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الربازيل ت�سعى للفوز على الكامريون 
لتاأكيد قدرتها على اإحراز اللقب 

عربي ودويل

بلدية مدينة اأبوظبي ت�ستكمل ا�ستعداداتها لتوفري 
ال�سلع الغذائية املدعومة للمواطنني يف رم�سان 

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

اأكدوا اأنهم �سي�ساهمون يف اإنقاذ تون�ص:
احلركة الد�ستورية طرف يف اال�ستحقاق االنتخابي..!

   

دوام رم�صان من التا�صعة �صباحا اإىل الثانية 
ظهرا يف الوزارات والهيئات االحتادية  

•• اأبوظبى-وام:

اأ�صدر معايل حميد حممد القطامي وزير الرتبية والتعليم ب�صفته 
خا�صا  تعميما  احلكومية  الب�صرية  للموارد  االحتادية  الهيئة  رئي�س 
ال��وزارات والهيئات االحتادية  املوظفني يف  �صاعات دوام  ب�صاأن حتديد 

خالل �صهر رم�صان املبارك.
االحتادية يف  للوزارات واجلهات  الر�صمي  ال��دوام  اأن  التعميم  واأو�صح 
ال�صاعة  عند  وينتهي  �صباحا  التا�صعة  يبداأ من  املبارك  رم�صان  �صهر 
الثانية بعد الظهر وذلك بناء على قرار جمل�س الوزراء رقم 13 ل�صنة 
2012 ب�صاأن الالئحة التنفيذية للمر�صوم بقانون احتادي رقم 11 
ل�صنة 2008 ب�صاأن املوارد الب�صرية يف احلكومة االحتادية وتعديالته 
وعلى ن�س الفقرة الثانية باملادة رقم 100 من الالئحة.   )التفا�صيل 

�س2(

خليفة االإن�صانية توا�صل تقدمي م�صاعداتها 
الإغاثة اآالف املت�صررين من في�صانات البو�صنة

•• �رساييفو-وام: 

توا�صل موؤ�ص�صة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال االن�صانية توزيع 
التي  الفي�صانات  م��ن  املت�صررين  اآالف  على  االإغ��اث��ي��ة  امل�����ص��اع��دات 

اإجتاحت مناطق عديدة يف البو�صنة والهر�صك.
الطارئة  امل�صاعدات  من  قافلة  اإن  باملوؤ�ص�صة  م�صوؤول  م�صدر  وق��ال 
حتركت يوم اأم�س االول من �صراييفو متوجهة اىل املناطق املت�صررة 
النعيمي  حمد  و  خليفة  موؤ�ص�صة  من  وفد  يرافقها  الفي�صانات  من 
قن�صل االم�����ارات يف روم���ا ل��ال���ص��راف ع��ل��ى ت��وزي��ع امل�����ص��اع��دات على 

قوات خا�صة عراقية ت�صتبك مع م�صلحي داع�س يف مدينة الرمادي  )رويرتز(

بلدات ا�سرتاتيجية يف الأنبار ت�سقط بيد امل�سلحني 

وا�صنطن تدعو الإيجاد قيادة جديدة متثل كل العراقيني

اأحزاب م�سرية لـ»الغنو�سى«:

و�صاطتك مرفو�صة.. فلن ن�صالح من تلوثت يداه بالدم

•• عوا�صم-وكاالت:

بلدة  بق�صف  الع�صرات  وُج���رح  اأ�صخا�س  �صبعة  قتل 
القتلى  ع��دد من  �صقط  ري��ف دم�صق، كما  ج�صرين يف 
بق�صف بالرباميل املتفجرة على بلدة بيانون يف ريف 
ع��ل��ى مدينة  الق�صف  و���ص��ط جت���دد  ال�����ص��م��ايل،  ح��ل��ب 
موح�صن يف ريف دير الزور. يف حني �صهدت القلمون 
النظامية  ال��ق��وات  ب��ني  عنيفة  م��ع��ارك  دم�صق  �صمال 
املواجهات  كانت  بعدما   ، املعار�صة  ومقاتلي  ال�صورية 
قوات  �صيطرة  نتيجة  �صهرين  ح��واىل  منذ  تراجعت 

النظام ب�صكل �صبه كامل على املنطقة .
�صن عدة غارات  الطريان احلربي  اإن  نا�صطون  وقال 
الغوطة  ب��ل��دة ج�صرين يف  ع��ل��ى  االأح����د  ام�����س  ���ص��ب��اح 
االأقل  على  مدنيني  �صبعة  ملقتل  اأدى  م��ا  ال�صرقية، 

بينهم ثالثة اأطفال.
اجلرحى  عدد  اأن  اإىل  االإعالمي  �صدى  مركز  واأ�صار 
اأن  وب��نينّ  خ��ط��رة،  ح��االت  بينهم  بلغ خم�صني جريحا 

اإحدى الغارات ا�صتهدفت رو�صة لالأطفال.
اأ�صالء  االأه���ايل  انت�صال  م�صور  ت�صجيل  اأظ��ه��ر  وق��د 
طفلة من حتت ركام مبنى مهدم يف البلدة، يف حني ما 

تزال عمليات البحث عن ناجني م�صتمرة.

•• الفجر - القاهرة

اأثارت االأنباء التي ترددت حول عر�س را�صد الغنو�صى 
زعيم حزب النه�صة التون�صي الو�صاطة للت�صالح بني 
االإخوان والنظام احلاكم يف م�صر ردود اأفعال موحدة 
اجلميع  واأجمع  امل�صرية  ال�صيا�صية  االأح���زاب  داخ��ل 

على اتهام الغنو�صى بالتدخل يف �صوؤون م�صر.
االأول  النائب  امل�صت�صار يحيى قدري  قال  البداية  يف 
حلزب احلركة الوطنية برئا�صة الفريق اأحمد �صفيق 

ال��ن��ظ��ام غارتني  ق���وات  �صنت  اأي�����ص��ا،  دم�صق  ري��ف  ويف 
عربني،  مدينة  ق�صف  مت  كما  كفربطنا،  مدينة  على 
ومدينة داري��ا، وبلدة املليحة واأط��راف ع��درا البلد يف 

ريف دم�صق اأي�صا.
ا�صتباكات  اإن  مبا�صر  �صوريا  �صبكة  قالت  جهتها،  من 
وجي�س  املعار�صة  كتائب  بني  ع��دة حم��اور  على  ت��دور 
النظام على اأطراف بلدة املليحة يف الغوطة ال�صرقية 

بريف دم�صق. 
يف االثناء او�صح املر�صد ال�صوري حلقوق االن�صان ان 
مقاتلي املعار�صة الذين ال يزالون خمتبئني يف تالل 
ان�صحابهم  بعد  ال��ق��ل��م��ون،  ج��ب��ال  واودي����ة يف  وم��غ��اور 
من قراها وبلداتها خالل ال�صهرين املا�صيني، نفذوا 
على  مباغتة  عمليات  �صل�صلة  املا�صية  االي���ام  خ��الل 
مواقع وحواجز لقوات النظام وحزب اهلل اللبناين يف 
�صهل رنكو�س وقرى جم��اورة، ما ا�صطر بع�س قوات 

النظام اىل االن�صحاب منها.
على �صعيد اخر اعلن م�صوؤول فل�صطيني ان امل�صلحني 
داخ��ل خميم  ال�����ص��وري  النظام  ق��وات  يقاتلون  ال��ذي��ن 
منه  �صيخرجون  الفل�صطينيني  لالجئني  ال��ريم��وك 
خالل �صاعات،مبوجب اتفاق مت التو�صل اليه ال�صبت.
                    )التفا�صيل �س12(

بني  ال��و���ص��اط��ة  الغنو�صى  را���ص��د  ع��ر���س  على  تعليقا 
ننتظر و�صاطة  اأننا ال  امل�صرية واالإخ��وان:  احلكومة 

من اأحد وهذا �صاأن داخلي.
ون�صح قدري الغنو�صي اأن يهتم باأمور بالده وبال�صاأن 
ويقدمها  ن�صائحه  ي��وف��ر  واأن  التون�صي  ال��داخ��ل��ي 
لنف�صه ويبتعد عن م�صر، م�صريا اأننا نقبل االإخوان 
الطريق  فهو  اال�صت�صالم  راي���ة  ي��رف��ع��وا  اأن  ب�صرط 
الوحيد للت�صالح معهم، واأحكام الق�صاء �صتنفذ رغب 

الغنو�صى اأم مل يرغب.             )التفا�صيل �س15(

بلدتي  اىل  ا���ص��اف��ة  ال�������ص���وري���ة، 
راوة وعانه الواقعتني على النهر 

نف�صه.
كما �صيطر امل�صلحون على معرب 
القائم احلدودي مع �صوريا بعد 
30 من  ف��ي��ه��ا  ���ص��ق��ط  م���ع���رك���ة 

الطريان  �صن  وق��د  ال�صنة.  م��ن 
احل����رب����ي ال���ع���راق���ي غ������ارة على 
ي�صيطر  ال��ت��ي  ت��ك��ري��ت،  م��دي��ن��ة 
غربي  �صمال  امل�صلحون،  عليها 

بغداد.
وحت��دث��ت ال��ت��ق��اري��ر ع��ن �صقوط 

اجلنود احلكوميني.
امل�صلحني  با�صم  متحدث  وق���ال 
اإن����ه����م ي����ن����وون ال�����ص��ي��ط��رة على 
حم��اف��ظ��ة االأن����ب����ار ك��ل��ه��ا، وهي 
ك�������ربى حم����اف����ظ����ات ال�����ع�����راق، 
�صكانها  من  ال�صاحقة  واالأغلبية 

•• عوا�صم-وكاالت:

االأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  ق��ال 
الواليات  اإن  ام�����س  ك���ريي  ج���ون 
ال�صعب  ي��ج��د  اأن  ت��ري��د  امل��ت��ح��دة 
لتمثيل  م�صتعدة  قيادة  العراقي 
وا�صنطن  ل��ك��ن  ال��ع��راق��ي��ني  ك���ل 
يف  ال��ق��ي��ادة  تختار  اأو  تنتقي  ل��ن 

بغداد.
القاهرة  وك��ان كريي يتحدث يف 
ب���ال�������ص���رق  ج�����ول�����ة  ب������داي������ة  يف 
يزور  اأن  امل��ت��وق��ع  م���ن  االأو����ص���ط 
ا�ص�����توىل  حيث  ال��ع��راق  خاللها 
م�صاحات  على  �صنة  مت�ص����ددون 
وا���ص��ع��ة م��ن االأرا����ص���ي يف �صمال 
من  كبرية  كميات  وعلى  ال��ب��الد 
حكومة  ج��ي�����س  م���ن  االأ����ص���ل���ح���ة 
رئ��ي�����س ال������وزراء ال�����ص��ي��ع��ي نوري 

املالكي.
العراقيني  ال���ق���ادة  ك���ريي  ودع����ا 
اىل جتاوز االنق�صامات الطائفية 
ان بالده لي�صت م�صوؤولة  موؤكدا 
هجوم  عن  الناجمة  االزم��ة  عن 
وال  �صنة  متطرفني  ا�صالميني 

ت�صعى اىل اختيار زعيم للعراق.
التي  املتحدة  ال��والي��ات  ان  وم��ع 
بنظام   2003 يف  اط�����اح�����ت 

�صدام ح�صني، مل تطالب ر�صميا 
با�صتقالة رئي�س الوزراء العراقي 
امل��ال��ك��ي، ف��ان��ه��ا ال تخفي  ن����وري 
باتباع  املتهم  للمالكي  انتقادها 

�صيا�صة طائفية.
ق���ال م�صوؤول  اخ����رى  م���ن ج��ه��ة 
رفيع بوزارة اخلارجية االأمريكية 
ام�����س اإن وزي���ر اخل��ارج��ي��ة جون 
ك�����ريي ���ص��ي��ب��ح��ث م����ع ع�����دد من 
احتمال  االأ����ص���ب���وع  ه����ذا  ال�����دول 
ب�صبب  ال��ن��ف��ط  اإم�������دادات  ت��ع��ر 

ال�صراع الدائر يف العراق.
اىل ذلك متكن م�صلحون بقيادة 
العراق  يف  اال�صالمية  “الدولة 
وال�صام” من ال�صيطرة على بلدة 
ال��رط��ب��ة ال��ق��ري��ب��ة م���ن احل���دود 
االنبار،  حم��اف��ظ��ة  يف  االردن���ي���ة 
املحافظة  يف  ب���ل���دة  راب�����ع  وه����ي 
ت�����ص��ق��ط ب����اأي����دي امل�����ص��ل��ح��ني يف 
ال��ي��وم��ني االخ���ريي���ن. ي��ذك��ر ان 
للرطبة موقع ا�صرتاتيجي مهم، 
العام  ال��ط��ري��ق  على  تقع  كونها 
ال����ذي ي��و���ص��ل ال���ع���راق ب����االردن 

املجاور.
�صيطروا  ق��د  امل�ص����لحون  وك���ان 
على ب��ل��دة ال��ق��ائ��م ال��واق��ع��ة على 
ن����ه����ر ال������ف������رات ق�������رب احل�������دود 

عدد كبري من القتلى وامل�صابني 
ال�صلطات  وت���ق���ول  ال����غ����ارة.  يف 
امل�صلحني  من   40 اإن  العراقية 
اأن تقارير نقلت عن  قتلوا، غري 
الق�صف  اإن  قولهم  عيان  �صهود 
طال حمطة وق��ود، ما ت�صبب يف 

مقتل وا�صابة مدنيني.
باأن  وكالة رويرتز لالأنباء تفيد 
بينها  م���ن  م�����ص��ل��ح��ة،  ج���م���اع���ات 
اال�صالمية  ال�����دول�����ة  ت���ن���ظ���ي���م 
ا�صتولت  وال�������ص���ام،  ال����ع����راق  يف 
العراقية  ال��ق��ائ��م  م��دي��ن��ة  ع��ل��ى 
احل��دودي��ة م��ع ���ص��وري��ة، وو�صعت 
بلدات  ث����الث  ع��ل��ى  ���ص��ي��ط��رت��ه��ا 

غرب مدينة الرمادي
وقال متحدث با�صم امل�صلحني اإن 
قيادات وقوات اجلي�س يف منطقة 
مواقعها  ت��رك��ت  ال���ف���رات  اع����ايل 

وولت االدبار.
تقول  العراقية  احلكومة  ولكن 
من  تكتيكيا  ان�صحبت  قواتها  اإن 

املنطقة.
�صيطرة  اإن  حم���ل���ل���ون  وي����ق����ول 
القائم  م��ع��رب  ع��ل��ى  امل�����ص��ل��ح��ني 
اال�صلحة  ن��ق��ل  م���ن  ���ص��ي��م��ك��ن��ه��م 
�صوريا  اىل  العراق  وامل��ع��دات من 

وبالعك�س.

ال�صي�صي خالل اجتماعه مع جون كريي يف القاهرة )رويرتز(

•• القاهرة-وكاالت:

االأمريكي  اخلارجية  وزير  اأجرى 
جون كريي حمادثات ام�س االأحد 
الفتاح  عبد  امل�صري  الرئي�س  مع 
تناولت  ال���ق���اه���رة  يف  ال�����ص��ي�����ص��ي 
ب�����ص��اأن ح��م��ل��ة احلكومة  امل���خ���اوف 
امل�����ص��ري��ة ع��ل��ى ج��م��اع��ة االخ����وان 
ي�صكله  ال��ذي  والتهديد  امل�صلمني 
ال�����ص��راع ال���دائ���ر يف ال���ع���راق على 

منطقة ال�صرق االأو�صط.
ت��اأت��ي ال��زي��ارة بعد ي��وم م��ن حكم 
باإعدام  م�صرية  حمكمة  اأ�صدرته 
وم����وؤي����دي  اع���������ص����اء  م����ن   183
من  املتاأ�صلمني  االخ���وان  جماعة 
العام  املر�صد  بديع  حممد  بينهم 
ق�صية  يف  االره���اب���ي���ة  ل��ل��ج��م��اع��ة 
اندلعت  ع���ن���ف  ب���اأع���م���ال  ت��ت��ع��ل��ق 
مب��ح��اف��ظ��ة امل��ن��ي��ا ب�����ص��ع��ي��د م�صر 
خاللها  وقتل  مر�صي  ع��زل  عقب 

�صرطي.
واك���د وزي���ر اخل��ارج��ي��ة االمريكي 
امريكية  اب��ات�����ص��ي  م��روح��ي��ات  ان 
وذلك  م�����ص��ر  اىل  ق��ري��ب��ا  �صت�صل 
املتحدة  ال��والي��ات  عطلت  ان  بعد 
القاهرة  اىل  م�����ص��اع��دت��ه��ا  ث��ل��ث 
وال��ت��ي ج��م��دت قبل نحو ع��ام اثر 

ف��ي��ه م�������ص���وؤول���ون اأم���ري���ك���ي���ون اأن 
وا���ص��ن��ط��ن ت��ق��ر ب�����اأن م�����ص��ر متر 

مبرحلة انتقالية �صعبة جداً.
وت��زام��ن��اً م��ع ه��ذه ال��زي��ارة ، اأعلن 
م�صوؤولون اأمريكيون اأن وا�صنطن 
دوالر  مليون   572 ع��ن  اأف��رج��ت 
من امل�صاعدة املخ�ص�صة مل�صر قبل 
نحو ع�صرة اأيام بعد ح�صولها على 

ال�صوء االأخ�صر من الكونغر�س.
من  ق�صماً  متثل  ال�صريحة  وه��ذه 
االأ�صا�صية  االأم��ريك��ي��ة  امل�����ص��اع��دة 
اإىل حليفها العربي الكبري والتي 
دوالر،  م��ل��ي��ار   1.5 م���ن  ت��ت��ك��ون 
1.3 مليار دوالر كم�صاعدة  منها 
ع�صكرية، والتي جمدت يف اأكتوبر 
املا�صي وربطتها االإدارة االأمريكية 
دميقراطية  اإ���ص��الح��ات  ب���اإج���راء 
ب���ع���د ع�����زل وت���وق���ي���ف م���ر����ص���ي يف 

يوليو 2013.
عبدالعاطي  ب���در  ال�����ص��ف��ري  وذك����ر 
ب��ا���ص��م وزارة  ال��ر���ص��م��ي  امل��ت��ح��دث 
رح����ب  �����ص����ك����ري  اأن  اخل�����ارج�����ي�����ة 
ب���ك���ريي وال����وف����د امل����راف����ق واأك�����د 
البلدين  ب���ني  ال��ع��الق��ات  اأه��م��ي��ة 
املجاالت  خمتلف  يف  وت��ط��وي��ره��ا 
املتبادل  االح������رتام  اإيل  ا���ص��ت��ن��ادا 
وامل�صالح امل�صرتكة وعدم التدخل 

ركز يف حمادثاته مع ال�سي�سي على ملفي الإخوان والعراق واأكد قرب اإعادة الأبات�سي

كريي يتعهد بدعم عملية حتول »�صريعة و�صل�صة« مب�صر

•• بنغازي-رويرتز:

الليبي  اللواء  با�صم  قال متحدث 
املن�صق خليفة حفرت ام�س االأحد 
االأت�������راك  ك����ل  ي���ح���ث  ح���ف���رت  اإن 
وال��ق��ط��ري��ني ع��ل��ى م��غ��ادرة �صرق 
ليبيا امل�صطرب متهما الدولتني 

بدعم االرهاب.
واأع���ل���ن ال���ل���واء امل��ت��ق��اع��د احلرب 
���ص��رق لبيبا  امل��ت�����ص��ددي��ن يف  ع��ل��ى 
متنامية  ا����ص���ط���راب���ات  ظ����ل  يف 
تعجز  الذي  للنفط  املنتج  بالبلد 
ح��ك��وم��ت��ه ع����ن ال�����ص��ي��ط��رة على 
يف  �صاهمت  م�صلحة  جم��م��وع��ات 
القذايف  معمر  بالزعيم  االطاحة 
اأ�صبحت االن  2011 لكنها  عام 

تتحدى �صلطة الدولة.
وتقول حكومة طرابل�س اإن حفرت 
اأوامرها  اأي �صلطة لكن  ال ميلك 
من  الكثري  يف  بالتجاهل  تقابل 
ال�صرق  يف  خا�صة  ليبيا  مناطق 
ح���ي���ث ي��ت��ن��اف�����س اال����ص���الم���ي���ون 

على  وامل���ي���ل���ي�������ص���ي���ات  وال���ق���ب���ائ���ل 
ب�����ص��ط ال�����ص��ي��ط��رة. وق����ال حممد 
حفرت  با�صم  املتحدث  احل��ج��ازي 
اإنه يجب على كل مواطني تركيا 
غ�صون  يف  ليبيا  م��غ��ادرة  وق��ط��ر 
48 �صاعة واإن املهلة بداأت الليلة 
ينبغي  اأنه  واأ�صاف  املا�صية.  قبل 
على القطريني واالأتراك مغادرة 
بلدة م�صاعد  املمتدة من  املنطقة 
ع���ل���ى احل���������دود م�����ع م�������ص���ر اإىل 

واأن  ليبيا  و�صط  يف  �صرت  مدينة 
ق��وات حفرت غري م�صوؤولة عمن 
يحملون هاتني اجلن�صيتني على 

االأرا�صي الليبية.
ال�صفارة  يف  م�������ص���وؤول  واأح����ج����م 
الرتكية عن التعليق. وكانت تركيا 
يف  قن�صليتها  موظفي  نقلت  ق��د 
بنغازي اإىل طرابل�س هذا ال�صهر. 
ومل يت�صن الو�صول اإىل ال�صفارة 

القطرية للتعقيب.
جماعة  وق���ط���ر  ت��رك��ي��ا  وت���دع���م 
االخوان املتاأ�صلمني التي اأعلنتها 
م�صر ودول خليجية عربية مثل 

ال�صعودية منظمة “ارهابية«.
وت�صري تكهنات بني املحللني باأن 
حفرت يحظى بدعم م�صر ودول 
اأن  ال��غ��رب  مثل  تخ�صى  خليجية 
املت�صددون  امل��ت��اأ���ص��ل��م��ون  ي�صتغل 

الفو�صى يف ليبيا.
وات����ه����م ح���ف���رت ق���ط���ر االأ����ص���ب���وع 
املا�صي بدعم امليلي�صيات امل�صلحة 

يف ليبيا.

اال�صالمي  ب��ال��رئ��ي�����س  االط���اح���ة 
حممد مر�صي.

اأن الواليات املتحدة  واأك��د ك��ريي، 
�صتعمل ب�صكل وثيق مع احلكومة 
امل�صرية اجلديدة كي تكون عملية 
م�صر(  )يف  احل���ال���ي���ة  ال���ت���ح���ول 
�صريعة و�صل�صة. واعترب كريي اأن 
دقيقة  باحلظة  حاليا  متر  م�صر 

من التحول.
اإىل  وو�����ص����ل وزي�������ر اخل����ارج����ي����ة 
ال���ق���اه���رة الإج������راء م��ب��اح��ث��ات مع 
ال��رئ��ي�����س امل�����ص��ري اجل��دي��د، عبد 
الفتاح ال�صي�صي، يف زيارة مل يعلن 

عنها من قبل.
ويعد كريي اأبرز م�صوؤول اأمريكي 
يزور م�صر منذ تن�صيب ال�صي�صي 

رئي�صا.
وقال كريي - عقب لقائه نظريه 
اإن م�صر  امل�صري �صامح �صكري - 

تواجه حتديات كبرية. 
وي��ل��ت��ق��ي ك����ريي رئ��ي�����س ال���دول���ة 
قبل  اليمني  اأدى  ال���ذي  امل�صرية 
حمادثات  معه  ويجري  اأ�صبوعني 
اأكد  ال���ذي  ال��وق��ت  ف��ي��ي   ، معمقة 

اأكد اأن قواته غري م�سوؤولة عمن يحملون هاتني اجلن�سيتني 

حفرت يطالب االأتراك والقطريني مغادرة �صرق ليبيا 

مواقــيت ال�صالة
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اتفاق لإخالء خميم الريموك من امل�سلحني

ق�صف ريفي دم�صق وحلب وا�صتباكات عنيفة بالقلمون

           
قمة هولندية- ت�سيلية على �سدارة املجموعة الثانية

اوريجي يحرز هدفا يف رو�صيا ويقود بلجيكا للدور الثاين
قاد العب املنتخب البلجيكي �صغري ال�صن اأوريجي فريق بالده للفور على 
رو�صيا بهدف احرزه قبل نهاية املباراة باأربع دقائق من متريرة رائعة لهازارد 
لتتاأهل بلجيكا اىل دور ال�16 يف كاأ�س العامل بالربازيل بينما يتوقف ر�صيد 

رو�صيا عند نقطة واحدة يف انتظار لقائها االأخري مع اجلزائر.
االخ��رية من  الثالثة  ت�صهد اجلولة  ان  يتوقع كثريون  اخ��رى مل  من جهة 
املجموعة الثانية ملونديال الربازيل 2014 لكرة القدم �صراعا على ال�صدارة 
بني هولندا وت�صيلي، فيما تخو�س ا�صبانيا حاملة اللقب مباراة هام�صية على 
غرار املنتخبات املغمورة. فجرت هولندا مفاجاأتها االوىل ب�صحقها ا�صبانيا 
5-1 وجتاوزت ت�صيلي ا�صرتاليا 3-1، لكن م�صهد املجموعة تبلور ب�صرعة 
واطاحت   2-3 ب�صعوبة  ا�صرتاليا  على  هولندا  تغلبت  عندما  الثانية  يف 

ت�صيلي با�صبانيا بهدفني نظيفني.                                 )التفا�صيل �س19(

رئي�ض اأوكرانيا يعر�ض احلوار مع االنف�صاليني
•• كييف-وكاالت:

خطته  ال�صعب  على  ام�س  بورو�صينكو  برتو  االأوك��راين  الرئي�س  عر�س 
املتمردين، يف حني  ح��وارا مع  البالد مت�صمنة  ب�صرق  ال�صالم  الإح��الل 
قررت كندا فر�س عقوبات اقت�صادية جديدة على م�صوؤولني اأوكرانيني 
اإن  بورو�صينكو  ق��ال  دقيقة،   12 ا�صتغرق  خطاب  ويف  لرو�صيا.  موالني 

االآراء املتعار�صة ال ت�صكل عقبة يف طريق امل�صاركة يف املفاو�صات.

هدف اوريجي يف الوقت القاتل مبرمى رو�صيا   )رويرتز(



االثنني  -  23   يونيو    2014 م   -   العـدد    11130
Monday   23  June   2014  -  Issue No   11130اأخبار الإمارات

02

اأخبـار الإمـارات

دوام رم�صان من التا�صعة �صباحا اإىل الثانية ظهرا يف الوزارات والهيئات االحتادية
رم�صان املبارك يبداأ من التا�صعة �صباحا وينتهي 
عند ال�صاعة الثانية بعد الظهر وذلك بناء على 
 2012 ل�صنة   13 رق��م  ال���وزراء  ق��رار جمل�س 
بقانون  للمر�صوم  التنفيذية  ال��الئ��ح��ة  ب�����ص��اأن 
املوارد  ب�صاأن   2008 ل�صنة   11 رق��م  احت���ادي 
وتعديالته  االحت���ادي���ة  احل��ك��وم��ة  يف  الب�صرية 
 100 رق��م  ب��امل��ادة  الثانية  ال��ف��ق��رة  وع��ل��ى ن�س 
من الالئحة. وبهذه املنا�صبة رفع معايل حميد 
اإىل  والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�صمى  القطامي 

اآل  مقام �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واأخيه �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب 
ال�����وزراء حاكم  ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
اأ�صحاب ال�صمو حكام  دبي رعاه اهلل واإخوانهما 
يعيده  اأن  القدير  العلي  اهلل  �صائال  االإم����ارات 
هناأ  كما   .. والعافية  ال�صحة  مب��وف��ور  عليهم 
واالإ�صالمية  العربية  واالأم���ة  االإم����ارات  �صعب 

بهذه املنا�صبة.

•• اأبوظبى-وام:

ال��ق��ط��ام��ي وزير  اأ���ص��در م��ع��ايل حميد حم��م��د 
الهيئة  رئ��ي�����س  ب�����ص��ف��ت��ه  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رتب���ي���ة 
تعميما  احلكومية  الب�صرية  للموارد  االحتادية 
املوظفني  دوام  ���ص��اع��ات  ب�����ص��اأن حت��دي��د  خ��ا���ص��ا 
�صهر  خ��الل  االحت��ادي��ة  والهيئات  ال����وزارات  يف 
الدوام  اأن  التعميم  واأو���ص��ح  امل��ب��ارك.  رم�صان 
�صهر  للوزارات واجلهات االحتادية يف  الر�صمي 

�صيف بن زايد مينح �صابطا يف �صرطة اأبوظبي و�صام التميز الوظيفي

ا�ستعدادًا لرم�سان املبارك

مدير عام ال�صوؤون االإ�صالمية يلتقي االأئمة واخلطباء

االأمانة العامة ل�صون املها العربي تطلق موقعا اإلكرتونيا خا�صا لتعزيز التعاون االإقليمي مع دول االنت�صار

تدوير ت�صغل اأكرب اآلة كن�ض للرمال يف املنطقة الغربية بنظام هيدروليكي كامل

•• اأبوظبي-وام: 

منح الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الداخلية..املقدم  وزي����ر  ال������وزراء 
�صرطة  م����ن  االأن���������ص����اري  حم���م���د 
الوظيفي  التميز  و���ص��ام  اأب��وظ��ب��ي 
�صهادة  ع��ل��ى  ���ص��م��وه  اط���ل���ع  ك��م��ا   .
دولية ح�صل عليها ال�صابط كاأول 
اعتماد  جم����ال  يف  ع���رب���ي  حم��ك��م 
واالإنقاذ  ال��ب��ح��ث  ف���رق  وت�صنيف 
للبحث  ال��دول��ي��ة  الهيئة  قبل  م��ن 
املتحدة.  ل��الأمم  التابعة  واالإن��ق��اذ 
وكرم �صموه املقدم االأن�صاري قائد 
واالإنقاذ  للبحث  االإم�����ارات  ف��ري��ق 
�صابط االت�صال امليداين مع االأمم 
االإقليمي  الرئي�س  ونائب  املتحدة 
واالإنقاذ   للبحث  ال��دول��ي��ة  للهيئة 

موؤكدا  ال��وظ��ي��ف��ي  ال��ت��م��ي��ز  و����ص���ام 
موا�صلة التميز الذي ير�صخ قيمة 
العمل اجلماعي وجودة التخطيط 
من  واال���ص��ت��ف��ادة  ال��ف��اع��ل  واالأداء 
ال��ت��ج��ارب امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة على 
نحو ير�صخ ثقافة التميز يف جمال 
اأن  اإىل  ال��ب��ح��ث واالإن���ق���اذ. واأ����ص���ار 
ال��ت��ك��رمي ال����ذي ح��ظ��ي ب��ه م��ا كان 
ليتحقق لوال دعم �صموه واهتمامه 
ب��ي��ئ��ة مالئمة  ت��وف��ري  امل��ب��ا���ص��ر يف 
وحمفزة للتميز ودعم فرق العمل 
كافة..موؤكدا  ال�صرطة  وعنا�صر 
م�صوؤولياته  ي�صاعف  تكرميه  اأن 
للحفاظ  امل��ق��ب��ل��ة  ال���ف���رتة  خ����الل 
والتميز  االإجن����از  مكت�صبات  ع��ل��ى 
ارتقاء بالعمل ال�صرطي اإىل اأف�صل 
امل�����ص��ت��وي��ات حت��ق��ي��ق��ا ل����الإجن����ازات 
وزارة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  جت�صد  ال��ت��ي 

االإ����ص���ع���اف واالإن���ق���اذ..ف�������ص���ال عن 
اختياره رئي�صا للجنة تطوير فرق 
اخلليج  دول  يف  واالإن���ق���اذ  ال��ب��ح��ث 
واالأردن واأول واأ�صغر عربي يت�صلم 
من�صب نائب الرئي�س االإقليمي يف 
واالإنقاذ  للبحث  ال��دول��ي��ة  الهيئة 
ال��ت��اب��ع��ة ل�����الأمم امل���ت���ح���دة. وح���از 
اأف�صل  ل��ق��ب  االأن���������ص����اري  امل���ق���دم 
م�صتوى  ع���ل���ى  م����ي����داين  ����ص���اب���ط 
املركزية  للعمليات  العامة  االإدارة 
 2014 ل�صنة  اأبوظبي  �صرطة  يف 
���ص��اع��دت خ���ربات���ه ال��ع��م��ل��ي��ات��ي��ة يف 
ح�������ص���ول فريق  م�������ص���روع  ت��ن��ف��ي��ذ 
االإم�������ارات ل��ل��ب��ح��ث واالإن����ق����اذ على 
ك������اأول فريق  ال������دويل  االع������رتاف 
املتو�صطة  ال���ف���ئ���ة  م����ن  م�����ص��ن��ف 
ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال�������ص���رق االأو����ص���ط 
تنفيذه  ج���ان���ب  واإف����ري����ق����ي����ا..اإىل 

و�صام  امل���ت���ح���دة..مب���ن���ح���ه  االأمم 
جلهوده  تقديرا  الوظيفي  التميز 
وكفاءة  م��ه��ارة  واإظ��ه��اره  املخل�صة 
على  وحثه  بعمله  لالرتقاء  عالية 
وا�صتمراريته  اجل��ه��ود  م�صاعفة 
فيتحقيق التطور وحت�صني االأداء. 
وقال �صموه اإن ح�صول �صابط من 
اأول  ���ص��ه��ادة  على  اأب��وظ��ب��ي  �صرطة 
وت�صنيف  اعتماد  جم��ال  يف  عربي 
اإجنازا  واالإنقاذ..يعد  البحث  فرق 
واالإنقاذ  للبحث  االإم���ارات  لفريق 
عال  اأداء  مب�����ص��ت��وى  يتمتع  ال���ذي 
وجت������ارب اح���رتاف���ي���ة مت��ك��ن��ه من 
االإن�صانية  ومهامه  باأعماله  القيام 
يف جم��االت البحث واالإن��ق��اذ على 
املقدم  واأع������رب  امل�������ص���رف.  ال��ن��ح��و 
االأن�صاري عن اعتزازه بلقاء �صموه 
ومنحه  بتكرميه  �صموه  وت�صريف 

الداخلية وزيادة ثقة اجلمهور بها. 
ح�صر اللقاء اللواء الدكتور اأحمد 
نا�صر الري�صي مدير عام العمليات 
اأب���وظ���ب���ي  ����ص���رط���ة  امل����رك����زي����ة يف 
الظاهري  خ��ل��ف��ان  ع��ل��ي  وال��ع��م��ي��د 
ل�صرطة  القيادة  �صوؤون  عام  مدير 
ال�صاعدي  �صعود  اأبوظبيوالعقيد 
�صمو  م��ك��ت��ب  ����ص���ك���رت���اري���ة  م���دي���ر 
يذكر  ال�صباط.  الوزير وعدد من 
واإ�صهامات  اإجن������ازات  م�����ص��رية  اأن 
امل��ق��دم االأن�������ص���اري م��ت��ع��ددة منها 
اأنه يعترب اأحد ال�صباط املوؤ�ص�صني 
خل���دم���ة االإ�����ص����ع����اف واالإن�����ق�����اذ يف 
دفعة  اأول  وق��ائ��د  اأبوظبي  �صرطة 
يف  وم�صعفني  منقذين  م��واط��ن��ني 
�صابط  واأول  اأب���وظ���ب���ي  ب�����ص��رط��ة 
الطلبة  ع���ل���ى  م�������ص���رف  ارت�����ب�����اط 
جمال  يف  اأمل���ان���ي���ا  اإىل  امل��ب��ت��ع��ث��ني 

ال����دك����ت����ور حم���م���د مطر  ال���ت���ق���ى 
الهيئة  ع�����ام  م���دي���ر   – ال���ك���ع���ب���ي 
ال���ع���ام���ة ل���ل�������ص���وؤون االإ����ص���الم���ي���ة 
واالأوقاف جميع االأئمة واخلطباء 
وامل����وؤذن����ني يف ك���ل م���ن اإم���ارت���ي اأم 
بح�صور   .. وع���ج���م���ان  ال��ق��ي��وي��ن 
امل��دراء التنفيذيني، وم��دراء فروع 
الهيئة الذين قدموا من االإمارات 
باأم  الثقايف  املركز  يف  وذل��ك  كافة، 
القيوين، لالطالع على اجلاهزية 
املتخذة ال�صتقبال رواد امل�صاجد يف 

هذا ال�صهر الف�صيل .
الدكتور  توجه  اللقاء  م�صتهل  ويف 
مبوفور  بالدعاء  اهلل  اإىل  الكعبي 
�صاحب  اإىل  وال��ع��اف��ي��ة  ال�����ص��ح��ة 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
نهيان، رئي�س الدولة، حفظه اهلل. 

ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأخيه  واإىل 
نائب  مكتوم،  اآل  را�صد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة،  رئ��ي�����س 

لكل ما من �صاأنه اأن يرتقي بر�صالة 
امل�صجد واالإمام واخلطيب واملوؤذن، 
ابتغاًء لتعظيم �صعائر اهلل، وتوخياً 
اأ�صكال التوا�صل مع  اأرقى  لتقدمي 
اجلمهور ،داعيا االأئمة التوجه اإىل 
ال�صمو  �صاحب  اإىل  ب��ال��دع��اء  اهلل 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ 
 ، ، ح��ف��ظ��ه اهلل  ال����دول����ة  رئ��ي�����س   ،
 ، ونائبه ، واإخوانه حكام االإم��ارات 
وويل عهده االأم��ني ، ب��اأن ميتعهم 
، ويوفقهم  والعافية  بال�صحة  اهلل 
ال���دع���اء  ،الأن  خ���ط���اه���م  وي�������ص���دد 
للحاكم من قبلهم ويف حماريبهم 

له اأهمية عند اهلل والنا�س .
االلتزام  االأئ��م��ة  الكعبي  ون��ا���ص��د   
مب��ن��ه��ج��ي��ة ال��ه��ي��ئ��ة ور���ص��ال��ت��ه��ا يف 
بو�صطية  ال��دي��ن��ي  ال���وع���ي  ت��ن��م��ي��ة 
واعتدال ونبذ كل �صكل من اأ�صكال 
واالنتماءات  وال��ت��ح��زب  ال��ت��ط��رف 
ومكانة  تتنا�صب  ال  التي  االأخ���رى 

والذي  امل�صاجد  درو����س  ك��ت��اب  م��ن 
طبعة  طبعته  الهيئة  اأجن����زت  ق��د 
العبادات،  �صملت  فاخرة ومنهجية 
وعلوم  وال��ت��ف�����ص��ري  وال���ف�������ص���ائ���ل، 
ال�صرية  م���ن  وم���واق���ف  احل���دي���ث، 
النبوية العطرة، وهي درو�س دقيقة 
يف ن�صو�صها ومراجعها و�صروحها 
الواحد  ال��در���س  يتجاوز  ال  بحيث 
ثمان دقائق دون تطويل ممل وال 

اخت�صار خمل .
د امل��دي��ر ال��ع��ام اإىل  اإىل ذل���ك ���ص��دنّ
االأئ��م��ة ب��ع��دم ال��ت��ط��وي��ل يف �صالة 
التو�صط  منهم  ط��ال��ب��اً  ال���رتاوي���ح 
بامل�صلني  ت���رف���ق���اً  واالع�������ت�������دال، 
والن�صاء واالأطفال، واإن الهيئة قد 
اأف�صحت املجال يف م�صاجد حمددة 
ب��ك��ل م��دي��ن��ة ومل���ن ي��ح��ب التطويل 
يرتاد  اأن  اجلمهور  م��ن  القيام  يف 
موجهاً  املخ�ص�صة،  امل�صاجد  تلك 
كل  يف  والتو�صط  ال��رف��ق  مب��راع��اة 

الوزراء، حاكم دبي، واإىل اإخوانهما 
االأعلى  اأع�����ص��اء  ال�����ص��م��و  اأ���ص��ح��اب 
ل���الحت���اد، ح��ك��ام االإم�������ارات، واإىل 
الفريق اأول �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان، ويل 
عهد اأبوظبي، نائب القائد االأعلى 
القيادة  مهنئاً  امل�صلحة،  ل��ل��ق��وات 
االإمارات  دول��ة  وجمتمع  الر�صيدة 
العربية املتحدة بقرب حلول �صهر 

رم�صان الف�صيل .
ثم حث االأئمة واخلطباء واملوؤذنني 
اإميان  واح����ات  امل�����ص��اج��د  اإىل ج��ع��ل 
وع��ل��م وم��دار���ص��ة ل��ل��ق��راآن الكرمي، 
م��ن��ارات هداية  ك��ون��ه��ا  اإىل ج��ان��ب 
اأبناء  ي��رت��اده��ا  وح�����ص��ارة وع���ب���ادة، 
روح������ي كبري،  ب���اإق���ب���ال  امل��ج��ت��م��ع 
وعليه فاإن الهيئة العامة لل�صوؤون 
االإ�صالمية واالأوقاف تدرك اهتمام 
ال���ق���ي���ادة ال���ر����ص���ي���دة ب��ب��ي��وت اهلل، 
واملتوا�صل  الكبري  دعمها  وت��ق��در 

اأنه  م���وؤك���داً   ، امل��ج��ت��م��ع  االإم�����ام يف 
واخلطيب  االإم��������ام  ع���ل���ى  ي��ن��ب��غ��ي 
الفكر  ق��دوة يف  اأن يكونوا  وامل���وؤذن 
واملمار�صة مبتعدين عن كل ما من 
�صاأنه النيل من مكانتهم يف نفو�س 
م�صاوئ  ع��ل��ى  وال��ت��غ��ل��ب  امل��ج��ت��م��ع 
ال����ع����ادات ك��ال��ت��دخ��ني وارت����ي����اد ما 

الينبغي لهم ارتياده .
ال���ع���ام مبكرمة  امل���دي���ر  ن����وه  وق����د 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و، رئ��ي�����س ال��دول��ة-
حفظه اهلل- با�صت�صافة نخبة من 
ال��ع��ل��م��اء وامل��ف��ك��ري��ن خ���الل �صهر 
رم�صان، داعياً االأئمة اإىل االهتمام 
واإعداد  امل�صاجد،  مبحا�صراتهم يف 
اجلمهور لال�صتفادة من خرباتهم 
االأئمة كذلك  ومعارفهم، وموجهاً 
باإعمار امل�صاجد بالدرو�س الوعظية 
وتعزيز  الع�صر،  �صالة  بعد  يومياً 
النفو�س،  يف  احلنيف  ال��دي��ن  قيم 
وذل����ك م���ن خ����الل اجل����زء الثاين 

•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت االأمانة العامة ل�صون املها 
�صبكة  على  خا�صا  موقعا  العربي 
االإنرتنت يقدم معلومات اأ�صا�صية 
وخ�صائ�صها  ال��ع��رب��ي  امل���ه���ا  ع���ن 
وتوزيعها  ان��ت�����ص��اره��ا  وم���ن���اط���ق 
وي���ل���ق���ي ال�������ص���وء ع���ل���ى اجل���ه���ود 
بني  و�صونها  حلمايتها  امل��ب��ذول��ة 
اأهمية  وت��ك��م��ن  االن���ت�������ص���ار.  دول 
ال���ذي اأطلق  امل��وق��ع االل���ك���رتوين 
واالإجنليزية  ال��ع��رب��ي��ة  باللغتني 
التوا�صل  ا���ص��ت��م��راري��ة  اإر����ص���اء  يف 
املها  ال��ع��ام��ة ل�صون  االأم��ان��ة  ب��ني 
و�صركائها  واأع�����ص��ائ��ه��ا  ال��ع��رب��ي 
االنت�صار  دول  يف  اال�صرتاتيجيني 
الباحثني  ب�����ني  و  ج�����ه�����ة..  م�����ن 
اجلمهور  وع����ام����ة  وامل��خ��ت�����ص��ني 
يف  العربي  املها  بق�صايا  املهتمني 
اأخ��رى. وي�صهم  املنطقة من جهة 
التعاون  وتن�صيق  تعزيز  يف  املوقع 
االنت�صار  دول  م����ع  االإق���ل���ي���م���ي 
اإ�صافة  املعنية  البيئية  واملنظمات 
ك��ل م��ا ه��و جديد من  اإىل توفري 
متعلقة  وم����ب����ادرات  اح�����ص��ائ��ي��ات 
املنطقة.  يف  ال��ع��رب��ي  امل��ه��ا  ب�صون 

و�صحاري  �صهول  يف  �صابقا  ترعى 
متتعها  ع���ل���ى  ع�������الوة  امل���ن���ط���ق���ة 
ب��ق��درات تكيف ف��ري��دة م��ع البيئة 
اأن  اإىل  واأ�����ص����ار  ج�����دا.  ال��ق��اح��ل��ة 
مبظهرها  ا�صتهرت  العربية  املها 
امل��ت��م��ي��ز وق��رون��ه��ا ال��ط��وي��ل��ة �صبه 
التي  عيونها  وج��م��ال  امل�صتقيمة 

يفتنت بها يف ال�صعر العربي.
ودورها  املها  جاذبية  ب��اأن  .منوها 
جتعل  الثقافية  واأهميتها  البيئي 
منها اأك���ر احل��ي��وان��ات مت��ي��زا يف 
���ص��ب��ه اجل����زي����رة ال��ع��رب��ي��ة. وق���ال 
االأمانة  اإن  ال��ق��ا���ص��م��ي  ال��دك��ت��ور 
العامة ل�صون املها العربي تاأ�ص�صت 
ك���م���ب���ادرة   2001 ع������ام  خ������الل 
وتوحيد  تن�صيق  هدفها  اقليمية 
دول  يف  العربي  املها  �صون  جهود 
االنت�صار يف منطقة �صبه اجلزيرة 
البيئة-  هيئة  وتت�صرف  العربية 
اأب���وظ���ب���ي ب��ا���ص��ت�����ص��اف��ة االأم����ان����ة 
حكومة  م����ن  وال�����ت�����زام  ك���ت���اأك���ي���د 
الرامية  امل��ب��ادرات  بدعم  اأبوظبي 
اإىل اإعادة املها العربي اإىل موائله 
حرة  جمموعات  �صمن  الطبيعية 
مع  ين�صجم  وب�صكل  وم�صتدامة 
اأنه  واأ���ص��اف  املحلية.  املجتمعات 

امل�����ص��ت��ف��ادة م��ن عمليات  ال���درو����س 
اإع�����ادة ال��ت��وط��ني ال��ت��ي ق��ام��ت به 
يف داخ��ل ال��دول��ة. وق��ال اإن��ه اليوم 
40  عاما  م�����ص��ي ح����وايل  وب��ع��د 
التوطني  اإع��������ادة  م�������ص���اري���ع  م����ن 
اأ���ص��ب��ح م���ن ال���وا����ص���ح اأن�����ه - من 
واملنظمة  املخل�صة  اجلهود  خالل 
وم���ع ت��وف��ر ال��دع��م امل����ادي اجليد 
- مي��ك��ن احل���ف���اظ ع��ل��ى االأن������واع 
احل��ي��ة امل��ه��ددة ب��االن��ق��را���س ومن 
اأهمها االعرتاف الدويل بالنجاح 
حققته  وال��ذي  نوعه  من  الفريد 
بقيام  االن����ت���������ص����ار..وذل����ك  دول 
الطبيعة  ل�صون  ال��دويل  االحت��اد 
بالتقليل من   2011 خ��الل ع��ام 
درجة االأخطار التي يواجهها املها 
م�صتوى  عند  وت�صنيفه  ال��ع��رب��ي 
ف���ئ���ة ال���و����ص���ع احل������رج ب�����دال من 
م���ه���ددة ب��االن��ق��را���س . ي��ذك��ر اأن 
املها  ل�����ص��ون  التن�صيقية  اللجنة 
دولة  ع��ن  ممثلون  ت�صم  ال��ع��رب��ي 
االإمارات العربية املتحدة و�صلطنة 
ال�صعودية  العربية  واململكة  عمان 
ومم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن ودول�����ة قطر 
االأردنية  واململكة  الكويت  ودول��ة 
العراقية  واجلمهورية  الها�صمية 

ال�صورية  ال��ع��رب��ي��ة  واجل��م��ه��وري��ة 
واجلمهورية اليمنية وت�صكلت بناء 
اأبوظبي  م��وؤمت��ر  التو�صيات  على 
الدويل االأول للمها العربي الذي 
مار�س  يف  االإم������ارات  ا�صت�صافته 
تاأ�صي�س  على  ن�صت  التي   1999
ت�صهيل  ت���ت���وىل  ت��ن�����ص��ي��ق��ي��ة  جل��ن��ة 
جهود املحافظة على املها العربي 
يف ال��دول التي تتواجد بها وذلك 
تتجول  للمها  ق��ط��ع��ان  لتاأ�صي�س 
العربية  اجلزيرة  �صبه  يف  بحرية 
اأو�صى  امل��ه��م��ة  ه����ذه  ول��ت�����ص��ه��ي��ل 
تنفيذيه  اأم��ان��ة  بتاأ�صي�س  امل��وؤمت��ر 
هيئة  تراأ�صها  التن�صيقية  للجنة 
البيئة - اأبوظبي. وتهدف اللجنة 
�صبكة  اإن�������ص���اء  اإىل  ال��ت��ن�����ص��ي��ق��ي��ة 
بيانات  وق��اع��دة  فعالة  ات�����ص��االت 
العربي  باملها  خا�صة  ومعلومات 
وت��ع��زي��ز االت�������ص���االت ب���ني ال���دول 
ال�صلة  ذات  وامل��ن��ظ��م��ات  امل�����ص��ارك��ة 
وتبادل املعلومات واخلربات فيما 
امل�صاركة  ت�صجيع  ب��ج��ان��ب  بينها 
والدولية  االإقليمية  امل��ب��ادرات  يف 
ل�صون املها العربي وو�صع املعايري 
حماية  جهود  وتن�صيق  االإقليمية 

املها العربي بني دول املنطقة.

االأدوات  م����ن  ال���ع���دي���د  وي�������ص���م 
مثل  االج���ت���م���اع���ي���ة  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة 
االجتماعي  ال���ت���وا����ص���ل  و����ص���ائ���ل 
ومنتدى ميكن للزوار اأن ي�صاركوا 
املها  على  احلفاظ  يف  خالله  من 
ال��ع��رب��ي. و���ص��رح ال��دك��ت��ور ماجد 
التنوع  اإدارة  م���دي���ر  ال��ق��ا���ص��م��ي 
البيولوجي الربي يف هيئة البيئة 
االأمانة  ت���راأ����س  ال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي   -
العربي..اأن  امل��ه��ا  ل�صون  ال��ع��ام��ة 
بوابة  ليكون  ت�صميمه  مت  امل��وق��ع 
اإل���ك���رتون���ي���ة ���ص��ام��ل��ة ت�����ص��م اآخ���ر 
امل�صتجدات واملن�صورات التي تعنى 
العربي والربامج وامل�صاريع  باملها 
تنفيذها  ي��ت��م  ال���ت���ي  وامل�����ب�����ادرات 
ع��ل��ى امل�����ص��ت��وى االإق��ل��ي��م��ي بهدف 
ال�صوء  وت�����ص��ل��ي��ط  ب��ه��ا  ال��ت��ع��ري��ف 
ع���ل���ى اأه����داف����ه����ا وخم���رج���ات���ه���ا. 
العربي  امل��ه��ا  ح��م��اي��ة  اأن  واأو����ص���ح 
ت��ع��د اأح���د اأول���وي���ات امل��ح��اف��ظ��ة يف 
الرتاثية  لقيمته  ن��ظ��را  املنطقة 
�صبه  تعترب  ح��ي��ث  وال��ب��ي��ول��وج��ي��ة 
اجلزيرة العربية والدول املجاورة 
لها املوطن االأ�صلي الوحيد لهذا 
التي  املها  املتميز من ظباء  النوع 
تعد اأكرب اأنواع الظباء التي كانت 

التي  التحديات  الرغم من  وعلى 
�صون  وج��ه��ود  م��ب��ادرات  تواجهها 
امل��ن��ط��ق��ة مثل  ال���ع���رب���ي يف  امل���ه���ا 
وال�صيد  الطبيعية  املوائل  تدهور 
الوقت  يف  ه��ن��اك  اأن  اإال  اجل���ائ���ر 
التعاون  فر�س  من  الكثري  نف�صه 
وال���ع���م���ل اجل���م���اع���ي يف جم���االت 
االإكثار يف االأ�صر واإعادة التوطني 
اإىل  اإ�صافة  ال��ربي��ة  واالط���الق يف 
الوطنية  والكفاءات  القدرات  بناء 
واملعلومات  اخل�������ربات  وت����ب����ادل 
االنت�صار.  ب���دول  املخت�صني  ب��ني 
االإمارات  دولة  اأن  القا�صمي  واأك��د 
املتمثل  امل�����ص��رتك  ه��دف��ه��ا  ت��ع��ت��رب 
املها  ق��ط��ع��ان  ت���وط���ني  اإع�������ادة  يف 
انت�صارها  م���ن���اط���ق  يف  ال���ع���رب���ي 
اجلزيرة  ���ص��ب��ه  م���ن  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
امل��ج��اورة حتديا  وال���دول  العربية 
كبريا ت�صعى لتحقيقه من خالل 
زايد  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ  م�����ص��روع 
املها العربي الذي  الإع��ادة توطني 
م�صريا   ..  2007 ع��ام  يف  اأط��ل��ق 
اأبوظبي  ال��ب��ي��ئ��ة-  ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل 
امل�����ص��روع خال�صة  ه��ذا  و�صعت يف 
واإكثار  حماية  جم��ال  يف  خرباتها 
احل���ي���وان���ات ال���ربي���ة اإ���ص��اف��ة اإىل 

•• اأبوظبي -وام:

 - ال���ن���ف���اي���ات  اإدارة  م���رك���ز  ���ص��غ��ل 
اأب��وظ��ب��ي ت��دوي��ر اأك���رب اآل���ة متنقلة 
يف  ال��رم��ال  وكن�س  ل�صفط  مدجمة 
متا�صيا  ال��غ��رب��ي��ة..وذل��ك  امل��ن��ط��ق��ة 
التطويرية  وب��راجم��ه  خططه  م��ع 
املقدمة  لالإرتقاء بجودة اخلدمات 
ل��ل�����ص��ك��ان. ت���اأت���ي ه����ذه اخل���ط���وة يف 
الو�صول  على  امل��رك��ز  حر�س  اإط���ار 
اإىل ب��ي��ئ��ة اآم��ن��ة ون��ظ��ي��ف��ة ن��ظ��را ملا 

الرمال.  لغربلة  فالتر  ع��دة  ي�صم 
فرع  مدير  العامري  حم�صن  وق��ال 
له  ت�صريح  يف  ت��دوي��ر  يف  ال��غ��رب��ي��ة 
املنطقة  تزويد  املنا�صبة..اإن  بهذه 
ياأتي  االآل��ة اجلديدة  بهذه  الغربية 
يف اإطار جهود تدوير ملواكبة اأحدث 
واالأ�صاليب  التكنولوجية  الو�صائل 
فعالة  اإدارة  اإىل  للو�صول  املتطورة 
البيئة  وح��م��اي��ة  ال��ن��ف��اي��ات  الإدارة 
التنمية  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال�������ص���ح���راوي���ة 
روؤية  م��ع  يتما�صى  مب��ا  امل�صتدامة 

بقوة   ����ص���ف���ط  وم���������زوده مب����روح����ة 
ال�صاعة  يف  مكعب  مرت  األ��ف    32
ل���ت���ت���م���ك���ن م������ن ����ص���ف���ط ال�����رم�����ال 
امل��رتاك��م��ة ب��ط��ري��ق��ة ���ص��ه��ل��ة وذلك 
الناجتة  الغبار  انبعاثات  للحد من 
مزودة  واالآل��ة  ال�صفط.  عملية  من 
و�صالمة  وح��م��اي��ة  ت���اأم���ني  ب��ن��ظ��ام 
مل�����ص��ت��خ��دم��ي ال��ط��ري��ق ي��ت��ك��ون من 
و�صا�صات  مراقبة  ك��ام��ريات  اأرب��ع��ة 
ال �صي دي لتمكني االآلة من العمل 
ل��ت��ق��دمي اأف�����ص��ل اخل���دم���ات. يذكر 

اأبوظبي  النفايات  اإدارة  م��رك��ز  اأن 
الرئي�صية  تدوير اجلهة احلكومية 
املتعلقة  االأن�صطة  كل  امل�صوؤولة عن 
ب��ت��ط��وي��ر وج���م���ع و���ص��ي��ان��ة ونقل 
اإدارة  خ��دم��ات  وم��ع��اجل��ة  وت�صغيل 
وفعالة  اآم���ن���ة  ب��ط��ري��ق��ة  ال��ن��ف��اي��ات 
واقت�صادية يف خمتلف اأرجاء اإمارة 
اأنظمة  تطبيق  خالل  من  اأبوظبي 
م�����ص��ت��دام��ة وم��ت��ك��ام��ل��ة ت��ت��واف��ق مع 
اأف�صل املعايري العاملية املتبعة ومبا 
ين�صجم مع روؤية اأبوظبي 2030. 

تتميز به املنطقة الغربية من زحف 
وتتميز  �صحراوية.  وبيئة  للرمال 
تعمل  باأنها  التنظيف اجلديدة  اآلة 
ب��ن��ظ��ام ه��ي��درول��ي��ك��ي ك��ام��ل بحيث 
ال���رم���ال من  و���ص��ف��ط  بكن�س  ت��ق��وم 
واالأي�صر  االأمي���ن  ال��ط��ري��ق  جانبي 
ح�صب  ع���ل���ى  اخل���ل���ف���ي���ة  واجل�����ه�����ة 
حديدية  بفر�صاة  وم��زوده  احلاجة 
بال�صتيكية  وفر�صاة  الطرفني  من 
مرتا   150 ب���ط���ول  ال��و���ص��ط  م���ن 
ونظام  �صنتيمرتا    40 وارت���ف���اع  

العامري  واأك��د   .  2030 اأبوظبي 
الدائم  االرتقاء  املركز على  حر�س 
باالأداء واتباع املنهجيات التي متكنه 
االإ�صرتاتيجية  اأهدافه  حتقيق  من 
يف تطوير خمتلف قطاعاته لتوفري 
وم�صتدامة  واآم���ن���ة  ن��ظ��ي��ف��ة  ب��ي��ئ��ة 
ل��الأج��ي��ال ال��ق��ادم��ة. وحت��ت��وي اآلة 
الكن�س على خزان مياه ب�صعة اأربعة 
تر�س  ح��ي��ث  ل���رت    600 و  اآالف 
املياه من اخلزان بوا�صطة بخاخات 
خا�صة بف�صل النظام الهيدروليكي 

حتويل  يف  اأ�صهم  مماثال  م�صروعا 
واالإنقاذ  للبحث  االإم�����ارات  ف��ري��ق 
الفئة  اإىل  امل��ت��و���ص��ط��ة  ال��ف��ئ��ة  م���ن 
ك��اأول فريق م�صنف دوليا  الثقيلة 
هذا  يحقق  ال��ع��امل  م�صتوى  ع��ل��ى 
االأن�صاري  املقدم  واأ�صهم  االإجن��از. 

يف م�صاريع تطوير خدمات البحث 
منها  اأبوظبي  �صرطة  يف  واالإن��ق��اذ 
الهوائية  االإ�صعاف  دراج��ة  م�صروع 
املناطق  يف  ا�صتخدامها  يتم  التي 
الكربى  وال���ف���ع���ال���ي���ات  امل���زدح���م���ة 
ن��ال��ت خاللها  اأخ�����رى  وم�����ص��اري��ع 

العامة  وال�صالمة  ال��ط��وارئ  اإدارة 
يف �صرطة اأبوظبي اأخريا ثقة ور�صا 
اجلمهور بن�صبة بلغت  9 ر91  يف 
ج����ودة اخلدمات  امل���ائ���ة يف جم���ال 
الطبية املقدمة يف جمال االإ�صعاف 

واالإنقاذ . 

ذل�����ك، وال��ت��ف��ت��ي�����س امل�����ص��ت��م��ر على 
�صركات النظافة وال�صيانة ، لتبقى 
النظافة  درج��ات  اأعلى  يف  امل�صاجد 
واجلاهزية، وتفقد م�صاجد الن�صاء 
والغرباء  الفرا�صني  دخ���ول  وم��ن��ع 
امل�صاجد  يف  الت�صول  ومنع   ، عليها 
هم  اإذ  رم�����ص��ان  �صهر  يف  وخ��ا���ص��ة 
ال��دول��ة مل  اأن  م��وؤك��داً   ، ين�صطون 
وتوفري  ال��ن��ا���س  اإغ���ن���اء  يف  تق�صر 
فلماذا  الكرمي  العي�س  م�صتلزمات 
الت�صول ، كما �صدد كذلك على منع 

توزيع االأموال داخل امل�صاجد . هذا 
ويف ختام امللتقى اأف�صح املدير العام 
لالأئمة واخلطباء م�صاحة للحوار 
وقيادات  االأئ��م��ة  ب��ني  فيما  ال��ب��ن��اء 
الهيئة العامة لل�صوؤون االإ�صالمية 
توافق  ����ص���اده  ج���و  واالأوق���������اف، يف 
ال���روؤى واالأه���داف ، واع���داً االأئمة 
الهيئة  ل��ه��م  ت��وف��ر  اأن  وامل����وؤذن����ني 
امل�صكن الالئق واملجاور للم�صجد ، 
واأن تنظم لهم ال��دورات التاأهيلية 
التي يحتاجون اإليها ،واملحا�صرات 

لتري  ال��ت��خ�����ص�����ص��ي��ة  ال���ف���ك���ري���ة 
ثقافتهم وتطلعهم على امل�صتجدات 
. وق���د تعهد  ال��ف��ك��ر وال��ف��ت��وى  يف 
احل�صور اأن يبذلوا اأق�صى اجلهود 
ملر�صاة اهلل �صبحانه، ثم القيام بكل 
الر�صيدة  القيادة  جت��اه  م�صوؤولية 
العربية  االإم����ارات  دول��ة  وجمتمع 
للم�صاجد  يريدون  الذين  املتحدة 
فيها  العاملني  وجميع  ول��الأئ��م��ة 
والتميز  الرقي  اأمن��وذج  يكونوا  اأن 

يف العطاء .

•• اأبوظبي -وام: 

نظم ���ص��ن��دوق ال��زك��اة ب��ال��ت��ع��اون م��ع مدينة 
اليوم  فعاليات  اأب��وظ��ب��ي  يف  الطبية  خليفة 
بهدف  وذل��ك  التدخني  العاملي لالقالع عن 
واأ�صراره  ال��ت��دخ��ني  مب��خ��اط��ر  ال��وع��ي  ن�صر 
وال�صحي  امل����ع����ريف  ب��امل�����ص��ت��وى  واالإرت������ق������اء 
عن  حما�صرة  الفعاليات  ت�صمنت  ملوظفيه. 
ال��ت��دخ��ني واالأ�����ص����رار ال��ن��اجت��ة ع��ن��ه قدمها 
ا�صت�صاري  ال���ق���دور  ع���ب���دال���رزاق  ال���دك���ت���ور 
االمرا�س الباطنية واأخ�صائي قلب وم�صوؤول 
ال��ت��دخ��ني يف م�صت�صفى  ع��ي��ادة االق����الع ع��ن 

تثقيفية  ع���رو����س  ب��ج��ان��ب  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ص��ي��خ 
اأ�صرار التدخني  متنوعة �صملت فيلما حول 
على الرئة و جتارب بع�س موظفي ال�صندوق 
الذين اأقلعوا عن التدخني وتوزيع من�صورات 
ت���وع���وي���ة ع����ن م�������ص���اوئ ال���ت���ب���غ ب�����ص��ك��ل عام 
ال�صندوق.  موظفي  م�صاركة  اإىل  باالإ�صافة 
واأكد �صعادة عبداهلل بن عقيده املهريي اأمني 
ال�صندوق  م�صاركة  اأن  ال��زك��اة  �صندوق  ع��ام 
ياأتي  التدخني  عن  ل��الإق��الع  العاملي  باليوم 
للعام  ال�صندوق  اأن�صطة  خطة  من  اإنطالقا 
2014 التي يهدف من خاللها اإىل تر�صيخ 
يف  للم�صاهمة  املجتمعية  امل�صوؤولية  مفهوم 

االإقالع  فوائد  وتو�صيح  العام  الوعي  زي��ادة 
ع��ن ال��ت��دخ��ني م��ن اأج����ل ح��ي��اة اأف�����ص��ل دون 

خماطر �صحية.
وق��ال ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رزاق ال��ق��دور اإن هذه 
التوعوية  احل��م��الت  �صمن  ت��اأت��ي  املحا�صرة 
ال���ت���ي ت��ط��ل��ق��ه��ا م��دي��ن��ة خ��ل��ي��ف��ة ال��ط��ب��ي��ة يف 
وبالتعاون مع  لهيئة �صحة  التابعة  اأبوظبي 
والتي  ال�صحية  للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �صركة 
احلكومية  واجل���ه���ات  امل��وؤ���ص�����ص��ات  ت�صتهدف 
اإىل  تهدف  والتي  اأبوظبي  باإمارة  واخلا�صة 
ال��ت��دخ��ني وكيفية  اأ���ص��رار  ال��وع��ي ع��ن  ن�صر 

التعايف منه وعالج املدمنني عليه.

املعا�صات تدعو اأ�صحاب االأعمال ال�صتكمال 
اإجراءات املوؤمن عليهم ب�صكل دوري

•• اأبوظبي-وام:

االأعمال  اأ�صحاب  االجتماعية  والتاأمينات  للمعا�صات  العامة  الهيئة  دعت 
اخلا�صة  ال��الزم��ة  االإج������راءات  ب��اإ���ص��ت��ك��م��ال  امل���ب���ادرة  اإىل  ل��دي��ه��ا  امل�صجلني 
ب��اإ���ص��رتاك��ات ال��ع��ام��ل��ني ل��دي��ه��م اخل��ا���ص��ع��ني الأح���ك���ام ه���ذا ال��ق��ان��ون وذلك 
للمحافظة على حقوقهم. واأ�صار �صعادة حممد �صيف الهاملي رئي�س جلنة 
منظومة  يف  اإ�صرتاتيجيون  �صركاء  االأع��م��ال  اأ�صحاب  اأن  اإىل  الهيئة  اإدارة 
حتديد  يف  تتلخ�س  التي  االأوىل  املرحلة  منذ  حم��وري  ودوره���م  املعا�صات 
ا�صرتاكاتهم  حتويل  تاأمني  ثم  ومن  القانون  باأحكام  امل�صمولني  املوظفني 
ال�صتحقاق  وذلك  ملفاتهم  ت�صليم  الوظيفية  رحلتهم  نهاية  ويف  ال�صهرية 
يقوموا  اأن  اإىل  االأع��م��ال  اأ�صحاب  الهيئة  دع��ت  وعليه  التقاعدي..  املعا�س 
خالل  امل��ع��ا���ص��ات  ق��ان��ون  الأح��ك��ام  واخل��ا���ص��ع��ني  لديهم  العاملني  بت�صجيل 
العاملني  باأ�صماء  ببيان  وموافاتها  باخلدمة  التحاقهم  تاريخ  من  �صهر 
انتهاء  تاريخ  االأك��ر من  على  �صهر  خ��الل  تنتهي خدمتهم  الذين  لديهم 
يف  عليه  م��وؤم��ن  لكل  الهوية  رق��م  ت�صمني  عليهم  يتوجب  كما  اخل��دم��ة. 
ك�صوف اال�صرتاكات ال�صهرية التي تر�صل للهيئة واإرفاق �صورة منها بجميع 
اال�صرتاكات  ك�صف  بنموذج  واالل��ت��زام  بامل�صرتكني  اخلا�صة  اال���ص��ت��م��ارات 

ال�صهري واإر�صاله الكرتونيا خالل �صبعة اأيام عمل من ال�صهر التايل.

�صندوق الزكاة يحتفل باليوم العاملي لالإقالع عن التدخني

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 200702  بتاريخ  :   2013/11/11م
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    /       م             

با�ص��م:دبليو ام. ريغلي جونيور كومبني
وعنوانه: 1132 و�صت بالكهوك �صرتيت، �صيكاغو، اإلينوي 60642، الواليات املتحدة االأمريكية

  وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اأدوات واأواين واأوعية لال�صتعمال املنزيل وللمطبح؛ اأم�صاط واأ�صفنج؛ اأدوات للتنظيف؛ حاويات لال�صتعمال 

املنزيل؛ فرا�صي اأ�صنان وفرا�صي اأ�صنان كهربائية؛ اأجهزة ر�س املاء لتنظيف االأ�صنان واللثة.
الواق�عة بالفئة:  21

و�صف العالمة: تتكون العالمة من جمموعة من عالمتني: العالمة االأوىل يف املجموعة تتكون من كلمة 
"Extra" مكتوبة باللغة االإجنليزية بنوع خط مميز ومتمو�صعة على دائرة مق�صومة اإىل ن�صفني، الن�صف 
الثانية يف املجموعة من كلمة  العالمة  االآخ��ر ملون بلون فاحت. وتتكون  االأول ملون بلون غامق والن�صف 
"Extra" مكتوبة باللغة االإجنليزية بنوع خط مميز وملون باللون االأبي�س ومتمو�صعة على دائرة زرقاء 

مق�صومة اإىل ن�صفني، كل ن�صف ملون بدرجة خمتلفة من تدرجات اللون االأزرق.
اال�ص��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية
مالحظة:مت ن�صر هذا االعالن بتاريخ 2014/4/28 ونظرا لوجود خطاأ مت اعادة ن�صره بتاريخ 2014/6/23 

لذا وجب التنويه.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  23  يونيو 2014 العدد 11130
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اأخبار الإمارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�صت�صفى املفرق                     5823100
 م�صت�صفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�صيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�صت�صفى توام                         7677444
م�صت�صفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�صت�صفى را�صد                       3371111
م�صت�صفى دبى                          2714444
م�صت�صفى الرباحة                   2710000
م�صت�صفى املكتوم                     2221211         
م�صت�صفى االمل                      3444010
م�صت�صفى الو�صل                    2193000

ال�سارقة 
م�صت�صفى القا�صمى                 5386444
م�صت�صفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�صت�صفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�صت�صفى ام القوين                7656888
را�س اخليمة 

م�صت�صفى �صقر                       2223666
م�صت�صفى �صيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�صت�صفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�صت�صفى االأهلى مرد�س         6262666
م�صت�صفى النور                       6139111
امل�صت�صفى االماراتى الفرن�صى 6265722

 دبى
م�صت�صفى ولكري                      2829900
امل�صت�صفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�صت�صفى الدولية  اخلا�صة 2212484

ال�سارقة 
م�صت�صفى الزهراء اخلا�صة     5619999
م�صت�صفى زليخة                      5658866
امل�صت�صفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�صت�صفى امللكى                       5452222

العني
م�صت�صفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�صيدلية النور اجلديدة          6264264
�صيدلية الرازى                      6326671
ال�صيدلية االأهلية املركزية     6269545
�صيدلية رميا                          6744214
�صيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�صيدلية م�صفح                      5546674
�صيدلية دار ال�صفاء                 6411299
�صيدلية ابن �صينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�صيدلية عجمان                     7446031 
�صيدلية مكة                           7446343 
�صيدلية املدينة                       7468424
�صيدلية االمارات                    7474900
�صيدلية االأم                           7429006

دبى 
�صيدلية املدينة                       2240566 
�صيدلية اجلامعة                    3967335 
�صيدلية االأحتاد                      3935619
�صيدلية ابن �صينا -  بر دبى   3556909 
�صيدلية جراند بن �صينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�صيدلية العني                        7655120  
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�صــرطـة اأبــوظـبي تطلــق حمــلة �صـــالمتك 
•• اأبوظبي-وام: 

العامة  االإدارة  يف  ممثلة  اأب��وظ��ب��ي  ل�صرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  اأطلقت 
تت�صمن  �صالمتك  �صعار  حتت  جمتمعية  حملة  ال�صرطية  للعمليات 
املبارك  رم�صان  ل�صهر  اإ���ص��ت��ع��دادا  التوعية  م��ب��ادرات  م��ن  جمموعة 
اإدارة  مع  بالتعاون  وذل��ك  املبارك  الفطر  عيد  عطلة  وت�صتمرخالل 
رئي�س جمل�س  نائب  �صمو  ملكتب  العامة  االأم��ان��ة  االأمني يف  االإع��الم 

الوزراء وزير الداخلية.
وقال اللواء حممد بن العو�صي املنهايل مدير عام العمليات ال�صرطية 
ب�صرطة اأبوظبي اإن احلملة تاأتي ا�صتكماال حلمالت التوعية امل�صتمرة 

من الطرق باإمارة اأبوظبي قبل موعد االإفطار �صمن برنامج �صرطة 
اأبوظبي الذي ي�صتمر طوال ال�صهر املبارك بالتعاون مع جهات خريية 
ال�صرطة واملجتمع واحلد  الروابط بني  واإن�صانية عدة بهدف تعزيز 

من احلوادث املرورية. 
من جانبه اأو�صح املقدم �صعيد ح�صني اخلاجة نائب مدير اإدارة االإعالم 
اأن احلملة ت�صمل الربامج واالأن�صطة االإن�صانية والروحانية  االأمني 
الداخلية  ل���وزارة  التابعة  اخلدمية  االإدارات  خمتلف  تنفذها  التي 
للتخفيف عن ال�صائمني ب�صتى ال�صبل املمكنة �صواء يف املجال املروري 
اأم االأمني واملجتمعي والوقائي بوجه عام.. الفتا اإىل اأنها �صتتوا�صل 
اأن  واأ���ص��اف  امل��ب��ارك واالأع��ي��اد.  ال�صيف و�صهر رم�صان  ف��رتة  ط��وال 

�صمن  واالأع��ي��اد  املبارك  رم�صان  �صهر  لقدوم  اال�صتعدادات  اإط��ار  يف 
ا�صتنفار اجلهود املختلفة لتاأمني راحة و�صالمة اجلمهور.

ال�صلبية مثل  لل�صلوكيات  الت�صدي  تركز على  اأن احلملة  اإىل  واأ�صار 
اإقرتاب  مع  للمركبات  الزائدة  وال�صرعة  النارية  واالأل��ع��اب  الت�صول 
ال�صالمة  با�صرتاطات  االل��ت��زام  على  اجلمهور  وح��ث  االإف��ط��ار  وق��ت 
والوقاية من احلرائق ال�صيمايف اخليم الرم�صانية ووقوف ال�صيارات 
بطرق ع�صوائية بالقرب من امل�صاجد خ�صو�صا خالل �صالة الرتاويح 

وغريها من مبادرات تهدف لتعزيز الوعي بن�صر ال�صالمة العامة.
اإن�صانية رم�صانية  اأن دوريات ال�صرطة �صتنفذ ميدانيا مبادرة  وذكر 
اإفطار �صائم على قائدي املركبات يف عدد  من خالل توزيع وجبات 

ت��ع��زي��ز الوعي  ب���دور ف��اع��ل يف  ال�����ص��رط��ة ت�صهم  ح��م��الت وم���ب���ادرات 
و�صائل  تعاون  مثمنا  والوقاية  ال�صالمة  با�صرتاطات  اجلماهريي 
اأجهزة ال�صرطة  االإعالم وتفاعلها مع النهج احلديث الذي تنتهجه 
جت�صيدا لتوجيهات القيادة ال�صرطية مب�صاعفة اجلهود عرب العمل 
اجلاد واملتميز واخلالق. وثمن اخلاجة امل�صاركات املتميزة مل�صتخدمي 
مواقع التوا�صل االجتماعي على االإنرتنت وحث على تعزيز املبادرات 
الوطنية واالقرتاحات الهادفة يف �صهر رم�صان املبارك بالتن�صيق مع 
ال�صالمة  بتعزيز  املجتمع  �صرائح  توعية  للتعاون يف  اأبوظبي  �صرطة 
لوقاية  امل�صرتك  والعمل  واالأمنية  االإعالمية  التوعية  جم��االت  يف 

جمتمعنا وحمايته من املخاطر.

�سلع جديدة �سمن قائمة ال�سلع الغذائية مبركز توزيع املواد الغذائية

بلدية مدينة اأبوظبي ت�صتكمل ا�صتعداداتها لتوفري ال�صلع الغذائية املدعومة للمواطنني يف رم�صان 
•• ابوظبي-الفجر: 

عن  ابوظبي  مدينة  بلدية  اعلنت 
ال�صتقبال  ا�صتعداداتها  ا�صتكمال 
رم�صان  ���ص��ه��ر  خ����الل  امل���واط���ن���ني 
امل�����ب�����ارك مب����راك����ز ت����وزي����ع امل������واد 
اإىل  م�صرية  لها،  التابعة  الغذائية 
وذلك  جديدة  �صلع  اإ�صافة  مت  اأن��ه 
�صمن اإطار �صعيها لتوفري خيارات 
متعددة من املواد الغذائية وال�صلع 
وفقاً  املواطنني  اأمام  اال�صتهالكية 

الآلية ت�صليم مرنة و�صريعة.
����ص���ي���ف يحيى  اأك�������د  م�����ن ج���ان���ب���ه 
ال��رم��ي��ث��ي م�����ص��وؤول م��راك��ز توزيع 
ب��ب��ل��دي��ة مدينة  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل������واد 
حر�صت  ال���ب���ل���دي���ة  اأن  اب���وظ���ب���ي 
تلبية  ال�صنة على  ال��ع��ام  ه��ذا  ه��ذه 
اح��ت��ي��اج��ات امل��واط��ن��ني م��ن خالل 
ال�صهر  خ��الل  ج��دي��دة  �صلع  اإدراج 
تغيري  اإىل  ب���االإ����ص���اف���ة  ال��ف�����ص��ي��ل 
التمور  ب�صلعة  اخلا�صة  االأح��ج��ام 
اال�صتهالك  م����ع  ي��ت��ن��ا���ص��ب  مب����ا 
ال�صهري لالأ�صرة ، حيث مت واإدراج 
ب�صهر  خ��ا���ص��ة  ج���دي���دة  م��ن��ت��ج��ات 
الفيمتو  )ع�����ص��ري  م��ث��ل  رم�����ص��ان 
،وجمموعة  ك��وي��ك(  �صن  وع�صري 
م��ن امل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة امل��ع��ل��ب��ة مثل 
)الفول – احلم�س – الفا�صوليا( 
اإدراج �صلع  اأخ��رى ، كما مت  واأن���واع 
واحلليب  )املعكرونة  مثل  اإ�صافية 

البودر(.
ول��ق��د مت ت��وف��ري ن��وع��ني م��ن املياه 
ح��ي��ث مت اإ���ص��اف��ة م��ي��اه م�����ص��ايف يف 
املواد  قائمة  اىل  االأخ���رية  ال��ف��رتة 
التي يتم بيعها للمواطنني واإدراج 

مادة املحارم الورقية. 

تعمل  البلدية  اأن  الرميثي  واأ���ص��ار 
جديدة  �صلع  اإ���ص��اف��ة  ع��ل��ى  ح��ال��ي��ا 
املجمدة  اخل�����ص��روات  مثل  اأخ���رى 
�صهر  خ������الل  ال������زب������ادي  وال�����ل�����ن 

رم�صان.
اأم����������ا ع����ل����ى ����ص���ع���ي���د اخل�����دم�����ات 
اإ�صافتها  مت  ال���ت���ي  واالج���������راءات 
اأو�صح اأن البلدية ت�صعى با�صتمرار 
املواد  ت��وزي��ع  م��راك��ز  اأداء  لتطوير 
الغذائية، وقد اتخذت لهذا املو�صم 
فاتورة  تطوير  يف  متثلت  ت��داب��ري 
اإ�صدار  م��وؤخ��را  مت  ح��ي��ث  العميل 
يت�صمن  باملتعامل  خا�س  اي�صال 
والقيمة  والكميات  امل�صرتاه  امل��واد 
ال�صراء  وت���اري���خ  ال���ف���ات���ورة  ورق����م 

وذلك تلبية لطلب املتعاملني.
و�صاعات  مل���واع���ي���د  ب��ال��ن�����ص��ب��ة  اأم�����ا 
يعمل  امل����رك����ز  اأن  ف����اأك����د  ال���ع���م���ل 
ح��ال��ي��ا م��ن ال�����ص��اع��ة ال���� )7.00( 

البلدية �صرف خم�ص�صات  وبداأت 
امل������������واد ال�����غ�����ذائ�����ي�����ة امل����دع����وم����ة 
يونيو  ����ص���ه���ر  ع�����ن  ل���ل���م���واط���ن���ني 
ا�صتعداداتها  اإط������ار  يف  ي��ول��ي��و  و 
املبارك  رم�����ص��ان  �صهر  ال�صتقبال 
ك��م��ي��ات كبرية  وت���وف���ري  ب���ت���اأم���ني 
التي  املدعومة  الغذائية  امل��واد  من 
خالل  املواطنني  باحتياجات  تفي 
ح�صول  ول�صمان  ال��ك��رمي  ال�صهر 
املواطن على ح�صته ب�صكل مبا�صر 
م��ن م��رك��زي ال��ت��وزي��ع ق��ب��ل حلول 

ال�صهر الكرمي.
اال�صتعدادات  اإن  ال��رم��ي��ث��ي  وق���ال 
ب���داأت  ال��ع��ام  ه���ذا  ل�صهر رم�����ص��ان 
باحتياجات  ل����الإي����ف����اء  م���ب���ك���را 
الأع���ل���ى معايري  وف���ق���ا  امل���واط���ن���ني 
اجلودة التي جت�صد حر�س البلدية 
و  امل��واط��ن  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية  على 
متطلباته  يخدم  ما  بكل  االرت��ق��اء 

اعلى  وف��ق  للمواطنني  اخل��دم��ات 
املمار�صات  اف�صل  و�صمن  املعايري 
من  العميل  ان��ت��ه��اء  وب��ع��د  املتبعة 
ه��ذه االإج�����راءات امل��ذك��ورة يتوجه 
الغذائية  امل���واد  ���ص��رف  ن��ق��اط  اإىل 

ال�صتالم املواد املطلوبة . 
كميات  بتو�صيح  ال��ن��ظ��ام  ويتميز 
ب�صكل  الغذائية  املواد  املخزون من 
مبا�صر واإظهار معلومات امل�صرتي 
حجز  اإم��ك��ان��ي��ة  م��ع  وخم�ص�صاته 
قيمتها يف  ودف����ع  امل��ط��ل��وب��ة  امل����واد 
العمالء  خ���دم���ة  م���راك���ز  م���ن  اأي 
ابوظبي  م��دي��ن��ة  داخ����ل  امل��ن��ت�����ص��رة 
وا���ص��ت��الم امل���واد م��ن امل���رور اأو فرع 

املركز بامل�صفح.
عدد  اأن  م��وؤك��دا  الرميثي  واختتم 
االأ����ص���ر امل���واط���ن���ة احل��ا���ص��ل��ة على 
الغذائية قد  امل��واد  بطاقات �صرف 
يقارب  م��ا  اإىل  االآن  ح��ت��ى  و���ص��ل��ت 

م،  ال�صاعة)2.30(  ول��غ��اي��ة  ���س 
�صيكون  املبارك  رم�صان  �صهر  ويف 
ملواعيد العمل  العمل باملركز وفقاً 
احلكومية  ل���ل���دوائ���ر  ال��ر���ص��م��ي��ة 
ب��اإم��ارة ابوظبي وذل��ك ط��وال ايام 
اال���ص��ب��وع م���ا ع���دا ي��وم��ي اجلمعة 
املواد  قائمة  اأن  واأَ�صاف   . وال�صبت 
تت�صع  امل��رك��ز  يف  الغذائية  وال�صلع 
ال�صاي  اأي�����ص��ا  لت�صمل  ب��ا���ص��ت��م��رار 
والقهوة  الفرط  وال�صاي  االأكيا�س 
وملح  ال�صائل  واحل��ل��ي��ب  العربية 
الطعام وحب الهيل لي�صبح بذلك 
ع���دد ال�����ص��ل��ع امل��دع��وم��ة ال��ت��ي تباع 
مراكز  خ�����الل  م����ن  ل��ل��م��واط��ن��ني 
ت���وزي���ع امل�����واد ال��غ��ذائ��ي��ة يف امل���رور 
وم�صفح 38 �صلعة تقريبا باأحجام 
مع  يتما�صى  مب��ا  خمتلفة  وان����واع 
ال�صهر  خ���الل  اال���ص��ر  اح��ت��ي��اج��ات 

الف�صيل. 

لتوزيع  حم���ددة  معايري  وو�صعت 
م��ع عدد  تتنا�صب  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل���واد 
اأف���راد االأ���ص��رة وذل��ك انطالقا من 
لتقدمي  املجتمعية  م�����ص��وؤول��ي��ت��ه��ا 
البلدية  اخل��دم��ات  معايري  اأج���ود 
االأف�صل  احلياة  م�صتوى  و�صمان 
مدينة  ل�صكان  امل�صتدامة  والبيئة 

ابوظبي.
واأ����ص���اف اأن����ه ووف���ق���ا ل���الإج���راءات 
التي تطبقها البلدية ل�صرف املواد 
الغذائية للمواطنني ، يتم حتويل 
باملتعاملني مثل  اخلا�صة  اخلدمة 
اإ����ص���دار ب��ط��اق��ة ال�����ص��رف و�صرف 
املخ�ص�صات وا�صتالم املبالغ النقدية 
م���راك���ز خدمة  اىل  ال�����ص��ل��ع  ل��ه��ذه 
ابوظبي  مدينة  ببلدية  ال��ع��م��الء 
وال���ف���روع ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا وذل����ك من 
ادارات  املتبادل بني  التعاون  خالل 
و�صول  ت�صهيل  اىل  �صعيا  البلدية 

اأن  ح��ني  يف   ، اأ����ص���رة   )48000(
امل���ن���ج���زة مبركز  امل���ع���ام���الت  ع����دد 
العام  بداية  الغذائية  امل��واد  توزيع 
احلايل وحتى نهاية �صهر مايو بلغ 
)101811( معاملة �صرف مواد 

غذائية يف جميع املراكز.
واأ�صاف اأن البلدية �صتقوم بعد عيد 
ا�صتبيان  ب��اإج��راء  ال�صعيد  الفطر 
لقيا�س مدى ر�صا العمالء عن اأداء 
مركز توزيع املواد الغذائية بهدف 
مبا  واخل�����دم�����ات  االأداء  ت���ط���وي���ر 
ويلبي  امل��واط��ن��ني  تطلعات  يحقق 
احتياجاتهم ، كما �صي�صتطلع املركز 
ال�صلع  ب�صاأن نوعية  املواطنني  اأراء 
امل�صافة وما اإذا كان لديهم اأي اأراء 
تعديل  يف  وامل�صاهمة  ال�صاأن  بهذا 
وال�صلع  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل������واد  ق��ائ��م��ة 
اال�صتهالكية ا�صتجابة الحتياجات 

املواطنني ومتطلباتهم.

خليفة االإن�صانية توا�صل تقدمي م�صاعداتها الإغاثة اآالف املت�صررين من في�صانات البو�صنة
•• �رساييفو-وام: 

توزيع  االن�صانية  ل��الأع��م��ال  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  موؤ�ص�صة  ت��وا���ص��ل 
اإجتاحت  التي  الفي�صانات  من  املت�صررين  اآالف  على  االإغاثية  امل�صاعدات 

مناطق عديدة يف البو�صنة والهر�صك.
الطارئة حتركت  امل�صاعدات  قافلة من  اإن  باملوؤ�ص�صة  م�صوؤول  وقال م�صدر 
يوم اأم�س االول من �صراييفو متوجهة اىل املناطق املت�صررة من الفي�صانات 
يرافقها وفد من موؤ�ص�صة خليفة و حمد النعيمي قن�صل االمارات يف روما 
املياه  غ��م��رت  ال��ذي��ن  املت�صررين  على  امل�����ص��اع��دات  ت��وزي��ع  على  ل��ال���ص��راف 

منازلهم.
اأي�صا م�صوؤولون بو�صنيون بينهم كافار  و مت خالل القاقلة - التي رافقها 
مالدن نائب وزير االأمن البو�صني - توزيع امل�صاعدات على اآالف املت�صررين 

و�صملت مواد غذائية واأغطية ومالب�س و م�صخات و معدات ت�صاعد على 
�صفط املياه والتخفيف من اأ�صرار الفي�صانات.

وذكر امل�صدر اأن اجتماعا عقد يف �صراييفو �صم ممثلني عن �صفارة االمارات 
وموؤ�ص�صة خليفة وم�صوؤولني بو�صنيني لتقييم االأ�صرار التي حلقت مبناطق 
و�صامات�س  وزبت�س  وبييلينا  وزينيكا  ودوب���وي  ماغالي  منها  الفي�صانات 
وتوزال. واأعرب امل�صوؤولون البو�صنيون عن �صكرهم وتقديرهم للم�صاعدات 
االإن�صانية التي قدمتها موؤ�ص�صة خليفة لع�صرات االآالف من املت�صررين من 
الفي�صانات موؤكدين اأن هذه امل�صاعدات ت�صاعد على دعم االقت�صاد البو�صني 

والتخفيف عن االثار املدمرة التي اأ�صابت ال�صكان الذين فقدوا منازلهم.
اإنه مت توزيع جميع امل�صاعدات على  وقال م�صوؤول بوزارة االأمن البو�صنية 
املناطق  اإىل  اإي�صالها  بو�صنية  خ��ريي��ة  ج��ه��ات  ت��ول��ت  ح��ني  يف  املت�صررين 

البعيدة واملتاثرة بالفي�صانات ب�صدة.

يف بي اإ�ض للرعاية ال�صحية جتري مائة عملية قلب مفتوح جمانا يف اأبوظبي والهند
•• دبي -وام:

اأجرت جمموعة يف بي اإ�س للرعاية ال�صحية - التى اإنطلقت من اأبوظبي - مائة 
عملية قلب جمانا للمر�صى غري القادرين على م�صتوى املنطقة والهند.

�صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  له  املغفور  ل��روح  والعرفان  ال�صكر  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وتعك�س 
امل�صوؤولية  ال�صحي و�صمن  املجال  العطاء يف  رائ��د   - ث��راه  اهلل  - طيب  نهيان  اآل 

املجتمعية للمجموعة.
التابع  برجيل  م�صت�صفى  يف  جمانية  قلب  عملية   41 اإج����راء  امل��ب��ادرة  و�صملت 
جراح  اإ�صراف  حتت  بالهند  بنغالور  والي��ة  يف  عملية  و59  باأبوظبي  للمجموعة 

القلب املعروف ناريان هوروداليا.

ح�صرها  الهندية  بنغالور  والي��ة  يف  خا�صة  اإحتفالية  تنظيم  مت  املنا�صبة  وبهذه 
معايل يوتي قادر وزير ال�صحة ورعاية االأ�صرة الهندي والدكتور �صم�صري فياليل 
املوؤ�ص�س والع�صو املنتدب ملجموعة يف بي اإ�س للرعاية ال�صحية والدكتور �صاجري 

غفار املدير التنفيذي مل�صت�صفى برجيل للجراحات املتطورة يف دبي.
ال��ذي حققته  النجاح  �صم�صري فياليل على  الدكتور  الهندي  ال�صحة  وزي��ر  وهناأ 
اآالم املر�صى غري  املبادرة النبيلة .. معربا عن �صعادته بنجاحها يف تخفيف  هذه 

القادرين على كلفة العالج.
مبوا�صلة  واأع��دك��م  بنجاحها  �صعيد  اأن��ا  فياليل  �صم�صري  الدكتور  ق��ال  جهته  من 
مببادرات  �صنتلوها  فقط  بداية  جمرد  هي   .. املبادرة  هذه  الإ�صتمرار  معا  العمل 

اأخرى بالقريب العاجل . 

الداخلية و موا�صالت االإمارات توقعان اتفاقية لتقدمي خدمات الفح�ض الفني للمركبات املتو�صطة والثقيلة
•• اأبوظبي-وام:

وموؤ�ص�صة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  وق��ع��ت 
اتفاقية  ام�س  االإم���ارات  موا�صالت 
تقدمي  ب���������ص����اأن  وت�����ع�����اون  �����ص����راك����ة 
للمركبات  الفني  الفح�س  خدمات 
والثقيلة.  امل���ت���و����ص���ط���ة  وامل�����ع�����دات 
انطالقا  االت��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  ي���اأت���ي 
م��ن ح��ر���س اجل��ان��ب��ني ع��ل��ى تعزيز 
التعاون بينهما وتطبيقا لتوجيهات 
احلكومة يف ا�صرتاتيجيتها الداعية 
وال��رام��ي��ة اإىل اإب���رام ���ص��راك��ات فيما 
و�صركائها  ال��دول��ة  م��وؤ���ص�����ص��ات  ب��ني 
لتحقيق  ال���ق���ط���اع���ات  خم��ت��ل��ف  يف 
يف  االتفاقية  وقع  العامة.  امل�صلحة 
م��ق��ر ال�����وزارة ع��ن ج��ان��ب��ه��ا الفريق 
وكيل  ال�������ص���ع���ف���ار  اهلل  ع���ب���د  ���ص��ي��ف 
عن  وقعها  فيما   .. الداخلية  وزارة 

موا�صالت االإمارات حممد عبداهلل 
وتهدف  ال����ع����ام.  امل����دي����ر  اجل����رم����ن 
خدمات  ت���ق���دمي  اإىل  االت���ف���اق���ي���ة 
واملعدات  للمركبات  الفني  الفح�س 
امل��ت��و���ص��ط��ة وال��ث��ق��ي��ل��ة وال���ت���اأك���د من 
الطرق  ع��ل��ى  ل��ل�����ص��ري  ���ص��الح��ي��ت��ه��ا 
ال���دول���ة بحيث  اإم������ارات  ال��ع��ام��ة يف 
ت�صل هذه اخلدمة اإىل امل�صتفيدين 
دورية  وب�صفة  وي�صر  ب�صهولة  منها 
الفني  ال��ف��ح�����س  م�����ص��ت��وى  ورف������ع 
ل��ل��م��رك��ب��ات ال��ث��ق��ي��ل��ة وال���ت���ع���اون يف 
وتقييم  ال���ف���ن���ي  ال��ف��ح�����س  جم�����ال 
اخلا�صعة  امل��رك��ب��ة  �صالحية  م���دى 
و�صالمة  ب���اأم���ان  ل��ل�����ص��ري  ل��ل��ف��ح�����س 
على الطرقات العامة وفقا لالأحكام 
وال�صروط املن�صو�س عليها يف قانون 
ل�صنة   21 رق����م  االحت������ادي  امل������رور 
رقم  التنفيذية  والئحته   1995

31 لعام 1997 . وي�صمل الفح�س 
ال����ف����ن����ي.. ����ص���الح���ي���ة امل���رك���ب���ة من 
علي  لل�صري  الفنية  النواحي  جميع 
املركبات  و���ص��الم��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ط��رق 
الثقيلة با�صتيفائها متطلبات االأمن 
اإدارات  ل����دى  امل��ت��ب��ع��ة  وال�������ص���الم���ة 
ت��رخ��ي�����س االآل����ي����ات وال�����ص��ائ��ق��ني يف 
الدولة واإدارات الدفاع املدين وهيئة 
املوا�صفات واملقايي�س وفح�س ن�صبة 
ال����غ����ازات وال����دخ����ان اخل����ارج����ة من 
العادم وفح�س ن�صبة اأثره يف البيئة 
اتفاقية  اإن  ال�صعفار  الفريق  . وقال 
توجيهات  على  بناء  ت��اأت��ي  ال�صراكة 
زايد  بن  �صيف  ال�صيخ  �صمو  الفريق 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�صراكة  ل��ت��ع��زي��ز  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر 
االحتادية  والهيئات  املوؤ�ص�صات  م��ع 
امل�صرتكة  اأهدافنا  واملحلية وحتقيق 

امل�����ص��رتك. واأكد  ب��ال��ع��م��ل  واإمي��ان��ن��ا 
حر�س الوزارة على تنفيذ توجيهات 
القيادة العليايف �صعيها نحو التكامل 
والتعاون وتبادل اخلربات والتجارب 
االحتادية  والهيئات  املوؤ�ص�صات  م��ع 
واملحلية واال�صتفادة منها مبا يرتقي 
باجلهودالتطويرية يف م�صريةاالأمن 
العام  ال�����ص��ال��ح  واالأم�������ان وحت��ق��ي��ق 
باأف�صل  املتطورة  وتقدمي اخلدمات 
مع  ال�صراكات  خالل  من  امل�صتويات 
الوطن.  خل��دم��ة  امل��ع��ن��ي��ة  اجل���ه���ات 
م��ن ج��ان��ب��ه اأع����رب حم��م��د عبداهلل 
بالثقة  اع������ت������زازه  ع�����ن  اجل�����رم�����ن 
الكبرية التي توليها وزارة الداخلية 
ال��ف��ن��ي��ة التي  مل��ن��ظ��وم��ة اخل����دم����ات 
االتفاقية  معتربا  املوؤ�ص�صة  تقدمها 
التعاون  تعزيز  نحو  نوعية  خطوة 
بني الطرفني يف هذا القطاع. واأ�صار 

عالقات  ت���ع���زز  االت��ف��اق��ي��ة  اأن  اإىل 
والتكامل  االإ�صرتاتيجية  ال�صراكة 
وال����وزارة مبا  املوؤ�ص�صة  ب��ني  االأم��ث��ل 
يلبي توجهات احلكومة الر�صيدة يف 
حتقيق التعاون الفاعل بني خمتلف 
املوؤ�ص�صات واإطالق املبادرات امل�صرتكة 

املبذولة  اجل���ه���ود  وت���ع���زي���ز  ل���دع���م 
للو�صول  الوطنية  االأجندة  لتنفيذ 
اإىل حتقيق روؤي��ة االإم��ارات 2020 
موا�صالت  حر�س  اجلرمن  واأك��د   .
التزامها  م��وا���ص��ل��ة  ع��ل��ى  االإم������ارات 
وفق  متميزة  خدمات  بتقدمي  التام 

واأرق���ى  املطبقة  امل��م��ار���ص��ات  اأف�����ص��ل 
يلبي  مب��ا  املعتمدة  العاملية  املعايري 
توقعات املتعاملني ويفوق تطلعاتهم 
الريادة  يف  املوؤ�ص�صة  روؤي���ة  وتعك�س 
واخلدمات  امل��وا���ص��الت  يف  والتميز 

امل�صتدامة .



االثنني  -  23   يونيو    2014 م   -   العـدد    11130
Monday   23  June   2014  -  Issue No   11130

04

اأخبـار الإمـارات

معايري جديدة لتقييم ريا�س الأطفال

قيا�ض مهارات الطفل يف اللغة االأم وا�صتجابته مع االآخرين ومدى ا�صتمتاعه بالق�ص�ض واالأغاين

مثل القوائم والق�ص�س واالأوامر.
املحور  رك��ز  خ��ال��د،  ن���وال  وبح�صب 
الثاين على قيا�س مهارات الطالب 
حيث  م�����ن  اأخ����������رى،  ل���غ���ة  اأي  يف 
اال���ص��ت��م��اع وامل���ح���ادث���ة وامل����ف����ردات 
وكيفية   ، وال���ك���ت���اب���ة  وال������ق������راءة 
ب�صيطة  جمل  م�صتخدًما  توا�صله، 
وعادة ما يربطها باإمياءات لزيادة 
وي�صتخدم  ي��ق�����ص��ده،  م���ا  ت��و���ص��ي��ح 
ربط  يف  االإ������ص�����ارات  اأو  احل���دي���ث 
االأفكار، و�صرح ما يحدث، وقدرته 
على ت�صمية حتى 10 اأ�صياء يراها 
اأ�صماء  على  ويتعرف  بدقة،  يومًيا 
وي�صتطيع  �صحيح،  ب�صكل  االأل��وان 
نطاق  االأ�صياء خارج  بع�س  ت�صمية 
اهتمامه  وم��دى  املعتاد،  تواجدها 
وال�صور  التو�صيحية  بالر�صومات 
البيئة  ويف  ال��ك��ت��ب  يف  امل����وج����ودة 
املحيطة به، وهل يعرف اأن الرموز 
وي�صتخدم  م����ع����اين،  اإىل  ت�����ص��ري 
ويربط  عالمات،  ر�صم  يف  االأدوات 
ويكتب  ال���ع���الم���ات مب����ع����اٍن،  ه����ذه 

•• دبي- الفجر

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ح����ددت 
م���وؤخ���را، م��ع��اي��ري ج��دي��دة لتقييم 
العام  احلكومية  االط��ف��ال  ري��ا���س 
 ،2015-2014 املقبل  الدرا�صي 
لتلك  التقييم  معلومات  و�صمت 
تبلور جماالت  7 حم��اور  املرحلة، 
وتعلمهم،  ت���دري�������ص���ه���م  ت���ط���وي���ر 
وت�صجل الطفل يف الرو�صة االوىل 
االأطفال،  ت��ق��دم  م��ت��اب��ع��ة  وك��ي��ف��ي��ة 
االعتماد  اإدارة  ل���ل���م���دي���ر  وف���ق���ا 

املدر�صي يف الوزارة نوال خالد.
االعتماد  اإدارة  م���دي���ر  واأف���������ادت 
املدر�صي ، اأن معلومات تقييم تلك 
م��ع��اي��ري متعددة  ���ص��م��ت  امل��رح��ل��ة، 
رئي�صية،  حم����اور   7 اإىل  ت�����ص��ت��ن��د 
ت�صجيل  م��ع��ل��وم��ات  يف  ت��ت��ل��خ�����س 
الدخول  عند  ل��الأط��ف��ال  ال��رو���ص��ة 
للمرة االوىل، وركز هذا املحور على 
5 جماالت مهمة، جاء املجال االول 
ال��ط��ف��ل يف اللغة  ي��ح��اك��ي م��ه��ارات 
ومدى  اال�صتماع  حيث  م��ن   ، االأم 
واإمكانه  االآخ��ري��ن  م��ع  ا�صتجابته 
الب�صيطة  االأوام��ر  اإىل  اال�صتجابة 
اال�صتجابة  واإمكانه  واح��د(،  )اأم��ر 
اثنني  )اأم��ري��ن  اأوام���ر مركبة  اإىل 
اإىل  ا�صتمتاعه  وم���دى  اأك����ر(،  اأو 
الق�ص�س واالأغاين، ودرجة انتباه، 
، هل يتوا�صل  املحادثة  ومن حيث 
م�صتخدًما جمل ب�صيطة وعادة ما 
تو�صيح  ل��زي��ادة  ب��اإمي��اءات  يربطها 
ا�صتخدامه  وم����دى  ي��ق�����ص��ده،  م���ا 
ربط  يف  االإ������ص�����ارات  اأو  احل���دي���ث 
االأفكار، و�صرح ما يحدث، وتوقعه 

ما قد يحدث الح��ًق��ا، وه��ل ميكنه 
اأو فكرة ما، ومدى  مناق�صة حدث 
االأح���داث  ب��ني  ال��رب��ط  ا�صتطاعته 
االأول  امل��ح��ور  وت�صمن  امل��ت��ت��ال��ي��ة. 
املفردات  مهارات الطفل من حيث 
، لقيا�س مدى قدرته على ت�صمية 
حتى 10 اأ�صياء يراها يومًيا بدقة، 
ويتعرف على اأ�صماء االألوان ب�صكل 
�صحيح، وقدرته على ت�صمية بع�س 
تواجدها  ن���ط���اق  خ�����ارج  االأ����ص���ي���اء 
احليوانات  ت�صمية  )م��ث��ل  امل��ع��ت��اد 
امل�صورة(،  الكتب  اأح��د  يف  املوجودة 
يف  م�صهد  و�صف  على  وا�صتطاعته 
امل�����ص��ورة، من  الق�ص�س  كتب  اأح��د 

حيث 
اه���ت���م���ام���ه  وم���������دى   ، ال��������ق��������راءة 
وال�صور  التو�صيحية  بالر�صومات 
البيئة  ويف  ال��ك��ت��ب  يف  امل����وج����ودة 
املحيطة به، وهل يعرف اأن الرموز 
م��ع��اين، وم��ق��درت��ه على  اإىل  ت�صري 
متييز الكلمات املاألوفة يف �صياقها، 
وم��ع��رف��ت��ه الجت�����اه ال��ك��ت��اب��ة )من 
اإىل اليمني يف االإجنليزية،  الي�صار 
يف  ال���ي�������ص���ار  اإىل  ال���ي���م���ني  وم������ن 
عنا�صر  وا���ص��ت��ي��ع��اب��ه  ال���ع���رب���ي���ة(، 
وت�صل�صل  ال�صخ�صيات  الق�صة مثل 
االأحداث، واخريا من حيث الكتابة 
يف  االأدوات  ا�صتخدام  على  وقدرته 
ر���ص��م ع���الم���ات، وه���ل ي��رب��ط هذه 
ال��ع��الم��ات مب���ع���اٍن، وي��ك��ت��ب بع�س 
االأح��رف بطريقة ميكن متييزها، 
عن  ع��ب��ارة  الكتابة  اأن  وي�صتوعب 
حينما  االأم���ر  ه��ذا  ويثبت  كلمات، 
يقوم بكتابة االأحرف اأو باأ�صواتها، 
اأخرى،  الأغ��را���س  الكتابة  وي��ح��ول 

ومدى قدرته على ارتداء مالب�صه 
امل�صوؤول  ع��ن  وي��ن��ف�����ص��ل  مب���ف���رده، 
وي�صتطيع  ب�������ص���رور،  رع��اي��ت��ه  ع���ن 
يديه  وغ�صل  امل��رح��ا���س  ا�صتخدام 
مب����ف����رده، وي���خ���ت���ار وي�������ص���رتك يف 
االأن�صطة با�صتقاللية. واأكدت نوال 
خالد اأنه يتم الزام اإدارات الريا�س 
ب��ت��ق��دمي م��ث��ال واحد  احل��ك��وم��ي��ة 
كامل يو�صح كيفية تقييم وت�صجيل 
دخولهم  وق����ت  االأط����ف����ال  ق�����درات 
املدر�صة، ومثال واحد يو�صح كيفية 
ت�صجيل تقدم االأطفال يف جماالت 
اأي  وت��ق��دمي  ل��ت��ط��وره��م،  خمتلفة 
عند  االأطفال  تقدم  تخ�س  بيانات 
اإىل  االأوىل  الرو�صة  من  انتقالهم 
الرو�صة الثانية، ونتائج حت�صيلهم 
يف نهاية الرو�صة الثانية، واإ�صافة 
لعملية  م���ف���ي���دة  م���ع���ل���وم���ات  اأي 
حول  اإ�صافية  ومعلومات  التقييم، 

حت�صيل االأطفال وتقدمهم.
لوزارة  الر�صمي  ل��الإح�����ص��اء  وف��ق��ا 
الرتبية والتعليم، ا�صتملت مرحلة 
ري���ا����س االط���ف���ال احل��ك��وم��ي على 
الطلبة  م���ن   92.54% ن�����ص��ب��ة 
فيها  ي����در�����س  ح���ي���ث  امل����واط����ن����ني، 
وطالبة،  طالبا  و783  الف   30
منهم 15 الف و 70 من الذكور، 
االن�����اث،  م���ن  و713  ال����ف  و15 
املرحلة  تلك  معلمي  اإجمايل  وبلغ 
مواطنة،   1320 منهم   ،2161
م����واط����ن،  م���ع���ل���م  اأي  ي����وج����د  وال 
واإج�����م�����ايل اأع���������داد ال���ع���ام���ل���ني يف 
الهيئتني االإدارية واالر�صادية على 
بلغ  التعليمية  امل��ن��اط��ق  م�����ص��ت��وى 

املرحلة. تلك  يف   533

ب��ع�����س االأح�������رف ب��ط��ري��ق��ة ميكن 
معايري  اأن  واأ����ص���اف���ت  مت��ي��ي��زه��ا. 
مهارات  ت�صمنت  ال��ث��ال��ث  امل��ح��ور 
ال��ط��ال��ب يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع االرق����ام 
، وم���دى ق��درت��ه على ال��ع��د م��ن 1 
 ،20 اإىل  العد  وي�صتطيع   ،5 اإىل 
 ،10 اإىل  االأرق������ام  ع��ل��ى  وي��ت��ع��رف 
وي�����ص��ت��ط��ي��ع رب�����ط جم���م���وع���ة من 
االأ�صياء بعددها، اما املحور الرابع 
جاء يبلور املهارات احلركية العامة 
للطالب، وهل يتحرك بثقة بطرق 
متعددة، ويظهر ا�صتيعاًبا للم�صاحة 
وي�صتطيع  حوله،  من  ولالآخرين 
وباإمكانه  واح��دة،  �صاق  على  القفز 
والتقاطها،  ك���ب���رية  ك�����رة  ق�����ذف 
وي�����ص��ت��ط��ي��ع ال���رك���وب ع��ل��ى دراج���ة 

�صغرية والتحكم بها.
اأن املحور  ن���وال خ��ال��د   واأو���ص��ح��ت 
اخلام�س ركز على املهارات احلركية 
الدقيقة ، ومدى قدرة الطفل على 
التقاط اأ�صياء �صغرية مثل الكرات 
وي�صتطيع  ال���ع���داد،  يف  ال�����ص��غ��رية 
جت��م��ي��ع ����ص���ورة م��ك��ون��ة م���ن قطع 
التلوين  ع��ل��ى  وق���درت���ه  ���ص��غ��رية، 
وهل  ب�صيطة،  اأ�صكال  ح��دود  داخ��ل 
باإمكانه بناء برج من اأربعة مكعبات 
معايري  ت��ب��ل��ورت  ف��ي��م��ا  اأك�����ر،  اأو 
املهارات  قيا�س  يف  ال�صاد�س  املحور 
الرو�صة،  طفل  ل��دى  االجتماعية 
ه���ل ي��ل��ع��ب مب�����ص��ارك��ة االآخ����ري����ن، 
ب���دوره وم�صاركة  ال��ت��زام��ه  وم���دى 
االآخرين، وكيف يبداأ حواراته مع 
االآخرين.  اأفكار  ي�صتوعب  الكبار، 
ورك���ز امل��ح��ور ال�����ص��اب��ع ع��ل��ى قيا�س 
املهارات ال�صخ�صية واال�صتقاللية ، 

بدء الت�صجيل يف مراكز �صيفنا مميز باأبوظبي والعني والغربية
اآثار  م��ن  وحمايتهم  ال��ط��الب  �صلوكيات  وت��وج��ي��ه  املختلفة  مهاراتهم 
الفراغ ال�صلبية بربامج تدريب تربوية هادفة واإ�صباع حاجات الطالب 
�صليمة  تربوية  والرتويحية بطريقة  العقلية واجل�صدية واالجتماعية 
وغر�س قيمة العمل التطوعي واملحافظة على البيئة يف نفو�س الطالب 
املجتمع.  يف  اإ�صعاع  كمركز  الرتبوية  املوؤ�ص�صة  دور  وتفعيل  امل�صاركني 
واأولياء  الطلبة  جانب  م��ن  كبريا  اإق��ب��اال  �صهدت  امل��راك��ز  اأن  اإىل  ولفت 
اأمورهم اليوم على االلتحاق بامل�صروع وهناك مراكز اإكتمل بالفعل فيها 

الت�صجيل االإلكرتوين على املوقع املخ�ص�س لذلك
واأ�صار اإىل اأن املراكز املوجودة يف امل�صابح اإكتمل فيها العدد ويتم ت�صجيل 
قوائم انتظار لالحتياط يف جميع املراكز يف حال وجود �صواغر مبا يتيح 

الفر�صة ملعظم الطلبة لال�صتفادة من برامج �صيفنا مميز . 

بازرة من خالل اإ�صتقطابه الأكر من 250 األف طالب وطالبة اإ�صتفادوا 
من براجمه املقدمة يف كل من اأبوظبي والعني والغربية.

االأن�صطة  م��ن  جمموعة  ي�صم  مميز  �صيفنا  اأن  اإىل  الظاهري  واأ���ص��ار 
الرتبوية الهادفة واملخطط لها يتم تنفيذها خالل االإج��ازة ال�صيفية 
يف مراكز اأن�صطة �صيفية ال�صتثمار وقت فراغ الطالب بطريقة اإيجابية 
وفق  وال��ف��ائ��دة  بالنفع  عليهم  يعود  مب��ا  ورغباتهم  احتياجاتهم  تلبي 
هيئة  اإ���ص��راف  وحت��ت  علمي  م�صتوى  اأعلى  على  مدرو�صة  ا�صرتاتيجية 
اإدارة  اإداري��ة وفنية متخ�ص�صة. من جانبه اأو�صح حميد عبداهلل مدير 
م�صروع  اأن  للتعليم  اأبوظبي  مبجل�س  واالأن�صطة  الطالبية  اخلدمات 
�صيفنا مميز ن�صاط �صيفي رائد ذو جودة عالية وم�صتوى عاملي يف بيئة 
املهارية  ال��ق��درات  لتنمية  فاعلة  جمتمعية  مب�صاركة  م�صوقة  تربوية 

امل�صروع  ر�صالة  وترتكز  واالإب��داع  املرح  للطالب يف جو من  وال�صخ�صية 
على االرتقاء مب�صتوى االأن�صطة ال�صيفية وفقا الأعلى م�صتويات اجلودة 
الطالب  احتياجات  تلبية  على  تعمل  موؤهلة  �صيفية  مب��راك��ز  واالأداء 
برامج  خ��الل  من  فراغهم  اأوق��ات  و�صغل  ومواهبهم  مهاراتهم  و�صقل 
وبيئة  موؤهل  عمل  فريق  اإ���ص��راف  حتت  لها  وخمطط  مقننة  واأن�صطة 
تربوية ترفيهية حمفزة واآمنة و مب�صاركة موؤ�ص�صات تربوية وجمتمعية 

فاعلة.
اأن  اأبوظبي للتعليم  واأكد نا�صر خمي�س رئي�س ق�صم االأن�صطة مبجل�س 
الطالب  اإك�صاب  هي  العامة  االأه���داف  من  جمموعة  يت�صمن  امل�صروع 
معارف ومهارات علمية وثقافية واجتماعية وريا�صية ومهنية وتراثية 
واإكت�صاف مواهب الطالب و�صقلها وتدعيم خرباتهم وتنمية  متنوعة 

•• اأبوظبي-وام: 

م�صروع  يف  واملقيمني  امل��واط��ن��ني  الطبة  ت�صجيل  عمليات  ام�����س  ب���داأت 
فعالياته  وتنطلق  للتعليم  اأبوظبي  جمل�س  ينظمه  الذي  مميز  �صيفنا 
فى التا�صع والع�صرين من يونيو اجلاري وي�صتمر حتى ال�صابع ع�صر من 

يوليو املقبل يف 79 مركزا باأبوظبي والعني والغربية.
وقال حممد �صامل الظاهري املدير التنفيذي لقطاع العمليات املدر�صية 
مبجل�س اأبوظبي للتعليم اإن املجل�س يويل هذا امل�صروع اأهمية كربى اإذ 
الذي  الرائدة  الال�صفية  االأن�صطة  يعترب �صيفنا مميز من م�صروعات 
انطلق يف 2001 بتوجيهات من �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة وحقق �صمعة جمتمعية 

جامعة االإمارات تطلق الدورة الثالثة من جائزة النوى االإعالمية 
•• العني-وام:

اأطلق ق�صم االت�صال اجلماهريي بكلية العلوم االإن�صانية 
من  الثالثة  ال����دورة  االإم�����ارات  بجامعة  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
لدول  التعاون  االإعالمية لطلبة جمل�س  النوى  جائزة 
اخلليج العربية وذلك حتت رعاية معايل ال�صيخ حمدان 
والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن 
العلمي الرئي�س االأعلى جلامعة االإم��ارات. جاء اإطالق 
ام�س  عقد  �صحفي  موؤمتر  خ��الل  االإعالمية  اجل��ائ��زة 
مدير  النعيمي  را���ص��د  ع��ل��ي  ال��دك��ت��ور  ���ص��ع��ادة  بح�صور 
جامعة االإمارات واالأ�صتاذ الدكتور �صيف القايدي عميد 
عائ�صة  والدكتورة  واالجتماعية  االإن�صانية  العلوم  كلية 
النعيمي رئي�س ق�صم االت�صال اجلماهريي . ياأتي اإطالق 
الن�صخة الثالثة من اجلائزة بعد جناح الن�صختني االأوىل 
فيها.  امل�صاركني  الطلبة  اإق��ب��ال  ن�صبة  وزي���ادة  والثانية 
املوؤمتر  خ��الل  كلمته  يف  اجلامعة  مدير  �صعادة  وتوجه 
ال�صحفي بال�صكر اإىل معايل ال�صيخ حمدان بن مبارك 
ومتابعته  اجل��ائ��زة  ل��ه��ذه  ال��ك��رمي��ة  لرعايته  نهيان  اآل 
املبا�صرة لها وتقدميه كاآفة اأ�صكال الدعم للجنة املنظمة 
للجائزة وهذا يدل على اهتمام معاليه باحت�صان املواهب 
االإع���الم���ي���ة ال��ط��الب��ي��ة ل��ي�����س ع��ل��ى م�����ص��ت��وى اجلامعة 
جمل�س  طلبة  م�صتوى  على  واإمن���ا  وح�صب  ال��دول��ة  اأو 
ومن  الطلبة  وي�صرتك  ال���روؤى  تتكامل  حيث  التعاون 
م�صرتك.  وت��راث  بثقافة  ومواهبهم  اإبداعاتهم  خ��الل 
وب��ني م��دي��ر اجل��ام��ع��ة اأن اجل��ائ��زة ل��ه��ذا امل��و���ص��م حتمل 

�صعار اإع��الم واع��د ملجتمع ال��ري��ادة االأم��ر ال��ذي يحمل 
دالالت وا�صحة اأن ما ترمي اإليه اجلائزة هو احل�صول 
واملجتمع  بالطلبة  ت��رت��ق��ي  االأع���م���ال  م��ن  ن��وع��ي��ة  ع��ل��ى 
واأ�صاف مدير  وال��ري��ادة.  واالإب��داع  التفرد  اإىل م�صتوى 
اأهمية  م�صامينها  يف  حتمل  اجلائزة  ه��ذه  اأن  اجلامعة 
بحد  وه��ذا  الطالبي  املجتمع  اإىل  موجهه  فهي  كبرية 
ي�صتوجب منهم تقدمي  ذات��ه يفر�س عليهم حتد كبري 
قيمة اإعالمية راقية لذلك فهناك جمل�س ي�صرف على 
ذات  وثقافية  اإعالمية  �صخ�صيات  من  موؤلف  اجل��ائ��زة 
ح�صور وب�صمة وا�صحة يف املجتمع باالإ�صافة اإىل جلنة 
امل�صاركة.  االعمال  لتقييم  ومهنية  متخ�ص�صة  حتكيم 
اإن اجلائزة  من جهتها قالت الدكتورة عائ�صة النعيمي 
ل��دى طلبة  واالب��ت��ك��ار  االب����داع  قيم  تعزيز  اإىل  ت��ه��دف 
بالطلبة  االحتفاء  اإىل  باالإ�صافة  باالإ�صافة  اجلامعات 
املبدعني واملوهوبني واالهتمام باملواهب ال�صابة ودعمها 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  الطلبة  ب��ني  املهني  التناف�س  قيم  وتعزيز 
االإعالمي.  العمل  ويقدر  يعتز  اإع��الم��ي  جيل  تاأ�صي�س 
و�صائل  ج��م��ي��ع  كلمتها  يف  ال��ن��ع��ي��م��ي  ال��دك��ت��ورة  ودع����ت 
اإىل دعم وم�صاندة واإجناح  املحلية واخلليجية  االإع��الم 
مبا�صر  وب�صكل  معنيون  فهم  الطالبية  اجل��ائ��زة  ه��ذه 
وم�صاندتها  ال��ط��ل��ب��ة  م��واه��ب  ل��دع��م  اإع����الم  ك��و���ص��ائ��ل 
اجلماهريي  االت�صال  ق�صم  رئي�س  وبينت  واحت�صانها. 
فئاتها  م��ن  و���ص��ع��ت  اجل��ائ��زة  م��ن  ال��ث��ال��ث��ة  الن�صخة  اأن 
لت�صم فئة االعالم االجتماعي وفئة االفالم والت�صوير 

ال�صوئي واالعالن والت�صميم واملقال ال�صحفي.

نوال خالد

بح�سور رئي�س دائرة الطريان املدين

التكنولوجيا التطبيقية والثانويات الفنية حتتفالن بتخريج 211 مواطنًا يف راأ�ض اخليمة 
�صامل القا�صمي: خليفة يقود الدولة نحو نه�صة تعليمية تتوافق مع متطلبات النمو ال�صناعي العاملي

 اخلريجون ي�صاهمون يف توطني القطاع ال�صناعي باعتباره اأ�صا�ض التنمية ال�صاملة بالدولة
ال�صام�صي: نعمل لتمكني الطلبة من كافة الفر�ض التي توفرها الدولة يف املجاالت الهند�صية والتكنولوجية

���ص��امل بن  ال�صيخ  امل��ه��ن��د���س  اأك���د   
�صلطان بن �صقر القا�صمي رئي�س 
امل���دين يف راأ�س  ال���ط���ريان  دائ����رة 
الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  اأن  اخل��ي��م��ة، 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  يف  ممثلة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
واأ�صحاب  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
والفريق  االم���ارات،  حكام  ال�صمو 
زايد  ال�صيخ حممد بن  اأول �صمو 
اآل نهيان ويل عهد ابوظبي نائب 
امل�صلحة،  للقوات  االأع��ل��ى  القائد 
تقود الدولة نحو نه�صة تعليمية 
عالية  ن���وع���ي���ة  وذات  م��ت��ق��دم��ة 
اجل���ودة م��ن امل��خ��رج��ات الوطنية 
القادرة على التوافق مع متطلبات 
واالقت�صادي  ال�����ص��ن��اع��ي  ال��ن��م��و 
االم����ارات  تعي�صه  ال����ذي  ال��ع��امل��ي 
اأن  اىل  وم�صتقباًل، م�صرياً  حالياً 
التكنولوجيا  ث��ان��وي��ات  خريجي 
الفنية،  وال��ث��ان��وي��ات  التطبيقية 
الوطنية  املخرجات  هذه  ميثلون 
ال�صباب  خ�����رية  م����ن  ت���ع���د  ال���ت���ي 
االم���ارات���ي ال��واع��د وال��ق��ادر على 
والقيادة  الوطن  طموحات  تلبية 

الر�صيدة يف اأبناء الدولة.
ال�����ص��ي��خ �صامل  امل��ه��ن��د���س   وك�����ان 
القا�صمي  �صقر  ب��ن  �صلطان  ب��ن 
امل�صرتك  اإالإح����ت����ف����ال  ���ص��ه��د  ق���د 
التكنولوجيا  معهد  اأقامه  ال��ذي 
اأبوظبي  وم��ع��ه��د  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، 
املهني،  وال�����ت�����دري�����ب  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
مواطناً   211 تخريج  مبنا�صبة 

ال�صام�صي  اللطيف  عبد  الدكتور 
ت�صريف املهند�س ال�صيخ �صامل بن 
لهذا  القا�صمي  �صقر  بن  �صلطان 
ح�صور  على  وحر�صه  االحتفال، 
تخريج 211 مواطناً من طالب 
التكنولوجيا التطبيقية والثانوية 
الفنية الذين ح�صلوا على تعليم 
يتوافق  وم���ت���ط���ور  م��ت��خ�����ص�����س 
م��ع ك���ربى امل��وؤ���ص�����ص��ات ال��ع��امل��ي��ة ، 
االمارات  وفتيات  �صباب  وليكون 
اال�صتفادة من كافة  قادرين على 
ال��ت��ي توفرها  امل��ت��م��ي��زة  ال��ف��ر���س 
الدولة لهم يف املجاالت الهند�صية 
وغريها  والفنية،  والتكنولوجية 
التي  التقنية  التخ�ص�صات  م��ن 
ترتبط بعمليات البناء والتطوير 
ال�����ص��ن��اع��ي واالق���ت�������ص���ادي، حيث 
التكنولوجيا  ث����ان����وي����ات  ت���ع���د 
الفنية،  وال��ث��ان��وي��ات  التطبيقية 
الوطنية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  ط��ل��ي��ع��ة  يف 
لتخريج  تعمل  ال��ت��ي  الرئي�صية 
كافة  يف  امل��ت��خ�����ص�����ص��ة  ال�����ك�����وادر 
بعمليات  املرتبطة  التخ�ص�صات 
الدولة  تعي�صها  ال��ت��ي  ال��ن��ه�����ص��ة 

حالياً وم�صتقباًل.
اللطيف  ع��ب��د  ال���دك���ت���ور  ول���ف���ت 
يعمل  امل��ع��ه��د  اأن  اىل  ال�صام�صي 
املوؤ�ص�صات  ك��اف��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
وال�صركاء  املتخ�ص�صة  ال�صناعية 
ي�صمن  مب����ا  اال����ص���رتات���ي���ج���ي���ني 
اإ���ص��ت��م��رار ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ط��وي��ر يف 
ي�صمن  ومب��ا  التعليمية  العملية 

" ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  خل����ري����ج����ي 
الفنية  الثانويات  التطبيقية"و 
م�صتوياتهم  يف  والتطور  التميز 
العلمي  امل�����ص��ت��وى  يعك�س  ومب���ا   ،
للمناهج  ال������راق������ي  وال����ع����م����ل����ي 
م���وؤك���داً   ، ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  واالدوات 
على اأن هذا التميز ياأتي كنتيجة 
اأول  الفريق  لتوجيهات  مبا�صرة 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  �صمو 
اب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
امل�صلحة،  للقوات  االأع��ل��ى  القائد 
ال��دائ��م لتطوير  العمل  اأج��ل  من 
اأرق���ى  وف���ق  التعليمية  ال��ع��م��ل��ي��ة 
التعليمية  وال���و����ص���ائ���ل  ال��ن��ظ��م 
وال���ت���ق���ن���ي���ة ال���ع���امل���ي���ة امل���ت���ط���ورة 
دائ��م��اً، وه��و االم��ر ال��ذي ي�صمن 
�صناعة  يف  املنظومة  ه��ذه  جن��اح 
املتخ�ص�صة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ك��ف��اءات 
الهند�صية  امل��ج��االت  خمتلف  يف 

والتكنولوجية.
وك����ان االح��ت��ف��ال ق���د ب����داأ بكلمة 
للدكتور عادل العامري مدير عام 
معهد اأبوظبي للتعليم والتدريب 
االحتفال  "اإنَّ  فيها  ق��ال  املهني 
بتخريج الدفعة اجلديدة، ما هو 
َا  ملمِ  ، َح��يٌّ اال ر�صالة حب،و جَت�صيٌد 
همِ جميًعا، من عميقمِ الوالء،  َن�صُعُر بمِ
االنتماء،  و�صدقمِ  الوفاء،  وواجبمِ 
خري  ول��ق��ائ��دن��ا  الفتية،  لدولتنا 
خلف خلري �صلف �صاحب ال�صمو 
نهيان   اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ خليفة 
االم����ارات  وك���لُّ  االإم������ارات،  فكلُّنا 

كلَّ  جون  يتخرنّ فطالَبنا  خليفة، 
الكبري،  ال�������ص���رح  ه����ذا  م���ن  ع�����اٍم 
هم جتديَد  وهم يحملون يف اأنف�صمِ
العطاءمِ  وح�����بَّ  ل��ل��ق��ائ��د،  ال��ع��ه��دمِ 
، ك��ي��ف ال وق���د وج���َد كلُّ  ل��ل��وط��نمِ
؛  واحٍد منهم من قيادتهمِ الر�صيدةمِ
الرعايَة االأبويَة الكرمية، واالأمَن 
كلِّ  يف  واال�����ص����ت����ق����راَر،  واالأم���������اَن 
جوانبمِ احلياة، ولت�صل االمارات 
اىل اأكر دول العامل �صعادة واأمن 
واأمان ورفاهية، مما يجعل �صباب 
وفتيات االم��ارات حري�صون على 
هم،  لقائدمِ ��ه��م  والئمِ ع��ن  التعبري 
هم، وعن حر�سمِ  وعن حبِّهم لبلدمِ
َي  َيْرومِ اأْن  على  منهم؛  واح��ٍد  ك��لِّ 
ابت�صامَة  ودم���ه  ��ه  وع��رقمِ ه  ب��ج��ه��دمِ
��َظ على  ُي��ح��افمِ ال��وط��ن، واأن  ه��ذا 
يكون  واأن  ومكت�صباته  ه  منجزاتمِ
املتفاعلني  امل��واط��ن��ني  اأوائ����ل  م��ن 

مع قانون اخلدمة الوطنية.
العامري  ع��ادل  الدكتور  واختتم 
الثانويات  اأن  على  م��وؤك��داً  كلمته 
اأبوظبي  مل��ع��ه��د  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ف��ن��ي��ة 
متلك  املهني  والتدريب  للتعليم 
اإ����ص���رتات���ي���ج���ي���ة م����ت����ط����ورة من 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ت��ق��ن��ي وال��ف��ن��ي الذي 
اإ�صرتاتيجيات  اأح������دث  ي���واك���ب 
الدول  ك��ربى  يف  الفني  التعليم 
الكتقدمة يف هذا القطاع احليوي 
والهام، معرباً عن فخره بجميع 
اخل��ري��ج��ني وث��ق��ة امل�����ص��وؤول��ني يف 
التي  والعملية  العلمية  قدراتهم 

العمل  الكثري يف قطاع  �صت�صيف 
واالنتاج بالدولة.   

فيما اأعرب اخلريجون يف كلمتهم 
ع���ن ت��ق��دي��ره��م  ال��ك��ام��ل جلهود 
القيادة الر�صيدة التي قدمت لهم 
الكثري والكثري يف �صبيل متكينهم 
اأرقى  ال��درا���ص��ي وف��ق  التميز  م��ن 
امل��ع��اي��ري  وال��ن��ظ��م ال��ع��امل��ي��ة، مما 
وحر�صهم  ف��خ��ره��م  م���ن  ي���زي���د 
ع���ل���ى ح����ب ال����وط����ن وال����ق����ائ����د ، 
�صيتخذون  ان��ه��م  ع��ل��ى  م��وؤك��دي��ن 
ملوا�صلة  قوياً  ا�صا�صا  در�صوه  مما 
تفوقهم يف حياتهم اجلامعية من 
القيادة  ط��م��وح��ات  حتقيق  اأج���ل 
ال����ر�����ص����ي����دة ف���ي���ه���م ،م������ن خ���الل 
م��وا���ص��ل��ة اجل��ه��د وال���درا����ص���ة يف 
ليكونوا  املتخ�ص�صة  اجل��ام��ع��ات 
املتخ�ص�صة  ال��وط��ن��ي��ة  ال����ك����وادر 
النمو  م��ت��ط��ل��ب��ات  ت���ل���ب���ي  ال����ت����ي 
قام  كما   . الدولة  يف  االقت�صادي 
ب������اداء ق�صم  ج��م��ي��ع اخل���ري���ج���ني 
العهد والوالء، الذي جددوا  فيه 
لقائدهم  التام وطاعتهم  والئهم 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 
االحتفال  .ويف ختام  اهلل   حفظة 
ق���ام امل��ه��ن��د���س ال�����ص��ي��خ ���ص��امل بن 
�صلطان القا�صمي يرافقه الدكتور 
عبد اللطيف ال�صام�صي والدكتور 
االوائل  بتكرمي  ال��ع��ام��ري  ع���ادل 
للخريجني،  ال�����ص��ه��ادات  وت�صليم 
و����ص���ط ف���رح���ة ك���ب���رية م����ن اأب�����اء 

واأمهات اخلريجني.

مي��ث��ل��ون ال���دف���ع���ة ال�����ص��اب��ع��ة من 
التطبيقية  التكنولوجيا  ثانوية 
فرع راأ�س اخليمة، وت�صمل 125 
من  االأوىل  وال���دف���ع���ة  ط���ال���ب���اً، 
الثانوية الفنية فرع راأ�س اخليمة، 
ميثلون  ط��ال��ب��اً،   86 ت�صم  ال��ت��ي 
االإماراتية  ال����ك����وادر  م���ن  ن��خ��ب��ة 
الهند�صية  العلوم  يف  املتخ�ص�صة 
وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا واحل����ا�����ص����وب 
التخ�ص�صات  م������ن  وغ������ريه������ا 
،وذلك  املتطورة  والفنية  التقنية 
ال��دف��ع��ة اجل���دي���دة التي   ���ص��م��ن 
ت�صم 1420 طالباً مواطناً  من 
اإم����ارات  امل��ع��ه��دي��ن مبختلف  ك��ال 
يف  االحتفال  اأقيم  حيث  ال��دول��ة، 
التطبيقية  التكنولوجيا  ثانوية 
الدكتور  بح�صور  اخليمة،  براأ�س 
عبد اللطيف ال�صام�صي مدير عام 
التطبيقية،  التكنولوجيا  معهد 
مدير  العامري  ع��ادل  وال��دك��ت��ور 

للتعليم  اأب���وظ���ب���ي  م��ع��ه��د  ع�����ام 
اأح���م���د  امل����ه����ن����ي، و  وال�����ت�����دري�����ب 
عبداهلل املال مدير قطاع ال�صوؤون 
من  ونخبة  املعهد   يف  الطالبية 
امل�����ص��وؤول��ني وج��م��ه��ور ك��ب��ري من 

اأولياء امور الطلبة اخلريجني.
اأعرب املهند�س  وخالل االحتفال 
ال�����ص��ي��خ ����ص���امل ب����ن ���ص��ل��ط��ان بن 
�صقر القا�صمي عن �صعادته بهذه 
الدفعة اجلديدة من اخلريجني 
يعك�صون  ال����ذي����ن  امل����واط����ن����ني، 
ال�������دور ال���وط���ن���ي ال���ك���ب���ري ال����ذي 
ي���ق���وم ب���ه جم��ل�����س اأم���ن���اء معهد 
التكنولوجيا التطبيقية وجمل�س 
للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  م��ع��ه��د  اأم���ن���اء 
�صبيل  يف  امل���ه���ن���ي،  وال����ت����دري����ب 
الوطنية  ال���ك���وادر  ه���ذه  ���ص��ن��اع��ة 
الدولة  لتمكني  الالزمة  الهامة 
من توطني القطاعات ال�صناعية 
االأ�صا�س  باعتبارها  واالقت�صادية 

البناء  عمليات  الإ�صتمرار  القوي 
ال�����ص��ام��ل��ة يف خمتلف  وال��ت��ن��م��ي��ة 
اإمارات الدولة، الفتاً اىل تقديره 
الذين  ب��اخل��ري��ج��ني  واإع�����ت�����زازه 
ملحمة  االحتفال  خ��الل  ق��دم��وا 
ف��ي��ه��ا حبهم  ج�������ص���دوا  ع��ظ��ي��م��ة 
ممثلة  الر�صيدة  للقيادة  الكبري 
يف  �صاحب ال�صمو رئي�س الدولة 
حفظة اهلل ،وتوجوا هذه امللحمة 
يف  متثلت  خ��ال��دة  وط��ن��ي��ة  بلفتة 
والعهد  ال��والء  ق�صم جتديد  اأداء 
كل  تقدم  التي  الر�صيدة  للقيادة 
ي��وم امل��زي��د م��ن العطاء م��ن اأجل 
االماراتية  ال��ن��ه�����ص��ة  ا���ص��ت��م��رار 
احلياة،  مناحي  كافة  يف  املتميزة 
وال���ت���اأك���ي���د ال����دائ����م ع���ل���ى  مدى 
ال��ت��الح��م ال���ت���ام ال��ق��ائ��م م���ا بني 
ال���ق���ي���ادة وال�����ص��ع��ب مل���ا ف��ي��ه خري 
واإ�����ص����ت����ق����رار ال�����وط�����ن و����ص���ع���ادة 
امل�������واط�������ن.  وم������ن ج���ه���ت���ه ثمن 
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الطاير: اإجناز 93  يف املائة من م�صروع ترام دبي 
وفقا  ي�صري  ال��ذي  امل�صروع  مكونات  خمتلف  يف  االإجن���از  ون�صب  واملحطات 
القادم.  نوفمرب  خالل  اإجن��ازه  املقرر  من  حيث  املعتمد  الزمني  للربنامج 
للبيئة  مبنى �صديق    11 يتاألف من  ال��ذي  ال��رتام  م��راآب  الطاير  وتفقد 
وتبلغ الطاقة اال�صتيعابية للمراآب  25  قطارا فيما ي�صم مركزا للتحكم 
االأب��واب واملكابح واملحركات  اأنظمة القطارات والتاأكد من �صالمة  بت�صغيل 
االأنظمة  وبقية  الهواء  �صالمة مكيفات  اإىل  اإ�صافة  يف كل قطار على حدة 
االإلكرتونية الفرعية املتطورة بجانب ور�س لتنفيذ اأعمال ال�صيانة وور�س 
حمطات  يف  العمل  �صري  على  واط��ل��ع  ال��ق��ط��ارات.  وتنظيف  لغ�صيل  خا�صة 
والكثافات  االأن�صطة  مناطق  على  م��وزع��ة  حمطة    11 وع��دده��ا   ال���رتام 
للمحطات  النهائية  الت�صطيبات  وعلى  الرتام  م�صار  امتداد  على  ال�صكانية 
مع  واملتوافقة  ال��رك��اب  حمطة  ملن�صة  االآل��ي��ة  ال��ب��واب��ات  تقنية  نظام  وعلى 
نظام فتح وغلق البوابات يف القطار حيث يعد هذا النظام االأول يف العامل 

•• دبي-وام:

لهيئة  التنفيذي  املدير  االإدارة  جمل�س  رئي�س  الطاير  مطر  �صعادة  اأعلن 
الطرق واملوا�صالت يف دبي اإجناز 93  يف املائة من االأعمال ال�صاملة مل�صروع 
ملوقع  امليدانية  زيارته  له مبنا�صبة  ت�صريح  الطاير يف  واأو�صح   . دبي  ت��رام 
امل�صاة..اأن ن�صبة االإجناز يف مراآب  امل�صروع �صملت املراآب واملحطات وج�صور 
�صيانة وتخزين عربات الرتام بلغت نحو 92  يف املائة ويتوقع االنتهاء من 
كل االأعمال يف امل��راآب خالل �صهر اأغ�صط�س القادم فيما بلغت ن�صبة اإجناز 
رافقه  التي  الزيارة  �صعادته خالل  وتفقد  املائة.  يف    91 ح��وايل  املحطات 
باالإنابة  القطارات  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  املدير  علي  اآل  يو�صف  اهلل  عبد  فيها 
وال�صركة  القطارات  موؤ�ص�صة  من  واملهند�صني  االإدارات  مديري  من  وع��دد 
املنفذة للم�صروع..�صري العمل يف خمتلف مواقع امل�صروع وحتديدا اجل�صور 

اأكرب قدر من عوامل الراحة وال�صالمة واالأم��ان للركاب ويحافظ  ويوفر 
التاأثريات  من  والعربات  للمحطات  الداخلية  للبيئة  التكييف  نظام  على 
وعددها  امل�صاة  ج�صور  يف  العمل  �صري  على  اطلع  كما  اخلارجية.  املناخية 
اأربعة ج�صور روعي يف ت�صميمها اأن تكون مغطاة ومكيفة اإ�صافة اىل توفري 
م�صاعد كهربائية و�صالمل كما روعي يف تنفيذها ان�صجام الطابع املعماري 
للج�صور مع جمالية �صكل عربات وحمطات ترام دبي والت�صميم العمراين 
من  ع��ايل  م�صتوى  حتقيق  م��راع��اة  بجانب  املنطقة  يف  ال�صكنية  للوحدات 
امل�صاعد كهربائية وتنفيذ طرق  للم�صتخدمني عن طريق تركيب  الراحة 
منحدرة تلبي متطلبات فئة ذوي االإعاقة وكبار ال�صن. واطلع �صعادة رئي�س 
جمل�س االإدارة واملدير التنفيذي على �صري العمل يف اأعمال الطرق املحيطة 
مب�صروع الرتام ومعابر امل�صاة وال�صياج الفا�صل بني الرتام وامل�صاة على طول 
امل�صار. ووجه الطاير بت�صريع وترية العمل الإجناز امل�صروع يف الوقت املحدد 

بني  التداخل  اإدارة  املرورية وحتديدا  ال�صالمة  باإيالء جانب  وجه  كما  له 
عن�صر  لتوفري  كبريا  اهتماما  ال��رتام  وحركة  للمركبات  املرورية  احلركة 
الرتام  حركة  اأو  امل�صاة  من  ك��ان  �صواء  لطريق  م�صتخدمي  جلميع  االأم��ان 

واملركبات. 

وداعا للدورة الورقية والإجراءات النمطية

اإطالق البوابة االإلكرتونية بتعاون الرتبية ودبي لالإعالم لتوفري الكتب املدر�صية لـ 450 مدر�صة خا�صة 
•• دبي – الفجر

للكتب  تفاعلية  اإلكرتونية  بوابة  اأم�س  والتعليم،  الرتبية  وزارة  اأطلقت 
 450 والبالغ عددها نحو  بالدولة  للمدار�س اخلا�صة  املعتمدة  واملقررات 
التعليم  قطاع  وك��ذا   ، والطالب  االم��ر  ويل  على  تي�صرياً  وذل��ك   ، مدر�صة 
اخلا�س بكافة مدار�صه يف حتديد احتياجاته ال�صنوية من الكتب الدرا�صية، 
واحل�صول على ما يلزمه منها، وفقاً لل�صوابط املعمول بها يف �صاأن طباعة 

الكتب واملواعيد املقررة لتوريدها من املطابع اإىل املدار�س .
جاء ذلك خالل موؤمتر �صحفي مو�صع نظمته الوزارة �صباح اأم�س يف ديوانها 
بدبي، بح�صور �صعادة مروان ال�صوالح وكيل وزارة الرتبية والتعليم، و�صعادة 
خولة املعال الوكيل امل�صاعد لقطاع ال�صيا�صات التعليمية، وفي�صل بن حيدر 
املدير التنفيذي لقطاع الطباعة و الن�صر يف موؤ�ص�صة دبي لالإعالم، وعدد 

من م�صوؤويل الوزارة وموؤ�ص�صة دبي لالإعالم .
ووفقاً ملا توفره البوابة من خدمات، فقد اأ�صبح مبقدور املدار�س اخلا�صة، 
تقدمي طلبات ال�صراء وا�صتالم الفواتري، واإجراء جميع املعامالت املتعلقة 
بتوفري الكتب املدر�صية، يف وقت قيا�صي. كما ميكنها االإطالع على جميع 

اإىل  املنا�صب،  الوقت  يف  املطلوبة  ال�صروط  وا�صتيفاء  االحتياجات  لتعديل 
مدر�صة،  لكل  املقدرة  املالية  التكلفة  ل�صداد  متعددة  و�صائل  توفري  جانب 
وذلك عن طريق ح�صابات واأكواد رمزية خا�صة ) Password (، ومن 
ثم التخل�س من الدورة امل�صتندية والورقية، وجميع االإج��راءات النمطية 
ال��وزارة حري�صة على تهيئة كل  اإن  الرتبية  �صعادة وكيل  . وقال  واملاألوفة 
ال�صبل التي متكن التعليم اخلا�س من اأداء دوره، يف تقدمي خدمات عالية 
الطالب  م�صلحة  ويف  احل��ي��وي،  القطاع  ه��ذا  م�صلحة  يف  ت�صب  اجل���ودة، 
القائم بني وزارة  الوثيق  التعاون  اآن واح��د، فيما ثمن  واأول��ي��اء االأم��ور يف 
الرتبية وموؤ�ص�صة دبي لالإعالم، كما اأ�صاد بالدعم الالحمدود الذي قدمته 
قال  . من جانبه  البوابة  التحديد، الإط��الق  ( على وج��ه  ) م�صار  مطبعة 
موؤ�ص�صة  يف  الن�صر  و  الطباعة  لقطاع  التنفيذي  املدير  حيدر  بن  في�صل 
البوابة االإلكرتونية تعد قفزة لالأمام يف جمال تطوير  اإن  دبي لالإعالم، 
هذا  لتطوير  بداية  و�صتكون  اخلا�صة،  للمدار�س  الكتب  طلبات  لوج�صتية 
القطاع، بحيث ينتج عنه توفري كل وقت �صائع يف تقدمي الطلبات ب�صكل 
التدري�س يف  العلم و قطاع  الرئي�س هو خدمة  باأن الهدف  واأك��د  تقليدي. 

دولة االإمارات العربية املتحدة.

املعلومات والبيانات اخلا�صة بالكتب واأ�صعارها والكميات املتوفرة منها، مبا 
يدعم متخذ القرار يف املدار�س اخلا�صة، اإ�صافة اإىل توفري املعلومات نف�صها 

الأولياء االأمور والطلبة واملعلمني.
البوابة،  م�صروع  اإن  الرتبية  وزارة  وكيل  ال�صوالح  م���روان  �صعادة  وق��ال 
ي��اأت��ي �صمن ت��وج��ه��ات ال�����وزارة وج��ه��وده��ا امل��ت��وا���ص��ل��ة ل��الرت��ق��اء مب�صتوى 
ما  اإىل  الف��ت��اً  ال��ذك��ي��ة،  وال��و���ص��ائ��ل  احلديثة  بالتقنيات  وربطها  خدماتها 

�صاأن  والتعليم يف  الرتبية  وزي��ر  القطامي  عليه معايل حميد حممد  اأك��د 
بو�صفه  اخلا�س  التعليم  قطاع  لت�صمل  النوعية،  اخلدمات  نطاق  تو�صيع 
 ، البوابة  اأن  اإىل  ال�صوالح  واأ�صار   . احلكومي  للتعليم  ا�صرتاتيجياً  �صريكاً 
تعد متجراً اإلكرتونياً مفتوحاً، ا�صتند يف اأ�صا�صه اإىل حزمة من التطبيقات 
الذكية املطورة، التي تكفل حتقيق االن�صيابية يف حتديد احتياجات املدار�س 
من الكتب، وتوريدها ب�صكل مبا�صر، ف�صاًل عن املرونة التي توفرها البوابة 

اللجنة املنظمة تعلن عن اإطالق فعاليات رم�سان عجمان يف دورته الثامنة

جائزة القراآن الكرمي ت�صم 370 مت�صابقا ومت�صابقة منهم 115 من املواطنني

تليفزيون عجمان وراديو الرابعة ي�ستقبالن رم�سان بخريطة برامج جديدة

عمر االأمني : براجمنا تعك�ض �صورة ذهنية طيبة لدى اجلمهور

وعن برنامج اأدم وحواء اأفاد االأمني 
باأن مدته خم�صة ع�صر دقيقة على 
ويقدمه  ال���ك���رمي  ال�����ص��ه��ر  م�����دار 
ا�صتاري  ال��دك��ت��ور مم���دوح خم��ت��ار 
ع��ل��م ال��ن��ف�����س واالإج���ت���م���اع وت����دور 
فكرته ح��ول ك��ل م��ا ه��و ج��دي��د يف 
ع���الج���ات ال�����ص��ح��ة ال��ن��ف�����ص��ي��ة عن 
ط��ري��ق احل����وار امل�����ص��رتك ب��ني اأدم 
وحواء للوقوف على حل امل�صكالت 
جمتمعاتنا  يف  واملكررة  الروتينية 

•• عجمان : اأ�صامة عبد املق�صود

ت��ل��ي��ف��زي��ون ع��ج��م��ان دورا  ي��ل��ع��ب 
هاما يف تثقيف املجتمع من خالل 
والتليفزيونية  االإذاع��ي��ة  ب��راجم��ه 
فائقة  ب���ع���ن���اي���ة  اخ�����ت�����ريت  ال����ت����ى 
وعلمية  اخ��الق��ي��ة  معايري  وحت��ت 
الرابعة  قناة  انطالق  ر�صخت منذ 
داخل  وا�صع  على قطاع  وانت�صارها 
فتليفزيون  وخ���ارج���ه���ا،  ال����دول����ة 
عجمان باإذاعة الرابعة �صكال جزءا 
خمتلفا وم�صمونا حتكمه القواعد 
االإن�صانية والعادات والتقاليد التى 
تر�صخ يف نفو�س اجلمهور العري�س 
االنتماء  م��ف��اه��ي��م  وامل�������ص���ت���ه���دف 
والتوا�صل مع املجتمع بروح عالية، 
تبث  التى  الربامج اجلديدة  حول 
التليفزيون  ���ص��ا���ص��ة  خ����الل  م���ن 
كان  املتميزة  االإذاع���ة  وميكروفون 
ل��ل��ف��ج��ر ح�����وارا م���ع ع��م��ر االأم����ني 
امل�صت�صار االإعالمي مدير الربامج 
الرامج  خ��ري��ط��ة  ع���ن  ل��ي��ح��دث��ن��ا 

خالل �صهر رم�صان الكرمي. 
اأكد عمر االأمني امل�صت�صار االإعالمي 
م��دي��ر ب��رام��ج ت��ل��ي��ف��زي��ون عجمان 
والتليفزيون  االإذاع���������ة  دور  اأن 
ينح�صر يف عر�س برامج تثقيفية 
ت��ه��م اجل��م��ه��ور م��ع م��راع��اة الفئة 
ال��ع��م��ري��ة امل�����ص��ت��ه��دف��ة م���ن حزمة 
ال����ربام����ج خ���ا����ص���ة ال���ت���ى ت������زاع يف 
الروحانية  بخ�صو�صيته  رم�صان 
عليها  املتعارف  وتقو�صه  وبعاداته 
يف ال��ب��ل��دان االإ���ص��الم��ي��ة ك��اف��ة، مع 
بث الربامج امل�صتمرة مثل برنامج 

ال���راب���ع���ة وال���ن���ا����س ���ص��اح��ب اأك���رب 
م�صاهدة وتوا�صل من خالل اخلط 
املبا�صر الهتمامه بهموم اجلمهور 
ال��ت��ى يتعر�س  امل�����ص��ك��الت  وع��ر���س 
لها اأبناء االإمارات واملقيمني وحلها 

بالتوا�صل مع امل�صئولني.
الربامج  اأن  االأم�����ني  ع��م��ر  اأ����ص���ار 
يحر�س  ال�����ت�����ى  ال����رم���������ص����ان����ي����ة 
ال��ت��ل��ي��ف��زي��ون ع��ل��ى ت��ق��دمي��ه��ا هذا 
اجلميل  ت���راث���ن���ا  ب���رن���ام���ج  ال����ع����ام 
على  وي�صنف  تقريبا  �صاعة  مدته 
ويقدمه  امل�صابقات  برامج  من  اأن��ه 
ركان  وجا�صم  �صامل  خليفة  غريب 
ال��ربن��ام��ج على  ف��ك��رة  تعتمد  ك��م��ا 
وقد  االإم��ارات��ي  بالرتاث  التعريف 
ا���ص��ت��دي��و خم�����ص��و���س لهذا  اأع�����د 
���ص��وق قدمية  �صكل  ع��ل��ى  ال��غ��ر���س 
لبيع احلطب  يحتوي على حم��ال 
احلياة  وم�����ص��ت��ل��زم��ات  واحل����ب����ال 
اليومية من مالب�س وغريها من 
وقد  ال�صابق  يف  املجتمع  م��ف��ردات 
اه��ت��م ال��ت��ل��ي��ف��زي��ون ب���ه ه���ذا العام 
عالية يف  ن�صبة م�صاهدة  لتحقيقه 

ال�صنوات املا�صية.
برنامج  اأن  االأم����ني  ع��م��ر  واو���ص��ح 
ثالثني  يف  ي��ق��ع  ت�صحوا  ���ص��وم��وا 
دقيقة  ع�صر  خم�صة  م��دت��ه  حلقة 
العزيز  ع���ب���د  ال����دك����ت����ور  ي���ق���دم���ه 
ال�صحة  اخ�������ص���ائ���ي  ال����ر�����ص����داوي 
الربنامج  ه��ذا  وتخ�ص�س  العامة 
يف عر�س االأمرا�س املختلفة التى 
التحدث  م��ن  البع�س  يخجل  ق��د 
�صحة  على  موؤثرة  انها  رغم  عنها 

الفرد ومن حوله.

•• عجمان ـ الفجر 

برعاية كرمية من �صاحب ال�صمو 
النعيمي  را���ص��د  ب��ن  حميد  ال�صيخ 
حاكم  االأع�����ل�����ى  امل���ج���ل�������س  ع�������ص���و 
عجمان، و متابعة حثيثة من �صمو 
النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�صيخ 
املجل�س  رئي�س  عجمان  عهد  ويل 
املنظمة  اللجنة  عقدت  التنفيذي، 
عجمان...  رم�������ص���ان  ل��ف��ع��ال��ي��ات 
الثامنة  دورت��ه��ا  يف  واإمي���ان  تقوى 
م���وؤمت���را �صحفيا  اجل�����اري  ل��ل��ع��ام 
�صباح اأم�س بفندق �صراي عجمان، 
فعاليات  اط������الق  ع����ن  ل����الع����الن 
واإميان  عجمان...تقوى  رم�صان 
امتداد  ع��ل��ى  ال��ث��ام��ن��ة  دورت���ه���ا  يف 
�صهدت  وال���ت���ي  ال��ف�����ص��ي��ل  ال�����ص��ه��ر 
و حافظت  ���ص��اب��ق��ات��ه��ا  ع���ن  ت��غ��ريا 
اأع��������داد  يف ن���ف�������س ال�����وق�����ت ع����ل����ى 
ال���ربام���ج امل��ن��ف��ذة وامل��ت��ن��وع��ة من 
ال��دي��ن��ي والثقايف  امل�����ص��م��ون  ح��ي��ث 
الرامي  واالإن�����ص��اين  واالج��ت��م��اع��ي 
اإىل تعزيز اأوا�صر التكافل االأ�صري 

الويل  عبد  ال�صيخ  ف�صيلة  كاالأتي 
فار�س  ال�صيخ  ف�صيلة  االأرك�����اين، 
عباد، ف�صيلة ال�صيخ الدكتور �صعد 
الغامدي، وف�صيلة ال�صيخ احت�صام 
ال�����ص��ي��خ �صالح  وف�����ص��ي��ل��ة  ب���ي���ك، 
بوخاطر، وف�صيلة ال�صيخ الدكتور 
ادري�س اأبكر، كما �صيتخللها خواطر 
امي��ان��ي��ة وب��ع�����س امل�������ص���ارك���ات من 
باالإ�صافة  الكرمي،  القراآن  حفظة 
اخلريية  اجلمعيات  م�صاركة  اإىل 
التربعات،  جلمع  امل�صجد  باحة  يف 
ل��ي��ع��م��ل��وا على  ف����ردا   30 وت���ط���وع 
خ��دم��ة امل�����ص��ل��ني ل��ت��ن��ظ��ي��م خدمة 

املواقف وتقدمي مياه ال�صرب.

فعاليات جمتمعية
�صت�صهد  اأن فعالية و�صال  يف حني 
اإن�صانية  م��ي��دان��ي��ة  زي����ارات  اإق��ام��ة 
ال�صيخ  مب�����ص��ت�����ص��ف��ى  ل��ل��م��ر���ص��ى. 
تغفل  ك��م��ا مل  ب��ع��ج��م��ان،  خ��ل��ي��ف��ة 
الفعالية عن كبار ال�صن من خالل 
التي  اجل��م��ي��ل  رد  ف��ع��ال��ي��ة  اإق���ام���ة 
واإقامة  وتكرميهم  بامل�صنني  تعنى 

وكذلك  ال���ف���ع���ال���ي���ة،  م���وق���ع  ع���ل���ى 
االن�صتغرام  على  م�صابقة  �صتنظم 
من خالل التوجه ب�صوؤال اأ�صبوعي 
حول  يتمحور  ال�صهر  امتداد  على 
روؤية عجمان 2021 ور�صدت لها 

اللجنة جوائز نقدية قيمة.

املجال�س الرم�سانية
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  خ�����ص�����ص��ت  ك��م��ا 
املجال�س  الإق�����ام�����ة  ه����ام����ا  ح����ي����زا 
ال��رم�����ص��ان��ي��ة امل��ت��ن��وع��ة م���ن حيث 
وذات عالقة  واالأه���داف،  امل�صمون 
�صيتم  وكذلك  املجتمع،  اأف���راد  مع 
لكرة  ري���ا����ص���ي���ة  ب���ط���ول���ة  ت��ن��ظ��ي��م 
ال��ق��دم ل��ل�����ص��االت، واإق��ام��ة بطولة 
املالعب  يف  عمار  بن  را�صد  ال�صيخ 
 ، فريقا   16 و�صت�صم  اخل��ارج��ي��ة 
ريا�صية  فعالية  تنظيم  �صيتم  كما 
العقابية  امل����وؤ�����ص���������ص����ات  ل�����ن�����زالء 
اللجنة  و���ص��ت��ع��ق��د  ه���ذا  ب��ع��ج��م��ان، 
�صيتم  �صحفيا  م���وؤمت���را  امل��ن��ظ��م��ة 
خالله االإع��الن عن بدء البطولة 
ال���ق���رع���ة اخل���ا����ص���ة بها،  واج�������راء 

بني اأفراد املجتمع.

جائزة القراآن الكرمي
واأعلن رئي�س اللجنة االدارية ملركز 
خلدمة  النعيمي  را�صد  بن  حميد 
ال����ق����راآن ال���ك���رمي وامل�������ص���رف على 
الدكتور  عجمان  رم�صان  فعاليات 
عمر عبد الرحمن النعيمي، و التي 
العامة  االمانة  بالتعاون بني  تقام 
مركز  و  عجمان  تنفيذي  ملجل�س 
القراآن  خل��دم��ة  را���ص��د  ب��ن  حميد 
الفعاليات  جم��م��ل  ع���ن  ال���ك���رمي، 
التي �صتقام خالل ال�صهر الف�صيل 
ال����ق����راآن  ج����ائ����زة  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف 
ال���ت���ي ���ص��م��ت ه����ذا العام  ال���ك���رمي 
منهم  ومت�صابقة  مت�صابقا   370
متت  حيث  املواطنني،  من   115

الت�صفيات املبدئية فيما بينهم.

امل�سجد العامر
العامر  امل�صجد  فعالية  �صتقام  كما 
نخبة  ح�������ص���ور  ���ص��ت�����ص��ه��د  ال����ت����ي 
م���ن ق�����راء ال����ق����راآن ال���ك���رمي وهم 

امل�صنني  ب��دار  لهم  جماعي  اإف��ط��ار 
الفعاليات  ت��ن�����س  ومل  ب��ع��ج��م��ان، 
ال�صري  رقباء  عمل  ومكانة  اأهمية 
يف  واملتطوعني  عجمان  �صرطة  يف 
امل�صجد العامر حيث خ�ص�صت لهم 

فعالية تكرمي وعرفان.
فرحة  فعالية  اىل  باالإ�صافة  ه��ذا 
الب�صمة  لر�صم  ت�صعى  التي  و  يتيم 
ع��ل��ى وج���ود االأط���ف���ال االأي���ت���ام من 
خالل اليوم املفتوح والذي يجمعهم 
للمرح والرتويح مع اأ�صرهم. وكان 
للت�صوير الفوتوغرايف مكانة هامة 
روؤي���ة عجمان  م��ن خ��الل م�صابقة 
2021 حيث تقدر اجلائزة املالية 
املر�صودة للمركز االأول ب15األف 
املالية  ل��ل��ج��وائ��ز  اإ����ص���اف���ة  دره�����م، 

القيمة للمراكز االأخرى.
املنظمة  ال���ل���ج���ن���ة  وت���ن���ظ���م  ك���م���ا 
و  االلكرتونية  امل�صابقة  للفعاليات 
التي ت�صعى اىل تعزيز ن�صر الثقافة 
ال��ع��ام��ة م��ن خ��الل ط��رح م�صابقة 
اأ�صئلة تراثية ودينية، والتي  ت�صم 
اخلمي�س  اإىل  االح���د  م��ن  �صتمتد 

ر�صا  وتقدمي  فكرة  بيدك  ال�صعادة 
واإمي������ان ح�����ص��ن ومدته  ال�����ص��م��ري 
ت�صتعر�س  دق��ي��ق��ة  ع�����ص��ر  خ��م�����ص��ة 
وامكانية  االإيجابية  الطاقة  فيها 
���ص��ع��ي��دا من  ي�����ص��ب��ح  اأن  االإن�������ص���ان 
ال�صلبية  ال��ط��اق��ة  ت��ب��دي��ل  خ����الل 
منها  واال�صتفادة  ايجابية  باأخرى 
ب�صورة  ودعمها  بداخله  وتعميقها 
ق��وي��ة ل��ي��ب��ن��ي ال���ف���رد ح��ي��ات��ه على 
وجدانه  م��ن  نابعة  �صليمة  اأ���ص�����س 
االإي���ج���اب���ي.  اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر اأن 
ا����ص���ت���دي���وه���ات ع���ج���م���ان ك���ان���ت يف 
العربي  ال��ف��ن  قبلة  ال�صبعينيات 
درام��ي��ة خالدة يف  اأع��م��اال  و�صهدت 
تاريخ الدراما امل�صرية خا�صة، حيث 
كانت الفرق الفنية ت�صجل اأعمالها 
التليفزيونية باال�صتديوهات، فمر 
ت��ل��ي��ف��زي��ون ع��ج��م��ان عمالقة  ع��ل��ى 
العربية  امل�����ص��ري وال���درام���ا  ال��ف��ن 
االأو�صط  بال�صرق  الكبرية  ملكانته 
وامكانياته الفنية التى �صاهمت يف 

�صناعة الدراما العربية. 

العربية ب�صكل عام.
مبو�صوعات  ال����ربام����ج  واه���ت���م���ت 
ال����غ����ذاء ال�����ص��ح��ي وم����ن ه��ن��ا ركز 
اإعداد الربامج على برنامج الغذاء 
دقيقة  ع��ر  خم�صة  مدته  ال�صحي 
ع��ل��ى م����دار ال�����ص��ه��ر ال��ف�����ص��ي��ل من 
التغذية  اخ�����ص��ائ��ي��ة  الم���ا  ت��ق��دمي 
ت���ع���ر����س م�����ن خ������الل ال���ربن���ام���ج 
ال���ت���ى تفيد  ال���غ���ذائ���ي���ة  امل���ك���ون���ات 
ال�صورة  ل��دي��ه  وت���رتك  اجل��م��ه��ور 
ال��ذه��ن��ي��ة امل��ن��ا���ص��ب��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 

التغذية يف ال�صهر الكرمي.
و�صع  ال���ربام���ج  اإدارة  تن�صى  ومل 
برنامج اإفطارا �صهيا على خريطة 
من  يومية  وجبة  بتقدمي  ال�صهر 
ملدة  ال�صا�صة  على  العر�س  خ��الل 
ال�صيف  م��ع  دق��ي��ق��ة  ع�����ص��ر  خم�صة 
لالأكالت  واع���داده  �صاحلة  �صالح 
العربية والغربية التى تعتمد على 

ال�صرعة والب�صاطة.
اأ�صار عمر  ال�صعادة ودوره��ا  وح��ول 
ت�صنع  ك��ي��ف  ب��رن��ام��ج  اأن  االأم�����ني 

وتهدف تلك امل�صابقات ايل توظيف 
لياقتهم  تعزيز  و  ال�صباب،  طاقات 
التناف�س  روح  حتفيز  و  ال��ب��دن��ي��ة 
النزيه بينهم من خالل امل�صابقات 
للفرق  املر�صودة  املالية  و اجلوائز 
الفائزة، واجلوائز اليومية املتنوعة 
فئتي  الفعالية  وتخ�س  للجمهور، 
ال��ك��ب��ار و ال��ن��ا���ص��ئ��ني، ا���ص��اف��ة اىل 
املفتوحة  البدنية  اللياقة  ح�ص�س 

لكال اجلن�صني.

الرعاة
ه���ذا و���ص��ه��د امل��وؤمت��ر ال��ق��اء كلمات 
الراعية  اجلهات  عن  املمثلني  من 

تقوى  عجمان  رم�صان  لفعاليات 
للعام  الثامنة  دورت��ه��ا  يف  واإمي����ان 
اجل���������اري، وه�����م ه���ي���ئ���ة االأع����م����ال 
امل��ا���ص��ي، الهيئة  ال��راع��ي  اخل��ريي��ة 
ال���ع���ام���ة ل���ل�������ص���وؤون اال����ص���الم���ي���ة و 
القيادة  ع��ج��م��ان،  مكتب  االوق����اف 
عجمان،غرفة  ل�����ص��رط��ة  ال��ع��ام��ة 
جامعة  عجمان،  �صناعة  و  جت��ارة 
والتكنولوجيا،  ل��ل��ع��ل��وم  ع��ج��م��ان 
الرعاة  اخلريية  االح�صان  جمعية 
املالية،  دائ���رة  وك��ذل��ك  الذهبيون، 
و �����ص����ن����دوق وق�������ف ع����ج����م����ان، و 
والعربية  االم�������ارات،  م��وا���ص��الت 
كما  الف�صيون،  ال��رع��اة  ل��ل��ط��ريان 

�صجلت كل من موؤ�ص�صة حميد بن 
ومركز  اخل��ريي��ة  النعيمي  را���ص��د 
بولي�س  م�����ص��رت  ع���ج���م���ان،  ���ص��ب��اب 
جالك�صي،  ك���ري�������ص���ت���ال  و����ص���رك���ة 
و�����ص����رك����ة ب�������ص���ت م���ي���دي���ا راي�������ات، 
و�صركة رقم 1 لتنظيم الفعاليات، 
واإعالنات لبنان ح�صورهم كجهات 
م�������ص���ارك���ة يف ال���ف���ع���ال���ي���ة، ك���م���ا مت 
واالإعالميني  ال�صحفيني  تكرمي 
امل���وؤمت���ر، جلهودهم  ه��ام�����س  ع��ل��ى 
مل�صاهمتهم  و  ال��ب��ارزة  االإع��الم��ي��ة 
الفعالة يف اجناح فعاليات واأن�صطة 
رم�����ص��ان ع��ج��م��ان ط����وال االأع����وام 

ال�صابقة.

طلبة الت�صميم الداخلي يف جامعة 
عجمان ي�صتعر�صون م�صاريع تخرجهم

•• عجمان ـ الفجر 

يف  ال��ه��ن��د���ص��ة  بكلية  ال��داخ��ل��ي  الت�صميم  ق�����ص��م  اف��ت��ت��ح 
جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا املعر�س الهند�صي 
زايد للموؤمترات واملعار�س  ال�صيخ  املتخ�ص�س يف مركز 
ال�صتعرا�س م�صاريع التخرج التي اأجنزها طلبة الق�صم 
-2013 ال��ع��ام  ال��ث��اين م��ن  ال��درا���ص��ي  الف�صل  خ���الل 

.2014
اأك��ادمي��ي��ني ومتخ�ص�صني  ب��زي��ارة  امل��ع��ر���س  وق��د حظي 
الهند�صية  امل��ك��ات��ب  م��ن  ال��داخ��ل��ي  الت�صميم  جم��ال  يف 
امل�صاريع  ع��ل��ى  اط��ل��ع��وا  ب��دوره��م  وال��ذي��ن  املتخ�ص�صة، 
املختلفة، واأثروا الطلبة باأفكارهم، وتبادلوا معهم االآراء 

حول م�صاريعهم مبا يتواءم ومتطلبات �صوق العمل.
م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ال��دك��ت��ور ف��ه��ر ح��ي��ات��ي، ع��م��ي��د كلية 
الهند�صة: لقد اأتاح هذا املعر�س الفر�صة لالأكادمييني 
باملخت�صني  ل��الح��ت��ك��اك  ال��داخ��ل��ي  الت�صميم  ق�صم  يف 
باملجال يف �صوق العمل، وتبادلوا االآراء واالأفكار، ومثنّل 

اأ�صول  ع��ل��ى  للتعرف  للطلبة  ج��ي��دة  ف��ر���ص��ة  امل��ع��ر���س 
املهنة، مبا يعزز قدراتهم وي�صاعدهم يف اإيجاد االأر�صية 
يف  االآف��اق  لهم  يفتح  مبا  م�صاريعهم،  لتطوير  املنا�صبة 

�صوق العمل.
واأكد الدكتور حياتي اأن اجلامعة تفخر دائما باإجنازات 
اأمام  املجال  فتح  املعر�س  ه��ذا  اأن  اإىل  م�صريا  الطلبة، 
الزوار للتعرف على قدرات الطلبة، وتقييم م�صاريعهم، 
الربامج  تعزيز  يف  كبري  دور  التقييم  ل��ه��ذا  اأن  نا  مبينّ
االأكادميية من الناحية العملية، ويفتح املجال الحتكاك 
اأهل  م��ع  التوا�صل  ه��ذا  اأن  كما  العمل،  ب�صوق  الطلبة 
يف  االأكادميية  الربامج  تطوير  يف  ي�صاهم  االخت�صا�س 

الق�صم.
يف  امل�����ص��ارك��ني  الطلبة  جميع  اأن  اإىل  االإ����ص���ارة  وجت���در 
ه���ذا امل��ع��ر���س م��ن دف��ع��ة ح��ف��ل خ��ري��ج��ي ���ص��ك��را خليفة 
الكلية  عميد  م  ك��رنّ وقد  املقبل.  اأكتوبر  يف  �صتقام  والتي 
طلبة الق�صم، واالأكادمييني من داخل وخارج اجلامعة، 

باالإ�صافة اإىل والزوار من اأهل االخت�صا�س.

  خالل املوؤمتر ال�سحايف

فقدان جواز �صفرت
فقد  املدعو/ رويل ديفيد 
ديلو�س ريي�س   - الفلبني 
�صفره  ج����واز  اجل��ن�����ص��ي��ة- 
    )2714546( رق������م 
م�����������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
االت�������ص���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

   055/9833916

فقدان جواز �صفرت
ف���ق���دت   امل���دع���وة/ تغريد 
����ص���ب���ح���ى خ���ل���ي���ل ال���ب���اب���ا  
اجل���ن�������ص���ي���ة-  االردن   -
ج�����������واز ������ص�����ف�����ره�����ا  رق�����م 
)320126(    من يجده 
بتليفون  االت�����ص��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/6946532   

فقدان جواز �صفرت
ف����ق����دت   امل����دع����وة/ اميا 
ماى ا�صال فرجو�صون     - 
بريطانيا اجلن�صية- جواز 
�صفرها رقم )251336(    
م�����������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
االت�������ص���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

   050/2404853
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العدد 11130 بتاريخ 2014/6/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/الواحة العامرة 

CN 1152747:للقرطا�صية والطباعة ذ.م.م رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة عادل عبداهلل فقا�س عمر العامري %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف �صامل احمد علي الرا�صدي

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذا  تاريخ  ا�صبوع من  االقت�صادية خالل  التنمية  دائرة 
او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 11130 بتاريخ 2014/6/23

اإعــــــــــالن
�صابرة  ال�ص�����ادة/بقالة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�صة رقم:CN 1103431 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

علي عبيد علي �صالح احليائي من وكيل خدمات اىل مالك
تعديل ن�صب ال�صركاء

علي عبيد علي �صالح احليائي من 0% اىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف كوريدات كونهي حمي الدين
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذا  تاريخ  ا�صبوع من  االقت�صادية خالل  التنمية  دائرة 
او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 11130 بتاريخ 2014/6/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة القريوان 

CN 1130940:لالعمال املعدنية رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة معاويه طاهر عبداهلل عتوم %100

تعديل وكيل خدمات
ا�صافة خالد حممد ربيع عبداهلل العرياين

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف حممد ربيع عبداهلل العرياين

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا االعالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال 

انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 11130 بتاريخ 2014/6/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صالون مر�صيليا 

لل�صيدات رخ�صة رقم:CN 1425781 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صعيد �صامل عبيد بن �صنه الكتبي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

 حذف �صلطان حمد �صيف نا�صر العربي
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا االعالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال 

انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11130 بتاريخ 2014/6/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مغ�صلة حممدي

 رخ�صة رقم:CN 1031727 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من 1*1 اىل 1*3.10

تعديل ا�صم جتاري:من/مغ�صلة حممدي
MOHAMMEDI LAUNDRY

اىل/خمبز حممدي
MOHAMMEDI BAKERY

تعديل ن�صاط/ا�صافة خمبز تنور )4781003(
تعديل ن�صاط/حذف كي املالب�س )9601001(

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال 
فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة 

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 11130 بتاريخ 2014/6/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/فالمنجو للنقليات 

العامة رخ�صة رقم:CN 1534512 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من 1*1 اىل 0.50*0.20

تعديل ا�صم جتاري:من/فالمنجو للنقليات العامة
FLAMINGO GENERAL TRANSPORT

اىل/فالمنجو لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة
FLAMINGO PASSENGER BUS LEASED

تعديل ن�صاط/ا�صافة نقل الركاب باحلافالت املوؤجرة )4922006(
تعديل ن�صاط/حذف نقليات عامة )4923011(

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال 
فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة 

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 11130 بتاريخ 2014/6/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/حمل قمر الدين خلياطة املالب�س 

الرجالية واالقم�صة ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 1057069 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من 1*1 اىل 3.50*1

تعديل ا�صم جتاري:من/حمل قمر الدين خلياطة املالب�س الرجالية واالقم�صة ذ.م.م
QAMAR AL DEEN GENTS DRESS STITCHING & TEXTILES LLC

اىل/حمل قمر الدين خلياطة املالب�س الرجالية ذ.م.م
QAMAR AL DEEN GENTS DRESS STITCHING LLC

تعديل ن�صاط/حذف بيع املن�صوجات واالقم�صة - بالتجزئة )4751001(
تعديل ن�صاط/حذف ا�صترياد )4610008(

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 11130 بتاريخ 2014/6/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/بقالة املثلث 

رخ�صة رقم:CN 1037978 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من 02*01 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري:من/بقالة املثلث
TRIDENT GROCERY

اىل/ال�صياحة لت�صليح ال�صيارات
TOURISM AUTO REPAIRS

تعديل ن�صاط/ا�صافة ا�صالح ميكانيك املركبات )4520003(
تعديل ن�صاط/حذف بقالة )4711003(

تعديل ن�صاط/حذف بيع الفواكه واخل�صروات الطازجة - بالتجزئة )4721001(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11130 بتاريخ 2014/6/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/القلعة ال�صودا للمقاوالت العامة

رخ�صة رقم:CN 1298156 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

عبداهلل �صامل �صعد حميد بن مغيفيق املهري من مالك اىل �صريك 
تعديل ن�صب ال�صركاء

عبداهلل �صامل �صعد حميد بن مغيفيق املهري من 100% اىل %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ ا�صافة �صهيل علم عبداملالك %49

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من 1*1 اىل 1*0.30

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري:من/القلعة ال�صودا للمقاوالت العامة

BLACK CASTLE GEN CONTRACTING
اىل/القلعة ال�صودا للمقاوالت العامة ذ.م.م

BLACK CASTLE GENERAL CONTRACTING LLC
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 11130 بتاريخ 2014/6/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/نيو غياثي للمقاوالت 

ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 1188046 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة جنوى عقيل عبدالقادر احمد كبيتل %51 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

 حذف فاطمة احمد خمي�س را�صد خمي�س
تعديل راأ�س املال/من 150000 اىل 750000

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال 
فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة 

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 11130 بتاريخ 2014/6/23

اإعــــــــــالن
االلكرتونية  لالجهزة  ال�ص�����ادة/ال�صوامخ  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 1070759 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صعيد حممد نا�صر احل�صرمي %51 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ حذف احمد ح�صني �صامل �صالح الرا�صدي
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من 4*1 اىل 3*1

تعديل ا�صم جتاري:من/ال�صوامخ لالجهزة االلكرتونية ذ.م.م
AL SHAWAMIKH ELECTRONICS APPLIANCES LLC

اىل/ريد دوت لزينة ال�صيارات ذ.م.م
RED DOT AUTO ACCESSORIES LLC

تعديل ن�صاط/ا�صافة تركيب االجزاء اال�صافية لل�صيارات )4520012(
 - املنزلية  الكهربائية  واالجهزة  والغ�صاالت  الثالجات  بيع  ن�صاط/حذف  تعديل 

بالتجزئة )4759013(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 11130 بتاريخ 2014/6/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة 

عبداهلل جنزل البلو�صي العمال احلدادة اليدوية
 رخ�صة رقم:CN 1111136 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع  خالل  االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة 

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 11130 بتاريخ 2014/6/23

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/عرب  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

البحار خلدمات االفراح وتنظيم احلفالت
 رخ�صة رقم:CN 1137230 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع  خالل  االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة 

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11130 بتاريخ 2014/6/23

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/حمل  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بدع املطاوعه خلياطة املالب�س الرجالية
 رخ�صة رقم:CN 1076384 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع  خالل  االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة 

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11130 بتاريخ 2014/6/23

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/�صقر  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وزير �صتان لت�صليح االطارات
 رخ�صة رقم:CN 1390337 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع  خالل  االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة 

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/املالك:وليد عبدالكرمي حممد عبدالكرمي
e e-government:طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:202399       بتاريخ:2013/12/10 م
با�ص��م:وليد عبدالكرمي حممد عبدالكرمي

وعنوانه:ديرة - دبي �س.ب:118200 هاتف: 04/2525000 فاك�س: 04/2525005
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:42 اخلدمات العلمية والتقنية و�صمان البحث والت�صميم 

املتعلقة بها وخدمات التحاليل واالبحاث ال�صناعية وخدمات ت�صميم وتطوير عتاد وبرامج احلا�صوب. 
 e وعبارة  اال�صود  باللون  ح��رف  عن  عبارة  باال�صود  التينية   e e-government:العالمة و�صف 

ب�صكل مميز . 
اال�ص��رتاطات:. 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  23  يونيو 2014 العدد 11130

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/املالك:متوين باك لتجارة البال�صتيك ذ.م.م
 طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية:safe pack التغليف االمن

املودعة بالرقم:206737       بتاريخ:2014/2/25 م
با�ص��م:متوين باك لتجارة البال�صتيك ذ.م.م

وعنوانه:ابوظبي امليناء �س.ب: 52746 هاتف: 026733345 فاك�س: 026733044
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�صكيلة من الب�صائع ل�صالح الغري وذلك 

لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�صرائها عند احلاجة )وال ينطوي ذلك على خدمة النقل( ا�صترياد . 
 )Pack( باللغة الالتينية باللون اال�صود بخط �صغري يدنوها )Safe( و�صف العالمة:العالمة عبارة عن
باللغة الالتينية باللون اال�صود بخط كبري ا�صفلها )التغليف االمن( باللون االخ�صر باللغة العربية وعلى 
ي�صار ال�صكل �صكل كاأ�س باللون اال�صود يحيط به خط باللون االخ�صر على �صكل �صحن كبري واخر اخلط 

باللون االخ�صر خطني �صغريين )على �صكل �صوكة طعام( وال�صكل على خلفية باللون االبي�س  . 
اال�ص��رتاطات:. 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  23  يونيو 2014 العدد 11130

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/املالك:ويت لي�س لتنظيف وتلميع ال�صيارات
 WETLESS CAR CLEANING & POLISHING:طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية 

لتنظيف وتلميع ال�صيارات

املودعة بالرقم:202886       بتاريخ:2013/12/18 م
با�ص��م:ويت لي�س لتنظيف وتلميع ال�صيارات

وعنوانه:TEL:025541700 MOBILE:0506117171 FAX: 025541707 P.O.BOX 92655 م�صفح 
ال�صناعية م 3 قطعة 16 ابوظبي االمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:37 حمطات خدمة املركبات خدمات غ�صل ال�صيارات خدمات 
تنظيف املركبات خدمات ت�صحيم املركبات خدمات  �صيانة املركبات خدمات �صيانة وا�صالح ال�صيارات خدمات 

تلميع املركبات خدمات معاجلة املركبات مبواد م�صادة لل�صداأ التنظيف اجلاف. 
العبارة  وا�صفلها  واالخ�صر  االزرق  باللونني  مميزة  التينية  باحرف   WETLESS العالمة:الكلمة  و�صف 
 Car Cleaning & Polishing لتنظيف وتلميع ال�صيارات باحرف عربية باللون االزرق ويقابلها العبارة
باحرف التينية مميزة باللون االزرق ويف االعلى ر�صم لورقة نبات باللون االخ�صر يت�صاقط منها قطرة ماء 

باللون االزرق واالبي�س والكل على خلفية بي�صاء . 
اال�ص��رتاطات:. 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  23  يونيو 2014 العدد 11130

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/املالك:ح�صانة �صويت بيبي
 طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية:sweet baby nursery ح�صانة �صويت بيبي

املودعة بالرقم:211584       بتاريخ:2014/5/13 م
با�ص��م:ح�صانة �صويت بيبي

وعنوانه:ابوظبي ال�صهامة القدمية املالك ورثة احمد �صعيد عبود املنهايل �س.ب: 76094 
saeedahmed878@gmail.com :هاتف: 0551116060 بريد الكرتوين

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41 دور احل�صانة . 
و�صف العالمة:ال�صكل عبارة عن فرا�صة ب�صكل مميز باللون الزهري واالزرق الفاحت ذو خلفية باللون االحمر 
 )sweet baby nursery( ا�صفل ال�صكل يوجد جملة باللغة االجنليزية باللون الزهري واالزرق الفاحت

وا�صفل اجلملة اي�صا يوجد جملة باللغة العربية باللون االزرق الفاحت والزهري ح�صانة �صويت بيبي. 
اال�ص��رتاطات:. 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  23  يونيو 2014 العدد 11130

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/املالك:امل�صري للخياطة ذ.م.م
M:طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:191753       بتاريخ:2013/5/15 م
با�ص��م:امل�صري للخياطة ذ.م.م

وعنوانه:ال�صارقة �س.ب: 20545 هاتف: 5751122 فاك�س: 5751121 االمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:40 اخلياطة ا�صفاء ت�صطيبات على االن�صجة خياطة املالب�س 

تعديل املالب�س . 
و�صف العالمة:ر�صم حرف M باللون املاروين على خلفية ر�صم قبة باللون الذهبي. 

اال�ص��رتاطات:. 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  23  يونيو 2014 العدد 11130
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اأخبـار الإمـارات

ت�سم 320 طالبا وتتلقى تدريبات ميدانية وحما�سرات تثقيفية

انطالق فعاليات دورة اأ�صدقاء ال�صرطة باإمارة ال�صارقة

الدورة الثامنة من م�صابقة نادي الذيد للقراآن الكرمي ت�صهد اقباال كبريا 

•• ال�صارقة-الفجر:

انطلقت �صباح ام�س االأحد مبدينة 
الو�صطى  وامل��ن��ط��ق��ت��ني  ال�������ص���ارق���ة 
اأ�صدقاء  دورة  فعاليات  وال�صرقية 
القيادة  تنظمها  وال��ت��ي  ال�����ص��رط��ة 
ال��ع��ام��ة ل�����ص��رط��ة ال�����ص��ارق��ة ومتتد 
منت�صبا   320 مب�����ص��ارك��ة  ل�����ص��ه��ر 
ال�صارقة،  اإم��ارة  مدار�س  طلبة  من 
وتت�صمن تدريبات ريا�صية وحركات 
االأ�صلحة  وت���رك���ي���ب  وف�����ك  م�������ص���اة 
وبرامج �صباحة وكاراتيه، باالإ�صافة 
وحما�صرات  م��ي��دان��ي��ة  ل����زي����ارات 
خطورة  ح���ول  وتثقيفية  ت��وع��وي��ة 
واملجتمع  ال���ف���رد  ع��ل��ى  امل����خ����درات 
وال�صحة  االأول����ي����ة  واال����ص���ع���اف���ات 
وال�������ص���الم���ة امل���ه���ن���ي���ة، واأ�����ص����دق����اء 

ال�صرطة واحرتام االأ�صرة.
اأ���ص��دق��اء ال�صرطة  ب���دورة  وال��ت��ح��ق 
العلوم  اأكادميية  ت�صت�صيفها  التي 
150منت�صبا،يف  ال���������ص����رط����ي����ة 

•• ال�صارقة -وام:

ت�صهد م�صابقة نادي الذيد للقراآن 
ال��ك��رمي يف دورت���ه���ا ال��ث��ام��ن��ة التي 
موؤ�ص�صة  مكتب  مع  بالتعاون  تقام 
باملنطقة  وال�صنة  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن 
اإقباال  ال�صارقة  الإم���ارة  الو�صطى 
كبريا من جميع االأعمار للم�صاركة 

يف فئاتها.
حتى  �صجل  ال��ت��ي  امل�صابقة  وت��اأت��ي 
يف  �صخ�س   200 م��ن  اأك���ر  االآن 
للربامج  ت��ع��زي��زا  ال��ث��ام��ن  ع��ام��ه��ا 
عا�صمة  بال�صارقة  احتفاء  املنفذة 
ال��ث��ق��اف��ة اال���ص��الم��ي��ة خ��ا���ص��ة بعد 
خالل  ك���ب���ريا  جن���اح���ا  ���ص��ه��دت  اأن 
لتتوا�صل  املا�صية  ال�صبع  ال�صنوات 
يف اإطار االأن�صطة املربجمة احتفاء 
مب��ق��دم �صهر رم�����ص��ان امل���ب���ارك يف 

اجلانب الثقايف.
ب��ن هويدن  ع��ب��داهلل  وق���ال خليفه 
الذيد  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
اإق����ام����ة  اإن  ال���ري���ا����ص���ي  ال���ث���ق���ايف 

م�صاء باأداء �صالة الع�صاء والرتاويح 
ومتتد  االأك�����ادمي�����ي�����ة  م�����ص��ج��د  يف 
عليها  وي�صرف  م�صاء   11 لل�صاعة 
ال�صباط  و�صف  ال�صباط  عدد من 
العاملني باالأكادميية من  واالأفراد 
ذوي اخلربة واالخت�صا�س يف العمل 
ال�����ص��رط��ي االأك�����ادمي�����ي وامل���ي���داين 
تاأهيل  وا�صعة يف  وميتلكون خربات 
وتدريب العديد من دورات اأ�صدقاء 
الطلبة  ت��وزي��ع  مت  حيث  ال�صرطة، 
جمموعة   : جمموعات  اأرب��ع��ة  على 
ال�صيخ  جم���م���وع���ة  زاي�������د،  ال�����ص��ي��خ 
ال�صيخ  جمموعة  زاي���د،  ب��ن  خليفة 
ال�صيخ  جمموعة  را�صد،  بن  حممد 

�صلطان القا�صمي.
اأ�صدقاء  ل��دورة  االأول  اليوم  و�صهد 
حما�صرة  ب��االأك��ادمي��ي��ة  ال�����ص��رط��ة 
اأ�صدقاء  )مل������اذا  ب��ع��ن��وان  ت��وع��وي��ة 
التعريف  ت�����ص��م��ن��ت  ال�������ص���رط���ة؟( 
ب��اأ���ص��دق��اء ال�����ص��رط��ة وم��ف��ه��وم��ه ، 

وواجبات اأ�صدقاء ال�صرطة.

القراآن الكرمي يف املنطقة الو�صطى 
والالعبني واأبناء النادي واملنطقة 
�صتقوم  والتي  للم�صاركة يف فئاتها 
بتحكيمها موؤ�ص�صة القراآن الكرمي 
وال�����ص��ن��ة احل��ك��وم��ي��ة ب��ف��رع��ه��ا يف 
امل��ن��ط��ق��ة ال��و���ص��ط��ى .. م��ع��رب��ا عن 
تقديرها جلهود مكتب املوؤ�ص�صة يف 
الدائم  وتعاونه  الو�صطى  املنطقة 
مع النادي الإجناح امل�صابقة.. وقدم 
عبيد  ���ص��ال��ح  ال��ف��رع  مل��دي��ر  ال�صكر 

الطنيجي على جهود وتوا�صله.
امل�صرتكني  اأن  ابن هويدن  واأو�صح 
فئات وهي جزء  اإىل  تق�صيمهم  مت 
اجزاء  و10  اج���زاء  و5  ج���زءان  و 
وحفظ  ج����زءا  و20  ج����زءا  و15 
االختبارات  الأداء  ك��ام��ال  ال���ق���راآن 
الوقت  وت����وف����ري  م��ت��م��ي��ز  ب�����ص��ك��ل 
قدراته  ب��اإظ��ه��ار  للطالب  ال����الزم 
اأكر  ت�صكيل  اأن��ه مت  اإىل  .. منوها 
يومي  اأعمالها  �صتبا�صر  جلنة  من 
االأربعاء واخلمي�س املقبلني يف مقر 

النادي �صباحا.

وال��ف��ع��ال��ي��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة وال���ت���ي من 
التفاعل  زي����ادة  اال���ص��ه��ام يف  ���ص��اأن��ه��ا 
واإدراك  واملجتمع  ال�صرطة  بني  ما 
االأمن  ال��ن�����سء الأه��م��ي��ة دور رج���ال 
وا�صتقراره  املجتمع  اأم��ن  حفظ  يف 
التعاون  واأهمية  اأف����راده،  و�صالمة 

ال�صرطة  م���ع���ه���د  ا���ص��ت��ق��ب��ل  ح����ني 
طالبا  و130  طالبا   40 ب��ال��ذي��د 
املنطقة  يف  ت���ق���ام  ال���ت���ي  ب�����ال�����دورة 
و�صيخ�صع  ب��خ��ورف��ك��ان،  ال�����ص��رق��ي��ة 
يت�صمن  متكامل  الطلبةلربنامج 
واالأن�صطة  التدريبات  من  العديد 

معهم لتحقيق هذه الغاية.
وذك����ر امل�����الزم ���ص��ع��ود مت��ي��م مدير 
التخ�ص�صي  امليداين  التدريب  فرع 
ب���اأن ال��ربن��ام��ج ال��رم�����ص��اين لدورة 
اأ�صدقاء ال�صرطة يت�صمن عددا من 
 8.30 ال�صاعة  يف  تبداأ  الفعاليات 

على  واالإق��ب��ال  احلفظ  يف  التقدم 
واإث��������راء جهود  ت���الوت���ه وح��ف��ظ��ه 
ال���ق���راآن الكرمي  ح��ل��ق��ات حت��ف��ي��ظ 
امل�صابقة  اأن  واأك����د   .. امل��ن��ط��ق��ة  يف 
وخ�ص�صته  ج��دي��دا  فرعا  اأ���ص��اف��ت 

روح  م��ع  اإن�صجاما  ي��اأت��ي  امل�صابقة 
العبادة والطاعة التي تتخلل �صهر 
م�صاهمة  وه���ي  امل���ب���ارك  رم�����ص��ان 
طالب  على  بالرتكيز  ال��ن��ادي  من 
يف  جهودهم  ودعم  الكرمي  القراآن 

حلفظ  فئة  بطرح  القراء  لرباعم 
ج���زء واح����د وف��ئ��ة اأخ�����رى حلفظ 

جزءين.
موجهة  امل�صابقة  اأن  اإىل  اأ���ص��ار  و 
حتفيظ  حل���ل���ق���ات  ل��ل��م��ن��ت�����ص��ب��ني 

�صبط �صيارة تخالف قانون �صيد االأحياء البحرية 
•• راأ�س اخليمة - الفجر

�صبطت دورية تابعة ل�صرطة راأ�س اخليمة �صائق �صيارة ) ن�صف نقل ( ا�صيوي 
اجلن�صية بتهمة خمالفة قانون حظر �صيد االأحياء البحرية .

ويف التفا�صيل �صبطت د ورية تابعة ل�صرطة راأ�س اخليمة يف وقت متاأخر من 
اأم�س �صيارة ن�صف النقل بعدما ا�صتبهت يف حمولتها التي تبني  اأول  م�صاء 
انها تتاألف من كمية كبرية من االأحياء البحرية نوع احلما الذي يعد من 
االأحياء البحرية التي يحظر القانون �صيدها ويفر�س عقوبات �صارمة على 
املخالفني . واأثناء التحقيق مع �صائق ال�صيارة من قبل دورية ال�صرطة التي 
ا�صتوقفت �صيارته منت�صف الليل ب�صاأن احلمولة املعباأة يف االأكيا�س اعرتف 
بانها اأحياء بحرية نوع ) احلما ( وقد قام بجمعها من �صواطئ البحر مما 

يعد خمالفة للقانون الذي يحظر �صيدها حماية لالأحياء البحرية .

حماكم دبي تناق�ض مع تعهيد ت�صجيل الق�صايا اإلكرتونيا
•• دبي-وام:

اإجتماع تن�صيقي  اإدارة خدمات الق�صايا يف حماكم دبي خالل  ناق�صت 
مو�صوع  تعهيد  دبي  مبحاكم  ال�صكرتارية  خدمات  تقدمي  مكاتب  مع 

ت�صجيل الق�صايا اإلكرتونيا من خالل مكاتب الطباعة.
الالئحة  طباعة  خ��الل  م��ن  بعد  ع��ن  الق�صايا  ت�صجيل  عملية  وت��ت��م 
وت�صجيل طلب قيد دعوى االإلكرتوين لدى مكاتب الطباعة ومن ثم 
ح�صور املتعامل اإىل حماكم دبي ال�صتكمال اجراءات القيد حيث اأبدت 

املكاتب عن رغبتها يف تقدمي هذه اخلدمة للمتعاملني.
واأ�صار حممد اأحمد العبيديل مدير اإدارة خدمات الق�صايا يف حماكم 
دبي اإىل اأن تعهيد خدمة ت�صجيل الق�صايا اإلكرتونيا ملكاتب الطباعة 

�صوف تكون املرحلة الثانية خلدمة ال�صالفة ت�صجيل الق�صايا عن بعد. 
واأو�صح اأن اخلدمة ت�صتهدف جميع املتعاملني يف حماكم دبي بالتعاون 
مع مكاتب تعهيد علما باأن املرحلة االوىل للربنامج اإ�صتهدفت ال�صركاء 
الدولة  يف  املختلفة  احلكمية  والدوائر  املحامني  من  اال�صرتاتيجيني 
وبلغ عدد الق�صايا امل�صجلة اإلكرتونيا منذ بداية العام اجلاري 8 اآالف 

و197 ق�صية اإلكرتونيا حتى االآن.
يف  الراغبة  تعهيد  ملكاتب  ا�صرتاطات  ع��دة  و�صع  �صيتم  اأن��ه  اإىل  ون��وه 
احل�صول على هذه اخلدمة منها اأن يكون لدى املكاتب �صالة انتظار 
منا�صبة ت�صتوعب اأعداد املتعاملني املختلفة واأن يكون هناك عدد كاف 
من الكاونرتات واملوظفني واأن ال يقل عن 4 كاونرتات واأن يقوم املكتب 
بتو�صيح ر�صوم الدعوى ور�صوم اخلدمة للعميل ب�صكل وا�صح وابالغه 

بح�صور موعد اجلل�صة االوىل على اأن تقوم اإدارة حماكم دبي باختيار 
املكاتب التي ا�صتوفت ال�صروط والتي �صوف يتم تعهيد خدمة ال�صالفة 
ملوظفي  �صامل  ت��دري��ب  �صتقدم  دب��ي  حماكم  اأن  العبيديل  وذك��ر  لها. 
املكاتب على كيفية ا�صتخدام نظام ال�صالفة خالل اال�صبوع القادم من 
املكاتب  خالل عقد ور�صة تدريبية يف حماكم دبي �صيح�صرها ممثلو 
الثانية  باملرحلة  البدء  يتم  اأن  املتوقع  وم��ن  مكاتب   9 عددها  البالغ 

لنظام ال�صالفة خالل �صهر يوليو القادم.
العبيديل  اأحمد  كل من حممد  دبي  اللقاء من جانب حماكم  ح�صر 
م��دي��ر ادارة خ��دم��ات ال��ق�����ص��اي��ا وخ��ال��د حم��م��د ���ص��ال��ح رئ��ي�����س �صعبة 
الت�صجيل االلكرتوين وممثلي مكاتب تعهيد من اأون تامي وتخلي�س 

وت�صهيل وفك�صت اك�صربي�س والب�صتكي وليدر اك�صربي�س وفور يو. 

هكر يف قب�صة �صرطة ال�صارقة
•• ال�صارقة-الفجر:

متكن ق�صم اجلرمية املنظمة باإدارة التحريات واملباحث 
اجلنائية يف �صرطة ال�صارقة من القب�س على ) هكر ( 
الكرتوين  لربيد  اخرتاقه  بعد  وذل��ك  اجلن�صية  عربي 
خ��ا���س مب��دي��ر اأح����دى ال�����ص��رك��ات اخل��ا���ص��ة ال��ع��ام��ل��ة يف 
ال�صخ�صية  وال��ب��ي��ان��ات  امل��ل��ف��ات  لكافة  و�صحبه  ال��دول��ة 

املوجود يف الربيد الكرتوين.
�صرطة  مل��رك��ز  ب��الغ  ورود  ايل  ال��واق��ع��ة  تفا�صيل  وت��ع��ود 
احلرية ال�صامل من قبل �صخ�س كندي اجلن�صية يفيد 
عن تعر�س بريده االلكرتوين اخلا�س لالخرتاق من 
قبل جمهولني وا�صتغاللهم املعلومات ال�صرية املتوفرة 
املحفوظة يف  للر�صائل  االلكرتوين  الربيد  �صناديق  يف 
االجندة، والتي تت�صمن كلمات مرور �صرية ومعلومات 
�صخ�صية اأخرى مهمة تتعلق به ،وعليه مت ت�صكيل فريق 
املنظمة  بق�صم اجلرمية  التقنية  امني من فرع جرائم 
ب�صل�صلة  وربطها  املعلومات  وج��م��ع  وال��ت��ح��ري  للبحث 
عربي  ب�صخ�س  اال�صتباه  ع��ن  ا�صفرت  تقنية  اإج����راءات 
اخلا�صة  ال�����ص��رك��ات  ب��اأح��دى  حما�صبا  يعمل  اجلن�صية 
العاملة يف اإمارة جماورة حتوم حوله ال�صكوك ويعتقد 
بان له �صلة بتلك اجلرمية ، وعليه مت اتخاذ االجراءات 
وال��ت��داب��ري االم��ن��ي��ة ال��الزم��ة وحت��دي��د م��ك��ان تواجده 
اقر  اليه  املن�صوبة  بالتهم  ومبواجهته  عليه،  والقب�س 
ال��ط��رق واال���ص��ال��ي��ب االح��ت��ي��ال��ي��ة التي  ب��ه��ا كا�صفا ع��ن 
اتبعها يف تنفيذ ن�صاطه االجرامي من خالل ا�صتغالله 

���ص��ب��ك��ة االن����رتن����ت ب�����ص��ك��ل ���ص��ل��ب��ي وا����ص���ت���خ���دام���ه لعدة 
واملواقع  االجهزة  اخ��رتاق  من  متكنه  حمظورة  برامج 
بغري وجه  اأ�صحابها  و�صلبها من  املختلفة  االلكرتونية 
التي جت��رم تلك االعمال  ال��ق��وان��ني  ���ص��ارب بذلك  ح��ق 
عليه مت  احل��ائ��ط.وب��ن��اء  ع��ر���س  امل�صبوهة  وامل��م��ار���ص��ات 

توقيفه واإحالته ايل النيابة العامة بال�صارقة.
وطالبت �صرطة ال�صارقة م�صتخدمي ال�صبكة العنكبوتية 
ب�صرورة ا�صتخدام برامج احلماية، واالخذ باالر�صادات 
التي يتم اطالقها بني فرتة واخ��رى من قبل اجلهات 
االمنية يف الدولة حول كيفية ا�صتخدام �صبكة االإنرتنت 
بطريقة اآمنة،من خالل تغيري كلمات ال�صر ب�صكل دوري 
مبواقع  ال�صخ�صية  بياناتهم  ت�صجيل  او  ت�صليم  وع��دم 
واحتيال  ن�صب  لعمليات  تعر�صهم  ل��ت��ف��ادي  جمهولة 
االإ�صراف  �صرورة  االلكرتونية  اجلرائم  من  غريها  او 

العائلي يف حال ا�صتخدام االأطفال لالإنرتنت. 
اأو����ص���ح���ت ���ص��رط��ة ال�����ص��ارق��ة ب�����اأن ه���ن���اك ال��ع��دي��د من 
حال  يف  اتباعها  �صخ�س  اأي  على  يجب  التي  اخلطوات 
وقوعه �صحيةالإحدى اجلرائم االإلكرتونية، من اأهمها 
اأو  امل��رك��زي��ة )999(،  ال��ع��م��ل��ي��ات  اإب����الغ غ��رف��ة  ���ص��رع��ة 
اإدارة التحريات  اإىل  اأو  اأقرب مركز �صرطة  اإىل  التوجه 
من  اأو   ) املنظمة  اجل��رمي��ة  )ق�صم  اجلنائية  وامل��ب��اح��ث 
خالل االت�صال االآمن بالقيادة العامة ل�صرطة ال�صارقة 
اأو   800151 امل��ج��اين  ال��رق��م  ع��رب خدمة جنيد على 
هاتف رقم 065632222 اأوعربالربيد االلكرتوين

www.shjpolice.gov.ae najeed

ور�صة عمل للتحليل البيئي » SWOT« ب�صرطة الفجرية

طبية ال�صارقة تطلق حملة الوقاية من االإنهاك احلرارى 

•• الفجرية-الفجر:

ع��ق��دت ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�صرطة ال��ف��ج��رية ور���ص��ة عمل 
كونكورد  ب��ف��ن��دق   )  SWOT  ( ال��ب��ي��ئ��ي  ال��ت��ح��ل��ي��ل 
االإ�صرتاتيجية  اخلطة  اع��داد  �صمن  وذل��ك   ، الفجرية 
للقيادة العامة ل�صرطة الفجرية ) 2014 – 2016 

رئي�س  امل��ال  حممد  حمد  ال��رائ��د   املحا�صر  وحت���دث   )
ق�صم التخطيط االإ�صرتاتيجي بالقيادة عن نقاط القوة 
وال�صعف والفر�س والتحديات وذلك لت�صميم اخلطة 

االإ�صرتاتيجية للقيادة ومبادراتها االإ�صرتاتيجية.
ح�صر الور�صة العقيد  حميد حممد اليماحي مدير عام 

العمليات ال�صرطية ومدراء االإدارات وروؤ�صاء االأق�صام .

•• ال�صارقة-وام:

التي  احل��راري  االإنهاك  من  الوقاية  حملة  ام�س  انطلقت 
على  ال�صابعة  لل�صنة  الطبية  ال�����ص��ارق��ة  منطقة  تنظمها 
اإمام  من  وذلك  م�صئوليتنا  �صالمتهم  �صعار  حتت  التوايل 

م�صجد النور ببحرية خالد.
وي�صارك يف احلملة جمعية ال�صارقة اخلريية ووزارة العمل 
وجلنة  امل��دين  والدفاع  ال�صارقة  وبلدية  ال�صارقة  و�صرطة 

اأ�صدقاء املر�صى.
ال�صارقة  ج��ام��ع��ة  م��ن  ك��ل  ال��ع��ام  ه���ذا  للحملة  واإن�����ص��م��ت 
جوالة جامعة ال�صارقة والهالل االأحمر وجمعية ال�صارقة 
لالأعمال  نهيان  ل  زاي���د  ب��ن  خليفة  وموؤ�ص�صة  التعاونية 
االإن�صانية وت�صهيل وملبار للذهب واملا�س والواحة للمياه.

وتهدف احلملة - التي ت�صتمر 5 اأيام - اإىل تعزيز الوعى 
االإ�صابة  مبخاطر  املجتمع  اأف��راد  جميع  وتوعية  ال�صحى 
باالإنهاك احلرارى وت�صجيع الفئة امل�صتهدفة والتي تتطلب 
االإجراءات  اإتخاذ  على  ال�صم�س  الأ�صعة  التعر�س  اأعمالهم 
الوقائية واإتباع ممار�صات �صحية �صليمة لتجنب الو�صول 

اإىل مرحلة االإ�صابة.
ال�صارقة  منطقة  مدير  الزرعونى  اهلل  عبد  حممد  وق��ال 
ال��ط��ب��ي��ة ب��االإن��اب��ة : ت��ع��ت��رب ح��م��ل��ة ال��وق��اي��ة م��ن االإنهاك 
احل����راري م��ن امل�����ص��وؤول��ي��ات االإج��ت��م��اع��ي��ة وامل���ب���ادرات التي 
الفئة  توعية  خالل  من  الطبية  ال�صارقة  منطقة  تتبناها 
اإتخاذها  الواجب  الوقائية  العمال واالإج��راءات  امل�صتهدفة 
�صواء  االأ���ص��اب��ات  م��ن  �صالمتهم  ت�صمن  التي  العمال  م��ع 

اخلا�صة اأو يف بيئة العمل .
اإرت����داء ال��ع��م��ال للمالب�س  اأه��م��ي��ة  اأ���ص��ار ال��زرع��وين اإىل  و 
ال��واق��ي��ة م��ن االإ���ص��اب��ات واإر���ص��اده��م بكيفية ال��وق��اي��ة من 
منهم  اأح���د  تعر�س  ح��ال  يف  وتوعيتهم  ال�صم�س  ���ص��رب��ات 
اإتخاذها  يجب  التي  االأولية  واالإ�صعافات  ال�صم�س  ل�صربة 
حتى نقله اىل امل�صت�صفى .. منوها اإىل وجود طبيب يرافق 

احلملة يتحدث اللغات العربية واالإجنليزية واالأوردو.
واالإر�صادات  املحا�صرات  فعاليات احلملة عددا من  وت�صم 
التوعوية يف با�س يت�صع ل� 30 �صخ�صا وفرته وزارة العمل 
ها�صم  اأمينة  ال��دك��ت��ورة  قالت  جانبها  م��ن  الغر�س.  لهذا 
ال�صارقة  مبنطقة  ال�����ص��ح��ي  وال��ت��ع��زي��ز  التثقيف  م��دي��رة 
يف  ع��ام��ل  اآالف   5 ت��وع��ي��ة  ت�صتهدف  احل��م��ل��ة  اإن  الطبية 
االإمارة منهم 700 عامل خ�ص�س اليوم االأول لتوعيتهم 

يف مدينة ال�صارقة ومنطقة ال�صيوح و املواقع االإن�صائية.

و اأ�صارت اإىل اأن اليوم الثاين خ�ص�س لعمال البلدية على 
الثالث  اليوم  ويف  خالد  بحرية  و  احل��رية  كورني�س  �صارع 
خ�ص�س  فيما   ..  5 ال�صناعية  املناطق  عمال  زي��ارة  �صتتم 
من  لها  العون  يد  ملد  املتعففة  االأ�صر  لزيارة  الرابع  اليوم 
اأن  على  املنزيل  التكييف  واأجهزة  الثالجات  توفري  خالل 
ي�صهد اليوم االأخري حفال لتكرمي اجلهات امل�صاركة املحلية 

و االإحتادية ا�صافة اىل اجلهات الراعية للحملة.
املالية  ال�صوؤون  اإدارة  مدير  الرا�صدي  حممد  علي  ق��ال  و 
يف  اجلميعة  م�صاركة  تاأتي   : اخلريية  ال�صارقة  جمعية  يف 
احلملة للعام ال�صابع على التوايل والتي ر�صدت مبلغ 600 
للعمال  تكييف  واأج��ه��زة  ثالجات  عينية  كم�صاعدات  األ��ف 

واالأ�صر املحتاجة اإىل جانب توزيع املياه والع�صائر.
ونوه اإىل اأن اجلمعية كانت قد ر�صدت العام املا�صي 2013 
مبلغ 350 األف درهم للحملة نف�صها مقارنة ب 175 األف 

درهم يف العام 2012.
زايد  ب��ن  خليفة  م��وؤ���ص�����ص��ة  من�صقة  ج���اين  رق��ي��ة  ذك����رت  و 
لالأعمال االإن�صانية يف ال�صارقة اأن املوؤ�ص�صة ت�صارك يف حملة 
الوقاية من االإنهاك احلراري للمرة االأوىل ملا للحملة من 
و  ال�صم�س  �صربات  م��ن  ووقايتهم  العمال  على  كبري  اأث��ر 
االأعياء .. م�صرية اىل اأن املوؤ�ص�صة تعمل على تزويد العمال 
القبعات على  توزيع  اإ�صافة اىل  الطازج  واللن  بالع�صائر 
العمال الواقية من حرارة ال�صم�س . من جانبه قال الرائد 
ب�صرطة  املجتمعية  ال�صرطة  ق�صم  رئي�س  ال�صبو�صى  اأحمد 
ال�صارقة اإن م�صاركة ال�صرطة يف احلملة تاأتي حتت مظلة 
اللواء  ت��وج��ي��ه��ات  ووف���ق  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  وا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
الإعطاء  ال�صارقة  ل�صرطة  ال��ع��ام  القائد  الهديدي  حميد 
جميع الت�صهيالت الإجناح احلملة من اجلوانب االأمنية و 

االأجتماعية.
واأ�صاف اأن ال�صرطة تعترب �صريكا اإ�صرتاتيجيا للحملة منذ 
اإنطالقتها قبل �صبعة اأعوام بهدف تعزيز دورها التثقيفي 
ال�صرطة و م�صاندة احلملة يف خمتلف  املتمثل يف دوري��ات 
االأماكن التي �صتتواجد فيها �صواء من جانب اجلمهور اأو 

امل�صاركني.
و اأ�صار املالزم اأول عبيد بن �صويف من اإدارة الدفاع املدين 
تاأتي  احلملة  يف  امل��دين  الدفاع  م�صاركة  اأن  اىل  بال�صارقة 
مدير  ال�صويدي  �صعيد  عبداهلل  العميد  توجيهات  �صمن 
اجلانب  ت��وف��ري  ب�����ص��رورة  بال�صارقة  امل���دين  ال��دف��اع  اإدارة 
واحلماية  ال��وق��ائ��ي��ة  ال�����ص��الم��ة  ب��رام��ج  وط���رح  التثقيفي 

ال�صخ�صية للعمال.

نا�صئة املراكز يتناف�صون يف 15 فعالية ل�صيف عام2014
•• ال�صارقة-الفجر: 

ملراكز  ال���ع���ام���ة  االإدارة  ت��ن��ظ��م 
النا�صئة اإحدى موؤ�ص�صات املجل�س 
االأعلى ل�صوؤون االأ�صرة بال�صارقة، 
الفعاليات  م����ن  م���ن���وع���ة  ب����اق����ة 
يف  وال�����ص��ب��اب  للنا�صئة  ال�صيفية 
اإىل   12 ال��ع��م��ري��ة م���ن  امل��رح��ل��ة 
الفرتة  خ��الل  وذل��ك  �صنة،   18
من 1 يوليو وحتى 31 اأغ�صط�س 
الثمانية  مراكزها  يف  2014م، 
اإم��ارة ال�صارقة  اأرج��اء  املنت�صرة يف 
ومناطقها،  م���دن���ه���ا  مب��خ��ت��ل��ف 
اأمام  والتي متثل البيئة اخل�صبة 
النا�صئة وال�صباب يف ممار�صة كافة 

االأن�صطة.
وق��ال ح�صني عبد اهلل املال مدير 
يف  واالإع����������الم  ال���ت�������ص���وي���ق  اإدارة 
النا�صئة:  مل��راك��ز  ال��ع��ام��ة  االإدارة 
النا�صئة  م���راك���ز  ���ص��ي��ف  ي�صتمل 
الفعاليات  باقة متنوعة من  على 

ال�صيفية  العطلة  خالل  النا�صئة 
الفعاليات  ع��ل��ى  ت�صتمل  ح��ي��ث   ،
والثقافية  وال��ري��ا���ص��ي��ة  الدينية 
والقيادية  واالإع��الم��ي��ة  والفنية، 
الرتفيهية  االأن�صطة  جانب  اإىل 
ف�����ص��اًل ع���ن ال���ع���دي���د م���ن ور����س 
ال���ع���م���ل ال���ت���دري���ب���ي���ة وال��������دورات 
مو�صحاً  والتثقيفية،  التاأهيلية 
�صيف  فعاليات  مييز  م��ا  اأه��م  اأن 
مراكز النا�صئة هو التجديد الذي 
النا�صئة  م��راك��ز  يف  اإل��ي��ه  تو�صلنا 
النا�صئة  اآراء  اإىل  ال��ت��ع��رف  ع��رب 
ال�صنوات  فعاليات  يف  امل�����ص��ارك��ني 
اال�صتبيانات  وتو�صيات  املا�صية 

ومالحظات املنفذين . 
ح����ي����ث ي���������ص����م �����ص����ي����ف م����راك����ز 
ال��ن��ا���ص��ئ��ة رح��ل��ة ن��ا���ص��ئ��ة اخل���ري ) 
للنا�صئة  ال�صنوية(،  العمرة  رحلة 
املتميزين يف االأن�صطة والفعاليات 
التي تنظمها مراكز النا�صئة على 
دوري  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال���ع���ام،  م����دار 

اإىل  عددها  ي�صل  التي  الرئي�صية 
15 فعالية، اإ�صافة اإىل االأن�صطة 
يف  تنفيذها  �صيتم  التي  الداخلية 
املنت�صرة  الثمانية  النا�صئة  مراكز 
 ، ال��ذي��د  يف  الو�صطى  املنطقة  يف 
الثميد ، املليحة واملدام اإىل جانب 
م���راك���ز امل��ن��ط��ق��ة ال�����ص��رق��ي��ة يف ) 
احل�صن  ودب��ا   ، خورفكان   ، كلباء 
(، ف�صاًل عن مركز نا�صئة وا�صط 
ين�صجم  مب��ا  ال�صارقة،  مدينة  يف 
اال�صرتاتيجية  االأهداف  وحتقيق 
التي   ، النا�صئة  مل��راك��ز  اجل��دي��دة 
ال�صباب يف بيئة  تتمثل يف احتواء 
مالئمة ورعايتهم، وتاأهيل وتنمية 
م��واه��ب��ه��م وت��ط��وي��ر ق��درات��ه��م يف 
كافة املجاالت الثقافية والعلمية، 
هذا اإىل جانب اكت�صاف املوهوبني 
اجلامعية  للحياة  واإع���داد  منهم، 

والوظيفية.
الربامج  ت��ن��وع  اإىل  امل���ال  واأ����ص���ار 
مراكز  تقدمها  ال��ت��ي  واالأن�����ص��ط��ة 

القدم  لكرة  الرم�صاين  النا�صئة 
النخبة  ب���ط���ول���ة  ع����ن  ف�������ص���اًل   ،
الفرق  مب�����ص��ارك��ة  ال��رم�����ص��ان��ي��ة 
الفائزة باملركز االأول يف كل مركز 
بهدف  وذلك  النا�صئة  مراكز  من 
اك��ت�����ص��اف ال��ن��ا���ص��ئ��ة امل��وه��وب��ني يف 
اإط���ار اال�صتعداد  ال��ق��دم، ويف  ك��رة 
النا�صئة  دوري  يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ة 
ال�����ص��اد���س ل��ك��رة ال���ق���دم، ه���ذا اإىل 
ج��ان��ب م�����ص��روع ال��ت��دري��ب املهني 
بالتعاون  ت��ن��ف��ي��ذه  ���ص��ي��ت��م  ال����ذي 
والدوائر  املوؤ�ص�صات  من  عدد  مع 
ال�صارقة،  اإم������ارة  يف  احل��ك��وم��ي��ة 
العمل  جتربة  امل�صاركني  خلو�س 
املوؤ�ص�صات، عرب  ه��ذه  امل��ي��داين يف 
وتدريبهم  للم�صاركني  ا�صتقبالها 
عملياً خالل فرتة تنفيذ امل�صروع، 
امل�صرحي  ال���ت���دري���ب  وب���رن���ام���ج 
الن�س  ك��ت��اب��ة  م����ه����ارات  ل��ت��ن��م��ي��ة 
امل�����ص��رح��ي وال��ت��م��ث��ي��ل واالإخ������راج 
وف����ن����ون االإ�������ص������اءة، ف�������ص���اًل عن 

تزيد  مل����ن  ل��ل�����ص��م��ن��ة  ال  م��ع�����ص��ك��ر 
اأوزان����ه����م ع���ن 80 ك��ي��ل��و ج����رام، 
ومع�صكر اكت�صاف القيادات، و دورة 
اإ�صافة   ، الوطنية  والهوية  القيم 
وم�صروع   ، االإت��ي��ك��ي��ت  دورة  اإىل 
النا�صئة،  مب��راك��ز  الفنون  �صيف 
ور�س  م��ن  جمموعة  ي�صم  ال���ذي 
التدريبية  وال�����������دورات  ال���ع���م���ل 
الر�صم  مهارات  النا�صئة  الإك�صاب 
الزجاج،  على  والر�صم  والتلوين، 
الفنون  األ����������وان  م�����ن  وغ�����ريه�����ا 
ال���  يف  متعددة  ودورات  املختلفة، 
وت�صميم  واالآي��ل��ت�����س   ،ICDL
لياأتي  االإل����ك����رتون����ي����ة،  امل����واق����ع 
الهوكي  تدريبات  مع�صكر  موعد 
ملجموعة  زي��ارة  باك�صتان، عرب  يف 
ريا�صة  املتميزين يف  النا�صئة  من 
اأكادميية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ه��وك��ي 
�صقل  ب��ه��دف  للهوكي،  باك�صتان 
مهارات النا�صئة يف هذه الريا�صة 

ون�صرها بني اأو�صاط النا�صئة.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

نظمت الهيئة الوطنية للموا�صالت ام�س ور�س عمل خا�صة بتطوير 
ت�صريعات وموا�صفات وتدريب �صائقى احلافالت النقل املدر�صى.

�صعادة  باأبوظبى  ثانى  دو���ص��ت  بفندق  اأقيمت  التي  الور�صة  ح�صر 
النقل  لقطاع  التنفيذى  املدير  طاهر  بن  ناظم  مهند�س  الدكتور 
النقل  دوائ�����ر  و  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ع���ن  ب��ال��ه��ي��ئ��ة ومم��ث��ل��ون  ال����ربى 
الرتبية  ووزارة  للتعليم  اب��وظ��ب��ى  وجم��ل�����س  املحلية  وامل��وا���ص��الت 
الطرق  وهيئه  واملقايي�س  للموا�صفات  االم���ارات  وهيئة  والتعليم 

واملوا�صالت بدبى.
له خالل  كلمة  بن طاهر فى  ناظم  الدكتور مهند�س  �صعادة  وق��ال 
�صائقى  وتدريب  واملوا�صفات  الت�صريعات  تطوير  اإن  الور�صة  اأعمال 

احلافالت للنقل املدر�صى ياأتى يف �صوء الروؤية امل�صتقبلية ال�صامية 
نهيان  اآل  زايد  بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو  ل�صاحب  الر�صيدة  للقيادة 
رئي�س الدولة حفظه اهلل وبناء على توجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل باأن ت�صبح دولة االإمارات واحدة من اأف�صل دول 
العامل يف �صتى املجاالت .. ف�صال عن اهتمام الدولة الدائم بالتعليم 
�صالمة  على  وحر�صا  التنمية  عملية  يف  املهم  ب��دوره  منها  واإمي��ان��ا 
احلقيقية  ال���روة  باعتبارهم  والطالبات  ال��ط��الب  اأبنائها  وراح���ة 

للوطن و�صانعي م�صتقبله.
واأ�صار اإىل املتابعة امل�صتمرة من معايل الدكتور عبداهلل بن حممد 
الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العامة  االأ�صغال  وزير  النعيمي  بلحيف 
الهام  ودوره  ال��ربي  النقل  اهمية  وت��اأك��ي��ده  للموا�صالت  الوطنية 

الربى  النقل  لقطاع  التنفيذى  امل��دي��ر  ون���وه  التنمية.  عملية  يف 
اأن الهيئة كجزء من دورها يف تطوير منظومة النقل  بالهيئة اإىل 
بدرا�صة  اال�صرتاتيجيني  ال�صركاء  تتعاون مع  بالدولة  واملوا�صالت 
ذات  نقل  بنية  توفري  بهدف  بالدولة  املدر�صية  املوا�صالت  تنظيم 
معايري عالية ل�صالمة وراحة املنقولني .. مو�صحا اأن ذلك يعترب 
عامال اأ�صا�صيا يف دعم العملية التعليمية عن طريق �صمان انتظام 
الدوام املدر�صي اإ�صافة اإىل اأنه يلعب دورا مهما يف تفعيل منظومة 
النقل اجلماعي يف الدولة. ولفت اإىل اأن الور�صة تاأتي اأي�صا يف اإطار 
بالدولة  واملوا�صالت  النقل  منظومة  لتطوير  الدائم  الهيئة  �صعي 
بالتعاون مع ال�صركاء اال�صرتاتيجيني مبا يحقق االأهداف املرجوة 
لقطاع  والتف�صيليه  اال�صرتاتيجية  اخلطة  �صعادته  واإ�صتعر�س   ..

النقل بالهيئة الوطنية للموا�صالت .

الوطنية للموا�صالت تنظم ور�صة عمل حول تنظيم وتطوير ت�صريعات النقل املدر�صي

•• دبي-وام: 

االجتماع  االم���ارات يف  دول��ة  �صاركت 
م�صوؤويل  لكبار  والع�صرين  الثامن 
التعاون  جمل�س  دول  يف  ال��ب��ل��دي��ات 
لدول اخلليج العربية الذي عقد يف 

الريا�س موؤخرا.
ت��راأ���س وف��د ال��دول��ة ���ص��ع��ادة �صلطان 
امل�صاعد لقطاع  ال��وزارة  علوان وكيل 
واملياه و�صم  البيئة  املناطق يف وزارة 
اإدارة  م���دي���ر  اأه���ل���ي  ح�����ص��ن  ف��اط��م��ة 
يف  بالوكالة  البلديات  �صوؤون  تن�صيق 
�صامل  و�صلطان  وامل��ي��اه  البيئة  وزارة 
احلدائق  اإدارة  م���دي���ر  امل���ن�������ص���وري 
واملرافق الرتفيهية يف بلدية املنطقة 

الغربية يف امارة اأبوظبي.
مناق�صة  االإج������ت������م������اع  خ�������الل  مت 
ب�����ص��اأن تنفيذ  ال���الزم���ة  ال��ت��و���ص��ي��ات 
خ����ط����ة اإع�������������داد اال�����ص����رتات����ي����ج����ي����ة 

التعاون  جم��ل�����س  ل����دول  ال��ع��م��ران��ي��ة 
تنفيذا  وذلك  العربية  اخلليج  لدول 
بدورته  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  الإع���ت���م���اد 

احل���ادي���ة وال��ث��الث��ني ال����ذي ع��ق��د يف 
لقرارات  وتنفيذا   2010 دي�صمرب 
ال��ق��رارات يف  املعنية مبتابعة  اللجنة 

فرباير  يف  ع�صر  احل��ادي  اإجتماعهم 
املا�صي.

باإ�صتكمال برنامج  االإجتماع  واأو�صى 

ال���زي���ارات امل��ي��دان��ي��ة ل��الط��الع على 
ج���وان���ب ال��ت��خ��ط��ي��ط ال���ع���م���راين يف 
و�صلطنة  املتحدة  العربية  االإم���ارات 

عمان واململكة العربية ال�صعودية.
مرئي  عر�س  على  امل�صاركون  واإطلع 
لتجميل  اال���ص��رت���ص��ادي  الدليل  ع��ن 
املدن يف بلديات دول املجل�س والبحث 
التدريب  واإدارات  مراكز  تطوير  يف 

البلدي.
الور�صة  تو�صيات  املجتمعون  وناق�س 
املتحدة  االأمم  برنامج  مع  امل�صرتكة 
�صهر  ال����رب����اط يف  يف  اأق���ي���م���ت  ال���ت���ي 
االطالع  اىل  اإ�صافة  املا�صي  م��ار���س 
ع�������دد من  ال����ع����م����ل يف  �����ص����ري  ع����ل����ى 
املو�صوعات امل�صرتكة املتعلقة بتعزيز 
جمل�س  يف  امل�صرتك  البلدي  العمل 
العربية منها  لدول اخلليج  التعاون 
اال�صرتاتيجي  العمراين  التخطيط 

ال�صامل والبيئة احل�صرية.

•• دبي-وام:

التوايل حملة  الثالث على  للعام  دبي  ومياه  نظمت هيئة كهرباء 
املا�صيني وذلك  العامني  الذي حققته خالل  النجاح  اإرويهم بعد 
لتكرمي العاملني التابعني ل�صركات املقاوالت العاملة يف م�صاريعها 
امل��ربدة وحقائب حلفظ  املياه  وق��واري��ر  االإف��ط��ار  وتوفري وجبات 
خ��الل فرتة  امل���اء  ���ص��رب  اأهمية  ع��ن  توعوية  وم��ن�����ص��ورات  الطعام 
وتبني  واملوظفني  القيادة  ب��ني  للتوا�صل  تعزيزا  وذل��ك  ال�صيف 
بيئة عمل حمفزة تقديرا جلهودهم  تر�صيخ  املمار�صات يف  اأف�صل 

املبذولة يف خدمة الهيئة ومتعامليها. وقال �صعادة �صعيد حممد 
ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�صو  الطاير 
دبي اإن الهيئة تتبنى اإ�صرتاتيجية هدفها تعزيز مفهوم امل�صوؤولية 
والت�صامن  ال��ع��ط��اء  ق��ي��م  م��ن  تغر�صه  م��ا  خ���الل  م��ن  املجتمعية 
وبرامج  اأن�صطة  تبنيها  عرب  ومتعامليها  موظفيها  بني  والتكافل 
تفاعلهم  وتعزيز  املجتمع  اأف��راد  بني  الوعي  ن�صر  هدفها  متنوعة 
بال�صكر  امل�صتدامة ..متوجها  التنمية  وتالحمهم تر�صيخا الأ�ص�س 
والذي  الهام  �صاهموا يف هذا احلدث  الذين  املوظفني  اإىل جميع 

بدوره ي�صاهم يف تعزيز االأهداف املرجوة للم�صوؤولية املجتمعية.

من جهته قال دوهيان هان م�صوؤول املوقع يف �صركة دو�صان الكورية 
ي�صرنا امل�صاركة يف هذه املبادرات ال�صباقة التي تتبناها هيئة كهرباء 
ومياه دبي لبناء جمتمع اآمن و�صليم واملحافظة على البيئة وتعزيز 
م�صرية  تعزيز  يف  ي�صاهم  مما  املياه  ا�صتخدامات  باأهمية  الوعي 
التنمية امل�صتدامة يف دبي . وتنظم الهيئة مبادرة اإرويهم انطالقا 
تعود  التي  املجتمعية  املمار�صات  الدائم على مواكبة  من حر�صها 
تعمل  الهيئة  اأن  عن  ف�صال  ومتعامليها  موظفيها  على  بالفائدة 
باإ�صتمرار على دعم وم�صاندة املوظفني والعمال مبا ينعك�س اإيجابا 

على تعزيز روح الوالء لديهم ورفع القدرة االإنتاجية.

االإمارات ت�صارك يف االإجتماع الـ 28 لكبار م�صوؤويل البلديات يف دول التعاون

كهرباء ومياه دبي تنظم حملة )اإرويهم( للعام الثالث على التوايل 

•• اأبوظبي -وام:

ام�س  االق���ت�������ص���اد  وزارة  اأط���ل���ق���ت 
اللولو  جم��م��وع��ة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
ال�صلة  م�����ب�����ادرة  م����ارك����ت  ه����اي����رب 
ال�صابعة  ���ص��ن��ت��ه��ا  يف  ال��رم�����ص��ان��ي��ة 
هذا العام املخ�ص�صة لذوي الدخل 
�صهر  وذل������ك مب��ن��ا���ص��ب��ة  امل����ح����دود 

رم�صان املبارك. 
النعيمي  ه��ا���ص��م  ال��دك��ت��ور  اأك����د  و 
يف  امل�صتهلك  ح��م��اي��ة  اإدارة  م��دي��ر 
توفري  اأه���م���ي���ة  االق���ت�������ص���اد  وزارة 
وباأ�صعار  ال��رم�����ص��ان��ي��ة  ال�������ص���الل 
املحدود  ال��دخ��ل  ل����ذوي  خمف�صة 
املبارك  �صهر رم�صان  ف��رتة  ط��وال 
..م�صيدا مببادرة جمموعة اللولو 
الت�صويقية  امل��راك��ز  م��ن  تعد  ال��ت��ي 

املهمة يف الدولة.
اإط��الق حملة  النعيمي اىل  واأ�صار   
ال�صهر  خ���الل  امل�صتهلك  ل��ت��وع��ي��ة 
460 منفذا  ع��ن ط��ري��ق  ال��ك��رمي 
اللولو  ملجموعة   55 منها  للبيع 
هايرب ماركت تت�صمن والأول مرة 
عبارات  لعر�س  �صا�صات  الدولة  يف 
بعناية  اخ���ت���ي���اره���ا  مت  ت���وع���وي���ة 
معرفة  ع��ل��ى  امل�����ص��ت��ه��ل��ك  ت�����ص��اع��د 
عملية  خ��الل  وم�صاعدته  حقوقه 

تر�صيد  اآلية  على  للتعرف  الت�صوق 
اال�صتهالك والتوفري.

وتعر�س اللولو �صلتني حتتوي كل 
اال�صرتاتيجية  ال�صلع  ع��ل��ى  منها 
الرئي�صية تكفي 5 اأفراد ملدة اأ�صبوع 
 30 بني  ت��رتاوح  خمف�صة  باأ�صعار 
على  االأوىل  حت��ت��وي  ب��امل��ائ��ة  و40 
 90 اأ���ص��ا���ص��ي��ة ب��ق��ي��م��ة  12 ���ص��ل��ع��ة 
�صلعة   20 حتتوي  والثانية  درهما 
درهما.   130 ب��ق��ي��م��ة  اأ���ص��ا���ص��ي��ة 
النعيمي  ه��ا���ص��م  ال���دك���ت���ور  واأك������د 
ال����دور ال����ذي ت��ق��وم ب��ه ال�����وزارة يف 
ال��رق��اب��ة على االأ���ص��واق م��ن خالل 

�صهر  خ������الل  م���ي���دان���ي���ة  ج�������والت 
رم�����ص��ان امل���ب���ارك ت�����ص��م��ل خمتلف 
ال�صراكة  وتفعيل  ال��دول��ة  اأ���ص��واق 
والقطاع  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات  م��ع 
اخلا�س وت�صكيل فرق عمل ملتابعة 
اأ�صواق  ك��اف��ة  يف  احل��م��ل��ة  ت��ط��ب��ي��ق 

الدولة يف املنافذ امللتزمة.
منافذ  اأن  اإىل  ال��ن��ع��ي��م��ي  ون������وه 
العام  الدولة ر�صدت هذا  البيع يف 
مبلغ   الرم�صانية  احلمالت  لدعم 
ب�  م���ق���ارن���ة  دره�����م  م��ل��ي��ون    200
وذلك  املا�صي  العام  مليونا   180
وتعزيز  والتزامها  دعمها  اإط��ار  يف 

املجتمعية. من جانبه  امل�صوؤوليتها 
املدير  روبالوال  الدين  �صيف  توقع 
بيع  اللولو  التنفيذي يف جمموعة 
رم�����ص��ان��ي��ة هذا  ���ص��ل��ة  األ����ف   500
العام .. م�صريا اإىل اأنه �صيتم اأي�صا 
اللولو يف  بيع  خالل جميع منافذ 
اأ�صبوعية  ع��رو���س  تنظيم  ال��دول��ة 
ال�صهر  ف�������رتة  ط���������وال  خ����ا�����ص����ة 
يف  تخفي�س  ج��ان��ب  اىل  الف�صيل 
واللحوم  والفواكه  اخل�صار  اأ�صعار 
 30 بن�صبة  ال��ط��ازج��ة  واالأ���ص��م��اك 
يف  التخفي�صات  جانب  اىل  باملائة 

اق�صام املالب�س واالإلكرتونيات.  

•• دبي-وام: 

العامة  ال��ق��ي��ادة  ب��ح��ث وف���د م���ن 
العقيد  برئا�صة  ال�صارقة  ل�صرطة 
ع����ب����د ال���������ص����الم ع���ب���دال���رح���م���ن 
املنافذ  �صرطة  اإدارة  مدير  فار�س 
وامل����ط����ارات خ����الل زي������ارة ملخفر 
بدبي  امل��وان��ئ يف ميناء جبل علي 
والتن�صيق  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  �صبل 
ب��ني اجلانبني  وت��ب��ادل اخل����ربات 
املنافذ.  اأم���ن  وخ��ا���ص��ة يف جم���ال 
واإ���ص��ت��م��ع ال��وف��د م��ن امل��ق��دم عبد 
امل��زي��ود م��دي��ر م��رك��ز �صرطة  اهلل 
طبيعة  ع����ن  ����ص���رح  اىل  امل����وان����ئ 
يقوم  ال��ذي  وال���دور  املخفر  عمل 
املدونة  متطلبات  تطبيق  يف  ب��ه 
موؤ�ص�صات  مع  بالتن�صيق  الدولية 
دب�����ي االأم����ن����ي����ة ب����االإ�����ص����اف����ة اىل 
الفرق  ونتائج  االأم��ن��ي��ة  ال��ربام��ج 
خف�س  يف  �صاهمت  التي  االأمنية 

امل�صجلة  اجلنائية  البالغات  عدد 
امل��ا���ص��ي م��ق��ارن��ة بالعام  ال��ع�����ام  يف 

 .2012
الوفد  امل����زي����ود  امل����ق����دم  واإط����ل����ع 
ال�������ص���ي���ف ع���ل���ى م���ه���ام واأه�������داف 
ق�صم االأم��ن البحري حيث �صجل 
ب���ح���ري���ا يف  54 ح����ادث����ا  ال��ق�����ص��م 
حادثا   37 مقابل   2013 العام 
كما   2012 ال����ع����ام  يف  ب���ح���ري���ا 
 28 البحري  الر�صد  نفذت فرق 
املا�صي  ال���ع���ام  يف  ب��ح��ري��ة  ح��م��ل��ة 
ب���ح���ري���ة يف  22 ح��م��ل��ة  م���ق���اب���ل 
ر�صد  عن  اأ�صفرت   2012 العام 
خطرا  ت�صكل  م��الح��ي��ة  ع���وام���ات 
البحرية  امل���الح���ة  ع��م��ل��ي��ة  ع��ل��ى 
خمالفة  بحرية  و���ص��ائ��ل  و�صبط 
و�صفن  ال�������ص���الح���ي���ة  وم��ن��ت��ه��ي��ة 
واالأنظمة  ل���ل���ق���وان���ني  خم���ال���ف���ة 
املحلية والدولية و و�صائل بحرية 
ملرتادي  اإزع����اج����ا  ت�����ص��ب��ب  زوارق 

ال�صواطئ اىل جانب �صبط 128 
 2013 ال��ع��ام  دراج����ة م��ائ��ي��ة يف 
م��ق��اب��ل 38 دراج�����ة خم��ال��ف��ة يف 
اأن  اإىل  ..م�����ص��ريا   2012 ال��ع��ام 

فعالية   31 ب��ت��اأم��ني  ق��ام  الق�صم 
املا�صي  العام  وم�صابقة بحرية يف 
وم�صابقة  ف��ع��ال��ي��ة   21 م��ق��اب��ل 

بحرية يف العام 2012.

•• دبي-وام:

املطرو�صي  اأن�س  طيار  العميد  ح�صر 
واالنقاذ  للنقل  العامة  االدارة  مدير 
اال�صتدامة  ملتقى  دب���ي  ���ص��رط��ة  يف 
مركز  ن��ظ��م��ه  ال������ذي  ال�������ص���الم���ة  يف 
العميد  ب��ح�����ص��ور  اجل������وي  اجل����ن����اح 
اجلناح  مدير  ال�صحي  عبداهلل  طيار 
ون��ائ��ب��ه ال��ع��ق��ي��د ط��ي��ار ج��م��ال املري 
العميد  واأك��د  الطيارين.  وال�صباط 
يهدف  امللتقى  اأن  امل��ط��رو���ص��ي  اأن�����س 
الطيارين  ال�����ص��ب��اط  ت��ث��ق��ي��ف  اإىل 
يف  االأداء  م�صتوى  رف��ع  اأهمية  ب�صاأن 
ف��ري��ق ال��ع��م��ل وذل����ك الأه��م��ي��ة املهام 
احل�صا�صة التي ي�صرتك يف الطيارون 
احلوادث  مواقع  من  امل�صابني  كنقل 
ال��ب��ل��ي��غ��ة وال����ك����وارث امل��ت��ف��رق��ة وهذا 
يتطلب حرفية عالية ودقة متناهية 
املالزم  وق���دم  ال��ع��م��ل.  ف��ري��ق  اأداء  يف 
طيار عبداهلل الفال�صي رئي�س �صعبة 
بعنوان  حما�صرة  اجل��وي��ة  ال�صالمة 
اأهمية فريق العمل املتكامل يف حني 

ق��دم��ت ال��دك��ت��ورة ك��ي��ن��ان ك��ري��ن من 
ج��ام��ع��ة ح��م��دان ب��ن حم��م��د الذكية 
العمل  ف���ري���ق  ب���ع���ن���وان  حم���ا����ص���رة 
تطويره  وط���رق  اأهميته   - املتكامل 
اأداء الطيارين  اأ�صادت فيها مب�صتوى 
ك���ف���ري���ق ع���م���ل يف اجل����ن����اح اجل����وي 
امل�صتمر لفرق  واهتمامهم بالتطوير 
العمل امليدانية ورفع كفاءتهم وزيادة 

م�صتوى ال�صالمة لديهم.

للملتقى  ال����ث����اين  امل����ح����ور  وت����ن����اول 
اأهمية رفع م�صتوى ال�صالمة واالأداء 
وجاهزية  املتكامل  اجلماعي  والعمل 
العامة  ال�صحة  حيث  من  الطيارين 
تطويرها  وكيفية  البدنية  واللياقة 
ب��ا���ص��ت��خ��دام ال���ط���رق احل��دي��ث��ة منها 
واآلياتها  امل��ائ��ي��ة  ال��ب��دن��ي��ة  ال��ل��ي��اق��ة 

وفوائدها.
وق���دم امل����درب ر���ص��ي��د ع��رن��و���س خبري 

البدنية  ال��ل��ي��اق��ة  ل���ربام���ج  مم���ار����س 
املائية حما�صرة تناولت تاريخ اللياقة 
بالطرق  وتطبيقاتها  املائية  البدنية 
تطورت  وك��ي��ف  ال�صحيحة  العلمية 
ال��ري��ا���ص��ة ب�صكل  واأه��م��ي��ة مم��ار���ص��ة 
للتاأكد من  م�صتمر للطيارين وذلك 
املهام  ال��ب��دن��ي��ة جل��م��ي��ع  ج��اه��زي��ت��ه��م 
فن  الريا�صة  ه��ذه  وتعترب  ال�صعبة 
ال�������ص���راع امل���ائ���ي ال��الم��ت��ن��اه��ي ومن 
ف��وائ��د ه��ذه ال��ري��ا���ص��ة رف��ع م�صتوى 
واملرونة  والتحمل  البدنية  اللياقة 
واإذاب����ة  ال����وزن  ذل���ك تخفيف  مب��ا يف 
الريا�صة  اأن ه��ذه  واأك���د  ال��رته��الت. 
احلار  املناخ  لطبيعة  االأن�صب  تعترب 
املاء يوفر اال�صرتخاء  يف الدولة الأن 
حتفيز  على  وي�صاعد  املجهد  للبدن 
ا���ص��ت��م��راري��ة امل��م��ار���ص��ة ب���اأق���ل جهد 
وحماربة  واال�صابات  االأ�صرار  واأق��ل 
الغذائية  ال��ربام��ج  بجانب  ال�صمنة 
العميد  ك���رم  اخل��ت��ام  امل��ت��ك��ام��ل��ة. ويف 
العميد عبد  يرافقه  املطرو�صي  ان�س 

اهلل ال�صحي املحا�صرين. 

االإقت�صاد و اللولو تطلقان حملة �صلة رم�صان 

بحث التعاون بني �صرطتي دبي وال�صارقة يف جمال اأمن املنافذ

اجلناح اجلوي يف �صرطة دبي ينظم ملتقى اال�صتدامة يف ال�صالمة 

•• دبي-وام:

العام  ال��ق��ائ��د  امل��زي��ن��ة  ال��ل��واء خمي�س مطر  ���ص��ع��ادة  قلد 
واأن�������واط اخل���دم���ة املخل�صة  االأو����ص���م���ة  دب����ي  ل�����ص��رط��ة 
ال�����ص��ب��اط م��ن خمتلف  ك��ب��ار  وال�����ص��ارات ملجموعة م��ن 
20 و10 �صنوات  30 و  االدارات العامة الذين اكملوا 
يف اخلدمة. واأثنى �صعادة اللواء املزينة بجهود م�صتحقي 
املخل�صني  باجلنود  اي��اه��م  وا�صفا  واالأن����واط  االأو���ص��م��ة 
القيادة  يف  وال��ري��ادة  النجاح  م�صرية  يف  �صاهموا  الذين 
العامة ل�صرطة دبي والتي باتت والتميز وجهني لعملة 
حتت  ب��ال��دول��ة  االأم��ن��ي  العمل  منظومة  �صمن  واح���دة 
مظلة وزارة الداخلية اأ�صاءت خاللها �صرطة دبي �صماء 
الدولة بجملة من االإجنازات املحلية والعاملية. ويف ختام 
امل��زي��ن��ة املكرمني  ال��ل��واء خمي�س  ���ص��ع��ادة  احل��ف��ل ط��ال��ب 
ببذل ق�صارى جهدهم يف خدمة املجتمع ونقل اخلربات 

ومراكز  االإدارات  يف  عملهم  فرتة  خالل  تعلموها  التي 
دبي  �صرطة  الأه����داف  حتقيقا  زم��الئ��ه��م  اإىل  ال�صرطة 
للمواطنني  واالأم���ان  االأم��ن  م�صتويات  اأعلى  توفري  يف 
وامل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى اأر�������س ال���دول���ة وح��م��اي��ة االإجن������ازات 
عبدالرحمن  اللواء  االأو�صمة  تقليد  ح�صر  واملكت�صبات. 
حممد رفيع م�صاعد القائد العام ل�صوؤون خدمة املجتمع 
عبدالرزاق  عبدالقدو�س  الدكتور  واللواء  والتجهيزات 
العبيديل م�صاعد القائد العام ل�صوؤون اجلودة والتميز 
واللواء طيار احمد حممد بن ثاين م�صاعد القائد العام 
م�صاعد  ال�صريف  �صعد  حممد  وال��ل��واء  املنافذ  ل�صوؤون 
القائد العام ل�صوؤون االدارة واللواء حممد �صعيد بخيت 
واللواء  والتجهيزات  للخدمات  العامة  االدارة  مدير 
العامة للتدريب  احمد حمدان بن دملوك مدير االدارة 
ومراكز  والفرعية  العامة  االدارات  مديري  من  وع��دد 

ال�صرطة. 

اللواء املزينة يقلد �صباطا من �صرطة دبي اأو�صمة اخلدمة املخل�صة

العدد  11130 بتاريخ 2014/6/23     
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/628  ا�صتئناف جتاري    
اىل امل�صتاأنف �صدهما   / 1- ميتال الويز اند�صرتي �س م ح 2- حميد يد اهلل   
رم�صاين  وحميد  �صفره  ج��واز  ح�صب  اجلن�صية  اي���راين  ن��وك��وراين-  رم�صاين 
ميتال  ي��ون��ي��ك  ���ص��رك��ة  ل  ال��رخ�����ص��ةال��ت��ج��اري��ة  يف  وارد  ه��و  ح�صبما  ن���وج���اراين 
تكنولوجيز. جمهويل  حمل االقامة مبا ان امل�صتاأنف /بي ام اي اي �صي العاملية 
للتجارة العامة �س.ذ.م.م  وميثله: يو�صف احمد عبداهلل عبدالرحيم  قد ا�صتاأنف 
القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2013/1114 جتاري   بتاريخ 2014/4/29  
وحددت لها جل�صه يوم االثنني املوافق 2014/7/7 ال�صاعة 10.00 �صباحا بالقاعة 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.16 رقم 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف
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            يف الدعوى رقم  2014/81 مدين كلي -حمكمة دبي

املدعى عليها: �صينا لتجارة االلكرتونيات ذ.م.م- ومعرفة با�صم �صينان نحيطكم 
من  �صدكم  واملرفوعة  اعاله  بالق�صية  ح�صابيا  خبريا  انتدابنا  مت  انه  علما 
�صركة برن�صي�س ورلد وايد ليمتد- وعليه فانتم مكلفني او من ميثلكم قانونا 
بح�صور اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم االحد املوافق 2014/6/29 ال�صاعة 
احلادية ع�صرة �صباحا.وذلك مبكتب اخلبري املنتدب الكائن دبي- �صارع ال�صيخ 
زايد- مقابل حمطةمرتو اخلليج التجاري- االمارات للعطالت- بناية بري�صم 
مكتب التخطيط لتدقيق احل�صابات الطابق الثامن مكتب رقم )805( يرجى 
احل�صور باملوعد واملكان املحدد واح�صار امل�صتندات املوؤيدة  لدفاعكم بالدعوى 
وفقا  اعمالها  �صتبا�صر  فان اخلربة  تخلفكم عن احل�صور  بانه يف حال  علما 

لل�صالحيات املخولة لها قانونا.لال�صتف�صار االت�صال 04-4341111

مذكرة اعالن بالن�صر امام اخلربة

العدد  11130 بتاريخ   2014/6/23     
   ا�صتدعاء للف�صل يف التظلم 2014/1 ن�صرا

 من اأمر اأداء رقم 2013/483
/جهاد  املتظلم  ان  مبا  بالن�صر-  العنوان:  موجال  خان  �صغري  �صده:  املتظلم  اىل   
عبداهلل �صامل عوذيل ب�صفته وكيال عن �صقيقة جالل عبداهلل �صامل حممد عوذيل- 
باحل�صور  مكلف  فانت   .2013/483 رقم   اأداء  امر  من  دعوىتظلم  عليك  رفع  قد 
 2014/6/24 يوم  �صباح   8.30 ال�صاعة  يف  وذلك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا 
هذا  ان  ومبا  املرفقة.  الدعوى  �صحيفة  وفق  �صدك  املقامة  الدعوى  على  لالجابة 
التاريخ حمدد للف�صل يف الدعوى فعليك ان تقدم مذكرة بدفاعك و�صورا مل�صتنداتك 
قبل موعد اجلل�صة بثالثةايام، واعلم انه يف حال عدم ح�صورك اوح�صور وكيال عنك 
يف املوعد املحدد �صيف�صل يف  الدعوى يف غيابك. �صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 

2014/6/10
المور امل�ستعجلة

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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اعالن الالئحة التنفيذية 2014/244 

ال�صادر  يف الدعوى رقم 2013/2802 ايجارات بالن�صر
اىل املنفذ �صده: حممود احمد حممد �صفيق   جمهول  حمل االقامة. 
خزايبي     وزينب  ال�صباح  حمدجابر  التنفيذ/ال�صيخ  طالب  تقدم  حيث 
باالتي:  والقا�صي  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف  احلكم  ل�صاحله  ال�صادر 
الزام املدعي عليه )املنفذ �صده(بان يوؤدي لطالب التنفيذ مبلغ وقدره 
)186316 درهم( لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل 
خم�صة ع�صر يوم من تاريخ الن�صر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل 

املهلة املبينة �صوف يتم اتخاذ االجراءات القانونية املنا�صبة لتنفيذ.
ادارة تنفيذ الحكام 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية



االثنني  -  23   يونيو    2014 م   -   العـدد    11130
Monday   23  June   2014  -  Issue No   11130

09

اأخبـار الإمـارات

09

•• راأ�س اخليمة - الفجر

د�صن اللواء ال�صيخ طالب بن �صقر القا�صمي 
قائد عام �صرطة راأ�س اخليمة �ص����ب�����اح اأم�س 
املوقع االلكرتوين ل�صرط������ة راأ�س ال����خ��ي���م��ة 
WWW.RAKPOLICE.  (

ال����ذي  اجل����دي����دة  ب��ح��ل��ت��ه   )GOV.AE
الداخلية  وزارة  ت���ط���ل���ع���ات  م����ع  ي��ت��ن��ا���ص��ب 
اال�صرتاتيجي  ه��دف��ه��ا  و  واإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا 
كافة  ت��ق��دمي  ���ص��م��ان  اإىل  ال���رام���ي  ال�����ص��اب��ع 
اخل��دم��ات االإداري�����ة وف���ق م��ع��اي��ري اجل����ودة و 
�صعادة  بح�صور  وذل��ك  ال�صفافية،  و  الكفاءة 

نائب القائد العام وعدد من املدراء العامون 
ومدراء االإدارات و عدد من ال�صباط. 

و اأو�صح القائد العام باأنه مت حتديث ال�صكل 
اجلديد للموقع االلكرتوين اخلا�س ب�صرطة 
راأ�س اخليمة، وفقاً ملعايري التميز و متطلبات 
للمفاهيم  دع��م��اً  واأي�����ص��اً   ، املوؤ�ص�صي  التميز 
احل��ك��وم��ي��ة يف اخل���دم���ات ومت��ي��زه��ا بتمكني 
اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع م��ن ���ص��ه��ول��ة احل�����ص��ول على 
امل��ع��رف��ة و اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة ل��ه��م، حيث مت 
اعتماد اأف�صل املدخالت العاملية و املحلية يف 

ت�صميم املواقع االلكرتونية. 
اأهداف  اجل��دي��د  ال�صكل  ي��خ��دم  كما   : وت��اب��ع 

مفاهيم  لتطبيق  ال�صاعية  الداخلية  وزارة 
االإل���ك���رتون���ي���ة وحت���وي���ل خدمات  احل��ك��وم��ة 
االإل���ك���رتوين،  ال��ن��م��ط  اإىل  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
وه����ذا ب��ال�����ص��ب��ط م��ا ه��دف��ن��ا ال��ي��ه يف ال�صكل 
اجل���دي���د ل��ل��م��وق��ع و ل��ل��م��ح��ت��وى اأي�������ص���اً، من 
خ���الل ا���ص��ت��ح��داث جم��م��وع��ة م��ن اخلدمات 
ال��ه��ام��ة م��ث��ل) خ��دم��ات ال��ت��وظ��ي��ف، و خدمة 
خدمة  و  للمدار�س،  التثقيف  طلبات  تقدمي 
الفندقية_  امل���ن�������ص���اآت  وجت���دي���د  ت�����ص��ج��ي��ل 
وغريها( التي ت�صهم يف اإجناز املعامالت بكل 
جتعل  كما  قيا�صي،  زم��ن  ويف  و�صهولة  ي�صر 
اأف��راد املجتمع على اطالع دائم بكل ما  كافة 

اأخبار واأح��داث و فعاليات  ي��دور حولهم من 
خا�صة بال�صرطة، ومتكنهم من التو�صل اإىل 
املعلومات التي تهمهم و يرغبون يف التعرف 

عليها
ب��ن �صقر عن  ال�صيخ ط��ال��ب  ال��ل��واء  واأع����رب 
ت��ف��اوؤل��ه ب��امل��وق��ع اجل��دي��د ال���ذي ي��ع��د مبثابة 
قناة  و  ال�صرطة  ل��ق��ي��ادة  االأم��ام��ي��ة  ال��واج��ه��ة 
اأف��راد املجتمع، نظرا  توا�صل مهمة مع كافة 
ل�صمولية املحتوى عما كان يف ال�صابق، وي�صهم 
اآراء اجلمهور بكافة  ب�صكل مبا�صر يف معرفة 
راأ�س اخليمة  التي تقدمها �صرطة  اخلدمات 

يف خمتلف اإداراتها و وحداتها التنظيمية. 

•• اأبوظبي-وام:

عن  ال�صادرة  ت��راث  جملة  خ�ص�صت 
يف  والبحوث  للدرا�صات  زاي��د  مركز 
�صمو  لتوجيهات  تنفيذا   - اأب��وظ��ب��ي 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �صلطان  ال�صيخ 
الدولة  رئي�س  ال�صمو  �صاحب  ممثل 
رئ��ي�����س ن���ادي ت���راث االم�����ارات بدعم 
املوروث ال�صفاهي لدولة االإم��ارات - 
ل�صهر يونيو اجل��اري لواحدة  ملفها 
م���ن اأه�����م احل���ك���اي���ات ال�����ص��ف��اه��ي��ة يف 
البادية وهي حكاية العقيلي وفتحت 
بذلك الباب اأمام الباحثني يف جميع 
الك�صف  يف  للم�صاهمة  التخ�ص�صات 
ع��ن م��الم��ح ه��ذه احل��ك��اي��ة الفريدة 
التي تعد درة احلكايات ال�صفاهية يف 

االإمارات.
اإفتتاحيتها  يف  ت���راث  جملة  وق��ال��ت 
التي  العقيلي  بحكاية  �صعادتنا  تنبع 
نفرد لها م�صاحة معتربة بهذا العدد 
احلكاية  اأن  ه��و  االأول  اأم���ري���ن  اإىل 
لنور  تظهر   - الكبرية  �صهرتها  رغم 
االأوىل على  للمرة  والبحث  التوثيق 
االآخر  االأم���ر  ت���راث  جملة  �صفحات 
هو اأن اإ�صرار هيئة حترير املجلة كان 
وراء هذا الظهور الذي نعتربه جمرد 
بداية حلملة بحث وتوثيق ندعو اإىل 
امل�صاركة فيها كافة املعنيني بالرتاث 
ال�صفاهي االإماراتي .. ندعوهم لدعم 
اأحمد  را�صد  الدكتور  الباحث  جهود 
امل��زروع��ي ال��ذي جنح يف ا�صتخال�س 
احلكاية من غياهب الذاكرة و�صدور 
النادرة  ال��ق�����ص��ائ��د  وم���ت���ون  ال������رواة 
مائدة  على  االأوىل  للمرة  لي�صعها 

التوثيق والبحث .
التي  العقيلي  ح��ك��اي��ة  اأن  واأ���ص��اف��ت 
حكاية  جم��رد  لي�صت  ب�صددها  نحن 
م�صوقة لكنها تنتمي اإىل ذلك النوع 
بالدالالت  ال��ع��ام��ر  احل���ك���اي���ات  م���ن 
لذلك  وه�����ي  ب�����اخل�����ربات  وامل���ك���ت���ن���ز 
الباحثني  جهود  ت�صافر  اإىل  حتتاج 
العلمية  العديد من التخ�ص�صات  يف 
ال�صفاهية  ب����امل����روي����ات  امل���رت���ب���ط���ة 
واالأنروبولوجي  ال�صعبية  واالأمثال 
والتقاليد  وال���ع���ادات  وامل��ي��ث��ول��وج��ي 
�صوء  ل��ت�����ص��ل��ي��ط  وال���ت���اري���خ  واالأدب 

ال��ب��ح��ث ع��ل��ي��ه��ا م���ن ن��اح��ي��ة واإع�����ادة 
امل��ح��ل��ي��ة من  ال���ذه���ن���ي���ة  دجم���ه���ا يف 
�صردية  حتفة  فهي   .. اأخ���رى  ناحية 
باخليال  ممتلئة  ن��وع��ه��ا  م��ن  ن����ادرة 
وه����و خ��ي��ال م���ن ال���ن���وع امل��ب��ن��ي على 
والب�صر  البيئة  ومعطيات  م��ك��ون��ات 
واأمثالهم  وممار�صاتهم  مبعتقداتهم 
االجتماعية  وتركيباتهم  ال�صعبية 
بذلك  وه�����ي  احل���اك���م���ة  وال���ق���ب���ل���ي���ة 
من  لباقة  للغاية  غنية  م���ادة  ت��ق��دم 
ال��ت��خ�����ص�����ص��ات امل��ع��ن��ي��ة ب���ال���رواي���ات 

ال�صفاهية .
املخت�صون  ينتبه  اأن  ت��راث يف  وتاأمل 
االأق���ل يف اجل��ام��ع��ات ومراكز  - على 
تلك  اإىل   - االإم����������ارات  يف  ال���ب���ح���ث 
احل��ك��اي��ة وت��وؤك��د ا���ص��ت��ع��داده��ا لتلقي 
منهم كل ما يرغبون يف ن�صره ب�صاأنها 
الدراما  كتاب  ينتبه  اأن  تاأمل  كما   ..
الأن  ت�صلح  الأن��ه��ا  الق�صة  ه���ذه  اإىل 
تكون مادة رائعة مل�صل�صل تليفزيوين 
اأو فيلم وثيق ال�صلة برتاث جمتمع 
نف�صه  ال��وق��ت  ويف  وقيمه  االإم�����ارات 

مكتنز بالطرافة والت�صويق.
الباحث  ق��ال  العقيلي  حكاية  وح��ول 
ال���دك���ت���ور را�����ص����د اأح����م����د امل����زروع����ي 
امل�����ص��رف ال���ع���ام ع��ل��ى امل��ج��ل��ة وال���ذي 
قام بجمع وتوثيق احلكاية وروايتها 
ال���ب���ح���ث يزخر  ل��ع��م��ل��ي��ات  مت���ه���ي���دا 
املوروث ال�صعبي يف االإمارات بالكثري 
م��ن ال���رواي���ات ال��ت��ي ك��ان��ت وال تزال 
جزءا من الرتكيبة الثقافية املميزة 
.. لقد  االأر����س الطيبة  الأب��ن��اء ه��ذه 
ترعرعنا منذ �صغرنا على وقع هذه 
اأمهاتنا  ل��ن��ا  ال��ت��ي روت��ه��ا  احل��ك��اي��ات 

الذين  و�صيابنا  واأج���دادن���ا  وج��دات��ن��ا 
باألبابنا  بيننا فاأخذت  كانوا يعي�صون 
وع��ق��ول��ن��ا وف��ت��ح��ت ل��ن��ا ع�����وامل من 
اأذهاننا  يف  وعلقت  وال�صحر  اجلمال 
اأحداث  م��ن  اإح��ت��وت��ه  م��ا  وخميالتنا 
وت��ف��ا���ص��ي��ل ك��ن��ا ون��ح��ن ���ص��غ��ار نقف 
عندها بتخوف وترقب ورهبة لرنى 

احلدث والنتيجة التي تليه .
واأ�صاف املزروعي احلكاية التي نحن 
العقيلي  ح��ك��اي��ة  ا���ص��م��ه��ا  ب�����ص��دده��ا 
جيلي  لع�  املحلية  باللهجة  وتنطق 
هي  االأع��ج��م��ي��ة  اأو  املخففة  ب��اجل��ي��م 
ال�صعبية  احل���ك���اي���ات  ت���ل���ك  اإح�������دى 
اجلميلة التي رافقتني منذ الطفولة 
اأثرا  لها  اأج��د  ال  اأن  اأده�صني  وال��ت��ي 
وتخ�ص�صت  ك����ربت  ع��ن��دم��ا  ك���ب���ريا 
اإال  ال��ل��ه��م  ال�صعبي  االأدب  جم���ال  يف 
واأح����داث  خ��ي��وط  اأو  ����ص���ذرات  بع�س 
ومقاطع منها فعرفت اأنها - لالأ�صف 
الكثري من موروثنا  مع  كما يحدث 
رواتها  برحيل  ان��دث��رت   - ال�صفاهي 

عن دنيانا .
اأن ه����ذه احل��ك��اي��ة ع��ل��ى وجه  واأك�����د 

ن��ادرة مل يكن كل  اخل�صو�س حكاية 
�صيوع  رغ��م  ي�صردها  اأو  يعرفها  راو 
ال�صعبي  ال�����ص��ع��ر  يف  ال��ع��ق��ي��ل��ي  اإ����ص���م 
امل��ح��ل��ي ح��ي��ث ي��ب��دو ال��ع��ق��ي��ل��ي بطال 
والغرام واحلب وثمة  للع�صق  ورم��زا 
اإ�صارات اأخرى من ق�صة حبه اليازية 
ال��ت��ي ت��ع��ل��ق ب��ه��ا ق��ل��ب��ه وب����ذل الكثري 
حتى و�صل اإليها واإ�صارات اإىل معاناة 
اإ���ص��ارات اإال  العقيلي وغ��ري ذل��ك من 

اأن الق�صة غابت ككيان كلي .
اأمامه  ال��ب��اب  اأن���ه مم��ا فتح  واأو���ص��ح 
من  وزاد  احل���ك���اي���ة  ه������ذه  مل���ت���اب���ع���ة 
ودرا�صتها  ت��ق��دمي��ه��ا  ع��ل��ى  اإ�����ص����راره 
لها  ال�صعري  الق�ص�صي  ال�صرد  ذلك 
يف ق�صائد بع�س ال�صعراء ال�صعبيني 
واأ�صهرهم �صامل بن �صعيد الدهماين 
وه���و اأح����د ال�����ص��ع��راء امل�����ص��ه��وري��ن يف 
بادية االإم��ارات ال�صمالية الذي �صرد 
الق�صة بالتف�صيل يف ق�صيدة طويلة 
حكاها  كما  بيتا  ال�صبعني  ت��ف��وق  ل��ه 
بتفا�صيل  ولكن  ال�صعراء  من  غ��ريه 

اأقل .
اإع��ت��م��دت يف بحثي على  وق���د  وق���ال 

الكثري من امل�صادر ال�صعرية ال�صابقة 
كما اجتهدت حتى التقيت عددا من 
م��ن خمتلف  ال�صن  كبار  م��ن  ال���رواة 
بعون  االإم�����������ارات جن���ح���ت  م���ن���اط���ق 
واال�صتفادة  اإليهم  ال��و���ص��ول  يف  اهلل 
التي  احل��ك��اي��ة  ب��ه��ذه  معرفتهم  م��ن 
وال  واآبائهم  اأج��داده��م  من  �صمعوها 
يزالون يذكرونها .. وقد ح�صلت يف 
الوقت نف�صه على الق�صيدة ال�صعبية 
االأ�صلية والتي يعتقد الرواة اأن والد 
و�صل  بعدما  اإبنه  يف  قالها  العقيلي 
اإل���ي���ه وم���ع���ه ح��ب��ي��ب��ت��ه ال���ي���ازي���ة على 
اإال  الناقة �صيدح واإن مل تكن كاملة 
اأنها تعد مرادفة للق�صة برغم عدم 
ال������رواة م���ن حفظها  مت��ك��ن م��ع��ظ��م 
وفاة  ب�صبب  وذل���ك  ك��ام��ل��ة  و���ص��رده��ا 
الذين  وال�صعراء  ال��رواة  من  الكثري 

كانوا يحفظونها .
واأ�صاف اأنه كما ح�صلت على ق�صيدة 
م����ن مائتي  اأك������ر  ع���م���ره���ا  اأخ�������رى 
الق�صة  ه��ذه  اأي�صا حتكي  وه��ي  �صنة 
ال�صنني  بع�صرات  بعدها  قيلت  لكنها 
 .. قائلها  ي��ع��رف  وال  جمهولة  وه��ي 
قيلت  والتي  احلديثة  الق�صائد  اأم��ا 
يف ه����ذه احل��ك��اي��ة ف��ق��د مت��ك��ن��ت من 
ل�صاعرين  ق�صيدتني  على  احل�صول 
االإمارات  يف  ال�صعبيني  ال�صعراء  من 
من الفرتة احلديثة واأظن اأن هناك 
الع�صرات من ال�صعراء قد قالوا �صعرا 
يف هذه احلكاية اإال اأن ق�صائدهم مل 

توثق واإندثرت معهم .
واإختتم الباحث الدكتور را�صد اأحمد 
املزروعي حديثه الفتا اإىل اأن ال�صوؤال 
االأه�������م ال������ذي ي��ب��ق��ى ه����و ه����ل هذه 
احلكاية حقيقية اأم اأ�صطورة اأم خيال 
اأتركه  ..واأ���ص��اف اجل���واب على ذل��ك 
ه����ذه احلكاية  ق������راءة  ب��ع��د  ل���ل���ق���راء 
وهو  واأ�صخا�صها  ورموزها  باأحداثها 
���ص��وؤال ت��ط��رح��ه ت���راث م��ع وع���د باأن 
امل�صادر  يف  ومنقبني  ب��اح��ث��ني  ن��ظ��ل 
اأو خرافة  لنتوقف على مدى �صدق 
هذه احلكاية اأو االأ�صطورة اأو ال�صرية 
الدعوة  ونوجه   .. للعقيلي  ال�صعبية 
دراية  على  راو  اأو  مهتم  باحث  لكل 
مبا  معنا  ي�صاهم  الأن  الق�صة  بهذه 

لديه لكي تعم الفائدة .

•• اأم القيوين-وام:

عهد  ويل  املعال  را���ص��د  ب��ن  �صعود  ب��ن  را���ص��د  ال�صيخ  �صمو  ا�صتقبل 
ال��دك��ت��ور حم��م��د م��ط��ر الكعبي مدير  ���ص��ع��ادة  ام�����س  ال��ق��ي��وي��ن  اأم 
املدراء  يرافقة  واالأوق��اف  االإ�صالمية  لل�صوؤون  العامة  الهيئة  عام 
واإطلع  ال��دول��ة.  م�صتوى  على  الهيئة  ف��روع  وم���دراء  التنفيذيون 
وكوادرها  امل�صاجد  جاهزية  على  للهيئة  العام  املدير  من  �صموه 
رجال  من  الف�صيل  رم�صان  �صهر  خالل  امل�صاجد  رواد  ال�صتقبال 
بالدرو�س  امل�صاجد  واإع��م��ار  ال��رتاوي��ح  ���ص��الة  ون�����ص��اء وخ��ا���ص��ة يف 
العلماء  يلقيها  التي  النوعية  واملحا�صرات  اليومية  الرم�صانية 
الثقافية  االأم�����ص��ي��ات  م��ن  ع��دد  تخ�صي�س  �صيتم  حيث  ال�صيوف 

الإبراز اأهمية اخلدمة الوطنية واأثرها على املجتمع.

اأم القيوين ر�صاه وتقديره جلهود الهيئة  واأب��دى �صمو ويل عهد 
الدين  ق��ي��م  االإ���ص��الم��ي��ة واالأوق�����اف يف تر�صيخ  ل��ل�����ص��وؤون  ال��ع��ام��ة 
ور�صالتها.. مكانتها  واإب��راز  امل�صاجد  وخدمة  املجتمع  يف  احلنيف 

موجها �صموه اإىل اأهمية املحافظة على عاداتنا االأ�صيلة. واإ�صتمع 
�صموه اىل �صرح مف�صل عن جهود ال�صوؤون االإ�صالمية يف اإمارة اأم 

القيوين من مدير عام الهيئة.
واأثنى �صموه على اهتمام القيادة الر�صيدة بال�صاأن الديني وجهود 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
اأع�صاء املجل�س االأعلى حكام  اأ�صحاب ال�صمو  حفظة اهلل واإخوانه 
وم�صاريع  لربامج  الكبري  الدعم  و  اهلل  بيوت  رعاية  يف  االإم���ارات 
الهيئة العامة لل�صوؤون االإ�صالمية واالأوقاف التي اأ�صبحت حمل 
اأبناء املجتمع وتوجههم اىل  تقدير واإعجاب اجلميع الأنها تخدم 

جمتمع  واأع����راف  ع���ادات  واح����رتام  وا�صالتهم  بدينهم  التم�صك 
دولة االإمارات واالعتزاز باالنتماء لهذه الدولة والوالء لقيادتها 
الر�صيدة. وت�صلم �صمو ويل عهد اأم القيوين من مدير عام الهيئة 
يوميا  �صيتم  ال��ذي  امل�صاجد  درو����س  كتاب  ع��ن  اجل��دي��دة  الن�صخة 
لي�صبح عدد  الدولة  الع�صر على م�صتوى  بعد �صالة  در�س  اإلقاء 
ح�صر   . األ��ف��ا    15 الف�صيل  رم�صان  �صهر  خ��الل  منه  ال��درو���س 
االأمريي  الديوان  رئي�س  املعال  را�صد  بن  ال�صيخ خالد  اال�صتقبال 
يف اأم القيوين وال�صيخ حممد بن را�صد املعال رئي�س دائرة املتاحف 
املجل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  امل��ع��ال  را���ص��د  ب��ن  �صعود  ب��ن  اأح��م��د  وال�صيخ 
التالي مدير  �صعيد  نا�صر  و�صعادة  القيوين  اأم  الإم��ارة  التنفيذي 
الت�صريفات  مدير  اأحمد  حممد  را�صد  و�صعادة  االأم��ريي  الديوان 

وعدد من امل�صوؤولني.

قائد عام �صرطة راأ�ض اخليمة يد�صن ال�صكل اجلديد للموقع االلكرتوين 

جملة تراث تدعو للم�صاركة يف حملة توثيق حكاية العقيلي 

ويل عهد اأم القيوين ي�صتقبل مدير عام الهيئة العامة لل�صوؤون االإ�صالمية واالأوقاف

•• دبي-وام: 

نظم امل�صت�صفى ال�صعودي االأملاين يف مقره بدبي املوؤمتر الدويل الثاين لطب 
االإ�صعاف ومب�صاركة وح�صور  بالتعاون مع موؤ�ص�صة دبي خلدمات  الطوارئ 
اأك���ر م��ن 450 طبيبا وخ��ب��ريا وب��اح��ث��ا م��ن االإم����ارات وال��والي��ات املتحدة 
خالل  طرحت  التي   - البحثية  العمل  اأوراق  وناق�صت  واأمل��ان��ي��ا.  االأمريكية 
وطب  ال�صحية  الرعاية  جمال  يف  واالإبتكارات  املمار�صات  اأف�صل   - املوؤمتر 
واالأزمات  الكربى  احل��وادث  اإدارة  و  امل�صت�صفى  قبل  ما  والرعاية  ال��ط��وارئ 

والكوارث وكيفية التعامل معها واخلروج منها باأقل اخل�صائر املمكنة.
واالأمرا�س  الطارئة  احلاالت  و�صور  امل�صاركون خمتلف جوانب  وا�صتعر�س 
االإمارات  على  رئي�صية  ب�صفة  الرتكيز  العاملي مع  ال�صعيد  على  امل�صتع�صية 
واالأجواء والظروف التي ميار�س فيها االأطباء اأعمالهم والعوامل التي توؤثر 

على الت�صخي�س والعالج واملمار�صة ال�صحيحة.
وعربت الدكتورة رمي عثمان املديرة التنفيذية للم�صت�صفى ال�صعودي االأملاين 
بدبي - يف كلمتها خالل اإفتتاح املوؤمتر - عن �صعادتها بتنظيم هذا احلدث 
ال��ط��ارئ و�صبل  ال��ط��ب  اأه���م حم���اور  امل��ه��م يف دورت���ه الثانية وال���ذي يناق�س 
النهو�س به وتطوير اآلياته وحت�صني اأدواته للخروج بنتائج علمية وعالجية 
ت�صب جميعها يف م�صلحة املري�س واإنقاذ حياة امل�صابني وحت�صني الظروف 

احلياتية التي حتيط بهم اأمال يف �صرعة �صفائهم.
اإىل حلول جماعية ومتوافقة للم�صكالت  باإمكانية التو�صل  واأبدت تفاوؤلها 
والعقبات التي تواجه جتربة الت�صخي�س ال�صريع للحاالت التي تندرج حتت 
عنوان الطارئة ب�صفة عامة والتو�صل اإىل اآليات ناجحة للحد من االإ�صابات 

وتفاقمها خا�صة بالن�صبة حلوادث الطرق وال�صري.
اإنه نتيجة ال�صراكة مع موؤ�ص�صة دبي خلدمات  وقالت الدكتورة رمي عثمان 

عام  منذ  اجلانبني  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع  بعد  حتققت  والتي  االإ�صعاف 
تقريبا مت نقل حوايل 700 حالة اإىل امل�صت�صفى ال�صعودي االأملاين ب�صيارات 
موؤ�ص�صة دبي خلدمات االإ�صعاف .. م�صرية اإىل حر�س امل�صت�صفى على خدمة 
املجتمع وتقدمي اأف�صل املمار�صات يف جمال الرعاية ال�صحية وتغطية جميع 
التخ�ص�صات حيث يقدم مزيجا متنوعا من اجلهود الكبرية يف هذا ال�صدد 
ب�صفة  النا�س  معارف  وحتديث  والتثقيفية  التعليمية  اأن�صطته  اإىل  ا�صافة 
ال�صوؤون الطبية والفنية  اإدارة  ال�صقاف مدير  م�صتمرة. واأكد الدكتور عمر 
مبوؤ�ص�صة دبي خلدمات االإ�صعاف دور ومبادرات حكومة دبي لت�صهيل عالج 
امل�صت�صفى  اأن  اإىل  ..الفتا  الطارئة  واحل��االت  والع�صبية  النف�صية  االأمرا�س 
التي  الطبية  االأمل��اين دبي يعد مثاال وا�صحا على رقي اخلدمات  ال�صعودي 

يقدمها ب�صورة فعالة تت�صم بالكفاءة وال�صرعة الفائقة.
و توجه الدكتور عالء العجيل رئي�س اللجنة العلمية بامل�صت�صفى ال�صعودي 

االأملاين يف دبي بال�صكر ل�صيوف املوؤمتر و املتحدثني والرعاة و اللجنة العليا 
املنظمة على جهودهم واإ�صهامهم يف اإجناح هذا احلدث.

املخت�صني منهم  االأط���ب���اء  م��ن  ع���ددا  امل��وؤمت��ر  امل��ت��ح��دث��ني يف  ق��ائ��م��ة  �صمت 
من  ال��راوي  علي  الدكتور  و  باأملانيا  هامبورج  جامعة  من  يان  الربوفي�صري 
امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة وامل�����ص��ت�����ص��ار ال��دك��ت��ور ع��م��ار ال�صلطي خبري  ال���والي���ات 
التخدير واإدارة االأمل يف م�صت�صفى زايد الع�صكري والدكتور الربيعة نويه�س 
و  الطب  كلية  من  ت��راب  ف��واز  والدكتور  الطبية  خليفة  ال�صيخ  مدينة  من 
العلوم ال�صحية بجامعة االإمارات والدكتور �صالح كاظم ا�صت�صاري جراحة 
التجميل يف م�صت�صفى را�صد بدبي والدكتور عادل ال�صمري اإ�صت�صاري جراحة 
لو�صان  راجيف  والدكتور  املركزة  العناية  بوحدة  الدموية  واالأوعية  القلب 
و  التخدير  ا�صت�صاري  الفتاح  عبد  جماهد  والدكتور  القلب  اأمرا�س  خبري 

العناية املركزة بامل�صت�صفى ال�صعودي االأملاين يف دبي .

امل�صت�صفى ال�صعودي االأملاين بدبي ينظم املوؤمتر الدويل الثاين لطب الطوارئ

املنظمة العربية للم�صوؤولية االجتماعية تعقد الدورة الرابعة جلوائزها يف دبي 
•• دبي -وام:

الثالثاء  غدا  االجتماعية  للم�صوؤولية  العربية  املنظمة  تكرم 
بالدورة  وذل���ك  االجتماعية  امل�صوؤولية  جم��ال  يف  النا�صطني 

الرابعة جلوائزها يف حفل يحت�صنه فندق برج العرب بدبي.
دولة  م��ن  ك��ل  م��ن  وا���ص��ع��ة  م�صاركة  ال��ع��ام  ه��ذا  ن�صخة  وت�صهد 
امل��ت��ح��دة وال��ك��وي��ت وق��ط��ر و�صلطنة عمان  ال��ع��رب��ي��ة  االم�����ارات 
واململكة  اللبنانية  واجلمهورية  الها�صمية  االأردن��ي��ة  واململكة 

العربية ال�صعودية وجمهورية م�صر العربية وليبيا اإىل جانب 
العربية  واملنطقة  ال��دول��ة  م��ن  وق��ي��ادي��ة  حكومية  �صخ�صيات 
بيار  واأع��رب  دب��ي.  يف  املعتمدة  الدبلوما�صية  الهيئات  وممثلي 
م��ك��رزل رئ��ي�����س امل��ن��ظ��م��ة ع��ن ���ص��ع��ادت��ه ل��ت��ك��رمي ال��ن��ا���ص��ط��ني يف 
العامل العربي على اجلهود التي يبذلونها يف جمال امل�صوؤولية 
على  واملميز  احليوي  للدور  املنظمة  من  تقديرا  االجتماعية 
واإظهار  واخل��ا���ص��ة  احل��ك��وم��ي��ة  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  االأف�����راد  م�صتوى 
اإبداعاتهم ومتيزهم يف هذا املجال. ونظرا الإحت�صان دبي هذا 

احلدث املهم �صيتم اإطالق جائزة ال�صيخ نا�صر بن عبد العزيز 
املانع العربية للرتبية والتعليم التي �صيتم االإعالن عنها للمرة 
االأوىل على م�صتوى املنطقة العربية و�صتمنح ل�صخ�صية قدمت 
اإجنازا مميزا يف جمال التعلم االإلكرتوين على م�صتوى العامل 
العربي. واأكد بيار مكرزل اأن عملية اختيار النا�صطني يف جمال 
امل�صوؤولية االجتماعية متت من قبل هيئة خرباء قامت مبتابعة 
وت�صجيل  االجتماعية  امل�صوؤولية  جم��ال  يف  النا�صطني  اأعمال 

االإجنازات التي قاموا بها يف املجاالت املتعددة ذات ال�صلة. 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

م ال��ع��ق��ي��د دك���ت���ور ف��ي�����ص��ل ���ص��ع��ي��د امل��ي��ل رئ��ي�����س مركز  ك����رنّ
���ص��رط��ة اجل���زي���رة احل���م���راء ب���راأ����س اخل��ي��م��ة، ع����ددا من 
اجلزيرة  �صرطة  مركز  م��ع  اخل��ارج��ي��ة  املتعاونة  اجل��ه��ات 
للعام  املتعاونني  واملوردين  ال�صركاء  ال�صامل من  احلمراء 
2014م تقديراً الإ�صهاماتهم البارزة يف حتقيق االأهداف 
ل�صرطة  العامة  والقيادة  الداخلية  ل��وزارة  االإ�صرتاتيجية 
راأ�����س اخل��ي��م��ة.  وح�����ص��ر ال��ت��ك��رمي ك��ل م��ن امل��ق��دم حممد 
باملركز،  املجتمعية  ال�صرطة  ف��رع  م��دي��ر  املقدحي  را���ص��د 
املرور  ف���رع  م��دي��ر  القا�صمي  �صلطان  ب��ن  �صقر  وال���رائ���د 
فرع  مدير  العو�صي  حممد  عامر  اأول  وامل���الزم  باملركز، 

امليل،  الدكتور  العقيد  واأك��د   . تقديراً  باملركز،  احلرا�صات 
حر�س �صرطة راأ�س اخليمة على تكرمي وحتفيز �صركائها 
�صعيا  واملتعاونني،  املتميزين  اخلارجيني  االإ�صرتاتيجيني 
خللق بيئة عمل متطورة ت�صاهم يف ارتقاء العمل االأمني 
اإن  وق��ال:  املن�صودة،  االأه���داف  وحتقيق  االإب���داع  وت�صجيع 
ك��ن��ت��اٍج لعمل دوؤوب وع��ط��اء م��ت��دف��ق، واإن  ي��اأت��ي  ال��ت��ك��رمي 
اخلارجيني  ال�صركاء  عينها  ن�صب  ت�صع  العامة  القيادة 
االإ�صرتاتيجيني وتقدر تعاونهم. وقال نحن نقدر العطاء 
حتقيق  ن��ح��و  ج�����ص��راً  �صكلوا  ال��ذي��ن  ل�صركائنا  امل��ت��وا���ص��ل 
العامة، مما عزز قدرات  االأه��داف االإ�صرتاتيجية للقيادة 
اأدائ���ه���ا على  ���ص��رط��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة، واالرت���ق���اء مب�صتوى 

امل�صتويني االأمني واملجتمعي.

•• دبي -وام: 

�صهادة  ع��ل��ى  االإ���ص��ع��اف  دب���ي خل��دم��ات  م��وؤ���ص�����ص��ة  ح�صلت 
املهنية  وال�صالمة  لل�صحة  العاملية  املعايري  مع  املطابقة 
 18001 اآي����زو  ب��امل��وا���ص��ف��ة  اخل��ا���ص��ة  املعنية  والبيئية 
الربيطانية  واملعايري  املوا�صفات  معهد  من  و14001 

الدولية.
رئي�س  امل��ي��دور  عي�صى  امل��ه��ن��د���س  ���ص��ع��ادة  ال�����ص��ه��ادة  ت�صلم 
بح�صور  اال�صعاف  خلدمات  دب��ي  موؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�س 
واإدوارد  للموؤ�ص�صة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  ال�����دراي  خليفة 
ه���وب���ارت ال��ق��ن�����ص��ل ال��ع��ام ال��ربي��ط��اين يف دب���ي و املدير 

االإقليمي ل�صركة املوا�صفات واملعايري الربيطانية.
املوؤ�ص�صة على هذا  امليدور موظفي  املهند�س عي�صى  وهناأ 
االجناز الذي �صيكون له االأثر الكبري يف متابعة اأداء مهام 
العمل اليومية �صمن منظومة متكاملة تعمل على توفري 
واملتعاملني  املوظفني  جلميع  واآم��ن��ة  �صحية  عمل  بيئة 
و  املوؤ�ص�صة  م��ع  �صراكة  بعالقات  املعنية  اجل��ه��ات  وك��اف��ة 
النتائج ومراجعتها ب�صكل  تطوير وتقييم االأداء وقيا�س 
م�صتمر لتحقيق االأهداف والر�صالة االإن�صانية التي تقوم 

بها موؤ�ص�صة دبي خلدمات اال�صعاف.
وبهذه املنا�صبة قال خليفة الدراي نه منذ اإن�صاء املوؤ�ص�صة 
عام 2006 مت و�صع معايري لل�صحة وال�صالمة للفريق 
االإ�صعايف وامل�صابني خالل عملية االإ�صعاف الطارئ وغري 
الطارئ الفتا اإىل اأن ح�صول املوؤ�ص�صة على هذه ال�صهادة 

تاأكيد على مطابقة معايري املوؤ�ص�صة مع متطلبات املعايري 
اأم���ل احل��م��ادي مديرة  اأو���ص��ح��ت  م��ن جانبها  ال��ع��امل��ي��ة. 
قام  املكتب  اأن  املوؤ�ص�صي  والتميز  االإ�صرتاتيجية  مكتب 
بتطبيق م�صروع مطابقة املوؤ�ص�صة بنظامي اإدارة ال�صحة 
وال�صالمة املهنية والبيئية العامليني باالإ�صتعانة بالكوادر 
الداخلية يف املوؤ�ص�صة ب�صكل كامل مع االأخذ يف باالإعتبار 
اآليات نقل املعرفة بني املوظفني ل�صمان التطبيق الفعال 
بالتحديد  املوؤ�ص�صة  قيام  واإمكانية  االإداري��ني  للنظامني 
الدوري للو�صع احلايل بكل م�صداقية و�صفافية والعمل 
رامي  اأك��د  و  ذات���ي.  ب�صكل  لهما  امل�صتمر  التح�صني  على 
عملية  اأن  باملوؤ�ص�صة  العمليات  اإدارة  اإخت�صا�صي  نعيم 
وال�صالمة  ال�صحة  نظامي  مع  املوؤ�ص�صة  مطابقة  تاأكيد 
اأ�صا�صا  اإعتمد  عامليا  املعتمدة  باملعايري  والبيئية  املهنية 
بالفعل  عليها  العمل  يتم  التي  االإج����راءات  اإظ��ه��ار  على 
واأية اإجراءات م�صتجدة تدعم ال�صحة وال�صالمة املهنية 
والبيئية للموظفني واملتعاملني واجلهات اخلارجية مع 
التن�صيق مع �صركاء املوؤ�ص�صة وح�صر وحتليل اأية خماطر 
املوؤ�ص�صة  ن�صاطات  ع��ن  ت�صدر  ق��د  متوقعه  م��وؤث��رات  اأو 
اإداري فعال و متكامل ي�صمن نقل  اليومية �صمن نظام 
دبي  موؤ�ص�صة  وتوا�صل  املوظفني.  بني  ب�صهولة  املعرفة 
اأهدافها  لتحقيق  ال�صاعية  مبادراتها  اال�صعاف  خلدمات 
االعتمادات  على  احل�صول  و  وروؤيتها  ر�صالتها  وتنفيذ 
 2012 ع��ام  ح�صلت  حيث  االإداري����ة  لالأنظمة  الدولية 

. على �صهادة االآيزو 9001 

�صرطة اجلزيرة احلمراء تكرم متعاونيها 2014

اإ�صعاف دبي حت�صل على �صهادة االآيزو لل�صحة 
وال�صالمة وال�صالمة املهنية والبيئية 
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•• دبي -وام:

اإكتمال املرحلة  اأعلنت جلنة دبي لالإنتاج التلفزيوين وال�صينمائي ام�س 
الت�صوير  ت�����ص��اري��ح  ب��ت��ق��دمي  االإل���ك���رتوين اخل��ا���س  ال��ن��ظ��ام  االأوىل م��ن 

واملوافقة على حمتويات الن�صو�س.
اللجنة  يتوافق مع مهمة  ال��ذي  بالنظام اجلديد  فعليا  العمل  ب��داأ  وقد 
وامل�صاهمة  دب��ي  يف  امل��رئ��ي  والرتفيه  االإع��الم��ي  االإن��ت��اج  �صناعة  لتعزيز 

بفاعلية يف تطويره وتنميته.
تقدمي  على  ال��ق��درة  املحلية  االإن��ت��اج  ل�صركات  اجل��دي��د  ال��ن��ظ��ام  وي��وف��ر 
اإىل القيام  اإلكرتونيا ومتابعتها وت�صديد الر�صوم دون احلاجة  الطلبات 

بزيارة فعلية ملقر اللجنة.

والفنادق  وال�صقق  الفيالت  مثل  املواقع  وم��دراء  م��الك  �صيتمكن  بينما 
واملوافقة  املراجعة  من  اأي�صا  وغريها  التجارية  املراكز  و  وامل�صت�صفيات 
ف�صال  الت�صغيل  �صهلة  م�صتخدم  واجهة  عرب  اإلكرتونيا  الطلبات  على 
عن ال�صماح ل�صركات االإنتاج ومالك وم��دراء املواقع من متابعة احلالة 
اخلا�س  �صجلها  ومراجعة  عليها  املوافقة  متت  التي  للطلبات  الراهنة 
ب��ط��ل��ب��ات ���ص��اب��ق��ة وح��ف��ظ وا���ص��رتج��اع ط��ل��ب��ات احل�����ص��ول ع��ل��ى ت�صاريح 

الت�صوير.
ت�صاريح  لتقدمي  االإل���ك���رتوين  ال��ن��ظ��ام  م��ن  التالية  امل��رح��ل��ة  و�صت�صهد 
املثال ال احل�صر مكتبة  �صبيل  الت�صوير خ�صائ�س ومزايا تت�صمن على 
له  ي�صمح  مبا  امل�صتخدم  خيارات  تعزيز  بهدف  املواقع  ل�صور  اإلكرتونية 
باالإطالع املكثف وال�صريع على خمتلف املواقع واملعامل التي تقدمها دبي 

ليختار من بينها ما يتنا�صب مع ت�صوره االإخراجي مبا ي�صاهم يف توفري 
الوقت واجلهد وتكاليف االإنتاج.

ويف هذا ال�صاأن قال جمال ال�صريف رئي�س جلنة دبي لالإنتاج ال�صينمائي 
ال�صتخراج  طلب   1000 م��ن  اأك���ر  م��ع  حاليا  نتعامل  وال��ت��ل��ف��زي��وين: 
اجلهود  خالل  من  العدد  هذا  اإرتفاع  ونتوقع  �صنويا  الت�صوير  ت�صاريح 
االإعالمي..  لالإنتاج  مثالية  كوجهة  دب��ي  مبكانة  لالرتقاء  املت�صافرة 
وتب�صيط  فاعل يف حت�صني  دور  االإلكرتونية اجلديدة  للمن�صة  و�صيكون 
العمليات التي تهدف اإىل تعزيز النمو يف دبي اإقليميا وعامليا على �صعيد 
االأعمال  من  العديد  تنفيذ  موؤخرا  دبي  �صهدت  وقد  االإعالمي  االإنتاج 
اآريبيا  �صيف  ما�صرت  ال�صهري  الربنامج  مثل  وال�صينمائية  التلفزيونية 
وم�صل�صل بولد اأند ذا بيوتيفول وفيلم ويلكوم باك وغريها من االأعمال 

العربية والعاملية ما ي�صري بقوة اإىل املكانة التي اأ�صبحت �صناعة االإنتاج 
ال�صينمائي والتلفزيوين حتظى بها يف دبي. 

�صهر  يف  تاأ�ص�صت  قد  والتلفزيوين  ال�صينمائي  لالإنتاج  دب��ي  جلنة  كانت 
مايو عام 2012 بهدف االرتقاء باالإنتاج االإعالمي والرتويج ملدينة دبي 
وتعترب  والدولية  واالإقليمية  املحلية  االأف��الم  ل�صناعة  رئي�صية  كوجهة 
خمتلف  يف  الت�صوير  ت�صاريح  باإ�صدار  املخولة  الوحيدة  اجلهة  اللجنة 

مواقع دبي �صواء كانت اأماكن خا�صة اأو عامة.
خدمات  ت��زوي��د  رواد  اأح���د  ج���روب  تكنولوجي  اأ�صيت  جمموعة  وتعترب 
اإدارة املحتوى اخلا�صة باخلدمات احلكومية عرب خمتلف بلدان ال�صرق 
�صركتها  فرع  االإلكرتونية عرب  املن�صة  ت�صغيل  و�صتتوىل مهمة  االأو�صط 

يف دبي.

جلنة دبي لالإنتاج التلفزيوين وال�صينمائي تد�صن املرحلة االأوىل من النظام االإلكرتوين لتقدمي ت�صاريح الت�صوير 

•• اأبوظبي-وام: 

اأه����دى ال��ك��ات��ب وامل���خ���رج االإم���ارات���ي 
موؤلفه  ال����ع����ام����ري  ك����رام����ة  ����ص���ال���ح 
مكتبة  اإىل  االأر�������س  خ���ذ  امل�����ص��رح��ي 
التابعة  وامل��ع��ل��وم��ات  امل�����ص��ادر  م��رك��ز 
ت����راث  ن������ادي  يف  االأن�������ص���ط���ة  الإدارة 
االإم��ارات. ويهدف االإهداء اإىل اإثراء 
املتميز  امل�صرحي  العمل  بهذا  املكتبة 
جائزة  ع���ل���ى  ح�����از  اأن  ���ص��ب��ق  ال������ذي 
امل�صرحي  ل��ل��ت��األ��ي��ف  ال���ث���اين  امل���رك���ز 
واالع��الم يف حكومة  الثقافة  لدائرة 
يف  امل�صرحية  كتبت  فيما  ال�����ص��ارق��ة.. 
ق�صايا  يناق�س  جتريبي  قالب  اإط���ار 
مع  التكيف  االن�صان  تتعلق مبحاولة 
جاء  امل��ع��ا���ص��رة.  احل��ي��اة  متناق�صات 
ذل����ك خ����الل زي�����ارة ال���ع���ام���ري اأم�س 
حيث  االأن�����ص��ط��ة  اإدارة  م��ق��ر  االول 
املناعي  علي  �صعيد  ا�صتقباله  يف  ك��ان 
اأثنى  ال����ذي  االن�����ص��ط��ة  اإدارة  م��دي��ر 
اإثراء  يف  الفاعل  ودوره  جهوده  على 

بالعديد  املحلية  الثقافية  احل��رك��ة 
وال�صينمائية  امل�صرحية  االأعمال  من 
اأن و�صع  ذات القيمة العالية..موؤكدا 
ال�صباب  اأي�����دي  ب���ني  االأع����م����ال  ه����ذه 
معارفهم  ���ص��ي��ري  املكتبة  رواد  م��ن 
االبداعية  ال��ت��ج��ارب  على  ويطلعهم 
لكتاب ومبدعي االإمارات. من جانبه 
تقديره  ع��ن  ال��ع��ام��ري  �صالح  اأع���رب 

تراث  ن���ادي  بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  للجهود 
الرتاثية  الثقافة  االإم��ارات يف تعزيز 
والهوية الوطنية من خالل اأن�صطته 
الثقافية منها من  وبراجمه ال�صيما 
خالل احل�صور الدائم ملركز امل�صادر 
واملعلومات ومكتبته املتنوعة بعناوين 
�صتى من كتب املعرفة واالآداب والعلوم 

والفنون والرتاث. 

•• دبي-وام:

للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  يج�ص�د 
العلمية  الهيئة اخلريية  وال��رتاث - 
ذات النفع العام والتي تعنى بالثقافة 
والرتاث - منوذجا ملا ميكن اأن ي�صهم 
به القطاع اخلا�س ورجال االأعمال يف 
البنية االأ�صا�صية والثقافية والرتاثية 
بل  العربي  اخلليج  ومنطقة  للدولة 
واملنطقة العربية. وقد اأ�صهم معايل 
جمعة املاجد رجل االأعمال يف البنية 
تاأ�ص�س  الذي  املركز  باإن�صاء  الثقافية 
اهتماما  وي��ويل   1991 ع��ام  ر�صميا 
ك��ب��ريا ب��ال��ف��ك��ر وال��ث��ق��اف��ة وال����رتاث 
والتعريف  واالإ�����ص����الم����ي  ال���ع���رب���ي 
ال�صبل  وت��ي�����ص��ري  م��ن��ه  ب���ه واالإف��������ادة 
لدرا�صته وحتقيقه وخدمة الباحثني 
و�صائل  م��ن  بتمكينهم  واملخت�صني 
البحث وتوفري مادته املوثقة �صعاره 
م�صتمر.  وع���ط���اء  م��ت��م��ي��زة  خ���دم���ة 
وتعود بداية املركز مع ميالد فكرته 
اإذ   1988 ع���ام  اإىل  موؤ�ص�صه  ل���دى 
الثقافية  االأوعية  باقتناء  العمل  بداأ 
حفظها  ث��م  وم��ن  اأ�صكالها  مبختلف 
وخالل   .. وت�����ص��ن��ي��ف��ه��ا  ل��ف��ه��ر���ص��ت��ه��ا 
تقدمي  م��رح��ل��ة  ب����داأت   1993 ع���ام 
للباحثني وطالب  املكتبية  اخلدمات 
املاجد  ج��م��ع��ة  وراأى  اجل����ام����ع����ات. 

االأعباء التي تثقل كاهل طلبة العلم 
وال��ب��اح��ث��ني وه���م يف غ��ال��ب��ه��م اإن مل 
الدخل  اأ���ص��ح��اب  م��ن  جميعهم  يكن 
امل���ح���دود ل��ه��ذا ول���غ���ريه ع��ق��د العزم 
للعلوم  ���ص��ام��ل��ة  مكتبة  اإن�����ص��اء  ع��ل��ى 
والعربية  واالإ���ص��الم��ي��ة  االإن�����ص��ان��ي��ة 
بني  ت�صم  امل��رك��ز  مكتبة  واأ���ص��ب��ح��ت 
املطبوعة  للكتب  اإ���ص��اف��ة  ج��وان��ب��ه��ا 
اأن جتتمع يف غريها  جمموعة يندر 
وامل�صورة  االأ�صلية  املخطوطات  من 
والوثائق  اجل��ام��ع��ي��ة  واالأط���روح���ات 
والدوريات  وال�صيا�صية  التاريخية 
القدمية والنادرة وهذه جميعا تنالها 
و�صهولة.  ي�صر  بكل  الباحثني  اأي��دي 

ويف هذا االإطار انطلق املركز لتنفيذ 
ال�صامية  ور���ص��ال��ت��ه  م��وؤ���ص�����ص��ه  روؤي����ة 
القيام  �صبيل  ويف  النبيلة  واأه��داف��ه 
تتكامل  اأق�صام  عدة  اإن�صاء  مت  ب��دوره 
التنويري  دوره  اأداء  �صبيل  يف  كلها 
االمثل.  ال���وج���ه  ع��ل��ى  واحل�������ص���اري 
املطريي  ع����ب����داهلل  ���ص��ي��خ��ة  وق����ال����ت 
رئي�صة ق�صم الثقافة الوطنية الرتاث 
الوطنية  الثقافة  ق�صم  اإن  الوطني 
يف  املخطوطات  ق�صم  مع  اإن�صاءه  مت 
ب���داي���ات اإن�����ص��اء امل��رك��ز وي��ه��دف اإىل 
امل�����ص��ادر وامل��راج��ع للباحثني  ت��وف��ري 
يف جم��ال دول���ة االإم�����ارات وي�صم يف 
دولة  ع��ن  تاأليفه  مت  م��ا  ك��ل  مكتبته 
اأبناء  اإب��داع��ات  اإىل  اإ�صافة  االم���ارات 
ال���دول���ة م���ن ���ص��ع��ر وم�����ص��رح ومقال 
الدولة  ع���ن  ال���وث���ائ���ق  اإىل  اإ����ص���اف���ة 
واأغ��ل��ب��ه��ا م��ن االأر���ص��ي��ف الربيطاين 
اإ�����ص����اف����ة ل����الأر�����ص����ي����ف االأم����ري����ك����ي 
داخل  ولدينا  والعثماين  وال��رو���ص��ي 
الق�صم مكتبة متخ�ص�صة يف النخيل 
ومكتبة اأخرى اأ�صميناها بيت الق�صيد 
لل�صعر االإماراتي وت�صم حوايل األف 
ع��ن��وان الأب��ن��اء دول���ة االم�����ارات وهي 
وال�صعبي  الف�صيح  ال�صعر  دواوي����ن 
ال��ت��ي كتبت  ال��درا���ص��ات  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
واأ�صافت  االإم����ارات����ي.  ال�����ص��ع��ر  ح���ول 
اأر�صيف للخرائط ي�صم  اأنه .. لدينا 
التاريخية  اخل��رائ��ط  م��ن  جمموعة 
والعامل  العربي  اخلليج  منطقة  عن 
وم���ع���ر����س ل��ل�����ص��ور ع����ن االإم��������ارات 
ق���دمي���ا وال�����ص��خ�����ص��ي��ات االإم���ارات���ي���ة 
البحوث  ج��م��ع  وم�������ص���روع  ال����رائ����دة 
وامل����ق����االت ال��ت��ي ت��ت��ح��دث ع���ن دولة 
امل��ج��االت ويقيم  االإم����ارات يف جميع 
واجلل�صات  الفعاليات  بع�س  الق�صم 
ال�����ص��ع��ري��ة وق�����راءة يف ك��ت��اب وور����س 
وي�صتعد  امل���دار����س  لطلبة  تعليمية 
امل�صروعات  من  ع��دد  لتنفيذ  الق�صم 

املناهج  ت�����ص��م  اإن�������ص���اء م��ك��ت��ب��ة  م��ن��ه��ا 
قاعدة  واإن�صاء  الدولة  يف  التعليمية 
االإم��������ارات ويقدم  ل�����ص��ع��راء  ب��ي��ان��ات 
داخل  للباحثني من  الق�صم خدماته 
ال���دول���ة وخ���ارج���ه���ا جم���ان���ا. وي�صم 
املركز..ق�صمني  املخطوطات يف  ق�صم 
االأول املكتبات والثاين املخطوطات..
الق�صم  رئي�س  نوفلية  حممد  وق���ال 
الرئي�صية  امل���ك���ت���ب���ة  م��ق��ت��ن��ي��ات  اإن 
ن�صف  ح��وايل  ت�صم  للمركز  العامة 
م���ل���ي���ون ع����ن����وان يف ن���ح���و م���ل���ي���ون و 
ك��ت��ب تراثية  األ���ف ج���زء م��ن    200
بعاملنا  مو�صوعاتها  ترتبط  واأخ��رى 
املعا�صر ومن املخطوطات والر�صائل 
موجودة  اأخ���رى  واأ���ص��ك��ال  اجلامعية 
ع��ل��ى م�����ص��غ��رات ف��ي��ل��م��ي��ة واأق���را����س 
ك��ب��رية ومتنوعة  ب��ج��ان��ب جم��م��وع��ة 
من الدوريات القدمية واحلديثة ما 
بني دوريات قدمية �صدرت وتوقفت 
واأخ����رى ح��دي��ث��ة م�صتمرة وذل���ك يف 
اإىل املركز من  جماالت متنوعة ترد 
هذه  وتتميز  العامل.  اأرج��اء  خمتلف 
بني  ما  لغاتها  بتنوع  الثقافية  امل��واد 
والفرن�صية  واالإجن��ل��ي��زي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
واالأمل����ان����ي����ة وال���ف���ار����ص���ي���ة. وحت����وي 
والدوريات  للمطالعة  قاعات  املكتبة 
ويركز  اجل��ام��ع��ي��ة  للر�صائل  وق��اع��ة 
املجموعات  هذه  تنظيم  على  الق�صم 
واإدارة  ���ص��الم��ت��ه��ا  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة 
الكتب املوجودة بها وهذا كله خلدمة 
ال��ب��اح��ث وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال����رتاث 
العلمي والثقايف من االندثار. وتقدم 
اخل��دم��ة ل��ل��ب��اح��ث اأي��ن��م��ا ك���ان �صواء 
خارجها  اأو  وال���دول���ة  امل���رك���ز  داخ����ل 
وخ��ا���ص��ة م���ع ���ص��ه��ول��ة و���ص��ائ��ط نقل 
امل�صافات  وتقل�س  ال��رق��م��ي��ة  ال��ك��ت��ب 
ويتميز املركز بوجود عدد كبري من 
العلماء  ومكتبات  اخلا�صة  املكتبات 
90  مكتبة  ف��ي��ه وع���دده���ا ح�����وايل  

ال�صراء  ب��ط��ري��ق��ة  امل���رك���ز  اإىل  اآل�����ت 
ال��وق��ف. وق��د حافظ  اأو  االإه����داء  اأو 
كانت  كما  املكتبات  ه��ذه  على  امل��رك��ز 
عليه عند �صاحبها على �صكل وحدات 
معريف  بب�صتان  اأ�صبه  فهي  م�صتقلة 
�صاحبها.  الخت�صا�س  طبقا  متنوع 
العمود  فيعد  املخطوطات  ق�صم  اأم��ا 
اقتناء  اإىل  ويهدف  للمركز  الفقري 
االأ�صلية  وال���وث���ائ���ق  امل���خ���ط���وط���ات 
التاريخي  ال��ب�����ع��د  ذات  وامل�����������ص���ورة 
وال����ق����ي����م����ة ال���ع���ل���م���ي���ة وامل���ح���اف���ظ���ة 
ع��ل��ي��ه��ا وت��رم��ي��م امل��خ��ط��وط��ات التي 
اأنواع االإ�صابة  تعر�صت الأي نوع من 
وم����ع����اجل����ت����ه����ا وخ������دم������ة ال���ع���ل���م���اء 
التعاون  عالقات  وتوثيق  والباحثني 
العلمية  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  امل��ك��ت��ب��ات  م���ع 
ودور الرتاث داخل الدولة وخارجها 
اأهمها  �صعب من  الق�صم عدة  وي�صم 
خمطوطات  الأب���رز  الفهر�صة  �صعبة 
املكتبات العاملية يف 52  دولة عربية 

واأجنبية.
األ���ف    16 وي���ح���ت���وي ال��ق�����ص��م ع��ل��ى 
األف    420 ون��ح��و  اأ���ص��ل��ي��ة  وث��ي��ق��ة 
م����ن خمتلف  م�������ص���ورة  خم���ط���وط���ة 
املركز  خطا  وق��د  ال��ع��امل  يف  املكتبات 
خ���ط���وات ج��ي��دة ووا����ص���ع���ة يف جمال 
املخطوطات  وف���ه���ر����ص���ة  ت�������ص���وي���ر 
واملتميزة  ال�صريعة  للخدمة  اإ�صافة 
م��ن ه��ذه امل��خ��ط��وط��ات وخ���الل �صتة 
�صهور �صي�صتطيع كل باحث مطالعة 
وق����ت.  اأي  يف  ال���رق���م���ي���ة  ال��ن�����ص��خ��ة 
وي��ل��ب��ي ال��ق�����ص��م ح��اج��ة ال��ب��اح��ث من 
م�صورات  ���ص��ك��ل  ع��ل��ى  امل��خ��ط��وط��ات 
اأق��را���س مدجمة وتقدمي  اأو  ورق��ي��ة 
ورفدهم  للباحثني  العلمية  امل�صورة 
مبعلومات دقيقة عن مواطن وجود 
املخطوطات يف العامل وبيان ما طبع 
منها والرد على ا�صتف�صارات الباحثني 
املخطوطات  باأ�صول حتقيق  املتعلقة 
الو�صول  يف  ال��ب��اح��ث��ني  وم�����ص��اع��دة 
اإىل ه��دف��ه��م. وي��ن��ف��رد م��رك��ز جمعة 
با�صتحداث  وال��رتاث  للثقافة  املاجد 
نوعه  من  االأول  هو  ج��دا  مهم  ق�صم 
واالإ���ص��الم��ي وهو  العربي  ال��ع��امل  يف 
املطبوعات  وم��ع��اجل��ة  ت��رم��ي��م  ق�صم 
كتب وجمالت وخرائط  النادرة من 
االألياف  ال�صتخراج  معمل  واف��ت��ت��اح 
ت�صتخدم  ال��ت��ي  النقية  ال�صيللوزية 
املخطوطات  ترميم  يف  كبري  ب�صكل 
وامل��ط��ب��وع��ات وال��وث��ائ��ق. وق���ال اأنور 
الظاهري م�صوؤول االإع��الم يف املركز 
يعترب  املخطوطات  ترميم  ق�صم  اإن 
واأكرها  االأق�����ص��ام  واأب�����رز  اأه����م  م��ن 

تفردا يف االإم��ارات واملنطقة العربية 
ال�صيانة  ع��م��ل��ي��ات  ب��ك��ل  يعنى  ح��ي��ث 
وامل��ع��اجل��ة ل��الأوع��ي��ة ال��ورق��ي��ة التي 
املطبوعات  امل��خ��ط��وط��ات  ت��ت�����ص��م��ن 
وال����وث����ائ����ق واجل������رائ������د وامل����ج����الت 
من  التخل�س  فيه  ويتم  واخل��رائ��ط 
االأوعية  ت�����ص��ي��ب  ال��ت��ي  االآف������ات  ك���ل 
اإىل  حت��ت��اج  ي��دوي��ة  ب��ط��رق  الثقافية 
اإىل  اإ�صافة  �صديدين  وحر�س  �صرب 
فيها  ا�صتخدم  ال��ت��ي  االآل��ي��ة  ال��ط��رق 
وهو  املركز  ا�صتحدثه  متطور  جهاز 
الذي  االآيل  للرتميم  امل��اج��د  ج��ه��از 
قوانني  وف���ق  امل��رك��ز  ون��ف��ذ يف  �صمم 
فيزيائية ب�صيطة وميكن ا�صتخدامه 
يف �صناعة جميع اأنواع الورق اخلا�صة 
بالرتميم اليدوي اإ�صافة اإىل ترميم 
اأعدادا  املركز  واأه��دى   . املخطوطات 
اإىل نحو   املبتكر  م��ن اجل��ه��از  ك��ب��رية 
ال���ع���امل وقد  35  ج��ه��ة وم���رك���ز يف 
الق���ى اجل��ه��از اع��رتاف��ا م��ن منظمة 
والثقافة  ل��ل��رتب��ي��ة  امل��ت��ح��دة  االأمم 
املركز  وي��رمم   .. اليون�صكو  والعلوم 
األفي كتاب �صهريا.  ويجلد اأكر من 
والن�صر  ال��درا���ص��ات  ق�صم  دور  وع���ن 
اأحد  وال�������ص���وؤون اخل���ارج���ي���ة - وه����و 
اأق�صام دائرة البحث العلمي يف املركز 
الدين بن زغيبة  الدكتور عز  - قال 
اإىل  يهدف  الق�صم  اإن  الق�صم  رئي�س 
واالإ�صالمية  العربية  الثقافة  خدمة 
واإبراز معامل ح�صارتها وين�صر كتب 
حتقيقها  ب��ع��د  االإ����ص���الم���ي  ال�����رتاث 
ت�صاعد  التي  وال��ب��ح��وث  وال��درا���ص��ات 
العربية  والثقافة  الفكر  ن�صر  على 
اآفاق  واالإ���ص��الم��ي��ة واإ����ص���دار جم��ل��ة 
ف�صلية  بحثية  جملة  وه��ي  الثقافة 
العربي  ال�����رتاث  اإب������راز  اإىل  ت��ه��دف 
ب��ه وربطه  واالإ����ص���الم���ي وال��ت��ع��ري��ف 
دولة  مكانة  اإب��راز  بجانب  باملعا�صرة 
والثقافية  احل�������ص���اري���ة  االإم���������ارات 
درا�صات  خالل  من  اخلليج  ومنطقة 
ومبتكرة.  ج�����ادة  واأب����ح����اث  ع��ل��م��ي��ة 

االأعمال  الق�صم على جميع  وي�صرف 
اخلارجية وتوقيع االتفاقيات اإ�صافة 
مل�صاريع  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة  االأع���م���ال  اإىل 
للمخطوطات  ال��رق��م��ي  ال��ت�����ص��وي��ر 
ح���ول ال��ع��امل وي��ن��ف��ذ ح��ال��ي��ا م�صروع 
رقمنة كل اإ�صدارات املركز يف برنامج 
واال�صرتجاع  للبحث  واح����د  رق��م��ي 
م�صاريع  الق�صم  وينفذ  للمعلومات 
يف  للمخطوطات  الرقمي  الت�صوير 
وتركمان�صتان  وطاجاك�صتان  الهند 
وعدد من دول املغرب العربي وغرب 
اىل  اإ�صافة  وال�صنغال  مايل  اأفريقيا 
حتقيق  يف  دول���ي���ة  ت��دري��ب��ي��ة  دورات 

املخطوطات.
ولد  امل��اج��د  م��ع��ايل جمعة  اأن  ي��ذك��ر 
دبي  مدينة  يف  ال�صندغة  منطقة  يف 
ون�����ص��اأ م���ع ع��ائ��ل��ت��ه وت��ع��ل��م ال���ق���راءة 

وال��ك��ت��اب��ة و���ص��ي��ئ��ا م���ن ع��ل��وم الدين 
يف  العربية  واللغة  الكرمي  وال��ق��راآن 
الكتاتيب على يد املطوع..وكان منذ 
وب���داأ  ال��ك��ت��اب  بقيمة  ي�صعر  ���ص��غ��ره 
ال��ت��ج��ارة ومنذ  ال��ع��م��ل��ي��ة يف  ح��ي��ات��ه 
فتح  اإىل  �صعى  اخلم�صينات  مطلع 
اخلريية  اخلا�صة  املدار�س  من  عدد 
حيث قام بفتح مدر�صتني يف دبي هما 
للبنني  النا�صر  عبد  جمال  مدر�صة 
اآم��ن��ة للبنات مب��ب��ارك��ة من  وث��ان��وي��ة 
�صعيد  ب��ن  را���ص��د  ال�صيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
املح�صنني  ع��دد من  ودع��م  اآل مكتوم 
اأم����ث����ال ح��م��ي��د ال���ط���اي���ر وع���ب���د اهلل 
الغرير ونا�صر را�صد لوتاه وغريهم. 
وت����وال����ت ج���ه���وده يف ف��ت��ح ع����دد من 
اإىل  والثانوية  التاأ�صي�صية  امل��دار���س 
جانب الكليات التي عنيت بالدرا�صات 

•• ال�صارقة-وام:

نظمت اإدارة الفنون يف دائرة الثقافة و االإعالم يف ال�صارقة 
معر�صا فنيا بعنوان اإبداعات فنية يف املنطقة ال�صرقية وذلك 
واأ�صرف  اجل���اري.  يونيو  ل�صهر  الثقايف  برناجمها  �صمن 
الفنون  وفناين مراكز  اأ�صاتذة  املعر�س جمموعة من  على 
التابعة لالإدارة..بهدف حتقيق ا�صرتاتيجيتها نحو تطوير 
التخ�ص�صية  ال��ن��دوات  خ��الل  من  والفني  الب�صري  ال��ذوق 
واملطبوعات واالإ�صدارات وتنوع امل�صارات الفنية يف املعار�س 
بوا�صطة  احلرفية  لتعزيز  واجل��م��اع��ي��ة..اإ���ص��اف��ة  ال��ف��ردي��ة 
ال��ور���س وامل��را���ص��م. ك��م��ا مت اف��ت��ت��اح م��ع��ر���س ف��ن��ي يف مركز 
للخط  ل��وح��ات  م��ن  جمموعة  �صم  الفجرية  �صنرت  �صيتي 

العربي والت�صكيلية تبني مدى جمالية فن اخلط العربي 
والزخارف االإ�صالمية..اإ�صافة اىل عقد ور�صة عمل يف مركز 
وت�صمنت  عزيز  �صمية  عليها  للفنون..اأ�صرفت  خورفكان 
اأعمال فنية نفذت باألوان االإكريليك على لوحات الكانف�س 
اللون  الدمج بني  كيفية  الور�صة على  منت�صبوا  ت��درب  كما 
متنوعة  فنية  م��دل��والت  لها  التي  االإ�صالمية  وال��زخ��رف��ة 
ح�صب التكوين الزخريف فمنها ماهو لني و حاد اأو ان�صيابي. 
فرع   - التعاونية  ال�صارقة  جمعية  �صهدت  اآخ��ر  جانب  من 
فوتوغرافية  لوحات    10 �صم   فنيا  معر�صا   - خورفكان 
باإبداعات خمتلفة ل� 10  م�صورين فوتوغرافني اإعتمد كل 
فنان على اإبراز جمال الطبيعة وت�صجيل امل�صهد من خالل 

نقطة عد�صته اخلا�صة ونظرته الفل�صفية.

•• ال�صارقة-وام:

عبداهلل  بنت  جواهر  ال�صيخة  قالت 
مدير  فن  موؤ�ص�صة  مدير  القا�صمي 
ال�صينمائي  ال�������ص���ارق���ة  م���ه���رج���ان 
الثانية  ال��دورة  للطفل..اإن  ال��دويل 
ال�صينمائي  ال�صارقة  مهرجان  م��ن 
2014 تنطلق يوم  الدويل للطفل 
فيما  ال��ق��ادم  اأكتوبر  �صهر  م��ن    19
لالأفالم  م�صابقة  اإط���الق  تت�صمن 
امل�����ص��ارك��ة ت�����ص��م��ل خ��م�����س ف��ئ��ات هي 
روائي  وف��ي��ل��م  ق�صري  فيلم  اأف�����ص��ل 
وفيلم  متحركة  ر�صوم  وفيلم  طويل 
 . االأطفال  عمل  من  وفيلم  اأماراتي 
ال�صيخة جواهر يف حديث  واأ�صافت 
خ��ا���س ل��وك��ال��ة اأن��ب��اء االإم�����ارات وام 
طلبات  تلقي  ب���داأت  املوؤ�ص�صة  اأن   ..
اجلاري  يونيو  ب��داي��ة  م��ن  امل�صاركة 
وت�صتمر حتى  31  من �صهر يوليو 
املقبل. واأو�صحت اأن اختيار االأفالم 
ال���ف���ائ���زة ���ص��ي��ت��م م����ن خ�����الل جلنة 
هذا  العاملني يف  اأب��رز  ت�صم  حتكيم 
م��دي��ر مهرجان الهور  امل��ج��ال وه��م 
ال�صينمائي بجانب املخرج االإماراتي 
خالد املحمود والدكتور �صاهني من 
املخرج  و  ال�صارقة  التقنية يف  كليات 
و الناقد ال�صينمائي االإماراتي �صعيد 
اأن��ه مت ر�صد  اإىل  ... م�صرية  �صاملني 
ونوهت   . للفائزين  ن��ق��دي��ة  ج��وائ��ز 
املهرجان  اأي��ام  ب��اأن  جواهر  ال�صيخة 

تنطلق من مدينة ال�صارقة وت�صتمر 
اأيام ومن ثم �صتنتقل اإىل  فيها �صتة 
خورفكان  و  ال���ذي���د  م����دن  م���ن  ك���ل 
ك��ل��ب��اء ح��ي��ث تقام  دب���ا و  امل�����دام و  و 
املهرجان يف كل منهم مدة  فعاليات 
املهرجان  اأن  اإىل  ي��وم��ني..م�����ص��رية 
�صمنها  من  فعاليات  ع��دة  ت�صاحبه 
اأعمال  الذي ي�صم  ال�صنوي  املعر�س 
بجانب عقد  املوؤ�ص�صة  اإىل  املنت�صبني 
تنفيذ  يف  متخ�ص�صة  ع��م��ل  ور�����س 
اأن موؤ�ص�صة فن -  . واأك���دت  االأف���الم 
ا�صتقطاب  على  تعمل   - ال�صارقة  يف 
امل��ت��م��ي��زي��ن يف ���ص��ن��اع��ة االأف�����الم من 
ال�صباب  و  والنا�صئة  االأط��ف��ال  فئات 
و االأولوية ملواطني الدولة حيث يتم 
تدريبهم يف موؤ�ص�صات اإعالمية داخل 
الدولة اإ�صافة اإىل اإحلاقهم بدورات 
لتاأهيلهم  الدولة  خ��ارج  متخ�ص�صة 
اإمكانياتهم  ت��ط��وي��ر  و  ال��ف��ن  ل��ه��ذا 
ت��ن��اف�����س يف  اإب���داع���ي���ة  ل��غ��ر���س روح 
يف  والفعاليات  املهرجانات  خمتلف 
املوؤ�ص�صة  اإن  وق��ال��ت   . ال��ق��ط��اع  ه���ذا 
للكوادر  دع��م��ه��ا  م���ن خ���الل  ت�����ص��ع��ى 
ال��وط��ن��ي��ة وت�����ص��ج��ي��ع��ه��ا ع��ل��ى عر�س 
املهرجانات  خم��ت��ل��ف  يف  اأع��م��ال��ه��م 
واملحافل الدولية .. منوهة باأن هذا 
نفو�صهم  يف  الثقة  يعطي  الت�صجيع 
واالإب������داع  االح�����ص��ا���س  روح  ي��ن��م��ي  و 
اأن جم��ت��م��ع��ن��ا يف  خ���ا����ص���ة  ل���دي���ه���م 
تقبال  اأك��ر  اأ�صبح  احلا�صر  الوقت 

واالإخراج  كالت�صوير  االأعمال  لهذه 
ق�ص�س  ع���ل���ى  ت��ع��ري��ف��ه��م  ب���ج���ان���ب 
اأب��ط��ال��ه��ا �صباب م��واط��ن��ون يف  جن��اح 
والتعرف  بهم  لالقتداء  املجال  هذا 
يف  واجههوها  التي  التحديات  على 
النجاح  حتقيق  اإىل  و�صوال  حياتهم 
املن�صود . واأو�صحت ال�صيخة جواهر 
الور�س  خالل  ومن  فن  موؤ�ص�صة  اأن 
تنظمها  ال��ت��ي  املتخ�ص�صة  ال��ف��ن��ي��ة 
املوؤ�ص�صات  ل��دى  م��ع��روف��ة  اأ�صبحت 
 . احلكومية  واجل��ه��ات  املتخ�ص�صة 
وق��ال��ت اأن��ه��ا وق��ع��ت م��ذك��رة تفاهم 
مع وزارة الرتبية والتعليم لرفدها 
ب���ال���ط���اق���ات ال���ط���الب���ي���ة امل���ب���دع���ة و 
الفتيات  مراكز  مع  تفاهم  مذكرتي 
مر�صدات  وم��ف��و���ص��ي��ة  ال�����ص��ارق��ة  يف 
ال�صارقة بجانب تلقيها ات�صاالت عدة 
من جهات خمتلف للتعاون معها يف 
هذا املجال. ولفتت ال�صيخة جواهر 
اإىل اأن جمموعة من الطالب الذين 
�صاركوا يف املعر�س ال�صنوي للموؤ�ص�صة 

م�صتوياتهم  كبريا يف  تطورا  حققوا 
واأ�صبح لديهم والء كبري للموؤ�ص�صة 
اأنهم قرروا بعد تخرجهم من  حتى 
لدى  م��درب��ني  �صيعملون  اجل��ام��ع��ة 
الكادر  اأن  اإىل  م�����ص��رية   .. امل��وؤ���ص�����ص��ة 
موؤ�ص�صة  مع  يعمل  ال��ذي  التدريبي 
مرحبة   .. م���واط���ن  ك�����ادر  ه���و  ف���ن 
بزيادة عددهم يف امل�صتقبل . واأ�صارت 
االآونة  يف  توجهت  املوؤ�ص�صة  اأن  اإىل 
دبي  اإم������ارة  م���دار����س  اإىل  االأخ������رية 
املوؤ�ص�صة  ن�صاطات  على  الإطالعهم 
و اكت�صاف املواهب الطالبية لديهم 
و نعتزم يف الفرتة ما قبل مهرجان 
الدويل للطفل  ال�صينمائي  ال�صارقة 
يف  م��ي��دان  مدينة  يف  فعالية  اإق��ام��ة 
دب���ي ت��ق��دم ف��ي��ه��ا م��ن خ���الل �صا�صة 
ك��ب��رية ع��رو���ص��ا الأف���الم اأط��ف��ال من 
اأر���ص��ي��ف امل��وؤ���ص�����ص��ة . واأو����ص���ح���ت اأن 
موؤ�ص�صة فن ومنذ تاأ�صي�صها 2012 
منها  عاملية  مهرجانات  يف  ���ص��ارك��ت 
عامي  ال�صينمائي  ب��رل��ني  مهرجان 
 2014 اجل�����اري  ال���ع���ام  و   2013
  65 اإىل  حيث يعود تاريخ املهرجان 
  200 ن��ح��و  �صنويا  ي��ع��ر���س  و  ع��ام��ا 
اإ���ص��اف��ة اإىل  فيلم خ��ا���س ب��االأط��ف��ال 
م�صاركتها يف مهرجان نيجرييا من 
خالل اأفالم من �صنع طلبة الثانوية 
العليا  التقنية  كليات  من  وطالبات 
بجانب  اع��الم  ال�صارقة تخ�ص�س  يف 
امل�صاركة يف مهرجان قطر لالأطفال 

امل�صاركة  املوؤ�ص�صة  باعتزام  ونوهت   .
فعاليات  يف  ال����ق����ادم  اغ�����ص��ط�����س  يف 
مهرجان االأطفال يف طوكيو . يذكر 
عبداهلل  ب��ن��ت  ج���واه���ر  ال�����ص��ي��خ��ة  اأن 
القا�صمي تتمتع مبوهبة فنية مثابرة 
على االبداع وكانت موؤ�ص�صة فن للفن 
االإع���الم���ي ل��الأط��ف��ال وال��ن��ا���ص��ئ��ة..

وتفكريها  ل�����ص��غ��ف��ه��ا  احل���ا����ص���ن���ة 
مكنتها  فيما  الفنون..  يف  واإبداعها 
بداأتها مدر�صة  التي  الفنية  خربتها 
ل���غ���ة اإجن���ل���ي���زي���ة وت���ع���ل���م االأط����ف����ال 
نادي  ذل��ك  بعد  ل��ت��رتاأ���س  الق�ص�س 
امل�صاعدة  وت��ق��دم  االإجنليزية  اللغة 
ل��الأط��ف��ال الط��الع��ه��م ع��ل��ى فوائد 
ومتعة القراءة من توظيف كفاءاتها 
وقدراتها العالية يف تعريف االأطفال 
اك��ت�����ص��اب��ه��ا خربات  ب��ال��ف��ن��ون..وم��ع 
العمل يف جمال  اإىل  مهنية حتولت 
التن�صيق والدعم باللغة االإجنليزية 
وتعمقت كثريا يف اآداب اللغة وفنونها 
وتخطيط  ت�صميم  يف  امل�صاركة  عرب 
امل�صرية  الفعاليات..وحتفل  واإقامة 
املهنية لل�صيخة جواهر بنت عبداهلل 
القا�صمي بخربة يف العالقات العامة 
االأمر الذي منحها اأر�صية �صلبة يف 
قبل  واالت�����ص��االت  الفعاليات  ق��ط��اع 
اأن ت��دخ��ل ع���امل ال��ك��ت��ب وت���غ���رق يف 
بحوره حيث اأطلقت حملة عن االأدب 
وتطوير  ال���ق���راءة  عملية  لت�صجيع 

االأدب بجميع فنونه.

كاتب اإماراتي يهدي موؤلفه امل�صرحي خذ االأر�ض ملكتبة نادي تراث االإمارات

مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يعرف بالفكر والرتاث العربي واالإ�صالمي

جواهر بنت عبداهلل القا�صمي : مهرجان ال�صارقة للطفل 
19 اأكتوبر وم�صابقة جديدة لالأفالم امل�صاركة

اإدارة الفنون يف ثقافية ال�صارقة تنظم معار�ض وور�ض عمل يف املنطقة ال�صرقية

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:2014/04/23م   املودعة حتت رقم: 210406 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

 با�ص��م: هريبابول- لوبلني �صبولكا اأكتينا 
 وعنوانه:ديامنتوفا 25، 20-471 لوبلني، بولندا 
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 

املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�صروبات غري الكحولية؛ م�صروبات الفاكهة وع�صائر الفاكهة؛ اأ�صربة 
فوارة  م�صروبات  الكافيني؛  على  حتتوي  التي  الطاقة  م�صروبات  امل�صروبات؛  لعمل  اأخ��رى  وم�صتح�صرات 

وتواترية؛ م�صروبات طاقة )لي�صت لغايات طبية(.
الواق�عة بالفئة:  32

بال�صكل. مو�صح  هو  كما  مميزة  وبطريقة  التينية  و�صف العالمة:  كتبت كلمة "GREEN-UP" باأحرف 
 اال�ص��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  23  يونيو 2014 العدد 11130

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:2014/01/09م   املودعة حتت رقم: 204036 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 2013/07/11م 

 با�ص��م: اير �صربيا ايه. دي. بوغراد 
 وعنوانه:بولفار اأوميتنو�صتي 16اأيه، 11070 بلغراد، �صربيا 

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
مناولة  بال�صكك احلديدية؛  النقل  والب�صائع؛  للركاب  النقل اجلوي  والب�صائع؛  الركاب  لنقل  اجلوية  خدمات اخلطوط 
اأمتعة الركاب؛ خدمات �صحن ب�صائع الركاب؛ مناولة االأمتعة؛ مناولة الب�صائع؛ خدمات اإيواء املركبات؛ خدمات التخزين، 
مبا فيها تخزين املركبات والب�صائع؛ خدمات التاأجري، مبا فيها تاأجري املركبات واأماكن اإيواء املركبات ومواقف املركبات؛ 
خدمات النقل، مبا فيها املركبات مع ال�صائق والنقل بال�صيارات العادية و�صيارات التاك�صي والبا�صات واالأماكن؛ نقل املركبات 
والركاب واالأمتعة واالأثاث والب�صائع وقطر املركبات؛ خدمات ال�صفر، مبا فيها توفري خدمات احلجوزات؛ ترتيبات ال�صفر 
باإنهاء  املتعلقة  فيها اخلدمات  املطارات، مبا  ال�صفر؛ خدمات  اأن��واع  بكافة  املتعلقة  ال�صياحية  واملعلومات  ال�صفر  ومعلومات 
اإجراءات �صفر الركاب يف املطارات وتخلي�س اإجراءات اأمتعة وب�صائع الركاب وتوفري احلمالني واخلدمات املتعلقة بتحميل 
وتفريغ الب�صائع؛ خدمات مراقبة حركة املالحة اجلوية، مبا فيها مراقبة م�صارات الرحالت للطائرات القادمة واملغادرة 
وت�صميم اإجراءات االإقالع والهبوط للطائرات؛ ترتيب ت�صهيالت حظائر تخزين الطائرات؛ توفري املخازن، مبا فيها تاأجري 
امل�صتودعات وم�صاحات التخزين وتخزين ال�صحنات؛ توفري خدمات املعلومات واال�صت�صارات وامل�صورة فيما يتعلق بكافة هذه 

اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �صبكة حا�صوب عاملية.
 39  الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة "AIR SERBIA" باللغة االإجنليزية.   و�صف العالمة:  
 .SERBIA اال�ص��رتاطات: عدم املطالبة بحق ح�صري عن ا�صتخدام اال�صم اجلغرايف 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 
للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  23  يونيو 2014 العدد 11130
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بوجه  تتمتع  ال��راب��ع  عامها  بعد  تكمل  مل  ال��زه��ور  عمر  يف  �صغرية  طفلة 
على  ين�صدل  كاحلرير  و�صعر  �صوداء  وعيون  بي�صاء  ب�صرة  جميل  مالئكي 
ثم  خنقها  مت  لقد  مهجور  مكان  يف  مقتولة  وج��دت  الطفلة  ه��ذه  جبينها 

اغت�صابها بعد قتلها.
االع��ت��داء عليها  ح���اول  اآدم���ي  وح�����س  اأن  اإىل  االأم���ر  اأول  اجت��ه��ت  ال�صبهات 
وعندما �صرخت خنقها ثم اعتدي عليها ولكن يف حقيقة االأمر اأن من قتل 
اأمها وهي حر�صت �صديقها على اغت�صابها حتى  الطفلة )روزم��اري( هي 

تبدو اجلرمية وكاأنها جرمية مثل اجلرائم التي حتدث كثريا هناك.
اأحداث هذه اجلرمية الب�صعة وقعت اأحداثها يف بلدة مونبليبه التي تقع يف 
الغروب  والن�صف وقبل  ال�صاعة تقرتب من اخلام�صة  كانت  جنوب فرن�صا 
�صنة ت�صرخ وتبكي وجت��ري هنا   24 ن�صوا مونرو  االأم فرا  ب��داأت  بلحظات 
وهناك اأين ابنتي اأين 
اب��ن��ت��ي ل��ق��د خطفت 
الوحيدة  اب��ن��ت��ي 
ابنتي  ���ص��اع��ت 

قتلت!!
م�صاء  ويف 
ال�������ي�������وم 
نف�صه 

اأه��ل احلي مع  اجتمع  الفرن�صية  ببلدة مونبلييه  باباد  وبالتحديد يف حي 
االأم ال�صكينة فران�صواز مونرو للبحث عن االبنة املفقودة التي مل تكمل بعد 

عامها الرابع .
وو�صط عويل و�صراخ االأم فهم اجلريان اأن فران�صواز تركت ابنتها الطفلة 
اأمام منزل �صققتها ملدة 5 دقائق فقط لت�صعد االأم اإىل حيث �صكن �صقيقتها 
يف الدور الثاين لتطلب منها بع�س املال على �صبيل ال�صلف وعندما عادت 
اأمام مدخل العمارة متاما فلم جتدها لقد بحثت  اإىل حيث تقف طفلتها 

االأم عن طفلتها ال�صغرية يف كل مكان بال�صارع دون جدوى .
تنظيف  بالعمل يف  يومها  قوت  تبحث عن  التي  ال�صابة  االأم  م�صكينة هذه 
ال�صقق واملنازل اإنها �صابة وحيدة تعي�س يف عزلة وحتب ابنتها ال�صغرية لقد 
اأعلنت اأنها تعي�س فقط من اأجل هذه الطفلة الربيئة التي فر والدها عندما 

علم بنباأ و�صولها اإىل احلياة لقد رف�س حتى جمرد اأن يح�صر والدتها.

البحث عن الطفلة املفقودة
بداأت جمموعات من اجلريان من اأهل احلي يف البحث عن الطفلة املختفية 
..جمموعة ذهبت اإىل ال�صارع الرئي�صي للبحث عن اأي حوادث �صيارات وقد 
وقعت الطفلة والبع�س االآخر اجته اإىل اأقرب امل�صت�صفيات رمبا اأ�صيبت يف 
مقر  اإىل  اجتهت  ثالثة  وجمموعة  م�صت�صفي  اأق��رب  اإىل  نقلها  ومت  ح��ادث 
ال�صرطة لالإبالغ عن اختفاء الطفلة روزم��اري فهي طفلة �صغرية بريئة 

وقريبة من القلب.
ظلت االأم تبكي بحرارة �صديدة وت�صرخ من قدوم كل فرد ياأتي اإليها بدون 

طفلتها ال�صغرية حتى قالت االأم ابحثوا عنها يف االأر�س املهجورة .

الأم هي التي حددت مكان اختفاء طفلتها 
مل يالحظ اأحد يف زحمة القلق على الطفلة اأن االأم هي التي حددت مكان 
اختفاء طفلتها وبالفعل قامت االأم مع بع�س اجلريان وقوة من ال�صرطة 
للبحث عن روزماري يف االأر�س املهجورة التي تبعد عن مكان �صكنها بحوايل 

مرتا.  150
يف  ثم  للقامة  مقلب  يف  ثم  املهملة  ال�صيارات  انتظار  مكان  يف  البحث  ب��داأ 
وجدوا  لقد  املفاجئة  وكانت  مهملة  حدائق  ت�صم  التي  املفتوحة  امل�صاحة 
جثة الطفلة روزماري ملقاة و�صط اأوراق ال�صجر اجلافة وكان بع�س هذه 

االأوراق يغطي وجهها الربيء.

ملاذا تركتها يف ال�سارع
اأمام رجال ال�صرطة  وبداأت رحلة البحث والتحريات والتحقيقات 
هامدة  وهي جثة  املدر�صة  بكامل مالب�س  الطفلة  وج��دت  لقد 
�صمن قتلها وملاذا ؟ قالت االأم لقد خطفها وح�صي اآدمي 
واأراد االعتداء عليها وعندما �صرخت قتلها ولكن 
كالم االأم لن يتاأكد اإال بتقرير الطبيب ال�صرعي 
وبكاء  �صديدة  انهيار  حالة  يف  ظلت  فقد  االأم  اأم��ا 
فلذة  التي فقدت وحيدتها  االأم  واالأمل م�صكينة هذه 

كبدها.
ال�صقيقة ملاذا مل ت�صحبها معها ؟  اأما منزل  االأم واقفة  ملاذا تركتها  ولكن 

اأثناء هذه الزيارة التي مل ت�صتغرق اأكر من 5 دقائق.
قالت االأم : عقب عودتي بابنتي من املدر�صة ظلت تبكي مبرارة �صديدة تريد 
بع�س احللوى واأنا ال اأملك ثمنها لذلك قررت اأن اأطلب �صلفة �صغرية من 
اأمام باب املنزل يف  اأختي ل�صراء احللويات والطعام لطفلتي لذلك تركتها 
ال�صارع حلني ال�صعود اإىل �صقة �صقيقتي ومل اأ�صطحبها معي ومل جتد الزم 

مربرا لذلك �صوى البكاء وال�صراخ.

�سقيقة الأم ت�سف �سقيقتها باأنها كانت غري طبيعية
غري  وحالتها  ج��دا  متوترة  �صقيقتي  كانت  لقد  قالت  االأم  �صقيقة  ب�صوؤال 
طفلتها  اأن  اأب��دا  تقل  ومل  ال�صلفة  وطلب  لزيارتي  ج��اءت  عندما  طبيعية 

تنتظرها يف ال�صارع.

مفاجاأة الطب ال�سرعي
وهي  الطفلة  جثة  وج��دت  لقد  ال�صرعي  الطبي  تقرير  يف  املفاجاأة  وكانت 
اإعادة املالب�س عليها  اأنه بعد اغت�صابها متت  بكامل مالب�صها ومعنى ذلك 

متاما كما لو كانت عائدة من املدر�صة.
عادة  فهم  الوح�صية  اجل��رائ��م  ه��ذه  مثل  مرتكبي  مع  متاما  يتنافى  وه��ذا 
اإىل ما قبل حالة االغت�صاب وع��ادة بل دائما  ال يعيدون مالب�س ال�صحية 

يرتكون ال�صحية فور عملية االغت�صاب وهي عارية .
اأن تغت�صب وهذا  ال�صرعي الطفلة خنقت قبل  اأي�صا جاء يف تقرير الطب 
املنا�صبة الرت��ك��اب جرميته  وال��ظ��روف  ال��وق��ت  ك��ان لديه  اأن اجل��اين  يعني 

الكاملة بهدوء.

الأم تعرتف : اأنا التي قتلت ابنتي 
القاتل �صخ�س مل يكن يريد االغت�صاب فقط لقد كان له هدف اآخر وهو 
تنفيذ جرمية بحيث تبدو و�صبه كاملة فمن هو �صاحب امل�صلحة يف قتل 

طفلة �صغرية مل ت�صل اإىل �صن الرابعة ؟
جريان االأم قالوا اأنها على عالقة عاطفية ب�صاب اأ�صغر منها يف ال�صن واأنه 

يرتدد عليها يوميا.
ال�صارع واالأم  ابنتها تنظر يف  اأن  لها  اأختها مل تقل  اأن  اأك��دت  االأم  و�صقيقة 
اأن �صاق  وبعد   . املحقق  ���ص��وؤال من  كل  بعد  وتنهار  ب��ح��رارة  تبكي  م��ازال��ت 
اأن��ا التي قتلت  ان��ه��ارت وه��ي تبكي واع��رتف��ت قائلة نعم  اخلناق ح��ول االأم 

ابنتي روزماري اأنا التي خنقتها بيدي ولكن هو الذي اغت�صبها!!
اأن �صديقي رف�س الزواج مني وال�صبب الوحيد ابنتي  اأنا القاتلة وال�صبب 
روزماري اإنه يرف�صها ويكرهها الأنها من رجل اآخر لذلك قررت التخل�س 

منها التزوج قتلتها وهو الذي اغت�صبها حتى تبدو جرمية كاملة. 
االأم االآن بانتظار احلكم اأمام حمكمة اجلنايات بتهمة القتل العمد مع �صبق 
االإ�صرار والرت�صد لطفلة بريئة هذه الطفلة هي ابنتها الوحيدة هل هناك 

ب�صاعة اأكر من هذا؟؟؟

ادعت طالبة اختطافها للهروب من الزواج بعد اأن اأرغمها اأهلها على املوافقة وا�صتعانت 
اأنهم  اإال  �صراحها  الإط��الق  اهلها  من  فدية  وطلب  ذلك  فى  مل�صاعدتها  اأ�صخا�س  باأربعة 
وقعوا فى اأيدى رجال املباحث بالقاهرة، حترر حم�صر بالواقعة واخطرت النيابة ملبا�صرة 
بدائرة  34 عاماً، ح��داد ومقيم  اأ. م"،  "ع.  امل��رج بالغاً من  التحقيق.تلقى ق�صم �صرطة 
ذات��ه ومل  بالعنوان  ومقيمة  عاماً، طالبة   16 م"،  اأ.  "ف.  �صقيقته  بغياب جنلة  الق�صم، 
يتهم اأو ي�صتبه يف غيابها جنائياً، ويف وقت الحق تلقى ات�صااًل هاتفياً من �صخ�س جمهول 
للتقابل  اإطالق �صراحها، وحدد موعداً  اآالف جنيه كفدية نظري   10 مفاده طلب مبلغ 

اأمام �صوبر ماركت كارفور بطريق القاهرة - االإ�صكندرية ال�صحراوي.
 21 ���س.ج.���س،  اأن��ه يدعى  اأح��د اجلناة، وتبني  اأه��ل املجني عليها من �صبط  حيث متكن 

عاماً، �صائق توك توك، ومقيم باأبو روا�س – جيزة، بينما متكن االآخران من الفرار عقب 
ا�صتيالئهم على املبلغ املايل دون اإطالق �صراح املجني عليها.

مبناق�صة املتهم اعرتف بارتكابه الواقعة باال�صرتاك مع كل م.م.م.ب، 18 عاماً، حالق، 
"جاٍر �صبطه "، واأ.م.ع.م، 18 عاماً، �صائق، �س.ع.م.ع، 18 عاماً، طالب، وجميعهم يقيمون 
باأن املجني عليها اتفقت مع املتهمني الهاربني على  – جيزة.اأ�صاف  اأبو روا�س  مبنطقة 
ترك م�صكن اأهليتها واختالق الواقعة، وذلك ب�صبب اإجبارها على الزواج دون رغبتها، عقب 
تقنني االإجراءات وتن�صيقاً مع قطاعي م�صلحة االأمن العام واأمن اجليزة مت ا�صتهدافهم 
الفتاة، ومبواجهتهم  وب�صحبتهما  والثالث  الثاين  كل من  اأمكن �صبط  مباأمورية حيث 

اأيدوا ما �صبق، فتحرر املح�صر الالزم واأحيلوا للنيابة التي تولت التحقيق .

على  ال�صتار  مب�صر  طنطا  ج��ن��اي��ات  حمكمة  اأ���ص��دل��ت 
طنطا  مدينة  �صهدتها  واغت�صاب  قتل  جرمية  اأب�صع 
فى الع�صرة االأواخ��ر من �صهر رم�صان املا�صى باإحالة 

املتهم اإىل ف�صيلة املفتى الإعدامه �صنقا.
ذبح  الغربية متكنت من ك�صف غمو�س  كانت مباحث 
ربة منزل  داخل غرفة نومها مبنطقة �صيجر التابعة 
علي  جثتها  ب��ج��وار  والعثور  طنطا  اأول  ق�صم  ل��دائ��رة 
اأحذية  مكاجنى  ال��واق��ع��ة  مرتكب  اأن  وتبني  �صكني.. 
بعد  ال��ور���ص��ة  بنف�س  معه  يعمل  وال���ذى  زوج��ه��ا  زميل 
ن�صخة  وا�صتخرج  منه  ال�صقة  مفاتيح  ب�صرقة  ق��ام  اأن 
اأن  بعد  ال�صقة  اإىل  وت�صلل  جرميته  الرت��ك��اب  متهيدا 
ل�صراء  جن��ل��ه  م��ع  لبور�صعيد  زوج��ه��ا  �صفر  م��ن  ت��اأك��د 
فى  ال�صحية  وف��اج��اأ  ال��ي��وم  نف�س  ف��ى  العيد  مالب�س 
ب��ع��د ان  ب��ال��ق��وة  ف��ج��را  و�صيطر عليها  ن��وم��ه��ا  غ��رف��ة 
يهتز  اأن  دون  واغت�صبها،  رقبتها  حتت  ال�صكني  و�صع 
له جفن متجاهال تو�صالتها باأن ميتنع عن ا�صتكمال 
من  االأواخ��ر  والع�صرة  ال�صوم  ل�صهر  اإكراما  جرميته 
ال�صهر املعظم! واأثناء ال�صد واجلذب، �صقط عنه قناعه 
الذى كان ي�صعه على وجهه، وعندما تاأكد اأن ال�صحية 
تعرفت عليه عقد العزم فى نف�س اللحظة وحتى قبل 

بدم  بذبحها  ق��ام  وبالفعل  مواقعتها،  م��ن  ينتهى  اأن 
اأن ي��رجت��ف ل��ه ج��ف��ن وك��ل��م��ا ان��ه��م��ر دمها  ب���ارد ودون 
على ج�صدها كرر غرز ال�صكني على رقبتها، ثم تركها 
عارية على �صريرها، وان�صغل بالبحث عن اأى نقود فى 
األفى جنيه، وجل�س بجوار  ال�صقة، وبالفعل عر على 
اأن  اط��م��ان  وع��ن��دم��ا  جرميته  م�صهد  ي�صتعيد  اجل��ث��ة 
ال�صقة  ب��اب  فتح  االآخ���ر،  العامل  فى  اأ�صبحت  �صحيته 
بهدوء وتوجه ملنزله وكاأنه مل يرتكب عدة جرائم �صد 
اإن�صانة واأم مل ت�صئ له وزوجها الذى كان يعطف عليه 

ويعتربه مثل �صقيقه.
ك���ان ال���ل���واء م��دي��ر اأم����ن ال��غ��رب��ي��ة ت��ل��ق��ي اإخ���ط���ارا من 
"ه.ع"  مبقتل  يفيد  طنطا  اأول  ق�صم  م��اأم��ور  العميد 
اأحمد  زوج��ه��ا  م��ع  مقيمة  م��ن��زل(  – رب���ة  �صنة   30(
"ط" 33 عاما ب�صقة بالدور االأر�صي  غنيم و�صهرته 
مبنطقة �صيجر بدائرة الق�صم مذبوجة بجرح قطعي 
و�صبه  نومها  ح��ج��رة  �صرير  اأع��ل��ي  وم�صجاه  بالرقبة 
ع��اري��ة وع���ر ب��ج��وار اجل��ث��ة ع��ل��ي ���ص��ك��ني ح���اد وقطر 
ذي ن�صل مدبب ملوثني بالدماء ومت التحفظ عليهما 
وتبني �صالمة منافذ ال�صقة وعدم وجود ثمة اآثار عنف 

بها.

علي الفور مت ت�صكيل فريق بحث بقيادة اللواء مدير 
املباحث نظرا ملا ت�صكله الواقعة من خطورة اإجرامية 
وم���ن خ���الل ال�����ص��ري يف ب��ن��ود خ��ط��ة ال��ب��ح��ث تو�صلت 
التحريات اأن وراء ارتكاب اجلرمية "م.اأ.ز"  )30 �صنة 
– مكاجني اأحذية( ويعمل ب�صحبة زوج املجني عليها 

بور�صة لت�صنيع االأحذية.
واملقدم  البحث  ادارة  وكيل  العقيد  حتقيقات  وك�صفت 
زوج  مبغافلة  امل��ت��ه��م  ق��ي��ام  اأول  ق�صم  م��ب��اح��ث  رئ��ي�����س 
وعقد  �صقته  مفاتيح  علي  واال�صتيالء  عليها  املجني 
العزم وبيت النية الرتكاب الواقعة عقب علمه بتوجه 
جنله  �صحبة  بور�صعيد  ملحافظة  عليها  املجني  زوج 
من  ومتكن  للمنزل  وت��وج��ه  العيد  احتياجات  ل�صراء 
الدخول و�صل حركة املجني عليها يف اآخر اأيام رم�صان 
وم��واق��ع��ت��ه��ا ج��ن�����ص��ي��ا ب����االإك����راه ون��ح��ره��ا ع��ق��ب ذلك  

واال�صتيالء علي مبلغ األفني جنيه والهرب.
امل��ت��ه��م ومبواجهته  ���ص��ب��ط  االإج�������راءات مت  وب��ت��ق��ن��ني 
بارتكاب  تف�صليا  اع��رتف  التحريات  عنه  اأ�صفرت  مبا 
ال��ن��ي��اب��ة العامة  ج��رمي��ت��ه وح�����رر حم�����ص��ر واإخ����ط����ار 
ق�صت  والتى  للجنايات  وتقدميه  حب�صه  ق��ررت  التى 

باإعدامه.

قتلت ابنتها الوحيدة 4 �سنوات لتتزوج !!!

االأم �صاعدت �صديقها على اغت�صاب طفلتها بعد قتلها 
حتى تبدو اجلرمية بعيدة عن االأم

طالبة تدعى اختطافها للهروب من الزواج

اإعـــدام اخلـــائن
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�صبح اعتداءات بوكو حرام يخيم على الكامريون 
•• ياوندي-اأ ف ب:

تكثف  ال������ك������ام������ريون  ا����ص���ب���ح���ت 
ارا�صيها  على  االم��ن��ي��ة  العمليات 
حت�����ص��ب��ا الع������ت������داءات ت��خ�����ص��ى ان 
ينفذها مقاتلو جماعة بوكو حرام 
جي�صها  ار���ص��ل��ت  ال��ت��ي  النيجريية 

ملواجهتها عند احلدود.
ال�����ص��رط��ة يتابع  واف����اد ���ص��اب��ط يف 
ن�صاطات اجلماعة االرهابية طالبا 
ن�صبيا  ه���دوءا  ان  ا�صمه  ذك��ر  ع��دم 
احلدودية  امل��ن��اط��ق  ح��ال��ي��ا  ي�����ص��ود 
قد  ه��دوء  لكنه  ال�صمال(  )اق�صى 
ينذر بعا�صفة الن بوكو حرام تهدد 

بتدبري اعتداءات يف الكامريون .
وت���ب���ل���غ���ت ال�������ص���ل���ط���ات االداري����������ة 
التي  التهديات  بهذه  والع�صكرية 

تاأخذها كثريا على حممل اجلد.
وقال اجلرنال ايبوليت ايباكا قائد 
الثالثة ملختلف  الع�صكرية  املنطقة 
�صمال  ت���غ���ط���ي  ال����ت����ي  اجل����ي����و�����س 
البالد در�صنا كل االحتماالت، وما 
يفعلونه )اال�صالميون( يف نيجريا 
ميكنهم ان يفعلوه اي�صا يف بالدنا. 
ناأخذ على حممل اجلد تهديدا قد 

ت�صتعمل فيه متفجرات .
وع��رب ع��ن تخوفه م��ن ان��ه عندما 
امل����دن  ال����وع����ي����د اىل  ه������ذا  ي�������ص���ل 
)ال���ك���ام���ريون���ي���ة( ���ص��ي��ك��ون ام����را 

مروعا .

ن�صرت  وه��ك��ذا   . منا�صبة  بطريقة 
ت��ع��زي��زات م��ن ال��رج��ال وال��ع��ت��اد يف 
�صمال البالد ملكافحة اال�صالميني 
وم��ن��ع��ت ح���رك���ة ���ص��ري ال����دراج����ات 
�صمال  اق�صى  منطقة  يف  ال��ن��اري��ة 
18 يف  البالد اعتبارا من ال�صاعة 
الثامنة ليال  ال�صاعة  االري��اف ويف 

يف املدن.
واو�صح اجلرنال ان ركاب الدرجات 
نارية هم من اك��رب خم��ربي بوكو 
حرام التي تعمد اىل �صراء دراجات 
وتعطيهم  ال�����ص��ب��ان  لبع�س  ن��اري��ة 
كمية من املال و تفاديا الن يقدموا 
م��ع��ل��وم��ات )ل��ال���ص��الم��ي��ني( حول 
حت��رك��ات اجلي�س وم��واق��ع��ه، ال بد 

من احلد من حتركاتهم .
وا�����ص����اف ����ص���اب���ط ال�������ص���رط���ة انه 
بوكو  ذل������ك مت���ل���ك  ع�����ن  ف�������ص���ال 
ح��رام خمربين يف كل مكان النها 
اخرتقت االدارة واالجهزة االمنية 
يف  �صعوبة  اي  ت��واج��ه  وال  املحلية 

التنقل داخل البالد.
ا�صبوعني  م���ن���ذ  اجل���ي�������س  وك���ث���ف 
ع���م���ل���ي���ات ت����وق����ي����ف ا����ص���الم���ي���ني 
ي�صتبه  وا����ص���خ���ا����س  م��ف��رت���ص��ني 
ب��اق��ام��ت��ه��م ع��الق��ات م��ع اجلماعة 
منطقة  حاكم  وطلب  اال�صالمية. 
موؤخرا  ال��ك��ام��ريون  �صمال  اق�صى 
ت�صكيل جلان  ال��ق��رى  زع��م��اء  م��ن 

يقظة يف االرياف.

هجوم  يف  ك�����ام�����ريوين  ع�������ص���ك���ري 
ال�صينية  وازا  ���ص��رك��ة  م��وق��ع  ع��ل��ى 
العملية  ون�صبت  ال�صمال(  )اق�صى 
النيجرييني  اال����ص���الم���ي���ني  اىل 
الذين �صبق وخطفوا عائلة موالن 
يف  ه��ن��اك  م��ن  الفرن�صية  فورنييه 

كانون الثاين يناير 2013.
وق����ال اجل����رنال اي��ب��اك��ا ادرك���ن���ا ان 
ه���ن���اك ت�����ص��ع��ي��د م���ن ب���وك���و ح���رام 
عليهم  ال�������رد  م�����ن  ب�����د  ال  وك�������ان 

ا���ص��ف��رت اع���ت���داءات اجلماعة  وق��د 
 2009 منذ  امل�صلحة  اال�صالمية 
االف  ����ص���ق���وط  ع����ن  ن��ي��ج��ريي��ا  يف 
القتلى ويف اخلام�س من ايار مايو 
ق��ت��ل اك���ر م���ن 300 ���ص��خ�����س يف 
هجوم  يف  )ن��ي��ج��ريي��ا(  غ���ام���ب���ورو 
�صنته بوكو حرام التي تريد اقامة 
�صمال  يف  اال���ص��الم��ي��ة  ال�����ص��ري��ع��ة 
ن��ي��ج��ريي��ا. ون��ق��ل��ت ج��ث��ث ثالثني 
الهجوم  ذل��ك  يف  قتلوا  كامريونيا 

�صمال  )اق�������ص���ى  ف���وت���وك���ول  اىل 
الكامريون( املجاورة لغامبورو.

 2013 خ��الل  اجلماعة  وو�صعت 
الكامريون  اىل  عملياتها  ن��ط��اق 
ح��ي��ث ن��ف��ذت ع����دة ع��م��ل��ي��ات منها 
خ���ط���ف غ���رب���ي���ني وال���ت���ع���دي على 
وخمدرات  ا�صلحة  وتهريب  منازل 

و�صيارات.
مايو  اي������ار   17 اىل   16 ول���ي���ل 
وقتل  ���ص��ي��ن��ي��ني  ع�������ص���رة  خ���ط���ف 

�صكان املو�صل يخ�صون تاأثري امل�صلحني على حياتهم

•• واجادوجو-رويرتز:

دعا احلزب احلاكم يف بوركينا فا�صو الرئي�س بليز 
كومباوري اإىل اإجراء ا�صتفتاء من �صاأنه ال�صماح له 
انتخابه  الع��ادة  ال�صعي  اأج��ل  من  الد�صتور  بتغيري 
اأم��ام مواجهة مع  الطريق  املقبل مما ميهد  العام 
اأح����زاب امل��ع��ار���ص��ة. وي��ع��د ك��وم��ب��اوري ال���ذي يحكم 
1987 حليفا  ع��ام  انقالبا يف  ق��اد  اأن  البالد منذ 
رئ��ي�����ص��ي��ا ل��ف��رن�����ص��ا وال����والي����ات امل��ت��ح��دة يف احلرب 

منطقة  يف  بالقاعدة  املرتبطني  االإ�صالميني  على 
ال�صاحل وال�صحراء وتق�صر املادة 37 من الد�صتور 
2000 م���دة ال��رئ��ا���ص��ة على  ال����ذي و���ص��ع يف ع���ام 
الثانية  رئا�صته  بفرتة  ك��وم��ب��اوري  وف��از  ف��رتت��ني. 
ارن�صت يونلي  ب��ارام��اجن��ا  وق��ال   .  2010 ع��ام  يف 
ب��ح��زب م��وؤمت��ر ال��دمي��ق��راط��ي��ة والتقدم  امل�����ص��وؤول 
كومباوري  بليز  الرئي�س  يدعو  احل��زب  اإن  احلاكم 
اإىل تنظيم اال�صتفتاء لت�صوية ذلك ويدعو النخبة 
االإق����رتاع.   ���ص��ن��دوق  حكم  اح���رتام  اإىل  ال�صيا�صية 

وكان يونلي وهو رئي�س وزراء �صابق وع�صو املجل�س 
يتحدث  احلاكم  باحلزب  واالجتماعي  االقت�صادي 
األ��ف �صخ�س من   40 اأم��ام ح�صد موؤلف من نحو 
اأن�����ص��ار ك��وم��ب��اوري يف ا���ص��ت��اد نظمت ف��ي��ه اأح���زاب 
وقال   . امل��ا���ص��ي  ال�صهر  مم��اث��ال  جتمعا  امل��ع��ار���ص��ة 
زعماء املعار�صة يف ذلك احل�صد اإنهم �صي�صتخدمون 
كل الو�صائل القانونية ملنع اإجراء ا�صتفتاء واأعلنوا 
خططا ل�صل�صلة من التجمعات يف �صتى اأنحاء البالد 

اعرتا�صا على اإلغاء حدود فرتات الرئا�صة.

دعوة يف بوركينا فا�صو الإلغاء فرتات الرئا�صة 

ارتفاع قتلى احتجاجات فنزويال اىل 43 

•• دم�صق-اأ ف ب:

اأع���ل���ن م�������ص���وؤول ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي ب���ارز 
يقاتلون  الذين  امل�صلحني  ان  ام�س 
قوات النظام ال�صوري داخل خميم 
الفل�صطينيني  لالجئني  الريموك 
 ، ���ص��اع��ات  خ���الل  م��ن��ه  �صيخرجون 
ات����ف����اق.، يف ح���ني قامت  مب���وج���ب 
واالعالمية  ال�صيا�صية  امل�صت�صارة 
�صعبان  بثينة  ال�����ص��وري  ل��ل��رئ��ي�����س 
اال�صبوع  ه���ذا  او���ص��ل��و  اىل  ب���زي���ارة 
هي االوىل مل�صوؤول �صوري على هذا 
امل�صتوى اىل اوروبا منذ بدء النزاع 

ال�صوري قبل ثالثة اعوام .
ال�صيا�صية يف  ال��دائ��رة  وق��ال مدير 
يف  الفل�صطينية  التحرير  منظمة 
الهادي  عبد  ان���ور  ال�صفري  �صوريا 
تو�صلنا  ب���ر����س  ف���ران�������س  ل���وك���ال���ة 
بخروج  يق�صي  ات��ف��اق  اىل  ال�صبت 
جميع امل�صلحني من املخيم برعاية 
الدولة ال�صورية ومنظمة التحرير 
الفل�صطينية ووافق عليه امل�صلحون 
ال��ه��ادي اىل  ال�صفري عبد  وا���ص��ار   .
خالل  تنفيذه  �صيبداأ  االت��ف��اق  ان 

�صاعات .
انت�صار  ع���ل���ى  االت�����ف�����اق  وي���ن�������س 
امل�صلحني يف حميط املخيم وت�صوية 
او���ص��اع م��ن ي��رغ��ب م��ن امل�صلحني 
االنقا�س  وازال����ة  احل��واج��ز  ورف���ع 
ور�س  ودخ���ول  الرتابية  وال�صواتر 
ال�صكان  ل��ع��ودة  ال�����ص��ي��ان��ة مت��ه��ي��دا 
بالعمل،  ال��دول��ة  م��وؤ���ص�����ص��ات  وب���دء 

بح�صب عبد الهادي.
اىل  الفل�صطيني  امل�����ص��وؤول  ول��ف��ت 
بااللتزام  متثلت  جادة  نوايا  وجود 
ب��وق��ف اط���الق ال��ن��ار م��ن��ذ ال�صاعة 
ال�صاد�صة من م�صاء ام�س )15،00 
 ، ال�صبت( وال تواجهنا عقبات  ت غ 
نظرا  بحذر  ننتظر  لكننا  م�صيفا 

للتجارب ال�صابقة .

ومت التو�صل يف اواخر كانون االول 
دي�صمرب اىل اتفاق ه�س مل ي�صمد 
امل�صاحلة  جلنة  بني  ا�صابيع  �صوى 
�صمت  التي  الفل�صطينية  ال�صعبية 
ممثلني عن كل الف�صائل املوجودة 
املعار�صة  وم���ق���ات���ل���ي  امل���خ���ي���م  يف 
غالبية  بان�صحاب  يق�صي  داخ��ل��ه، 
امل�صلحني  وبقاء  املعار�صة  م�صلحي 

الفل�صطينيني.
ال�صابق  االت���ف���اق  ك��م��ا مت مب��وج��ب 
واجالء  غذائية  م�صاعدات  ادخ��ال 
ا�صحاب  م��ن  كبري  وع���دد  مدنيني 
احلاالت االن�صانية التي حتتاج اىل 

عناية طبية ملحة.
ا�صابيع  ب��ع��د  اف�����ادت  ت��ق��اري��ر  ل��ك��ن 
ب�صبب  امل�صلحني،  م��ن  ج��زء  ب��ع��ودة 
خ�صو�صا  ال��ن�����ص��رة  ج��ب��ه��ة  ت�����ذرع 
ب�����ع�����دم ال�������ت�������زام ق���������وات ال���ن���ظ���ام 
ب�صكل  احل�������ص���ار  ف���ك  ب��ت��ع��ه��دات��ه��ا 
م�����ص��اع��دات كافية.  ك��ام��ل ودخ����ول 

النظامية،  ال���ق���وات  ���ص��ف��وف  اىل 
ال�صعبية  اجل��ب��ه��ة  را���ص��ه��م  وع��ل��ى 
لتحرير فل�صطني-القيادة العامة. 
و�صيطر املعار�صون على املخيم بعد 
جنوب  يف  القتال  ب��دء  على  ا�صابيع 

دم�صق يف �صيف 2012.
�صيا�صياً اكد م�صوؤول يف مكتب بثينة 
���ص��ع��ب��ان ف�����ص��ل ع����دم ك�����ص��ف ا�صمه 
زارت الدكتورة بثينة �صعبان او�صلو 
ي��وم��ي 18 ح���زي���ران ي��ون��ي��و و19 
اخلارجية  وزارة  م��ن  ب��دع��وة  م��ن��ه 

الرنوجية للم�صاركة يف موؤمتر .
االوىل  ه���ي  ال����زي����ارة  ان  وا����ص���اف 
اىل  امل�صتوى  رفيع  �صوري  مل�صوؤول 
اوروب��ا منذ ب��دء االزم��ة ، يف ا�صارة 
اندلعت  ال��ت��ي  االح��ت��ج��اج��ات  اىل 
منت�صف  يف  ال�����ص��وري  النظام  �صد 
اىل  وحتولت   ،2011 مار�س  اآذار 
اك��ر من  ادى اىل مقتل  دام  ن��زاع 

162 الف �صخ�س.

وع�����ادت اال���ص��ت��ب��اك��ات ب��ت��ق��ط��ع اىل 
حم���اور امل��خ��ي��م. وحت��ا���ص��ر القوات 
النظامية املخيم منذ حواىل �صنة، 
املواد  يف  ف���ادح  نق�س  م��ن  وي��ع��اين 
بعدد  ت�صبب  واالدوي������ة،  ال��غ��ذائ��ي��ة 
كبري م��ن ال��وف��ي��ات. وت��راج��ع عدد 
الفا   150 م��ن  ال���ريم���وك  ���ص��ك��ان 
قبل اندالع االحتجاجات املناه�صة 
ل��ن��ظ��ام ال��رئ��ي�����س ب�����ص��ار اال����ص���د يف 
اىل   ،2011 مار�س  اآذار  منت�صف 
حواىل 18 الفا بعد ان انتقل اليه 
ال�صوريني من حاملي  العديد من 
النظامية،  ال���ق���وات  ���ص��د  ال�����ص��الح 
خرج منهم ب�صع مئات بعد االتفاق 

االول.
امل�صلحني  م����ن  االك�������رب  وال�����ع�����دد 
اليوم  امل��خ��ي��م  داخ�����ل  امل���وج���ودي���ن 
فل�صطينيون. وي�صارك فل�صطينيون 
من املخيم يف القتال، ق�صم منهم اىل 
جانب املعار�صني، واآخرون ان�صموا 

وات��خ��ذ االحت���اد االوروب����ي �صل�صلة 
عقوبات يف حق م�صوؤولني �صوريني 
منعا  �صملت  النظام،  م��ن  مقربني 
ال��زي��ارة. و�صعبان واح���دة من  م��ن 
امل�����ص��وؤول��ني امل��م��ن��وع��ني م���ن زي���ارة 
دول االحت��اد. اال ان ال��رنوج لي�صت 

ع�صوا يف االحتاد.
ال�صورية،  امل�صوؤولة  وبح�صب مكتب 
وزير  زيارتها  خالل  �صعبان  التقت 
برينده  ب��ورغ  ال��رنوج��ي  اخلارجية 
والرئي�س االمريكي اال�صبق جيمي 
العام  االم�����ني  وم�����ص��اع��د  ك����ارت����ر، 
ال�صيا�صية  لل�صوؤون  املتحدة  لالمم 
ج��ي��ف��ري ف��ي��ل��ت��م��ان وم���دي���ر مكتب 

الرئي�س االيراين.
ال�صورية  الوطن  �صحيفة  واوردت 
�صعبان  ان  ال�صلطات  م��ن  امل��ق��رب��ة 
روؤية  ت�صمنت  عمل  ورق���ة  ق��دم��ت 
من  املنطقة  له  تتعر�س  ملا  �صورية 

اإرهاب واملخارج املمكنة .
للغرب  ما ميكن  الورقة  وت�صمنت 
لتدفق  ح���د  ل��و���ص��ع  ب���ه  ي���ق���وم  اأن 
امل����ال وال�����ص��الح واالإره���اب���ي���ني اىل 
االأو�����ص����ط واع�������ادة ب�صط  ال�������ص���رق 
االأم���ن واالأم����ان وع���دم التدخل يف 
�صوؤون �صعوب املنطقة وال�صماح لها 
قادتها  واختيار  م�صريها  بتقرير 
و�صاية  الأي  ال�صعوب  هذه  ورف�س 
، بح�صب الوطن . و�صاركت �صعبان 
يف الدورة الثانية ع�صرة ل منتدى 
ت��ن��ظ��م��ه وزارة  ل���ق���اء  او���ص��ل��و وه����و 
مع  بالتعاون  الرنوجية  اخلارجية 
. وبح�صب  االن�صاين  مركز احل��وار 
يجمع  االل��������ك��������رتوين،  م����وق����ع����ه 
امل�صتوى  رفيعي  املنتدى م�صوؤولني 
ال����ن����زاع،  وم��ت��خ�����ص�����ص��ني يف ح����ل 
االول  ال�����ص��ف  م��ن  دور  وا���ص��ح��اب 
ل�صل�صلة من  ال�����ص��الم،  م�����ص��ارات  يف 
اللقاءات غري العلنية بهدف تبادل 

خرباتهم وحتديد التحديات .

اأول م�سوؤول �سوري يزور اأوروبا منذ 2011

اتفاق خلروج امل�صلحني من خميم الريموك يف دم�صق 

•• بغداد-اأ.ف.ب:

ي�صعر �صكان يف املو�صل ان مدينتهم عادت يف ظرف ا�صبوعني فقط مئات 
ال�صنني اىل الوراء بعدما احكم م�صلحون جهاديون �صيطرتهم على ثاين 
املدينة  و�صقطت  مت�صددة.  قوانني  عليها  وفر�صوا  ال��ع��راق  م��دن  اك��رب 
2003 مبواقعها ال�صياحية،  التاريخية التي عرفت قبل اجتياح العام 
وبعده باعمال العنف التي مل تتوقف فيها، يف ايدي جماعات متطرفة 
يقودها تنظيم الدولة اال�صالمية يف العراق وال�صام ، اقوى املجموعات 

اجلهادية يف العراق و�صوريا.
ال�صهر احلايل  العا�صر من  الثالثاء يف  �صاعات قليلة من فجر  وخالل 
نينوى  حمافظة  عا�صمة  ب��غ��داد(  �صمال  كلم   350( املو�صل  خرجت 
هجوم  اثر  احلكومية  القوات  فجاة  غادرتها  بعدما  الدولة  �صلطة  عن 

اجلهاديني تاركة خلفها اعتدة واليات ومالب�س، واملدينة مل�صريها.
مدار�س  اح��دى  يف  مدر�صة  تعمل  التي  ع��ام��ا(   35( حممد  ام  وق��ال��ت 
املو�صل يف ات�صال مع وكالة فران�س بر�س نعي�س يف خوف م�صتمر من 
التعر�س ل�صغوط جديدة. نخاف ان نحرم من العمل وامل�صاهمة يف بناء 
ال�صنني  مئات  وبالدنا  �صيعيدوننا  امل�صلحون  هوؤالء  وا�صافت   . املجتمع 
والقوانني  االن�صان  تتعار�س مع قوانني حقوق  ال��وراء، وقوانينهم  اىل 
الدولية . وما ان احكم امل�صلحون �صيطرتهم على املو�صل التي ت�صكنها 
عددهم  البالغ  �صكانها  على  عمموه  بيانا  ا���ص��دروا  حتى  �صنية  غالبية 
نحو مليوين ن�صمة والذين فر مئات االالف منهم ب�صبب اعمال العنف، 

اطلقوا عليه ا�صم وثيقة املدينة واعلنوا فيه عن قوانني مت�صددة.
والتعاطي  االجت����ار  نقطة   16 تت�صمن  ال��ت��ي  ال��وث��ي��ق��ة  ه���ذه  وحت���رم 
ب��اخل��م��ور وامل���خ���درات وال���دخ���ان و���ص��ائ��ر امل��ح��رم��ات ، ومت��ن��ع املجال�س 

والتجمعات والرايات ب�صتى العناوين وحمل ال�صالح وتوؤكد على �صرورة 
هدم املراقد ال�صركية واملزارات الوثنية . وتفر�س الوثيقة على الن�صاء 
احل�صمة وال�صرت واجللباب الف�صفا�س ، اىل جانب مالزمة املنزل وترك 
اخلروج اال حلاجة ، وتدعو يف الوقت ذاته ال�صكان اىل ان ينعموا يف حكم 
ا�صالمي يف ظل حقبة الدولة اال�صالمية وعهد االمام ابي بكر القر�صي 
، زعيم تنظيم الدولة اال�صالمية . كما وزع هوؤالء امل�صلحون وثيقة على 
امل�صاجد تفر�س عدم ن�صر واذاعة اي بيان غري �صادر عن دولة اال�صالم 
راي��ة دول��ة اال�صالم  راي��ة �صوى  العراق وال�صام وكذلك عدم رفع اي  يف 
وباي �صكل من اال�صكال ، معلنة عن م�صجد يتم فيه قبول توبة املرتدين 
. وبح�صب �صكان يف املدينة، فان تنظيم الدولة اال�صالمية عني م�صوؤوال 
لكل منطقة، يهتم اوال مع جمموعة من م�صاعديه باجراء م�صح ل�صكان 
منطقته. وقال احد ال�صكان الذين فروا من املو�صل يف ات�صال هاتفي 

مع فران�س بر�س ات�صل بي جرباين وقالوا يل ان م�صلحني جاءوا لتفقد 
وعن  منزيل  عن  و�صاألوا  تعود  ملن  ومعرفة  املنطقة  يف  الفارغة  املنازل 
اردت  اذا  ان��ه  ر�صالة مفادها  ت��رك��وا  وت��اب��ع   . رق��م هاتفي  وع��ن  طائفتي 
العودة اىل منزيل، فعلي التربوؤ من ال�صيعة، والرجوع اىل املنزل خالل 
يومني، وبخالف ذلك، فانهم �صيحرقونه . وينت�صر امل�صلحون يف عموم 
يتنقلون  واخ����رون  اق��دام��ه��م،  على  ي�����ص��ريون  بع�صهم  امل��و���ص��ل،  مدينة 
من  اجلي�س  ان�صحاب  بعد  عليها  ا�صتولوا  ع�صكرية  او  مدنية  ب�صيارات 
امل��دي��ن��ة، وب��ات��ت ت��رف��ع راي���ات ���ص��وداء ه��ي راي���ات ال��دول��ة اال�صالمية يف 
العراق وال�صام . ويرتدي بع�س هوؤالء امل�صلحني مالب�س مدنية، وبينما 
ي�صعون  م��ن  ومنهم  ���ص��وداء،  مالب�س  او  ع�صكريا  زي��ا  اخ���رون  ي��رت��دي 
اقنعة على وجوههم، ويحملون جميعهم ا�صلحة خمتلفة بينها بندقية 

الكال�صنكوف وامل�صد�صات.

•• كراكا�س-اأ ف ب:

يف  قتلوا  �صخ�صا   43 ان  حكومية  غري  منظمة  اعلنت 
احتجاجات املعار�صة �صد الرئي�س الفنزويلي نيكوال�س 
ب��داأت يف �صباط فرباير، وذل��ك بعد وفاة  التي  م��ادورو 
ط��ال��ب م��ت��اأث��را ب���ج���روح ا���ص��ي��ب ب��ه��ا يف ن��ه��اي��ة ال�صهر 

املا�صي.
وقال الفريدو رومريو الذي يرتاأ�س جمموعة املنتدى 
فاريا�س تويف يف مدينة ماراكايبو  ان خو�صيه  اجلزائي 
تظاهرة  خالل  بها  ا�صيب  بجروح  متاأثرا  البالد  غرب 
�صد احلكومة يف 29 ايار مايو. وكان فاريا�س طالبا يف 

كلية املحا�صبة يف جامعة والية زوليا.
يونيو  ح��زي��ران   11 يف  اعلنت  �صابقة  ح�صيلة  وك��ان��ت 
42 ق��ت��ي��ال و873 ج��ري��ح��ا يف  ���ص��ق��وط  ت��ت��ح��دث ع���ن 

التظاهرات التي تراجعت حدتها يف اال�صابيع االخرية.
وت�����ص��ه��د ف��ن��زوي��ال م��ن��ذ م��ط��ل��ع ���ص��ب��اط ف��رباي��ر حركة 
احتجاج طالبية تدعمها املعار�صة �صد �صيا�صة مادورو 

وريث ت�صافيز الذي تويف يف اآذار مار�س 2013.
التي  الكبرية  النفطية  االحتياطات  من  الرغم  وعلى 
توؤمن لها عائدات قدرها مئة مليار دوالر �صنويا، ت�صهد 
البالد منذ ا�صهر ازمة اقت�صادية حادة تتمثل يف نق�س 

يف املواد وت�صخم متزايد جتاوز ال�صتني باملئة �صنويا.

•• الفجر – خرية ال�صيباين

رغم اأن ال�صمت الر�صمي الفرن�صي من تطورات امل�صهد 
ما  اإذا  االأ�صئلة  بع�س  ويطرح  االنتباه،  ُيلفت  العراقي 
وحركينّتها  امل��ايل  اأو  ال�صوري  امللف  من  مبوقفها  ق��ورن 
النخب  بني  جدال  فان  الع�صكرية،  وحتى  الدبلوما�صية 
ال�صطح  على  يطفو  ب��داأ  الفرن�صية  والفكرية  الثقافية 
ح���ول م�����ص��وؤول��ي��ة ال���غ���رب، واأ���ص��ا���ص��ا ال���والي���ات املتحدة 
ما  عن  الغربية،  النخبة  من  نا�صرها  وم��ن  االأمريكية 
ي��ح��دث يف ال���ع���راق راه���ن���ا، وحت���دي���دا م�����ص��وؤول��ي��ة بع�س 
الرئي�س  ن�����ص��رة  ال��ف��رن�����ص��ي��ة، يف  وال��ع��ق��ول  ال��ف��ال���ص��ف��ة 
ب���وق دعاية  ب��و���س، وحت��ول��ه��م اإىل  ال�����ص��اب��ق  االأم��ري��ك��ي 

لتجميل غزوه لبالد الرافدين وتربيره.
جديد  م��ن  اجل��رح  ا�صتعادت  الفرن�صية،  م��اري��ان  جملة 
يف ج��ردة ح�صاب م��ن خ��الل مقال لكاتبها واخل��ب��ري يف 
بني  ق��ارن  ال��ذي  �صوبريارد،  ريجي�س  الدولية  ال�صوؤون 
الفرن�صيني،  اآن��ذاك من  بو�س  ملوقف  املنا�صرين  موقف 
اأننّ زحف  اإىل  ال��ي��وم، ليخل�س  اإل��ي��ه االأو���ص��اع  اآل���ت  وم��ا 

روا به. روا اإليه وب�صنّ ه كل ما نظنّ داع�س ُي�صفنّ
ينطلق الكاتب من عام 2003، حيث ندد بع�س املثقفني 
ب فرن�صا ال�صوفياتية ، غري القادرة على اال�صطفاف اإىل 
جانب الواليات املتحدة يف حربها على العراق، وموؤازرة 

فتية جورج دبليو بو�س.
بغداد  اأننّ  ال��وق��ت،  ذل��ك  يف  يعتقدون  ه����وؤالء،  ك��ان  لقد 
اأننّ احلاجة رمبا ت�صتدعي  ترق�س . ويرى كاتب املقال، 
اليوم، والعراق يغرق يف ظالم فو�صى ال توحي اأو ت�صجع 
اإىل  العودة  ت�صتدعي  الرق�س،  اأن��واع  من  �صكل  اأي  على 
تلك املبارزة الفكرية التي بداأها ي�صاريون اعتنقوا فجاأة 

البو�صية .
اأكراد  العراقيني  الن  كرها!  اأو  طوعا  ���ص��دام،  لريحل   
و�صوف  اأك��رب،  بحرية  �صيتنف�صون  �صننّة،  واأي�صا  و�صيعة، 
تتنف�س معهم �صعوب املنطقة ال�صعداء ، هكذا ردد على 
وبروكرن  با�صكال  فيليب  الفال�صفة  لوموند  �صفحات 
وغلوك�صمان واملخرج ال�صينمائي رومان غوبيل يف مقال 

بعنوان اخلطاأ .
ع�صر  اأح��د  بعد  ذاك  بيانهم  ق���راءة  امل��رء  يعيد  وعندما 
الفرن�صي  العداء  اعتربوه  ملا  اإدانتهم  اأننّ  يكت�صف  عاما، 
ف��اإىل جانب  الهذيان،  بلغت حدنّ  ، قد  املتحدة  للواليات 
حماية �صدام ، اأ�صبحت فرن�صا يف عيونهم قلعة حمراء، 

وحتديدا االأحمر ال�صوفياتي.
هذا  ين�صى  لن  القا�صي،  التاريخ،  حكم  اأننّ  املقال  ويوؤكد 
العمى االإيديولوجي للفرن�صيني، فقد كتب غلوك�صمان، 
وغوبيل وبروكرن: يجب اأن نروي يوما ما اله�صترييا ، 
والت�صليل االإعالمي اجلماعي الذي �صرب فرن�صا عدة 
باأف�صل  تلبنّ�س  ال��ذي  العامل  نهاية  من  واجل��زع  اأ�صهر، 
التي خلقت  ال�صوفياتية  واالأج��واء   ، ومفكريها  عقولها 
ان��ت�����ص��ار لفكرة  ال�صعب يف  م��ن  ب��امل��ائ��ة   90 ب��ني  حل��م��ة 
اأي  جت��اه  ُمفرطة  ح�صا�صينّة  متلك  متجان�صة،  اأح��ادي��ة 

احتجاج .
الغريب، حينها، كما ي�صري ريجي�س �صوبريارد، اأننّ زعيم 
التدخل برنار هرني ليفي، مل ين�صم اإىل اجلوقة، قبل 
اأن ي�صبح هذا الفيل�صوف الحقا، اأ�صر�س داعية للحروب 
�س  وحل����قنّ ال��ت��دخ��ل ال��ع�����ص��ك��ري. ف��ق��د ك���ان وق��ت��ه��ا يتلمنّ
ط��ري��ق��ه، وُي��غ��رينّ خ��ط��اب��ه ح�صب اجل��م��ه��ور وم���ا يطلبه 

امل�صتمعون.
ف��ف��ي ف��رن�����ص��ا، ي��ع��ار���س ب��رن��ار ه���رني ل��ي��ف��ي احل����رب يف 
ال���ع���راق، رغ���م ان���ه ي��ج��ده��ا م�����ص��روع��ة م��ن وج��ه��ة نظر 

يتحدث  عندما  الفيل�صوف،  م��واق��ف  ولكن   ، ��ة  اأخ��الق��ينّ
نا:  اأوجه، واأكر تلونّ الة  يف الواليات املتحدة، ت�صبح حمنّ
احلرب  اإىل  الذهاب  ق��ررت  عندما  بو�س  اإدارة  عار�صت 
�صد العراق، ولكن اليوم، نحن نخو�س غمارها، وعلينا 

اإكمال املهمة .
ثم يعود كاتب املقال جمددا اإىل من ي�صفهم باخلراف 
نظرهم،  وجهة  من  فرن�صا،  اأننّ  اإىل  ر  ليوؤ�صنّ االأطل�صية، 
ر  تندنّ م��و���ص��ع  واأ���ص��ب��ح��ت   ، الت�صلل  يف  نف�صها  و���ص��ع��ت 
اأما توين بلري، فقد اكت�صفوا انه رجل دولة  و�صخرية ، 
الفرن�صية  ال�صيا�صية  االأح��زاب  معظم  اأننّ  كما   ، حقيقي 

�صقطت، يف اعتقادهم، يف نزعة قومية االأغبياء .
���ر ال��ك��ات��ب، اأننّ جم��ل��ة م���اري���ان، ك��ان��ت اأي�����ص��ا من  وي���ذكنّ
وجهة نظرهم على خطاأ عندما جاء عنوان االأ�صبوعية 
يرون  مثلما  ب��غ��داد،  كانت  حني  يف   ، الكارثة  الرئي�صي، 
اإنقاذها وحتررها . لقد غا�س هذا  ق اأوىل �صاعات  تتذونّ
العنوان �صلنّة املقاتلني ال�صجعان ، و�صاءهم انه مازال يف 
دميقراطيات الغرب جزء كبري من املواطنني ُيحبطهم 
ح�صب  وهكذا،   . بالياأ�س  وُي�صيبهم  دكتاتورية  �صقوط 
غنائينّة  يف  املثقفني  ه���وؤالء  �صقط  ���ص��وب��ري��ارد،  ريجي�س 
اليوم:  يجري  م��ا  اأم���ام  االأب����دان  لها  تق�صعر  حما�صينّة، 
م وجه باري�س . ويف الواقع،  عندما ترق�س بغداد يتجهنّ
اأداة يف خدمة  مل يكن ثالثي حمور اخلري ه��ذا، �صوى 

فكرة اإلزامينّة، اأو هكذا كانوا يت�صورون.
ان�صم بعد ب�صع �صنوات للثالثي، كل من �صتيفان كورتوا، 
موؤلف الكتاب االأ�صود لل�صيوعية، واألك�صندر اأدلر، وبيري 
التي  املجموعة  واأ�صبحت  واآخ����رون،  تغاييف،  اأن��دري��ه 
اعتنقت البو�صية، على قناعة ب�صرورة موا�صلة الن�صال، 

عوا الإ�صدار جملة اأف�صل العوامل .  وجتمنّ
 لقد و�صعت املجلة روؤية م�صرتكة لعامل ثنائي منق�صم 
بني اأ�صدقاء و اأعداء اأمريكا، املوالني للواليات املتحدة و 
املعادين للواليات املتحدة . غري انه عام 2008، انقلب 
روا مقاال افتتاحيا يف املجلة عن الف�صل  بع�صهم ، و�صخنّ
اأنف�صنا حما�صرين من  لقد وجدنا  العراق:  الذريع يف 
الفرن�صي  للنقا�س  جدا  االأيديولوجية  الطبيعة  طرف 
الفرن�صي، ومل ن�صتمع جيدا الأولئك الذين كانوا، و�صط 
بالقلق  ي�صعرون  املتحدة،  للواليات  املناه�س  ال�صجيج 
اإزاء غياب خطط �صيا�صية حقيقية لفرتة ما بعد احلرب، 
بنظارات   2003 عام  اأمريكا  راأينا  باملا�صي،  م�صكونون 
1944، لكن جورج بو�س لي�س فرانكلني روزفلت،  عام 
العامل، وقاد  �صبتمرب، وجتاهل حقائق   11 اأعماه  فقد 

الرئي�س االأمريكي بالده وال�صعب العراقي اإىل كارثة .
 ،2014 �صنة  انه يف  اإىل  �صوبريارد،  ريجي�س  ويالحظ 
العراق  يف  االإ���ص��الم��ي��ة  ال���دول���ة  تنظيم  زح���ف  يك�صف 
وال�����ص��ام، خ��ل��ل وع��ي��وب ال��دول��ة ال��ع��راق��ي��ة ال��ت��ي خلنّفها 
االأمريكان بعد رحيلهم. ويرى اأننّ اخلطر االآن، يف حال 
�صتبلغ  اأهلية  ان��دالع حرب  اإىل بغداد، هو  دخول داع�س 
كل  بعيدة  وبالتايل   ، الب�صاعة  ح��دود  اأق�صى  دموينّتها 
الفرن�صية من وعود  النخبة  تلك  له  ا روج��ت  البعد عمنّ

للعراقيني. 
املتحدة  ال��والي��ات  اأننّ  اإىل  الفرن�صي  ال��ك��ات��ب  ويخل�س 
لرغبتها  واالأ����ص���رية  ال�صيوعي،  ع��دوه��ا  م��ن  امل��ح��روم��ة 
، ا�صتدرجت  ال��وه��م��ي��ة يف خ��و���س ح���رب ع��ل��ى االإره�����اب 
قوا  لُي�صونّ ت��ع��ب��ريه،  ح�����ص��ب  امل��ف��ي��دي��ن  االأغ��ب��ي��اء  ج��م��ي��ع 
ون جنون عظمتها املروع، حتى وان ف�صل  مواقفها، وُيغذنّ

كل �صيء على اأر�س الواقع.  
املراجعة عربيا..؟  ه��ذه  لو قمنا مبثل  م��اذا  وال�����ص��وؤال: 

ة يف احللق والقلم..! نكتفي بال�صوؤال لغ�صنّ

اخليط الأبي�س

الرق�ض.. على خراب العراق..!
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عربي ودويل

اعلن الرئي�س التون�صي حممد املن�صف املرزوقي الذي يقوم بزيارة 
�صداقة وعمل اىل باماكو ال�صبت ان تون�س ت�صجع احلوار والتفاو�س 
امل���ايل م��ن اج���ل اخ����راج ال��ب��الد من  ب��ني خمتلف م��ك��ون��ات املجتمع 
االزمة. وقال املرزوقي يف كلمة امام جمل�س النواب املايل يف باماكو 
ع��ن ن��دع��م ك��ل اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة ل��دف��ع خمتلف م��ك��ون��ات املجتمع 
والتقدم  واال�صتقرار  ال�صالم  توافق وطني يحقق  اجن��از  امل��ايل نحو 
 . والتفاو�س  لدينا هما احل��وار  اال�صا�صيتني  الكلمتني  ان  وا�صاف   .
التحديات االمنية نف�صها  ان تون�س ومايل تواجهان  املرزوقي  واكد 
النظام  قيم  تهاجم  ال��ت��ي  امل�صلحة  امل��ج��م��وع��ات  عنف  مبجابهتهما 
افريقيا حرة  لتحقيق  نف�صه  بامل�صروع  ، ومتم�صكتان  الدميوقراطي 
ومزدهرة وكرمية . وكانت اال�صرة الدولية دعت مرات عدة احلكومة 
لو�صع  التفاو�س  اىل  البالد  �صمال  يف  م�صلحة  وجمموعات  املالية 
منطقة  يف  ال��واق��ع  ال�صا�صع  البلد  م��ايل  يف  اال���ص��ت��ق��رار  لغياب  ح��د 
ويف  ال�صاحل وي�صهد ازمة عميقة منذ كانون الثاين يناير 2012. 
ابو  ابراهيم  املايل  الرئي�س  ، قال  املرزوقي  زي��ارة  بيان م�صرتك عن 
بكر كيتا انه بحث مع نظريه التون�صي التطورات املاأ�صوية االخرية 
التي وقعت يف �صمال مايل . وا�صاف البيان ان املرزوقي وكيتا رحبا 
باجلهود التي تبذل من اجل ار�صاء قواعد تفاو�س �صيا�صي حقيقي 
م�صريا اىل ان املرزوقي دان ب�صدة املجموعات امل�صلحة املعادية لل�صالم 
واالم���ن واال�صتقرار يف م��ايل ووع��د ب تقدمي دع��م كامل م��ن اجل 

اجناح العملية ال�صيا�صية اجلارية حاليا.

اأحد املر�صحني االثنني يف انتخابات الرئا�صة االإندوني�صية  يواجه 
املقبلة اتهامات باأنه يكتم دينه امل�صيحي بينما يتهم املر�صح االآخر 
يف  املناف�صة  اح��ت��دام  وم��ع  ال��ب��الد.  لقيادة  ي�صلح  وال  اأجنبي  ب��اأن��ه 
اأن�صار حاكم جاكرتا  ال�صباق االنتخابي فاإن تبادل االتهامات بني 
جوكو وي��دودو جوكوي واجل��رنال ال�صابق برابو �صوبيانتو يتزايد 
اأن ال�صرطة تدخلت يف االأمر. وطلب فريق جوكوي احلاكم  حتى 
امل�صلم ملدينة �صولو بجزيرة جاوة من ال�صرطة هذا ال�صهر اعتقال 
نا�ص�����ر �صحيفة غري معروفة لفقت خربا يفيد باأنه من اأ�صل �صيني 
م�صيحي. وا�صطر جوك�����وي اإىل الدف�������اع عن نف�ص�������ه يف مواجه���ة 
الهجمات التي تركز باالأ�صا�س على العرق والدين. وت�صري بع�س 
ا�صتطالعات الراأي اإىل اأن تفوق جوكوي الكبري يوم ما على برابو 
تقل�س كثريا يف تراجع �صريع ترجعه مراكز ا�صتطالع الراأي اإىل 
حملة ت�صويه ناجحة للمر�صح االأوفر حظا قبل االنتخابات املقررة 
التا�صع من يوليو مت��وز.  ويف مواجهة االتهامات ن�صر احلزب  يف 
ال��دمي��ق��راط��ي-ال��ن�����ص��ال ال���ذي ينتمي اإل��ي��ه ج��وك��وي ���ص��ورة على 
و�صائل التوا�صل االجتماعي يظهر فيها املر�صح بني احلجيج عام 

2003 للتاأكيد على اأنه م�صلم.

تنفذ  املا�صي  ال��ع��ام  اأوروب����ا حتى  االأم��ري��ك��ي يف  ق��ي��ادة اجلي�س  ظلت 
بع�س اأكرب اجراءات خف�س القوات يف اأي منطقة بالعامل. اأما االن 
وزارة  تركيز  اأ�صبح  اإليها  القرم  جزيرة  �صبه  رو�صيا  �صمت  اأن  وبعد 
الدفاع االأمريكية )البنتاجون( ين�صب على القارة االأوروبية ب�صكل 
مل ت�صهده منذ عقود. وقال الرئي�س االأمريكي باراك اأوباما يف وقت 
�صابق من هذا ال�صهر اإنه �صيطلب من الكوجنر�س مليار دوالر ا�صافية 
لتعزيز التزام وا�صنطن الع�صكري يف اأوروبا. واأعلنت القوات اجلوية 
 2  - بي  �صبح من طراز  اإر�صال طائرتي  املا�صي  االأ�صبوع  االأمريكية 
اإىل اجنلرتا اإىل جانب طائرتني اخريني من طراز بي -52 كانت 
قد اأر�صلتهما يف وقت �صابق من هذا ال�صهر. والطائرتان من الطراز 
الرئي�صي من قاذفات القنابل النووية االأمريكية. واأر�صلت وا�صنطن 
املزيد من الطائرات احلربية اإىل البحر االأ�صود وبحر البلطيق ومن 
بينها طراز اف - 15 واف - 16 واأنظمة االنذار املبكر وال�صيطرة 
املحمولة جوا )اأواك�س( لالن�صمام اإىل دوريات مكثفة حللف �صمال 
االأطل�صي قرب املجال اجلوي الرو�صي كما اأر�صلت قوات للتدريب يف 

اأملانيا و�صرق اأوروبا.

عوا�صم

باماكو

وا�سنطن

جاكرتا

جندي كوري جنوبي
يقتل خم�صة من رفاقه

•• �صول-رويرتز:

قالت و�صائل اإعالم اإن اأفرادا من اجلي�س يف كوريا اجلنوبية تبادلوا اليوم 
يدوية خم�صة من  وبقنبلة  بر�صا�صه  قتل  النار مع جمند  اإط��الق  االأح��د 

اأفراد وحدته بقاعدة ع�صكرية قرب احلدود مع كوريا ال�صمالية.
وقالت وكالة يونهاب الكورية اجلنوبية لالأنباء و�صبكة تلفزيون )واي تي 
ي�صعون  كانوا  الذين  اجلي�س  اف��راد  مع  النار  اإط��الق  تبادل  املجند  اإن  اإن( 
وهي  جو�صوجن  مقاطعة  يف  ابتدائية  مدر�صة  ق��رب  عليه  القب�س  الل��ق��اء 
منطقة جبلية تقع على احلدود مع كوريا ال�صمالية عند الطرف ال�صرقي 

من �صبه اجلزيرة الكورية.
وكانت قوات خا�صة يف كوريا اجلنوبية ان�صمت يف وقت �صابق من اليوم اىل 
للنهار �صرعت طائرات  االأول  ال�صوء  املجند. ومع ظهور  عملية بحث عن 

الهليكوبرت الع�صكرية يف عمليات بحث مكثفة يف مناطق التالل.
وقتل املجند خم�صة من رفاقه بالوحدة الع�صكرية واأ�صاب �صبعة اآخرين يف 

موقع ناء للحرا�صة بقاعدة يف مقاطعة جو�صوجن.
�صالحا  حامال  ليال  فر  ما  �صرعان  املجند  اإن  ع�صكريون  م�صوؤولون  وق��ال 

وذخرية حية وقنبلة.
املجند ومزيدا من  اإ�صم  الكورية اجلنوبية لالأنباء  يونهاب  وكالة  واأوردت 

التفا�صيل عما حدث يف القاعدة.
وقالت الوكالة كان من املقرر انتهاء خدمة ال�صارجنت ليم بعد ثالثة اأ�صهر 
يف 16 �صبتمرب. األقى قنبلة يف باديء االأمر ثم فتح النار. كان عائدا من 

نوبة خدمته النهارية. 

عبا�س: ل دليل على اأن حما�س اختطفت امل�ستوطنني

الفل�صطينيون يطلبون اجتماعا دوليا لكبح ا�صرائيل 

ا�صتمرار االحتجاجات على تزوير االنتخابات يف افغان�صتان
•• كابول-اأ ف ب:

املر�صح  موؤيدي  من  املئات  تظاهر 
الرئا�صي االفغاين عبداهلل عبداهلل 
التوايل  على  الثاين  لليوم  االح��د 
يف العا�صمة كابول لالحتجاج على 
عمليات التزوير يف الدورة الثانية 

من االنتخابات الرئا�صية.
من  وبينهم  امل��ت��ظ��اه��رون،  وه��ت��ف 
الرئا�صي،  ال��ق�����ص��ر  ام�����ام  جت��م��ع 
للجنة  امل���وت  و   ، ع��ب��داهلل  فليحيا 
عن  امل�صوؤولة  امل�صتقلة  االنتخابية 
مراجعة ال�صكاوى املتعلقة بالدورة 

الثانية من االنتخابات.
اىل ذلك تظاهر املئات يف هراة يف 
عدد  عمد  حيث  افغان�صتان،  غرب 
اوراق  اح�����راق  اىل  ال���ط���الب  م���ن 
التزوير  على  االقرتاع لالحتجاج 
ب���ني عبداهلل  ال��ث��ان��ي��ة  ال������دورة  يف 

ومناف�صه ا�صرف غني.
وق���اط���ع ع���ب���داهلل ف����رز اال����ص���وات 
ازم�����ة  اف���غ���ان�������ص���ت���ان يف  ل���ت���دخ���ل 
التح�صريات  مع  تتزامن  �صيا�صية 
االطل�صي  احللف  ق��وات  الن�صحاب 
13 عاما  بحلول نهاية العام بعد 
حركة  متمردي  �صد  احل���رب  م��ن 

طالبان.

م�صريا اىل ان جمموعته املنا�صرة 
اجتماعا  �صتعقد  للدميوقراطية 

لتن�صيق التحرك.
امل�صتمر  الو�صح  �صنناق�س  وا�صاف 
التظاهرات  مننع  وكيف  حلراكنا، 

من التحول اىل العنف .
وح��ث��ت االمم امل��ت��ح��دة ال��ت��ي طلب 
والرئي�س  ع��ب��داهلل  م��ن  ك��ل  منها 
امل�صاعدة  ك�����رزاي  ح��م��ي��د  احل����ايل 
الي����ج����اد ح����ل ل�����الزم�����ة، ال����ق����وات 
بحيادية  الت�صرف  على  االفغانية 
الوقت  ه����ذا  يف  وم��ه��ن��ي��ة  ك��ام��ل��ة 

ال�صعب .
وق����ال م�����ص��اع��د ق��ائ��د ب��ع��ث��ة االمم 
نيكوال�س  افغان�صتان  يف  امل��ت��ح��دة 
ه��اي�����ص��وم ام�����ام ال�����ص��ح��اف��ي��ني يف 
ك����اب����ول ال�����ص��ب��ت ن���دع���و م���وؤي���دي 
املر�صحني لالمتناع عن اي بيانات 
حتري�صية او اخرى تعزز االنق�صام 

االتني .
اقلية  ب���دع���م  ع����ب����داهلل  وي���ح���ظ���ى 
قبائل  ع����ن  ف�������ص���ال  ال���ط���اج���ي���ك 
ينتمي غني  فيما  اخ��رى،  �صمالية 
اىل ات��ن��ي��ة ال��ب��ا���ص��ت��ون، االك����رب يف 
يف  ا�صا�صا  واملنت�صرة  افغان�صتان، 
م��ع��اق��ل ح��رك��ة ط��ال��ب��ان يف جنوب 

و�صرق البالد.

ان  اال  ال���ت���ظ���اه���ر،  ي���وم���ي  ت��ن��ظ��م 
احل�صد امل�صارك بدا انه موؤلف من 

منا�صري عبداهلل.
وق������ال اث������ار ح��ك��ي��م��ي، وه�����و احد 
لتظاهرات  املنظمني  النا�صطني 
تظاهرات  ان  ي��ب��دو  ان���ه  ال�����ص��ب��ت، 
اليوم االحد انطلقت ب�صكل عفوي، 

واعترب عبداهلل ان م�صاركة �صبعة 
م��الي��ني ن��اخ��ب م��ن ا���ص��ل 13،5 
م��الي��ني م��درج��ة ا���ص��م��اوؤه��م رقم 
 14 ال��ث��ان��ي��ة يف  ال������دور  ك��ب��ري يف 
حزيران يونيو كما اعلنته اللجنة 
ي��ح��ت��م ح�صول  االن��ت��خ��اب��ي��ة مم���ا 
تزوير على حد رايه، ف�صال عن ان 

عدد امل�صاركني يف بع�س املحافظات 
تخطى عدد الناخبني املوؤهلني.

بعد يوم  التظاهرات االحد  وتاأتي 
واح�����د م���ن م�����ص��رية ����ص���ارك فيها 
حوايل الف من منا�صري عبداهلل 

يف �صوارع كابول.
وح��م��ل��ة ع���ب���داهلل االن��ت��خ��اب��ي��ة مل 

•• نواك�صوط-اأ ف ب:

نتيجة  م����وري����ت����ان����ي����ا  ت�����رتق�����ب 
االنتخابات الرئا�صية غداة اقرتاع 
ويتوقع،  ي��ذك��ر،  ح����ادث  ب����دون  مت 
اذا مل حت�صل مفاجاأة ان يفوز به 
الرئي�س املوريتاين احلايل حممد 
ول����د ع��ب��د ال���ع���زي���ز ب���ف���ارق كبري. 
اليوم  النتائج  ويفرت�س ان ت�صدر 

االثنني على اق�صى تقدير.
اللجنة  وافادت م�صادر قريبة من 
ان  امل�صتقلة  الوطنية  االنتخابية 
تقدم  ع��ن  تفيد  االوىل  امل��وؤ���ص��رات 
عبد العزيز على النا�صط احلقوقي 

بريام ولد داه ولد اعبيد.
العا�صمة  يف  ان  امل�����ص��در  واو����ص���ح 
امل�صاركة  ن�صبة  بلغت  ن��واك�����ص��وط، 
عبد  الرئي�س  ان  ويبدو   55،5%
%67 من  ع��ل��ى  ال��ع��زي��ز ح�����ص��ل 
البالد  انحاء  اال���ص��وات يف جممل 

ولد  داه  ل���ب���ريام   19% م��ق��اب��ل 
اع��ب��ي��د. وت��ف��ي��د م��ع��ط��ي��ات جمعها 
فريق احلملة االنتخابية للرئي�س 
باملئة من  ثمانني  وتخ�س  احلايل 
العزيز  ع��ب��د  ان  االق�����رتاع  م��راك��ز 
ثمانني  ح�����واىل  ع��ل��ى  ���ص��ي��ح�����ص��ل 
م���ن اال�����ص����وات يف خمتلف  ب��امل��ئ��ة 
باملئة  ع�صرة  مقابل  ال��ب��الد  ان��ح��اء 

لداه ولد اعبيد.
ن�صبة  االق���������رتاع  ره�����ان�����ات  وم�����ن 
م�صاركة الناخبني ال �صيما ان اكرب 
املنتدى  يف  املتجمعني  املعار�صني 
والوحدة  للدميقراطية  الوطني 
)م��ع��ار���ص��ة م��ت�����ص��ددة ( دع���ت اىل 
مقاطعة انتخابات قالت ان نظاما 
احادي  ب�صكل  نظمها  دك��ت��ات��وري��ا 

اجلانب .
تبينت  اذا  ان����ه  امل���ن���ت���دى  واع���ت���رب 
ف�صيكون  �صعيفة  م�صاركة  ن�صبة 
وا�صتياء  ل��ه��ا  ذل���ك مب��ث��اب��ة جن���اح 

ونظامه  احل������ايل  ال���رئ���ي�������س  م����ن 
و�صيا�صته.

انتهاء  وق��ب��ل  ال�صبت  م�صاء  وم��ن��ذ 
املنتدى  رئ��ي�����س  اع��ت��رب  االق������رتاع 
بابامني،  ال�صيخ �صيدي احمد ولد 
ن�����داء  ان  ارق�����������ام،  ت����ق����دمي  دون 
وقال  متاما  ناجحا  ك��ان  املقاطعة 
ان نواك�صوط كانت تقريبا مدينة 

ا�صباح خالل االقرتاع.

وب��ع��د اغ���الق ح���واىل ث��الث��ة االف 
بداأت  ال�صبت  م�صاء  اق��رتاع  مركز 
متوا�صلة  زال��ت  وم��ا  الفرز  عملية 
اللجنة  وف��������ق  االح����������د  �����ص����ب����اح 

االنتخابية.
باملئة   46 امل�صاركة  ن�صبة  وبلغت 
بني  م��ا  ت��ك��ون  وق���د  ال�صبت  ع�صر 
وفق  امل��ئ��ة  يف  ���ص��ت��ني  اىل  خم�صني 

م�صدر قريب من اللجنة.
ول���دى زي����ارة ع���دة م��راك��ز اقرتاع 
بر�س  مل يالحظ مرا�صلو فران�س 
ط��واب��ري ان��ت��ظ��ار ط��وي��ل��ة ب��ل عددا 
طبيعيا من الناخبني اتوا الختيار 

رئي�صهم خلم�س �صنوات.
وت��ر���ص��ح ال��رئ��ي�����س احل�����ايل )57 
���ص��ن��ة( ال����ذي ك���ان ج����رناال وتوىل 
احل���ك���م اث����ر ان���ق���الب ع�����ص��ك��ري يف 
بها  ف��از  انتخابات  ونظم   ،2008
فيها  طعنت  ظ���روف  يف  �صنة  ب��ع��د 

املعار�صة.

ا�صتفتاء حول االقرتاع العام يف هونغ كونغ جنوب اأفريقيا توؤكد �صالمة رئي�صها 
•• هونغ كونغ-اأ ف ب:

الربيطانية  امل�صتعمرة  املبا�صر يف هذه  العام  االق��رتاع  تبني  ر�صمي حول  ا�صتفتاء غري  كونغ  بالدميوقراطية يف هونغ  املطالبون  النا�صطون  ينظم 
ال�صابقة التي عادت اىل ال�صني يف نهاية ت�صعينات القرن املا�صي. ويثري ا�صتفتاء للمواطن هذا على طريقة انتخاب الرئي�س املقبل لل�صلطة التنفيذية 
3،5 ماليني  املحلية، الذي اعتربته ال�صني غري �صرعي حما�س �صكان املنطقة الذين �صوت بني 500 و600 الف منهم منذ اجلمعة، من ا�صل 
ناخب. وبعد الت�صويت االلكرتوين، ت�صكل طوابري طويلة من الناخبني امام حواىل 15 مركز اقرتاع فتحتها حركة اوكوباي �صنرتال التي تهدد 
ب�صل احلركة يف حي االعمال يف املدينة يف نهاية ال�صنة اذا مل يتم اال�صغاء للمطالبني بالدميوقراطية. وقال مدر�س متقاعد يف الثامنة وال�صتني من 
العمر جاء ليديل ب�صوته حتت االمطار الغزيرة انها م�صاألة �صمري، هذا االمر مهم لالجيال القادمة . و�صرح احد املنظمني بيني تاي ان اكر من 
500 الف �صخ�س ادلوا با�صواتهم حتى االآن. اذا قررت احلكومة جتاهل التطلعات ال�صعبية فقد نقوم بتحركات اقوى . وكانت بكني قالت اجلمعة ان 
اال�صتفتاء لن يكون له اي قيمة د�صتورية ونتيجته �صتكون بال قيمة. ومنذ عودتها اىل ال�صيادة ال�صينية يف 1997، تتمتع هونغ كونغ بو�صع املنطقة 
االدارية اخلا�صة ت�صمح لها مبدئيا بحكم ذاتي وفق منوذج بلد واحد ونظامان . ويتمتع �صكان هونغ كونغ بحرية غري معهودة يف مناطق اخرى يف 

البالد. لكن بكني ت�صيطر يف الواقع ب�صكل وا�صع على احلياة ال�صيا�صية املحلية بينما يدين ال�صكان با�صتمرار خمالفة اتفاق التخلي عن املنطقة.

التح�صري  م�صقة  م��ن  تعافيه  ح��ت��ى  اأي����ام  خم�صة  مل���دة 
لالنتخابات العامة يف ال�صابع من مايو اأيار املا�صي.

نقلت  االنت�صار  وا�صعة  تاميز  �صانداي  �صحيفة  وكانت 
املوؤمتر الوطني  واأخ��رى يف حزب  عن م�صادر حكومية 
اإن زوما يعاين من م�صاكل يف  االإفريقي احلاكم قولها 

القلب باالإ�صافة اإىل ال�صكري وارتفاع �صغط الدم.
اإنه لن يبحث  زوما  با�صم  املتحدث  وقال ماك ماهاراج 

�صائعات عن �صحة رئي�س البالد.
اأن الرئي�س بحالة جيدة  اأ�صتطيع قوله هو  واأ�صاف ما 
�صبب  اأي  اإن��ه ال يوجد  االأط��ب��اء  واأك��د  بواجباته  ويقوم 

للقلق ب�صاأن و�صعه ال�صحي. 

•• جوهان�صربج-رويرتز:

اأفريقيا جاكوب زوما  قال متحدث با�صم رئي�س جنوب 
ام�س اإن الرئي�س ب�صحة جيدة مهونا من اأهمية تقرير 
ن�صرته �صحيفة موؤخرا عن م�صاكل �صحية يعاين منها 
امل�صت�صفى  اإىل  دخ��ل  زوم��ا  اأن  التقرير  وذك��ر  الرئي�س. 
لوقت ق�صري قبل اأ�صبوعني ملعاناته من م�صاكل القلب 

وال�صكري وارتفاع �صغط الدم.
وقال مكتب زوما)72 عاما( اإن الرئي�س اأم�صى يومني 
يف امل�صت�صفى الإجراء فحو�س روتينية . واأ�صاف املكتب 
رامافو�صا  �صرييل  لنائبه  �صالحياته  فو�س  زوم��ا  اأن 

عبد العزيز يتجه للفوز بوالية جديدة مبوريتانيا

•• رام اهلل-وكاالت:

ام  الفل�صطينية  ال��ق��ي��ادة  ط��ل��ب��ت 
االأحد، عقد اجتماع عاجل ملجل�س 
ت�صاعد  ل��ب��ح��ث  ال������دويل  االأم������ن 
ال�صفة  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي يف  ال���ع���دوان 

الغربية.
القيادة  ع���ن  ����ص���ادر  ب���ي���ان  وق�����ال 
الفل�صطينية  االأن��ب��اء  وك��ال��ة  بثته 
�صرعت  اإن���ه���ا  )وف�������ا(،  ال��ر���ص��م��ي��ة 
ب���اإج���راء ات�����ص��االت م��ك��ث��ف��ة لعقد 
ج��ل�����ص��ة ع���اج���ل���ة مل��ج��ل�����س االأم�����ن 
الدويل، لو�صع حد لهذا العدوان 
اإىل  وال��ت��وج��ه  وامل�صتمر،  الغا�صم 
اجل��ه��ات وامل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة من 

اأجل توفري احلماية ل�صعبنا .
احلكومة  اأن  م���ن  ال��ب��ي��ان  وح����ذر 
باجتاه  الو�صع  تدفع  االإ�صرائيلية 
عرب  واالنفجار  ال��ت��اأزم  من  املزيد 
املكثفة  االأمنية  حملتها  ا�صتمرار 
يف مدن ال�صفة الغربية بحثاً عن 
ثالثة اإ�صرائيليني اختفوا فيها يف 

الثاين ع�صر من ال�صهر اجلاري.
الفل�صطينية  ال��ق��ي��ادة  ب��ي��ان  واأك���د 
يحقق  ل�����ن  ال������ع������دوان  ه������ذا  اأن 
املزيد  اإىل  اإال  ي��وؤدي  اأهدافه، ولن 
هذه  واأن  بحقوقنا،  التم�صك  من 
حتول  لن  االإ�صرائيلية  الغطر�صة 
حتقيق  ع��ل��ى  �صعبنا  اإ����ص���رار  دون 
اأه���داف���ن���ا ال��وط��ن��ي��ة امل�����ص��روع��ة يف 

احلرية واال�صتقالل .

12 من  يف  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����ص��ف��ة  يف 
فر�س  ت�صمنت  اجل����اري،  ال�صهر 
قيود م�صددة على تنقل �صكان فيها 
فل�صطينيني  ث��الث��ة  مل��ق��ت��ل  واأدت 

واعتقال 420 اآخرين.
على  االع��ت��ق��االت  حملة  وت��رك��زت 
التي  واأن���������ص����ار ح���م���ا����س  ق����ي����ادات 
وراء  ب��ال��وق��وف  اإ���ص��رائ��ي��ل  تتهمها 
ع��م��ل��ي��ة اخل����ط����ف، وه�����و اأم������ر مل 

توؤكده ومل تنفه احلركة.
وقال �صهود عيان اإن مئات اجلنود 
مدينة  و����ص���ل���وا  االإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ني 
اخلليل بعد يوم من اإعالن اجلي�س 

املدينة منطقة ع�صكرية مغلقة.
واأك����د اجل��ي�����س اأن����ه اع��ت��ق��ل ع�صرة 
ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني ال�����ص��ب��ت يف اأح����دث 
نادي  ق��ال  بينما  اعتقاالت،  حملة 
اأم�س  املعتقلني  ع���دد  اإن  االأ����ص���ري 

و�صل اإىل 37 �صخ�صا.
اأثناء  االح��ت��الل  جي�س  ده���م  ك��م��ا 
�صركة  م��ك��ات��ب  اهلل  رام  يف  ال��ل��ي��ل 
باأنها  و�صفها  االإع��الم��ي  لالإنتاج 
ت����ق����دم خ�����دم�����ات ل����ع����دة ق����ن����وات، 
التابعة  ال��ق��د���س  ق��ن��اة  بينها  م��ن 

حلما�س.

االإ�صالمية.
اىل ذك، قال الرئي�س الفل�صطيني 
اإن��ه ال يوجد حتى  حممود عبا�س 
حركة  اأن  ع���ل���ى  دل���ي���ل  اأي  االآن 
املقاومة االإ�صالمية )حما�س( هي 
امل�صتوطنني  ب��اخ��ت��ط��اف  ق���ام  م��ن 
باخلليل  م�صتوطنة  قرب  الثالثة 

جنوبي ال�صفة الغربية.
واأ�صاف عبا�س عند ا�صتقباله وفدا 
ال��ع��رب يف  ال�صحفيني  م��ن احت���اد 
الذي  يعرف من  اأح��د  ال  اهلل،  رام 

ودخلت حملة اجلي�س االإ�صرائيلي 
االأمنية يف ال�صفة الغربية يومها 
خاللها  وا�صت�صهد  اليوم،  العا�صر 
اثنان  بينهم  فل�صطينيني  خم�صة 
ف��ج��ر ال���ي���وم، واع��ت��ق��ل اأك�����ر من 

350 اآخرين.
وت�������رك�������ز ح����م����ل����ة االع������ت������ق������االت 
واأن�صار  قيادات  على  االإ�صرائيلية 
احلركة  ت��ت��ه��م��ه��ا  ال���ت���ي  ح���م���ا����س 
اخلطف،  عملية  وراء  ب��ال��وق��وف 
وه�������و اأم���������ر ت����رف���������ص����ه احل����رك����ة 

تتهم  واإ�صرائيل  باالختطاف،  قام 
لكن  العمل،  بهذا  بالقيام  حما�س 

حتى االآن ال دليل على ذلك.
اإج�����راء حتقيق  اإىل  ع��ب��ا���س  واأمل����ح 
م�صيفا  احل���ادث���ة،  يف  فل�صطيني 
كاملة  احلقيقة  ات�����ص��اح  عند  اأن���ه 
فل�صطيني  م��وق��ف  ه��ن��اك  �صيكون 

وا�صح بخ�صو�س هذه امل�صاألة.
جرى  ما  اأن  اأك��د  نف�صه  الوقت  يف 
غري  اأم��ر  الثالثة  لالإ�صرائيليني 
اأنه  م��ق��ب��ول، معتربا  م��ربر وغ��ري 

عمل قد يح�صل يف اأي مكان.
ال�صحفيني،  اأحد  �صوؤال  على  وردا 
ه�������ل ك���������ان ج������ه������از امل������خ������اب������رات 
العملية  ترتيب  وراء  االإ�صرائيلي 
ب��ه��دف اإي���ج���اد ت��ربي��ر ل��ل��ن��ي��ل من 
عبا�س  قال  الفل�صطينية،  ال�صلطة 
ال�صيناريوهات  وك��ل  االأب����واب  ك��ل 
نحكم  اأن  ن�صتطيع  وال  مفتوحة، 

على اجلهة التي فعلتها .
احلكومة  ط����ال����ب  ع���ب���ا����س  ل���ك���ن 
االإ�صرائيلي  وال�صعب  االإ�صرائيلية 
ك�  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر 
مثلهم،  ب�صر  واأننا  اإليهم،  نظرتنا 
اإن�����ص��ان��ي��ة ال ب���د اأن  ول���ن���ا ح���ق���وق 

يحافظ عليها .
وقال عندما يقتل يف اأ�صبوع ثالثة 
يف  ب����ارد  ب���دم  فل�صطينيني  ���ص��ب��ان 
ال�صفة  م����ن  خم��ت��ل��ف��ة  م���ن���اط���ق 
ال��غ��رب��ي��ة، وال ن�����ص��م��ع ���ص��وت��ا من 
التمييز  على  دليل  فهذا  اإ�صرائيل 

العن�صري .
اأن���ه يف ك��ل م���رة يح�صل  واأ����ص���اف 
م����ث����ل ه�������ذا االع�������ت�������داء وال���ق���ت���ل 
�صوتا  ن�صمع  وال  للفل�صطينيني، 
االإ�صرائيلية  احلكومة  من  واح��دا 
اأو ن��ع��ت��ذر ع��ن هذا  ي��ق��ول ن��اأ���ص��ف 

القتل. 
 يف غ�����ص��ون ذل���ك ي��وا���ص��ل جي�س 
يف  مكثفة  اأمنية  حملة  االح��ت��الل 
ال��غ��رب��ي��ة بحثا عن  ال�����ص��ف��ة  م���دن 
اآثارهم  فقدت  اإ�صرائيليني  ثالثة 

�صربة جوية �صد م�صلحني يف تكريت 
•• تكريت-اأ ف ب:

�صنت القوات العراقية ام�س غارة على موقع مل�صلحني و�صط مدينة تكريت 
التي تخ�صع ل�صيطرة هوؤالء، ما ادى اىل مقتل عدد من اال�صخا�س، فيما 
املدينة  �صرق  العلم  ناحية  على  هجوما  للحكومة  موالون  م�صلحون  �صد 

الواقعة على بعد 160 كلم �صمال بغداد.
وافاد �صهود عيان لوكالة فران�س بر�س ان �صبعة ا�صخا�س قتلوا وا�صيب 13 
اخ��رون يف ال�صربة اجلوية يف تكريت كربى مدن حمافظة �صالح الدين 
يف  اال�صالمية  ال��دول��ة  تنظيم  اىل  ينتمون  م�صلحون  عليها  ا�صتوىل  التي 

العراق وال�صام وتنظيمات �صنية متطرفة اخرى اال�صبوع املا�صي.
واو�صح �صاهد عيان ان ال�صربة اجلوية ا�صتهدفت حمطة لتعبئة الوقود.

وتخ�صع حمطات الوقود ل�صيطرة عنا�صر تنظيم الدولة اال�صالمية الذين 
بداوا منذ فرتة بتنظيم توزيع املنتجات النفطية على املواطنني يف املو�صل 

)350 كلم �صمال بغداد( وتكريت.
العراقية  اجلوية  القوات  ان  احلكومية  العراقية  قناة  اعلنت  جهتها،  من 
ا�صتهدفت  ج��وي��ة  �صربة  ن��ف��ذت  االره����اب  مكافحة  ج��ه��از  م��ع  وبالتن�صيق 
م�صلحي داع�س يف تكريت ا�صفرت عن مقتل اربعني من م�صلحي التنظيم 

على االقل.
حمافظ  م�صت�صارة  قتلت  تكريت،،  مدينة  �صرق  الواقعة  العلم  ناحية  ويف 
�صالح الدين ال�صيخة امية ناجي اجلبارة بنريان قنا�س اثناء هجوم �صنه 

م�صلحون يف حماولة لل�صيطرة على الناحية.

القاعدة تقتل 
رجلني يف ح�صرموت

•• عدن-اأ ف ب:

تنظيم  م�����ن  م�������ص���ل���ح���ون  اغ�����ت�����ال 
ال�صحر  مدينة  يف  رجلني  القاعدة 
جنوب  يف  ح�صرموت  حمافظة  يف 
ممار�صة  ب��ت��ه��م��ة  ال���ي���م���ن  �����ص����رق 
افاد  ح�صبما  وال�����ص��ع��وذة،  ال�صحر 
م�صدر امني حملي لوكالة فران�س 

بر�س.
امل�����ص��در ان م�����ص��ل��ح��ني من  وذك�����ر 
ال���ق���اع���دة ك���ان���ا ع��ل��ى م���نت دراج����ة 
ن��اري��ة اط��ل��ق��ا ال��ن��ار ع��ل��ى املواطن 
ع��م��ر ع��ب��د احل��اف��ظ مم��ا ادى اىل 

مقتله يف احلال .
م�صلحان  نفذ  وج��ي��زة  ف��رتة  وبعد 
لتنظيم  اي�����ص��ا  ي��ن��ت��م��ي��ان  اآخ������ران 
مكان  م��ن  وعلى مقربة  ال��ق��اع��دة، 
مقتل الرجل االول، عملية مماثلة 
احل�صرمي  ���ص��ع��ي��د  ب��ح��ي��اة  اودت 
الذي كان يقف امام حمل احلالقة 
الذي ميلكه بح�صب امل�صدر نف�صه. 
ال��رج��ل��ني قتال  امل�����ص��در ان  وذك����ر 
ال�صحر  مبمار�صة  اتهامها  ب�صبب 
التنظيم  ان  اىل  م�صريا  وال�صعوذة 
املتطرف �صبق ان هدد ال�صحيتني. 
عمليات  ع����دة  ال���ق���اع���دة  ون���ف���ذت 
ت�صفية ا�صتهدفت ا�صخا�صا ي�صتبه 
مبما�صتهم ال�صحر او بانهم مثليي 

اجلن�س.
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بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  23  يونيو 2014 العدد 11130

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
الن�صر للن�صر �س ذ م م

بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية : 

املودعة بالرق�م: 60042
با�ص������م :الن�صر للن�صر �س ذ م م 

وعنوان����ه :دبي - �صارع ال�صيخ زايد - �س.ب: 6519 هاتف: 04-3447100
وامل�صجلة حتت رقم: 49336  بتاريخ:2004/11/27  

انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��ري  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�صتظل   
احلم��اية يف 2014/4/12 وحتى تاريخ 2024/4/12

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�صر �صنوات وفقاً لالأو�صاع 
وال�صروط املن�صو�س عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�صادر يف 

�صاأن العالمات التجارية.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  23  يونيو 2014 العدد 11130

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
الن�صر للن�صر �س ذ م م

بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية : 

املودعة بالرق�م: 60048
با�ص������م :الن�صر للن�صر �س ذ م م 

وعنوان����ه :دبي - �صارع ال�صيخ زايد - �س.ب: 6519 هاتف: 04-3447100
وامل�صجلة حتت رقم: 49335  بتاريخ:2004/11/27  

انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��ري  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�صتظل   
احلم��اية يف 2014/4/12 وحتى تاريخ 2024/4/12

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�صر �صنوات وفقاً لالأو�صاع 
وال�صروط املن�صو�س عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�صادر يف 

�صاأن العالمات التجارية.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  23  يونيو 2014 العدد 11130

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
الن�صر للن�صر �س ذ م م

بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية : 

املودعة بالرق�م: 60049
با�ص������م :الن�صر للن�صر �س ذ م م 

وعنوان����ه :دبي - �صارع ال�صيخ زايد - �س.ب: 6519 هاتف: 04-3447100
وامل�صجلة حتت رقم: 49334  بتاريخ:2004/11/27  

انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��ري  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�صتظل   
احلم��اية يف 2014/4/12 وحتى تاريخ 2024/4/12

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�صر �صنوات وفقاً لالأو�صاع 
وال�صروط املن�صو�س عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�صادر يف 

�صاأن العالمات التجارية.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  23  يونيو 2014 العدد 11130

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
الن�صر للن�صر �س ذ م م

بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية : 

املودعة بالرق�م: 60050
با�ص������م :الن�صر للن�صر �س ذ م م 

وعنوان����ه :دبي - �صارع ال�صيخ زايد - �س.ب: 6519 هاتف: 04-3447100
وامل�صجلة حتت رقم: 95519  بتاريخ:2004/6/28  

انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��ري  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�صتظل   
احلم��اية يف 2014/4/12 وحتى تاريخ 2024/4/12

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�صر �صنوات وفقاً لالأو�صاع 
وال�صروط املن�صو�س عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�صادر يف 

�صاأن العالمات التجارية.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  23  يونيو 2014 العدد 11130

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
الن�صر للن�صر �س ذ م م

بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية : 

املودعة بالرق�م: 60060
با�ص������م :الن�صر للن�صر �س ذ م م 

وعنوان����ه :دبي - �صارع ال�صيخ زايد - �س.ب: 6519 هاتف: 04-3447100
وامل�صجلة حتت رقم: 49331  بتاريخ:2004/11/27  

انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��ري  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�صتظل   
احلم��اية يف 2014/4/13 وحتى تاريخ 2024/4/13

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�صر �صنوات وفقاً لالأو�صاع 
وال�صروط املن�صو�س عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�صادر يف 

�صاأن العالمات التجارية.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  23  يونيو 2014 العدد 11130

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
الن�صر للن�صر �س ذ م م

بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية : 

املودعة بالرق�م: 600608
با�ص������م :الن�صر للن�صر �س ذ م م 

وعنوان����ه :دبي - �صارع ال�صيخ زايد - �س.ب: 6519 هاتف: 04-3447100
وامل�صجلة حتت رقم: 49312  بتاريخ:2004/11/27  

انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��ري  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�صتظل   
احلم��اية يف 2014/4/13 وحتى تاريخ 2024/4/13

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�صر �صنوات وفقاً لالأو�صاع 
وال�صروط املن�صو�س عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�صادر يف 

�صاأن العالمات التجارية.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  23  يونيو 2014 العدد 11130

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
الن�صر للن�صر �س ذ م م

بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية : 

املودعة بالرق�م: 60821
با�ص������م :الن�صر للن�صر �س ذ م م 

وعنوان����ه :دبي - �صارع ال�صيخ زايد - �س.ب: 6519 هاتف: 04-3447100
وامل�صجلة حتت رقم: 49311  بتاريخ:2004/11/27  

انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��ري  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�صتظل   
احلم��اية يف 2014/5/15 وحتى تاريخ 2024/5/15

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�صر �صنوات وفقاً لالأو�صاع 
وال�صروط املن�صو�س عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�صادر يف 

�صاأن العالمات التجارية.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  23  يونيو 2014 العدد 11130

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
الن�صر للن�صر �س ذ م م

بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية : 

املودعة بالرق�م: 60822
با�ص������م :الن�صر للن�صر �س ذ م م 

وعنوان����ه :دبي - �صارع ال�صيخ زايد - �س.ب: 6519 هاتف: 04-3447100
وامل�صجلة حتت رقم: 49310  بتاريخ:2004/11/27  

انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��ري  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�صتظل   
احلم��اية يف 2014/5/15 وحتى تاريخ 2024/5/15

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�صر �صنوات وفقاً لالأو�صاع 
وال�صروط املن�صو�س عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�صادر يف 

�صاأن العالمات التجارية.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  23  يونيو 2014 العدد 11130

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
بطلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:210801       بتاريخ:2014/4/29 م
 PRIME DATA COMMERCIAL BROKERS:با�ص��م

وعنوانه:مكتب 05 ملك الالين�س بيزن�س �صنرت بور �صعيد ديرة دبي االمارات العربية املتحدة 
�س.ب: 783125 هاتف: 2535046 4 971 فاك�س: 2306300 4 971

وذلك لتمييز الب�صائع/ اخلدمات / املنتجات:
ال�صم�صرة ا�صتثمار روؤو�س االموال التاأمني ال�صوؤون التمويلية ال�صوؤون املالية وال�صوؤون العقارية . 

الواقعة بالفئة: 36
و�صف العالمة:كلمة PRIME مكتوبة بحروف التينية مميزة باللون االبي�س داخل �صكل حرف P مظلل 
باللون االزرق الفاحت وكلمة DATA مكتوبة بحروف التينية ب�صكل مميز باللون االبي�س داخل �صكل حرف 
االبي�س  باللون  بحروف التينية  COMMERCIAL مكتوبة  كلمة  وا�صفلها  الرمادي  باللون  d مظلل 
داخل اطار باللون االزرق الفاحت وكلمة BROKERS مكتوبة بحروف التينية باللون االبي�س داخل اطار 

باللون الرمادي . 
اال�ص��رتاطات:. 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  23  يونيو 2014 العدد 11130 العدد  11130 بتاريخ 2014/6/23     

     اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2014/412   جتاري جزئي 

االقامة  حمل  جمهول  �صيد    احمد  خالد  فرحان  �صيد   -1/ عليه  املدعى  اىل 
ال�صروخي وميثله:ها�صم حممد حمدان  املدعي /في�صل حممد �صالح  ان  مبا 
اجلمل   قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
 %12 والفائدةالقانونية  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   30000(
التام.  وح��ددت لها جل�صة يوم  اخلمي�س  ال�صداد  تاريخ اال�صتحقاق وحتى  من 
مكلف  فانت  لذا   ch2.D.19 بالقاعة  �س   8.30 ال�صاعة   2014/7/3 املوافق 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�صور 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل.ويف حالة تخفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.  
 ق�صم الق�صايا التجارية           

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11130 بتاريخ 2014/6/23     
     اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2014/572   جتاري كلي 

اىل املدعى عليه /1- احمد ابراهيم ح�صن �صهدور ال�صيبة   جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /البنك العربي املتحد وميثله: حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي     
وقدره  مبلغ  ب�صداد  �صده  املتنازع  بالزام  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد 
)1.776.416درهم( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�صائية 
وحتى ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها 
 ch2.E.21 جل�صة يوم  اخلمي�س املوافق 2014/7/3 ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االق��ل.ويف حالة 

تخفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.  
 ق�صم الق�صايا التجارية           

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11130 بتاريخ 2014/6/23    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

 657232 الرخ�صة  رق��م  ــس.ذ.م.م(-  �( ال�سباغ  ملقاولت  بندر  ال�صركة:  ا�صم 
عنوانها: مكتب رقم 602 ملك ايروجلف- برج خليفة- بر دبي    ال�صكل القانوين: 
ذات م�صئولية حمدودة رقم القيد بال�صجل التجاري: 1080206 مبوجب هذا تعلن 
لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التا�صري  مت  قد  بانه  بدبي  االقت�صادية  التنمية  دائ��رة 
ب��اإن��ح��الل ال�صركة امل��ذك��ورة اع���اله، وذل���ك مب��وج��ب ال��ق��رار ال�����ص��ادر م��ن اجلمعية 
العمومية لل�صركاء واملوثق لدى ال�صيد الكاتب العدل حتت رقم )2014/1/117886(  
امل�صفي  اىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لديه  من  وعلى   )2014/1/9( بتاريخ 
بن  احمد  ال�صيخ  �صمو  ملك   )O/16B/005  ( مكتب   يف  الكائن  مكتبه  يف  املعني 
م�صطحبا   )04-2223773( فاك�س   )04-2226266( ه��ات��ف:  البطني  رق��ة  را���ص��د- 
تاريخ ن�صر هذا  الثبوتية وذال��ك خالل 45 يوما من  امل�صتندات واالوراق  معه كافة 

االعالن    
 دائرة التنمية القت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  11130 بتاريخ 2014/6/23    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    
عنوانه:مكتب  احلــ�ــســابــات   لتدقيق  ـــادم  خ بــن  يــو�ــســف  امل�������ص���ف���ي:  ا����ص���م 
)O/16B/005( ملك �صمو ال�صيخ احمد بن را�صد- رقة البطني( مبوجب هذا 
تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي بانه قد مت التا�صري يف ال�صجل التجاري لديها 
بتعيني امل�صفي املذكور اعاله للقيام بت�صفية بندر ملقاولت ال�سباغ  )�س.ذ.م.م( 
دب��ي   وذل��ك مبوجب  ايروجلف- برج خليفة- بر  وعنوانها: مكتب رقم 602 ملك 
القرار ال�صادر من اجلمعية العمومية لل�صركاء واملوثق لدى ال�صيد الكاتب العدل 
حتت رقم )2014/1/117886(. بتاريخ )2014/6/9(  وعلى من لديه اي اعرتا�س او 
 )O/16B/005(  مطالبة التقدم اىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب
فاك�س   )04-2226266( ه��ات��ف:  البطني  رق��ة  را���ص��د-  ب��ن  احمد  ال�صيخ  �صمو  ملك 
)2223773-04( م�صطحبا معه كافة امل�صتندات واالوراق الثبوتية وذالك خالل 45 

يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن .            
دائرة التنمية القت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  11130 بتاريخ 2014/6/23   
اعالن حكم بالن�صر

فى الدعوى رقم 2013/3507 جتاري- كلي    
املحكوم  بينتوبينتو  �صد  او�صي فران�صي�س  والتري  املدعي/  املرفوعة من 
عليه/ 1- �صركة اي�صور لتجارة االدوات الهند�صية ذ.م.م  2- ا�صوار بيالي 
احلكم  امل�صار  الدعوى  يف  بحقك  �صدر  قد  بانه  يعلمك   براما�صندران  
املبني ادناه. حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري بالزام املدعى عليها االوىل 
والثاين بان يوؤديا للمدعى مبلغ وقدره )587.500 درهم( خم�صمائة درهم  
الدعوى وحتى  تاريخ رفع  اعتبارا من  �صنويا   %5 بواقع  قانونية  وفائدة 
ال�صداد التام والزمتها بامل�صروفات ومبلغ 500 درهم اتعاب حماماة. حكما 

قابال لال�صتئناف خالل املدة القانونية. 
قلم الكتاب  

وزار العدل 
حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية

العدد  11130 بتاريخ 2014/6/23   
 اعــــــــــالن         

 ليكن معلوما للجميع ال�صيد/ ح�صن عبيد يو�صف حممدالعوا�صيه الزعابي االمارات اجلن�صية 
كلباء  املتحرك-  للهواتف  يف:املنار  مالك  وب�صفتي   )784197707047094( رقم  الهوية  بطاقة 
والن�صاط:  كلباء  ف��رع  االقت�صادية-  التنمية  دائ��رة  من  ���ص��ادرة   522029 رق��م  جتارية  رخ�صة 
جتارة الهواتف املتحرك-0 باأنني تنازلت عن ح�صتي يف املنار للهواتف املتحرك البالغة %100 
وذلك لل�صيد/ علي عبيد يو�صف حممد العوا�صيه الزعابي- االمارات اجلن�صية ويحمل بطاقة 
امل�صار  ح�صته  يف  الت�صرف  احلريةيف  مطلق  له  وللمتنازل   )784198652092143( الهويةرقم 
)3/16( من  امل��ادة  لن�س  ملكة. وعمال  املالك يف  ت�صرف  فيها  الت�صرف  ول��ه حق  اع��اله  اليها 
القانون االحتادي رقم )22( ل�صنة 1991م يف �صان الكاتب العدل.  فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن 
للعلم وعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االج��راء ان يقوم باملراجعة اىل كاتب العدل 

خالل ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال�صت�صتكمل  االجراءات القانونية.
كاتب العدل
حمكمةكلباء الحتادية البتدائية

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

حمكمة كلباء  الحتادية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11130 بتاريخ 2014/6/23     

اعالن جمموعة اعالن بالن�صر      
                         اىل املنفذ �صدها: يا�صر لتجارة املواد الغذائية  مبا ان طالبي التنفيذ اقاموا 
به  املو�صحة  املبالغ  ب�صداد  اللزامك  وذلك  ادن��اه-  بالك�صف  املو�صحة  العمالية  التنفيذات 
خالل )15( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة �صتتخذ االجراءات التنفيذية بحكم 

يف حال عدم االلتزام بالقرار املذكور.

 ق�صم الق�صايا العمالية  

ر�صم التنفيذاملبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
8260 درهم

6660 درهم

6884 درهم

83 درهم

67 درهم

67 درهم

اجلهة طالبة التنفيذ 
�صودري حممد �صليم حممد عزيز

�صاجيد ح�صني عبداحلميد

وحيد احمد حممد ابكر

 2014/1093
تنفيذ عمايل
 2014/1094
تنفيذ عمايل
 2014/1095
تنفيذ عمايل

م
1

2

3

العدد  11130 بتاريخ 2014/6/23     
 مذكرة    اعالن املدعى عليه بالن�صر

                                اىل املدعي عليه/اك�صيل ل�صناعة الزجاج �س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة نعلنكم 
باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�صة 2014/6/29 

ال�صاعة 8:30  

او  م��ذك��رات  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�صور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالث ايام على االقل باال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف واحلكم 

م�صمول املعجل بال كفالة 
ق�صم الق�صايا العمالية

  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
2006/2014/13
1995/2014/13
1992/2014/13
1993/2014/13
1996/2014/13
1997/2014/13
2012/2014/13

م
1
2
3
4
5
6
7

ا�صم املدعي
هالل الدين اكرب �صودهري
حممد روين حممد اليا�س

عبدالرا�صد نورنبي
�صري كو�صون ميونا �صودهري �صودهري

م�صطفى هنو ميا
حممد علي ا�صرف �صناء اهلل بهويان

حممد اهلل خمل�س الرحمن

مبلغ املطالبة
18227.0 درهم �صامل اىل تذكرة العودة

18727.0 درهم �صامل اىل تذكرة العودة 
18730.0 درهم �صامل اىل تذكرة العودة 
18613.0 درهم �صامل اىل تذكرة العودة 
14350.0 درهم �صامل اىل تذكرة العودة 
15499.0 درهم �صامل اىل تذكرة العودة 
12773.0 درهم �صامل اىل تذكرة العودة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11130 بتاريخ 2014/6/23     

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                  اىل املنفذ �صدها: ديتيك�س كرو خلدمات احلرا�صة ���س.ذ.م.م    مبا 
ان طالبي التنفيذ اقاموا التنفيذات املو�صحة بالك�صف ادناه- وذلك اللزامك 
ب�صداد املبالغ املو�صحة به خالل )15( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة 

�صتتخذ االجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم االلتزام بالقرار املذكور.

 ق�صم الق�صايا العمالية  

ر�صم الدعوى املبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
74 درهم
62 درهم

  74 درهم
 79 درهم

7387 درهم
6175 درهم 
7343 درهم 

7888 درهم  

اجلهة طالبة التنفيذ 
حممد �صالح حممدعبدال�صالم

�صهيد اهلل حممد م�صطفى
منري نور حممد

خالد احمد حممد نور الدين احمد

2014/12841 تنفيذ عمايل
2014/1285 تنفيذ عمايل
2014/1286 تنفيذ عمايل
2014/1283 تنفيذ عمايل

م
1
2
3
 4

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:2014/01/09م   املودعة حتت رقم: 204035 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 2013/07/11م 

 با�ص��م: اير �صربيا ايه. دي. بوغراد 
 وعنوانه:بولفار اأوميتنو�صتي 16اأيه، 11070 بلغراد، �صربيا 

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
املتعلقة  واال�صت�صارات  االإدارة  خدمات  املكتبي؛  الن�صاط  تفعيل  االأعمال؛  توجيه  االأعمال؛  اإدارة  االإع��الن؛ 
فيما  والرتويج  االإع��الن  املطارات؛ خدمات  باال�صرتاك مع  تدار  التي  واالأعمال  املطارات  وت�صغيل  بتطوير 
يتعلق ببيع وتاأجري م�صاحات التجزئة وتاأجري امل�صاحات االإعالنية على االأرا�صي واملباين؛ خدمات الرتويج 
واخلدمات  واال�صت�صارات  التوجيه  وت�صمل  االأعمال  خدمات  بال�صفر؛  املتعلقة  الت�صويق  وخدمات  ال�صياحي 
ت�صكيلة  جتميع  الدعائية؛  الن�صو�س  ون�صر  الدعاية  العامة؛  العالقات  واالإدارة؛  واملعلومات  اللوجي�صتية 
التواليت وم�صتح�صرات التجميل وال�صموع واملنتجات  من املنتجات حل�صاب الغري وحتديدا العطور ومواد 
واأجهزة  الكهربائية  املنزلية  واالأدوات  واالأجهزة  القطع  واأدوات  املعدنية  واملنتجات  ال�صيدالنية واخل��ردوات 
والنظارات  الب�صرية  واملنتجات  والب�صرية  وال�صمعية  الفوتوغرافية  واالإك�ص�صوارات  وامل��ع��دات  احلا�صوب 
متعددة  واالأق��را���س  الفيديو  و�صرائط  والت�صجيالت  امل��دجم��ة  واالأق��را���س  الكا�صيت  و�صرائط  ال�صم�صية 
اال�صتعماالت والهواتف االأر�صية والهواتف املحمولة واملجوهرات واأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت 
الدقيقة؛ واالأدوات املو�صيقية والقرطا�صية واملن�صورات املطبوعة واملطبوعات واملذكرات واملنظمات ال�صخ�صية 
املطبخ  وم��ع��دات  واأدوات  وال��دي��ك��ورات  واملفرو�صات  واالأث���اث  الهدايا  لف  واأ�صرطة  وورق  التهاين  وبطاقات 
والزينات  النحا�صية  واالأواين  ال�صيني  اخلزف  واأواين  البور�صلني  واأواين  الزجاجية  واالأواين  والكري�صتال 
واحلقائب  احلياكة  واإك�ص�صوارات  ومن�صوجات(  )اأقم�صة  واالأغطية  واملفار�س  وال�صالل  ال�صعر  واإك�ص�صوارات 
امل�صنوعة من قما�س القنب والق�س والبال�صتيك والبويل فينيل كلورايد )بي يف �صي( وبيا�صات )اأغطية( 
لالأ�صرة والطاوالت واملنا�صف واملنتجات اجللدية ومنتجات ال�صفر واملالب�س واإك�ص�صوارات املالب�س ولبا�س القدم 
الفرو�صية  اللياقة ومعدات  الريا�صة ومعدات  واأدوات  الفنية واللعب واالألعاب  وال�صجاد والب�صط واالأعمال 
واالأطعمة واحللويات وامل�صروبات والتبغ ومنتجات التبغ وم�صتلزمات املدخنني مبا ميكن جمهور امل�صتهلكني 
التجارية لرتخي�س �صلع وخدمات الغري؛ تقييم  االإدارة  املنتجات و�صرائها ب�صكل مالئم؛  من معاينة هذه 
االأعمال؛ امل�صاعدة يف اإدارة االأعمال التجارية اأو ال�صناعية؛ خدمات وكاالت اال�صترياد والت�صدير؛ توظيف 
االأفراد؛ عر�س �صلع على و�صائل االإعالم لغايات البيع بالتجزئة؛ اأبحاث االأعمال؛ جتميع وتنظيم االأعمال 
املعلومات يف قواعد بيانات حا�صوب؛ حتليل اأ�صعار التكلفة؛ خدمات خرباء الكفاية؛ اإعداد ك�صوف الرواتب؛ 
على  واالإ���ص��راف  وتنظيم  اإدارة  ال�صكرتارية؛  خدمات  ال�صراء؛  لطلبات  االإداري���ة  املعاجلة  الفوترة؛  خدمات 
الربامج الرتويجية والتحفيزية وجميعها متعلق بالطائرات وال�صفر بالطائرات؛ برامج حتفيز املتعاملني 
لرتويج بيع منتجات وخدمات الغري مبا يف ذلك تنظيم واإجراء واإدارة برامج مكافاآت الوالء واإدارة املنافع 
واملكافاآت املت�صلة بهذه الربامج للغري؛ الرتويج خلطوط الطريان والفنادق واملطاعم واالأطعمة وامل�صروبات 
واحلدائق  ال�صياحية  والرحالت  ال�صفر  وحزم  الريا�صية  والفعاليات  اجلولف  ومالعب  وال�صبا  واملنتجعات 
ذات الطابع اخلا�س لالآخرين بوا�صطة اأحد برامج العمالء املف�صلني الذي يت�صمن احل�صول على بطاقة 
خلدمات  الرتويج  خدمات؛  اأو  منتجات  لقاء  ا�صرتدادها  ميكن  التي  النقاط  جتميع  لت�صهيل  مغناطي�صية 
اإدارة برامج مكافاآت  الفنادق من خالل  ال�صيارات واالإقامة يف  ال�صفر وا�صتخدام بطاقات االئتمان وتاأجري 

 التحفيز؛ خدمات اال�صت�صارات وامل�صورة واملعلومات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله. 
 الواق�عة بالفئة:  35 

 و�صف العالمة:  كتبت عبارة "AIR SERBIA" باللغة االإجنليزية. 
 .SERBIA اال�ص��رتاطات: عدم املطالبة بحق ح�صري عن ا�صتخدام اال�صم اجلغرايف 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  23  يونيو 2014 العدد 11130
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عربي ودويل
ماليزيا ترف�ض اتهامات امريكية باالجتار بالب�صربوتني يدعو املتقاتلني يف اأوكرانيا اىل حوار 

•• كواالملبور-اأ ف ب:

رف�صت ماليزيا ام�س انتقادات الواليات املتحدة ال�صديدة 
اآ�صيا، بعدم بذل ما يكفي  لهذا البلد الواقع جنوب �صرق 
من اجلهود يف مكافحة االجتار بالب�صر، وذلك يف تقرير 

وجه اي�صا ا�صابع االتهام اىل تايالند وفنزويال.
ماليزيا  ان  ب��ي��ان  امل��ال��ي��زي��ة يف  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  واع��ل��ن��ت 
اتخذت كل التدابري اجلوهرية خالل ال�صنتني االخريتني 
غري  والهجرة  بالب�صر  باالجتار  املتعلق  الو�صع  لتح�صني 

القانونية .
من  والالجئني  العمال  جتلب  التي  ماليزيا  ان  وا�صافت 

البلدان الفقرية يف املنطقة، ما زالت تكافح تلك اجلرائم 
ال�صنيعة .

اخلارجية  وزارة  ع��ل��ى  ال�����ص��ي��اق  ه���ذا  ال�����وزارة يف  واك����دت 
االمريكية ان تراجع موقفها من ماليزيا .

وات��ه��م��ت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة اجل��م��ع��ة م��ال��ي��زي��ا وتايالند 
وفنزويال باأنها ال تكافح مبا فيه الكفاية االجتار بالب�صر، 
وذلك يف تقرير عاملي �صديد اللهجة حول هذه العبودية 
انزال عقوبات امريكية بحق  الع�صرية ما قد يت�صبب يف 

هذه البلدان.
وادرجت هذه البلدان الثالثة ا�صافة اىل غامبيا وايران 
و�صوريا وكوريا ال�صمالية يف ادنى الت�صنيف العاملي الذي 

ادرجت  كما  �صنويا،  االم��ريك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ت�صعه 
�صرق  جنوب  يف  العظميان  القوتان  وك��واالمل��ب��ور،  بانكوك 
اآ���ص��ي��ا، يف 2013 ع��ل��ى الئ��ح��ة امل��راق��ب��ة االم��ريك��ي��ة مع 

التهديد بو�صعهما يف ا�صفل الالئحة.
وتراجعت كواالملبور اي�صا اىل ا�صفل الت�صنيف االمريكي 
برنامج  ال��دع��وات اىل و�صع  االع��ت��ب��ار  ت��اأخ��ذ يف  النها مل 

يحرتم ادنى املعايري يف ا�صتئ�صال تلك املمار�صات .
يوؤمن  بالب�صر  ان االجتار  الدولية  العمل  وتقول منظمة 
مليارا   99 منها  �صنويا،  االرب���اح  من  دوالر  مليار   150
هم  اال���ص��خ��ا���س  م��الي��ني  وع�����ص��رات  اجلن�صية.  لل�صناعة 

�صحايا هذه التجارة.

•• مو�صكو-اأ ف ب:

دع���ا ال��رئ��ي�����س ال��رو���ص��ي ف��الدمي��ري ب��وت��ني ام�����س ال��رئ��ا���ص��ة االوكرانية 
واملتمردين املوالني للرو�س اىل فتح حوار جوهري طالبا من كييف وقف 
عملياتها الع�صكرية و�صمان حقوق الناطقني بالرو�صية يف �صرق البالد 

االنف�صايل.
وقال بوتني يف ت�صريح متلفز يجب فتح حوار معمق وجوهري م�صيفا 
يجب ان ي�صتند هذا احلوار بني االطراف املتناحرة يف اوكرانيا اىل خطة 

ال�صالم االوكرانية التي اعلنت مو�صكو انها تدعمها.
لكن بوتني �صدد على �صرورة ان توقف كييف العمليات الع�صكرية وت�صمن 

حقوق الناطقني بالرو�صية.

خماوف من اعمال عنف �صيا�صية-اأتنية يف كينيا

اأحزاب م�سرية لـ»الغنو�سى«: 

و�صاطتك مرفو�صة.. فلن ن�صالح من تلوثت يداه بالدم
•• الفجر - القاهرة

اأث���ارت االأن��ب��اء التي ت���رددت حول 
ال��غ��ن��و���ص��ى زعيم  را����ص���د  ع���ر����س 
حزب النه�صة التون�صي الو�صاطة 
والنظام  االإخ����وان  ب��ني  للت�صالح 
اأفعال  ردود  م�����ص��ر  يف  احل���اك���م 
موحدة داخل االأحزاب ال�صيا�صية 
امل�����ص��ري��ة واأج���م���ع اجل��م��ي��ع على 
اتهام الغنو�صى بالتدخل يف �صوؤون 

م�صر.
يحيى  امل�صت�صار  ق��ال  ال��ب��داي��ة  يف 
حل���زب  االأول  ال����ن����ائ����ب  ق�������دري 
احلركة الوطنية برئا�صة الفريق 

ت����ون���������س الإع������������ادة اجل���م���اع���ة  يف 
الزاهد  واأك��د  ال�صيا�صي.  للم�صهد 
اأن امل�صاحلة احلقيقية �صتكون مع 
اأعمال  اأي  ي��ت��ورط يف  ك��ل م��ن مل 
عنف اأما من تلوثت يداه بالدماء 

فلن يكون له مكان بيننا.
حلزب  الر�صمي  امل��ت��ح��دث  واأ���ص��ار 
التحالف ال�صعبي اال�صرتاكي اإىل 
اأنه فيما يتعلق بتحذير الغنو�صى 
م���ن ت��ن��ف��ي��ذ ح��ك��م االإع�������دام على 
ق��ي��ادات االإخ���وان فاإنني اأق���ول له 
نهائية  لي�صت  االأح���ك���ام  ت��ل��ك  اأن 
جماعية.  عقوبة  اأنها  نقول  حتى 

)�صدى البلد امل�صري(.

•• نريوبي-اأ ف ب:

اجج الهجومان الدمويان اللذان �صربا 
املخاوف من  ا�صبوع  اقل من  كينيا قبل 

اعمال عنف �صيا�صية اتنية يف البالد التي ال تزال حتت �صدمة االزمة التي �صقط 
فيها قتلى بعد االنتخابات يف 2007 و2008. وقال جون مبويو الذي يعمل 
حار�صا يف نريوبي يف هذا ال�صدد عندما يتخا�صم القادة ويتحول ذلك اىل عراك 
فان من يعاين هم انا�س مثلي ، موؤكدا ان النا�س قلقون جدا . ويعي�س الكينيون 
يف اجواء من اخلوف وعدم الفهم منذ الهجومني يف 15 و16 حزيران يونيو 
اللذين اوقعا و�صط الليل نحو �صتني قتيال يف املنطقة ال�صاحلية الرخبيل المو 
ال�صياحي )�صرق(. ورغم تبنى امل�صلحون يف حركة ال�صباب ال�صومالية املرتبطة 
بتنظيم القاعدة والتي يحاربها اجلي�س الكيني يف ال�صومال هذين الهجومني، 
باتهامه  البلبلة  ا�صاع   2013 يف  املنتخب  كنياتا  اوه��ورو  الكيني  الرئي�س  فان 
دوافع  ذات  اتنية  عنف  اع��م��ال  ب  وت��ن��دي��ده  حملية  اج��رام��ي��ة  �صيا�صية  �صبكات 

ال�صلطة  بني  التوتر  ت�صاعد  ومع  ا�صال  ملبدا  كان  الداخلي  فاملناخ   . �صيا�صية 
يف  الرئا�صية  االنتخابات  تلت  التي  القبلية  العنف  اعمال  �صبح  ع��اد  واملعار�صة 
اكر  خلفت  تلك  العنف  فاعمال  االذه����ان.  ع��ن  بعد  تغرب  مل  وال��ت��ي   2007
من 1200 قتيل واتهم على اثرها الرئي�س كنياتا ونائبه وليام روتو بجرائم 
بارنز من  �صيدريك  الدولية. وحذر  املحكمة اجلنائية  قبل  االن�صانية من  �صد 
مركز االبحاث املعروف مبجموعة االزمات الدولية من ان اعمال العنف التي 
بامكان  ان  ا�صاف  لكنه   .  2014 يف  تتكرر  ان  متاما  ميكن   2007 يف  وقعت 
النخب  بو�صع  االتنية  العنف  ارادا منع اي جتاوز العمال  ان  واملجتمع  الدولة 
االخطر   -- ال�صاحل  قرب  الداميان  فالهجومان  م�صوؤولياتها.  امام  ال�صيا�صية 
منذ هجوم جمموعة من حركة ال�صاب على مركز و�صتغيت التجاري يف نريوبي 

)67 قتيال يف ايلول �صبتمرب 2013( 
-- اعدا على ما يبدو ليكون لهما وقع 
مدو اىل اق�صى حد يف كينيا التي تعد 
ال�صرقية  االقت�صادي الفريقيا  املحرك 
وموقعا �صياحيا كبريا. واعترب م�صدر امني غربي ان الهدف كان مثاليا ان كان 
)املهاجمون( يريدون تق�صيم الكينيني . فبلدة مبيكيتوين حيث خلف الهجوم 
انت�صار  50 قتيال، تعد يف الواقع منذ عقود منطقة  املا�صي نحو  االول االحد 
تتمثل  قلما  �صاحلية  منطقة  يف   -- البالد  يف  ع��ددا  االك��ر   -- كيكويو  لقبيلة 
فيها. وراى امل�صدر االمني ان الرئي�س هو نف�صه من كيكويو اعتربه هجوما �صد 
جمموعته . اىل ذلك فان ال�صلطة كانت ا�صال يف املوقع الدفاعي يف وجه زعيم 
املعار�صة رايال اودينغا. فهذا االخري الذي كان رئي�صا �صابقا للوزراء وينتمي اىل 
قبيلة لوو التي مل تت�صلم مقاليد احلكم يف البالد منذ اال�صتقالل يف 1963، 
نفى اي �صلوع لفريقه يف اعمال العنف االخرية، واعلن �صل�صلة تظاهرات واختار 

موعدا رمزيا يف ال�صابع من متوز يوليو لتجمع مناه�س للحكومة.

البلد  ���ص��دى  ل��صحيفة  خ��ا���ص��ة 
ب�صرورة  ال���غ���ن���و����ص���ى  امل�������ص���ري���ة 
واأال  تون�س،  ب��ل��ده  الأم���ور  التفرغ 
مل�صر  الداخلية  ب��االأم��ور  ين�صغل 
ح�صم  امل�صري  ال�صعب  اأن  موؤكدا 
نداء  تلبيته  بعد  ه��ذا اجل��دل  كل 
وم�صاركته  ال���ط���ري���ق،  خ����ارط����ة 
اال���ص��ت��ف��ت��اء على  ا���ص��ت��ح��ق��اق��ي  يف 

عر�س  على  تعليقا  �صفيق  اأح��م��د 
را����ص���د ال��غ��ن��و���ص��ى ال��و���ص��اط��ة بني 
احلكومة امل�صرية واالإخوان: اأننا 
وهذا  اأح��د  و�صاطة من  ننتظر  ال 

�صاأن داخلي.
يهتم  اأن  الغنو�صي  ق��دري  ون�صح 
ب���الده وب��ال�����ص��اأن الداخلي  ب��اأم��ور 
ن�صائحه  ي���وف���ر  واأن  ال��ت��ون�����ص��ي 

وي��ق��دم��ه��ا ل��ن��ف�����ص��ه وي��ب��ت��ع��د عن 
االإخوان  اأننا نقبل  م�صر، م�صريا 
ب�صرط اأن يرفعوا راية اال�صت�صالم 
للت�صالح  ال��وح��ي��د  ال��ط��ري��ق  فهو 
ال��ق�����ص��اء �صتنفذ  م��ع��ه��م، واأح���ك���ام 

رغب الغنو�صى اأم مل يرغب.
– نائب  وق����ال ع��اط��ف م���غ���اوري 
عر�س  اإن  التجمع  ح���زب  رئ��ي�����س 

الد�صتور واالنتخابات الرئا�صية.
واأكد نائب رئي�س حزب التجمع: 
م��ع من  ب���اأي م�صاحلة  نقبل  ل��ن 
تلوثت يداه بالدم وارتكب جرمية 
، مطالبا  امل�صرية  الدولة  يف حق 
وفقا  ه���وؤالء  يعاقب  اأن  ب�����ص��رورة 

للد�صتور.
– املتحدث  وق��ال مدحت الزاهد 

را����ص���د ال��غ��ن��و���ص��ي ال��و���ص��اط��ة بني 
لل�صلح  واالإخ��وان  النظام احلايل 
حكم  تنفيذ  من  وحتذيره  بينهم 
االإع������دام ع��ل��ى ق���ي���ادات االإخ�����وان 
يعترب مبثابة تدخل من الغنو�صى 
يف �صوؤون م�صر الداخلية وهو اأمر 

غري مقبول.
م��غ��اوري يف ت�صريحات    وطالب 

الر�صمي حلزب التحالف ال�صعبي 
را�صد  ع���ر����س  اإن  اال�����ص����رتاك����ي 
النظام  ب��ني  للو�صاطة  الغنو�صي 
بينهم  لل�صلح  واالإخ���وان  احل��ايل 
وحتذيره من تنفيذ حكم االإعدام 
على ق��ي��ادات االإخ���وان هو مبثابة 
�صخ�صية  جانب  م��ن  نب�س  ج�س 
لالإخوان  ممثلة  معروفة  عربية 

•• الفجر – تون�س - خا�س

الد�صتورية  احل��رك��ة  رئي�س  اأف���اد 
احلكومة  رئي�س  ال��ق��روي  ح��ام��د 
يف ع��ه��د ال��رئ��ي�����س االأ����ص���ب���ق زين 
العابدين بن علي، اأننّ حزبه يعتزم 
امل�صاركة يف االنتخابات الت�صريعية 

والرئا�صية القادمة.
د القروي، على هام�س الدورة  و�صدنّ
الثانية الجتماع الهيئة ال�صيا�صية 
�صي�صاهم  حزبه  اأننّ  على  للحركة، 
حكومة  وت�صكيل  تون�س  اإن��ق��اذ  يف 
وط��ن��ي��ة مم��ث��ل��ة مل��خ��ت��ل��ف اأط����راف 

الطيف ال�صيا�صي يف البالد.
واأ�صار اإىل اإمكانية دخول احلركة 
الد�صتورية ال�صباق نحو الرئا�صية 
اأنه  مبينا   ، ب��ه��ا  خ��ا���س  مب��ر���ص��ح 
يف  الدخول  احلركة  على  ي�صعب 
حت��ال��ف��ات ان��ت��خ��اب��ي��ة م���ع اأح����زاب 
غ���ري االأح��������زاب ال���ت���ي ل��ه��ا نف�س 

مرجعيتها واأهدافها.
ي�صار اإىل اأننّه من املنتظر اأننّ جترى 
املرتقبة،  التون�صية  االن��ت��خ��اب��ات 
الربملانية والرئا�صية، قبيل نهاية 
ين�سنّ  م��ا  ح�صب  احل��ال��ي��ة  ال�صنة 
على ذلك باب االأحكام االنتقالية 

يف د�صتور البالد اجلديد.
ال�صياق  يف  ال����ق����روي  ل��ف��ت  ك��م��ا   
لت�صكيل  اإمكانية  اإىل وجود  ذات��ه، 
االأحزاب ذات املرجعية الد�صتورية 
النيابي  املجل�س  يف  نيابية  لكتلة 
اأولوية  اأن  ع��ل��ى  م�����ص��ددا  ال���ق���ادم، 
ح��زب��ه االآن ه���ي ح�����ص��ن االإع�����داد 
وتركيبة  الت�صريعية  لالنتخابات 

احلكومة املقبلة . 
النه�صة  دعوة حركة  وبخ�صو�س 
ال�صيا�صيني  ال���ف���رق���اء  خم��ت��ل��ف 
توافقي  م���ر����ص���ح  ع�����ن  ل���ل���ب���ح���ث 
لالنتخابات الرئا�صية، قال رئي�س 
ي�صعب  ان��ه  الد�صتورية  احل��رك��ة 
يف ال���وق���ت احل����ايل حت��ق��ي��ق هذه 

الفكرة .
م��ن ج��ه��ة اأخ�����رى، اع��ت��رب رئي�س 
قانون  اأن  ال��د���ص��ت��وري��ة  احل���رك���ة 
بني  ق  �صيفرنّ االنتقالية  ال��ع��دال��ة 
التون�صيني، مقلاًل من اأهمية دور 
هيئة احلقيقة والكرامة، وم�صيفاً 
اأننّ نية من انتخبوها هي الت�صفي 

من اخل�صوم ال�صيا�صيني.
الهيئة  اأن  ال�����ق�����روي  واع�����ت�����رب 

احلكومة،  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  ي��ك��ون 
اأن  ميكن  ال  ال��ت��واف��ق  اأن  م�صيفاً 
يكون على االأ�صخا�س بل يجب اأن 

يكون على م�صتوى االأفكار.
ا����ص���ت���ن���ك���ر حممد  وم������ن ج���ه���ت���ه، 
احل���ام���دي االأم�����ني ال���ع���ام حلزب 
املبادرة،  الدميقراطي،  التحالف 
معتربا اإياها بال معنى. وقال اإن 
بعد  م��ا  مرحلة  يف  ي��اأت��ي  التوافق 

االنتخابات.
ويرى عديد اخلرباء واملراقبني، 
اإىل  ال��ن��ه�����ص��ة  ح���رك���ة  دع�����وة  اأننّ 
ت��واف��ق��ي لرئا�صة  م��ر���ص��ح  اخ��ت��ي��ار 
اجلمهورية مناورة �صيا�صية تهدف 
اإىل ا�صتمالة بع�س االأط��راف من 
الذي  ال�����ص��ق  تق�صيم  م��زي��د  اأج���ل 

يعترب نف�صه دميقراطياً.
واأكدوا اأننّ هذا االإعالن هو بعرة 
ان���ه ال مر�صح  ب��اع��ت��ب��ار  ل�����الأوراق 
للنه�صة يف االنتخابات الرئا�صية، 
مت�صائلني ملاذا مل تدع اإىل توافق 
الت�صريعية،  االنتخابات  قوائم  يف 
اإن تكون  ت��ري��د  اأن��ه��ا  وم��ع��ت��ربي��ن 
امل�صاركة يف  احلكم بني االأط��راف 

هذا اال�صتحقاق.
ال��ق��ي��ادي يف حركة  اأو����ص���ح  وق���د 
�صمري  ال�صابق،  والوزير  النه�صة، 
ديلو، اأن الهدف من مبادرة حركة 
االنطالق  اإىل  بالدعوة  النه�صة 
ال���ت���واف���ق  يف م���������ص����اورات ق�������ص���د 
لالنتخابات  واح���د  م��ر���ص��ح  ع��ل��ى 
ال����و�����ص����ول اإىل  ال���رئ���ا����ص���ي���ة ه����و 
حول  ممكن  توافق  اأو���ص��ع  �صمان 
منحازة  ت��ك��ون  وط��ن��ي��ة  �صخ�صية 
وموؤمتنة  والأه����داف����ه����ا،  ل���ل���ث���ورة 
الدميقراطي،  االن���ت���ق���ال  ع���ل���ى 
وتكون حمل ثقة ال�صعب، ور�صى 
االأحزاب م�صتبعدا اأن يكون رئي�س 
تون�س مر�صحا  ن��داء  حزب حركة 
ت���واف���ق���ي���ا جت���م���ع ع���ل���ي���ه اأغ���ل���ب 

االأحزاب ال�صيا�صية.
لوكالة  ت�����ص��ري��ح  يف  دي���ل���و  واأك�����د 
اأن   ، ل���الأن���ب���اء  اإف���ري���ق���ي���ا  ت��ون�����س 
التي  ال���ف���رتة  ال���ب���الد حت���ت���اج يف 
نوع  اإىل  القادمة  االنتخابات  تلي 
من�صب  بخ�صو�س  ال��ت��واف��ق  م��ن 
ق�صد  وذل��ك  اجلمهورية،  رئي�س 
الذي  ال��ه��ام  املن�صب  ب��ه��ذا  ال��ن��اأي 
الوطنية عن  ال��وح��دة  رم��ز  ميثل 

التجاذبات ال�صيا�صية احلادة..

باملحا�صبة  ل��ل��ق��ي��ام  م��وؤه��ل��ة  غ���ري 
الف��ت��ق��اره��ا م��ب��داأ ال��ن��زاه��ة متاما 
ك��اأع�����ص��ائ��ه��ا. وق���ال ال��ق��روي لقد 
تقف  �صيا�صية  اأح����زاب  انتخبتها 
الإق�صائنا  وحت���م�������ص���ت  ����ص���دن���ا 
وج��اءت لت�صمت فينا ما ال ميكن 
بقراراتها  القبول  اأو  فيها  الثقة 
العدالة  ق����ان����ون  اأن  م���ع���ت���ربا   ،
للمواثيق  خم���ال���ف  االن��ت��ق��ال��ي��ة 
الدولية يف جمال حقوق االإن�صان، 
وُو�صع على مقا�س اأنا�س يريدون 

االنتقام من الد�صتوريني. 
 وتابع نحن نرف�س هذا القانون 
ونطالب بتغطية اإعالمية وا�صعة 
احلكم  ليكون  حما�صبتنا  لعملية 
علينا اأو لنا �صادر من ال�صعب وال 

اأحد دونه.
واأ��������ص�������اف، ل�������ص���ن���ا ه�����ارب�����ني من 
امل��ح��ا���ص��ب��ة ب��ه��دف ال��و���ص��ول اإىل 
امل�����ص��احل��ة، ل��ك��ن��ن��ا ���ص��ن��داف��ع عن 
ال�صعيد  ع���ل���ى  �����ص����واء  اأن���ف�������ص���ن���ا 
الداخلي اأو على امل�صتوى الدويل 
واملنظمات  ال��ه��ي��ئ��ات  خ���الل  م���ن 
الدولية حلقوق االإن�صان خا�صة. 

االأحزاب  ائ��ت��الف  اإمكانية  وع��ن   
ال���د����ص���ت���وري���ة،  امل���رج���ع���ي���ة  ذات 
العائلة  اإننّ  ال���ق���روي  ح��ام��د  ق���ال 
ال��د���ص��ت��وري��ة امل��ك��ون��ة م���ن ثالثة 
بالقدر  م�����ص��ت��ت��ة  ل��ي�����ص��ت  اأح������زاب 
م�صريا  البع�س،  له  ي�صوق  ال��ذي 
اإىل وجود اإمكانيات تعاون بينها .

الد�صتورية  احلركة  رئي�س  ودع��ا 

هذه  من  الي�صار  واأق�صى  اليمني 
احل��ك��وم��ة. واأو����ص���ح ال���ق���روي يف 
انه رغم تقديره  حوار تلفزيوين 
با�صم  الر�صمي  الناطق  لن�صاالت 
الهمامي  حمة  ال�صعبية  اجلبهة 
مع  يتما�صى  ال  ب��رن��اجم��ه  اأننّ  اإال 
ح�صب  ال��ت��ون�����ص��ي،  املجتمع  واق���ع 

تعبريه.
تواجد احلركة  اأهمية  واأك��د على 
كامل  يف  هياكل  عرب  الد�صتورية 
امل�صتقبل  اأن  على  م�صددا  تون�س، 

يبقى للد�صاترة ح�صب تعبريه.
م�صاركتهم  الد�صتوريني  اإع���الن 
ال��ق��ادم��ة، تزامن  االن��ت��خ��اب��ات  يف 
م���ع امل����ب����ادرة ال���ت���ي ت��ق��دم��ت بها 
حركة النه�صة حول التوافق على 

اإجماع  حم���ل  �صخ�صية  ت��ر���ص��ي��ح 
القادمة،  الرئا�صية  لالنتخابات 
والتي تثري ردود اأفعال يف جمملها 

راف�صة لها. 
فقد ا�صتغرب االأمني العام حلركة 
ال�����ص��ع��ب زه�����ري امل�����غ�����زاوي، هذه 
الدعوة واعتربها مناورة جديدة 
ماأزق  م��ن  للخروج  النه�صة  م��ن 
الرئا�صية الأنها مل جتد احل�صان 
الذي  تعبريه،  حد  على  االأبي�س، 
�صتخو�س به االنتخابات الرئا�صية 

القادمة.
كما ا�صتغرب االأمني العام حلركة 
الذي  التوافق  ي��ك��ون،  اأن  ال�صعب 
م�صتوى  على  النه�صة،  ل��ه  دع��ت 
رئ���ا����ص���ة اجل���م���ه���وري���ة ع���و����س اأن 

ت�صكيل  اإىل  ال�����ق�����روي  ح����ام����د 
حكومة وحدة وطنية وا�صعة بعد 

الوقت  يف  م�����ص��دداً  االن��ت��خ��اب��ات، 
نف�صه على �صرورة ا�صتبعاد اأق�صى 

اأكدوا اأنهم �سي�ساهمون يف اإنقاذ تون�س:

احلركة الد�صتورية طرف يف اال�صتحقاق االنتخابي..!
حامد القروي يدعو اإىل ت�سكيل حكومة وحدة وطنية بعد النتخابات ت�ستبعد اأق�سى اليمني واأق�سى الي�سار

االمني العام حلركة ال�صعب زهري املغزاوي

�صمري ديلو 
ي�صتبعد 
ال�صب�صي 

من قائمة 
الوفاق

النه�صة ت�صتبعد التوافق حول الباجي 
قائد ال�صب�صي يف االنتخابات الرئا�صية

تزايد عدد االأ�صوات الراف�صة ملبادرة مر�صح 
رئا�صي توافقي وو�صفها باملناورة ال�صيا�صية 

القروي يوؤكد م�صاركة الد�صاترة 
يف االنتخابات القادمة

الغنو�صي رئي�س حركة 
النه�صة التون�صية

مدحت عاطف مغاوري
الزاهد 
رئي�س 
حزب 

التحالف 
ال�صعبي

يحيي قدري



االثنني  -  23   يونيو    2014 م   -   العـدد    11130
Monday   23  June   2014  -  Issue No   1113016

العدد  11130 بتاريخ 2014/6/23     
     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/1300   عمايل جزئي                                  
اىل املدعى عليه/ 1 - بابلو ا�صالم للمقاوالت �س.ذ.م.م   جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /امري ح�صني �صوكرا   قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة  
مب�صتحقات عمالية وقدرها )21160 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1500 درهم( 
والر�صوم وامل�صاريف- رقم ال�صكوى )2014/168135(. وحددت لها جل�صة يوم  
لذا فانت   ch1.A.5 بالقاعة  ال�صاعة 8:30 �س  املوافق 2014/7/1  الثالثاء 
مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل . ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �صيكون مبثابةح�صوري..  
ق�صم الق�صايا العمالية   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11130 بتاريخ 2014/6/23     
     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/1814   عمايل جزئي                                  
����س.ذ.م.م   جمهول  الفنية-  اىل املدعى عليه/ 1 - ر�صوان حممد للخدمات 
حمل االقامة مبا ان املدعي /�صفيق الرحمن �صمار كل  قد اقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة  مب�صتحقات عمالية وقدرها )12600 درهم( وتذكرة عودة 
 .)2014/170690( ال�صكوى  رقم  وامل�صاريف-  والر�صوم  دره��م(   2000( مببلغ 
ال�صاعة 8:30 �س مبكتب  امل��واف��ق 2014/7/6  ي��وم  االح��د  وح��ددت لها جل�صة 
القا�صي  لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل 

. ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابةح�صوري..  
ق�صم الق�صايا العمالية   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11130 بتاريخ 2014/6/23     
     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/1532   عمايل جزئي                                  
اىل املدعى عليه/ 1 - كوي�صت كون�صالتينج منطقة حرة ذ.م.م   جمهول حمل 
حممد  عبداهلل  من�صور  وميثله:  حمزة  ف��اروق  /عمر  املدعي  ان  مبا  االق��ام��ة 
مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  ال��زرع��وين   احمد 
والر�صوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000  عمالية وقدرها )45300 
وامل�صاريف- . وحددت لها جل�صة يوم  الثالثاء املوافق 2014/7/1 ال�صاعة 8:30 
�س مبكتب القا�صي  لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام 

على االقل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابةح�صوري..  
ق�صم الق�صايا العمالية   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11130 بتاريخ 2014/6/23     
     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/1975   عمايل جزئي                                  
اىل املدعى عليه/ 1 - رواف��د الربكة ملقاوالت البناء ���س.ذ.م.م  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي /حممد �صميم حممد عبداملتني  قد اقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة  مب�صتحقات عمالية وقدرها )9277 درهم( وتذكرة عودة 
 .)2014/154893( ال�صكوى  رقم  وامل�صاريف-  والر�صوم  دره��م(   2000( مببلغ 
ال�صاعة 8:30 �س مبكتب  امل��واف��ق 2014/7/6  ي��وم  االح��د  وح��ددت لها جل�صة 
القا�صي  لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل 

. ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابةح�صوري..  
ق�صم الق�صايا العمالية   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11130 بتاريخ 2014/6/23     
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/1762   عمايل جزئي                                  
اىل املدعى عليه/ 1 - ب�صت كل ان�صتولي�صن جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /نانتو باردهان فونيالل ب��ارده��ان    قد اق��ام عليك الدعوى 
درهم(   58387( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  امل��ط��ال��ب��ة   وم��و���ص��وع��ه��ا 
ال�صكوى  وتذكرة عودة مببلغ )1500 درهم( والر�صوم وامل�صاريف- رقم 
)2014/170917(. وحددت لها جل�صة يوم  اخلمي�س املوافق 2014/6/26 
من  او  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�صي  مبكتب  ���س   8:30 ال�صاعة 
م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل .  
ق�صم الق�صايا العمالية   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11130 بتاريخ 2014/6/23     
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/2163   عمايل جزئي                                  
الفنية �س ذ.م.م  جمهول  املدعى عليه/ 1 - مب�صر علي للخدمات  اىل 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /غ��الم م�صطفى حممد ح�صني ق��د اقام 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�صتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك 
)23380 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف- 
رقم ال�صكوى )2014/174038(. وحددت لها جل�صة يوم  االثنني املوافق 
2014/6/30 ال�صاعة 8:30 بالقاعة ch1.A.5 لذا فانت مكلف باحل�صور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل .  
ق�صم الق�صايا العمالية   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11130 بتاريخ 2014/6/23     
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/1578   عمايل جزئي                                  
اىل املدعى عليه/ 1 - ت�صارتر بارتى دى دبليو �صي جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /ح�صن علي �صليمان حممد �صالح   قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )42300 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف- والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة 
القانونية وحتى ال�صداد التام.  رقم ال�صكوى وحددت لها جل�صة يوم  االربعاء 
القا�صي لذا فانت مكلف باحل�صور  ال�صاعة 8:30 مبكتب  املوافق 2014/6/25 
م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل .  
ق�صم الق�صايا العمالية   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11130 بتاريخ 2014/6/23     
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/2065   عمايل جزئي                                  
اىل املدعى عليه/ 1 - �صالون �صاين ان جلو لتجميل ال�صيدات جمهول 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ع��ظ��م��ه ���ص��اب��ر ح�����ص��ني  ق��د اق���ام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )8267 درهم( 
ال�صكوى  وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف- رقم 
 2014/6/29 املوافق  االح��د  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت   .)2014/174477(
او  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.A.5 بالقاعة  ���س   8:30 ال�صاعة 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل .  
ق�صم الق�صايا العمالية   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11130 بتاريخ 2014/6/23     
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/409   عمايل كلي                                  
اىل املدعى عليه/ 1 - يو.ا�س. ا�س.- �س ذ.م.م. جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /حممد ابو العطا املتويل البلم   قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   166069( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  
ال�صكوى )2014/175065(. وحددت  )2000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف- رقم 
بالقاعة  ���س   9:30 ال�����ص��اع��ة   2014/6/26 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي���وم   جل�صة  ل��ه��ا 
ch1.C.15 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

االقل .
ق�صم الق�صايا العمالية   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11130 بتاريخ 2014/6/23     

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2014/734   عمايل جزئي 

ذ.م.م    ���س  ال�صحية  التمديدات  لالعمال  ال��واح��ه  -ن��ور  عليه/1  املحكوم  اىل 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االقامة  حمل  جمهول 
يف ال��دع��وى امل��ذك��ورة اع��اله ل�صالح/ حممد ت��اج اال���ص��الم رب احل��ق رب احلق 
بالزام املدعى عليها مبلغ 5197 درهم وتذكرة العودة اىل موطنه على الدرجة 
اخر  عمل  رب  ل��دى  بالعمل  امل��دع��ي  يلتحق  مل  م��ا  نقدا  قيمتها  او  ال�صياحية 
وباملنا�صب من امل�صروفات واعفت املدعي من ن�صيبه منها ورف�صت ماعدا ذلك 
من طلبات.  .حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�صم الق�صايا العمالية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11130 بتاريخ 2014/6/23     
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2014/260   عمايل كلي 
ح    جمهول  م  م  املحكوم عليه/1 -اك�صون ويل انرتفيت�صون برودكت�س -  اىل 
حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2014/5/21 
يف ال��دع��وى امل��ذك��ورة اع���اله ل�صالح/ داري���ل مايكل ك��راي��ج ب��ال��زام امل��دع��ي ان 
يوؤدي للمدعى مبلغ وقدره )78210( درهم وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او ما 
يقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بخدمة �صاحب عمل اخر والزمت املدعى 
عليها باملنا�صب من امل�صاريف ورف�س ما عدا ذلك من طلبات.  .حكما مبثابة 
احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر 
اآل  هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�صم الق�صايا العمالية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11130 بتاريخ 2014/6/23     
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2014/734   عمايل جزئي 
ذ.م.م   جمهول  �س  ال�صحية  التمديدات  الواحه لالعمال  -ن��ور  عليه/1  املحكوم  اىل 
2014/5/22يف  بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة  حمل 
الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ حممد تاج اال�صالم رب احلق رب احلق بالزام املدعى 
عليها مبلغ 5197 درهم)خم�صة االف ومائة و�صبعة وتع�صون درهما( وتذكرة العودة اىل 
موطنه على الدرجة ال�صياحية او قيمتها نقدا ما مل يلتحق املدعي بالعمل لدى رب 
ورف�صت ماعدا  ن�صيبه منها  املدعي من  واعفت  امل�صروفات  وباملنا�صب من  اخر  عمل 
يوما  ثالثني  خ��الل  لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  .حكما  طلبات.   من  ذل��ك 
اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 

بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�صم الق�صايا العمالية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11130 بتاريخ 2014/6/23     
مذكرة اعادة  اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/672  ا�صتئناف عمايل    
املعدنية �س.ذ.م.م     اال�صغال   ل�صناعة  1- مو�صاكو   / امل�صتاأنف �صده  اىل   
جمهول  حمل االقامة مبا ان امل�صتاأنف /زاه��ر عبداهلل احمد ا�صماعيل 
 2014/110 رق��م  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�صتاأنف  قد  الكتبي 
املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�صه  لها  وح��ددت   2014/4/1 بتاريخ  كلي  عمايل 
وعليه   ch2.D.18 رقم  بالقاعة  �صباحا   10.00 ال�صاعة   2014/7/22
�صتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي 

حماكمتكم غيابيا . 
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف

العدد  11130 بتاريخ 2014/6/23     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2014/1320 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �صده/1- ق�صر داكا للخياطة والتطريز جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ حممد رباين �صريف حممد �صهاب الدين �صريف   
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )6812( وق��دره  به  املنفذ 
باال�صافة اىل مبلغ 439 درهم ر�صوم خلزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �صتبا�صر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�صعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11130 بتاريخ 2014/6/23     

 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�صر
                  اىل املدعي عليه/اجل�صر امل�صتقل للتجارة  العامة �س.ذ.م.م    
الدعاوي  عليكم  اق��ام��و  ق��د  املدعيني  ب���اأن  نعلنكم  االق��ام��ة  جم��ه��ول حم��ل 
ال�صاعة   2014/6/29 جل�صة  لها  املحكمة  وح��ددت  اأدن��اه  امل��ذك��ورة  العمالية 

  8:30

لذا فانتم مكلفون باحل�صور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
االقل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من 

باال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف واحلكم م�صمول املعجل بال كفالة 
ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
2479/2014/13
2481/2014/13

م
1
2

ا�صم املدعي
 اميان بو حفاره
جنم الدين بالل

مبلغ املطالبة
32675 درهم �صامل تذكرة العودة
35235 درهم �صامل تذكرة العودة

العدد  11130 بتاريخ 2014/6/23     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�صر

                  اىل املدعي عليه/رينجر�س انرتنا�صونال خلدمات التنظيف      
الدعاوي  عليكم  اق��ام��وا  ق��د  املدعيني  ب��اأن  نعلنكم  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
ال�صاعة   2014/6/25 جل�صة  لها  املحكمة  وح��ددت  اأدن��اه  امل��ذك��ورة  العمالية 

  8:30

لذا فانتم مكلفون باحل�صور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
االقل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من 

باال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف واحلكم م�صمول املعجل بال كفالة 
ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
2171/2014/13
2172/2014/13

م
1
2

ا�صم املدعي
حممد �صوجان عبداملتني بردان

امري ح�صني م�صطفى مياه

مبلغ املطالبة
13087.0 درهم باال�صافة اىل  تذكرة العودة
13087.0 درهم باال�صافة اىل  تذكرة العودة

العدد  11130 بتاريخ   2014/6/23     
   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  2853 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�ص�صة: التاأمني والتعوي�ض التجاري         
 مدعي/فهد حممد ح�صن علي املحرمي العامري ب�صفته ال�صخ�صية ووب�صفته و�صيا 
�صعيد اجلن�صية: االمارات  مدعي عليه: عو�س  اوالده ووكيال عن نعيمه بنت  على 
تعوي�س     الدعوى:  االمارات  مو�صوع  املن�صوري واخرون اجلن�صية:  عاي�س حم�صن 
االمارات   اجلن�صية:  واخرون  املن�صوري  حم�صن  عاي�س  عو�س  اعالنه/  املطلوب 
عنوانه: بالن�صر)بورود التقرير( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2014/6/25 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة 
امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية-  باحل�صور ال�صاعة 9.30 �صباحاً 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  التجارية   املحكمة  الكائنة 
بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �صدر بتاريخ 2014/6/18  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11130 بتاريخ   2014/6/23     
   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  1074 /2013 ح نف�ض- م ر-ب-اأظ

 مدعي/خديجة حممد بروان اجلن�صية: امريكا مدعي عليه: ليبان حممد جوليد 
اجلن�صية: بريطانيا  مو�صوع الدعوى: طالق املطلوب اعالنه/ ليبان حممد جوليد 
اجلن�صية: بريطانيا عنوانه: بالن�صر)ن�صرا انذارا للمدعى عليه بان يقيم مع زوجته 
او ينقلها اليه او يطلقها وان مل يفعل فان املحكمة �صتطبق يف حقه القانون عليك(    
املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
2014/7/15 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً 
امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية- الكائنة دائرة  الق�صاء    �صخ�صيا 
موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او 
بتاريخ  �صدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�صة  قبل  عليها 

  2014/6/16
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11130 بتاريخ   2014/6/23     
     اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  92 /2014 جت جز- م ت-ب-اأظ

 مدعي/نياز الرحمن جول رحمن خان اجلن�صية: باك�صتان مدعي عليه: بيمبينان ا�س 
بي كيه ا�س دي ان ات�س دي اجلن�صية: االمارات  مو�صوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 
68695 درهم  املطلوب اعالنه/ بيمبينان ا�س بي كيه ا�س دي ان ات�س دي اجلن�صية: 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  للمرافعة( حيث  الدعوى  بالن�صر)باعادة  االمارات  عنوانه: 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2014/7/7 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي 
او بوا�صطة وكيل  اآل نهيان  �صخ�صيا  التجارية مبع�صكر  الكائنة املحكمة  االبتدائية- 
قبل اجلل�صة  عليها  امل�صتنداتك موقعا  بدفاعك و�صورا  ايداع مذكرة  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ 2014/6/04  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11130 بتاريخ   2014/6/23     
   اعادة اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  369 /2014 عم جز- م ع-ب- اأظ

نو�صهره  موؤ�ص�صة  عليه:  مدعي  فل�صطني  اجلن�صية:  خليفة  ريا�س  مدعي/اياد   
للمقاوالت والنقليات العامة اجلن�صية: االمارات مو�صوع الدعوى: م�صتحقات عمالية  
املطلوب اعالنه/  موؤ�ص�صة نو�صهره للمقاوالت والنقليات العامة اجلن�صية: االمارات 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه: 
االربعاء املوافق 2014/7/2 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 
املحكمة  الكائنة  االبتدائية-  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �صباحاً   8.30
و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية 
امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. 

�صدر بتاريخ 2014/6/17  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11130 بتاريخ   2014/6/23     
     اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  354 /2014 مد جز- م ر-ب- اأظ

انوارا  جوى  عليه:  مدعي  املغرب  اجلن�صية:  ال�صليم  مدعي/عبدالرحمان   
اثبات بيع �صيارة ونقل ملكية  الفلبني  مو�صوع الدعوى:  انا�صكو اجلن�صية: 
بقيمة 7500 درهم املطلوب اعالنه/  جوى انوارا انا�صكو اجلن�صية: الفلبني 
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه: 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2014/7/6 املوافق  االحد  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي 
االبتدائية- الكائنة دائرة الق�صاء   �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ 2014/6/22  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11130 بتاريخ   2014/6/23     
اعالن احلكم يف الق�صية رقم 2014/495 جتاري جزئي  

اىل املحكوم عليه/ عالء الدين احمد كرمي العنوان: بالن�صر نعلمك انه بتاريخ 
املوافق 2014/6/11 قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 
حكمت  ب��ال��ت��ايل:    ح�صن  عبدالرحيم  فتحي  عبدالرحمن   / ل�صالح  اع���اله 
املحكمة مبثابة احل�صوري: بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 
بالنفاذ  احلكم  و�صمول  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م  االف  �صتة  )6.000دره����م( 
املوافق 2014/6/15   بتاريخ  املحكمة  بتوقيعي وختم  املعجل بالكفالة.   �صدر 
حكما قابال لال�صتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�صلمك هذا 

امل�صتند.  
القا�صي/حممد عمر مقن�صه                                              
رئي�ض الدائرةالتجارية اجلزئية الثانية        

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�صاء (      
املحكمة التجارية        

العدد  11130 بتاريخ   2014/6/23     
اعالن احلكم يف الق�صية رقم 2014/351 جتاري جزئي  

انه  نعلمك  بالن�صر  العنوان:  ذ.م.م  للت�صييد  بنيان  �صركة  عليه/  املحكوم  اىل 
بتاريخ املوافق 2014/5/21 قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة 
حكمت  ب��ال��ت��ايل:    الهند�صية    للخيم  �صا�س  م�صنع   / ل�صالح  اع��اله  بالرقم 
مبلغ  للمدعية  ي���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام  احل�����ص��وري:  املحكمة مبثابة 
وقدره )51.500 درهم( والزمتها امل�صاريف ومائتي درهم مقابل اتعاب  حماماة 
ورف�صت ماعدا ذلك من طلبات.   �صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 
2014/6/16  حكما قابال لال�صتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل 

لت�صلمك هذا امل�صتند.  
القا�صي/�صعيد عبداهلل النيادي                                                  
رئي�ض الدائرةالتجارية اجلزئية الوىل        

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�صاء (      
املحكمة التجارية        

العدد  11130 بتاريخ   2014/6/23     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/783  ت جتر- م ر - ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ نعمة �صعيد �صغري وا�صط الكثريي اجلن�صية:االمارات  املنفذ 
�صده : علي عي�صى حممد احمد احلو�صني اجلن�صية: االمارات  املطلوب اعالنه 
/ علي عي�صى حممد احمد احلو�صني اجلن�صية: االمارات   العنوان : بالن�صر 
التنفيذ ال�صادر يف الدعوى  ال�صند  التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  مبا ان طالب 
رقم  2014/247جتاري - م ت-�س- اأظ وحدد لنظره جل�صة يوم االحد املوافق 
2014/7/13 موعدا لنظر طلب التنفيذ  فانت مكلف باحل�صور امام الدائرة 
بوا�صطة  او  �صخ�صيا  الرئي�صي  باملقر  الكائنة  ابوظبي  التنفيذ-  بادارة  االوىل 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند اعاله تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم املحكمة                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء
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•• العني – الفجر 
ت�صوير – حممد معني

بدعم من جمل�س اأبوظبي الريا�صي 
وهيئة اأبوظبي لل�صياحة والثقافة ، 
نطلقت - م�صاء ال�صبت - يف مدينة 
نهائيات  ب��ط��ول��ة  مناف�صات  ال��ع��ني 
دوري اأبطال اأندية اأ�صيا لل�صطرجن 
للثقافة  العني  ن��ادي  ينظمها  التي 
بفندق  املجل�س  بقاعة  وال�صطرجن 
دانات العني خالل الفرتة من 20 
اجلاري  يونيو  �صهر  من   29 حتى 
يف  الكبار  اأندية  الثمانية  مب�صاركة 
والهند  ال�صني  اأب��ط��ال  وه��م  اأ���ص��ي��ا 
وبنغالد�س  واأ�صرتاليا  وكازاخ�صتان 

والفلبني والعراق واالمارات
باأداء  وق��ام  البطولة  افتتاح  ح�صر 
الرقعة  ع��ل��ى  االف��ت��ت��اح��ي��ة  ال��ن��ق��ل��ة 
االأوىل ، ه�صام علي الطاهر االأمني 
العام لالحتاد االأ�صيوي لل�صطرجن 
والدكتور �صيف خلريباين النعيمي 
االأمني العام رئي�س املكتب التنفيذي 
وال�صطرجن  للثقافة  العني  لنادي 
ال��ط��اه��ر رئي�س  وامل��ه��ن��د���س ط����ارق 
اجلهاز الفني بنادي العني للثقافة 
الطاهر  ه�صام  ت��وج��ه  وال�صطرجن 
بال�صكر اىل اجلهات الراعية وعلى 
الريا�صي  ابوظبي  جمل�س  راأ�صها 

والثقافة  لل�صياحة  اأبوظبي  وهيئة 
وطريان االحتاد ، متوقعا اأن حتظى 
البطولة بتغطية اإعالمية متميزة  
بني  خا�صة  املناف�صات  ق��وة  تعك�س 
ال�صفراء  القارة  يف  الكبار  االأندية 
احل�صاري  ال�����رتوي�����ج  وك����ذل����ك   ،
والريا�صي  وال��ث��ق��ايف  وال�����ص��ي��اح��ي 
لدولة االإمارات العربية املتحدة من 
خالل التميز يف اإ�صت�صافة كربيات 
العاملية  وال����ب����ط����والت  االأح���������داث 
اأقيمت  وال��ق��اري��ة وع��ق��ب االف��ت��ت��اح 

حقق  حيث  االأوىل  اجلولة  لقاءات 
فريق تاجاي تاي الفلبيني مفاجاأة 
2 -2 مع امل�صنف  كربى بالتعادل 
البرتويل  ال���رتوي���ج  ف��ري��ق  االأول 
اأن  الفلبيني  الفريق  وك��اد  الهندي 
ي��ح��ق��ق ال���ف���وز ب��ع��د ت��ق��دم��ه 2 -1 
بعد اأن جنح الالعب الفلبيني كيم 
�صتيفن يف الفوز على امل�صنف االأول 
الهندي �صا�صيكريان ولكن الالعب 
اإدراك  بابو جنح يف  الهندي الليث 
ال��ت��ع��ادل يف ال��دق��ائ��ق االأخ����رية من 

ال��ل��ق��اء .. ويف ال��ل��ق��اء ال��ث��اين حقق 
فوزا  الكازخ�صتاين  ت��وك��ات��ا  ف��ري��ق 
على  4/�صفر  ب��ن��ت��ي��ج��ة  ���ص��اح��ق��ا 
�صيدين  غ������رب  ف����ري����ق  م���ن���اف�������ص���ه 
االأ���ص��رتايل وجن��ح ف��ري��ق �صنغهاي 
على   1-3 ال����ف����وز  يف  ال�������ص���ي���ن���ي 
من  البحرية  م�صاة  ن��ادي  مناف�صه 
االأندية  بنجالدي�س يت�صدر قائمة 
البرتويل  ال��رتوي��ج  ن��ادي  امل�صاركة 
االأول  امل�صنف  بالهند  ال��ري��ا���ص��ي 
ت�صنيف  مب��ت��و���ص��ط  ال��ب��ط��ول��ة  يف 

ونادي   2586 بلغ  دويل لالعبيه 
ومتو�صط  ال��ك��ازخ�����ص��ت��اين  ت��وك��ات��ا 
ثم   2534 ب��ل��غ  الع��ب��ني  ت�صنيف 
 2437 ال�صيني  �صنغهاي  ن���ادي 
الفلبيني  ت������اي  ت����اج����اي  ون��������ادي 
2385  ون��ادي م�صاة البحرية يف 
بنجالدي�س 2372 ثم نادي العني 
غرب  ون�����ادي   2362 االإم����ارات����ي 
ثم   2336 ل��ل�����ص��ط��رجن  ���ص��ي��دين 
نادي االت�صاالت العراقي 2322

تاأخر  فقد  خا�صة  لظروف  ونظرا 

و���ص��ول ن��ادي االت�����ص��االت العراقي 
املنظمة  العليا  اللجنة  ق��ررت  حيث 
االت�صاالت  ل��ق��اء  تاأجيل  للبطولة 
العراقي مع العني االإماراتي بحيث 
ي��ق��ام يف ي���وم االأرب���ع���اء امل��ق��ب��ل وهو 
وذلك  البطولة  خالل  الراحة  يوم 

مراعاة لظروف الفريق العراقي
يف  امل�صاركني  الالعبني  اأب���رز  وم��ن 
الكبري  ال���دويل  االأ���ص��ت��اذ  البطولة 
 2669 ����ص���ا����ص���ي���ك���ريان  ال���ه���ن���دي 
جيان�صاو  ال�صيني  الكبري  واالأ�صتاذ 

2586 واالأ�صتاذ الكبري االإماراتي 
 2581 ع����ب����دال����رح����م����ن  ������ص�����امل 
الكازخ�صتاين  ال��ك��ب��ري  واالأ����ص���ت���اذ 
 2575 ج����وم����اب����اي����ي����ف  ري������ن������ات 
الدكتور  العراقي  الدويل  واالأ�صتاذ 

�صعد �صر�صم 2393
ت��ت��ن��اف�����س ال����ف����رق امل�������ص���ارك���ة على 
جوائز مالية بقيمة 20 األف دوالر 
البطولة  يف  احلكام  رئا�صة  ويتويل 
برايان  االأ���ص��رتايل  ال���دويل  احلكم 
جونز وهناك بث مبا�صر للمباريات 

ع���رب م��وق��ع ال��ب��ط��ول��ة ع��ل��ى �صبكة 
االإنرتنت.

www.ac2014.asianchess.com

والن�صف  الثانية  ال�صاعة  يف  وق��ام 
ظ���ه���ر ال�����ي�����وم االإث������ن������ني ل����ق����اءات 
اجلولة الثالثة من البطولة حيث 
البرتويل  ال���رتوي���ج  ف��ري��ق  يلتقي 
ال��ه��ن��دي م��ع ف��ري��ق غ���رب �صيدين 
ي��ل��ت��ق��ي فريق  ب��ي��ن��م��ا  االأ�����ص����رتايل 
ال���ع���راق���ي م���ع فريق  االت�������ص���االت 
ويلتقي  ال���ك���ازخ�������ص���ت���اين  ت���وك���ات���ا 
فريق م�صاة البحرية البنجايل مع 
فريق  ويلتقي  الفلبيني  تاي  تاجي 
العني  فريق  مع  ال�صيني  �صنغهاي 

االإماراتي.

اأو�سكار ال�سطرجن الأ�سيوي
م������ن ن����اح����ي����ة اأخ������������رى ي����وا�����ص����ل 
اآخر  لل�صطرجن  االأ���ص��ي��وي  االحت���اد 
اأو�صكار  اال�صتعدادات لتنظيم حفل 
ال�����ص��ط��رجن االأ����ص���ي���وي ال����ذي يقام 
م�صاء االأربعاء يف فندق دانات العني 
لتكرمي رموز احلركة ال�صطرجنية 
�صلطان  ال�صيخ  بح�صور  االأ�صيوية 
اآل  ����ص���خ���ب���وط  ب������ن  ب������ن خ���ل���ي���ف���ة 
االأ�صيوي  االحت�����اد  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان 

لل�صطرجن.

امليدالية  ف��ي��ك��ت��ور  ح��ق��ق الع���ب م��ن��ت��خ��ب االم������ارات 
الذهبية يف افتتاح بطولة اجلائزة الكربى للجودو 
املجرية  ال��ع��ا���ص��م��ة  يف  االأول  اأم�����س  ان��ط��ل��ق��ت  ال��ت��ي 
بوداب�صت لوزن حتت 73 كلغم و�صط تناف�س �صديد 
بني امل�صاركني يف هذا الوزن الذي �صهد م�صاركة اأبرز 
جنوم العامل يف هذه البطولة ،وقد جاء تتويج العب 
جودو االمارات بفوزه يف املباراة النهائية علي بطل 
نقل  وال��ذي  الكاملة  بالدرجة  ال�صا  االأول  جورجيا 
الكتف  يف  باإ�صابة  لتاأثر  امل��ب��اراة  عقب  للم�صت�صفي 
امليدالية  ال�صتالم  التتويج  من�صة  ي�صعد  ان  دون 
الف�صية ،وكان فيكتور قد تخطى يف بداية ت�صفيات 
ذلك الوزن  الالعب ال�صيكي فاداف ،ثم البالرو�صي 
الفوز  حتقيق  يف  جن��ح  الثانية  امل��رح��ل��ة  ،ويف  �صوكا 
ع��ل��ي ال��الع��ب امل��ن��غ��ويل ال��ق��وي ج��ان��ب��ت��ار ،ويف قبل 
الذي  )زاب��ي��دا(  النهائي جنح يف تخطى اجل��ورج��ي 
احتل املركز الرابع قبل ان ينازل مواطنة اجلورجي 
)ال�صا( احلا�صل علي ذهبية اأوملبياد لندن يف النهائي 
بالدرجة  امل�صتحق  امل��ث��ري  ال��ف��وز  ليحقق  ال��ذه��ب��ي 
و�صط  ال��ذه��ب��ي��ة  امل��ي��دال��ي��ة  ع��ل��ي  ليح�صل  ال��ك��ام��ل��ة 
�صهدت ح�صور  التي  بال�صالة  م��وؤازرة عربية كبرية 
اأكر من 5 اآالف م�صجع ا�صتمتعوا باقوي املناف�صات 
االأوملبية  االأل��ع��اب  ل���دورة  االأومل��ب��ي  التاأهل  �صباق  يف 

التي تقام يف الربازيل )ريو 2016(.

وب��ان��ت��ه��اء م��ن��اف�����ص��ات اجل���ول���ة االف��ت��ت��اح��ي��ة حتتل 
االمارات املركز االأول عربيا يف البطولة التي �صهدت 
م�����ص��ارك��ة  420 الع��ب��ا والع��ب��ة م��ن 52 دول���ة من 
و�صوؤون  للريا�صة  ال��دول��ة  وزي��ر  بح�صور  اجلن�صني 
االحتاد  ،ورئي�س  ا�صتيوان  الدكتور  املجري  ال�صباب 
،الدكتور  ف��اي��زر  ماريو�س  امل��ج��ري  للجودو  ال���دويل 

الزل��و ت��وث، رئي�س االحت��اد املجري اجل��ودو ونا�صر 
حم��م��د ال��ت��م��ي��م��ي اأم����ني ���ص��ن��دوق االحت����اد ال���دويل 
ل��ل��ج��ودو االأم����ني ال��ع��ام الحت����اد االم������ارات للجودو 
ال����ذي ات�����ص��ل ب�����ص��ع��ادة حم��م��د ب��ن ث��ع��ل��وب الدرعي 
رئي�س احتاد االم��ارات للم�صارعة واجل��ودو والكيك 
بوك�صينغ مهنئا بالبداية القوية جلودو االمارات يف 

تلك البطولة املميزة .
من جانبه - ثمن �صعادة حممد بن ثعلوب الدرعي 
بوك�صينغ  والكيك  واجل���ودو  امل�صارعة  احت��اد  رئي�س 
امل�����ص��ارك��ة االي��ج��اب��ي��ة جل����ودو االإم�������ارات يف بطولة 
اجل���ائ���زة ال���ك���ربى ل��ل��ج��ودو ال��ت��ي جت���رى ح��ال��ي��ا يف 
امل�صاركة  جاءت  اأن  بعد  بوداب�صت  املجرية  العا�صمة 
يف  للجودو  ال��دويل  االحت��اد  لثقة  تقديرا  الرمزية 
اجل����ودو االإم����ارات����ي، ل��ذل��ك ح��ر���س االحت����اد بتلك 
اإدارة  جمل�س  ال�صتعدادات  ن�صبة  الرمزية  امل�صاركة 
 ، املقبلة  واالآ�صيوية  اخلليجية  للم�صاركات  االحت��اد 
حيث ي�صري االحتاد وفق ا�صرتاتيجية وخطة متتد 
2016 تطلعا حل�صاد وفري  حتى مو�صم 2015- 
غر�صها  ثمار  جتنئ  ب���داأت  التي  م�صابقاته  كافة  يف 
ال�صنية  املراحل  ومنتخبات  فرق  خالل  من  ال�صليم 
تك�صفت  التي  االم��ارات  ريا�صة  التي متثل م�صتقبل 
والكيك  واجل��ودو  امل�صارعة  دوري  مناف�صات  خ��الل 
جناحا  �صهد  ال��ذي  املن�صرم  املو�صم  خالل  بوك�صينغ 

كبريا وزيادة يف امل�صاركة ال�صنية يف خمتلف املناف�صات 
واالأوزان والتي خطفت االأ�صواء بف�صل تعاون كافه 
التي  النجاحات  يف  �صاهمت  التي  وامل��راك��ز  االأن��دي��ة 

حتققت .
– اأن ثقة االحت��اد ال��دويل للجودو وروؤيته  واأ�صاف 
الثاقبة يف م�صرية احت��اد االم��ارات للجودو مل تكن 

اأبو ظبي  خاطئة عندما قرر، ترقي�ة بط�ول�ة جائزة 
ال��ك��ربى ل��ل��ج��ودو م��ن درج���ة ال��� »ج��ران��د ب���ري« اإىل 
درجة بطوالت »جراند �صالم« التي تعترب ثاين اأهم 
العامل  كاأ�س  بعد  للجودو  ال��دويل  االحت��اد  بطوالت 
بداأ  ال��ذي  االحت��اد  م�صوؤولية  ي�صاعف  مما  للجودو 
االعداد الحت�صان البطولة االأوىل يف نوفمرب القادم 

يف اطار احتفاالت البالد باليوم الوطني املقبل عقب 
النجاحات التي حتققت يف البطولة اخلام�صة املا�صية 
وبدرجة  النجاح   متطلبات  كافه  لها  توفرت  والتى 
ل��ل��ج��ودو يتخذ  ال����دويل  التميز مم��ا ج��ع��ل االحت����اد 
البطولة  برتفيع  االآراء  وباإجماع  التاريخي  ق��راره 
الذي  ال�صري  اال�صتبيان  عقب  اأعلى  درجة  ومنحها 
وزع��ت��ه جل��ن��ة االإح�����ص��اء ب��االحت��اد ال����دويل للجودو 
املا�صية مما منح  البطولة  امل�صاركة يف  الوفود  على 
ل��ل��ج��ودو درج���ة التميز يف خمتلف  احت���اد االإم����ارات 
واالإعالمية  واالأمنية  والتنظيمية  الفنية  اجلوانب 
واال�صتقبال  وامل��وا���ص��الت  الفندقية  والت�صهيالت 

والوداع.
ال��درع��ي معربا  ثعلوب  ب��ن  ���ص��ع��ادة حممد  واخ��ت��ت��م 
عن �صعادته واأ�صرة اجلودو بهذا االإجن��از الذي يعد 
التحتية  البنية  بف�صل  االإم���ارات  لريا�صة  مفخرة 
ال�صباب  ل��ق��ط��اع  ال��ر���ص��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  �صخرتها  ال��ت��ي 
والريا�صة مما �صاهم يف تلك الطفرة التي حتققت 
اأن  ترجمة للجهود التي بذلها �صباب االإم��ارات بعد 
املرحلة  ب��اأن  ،موؤكدا  التحدي  قدر  على  اأنهم  اأثبتوا 
مما  االحت����اد  اأوراق  ت��رت��ي��ب  اع����ادة  �صت�صهد  املقبلة 
العاملي  الريا�صي  للحدث  اجليد  االع��داد  يف  ي�صهم 
للمحافظة علي ال�صمعة التي حتققت خالل الفرتة 

املا�صية .

الثامن يف  بلقبه  اأم�س  م�صاء  ال�صربي  املنتخب  ُتوج 
اإنزال   امل��اء عقب  لكرة  العاملي  ال��دوري  �صوبر  نهائي 
الثانية  لل�صنة  النهائي  يف  املجر  مبنتخب  الهزمية 
2،500 م�صجع  ن��ح��و  اأم����ام  ال���ت���وايل، وذل���ك  ع��ل��ى 
الريا�صي  ح��م��دان  جممع  م��درج��ات  على  احتفلوا 
حفلت  التي  ال��رائ��ع��ة  البطولة  ه��ذه  باختتام  بدبي 

باأقوى عرو�س كرة املاء العاملية.
ويف وق����ت ���ص��اب��ق م���ن ي���و م���اأم�������س  ح�����ص��د منتخب 
ف��وزه على  اإث��ر  امليدالية الربونزية  االأ���ص��ود   اجلبل 
ا���ص��رتال��ي��ا ب��رم��ي��ات اجل����زاء ال��ت��ي مت ال��ل��ج��وء اإليها 
 ،8-8 بالتعادل  للمباراة  االأ�صلي  الوقت  نهاية  بعد 
املركز  يف  م�صاركتها  املتحدة  ال��والي��ات  اأن��ه��ت  بينما 
الربازيل  حلت  فيما  كندا،  على  متقدمة  اخلام�س 
�صابعاً وال�صني ثامناً. جمع اللقاء االأول يف اآخر اأيام 
الدوري العاملي منتخبي الربازيل وال�صني لتحديد 
بقلة  املناف�صة  وات�صمت  والثامن،  ال�صابع  املركزين 
و�صيطر  الفريقني،  بني  املتبادل  وال��دف��اع  االأه���داف 
الربازيل هدفاً  ت�صجل  اأن  قبل  املباراة  التعادل على 
قوياً عن طريق غويلرم غوميز قبل نهاية املواجهة 

ب� 39 ثانية كان كفياًل باإعالن فوزها  7-8.
وكندا  املتحدة  الواليات  بني  كانت  الثانية  املواجهة 
و�صهدت  وال�����ص��اد���س،  اخل��ام�����س  امل��رك��زي��ن  لتحديد 
مناف�صة �صديدة بني الفريقني و�صيطر التعادل على 
النتيجة يف بع�س مراحلها اإال اأن العم �صام تقدم يف 
�صوط املباراة الثالث 9-6، وحافظ على تقدمه حتى 

نهاية اللقاء 14-11، ليحتل املركز اخلام�س.  
الربونزية  بامليدالية  للظفر  ال��ت��ايل  اللقاء  وجمع 
ك����ل م����ن اأ�����ص����رتال����ي����ا واجل����ب����ل االأ�������ص������ود، وح������اول 

امل�صتوى  اإىل  العودة  جاهداً  االأ�صود  اجلبل  منتخب 
ال����ذي ظ��ه��ر ع��ل��ي��ه يف م��ط��ل��ع االأ����ص���ب���وع، وك����ان من 
اإال  املباراة،  اأج��واء  اأن يفر�س �صيطرته على  متوقعاً 
اأن اأ�صرتاليا كان لها كالماً اآخر، وقدمت عر�صاً قوياً 
قادها ملعادلة النتيجة 4-4 يف منت�صف املباراة، قبل 
اأن تتقدم بفارق هدف واحد يف ال�صوط الثالث، و بعد 
اأن انتهى  اإىل  ذلك  تناوب الفريقان على الت�صجيل 
ال��وق��ت االأ���ص��ل��ي ل��ل��م��ب��اراة ب��ال��ت��ع��ادل وك���اد املنتخب 
االأ�صرتايل يحدث املفاجاأة لوال جناح اجلبل االأ�صود 
يف اإح��راز اأه��داف جميع رميات اجل��زاء بينما اأخفق 
لتذهب  والثالثة  الثانية  الرميتني  االأ�صرتاليون يف 

وُيحرم  االأ����ص���ود  اجل��ب��ل  اإىل  ال��ربون��زي��ة  امل��ي��دال��ي��ة 
الكنغر االأ�صرتايل من ميداليته العاملية الثانية بعد 
اأن فوزه بربونزيته االأوىل يف كاأ�س العامل 1993. 

االأ�صود:  اجلبل  م��درب  م�صاعد  لومبار  فيدو  وق��ال 
الفريق  الأن  ال�صعوبة  يف  غ��اي��ة  ال��ل��ق��اء  ه���ذا  “كان 
االأ���ص��رتايل ق��وي وك��ان ن�صيطاً ط��وال امل��ب��اراة، وكان 
علينا اأن نحرز هدفاً خلو�س رميات اجلزاء وهو ما 
اأ�صرتاليا على  رائ��ع��اً، والب��د من تهنئة  حتقق وك��ان 

مباراتها القوية ومدربها الكبري.« 
 وق����ال ال��الع��ب اأن��ت��ون��ي��و ب��ي��رتوف��ي��ت�����س م��ن اجلبل 
االأ�صود  والذي اأهدى فريقه هدفني: “كانت مباراة 

كنا  االأ����ص���رتايل مم���ت���از،   وال��ف��ري��ق  �صعبة 
امل��واج��ه��ة ول��ك��ن يف النهاية  ن��ع��اين خ���الل 
كان  ب��ال��ل��ق��اء،  ل��ل��ف��وز  ت�صميمنا  اأظ��ه��رن��ا 
���ص��د رميات  رائ�����ع يف  م��رم��ان��ا  ح���ار����س 
امليدالية  نح�صد  اأن  وجميل  اجل����زاء، 
الفوز  ال�صهل  من  لي�س  اإذ  الربونزية، 

مبيدالية. 
بدوره اأعرب املدرب االأ�صرتايل الفي�س 
ف��ات��وف��ي��ت�����س ع���ن اإح���ب���اط���ه م���ن هذه 
م�صاركتي  ه��ي  ه��ذه  ق��ائ��اًل:  النتيجة 
كمدرب  الدولية  املناف�صات  يف  الثانية 
وكذلك  االأ�����ص����رتايل،  للمنتخب  اأول 
امل���ب���اراة ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي ف��ط��رت ف����وؤادي 
والتي ت�صبه مباراتنا مع كرواتيا يف ربع 
نهائي بطولة العامل، ولكن يجب اأن اأقول 
وبالطريقة  الالعبني  بهوؤالء  فخور  اأنني 
كثرياً  يفوقهم  فريق  اأم���ام  بها  لعبوا  التي 
م��ن ح��ي��ث اخل����ربة، ون��ح��ن مل ن��اأت��ي اإىل هنا 
للم�صاركة فقط، وي�صعدنا اأن نكون اأف�صل فريق غري 
اأظهرت هذه النتيجة  اأوروب��ي يف هذا احل��دث، وقد 
قدرتنا على مقارعة اجلميع يف امل�صتقبل القريب.«  
 “ االأ���ص��رتايل:  الفريق  قائد  كامبل  ريت�صارد  وق��ال 
االأ�صبوع،  لنا خالل هذا  االأف�صل  املباراة  كانت هذه 
ل���ذل���ك ك���ان���ت خ�����ص��ارت��ن��ا ب���ه���ذه ال��ط��ري��ق��ة خميبة 
لالآمال، و�صعنا اخلطط لنكون مناف�صني اأقوياء يف 

هذا احلدث واأعتقد اأننا حققنا ذلك.«  
بلقاء  للحدث  االأخ���ري  ال��ي��وم  مناف�صات  واختتمت 
الدوري  �صوبر  نهائي  بلقب  الفائز  لتحديد  القمة 

املناف�صني  قطبيه  وك��ان   2014 امل��اء  لكرة  العاملي 
فرق  اأق��وى  من  اثنتني  واملجر،  �صربيا  التقليديني 
اللقاء  العامل، حيث دخلت �صربيا هذا  امل��اء يف  كرة 
يقدم  اأن  م��ت��وق��ع��اً  ك���ان  بينما  ل��ق��ب��ه��ا،  ع��ن  ل��ل��دف��اع 
امل��ج��ري��ون، اأب��ط��ال ال��ع��امل احل��ال��ي��ني م��ب��اراة قوية 
اأظهرت  املواجهة  جمريات  اأن  اإال  �صر�صة،  ومناف�صة 
البداية،  منذ  امل��ب��اراة  اأج����واء  على  �صربية  هيمنة 
ُتوج  فريق  اأم���ام  �صيء  فعل  امل��ج��ري��ون  ي�صتطع  ومل 
ب��ه هذه  التفريط  ي��ن��وي  وال  ك��ث��رياً،  احل���دث  بلقب 
عاملياً  ال�صربي عر�صاً  الفريق  قدم  وبالفعل  الليلة، 
اأمتع عدداً كبرياً من م�صجعيه على املدرجات  الفتاً 
 ،6-10 امل��ج��ري  غرميه  على  �صريح  بفوز  وت��وج��ه 
لُيتوج بامليدالية الذهبية.   واأبدى املدرب ال�صربي 
ديان �صافيت�س �صعادته بهذا االإجناز قائاًل: “اأعتقد 
اأننا فزنا الأننا لعبنا ب�صكل ممتاز يف الدفاع، ولكنني 
ال�صوط  يف  اأه����داف   3 اأ�صعنا  الأن��ن��ا  قلياًل  حمبط 
اأن يكون ه��ذا الفوز فاحتة خري هذه  اآم��ل  االأخ���ري، 

املرة، ولي�س كما ح�صل لنا العام املا�صي عندما فزنا 
بالدوري العاملي، بينما ح�صلنا على املركز ال�صابع يف 
بطولة العامل، ونتطلع للتويج مبيداليات البطولة 

االأوربية.«
بدوره قال تيبور بينيديك مدرب املجر الذي عانى 
احلدث:  ه��ذا  يف  متتالية  اأم���ل  خيبات  م��ن  فريقه 
االأكر  هو  ال�صربي  الفريق   اأن  اأق��ول  دائماً  “كنت 
ال��ث��اين، مل  ال�صوط  منذ  وا���ص��ح��اً  ب��دا  لياقة، وه��ذا 
بعد  على  القوية  رمياتهم  �صيء حيال  فعل  ن�صتطع 
باملباراة يف �صوط  ف��ازوا  ال��ه��دف، فهم  اأم��ت��ار من   5
مبا  نركز  ومل   2 مقابل  اأه���داف   7 و�صجلوا  واح��د 
فيه الكفاية.  كما فاز اثنني من الالعبني ال�صرب 
جويكو  ح�صل  حيث  احل���دث،  ج��وائ��ز  م��ن  باثنتني 
يف  م��رم��ى  ح��ار���س  اأف�����ص��ل  ج��ائ��زة  على  بيتلوفيت�س 
بجائزة  فيليبوفيت�س  فيليب  ف��از  بينما  البطولة، 
دانيال فارغا بجائزة  املجري  البطولة، وفاز  هداف 

اأف�صل العب يف احلدث. 

بدعم جمل�س اأبوظبي الريا�سي وهيئة ابوظبي لل�سياحة والثقافة

انطـــالق دوري اأبطــــال اأنــديــــة اآ�صيــــا لل�صطرنــــج يف العـــــني

ذهبيــــة جلــــودو االمــــارات يف بطـــولــــة اجلائــــزة الكبــــرى يف املجـــــــر 

للمرة الثامنة 

�صربيا ترتبع على قمة الدوري العاملي لكرة املاء للرجال يف دبي

امل�����ص��ارع��ة واجلودو  احت���اد  رئي�س  ال��درع��ي  ثعلوب  ب��ن  ���ص��ع��ادة حممد  اأك���د 
والكيك بوك�صينج اأن اأوملبياد ال�صباط الرم�صاين بات كرنفاال للعبات كافة 
و�صاهم يف اإنت�صار الكثري من الريا�صات و�صاهم يف تعريف ال�صارع الريا�صي 
يف  تواجدها  خ��الل  من  وا�صعة  �صهرة  اإكت�صبت  التي  ال��واع��دة  بالريا�صات 
رعاية  امل�صلحة حتت  القوات  نادي �صباط  ينظمها  التي  ال�صنوية  البطولة 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س  اآل نهيان  زاي��د  ال�صيخ من�صور بن  �صمو 
�صوؤون الرئا�صة. وبهذه املنا�صبة رفع رئي�س اإحتاد امل�صارعة واجلودو والكيك 
اإىل مقام �صاحب ال�صمو ال�صيخ  اآيات التهاين والتربيكات  اأ�صمى  بوك�صينج 
ال�صمو  واأخيه �صاحب  اهلل  الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل واإخوانهما اأ�صحاب ال�صمو حكام االإمارات مبنا�صبة قرب 
حلول �صهر رم�صان املبارك ..داعيا املوىل عز وجل اأن يعيد املنا�صبة العظيمة 

على دولة و�صعب االإمارات وهي يف اأعلى مكان بف�صل قيادتها الر�صيدة.
كما توجه بالتهنئة اإىل الفريق اأول �صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
الكرمية  باملنا�صبة  امل�صلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  ويل عهد 
..مثمنا دعم �صموه الدائم للريا�صة والريا�صيني والذي �صاهم يف حتقيق 
م��ن��ج��زات ك���ربى و���ص��ع��ت االإم�����ارات ع��ل��ى من�صات ال��ت��ت��وي��ج يف ال��ك��ث��ري من 
املنا�صبات. وثمن عطاء �صمو ال�صيخ هزاع بن زايد اآل نهيان م�صت�صار االأمن 
الوطني نائب رئي�س املجل�س التنفيذي الرئي�س الفخري الحتاد كرة القدم 
بفكر  م�صيدا   .. االإم���ارات  ريا�صة  م�صرية  يف  بي�صاء  �صفحة  ميثل  وال��ذي 
�صموه وتوجيهاته التي كان لها اأكرب االأثر يف الطفرة التي ت�صهدها ال�صاحة 

الريا�صية على خمتلف ال�صعد.
.كما اأ�صاد باجلهود املخل�صة التي يبذلها جمل�س اأبوظبي الريا�صي برئا�صة 
�صمو ال�صيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ص�صة زايد بن 

اأ�صهم بدور كبري يف  اآل نهيان لالأعمال اخلريية واالإن�صانية الذي  �صلطان 
اإبراز االألعاب الريا�صية ب�صكل عام والفردية على وجه اخل�صو�س.

�صعادته  ع��ن  بوك�صينج  والكيك  واجل���ودو  امل�صارعة  اإحت���اد  رئي�س  واأع���رب 
عام  بعد  عاما  الرم�صاين  ال�صباط  اأوملبياد  الذي يحققه  الالفت  بالنجاح 
دول��ي��ا جت��اوز حدود  باتت حدثا  ال��ك��ربى  الرم�صانية  ال���دورة  اأن  ..م��وؤك��دا 
يف  العامل  دول  كل  من  لالأبطال  مف�صلة  وجهة  البطولة  لت�صبح  املحلية 
انطالقة  قبل  والتجهيز  لالإعداد  مثالية  وحمطة  الريا�صات  من  الكثري 
اأن  واأك���د  الريا�صيني.  ل��دى  ومكانتها  قيمتها  يعك�س  م��ا  الر�صمي  املو�صم 
بن  من�صور  ال�صيخ  ل�صمو  ممتنة  والدولية  والعربية  االإماراتية  الريا�صة 
ل�صنوات  توا�صلت جناحاته  ال��ذي  الكبري  نهيان على هذا احل��دث  اآل  زاي��د 
البطولة من قبل  �صارك يف هذه  بها كل من  و�صاهم يف نقلة حقيقية يقر 
تت�صع  كنافذة  دوره���ا  توا�صل  واأن  ال��ك��ربى  ل��ل��دورة  النجاح  ك��ل  متمنيا   ..

بامل�صتويات لكل  ال�صريفة وت�صاهم يف االرتقاء  واملناف�صة  لالإبداع واالإجن��از 
امل�صاركني. وحيا حممد بن ثعلوب جهود القائمني على احلدث الرم�صاين 
باقي  ومعه  الكعبي  ه��الل  حممد  متقاعد  ال��رك��ن  الفريق  بقيادة  الكبري 
اأع�صاء اللجنة املنظمة ..موؤكدا اأنهم يف كل عام لديهم اجلديد الذي يبهر 
امل�صاركة  اللعبات  اأو من حيث  التنظيم  �صواء من حيث  الريا�صية  ال�صاحة 
..وت��وق��ع امل��زي��د م��ن ال��ن��ج��اح يف الن�صخة اجل��دي��دة واأن ت��وا���ص��ل دوره���ا يف 
اإثراء ال�صاحة الريا�صية واالجتماعية. واأكد اأن و�صول الدورة الرم�صانية 
الكربى اإىل الن�صخة ال� 18 يعك�س حجم العمل الذي قدمه القائمون عليها 
ي�صتعد  خاللها  فمن  القوية  املو�صم  بوابة  لت�صبح  املا�صية  ال�صنوات  طوال 
االأبطال يف اأكر من لعبة للمناف�صات الر�صمية كما يتناف�صون مع اأقرانهم 
من دول اأخرى ما يك�صبهم خربات جديدة ويرتقي مب�صتوياتهم اإىل اأعلى 

الدرجات.

حممد بن ثعلوب : اأوملبياد ال�صباط الرم�صاين وجهة مف�صلة لالأبطال من كل دول العامل 
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بن  مكتوم  ال�صيخ  لبطولة  املنظمة  اللجنة  اأكملت 
القدم  لكرة  الرابعة  الرم�صانية  مكتوم  اآل  را�صد 
الثاين  يف  البطولة  انطالقة  ا�صتعدادات   2014
من �صهر رم�صان املبارك . وت�صتمر البطولة التي 
ت��ق��ام يف ا���ص��ت��اد ن���ادي �صرطة دب��ي..ح��ت��ى ي��وم 20 
فريقا.   16 ح��وايل  مب�صاركة  ال��ك��رمي  ال�صهر  م��ن 
اللجنة  رئي�س  امل���ري  �صعيد  حممد  ال��ل��واء  واأع��ل��ن 
العامة  االإدارة  م��دي��ر  ل��ل��ب��ط��ول��ة  ال��ع��ل��ي��ا  امل��ن��ظ��م��ة 
خل��دم��ة امل��ج��ت��م��ع يف ���ص��رط��ة دب����ي خ����الل موؤمتر 
برعاية  حتظى  ال��ت��ي  البطولة  تفا�صيل  �صحفي 
اآل  را�صد  بن  مكتوم  بن  حممد  ال�صيخ  من  كرمية 
ح�صره  ال���ذي  ال�صحفي  امل��وؤمت��ر  ت�صمن  م��ك��ت��وم. 
املقدم علي حمد مع�صد البدواوي مدير البطولة 
العامة  العالقات  رئي�س جلنة  اأك��رم  �صامل  والرائد 
ماآثر  حتكي  اأن�صودة  �صم  وثائقيا  واملالعب..فيلما 
املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�صيخ مكتوم بن را�صد اآل 
مكتوم من كلمات ال�صاعر من�صور املن�صوري واإن�صاد 
حممد ذكي. ورفع اللواء املري اأ�صمى اآيات التهاين 
بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اإىل  والتربيكات 

اإىل  و  ال��دول��ة حفظه اهلل  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
دبي رعاه اهلل واإىل اأ�صحاب ال�صمو ال�صيوخ اأع�صاء 
املجل�س االأعلى حكام االإمارات واإىل اأ�صحاب ال�صمو 
اأولياء العهود و�صعب االإمارات الكرمي بقدوم �صهر 
رم�صان املبارك..داعيا اهلل العلي القدير اأن يعيده 
على االأمتني العربية واالإ�صالمية باخلري واليمن 
البطولة  ب��اإق��ام��ة  �صعادته  ع��ن  واأع���رب  وال��ربك��ات. 
ال�صيخ  باإذن اهلل تعاىل  املغفور له  اإ�صم  التي حتمل 
ثراه  اآل مكتوم رحمه اهلل وطيب  را�صد  بن  مكتوم 
والداين  للقا�صي  البي�صاء  اأي��ادي��ه  امتدت  وال��ذي 
والدعم  بالرعاية  واأ�صاد  اجلميع.  مبكارمه  و�صمل 
الكبريين اللذين حتظى بهما البطولة من ال�صيخ 
اإىل  اآل مكتوم..م�صريا  حممد بن مكتوم بن را�صد 
اأن البطولة ت�صهد جناحات متالحقة من عام الآخر 
والعرب  املحليني  الالعبني  اأ�صهر  قبلة  باتت  حتى 
ال�صكر  املنظمة  اللجنة  رئي�س  ووج���ه  واالأج���ان���ب. 
مكتوم  اآل  مكتوم  بن  حممد  ال�صيخ  اإىل  والتقدير 

اإحياء  اإقامتها �صنويا  راعي البطولة حلر�صه على 
مكتوم  ال�صيخ  تعاىل  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  لذكرى 
اإىل �صعادة  بال�صكر  اآل مكتوم. كما توجه  بن را�صد 
العام  ال��ق��ائ��د  امل��زي��ن��ة  ال��ل��واء خ��ب��ري خمي�س م��ط��ر 
املجتمع  خلدمة  العامة  االإدارة  واإىل  دبي  ل�صرطة 
النجاح  متطلبات  ك��ل  قدمت  التي  دب��ي  �صرطة  يف 
ال�صباط يف  ن��ادي  ا�صتاد  ي�صتي�صفه  ال��ذي  للحدث 
وهي  ال��راع��ي��ة  ال�صركات  اإىل  ال�صكر  ووج���ه   . دب��ي 
دبي  االإم���ارات  وبنك  دب��ي  ل�صرطة  العامة  القيادة 
امل��ع��ل��وم��ات رعاة  ال��وط��ن��ي وال����رواد الأن��ظ��م��ة تقنية 
و  االإم����ارات  االأم��ريك��ي��ة يف  اجلامعة  واإىل  ذهبيون 
برنامج ال�صيخ خليفة لتمكني الطالب اأقدر وليدر 
�صبورت وجمموعة بوخاطر رعاة ف�صيون واأرامك�س 
واأودي  ج���ال���ريي  اأن�������ص���ار  ب��ج��ان��ب  ب����رون����زي  راع 
واملطارات.  ال��ع��ام��ة  للمباين  الدن  ب��ن  وجم��م��وع��ة 
م��ن ج��ان��ب��ه ا���ص��ت��ع��ر���س امل��ق��دم ع��ل��ي ح��م��د مع�صد 
حماية  وهي   16 ال�  الفرق  اأ�صماء  البطولة  مدير 
املن�صاآت وال�صواحل والن�صر و�صرطة العا�صمة ودبي 
كهرباء  وهيئة  ال�صودانية  واملدفجبة  وبري�صيايز 

واأقدر  للجامعات  الريا�صي  واالحت���اد  دب��ي  وم��ي��اه 
وجوهرة  الطالب  لتمكني  خليفة  ال�صيخ  برنامج 
دب����ي وت����اري����خ االف����ارق����ة وف����وج����رو م���ي���دل اي�صت 
واجلامعة  �صي  اف  وناي�س  وال�صدى  واال�صتقالل 
االأم��ريك��ي��ة يف االإم�����ارات. وت��وق��ع م��دي��ر البطولة 
زي����ادة اجل���وائ���ز ع��م��ا ه��و ع��ل��ي��ه يف ال��الئ��ح��ة حيث 
الذهبية  وامليداليات  البطولة  ك��اأ���س  البطل  ينال 
واجلائزة املالية البالغة 200 األف درهم فيما ينال 
األف   100 و  الف�صية  امليداليات  الو�صيف  الفريق 
الثالث على  املركز  الفريق �صاحب  درهم ويح�صل 
امليداليات الربونزية ومبلغ 50 األف درهم بجانب 
وكاأ�س  البطولة  لهداف  دره��م  اآالف  وثالثة  كاأ�س 
وهذا  الع��ب  الأح�صن  دره���م  اآالف  وث��الث��ة  مماثلة 
واأهمية  مكانة  م��ن  البطولة  متثله  م��ا  اإىل  ي��ع��ود 
والتي تخلد ذكرى عزيزة علينا جميعا وحتمل ا�صم 
املغفور له ال�صيخ مكتوم بن را�صد اآل مكتوم رحمه 
بنك  ممثل  الهادي  حممد  اأ�صار  ناحيته  من   . اهلل 
الراعية  ال�صركات  كلمة  يف  الوطني  دبي  االإم���ارات 
اإىل ال�صراكة اال�صرتاتيجية مع �صرطة دبي والتي 

امتدت الأكر من 18 عاما حيث اأكد حر�س البنك 
على دعم خمتلف املنا�صبات الوطنية واالجتماعية 
رعاية  ل��ه  �صبق  البنك  ب���اأن  منوها   .. والريا�صية 
كربيات االأحداث الريا�صية ويف مقدمتها كاأ�س دبي 
العاملي .. متمنيا للبطولة النجاح وللفرق امل�صاركة 
التوفيق وللجمهور اال�صتمتاع بعرو�س طيبة . من 
لتمكني  خليفة  ال�صيخ  ب��رن��ام��ج  ممثل  اأك���د  جهته 
الطالب اأقدر حر�س الربنامج على امل�صاركة يف هذه 
واأهدافه  للربنامج  للرتويج  الريا�صية  التظاهرة 
اإج���راء  ال�صحفي  امل��وؤمت��ر  خ���الل  . ومت  ال�����ص��ام��ي��ة 
يق�س  اأن  املقرر  من  حيث  البطولة  قرعة  مرا�صم 
اإال الربع م�صاء فريقا  �صريط االفتتاح يف العا�صرة 
مباراة  وتعقبها  اأق��در  وبرنامج  دبي  ومياه  كهرباء 
فريقي اال�صتقالل وتاريخ االأفارقة �صمن مباريات 
املجموعة االأوىل. وعقدت اللجنة الفنية للبطولة 
يف  امل�����ص��ارك��ة  ال��ف��رق  ممثلي  م��ع  تنويريا  اجتماعا 
ال��ب��ط��ول��ة ع��ق��ب امل���وؤمت���ر ال�����ص��ح��ف��ي م��ب��ا���ص��رة ومت 
وفقا  اأربع جمموعات  امل�صاركة..اإىل  الفرق  تق�صيم 
البطولة على  ج��دول مباريات  توزيع  للقرعة ومت 

فريق  كل  قم�صان  األ��وان  وحتديد  الفرق  مندوبي 
بينها  فيما  الفرق  وتلعب   . واالحتياطي  االأ�صا�صي 
30 دقيقة على  املباراة  واح��د زمن  دور  دوري من 
املركزين  اأ�صحاب  الدور  نهاية  �صوطني ويتاأهل يف 
االأول والثاين من كل جمموعة حيث يتم ترتيبهم 
اأو  فريقان  ت�صاوى  حالة  ويف  النقاط  لعدد  وفقا 
اإىل قاعدة  ي��ت��م االح��ت��ك��ام  ال��ن��ق��اط  اأك����ر يف ع���دد 
اأك��رب ع��دد م��ن االأه����داف ويف  الفريق ال��ذي �صجل 
ف��ارق االه��داف ما  الت�صاوي يتم اللجوء اىل  حالة 
له وما عليه ثم نتيجة مباراة الفريقني املت�صاويني 
واأخريا االحتكام اإىل القرعة . ويف حالة التعادل يف 
الوقت االأ�صلي يف املباراة النهائية يلعب الفريقان 
وقتا اإ�صافيا من 20 دقيقة على �صوطني مدة كل 
منهما مباراة 10 دقائق ويف حالة ا�صتمرار التعادل 
يتم االحتكام اىل الركالت الرتجيحية من نقطة 
امل��ب��اري��ات بنظام  ال��ت��ايل تلعب  ال���دور  اجل���زاء. ويف 
التعادل  م��رة واح���دة ويف حالة  م��ن  املغلوب  خ��روج 
يلعب الفريقان وقتا اإ�صافيا واإذا تعادال جمددا يتم 

اللجوء اإىل الركالت الرتجيحية .

•• ر�صالة ايطاليا:وليد اجلابري

هيمن زورق فزاع 3 بقيادة الثنائي العاملي عارف �صيف الزفني ونادر 
بن هندي على �صدارة الرتتيب العام لبطولتي اعمار الأف�صل زمن 
و�صوق دبي احلرة لل�صرعة عقب النتائج التي انتهت عليها مناف�صات 
اجلولة  ك���ات-  –اك�س  ال�صريعة  ل��ل��زوارق  ال��ك��ربى  اأوروب����ا  ج��ائ��زة 
الرابعة من بطولة العامل )�صكاي دايف دبي( 2014 والتي اأ�صدل 

ال�صتار على اأحداثها يوم اأم�س يف بحرة ماجيوري االيطالية.
وتوج زورق فزاع 3 اأول من اأم�س باأول األقاب مناف�صات جائزة اأوروبا 
الكربى للزوارق ال�صريعة-اك�س كات- اجلولة الرابعة من بطولة 
العامل 2014  حيث �صجل اأف�صل توقيت يف املحاوالت حمرزا زمنا 
ايطاليا  زورق  الثاين  املركز  احتل  بينما  دقيقة   2.32.45 ق��دره 
كون�صول بروكريز 22 وجاء زورق االإمارات دبي 7 يف املركز الثالث 
معو�س  وزورق  الرابع  املركز  يف   10 ري�صينيغ  فيندي  زورق  وحل 

50 املركز اخلام�س. 
ومكنت النتيجة زورق فزاع من موا�صلة ال�صدارة منفردا م�صيفا 
جعلته  نقطة   1500 لي�صبح  ر�صيده  اإىل  ج��دي��دة  نقطة   400
امل��ر���ص��ح االأب�����رز ل��ل��ف��وز ب��ال��ل��ق��ب خ��ا���ص��ة وان���ه ق��ط��ع ن�صف م�صوار 
البطولة بنجاح تام وبفارق كبري عن اقرب مطارديه على �صدارة 

الرتتيب العام لبطولة اعمار الأف�صل زمن

�سوق دبي احلرة 
ورغم تعر�صه لعطل مفاجئ اأبعده عن ا�صتكمال م�صواره واخلروج 
زورق  اأن  اإال  لل�صرعة  احل��رة  دبي  �صوق  ل�صباق  االأوىل  املراحل  من 
بن هندي  ون��ادر  الزفني  �صيف  ع��ارف  العاملي  الثنائي  بقيادة  ف��زاع 
حافظ على وقعه يف قمة الرتتيب العام لبطولة �صوق دبي احلرة 
وبفارق مريح عن اقرب مناف�صيه زورق دبي 7 بقيادة الثنائي �صامل 

العديدي واالأمريكي جي براي�س
اأربعة نقاط من ال�صباق الذي  3 على جمموع  وح�صل زورق فزاع 
 32 اإىل  ال�����ص��دارة  اأم�����س لريتفع بر�صيده يف  ي��وم  اأح��داث��ه  ج��رت 

8 نقاط عن اق��رب مناف�صيه زورق  اأرب��ع ج��والت بفارق  نقطة من 
دبي 7 الذي يحتل املركز الثاين يف الرتتيب العام

اجناز قطري
الن�صر  ن�صر  حممد  العاملي  الثنائي  بقيادة   94 قطر  زورق  ون��ال 
وعبد الرحمن الن�صر لقب �صباق �صوق دبي احلرة لل�صرعة �صمن 
كات-  –اك�س  ال�صريعة  ل��ل��زوارق  الكربى  اأوروب���ا  جائزة  مناف�صات 

اجلولة الرابعة من بطولة العامل )�صكاي دايف دبي( 2014 
زورق  مناف�صه  على  النهائية  املواجهة  يف   94 قطر  زورق  وتفوق 
دبي 7 بعدما جناح وباقتدار يف ك�صب جميع مواجهاته يف املراحل 
 10 فيندي  زورق  بينهم  وم��ن  مناف�صيه  اأم���ام  والنهائية  االأوىل 
�صاحب املركز الثالث يف الرتتيب العام لل�صباق املثري الذي يعتمد 

على املواجهة املبا�صرة بني زورق واآخر

الزاهد وبن خربا�س يتوجان
وع��ق��ب ن��ه��اي��ة �صباقي ال��ي��وم ال��ث��اين م��ن ف��ع��ال��ي��ات ج��ائ��زة اأوروب����ا 
الكربى للزوارق ال�صريعة –اك�س كات- اجلولة الرابعة من بطولة 
ال��زاه��د نائب  ك��ال م��ن الدكتور خالد حممد  ق��ام   2014 ال��ع��امل 
رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�ص�صة العاملية للزوارق ال�صريعة –دبليو بي 
اإدارة نادي دبي  اإيه- وعي�صي خلفان بن خربا�س ع�صو جمل�س  بي 
الدويل للريا�صات البحرية يرافقهما كانيو دي ميال عمدة مدينة 
�صرتي�صا والدكتور رافئيللي كيويل رئي�س االحتاد الدويل للزوارق 
ال�صريعة –يو اأي اأم- بتتويج اأبطال �صباق اعمار الأف�صل زمن حيث 
نال زورق فزاع 3 املركز االأول ونال زورق كون�صول بروكريز املركز 
اأبطال  تتويج  الثالث ومت  املركز  7 على  دبي  زورق  الثاين وح�صل 
املركز   94 قطر  زورق  ن��ال  حيث  ل�صرعة  احل��رة  دب��ي  �صوق  �صباق 
فيندي  زورق  ون��ال  الثاين  املركز  7 على  دبي  زورق  االأول وح�صل 

10 املركز الثالث

عمدة يكرم املوؤ�س�سة العاملية وي�سيد بالدعم الكبري
اإدارة  جمل�س  بتكرمي  �صرتي�صا  مدينة  عمدة  ميال  دي  كانيو  ق��ام 

تقدير  اإي���ه-  ب��ي  ب��ي  –دبليو  ال�صريعة  ل��ل��زوارق  العاملية  املوؤ�ص�صة 
ملواقفه ال�صلبة ودعم اإقامة احلدث الكبري يف املدينة االأمر الذي 
الطيف  األ���وان  كل  �صم  �صاخب  مهرجان  اإىل  املدينة  ليايل  اأح��ال 

خا�صة يف م�صاركة الكثري من البلدان حول العامل
وقال عمدة �صرتي�صا مهما حتدثت فلن اأويف املوؤ�ص�صة العاملية ومن 
ايطاليا  وك��ل  املدينة  �صعب  ا���ص��ع��دوا  فقد  مت��ام  حقه  خلفها  يقف 
اإىل �صابق عهدها عام كانت  باإعادة البحرية اخلالبة )ماجيوري( 
ال��زوارق ال�صريعة قبل اأكر من قرن  اأول مكان يقام فيه �صباقات 

واأكر مرحبا باإقامة احدي اجلوالت �صنويا يف �صيافة املدينة.
وقدم دي كانيو خالل االحتفال دروعا تذكارية �صلمها اإىل الدكتور 
العاملية  املوؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  ال��زاه��د  حممد  خالد 
خربا�س  بن  خلفان  وعي�صي  اإي��ه-  بيبي  –دبليو  ال�صريعة  للزوارق 
ع�صو  دب��ي  عهد  ويل  �صمو  مبكتب  البحرية  ال�صئون  اإدارة  مدير 

جمل�س اإدارة نادي دبي الدويل للريا�صات البحرية.
                                                                                                                                                      

         
حارب: مل�سات وطنية وراء جناح مونديال اك�س كات

االإم����ارات  احت���اد  اإدارة  رئ��ي�����س جمل�س  ح���ارب  �صعيد حم��م��د  وج���ه 
للريا�صات البحرية رئي�س جمل�س اإدارة نادي دبي الدويل للريا�صات 
بن  ال�صيخ حمدان بن حممد  �صمو  اإىل  ال�صكر اجلزيل   ، البحرية 
على  الريا�صي  دبي  جمل�س  رئي�س  دبي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�صد 
الدعم املتوا�صل واالهتمام الكبري الذي يوليه للريا�صات البحرية 

الذي تخطي حدود املحلية ليبلغ مداها اإىل العاملية
وهناأ حارب جمل�س اإدارة املوؤ�ص�صة العاملية للزوارق ال�صريعة –دبليو 
اأيه- بقيادة �صيف بن مرخان الكتبي رئي�س جمل�س االإدارة  بي بي 
)�صكاي  العامل  بطولة  حدث  حققه  ال��ذي  الكبري  العاملي  بالنجاح 
الدويل  واالن��ت�����ص��ار  ك���ات-  –اك�س  ال�صريعة  ل��ل��زوارق  دب���ي(  داي���ف 
اأهم  ال��ي��وم  ب��ات��ت  االأخ�����رية ح��ي��ث  ال�����ص��ن��وات  ال��وا���ص��ع للبطولة يف 
بف�صل  اأم-  اأي  –يو  ال�صريعة  ل��ل��زوارق  ال��دويل  االحت��اد  م�صابقات 

الكفاءات الوطنية التي و�صعت ب�صمتها على هدا العمل الرائع
واأكد رئي�س جمل�س اإدارة نادي دبي الدويل للريا�صات البحرية اأن 

تعد منوذجا  العاملية  واملوؤ�ص�صة  النادي  اإدارة  القائمة بني  ال�صراكة 
امل�صلحة  لتحقيق  امل�����ص��رتك  وال��ع��م��ل  ال��ت��ع��اون  حيث  م��ن  يحتذي 
اخلتام  ج��ول��ة  لتنظيم  االآن  م��ن  ال��ن��ادي  ا�صتعداد  م��وؤك��دا  ال��ع��ام��ة 
منت�صف  ال�صياحي  امليناء  يف  النادي  مقر  يف  العام  نهاية  املرتقبة 

�صهر دي�صمرب املقبل.
اأوروب�����ا الكربى  ال���ذي ���ص��ادف مناف�صات ج��ائ��زة  ب��ال��ن��ج��اح  واأ����ص���اد 
والدي  العاملية  البطولة  م��ن  الرابعة  اجل��ول��ة  ال�صريعة  ل��ل��زوارق 
بلغ مداها مع احل�صور اجلماهريي املتزايد واالهتمام االإعالمي 
ان�صمام  بقرار  م�صيدا  وال���دويل  العاملي  االإع���الم  قبل  من  الكبري 
العديد من املدن ومنها نابويل ثالث اكرب املدن االيطالية والتي 
بالربتغال  كا�صكاي�س  واأي�صا  الثالثة  اجلولة  مناف�صات  ا�صت�صافت 
املقبلة وج��زر هاينيغ  االأوىل يف اجلولة  التي تنظم احل��دث للمرة 

ال�صينية التي ت�صت�صيف احلدث اأي�صا للمرة االأوىل.
ال��ب��ح��ار يف  اأم����راء  ال��ت��ي ظ��ل يحققها  ال��ب��اه��رة  بالنتائج  اأ���ص��اد  كما 
زورق  ت�صدر  يف  وا���ص��ح  ب�صكل  ترجمت  وال��ت��ي  املختلفة  اجل���والت 
فزاع 3 بقيادة الثنائي العاملي عارف �صيف الزفني ونادر بن هندي 
جلميع مناف�صات البطولة العاملية االأمر الذي يعك�س مدي اهتمام 
م�صئولينا بتطوير ريا�صة الزوارق ال�صريعة والتي ترتبط بالبحر 

الذي يحمل املوروث الأهل االإمارات.
واثني رئي�س احتاد االإمارات للريا�صات البحرية مب�صتوي م�صاركة 
املت�صدر   3 ف����زاع  زورق  ه��ي  زوارق  ث���الث  م��ن  االإم������ارات  اأب���ط���ال 
ال��ع��دي��دي وج��ي براي�س  ���ص��امل  وم��ط��ارده دائ��م��ا زورق دب��ي بقيادة 
املري  خليفة  را���ص��د  العاملي  الثنائي  بقيادة   11 دببي  روح  وزورق 
املقبلة  امل�����ص��ارك��ات  يف  للجميع  التوفيق  متمنيا  الهاملي  و���ص��امل 
املرتقبة وكذلك م�صاركة الفرق العربية ممثلة يف زورقي قطر 94 
بقيادة حممد الن�صر وعبدالرحمن الن�صر وزورق رهيب الكويتي 

17 بقيادة الثنائي عبداللطيف العماين وجا�صم الدخيل.

بن خربا�س:دور رائد للحدث يف الرتويج لدولتنا
اأ�صاد عي�صي خلفان بن خربا�س مدير اإدارة ال�صئون البحرية مبكتب 
�صمو ويل عهد دبي ع�صو جمل�س اإدارة نادي دبي الدويل للريا�صات 

�صمو  يقدمه  ال��ذي  واملتوا�صل  الكبري  بالدعم  اجل��دي��د  البحرية 
ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
انعك�س  الذي  االأمر  والريا�صيني  للريا�صة  الريا�صي  دبي  جمل�س 
ايجابيا على امل�صرية الريا�صية ب�صكل عام وحتول اإىل حميط اكرب 

لينتقل اإىل العاملية
اأوروبا الكربى للزوارق  وتابع عي�صي بن خربا�س مناف�صات جائزة 
التي  ال��ع��امل  بطولة  م��ن  الرابعة  اجل��ول��ة  ك��ات-  –اك�س  ال�صريعة 
دائ��م��ا على  اأم�����س حيث يحر�س  ي��وم  اأح��داث��ه��ا  ال�صتار على  اأ���ص��دل 
متابعة البطولة العاملية وال�صد من اأزر املت�صابقني يف اأمراء البحار 
اإن بطولة العامل )�صكاي دايف  اأبطال االإم��ارات وقال بن خربا�س 
عن  للرتويج  حقيقية  من�صة  ه��ي  ب��ل  بطولة  جم��رد  لي�صت  دب��ي( 
دولتنا احلبيبة واإمارة دبي حيث ت�صتقطب متابعة اإعالمية كبرية 
وح�صورا جماهرييا مذهال االأمر الذي يجعلها من اأهم االأحداث 
املتوا�صعة  خرباتي  واق��ع  من  دل��ك  ا�صتنبطت  وق��د  حاليا  العاملية 
الزوارق  ريا�صة  عامل  يف  العاملية  البطوالت  من  للعديد  وزياراتي 

ال�صريعة التي اع�صقها لدرجة كبرية.
واأ�صاف اأن تنقل البطولة العاملية بني دول وكربيات املدن يف اأوروبا 
ال��ذي ح�صلت عليه  وال�صيت  ال�صهر  دليل على مدي  لهو  والعامل 

موؤخرا االأمر الذي يجعلها تزداد ملعانا عام بعد عام.

الظاهري ي�سكر الفيكتوري 
الفيكتوري  موؤ�ص�صة  املت�صابق يف  الظاهري  بن عمري  �صلطان  وجه 
تيم  الفيكتوري  موؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�س  اإىل  اجل��زي��ل  ال�صكر  تيم 
االإدارة  جمل�س  رئي�س  الكتبي  م��رخ��ان  ب��ن  �صيف  ���ص��ع��ادة  برئا�صة 
القوية  واملواقف  ادعم  التنفيذي على  املدير  الزفني  �صيف  وعارف 

من اجل م�صاركته مع فرق املوؤ�ص�صة املختلفة
كما وجه الظاهري ال�صكر اإىل عي�صي خلفان بن خربا�س مدير اإدارة 
الكبري  الدعم  على  دب��ي  عهد  ويل  �صمو  مبكتب  البحرية  ال�صئون 
وامل�صاندة امل�صتمرة له يف م�صريته الريا�صية والتي توجها بالعديد 
–اك�س  للزوارق  العامل  �صباقات بطولة  املتميزة يف  من االجن��ازات 

كات- مع زورقي �صكاي دايف دبي ودبي 

اكتمـــال ا�صتعــــدادات انطــــالق بطولـــة مكتـــوم بـــن را�صـــــد الرم�صانيـــــة 

�سجل اف�سل توقيت يف جائزة اوروبا )اك�س كات(

زورق )فــــــزاع 3( يهيمــــن علــــى �صــــدارة الـــزمــــــن وال�صـــــــرعـــــــــــة
الفريق القطري يحتفظ بلقب �سباق �سوق دبي احلرة لل�سرعة

 47 رق��م  اال�صيوية  البطولة  على  ال�صتار  ا���ص��دال  م��ع 
ل��ب��ن��اء االأج�����ص��ام ، وال��ت��ى ���ص��ه��دت م�����ص��ارك��ه 23 دولة 
اجل�صام  ب��ن��اء  ف��ى  وبطلة  بطال   166 مثلها  ا�صيوية 
 ، وال�صيدات  والنا�صئني  والكال�صيك  والبدنية  والقوة 
لتعطى يطوله �صريالنكا انذارا �صديد اللهجة الأبطال 
امل�صتوى الرائع الذى ظهر علية  ، بعد  اللعبه العاملني 
ابطال القارة ال�صفراء ، وكان ابطال العرب من الكويت 
عرب   . البطولة  حديث  وعمان  والبحرين  واالإم����ارات 
ال�صيخ عبد اهلل بن را�صد ال خليفة نائب رئي�س االحتاد 
البالغه  �صعادته  عن  اال�صيوى  االحت��اد  رئي�س  ال��دوىل 

بامل�صتوى الفنى الرائع الذى ظهر عليه ابطال القارة 
النا�صئني  او  الكبار  �صواء  دولها  خمتلف  من  ال�صفراء 
او اال�صتاذة او الكال�صيك ، وحتى ال�صيدات ، مما ي�صري 
اىل اأن االحتاد ي�صري فى الطريق ال�صحيح ، وان هناك 
دعم  ي�صتمر  و�صوف   ، اللعبه  تعي�صها  حقيقيه  نه�صة 
االحتاد اال�صيوى ملختلف دول القارة ال�صفراء ، ملوا�صلة 
�صعادة كبرية مبا حققه  �صعيد  وان��ه   ، االجن���ازات  تلك 
ابطال اخلليج فى هذه البطولة .   ما �صهدته البطولة 
من م�صتويات فنية رائعة وح�صن تنظيم دفع د. رفائيل 
ي�صفها  ب��اأن  للعبه   ال���دوىل  االحت���اد  رئي�س  �صانتوجنا 

باالأكرب واالأ�صخم فى تاريخ البطوالت اال�صيوية ، وانه 
، م�صيدا  قارية  اأكرب جتمع لالأبطال فى بطولة  �صهد 
ال خليفة رئي�س  را�صد  ال�صيخ عبد اهلل بن  به  مبا قام 
االحتاد اال�صيوى للعبه من دور هام من اأجل النهو�س 
بتلك اللعبه ، واأقامه قاعدة علمية لها �صاعد كثريا فى 
انت�صارها ، وان االحتاد الدوىل ي�صعر بدورة بالفخر كما 
�صهد بطولة قارية رفيعة امل�صتوى وت�صم ابطال عامليني 
االحتاد  لرئي�س  التنفيذى  امل�صاعد  فهيم  ع���ادل  د.   .
الدوىل للعبه عرب عن �صعادته البالغه للم�صتوى الفنى 
، ومناف�صاتهم  العرب  الرائع الذى ظهره عليه ابطال 

، وان��ه على يقني  واإي��ران  بقوة البطال كوريا واليابان 
�صوف  ال���ع���رب خ��ا���ص��ة  دول اخل��ل��ي��ج  اب���ط���ال  ان  م���ن 
تزين  �صوف  امليداليات  وان   ، االوىل  املراكز  يح�صدون 
هذه  الهتمام  كبريا  انعكا�صا  يعطى  وه��ذا   ، �صدورهم 
واأنها خطت بخطوات وا�صعة   ، الريا�صة  الدوىل بتلك 
بالدور  م�صيدا   . املا�صية  القليلة  ال�صنوات  فى  وكبرية 
الذى قامت به  اللجنة الفنية لالحتاد اال�صيوى للعبه 
وال��ت��ى ت�صم على ال��دو���ص��رى وط���ارق اأح��م��د ق��د بذلت 
جمهودا خارقا لتزليل كل العقبات ، ومن اأجل ان تخرج 
اأبهى واأجمل �صورها الفنية ، وان متاثل  البطولة فى 

البطوالت العاملية فى كل �صيء ، وهو ما ظهر جليا فى 
االدوار التمهيدية للبطولة . فيما ا�صار ال�صيخ عبد اهلل 
االم���ارات عن  نائب رئي�س االحت��اد  ال�صرقى   بن حمد 

واحده  فى  االم���ارات  ابطال  حققه  ملا  البالغه  �صعادته 
، والتى �صهدت مناف�صات �صاخنة  اأق��وى البطوالت  من 

و�صديدة ، وكانوا عند ح�صن الظن بهم .

عبد اهلل بن را�سد: ما حققه اأبطال اخلليج فى اآ�سيا اإجناز جديد ي�ساف للريا�سة العربية

�صانتوجنا وفهيم: بطولة بناء االأج�صام ك�صفت عن مواهب رائعة
ابطال اخلليج هزوا عر�س القارة ال�سفراء فى كولومبو..5 ميداليات للكويت و3 ميداليات لالمارات واثنتان للبحرين وواحدة لعمان

االأوملبية  للفرتة  الثاين  اجتماعها  خالل  االأوملبي  التخطيط  جلنة  ناق�صت 
الفنية  اللجنة  التنفيذي بجانب تقرير  املكتب  ..ق��رارات   2016- 2013
االأوملبية الذي ت�صمن برنامج االإعداد وامل�صاركة يف الدورات الريا�صية التي 
2014. عقد االجتماع يف مقر  ت�صارك فيها اللجنة االأوملبية الوطنية عام 
اللجنة االأوملبية الوطنية برئا�صة اللواء اأحمد نا�صر الري�صي.. فيما ح�صره 
االأع�صاء  من  وك��ل  التخطيط  جلنة  رئي�س  نائب  الهاجري  داوود  املهند�س 
را�صد املطوع وحممد ح�صن العبيديل واملهند�صة عزة �صليمان وعادل ال�صيد 
مقرر اللجنة. وت�صمل م�صاركات اللجنة عام 2014 دورة االألعاب االأوملبية 
لل�صباب التي ت�صت�صيفها مدينة ناجنينج ال�صينية خالل الفرتة من 16 اإىل 
اأن�صيون  يف   17 ال�  االآ�صيوية  االألعاب  ودورة  القادم  اأغ�صط�س  �صهر  28 من 
يف كوريا اجلنوبية خالل الفرتة من 19 من �صهر �صبتمرب اإىل الرابع من 
�صهر اأكتوبر املقبلني .. بجانب دورة االألعاب ال�صاطئية االآ�صيوية الرابعة التي 

تقام يف جزيرة بوكيت التايالندية خالل الفرتة من 14 اإىل 23 من �صهر 
نوفمرب املقبل. وتقدم املجتمعون بال�صكر والتقدير اإىل �صمو ال�صيخ اأحمد بن 
حممد بن را�صد اآل مكتوم رئي�س موؤ�ص�صة حممد بن را�صد اآل مكتوم رئي�س 
االأوملبية  واحلركة  والريا�صيني  الريا�صة  لدعمه  الوطنية  االأوملبية  اللجنة 
على  اإيجابي  ب�صكل  انعك�س  ملمو�صا  وتطورا  كبريا  تقدما  ت�صهد  التي  كافة 
املن�صودة  االأه���داف  حتقيق  نحو  امل�صي  اإىل  الريا�صات..م�صريين  خمتلف 
والغايات امل�صتقبلية يف تاأهيل جيل �صاعد ميتلك مقومات البطولة و ميثل 
تو�صيات  االجتماع  وت��ن��اول  والعاملية.  القارية  املحافل  خمتلف  يف  ال��دول��ة 
اال�صرتاتيجية  عمل  فريق  ومنها  االأومل��ب��ي  التخطيط  جلنة  يف  العمل  ف��رق 
خالل االجتماع االأول للفريق الذي عقد مطلع �صهر يناير املا�صي..بجانب 
 2016  2014 الوطنية  االأوملبية  اللجنة  ا�صرتاتيجية  ا�صتعرا�س مالمح 
من  وامل�صاعي  اجل��ه��ود  ت��رتج��م  م�صتقبلية  وتطلعات  واأه����داف  تقارير  م��ن 

املراحل  ملختلف  االأل��ع��اب  كافة  وم�صتوى  الوطنية  بالريا�صة  االرت��ق��اء  اأج��ل 
البيئي  التحليل  عمليات  تقرير  على  احل�صور  واط��ل��ع  العمرية.  والفئات 
للجنة االأوملبية الوطنية لعام 2014 الذي اأكد اأهمية اال�صتثمار يف املجال 
توفري  يف  الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  قبل  م��ن  الكبري  ال��دع��م  وا�صتغالل  الريا�صي 
جانب  اإىل  ال��ري��ا���ص��ي  للقطاع  ال��الزم��ة  واالح��ت��ي��اج��ات  االإم��ك��ان��ات  خمتلف 
دون  الريا�صية وحتول  امل�صرية  تعوق  اأن  املمكن  التي من  ال�صعوبات  تذليل 
بروح  االأوملبي  التخطيط  جلنة  اأع�صاء  اأ�صاد  كما  والتميز.  االإجن��از  حتقيق 
الفريق الواحد والفكر املتميز الذي يتمتع به فريق عمل اال�صرتاتيجية من 
االإ�صهام  �صاأنها  التي من  واملبادرات  االقرتاحات  العديد من  تقدميه  خالل 
يف ن�صر مبادئ واأه��داف احلركة االأوملبية على املدى القريب والتعرف على 
االإيجابيات والنتائج املرتتبة على ممار�صة الريا�صة واإبراز دورها يف الوقاية 
جعلها  و���ص��رورة  ال��ع��ام��ة  ال�صحة  على  واحل��ف��اظ  املعا�صرة  االأم��را���س  م��ن 

البيئة  وتهيئة  تطوير  اإىل  الفئات..م�صريين  خمتلف  تطبقه  حياة  اأ�صلوب 
الريا�صية التي متكن من ا�صتثمار الطاقات واملواهب وخدمة املجتمع بجودة 
اإع���داد جمتمع  ال��روؤي��ة وال��ه��دف املطلوب يف  ال��و���ص��ول اإىل  ومتيز وم��ن ث��م 
ريا�صي باإجنازات اأوملبية ت�صاف اإىل �صل�صلة النجاحات يف خمتلف املجاالت. 
للجنة  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  االأه�����داف  اجتماعهم  خ���الل  وا���ص��ت��ع��ر���س احل�����ص��ور 
احرتايف  ب�صكل  حتقيقها  و�صبل   2016  2014 للفرتة  الوطنية  االأوملبية 
ومتميز واال�صتفادة من عن�صر الوقت لن�صر الثقافة االأوملبية وتعزيز امل�صاركة 
املجتمعية يف ممار�صة الريا�صة واالرتقاء بالريا�صة الن�صائية وتوفري البيئة 
املنا�صبة لها..بجانب توفري البيئة اجليدة واملالئمة ل�صقل قدرات ومهارات 
الريا�صيني املتميزين..كما اطلع االأع�صاء على اخلطة اال�صرتاتيجية للجنة 
خالل  منها  لال�صتفادة  وب��رام��ج  اأف��ك��ار  م��ن  ت�صمنته  وم��ا  الريا�صي  الطب 

املرحلة القادمة.

جلنة التخطيط االأوملبية تناق�ض ا�صرتاتيجيات وبرامج وم�صاركات املرحلة املقبلة
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العا�صمة  ن��ا���ص��ي��ون��ال  يف  اىل ملعب   االث��ن��ني  ال��ي��وم  االن��ظ��ار  تتجه 
اىل  بحاجة  امل�صيف  ال��ربازي��ل��ي  املنتخب  �صيكون  حيث  برازيليا 

الثالثة  اجلولة  يف  الكامريوين  نظريه  مع  مباراته  من  نقطة 
 2014 مل��ون��دي��ال  االوىل  امل��ج��م��وع��ة  مناف�صات  م��ن  االخ����رية 

للتاأهل اىل الدور الثاين.
ومن املوؤكد ان  �صيلي�صاو  لن يبحث عن اخلروج بنقطة وح�صب 

الظهور  �صي�صعى اىل  ان���ه  ب��ل  ال��ن��ه��ائ��ي��ات،  امل��ئ��ة يف  م��ب��ارات��ه  م��ن 
كرواتيا  على  تغلب  حني  االوليني  مباراتيه  من  اف�صل  مب�صتوى 

ب�صعوبة بالغة 3-1 ثم اجرب على االكتفاء بالتعادل مع املك�صيك 
�صفر-�صفر.

و�صيحر�س فريق املدرب لويز فيليبي �صكوالري على اخلروج 
الوحيدة  م��واج��ه��ت��ه  �صيناريو  وت��ك��رار  ال��ث��الث  ب��ال��ن��ق��اط 
عليها  تغلب  حني  النهائيات  يف  الكامريون  مع  ال�صابقة 
املتحدة  الواليات  ال��دور االول من مونديال  3-�صفر يف 
1994 حني وا�صل م�صواره حتى الفوز بلقبه االول منذ 

املركز  باحتالله  يت�صبب  قد  التعادل  الن  وذل��ك   ،1970
الثاين يف املجموعة وبالتايل خو�صه موقعة �صعبة للغاية 
�صد هولندا التي تت�صدر املجموعة الثانية بفارق االهداف 

عن ت�صيلي.
املجموعة  مباراتي  قبل  الثانية  املجموعة  مباراتا  و�صتقام 
مباراتها  اىل  ���ص��ت��دخ��ل  ال����ربازي����ل  ان  ي��ع��ن��ي  م���ا  االوىل، 
�صتواجهه  ال���ذي  ال��ف��ري��ق  ه��وي��ة  تعلم  وال��ك��ام��ريون وه���ي 
واملناف�صان  الثاين،  املركز  احتاللها  او  ت�صدرها  ح��ال  يف 
امل��ق��ب��الن ل��ه��ا يف ح����ال ت��اأه��ل��ه��ا ل���ن ي��ك��ون��ا ���ص��ه��ل��ني على 
االطالق، كما احلال بالن�صبة ملناف�صتها املحتملة يف ن�صف 

واالخرية  ت�صدرها  ح��ال  يف  امل��ان��ي��ا  ت��واج��ه  ق��د  الن��ه��ا  النهائي 
ملجموعتهما.

ربع  املحتمل يف  الثاين فاخل�صم  املركز  احتاللها  اما يف حال 
كو�صتاريكا  االوروغ��واي وحتى  او  ايطاليا  تكون  قد  النهائي 
او و���ص��ي��ف امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ال��ث��ة وه���و امل��رك��ز ال���ذي تتناف�س 
واليونان  )نقطة(  واليابان  نقاط(   3( العاج  �صاحل  عليه 
)ن��ق��ط��ة(. وم���ن امل���وؤك���د ان ���ص��اح��ب ال�����ص��ي��اف��ة ل��ن يفكر 
فائزا  للخروج  ج��اه��دا  �صي�صعى  ب��ل  املحتملني  بخ�صومه 
االول  ال��دور  الكامريون يف  �صيناريو مباراته مع  وجتنب 

من كاأ�س القارات 2003 )خ�صر �صفر-1(.
ملمثل  امل���ه���زوزة  امل��ع��ن��وي��ات  ���ص��ك��والري  رج���ل  و�صي�صتغل 
الثاين،  ال��دور  اىل  التاأهل  االم��ل يف  فقد  ال��ذي  افريقيا 

وق���د اك���د امل���داف���ع داف��ي��د ل��وي��ز ان م��ا اخ��ت��ربه ف��ري��ق��ه يف 
اجل  من  اف�صل  ب�صكل  يتح�صر  يجعله  االوليني  املباراتني 

ال�صاد�س يف  ما ينتظره الحقا يف م�صواره نحو الفوز باللقب 
على  النهائي  يف  �صقط  حني   1950 اخفاق  وتعوي�س  تاريخه 

ار�صه وبني جماهريه امام جاره االوروغوياين.
�صان  باري�س  اىل  االنكليزي  ت�صل�صي  من  موؤخرا  املنتقل  لويز  وا�صاف 

تياغو  �صيلي�صاو   يف   ق��ائ��ده  جانب  اىل  �صيلعب  حيث  الفرن�صي  ج��رم��ان 
رائعني  فوزين  نحقق  وان  كبريتني  مباراتني  نخو�س  ان  اردت  �صيلفا،  

ح�صلنا  ملا  االم��ر  ه��ذا  ح�صل  لو  لكن  البطولة(.  بداية  )يف  للربازيل 
على فر�صة ان نعرف ما يحتاجه حقا املرء يف كاأ�س العامل )للفوز( 

او حجم املناف�صة التي تنتظرنا الحقا . ووا�صل  يف بع�س االحيان 
ت�صتهل م�صوارك بتحقيق فوز بنتيجة 3-�صفر ثم فجاأة تخ�صر يف 

اجلولة الثانية وتعود اىل منزلك، لكن هذه املباراة االخرية )�صد 
املك�صيك( اظهرت لنا ما هو مطلوب . وكانت املواجهة �صد املك�صيك �صعبة 

على  �صيلي�صاو  الذي وجد يف وجهه ندا �صعبا للغاية مل يكتف بالدفاع بل هاجم مرمى 
جوليو �صيزار وامطره بالت�صديدات البعيدة ب�صكل خا�س لكن دون ان يحقق النجاح، كما كانت احلال بالن�صبة لرجال 

�صكوالري الذين ح�صلوا على عدد هام من الفر�س لكنهم ا�صطدموا بتاألق احلار�س غيريمو اوت�صوا.
بها  الفوز  �صيكون  ثاأرية  واملك�صيكي مواجهة  الكرواتي  املنتخبان  ري�صيفي، يخو�س  ارينا برينامبوكو  يف  وعلى ملعب  
الثاين يف املجموعة بفارق االه��داف خلف  املركز  املك�صيك  التعادل كافيا للثاين. وحتتل  م�صرييا لالول، فيما �صيكون 
الربازيل بعد فوزها يف املباراة االوىل على الكامريون )1-�صفر( ثم تعادلها مع �صاحب ال�صيافة، فيما حتتل كرواتيا 
4-�صفر  الكامريون  الكا�صح على  الثالث بثالث نقاط ح�صلت عليها من فوزها  املركز 
بف�صل ثنائية من ماريو ماندزوكيت�س الذي �صجل بداية حاملة يف العر�س الكروي 

العاملي )غاب عن لقاء الربازيل ب�صبب االيقاف(.
وترتدي املواجهة طابعا ثاأريا بالن�صبة لكرواتيا التي �صبق ان ودعت كاأ�س 
العامل �صابقا ب�صبب املك�صيك وذلك عام 2002 حني خ�صرت يف اجلولة 
االوىل �صفر-1 امام  ال تريكولور  الذي ت�صدر حينها املجموعة امام 
ايطاليا. ومن املتوقع ان تكون املواجهة نارية بني منتخبني قدما اداء 
مميزا يف اجلولتني االوليني وقد حذر العب الو�صط ايفان راكيتيت�س 
من  بر�صلونة  اال�صباين  العمالق  م��ن  االن�صمام  اىل  على  واف��ق  ال��ذي 
نعلم  نحن  ق��ائ��ال:   املك�صيكي  املناف�س  من  ا�صبيلية،  االندل�صي  ال��ن��ادي 
املك�صيك تتمتع بهجوم  ان  الوا�صح  املك�صيك فريق قوي. من  ان  جميعنا 
لنا يف  مكانا  نريد  االثنان  التحدي. نحن  نرفع  ان  علينا  وبالتايل  ق��وي، 
راكيتيت�س  من  وتابع   . منا  واح��د  �صوى  يتاأهل  لن  لكن  االق�صائي  ال��دور 
كل  و�صنقدم  ن��ق��اط  ث��الث  اىل  ال��ف��وز، نحتاج  اىل  ان��ن��ا بحاجة  ن��ع��رف  ان  امل��ه��م 
وا�صار   . الفوز  اىل  نحتاج  لكننا  جيد،  ب�صكل  تلعب  املك�صيك  ان  نعلم  لدينا.  ما 
راكيتيت�س انه يعرف الالعبني املك�صيكيني ب�صكل جيد نتيجة مواجهته لهم يف 
فياريال،  يف  يلعب  الذي  �صانتو�س  دو�س  جيوفاين  خ�صو�صا  اال�صباين،  ال��دوري 
م�صيفا  نعم، اعرفهم جيدا. جيوفاين يغرد خارج ال�صرب )مقارنة مع زمالئه( 
العب  )ا�صبانيول(  مورينو  هكتور  لكن   - باملباريات  الفوز  بامكانه  العب  انه   -
رائع اي�صا وا�صاد راكيتيت�س بالقائد املك�صيكي رافايل ماركيز الذي دافع �صابقا عن 
الوان بر�صلونة، قائال:  يبدو وكاأنه ا�صغر بع�صرة اعوام، ال يكل وال يتعب ابدا. انه 
يلعب على اعلى امل�صتويات منذ فرتة طويلة جدا. انه ركيزة ا�صا�صية ال غنى عنها يف 
فريقه . وتناول راكيتيت�س احلار�س اوت�صوا واداءه البطويل �صد الربازيل وحتى يف 
املباراة االوىل امام الكامريون، م�صريا اىل انه مل يتفاجاأ مما 
قدمه ا�صتنادا اىل ما اطلعه عليه زميله يف املنتخب حار�س 

موناكو الفرن�صي دانييل �صوبا�صيت�س.
اما من اجلهة املك�صيكية، ف�صدد املدرب ميغل هرييرا 
بعد التعادل الثمني امام الربازيل على ان فريقه مل 
جيدة.  نتيجة  على  ح�صلنا  االن:   حتى  �صيئا  يحقق 
لي�صت بالنتيجة الكبرية لكنها ت�صعنا يف موقع جيد. 
املباريات  ان��ت��ظ��ار  علينا  االن،  حتى  ���ص��يء  اي  نحقق  مل 

االخرية .
ووا�صل  قلت لل�صبان لقد قمتم بعمل مذهل، لكن الطريق مل تنته الن 
هدفنا وا�صح جدا. ميمو )احلار�س غيريمو( اوت�صوا قدم مباراة مذهلة، 
�صعداء  نحن  الربازيل.  واذي��ة  الهجوم  بامكاننا  انه  اي�صا  اظهرنا  لكننا 

بالنتيجة، لكننا يبقى امامنا الكثري للقيام به .

مل يتوقع كثريون ان ت�صهد اجلولة الثالثة االخرية من املجموعة الثانية ملونديال الربازيل 2014 لكرة 
القدم �صراعا على ال�صدارة بني هولندا وت�صيلي، فيما تخو�س ا�صبانيا 
املنتخبات  غ��رار  على  هام�صية  م��ب��اراة  اللقب  حاملة 
امل���غ���م���ورة. ف��ج��رت ه��ول��ن��دا م��ف��اج��اأت��ه��ا االوىل 
ت�صيلي  وجت�����اوزت   1-5 ا���ص��ب��ان��ي��ا  ب�صحقها 
ا�صرتاليا 3-1، لكن م�صهد املجموعة تبلور 
هولندا  تغلبت  عندما  الثانية  يف  ب�صرعة 
واطاحت   2-3 ب�صعوبة  ا�صرتاليا  على 

ت�صيلي با�صبانيا بهدفني نظيفني.
هولندا  ع���ل���ى  االن����ظ����ار  ���ص��ت��رتك��ز  ل�����ذا 
وت�صيلي على ملعب ارينا كورنثيانز يف �صاو 
ان  ا�صبانيا  تاأمل  فيما  االثنني،  اليوم  باولو 
تودع النهائيات ب�صرف عندما تواجه ا�صرتاليا 
على ملعب  ارينا دي بايك�صادا  يف كوريتيبا 
يف الوقت عينه، اذ تقام مباراتا 
ك��ل جم��م��وع��ة يف اجلولة 
االخ����������رية م�����ن ال�������دور 
االول بتوقيت واحد 
للتالعب  ت���ف���ادي���ا 

بنتائجها.
هولندا  وت�������ص���درت 
6 نقاط  ال��رتت��ي��ب م��ع 
بالت�صاوي مع ت�صيلي، لكنها تتفوق 
 ،)4+ مقابل   5+( االه����داف  ب��ف��ارق  عليها 
االول،  امل��رك��ز  لت�صمن  ال��ت��ع��ادل  يكفيها  ل���ذا 
وهنا قد تبداأ ح�صابات الدور الثاين، خ�صو�صا 
االوىل  �صيواجه مت�صدر  املجموعة  وان و�صيف 
ال��ت��ي �صتلعب على  ال��ربازي��ل  ي��ك��ون  وامل��ر���ص��ح ان 
ار���ص��ه��ا وام���ام ج��م��ه��وره��ا. وب��رغ��م غ��ي��اب النجم 
ب�صبب  امل��ب��اراة  ع��ن  بري�صي  ف��ان  روب���ن  الهولندي 
االإيقاف، اإال اأنه طالب زمالءه بتحقيق الفوز حتى 
ينهي املنتخب الربتقايل مبارياته وهو يف ال�صدارة:  
نحن يف حالة فنية وبدنية طيبة، و�صيكفينا حتقيق 
اأنه  واأعتقد  ال�صدارة،  ل�صمان  التعادل  نقطة 
على  البقاء  اأج��ل  م��ن  اللعب  علينا  ينبغي 
بري�صي  ف���ان  وراأى   . امل��ج��م��وع��ة  ق��م��ة 
�صهال  �صيكون  ه��ول��ن��دا  م�����ص��وار  ان 
م�����ن ال���ن���اح���ي���ة ال���ن���ظ���ري���ة يف 
للمجموعة  ت�����ص��دره  ح���ال 
باأن  واع���رتف  الثانية، 
تبدو  ت�صيلي  م��ب��اراة 
���ص��ع��ب��ة، ال ���ص��ي��م��ا يف 
املعنوية  احل��ال��ة  ظ��ل 
امل���رت���ف���ع���ة ب���ع���د ف���وز 
ا�صبانيا  ع��ل��ى  االخ����رية 
ع����ل����ى م����ل����ع����ب م�����اراك�����ان�����ا 
االأ�صطوري:  يبدو اأنهم جاهزون 
جيدا، وقدموا بالفعل م�صتويات قوية، 
لذلك  كبري،  ب�صكل  بينهم  التجان�س  وظهر 
تبدو مهمتنا �صعبة اأمامهم بالتاأكيد . ورغم ذلك، 
اأعرب مهاجم مان�ص�صرت يونايتد االنكليزي عن ثقته يف 
قدرة املنتخب الهولندي على حتقيق الفوز الثالث حيث قال  
�صيلعب  الثالث، ال يهمنا من  النقاط  اأجل  املباراة من  �صنخو�س 

املباراة ومن �صيجل�س على مقاعد البدالء، نريد فقط اأن نفوز .
ويحوم ال�صك حول م�صاركة النجم الت�صيلي اأرتورو فيدال ال�صابته 
الو�صط  الع��ب  يغيب  اأن  احتمال  هناك  كما  ا�صبانيا،  م��ب��اراة  خ��الل 

االآخر ت�صارلز اأرانغويز ب�صبب اإ�صابته يف املباراة ذاتها يف ركبته.
اإنذارهما يف  بطاقة �صفراء ويف حال  الالعبني ميلكان  اأن  كما 
ي�صجع  قد  ما  النهائي  ثمن  عن  �صيغيبان  هولندا  �صد  اللقاء 

املدرب االأرجنتيني خورخي �صامباويل على اإراحتهما. وظهرت عالمات ال�صرور والبهجة على وجه فيدال 
جنم و�صط يوفنتو�س االيطايل بعد الفوز على ا�صبانيا:  �صنتقدم يف هذا كاأ�س العامل حتى ن�صبح مثار 

حديث اجلميع .. اأمتنى اأن نتوج باللقب . واأكد فيدال خالل 
ملنتخب  االأف�����ص��ل  التو�صيف  اأن  امل��ب��اراة  بعد  ت�صريحاته 

االنتحاري   ال��ف��ري��ق  ه���و   ���ص��ام��ب��اويل  ب��ق��ي��ادة  ت�صيلي 
العامل،  كاأ�س  االأخ��ري يف  الرمق  �صيكافح حتى  ال��ذي 

على حد تعبريه. واأ�صاف فيدال الذي اأعرب عن 
العامل  ب��ط��ل  خ�����ص��ارة  م��ن  ده�صته 

ملباراتني متتالتني:  بطل العامل 
واج���ه ف��ري��ق��ني مي��ل��ك��ان الكثري 
ال�صن  ���ص��غ��ار  ال���الع���ب���ني  م���ن 

الكثري  ي��ح��م��ل��ون  ال����ذي����ن 
لتحقيق  الطموحات  من 

اإجنازات .
وم�������ن ج����ان����ب����ه، ����ص���دد 

ب��راف��و حار�س  ك��الودي��و 
ت�صيلي  وق�����ائ�����د  م����رم����ى 

ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ع����دم ال���غ���رق يف 
ن�����ص��وة ال���ف���وز ع��ل��ى ب��ط��ل العامل 
خلو�س  اال�صتعداد  اأهمية  وعلى 
امل��ب��اراة االأخ���رية يف ال���دور االأول 
اأم��ام هولندا، وق��ال:  االآن يجب 
اأمام  مباراتنا  يف  نفكر  اأن  علينا 

هولندا .
وتابع برافو الذي ت�صدى للعديد 
املحققة  ال��ت��ه��دي��ف  ف���ر����س  م���ن 
مباراة  يف  االأ���ص��ب��اين  للمنتخب 
ن�صعر  قائال:   املا�صي  االأربعاء 
قدمنا  لقد   .. بالغة  ب�صعادة 
من  الت�صحيات  م��ن  الكثري 
ه���ذا  اإىل  ال����و�����ص����ول  اأج�������ل 

االإجناز .
واأ��������ص�������ار م���ار����ص���ي���ل���و دي�����از 
الع���ب خ��ط و���ص��ط منتخب 
مع  يتعامل  اأن��ه  اإىل  ت�صيلي 
وقال   كبري،  بحذر  امل�صتقبل 
حققنا الفوز بف�صل الرغبة 
يف  بها  ن�صعر  التي  الكبرية 
اإنني  اإال  اإجن�����ازات،  حتقيق 
امل�صتقبل  مع  بحذر  اأتعامل 
خطوة  ال��ت��ق��دم  اأف�����ص��ل   ..
ننتظر  االآن   .. ب���خ���ط���وة 

هولندا .
املنخف�صة  ال���ب���الد  وق��ف��ت 
ث����الث م����رات ع��ن��د حاجز 
امام  ف��خ�����ص��رت  ال��ن��ه��ائ��ي، 
الغربية  املانيا  م�صيفتها 
الطائر   زم������ن   يف   2-1
يوهان كرويف عام 1974، 
ث���م ال��ن��ه��ائ��ي ال���ت���ايل على 
ار�س االرجنتني 1-3 بعد 
متديد الوقت يف 1978، 
قبل ان تتخطى الربازيل 
الن�صخة  ن��ه��ائ��ي  رب���ع  يف 
امل�����ا������ص�����ي�����ة وي����ق����ه����ره����ا 
ان���دري�������س اي��ن��ي�����ص��ت��ا يف 
من  االخ��رية  الدقائق 
الوقت اال�صايف مانحا 

ا�صبانيا لقبها االول.

ح��م��ل ال��ب��و���ص��ن��ي��ون ع��ل��ى ح��ك��م م��ب��ارات��ه��م م��ع نيجرييا 
ال�صاد�صة  املجموعة  مناف�صات  م��ن  الثانية  اجل��ول��ة  يف 

ملونديال الربازيل يف كرة القدم.
واعترب البو�صنيون ان حكم املباراة )النيوزيلندي بيرت 

اولريي( الغى هدفا �صحيحا ملهاجمهم دجيكو.
وف�����ازت ن��ي��ج��ريي��ا ع��ل��ى ال��ب��و���ص��ن��ة ب��ه��دف لبيرت 
كان  ان  بعد   ،29 الدقيقة  يف  اودميوينجي 
احلكم الغى هدفا لدجيكو يف الدقيقة 

20 بداعي الت�صلل.
انها  �صولو�صانني   ريد  البو�صنيني  امل�صجعني  احد  وق��ال 

الغى  احل��ك��م  غ��ري معقول وخم��ج��ل،  التحكيم  ك��ارث��ة، 
هدفا �صحيحا وهذا ادى اىل حتول يف املباراة .

من  دقائق  بعد  فقال  كلو�صانني  عدنان  �صديقه  ام��ا 
 ، لل�صرقة  تعر�صنا  لقد  غ�����س،  ان��ه  امل���ب���اراة   ان��ت��ه��اء 
كان  حيث  �صراييفو  مدينة  و���ص��ط  ب�صمت  وغ���ادر 
الوان  مرتديا  عمالقة  �صا�صة  على  امل��ب��اراة  يتابع 

اعالم بالده.
البو�صني  االع����الم  وان��ت��ق��د 

التحكيم اي�صان فكتبت 
بعد  اف����������از   دن���ي���ف���ن���ي 
حتكيم م�صني، البو�صنة 

تودع املونديال ، وكتب موقع 
اىل  تبكي   البو�صنة  ب��ا   كليك�س 
مل�صجعني  حزينة  �صور  جانب 
انحاء  جميع  يف  بو�صنيني 

البالد.

مواجهة هام�سية ل�سرتاليا وا�سبانيا

قمة هولندية- ت�صيلية على �صدارة املجموعة الثانية

البـــو�صنــة تبكــــي ب�صبـــب 
التحكـيــــم 

اأع����رب ال��ف��ت��ى ال��رنوي��ج��ي م��اغ��ن��و���س ك��ارل�����ص��ن امل��ت��وج ي���وم اأم�����س االول 
الكبرية  فرحته  ع��ن  واخل��اط��ف  ال�صريع  لل�صطرجن  ال��ع��امل  ببطولتي 
يف  ال�صطرجن  عر�س  على  والرتبع  واخلاطف  ال�صطرجن  لقبي  بتحقيق 
جميع اأنظمة اللعب وهو اجناز �صطرجني غري م�صبوق. كان كارل�صن قد 
توج بطال لل�صطرجن الكال�صيكي الطويل بتغلبه يف مباراة بطولة العامل 
على مناف�صه الهندي في�صواناثان اأناند بنتيجة 5ر 6 -5 ر3 يف املباراة 

التي جمعت بينهما يف ت�صيناي الهندية نوفمرب املا�صي.
بطولة  مباريات  نهاية  بعد  اأقيم  ال��ذي  ال�صحفي  املوؤمتر  يف  ذل��ك  ج��اء 
اأن  اأو���ص��ح  وال���ذي  للعامل  بطال  كارل�صن  واإع����الن  ال�صريع  ال�صطرجن 
بدايته يف بطولة اخلاطف مل تكن جيدة كما كان يتمناها على الرغم 
من ت�صجيله العالمة الكاملة يف اجلوالت اخلم�س االأوىل لكنه خ�صارته 

يف اجلولة الثامنة اأمام ال�صيني لو �صانغلي كانت مفاجئة له مما جعله 
ي�صاعف جهده لعدم فقدان اأية نقاط اأخرى واإ�صتمر يف اأدائه الت�صاعدي 
اإن واحدة من  واملحافظة على الفارق مع مالحقيه. وقال بطل العامل 
يف  روؤوف  مم��دوف  االأذرب��ي��ج��اين  اأم���ام  كانت  البطولة  مباريات  اأ�صعب 
اجلولة التا�صعة ع�صرة حيث كان موقفه �صعبا و�صعه حتت �صغط �صديد 
مما اإ�صطره لن�صب فخ له اأجربه على الوقوع فيه فكانت هذه النقطة 

هي احلا�صمة كما و�صفها.
و�صجت قاعة املوؤمترات يف نادي دبي لل�صطرجن والثقافة بالت�صفيق بعد 
املتاحة  االألقاب  جلميع  حتقيقه  بعد  باأنه  كارل�صن  الرنويجي  �صرح  اأن 
ف��اإن هدفه التايل يكمن يف تكرار االأم��ر واحتكار االألقاب الأط��ول فرتة 

ممكنة واأنه �صيوؤجل احتفاالته حلني عودته لبلده.

احتفل ماليني النيجرييني ومن بينهم الرئي�س غودالك جوناثان 
اىل  التاأهل  من  واقرتابهم  1-�صفر  البو�صنة  على  منتخبهم  بفوز 

الدور الثاين يف مونديال الربازيل.
انتظاره  بعد فوز طال  النيجريية  املناطق  �صائر  االحتفاالت  وعمت 

16 عاما يف نهائيات كاأ�س العامل.
وكان رئي�س البالد قد وعد الالعبني مبكافاآت اذا حققوا نتائج جيدة 

يف الربازيل.
وقال الدويل ال�صابق جوناثان اكبوبوري  كانت مباراة جيدة خالفا ملا 
كان عليه احلال امام ايران، لقد ح�صلنا على امل�صاحات الن البو�صنة 

لعبت مهاجمة ونحن قمنا مبرتدات جيدة .

وتابع  الف�صل يعود لالعبني، ي�صتحقون الفوز واآمل ان يتم البناء 
ا�صتدعاوؤه اىل  على ذلك . العب الو�صط رحيم الوال الذي مل يتم 
الن�صور  ب��دوره  كانت مباراة كبرية ومنتخب  املونديال قال  ت�صكيلة 
اجله  من  ا�صلي  وكنت  املنتخب  بهذا  ام��ل  ل��دي  بها.  الفوز  ا�صتحق 

وادعمه، واطلب من جميع النيجرييني فعل ذلك .
وميكن لنيجرييا ان تتاأهل اىل الدور الثاين يف حال جتنبت اخل�صارة 
الثالثة  اليغري يف اجلولة  املقبل يف بورتو  امام االرجنتني االربعاء 

من مناف�صات املجموعة ال�صاد�صة.
و�صبق لنيجريا ان بلغت الدور الثاين عام 1998 بعد ان تغلبت على 

ا�صبانيا وبلغاريا، لكن م�صوارها توقف امام الدمنارك.

النيجرييون يحتفلون بالفوز على البو�صنة الرنويجي كارل�صن يرتبع على عر�ض ال�صطرجن بجميع اأنظمته فى اإجناز غري م�صبوق

املك�سيك يف مواجهة ثاأرية مع كرواتيا

الربازيل ت�صعى للفوز على الكامريون لتبديد ال�صكوك 



    

حماولة ابتكار عقل يحاكي دماغ 
الب�صر

اأكد تقرير اإخباري، اأن م�صروعا ميوله االحتاد االأوروبي ي�صعى اإىل ابتكار 
جهاز يحاكي دماغ االإن�صان، وذلك من خالل اإعادة بناء اأجزاء الدماغ ، وفقا 

ملوقع �صكاي نيوز عربية . 
وقال املوقع اإن االحتاد خ�ص�س مبلغ 1.2 مليار يورو للم�صروع الذي من 
املفرت�س اأن يدر�س خالل 10 اأعوام الدماغ متهيدا البتكار عقل ا�صطناعي 

يتفوق على اأحدث الكمبيوترات. 
و�صيعمل عدد كبري من العلماء، معظمهم من الدول االأوروبية، على م�صروع 
يف  الفدرالية  التطبيقية  الفنون  جامعة  من  اتخذ  ال��ذي  الب�صري  الدماغ 

لوزان ب�صوي�صرا مقرا له. 
كما ياأمل العلماء يف اأن تقود اأبحاثهم، من خالل الدرا�صة املعمقة للدماغ 
و�صحية  علمية  جم��االت  تطوير  يف  ت�صاهم  معلومات  جمع  اإىل  الب�صري، 

وتقنية عديدة. 
تقنية  خ��رق يف قطاع  اإح��داث  العلماء، هي  لهوؤالء  بالن�صبة  اأول��وي��ة  اأن  اإال 
املعلومات، على اأمل اأن ينجحوا يف ابتكار دماغ اإلكرتوين قادر على مناف�صة 

االأجهزة الذكية املتطورة. 

خادمات يتابعن تعليمهن
يف ن�صاط غري ماألوف كثريا، اجتمع �صكان قرية امنتانوت عند �صفح جبال 
االأطل�س الكبري و�صط املغرب، يف دار ال�صباب يف جو احتفايل، لتكرمي بنات 
القرية القا�صرات اللواتي افلنت من جحيم العمل يف املنازل، عرب متابعة 

تعليمهن. 
الكل يتابع بانتباه، م�صرحية �صغرية توؤديها ثالث فتيات قا�صرات يدر�صن 
يف مدر�صة القرية، مو�صوعها عمل الفتيات القا�صرات يف املنازل، والتعنيف 
الذي يتعر�صن له من قبل ارباب العمل وهم يف غالب االحيان من حاملي 

ال�صهادات وا�صحاب الوظائف اجليدة. 
اآخرها،  عن  ال�صغرية  الرئي�صية  القاعة  امتالأت  املفرطة،  احل��رارة  ورغ��م 
داخل دار ال�صباب يف قرية امنتانوت )117 كلم غرب مراك�س(، حيث جل�س 
و�صط  وال�صابات  الن�صاء  قعدت  فيما  االأوىل،  الثالثة  ال�صفوف  الرجال يف 

القاعة، فيما احتل االطفال الكرا�صي اخللفية. 
يبداأ امل�صهد بفتاة �صغرية تكن�س اأر�صية املنزل، فيما ربة البيت، التي تقراأ 

احدى املجالت وهي م�صرتخية، ت�صرخ فجاأة وب�صدة اأين االإفطار؟ 
وبعدما جتيب الفتاة ال�صغرية، يتعاىل �صوت االإبنة العائدة من املدر�صة، يف 
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تلوث نفطي يهدد 
»املاهي ماهي«

اأج��راه��ا باحثو  اأف���ادت نتائج درا���ص��ة 
املاهي  اأ���ص��م��اك  ب��ان  ميامي  جامعة 
ماهي التي كان �صغارها قد تعر�صوا 
لت�صرب نفطي يف خليج املك�صيك عام 
و�صرعة  ن�����ص��اط��ا  اأق����ل  ب��ات��ت   2010
التي  االأ���ص��م��اك  م��ن  مثيالتها  ع��ن 
البيئية.  الكارثة  لهذه  تتعر�س  مل 
النفطي  الت�صرب  ك��ارث��ة  وا�صتمرت 
بي  ل�صركة  تابعة  معطوبة  بئر  من 
يوما   87 الربيطانية  النفطية  بي 
وبلغ حجم النفط املت�صرب اىل خليج 
برميل.  مليون   4.9 نحو  املك�صيك 
وقال مارتن جرو�صل اال�صتاذ مبعهد 
البحرية  االأح���ي���اء  ل��ع��ل��وم  روزن��ت��ي��ل 
ميامي  بجامعة  اجل���وي  وال��غ��الف 
ين�صب القلق على انها اذا باتت اأقل 
ن�صاطا يف ال�صباحة فانها ت�صبح اأقل 
واقل  فرائ�صها  ا�صطياد  يف  فاعلية 
فري�صة.   وقوعها  جتنب  على  ق��درة 
الباحثون  و���ص��ع  ال��ت��ج��رب��ة  وخ���الل 
اأجنة اأ�صماك املاهي ماهي و�صغارها 
من  جمعه  مت  مت�صرب  نفط  و�صط 
�صطح  وم���ن  م��ع��ط��وب��ة  نفطية  ب��ئ��ر 
ال�صغار  ن��ق��ل  ث���م  امل��ك�����ص��ي��ك  خ��ل��ي��ج 
25 يوما على  اىل مياه نظيفة ملدة 
االأقل قبل فح�س �صرعتها وقدرتها 
وقال  مائية.  بيئة  ال�صباحة يف  على 
جرو�صل اإنه يف نهاية التجربة كانت 
���ص��رع��ة ���ص��غ��ار امل���اه���ي م��اه��ي التي 
اأ�صرع الكائنات على  يعتقد انها بني 
وجه االأر�س قد تراجعت بن�صبة 37 
يف املئة تقريبا. وت�صيع اأ�صماك املاهي 
ال�صيادين  وب��ني  املطاعم  يف  ماهي 
وتعرف اي�صا با�صم �صمكة الدولفني 
اأخ�صر  لون  ذات  المعة  �صمكة  وهي 
م�����ص��وب ب��ال��زرق��ة ي�صل ط��ول��ه��ا اىل 

بو�صة تقريبا.

م�صت�صفى يرف�ض حفظ جثة 
لبدانتها

يبدو اأن م�صار البدانة ميكن اأن متتد اإىل ما بعد احلياة، 
بحجة  بدين  رج��ل  جثة  ا�صتقبال  م�صت�صفى  رف�س  فقد 
الدفن  متعهدة  ا�صطر  مم��ا  لها،  تت�صع  ال  الثالجات  اأن 
اإىل حني  ال��ل��ي��ل  ���ص��ي��ارت��ه ط����وال  ب��ه��ا يف  اإىل االح��ت��ف��اظ 
اليوم التايل. ومل جتد متعهدة  اإىل املدافن �صباح  نقلها 
دون  اجلثة  على  للحفاظ  و�صيلة  كامينغز  ج��وان  الدفن 
وذلك  �صيارتها،  تكييف  على  االع��ت��م��اد  ���ص��وى  تتعفن  اأن 
اجلثة  اإدخ���ال  هيلث  هيدالند  م�صت�صفى  رف�صت  اأن  بعد 
يقارب  اإىل ما  وال��ذي و�صل  الزائد،  ب�صبب وزن �صاحبها 
نيويورك  اأوردت �صحيفة  ما  كيلوغرام بح�صب   220 من 
دايلي نيوز االأمريكية. وحاولت متعهدة الدفن اأن توؤمن 
اأجواء مماثلة لثالجات امل�صت�صفى داخل �صيارتها، خا�صة 
اأن درجة احلرارة يف اخلارج و�صلت اإىل ما يقارب الثالثني 
درجة مئوية، فعمدت اإىل ت�صغيل املكيف وترك ال�صيارة يف 
و�صعية الت�صغيل طوال الليل. وانتظرت جوان حتى �صباح 
مربدة  �صحن  حاوية  ا�صتئجار  من  لتتمكن  التايل  اليوم 
لنقل اجلثة اإىل مثواها االأخري، ووجهت انتقادات الذعة 
للم�صت�صفى الذي مل يبد العاملون فيه اأي تعاون للحفاظ 
على جثة الرجل من التعفن، مما ا�صطرها اإىل اأن تاأخذ 
املرة  لي�صت  اأنها  اإىل  ج��وان  واأ���ص��ارت  عاتقها.  االأم��ر على 
االأوىل التي يرف�س فيها امل�صت�صفى ا�صتقبل جثث البدناء، 
حيث �صبق اأن اأو�صد اأبوابه يف وجه جثة رجل وزنه حوايل 
270 كيلوغرام. من جهته اأكد رون وين املدير االإقليمي 
ملديرية ال�صحة يف املدينة اأن من غري امل�صموح للم�صت�صفى 
ا�صتقبال جثث يزيد وزنها عن 150 كيلوغرام، وذلك بناء 

على قوانني ال�صحة وال�صالمة العامة يف البالد.

االأرز ينقذ هاتفك 
املبلل

يبدو اأن هناك طريقة اأكر من �صهلة الإنقاذ هاتف جوال 
وقع يف املاء، اأو يف احلمام اأو اأي وعاء مليء بال�صوائل. 

اإىل اال�صطراب  االأنباء ال �صيء يدعو  فبح�صب �صحيفة 
اأو ال��ه��ل��ع ع��ن��د م��واج��ه��ة م��ث��ل ت��ل��ك احل�����وادث، اإذ ميكن 
�صوى  اأواًل  عليك  وم���ا  ه��ات��ف��ك.   اإن��ق��اذ  ب�صيطة  بحيلة 
كاالآيفون  هاتفك  كان  واإذا  الهاتف،  البطارية عن  ف�صل 
اأو ثابتة، فيجب اإطفاء اجلهاز.   يت�صمن بطارية داخلية 
اأما اخلطوة التالية فتتلخ�س بجلب ما توفر لديك من 
احلبوب  بني  الهاتف  لت�صع  طبعاً(،  املطهو  )غ��ري  االأرز 
وبعدها ميكن  ال��وق��ت.   لبع�س  وت��رتك��ه  وع���اء مغلق  يف 

ا�صتعادة الهاتف وكاأن �صيئاً مل يكن.

ديك بـ2000 دينار
يَع يف الكويت االأ�صبوع املا�صي ديك نادر ب� 2000 دينار،  بمِ
العاملني  اأبرز  ُيعتربان من  �صمن �صفقة بني مواطنني 

يف جمال تربية الطيور النادرة يف البالد.
الطائر من �صاللة  اإن  الكويتية،  االأنباء  وقالت �صحيفة 

مر�ض يحول طفاًل اىل �صحلية
ن�صرت �صحيفة دايلي ميل الربيطانية �صوراً لطفل كازاخ�صتاين عمره 5 �صنوات يدعى ت�صازوالن كورغانبيك ٌلقب 

يف بلدته با�صم الطفل ال�صحلية ، نظراً الإ�صابته مبر�س نادر جعل ج�صده باأكمله مغطى بحرا�صيف وق�صور.
ويعاين الطفل ت�صازوالن من مر�س ال�صماك الذي ورثه عن والدته التي حتمل اجلني غري الطبيعي، على الرغم 

من االأم ال تظهر عليها نف�س االأعرا�س التي ظهرت على ولدها، اأو حتى موؤ�صرات الأنها حاملة هذا املر�س.
اأو الإنتاج خاليا جلد جديدة ب�صرعة  اإما نتيجة �صقوط خاليا اجللد القدم ببطء �صديد،  اأعرا�س املر�س  وتظهر 

كبرية جداً، ويف كلتا احلالتني توؤدي اإىل تراكم اجللد امليت يف �صورة حرا�صيف اأو ق�صور مثل ال�صمك اأو ال�صحايل.
ويخ�صع ت�صازوالن لعالج منذ �صهر تقريباً، بف�صل حملة تربعات يف م�صت�صفى العا�صمة بكازاخ�صتان، وبالفعل بداأت 
�صماكة اجللد املرتاكم والق�صور ُتزال، وقال الطفل لالأطباء: اأمتنى اأن تختفي تلك الق�صور واحلرا�صيف واجللد 

ال�صميك من ج�صدي، واأ�صبح طفاًل طبيعياً كبقية اأقراين .
وتاأمل االأم البالغة من العمر 26 عاماً باأن ي�صبح طفلها طفاًل �صحياً يحيا حياة طبيعية كبقية االأطفال االأخرين 

املحيطني به، متوجهة بال�صكر لكل من �صاهم يف حملة التربعات و�صاعدها يف عالج طفلها. 
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�صرق متجرًا ون�صي طقم اأ�صنانه 
متجر  على  �صطا  ل�س  على  القب�س  الربيطانية  ال�صرطة  األقت 
طقم  فن�صي  خممور،  وهو  يورك�صاير  مبقاطعة  مريفيلد  بلدة  يف 

اأ�صنانه اال�صطناعية يف املتجر. 
وقالت نيويورك دايلي نيوز اإن الل�س الظريف، ج�صتني �صتان�صفيلد، 
اأثناء  اأ�صنانه اال�صطناعية  38 عاماً، خلع طقم  العمر  البالغ من 
تنفيذه ال�صرقة لال�صتمتاع بتناول البوظة من ثالجة املتجر، لكنه 

ن�صي اإعادته اإىل فمه عند مغادرته. 
واأ�صافت ال�صحيفة اأن مالك املتجر، �صتيفن بكيلز، عر على طقم 
االأ�صنان اال�صطناعية لل�س بالقرب من الثالجة، واأبلغ ال�صرطة 
التي قامت بتحقيقاتها، ومتكنت من التعرف على مالكه، واألقت 

القب�س عليه يف وقت الحق.
وقالت ال�صرطة اإن �صتان�صفيلد مدمن خمدرات، واعرتف اأنه كان 
ينوي �صرقة ب�صائع لبيعها و�صراء املخدرات، م�صرية اإىل اأنه �صبق 
اأن اأُدين بارتكاب �صل�صلة من ال�صرقات، من بينها �صرقة رجل م�صن 
ب�صجن  ك��راون  ليدز  حمكمة  وق�صت  منزله.  يف  نائماً  ك��ان  بينما 
ب��دف��ع قيمة االآي�����س ك��رمي التي  ���ص��ه��راً، واأم��رت��ه   16 الل�س م��دة 

تناولها يف املتجر، والتي ت�صببت باالإيقاع به. 

ينمو فّكه دون توقف
يعاين رجل بريطاين من مر�س نادر جعل فكه ال�صفلي ينمو ب�صكل 
م�صتمر منذ عدة �صنوات، وذلك ب�صبب ا�صطراب يف عمل هرمونات 

النمو واإنتاج كميات كبرية من هذه الهرمونات.
وبداأ الفك ال�صفلي عند ريت�صارد مور )36 عاماً( بالنمو منذ ع�صر 
 2012 �صنوات، ومل يتمكن االأطباء من معرف ال�صبب �صوى عام 
عندما �صخ�صت اإ�صابته بورم يف الغدة النخامية ي�صل طوله اإىل 

2.5 �صم، بح�صب ما اأوردت �صحيفة دايلي ميل الربيطانية.
وف�صل االأطباء يف الق�صاء على الورم من خالل االأدوية واحلقن، 
اإج��راء عمل جراحي الإزال��ت��ه، وذل��ك بعد اأن حذر  فكان ال بد من 
االأطباء من اأن الورم ميكن اأن ي�صبب ت�صوهات خطرية توؤدي اإىل 
ع��ادت من جديد  املر�س  اأع��را���س  اأن  اإال  املطاف.  نهاية  الوفاة يف 
وعاد  املا�صي،  العام  من  الثاين(  )كانون  يناير  �صهر  يف  بالظهور 
االأ�صنان  ا�صطفاف  يف  ا�صطراب  م�صبباً  جديد  من  لينمو  الفك 

وت�صوه وا�صح يف مظهر وجهه عما كان عليه يف ال�صابق.
ويواجه مور يف الوقت احلا�صر جراحة موؤملة وخطرية يف الوقت 
�صم،   2 من��ا  اأن  بعد  ال�صفلي  الفك  م��ن  ج��زء  لك�صر  وذل��ك  نف�صه، 
واإعادة ترتيبه ب�صكل منا�صب يعيد اإليه القدرة على الكالم وتناول 

الطعام ب�صكل طبيعي.

طلب يد �صديقته م�صتخدما 44 �صيارة 
يد  بطلب  كولني  االمريكي  ق��ام  ال���زواج  لطلب  طريقة  اغ��رب  يف 
لت�صكل  �صيارة ا�صطفت    44 �صديقته بطريقة فريدة م�صتخدما 

كلمة )هل تتزوجينني(؟
ويف التفا�صيل، فاإن كولن مل يخرب �صديقته كايتلن بخطته حيث 
ال�صيارات لت�صاعده على االنتهاء  اأن تكون معه فى �صاحة  طالبها 
من جل�صة ت�صوير تتعلق بعمله كم�صور، وما لبث اأن اجته بها اىل 
ال�صاحة وقام كولن بازالة الغطاء عن ال�صيارات لتفاجاأ بال�صيارات 
التي ت�صكل كلمة MARRY ME والتى قابلتها كايتلن باملوافقة 

على الفور.
املفاجاأة و�صكرت �صديقها  �صعادتها من  كايتلن عن مدى  وعربت 

املو�سيقية لو�سي هيل ت�سدو يف غراند اأول اأوبري يف نا�سفيل بولية تيني�سي. )ا ف ب(على جتميع تلك الكمية من ال�صيارات مع �صائقيها و اأ�صدقائهم.

تطبيق �صاعة 
نايك ي�صل 

الأجهزة اأندرويد
تطبيقاً  ن���اي���ك  ����ص���رك���ة  اأط���ل���ق���ت 
ل��الأج��ه��زة ال��ع��ام��ل��ة ب��ن��ظ��ام غوغل 
اللياقة  ب�صوار  لالت�صال  اأندرويد 
ال����ذي   ،FuelBand ال���ب���دن���ي���ة 
ط���رح���ت���ه ال�������ص���رك���ة االأم���ري���ك���ي���ة 
وكان   .2012 م��ن��ذ  االأ�����ص����واق  يف 

مقت�صراً على اآي فون فقط.
االأمريكية  ال�����ص��رك��ة  واأو����ص���ح���ت 
املالب�س  اإن����ت����اج  يف  امل��ت��خ�����ص�����ص��ة 
�صبب  اأن  ال��ري��ا���ص��ي��ة  واالأح����ذي����ة 
تطبيق  اإط�����������الق  يف  ال�����ت�����اأخ�����ري 
تقنية  اإىل  ي�����رج�����ع  اأن��������دروي��������د 
االقرتان امل�صتخدم يف �صوار نايك، 
منخف�صة  البلوتوث  تقنية  وه��ي 

تخل�ض من ح�صى 
الكلى بع�صري الليم

تت�صكل ح�صى الكلى من الكال�صيوم 
تخزينها  يتم  ال��ت��ي  واالأوك�����ص��االت 
النفايات  تتكتل هذه  الكلى.  داخل 
ي�صعب  ب��ل��ورات  لت�صكل  ال�صغرية 
وخروجها  احل��ال��ب  اإىل  م���روره���ا 
االأمل. هناك  ي�صبب  البول، ما  مع 
من  للتخل�س  طبيعية  ع��الج��ات 
الليم  ع�����ص��ري  اأه��م��ه��ا  االأمل  ه����ذا 

واحلام�س )الليمون(.
ك����ي����ف ي�������ص���اع���د ع�������ص���ري ال���ل���ي���م، 
على  )ال����ل����ي����م����ون(  واحل����ام���������س 

التخل�س من ح�صى الكليتني؟
بحام�س  غ��ن��ي  ال��ل��ي��م  ع�����ص��ري   *
ال�صرتيك، الذي ي�صاعد على اإذابة 
واالأوك�صاالت  الكال�صيوم  ب��ل��ورات 

املتجمعة.
الليم  ع�����ص��ري  م����ن  ك����ل  ي��ع��م��ل   *
اأو احلام�س على احلد من  املركز 
زيادة حجم احل�صى، ووقف تزايد 

منوها.
واحل����ام���������س  ال����ل����ي����م  ع�������ص���ري   *
ال�صوائل  اأن�����واع  اأح���د  )ال��ل��ي��م��ون( 
ال���ت���ي حت���ت���وي ع��ل��ى امل������اء، لذلك 
ي�صاعد ب�صكل طبيعي على تخل�س 
واإزالتها  ال�����ص��م��وم  م���ن  ال��ك��ل��ي��ت��ني 
ال�صوائل  ت���ع���م���ل  اجل���������ص����م.  م����ن 
ال�صغرية  ال��ب��ل��ورات  جتميع  ع��ل��ى 

واإخراجها من اجل�صم.
* اإذا كنت تعاين من ح�صى الكلى 
يومياً  اأك���واب   6-5 ت��ن��اول  ميكنك 
الليمون  اأو  ال���ل���ي���م  ع�����ص��ري  م����ن 
اإ�صافة  بعدم  ين�صح  )احلام�س(. 
اإ�صافى  اأو  ال��ع�����ص��ري،  اإىل  ال�صكر 
القليل منه اإذا كان لذلك �صرورة.

الثدي �صرطان  من  تقي  اأطعمة   5
اأنواع  اأك��ر  من  الثدي  �صرطان  يعد 
مر�س ال�صرطان �صيوعاً وخا�صة بني 
اأكر من مليون  الن�صاء، وت�صاب به 
العامل،  اأنحاء  �صتى  يف  �صنوياً  ام��راأة 
األف   400 ح����وايل  م��ن��ه��ن  وي��ت��وف��ى 
ال�صروري  م��ن  ي��ج��ع��ل  ام�����راأة، مم��ا 
والبحث  املر�س  ه��ذا  اأ�صباب  معرفة 
اأن اأ�صاليب الوقاية والعالج املنا�صبة. 
اأ�صا�صياً  الغذائي دوراً  النظام  ويلعب 
يف الوقاية من �صرطان الثدي، لذلك 
بو�صت  هافينغتون  �صحيفة  اأوردت 
االأطعمة  م��ن  جمموعة  االأمريكية 
التي ت�صاعد على ذلك. -1 البطاطا 
احل���ل���وة  اأظ���ه���رت درا����ص���ة ن�����ص��رت يف 
جملة نا�صيونال كان�صر االأمريكية اأن 
الن�صاء اللواتي يتناولن كمية كبرية 
من اخل�صار والفواكه احلاوية على 
ن�صبة عالية من مادة الكارويتنويد، 
معينة  باأنواع  لالإ�صابة  عر�صة  اأق��ل 

من �صرطان الثدي.
وت��ع��ت��م��د اآل���ي���ة ع��م��ل ه����ذه امل������ادة يف 

تنظيم  على  ال�صرطان،  من  الوقاية 
منو اخلاليا واحلد من منو اخلاليا 
ال�����ص��رط��ان��ي��ة، وت���ت���وف���ر ه����ذه امل����ادة 
احللوة  ال��ب��ط��اط��ا  يف  ع��ال��ي��ة  بن�صبة 
واجل��������زر وال���ك���و����ص���ا واخل���������ص����ورات 
 2 ال��داك��ن��ة.  اخل�����ص��راء  االأوراق  ذات 
االأ�صماك  حتتوي  ال�صلمون  -�صمك 
ب�����ص��ك��ل ع���ام ع��ل��ى ن�����ص��ب��ة ع��ال��ي��ة من 
اأثبتت  ال���ت���ي   3 اأوم���ي���غ���ا  اأح���م���ا����س 
فعاليتها يف الوقاية من اأنواع عديدة 
من ال�صرطان، واأ�صارت درا�صة ن�صرت 
اأن  اإىل  اإم جي الطبية،  يف جملة بي 
ت��ن��اول ه��ذه االأح��م��ا���س يقلل خطر 
بن�صبة  ال���ث���دي  ب�����ص��رط��ان  االإ����ص���اب���ة 
االأ�صماك  ب��ت��ن��اول  وي��ن�����ص��ح   ،%  14
م��رت��ني يف االأ���ص��ب��وع و���ص��ط��ي��اً لهذه 
ال�صاي  ي���ع���د  ال�������ص���اي   3- ال���غ���اي���ة. 
وخ���ا����ص���ة االأخ�������ص���ر م��ن��ه م���ن اأه���م 
امل�صادة  البوليفينول  م��ادة  م�صادر 
يف  ه��ام��اً  دوراً  تلعب  التي  لالأك�صدة 
الوقاية من خمتلف اأنواع ال�صرطان 

وين�صح  ال��ث��دي،  �صرطانات  وخا�صة 
للح�صول  ال���ط���ازج  ال�����ص��اي  ب��ت��ن��اول 
على فوائده ال�صحية، واالبتعاد عن 
العبوات املعلبة واملعباأة ب�صكل م�صبق. 
-4 الرمان ارتبط الرمان باخل�صوبة 
القدمية،  ال��ث��ق��اف��ات  يف  وال�����ص��ح��ة 
الدرا�صات  م���ن  ال��ع��دي��د  واأظ����ه����رت 
ت�صاعد  ال��رم��ان،  ثمرة  اأن  احلديثة 
ع��ل��ى ال��وق��اي��ة م��ن ���ص��رط��ان الثدي 
الناجت عن خلل يف عمل الهرمونات. 
5 - الفطر يف درا�صة حديثة ن�صرت 
لل�صرطان،  ال���دول���ي���ة  ال����دوري����ة  يف 
امراأة �صينية،   2000 و�صاركت فيها 
اللواتي  الن�صاء  اأن  الباحثون  وج��د 
10 غ�����رام من  اأك�����ر م���ن  ت���ن���اول���ن 
الفطر الطارج ب�صكل يومي، كن اأقل 
الثدي  ب�صرطان  لالإ�صابة  تعر�صاً 
اأن  كما   ،%  70 اإىل  و�صلت  بن�صبة 
الفطر  ب��ني  جمعن  اللواتي  الن�صاء 
وال�صاي االأخ�صر ح�صلن على نتائج 

اأف�صل من ذلك.

دميا بياعة حمكمة يف م�صابقة 
»اإميي اأووردز« العاملية

 Emmy awards م�صابقة  لتحكيم  عربية  فنانة  ك��اأول  بياعة  دميا  ال�صورية  املمثلة  اختريت 
العاملية، يف الواليات املتحدة االأمريكية.

بياعة  اإختيار  عن  االإجتماعي  التوا�صل  مواقع  اح��د  على  لبياعة  الر�صمية  ال�صفحة  واأعلنت 
للم�صاركة يف جلنة حتكيم امل�صابقة، واأنها �صتح�صر احلفل النهائي يف 25 ت�صرين الثاين-نوفمرب 

املقبل بوالية نيويورك.
وعطائها،  ب�صخ�صها  اأك��رب  وثقة  ت�صريفاً  تعتربها  التي  اخلطوة  هذه  اأن  بياعة  اأك��دت  وقد 


