريع  ل��دع��م  �ل�����ش��ارق��ة  موؤ�ش�شة  �م�����س  ب���د�أت 
مبادر�تها  م��ن  �خلام�شة  �ل���دورة  رو�د  �ل��ري��ادي��ة 
�ملوؤ�ش�شة  ب��رن��ام��ج  م���ن  ك��ج��زء  �ل��ك��ل��ي��ة   �إب�����د�أ يف 
�ملتكامل الإع��د�د �جليل �لتايل من رو�د �الأعمال 
يف  �جل��ام��ع��ي  �لتعليم  م��ر�ح��ل  ي�شتهدف  �ل���ذي 
�الأ����ش���ا����س ل��ك��ون��ه��ا �مل��رح��ل��ة �ل��ت��ي ي���ب���د�أ خاللها 
و�ملهنية.  �مل�شتقبلية  روؤيتهم  ت�شكيل  يف  �ل�شباب 
رو�د  موؤ�ش�شة  تعقدها  �ل��ت��ي  �ل����دورة  يف  ي�����ش��ارك 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ك��ل��ي��ات �ل��ت��ق��ن��ي��ة �ل��ع��ل��ي��ا - كلية 
�أبريل   8 ح��ت��ى  وت�شتمر  ب��ال�����ش��ارق��ة  �ل��ط��ال��ب��ات 
�جل���اري ع�����ش��ر�ت �ل��ط��ال��ب��ات م��ن ر�ئ����د�ت �عمال 
�مل�شتقبل �لالتي �شكلن جمموعات عمل م�شركة 
در��شاتهن  و  �ال���ش��ت��ث��م��اري��ة  �أف��ك��اره��ن  ل��ت��ط��وي��ر 
ب�شكل متكامل ل�شمان جناحها يف حالة طرحها 
م�شتقبلهن  بناء  وبالتايل  �ملحلي  بال�شوق  فعليا 
و�ملتو�شطة  �ل�������ش���غ���رية  �مل�������ش���اري���ع  جم�����ال  يف 
�لر�شمية.  للوظيفة  �ل�شهل  خ��ي��ار  ع��ن  وب��ع��ي��د� 
�أفكارهم  لتطوير  �مل�شاركة  �ملجموعات  وتتبارى 
�ملالية  �أحد �جلو�ئز  �ال�شتثمارية للح�شول على 
رو�د  موؤ�ش�شة  متنحها  و�ل��ت��ي  �ل��ك��ربى  �ل��ث��الث��ة 
�مل�شاريع  من  وغريها  �لفائزة  للم�شاريع  ويكون 
�مل�����ش��ارك��ة و�مل��م��ي��زة �الأول���وي���ة يف �حل�����ش��ول على 
دعم “رو�د” ماديا وفنيا م�شتقبال. وقال �أحمد 
حممد �ملدفع رئي�س جمل�س �إد�رة رو�د �ن �ملباردة 
على  �ل��ط��الب  ت�شجيع  �إىل  بد�يتها  منذ  تهدف 
�لتفاعل مع بيئة �الأعمال خارج �أو�شاط �جلامعة 
موؤ�ش�شة  ت�شاعد  و�شيط  ت��ك��ون  فاعلية  و�إي��ج��اد 
مثل رو�د على �إكت�شاف �لعنا�شر �ل�شابة �ملبتكرة 

و�أفكارهم  مو�هبهم  �كت�شاف  على  وت�شجيعهم 
�لدعم  بتقدمي  �شغرية  م�شاريع  �إىل  �ملختلفة 
يف  متخ�ش�شة  و����ش��ت�����ش��ار�ت  خ���رب�ت  م��ن  �لفني 
و�أ�شار  و�ملتو�شطة.  �ل�شغرية  �مل�شروعات  جم��ال 
�لقائمة  �ال���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  �ل�����ش��ر�ك��ة  تعميق  �إىل 
و قطاع �جلامعات  رو�د من جانب  بني موؤ�ش�شة 
و�ملوؤ�ش�شات �لتعليمية كفاعل م�شاعد يف خماطبة 
�الأقرب  وهم  �لنهائية  �جلامعية  �ل�شنو�ت  طلبة 
�ل��ع��م��ل يف حم��اول��ة لتغيري  ���ش��وق  �إىل  ل��ل��خ��روج 
�لوظيفي  �لفكر  بخ�شو�س  �ل�شائدة  �الأمن���اط 
على  �لثابتة  �لوظيفة  بتف�شيل  �لعام  �لتوجه  و 
�إمتهان �لعمل �حلر وتطوير �لقدر�ت �لريادية و 
بال�شكر  �ملدفع  �ل�شباب.. وتوجه  �الإبد�عية لدى 
�لعليا  �لتقنية  لكليات  �ل��ت��اب��ع  طموح”  مل��رك��ز  
�أو�شاط  يف  �الأعمال  ري��ادة  ثقافة  بتعزيز  و�ملعني 
طلبة �جلامعة. وحول مدى تطور مبادرة �إبد�أ يف 
�لكلية لهذ� �لعام باملقارنة مع ن�شخاتها �ل�شابقة 
�أكد �ملدفع �أن �ملبادرة حققت بالفعل نتائج �إيجابية 
من عام �إىل �أخر مب�شاهمتها يف حتفيز عدد �أكرب 
�أفكارهم  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  و�ل��ط��ال��ب��ات  �لطلبة  م��ن 
�ال�شتثمارية و�لتوجه عقب �لتخرج �إىل حتويلها 
�إىل م�شروعات قادرة على �ل�شمود بال�شوق �ملحلي 
�ملوؤ�ش�شة  عمل  فريق  �أن  �إىل  و�أ�شار  �لتطوير..  و 
الحظ �أن �ملبادرة وغريها من �الأن�شطة �لريادية 
�أعد�د  �ملوجهة للقطاع �جلامعي ت�شاهم يف زيادة 
�أ�شحاب �مل�شاريع من �ل�شباب. و�أ�شاف �أن �ملوؤ�ش�شة 
�لكلية  يف  �إب���د�أ  مبادرتها  دور�ت  عقد  �إىل  ت�شعى 
بامل�شاركة م��ع عدد  �ل��ع��ام  م���د�ر  م���ر�ت على  ع��دة 
�ل�شارقة  ب��اإم��ارة  �جلامعات  و  �لكليات  م��ن  �أك��رب 
�لطلبة..  من  �أو�شع  قاعدة  �إىل  �لو�شول  بهدف 

�ملعني  و�مل��ر���ش��دي��ن  �ملوجهني  ف��ري��ق  �أن  مو�شحا 
من  عنا�شر  ي�شم  �ل��ع��ام  ل��ه��ذ�  �مل��ب��ادرة  مبتابعة 
رو�د �الأعمال �الإمارتيني و خرب�ء يف �شيكولوجيا 
ريادة �الأعمال وتطوير باالإ�شافة �إىل ممثلني عن 
الإطالق  رو�د  وت�شتعد  �لدولية.  �لعمل  منظمة 
موؤ�شر خا�س لقيا�س �الإجتاهات �ل�شلوكية لرو�د 
�أعمال �مل�شتقبل �ملوؤهلني لي�شبحو� �جليل �لتايل 
ت�شتهدف  �ل��ت��ي  �ل��ف��ئ��ة  وه���ي  �الأع���م���ال  رو�د  م��ن 
موؤ�ش�شة رو�د تبنيها وتاأهيلها للعمل �حلر و�ملوؤثر 
. ومن �ملنتظر �ن يك�شف �ملوؤ�شر عن تاأثري �لبناء 
�لثقايف لل�شباب يف �ختيار م�شتقبلهم �ملهني وهو 
ما ت�شعى رو�د من خالله �إىل متكني �ل�شباب من 
مع  يتنا�شب  �ل��ذي  �ملنا�شب  �الأعمال  تبني جمال 
جناح  فر�س  زي��ادة  وبالتايل  وقدر�تهم  مهارتهم 
وتر�جع  �الأعمال  �ل�شاب يف جمال  �الأعمال  ر�ئ��د 
فر�س ف�شل �لتجرية �لريادية. و�أو�شح �ملدفع �أن 
ريادة  ثقافة  وتطوير  لدعم  رو�د  موؤ�ش�شة  جهود 
�الأعمال و تغيري �ملفاهيم �لعامة حول �لوظيفة 
و�لعمل �حلر تتخذ بعد� جديد� مبحاولة و�شع 
�مل�شاريع  ح���ول  خ��ا���س  در�����ش���ي  م��ن��ه��ج  وت�شميم 
�شنو�ت  يف  �لطلبة  الإط��الع  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية 
ري����ادة  ت��ف��ا���ش��ي��ل جم����ال  ع��ل��ى  �الأوىل  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
حول  �خلاطئة  �ملفاهييم  ت�شويب  وبدء  �الأعمال 
ذلك �ملجال يف وقت مبكر. وقال �ن دعم �لعملية 
�شت�شاهم  و�مل��ع��ارف  �ملناهج  ه��ذه  مبثل  �لتعليمية 
وت�شجع  حمليا  �ملهني  �لتفكري  �أمن��اط  تغيري  يف 
�ال�شتثمارية  �الأفكار  تبني  على  وذويهم  �لطلبة 
�لتنمية  عملية  يف  �أ�شا�شي  كمكون  دوره���ا  وفهم 
�ل��ق��ل��ي��ل��ة �ملقبلة  �ل�����ش��ن��و�ت  �الإق��ت�����ش��ادي��ة خ���الل 

وكذلك تعزيز �لفكر �لتناف�شي.

•• دبي-وام:

�أحمد حمد�ن بن دملوك مدير �الإد�رة  �شهد �لعميد 
دورة  تخريج  حفل  دبي  �شرطة  يف  للتدريب  �لعامة 
بر�مج  �أرب��ع��ة  على  ��شتملت  �لتي  �ملتعاملني  خدمة 
وز�رة  م��ن  منت�شبني   108 منها  ��شتفاد  تدريبية 
�إىل جانب  �الت�����ش��االت  و�أك��ادمي��ي��ة  �لرئا�شة  ���ش��وؤون 
�ل��ع��ام��ل��ني يف م���و�ق���ع ت��ق��دمي �خل���دم���ة يف خمتلف 

�الإد�ر�ت �لعامة ومر�كز �ل�شرطة يف دبي.
و�أكد �لعميد بن دملوك يف كلمة خالل حفل �لتخريج 
�أن مهام خدمة �لعمالء جوهر عمل �ملوؤ�ش�شات على 
�ختالف �خت�شا�شاتها ويكت�شب ر�شا �لعمالء �أهمية 
ملعظم �ملوؤ�ش�شات �لكربى �لتي ت�شع ر�شا �ملتعاملني 

يف �شلم �أولوياتها.
للجودة  �ل��ع��ام��ة  �الإد�رة  م���ع  �ل��ت��ع��اون  �إىل  ول��ف��ت 

�لربنامج  ت�شميم  يف  �ت�شاالت  و�أكادميية  �ل�شاملة 
تعريفا  للمنت�شبني  ق��دم  �ل��ذي  �ملتكامل  �لتدريبي 
علميا عن فئات �ملتعاملني وثقافة خدمة �ملتعاملني 
للخدمة  �لت�شحيحي  و�الإج����ر�ء  �جل���ودة  ومعايري 
وكيفية �لتعامل فيه و�لتطور �مل�شتمر للحفاظ على 

م�شتوى �خلدمة.
باملحتوى  ل��ل��ت��دري��ب  �ل��ع��ام��ة  �الإد�رة  م��دي��ر  و�أ����ش���اد 
�ل��ع��ل��م��ي ل��ل��ربن��ام��ج و�إك�������ش���اب �ل��ع��ام��ل��ني يف خدمة 
�خلدمة  ملقدم  �ملطلوبة  �لعلمية  �مل��ه��ار�ت  �لعمالء 
�أن  �إىل  .. م�شري�  �لعمالء  وتعريفه مبفهوم خدمة 
�لعامة  �الإد�رة  بالتعاون  للتدريب  �لعامة  �الإد�رة 
تنفيذ  ع��ل��ى  عملت  دب���ي  ���ش��رط��ة  �ل�شاملة  ل��ل��ج��ودة 
�ل��رب�م��ج مل��ا ل��دي��ه��ا م��ن خ���رب�ت و�أول����ت �ملتعاملني 
جديد  مبنظور  �لعمالء  �إىل  ونظرت  خا�شة  رعاية 

وجتاوزت جتربتها �الأجهزة �الأمنية �لعاملية.

�إىل حتقيق  �مل��ن��ت�����ش��ب��ني  دمل�����وك  ب���ن  �ل��ع��م��ي��د  ودع�����ا 
�ال���ش��ت��ف��ادة �ل��ف��ع��ل��ي��ة م���ن �ل��ربن��ام��ج و�ل��ع��م��ل على 
تطبيقه �شمن مهام �لعمل �ليومي و�عتماد �ملرونة 
�ل���ل���و�ئ���ح و�الأن���ظ���م���ة حت��ق��ي��ق��ا لتقدمي  ت��ط��ب��ي��ق  يف 
�لعمل  �إىل  و�ل�����ش��ع��ي  ل��ل��ع��م��ي��ل  �مل����رج����وة  �خل���دم���ة 
�الإبد�ع  على  قدر�تهم  تعك�س  تقليدية  غري  بطرق 

و�البتكار.
عام  م��دي��ر  �لنعيمي  �شعيد  ���ش��امل  �أ���ش��اد  جانبه  م��ن 
�أك��ادمي��ي��ة �الت�����ش��االت ب��ال��وك��ال��ة ب��ال��ت��ع��اون �لقائم 
�ت�شاالت ح��ول خدمة  و�أك��ادمي��ي��ة  دب��ي  ب��ني �شرطة 
�ل��ع��م��الء ل��ال���ش��ت��ف��ادة م���ن جت��رب��ت��ه��ا وخ��ربت��ه��ا يف 
خدمة  تقدمي  �أن  خا�شة  �لعلمية  �لرب�مج  ت�شميم 
ر�ئ����دة ل��ل��ع��م��الء ت��ف��وق م�����ش��ت��وى �ل��ت��وق��ع��ات تعك�س 
�لعربية و�الإ�شالمية  �شورة دولتنا �حلبيبة وقيمنا 

�الأ�شيلة.

•• اأبوظبي-وام: 

ك��ري�يل رئي�س ق�شم جر�حة  �لدكتور الزل��و  ق��ال 
�إن  �لطبية  خليفة  �ل�شيخ  مبدينة  �الأطفال  قلب 
قلب  جل��ر�ح��ة  متكامل  ب��ربن��ام��ج  تنفرد  �مل��دي��ن��ة 
�الإم���ار�ت جنح منذ  �الأط��ف��ال ال مثيل له بدولة 
تاأ�شي�شه قبل نحو �شبعة �أعو�م يف منح بارقة �أمل 

حقيقية الآالف �ملو�ليد �جلدد.
�مل�شابني  �جل��دد  �ملو�ليد  بقاء  ن�شبة  �إن  و�أ���ش��اف 
قلب  ج��ر�ح��ة  حقبة  قبل  خلقية  قلب  ب��اأم��ر����س 
�الأطفال �إىل ما بعد �شن 18 عاما كانت �أقل من 
80 باملائة  �أك��رث م��ن  �أم��ا �ل��ي��وم ف��اإن  20 باملائة 

منهم يعي�شون �إىل ما بعد �شن 20 عاما.
ووف��ق��ا ل��الأرق��ام �ل����و�ردة م��ن �الأط��ب��اء ف���اإن دولة 
�أكرث من  ت�شهد والدة  �ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت 

قلب  باأمر��س  �مل�شابني  �ملو�ليد  من  خم�شمائة 
خلقية �شنويا ويحتاج حو�يل 70 باملائة منهم �إىل 
عملية جر�حية يف �لقلب ويف حالة �أكرث من ن�شف 
�إج��ر�ء �لعملية �جلر�حية خالل  هوؤالء البد من 
�شتة �أ���ش��ه��ر م��ن والدت��ه��م. وذك���ر �ل��دك��ت��ور الزلو 
�أنه ال ميكن �ال�شتغناء عن عمليات قلب  كري�يل 
�الأطفال بدولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة فلي�س 
�ل�شفر مبو�ليدهم  �الآباء  �لعديد من  با�شتطاعة 
�جلدد �إىل بلد �آخر الإخ�شاعهم لعملية جر�حية 
دقيقة يف �لقلب هناك الأ�شباب عديدة يف مقدمتها 
�ىل  م�شري�  �لعملية..  تلك  ملثل  �لباهظة  �لكلفة 
برناجما  توفر  �لطبية  خليفة  �ل�شيخ  مدينة  �أن 
قلب  الأمر��س  �لعام  م��د�ر  وعلى  و�شامال  خا�شا 
�الأطفال. جدير بالذكر �أن عمليات جر�حة قلب 
�إطار �لربنامج مبدينة  �الأطفال �لتي �أجريت يف 

�ل�شيخ خليفة �لطبية جتاوز عددها ح�شب �أرقام 
عام 2013 حاجز 1800 عملية جر�حية منذ 
تاأ�شي�شه عام 2007 مبعدل ما بني 300 و330 
جر�حة �شنوية مانحا �الأطفال �مل�شابني باأمر��س 
قلب خلقية وذويهم بارقة �أمل حقيقية الأن عدم 
�إجر�ء �لعملية �جلر�حية �أو �الإبطاء باإجر�ئها قد 
يت�شبب يف تفاقم �حلالة ورمبا وفاة �لطفل. وقال 
�أمر��س  ��شت�شاري  �لزبيدي  عبد�ملجيد  �لدكتور 
�ل�شيخ  مبدينة  �لطبي  �ملدير  �لتد�خلية  �لقلب 
خليفة �لطبية �إنها نعمة حقيقية �أن يتم �لتمكن 
باأمر��س  �مل�شابني  �الأط��ف��ال  ح��ي��اة  حت�شني  م��ن 
�أقر�نهم  �لعي�س مثل  قلب خلقية ومتكينهم من 
�ل�شيخ  مبدينة  �لقلب  جر�حة  برنامج  وي�شتحق 
�ملتالحقة  �إجناز�ته  ثناء على  �لطبية كل  خليفة 

يف هذ� �ملجال منذ تاأ�شي�شه.

عبد اهلل  بن �شالح املطوع املوؤرخ – االأديب – االقت�شادي موؤ�ش�شة رواد تطلق الدورة اخلام�شة من مبادرة اإبداأ يف الكلية
.. جديد اإ�شدارات مركز جمعة املاجد

خليفة الطبية متنح بارقة اأمل حقيقية الآالف املواليد اجلدد بف�شل برنامج جراحة قلب االأطفال�شرطة دبي تختتم برناجما تدريبيا حول خدمة العمالء بالتعاون مع اأكادميية ات�شاالت 
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�أعلنت �لفتاة �لتمرد على نف�شها وعلى �أ�شرتها منذ �شنو�ت كانت 
وقتها ال تز�ل يف فرة �ملر�هقة مل تبحث فقط عن �حلب �لزو�ج 
�لذي تتمناه كل فتاة . ولكنها كانت تبحث  عن �لرث�ء حتى لو 
كان مقابله بيع �أعز ما متلك كل فتاة يف �شنها وطبيعي �أن يكون 
�أول ما تتمرد عليه هو بيت �أ�شرتها �لذي ولدت وعا�شت فيه وكان 
�جلميع يالحظن هذ� �لتغيري ومل يعد خافيا عليهم �ل�شر كتمت 
�الأم خماوفها وكانت مبر�قبة �أبنتها ليل نهار د�خل �ل�شقة ونادر� 
ما كانت ت�شمح لها باخلروج بناء على �أو�مر و�لدها �لذي تفرغ 

للبحث لها عن عري�س.

مترد وهروب
�جلميع  رف�شت  لها  تقدمو�  م��ن   كل  ترف�س  كانت  �لفتاة  لكن 
وو�شعت �شرطا و�حد�  فيمن تقبله عري�شا لها اليهم  �ل�شن حتى 
لو كان كهال عجوز� ولكن �ملهم �أن يكون ثريا ويف�شل �أن يكون 

ثريا جد�.
والأن �جلميع  عجزو� عن توفري هذ� �لعري�س للفتاة فقد قررت  
ن��وم عميق  �الأ���ش��رة يف  �نتظرت حتى غطت  �لبيت  م��ن  �ل��ه��روب 
فحزمت حقيبتها و�أطلقت �شاقيها للريح وتركت الأ�شرتها ورقة 
�أن  �أردمت  لقد  قليلة  �شطور  يف   ق��ال��ت  �شريرها  ف��وق  و�شعتها 

تزوجوين من عري�س ال ميلك �شوى ر�تبه و�أنا 
�أعي�س  �أن يجعلني  ي�شتطيع  �أري��د من 

عني  �لبحث  حت��اول��و�  ال  �لنعيم  يف 
ون  تقر�أ  حني  الأين  مكان  �أي  يف 

ه��ذ� �خل��ط��اب �أك���ون ق��د تركت 
كلها  و�ملحافظة  �ملدينة  لكم 

لقد تعبت من �لفقر وذقت 
ويالته ... �بنتكم د..

اإبالغ ال�صرطة 
مل يكن �أمام �الأب �شوى 

لالأمر  ي�شت�شلم  �أن 
�أن  ب����ع����د  �ل������و�ق������ع 
ب��ح��ث ط���وي���ال عن 
جدوى  دون  �ب��ن��ت��ه 

بتحرير  ف���اك���ت���ف���ى 
حم�������ش���ر ب���ال���و�ق���ع���ة 

�ل�شرطة  ق�����ش��م  د�خ������ل 
وعانت  ي��ت��ب��ع��ه  �ل�����ذي 

�الأ�شرة كثري� �أمام �الأهل و�جلري�ن ومل يكن �أمامها خيار �إال �أن 
تو��شل رحلة حياتها بدون �البنة �ملتمردة �لتي �أر�دت لنف�شها �أن 

تعي�س يف �جلحيم وهي تظن �أنها تعي�س يف �جلنة .
�ملال  �أج��ل  ومتعة من  بائعة حب  �إىل  �ملر�هقة   �لفتاة   وحتولت 
وكان طبيعيا �أن تر�شدها �ل�شرطة و�أن يكون لها ملف يف �الآد�ب 
وعيون تر�قب خطو�تها يف كل وقت وحتريات من �آن الآخر عن 

ن�شاطها �إن كانت متار�شه �أم �أعلنت �لتوبة .

بيت م�صبوه
م�شهد مثري د�رت �أحد�ثه د�خل بيت م�شبوه حولته �شاحبة �إىل 
�الآد�ب  مباحث  رج��ال  عيون  ل���الآد�ب  �ملنافية  �الأع��م��ال  ممار�شة 
�ملنا�شب متت  �لوقت  ويف  بلحظة  زبائنه حلظة  تر�قب  باملنطقة 
مد�همة �ملنزل �مل�شبوه وكانت �شمن �ملتو�جد�ت به �لفتاة �لهاربة 
وبجو�رها يف �شيارة �ل�شرطة �لتي حملت كل من �ملنزل �شريكها 
يف �جلرمية مل تكن وقتها تعلم �أنه هو �الآخر م�شجل خطر حتى 
�أبد�  �أن��ت م�س حتوب  له  �ل�شرطة قائال  �أح��د رج��ال  ن��ادي عليه 

م�شي ل�شه خارج من �ل�شجن بعد ق�شية خمدر�ت.
مل ينب�س �ل�شاب بكلمة و�حدة  وتعلقت عني �ملتهمة به و�قربت 
ر�أي���ك نتجوز عريف  �إي��ه  ل��ه  �أح��د وق��ال��ت  �أن ي�شعر بهم  منه دون 

عل�شان نخرج من �لق�شية .
ي�شاألها  �أن  وقبل  و�ف��ق  وب�شرعة  �ملخدر�ت  تاجر  يفكر  مل 
عن �لطريقة �لتي من خاللها �شيتم �لزو�ج �أخرجت 
على  ع��ريف  زو�ج  عقد  مالب�شها  طيات  من  �ملتهمة 
بيا�س و�أ�شافت فيه  بقلم كانت حتتفظ به ملثل 
����ش��م �شريكها يف �جل��رمي��ة ثم  �ل��ظ��روف  ه��ذه 
�ل�شرطة  �شيارة  و�شلت  حتى  �ل��ورق��ة  ناولته 
�إىل ب��اب مديرية �الأم��ن وعلى  ب��اب �حلجز 
�فرق �ملتهمان ولكن على موعد يف �للقاء 
�أمام �لنيابة حني يقدم �ملتهم  عقد �لزو�ج 

�لوهمي .

النيابة ل تعرتف بالعقد العريف
�أح����������������ي����������������ل 

ن  ملتهمو �

يف �ل�شباح �إىل �شر�ي �لنيابة وهناك ي�شاأل �ملحقق �ملتهمة عما هو 
من�شوب �إليها من تهمة فقالت تدعي �لرب�ءة مل يحدث �شيء مما 
جاء مبح�شر �ل�شرطة ومن �شبط معي هو زوجي وتقدر يجيبه 

من �حلجز وت�شاأله ومعاه �لدليل كمان.
تاجر �ملخدر�ت �ل�شاب يخرج من حجز �لنيابة �إىل غرفة �لتحقيق 
كان يعلم �شبب ��شتدعائه ومبجرد �أن مثل �أمام وكيل �لنيابة حتى 
�إدعى هو �الآخر �أنه مظلوم و�أخرج من جيب بنطلونه ورقة عقد 
�لزو�ج �لعريف باملتهمة وطلب من وكيل �لنيابة يعلم �أنها متثيلية 
�أن ياأخذ بهذ�  �إم��ر�أة ت�شري يف هذ� �لطريق.. ورف�س  تتبعها كل 
�ملتهمات و�رتدت  �إىل �ملحاكمة مع باقي  �لكاذب وقدمها  �لدليل 
�ملتهمة �لتي كانت حتلم  بالرث�ء رد�ء �ل�شجن ومت ترحيلها �إىل 
�شجن �لقناطر �خلريية وقبل �أن يفرقا كان بينهما وعد باللقاء 

بعد خروجهما من �ل�شجن .

م�صادفة غريبة 
وردت  �ل�شجن  م��ن  وخروجهما  عليهما  �ملحكومية  �نتهاء  بعد 
�لتحريات مبديرية �الأمن عن  �إىل رئي�س ق�شم  معلومة موؤكدة 
قيام �مل�شجل خطر �خلارج حديثا من �ل�شجن باال�شتعد�د ملد�همة 
فيال فاخرة يف �مل�شاء كان �شاحبها قد �أغلقها و�شافر �إىل �خلارج 
وهي حتوي  مقتنيات ثمينة مت �إخطار مدير �ملباحث �لذي طلب 
عمل كمني ب�شرعة د�خل �لفيال ليكون �شباط �ملباحث يف �نتظار 

�لل�س �خلطري.
قر�أ  �مل��خ��در�ت،  تاجر  �خلطري  �لل�س  ملف  �ملباحث  مدير  طلب 
�شريته �أنه كان يعمل موظفا عاما يف مديرية �الأمن ومت ف�شله 
منذ �شنو�ت ل�شوء  �شلوكه و�جتاه  باملو�د �ملخدرة وقد مت �شبطه 
يف �أك��رث من  ق�شية �شرقة وبيع م��و�د خم��درة و�أن��ه ت��زوج عرفيا 
�أحياء  باأحد   و�نه يقيم معها  �ل�شجن  لينقذها من  �شاقطة  من 

�ملدينة �لر�قية .
�خلطة  ي�شعون  �ملباحث   �شباط  فيه  جل�س  �ل��ذي  �ل��وق��ت   ويف 
عار�شا  �الآد�ب  رئي�س  مباحث  �ملباحث دخل  د�خ��ل مكتب مدير 
حتريات جمعها مع معاونيه وهي  يف غاية �الأهمية �أكدت �أن هناك  
زوجة ت�شتقبل زبائنها من ر�غبي �ملتعة  �حل��ر�م كل م�شاء  بعد 
�ن�شر�ف زوجها �مل�شجل خطر باالتفاق بينهما، و�ملفاجاأة �ملثرية 
وتزوجت  �شنو�ت  منذ  منه  وهربت  �آخ��ر  رجل  من  متزوجة  �أنها 
من �مل�شجل خطر� عرفيا مل ي�شدق رجال �ملباحث ما يحدث 
متلب�شني  و�ح���د  وق��ت  يف  �شبطهما  يتم  وزوج��ت��ه  زوج 
�الأمن  م��دي��ر  �إخ���ط���ار  مت  خمتلفتني  ب��ج��رمي��ت��ني 
�لذي طلب  �شبط كل متهم متلب�شا بجرميته 

حتى يكون �جلز�ء عليهما ر�دعا.
�ملغلقة  �لفيال  �إىل  �الأول  �لكمني  حت��رك 
دخ����ل  رئ��ي�����س �مل��ب��اح��ث وم���ع���اون���وه �إىل 
�أحد  �إليهما  �أن ينتبه  د�خل �لفيال دون 
من �جلري�ن �أو �ملارة وجل�شا يف �نتظار 

�ملتهم.
ع���ق���ارب �ل�����ش��اع��ة وق��ت��ه��ا ك���ان���ت ت�شري 
تلمع يف  وفجاأة  �لليل  بعد منت�شف  ما  �إىل 
�ملتهم  نور بطارية �شغرية كان يحملها  �لظالم 
يف يده جنح يف فتح باب �لفيال وبعد �أن �أغلقه خلفه يف 
هدوء �أ�شيئت �الأنو�ر مل يعلق بكلمة و�حدة ومل ي�شتطع 
و�قع  م��ن  ق��دم��اه  ت�شمرت  يائ�شة فقد  �ل��ه��رب يف حم��اول��ة 

�ملفاجاأة  عليه.

القب�ص على الزوجة
فيال  �إ لى  �الأول  �لكمني  فيه  حت��رك  �ل��ذي  �ل��وق��ت  ويف 
�ل��ث��اين يف �الجت����اه ل�شبط  �ل��ك��م��ني  �مل��ج��ن��ي عليه ك���ان 
و�ألقى  ل���الآد�ب  �ملنافية  �الأع��م��ال  متار�س  �لتي  �ل��زوج��ة 
�لقب�س عليها وعلى �شريكها �لذي تبني �أنه كان بحوزته 
و�أمرت  �ل�شهرة  ل���زوم  و�ل��ه��ريوي��ن  �مل��خ��در�ت  م��ن  كمية 

�لنيابة بحب�س �ملتهمني على ذمة �لق�شية. 

�لتخل�س من  ع��رو���س على  �أق��دم��ت  و�ق��ع��ة غريبة م��ن نوعها  ف��ى 
زوجها ب�شنقه مب�شاعدة �شقيقها،  قبل �نق�شاء فرة �شهر �لع�شل، 
دون  منه  لزو�جها  معه  حياتها  ��شتكمال  فى  رغبتها  لعدم  وذل��ك 

رغبتها.
مدير  �لد�خلية،  وزير  م�شاعد  �للو�ء  تلقى  عندما  جاءت  �لبد�ية 
�أب��و حماد يفيد  �شرطة  �إخ��ط��ار�ً من ماأمور مركز  �ل�شرقية   �أم��ن 
�مل��الك بد�ئرة  �أه��اىل عزبة دعب�س بقرية و�دى  بتلقيه بالغاً من 
�ملركز بعثورهم على �أحد �الأعر�ب ويدعى "م  . و . �س" ،25 �شنة 

عاطل م�شنوقا على �شريره د�خل غرفة نوم منزله.

عن  جهوده  وك�شفت  �لو�قعة،  مالب�شات  ملعرفة  جنائى  بحث  فريق  ت�شكيل  مت 
وجود �شبهة جنائية يف وفاة �ملجني عليه، و�أن ور�ء �حلادث عرو�شه "ب . �س . ز 
" 23 عاما و�شقيقها  "22 عاما"، وجميعهم من ذ�ت �لقرية، و�أن �ملتهمة  ال 

ترغب يف ��شتكمال حياتها معه و�أن زو�جها منه مت بدون رغبتها منذ �لبد�ية.
وعقب تقنني �الإج��ر�ء�ت و�إعد�د �الأكمنة �لالزمة متكن �شباط مباحث �ملركز 

من �إلقاء �لقب�س على �لزوجة و�شقيقها.
�لنيابة  �ل��الزم وج��ار �لعر�س على  مت �لتحفظ على �ملتهمني، وحت��رر �ملح�شر 
جنوب  لنيابات  �لعام  �ملحامى  �مل�شت�شار  باإ�شر�ف  �لتحقيقات  ملبا�شرة  �لعامة 

�ل�شرقية.

الزوج تاجر خمدرات ول�س حمرتف 
والزوجة �شيئة ال�شمعة

تقتل زوجها �شنقًا فى �شهر الع�شل
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ت�شريع الدعم ال�شيا�شي واملايل الأوكرانيا ال ي�شجع بوتني على احلنني
 اإىل االحتاد ال�شوفياتي فقط واإمنا ي�شعى اإىل ترميمه يف العقول والنفو�س

�شنودن وجرينوالد يحذران من جت�ش�س اأو�شع
•• �سيكاغو-رويرتز:

وكالة  م��ع  �ل�شابق  �ملتعاقد  ���ش��ن��ودن  �إدو�رد  ح��ذر 
�الأم����ن �ل��ق��وم��ي �الأم��ري��ك��ي��ة ، و�ل�����ش��ح��ف��ي جلني 
�ل�����ش��وء ع��ل��ى ت�شريبات  ���ش��ل��ط  �ل����ذي  ج��ري��ن��و�ل��د 
�أمريكية  ح��ك��وم��ي��ة  جت�ش�س  ع��م��ل��ي��ات  ع��ن  �الأول 
�حلكومية  �ملر�قبة  �أن  من   ، �ملا�شي  �لعام  �شخمة 
�أكرث من عملية  تدخال  �لو�شفية متثل  للبيانات 
�أو  �لهاتفية  لالإت�شاالت  مبا�شر  ب�شكل  �الإ�شتماع 
قر�ءة �لربيد �الإلكروين و�شدد� خالل ظهورهما 
عرب و�شلة فيديو من طرفني متقابلني يف �الأر�س 

�أه��م��ي��ة وج����ود ���ش��ح��اف��ة حرة  ، ع��ل��ى  �أم�����س �الأول 
م�شتعدة ملر�قبة ن�شاط �حلكومة.

وقاال �إن مثل هذه �لبيانات كا�شفة ب�شكل �أكرب من 
�لهاتفية  �ملكاملات  على  �ملبا�شر  �حلكومة  جت�ش�س 
و�لربيد �الإلكروين و�و�شحا �أن �لبيانات �لو�شفية 
هي ما ي�شمح بتفهم متعدد فعلي وبت�شجيل دقيق 
لكل �الأن�شطة �خلا�شة حلياتنا بوجه عام ، وتظهر 
�إرتباطاتنا و�إنتماء�تنا �ل�شيا�شية و�أن�شطتنا �لفعلية 
�ملت�شل  تليفون  رقم  �لو�شفية  �لبيانات  وتت�شمن 
ومع من يت�شل وموعد �إجر�ء �ملكاملة ومدتها، و ال 

ت�شمل �لبيانات �لو�شفية م�شمون �ملكاملة.

يذكر �أن �شنودن يو�جه خطر �الإعتقال مبجرد �أن 
ب�شبب  وذلك  �ملتحدة،  �لواليات  �أر���س  قدماه  تطاأ 
ك�شفت  �لتي  �ل�شرية  �لوثائق  �شل�شلة من  ت�شريبه 
�الأمريكية  ل��ل��ح��ك��وم��ة  و�����ش���ع  ن��ظ��ام  ع���ن  �ل��ن��ق��اب 
هذه  و�شببت  و�الإنرنت.  �لهو�تف  بيانات  ملر�قبة 
بار�ك  �لرئي�س  الإد�رة  ك��ب��ري�  ح��رج��ا  �لت�شريبات 
�أوباما �لتي حظرت يف يناير كانون �لثاين تن�شت 
�ل�شديقة  �ل���دول  زع��م��اء  �مل��ت��ح��دة على  �ل��والي��ات 
لبيانات  �ل�شامل  �جلمع  كبح  يف  وب��د�أت  و�حلليفة 
�الإ�شالحات  م��ن  �شل�شلة  يف  �الأمريكيني  ه��و�ت��ف 

�ملحدودة �لتي �أثارتها �لت�شريبات .

اخليط الأبي�ص

القي�شر بوتني.. والنازي هتلر..!
•• خرية ال�سيباين:

�أ�شلحة �ملقاومة، كلما تعلق �الأمر  كثري� ما يكون �لتاريخ �شالحا من 
�لكربى يف  وُت�شتح�شر حمطاته  فُت�شتدعى رموزه  �لقومية،  بامل�شالة 

معارك �حلا�شر تاأكيد� للذ�ت ودفاعا عن �لوجود.
وتتعدد يف �شياق ذلك �ملقارنات، يف حماولة لت�شويه �خل�شوم و�إد�نتهم 
�ملعارك  ه��ذه  مثل  يف  �الأ�شلحة  ك��ل  وُت�شبح  معنوياتهم،  م��ن  و�لنيل 
م�شروعة ومباحة، حتى تلك �لتي قد تتع�شف على �لتاريخ �أو ت�شوهه 

وتزوره.
ع��ن هذه  م��ن��اأى  و�ل��غ��رب��ي يف  �ل�����ش��رق��ي  بجناحيها  �أوروب�����ا  تعترب  وال 
مُيكن  ما  و�ملظلمة  �مل�شيئة  �ل�شفحات  من  تاريخها  ففي  �ملمار�شة، 
�لدعائية  �حلمالت  ُت�شند  غزيرة  م��ادة  من  جغر�فيتها  على  �لفرقاء 
�أو يف �شاحاتها  �لد�ئرة بني دولها  و�خلطط �الت�شالية يف �ل�شر�عات 
�شر�وة  �ل�شالح  ه��ذ�  �زد�د  وق��د  و�شيا�شييها  �أح��ز�ب��ه��ا  ب��ني  �لد�خلية 
جمال  يف  �إمكانات  من  �حلديثة  �الت�شال  و�شائل  توفره  مبا  وتاأثري� 

�ل�شورة و�ملوؤثر�ت �ل�شوتية وغريها.
�لف�شاء  �أدول��ف هتلر، تظل يف  �لنازي  بالزعيم  ولعل مقارنة �خل�شم 
�الأوروبي من �أكرث �ملقارنات ق�شوة، و�أكرثها �إثارة لل�شجب و�ال�شتهجان، 
بل وجترميا ُتعر�س �شاحبها �إىل عقوبات ت�شل حد �ل�شجن يف بع�س 
و�إذالل يف  ودم��وي��ة  ب�شاعة  م��ن  �ل��ن��ازي��ة  مل��ا تختزنه �حلقبة  �ل��ب��ل��د�ن، 
�لتاريخ �حلديث للقارة �لعجوز، وما تثريه من �آالم يف ذ�كرة عدد من 

�شعوب �ملنطقة.
�شّم رو�شيا ل�شبه جزيرة �لقرم، كان منا�شبة ال�شتح�شار تلك �حلقبة 
�ل�شود�ء، ولرفع �شورة هتلر من جديد، ومن �ملفارقة �أن هذ� �ال�شتنجاد 
بالتاريخ الإد�نة �حلا�شر مت على �شفتي �لنز�ع، ولكن كل من �لز�وية 

�لتي تدعم موقفه ووجهة نظره مما حدث.
و�لطريف، �أن �أملانيا �لتي ماز�لت ذ�كرتها تعاين من ثقل تلك �حلقبة، 
ومل ُت�شفى بعد من عقدة �لذنب �لتي تعاين منها، طالتها حمم هذ� 
�لنازي  بالبعبع  �لكرملني �جلديد  �لد�ئر حول ت�شبيه قي�شر  �جلدل 

�لقدمي.
بني  و�لت�شبيه  �ملقارنة  موجة  �إنهاء  مو�شكو  تعتزم  �ل�شياق،  ه��ذ�  ويف 
�ل��رئ��ي�����س ف��الدمي��ري ب��وت��ني و�ل��زع��ي��م �ل���ن���ازي ه��ت��ل��ر، و�ل��ت��ي تف�شت 
�لدوما  جمل�س  ناق�س  وق��د  رو�شيا.  �إىل  �لقرم  جزيرة  �شبه  �شم  منذ 
�جلمعة يف قر�ءة �أوىل م�شروع قانون ملعاقبة �إنكار ما قامت به جيو�س 
ف�شال   ، �لعامليني  و�الأم���ن  �ل�شالم  ل��دع��م  لهتلر  �ملناه�س  �لتحالف 
و�شت�شلط  �لثانية  �لعاملية  باحلرب  تتعلق  م�شللة  معلومات  ن�شر  عن 
�إىل  ي�شعى  من  لكل  �شنو�ت  خم�س  �ل�شجن  �إىل  ت�شل  قا�شية  عقوبات 

�إعادة �العتبار للنازية .
وتتنزل هذه �ملبادرة قي �شميم حملة دعائية تهدف �إىل �عتبار حكام 
كييف �جلدد و�لذين ثارو� على �لنظام �ل�شابق من �لنازيني �جلدد ، 
�لثالث  �لر�يخ  مع  تعاونو�  �لذين  �الأوكر�نيني  �لقوميني  �أ�شالف  �أي 

خالل �حلرب �لعاملية �لثانية.
وهذه تقريبا نف�س �لتهم ، ولكن يف �الجتاه �ملعاك�س ، �لتي ي�شتخدمها 
بع�س �ملثقفني �لرو�س يف �حلملة �لتي ي�شنوها �شد �لكرملني عندما 
وغ��زو مقاطعة  �لنم�شا  و�شم  �ل��ق��رم  ج��زي��رة  �شبه  �شم  ب��ني  ي�����ش��اوون 
�ندريه زوبوف  . وقد مت ف�شل   1938 �ل�شوديت من قبل هتلر عام 
�أ�شتاذ يف معهد مو�شكو �حلكومي للعالقات �لدولية �ل�شهري، الإقد�مه 

على �لقيام بهذه �ملقارنة.
ن�شر  �لعقول،  على  ي�شتويل  �ل��ذي  �الأيديولوجي  �الرت��ب��اك  ولتغذية 
ب��وت��ني يف  �لرئي�س  م��وؤي��دي  م��ن  وم����وؤرخ  �ل�شيا�شية  �ل��ع��ل��وم  �أ���ش��ت��اذ يف 
�لواليات �ملتحدة، مقاال يف �شحيفة �زف�شتيا الإعادة �العتبار ملا ٌي�شميه 
�أدولف هتلر �ملرحلة �الأوىل �أي قبل غزو بولند� و�ندالع �حلرب �لعاملية 
�لثانية. وقد �أ�شار �أندر�نيك ميغر�نيان، �نه قبل �شبتمرب عام 1930، 
�شبه  يف  بوتني  فعل  )كما  �الأر����س  توحيد  ب��اإع��ادة  من�شغال  هتلر  ك��ان 
جزيرة �لقرم( ، دون �شفك قطرة دم و�حدة ، و�أ�شاف: �إذ� توقف هتلر 
عند ذ�ك �حلد ، لبقي يف �لتاريخ باعتباره قائد� عظيما هذ� �لتربير 
�لغريب ، و�لذي كان باإمكان �لكرملني �ال�شتغناء عنه، �أ�شعل �الإنرنت 

�لرو�شية �جلمعة.
يف �أملانيا �أي�شا، يجد وزير �ملالية �الأملاين فولفغانغ �شويبله �شعوبة يف 
�إخماد جدل �أثاره ت�شريح له ، �شّبه فيه طريقة ت�شرف رو�شيا يف �لقرم 

مبا فعله �أدولف هتلر عندما قام ب�شم �ل�شوديت .
�الثنني  �الأمل���ان  �لتالميذ  �أم��ام جمع من  ه��ذ�  �شويبله  ت�شريح  وج��اء 
�ملا�شي يف برلني عندما قال: نعرف كل ذلك من �لتاريخ. لقد ��شتوىل 
هتلر مبثل هذه �لطرق على �إقليم �ل�شوديت و��شتوىل على �لكثري من 

�الأر��شي �الأخرى. 
�أن��ا ل�شت غبيا الأق��ارن بني هتلر و�أي كان،  ولكنه تر�جع الحقا وق��ال 
ميكن لالآخرين �لقيام بذلك ، ولكن �ل�شا�شة �الأملان ال يفعلون ، وعاب 
و�أخرجتها  جملة  ن�شف  ال�شتخد�مها  �ل�شحافة  �الأمل��اين  �ملالية  وزير 

من �شياقها . 
حالة  ل�شرح  �ل�شوديت  مقاطعة  �شم  ذك��ر  باأنه  �شويبله  �ع��رف  ولئن 
�لقرم لالأطفال، فانه �أكد تو�شيحه مبا�شرة �نه ال يقوم بعملية مقارنة 
�أملانيا ، فقد  .  ومل��ا ك��ان من �ملجازفة �خلطرة �ال���ش��د�ح مبثل ه��ذ� يف 
لثقل  �لي�شار، نظر�  �الأمل��اين، وخ�شو�شا  �لت�شبيه �جلمهور  �شدم هذ� 
�ل�شعور بالذنب �لتاريخي �لذي ال يز�ل �شائد� بقوة يف �أملانيا، كما �أن 

ح�شا�شية �لعالقات مع رو�شيا تزيد يف تعقيد �مل�شالة. 
�ملالية، موؤكد�  �ملعار�س طالب باعتذ�ر وزير  �الأملاين  �لي�شاري  �حلزب 
�نه �إذ� مل يفعل،على �أجنيال مريكل �أن تتكفل بذلك ومن جهته، �عترب 
نائب رئي�س �حلزب �لدميقر�طي �ال�شر�كي، �أن مثل هذه �ملقارنات، 
من  �أما  كبرية  �إ�شكاليات  تثري  لرو�شيا،  �حلديث  �لتاريخ  �إىل  بالنظر 
�شعور  �أي�شا  �شاد  فقد   ، �مل�شيحي  �لدميقر�طي  �الحت��اد  ح��زب  جانب 
بنف�شها  �أجنيال مريكل  �مل�شت�شارة  ن��اأت  �جل��دل،  بد�ية  ومنذ  باحلرج، 
عن هذه �ملقارنة �لتاريخية، فد�خل �حلكومة �الأملانية ، ي�شود �عتقاد 
بان �لو�شع متوتر مبا يكفي على �مل�شتوى �لدبلوما�شي وال يحتمل �أي 
زيادة. بالتاأكيد، �شُيغلق هذ� �لقو�س يف حلظة ما، و�شيجل�س م�شتخدمو 
�ل�شيا�شة  وت�شتعيد  �لفتيل  ُينزع  �شاعة  و�ح��دة،  طاولة  حول  �لت�شبيه 
�لقرم  �أح��د�ث  نظرنا،  وجهة  من  و�شتبقى،  �ل�شوي،  وخطها  جمر�ها 
وما �شاحبها من جدل، دليل �شو�ب ما �شاغه جورج برنارد �شو حني 
�عترب �أن هيغل كان حمقاً عندما قال �أننا نتعلم من �لتاريخ �أن �ملرء ال 
ي�شتطيع �أن يتعلم �أي �شيء من �لتاريخ ، وهذه �حلكمة ُتك�شب بدورها 
�لوجاهة،  �أديناور مزيد� من  �الأ�شبق كونر�د  �الأملاين  �مل�شت�شار  مقولة 
كان  الأ�شياء  �الإجمالية  �لتاريخ هو �حل�شيلة  �أن  فيها  �لتي جاء  وهي 

من �ملمكن تفاديها!.

ي���رى �جل����ر�ل �الأم��ري��ك��ي فيليب 
جندي  �أل���ف  �ل40  �أن  ب��ري��دل��وف 
رو����ش���ي �مل��ن��ت�����ش��رون ع��ل��ى �حل����دود 
�لهجوم  ع��ل��ى  ق�����ادرة  �الأوك���ر�ن���ي���ة 
�أن  ميكن  و  �شاعة،   12 غ�شون  يف 
ثالثة  غ�شون  يف  �أه��د�ف��ه��ا  حتقق 

�إىل خم�شة �أيام.
طائر�ت  من  �لقو�ت  هذه  وتت�شكل 
�لهليكوبر  ط����ائ����ر�ت  و  م��ق��ات��ل��ة 
و�ملدفعية  و�مل���������ش����اة  �ل���ه���ج���وم���ي���ة 
و�ل����ق����و�ت �خل���ا����ش���ة، وي��ت��وف��ر لها 
�شورة  ل��وج�����ش��ت��ي يف  دع����م  ك��ذل��ك 
يتم  مل  �إذ�  وح��ت��ى  ت��وغ��ل،  عملية 
�لقوة  ه�����ذه  ف�����ان  �����ش���ت���خ���د�م���ه���ا، 
تهدف، يف �حلد �الأدنى، �إىل �الإبقاء 
�لت�شعيد  ح��ال  ويف  �ل�شغط،  على 
�لرو�شي،  �جل��ان��ب  م��ن  �لع�شكري 
ف�����ان �الأوروب������ي������ني ي���ح���اف���ظ���ون يف 
جيبهم على تر�شانة من �لعقوبات 
يف  لندن  ترغب  �لتي  �القت�شادية 

��شتخد�مها �شريعا .
ت���و�����ش���ل   ، م�����ن ج����ه����ة م���و����ش���ك���و 
مطالبة  �ل��رو���ش��ي��ة  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
و�عتماد  �ل��د���ش��ت��ور  بتعديل  كييف 
ي�شمح  مبا  �أوكر�نيا  يف  �لفيدر�لية 
�شوؤونها  �إد�رة  �ل��رو���ش��ي��ة  لالأقلية 
�خل����ا�����ش����ة �����ش����رق �ل�����ب�����الد. وق����ال 
�لوزير �لرو�شي للخارجية �شريغي 
الف����روف م��ا ن��ح��ت��اج��ه ه��و �إ�شالح 
عمليات  ولي�س   ، حقيقي  د�شتوري 
يُكف  �أن  �أي�����ش��ا  وي��ن��ب��غ��ي  جت��م��ي��ل، 
�ل�شوؤون  يف  �ل��ت��دخ��ل  ع���ن  �ل���غ���رب 

�لد�خلية الأوكر�نيا .
�لهولندي فر�نز  �ل��وزي��ر  وق��د دع��ا 
تيمرمانز �أوروبا �إىل عدم �لر�شوخ 
وم���ن���ذ �شم   . م��و���ش��ك��و  ل���ره���ي���ب 
�الحتاد  يعترب  �لقرم،  جزيرة  �شبه 
و�شع  يف  �ل��ك��رم��ل��ني  �أن  �الأوروب������ي 
درو�س  �إع��ط��اء  م��ن  ميكنه  ال  �شيئ 
 ، ك��ي��ي��ف  �إىل  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة  يف 

�لدعم  ت�شريع  �أوروب����ا  تعتزم  كما 
�ل�شيا�شي و�ملايل ملو�جهة �ل�شغوط 
�لغ�شب  ه����ذ�  ور�ء  م�����اذ�  ول���ك���ن، 
�الأوروبي، وهذ� �الإ�شر�ر على و�شع 

حد ل�شيا�شة بوتني جتاه جري�نه؟
كثريون يرون �أن �الحتاد �الأوروبي 
وك����اأن����ه �أ����ش���ب���ح ع���ل���ى ق���ن���اع���ة بان 
�جلديد  �لكرملني  قي�شر  م�شروع 
لي�س متكني رو�شيا من م�شتلزمات 
�ل���ق���وة وت���ام���ني م�����ش��احل��ه��ا فقط، 
�ل�شوفياتي  �الحت��اد  ��شتعادة  و�إمن��ا 
جغر�فية ودور� ونفوذ�، وهذ� كفيل 
باإثارة �النزعاج وحماولة �لت�شدي 
�لعاملية،  �ل�����ش��اع��ة  ع��ق��ارب  الإع�����ادة 

وحتديد� �الأوروبية، �إىل �لور�ء.
�أن فالدميري بوتني هو من  ورغم 
ق��ال يف ي��وم م��ن �الأي����ام، �أن م��ن ال 
ال  �ل�شوفياتي  �الحت��اد  على  ياأ�شف 
ميلك قلبا، و�ن من يريد ��شتعادته 
ال ميلك عقال ، فان حمللني يرون 
عقل  �شاحب  �لرو�شي  �لرئي�س  �أن 
�الآونة  يف  �لغالب  هو  قلبه  ولكن   ،

�الأخرية.
نفوذ  ال�شتعادة  �ملبذولة  فاجلهود 
حميطها  ع���ل���ى  ك���م���رك���ز  م��و���ش��ك��و 
مل  �ل�شوفياتي  �الحت��اد  يف  �ل�شابق 
تكن من �لو�شوح مثلما هي �ليوم ، 
من �لغزو �لع�شكري يف �شبه جزيرة 
�لدبلوما�شية  �جل��ه��ود  �إىل  �ل��ق��رم 
�لن�شخة  �الأور����ش��ي،  �الحت��اد  لبناء 
�ل��رو���ش��ي م��ن �الحت����اد �الأوروب�����ي ، 
جمهوريات  م��ع��ظ��م  ي�����ش��م  و�ل����ذي 
�ل�شابق  �ل�������ش���وف���ي���ات���ي  �الحت���������اد 
برغبة  �ل���ت���و����ش���ع،  ه����ذ�  وي���رت���ب���ط 
�ل�شفوف  �إىل  رو���ش��ي��ا  ع���ودة  روؤي����ة 
ف��ق��د عاد   . �ل���ع���امل  �الأم���ام���ي���ة يف 
لغة  �إىل  ع��ظ��م��ى  �ل���ق���وة  م�شطلح 
�ل�شحفيني �ملقربني من �لكرملني 
، م�شحوبا بعد�ء للغرب م�شتن�شخا 
�ل��ب��اردة ولكن  عن قامو�س �حل��رب 

•• الفجر – عبد املجيد بن عمر:

ي�شتعد �الأوروبيون لعملية يل ذر�ع 
ط��وي��ل��ة م���ع ف���الدمي���ري ب���وت���ني ال 
ياأخذ  �لذي  �لوقت  لها ففي  نهاية 
ن��ف�����ش��ا ع��ل��ى جانبي  ف��ي��ه �جل��م��ي��ع 
خارجية  وزر�ء  ��شتبعد  �أوك��ر�ن��ي��ا، 
�الحت�������اد �الأوروب����������ي �جل���م���ع���ة �أي 
�ن���ف���ر�ج ف����وري م��ع رو���ش��ي��ا و�أطلق 
ع��م��ل��ي��ة م��ر�ج��ع��ة يف �ل��ع��الق��ة مع 

�لكرملني على �ملدى �لطويل. 
ورغم �نه ُيعترب يف برلني �حد �أكرث 
رو�شيا،  على  �نفتاحا  �ل�شيا�شيني 
�ع���رف وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �الأمل���اين 
�أمام  �أن  �شتاينماير،  فالر  فر�نك 
�أو �شنو�ت  �أ�شهر  �الحت��اد �الأوروب��ي 
�أوروب��ا �ل�شرقية  من �ل�شعوبات يف 
، وك���ان ن��ظ��ريه �ل��ربي��ط��اين وليام 
تقييمه  و���ش��وح��ا، يف  �أك����رث   ، ه��ي��غ 
�لو�شع يبقى خطري�  �أن  �أكد  حني 
�إن  و�أ�شاف  �أوكر�نيا.  حول  للغاية 

على �أوروبا عدم �ال�شرخاء . 
بان�شحاب  �ل�����وع�����د  �أن  وي�����ب�����دو 
�ل�����ذي تعهد   ، �ل��رو���ش��ي��ة  �ل���ق���و�ت 
�ل��رو���ش��ي فالدميري  �ل��رئ��ي�����س  ب���ه 
بوتني للم�شت�شارة �الأملانية �أجنيال 
فاجلانب  �أح����د�،  ُيقنع  مل  م��ريك��ل 
يحدث  م���ا  �أن  ي����رى  �ل���ربي���ط���اين 
جمرد حركات رمزية ال تعك�س �أي 
نزع يذكر للفتيل، من جهته ياأمل 
�أن  �لبولندي  �شيكور�شكي  ر�دي���ك 
�أخ��ط��اء كبرية ،  �ل��رو���س  ال يرتكب 
�الأملاين،  �جلانب  �لنغمة من  نف�س 
فان  ه��دن��ة  حقيقة  ه��ن��اك  ك���ان  �إذ� 
يقول   ، قب�شتها  ُتخفف  مل  رو�شيا 
يجب  م�شيفا  �شتاينماير،  �ل��وزي��ر 
�أال يبقى �لو�شع على ما هو عليه . 
ويلتقي هذ� �لت�شاوؤم مع �لت�شخي�س 
م�شتوى  �أع��ل��ى  ع��ل��ى  للقلق  �مل��ث��ري 
�إذ  �الأط��ل�����ش��ي،  �حل��ل��ف  يف  ع�شكري 

�للينيني  �ملارك�شي  �ملعجم  من دون 
�لذي كان �شائد� يف ذ�ك �لوقت.

من  عاما  ع�شرين  بعد  �ن��ه  وي��ب��دو 
�لتيه �الإيديولوجي، عاد �لكرملني 
بع�شها  �ل���ق���دمي���ة،  من���اذج���ه  �إىل 
 ، �لقي�شرية  �لع�شور  من  م�شتعار 
�ل�شوفياتية  �حلقبة  م��ن  و�لكثري 
 1945 ع���ام  �ن��ت�����ش��ار  فاحتفالية 
و�شخامة  �أهمية  ت��زد�د  ومتجيده، 
مُيول  ح��ي��ث  �أخ����رى  �إىل  �شنة  م��ن 
�لكرملني ع�شر�ت �الأفالم �لطويلة 
�الأحمر  مت��ج��ي��د� جل��ن��ود �جل��ي�����س 
ولئن بقيت عبادة �شخ�شية �شتالني 
حمدودة ، فانه بات يو�شف يف كتب 
وب�شكل  �جلديدة  �ملدر�شية  �لتاريخ 
متز�يد بح�شن �الإد�رة، فهو �لزعيم 
�لذي قاد �ل�شعب �إىل �لن�شر وحقق 
ت�شنيع �لبالد، �أما بالن�شبة للينني 
، �لذي ال تز�ل مومياوؤه ُتعر�س يف 
�شريح �ل�شاحة �حلمر�ء، فال �أحد 

يجروؤ �ليوم على �ملطالبة بدفنه.
�ل���ن���زع���ة  مت���ج���ي���د  ت�������ش���ج���ي���ع  �إن 

من �ل�شوفياتية �جلديدة يف و�شائل 
�الإع�����الم، �ل��ت��ي ه��ي حت��ت �شيطرة 
�لدولة، �إذ يبث �لتلفزيوين خطابا 
عقلية  م�شتعيد�  ل��ل��غ��رب،  م��ع��ادي��ا 
�شائد�  كان  �لذي  �ملحا�شرة  �لقلعة 
ف�شال  �ل�شوفياتي،  �الحت���اد  زم��ن 
ع���ن �الأح����ادي����ة �ل��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى نبذ 
�ملعار�شني ، �لذين ال يردد �إعالم 
�ل�شلطة بو�شفهم بخونة �لوطن �أو 
جو��شي�س وكالة �ملخابر�ت �ملركزية 
. لكل ه��ذ�، هناك �نطباع �شائد يف 
�الأو�شاط �الأوروب��ي��ة، بان بوتني ال 
�الحتاد  �إىل  �حل��ن��ني  ع��ل��ى  ي�شجع 
�ل�شوفياتي فقط ، و�إمنا ي�شعى �إىل 
�لعقول و�لنفو�س، مما  ترميمه يف 
�الحتاد  نظر  وجهة  من  ي�شتدعي، 
و�ملو�جهة  �ال���ش��ت��ن��ف��ار  �الأوروب�������ي، 
ح���ني ت��ف��ر���س �أف���ع���ال ب���وت���ني، كما 
ويبقى  ذل�����ك  �ل�����ق�����رم،  يف  ح�����ش��ل 
�ل�����ش��وؤ�ل: ه��ل ح��ق��ا مي��ل��ك �الحتاد 
�الأوروب���������ي و����ش���ائ���ل �مل���و�ج���ه���ة مع 

رو�شيا و�أدو�تها؟

هرم  �أع��ل��ى  م��ن  ي��ت��م  �ل�شوفييتية 
�شهرية  م���ق���ول���ة  ف���ف���ي  �ل�����ش��ل��ط��ة، 
�أخ���رى ، ق��ال ف��الدمي��ري بوتني �أن 
ت��ف��ك��ك �الحت�����اد �ل�����ش��وف��ي��ي��ت��ي كان 
�لقرن  يف  جيو�شيا�شية  كارثة  �أكرب 
�لرئي�س  ي���ذك���ر  وال   ، �ل��ع�����ش��ري��ن 
�ل���رو����ش���ي م��ط��ل��ق��ا ���ش��ل��ب��ي��ات تلك 
حقوق  يف  �شجلها  وخا�شة  �ملرحلة 
�الإن�����ش��ان، وم��ع ذل��ك، فاإنه يطالب 
بعودة �لربية �لبدنية ذ�ت �لطابع 
�ل��ع�����ش��ك��ري، و�ل��ت��ي �أ���ش��ب��ح��ت �الآن 
�إل���ز�م���ي���ة ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ل�����ش��ب��اب، كما 
�ل�شيوعي  �ل�شباب  مبنظمة  ي�شيد 
�أبطال  و�شام  و�أحيا  �ل�شيت،  ذ�ئعة 
�لعمل، باخت�شار، �نه ميجد �إن�شان 
�لع�شر �ل�شوفييتي،و��شتعاد �لن�شيد 
�ل�شوفياتي  ل����الحت����اد  �ل���ر����ش���م���ي 
�الأمر  ب��ه  بكلمات ج��دي��دة، وو���ش��ل 
حد طلب �شيارة من نوع �ل�شيار�ت 
�ل���زم���ان،  ل���ق���ادة ذ�ك  ت���ع���ود  �ل���ت���ي 
وتوقف �إنتاجها منذ ثالثني عاما.

عدو�نية  �الأك��رث  �ل�شكل  وُي��الح��ظ 

خوفًا من ن�صخة طبق الأ�صل لالحتاد ال�صوفياتي

اأوروبا ت�شتعد لعملية يل ذراع طويلة مع مو�شكو..!
القوات الرو�صية على حدود اأوكرانيا قادرة على الهجوم يف غ�صون 12 �صاعة وعلى حتقيق اأهدافها يف غ�صون 3 اأيام

قتيالن بقذيفة على دار االأوبرا يف دم�شق
•• دم�سق-اأ ف ب:

قتل �شخ�شان �م�س يف �شقوط قذيفة هاون على د�ر �الوبر� �لقريبة من �شاحة �المويني و�شط 
�لر�شمية  �الن��ب��اء  وك��ال��ة  بح�شب  بقذ�ئف،  منها  �خ��رى  �ح��ي��اء  ��شتهد�ف  يتو��شل  �لتي  دم�شق 
�ل�شورية )�شانا(. وقالت �لوكالة ��شت�شهد مو�طنان �ثنان و��شيب ثمانية �آخرون جر�ء �عتد�ء�ت 
�رهابية بقذ�ئف هاون �طلقها �رهابيون )يف ��شارة �ىل مقاتلي �ملعار�شة( �ليوم على د�ر �الوبر� 
ومنطقة �لعبا�شيني يف دم�شق . و�و�شحت �ن �حدى هذه �لقذ�ئف �شقطت على د�ر �الوبر� ما �دى 
�ىل ��شت�شهاد مو�طنني �ثنني و��شابة خم�شة �آخرين و�حلاق ��شر�ر مادية. كما ��شارت �لوكالة 
�ىل �ن قذيفتني �خريني ��شتهدفتا منطقة �لغ�شاين يف �لعبا�شيني )�شرق(، ما ��شفر عن ��شابة 
ثالثة مو�طنني و�حلاق ��شر�ر مادية بت�شع �شيار�ت و�حد �ملنازل يف �ملنطقة . وتقع د�ر �الوبر� �و 
د�ر �ال�شد للثقافة و�لفنون ، على مقربة من �شاحة �المويني �لتي ت�شم مر�كز ��شا�شية منها مقر 

هيئة �أركان �لقو�ت �مل�شلحة، ومبنى �لهيئة �لعامة لالذ�عة و�لتلفزيون.

�لريبة �الوروبية يف عيني مريكل

�وكر�نيا و�الحتد �الوروبي
 و�لع�شق �ملمنوع من طرف �لرو�س

�لقرم �يل �البد

دعوة الإنقاذ ال�شعب ال�شوري من معاناته
•• لندن-وا�سنطن-وكاالت:

و�النتخابات  �ل�شورية  باالأزمة  �هتماما  وبريطانية  �أمريكية  �شحف  �أولت 
�الأفغانية ودعا بع�شها �إىل دعم �ل�شعب �ل�شوري و�إنقاذه من معاناته فقد 
قالت �لكاتبة و�لرو�ئية دميا ونو�س يف مقال ن�شرته لها �شحيفة و��شنطن 
بو�شت �الأمريكية �إن �ل�شعب �ل�شوري جتر�أ قبل ثالث �شنو�ت على �لهتاف 
مطالبا باحلرية، وذلك بعد �أربعني �شنة من �حلكم �ال�شتبد�دي، م�شيفة 
�أنه يتعر�س للقتل ب�شكل يومي منذ �أن طالب باحلرية. و�أ�شافت �أن �شعوب 
�لعامل مبن فيها �ل�شعب �ل�شوري �شبق لها �أن �شعرت باأمل �ل�شعب �الأمريكي 
عندما تعر�س لهجمات 11 �شبتمرب-�أيلول 2001 �لتي �أ�شفرت عن مقتل 
ثالثة �آالف وجرح و�إ�شابة �آالف �آخرين. و�أو�شحت �أن �حلرب �مل�شتعرة يف 
�أكرث من  �أ�شفرت حتى �الآن عن مقتل  �أكرث من ثالث �شنو�ت  �شوريا منذ 
150 �ألفا، وقالت �إن ذلك ي�شبه �ملعاناة جر�ء هجمات 11 �شبتمرب-�أيلول 
مرة كل 21 يوما، بينما �ملجتمع �لدويل يقف متفرجا على �آالم �ل�شوريني 

وعذ�باتهم دون �أن ي�شم ر�ئحة �ملوت يف �شوريا �أو ي�شمع �شرخات �الأمل.

حتذيرات من خطر املقاتلني يف �شوريا على الغرب
•• لندن-يو بي اأي:

حّذر خرب�ء من �أن بريطانيا ودواًل �أخرى تو�جه خطر�ً غري م�شبوق يجعل 
جانب  �إىل  �لقتال  من  مو�طنيها  ع��ودة  بعد  منه،  مفر  ال  �أم���ر�ً  �لهجمات 

�جلماعات �جلهادية يف �شوريا.
وقالت �شحيفة �ندبند�نت �أون �شندي ، �م�س �إن �الآالف من �الأجانب، ومن 
بينهم مئات �لربيطانيني، ي�شاركون باحلرب �لد�ئرة يف �شوريا، ويكت�شبون 
�إىل  و�شي�شعون  �ملتطرفة،  �جلماعات  مع  �شالت  ويقيمون  قتالية،  خرب�ت 
مل�شادر حكومية  وفقاً  بعد عودتهم من هناك،  �لغرب  تنفيذ هجمات �شد 
و��شافت �أن �لرئي�س �ل�شابق لق�شم مكافحة �الإرهاب بجهاز �الأمن �خلارجي 
�لذين  �لربيطانيني  �أن عدد  �أكد  باريت،  ريت�شارد   ،)6 �آي  )�إم  �لربيطاين 
و�شي�شكلون  مر�قبتهم،  �مل�شتحيل  من  يجعل  �شوريا  يف  بالقتال  ي�شاركون 

خطر�ً حقيقياً على �ملجتمع بعد عودتهم �إىل بريطانيا.
عودتهم  ملجرد  �الأ�شخا�س  �عتقال  �إن  قوله  باريت،  �إىل  �ل�شحيفة  ون�شبت 
�ل�شرطة  قبل  من  قا�شية  ومعاملة  حم�شوب  غري  فعل  رد  هو  �شوريا  من 

�لربيطانية، من �شاأنها �أن تخاطر بن�شر �لتطرف بني �لنا�س .
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�إن �ملنظمات  �إياد مدين،  �أعلن �الأمني �لعام ملنظمة �لتعاون �الإ�شالمي 
�الإن�����ش��ان��ي��ة حت��ت��اج �إىل م��زي��د م��ن �جل��ه��د و�ل��ت��دري��ب و�ل��ت��اأه��ي��ل وبناء 
�لتن�شيق قد ينقذ  �ملعلومات، حتقيقا لل�شعار �لدويل،  �لقدر�ت وتبادل 
�حلياة . ودعا مدين يف كلمة بافتتاح �الإجتماع �الأول ملجل�س �ملنظمات 
ملنظمات  ممثلني  مب�شاركة  �الإ�شالمي،  �لتعاون  منظمة  يف  �الإن�شانية 
�لعامل  خ���ارج  �مل�شلمة  و�الأق��ل��ي��ات  �الأع�����ش��اء  ب��ال��دول  �مل���دين  �ملجتمع 
�ل�شعودية،  )غ���رب(  ج��دة  �لعامة يف  �الأم��ان��ة  �م�����س مبقر  �الإ���ش��الم��ي، 
�ملجتمع  �إىل موؤ�ش�شات  �الأع�شاء  �لدول  تنظر  �الإعتبار كيف  لالأخذ يف 
�ملدين . وذكر �أنه ��شتعر�س مع قادة بع�س �لدول �الأع�شاء يف جوالته 
�أبدى  �إذ  �مل���دين،  �ملجتمع  على  �الإن��ف��ت��اح  م�شاألة  م��وؤخ��ًر�  �أج��ر�ه��ا  �لتي 
بع�شهم تخوفا من �أن تكون هذه �ملوؤ�ش�شات و�جهات وت�شتخدم لتحقيق 
�شيا�شية،  توجهات  ولها  �ل��د�خ��ل  يف  تعمل  وبع�شها  خارجية،  م�شالح 
�إ�شافة �إىل �شبهات قد تعري م�شادر �لتمويل . و�شدد على �أهمية هذ� 
�الإن�شاين  للعمل  و�ملوؤ�ش�شاتي  �ملنهجي  �الإط��ار  �شيبلور  �لذي  �الإجتماع 
�الإ���ش��الم��ي وحت��ت مظلتها،  �ل��ت��ع��اون  �الإ���ش��الم��ي �جلماعي يف منظمة 
�إز�حة �ل�شبهات و�لتخوفات جتاه �الإ�شتخد�مات  �الأمر �لذي من �شاأنه 
�مل�شللة �لتي تريد �أن تعوق عملها، ف�شال عن تكوين منوذج يحتذى يف 
تقدمي �لعمل �الإن�شاين بالفاعلية �ملطلوبة �ن�شجاما مع �لنظم و�ملبادئ 

�ملوجهة للعمل �الإن�شاين يف �لعامل .
 

�شمايل  ك��وري  ���ش��اروخ  �ي  با�شقاط  �مل�شلحة  قو�تها  �ل��ي��اب��ان  �م��رت 
�ذ�ر- نهاية  يانغ يف  بيونغ  �طلقت  بعدما  وذلك  �ر��شيها،  ي�شتهدف 
�ليابانية  �الع��الم  و�شائل  نقلت  ما  وف��ق  بال�شتية،  �شو�ريخ  مار�س 
�م�س . وقالت وكالة كيودو نقال عن م�شدر حكومي �ن وزير �لدفاع 
على  رد�  �خلمي�س  �الم��ر  هذ�  ��شدر  �ون��ودي��ر�  �يت�شونوري  �لياباين 
�طالق كوريا �ل�شمالية �شاروخني بال�شتيني متو�شطي �ملدى يف 26 

�ذ�ر-مار�س يف �جتاه بحر �ليابان )بحر �ل�شرق وفق �لكوريني(.
وهذه �ل�شو�ريخ قادرة على بلوغ �الر��شي �ليابانية و��شافت �لوكالة 
�ل���وز�ري، مت ن�شر مدمرة م��زودة نظام �يجي�س  �ن��ه يف �شوء �الم��ر 

�مل�شاد لل�شو�ريخ يف بحر �ليابان.
و�شبق �ن �مرت �ليابان بن�شر بطاريات م�شادة لل�شو�ريخ وخ�شو�شا 
ل�شاروخ  جتربة  يانغ  بيونغ  �جرت  بعدما   2013 ني�شان-�بريل  يف 
ن���ووي يف  ل�����ش��اروخ  تلتها جت��رب��ة  وط��وك��ي��و،  �لغربيني  وف��ق  بال�شتي 

�لف�شاء بعد ب�شعة ��شهر.

عاد �ربعة من حر�س �حلدود �الير�نيني �ىل بالدهم بعد �حتجازهم 
و�شائل  �ف��ادت  ما  وفق  �شنة،  متمردين  بايدي  باك�شتان  يف  ل�شهرين 

�العالم �الحد نقال عن وز�رة �ال�شتخبار�ت �الير�نية.
ومل ت�شر �ل��وز�رة �ىل ع�شكري خام�س هو جم�شيد د�نايفار كان من 
يف  �شباط-فرب�ير  م��ن  �ل�شاد�س  يف  خطفت  �لتي  �ملجموعة  �شمن 

جنوب �شرق �ير�ن و�علن �خلاطفون قتله.
وجماعة جي�س �لعدل �لتي تقول �نها تقاتل منذ �لعام 2012 من 
�ي��ر�ن ذ�ت كانت �علنت �جلمعة �نها �فرجت  �جل حقوق �القلية يف 

عن هوؤالء �لرهائن و�شلمتهم لوفد من رجال �لدين �ل�شنة.
وقالت وز�رة �ال�شتخبار�ت يف بيان ن�شره موقع �لتلفزيون و�الذ�عة 
ومل  �ي��ر�ن  �ىل  ع��ادو�  �ملخطوفني  �جلنود  من  �ربعة  �ن  �الير�نيني 

حتدد و�شائل �العالم مكان خطف هوؤالء وال ظروف �الفر�ج عنهم.
�لع�شكرية  ي���وؤدون �خل��دم��ة  ك��ان��و�  �ل��ذي��ن  �جل��ن��ود �خلم�شة  وخطف 
بلو�ش�شتان  �شي�شتان  حمافظة  يف  �شباط-فرب�ير  م��ن  �ل�شاد�س  يف 
�ل�شلطات  وف��ق  باك�شتان،  �ىل  و�قتيدو�  �لباك�شتانية  �حل��دود  ق��رب 

�الير�نية.
ويف 23 �ذ�ر-مار�س، �علن جي�س �لعدل �نه قتل �حد �جلنود متوعد� 
 . �ل�شنة  �ل�شجناء  �الف��ر�ج عن  �ذ� رف�شت طهر�ن  بقتل جندي �خر 

و�ثار هذ� �خلرب �لذي مل توؤكده �ير�ن موجة تنديد دولية.

عوا�سم

الريا�ض

طهران

طوكيو

اأمريكا تر�شل مدمرتني 
اإ�شافيتني اإىل اليابان

•• طوكيو-رويرتز:

�ملتز�يدة  �الأمنية  طوكيو  خماوف  لتهدئة  �م�س  �ملتحدة  �لواليات  حتركت 
��شتغلت  كما  لليابان  �ل�شاروخي  �ل��دف��اع  �شفن  من  �ملزيد  �إر���ش��ال  و�أعلنت 
زيارة رفيعة �مل�شتوى يقوم بها وزير دفاعها ت�شاك هاجل للمنطقة لتحذير 

�ل�شني من �إ�شاءة ��شتخد�م قوتها �لكبرية .
وكانت طوكيو قد تابعت بقلق خالل �الأ�شابيع �لقليلة �ملا�شية �إجر�ء كوريا 
�ل�شمالية �شل�شلة من جتارب �طالق �ل�شو�ريخ ومن بينها جتربتان الإطالق 

�شو�ريخ متو�شطة �ملدى قادرة على �شرب �ليابان.
وعربت �ليابان �أي�شا عن خماوفها �ملتنامية ب�شاأن تعزيز �جلي�س �ل�شيني 
و�شلوك بكني �ل�شارم يف نز�ع معها ب�شاأن �ل�شيادة على جزر يف بحر �ل�شني 
�أن �لواليات �ملتحدة �شر�شل مدمرتني �إ�شافيتني  �ل�شرقي. و�أعلن هاجل 
2017 و�أ�شاف  �ليابان بحلول عام  �إىل  باأنظمة دفاع �شاروخي  مزودتني 
�أن �خلطوة تاأتي رد� على ��شتفز�ز�ت من كوريا �ل�شمالية �لتي هددت �أي�شا 

باإجر�ء �شكل جديد من �لتجارب �لنووية.
�ل��دف��اع �الأمريكية  �ت��خ��ذت��ه��ا وز�رة  �أخ����رى  �الإع����الن ع��ق��ب خ��ط��و�ت  ج���اء 
)�لبنتاجون( لتعزيز �لتمركز �لع�شكري �الأمريكي يف �ليابان من بينها قر�ر 
لليابان.  �ل�شاروخي  للدفاع  ر�د�ر  جهاز  باإر�شال  �الأول  ت�شرين  �أكتوبر  يف 
ويتوقع �ن يبد�أ ت�شغيل �لر�د�ر هذ� �لعام وقال هاجل لل�شحفيني يف وز�رة 
�ليابانية �شتعزز هذه �خلطو�ت كثري� من قدرتنا على �لدفاع عن  �لدفاع 
�لكورية  �لبالي�شتية  �ل�شو�ريخ  تهديد�ت  من  �ملتحدة  و�ل��والي��ات  �ليابان 
�ل�شمالية.  ويتوجه هاجل �إىل بكني �ليوم وو�شف �ل�شني بالقوة �لكبرية 
�لكبرية  �ل��دول  �إن  وق��ال  ح��ادة على نحو غري معتاد  ��شتخدم لهجة  لكنه 

يجب �أال ت�شتخدم �الإكر�ه و�لتخويف الأن هذ� قد يخلق �شر�عات.

حتذيرات اإ�صرائيلية من انفجار ال�صفة الغربية 

اإ�شرائيل تعد دعوى �شد عبا�س تتهمه بجرائم حرب!

األف �صكوى يف انتخابات الرئا�صة الأفغانية

توا�شل فرز االأ�شوات باأفغان�شتان و�شط اإ�شادة دولية
•• عوا�سم-وكاالت:

�الأ�شو�ت  ف���رز  ع��م��ل��ي��ات  ت��و����ش��ل��ت 
باأفغان�شتان  �لرئا�شة  �نتخابات  يف 
�أغ��ل��ق��ت م���ر�ك���ز �الق����ر�ع  �أن  ب��ع��د 
�إقبال  و�شط  �ل�شبت  م�شاء  �أبو�بها 
ن�شبي،  �مل�شاركة وهدوء  مكثف على 
�ملحلية  �الإ�����ش����اد�ت  ت��و�ل��ت  يف ح��ني 
و�ل��دول��ي��ة ب��االن��ت��خ��اب��ات و�الأج����و�ء 
�ل��ت��ي ج���رت فيها وقال  �الإي��ج��اب��ي��ة 
�أحمد  �الن���ت���خ���اب���ات  رئ��ي�����س جل��ن��ة 
ن�شبة  �إن  ن���وري�������ش���ت���اين  ي���و����ش���ف 
�لت�شويت بلغت %58 ولن تعرف 
من  �الأوىل  للدورة  �الأولية  �لنتائج 
�أبريل-ني�شان   24 قبل  �النتخابات 
�جل��اري، على �أن جترى دورة ثانية 
�ملقبل  م��اي��و-�أي��ار   28 يف  حمتملة 
وه���ن���اأ �ل��رئ��ي�����س �الأم����ريك����ي ب����ار�ك 
�ل�شبت،  بانتخابات  �الأف��غ��ان  �أوب��ام��ا 
وق��ال �إن �الق��ر�ع عالمة فارقة يف 
تدبري  م�شوؤولية  لتحمل  م�شعاهم 

�شوؤون بالدهم.
وق�����ال �أوب����ام����ا يف ب���ي���ان ن��ث��ن��ي على 
�ل�����ش��ع��ب �الأف����غ����اين وق�����و�ت �الأم����ن 
لالإقبال  �الن��ت��خ��اب��ات  وم�������ش���وؤويل 
�ل��ت�����ش��وي��ت، وه���و م��ا يتما�شى  ع��ل��ى 
و�الإيجابي  �حل���ي���وي  �ل��ن��ق��ا���س  م���ع 

ب��دق��ة يف �ل�����ش��ك��اوى �مل��وّث��ق��ة و�ع���د�ً 
ب�����اأن ت��ب��ق��ى �ل��ل��ج��ن��ة م�����ش��ت��ق��ل��ة و�أن 
حترم �أ�شو�ت �ل�شعب وبدوره قال 
رئي�س �للجنة عبد �ل�شتار �شادت �إن 
يف  �لنق�س  ب�شاأن  �شيطلق  حتقيقاً 

�أور�ق �القر�ع يف بع�س �ملر�كز.
من  م�����ش��ل��ح��اً   94 ق���ت���ل  م���ي���د�ن���ي���ا 
حركة طالبان، و�أ�شيب 20 �آخرون 
بجروح، يف عمليات م�شركة نّفذتها 
�مل�شاعدة  وق��و�ت  �الأفغانية،  �لقو�ت 
�ل�شاعات  خالل  )�إي�شاف(  �لدولية 
خمتلفة  مبناطق  �الأخ���رية   24 �ل��� 
�لد�خلية  وز�رة  وقالت  �لبالد.  من 
�إن قو�تها نّفذت  �الأفغانية يف بيان، 
م��ع ق���و�ت )�إي�����ش��اف( ع���دة عمليات 
م�����ش��رك��ة مب��ن��اط��ق خم��ت��ل��ف��ة من 
�ل���ب���الد، وق��ت��ل��ت 94 م�����ش��ل��ح��اً من 
م�شّلحاً،   20 وج���رح���ت  ط���ال���ب���ان، 
�آخ�����ري�����ن..و�أ������ش�����اف   3 و�ع���ت���ق���ل���ت 
ُن����ّف����ذت يف  �ل��ع��م��ل��ي��ات  �أن  �ل���ب���ي���ان، 
واليات غزين، وبادغي�س، وباغالن، 
وف�����ري�����اب، وب���اك���ت���ي���ك���ا، وخ���و����ش���ت، 
وجوز�ن،  وفرياب،  وقندز،  وتاخار، 
كمية  خاللها  بطت  و�شُ وق��ن��ده��ار، 
و�خلفيفة  �ل��ث��ق��ي��ل��ة  �الأ���ش��ل��ح��ة  م��ن 
بيانها عن  �ل���وز�رة يف  تتحدث  ومل 

خ�شائر يف �شفوف �لقوى �الأمنية.

عرب  �للجنة  �إىل  ق��ّدم��ت  �ل�شكاوى 
تلك  ع��دد  بلغ  �إذ  �خللوية  �لهو�تف 
�ل�شكاوى 1107، �أما �لباقي فقّدم 
ز�رو�  �أ���ش��خ��ا���س  قبل  م��ن  �شخ�شياً 
�النتخابية  �ل�شكاوى  جلنة  مكتب 

�الأفغانية �مل�شتقلة.
�لتحقيق  �شيجري  �أن���ه  �إىل  و�أ���ش��ار 

بني �ملر�شحني و�أن�شارهم ، و�أ�شاف 
�أن هذه �النتخابات حيوية مل�شتقبل 

�أفغان�شتان �لدميقر�طي .
ق��ال م�شوؤولون يف  م��و�ز،  �شياق  ويف 
جلنة �ل�شكاوى �النتخابية �الأفغانية 
يزيد  ما  تلقت  �للجنة  �إن  �مل�شتقلة 
ب�شاأن خروقات  1000 �شكوى  عن 

يف �النتخابات �لرئا�شية �لتي جرت 
�م�س �الأول . ونقلت �شحيفة خاما 
�الأفغانية عن �ملتحدث با�شم �للجنة 
نادر حم�شني، �إن �للجنة تلّقت قر�بة 
�ملو�طنني منذ  �شكوى من   1269

�ل�شاعة 11:00 من ليل �أم�س.
غالبية  �أن  حم�������ش���ن���ي  و�أ�������ش������اف 

•• �سان خو�سيه-اأ ف ب:

�لذين  كو�شتاريكا  يف  �لناخبون  �أدىل 
�لنموذج  م��ن  �ل��ت��خ��ل�����س  يف  ي��اأم��ل��ون 
باأ�شو�تهم  �حل����ايل  �ل��ن��ي��ول��ي��رب�يل 
�نتخابات  م��ن  ثانية  دورة  يف  �م�����س، 
مر�شح  فيها  ي��و�ج��ه  غريبة  رئا�شية 
ي�شار �لو�شط لوي�س غيريمو �شولي�س 
ب�شبب  �ن�شحب  �ليمني  من  مر�شحا 

نتيجته غري �مل�شجعة يف ��شتطالعات 
�ل������ر�أي. وك����ان ���ش��ول��ي�����س ت��خ��ط��ى كل 
�لدورة  يف  �ملفاجئ  ب��ف��وزه  �لتوقعات 
�لثاين من �شباط-فرب�ير  �الوىل يف 
من   30،8% ع����ل����ى  وح���������ش����ول����ه 
�ر�يا  �ال���ش��و�ت، متقدما على ج��وين 
�لتحرير  ح�����زب  م����ن   )29،6%(
�لرئي�شة  ب��زع��ام��ة  �ل��وط��ن��ي )مي���ني( 
�شين�شيال  ل�����ور�  والي���ت���ه���ا  �مل��ن��ت��ه��ي��ة 

مر�شح  ف��ي��الل��ت��ا  م����اري����ا  وخ���و����ش���ي���ه 
�ل��ي�����ش��ار �ل����ذي ح�����ش��ل ع��ل��ى 17%. 
بد�ية  �ل��ع��ن�����ش��ر �جل���دي���د يف  ومت��ث��ل 
�لعمدة  �ر�ي�����ا  ب���اع���الن  �ذ�ر-م����ار�����س 
من  �ن�شحابه  خو�شيه  ل�شان  �ل�شابق 
حممل  على  �آخ��ذ�  �لرئا�شي،  �ل�شباق 
ل���ل���ر�أي توقعت  ����ش��ت��ط��الع��ات  �جل���د 
)بر�جع  ت��اري��خ��ي��ة  بن�شب  ه��زمي��ت��ه 
يقم  مل  �نه  رغم  وعلى  نقطة(.   45
ب��ح��م��ل��ة ل���ه���ذه �ل�������دورة �ل���ث���ان���ي���ة، ال 
تر�شيحه،  �ل��غ��اء  �ل��د���ش��ت��ور  ل��ه  يجيز 
�لبطاقات  على  ��شمه  �شيدرج  لذلك 
�شتفتح  �ل��ت��ي  �مل��ك��ات��ب  يف  �النتخابية 
�ىل   6،00 �ل�������ش���اع���ة  م����ن  �ب���و�ب���ه���ا 
�ملحلي  بالتوقيت   18،00 �ل�شاعة 

)12،00 �ىل �ل�شاعة �شفر ت غ(.
ووع������د ���ش��ول��ي�����س �مل��������وؤرخ و�ال����ش���ت���اذ 
�خلام�شة  ي���ب���ل���غ  �ل�������ذي  �جل���ام���ع���ي 
حزب  وع�شو  عمره  م��ن  و�خلم�شني 
�آم���ال  �مل���و�ط���ن و�ل����ذي يج�شد  ع��م��ل 
�لتغيري، مبكافحة �لف�شاد و�لت�شجيع 

ع��ل��ى ت��وزي��ع �ف�����ش��ل ل���ل���رثو�ت حيال 
�ملتز�يدة  و�الجتماعية  �ل��الم�����ش��او�ة 
و�ن��ع��ا���س �الق��ت�����ش��اد. و�ع���رب �ل�شبت 
�لذي  مناف�شه  الن�شحاب  �ال�شف  عن 
�وجد و�شعا غريبا حيث يجد نف�شه 

من دون خ�شم مادي .
و�شدد �ملر�شح لوالية من �ربع �شنو�ت، 
ف��ي��م��ا ���ش��ج��ل��ت �مل�����ش��ارك��ة يف �ل�����دورة 
)�متناع  ت��اري��خ��ي��ا  ت���ر�ج���ع���ا  �الوىل 
�ملفيد  م��ن  �ن  �ل��ق��ول  على   )31%
�ن نقول �ن تفوي�س حكومة منبثقة 
من �نتخابات �شيقة مع ن�شبة �متناع 
���ش��ت��ك��ون حم��������دودة، خالفا  ك���ب���رية 
حلكومة منبثقة من �نتخابات �شلبة 
وكثيفة . و�ذ� ما �نتخبه 3،1 ماليني 
�ل�شغري  �لبلد  ناخب م�شجل يف هذ� 
�ول  ف�شيكون  �ل��و���ش��ط��ى،  �م��ريك��ا  يف 
حزبي  �شفوف  م��ن  ي��خ��رج  ال  رئي�س 
�ل��ي��م��ني )ب������ي.�ل.�ن وح���زب �لوحدة 
�للذين  �مل�����ش��ي��ح��ي��ة(  �ال����ش���ر�ك���ي���ة 

يتقا�شمان �ل�شلطة منذ �ل�شتينات.

فل�شطينيو الغور.. �شوكة يف حلق االإ�شرائيلينيجودة والعربي يجريان مباحثات يف عمان 
و�أو�شح �أنه مت ��شتعر��س �آخر �مل�شتجد�ت على �شعيد 
مفاو�شات �ل�شالم �جلارية بني �جلانبني �لفل�شطيني 

و�الإ�شر�ئيلي برعاية �أمريكية .
و�أ�شار �لبيان �إىل �أن جودة و�لعربي �شدد� على �أهمية 
دعم جميع �جلهود �ملبذولة يف هذ� �الإطار و�لتعامل 
مع �لتحديات �لتي تو�جهها خا�شة ما يتعلق برف�س 
�الأ�شرى  م��ن  �لر�بعة  �لدفعة  ع��ن  �الإف���ر�ج  ��شر�ئيل 

�لفل�شطينيني �لقد�مى .
يف  �الأو���ش��اع  ت��ط��ور�ت  بحثا  �جلانبني  �أن  �إىل  ول��ف��ت 
���ش��وري��ا، و���ش��دد� ع��ل��ى �أه��م��ي��ة وق���ف �ل��ع��ن��ف فيها من 
خالل حل �شيا�شي ي�شمن �أمن و�أمان �شوريا ووحدتها 

�لر�بية مب�شاركة كافة مكونات �ل�شعب �ل�شوري .

•• عمان-يو بي اأي:

بحث وزير �خلارجية �الأردين نا�شر جودة، �م�س مع 
�أمني عام جامعة �لدول �لعربية، نبيل �لعربي، �لذي 
و�شل �إىل عمان يف وقت �شابق، ما �آلت �إليه مفاو�شات 
�ل�شالم �لفل�شطينية � �الإ�شر�ئيلية وتطور�ت �الأو�شاع 

يف �شوريا.
و�لعربي  ج��ودة  �أن  بيان،  يف  �خلارجية  وز�رة  وذك��رت 
�ملبذولة  �ملنطقة و�جلهود  �الأو�شاع يف  بحثا تطور�ت 
�خلارجية  ل��وزر�ء  �لطارئ  و�الجتماع  معها  للتعامل 
يوم  �لعربية  �ل��دول  جامعة  يف  �شيعقد  �ل��ذي  �لعرب 

�الربعاء �ملقبل .

انتخابات رئا�شية يف كو�شتاريكا مبر�شح واحد

�إ����ش���ر�ئ���ي���ل، و�ل�����ش��ب��ب �ل���ث���اين هو 
�أنف�شهم  و�لقتلة  �ملخربني  متويل 
�ل�شلطة  دف������ع  �إىل  �إ�������ش������ارة  يف 
�لفل�شطينية خم�ش�شات لالأ�شرى 

�ملحررين.
وتاأتي �أقو�ل بينيت يف وقت و�شلت 
�الإ�شر�ئيلية– �مل��ف��او���ش��ات  ف��ي��ه 
م�شدود  ط��ري��ق  �إىل  �لفل�شطينية 
تنفيذ  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  رف�����ش��ت  �أن  ب��ع��د 
�لدفعة  ع���ن  ب����االإف����ر�ج  �ل��ت��ز�م��ه��ا 
�لر�بعة من �الأ�شرى �لفل�شطينيني 
على  �لفل�شطينيني  ورد  �لقد�مى 
 15 �إىل  ب��ط��ل��ب �الن�����ش��م��ام  ذل���ك 

موؤ�ش�شة تابعة لالأمم �ملتحدة.
عقوبات  بفر�س  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  وت��ه��دد 
ت�شمل  �لفل�شطينية  �ل�شلطة  على 
�إلغاء �لت�شريح بتو�شيع عمل �شبكة 
�لفل�شطينية  �خل��ل��وي��ة  �ل��ه��و�ت��ف 
ق��ط��اع غزة،  �إىل  م��وب��اي��ل  وط��ن��ي��ة 
ب���اإق���ام���ة بنية  و�إل����غ����اء �ل��ت�����ش��ري��ح 
حتتية للجيل �لثالث من �لهو�تف 

�خللوية يف �ل�شفة �لغربية.
خريطة   19 بتجميد  ت��ه��دد  ك��م��ا 
عليها  �مل�������ش���ادق���ة  مت����ت  ه��ي��ك��ل��ي��ة 
فل�شطينية  ب��ن��اء  خ��ط��ط  لتنفيذ 
�لغربية  �ل�شفة  يف  ج  �ملنطقة  يف 
�الإد�ري����ة  لل�شيطرة  تخ�شع  �ل��ت��ي 
و�الأمنية �الإ�شر�ئيلية، ووقف خطة 

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

ح�������ذر م���ع���ل���ق���ون �إ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي���ون 
�ل����ق����ر�ر  ي��ف�����ش��ي  �أن  م���غ���ب���ة  م����ن 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي ب���ال���ت���وج���ه ل����الأمم 
�ملفاو�شات  �أعقاب ف�شل  �ملتحدة يف 
يف  �الأم��ن��ي��ة  �الأو���ش��اع  ��شتعال  �إىل 

�ل�شفة �لغربية. 
�ل��ع�����ش��ك��ري عامو�س  �مل��ع��ل��ق  وق����ال 
هارئيل ل�شحيفة هاآرت�س يف مقال 
له بال�شحيفة يوم �جلمعة �ملا�شي 
�إن �الإعالن عن ف�شل �ملفاو�شات قد 
�إليه من قبل �لفل�شطينيني  ينظر 
ع��ل��ى �أن�����ه م�����ش��وغ ل��ل��ت��وج��ه خليار 

�لعنف.
�جل���ي�������س  م������ن  ك��������اًل  �أن  وذك����������ر 
يخ�شى  �الإ�شر�ئيليني  و�مل��خ��اب��ر�ت 
�لفل�شطيني  �الإع����الن  يف�شي  �أن 
ع��ن �ل��ت��وج��ه ل����الأمم �مل��ت��ح��دة �إىل 
وقف �لتعاون مع �الأجهزة �الأمنية 
�لفل�شطينية،  لل�شلطة  �ل��ت��اب��ع��ة 
مهم  �لتعاون  هذ�  �أن  على  م�شدد�ً 

جد�ً يف �شبط �الأو�شاع �الأمنية.
�مل�شلحة  �أن  ه���ارئ���ي���ل  �أك������د  ك���م���ا 
��شتقر�ر  ت��ق��ت�����ش��ي  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 
�الأو�����ش����اع يف �ل�����ش��ف��ة �ل��غ��رب��ي��ة يف 
�ل��وق��ت �ل����ذي ت��رق��ب ف��ي��ه نتائج 
�ملفاو�شات بني �لغرب و�إير�ن ب�شاأن 

حالة  ظ��ل  ويف  �ل��ن��ووي  برناجمها 
�ن��ع��د�م �ل��ي��ق��ني يف ���ش��وري��ا. ورجح 
�الأمريكية  �الإد�رة  جن��اح  ه��ارئ��ي��ل 
ب��اإجن��از �شفقة  �إق��ن��اع �لطرفني  يف 
ت�������ش���م���ح ب���ت���م���دي���د �مل����ف����او�����ش����ات، 
�لهدف  ه���ذ�  �إجن����از  �أن  م�����ش��ت��درك��اً 
ل���ن ي�����ش��م��ن جن���اح �مل��ف��او���ش��ات يف 

�مل�شتقبل.
�القت�شاد  وزي����ر  �أع��ل��ن  ذل����ك،  �ىل 
�لبيت  ح��زب  ورئي�س  �الإ�شر�ئيلي 
�ل����ي����ه����ودي �ل���ي���م���ي���ن���ي �مل���ت���ط���رف، 
تعّد  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  �أن  بينيت،  نفتايل 
�لرئي�س  ����ش���د  ق�����ش��ائ��ي��ة  دع������وى 
�لفل�شطيني، حممود عبا�س تتهمه 

فيها بارتكاب جر�ئم حرب.
ك�����م�����ا ح����م����ل����ت وزي��������������رة �ل�����ع�����دل 
طاقم  ورئ���ي�������ش���ة  �الإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي���ة 
�لفل�شطينيني،  م���ع  �مل���ف���او����ش���ات 
�الإ�شكان،  وزي����ر  ل��ي��ف��ن��ي،  ت�����ش��ي��ب��ي 
�ليهودي  �لبيت  من  �أريئيل،  �أوري 
ن�شر  باملفاو�شات من خالل  بامل�س 

عطاء�ت بناء يف �مل�شتوطنات.
�جلي�س  الإذ�ع����������ة  ب��ي��ن��ي��ت  وق�������ال 
�الإ�شر�ئيلي، �إننا نعّد حاليا دعوى 
ب�����ش��اأن ج���ر�ئ���م ح���رب ���ش��د عبا�س 
بتحويل  ي��ت��ع��ل��ق  �الأول  ل�����ش��ب��ب��ني، 
�لتي  حما�س  �إىل  ي��وم��ي��اً  �الأم����و�ل 
ع��ل��ى مو�طني  �ل�����ش��و�ري��خ  ت��ط��ل��ق 

�أن  يتوقع  �أن��ه  �ل�شحيفة  و�أ�شافت 
ل�شوؤون  �خل��ا���ش��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  ت��ب��ح��ث 
�ل�����ش��ف��ة �ل��غ��رب��ي��ة �مل��ت��ف��رع��ة عن 
�لتابعة  و�الأم����ن  �خل��ارج��ي��ة  جلنة 
خالل  �ل��ع��ق��وب��ات  ه���ذه  للكني�شت 
ب��رئ��ا���ش��ة ع�شو  ت��ع��ق��ده  �ج���ت���م���اع 
�ل��ك��ن��ي�����ش��ت م���ردخ���اي ي���وغ���اف من 

حزب �لبيت �ليهودي .

دولية لتحويل 14 �ألف دومن �إىل 
�أر��شي زر�عية ووقف �للقاء�ت بني 
مب�شتوى  �إ�شر�ئيليني  م�شوؤولني 
وزر�ء ومدر�ء عامني مع نظر�ئهم 
�شحيفة  وق��ال��ت  �لفل�شطينيني. 
�إن����ه يف حال  ي��دي��ع��وت �أح����رون����وت 
بطلب  �لتوجه  �لفل�شطينيون  قرر 
�جلنائية  �ملحكمة  �إىل  �الن�شمام 

�إ�شر�ئيل  ف���اإن  �ل��دول��ي��ة يف اله���اي 
وبينها  �أ���ش��د  ع��ق��وب��ات  �شت�شتخدم 
�ل�شر�ئب  �أم����و�ل  حت��وي��ل  جتميد 
ل�شالح  جتبيها  �ل��ت��ي  و�جل���م���ارك 
�ل�����ش��ل��ط��ة �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة و�إع������ادة 
�حل���و�ج���ز وت��و���ش��ي��ع ���ش��ي��ا���ش��ة هدم 
�لبيوت �لفل�شطينية وتنفيذ �أعمال 

بناء و��شعة يف �مل�شتوطنات.

•• عني كرزلية -اأ ف ب:

�نف�شهم من دون  �الردن  �شمال غور  �شكان خربة عني كرزلية  وجد 
ماأوى للمرة �لثالثة هذ� �لعام بعد �ن قامت جر�فات ��شر�ئيلية بهدم 

�خليم �لتي يقيمون فيها، يف م�شهد يتكرر يف هذه �ملنطقة .
ويقيم 25 �شخ�شا يف �خلربة وينتمون �ىل عائلة و�حدة موؤلفة من 
ويعتمدون  م��اء  �و  كهرباء  ب��دون  خيم  يف  وعائالتهم  ��شقاء  ثالثة 
لتوفري  �شغري  مياه  نبع  على  �لعائلة  وتعتمد  �ملا�شية  تربية  على 
�حتياجاتها بينما �الغنام يف خيمة قريبة. وتقع �خلربة و�شط منطقة 
�طالق نار ي�شتخدمها �جلي�س �ال�شر�ئيلي يف تدريبات ع�شكرية وهي 
و�حدة من عدة مناطق حمظورة على �لفل�شطينيني يف غور �الردن 
ويت�شاءل عطية بني منة ماذ� تريد ��شر�ئيل منا؟ . وي�شري �لرجل 

�خلم�شيني �مللتحي نحن ال ن�شر �حد� فلماذ� يطاردوننا يف �جلبال؟ 
وق��وى من  وج��ر�ف��ات  دب��اب��ات  يجلبون  ولكنهم  ه��ذه منطقة خالية 
�جلي�س الز�لة �لبيوت من هذ� �لو�دي . ويوؤكد بني منة �نه �شيبقى 
يف �ملنطقة حتى لو ��شطر هو وعائلته �ىل �لنوم يف �لعر�ء، م�شيفا 
�ي��ام، وه��ذ� �مر  �لعر�ء ملدة ع�شرة  �لهدم �الوىل مننا يف  بعد عملية 
طبيعي. نحن معتادون على ذلك وال م�شكلة لدينا يف �لنوم يف �لعر�ء 
�شوكة يف  و�شنبقى  �الر���س مهما حاولو� طردنا  ن��رك  لن  ويتابع   .
لنا  �ر�شنا ولن نركها، لي�س  حلق �ال�شر�ئيليني. هذ� وطننا وهذه 
ه�شة  م��ن��ازل  بهدم  �و�م���ر  با�شتمر�ر  ��شر�ئيل  وت�شدر   . �خ��ر  وط��ن 
يوؤكدون  �لفل�شطينيني  لكن  قانونية.  �نها غري  بدو موؤكدة  ي�شكنها 
�ن �جر�ء�ت ��شر�ئيل هذه تندرج يف �طار خطة لطرد �شكان �ملنطقة 

ل�شمها �ىل �لدولة �لعربية.

التحقق من ذبذبات للطائرة املاليزية املفقودة
•• بريث-اأ ف ب:

توجهت طائر�ت و�شفن ت�شارك يف �لبحث عن �لطائرة �ملاليزية �ملفقودة يف 
�ملحيط �لهندي �م�س على �لقطاع �لذي ر�شدت فيه ��شار�ت للتحقق من 
�نها ت�شدر �و ال ت�شدر عن �ل�شندوقني �ال�شودين لطائرة �لبوينغ 777.

�شجلتها  ملعطيات  ج��دي��د  حتليل  ع��ن  ����ش��ر�ل��ي��ا  �علنت  نف�شه  �ل��وق��ت  ويف 
�القمار �ال�شطناعية ت�شمح بتقلي�س منطقة �لبحث يف �ملنطقة �جلنوبية 
�جلوية  للخطوط  �لتابعة  �ل��ط��ائ��رة  �شقطت  حيث  �ل��ه��ن��دي  �ملحيط  م��ن 

�ملاليزية على ما يبدو. 
وقال �نغو�س هيو�شنت �لذي يقود مركز تن�شيق عمليات �لبحث �لتي ت�شارك 
فيها ثماين دول �ن و�شائل �شالح �جلو �ال�شر�يل �شتكر�س �ليوم للتحقق 
�ل�شفينة  فيه  ر�شدت  �ل��ذي  �لقطاع  من  �ل�شادرة  �ل�شوتية  �ال���ش��ار�ت  من 
�ل�شينية ��شار�ت . و��شاف �ن �شفينتني و�حدة ��شر�لية و�لثانية بريطانية 
وكانت  �ملنطقة.  �ىل  توجهتا  �ال�شود  �ل�شندوق  لر�شد  باجهزة  مزوديتني 
�شفينة �شينية ت�شارك يف عمليات �لبحث عن طائرة �لبوينغ 777 �لتقطت 
�ن  �جلديدة  �ل�شني  �نباء  وكالة  وقالت  �لهندي.  �ملحيط  جنوب  يف  ��شارة 
لردد  مطابق  وه��و  �لثانية،  يف  كيلوهرتز   37،5 ب��ردد  ر�شدت  �ال���ش��ارة 
�ال�شار�ت �ل�شادرة عن �جهزة ت�شجيل �لرحلة �و �ل�شناديق �ل�شود�ء للطائرة 
�ملفقودة. و��شافت �لوكالة �ن جهاز �شفينة �لبحث �ل�شينية هايك�شون 01 
�شرقا،   101 �لطول  وخط  جنوبا   25 �لعر�س  خط  على  �ال�شارة  �لتقط 
مو�شحة �نه يجب �لعمل �الآن على حتديد ما �ذ� كانت �ال�شارة �شادرة عن 

�لطائرة �ملفقودة.

تنظيم الدولة االإ�شالمية 
يتقدم نحو بغداد

•• الفلوجة-اأ ف ب:

قال حمللون وم�شوؤولون �ن تنظيم 
�لدولة �ال�شالمية يف �لعر�ق و�ل�شام 
فتح جبهة جديدة يف مو�جهة قو�ت 
�المن �لعر�قية بهدف �لتقدم نحو 
ب���غ���د�د ل��ت��خ��ف��ي��ف �ل�����ش��غ��ط �ل���ذي 
�ملحا�شرة.  �ل��ف��ل��وج��ة  يف  ي��و�ج��ه��ه 
قام  �لتي  �لتقدم  حم��اول��ة  وتعك�س 
يف  �ال�شالمية  �ل��دول��ة  عنا�شر  بها 
و�ل�شام )د�ع�����س( يف ق�شاء  �ل��ع��ر�ق 
تبعتها  �لتي  و�ملو�جهات  �بو غريب 
يف م��ن��ط��ق��ت��ي زوب�������ع و�ل������زي������د�ن، 
مع�شكر  على  �ل�شيطرة  وف�شلهم يف 
�ط���ر�ف  يف  �ل��ي��و���ش��ف��ي��ة  منطقة  يف 
ب��غ��د�د، ط��م��وح ه��ذه �جل��م��اع��ة على 
رغ����م �حل�������ش���ار �ل�����ذي ت���و�ج���ه���ه يف 
�ل��ف��ل��وج��ة. و�ك����رث م���ا ي��ث��ري �لقلق 
هو قدر�ت �لدولة �ال�شالمية �لتي 
قامت بعر�س ع�شكري �شاركت فيه 
�ملا�شي  �ال�شبوع  �ل�شيار�ت  ع�شر�ت 
يف و�شح �لنهار يف �بو غريب )20 
ب��غ��د�د(، كما ذك��ر �شهود  كلم غ��رب 
ع��ي��ان و���ش��ري��ط ف��ي��دي��و ن�����ش��ر على 
م��وق��ع ي��وت��ي��وب. و�ك����د ���ش��اب��ط يف 
�جلي�س �لعر�قي �ن عنا�شر �لدولة 
�ال����ش���الم���ي���ة يف �ل�������ش���ام و�ل����ع����ر�ق 
�ملفرو�س  �ل�شغط  ف��ك  ي��ح��اول��ون 
عليهم يف �لفلوجة وبد�أو� �لتحرك 
�شد �ل��ق��رى �ل��رخ��وة �ل��و�ق��ع��ة بني 
�لفلوجة وبغد�د ومهاجمة وحد�ت 

�جلي�س.
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ملركز �ل�شعودي لالدوية ذ.م.م �بوظبي
رخ�شة رقم:CN 1196983  قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �العر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية (ابوظبي)

العدد 11065 بتاريخ 2014/4/7   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�لهرم  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لذهبي لالثاث �مل�شتعمل
رخ�شة رقم:CN 1723146  قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �العر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية (ابوظبي)

العدد 11065 بتاريخ 2014/4/7   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/م�شنع 
�المار�ت للديكور و�ملفرو�شات ذ.م.م - فرع من دبي - 

فرع �بوظبي منفذ بيع
رخ�شة رقم:CN 1191420  قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �العر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية (ابوظبي)

العدد 11065 بتاريخ 2014/4/7   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�للم�شة 

�ملحرفة العمال �لبالط و�ل�شري�ميك
رخ�شة رقم:CN 1178269  قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �العر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية (ابوظبي)

العدد 11065 بتاريخ 2014/4/7   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافترييا 

�شاج تو غو ذ.م.م - فرع 2
رخ�شة رقم:CN 1171191-2  قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �العر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية (ابوظبي)

العدد 11065 بتاريخ 2014/4/7   

اإعــــــــــالن
�ل�شحر�ء  �ل�ش�����ادة/جنمة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للمقاوالت �لكهربائية و�لتكييف ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1021362  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة مرزوق بخيت مرزوق بن منينه )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �ل�شيخ/خليفة بن خالد بن �حمد بن حامد �ل حامد

فعلى كل من له حق �العر��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�صوؤون التجارية (ابوظبي)

العدد 11065 بتاريخ 2014/4/7   

اإلغاء اعالن �صابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
رقم:CN 1142212  باال�شم �لتجاري م�شعود للتطوير 
ذ.م.م بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة و�عادة �لو�شع كما 

كان عليه �شابقا
�العالن  هذ�  على  �العر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية (ابوظبي)

العدد 11065 بتاريخ 2014/4/7   

اإعــــــــــالن
�ل�شيار�ت   ومكيفات  كهرباء  لت�شليح  �ل�ش�����ادة/�لزير  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1068642 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/علي �شامل عبد�هلل حممد �للقيطي �حلارثي من وكيل خدمات �ىل �شريك 

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ علي �شامل عبد�هلل حممد �للقيطي �حلارثي من 0% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد عبد�هلل �حلمد )%49(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف نا�شر عبد�هلل �حلمد
تعديل ر��س �ملال/من null �ىل 150000

تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 12.7*1.2 �ىل 12.7*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري:من/�لزير لت�شليح كهرباء ومكيفات �ل�شيار�ت  
AL ZEER AUTO ELECTRICAL & AIR CONDITIONER REPAIRS

�ىل/�لزير لت�شليح كهرباء ومكيفات �ل�شيار�ت ذ.م.م
AL ZEER AUTO ELECTRICAL & AIR CONDITIONER REPAIRS LLC

فعلى كل من له حق �العر��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�صوؤون التجارية (ابوظبي)

العدد 11065 بتاريخ 2014/4/7   

اإعــــــــــالن
�حلديثة  يا�س  بني  �ل�ش�����ادة/مغ�شلة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1044881 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ر��س �ملال/من null �ىل 150000

تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 15*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري:من/مغ�شلة بني يا�س �حلديثة  
BANIYYAS MODERN LAUNDRY

�ىل/مغ�شلة بني يا�س �حلديثة لغ�شل �ل�شيار�ت ذ.م.م
BANIYAS MODERN CAR WASH LLC

فعلى كل من له حق �العر��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية (ابوظبي)

العدد 11065 بتاريخ 2014/4/7   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/توماتو بيتز�

رخ�شة رقم:CN 1461074 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �لوليد �شيف حممد علي �ل�شعبي )%49(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�الء م�شطفى �بوبكر �لها�شمي من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �الء م�شطفى �بوبكر �لها�شمي من 100% �ىل %51

تعديل ر��س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 60*3.75 �ىل 3*0.80

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/توماتو بيتز�   

TOMATO PIZZA
�ىل/نو�شرم كافترييا ذ.م.م

NOSTRUM CAFETERIA LLC
تعديل ن�شاط/��شافة كافترييا)5610003(

فعلى كل من له حق �العر��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�صوؤون التجارية (ابوظبي)

العدد 11065 بتاريخ 2014/4/7   

اإعــــــــــالن
م�شوؤولية  ذ�ت   . �ي   . �م   . بي   . �ل�ش�����ادة/هيبورث  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

حمدودة )فرع( رخ�شة رقم:CN 1111194 قد تقدمو� �لينا بطلب
CORYS BUILDING MATERIALS تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة كور�س ملو�د �لبناء
GREEN COAST ENTERPRISES تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة م�شاريع �ل�شاحل �الخ�شر

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ورثة/نبيل عبد�لغفار غلوم ح�شني
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شيخة �حمد �بر�هيم

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف غادة عبد�لغفار زوجة �حمد حممد ح�شني �حمد
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �لعنود عبد�لرحمن حممد

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبد�لغفار غلوم ح�شني عبد�هلل
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شعيد عبد�لغفار غلوم ح�شني
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف نو�ل عبد�لغفار غلوم ح�شني

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف هند عبد�لغفار زوجة حممد حاجي علي مال �بر�هيم
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عبد�لغفار غلوم ح�شني

فعلى كل من له حق �العر��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�صوؤون التجارية (ابوظبي)

العدد 11065 بتاريخ 2014/4/7   

اإعــــــــــالن
�ملنامة  �ل�ش�����ادة/�شالون  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1238017:للحالقة �لرجالية رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة علي حممد علي �ل�شام�شي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممود مو�شى عبد�هلل جمعة �ملازمي

فعلى كل من له حق �العر��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�صوؤون التجارية (العني)

العدد 11065 بتاريخ 2014/4/7   

اإعــــــــــالن
�ال�شيوطي  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1163218:للمقاوالت �لعامة ذ.م.م  رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
عبد�هلل حمد �شعيد عبد�هلل وقي�س �لظاهري من 51% �ىل %41

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/
��شافة م�شبح �شيف �شليمان �لعي�شائي )%10(

تعديل ن�شاط/��شافة مقاوالت م�شاريع �ملباين بانو�عها �لفئة �ل�شاد�شة 
)4100002.7(

تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع �ملباين بانو�عها)4100002(
فعلى كل من له حق �العر��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�صوؤون التجارية (العني)

العدد 11065 بتاريخ 2014/4/7   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

�لعا�شمة العمال �حلجر
رخ�شة رقم:CN 1502634  قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �العر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية (العني)

العدد 11065 بتاريخ 2014/4/7   

اإعــــــــــالن
ذ.م.م   �لعزل  و�عمال  �لعامة  لل�شيانة  �ل�ش�����ادة/ن�ش�شت  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1178802 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/ن�ش�شت لل�شيانة �لعامة و�عمال �لعزل ذ.م.م   
NSST GENERAL MAINTENACE & INSULATION WORKS LLC

�ىل/مركز بيونري �شبا للرجال ذ.م.م
PIONEER GENTS SPA CENTER LLC

تعديل عنو�ن/من �لعني �شناعية �لعني فاطمة �رملة علي د�شمال �حلمريي �ىل �لعني �ملعر�س 
�ملعر�س �لغيل فيال �ل�شيد/�شعيد عاطف دروي�س حممد �ملزروعي

تعديل ن�شاط/��شافة مركز جتميل وعناية �شخ�شية للرجال )9609005(
تعديل ن�شاط/��شافة حمام �شرقي للرجال )9609007(

تعديل ن�شاط/��شافة ق�س وت�شفيف �ل�شعر و�حلالقة للرجال فئة ثانية)9602101.2(
تعديل ن�شاط/حذف تركيب �ملو�د �لعازلة يف �البنية و�ملن�شات )4390002(

تعديل ن�شاط/حذف �ل�شيانة �لعامة للمباين)4329901(
�القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة  �العالن مر�جعة  �العر��س على هذ�  له حق  فعلى كل من 
��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�صوؤون التجارية (العني)

العدد 11065 بتاريخ 2014/4/7   

تنــويه
�لعدد  يف  �لفجر  بجريدة  �ل�شادر  �العالن  �ىل  باال�شارة 
رقم:10967 بتاريخ:2013/12/11 بخ�شو�س �لرخ�شة �لتجارية 
الين  هولدن  موؤ�ش�شة  �لتجاري   باال�شم   CN  1127799 رقم: 
�القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تنوه  و�لزجاج  �الملنيوم  العمال 

بالر�جع عن �العالن �ل�شابق  و تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�هلل حممد عبد�هلل �ل�شاوي �ل�شام�شي)%100(

فعلى كل من له حق �العر��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية (العني)

العدد 11065 بتاريخ 2014/4/7   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شنغهاي للنقليات و �ملقاوالت 

�لعامة  رخ�شة رقم:CN 1156978 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.60*0.40

تعديل ��شم جتاري:من/�شنغهاي للنقليات و �ملقاوالت �لعامة   
SHANGHAI TRANSPORT & GENERAL CONTRACTING

�ىل/�شنغهاي العمال ال�شباغ
SHANGHAI PAINTING WORKS

تعديل ن�شاط/��شافة �عمال �لطالء و�لدهانات للمباين )4330003(
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع �ملباين بانو�عها)4100002(

تعديل ن�شاط/حذف نقليات عامة )4923011(
فعلى كل من له حق �العر��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية غ م 

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
مارك مريور خلدمات �مللكية �لفكرية  

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم:4686       بتاريخ:1994/1/26 م
با�ش��م:مابل هوم لينني �ند�شريز ذ.م.م

 ، وعنو�نه:منطقة �جلرف �ل�شناعية ، مبنى �شيف تك�س ، �شندوق بريد رق��م:13234 
عجمان ،  �المار�ت �لعربية �ملتحدة .

و�مل�شجلة حتت رقم:)2143( بتاريخ:1995/8/13
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �خرى �عتبار� من تاريخ �نتهاء �حلماية 

يف:2014/1/26 وحتى تاريخ:2024/1/26 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  7  ابريل 2014 العدد 11065

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:مطعم ميل�س الوجن ذ.م.م  
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:meylas ميل�س

�ملودعة بالرقم:204397       بتاريخ:2014/1/15 م
با�ش��م:مطعم ميل�س الوجن ذ.م.م

وعنو�نه:�بوظبي - �شاطئ �لر�حة - �س.ب:4437 - هاتف:0503222771 - فاك�س:
ibrahim.baker@pom.ae:لربيد �اللكروين�

)�عد�د  �جل��اه��زة  بالوجبات  تزويد  تعهد�ت   ، مطعم  بالفئة:43  �لو�قعة  �خل��دم��ات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذل��ك 
�لوجبات(  .

و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن د�ئرة د�خلها meylas يدنوها ميل�س حريف ل و L متال�شقني.
�ال�ش��ر�طات:. 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  7  ابريل 2014 العدد 11065

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:مزرعة �لرب�ري للدو�جن ذ.م.م  
AL BARARI POULTRY:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم:202537       بتاريخ:2013/12/12 م
با�ش��م:مزرعة �لرب�ري للدو�جن ذ.م.م

وعنو�نه:�بوظبي - �س.ب:42293 - هاتف:024445524 - فاك�س:024446779
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:29 �نتاج �لبي�س  .

�الخ�شر  باللون  خطوط  ثالث  ويدنوها  �ال�شفر  باللون  �شم�س  �شكل  عن  عبارة  �لعالمة:�لعالمة  و�شف 
.POULTRY باللون �ال�شود ويدنوه خط يف�شل يف منت�شفه AL BARAR شغريه ويدنوه�

�ال�ش��ر�طات:. 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  7  ابريل 2014 العدد 11065



15

عربي ودويل
االثنني  - 7   ابريل    2014 م   -   العـدد    11065
Monday   7  April   2014  -  Issue No   11065

مايل تعني رئي�شًا للوزراء بعد ا�شتقالة احلكومةابن فلي�س ياأ�شف للعنف �شد اأن�شار بوتفليقة 
•• باماكو-اأ ف ب:

�علن م�شدر ر�شمي يف مايل �ن رئي�س �لوزر�ء عمر تاتام يل قدم ��شتقالة حكومته �لتي ت�شكلت قبل �شبعة 
�لتلفزيون  بثه  ر�شمي  بيان  و�ف��اد  له  مار� خلفا  �ملدينة مو�شى  و�شيا�شة  �لعمر�ن  وزير  تعيني  ��شهر ومت 
حكومة  ��شتقالة  ق��دم  بعدما  �ل���وزر�ء  رئي�س  يل  ت��ات��ام  عمر  مهام  �نهى  �جلمهورية  رئي�س  �ن  �لوطني 
�جلمهورية ، م�شيفا �ن �لرئي�س �بر�هيم �بو بكر كيتا عني مو�شى مار� )وزير �لعمر�ن و�شيا�شة �ملدينة( 
��شهر من  �لبيان �شبب �ال�شتقالة بعد �شبعة  رئي�شا للوزر�ء وكلفه ت�شكيل حكومة جديدة . ومل يو�شح 
�ب- يف  كيتا  �نتخاب  �نهى  وقد  كيتا.  �لرئي�س  تن�شيب  غ��د�ة  �يلول-�شبتمرب  يف  وزر�ء  رئي�س  يل  تعيني 

�أغ�شط�س 2013 فرة ��شطر�بات يف مايل ��شتمرت �شنتني بعد �زمة �ندلعت مع هجوم �شنه متمردون 
طو�رق على �شمال �لبالد يف كانون �لثاين-يناير 2012. وكان مو�شى مار� )39 �شنة( مر�شحا يف �جلولة 
�الوىل من �النتخابات �لرئا�شية �لتي جرت �شيف 2013 وفاز بها كيتا وفاز هذ� �ملحا�شب ورئي�س بلدية 
باماكو ب1،5 % من �ال�شو�ت حتت لو�ء حركته يليما )�لتغيري بلغة �لبمبار�( �لتي ��ش�شها يف 2010.

•• باتنة-اأ ف ب:

للرئي�س  �الك���رب  �ملناف�س  فلي�س  ب��ن  علي  ع��رب 
�نتخابات  يف  بوتفليقة  �لعزيز  عبد  �جل��ز�ئ��ري 
��شفه �م�س بعد �عمال  17 ني�شان-�بريل، عن 
�لعنف �لتي ��شطرت حملة بوتفليقة �ىل �لغاء 

جتمع يف بجاية �ل�شبت.
واليته  �ملنتهية  �لرئي�س  حملة  مدير  و��شطر 
متظاهرين  ه���ج���وم  ب���ع���د  �ن��ت��خ��اب��ي��ا  جت��م��ع��ا 
قاعة  على  بوتفليقة  �ل��ع��زي��ز  لعبد  معار�شني 
�جلز�ئر(  ���ش��رق  كلم   250( ببجاية  �لتجمع 

رحماين  �ني�س  �ل��ن��ه��ار  تلفزيون  م��دي��ر  و�ت��ه��م 
بر�س  ل��ف��ر�ن�����س  ت�شريح  يف  لبوتفليقة  �مل��وؤي��د 
�العتد�ء  ور�ء  بالوقوف  فلي�س  بن  علي  �ن�شار 
على طاقم قناته. وقال �بن فلي�س رد� على ذلك 
�التهامات  على  �الج��اب��ة  عن  �شخ�شيا  �بتعدت 
�خل��ط��رية وغ���ري �مل��وؤ���ش�����ش��ة �ل��ت��ي ط��ال��ت��ن��ي من 
قبل بع�س و�شائل �الع��الم و�ن��ا ال ��شتدرج �ىل 
م�شاوئ �جلد�ل �لعقيم . و��شاف �دعو �ىل �ىل 
�حر�م حرية �لتعبري يف كل �لظروف و�الحو�ل 
�ل��ز�وي��ة يف م�شروعي  ه��ي حجر  �لقيمة  وه��ذه 

للتجديد �لوطني .

ج���ري���ح���ا منهم   15 ����ش���ق���وط  ع����ن  �����ش���ف���ر  م����ا 
�شرطة،  ورجال  �لنهار  لقناة  �ل�شحايف  �لطاقم 
بح�شب ما �علنت �الذ�ع��ة . وقال �بن فلي�س يف 
ت�شريح مكتوب وزعه على �ل�شحفيني يف باتنة 
)430 كلم جنوب �شرق �جلز�ئر( �تا�شف للجو 
�مل�شطرب �لذي جتري فيه �حلملة �النتخابية 
بانه ال  �لقول  و�ج��ب �حلقيقة ميلي علي  لكن 

�شيء و�شع كي تتم يف جو هادئ و�آمن .
باتنة  يف  �ل�شبت  جتمعا  عقد  فلي�س  �ب��ن  وك��ان 
فيه  ���ش��ارك  �الن��ت��خ��اب��ي  ومعقله  ر����ش��ه  م�شقط 

�الالف، بح�شب مبعوث وكالة فر�ن�س بر�س.

•• بوداب�ست-اأ ف ب:

�نتخابات  يف  �م�����س  ب��ا���ش��و�ت��ه��م  �الدالء  �مل��ج��ري��ون  ب����د�أ 
ت�شريعية ت�شري ��شتطالعات �ىل فوز موؤكد فيها للحزب 
�ملحافظ بقيادة �ل�شعبوي فيكتور �وربان �ملتهم بتجاوز�ت 

منافية للدميوقر�طية يف �ل�شنو�ت �الربع 
�لر�أي  ��شتطالعات  وت�شري  �الخ���رية. 
�ملتخ�ش�شة  �لكربى  �خلم�س  للمر�كز 
�حل���زب  �ن  �ىل  �ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات  ه����ذه  يف 
�مل��ح��اف��ظ )ف��ي��دي�����س( بقيادة  �ل��ق��وم��ي 
كبري.  وبفارق  بالتاأكيد  �شيفوز  �ورب��ان 
و�شيح�شل على ما بني 46 و51 باملئة 
من �ال�شو�ت. �ما حتالف �لي�شار �لذي 
قادته  ويفتقد  تنظيم  �شوء  من  يعاين 
بني  ف�شيح�شد  �ل��ق��وي،  �حل�شور  �ىل 
مقابل  �ال�شو�ت،  من  باملئة  و31   21
نو�يا  م���ن  ب��امل��ئ��ة  و21   15 ب���ني  م���ا 
�ملتطرف  �ليميني  للحزب  �لت�شويت 
�لروما  وللغجر  لليهود  �ملعادي  يوبيك 

�لذي جنح يف حت�شني �شورته وقد يتمكن �حلزب �ملد�فع 
�لو�شط من �حل�شول  �ل�شغري وينتمي لي�شار  �لبيئة  عن 
�لربملان.  يف  �لبقاء  من  متكنه  �لتي  باملئة  �خلم�شة  على 
�حلملة  يف  جت��م��ع  �آخ�����ر  يف  ع���ام���ا(   50( �ورب������ان  وق�����ال 
�النتخابية �ل�شبت يف ديربي�شني )�شرق( �عرف �ننا �الوفر 

حظا للفوز يف �القر�ع. لكنه ��شاف �ن �ملبار�ة �شتبد�أ عند 
�ل�شاعة �ل�شاد�شة بتعادل 0-0 و�المر �لوحيد �ملهم هو ما 
�شيجري بني �ل�شاعة 6،00 و�ل�شاعة 19،00 بالتوقيت 
�ملحلي. و�شاعف رجل �ملجر �لقوي �لتجمعات �النتخابية 
يف جميع �ن��ح��اء �ل��ب��الد يف �ال���ش��ب��وع �الخ���ري م��ن �حلملة 
�النتخابية خوفا من �ال يتحرك موؤيدوه 
حم�شوم.  �م��ر  �ل��ف��وز  ب��ان  العتقادهم 
وقد �كد يف جتمع �آخر م�شاء �جلمعة يف 
�شيجيد )200 كلم جنوب بود�ب�شت( 
�ننا  يعني  ل��ل��ف��وز ال  ف��ر���س  وج���ود  �ن 
�الحد  �شوت  لكل  بحاجة  نحن  فزنا. 
8،2 م��الي��ني ناخب  . ودع���ي ح���و�ىل 
نائبا يف   199 �لت�شويت الختيار  �ىل 
�قر�ع من دورة و�حدة. ويتم �نتخاب 
106 من هوؤالء حمليا يف مناطقهم 
و�لباقون على الئحة وطنية لالأحز�ب 
�الربع  �ورب����ان  ح��ك��م  ���ش��ن��و�ت  و�شببت 
�ملجتمع  يف  عميقا  �نق�شاما  منازع  بال 
�لذي  �ل�شابق  �ل�شيوعي  �لبلد  ه��ذ�  يف 
��شدر  ف��ق��د   .2004 يف  �الوروب������ي  �الحت����اد  �ىل  �ن�����ش��م 
يتمتع  �لتي  �ل��ن��و�ب  ثلثي  �غلبية  بف�شل  فيدي�س  حزبه 
على  و�شيطر   2010 منذ  قانونا   850 م��ن  �ك��رث  ب��ه��ا، 
�العالم  مثل  �لبالد،  يف  و�ل�شلطات  �حلكم  موؤ�ش�شات  كل 

و�لق�شاء، �ىل جانب �القت�شاد و�لثقافة �ي�شا.

احلزب احلاكم يف املجر يتجه للفوز باالنتخابات  الثقة بعائلة غاندي تهتز يف الهند 
•• نيودلهي-اأ ف ب:

يوؤكد �ملدر�س �رون �شينغ �نه �شي�شوت لر�هول غاندي، 
و�رث عائلة غاندي-نهرو، يف �النتخابات �لنيابية �لتي 
�مل��رة �شيكون  �ل��ي��وم �الث��ن��ني يف �لهند، لكنه ه��ذه  ت��ب��د�أ 
�لذي  �ملدر�س  وقال  باالقتناع.  ولي�س  بالوالء  مدفوعا 

يعي�س يف �لد�ئرة �لتي ي�شيطر عليها 
�شيئة  �ل���ط���رق  ح��ال��ة  �ن  غ���ان���دي  �آل 
ومل  ظرفية،  و�لكهرباء  ن��ادرة  و�ملياه 
يتغري �ل�شيء �لكثري فعال منذ ع�شر 
���ش��ن��و�ت . و�����ش���اف ع��ل��ى رغ���م ذلك، 
�شي�شوت �جلميع مبن فيهم �نا لعائلة 
ب��ال�����ش��رورة ب�شبب  غ���ان���دي، ول��ي�����س 
ر�هول وينتخب �شكان منطقة �ميتي 
�لفقرية �ملعروفة بحقول �لقمح �لتي 
 600 بعد  على  �لقرى،  فيها  تتناثر 
�فر�د  خمتلف  ن��ي��ودل��ه��ي،  ���ش��رق  كلم 
عاما   30 منذ  هندية  عائلة  ��شهر 
وقد �شار ر�هول غاندي، رئي�س حملة 

�لنيابية  ل��الن��ت��خ��اب��ات  �مل���وؤمت���ر  ح���زب 
وو�لده،  وو�ل��دت��ه  عمه  خطى  على  �الثنني،  تبد�أ  �لتي 
��شد�ء  ل��ك��ن  و2009.   2004 يف  �ل���د�ئ���رة  يف  ف��ف��از 
�ل�شكوك يف �لعا�شمة حول مو�هب ر�هول )45 عاما( 
�لقيادية تردد حتى يف �ملناطق �ملوؤيدة لغاندي يف هذه 

�لد�ئرة بوالية �وتار بر�دي�س. وي�شكو كثريون من �نهم 
بهدوئه  �مل�شهور  �لعازب  بهذ�  �الجتماع  ي�شتطيعون  ال 
ويت�شاءل  ملاما.  �إال  د�ئرته  ي��زور  ال  �نه  عليه  وياأخذون 
�آخ��رون عما فعل لهذه �ملنطقة �لتي ميثلها منذ ع�شر 
1،2 مليون ن�شمة. ويتوقع  �شنو�ت ويبلغ عدد �شكانها 
عدد كبري من ��شتطالعات �لر�أي هزمية مدوية حلزب 
ر�هول  تنعك�س �شغوطا على  �ملوؤمتر، 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س �حل����زب و�مل��ر���ش��ح غري 

�لر�شمي ملن�شب رئي�س �لوزر�ء.
يتوقعون  �مل���ر�ق���ب���ني  م���ن  ق��ل��ة  ل��ك��ن 
لعائلة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �حل���ي���اة  �ن��ت��ه��اء 
غاندي �لتي نه�شت مر�ر� من هز�ئم 
�ملتو�فرة هي  �ملوؤ�شر�ت  �شاحقة، لكن 

مبثابة جر�س �نذ�ر.
ف��خ��الل �الن��ت��خ��اب��ات �الق��ل��ي��م��ي��ة يف 
ثالثة  �ملوؤمتر  حزب  خ�شر   ،2012
من خم�شة مقاعد يف �ميتي و�ملقاعد 
باريلي  ر�ي  م��ن��ط��ق��ة  يف  �خل��م�����ش��ة 
�شونيا،  متثلها  كانت  �لتي  �مل��ج��اورة 
و�ل�����دة ر�ه�����ول ورئ��ي�����ش��ة �حل����زب منذ 
والية  �ىل  يطمح  �ل��ذي  ر�ه��ول  و�شي�شطر   .1998
ثالثة �ىل مو�جهة مر�شح عن �حلزب �لهندي �جلديد 
�شاحنة  �ميتي على منت  �ل��ذي يجوب  �لف�شاد  ملكافحة 

�شفر�ء مزودة مبكرب�ت لل�شوت.

•• الفجر – تون�ص - خا�ص:

�لتون�شية  �حل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  �أك����د 
�مل����وؤق����ت����ة �مل����ه����دي ج���م���ع���ة خ���الل 
م����وؤمت����ر ���ش��ح��ف��ي ع����ق����ده �أم�������س 
�الأح����د، �إث���ر ع��ودت��ه م��ن �لواليات 
�لزيارة  �أّن  �الأم��ري��ك��ي��ة  �مل��ت��ح��دة 

حّققت �أهد�فها �ملرجوة. 
و�أ�����ش����اف ج��م��ع��ة �ّن�����ه ب���د�ي���ة من 
�شل�شلة  �شينطلق يف  �ليوم �الثنني 
�لوطنية  باالأطر�ف  �للقاء�ت  من 
الإط��الع��ه��م ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج �ل���زي���ارة ، 
د�عيا خمتلف �الأط��ر�ف يف تون�س 
لتجاوز  �ل���وط���ن���ي  �حل��������و�ر  �إىل 
�الأزم����ة �الق��ت�����ش��ادي��ة، م��ع��ت��رب� �أن 
للتعامل  ك���ب���رية  ف���ر����ش���ا  ه���ن���اك 
و�لنفاذ  �مل���ت���ح���دة  �ل����والي����ات  م���ع 
خمتلف  جمعة  ودع���ا  �شوقها  �إىل 
�لتعاون  �إىل  تون�س  يف  �الأط����ر�ف 
الإخر�ج �لبالد من �الأزمة، م�شري� 
�إىل  �أو�شلنا  �ل��ذي  �حل��و�ر  �أن  �إىل 
وفاق �شيا�شي يجب �أن يكون بنف�س 
�إىل وفاق لتجاوز  �الآلية للو�شول 

�الأزمة �القت�شادية.

دعم م�صروط
و�أو�����ش����ح �ن����ه مل�����س ل����دى زي���ار�ت���ه 
�مل���ت���ح���دة دع���م���ا كبري�  ل���ل���والي���ات 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  �لتون�شية،  للتجربة 
و�تفاقات  م��ال��ي��ة  �إع���ان���ات  ت��ل��ق��ي��ه 
ت���ن���م���ي���ة ل���ل���م���ن���اط���ق �ل���د�خ���ل���ي���ة 
مبزيد  وع�������ود  م�����ع  و�ل���ت�������ش���غ���ي���ل 
�الأمنية  �لتحديات  لرفع  �لتعاون 
خالل  م��ن  و�الإقليمية،  �لوطنية 
دعم �لتجهيز�ت �الأمنية �لتون�شية، 
تون�س  دع�������م  �أن  �إىل  م���������ش����ري� 
ب�شرورة  م�شروطا  كان  �قت�شاديا 
وعدم  و�ال�شتقر�ر  �الأم���ن  حتقيق 

�شرف �لقرو�س يف �ال�شتهالك. 
حو�ر  �إج�����ر�ء  مّت  �أن����ه  �إىل  و�أ����ش���ار 
و�لتعاون  �الأم��ن��ي��ة  �مل�����ش��األ��ة  ح���ول 
�الأم���ن���ي �الأم���ري���ك���ي �ل��ت��ون�����ش��ي يف 
���ش��وء �مل��خ��اط��ر �مل����وج����ودة. وقال 
لنا م�شلحة م�شركة يف مو�جهة 
ه���ذه �مل��خ��اط��ر وف��ي��ه �ت���ف���اق على 
مزيد من �لتعاون ومتكني قو�تنا 
�الأمنية و�لع�شكرية من جتهيز�ت ، 
و�أ�شاف �أن �ل�شند �لكبري للتجربة 
�لتون�شية ال ينفي �شرورة �أن نعول 
�أنف�شنا و�لقيام باالإ�شالحات  على 
�الن�������ش���ب���اط  �ل������الزم������ة يف ظ�����ل 

و�حر�م �لقانون .
مب�شوؤويل  ل���ق���ائ���ه  وب��خ�����ش��و���س 
�ل����دويل و���ش��ن��دوق �لنقد  �ل��ب��ن��ك 
�لدويل، قال جمعة �جلميع ينتظر 
منا �الإ�شالحات �لالزمة ، م�شيفا 
لنا دع��م ق��وي ول��ك��ن ب�����ش��روط �أال 

ت�شرف �الأمو�ل يف �ال�شتهالك . 
ويف رده ع��ل��ى ���ش��وؤ�ل ه��ل م��ن بني 
�ل��ب��ن��ك و���ش��ن��دوق �لنقد  ���ش��روط 
�ل��دول��ي��ني رف���ع �ل��دع��م ع��ن �ملو�د 
�أو�شح  �لرئي�شية،  �ال�شتهالكية 
رئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة �ل��ت��ون�����ش��ي��ة �أن 
�لتي طالبت  نف�شها  �ل�شروط هي 

�ملوؤ�ش�شات  ه�����ذه  ق���ب���ل  م����ن  ب���ه���ا 
�لدولية، دون �أن يذكرها.

�أّك����د وزي���ر �خلارجية  م��ن ج��ه��ت��ه، 
�أّنه  �حل��ام��دي،  �ملنجي  �لتون�شية 
على غر�ر �مل�شتثمرين �خلليجيني 
�الأمريكيني  �مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  ف����ان 
تون�س  يف  �ال���ش��ت��ث��م��ار  ي��ع��ت��زم��ون 
�الأمني  �ل���و����ش���ع  حت�����ش��ن  ����ش���رط 

وت�شهيل �الإجر�ء�ت �الإد�رية.
�إّن  �حل�����ام�����دي،  �مل���ن���ج���ى  وك�������ش���ف 
الإعادة  ت�شعى  �لتون�شية  �ل�شلطات 
�شوريا  م����ع  �الإد�ري  �ل���ت���و�����ش���ل 
للجالية  �خل������دم������ات  ل����ت����وف����ري 
�أن  على  م�شّدد�  هناك،  �لتون�شية 
�إال  يكون  ال  �ل�شورية  �الأزم���ة  ح��ل 

�شيا�شيا.

توفري مناخ لالنتخابات
على �شعيد �آخر، �أكد زعيم حركة 
ند�ء تون�س �لباجي قائد �ل�شب�شي 
�أن �من تون�س يف ليبيا و�أمن ليبيا 
�ن���ه ال حاجة  ت��ون�����س ،م��ع��ت��رب�ً  يف 
على  �ل��ق��و�ن��ني  يف  ك��ث��ري�ً  للت�شدد 
بّد  ال  �إذ  �ل��ب��ل��دي��ن  ب���ني  �حل�����دود 

ون�شاالته و�إميانه بدوره �لتاريخي 
كقائد لتون�س بعد �ال�شتقالل.

�ملوؤقت  �ل��رئ��ي�����س  �أن  �إىل  ي�����ش��ار 
حتول  �مل���رزوق���ي،  �ملن�شف  حممد 
�ملن�شتري  �إىل مدينة  �الأح��د،  �أم�س 
وو���ش��ع �إك��ل��ي��اًل م��ن �ل���زه���ور على 
ت�شتغرق  ومل  ب��ورق��ي��ب��ة  ���ش��ري��ح 

زيارته �أكرث من خم�س دقائق.
وق���د ذك���رت م�����ش��ادر �إع��الم��ي��ة �أن 
�مل��رزوق��ي ق��دم يف وق��ت مبكر دون 
�مل�شت�شارين  م��ن  �أي  ي��ر�ف��ق��ه  �أن 
�جلمهورية  ب��رئ��ا���ش��ة  و�الإط������ار�ت 
للمو�طنني  ت���اّم  غ��ي��اب  ظ���ّل  ويف   ،
ومكونات �ملجتمع �ملدين باملن�شتري 
�لتون�شي  �ل��زع��ي��م  ر�أ�����س  م�شقط 

�لر�حل.
ودعا �ملرزوقي يف ت�شريح �إعالمي 
خالفاتهم  جت��اوز  �إىل  �لتون�شيني 
م�شتقبل  �أج�����ل  م���ن  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
ل��ت��ون�����س، م���وؤك���د�ً حر�شه  �أف�����ش��ل 
رغم  بورقيبة  �شريح  زي���ارة  على 
�مل�شلحة  �أن  باعتبار  معه  خالفه 
وم�شيد�ً  �الأه�������م،  ه���ي  �ل��وط��ن��ي��ة 
�لن�شال  يف  للزعيم  �ل��ه��ام  ب��ال��دور 

من �أجل ��شتقالل تون�س.
م���ن ج��ان��ب��ه ذّك�����ر ح����زب �مل���ب���ادرة 
�ل����د�����ش����ت����وري����ة ب����زع����ام����ة ك���م���ال 
مرجان و�لذي نظم موكبا �شعبيا 
مبنا�شبة  ل���ه  ب��ي��ان  يف  ب��امل��ن��ا���ش��ب��ة 
لوفاة  ع�����ش��رة  �ل���ر�ب���ع���ة  �ل���ذك���رى 
باأّنه  ب��ورق��ي��ب��ة،  �ل��زع��ي��م �حل��ب��ي��ب 
و�لكفاح  �ل��وط��ن��ي��ة  �حل��رك��ة  ق��ائ��د 
�لتحريري وباين �لدولة �لع�شرية 
ور�ئد �الإ�شالح و�حلد�ثة وحمرر 

�ملر�أة �لتون�شية. 
�ليوم  ت��ون�����س  �أن  �حل���زب  و�ع��ت��رب 
باأفكار  �ال���ش��ت��ن��ارة  �إىل  ح��اج��ة  يف 
بورقيبة وم�شريته و�شيا�شته �لتي 
و�لت�شاقه  للوطن  بحبه  �ت�شمت 
بال�شعب وتبنيه مل�شاغله و�عتماده 
خط �لو�شطية و�العتد�ل، وهو ما 
جعل تون�س تتخل�س من �لتخلف 
و��شعا  �إ���ش��ع��اع��ا  و�جل��ه��ل وحت��ق��ق 
وحتتل مكانة متميزة بني �لدول، 

ح�شب ن�س �لبيان.
وقد �أحيت مدينة �ملن�شتري م�شقط 
�ل���ر�ح���ل �حلبيب  �ل��زع��ي��م  ر�أ������س 
�لذكرى  �الأح�����د  �م�����س  ب��ورق��ي��ب��ة 
رئي�س  �أول  وه����و  ل���وف���ات���ه   14
زعيم  وهو  �لتون�شية،  للجمهورية 
�ل��وط��ن��ي��ة وب���اين �لدولة  �حل��رك��ة 

�حلديثة. 
�حلبيب  �أن  م����ر�ق����ب����ون  وي�������رى 
بورقيبة حتول �إىل مادة للتوظيف 
لالنتخابات  مت��ه��ي��د�  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي 
�أ�شو�ت  �ملرتقبة، وحماولة لك�شب 
ُيكنون  ماز�لو�  �لذين  �لتون�شيني 

للرجل والء خا�شا.
�حلكم  ت��وىل  بورقيبة  �أن  وي��ذك��ر 
بعد توقيع وثيقة �ال�شتقالل �لتام 
و�أز�ح����ه   ،1956 م��ار���س   20 يف 
 1987 ن��وف��م��رب  م��ن  �ل��شابع  يف 
�لعابدين  زي���ن  �الأ���ش��ب��ق  �ل��رئ��ي�����س 

بن علي.

هناك مناف�شة جدية وتعددية.

بورقيبة رمز دائم
ن����د�ء تون�س  وق����ال رئ��ي�����س ح����زب 
ووزير �خلارجية يف عهد بورقيبة، 
�ل�شب�شي يف مد�خلة  �لباجي قائد 
�إذ�ع��ي��ة خا�شة  �أم�����س يف ح�شة  ل��ه 
�لزعيم  ل����وف����اة   14 ب����ال����ذك����رى 
�أطر�فا  �إن  قال  بورقيبة،  �حلبيب 
�ل�����ش��اب��ق حت����اول طم�س  ك��ان��ت يف 
بورقيبة  حققها  �لتي  �الإجن����از�ت 
�لوطنية  �ل���ذ�ك���رة  م��ن  وف�شخها 
ت��ر�ج��ع��ت �ل��ي��وم و�ع��رف��ت بدوره 
يف ب��ن��اء �ل��دول��ة �ل��ت��ون�����ش��ي��ة، ومن 
�شخ�شيات  �الأط�������ر�ف  ه����ذه  ب���ني 
وخ����رج����ت منه  �حل���ك���م  ك���ان���ت يف 
�شخ�شيات  �إىل  �إ���ش��ارة  يف  م��وؤخ��ر� 
�لرئي�س  بينها  م��ن  �لرويكا  م��ن 
و�عترب  �مل��رزوق��ي.  من�شف  �ملوؤقت 
�ل�شب�شي �أنه بالرغم من حماوالت 
ف�شخ �جن��از�ت بورقيبة من تاريخ 
ت��ون�����س ف��اإن��ه ي��ظ��ل رم����ز�، موؤكد� 
�مل��ح��اوالت قد ��شطدمت  �أن ه��ذه 
للزعيم  �لتون�شي  �ل�شعب  ب��وف��اء 

هيئة للنظر يف د�شتورية �لقو�نني 
و�شتلغي هذ� �لقانون الأنه يتعار�س 

مع �لد�شتور، على حّد تعبريه.
�أن م���ب���د�أ ح��زب��ه هو  و����ش���دد ع��ل��ى 
�لقدمي  ال  ك���ان  �أي  �إق�����ش��اء  ���ش��د 
�الأح����ز�ب  �أن  مبيناً  �جل��دي��د،  وال 
�لتي تتم�شك بهذ� �لقانون تبحث 
�ملناف�شني من �حلر�ك  �إز�ح��ة  عن 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي، وه����ذ� م��وق��ف �شعف 
�أخ���الق���ي���اً، ح�شب  ول��ي�����س م��وق��ف��اً 

قوله.
م���ن ج��ه��ة �أخ�����رى، �أو����ش���ح رئي�س 

من �لتكامل و�ملرونة �لق�شوى يف 
�لتعامل على م�شتوى �حلدود. 

ن�شرته  ح����و�ر  يف  �ل�شب�شي  وق����ال 
�ل���������ش����روق يف ع���دده���ا  ���ش��ح��ي��ف��ة 
�ل�شادر �أم�س �الأحد، �أن حزبه �شد 
الأنه  ال  مبدئية  ناحية  من  �لعزل 
مي�����س م��ن��ه ب��اع��ت��ب��ار �ن���ه م���ن حق 
يف  ي�شاهم  �أن  تون�شي  مو�طن  ك��ّل 
م�شري�ً  لبالده،  �ل�شيا�شية  �حلياة 
يتمثل  ج��دي��د  معطى  وج���ود  �إىل 
ي�شمح  ال  �جلديد  �لد�شتور  �أن  يف 
���ش��ي��ك��ون هناك  ك��م��ا  ب���االإق�������ش���اء، 

و�أكد �ل�شب�شي ��شتعد�د ند�ء تون�س 
�ملمكنة،  �ل��ت��ح��ال��ف��ات  ك��ل  ل��در����ش��ة 
مع  متو��شل  ح��و�ر  بوجود  ُمفيد�ً 
�الأحز�ب �ملكونة لالحتاد من �أجل 
بعد  �الت���ف���اق  ي��ت��م  و�إن مل  ت��ون�����س 
بها  �شيدخلون  �لتي  �ل�شيغة  على 
�النتخابات وكذلك جبهة �الإنقاذ.

�أن  �إىل  �ل�����ش��ي��اق  ه����ذ�  يف  و�أ�����ش����ار 
ق����ر�ر�ً  �ت��خ��ذت  �ل�شعبية  �جل��ب��ه��ة 
للرئا�شة  مر�شحها  لها  يكون  ب��اأن 
قائاًل باأنه يرى باأنه من م�شلحة 
تكون  �أن  �النتخابات  وم�شد�قية 

ح���رك���ة ن�����د�ء ت��ون�����س �ن����ه مل يدع 
عرّب  �إمن��ا  �النتخابات  تاأجيل  �إىل 
�مل���ن���اخ �الأمني  ب����اأن  �ع���ت���ق���اده  ع���ن 
و�الجتماعي ال ي�شجع على تنظيم 
ح�شب  و�شفافة  نزيهة  �ن��ت��خ��اب��ات 
�إجر�ء  �أن  ُمبيناً  �لدولية،  �ملعايري 
�نتخابات ب�شكل �شريع وغري متاأن 

لي�س يف �شالح تون�س.
تنظيم  م���ع  �ن����ه  ب��ال��ق��ول  و�أردف 
�أق��رب وقت ممكن،  �النتخابات يف 
ل��ك��ن م��ن ن��اح��ي��ة �أخ����رى ي��ج��ب �أن 

تكون �لظروف منا�شبة لذلك.

مهدي جمعة يك�صف ح�صاد زيارته

هذا ما ا�شرتطته الواليات املتحدة لدعم تون�س!
ال�صب�صي : من حاولوا طم�ص اإجنازات بورقيبة وف�صخها من الذاكرة الوطنية تراجعوا اليوم واعرتفوا بدوره

�ل�شب�شي و�حلرب �ملفتوحة 
�شد �الق�شاء

�لزعيم �لتون�شي 
�حلبيب بورقيبه

�الختالف 
مع بورقيبه 

المينع 
من زيارة 
�شريحه

نداء تون�ص �صد اإق�صاء اأي كان.. ل القدمي ول اجلديد

تـــونـــ�ـــس تــ�ــشــعــى 
التوا�شل ـــادة  الإع
ـــا ـــوري ـــش � مـــــع   

املرزوقي  وحيدًا.. 
ــح  ــري ــش يـــــــزور �
بورقيبة الــزعــيــم 

القب�ص على خلية اإرهابية جنوب تون�ص 
انفجار قنبلة يدوية واإ�شابة 

�شخ�شني كانا ب�شدد �شنعها
•• الفجر - تون�ص:

�كرب  ث��اين  �مل��ن��ازل يف حمافظة �شفاق�س  ب��اأح��د  م��ن��زاًل  �نفجار �شخم  ه��ّز 
تيار�ً  �لتون�شية وعا�شمة �جلنوب، وذلك عندما كان طالبان يتبعان  �ملدن 
دينياً مت�شدد�ً ب�شدد �شنع قنبلة يدوية و ذلك ملا �نفجرت �ملو�د �لتي كانا 
�مل�شت�شفى حتت حر��شة م�شّددة. كما مّت  �إىل  ي�شتخدمانها وقد مّت نقلهما 

�إيقاف �شخ�س ثالث و�شاحبة �ملنزل �لتي قامت بكر�ئه لهما.
بالن�شبة  بليغة  كانت  بالطالبني  حلقت  �لتي  �الإ�شابات  �أن  م�شادر  وقالت 
وجهه  يف  �لعبوة  �نفجرت  �إذ  مبا�شرة  �إع��د�ده��ا  ب�شدد  ك��ان  �ل��ذي  للطالب 
ة على م�شتوى �ليدين وقد يخ�شرهما �أما  و�أحلقت به �أ�شر�ر� بليغة خا�شّ
�إ�شابته  زميله فيبدو �نه كان بعيد� عنه نوعا ما و�أ�شيب هو �الآخر ولكن 
�أي حالة وف��اة يف ه��ذه �حلادثة وك�شف  و�ن��ه مل ت�شّجل  �أق��ل خطورة علما 
م�شدر �أمني م�شوؤول �أن �أحد �ل�شبان �مل�شابني يف �النفجار هو �شاب عائد 

من �شوريا �أين تعلم كيفية �شنع �لقنابل �ليدوية. 
للحر�س  �ملخت�شة  �ل��وح��د�ت  �أن  �أم�س،  �لتون�شية  �لد�خلية  وز�رة  و�أعلنت 
�لوطني متكنت من �لقب�س على خلية تتكون من 8 عنا�شر تنتمي لتيار 
موؤ�ش�شات  ي�شتهدف  �إره��اب��ي  ملخطط  ُتعد  كانت  �ملحظور  �ل�شريعة  �أن�شار 
�لقب�س على  �إلقاء  ب��الغ لها خرب  �ل���وز�رة يف  و�أك��دت  حيوية يف �شفاق�س. 
تعر�س  حيث  تقليدية،  قنابل  �شنع  ب�شدد  ك��ان��ا  �شفاق�س  يف  عن�شرين 
�أحدهما �إىل �إ�شابات لدى �نفجار قنبلة. وحجزت �لوحد�ت �الأمنية كمية 

من مادة �الأمونير و�ملو�د �الأولية �مل�شتعملة يف عمليات �لتفجري.
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العدد  11065 بتاريخ  2013/4/7      
  اعالن ح�صور مدعى عليه بالن�صر

يف الدعوى 921 ل�صنة 2014
جمهول  كون�شولتن�س  دي��ز�ي��ن  �ن��د  �ركيتكتور  و�شركاه  باتلي  عليها/  �ملدعى  �ىل 
حمل �القامة مبا �ن �لدعية / لي�شور هومز )يو�شف  �حمد يو�شف �خلوري( قد 
�قامت �شدكم �لدعوى 921 ل�شنة 2014 �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم باخالء 
�ملاأجور �ملكتب رقم )401( مبنطقة �لرب�شاء �الوىل وت�شليمة له خالية و�شد�د ر�شوم 
بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  �عالنكم  �لق�شائية  �للجنة  وقررت  �لدعوى  وم�شاريف 
�لثامنة  �لق�شائية  �للجنة  �م��ام  4:30م  �ل�شاعة   2014/4/21 �ملو�فق  �الثنني  يوم 
وقد  �لدعوى  لنظر  دبي  بلدية  �ملركز مببنى  و�ملنعقدة مبقر  �البتد�ئية  بالد�ئرة 
�مرت بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�شر فانت مكلف باحل�شور 

�و من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت.
مركز ف�ش املنازعات اليجارية    

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد  11065 بتاريخ  2013/4/7      
                        مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر       

                               �ىل �ملدعي عليه/ديتيك�س كرو خلدمات �حلر��شة ���س.ذ.م.م جمهول حمل 
�القامة نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �دناه  وحددت �ملحكمة 

لها جل�شة يوم �خلمي�س 2014/4/17 �ل�شاعة 8:30 

�و  مذكر�ت  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  �و  باحل�شور  مكلفون  فانتم  لذ� 
و�مل�شاريف  �لر�شوم  �ىل  باال�شافة  �الق��ل  على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت 

و�حلكم م�شمول �ملعجل بال كفالة )علما بان �لدعوى تاأجلت �د�ريا( . 
رئي�ش ال�صعبة

  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
669/2014/13
665/2014/13
668/2014/13
667/2014/13

م
1
2
3
4

��شم �ملدعي
منري نور حممد 

�شهيد �هلل حممد م�شطفى
حممد �شالح �لدين حممد عبد�ل�شالم
خالد �حمد حممد نور �لدين �حمد

مبلغ �ملطالبة
8662 درهم �شامل تذكرة �لعودة
6625 درهم �شامل تذكرة �لعودة
8637 درهم �شامل تذكرة �لعودة
8338 درهم �شامل تذكرة �لعودة

العدد  11065 بتاريخ  2013/4/7      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/1741 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شركة موتايان للمقاوالت �س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 

�لدعوى  عليك  �ق���ام  ق��د  �لقا�شم  �ب��و  ميلون  حممد  �لتنفيذ/  ط��ال��ب  �ن  مب��ا 

�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 8002 درهم �ىل 

طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة باال�شافة �ىل مبلغ 419 درهم ر�شوم خلزينة 

�ملحكمة .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�ش ال�صعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11065 بتاريخ  2013/4/7      

     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2014/734 عمايل جزئي 

�ىل �ملدعى عليه: نور �لو�حة لالعمال �لتمديد�ت �ل�شحية �س.ذ.م.م جمهول 
حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /حممد ت��اج �ال���ش��الم رب �حل��ق ق��د �ق��ام عليك 
درهم   26694 وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  �ل��دع��وى 
و�لر�شوم و�مل�شاريف يف �ل�شكوى �لعمالية رقم )2014/166703( . 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�ش ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11065 بتاريخ  2013/4/7      

     مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2014/96 مدين جزئي    

�حمد  قانونا  ميثلها  ذ.م.م  �لبناء  و�دو�ت  عدد  لتجارة  �ل�شاجا  عليه:  �ملدعى  �ىل 
نا�شر حممد ياال جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /�شركة �المار�ت لالت�شاالت 
�ملتكاملة ) �س م ع(  وميثله: عبد�لعزيز عبد�هلل حممد عبد�هلل �حلمادي قد �قام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه مببلغ وقدره )20131.95 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ رفع 
لها جل�شة يوم  �الحد  �لتام. وح��ددت  �ل�شد�د  �لتام وحتى  �ل�شد�د  �لدعوى وحتى 
مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1.A.1 بالقاعة   ���س   8.30 �ل�شاعة    2014/4/20 �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 .  
ق�صم الق�صايا املدنية   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11065 بتاريخ  2013/4/7      
     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/100   مدين جزئي    
�لو�ثق  قانونا  وميثلها  ذ.م.م  �ل�شيار�ت  لتاأجري  �ل�شخرة  عليه:  �مل��دع��ى  �ىل 
جعفر حممد �مل��ك��ي جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /���ش��رك��ة �الم���ار�ت 
قد  �بوجريدة  ع��زب  حجاج  حممود  وميثله:  ع(   م  �س   ( �ملتكاملة  لالت�شاالت 
�قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملتنازع �شده بان يوؤدي للمتنازع 
مبلغ وقدره )5934.82 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف  و�تعاب �ملحاماه و�لفائدة 
�لقانوين بو�قع 12% من رفع دعوى وحتى متام �ل�شد�د. وحددت لها جل�شة يوم  
�الحد �ملو�فق 2014/4/20  �ل�شاعة 8.30 �س ب �لقاعة  ch1.A.1 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�ش الق�صم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11065 بتاريخ  2013/4/7      

     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2014/104   مدين جزئي    

عظيم  حممد  قانونا  وميثلها  ذ.م.م  للتجارة  ع��ازم  حممد  عليه:  �مل��دع��ى  �ىل 
عنايت علي جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /�شركة �المار�ت لالت�شاالت 
�ق��ام عليك  ق��د  �ب��وج��ري��دة  ع��زب  ع(  وميثله: حممود حجاج  م  ���س   ( �ملتكاملة 
مبلغ  للمتنازع  ي��وؤدي  ب��ان  �شده  �ملتنازع  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى 
�مل��ح��ام��اه و�لفائدة  وق���دره )31237.54 دره���م( و�ل��ر���ش��وم و�مل�����ش��اري��ف  و�ت��ع��اب 
�لقانوين بو�قع 12% من رفع دعوى وحتى متام �ل�شد�د. وحددت لها جل�شة يوم  
�الحد �ملو�فق 2014/4/20  �ل�شاعة 8.30 �س ب �لقاعة  ch1.A.1 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�ش الق�صم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11065 بتاريخ  2013/4/7      

     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2014/136   مدين جزئي    

�ىل �ملدعى عليه: �بوبكر بيكل كوتا كونو جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
/�شركة �الم��ار�ت لالت�شاالت �ملتكاملة ) �س م ع(  وميثله: حممود حجاج عزب 
�بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملتنازع �شده بان 
و�تعاب  و�مل�شاريف   و�لر�شوم  دره��م(   14068.98( وق��دره  مبلغ  للمتنازع  ي��وؤدي 
�ل�شد�د.  دع��وى وحتى مت��ام  رف��ع  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانوين  و�ل��ف��ائ��دة  �ملحاماه 
وحددت لها جل�شة يوم  �الحد �ملو�فق 2014/4/27  �ل�شاعة 8.30 �س ب �لقاعة  
ch1.A.1 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�ش الق�صم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11065 بتاريخ  2013/4/7      

اعالن احل�صور بالن�صر    
 رقم الدعوى  2014/1842 ايجارات  

بناء على �حلكم �ل�شادر من �لد�ئرة �البتد�ئية )�للجنة �ل�شاد�شة( يف �لدعوى )2014/1842( 
فانه  هيموك  جنوى  عليه/  �ملدعى  باعالن   )2014/4/2( بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  �يجار�ت 
�ملدعى  )�ل���ز�م  �ل��دع��وى قبلكم بطلب  �ق��ام  ق��د  �لوطني   �بوظبي  بنك  �مل��دع��ى/  ب��ان  نعلمكم 
�ملاأجور وت�شليمه للمدعي خاليا من �ل�شو�غل + �شد�د بدل �اليجار من �لفرة  عليه باخالء 
2014/1/10 وحتى تاريخ 2014/3/10 مبلغ )13333 درهم( وما يت�شجد حتى �الخالء �لفعلي 
مع �لز�مها بتقدمي بر�ءة ذمة للعني �ملوؤجرة من د�ئرة �ملياه و�لكهرباء بدبي + �لز�م �ملدعى 
عليها ب�شد�د كافة ر�شوم وم�شاريف �لدعوى( و�لتي �شتنظر بجل�شة ) 2014/4/9( يوم �الربعاء 
�ل�شاعة )4.30( مبقر �ملركز يف مبنى بلدية دبي فعليه يرجى منكم �حل�شور وتقدمي ما لديكم 

من دفاع �و م�شتند�ت.   وعليه فان �للجنة �شوف تتخذ كافة �الجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة.
مركز ف�ش املنازعات اليجارية    

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد  11065 بتاريخ 2014/4/7    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2014/19 ك.ع.د
عجمان:�ل�شيد/  و�لت�شديقات-  �ل��ع��دل  �لكاتب  ب���اد�رة  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  ت��ق��دم   
�لت�شديق  وطلب  �الم��ار�ت  �جلن�شية:  �لعو�شي  �لعبدول  عبدول  عقيل  �بر�هيم  خليل 
الغذائية  املواد  لتجارة  )�صامينه  �لتجاري  �ال�شم  يف  :تنازل  يت�شمن  حم��رر  على 
برقم  عجمان   يف  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ���رة  م��ن  و�ملرخ�شة  والفواكه(  واخل�صار 
�مللف )59305( �ىل �ل�شيد: �حمد حمفوظ �حمد ر��شد �ل�شحي �جلن�شية: �مار�تي ليكن 
معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر 

�ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.   
الكاتب العدل   

مبكتب دار الق�صاء بعجمان                                    

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  11065 بتاريخ 2014/4/7    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2014/11 ك.ع.د
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/ 
حممد �شبحي حممد �حلمر�ن �جلن�شية: �المار�ت وطلب �لت�شديق على حمرر 
يت�شمن :تنازل يف �ال�شم �لتجاري )اجلودة العالية لغ�صيل ال�صيارات( و�ملرخ�شة 
�ل�شيد:  �ىل   )64102( �مللف  برقم  عجمان   يف  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ��رة  من 
�حمد حممد علي مبارك �جلنيبي �جلن�شية: �الم��ار�ت ليكن معلوما للجميع 
بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور 

بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.   
الكاتب العدل   

مبكتب دار الق�صاء بعجمان                                    

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  11065 بتاريخ 2014/4/7    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2014/311 ك.ع.غ
و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/  �لعدل  �لكاتب  ب��اد�رة  �لعدل  �لكاتب  �نا  �يل  تقدم   
�لت�شديق  وطلب  �الم���ار�ت  �جلن�شية:  �لنعيمي  ر��شد  بن  نا�شر  بن  �ل�شيج/حمد 
املواد  لتجارة  املدينة  )تالل  �لتجاري  �ال���ش��م  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن  حم��رر  على 
الغذائية(   و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف 
�بر�هيم  �ل�شيد:  �ىل  بعجمان  و�ل�شناعة  �لتجارة  غرفة  ل��دى  و�مل�شجل   )42580(
��شماعيل حممد خمي�س �حلو�شني �جلن�شية: �الم��ار�ت ليكن معلوما للجميع بان 
بعد  �ملذكور  �ملحرر  يف  �ل�شاأن  ذوي  على  بالت�شديق  �شيقوم  بعجمان  �لعدل  �لكاتب 

�نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                    

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  11065 بتاريخ 2014/4/7    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2014/135 ك.ع.غ

عجمان:�ل�شيد/  و�لت�شديقات-  �ل��ع��دل  �لكاتب  ب���اد�رة  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  ت��ق��دم   
يون�س  �ل�شيد/حممد  �الم���ار�ت  �جلن�شية:  �حلو�شني  حممد  حيدر  عبا�س  ��شماعيل 
كوجنو  ك��و���ش��ان��ا  �ل��دي��ن  ���ش��ه��ار  �ل�����ش��ي��د/  �ل��ه��ن��د  �جلن�شية:  عبد�للطيف  عبد�للطيف 
�لت�شديق على حمرر يت�شمن :ف�شخ عقد �شر�كه وت�شفيه يف  �لهند وطلب  �جلن�شية: 
�ال�شم �لتجاري )ال�صيالين لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م(   و�ملرخ�شة من د�ئرة 
�لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف )65110( و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة 
و�ل�شناعة بعجمان ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق 
على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.   

الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                    

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  11065 بتاريخ 2014/4/7    
  اعالن بالن�صر

رقم �ملرجع :540     
 ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ عبد�للطيف �ر�كابر�مبيل هندي �جلن�شية 
للخياطة  يف/�لرفاع   %100 �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
�ال�شالم  �م��ني  �ل�شيد/  �ىل  وذل��ك   )627605( رق��م  رخ�شة  مبوجب  و�لتطريز 
بن �بو �حل�شني بنغايل �جلن�شية وعمال لن�س �ملادة )16( فقره 3 من �لقانون 
�الحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان �لكاتب �لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر هذ� 
�العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق على �الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني 
من تاريخ هذ� �الع��الن فمن لديه �ي �عر��س حيال ذلك تقدمي طلب لدى 

مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
مكتب الكاتب العدل 

دائرة التنمية القت�صادية- ال�صارقة

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  11065 بتاريخ   2014/4/7     
            اعالن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى 197 /2014 ح نف�ش- م ر -ب- ع ن

عليه:   مدعي  �الردن  �جلن�شية:  �بووطفه  حممد  حممود  �بت�شام  مدعي/   
 + طالق  �لدعوى:  مو�شوع  فل�شطني  �جلن�شية:  وطفه  �بو  عبد�هلل  �شامي 
وطفه  �بو  عبد�هلل  �شامي  �عالنه/  �ملطلوب  �البناء  ح�شانة   + �شد�ق  موؤخر 
باالقامة مع  �ما  �ملدعى عليه  �جلن�شية: فل�شطني  عنو�نه: العالن والنذ�ر 
زوجته �و نقلها �و طالقها ن�شر� حيث �ن �ملدعي قام �لدعوى �ملذكورة �عاله 
لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/4/20 �ملو�فق  �الحد  يوم  �ملحكمة  وحددت 
ب� حمكمة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  باحل�شور  فانت مكلف 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لكائنة  �البتد�ئية-  �لعني 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر 

�لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2014/4/1  
الحوال ال�صخ�صية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي (دائرة الق�صاء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11065 بتاريخ   2014/4/7     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم (2013/1164 ت عام- م ر-ت- ع ن  )
طالب �لتنفيذ/ كرمي حممد �بر�هيم �جلن�شية: �فغان�شتان �ملنفذ �شده : خيال 
حممد موجهال باز �جلن�شية: باك�شتان �ملطلوب �عالنه / خيال حممد موجهال 
باز �جلن�شية: باك�شتان عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
�ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/1228 مد جز-م ر-ب- ع ن  وحدد 
�لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2014/4/24 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  جل�شة  لنظره 
فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الوىل باد�رة �لتنفيذ-�لعني  �لكائنة باملقر 
�لرئي�شي   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد ل�شد�د مبلغ 2000 درهم + 100 درهم 

+ 200 درهم ر�شوم �لتنفيذ  تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
   قلم التنفيذ العام                                                                                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  11065 بتاريخ   2014/4/7     
             اعالن حكم يف الدعوى  التجارية الكلية رقم 2014/50 

�ىل �ملدعى عليه: مر�د علي �شم�س �لدين عبد�هلل �لبلو�شي �جلن�شية: �المار�ت  
�لعنو�ن: بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى 
�لغافري  حميد  مبارك  �شعيد  �حمد  �ملدعي:  ل�شالح  �عاله  بالرقم  �ملذكورة 
�جلن�شية: �المار�ت حكمت �ملحكمة مبثابة ح�شوري بالز�م �ملدعى عليه بان 
قيمة  درهم  �لف  وخم�شون  مائتان   )250.000( قدره  مبلغا  للمدعي  يوؤدي 
مب�شاريف  �لزمته  كا  باال�شباب  �ملبني  �لنحو  على  �لدعوى  مو�شع  �ل�شيك 
�لدعوى ور�شومها ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل �تعاب حماماه حكما قابال 
�ملو�فق 2014/3/18  �لثالثاء  �ليوم  �عتبار� من  يوما   30 لال�شتئناف  خالل 

لت�شلمك هذ� �مل�شتند.
القا�صي/ حممد كامل اجلندي 

   امارة ابوظبي (دائرة الق�صاء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11065 بتاريخ   2014/4/7     
             بالدعوى رقم 2013/4121 جتاري كلي - ال�صارقة 

�ىل �ملدعى عليه �الول/ ر�شا مقيمي ��شل �ملدعي عليه �لثالث/ �شيد �مري �شيامك 
مقيمي ��شل نحيطكم علما �نه مت �نتد�بنا خبري� ح�شابيا بالق�شية �عاله و�ملرفوعة 
ميثلكم  من  �و  مكلفني  فانتم  وعليه  ��شل  مقيمي  �شا�شان  �مري  �شيد  من  �شدكم 
 2014/4/15 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  عقده  �ملقرر  �خلربة  �جتماع  بح�شور  قانونا 
�ل�شاعة �ل�شاد�شة و�لن�شف م�شاء وذلك مبكتب �خلبري �ملنتدب �لكائن دبي - �شارع 
�ل�شيخ ز�يد - مقابل حمطة مرو �خلليج �لتجاري - �المار�ت للعطالت - بري�شم 
 )805( رقم  مكتب   - �لثامن  �لطابق  �حل�شابات  لتدقيق  �لتخطيط  مكتب   - تاور 
يرجى �حل�شور باملوعد و�ملكان و�ح�شار �مل�شتند�ت �ملوؤدية لدفاعكم بالدعوى علما 
بانه يف حال تخلفكم عن �حل�شور فان �خلربة �شتبا�شر �عمالها وفقا لل�شالحيات 

�ملخولة لها قانونا لال�شتف�شار �الت�شال ب��� 04/4341111
اخلبري احل�صابي /احمد علي احلو�صني

اإعالن للح�صور امام اخلربة

العدد  11065 بتاريخ   2014/4/7     
             يف الدعوى رقم 2014/19 مدين جزئي - بني يا�ش 

�ىل �ملدعى عليه /�شركة ن�شر �ل�شام للمقاوالت بناء على �حلكم �لتمهيدي �ل�شادر 

كخبري  بانتد�بنا  وذلك   2014/3/19 بتاريخ  �البتد�ئية  يا�س  بني  حمكمة  من 

يوم  خربة  جل�شة  حتديد  مت  بانه  نخطركم  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  يف  ح�شابي 

�الحد �ملو�فق 2014/4/13 يف متام �ل�شاعة �لثانية و�لن�شف ظهر� وذلك مبقر �د�رة 

و�ملكان  باملوعد  و�حل�شور  �لتقيد  يرجى  وعليه  �ملرور  �شارع   - بابوظبي  �خلرب�ء 

بانه يف حال  �مل�شتند�ت �خلا�شة بالدعوى علما  �ملحددين �عاله مع �ح�شار كافة 

عدم �حل�شور �شوف يتم تقدمي �لتقرير على �شوء �مل�شتند�ت �ملتوفرة لدينا

اخلبري املنتدب/عمرو الطحاوي

 اعالن مدعى عليه بالن�صر
لجتماع خربة

العدد  11065 بتاريخ   2014/4/7     
             اعالن حكم يف الدعوى رقم 2014/71 

م�شر   �جلن�شية:  هبولة  حممد  �بر�هيم  خديجة  عليه:  �ملدعى  �ىل   
�لعنو�ن: بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2014/3/26 قد حكمت عليك 
هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح �ملدعي: عادل 
�ملحكمة مبثابة �حل�شوري  ند� �جلن�شية: م�شر حكمت  جوهري علي 
بالز�م �ملدعى عليها بااللتحاق ببيت زوجها �ملدعى و�لدخول يف طاعته 
حكما  بامل�شروفات  و�لز�مها  �شرعي  ملربر  �و  باذنه  �ال  تغادرة  ال  و�ن 
�ملو�فق  �ليوم �خلمي�س  �عتبار� من  قابال لال�شتئناف  خالل 30 يوما 

2014/2/18 لت�شلمك هذ� �مل�شتند.
القا�صي/ امري مطاوع

   امارة ابوظبي (دائرة الق�صاء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11065 بتاريخ 2014/4/7    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2014/312 ك.ع.غ
و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/  �لعدل  �لكاتب  ب��اد�رة  �لعدل  �لكاتب  �نا  �يل  تقدم   
على  �لت�شديق  وط��ل��ب  �الم����ار�ت  �جلن�شية:  �لغفلي  �شيف  خلفان  حممد  م�شبح 
و�ملرخ�شة  املباين(  ل�صيانة  )النهدة  �لتجاري  �ال�شم  يف  :تنازل  يت�شمن  حمرر 
من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف )29993( و�مل�شجل لدى 
حممد  ح�شن  حممد  عبد�لرحمن  �ل�شيد:  �ىل  بعجمان  و�ل�شناعة  �لتجارة  غرفة 
�ملهزع �جلن�شية: �المار�ت ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم 
بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر 

هذ� �العالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                    

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  11065 بتاريخ 2014/4/7    

   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2013/1113 جتاري كلي

�ن  حيث  ذ.م.م  �ل�شفن  و�شيانة  و�ل�شحن  للمالحة  عليه:/�لغو��س  �ملدعى  �ىل 
�ملدعية: دهبا�شي �لهند�شيه قد �قام عليك �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله لدى هذه 
�ملحكمة وتطالب فيها بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 107.280 درهم 
�ل�شد�د  �ملطالبة وحتى متام  تاريخ  �لفائدة بو�قع 12% �شنويا من  باال�شافة �ىل 
باال�شافة للر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماه . لذلك يقت�شي ح�شورك 
�لثامنة  �ل�شاعة  متام  يف  �لثانية(  �لكلية  �لتجارية  )�لد�ئرة  �ملحكمة  هذه  �مام 
و�لن�شف من يوم 2014/5/7 وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديكم من 
بينات ويف حال تخلفكم عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنكم يف �لوقت �ملحدد 

فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابكم.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  11065 بتاريخ   2014/4/7     

  اعـــــــــالن تغيري ا�صم
تقدم �لينا �ملو�طن /عبداحلميد عبداهلل حممد ح�صني 
ق�شم  �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  �ىل  بطلب  احلمادي 

�لتوثيقات بتغيري ��شمه من )عبد�حلميد( �ىل )حميد(  
باملحكمة  �ملذكور  �لق�شم  �ىل  به  يتقدم  �عر��س  لديه  فمن 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر �العالن .
امل�صت�صار/ عبدالودود  اأحمد حممد
قا�صي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

   امارة ابوظبي (دائرة الق�صاء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  11065 بتاريخ   2014/4/7     

  اعـــــــــالن تغيري ا�صم
تقدم �ملو�طن /فريد عبداهلل عو�ص علي باروي�ص بطلب 
�ىل حمكمة �بوظبي �البتد�ئية ق�شم �لتوثيقات بتغيري ��شمه 

من )فريد( �ىل )حمد( .
باملحكمة  �ملذكور  �لق�شم  �ىل  به  يتقدم  �عر��س  لديه  فمن 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر �العالن .
امل�صت�صار/ عبدالودود  اأحمد حممد
قا�صي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

   امارة ابوظبي (دائرة الق�صاء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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�لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل  دبي  نادي  تعقد مبقر 
 24 �لقفال  ل�شباق  �ملنظمة  �للجنة  �جتماع  �ليوم 
لل�شفن �ل�شر�عية �ملحلية 60 قدما �لذي يقام بدعم 
ورعاية كرمية من �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل 
مكتوم نائب حاكم دبي وزير �ملالية وينطلق يف 17 
مايو �ملقبل وينطلق �حلدث �لذي يتوقع �أن ي�شجل 
100 حممل من جزيرة �شري  �أك��رث من  م�شاركة 
بونعري �لتي تعترب الأهل �ملنطقة يف �ملا�شي حمطة 
رحالت  م��ن  �ل�شاحل  �إىل  �ل��ع��ودة  ط��ري��ق  يف  مهمة 
�لغو�س . ومتتد م�شافة �ل�شباق �إىل �أكرث من 52 
ميال بحريا و�شوال �إىل �شو�طئ دبي قبالة فندق برج 
ليكون  قبل عامني  �عتمد  �ل��ذي  �ملكان  وهو  �لعرب 
حمطة �خلتام. وياأتي �نعقاد �الجتماع �الأول للجنة 
النطالقة  �مل��ب��ك��رة  �لتح�شري�ت  �إط���ار  يف  �ملنظمة 

�حل���دث �ل��ك��ب��ري ب��ع��د م��و�ف��ق��ة �شمو ر�ع���ي �حلدث 
ويتطلع   . لذلك  ومباركته  �النطالقة  موعد  على 

جمل�س �إد�رة نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية 
يف م��و����ش��ل��ة �ل��ن��ج��اح �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي �مل�����ش��ه��ود و�ل���ذي 
 1991 عام  �الأوىل  �نطالقته  منذ  للحدث  حتقق 
ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  من  وم��ب��ادرة  بفكرة 
�ل�شباق  �لبي�شاء ور�عي  �آل مكتوم �شاحب �الأي��ادي 
�لكبري و�لذي �أ�شهم باآر�ئه وتوجيهاته �مل�شتمرة يف 
�ملحافظة على �لتظاهرة وتطورها من عام �إىل �آخر 
حتى �شارت من �أهم �لفعاليات �لريا�شية �لبحرية 
على �الإطالق و�لعر�س �لكبري �لذي ينتظره ع�شاق 
�لر�ث �لبحري وحمبيه يف �ملنطقة.  ودعت �للجنة 
و�ملوؤ�ش�شات  �حل��ك��وم��ي��ة  �ل���دو�ئ���ر  ج��م��ي��ع  �مل��ن��ظ��م��ة 
�إىل �الجتماع  تنظيم �حلدث  �مل�شاهمة يف  �لوطنية 
باحلدث  �ملتعلقة  �الأم����ور  ك��ل  لبحث  غ��د�  �مل��رت��ق��ب 
ل��ل��ق��و�ت �مل�شلحة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  �مل��رت��ق��ب وه���ي 

قيادة  و�ل�شو�حل  �حليوية  �ملن�شات  حماية  وج��ه��از 
دبي  ل�شرطة  �لعامة  و�لقيادة  �لر�بع-دبي  �ل�شرب 
�ل�شارقة  ل�شرطة  �لعامة  و�لقيادة  �إد�رتها  مبختلف 
و�الإد�رة �لعامة للدفاع �ملدين دبي ود�ئرة �ل�شياحة 
و�ملو��شالت  �ل��ط��رق  �ل��ت��ج��اري وه��ي��ئ��ة  و�ل��ت�����ش��وي��ق 
لالإعالم ممثلة  دبي  وموؤ�ش�شة  دبي  وبلدية  دبي  يف 
�لد�ئم  �الإعالمي  �ل�شريك  �لريا�شية  دبي  قناة  يف 

و�ل���ن���اق���ل �حل�������ش���ري ل��ل�����ش��ب��اق وم��وؤ���ش�����ش��ة دبي 
يبحث  �أن  �ملنتظر  وم��ن  �الإ���ش��ع��اف.  خلدمات 

�الجتماع غد� �لذي يعقد بح�شور �شعادة 
�للو�ء �حمد حممد بن ثاين رئي�س 

�لدويل  دب��ي  ن���ادي  �إد�رة  جمل�س 
وممثلي  �ل��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات 

�ملتعلقة  �الأم���ور  ك��ل  �ملتعاونة  و�ملوؤ�ش�شات  �لهيئات 
�ملبا�شر  �لتن�شيق  خ���الل  م��ن  وتنظيمه  ب��ال�����ش��ب��اق 
ومعرفة كل �ملتطلبات من �جل جتهيزها قبل وقت 

كاف من �نطالقة �حلدث يف �ملوعد �ملحدد وهو 17 
مايو �ملقبل. 

تتويج نعمة بلقب الن�شخة الثالثة لبطولة العني 
لالأحياء ال�شكنية ل�شباعيات كرة القدم

اليوم.. انطالق مواجهات الدور الثاين 
لبطولة اأبوظبي لالأحياء ال�شكنية

�لعني  لبطولة  �لثالثة  �لن�شخة  بلقب  نعمة  ف��ري��ق  ت��وج 
�ملبار�ة  يف  بفوزه  �لقدم  كرة  ل�شباعيات  �ل�شكنية  لالأحياء 
دون  نظيف  ب��ه��دف  �جل��اه��ل��ي  قلعة  ف��ري��ق  ع��ل��ى  �لنهائية 
�جلامعة  ملعب  �الول  �أم�����س  �شهدها  �ل��ت��ي  �مل��ب��ار�ة  يف  رد 
مدى  على  �أقيمت  �لتي  �لبطولة  ختام  يف  �لعني  مبدينة 
�شهرين مب�شاركة 32 فريقا حتت �إ�شر�ف وتنظيم جمل�س 
�ب��وظ��ب��ي �ل��ري��ا���ش��ي وب��ال��ت��ع��اون م��ع ب��ل��دي��ة �ل��ع��ني ونادي 
�ملن�شوري  فا�شل  �خلتامي  �ليوم  ح�شر  �لريا�شي.  �لعني 
�لريا�شي  �بوظبي  �لنوعية مبجل�س  �لريا�شة  �إد�رة  مدير 
و�شامل مغري �لعميمي مدير �إد�رة خدمة �ملجتمع يف بلدية 
�لعني وجابر �جلابري رئي�س ق�شم �ندية �ملجتمع مبجل�س 
�مل�شاركة  �ل��ف��رق  �ل��ري��ا���ش��ي �ىل ج��ان��ب مم��ث��ل��ي  �ب��وظ��ب��ي 
يف �ل��ب��ط��ول��ة. وجن���ح ف��ري��ق ����ش��ود �ل��ي��ح��ر م��ن �ل��ف��وز على 
�لوقت  نهاية  بعد   )1-3( �لرجيح  بركالت  مزيد  فريق 
�الأ�شلي بالتعادل �اليجابي بهدف لهدف ، ليح�شد �ملركز 
�لثالث، فيما �شهدت �ملبار�ة �لنهائية م�شتوى فني متقدم 
بقلعة  نعمة  جمع  �ل��ذي  �لنهائي  �للقاء  ط��ريف  جانب  من 
�لتو�يل  على  �لثالثة  للمرة  �حل��ظ  عانده  �ل��ذي  �جلاهلي 
�لتي ي�شل بها �لفريق �ىل �لنهائي ومل يح�شل على �للقب 
�لذي ذهب للبطل �جلديد نعمة ، بعد �ن �شبق �ليه فريق 
�ل�شيخ ز�يد بن طحنون بطل �لن�شخة �الأوىل و��شود �ليحر 

بطل �لن�شخة �لثانية .
و�شامل  �ملن�شوري  فا�شل  م��ن  ك��ل  ق��ام  �لبطولة  ختام  ويف 
م��غ��ري �ل��ع��م��ي��م��ي وج���اب���ر �جل���اب���ري ب��ت��ت��وي��ج ف��ري��ق نعمة 
�مليد�ليات  وتقدمي  �لبطولة  وبكاأ�س  �لذهبية  بامليد�ليات 
�لف�شية لفريق قلعة �جلاهلي و�لربونزية ال�شود �ليحر ، 
كما مت تكرمي �لكادر �لتحكيمي و�للجان �ملنظمة و�مل�شرفة 
على تنظيم �لبطولة �لتي �أقيمت يف �شوء خطط جمل�س 
�لريا�شي  �لتو��شل  لتعزيز  �ل�شاعية  �لريا�شي  �بوظبي 
�ل�شكنية  �الأحياء  ريا�شة  وتفعيل  �ملجتمعية  �لبطوالت  يف 
�لنهج  �ل�شباب على ممار�شة  �الإمكانيات حلث  كل  وتوفري 
�لريا�شي �ل�شليم ، وذلك بالتعاون مع بلدية �لعني ونادي 
�ملن�شوري  فا�شل  �ل�شيد  هناأ  جهته  من  �لريا�شي.  �لعني 

�لريا�شي  �بوظبي  �لنوعية مبجل�س  �لريا�شة  �إد�رة  مدير 
�مل�شاركة  �لفرق  �للقب وجميع  على  بح�شوله  نعمة  فريق 
�ل�شكنية  ل��الأح��ي��اء  �ل��ع��ني  ل��ب��ط��ول��ة  �ل��ث��ال��ث��ة  �لن�شخة  يف 
وتفاعلهم  للحدث  �إث��ر�ءه��م  على  �ل��ق��دم  ك��رة  ل�شباعيات 
لتفعيل  �لريا�شي  �بوظبي  جمل�س  وب��ر�م��ج  م��ب��ادر�ت  مع 
�لريا�شة �ملجتمعية و�إحياء دور بطوالت �الأحياء �ل�شكنية 
و�لفعاليات  �الح��د�ث  مقدمة  �ىل  بها  و�لعودة  جديد  من 
�لتي  �لكبرية  �مل�شاركة  �ن  موؤكد�   ، �لريا�شية  �ل�شاحة  يف 
مدينة  يف  �ل�شكنية  للقطاعات  �ل�شبابية  �ل��ف��رق  �شجلتها 
�مل�شاركني  ، يعزز من جناحاتها مبا يخدم تطلعات  �لعني 
، ويرجم �أهد�فها �لتي �نبثقت منها ، م�شري� �ن جمل�س 
�ب���وظ���ب���ي �ل���ري���ا����ش���ي وخ��ط��ط��ه �ال���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة تهدف 
و�مل�شاريع  بالرب�مج  �ملجتمع  و�شر�ئح  فئات  جميع  لدعم 
و�خل���ط���و�ت �ل��ري��ا���ش��ي��ة �ل��ط��احم��ة ل��ت��وف��ري م��ن��اخ ريا�شي 
مالئم يعمل على حتقيق جناحات وتقدم بريا�شة �بوظبي 
�لعني  مدينة  لبلدية  بال�شكر  متقدما   ، و��شعة  �آف��اق  نحو 
�لكبرية  جهودهم  على  و�لثقايف  �لريا�شي  �لعني  ولنادي 
�لتي �أثمرت عن جناح جديد للبطولة، وعزز دورها يف دعم 

�لقطاع �ل�شبابي.
�إد�رة خدمة  �ل��ع��م��ي��م��ي م��دي��ر  ���ش��امل م��غ��ري  ����ش��اد  ب����دوره 
با�شتمر�رية بطولة �لعني  �ملجتمع يف بلدية مدينة �لعني 
يخدم  مبا   ، �لتو�يل  على  �لثالث  للعام  �ل�شكنية  لالأحياء 
 ، �ل��ع��ني  مدينة  يف  �ل�شباب  �شريحة  وط��م��وح��ات  تطلعات 
موؤكد� �ن �لبطولة و��شلت عطاء�تها ودورها �لبناء �لذي 
من  ��شهمته  وم��ا  �الأوىل  �لن�شخة  �ن��ط��الق  منذ  �تخذته 
و�ل�شلوك  �جليدة  �لريا�شية  و�ملمار�شات  �ملفاهيم  تر�شيخ 
�ملجتمع  يف  �ل�شباب  ل�شريحة  �لفاعل  و�ل���دور  �الأخ��الق��ي 
�ىل جانب �الإ�شهامات �لتي قطعتها �لبطولة و�لتي كر�شت 
�ل�شبابية،  للفرق  �لر�ئعة  و�لتطلعات  �حل�شاري  �لتناف�س 
�لريا�شي  �بوظبي  جمل�س  مع  �مل�شرك  بالتعاون  م�شيد� 
�ىل   ، �ل�شبابية  �لريا�شية  دعم �حلركة  �لريادي يف  ودوره 
يف  �لثقايف  �لريا�شي  �لعني  لنادي  �ملميزة  �جلهود  جانب 

جناح �لبطولة .

�ليوم  م�شاء  و�ل�شهامة  �ل�شاخمة  ملعب  ي�شت�شيف 
�الث���ن���ني يف �أب��وظ��ب��ي �أرب�����ع م��و�ج��ه��ات ن���اري���ة �شمن 
لالأحياء  �بوظبي  لبطولة  �الأوىل  �لن�شخة  مناف�شات 
�ل�شكنية ل�شباعيات كرة �لقدم �لتي تقام �شمن بر�مج 
�ت��ف��اق��ي��ة �ل��ت��ع��اون و�ل�����ش��ر�ك��ة ب��ني جم��ل�����س �بوظبي 
لتنمية  و�لطاحمة  �بوظبي  وبلدية مدينة  �لريا�شي 
دور �لبطوالت �ملجتمعية وتعزيز �لتفاعل بني �لفرق 

�ل�شبابية باملمار�شات �لريا�شية �اليجابية .
وتقام يف �خلام�شة و�لن�شف و�ل�شابعة م�شاء مبار�تني 
�ل�شهامة بطل  �الأوىل بني  �ل�شاخمة جتمع  يف ملعب 
بطل  يا�س  وبني  نقاط   7 بر�شيد  �لثانية  �ملجموعة 
يلتقي  ح��ني  يف   ، �لر�شيد  بنف�س  �لثالثة  �ملجموعة 
مع  �الأوىل  �ملجموعة  ثاين  �ل�شو�مخ  �لثانية  باملبار�ة 
�لتوقيت  وبنف�س   ، �لثانية  �ملجموعة  ث��اين  �لكر�مة 
�بوظبي  بو�بة  فريقي  يلتقي  �ل�شهامة  ملعب  وعلى 
�لباهية  مع  نقاط   7 بر�شيد  �الأوىل  �ملجموعة  بطل 
بطل �ملجموعة �لر�بعة بر�شيد 9 نقاط ، فيما جتمع 
�ملو�جهة �لر�بعة بني �لبطني بطل �ملجموعة �خلام�شة 
بر�شيد 7 نقاط مع �ملركزية ثاين �ملجموعة �لثالثة 

بر�شيد 6 نقاط .
�أبوظبي  �ل��ب��ط��ول��ة ���ش��م��ن م�����ش��اع��ي جم��ل�����س  وت���اأت���ي 
�لريا�شي وبالتعاون مع �شريكه بلدية مدينة �بوظبي 
لت�شجيع �ملمار�شة �لريا�شية و�إ�شاعة �الأجو�ء �ملنا�شبة 

�لريا�شية  �لفعاليات  يف  �ملجتمعية  �مل�شاركة  لتعزيز 
وتنمية  �ل�شحية  �ل��ت��وع��ي��ة  حت��ق��ي��ق  يف  ت�شهم  �ل��ت��ي 
با�شتثمار  �هتمامها  جانب  �ىل  �لريا�شية،  �لثقافة 
�لبطوالت  الإق���ام���ة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  و�مل��ن�����ش��ات  �مل���الع���ب 
ب��ني فرق  �ل��ن�����ش��اط��ات  لتفعيل  �ل��ه��ادف��ة  و�مل��ن��ا���ش��ب��ات 
كن�شاط  و�ع��ت��م��اده��ا  �ل�شكنية،  و�ل��ق��ط��اع��ات  �الأح��ي��اء 
�ملمار�شات  ع��ل��ى  �ل�����ش��ب��اب  وح����ث  ل��ت�����ش��ج��ي��ع  ���ش��ن��وي 

�اليجابية و�البتعاد عن �ملمار�شات �خلاطئة .
كما تقام �لبطولة بالتعاون مع �لقيادة �لعامة ل�شرطة 
وم�شت�شفى  �ملجتمعية  ب��ال�����ش��رط��ة  مم��ث��ل��ة  �ب��وظ��ب��ي 
�بوظبي  يونفري�شال ون��ادي تر�ث �الم��ار�ت وجمل�س 

للتخطيط �لعمر�ين و�ملدر�شة �المريكية �لدولية.
و�شهدت �لبطولة م�شاركة 20 فريقا مت توزيعهم على 
خم�س جمموعات وتاأهل بطل كل جمموعة �ىل جانب 
�أف�شل ثالث فرق �حتلت �ملركز �لثاين �ىل دور �لربع 
�لرب�مج  مقدمة  يف  ج��اءت  �لتي  �لبطولة  من  نهائي 
�لريا�شية �شمن �تفاقية �لتعاون و�ل�شر�كة مع بلدية 
�ل�شبابية  للفرق  �شكلت حمطة مهمة  و�لتي  �بوظبي 
يف مدينة �بوظبي وو�حدة من �مللتقيات �لهادفة �لتي 
يحر�س جمل�س �بوظبي �لريا�شي على دعمها وتعزيز 
ور�شالته  خططه  من  �نطالقا   ، �ملجتمع  يف  مكانتها 
�لهادفة لتقدمي �أهم �لبطوالت و�مل�شابقات و�الأن�شطة 

�لتي تلبي تطلعات وطموحات جمتمع �بوظبي .

دبي البحري يبداأ ا�شتعداداته مللحمة القفال 24 
لل�شفن ال�شراعية املحلية 60 قدمًا 

�لعا�شمة  ت�شت�شيفه  �ل��ذي   2014 �ملا�شي  للدوري  �لدوحة  لقاء  �شي�شهد 
�لقطرية يف �لتا�شع من مايو �ملقبل عودة قوية للنجم �لكيني د�فيد رودي�شا 
و�شي�شجل  م.   800 ل�شباق  �لعاملي  �لقيا�شي  �لرقم  وحامل  �الأوملبي  �لبطل 
لطريق  �لعودة  عن  بحثاً  �لقطرية  �لعا�شمة  يف  له  م�شاركة  �شابع  رودي�شا 
مناف�شات  معظم  عن  �لركبة  يف  �إ�شابة  �بعدته  �أن  بعد  �أخ��رى  مرة  �لتتويج 
�ملو�شم �ملا�شي �لذي مل يخ�س �شوى �شباقني يف بد�يته. ويقول �لنجم �لكيني 
�لذي فاز بال�شباق يف �لدوحة �ربع مر�ت �شابقة بالطبع كنت م�شاباً �ملو�شم 
��شتعادة  �أج��ل  بجد من  ولكنني عملت  ل��الآم��ال،  �الأم��ر خميباً  ك��ان  �ملا�شي، 
لياقتي و�شحتي مرة �أخ��رى، و�نتظر ب�شغف م�شاركتي يف �شباق 800 م يف 
�لدوحة مرة �أخرى.  غالبية �جلمهور يف لقاء �لدوحة �شيكون تركيزهم على 

�لذي  بر�شم  �لقطري معتز عي�شى  �لنجم  ب�شغف وهو  ينتظرونه  �آخر  جنم 
�أ�شبح قبل �أ�شابيع قليلة بطاًل للعامل يف �لوثب �لعايل د�خل �ل�شاالت. وقال 
�لدوحة،  لقاء  م�شاركتني يف  خ��الل  �لفوز  قبل  يحقق من  �ل��ذي مل  بر�شم، 
د�ئماً �أعمل على تقدمي �أف�شل ما لدي، فاأنا يف مدينتي، وعائلتي و�أ�شدقائي 
متو�جدين هنا، وبالتايل عليك د�ئماً بذل ق�شارى جهدك، �متنى ت�شجيل 
تاأكيد  م��ع  �شهلة لرب�شم  �أب���د�ً  تكون  ل��ن  �الأم���ور   . �ل��ع��ام  ه��ذ�  �ف�شل  نتيجة 
فاالأخري  �ل��دوح��ة،  لقاء  يف  �أخ��وف  �إيفان  �لرو�شي  �الأومل��ب��ي  �لبطل  م�شاركة 
�شجل 2.42 م يف فرب�ير �ملا�شي، وهو �رتفاع مل يتخطاه من قبل �إال �لنجم 
�الأ�شطوري �لكوبي خافيري �شوتوماير.  ومع تفوق بر�شم على �أوخوف خالل 
بطولة �لعامل د�خل �ل�شاالت �ل�شهر �لفائت، من �ملنتظر �أن تكون مو�جهة 

م�شى.  وق��ت  �أي  من  �أك��رث  و�حلما�س  بالندية  مليئة  �ل��دوح��ة  يف  �لنجمني 
من جهته �أعرب رئي�س �الحتاد �لقطري الألعاب �لقوى، دحالن �حلمد عن 
بر�شم  �أن  نعلم جيد�ً  وق��ال  للعامل  كبطل  �لعام  هذ�  بر�شم  بتو�جد  �شعادته 
يقدم �ف�شل ما لديه فقط يف حالة تو�جد مناف�شة قوية من بقية �مل�شاركني، 
�ل��دوح��ة هذ�  �ملتو�جدين يف  �الأوملبيني  �الأب��ط��ال  �أح��د  �أوخ���وف  وم��ع تو�جد 
�لعام، نتوقع مناف�شة قوية، نعمل د�ئماً على �إح�شار �أبرز جنوم �ألعاب �لقوى 
�إىل �لعا�شمة �لقطرية من �أجل تنظيم لقاء �آخر ال ين�شى . �أوخوف لن يكون 
مناف�س بر�شم �لوحيد، فلقاء �لدوحة هذ� �لعام �شي�شهد �أي�شاً م�شاركة �إريك 
كينارد �لفائز بف�شية �أوملبياد لندن، و�لربيطاين روبي غر�بارز �لذي �شارك 

بر�شم برونزية �أوملبياد لندن، باالإ�شافة �إىل �لكندي ديريك دروين.

حتت رعاية �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل 
�أحمد  �ل�شيخ  �شمو  �فتتح  �لريا�شي  دب��ي  جمل�س  رئي�س  دب��ي  عهد 
�لوطنية  �الوملبية  �للجنة  رئي�س  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن 
م�شاء �أم�س �الول بقاعة �أرينا يف جمري� �لن�شخة �جلديدة لبطولة 
 11 ت�شتمر حتى  �لتي   2014 دب��ي  �ملعاقني  ق��وة  لرفعات  �لعامل 
�أبريل �جلاري بنادي دبي للمعاقني . ي�شارك يف �لبطولة 65 دولة 
هي �الإمار�ت �جلز�ئر و�الأرجنتني و�أرمينيا و�أذربيجان و�لبحرين 
و�لرب�زيل و�لكامريون و�شيلي و�ل�شني و�ل�شني تايبيه وكولومبيا 
وم�شر وفنلند� وفرن�شا وجورجيا و�أملانيا وبريطانيا و�ليونان و�ملجر 
و�شاحل  و�إيطاليا  و�أيرلند�  و�ل��ع��ر�ق  و�إي���ر�ن  و�إندوني�شيا  و�لهند 
وقريغي�شتان  وكوريا  وكينيا  وكاز�خ�شتان  و�الأردن  و�ليابان  �لعاج 
و�ملغرب  ومنغوليا  و�ملك�شيك  وماليزيا  وليبيا  وليبرييا  والتفيا 
وبولند�  و�لفلبني  �جل��دي��دة  بي�شاو  وغينيا  ونيجرييا  وه��ول��ن��د� 
ورو�شيا و�ل�شعودية و�شلوفاكيا وجنوب �إفريقيا و�إ�شبانيا و�شوي�شر� 
و�لواليات  و�أوك���ر�ن���ي���ا  وتركمن�شتان  وت��رك��ي��ا  وت��اي��الن��د  و���ش��وري��ا 
بد�أت  وز�مبيا.  �وفيتنام  وفنزويل  و�أوزبك�شتان  �الأمريكية  �ملتحدة 
�لعربية  �الإم��ار�ت  لدولة  �لوطني  بال�شالم  �الفتتاح  حفل  مر��شم 

 .. �لبطولة  يف  �مل�شاركة  �لوفود  عر�س  طابور  ذلك  �أعقب  �ملتحدة 
و�الجناز�ت  �الإر�دة  فر�شان  حت��دي   يج�شد  فليما  �حل�شور  و�شهد 
بعزمية  �ملجتمع  يف  �لفاعلة  �ل�شريحة  ه��ذه  حتققها  ظلت  �ل��ت��ي 
و�إ�شر�ر كبريين. و�ألقى ثاين جمعة رئي�س جمل�س �إد�رة نادي دبي 
ترحيبية  كلمة  للبطولة  �لعليا  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س  للمعاقني 
�شكر من خاللها �لرعاية �لكرمية ل�شمو ويل عهد دبي للبطولة 
بعد ذلك ت�شرف �شمو �ل�شيخ �أحمد بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
باالأذن النطالقة فعاليات بطولة �لعامل لرفعات قوة �ملعاقني دبي 
2014 وكذلك �ل�شكر مو�شول للرعاة و�حل�شور �لكرمي وفر�شان 
�الإر�دة �مل�شاركني يف �لبطولة. وقال فيليب كر�فني رئي�س �للجنة 
نيابة عن  �الف��ت��ت��اح   خ��الل حفل  ل��ه  كلمة  �ل��دول��ي��ة يف  �لبار�ملبية 
لر�فعات  �لعامل  بطولة  يف  بكم  نرحب  �لدولية  �لبار�ملبية  �للجنة 
�الأهمية  بالغة  �لبطولة  ه��ذه  دب��ي  �مل��دن  ر�ئ��ع��ة  2014 يف  �ل��ق��وة 
�الألعاب  ل���دورة  �ل��ط��ري��ق  ب��د�ي��ة  متثل  الأن��ه��ا  �لريا�شيني  جلميع 
�لبار�ملبية ريو 2016 .. و�أ�شكر �للجنة �ملحلية �ملنظمة من �أع�شاء 
�الإمار�ت  لدولة  �لبار�ملبية  و�للجنة  �حل��دث  الإجن��اح  ومتطوعني 
�أعقب ذلك �الفتتاح �لر�شمي للبطولة    . وممثلي و�شائل �الإعالم 

�آل مكتوم ممثل  ر��شد  بن  �أحمد بن حممد  �ل�شيخ  �شمو  قبل  من 
�أول ميد�لية ذهبية  �أدى حممد خمي�س �شاحب  ثم  ر�ع��ي �حلفل 
لالإمار�ت يف دور�ت �الألعاب �شبه �الوملبية ق�شم �لالعبني نيابة عن 
ق�شم  خ�شري  �ل��زم��ان  قمر  �حلكم  �أدى  فيما  والعبة  العبا   450
خمي�س  حممد  �الوملبي  بطلنا  مدرب  قا�شم  تيتو  و�ملغربي  �حلكام 
ق�شم �ملدربني. وخطف �أوبريت فر�شان �الإر�دة �الأ�شو�ء من كلمات 
ديانا  و�لفنانة  �جل�شمي  �لفنان ح�شني  و�أد�ء  �خل��و�ر  علي  �ل�شاعر 
�أعقب   .. �مل�شاركة يف ن�شخة دبي  �لوفود  �ل��ذي تفاعلت معه  ح��د�د 
و�لن�شيد  م�شت�شيفة �حلدث  و�الإم��ار�ت  �لبطولة  رفع علمي  ذلك 
�لعام  �الأم��ني  �مللك  عبد  �إبر�هيم  �الفتتاح  حفل  ح�شر  �لبار�ملبي. 
فا�شل  حممد  وحممد  و�لريا�شة  �ل�شباب  لرعاية  �لعامة  للهيئة 
�لدولية  �لبار�ملبية  �للجنة  ع�شو  �ملعاقني  �حت��اد  رئي�س  �لهاملي 
�لريا�شي  دب��ى  جمل�س  ع��ام  �أم��ني  �ل�شريف  �شعد  �أحمد  و�لدكتور 
و�أح���م���د ن��ا���ش��ر �ل���ف���رد�ن �أم����ني ع���ام جم��ل�����س �ل�����ش��ارق��ة �لريا�شي 
دبى  ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب  جلفار  �لكرمي  عبد  وحممد 
للمعاقني وماجد �لع�شيمي مدير �لبطولة وروؤ�شاء �لوفود وعدد 

من �مل�شوؤولني و�ملهتمني بريا�شة �ملعاقني.

رودي�صا يوؤكد عودته للدوحة

اأوخوف يتحدى بر�شم.. وديبابا يف مقدمة امل�شاركات بالثالثة اآالف مرت

اأحمد بن حممد يفتتح بطولة العامل لرفعات قوة املعاقني دبي 2014

�لبطائح  لنادي  نقد�  دره��م  �أل��ف   20 مبلغ  �لتعاونية  �ل�شارقة  جمعية  قدمت 
�لثقايف �لريا�شي، لتنظيمه بطولة �إد�ر�ت �أندية �ل�شارقة لكرة �لقدم 2014.. 
لعبيد  �لدعم  �شيك  و�الإع���الم،  �لعامة  �لعالقات  رئي�س  �ل�شلمان  �أحمد  و�شلم 
�شعيد �لطنيجي – �أمني �ل�شر �لعام بنادي �لبطائح، يف مقر �لنادي يف منطقة 
�لقدم  لكرة  �ل�شارقة  �أندية  �إد�ر�ت  لبطولة  �جلمعية  رعاية  وتاأتي  �لبطائح. 
�لثقافية  �الأندية  �لدولة، مبا فيها  �ملتو��شل لهيئات وموؤييات  �إطار دعمها  يف 
وتعزيز  تفعيل  و  متميز،  ريا�شي  جمتمع  ب��ن��اء  ف��ى  للم�شاهمة  و�لريا�شية، 
�لتو��شل بني �الأفر�د و�ملنظمات و�ملوؤ�ش�شات �ملختلفة بالن�شاط �لبدين و�الأندية 
�لريا�شية باإمارة �ل�شارقة. ويتطلع نادي �لبطائح من تنظيمه هذه �لبطولة �إىل 
جعل ممار�شة �لن�شاط �لبدين ثقافة حياة يف �إمارة �ل�شارقة ومنطقة �لبطائح 
و�ملناطق �ملجاورة، ون�شر �لوعي �لريا�شي جلميع �أفر�د �ملجتمع، كاأف�شل و�شيلة 
و�إحيائها  �لريا�شى  �ل�شارقة  �الأمر��س، وتفعيل مبادر�ت جمل�س  للوقاية من 
بالفعاليات �لريا�شية، �لتى ت�شفي جو� من �لتناف�س �ل�شريف بني جميع �أفر�د 

�ملجتمع يف �أندية �إمارة �ل�شارقة.

�شركة  ��شت�شافتها  �لتي  �لقدم  لكرة  مبادلة  بطولة  مناف�شات  �ختتمت 
. وفاز  200 العب  16 فريقا ت�شم  للتنمية مبادلة مب�شاركة  �ملبادلة 
��شتمرت  �لتي   2014 لعام  �لبطولة  بلقب  كونر�كتورز  جلف  فريق 
�ملبار�ة  يف  وذل��ك  �أبوظبي  يف  �لريا�شية  ز�ي��د  مدينة  ��شتاد  يف  �أ�شبوعا 
�أهد�ف  ثالثة  بنتيجة  ثانيا  ح��ل  �ل��ذي  �ل��ك��ر�م��ة  فريق  �أم���ام  �لنهائية 
مقابل هدفني.. فيما جاء فريق ثاندر يف �ملركز �لثالث. و�أك��دت نادين 
مبادلة  يف  و�ل�شر�كات  �الجتماعية  �لتنمية  وح��دة  رئي�شة  ح�شن  �شالح 
يف ت�شريح لها بهذه �ملنا�شبة �لتز�م مبادلة بالت�شجيع على �تباع �أمناط 
�لقدم  لكرة  مبادلة  بطولة  تعززها  �أن  متميا   .. ون�شطة  �شحية  حياة 
فريق  كابنت  �ل�شالعي  �أني�س  �أع��رب  جهته  من  �لتوجه.  ه��ذ�  �ل�شنوية 
�لكروي..  �للقب  ب��ه��ذ�  فريقه  ب��ف��وز  �شعادته  ع��ن  ك��ون��ر�ك��ت��ورز  جلف 
للتناف�س مع العبي كرة  كانت فر�شة متميزة  �لبطولة  �أن  �إىل  م�شرية 
وفاز  �لبدنية.  �للياقة  للمحافظة على  ووف��رت �حلافز  �الآخرين  �لقدم 
يف �لبطولة بلقب �أف�شل حار�س مرمى .. خالد �حل�شن من فريق جلف 
كونر�كتورز وحممد كمال من فريق �لفهود .. فيما فاز بلقب هد�ف 

�لبطولة ب�شام �ال�شطا من فريق �لكر�مة. 

اجلمعية تقدم 20 األف درهم نقدًا لنادي 
البطائح الثقايف الريا�شي

بطولة مبادلة لكرة القدم تختتم 
مناف�شاتها مب�شاركة 16 فريقًا 

و200 العب من اأبوظبي
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�ل�شارقة  �شرطة  ع��ام  قائد  �لهديدي  حممد  حميد  �للو�ء  �شهد 
�شباح �م�س حفل �لتكرمي �لذي نظمه �حتاد �ل�شرطة �لريا�شي 
بوز�رة �لد�خلية لتكرمي �للجنة �ملنظمة لبطولة �لرماية �ل�شنوية 
)32( �لتي عقدت مبيادين �خل�شرية بال�شارقة بح�شور �لعميد 
عبد�مللك جاين مدير �حتاد �ل�شرطة �لريا�شي بوز�رة �لد�خلية 

وعدد من �ل�شباط و�للجان �ملكرمة.
بد�أ �حلفل بو�شول قائد عام �شرطة �ل�شارقة ر�عي �حلفل بعدها 
�ألقى �لعميد عبد �مللك حممد جاين مدير �إد�رة �حتاد �ل�شرطة 
بطولة  �أك��د من خاللها جناح  كلمة  �لد�خلية  ب��وز�رة  �لريا�شي 
�ل�شرطية  �لقيادة  لتوجيهات  ترجمة  و�لتي جاءت   32 �لرماية 
وز�رة  ��شر�تيجية  مع  ومتا�شياً  بالريا�شة،  �الهتمام  ب�شرورة 
منت�شبيها،  ك��اف��ة  ب��ني  �ل��ري��ا���ش��ة  بن�شر  يتعلق  فيما  �ل��د�خ��ل��ي��ة، 

على  �ل�شارقة  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  ج��اين  �لعميد  �شكر  كما 
32 وتوفري �شبل جناح �لبطولة كما وجه  ��شت�شافتها للن�شخة 
قائد  �لهديدي  حممد  حميد  �للو�ء  �شعادة  �ىل  و�لتحية  �ل�شكر 
�لريا�شية  بالفعاليات  �شعادته  �هتمام  على  �ل�شارقة  �شرطة  عام 
كافة  مهمة  وت�شهيل  �لريا�شي  �ل�شرطة  �حت���اد  ينظمها  �ل��ت��ي 

�لريا�شيني و�مل�شاركني.
بعدها قدم �للو�ء �لهديدي كلمة بهذه �ملنا�شبة وجه من خاللها 
�شلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  ل�شمو  و�لتقدير  �ل�شكر 
رعايته  و  دعمه  على  �ل�شارقة  حاكم  نائب  �لعهد  ويل  �لقا�شمي 
�لكرمية لفعاليات بطولة �لرماية �ل�شنوية لوز�رة �لد�خلية �لتي 
بالتعاون  �ل�شارقة  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  با�شت�شافتها  ت�شرفت 
�شعادة  وجه  كما  �لد�خلية  ب��وز�رة  �لريا�شي  �ل�شرطة  �حت��اد  مع 

بن  عبد�لل�ه  �ل�شيخ  ل�شمو  �ل�شكر  �ل�شارقة  �شرطة  عام  قائد 
�شموه  ت�شريف  على  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  �لقا�شمي  ���ش��امل 
�شعادته  �شكر  �لرماية كما  ح�شور �حلفل �خلتامي لبطولة 
�حتاد  وق��ي��اد�ت  للبطولة  �ملنظمة  �للجنة  و�أع�����ش��اء  رئي�س 

�ل�شرطة �لريا�شي بوز�رة �لد�خلية �لذين يبذلون كل ما 
�أهمية  على  �آية بطولة، موؤكد�ً  �إجناح  يف و�شعهم بهدف 
كبري  �إيجابي  �أث��ر  لها  ملا  �مل�شتمرة  �لريا�شية  ممار�شة 
�لبدنية  ق��در�ت��ه  وتنمية  �ل�����ش��رط��ة،  رج��ل  �شحة  على 
مبهام  �ل��ق��ي��ام  م��ن  ميكنه  مب��ا  و�ل��ذه��ن��ي��ة،  و�لنف�شية 
�لوظيفة على �أكمل وجه.. ويف ختام �حلفل كّرم �شعادة 
�ل���ل���و�ء �ل��ه��دي��دي �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة ل��ب��ط��ول��ة �لرماية 

)32(، و�لتقط معهم �ل�شور �لتذكارية.

اللواء الهديدي يكرم اللجنة املنظمة لبطولة الرماية )32(

بهدف تقدمي الدعم والت�صجيع قبل انطالق البطولة

�شركة اال�شتثمارات البرتولية الدولية ت�شت�شيف الفريق الوطني االإماراتي للجوجيت�شو
حممد ال�صويدي: م�صوؤوليتنا دعم خمتلف الفعاليات والحتادات الريا�صية داخل الدولة

مب�صاركة 16 فريقا ريا�صيا و200 لعب كرة قدم من اأبوظبي

فريق جلف كونرتاكتورز يفوز ببطولة مبادلة لكرة القدم

•• تغطية رم�سان عطا:

�لبرولية  �ال���ش��ت��ث��م��ار�ت  ���ش��رك��ة  ��شت�شافت 
لبطولة  �لر�شمي  �ل�شريك   ، �آيبيك  �لدولية 
�شباح  �جلوجيت�شو،  ملحريف  �لعاملية  �أبوظبي 
�م�������س جن�����وم �ل���ف���ري���ق �ل���وط���ن���ي �الإم�����ار�ت�����ي 
�أبوظبي،  يف  �ل�����ش��رك��ة  م��ق��ر  يف  للجيوجيت�شو 
و�ل��ت�����ش��ج��ي��ع الأبطال  �ل���دع���م  ت���ق���دمي  ب���ه���دف 
�لبطولة  �ألقاب  لتحقيق  �شعيهم  يف  �الإم���ار�ت 
�لعاملية. وقدم جنوم �لفريق �لوطني �الإمار�تي 
�أمام �حل�شور عرو�شاً حية لفنون �لدفاع عن 
�ل�شور  و�لتقطو�  �لقتالية،  و�مل��ه��ار�ت  �لنف�س 

�لتذكارية مع موظفي �ل�شركة 
و�ل�شيوف. 

 
اأبطال امل�صتقبل

�إد�رة  م��دي��ر  �ل�شويدي  ع��ب��د�هلل  حممد  وق���ال 
�ال�شتثمار�ت  ���ش��رك��ة  يف  �مل�����ش��ان��دة  �الأع����م����ال 
�ل��ب��رول��ي��ة �ل���دول���ي���ة  �آي��ب��ي��ك : مت��ا���ش��ي��اً مع 
حممد  �ل�����ش��ي��خ  �شمو  �أول  �ل��ف��ري��ق  ت��وج��ي��ه��ات 
�أب��وظ��ب��ي نائب  �آل ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د  ب��ن ز�ي���د 
�لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة بدعم �لريا�شة 
و�لريا�شيني عامة و�جلوجيت�شو ب�شفة خا�شة، 
�ال�شتثمار�ت  ���ش��رك��ة  يف  �ل��ت��ز�م��ن��ا  �إط�����ار  ويف 
�لبرولية �لدولية بدعم �ملبادر�ت و�لبطوالت 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة �ل��ت��ي ت���وؤث���ر ب�����ش��ك��ل �إي��ج��اب��ي على 

�آيبيك  يف  تفتخر  ف��اإن��ن��ا  �الم���ار�ت���ي،  �ملجتمع 
�أبوظبي  لبطولة  �لر�شمي  �ل�شريك  نكون  باأن 

 . �لعاملية ملحريف �جلوجيت�شو 2014 
ه���و متكني  �آي��ب��ي��ك  ���ش��ع��ارن��ا يف  �إن  و�أ�����ش����اف: 
هناك  باأن  بقوة  نوؤمن  ونحن  �أف�شل  م�شتقبل 
�الإمار�تية  �لريا�شية  �مل��و�ه��ب  م��ن  �لع�شر�ت 
�مل�شتقبل،  �أب����ط����ال  ت�����ش��ب��ح  �أن  مي��ك��ن  �ل���ت���ي 
�لفعاليات  وتكمن م�شوؤوليتنا يف دعم خمتلف 
بهدف  �ل��دول��ة،  د�خ��ل  �لريا�شية  و�الحت����اد�ت 
على  ب��ق��وة  �لتناف�س  م��ن  �لريا�شيني  متكني 
للفريق  ونتمنى  و�ل��دويل.  �لوطني  �مل�شتويني 
خالل  و�ل��ن��ج��اح  �لتوفيق  �الإم���ار�ت���ي  �لوطني 
�ملزيد من �الإجن��از�ت لرفع  �لبطولة وحتقيق 

�إ�شم بالدنا عالياً . 

اإعجاب وحمبة
من جانبه قال فهد �ل�شام�شي، �ملدير �لتنفيذي 
�ل�شنو�ت  الحتاد �الم��ار�ت للجوجيت�شو خالل 
�أف�شل  �لبطولة  ��شت�شافت  �ملا�شية،  �خلم�شة 
ونتيجة  �لعامل.  يف  �جلوجيت�شو  العبي  و�أه��م 
�جل��ه��د �ل��ك��ب��ري و�ل��ت��ع��اون م���ع  �آي��ب��ي��ك ، لقد 
�ملتحدة حتتل  �لعربية  �الإم��ار�ت  دولة  �أ�شحت 
�لريا�شي  �ل�شلم  ترتيب  على  مة  متقدَّ مكانة 
�لعاملي، و�أدخلت �جلوجيت�شو يف �شلب �لن�شيج 
�لتو��شل  �أو��شر  ور�ّشخت  �ملحلي،  �الجتماعي 
بني �أفر�د �ملجتمع كبار�ً و�شغار�ً، ذكور�ً و�إناثاً. 

�أبوظبي  �أ���ش��ب��ح��ت  �ل��ب��ط��ول��ة،  ه���ذه  وب��ف�����ش��ل 
عا�شمة ريا�شة �جلوجيت�شو �لعاملية، وحظيت 
تناف�س  و�إع��ج��اب وحمبة جميع من  ب��اح��ر�م 

على �أر�شها. 
�ل���ع���امل���ي���ة ملحريف  �أب���وظ���ب���ي  ب���ط���ول���ة  وت����ق����ام 
�جلوجيت�شو يف �أرينا بنك �خلليج �الأول مبدينة 
�أبريل   19 لغاية   15 م��ن   ، �لريا�شية  ز�ي���د 
دول���ة، حيث   50 م��ن  �أك��رث  2014 مب�شاركة 
ميّثل دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة جمموعة 
من �لالعبني من خمتلف �لفئات ومن �أبرزهم 
في�شل �لكتبي يف �حلز�م �لبني، وعبيد �لكعبي 
يف �حلز�م �الأبي�س �أ�شاتذة، و�شعيد �خلا�شوين 
يف �حلز�م �الأزرق �أ�شاتذة، وعبد �هلل �لكتبي يف 
وعيد  �حل��م��ادي،  ويحيى  �لبنف�شجي،  �حل���ز�م 

�لريحان. 

لعبون اأكفاء
وقال في�شل �لكتبي جنم �ملنتخب �لوطني: يف 
�آف��اق جديدة  �إىل  كل ع��ام تنمو ه��ذه �لبطولة 
�الأمر �لذي يتطلب رفع معايري وم�شتوى كل 
�أتناف�س �شد  �أن  ل�شرف كبري يل  و�إن��ه  الع��ب، 
و�أنا  ب���الدي  �أر����س  �ل��ع��امل على  �أف�شل الع��ب��ي 
و�لالعبني  �جلمهور  وج��وه  يف  �حلما�س  �أرى 

�الإمار�تيني �مل�شاركني .
على  للح�شول  يطمح  �أن��ه  �ىل  �لكتبي  و�أ���ش��ار 
��شتعد  �أج��ل��ه��ا  م��ن  و�ل��ت��ي  �لذهبية،  �مليد�لية 

ب��ك��ل ق���وة م��ن خ���الل �ل��ع��دي��د م��ن �ملع�شكر�ت 
و�لبطوالت �خلارجية و�لد�خلية ، و�لتي كانت 
بامل�شاركة  �مل��ا���ش��ي  رم�����ش��ان  �شهر  يف  ب��د�ي��ت��ه��ا 
يف �أومل��ب��ي��اد ن����ادي ���ش��ب��اط �ل���ق���و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة ، 
�أمريكا  يف  خ��ارج��ي  مبع�شكر  �الن���خ���ر�ط  ث��م 
كوبا  و�مل�شاركة يف بطوالت عدة منها بطولة  

بوديوم .
�لتوفيق بجو�رهم ، و�أن يكون �حلظ حليفهم ، 
خا�شة و�أن �ملنتخب لديه العبني �أكفاء متر�شو� 
و��شتعدو�  ���ش��ن��و�ت  ع��دة  �ل��ري��ا���ش��ة منذ  ب��ه��ذه 
لهذه �لبطولة جيد� ، باال�شافة �ىل �لالعبني 

�جلدد �لذين �شيكونون مفاجاأة �لبطولة .
و�أخري� �أ�شاد قائد منتخبنا �لوطني للجوجت�شو 
ب��ال��رع��اي��ة و�ل��دع��م م��ن ���ش��رك��ة  �ي��ب��ي��ك  �لذي 
�أ�شا�شيا يف و�شول �جلوجيت�شو  �شيكون عامال 
دعم  ب��ف�����ش��ل   ، �الح���ر�ف���ي���ة  �ىل  �الم����ار�ت����ي 
بن  حم��م��د  �ل�شيخ  �شمو  وت�شجيع  وم�����ش��ان��دة 
ز�يد �آل نهيان وىل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 

�الأعلى للقو�ت �مل�شلحة .
ك��ذل��ك ق���ال الع���ب �مل��ن��ت��خ��ب �ل��وط��ن��ي يحيى 
�جليوجيت�شو  ري���ا����ش���ة  مت���ن���ح  �حل�����م�����ادي: 
ملمار�شيها �الن�شباط و�لتفاين، وهذ� �لتفاين 
يتج�شد من خالل دعم دولة �الإم��ار�ت و�حتاد 
�أمثل  �أن  وي�شرفني   ، لالعبني  �جلوجيت�شو 
�لتي  �لبطولة  يف  �الإم��ار�ت��ي  �لوطني  �ملنتخب 

حتمل �شعار عامل و�حد، مبار�ة و�حدة .

ينظمه  �ل��ذي  �ل�شاطئية  �ل��ق��دم  ك��رة  ل���دوري  بطاًل  �ل�شبت  م�شاء  �الأه��ل��ي  ت��وج 
جمل�س دبي �لريا�شي و�أقيمت مبارياته على �مللعب �لرملي حلديقة �ملمزر يف 
�ل��دوري باأ�شبوع بعدما فاز على  دبي، وكان �الأهلي قد ح�شم �لفوز قبل �نتهاء 
�لن�شر بالركالت �لرجيحية، وح�شل �لن�شر على �مليد�لية �لف�شية بعد فوزه 
ح�شوله  بعد  �لربونزية  �مليد�لية  �حلمرية  ون��ال   ،4–5 بنتيجة  �لو�شل  على 
�لريا�شية  �ل��روح  بكاأ�س  �أي�شاً  توج  و�ل��ذي  �لفرق  ترتيب  �لثالث يف  �ملركز  على 
حل�شوله على لقب �لفريق �ملثايل، فيما نال جو�و فيتور )مادجر( العب �الأهلي 
لقب �أح�شن العب يف �لدوري، وح�شل �شعيد �شالح ناجي العب �حلمرية على 
لقب �أح�شن هد�ف لت�شجيله 15 هدفاً يف �لدوري، كما نال حميد جمال �شمبيه 

من نادي �لن�شر لقب �أح�شن حار�س مرمى. 
�ل�شريف  �أح��م��د  د.  �لتتويج  مر��شم  وح�شر 
�أم����ني ع���ام جم��ل�����س دب���ي �ل��ري��ا���ش��ي، وعلي 
�لريا�شي  �ل��ت��ط��وي��ر  �إد�رة  م���دي���ر  ع��م��ر 
�الأن���دي���ة  �إد�ر�ت  م���ن  وع�����دد  ب��امل��ج��ل�����س، 
�مل�����ش��ارك��ة، و�أع�������ش���اء جل��ن��ة ت��ط��وي��ر كرة 
�لقدم �ل�شاطئية مبجل�س دبي �لريا�شي، 
�لذين قامو� بت�شليم �لكاأ�س و�مليد�ليات 

الأ�شحاب �ملر�كز �الأوىل.
�أم�����ني عام  �ل�����ش��ري��ف  �أح���م���د  وق�����ال د. 
جم��ل�����س دب���ي �ل��ري��ا���ش��ي ي���اأت���ي تنظيم 
�ل�شاطئية،  �ل��ق��دم  ك��رة  دوري  م�شابقة 
ب��ت��وج��ي��ه��ات ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن بن 
عهد  ويل  مكتوم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
�لريا�شي،  دب����ي  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  دب����ي 
�ل�شاطئية  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �الأول  �ل���د�ع���م 
�لذي كان قد وجه باحت�شان جمل�س دبي 
م�شتوى  على  وتطويرها  للعبة  �لريا�شي 
دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، مما ممكن 
منتخب �لكرة �ل�شاطئية من حتقيق �لعديد 
�لعربية  �الأ�شعدة  كافة  على  �الإجن���از�ت  من 
و�الآ�شيوية و�لدولية كما كان لتوجيهات �شموه 
لكرة  �لوطني  منتخبنا  بو�شول  �الأك��رب  �لف�شل 
�لقدم �ل�شاطئية �إىل �ملربع �لذهبي يف بطولة كاأ�س �لقار�ت وح�شوله على �ملركز 
�لثالث بعد تغلبه على �أكرب �لفرق �لتي كان من �ل�شعب حتى مو�جهتها، �الآن 
�أ�شبحنا قادرين على �لتناف�س معها وهزميتها، ونتطلع �إىل مزيد من �لتطور 
تتويجه  على  �الأهلي  للنادي  نبارك  و�أ�شاف   . �الأوىل  �ملر�كز  وح�شد  و�لنجاح 
على  �لبطولة  ه��ذه  يف  �مل�شاركة  �الأن��دي��ة  جلميع  نبارك  كما  �ل���دوري،  ببطولة 
�لتوفيق  لها  ونتمنى  بها،  متيزت  �لتي  �الأنيقة  و�لتنظيمية  �لفنية  �مل�شتويات 
يف �مل�شابقات �لقادمة . من جانبه قال قمرب حممد علي كابنت ومدرب فريق 
�لفرق عما  نق�س عدد  �شهد مناف�شة قوية رغم  �لعام  �ل��دوري هذ�  �إن  �الأهلي 

و�شهدنا تطور�ً  �أ�شد  كانت  �ملناف�شة  �أن  �إال  قبل 
��شتطاع  ح��ي��ث  �ل���ف���رق،  م�����ش��ت��وى  يف  ك���ب���ري�ً 

�أن يهزم فريقنا للمرة �الأوىل، لكن  �لو�شل 
�أو يجعلنا  ع��زمي��ت��ن��ا  م��ن  ي��ح��ب��ط  ذل���ك مل 
نر�جع حلظة عن �ل�شعي للح�شول على 
�لن�شر  م�شتوى  ك��ان  كما  �الأول،  �مل��رك��ز 
�أن  ك��اد  حيث  �ملو�شم خمتلفاً متاماً  ه��ذ� 
العبينا  خ��ربة  ل��وال  منا  �للقب  يخطف 
د�ئماً  و�إمياننا  �لفوز،  على  و�إ�شر�رهم 
باأنه البد �أن نكون يف �ملركز �الأول، �الأمر 

�لذي جعلنا نتفوق عليه يف �لنهاية .
�ملنتخب  ���ش��ي��ق��ي��م  �آخ�����ر  ج���ان���ب  وع���ل���ى 
�لوطني لكرة �لقدم �ل�شاطئية مع�شكر�ً 
بع�س  ليلتقي مع  �جل��اري  �أبريل  نهاية 
�لفرق �الأوروبية يف مباريات ودية، وذلك 
الختيار �لالعبني �لذين �شي�شتمرون مع 

�ملنتخب �إىل نهاية �ملو�شم، وللوقوف على 
و��شتعد�د�ً  �ملناف�شة،  على  �ل��ف��ري��ق  ق���درة 

يف  تقام  �لتي  �آ�شيا  كاأ�س  مناف�شات  خلو�س 
�شهر يوليو �ملقبل.

�أق��وى مبار�ة  �الأهلي و�لن�شر قد قدما  وكان 
يف �مل��و���ش��م و�ل��ت��ي ع��ل��ى �أث���ره���ا حت���دد �شاحب 

�ملركز �الأول، حيث لعب �لفريقان بكل طاقتيهما 
فكان �الأهلي يلعب بو�زع �لدفاع عن لقبه، فيما كان �لن�شر يحلم بتحقيق لقب 
�الأهلي،  �أم��ام  �الأول  �ملو�شم  �لتي الزمته منذ  �لعقدة  �ل��دوري الأول مرة وك�شر 
لكنه مل ي�شتطع ذلك رغم �أنه ظل مت�شدر�ً �لرتيب �لعام للدوري منذ بد�يته 
ومل يخ�شر مبار�ة و�ح��دة وعمل بجد حتى ي�شل �إىل هذه �ملبار�ة، لكن �حلظ 
ومهار�ت  وق��وة  ندية  �شهدت  مبار�ة  يف  �لن�شر  على  ليفوز  لالأهلي  حليفاً  ظل 
3-3، وفاز  بنتيجة  �الأ�شلي و�الإ�شايف  �لوقت  �لفريقان يف  تعادل  عالية، حيث 

�الأهلي بال�شربات �لرجيحية.
ويف �الأ�شبوع �الأخري للدوري لعب �لن�شر �أمام �لو�شل يف مبار�ة حتديد �ملركز 

�لثاين، و��شتطاع �لن�شر �أن يفوز بنتيجة 5–4 ليحل يف �ملركز �لثاين و�شجل 
�أهد�ف �لن�شر �لالعبني: علي ح�شن كرمي )3 �أهد�ف(، حممد عبد�هلل �لعز�زي، 
�أه��د�ف �لو�شل �لالعبني: �شعيد يو�شف، بطي  وع��ادل علي ر�ه��ي، فيما �شجل 
عبد�حل�شني، ليون جوميز )هدفني(، وجاء �حلمرية يف �ملركز �لثالث لتفوقه 
�ل��دوري نخبة  �ملبار�ة �الأخ��رية من  �لنقاط. قاد حتكيم  �لو�شل مبجموع  على 
�حلكام من �أ�شحاب �خلرب�ت �لطويلة �لذين �شاركو� يف �لعديد من �لبطوالت 
�لعاملية ومن �حلكام �جلدد �لذين فر�شو� �أنف�شهم على �ل�شاحة �لكروية وهم: 
�إبر�هيم �ملن�شوري، �أحمد �ل�شالمي، علي مو�شى ، �أحمد بي�شو، ور�قب �لتحكيم 

حممد �شعيد حميد.

االأهلـــي يتــــوج بطــــاًل لـــــدوري ال�شــــاطئيــــة للمــــرة الثــالــــثـــــة 

فهد ال�صام�صي: اأ�صبحت 
اأبوظبي عا�صمة ريا�صة 

اجلوجيت�صو العاملية

في�صل الكتبي: لعبو 
املنتخب ياأملون يف وقوف 

التوفيق بجوارهم

يحيى احلمادي: ي�صرفني 
اأن اأمثل املنتخب الوطني 

الإماراتي يف البطولة

�لتي  �ل��ق��دم،  ل��ك��رة  ب��ط��ول��ة م��ب��ادل��ة  ف��ع��ال��ي��ات  �ختتمت 
يوم  )م��ب��ادل��ة(،  للتنمية  �مل��ب��ادل��ة  ���ش��رك��ة  ت�شت�شيفها 
باللقب  كونر�كتورز  جلف  فريق  ف��از  حيث  �خلمي�س، 
��شتمرت  �ل��ت��ي  �ل��ب��ط��ول��ة  يف  و����ش���ارك   .2014 ل��ع��ام 
مناف�شة مثرية  200 العب خا�شو�  �أك��رث من  �أ�شبوعاً 
على �للقب يف ��شتاد مدينة ز�يد �لريا�شية يف �أبوظبي. 
و�أم�شى �شتة ع�شر فريقاً ثالث لياٍل من �للعب �ملكثف 
حيث لعب ك��ل فريق م��ع ك��ل م��ن �ل��ف��رق �الأخ���رى قبل 
�لنهائية.  �لت�شفيات  من  ليلتني  �إىل  �لفرق  تنتقل  �أن 
وحقق فريق جلف كونر�كتورز فوز�ً م�شتحقاً يف �ملبار�ة 

�لنهائية �شد فريق �لكر�مة بنتيجة 2-3.
رئي�شة  ح�شن،  �شالح  ن��ادي��ن  ق��ال��ت  �ملنا�شبة،  ه��ذه  ويف 
وحدة �لتنمية �الجتماعية و�ل�شر�كات يف مبادلة: نحن 
�أمناط حياة  �تباع  بالت�شجيع على  يف مبادلة ملتزمون 
�شحية ون�شطة، و�لتي ناأمل �أن نعززها من خالل بطولة 
مبادلة لكرة �لقدم �ل�شنوية. نحن فخورون بنتائج هذ� 

�لعام، ونتطلع قدماً �إىل �لبطولة يف �لعام �ملقبل. 
م��ن جهته ق���ال �أن��ي�����س �ل�����ش��ال��ع��ي، ك��اب��نت ف��ري��ق جلف 
كونر�كتورز:  نحن �شعد�ء للغاية بهذ� �للقب �لكروي. 
�لطلق يف هذه  �لهو�ء  باللعب يف  ��شتمتعنا جميعاً  لقد 
للتناف�س مع العبي  �لتي كانت فر�شة ر�ئعة  �لبطولة، 
كرة �لقدم �الآخرين، ووفرت لنا �حلافز للمحافظة على 

لياقتنا �لبدنية ون�شاطنا .

تقرير املباراة
يف خ�شم �ملناف�شة للفوز باملركز �لثالث يف �لبطولة، هزم 

فريق ثاندر فريق �لفهود بنتيجة 4-5.

جوائز البطولة
– خالد �حل�شن من فريق جلف  �أف�شل حار�س مرمى 

كونر�كتورز وحممد كمال من فريق �لفهود
هد�ف �لبطولة – ب�شام �ال�شطا من فريق �لكر�مة.
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�شمن �لتح�شري�ت ملناف�شة ليلة �لقتال �شمن بطولة �لقتال 
 11 يوم  ونيل�شون  و�لتي جتمع نوغري�  �أبوظبي،  �لنهائي يف 
�لقتال  �الأ���ش��م��اء يف بطولة  �أك���رب  م��ن  ت�����ش��ارك بع�س  �إب��ري��ل، 
يف  �الأك��رب منو�ً  �لريا�شية  �ملوؤ�ش�شة  �لنهائي لدعم عودة هذه 
الأ�شبوع  �أنف�شكم  جهزو�  �الأو�شط.  �ل�شرق  منطقة  �إىل  �لعامل 
مذهل من �ملناف�شات مليء ب�شيوف مميزين من �أ�شهر مقاتلي 
-�أوريا  وم��ن��ه��م:   �أب��وظ��ب��ي،  �إىل  ح�شرو�  �ل��ع��امل  يف  �لبطولة 
فابر: و�حد من �أهم مقاتلي بطولة �لقتال �لنهائي -�ألك�شندر 
بعد  مبا�شرة  �الإم��ار�ت  �إىل  غو�شتاف�شون  يعود  غو�شتاف�شون: 
يف  م�شاركته  وبعد  لندن،  يف  �لنهائي  �لقتال  بطولة  يف  ف��وزه 
 2010 �لعام  �أبوظبي  UFC 112 يف  �لبطولة  مناف�شات 
-�شتيفان �شروف: يعدُّ بطل �لوزن �لثقيل �لهولندي قوًة ال 
ي�شتهان بها، ويبلغ طوله 2،13 مر�ً  -لوك بارنات: �لفائز 
بني  جمعت  �لتي  �مل��ب��ار�ة  يف  �لنهائي  �ملقاتل   FX بطولة  يف 
ال  �الإنكليزي جنماً  �لنجم  ويعد  �شتار،  و�شونن  فريقي جونز 
�مل�شجعني  من  �لكثري  ي�شعى  �لنهائي  �لقتال  بطولة  يف  يهزم 
�إىل معرفة برنامج �ملقاتلني من �أجل فر�شة لقائهم، و�إليكم 

�لربنامج:  حول �ملدينة مع نوغري� 
�لتاريخ: �الأحد 6 �إبريل 

�حلدث: �لنجم �الأ�شطوري �نطونيو مينوتاورو 
�شيقوم  ن���وغ���ري� 

ب���ج���ول���ة يف 
�أرج������������������اء 
م�����دي�����ن�����ة 
دب������ي ي���وم 
�الأح��������������د، 
ك��������������م��������������ا 
����ش���ي���م���ن���ح 

بع�شكم 

�ل��ف��ر���ش��ة ل��رب��ح ت��ذ�ك��ر ل��ه��ذ� �حل����دث �ل��ك��ب��ري. ت��اب��ع��و� و�شم 
و�شيتم �لك�شف عن كل �شيء!  HUNT4UFC#

�ملكان: دبي
جل�شة تدريبات مفتوحة: ت�شم جميع �ملقاتلني �الأ�شا�شيني 

�لتاريخ: �لثالثاء 8 �إبريل 
– جل�شة  6 م�����ش��اًء  4 ع�����ش��ر�ً ح��ت��ى  �ل���وق���ت: م���ن �ل�����ش��اع��ة 
�ملقاتل  مع  – مقابلة  م�شاًء   7 �ل�شاعة  �ملفتوحة   �لتدريبات 
�ل�شيف )�شوؤ�ل وجو�ب( �حلدث: �طلع على تدريباتك كيف 

ت�شري قبل مناف�شات �لليلة �لكبرية. 
�ملكان: �شرق بالز�، كورني�س �أبوظبي

يوم ت�شجيل �الأوز�ن: ال تفوتو� هذ� �ليوم! 
�لتاريخ: �خلمي�س 10 �إبريل 

فابر  �أوري��ا  �لبطولة  �شيوف  ظهر�ً،   1:30 �ل�شاعة  �لوقت: 
و�ألك�شندر غو�شتاف�شون و�شتيفان �شروف ولوك

بارنات يح�شرون جل�شة توقيع خا�شة بامل�شجعني.
)�شوؤ�ل  �ل�شيف  �ملقاتل  مع  مقابلة   - ظهر�ً   2:45 �ل�شاعة 
– ب���دء �لت�شجيل  5 ع�����ش��ر�ً  4 ح��ت��ى  وج����و�ب( م��ن �ل�����ش��اع��ة 
يف  �لنهائي  �لقتال  بطولة  يف  �لقتال  لليلة  ل��الأوز�ن  �لر�شمي 

�أبوظبي  ، �ملكان: �شرق بالز�، كورني�س �أبوظبي
بطولة  �شمن  �ل��ق��ت��ال  ليلة  مناف�شة  ت��ذ�ك��ر  تتوفر 
�لقتال �لنهائي بني نوغري� ونيل�شون يف جميع 
�أنحاء  جميع  يف  ميغا�شتور  ف��ريج��ن  متاجر 
موقع:  على  �أو  �ملتحدة،  �لعربية  �الإم���ار�ت 
ب�شعر يبد�أ من   ticketmaster.ae

295 درهم.

•• دبي-وام:

�أم�����ر ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 

رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل 
مكرمة  دره���م  م��الي��ني  �شتة  مبلغ  ب�شرف 
من �شموه لدعم ذوي �الحتياجات �خلا�شة 
�لفعاليات  يف  �مل�����ش��ارك��ة  م���ن  ومت��ك��ي��ن��ه��م 
و�ل��ب��ط��والت �ل��ري��ا���ش��ي��ة وغ��ريه��ا حمليا 

و�إقليميا ودوليا وحتفيزهم على �لتميز 
�الأ�شوياء. جاء  و�لتفوق كما نظر�ئهم 
ذل���ك خ���الل ح�����ش��ور ���ش��اح��ب �ل�شمو 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ 
فعاليات  م����ن  ج���ان���ب���ا  �م�������س  ظ���ه���ر 
لذوي  �لقوة  لرفعات  �لعامل  بطولة 
دبي  ن��ادي  ي�شت�شيفها  �لتي  �الإع��اق��ة 

�ىل  �خلام�س  من  بالفرة  للمعاقني 
�حلادي ع�شر من �بريل �جلاري. وقد 

�لنادي �شالة  تفقد �شموه لدى و�شوله 
تدريب فريق �الإمار�ت �مل�شارك يف �لبطولة 

�ملناف�شات  �لعالية خلو�س  �شموه �ىل �شحة �لالعبني وجهوزيتهم  و�طماأن 
�لتي جتري على ع�شرة �أوز�ن بني �أكرث من 430 العبا والعبة من خم�س 

و�شتني دولة عربية و�أجنبية مبا فيها دولة �المار�ت. 
كما تفقد �شموه �شالة ��شر�حة �لالعبني وفح�س �ملن�شطات و�لتقى عدد� 
��شتعد�د�تهم  ح��ول  �حلديث  �أط���ر�ف  وجاذبهم  �لبطولة  يف  �مل�شاركني  من 
على  جولته  ختام  يف  �شموه  وع��رج  و�ل��ف��وز.  للم�شاركة  و�لبدنية  �لنف�شية 

و�الإعاقات  �جلن�شيات  خمتلف  م��ن  �مل�شاركني  لتدريب  �لعمومية  �ل�شالة 
و�طماأن �شموه على ر�حتهم وتوفري كافة �لت�شهيالت لهم و��شتمع من ثاين 
جمعة بالرقاد رئي�س �للجنة �ملنظمة للبطولة و�شروطها وكيفية �حت�شاب 
�لذهبية  و�مل��ي��د�ل��ي��ات  �لتحكيم  وجل��ن��ة  �ل��ك��رون��ي��ا  للمتناف�شني  �ل��ن��ق��اط 
�شاهد  �ملناف�شات  �شالة  ويف  للفائزين.  �ملخ�ش�شة  و�ل��ربون��زي��ة  و�لف�شية 
�شاحب �ل�شمو نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي جانبا 
من �لتناف�س يف رفع �الأوز�ن بني عدد من �لالعبني و�لالعبات ثم �لتقطت 

ل�شموه �ل�شور �لتذكارية مع �مل�شاركني 
يف هذه �لبطولة �لعاملية �لتي تنظم كل 

�ربع �شنو�ت مره وتعد موؤهله للم�شاركة 
�لتي  �ل���دول���ي���ة  �ل��ب��ارل��وم��ب��ي��ة  �ل������دورة  يف 

�شتقام يف ريودي جانريو يف �لرب�زيل �لعام 
�ل�شيخ حممد بن  2016 . �شاحب �ل�شمو 
ر��شد �آل مكتوم �أعرب عن �شعادته بلقاء هذه 
�لعامل  وجمتمعات  جمتمعنا  من  �ل�شر�ئح 
�لتي جتمعت يف بطولة �شعبة ومميزة هنا 

على �أر�س �الإم��ار�ت منوها �شموه خالل 
�لبارلومبية  �للجنة  رئي�س  حديثه �ىل 
�ل��دول��ي��ة �ل�����ش��ري ف��ي��ل��ي��ب ك���ر�ف���ني �أن 
�أب����د� �شببا يف عدم  �الإع���اق���ة م��ا ك��ان��ت 
ن��وع منها  ب��اي  �مل�شابني  �إب���د�ع ومتيز 
خا�شة �إذ� كان �لعقل �شليما. و�ىل ذلك 
�ملعاق جر�ء  �ل�شري كر�فني  �أ�شاد  فقد 
بالت�شهيالت  �جل��ب��ال  ت�شلقه  ح����ادث 

�ل��ت��ي وف��رت��ه��ا �جل��ه��ات �مل��ع��ن��ي��ة يف دبي 
ال���ش��ت��ق��ب��ال و����ش��ت�����ش��اف��ة �مل�������ش���ارك���ني يف 

كونها  باالإ�شتثنائية  و�شفها  �لتي  �لبطولة 
تقام يف دولة عربية ذ�ت �شمعة دولية طيبة وتتوفر فيها جميع ��شكال �لدعم 
�للوج�شتي ومقومات جناح �أي بطولة �أو حدث يقام يف ظل هذه �لرتيبات 
موقع  �ىل  م�شري�  �ل��ع��امل..  م�شتوى  على  نوعها  من  �لفريدة  و�الإم��ك��ان��ات 
بقربه  دبي ويتميز  يتو�شط مدينة  �ل��ذي  للمعاقني  دبي  ن��ادي  �لبطولة يف 
للمدينة. وقال  و�ملعامل �حل�شارية  �ال���ش��و�ق  �ل��دويل وم��ن  دب��ي  من مطار 
�ل�شمو نائب رئي�س �لدولة  يف معر�س تعليقه على �هتمام ورعاية �شاحب 

رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي وح�شوره �شخ�شيا لفعاليات �لبطولة �إنني 
عندما نظرت �إىل عينيه قر�أت فيهما �حلكمة و�الإن�شانية . ح�شر �لبطولة 
�ل�شحة  وزي��ر  �لعوي�س  حممد  ب��ن  عبد�لرحمن  معايل  �شموه  جانب  �إىل 
و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير عام د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة بدبي 
يف  و�لريا�شة  لل�شباب  �لعامة  �لهيئة  عام  �أم��ني  عبد�مللك  �بر�هيم  و�شعادة 
�لدولة و�شعادة د�تو بوز�رين رئي�س �للجنة �لبارلومبية �ال�شيوية وعدد من 

�مل�شوؤولني و�مل�شجعني.

�لكتبي  ر����ش��د  ل��ل��ر�ل��ي��ات،  دب��ي  د�ي���ف  ف��ري��ق �شكاي  �أح���رز ثنائي 
11 يف ر�يل �لربتغال  ومالحته �الأملانية كارينا هيربيل، �ملركز 
للر�ليات  �لعامل  بطولة  من  �لر�بعة  �جلولة   ،2014 فود�فون 

لهذ� �ملو�شم، و�لذي �ختتم يف �جلرف يوم �الأحد.
�ليوم  �لكتبي  ر����ش��د  �الم��ار�ت��ي  في�شتا  ف��ورد  �شيارة  �شائق  وب���د�أ 
�الأخري للر�يل يف �ملركز 13، وناف�س بقوة يف �لفئة �لثانية من 
الأية  �شيارته  تتعر�س  ومل  �لربتغال  يف  للر�ليات  �لعامل  بطولة 
م�شاكل خالل بقية مر�حل �لر�يل �لوعرة، ليبد�أ بذلك حملته 

يف بطولة �لعامل للر�ليات �ملرموقة على قاعدة �شلبة. 
وي�����ش��ارك ف��ري��ق ���ش��ك��اي د�ي���ف دب���ي ل��ل��ر�ل��ي��ات يف ب��ط��ول��ة �لعامل 
بن  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  برعاية   2014 للر�ليات 
�لريا�شي.  دب��ي  جمل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
�ل��ع��امل��ي��ة ���ش��ع��ار )�ك�����ش��ب��و دبي  وي��ح��م��ل �ل��ف��ري��ق خ���الل م�شاركته 

2020( لدعم هذ� �حلدث �لعاملي �لكبري.
وق���ال بطل �ل��ر�ل��ي��ات �الم���ار�ت���ي: لقد مت��ح��ورت �أه��د�ف��ن��ا حول 
م�شرح  عن  �بتعادنا  بعد  و�لتعّود  و�لتعلم  �لربتغال  ر�يل  �إن��ه��اء 
ب��ط��ول��ة �ل��ع��امل ل��ل��ر�ل��ي��ات ث��الث��ة �أ���ش��ه��ر ل��ق��د ع��ان��ي��ت م��ن بع�س 
�مل�شاكل �ل�شغرية يف �لفر�مل وجتهيز�ت �ل�شيارة �جلمعة �ملا�شية 

يف  تدريجياً  حت�شنت  �أزمنتي  لكن  ثميناً.  وثتاً  كلفنا  مما 
�مل��ر�ح��ل �ل��وع��رة يف و�ح���د م��ن �أ���ش��ع��ب ر�ليات 

بانهاء  �شعيد جد�ً  �إنني  �لعامل.  بطولة 
�لر�يل و�حر�ز هذه �لنتيجة .

وت�شدر �ل�شائق �لفرن�شي �شيبا�شتيان 
�أوجيه �ملد�فع عن لقب بطولة �لعامل 
�ملر�حل  �إىل  متوجها  �لركب  للر�ليات 

�لثالث �الأخ��رية من �ل��ر�يل �شباح 
 38.1 ب��ف��ارق  ومتقدماً  �الأح���د 
مناف�شيه  �أق�������رب  ع����ن  ث���ان���ي���ة 
هيوفرونن،  م��ي��ك��و  �ل��ف��ن��ل��ن��دي 

عن  ث����ان����ي����ة   48.6 وب������ف������ارق 
�ل�شائق  ت��اله��م  �و���ش��ت��ب��ريغ،  م��اد���س 

�الم���ار�ت���ي �ل�����ش��ي��خ خ��ال��د �ل��ق��ا���ش��م��ي يف 
�شروين  فريق  �شيارة  منت  على   15 �ملرتبة 

توتال �أبوظبي �لعاملي للر�ليات.
�ملرحلة  ع��رب  ملحوظة  ب�����ش��ورة  �شرعته  م��ن  �أوج��ي��ه  و�أب��ط��اأ 

ماتي  ي��اري  �لفنلندي  �شجل  بينما   14 رق��م  بال�شرعة  �خلا�شة 

الفاال �أ�شرع �الأزمنة يف هذه �ملرحلة، لكن �لفرن�شي فاز مبرحلة 
43.2 ثانية  �ألبورتيل ليعزز �شد�رته للر�يل بفارق  �شاو بر��س 
على هريفونن. وفقد د�ين �شوردو مركزه �شمن �خلم�شة �الأو�ئل 
يف �لبطولة عندما �ن�شحب ب�شيارته هايوند�ي من �ملرحلة 14.

 15 �ملرحلة  يف  هريفونن  ل�شالح  ثانية   7.8 �أوج��ي��ه  وت��ر�ج��ع 
بفارق  مت�شدر�ً  ل��ل��ر�يل  �الخ���رية  �ملرحلة  غمار  بخو�س  و���ش��رع 
توجها  در�مية  �أح��د�ث  �الخ��رية  �ملر�حل  و�شهدت  ثانية.   35.4
�لفرن�شي بفوزه �لتا�شع ع�شر يف ر�ليات بطولة �لعامل للر�ليات 
على منت �شيارة فولك�شفاجن بولو دبليو �آر �شي، وحل هريفونن 

ثانياً و�أ�شتبريغ ثالثاً و�لقا�شمي يف �ملركز 13.
�الأخرية  �ملرحلة  بلقب  بفوزه  ��شافية  نقاط  ثالث  �أوجيه  ونال 
من �لر�يل ومنح فريق فولك�شفاجن ثامن فوز على �لتو�يل يف 
ر�ليات بطولة �لعامل للر�ليات، وقال: لطاملا �أحببت هذ� �لر�يل 
و�نني �شعيد بفوزي يف �لربتغال، لقد منحني فريقي �د�رة جيدة 

لالطار�ت وهذ� ما �أحدث �لفرق .
 و��شتعاد �لقطري نا�شر �شالح �لعطية �شد�رة �لفئة 

�ملر�حل  ب��د�ي��ة  يف  كيتوما  ي���اري  م��ن  �لثانية 
�ل��������ث��������الث 

 11.2 بفارق  �ل�شد�رة  على  �لعطية  و�شيطر  �الأح���د.  �الأخ���رية 
يف  �ل��ك��و�ري  �لعزيز  عبد  �لقطري  وج��اء   ،14 �ملرحلة  يف  ثانية 
14 و�لكويتي  �ملرتبة �لثانية و�المار�تي ر��شد �لكتبي يف �ملركز 

�شالح بن عيد�ن يف �ملركز 19.
ثانية،   15.6 �إىل  وو�شع �شد�رته   14 �ملرحلة  �لعطية يف  وف��از 
�النتقال  قبل  ثانية   10.8 �إىل  �لعطية  �شد�رة  كيتوما  وقل�س 
�إىل �ملرحلة �الخرية من �لر�يل، و�شعد ر��شد �لكتبي �إىل �ملركز 

.12
�لفوز  �شمن  �الأخ��رية  �ملرحلة  يف  زمن  �أ�شرع  �لعطية  وبت�شجيل 
بلقب �لفئة �لثانية بفارق 21.6 ثانية عن كيتوما، و�شعد ر��شد 
ب�شبب  مورين  جوليان  �ن�شحب  عندما   11 �ملركز  �إىل  �لكتبي 

عطل كهربائي ب�شيارته قبل �نطالق �ملرحلة �الخرية. 
ملعب  يف   2014 فود�فون  �لربتغال  ر�يل  على  �ل�شتار  و��شدل 
16 مرحلة  �جتياز ما جمموعه  بعد  �الأح��د  بعد ظهر  �جل��وف 

خا�شة بال�شرعة.

ي�شارك جمل�س دبي �لريا�شي و جائزة حممد بن ر��شد �آل مكتوم لالإبد�ع 
�لدويل  �لريا�شي  �أك���ورد  �شبورت  وم��وؤمت��ر  معر�س  م��وؤمت��ر  يف  �لريا�شي 
خالل  ع�شرة  �لثانية  ن�شخته  �لركية  �نطاليا  مدينة  ت�شت�شيف  �ل��ذي 
�لفرة 6-11 �بريل �جلاري مب�شاركة �ملئات من �أع�شاء �للجان �الأوملبية 
و�الحتاد�ت �لريا�شية �لدولية و�ملنظمات و�الحتاد�ت �لريا�شية �لوطنية 

و�ل�شركات �لعاملة يف �لقطاع �لريا�شي.
و  �لريا�شي  دبي  ملجل�س  �لعام  �الأم��ني  �ل�شريف  �أحمد  د.  �لوفد  وير�أ�س 
جائزة حممد بن ر��شد �آل مكتوم لالإبد�ع �لريا�شي ، وي�شم يف ع�شويته د. 
خليفة �ل�شعايل ع�شو جمل�س �الأمناء رئي�س �للجنة �لفنية ل� جائزة حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم لالإبد�ع �لريا�شي وغازي مدين مدير ق�شم �ل�شياحة 
�لريا�شية يف جمل�س دبي �لريا�شي ، حيث مت حجز جناح مميز �شيتم فيه 
عر�س �شور و�فالم عن �الأن�شطة �لتي ينظمها �ملجل�س و�جلائزة وتوزيع 

�ملطبوعات �ملتنوعة ولقاء �ل�شخ�شيات �لريا�شية �لقيادية.
معر�س  يف  �مل�����ش��ارك��ة  على  د�ئ��م��ا  حر�شنا  لقد  �ل�شريف  �أح��م��د  د.  وق���ال 
وموؤمتر �شبورت �أكورد منذ �لعام 2007 ، وذلك الأهميته �لكبرية حيث 
�لقر�ر يف خمتلف  و�شناع  قياد�ت  مع  و�للقاء  للتو��شل  �لفر�شة  مينحنا 
�ملوؤ�ش�شات و�الحتاد�ت و�ملنظمات �لريا�شية �لدولية و�لوطنية يف خمتلف 
�لدول و�أي�شا بال�شركات �لعاملة يف قطاع �لريا�شة من خمتلف �ملجاالت ، 
كما ميثل لنا �أي�شا من�شة لعر�س جهودنا ومبادر�تنا و�أن�شطتنا يف جمال 
�ملنظمات  م��ع  �لتعاون  �آف���اق  فتح  و  �ل��دول��ة  يف  �لريا�شي  �لقطاع  تطوير 
�لريا�شية و�الحتاد�ت �لريا�شية �لدولية مبا يحقق �لفائدة لنا وي�شاهم 
وتعزيز  �لدولية  و�لفعاليات  �لبطوالت  من  �ملزيد  وتنظيم  ��شت�شافة  يف 
م��ك��ان��ة �ل��دول��ة ع��ل��ى خ��ارط��ة �ل��ب��ط��والت و�مل��ل��ت��ق��ي��ات �ل��دول��ي��ة �لريا�شية 
روؤية  وحتقيق  �ملجتمعية  �لريا�شة  جم��ال  يف  جهودنا  وكذلك   ، �لكربى 

�لقيادة �لر�شيدة يف جعل �لريا�شة �أ�شلوب حياة ، وحتقيق روؤية �ملجل�س يف 
بناء جمتمع ريا�شي متميز .

، وقد  �لكبري عالقة مميزة ج��د�  �ل��دويل  بهذ� �حل��دث  و�أ���ش��اف تربطنا 
جنحنا يف �لدولة خالل �لعام 2010 يف ��شت�شافة �لن�شخة �لثامنة منه 
�أو�شطية ت�شت�شيف  �أول مدينة عربية و�شرق  ، وال تز�ل،  حيث كانت دبي 
هذ� �ملوؤمتر ، حيث �شارك فيه قر�بة 1500 ع�شو و ممثل من �ملنظمات و 
�الحتاد�ت و�ملوؤ�ش�شات �لدولية و�حلكومات و�ل�شركات �لعاملة يف خمتلف 
جماالت �لعمل �لريا�شي ، وكانت تلك �لدورة من �أجنح �لدور�ت يف تاريخ 
�ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  ، وقد ت�شرفت برعاية وح�شور �شاحب  �ملوؤمتر 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
رعاه �هلل ، و ال نز�ل حتى �الآن جنني ثمار تلك �ال�شت�شافة �لتي �تاحت 
و�مللتقيات  للموؤمتر�ت  �لتنظيمية  قدر�تنا  عن  للعامل  �شورة  تقدمي  لنا 

�لدولية �لكربى و�لتي ال تقل عن قدر�تنا �ملعروفة يف تنظيم �لبطوالت 
�لدولية ملختلف �لريا�شات ، كما �أننا حققنا فو�ئد كثرية على �شعيد تعزيز 
على  ح�شولنا  يف  �شاهمت  �لريا�شية  و�ملنظمات  �الحت��اد�ت  مع  �لعالقات 
حق ��شت�شافة وتنظيم �لبطوالت �لكربى ويف تعزيز مكانة دولة �الإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة يف هذ� �ملجال .
لتحقيقها  �الأه����د�ف  م��ن  ع���دد�  و�شعنا  لقد  ب��ال��ق��ول  �ل�شريف  د.  وخ��ت��م 
ممثلي  من  �لعديد  مع  �للقاء  وه��ي  �حلالية  �ل���دورة  يف  م�شاركتنا  خ��الل 
جمال  يف  �لعاملة  و�ل�شركات  �لدولية  �لريا�شية  و�الحت����اد�ت  �ملنظمات 
مع  �لتفاهم  وم��ذك��ر�ت  �التفاقيات  من  ع��دد  وتوقيع   ، �لريا�شة  �شناعة 
عدد منها من �أجل ��شت�شافة وتنظيم بطوالت دولية كربى خالل �لفرة 
�ملقبلة و�أي�شا يف جمال تطوير �لعمل �مل�شرك ، و�شيتم �الإعالن عن هذه 

�التفاقيات بعد توقيعها يف تركيا .

م�شاركة جمل�س دبي الريا�شي وجائزة حممد بن را�شد لالإبداع الريا�شي يف �شبورت اأكورد 

ح�صر جانبًا من فعاليات بطولة العامل لرفعات القوة لذوي الإعاقة 

حممد بن را�شد ياأمر ب�شرف �شتة ماليني درهم لدعم ذوي االحتياجات اخلا�شة لتمكينهم من امل�شاركة يف الفعاليات والبطوالت الريا�شية

فريق �صكاي دايف دبي للراليات يحرز املركز 11 يف رايل الربتغال

الفرن�شي اأوجيه يعزز �شدارته لبطولة العامل للراليات 
القطري العطية يفوز بلقب الفئة الثانية 

ح�صور املقاتلني اإىل دولة الإمارات للم�صاركة يف مناف�صات ليلة القتال �صمن بطولة القتال النهائي يف اأبوظبي
فر�شتكم للقاء اأهم االأ�شماء يف بطولة القتال 

النهائي خالل مناف�شات اأ�شبوع القتال



    

راغب عالمة ين�شحب من اأراب اآيدول 
�ن�����ش��ح��ب �ل��ف��ن��ان ر�غ����ب ع��الم��ة من 
وذلك  �آي�����دول«،  »�أر�ب  حتكيم  جلنة 
قبل �أيام على �نطالق جتارب �ملرحلة 
�ىل  �مل�شركني  �خ��ت��ب��ار  م��ن  �لثانية 
�لهو�ة. وينتهي عقد عالمة  برنامج 
م���ع �ن��ت��ه��اء �مل��و���ش��م �ل��ث��ال��ث �حلايل 
بند�  �لعقد  ويت�شمن  �لربنامج،  من 
طرف  �أي  �ن�شحاب  ح��ال  يف  ج��ز�ئ��ي��ا 

من �اللتز�م ب�شورة مفاجاأة. 
على �لرغم من �لتكتم و�لغمو�س �إىل 
�ل�شبب  �إن  تقول  ت�شريبات  هناك  �أن 
�حلقيقي ور�ء �ن�شحاب �لفنان ر�غب 
�الإنتاج  �إد�رة  مع  م�شاكل  هي  عالمة 

وبالتحديد مع �شمر عرقوق مدير �الإنتاج، كان ينتظر �لكثريون �ن تكون 
�أعمال �لفنان. و�أكد  �أحالم ور�ء �شبب �ن�شحاب ر�غب وهذ� ما نفاه مدير 
�أن هذ�  �أعمال �لفنان �للبناين ر�غب عالمة،  خ�شر عالمة �شقيق ومدير 
�جلديد.  للمو�شم  �أي��دول  �أر�ب  برنامج  �ن�شحب من جلنة حتكيم  �الأخ��ري 
و�أ�شار مدير �أعمال �لفنان �للبناين يف ت�شريح الأحد �ملو�قع �لفنية، �أن �شبب 
�الن�شحاب يعود �إىل م�شاكل مع �إد�رة �الإنتاج، م�شدد� على �أن قر�ر عالمة 
�أن يكون للخالفات بني ر�غب  نهائي وال رجعة فيه. ونفى خ�شر عالمة 
�لربنامج،  م��ن  �للبناين  �لفنان  �ن�شحاب  يف  دور  �أح���الم  و�لفنانة  عالمة 
ر�غب  �ن�شحاب  وي��اأت��ي  �ل��ق��ر�ر.   ب��ه��ذ�  لها  دخ��ل  �أح���الم ال  �أن  �إىل  م�شري� 
�لغام�س �لذي مل تت�شح مالحمه يف وقت �أملح فيه م�شدر من »�م بي �شي« 
�ملو�شم  �أع�شاء جلنة حتكيم  �ملحطة حري�شة على حمل  �أن  »�الأنباء عن  ل� 
و�لتهجم  �لكالمي  �لتال�شن  على عدم  �لعقد  �لتوقيع �شمن  على  �حلايل 

بينهم.

يحرق منزل �شديقته خلالف على جهاز لوحي
�أكدت و�شائل �إعالم �أمريكية �أن �شاباً يبلغ من �لعمر 32 عاماً عمد �إىل �إ�شر�م 
�ل�شيدة  وقالت  ب�شبب خالف حول جهاز لوحي.  �لنري�ن يف منزل �شديقته، 
لل�شرطة �إنها كانت تتجادل مع �شديقها حول �جلهاز �للوحي قبل �أن تتحول 
�الأمور نحو �لعنف، م�شرية �إىل �أنها تعر�شت للكمات قوية على وجهها ور�أ�شها 
من قبل ريت�شموند ، قبل �أن يقوم باإلقاء �شيجارته يف خز�نتها، لتندلع �لنري�ن 

يف غرفة �لنوم، ثم �أنقلت �إىل باقي �أجز�ء �ملنزل. 
على  ف��ر�ره  �أث��ن��اء  ريت�شموند  جونيو  �ملتهم  �شاهدو�  �إنهم  عيان  �شهود  وق��ال 
در�جته �لنارية من �ملكان، حيث كانت �الأم و �أربعة من �أوالدها يف د�خل �ملنزل.
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عر�س اأزياء 
لالأطفال يف غزة

��شرك متجر�ن يف غزة يف �الآونة 
�الأخ��رية يف تنظيم عر�س الأحدث 

مبتكر�ت �أزياء �الأطفال.
ووجه متجر )كروكود�يل( ملالب�س 
)فليك�س(  وم���ت���ج���ر  �الأط������ف������ال 
لعدد  دع���وة  �لريا�شية  للمالب�س 
�ملعرو�شات  لتقدمي  �الأط��ف��ال  من 

�أمام �ل�شيوف و�جلمهور.
وذك�����ر ع����ديل ن�����ز�ل م���دي���ر متجر 
)فليك�س( �أن عر�س �أزياء �الأطفال 
�ل�������ش���وء على  ت�����ش��ل��ي��ط  ���ش��اه��م يف 
جانب خمتلف للحياة يف غزة رغم 

�حل�شار �الإ�شر�ئيلي للقطاع.
وق����ال ن��ع��م��ل ف��ك��رة ج��دي��دة نبعت 
م��ن �ل��و�ق��ع �الأل��ي��م �ل��ذي نعي�شه ، 
ونريد �ي�شال ر�شالة للعامل �أجمع 
�لظالم  ي�شودها  �لتي  غ��زة  يف  �أن��ه 
تع�شق  �إمنا  �لظالمية  ي�شودها  لن 
�ل�شورة  ه���ذه  و�أ����ش���اف   . �حل���ي���اة 
بها  خرج  �لتي  �حل�شارية  �لر�ئعة 

هذ� �لعمل تدل على هذ� �ل�شاأن.
�أُ�شر �الأطفال �لعار�شني  وحر�شت 
على ت�شوير �أبنائها خالل �لعر�س 
ر�ق�����س قدمته  بعر�س  ب���د�أ  �ل���ذي 

جمموعة �أخرى من �الأطفال.
�لتي  زي������د  �أب�������و  ن����رم����ني  وق����ال����ت 
�الأزياء  عر�س  يف  �بنتها  ��شركت 
عر�س �أزياء فريد من نوعه. الأول 

مرة يف قطاع غزة. 
�أكرث  كانو�  �ل�شغار  �الأط��ف��ال  لكن 
�لفريد  �لعر�س  بهذ�  ��شتمتع  من 

يف قطاع غزة.

زواج يف العناية املركزة
يعقد  �أن  �شنو�ت   5 منذ  مغرم  ثنائي  ح�شبان  يف  يكن  مل 
�ل�شرطان يف  �نت�شار  �إث��ر  �ملركزة،  �لعناية  زو�ج��ه يف  حفل 
�أقرباء  �أنحاء ج�شم �لعرو�س ميلر )73 عاماً(. وقرر  كل 
غود  مب�شت�شفى  يف  �ل��ع��ر���س  �ح��ت��ف��ال  ت��ن��ظ��ي��م  �ل��ع��رو���س 
�شاماريتان يف والية بن�شلفانيا �الأمريكية و�إح�شار ع�شو 
يف كني�شة �أوبن دور ت�شري�س يف مدينة بطر�شبريغ الإمتام 
مر��شم �لزفاف. ومل متانع �إد�رة �مل�شت�شفى هذ� �لقر�ر، بل 
�شجعت على تنظيم �الحتفال عرب تقدمي كل �لت�شهيالت 
و�لتجهيز�ت ليكون عر�شاً �شعيد�ً م�شابهاً لالأعر��س خارج 
�مل�شت�شفى، بح�شب �شحيفة د�يلي ميل �لربيطانية. وكان 
61 �أغ�شط�س )�آب(  �لعرو�شان قرر� �أن يعقد� قر�نهما يف 
من هذ� �لعام، لكن �نت�شار �شرطان �لعظام يف ج�شم ميلر 
�إىل  دفعها  �ل�شحية،  حالتها  وت��ده��ور  م��ف��اج��ىء  ب�شكل 
�رتد�ء �لف�شتان �الأبي�س على فر��س �لعناية �ملركزة لتودع 

�حلياة بتحقيق حلم حياتها و�لزو�ج من حبيبها بر�يان

م�شن يعتقل فريقًا طبيًا
�شمال  �ل��ق��رى  �إح���دى  يف  مبنزله  ���ش��ع��ودي  م�شن  �حتجز 
جاز�ن، فريقاً طبياً كان يجري تطعيماً �شد �شلل �الأطفال 
قبل  �شر�حهم  �إط���الق  ر�ف�����ش��اً  ي�شكنها،  �ل��ت��ي  �لقرية  يف 
�حل�����ش��ول ع��ل��ى ج��رع��ة دو�ء جت��ل��ب ل��ه �ل���ن���وم.  وبح�شب 
�لفريق  �حتجز  �مل�شن  ك��ان  �ل�����ش��ع��ودي��ة،  ع��ك��اظ  �شحيفة 
�لطبي �ملكون من ممر�شتني وممر�س د�خل فناء منزله، 
ي�شكو  وب���د�أ  �أح��ف��اده،  لتطعيم  دخولهم  م��ن  حلظات  بعد 
�آالم كان يعانيها يف  �إىل  �إ�شافة  �لنوم لديه لياًل  من قلة 
�أجز�ء متفرقة من ج�شده. وعمد �لفريق �لطبي الإقناعه 
باأن �جلرعات �ملوجودة يف حوزتهم خا�شة ب�شلل �الأطفال، 
�أدوي��ة جتلب له �لنوم لكن حماوالتهم باءت  وال ميلكون 
�لطبي  و�لطاقم  �مل�شن  بني  �ملحاوالت  و��شتمرت  بالف�شل 
فرة زمنية طويلة بعد �أن هددهم بالع�شا �لتي بحوزته. 
ويف �لنهاية، ما كان �أمام �لكادر �لطبي �إال �لر�شوخ لطلبه 
بعد مو�فقة �أفر�د عائلته ليتم �إعطاوؤه �جلرعة �خلا�شة 
ب�شلل �الأطفال لتتم مو�فقته على فك �حل�شار عن �لفريق 
�لطبي، حينها �أف�شح �مل�شن الأقاربه �أن ذلك �لدو�ء �لذي 

تلقاه جلب له �لنوم و�أذهب عنه �لكثري من �الأمل.

مطلوب عر�شان 
ع�شر�ت  ي��وم��ي��اً  هندية  �إع���الم  وو���ش��ائ��ل  �شحف  ت��ع��ِر���س 
�الإعالنات من �شباب و�أ�شر تبحث عن عر�شان �أو عر�ئ�س 
يحملون  �أو  �ل�شعودية  يف  مقيمني  وب��ن��ات��ه��م،  الأب��ن��ائ��ه��م 
�ل�شعودية:  �شبق  �شحيفة  وتقول  �ل�شعودية.  �جلن�شية 
ك��ث��ري�ً م��ا ي��ك��ون حم��ت��وى ه��ذه �الإع��الن��ات -�ل��ت��ي حتمل 
�لعرو�س-  �أو  و�ل��ع��ري�����س  �الأ����ش���رة  ب��ني  �ل��ت��و����ش��ل  ط����ُرق 

مميز�ت �لفتاة �لتي تبحث عن �ل�شاب �ل�شعودي . 
وت��ربر ه��ذه �الأ���ش��ر جل��وءه��ا �إىل �الإع��الن��ات يف �ل�شحف 
�لهندية  �لف�شائية  �لقنو�ت  وبع�س  �الإنرنت  مو�قع  �أو 
و�أبنائها  بناتها  م�شتقبل  ت��اأم��ني  حت��اول  باأنها  �لدينية، 
مل�شاعدتهم يف �ال�شتقر�ر يف دول قوية �قت�شادياً ، و�لبع�س 

�الآخر يتجه �شوب �أوروبا و�أمريكا وكند�.

املاديون اأقل �شعادة واأكرث اكتئابًا
�أ�شارت �أبحاث جديدة �إىل �أن �الأ�شخا�س �ملاديني يكونون غري �شعد�ء و�أقل ر�شاً عن �حلياة و�أكرث عر�شة لالكتئاب، 

بغ�س �لنظر عن موقعهم �الجتماعي �أو طبيعة وظائفهم، �أو حجم ممتلكاتهم.
�أ�شتاذة علم �لنف�س و�الأع�شاب يف جامعة بايلور يف تك�شا�س: مييل �الأ�شخا�س  �آن ت�شانغ  قالت موؤلف �لدر��شة جو 
�ملاديون �إىل �أن يكونو� متمركزين حول ذو�تهم، ويركزون على ما يفعلونه، وغري قادرين على �ل�شعور باالمتنان 

جتاه ما لديهم، �شو�ء كان لديهم عائلة ر�ئعة، �أو بيت جيد ميتلكونه، �أو وظيفة ممتازة .
يعترب �المتنان مز�جاً �إيجابياً جتاه �الآخرين، الأن �الإن�شان كائن �جتماعي، وي�شاعد �لركيز �الإيجابي على �الآخرين  

و�ل�شعور باالمتنان �شحتنا.
وقال �ملوؤلف �مل�شارك يف �لدر��شة جيم�س روبرت�س من جامعة بايلور: عندما جنمع �ملزيد و�ملزيد من �ملمتلكات ال 

ن�شيف �شيئاً �إىل مقد�ر �ل�شعادة �لتي ن�شعر بها، فقط نرفع نقطة �لقيا�س �ملرجعية �لتي نقي�س عليها .
�أجريت �لدر��شة على 642 طالباً يف �جلامعة متو�شط �أعمارهم 12 عاماً، ُطلب منهم �الإجابة على ��شتبيان لقيا�س 

درجة �ملادية و�المتنان و�لر�شا عن �حلياة.
وبينت �لنتائج �أن �لذين �شّنفو� �شمن ت�شنيف منخف�س بالن�شبة مل�شاعر �المتنان كانو� �أكرث عر�شة لعدم �لر�شا 
عن حياتهم و�أكرث مادية. وكات در��شة �أجريت عام 1102 قد بينت �أن من لديهم م�شتويات عالية من �ل�شعادة �أكرث 

�شعور�ً باالمتنان و�أقل مادية، و�أن زيادة �الندماج �الجتماعي ترتبط بانخفا�س معدل �الكتئاب و�لغرية. 
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م�شابح ذكية للحد من الغرق
دون  �لغريق  �نت�شال  على  ي�شاعد  جهاز�  �شعوديان  طالبان  �بتكر 
�حلاجة �إىل منقذ وذلك للحد من حاالت �لغرق �لتي يتعر�س لها 
�ل�شعودية  عكاظ  ل�شحيفة  �لطالبان  و�أ�شار  �مل�شابح.  يف  �الأطفال 
عبد�هلل علي وحممد م�شني �الملعي �إىل �أّن مهمة �جلهاز هو رفع 
�لغريق يف وقت قيا�شي جًد� يغني عن �حلاجة �إىل منقذ، �إ�شافة �إىل 
�أنه يوفر عناء �لبحث عن �لغريق يف قعر �مل�شبح، وذلك با�شتخد�م 
مفاتيح خا�شة بامل�شبح، وخالل ثو�ٍن معدودة يرفع �جلهاز جميع 
ميكن  وبالتايل  �لغريق،  فيها  مبا  �مل�شبح  حو�س  د�خ��ل  �لرو��شب 
�لفكرة  ج��اءت  و�أ�شافا:  �لعامة.   �مل�شابح  يف  �ملنقذ  عن  �ال�شتغناء 
من خالل �الإح�شا�س بامل�شكلة من �لناحية �الجتماعية و�الأ�شرية، 
ث��م م��ا ي��ط��رح يف و�شائل �الإع���الم م��ن ح���و�دث �ل��غ��رق، �إىل جانب 
وهذه  وتابعا:  �ل�شباحة.  جتيد  ال  �ملجتمع  من  كبرية  �شريحة  �أّن 
�الأمن  يف  ع��ال��ي��ة  مب��ز�ي��ا  يتمتع  م�شبح  الإي��ج��اد  دفعتنا  �ل��ع��و�م��ل 
على  �ل�شباحة  حو�س  قعر  يف  �شبكي  �شطح  عمل  عرب  و�ل�شالمة، 
كامل �الأر�شية يتما�شى مع �شكل وم�شاحة قعر �حلو�س يتم رفعه 
الأعلى و�إنز�له الأ�شفل من خالل جهاز رفع كهربائي هيدروليكي.  
و�أكد �لطالبان �أن من �ملمكن حتويل �البتكار ملنتج قابل للت�شويق، 
�أ�شاًل،  �مل��وج��ود  للم�شبح  ي�شافان  ج��ز�أي��ن  غ��ري  يحتاج  ال  حيث 
مو�د  من  يحتاجه  وما  �ل�شبكي  �ل�شطح  عن  عبارة  �الأول  فاجلزء 
متوفر  وه��و  �لهيدروليكي  �لرفع  جهاز  �لثاين  و�جل��زء  وخ��ام��ات، 
ا باأ�شكال و�أحجام خمتلفة، وميكن ت�شويق �ملنتج كمتكامل مع  �أي�شً

�مل�شبح �أو كجهاز ي�شاف لتجهيز�ت �مل�شابح �ملوجودة م�شبًقا. 

كاهن ي�شرق اأموال اجلنازات 
بتهمة  �لعمر،  من  �ل�05  يف  كاهناً  �لربيطانية  �ل�شرطة  �عتقلت 
جنازة  ذلك  يف  مبا  كني�شته،  تقيمها  �لتي  �جلناز�ت  �أم��و�ل  �شرقة 

جندي بريطاين ُقتل يف �أفغان�شتان.
رينولدز،  �شاميون  �لكاهن،  �إن   ، بيبول  �شندي  �شحيفة  وق��ال��ت 
�أم���و�ل من  ب�شرقة  م��ز�ع��م قيامه  بعد  �أي�شاً  ع��ن �خل��دم��ة  �أوق���ف 
�أن  و�أ�شافت  ب�شاأنها.  حتقيق  فتح  ومت  جنازة،   007 �إىل  ي�شل  ما 
�أبناء �لرعية يف �لكني�شة �ل�شابقة للكاهن رينولدز يف بلدة دينتون 
�إي��ق��اف��ه عن  ب��ن��ب��اأ  مبقاطعة ي��ورك�����ش��اي��ر �جل��ن��وب��ي��ة، مت �ب��الغ��ه��م 
�خلدمة، بعد حتقيق �متد 4 �أ�شهر حول �شرقة �أمو�ل �جلناز�ت.  
و��شارت �إىل �أن �شرطة مقاطعة يورك�شاير �جلنوبية �أكدت �عتقال 
�شبيله  و�إخ��الء  مالية،  خمالفات  �رتكاب  ب�شبهة  رينولدز  �لكاهن 
ون�شبت  جتريها.  �لتي  �لتحقيقات  نتائج  بانتظار  بكفالة  الحقاً 
قوله  �لقدي�شني(،  )جميع  كني�شة  م��رت��ادي  �أح��د  �إىل  �ل�شحيفة 
علم  على  وكانت  �لق�شية،  على  �لت�شر  �لكني�شة حاولت  �أن  يبدو 
باأن هناك م�شكلة حمتملة تعود ف�شولها �إىل ت�شرين �الأول �كتوبر 

�ملا�شي، لكنها قررت �الإنتظار حتى �الآن للك�شف عنها .

قطة تخفي اآثار جرميتها
يونيوب،  على  �لطريفة  �لفيديو  مقاطع  �لقطط  تت�شدر  م��ا  د�ئ��م��اً 
و����ش��ع��ة يف هذ�  ع��امل��ي��ة  �شعبية  �ل��ت��ي ح�����ش��دت  �لنجمة �جل��دي��دة  �أم���ا 
ديلي  �شحيفة  ون�شرت   . ويلي  ذكية��شمها  فقطة  �الفر��شي  �لعامل 
ورق  تخريبها  �أثناء  ت�شتمتع  وهي  للقطة  �لفيديو  �لربيطانية  ميل 
�أخ���رى يف م�شهد  م��رة  ث��م تطويه  ت��ف��رده  �إذ تظهر وه��ي  �ل��ت��و�ل��ي��ت، 
و�شفته �ل�شحيفة ب� �لذكي و�مل�شلي . وجاء يف تفا�شيل �خلرب �أن مايكل 
توم�شون ن�شر �لفيديو لقطته �لتي تفك ورق �لتو�ليت من لفته ثم 

املمثلة تايلور �صيلينغ خالل ح�صورها فعالية �صحية بعنوان احلياة احلقيقية يف لو�ص اجنلي�ص بكاليفورنيا.)ا ف ب(تعيده مرة �أخرى كما كان مبخالبها يف م�شهد م�شل ومده�س.

خماطر األوان الكراميل 
�إىل  �ل����ك����ر�م����ي����ل  �أل�����������و�ن  ت�������ش���اف 
�الأطعمة  وبع�س  �لغازية  �مل�شروبات 
و�حل����ل����وى. ي���وج���د ق��ل��ق م���ن هذه 
حتتوي  �لتي  �ال�شطناعية  �الأل���و�ن 
مو�د كيميائية ي�شتبه يف ت�شببها يف 
�إىل  �لتاأكد  ويحتاج  �شحية،  �أ�شر�ر 
مزيد�ً  �لطفل  �شحة  على  تاأثريها 
م���ن �ل��ب��ح��ث. �أه����م ه����ذه �مل�����و�د هي 
�أو   ،4  elozadimilyhteM م��ادة 
IEM 4. توجد 4 �أن��و�ع من �ألو�ن 
منها   2 ت�شبب  ي�شتبه يف  �لكر�ميل، 
 4 IEM يف �ل�شرطان. ت�شاف مادة
�ال�شطناعية  �لكر�ميل  �أل���و�ن  �إىل 
در��شة  وجدت  وقد  �ملحّم�س،  و�لنب 
�لفئر�ن  ع��ل��ى  ح��ك��وم��ي��ة  �أم���ريك���ي���ة 
�ل�شرطان،  ت�شبب  �أن��ه��ا   7002 ع��ام 
�لعاملية  �ل�شحة  منظمة  و�عتربتها 
ت�شبب  �أن  يحتمل  م��ادة   1102 ع��ام 
�ل�����ش��رط��ان ل��ل��ب�����ش��ر. ت�����ش��اف م���ادة 
�لغازية  �مل�����ش��روب��ات  �إىل   4  IEM
و�ل�شود� بكميات �شئيلة، لكن لي�س 
على  �لكميات  ه��ذه  ت��اأث��ري  م��ع��روف��اً 
لالأطفال.  بالن�شبة  �لطويل  �مل��دى 
حكومية  در��������ش������ات  وج�������دت  وق������د 
�مل�����ادة  ه�����ذه  �أن  �أخ�������رى  �أم���ريك���ي���ة 
�ل�شود�،  �أن��و�ع من   01 يف  ت�شتخدم 
ونوع من �أنو�ع �ل�شاي. و�مل�شكلة �أنه 
ال توجد طريقة علمية لقيا�س ن�شبة 
يعتقد  4 يف �جل�����ش��م.   IEM م����ادة  
تقلل من  �لكر�ميل  �أل��و�ن  �أن  �أي�شاً 
عدد خاليا �لدم �لبي�شاء، وت�شعف 
�ملناعة، كذلك ي�شتبه يف �أنها ت�شبب 
�حل�������ش���ا����ش���ي���ة خ���ا����ش���ة ل���الأط���ف���ال. 
تو�شي �الأكادميية �الأمريكية لطب 
�الأطفال باإبعاد �أية منتجات حتتوي 
ع��ن متناول  �ل��ك��ر�م��ي��ل  �أل����و�ن  على 
تناولهم  م����ن  و�حل������د  �الأط������ف������ال، 
م�شروبات �ل�شود�، الأنها لي�شت جزء 

�شرورياً من �لنظام �لغذ�ئي. 

�شاكريا بحفل ذا فوي�س .. وبيكيه ي�شعر بالغرية! 
 ح�شرت �لنجمة �شاكري� �حلفل �خلا�س بربنامج eciov eht بن�شخته �الأمريكية مبنا�شبة قرب 

�نتهائه يف 02 �أيار مايو . �شاكري� �لتقطت �ل�شور برفقة زميلها يف �للجنة �آ�شر، كما ح�شر 
زميالها �الآخر�ن باليك �شيلتون و�آدم ليفني، ومقدم �لربنامج كار�شون د�يل.

من ناحية �خرى فقد ذكرت جملة ratS �أن حبيب �شاكري� العب كرة �لقدم جري�رد 
 eciov eht بيكيه، ي�شعر بالغرية ب�شبب تقربها �لد�ئم من زميلها يف جلنة حتكيم

�آدم ليفني.
و�شّرح م�شدر ل�rats :�شاكري� تتقّرب كثري�ً من �آدم، وحبيبها منذ 4 �شنو�ت 

ي�شعر بالغ�شب من ذلك.
وتابع �مل�شدر: و�آدم د�ئماً يالم�س �شاكري�، جري�رد يغ�شبه �الأمر، لكنه يغ�س 

�لنظر عن �آدم �لذي خطب عار�شة فيكتوريا �شيكريت بيهاتي برين�شلو.

غوغل تبتكر تقنية حلماية التطبيقات من القر�شنة
حمرك  -�شاحبة  �الأم��ريك��ي��ة  غ��وغ��ل  �شركة  �شجلت 
�أندرويد-  �لت�شغيل  لنظام  و�مل��ط��ور  �ل�شهري  �لبحث 
�مل��رة بتقنية تتيح  ب��ر�ءة �خ��ر�ع جديدة تتعلق ه��ذه 
للتطبيقات  مقلدة  ن�شخ  �أي  عن  �لك�شف  للم�شتخدم 

�ل�شهرية.
�لتقنية  �أن  �الخ����ر�ع  ب���ر�ءة  يف  �ل�شركة  و�أو���ش��ح��ت 
ت�شتخدم ميزة �لتوقيعات �لرقمية لتمييز �لتطبيقات 
�لتي  �ملقر�شنة  �لتطبيقات  ع��ن  و�لبحث  �الأ�شلية، 
خلد�ع  �الأ�شلية  �لتطبيقات  �شهرة  ��شتخد�م  حت��اول 

�مل�شتخدم من �أجل تثبيتها.
رقميا  توقيعا  �أ���ش��ل��ي  تطبيق  لكل  �لتقنية  وتعطي 
لل�شفرة  �آخ�����ر  رق���م���ي  ت��وق��ي��ع  �إىل  �إ����ش���اف���ة  مم���ي���ز�، 
ت�شتخدم  ثم  ومن  برجمته،  يف  �مل�شتخدمة  �خلا�شة 
يف  م�شابهة  برجمة  �أي  عن  للك�شف  �لتوقيعات  تلك 
�لتطبيقات �ملقلدة. وبح�شب غوغل فاإن هذه �لتقنية 
�ل��ت��ع��رف ع��ل��ى �ل�شفر�ت  ��ن��ه��ا م���ن  ب�����ش��ك��ل مي��كِّ مت���ت 
��شتخد�مها  ميكن  �لتي  �مل�شدر  �ملفتوحة  �لربجمية 
ب�شكل غري خمالف من قبل مطورين �آخرين الإنتاج 

تطبيقات �شبيهة بالتطبيق �الأ�شلي.
-�لتي  �لتقنية  تلك  �لرئي�شي من  �لهدف  �أن  و�أك��دت 
�شتطرح الحقا يف متجر تطبيقات غوغل بالي - هو 
�حلد من �نتهاك حقوق �مللكية �لفكرية للمطورين، 
و�لق�شاء على �لقر�شنة �ملتمثلة يف تقليد �لتطبيقات 
�أ�شابيع  �شنت قبل عدة  �ل�شركة قد  �ل�شهرية. وكانت 
و��شعة  حملة  �أب����ل-  ���ش��رك��ة  مناف�شتها  ج��ان��ب  -�إىل 
فالبي  لعبة  ق��ل��دت  �ل��ت��ي  �لتطبيقات  على  للق�شاء 
�أن قرر مطورها حذفها من متجر غوغل  بريد بعد 
بالي رغم جناحها �لكبري. وتعد �لتطبيقات �ملقلدة 
للربجميات  خ�����ش��ب��ة  ب��ي��ئ��ة  �ل�����ش��ه��رية  ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
�أو  �إىل �خ��ر�ق �الأجهزة �لذكية  ت��وؤدي  �خلبيئة �لتي 
ت�شريب معلومات م�شتخدميها، وكانت �شركة تريند 
مايكرو �الأمنية ك�شفت يف فرب�ير �شباط �ملا�شي عن 
لعبة  �شهرة  ��شتغلو�  �لذين  �ملطورين  من  جمموعة 
�أ�شماء  الإط��الق تطبيقات خبيثة حتمل  فالبي بريد 
�لذكية  �الأج��ه��زة  قر�شة  بهدف  �للعبة  بتلك  �شبيهة 

�لعاملة بنظام �أندرويد.

القب�س على ثاين اأكرب مت�شاح 
باكت�شاف  �ل�����ش��اد���ش��ة  �شحيته  ق��ت��ل  ب��ع��دم��ا 
ل��ط��ف��ل��ني ممزقة  �أب  م��الب�����س  م���ن  ب��ق��اي��ا 
يف  ���ش��ي��ادون  �شن  �مل���اء،  �شطح  على  طافية 
�أخري�ً  متكنو�  حتى  مكثفة  حملة  �أوغ��ن��د� 
�لعامل.  �أك��رب مت�شاح يف  بثاين  �الإيقاع  من 
�لربيطانية،  ميل  د�يلي  �شحيفة  وبح�شب 
جنح �شيادو هيئة �حلياة �لربية يف �أوغند� 
طوله  يبلغ  �ل���ذي  بالتم�شاح  �الإم�����ش��اك  يف 
5.5 �أمتار ووزنه طن وي�شتبه يف قتله ل�شتة 
�أ�شخا�س و�لتهامهم قبالة �شو�طئ بحرية 
ف��ي��ك��ت��وري��ا. وجت��م��ع م��ئ��ات �مل��و�ط��ن��ني من 
قرية كاكري� �لقريبة مل�شاهدة ذلك �لوح�س 
�خللفي  �جل��زء  على  و�شعه  �أث��ن��اء  �لرهيب 
�إىل حديقة موري�ش�شون  من �شاحنة لتقله 
�أ�شخم مت�شاح  فولز �لوطنية، لي�شبح ثان 
�أقل  فقط  كيلوغر�ماً   74 ب�  �الأ�شر  يف  يقع 
بالفلبني  �ملاأ�شور  �ملاحلة  �ملياه  مت�شاح  من 
�لتما�شيح  وتعد  �أمتار.   4.6 طوله  و�لبالغ 
�ملفر�شة ه��ي ث��ال��ث �أخ��ط��ر �حل��ي��و�ن��ات يف 
عن  م�شئولة  ت��ك��ون  �أن  ويعتقد  �أف��ري��ق��ي��ا، 
مهاجمة ما يقرب من 007 �شخ�س �شنوياً، 

معظمهم يتعر�س للوفاة. 


