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ثماين فرق تتناف�ص للتاأهل �إىل ن�صف نهائي 
بطولة كرة �لقدم للموؤ�ص�صات �حلكومية

عربي ودويل

�أبوظبي للإ�صكان و م�صاندة تك�صفان عن م�رشوعني �صكنيني 
كبريين بتكلفة 637.209 مليون درهم باملنطقة �ل�رشقية

�لفجر �لريا�صي

�خبار �المار�ت

تون�ص تعقد موؤمتر�ً وطنياً الإنقاذ �قت�صادها ..
�حلكومة تطالب بتحريرها من �لتجاذبات �ل�صيا�صية..!

•• برازيليا -وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أج��رى 
�لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل جولة من �ملحادثات 
مع فخامة �لرئي�شة ديلما رو�شيف رئي�شة جمهورية �لرب�زيل �لإحتادية 

�لتي كان قد و�شل �إليها �شموه و�لوفد �ملر�فق يف وقت �شابق �م�س.
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  حم��ادث��ات  تناولت 

ز�يد  �ل�شيخ عبد�هلل بن  �شمو  �لتي ح�شرها   - ديلما رو�شيف  و�لرئي�شة 
�آل نهيان وزير �خلارجية و�لوفد �ملر�فق - �لعالقات �لثنائية بني دولة 
�لإمار�ت و�لرب�زيل و�شبل �إيجاد قنو�ت جديدة لتعاون �أو�شع فيما بينهما 
و�لإقت�شاد و�شول �ىل  و�لتجارة  �ل�شياحة  �ل�شتثمار وقطاعات  لت�شمل 
حتقيق  �أج��ل  م��ن  طاقاتهما  توظيف  للبلدين  تتيح  قوية  �شر�كة  بناء 

�مل�شالح �مل�شرتكة ل�شعبيهما �ل�شديقني.
)�لتفا�شيل �س2(

   

مو�شكو تتحدى �لعقوبات وو��شنطن حتذرها من عزلة �أكرب 
�إ�سابة طائرة ع�سكرية 

�وكر�نية يف مدينة �نف�سالية 
•• مو�سكو-كييف-وكاالت:

��شيبت  �وكر�نية  ع�شكرية  طائرة  �ن  �لوكر�نية  �لدفاع  وز�رة  �علنت 
�لثالثاء بنري�ن �طلقت عليها من مدينة �شالفيان�شك �لو�قعة �شرق 

�وكر�نيا و�لتي ي�شيطر عليها متمردون مو�لون للرو�س.
و�شرح متحدث با�شم وز�رة �لدفاع �لوكر�نية لوكالة فر�ن�س بر�س �ن 
�لطائرة من طر�ز �نطونوف �ي �ن-30، متكنت من �لهبوط ��شطر�ريا 

ومل ي�شب �ي من �فر�د طاقمها.
وجاء يف بيان �شادر عن وز�رة �لدفاع �لوكر�نية �ن جمهولني �طلقو� 
�لنار على طائرة من نوع �ي �ن-30 تابعة للقو�ت �جلوية �لوكر�نية، 
كانت تقوم باعمال مر�قبة يف �جو�ء �شالفيان�شك، ما �دى �ىل ��شابتها 

بب�شع ر�شا�شات.
رو�شيا   ، بايدن  �لم��ريك��ي جو  �لرئي�س  نائب  �خ��رى طالب  من جهة 
�وكر�نيا و�لتوقف عن دعم رجال يختبئون خلف  ب�شحب قو�تها من 
رئي�س  �أع��ل��ن  بينما   ، �أك��رب  م��ن عزلة  �ي��اه��ا  �شرقها، حم���ذر�ً  �قنعة يف 
�لوزر�ء �لرو�شي دميرتي مدفيديف ��شتعد�د بالده مو�جهة عقوبات 

غربية جديدة لقطاعات ��شا�شية يف �قت�شادها ب�شبب �زمة �وكر�نيا.
و�شرح بايدن يف موؤمتر �شحايف مع رئي�س �لوزر�ء �لوكر�ين �لنتقايل 
جتازف  رو���ش��ي��ا  و����ش��ح��ني:  كنا  كييف  يف  �أم�����س  يات�شينيوك  �ر�شيني 
�لتوقف عن  وق��ت  وح��ان  �لعزلة،  ��شافية ومزيد من  �ك��الف  بتحمل 
تاأخري،  ب��ال  تتخذ  �ج���ر�ء�ت  ن�شهد  �ن  بالعمل، يجب  و�ل��ب��دء  �ل��ك��الم 

فالوقت ثمني.
تقف  بالده  �ن  مكرر�  �وكر�نيا  �و�شال  تقطيع  يريد  �لبع�س  و��شاف 

�ىل جانب �ل�شعب �لوكر�ين و�وكر�نيا موحدة.
وكرر �ن �لوليات �ملتحدة لن تقر �بد� �شم �لقرم �ىل رو�شيا. و�و�شح 

ل يحق لي دولة �ل�شتيالء على �ر��شي دولة �خرى.

حممد بن ر��شد خالل مباحثاته مع رئي�شة �لرب�زيل  )و�م(

فل�شطينيات يتظاهرن طلبا للم�شاحلة و�نهاء �لنق�شام )� ف ب(

297 مو�طنا ي�ستفيدون من منحة �لزو�ج 
�لثالثة لعام 2014 بقيمة 11 مليون درهم

•• اأبوظبي-وام: 

�ع��ت��م��دت م��ع��ايل �ل��دك��ت��ورة ميثاء 
دولة  وزي��رة  �ل�شام�شي  �شامل  بنت 
رئي�س جمل�س �إد�رة �شندوق �لزو�ج 
منح  م��ن  م�شتفيد�   297/ �أ���ش��م��اء 
لعام  �لثالثة  �ل��دف��ع��ة  م��ن  �ل����زو�ج 
�لتي  �ل�شندوق  منحة  م��ن   2014
تقدر ب� 11 مليون درهم .. فيما مت 
للم�شتفيدين عن طريق  حتويلها 
ح�شاباتهم �لبنكية و�إخطارهم من 
خالل �لر�شائل �لن�شية �لق�شرية. 
ويقدم �شندوق �لزو�ج �ملنحة �ملالية 
�لزو�ج  على  �ملقبلني  للمو�طنني 
كدعم مادي للم�شاهمة يف تكوين 
تعزز  متما�شكة  �إم���ار�ت���ي���ة  �أ����ش���رة 
�شروط  �شمن  �ملجتمع  ����ش��ت��ق��ر�ر 
يف  ت�شاهم  �ل��ت��ي  �ملنحة  و���ش��و�ب��ط 
�ملو�طنات.  م���ن  �ل�����زو�ج  ت�شجيع 
ميثاء  �لدكتورة  معايل  و�شرحت 
�ل�����زو�ج  ����ش���ن���دوق  �أن  �ل�����ش��ام�����ش��ي 
موؤ�ش�شة �جتماعية ت�شارك مع كل 
مكونات �ملجتمع �لإمار�تي حكومة 
�جتماعية  م��وؤ���ش�����ش��ات  و  و�أف������ر�د� 
��شرت�تيجية  خ��ط��ط  خ���الل  م���ن 
�لأمن  تعزيز  �إىل  تهدف  وب��ر�م��ج 
�لأ�شري  و�ل�شتقر�ر  �لجتماعي 
م��ن �أج����ل ب��ن��اء جم��ت��م��ع متالحم 

متم�شك بهويته.
)�لتفا�شيل �س2(

مليار و200 مليون درهم ميز�نية 
�جل��اري  للعام  �لأحمر  �لهالل 

•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت هيئة �لهالل �لحمر 
�حلايل  للعام  ميز�نيتها  �أن 
و200  م��ل��ي��ار�  ب��ل��غ��ت   2014
دره��م مت تخ�شي�س  مليون 
60 باملائة منها للم�شاعد�ت 
ب���امل���ائ���ة  و40  �خل�����ارج�����ي�����ة 

للم�شاعد�ت �ملحلية.
ب���ي���ان قدمه  ذل����ك يف  ج����اء 
يو�شف  حم����م����د  ������ش�����ع�����ادة 
�ل����ف����ه����ي����م ن�����ائ�����ب �لم������ني 
�مل�شاندة  ل��ل��خ��دم��ات  �ل��ع��ام 
�ل���ه���الل �لح���م���ر خالل  يف 
�لحاطة �لعالمية �لوىل 
�ل�����ت�����ي ع���ق���دت���ه���ا �ل����ه����الل 
مب����ق����ره����ا �ل����رئ����ي���������ش����ي يف 
�بوظبي �م�س بح�شور عدد 
وممثلني  �ل�شحفيني  م��ن 
ع�����ن و�����ش����ائ����ل �لع���������الم يف 
�لدولة وعدد من �مل�شوؤولني 

يف �لهالل.
قيمة  �إن  �ل���ف���ه���ي���م  وق�������ال 
�ل���������رب�م���������ج �لن���������ش����ان����ي����ة 
و�ل����ع����م����ل����ي����ات �لإغ�����اث�����ي�����ة 
و�مل�شاريع �لتنموية وكفالت 
�لهيئة  نفذتها  �لتي  �لأيتام 
وخارجها  �ل����دول����ة  د�خ������ل 
�ل���ع���ام �مل���ا����ش���ي ب��ل��غ��ت 645 
و237  �أل���ف���ا  و211  م��ل��ي��ون��ا 

درهم. )�لتفا�شيل �س8(

و��شنطن تتحقق من ��شتخد�م دم�شق مو�د كيميائية

غاز�ت �سامة باإدلب وبر�ميل متفجرة على حلب و�ملعار�سة تتقدم بحماة

•• غزة-يو بي اأي:

�لفل�شطيني  �مل�شاحلة  و�شل وفد 
�أم�س  م�����ش��اء  غ���زة  �إىل  �خل��م��ا���ش��ي 
�لثالثاء،وكان يف ��شتقباله قياد�ت 
و�شط  وفتح،  حما�س  حركتي  من 
�أن���ب���اء ع��ن ت��ف��اه��م��ات �أول���ي���ة على 

ت�شكيل حكومة تو�فق وطني.
وو����ش���ل �ل���وف���د ع���رب م��ع��رب بني 
حانون �إيرز فيما كان ينتظره عدد 
وحكومتها  ح��م��ا���س  ق���ي���اد�ت  م��ن 

وعدد من قادة فتح.
�للجنة  �لوفد ع�شو  رئي�س  وق��ال 
�مل����رك����زي����ة حل����رك����ة ف����ت����ح، ع����ز�م 
ب��ح��اج��ة حل���و�ر�ت  ل�شنا  �لأح��م��د 
لر�دة  ب���ح���اج���ة  ل��ك��ن��ن��ا  ج����دي����دة 
يف  عليه  وقعنا  ما  لتنفيذ  وطنية 

�لقاهرة و�لدوحة.
م��ن��زل رئي�س  �إىل  �ل��وف��د  وت��وج��ه 
هنية  �إ�شماعيل  �ملقالة  �حلكومة 
يف خم��ي��م �ل�����ش��اط��ئ ح��ي��ث يجري 
����ش��ت��ق��ب��ال ر���ش��م��ي ي��ت��خ��ل��ل��ه كلمة 
نائب  م��وق��ع  ي�شغل  �ل���ذي  لهنية 
حلركة  �ل�شيا�شي  �مل��ك��ت��ب  رئ��ي�����س 

حما�س.
�ملركزية  �ل��ل��ج��ن��ة  ع�����ش��و  وق������ال 
حلركة فتح ورئي�س وفدها حلو�ر 
�مل�������ش���احل���ة، ع������ز�م �لأح�����م�����د، �إن 
�للجنة �خلما�شية ت�شعى لالإتفاق 

حكومة  ت�شكيل  على  حما�س  م��ع 
ع���ل���ى حتديد  ت����و�ف����ق و�لإت�����ف�����اق 
موعد لالنتخابات �لعامة، تنفيذ�ً 

لالإتفاقات �ل�شابقة.
غزة  يف  �مل���ب���اح���ث���ات  �أن  و�أ�����ش����اف 
ع���ل���ى موعد  �لت����ف����اق  ���ش��ت��ه��دف 
�إما  �أ�شكالها،  بكافة  �لن��ت��خ��اب��ات 
ب��اإع��الن م��وع��د �لن��ت��خ��اب��ات بعد 
�حلكومة،  ت�شكيل  م��ن  �أ���ش��ه��ر   6
�لفل�شطيني  �لرئي�س  تخويل  �أو 
بالت�شاور مع �لف�شائل و�لفعاليات 
موعد  ل��ت��ح��دي��د  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
وق��ت لح��ق خالل  �لنتخابات يف 

6 �أ�شهر.
����ش���ي���ط���رح  �ل�������وف�������د  �أن  وذك�����������ر 

منظمة  ت���ط���وي���ر  جل���ن���ة  ت��ف��ع��ي��ل 
��شتئناف  خ���الل  م��ن  �ل��ت��ح��ري��ر، 
�ملوكلة  �مل���ه���ام  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  �أع��م��ال��ه��ا 
�إل��ي��ه��ا وف���ق �إع����الن �ل��ق��اه��رة عام 
هي  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  ومهمتها   ،2005
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  ت�شكيل  �إع�����ادة 
وبالتو�فق  �أم��ك��ن،  م��ا  بالنتخاب 

حيث ما ل ميكن.
�لأخرى  �لق�شايا  كل  �أن  و�عترب 
مهمة  وم������ن  ت���ف�������ش���ي���ل���ي���ة،  ه�����ي 
ح��ك��وم��ة �ل���ت���و�ف���ق �ل���وط���ن���ي، يف 
�إ�شارة �إىل ملفات �حلريات �لعامة 
�ملجل�س  ع��م��ل  �أو  �مل��ع��ت��ق��ل��ني  �أو 
�لت�شريعي �أو �مل�شاحلة �ملجتمعية 

ووحدة �ملوؤ�ش�شات.

•• عوا�سم-وكاالت:

و��شلت قو�ت �لنظام �ل�شوري �م�س �لثالثاء �لق�شف بالرب�ميل �ملتفجرة 
على عدد من �أحياء حلب، مما �أدى �إىل �شقوط جرحى وحر�ئق، وقتل 
طفل و�أ�شيب �لع�شر�ت بالغاز�ت �ل�شامة يف ريف �إدلب، يف حني �شيطرت 

قو�ت �ملعار�شة على قرية ق�شر �أبو �شمر� بريف حماة �ل�شرقي.
�إلقاء  بعد  ب��ج��ر�ح  �أ�شيبو�  �ملدنيني  م��ن  ع���دد�  ب���اأن  ���ش��ام  �شبكة  و�أف����ادت 
و�جللوم  هنانو  م�شاكن  �أحياء  على  متفجرة  بر�ميل  �لنظام  مروحيات 

و�ل�شويقة و�ملدينة �ل�شناعية و�ملعادي.
جنار  �ل�شيخ  مدينة  معامل  �أح��د  يف  �ندلع  حريقا  �أن  �ل�شبكة  و�أ�شافت 

�ل�شناعية �لتي ق�شفت بثالثة بر�ميل متفجرة.
ياأتي ذلك بعد مقتل نحو �شبعني �شخ�شا يف حلب وريفها �لثنني، وكان 
�لقتلى فيه منذ  �إجمايل عدد  بلغ  �لأك��ر ت�شرر�، حيث  �لفردو�س  حي 
�أم�س 54 نتيجة �لق�شف بالرب�ميل �ملتفجرة. كما �أ�شاب �لق�شف حيي 

�لهلك و�ل�شاخور وبلدة حريتان.
بر�جمات  �لثالثاء  عنيف  ق�شف  ��شتهدف  �شوريا،  بو�شط  حم�س  ويف 
�ل�شو�ريخ و�لأ�شطو�نات �ملتفجرة و�لدبابات حي �لوعر و�أحياء حم�س 
�ملحا�شرة و�شط ��شتباكات عنيفة على عدة حماور، يف وقت تو��شل فيه 

قو�ت �لنظام حملتها �لع�شكرية على �ملنطقة �لتي بد�أتها قبل �أ�شبوع.
�ملعار�شة  باأن قو�ت  �لإعالمية بحماة  �ملوؤ�ش�شة  �أف��ادت  �أخ��رى،  من جهة 
�شيطرت على قرية ق�شر �أبو �شمر� بريف حماة �ل�شرقي بعد ��شتباكات 

عنيفة قتل فيها عدد من �لقو�ت �لنظامية.
و�ملدفعية  �ل�شو�ريخ  بر�جمات  عنيف  ق�شف  ��شتهدف  ذل��ك،  مب���و�ز�ة 
�إ�شابات  ع��دة  خلف  مما  �ل�شمايل،  حماة  بريف  م��ورك  مدينة  �لثقيلة 

ب�شفوف �ملدنيني  و�شط ��شتباكات على �أطر�ف �ملدينة.
و�شمال يف �إدلب، قال نا�شطون �شوريون �إن طفال تويف و�أ�شيب ع�شر�ت 
غاز  يحوي  متفجر  بربميل  ق�شف  نتيجة  �ختناق  بحالت  �لأ�شخا�س 
�لكلور على بلدة تلمن�س يف ريف �ملدينة، وتاأتي هذه �حلادثة بعد �أ�شبوع 

من تعر�س بلدة كفرزيتا يف ريف حماة لق�شف م�شابه بالغاز نف�شه.
�لأ�شد يف  وق��و�ت  �ملعار�شة  ق��و�ت  ��شتباكات بني  د�رت  ذل��ك،  يف غ�شون 
بلدتي حي�س وكفر يا�شني بريف �إدلب �جلنوبي، بح�شب �حتاد تن�شيقيات 

�لثورة.
على  دلئ��ل  لديها  �أن  �لأمريكية  �خلارجية  وز�رة  �أعلنت  و��شنطن  ويف 
�ل�شهر يف مدينة  هذ�  �لكلور  تكون  قد  �شامة  كيميائية  م��و�د  ��شتخد�م 

�شورية ت�شيطر عليها �ملعار�شة.
و�أو�شحت �ملتحدثة با�شم �لوز�رة جني �شاكي �أن �لإد�رة �لأمريكية تبحث 
حاليا معلومات تتعلق با�شتخد�م مو�د كيميائية �شناعية �شامة يف مدينة 
�أن  �إىل  و�أن��ه يجري حاليا �لتحقق من �ملعلومات �لتي ت�شري  كفر زيتا، 
�لنظام �ل�شوري هو من ��شتخدم هذه �ملو�د. و�أ�شارت �شاكي �إىل �أن �لكلور 
�لثانية �لتي  �أو  �مل��و�د �لكيميائية ذ�ت �لأولوية �لأوىل  لي�س و�ح��د� من 
مبوجب  �لكيميائية  �لأ�شلحة  حظر  ملنظمة  بامتالكها  �شوريا  �شرحت 

�تفاق رو�شي �أمريكي لتدمري تر�شانة �شوريا من �لأ�شلحة �لكيميائية.

جهود فل�سطينية حلكومة تو�فق و�نتخابات خالل 6 �أ�سهر

مواقــيت ال�صالة
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توقيع �تفاقية تعاون ع�شكري بني �لإمار�ت و�لرب�زيل

حممد بن ر��سد يبحث مع رئي�سة �لرب�زيل �سبل تعزيز �لعالقات �لثنائية

�ل��روي��ج  يعتزم  �ردوغ����ان 
�أوروب��ا يف  �لرئا�سية  حلملته 

•• انقرة-اأ.ف.ب:

يعتزم رئي�س �لوزر�ء �لرتكي رجب 
�مل��رج��ح تر�شحه  ط��ي��ب �ردوغ�����ان 
�ب  يف  �لرئا�شية  �لنتخابات  �ىل 
�غ�شط�س �ملقبل �لقيام بحملة يف 
دول �وروبية عدة لدى �لناخبني 
�لت��ر�ك �ملقيمني يف �خل��ارج كما 

�فادت �و�شاطه �لثالثاء.
و����ش���ت���ج���رى ه������ذه �لن���ت���خ���اب���ات 
للمرة �لوىل وفق نظام �لقرت�ع 
�ملبا�شر، كما �شت�شجل �ي�شا �شابقة 
�ذ �نها �شتكون مفتوحة �مام نحو 
2،6 مليون تركي يف �شن �لت�شويت 
يعي�شون يف �خل��ارج، منهم 1،5 يف 

�ملانيا وحدها.
وق���ب���ل �ل���ق���ان���ون �جل���دي���د �ل���ذي 
 2012 يف  عليه  �لت�شويت  مت  مت 
�ل�شالمية  �حل��ك��وم��ة  مب���ب���ادرة 
�ملحافظة، ي�شوت 5 �ىل 7% فقط 
�ل��ن��اخ��ب��ني يف مر�كز  م��ن ه����وؤلء 
�لرتكية  �حل���دود  �جل��م��ارك على 
�علنتها  �ل����ت����ي  �لرق�����������ام  وف������ق 

�ل�شلطات �لنتخابية.
ويف �طار جولته �لنتخابية يعتزم 
�ردوغ��ان �لقيام �ول بزيارة مدن 
عدة يف �ملانيا حيث تعي�س جالية 

كبرية من ��شول تركية.
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�لوطني لل�سياحة يدعو �إىل تفعيل قو�نني جترمي �لإجتار بالآثار ونقلها بطرق غري م�سروعة
�لآثار باعتبارها ت�شكل ثروة  باأهمية  �مل�شرتك ويظهر وعيا متقدما 

معرفية يجب �حلفاظ عليها و�لعناية بها وك�شف �مل�شتور منها.
وناق�س �لجتماع على مدى يومني �لعديد من �لق�شايا ذ�ت �لعالقة 
�لتعاون  دول  يف  �لآث���ار  عن  �لتنقيب  مقدمتها  يف  و�ملتاحف  ب��الآث��ار 
�مل���و�ق���ع �للكرتونية  ت�����ش��م  �ل��ك��رتون��ي��ة  و�ن�����ش��اء ق��اع��دة م��ع��ل��وم��ات 
�خلليجية وتن�شيق �ملو�قف يف �لت�شدي لالإجتار بالآثار ونقلها بطرق 
غري م�شروعة. ومت على هام�س �لجتماع تكرمي 12 متخ�ش�شا يف 
�ملتاحف �خلا�شة على م�شتوى دول جمل�س  �أ�شحاب  �لآث��ار و6 من 
�ل��ت��ع��اون �خل��ل��ج��ي. و�أق��ي��م ع��ل��ى ه��ام�����س �لج��ت��م��اع م��ع��ر���س مفتوح 
�لدول  وتاريخية يف  �أثرية  ملو�قع  فوتوغر�فية  للجمهور �شم �شور� 
�خلليجية �ل�شت بهدف �لتعريف مبفرد�ت �لرت�ث �خلليجي �لأثري 

و�ملتحفي. 

وقال �إن فقد تلك �لآثار �أو �ملتاجرة غري �مل�شروعة بها يعر�س �لوطن 
خل�شارة كبرية ل ميكن تعوي�شها لذ� فاإن حمايتها و�حلفاظ عليها 

وعر�شها و�لتعريف بها يف �ملحافل �ملحلية و�لعاملية و�جب وطني.
�لتي  باجلهود  و�لآث���ار  لل�شياحة  �لوطني  �ملجل�س  ع��ام  مدير  و�أ���ش��اد 
تبذلها �حلكومات �خلليجية لدعم �لعمل �لثقايف �مل�شرتك خا�شة يف 

جمال �لآثار و�ملتاحف.
دليل  بها  و�لعناية  و�ل��رت�ث  بالثقافة  �خلليج  دول  �هتمام  �إن  وق��ال 
حت�شر ورقي..مو�شحا �أن م�شاريع �لعناية بالآثار و�لرت�ث و�ملتاحف 
�إهتمام �حلكومات  ن�شيبا كبري� من  تاأخذ  �أ�شبحت  �لتعاون  دول  يف 
�خلليجية خالل �لفرتة �لأخرية مما �أدى �ىل تطور هذه �لقطاعات 
تلك  ل��دى  �لأث��ري��ة  و�مل�شوحات  �لكت�شافات  م��ن  �لعديد  يف  و�شاهم 
بالآثار  �ملخت�شني  �لتعاون بني  �إىل مزيد من  �ملهريي  �ل��دول. ودعا 

و�ملتاحف و�لرت�ث يف دول جمل�س �لتعاون وتبادل �خلرب�ت و�ملعلومات 
ب�شاأن �جلديد يف هذه �ملجالت �لهامة.. م�شري� �ىل �أهمية هذ� �لقطاع 
�حل�شاري  �مل���وروث  على  �حل��ف��اظ  يف  �لأ�شا�شي  �ل��رك��ن  ي�شكل  �ل��ذي 
ل��ل��دول. ومت ع��ل��ى ه��ام�����س �لج��ت��م��اع ت��ك��رمي ث��الث��ة م��ن �ملخت�شني 
بالآثار و�ملتاحف �خلا�شة بدولة �لإمار�ت هم عبد �هلل �أرحمه نا�شر 
�آثار- �لباحث بد�ئر �لثقافة و�لإعالم بال�شارقة  �لعوي�س- تخ�ش�س 
و�أمينة عبد �هلل مريز� - تخ�ش�س متاحف- مديرة مدر�شة �لأحمدية 

يف دبي و�لدكتورة رفيعة غبا�س مديرة متحف �ملر�أة يف دبي.
�لإعالم  وزي���ر  �حل��م��ود  �ل�شامل  �ل�شباح  �شلمان  �ل�شيخ  م��ع��ايل  ك��ان 
�لكويت قد  بدولة  و�لآد�ب  و�لفنون  للثقافة  �لوطني  �ملجل�س  رئي�س 
�فتتح �لجتماع �خلام�س ع�شر لوكالء �لآثار و�ملتاحف �خلليجيني .. 
م�شري� �ىل �أنه ياأتي ترجمة جلانب مهم من جو�نب �لعمل �خلليجي 

•• دبي-وام:

دعا �شعادة حممد خمي�س حارب �ملهريي مدير عام �ملجل�س �لوطني 
بالآثار ونقلها  �لإجت��ار  �إىل تفعيل قو�نني جترمي  و�لآث��ار  لل�شياحة 
باإعتبارها  و�لعربي  �خلليجي  �مل�شتويني  على  م�شروعة  غري  بطرق 
�إىل �لأجيال  باأمانة  موروثا ح�شاريا يتعني �حلفاظ عليه وت�شليمه 

�لقادمة.
و�ملتاحف  �لآث���ار  وك��الء  �جتماع  �مل��ه��ريي خ��الل م�شاركته يف  و���ش��دد 
بدول جمل�س �لتعاون �خلليجي �خلام�س ع�شر �لذي �ختتم �عماله 
�م�س بدولة �لكويت على �أن �لقو�نني �حلالية لدول جمل�س �لتعاون 
�خلليجي كافية للحفاظ على هذ� �لإرث �حل�شاري لكن تبقى �أهمية 
تفعليها على م�شتوى �جلهات �ملعنية ب�شبط حركة �ملنافذ و�حلدود.

�سيف بن ز�يد يلتقي �ل�سفري �لأمريكي

حامد بن ز�يد ير�أ�س �جتماع جمل�س �أمناء جامعة خليفة

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �ل��ف��ري��ق  �إل��ت��ق��ى 
مكتبه  �لد�خلية يف  وزي��ر  �ل���وزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  �شفري  ك��ورب��ني  مايكل  ���ش��ع��ادة  �م�����س 
�لر�أي  تبادل  �للقاء  �لدولة. مت خالل  لدى  �لأمريكية 
بني  �مل�شرتك  �لهتمام  ذ�ت  �لق�شايا  من  �لعديد  حول 

�جلانبني خ�شو�شا يف �ملجالت �ل�شرطية. ح�شر �للقاء 
�لعام  �لأم��ني  �لنعيمي  خلريباين  نا�شر  �ل��ل��و�ء  �شعادة 
ملكتب �شمو نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية 
و�لعميد علي خلفان �لظاهري مدير عام �شوؤون �لقيادة 
نخرية  ب��ن  حممد  �أح��م��د  و�لعميد  �أب��وظ��ب��ي  �شرطة  يف 
و�لعقيد  �لد�خلية  �لإن�شان يف وز�رة  �إد�رة حقوق  مدير 

�شعود �ل�شاعدي مدير �شكرتارية مكتب �شمو �لوزير.

م�ست�سفى تو�م ينظم �ملوؤمتر �لدويل 
للمعاجلة �ل�ساملة لالأمل 8 مايو �ملقبل

•• العني -وام:

�لعني  يف  ت�����و�م  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  ي��ن��ظ��م 
بالتعاون مع موؤ�ش�شة جونز هوبكنز 
�لطبية خالل �لفرتة من 8 �إىل 10 
مايو �ملقبل فعاليات �ملوؤمتر �لدويل 
لالأمل.  �ل�شاملة  للمعاجلة  �لثالث 
ي�شت�شيفه  �ل���ذي   � �مل��وؤمت��ر  وي�شهد 
ف����ن����دق وم���ن���ت���ج���ع د�ن���������ات �ل����ع����ني � 
م�شاركة حو�يل 1000 �شخ�س من 
�إد�رة  يف  و�ملتخ�ش�شني  �لأكادمييني 
�ل�شحة  جم���ال  يف  �ل��ع��ام��ل��ني  �لأمل 
وطالب �لطب من �ملنطقة بالإ�شافة 
�إىل متحدثني من �لوليات �ملتحدة 

و�أوروبا و�ل�شرق �لأو�شط.
�لطرق  �أح������دث  �مل���وؤمت���ر  وي��ن��اق�����س 
�ملتقدمة يف �ملعاجلة �ل�شاملة لالأمل 
مب����ا يف ذل�����ك �ل���ت���خ���دي���ر و�ل���ع���الج 
و�إد�رة  �لنف�شي  و�ل��ع��الج  �لطبيعي 
�لأمل �لتدخلي من قبل �ملتخ�ش�شني 
و�ملناطق  ب��الإم��ار�ت  �لأمل  �إد�ر�ة  يف 

�ملجاورة.

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ حامد بن ز�يد  تر�أ�س �شمو 
عهد  ويل  دي���و�ن  رئي�س  نهيان  �آل 
�أبوظبي نائب رئي�س جمل�س �أمناء 
جامعة خليفة �أم�س �لول �جتماع 
�لأم���ن���اء يف ح���رم جامعة  جم��ل�����س 
خليفة يف �أبوظبي. ح�شر �لجتماع 
�أع�شاء جمل�س �لأمناء..معايل كل 
من �لدكتور مغري خمي�س �خلييلي 
وحم��م��د ح�����ش��ن ع��م��ر�ن و حممد 
من  كل  �لرميثي..و�شعادة  خلفان 
�ملهند�س ح�شني �إبر�هيم �حلمادي 
و�ل��ربوف��ي�����ش��ور �إل���ي���ا����س زره����وين 
كوروكاو�  كيو�شي  و�ل��ربوف��ي�����ش��ور 
و�ل��ربوف��ي�����ش��ور م���او - ك��وي��ن وو . 
تود  �لدكتور  �لجتماع  ح�شر  كما 
و�لدكتور  �جلامعة  رئي�س  لر�شن 
���ش��ل��ط��ان �حل���م���ادي مدير  ع�����ارف 
�ملعال  و�ل��دك��ت��ور حممد  �جل��ام��ع��ة 
للبحوث  �لأول  �ل��رئ��ي�����س  ن���ائ���ب 
خليفة  ج���ام���ع���ة  يف  و�ل���ت���ط���وي���ر 

و�إب���ر�ه���ي���م ج��ع��ف��ر �لأح���م���د نائب 
�لإد�رية  لل�شوؤون  �جلامعة  رئي�س 
�لجتماع  خ�����الل  ومت  و�مل����ال����ي����ة. 
�ملو�شوعات  م���ن  ع����دد  م��ن��اق�����ش��ة 
ل��ل��ت��ق��ري��ر �لذي  ���ش��م��ل��ت م��ل��خ�����ش��ا 
قدمته �للجنة �ل�شت�شارية لرئي�س 
�جل��ام��ع��ة ب��ج��ان��ب �لط�����الع على 
�لأكادميية  �ل��رب�م��ج  م�����ش��ت��ج��د�ت 

متت  �لتي  و�ل�شهاد�ت  �مل�شتقبلية 
وتعديالت  حديثا  عليها  �ملو�فقة 
وم�شتجد�ت  �لأك���ادمي���ي  �ل��ت��ق��ومي 
�لتوظيف و��شرت�تيجيات توظيف 
�لباحثني  �لعليا  �ل��در����ش��ات  طلبة 
�ملجل�س  �لدكتور�ه. وناق�س  ملا بعد 
وكيفية  �ل����دول����ي����ة  �ل���������ش����ر�ك����ات 
�إن�شاء  �إىل  �إ�شافة  �لتعاون  ت�شجيع 

�ل�شحية  و�ل���ع���ل���وم  �ل���ط���ب  ك��ل��ي��ة 
للجامعة  �مل���ايل  �لأد�ء  وم��ر�ج��ع��ة 
يف عام 2013 وخطط �ل�شتثمار 
بجانب  �جل��ام��ع��ة  ل��دع��م  �ملحتملة 
ل�شبكة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �خل��ط��ط 
للبحوث  �مل���ت���ق���دم���ة  �لإم�������������ار�ت 

و�لتعليم عنكبوت . 

درهم مليون   11 بقيمة   2014 لعام  �لثالثة  �لزو�ج  منحة  من  ي�ستفيدون  مو�طنا   297
•• اأبوظبي-وام: 

�عتمدت معايل �لدكتورة ميثاء بنت 
�شامل �ل�شام�شي وزيرة دولة رئي�س 
جمل�س �إد�رة �شندوق �لزو�ج �أ�شماء 
�لزو�ج  منح  من  م�شتفيد�   297/
 2014 ل��ع��ام  �لثالثة  �لدفعة  م��ن 
تقدر  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ن��دوق  م��ن منحة 
11 م��ل��ي��ون دره�����م .. ف��ي��م��ا مت  ب���� 
طريق  عن  للم�شتفيدين  حتويلها 
و�إخطارهم من  �لبنكية  ح�شاباتهم 
�لق�شرية.  �لن�شية  �لر�شائل  خالل 
ويقدم �شندوق �لزو�ج �ملنحة �ملالية 
ل��ل��م��و�ط��ن��ني �مل��ق��ب��ل��ني ع��ل��ى �ل���زو�ج 
تكوين  يف  للم�شاهمة  م��ادي  كدعم 
�إم���ار�ت���ي���ة م��ت��م��ا���ش��ك��ة تعزز  �أ����ش���رة 
�مل��ج��ت��م��ع ���ش��م��ن �شروط  ����ش��ت��ق��ر�ر 
�ل��ت��ي ت�شاهم يف  �مل��ن��ح��ة  و���ش��و�ب��ط 
�ملو�طنات.  م���ن  �ل�������زو�ج  ت�����ش��ج��ي��ع 
و���ش��رح��ت م��ع��ايل �ل��دك��ت��ورة ميثاء 
�ل������زو�ج  ����ش���ن���دوق  �أن  �ل�����ش��ام�����ش��ي 
كل  مع  ت�شارك  �جتماعية  موؤ�ش�شة 
مكونات �ملجتمع �لإمار�تي حكومة 
و�أف��ر�د� و موؤ�ش�شات �جتماعية من 
خالل خطط ��شرت�تيجية وبر�مج 
تهدف �إىل تعزيز �لأمن �لجتماعي 
و�ل����ش���ت���ق���ر�ر �لأ�����ش����ري م���ن �أج���ل 

متم�شك  م��ت��الح��م  جم��ت��م��ع  ب���ن���اء 
م�شتويات  باأف�شل  وينعم  بهويته 
�أن  �إىل  �ل���ك���رمي. و�أ����ش���ارت  �ل��ع��ي�����س 
دور�  �لإجتماعية  �لدولة  ملوؤ�ش�شات 
�ملجتمع  �أف���ر�د  تثقيف  يف  حم��وري��ا 
يتوجب  �ل��ت��ي  �ليجابية  ب��ال��ع��اد�ت 
�إت���ب���اع���ه���ا ل��ن��م��ط ح���ي���اة ���ش��ل��ي��م��ة..
�لإجتماعية  �أن �حلمالت  مو�شحة 
�لعائلية  و�مل��ل��ت��ق��ي��ات  و�ل�����ش��ح��ي��ة 
�ل�شندوق من خالل  يطلقها  �لتي 
�إدر�كا  �ل  �لت�شغيلية ما هي  خطته 
تنتهجه  �ل�����ذي  �ل���ت���وع���وي  ل���ل���دور 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة يف ه���ذ� �ل�����ش��اأن . و�أك���دت 
بني  �ل�شر�كة  مبد�أ  تعزيز  ���ش��رورة 
�ملجتمعية  و  �لحت��ادي��ة  �ملوؤ�ش�شات 
لتوحيد �جلهود يف جمال �لتثقيف 
�مل��ج��ت��م��ع��ي مل���ك���اف���ح���ة ك����ل �لأم������ور 
�أفر�د  �شلوك  عن  �لناجته  �ل�شلبية 
�ملجتمع. و�أ�شارت �إىل �أن �ل�شندوق 
�ل�شحية  ح��م��ل��ت��ه  م����وؤخ����ر�  �أط���ل���ق 
�شالمة  �أج��������ل  م�����ن  ����ش���ع���ار  حت�����ت 
خاللها  م��ن  ي�شعى  و�ل���ذي  �أبنائنا 
�لعاد�ت  وت�شجيع  �مل��ب��ك��ر  للتدخل 
بدورها  �ل��ت��ي  �ل�شليمة  �ل�شحية 
�ل��ت��م��ت��ع بحياة  ف���ر����س  ت���زي���د م���ن 
ن�شر  على  �حل��ر���س  بجانب  �أف�شل 
ثقافة �لوقاية �ل�شحية مبا يحقق 

�ملجتمع.  �أف����ر�د  جلميع  �ل�����ش��الم��ة 
وقالت �ل�شام�شي �إن تكثيف حمالت 
�ل��ت��وع��ي��ة �لج��ت��م��اع��ي��ة ي��ه��دف �إىل 
�لجتماعي  �ل��وع��ي  م�����ش��ت��وى  رف���ع 
�أطياف  خم��ت��ل��ف  ل����دى  و�ل�����ش��ح��ي 

فعاليات  تنفيذ  خ���الل  و�مل�����ش��اري��ع 
معاليها  و�أو�شحت  �حلمالت.  تلك 
�شاغت  �مل�����ب�����ادئ  ه�����ذه  وف�����ق  �أن�������ه 
بر�جمها  �ل��زو�ج  �شندوق  موؤ�ش�شة 
و م��ب��ادر�ت��ه��ا يف �إط����ار م��ن �لإب����د�ع 

من  متكنها  م�شتويات  وفق  روؤيتها 
حتقيق �لأهد�ف �لعامة ل�شيا�شاتها 
�لإ�شرت�تيجية  خلططها  تنفيذ�  و 
�ملتعاملني  ط���م���وح  ي��ح��ق��ق  ومب�����ا 
و�ل�شركاء �لإ�شرت�تيجيني وترجمة 

�لق�شايا  خم��ت��ل��ف  ح����ول  �مل��ج��ت��م��ع 
�ل���ت���ي ت���ه���م �لأ������ش�����رة و�مل���ج���ت���م���ع و 
من  �ل�شلة  ذ�ت  �جل��ه��ات  م�شاعدة 
مبا  و�خلا�شة  �حلكومية  �لهيئات 
�لرب�مج  وتطبيق  تنفيذ  يف  �أم��ك��ن 

ك��ب��ري من  و�ل��ت��م��ي��ز وع��م��ل��ت ب�شكل 
�أجل �ملو�طن �أول و من خالل تنظيم 
و�ملبادر�ت  �لأن�����ش��ط��ة  م��ن  �شل�شلة 
و�حلمالت ذ�ت �لأهد�ف �لتثقيفية 
و�ل��ت��وع��وي��ة و �ل��ت��ي ت��ت��م��ا���ش��ى مع 

ملا ورد يف �لوثيقة �لوطنية 2021 
ب�شاأن �لتالحم �ملجتمعي يف �لدولة 
و�لذي يعد جزء مهم من منظومة 
و�ل�شتقر�ر  �لج��ت��م��اع��ي  �لأم������ن 

�لنف�شي لكل �ملو�طنني. 

حممد بن ر��سد يلتقي نائب رئي�سة �لرب�زيل وي�سهد�ن �لتوقيع على �تفاقية تعاون ع�سكري
  ••برازيليا -وام:

�لتقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
حاكم دبي رعاه �هلل يف مبنى وز�رة 
بالعا�شمة  �لرب�زيلية  �خل��ارج��ي��ة 
بر�زيليا م�شاء �م�س بح�شور �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ عبد�هلل 
مي�شال  ..�ل�شيد  �خل��ارج��ي��ة  وزي��ر 

على  �لتوقيع  حفل  تامر  و�ل�شيد 
دولة  بني  ع�شكري  تعاون  �تفاقية 
�لإمار�ت و�لرب�زيل تخت�س بتبادل 
�مل�شرتك  و�ل����ت����دري����ب  �خل�������رب�ت 
و�أن�شطة  جم�����الت  م���ن  وغ���ريه���ا 

�لتعاون �لع�شكري بني �لطرفني.
وقع �لتفاقية �شمو �ل�شيخ عبد�هلل 
�آل نهيان وزير �خلارجية  بن ز�يد 
فيما وقعها عن �جلانب �لرب�زيلي 
وزير �لدفاع معايل �شيل�شو� مور�م. 

ب���ن ر�����ش���د �ل���ف���ت���ان م���دي���ر مكتب 
�شاحب �ل�شمو نائب رئي�س �لدولة 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�شليمان  ���ش��ع��ي��د  خ��ل��ي��ف��ة  و����ش���ع���ادة 
�لت�شريفات  د�ئ�������رة  ع�����ام  م���دي���ر 
�شلطان  و�شعادة  بدبي  و�ل�شيافة 
ر��شد �لكيتوب �شفري �لدولة لدى 
جمهورية �لرب�زيل �لحتادية �ىل 
جانب عدد من �لوزر�ء و�مل�شوؤولني 

�لرب�زيليني.

�لرب�زيلية  �لرئي�شة  ن��ائ��ب  ت��ام��ر 
�أط�������ر�ف �حلديث  م��ع��ه  وجت������اذب 
حول �شبل تعزيز عالقات �ل�شد�قة 
يف  خا�شة  �لبلدين  ب��ني  و�ل��ت��ع��اون 
و�ل�شياحية  �ل�شتثمارية  �ملجالت 
�ملجالت  م��ن  وغ��ريه��ا  و�لثقافية 
�لتي ت�شهم يف تقريب �مل�شافات بني 

�ل�شعبني �ل�شديقني.
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ���ش��ه��د  وق����د  ه����ذ� 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 

ح�شر مر��شم �لتوقيع �شمو �ل�شيخ 
رئي�س  مكتوم  �آل  �شعيد  بن  �أحمد 
هيئة دبي للطري�ن �لرئي�س �لأعلى 
ملجموعة طري�ن �لإمار�ت ومعايل 
حممد بن عبد�هلل �لقرقاوي وزير 
�شوؤون جمل�س �لوزر�ء ومعايل رمي 
بنت �إبر�هيم �لها�شمي وزيرة دولة 
�ل�شيباين  �إبر�هيم  ومعايل حممد 
�ل�شمو  دي���و�ن �شاحب  ع��ام  م��دي��ر 
حاكم دبي ومعايل �لفريق م�شبح 

حممد بن ر��سد يبحث مع رئي�سة �لرب�زيل �سبل تعزيز �لعالقات �لثنائية
•• برازيليا -وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �أج������رى 
نائب  �آل مكتوم  ر��شد  حممد بن 
�ل����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
�ل���������وزر�ء ح���اك���م دب�����ي رع������اه �هلل 
فخامة  مع  �ملحادثات  من  جولة 
رئي�شة  رو���ش��ي��ف  ديلما  �لرئي�شة 
�لإحتادية  �ل���رب�زي���ل  ج��م��ه��وري��ة 

قنو�ت  �إي��ج��اد  و�شبل  و�ل���رب�زي���ل 
جديدة لتعاون �أو�شع فيما بينهما 
وقطاعات  �ل���ش��ت��ث��م��ار  ل��ت�����ش��م��ل 
و�لإقت�شاد  و�ل��ت��ج��ارة  �ل�شياحة 
���ش��ر�ك��ة قوية  ب��ن��اء  �ىل  و����ش���ول 
تتيح للبلدين توظيف طاقاتهما 
من �أجل حتقيق �مل�شالح �مل�شرتكة 
�ل�شديقني .و�أعرب  ل�شعبيهما 
رئي�س  ن���ائ���ب  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب 

بزيارة  �ل���رب�زي���ل  رئي�شة  رح��ب��ت 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
بالدها  �ىل  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
على ر�أ�س وفد رفيع ..معربة عن 
�آفاقا  �شتفتح  �ل��زي��ارة  ب��اأن  ثقتها 
جديدة لتعاون �أف�شل و�أكرب بني 
�ل���رب�زي���ل ودول�����ة �لإم�������ار�ت مبا 
�مل�شرتكة  و�ملنفعة  باخلري  يعود 

على �شعبيهما. 

�شموه  �إليها  و�شل  ق��د  ك��ان  �لتي 
�شابق  وق���ت  �مل���ر�ف���ق يف  و�ل���وف���د 
�شاحب  حمادثات  �م�س .تناولت 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم و�لرئي�شة ديلما رو�شيف - 
�لتي ح�شرها �شمو �ل�شيخ عبد�هلل 
بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية 
�لعالقات   - �مل�����ر�ف�����ق  و�ل�����وف�����د 
�ل��ث��ن��ائ��ي��ة ب����ني دول������ة �لإم��������ار�ت 

�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل����وزر�ء 
�لذي   - �للقاء  دب��ي خ��الل  حاكم 
مت يف ق�شر �لرئا�شة يف �لعا�شمة 
�م�س-  بر�زيليا م�شاء  �لرب�زيلية 
ع���ن ���ش��ع��ادت��ه ب���زي���ارة ب��ل��د عريق 
دويل  ب��اح��رت�م  ويتمتع  و�شديق 
و�قت�شادي  ث��ق��ايف  وب��ت��ن��وع  و����ش��ع 
م�����ا ج���ع���ل���ه م�����ن �لق����ت���������ش����اد�ت 
�ل���و�ع���دة .وم���ن جهتها  �ل��ع��امل��ي��ة 

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

بتاريخ: 2013/07/21م    �ملودعة حتت رقم:  195187 
  تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  2013/14/09م 

 با�ش��م:  بريدج�شتون كوربوري�شن 
وعنو�نه: 10-1، كيوبا�شي 1-�شومي، �شيو-كو، طوكيو، �ليابان 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لدهان؛ خدمات �لدهان على �لإطار�ت؛ �لدهان بالر�س؛ خدمات �لدهان بالر�س على �لإطار�ت. 

37 �لو�ق�عة بالفئة:  
تتكون �لعالمة من �شكل مميز للحرف �لالتيني ''C'' باألو�ن متعددة )مع ظالل لتجعله  و�شف �لعالمة:  

يبدو ثالثي �لأبعاد( كما هو مو�شح يف �لطلب.
�ل�ش��رت�طات: 

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

 �إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  23  ابريل 2014 العدد 11079

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

بتاريخ: 2013/07/21م    �ملودعة حتت رقم:  195188 
  تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  2013/14/09م 

 با�ش��م:  بريدج�شتون كوربوري�شن 
وعنو�نه: 10-1، كيوبا�شي 1-�شومي، �شيو-كو، طوكيو، �ليابان 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لطباعة؛ خدمات �لطباعة على �لإطار�ت.

40 �لو�ق�عة بالفئة:  
تتكون �لعالمة من �شكل مميز للحرف �لالتيني ''C'' باألو�ن متعددة )مع ظالل لتجعله  و�شف �لعالمة:  

يبدو ثالثي �لأبعاد( كما هو مو�شح يف �لطلب.
�ل�ش��رت�طات:  

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

 �إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  23  ابريل 2014 العدد 11079

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

بتاريخ: 2013/07/21م    �ملودعة حتت رقم:  195186 
  تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  2013/14/09م 

 با�ش��م:  بريدج�شتون كوربوري�شن 
 وعنو�نه: 10-1، كيوبا�شي 1-�شومي، �شيو-كو، طوكيو، �ليابان  

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�ل�شيار�ت وقطع غيارها ولو�زمها؛ �إطار�ت ل�شيار�ت �لركاب؛ �إطار�ت لل�شاحنات؛ �إطار�ت للحافالت؛ �إطار�ت ل�شيار�ت �ل�شباق؛ 
�إطار�ت لل�شيار�ت؛ �لإطار�ت �ملجددة مد��شاتها ل�شيار�ت �لركاب؛ �لإطار�ت �ملجددة مد��شاتها لل�شاحنات؛ �لإطار�ت �ملجددة 
مد��شاتها للحافالت؛ �لإطار�ت �ملجددة مد��شاتها ل�شيار�ت �ل�شباق؛ �لإطار�ت �ملجددة مد��شاتها لل�شيار�ت؛ �إطار�ت د�خلية 
�إط��ار�ت د�خلية  �إط��ار�ت د�خلية ل�شيار�ت �ل�شباق؛  �إط��ار�ت د�خلية للحافالت؛  �إط��ار�ت د�خلية لل�شاحنات؛  ل�شيار�ت �لركاب؛ 
لل�شيار�ت؛ دو�ليب ورينجات ل�شيار�ت �لركاب؛ دو�ليب ورينجات لل�شاحنات؛ دو�ليب ورينجات للحافالت؛ دو�ليب ورينجات 
�إطار�ت �ملركبات �شالفة �لذكر؛ �ل�شيار�ت  ل�شيار�ت �ل�شباق؛ دو�ليب ورينجات لل�شيار�ت؛ مطاط مد��شات لتجديد مد��شات 
ذ�ت �لدولبني وقطع غيارها ولو�زمها؛ �إطار�ت لل�شيار�ت ذ�ت �لدولبني؛ �إطار�ت د�خلية لل�شيار�ت ذ�ت �لدولبني؛ دو�ليب 
للدر�جات؛  د�خلية  �إط���ار�ت  للدر�جات؛  �إط���ار�ت  ولو�زمها؛  غيارها  وقطع  �ل��در�ج��ات  �ل��دولب��ني؛  ذ�ت  لل�شيار�ت  ورينجات 
�لطائر�ت  �لدر�جات؛  �أو  �لدولبني  ذ�ت  �ل�شيار�ت  �إط��ار�ت  لتجديد مد��شات  للدر�جات؛ مطاط مد��شات  ورينجات  دو�ليب 
�إط��ار�ت �لطائر�ت؛  �لد�خلية للطائر�ت؛ مطاط مد��شات لتجديد مد��شات  وقطع غيارها ولو�زمها؛ �لإط��ار�ت و�لإط��ار�ت 
رقع مطاطية ل�شقة لإ�شالح �لإطار�ت �أو �لإطار�ت �لد�خلية؛ خممد�ت �ل�شدمات )للمركبات �لربية(؛ خممد�ت �ل�شدمات 
�لربية(؛  )للمركبات  نقل �حلركة  �أعمدة  �أو و�شالت  قارنات  �لربية(؛  للمركبات  )نو�ب�س هو�ئية  �مل�شغوط  بالهو�ء  تعمل 

م�شد�ت لل�شفن )حاميات جو�نب �لقو�رب(؛ و�شاد�ت مقاعد للمركبات.- �لو�ق�عة بالفئة:  12
تتكون �لعالمة من �شكل مميز للحرف �لالتيني ''C'' باألو�ن متعددة )مع ظالل لتجعله يبدو ثالثي  و�شف �لعالمة:  

�لأبعاد( كما هو مو�شح يف �لطلب.
�ل�ش��رت�طات: 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
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�إد�رة ترخي�س �لآليات و�ل�سائقني يف �أبوظبي تو�كب �لتطور �لذي ت�سهده �لدولة
•• اأبوظبي -وام:

�لقيادة  يف  و�ل�شائقني  �لآل��ي��ات  ترخي�س  �إد�رة  �أعلنت 
مبناها  �إىل  مكاتبها  �نتقال  �أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة 
ويلبي  �ل�شرطة.  كلية  مقابل  �مل��رور  �شارع  يف  �جلديد 
�مل��ب��ن��ى �جل���دي���د ج��م��ي��ع ����ش���روط وم��ت��ط��ل��ب��ات �جل���ودة 
�ل�����ش��ام��ل��ة وحت��ق��ي��ق �لأه�����د�ف �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة للعمل 
من  للجمهور  �ملتميزة  �خل��دم��ات  وت��وف��ري  �ل�شرطي 
خ���الل ت��و�ف��ر �مل��ق��وم��ات �لأ���ش��ا���ش��ي��ة و�مل��ك��م��ل��ة خلدمة 
رئي�س  �خلييلي  �شعيد  �شهيل  �لعقيد  وق��ال  �جلمهور. 

�لآليات  ترخي�س  �إد�رة  يف  �مل��رك��ب��ات  ترخي�س  ق�شم 
يو�كب  �ملبنى �جل��دي��د  �إىل  �لن��ت��ق��ال  و�ل�����ش��ائ��ق��ني..�إن 
�لدولة يف خمتلف  ت�شهده  �لذي  و�لتحديث  �لتطوير 
�ل��رتخ��ي�����س خا�شة  ع���ام ويف خ��دم��ات  ب�شكل  �مل��ي��ادي��ن 
بكفاءة  �مل���روري���ة  �خل���دم���ات  ت��ق��دمي  �إىل  م��ن��ه��ا  �شعيا 
عالية و�قتد�ر. و�أ�شاف �أنه مت تهيئة �ملبنى باملتطلبات 
�حلديثة  �مل��ب��اين  يف  تتوفر  �لتي  كافة  و�ل���ش��رت�ط��ات 
�ل���الزم���ة ل��ن��ج��اح �ل��ع��م��ل وت���ق���دمي �خل���دم���ات �ملثلى 
�أن  �إىل  ���ش��و�ء لف��ت��ا  ح��د  ع��ل��ى  و�مل��ق��ي��م��ني  للمو�طنني 
�لنتظار  �شالت  من  �لعديد  يت�شمن  �جلديد  �ملبنى 

�ملعامالت  وتخلي�س  لإجناز  و�لكاونرت�ت  للمر�جعني 
حيث  و�ل�شائقني  �لآل��ي��ات  ترخي�س  ب����اإد�رة  �خل��ا���ش��ة 
�خلدمات  بجميع  جم��ه��زة  ك��ب��رية  ق��اع��ات  ت��وف��ري  مت 
وي�شر  ب�شرعة  �مل��ع��ام��الت  و�إجن���از  �ل��ر�ح��ة  توفر  �لتي 
�أبوظبي  �شرطة  حر�س  �خلييلي  و�أك���د  للمر�جعني. 
على  و�ل�شائقني  �لآل��ي��ات  ترخي�س  �إد�رة  خ��الل  م��ن 
�لإجر�ء�ت  بت�شهيل  تقدمي خدمات متميزة للجمهور 
باإجناز معامالتهم على وجه �ل�شرعة .. م�شري� �إىل �أن 
�ملبنى �جلديد ي�شتوعب �أعد�د �ملر�جعني مبا يعزز من 

م�شتوى جتويد �خلدمات �ملقدمة لهم.

�سلطان بن ز�يد يهنئ خادم �حلرمني 
لختياره �سخ�سية �لعام �لثقافية

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان ممثل �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة برقية تهنئة �إىل خادم �حلرمني �ل�شريفني 
 2014 �آل �شعود ملك �ململكة �لعربية �ل�شعودية مبنا�شبة �إختياره �شخ�شية �لعام �لثقافية  �مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز 
�لتي  و�لكبرية  �لكرمية  تتوج هذه �جلائزة  �أن  ي�شعدين  برقيته  �شموه يف  وق��ال   . للكتاب  ز�ي��د  �ل�شيخ  فئات جائزة  �شمن 
ر�ئ��دة ممثلة  �إن�شانية  �أ�شيل وقامة  لقائد عربى  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�يد  �ل�شيخ  له  �ملغفور  �ملوؤ�ش�س  �لو�لد  ��شم  حتمل 
بخادم �حلرمني �ل�شريفني وذلك لدوره و�إجناز�ته �حل�شارية و�لتنموية ومبادر�ته �لثقافية و�لتعليمية .. بجانب ح�شوره 
�ل�شتثنائي ودوره �لر�ئد يف نه�شة بالده وخدمة �أمته �لعربية �لإ�شالمية وتعزيز �أو��شر �لتعاون و�حلو�ر .. د�عيا �هلل عز 

وجل خلادم �حلرمني �ل�شريفني دو�م �لعافية وطول �لعمر ولل�شعب �ل�شعودي �ل�شقيق �لرخاء و�لأمان .

برعاية من�شور بن ز�يد

 تكرمي خريجي برنامج �ملنح �لدر��سية �لتابع ل�سوؤون �لرئا�سة

حمكمة �أبوظبي �ملدنية توؤكد �أن موظفي �سركة �سحة لي�سو� عموميني وي�سري عليهم قانون �لعمل

�أبوظبي لالإ�سكان و م�ساندة تك�سفان عن م�سروعني �سكنيني كبريين بتكلفة 637.209 مليون درهم باملنطقة �ل�سرقية

•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  ��شتئناف  حمكمة  �أي���دت 
�لقا�شي برف�س  �حلكم �لبتد�ئي 
دع����وى ت��ق��دم��ت ب��ه��ا ط��ب��ي��ب��ة �شد 
�أحد م�شايف �أبوظبي و�شركة �شحة 
�لتي يتبع لها �مل�شفى طالبت فيها 
باإلز�م �ملدعى عليهم �أن يوؤدو� لها 
200 مليون درهم تعوي�شا جابر� 
ع���ن �لأ������ش�����ر�ر �ل���ت���ي حل��ق��ت بها 
ومافاتها من ك�شب وحلق بها من 
عليهم  �ملدعى  ق��ر�ر  ج��ر�ء  خ�شارة 
ف�شلها تع�شفيا من عملها كطبيب 
�إمكانية  ع����دم  ع��ن��ه  ن��ت��ج  و�ل������ذي 
ممار�شتها لعملها يف �أي م�شت�شفى 
�أب��وظ��ب��ي مدى  �إم����ارة  يف  حكومي 

�لعمل  د�ئ��رة  �إىل  �للجوء  فعليهم 
�ملخت�شة قبل �للجوء �إىل �ملحكمة 
.. م�شرية �إىل �أن كون �أ�شهم �ل�شركة 
و�أنها  للحكومة  بالكامل  مملوكة 
معافاة من �ل�شر�ئب و�لر�شوم ل 
�لعام  طابع  لإ�شفاء  كافيا  يعترب 
�ن�شائها  ق��ان��ون  �أن  د�م  م��ا  عليها 
عامة  م�شاهمة  �شركة  منها  جعل 
و�أن �د�رتها تتم وفق �أ�ش�س جتارية 
�لدولة  ك��ان��ت  و�إن  و����ش��ت��ث��م��اري��ة 
ب��اإع��ان��ات م��ادي��ة ومعنوية  مت��ده��ا 
�إل �أن هذه �ملظاهر ل جتعلها من 

�أ�شخا�س �لقانون �لعام.
ك���ان���ت �مل���دع���ي���ة ق���د �أو����ش���ح���ت يف 
�لبتد�ئية  �ملحكمة  �أم���ام  دع��و�ه��ا 
�أن��ه��ا در���ش��ت �ل��ط��ب خ���ارج �لدولة 

باأن  عليهم  �ملدعى  �جلهات  باإلز�م 
يوؤدو� لها مبلغ 200 مليون درهم 
�ملادية  تعوي�شا عن كافة �لأ�شر�ر 
و�لجتماعية  و�لأدب��ي��ة  و�ملعنوية 
جر�ء  بها  حلقت  �ل��ت��ي  و�لنف�شية 
�لقر�ر مو�شوع �لدعوى بالإ�شافة 
مع  ك�������ش���ب  م�����ن  م����اف����ات����ه����ا  �إىل 
لأنها  نظر�  خ�شارة  م��ن  ماحلقها 
لدى  جم��دد�  �لعمل  ت�شتطيع  لن 
حلكومة  ت��اب��ع��ة  �شحية  ج��ه��ة  �أي 
�مل��دع��ى عليهم  �أب��وظ��ب��ي كما ق��دم 
برف�س  ف��ي��ه��ا  ط���ال���ب���و�  م����ذك����رة 

�لدعوى.
�ملحكمة  ق�������ش���ت  ج���ه���ت���ه���ا  م������ن 
�لب����ت����د�ئ����ي����ة ب���رف�������س �ل����دع����وى 
ل���رف���ع���ه���ا ب���غ���ري �ل���ط���ري���ق �ل����ذي 

�حلياة.
وجاء قر�ر �ملحكمة لرفع �لدعوى 
بغري �لطريق �لذي ر�شمه �لقانون 
�خل�شومة  ب��ع��ر���س  ي��ل��زم  و�ل����ذي 
قبل  �ملخت�شة  �لعمل  د�ئ���رة  على 
�لق�شاء و�عتربت �أن �ل�شركة تتبع 

قانون �لعمل.
حيثيات  يف  �مل��ح��ك��م��ة  و�أو����ش���ح���ت 
حكمها �أن �شركة �شحة هي �شركة 
موؤ�ش�شة  ولي�شت  ع��ام��ة  م�شاهمة 
�لقو�نني  عليها  ويطبق  عمومية 
�لتجارية  �ل�شركات  على  �ملطبقة 
لقانون  فيها  �لعاملون  ويخ�شع 
لقانون  ي��خ�����ش��ع��ون  ول  �ل���ع���م���ل 
تنازع  ح���ال  �مل��دن��ي��ة ويف  �خل��دم��ة 
�إد�رتها  �لعاملني فيها مع  �أي من 

�إىل مت ف�شلها  موعد ليتم فعليا 
نهائيا دون �إعالمها بال�شبب.

�أنها حاولت مر�ر�  و�أك��دت �ملدعية 
معرفة  �أو  عملها  يف  �ل���ش��ت��م��ر�ر 
 .. ج������دوى  دون  �ل��ف�����ش��ل  ���ش��ب��ب 
ت�شبب  �لقر�ر  هذ�  �أن  �إىل  م�شرية 
�ملتاعب حيث مت  لها بالعديد من 
�لبنك  ق��ب��ل  م��ن  عليها  �ل��ت��ع��م��ي��م 
�لوفاء  من  متكنها  لعدم  و�آخرين 
من  وط��ردت  جتاههم  باإلتز�ماتها 
�شد�د  على  قدرتها  لعدم  م�شكنها 
�إي����ج����اره ث���م ق����ام �ل��ب��ن��ك بتقدمي 
ل��ل�����ش��رط��ة ليتم  �ل�����ش��م��ان  ���ش��ي��ك 
بال�شجن  وت�����ودع  ع��ل��ي��ه��ا  �ل��ق��ب�����س 

لأيام حتى مت تكفيلها.
�ملدعية  طالبت  دع��و�ه��ا  ختام  ويف 

بلغت  بتكلفة  �أ���ش��رت��ه��ا  نفقة  على 
ثالثة ماليني درهم عندما عادت 
عملت  عاما   11 قبل  �لدولة  �إىل 
بوظيفة  ع��ل��ي��ه��م  �مل����دع����ى  ل�����دى 
قامت  ح��ي��ث  ع���ام  طبيب مم��ار���س 
ق��ول��ه��ا مب��ج��ه��ود�ت ممتازة  وف���ق 
�ملطلوب  �لوجه  على  عملها  لأد�ء 
�مل������دة ح�����ش��ل تطور  وب���ع���د ه�����ذه 
به  تعمل  �ل��ذي  �لق�شم  يف  مفاجئ 
�لنقطاع  منها  �ل��ط��ل��ب  يف  مت��ث��ل 
بطاقات  وت�������ش���ل���ي���م  �ل���ع���م���ل  ع����ن 
وع��ه��د�ت �ل��ع��م��ل �مل���وج���ودة لديها 
جمهول  �ل�����ش��ب��ب  �أن  ل��ه��ا  وق���ي���ل 
لحقا  �شيجري  حتقيق  ب��ان��ت��ظ��ار 
م��وع��د هذ�  �ن��ت��ظ��رت  وب��ن��اء عليه 
من  ب��اأك��ر  وع��ده��ا  م��ع  �لتحقيق 

�حلكم  ي��الق  �ل��ق��ان��ون ومل  ر�شمه 
قبول من �لطرفني فطعنو� عليه 
�أم�����ام حم��ك��م��ة �ل���ش��ت��ئ��ن��اف �لتي 
رف�شت بدورها �لطعن �ملقدم من 
يف  ج��اء  �حلكم  لأن  عليهم  �ملدعى 
قانونا  ل��ه��م  ي��ج��وز  ول  ���ش��احل��ه��م 
�لطعن عليهم كما رف�شت �ملحكمة 
ط��ع��ن �مل��دع��ي��ة م���وؤك���دة ���ش��ح��ة ما 
�لبتد�ئية  �مل��ح��ك��م��ة  �إل��ي��ه  ذه��ب��ت 
���ش��رك��ة ���ش��ح��ة تخ�شع  ك����ون  م���ن 
ل���ل���ق���ان���ون �خل����ا�����س وت���ع���ت���رب من 
�أمو�ل  �أمو�لها  وتعترب  �شخو�شه 
�إد�ري����ة  لي�شت  وق��ر�ر�ت��ه��ا  خ��ا���ش��ة 
موظفني  ل���ي�������ش���و�  وم���وظ���ف���وه���ا 
قانون  عليهم  وي�شري  عموميني 

�لعمل.

•• اأبوظبي-وام: 

للخدمات  �أب��وظ��ب��ي  �شركة  ت��ب��د�أ 
�لعمل  ق��ري��ب��ا  م�����ش��ان��دة  �ل��ع��ام��ة 
كبريين  �شكنيني  م�����ش��روع��ني  يف 
�إم���ارة  م��ن  �ل�شرقية  �ملنطقة  يف 
�لإ�شكان  لهيئة  تابعني  �أبوظبي 
���ش��ك��ن��ي��ة مع  348 وح����دة  ل��ب��ن��اء 
�لبنية �لتحتية وبتكلفة �جمالية 
و259  م��ل��ي��ون��ا   637 ق���دره���ا 
�أحدهما  دره����م����ا  و816  �أل����ف����ا 
يف  و�لآخ�����ر  �ل�����ش��وي��ب  يف منطقة 
�لعني  مبدينة  �ل�شعيبة  منطقة 
�ملجل�س  ل���ق���ر�ر  ت��ن��ف��ي��ذ�  وذل�����ك 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي لإم������ارة �أب���وظ���ب���ي يف 
�ج���ت���م���اع���ه �لأخ�������ري �ل������ذي عقد 
�ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  برئا�شة 
حم��م��د ب��ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 

للقو�ت �مل�شلحة.
�ل�شويب  م�������ش���روع  وي���ت�������ش���م���ن 
بناء  �ل�شويب  �ل�شكني يف منطقة 
�أعمال  مع  �شكنية  وح��دة   186
�لبنية �لتحتية وبتكلفة �جمالية 
333 مليونا و909 �لآف و816 
م�شروع  يت�شمن  ح��ني  دره��م��ا يف 
يف  �ل�شعيبة  منطقة  يف  �ل�شعيبة 
وحدة   162 ب��ن��اء  �ل��ع��ني  مدينة 
�شكنية مع �أعمال �لبنية �لتحتية 
ماليني   303 �جمالية  وبتكلفة 

و350 �ألف درهم.
�مل�شروعني  �إط��الق  على  وتعليقا 
�ل�شويب  م���ن  ك���ل  يف  �ل�����ش��ك��ن��ي��ني 

م�شاكن  ت�شليم  �أو  �آخ���ر  م�����ش��روع 
�أنحاء  خم��ت��ل��ف  يف  ل��ل��م��و�ط��ن��ني 
�ملنطقة  يف  ���ش��و�ء  �أبوظبي  �إم���ارة 
�لغربية �أو �ل�شرقية �أو يف �أبوظبي 

و�شو�حيها.
و�أ�شار �شعادة �شيف بدر �لقبي�شي 
�ل�شكانية  �مل�شاريع  ه��ذه  �أن  �إىل 
وفقا  وب����ن����اوؤه����ا  ت�����ش��م��ي��م��ه��ا  مت 
�ل��ع��امل��ي��ة و�لتي  �مل��ع��اي��ري  لأع���ل���ى 
تلبي �حتياجات ومقومات �حلياة 
حتر�س  �لتي  �لكرمية  �لع�شرية 
�لقيادة �لر�شيدة لدولة �لإمار�ت 
وبنات  لأب�����ن�����اء  ت���وف���ريه���ا  ع���ل���ى 
�أك��د �شعادة  �لإم���ار�ت. من جانبه 
�مل��ه��ن��د���س ع��وي�����ش��ة م��ر���ش��د علي 
بالإنابة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ملرر 
ل�شركة �أبوظبي للخدمات �لعامة 
ياأتيان  �مل�����ش��روع��ني  �أن  م�����ش��ان��دة 
�ل�شمو  �شاحب  �ه��ت��م��ام  �إط���ار  يف 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة 
على  �هلل  حفظه  �ل���دول���ة  رئ��ي�����س 
لأبنائه  �مل���الئ���م  �مل�����ش��ك��ن  ت��وف��ري 
�حتياجاتهم  وت��ل��ب��ي��ة  �مل��و�ط��ن��ني 
�لجتماعي  �ل�شتقر�ر  وحتقيق 

�ملن�شود لهم ولأ�شرهم.
وغريها  �مل�شاريع  ه��ذه  �إن  وق���ال 
�إمارة  يف  �لتنموية  �مل�شاريع  م��ن 
�أبوظبي تلقى كل �لدعم و�ملتابعة 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  �أول  �ل��ف��ري��ق  م���ن 
حم��م��د ب��ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
يحر�س  �ل���ذي  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت 
�أ�شباب �لرفاهية  على حتقيق كل 

بدر  �شيف  �شعادة  �أك��د  و�ل�شعيبة 
بالإنابة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  �لقبي�شي 
حر�س  لالإ�شكان  �أبوظبي  لهيئة 
�ل���ق���ي���ادة �ل��ر���ش��ي��دة ع��ل��ى توفري 
�لإم����ار�ت  لأب��ن��اء  �مل��الئ��م  �مل�شكن 
وحتقيق كل �شبل �لعي�س �لكرمي 
تعد  �إذ  �لأ�����ش����ري  و�ل����ش���ت���ق���ر�ر 
روؤية  يف  �أول��وي��ة  �لإ�شكان  م�شاألة 

�أبوظبي 2030.
�لإ�شكانية  �مل�����ش��اري��ع  �إن  وق�����ال 
�ملجل�س  �عتمدها  �لتي  �جلديدة 
�أبوظبي ومنها  �لتنفيذي لإم��ارة 
م�شروعا �ل�شويب و�ل�شعيبة تلقى 
ك��ل �ل��دع��م و�له��ت��م��ام م��ن �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ه���ز�ع  �ل�شيخ 
نائب  �ل��وط��ن��ي  �لأم����ن  م�شت�شار 
لإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 
�أبوظبي رئي�س جمل�س �إد�رة هيئة 
يحر�س  �لذي  لالإ�شكان  �أبوظبي 
�لتفا�شيل  �أدق  م��ت��اب��ع��ة  ع���ل���ى 
�ملو�طنني  �����ش���ك���ان  م�������ش���األ���ة  يف 
بناوؤها  يتم  �لتي  �مل�شاكن  لتاأتي 
ملبية  �ملو�طنة  لالأ�شر  وتوزيعها 
لحتياجات �لأ�شر �لإمار�تية من 
حيث �مل�شاحة و�لت�شاع و�جلودة.

و�أ�شاف �أن �ملتابع للتطور�ت �لتي 
ب�شكل  �لإم������ار�ت  دول���ة  ت�شهدها 
عام و�إمارة �أبوظبي ب�شكل خا�س 
لقيادة  �لكبري  �له��ت��م��ام  يلحظ 
�لإ�شكان  مل�شاألة  �لإم�����ار�ت  دول���ة 
ويتم  �إل  ي�����وم  مي����ر  ي���ك���اد  ل  �إذ 
�لإع��الن فيه عن �طالق م�شروع 
����ش��ك��اين ج��دي��د �أو �لن��ت��ه��اء من 

و�لرخاء للمو�طنني.
�لتنفيذي  �ل���رئ���ي�������س  و�أ������ش�����اف 
بالإنابة ل�شركة م�شاندة �أنه �شيتم 
�مل�شاريع كغريها من  تنفيذ هذه 
لأعلى  وفقا  �لإ�شكانية  �مل�شاريع 
مع  �لعاملية  و�ملو��شفات  �ملعايري 
�ملحافظة على �لثقافة و�لتقاليد 
ت�شاميم  و�شع  مت  �إذ  �لإم��ار�ت��ي��ة 
رغبات  ل��ت��ل��ب��ي  �مل�������ش���اري���ع  ه�����ذه 
وت��ط��ل��ع��ات �مل��و�ط��ن��ني م���ن حيث 
و�لوحد�ت  �لتي حتتويها  �ملر�فق 
�إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ملثالية  �ل�شكنية 
تهدف  و�لتي  �ملتوفرة  �خل��دم��ات 
�لكرمية  �حل����ي����اة  ت���ع���زي���ز  �إىل 
بالبنية  و�لرت���ق���اء  ل��ل��م��و�ط��ن��ني 
�ل���ت���ح���ت���ي���ة و�ع�����ط�����اء �لأول�����وي�����ة 
�ملبا�شرة  �لعالقة  ذ�ت  للم�شاريع 
ب��ح��ي��اة �ل���ن���ا����س وت���ع���زي���ز �أرك�����ان 
�ل����ش���ت���ق���ر�ر و�لأم��������ن و�لأم�������ان 
�ل��ذي تزهى به �لإم���ار�ت. وحول 
تفا�شيل �مل�شروعني قال �ملهند�س 
ع���ل���ي �حل�������اج �مل���ح���ريب���ي �مل���دي���ر 
وخدمات  ل��ل��م��ب��اين  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
م�شاندة  �شركة  يف  �مل�شاريع  �إد�رة 
مل�شروع  �لج��م��ال��ي��ة  �مل�����ش��اح��ة  �إن 
�ل�شويب �ل�شكني تبلغ 390 �ألف 
تبلغ م�شاحة  مرت مربع يف حني 
قطعة �لأر�س �ملخ�ش�شة للوحدة 
مربعا  م���رت�   1080 �ل�����ش��ك��ن��ي��ة 
36 ّم 30 م وتبلغ م�شاحة �لبناء 
مربعا.  م�����رت�   513 ل���ل���وح���دة 
�شكنية  وح�����دة  ك���ل  �أن  و�أ�����ش����اف 
ت��ت��األ��ف م��ن ط��اب��ق �أر���ش��ي وتبلغ 

مدينة �لعني فقال �ملهند�س علي 
�حلاج �ملحريبي �إنه يت�شمن بناء 
�أعمال  مع  �شكنية  وح��دة   162
م�شاحة  ع��ل��ى  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة 
وتبلغ  مربع  م��رت   420.570
للوحدة  �لأر�����س  قطعة  م�شاحة 
 30 ّم   36 مربعا  مرت�   1080
�لبناء  م�����ش��اح��ة  ت��ب��ل��غ  ح���ني  يف  م 
مرت�   513 �ل���و�ح���د  ل��ل��م�����ش��ك��ن 
وحدة  ك���ل  �أن  و�أ�����ش����اف  م��رب��ع��ا. 
�أر�شي  ط��اب��ق  م��ن  تتكون  �شكنية 
د�خليني  جم���ل�������ش���ني  ي��ت�����ش��م��ن 
ملحقاتها  م����ع  ط���ع���ام  وغ����رف����ة 
وغ��رف��ة ج��ل��و���س د�خ��ل��ي��ة وغرفة 
�لطابق  م�������ش���اح���ة  وت���ب���ل���غ  ن������وم 
�لأر����ش���ي 265 م���رت� م��رب��ع��ا يف 
�لأول  �ل���ط���اب���ق  ي��ت�����ش��م��ن  ح����ني 
وغرفة  رئي�شية  ن��وم  غ��رف  �أرب���ع 
وت��ب��ل��غ م�شاحة  د�خ��ل��ي��ة  ج��ل��و���س 

مربعا  م�����رت�   265 م�����ش��اح��ت��ه 
د�خليني  جمل�شني  م��ن  وي��ت��األ��ف 
ملحقاتها  م����ع  ط���ع���ام  وغ����رف����ة 
وغ��رف��ة ج��ل��و���س ع��ائ��ل��ي��ة وغرفة 
�أخرى  ملحقات  �إىل  �إ�شافة  ن��وم 
وطابق �أول يتاألف من �أربع غرف 
نوم رئي�شية وغرفة جلو�س د�خلية 
وتبلغ م�شاحة هذ� �لطابق 209 
�أمتار مربعة وتت�شمن كل وحدة 
مب�شاحة  خ��دم��ات  ملحق  �شكنية 
غرفة  ي�شمل  مربعا  م��رت�   25
ك��ه��رب��اء وموقف  ���ش��ائ��ق وغ��رف��ة 

�شيار�ت مغطى.
و�أو�شح �أن �أعمال �لبنية �لتحتية 
مل�شروع �ل�شويب �ل�شكني تت�شمن 
�أع��م��ال �ل��ط��رق و�لأر���ش��ف��ة و�ملاء 
�ل�شحي  و�ل�����ش��رف  و�ل��ك��ه��رب��اء 
و�لت�������������ش������الت. �أم��������ا م�������ش���روع 
يف  �ل�شعيبة  منطقة  يف  �ل�شعيبة 

مربعة  �أمتار   209 �لطابق  هذ� 
وملحق  �شائق  غ��رف��ة  ج��ان��ب  �إىل 
م���رت�   25 مب�������ش���اح���ة  خ����دم����ات 
م��رب��ع��ا وم��وق��ف ���ش��ي��ار�ت مغطى 
بالإ�شافة لأعمال �لبنية �لتحتية 
�لطرق  �أع����م����ال  ت��ت�����ش��م��ن  �ل���ت���ي 
و�لكهرباء  و�مل�������اء  و�لأر�����ش����ف����ة 

و�ل�شرف �ل�شحي و�لت�شالت.
وحت������ر�������س �����ش����رك����ة �أب����وظ����ب����ي 
ومنذ  م�شاندة  �لعامة  للخدمات 
على   2007 ع���ام  يف  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا 
م�شرتكة  خدمات  و�إد�رة  تطوير 
�لتابعة  �جل��ه��ات  جميع  ل�شالح 
كافة  وت��زوي��د  �أب��وظ��ب��ي  حلكومة 
�جلهات �حلكومية بحلول فعالة 
تعزيز  �شاأنها  للتطوير من  قابلة 
جودة وكفاءة و�شفافية �خلدمات 
�ملقدمة من قبل حكومة �أبوظبي 
للمو�طنني و�ملقيمني يف �لإمارة.

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ من�شور  �شمو  حتت رعاية 
رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�شوؤون  وزي�����ر  �ل��������وزر�ء  جم��ل�����س 
�أحمد  م���ع���ايل  ���ش��ه��د  �ل���رئ���ا����ش���ة 
حممد �حلمريي �أمني عام وز�رة 
�شوؤون �لرئا�شة �م�س حفل تكرمي 
خريجي  من  وطالبة  طالبا   59
�ل���در�����ش���ي���ة لعام  �مل���ن���ح  ب���رن���ام���ج 
للوز�رة  �لتابع   2013-2012
ف��ن��دق ق�شر �لإم����ار�ت  وذل���ك يف 
معايل  ب���ح�������ش���ور  �أب����وظ����ب����ي  يف 
عام�شوؤون  �أم�����ني  �مل���دف���ع  ح��م��د 
�مل���ج���ل�������س �لأع�����ل�����ى ل����الحت����اد يف 
و�شعادة  �ل��رئ��ا���ش��ة  ����ش���وؤون  وز�رة 
وكيل  �حلمريي  �شاحي  �شلطان 
لقطاع  �ل��رئ��ا���ش��ة  ����ش���وؤون  وز�رة 
�خل���دم���ات �مل�����ش��ان��دة و���ش��ع��ادة د. 
مدير�لأر�شيف  �لري�س  ع��ب��د�هلل 
ح�شني  �ملهند�س  و�شعادة  �لوطني 
�إب���ر�ه���ي���م �حل���م���ادي م���دي���ر عام 
مركز �أبوظبي للتعليم و�لتدريب 
�لتقني و�لدكتور عبد�هلل مغربي 

�لدر��شات و�لبحوث  مدير قطاع 
يف وز�رة �شوؤون �لرئا�شة.

و�أ�شاد معايل �لأمني �لعام لوز�رة 
�شوؤون �لرئا�شة بالرعاية �لكرمية 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  ت��ول��ي��ه��ا  �ل��ت��ي 
من  ليتمكنو�  �ل��ط��الب  لأبنائها 
�جلامعي  ت��ع��ل��ي��م��ه��م  م���و�����ش���ل���ة 
�لعلمية  �ل��درج��ات  �أعلى  وينالو� 
�مل��رم��وق��ة لبناء  م���ن �جل��ام��ع��ات 
دفع  يف  و�مل�����ش��اه��م��ة  م�شتقبلهم 
م�شرية �لتنمية لبلدهم وحتقيق 

�لتطور و�لرفاه ملجتمعهم.
وثمن معاليه �لدعم �لذي يوفره 
�آل  ز�ي��د  �ل�شيخ من�شور بن  �شمو 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
ومتابعته  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر 
�مل�����ش��ت��م��رة ل��ل��ط��الب ل��ل��ت��اأك��د من 
ظل  يف  تعليمهم  يو��شلون  �أنهم 
ظ����روف م��ن��ا���ش��ب��ة ت�����ش��اع��ده��م يف 
حت��ق��ي��ق �ل���ت���ف���وق و�ل�����ع�����ودة �إىل 
بلدهم للم�شاركة يف عملية �لبناء 

و�لتقدم.
�شوؤون  وز�رة  �أن  م��ع��ال��ي��ه  و�أك�����د 
�ملنح  ت��ق��دمي  �شتو��شل  �لرئا�شة 

مل�شاعدتهم  در����ش��ي��ا  للمتفوقني 
على حتقيق طموحاتهم �لعلمية 
و�لوطنية و�ل�شخ�شية مبا يخدم 
�لدولة  يف  �مل�����ش��ت��د�م��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�لتنمية  ه�����ذه  ج����وه����ر  ك���ون���ه���م 

وهدفها.
�حلفالألقتعلياء  ب����د�ي����ة  ويف 
�ل�شوؤون  ق�����ش��م  رئ��ي�����ش��ة  �ل��ي��ا���ش��ي 
�ل�����رتب�����وي�����ة و������ش�����وق �ل����ع����م����ل يف 
كلمة  �ل���رئ���ا����ش���ة  �����ش����وؤون  وز�رة 
�ل�����وز�رة �أث��ن��ت ف��ي��ه��ا ع��ل��ى جهود 
�لذين  �خل��ري��ج��ي��ن��و�خل��ري��ج��ات 
ودعو� مقاعد �لدر��شة �جلامعية 
ليلتحقو� مبيد�ن �لعمل و�حلياة 
م�����ش��اه��م��ني ب���اق���ت���د�ر وك���ف���اءة يف 
�لبناء  وم�����ش��رية  �لتنمية  عملية 
يف  بالدنا  ت�شهدها  �لتي  و�لنماء 
�ل��ر���ش��ي��دة ل�شاحب  �ل��ق��ي��ادة  ظ��ل 
ز�يد  ب��ن  خليفة  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و 
حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل 
�ل�شحة  ن��ع��م��ة  ع��ل��ي��ه  و�أد�م  �هلل 

و�لعافية .
خمي�س  م���اج���د  �أل����ق����ى  وب���ع���ده���ا 
�أ�شار  �خلريجني  كلمة  �خلمريي 

فيها �إىل �أن �لحتفال هو جت�شيد 
ل��ل��رع��اي��ة �ل��ك��رمي��ة �ل��ت��ي يحظى 
�لوطن  ه��ذ�  �لعلم يف  بها ط��الب 
�لغايل من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
ب��ا���ش��م زمالئه  وت��ع��ه��د  �ل����دول����ة 
�جلهد  مب���و�����ش���ل���ة  �خل���ري���ج���ني 
�لقيادة  �أه��د�ف  �أج��ل حتقيق  من 
�لر�شيدة و�ل�شري يف ركب �لوطن 

�لطالب  دب���ي  يف  �ن��رتن��ا���ش��ي��ون��ال 
و�شجعه  �لبلو�شي  �شليمان  �أدي��ب 
بن�شاطه  ق����دم����ا  �مل�������ش���ي  ع���ل���ى 
�لتوفيق  ل��ه  متمنيا  �لب��ت��ك��اري 

و�لنجاح.
�أن���ربن���ام���ج �ملنح  ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر 
�لدر��شية يف وز�رة �شوؤون �لرئا�شة 
ويتوىل   2000 �لعام  يف  �نطلق 
وع�شرين  ب�����ش��ت  �ل��ط��ل��ب��ة  �إحل����اق 

نحو �لنمو و�لزدهار .
بعد ذلك قام معايل �أحمد حممد 
�أمني عام وز�رة �شوؤون  �حلمريي 
�خلريجني  ب���ت���ك���رمي  �ل���رئ���ا����ش���ة 
معاليه  ك����رم  ك��م��ا  و�خل���ري���ج���ات 
�أحد طلبة برنامج �ملنح �لدر��شية 
�ل�شغري  �لإم��ار�ت��ي  �ملخرتع  وهو 
�خلام�س  ب���ال�������ش���ف  و�ل����ط����ال����ب 
ويلينغتون  جيم�س  م��در���ش��ة  يف 

�خلا�شة  �جل��ام��ع��ات  م��ن  جامعة 
�مل��ن��ت�����ش��رة يف �أرج�����اء �ل���دول���ة كما 
ي��خ�����ش�����س �ل���ربن���ام���ج ع�����دد� من 
�لتخ�ش�شية  �ل���در�����ش���ي���ة  �مل���ن���ح 
�لقطاعات  ب��ع�����س  ت���خ���دم  �ل���ت���ي 
مثل  للوز�رة  �لتابعة  و�ملوؤ�ش�شات 
منحة �لأر�شاد �جلوية و�لزلزل 
ومنحة  �ل�شرعي  �لطب  ومنحة 

�ملر��شم �لرئا�شية.
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•• عجمان-وام:

بن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أك��د 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر��شد 
�لر�شيدة يف  �لقيادة  �أن  حاكم عجمان 
�ملتحدة وعلى  �لعربية  دولة �لم��ار�ت 
خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ر�أ�شها 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  و�أخ������وه  �هلل  ح��ف��ظ��ه 
�آل مكتوم  ر�����ش���د  ب���ن  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�إخو�نهما 
�أ���ش��ح��اب �ل�����ش��م��و ح��ك��ام �لم�����ار�ت مل 
وتوفري  ن�شر  �شبيل  يدخرو� جهد� يف 
�لتعليم لكل مو�طن ومقيم على هذه 

�لأر�س �لطيبة.
�ل��ذي توليه  �إن �لهتمام  وق��ال �شموه 
�لتعليمية  للم�شرية  �لر�شيدة  �لقيادة 
ح���ق���ق ل�����الإم�����ار�ت ق����ف����ز�ت ع���ال���ي���ة يف 
�ل�������ش���ن���و�ت �ل��ق��ل��ي��ل��ة �مل���ا����ش���ي���ة حيث 
�أ���ش��ب��ح��ت �ل���دول���ة ت��و�ك��ب �أك����ر دول 
�لتعليمية  تطور� يف �خلدمات  �لعامل 
�ل����ت����ي ت����رت����ك����ز ع����ل����ى �أح����������دث ط����رق 
�لتعليمية  �لبيئات  و�أف�شل  �لتدري�س 
مو�كبة  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �مل���ن���اه���ج  و�أح�������دث 
�لعامل  ي�شهده  �ل��ذى  �لكبري  للتطور 
ف���ى ه���ذ� �مل���ج���ال �ل���ه���ام و�ل�����ذى يقوم 
عليه م�شتقبل �لمم وتقدم �ل�شعوب. 
و�أ�شاف �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان 
�إن���ن���ا م���ن ج��ان��ب��ن��ا �أ����ش���د ح��ر���ش��ا على 
و�إتاحة  �لطالب  ورعاية  �لتعليم  دعم 
بالد�خل  و�لتاأهيل  �ل��ت��دري��ب  فر�شة 
�ل�شعوبات  ك��اف��ة  وت��ذل��ي��ل  و�خل������ارج 
لتحقيق هذه �لأهد�ف �إميانا منا باأن 
�مل�شتقبل ي�شنعه �ملتعلمون و�ملبدعون 
و�لتقدم  �لتطور  رحاب  لالنطالق يف 
ب���ن���ور �لعلم  ت���زده���ر  وت�����ش��ي��ي��د دول�����ة 
�مل�شرق  �ل���وج���ه  ع���ن  ت��ع��رب  و�مل���ع���رف���ة 
�ملجالت  له يف  و�شلنا  �لذي  و�مل�شرف 
�شموه  �فتتاح  عقب  ذل��ك  ج��اء   . كافة 
و  للتعليم  عجمان  معر�س  فعاليات 
�لثانية  ن�شخته  يف   2014 �لتدري��ب 
و�لذي ي�شتمر �إىل 24 �أبريل �جلاري 
ل��ل��م��وؤمت��ر�ت يف  يف ق��اع��ة �ل�شيخ ز�ي���د 
للتكنولوجيا  ع��ج��م��ان  ج��ام��ع��ة  م��ق��ر 

و�لعلوم حتت �شعار نحو تعليم ذكي .
وقال �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان �إن 
و�ملجتمع  للفرد  �ن�شانية  قيمة  �لعلم 
ومطلب �شروري وغاية مثلى للحياة 
غ��ر���س �لخالق  �أه��م��ي��ة  �إىل  د�ع��ي��ا   ..
يف  �لقومي  �ل�شلوك  وتر�شيخ  �حل�شنة 

نفو�س طلبة وطالبات �ملد�ر�س �بتد�ء 
من �ملرحلة �لتمهيدية وحتى �جلامعية 
لين�شاأ جيل م�شبع بقيم �لولء للوطن 
وحمافظ  للو�جبات  م��درك  وقيادته 
على قيمه وعاد�ته �ل�شيلة قادر على 

حتمل م�شوؤولياته.
ودع�����ا ���ش��م��وه ����ش��ح��اب �مل�����ال ورج����ال 
جمال  يف  �ل���ش��ت��ث��م��ار  �إىل  �لأع����م����ال 
عرب  �أو  موؤ�ش�شاته  ب��ن��اء  ويف  �لتعليم 
و�لتاأهيل  �ل���ت���دري���ب  ف���ر����س  �إت����اح����ة 
ل����ل���������ش����ب����اب و�ل�������ط�������الب م������ن و�ق������ع 
و�لطالب  �ل�شباب  جتاه  م�شوؤولياتهم 
مقدرتهم  وتطوير  معارفهم  ل��زي��ادة 
عليهم  يعود  مب��ا  �إمكانياتهم  و�شقل 
�لعلم  �أن  ب��اع��ت��ب��ار  و�ل���ن���ف���ع  ب���اخل���ري 
و�لتعليم و�لتاأهيل و�لتدريب �ملفاتيح 
�لتي ندخل بها ع�شر �لتنمية �ل�شاملة 

و�لتقدم �حل�شاري.
عجمان  ح��اك��م  �ل�شمو  �شاحب  و�أك���د 
و  �لم����ور  �أول���ي���اء  ي�شتثمر  �أن  �أه��م��ي��ة 
�ل��ط��ل��ب��ة �ل���رع���اي���ة و�له���ت���م���ام �ل���ذي 
�لر�شيدة  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة  ت��ول��ي��ه 
لأبنائنا  �لتعليم  فر�س  �أرق��ى  لتوفري 
�أو خارجها حتى  �ل��دول��ة  ���ش��و�ء د�خ��ل 
فاعلني  ق�����ادة  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  يف  ي���ك���ون���و� 
ب��ارز يف تعزيز م�شرية  ب��دور  ي�شهمون 
ت�شهدها  �لتي  �ملباركة  و�لتقدم  �لبناء 
ب���الدن���ا. وح����ث ���ش��م��وه �ل�����ش��ب��اب على 
�لتزود مبعارف �لع�شر و�لتعرف على 
�ملهار�ت  و�كت�شاب  �لأخ���رى  �لثقافات 
�لمكانات  من  و�ل�شتفادة  �ل�شرورية 
�مل�شتمر  ل��ل��ت��ع��ل��م  �مل���ت���اح���ة  �ل���ر�ه���ن���ة 
�أنف�شهم  لتعليم  وتوظيفها  و�لتدريب 
وم���و�ك���ب���ة م�����ش��ت��ج��د�ت �حل���ي���اة بروح 
�أكر  م�شتقبل  �إىل  و�لتطلع  �لع�شر 

�إ�شر�قا و�زدهار�. 
وقال �شموه �إننا يف �إمارة عجمان نفخر 
ب��وج��ود ع��دد م��ق��در م��ن �جل��ام��ع��ات .. 
لقناعتنا  منها  �مل��زي��د  �إىل  متطلعني 
مظهر�  تعترب  �جلامعات  باأن  �لكاملة 
من مظاهر رقي �ملجتمعات وتقدمها 
�ملوؤ�ش�شات  ه��ذه  تكون  �أن  ر�عينا  وق��د 
�لتعليمية ذ�ت عالقة وثيقة مبختلف 
وحاجة  �ملجتمع  وموؤ�ش�شات  �أن�شطة 
جديد�  دفعا  يعطي  مما  �لعمل  �شوق 

وقويا مل�شرية �لتعليم يف بالدنا .
كل  ت��وف��ري  على  حر�شه  �شموه  و�أك���د 
�أج���ل ت��وف��ري �لتعليم  �لإم��ك��ان��ات م��ن 
تخ�ش�شاته  �خ���ت���الف  ع��ل��ى  �مل��ت��م��ي��ز 
�إعد�دهم  �أج���ل  م��ن  �لطلبة  لأب��ن��ائ��ن��ا 
كل  يف  �ل��دول��ة  حاجة  ل�شد  وتاأهيلهم 

�لقطاعات.
ويف �شياق مت�شل �شدد �شاحب �ل�شمو 
�لهتمام  �شرورة  على  عجمان  حاكم 
�لتدريب  وج��������ودة  ون���وع���ي���ة  ب��ب��ي��ئ��ة 
�لعمل  ثقافة  وغر�س  و�ملهني  �لتقني 
�إن  �ملهني للمتدربني و�ملتدربات وقال 
�لتعليم �لتقني و�ملهني يعد �أمر� مهما 
يتعلق مب�شتقبل �ل�شباب و�ل�شابات من 
حيث تاأهيلهم �لتاأهيل �ملنا�شب وجودة 
�لتدريب لكي يتنا�شب مع �شوق �لعمل 
�لتعليمية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  دور  م��وؤك��د�   ..
بالدولة يف �لرتقاء فى طرق �لتعليم 

و�لتدريب يف جميع �ملجالت.
و�أ�شاف �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان 
�أن جمتمعنا يو�جه حتديات متز�يدة 
و�لتحولت  �ل���ت���ط���ور�ت  ع���ن  جن��م��ت 
و�لقت�شادية  و�لتكنولوجية  �لعلمية 
خالل  �لعامل  �شهدها  �لتي  �ملت�شارعة 
تتوقع  و�لتي  �ملا�شية  �لقليلة  �لع��و�م 
��شتمر�رها بت�شارع كبري و�أن �شيا�شات 
و��شرت�تيجيات �لتعليم و �لتدريب هي 
�لو�شيلة �لتي ي�شتند �ليها �ملجتمع يف 
�لتحديات  ت��ل��ك  ���ش��خ��ام��ة  م��و�ج��ه��ة 
و�ملخاطر.. د�عيا فى هذ� �ل�شدد �ىل 
�لنهو�س  �أج��ل  م��ن  �جل��ه��ود  مو��شلة 
باملنظومة �لتعليمية و�لتدريبية لي�س 
يف بالدنا فقط و �منا فى جميع �لدول 
�شابة قادرة على  �لعربية خللق كو�در 

بناء ورفعة �لأوطان.
تطوير  مو��شلة  �ىل  �شموه  دع��ا  كما 
و�لرتقاء  و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  مناهج 
وتاأهيلها  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ب��امل��وؤ���ش�����ش��ات 
زيادة  �ىل  ��شافة  وتكنولوجيا  علميا 
و�لتقني  �لعلمي  �لبحث  على  �لإنفاق 
وتوطني �لتكنولوجيا ورعاية �لعلماء 
و�لباحثني و�لتو�شع يف بناء موؤ�ش�شات 
�ل�شالت  وت���وث���ي���ق  �ل��ع��ل��م��ي  �ل��ب��ح��ث 
و�ملوؤ�ش�شات  و�مل��ع��اه��د  �جل��ام��ع��ات  ب��ني 

�لتعليمية يف �لوطن �لعربي.
عجمان  ح��اك��م  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  وق���ام 
ع��ق��ب �ف��ت��ت��اح��ه �مل���ع���ر����س ب��ج��ول��ة يف 
�أرجاء �ملعر�س �شملت جميع �لأجنحة 
و�ف  �شرح  �إىل  و��شتمع  فيه  �مل�شاركة 
�ملويجعى  حممد  ع��ب��د�هلل  �شعادة  م��ن 
و  غ��رف��ة جت���ارة  �د�رة  رئ��ي�����س جمل�س 
�ملعر�س  �أه���د�ف  عن  عجمان  �شناعة 
و�لأجنحة �مل�شاركة.. كما ��شتمع �شموه 
و�مل�شوؤولني  �مل�شاركني  م��ن  �شرح  �ىل 
ع���ن �لأج���ن���ح���ة �مل��خ��ت��ل��ف��ة و�ل���رب�م���ج 

�لتعليمية �لتي يقدمونها.
�ل�شمو حاكم عجمان  وتوقف �شاحب 

خ��الل �جلولة عند ع��دد من من�شات 
�أحدث  على  و�إطلع  �لعار�شة  �جلهات 
�لطلبة  ت�������ش���اع���د  �ل����ت����ي  �ل���ت���ق���ن���ي���ات 
�لتعليمية  و�ل����رب�م����ج  �ل��ت��ع��ل��م  ع��ل��ى 
للطلبة  تقدمها  �لتي  و�لتخ�ش�شات 
و�مل���و�ك���ب���ة ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �مل��ع��رف��ة من 
خ��الل �ل��رب�م��ج و�لأج��ه��زة �ملخ�ش�شة 

للعملية �لتعليمية.
�ل�شمو حاكم عجمان  و�أع��رب �شاحب 
ع�����ن �رت����ي����اح����ه لإق�����ام�����ة م���ث���ل ه���ذه 
لأولياء  فر�شة  ت�شكل  لأنها  �ملعار�س 
و�لهيئات  و�لطالبات  وللطلبة  �لمور 
بال�شاأن  �مل��ه��ت��م��ني  وك���ل  �ل��ت��دري�����ش��ي��ة 
جمل�س  ودول  دول��ت��ن��ا  يف  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي 
�لتعاون لدول �خلليج �لعربية و�لدول 
�إىل  ق��رب  ع��ن  للتعرف  كافة  �لعربية 
مر�حلها  ب��ك��اف��ة  �ل��ت��ع��ل��ي��م  م��وؤ���ش�����ش��ات 

و�ملتو�جدة يف �مارة عجمان.
قطاع  يف  �ل�شتثمار  �أن  �شموه  و�إعترب 
�ل��ت��ع��ل��ي��م �لأف�������ش���ل و�لأج�������دى كونه 
�لتعليم  يف  �ل�شباب  ح��اج��ات  يالم�س 
وب���ن���اء �مل�����ش��ت��ق��ب��ل �ل��ق��ائ��م ع��ل��ى �لعلم 
�ملجالت  كافة  و�لب��ت��ك��ار يف  و�مل��ع��رف��ة 
ودولنا  جمتمعاتنا  ع��ل��ى  ينعك�س  م��ا 
و�لثقايف  �لقت�شادي  و�لتقدم  باخلري 
ذ�ت  �لقطاعات  من  وغريها  و�لعلمي 
خا�شة  �ل�شباب  �شموه  ودع���ا  �ل�شلة. 
و�جلامعات  و�مل��ع��اه��د  �مل��د�ر���س  طلبة 
جديد  ماهو  ك��ل  يف  و�لتب�شر  للتعلم 
ونافع مل�شريتهم وم�شتقبلهم ..متمنيا 
�لدر��شية  حياتهم  يف  �ل��ت��وف��ي��ق  ل��ه��م 

وخدمة �أوطانهم.
عجمان  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  و�أ���ش��اد 
خ���الل �جل��ول��ة ب��ج��ه��ود غ��رف��ة جتارة 
ت��ن��ظ��ي��م هذ�  ع���ج���م���ان يف  و����ش���ن���اع���ة 
له  �لثانية متمنيا  دورت��ه  �ملعر�س فى 
�لنجاح مثلما حقق فى دورته �ل�شابقة. 
ح�شر �لفتتاح �ل�شيخ �أحمد بن حميد 
حاكم  �ل�شمو  �شاحب  ممثل  �لنعيمى 
ع��ج��م��ان ل��ل�����ش��ئ��ون �مل��ال��ي��ة و�لد�ري������ة 
�لنعيمى  ح��م��ي��د  ب���ن  ر�����ش���د  �ل�����ش��ي��خ 
و  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ���رة  رئي�س 
معاىل حميد �لقطامى وزير �لرتبية 
�لدو�ئر  م����در�ء  ع��ددم��ن  و  و�لتعليم 
و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �مل��ح��ل��ي��ة و�لحت����ادي����ة و 
�مل�شاركة  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  م��در�ء 
فى �ملعر�س و�ل�شيد على ح�شن مدير 
من  وع��دد  �لتعليمية  عجمان  منطقة 

�حل�شور و�ملدعويني.
�أكد �شعادة عبد�هلل �ملويجعي رئي�س  و 
و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  �إد�رة  جمل�س 

للتعليم  عجمان  معر�س  �أن  عجمان 
به  ت�شارك  �ل���ذي   2014 و�ل��ت��دري��ب 
ذ�ت  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وم��وؤ���ش�����ش��ة  35 ج��ه��ة 
ليدعم  ج��اء  �لتعليم  بقطاع  �لعالقة 
ول�شيما  ع���ام  ب�شكل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ق��ط��اع 
�شهد يف  ق��د  و�ل���ذي  �خل��ا���س  �لتعليم 
�ل�شنو�ت �ملا�شية تطور� كبري� و�فتتاح 
ع���دد م���ن �مل���د�ر����س و�جل���ام���ع���ات ذ�ت 
ب��الم��ارة �لم��ر �لذي  �ل��ع��ال  �مل�شتوى 
جعل عجمان منوذجا متميز� يف تطور 
�لتعليم �خلا�س وجعلها قبلة للعديد 
م��ن �لطلبة و�ل��د�ر���ش��ني وخ��ا���ش��ة يف 
كموقع  مقومات  م��ن  متتلكه  م��ا  ظ��ل 
�ل�شكن  �لم��ار�ت وتوفر  متو�شط بني 
و�لن�����ش��اب��ي��ة �مل��روري��ة وت��و�ف��ر �لبنية 

�لتحتية �ملتكاملة.
و�أ����ش���اد مب���دى �ل��ت��ط��ور �ل��ك��ب��ري �لذي 
�لتعليم  ق���ط���اع  يف  �لم�������ارة  ���ش��ه��دت��ه 
�لعديد  �فتتاح  م��ن خ��الل  و�ل��ت��دري��ب 
�ىل  �لكربى  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  من 
�ملتميزة  �لتعليمية  �ل�����ش��روح  ج��ان��ب 
وذلك يف ظل توجيهات �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو 
�ملجل�س �لأعلى حاكم عجمان ومتابعة 
�لنعيمي  �ل�شيخ عمار بن حميد  �شمو 
�شموهما  و�إمي����ان  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل 
بدوره  و�ع  جيل  خلق  باهمية  �لعميق 
و��شتد�مة  بناء  يف  لي�شارك  �لتنموي 

تقدم �لمار�ت.
و�أكد �شعادة عبد �هلل �ملويجعي �أهمية 
�مل��ع��ر���س ك��ون��ه ي��خ��دم �أه�����د�ف غرفة 
عجمان �ل�شرت�تيجية من خالل بناء 
�قت�شاد م�شتد�م ب�شو�عد �شابة تت�شلح 
طبيعية  كنتيجة  و�مل���ع���ارف  ب��ال��ع��ل��وم 
م�شتوى  ذ�ت  تعليمية  ب��ي��ئ��ة  ل��وج��ود 
بالتناف�شية  �لإرت�����ق�����اء  وي���ع���زز  ر�ق 
و�لت�شابق  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �جل���ه���ات  ب���ني 
�نحاء  ك��اف��ة  م��ن  �لطلبة  ل�شتقطاب 

�لم��ار�ت وكذلك منطقة �خلليج من 
خالل �يجاد بر�مج تعليمية ت�شتهدف 

�شوق �لعمل ومتطلباته.
تقدما  ي�����ش��ه��د  �مل��ع��ر���س  �إن  و�أ����ش���اف 
عرب  �لثانية  ن�شخته  خ��الل  ملحوظا 
�لو�شائل  �لتعليم ك�شركات  قطاع دعم 
وم�شاركة  �لذكية  �لتعليمية  و�حللول 
����ش���رك���ات �ل���ت���وظ���ي���ف ل���ل���وق���وف على 
تلك  ت��ع��زز  ب��ح��ي��ث  �ل�����ش��وق  متطلبات 
�لتعليمية بالمارة  �لعملية  �مل�شاركات 
وزيادة �لتفاعل بني كافة �جلهات ذ�ت 
�لتعليم  قطاع  وي�شهد  �لخت�شا�س. 
ملحوظا  �رتفاعا  عجمان  يف  �خلا�س 
وزي�����ادة يف �أع�����د�د �ل��ط��ل��ب��ة ف��ق��د �شهد 
قدرها  ن�شبية  زي����ادة   2013 �ل��ع��ام 
13.8 باملائة عن �لعام 2012 حيث 
�إمارة  �ملد�ر�س يف  �أع��د�د طلبة  و�شلت 
عجمان خالل �لعام 2013 �ىل نحو 
37 �ألفا و794 طالبا مقارنة بالعام 
�خلا�س  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ب���ق���ط���اع   2012

و�لذي بلغ 33 �ألفا و203 طالبا.
�ملدير  �لظفري  نا�شر  �أكد  من جانبه 
ودعم  ��لتخطيط  لقطاع  �لتنفيذي 
�لع�شاء بغرفة عجمان رئي�س �للجنة 
�ملنظمة للمعر�س على تطور �ملعر�س 

هذ� �لعام.
�ملعر�س  خالل  عمدنا  �لظفري  وق��ال 
��شتقطاب  ع��ل��ى  �ل��ث��ان��ي��ة  ن�شخته  يف 
�لقرطا�شية  و�����ش����رك����ات  �مل���ك���ت���ب���ات 
و�شركات �لتوظيف �ىل جانب �ملد�ر�س 
و�جل��ام��ع��ات وم��ع��اه��د �ل��ت��دري��ب حتى 
�لتعليمية  �ل��ع��م��ل��ي��ة  �مل��ع��ر���س  ي��خ��دم 
�أهم  ع��ل��ى  و�ل��ت��اأك��ي��د  �أك����رب  ب�شمولية 
�ل��ت��خ�����ش�����ش��ات �ل��ت��ي ي��ح��ت��اج��ه��ا �شوق 
�شركات  ت��ع��ري��ف  خ����الل  م���ن  �ل��ع��م��ل 
�لتوظيف للطلبة بالفر�س �لوظيفية 
طلبة  ت���ق���دمي  �م���ك���ان���ي���ة  ج���ان���ب  �ىل 
�جلامعات طلبات �لتوظيف بال�شركات 

وقطاع �لعمل �خلا�س .
�لن�شخة  خ��الل  ن�شتهدف   .. و�أ���ش��اف 
للتعليم  ع���ج���م���ان  مل���ع���ر����س  �ل���ث���ان���ي���ة 
و�ل��ت��دري��ب و�ل����ذي ي��اأت��ي حت��ت �شعار 
نحو تعليم ذكي �إىل �إ�شتقطاب طالب 
�ملد�ر�س �لثانوية �خلا�شة و�حلكومية 
و�لأه������ايل وع���ام���ة �جل��م��ه��ور ورج���ال 
و�ملوؤ�ش�شات  �ملد�ر�س  وم��در�ء  �لأعمال 
�ل���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة ومم����ث����ل����ي �ل���������ش����ف����ار�ت 
�لتعليمية  و�ل���وك���الت  و�لقن�شليات 
وطالب  و�لكليات  �لتوظيف  ووك��الت 
�أن  وت��وق��ع   .. و�ملخت�شني  �جل��ام��ع��ات 
ي�شتقطب �ملعر�س هذ� �لعام ما يزيد 
ظل  يف  �شيما  ل  ز�ئ���ر  �آلف  �شتة  ع��ن 
�لتعاون مع وز�رة �لتعليم و�لتن�شيق مع 
�ملناطق �لتعليمية باملناطق �ل�شمالية. 
�لعام  ه��ذ�  �ملعر�س  �شعار  �أن  و�أو���ش��ح 
�لتوجه  ليوؤكد  ج��اء  ذك��ي  تعليم  نحو 
�لتقنيات  ����ش��ت��خ��د�م  ب��اأه��م��ي��ة  �ل���ع���ام 
�حل��دي��ث��ة و�ل��ت��ط��ور �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي يف 
ق���ط���اع �ل��ت��ع��ل��ي��م و�����ش���ت���خ���د�م ك���ل ما 
يحفز �لطلبة ويدعمهم يف م�شريتهم 

�لتعليمية.
يف  ي�����ش��م  �مل���ع���ر����س  �أن  �ىل  و�أ������ش�����ار 
ج��ن��ب��ات��ه ور�����س ع��م��ل ي��وم��ي��ة موجهة 
و�ملعلمني  �لم�����ور  و�ول����ي����اء  ل��ل��ط��ل��ب��ة 
بالتعاون مع عدد من �جلهات  وذل��ك 
و�شركات  �لتدريب  ومر�كز  �لتعليمية 
.. وت��ن��ظ��م ور�س  �ل��ك��ربى  �ل��ت��وظ��ي��ف 
ل�شتفادة  و�مل�شائية  �ل�شباحية  �لعمل 
�أك��رب ع��دد م��ن �ل���زو�ر بها م��ع تقدمي 
�شهادت م�شاركة بعدد منها .. مو�شحا 
من  �لعديد  كذلك  ي�شم  �ملعر�س  �أن 
�لفعاليات وعلى ر�أ�شها �طالق مبادرة 
ب��ني غ��رف��ة جت����ارة و���ش��ن��اع��ة عجمان 
و�شركة بيت دوت كوم فيما يخ�س زيادة 
وتقدمي  �خل��ا���س  بالقطاع  �لوظائف 
خدمة متميزة للطلبة �خلريجني من 

خالل بو�بة �لكرتونية ت�شم وظائف 
�ل��ق��ط��اع �خل��ا���س لحل���اق �خلريجني 
تقدمي  ج���ان���ب  �إىل  �ل���ع���م���ل  ب�������ش���وق 
لز�ئري  ي��وم��ي��ة  وه����د�ي����ا  ���ش��ح��وب��ات 
وخ�شومات  عرو�س  وتقدمي  �ملعر�س 
من �جلهات �مل�شاركة باملعر�س لأولياء 
�لأمور وذويهم وكذلك م�شابقة �إذ�عية 
يومية خا�شة باملعر�س وفعالياته على 

�ذ�عة عجمان.
خالل  �ملعر�س  تنظيم  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
هذ� �لتوقيت من �لعام ي�شب يف تاأكيد 
�أهميته وجدوى تنظيمه وخا�شة مع 
�ل��در����ش��ي وفتح  �ل��ع��ام  �نتهاء  �ق���رت�ب 
و�جلامعات  ب��امل��د�ر���س  �لقبول  �أب���و�ب 

مع �نتهاء �لدر��شة.
�لالفت  �لنجاح  �لظفري  نا�شر  و�أك��د 
للمعر�س يف ن�شخته �لأوىل وذلك من 
�ل���زو�ر باملعر�س ومدى  �إ���ش��ادة  خ��الل 
منه  �لم��ور  و�أول��ي��اء  �لطلبة  ��شتفادة 
 23 �ل�شابقة  �ل���دورة  ���ش��ارك يف  حيث 
ج��ه��ة م��ن ج��ام��ع��ات وم���د�ر����س خا�شة 
و�أ�شاف   .. ت��دري��ب  وم��ع��اه��د وم��ر�ك��ز 
�أن ما �أكد جناح �ملعر�س ما مل�شناه من 
�جلهات �مل�شاركة وتاأكيدها على زيادة 
�أعد�د �لطلبة و�مللتحقني لديها ب�شبب 

ترويج �ملعر�س لها.
�لرئي�شيني  �ل��رع��اة  �أن  بالذكر  جدير 
للعلوم  ع��ج��م��ان  ج��ام��ع��ة  ل��ل��م��ع��ر���س 
و�لتكنولوجيا وكلية �ملدينة �جلامعية 
و�ملدر�شة  �خلا�شة  �حلكمة  ومدر�شة 
�ت�شالت  و  بعجمان  �لفنية  �لثانوية 
مدر�شة  د�ع�������م  ور�ع  ف����رع����ي  ك�������ر�ع 
�ب��وع��ب��ي��دة �ب���ن �جل����ر�ح و���ش��رك��ة بيت 
و�شبكة  ت��وظ��ي��ف  ك�����ش��ري��ك  ك���وم  دوت 
روؤي��ة عجمان كر�عي �عالمي و يفتح 
ل���ل���زو�ر م��ن �ل�شاعة  �ب���و�ب���ة  �مل��ع��ر���س 
�لعا�شرة �شباحا وحتى �ل�شاعة �لثامنة 

م�شاء طو�ل �يام �ملعر�س. 

حاكم عجمان يفتتح معر�س �لتعليم و�لتدريب 2014

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

نظمت منطقة ر�أ�س �خليمة �لطبية متمثلة يف �إد�رة �لتثقيف و�لإعالم 
�ل�شحي و�إد�رة �ل�شحة �ملدر�شية �أم�س دورة يف �لإ�شعافات �لأولية ملوظفي 
وذل��ك يف  )ك��ن م�شتعد�ً(،  �شعار  ملدة يومني حتت  و�مل��اء  �لكهرباء  د�ئ��رة 

قاعة �ملحا�شر�ت �لتابعة لإد�رة �لتثقيف و�لإعالم �ل�شحي.
وذكر �لدكتور عبد�هلل �أحمد �لنعيمي مدير منطقة ر�أ�س �خليمة �لطبية 
�ن هذه �لدورة تهدف �إىل ن�شر ثقافة �لإ�شعافات �لأولية وتزويد جميع 
�لكافية و�لالزمة لإ�شعاف �مل�شابني  �أفر�د �ملجتمع باملهار�ت و�ملعلومات 
لأن  وذل��ك  �مل�شابني،  على  تقليل �خلطر  �أو  �إن��ق��اذ حياة  �إىل  ي��وؤدي  مما 
�ملفاجاأة  وعن�شر  �شتى  م��و�ق��ف  يف  يحدث  �ل��ط��ارئ��ة  �حل��ال��ة  �أو  �حل���ادث 
�حلالة  هذه  مع  �ملبا�شر  �لتعامل  كيفية  هو  عامل  فاأهم  منها،  يخلو  ل 

مبوظفي  �خلا�شة  �ل��دورة  �ن  و�أ���ش��اف  �ل�شحيحة.  بالطريقة  �لطارئة 
�ل�شوء  �شلطت  حيث  جمموعات،  �رب��ع  على  نفذت  �لكهربائية  �ملحطات 
�لتي  ل��ل��ح��و�دث  �لأول��ي��ة  ل��الإ���ش��ع��اف��ات  و�لعملي  �ل��ن��ظ��ري  على �جل��ان��ب 
�ل���دورة على  و��شتملت  �مل��ج��ال.   ه��ذ�  �لعاملني يف  لها  يعر�س  �أن  ميكن 
جمموعة من �ملحاور مثل تعريف �لإ�شعافات �لأولية ، مفهوم �لإ�شعافات 
حقيبة  حمتويات  �مل�شعف،  �شفات  �لأول��ي��ة،  �لإ�شعافات  �أهمية  �لأول��ي��ة، 
��شعافها،  �لك�شور وطريقة  �أن��و�ع  �ملنزلية،  �حل��و�دث  �لأولية،  �لإ�شعافات 
�أنو�ع �حلروق و�ل�شدمات   ، �إ�شعافها  �أنو�ع �جلروح و�لكدمات و طريقة 
�لكهربائية وطرق �إ�شعافها ويف ختام �لدورة �أعرب �ملتدربني عن �شعادتهم 
و�ملهار�ت  �ملعلومات  �لكثري من  لهم  �أ�شافت  �لتي  �ل��دورة  بح�شور هذه 
�لتي تفيدهم يف حياتهم �ليومية،كما عرب �ملتدربني عن �شكرهم لإد�رة 

�لتثقيف و�لإعالم �ل�شحي لتنظيم هذه �لدورة.

•• عجمان-وام:

�أعرب �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم عجمان عن تقديره للجهود �لكبرية �لتي يقوم بها �لفريق �أول �شمو 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
للقو�ت �مل�شلحة لن�شاء �ملزيد من �ل�شروح �لعلمية يف كافة ربوع �لدولة مما 
�لتعليمية  �شيا�شاتها  تنفيذ  تو��شل  �لر�شيدة  �لقيادة  �أن  �ىل  بو�شوح  ي�شري 
�لتقنية و�ملهنية بخطو�ت مدرو�شة نحو م�شتقبل تقني ومهني م�شرق يحقق 

�مل�شلحة �لعليا للوطن و�ملو�طن.
وثمن �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان �لدور �لكبري �لذي تقوم به كلية فاطمة 
للعلوم �ل�شحية لتوطني �لقطاع �ل�شحي بالدولة مبا ي�شمله من جمالت 

�لتخ�ش�شات  �لتمري�س و�ل�شيدلة و�لأ�شعة و�لعالج �لطبيعي وغريها من 
ذلك  ج��اء  بالدولة.  �ل�شحية  و�مل��ر�ك��ز  �مل�شت�شفيات  حتتاجها  �لتي  �لطبية 
كلية  ج��ن��اح  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  تفقد  خ��الل 
فاطمة للعلوم �ل�شحية يف معر�س عجمان للتعليم و�لتدريب عقب �فتتاحه 
�لتخ�ش�شات  ل�شرح مف�شل حول  �شموه  �إ�شتمع  �م�س حيث  للمعر�س �شباح 

�لتي تطرحها �لكلية وتعرف على مناهجها و��شرت�تيجية �لعمل يف �لكلية.
وحر�س �شموه على �للتقاء ببع�س م�شوؤويل �لكلية و�لطالبات .. م�شري� �ىل 
�لعام �جلاري  �لتقني خالل  �إفتتاح فرع جديد للكلية يف جممع عجمان  �أن 
2014 ي�شجع �ملو�طنات على �للتحاق بالكلية و�إختيار �مل�شار   - 2013
�حليوي  �لقطاع  ه��ذ�  ت��وط��ني  يف  ي�شاهم  مم��ا  �لعملية  حلياتهم  �ل�شحي 

و�لهام . 

موظفو كهرباء ر�أ�س �خليمة يتعلمون �ل�سعافات �لأولية

•• عجمان -وام:

�ملجل�س  �لنعيمي ع�شو  ر��شد  بن  �ل�شيخ حميد  �ل�شمو  ��شتقبل �شاحب 
�م�س..بح�شور  �لأم���ريي  �ل��دي��و�ن  يف  مكتبه  يف  عجمان  حاكم  �لأع��ل��ى 
�شهيل  �لنعيمي ويل عهد عجمان..معايل  بن حميد  �ل�شيخ عمار  �شمو 
�ل��ذي ق��دم لل�شالم على  �مل��زروع��ي وزي��ر �لطاقة  بن حممد ف��رج فار�س 
�شاحب  ممثل  �لنعيمي  حميد  بن  �أحمد  �للقاء..�ل�شيخ  ح�شر  �شموه. 
�ل�شمو حاكم عجمان لل�شوؤون �ملالية و�لإد�ري��ة و�ل�شيخ ر��شد بن حميد 
�لبلدية و�لتخطيط و�شعادة حممد �شالح مدير  د�ئرة  �لنعيمي رئي�س 
�لهيئة �لحتادية للكهرباء و�ملاء و�شعادة عبد�هلل �أمني �ل�شرفاء �مل�شت�شار 
حاكم  ل�شمو  �خل��ا���س  �ل�شكرتري  غليطة  ب��ن  حمد  و�شعادة  �ل��دي��و�ن  يف 

عجمان وعدد من �مل�شوؤولني.

•• دبي-وام: 

��شت�شافت �لهيئة �لحتادية للرقابة �لنووية �م�س فعاليات 
جمتمع  لتعريف  دب��ي  يف  نظمته  �ل���ذي  �ملجتمعي  �مللتقى 
ومت  �لأ�شا�شية.  وقيمها  وروؤي��ت��ه��ا  �لهيئة  بر�شالة  �لإم���ارة 
�لنووية  �لهيئة يف برنامج �لطاقة  �مللتقى �شرح دور  خالل 
�ل�شلمي لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وعملها يف جمال 
تنظيم وترخي�س �ملو�د �مل�شعة وم�شادر �لإ�شعاع �مل�شتخدمة 
و�ل�شناعات  �ل��ن��ف��ط  ع��ن  و�ل��ت��ن��ق��ي��ب  و�ل��ب��ح��وث  �ل��ط��ب  يف 
�لأخ��رى. ح�شر �مللتقى �لذي عقد يف فندق ريتز كارلتون 
�إىل  �إ�شافة  �ملعنيني  �لعاملي نخبة من  �مل��ايل  دب��ي  يف مركز 
عدد من �مل�شوؤولني وممثلي جهات حكومية وخا�شة. وقال 
مدير عام �لهيئة �لدكتور وليام تر�فرز ن�شجع �شكان �إمارة 
�ل�شلمي  �لنووية  �لطاقة  برنامج  على  �لط��الع  على  دب��ي 
حتقيق  من  �لتاأكد  يف  �مل�شتقل  �لهيئة  دور  على  و�ل��وق��وف 

�لهيئة  �أن  و�أ���ش��اف   . و�ل�شمانات  و�لأم���ن  �ل��ن��ووي  �لأم���ان 
ت�����ش��ت��ع��ني ب���خ���رب�ء ع��امل��ي��ني ي��ع��م��ل��ون ج��ن��ب��ا �إىل ج��ن��ب مع 
�لعالية  �لكفاءة  ل�شمان  �لإمار�تيني  و�لعلماء  �ملهند�شني 
و����ش��ت��د�م��ة ع��ل��م��ن��ا ع��ل��ى �مل����دى �ل��ط��وي��ل..وت��ع��م��ل �لهيئة 
دبي  �إم���ارة  يف  �ل�شرت�تيجيني  �شركائها  م��ع  وث��ي��ق  ب�شكل 
وميناء  �مل��دين  و�ل��دف��اع  دب��ي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  مثل 
جبل علي من �أجل تعزيز عالقات �ل�شر�كة �ل�شرت�تيجية 
وتاأكيد �لتز�مها بال�شفافية و�ل�شتد�مة . وخالل �للقاء قدم 
م�شوؤولو �لهيئة �شرحا حول مدى �لتز�مها باأعلى معايري 
�لأمن و�لأمان و�ل�شمانات ل �شيما يف ما يتعلق يف ترخي�س 
م�شروع �لطاقة �لنووية يف بر�كة. ومت �لتاأكيد خالل �مللتقى 
وكذلك  �لب�شرية  �ل��ق��در�ت  بناء  �ىل  �لر�مية  �جلهود  على 
فيما  �لهيئة..  توفرها  �لتي  �لدر��شية  و�ملنح  �لعمل  فر�س 
�أتيحت يف نهاية �مللتقى �لفر�شة للجمهور لطرح �أ�شئلتهم 

و��شتف�شار�تهم �لتي �أجاب عليها م�شوؤولو �لهيئة. 

�لهيئة �لحتادية للرقابة �لنووية ت�ست�سيف ملتقي جمتمعي يف دبي حاك���م عجم���ان ي�ستقب���ل وزي����ر �لطاق��������ة

حاكم عجمان يثمن دور كلية فاطمة للعلوم �ل�سحية يف توطني �لقطاع �ل�سحي بالدولة 

•• عجمان ـ الفجر 

للدفاع  �لعامة  �لإد�رة  من  وفد  �طلع 
�مل����دين � ع��ج��م��ان ���ش��ب��اح �أم�������س على 
�أف�شل �ملمار�شات �لتي تطبقها �لقيادة 
و�خلا�شة  �لفجرية  ل�شرطة  �لعامة 
باإد�رة �ملرور و�لرت�خي�س و�ألية تقدمي 
�أف�شل �خلدمات للمتعاملني، ل �شيما 
�أن �إد�رة �ملرور و�لرت�خي�س بالفجرية 
فئة خم�س جنوم �شمن  حا�شلة على 
�خلدمات  م���ر�ك���ز  ت�شنيف  م�����ش��روع 
�حلكومية. وتاأتي هذه �لزيار�ت �شمن 
�لهادفة  �لد�خلية  وز�رة  �إ�شرت�تيجية 
�إىل �إقامة ج�شور من �لتعاون و�لبناء 
بني كافة �جلهات، وتبادل �خلرب�ت يف 
ما يعود بالنفع ، كما قامت �إد�رة �ملرور 
و�لرت�خي�س بالفجرية بعقد �جتماع 
يو�شح لوفد دفاع مدين عجمان عن 
خالل  وم���ن  �لتقييم،  جل�شات  �إد�رة 
�جلولة �مليد�نية مت تقدمي �ملعلومات 

تقدمها  �ل���ت���ي  �خل����دم����ات  وت���ع���ري���ف 
وفد  و�لرت�خي�س. ومثل  �مل��رور  �إد�رة 
�لإد�رة �لعامة للدفاع �ملدين عجمان، 
مدير  �ملطرو�شي  �شيف  ع��ادل  �لعقيد 
و�ل�شالمة،  �مل��دن��ي��ة  �حل��م��اي��ة  �إد�رة 

�ملرزوقي  ح�����ش��ن  ع��ل��ي  �أول  و�مل������الزم 
رئي�س ق�شم �ملو�رد �لب�شرية ، وم�شاعد 
فرع  مدير  �مل��زروع��ي  علي  �شامل  �أول 
عبد�لعزيز  ورقيب   ، �لب�شرية  �مل��و�رد 
ب����وع����ف����ر�ء م����دي����ر ف������رع �خل����دم����ات 

�حلمادي  على  و�أمنية  �لإل��ك��رتون��ي��ة، 
�ل�شرت�تيجي  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  م���دي���رة 
�مل��ط��رو���ش��ي مديرة  وع��ائ�����ش��ة ي��و���ش��ف 
وحدة �ل�شر�كات وعبد�لوهاب عبد�هلل 

�جلمحي مربمج.

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

ن��ف��ذت م��و����ش��الت �لإم�����ار�ت ف��رع ر�أ�س 
�خليمة بالتعاون مع �د�رة �لدفاع �ملدين 
�ن���دلع حريق  �أع��ق��اب  �إخ���الء يف  عملية 
�إد�رة �لفرع .  وذكر �ل�شيد  وهمي ملبنى 
مو��شالت  مدير  �لربيكي  ر��شد  عبيد 
�نطلقت  �أم�س  �شباح  يف  باأنه  �لإم���ار�ت 
�لفرع  �إد�رة  ملبنى  وهمية  �إخ��الء  عملية 
وهو عن �ندلع حريق يف �لور�شة ووجود 
�إ�شابات وعلى موجبه قام رئي�س وحدة 
باإبالغ  �ل�شحي  علي  �ل�شيد  �ل�شالمة 
�ملدين  �ل��دف��اع  ب�����اإد�رة  �ل��ع��م��ل��ي��ات  �إد�رة 
�لتابعة لإد�رة  �لور�شة  بوجود حريق يف 
فريق  ق��ام  �لفور  وعلى  بالنخيل  �لفرع 
باإخالء  ب��ال��ف��رع  و�ل���ط���و�رئ  �ل�����ش��الم��ة 
و�ملركبات  �ملر�جعني  و  �ملوظفني  جميع 
د�خ��ل �ل��ف��رع حتى و���ش��ول ف��رق �لدفاع 
ل��ه��ا و�لتي  �مل�������ش���ان���دة  �مل�����دين و�ل����ف����رق 
دقائق  �أرب��ع��ة  ح��و�يل  و�شولها  ��شتغرق 
وقام   . �ل���ف���رع  م��ب��ن��ى  �ىل  ث��ان��ي��ة  و46 

و�ملر�فق  �لفرع  مبنى  بتم�شيط  �لفريق 
�أخ���الء جميع  م��ن  و�ل��ت��اأك��د  ل��ه  �لتابعة 
و�لور�شة  �لإد�رة  مبنى  يف  �ملتو�جدين 
�مليد�ين  �مل�شت�شفى  �إىل  �مل�شابني  ونقل 
ثم نقلهم وحتويلهم �إىل ق�شم �لطو�رئ 
مل�شت�شفى �شقر ح�شب �ل�شيناريو �ملر�شوم 
. و�أكد �لربيكي بان  للعمليات �لوهمية 
�بريل  �شهر  خ��الل  مت��ت  �لعملية  ه��ذه 
و�ل�شحة  �ل�����ش��الم��ة  �شهر  ي��ع��د  و�ل����ذي 
وهو  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  ف���روع  جميع  يف  �ملهنية 
�ملعمول  �لإ�شرت�تيجية  �خل��ط��ة  �شمن 

بها يف مو��شالت �لإمار�ت و�لتي تهدف 
�لعامة  �ل�شالمة  بثقافة  �لرت��ق��اء  �إىل 
�ج����ل حتقيق  م���ن  �مل����ر�ت����ب  �ع���ل���ي  �ىل 
�ملهنية  و�ل�شحة  �ل�شالمة  يف  �ل��ت��ف��وق 
�لد�خلية  وز�رة  خطة  �شمن  وك��ذ�ل��ك 
. وق���ال �ل��ربي��ك��ي ب���ان �ل��ه��دف م��ن هذ� 
�ل���ت���م���ري���ن �خ���ت���ب���ار خل���ط���ة �ل����ط����و�رئ 
و�لإخالء �خلا�شة مبو��شالت �لإمار�ت 
و�ل���ت���اأك���د م���ن ك���ف���اءة وج��اه��زي��ة طاقم 
قدرتها  يف  �ل��ف��رع  يف  و�ل�شالمة  �لأم���ن 
لل�شيطرة على �حلريق و�إخالء �لعملني 

�لوقاية  و�ملركبات ومدى كفاءة معد�ت 
و�شرعة  �ل��ف��رع  يف  �مل��وج��ودة  و�ل�شالمة 
وكذلك  للبالغ  �مل��دين  �لدفاع  ��شتجابة 
حتديد مدى ��شتجابة �لهيئات �مل�شاركة 

و�مل�شاندة لأعمال �لدفاع �ملدين . 
�لتي  �ل���وه���م���ي���ة  �ل���ت���ج���رب���ة  خ���ت���ام  ويف 
�لربيكي  �شكر  دق��ي��ق��ة   11 ����ش��ت��ق��رق��ت 
باإد�رة  جميع �جلهات �مل�شاركة و�ملتمثلة 
�خليمة  ر�أ����س  ومنطقة  �مل���دين  �ل��دف��اع 
على  وحمافظتهم  �ل�شحية�هتمامهم 

مكت�شبات �لدولة .

مو��سالت �لمار�ت تتعر�س حلريق وهميدفاع مدين عجمان يطلع على �أف�سل �ملمار�سات باإد�رة �ملرور يف �لفجرية
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•• دار ال�سالم-وام:

�لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  قرينة  و�شلت 
ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة �ل�شيخة جو�هر بنت حممد �لقا�شمي 
�لرئي�س �ملوؤ�ش�س ل� جمعية �أ�شدقاء مر�شى �ل�شرطان �شفرية �لحتاد �لدويل 
�مل�شابني  �لأطفال  �إىل دعم  زيارة تهدف  تنز�نيا يف  �ل�شرطان..�إىل  ملكافحة 
بال�شرطان وبحث �شبل مكافحته عامليا. وتاأتي زيارة �ل�شيخة جو�هر �شفرية 
�ل�شر�كة مع  �تفاقية  �إط��ار  �لأط��ف��ال..يف  �شرطان  ملكافحة  �ل��دويل  �لحت��اد 
�لحتاد �لدويل لل�شرطان �لتي وقعتها خالل �شهر فرب�ير �ملا�شي و�أ�شبحت 
�ملقبلة ومن بينها  �أول �شريك فاعل وموؤثر لالحتاد يف م�شاريعه  مبوجبها 
و�لتدريب.  للتعليم  �لعاملية  و�مل��ب��ادرة  �ل�شرطان  �شجالت  تطوير  م�شروع 
وجاءت �لتفاقية بعد �ختيار جمل�س �إد�رة �لحتاد �لدويل ملكافحة �ل�شرطان 

�لعاملي  دولية لالإعالن  �شفرية   2013 يونيو  �شهر  �ل�شيخة جو�هر خالل 
برنامج  �شمن  �لعامل  يف  �لأطفال  ل�شرطان  دولية  �شفرية  و�أول  لل�شرطان 
�ل�شمو  �شاحب  قرينة  زي��ارة  ج��دول  ويت�شمن  لل�شرطان.  �لعاملي  �لإع��الن 
�حلادي  �لأفريقي  �ملوؤمتر  فعاليات  يف  �مل�شاركة  تنز�نيا  �إىل  �ل�شارقة  حاكم 
�لعا�شمة  ت�شت�شيفه  �لذي  �لأطفال  �أور�م  ملكافحة  �لدولية  للجمعية  ع�شر 
�لتنز�نية د�ر �ل�شالم خالل �لفرتة من 23 حتى 25 من �شهر �أبريل �جلاري 
من  ع��دد�  ت��زور  كما   .. كيكويتي  �شلمى  تنز�نيا  يف  �لأوىل  �ل�شيدة  بح�شور 
�مل�شت�شفيات �ملتخ�ش�شة يف عالج �لأطفال مر�شى �ل�شرطان يف د�ر �ل�شالم. 
وي�شعى �ملوؤمتر �لذي يقام حتت �شعار رعاية �لأطفال �مل�شابني بال�شرطان يف 
�أفريقيا - �لتميز يف �لعمل .. �إىل �إبر�ز كافة �جلهود و�ملبادر�ت �لتي �أ�شهمت 
يف حت�شني رعاية �لأطفال �مل�شابني بال�شرطان يف �أفريقيا و�لعمل على رفع 
م�شتوى هذه �خلدمات لتوفري �لرعاية �لطبية يف �لوقت �ملنا�شب و�لإ�شهام يف 

تقليل فر�س �لإ�شابة بال�شرطان بني �لأطفال. وي�شارك يف �ملوؤمتر م�شوؤولون 
حكوميون رفيعو �مل�شتوى من خمتلف �لدول �لإفريقية �إىل جانب ممثلني 
عن �ملنظمات �لدولية �ملعنية بال�شرطان ومن �أبرزها منظمة �ل�شحة �لعاملية 
�ل�شرطان  لأبحاث  �لدولية  و�لوكالة  �ل�شرطان  ملكافحة  �ل��دويل  و�لحت��اد 
�إ�شافة �إىل �لعاملني يف قطاعات �لرعاية �ل�شحية يف �أفريقيا وممثلني عن 
بع�س �شركات �لأدوية �لعاملية. يذكر �أن �ختيار �ل�شيخة جو�هر بنت حممد 
�لقا�شمي �شفرية لالحتاد �لدويل ملكافحة �ل�شرطان جاء تتويجا جلهودها 
على �مل�شتويني �ملحلي و�لدويل يف دعم �ل�شيا�شات �لر�مية �إىل تعزيز جهود 
مكافحة مر�س �ل�شرطان باأ�شكاله كافة و�إطالق �ملبادر�ت لرفع �لوعي �لعام 
بني �أفر�د �ملجتمع بخطورة �ملر�س و�شرورة �لك�شف �ملبكر عنه و�لعمل على 
تاأمني �أف�شل �ل�شبل لعالج �ملر�شى و�لعناية بهم وبعائالتهم. ود�شنت خالل 
�ملايل  �لدعم  قدمت  �لتي  �ل�شرطان  مر�شى  �أ�شدقاء  جمعية   1999 ع��ام 

�ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  و�أ�شرهم يف  �ل�شرطان  ملر�شى  و�لنف�شي  و�ملعنوي 
�مل��ر���س. كما رع��ت �ل�شيخة ج��و�ه��ر م��ب��ادرة �لقافلة  �ل��وع��ي ح��ول  ون�����ش��رت 
�أ�شدقاء مر�شى �ل�شرطان �خلريية يف �لعام  �أطلقتها جمعية  �لوردية �لتي 
ن�شر  و�أ�شهمت يف  �ل�شارقة  �ل�شمو حاكم  بدعم مبا�شر من �شاحب   2011
�لوعي ب�شرطان �لثدي وتوفري �آلية �لك�شف عن �ملر�س. وباعتبارها �شفرية 
�لحتاد �لدويل ملكافحة �ل�شرطان ل�شرطانات �لأطفال ز�رت �شموها يف �لعام 
�ملا�شي م�شت�شفى �لأطفال لل�شرطان يف لبنان و�لتابع مل�شت�شفى �شانت جود 
�ملر�شى يف  �لأطفال  �شموها  وتفقدت  �ملتحدة  �لوليات  �لأطفال يف  لبحوث 
حاكم  �ل�شمو  �شاحب  قرينة  تعترب  حيث  �أحو�لهم  على  و�طلعت  �مل�شت�شفى 
قدمت  كما   2007 �ل��ع��ام  منذ  للم�شت�شفى  �ل��د�ع��م��ني  �أه��م  �أح��د  �ل�شارقة 
قرينة حاكم �ل�شارقة مكتبة ت�شم �لعديد من كتب �لأطفال هدية لأطفال 

�مل�شت�شفى. 

ج���و�ه���ر �لق���ا�سم���ي ت�س���ل تنز�ن�ي���ا لدع���م �لأطف����ال �مل�ساب���ني بال�سرط������ان

•• راأ�س اخليمة-وام:

ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �فتتح 
�ملغفور  �م�����س..م��ت��ح��ف  ر�أ�����س �خل��ي��م��ة  �لأع��ل��ى ح��اك��م  �ملجل�س 
�ملو�طن  �أ�ش�شه  �ل���ذي  �لقا�شمي  حممد  ب��ن  �شقر  �ل�شيخ  ل��ه 
�ل�شيح  منطقة  يف  منزله  يف  �ل�شحي  حجر  ب��ن  �أح��م��د  حممد 
�خليمة  ر�أ����س  ح��اك��م  �ل�شمو  �شاحب  وث��م��ن  �خليمة.  ر�أ����س  يف 
على  للمحافظة  �لر�مية  �ل��دول��ة  ملو�طني  �خلا�شة  �مل��ب��ادر�ت 
�لإم������ار�ت كونه  ل��دول��ة  �ل��ت��اري��خ��ي  �ل��وط��ن��ي و�لإرث  �ل����رت�ث 
و�لقت�شادية  �لجتماعية  �لتنمية  عملية  م��ن  �أ�شيال  ج��زء� 

�ملبادر�ت  هذه  مثل  �أن  �إىل  �شموه  و�أ�شار  للدولة.  و�حل�شارية 
�لفردية توؤكد تنامي �لوعي �لثقايف لدى �أفر�د �ملجتمع باأهمية 
�شون �لرت�ث �لقدمي و�حلفاظ عليه من �لندثار ونقل هذه 
�ملورثات �لوطنية من جيل �إىل �آخر باعتبارها �أحد �أهم رو�فد 
�ل��ه��وي��ة �لإم���ار�ت���ي���ة. و�أ����ش���اد ���ش��م��وه خ���الل ج��ول��ت��ه يف �ملتحف 
وموروثات  �أ�شالة  وتعك�س  يحتويها  �لتي  �لرت�ثية  باملقتنيات 
�أحمد  �ملو�طن حممد  �أك��د  و�لأج���د�د. من جانبه  �لآب��اء  حياة 
له  �ملغفور  ��شم  �ختيار  �أن  �ملتحف  موؤ�ش�س  �ل�شحي  حجر  بن 
�ل�شيخ �شقر بن حممد �لقا�شمي ياأتي تخليد� لذكر�ه �لطيبة 
ومل�شرية �لعطاء و�خلري و�لبناء �لتي حققها على م�شتوى دولة 

�لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة و�إم��ارة ر�أ���س �خليمة. ح�شر �فتتاح 
�ملتحف .. �ل�شيخ عبد�مللك بن كايد �لقا�شمي �مل�شت�شار �خلا�س 
�لكيت  �أح��م��د  وحم��م��د  �خليمة  ر�أ����س  ح��اك��م  �ل�شمو  ل�شاحب 
�مل�شت�شار يف �لديو�ن �لأمريي مدير عام د�ئرة �لآثار و�ملتاحف 
د�ئرة  ع��ام  م��دي��ر  �ل�شام�شي  �أرح��م��ة  وح��م��د  �خليمة  ر�أ����س  يف 
�لت�شريفات و�ل�شيافة و �شعادة �شعيد بن حجر �ل�شحي �شفري 
�لنعيمي  �أح��م��د  و�شالح  بنجالدي�س  جمهورية  ل��دى  �ل��دول��ة 
ر�أ���س �خليمة وعلي  مدير مكتب �ملجل�س �لوطني لالإعالم يف 
ر��شد �خلنبويل مدير مكتب �لهيئة �لعامة لل�شوؤون �لإ�شالمية 
و�لأوقاف يف ر�أ�س �خليمة وعدد من �ل�شخ�شيات و�مل�شوؤولني .

حاكم ر�أ�س �خليمة يفتتح متحف �ل�سيخ �سقر بن حممد �لقا�سمي

•• راأ�س اخليمة -الفجر 

ر�أ�����س �خليمة  ب�����ش��رط��ة  و�ل���دوري���ات  �مل����رور  �إد�رة  �أط��ل��ق��ت 

حملة توعية فرعية حتت �شعار ))خطوط �مل�شاة �شالمة 
لوز�رة  �لإ�شرت�تيجية  �لأه����د�ف  �شمن  وذل���ك  و�أم�����ان(( 
�لد�خلية �لر�مية �إىل تعزيز �لأمن و �لأمان و �شبط �أمن 
�لطرق، و�شمن �إ�شرت�تيجية قطاع �ملرور بوز�رة �لد�خلية 
�لر�مية �إىل تعزيز �لوعي �ملروري بني كافة �أفر�د �ملجتمع، 
وذلك بالتعاون مع �أكادميية ر�أ�س �خليمة للطرق و �ملرور، 
و  �لعمايل،  �لتفتي�س  ق�شم  �خليمة  بر�أ�س  �لعمل  وز�رة  و 
�ملد�ر�س منها  وع��دد من  �لتعليمية  ر�أ���س �خليمة  منطقة 

))مدر�شة �حلديبة للتعليم �لثانوي للبنات، و مدر�شة �أبي 
بن كعب للتعليم �لأ�شا�شي للبنني، و مدر�شة زهرة �ملد�ئن 

للتعليم �لأ�شا�شي للبنات((. 
�لعمليات  ع��ام  �أحمد غ��امن مدير  �لعميد غ��امن  �أو���ش��ح  و 
�إىل  تهدف  �حلملة  ب��اأن  �خليمة،  ر�أ����س  ب�شرطة  �ملركزية 
تكاتف جميع �جلهات و �شر�ئح �ملجتمع للعمل معاً للحد 
من �حلو�دث �ملرورية، وبيان م�دى ��شتمر�ريتها و �نعكا�شها 
�لقت�شادية،  و  �لج��ت��م��اع��ي��ة  و  �لنف�شية  �جل��و�ن��ب  ع��ل��ى 
�لإح�شائية  ك�شفت  �مل�شاة، حيث  ده�س  حو�دث  وخ�شو�شاً 
2013م عن وجود )92( حالة ده�س نتج  �ملرورية لعام 
عنها ع��دد من ح��الت �ل��وف��اة، و ع��دد من �لإ�شابات �لتي 

تر�وحت بني �لب�شيطة و �ملتو�شطة و �لبليغة. 

•• ال�سارقة-الفجر:

ثماين  بال�شارقة  �لعليا  �لتقنية  كليات  طالبات  ح�شدت 
يف  �لإم���ار�ت  ملهار�ت  �لوطنية  �مل�شابقة  جو�ئز  من  جو�ئز 
�أبوظبي  2014 �لتي نظمها مركز  دورتها �ل�شاد�شة لعام 
للتعليم و�لتدريب �لتقني و�ملهني موؤخر�ً يف مركز �أبوظبي 
�لوطني للمعار�س حتت رعاية �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت 
�لأعلى  �لرئي�شة  �ل��ع��ام  �لن�شائي  �لحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك 
ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية رئي�شة �ملجل�س �لأعلى لالأمومة 

و�لطفولة.
وتقدمي  �ملو�طنة  �مل��و�ه��ب  �كت�شاف  �ىل  �مل�شابقة  وت��ه��دف 
ل��ل�����ش��ب��اب و�ل��ف��ت��ي��ات لإب�����ر�ز مهار�تهم  �ل��ك��ام��ل��ة  �ل��ف��ر���س 
مبيد�ليات  �ل��ف��وز  خ��الل  م��ن  �لعاملية  �إىل  بها  و�ل��و���ش��ول 
�لمار�ت  م��ه��ار�ت  فريق  �يل  �لن�شمام  ثم  وم��ن  �مل�شابقة 
�لذي  للمهار�ت  �لعاملي  �ملونديال  يف  �لدولة  �شيمثل  �لذي 
�مل�شابقة  ���ش��ه��دت  وق���د   .2017 ع���ام  �لم������ار�ت  ت��ن��ظ��م��ه 
�ملهار�ت  ف��ئ��ات  م��ن  خمتلفة  فئة   24 يف  ق��وي��ة  مناف�شات 
�لطلبة  من   550 فيها  تناف�س  و�لتكنولوجية،  �حلرفية 
و�ملد�ر�س  �جل��ام��ع��ات  �ل��ذي��ن مي��ث��ل��ون خمتلف  �مل��و�ط��ن��ني 

�حلكومية و�خلا�شة يف �لدولة. 
�لتطبيقي ن�شيب �ل�شد يف  وكان لطالبات ق�شم �لت�شال 
�ملعال  �إبر�هيم  جميلة  �لطالبة  ح�شلت  �إذ  �جل��و�ئ��ز،  تلك 
وفازت  �لأزي�����اء،  ت�شميم  فئة  يف  �لذهبية  �مل��ي��د�ل��ي��ة  على 

�لذهبية  بامليد�لية  �أي�شاً  علي  �آل  عبد�هلل  عبري  �لطالبة 
�لرمي  �لطالبتان  وح�شلت  �جل��ر�ف��ي��ك.  ت�شميم  فئة  يف 
علي �ملن�شوري ومروة حممود �لزرعوين على �مليد�ليتني 
�لف�شية �لربونزية على �لتو�يل يف فئة ت�شميم �جلر�فيك. 
حممد  وعائ�شة  �شيف  جا�شم  �شيماء  �لطالبتان  نالت  كما 
�لعبيديل �مليد�ليتني �لف�شية و�لربونزية على �لتو�يل يف 

فئة �لإنتاج �لعالمي �لبد�عي.
�لطالبة  ح�شلت  و�ملعلومات  �لكمبيوتر  علوم  ق�شم  وم��ن 
فئة  يف  �لذهبية  �مليد�لية  على  �إبر�هيم  عبد�لرحمن  �أم��ل 
�آيات د�ود �شويلم على  ت�شميم مو�قع �لنرتنت و�لطالبة 

�مليد�لية �لربونزية يف فئة �شبكات �حلا�شوب.
حمدثة  �ل��دك��ت��ورة  �لكليات  م��دي��رة  توجهت  جانبها  وم��ن 
�لإجن���از  ب��ه��ذ�  �ل��ف��ائ��ز�ت  ل��ل��ط��ال��ب��ات  بالتهنئة  �ل��ه��ا���ش��م��ي 
�لتي  �ملتعددة  �لإجن���از�ت  �إىل �شجل  �ل��ذي ي�شاف  �جلديد 
يف  �ملا�شية  و�لأع�����و�م  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �لكلية  ط��ال��ب��ات  حققتها 
و�لذى  و�لعاملية،  و�لإقليمية  �ملحلية  �مل�شابقات  خمتلف 
�لعليا،  �لتقنية  بكليات  �لتعليمية  �ملخرجات  ج��ودة  يعك�س 
تتبناها  �ل��ذي  باملمار�شة  �لتعلم  فل�شفة  جن��اح  ي��وؤك��د  كما 
من  �ن��ط��الق��اً  �لتخ�ش�شات  ك��اف��ة  م�شتوى  ع��ل��ى  �ل��ك��ل��ي��ات 
تتميز  تعليمية  كموؤ�ش�شة  ر�شالتها  تفعيل  على  حر�شها 
�لتعليم  نحو  بالتوجه  و�هتمامها  �لتطبيقي  ب��اجل��ان��ب 
باملمار�شة �لفعلية مبا ي�شاهم يف تعزيز مهار�ت �خلريجني 

وينعك�س بالتايل �يجاباً على م�شرية �لتنمية بالدولة. 

مرور ر�أ�س �خليمة يطلق حملة خطوط �مل�ساة 

كليات �لتقنية �لعليا بال�سارقة حت�سد ثمان جو�ئز 
يف �مل�سابقة �لوطنية ملهار�ت �لإمار�ت 

•• ابوظبي-الفجر:

قام  �ل��ع��ل��م��ي��ة  ن�����ش��اط��ات��ه  �ط������ار  يف 
�لإمار�ت  لدولة  �لوطني  �لأر�شيف 
�ملا�شية  �ملرحلة  يف  �ملتحدة  �لعربية 
للتعريف  �لأوىل  ن��دوت��ني:  بتنظيم 
7 ل�شنة  ب��ال��ق��ان��ون �لحت�����ادي رق���م 
�لوطني،  �لأر�شيف  ب�شاأن  2008م 
بالالئحة  ل���ل���ت���ع���ري���ف  و�ل����ث����ان����ي����ة 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي���ة ل���ل���ق���ان���ون �لحت�������ادي 
بالإ�شافة  2008م،  ل�شنة   7 رق��م 
حتت  مكثفة  تدريبية  دور�ت  ل�شت 
�ل��وث��ائ��ق يف  �إد�رة  ع��ن��و�ن: )م��ب��ادئ 
�جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة(، وذل���ك بهدف 
�شقل خرب�ت �لأر�شيفيني و�لرتقاء 
وتاأهيلهم  �لأر���ش��ي��ف��ي��ة،  مب��ه��ار�ت��ه��م 
لتنظيم �أر�شيفات �جلهات �حلكومية 
تتطلع  �ل��ت��ي  �ل��دول��ة  �شيا�شات  وف��ق 
وفق  وتنظيمه  �لأر�شيف  حفظ  �إىل 

�ملعايري �لعاملية و�أف�شل �ملمار�شات.
�لتعريفية  �ل����ن����دو�ت  ه����ذه  ج�����اءت 
لتعرّبعن  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  و�ل���������دور�ت 
بتنظيم  �لوطني  �لأر���ش��ي��ف  �إه��ت��م��ام 
�أف�شل  وف��ق  �حلكومية  �لأر���ش��ي��ف��ات 
جمال  يف  �ملتبعة  �لعلمية  �لأ�شاليب 
ندوة  ك��ل  ت�شمنت  وق���د  �لأر���ش��ي��ف، 

تعزز  ع��دة  حم��اور  تدريبية  دورة  �أو 
خ������رب�ت �ل���ع���ام���ل���ني ب���الأر����ش���ي���ف يف 
�أهمها:  وم���ن  �حل��ك��وم��ي��ة،  �جل��ه��ات 
�ل���ت���ع���ري���ف ب�����و�ق�����ع �لأر������ش�����ي�����ف يف 
�ملتحدة،  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�������ار�ت  دول����ة 
تنظيم  �إع������ادة  يف  �مل��ت��ب��ع��ة  و�لآل����ي����ة 
�إد�رة  �مل��ب��ع��ر، و�أ���ش��ال��ي��ب  �لأر���ش��ي��ف 
و�أهم  و�لو�شيطة،  �جلارية  �لوثائق 
�ملتبعة يف تنظيم  �لفنية  �لإج���ر�ء�ت 
�حلكومية،  �جل���ه���ات  يف  �لأر����ش���ي���ف 
بالإ�شافة �إىل �لأر�شفة �لإلكرتونية 

و�أف�شل بر�جمها وتقنياتها.

�لتدريبية  �لأن�شطة  ه��ذه  يف  �شارك 
 1440 م����ن  �أك������ر  و�ل���ت���ع���ري���ف���ي���ة 
�إد�رة  جمال  يف  وموظف  متخ�ش�س 
و�لإلكرتونية  �ل���ورق���ي���ة  �ل���وث���ائ���ق 
م���ن ج��م��ي��ع �جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة يف 
�لأر�شيف  �نتقل  �إذ  �ل��دول��ة،  �إم���ار�ت 
فيه  و�ملخت�شني  بخرب�ئه  �لوطني 
�إىل ك��ل م��ن ر�أ����س �خل��ي��م��ة، ث��م دبي 
�لدورة  ه��ذه  ق��دم  بعدما  و�ل�شارقة، 
وقد  �أب��وظ��ب��ي.  يف  م���ر�ر�ً  �لتدريبية 
�لندو�ت  ملتابعة  �مل�����ش��ارك��ون  ت��و�ف��د 
نظمها  �ل��ت��ي  �لتدريبية  و�ل�����دور�ت 

�لأر�شيف �لوطني يف �إطار م�شروعه 
�ل����ذي ي��ه��دف �إىل �لرت���ق���اء ب����اإد�رة 
�لأر���ش��ي��ف��ات لأك����ر م��ن م��ائ��ة جهة 
�لوطني  �لأر���ش��ي��ف  وك���ان  حكومية، 
ح��ري�����ش��اً ع��ل��ى ح��ث �مل�����ش��ارك��ني على 
ن���ق���ل م����ا ي��ك��ت�����ش��ب��ون��ه م����ن خ����رب�ت 
ويعمل  ه���ذ�  ع��م��ل��ه��م.  م��ي��ادي��ن  �إىل 
�لأر�شيف �لوطني يف �ملرحلة �لقادمة 
من  �أخ���رى  ل�شل�شلة  �لتح�شري  �إىل 
�لتخ�ش�شية  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  �ل������دور�ت 
�لوثائق  و�إد�رة  �لأر���ش��ف��ة  جم��ال  يف 

�لورقية و�لإلكرتونية.

•• ابوظبي-الفجر:

�شند  جمال  �ل��دك��ت��ور  �شعادة  �أل��ق��ى 
مركز  ع������ام  م����دي����ر  �ل���������ش����وي����دي، 
و�لبحوث  ل���ل���در�����ش���ات  �لإم��������ار�ت 
يوم  ، حم��ا���ش��رة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�جلديد  ك��ت��اب��ه  ح���ول  �لول  �أم�����س 
�ل�شيادة  �لأم��ري��ك��ي:  �لع�شر  �آف���اق 
�لعاملي �جلديد  �لنظام  و�لنفوذ يف 
، وذلك يف جامعة �أبوظبي . وياأتي 
�شعادته  م�����ش��اع��ي  �إط������ار  يف  ذل����ك 
�شر�ئح  مع  �لتو��شل  �إىل  �حلثيثة 
�ملجتمع �لإمار�تي ونخبه �ملختلفة، 
ب��غ��ي��ة ت��ع��م��ي��م �لأف�����ك�����ار و�ل�������روؤى 
�إليها  خل�س  �لتي  �ل�شرت�تيجية 
�لأمريكي:  �ل��ع�����ش��ر  �آف������اق  ك���ت���اب 
�لعاملي  �لنظام  يف  و�لنفوذ  �ل�شيادة 
�جل���دي���د ، �ل����ذي ع����ّده ع���دد كبري 
�لخت�شا�س  و�أه����ل  �خل����رب�ء  م��ن 
نقطة  و�أك��ادمي��ي��ني  �إعالميني  من 
�لبحث  م�شرية  ف��ارق��ة ومم��ي��زة يف 
�ل�شرت�تيجي؛ لي�س على �مل�شتوى 
�مل���ح���ل���ي ف����ق����ط، ب����ل ك����ذل����ك على 

�مل�شتويني �لإقليمي و�لدويل.
وق��د �أل��ق��ى ���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور جمال 
�شند �ل�شويدي حما�شرته بح�شور 
ب����ن حرمل  ���ش��ع��ي��د  ����ش���ع���ادة ع���ل���ي 
جامعة  جمل�س  رئي�س  �ل��ظ��اه��ري، 
و�لدكتور  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي،  �أب���وظ���ب���ي 
�جلامعة  مدير  نائب  نظمي،  علي 
لل�شوؤون �لأكادميية بالإنابة، عميد 
تريي  و�ل��دك��ت��ور  �ل��ه��ن��د���ش��ة،  كلية 
�جلامعة  م���دي���ر  ن���ائ���ب  م���وت���ي���اك، 
لل�شوؤون �لإد�رية، و�لدكتور ر�شو�ن 
�جلر�ح، عميد كلية �لآد�ب و�لعلوم، 
و�لدكتور جميل عبد�ملجيد، مدير 
جامعة  يف  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �ل����رب�م����ج 
�أن حر�س  �مل��وؤك��د  �أب��وظ��ب��ي. وم���ن 
و�لروؤى  �لأفكار  ن�شر  على  �شعادته 
ت�شّمنها  �ل���ت���ي  و�ل����ش���ت���ن���ت���اج���ات 
�لقر�ء  ع��دد من  �أك��رب  �لكتاب على 
و�لباحثني و�لعلماء و�لطلبة و�أهل 
ي��وؤك��د، عرب  �إمن���ا  �ل��ث��ق��اف��ة و�لأدب 

كثري م��ن �ل��دلئ��ل و�ل�����ش��و�ه��د، �أن 
�ل�����ش��وي��دي يتبّنى  �ل��دك��ت��ور ج��م��ال 
�لقيمة  �أن  مفادها  �أ�شا�شية  فكرة 
�لكتاب  ل��ه��ذ�  و�لفعلية  �حلقيقية 
مبجرد  ت���ت���ح���ق���ق  ل  �مل����و�����ش����وع����ي 
�ملكتبات  يف  وو�����ش����ع����ه  ط���ب���اع���ت���ه 
و�لأ�����ش����و�ق، و�إمن����ا ب���اإث���ارة �حل���و�ر 
و�جلدل و�لنقا�س �لعلمي حول ما 
ت�شّمنه، ما ي�شّكل تظاهرة ثقافية 
من �شاأنها �أن تعزز �لتحليل �ملنهجي 
لتكري�س  ب����ذور�ً  وت��خ��ل��ق  �ل��ع��م��ي��ق، 
�لتعامل  عند  و�ملنهجية  �لعلمية 
مع �لدر��شات �مل�شتقبلية و�لأبحاث 
�ل�شت�شر�فية �لتي تعاين منطقتنا 
من ندرتها؛ ومن هنا يحاول كتاب 
�ل�شيادة  �لأم��ري��ك��ي:  �لع�شر  �آف���اق 
�لعاملي �جلديد  �لنظام  و�لنفوذ يف 
هذ�  يف  نوعية  م�شاهمة  ي��ق��ّدم  �أن 
فيه،  و��شحاً  نق�شاً  لت�شّد  �حلقل، 
موؤلَّف مو�شوعي  و�شع  وذلك عرب 
و�لباحثني،  �ل��ط��ل��ب��ة  �أي������دي  ب���ني 
�لعلوم  يف  جوهرية  م�شاألة  يعالج 
�ل�شيا�شية و�لعالقات �لدولية، من 

خالل قر�ءة نقدية مميزة.
وناق�س �شعادته، يف حما�شرته �لتي 
عقدها يف جامعة �أبوظبي ، �لفكرة 
�إىل  �لكتاب  �شعى  �ل��ت��ي  �لأ�شا�شية 

ب��ل��ورت��ه��ا، وه���ي ت��ت��م��ح��ور ح���ول �أن 
هي،  �لأمريكية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
�ملهيمن  �لقطب  �لأم��ر،  حقيقة  يف 
ع���ل���ى �ل���ن���ظ���ام �ل���ع���امل���ي �جل���دي���د، 
�آف���اق  يعي�س  ي����ز�ل  ل  �ل��ع��امل  و�أن 
�شي�شتمر  �ل��ذي  �لأمريكي  �لع�شر 
بنحو  ي����ق����در  زم����ن����ّي  م�������دًى  �إىل 
بنّي  �لأق��ل. كما  خم�شة عقود على 
�ل��دك��ت��ور ج��م��ال �ل�����ش��وي��دي، �أم���ام 
كتاب  �أن   ، �أب��وظ��ب��ي  جامعة  طلبة 
�ل�شيادة  �لأم��ري��ك��ي:  �لع�شر  �آف���اق 
�لعاملي �جلديد  �لنظام  و�لنفوذ يف 
�إح�شائية  وب��ي��ان��ات  معطيات  �أورد 
�لتفّوق  ع��ل��ى  ت��ربه��ن  وم��ع��ل��وم��ات 
�لأم��ري��ك��ي، م��ث��ل �لو�شع  �ل��ن��وع��ي 
�لع�شكري  و�ل��ت��ط��ور  �لق��ت�����ش��ادي 
و�لثقافة  و�لتعليم  �لطاقة  ومو�رد 
و�لتكنولوجي،  �ل��ت��ق��ن��ي  و�ل��ت��ق��دم 
�لطلبة  ن��ظ��ر  ���ش��ع��ادت��ه  ل��ف��ت  ك��م��ا 
�إمن�����ا  �ل����ك����ت����اب  �أه����م����ي����ة  �أن  �إىل 
و�شعي  حم����اول����ة  �أن�������ه  يف  ت���ك���م���ن 
ع��ل��م��ي ح��ث��ي��ث ل���ش��ت��ك�����ش��اف معامل 
�لقرن  يف  �جل��دي��د  �لعاملي  �لنظام 
�حل����ادي و�ل��ع�����ش��ري��ن، وه����ذ� يعني 
ي�����ش��ع��ى، يف  ل  ���ش��ع��ادت��ه  ك���ت���اب  �أن 
طريق  خريطة  ر���ش��م  �إىل  �ل��و�ق��ع، 
يحاول  م����ا  ب���ق���در  ����ش��ت�����ش��ر�ف��ي��ة، 

حتليلية  مو�شوعية  نظرة  تقدمي 
�لإح�شاء�ت  ع��ل��ى  ت��ت��ك��ئ  م��ع��ّم��ق��ة 
�ألقى  كما  و�مل��ع��ل��وم��ات.  و�ل��ب��ي��ان��ات 
�ل�شويدي،  ���ش��ن��د  ج��م��ال  �ل��دك��ت��ور 
على  �ل���������ش����وء  حم����ا�����ش����رت����ه،  يف 
�لنظام  و�ل�شيادة يف  �لقوة  م�شار�ت 
�ل�شنو�ت  خ���الل  �جل��دي��د  �ل��ع��امل��ي 
جاّدة  حماولة  يف  �ملقبلة،  و�لعقود 
�إقليمياً  ي����دور  م���ا  ف��ه��م  �أج����ل  م���ن 
روؤى  بلورة  و�مل�شاعدة على  وعاملياً، 
و��شحة  ��شت�شر�فية  ��شرت�تيجية 

وعميقة للم�شتقبل. 
حم���ا����ش���رة  ع����اجل����ت  ذل��������ك،  �إىل 
�ل���دك���ت���ور ج���م���ال �ل�������ش���وي���دي، يف 
�لعامة  �ل�شورة   ، �أبوظبي  جامعة 
ل��ل��ن��ظ��ام �ل���ع���امل���ي �جل����دي����د، حيث 
�ملتحدة  �لوليات  �أن  �شعادته  توقع 
م�شيطرة،  ق��وة  �شتبقى  �لأمريكية 
�لأوروبي  �لحت��اد  �شيكون  حني  يف 
و�شعه  �������ش�����ت�����ع�����ادة  م����رح����ل����ة  يف 
�شتحاول  �مل��ق��اب��ل  ويف  �ل��ط��ب��ي��ع��ي، 
خالل  من  �لظهور  م��ع��اودة  رو�شيا 
و��شتعادة  �ق���ت�������ش���اده���ا،  �إن���ع���ا����س 
�شيزد�د  بينما  �لع�شكرية،  قدر�تها 
موقعها  ب������اإد�رة  �ل�����ش��ني  �ن�����ش��غ��ال 
كونياً  فاعاًل  و�شتظل  �لقت�شادي، 

�أكر منها قوة عظمى. 

�شند  �ل��دك��ت��ور ج��م��ال  �شعادة  ون��ّب��ه 
�ل�شويدي يف حما�شرته يف جامعة 
�أب����وظ����ب����ي ع���ل���ى ������ش�����رورة ق������ر�ءة 
من  متاأنية  ق��ر�ءة  �لعوملة  مو�شوع 
ملالمح  �شعادته  ��شتعر��س  خ��الل 
�لن�شو�س  يف  ُط��ِرح��ت  كما  �لعوملة 
ن�شو�س  وم����ن����ه����ا  �لأ�����ش����ا�����ش����ي����ة، 
فوكوياما،  فر�ن�شي�س  �لأكادمييَّني 
و�شموئيل هنتينجتون، و�ل�شحفي 
ت���وم���ا����س  ت�����امي�����ز  ن�����ي�����وي�����ورك  يف 
�ل�شوفيتي  و�ل��رئ��ي�����س  ف��ري��دم��ان، 
جوربات�شوف،  ميخائيل  �لأ���ش��ب��ق، 
ع��ل��ى ن��ح��و مي��ّك��ن��ن��ا م���ن ف��ه��م تلك 

�لن�شو�س من د�خل منطقها.
ومن جانبه �أعرب �شعادة علي �شعيد 
بن حرمل �لظاهري، رئي�س جمل�س 
ج��ام��ع��ة �أب��وظ��ب��ي �ل��ت��ن��ف��ي��ذي، عن 
�شعادة  با�شت�شافة  �جلامعة  �عتز�ز 
يف  �ل�شويدي  �شند  جمال  �لدكتور 
�لأمريكي:  �لع�شر  �آفاق  حما�شرة 
�لعاملي  �لنظام  يف  و�لنفوذ  �ل�شيادة 
�لدكتور  �أن  خ�����ش��و���ش��اً   ، �جل��دي��د 
�لرموز  �أحد  يعّد  �ل�شويدي  جمال 
�لأك����ادمي����ي����ة و�ل��ب��ح��ث��ي��ة �ل����ب����ارزة 
و�لعاملي،  �ملحلي  �ل�شعيدين  على 
كانت  �مل��ح��ا���ش��رة  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً 
�جلامعة  ل��ط��الب  متميزة  فر�شة 
�أع�شاء  م���ن  ون��خ��ب��ة  وط��ال��ب��ات��ه��ا 
و�لتدري�شية  �لإد�ري�������ة  �ل��ه��ي��ئ��ت��ني 
�لكتاب  ت�شمنه  م��ا  على  ل��الّط��الع 
علمية  و�إح���������ش����اء�ت  ب���ي���ان���ات  م���ن 
دقيقة وروؤية حتليلية و��شت�شر�فية 
�شوء  يف  و�لعامل  �ملنطقة  مل�شتقبل 
خمتلف  يف  �مل��ت�����ش��ارع��ة  �مل���ت���غ���ري�ت 
و�لتقنية  �ل���ع���ل���م���ي���ة  �مل������ج������الت 

و�لقت�شادية و�لثقافية.
�شعادة  وق��ع  حما�شرته  نهاية  ويف 
�لدكتور جمال �شند �ل�شويدي كتابه 
�ل�شيادة  �لأم��ري��ك��ي:  �لع�شر  �آف���اق 
�لعاملي �جلديد  �لنظام  و�لنفوذ يف 
بح�شور جمٍع من م�شوؤويل جامعة 
و�لعلماء  و�ل���ب���اح���ث���ني  �أب���وظ���ب���ي، 

و�لطلبة. 

فيما يقوم بالتح�شري ل�شل�شلة من �لدور�ت �لتدريبية �ملتخ�ش�شة

�لأر�سيف �لوطني ينتهي من تدريب 1440 موؤر�سفًا يف �جلهات �حلكومية

�لدكتور جمال �ل�سويدي يحا�سر يف جامعة �أبوظبي عن �آفاق �لع�سر �لأمريكي

•• ال�سارقة-وام:

و�ملحميات  �ل��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة  ت�������ش���ارك 
فعاليات  يف  �ل�����ش��ارق��ة  يف  �ل��ط��ب��ي��ع��ة 
�ل�شارقة  �أي����ام  م��ن   12 �ل����  �ل�����دورة 
�ل�����رت�ث�����ي�����ة حت�����ت �����ش����ع����ار �ل�������رت�ث 
و�لتي  و�ح�������دة  خ��ي��م��ة  �ل����ش���الم���ي 
د�ئ����رة  يف  �ل������رت�ث  �إد�رة  ت��ن��ظ��م��ه��ا 
�ل��ث��ق��اف��ة و�لإع��������الم يف �لإم��������ارة يف 
�لقدمية.  �ل�����ش��ارق��ة  ق��ل��ب  م��ن��ط��ق��ة 
تنظيم  يف  �لهيئة  م�شاركة  وتتمثل 
م����ع����ار�����س م���ت���ن���وع���ة وور���������س عمل 
خم��ت��ل��ف��ة يف م�����دن �ل�������ش���ارق���ة ودب����ا 
و�أك��������دت  �حل�������ش���ن و خ�����ورف�����ك�����ان. 
رئي�س  �ل�����ش��وي��دي  �شيف  هنا  ���ش��ع��ادة 
�لطبيعية  و�مل��ح��م��ي��ات  �لبيئة  هيئة 
�ل��ه��ي��ئ��ة على  �ل�����ش��ارق��ة..ح��ر���س  يف 
يف  وم��ت��ج��دد  دوري  ب�شكل  �مل�����ش��ارك��ة 
فعاليات �أيام �ل�شارقة �لرت�ثية حيث 
�لعام  ه���ذ�  �ل��ه��ي��ئ��ة  م�����ش��ارك��ة  تتميز 
�لطابع  يحمل  توعوي  بيئي  بجناح 
ي�����ش��م��ل عر�س  ف��ي��م��ا   .. �لإ����ش���الم���ي 
مل�شقات �حلديقة �ل�شالمية تبني 
ل���ل���زو�ر م���ا حت��ت��وي��ه �حل��دي��ق��ة من 
ذكرها  ورد  �لتي  و�لأ�شجار  �لنباتات 
يف �لقر�آن �لكرمي و�ل�شنة �لنبوية..

�إ�شافة �إىل توزيع كتيبات على �لزو�ر 
عن �حلديقة �ل�شالمية. 

هيئة �لبيئة و�ملحميات 
�لطبيعية ت�سارك يف 

�أيام �ل�سارقة �لر�ثية



ح�بي��ب بن���ك �ي ج�ي زي��وري���خ
Habib Bank AG Zurich
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•• اأبوظبي-وام:

�أع���ل���ن���ت ه��ي��ئ��ة �ل����ه����الل �لح����م����ر �أن 
 2014 ل��ل��ع��ام �حل�����ايل  م��ي��ز�ن��ي��ت��ه��ا 
درهم  م��ل��ي��ون  و200  م��ل��ي��ار�  ب��ل��غ��ت 
منها  ب����امل����ائ����ة   60 ت��خ�����ش��ي�����س  مت 
باملائة  و40  �خل��ارج��ي��ة  للم�شاعد�ت 

للم�شاعد�ت �ملحلية.
�شعادة  ق���دم���ه  ب���ي���ان  يف  ذل�����ك  ج�����اء 
�لمني  ن��ائ��ب  �لفهيم  يو�شف  حممد 
�لهالل  يف  �مل�شاندة  للخدمات  �ل��ع��ام 
�لح��م��ر خ��الل �لح��اط��ة �لعالمية 
�لهالل مبقرها  �لتي عقدتها  �لوىل 
بح�شور  �م�س  �بوظبي  يف  �لرئي�شي 
عن  ومم��ث��ل��ني  �ل�شحفيني  م��ن  ع���دد 
و�شائل �لع��الم يف �لدولة وع��دد من 

�مل�شوؤولني يف �لهالل.
�ل���رب�م���ج  ق��ي��م��ة  �إن  �ل��ف��ه��ي��م  وق������ال 
�لن�������ش���ان���ي���ة و�ل���ع���م���ل���ي���ات �لإغ���اث���ي���ة 
�لأيتام  وكفالت  �لتنموية  و�مل�شاريع 
�ل��ه��ي��ئ��ة د�خ����ل �لدولة  �ل��ت��ي ن��ف��ذت��ه��ا 
 645 بلغت  �ملا�شي  �ل��ع��ام  وخ��ارج��ه��ا 
درهما  و237  �أل��ف��ا  و211  مليونا 
وقيمتها  �ملحلية  �ل��رب�م��ج  وت�شمنت 

و997  �أل��ف��ا   694 و  مليونا   197
درهما و�مل�شاعد�ت �لإن�شانية �لدولية 
و516  مليونا   447 بلغت  بتكلفة 

�ألفا و240 درهما.
للهيئة  �لإعالمية  �لإحاطة  �أن  و�أك��د 
تاأتي يف �إطار توجه �حلكومة �لحتادية 
�لت�شال  �أف�شل ممار�شات  تبني  نحو 
�ل�شفافية  مل���ب���د�أ  حت��ق��ي��ق��ا  �حل��ك��وم��ي 
و�إتاحتها  �ملعلومات  �ن�شياب  و�شمان 
�لنفتاح  وت��ع��زي��ز  �لإع�����الم  ل��و���ش��ائ��ل 
متز�منة  ت��اأت��ي  ك��م��ا  معها  و�ل��ت��ع��اون 
�لدولة يف  تاريخي حققته  �إجن��از  مع 
ح�شولها  وه���و  �أل  �لإن�����ش��اين  �مل��ج��ال 
على �ملركز �لأول على م�شتوى �لعامل 
�مل�����ش��اع��د�ت �لإمن���ائ���ي���ة لعام  يف م��ن��ح 
�لقومي  ب��دخ��ل��ه��ا  م��ق��ارن��ة   2013
�لإجمايل للعام �ملا�شي وهذ� �لإجناز 
عو�مل  ع���دة  ت�����ش��اف��ر  بف�شل  حت��ق��ق 
منها �لروؤية �لثاقبة للقيادة �لر�شيدة 
�لتي جعلت من �لإن�شان يف كل مكان 
�ل����ك����رمي حمور  �ل���ع���ي�������س  يف  وح����ق����ه 
�إىل  �آمالها  غاية  و�شعادته  �هتمامها 
�لإمار�ت  لأبناء  �لكبري  �ل��دور  جانب 
يف ت��ع��زي��ز ق��ي��م �ل���ع���ط���اء م���ن خالل 

دعمهم و م�شاندتهم ملنظمات �لدولة 
�لهالل  هيئة  ر�أ�شها  وعلى  �لإن�شانية 

�لأحمر.
وقال �إن �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
�ملنطقة  �حل��اك��م يف  ن��ه��ي��ان مم��ث��ل  �آل 
د�ئما  ي��وج��ه  �لهيئة  رئي�س  �لغربية 
�لإعالم  و�شائل  مع  �لرو�بط  بتقوية 
باأهمية  �إمي��ان��ا م��ن �شموه  �ل��دول��ة  يف 
�لهالل  ر����ش���ال���ة  ن�����ش��ر  يف  �لإع���������الم 
�لتاأييد  وح�����ش��د  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �لأح���م���ر 
تنفذها  �ل��ت��ي  �مل�����ش��اري��ع  و  ل��ل��رب�م��ج 
�لهيئة وحر�شا من �شموه على تفاعل 
�لتي  �لإن�شانية  �لق�شايا  مع  �جلميع 

توؤرق �لكثريين.
و�شدد �لفهيم على �أن و�شائل �لإعالم 
ود�عما  للهيئة  �أ�شا�شيا  �شريكا  تعترب 
�ملختلفة  وم�شاريعها  لأن�شطتها  قويا 
لتعزيز  تبذلها  �لتي  �جل��ه��ود  م��وؤك��د� 
دور �لدولة �لإن�شاين حمليا و�إقليميا 
م���ب���ادرة  �أن  �ىل  م�������ش���ري�  ودول�����ي�����ا.. 
�لإح���اط���ة �لإع��الم��ي��ة م��ن ���ش��اأن��ه��ا �أن 
و�لتن�شيق  �لتعاون  مبجالت  ترتقي 

مع �لإعالم ب�شورة �أكرب م�شتقبال.
�لعام  �لأم��������ني  ن���ائ���ب  و�إ����ش���ت���ع���ر����س 

�لتقرير  تفا�شيل  �مل�شاندة  للخدمات 
�جناز�تها  ع��ن  �لهيئة  �أع��دت��ه  �ل���ذي 
د�خل   2013 �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام  خ���الل 
�أن حجم  �ل���دول���ة وخ��ارج��ه��ا م���وؤك���د� 
�إىل زي����ادة  ت�����ش��ري  �مل���ن���ف���ذة  �ل����رب�م����ج 
و�لتز�ماتها  �ل��ه��ي��ئ��ة  م�������ش���وؤول���ي���ات 
و�ملهم�شني  �مل�����ش��ردي��ن  �أو����ش���اع  جت���اه 
و�ل�شعفاء  و�ل��ن��ازح��ني  و�ل��الج��ئ��ني 

حول �لعامل.
تعمل  �لأح�����م�����ر  �ل����ه����الل  �إن  وق������ال 
�لإن�شانية  �مل�شتجد�ت  م��و�ك��ب��ة  على 
�لأد�ء  وجت����وي����د  �ل����رب�م����ج  ب��ت��ع��زي��ز 
�لإن�شانية  �لعمليات  بكافة  و�لرتقاء 
�لت�شغيلية  �خلطط  و�شع  خ��الل  من 
تعزيز  تر�عي  �لتي  و�ل�شرت�تيجيات 
�ل���ه���ي���ئ���ة من  �ل���ع���ام���ل���ني يف  ق��������در�ت 
وت�شخري  �لتدريب  و  �لتاأهيل  خ��الل 
�لأد�ء..  لرتقية  �لتكنولوجيا  و�شائل 
�لهيئة  �أن  �إىل  �ل�شدد  م�شري� يف هذ� 
�أجن���زت خ��الل �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي �لعديد 
فعال  تطبيقها  مت  �لتي  �ملبادر�ت  من 
�لأد�ء  نتائجها على تطوير  و�شتظهر 

قريبا.
و�أو�شح �أن �لهيئة قطعت �شوطا كبري� 

فيما يخ�س �لأمتتة وتقنية �ملعلومات 
و�حللول  �خل���دم���ات  �إىل  و�ل���ت���ح���ول 
�للكرتونية �ملتكاملة ومن �شمن هذه 
�مل���ب���ادر�ت �حل��ي��وي��ة ����ش��ت��ح��د�ث بو�بة 
�لكرتونية جديدة على موقع �لهالل 
بال�شاأن  تخت�س  �للكرتوين  �لأحمر 
�ملحلي وذلك يف �إطار تعزيز �لقدر�ت 
و�ل�شرت�شاد  و�ل��ل��وج�����ش��ت��ي��ة  �ل��ف��ن��ي��ة 
يخ�س  ف���ي���م���ا  �ل�����دول�����ة  ب���ت���وج���ه���ات 
ل��ت�����ش��ه��ي��ل عملية  �ل��ذك��ي��ة  �حل��ك��وم��ة 
للمر�جعني  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �مل��ل��ف��ات  ف��ت��ح 
�مل��وق��ع م��ن خالل  ع��رب للدخول على 
ي��ت��م تزويدهم  م����رور حم����ددة  ك��ل��م��ة 
بها لالطالع على �لتفا�شيل �خلا�شة 
بطلبات �مل�شاعدة دون �حلاجة لتحمل 
�أو  �ل��ه��ي��ئ��ة  �إىل م��ق��ر  �ل���ذه���اب  ع��ن��اء 
فروعها و �شوؤ�ل �ملوظف �ملخت�س ومن 
ثم توفري �لوقت و�لنفقات و�خت�شار 

�لإجر�ء�ت.
�أكد  �ل��ت��وط��ني  ب��ر�م��ج  وف��ي��م��ا يخ�س 
ن���ائ���ب �لأم������ني �ل���ع���ام �أن���ه���ا ت���اأت���ي يف 
م��ق��دم��ة �مل�����ش��اري��ع �ل��ت��ط��وي��ري��ة �لتي 
ت��ت��ب��ن��اه��ا �ل���ه���ي���ئ���ة ل����دع����م ق���در�ت���ه���ا 
�أر�س  على  لإنفاذها  وتعمل  �لب�شرية 

�ل����و�ق����ع ب���ال���ت���ع���اون و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
م�شري�  للتوطني..  �أب��وظ��ب��ي  جمل�س 
�لوظائف  يف  �لتوطني  ن�شبة  �أن  �إىل 
100 يف �ملائة  �لعليا يف �لهيئة بلغت 
�لهيئة  وظ���ائ���ف  يف  �مل���ائ���ة  يف  و68 
�لن�شبة خالل  ه��ذه  وترتفع  �لأخ��رى 
�ملائة  يف   72 لت�شبح  �جل���اري  �ل��ع��ام 
وظيفة   63 �لهيئة  ��شتحدثت  حيث 

للمو�طنني خالل �لعام 2014.
وح������ول �ل����رب�م����ج �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة �أك����د 
ع��ل��ى قدم  ج����ار  �ل��ع��م��ل  �أن  �ل��ف��ه��ي��م 
�ل�شتيعابية  �ل��ط��اق��ة  ل���زي���ادة  و���ش��اق 
�لأردين لالجئني  �لإمار�تي  للمخيم 

�لفهود  م���ري���ج���ي���ب  يف  �ل�������ش���وري���ني 
�آلف  ل��ي�����ش��ت��وع��ب ع�����ش��رة  �لأردن�����ي�����ة 
لجيء �إ�شافة �إىل توجه �لهيئة نحو 
�لدول  يف  �مل�شتد�مة  �لتنمية  ب��ر�م��ج 
و�لتو�شع يف م�شاريع متليك  �لفقرية 
لالأ�شر  �ل�����ش��غ��رية  �لإن����ت����اج  و����ش���ائ���ل 
ل��ت��وف��ري م�شادر  �ل��ه�����ش��ة  �مل��ن��اط��ق  يف 
�مل�شاعد�ت  ع��ن  ب��دل  لها  ثابتة  دخ��ل 
�ملبا�شرة وذلك بعد جناحها يف �ليمن 
وباك�شتان وفل�شطني �إىل جانب �مل�شي 
�لإن�شانية  �ل�شر�كات  تعزيز  يف  قدما 
�لإقليمية  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �مل��ن��ظ��م��ات  م��ع 
����ش���ر�ك���ات مثمرة  ون�����ش��ج  و�ل���دول���ي���ة 

�لدولة  و�مل��ت��ربع��ني يف  �مل��ان��ح��ني  م��ع 
للعمليات  �ل����الزم  �ل��ت��م��وي��ل  ل��ت��وف��ري 
جانب  �إىل  و�لإغ����اث����ي����ة  �لإن�������ش���ان���ي���ة 
�لآيل  �لتربع  �أجهزة  ن�شر  يف  �لتو�شع 
عملية  لت�شهيل  �لدولة  م�شتوى  على 
�لهيئة  دور  للد�عمني وتعزيز  �لتربع 
ب�شورة �أكر على �ل�شاحة �ملحلية من 
خالل �لتو�شع يف �لرب�مج و�لأن�شطة 
�ملتطوعني  م���ن  �مل���زي���د  و����ش��ت��ق��ط��اب 
وتعزيز  �لهيئة  عمل  يف  ل��الن��خ��ر�ط 
ب���ر�م���ج �ل���ت���دري���ب و�ل���ت���اأه���ي���ل ودع���م 
يف  و�لعاملني  للمتطوعني  �ل��ق��در�ت 

�لهيئة.

مليار و200 مليون درهم ميز�نية �لهالل �لأحمر للعام �جلاري حمليا وخارجيا 

•• العني - الفجر:
و�ل�شحة  �ل��ب��ي��ئ��ة  �إد�رة  ع���ق���دت 
و�ل�شالمة يف بلدية مدينة �لعني 

�أن�����ش��ط��ت��ه��ا يف جمال  ك��ج��زء م���ن 
�شل�شلة  و�لإن�����ش��اء  �ل��ب��ن��اء  ق��ط��اع 
�ل�شالمة  ب���ع���ن���و�ن  ع��م��ل  ور������س 
�حلملة  وت���ه���دف  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة. 
موظفي  وت���وع���ي���ة  ت��ث��ق��ي��ف  �إىل 
و�ل�شالمة حول  و�ل�شحة  �لبيئة 
)�ل�شالمة  �لفني  �ملمار�شة  دليل 
�شمن  و�مل�������درج   ، �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة( 
�إمارة  لنظام  �لت�شريعية  �لأدو�ت 
و�ل�شحة  ل��ل�����ش��الم��ة  �ب���وظ���ب���ي 
باملهار�ت  وت���زوي���ده���م  �مل��ه��ن��ي��ة. 
�لالزمة �لتي ت�شاهم يف �حلفاظ 
مع  �لتعامل  عند  �شالمتهم  على 

�لكهرباء.

ح��ي��ث ي��ت��م �ل��رتك��ي��ز �أث���ن���اء هذه 
�متثال  �أه���م���ي���ة  ع���ل���ى  �ل�����ور������س 
�أ�����ش����ح����اب �ل���ع���م���ل و�مل����ق����اول����ني 
بتو�شيات  و�ملوظفني  �لرئي�شيني 
�لبيئة و�ل�شحة  �إد�رة  دليل نظام 
ب�شاأن  �أبوظبي  لإم��ارة  و�ل�شالمة 
كما  �ل���ك���ه���رب���ائ���ي���ة،  �مل���م���ار����ش���ات 
�لتي  �ل��ن��ق��اط  �إىل  �ل��ت��ط��رق  مت 
���ش��م��ل��ت �ل��ع��ن��ا���ش��ر �لأ���ش��ا���ش��ي��ة : 
و�إد�رة �ملخاطر ، و�لتدريب ورفع 

�لكفاءة.
وتاأتي حملة �ل�شالمة �لكهربائية 
، �شمن جهود بلدية مدينة �لعني 
�ل�شالمة  مب�����ش��ت��وى  ل���الرت���ق���اء 
�ملختلفة،  م��و�ق��ع��ه��ا  يف  و�ل��ب��ي��ئ��ة 
ل��ع��دد من  ع��ل��ى حتقيقها  ع���الوة 
�ملتعلقة  و�لإج����ر�ء�ت  �ل�شيا�شات 
ت�شعى  فيما  و�لبيئة،  بال�شالمة 
و�لعمل  �جلهود  لتكثيف  بدورها 
ت��ط��وي��ر مم��ار���ش��ة وتطبيق  ع��ل��ى 
مع  لتتما�شى  �ل�شالمة  تعليمات 
�ملعايري �لعاملية لأنظمة �ل�شالمة 

و�لبيئة.
�إح�شائية  در����ش��ة  �إىل  و����ش��ت��ن��اد�ً 

للعام 2013 بلغت نتائج حالت 
ع������دم �لم����ت����ث����ال يف مم���ار����ش���ات 
�إىل  �ل���ك���ه���رب���ائ���ي���ة،  �ل�������ش���الم���ة 
4450 حالة مقارنًة ب 3574 
ي�شري  مم��ا   ،2012 للعام  حالة 
و�أهمية  �ل��ب��ال��غ��ة  �خل���ط���ورة  �إىل 

�لتوعية بهذ� �خل�شو�س.
ول�����ش��م��ان �م��ت��ث��ال ك��ي��ان��ات قطاع 
�لعني  مدينة  يف  و�لإن�شاء  �لبناء 
�أبوظبي  �إم���ارة  نظام  مبتطلبات 
لل�شالمة و�ل�شحة �ملهنية ، يقوم 
ل����الإد�رة  �ل��ت��اب��ع  �لتفتي�س  ق�شم 
على  م�شتمرة  تفتي�شية  بعمليات 
لتح�شني  و�لإن�شاء  �لبناء  مو�قع 
�لأد�ء فيما بتعلق بق�شايا �لبيئة 
وتعزيز  و�ل�����ش��الم��ة.  و�ل�����ش��ح��ة 
للمحافظة  ب��اأم��ان  �لعمل  ثقافة 
عمل  بيئة  وحتقيق  �لبيئة  على 
�إد�رة  وت�����ش��ع��ى  ل��ل��ج��م��ي��ع.  �آم���ن���ة 
و�ل�شالمة  و�ل�������ش���ح���ة  �ل���ب���ي���ئ���ة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق �لم���ت���ث���ال م���ن خالل 
على  �ملتنوعة  �لعمل  ور����س  عقد 
م�����د�ر �ل�����ش��ن��ة. ك��م��ا ت�����ش��ع��ى �إىل 
و�لثقافة  �لتوعية  م�شتوى  رف��ع 

مناطق  يف  ب��ال��ع��م��ل  �ملتعلق��������ة 
�حل��������ر�رة �مل���رت���ف���ع���ة و�ل���ع���م���ل يف 

نطاق  يف  و�ل���ع���م���ل  �مل���رت���ف���ع���ات 
�ملكتب.

بلدية مدينة �لعني تنظم حملة تثقيفية حول �ل�سالمة �لكهربائية يف مو�قع �لإن�ساء مبدينة �لعني 

العدد  11079 بتاريخ   2014/4/23     
اعادة اعالن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى 238 /2014 جت جز- م ر-ب- ع ن

املتخ�ص�صة: املقاولت والنزاعات الن�صائية
 مدعي/ موؤ�ش�شة درب �خلري للنجارة و�حلد�دة �مل�شلحة وكيال عنها / �مل جول ح�شرت 
جول �جلن�شية: �لمار�ت  مدعي عليه:  موؤ�ش�شة عبد�هلل حاجي تور للحد�دة و�لنجارة 
مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  تور  حاجي  عبد�هلل   / وميثلهم  �مل�شلحة 
مالية مببلغ 46000 درهم �ملطلوب �عالنه/ موؤ�ش�شة عبد�هلل حاجي تور للحد�دة و�لنجارة 
�ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت    �جلن�شية:  تور  حاجي  عبد�هلل   / وميثلهم  �مل�شلحة 
 2014/4/29 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  قام  �ملدعي 
�لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لد�ري  �ملركز  �لكائنة  �لبتد�ئية-  �لعني  حمكمة  ب�  �لوىل 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2014/4/22  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة العني البتدائية

فقدان جواز �صفرت
فايز  �مل���دع���و/حم���م���د  ف���ق���د 

�حمد �بو �لقا�شم - بنغالد�س 

رقم  �شفره  ج��و�ز  �جلن�شية- 

يجده  م��ن   )1717237(

رقم  بتليفون  �لت�شال  عليه 

055/2383961

فقدان جواز �صفرت
فر�ن�س  �مل���دع���و/م���اري  ف��ق��د 

م����ادل����ني ج����ني زمي����رم����ان - 

فرن�شا �جلن�شية- جو�ز �شفره 

من   )1283804( رق����م 

يجده عليه �لت�شال بتليفون 

رقم 056/2192239

فقدان جواز �صفرت
جعفر  �ملدعو/حممد  فقد 
���ش��ع��د حم��م��د - ����ش���ود�ين 
�شفره  ج�����و�ز  �جل��ن�����ش��ي��ة- 
�شادر   )240621( رق��م 
م���ن �ل�������ش���ود�ن م���ن يجده 
بال�شفارة  �لت�����ش��ال  عليه 

�ل�شود�نية بالدولة.

فقدان جواز �صفرت
ف���ق���د �مل����دع����و/حم����م����د ن���ور 
ح�����������ش�����ني ن�����������ور حم������م������د - 
بنجالدي�شي �جلن�شية- جو�ز 
 )819612( رق���م  ���ش��ف��ره 
���ش��ادر م��ن ب��ن��ج��الدي�����س من 
يجده عليه �لت�شال ب�شفارة 

بنجالدي�س لدى �لدولة.

فقدان جواز �صفرت
ف���ق���د �مل����دع����و/حم����م����د ن���ور 
�ل���������ش��������الم ع����ب����د�ل����ع����ل����ي - 
بنجالدي�س �جلن�شية- جو�ز 
 )1108601( رق��م  �شفره 
���ش��ادر م��ن ب��ن��ج��الدي�����س من 
يجده عليه �لت�شال ب�شفارة 

بنجالدي�س لدى �لدولة.

�لبنك �لهلي �لكويتي �س.م.ك فروع دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
AL AHLI BANK OF KUWAIT K.S.C     U.A.E.BRANCHES

Financial Statements as at 31 December 2013     2013 لبي�انات �مل��الي�ة كم�ا ه�ي يف 31 دي�سمرب�

تقرير حول �لبيانات �ملالية:
 لقد دققنا �لبيانات �ملالية �ملرفقة للبنك �لأهلي �لكويتي �س.م.ك- فروع �لمار�ت �لعربية �ملتحدة ) �لفروع( و�لتي تتاألف من بيان �ملركز �ملايل كما يف  31 دي�شمرب 2013 وبيانات �لير�د�ت و�لير�د�ت �ل�شاملة و�لتغري�ت يف حقوق �مللكية 

و�لتدفقات �لنقدية لل�شنة �ملنتهية يف ذلك �لتاريخ وملخ�س �ل�شيا�شات �ملحا�شبية �لهامة و�ملعلومات �لتو�شيحية �لخرى.
م�شوؤولية �لإد�رة عن �لبيانات �ملالية:

 �إن �د�رة �لفروع م�شوؤولة عن �لعد�د و�لعر�س �لعادل لهذه �لبيانات �ملالية وفقا ملعايري �عد�د �لتقارير �ملالية �لدولية و�لن�شو�س �ل�شارية �ملفعول من �لقانون �لحتادي رقم 8 ل�شنة 1984 )وتعديالته( و�لقانون �لحتادي رقم 10 ل�شنة 
1980 ونظم �لرقابة �لد�خلية �لتي تعتربها �لد�رة �شرورية لإعد�د بيانات مالية خالية من �أية �خطاء جوهرية �شو�ء كان ذلك نتيجة لحتيال �وخطاأ.

م�شوؤولية مدققي �حل�شابات:
 �إن م�شوؤوليتنا هي �إبد�ء �لر�أي حول هذه �لبيانات �ملالية ��شتناد�ً �إىل �أعمال تدقيقنا. لقد مت تدقيقنا وفقاً ملعايري �لتدقيق �لدولية �لتي تتطلب منا �للتز�م باملتطلبات �لأخالقية وتخطيط وتنفيذ  �عمال �لتدقيق للح�شول على تاأكيد�ت 

معقولة بان �لبيانات �ملالية خالية من �أية �خطاء جوهرية.
يت�شمن �لتدقيق �لقيام بالجر�ء�ت للح�شول على �أدلة �لتدقيق حول �ملبالغ و�لف�شاحات �لو�ردة يف �لبيانات �ملالية. �إن �لجر�ء�ت �ملختارة تعتمد على تقدير مدققي �حل�شابات وت�شمل تقييم خماطر �لأخطاء �جلوهرية للبيانات �ملالية 
�شو�ء نتيجة لحتيال �و خطاأ. وعند تقييم هذه �ملخاطر، ي�شع �ملدقق يف �لعتبار نظم �لرقابة �لد�خلية �ملعنية باعد�د وعر�س �لبيانات �ملالية للفروع ب�شورة عادلة لكي يتم ت�شميم �جر�ء�ت تدقيق منا�شبة يف مثل هذه �حلالت، ولكن لي�س 
لغر�س �بد�ء،  ر�أي حول فعالية نظم �لرقابة �لد�خلية للفروع. ويت�شمن �لتدقيق �ي�شا تقييم مدى مالئمة �ل�شيا�شات �ملحا�شبية �ملتبعة ومدى معقولية  �لتقدير�ت �ملحا�شبية �لتي �جرتها �لد�رة وكذلك تقييم �لعر�س �ل�شامل للبيانات 

�ملالية ككل. وباعتقادنا �ن �دلة �لتدقيق �لتي ح�شلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر لنا �لأ�شا�س لإبد�ء ر�أينا حول �لبيانات �ملالية.
�أد�ئها �ملايل وتدفقاتها �لنقدية لل�شنة �ملنتهية يف ذلك �لتاريخ وفقا ملعايري �عد�د �لتقارير  �أن �لبيانات �ملالية تعرب ب�شورة عادلة، من جميع �لنو�حي �جلوهرية، عن �ملركز �ملايل للفروع كما يف 31 دي�شمرب 2013 وعن  �ل��ر�أي: يف ر�أينا 

�ملالية �لدولية.
تقرير حول �ملتطلبات �لقانونية و�لتنظيمية �لأخرى :

 كذلك نوؤكد باأنه يف ر�أينا، �إن �لبيانات �ملالية تت�شمن، من جميع �لنو�حي �جلوهرية، �ملتطلبات �ل�شارية �ملفعول للقانون �لحتادي رقم 8 ل�شنة 1984 )وتعديالته( و�لقانون �لحتادي رقم 10 ل�شنة 1980 ، و�إن �لفروع حتتفظ ب�شجالت 
حما�شبية منتظمة. لقد ح�شلنا على جميع �ملعلومات و�لإي�شاحات �لتي ر�أيناها �شرورية لأغر��س تدقيقنا، وح�شب علمنا و�عتقادنا مل تقع خالل �ل�شنة �أية خمالفات لأحكام �لقانون �لحتادي رقم 8 ل�شنة 1984 )وتعديالته( و�لقانون 

�لحتادي رقم 10 ل�شنة 1980 على وجه قد يكون له تاأثري جوهري على ن�شاط �لفروع �أو مركزها �ملايل.
توقيع : عن �رن�شت ويونغ

�نتوين �و�شوليفان
�شريك 

 رقم �لقيد:687 - 15 يناير 2014
دبي،  �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

2012  2013     
�لف درهم �لف درهم  �إي�شاح     

�ملوجود�ت   
1.123.028  696.176  3 نقدية و�أر�شدة لدى �لبنوك   

2.651  45.996  4 �لود�ئع و�حل�شاب �جلاري مع �لطر�ف ذ�ت �لعالقة  
2.062.892  1.763.136  5 قرو�س و�شلفيات    

28.843  12.006  6 موجود�ت �خرى   
25.285  23.464  7 موجود�ت ثابتة     

3.242.699  2.540.778 �جمايل �ملوجود�ت    
�ملطلوبات وحقوق �ملركز �لرئي�شي  
�ملطلوبات   

1.064.778  778.019  8 م�شتحقات للبنوك   
1.261.806  1.247.087  8 ود�ئع �لعمالء   

508.814  63.559  4 �لقرو�س و�حل�شاب �جلاري مع �لطر�ف ذ�ت �لعالقة   
17.759  1.456  9 �شريبة دخل م�شتحقة �لدفع   
30.256  36.856  10 مطلوبات �خرى   

2.883.413  2.126.977 �جمايل �ملطلوبات     
حقوق �ملركز �لرئي�شي   

  40.000  40.000  11 ر�أ�س �ملال �ملخ�ش�س   
20.000  20.000  12 �لحتياطي �لقانوين    

 131  131 �لحتياطي �لختياري      
  8.077  8.677  7 فائ�س �عادة تقييم �لعقار   
  291.078  344.993 �لرباح غري �ملوزعة      

 359.286  413.801 �جمايل حقوق �ملركز �لرئي�شي   
3.242.699  2.540.778 �جمايل �ملطلوبات وحقوق �ملركز �لرئي�شي   

�ملدير �لعام
15 يناير 2014

2012  2013     
�لف درهم �لف درهم  �إي�شاح     
125.347  99.065  13 �ير�د�ت فو�ئد    

)22.906(  )19.818(  14 م�شاريف  فو�ئد   
102.441  79.247 �شايف �ير�د�ت �لفو�ئد    

26.934  26.964  15 �شايف �ير�د�ت �لر�شوم و�لعمولت  
 3.234  2.765 �شايف �رباح �شرف �لعمالت �لجنبية   
1.734  2.540 �ير�د�ت �خرى    

134.343  111.516 �لير�د�ت �لت�شغيلية    
)28.149(  )26.624( م�شاريف �ملوظفني    
)19.913(  )20.185( �ل�شتهالك و�مل�شاريف �لت�شغيلية �لخرى   
)48.062(  )46.809( �مل�شاريف �ل�شتغيلية    

 86.281  64.707 �لرباح �لت�شغيلية لل�شنة قبل �ملخ�ش�شات   
)71.957(  )4.745(  10.5  حتميل �ملخ�ش�شات        

-  )4.751( �مل�شطوبات    
236  152 ��شرتجاع ديون معدومة م�شطوبة   

14.560  55.363 �لرباح لل�شنة قبل �ل�شريبة   
  )17.733(  )1.448(  9 م�شروف �شريبة �لدخل    

)3.173(  )53.915( �شايف)�خل�شائر(/ �لرباح لل�شنة   

2011  2012     
�لف درهم �لف درهم  �إي�شاح     

)3.173(  53.915 �شايف �لرباح /)�خل�شائر(/لل�شنة      
�لير�د�ت �ل�شاملة �لخرى

بنود لن يتم �عادة ت�شنيفها �ىل بيان �لير�د�ت
300  600  7  �عادة تقييم �لر�س ملك حر  
300  600 �لير�د�ت �ل�شاملة �لخرى لل�شنة    

)2.873(  54.515 �جمايل �لير�د�ت/ )�مل�شاريف(�ل�شاملة لل�شنة   

�لأرباح فائ�س �إعادة  �لحتياطي  �لحتياطي  ر��س �ملال    
�ملجموع غري �ملوزعة  تقييم �لعقار  �لختياري  �لقانوين  �ملخ�ش�س    

�لف درهم �لف درهم  �لف درهم  �لف درهم  �لف درهم  �لف درهم    
362.159  294.251  7.777  131  20.000  40.000 �لر�شيد يف 1 يناير 2012  
)3.173(  )3.173(  -  -  -  - �شايف �لربح لل�شنة  

300  -  300  -  -  - �مل�شاريف �ل�شاملة �لخرى لل�شنة 
)2.873(  )3.173(  300  -  -  - �جمايل �لير�د�ت/ )�مل�شروفات( �ل�شاملة لل�شنة 
359.286  291.078  8.077  131  20.000  40.000 �لر�شيد كما يف 31 دي�شمرب 2012 

53.915  53.915  -  -  -  - �شايف �لرباح لل�شنة  
600  -  600  -  -  - �لإير�د�ت �ل�شاملة �لخرى لل�شنة 

54.515  53.915  600  -  -  - �جمايل �لير�د�ت �ل�شاملة لل�شنة 
413.801  344.993  8.677  131  20.000  40.000 �لر�شيد يف 31 دي�شمرب 2013 

2012  2013     
�لف درهم �لف درهم  �إي�شاح     

�لن�شطة �لت�شغيلية
14.560  55.363 �لرباح قبل �حت�شاب �ل�شريبة   

�لتعديالت للبنود �لتالية:       
2.618  2.493 �ل�شتهالك    

71.957  4.745  �ملحمل للمخ�ش�شات      
-  4.751  10-5 �مل�شطوبات   

89.135  67.352 �لرباح �لت�شغيلية قبل �لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�شغيلية    
�لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�شغيلية:

)100.237(  )43.345( �لود�ئع و�حل�شاب �جلاري  لدى �لطر�ف ذ�ت �لعالقة     
)825.144(  315.867 ود�ئع لدى �لبنوك ت�شتحق يف �ل�شل بعد �كر من 30 يوما  

)39.211(  290.260 �لقرو�س و�ل�شلفيات      
)8.053(  16.837 �ملوجود�ت �لخرى       

)489.112(  )14.719( ود�ئع �لعمالء    
)120.037(  )445.255( �لقرو�س و�حل�شابات �جلاري من �لطر�ف ذ�ت �لعالقة   

858.141  )172.170( م�شتحقات للبنوك ت�شتحق يف �ل�شل بعد �كر من 30 يوما  
)8.111(  6.600 �ملطلوبات �لخرى    

)442.155(  21.427 �لتدفقات �لنقدية )�مل�شتخدم يف( �لعمليات   
)20.716(  )17.751(  9 �شريبة �لدخل �ملدفوعة   

)462.871(  3.676 �شايف �لتدفقات �لنقدية من ) �مل�شتخدمة يف( �لن�شطة �لت�شغيلية  
�لن�شطة �ل�شتثمارية 

)203(  )72 ( �شر�ء موجود�ت ثابتة    
)203(   )72 ( �شايف �لتدفقات �لنقدية �مل�شتخدمة يف �لن�شطة �ل�شتثمارية  

)463.074(  3.604  �شايف �لزيادة /)�لنق�س( يف �لنقدية و�شبه �لنقدية  
553.051  89.977 �لنقدية و�شبه �لنقدية يف 1 يناير   

89.977  93.581 �لنقدية و�شبه �لنقدية يف 31 دي�شمرب   
تتاألف �لنقدية و�شبه �لنقدية من:

180.965  174.815 نقدية و�ر�شدة لدى �مل�شرف �ملركزي لدولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة ت�شتحق يف �ل�شل خالل 30 يوما �أو �قل 
115.649  10.814 �لود�ئع و�حل�شاب �جلاري لدى �لبنوك ت�شتحق يف �ل�شل خالل 30 يوما �أو �قل  

)206.637 (  )92.048 ( م�شتحقات للبنوك ت�شتحق يف �ل�شل خالل 30 يوما �أو �قل   
89.977  93.581     

�ن �لفو�ئد �ملقبو�شة يف عام  2013 بلغت 116.881 �لف درهم )125.474:2012 �لف درهم( و�ما �لفو�ئد �ملدفوعة يف عام 2013 فقد بلغت 20.042 �لف درهم )2012- 25.359 �لف درهم(

1- �لأن�شطة :   �ن �لبيانات �ملالية للبنك �لهلي �لكويتي �س.م.ك - فروع �لمار�ت �لعربية �ملتحدة )�لفروع( تتعلق باأن�شطة فرع �بوظبي وفرع دبي للبنك �لهلي �لكويتي �س .م.ك )�ملركز �لرئي�شي �و �لبنك( وهو �شركة م�شاهمة عامة 
موؤ�ش�شة يف �لكويت بتاريخ 23 مايو 1967 وم�شجلة كبنك لدى �مل�شرف �ملركزي �لكويتي.

تعمل �لفروع مبوجب تر�خي�س منف�شلة �شادرة عن �مل�شرف �ملركزي لالمار�ت �لعربية �ملتحدة وتقوم بالن�شطة �مل�شرفية
�ن �لعناوين �مل�شجلة للفروع و�ملركز �لرئي�شي هي كما يلي:

�ملتحدة. �لعربية  �لمار�ت   ، دبي   ، �ل�شديق  �بوبكر  �شارع  �س.ب:1719   - دبي  • فرع 
�ملتحدة. �لعربية  �لمار�ت   ، �بوظبي  �س.ب:7941   - �بوطبي  • فرع 

�لكويت.  �لكويت،  مدينة   ، �ل�شفاة    ،1387 ب  -�س  �لرئي�شي  • �ملركز 
تعك�س هذه �لبيان��ات �ملالية �أن�شطة فرعي دبي و�أبوظبي فقط ول ت�شمل جم��يع معامالت وموج��ود�ت ومطل��وبات �ملركز �لرئي�شي و�لفروع �لأخرى للمركز �لرئي�شي خارج �لمار�ت �لعربية �ملتحدة . نظر�ً لأن ر�أ�س مال �لفروع ل يتاجر 

به للعموم ، مل يتم �إعد�د حتليل قطاعي.
2 �ل�شيا�شات �ملحا�شبية �لهامة:

�أ�ش�س �إعد�د �لبيانات �ملالية: يتم �عد�د �لبيانات �ملالية للفروع وفقا ملعايري �عد�د �لتقارير �ملالية �لدولية و�لتف�شري�ت �ل�شادرة عن جلنة تف�شري�ت �لتقارير �ملالية �لدولية �ل�شادرة عن جمل�س �ملعايري �ملحا�شبية �لدولية ومتطلبات �لقو�نني 
�ل�شارية �ملفعول يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.  

 يتم �عد�د �لبيانات �ملالية وفقا ملبد�أ �لتكلفة �لتاريخية با�شتثناء �لر��شي ملك حر و�لدوت �ملالية �مل�شتقة �لتي يتم قيا�شها بالقيمة �لعادلة. 
مت عر�س �لبيانات �ملالية بدرهم �لمار�ت �لعربية �ملتحدة باعتباره �لعملة �مل�شخدمة لدى �لفروع ويجري تقريب جميع �لقيم �ىل �قرب �لف درهم �ل �ذ� ��شري لغري ذلك.

�لتغري�ت يف �ل�شيا�شات �ملحا�شبية:  �إن �ل�شيا�شات �ملحا�شبية �ملتبعة مماثلة لتلك �مل�شتخدمة يف �ل�شنة �ملالية �ل�شابقة با�شتثناء معايري �عد�د �لتقارير �ملالية �لدولية �جلديدة / �ملعدلة.
�ملعيار �ملحا�شبي �لدويل رقم 1 - عر�س �لبيانات �ملالية

تقوم �لتعديالت على �ملعيار �ملحا�شبي �لدويل رقم 1 بتغيري طريقة جتميع �لبنود �ملعرو�شه �شمن �لير�د�ت �ل�شاملة �لأخرى . �إن �لبنود �لتي ميكن �عادة ت�شنيفها )�أو �أعادة تدويرها( �ىل �لأرباح �و �خل�شائر يف وقت ما م�شتقبال )على �شبيل �ملثال 
، عند �ل�شتبعاد �أو �ل�شد�د( �شيتم عر�شها ب�شورة منف�شله عن �لبنود �لتي لن يتم �إعادة ت�شنيفها �أبد� . �دى هذ� �لتعديل �ىل تغيري�ت يف عر�س بنود �لير�د�ت �ل�شاملة �لخرى.

معيار �عد�د �لتقارير �ملالية �لدولية رقم 13 - قيا�س �لقيمة �لعادلة
�ن هذ� �ملعيار يحل مكان �لتوجية بخ�شو�س قيا�س �لقيمة �لعادلة �ملوجوده �شمن معايري �عد�د �لتقارير �ملالية �لدولية �حلالية  يف معيار و�حد يعرف معيار �عد�د �لتقارير �ملالية �لدولية رقم 13 �لقيمة �لعادلة ويقدم �لتوجية حول كيفية حتديد 

�لقيمة �لعادلة وي�شتلزم �ف�شاحات حول قيا�س �لقيمة �لعادلة ومع ذلك فان معيار �عد�د �لتقارير �ملالية �لدولية رقم 13 ل يغري من �ملتطلبات بخ�شو�س �ية بنود ينبغي قيا�شها �و �لف�شاح عنها بالقيمة �لعادلة.
�ن تطبيق ميعار �عد�د �لتقارير �ملالية �لدولية رقم 13 مل يوؤثر جوهريا على قيا�س �لقيمة �لعادلة للفروع �ن �ف�شاحات ��شافية عند �لقت�شاء يتم عر�شها يف �لي�شاحات �لفردية �ملتعلقة باملوجود�ت و�ملطلوبات �ملقا�شة بالقيمة �لعادلة.

�ملخ�ش�شات:يتم تثبيت �ملخ�ش�شات عند وجود �لتز�م حايل )قانوين �و فعلي( على �لفروع نتيجة حدث �شابق وتكون تكاليف �شد�د �للتز�م حمتملة وقابلة للتحديد ب�شورة معقولة.
مكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني

بخ�شو�س �ملوظفني �ملو�طنني تقدم �لفروع م�شاهمات يف �شندوق تقاعد مت تاأ�شي�شة من قبل �لهيئة �لعامة للمعا�شات و�لتاأمينات �لجتماعية وحتت�شب كن�شبة من رو�تب �ملوظفني تقت�شر �لتز�مات �لفروع على تلك �مل�شاهمات و�لتي حتمل 
للم�شاريف عند ��شتحقاقها .

تقدم �لفروع مكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني �لخرين. ت�شتند �ملبالغ �مل�شتحقة �لدفع عن هذه �ملز�يا عادة على طول مدة خدمة �ملوظفني و�متام �حلد �لدنى من فرتة �خلدمة يوؤخذ خم�ش�س للتكاليف �ملتوقعه لهذه �ملز�يا على مدى فرتة �خلدمة ول 
يقل عن �للتز�م �لناجت ح�شب قانون �لعمل وقانون و�ملعا�شات و�لتاأمينات �لجتماعية يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�لعمالت �لجنبية
ت�شجل �ملعامالت �لتي تتم بالعمالت �لجنبية ح�شب ��شعار �ل�شرف �ل�شائدة بتاريخ ��شتحقاق �ملعامالت كما حتول �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ملالية �لقائمة �مل�شجلة بالعمالت �لجنبية يف نهاية �ل�شنة �ىل �لدرهم ح�شب ��شعار �ل�شرف �ل�شائدة بتاريخ 

�عد�د �لتقارير �ملالية ويتم تقدمي عقود �شرف �لعمالت �لجنبية �لجلة ح�شب �شعر �ل�شرف �لجل �ل�شائد بتاريخ �عد�د �لتقارير �ملالية تدرج �ية �رباح �و خ�شائر ناجتة عن عمليات �لتحويل يف بيان �لير�د�ت.
قيا�س �لقيمة �لعادلة

بخ�شو�س �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ملدرجة بالقيمة �لعادلة تقوم �لفروع بقيا�س �لقيمة �لعادلة بتاريخ كل تقرير مايل �ن �لقيمة �لعادلة هي �ملبلغ �لذي �شيتم ��شتالمه لبيع �حد �ل�شول �و دفعه لتحويل �لتز�م يف معاملة منظمة بني �مل�شاركني 
يف �ل�شوق بتاريخ �لقيا�س.

ي�شتند قيا�س �لقيمة �لعادلة �ىل �لفرت��شات بان �ملعاملة لبيع �ل�شل �و لتحويل �للتز�م حتدث �إما:
�أ  ، �أو لالألتز�م  • يف �ل�شوق �لرئي�شي لالأ�شل 

• يف غياب �ل�شوق �لرئي�شي يف �ل�شوق �لكر تف�شيال لالأ�شل �أو لاللتز�م
�إن �ل�شوق �لرئي�شي �و �لكر تف�شيال يجب �ن يكون يف متناول �لفروع يتم قيا�س �لقيمة �لعادلة لالأ�شل �و �للتز�م با�شتخد�م �لفرت��شات �لتي �شوف ي�شتخدمها �مل�شاركني يف �ل�شوق عند ت�شعري �ل�شل �و �للتز�م على �فرت��س �ن �مل�شاركني يف 

�ل�شوق يت�شرفون على ��شا�س م�شلحتهم �لقت�شادية.
�ن قيا�س �لقيمة �لعادلة لالدو�ت غري �ملالية )�دو�ت غري �لدو�ت �ملالية( ياأخذ بعني �لعتبار قدرة �مل�شارك يف �ل�شوق على توليد مز�يا �قت�شادية با�شتخد�م �ل�شل باأعلى و�أف�شل ��شتخد�م لها �و عن طريق بيعها �ىل م�شارك �خر يف �ل�شوق �لذي 

�شوف ي�شتخدم �ل�شل باأعلى و�أف�شل ��شتخد�م لها.
ت�شتخدم �لفروع ��شاليب �لتقييم ح�شب �لظروف وحيث تتوفر �لبيانات �لكافية لها لقيا�س �لقيمة �لعادلة لزيادة ��شتخد�م �ملدخالت �مللحوظة ذ�ت �لعالقة و�لتقليل من ��شتخد�م �ملدخالت غري �مللحوظة.

قيا�س �لقيمة �لعادلة
�ن �لقيمة �لعادلة لالدو�ت �ملالية �لتي يتم �ملتاجرة بها يف �ل�شو�ق �لن�شطة ت�شتند على ��شعار �لقفال للعطاء�ت بخ�شو�س جميع �لدو�ت �ملالية �لخرى مبا يف ذلك �لدو�ت �لتي ��شبح �ل�شوق لها غري ن�شط يتم حتديد �لقيمة �لعادلة با�شتخد�م 
��شاليب �لتقييم �ملنا�شبة �ن ��شاليب �لتقييم ت�شمل �لقيمة �لعادلة �مل�شتقة من �ملعامالت �لعادية باملقارنة مع �دو�ت م�شابهة حيث توجد �أ�شعار �ل�شوق �مللحوظة �و طريقة �لتدفقات �لنقدية �ملخ�شومة �و ��شاليب �لتقييم �لخرى ذ�ت �لعالقة 

�مل�شتخدمة عادة من قبل �مل�شاركني يف �ل�شوق بخ�شو�س �ل�شتثمار�ت يف �دو�ت حقوق �مللكية حيث ل ميكن حتديد تقدير معقول للقيمة �لعادلة يتم �در�ج �ل�شتثمار�ت بالتكلفة.
�لحكام

�شمن �شياق عملية تطبيق �ل�شيا�شات �ملحا�شبية للفروع ��شدرت �لد�رة �لأحكام �لتالية ، عالوة على تلك �ملتعلقة بالتقدير�ت �لتي لها �كرب تاأثري جوهري على �ملبالغ �ملثبتة يف �ملعلومات �ملالية:
�ل�شيولة

تقوم �لفروع باد�رة �ل�شيولة �ملتوفرة لديها وذلك باملحافظة على معدل كايف من �شايف �ملوجود�ت �ل�شائلة للتز�مات �لعمالء �لتي يتم بيانها يف جدول يف �ف�شاحات خماطر �ل�شيولة يف �لي�شاح رقم 19 ي�شتلزم �جلدول �تخاذ �لحكام بخ�شو�س 
ما �ذ� كان يتوجب �عتبار �ل�شول �شائلة.

3- �لنقدية و�لر�شدة لدى �لبنوك
2012  2013     

�لف درهم �لف درهم      
5.830  7.682 �لنقد يف �ل�شندوق    

12.190  10.814 ح�شابات جارية لدى �لبنوك �لخرى   
929.873  510.547 ود�ئع لدى �لبنوك    

�ر�شدة لدى �مل�شرف �ملركزي لدولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة:
121.603  85.161 -ح�شابات جارية    

53.532  81.972 -متطلبات �لحتياطي �لنقدي   
1.123.028  696.176     
)826.414(  )510.547( �لود�ئع لدى �لبنوك �لتي ت�شتحق يف �لأ�شل بعد �أكر من 30 يوماً  

296.614  185.629     
 �ن �لحتياطي �لنقدي �لذي يحفظ بالدرهم �لمار�تي و�لدولر �لمريكي يتم حتديده على ��شا�س �شهري وفقاً لتوجيهات �مل�شرف �ملركزي لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ول ميكن �شحبه بدون مو�فقته . 

4- �ملعامالت مع �لطر�ف ذ�ت �لعالقة :  متثل �لطر�ف ذ�ت عالقة �ملركز �لرئي�شي و�أع�شاء جمل�س �د�رة �ملركز �لرئي�شي و�مل�شاهمني �لرئي�شيني للمركز �لرئي�شي وموظفي �لد�رة �لعليا للمركز �لرئي�شي و�لفروع و�ملعامالت مع 
�لفر�د �ملقربني من عائالتهم و�ل�شركات �لتي حتت �لرقابة �و �لرقابة �مل�شرتكة �أو �لتي تتاأثر ب�شكل جوهري بتلك �لأطر�ف . توؤخذ مو�فقة �إد�رة �ملركز �لرئي�شي على �ل�شروط �ملتعلقة بهذه �ملعامالت.

 �ن �لأر�شده يف نهاية �ل�شنة بخ�شو�س �لأطر�ف ذ�ت عالقة �لتي تنتج �أثناء �شري �لأعمال �لعادية �درجت يف بيان �ملركز �ملايل كما يلي :
2012  2013     

�لف درهم �لف درهم      
�لود�ئع و�حل�شاب �جلاري لدى �لطر�ف ذ�ت عالقة 

2.651  9.266 �حل�شاب �جلاري لدى �ملركز �لرئي�شي   
-  36.730 ود�ئع لأجل مع �ملركز �لرئي�شي   

2.651  45.996     
�لقرو�س من و�حل�شاب �جلاري �مل�شتحق لالأطر�ف ذ�ت عالقة

398.624  8.464 �لقرو�س من �ملركز �لرئي�شي   
110.190  55.095 قرو�س معاونة من �ملركز �لرئي�شي   
508.814  63.559     

م�شتحقات لع�شاء جمل�س �لد�رة  
1.120  725 ود�ئع )مدرجة �شمن ود�ئع �لعمالء(   

 ت�شمل �لقرو�س من �ملركز �لرئي�شي على ود�ئع مببلغ ل �شئ )31 دي�شمرب 2012 - ود�ئع مببلغ 392 مليون درهم( 
�إن �لقرو�س �ملعاونه من �ملركز �لرئي�شي كانت كالتايل:

�شنوياً(  �أ�شا�س  نقطة   70 ز�ئد  �أ�شهر   6 �أو   3 ملدة  يبور  ل  ح�شب   -  2012 دي�شمرب   31( �شنويا  ��شا�س  نقطة   70 ز�ئد  ��شهر   6 �أو   3 ملدة  ليبور  ح�شب  بفائدة   2009 مار�س   24 بتاريخ  عليه  �حل�شول  مت  �مريكي  دولر  مليون   15 • مبلغ 
ي�شتحق يف 30 مار�س 2019 ويتم ت�شديده دفعة و�حدة.

�ن معامالت �لطر�ف ذ�ت عالقة �لتي تنتج �أثناء �شري �لأعمال �لعادية �ملدرجة يف بيان �لإير�د�ت هي كالتايل:
2012  2013     

�لف درهم �ألف درهم      
�لطر�ف ذ�ت عالقة 

286  45 �ير�د�ت فو�ئد     
6.626  3.688 م�شاريف فو�ئد     
8.821  9.089 �أتعاب �لإد�رة )مدرجة يف �مل�شاريف �لت�شغيلية �لأخرى(   

�أن تفا�شيل تعوي�شات موظفي �لإد�رة �لعليا لدى �لفروع هي كالتايل:
2012  2013     

�لف درهم �لف درهم      
3.681  2.572 رو�تب ومز�يا �أخرى    

206  153 مكافاأة نهاية �خلدمة    
3.887  2.725     

5 - �لقرو�س و�ل�شلفيات
تتكون حمفظة �لقرو�س و�ل�شلفيات مما يلي:

)�أ( ح�شب �لنوع:
2012  2013     

�لف درهم �لف درهم       
254.836  192.376 �ل�شحوبات على �ملك�شوف    

1.617.107  1.108.335 �لقرو�س    
306.480  454.212 �لقرو�س مقابل �ي�شالت �أمانة   

23.504  28.394 كمبيالت خم�شومة    
2.201.927  1.783.317 �جمايل �لقرو�س و�ل�شلفيات   
)139.035(  )20.181( ناق�شا: خم�ش�س �لنخفا�س يف �لقيمة )�أنظر �إي�شاح 5)ه���((  
2.062.892  1.763.136 �شايف �لقرو�س و�ل�شلفيات    

)ب( ح�شب �لقطاع �لقت�شادي:
2012  2013     

�لف درهم �لف درهم       
676.924  762.484 جتارة    
625.377  219.928 �إن�شاء�ت وعقار�ت    
150.303  215.301 �شناعية    
193.963  242.381 موؤ�ش�شات مالية    
550.664  339.282 تعدين وخدمات �أخرى    

4.696  3.941 قرو�س �شخ�شية    
2.201.927  1.783.317     

)جـــ( ح�شب �ملنطقة �جلغر�فية:
2012  2013     

�لف درهم �لف درهم       
1.981.137  1.574.282 د�خل دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة   

220.790  209.035 �أخرى    
2.201.927  1.783.317     

2012  2013     
�لف درهم �لف درهم       

)د( ح�شب �لعملة
1.115.439  770.710 درهم �لمار�ت �لعربية �ملتحدة   
1.086.488  1.012.607 �لدولر �لأمريكي    
2.201.927  1.783.317     

ميثل خم�شة عمالء ن�شبة 40% من �إجمايل حمفظة �لقرو�س و�ل�شلفيات كما يف 31 دي�شمرب 2013 )2012 - %58(
7- �ملوجود�ت �لثابتة:خالل �ل�شنة ، قام فرع دبي باإعادة تقييم �لأر�س ملك حر لديه مببلغ 16.500 �ألف درهم )2012 - 15.900 �ألف درهم( . نتيجة لذلك ، فاإن �لزيادة مببلغ 600 �ألف درهم �أدرجت �شمن �لإير�د�ت �ل�شاملة �لأخرى.

مت تقييم �لأر�س ملك حر وفقاً لأحد �لتقييمني �لذين مت �حل�شول عليهما من مقيمني م�شتقلني ذو خربة ومعرفة ب�شوق �لعقار�ت يف دبي �أيهما �أقل . يتم حتديد �لقيمة �لعادلة بالرجوع �إىل ��شعار �ل�شوق �لن�شط �ملعدلة باأي �ختالفات يف 
�لطبيعة �و �ملوقع �و �لو�شع للعقار �ملحدد يف حال مت قيا�س �لأر�س ملك حر باإ�شتخد�م منوذج �لتكلفة ، فاإن �ملبلغ �ملدرج كما يف 31 دي�شمرب 2013 �شيكون 7.823 �ألف درهم )2012 - 7.823 �لف درهم(.

8 - م�شتحقات للبنوك وود�ئع �لعمالء
2012  2013     

�لف درهم �لف درهم       
م�شتحقات للبنوك     

55  223 ود�ئع حتت �لطلب     
1.064.723  777.796 ود�ئع لأجل    
1.064.778  778.019 م�شتحقا للبنوك وفقاً لبيان �ملركز �ملايل   
)858.141(  )685.971( ناق�شاً: م�شتحقات للبنوك ت�شتحق يف �لأ�شل خالل فرتة �أكر من 30 يوماً  

206.637  92.048 م�شتحقات للبنوك وفقا لبيان �لتدفقات �لنقدية   
ود�ئع �لعمالء

ح�شب �لنوع    
446.736  479.111 ود�ئع حتت �لطلب    
815.070  767.976 ود�ئع لأجل    

1.261.806  1.247.087     
ح�شب �لعلمة

797.708  747.029 درهم �لمار�ت �لعربية �ملتحدة   
368.692  362.746 �لدولر �لأمريكي    

95.406  137.312 �خرى    
1.261.806  1.247.087     

ميثل خم�شة عمالء ن�شبة 59% من �إجمايل ود�ئع �لعمالء يف 31 دي�شمرب 2013 )31 دي�شمرب 2012 - %58(
20- �إد�رة ر�أ�س �ملال

ر�أ�س �ملال �ملنظم
يقوم �مل�شرف �ملركزي لدولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة بو�شع ومر�قبة متطلبات ر�أ�س �ملال للفروع.

قام �مل�شرف �ملركزي لدولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة باتباع �تفاقية بازل 2 نظام ر�أ�س �ملال من تاريخ 17 نوفمرب 2009 تقوم �لفروع باحت�شاب ن�شبة كفاية ر�أ�س �ملال لديها مبا يتما�شى مع �لر�شاد�ت �ل�شادرة عن �مل�شرف �ملركزي لدولة 
�لمار�ت �لعربية �ملتحدة �ن �حلد �لدنى لن�شبة ر�أ�س �ملال �لتي مت حتديدها من قبل �مل�شرف �ملركزي لدولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة هو 12% من معدل �ملوزون لالأ�شول �ملعر�شة للمخاطر )RWA( يف جميع �لوقات ويتم �حت�شابها 

وفقا لالر�شاد�ت �ل�شادرة من قبلهم.
مت حتليل تنظيم ر�أ�س مال �لفروع من خالل �شقني:

وجدت. �ن  �مللمو�شة  غري  و�ملوجود�ت  �ل�شهرة  �قتطاع  بعد  �ملوزعة  غري  و�لرباح  �لقانوين  �لحتياطي  �ملحدد  �ملال  ر�أ�س  تي�شمن  و�لذي  �ملال  ر�أ�س  من  �لول  • �ل�شق 
�ملوؤهلة. �مل�شاندة  �ملطلوبات  يت�شمن  و�لذي  �ملال  ر�أ�س  من  �لثاين  • �ل�شق 

�شمح �مل�شرف �ملركزي لدولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة للفروع بان تدرج فائ�س �عادة تقييم �لعقار�ت حتت �ل�شق �لثاين لر�أ�س �ملال حتى ن�شبة 45% من فائ�س �لقيمة �ل�شوقية للموجود�ت �لتي �عيد تقييمها بح�شب �لقيمة �لدفرتية.
تخ�شي�س ر�أ�س �ملال:تعتمد عملية  تخ�شي�س ر�أ�س �ملال بني عمليات و�ن�شطة معينة �ىل حد كبري على �ل�شتفادة �لق�شوى من �لعو�ئد �ملتحققة على ر�أ�س �ملال �ملخ�ش�س �ن حجم ر�أ�س �ملال �ملخ�ش�س لكل عملية �و ن�شاط يعتمد ب�شكل 
��شا�شي على ر�أ�س �ملال �ملطلوب من قبل �جلهات �لتنظيمية �ن عملية تخ�شي�س ر�أ�س �ملال لعمليات و�ن�شطة حمدده جتري ب�شكل م�شتقل عن تلك �جلهات �لقائمة على هذه �لعمليات و�لتي تتم من خالل د�ئرة �لت�شهيالت �لئتمانية و�د�رة 

�ملخاطر وتخ�شع للمر�جعة عن طريق جلنة �ملوجود�ت ح�شبما يكون مالئما.
بالرغم من �ن زيادة �لعائد لق�شى حد ممكن على ر�أ�س �ملال �ملعدل �ملخاطر هي �ل�شا�س �لرئي�شي �لذي ي�شتخدم يف حتديد كيفية تخ�شي�س ر�أ�س �ملال �شمن �لفروع لعمليات و�ن�شطة معينة �ل �نه لي�س �ل�شا�س �لوحيد �مل�شتخدم يف 
�شنع �لقر�ر. يتم �لخذ يف �لعتبار �ي�شاً �لتن�شيق مع �لعمليات و�لن�شطة �لخرى وتوفر م�شادر �لإد�رة و�مل�شادر �لخرى وتو�فق �لن�شاط مع �لأهد�ف �ل�شرت�تيجية للفروع على �ملدى �لبعيد . تتم مر�جعة �شيا�شات �لفروع بخ�شو�س 

�د�رة ر�أ�س �ملال وتخ�شي�شة بانتظام.

تقرير مدققي �حل�شابات �مل�شتقلني �ىل �ل�شادة �أع�شاء جمل�س �إد�رة �لبنك �لأهلي �لكويتي �س.م.ك

بيان �لتغري�ت يف حقوق �مللكية لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمري 2013

�ي�شاحات حول �لبيانات �ملالية يف  31 دي�شمرب 2013

بيان �لتدفقات �لنقدية لل�شنة �ملنتهية يف  31 دي�شمرب 2013

بيان �لإير�د�ت �ل�شاملة لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2013

بيان �ملركز �ملايل يف 31 دي�شمرب 2013

بيان �لإير�د�ت لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2013
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�أخبار �ل�ساعة: روؤية تنموية �إمار�تية تتمحور حول �لإن�سان
•• اأبوظبي-وام:

قالت ن�شرة �أخبار�ل�شاعة �إن �لنموذج �لتنموي �لإمار�تي يقوم على �أ�ش�س 
و�لعاملي  �لإقليمي  �مل�شتويني  على  وري��ادت��ه  متيزه  �شنعت  ع��دة  وم��ب��ادئ 
نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �شمو  �أول  �لفريق  �أ�شار  وقد 
�لجتماع  تروؤ�شه  خ��الل  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
موؤخر�  �جل��دي��دة  بت�شكيلته  �أبوظبي  لإم���ارة  �لتنفيذي  للمجل�س  �لأول 
�إىل جانبني من جو�نب هذ� �لنموذج ميثالن مدخال �أ�شا�شيا لأي تنمية 
حقيقية يف �أي بلد يف �لعامل. وحتت عنو�ن روؤية تنموية �إمار�تية تتمحور 
�أن دولة  �شموه هو  �أك��ده  �لذي  �لأول  �أن �جلانب  �أو�شحت  �لإن�شان  حول 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  قيادة  حتت  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 

بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  �إليه  �أ�شار  �ل��ذي  �لثاين  �جلانب  �أن 
ز�يد �آل نهيان هو �أن �لقيادة �حلكيمة يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
تويل �إهتماما كبري� جليل �ل�شباب �ملت�شلح بالعلم و�ملعرفة و�ملهار�ت �لتي 
ثم  وم��ن  م�شرق  م�شتقبل  وبناء  �لتحديات  خمتلف  مو�جهة  من  متكنه 
�إ�شهاما كبري�  فاإن ما يتم بناوؤه وتطويره من م�شروعات تنموية ي�شهم 
يف متهيد �لطريق لل�شباب ملمار�شة دوره بفعالية . و�أكدت �أخبار �ل�شاعة 
�أحد  هو  �لإمار�تية  �لتنموية  �لروؤية  يف  لل�شباب  �ملحوري  �ملوقع  هذ�  �أن 
�شناع  فاإنهم  �حلا�شر  عماد  هم  مثلما  �ل�شباب  لأن  جناحها  �أ�شباب  �أه��م 
�مل�شتقبل ولذلك فاإن متكينهم وتهيئة �لظروف �لتي تتيح لهم �مل�شاركة 
�حلكيمة.. لقيادتنا  ك��ربى  �أول��وي��ة  ميثل  �لتنموية  �مل�شرية  يف  بفعالية 

لفتة �إىل �أن �لإمار�ت تقدم جتربة جديرة بالدر��شة و�لهتمام يف جمال 

ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة - حفظه �هلل - ت�شتهدف يف روؤيتها �لتنموية 
�لإن�����ش��ان �لإم���ار�ت���ي �ن��ط��الق��ا م��ن �إمي���ان ر����ش��خ ب��اأن��ه �ل���روة و�لركيزة 
�لتي  �لن�شرة  ونوهت   . م�شتقبلية  تنموية  خطط  �أي  لنجاح  �لأ�شا�شية 
هذ�  يف  �ل�شرت�تيجية  و�ل��ب��ح��وث  للدر��شات  �لإم����ار�ت  مركز  ي�شدرها 
�ل�شياق باأن �لإمار�ت تقع �شمن فئة �لتنمية �لب�شرية �ملرتفعة جد� وفقا 
لتقرير �لتنمية �لب�شرية �ل�شنوي �لذي ي�شدره �لربنامج �لإمنائي �لتابع 
ملنظمة �لأمم �ملتحدة كما جاءت �لإمار�ت يف �ملركز �لأول عربيا و�لر�بع 
منظمة  عن  �ل�شادر   2013 �لعاملي  �ل�شعادة  لتقرير  وفقا  عامليا  ع�شر 
�لأمم �ملتحدة وتنعم مب�شتويات عاملية يف جمال �لبنية �لتحتية و�لتعليم 
بالإن�شان  تتعلق  �لتي  �ملجالت  من  وغريها  و�لبيئة  و�لإ�شكان  و�ل�شحة 
وحت�شني نوعية حياته �شمن منظومة تنموية �شاملة وم�شتد�مة . وبينت 

�لتعامل مع �ل�شباب و�ل�شتثمار فيهم وتوجيه طاقاتهم ملا يخدم �لوطن 
توجهات  مع  وفاعلية  باإيجابية  يتفاعل  جانبه  من  �لإم��ار�ت��ي  و�ل�شباب 
�نتمائه  ع��ن  �لوطني  للعمل  م��وق��ع  �أي  وق��ت ويف  ك��ل  وي��ع��رب يف  �ل��ق��ي��ادة 
�لعميق لبلده وولئه �ملطلق لقيادته وتطلعه بثقة وتفاوؤل نحو �مل�شتقبل 
و�أ�شارت يف ختام مقالها �لفتتاحي �إىل �أن هذ� ما �أكده بجالء ��شتطالع 
�شركة �أ�شد�ء بري�شون مار�شتيلر �ل�شنوي �ل�شاد�س لر�أي �ل�شباب �لعربي 
�إب��ري��ل �جل���اري و�أج��رت��ه �شركة  �ل��ذي ���ش��درت نتائجه ي��وم �ل�شاد�س م��ن 
�ل�شتطالعات �لعاملية بني �شوين �آند بريلند حيث ك�شف �أن �شباب دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة جاوؤو� يف �ملرتبة �لأوىل بني �ل�شباب �لعربي من 
حيث �لتفاوؤل ب�شاأن م�شتقبل بلدهم وهو �ل�شتطالع نف�شه �لذي بني �أن 

�لإمار�ت هي بلد �لإقامة �لأول �ملف�شل يف �لعامل لدى �ل�شباب �لعربي.

حاكم �أم �لقيوين ي�ستقبل حمد �ل�سرقي

مبا يزيد على 150 فعالية تر�ثية وم�شاركة �جلهات �ملحلية و�لحتادية:

مر�كز وز�رة �لثقافة تختتم فعالياتها باليوم �لعاملي للر�ث

•• اأم القيوين-وام:

�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ملعال  ر��شد  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
حاكم �أم �لقيوين يف ق�شر �شموه �م�س..�أخاه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن 
�شمو  بح�شور  �لفجرية..وذلك  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ل�شرقي  حممد 
�أم �لقيوين. ح�شر �للقاء.. �ل�شيخ ر��شد بن �شعود بن ر��شد �ملعال ويل عهد 

رئي�س  �ملعال  ر��شد  بن  خالد  و�ل�شيخ  �ملعال  �أحمد  بن  حميد  �ل�شيخ  معايل 
د�ئرة  �ملعال رئي�س  ر��شد  �لقيوين و�ل�شيخ �شيف بن  �أم  �لأم��ريي يف  �لديو�ن 
�ملعال  ر��شد  بن  �شعود  بن  �أحمد  و�ل�شيخ  �لقيوين  �أم  �لقت�شادية يف  �لتنمية 
نائب رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �أم �لقيوين و�ملهند�س �ل�شيخ �أحمد بن 
خالد �ملعال رئي�س د�ئرة �لتخطيط و�مل�شاحة يف �أم �لقيوين و�ل�شيخ �لدكتور 
و�لإعالم  للثقافة  �لفجرية  هيئة  رئي�س  �ل�شرقى  حممد  بن  حمد  بن  ر��شد 
و�ل�شيخ ماجد بن �شعود بن ر��شد �ملعال و�ل�شيخ مكتوم بن حمد بن حممد 

�ل�شرقى رئي�س �حتاد �لإمار�ت لبناء �لأج�شام وعدد من �ل�شيوخ و�مل�شوؤولني.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�لثقافة  وز�رة  م���ر�ك���ز  �خ��ت��ت��م��ت   
�ملجتمع  وت����ن����م����ي����ة  و�ل�����������ش�����ب�����اب 
�لدولة  �إم����ار�ت  ك��اف��ة  يف  �ملنت�شرة 
�لعاملي،  �ل���رت�ث  بيوم  �إحتفالتها 
ي���زي���د على  ت���ق���دمي م����ا  ح���ي���ث مت 
150 فاعلية يف ثمان مر�كز على 
�لعديد  مب�شاركة  �لدولة  م�شتوى 
و�لحتادية،  �ملحلية  �جل��ه��ات  م��ن 
و��شتمرت  �مل�������د�ر��������س،  وط�������الب 
�أيام، وت�شمنت   5 �لحتفالت ملدة 
�لألعاب �ل�شعبية و�لفنون �ل�شعبية 
و��شتعر��س  �ل�����ش��ع��ب��ي،  و�ل��ط��ب��خ 
�لرت�ثية  و�مل���ه���ن  �حل����رف  ب��ع�����س 
و�لهد�يا  �مل�����ش��اب��ق��ات  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
�مل�شاركة  ع��ل��ى  �ل�����ش��ب��اب  لت�شجيع 
وتعزيز  �ل������رت�ث  ح��م��اي��ة  ب���ه���دف 
قيمته يف نفو�س �لأجيال �جلديدة 
ب��اع��ت��ب��اره �أح���د �أه���م ر�ف���د �لهوية 
بالنتماء  و�لع�����ت�����ز�ز  �ل��وط��ن��ي��ة 

للوطن وقيادته �لر�شيدة.
�لعاملي  باليوم  �لح��ت��ف��ال  وي��ه��دف 
�لثقافة  وز�رة  م��ر�ك��ز  يف  ل��ل��رت�ث 
و�ل�����ش��ب��اب وت��ن��م��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع �إىل 
�لثقايف  �مل�������وروث  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ 
�لوطنية  �لهوية  مقومات  وتعزيز 
�أه������م غايات  �أح������د  و�ل����ت����ي مت���ث���ل 
�أهد�فها  وت���خ���دم  �ل��ث��ق��اف��ة  وز�رة 

�ل�شرت�تيجية.
بالتعاون مع نادي تر�ث �لإمار�ت 

مركز ثقافة �أبو ظبي يحتفل 
بالرت�ث عند كا�شر �لأمو�ج

ع��ل��ى م���دى ي��وم��ني �ح��ت��ف��ل �ملركز 
باأبوظبي  و�ل���ث���ق���ايف  �مل��ج��ت��م��ع��ي 
�لإمار�ت  تر�ث  نادي  مع  بالتعاون 
�لعاملي  �ل��ي��وم  فعاليات  وت�شمنت 
ل�����ل�����رت�ث �ل����ت����ي ن���ظ���م���ه���ا �مل����رك����ز 
م�����ش��اب��ق��ات ت���ر�ث���ي���ة )�مل���ن���دو����س ، 
عر�س  و�إق��ام��ة  �ملا�شي(  حياة  ويف 
ومعر�س  �ل�������ش���ع���ب���ي  �ل���ف���ل���ك���ل���ور 
لإ����ش���د�ر�ت �ل�����وز�رة، وف��ق��رة غناء 
�شعبي وم�شابقات ثقافية وعرو�س 
ل��ل��خ��ي��ال��ة و�ل���ه���ج���ن و�لح���ت���ف���اء 
ب���ال���ع���ر����س �ل����رت�ث����ي �لإم�����ار�ت�����ي، 
و�����ش���ت���دي���و �ل��ت�����ش��وي��ر �ل����رت�ث����ي، 
حيث �شارك يف �لحتفالت طالب 

و��شتمل  ل���ل���رت�ث  �ل��ع��امل��ي  �ل���ي���وم 
�لعميد  �ف��ت��ت��ح��ه  �ل�����ذي  �مل��ع��ر���س 
قائد  نائب  �مل��زروع��ي  �حمد  �شامل 
مبقر  �ل��ق��ي��وي��ن  �أم  ���ش��رط��ة  ع����ام 
�ليدوية  �مل�����ش��غ��ولت  �مل��رك��زع��ل��ى 
�لتي قام باجنازها نزلء �ملوؤ�ش�شات 
�ل�شالحية و�لعقابية يف �شتة من 

�د�ر�ت �ل�شرطة بالدولة .
ير�فقه  �ل��ع��م��ي��د  ����ش���ع���ادة  وت��ف��ق��د 
�أم  مركز  بوع�شيبة مدير  عبد�هلل 
�لقيوين �لثقايف ومدر�ء �ملوؤ�ش�شات 
�حلكومية و�ل�شباط �ملعر�س �لذي 
����ش��ت��م��ل ع��ل��ى �إن���ت���اج �ل���ن���زلء �لتي 
و�عمال  وجم�شمات  �ثاثا  ت�شمنت 
يدوية وحرفية تر�ثية حازت على 
ودقتها  جلودتها  �حل�شور  �عجاب 

وتنوعها .
�لذي  بالهتمام  �حل�����ش��ور  و�أ���ش��اد 
للموؤ�ش�شات  �لعامة  �لد�رة  توليه 
�����ش���ت���غ���الل �وق�����ات  �ل���ع���ق���اب���ي���ة يف 
نزلئها باإك�شابهم مهار�ت تنفعهم 

يف حياتهم .
كما تفقد �لعميد �ملزروعي معر�س 
�لتي  �لنادرة  �ل�شالمية  �لعمالت 
�ملطريي  ج��ا���ش��م  ع��ب��د�هلل  ميلكها 
�ل�شالمية  �مل�������ش���ك���وك���ات  خ���ب���ري 
و�ل��ذي ميلك �أك��ر من 13000 
�لعامل  �أن��ح��اء  خمتلف  م��ن  قطعة 
�لدر�هم  �مل���ط���ريي  ع���ر����س  ح��ي��ث 
و�ل���دن���ان���ري �ل��ع��ب��ا���ش��ي��ة و�لأم���وي���ة 

و�لندل�شية .
و�أو�����ش����ح ع���ب���د�هلل ب��وع�����ش��ي��ب��ة �ن 
�لرت�ثية  �لن�����ش��ط��ة  ي���ويل  �مل��رك��ز 
�لحتفاء  و�ن  ك���ب���ري�  �ه���ت���م���ام���ا 
للهوية  تعزيز�  ياأتي  �ل��رت�ث  بيوم 
برت�ث  وف��خ��ر�  و�ع��ت��ز�ز�  �لوطنية 
�ل�����ذي طاملا  �لأج���������د�دن و�لآب��������اء 
تعبو� وج��اه��دو� يف �حل��ف��اظ عليه 
لي�شلنا ونكمل �مل�شرية يف مو��شلة 
�لتعريف به لأبنائنا حتى ل ين�شو� 

ما�شيهم .
منتجات  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  وت��ت�����ش��م��ن 
�خلا�س  �لم����ار�ت����ي����ات  �مل���ب���دع���ات 
�ملاأكولت  وق�����ش��م  �ملنتجة  ب��الأ���ش��ر 
�ل�شعبية  و�حل���������رف  �ل�������ش���ع���ب���ي���ة 
ثقافية  ف��ع��ال��ي��ات  �ىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
م��ت��ن��وع��ة ت�����ش��ت��ه��دف ج��م��ي��ع فئات 

�ملجتمع.

�ملوؤ�ش�شات  م���ن  وع�����دد  �مل����د�ر�����س 
�مل��ح��ل��ي��ة، وذل����ك يف ق��ري��ة �ل���رت�ث 
�لإم�������ار�ت مبنطقة  ت����ر�ث  ب���ن���ادي 

كا�شر �لأمو�ج يف �أبوظبي. 
�حتفالت  ي��رع��ى  �لنعيمي  م��اج��د 
ثقايف عجمان بيوم �لرت�ث �لعاملي

حتت رعاية �ل�شيخ �لدكتور ماجد 
بن �شعيد �لنعيمي رئي�س �لديو�ن 
�ملركز  �حتفى  بعجمان،  �لأم���ريي 
�لعاملي  ب��ال��ي��وم  ب��ع��ج��م��ان  �ل��ث��ق��ايف 
�لرت�ث  مهرجان  باإقامة  للرت�ث 
�لفرج مدير  بح�شور لطيفة عيد 
وبدرية  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �مل���ر�ك���ز  �إد�رة 
�ملركز  مدير  نائب  �حلو�شني  علي 
�مل�شوؤولني  م����ن  وع������دد  �ل���ث���ق���ايف 

�ملحليني بعجمان.
�ملهرجان  ف���ع���ال���ي���ات  وت�����ش��م��ن��ت 
�شيد�ت  م���ن  �مل�����ش��ارك��ني  �أج���ن���ح���ة 
و�لإد�رة  ع�����ج�����م�����ان  �أع��������م��������ال 
�ل��ع��ام��ة ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات �ل��ع��ق��اب��ي��ة و 
منتجاتهم  وع��ر���س  �لإ���ش��الح��ي��ة، 
�لرت�ثية، ومعر�س ت�شكلي للفنان 
ماجد حمد �ملطرو�شي حتمل روؤى 
دولة  وح�شارة  ت��اري��خ  ع��ن  تر�ثية 

�لإمار�ت
كما �شاركت جمموعة من �ملد�ر�س 
بعدد من �للوحات �ل�شعبية تعبري� 
عن تر�ث �لإمار�ت، و�ي�شا �شاركت 
فرقة �شعبية ) فن �لرو�ح(. و�أ�شاد 
�شعيد  ب��ن  م��اج��د  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ 
�لثقافة  وز�رة  مب��رك��ز  �ل��ن��ع��ي��م��ي 

و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع و�جلهود 
�ل���ت���ي ي���ق���وم ب���ه���ا ل��ل��ح��ف��اظ على 
�لرت�ث ونقله �إىل�لأجيال �لقادمة 
، مت كرم �جلهات �لر�عية و �مل�شاهة 
ملا  �ملهرجان و فريق عطاء  يف هذ� 
�ثناء  فعالة  م�شاركة  م��ن  ق��دم��وه 

�ملهرجان.

يف مركز م�شايف �لثقايف:
طلبة �ملد�ر�س �أبطال 
�لحتفال بيوم �لرت�ث

�لثقافة  وز�رة  م��رك��ز  ن��ظ��م  فيما   
م�شايف  �ملجتمع-  وتنمية  و�ل�شباب 
و�لرب�مج  �لفعاليات  م��ن  �لعديد 
مبنا�شبة �ليوم �لعاملي بالتعاون مع 
�ملدر��س �ملحلية �لتابعة للمنطقة. 
ت�شمنت �لعديد من �لفقر�ت منها 
�ل�شعلة  ملدر�شة  �ل�شعبي  �لوبريت 
وم�شابقات  �ل���ش��ا���ش��ي.  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
وهد�يا  وج��و�ئ��ز  ثقافية  و�أ���ش��ئ��ل��ة 
وز�رة  م���ن  م��ق��دم��ة  ل��ل��م�����ش��ارك��ني 
�ملجتمع،  وتنمية  �ل�شباب  �لثقافة 
�لبثنة  ملدر�شة  �ليولة  ف��ن  وف��ق��رة 
�لعر�س  وف��ق��رة  �ل�شا�شي  للتعليم 
�ملو�شيقية  و�ل��ع��رو���س  �لم���ار�ت���ي 
بال�شافة  وطنية،  �أن�شودة  بعنو�ن 
وتوزيعات  �ل�شعبية  �لك���الت  �إىل 

على �جلمهور.

�ملو�هب على م�شرح �لرت�ث يف 
�ملركز �لثقايف بدبا �لفجرية

كما �حتفل �ملركز �ملجتمعي �لثقايف 
دبا �لفجرية باليوم �لعاملي للرت�ث 
�لرت�ث  �أوب���ري���ت  فعالية  ب��ت��ق��دمي 
�ل���ع���امل���ي ح���ي���ث ت��خ��ل��ل �لأوب����ري����ت 
�لعديد من �لفقر�ت �لفنية متثلت 
�ل��ع��ازي و�ل��ي��ول��ه و�لرزيف  يف ف��ن 
�ل�شعبية،  �لأل�����ع�����اب  ورق���������ش����ات 
و�����ش����ارك يف �ل��ع��م��ل �أك�����ر م���ن 6 
زبيدة  مدر�شة  بينهم  من  مد�ر�س 
ب��ن��ت ج��ع��ف��ر وم��در���ش��ة ل��ب��ن��ى بنت 
�شعدبن  مدر�شة  جانب  �ىل  حباب 
�أب����ي وق���ا����س وف��اط��م��ة ب��ن��ت عتبة 
�لأوبريت  وختم  �ملعرفة  ومدر�شة 
قدمتها  �ل�شعبية  �لأل��ع��اب  بفقرة 
م���در����ش���ة دي�����ار �ل���دول���ي���ة ، و�أب�����رز 
�ملو�هب  م���ن  �ل��ع��دي��د  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
ح��ي��ث ك����ان �ل��ط��ال��ب �مل������وؤدي لفن 
�ل����ع����ازي وزم����الئ����ه م��ت��م��ي��ز� ومن 
�ملو�هب و�ختمم �لأوبريت بتكرمي 

جلميع �جلهات �مل�شاركة .
�جلهات  م���ع  �مل�������ش���رتك  �ل���ت���ع���اون 
�مل��ح��ل��ي��ة يف �ح���ت���ف���الت م���رك���ز �م 

�لقيوين بالرت�ث
�لثقافة  وز�رة  م��رك��ز  ن��ظ��م  فيما   
و�ل�������ش���ب���اب وت��ن��م��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع ب���اأم 
وز�رة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  �ل���ق���ي���وي���ن 
�لعامة  ب����الد�رة  ممثلة  �لد�خلية 
معر�س  �ل��ع��ق��اب��ي��ة  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات 
�لعقابية  �مل���وؤ����ش�������ش���ات  ن���ت���اج���ات 
�حلرف  �شعار  حت��ت  و�ل�شالحية 
مبنا�شبة  وذل��ك   ، �لرت�ثية  و�ملهن 

حاكم �أم �لقيوين ي�ستقبل وزر�ء 
�لقت�ساد و�ل�سوؤون �لجتماعية و�لطاقة

�لقو�ت �مل�سلحة تنظم زيار�ت �سياحية للملحقني �لع�سكريني بالدولة 

 •• اأم القيوين-وام: 

�ملعال  ر��شد  �شعود بن  �ل�شيخ  �ل�شمو  ��شتقبل �شاحب 
ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �أم �لقيوين يف ق�شر �شموه 
�م�س..بح�شور �شمو �ل�شيخ ر��شد بن �شعود بن ر��شد 

�ملعال ويل عهد �أم �لقيوين.
�لقت�شاد  وزي��ر  �ملن�شوري  �شعيد  بن  �شلطان  .معايل 
وم��ع��ايل م���رمي ب��ن��ت حم��م��د خ��ل��ف��ان �ل��روم��ي وزيرة 

فرج  حممد  بن  �شهيل  ومعايل  �لجتماعية  �ل�شوؤون 
فار�س �ملزروعي وزير �لطاقة..�لذين قدمو� لل�شالم 

على �شموه. ح�شر �للقاء.
.معاىل حميد بن ��أمد �ملعال و�ل�شيخ �شيف بن ر��شد 
و�ل�شيخ  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �لتنمية  د�ئ����رة  رئ��ي�����س  �مل��ع��ال 
�ملجل�س  رئي�س  نائب  �ملعال  ر��شد  بن  �شعود  بن  �أحمد 
�لتنفيذي لإمارة �أم �لقيوين و�ل�شيخ ماجد بن �شعود 

بن ر��شد �ملعال وعدد من �ل�شيوخ و�مل�شوؤولني. 

•• راأ�س اخليمة-وام:

�شياحية  زي���ار�ت  �مل�شلحة  للقو�ت  �لعامة  �لقيادة  نظمت 
لعدد من �مللحقني �لع�شكريني �ملعتمدين يف �شفار�ت �لدول 
�لزيار�ت  ه��ذه  ت��اأت��ي  �ل��دول��ة.  ل��دى  و�ل�شديقة  �ل�شقيقة 
�أوجه  لتفعيل  �مل�شلحة  �لقو�ت  �إ�شرت�تيجية  من  �نطالقا 
�لت�شال  قنو�ت  وفتح  �لع�شكريني  �ملحلقني  مع  �لتعاون 
�ملبا�شر يف �لتو��شل وتبادل �لثقافات و�لعمل على دجمهم 
م���ع ع��ائ��الت��ه��م يف ب��وت��ق��ة �ل��ت��ع��اي�����س م���ع و�ق����ع �ملجتمع 

وعائالتهم  �لع�شكريون  �مللحقون  و��شتهل  �لإم���ار�ت���ي. 
من  و�إطلعو�  �لرت�ثية  �ل�شارقة  �أي��ام  مبهرجان  �ل��زي��ار�ت 
�لتي  و�ل��رت�ث��ي��ة  �لثقافية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  �أه���م  ع��ل��ى  خ��الل��ه 
يقدمها لزو�ره �إىل جانب زيارة عدد من �لأماكن �ل�شياحية 
ر�أ���س �خليمة و�شاهدو� من خاللها  �إم��ارة  و�لتاريخية يف 
و�لتنموية  و�ل�شياحية  و�لثرية  �لتاريخية  �ملعامل  بع�س 
يف �لمارة . وتوجه �مللحقون �لع�شكريون بال�شكر للقيادة 
�لعامة للقو�ت �مل�شلحة لإتاحة �لفر�شة �أمامهم لالطالع 

على مناطق �ل�شياحية يف �لدولة .

وز�رة �لثقافة تختتم جل�سات حو�ر �لأديان �سمن �لجتماع �لتح�سريي لقمة �لع�سرين
•• اأبوظبي-وام: 

�ختتم �لجتماع �لتح�شريي لقمة جمموعة �لع�شرين - �لذي نظمته وز�رة 
�لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع برئا�شة معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل 
نهيان وزير �لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع - م�شاء �أم�س �لول يف �أبوظبي 
جل�شاته حول حو�ر �لأديان - �حلرية و�لتنمية �لقت�شادية . ياأتي �لجتماع 
�لتي تعقد يف دول وعو��شم خمتلفة من  �لتح�شريية  �شمن �لجتماعات 
ل� موؤمتر قمة جمموعة �لع�شرين �لذي ت�شت�شيفه مدينة  �لعامل متهيد� 
�لجتماع  يف  ���ش��ارك  �ل��ق��ادم.  نوفمرب  �شهر  خ��الل  �لأ���ش��رت�ل��ي��ة  بري�شبان 
ع��دد كبري م��ن رج��ال �ل��دي��ن وق���ادة �ل���ر�أي و�ملثقفني و�أ���ش��ات��ذة �جلامعات 
بن  نهيان  �ل�شيخ  معايل  يبذلها  �لتي  �جل��ه��ود  ثمنو�  �ل��ذي��ن  و�ل��رتب��وي��ني 
مبارك �آل نهيان يف مناق�شه ق�شايا ثقافية و�جتماعية هامة ت�شغل �ملجتمع 
�أهمية �للتفات  وت�شهم يف �لرتقاء بالقطاع �لثقايف يف �لدولة.. موؤكدين 
منها  �لإيجابية  �جل��و�ن��ب  من  لال�شتفادة  �لجتماعية  �ملتغري�ت  �أث��ر  �إىل 
دولة  روؤية  �أربع جل�شات  �لجتماع من خالل  و��شتعر�س  �ل�شلبي.  وتفادي 
�أف�شل �لنماذج  �أحد  �أوج��دت  �لإم��ار�ت يف �حلو�ر و�لت�شامح و�لتعي�س �لتي 
�لتنموية �لتي ي�شهم فيها جميع بني �لب�شر باختالف �أديانهم و�أجنا�شهم 

ولغاتهم ويتمتعون بثمر�تها ويعي�شون يف ظاللها.
عام  مدير  �لعابد  �إبر�هيم  �شعادة  �أد�ره���ا  �لتي  �لأوىل  �جلل�شة  ت�شمنت  و 
�ملجل�س �لوطني لالإعالم �أربع �أور�ق عمل..�لأوىل ل�شماحة �ل�شيد على �آل 
ها�شم م�شت�شار �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة لل�شوؤون �لق�شائية و�لدينية 

�ل�شالم �ملوؤ�ش�س على قيم �لت�شامح و�لعدل و�حلق. و�أكد �شماحته �أن �حلو�ر 
هو لغة �لعقالء وهو �أف�شل �أ�شلوب يتخذه �لإن�شان منهجا لنقل معلوماته 
.. فيما ��شت�شهد بالعديد من �لآيات �لقر�آنية للتاأكيد على �أن �لإ�شالم دين 
�لت�شامح و�لعفو و�حللم و�ل�شرب. من جانبه ��شتعر�س عامل �لدين حممود 
�ل�شيد �ملدين خالل �لورقة �لثانية جتربة �لدولة �لناجحة يف تنمية قيم 
و�ملعتقد�ت  �لأدي��ان  بني  �ملتبادل  و�لح��رت�م  و�لتعاي�س  و�لت�شامح  �ل�شالم 
�ل�شعوب  �ل�شبيل لوحدة  �لأدي���ان هو  �أن �حل��و�ر بني  م��وؤك��د�   .. �ل��دول��ة  يف 
و�لبعد عن �حلروب و�لإرهاب و�لظلم و�ملفا�شد �لأخالقية. من ناحيته �أكد 
�لقم�س ��شحاق �نبا بي�شوي ر�عي �لكني�شة �لقبطية �لأرثوذك�شية يف ورقة 
�لعمل �لثالثة..�أن �لإمار�ت تقدم منوذجا للعامل للحياة �مل�شرتكة �لهادئة 
و�لأه���د�ف  و�مل��ب��ادئ  و�لأخ���الق  �لأر����س  �لعقيدة ومتحدي  ب��ني خمتلطي 
و�لتعاي�س �ل�شلمي. و�أ�شاف �أن �لتو�جد على هذ� �ملنرب هو �أكرب دليل على 
باملادة  �أر�شها..م�شت�شهد�  على  �لأدي��ان  ممار�شة  وحرية  �لإم��ار�ت  �شماحة 
40 من د�شتور �لإمار�ت يف �أن �لدولة كفلت للمقيمني على �أر�شها �حلقوق 
و�أكد   . فيها  و�لإم���ار�ت طرفا  �لدولية  �ملو�ثيق  �ملقررة يف  كافة  و�حلريات 
�لقم�س ��شحاق �أن ما و�شلت �إليه �لإمار�ت �لآن مل يكن وليد �ل�شاعة و�إمنا 
ز�يد  �ل�شيخ  له  �ملغفور  �ل�شنني  ل�شيا�شة ر�شيدة قادها على مر  كان نتيجة 
بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه �لذي فا�س حبه ليغمر �جلميع على 
�ل�شمو  �شار على خطاه �شاحب  ثم  دين  �أو  يفرق بني جن�س  �شو�ء مل  حد 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل ليكمل �مل�شرية. 
و�ختتمت �جلل�شة بورقة ر�بعة �أكد خاللها �لأب �ندي تومب�شون - �لكني�شة 

�لتي ��شتعر�س خاللها �أهمية �حلو�ر بني �لأديان . و�أكد �شماحته �شرورة 
تقدمي �لفكر �لر��شد و�إبر�ز ما دعت �إليه �لأديان من قيم �لعد�لة و�لن�شفة 
�أن  منذ  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  ورعته  تبنته  ما  وه��ذ�  و�لت�شامح 
�آل نهيان طيب �هلل ثر�ه و�لذي  �أ�ش�شها �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
جاءت دعوته �لر��شدة يف �إطار عمل جاد وخمل�س ول ز�لت م�شريته تو�يل 
�ل�شالم  علم  يكون  �أن  على  ق��وي  �إ���ش��ر�ر  يف  �ملن�شود  �لهدف  نحو  طريقها 
�أجمعني ل  �هلل  و�شامال خللق  �ملعمورة  بقاع  على  ومرفرفا  عاليا  و�لعدل 
تباين يف وجهة نظر  �أو  �أي خ��الف  �ل��ع��دل و�حل��ق  م��ي��ز�ن  بينهم يف  يفرق 
�آل  و�أو�شح   . �جلن�س  �أو  �للون  �أو  �لوطن  �و  �للغة  �أو  �لدين  �إىل  كل منهم 
ها�شم �أن �لقيم �حل�شارية هي قا�شم م�شرتك بني خمتلف �لأمم و�إن كانت 
و�للغات  �لأل���و�ن  يف  و�خ��ت��الف  مناخية  وظ��روف  �إجتماعية  عو�مل  هناك 
�إط��اري ح�شاري  �إيجاد  �ل�شعوب فيكون حمور �حل��و�ر هو  و�لتباين بع�س 
علمي م�شرتك بني �لأطر�ف ثم يكون �لحرت�م �ملتبادل لكل ح�شارة قامت 
بذ�تها من �إيجاد جو �لتفاعل بني �حل�شارة وغريها لأن لكل �أمة خ�شائ�س 
يف ح�شار�تها جت�شد معطياتها مبا يلبي طموحاتها وتطلعاتها و�حلفاظ 
علي قيمتها وثقافتها. و�أ�شاف �أن �لعامل يعي�س �لآن فرتة �نتقال ح�شاري 
�أنه  �إىل  �لثقافية..م�شري�  و�لتفاعالت  �لتغيري  ق��وى  من  بالكثري  حافلة 
�شبق هذه �لفرتة �شر�عات فكرية ونز�ع �قت�شادي و�شد�م ع�شكري كل ذلك 
�أدى �إىل ت�شدع كثري من �ملجتمعات و�شياع �ملاليني من �لب�شر �إما باملوت �أو 
بغياب �لوعي �لر�شيد ومن هنا برزت �حلاجة �إىل �حلو�ر كمطلب ح�شاري 
ليكون طرقا �إىل تقارب �ملجتمعات و�لتعاون بني �حل�شار�ت و�إر�شاء قو�عد 

�لإجنيلية على �شرورة �أن يكون �لتعاي�س بني �لأديان دعما للجهود �خلرية 
بني  و�لثقايف  �حل�شاري  �لتعاي�س  �أج��ل  من  �ل��دويل  �ملجتمع  يبذلها  �لتي 
�لأمم و�ل�شعوب و�أن يكون قوة دفع لهذه �جلهود نحو تطويرها و�إغنائها 
�أنه حتى يكون �لتعاي�س بني �لأدي��ان يف خدمة �ل�شالم  وتعميمها. و�أو�شح 
�لقيود و�ل�شغوط  �مل�شاركة فيه من كل  �أن تتحرر �لأط��ر�ف  �لعادل يجب 
و�لرتباطات �لتي تتعار�س ومبادئ هذ� �لتعاي�س و�أهد�فه م�شت�شهد� بدولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة خري دليل على �لتعاي�س بني �لأديان.من ناحية 
�لدبلوما�شي  للمعهد  �ل�شابق  �ملدير  �حل�شن  يو�شف  �لدكتور  �أ�شاد  �أخ��رى 
بن  نهيان  �ل�شيخ  بكلمة معايل  �حل��و�ر  �لثانية من  �جلل�شة  تروؤ�شه  خالل 
�لإم��ار�ت يف  �لتي تقدمها  �لناجحة  �لق�شة  �آل نهيان وحديثه عن  مبارك 
جمال �لت�شامح يف تنوع �لديانات و�لتعاي�س فيما بينهم على �أر�س �لوطن 
يف  م�شرتكة  قو��شم  ي�شم  وح���و�ر  بينهم  حياة  ح��و�ر  �حل���و�ر  يكون  وكيف 
�جتاه بناء تنمية بعيدة �ملدى وحو�ر ناجح يقرب بني �لب�شر ويوؤكد �حرت�م 
�لختالف بينهم و�حرت�م كر�مة �لن�شان باعتبار �أن كر�مة �لإن�شان ت�شبق 
�أي �نتماء عرقي و�لختالف �شنة من �شنن �حلياة. و�أ�شار �حل�شن �إىل �أهم 
�لنمطية  �ل�شورة  �لديانات وهي  �أتباع  �لتي تو�جه �حلو�ر بني  �ل�شعوبات 
�ل�شلبية عن منطقة �خلليج �لعربي لدى �لغرب باأنه جمتمع نفط ومنغلق 
على نف�شه و�لهجر�ت �ملتز�يدة بني دول �لعامل �إ�شافة �إىل �لتطرف �لذي 
�أور�ق ��شتعر�س من  �أربعة  �إىل �لكر�هية. وت�شمنت �جلل�شة �لثانية  يوؤدي 
�إد�رة  مدير  �حل��د�د  عبد�لعزيز  بن  �أحمد  �لدكتور  �لأوىل  �ل��ورق��ة  خ��الل 

�لإفتاء يف د�ئرة �ل�شوؤون �لإ�شالمية و�لعمل �خلريي يف دبي .
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�إي�شاحات حول �لبيانات �ملالية لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2013

بيان �لتدفقات �لنقدية لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2013

 بيان �لتغري�ت يف حقوق �مللكية لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2013

بيان �ملركز �ملايل كما يف 31 دي�شمرب 2013

بيان �لدخل لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2013

بيان �لدخل �ل�شامل لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2013
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عربي ودويل

�أن  �ليمن  يف  �لد�شتور  �شياغة  جلنة  رئي�س  �ل��وزي��ر  �إ�شماعيل  �أك��د 
�لد�شتور �جلديد �شي�شاغ باأفكار مينية و�شيكون خمرجا مينيا ب�شكل 
كامل ومعرب� عن هوية �ل�شعب �ليمني وتطلعاته م�شتفيد� من كل 
�لوزير  عن  �شباأ  �ليمنية  �لأنباء  وكالة  ونقلت  �لإن�شانية.  �لتجارب 
�ملا�شية..  قبل  �لليلة  �لد�شتور  �شياغة  جلنة  لقاء  خالل  ت�شريحه 
�شعد  و�ملهند�س  �خلليجية  للمبادرة  �لر�عية  �لع�شر  �ل��دول  �شفر�ء 
لدى  �لعربية  �خلليج  ل��دول  �لتعاون  جمل�س  بعثة  رئي�س  �لعريفي 
و�أملانيا وهولند� بجانب ممثلي عدد  و�ليابان  تركيا  و�شفر�ء  �ليمن 
�أ�شا�شية  مرجعيات  وف��ق  تعمل  �للجنة  �أن   .. �لدولية  �ملنظمات  من 
�جلمهورية  رئي�س  وق��ر�ر  �لوطني  �حل��و�ر  موؤمتر  وثيقة  يف  تتمثل 
�شياغة  جلنة  �أجنزته  ما  �إىل  وتطرق  �للجنة.  عمل  باآلية  �خلا�س 
�ملغلق  �لج��ت��م��اع  يف  ب��ه  خ��رج��ت  وم��ا  ت�شكيلها  ب��د�ي��ة  منذ  �لد�شتور 
�للجنة  �لد�خلي وخطة عمل  للنظام  �لإق��ر�ر  تعز من  يف حمافظة 
وفرز  �ل��د���ش��ت��ور  مل��و���ش��وع��ات  �أويل  تبويب  وو���ش��ع  �لزمنية  و�لأط����ر 
�للجنة  �أن  �إىل  لفتا   .. �ملو��شيع  بح�شب  �حل��و�ر  موؤمتر  خمرجات 
�شتنتهي من �شياغة �مل�شودة �لأوىل للد�شتور وفقا للخطة �لزمنية 

�لتي مت �لتفاق عليها. 

ل�شالح  تدريبات  �أون،  جونغ  كيم  �ل�شمايل،  �ل��ك��وري  �لزعيم  تفقد 
�أهمية تدريب �لطيارين لال�شتعد�د  �جلو �لكوري �ل�شمايل، موؤكد�ً 
للحروب �ملعا�شرة و�أفادت وكالة �لأنباء �لكورية �جلنوبية )يونهاب( 
�ن  قولها  �ل�شمالية  �لكورية  �ملركزية  �لأنباء  وكالة  نقاًل عن  �م�س، 
كيم، وهو �لرئي�س �لأول للجنة �لدفاع �لوطني، تفقد تدريبات جوية 
للقو�ت �جلوية و�أ�شارت �إىل �ن �لزعيم �لكوري �ل�شمايل �أ�شرف على 
تدريب �لتحليق للقو�ت �جلوية، وعرب عن �رتياحه للتدريبات ب�شورة 
�ملمتازين لال�شتعد�د  �أهمية تدريب �لطيارين  و�أكد كيم على  عامة 
تدريبات  تكثيف  عرب  �لإ�شابة  دقة  تتطلب  �لتي  �ملعا�شرة  للحروب 

�لتحليق، ويف �خلتام �لتقطت له �شور تذكارية مع �لطيارين .
ويرى حمللون �ن تفقد كيم لتدريبات �لطيارين على �لتحليق، ياأتي 
�مل�شرتكة  �جلوية  �لتدريبات  ملو�جهة  يانغ  بيونغ  ��شتعد�د  �إط��ار  يف 
بني �لقوتني �لكورية و�لأمريكية �ملعروفة با�شم ماك�س ثاندر �لتي 
جتري بني 11و25 ني�شان-�أبريل، مب�شاركة 103طائر�ت حربية 
و1400 جندي، وهي تعد �أكرب �ملناور�ت �لع�شكرية �مل�شرتكة حجماً 

بني �لبلدين.

قال م�شوؤولون يف �د�رة �وباما �ن عدد �جلنود �لمريكيني يف �فغان�شتان قد 
يجري خف�شه �يل م�شتويات تقل كثري� عن 10 �آلف وهو �حلد �لدنى 
�لذي يطالب به �جلي�س �لمريكي لتدريب �لقو�ت �لفغانية مع �إ�شد�ل 
�لعامة  �لنتخابات  �لتاريخ �لمريكي ومنذ  �أط��ول حرب يف  �ل�شتار على 
�لتي جرت يف �فغان�شتان يف �خلام�س من �بريل ني�شان ��شتاأنف م�شوؤولون 
من �لبيت �لبي�س ووز�رة �خلارجية ووز�رة �لدفاع )�لبنتاجون( �ملناق�شات 
ب�شان عدد �جلنود �لمريكيني �لذين ينبغي �ن يبقو� يف �فغان�شتان بعد 
�ل��ولي��ات �ملتحدة مهمته هذ�  ت��ق��وده  �ل��ذي  �ن ينهي �لئ��ت��الف �حل��ايل 
�بقاء  در��شة  �ن قر�ر  �ملناق�شات  بتلك  در�ي��ة  �لعام. وقال م�شوؤولون على 
قوة �شغرية رمبا يقل قو�مها عن 5000 جندي �مريكي يعك�س �عتقاد� 
بني م�شوؤويل �لبيت �لبي�س باأن قو�ت �لمن �لفغانية تطورت قدر�تها 
و��شافو�  تقوده حركة طالبان.  قويا  ي��ز�ل  ل  يكفي لح��ت��و�ء مت��رد  مبا 
�فغان�شتان قد تركز على  �شتبقى يف  �لتي  �ل�شغرية  �لقوة �لمريكية  �ن 
��شهر  منذ  �وباما  �د�رة  وتدر�س  �لتدريب.  عمليات  �أو  �لره��اب  مكافحة 
خيار�ت لبقاء حمتمل لقوة �مريكية يف �فغان�شتان وقال م�شوؤول �مريكي 
طلب عدم ن�شر ��شمه �لنقا�س ما ز�ل م�شتمر�.. هم يبحثون عن خيار�ت 
��شافية تقل عن 10 �آلف جندي. ويوجد حاليا حو�يل 33 �ألف جندي 
�مريكي يف �فغان�شتان �نخفا�شا من 100 �ألف يف 2011 عندما و�شلت 
�عد�د �جلنود �يل ذروة بعد عقد يف �شر�ع ��شتهدف �أ�شال حرمان تنظيم 
�شنت يف  �لتي  �لهجمات  �عقاب  �فغان�شتان يف  �آمن يف  �لقاعدة من مالذ 

�لوليات �ملتحدة يف 11 �شبتمرب �يلول 2001 .

عوا�سم

�صنعاء

و��صنطن

�صيول

�لحتالل ياأمر بتجنيد
 م�سيحيي �لد�خل �لفل�سطيني

•• القد�س املحتلة-يو بي اآي:

ذك����رت �إذ�ع�����ة �جل��ي�����س �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي، �أن �جل��ي�����س �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي ���ش��ي��ب��د�أ يف 
�لعرب  �ل�شبان  �إىل  ل�شفوفه  جتنيد  �أو�م��ر  باإر�شال  �ملقبلة  �لقريبة  �لأي��ام 
�مل�شيحيني، رغم �لتوتر �حلا�شل حول هذ� �ملو�شوع بني �مل�شيحيني �لعرب 

ورف�س معظمهم وقياد�تهم لهذ� �لتجنيد.
ويعني قر�ر �جلي�س �لإ�شر�ئيلي �أن �أي �شاب عربي م�شيحي يبلغ �شن 16.5 
عاماً �شيتلقى قريباً �أمر�ً ��شتدعاء للجندية و�ملثول يف تاريخ معني يف مكتب 

�لتجنيد من �أجل �لبدء يف عملية جتنيده للجي�س �لإ�شر�ئيلي.
تطوعياً  �شيكون  �لتجنيد  �أن  �إىل  �أ���ش��ارت  �لإ�شر�ئيلي  �جلي�س  �إذ�ع���ة  لكن 

ولي�س �إلز�مياً.
وتطّوع حتى �ليوم عدد قليل من �ل�شبان �مل�شيحيني يف �جلي�س �لإ�شر�ئيلي، 
�لعرب  �ل�����ش��ب��ان  جميع  ����ش��ت��دع��اء  وق����ّرر  �لآن  �شيا�شته  غ��ري  �جل��ي�����س  ل��ك��ن 
بالإمكان  �أن��ه  �إىل  �جلي�س  تقدير�ت  وت�شري  �لتجنيد.  �شن  يف  �مل�شيحيني 
��شتدعاء 1000 �شاب عربي م�شيحي يف كل فوج جتنيد و�أن %10 منهم 

�شيتطوعون للتجنيد.
�مل�شيحيني  �ل��ع��رب  �ل�����ش��ب��ان  ي�شّجع  �ل���ذي  ن����د�ف،  ج��رب�ئ��ي��ل  �لأب  ورّح����ب 
�جلي�س  لإذ�ع���ة  وق��ال  �لإ�شر�ئيلي،  �جلي�س  ب��ق��ر�ر  باجلي�س،  ب��الإن��خ��ر�ط 
�جلي�س  لأن  و�لتاريخية  �لهامة  �خل��ط��وة  بهذه  �أرّح���ب  �إن��ن��ي  �لإ�شر�ئيلي 
�لإ�شر�ئيلي وجد �أنه من �ل�شو�ب �أن يثبت �أن �لطائفة �مل�شيحية هي جزء 
من �ملجتمع �لإ�شر�ئيلي ودجمها يف �ملجتمع كمو�طنني مت�شاوي �حلقوق 

و�لو�جبات .

نتانياهو يقلل من �أهمية �لتهديد�ت بحل �ل�شلطة

حتذير�ت �إ�سر�ئيلية من تفجر �لأو�ساع ب�سبب �لأق�سى

بايدن يوؤكد ��شتعد�د �أمريكا مل�شاعدة كييف 

�نف�ساليو �أوكر�نيا يظهرون بهيئة ع�سكريني رو�س
�رخى حلية حمر�ء طويلة.

نف�شه  �ل��ع�����ش��ك��ري  �ن  و�����ش���اف���ت 
�بي�شت حليته قليال،  يظهر، وقد 
يف ���ش��ورة �خ���رى �ل��ت��ق��ط��ت خالل 
م�شلحني  �ن��ف�����ش��ال��ي��ني  ����ش��ت��ي��الء 
لل�شرطة يف مدينة  على مفو�شية 
كر�ماتور�شك يف �شرق �وكر�نيا ويف 

�ل����ولي����ات �مل��ت��ح��دة م�����ش��ت��ع��دة لن 
ولكنه  �أوك��ر�ن��ي��ا  �ق��ت�����ش��اد  ت�شاعد 
طالباهم ب�شرورة حماربة �شرطان 

�لف�شاد �ملتف�شي.
وقال �إن �لنتخابات �لرئا�شية �لتي 
�آي��ار �شتكون  25 مايو  �شتجري يف 
�أن  �لبالد م�شيفا  تاريخ  �لأه��م يف 
يف  للم�شاعدة  م�شتعدة  و��شنطن 

�إجر�ئها.
وتابع بايدن م�شري� �إىل �أن �أوكر�نيا 
وم�شاكل  خمزية  تهديد�ت  تو�جه 
�ملتحدة  �ل������ولي������ات  �أن  ����ش���ع���ب���ة 
�أوكر�نيا  ق���ادة  مل�����ش��اع��دة  م�شتعدة 
وحدة  لتحقيق  �لفر�شة  �نتهاز  يف 

وطنية.
�شبب يدعو  لي�س هناك  �إن��ه  وق��ال 
�أوك����ر�ن����ي����ا ل���ع���دم حت��ق��ي��ق �لأم�����ن 
يف جم����ال �ل���ط���اق���ة ول���ك���ن �لأم����ر 
وطلب  �ل��وق��ت.  بع�س  �شي�شتغرق 
�أع�����ش��اء �ل��ربمل��ان تخيل و�شع  م��ن 
تعتمد  ت��ك��ن  مل  �إن  �ل��ق��وي  كييف 

�لآن على �مد�د�ت �لغاز �لرو�شية.

تابعة  و����ش��ت��ط��الع  تخريب  وح���دة 
�لقو�ت  يف  �ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت  لد�رة 
�مل�����ش��ل��ح��ة �ل���رو����ش���ي���ة . و�����ش����و�ء يف 
�ل��ق��رم �و يف ���ش��رق �وك��ر�ن��ي��ا، فان 
�لوليات �ملتحدة تتهم منذ ��شابيع 
�لرجال  ب  بالرتباط  رو�شيا  ع��دة 
�خل�شر �لغام�شني، وهي �لت�شمية 
�لنف�شاليني  ع��ل��ى  ت��ط��ل��ق  �ل���ت���ي 
�مل�����ش��ل��ح��ني �ل���ذي���ن ي���رت���دون بز�ت 
ع�شكرية ل حتمل �ي �شار�ت حتدد 

�ىل �ي جهة ينتمون.
وقالت ب�شاكي �ن هذه �ل�شور لي�شت 
��شافيا  ف��وت��وغ��ر�ف��ي��ا  دل���ي���ال  �ل 
ت��رب��ط رو�شيا  �ل��ت��ي  �ل��ع��الق��ة  على 
�وكر�نيا  ���ش��رق  يف  بالنف�شاليني 
�لع�شكري  �ل���ق���ائ���د  �ك����د  وب�������دوره 
�جلرن�ل  �لطل�شي  �شمال  حللف 
على  ب��ري��دلف  فيليب  �لم��ريك��ي 
مالحظاته  �ن  �لر�شمية  مدونته 
�ل��رج��ال �خل�شر توؤكد  عن ه��وؤلء 
ع�شكرية  وح��دة  �ىل  ينتمون  �نهم 
رو�شية ولي�شو� جمرد م�شلحني يف 

ميلي�شيا ت�شكلت ع�شو�ئيا.
ب���اي���دن نائب  ق���ال ج���و  �ىل ذل����ك، 
�ل��رئ��ي�����س �لأم���ري���ك���ي لأع�����ش��اء يف 
كييف  يف  �لأوك������������ر�ين  �ل�����ربمل�����ان 
وب��ي��ن��ه��م م��ر���ش��ح��ون رئ��ا���ش��ي��ون �إن 

نف�شه  �لرجل  يظهر  ثالثة  �شورة 
ع�����ش��ك��ري��ة مرقطة  ب����زة  م���رت���دي���ا 
وه���و ي��دخ��ن ���ش��ي��ج��ارة، وق���د كتب 
حتت هذه �ل�شورة �ل�شخ�س نف�شه 
 14 ���ش��الف��ي��ان�����ش��ك يف  ���ش��وه��د يف 
ويظهر   2014 ن��ي�����ش��ان-�ب��ري��ل 
�خرى  جمموعة  يف  نف�شه  �لرجل 

م���ن �ل�������ش���ور، ب��ع�����ش��ه��ا �ل��ت��ق��ط يف 
�شبه جزيرة �لقرم و�لبع�س �لخر 

�لتقط لحقا يف �شرق �وكر�نيا.
وه�����ن�����اك جم����م����وع����ة ث����ال����ث����ة من 
و��شنطن  عليها  ح�شلت  �ل�����ش��ور، 
من كييف، هي �شور عائلية جلنود 
يف وحدة ع�شكرية تقول كييف �نها 

رو�سيا تعربرّ عن تاأييدها ل�سيادة لبنان 
�لو�شع يف �ل�شرق �لأو�شط و�أفريقيا �ل�شمالية و�أوكر�نيا. ويف 
�شيتناول لقاء وزيري �خلارجية  �شوريا،  �لو�شع يف  ما يخ�س 
�شريع  حل  �إىل  �ل�شوريني  تو�شل  �إمكانية  و�للبناين  �لرو�شي 

لالأزمة يف بالدهم.
�ملحادثات  ���ش��ت��رتك��ز  �لفل�شطينية  �لق�شية  يخ�س  م��ا  ويف   
�ل�شرق  يف  �ل�����ش��الم  عملية  حت��ري��ك  على  �للبنانية  �ل��رو���ش��ي��ة 
�ملحادثات  ف�شترتكز  �لثنائية  للعالقات  بالن�شبة  �أما  �لأو�شط 
و�لإقت�شادي  و�ل���ت���ج���اري  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي  �ل��ت��ع��اون  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
وت��ط��وي��ر �ل��ع��الق��ات �ل��ث��ق��اف��ي��ة و�ل��دي��ن��ي��ة وع���ربت �خلارجية 
�للبنانية  �لرو�شية عن �رتياحها لتطّور �لعالقات �لرو�شية - 

�لودية وت�شميم �لدولتني على تطويرها.

�أجل  من  �للبناين  �ملجتمع  �أطياف  �شتى  متثل  �لتي  �للبنانية 
�ملحافظة على �ل�شالم �لإجتماعي باجلمهورية �للبنانية وحل 
�مل�شائل �لتي تو�جه لبنان عن طريق �حلو�ر.. وتدين مو�شكو 
�أية حماولة لزعزعة �لأو�شاع يف لبنان . وذكرت  �أ�شد �لإد�ن��ة 
�خلارجية �لرو�شية �أن برنامج زيارة �لوزير �للبناين �شيت�شمن 
رئي�س  وم��ع  �شريغي لف��روف،  �لرو�شي  حمادثات مع نظريه 
�أليك�شي  �لرو�شي،  �لنو�ب  �ل�شوؤون �خلارجية يف جمل�س  جلنة 

بو�شكوف. 
وجاء يف �لبيان �أن لقاء وزيري خارجية رو�شيا ولبنان يف 24 
ني�شان-�أبريل �شيتناول �لعالقات �لرو�شية- �للبنانية �لثنائية، 
رو�شيا ولبنان وخا�شة تطور�ت  و�إقليمية تهم  دولية  وق�شايا 

•• مو�سكو-يو بي اأي:

ل�شيادة  تاأييدها  عن  �م�س  �لرو�شية،  �خلارجية  وز�رة  ع��رّبت 
�أية حماولة  و�أد�ن��ت  �لتدخل ب�شوؤونه،  و��شتقالل لبنان وعدم 
بني  �حل��و�ر  مو��شلة  �شرورة  على  و�أك��دت  �أو�شاعه،  لزعزعة 
جميع قو�ه �ل�شيا�شية. ونقلت وكالة �أنباء نوفو�شتي �لرو�شية، 
عن بيان للخارجية، �أن وزير �خلارجية �للبناين جرب�ن با�شيل 
ني�شان-�أبريل   25 �إىل   23 من  ملو�شكو  عمل  زي��ارة  �شيجري 
�شيادة و��شتقالل  توؤيد دوم��اً  �إن رو�شيا  �لبيان  �جل��اري، وق��ال 
. و�أ�شاف  ���ش��وؤون��ه  �ل��ت��دخ��ل يف  �أر����ش��ي��ه وع���دم  لبنان ووح���دة 
نرى �شرورة مو��شلة �لإت�شالت مع جميع �لقوى �ل�شيا�شية 

�إىل طالب  �إ���ش��اف��ة  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي، 
ج����ام����ع����ات ون���������ش����اء و�أ�����ش����خ����ا�����س 
ع��ل��م��ان��ي��ني وح���ت���ى ح����ري����دمي، �أي 
�ليهود �ملتزمتني دينيا، �لذين كان 
�إىل  دخولهم  مينعون  حاخاماتهم 

�حلرم ب�شكل قاطع.
وتطالب هذه �جلماعات �ليهودية 
ب��اإق��ام��ة ط��ق��و���س دي��ن��ي��ة يف �حلرم 
وت���ق���دمي ق���ر�ب���ني م���ن خ���الل ذبح 
�مل���و�����ش���ي، ون��ق��ل��ت �ل�����ش��ح��ي��ف��ة عن 
�مل�شرتك  �لطاقم  ع��ن  ���ش��ادر  بيان 
حلركات �لهيكل �أنه لو كان رئي�س 
�حلكومة )بنيامني نتنياهو( ي�شمح 
لنا لكان جبل �لهيكل يعج باحلياة 
�ليوم ومليء باحلمالن و�جلديان 
من  �ل��ك��ث��ريون  يح�شرهم  �ل��ذي��ن 
بفري�شة  �لقيام  �أج��ل  م��ن  �ليهود 

�لت�شحية .
من جهة �أخرى، قلل رئي�س �لوزر�ء 
نتانياهو  ب��ن��ي��ام��ني  �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 
�ل����ت����ه����دي����د�ت بحل  �ه���م���ي���ة  م�����ن 
�ل�شلطة �لفل�شطينية يف حال ف�شل 
�ل�شر�ئيلية  �ل�����ش��الم  م��ف��او���ش��ات 

�لفل�شطينية �ملتعرة.
بعد  �لث��ن��ني  ليل  نتانياهو  وق���ال 
�ليهودي  �ل��ف�����ش��ح  ع���ي���د  �ن���ت���ه���اء 
ن�شاهد �ل�شلطة �لفل�شطينية �لتي 
حتدثت �م�س عن حلها، �ليوم وهي 
ت��ت��ح��دث ع��ن �ل��وح��دة م��ع حما�س 
�ل�شالم  �ل�����ش��ل��ط��ة  ت��ري��د  وع��ن��دم��ا 

فعليها �ن تخربنا .
وحذر م�شوؤول فل�شطيني كبري من 
�ىل  يلجاأون  قد  �لفل�شطينيني  �ن 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�إ�شر�ئيلية  �إعالمية  تقارير  قالت 
�إن �ن�شغال جهاز �لأمن �لإ�شر�ئيلي 
بتقييم �ملو�جهات �شبه �ليومية يف 
�لغليان  وح��ال��ة  �لأق�����ش��ى  �مل�شجد 
وبات  �زد�د،  �لفل�شطينيني قد  بني 
يف  �لت�شعيد  �ح��ت��م��ال  م��ن  ي��ح��ذر 
ظل تز�يد حماولت جهات يهودية 
باحات  �إىل  �ل����دخ����ول  م��ت��ط��رف��ة 

�حلرم �لقد�شي.
�م�س،  ه��اآرت�����س  �شحيفة  وذك����رت 
�أن��ه يف كل م��رة تقتحم فيها قو�ت 
�ل�شرطة �حلرم �لقد�شي لال�شتباك 
تزج  �لفل�شطينيني،  �ل�����ش��ب��ان  م��ع 
على  �شرطي  ب2000  �ل�شرطة 

�لأقل.
وقالت �ل�شحيفة �إنه خالل �أ�شبوع 
عيد �لف�شح �ليهودي، �لذي �نتهى 
�ل��ت��وت��ر يف  ت�����ش��اع��د  �لأول،  �أم�����س 
ويبدو  وحميطه  �لقد�شي  �حل��رم 
�أن �لظروف ن�شجت لندلع جولة 
باملكان  م��رت��ب��ط��ة  ج���دي���دة  ع��ن��ف 
�لأوىل  �ل�����ش��ر�رة  �أن  �إىل  و�أ����ش���ارت 
لالنتفا�شة �لثانية يف �لعام 2000 
على  �لقد�س  �حل���رم  م��ن  �نطلقت 
�أث���ر دخ���ول �أري��ي��ل ���ش��ارون، رئي�س 
حينذ�ك،  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �مل��ع��ار���ش��ة 

�إىل �حلرم.
وت����ك����رر يف �لأ�����ش����اب����ي����ع �لأخ�������رية 
�ل�شرطة  ق�����و�ت  �ق���ت���ح���ام  م�����ش��ه��د 
�لقد�شي  �حل��رم  �إىل  �لإ�شر�ئيلية 
وت����رك����ز �مل����و�ج����ه����ات ب��ي��ن��ه��ا وبني 

�ملحتجني  �لفل�شطينيني،  �ل�شبان 
يهودية  جم��م��وع��ات  دخ�����ول  ع��ل��ى 
�مل�شجد  يف  �حل����رم،  �إىل  متطرفة 
بد�خله  ي��ح��ت��م��ي  �ل����ذي  �لأق�����ش��ى 

�لفل�شطينيون.
حركات  �أن  �ل�شحيفة  و�أ���ش��اف��ت 
�لتي  �ملتطرفة،  �ليهودية  �لهيكل 
يبلغ عددها قر�بة 30 حركة وفقا 
ل��ل��ت��ق��دي��ر�ت، ���ش��ج��ل��ت خ���الل عيد 
�جناز�  �لأخ����ري  �ل��ي��ه��ودي  �لف�شح 
�إدخ�����ال مو�شوع  م�����ش��ب��وق يف  غ��ري 
�ل��ق��ائ��م يف �حلرم  �ل��و���ش��ع  ت��غ��ي��ري 
�لعام  �لنقا�س  قلب  �إىل  �لقد�شي 
يف �إ�شر�ئيل، وجندت لهذ� �لغر�س 
حزب  م��ن  ووزر�ء  كني�شت  �أع�شاء 
�لبيت  وح�����زب  �حل���اك���م  �ل��ل��ي��ك��ود 
�لئتالف  يف  �ل�����ش��ري��ك  �ل��ي��ه��ودي 
�حلكومي. و�شددت على �أنه �شاهم 
يف ت�شعيد �لتوتر �حلايل يف �حلرم 
�لأ�شخا�س  د�ئ��رة  �ت�شاع  �لقد�شي 
�لهيكل  �إىل جبل  ي�شعدون  �لذين 
هام�شية  ث��ل��ة  م���ن  �حل������رم(،  )�أي 
حركة  �إىل  ����ش���ن���و�ت  ع�����ش��ر  ق���ب���ل 
يعتمرون  وغالبيتهم  جماهريية، 
�لقلن�شو�ت �ملن�شوجة يف �إ�شارة �إىل 
– �لديني  �لتيار �ل�شهيوين  �أتباع 

�ل�شتيطاين.
�أن����ه بني  �إىل  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  ول��ف��ت��ت 
�إىل  �لتي تدخل  �ليهودية  �جلهات 
 1000 �حل����رم �ل��ق��د���ش��ي ق���ر�ب���ة 
جندي �إ�شر�ئيلي �لذين يح�شرون 
ثقافة  ن�شاط  �إط���ار  يف  �مل��ك��ان  �إىل 
�ل���ذي ينظمه �جلي�س  �لأح���د  ي��وم 

ولكنها �ملرة �لوىل �لتي يطرحون 
��شتوؤنفت  منذ  �لتهديد  هذ�  فيها 
بينهم  �ملبا�شرة  �ل�شالم  مفاو�شات 
وب�����ني �����ش���ر�ئ���ي���ل ب���رع���اي���ة وزي����ر 
ج��ون كريي  �لم��ريك��ي  �خلارجية 
وموؤخر�  �ل��ف��ائ��ت  مت��وز-ي��ول��ي��و  يف 
�مل���ف���او����ش���ات وهي  ت���ع���رت ه�����ذه 
ت���ق���رتب �ك����ر ف���اك���ر م���ن �شفري 
�ل�شالم  عملية  وت�����ش��ه��د  �لن��ه��ي��ار 
��شر�ئيل  رف�������ش���ت  م���ن���ذ  م�����اأزق�����ا 
�ذ�ر-م����ار�����س عن   29 �لف�����ر�ج يف 
ر�ب��ع��ة و�خ���رية م��ن �ل�شرى  دفعة 

�لفل�شطينيني.

ما  �ذ�  �لفل�شطينية  �ل�شلطة  ح��ل 
�جلارية  �ل�شالم  مفاو�شات  ف�شلت 
�مريكية،  ب��رع��اي��ة  ����ش��ر�ئ��ي��ل  م���ع 
وذل���ك يف �ل��وق��ت �ل���ذي ت��ب��دو فيه 
قو�شني  ق��اب  على  �ملفاو�شات  ه��ذه 

�و �دنى من �لنهيار.
�لوليات  و���ش��ف��ت  ج��ان��ب��ه��ا،  وم���ن 
�مل������ت������ح������دة ت����ف����ك����ي����ك �ل�������ش���ل���ط���ة 
عقب  �ن�شئت  �ل��ت��ي  �لفل�شطينية 
�تفاقيات �و�شلو 1993 باخلطوة 
�ل��ق�����ش��وى ، حم����ذرة م��ن �ن��ه��ا قد 
�لمريكية  �ملالية  �مل�شاعد�ت  تهدد 

للفل�شطينيني.

�خلارجية  با�شم  �ملتحدثة  وق��ال��ت 
�لم��������ريك��������ي��������ة ج���������ني ب���������ش����اك����ي 
و�ي�شا  �ل��������دويل  �مل���ج���ت���م���ع  ب�����ذل 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون ق����در� ك��ب��ري� من 
�ل�شلطة  موؤ�ش�شات  لبناء  �جل��ه��ود 
يكون  لن  وبالتاأكيد  �لفل�شطينية، 
�لفل�شطيني  �ل�شعب  م�شلحة  من 

فقد�ن كل ذلك .
لوحو�  �ن  للفل�شطينيني  و���ش��ب��ق 
�ن�شئت  �ل��ت��ي  �ل�شلطة  ح��ل  بخيار 
مبوجب �تفاقات �و�شلو يف 1993 
�ل���ذ�ت���ي يف  لد�رة م��ن��اط��ق �حل��ك��م 
�ملحتلة،  �لفل�شطينية  �لر�����ش���ي 

•• وا�سنطن-كييف-وكاالت: 

ن�شرت وز�رة �خلارجية �لمريكية 
كييف  م��ن  عليها  ح�شلت  ���ش��ور� 
ويظهر فيها �نف�شاليون م�شلحون 
�لو�قع،  �وك��ر�ن��ي��ا ه��م يف  ���ش��رق  يف 
ع�شكريون  و�����ش���ن���ط���ن،  ب��ح�����ش��ب 
�ل�شتخبار�ت  يف  �شباط  �و  رو���س 
با�شم  �ملتحدثة  وق��ال��ت  �لرو�شية. 
�لم���ريك���ي���ة  �خل����ارج����ي����ة  وز�رة 
ح�شلت  بالدها  �ن  ب�شاكي  جنيفر 
ع��ل��ى ق�����ش��م م���ن ه���ذه �ل�����ش��ور من 
�ل�شلطات �لوكر�نية يف حني ن�شر 
و���ش��ائ��ل �عالم  �ل��ق�����ش��م �لخ����ر يف 

عاملية �و على تويرت.
�ل�شور  ه��ذه  بع�س  �ن  و�أو���ش��ح��ت 
ي��ظ��ه��ر ����ش��خ��ا���ش��ا و �����ش���ار�ت على 
وج�����ود ر�ب�����ط ب���ني رو����ش���ي���ا وج���زء 
�شرق  يف  �مل�شلحني  �لنا�شطني  من 

�وكر�نيا .
�شلمت  ك���ي���ي���ف  �ن  و�و������ش�����ح�����ت 
�لمن  منظمة  بو��شطة  و��شنطن، 
جمموعة  �وروب��������ا،  يف  و�ل���ت���ع���اون 
جورجيا  يف  �لتقطت  �ل�����ش��ور  م��ن 
�ح����د  ف���ي���ه���ا  ي���ظ���ه���ر   2008 يف 
�حدى  �ىل  �مل��ن��ت��م��ني  �لع�شكريني 
وقد  �لرو�شية  �خلا�شة  �ل��وح��د�ت 

�ملعار�سة �لركية تطالب باإعادة �لنتخابات يف �أنقرة 
•• اأنقرة-رويرتز:

�لد�شتورية  �ملحكمة  من  تركيا  يف  �لرئي�شي  �ملعار�شة  ح��زب  مر�شح  طلب 
�إ�شد�ر حكم لإعادة �لنتخابات �لبلدية يف �لعا�شمة �أنقرة حيث خ�شر �أمام 

حزب �لعد�لة و�لتنمية �لذي يتزعمه رئي�س �لوزر�ء رجب طيب �إردوغان.
جرت  �لتي  �أن��ق��رة  �نتخابات  �إن  �لعلماين  �جلمهوري  �ل�شعب  ح��زب  وق��ال 
�ل�شهر �ملا�شي و�شهدت مناف�شة �شديدة �شابها تزوير مبا يف ذلك م�شكالت 
�لأعلى لالنتخابات  �ملجل�س  بالفعل  نفتها  �تهامات  �لأ�شو�ت وهي  يف فرز 
�ل��ع��د�ل��ة و�لتنمية ذي �جل���ذور �لإ���ش��الم��ي��ة فوز�  ت��رك��ي��ا. وح��ق��ق ح��زب  يف 
�شاحقا يف �لنتخابات �ملحلية على �ل�شعيد �لوطني على �لرغم من �أ�شابيع 
�لحتجاجات �ملناه�شة للحكومة يف �ل�شيف �ملا�شي وف�شيحة ف�شاد كبرية 
لح��ق��ت �إردوغ�����ان و�ل���د�ئ���رة �مل��ق��رب��ة منه منذ �أو�خ����ر �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي وكان 
و�أنقرة  ��شطنبول  �ل�شيطرة على  �نتز�ع  ياأمل يف  �ل�شعب �جلمهوري  حزب 
�إردوغان  �لو�قع على حكم  ��شتفتاء بحكم  �إىل  �لتي حتولت  يف �لنتخابات 

�مل�شتمر منذ 11 عاما. 
ومل ي��ح��ق��ق ح���زب �ل�����ش��ع��ب �جل��م��ه��وري �ل��ف��وز يف �أي م��ن �مل��دي��ن��ت��ني لكن 

تويرت  موقع  على  تغريدة  بعث  �أن��ق��رة  يف  �حل��زب  مر�شح  يافا�س  من�شور 
�ملحكمة  �إىل  �ملعركة  نقل  �إن��ه  فيها  ق��ال  �لإث��ن��ني  �أم�����س  م��ت��اأخ��رة  �شاعة  يف 
�لد�شتورية. وقال يافا�س �ليوم نا�شدت �ملحكمة �لد�شتورية با�شتخد�م حقي 
�ل�شخ�شي. من �لآن ف�شاعد� �لمر مرتوك للمحكمة �لد�شتورية لتعك�س 
�إذ� كانت  �أنقرة.  ومع ذلك ل يز�ل من غري �لو��شح ما  �إر�دة �شكان  بدقة 
لالنتخابات.  �لعليا  �للجنة  ق��ر�ر  �إلغاء  �شلطة  متلك  �لد�شتورية  �ملحكمة 
متى  يت�شح  ومل  ذل��ك  متلك  ل  �ملحكمة  �إن  حكوميون  م�شوؤولون  ويقول 
�شتتخذ �ملحكمة قر�ر� ب�شاأن قبول �لدعوى. وقال م�شت�شار بحزب �ل�شعب 
�جلمهوري �ليوم �لثالثاء �إن يافا�س �شينقل معركته �إىل �ملحكمة �لأوروبية 
�إذ� لزم �لأمر. و�ألغى �ملجل�س �لأعلى لالنتخابات بالفعل  حلقوق �لإن�شان 
�لنتخابات �لبلدية �أم�س �لإثنني يف منطقة يالوفا �شمال غرب �لبالد حيث 
�ملعار�شة.  فوز  بعد  فيما  �أعلن  ثم  �لبد�ية  يف  و�لتنمية  �لعد�لة  فوز  �أعلن 
�لأول  يف  هناك  جت��رى  �لإع����ادة  جولة  �إن  �ملحلية  �لإع���الم  و�شائل  وق��ال��ت 
وعدم  �لع�شكرية  �لنقالبات  تاريخ  من  �لرغم  وعلى  ح��زي��ر�ن  يونيو  من 
�ل�شتقر�ر �ل�شيا�شي فاإن هذه هي �ملرة �لأوىل �لتي ت�شهد فيها �لنتخابات 

يف تركيا مز�عم بوقوع خمالفات ج�شيمة.

و��سنطن دعمت �أوكر�نيا ب�5 مليار�ت دولر
•• وا�سنطن-يو بي اأي:

لدعم  دولر  م��ل��ي��ار�ت   5 �نفقت  و��شنطن  �أن  �لأم��ريك��ي��ة  �خل��ارج��ي��ة  �أعلنت 
وزير  م�شاعدة  ن��ولن��د،  فيكتوريا  وق��ال��ت  �أوك��ر�ن��ي��ا  يف  دمي��ق��ر�ط��ي��ة  �شلطة 
�خلارجية �لأمريكي، يف حديث مع �شبكة )�شي �إن �إن( �لأمريكية، �إن �لوليات 
�أوكر�نيا، منذ تفكك �حتاد  5 مليار�ت دولر على  �أنفقت  �ملتحدة �لأمريكية 
�جلمهوريات �ل�شوفيتية يف �لعام 1991. و�أو�شحت �أن هذه �لأمو�ل �أُنفقت 
ع��ل��ى دع���م ت��ط��ل��ع��ات �ل�����ش��ع��ب �لأوك������ر�ين حل��ك��وم��ة دمي��ق��ر�ط��ي��ة ق��وي��ة متّثل 
م�شاحله ، غري �أنها �أّكدت �أن و��شنطن مل تنفق �أي �أمو�ل على �ملحتجني يف 
ميد�ن �ل�شتقالل، م�شرية �إىل �أن �حلركة كانت حركة عفوية، وتبعد كل �لبعد 
ميكنها  ل  رو�شيا  �أن  نولند  و�عتربت   . �أوكر�نيا  �شرق  يف  رو�شيا  خطط  عن 
�أن تزعم دعمهما لنزع فتيل �لتوتر يف �أوكر�نيا، ويف �لوقت عينه �إ�شعال هذ� 
�لفتيل، وقالت ل ميكن �أن توؤدي دور عامل �لإطفاء، وتت�شرف كمحرق �ملباين 
و�أعربت عن قلق و��شنطن �لعميق �إز�ء �ليد �لرو�شية ور�ء �لأحد�ث �ملزعزعة 
لال�شتقر�ر �لتي ن�شهدها يف �أوكر�نيا و�أثنت على �حلكومة �لأوكر�نية �ملوقتة 
لأد�ئها �ملهمتني �للتني �أوكلتا �إليها، �أولهما حماولة �لتفاو�س بغية �لتو�شل 
لتفاق مع �شندوق �لنقد �لدويل، بغية �إجر�ء �إ�شالح حقيقي، وحماولة قلب 

�ل�شفحة على ع�شر �لف�شاد �لذي كان م�شت�شرياً يف �أوكر�نيا .

�لحتالل ي�ستهدف 
مو�طنة لبنانية يف �جلنوب 

•• بريوت-يو بي اأي:

�أطلقت دورية �إ�شر�ئيلية، نري�ن ر�شا�شتها على مو�طنة د�خل 
�حلدود �للبنانية وقالت �لوكالة �لوطنية لالإعالم �لر�شمية، 
بعد ظهر �م�س �إن جنود �لعدو �لإ�شر�ئيلي �أطلقو� �لنار من 
بلدة  �حل��دود مع  �ملحتلة عند  �لفل�شطينية  �لأر����ش��ي  د�خ��ل 
ف��اط��م��ة علي  �للبنانية  �مل��و�ط��ن��ة  ب��اجت��اه  ي����ارون �حل���دودي���ة 
ت�شر  �أر�شها ومل  �لزعرت يف  �لتي كانت تقوم بقطف  �شالح، 
�لوكالة �ىل �إ�شابة �ملو�طنة �للبنانية نتيجة �إطالق �لنار من 

�جلانب �لإ�شر�ئيلي.

األربعاء  - 23   ابريل    2014 م   -   العـدد    11079
Wednesday   23  April   2014  -  Issue No   11079



عربي ودويل

14

حتليل: �ل�سربات �جلوية وحدها لن تق�سي على قاعدة �ليمن

�ل�سعبة �لربملانية بالوطني �لحتادي ت�سارك يف �أول جل�سة ��ستماع حول حقوق �لإن�سان و�ملو�طن

•• �سنعاء-دبي-رويرتز:

غ��ار�ت جوية مكثفة  �أ�شفرت  رمب��ا 
��شتهدفت  ي����وم����ني  م������دى  ع���ل���ى 
ت��ن��ظ��ي��م �ل���ق���اع���دة يف �ل��ي��م��ن عن 
مقتل و�إ�شابة بع�س قادة �لتنظيم 
تق�شي  �أن  �مل�����ش��ت��ب��ع��د  م����ن  ل���ك���ن 
�ل�����ش��رب��ات �جل���وي���ة وح���ده���ا على 
�لقاعدة على  �ل��ذي متثله  �خلطر 

�ليمنيني و�لغرب.
تتمثل  عو�مل  عدة  ت�شافرت  فقد 
يف �شعف �حلكومة �ملركزية و�شوء 
�لأم��ن��ي��ة وتف�شي  �ل���ق���و�ت  جت��ه��ي��ز 
�ليمن  لتجعل من  و�لف�شاد  �لفقر 
�لقاعدة  ل��ت��ن��ظ��ي��م  م��ث��ال��ي��ا  م����الذ� 
و�شفه  �ل�����ذي  �ل���ع���رب  ج���زي���رة  يف 
�أن�شط  ب��اأن��ه  �لأم��ري��ك��ي  �ل��رئ��ي�����س 
�جلماعات �لتي تتاآمر على وطننا. 
�لطائر�ت  و��شنطن  و��شتخدمت 
�لتنظيم  �أع�شاء  لقتل  طيار  دون 
�لتخطيط  من  ملنعه  �شعيا  وقادته 
ملزيد من �لهجمات مثل حماولته 
تفجري طائرة �أمريكية يف دي�شمرب 

كانون �لأول عام 2009.
وق�������ال م�������ش���در ب����اأج����ه����زة �لأم�����ن 
يوم  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  �لقومي 
�لأمريكية  �حل��ك��وم��ة  �إن  �لث��ن��ني 
حاليا  يخطط  �لتنظيم  �أن  تعتقد 
ل�شن هجمات على �أهد�ف �أمريكية 
مب��ا فيها �ل�����ش��ف��ارة �لأم��ري��ك��ي��ة يف 
يقولون  �مل��ح��ل��ل��ني  ل��ك��ن  ���ش��ن��ع��اء. 
تلحق  ل  �جل���وي���ة  �ل�����ش��رب��ات  �إن 
حم�����دود�  �����ش����رر�  �إل  ب���ال���ق���اع���دة 

حملهم  يحل  من  �لنا�س  فلهوؤلء 
ع�شرة  ت��ق��ت��ل  �أن  مي��ك��ن��ك  د�ئ���م���ا. 
يف  �آخ��ري��ن  ع�����ش��رة  و�شتجد  منهم 
�ل��ط��ري��ق. )ل��ذل��ك( فهو جن��اح لن 
ينهي �حلرب على تنظيم �لقاعدة 
يف ج��زي��رة �ل��ع��رب وي��وم��ي �ل�شبت 
و�لأح��د وقعت عدة هجمات جوية 
يفرت�س �أن طائر�ت �أمريكية دون 
طيار قامت بها على حمافظات يف 

و�شط وجنوب �ليمن.
�ليمنية  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  وق��ال��ت 
�لأحد  ي��وم  قتلو�  مت�شدد�   55 �إن 
�ل�شربات  �أك���رب  ي��ع��د  فيما  وح���ده 
لع�شاء �لتنظيم منذ عام 2012 
�إن ث��الث��ة من  على �لأق���ل وق��ال��ت 
يف  �لبارزين  �لع�شاء  من  �لقتلى 
ع�شرة  �إن  �ليمن  وق���ال  �لتنظيم. 
م���ن م�����ش��ل��ح��ي �ل���ق���اع���دة ق��ت��ل��و� يف 
م�شدر  وق���ال  �ل�شبت  ي���وم  ه��ج��وم 
جارية  �لتحقيقات  �إن  كبري  �أمني 
لكنه  �ل��ق��ت��ل��ى  ه��وي��ة  م��ن  للتحقق 
�شقطو�  �لتنظيم  يف  ق���ادة  �أن  �أك���د 

بني �لقتلى.
م���ن بني  �أن  ���ش��ائ��ع��ات  و�ن��ت�����ش��رت 
يف  �ل��ق��اع��دة  تنظيم  زع��ي��م  �لقتلى 
�لوحي�شي  ن��ا���ش��ر  �ل��ع��رب  ج��زي��رة 
�بر�هيم  �ل�شعودي  �لقنابل  وخبري 
ذكرت  �أن  بعد  �شيما  ل  �لع�شريي 
طائرة  �أن  ع���ي���ان  ���ش��ه��ود  ت��ق��اري��ر 
ه��ل��ي��ك��وب��رت و�ح�������دة ع���ل���ى �لأق�����ل 
�شاعة  يف  ه����ج����وم  ب���ع���د  ه���ب���ط���ت 
ي���وم �لأح����د يف حمافظة  م��ت��اأخ��رة 

�شبوة �جلنوبية.

�لأر�س  على  مبكا�شب  �لح��ت��ف��اظ 
 ..2011 ع��ام  �حل���ال  ك��ان  مثلما 
�ملحلل  �ل���ع���اين  م�����ش��ط��ف��ى  وق�����ال 
�لأمني �لذي تربطه �شالت وثيقة 
�ل�شعودية عندما  �لد�خلية  بوز�رة 
ينتقلون من �لنقطة �أ �إىل �لنقطة 
مرة.   100 يفكرو�  �أن  فعليهم  ب 

فقد فقدو� حريتهم. 
�جلوية  �ل��ه��ج��م��ات  �أن  و�أ�����ش����اف 
فاعلية  ذ�ت  ط��ي��ار  دون  ب��ط��ائ��ر�ت 
�مل�شكلة.  ت��ع��ال��ج  ل��ن  لكنها  ك��ب��رية 

�شكان �لقليم لكن �لدول �لعربية لمتتلك �غلبية يف �ملنظمة.
حيث  مبكيالني  يكيل  �ل��ذي  بال�شيئ  �لأم��ن  جمل�س  يف  �لنظام  �لعربي  وو�شف 
ت�شتخدم �لوليات �ملتحدة حق �لفيتو �شد �أي قر�ر حلماية ��شرئيل على �لرغم 
من وجود قر�ر�ت دولية تلزم ��شر�ئيل بالن�شحاب من �لر��شي �لعربية �ملحتلة 

عام 1967.
 .. �لو�شع  ذ�ك  تغيري  لت�شتطيع  �لعربية  و�جلامعة  �لعربية  �ل��دول  �أن  و�أك��د 
م�شدد� على �أن �ملنظمات �لقليمية و�لدولية متثل مر�آة �شادقة لو�شاع �لدول 

ولي�شت جهة تنفيذية �إل باإر�دة �لدول.
�ل�شر�ع  منهجية  بتغيري  ق���ر�ر�  �ت��خ��ذت  �لعربية  �ل���دول  �أن  �ل��ع��رب��ي  و�أو���ش��ح 
�ل�شر�ئيلي �لفل�شطيني من �د�رة �ل�شر�ع �لتي �متدت لعقود طويلة �ىل �نهاء 
�بريل   29 تنتهي  �أن  �ملقرر  �لتي من  �ملفاو�شات  �د�رة عملية  �لنز�ع من خالل 

�جلاري و�لتي تقوم برعاية �مريكية.

و�أ�شار �ىل �أنه جتري مفاو�شات �لآن لبحث �مكانية مد �أجل �ملفاو�شات ملا بعد 
29 �أبريل �جلاري �أم ل .. لفتا �إىل �نه حتدث مع �لرئي�س �لفل�شطيني حممود 

عبا�س وهناك قر�ر�ت هامة �شتتخذ يف �لقريب �لآجل.
كارثة  ت�شكل  �ل�شورية  �لزم��ة  �أن  �لعربي  �أك��د  �ل�شورية  �لق�شية  �شعيد  وعلي 
�ل�شوري  �ل��د�خ��ل  يف  ن��ازح  ماليني   6 هناك  و�ن  خا�شة  �ملقايي�س  بكل  �ن�شانية 
تركو� منازلهم وت�شردو� ول ي�شتطيعون �حل�شول على �خلبز و�ملاء ف�شال عن 
وجود ما يقرب من 3 ماليني لجئ �شوري بالدول �ملجاورة خا�شة دولتي �لردن 

ولبنان مو�شحا �أن هاتني �لدولتني لي�شتطيعان حتمل �أعد�د �أكر من ذلك.
�أكد �لدكتور نبيل �لعربي  وفيما يخ�س تعديل �مليثاق �لعربي حلقوق �لن�شان 
�أن هذ� �ملو�شوع يف مرحلة �لدر��شة و�شيتم �لعمل على تعديله حتى يتو�كب مع 
للعامل  نوعية  نقلة  ت�شكل  �شوف  �لتي  �لن�شان  حلقوق  �لعربية  �ملحكمة  مهام 

�لعربي.

ويقول �ملحللون �إن �لتنظيم �شيظل 
م�شدر خطر ج�شيم ما مل ت�شتطع 
�حل��ك��وم��ة م��ع��اجل��ة حت��دي��ات مثل 
�لفقر وعدم كفاية �لقو�ت �لأمنية 
وحتد من �خل�شائر �لب�شرية �لتي 
و�حلني  �حل��ني  ب��ني  فيها  تت�شبب 
يغذي  �ل�شربات �جلوية مما  تلك 

�مل�شاعر �ملعادية للوليات �ملتحدة.
وقال ليتا تيلر �لباحث �ملتخ�ش�س 
وم��ك��اف��ح��ت��ه مبنظمة  �لره�����اب  يف 
ه��ي��وم��ن ر�ي��ت�����س ووت�����س ل ميكن 

•• القاهرة- وام:

جل�شة  �أع��م��ال  يف  �لحت���ادي  �لوطني  باملجل�س  �لربملانية  �ل�شعبة  وف��د  ���ش��ارك 
للربملان  �لأول  �لت�شريعي  �لف�شل  من  �لثاين  �لنعقاد  ل��دور  �لأوىل  �ل�شتماع 
�لعربي حول حقوق �لإن�شان و�ملو�طن �لعربي برئا�شة معايل �أحمد بن حممد 
�جلرو�ن رئي�س �لربملان وح�شور معايل �لدكتور نبيل �لعربي �أمني عام جامعة 
�لدول �لعربية . �شم وفد �ل�شعبة �لربملانية �أع�شاء �ملجل�س �لوطني �لحتادي 
�شعادة كل من م�شبح بالعجيد �لكتبي ع�شو جلنة �ل�شوؤون �لت�شريعية و�لقانونية 
وحقوق �لإن�شان و�شامل بن حممد بن هويدن ع�شو جلنة �ل�شوؤون �لقت�شادية 
�لجتماعية  �ل�����ش��وؤون  جلنة  ع�شو  �ل��ع��ري  عي�شى  �شيخة  و�ل��دك��ت��ورة  و�مل��ال��ي��ة 

و�لثقافية و�ملر�أة و�ل�شباب.
ذ�ت  ق�شية  تناق�س  كونها  �جلل�شة  �أع��م��ال  �أهمية  �لعربي  نبيل  �لدكتور  و�أك��د 

ل���ل���ولي���ات �مل���ت���ح���دة ب��ب�����ش��اط��ة �أن 
تق�شي على خطر �لرهاب بالقتل.  
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  ع��ل��ى  و�أ����ش���اف 
�أن تعالج  �ملعنية  �لأخ��رى  و�ل��دول 
كل �لعو�مل �ملحركة لالإرهاب مبا 
يف ذلك �لفقر و�لأمية و�لتهمي�س 
�لفر�س  و�ن������ع������د�م  �ل�������ش���ي���ا����ش���ي 
لل�شباب.  و�لنجاح �لرئي�شي �لذي 
هو  ط��ي��ار  دون  �ل��ط��ائ��ر�ت  حققته 
�حل��د ب��درج��ة كبرية م��ن حتركات 
ت��ن��ظ��ي��م �ل���ق���اع���دة وق����درت����ه على 

�أهمية كربى على �ل�شعيد �لعربي وهي ق�شية حقوق �لن�شان بالعامل �لعربي 
.. م�شدد� على �أن �ملحكمة �لعربية حلقوق �لإن�شان ت�شكل نقلة ح�شارية جلميع 
�لدول وذلك لبر�ز �أن هناك �هتماما حقيقيا للد�خل و�خلارج بق�شايا حقوق 

�لن�شان.
و�لقانونية  �لت�شريعية  �ل�شوؤون  �ع�شاء جلنة  و��شتف�شار�ت  �أ�شئلة  على  رده  ويف 
فل�شطني  يف  �لن�شان  حقوق  �و���ش��اع  ح��ول  �لعربي  بالربملان  �لإن�����ش��ان  وح��ق��وق 
و�شوريا و�ل�شومال و�لدول �لعربية �لتي ت�شهد تطور�ت �شيا�شية قال �لعربي �إن 
كارثة فل�شطني بد�أت منذ عام 1947 عند �شدور قر�ر �جلمعية �لعامة لالمم 
�ملتحدة �ملعروف بقر�ر �لتق�شيم .. لفتا �ىل �أن وقت �لت�شويت على هذ� �لقر�ر 
منها م�شر  وتقدم ثالث  �ملتحدة  ب��المم  �أع�شاء  عربية  دول  �شبع  هناك  كانت 
�لتق�شيم  ق��ر�ر  حول  �ملتحدة  لالمم  ق��ر�ر  مب�شروع  ذ�ك  وقت  و�شوريا  و�لعر�ق 
�غلبية  ر�شا  دون  �إقليم  لتق�شيم  �ملتحدة  لالمم  �شالحية  هناك  كان  �إذ�  وعما 

باري�س تعد �إجر�ء�ت لردع مو�طنيها �جلهاديني
•• باري�س-وكاالت:

�م�س  فابيو�س  ل��ور�ن  �لفرن�شية  �خلارجية  وزير  �عترب 
من  �لثالث  يف  �مل��ق��ررة  �ل�شورية  �لرئا�شية  �لنتخابات 
وز�رة  ونقلت  ماأ�شاوية  مهزلة  �ملقبل  حزير�ن-يونيو 
�لنتخابات  �إن  قوله  فابيو�س  عن  �لفرن�شية  �خلارجية 
���ش��رع��ي��ة للرئي�س  �أي  ل��ن جت��ل��ب  ���ش��وري��ا  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة يف 

�ل�شوري ، م�شيفاً �إنها مهزلة ماأ�شاوية .
باب  فتح  ع��ن  �أعلنت  �ل�شورية  �ل�شلطات  �ن  �ىل  ي�شار 
،على  �ليوم  �عتبار� من  �لرئا�شية  �لرت�شح لالنتخابات 
جتري �لنتخابات يف �لثالث من حزير�ن-يونيو �ملقبل.

ب���الده �شتتخذ جميع  �ىل ذل���ك، �ك��د ه��ولن��د �م�����س �ن 
�ل��ذي��ن يجذبهم  ك��ل  ل���ردع وم��ن��ع ومعاقبة  �لج�����ر�ء�ت 
�جل���ه���اد، وذل�����ك ع�����ش��ي��ة ط����رح خ��ط��ة مل��ع��اجل��ة م�شكلة 

�لفرن�شيني �لذين توجهو� �ىل �شوريا للقتال.
وقال هولند �ن فرن�شا �شتن�شر تر�شانة كاملة وت�شتخدم 
جميع �لتقنيات مبا يف ذلك �لمن �للكرتوين ملكافحة 
�شيعر�شها  �ل��ت��ي  �خل��ط��ة  �ىل  م�ش�����ري�  �ل��ظ��اه��رة،  ه��ذه 
وزير �لد�خلية برنار كازنوف �لربعاء ب�شاأن �لفرن�شيني 
جماعات  �شفوف  يف  للقتال  �شوريا  �ىل  ذه��ب��و�  �ل��ذي��ن 

جهادية.
�ل��ع��امل �لعربي  و����ش��اف ه��ولن��د يف م��د�خ��ل��ة يف معهد 

�نه   ، مكة  �ىل  �حل��ج  ل  خم�ش�شا  معر�شا  د���ش��ن  حيث 
�شيتم ��شتخد�م �لتقنيات �لب�شرية �لتي تق�شي بب�شاطة 
بالتحدث و�لذهاب للبحث لدى �ل�شر عن عدد معني 
و�كد  بالتدخل  بعد ذلك  لنا  ت�شمح  �لتي  �ل���ش��ار�ت  من 
�ن هذه �خلطة مل تعد ملنع فعل �ميان بل �عدت كي ل 
ي�شتخدم �لدين لغايات �خرى، وخ�شو�شا ل�شنع غاية 

وهي �لرهاب .
�ن  فابيو�س  ل���ور�ن  �لفرن�شي  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  و���ش��رح 
لكن  �جلديد  بالمر  لي�س  �شوريا  �ىل  فرن�شيني  ذه��اب 
هناك ف��و�رق لن عددهم ي��زد�د وهم ��شغر �شنا مقدر� 

عددهم بحو�ىل خم�شمئة �شخ�س.

•• الفجر – خرية ال�سيباين:

�لطيبة  �ل���ن���و�ي���ا  م���ن  م���زي���ج  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  �أن  ه���ل 
و�خلطابات �لطويلة؟

ليزر،  �إري��ك  �لفرن�شي  �ل�شيا�شي  �ملحلل  طرحه  �شوؤ�ل 
وهو يقر� ح�شاد �ل�شيا�شة �خلارجية للرئي�س �لأمريكي 
بار�ك �أوباما، ليجيب مبا�شرة بالنفي، موؤكد� �أننا ل�شنا 
يف حاجة لقر�ءة �لفيل�شوف �ل�شيني �شن تزو �شاحب 
�مل��ي��الد، ول  قبل  �ل�شاد�س  �لقرن  �حل��رب يف  كتاب فن 
مكيافيللي  �لي��ط��ايل  و�ل�شيا�شي  و�ملفكر  �لفيل�شوف 
فال�شيا�شة  ذل��ك،  ملعرفة  �ل�شهري،  �لأم��ري  كتاب  موؤلف 
�خلارجية �لكارثية لإد�رة �أوباما ُتعفينا عناء �ملر�جعة، 

وجاءت لتذكرنا مرة �أخرى با�شتحالة تلك �خللطة.
وعّدد �إيريك يف بد�ية حتليله ما نطق به بار�ك �أوباما 

يف خطبه من عبار�ت وجمل جميلة:
يف  وع��د  من�شبه،  توليه  بعد  مبا�شرة   ،2008 يوليو 

برلني �أمام مائة �ألف �شخ�س باإعادة بناء �لعامل .
�لأمريكي  �لرئي�س  �أعلن  �لقاهرة،  يف   2009 يونيو 
عن �نطالقة جديدة يف �لعالقات بني �أمريكا و�لعاملني 

�لعربي و�لإ�شالمي، ومد يده �إليهما.
�لعامة  �جلمعية  �أم���ام  �مل���رة  وه���ذه   ،2009 �شبتمرب 
لالأمم �ملتحدة، �أكد �أنه ل توجد دولة ميكنها �أو عليها 

�أن حتاول �لهيمنة على دولة �أخرى . 
�أوب��ام��ا ج��ائ��زة نوبل  ب���ار�ك  ، تلقى  �أي���ام  وب��ع��د ب�شعة 
ل��ل�����ش��الم ل��ل��ج��ه��ود �ل���ت���ي ي��ب��ذل��ه��ا م����ن �ج�����ل تعزيز 

�لدبلوما�شية و�لتعاون بني �ل�شعوب .
�لنو�يا �لطيبة و�ملو�قف �جلميلة،  وحول م�شري هذه 
�ريك  ي�����ش��ري  �ل���و�ق���ع،  �ر�����س  ع��ل��ى  جت�شيمها  وم����دى 
�أقل من خم�س �شنو�ت، كان م�شري  ليزر �إىل �نه، بعد 
كن�شتها  ف��ق��د  �ل��ت��اري��خ،  م��زب��ل��ة  �لطيبة  �مل�����ش��اع��ر  ت��ل��ك 
و�لوعود  و�لإذلل  و�لنكبات،  و�لنتكا�شات  �لرت�جعات 
�ملن�شية. وقائمة �لعرت�فات ب�شعف �لوليات �ملتحدة 
�أول قوة �قت�شادية وع�شكرية  طويلة، ومع ذلك تبقى 
�أمام  �ل��ع��امل  ين�شاها  ي��ك��اد  �ل��ت��ي  �حلقيقة  �ل��ع��امل،  يف 

خيباتها �ملتعددة.
�ل���ث���ور�ت �ل��ع��رب��ي��ة �ل��ت��ي ت��دع��م��ه��ا و����ش��ن��ط��ن غرقت، 
�أو  عنها  �بتعدو�  �إم��ا  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  حلفاء  وبع�س 
�لعجز  ث��م  �لأخ��ط��اء  ع��ن  وم���اذ�  ل��ه��ا،  �أد�رو� ظهورهم 
ثم  و�شجيج  و�شخب  �ل�شوري،  �مللف  مع  �لتعاطي  يف 

تر�جع يف مو�جهة �لربنامج �لنووي �لإير�ين.
�إىل  �مل��ف��او���ش��ات  ُتف�شي  �أن  ُينتظر  �ل�����ش��ي��اق  ه���ذ�  ويف 
�تفاق مبثابة �لو�جهة، ح�شب بع�س �ملالحظني، ُينهي 
مقابل  طهر�ن،  على  �ملفرو�شة  �لقت�شادية  �لعقوبات 

مر�قبة �ملو�قع �لنووية �لإير�نية.
وي�شر �لبيت �لأبي�س على حتقيق جناح يف هذ� �مللف، 
�شيكون جناحا �شوريا، ما  �نه  ي��رون  �أن كثريين  غري 
�ل�شري  �ل��ن��ووي  �لع�شكري  �لربنامج  تفكيك  يتم  مل 
لإير�ن، و�لتي تعاملت �لأطر�ف �مل�شاركة يف �ملفاو�شات 

معه منذ �لبد�ية وكاأنه لي�س موجود�.
وم����اذ� ي��ق��ال ع��ن �ل��ع��ج��ز، �ل���ذي ل ي��ث��ري يف �حلقيقة 
على  ك��ان  هل  �لفل�شطيني؟  �مللف  يف  كبري�،  ��شتغر�با 
وزي��ر �خلارجية �لأم��ري��ك��ي ج��ون ك��ريي �ل��ذه��اب 12 
�لت�شعة  �لإ�شر�ئيلي وفل�شطني خالل  �لكيان  �إىل  مرة 
�أ�شهر �لأخرية، ليدرك �أن حكومة نتنياهو ل ترغب يف 

�لتفاو�س �أ�شال. 
ولي�س م�شتغربا، و�حلالة تلك، �أن ُتظهر بكني بو�شوح 
بحر  يف  و�لإق��ل��ي��م��ي��ة  �لع�شكرية  طموحاتها  م��ت��ز�ي��د 
�ل�����ش��ني، وت��دخ��ل �ل��ق��وى �لآ���ش��ي��وي��ة يف ���ش��ب��اق ت�شلح 

حقيقي ، ي�شمل �ليابان.
وي�شيف �ملحلل �ل�شيا�شي �لفرن�شي يف عر�شه ل�شل�شلة 
تكره  �لطبيعة  كانت  ملا  �ن��ه  �خلارجية،  �وباما  خيبات 
�لرئي�س  �ملتكرر،  و��شنطن  غياب  �شاعد  فقد   ، �لفر�غ 
لرو�شيا  ُيعيد  و�ن  بوتني على حتقيق حلمه،  �لرو�شي 
مع  يتو�فق  ول  يتنا�شب  ل  �ل��ذي  �لدولية  �لقوة  لقب 
و�قعها �لقت�شادي و�لدميوغر�يف و�لتكنولوجي، غري 
�أن رو�شيا �شاندت و�أنقذت رغم �نف �جلميع، حليفتيها 
بل وو�شعت قدما يف م�شر لأول مرة  و�إي���ر�ن،  �شوريا 
منذ 40 عاما، ويظهر كل هذ� ب�شكل �أو�شح يف �أوكر�نيا، 
حيث مل يعد �ل�شرطي �لأمريكي ُيخيفها، وقد �شمت 
�ل�شيناريو يف  ذ�ت  تعيد  �أن  وو�رد   ، �لقرم  �شبه جزيرة 
�شرق �أوكر�نيا، �لتي قدمت �شمانات ل�شالمة حدودها 

عام 1994.. هي و�لوليات �ملتحدة!
�أن  وت��ب��ني  �لأب��ي�����س على ع��ني غ���رة،  �لبيت  �أُخ���ذ  لقد 
�أوب��ام��ا وج���ون ك��ريي لم�����س �ل�شذ�جة  ب���ار�ك  حتليل 

و�ل�شخافة طيلة �أ�شهر.
هكذ� ، حتولت ��شرت�تيجية فالدميري بوتني عندهما 

�أوباما  ب���ار�ك  ن�شح  و  للما�شي،  ��شتعادة  جم��رد  �إىل 
 ، �لباردة  �حل��رب  يتجاوز منطق  بان  �لرئي�شي  نظريه 
رغم �أن بوتني ل ُيحيل �إىل �لحتاد �ل�شوفياتي، و�إمنا 
قال  حني  �لو�شوح  يف  غاية  ك��ان  و   ، �لرو�شي  للتاريخ 
�لبال�شفة،  �أ�شاف  �لثورة،  بعد   : �ملا�شي  مار�س   18
�لرو�شي  �جلنوب  من  كبرية  �أج��ز�ء  �هلل،  وليحا�شبهم 

تاريخيا �إىل جمهورية �أوكر�نيا .
�لتي  �ل��ق��رم  ج��زي��رة  �شبه  �إىل  ُي�شري  ب��وت��ني  يكن  ومل 
 1954 باأوكر�نيا عام  �أُحلقت  �أعاد �شمها، وكانت قد 
، ولكن ي�شري �إىل �شرق �أوكر�نيا، وهي مناطق خاركوف 
�أي���ام..  منذ  �ل���ش��ط��ر�ب��ات  �ن��دل��ع��ت  حيث  ودونيت�شك 

فكيف ميكننا �أن ُنفاجاأ ؟
�إقليمية  ق��وة  رو�شيا  ُتعترب   ، لأوب��ام��ا  بالن�شبة  ولكن 
تتحرك من منطلق �ل�شعف ، ورغم ذلك هاهي تتمكن 
دون طلقة  �لقرم من  �شبه جزيرة  �ل�شيطرة على  من 
�أ�شابيع، ودون تد�عيات  ر�شا�س و�حدة وخالل ثالثة 
تذكر، �شوى بع�س �لعقوبات �لقت�شادية من �خلفة ما 
يجعلها مثرية لل�شحك . ويرى مر�قبون �أن �لطريقة 
�أوكر�نيا،  يف  بوتني  ملو�جهة  �لع�شكرية  غري  �لوحيدة 
تتمثل يف تعزيز نظام كييف بو�شوح ، ودعمه �قت�شاديا 
ب��ي��ع��ه معد�ت  �ل��ط��اق��ة ، وح��ت��ى  وم��ال��ي��ا ، م���ن ح��ي��ث 
ع�شكرية، ويرون �نه كان على و��شنطن تزعم �ئتالف 
ي�شم �لقوى �لأوروبية �لكربى لدعم �ل�شلطة �ملو�لية 
للغرب ، وو�شع خطة مار�شال لأوكر�نيا، و�إقامة ج�شر 

جوي.
�إىل  حتليله،  نهاية  يف  ليزر  �ري��ك  �لفرن�شي  ويخل�س 
لالأحد  �مل�شرتك  �لقا�شم  ك��ان   ،  1945 ع��ام  منذ  �ن��ه 
هو  �لأب��ي�����س،  �لبيت  على  ت��ت��ال��و�  �ل��ذي��ن  رئي�شا  ع�شر 
ح��م��اي��ة ح��ل��ف��اء �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة م��ن ك��ل حم���اولت 
�لهيمنة عليهم من طرف �لقوى �لإقليمية، وكان من 
خ�شائ�س �لدبلوما�شية �لأمريكية م�شاعفة ح�شورها 

من خالل حلفائها ومن خالل بناء حتالفات .
ومل تكتف �إد�رة �أوباما بخ�شارة �لعديد من �حللفاء منذ 
�آخرين،  ت�شتقطب  �أن  ت�شتطع  مل  لكنها   ،2008 عام 
وحتى �نفتاحها على �لهند و�لرب�زيل و�ندوني�شيا، بل 
�إعادة  �أوب��ام��ا عن  2008 عندما حت��دث  ع��ام  ورو�شيا 
بناء �لعالقات مع مو�شكو، باءت جميعها بالف�شل. هذ�، 
�لوليات  �شورة  طالت  �لتي  �لكارثة  �إىل  �لإ�شارة  دون 
�لت�شنت  عملية  حجم  م��دى  عن  �لك�شف  بعد  �ملتحدة 
ع��ل��ى �ل��ع��امل، �ل��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا وك��ال��ة �لأم����ن �لقومي 
�لأمريكي، و�لتي مل ي�شلم منها قادة �أهم ما تبقى لها 

من دول حليفة.
�شحيح �أنه يف عامل متعدد �لأقطاب ، مل يعد للوليات 
�لعاملية  �ل�شوؤون  �لتاأثري يف  �لقدرة على  نف�س  �ملتحدة 
�نهيار  �ث��ر  على  ع��ام��ا،  ع�شرين  قبل  �حل���ال  ك��ان  كما 

�لحتاد �ل�شوفياتي.
�جتاه  عك�س  �شارت  قد  �أوب��ام��ا  �إد�رة  �أن  �أي�شا،  �شحيح 
مغامر�ت جورج بو�س و�أخطائه يف �لعر�ق و�أفغان�شتان 
�حلرب  يف  �لأ�شاليب  ذ�ت  ��شتخد�م  يف  �ل�شتمر�ر  مع 

�شد �لإرهاب.
�لطريق، عن  �أوباما يف  ، تخلى  �لعقيدة  ولكن بتغيري 
لعبته  �لذي  �لعاملية  �ل�شوؤون  يف  �ملتحدة  �لوليات  دور 
ذلك  تد�عيات  قيا�س  �ملبكر  وم��ن  عاما،  �شبعني  طيلة 
�لن، ولو �أن �إرها�شاته �مللمو�شة جتلت فعليا يف كييف 

ويف بحر �ل�شني .
مناطق  يف  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  حلفاء  بع�س  �أن  وي��ب��دو 
عديدة، قد فقدو� ثقتهم يف �أمريكا، ولديهم �إح�شا�س 

باأنها تخلت عنهم. 
ففي �آ�شيا، يت�شاءل �ليابان، و كوريا �جلنوبية وتايو�ن 
و�لفلبني، بقلق، حول �ملوقف �لأمريكي �إذ� ما �عتمدت 
�ل�شني منوذج رو�شيا بوتني، وقد تفكر طوكيو و �شيول 
�شك  ول  ردع،  �أ�شلحة  �متالك  يف  �لقريب  �مل��دى  على 
على  و�مل���ر�رة  بالندم  �ل��ي��وم  ي�شعرون  �لأوك��ر�ن��ي��ني  �أن 
تخليهم عن تر�شانتهم �لنووية مقابل �شمان �شالمة 
�إىل جم��رد خرقة  �ل��رت�ب��ي��ة، �شمان حت��ول  وح��دت��ه��م 
قبل  م��ن  عاما  ع�شرين  قبل  عليها  �لتوقيع  مت  ورق، 

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية..!
لوحة �شود�ء، وو�شاح من �لهز�ئم، وح�شاد من �خليبات، 
تدفعنا بدورنا �إىل �ل�شوؤ�ل: كيف ماز�ل من بني �لعرب 
�وباما  زمن  �لأمريكية  �لدبلوما�شية  على  ير�هن  من 
�ل����دويل، ويف  �لبعد  حتى جت��د �حل��ل��ول لأدو�ئ���ن���ا ذ�ت 
مقدمتها �لق�شية �لفل�شطينية �لتي �حتكرت �لوليات 
�لأط���ر�ف  �دو�ر  و�أل��غ��ت  مفاو�شاتها،  رع��اي��ة  �مل��ت��ح��دة 
�ل���ش��ت��م��ر�ر يف  �لعبث  م��ن  �أل��ي�����س  �لأخ����رى؟  �ل�شريكة 
تفاو�س ر�عيه عاجز على ردع �لذئب، وكيف نطلب من 

غارق �أن ينقذ �مل�شار من �لغرق؟!

�خليط �لأبي�س

دبلوما�سية �أوباما.. تغرق.. تغرق.. تغرق!
•• وا�سنطن-اأنقرة-وكاالت:

�إن  �لأمريكية  ت��امي  �أف��ادت جملة 
�إمكانية  ي��در���س  �لأب��ي�����س  �لبيت 
ت�����زوي�����د �مل����ع����ار�����ش����ة �ل�������ش���وري���ة 
�مل�شادة  ج����و  �أر��������س  ب�������ش���و�ري���خ 
من  �خل�شية  و���ش��ط   ، ل��ل��ط��ائ��ر�ت 
يف  �لنوعية  �لأ�شلحة  تلك  وق���وع 

�أيدي جماعات �إرهابية .
و�أو�شحت تامي �أن تلك �ل�شو�ريخ 
ت��ط��ل��ق م���ن �ل��ك��ت��ف وق������ادرة على 
�����ش����رب و�إ������ش�����ق�����اط �مل����روح����ي����ات 
منخف�شة  �لأخ����رى  و�ل��ط��ائ��ر�ت 
�أن  ت������امي  �لرت������ف������اع و�أ������ش�����اف�����ت 
�مل��ع��ار���ش��ني �ل�����ش��وري��ني و�ل����دول 
�ل��د�ع��م��ة ل��ه��م ي�����ش��رون ع��ل��ى �أن 
تغيري  على  ق���ادرة  �لأ�شلحة  تلك 
جم���رى �لأح������د�ث ع��ل��ى �لأر�����س 
�مل���ع���ار����ش���ة يف �حل����رب  ل�������ش���ال���ح 
�مل�����ش��ت��ع��رة يف ���ش��وري��ا م��ن��ذ �أك���ر 
و�لتي حتولت  �شنو�ت،  من ثالث 
�لرئي�س  ن��ظ��ام  ل�����ش��ال��ح  م���وؤخ���ر� 

�ل�شوري ب�شار �لأ�شد.
عربي  م�شوؤول  �إىل  ت��امي  ون�شبت 
مل ت��ف�����ش��ح ع����ن �����ش���م���ه �ل���ق���ول 
لهذه  ���ش��ي��ك��ون  ك���ب���ري�  دور�  �إن 
�ل�شو�ريخ، ي�شبه ذلك �لذي لعبته 
�شو�ريخ �شتينغر يف �أفغان�شتان يف 
ثمانينيات �لقرن �ملا�شي، م�شيفا 
�أن �إد�رة �لرئي�س �لأمريكي بار�ك 
�أوب��ام��ا ق��د ب���د�أت ب��در����ش��ة �لأمر 

ب�شكل جدي.
هذه  ق�����ش��ي��ة  �إن  ت�����امي  وق����ال����ت 
�ل�شو�ريخ �لنوعية �شد �لطائر�ت 
تاأتي يف فرتة بد�أ فيها �ملعار�شون 
�شو�ريخ  ي�شتخدمون  �ل�شوريون 
للدبابات،  م�������ش���ادة  �أم����ريك����ي����ة 

��شتخد�م  مي��ك��ن  ل  �أن���ه  م�شيفة 
ه����ذه �ل�������ش���و�ري���خ �لأخ������رية دون 

مو�فقة من �لوليات �ملتحدة.
و�أ�شافت تامي �أن تزويد �ملعار�شة 
للطري�ن  م�������ش���ادة  ب�������ش���و�ري���خ 
�لوليات  �أم��ام  �شهال  �أم��ر�  يعترب 
جمرى  تغيري  �شبيل  يف  �مل��ت��ح��دة 
�أكر  حياة  ح�شدت  �لتي  �حل��رب 
�إن�������ش���ان، و�لتي  �أل�����ف  م���ن م���ائ���ة 
�ل�شوري  �ل��ن��ظ��ام  فيها  ����ش��ت��خ��دم 
طري�نه لق�شف �ملدنيني يف �ملدن 
و�لبلد�ت �ل�شورية لإجبارهم على 

�إخالئها.
من جانبها، ت�شاءلت �شحيفة ذي 
عما  مونيتور  �شاين�س  كري�شتيان 
��شتخدم  �ل�شوري  �لنظام  كان  �إذ� 
هجماته  يف  �ل�������ش���ام���ة  �ل�����غ�����از�ت 

ثالثني  نحو  �إن  نا�شطون  وق���ال 
���ش��خ�����ش��ا ب��ي��ن��ه��م ن�����ش��اء و�أط���ف���ال 
بغاز�ت  �ختناق  ب��ح��الت  �أ�شيبو� 
�إث����ر ق�شف  ���ش��ام��ة يف ك��ف��ر زي��ت��ا 

�شنته قو�ت �لنظام.
�شحيفة  �أ�����ش����ارت  �ل�����ش��ي��اق،  ويف 
جمل�س  �أن  �إىل  بو�شت  و��شنطن 
�ل�������ش���وري ح�����ّدد موعد  �ل�����ش��ع��ب 
�لرئا�شية  �لن���ت���خ���اب���ات  �إج�������ر�ء 
يونيو-حزير�ن  م���ن  �ل��ث��ال��ث  يف 

�ملقبل.
�ىل ذل����ك، �ع��ل��ن رئ��ي�����س �ل����وزر�ء 
�ل���رتك���ي رج����ب ط��ي��ب �ردوغ������ان 
�م�س �ن عدد �لالجئني �ل�شوريني 
�ل���ذي���ن ����ش��ت��ق��ب��ل��ت��ه��م ت��رك��ي��ا منذ 
�ندلع �لنز�ع يف بالدهم بلغ عتبة 
تغلق  لن  تركيا  �ن  موؤكد�  �ملليون 

�لأخ�������رية ع��ل��ى ب���ل���دة ك���ف���ار زيتا 
بريف حماة؟

بينهم  �ل��ع�����ش��ر�ت  �أن  �إىل  ُي�����ش��ار 
�أيام  قبل  �أ�شيبو�  ون�شاء  �أط��ف��ال 
ج�����ر�ء ق�����ش��ف ب���غ���از�ت ���ش��ام��ة يف 
ق�����رب حماة  ك���ف���ر زي����ت����ا  ب���ل���دت���ي 
وقالت  �إدل���ب،  ري��ف  يف  و�لتمانعة 
�مليد�ين  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى  يف  م�����ش��ادر 
بريف  �ل�����ش��وري��ة  زي��ت��ا  كفر  ببلدة 
لق�شف  تعر�شت  �لبلدة  �إن  حماة 
ب��ال��غ��از�ت �ل�����ش��ام��ة ل��ل��ي��وم �لثاين 
�ل�شور  وت���ظ���ه���ر  �ل����ت����و�يل  ع���ل���ى 
�شبكة  على  �لنا�شطون  بثها  �لتي 
�لإ�شابات  من  �لعديد  �لإن��رتن��ت 
ويبدو  �مليد�نية،  �مل�شت�شفيات  يف 
و�لإغماء  �لإع��ي��اء  ح��الت  عليهم 

و�شيق يف �لتنف�س.

�بو�بها بوجههم.
وقال �ردوغان يف كلمته �ل�شبوعية 
يف �ل�����ربمل�����ان �م�������ام ن�������و�ب ح���زب 
يتزعمه  �ل��ذي  و�لتنمية  �لعد�لة 
�ن عدد ��شقائنا �ل�شوريني �لذين 
و�شلو� �ىل تركيا بلغ قر�بة �ملليون 
بالده  �ن  �حل��ك��وم��ة  رئي�س  و�ك���د 
�ل���ت���ي مت��ل��ك خ���ط ح�����دود طويل 
ي���ن���وي �حلفاظ  �ن����ه  ���ش��وري��ا  م���ع 
حيال  �ملفتوح  �لباب  �شيا�شة  على 
من  �لفارين  �ل�شوريني  �ملدنيني 
�حلرب يف بالدهم وقال �ردوغان 
ه��ل ي��ف��رت���س ب��ن��ا �ن ن��ط��ل��ب من 
تركيا  �ىل  ي����اأت����و�  �ل  ����ش��ق��ائ��ن��ا 

ويتعر�شو� للقتل يف �شوريا؟ 
للرئي�س  �ملعار�شة  تركيا  ودعمت 
و��شتقبلت  �ل���ش��د  ب�شار  �ل�شوري 
�ل�����ش��وري��ني يف  �ل��الج��ئ��ني  �غلبية 
ح�����و�ىل 20 خم��ي��م��ا �ن�����ش��ئ��ت يف 
م��ن��اط��ق ق��ري��ب��ة م���ن �حل�����دود يف 

جنوب تركيا وجنوب �شرقها.
و�فاد �ردوغان �نه بالده خ�ش�شت 
�ك���ر م��ن م��ل��ي��اري دولر لي���و�ء 
�لذين  �ل�������ش���وري���ني  �ل���الج���ئ���ني 
ثقافية  م�شاكل  �حيانا  يطرحون 
�و �منية يف �ملناطق �لتي ��شتقرو� 

فيها يف تركيا.
 و�ك���د �مل��ر���ش��د �ل�����ش��وري حلقوق 
 150 �ك���ر م��ن  �لن�����ش��ان مقتل 
�ل��������ف ����ش���خ�������س م����ن����ذ �ن����ط����الق 
�ذ�ر-مار�س  يف  ���ش��وري��ا  يف  �ل��ن��ز�ع 
�ملتحدة  �لمم  و�فادت   ..2011
6،5 م��الي��ني �شخ�س  ن���زوح  ع��ن 
2،6 ماليني  يف �لد�خل وحو�ىل 
�ىل خارج �لبالد، لي�شتقرو� ب�شكل 
��شا�شي يف �لدول �ملجاورة كلبنان 

و�لردن.

عدد �لالجئني �ل�شوريني يف تركيا يتخطى �ملليون

و��سنطن تعتزم تزويد �ملعار�سة �ل�سورية باأ�سلحة نوعية

باليمن �لقاعدة  يف  عن�سر  على  �سنة   15
•• �سنعاء-اأ ف ب:

�م�س على  �لره��اب  �ملتخ�ش�شة يف ق�شايا  �لبد�يات �جلنائية  حكمت حمكمة 
�لنتماء  بتهمة  �شنة   15 بال�شجن  �لقاعدة،  عنا�شر  �ح��د  وه��و  دي��ان،  �شامي 
للتنظيم �ملتطرف و�لتخطيط لغتيال قائد ع�شكري، بح�شبما �فادت م�شادر 
ق�شائية. وذكرت �مل�شادر �نه حكم على �شامي ديان بال�شجن 15 �شنة بعد �ن 
�دين ب �ل�شرت�ك يف ت�شكيل ع�شابة م�شلحة للقيام باعمال �رهابية و�ل�شرت�ك 
يف �لتخطيط لغتيال �لعميد �شامل �لقطن قائد �ملنطقة �لع�شكرية �جلنوبية 
وقتل   ..2012 متوز-يوليو  يف  ع��دن  و�شط  �نتحارية  عملية  يف  قتل  �ل��ذي 
�لقطن بعد �ن قاد بنجاح �لعملية �لع�شكرية �ل�شخمة �لتي ��شفرت عن طرد 
تنظيم �لقاعدة من حمافظة �بني �جلنوبية يف حزير�ن-يونيو 2012.. كما 
�آخر يف  �ملحكمة على �شخ�س  �ملتهم مبهاجمة مقر�ت ع�شكرية وحكمت  �دين 

�لق�شية نف�شها هو فرحان عو�س �ل�شعدي بال�شجن �ربع �شنو�ت.
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عربي ودويل
مع �لتهديد با�شتهد�ف �مل�شالح �لتون�شية

�أغلبية �لبعثة �لدبلوما�سية �لتون�سية ُتغادر ليبيا
باك�ستان تخترب �ساروخًا 

يحمل روؤو�سًا نووية 
•• اإ�سالم اأباد-يو بي اأي:

�أر�س-�أر�س  ���ش��اروخ  لإط���الق  ناجحة  جتربة  باك�شتان  �أج���رت 
ق�شري �ملدى ومطّور حملياًَ، من طر�ز حتف3- قادر على حمل 
290 كيلومرت�ً. ونقلت و�شائل �إعالم  روؤو���س نووية �إىل مدى 
�لأمن  ل��ق��و�ت  �لتابعة  �لعامة  �لعالقات  �شعبة  ع��ن  باك�شتانية 
�لباك�شتانية، �م�س �أن �لقو�ت �لباك�شتانية �أجرت �ختبار�ً ناجحاً 
 ، �أط��ل��ق عليه ��شم غ��ز�ن��ايف  لإط���الق ���ش��اروخ )حتف3-( �ل��ذي 
و�لذي ي�شنف من �شمن �ل�شو�ريخ �لقادرة على حمل �لروؤو�س 

�لنووية و�لتقليدية ويبلغ مدى �ل�شاروخ 290 كيلومرت�ً.

••الفجر - تون�س:

�أّن  بليبيا  �لتون�شية  �لدبلوما�شية  �لبعثة  �أف��ر�د  �أحد  �لثالثاء  �أم�س  �أكد 
�لت�شريع  بال�شفارة يف طر�بل�س يطلبون من �حلكومة  �لعاملني  �أغلبية 
باتخاذ قر�ر غلق �ل�شفارة و �شحب كامل �لبعثة، و�أفاد �أّن �أغلبية �لأعو�ن 
خطف  بعد  تون�س  �شتتخذه  �ل���ذي  �ل��ق��ر�ر  �نتظار  يف  تون�س  �إىل  ع���ادو� 

دبلوما�شيني يف �أقل من �شهر. 
وقد �أفاد �مل�شدر �لذي ف�شّل عدم �لك�شف عن ��شمه �أن �لعاملني بال�شفارة 
�شو�ء  م�شلحة  ملي�شيات  قبل  من  باخلطف  تهديد�ت  با�شتمر�ر  يتلقون 
مل�شاومة �حلكومات �أو لطلب فدية. كما �أكد �ملتحّدث �أّن �لو�شع �لأمني 

يف ليبيا مرتّد ب�شكل جعل من حكومة طر�بل�س عاجزة عن حماية �لبعثة 
بيان  ليبيا يف  �شرق  درن��ة  ليبية من مدينة  �لتون�شية ولوحت جمموعة 
يف  ليبيا  يف  �لتون�شية  و�خلدماتية  �ل�شتثمارية  �مل�شالح  با�شتهد�ف  لها 
حال عدم �إطالق �ل�شلطات �لتون�شية �شر�ح �شجينني متورطني يف ق�شايا 
�إرهابية و هما حافظ �ل�شبع و عماد لو�ج و ذلك بح�شب ما نقلته م�شادر 

�خبارية.
وكان وزير �خلارجية �لتون�شي منجي حامدي قد �كد يف ت�شريح �إذ�عي 
�نه مت �لتفاق خالل �ملجل�س �لأعلى لالأمن على �أن تون�س ل تتفاو�س 
باملقاي�شة وذلك يف ما يهم ق�شية �ختطاف  �ل�شغط ولن تر�شى  حتت 

�لدبلوما�شيني �لتون�شيني يف ليبيا .

ماذ� ور�ء �سعبية بوتني �لقيا�سية يف رو�سيا؟ •• الفجر – خرية ال�سيباين:

�أوب�شرفاتور  نوفيل  ملجلة  حديث  يف 
مدر�شة  م����دي����ر  ف����ك  �ل���ف���رن�������ش���ي���ة، 
�ل����ع����ل����وم  يف  �ل����ع����ل����ي����ا  �ل�������در���������ش�������ات 
�لقت�شاد  يف  و�خلبري   ، �لجتماعية 
و�جل��غ��ر����ش��ي��ا���ش��ي��ة �ل��رو���ش��ي��ة، جاك 
�شابري، فك �شفرة ��شتعادة فالدميري 
على   ، ل�شعبيته بني مو�طنيه  بوتني 

هام�س �لأزمة �لأوكر�نية.
بتف�شري  ي��ت��ع��ل��ق  �����ش����وؤ�ل  ع��ل��ى  ورد� 
كل  �أوك��ر�ن��ي��ا  م��ن  يلقى موقفه  كيف 
�ملخيال  �لإي��ج��اب��ي يف  �ل�����ش��دى  ه���ذ� 
80 باملائة  �أن �أكر من  �لرو�شي مبا 
بوتني  �شيا�شة  ي�شاندون  �لرو�س  من 
��شتطالع للر�أي �شدر موؤخر�  ، وفق 
�إىل  �شابري،  ي�شري  ليفاد�،  مركز  عن 
�ن��ه م��ن �ل��و����ش��ح �أن �أوك��ر�ن��ي��ا حتتل 
�ملجتمع  خم���ي���ال  يف  خ��ا���ش��ة  م��ك��ان��ة 
�لرو�شي، �إل �نه يجب �أن نقول �أي�شا، 
ينحدرون  �ل���رو����س  م���ن  �ل��ع��دي��د  �أن 
م��ن �أ���ش��ول �أوك��ر�ن��ي��ة، و�ل��ت��م��ازج بني 
�ل�����ش��ع��ب��ني ب��ل��غ درج�����ة �أ����ش���ب���ح فيها 
له،  معنى  ل  عام1991  �نف�شالهما 
ولهذ� �ل�شبب فاإن فكرة �أوكر�نيا غري 
ول  ُتطاق  ل  فكرة  برو�شيا  مرتبطة 

حُتتمل عند �لكثري من �لرو�س.
م�شكلة  وه������ذه   ، �أخ�������رى  ج���ه���ة  م����ن 
خمتلفة ، ي�شعر �لرو�س �أنهم تعر�شو� 
�شنو�ت،  ط��ي��ل��ة  و�لح��ت��ق��ار  ل�����الإذلل 

ويتملكهم �إح�شا�س باأنه ل �شيء جيد 
ياأتي من �لدول �لغربية، و�ن �لغرب 

كثري� ما تنكر لوعوده .
�شعود  �إن  ���ش��اب��ري،  ج����اك  وي�����ش��ي��ف 
�ل���رو����ش���ي���ة يعيد  �ل��ق��وم��ي��ة  �ل���ن���زع���ة 
تناق�شات  �����ش����ورة  �أي�������ش���ا  ل���ل���غ���رب 
�لغرب  �أن  ومب���ا  �ل���ذ�ت���ي���ة،  ���ش��ي��ا���ش��ت��ه 
�إىل  �للجوء  �إىل  د�ئما  ��شتعد�د  على 
يحرتم  مل  فانه   ، �لقانونية  �حلجج 
طيلة  ن������ادر�  �إل  �ل������دويل  �ل���ق���ان���ون 
�ل�شبب  هو  هذ�  ولعل  عاما،  ع�شرين 
�ل�����ذي ي��ج��ع��ل �ل��ب��ع�����س ي��ن��زع��ج من 

�لإح�شا�س �لقومي �لرو�شي .

�لناجت  ت�����ش��اع��ف  ك���ان  �إذ�  م��ا  وح����ول 
�لرو�شي  ل��ل��ف��رد  �لإج����م����ايل  �مل��ح��ل��ي 
�لو�حد ثماين مر�ت منذ عام 2000 
، ُين�شب �إىل فالدميري بوتني، �عترب 
�شعبية  �أ���ش��ا���س  ه���و  ذل���ك  �أن  ���ش��اب��ري 
�لنتعا�س  �أن  �إىل  م�����ش��ري�  ب���وت���ني، 
�إعادة  وكذلك   ، لرو�شيا  �لقت�شادي 
بناء �لدولة �لأمة ، كان �جناز� مثري� 
ل���الإع���ج���اب، م��الح��ظ��ا �ن���ه ي��ج��ب �أل 
يكن  مل  ب��وت��ني  ف��الدمي��ري  �أن  نن�شى 

كثري�،  �ل��رو���س  �أ�شحكت   ، فرن�شا  يف 
�أن��ه ل �ح��د ينخدع بالإخر�ج  م��وؤك��د� 
�لبطولية  �ل���������ش����ورة  ور�ء  �ل�������ذي 
تكون  ق��د  �ل�����ش��دم��ة  ل��ك��ن   ، للرئي�س 
�إذ� مل ُير�شل مثل تلك �ل�شورة  �كرب 
ق�شوة  �أ�����ش����ب����اب  م����ن  �أن  م���ع���ت���رب�   ،
�لرو�شي  �ل��رئ��ي�����س  ع��ل��ى  �ل�����ش��ح��اف��ة 
�لأ�شبق بوري�س يلت�شني، هو �ل�شورة 
ل�شخ�شه،  لي�س  قدمها  �ل��ت��ي  �ل��رث��ة 
و�إمن�������ا ل��وظ��ي��ف��ت��ه. �أخ��������ري�، وح����ول 
�لتعبري،  حرية  يتهدد  �ل��ذي  �خلطر 
ح��ي��ث غ��ال��ب��ا م���ا ���ش��اح��ب �لأزم������ات 
�ل�شي�شان   ( ب��وت��ني  حت���ت  �ل��ق��وم��ي��ة 

، �أو���ش��ي��ت��ي��ا �جل��ن��وب��ي��ة( ح��م��الت قمع 
مع  ه���ذ�  �شيتكرر  وه���ل  ل��ل��م��ع��ار���ش��ة، 
�لقومية  و�ملوجة  �لأوكر�نية  �لأزم��ة 
�أث��ارت��ه��ا، ق��ال �شابري،  �جل��دي��دة �لتي 
�إن �لو�شع يبدو خمتلفا من �حلروب 
جورجيا  مع  �ل�شر�ع  �أو  �ل�شي�شانية 
حول �أو�شيتيا �جلنوبية، فما هو على 
�لدول  �لعالقة مع  هو  �ليوم،  �ملحك 
�لغربية - �لحتاد �لأوروبي و�لوليات 
�لأطل�شي-.  ���ش��م��ال  وح��ل��ف  �مل��ت��ح��دة 
�إذ� مت  �أن��ه  �إىل   ، وي�شري ج��اك �شابري 
�لربط بني حركات �ملعار�شة و�لغرب، 
ف�شوف ينعك�س ذلك �شلبا عليها، من 
ناحية �أخ����رى، ف���اإن ه��ذه �لأزم����ة قد 
جُترب �ل�شلطة �لرو�شية على مر�جعة 
م��وق��ف��ه��ا جت����اه ب��ع�����س �حل���رك���ات �أو 
�جلماعات �ملعار�شة ، �لتي ت�شكو من 

�شيا�شتها �ملو�لية للغرب .
وي��خ��ل�����س �ل��ب��اح��ث �ل��ف��رن�����ش��ي مدير 
�لعلوم  يف  �لعليا  �ل��در����ش��ات  مدر�شة 
�ل�شيا�شة  �أن  �إىل  �لج���ت���م���اع���ي���ة، 
�لق���ت�������ش���ادي���ة ���ش��ت��ت��غ��ري ب�����دوره�����ا، 
يف  �شينفتح،  �ل�شيا�شي  �ل��ن��ظ��ام  و�ن 
 ( �جل��ه��ات  بع�س  �ل��وق��ت، على  نف�س 
نوفو�شيبري�شك،  ع��م��دة  و�ن��ت��خ��اب��ات 
على  دليل  �شيوعي  �نتخاب  مت  حيث 
ذلك( ، و�شينغلق جتاه �آخرين، وُينهي 
جاك �شابري حو�ره �لتحليلي بالتاأكيد 
خ�شرو�  �لرو�س  �لليرب�ليني  �أن  على 

�لكثري جر�ء �لأزمة �لأوكر�نية.

•• الفجر – تون�س - خا�س:

على غر�ر �حلو�ر �لوطني �ل�شيا�شي 
�ل�شيا�شية  �لأح������ز�ب  ع��ق��دت��ه  �ل����ذي 
�أو�خر  يف  �مل���دين  �ملجتمع  ومنظمات 
من  �لبالد  به  و�أُن��ق��ذت   2013 �شنة 
�م�س  �نطلقت  ك��ربى  �شيا�شية  �أزم���ة 
للموؤمتر  �لإع���د�د  فعاليات  �لثالثاء 

�لوطني للحو�ر لالقت�شادي.
�لتون�شية  �حلكومة  رئي�س  �أك��د  وق��د 
�ألقاها  كلمة  يف  جمعة  مهدي  �ملوؤقتة 
�جلل�شة  �أ�����ش����غ����ال  �ن����ط����الق  خ������الل 
للحو�ر  �لوطني  للموؤمتر  �لتمهيدية 
�أن حكومته حترز تقدما  �لقت�شادي 

يف تنفيذ بنود خارطة �لطريق.
�ل���ق���ادم  28 م���اي���و  و�ق�������رتح ج��م��ع��ة 
لهذ�  �لر�شمية  لالنطالقة  كموعد 
�مل����وؤمت����ر �لق���ت�������ش���ادي م�������ش���ري� �إىل 
وج�����ود ���ش��غ��وط��ات ك����ربى و����ش���رورة 
وجود �إ�شالحات هيكلية رغم �أن هذه 

�حلكومة موؤقتة.
�لأمني  �ل��و���ش��ع  �أن  ج��م��ع��ة  و�ع���ت���رب 
�لتهديد�ت  رغ���م���ا  حت�����ش��ن��ا  ي�����ش��ه��د 
�شيتم  �أن�����ه  �إىل  م�����ش��ري�  �لإره����اب����ي����ة 
�لك�شف عن بع�س �ملعطيات يف �لوقت 
�مل��ن��ا���ش��ب. وق���ال رئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة �إن 
حماية  ل��رو�ب��ط  �لقانونية  �مل��ع��اجل��ة 
�حلكومة  �أن  موؤكد�  متو��شلة  �لثورة 
ب�شدد �تخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة �شد 
�لنظر  دون  �لقانون  يخالف  م��ن  ك��ل 

�إىل لونه �ل�شيا�شي .
رئي�س �حلكومة  �أعلن  �آخر  �شياق  ويف 
ملتابعة  �أزم���������ة  خ���ل���ي���ة  ت���ك���وي���ن  ع�����ن 
�لدبلوما�شيني �لتون�شيني �ملختطفني 
على  جمعة  م��ه��دي  وع��ّل��ق  ليبيا.   يف 
م���ل���ف م�������ش���اءل���ة ب��ع�����س �ل����������وزر�ء يف 
كربول  �أم���ال  بينهم  م��ن  �لتاأ�شي�شي 
�حلكومة  �أن  م��وؤك��د�  �ل�شياحة  وزي��رة 
ترف�س �لتطبيع مع �إ�شر�ئيل معترب� 
�ليهودي  �لغريبة  ح��ج  مو�شم  �إجن���اح 
�أ�شا�شيات �إجناح �ملو�شم �ل�شياحي  من 

يف تون�س.
بلهجة  ج���م���ع���ة  م�����ه�����دي  وط������ال������ب 
و  �لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  �أع�����ش��اء  ح���ادة 
�أع�شاء  ب��رتك  تون�س  يف  �ل�شيا�شيني 
�لتجاذبات  عن  بعيد�  تعمل  حكومته 
�حلكومة  ه��ذه  ب��اأن  قائال  �ل�شيا�شية 
و  �أع��م��ال  ت�شيري  و  ه��ي حكومة عمل 

لي�شت حكومة جتاذبات �شيا�شية . 

بعد  تطرح  مل  �لرئا�شية  لالنتخابات 
د�خ��ل هياكل �حل��زب خا�شة مع عدم 
حت���دي���د م���وع���د ل��الن��ت��خ��اب��ات وع���دم 

�لنتهاء من �لقانون �لنتخابي.
من جهته �أكد زعيم حزب ند�ء تون�س 
حركته  �أن  �ل�شب�شي،  ق��ائ��د  �ل��ب��اج��ي 
�مل�شهد  يف  �لأوىل  �أ����ش���ب���ح���ت  �ل���ت���ي 
�ل�شيا�شي، بف�شل م�شروعها �ملجتمعي 
�لوطنية،  بالر�ية  و�إميانها  �حلد�ثي 
مل تقم ب�شفقة مع �أي طرف �شيا�شي، 
�لقادمة  �لنتخابات  خلو�س  وجاهزة 

بكل ثقة يف �لنف�س.
و�عترب �ل�شب�شي ، �نه من غري �ملمكن 
جّو  يف  �ن���ت���خ���اب���ات  ت��ن��ظ��ي��م  ي���ت���ّم  �أن 
�قت�شادي  وو���ش��ع  �لإره������اب،  ي�����ش��وده 
بالإ�شافة  �أتع�س،  و�جتماعي  تعي�س، 
�لد�خلية  �مل��ن��اط��ق  بع�س  وج���ود  �إىل 
�ملهم�شة، و�رتفاع ن�شبة �لبطالة، على 
��شتعد�د  �ل�شب�شي  و�أك��د  تعبريه.  حّد 
حزبه خلو�س �لنتخابات يف موعدها 
رغ��م ك��ّل ه��ذه �ل��ظ��روف، م�شدد�ً على 
باأنف�شهم،  تون�س  ن���د�ء  �أع�����ش��اء  ثقة 
لنيل  ي�شعون  ل  �أن��ه��م  �إىل  وم�����ش��ري�ً 
معظمهم  م�شتقبل  �أن  حيث  �ملنا�شب 

ور�ءهم.
و�أ�شار �إىل �أن �ملجل�س �لتاأ�شي�شي �نقلب 
خارج  �أم��ر  وه��و  ت�شريعية  �شلطة  �إىل 

عن �لقانون و�ن �شرعيته �نتهت.
حمكمة  �أح��ك��ام  مو�شوع  وبخ�شو�س 
�ل�شتئناف �لع�شكرية �ملتعلقة بق�شايا 
�شحايا �لثورة، قال �ل�شب�شي �أن �حلكم 
قابل للمناق�شة يف �لأطو�ر �لق�شائية، 
م���ر�ج���ع���ة �حلكم  وب����ال����ت����ايل مي���ك���ن 
�ل��ت��ع��ق��ي��ب، ر�ف�����ش��ا ما  �إىل  ب��ال��ل��ج��وء 
�ملقابل  يف  م�شدد�   ، باملز�يد�ت  و�شفه 
موؤ�ش�شات  يف  �ل��ت�����ش��ك��ي��ك  ع����دم  ع��ل��ى 
�لدولة و هياكل �لق�شاء ع�شكريا كان 

�أو عدليا.
وب���خ�������ش���و����س م���ن���اق�������ش���ة �ل����ق����ان����ون 
�لنتخابي باملجل�س �لتاأ�شي�شي وعقدة 
قائد  �لباجي  ق��ال  �ل�شيا�شي،  �ل��ع��زل 
للتفريق  �ل��وق��ت  ف���ات  �ن���ه  �ل�شب�شي، 
�مل�شوؤولني  و�إق�����ش��اء  �لتون�شيني  ب��ني 
وقت  ه����و  �ل����وق����ت  و�ن  �ل�������ش���اب���ق���ني، 
قانون  �أن  معترب�  و�ل��وح��دة،  �جلميع 
�لعزل �ل�شيا�شي �إذ� ما مت �إقر�ره، فانه 
�شيكون قانون فتنة، كما �نه لي�س من 
م�شلحة تون�س �عتماده، موؤكد �أنه لن 

ينجح ح�شب تقديره.

�لعري�شة  �أن  جمعة  م��ه��دي  و�ع��ت��رب 
�أع�شاء  �لآن  ع��ل��ي��ه��ا  مي�����ش��ي  �ل���ت���ي 
من  ك��ل  مل�شاءلة  �ل�تاأ�شي�شي  �ملجل�س 
�آمال كربول و�لوزير  وزيرة �ل�شياحة 
�ملكلف بالأمن ر�شا �شفر هي م�شيعة 
للوقت �إذ� ل يوجد �شبب مقنع مل�شاءلة 
�ل��وزي��ري��ن    وق���ال م��ه��دي جمعة �أن 
وزيري  م�شاءلة  �ل��ن��و�ب  بع�س  طلب 
ب���الأم���ن و�ن كان  �ل�����ش��ي��اح��ة و�مل��ك��ل��ف 
�لظروف  ه��ذه  مثل  فانه يف  م�شروعا 

من �لأف�شل �إحكام �لتعامل معه.
و�أ�شاف : �إننا نعمل على �إجناح �ملو�شم 
�شيولة  م��ن  ي��وف��ره  ق��د  مل��ا  �ل�شياحي 
مالية و�ن كل �ملهنيني يجمعون على 
يفرت�س  �ل�شياحي  �مل��و���ش��م  جن��اح  �أن 
�أن يكون زيارة �لغريبة ناجحة وعلى 
هذ� �لأ�شا�س فان مثل هذه �مل�شاءلت 
مبينا  م�����ش��وؤول��ة  ت��ك��ون  �أن  ي��ف��رت���س 
كل  ففي  �شيئا  تبتدع  مل  حكومته  �أن 
مو�شم تفتح تون�س �أمام �لزو�ر �ليهود 
ببدعة  لي�س  حكومته  ب��ه  ق��ام��ت  وم��ا 
�ل�شيادي  �ل���ق���ر�ر  حت����رتم  �أن���ه���ا  ك��م��ا 
�لت�شحية  ذل������ك  ك���ل���ف  ول������و  ح���ت���ى 
لروؤ�شاء  وت��وج��ه  �ل�شياحي.  باملو�شم 
بان  �لتاأ�شي�شي  يف  �ملمثلني  �لأح���ز�ب 
ي�شاعدوهم على �لرتكيز على �مل�شاكل 
لي�شو�  و�أن��ه��م  و�لأ�شا�شية  �لرئي�شية 
مع  ع��الق��ات  ل��رب��ط  �أو  للتطبيع  هنا 

�لكيان �ل�شهيوين.
مهدي  �ملوؤقتة  �حلكومة  رئي�س  و�أّك��د 
عمل  حكومة  هي  حكومته  �أن  جمعة 

على  �لتون�شيني  ق���درة  يف  �لت�شكيك 
�لو�شول �إىل �لنتخابات، م�شري� �إىل 
�إن حزبه �شيعمل من خالل نو�به على 
قبل  �لنتخابي  �لقانون  يف  �لإ���ش��ر�ع 

نهاية هذ� �لعام. 
�إذ� مل يتم  �أنه  �ل�شابي  و�عترب ع�شام 
�آجالها �ملحددة،  �إجر�ء �لنتخابات يف 
�إجر�وؤها بعد ذلك، و�أنه  فاإنه ي�شعب 
�ل��ب��الد مو�جهة  ي��ك��ون مب��ق��دور  ل��ن 
�نتخاب  دون  �ملنتظرة  �ل�شتحقاقات 
و�نتخاب  �لد�ئمة  �ل��دول��ة  موؤ�ش�شات 
�لتحديات  مو�جهة  باإمكانها  حكومة 

�ل�شيا�شية و�لقت�شادية.
ق��ال��ت م��ي��ة �جلريبي  وم���ن ج��ه��ت��ه��ا، 
�لأم��ي��ن��ة �ل��ع��ام��ة ل��ل��ح��زب، �ن���ه لي�س 
يف  �جلمهوري  للحزب  نية  �أي  هناك 
�ل��ع��ودة �إىل �لحت��اد من �أج��ل تون�س، 
م����ع حركة  �ل���ت���ح���ال���ف  وب��خ�����ش��و���س 
�ل��ن��ه�����ش��ة، ق���ال���ت م��ي��ة �جل��ري��ب��ي �أن 
�ل�شيا�شي  خ�شمهم  �لنه�شة  ح��رك��ة 

ولي�شت عدو� يف �لنتخابات �ملقبلة.
�لهيئة  رئ��ي�����س  �ل�����ش��اب��ي  �أّم�����ا جن��ي��ب 
فاأّكد  �جلمهوري،  للحزب  �ل�شيا�شية 
�أّن �حل��زب يجري ح��و�ر�ت مع بع�س 
ومكونات  و�ل�����ش��خ�����ش��ي��ات  �لأح�������ز�ب 
�ملجتمع �ملدين لت�شكيل بديل و�شطي 
، و�عترب �أّن هذه �حل��و�ر�ت ل ترتقي 

�إىل م�شتوى �جلبهة �أو �لتحالف.
م�شتعد  �جل��م��ه��وري  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
لال�شتحقاقني �لت�شريعي و�لرئا�شي. 
تر�شحه  م�����ش��األ��ة  �أن  �ل�����ش��اب��ي  و�أّك������د 

وجر�أة �إجناز مطالبا مب�شاندتها من 
قبل كل �لأط��ر�ف �ل�شيا�شية و�ملدنية 
حكومته  �أن  ج��م��ع��ة  و�أّك������د  ب��ال��ب��الد 
لتغيري  �شاملة  ب�شدد تهيئة منهجية 
بن�شق  ن�شري  نحن  ق��ائ��ال  �ملعتمدين 
ن��ع��م��ل على  �ل�������ش���اأن و  ج��ي��د يف ه����ذ� 
�أكر  مبعتمدين  �ملعتمدين  تعوي�س 

كفاءة من �لذين �شبقهم. 
وب���ني ج��م��ع��ة �أن ت��غ��ي��ري �ل��ع��دي��د من 
ت��اك��ي��د لل���ت���ز�م حكومته  �ل�����ولة ه���و 
مر�جعة  وب���ن���د  �ل���ط���ري���ق  ب���خ���ارط���ة 
�لتعيينات �ملبنية على �لولء �ل�شيا�شي 
و�أّكد جمعة �أن مر�جعة �لتعيينات تتم 
م�شري�  و�لنز�هة  �لكفاءة  �أ�شا�س  على 
على  ذ�ك������ر�  ت���غ���ي���ري�ت  ح�����ش��ول  �إىل 
�شبيل �ملثال تغيري �ملحافظني وتغيري 

حو�يل 20 رئي�س ديو�ن.
و�شّدد على �أن مهمة حكومته يف هذه 
�لفرتة هي �إعطاء �لإمكانيات �لكاملة 
�أح�شن  يف  �لنتخابات  جن��اح  ل�شمان 
�لظروف قائال نحن مقّيدون بتاريخ 
�آخر هذه �ل�شنة ومهمتنا تقت�شر على 
�مل�شاركة  ولي�س  لالنتخابات  �لإع��د�د 

فيها. 
�مل�شاجد  حتييد  مهمة  خ�شو�س  ويف 
لي�س  �لأم�����ر  �أن  م��ه��دي ج��م��ع��ة  ق���ال 
بع�س  �أ���ش��اب��ي��ع يف  م��ن  لب���د  و  �شهال 
�لأح����ي����ان ل��ت��ح��ي��ي��د م�����ش��ج��د م���ا من 
�لتطرف  ودع����اة  �لتكفرييني  �أي����ادي 
و�شدد جمعة يف كلمته على �أن حتييد 
�مل�����ش��اج��د ل��ي�����س �ع���ت���د�ء ع��ل��ى �لدين 

لتنظيم  ل����الإع����د�د  جل��ن��ت��ني  �إح������د�ث 
م��وؤمت��ر �حل���و�ر �لق��ت�����ش��ادي يف �شهر 
حتت  �لأوىل  ت����ك����ون  �مل���ق���ب���ل  م����اي����و 
�حلكومة  رئا�شة  من  مبا�شر  �إ���ش��ر�ف 
و�مل��ن��ظ��م��ات �ل��وط��ن��ي��ة �ل��ف��اع��ل��ة، فيما 
�إ�شر�ف  حتت  �لثانية  �للجنة  �شتعمل 
�لوز�ر�ت �ملعنية بامللفات �لقت�شادية.

على �شعيد �آخر، �أكد �لناطق �لر�شمي 
ع�شام  �جل���م���ه���وري  �حل������زب  ب���ا����ش���م 
�ل�شابي، رف�س حزبه مل�شروع �لقانون 
متخ�ش�شة  دو�ئ����ر  ب���اإح���د�ث  �مل��ت��ع��ل��ق 
�لثورة  ���ش��ح��اي��ا  ق�����ش��اي��ا  يف  ل��ل��ن��ظ��ر 
تفعيل منظومة  بالإ�شر�ع يف  مطالبا 
�مللف  هذ�  و�إحالة  �لنتقالية  �لعد�لة 

على �أنظارها، ح�شب نف�س �مل�شدر.
كما �أكد �ل�شابي �أن �حلزب �جلمهوري 
م��ت��م�����ش��ك ب�����اإج�����ر�ء �لن���ت���خ���اب���ات يف 
على  و�مل�شادقة  �ل�شنة  هذه  موعدها 
�لقانون �لنتخابي يف �بريل �جلاري.

لتاأخري  �ل��دع��وة  �أن  �ل�شابي  و�ع��ت��رب 
�لن����ت����خ����اب����ات ه�����ي دع��������وة ل���ت���اأخ���ري 
�ل��دول��ة و  �ل���ش��ت��ق��ر�ر وع����ودة �شلطة 
�لد�خلية،  �جلهات  يف  �لتنمية  تاأخري 

ح�شب تعبريه .
�ت���خ���اذ �شعوبة  �أن�����ه ل مي��ك��ن  و�أك�����د 
�لأو�������ش������اع �لق���ت�������ش���ادي���ة وت����ده����ور 
لتاأجيل  ك��ت��ع��ل��ة  �لأم���ن���ي���ة  �لأو�����ش����اع 
دعوة  �أّي����ة  �أن  مو�شحا  �لن��ت��خ��اب��ات، 
ل��ت��اأج��ي��ل �لن��ت��خ��اب��ات ه��ي دع����وة �إىل 
تاأجيل �لبناء �لدميقر�طي يف �لبالد.

وعرب عن رف�س �حلزب لكل حماولت 

تكون  �أن ل  ب��د  لأن��ه وح�شب قوله ل 
�لتطرف  ت��خ��ل��ق  م����د�ر�����س  �مل�����ش��اج��د 
و�شّدد رئي�س �حلكومة �لتون�شية على 
�أن حكومته تقف �أمام �لتز�مات كربى 
�لقت�شاد  �إن���ع���ا����س  حم���اول���ة  �أه��م��ه��ا 
�شنو�ت  ث����الث  ت�����ش��رر ط��ي��ل��ة  �ل�����ذي 
�أن  م��وؤك��د�  �ل�شيا�شية  �لتجاذبات  من 
�لفرتة  هذه  خالل  مطالبة  حكومته 
عاجلة  و  �شريعة  ب���اإج���ر�ء�ت  بالقيام 

لإنعا�س �لقطاع �لقت�شادي.
�لقت�شادي  �ل���ق���ط���اع  �أن  و�أ������ش�����اف 

قائال  هيكلية  �إ�شكاليات  م��ن  ي��ع��اين 
ن��ح��ن ك��ح��ك��وم��ة م��وؤق��ت��ة ن��ع��م��ل وفق 
خ��ي��ار خ��ارط��ة �ل��ط��ري��ق ول��ك��ن هناك 
�لت�شريع  م��ن  ب��د  �إج����ر�ء�ت عاجلة ل 

يف �إجر�ءها.
وحت����������دث رئ����ي���������س �حل�����ك�����وم�����ة عن 
�ل�شغوطات �ملالية �لكربى �لتي متر 
�لتو�فق  ����ش���رورة  ع��ل��ى  م�����ش��دد�  ب��ه��ا 
تكميلية  و�لت�شريع يف �جناز ميز�نية 
�ملتحدث  و�أعلن  ..ه��ذ�   2014 ل�شنة 
�لورفّلي،  ن�����ش��ال  �حل���ك���وم���ة  ب��ا���ش��م 

تون�س تعقد موؤمترً� وطنيًا لإنقاذ �قت�شادها

�حلكومة تطالب بتحريرها من �لتجاذبات �ل�سيا�سية..!
 �جلمهوري يرف�س تاأجيل �لنتخابات وند�ء تون�س ي�شكك يف �إجر�ئها..!

�لباجي قايد �ل�شب�شي ي�شع نقاط حزبه على  حروف  
��لظرف �ل�شيا�شي

�جلمهوري يرف�س تاأجيل �لنتخابات

جمعة يرثي حال �لقت�شاد �لتون�شي

ل�شان حال بوتني يقول �خليل و�لبيد�ء  تعرفنيمن يجروؤ على �مل�شارعةبوتني بطل يف �لعديد من �لخت�شا�شات

جمعة يرف�س تهمة �لتطبيع 
�أو ربط عالقات مع �إ�سر�ئيل

�قرح 28 مايو كموعد 
لنطالق �حلو�ر �لقت�سادي

�لباجي قائد �ل�سب�سي: قانون 
�لعزل �ل�سيا�سي قانون فتنة

و�إمن��ا هو  ذل��ك،  �ملبا�شر عن  �مل�شوؤول 
يفغيني برمياكوف ، رئي�س �لوزر�ء يف 
 1998 �شبتمرب  �ملمتدة من  �لفرتة 
�إىل مايو 1999 ، و�لذي بد�أ �لعمل، 
وُي�شّخمه  لي�شتكمله  ب��وت��ني  وج���اء 
�أن يجني  ، وب��ال��ت��ايل م��ن �لإن�����ش��اف 

�أرباح ذلك.
�شابري،  م��ا مينح، ح�شب ج��اك  وه��ذ� 
�لقبول  �ل�شيا�شي  و�ل��ن��ظ��ام  �شلطته 
�أوجه  ي��درك  ك��ان �جلميع  ل��و  ، حتى 

�ل��ق�����ش��ور ف��ي��ه )مب���ا يف ذل���ك بوتني 
�لذي وجه كلمات قا�شية حول �لنظام 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي و�ل��ف�����ش��اد ( ، م���وؤك���د� �نه 
ل �أح���د يف رو���ش��ي��ا ي��ري��د �ل��ع��ودة �إىل 
ت�شعينات �لقرن �ملا�شي، وهذ� معطى 

ثابت و�أ�شا�شي يف �ل�شيا�شة �لرو�شية.
يف  بانتظام  ين�شر  م��ا  يخ�س  م��ا  ويف 
من  و�غا�شتهم  ل�شتفز�زهم  �لغرب 
�شور جت�شد �شورة �لبطل )يف �ل�شيد 
و�لريا�شة  �لأ�شماك،  و�شيد  �ل��ربي، 

�لعملية  هذه  تتنزل  وهل  �لعنيفة..( 
لها  وهل  �ل�شخ�شية،  عبادة  �شياق  يف 
�آثار ملمو�شة يف �لر�أي �لعام �لرو�شي، 
�عترب �لباحث �لفرن�شي، �أن �مل�شالة ل 
بقدر   ، �ل�شخ�شية  بعبادة  لها  عالقة 
ما هي ترتبط بان �لرو�س ، يرون �نه 
يجب �أن يكون لقادتهم �شلوك معني، 

ما ن�شميه �ملوقف �لبطويل . 
�لعادي  �لرئي�س  فكرة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
ف��ر�ن�����ش��و� هولند  د�ف���ع عنها  �ل��ت��ي   ،
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العدد 11079 بتاريخ 2014/4/23   

�إعــــــــــالن
�لعقارية  �ل�ش�����ادة/�لبيدق  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1172364  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �حمد ح�شني عي�شى حممد �لبلو�شي )%51(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عبد�ملوىل علي عبد�هلل �شامل �ل�شقاع
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

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

العدد 11079 بتاريخ 2014/4/23   

�إعــــــــــالن
لل�شحن  �ل�ش�����ادة/�لبيدق  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لربي ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1073959  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �حمد ح�شني عي�شى حممد �لبلو�شي )%51(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عبد�ملوىل علي عبد�هلل �شامل �ل�شقاع
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

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

العدد 11079 بتاريخ 2014/4/23   

�إعــــــــــالن
�خل�شل  �ل�ش�����ادة/�شالون  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لذهبية لل�شيد�ت وفروعها
رخ�شة رقم:CN 1188575  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حنان حممد �حمد �شفيان )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �حمد حممد عبد�لرحمن حممد �ل�شحي

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

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

العدد 11079 بتاريخ 2014/4/23   

�إعــــــــــالن
للو�شاطة  �ل�ش�����ادة/�ملركبات  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لتجارية ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1261958  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء/فادي �ميل �لوي�س من 24% �ىل %16
تعديل ن�شب �ل�شركاء/�شمري باقري من 25% �ىل %17

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة د�وود عزت عبد�لحد )%16(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

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

العدد 11079 بتاريخ 2014/4/23   

�إعــــــــــالن
لعمال  �ل�ش�����ادة/�لب�شتان  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لبال�شرت و�ل�شر�ميك و�ل�شباغ
رخ�شة رقم:CN 1151422  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد مبارك �شيف �شعيد �لهاملي )%100(

تعديل وكيل خدمات/حذف حممد ��شماعيل عبد�هلل �لعبيديل
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف وحيد �ل�شيد �بر�هيم �شعبان

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

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

العدد 11079 بتاريخ 2014/4/23   

�إعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�كمل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لتجارة قطع غيار �ل�شيار�ت �س.ذ.م.م فرع �بوظبي2
رخ�شة رقم:CN 1178344  قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 11079 بتاريخ 2014/4/23   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لطاقة 

�مل�شتد�مة لتمثيل �ل�شركات
رخ�شة رقم:CN 1500192  قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 11079 بتاريخ 2014/4/23   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/و�حة ليو� للديكور وتن�شيق �حلد�ئق  

رخ�شة رقم:CN 1314880 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.60*0.40

تعديل ��شم جتاري:من/و�حة ليو� للديكور وتن�شيق �حلد�ئق
OASIS LIWA DECOR & LANDSCAPE GARDENING

�ىل/�لقبة �لذهبية لل�شيانة �لعامة
GOLDEN DOME GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/��شافة �ل�شيانة �لعامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف �عمال تنفيذ �لت�شميم �لد�خلي )�لديكور()4330015(

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت �لت�شجري )4220403(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 11079 بتاريخ 2014/4/23   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/لونا بارك لعمال �ل�شباغ

رخ�شة رقم:CN 1167921 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�شالح عليوه علي بحريي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �شالح عليوه علي بحريي من 100% �ىل %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عيد حممد �شعيد عيد �ملن�شوري من وكيل خدمات �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ عيد حممد �شعيد عيد �ملن�شوري من 0% �ىل %51
تعديل ر��س �ملال/من null �ىل 150000

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*0.20
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري:من/لونا بارك لعمال �ل�شباغ
LUNA PARK PAINTING WORKS

�ىل/ر��س �لتني لعمال �ل�شباغ ذ.م.م
RAS AL TEEN PAINTING WORKS LLC

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 11079 بتاريخ 2014/4/23   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ور�شة �بو عمر للميكانيك

رخ�شة رقم:CN 1048671 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ر��س �ملال/من null �ىل 150000

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 2.85*62
تعديل نوع رخ�شة/من حرفية �ىل جتارية

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/ور�شة �بو عمر للميكانيك

ABU OMER MECHANICAL WORKSHOP
�ىل/كافترييا و معجنات كرم �لعنب ذ.م.م

KARAM ALENAB CAFETERIA & PASTRIES LLC
تعديل عنو�ن/من �بوظبي م�شفح �ل�شناعية م 9 ق 101 بناية/ورثة �شالح نا�شر عبيد لوتاه �ىل �بوظبي 

حممد بن ز�يد �س C353 10 حمل 1 �ملالك/حمود ثعلوب �شامل حمد �لدرعي
تعديل ن�شاط/��شافة كافترييا)5610003(

تعديل ن�شاط/��شافة بيع وحت�شري �لفطائر و�ملعجنات وجتهيزها )5610006(
تعديل ن�شاط/حذف ��شالح ميكانيك �ملركبات )4520003(

تعديل ن�شاط/حذف دهان ور�س �ملركبات )4520002(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ 
ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 11079 بتاريخ 2014/4/23   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لربزة للخ�شار و�لفو�كه

رخ�شة رقم:CN 1680598 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*10 �ىل 12*1

تعديل ��شم جتاري:من/�لربزة للخ�شار و�لفو�كه
AL BARZA VEGETABLES & FRUITS

�ىل/مطعم �شباي�شي جر�ند
SPICY GRAND RESTAURANT

تعديل ن�شاط/��شافة مطعم درجة ثالثة )5610001.3(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �لفو�كه و�خل�شرو�ت �لطازجة - بالتجزئة)4721001(

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 11079 بتاريخ 2014/4/23   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل ر��س �خليمة للحد�دة  

رخ�شة رقم:CN 1041666 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�شيد �حمد �شيد علي ح�شيني من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �شيد �حمد �شيد علي ح�شيني من 49% �ىل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عبد�لرحمن حممد ح�شن �حلمادي من �شريك �ىل 

وكيل خدمات

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ عبد�لرحمن حممد ح�شن �حلمادي من 51% �ىل %0

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 3.8*1

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 11079 بتاريخ 2014/4/23   

تنازل قبل �شدور �لرتخي�س
بال�شارة �ىل �لعالن �ل�شادر بجريدة �لفجر يف �لعدد رقم:10987 بتاريخ:2014/1/4 
بخ�شو�س �لرخ�شة �لتجارية رقم: 1061635 بال�شم �لتجاري:�لفا �لكرتوكلورني�س 

�لتخ�ش�شية ذ.م.م
تنوه د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بانه مت طلب �لتعديالت �لتالية:

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد �شالح �شامل �شعيد بن كليب �ل بريك %51
تعديل �ل�شركاء بيع وتنازل /حذف �شالح �حمد حممد �شالح با�شهل

و�لتعديل �جلديد هو: - تعديل �ل�شركاء بيع وتنازل/حذف حممد �شالح �شامل �شعيد 
بن كليب �ل بريك %51

تعديل بيع وتنازل: ��شافة �شالح �شامل �شعيد بن كليب �لربيكي )%51(
وذلك قبل �شدور �لرتخي�س

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق 

�و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 11079 بتاريخ 2014/4/23   

تنـــويه
�لعدد  يف  �لوحدة  بجريدة  �ل�شادر  �لعالن  �ىل  بال�شارة 
�لتجارية  �لرخ�شة  بخ�شو�س  بتاريخ:2013/8/22  رقم:12407 

  CN 1317003 :رقم
بال�شم �لتجاري:�شباب �لغد لل�شيانة �لعامة

�ل�شابق  �لعالن  عن  بالرت�جع  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تنوه 
وتعديل �ل�شم �لتجاري �رت�س كود للمقاولت �لعامة

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

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

العدد 11079 بتاريخ 2014/4/23   

�إعــــــــــالن
للمقاولت  �شعيد  مطر  �ل�ش�����ادة/حممد  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�ل�شيانة �لعامة رخ�شة رقم:CN 1008706 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/حممد مطر �شعيد للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة

�ىل/�مل�شون للمقاولت و�لنقليات و�د�رة �لعقار�ت

AL MASOON CONTRACTING & TRANSPORTING & REAL ESTATE MANAGEMENT

تعديل ن�شاط/��شافة نقليات عامة )4923011(

تعديل ن�شاط/��شافة �لو�شاطة يف بيع �لعقار�ت و�شر�ئها )6820004(

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11079 بتاريخ 2014/4/23   

�إعــــــــــالن
للمقاولت  �لعظمية  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1166436 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 0.60*0.40

تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة �لعظمية للمقاولت �لعامة
AZMIA GENERAL CONTRACTING

�ىل/موؤ�ش�شة �لعظمية لعمال �جلب�س
ALAZMIA GYPSUM WORKS

تعديل ن�شاط/��شافة �عمال �جلب�س )4330010(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل
�ملالك:�شركة �شبي�شل مومنت لتجارة �لزهور و�ل�شيكولته �س.ذ.م.م  

SPECIAL MOMENTS:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم:209189       بتاريخ:2014/4/3 م
با�ش��م:�شركة �شبي�شل مومنت لتجارة �لزهور و�ل�شيكولته �س.ذ.م.م

وعنو�نه:دبي - �جلمري� - �س.ب:99829 دبي- هاتف:067444155 - فاك�س:067444626  .
 وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:41تنظيم و�د�رة �حلفالت �ملو�شيقية ، تنظيم وتنفيذ حفالت 
خدمات   ، �لجتماعات  و�د�رة  تنظيم   ، �مل��وؤمت��ر�ت  و�د�رة  تنظيم  �لت�شلية  قاعات  خدمات  تقدمي   ، مو�شيقية 
بروجكرت�ت)�لت  تاجري   ، �لتلفزيون  �شتوديوهات  �و  للم�شارح  �ل���ش��اءة  �جهزة  تاجري  �لرقمي  �لت�شوير 
�و  �لثقافية  لالغر��س  �ملعار�س  تنظيم  �لر�ق�شة  �حلفالت  تنظيم   ، مو�شيقية  قاعات  وملحقاتها  عر�س( 

�لتعليمية تنظيم �لعرو�س )خدمات متعهدي �حلفالت( تنظيم �حلفالت )ترفيه( �لت�شوير �لفوتوغر�يف
باللون  �لجنليزية  باللغة  مكتوبة   SPECIAL MOMENTS كلمة  عن  �لعالمة:عبارة  و�شف 

�لرمادي .
�ل�ش��رت�طات:. 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  23  ابريل 2014 العدد 11079

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:خالد خوري لل�شفر و�ل�شياحة  
 TOURISM & K KHALED KHOORY:لتجارية� �لعالمة  بيانات  لت�شجيل  طلب 

خالد خوري لل�شفر و�ل�شياحة  TRAVEL

�ملودعة بالرقم:210067       بتاريخ:2014/4/17 م
با�ش��م:خالد خوري لل�شفر و�ل�شياحة

وعنو�نه:�بوظبي - �لعنو�ن:�بوظبي - �س.ب:28666- هاتف:0506221787 - فاك�س:026216250  .
توفري  ، خدمات  �ل�شياحية  �لرحالت  وت�شيري  تنظيم  بالفئة:39  �لو�قعة  �أو �خلدمات  �ل�شلع  لتمييز  وذلك   

تذ�كر �ل�شفر .
�ل��وردي يحده خط  باللون   K �لجنليزية حرف  باللغة  د�خله  كتب يف  �بي�س كبري  �لعالمة:مربع  و�شف 
باللون �لزرق ور�شم حول �حلرف د�ئرتان من �لعلى و�ل�شفل باللون �لزرق ويف نهاية �حد� �لدو�ئر ر�شمت 
طائرة باللون �لزرق وكتب يف �ل�شفل باللغة �لعربية خالد خوري لل�شفر و�ل�شياحة باللون �لوردي و�لزرق 
 KHALED TOURISM & KHOORY TRAVEL وكتب يف �ل�شفل باللغة �لجنليزية

باللون �لوردي و�لزرق .
�ل�ش��رت�طات:. 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  23  ابريل 2014 العدد 11079

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:بو�بة �ل�شرق �لزر�عية  
 LTURALEAST بو�بة �ل�شرق �لزر�عية EAST GATE:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

GATE AGRICU

�ملودعة بالرقم:210066       بتاريخ:2014/4/17 م
با�ش��م:بو�بة �ل�شرق �لزر�عية

وعنو�نه:�بوظبي - �لعنو�ن:�بوظبي - �س.ب:28666- هاتف:0506221787 - فاك�س:026216250  .
 وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�شكيلة من �ل�شلع ل�شالح �لغري وذلك 

لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند �حلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة �لنقل( ��شتري�د .
يف  وكتب  و�ل���وردي  �لخ�شر  باللون  خط  يحدها  د�ئ��رة  د�خله  يف  ر�شم  كبري  �بي�س  �لعالمة:مربع  و�شف 
على  ور�شم  �ل��وردي  باللون   GATE كتب  و��شفلها  �ل��وردي  باللون   EAST �لجنليزية  باللغة  د�خلها 
باللغة  �ل�شفل  يف  وكتب  �لخ�شر  باللون  خمتلفة  باحجام  �ل�شجر  من  �ور�ق  من  ثالثة  �لكلمتان  جانب 
�لجنليزية  AGRICULTURAL باللون �لبنف�شجي ور�شم يف �ل�شفل ن�شف د�ئرة باللون �لوردي 
و�لخ�شر وكتب ��شفل �لد�ئرة باللغة �لعربية بو�بة �ل�شرق �لزر�عية باللون �لبنف�شجي و�لوردي وكتب يف 
�ل�شفل باللغة �لجنليزية EAST GATE AGRICULTURAL باللون �لبنف�شجي و�لوردي 

�ل�ش��رت�طات:. 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  23  ابريل 2014 العدد 11079

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �شامل �جلابري
بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة حتت رقم : 133028     بتاريخ :  23 / 8 / 2009م
و�مل�شجلة حتت رقم: 151760  بتاريخ:2011/9/21

با�شم:�شركة هوجو بو�س تريد مارك ماجنمنت  جي �م بي �ت�س �ندكو . كيه جي
وعنو�نه:ديزل�شرت��شي 12 ، 72555 ميتزنغن ، �ملانيا

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية: )  ( - )/  /  200م(
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات/�ملنتجات:

 ، �ل�شعر  غ�شول   ، و�جل��م��ال  باجل�شم  للعناية  م�شتح�شر�ت   ، �لعطرية  �ل��زي��وت   ، �لعطرية  �مل��و�د   ، �ل�شابون 
م�شتح�شر�ت تنظيف �ل�شنان .

�لو�قعة بالفئة:3
�لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق:

تازل رقم: 
��شم مالك �لعالمة:�شركة هوجو بو�س تريد مارك ماجنمنت جي �م بي �ت�س �ند كو . كيه جي

��شم �ملتنازل له:فرينري بالدي�شاريني
مهنته:تاجر

جن�شيته:�لنم�شا
عنو�ن وحمل �قامته:47 ليبنبريغويغ 6370 كيتزبوهل �لنم�شا

تاريخ �نتقال �مللكية:2013/2/27
تاريخ �لتاأ�شرية يف �ل�شجل:/ / 20

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  23  ابريل 2014 العدد 11079
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الفجر الريا�ضي

و��شل بطل �لر�ليات �لعاملي �ملخ�شرم نا�شر �شالح �لعطية �أم�س 
�لثالثاء تاألقه وفاز بالق�شم �لثاين )396.46 كم( من ر�يل 
�شيلني �ل�شحر�وي �لذي ي�شم خم�شة �أق�شام. وهيمن �لقطري 
�لطائر مع مالحه �لفرن�شي ماثيو بوميل على �شد�رة �لق�شم 
�أول4  �شيارة ميني  �لنهاية على منت  �لبد�ية حتى  �لثاين من 
 24 بفارق  للر�يل  �لعام  للرتتيب  �شد�رته  ليو�شع   ، ري�شينغ 
�ل�شعودي  �ل�شائق  وه��و  مناف�س  �أق��رب  عن  ثانية  و29  دقيقة 
تيمو جوت�شولك على  �لأمل��اين  �لر�جحي ومالحه  يزيد  �لبارز 

منت �شيارة �أوفردر�يف تويوتا هايلوك�س .
كما فاز �لدر�ج �لربيطاين �شام �شوندرلند بالق�شم �لثاين من 
�لر�يل لفئة �لدر�جات �لنارية، وفاز �لقطري حممد �أبوعي�شى 
باأربع عجالت.  بالدفع  �لكو�د�س  در�ج��ات  لفئة  �لثاين  بالق�شم 
وبهذه �لنتيجة، وبعد �لق�شم �لثاين لر�يل �شيلني �ل�شحر�وي، 
يكون �لعطية قد ت�شدر �لرتتيب �لعام للر�يل لفئة �ل�شيار�ت، 
و�لإ�شباين مارك كوما لفئة �لدر�جات، وحممد �أبو عي�س لفئة 
�لعطية: لقد كا يوماً جيد�ً ومل  �لكو�د�س. وقال نا�شر �شالح 
نتعر�س لأية متاعب. �إن �لنطالق يف �لطليعة �شباح �أم�س مل 
ق��ام مالحي ماتيو بعمل جيد  يكن �شهاًل على �لط��الق، وق��د 
�أن  �أع��رف  لليوم �لثاين على �لتو�يل. لقد �شغطت بقوة وكنت 
ذلك ي�شكل �ختبار�ً ملاثيو �أي�شاً. و�إجماًل قمنا معاً بعمل ر�ئع. 
ل��ي��وم غد  ����ش��ت��ع��د�د�ً  �لتعليق  �أج��ه��زة  ق��وة  م��ن  �شاأقل�س  ورمب���ا 
�لربعاء بحيث ت�شبح لينة نوعا ما لنتمكن من عبور �لدروب 
ب��دوره قال   . و�أن��ا �شعيد للغاية بهذ� �لجن��از  �لوعرة ب�شهولة، 
�ل�شائق �ل�شعودي يزيد �لر�جحي �ملتفائل رغم �أن �شل طريقه 
ثالث مر�ت: لقد قمت ببد�ية جيدة وكنت �أقود �شيارتي جيد�ً. 
ثم �شللنا �لطريق وهذ� �أمر ممكن حدوثه ب�شهولة يف �شحر�ء 
قطر. وكانت هناك ثالث �شيار�ت ميني حتوم بطريقة د�ئرية 
�لعثور على م�شار  �إحد�ها من  �لطريق حتى متكنت  عن  بحثاً 
�لر�يل �ل�شحيح. وفقد نتيجة لذلك �أربع �أو خم�س دقائق، لكننا 
حققنا هدفنا بالتفوق على �ل�شائق �لرو�شي فالدميي فا�شيلييف 
يف نهاية �لق�شم. لذ� فاننا يف موقع جيد �لآن . من جهة �أخرى، 
�لدر�جات  فئة  ت�شدر  باريد� يف  خ��و�ن  �لإ�شباين  �ل��در�ج  �أخفق 
من  �لثاين  �لق�شم  و�أنهى  �ل��ت��و�يل.  على  �لثاين  لليوم  �لنارية 
�لر�يل يف �ملركز �ل�شاد�س. يف ذ�ت �لوقت متكن �لدر�ج �لربيطاين 
�لدر�جات  لفئة  �ل��ث��اين  بالق�شم  �ل��ف��وز  م��ن  ���ش��ون��درلن��د  ���ش��ام 
�خلام�س  �ملركز  �إىل  �ل�شابع  �ملركز  من  بذلك  لي�شعد  �لنارية 
للرتتيب �لعام �لإجمايل لفئته. وقال �شوندرلند: �إنني �شعيد 
بفوزي بالق�شم �لثاين للدر�جات �لنارية. لقد كان �لق�شم جيد�ً 
يف  بالنجاح  جهودي  تتكل  �أن  و�أرج��و  ما،  نوعاً  �شعبة  و�ملالحة 
�لأق�شام �لتالية . من جانبه قال مارك كوما �لفائز بلقب ر�يل 
د�كار �أربع مر�ت: لقد كانت وترية �لقيادة �ليوم �أف�شل من ذي 
قبل و�أكر تو�زنا بالن�شبة يل. �إن �لأمر �ملهم هو كيفية �ملو�زنة 
بني �ل�شرعة و�لرتكيز على �ملالحة يف �آن معاً. �إن ت�شدر �لركب 
مل�شافة 400 كم لي�س بالأمر �ل�شهل على �لطالق. ومل ت�شكل 
بالن�شبة لنا حتى �لآن، كما كانت  ح��ر�رة �لطق�س عاماًل مهماً 
ُقدماً  و�شاأم�شي  كثري�ً.  �شاعدنا  مما  �شباحاً  مرت��شة  �لرمال 
و�شننتظر ونرى ما �شيحدث يف �لق�شام �لتالية . وو��شل �لدر�ج 
�لكو�د�س  در�ج���ات  لفئة  �شد�رته  عي�شى  �أب��و  حممد  �لقطري 
للدفع باأربع عجالت لليوم �لثاين على �لتو�يل، وو�شع �شد�رته 

لفئته بعد �أن نال �لدر�ج �لبولندي ر�فال �شونيل عقوبة خم�س 
للقطري  �لفئة  �شد�رة هذه  زمام  لي�شلم  �لثنني  م�شاء  دقائق 
من  ليلة  وبعد  �ل���ر�يل،  من  �لثاين  �لق�شم  وبانتهاء  �أبوعي�س. 
�نطالقهم  �ملت�شابقون  �شي�شتاأنف  �لليلي،  �ملع�شكر  يف  �ل��ر�ح��ة 
�شباح �لربعاء لجتياز �لق�شم �لثالث �لذي يعد �أطول ق�شم يف 

�لر�يل وم�شافته 411.76 كم و�لو�قع يف جنوب قطر.
�ل��ذي ينظمه �لحت��اد �لقطري  وك��ان ر�يل �شيلني �ل�شحر�وي 
�ملا�شي  �نطلق �شباح �لثنني  �لنارية قد  لل�شيار�ت و�لدر�جات 
�لر�بعة من بطولة  �لدولية، وي�شكل �جلولة  �شيلني  من حلبة 
و�جلولة  )ف��ي��ا(،  �لطويلة  �ل�شحر�وية  للر�ليات  �لعامل  كاأ�س 
�لثانية من بطولة كاأ�س �لعامل للر�ليات �ل�شحر�وية �لطويلة 
للدر�جات �لنارية )فيم( لهذ� �ملو�شم.  وي�شارك يف �لر�يل 22 
�شيارة وثالثة در�جات كو�د�س و15 در�جة نارية. وتبلغ م�شافته 

�لإجمالية 1.912.95 كم.

نتائج �لق�شم �لثاين )396.46 كم( 
للر�ليات  �ل���ع���امل  ك���اأ����س  ب��ط��ول��ة  �ل�������ش���ح���ر�وي  ���ش��ي��ل��ني  ر�يل 

�ل�شحر�وية �لطويلة )فيا( 2014 
�شيار�ت

بوميل-فرن�شا-ميني  �لعطية-قطر-ماتيو  �شالح  نا�شر   1-
3 �س 43 د 21 ث �أول 4 ري�شينغ 

باملرييو-برتغال-ميني  كازمر�شكي-بولند�-فيليب  مارتن   2-
3 �س 54 د 36 ث �أول 4 ري�شينغ  

�لر�جحي-�ل�شعودية-تيموجوت�شوك-�أملانيا-تويوتا  يزيد   3-
3 �س 55 د 16 ث هايلوك�س  

فالدميري فا�شيلييف-ق�شطنطني زيلت�شوف-رو�شيا-ميني   4-

 04 4 ���س  �أول 4 ري�شينغ 
د 22 ث

ز��شور-بولند�-تويوتا  دب��روف�����ش��ك��ي-ج��ا���ش��ي��ك  م���اري���ك   5-
�س 07 د 57 ث  4 هايلوك�س   

�آدم ماليز-بولند�-ر�فال مارتون-بولند�-تويوتا هايلوك�س   6-
4 �س 12 د 55 ث    

جوجلمن-بر�زيل- جو�شتافو  فالري�-�لرب�زيل-  رينالدو   7-
�س 18 د 24 ث  4 تويوتا هايلوك�س 

�شولتز-�أملانيا-ميني  هولوزي�س-بولند�-�أندريا  كري�شتوف   8-
4 �س 24 د 29 ث  �أول 4 ري�شينغ 

�لدر�جات �لنارية
�شام �شوندرلند-بريطانيا-كيه تي �م 450    1-

�س 22 د 22 ث   4
باولو جونكالفز-برتغال-هوند� �شي �آر �ف 450   2-

�س 24 د 26 ث   4
جوردي فيالدورمز-�إ�شبانيا-كيه تي �م 450    3-

�س 30 د 29 ث   4
هلدر رودريجوز-برتغال-هوند� �شي �آر �ف 450   4-

�س 30 د 52 ث   4
مارك كوما-�إ�شبانيا-كيه تي �م 450    5-

4 �س 32 د 25 ث   
خو�ن باريد� بورت-�إ�شبانيا-هوند� �شي �آر �ف 450    6-

�س 34 د 23 ث   4
حممد �لبلو�شي-�لمار�ت-كيه تي �م 450    7-

�س 04 د 36 ث   5

در�جات �لكو�د�س

-1 ر�فال �شونيك-بولند�-هوند� تي �آر �ك�س 700  
�س 23 د 08 ث  5

حممد �أبو عي�شى-قطر-هوند� تي �آر �ك�س 680   2-
�س 25 د 07 ث  5

عادل ح�شني-قطر-ياماها ر�بتور 700    3-
�شيتم �لعالن لحقاً

�لرتتيب �لعام بعد �لق�شم �لثاين
للر�ليات  �ل���ع���امل  ك���اأ����س  ب��ط��ول��ة  �ل�������ش���ح���ر�وي  ���ش��ي��ل��ني  ر�يل 

�ل�شحر�وية �لطويلة )فيا( 2014 
�شيار�ت

بوميل-فرن�شا-ميني  �لعطية-قطر-ماتيو  �شالح  نا�شر   1-
�س 13 د 18 ث  5 �أول 4 ري�شينغ 

�لر�جحي-�ل�شعودية-تيموجوت�شوك-�أملانيا-تويوتا  يزيد   2-
5 �س 37 د 47 ث هايلوك�س  

فالدميري فا�شيلييف-ق�شطنطني زيلت�شوف-رو�شيا-ميني   3-
�س 43 د 43 ث  5 �أول 4 ري�شينغ 

�آدم ماليز-بولند�-ر�فال مارتون-بولند�-تويوتا هايلوك�س   4-
5 �س 54 د 36 ث   

�شولتز-�أملانيا-ميني  هولوزي�س-بولند�-�أندريا  كري�شتوف   5-
5 �س 58 د 10 ث  �أول 4 ري�شينغ 

باملرييو-برتغال-ميني  كازمر�شكي-بولند�-فيليب  مارتن   6-
6 �س 00 د 19 ث �أول 4 ري�شينغ  

ز��شور-بولند�-تويوتا  دب��روف�����ش��ك��ي-ج��ا���ش��ي��ك  م���اري���ك   7-

6 �س 03 د 47 ث هايلوك�س   
جوجلمن-بر�زيل- جو�شتافو  فالري�-�لرب�زيل-  رينالدو   8-

6 �س 33 د 30 ث تويوتا هايلوك�س 

�لدر�جات �لنارية
مارك كوما-�إ�شبانيا-كيه تي �م 450    1-

6 �س 15 د 58 ث   
خو�ن باريد� بورت-�إ�شبانيا-هوند� �شي �آر �ف 450    2-

�س 16 د 54 ث   6
جوردي فيالدورمز-�إ�شبانيا-كيه تي �م 450    3-

�س 18 د 04 ث   6
باولو جونكالفز-برتغال-هوند� �شي �آر �ف 450   4-

�س 18 د 27 ث   6
�شام �شوندرلند-بريطانيا-كيه تي �م 450    5-

�س 21 د 56 ث   6
هلدر رودريجوز-برتغال-هوند� �شي �آر �ف 450   6-

6 �س 22 د 17 ث 
حممد �لبلو�شي-�لمار�ت-كيه تي �م 450    7-

�س 54 د 10 ث   6
در�جات �لكو�د�س

حممد �أبو عي�شى-قطر-هوند� تي �آر �ك�س 680   1-
�س 38 د 58 ث  7

ر�فال �شونيك-بولند�-هوند� تي �آر �ك�س 700    2-
�س 43 د 55 ث  7

عادل ح�شني-قطر-ياماها ر�بتور 700    3-
�شيتم �لعالن لحقاً

�لعطية يفوز بالق�شم �لثاين لر�يل �شيلني �ل�شحر�وي

�لب��ريط��ان���ي �سون��درلن���د يف���وز بالق�س���م �لثان��ي لفئ���ة �ل���در�ج���ات �لن���اري����ة 
�لقطري �أبو عي�شى يفوز بالق�شم �لثاين لفئة در�جات �لكو�د�س

ريا�شية  ن��دوة  �ليوم  �لريا�شي  �أبوظبي  جمل�س  ينظم 
بعنو�ن  �أف�شل �ملمار�شات لأكادمييات كرة �لقدم ..وذلك 
بالتعاون مع  نادي �ي �شي ميالن  �لإيطايل و�لهادفة 
�إىل تطوير و�رتقاء منظومة �لعمل يف �أكادمييات �لكرة 
يف �أندية �أبوظبي  �لعني و �جلزيرة و �لوحدة و بني يا�س 
و �لظفرة . وحتت�شن �ل�شالة �لذهبية يف نادي �أبوظبي 
خبري  ب��اإ���ش��ر�ف  ت��ق��ام  �ل��ت��ي  �ل��ن��دوة  جل�شات  �لريا�شي 
�لإيطايل.. �شي ميالن  �ي  نادي  و�أكادميي من  كروي 

�لريا�شي  �أب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س  حم�����اور  ���ش��م��ن  وذل�����ك 

�ىل  �أبوظبي  �أندية  يف  �لتقدم  خطو�ت  لدعم  �ل�شاعية 
�ل��ت��ج��ارب �ل��ع��امل��ي��ة و�ل���ش��ت��ف��ادة م��ن �خل����رب�ت �لرية 
لدعم �ملنظومة �لحرت�فية .. بجانب رفد �لأكادمييات 
�أبرز  يف  �مل��ت��ط��ورة  و�مل��م��ار���ش��ات  بالتطبيقات  �ل��ك��روي��ة 
فيليبو  �ملحا�شر  ويقدم  �لأوروب��ي��ة.  و�لأن��دي��ة  �ملد�ر�س 
ج��ايل �خلبري �لأك��ادمي��ي من ن��ادي �ي �شي ميالن يف 
�أندية  �لكرة يف  �أكادمييات  ت�شهد م�شاركة  �لتي  �لندوة 
�أبوظبي عر�شا �شامال عن �لهيكل �لتنظيمي لأكادميية 
نادي �ي �شي ميالن وفرق �ملر�حل �ل�شنية و�لدور �لهام 

�ل��الع��ب��ني وفقا  �ل��ت��ع��اق��د م��ع  و�آل��ي��ة  �مل��و�ه��ب  لك�شايف 
ملعايري �لحرت�ف �إ�شافة �إىل كيفية �لتعامل مع �أولياء 
�أمور �لالعبني �لنا�شئني و��شتعر��س دور �ملركز لطبي 

يف تاأهيل �لالعبني �مل�شابني ومر�حل عالجهم. 
�إد�رة  مدير  �لها�شمي  ط��الل  �ل�شيد  �أو�شح  جهته  من 
�لريا�شي..�أهمية  �أبوظبي  جمل�س  يف  �لفنية  �ل�شوؤون 
�ل�����دور�ت و�ل���ن���دو�ت �ل��ت��ي ي��ع��ق��ده��ا �مل��ج��ل�����س لتطوير 
�أندية  �لكروية يف  منظومة �لح��رت�ف يف �لأكادمييات 
�أبوظبي .. م�شري� �ىل �أن هذه �ملنا�شبات ت�شجل فو�ئد 

نتاجات  بتحقيق  ت�شهم  و  للم�شاركني  بالن�شبة  كبرية 
مهمة وخمرجات كبرية من خالل �لإط��الع و�لتعرف 
�ملمار�شات �لحرت�فية  و�أحدث  �ملتطورة  �لتجارب  على 
يف ن����ادي �ي ���ش��ي م���ي���الن. و����ش���دد �ل��ه��ا���ش��م��ي ع��ل��ى �أن 
ومبادر�ته  بر�جمه  يو��شل  �لريا�شي  �أبوظبي  جمل�س 
حر�شا  �أبوظبي  �أن��دي��ة  من  للم�شتهدفني  �لتطويرية 
و�لتقدم و�نطالقا  �لنجاح  �أ�شباب  منه على توفري كل 
من �شعي �ملجل�س للو�شول بالأندية �ىل مكانة متقدمة 
من �جلو�نب كافة حيث ت�شتطيع من خاللها �أن تلبي 

�مل�شو�ر  يف  و�ملقبلة  �حلالية  �لعمل  مرحلة  طموحات 
�لحرت�يف . 

ولفت �ىل �أن ��شتعر��س �لتجربة �لحرت�فية لأكادميية 
نادي �ي �شي ميالن �لإيطايل �أمام �مل�شاركني من �أندية 
للخروج  مهمة  وحمطة  ج��دي��د�  مك�شبا  يعد  �أبوظبي 
ت�شاعد على دعم م�شرية متيز  مبكت�شبات عمل مهمة 
�لأد�ء �لريا�شي يف تلك �لأندية متمنيا �أن حتقق �لندوة 
�أهد�فها و�ن يخرج �مل�شتهدفني باأكرب قدر من �لفو�ئد 

مبختلف �لأ�شعدة .

جمل���س �أب���وظب���ي �ل��ري��ا�س���ي يع���رف باأف�س���ل مم���ار�س���ات �أك���ادميي���ات ك���رة �لق���دم

ور�شة  �ملا�شي  �لأ�شبوع  �لريا�شي  دبي  جمل�س  نظم 
عمل بعنو�ن �أنت �ملتميز لالعبني �ملتفوقني ريا�شياً 
يف  �ملجل�س  برعاية  و�مل�شمولني  �لفردية،  بالألعاب 
�لذي  �لريا�شيني،  �ملتميزين  رع��اي��ة  برنامج  �إط���ار 
 ،2008 ع���ام  ���ش��ن��و�ت  خم�س  م��ن��ذ  �ملجل�س  �أط��ل��ق��ه 
�ل��ه��ادف��ة لنتقاء  ت��رج��م��ة ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ه  وي���اأت���ي 
على  وم�شاعدتهم  �ملتميزين  �لنا�شئني  �لريا�شيني 
�لقادرين على حتقيق  �مل�شتقبل  �أبطال  ي�شبحو�  �أن 
�لإجناز�ت يف �ملحافل �لإقليمية و�لقارية و�لدولية.

�ل���ع���ب���دويل مدير  ���ش��ال��ح  د.  �ل���ور����ش���ة  وح��ا���ش��ر يف 
�لو�شل  ب���ن���ادي  �ل��ث��ق��اف��ي��ة و�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �لأن�����ش��ط��ة 
ع��ن مفهوم  مف�شاًل  ���ش��رح��اً  فيها  وق���دم  �ل��ري��ا���ش��ي 
على  �لور�شة  يف  �مل�شاركني  و�أطلع  �لتميز،  وعنا�شر 
لهم  و�أب�����ان  وم��ت��م��ي��زة،  ن��اج��ح��ة  ل�شخ�شيات  من���اذج 
�شفات �لريا�شي �لناجح �ملتميز من �لثقة بالنف�س، 
و�شوح �لهدف، �لإ�شر�ر، �لتوقع �لإيجابي، �ل�شرب، 
�لد�عمون  �لأ�شدقاء  �ختيار  و�لن�شباط،  �للتز�م 
�لو�لدين، و�لثقة باهلل، وو�شح لهم  �ل�شاحلون، بر 
�ملرتبطة بالتعامل مع �لآخرين، كما  �لعنا�شر  �أهم 
�أجرى تدريباً عملياً على �شياغة �لأهد�ف وكتابتها 
�لعر�س  �أ�شلوب  �لعبدويل  و�تبع  حتقيقها،  وكيفية 
�لنظر  ووج��ه��ات  �لآر�ء  وت��ب��ادل  و�ملناق�شة  و�لإل��ق��اء 

بينه وبني �لالعبني �أثناء �ل�شرح.

ريا�شيًا متميزً� �شاركو� بالور�شة  15
وح�شر �لور�شة �لتي �أقيمت بالتعاون بني برناجمي 
بو�قع  ري��ا���ش��ي��اً   15  ، �مل��ت��م��ي��زي��ن  رع���اي���ة  و  غ��ر���س 
�لتي  �ملجموعة  م��ن  ريا�شة  ك��ل  م��ن  �ث��ن��ني  لع��ب��ني 
مت �ختيارها لع�شوية �لربنامج وهم: يو�شف خالد 
حممد �حلو�شني من نادي �لو�شل وعبد�هلل يو�شف 
عبد�لرحيم �حلمادي من نادي �لن�شر )�ل�شباحة(، 
�لبلو�شي ور��شد عبد�هلل �شويد�ن من  طالل �شدير 
حممد  �أحمد  �لهو�ئية(،  )�ل��در�ج��ات  �لن�شر  ن��ادي 
ف��ري��د و���ش��امل �أح��م��د ���ش��امل �لكعبي م��ن ن���ادي دبي 
�إبر�هيم  خليفة  )�ل�شطرجن(،  و�لثقافة  لل�شطرجن 
���ش��ع��ي��د وحم��م��د ���ش��ل��ي��م ج��م��ع��ة �ل�����ش��ع��دي م���ن نادي 

�ل��ق��وى(، ف��ار���س ع��ب��د�هلل �جلناحي  �لن�شر )�أل��ع��اب 
وف��ه��د ع��ب��ا���س �جل��ن��اح��ي م��ن ن����ادي �ل��ن�����ش��ر )تن�س 
�أر���ش��ي(، ع��ب��اد علي ع��ب��اد وحم��م��ود غ��ل��وم �لبلو�شي 
وعبد�هلل  ع���ادل  ع��ام��ر  للمعاقني(،  �ل��ق��وى  )�أل��ع��اب 
للريا�شات  �ل��دويل  دب��ي  ن��ادي  �لب�شتكي من  �إي��ه��اب 
�لبحرية )�لريا�شات �لبحرية(، وعبد�هلل �ملحي�شني 

من نادي �لن�شر )كرة �لطاولة(. 
وقال عمر �لكندي من�شق عام برنامج رعاية �ملتميزين 

من 
�ل��ه��دف م��ن تنظيم هذه   : �ل��ري��ا���ش��ي  دب��ي  جمل�س 
بربنامج  �مل�شمولني  �لريا�شيني  �إر�شاد  هي  �لور�شة 
�لتميز  �إىل  �ل�شحيح  �لطريق  �إىل  �ملتميزين  رعاية 
و�حل��اف��ظ ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �ل��ري��ا���ش��ي �ل���ذي و�شلو� 
�لتطور  يف  م��و�ه��ب��ه��م  ����ش��ت��غ��الل  وك��ي��ف��ي��ة  �إل����ي����ه، 
يف  �لوطن  وت�شريف  �مل�شتويات  �أعلى  �إىل  و�لرت��ق��اء 
�لتعامل  كيفية  على  وتعريفهم  �ل��دول��ي��ة،  �ملحافل 

تفاعاًل  �لور�شة  لقد لقت  و�أ�شاف:   . �لآخرين  مع 
كبري�ً من قبل �مل�شاركني، �لذين �أبدو� ترحيباً كبري�ً 
بالور�شة وطلبو� تنظيم عدة ور�س على ذ�ت �ل�شياق، 
وتفاعلو� مع �ملحا�شر من خالل �لأ�شئلة �ملتو��شلة 
طو�ل �لور�شة، وتاأتي �لور�شة �شمن خطة متكاملة 
حيث  �ل��الع��ب��ني،  لتطوير  �ل��ربن��ام��ج  يف  و�شعها  مت 
�شيتم عمل فحو�شات طبية متكاملة لهم، كما �شيتم 
تنظيم ور�س عمل للمن�شقني �لفنيني يف �لحتاد�ت 

�لتي ينتمي لها كل لعب، لتوعيتهم بكيفية �لتعامل 
معهم و�لعتناء بهم.

بدوره  �لقيام  على  �لريا�شي  دبي  جمل�س  ويحر�س 
يف تقدمي �لدعم �لالزم للمتميزين من �لريا�شيني 
تطبيقا لروؤيته يف بناء جمتمع ريا�شي متميز، ويعمل 
�لربنامج على توفري �لبيئة �ل�شليمة �مل�شاعدة على 
�مل�شارك  �ملتميز  �لريا�شي  وم��ه��ار�ت  ق���در�ت  تنمية 
�لتعليمية  �لرعاية  توفري  خ��الل  من  �لربنامج  يف 

�لجتماعية  و�ل��رع��اي��ة  �لفني  و�ل��دع��م  و�ل�شحية 
و�لنف�شية. ويقدم جمل�س دبي �لريا�شي دعماً مالياً 
لرعاية �لريا�شيني �ملتميزين تختلف ن�شبته ح�شب 
كانت  �ذ�  �ل��الع��ب  يحققها  �ل��ت��ي  �لنتائج  م�شتوى 
�آ�شيوياً  على �مل�شتوى �ملحلي، �خلليجي و�لعربي ثم 
ودولياً ، وي�شمل �لدعم �ملقدم منحة در��شية �شهرية، 
�إىل  بالإ�شافة  �مل�شابقات  يف  م�شاركات  مع�شكر�ت، 

�لرعاية �ل�شحية و�ملالب�س و�لأدو�ت.

جمل����س دب����ي �ل���ري��ا�س��ي ي���ر�س���د �ملتفوقي����ن ري��ا�سي����ًا �إل��ى ط���ري���ق �لتمي������ز
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �شامل �جلابري
بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة حتت رقم : 112995     بتاريخ :  18 / 5 / 2008م
و�مل�شجلة حتت رقم: 150399  بتاريخ:2011/9/12

با�شم:�شركة هوجو بو�س تريد مارك ماجنمنت  جي �م بي �ت�س �ندكو . كيه جي
وعنو�نه:ديزل�شرت��شي 12 ، 72555 ميتزنغن ، �ملانيا

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية: )  ( - )/  /  200م(
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات/�ملنتجات:

�ل�شابون ، �ملو�د �لعطرية ، �لزيوت �لعطرية ، م�شتح�شر�ت �لتجميل )�لكوزميتك( .
�لو�قعة بالفئة:3

�لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق:
تازل رقم: 

��شم مالك �لعالمة:�شركة هوجو بو�س تريد مارك ماجنمنت جي �م بي �ت�س �ند كو . كيه جي
��شم �ملتنازل له:فرينري بالدي�شاريني

مهنته:تاجر
جن�شيته:�لنم�شا

عنو�ن وحمل �قامته:47 ليبنبريغويغ 6370 كيتزبوهل �لنم�شا
تاريخ �نتقال �مللكية:2013/2/27

تاريخ �لتاأ�شرية يف �ل�شجل:/ / 20
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  23  ابريل 2014 العدد 11079

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �شامل �جلابري
بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة حتت رقم : 89206     بتاريخ :  4 / 1 / 2007م
و�مل�شجلة حتت رقم: 93675  بتاريخ:2009/3/10

با�شم:�شركة هوجو بو�س تريد مارك ماجنمنت  جي �م بي �ت�س �ندكو . كيه جي
وعنو�نه:ديزل�شرت��شي 12 ، 72555 ميتزنغن ، �ملانيا

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية: )  ( - )/  /  200م(
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات/�ملنتجات:

 ، �ل�شعر  �لتجميل وغ�شول  �لطيارة وم�شتح�شر�ت  �و  �لعطرية  �لزيوت   ، �لعطور  بانو�عه   �لتو�ليت  �شابون 
م�شتح�شر�ت تنظيف �ل�شنان .

�لو�قعة بالفئة:3
�لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق:

تازل رقم: 
��شم مالك �لعالمة:�شركة هوجو بو�س تريد مارك ماجنمنت جي �م بي �ت�س �ند كو . كيه جي

��شم �ملتنازل له:فرينري بالدي�شاريني
مهنته:تاجر

جن�شيته:�لنم�شا
عنو�ن وحمل �قامته:47 ليبنبريغويغ 6370 كيتزبوهل �لنم�شا

تاريخ �نتقال �مللكية:2013/2/27
تاريخ �لتاأ�شرية يف �ل�شجل:/ / 20

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  23  ابريل 2014 العدد 11079

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:عامري و�ن لال�شت�شار�ت  
R F M loyalty:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم:170529       بتاريخ:2012/3/13 م
با�ش��م:عامري و�ن لال�شت�شار�ت

وعنو�نه:دبي ، �س.ب:87087 ، هاتف: 042652266 ، فاك�س: 042652662
 وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:36 خدمات ��شد�ر بطاقات �لئتمان خدمات ��شد�ر بطاقات 

�لت�شهيالت و�ل�شعار �ملنخف�شة متويل �ملتاجرة �للكرتونية خدمات ��شد�ر بطاقات �لقيمة �ملخزنة .
�حمر  رم��ادي  �بجدية لتينية  �ح��رف  تكون من ثالثة  ��شم  عبارة عن  �لتجارية  �لعالمة  �لعالمة:  و�شف 

و�بي�س �للون .
�ل�ش��رت�طات:. 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  23  ابريل 2014 العدد 11079

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:بامدهاف وم�شاركوه  
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:مربع ويف و�شطه هالل باللون �لبي�س

�ملودعة بالرقم:192385       بتاريخ:2013/5/29 م
با�ش��م:كهربائيات �يرو�س

وعنو�نه:�ملنطقة 128 ، �خلبي�شي - بني �ل�شارع رقم 10 )ب( و 9 )�أ( - دي��رة - دبي ����س.ب:1184 ، هاتف: 
2650026-4-971 - فاك�س: 971-4-2660745

 وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:9 �لجهزة و�لدو�ت �لكهربائية �لتالية: �لجهزة و�لدو�ت 
جميع  فقط  �لتلفزيوين  �ل�شتقبال  �جهزة  مع  ت�شتعمل  ت�شليه  �جهزة  تلفزيون  �جهزة  �لتالية:  �لكهربائية 
�لبث �ي برجميات م�شجلة على  �و و�شائل  �لت�شجيل  �لنظر عن و�شائط  بر�مج وبرجميات �حلا�شوب بغ�س 
و�شائط مغناطي�شية �و منقولة �و مفرغة من �شبكات حا�شوب بعيدة �جهزة ت�شجيل �و �ر�شال �و ن�شخ �ل�شوت 
هو�تف  كهربائية  و�شناديق  لوحات  �ليل  �حلا�شب  �جهزة  مع  ت�شتخدم  وطابعات  حا�شوب  �جهزة  �ل�شور  �و 
�دو�ت  حا�شوب  ذ�ك��ر�ت  �حلا�شوب  لجهزة  مفاتيح  لوحات  وفوتوغر�يف  �شينمائي  ت�شوير  كامري�ت  حممولة 

و�جهزة كهروحر�رية معينة كمكاوي �للحام �لكهربائية ومكاوى �ملالب�س �لكهربائية .
و�شف �لعالمة: عبارة عن مربع متو�زي �ل�شالع لونه �حمر يندرج �ىل �للون �لربتقايل يتو�شطه هالل 

باللون �لبي�س خمرتق بهالل �بي�س ��شغر منه قليال. 
�ل�ش��رت�طات:. 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  23  ابريل 2014 العدد 11079

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:بامدهاف وم�شاركوه  
EROS DIGITAL HOME طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:�يرو�س ديجيتال هوم

�ملودعة بالرقم:192386       بتاريخ:2013/5/29 م
با�ش��م:كهربائيات �يرو�س

وعنو�نه:�ملنطقة 128 ، �خلبي�شي - بني �ل�شارع رقم 10 )ب( و 9 )�أ( -
 ديرة - دبي �س.ب:1184 ، هاتف: 2650026-4-971 - فاك�س: 971-4-2660745

ت�شليه  �جهزة  تلفزيون  �جهزة  �لتالية:  �لكهربائية  و�لدو�ت  �لجهزة  بالفئة:9  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذلك   
�و  �لت�شجيل  �لنظر عن و�شائط  �لتلفزيوين فقط جميع بر�مج وبرجميات �حلا�شوب بغ�س  ت�شتعمل مع �جهزة �ل�شتقبال 
و�شائل �لبث �ي برجميات م�شجلة على و�شائط مغناطي�شية �و منقولة �و مفرغة من �شبكات حا�شوب بعيدة �جهزة ت�شجيل 
�و �ر�شال �و ن�شخ �ل�شوت �و �ل�شور �جهزة حا�شوب وطابعات ت�شتخدم مع �جهزة �حلا�شب �ليل لوحات و�شناديق كهربائية 
�دو�ت و�جهزة  ذ�ك��ر�ت حا�شوب  �شينمائي وفوتوغر�يف لوحات مفاتيح لجهزة �حلا�شوب  هو�تف حممولة كامري�ت ت�شوير 

كهروحر�رية معينة كمكاوي �للحام �لكهربائية ومكاوى �ملالب�س �لكهربائية .
و�شف �لعالمة: مربع �شغري �حلجم متو�زي �ل�شالع لونه �حمر يندرج �ىل �للون �لربتقايل يتو�شطة هالل خمرتق بهالل 
 DIGITAL باللون �لحمر بخط كبري حتتها عبارة EROS شغري وقد كتب على �جلانب �لمين من �ملربع كلمة�
HOME باحرف لتينية باللون �ل�شود بخط ��شغر قليال ويليه ��شفل ذلك مربع �شغري �حلجم متو�زي �ل�شالع لونه 
�حمر يندرج �ىل �للون �لربتقايل يتو�شطه هالل خمرتق بهالل �شغري وقد كتب �ىل جانب هذ� �ملربع كلمة �يرو�س باللغة 

�لعربية باللون �لحمر بخط كبري حتتها عبارة ديجيتال هوم باللون �ل�شود بخط ��شغر قليال.
�ل�ش��رت�طات:. 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  23  ابريل 2014 العدد 11079

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:بامدهاف وم�شاركوه  
EROS DIGITAL HOME طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:�يرو�س ديجيتال هوم

�ملودعة بالرقم:192380       بتاريخ:2013/5/29 م
با�ش��م:كهربائيات �يرو�س

وعنو�نه:�ملنطقة 128 ، �خلبي�شي - بني �ل�شارع رقم 10 )ب( و 9 )�أ( - ديرة - دبي �س.ب:1184 ، هاتف: 971-4-2650026 
- فاك�س: 971-4-2660745

 وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:11 �جهزة لالنارة و�لتدفئة وتوليد �لبخار و�لطهي و�لتربيد و�لتجفيف 
و�لتهوية وتوليد �ملياه ولالغر��س �ل�شحية �جهزة تكييف �لهو�ء غاليات كهربائية �و�ين طهي كهربائية �شخانات للحمام 
�جهزة تربيد �مل�شروبات مكنات كهربائية دفع �لقهوة من�شاأت لتكييف �لقهوة مربد�ت لالفر�ن �دو�ت ومن�شاأت تربيد مر�وح 
تكييف �لهو�ء مر�وح )�جز�ء من من�شاأت تكييف �لهو�ء �فر�ن معد�ت م�شكلة لالفر�ن معد�ت ت�شخني لو�زم تزويد �حلمام 
بالهو�ء �ل�شاخن م�شابيح كهربائية جمففات كهربائية للغ�شيل غاليات كهربائية للقهوة طناجر فقط كهربائية �جهزة �عادة 

ت�شخني �لهو�ء حمم�شات خبز �جهزة و�آلت تنقية �ملاء معقمات ماء .
و�شف �لعالمة: مربع �شغري �حلجم متو�زي �ل�شالع لونه �حمر يندرج �ىل �للون �لربتقايل يتو�شطة هالل خمرتق بهالل 
 DIGITAL باللون �لحمر بخط كبري حتتها عبارة EROS شغري وقد كتب على �جلانب �لمين من �ملربع كلمة�
HOME باحرف لتينية باللون �ل�شود بخط ��شغر قليال ويليه ��شفل ذلك مربع �شغري �حلجم متو�زي �ل�شالع لونه 
�حمر يندرج �ىل �للون �لربتقايل يتو�شطه هالل خمرتق بهالل �شغري وقد كتب �ىل جانب هذ� �ملربع كلمة �يرو�س باللغة 

�لعربية باللون �لحمر بخط كبري حتتها عبارة ديجيتال هوم باللون �ل�شود بخط ��شغر قليال.
�ل�ش��رت�طات:. 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  23  ابريل 2014 العدد 11079

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:بامدهاف وم�شاركوه  
EROS DIGITAL HOME طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:�يرو�س ديجيتال هوم

�ملودعة بالرقم:192379       بتاريخ:2013/5/29 م
با�ش��م:كهربائيات �يرو�س

وعنو�نه:�ملنطقة 128 ، �خلبي�شي - بني �ل�شارع رقم 10 )ب( و 9 )�أ(
- ديرة - دبي �س.ب:1184 ، هاتف: 2650026-4-971 - فاك�س: 971-4-2660745

وتفعيل  �لعمال  وتوجية  و�د�رة  و�لع��الن  �لدعاية  بالفئة:35  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذل��ك   
�لن�شاط �مل�شاعدة يف تفعيل �و �د�رة عمل جتاري �و �مل�شاعدة يف توجيه �ل�شوؤون �لد�رية �و �لفعاليات �لتجارية 
مل�شروع �شناعي �و جتاري خدمات جتميع ت�شكيلة من �ل�شلع ل�شالح �لغري وذلك لتمكني عامة �لزبائن من 

معاينتها و�شر�ئها عند �حلاجة .
يتو�شطة  �لربتقايل  �للون  �ىل  يندرج  �حمر  لونه  �ل�شالع  متو�زي  �حلجم  �شغري  مربع  �لعالمة:  و�شف 
هالل خمرتق بهالل �شغري وقد كتب على �جلانب �لمين من �ملربع كلمة EROS باللون �لحمر بخط 
ويليه  قليال  ��شغر  بخط  �ل�شود  باللون  لتينية  باحرف   DIGITAL HOME عبارة  حتتها  كبري 
يتو�شطه هالل  �للون �لربتقايل  ��شفل ذلك مربع �شغري �حلجم متو�زي �ل�شالع لونه �حمر يندرج �ىل 
خمرتق بهالل �شغري وقد كتب �ىل جانب هذ� �ملربع كلمة �يرو�س باللغة �لعربية باللون �لحمر بخط كبري 

حتتها عبارة ديجيتال هوم باللون �ل�شود بخط ��شغر قليال.
�ل�ش��رت�طات:. 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  23  ابريل 2014 العدد 11079

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:بامدهاف وم�شاركوه  
EROS GROUP طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:جمموعة �يرو�س

�ملودعة بالرقم:192381       بتاريخ:2013/5/29 م
با�ش��م:كهربائيات �يرو�س

وعنو�نه:�ملنطقة 128 ، �خلبي�شي - بني �ل�شارع رقم 10 )ب( و 9 )�أ( - ديرة - دبي �س.ب:1184 ، هاتف: 971-4-2650026 
- فاك�س: 971-4-2660745

ت�شليه  �جهزة  تلفزيون  �جهزة  �لتالية:  �لكهربائية  و�لدو�ت  �لجهزة  بالفئة:9  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذلك   
�و  �لت�شجيل  �لنظر عن و�شائط  �لتلفزيوين فقط جميع بر�مج وبرجميات �حلا�شوب بغ�س  ت�شتعمل مع �جهزة �ل�شتقبال 
و�شائل �لبث �ي برجميات م�شجلة على و�شائط مغناطي�شية �و منقولة �و مفرغة من �شبكات حا�شوب بعيدة �جهزة ت�شجيل 
�و �ر�شال �و ن�شخ �ل�شوت �و �ل�شور �جهزة حا�شوب وطابعات ت�شتخدم مع �جهزة �حلا�شب �ليل لوحات و�شناديق كهربائية 
�دو�ت و�جهزة  ذ�ك��ر�ت حا�شوب  �شينمائي وفوتوغر�يف لوحات مفاتيح لجهزة �حلا�شوب  هو�تف حممولة كامري�ت ت�شوير 

كهروحر�رية معينة كمكاوي �للحام �لكهربائية ومكاوى �ملالب�س �لكهربائية .
و�شف �لعالمة: عبارة عن مربعني متو�زيني �ل�شالع لون كال منهما �حمر يندرج �ىل �للون �لربتقايل يتو�شط كال منهما 
باللغة  �يرو�س  جمموعة  عبارة  �ليمني  جهة  يف  �ملائل  �ملربع  حتت  كتب  وقد  �لبي�س  باللون  �شغري  هالل  يخرتقه  هالل 

�لعربية باللون �لخ�شر �لفاحت وكتب حتت �ملربع �لثاين عبارة EROS GROUP باللون �لخ�شر �لفاحت. 
�ل�ش��رت�طات:. 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  23  ابريل 2014 العدد 11079

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:�شاجنروى زهاجن  
XINGGUANG:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم:181665       بتاريخ:2012/11/08 م
با�ش��م:�شاجنروى زهاجن

وعنو�نه:�شوق �لتنني ، حمل رقم �أي �يه كيه 12-11-10 - �ي �يه جيه 11-10-09 دبي �إ.ع.م �س.ب:299763 
brother218@gmail.com :هاتف: 043687255 ، فاك�س: 044329235 �لربيد �للكرتوين

من  وجموهر�ت  جموهر�ت  حماكاه  )�ي  �ملجوهر�ت  بالفئة:14  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذل��ك   
معادن و�حجار ثمينة( .

و�شف �لعالمة: XINGGUANG لون �خللفية لهذه �لعالمة �لتجارية ��شود توجد حروف باللغة  
�لأجنليزية حيث يلف بها حلقة بي�شاوية غري منتظم يف �ل�شماكة بلون ��شفر مفتوحة على �لطرف �ليمني 

ويوجد جنم رباعي �لزو�يا يف هذه �لفتحة �لعلى.
�ل�ش��رت�طات:. 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  23  ابريل 2014 العدد 11079

العدد  11079 بتاريخ  2014/4/23      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/270 مدين جزئي                   
�ىل �مل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- حممد �شاجد رف��ي��ق �ح��م��د جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
�ملدعي / �شركة �لم��ار�ت لالت�شالت �ملتكاملة )���س.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملتنازع �شده 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(  وق��دره )8.086.62  للمتنازع مبلغ  ي��وؤدي  بان 
�ملحاماه و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د 
بالقاعة  8:30 �س  �ل�شاعة   2014/5/12 �ملو�فق  �لثنني  يوم  لها جل�شة  وح��ددت   .
ch2.D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .  
 رئي�س الق�صم                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11079 بتاريخ  2014/4/23      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/274 مدين جزئي                   
�ىل �ملدعى عليه/1- فورج لتجارة مو�د �لبناء ذ.م.م ميثلها قانونا: يو�شا بيك�شر�ج 
�ملدعي / �شركة �لم��ار�ت لالت�شالت  �ن  حممد جوز جمهول حمل �لقامة مبا 
�مل��ت��ك��ام��ل��ة )�������س.م.ع( ومي��ث��ل��ه: حم��م��ود ح��ج��اج ع���زب �ب��وج��ري��دة ق��د �ق����ام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملتنازع �شده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره 
)11638.41 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماه و�لفائدة �لقانونية بو�قع 
. وح��ددت لها جل�شة يوم �لثنني  �ل�شد�د  �ل�شتحقاق وحتى متام  تاريخ  12% من 
مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2.D.17 بالقاعة  �س   8:30 �ل�شاعة   2014/5/12 �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 �لقل .  
 رئي�س الق�صم                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11079 بتاريخ  2014/4/23      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/2247 جتاري كلي                   
�حلر  عبد�لرحمن  ع��ب��د�هلل  عبد�للطيف  ع��ب��د�هلل  ع��ل��ي��ه/1-  �مل��دع��ى  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / �شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة 
)���س.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه مببلغ وقدره )311717.15 درهم( 
�خلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت   . �ملحاماه  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
�ملو�فق 2014/5/15 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة ch2.E.21 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 �لقل .  
 رئي�س الق�صم                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11079 بتاريخ  2014/4/23      

  مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2014/44 مدين جزئي                   

�ىل �مل��دع��ى عليه/1- روب���رت فرنك ري��د ينري جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
�ملدعي / �شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة )�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه 
مببلغ وقدره )6987.70 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماه و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د . وحددت لها 
 ch1.A.1 بالقاعة  �س   8:30 �ل�شاعة   2014/5/4 �ملو�فق  �لح��د  يوم  جل�شة 
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 �لقل .  
 رئي�س الق�صم                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11079 بتاريخ  2014/4/23      
  مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/2228 جتاري كلي                   
�ىل �ملدعى عليه/1- حممد حديد مبارك بالل جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
/ م�شرف �بوظبي �ل�شالمي )�شركة م�شاهمة عامة( وميثله: عبد�لعزيز عبد�هلل 
حممد عبد�هلل �حلمادي قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى 
عليه مببلغ وقدره )1298383.34 درهم( فقط وبالتعوي�س مببلغ )1298383.34( 
عن كافة �ل�شر�ر �لتي ��شابت �ملدعي و�لتي كانت نتيجة لتوقفة عن �شد�د �ملديونية 
�ملرت�شده يف ذمته ل�شالح �ملدعى و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماه . وحددت لها 
 ch2.E.21 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة  �ملو�فق 2014/5/15  جل�شة يوم �خلمي�س 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ� 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11079 بتاريخ  2014/4/23      
  مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/44 جتاري كلي                   
�ىل �ملدعى عليه/1- ر��شد هالل عبيد هالل �لنقبي جمهول حمل �لقامة 
وميثله:  )م(  )����س.م.ب(  �لو���ش��ط  �ل�شرق  �ميك�س  �شركة   / �ملدعي  �ن  مبا 
ع��ب��د�ل��ع��زي��ز ع��ب��د�هلل حم��م��د ع��ب��د�هلل �حل��م��ادي ق��د �ق���ام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة بندب خبري متخ�ش�س مع �لز�م �ملدعى عليه بالر�شوم 
�ملو�فق  ي��وم �خلمي�س  لها جل�شة  وح���ددت   . �مل��ح��ام��اه  و�ت��ع��اب  و�مل�����ش��اري��ف 
مكلف  ف��ان��ت  ل��ذ�   ch2.E.21 بالقاعة  ���س   9:30 �ل�شاعة   2014/5/15
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .  
 رئي�س الق�صم                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11079 بتاريخ  2014/4/23      
  مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/6 جتاري كلي                   
�ىل �ملدعى عليه/1- خالد �بر�هيم ر�شتم جر�غ جمعه جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي / م�شرف �بوظبي �ل�شالمي -�شركة م�شاهمة عامة  وميثله: 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك  �بو جريدة قد  حممود حجاج عزب 
كافة  بالتعوي�س عن  دره��م(  وق��دره )1609763.84  �ملدعى عليه مببلغ  بالز�م 
لها  وح��ددت   . �ملحاماه  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  و�لدبية  �ملادية  �ل�شر�ر 
 ch2.E.21 جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2014/5/15 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11079 بتاريخ  2014/4/23      
 اعـــــــالن       

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان:�ل�شيد/
وطلب  �لم�����ار�ت  �جلن�شية:  �لنقبي  �مل�شتغل  حم��م��د  ع��ب��د�ل��ق��ادر  ع��ب��د�ل��رح��ي��م 
�لت�شديق على  حمرر يت�شمن :تنازل يف �ل�شم �لتجاري )�ل�شاللت للخياطة 
و�لتطريز ( و�ملرخ�س من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية يف �ل�شارقة رخ�شة مهنية 
رقم 544649 �ل�شادر بتاريخ 2006/6/25 يف د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بخورفكان 
�ىل �ل�شيد/ حممد خمي�س �شعيد �حمد �جلن�شية:�لمار�ت ليكن معلوما للجميع 
بان �لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شاأن 

يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
�صهيل علي �صعيد خلف النقبي
الكاتب العدل بخور فكان 

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  11079 بتاريخ   2014/4/23     
اعالن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى 282 /2014 مد جز- م ر-ب -  ع ن

�جلن�شية:  �لعربي  ه�شام  بوكالة  �ل�شيار�ت  لتاجري  �شحايب  موؤ�ش�شة  مدعي/   
�لمار�ت مدعي عليه:  من�شور حممد �شياح خمي�س �ملن�شوري �جلن�شية: �لمار�ت 
مو�شوع �لدعوى: مطالبة مببلغ 38900 درهم �ملطلوب �عالنه/ من�شور حممد 
�شياح خمي�س �ملن�شوري �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي قام 
�لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2014/4/28 موعد� 
�لد�ئرة  �مام  �شباحا   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر 
بو��شطة  �و  �لد�ري �شخ�شيا  �ملركز  �لكائنة  �لبتد�ئية-  �لعني  ب� حمكمة  �لوىل 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل 
�جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2014/4/21  
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11079 بتاريخ   2014/4/23     
اعادة اعالن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى 130 /2014 مد جز- م ر-ب -  ع ن

�جلن�شية:  �لعربي  ه�شام  بوكالة  �ل�شيار�ت  لتاجري  غنتوت  موؤ�ش�شة  مدعي/   
�لمار�ت  �جلن�شية:  �لكعبي  �شعيد  حممد  خلفان  خالد  عليه:   مدعي  �لمار�ت 
خلفان  خالد  �عالنه/  �ملطلوب  درهم   26450 مببلغ  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع 
قام  �ملدعي  �ن  بالن�شر حيث  �لمار�ت  عنو�نه:  �لكعبي �جلن�شية:  �شعيد  حممد 
�لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2014/4/28 موعد� 
�لد�ئرة  �مام  �شباحا   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر 
بو��شطة  �و  �لد�ري �شخ�شيا  �ملركز  �لكائنة  �لبتد�ئية-  �لعني  ب� حمكمة  �لوىل 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل 
�جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2014/4/21  
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11079 بتاريخ   2014/4/23     
اعالن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى 204 /2014 مد جز- م ر-ب -  ع ن

 مدعي/ موؤ�ش�شة �لطالل لتاجري �ل�شيار�ت بوكالة ه�شام �لعربي �جلن�شية: 
مو�شوع  �شوريا  �جلن�شية:  �لعو�س  ف�شل  عليه:حممود  مدعي  �لمار�ت 
�لدعوى: مطالبة مببلغ 18405 درهم �ملطلوب �عالنه/ حممود ف�شل �لعو�س 
�جلن�شية: �شوريا  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي قام �لدعوى �ملذكورة �عاله 
وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/4/29 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� 
حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحا   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لد�ري  �ملركز  �لكائنة  �لبتد�ئية-  �لعني 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2014/4/21  
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد 11079 بتاريخ 2014/4/23   
اإعـــالن �صطب قيد 

ليمتد  كي(  )يو  �شي  بي  �آي  بي  �شركة  �ل�شادة/  باأن  �لقت�شاد  وز�رة  تعلن 
يف  �ل�شركة  فرع  قيد  �شطب  بطلب  تقدمت  قد  �ملتحدة(  �ململكة  )�جلن�شية: 
�إمارة �بوظبي و�ملقيدة حتت رقم )2211( يف �شجل �ل�شركات �لجنبية بالوز�رة. 
�ل�شركات  �شاأن  يف  1984م  ل�شنة   )8( رقم  �لحتادي  �لقانون  لحكام  وتنفيذ� 
�لتجارية وتعديالتة و �لقر�ر �لوز�ري رقم )377( ل�شنة 2010م يف �شاأن �عتماد 
و�ملناطق  باخلارج  �ملوؤ�ش�شة  �ملن�شاآت  ومكاتب  لفروع  �لرتخي�س  �جر�ء�ت  دليل 
�ن يتقدمو�  �ل�شادة ��شحاب �حلق يف �لعرت��س  . يرجى من  بالدولة  �حلرة 
باعرت��شهم �ىل �لوز�رة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من تاريخ �لن�شر على �لعنو�ن 

�لتايل: وز�رة �لقت�شاد �إد�رة �لت�شجيل �لتجاري �س.ب:)901( - �بوظبي.
 ادارة الت�صجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 
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�إىل  �ل�شكر و�لعرفان  �آي��ات  �أ�شمى  رفع �حتاد �لإم��ار�ت لألعاب �لقوى 
ع�شو  �لقا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
و�لريا�شيني  �لريا�شة  �لكبري  �ل�شارقة لدعمه  �لأعلى حاكم  �ملجل�س 
للمن�شاآت  �لتحتية  �لبنية  تعزيز  ب�شاأن  �لكرمية  �شموه  وتوجيهات 
من  ومتكنهم  ريا�شيينا  ق���در�ت  تطوير  يف  ت�شهم  �ل��ت��ي  �لريا�شية 
�ملحافل  يف  خفاقا  �ل��دول��ة  وعلم  ��شم  ورف��ع  �لتتويج  من�شات  �عتالء 
�لريا�شية كافة. جاء ذلك خالل زيارة وفد �حتاد �ألعاب �لقوى لنادي 
يف  �لريا�شيني  ت�شتقطب  �لتي  �لريا�شية  �ل�شروح  �أح��د   - �حلمرية 
�لإمارة ملا ي�شمه من تنوع لي�شمل �لعديد من �لريا�شات �إ�شافة �إىل 
�ملالعب �خلارجية وحو�س �ل�شباحة حيث ي�شم �شالة مغطاه متعددة 

�لأغر��س وفندق . 
و�أب���دى �شعد عو�س ر����ش��د �مل��ه��ري �أم��ني ع��ام �حت��اد �لم���ار�ت لألعاب 
���ش��اه��ده خ��الل �جلولة  و�إع��ج��اب��ه مب��ا  �شعادته  �ل��وف��د  رئي�س  �ل��ق��وى 
�لتفقدية �لتي قام بها �لوفد يف �لنادي..م�شيد� بالتعاون �ملثمر و�لبناء 
بني �لحتاد ونادي �حلمرية . ووجه �ملهري و�لوفد �ملر�فق له �ل�شكر 
�لكتبي م�شرف  و�أحمد  للنادي  �لتنفيذي  �ملدير  �شلطان بن فايز  �إىل 
لوفد  قدموها  �لتي  و�ملعلومات  �ل�شتقبال  حفاوة  على  �لقوى  �ألعاب 
�ألعاب �لقوى و�لتجاوب �لكبري ب�شاأن �ملقرتح �لذي تقدمت به  �حتاد 
ب�شاأن  �لوطنية  ملنتخباتنا  �لفتيات  لقطاع  �لفنية  �مل��رية  �أحمد  �أروى 
يف  �لفني  و�ل��ت��وج��ي��ه  �لحت���اد  م��ع  و�لتن�شيق  للفتيات  ف��ري��ق  ت�شكيل 

�لفتيات  ملمار�شة  مالئمة  ظ��روف  تهيئة  �لتعليمية  �ل�شارقة  منطقة 
للن�شاط وفق �لتقاليد و�ملوروث �لثقايف على �أن يتم �نتقاء �لالعبات 
وفق معايري و�شو�بط فنية وعن طريق فريق من �لعن�شر �لن�شائي 

و�ل�شتفادة من �ملن�شاآت �لريا�شية �لتي يزخر بها �لنادي . 
�إن �لحت���اد �شيكون �شباقا يف  �ل��ق��وى  �أل��ع��اب  وق��ال رئي�س وف��د �حت��اد 
�مل�شمار  خا�شة  �حلمرية  ن��ادي  يف  �لريا�شية  �ملن�شاآت  من  �ل�شتفادة 
�ألعاب �لقوى  �ل��ذي ي�شم ثماين ح��ار�ت حيث يحتاج ميد�ن  �ل��دويل 
�إىل حفرة للوثب �لطويل و�لثالثي وم�شاحة لالأقرت�ب للوثب �لعايل 
ودو�ئر للرمي لي�شبح جممعا ريا�شيا متكامال . ومت ت�شمية حممد 
م��ن جهة  ب��ني �لحت���اد  ليكون من�شقا  �ل��ق��وى  �أل��ع��اب  �إد�ري  ح��م��دون 

وناديه من جهة ثانية فيما يتعلق باإجر�ء�ت ت�شكيل �لفريق �لن�شائي 
و�لتو��شل مع �جلهات �ملعنية كافة. من جانبه وجه �شلطان بن فايز 
�لذي  و�لتعاون  �لزيارة  على  �لقوى  �ألعاب  لحتاد  و�لتقدير  و�ل�شكر 
يبديه �لحتاد مع خمتلف �لأندية .. منوها باأن ��شرت�تيجية �لنادي 
وعلم  ��شم  لرفع  �لأق��رب  �ل�شبيل  باعتبارها  �لفردية  �لأل��ع��اب  تتبنى 
�لدولة يف �ملحافل �لريا�شية .. معربا عن ��شتعد�د ناديه لنقدمي كل 
�شبل �لتعاون �لكفيلة بدعم منتخباتنا �لوطنية وت�شهيل مهمة �حتاد 
�ألعاب �لقوى . ويف نهاية �لزيارة قدم �حتاد �ألعاب �لقوى درعا تذكارية 
�إىل م�شوؤويل نادي �حلمرية..فيما قدم نادي �حلمرية درعا تذكارية 

مماثلة للوفد �لز�ئر تثمينا لهذه �لزيارة.

وفد �حتاد �لقوى يزور نادي �حلمرية ويثمن دعم حاكم �ل�سارقة وجهود جمل�س �لإد�رة

تتناف�س ثمانية فرق �ليوم من �جل �لتاأهل �ىل ن�شف نهائي بطولة كرة �لقدم 
37 �شنة �لتي ينظمها جمل�س دبي �لريا�شي برعاية �شركتي مرطبات  دون 
دبي وجمعة �ملاجد وكيل كيا موتورز ، وكانت �لفرق �لثمانية تاأهلت �ىل ربع 
�لنهائي بعد تفوقها يف مرحلة دور �ل16 �لتي جرت �م�س �لول ، و�شتلعب 
مباريات ن�شف �لنهائي يف �لثامن و�لع�شرين من �ل�شهر �جلاري يف فئتي دون 
37 وفوق 38 يوم 28 �بريل وتختتم �لدورة مببار�تي �لنهائي ومو�جهتي 
�ل�شهر �جلاري. و�شتجمع  �لثالث و�لر�بع يف �لثالثني من  �ملركزين  حتديد 
�ملبار�ة �لوىل يف ربع �لنهائي فريق �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي بال�شوق �حلرة 
�لوقت  نف�س  وتلعب يف  دبي  بلدية  بنادي   1 رقم  بامللعب  م�شاء  �خلام�شة  يف 
�ل�شاد�شة م�شاء  ، ويف   2 دب��ي وط��ري�ن �لم���ار�ت بامللعب رق��م  مبار�ة حماكم 

1 وينازل  بامللعب رقم  �لعامة  و�لنيابة  �لعهد  �شمو ويل  يلتقي فريق مكتب 
فريق �لد�رة �لعامة لقامة و�شوؤون �لجانب فريق هيئة مياه وكهرباء دبي 
بامللعب رقم 2 . وكانت مباريات مرحلة دور �ل16 �لتي جرت يف يوم و�حد 
�شهدت �ثارة كبرية وحقق فيها حماكم دبي �كرب فوز على فريق ديو�ن �شمو 
دبي لالعالم بهدف  �ل�شرطة موؤ�ش�شة  رد وك�شب  �ه��د�ف دون  ب�شتة  �حلاكم 
وحيد ، وفاز �ل�شوق �حلرة على �لدفاع �ملدين بثالثة �هد�ف دون رد وتاأهل 
طري�ن �لم��ار�ت بعد عبوره هيئة �لطرق و�ملو��شالت بهدف وحيد ، وجنح 
على  بالفوز  �لبطولة  يف  م�شو�ره  مو��شلة  يف  �لعهد  ويل  �شمو  مكتب  فريق 
بلدية دبي بهدفني لهدف ، بينما نال فريق �لنيابة �لعامة بطاقة �لو�شول 
وفاز   ، لهدف  �ه��د�ف  بثالثة  لالملونيوم  دب��ي  على  بانت�شاره  �لنهائي  لربع 

�لجانب  و�شوؤون  لقامة  �لعامة  �لد�رة 
ع��ل��ى دن���ات���ا ب��خ��م�����ش��ة �ه�����د�ف لهدفني 
مبار�ته  ب��دب��ي  �ل�شحة  هيئة  وك�شب 
مع جمارك دبي بثالثية نظيفة. وعلى 
بني  �ل�شباق  تو��شل  �لهد�فني  �شعيد 

جمموعة من �لالعبني �لذين ي�شعون 
يقودهم  �لذهبي  �حل��ذ�ء  على  للح�شول 

ع�شر  بخم�شة  �حل��رة  �ل�شوق  م��ن  ب�شام  ن��ز�ر 
دب��ي عن  �شمو ويل عهد  فريق مكتب  �أن��وه من  ثيولوجني  ويتخلف   ، هدفا 
باحد  �لقامة  �شوؤون  من  مبارك  �حمد  يالحقه  بهدفني  �لرتتيب  مت�شدر 

ع�شر هدفا ول تز�ل �لفر�شة �شانحة �مام �لالعبني �لثالثة لرفع ر�شيدهم 
ومو��شلة �ل�شر�ع حول لقب �لهد�ف با�شتمر�ر فرقهم يف �لبطولة يف مرحلة 

ربع �لنهائي �لتي جترى �ليوم.

متّكن فريق تويوتا �لإمار�ت للدريفت بقيادة �أحمد 
م��ن بطولة  �لر�بعة  �ل��ف��وز باجلولة  م��ن  �ل��ع��ام��ري، 
�لإمار�ت للدريفت �لتي �أقيمت يف حلبة مر�شى يا�س 
ملو�شم  �لأول  باملركز  �لفريق  ليتوج  �أبريل،   18 يوم 
بذلك  �لعامري  �أحمد  ولي�شتعيد   2014-2013

لقب ملك دريفت �لإمار�ت. 

وتعليقاً على �ل�شباق، قال �لعامري: كان هذ� �أف�شل 
�أد�ء يل يف �ملو�شم �حلايل. يف �أ�شو�ط �ملاُلحقة، قمت 
�أكر ما  بال�شغط على مناف�شي من خالل �لتقرب 
بينما متكنت  �شيارته عندما كنت خلفه،  ميكن من 
م��ن زي����ادة �مل�����ش��اف��ة ب��ني ���ش��ي��ارت��ي و���ش��ي��ارة مناف�شي 
عندما كنت يف �ل�شد�رة عرب دخول �ملنعطفات بزو�يا 

�أد�ًء   86 تويوتا  قّدمت  منا�شبة.  و�شرعة  �شحيحة 
وتو�زن  �شرعة  كل من  ولعب  يف هذه �جلولة  جيد�ً 

�ل�شيارة دور�ً �أ�شا�شياً يف حتقيق هذ� �لإجناز . 
و�أ�شاف: يعترب �لفوز بالبطولة و��شتعادة لقب ملك 
دريفت �لإمار�ت �إجناز ر�ئع لي�س فقط بالن�شبة يل 
ولكن جلميع �لعاملني يف �لفريق. قّدمُت �أد�ء�ً ثابتاً 

من�شة  �إىل  �لو�شول  مّكنني من  �ملو�شم  ه��ذ�  ط��و�ل 
�ل��ت��ت��وي��ج يف ك��اف��ة �جل����ولت �لأرب�����ع م��ن �لبطولة. 
�لفوز بهذه �جلولة بالتحديد خا�س جد�ً لي�س لأننا 
�أحرزنا �لبطولة و��شتعدنا �للقب �ملرموق فقط، بل 
 86 تويوتا  �شيارة  منت  على  لنا  �لأول  �لفوز  لأن��ه 

خالل �ملو�شمني �ملا�شيني . 

�لفوز ولقب ملك دريفت  �أهدي هذ�  �أن  �أود  و�أ�شار: 
�لإمار�ت للفطيم لل�شيار�ت – تويوتا وذلك لدعمهم 
�ملتو��شل طو�ل �ملو�شم. مع �لنتيجة �لتي حققناها، 
�شركة  �أ�شخم  لي�شت  تويوتا   – لل�شيار�ت  �لفطيم 
�شيار�ت ر�ئدة يف �لإم��ار�ت فقط، ولكن لديها �أي�شاً 

�أف�شل فريق دريفت يف �لإمار�ت و�ملنطقة حالياً . 

بدعم  للدريفت  �لإم��ار�ت  تويوتا  كما يحظى فريق 
�إطار�ت  ي��وّف��ر لهم  �ل��ذي  ت��اي��رز،  ك��ل م��ن ماك�شي�س 
بريا�شة  �خل���ا����ش���ة   Maxxis Z1 Drift
بريفورمان�س  و�إك�����ش��رتمي  للمحرتفني،  �ل��دري��ف��ت 
�لفريق  لتزويد  لل�شيار�ت،  �لإم����ار�ت  وتكنولوجيا 

بالدعم و�لإ�شر�ف �لتقني �لالزم.

ثماين فرق تتناف�س للتاأهل �إىل ن�سف نهائي بطولة كرة 
�لقدم للموؤ�س�سات �حلكومية

فريق تويوتا �لإمار�ت للدريفت يفوز باجلولة �لر�بعة من بطولة �لإمار�ت للدريفت ويتوج بلقب ملك دريفت �لإمار�ت ملو�سم 2014-2013

ليفربول من  ، يقرتب  ماأ�شاة هيل�شربه  25 عاما من  بعد 
�لإجنليزي  �ل����دوري  يف  ل��ه  ل��ق��ب  �أول  ع��ل��ى  قب�شته  �إح��ك��ام 
لكرة �لقدم منذ 1990 وذلك حتت قيادة �ملدرب بريند�ن 
رودجرز �لذي يعتمد ب�شكل هائل على حتفيز لعبيه. وحقق 
�شيتي  نورويت�س  م�شيفه  على   2-3 ثمينا  ف��وز�  ليفربول 
ليعزز موقعه يف �شد�رة جدول �مل�شابقة بفارق خم�س نقاط 
و��شتغل  �ملو�شم.  �آخر ثالث مر�حل من  ت�شيل�شي قبل  �أمام 

رودجرز ماأ�شاة هيل�شربه لتحفيز لعبيه وحثهم 
على �لنهو�س من �لكبو�ت �شريعا.

�ملو�شم �حلايل خارج نطاق  ليفربول  وب��د�أ 
�لدوري  لقب  للمناف�شة على  �لرت�شيحات 
�لأبرز  �مل��ر���ش��ح  �أ���ش��ب��ح  ولكنه  �لإجن��ل��ي��زي 
�خلام�شة  �لذكرى  يف  باللقب  للفوز  �لآن 

ر�ح  �لتي  هيل�شربه  ملاأ�شاة  و�لع�شرين 
�لفريق  م�شجعي  م��ن   96 �شحيتها 
�ل�شتاد  م��درج��ات  يف  حتفهم  ل��ق��و�   ،
كاأ�س  ن���ه���ائ���ي  ق���ب���ل  م�����ب�����ار�ة  خ�����الل 
ونوتنجهام  ليفربول  ب��ني  �إجن��ل��رت� 

فوري�شت.
ه����ذه  ذك������ري������ات  ت���خ���ي���م  ومل 

�ملاأ�شاة على �شتيفن جري�رد 
ليفربول  ف��ري��ق  ق��ائ��د 

خ���ا����س  و�ل����������ذي   ،
666 مبار�ة مع 

حتى  �ل���ف���ري���ق 
وح�شب   ، �لآن 

خيمت  و�إمن����������ا 
�لفريق  �أع�شاء  بظاللها على جميع 
وم�شجعيه. وي�شعر �جلميع بارتباط 
حدثت  �لتي  �ملاأ�شاة  ه��ذه  مع  �شديد 
�أن يتوج  1989 قبل  �أبريل   15 يف 
�لإجنليزي  �ل��دوري  بلقب  ليفربول 
لآخ��ر م��رة يف �ل��ع��ام �ل��ت��ايل 1990 

�لذكرى �خلام�شة  و��شتغل رودرج��رز 
�إىل  وحولها  �مل��اأ���ش��اة  لهذه  و�لع�شرين 
ح��اف��ز ل��الع��ب��ني خ���الل ط��ري��ق��ه��م �إىل 
�ل�شتاد. كما علق رودجرز على �حلائط 

هذه  م��ن  �لناجني  �أح��د  �أطلقها  مقولة 
�ملاأ�شاة  ه���ذه  ع��ب��ور  ك��ي��ف��ي��ة  ع���ن  �مل���اأ����ش���اة 

و�لتغلب عليها. وحقق ليفربول �لفوز على 
�أبريل   13 يف   2-3 �شيتي  مان�ش�شرت 

�شيتي  نورويت�س  على  ثم  �حل��ايل 

فوز�   11 بهذ�  ليحقق  �لأح��د  �لأول  �أم�س  �لنتيجة  بنف�س 
�ل�شد�رة  يف  موقعه  ويعزز  �لإجنليزي  �ل���دوري  يف  متتاليا 
علما  �لتتويج  من�شة  من  قليلة  خطو�ت  بعد  على  وي�شبح 
�ملو�شم  �أوروب��ا  �أبطال  دوري  �مل�شاركة يف  بالفعل  �شمن  باأنه 
�لأبطال  )�مل�شاركة يف دوري  وق��ال رودج��رز كان هذ�  �ملقبل 
�أننا حققناه..  �ملو�شم �ملقبل( هو هدفنا. من �لر�ئع و�ملثري 
)لقب  �ل��ع��ام  �ل��ه��دف  ه���ذ�  �أج���ل  م��ن  ���ش��وي��ا  �شنكافح  و�لآن 
م�شابقة  ج���دول  ليفربول  ويت�شدر  �لإجن��ل��ي��زي(  �ل����دوري 
مبار�ة   35 م��ن  نقطة   80 بر�شيد  �لإجن��ل��ي��زي  �ل����دوري 
وي�شتطيع �إحكام قب�شته ب�شكل �أكرب على �للقب من خالل 
مبار�ته �ملرتقبة مع ت�شيل�شي يوم �لأحد �ملقبل علما باأنه 
بال�س  كري�شتال  فريقي  �لتاليتني  �ملبار�تني  يف  �شيلتقي 
�ملركز  ت�شيل�شي  ونيوكا�شل على �لرتتيب. ويحتل 
وبفارق  ن��ق��ط��ة   75 ب��ر���ش��ي��د  �ل���ث���اين 
�شيتي  مان�ش�شرت  �أم��ام  نقاط  �أرب��ع 
مبار�تان  ل��ه  تتبقى  �ل���ذي 
م���وؤج���ل���ت���ان وم������ن بني 
�لعنا�شر �لتي �عتمد 
يف  ليفربول  عليها 
م�شريته �لناجحة 
ه�������ذ� �مل����و�����ش����م ، 
ي���������ربز �ل�����ع�����دد 
�ل���ه���ائ���ل من 
�لأه��������������د�ف 
�لذي �أحرزه 
�ل�������ف�������ري�������ق 
حيث  م��ب��اري��ات��ه  يف 
ي���ب���ل���غ ر����ش���ي���ده م����ن �لأه�����������د�ف 96 
ود�نيال  �شو�ريز  لوي�س  و�أ�شبح  هدفا 
�لفريق  م��ه��اج��م��ا  ���ش��ت��وري��دج 
ليفربول  لع���ب���ي  وب���اق���ي 
�لرقم  حتطيم  و�شك  على 
�لأهد�ف  لعدد  �لقيا�شي 
�لتي �شجلها �أي فريق يف 
بالدوري  و�ح���د  مو�شم 
�لإجنليزي ، و�لذي يبلغ 
�شجلهم  �أه�����د�ف   103

2009-2010 ت�شيل�شي  مو�شم  يف 
. و�شجل �شو�ريز 30 هدفا كان �آخرها يف �شباك 
نورويت�س �شيتي ويت�شدر قائمة هد�يف �مل�شابقة هذ� �ملو�شم 
�ملركز  �ل���ذي يحتل  ���ش��ت��وري��دج  �أم���ام  �أه����د�ف  ب��ف��ارق ع�شرة 

�لثاين يف �لقائمة.

�شانتياغو  ملعب  �إىل  �ل��ي��وم  �مل�شتديرة  ع�شاق  �أن��ظ��ار  تتجه 
ريال  ي�شتقبل  �إذ  م��دري��د،  �لإ�شبانية  �لعا�شمة  يف  برنابيو 

مدريد حامل �للقب بايرن ميونخ �لأملاين، يف ذهاب ن�شف 
نهائي دوري �أبطال �أوروبا لكرة �لقدم.

و���ش��ي��خ��و���س �مل��ل��ك��ي �مل���ب���ار�ة م��ن��ت��ع�����ش��اً ب���ع���ودة جنمه 
طويل  غياب  بعد  رونالدو  كري�شتيانو  �لربتغايل 

ب�شبب �لإ�شابة، ملو�جهة �لبافاري .

رقم قيا�شي
وي�������ش���ارك ري�����ال م���دري���د يف هذ� 

�لدور للمرة �ل�25 يف تاريخه، 
مل  لكنه  قيا�شي،  رق��م  وه���ذ� 

�آخر  �ل��ن��ه��ائ��ي  �إىل  ي��ت��اأه��ل 
�شقوطه  ب��ع��د  م�����ر�ت،   3

�أمام مو�طنه بر�شلونة 
وبايرن   ،)2011(

 ،)2012( ميونخ 
وب����������رو�����������ش����������ي����������ا 

دورمت�������������ون�������������د 
.)2013(

بايرن  وياأمل 
ي�شبح  �أن 
فريق  �أول 
ي�����ح�����اف�����ظ 

لقبه  ع���ل���ى 
�ل���ن�������ش���خ���ة  يف 

�حل��������دي��������ث��������ة م����ن 
�بتد�ء  �أي  �مل�����ش��اب��ق��ة، 
 ،1993 ع�������ام  م�����ن 

عندما حتول ��شمها 
�أبطال  دوري  �إىل 

�أوروبا.
وي���خ���و����س ب���اي���رن 
ن���������ش����ف �ل���ن���ه���ائ���ي 

لر�بع مرة يف �آخر 5 

�شنو�ت، و�ل�16 يف تاريخه، بعد تخطيه مان�ش�شرت يونايتد 
�لإجنليزي يف ربع �لنهائي.

مو�جهات مبا�شرة
و�ل��ت��ق��ى ب���اي���رن م��ي��ون��خ م���ع ري���ال 
20 مرة يف دوري �لأبطال،  مدريد 

ل��ق��اء، وت��ع��ادل يف لقائني،   11 وف���از 
مو�جهات  خم�س  بينها   ،7 وخ�شر 
تفوق  �إذ  �ل��ن��ه��ائ��ي،  ن�����ش��ف  يف 

و1987   1976 يف  ب��اي��رن 
و2012،  و2001 
ب��ي��ن��م��ا خ�����رج م���دري���د 
ل��ق��اء وحيد  يف  ف���ائ���ز�ً 

وعرف   ..2000 عام 
�رتياحاً  �مللكي  مع�شكر 

ك�����ب�����ري�ً، ب���ع���د م����ع����اودة 
رون��ال��دو مت��اري��ن��ه ب�شكل 

�لإثنني، ما يرجح  طبيعي 
م�شاركته يف �ملبار�ة.

غياب بيل
م����ن ج���ه���ة �أخ���������رى، غ�����اب عن 
متارين �لإثنني �لويلزي غاريث 
بيل، �شاحب هدف �لفوز �لقاتل 
�لكاأ�س،  نهائي  يف  بر�شلونة  على 
ب�����ش��ب��ب �إ���ش��اب��ت��ه ب���ال���زك���ام، لكن 
يتوقع م�شاركته �إىل جانب �لفرن�شي 

كرمي بنزميا ورونالدو.
�لعا�شمة،  لفريق  �لهجومية  �لرت�شانة  و�شمن 
يربز �جلناح �لأرجنتيني �أنخل دي ماريا، �لذي 
كان عن�شر�ً فاعاًل يف فرتة غياب رونالدو، �إىل 
جانب لعبي �لو�شط �لكرو�تي لوكا مودريت�س، 
�لالعب  ف�شجل  �أل��ون�����ش��و،  ت�����ش��اب��ي  و�لإ���ش��ب��اين 
و19 متريرة حا�شمة يف كل  11 هدفاً  �ل�شريع 

�مل�شابقات.

غو�رديول ومدريد
بايرن  مل���درب  منا�شبة  �مل��ب��ار�ة  �شتكون  �مل��ق��اب��ل،  �ل��ط��رف  يف 
ريال  ملو�جهة  �لإ�شباين بيب غو�رديول )43 عاماً( 
�إذ يتمتع غو�رديول ب�شجل جيد  مدريد جم��دد�ً، 
مر�ت   5 )ف���از  ب��رن��اب��ي��و  �شانتياغو  ملعب  ع��ل��ى 

وتعادل 6 مر�ت مع بر�شلونة(.
ريبريي  فر�نك  �لفرن�شي  على  بايرن  ويعتمد 
و�لهولندي �آريني روبن، وطوين كرو�س 
من  وغريهم  مولر  وتوما�س 

�لنجوم �لكبار.
ت�شكيلة  �إىل  وي����ع����ود 
�لبافاري  �ل���ف���ري���ق 
ح��ار���ش��ه �ل���دويل 
نوير،  م��ان��وي��ل 
و�ل��������ظ��������ه��������ري 
�ل����ن����م���������ش����اوي 
د�ف����ي����د �ألب�����ا 
�ل�����غ�����ائ�����ب�����ني 
ع����ن �مل����ب����ار�ة 
�لأخ������������������������رية 
ب�شبب �ملر�س.

يبتعد بخم�شة نقاط يف �ل�شد�رة

ليفربول يقرب من من�سة �لتتويج بالربمييريليج 
بن�شف ذهاب نهائي �أبطال �أوروبا

موقع��ة �لعم���الق���ة يف م���دري���د بي���ن �مللك���ي و�لب���اف���اري
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خطوة و�حدة تنقذه من 
�ملوت

من له عمر ل تقتله �شدة، مثل عربي �شائع ينطبق على رجل ت�شيكي 
جنا من �ملوت بفارق خطوة و�حدة.

فقد �أظهر فيديو بث عرب يوتيوب �لرجل �لبالغ من �لعمر 77 عاماً، 
�أثناء مروره على طريق خم�ش�س للقطار�ت، على �لرغم من �إقفاله 

ب�شبب �قرت�ب قطار للركاب.
ومل��ا �شاهد �ل��رج��ل �ل��ق��ط��ار م��ق��رتب��اً، ق��رر �إ���ش��ر�ع خ��ط��اه ع��و���ش��اً عن 
�لقطار  م��ّر  حّظه  حل�شن  لكن  يده�شه،  �أن  �لقطار  فكاد  �ل��رت�ج��ع، 
على بعد �شنتيمرت�ت قليلة منه، و�شقط �لرجل على �لأر�س، يف وقت 
�أظهر  ما  �لهو�ء، على  �ل��ذي طار يف  �لأ�شر�ر على حذ�ئه،  �قت�شرت 

�لفيديو. 
ونه�س �لرجل غري م�شدق ما ح�شل له، وتقدم �إىل جانب �لطريق 

حيث �قرتب منه �أحد �لأ�شخا�س مل�شاعدته.

�لقطب �جلنوبي 
كان يف �ملا�سي.. 

د�فئًا 
قال باحثون �أمريكيون �إن قارة �أنرتكتيكا يف �لقطب �جلنوبي كانت يف 

�ملا�شي د�فئة بقدر كاليفورنيا وفلوريد�.
�أحافري قدمية من  ن��ادرة يف  باحثون من جامعة ييل نظائر  ودر���س 
�أنرتكتيكا تعود �إىل �حلقبة �لأيو�شينية ،قبل ما بني 40 و50 مليون 
�لكربون يف �جلّو،  �أك�شيد  ن�شب غاز ثاين  �رتفاع يف  �شجل  �شنة حني 

وتبني �أن درجات �حلر�رة و�شلت �إىل حدود 17 درجة مئوية.
وقال �لباحثون يف �لدر��شة �لتي ن�شرت يف دورية برو�شيدينغ �أوف ذ� 

   بانوراما
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ريت�سارد غري يف عالقة جديدة 
ريت�شارد  �لأم��ريك��ي،  �لنجم  دخ��ل 
جديدة  عاطفية  ع��الق��ة  يف  غ���ري، 
بعد قر�بة �ل�شنة على �نتهاء زو�جه 
وه���ي مع  ���ش��ن��ة،   11 ��شتمر  �ل���ذي 
�ملمثلة  �شيف  توب  برنامج  مقدمة 
�لكاتب  مطلقة  لك�����ش��م��ي،  ب��ادم��ا 

�لربيطاين، �شلمان ر�شدي.
�لأمريكي  )ب��ي��ب��ول(  م��وق��ع  ون��ق��ل 
ع��ن م�����ش��در م��ق��رب م��ن لك�شمي 

تاأكيده عالقتها بغري.
يتعرفان  �ن��ه��م��ا  �مل�����ش��در  و�أو����ش���ح 
وياأخذ�ن  ح��ال��ي��اً،  بع�شهما  ع��ل��ى 

�لأمور بروية.
ك��ان��ت يف  �ن لك�����ش��م��ي  �إىل  ي�����ش��ار 
بامللياردير،  �شنو�ت  ط��و�ل  عالقة 
تويف  �أن  �إىل  ف��ورت�����ش��م��ان،  ت��ي��دي 
ب�����ش��رط��ان دماغي  �إ���ش��اب��ت��ه  ج����ر�ء 
كانت  �أن  و���ش��ب��ق   ،2011 �ل��ع��ام  يف 
بالكاتب  ���ش��ن��و�ت   3 مل���دة  م��ت��زوج��ة 
لكنهما  ر�شدي  �شلمان  �لربيطاين 

طلقا بالعام 2007.
ويذكر �ن ريت�شارد �نف�شل يف �لعام 
�ملا�شي عن زوجته كاري لويل، بعد 
�بن  ولديه  �شنة،   11 ��شتمر  زو�ج 
و�حد، �أما لك�شمي فلديها �بنة يف 

�لثالثة من �لعمر من زو�ج �شابق.

�سرطي يقتل متهما �أثناء 
حماكمته

�أثناء  �لنار عدة مر�ت على متهم  �أمريكي  �أطلق �شرطي 
نظر ق�شيته يف �شالة �إحدى �ملحاكم فاأرد�ه قتيال. 

�ندفع ع�شو  �أن  �لنار بعد  �إطالق  �إىل  �ل�شرطي  و��شطر 
�لع�شابة �مل�شتبه به بقوه نحو �شاهد يديل ب�شهادة �شده. 
للمحاكمة يف  �أجنيالو )25 عاما( يخ�شع  �شيايل  وك��ان 
مدينة  يف  ���ش��ن��و�ت  ع�شر  قبل  وق��ع��ت  م�شلح  �شطو  تهمة 

�شولت ليك �شيتي عندما وقع �حلادث. 
�إد�نته  بعد  �ل�شجن  عقوبة  بالفعل  يق�شي  كان  �أجنيالو 
م��ع �آخ���ري���ن م��ن �أع�����ش��اء ع�����ش��اب��ة ت��وجن��ا ك��ري��ب بتهمة 

�لبتز�ز يف عام 2010. 
وكان �ل�شاهد يديل ب�شهادته عن �أن�شطة �لع�شابة عندما 
�أو�شك �ملتهم على �لهجوم عليه وكان مي�شك يف يده قلما، 

ح�شبما ذكرت �ل�شلطات. 
بعدة  �إ�شابته  ت��ويف ج��ر�ء  �أجن��ي��الو  �أن  �لتقرير  و�أ���ش��اف 
�ل�شاهد  نحو  بقوة  �ندفاعه  بعد  �ل�شدر  نارية يف  �أع��رية 

بطريقة عدو�نية تنطوي على تهديد . 

ينتقم من ذويه بخنق 
ر�سيع �سقيقه

قتل  ج��رمي��ة  مالب�شات  �لفل�شطينية،  �ل�شرطة  ك�شفت 
ر�شيع 3 �أ�شهر �شمال مدينة ر�م �هلل يف �ل�شفة �لغربية، 

موؤكدة �أن مرتكب �جلرمية عّم �لطفل.
وقالت �ل�شرطة �إن �لنيابة �لعامة فتحت حتقيقاً لك�شف 
مالب�شات �جلرمية، بعد �أن �أظهرت نتائج ت�شريح �جلثة 
وجود �شبهة جنائية، و�شكلت �شرطة �ملباحث فريق عمل 
وبالتحقيق  �لطفل،  بعم  �ل�شتباه  �إث��ر  �لق�شية  ملتابعة 
معه �عرتف بقتل �لطفل خنقاً �نتقاماً من ذويه لوجود 

خالفات عائلية.
من جانبه، قال مدير �شرطة حمافظة ر�م �هلل و�لبرية 
ت�شليل  ح���اول  �ملتهم  �إن  �ل��ب��زور،  عمر  حقوقي  �لعقيد 
�ل�شرطة ب�شرد رو�يات خيالية حماوًل تربئة نف�شه، �إل �أن 
�ل�شرطة و�جهته بوقائع دفعته �إىل �لعرت�ف باحلقيقة، 
لفتاً �إىل توقيفه على ذمة �لنيابة، متهيد�ً لعر�شه على 

�لق�شاء من �أجل حماكمته.

�أ�سخم �أرنب يف 
�لعامل

ح�شل �لأرنب �لعمالق د�ريو�س على لقب �أ�شخم �أرنب يف 
�لعامل ، عن وزن يبلغ 22 كيلوجر�ماً، وطول يزيد على 
130 �شنتيمرت�ً، و�شهية ت�شتوعب 12 جزرة يومياً، ف�شاًل 

عن �أ�شناف �إ�شافية من �خل�شر�و�ت و�لفو�كه! 

�سربة حتول �أبله �إىل عامل !
�شاب  ما حدث مع  ؟ هذ�  �ل�شابق  يكن ميتلكها يف  ع�شية و�شحاها مهار�ت مل  �لإن�شان بني  يكت�شب  �أن  هل ميكن 

بريطاين حتول بعد �أن تعر�س �إىل �شربة على ر�أ�شه �إىل عامل يف �لريا�شيات بعد �أن كان ل يفقه �شيئاً فيها. 
وي�شف جون بادجيت نف�شه بالأبله �لذي ت�شرب من �لكلية قبل �حلادثة، غري �أن م�شار حياة جون تغري كلياً بعد �أن 
تلقى �شربة على ر�أ�شه �كت�شب بف�شلها مهار�ت عالية يف �لهند�شة �لفر�غية، و�أ�شبح قادر�ً على ر�شم �أعقد �لأ�شكال 

و�لنماذج بح�شب �شحيفة د�يلي تليغر�ف �لربيطانية.
ومن بني �أعقد �لر�شوم �لتي ��شتطاع بادجيت �إتقانها مناذج ملا يعرف بالفر�كتالز، وهي �أ�شكال هند�شية دقيقة ت�شف 
�لرتكيب �جلزيئي لكل ما يحتوي عليه �لكون، ومنوذج لإ�شعاع هاوكينغ �ل�شادر عن �لثقب �لأ�شود وتطلب �لعمل 

عليه 9 �أ�شهر كاملة.
ويطلق �لعلماء على �حلالت �مل�شابهة حلالة بادجيت متالزمة �ل�شخ�س �ملوهوب ، وي�شري �خلرب�ء �إىل �أن هناك 40 

�شخ�شاً فقط يف �لعامل �شبق و�أ�شيبو� بها.
ويتميز �لأ�شخا�س �لذين تعر�شو� ملتالزمة �ل�شخ�س �ملوهوب عن باقي �لعلماء و�ملبدعني باكت�شاب هذه �ملهار�ت 
بعد �لتعر�س ل�شربة على �لدماغ تن�شط منطقة معينة فيه م�شوؤولة عن �لنو�حي �لإبد�عية، يف حني �أن �لعلماء 

�ملعروفني ميتلكون هذه �ملو�هب منذ �ل�شغر.
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فنجان يت�سل بالنرنت 
�خرتع م�شممون فنلنديون بالتعاون مع مربجمني فنجانا 

فريد� من نوعه ي�شتطيع �لتو�شل بالإنرتنت. 
وبح�شب موقع رو�شيا �ليوم فقد جلاأ �مل�شممون �إىل تقنيات 
تعمل  ب�شا�شة  �لفنجان  ي���زودو�  مل  حيث  نوعها  م��ن  ف��ري��دة 
بل  فح�شب  بالإنرتنت  تو�شيله  و�إمكانية  �ل�شائلة  بالبلور�ت 
ركبو� فيه ق�شما يطلق عليه بلوتوث ميكن من خالله تاأمني 

ربط �لفنجان بالهاتف �لذكي. 
ول تتوفر لهذه �لأد�ة بطارية خا�شة حيث يتغذى �لفنجان 
�لفنجان  �شا�شة  تعر�س  �ل�شاخنة.  �لقهوة  ح��ر�رة  �لذكي من 
كل �ملعلومات �ملطلوبة من �شبكة �لإنرتنت وحال عدم تو�شيل 
�ل�شر�ب  ح���ر�رة  درج���ة  �شا�شته  فتبني  ب��الإن��رتن��ت  �لفنجان 

�مل�شبوب فيه. 

ي�سنع طائرة بوينغ د�خل منزله
حلمه  حتقيق  على  قدرته  عدم  عن  �لتعوي�س  بريطاين  ��شتطاع 
�ل��ط��ائ��ر�ت، وذل��ك ع��رب ت�شميم من��وذج ط��ائ��رة د�خل  بقيادة 

منزله ��شتغرق �إجنازه 15 عاماً.
وبح�شب �شحيفة د�يلي ميل �لربيطانية، عجز جون ديفي�س 
حتقيق  ع��ن  �لربيطانية  كوفنرتي  مدينة  م��ن  ع��ام��ا(   54(
ل  �لريا�شيات  م��ادة  يف  درجاته  لأن  �لطائرة  قيادة  يف  حلمه 

توؤهله لدر��شة �لطري�ن.
ب��ن��اء ح��ج��رة قيادة  �مل���ادة مل مينعه م��ن  لكن ر�شوبه يف ه��ذه 
مطابقة  ن�شخة  وه��ي  �لطبيعي  باحلجم   747 بوينغ  طائرة 
لقمرة �لقيادة �ملوجودة يف �لبوينغ، و�أنفق ما يقارب 34 �ألف 

دولر خالل 15 �شنة �لتي تطلبت �إجناز حلمه �جلديد.
ومل تعد هذه �حلجرة للت�شلية فقط، بل �أ�شبحت م�شدر رزق 
لديفي�س، �إذ تقوم �شركات �لطري�ن باإر�شال طياريها �ملبتدئني 

للتدرب فيها مقابل 125 دولر يف �ل�شاعة.

طائر يتحدث �ليابانية 
فيديو  مقطع  �لإج��ت��م��اع��ي  �لتو��شل  م��و�ق��ع  م�شتخدمو  ت���د�ول 
�لهاتف لدى  �ليابانية، ويجيب على  يتحدث  طريف لطائر 

عائلة يابانية.
وظهر �لطائر �لذي ُيعرف با�شم �أبي ت�شان يف مقطع فيديو 
�إعجاب  �أث��ار  �لهاتف، �لأم��ر �لذي  �ليابانية يف  �للغة  يتحدث 
نادرة  لف�شيلة  ينتمي  �ل���ذي  �ل��ط��ائ��ر  وي��ج��م��ع  م�����ش��اه��دي��ه.  
�لألو�ن،  من  متنوعة  جمموعة  �آ�شيا  �شرق  جنوب  يف  تعي�س 
�إذ يغلب على ري�شه �للون �لأ�شود، بينما لديه منقار برتقايل 
ميل  ديلي  وذك��رت �شحيفة  �لأ�شفر.   باللون  ور�أ���س مغطى 
ميتلك  ك��ان  �لطائر،  �شاحب  �أون���و  �شاتوكو  �أن  �لربيطانية 
جمموعة من �لطيور من بينها �أبي ت�شان قبل �أن تهرب هذه 

ليزيل مان لدى و�شولها حل�شور �لعر�س �لأول لفيلم �ملر�أة �لأخرى يف لو�س �أجنلو�س. )رويرتز(�لطيور من منزله ويبقى لديه هذ� �لطائر.

تريمان تف�سخ خطوبتها جمددً�
�ملولد،  �أوما تريمان، خطوبتها برجل �لأعمال �لفرن�شي  ف�شخت �لنجمة �لأمريكية 
�أرباد بو�شون، للمرة �لثانية. ونقلت �شحيفة )د�يلي مايل( �لربيطانية عن م�شدر 

مقرب من �لإثنني تاأكيده ف�شخ خطوبة تريمان وبو�شون.
�إجناح  ���ش��دي��دة يف  وب��و���ش��ون، وج���د� �شعوبة  ت��ريم��ان،  �أن  �إىل  �مل�����ش��در  ول��ف��ت 
�لوليات  يف  تريمان  �أن  و�أو�شح  بينهما.  �لبعيدة  للم�شافة  نظر�ً  عالقتهما 

�ملتحدة فيما يقيم بو�شون يف �لعا�شمة �لربيطانية لندن.
ولفت �مل�شدر �إىل �نه كان يفرت�س ب� �أوما و�أرباد، �أن يح�شر� حفاًل يف 8 ني�شان 

�أبريل لكنها ح�شرت مبفردها ومن دون خامت خطوبة يف �إ�شبعها .
ي�شار �إىل �أن هذه هي �ملرة �لثانية �لتي يف�شخ فيها �لإثنان خطوبتهما منذ بدء 

عالقتهما يف �لعام 2007، و�لأوىل كانت يف �لعام 2009 بعد �شنة و�حدة على ذلك، 
وقد عاد� �إىل بع�شهما يف �ل�2011 وخطبا .

ن�سائح لتك�سب مديرك يف �لعمل
�لنجاح يف �لعمل، ل ينف�شل عن جناحك يف عالقاتك 
مع �ملحيطني بك يف بيئة �لعمل، خا�شة مديرك، فالأد�ء 
�جل��ي��د م��ه��م، ول��ك��ن �ل��ن��ا���س �لأك���ر فعالية ه��م �لذين 
يعملون ب�شكل جيد مع �لآخرين، كما �أن �حلفاظ على 
عالقة جيدة مع رئي�شك يعطيك فهماً �أف�شل لتوقعاته 
فيما يخ�س �لعمل. هنا 8 ن�شائح يف كيف تك�شب رئي�شك 
وخبري  �لعامة  �لعالقات  م�شت�شار  يقدمها   ، �لعمل  يف 

�لتنمية �لب�شرية �لباك�شتاين طيب بابار . 
-1 كن متميز�ً ل غنى عنك 

 معرفة �أهد�ف رئي�شك وطموحه بالن�شبة لل�شركة �أمر 
�شروري لتكن على درجة جيدة من �ملتابعة و�لهتمام، 
و�مل�شوؤولية،  �لأه�����د�ف  مب�����ش��ارك��ة  ���ش��ع��ور�ً  مينحك  م��ا 
فينعك�س ذلك على �أد�ئك وحر�شك على �لعمل، ويجعل 
�لعتماد عليك �شهاًل. -2 تعرف على �أولويات مديرك 

ت��ع��رف م��ا ه��و �مل�����ش��روع �ملقبل �ل���ذي من   �إذ� كنت ح��ق��اً 
�لجتاه  يف  ت�شري  فاأنت  مديرك،  به  يفكر  �أن  �ملفرت�س 
�ل�شحيح، �أن تعرف �أولوياته وما ي�شغل خططه، فتلك 
مرحلة متميزة من �حرت�فك لعملك و�إملامك بالأمور.

-3 �ح��رت�م رئي�شك   بغ�س �لنظر عن حجم �لت�شجيع 
و�لتقدير �لذي مينحه لك مديرك، ل تظهر �لأنا ول 
�أو  مميز  �أن��ك  ت�شعر  �أن  �جلميل  فمن  متغطر�شاً،  تكن 

�لدور  له  �لتميز  �أن �شانع هذ�  �إل  �لآخرين،  ملك بني 
�لأكرب و�لأهم، فال جتعل �إجناز�تك ومكانتك تاأخذ�نك 

�إىل �لغرور. -4 �جعله د�ئماً على �طالع 
�ليومية،  ب��الأع��م��ال  در�ي���ة  على  رئي�شك  ُتبقي  عندما   
�أنت بذلك تك�شب ولءه، فال�شفافية �أمر �شروري لتنال 
�أن تتعرف على نقاط  ثقته.  -5 تعرف على ق�شورك  
�أ�شا�شية  خطوة  بتطويرها،  وت��ب��د�أ  �لعمل،  يف  ق�شورك 
لتح�شني مهار�تك ويف نف�س �لوقت فر�شة ذهبية لك�شب 
تقدير و�إعجاب رئي�شك يف �لعمل.  -6 �عتذر �إذ� �حتاج 
�لأمر  عندما تدرك �أنك �رتكبت خطاأً ما، ل جتد حرجاً 
يف �لعرت�ف باخلطاأ، فذلك هو ن�شف �حلل، �أما �ملكابرة 
و�ملر�وغة قد تزيد �لأمور تعقيد�ً، كما �أن �لعتذ�ر عن 
�خل��ط��اأ يظهر ���ش��دق��ك و�إخ��ال���ش��ك، و�ل��ت��ز�م��ك جتاه 

�لعمل.  -7 ��شَع جاهد�ً على �لعمل معاً
 �أن تتعاون مع رئي�شك يف �لعمل، يحافظ على �لعالقات 
�مل�����ش��روع �لذي  ل��ه يف  وي��ع��ززه��ا، �ع��ت��رب نف�شك ���ش��ري��ك��اً 
�ملبادرة  تاأخذ  �أن  يعني  م��ب��ادر�ً   عليه.  -8 كن  تعمالن 
�لوقت  �ملنا�شب، يف  �لوقت  �مل�شاريع �جلديدة يف  لإجناز 
�إل��ي��ه �مل��ه��م��ة. ما  �ل���ذي يبحث ف��ي��ه ع��ن م��وظ��ف ي�شند 
كاهله  على  م��ن  ويخفف  وح��ر���ش��ك،  �هتمامك  يعك�س 

�مل�شوؤوليات �ملتعددة.

�أول فيلم كرتوين ل� ريهانا 
�ل�شهرية  �ل�شمر�ء  �ملغنية  �ختريت 
فيلم  �أول  ببطولة  للقيام  ري��ه��ان��ا 
ر�شوم متحركة تدور �أحد�ثه حول 
�شمر�ء ح�شب  ب�شرة  ذ�ت  �شخ�شية 

تقارير �إخبارية .
كونتاكت  �لإلكرتوين  �ملوقع  وقال 
�مل�شاهري  ب��اأخ��ب��ار  �ملعني  م��ي��وزي��ك 
�شتقوم  ع���ام���اً(   26( ري��ه��ان��ا  �إن 
ب��دور �لبطولة يف فيلم هوم �لذي 
وورك�س  درمي  ���ش��رك��ة  ���ش��ت��ن��ت��ج��ه 

�لأمريكية .
�شخ�شية  �لفيلم  يف  ريهانا  وتقدم 
تتعرف  تيب  تدعى  مر�هقة  فتاة 
�ل�شخ�شيات  م��ن  جم��م��وع��ة  ع��ل��ى 

�لف�شائية ثم ت�شاعدهم.
�لفيلم  بطولة  يف  ريهانا  وي�شارك 
�ل����ذي م���ن �مل���ق���رر ع��ر���ش��ة يف دور 
�لعر�س �لأمريكية يف 14 نوفمرب 
)ت�����ش��ري��ن �ل���ث���اين( �مل��ق��ب��ل، جيم 
و�شتيف  لوبيز  وجينيفر  بار�شون 

مارتن. 

�سريب تكرم 
ب�»مونتي كري�ستو« 

مرييل  �لأمريكية  �لنجمة  كرمت 
مونتي  ج��ائ��زة  مبنحها  ���ش��رتي��ب، 
�أوجني  كري�شتو �لفنية من م�شرح 

�أونيل يف نيويورك.
وذكرت �شحيفة هوليوود ريبورتر 
كّرمت  ���ش��رتي��ب  �أن  �لأم���ريك���ي���ة، 
كري�شتو  م��ون��ت��ي  ج��ائ��زة  وُم��ن��ح��ت 

�ل�شنوية �ل�14.
�شعيدة  �أن�����ا  ق��ول��ه��ا  ع��ن��ه��ا  ون��ق��ل��ت 
�لقد�مى،  �لأ�شدقاء  بع�س  بروؤية 
�لر�ئع..  �مل�شرح  بهذ�  وبالإحتفال 
�مل�شرحيات  مل���وؤل���ف���ي  م���ن���زل  ف��ه��و 

و�ملو�شيقيني و�ملوؤلفني �جلدد .
وح�شر تكرمي �شرتيب، عدد كبري 
ب��ي��ن��ه��م مايكل  �ل���ن���ج���وم م���ن  م���ن 
دوغ��ال���س، وزوج��ت��ه ك��اث��ري��ن زيتا 

جونز.
ي�شار �إىل �أن جائزة مونتي كري�شتو 
ت���ك���رم ف���ن���ان���ني م�����ش��رح��ي��ني مثل 
�أونيل  �أوج����ني  �مل�����ش��رح��ي��ة  �مل��وؤل��ف��ة 
وي��ج�����ش��دون ب��ر�ع��ت��ه��ا، وم���ن �أب���رز 
دوغال�س،  مايكل  عليها  �حلائزين 
وكري�شتوفر  ���ش��ب��اي�����ش��ي،  وك��ي��ف��ن 

بالمر وغريهم.


