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ال�سائق االإماراتي يف طريقه الحتالل اأحد املراكز 
الع�رشة االأوىل على منت �سيارته اأبوظبي �سرتوين

عربي ودويل

جمل�ص وزراء بريطانيا مينح �رشطة 
اأبوظبي �سهادة الريادة العاملية

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

اجلبهــة الد�ســتوريّة ترف�ص قانــون العــزل  ال�سيا�سي 
وال�سعبية تدعو اإىل ائتالف وطني لالإنقاذ

•• جنوب وزير�ستان-وام:

خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  الكرمية  وامل��ب��ادرات  للتوجيهات  تنفيذا 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل بدعم وم�شاعدة جمهورية  بن زايد 
باك�شتان الإ�شالمية وتنفيذ عدد من امل�شاريع الإن�شانية والتنموية فيها 
اجلي�س  اأرك��ان  رئي�س  كياين  برويز  اإ�شفاق  الأول  الفريق  �شعادة  افتتح 
البا�شه  ع��ب��داهلل  عي�شى  ال�شفري  ���ش��ع��ادة  م��ن  ك��ل  ي��راف��ق��ة  الباك�شتاين 
وعبداهلل  الإ�شالمية  باك�شتان  جمهورية  ل��دى  الدولة  �شفري  النعيمي 
ال�شيخ  �شارع  باك�شتان  مل�شاعدة  الإماراتي  امل�شروع  مدير  الغفلي  خليفة 
خليفة بن زايد اآل نهيان يف منطقة جنوب وزير�شتان بتكلفة 38 مليونا 

و10 اآلف دولر اأمريكي .
 ح�شر حفل افتتاح �شارع ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان الذي اقيم يف 
منطقة جنوب وزير�شتان يوم اأم�س الول عدد من ال��وزراء املحليني يف 

الإقليم وكبار �شباط اجلي�س الباك�شتاين ا�شافة اىل م�شوؤويل وممثلي 
الدوائر احلكومية واملحلية وعدد من �شيوخ القبائل واملواطنني مبنطقة 
مرا�شم  ب��داأت   . للم�شروع  امل��ي��داين  الفريق  واأع�شاء  وزير�شتان  جنوب 
الفتتاح بتالوة عطرة لآيات من القراآن الكرمي بعد ذلك األقى عبداهلل 
فيها  اأ�شار  املنا�شبة  بهذه  كلمة  الإماراتي  امل�شروع  مدير  الغفلي  خليفة 
اإىل اأن العالقات الثنائية بني دولة الإمارات العربية املتحدة وجمهورية 
باك�شتان الإ�شالمية تت�شم بطابع مميز وخا�س مو�شح باإطار من الروح 
الأخوية والت�شامن وتتميز بالتقدير والحرتام والروؤية امل�شرتكة بني 
القيادتني وال�شعبني ال�شديقني .. مبينا اأن افتتاح هذا ال�شارع احليوي 
و�شعب  قيادة  بني  والتالحم  والتكاتف  املحبة  من  طويل  لتاريخ  ..نتاج 
دول��ة الإم��ارات دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة واإخوانهم يف جمهورية 

باك�شتان الإ�شالمية. 
)التفا�شيل �س4(

   

حتتوي على مواد غري معلنة وا�ستخداماتها توؤدي للوفاة
)ال�شحة( حتذر من 13 منتجا ع�شبيا 

ت�شتخدم كمكمالت غذائية اأو لتخفيف الوزن
•• دبي- حم�سن را�سد

تباع  ودواء،  ع�شبيا  منتجا   13 ا�شتخدام  ال�شحة، من  وزارة  ح��ذرت 
على ما يزيد عن 7 مواقع الكرتونية ، وت�شتخدم كمكمالت غذائية 
ومقوي جن�شي للرجال اأو لتخفيف الوزن، واأرجعت الوزارة خطورة 
هذه املنتجات اإىل اأنها حتتوي مواد دوائية غري معلنة عنها، وت�شبب 
ا�شت�شارة  ا�شتخدامها بدون  واإ�شابات خطرية يف حال  يف م�شاعفات 

الطبيب، مما قد يف�شي اإىل الوفاة.
وقال الدكتور، اأمني الأمريي وكيل وزارة ال�شحة امل�شاعد، للممار�شات 
الطبية والرتاخي�س يف ت�شريح له ، اإن الوزارة فر�شت غرامات مالية 
لتنظيم  العامة  الهيئة  و�شتخاطب  اللكرتونية،  امل��واق��ع  ه��ذه  على 
املواقع،  املقبلة، حلجب هذه  القليلة  الأيام  قطاع الت�شالت، خالل 

لعدم التزامها بالإجراءات املتبعة.     )التفا�شيل �س(

الرتبية تعتمد قرار متديد اخلدمة
 لـ65 معلما وموجها بعد �شن املعا�ش الـ 60

•• دبي – حم�سن را�سد 

اعتمدت وزارة الرتبية والتعليم قرارا بتمديد مدة اخلدمة الوظيفية 
ل�  65 معلما وموجها يف امليدان الرتبوي ، من املقيمني من جن�شيات 
خمتلفة ممن انتهت خدمتهم لبلوغهم �شن املعا�س 60 عاما ، وذلك 
ملدة عام درا�شي ينتهي يف 31 اأغ�شط�س 2014، وفقا للقرار الإداري 
وزارة  وك��ي��ل  بتوقيع  اجل���اري  يونيو  ال���ذي   19 ب��ت��اري��خ   268 رق��م 
الرتبية والتعليم بالإنابة، ومت تعميمه من قبل اإدارة املوارد الب�شرية 

يف الوزارة على كافة املناطق التعليمية.                 )التفا�شيل �س(

بتوجيهات رئي�س الدولة

افتتاح �شارع ال�شيخ خليفة بن زايد جنوب وزير�شتان

قادة املعار�شة خالل موؤمتر �شحفي يف القاهرة  )رويرتز(

كريي وحمد بن جا�شم خالل الجتماع الوزاري حول �شوريا يف الدوحة )رويرتز(

•• عوا�سم-وكاالت:

ال�شا�شية  ال�11  ال����دول  ق���ررت 
ال�شورية  ل��ل��م��ع��ار���ش��ة  ال��داع��م��ة 
دعم  ت��ق��دمي  ال��دوح��ة  يف  ال�شبت 
الر�س  ع��ل��ى  للمعار�شة  ع��اج��ل 
الوح�شية  ال��ه��ج��م��ات  مل���واج���ه���ة 
تختار  ان  على  وحلفائه،  للنظام 
ك���ل دول�����ة ط��ري��ق��ة ال���دع���م التي 

تريد.
البيان اخلتامي لالجتماع  واورد 
11 دولة على  الذي �شاركت فيه 
را�شها امريكا وفرن�شا وبريطانيا، 
ان وزراء خارجية املجموعة قرروا 
ار�شال جميع املعدات ب�شكل عاجل 
للمعار�شة على الر�س، كل دولة 
من  لتمكينها  طريقتها،  ح�شب 
الوح�شية  ال��ه��ج��م��ات  م���واج���ه���ة 
للنظام وحلفائه وحماية املدنيني 

ال�شوريني.
يتم  ان  امل���ج���م���وع���ة  ق������ررت  ك���م���ا 
الع�شكري من  الدعم  كل  حتويل 
رئا�شة  اىل  امل��ع��ن��ي��ة  ال�����دول  ق��ب��ل 

اركان اجلي�س ال�شوري احلر.
م�شوؤولية  ع��ل��ى  ال����دول  و���ش��ددت 
على  بتاأثري  تتمتع  التي  اجلهات 
النظام لو�شع حد للعنف و�شمان 
حل �شيا�شي تفاو�شي على ا�شا�س 

بيان موؤمتر جنيف.
 وط��ال��ب اج��ت��م��اع��ه ال��دوح��ة من 
التوقف  اهلل  وح���زب  الي��ران��ي��ني 

م��دف��ع��ي��ة ال��ن��ظ��ام م��ن��ط��ق��ة عكار 
ال�شبكة  وث��ق��ت  بينما  اللبنانية، 
مقتل  الإن�شان  حلقوق  ال�شورية 
ام�س  الق��ل  اأ�شخا�س على  ت�شعة 

بنريان قوات النظام.
القابون  ح��ي  اإن  نا�شطون  وق���ال 
لق�شف  ال���ل���ي���ل  خ�����الل  ت���ع���ر����س 
�شاروخي مكثف مما اأدى حلركة 
ن��زوح وا�شعة بني الأه��ايل، وذلك 
اأثناء تعر�شه حلملة ع�شكرية يف 
التوايل،  ع��ل��ى  اخل��ام�����س  ول��ل��ي��وم 
ق�شفها  ال��ن��ظ��ام  ق����وات  وا���ش��ل��ت 
دم�شق،  يف  وب��رزة  القابون  حليي 
الوطني  امل���ج���ل�������س  ق�����ال  ب��ي��ن��م��ا 
األف  اأرب���ع���ني  ح��ي��اة  اإن  ال�����ش��وري 
�شوري من �شكان احليني يف خطر 
الذي  احل�����ش��ار  ا���ش��ت��م��رار  ب�شبب 
مدعومة  ال��ن��ظ��ام  ق���وات  تفر�شه 
اأبو  من حزب اهلل اللبناين ولواء 

الف�شل العبا�س.
ا�شتباكات  اإن  ���ش��ام  �شبكة  وق��ال��ت 
اأطراف  على  اأم�س  وقعت  عنيفة 
ال�شوري  اجل��ي�����س  ب���ني  احل���ي���ني 
واأن�شاره،  ال��ن��ظ��ام  وق����وات  احل���ر 
احل���ر  اجل���ي�������س  اأن  واأ������ش�����اف�����ت 
النظام يف طريق  ق��وات  ا�شتهدف 
امل��ت��ح��ل��ق اجل���ن���وب���ي وف���ج���ر اأح���د 
اأبنيتها، تزامنا مع معارك يف حي 

الع�شايل.
بلدات  اإىل  ال�شتباكات  وام��ت��دت 

ريف دم�شق املحيطة بالعا�شمة.

نظام الأ�سد يق�سف مناطق يف دم�سق ولبنان 

اجتماع الدوحة يقرر دعمًا عاجاًل للمعار�شة لتغيري التوازن على الأر�ش

•• القاهرة-وكاالت:

دع����ا ال��رئ��ي�����س امل�������ش���ري حممد 
م��ر���ش��ي جم�����ددا امل���ع���ار����ش���ة اىل 
التوتر  تخفيف  مل��ح��اول��ة  احل���وار 
ال���ب���الد ق��ب��ل حواىل  امل��ت��زاي��د يف 
مقررة  ت���ظ���اه���رات  م���ن  ا����ش���ب���وع 

للمطالبة بتنحيه.
م���ق���اب���ل���ة مع  وق�������ال م���ر����ش���ي يف 
���ش��ح��ي��ف��ة ام�������س ي�����دي مم�����دودة 
مفتوح  احل���������وار  وه�������ذا  ل���ل���ك���ل، 
ال�����ش��ق��ف، وم����ا اأ����ش���ع���ي اإل���ي���ه هو 
ال�����ذي يحقق  امل����ت����وازن  احل������وار 
الثورة وطموحات �شبابنا  اأهداف 
املقابلة  ه���ذه  ون�����ش��رت  و���ش��ع��ب��ن��ا. 
غداة تظاهرة جمعت يف القاهرة 
ع�شرات اللف من ان�شار مر�شي 
يف عر�س قوة مبواجهة جتمعات 

املعار�شة.
وت���دع���و ح��م��ل��ة م��ع��ار���ش��ة ملر�شي 
ب��ع��ن��وان مت���رد اىل ت��ظ��اه��رة �شد 
الق�شر  ام����ام  امل�����ش��ري  ال��رئ��ي�����س 
يونيو  ح��زي��ران   30 يف  الرئا�شي 
واجراء  بتنحيه  للمطالبة  وذلك 

انتخابات رئا�شية مبكرة.
ب�شعي  م���ر����ش���ي  خ�������ش���وم  وي����ن����دد 
ح��رك��ة الخ������وان امل�����ش��ل��م��ني، اىل 
ال�شيطرة على كل مفا�شل احلكم 
يف ال��ب��الد وب��ال��ب��ح��ث ع��ن فر�س 

اج���ل ب���دء م��رح��ل��ة ج��دي��دة تقوم 
الثورة وهي احلرية  اهداف  على 

والعدالة الجتماعية.
با�شتمرار  فتعهد  ���ش��ب��اح��ي  ام���ا 
ال�شعب  ي����غ����ادر  وب��������األ  ال�����ث�����ورة 

ال�شوارع حتى ا�شقاط النظام.
واكد �شباحي على اهمية الوحدة 
اجل  م��ن  ال��دول��ة  موؤ�ش�شات  ب��ني 

الطاحة مبر�شي.
يف هذه الأثناء اأعلن رئي�س الوزراء 
ه�شام قنديل اأن حكومته اتخذت 
مظاهرات  قبل  اأم��ن��ي��ة  اإج����راءات 
املعار�شة املقررة، معربا عن قلقه 

من دعوات للعنف.
ب��ح��زب احلرية  ال���ق���ي���ادي  وق����ال 
البلتاجي  حم���م���د  وال�����ع�����دال�����ة 
ال�شرعية  ���ش��ن��ح��م��ي  ل��ل��ح�����ش��د 
ول���ن ن�شمح  ب���اأرواح���ن���ا ودم��ائ��ن��ا 

بالقفز على ال�شرعية. 
اجلماعة  يف  ال��ق��ي��ادي  ق���ال  ك��م��ا 
الإ���ش��الم��ي��ة ط���ارق ال��زم��ر ذهبنا 
وهزمناهم  ال�شندوق  اإىل  معهم 
هزمية كربى فكفروا بال�شندوق، 
وح�شدوا  احل��ل  هو  ال�شارع  قالوا 
ف���ح�������ش���دن���ا لهم  امل�����ئ�����ات  ل����ذل����ك 
اليوم؟.  املنت�شر  فمن  امل��الي��ني، 
واأ�����ش����اف ل��ق��د ت���وع���دون���ا يف 30 
ي��ون��ي��و ح���زي���ران، ون��ح��ن نعدهم 

باأنهم �شي�شحقون يف هذا اليوم.

عقيدته على املجتمع. 
اأكرب  بح�شد  امل��ع��ار���ش��ة  وت��وع��دت 
امل��ت��ظ��اه��ري��ن، ردا على  ع���دد م��ن 
احل�������ش���ود ال�����ش��خ��م��ة ل����الأح����زاب 
اأم�س الأول،  والقوى الإ�شالمية، 
مبيدان رابعة العدوية بالقاهرة، 
الوزراء  رئي�س  عرب  بينما  وذل��ك 
ه�����ش��ام ق��ن��دي��ل ع���ن خم����اوف من 

العنف.
اأن  وذك�������رت م�������ش���ادر ���ش��ح��ف��ي��ة 
املعار�شة اعتربت ح�شود الأحزاب 
ا�شتعرا�شا  الإ���ش��الم��ي��ة  وال��ق��وى 
للقوة وو�شفت ذلك باأنه حماولة 
ل��رته��ي��ب��ه��ا ق��ب��ل م��ظ��اه��رات 30 

يونيو حزيران اجلاري.

النقاذ  ج��ب��ه��ة  ع��ق��دت  ذل���ك  اىل 
ام�س  �شحفيا  م��وؤمت��را  امل�شرية 
متوقعة  قبيل مظاهرات حا�شدة 

ال�شبوع املقبل.
وع��ق��دت امل��ع��ار���ش��ة ال��ت��ي يقودها 
املر�شح الرئا�شي ال�شابق حمدين 
�شباحي وال�شيا�شي البارز حممد 
ال�شحفي  امل����وؤمت����ر  ال�����ربادع�����ي 
ل��ت�����ش��ل��ي��ط ال�������ش���وء ع���ل���ى خطة 
احل���ايل.. للنظام  ن��ه��اي��ة  ل��و���ش��ع 
ال��ربادع��ي ان حكم مر�شي  وق��ال 
خال من الروح الثورية وان عليه 
حتقيق  اجل  من  الطريق  اف�شاح 

مطالب الثورة.
من  بال�شتقالة  مر�شي  وط��ال��ب 

عن التدخل يف النزاع ال�شوري.
القطري  ال������وزراء  رئ��ي�����س  واك����د 
ثاين  ال  جا�شم  ب��ن  حمد  ال�شيخ 
ال�11  ال��دول  اجتماع  ان  ال�شبت 
ال�شورية  ل��ل��م��ع��ار���ش��ة  ال��داع��م��ة 
�شرية  ق���رارات  اتخذ  ال��دوح��ة  يف 
ل��ت��غ��ي��ري ال���و����ش���ع ع��ل��ى الر������س، 
يف  دول  ت�������ش���ع  ان  اىل  م�������ش���ريا 
الدعم  ع��ل��ى  م��ت��ف��ق��ة  امل��ج��م��وع��ة 
املجل�س  خ����الل  م���ن  ال��ع�����ش��ك��ري 
ال�شوري  ل��ل��ج��ي�����س  ال���ع�������ش���ك���ري 

احلر.
وقال ان الدول اغلبها متفقة ما 
تقدمي  كيفية  على  دول��ت��ني  ع��دا 
خالل  من  للثوار  العملي  الدعم 
املجل�س الع�شكري، فيما الدولتان 
اخرى. ب�شبل  تدعمان  الباقيتان 
ان احلل  ال�����ش��ي��خ ح��م��د  واع���ت���رب 
موؤمتر  خ�����الل  م����ن  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
جنيف هو الف�شل لكن عرب عن 
لديه  ال��ن��ظ��ام  لن  ك��ث��رية  �شكوك 
خط واحد ما�شي عليه هو القتل 

والقتل والقتل والتدمري.
وقال ان احلل ال�شيا�شي مهم لكن 
الر�س  على  ال��ت��وازن  اي�شا  املهم 
ال�شورية  امل���ع���ار����ش���ة  واع�����ط�����اء 
وخ��ا���ش��ة اجل���ن���اج ال��ع�����ش��ك��ري كل 
يكون  لكي  ام���ور  م��ن  م��ا يتطلب 

و�شعهم على الر�س اح�شن.
�شوريون  نا�شطون  اأك��د  ميدانيا 
توا�شل الق�شف على حي القابون 
اح���رتاق  اإىل  اأدى  مم��ا  ب��دم�����ش��ق 
ق�شفت  ح����ني  يف  م����ن����ازل،  ع�����دة 

التيار الإ�سالمي يهدد معار�سيه بالدم!! 

مر�شي يدعو اىل احلوار واملعار�شة تطالبه بالرحيل
الربازيل  احتجاجات  تراجع 
ـــعـــد خـــطـــاب رو�ــشــيــف ب

•• برازيليا-وكاالت:

الحتجاجات  وت���رية  انخف�شت 
يف ال���ربازي���ل ام�����س ال�����ش��ب��ت بعد 
رئي�شة  األ���ق���ت���ه  ال�����ذي  اخل���ط���اب 
البالد ديلما رو�شيف ووعدت فيه 
بالإ�شالح، يف حني �شهدت مدينة 
ع��دة مظاهرات  ري���ودي ج��ان��ريو 
تفريقها  ال���������ش����رط����ة  ح�����اول�����ت 

بالقنابل املدمعة.
لها  ت��ل��ف��زي��وين  خ��ط��اب  اأول  ويف 
منذ بداية الأزمة، اأكدت رو�شيف 
للتغيريات  ح��ك��وم��ت��ه��ا  م�����ش��ان��دة 
ب�شماع  وال��ت��زام��ه��ا  الج��ت��م��اع��ي��ة 
�شوت ال�شارع قائلة للمتظاهرين 
اأنا اأ�شمعكم م�شيفة اأن املحتجني 

اأظهروا قوة دميقراطيتنا.
�شتتم  اأن�����ه  رو���ش��ي��ف  واأو����ش���ح���ت 
و�شائل  لتح�شني  خ��ط��ة  �شياغة 
ال���ع���ام وا���ش��ت��ث��م��ار جميع  ال��ن��ق��ل 
عائدات املوارد النفطية للبالد يف 
التعليم، واأنه �شتجري ال�شتعانة 
لتعزيز  اخل��������ارج  م����ن  ب����اأط����ب����اء 

اخلدمات ال�شحية.
ح������ذرت  ن����ف���������ش����ه،  ال������وق������ت  ويف 
رو���ش��ي��ف م��ن ت��وا���ش��ل ال��ع��ن��ف يف 
الح��ت��ج��اج��ات، وق���ال���ت اإن���ه���ا لن 
ت�شمح للتخريب باأن يعرقل حركة 
دميقراطية م�شروعة حمذرة من 
املخاطرة بفقدان الكثري اإذا ترك 

العنف بال �شيطرة.

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد

مواقــيت ال�سالة
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الهالل الأحمر تنفذ برامج م�شاعدات 
باأكرث من 130 مليون درهم بال�شودان 

•• ابوظبي-وام: 

الأحمر  الهالل  هيئة  نفذت 
الفرتة  خ�����الل  الإم������ارات������ي 
نهاية  وح���ت���ى   1993 م���ن 
برناجما   2012 ال�����ع�����ام 
الإن�شانية  ل���ل���م�������ش���اع���دات 
بلغت  ب��ال�����ش��ودان  والتنموية 
م���ل���ي���ون���ا   130 ت���ك���ل���ف���ت���ه 
و747 الفا و706 دراه��م .     

املبعوث الأمريكي ي�شل 
الدوحة ملفاو�شة طالبان

•• الدوحة-وكاالت:

قال م�شوؤول اأمريكي اإن املبعوث املكلف بالتفاو�س مع طالبان الأفغانية 
يف  لها،  مكتبا  احلركة  افتتحت  حيث  الدوحة  اإىل  ال�شبت  ام�س  و�شل 
لهم  مكتب  بافتتاح  اجلمعة  احل��رك��ة  مقاتلو  فيه  رح��ب  ال���ذي  ال��وق��ت 
متعهدين مبوا�شلة القتال حتى ان�شحاب كامل القوات الأمريكية من 

اأفغان�شتان.
الأمريكي  املوفد  اأن  الفرن�شية  ال�شحافة  لوكالة  ذاته  امل�شوؤول  واأ�شاف 
اخلا�س اإىل اأفغان�شتان وباك�شتان جيم�س دوبنز �شي�شارك يف املفاو�شات 
التي �شيجريها وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي مع امل�شوؤولني يف 

قطر.
ومل يحدد م�شوؤولون يف وزارة اخلارجية الأمريكية موعد بدء املفاو�شات 

املحتملة مع طالبان، موؤكدين اأن كريي لن ي�شارك فيها.
والأحد،  ال�شبت  للدوحة،  زيارته  يناق�س كريي خالل  اأن  املنتظر  ومن 
حمادثات ال�شالم الأفغانية مع م�شيفيه القطريني لكنه لن ي�شارك يف 
اأية حمادثات اأو اجتماعات مع ممثلي طالبان، و�شيخ�ش�س جزءا مهما 

من حمادثاته يف الدوحة للملف ال�شوري.

ــن انـــدلع  ــّذر م ــح ــاز ي ــوف م
ـــة جــــديــــدة  ـــش ـــا� ـــف ـــت ان

•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

ورئي�س  الإ�شرائيلي  النائب  حّذر 
موفاز،  ����ش���اوؤول  )ك���ادمي���ا(  كتلة 
ام�س ال�شبت، من اندلع انتفا�شة 
ال���ه���دوء  اأن  م���ع���ت���رباً  ج����دي����دة، 

ال�شائد حالياً زائف.
الإ�شرائيلية  الإذاع��������ة  ون��ق��ل��ت 
ع��ن م��وف��از ق��ول��ه، اإن ات��ف��اق��اً مع 
الفل�شطينيني هو �شرورة حيوية 
ملّحة بالن�شبة لإ�شرائيل، م�شرياً 
الذي  ال��ن�����ش��ب��ي  ال���ه���دوء  اأن  اإىل 

ي�شود الأو�شاع حالياً زائف.
يف  هناك  يكون  اأن  موفاز  وتوقع 
نهاية الأمر انفجار للعنف وعليه 
اإ�شرائيل  ت��ك��ون  اأن  امل��ح��ّب��ذ  فمن 
ات��خ��اذ خطوات  اإىل  امل��ب��ادرة  ه��ي 

بدًل من اأن تفر�س عليها اأمور.
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ام�شية لذوي الحيتاجات اخلا�شة بعنوان نحن وياكم 
اخلوري  حممد  علي  املهند�س  الدكتور  �شعادة  ق��ال  ذل��ك  اىل  ومتعاونا.  
مدير عام هيئة الإمارات للهوية، اإن م�شاركة الهيئة يف ام�شية نحن وياكم 
، تاأتي ان�شجاماً مع نهج قيادتنا الر�شيدة التي تكفل تلبية متطلبات ذوي 
حّقها  املهّمة  الجتماعية  الفئة  لهذه  ي�شمن  ، مبا  اخلا�شة  الحتياجات 
،واأ�شاف  املجتمع  اأف���راد  بقية  مع  الفاعلة  وامل�شاركة  الكرمية  احلياة  يف 
الدكتور اخلوري اأن هذه امل�شاركة توؤكد حر�س الهيئة الدائم على اللتزام 
مببداأ امل�شوؤولية الجتماعية جت�شيداً خلطتها ال�شرتاتيجية ، وانطالقاً 
من اإميانها و�شعيها املتوا�شل لبناء وتعزيز عالقات ال�شراكة مع املجتمع 
املحلي مبا يعود بالنفع والفائدة على دولتنا الغالية واأبنائها. م�شريا اىل 
حر�س الهيئة على تعيني مواطنني من ذوي الحتياجات اخلا�شة ب�شكل 
دوري، انطالقاً من التزامها الوطني وم�شوؤوليتها املجتمعية، مع �شمان 

توفري بيئة العمل املنا�شبة لهم يف جميع مرافقها.

ويرعاها  يقودها  التي  ال�شاملة  ال�شرتاتيجية  مع  يتما�شى  مبا  املجتمع 
الدولة  رئي�س  نهيان  ال  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شيدي 
حفظه اهلل ، ويف اطار امل�شئولية الجتماعية التي ي�شطلع بها املركز مبا 
يوؤكد هذه ال�شرتاتيجية وتكامل املوؤ�ش�شات واملجتمع ويوؤكد اننا جمتمع 
نهيان  ال  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  املوؤ�ش�س  القائد  نهج  على  ي�شري  واح��د 
بالتعاون  املركز  م�شاركة  ان  اىل  ، م�شريا  وال��ت��اآزر  التالحم  اهلل يف  رحمه 
مبا  والتعاون  التن�شيق  اط��ار  يف  ياأتي  الدولة  يف  والهيئات  املوؤ�ش�شات  مع 
مبا  ورعايتها  دجمها  يف  وي�شاهم  املجتمع  من  الفئة  لهذه  خدمة  يحقق 
يحقق لها حياة كرمية.  وا�شاف ان الم�شية �شت�شم جمموعة متنوعة من 
ت�شدد على  �شيقدم فريق كلنا خليفة م�شرحية  الثقافية حيث  الفعاليات 
الدور الكبري الذي تقوم به مراكز ذوي الحتياجات اخلا�شة التي توفرها 
الحتياجات  ذوي  تاأهيل  يف  اله��ل  وم�شاعدة  املعاناة  تخفيف  يف  ال��دول��ة 

•• ابوظبي-الفجر:

ينظم مركز �شلطان بن زايد للثقافة والإعالم بالتعاون مع موؤ�ش�شة زايد 
المارات  وهيئة  اخلا�شة  الحتياجات  وذوي  الن�شانية  للرعاية  العليا 
 26 املقبل  الرب��ع��اء  ي��وم  م�شاء  امل�شلحة  ال��ق��وات  ون��ادي �شباط   ، للهوية 
ال�شاد�شة  ال�شاعة  عند  ،وذل��ك  وياكم  نحن  بعنوان  ام�شية  اجل��اري  يونيو 

على م�شرح نادي �شباط القوات امل�شلحة يف ابوظبي. 
و�شرح ال�شتاذ حممد مانع املن�شوري مدير ادارة العالم مبركز �شلطان 
ابو  التي �شتقدم ملنت�شبي مركز  باأن الم�شية  بن زايد للثقافة والإع��الم، 
ال�شيخ  �شمو  لتوجيهات  تلبية  ت��اأت��ي  اخلا�شة  الح��ت��ي��اج��ات  ل���ذوي  ظبي 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان  ال  زاي��د  ب��ن  �شلطان 
املركز ب�شرورة التعاون مع موؤ�ش�شات الدولة وامل�شاهمة الفاعلة يف خدمة 

اخلا�شة ، كما �شتقدم النجمة الماراتية اريام اغنية يف الم�شية ا�شافة 
اىل فعاليات اخرى وتكرمي . وذكر حممد مانع املن�شوري ان املركز �شيقدم 
 600 اخلا�شة  الحتياجات  وذوي  الن�شانية  للرعاية  زاي��د  موؤ�ش�شة  اىل 
ن�شخة من ا�شداراته كهدية وهي 300 ن�شخة من كتاب حممد �شلى اهلل 
علية و�شلم ، و300 ن�شخة من القامو�س الق�ش�س لالأطفال الذي يعنى 
باللغة العربية . من جانبها تقدمت �شعادة مرمي �شيف القبي�شي رئي�س 
قطاع ذوي الحياجات اخلا�شة يف موؤ�ش�شة زايد العليا للرعاية الن�شانية 
بال�شكر والتقدير ملركز �شلطان بن زايد للثقافة والعالم وهيئة المارات 
وقالت   . الم�شية  لرعايتهم هذه  امل�شلحة  القوات  �شباط  ون��ادي  للهوية 
اإن هذه الم�شية متثل منوذجاً وتنفيذا ل�شرتاتيجية الدمج التي تعمل 
املوؤ�ش�شة على حتقيقها ، ويوؤكد اننا جمتمع واحد بف�شل قيادتنا الر�شيدة 
متما�شكا  قويا  جمتمعا  ويخلق  وال���ولء  النتماء  قيم  وبعزز  يحقق  مبا 

ت�سلمها �سيف بن زايد 

جمل�ش وزراء بريطانيا مينح �شرطة اأبوظبي �شهادة الريادة العاملية
•• ابوظبي-وام:

ت�شلم الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
مكتبه  يف  الداخلية  وزي��ر  ال����وزراء 
اأخريا �شهادة ال� بي 3 ام 3 ذ3ح3 
امل�شاريع  اإدارة  الدولية من جمعية 
ال��ت��اب��ع��ة مل��ك��ت��ب جم��ل�����س ال������وزراء 
مبوجبها  وال�����ت�����ي  ال����ربي����ط����اين 
ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ���ش��ج��ل��ت 
جديدا  ع���امل���ي���ا  اإجن��������ازا  اأب���وظ���ب���ي 
موؤ�ش�شة  اأول  باعتبارها  وم��ت��ف��ردا 
�شرطية حت�شل على هذه ال�شهادة 
ال����رائ����دة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���ع���امل . 
و�شلم  ل�����ش��م��وه  الإجن�������از  واأه�������دى 
خلريباين  نا�شر  ال��ل��واء  ال�����ش��ه��ادة 
�شمو  ملكتب  العام  الأم��ني  النعيمي 
وزير  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 
داوود  خ��ل��ي��ل  وال����ل����واء  ال��داخ��ل��ي��ة 
بدران مدير عام املالية واخلدمات 
�شموه  وث��م��ن  اأب��وظ��ب��ي.  �شرطة  يف 
ج��ه��ود ف��ري��ق ال��ع��م��ل امل�����ش��ك��ل من 
بالإدارة  الهند�شية  امل�شاريع  اإدارة 
ال���ع���ام���ة ل��ل��م��ال��ي��ة واخل����دم����ات يف 
اأبوظبي  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
الإدارة  يف  امل�����ش��اري��ع  اإدارة  ومكتب 
وتطوير  لال�شرتاتيجية  ال��ع��ام��ة 
�شمو  ملكتب  العامة  بالأمانة  الأداء 
وزير  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 
ال�شهادة  على  احلا�شل  الداخلية 

دوليا.  م��ع��ت��م��دة  امل�����ش��اري��ع  اإدارة 
اإن��ه مت و�شع خطة متكاملة  وق��ال 
امل�شاريع ح�شب  اإدارة  اآلية  لتطوير 
كامل  ع��ام  مل��دة  العاملية  املوا�شفات 
تدريبية  دورات  ال�����ش��ب��اط  وت��ل��ق��ى 
املتقدمة  ال��ع��امل��ي��ة  امل���ع���اي���ري  وف����ق 
ثم  املطلوب  التح�شني  حتقق  حتى 
نظرت املوؤ�ش�شة الربيطانية املانحة 
الذي  التطور  وم��دى  ل��الإج��راءات 
ومبوجب  امل�����ش��اري��ع  اإدارة  حققته 
اإدارة  ب��ع��د  ذل���ك مت م��ن��ح ال�����ش��ه��ادة 
العديد من امل�شروعات من الناحية 
املعايري  اأف�����ش��ل  ووف���ق  الهند�شية 
املجال.  ه��ذا  يف  املعتمدة  ال��دول��ي��ة 
ومن جانبه اأو�شح العقيد الدكتور 
الكعبي  ح���م���دان  ���ش��ي��ف  م��ه��ن��د���س 
يف  الهند�شية  امل�شاريع  اإدارة  مدير 
واخلدمات  للمالية  العامة  الإدارة 
الإجناز  ه��ذا  اأن  اأب��وظ��ب��ي  ب�شرطة 
قناعة  ب��ف�����ش��ل  حت���ق���ق  اجل����دي����د 
حتقيق  ب���اأه���م���ي���ة  ال���ع���م���ل  ف����ري����ق 
معدلت قيا�شية يف م�شتوى العمل 
القيادة  ت�شهده  ال���ذي  التطويري 
العامة ل�شرطة اأبوظبي يف خمتلف 
امل�شاريع  اأن  اإىل  م�شريا  جمالتها 
اإدارات  اإح������دى  ت��ع��د  ال��ه��ن��د���ش��ي��ة 
اأبوظبي  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
توفري  فعال يف  ب��دور  تقوم  وال��ت��ي 
لالإدارات  املباين  من  الحتياجات 
لل�شرطة  العامة  بالقيادة  املختلفة 

���ش��رط��ة اأب��وظ��ب��ي اأن ه���ذا الإجن���از 
العاملية  املوا�شفات  اأه��م  اأح��د  يعد 
�شرطة  وح�شول  امل�شاريع  اإدارة  يف 
اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى ه���ذه ال�����ش��ه��ادة يدل 
واإج���راءات  املنهجيات  تطابق  على 
العمل املتبعة وفق اأف�شل املمار�شات 
القيمة  اأن  واأ������ش�����اف  ال���ع���امل���ي���ة. 
احلقيقية من املعايري واملوا�شفات 
هي �شبط جودة العمل مو�شحا اأن 
القيادة يف وزارة الداخلية و�شرطة 
يف  التميز  ن��ه��ج  انتهجت  اأب��وظ��ب��ي 
الإدارية  والعمليات  اخل��دم��ات  كل 
واملعايري  امل��وا���ش��ف��ات  ف��اأ���ش��ب��ح��ت 
واأ�شاليب  اأدوات��ن��ا  اإح���دى  ال��دول��ي��ة 
اخلدمات  لكل  املوؤ�ش�شي  التطوير 
امل���ق���دم���ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع الإم�����ارات�����ي. 
مدير  النعيمي  حمد  املقدم  واأ�شار 
الإدارة  يف  امل�����ش��اري��ع  اإدارة  م��ك��ت��ب 
وتطوير  لال�شرتاتيجية  ال��ع��ام��ة 
الأداء يف الأمانة العامة ملكتب �شمو 
وزير  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 
مكتب  اإن�شاء  مبادرة  اإىل  الداخلية 
الدعم  ل��ت��ق��دمي  امل�������ش���اري���ع  اإدارة 
امل�شاريع  مل����دي����ري  وال����ش���ت�������ش���ارة 
وزارة  يف  ال�شرتاتيجية  واملبادرات 
الداخلية والقيادة العامة لل�شرطة 
الأ�شاليب  ب����اأح����دث  وال���ت���ع���ري���ف 
ال���ع���امل���ي���ة يف ه�����ذا امل����ج����ال. واأك�����د 
اتباع  على  الداخلية  وزارة  حر�س 
الحتادية  احلكومة  ا�شرتاتيجية 

ن�شوج  م������دى  ق���ي���ا����س  جم������ال  يف 
املوؤ�ش�شات يف اإدارة امل�شاريع امل�شتوى 
العمل  فريق  �شموه  وهناأ   . الثالث 
امل�����ش��ت��وى وحثه  ه���ذا  ع��ل��ى حتقيق 
املزيد  وب��ذل  التميز  موا�شلة  على 
العمل  ت���ط���وي���ر  يف  ال���ع���ط���اء  م����ن 
وقدم  كافة.  امل��ج��الت  يف  ال�شرطي 
�شرحا  ب���دران  داوود  خليل  ال��ل��واء 
ل�شموه عن الإجناز م�شريا اإىل اأنه 
والتعاون  التن�شيق  بف�شل  حتقق 
الإجناز  هذا  اأن  مو�شحا  امل�شرتك 
اخل���رباء  تقييم  وب��ح�����ش��ب  ال��ع��امل��ي 
ال��ق��ي��ادة العامة  ي��ع��زز م���ن ج��ه��ود 
اإجنازات  اأبوظبي لتحقيق  ل�شرطة 
والتميز  اجل���ودة  �شباق  يف  ج��دي��دة 
الأوىل  اجلهة  ب�شفتها  املنطقة  يف 
على  ال�شهادة  ه��ذه  على  احلا�شلة 
م�����ش��ت��وى ال�������ش���رق الأو�����ش����ط على 
الإطالق . واأو�شح مدير عام املالية 
اأنه  اأب��وظ��ب��ي  ب�شرطة  واخل���دم���ات 
الإجناز  ه��ذا  لتحقيق  وا���ش��ت��ع��دادا 
بني  موحد  عمل  فريق  ت�شكيل  مت 
واخلدمات  للمالية  العامة  الإدارة 
ل�شتكمال  امل�شاريع  اإدارة  ومكتب 
املوا�شفة  وم���ع���اي���ري  م��ت��ط��ل��ب��ات 
هناك  وك����ان����ت  ذ3ح3  ال���ع���امل���ي���ة 
تتم  وتقارير  م�شتمرة  اجتماعات 
ور�س  دوري��ا كما مت عقد  متابعتها 
ت��دري��ب��ي��ة وت��ن�����ش��ي��ب مديري  ع��م��ل 
يف  متخ�ش�شة  ل�����دورات  امل�����ش��اري��ع 

مبا يتنا�شب مع النه�شة العمرانية 
يف الإم��ارة اإذ اأنيط ب��الإدارة تنفيذ 
اإن�شاء  ���ش��م��ل��ت  م��ه��م��ة  م�����ش��روع��ات 
ال�شرطة  م����راك����ز  م����ن  ال����ع����دي����د 
اجل���دي���دة وم���راك���ز ال���دف���اع املدين 
ومراكز التدريب ال�شرطي واملباين 
الإدارية املختلفة بغية توفري بيئة 
عمل منا�شبة تليق بالأدوار املنوطة 
بالقيادة وحتقيق ر�شالتها. واأ�شاف 
تنفيذ  يف  ان��ت��ه��ج��ت  الإدارة  اأن 
مدرو�شة  اآل��ي��ات  ال��ق��ي��ادة  م�شاريع 
املمار�شات  باأف�شل  الأخ���ذ  قوامها 
املجال  ه����ذا  يف  امل��م��اث��ل��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
باخلطط  التزامها  اإىل  بالإ�شافة 
م�شريا  امل��ع��ت��م��دة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
اأولته  ال���ذي  املثمر  ال��دع��م  اأن  اإىل 
ف�شال  ل���الإدارة  ال�شرطية  القيادة 
املو�شولني  واجل���ه���د  ال���دع���م  ع���ن 
العامة  الإدارة  توليهما  ال��ل��ذي��ن 
الدور  لها  كان  واخلدمات  للمالية 
الأكرب يف بث همة عالية يف نفو�س 
الريادة  لتحقيق  الوطنية  الكوادر 
عمليات  يف  امل�����ش��ت��م��ر  وال���ت���ط���وي���ر 
لنا  يحقق  مب��ا  والت�شييد  الإن�����ش��اء 
اأو لنقل على  ال�شبق يف هذا املجال 
التطوير  ح��رك��ة  م�����ش��اي��رة  الأق�����ل 

العقاري والإن�شائي. 
العقيد  اأو��������ش�������ح  ج���ه���ت���ه  وم��������ن 
اإدارة  م���دي���ر  ال�����ش��ع��ي��ب��ي  ف��ي�����ش��ل 
يف  الأداء  وتطوير  ال�شرتاتيجية 

العليا  ق��ي��ادت��ن��ا  ت��وج��ي��ه��ات  بتنفيذ 
احلديثة  الأ���ش��ال��ي��ب  تطبيق  ع��رب 
حتقيق  يف  ت�شهم  ال��ت��ي  الع�شرية 
التطويرية  اخل��ط��وات  م��ن  امل��زي��د 
يف ال��ع��م��ل ال�����ش��رط��ي والأم���ن���ي مبا 
يعزز من اجلهود الرامية لتحقيق 
للمعايري  وفقا  املاأمولة  التطلعات 
العاملية املتقدمة. وقال اإن امل�شاريع 
تدار  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  وامل����ب����ادرات 
ووفقا  العاملية  الأ�شاليب  ب��اأح��دث 
لأف�شل املعايري مبا ينعك�س اإيجابا 
على تطوير م�شتوى اإدارة امل�شاريع 
احلديثة يف القيادة العامة ل�شرطة 
املوارد  توحيد  يف  وي�شهم  اأبوظبي 
باأ�شاليب  وال��ت��ق��ن��ي��ات  وامل����ه����ارات 
م��ن��ه��ج��ي��ة م���ت���ق���دم���ة والرت�����ق�����اء 
مب��ن��ظ��وم��ة ال��ع��م��ل ال�����ش��رط��ي اإىل 
اللقاء  ح�شر  امل�����ش��ت��وي��ات.  اأف�����ش��ل 
الظاهري  خ��ل��ف��ان  ع��ل��ي  ال��ع��م��ي��د 
م����دي����ر ع������ام ������ش�����وؤون ال����ق����ي����ادة يف 
اأب��وظ��ب��ي وال��ع��م��ي��د �شامل  ���ش��رط��ة 

ع��ل��ي ال�����ش��ام�����ش��ي ن��ائ��ب م��دي��ر عام 
في�شل  والعقيد  واخلدمات  املالية 
ال�شعيبي مدير اإدارة ال�شرتاتيجية 
مهند�س  والعقيد  الأداء  وتطوير 
الكعبي  ح���م���دان  ���ش��ي��ف  ال���دك���ت���ور 
الهند�شية  امل�����ش��اري��ع  اإدارة  م��دي��ر 
�شعود  وال��ع��ق��ي��د  اأب��وظ��ب��ي  ب�شرطة 
�شكرتارية  اإدارة  م��دي��ر  ال�شاعدي 
حمد  وامل��ق��دم  ال��وزي��ر  �شمو  مكتب 
عبدالرحمن النعيمي مدير مكتب 
العامة  الإدارة  يف  امل�����ش��اري��ع  اإدارة 
الأداء  وت��ط��وي��ر  ل��ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
�شمو  مل��ك��ت��ب  ال���ع���ام���ة  الأم����ان����ة  يف 
وزير  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 
حممد  �شعيد  وال���رائ���د  ال��داخ��ل��ي��ة 
اإدارة  ق�شم  رئي�س  الظاهري  الهام 
ال�شرتاتيجية  اإدارة  يف  امل�����ش��اري��ع 
وتطوير الأداء يف �شرطة اأبوظبي. 
العاملي  الإجن�����از  ���ش��ه��ادة  ان  ي��ذك��ر 
والتي  ذ3ح3  ال���  با�شم  وامل��ع��روف��ة 
العامة  ال���ق���ي���ادة  ع��ل��ي��ه��ا  ح�����ش��ل��ت 

الثالث  امل�شتوى  اأبوظبي  ل�شرطة 
هي منوذج مت اإع��داده عام 2006 
م���ن ق��ب��ل م��ك��ت��ب جم��ل�����س ال�����وزراء 
�س  دننىكم   ôاأفقَىم الربيطاين 
يتم من خالله تقييم درجة ن�شوج 
تطبيق  جم������الت  يف  امل���وؤ����ش�������ش���ات 
واإدارة  امل�����ش��اري��ع  اإدارة  م��ت��ط��ل��ب��ات 
ال����ربام����ج وح���اف���ظ���ات امل�������ش���اري���ع . 
والهدف من احل�شول على �شهادة 
عملية  ن�شوج  م��دى  قيا�س  ذ3ح3 
العامة  ال��ق��ي��ادة  يف  امل�����ش��اري��ع  اإدارة 
للمعايري  وف��ق��ا  اأب��وظ��ب��ي  ل�شرطة 
العلمية العاملية املتخ�ش�شة يف اإدارة 
امل�شاريع ب�شكل ي�شاعد على حت�شني 
يف  امل�شاريع  واإدارة  متابعة  عملية 
التقييم  القيادة. وت�شمنت حماور 
الإدارة  �شبط  ال�����ش��ه��ادة:  ل��ن��م��وذج 
املالية  والإدارة  ال��ف��وائ��د  واإدارة 
واإدارة  ال��ع��الق��ة  اأ���ش��ح��اب  واإدارة 
واإدارة  املوؤ�ش�شة  وحوكمة  املخاطر 

املوارد. 
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امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
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دبى 
�شيدلية املدينة                       2240566 
�شيدلية اجلامعة                    3967335 
�شيدلية الأحتاد                      3935619
�شيدلية ابن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جراند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية العني                        7655120  
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�شيدلية ال�شالم اجلديدة       7543887
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�شيدلية حمد                          5582800
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�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

الأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�س  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

ال�شوؤون الإ�شالمية بدبي تطلق حملة اأولدنا والإجازة ال�شيفية
•• دبي-وام:

اأط��ل��ق��ت دائ����رة ال�����ش��وؤون الإ���ش��الم��ي��ة وال��ع��م��ل اخل���ريي بدبي 
و�شمن فعاليات م�شروع ديني هويتي حملة حتت �شعار اأولدنا 
والإج��ازة ال�شيفية بجمعية الإم��ارات لبيوت ال�شباب بح�شور 
الدكتور عمر حممد اخلطيب املدير التنفيذي لقطاع ال�شوؤون 

الإ�شالمية.
ال�شيفية  الإج����ازة  م��ن  ال�شتفادة  تعزيز  اإىل  احلملة  تهدف 
برنامج  دبي من خالل  مناطق  اجلاليات يف خمتلف  لطالب 
ي�شم اأكرث من 35 دورة وزيارة وم�شابقة الثقافة الإ�شالمية 
وبالتعاون مع  والردو  العربية والجنليزية  لغات هي  بثالث 
جمعية الإمارات لبيوت ال�شباب ومركز املنار لتحفيظ القراآن 

وقيمهم  مببادئهم  وارت��ب��اط��ه��م  مكانتهم  لتعزيز  ورعايتهم 
وعاداتهم الإ�شالمية الأ�شيلة.

على  التنفيذية  امل�شرفة  ع��ب��داهلل  اإ�شماعيل  اإمي���ان  وق��دم��ت 
م�شروع ديني هويتي عر�شا تف�شيليا عن الربامج والأن�شطة 
الأعمار  الطالب من  ت�شتهدف  والتي  �شت�شمها احلملة  التي 
من 8 اإىل 14 عاما ومن 14 اإىل 17 عاما للفئتني الذكور 

والإناث.
متنوعة  ميدانية  وزي����ارات  عمل  ور����س  ال��ربن��ام��ج  ويت�شمن 
وال�شالة  ال�شيام  فقه  يف  �شرعية  ودورات  ثقافية  وم�شابقات 
والعبادات والتعامل واحلوار مع الأخر بالإ�شافة اإىل الربنامج 
والأ�شرية  ال�شخ�شية  التنمية  يف  دورات  ي�شم  ال��ذي  الثقايف 

ومهارات احلوار. 

الكرمي وم�شجد عمر بن اخلطاب ومراكز الهدى العاملية يف 
املال بالزا.

كلمته  يف  الإ�شالمية  ال�شوؤون  لقطاع  التنفيذي  املدير  واأك��د 
لتعزيز  ت�شعى  اخلريي  والعمل  الإ�شالمية  ال�شوؤون  دائ��رة  اأن 
راأ�شهم  وعلى  املجتمع  فئات  خمتلف  بني  الإ�شالمية  الثقافة 
تنمية  يف  بالغة  اأهمية  من  الفئة  ه��ذه  متثله  ملا  ال�شباب  فئة 
تثقيف خمتلف  ال��دائ��رة يف  دور  اإىل  وتطورها م�شريا  ال��دول 
اأن  اأك���د  كما   .. بلغاتهم  معها  وال��ت��وا���ش��ل  املقيمة  اجل��ال��ي��ات 
الهدف من احلملة هو الت�شجيع على العلم والتعلم والبتكار 

والإبداع وحب املعرفة.
واأكدت هويدا املري ع�شو جمل�س اإدارة جمعية الإمارات لبيوت 
ال�شباب  تنمية  يف  املجتمع  موؤ�ش�شات  تفاعل  اأهمية  ال�شباب 

بح�سور 250 طبيبًا وتو�سيات توفر �سبل زيادة ثقة اأهايل املر�سى

م�شت�شفى زايد الع�شكري تقيم املوؤمتر ال�شنوي التعليمي لق�شم الأطفال

اأ�شماء النعيمي: متت دعوة الأطباء من م�شت�شفيات الدولة العامة واخلا�شة
عبداهلل اجلنيبي: من خالل الدرا�شة مت التاأكيد على �شرورة تعزيز الوعي من م�شاعفات ال�شمنة

را�شد اليماحي: هذه التجمعات تنمي املعرفة والإطالع على التطورات يف طب الأطفال
اأحمد عبدالعال: من ال�شروري مناق�شة ما يخ�ش �شحة اأطفالنا وعالج احلالت امل�شتع�شية

حممد �شيام : حما�شرات نظرية وعملية تفيد التخ�ش�شات املختلفة لطب الأطفال
�شيف الكعبي: روماتيزم الأطفال يعتمد على عالج مناعي كيميائي يف بع�ش املراحل املتاأخرة 

•• حتقيق -رم�سان عطا:

م�شت�شفى  يف  الأط��ف��ال  ق�شم  نظم 
زاي����د ال��ع�����ش��ك��ري ي���وم���اً ت��ع��ل��ي��م��اً يف 
فندق الأنرتكونتنتال اأبوظبي يوم 
اجلمعه املا�شى حيث قدم الأطباء 
ا�شتهدفت  م��ت��ن��وع��ة  حم���ا����ش���رات 
الأطباء يف القطاع العام و اخلا�س 
خمتلفة  مل��و���ش��وع��ات  وت��ط��رف��ت  و 
تعنى بعناية الأطفال وكان للفجر 
تفا�شيل  عن  الك�شف  يف  ال�شبقية 
الط���ب���اء  واراء  ال���ط���ب���ي  امل����وؤمت����ر 
تفا�شيل  ع��ن  والك�شف  امل�����ش��ارك��ني 
اك��رث تهم ال���ش��رة الم��ارات��ي��ة من 

الناحية الطبية لبنائنا.

التدخل اجلراحي
و�شرحت الدكتورة اأ�شماء النعيمي 
وا�شت�شارية  الأط��ف��ال  ق�شم  رئي�س 
الأمرا�س الرئوية جلريدة الفجر 
ح��ي��ث ق���ال���ت ه����ذا امل����وؤمت����ر يعترب 
نوفر  ح���ي���ث  ل��ل��م��ج��ت��م��ع  خ����دم����ة 
حم��ا���ش��رات ع��ال��ي��ة اجل����ودة بدون 
اي تاثري من �شركات الدوية وهي 
ك��ان طبيب  ���ش��واء  تخ�س الط��ب��اء 
وهناك  اطفال  اخت�شا�شي  او  ع��ام 
املتخ�ش�ش�شة  امل��ح��ا���ش��رات  بع�س 
يف  املختلفة  التخ�ش�شات  جل���ذب 
طب الطفال ومتت دعوة الطباء 
ال���دول���ة خا�س  م���ن م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 
طبيب   250 ت�شجيل  ومت   ، وع��ام 
وا�شافت  امل���ح���ا����ش���رات  حل�������ش���ور 
الدكتورة ا�شماء النعيمي ،كمجتمع 
لذا  الط��ف��ال  م��ن  اغلبيته  يعترب 
ك���ب���ري م����ن �شحة  ت���رك���ي���ز  ه���ن���اك 
التجدد  ع��ل��ى  وال�������وزارة  اب��وظ��ب��ي 
يف ال��ت��و���ش��ي��ات وت���غ���ري اجل�����داول 

والتطعيمات اجلديدة لطفالنا.
وقدمت الدكتورة ا�شماء النعيمي يف 
بالعيوب  املتعلقة  الأوىل  املحا�شرة 
اخلليقة يف الرئة وطرق ت�شخي�شها 
وعالجها ونوعيه وتوقيت التدخل 
اجلراحي ان لزم و مت عر�س ثالث 
كانت  رئوية  خلقيه  لعيوب  ح��الت 
التكي�شية  الليفيه  الورام  احداها 
و الثانية النتفاخ الرئوي احلاد و 
�شرايني  يف  خلقية  عيوب  الأخ��رية 

واورده الرئة.
ال��ث��ان��ي��ة تطرقت  امل��ح��ا���ش��رة  اأم�����ا 
للجوانب  اأ������ش�����م�����اء  ال�����دك�����ت�����وره 
طب  ملهنة  والقانونية  الأخ��الق��ي��ة 
ب�شكل خا�س بحيث متت  الأطفال 
الدوله  ق���وان���ني  ب��ع�����س  م��راج��ع��ة 
ل���ل���ت���ذك���ري وط�������رق ال���ت���ع���ام���ل مع 
ال��ت��ي لي�س لها  احل����الت احل��رج��ة 
خمارج قانونيه وا�شحه مثل حالت 
ا���ش��اءه معامله  ال��ع��ن��ف الأ����ش���ري و 
اإىل  التطرق  وكذالك مت  الأط��ف��ال 
املهنه  امل��وازن��ه بني واج��ب��ات  اهميه 
الو�شول  وكيفيه  املر�شى  وحقوق 
الأطراف  لكل  مر�شيه  نتائج  اإىل 

املعنيه بالعنايه بالطفل .

الطعام ال�سحي
و ق��دم ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل اجلنيبي 
من�شق املوؤمتر حما�شرة عن ال�شمنة 
الدرا�شة  وا�شتعر�س  الأطفال  عند 
متت  والتي  قدمها  التي  احلديثة 
ب��ال��ت��ع��اون مع  اأب���و ظبي  يف مدينة 
جامعة المارات والتي نتج عنها اأن 
اأبوظبي  مدار�س  يف  الأط��ف��ال  ثلث 
يعانون من الوزن الزائد وال�شمنة 
ح��ي��ث ب��ي��ن��ت ال���درا����ش���ة ان ك���ل من 
�شمنه  ل��دي��ه��م  اط���ف���ال   3 اىل   1
وقلة  احلركة  قلة  عنهامن  ناجتة 
والفاكهة  اخل�����ش��روات  ا���ش��ت��ه��الك 
وعدم �شرب احلليب واكد اجلنيبي 
ان م���ن خ����الل ه����ذه ال���درا����ش���ه مت 
التاأكيد على �شرورة تعزيز الوعي 
ال�شمنة و التحفيز  من م�شاعفات 
ب�شكل  ال���ري���ا����ش���ة  مم���ار����ش���ة  ع��ل��ى 

اأهمية  ع���ل���ى  واحل����ر�����س  م��ن��ت��ظ��م 
الطعام ال�شحي املتوازن .

اليماحي  را����ش���د  ال���دك���ت���ور  وق�����ال 
الع�شكري  زاي�����د  م�����ش��ت�����ش��ف��ي  م���ن 
املعرفة  تنمي  التجمعات  ه��ذه  ان 
ونتعرف من خاللها  الطباء  عند 
وامل�شتحدثات  ال��ت��ط��ورات  ك��ل  على 
واي�شا  املطروحة يف طب الطفال 
من اهم ال�شتفادات يف هذا املوؤمتر 
وتعزيزها  اخل�������ربات  ت���ن���اق���ل  ه����و 
العظام  ال���ش��ات��ذة  م��ن  وال�شتفادة 
يف ط��ب الط��ف��ال خل��دم��ة املجتمع 

الماراتي .

اخلربات العاملية
الدكتور  حت��دث  ال�شياق  نف�س  ويف 
اخت�شا�شي  ع���ب���دال���ع���ال  اح����م����د 
زايد  م�شت�شفي  يف  الط��ف��ال  ط��ب 
حما�شرة  القي  وال���ذي  الع�شكري 
اي�شا عن مر�س نادر عند الطفال 
ي�����ش��ع��ب ت�����ش��خ��ي�����ش��ة وي��ع��ت��رب هذا 
امل���ر����س ن�����ش��ب��ه ح���دوث���ة م���ن ك���ل 4 
اطفال يف املليون وتداخل اعرا�شة 
ما  ه���ذا  اخ���رى  ب��ام��را���س  وت�شبها 
وهو   ، ت�شخي�شة  �شعوبة  اىل  ادى 
تهاجم  بع�س اخل��الي��ا  ع��ن  ع��ب��ارة 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ومنها  اجل�����ش��م  اج���ه���زة 

ابناء املجتمع الماراتي . 
يف حني قدم الدكتور عبد املطلوب 
القلب  ا����ش���ت�������ش���اري  م���و����ش���ى  ب�����ن 
بعيوب  تعني  الأوىل  حم��ا���ش��رت��ان 
ال�����ش��ري��ان ال���ت���اج���ي والأورط��������ي و 
الت�شخي�س  وط����رق  ان��ق��الب��ات��ه��م��ا 
ثقوب  عيوب  اإىل  وتطرق  والعالج 
ال��ق��ل��ب وك��ي��ف��ي��ه ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا و 
حت��دث ع��ن حت��دي��ات ه��ذه العيوب 
التي كانت يف ال�شابق تعيق الأطفال 
م��ن مم��ار���ش��ه احل��ي��اه يف ح��ني مع 
القلبيه  اجلراحه  �شبل  يف  التطور 
املالحظه  م����ع  ب���الم���ك���ان  ا����ش���ب���ح 
ال����دق����ي����ق����ه وال����ع����ن����اي����ه ال����الزم����ه 
قلب  ح���الت  م��ع  نتعامل  ا�شبحنا 
الطبي.  املجتمع  على  كليا  جديده 
امل��ح��ا���ش��ره الأخ�����رى ل��ل��دك��ت��ور بن 
م���و����ش���ى ك���ان���ت ت��ع��ن��ى ب���الأخ���ط���اء 
اأ�شبابها  حتليل  كيفيه  و  الطبية 
كانت  ���ش��واء  النواحي  خمتلف  م��ن 
تقنيه حرفيه اأ و نف�شيه او ادراكيه 
ومن ثم اهميه التو�شل اإىل ال�شبل 

لتداركها وعالجها.
وقدم الدكتور �شيف خلفان الكعبي 
ا�شت�شاري اأمرا�س الروماتيزم عند 
روماتيزم  ع��ن  حما�شرة  الأط��ف��ال 
متميزة  حما�شرة  كانت  الأط��ف��ال 

والرئة  اللينفاوية  وال��غ��دد  اجللد 
املوؤمتر  ،وع����ن  وال��ط��ح��ال  وال��ك��ب��د 
ال�شرورى  م���ن  ع���ب���دال���ع���ال  ق����ال 
اطفالنا  �شحة  يخ�س  ما  مناق�شة 
من  امل�شتع�شية  الم��را���س  وع��الج 
خ���الل ال��ت��ط��ورات ال��ت��ى حت���دث يف 
، واملوؤمتر  ي���وم  ط��ب الط��ف��ال ك��ل 
الق�شايا  لطرح  جيدة  ن��واة  يعترب 
اخلا�شة بطب الطفال وال�شتفادة 
مل�شتقبل  ال��ع��امل��ي��ة  اخل������ربات  م���ن 

اف�شل لبنائنا. 

اهتمام امل�سوؤولني
�شيام  حم���م���د  ال���دك���ت���ور  واع�������رب 
اخ���������ش����ائ����ي اجل�������راح�������ة ال���ع���ام���ة 
مب�����ش��ت�����ش��ف��ي زاي����د ال��ع�����ش��ك��ري عن 
�شعادتة حل�شور هذا املوؤمتر البناء 
العملية  خ��ربات��ة  م��ن  زاد  وال����ذي 
وال���ط���ب���ي���ة ل�����وج�����ود حم���ا����ش���رات 
التخ�ش�شات  تفيد  وعملية  نظرية 
وطرح   ، الط��ف��ال  ب��ط��ب  املختلفة 
امرا�س م�شتع�شية ونادرة وكيفية 
اك���ت�������ش���اف���ه���ا م���ب���ك���را واع���را����ش���ه���ا 
اع���را����س لمرا�س  م���ع  امل��ت�����ش��اب��ه��ا 
ع���الج���ه���ا وثمن  وك��ي��ف��ي��ة  اخ������رى 
واهتمام  امل����وؤمت����رات  ه����ذه  ���ش��ي��ام 
لعالج  املمتاز  بتنظيمها  امل�شوؤولني 

تقل  ال���ذي  امل��ر���س  ل��ه��ذا  تعريفية 
اخل����ربة ف��ي��ه ل���دى ال���ك���ادر الطبي 
طرق  اإىل  وت����ط����رق  ع�����ام  ب�����ش��ك��ل 
اأ�شاليب  و  ال��دق��ي��ق  ال��ت�����ش��خ��ي�����س 
العالج املختلفة واملتدرجة املتطوره 
ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى ع����الج مناعي  ال���ت���ي 
كيميائي يف بع�س املراحل املتاخره 
احلديثه  الأدوي���ه  ه��ذه  وا�شتعر�س 
م���ث���ل ه���ي���وم���ريا )ادي�����ل�����وم�����اب( ، 
)انكاكيرنا(   ، اورن�شيا)اباتي�شيب( 

و) توكليزوماب(.
ا�شت�شاري  دكتور فادي حداد  وقدم 
اجل�����ه�����از ال���ه�������ش���م���ي ل����الأط����ف����ال 
الأرجتاع  عن  تف�شيليه  حما�شره 
املريئي وتناول العر�س الذي قدمه 
م�شكلة  ع��ن  م�شتكملة  م��ع��ل��وم��ات 
املعدي  الأط��ف��ال، اجل��زر  �شائعة يف 
�شريعة  مراجعة  من  بدءا  املريئي، 
لالأ�شباب، وكيفية ت�شخي�س ارتداد 
اأ�شتعر�س  ثم  احلديث  الأحما�س. 
بالتف�شيل اأدوات الت�شخي�س، تلتها 
الطبية  ال��ع��الج  خ��ي��ارات  مناق�شة 
واجل���راح���ي���ة، وال���ت���ط���رق لح���دث 
احلم�س  حا�شرات  على  املعلومات 

وردود فعلهم ال�شلبية املحتملة.
وك��ذل��ك ق���دم دك��ت��ور ب���الل حممد 
حما�شرة  الأط�����ف�����ال  ا����ش���ت�������ش���اري 

وكيفية  ال���دم���اغ  ب��اإ���ش��اب��ات  ت��ع��ن��ى 
الت�شخي�س و�شبل الوقاية و كيفيه 
الواقيه كاحد  تعزيز لب�س اخل��وذه 
�شاهمت  التي  الرئي�شيه  الأ���ش��ب��اب 
الدماغيه  الأ���ش��اب��ات  يف احل��د من 
الأح�شائيه  األأدل�������ه  م�����ش��ت��ع��ر���ش��ا 

العامليه التي توؤكد ذلك .
الكعبي  ن������وال  دك����ت����ورة  وق����دم����ت 
الوبائية  الأم�����را������س  ا���ش��ت�����ش��اري 
ل���الأط���ف���ال حم��ا���ش��رة ع���ن اأح����دث 
التطعيمات لالأطفال ومنها الروتا 
الذي له دور يف احلماية من النزلت 
املعوية و الذي اعتمد يف م�شت�شفى 
زايد الع�شكري منذ ثالث �شنوات و 
اأبو  مت ا�شتحداثه يف هيئه ال�شحة 

ظبي حديثا.      .
يف ح��ني ق���دم دك��ت��ور اأف��ت��خ��ار جان 
لالأطفال  اجل����راح����ة  ا���ش��ت�����ش��اري 
حم����ا�����ش����رة ت���ع���ن���ى ب����اجل����راح����ات 
 7 ا�شتعر�س  و  لالأطفال  املختلفة 
حالت نادرة لعمليات مت عملها يف 
وتطرق  الع�شكري  زاي��د  م�شت�شفى 
املتبعة  اجل��راح��ة  اأ�شاليب  لأح���دث 
كاًل  الخت�شا�شيني  ق��دم   . حالياً 
اأم����ني ع��ث��م��ان ودكتور  م��ن دك��ت��ور 
�شليم  وال��دك��ت��ور  عبدالعال  اأح��م��د 
ب��اواين ث��الث ح��الت خا�شة نادرة 

غري  ال��ت��ه��اب��ات  ب���ح���الت  تلخ�شت 
عادية للبكترييا العنقودية و تطور 
ح��ال��ة ال��ت��ه��اب ف��ريو���س امل��ون��و )اأي 
العقد  ل�شرطان  ت��ط��وره  و  يف(  ب��ي 
�شخ�س  ر�شيع  وح��ال��ه  اللمفاويه 
مبر�س اله�شتو�شايتو�شي�س متعدد 
الجزاء الذي يعد نادرا جدا مبعل 

حاله لكل مليون �شخ�س.

التو�سيات
اأعماله  املوؤمتر  اختتم  النهاية  ويف 
م�شاء  ال�شاد�شة  ال�شاعة  يف  بنجاح 
امل��وؤمت��ر م��ن خالل  وم��ن تو�شيات 

حلقات النقا�س: 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع حالت  1- ����ش���رورة 

الأطفال بخ�شو�شية تامة 
التوعوية  امل��ح��ا���ش��رات  ت��وف��ري   -2
العملية ب�شورة دورية والتي تعني 
ما  بكل  لالأطباء  املعرفة  بتطوير 

هو جديد يف جمال طب الأطفال
الأطفال  قانون حماية  ا�شدار   -3

ب�شوره عاجله
الوقاية  ���ش��ب��ل  ع��ل��ى  4-الت�شديد 
باعتماد  ال�����دم�����اغ  ا�����ش����اب����ات  م����ن 
�شرطا  ال����واق����ي����ة  اخل��������وذه  ل���ب�������س 
الهوائيه  الدراجه  لركوب  اأ�شا�شيا 

اأوالنارية
الطبية  الأخ������ط������اء  4-تدارك 
اأ���ش��ب��اب��ه��ا يف  ت�شخي�س  خ���الل  م��ن 

املوؤ�ش�شات الطبية
5- احلر�س على توفري �شبل زيادة 
باخلدمات  واأهاليهم  املر�شى  ثقة 
توفرها  ال��ت��ي  ال��راق��ي��ة  ال�����ش��ح��ي��ة 

م�شت�شفيات الدولة.
التعريفيه  ال�����������دورات  6-عقد 
ال��وع��ي بقوانني  ل��زي��اده  ل��الأط��ب��اء 

ولوائح امل�شوؤولية الطبية
املحا�شر  ال��ط��ب��ي  ال���ك���ادر  وت���ق���دم 
القيادة  اىل  والم���ت���ن���ان  ب��ال�����ش��ك��ر 
امل�����ش��ل��ح��ة ممثلة  ال��ع��ام��ة ل��ل��ق��وات 
ب�����ش��الح اخل����دم����ات ال��ط��ب��ي��ة على 
تطوير  ال����ال حم�����دود يف  دع��م��ه��م 
امل�شتمر  وح��ث��ه��م  ال��ط��ب��ي  ال��ق��ط��اع 
الطبيه  ك�����وادره�����م  حت��ف��ي��ز  ع���ل���ى 
للم�شاهمة يف ن�شر الوعي ال�شحي 

لدى املجتمع. 

املرور والدوريات تكثيف حمالت ال�شبط تعزيزا لل�شالمة
•• اأبوظبي-وام:

والدوريات  امل����رور  م��دي��ري��ة  ���ش��ددت 
وال�شبط  الرقابة  اأبوظبي  ب�شرطة 
ال�����ش��اح��ن��ات بطريق  ع��ل��ى  امل������روري 
اأولوية  ���ش��م��ن  ال�����ش��ل��ع   - اأب���وظ���ب���ي 
اأم��ن��ا وجت�شيدا  اأك���رث  ج��ع��ل ال��ط��رق 
املرورية  ال�����ش��الم��ة  ل���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
وحملتي �شيف بال حوادث و�شائقي 
ال�������ش���اح���ن���ات يف احل���ف���ظ والأم�������ان 
ال��ل��ت��ني اأط��ل��ق��ت��ه��م��ا امل��دي��ري��ة للحد 
من خمتلف الأ�شباب التي توؤدي اإىل 
امل��روري��ة خ�شو�شا  وق���وع احل����وادث 

على  بالغة  خماطر  م��ن  لل�شاحنات 
..لفتا  ك��اف��ة  ال���ط���رق  م�����ش��ت��خ��دم��ي 
اأن  اإىل  ت�شري  الإح�����ش��ائ��ي��ات  اأن  اإىل 
�شكلت  لل�شاحنات  املرورية  احل��وادث 
نحو 11 يف املائة من عدد احلوادث 
العام  ب��الإم��ارة  التي وقعت  امل��روري��ة 
املزروعي  ودع����ا   .2012 امل��ا���ش��ي 
اللتزام  اإىل  ال��ط��ري��ق  م�شتخدمي 
140 كيلو مرتا  املقررة  بال�شرعات 
اأو  اخلفيفة  للمركبات  ال�����ش��اع��ة  يف 
املحددة  ال�شاعة  يف  م��رتا  كيلو   80

لل�شاحنات واملركبات الثقيلة.
و������ش�����دد ع����ل����ى �������ش������رورة الل�����ت�����زام 

خ��الل ه��ذه ال��ف��رتة م��ن ال��ع��ام التي 
املرورية  احل��رك��ة  يف  ك��ث��اف��ة  ت�شهد 
واملغادرين  للقادمني  الطريق  على 
�شياح  �شهيل  ال��رائ��د  وق��ال  للدولة. 
املنطقة  ق�شم مرور  رئي�س  املزروعي 
الغربية باملديرية اإن حمالت ال�شبط 
بقانون  الل����ت����زام  ت�����ش��م��ل  امل����روري����ة 
الإطارات  و�شالحية  وامل��رور  ال�شري 
القانونية  ب��ال�����ش��رع��ات  والل����ت����زام 
امل��ق��ررة وت���رك م�شافة  واحل���م���ولت 
الرقابة  ت�شديد  اىل  اإ���ش��اف��ة  كافية 
وال�شاحنات  ع��م��وم��ا  امل��رك��ب��ات  ع��ل��ى 
املرورية  احل�����وادث  متثله  مل��ا  ن�شبة 

القانونية  وال�شرعات  امل��رور  بقانون 
واحلمولت القانونية وعدم التجاوز 
ا�شتخدام  وع��دم  الإط����ارات  وفح�س 
فرتة  انتهت  التي  املقلدة  الإط���ارات 
م�����ش��اف��ة كافية  وت����رك  ���ش��الح��ي��ت��ه��ا 
خ��ل��ف امل���رك���ب���ات. وم���ن ج��ه��ت��ه �شدد 
العلي  عبداهلل  عبدالرحمن  النقيب 
مدير فرع العالقات العامة يف ق�شم 
�شرورة  على  الغربية  املنطقة  مرور 
وعدم  الإط���ارات  �شالمة  من  التاأكد 
الظاهري  ���ش��ك��ل��ه��ا  ع��ل��ى  الع���ت���م���اد 
تاآكل  اأي  وج����ود  ح���ال  يف  وت��ب��دي��ل��ه��ا 

وتلف يف �شطح الإطار.

جمعية �شيدات اعمال م�شر ت�شتنكر ت�شريحات القيادى الإخواين ع�شام العريان 
اكدت اع�شاء جمعية �شيدات اعمال م�شر يف دولة المارات انهن طالعنا مبزيد من الده�شة وال�شدمة 

الت�شريحات التى اأدىل بها القيادى الإخواين ع�شام العريان نحو دولة الإمارات ال�شقيقة. 
يعي�شون  ال��ذي��ن  وا���ش��ره��ن  اجلمعية  ع�شوات  ع��ن  ول  م�شر  �شعب  ع��ن  تعرب  ل  الت�شريحات  تلك 

بالمارات حماطني بكل ترحاب وحمبة ومودة من ال�شعب الإماراتي ال�شقيق. 
اأوا�شر املحبة التى  ان العالقات امل�شرية الإماراتية الوطيدة ل ميكن ان تتاأثر بتلك الآراء كما ان 

تربط ال�شعبني امل�شري والماراتى ل ميكن النيل منها. 
اإىل  لقد وقفت كل من جمهورية م�شر العربية ودول��ة الإم��ارات على مدار تاريخ عالقاتهما جنبا 
جنب ت�شاند كل منهما الأخرى يف جميع املواقف. ويذكر ال�شعب امل�شري دائماً حمبة وم�شاندة ال�شيخ 
وال�شعبني. ومل  البلدين  بني  احلميمة  التاريخية  العالقات  وا�شتمرار ح�شن  مل�شر  اهلل  رحمه  زايد 

ي�شعر اي م�شري يف الإمارات اإل انه يف وطنه وو�شط اأهله واأ�شدقاوؤه.
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الهالل الأحمر تنفذ برامج م�شاعدات باكرث من 130 مليون درهم بال�شودان
املياه  جم��ال  يف  خدمية  واأخ���رى  تعليمية  وم�شاريع  ال�شودان  �شرق  يف 
اأن الوفد  اآبار مياه ال�شرب يف منطقة �شرق ال�شودان ..م�شيفة  وحفر 
الهيئة يف  التي يجري تنفيذها من قبل  التنموية  امل�شاريع  اطلع على 
اأم  مبدينة  الأخ�شر  وال���وادي  ال�شودان  �شرق  �شمال  البنكاري  مناطق 
درمان وقرية ال�شحفيني. وقد تعرف وفد الهيئة خالل ور�شة العمل 
التي عقدت بجمعية الهالل الأحمر ال�شوداين يف اخلرطوم على خطط 
تقدمه  ال��ذي  النف�شي  والدعم  الإمنائية  امل�شاريع  تنفيذ  يف  اجلمعية 
اجلمعية للكثري من املنكوبني واملت�شررين من الكوارث بال�شودان كما 
اطلع على تقرير حول متابعة جمعية الهالل الأحمر ال�شوداين لأو�شاع 
الأيتام املكفولني بال�شودان من قبل املح�شنني بدولة الإمارات العربية 
املتحدة بعد اأن اأ�شندت لهم الهيئة رعاية اأيتام ال�شودان ومتابعة �شرف 

م�شتحقاتهم ورعايتهم .

م�شاريع  لتنفيذ  ب��الإ���ش��اف��ة  دره��م��ا  و638  األ��ف��ا  و899  مليونا   30
اإن�شائية كامل�شاجد وحفر اآبار مياه ال�شرب وبناء العيادات واملدار�س ودور 
الأيتام واأعمال البنية التحتية . واأو�شحت �شعادة نعيمة املهريي اأن وفدا 
من اإدارة امل�شاريع بهيئة الهالل الأحمر قام موؤخرا بزيارة جلمهورية 
ال�شودان ملتابعة امل�شاريع التنموية والإن�شائية املمولة من قبل �شركاء 
الهيئة يف العمل اخلريي من الإماراتيني واملقيمني بالدولة لالإطالع 
مناطق  يف  الهيئة  تنفذها  ال��ت��ي  والإن�����ش��ان��ي��ة  اخل��ريي��ة  امل�شاريع  على 
خمتلفة بال�شودان وما زال العمل جاريا ل�شتكمالها . وجاءت الزيارة 
وحر�شها  املختلفة  الهيئة  لوفود  امليدانية  ال��زي��ارات  برنامج  اإط��ار  يف 
تنفيذها  يتم  التي  املختلفة  والإغاثية  التنموية  امل�شاريع  متابعة  على 
يف العديد من دول العامل . واأ�شارت اىل اأن الهيئة تقوم حاليا بتنفيذ 
وكردقيلي  والفاو  القربة  امل�شاريع اخلريية يف مناطق خ�شم  عدد من 

وبع�س  ال�شوداين  الأحمر  الهالل  وبالتعاون مع جمعية  يف اخلرطوم 
املوؤ�ش�شات واجلمعيات اخلريية املحلية بال�شودان حيث يتم تنفيذ كافة 
الهيئة  باأن  وا�شافت  الأحمر.  الهالل  املقدمة من  امل�شاعدات  م�شاريع 
والإن�شانية  التنموية  امل�شاعدات  م�شاريع  من  ع��دد  تنفيذ  على  تعمل 
الداعمني  ب��ال��دول��ة  واخل���ريي���ن  املح�شنني  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ب��ال�����ش��ودان 
الدولة  داخ���ل  الإغ��اث��ي��ة  الأح��م��ر  ال��ه��الل  ب��رام��ج  ملختلف  الأ�شا�شيني 
وتوزيع  ال�شائم  اإف��ط��ار  م�شاريع  امل�����ش��اع��دات  ه��ذه  وت�شمل  وخ��ارج��ه��ا 
ك�شوة العيد وحلوم الأ�شاحي وبع�س امل�شاعدات املتفرقة لبع�س الأ�شر 
اإغاثية  الفقرية وبرنامج مكرمة رئي�س الدولة للتمور وتنفيذ برامج 
ال�شودانيني  اليتام  ع��دد  ان  وذك��رت  الأي��ت��ام.  كفالة  وم�شروع  متنوعة 
الذين تكفلهم هيئة الهالل الحمر ي�شل اىل اربعة الف و752 يتيما 
وبلغت قيمة ما مت �شرفه لهم حتى دي�شمرب من العام 2012 حوايل 

•• ابوظبي-وام: 

ن��ف��ذت هيئة ال��ه��الل الأح��م��ر الإم���ارات���ي خ���الل ال��ف��رتة م��ن 1993 
2012 برناجما للم�شاعدات الإن�شانية والتنموية  وحتى نهاية العام 
و706  الفا  و747  مليونا   130 تكلفته  بلغت  ال�شودان  بجمهورية 
دراه��م . وقالت �شعادة نعيمة عيد املهريي نائب الأم��ني العام ل�شوؤون 
الإغاثة وامل�شاريع بهيئة الهالل الأحمر ان الهيئة تقوم منذ اأكرث من 
الفعلي  الإن�شانية والإغاثية وتواجدها  بتعزيز جهودها  ع�شرين عاما 
وال�شيول  بالفي�شانات  ت��اأث��رت  التي  ال�����ش��ودان  مناطق  م��ن  العديد  يف 
 . واملجاعة  اجلفاف  �شربها  التي  املناطق  وبع�س  امل�شلحة  والنزاعات 
تقدميها  مت  لل�شودان  املقدمة  امل�شاعدات  برامج  معظم  ان  واو�شحت 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  �شفارة دول��ة  الهالل الحمر عرب  من هيئة 

بتوجيهات رئي�س الدولة

افتتاح �شارع ال�شيخ خليفة بن زايد جنوب وزير�شتان
•• جنوب وزير�ستان-وام:

ت��ن��ف��ي��ذا ل��ل��ت��وج��ي��ه��ات وامل���ب���ادرات 
ال�شمو  ل���������ش����اح����ب  ال�����ك�����رمي�����ة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
بدعم  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
باك�شتان  ج��م��ه��وري��ة  وم�����ش��اع��دة 
الإ����ش���الم���ي���ة وت��ن��ف��ي��ذ ع�����دد من 
والتنموية  الإن�����ش��ان��ي��ة  امل�����ش��اري��ع 
الأول  الفريق  �شعادة  افتتح  فيها 
اأركان  اإ�شفاق برويز كياين رئي�س 
يرافقة  ال��ب��اك�����ش��ت��اين  اجل���ي�������س 
ك���ل م���ن ���ش��ع��ادة ال�����ش��ف��ري عي�شى 
�شفري  النعيمي  البا�شه  ع��ب��داهلل 
باك�شتان  جمهورية  ل��دى  الدولة 
خليفة  وع����ب����داهلل  الإ����ش���الم���ي���ة 
الإماراتي  امل�شروع  مدير  الغفلي 
ال�شيخ  ���ش��ارع  باك�شتان  مل�����ش��اع��دة 
ن���ه���ي���ان يف  اآل  ب����ن زاي������د  خ��ل��ي��ف��ة 
بتكلفة  وزير�شتان  منطقة جنوب 
دولر  اآلف  و10  م��ل��ي��ون��ا   38
اأمريكي . ح�شر حفل افتتاح �شارع 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
م��ن��ط��ق��ة جنوب  اق���ي���م يف  ال�����ذي 
عدد  الول  اأم�����س  ي��وم  وزير�شتان 
الإقليم  يف  املحليني  ال���وزراء  م��ن 
وكبار �شباط اجلي�س الباك�شتاين 
وممثلي  م�����ش��ئ��ويل  اىل  ا����ش���اف���ة 
الدوائر احلكومية واملحلية وعدد 
واملواطنني  ال��ق��ب��ائ��ل  ���ش��ي��وخ  م��ن 
مب���ن���ط���ق���ة ج����ن����وب وزي����ر�����ش����ت����ان 
واأع�شاء الفريق امليداين للم�شروع 
. ب���داأت م��را���ش��م الف��ت��ت��اح بتالوة 
الكرمي  القراآن  لآي��ات من  عطرة 
ب��ع��د ذل���ك األ��ق��ى ع��ب��داهلل خليفة 
الإماراتي  امل�شروع  مدير  الغفلي 
فيها  اأ���ش��ار  املنا�شبة  ب��ه��ذه  كلمة 
بني  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال��ع��الق��ات  اأن  اإىل 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة 
الإ�شالمية  باك�شتان  وجمهورية 
ت���ت�������ش���م ب���ط���اب���ع مم���ي���ز وخ���ا����س 
ال��روح الأخوية  باإطار من  مو�شح 
بالتقدير  وت��ت��م��ي��ز  وال��ت�����ش��ام��ن 
والحرتام والروؤية امل�شرتكة بني 
ال�شديقني  وال�شعبني  القيادتني 
ال�شارع  ه��ذا  اف��ت��ت��اح  اأن  مبينا   ..
ل��ت��اري��خ طويل  احل���ي���وي ..ن���ت���اج 
والتالحم  والتكاتف  املحبة  م��ن 
الإمارات  دول��ة  و�شعب  قيادة  بني 

املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة 
باك�شتان  جمهورية  يف  واإخوانهم 
وا�شتعر�س يف كلمته  الإ�شالمية. 
ال�شمو  �شاحب  وم��ب��ادرات  جهود 
رئي�س الدولة يف تقدمي امل�شاعدات 
يف  الباك�شتاين  لل�شعب  التنموية 
اأهمية  مبينا   .. املجالت  خمتلف 
اجناز م�شروع �شارع ال�شيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان ومراحل العمل 
الغفلي  وق�����دم  ف���ي���ه.  ال���ت���ي مت���ت 
�شاهم  من  لكل  والتقدير  ال�شكر 
دعم واجناز هذا امل�شروع بعد ذلك 
توجة راعي احلفل يرافقه �شعادة 
ال�����ش��ف��ري وم����دي����ر امل�������ش���روع اإىل 
الن�شب التذكاري حيث مت ازاحة 
التذكارية  ال��ل��وح��ة  ع��ن  ال�����ش��ت��ارة 
ل��ه��ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة ت���ال ذل���ك جولة 
تفقدية لراعي احلفل وال�شيوف 
ال�����ش��ارع واخ��ت��ت��م��ت اجلولة  ع��ل��ى 
ب��ال��ت��ق��اط ���ش��ورة ت��ذك��اري��ة لفرق 
امل�شاركني  وامل��ه��ن��د���ش��ني  ال��ع��م��ل 
درع  وت��ق��دمي  امل�����ش��روع  تنفيذ  يف 
اإدارة  من  املنا�شبة  لهذه  تذكاري 
امل�����ش��روع ل�����ش��ع��ادة ال��ف��ري��ق الأول 
اأركان  اإ�شفاق برويز كياين رئي�س 
اجل��ي�����س ال��ب��اك�����ش��ت��اين . وح���ول 
اأهمية �شارع ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان اأ�شار عبداهلل الغفلي اإىل 
اأكرب واأهم  امل�شروع يعترب من  اأن 
التي  احلديثة  التنموية  امل�شاريع 
مت تنفيذها يف جمهورية باك�شتان 
الإ�شالمية وميثل اأول خطوة نحو 
 .. املنطقة  والزده�����ار يف  ال��ت��ق��دم 
املحفز  �شيكون مبثابة  اأنه  موؤكدا 
للتنمية الجتماعية والقت�شادية 
و�شيعود  وال�شحية  والتعليمية 
رفاهية وتطور  املبا�شر على  اأثره 
ال�شكان املحليني . وقال الغفلي ان 
ال�شارع �شي�شاهم يف حت�شني طرق 
امل���وا����ش���الت وال���رب���ط ب���ني املدن 
والقرى التي تعاين من �شعوبات 
الرئي�شية  ب���امل���دن  الت�������ش���ال  يف 
اجلغرافية  ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا  ب�����ش��ب��ب 
ا�شتخدام  ت��ع��ي��ق  ال���ت���ي  ال����وع����رة 
فيها  احلديثة  املوا�شالت  و�شائل 
و�شهولة  النقل  تكلفة  تقليل  ويف 
و�شرعة نقل الب�شائع واملنتوجات 
واحليوانية  واملعدنية  ال��زراع��ي��ة 
جنوب  منطقة  من  البناء  وم��واد 

ب��ذل��ت جميع فرق  ال�����ش��ت��اء ح��ي��ث 
وال�شت�شارية  الهند�شية  العمل 
مكثفة  ج�������ه�������ودا  ل����ل����م���������ش����روع 
وفق  العمل  لجن���از  وا�شتثنائية 
والهند�شية  ال��ف��ن��ي��ة  امل��وا���ش��ف��ات 
وطبقا  العاملية  امل��ع��اي��ري  باأف�شل 
للخطة الزمنية املعتمدة للو�شل 
والتميز  ال����ن����ج����اح  درج�������ة  اإىل 

واجلودة يف تنفيذ هذا امل�شروع . 
�شباقة  الم�����ارات  دول���ة  ان  وق���ال 
�شنوات يف تقدمي م�شاعدات  منذ 
عديدة اىل ال�شعب الباك�شتاين يف 
كان  التي  ال�شعبة  ال��ظ��روف  ظ��ل 
م�شاريع  ان  مو�شحا  ب��ه��ا..  مي��ر 
والتنموية يف  الإن�شائية  الإمارات 
الباك�شتانية  الأق��ال��ي��م  م��ن  ع���دد 
املناطق  لحتياجات  ملبية  جاءت 
حلجم  ومواكبة  املنكوبة  والقرى 
تدهور  اإىل  اأدت  ال��ت��ي  ال���ك���ارث���ة 
وتفاقم  امل���ت�������ش���رري���ن  اأو�������ش������اع 
امل�شروع  ان  اىل  واأ�شار  ماأ�شاتهم. 
قدم  باك�شتان  مل�شاعدة  الإم��ارات��ي 
من��وذج��ا ف��ري��دا يف ال��ت��ع��اط��ي مع 
الناجمة  الإن�����ش��ان��ي��ة  الأو�����ش����اع 
اجتاحت  ال��ت��ي  ال��ف��ي�����ش��ان��ات  ع��ن 
�شعادة  اكد  باك�شتان. ومن جانبه 
النعيمي  البا�شة  ع��ب��داهلل  عي�شى 
جمهورية  ل��دى  الإم����ارات  �شفري 
الطرق  ان  الأ���ش��الم��ي��ة  باك�شتان 
واجل�شور ت�شكل حجر الزاوية يف 
ولذلك  التحتية  البنية  م�شاريع 
اه���ت���م ب���ه���ا امل�������ش���روع الإم�����ارات�����ي 
مل�شاعدة باك�شتان باعتبار ان حزمة 
ال��ت��ي وج��ه بها �شاحب  امل�����ش��اري��ع 
ال  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
اعمار  ح��ي��ث  م��ن  متكاملة  ك��ان��ت 
النواحي  ج��م��ي��ع  م����ن  امل��ن��ط��ق��ة 
الثاقبة  ال����روؤي����ة  ي��ع��ك�����س  وه�����ذا 
ل�شموه . وقال �شعادته ان امل�شروع 
الإماراتي مل�شاعدة باك�شتان يعترب 
لرت�شيخ  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  قيمة  ذا 
املنطقة ككل  ال�شالم والتنمية يف 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ���ش��ارع  ان  خ��ا���ش��ة 
باك�شتان  ب��ني  ���ش��ريب��ط  زاي���د  ب��ن 
واف��غ��ان�����ش��ت��ان وي���وؤك���د م��ن جانب 
الإم������ارات لرت�شيخ  ���ش��ع��ي  ع��م��ل��ي 
والإنتقال  والأ����ش���ت���ق���رار  الأم�����ن 
من  لكل  امل�شتدامه  التنمية  اىل 

بالن�شبة  الأم���������ان  م�������ش���ت���وى  يف 
 . ال��ق��ي��ادة  اأث���ن���اء  للم�شتخدمني 
ال�شيخ  �شارع  ان  بالذكر  واجلدير 
خليفة بن زايد �شيمر باهم املدن 
التي تقع على جانبي �شارع ال�شيخ 
منها  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
عا�شمة  تعترب  التي  وان��ا  مدينة 
منطقة جنوب وزير�شتان واملركز 
للمنطقة  ال��رئ��ي�����ش��ي  ال���ت���ج���اري 
ومنو  زي��ادة  يف  ال�شارع  و�شي�شاهم 
والتجارية  القت�شادية  احل��رك��ة 
املجتمع  وتنمية  املدينة  وازده���ار 
ال����ت����ي تقع  وم���دي���ن���ة راج����������ازاي 
من  كيلومرتا   15 م�شافة  على 
مدينة وانا حيث �شي�شاهم ال�شارع 
يف ت�����ش��ج��ي��ع ح���رك���ة ال����ش���ت���رياد 
املدينة  يف  وال��ت��ج��ارة  والت�شدير 
ل�شكانهاومدينة  التنقل  و�شهولة 
و�شط  يف  ت��ق��ع  ال���ت���ي  اأده  اجن�����ور 
مم��ر ي��رب��ط ب��ني م��ن��اط��ق جنوب 
ومنطقة  باك�شتان  يف  وزير�شتان 
وهي  اأف���غ���ان�������ش���ت���ان  يف  ب��اك��ت��ي��ك��ا 
امل��م��رات ال�شهلة عرب  واح���دة م��ن 
ه��ذه احل���دود اجلبلية حيث متر 
التجارية  ال�شلع  ن�شبة كبرية من 
اأده اإىل  من خ��الل مدينة اأجن��ور 
ال�شارع  و���ش��ي�����ش��اه��م  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان 
للتجارة  ك���م���رك���ز  ت���ط���وره���ا  يف 
�شرعة  خ����الل  م���ن  وال��ت�����ش��دي��ر 
اأهم  ام��ا  اإليها  الو�شول  و�شهولة 
القرى على جانبي الطريق فهي 
زام  و  راجن  ك����ام  و  ����ش���ولم  ق����رى 
ام��ا الطق�س   . ن���اراي  ���ش��ان و نيز 
التي مير من خاللها  املناطق  يف 
اآل  زاي��د  ب��ن  ال�شيخ خليفة  ���ش��ارع 
نهيان فان املناطق اجلبلية تبقى 
تاأثري  حت��ت  ال�شتاء  ف�شل  خ��الل 
ت�����ش��اق��ط ال���ث���ل���وج م���ا ي���ق���رب من 
حتى  دي�����ش��م��رب  اأ���ش��ه��ر   4 اإىل   3
اأقل  مار�س وتبقى درجة احلرارة 
من درج��ة �شفر اما خالل ف�شل 
لطيفا  الطق�س  فيبقى  ال�شيف 
م��ت��و���ش��ط درج����ة احل�����رارة خالل 
 25 20 و  ب���ني  ي�����رتاوح  ال��ن��ه��ار 

درجة مئوية . 
الإماراتي  امل�����ش��روع  اإدارة  وتنفذ 
وبتوجيهات  ب��اك�����ش��ت��ان  مل�����ش��اع��دة 
من �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 

التوزيع  م��راك��ز  اإىل  وزي��ر���ش��ت��ان 
و�شيزيد  ب��ب��اك�����ش��ت��ان  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
الجتماعي  وال��ت��الح��م  ال��ت��ف��اع��ل 
و�شيوؤمن  امل��ن��ط��ق��ة  اأب����ن����اء  ب����ني 
ل��ه��م ط��ري��ق ت��ن��ق��ل ���ش��ري��ع واآم���ن 
واملدار�س  والكليات  للم�شت�شفيات 
واملوؤ�ش�شات  وال��دوائ��ر  التعليمية 
ال�شارع  ان  وا���ش��اف   . احلكومية 
ك��ب��رية جتاريا  اأه��م��ي��ة  ذا  ي��ع��ت��رب 
مع  لت�شاله  نظر  وا�شرتاتيجيا 
ط���ري���ق اأف��غ��ان�����ش��ت��ان وم����ع طرق 
ج��م��ه��وري��ات اآ���ش��ي��ا ال��و���ش��ط��ى مما 
التجاري  ال��ت��ب��ادل  عملية  ي�شهل 
لل�شكان  الق��ت�����ش��ادي��ة  وامل��ن��ف��ع��ة 
ن�شاط  وت�������ش���ج���ي���ع  ل��ل��م��ح��ل��ي��ني 
موؤكدا  وال��ت�����ش��دي��ر..  ال���ش��ت��رياد 
ا�شرتاتيجيا  م��ع��ربا  �شيمثل  ان��ه 
جمهورية  ب�����ني  ل���ل���م���وا����ش���الت 
وجمهورية  الإ�شالمية  باك�شتان 
الإ����ش���الم���ي���ة حيث  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان 
مدينتي  ب���ني  امل�����ش��اف��ة  �شيق�شر 
ك��رات�����ش��ي وك���اب���ول ب��ن��ح��و 400 
ك��ي��ل��وم��رتا ل��ي��ك��ون مب��ث��اب��ة املمر 
ال�����ذي يربط  ال��ث��ال��ث  ال���ت���ج���اري 
ب����ني ب���اك�������ش���ت���ان واأف���غ���ان�������ش���ت���ان. 
ال�شيخ  ���ش��ارع  وح���ول م��وا���ش��ف��ات 
اأو�شح  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
�شمم  ال�شارع  اأن  الغفلي  عبداهلل 
مبوا�شفات هند�شية وفنية حديثة 
كيلومرتا   50 طوله  يبلغ  حيث 
ف��ي��م��ا تتخلل  اأم���ت���ار   9 وع��ر���ش��ه 
واأن�شىء  ج�����ش��ور  خم�شة  م�����ش��اره 
لت�شريف  ق��ن��وات   105 ع��دد  ل��ه 
املياه كما �شيدت له جدران حماية 
اأ�شمنتية بطول  جانبية ودعامات 
16.8 كيلو مرت وارتفاع ال�شارع 
يرتاوح ما بني 4800 و8600 
البحر  �شطح  م�شتوى  ف��وق  ق��دم 
لل�شارع  الطبوغرافية  والطبيعة 
تقع 50 يف املائة منها يف املناطق 
ال�شهلية و50 يف املائة يف املناطق 
اجلبلية وقد بلغت تكلفت تنفيذه 
مليون  ر38   010 الإج��م��ال��ي��ة 
اأن  الغفلي  واأك��د   . اأمريكي  دولر 
مت  امل�شروع  ه��ذا  تنفيذ  يف  العمل 
ب�����ش��ورة مم��ت��ازة بالرغم  اجن����ازه 
اجلغرافية  امل���ن���ط���ق���ة  ����ش���ع���وب���ة 
وق�شوة  فيها  نفذ  ال��ت��ي  اجلبلية 
الظروف املناخية خا�شة يف ف�شل 

الطرق  �شبكة  �شيخدم  نهيان  ال 
يف جمهورية باك�شتان الإ�شالمية 
الإقت�شاد  خ��دم��ة  يف  و�شي�شاهم 
وت��ع��م��ي��ق اوا�����ش����ر ال���ت���ع���اون بني 

البلدين .
 وق���ال ان ه��ذا الإجن����از �شي�شجل 
ومب�شاعر  ن�������ور  م�����ن  ب�����اح�����رف 
ال�شعب  من  وال��ود  الطيبة  تكنها 
دولة  و�شعب  لقيادة  الباك�شتاين 
الإم������ارات وع��ل��ى را���ش��ه��ا �شاحب 
ال  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو 
اهلل.  الدولة حفظه  رئي�س  نهيان 
ن��ور علي  ا���ش��اد ملك  وم��ن جانبه 
���ش��ي��وخ ق��ب��ي��ل��ة وزي�����ر �شتان  اح����د 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ب�����ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
باإن�شاء  مكرمته  على  اهلل  حفظه 
�شيخدم  ال���ذي  ال�شريع  ال��ط��ري��ق 
والأقاليم  وامل��ن��اط��ق  امل���دن  ك��اف��ة 
املجاورة جلنوب وزير �شتان والتي 
على  اهتمامه وحر�شه  على  تدل 
لهم  الكرمية  احلياة  �شبل  توفري 
من خالل تنفيذ عدد من امل�شاريع 
احلديثة  وال��ت��ن��م��وي��ة  الإن�����ش��ان��ي��ة 
التي تخدمهم وت�شاهم يف توفري 
وال�شحية  الجتماعية  ال��رع��اي��ة 
والتعليمية والقت�شادية متوجها 
ل��ه ب��ال��دع��اء وط���ول ال��ع��م��ر . ويف 
�شارع  ب��اف��ت��ت��اح  الأح���ت���ف���ال  خ��ت��ام 
نهيان  ال  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
وزير  و�شكان جنوب  اه��ايل  توجه 
ال�شمو  ل�شاحب  ب��ال��دع��اء  �شتان 
نهيان  ال  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
رئي�س الدوله حفظه اهلل متمنني 
ل����ه ال�������ش���ح���ة وال���ع���اف���ي���ة وط����ول 
اأهمية  ن��درك  اننا  واك���دوا  العمر 
ه���ذا ال��ط��ري��ق وم���ا ���ش��ي��وف��ره من 
ع��دد من  واأم����ان لقا�شدي  راح���ة 
الباك�شتانية  وامل��ن��اط��ق  الأق��ال��ي��م 
الطريق  ت�����ش��م��ي��ة  ج�������اءت  وق�����د 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ا���ش��م  اجل���دي���د 
معربة  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 
عما تكنه قلوب الأهايل من �شكر 
وت��ق��دي��ر وع���رف���ان ل�����ش��م��وه على 
متابعته امل�شتمرة لأحوال ال�شعب 
ال�شارع  اأن  وق���ال���وا  ال��ب��اك�����ش��ت��اين 
اخت�شار  ع��ل��ى  �شيعمل  اجل���دي���د 
جدا  كبري  ب�شكل  واجلهد  الوقت 
وا�شعة  نوعية  نقلة  �شي�شكل  كما 

وافغان�شتان  باك�شتان  يف  اخواننا 
الألفية  اه��داف  تن�شجم مع  وهي 
التي اعلنتها الأمم املتحدة مطلع 
هذا القرن وذكر �شعادته ان دولة 
خططها  يف  م��ا���ش��ي��ة  الإم���������ارات 
عرب  الباك�شتاين  ال�شعب  مل�شاندة 
او  الإن�شانية  امل�شاريع  ه��ذه  مثل 
الإ�شتثمار  وج���ذب  ت�شجيع  ع��رب 
بالإمكانيات  قيا�شا  باك�شتان  اىل 
الأخوية  ول��ل��ع��الق��ات  امل����وج����ودة 
التي تربط البلدين والتي ا�ش�شها 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
ال نهيان طيب اهلل ثراه ويرعاها 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  م�����ش��ت��م��ر  ب�����ش��ك��ل 
نهيان  ال  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
والتي  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
باجنازات  رحبه  اف��اق  اىل  تنطلق 
متميزة ان مل تكن منوذجية وقال 
اأنه مع تطور العالقات الإماراتية 
املجالت  خمتلف  يف  الباك�شتانية 
مل ت����ت����وان دول�������ة الإم������������ارات يف 
امل�شاعدات  ان��واع  خمتلف  تقدمي 
من  ���ش��واء  باك�شتان  يف  ل��الأ���ش��ق��اء 
الإن�شانية  امل�������ش���اع���دات  خ�����الل 
اثناء  املو�شمية  او  ال��ك��وارث  اثناء 
خم��ت��ل��ف امل��ن��ا���ش��ب��ات ال��ت��ي جتمع 
لل�شعبني  الدينية  واملبادئ  القيم 
الرم�شانية  امل�����ش��اع��دات  ك��ربام��ج 
او اثناء مو�شم الأ�شاحي والأعياد 
التنموية  امل�����ش��اع��دات  او  واحل����ج 
ال��ت��ح��ت��ي��ة او  ال��ب��ن��ي��ة  يف جم�����ال 
التنمية الب�شرية خلدمة التنمية 
اعينها  ن�شب  وا�شعة  امل�شتدامه 
هدفا رئي�شيا هو م�شاندة ال�شعب 
الباك�شتاين. وا�شار اىل ان عالقات 
الإمارات مع باك�شتان عززت تلك 
الإ�شتثمارية  بامل�شاريع  امل�شاندة 
الإقت�شاد  خل����دم����ة  امل�������ش���رتك���ة 
من  ال����ع����دي����د  يف  ال���ب���اك�������ش���ت���اين 
والزراعية  وال��ع��ق��اري��ة  امل�شرفية 
والإت�شالت  ال��ط��اق��ة  وم�����ش��اري��ع 
ب���ل ع��م��ل��ت دول����ة الإم�������ارات على 
جاذب  كبلد  لباك�شتان  ال��رتوي��ج 
دولة  احت�شنت  كما  لالإ�شتثمار 
الإم��������������ارات م�����ن واق��������ع ت���داخ���ل 
الإقت�شاد  م��ع  الإم����ارات  اقت�شاد 
الأق��ل��ي��م��ي وال����دويل ال��ع��دي��د من 
واأو�شح  الباك�شتانية.  ال�شركات 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ���ش��ارع  ان 

م�شروعا   28 ع����دد  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
تنمويا واإن�شانيا يف منطقة جنوب 
وزير�شتان وبتكلفة وقدرها567 
اأمريكي حيث  ر54 مليون دولر 
خم�شة  على  امل�شاريع  ه��ذه  تتوزع 
التعليمية  امل�شاريع  هي  جم��الت 
حيث تقوم اإدارة امل�شروع الإماراتي 
ببناء كليتني للطالب والطالبات 
قادرة  حديثة  منوذجية  ومدر�شة 
طالب   1200 ا���ش��ت��ي��ع��اب  ع��ل��ى 
وبتكلفة تبلغ5.18 مليون دولر 
امل�شاعدات  �شملت  ك��م��ا  اأم��ري��ك��ي 
احلقائب  ت�����وزي�����ع  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
طالب   3000 حلوايل  املدر�شية 

وطالبة يف مدار�س املنطقة.
فت�شمل  ال�شحية  امل�����ش��اري��ع  ام���ا   
فاطمة  ال�شيخة  م�شت�شفى  ب��ن��اء 
والأطفال  ل��ل��ن�����ش��اء  م��ب��ارك  ب��ن��ت 
�شريرا   50 ب�����ش��ع��ة  وال�����ط�����وارئ 
وبتكلفة 5 ماليني دولر اأمريكي 
بالإ�شافة  ك��وت  �شولم  مدينة  يف 
وتاأهيل  و�شيانة  بناء  اإع���ادة  اإىل 
 50 ب�شعة  م�شت�شفيات   3 ع���دد 
ماليني   4 وب���ت���ك���ل���ف���ة  �����ش����ري����را 
و310 األف دولر اأمريكي ويبلغ 
امل�شاريع  م��ن  امل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن  ع���دد 
ن�����ش��م��ة. اما  األ����ف   35 ال�����ش��ح��ي��ة 
م�������ش���اري���ع امل����ي����اه وع�����دده�����ا 20 
لتوفري  خ�ش�شت  فقد  م�شروعا 
يف  لل�شكان  النقية  ال�����ش��رب  م��ي��اه 
ال��ق��رى ال��ن��ائ��ي��ة م��ن خ���الل حفر 
الآب�����ار وت��رك��ي��ب م�����ش��خ��ات املياه 
ومد  والتعقيم  التنقية  واأج��ه��زة 
خطوط املياه حتى منازل ال�شكان 
املنازل  ع��دد  يبلغ  حيث  املنتفعني 
امل�شاريع  هذ  من  �شت�شتفيد  التي 
هذه  تكلفة  وتبلغ  منزل   6500
األف  و116  مليون   2 امل�����ش��اري��ع 
يتعلق  وف��ي��م��ا   . اأم���ري���ك���ي  دولر 
اإطار  ويف  الن�شانية  بامل�شاعدات 
ح��ر���س ال���ق���ي���ادة ال��ر���ش��ي��دة على 
الإن�شانية  امل�������ش���اع���دات  ت���ق���دمي 
واملحتاجة قامت  الفقرية  لالأ�شر 
بتوزيع  الإم��ارات��ي  امل�شروع  اإدارة 
غذائية  ���ش��ل��ة   5000 ح������وايل 
يف  والفقرية  النازحة  الأ�شر  على 
منطقة جنوب وزير�شتان حيث مت 
التمور  م��ن  كبرية  كميات  ت��وزي��ع 

على الأ�شر الفقرية واملحتاجة . 

طلبة جامعة عجمان يح�شدون املركز الثاين يف م�شابقة اأخالقيات املهنة الهند�شية
وم�شوؤوليات هذه املهنة، واإذكاء هذا 
ال��وع��ي ل��دي��ه��م. وب��ل��غ ع���دد الفرق 
خم�س  م����ن  ف�����رق   10 امل�������ش���ارك���ة 
جامعة  وه���ي  تعليمية  م��وؤ���ش�����ش��ات 
وجامعة  خليفة،  وجامعة  عجمان 
ال�شارقة،  وج���ام���ع���ة  الإم������������ارات، 
ال�شارقة؛  يف  الأمريكية  واجلامعة 
حيث تقوم اللجنة املحكمة بعر�س 
ح���������الت خم���ت���ل���ف���ة ع����ل����ى ال����ف����رق 
امل�شاركة ليقوم كل فريق بتحليلها 
واإي���ج���اد احل���ل���ول امل��ن��ا���ش��ب��ة ل��ه��ا يف 

عجمان ـ الفجر 

حقق طلبة كلية الهند�شة يف جامعة 
عجمان للعلوم والتكنولوجيا املركز 
اجلامعات  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ال���ث���اين 
اأخالقيات  م�شابقة  يف  ال��دول��ة  يف 
والتي   ،  2013 الهند�شية  املهنة 
ن��ظ��م��ت��ه��ا واح��ت�����ش��ن��ت��ه��ا م����وؤخ����راً 
جامعة خليفة، وتعد هذه امل�شابقة 
الهند�شة  لطلبة  م��ث��ال��ي��ة  ف��ر���ش��ة 
باأخالقيات  وع��ي��ه��م  م���دى  لإب�����راز 

املعتمدة  الأخالقية  القواعد  �شوء 
بعدها   ،IEEE منظمة  قبل  م��ن 
يجري الطلبة عر�شا تقدمييا اأمام 
جل��ن��ة احل���ك���ام ال��ت��ي ت�����ش��م خرباء 
غ���ري م�شاركة  ع���دة ج��ام��ع��ات  م���ن 
على  الطلبة  بتقييم  ي��ق��وم��وا  ك��ي 
الفائز  ال��ف��ري��ق  اأدائ��ه��م. وق��د �شم 
ك��ال م��ن عمر  م��ن جامعة عجمان 
���ش��ب�����ش��وغ، من  م���اج���د، وع���ب���د اهلل 
وعبد  الكهربائية،  الهند�شة  ق�شم 
اخلالق ا�شماعيل، من ق�شم هند�شة 

على  اأ�شرف  فيما  الطبية،  املعدات 
�شريف،  ت��زي��ني  املهند�شة  ال��ف��ري��ق 
م�شاعدة تدري�س يف كلية الهند�شة، 
رئي�س  م��ري،  م�شتح�شن  وال��دك��ت��ور 
وقد  الكهربائية،  الهند�شة  ق�شم 
الطلبة عن تقديرهم لكلية  اأعرب 
فهر  ال��دك��ت��ور  وعميدها  الهند�شة 
وت�شجيعهم  دعمهم  على  ح��ي��ات��ي، 
على امل�شاركة يف مثل هذه امل�شابقات 
وامل��ل��ت��ق��ي��ات، وال��ت��ي م��ن ���ش��اأن��ه��ا اأن 
ت�شقل خرباتهم، وتنمي معارفهم.
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حاكم عجمان ي�شيد مببادرات �شاحب ال�شمو رئي�ش الدولة
•• عجمان -وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى 
حاكم عجمان اأن اهلل اخت�س دولتنا بقيادة حكيمة حتر�س اأ�شد احلر�س 
على بناء اإن�شان الإمارات فكانت تلك واحدة من اأ�شمى غاياتها اأن يجد 

املواطن ما يتمناه واأن تتيح له دولته بيئة العمل والإبداع اخلالق.
وقال �شموه يف ت�شريح ام�س ان املواطن ظل حمور فل�شفة التنمية التي 
انتهجها موؤ�ش�س دولتنا وباين نه�شتنا املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه وا�شتمرت امل�شرية على ذات النهج  بن �شلطان 
حتت القيادة احلكيمة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة حفظه اهلل واخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي.

اأ�ش�س من التكافوؤ وحتقيق امل�شلحة العامة .
واأكد �شموه اأن �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة يقف بنف�شه على كل �شغرية 
اخلدمات  خمتلف  لتوفري  كبريا  اهتماما  وي��ويل  املواطن  تهم  وكبرية 
والتعليمية  ال�شحية  اخل��دم��ات  خا�شة  الجتماعية  ال�شرائح  جلميع 
والقت�شادية والإجتماعية وتفعيل دور املوؤ�ش�شات اخلدمية والإن�شانية 
ودعم جميع فئات املجتمع خ�شو�شا الفئات الأ�شعف فيه مثل الأطفال 
املحتاجني واحلالت  وامل�شنني واملعاقني واليتامى والأرامل وم�شاندته 
رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ان  وق��ال  اخل��ري.  م�شروعات  ورعايته  الإن�شانية 
واجلليلة  الرائدة  املبادرة  اإط��الق  على  دائما  عودنا  اهلل  حفظه  الدولة 
حيث تقف م�شاريع مبادرات رئي�س الدولة عنوانا كبريا لعطاء واإجناز 
اإم���ارات ال��دول��ة وذل��ك وف��ق خطة ممنهجة وعمل  رائ��ع وعظيم يف كل 
الرفاهية  الأداء ويعزز حياة  اإىل غايات رفيعة من  بها  ي�شمو  موؤ�ش�شي 

واأ�شاف �شاحب ال�شمو حاكم عجمان اأن العقود الأربعة املا�شية حفلت 
القواعد  وك�����ش��رت  امل��رج��وة  امل��ع��دلت  تخطت  �شاملة  تنموية  بنه�شة 
عملية  يف  وامل�شتقبل  احل��ا���ش��ر  اح��ت��ي��اج��ات  ول��ب��ت  امل��ع��روف��ة  واملقايي�س 
تنموية متميزة تتعلق بحياة املواطن واحتياجاته البيئية والقت�شادية 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  و�شعت  ب�شورة  متكاملة  حياتية  منظومة  يف 
التي  الع�شرية  ال��دول  املتحدة وخ��الل فرتة زمنية ق�شرية يف م�شاف 
وتنمية  عمرانية  ونه�شة  متني  واقت�شاد  حديثة  حتتية  ببنية  تتمتع 
متوازنة واأمن را�شخ. وقال �شموه اننا قد عرفنا يف �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل حر�شه ال�شديد على 
العناية ب�شوؤون املواطنني والعمل املخل�س لتوفري احلياة الكرمية لهم 
الن�شيج الجتماعي والتما�شك  اأعبائها واملحافظة على  والتخفيف من 
التنمية على  وموؤ�ش�شات يف عملية  اأف��رادا  املواطنني  وم�شاركة  الأ�شري 

حيث  وامل��واط��ن  القيادة  بني  وفريدة  وطيدة  لعالقة  وير�شخ  وال��رخ��اء 
الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  م��ب��ادرات  تنفيذ  متابعة  جلنة  اجن���زت 
�شل�شلة من امل�شاريع املميزة التي تتعلق باحتياجات املواطنني يف ال�شكن 
واخلدمات  وال�شحة  التعليم  وم��وؤ���ش�����ش��ات  التحتية  البنى  وم�����ش��اري��ع 
وغريها. واأ�شاف اأن �شموه كان وما زال يبذل اجلهد �شخيا فهو معطاء 
التي  البي�شاء  اأذى وبال جحود فالأيادي  بال حدود ويده ممدودة بال 
تعودت على اجلود والكرم �شيظل ذلك خ�شلة مالزمة لها تربز يف كل 

الأوقات ويف �شتى املنا�شبات رفعة للوطن وعزة للمواطن.
واختتم �شاحب ال�شمو حاكم عجمان ت�شريحه بقوله اإننا واثقون متام 
والعلم  والجتهاد  واجل��د  واملثابرة  بالعزم  ق��ادرة  قيادتنا  ان  من  الثقة 
وتبلغ  ابنائها  طموحات  اأق�شى  حتقق  اأن  والأم��ل  والإخ��ال���س  والعمل 

غايل اأمانيهم. 

حتتوي على مواد غري معلنة وا�ستخداماتها توؤدي اإىل الوفاة

)ال�شحة( حتذر من 13 منتجا ع�شبيا ت�شتخدم كمكمالت غذائية اأو لتخفيف الوزن
الأمريي: غرامات مالية على املواقع املروجة لها وخماطبة ات�سالت حلجبها

خماطبة اجلهات املعنية ل�سحبها من الأ�سواق يف حال توافرها

ور�شة عمل عن ال�شنع بالن�شاط ال�شيفي 
لنادي مليحه يف الأ�شبوع الرتاثي

•• ال�سارقة -الفجر:

و�شمن  الريا�شي  الثقايف  مليحه  ب��ن��ادي  ال�شيفي  الن�شاط  اإدارة  نظمت 
ال�شارقة  جمل�س  فعاليات  اإط���ار  يف  لل�شباب  امل��وج��ه  واأن�شطتها  فعالياته 
ال�شلوكيات  تاأ�شيل  تناولت  ال�شنع  عن  ور�شة  ال�شارقة  بحكومة  الريا�شي 
والعادات والتقاليد التي اعتاد الإماراتيون ممار�شتها وباتت ت�شكل جزءا من 
الهوية الوطنية وال�شخ�شية الإماراتية. وتاأتي هذه املبادرة للنادي �شمن 
وال�شلوكية بني  املجتمعية  القيم  تعزيز  الرتاثي بهدف  فعاليات لالأ�شبوع 
وتعزيزه  املعا�شرة  الإماراتية  ال�شخ�شية  لت�شبح جزءا من  املجتمع  اأف��راد 
بني اأفراد املجتمع الإماراتي. وقدمها حممد مطر الرزة اخلبري باملوروث 
والتقاليد  والعادات  املفاهيم  ال�شنع ميثل جمموعة  اأن  اإىل  واأ�شار  ال�شعبي 
والتي ي�شتخدمونها يف تعاملهم  الإم��ارات  املجتمع يف  اأف��راد  اعتادها  التي 
ال��ي��وم��ي وع��الق��ات��ه��م الإن�����ش��ان��ي��ة وي��ت��وارث��ون��ه��ا ج��ي��اًل بعد جيل ومل��ا كانت 
اإىل  املحا�شر  وتطرق  الأج��ي��ال.  بني  ال�شنع  دور  توثيق  اإىل  ما�شة  احلاجة 
اآداب ال�شيافة وتقدمي القهوة واآداب الطعام م�شتعني يف �شرحها بالأمثال 
واملعاين  ذه��ب  و»امل��ذه��ب  م���دار����س«،  »امل��ج��ال�����س  ومنها  امل��ت��وارث��ة  ال�شعبية 
ال���دار«، وقوبلت  و»اجل���ار قبل  يندله«،  دل��ة حمد  و»بيت ما فيه  ح���روف«، 

اأ�شاليب العر�س بتجاوب من الطالب امل�شاركني يف الور�س.
بال�شنع  اخلا�شة  التعاريف  من  جمموعة  للطالب  ال��رزة  وا�شتعر�س  كما 
ومدخل  للقلوب  موؤلف  كمفتاح  البت�شامة  اأهمية  على  مركزا  الإم��ارات��ي 
ل�شرح معنى ال�شنع وما يرتبط به من عادات واآداب تعامل بها الإماراتيون 
اأبرزها  اأن من  يف املا�شي، وظلوا حمافظني عليها حتى اليوم، م�شريا اإىل 
املتبعة  وال��ع��ادات  ال�شيافة  وح�شن  والإي��ث��ار  الآخ��ري��ن  وم�شاعدة  التطوع 
وال�شنع  منها،  واخل���روج  املجال�س  ودخ��ول  ال�شتئذان،  واآداب  ال��زي��ارات  يف 
العالقات  اإىل  اإ�شافة  العزاء،  اأو يف  الفرح  �شواء يف  املنا�شبات،  عند ح�شور 
الجتماعية والرتاحم والحرتام بني الكبري وال�شغري، وحق الأهل ب�شلة 
الأرحام، وحق اجلار، وجميعها اآداب توؤدي اإىل ترابط املجتمع وتتقاطع مع 
القيم الأ�شيلة للمجتمع الإماراتي.  ويف نهاية الور�شة قامت اإدارة الن�شاط 
ما  على  املحا�شرين  بتكرمي  البتانوين  حممد  ال�شيخ  يف  ممثلة  ال�شيفي 

قدمه من معلومات قيمة اأك�شبت امل�شاركني التعريف بالهوية الوطنية .

•• دبي- حم�سن را�سد

ا�شتخدام  من  ال�شحة،  وزارة  ح��ذرت 
على  تباع  ودواء،  ع�شبيا  منتجا   13
الكرتونية  م��واق��ع   7 ع��ن  ي��زي��د  م��ا 
غذائية  ك���م���ك���م���الت  وت�������ش���ت���خ���دم   ،
لتخفيف  اأو  للرجال  جن�شي  ومقوي 
ال�������وزارة خطورة  واأرج����ع����ت  ال������وزن، 
مواد  حتتوي  اأنها  اإىل  املنتجات  هذه 
يف  وت�شبب  عنها،  معلنة  غري  دوائية 
م�شاعفات واإ�شابات خطرية يف حال 
ا�شتخدامها بدون ا�شت�شارة الطبيب، 

مما قد يف�شي اإىل الوفاة.
وق��ال الدكتور، اأم��ني الأم��ريي وكيل 
للممار�شات  امل�شاعد،  ال�شحة  وزارة 
له  ت�شريح  يف  والرتاخي�س  الطبية 
غ��رام��ات مالية  ال���وزارة فر�شت  اإن   ،
ع���ل���ى ه�����ذه امل�����واق�����ع الل���ك���رتون���ي���ة، 
لتنظيم  العامة  الهيئة  و�شتخاطب 
ق���ط���اع الت���������ش����الت، خ�����الل الأي������ام 
املواقع،  هذه  حلجب  املقبلة،  القليلة 

لعدم التزامها بالإجراءات املتبعة  
تبحث  ال������������وزارة  اأن  ع�����ن  ك���ا����ش���ف���ا 
يف ال����ف����رتة امل��ق��ب��ل��ة ت���ع���زي���ز الآل���ي���ة 
مع  وال��ت��ع��ام��ل  ل��ل��رق��اب��ة  امل�شتخدمة 
هذه املواقع اللكرتونية، م�شريا اإىل 
مع  والتن�شيق  بالتعاون  ال����وزارة  اأن 

وت�شتعمل لتخفيف الوزن. كما ت�شمل 
دراجون  روي��ال  منتج،  املنتجات،  هذا 
هاربل تونك بولز املحتوي على مادة 
ف��ع��ال��ة ه��ي ف��اردن��اف��ي��ل وامل���وؤدي���ة اإىل 
م�شاعفات جانبية، تتعلق بانخفا�س 
حاد يف �شغط الدم، وميكن اأن ت�شكل 
امل�شابني  املر�شى  على  كبريا  خطرا 
يتناولون  وال��ذي��ن  القلب  ب��اأم��را���س 
اأدوية حتتوي على النرتات، وت�شتعمل 
وهناك  ل���ل���رج���ال.  ج��ن�����ش��ي  ك��م��ق��وي 
واملت�شمن   30 بي�شي  م��ن��ت��ج  اأي�����ش��ا  
يف  لزيادة  امل�شببة  �شيبوترامني  م��ادة 
القلب،  ال��دم و معدل نب�شات  �شغط 
وي�شتعمل هذا املنتج لتخفيف الوزن، 
و���ش��ي��ب��اع ع��ل��ى امل���وق���ع الل���ك���رتوين: 
كذلك   www.bethel30 com
كاب�شول  ك���وجن���ازي  زي���وج���ي  م��ن��ت��ج 
�شيبوترامني  ال������  م������ادة  امل��ت�����ش��م��ن 
املوقع  على  وي��ب��اع  عنها،  املعلن  غ��ري 
 www.jadera.net الل��ك��رتوين: 
تت�شابه  منتجات   6 اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة   ،
و  �شيلدنافيل  م��ادة  احتوائها على  يف 
اأخرى،  اإ�شافية  بع�شها يحتوي مادة 
املادتان  هاتان  وت���وؤدي  تدالفيل  هي 
اجلانبية  الآث����ار  م��ن  جم��م��وع��ة  اإىل 
�شغط  يف  ح��اد  انخفا�س  يف  املتمثلة 
ت�شكل خطرا كبريا  اأن  ال��دم، وميكن 

بع�س  اإن  الأم����ريي،  وق���ال  ال�شحة. 
اأي�شا يف  يباع  الع�شبية  املنتجات  هذه 
الأع�شاب،  ع��ادي��ة وحم���الت  حم��الت 
املنتجات  ه�����ذا  الأم��������ريي  وو�����ش����ف 
طبية  ا�شتخدامات  لها  بان  الع�شبية 
اأم���اك���ن غ���ري طبية،  ت��ب��اع يف  ل��ك��ن��ه��ا 
اأنها  ي��وؤك��د  م��ا  م��ك��ت��وب عليها  وغ���ري 
حتتوي على مواد فعالة طبية، ودعا 
اإىل ع���دم ����ش���راء ه���ذه امل��ن��ت��ج��ات من 
خ���الل امل��واق��ع الل��ك��رتون��ي��ة، ب�شبب 
اأ�شرارها ال�شحية املتوقعة، لفتا اإىل 
مواد  على  حتتوي  املنتجات  ه��ذه  اأن 
�شاره ب�شحة الإن�شان وقد توؤدي اإىل 
الوفاة، حيث حتتوي على مواد فعالة 

اجلهات املعنية واملخت�شة يف الدولة ، 
ا�شتطاعت احلد من دور هذه املواقع 
ت��روج له من منتجات قد تكون  وم��ا 

لها اأ�شرار على ال�شحة. 
الع�شبية  امل��ن��ت��ج��ات  ي��خ�����س  وف��ي��م��ا   
اأ�شار  ال��������وزارة،  م��ن��ه��ا  ح�����ذرت  ال���ت���ي 
خاطبت  ال������وزارة  اأن  اإىل  الأم������ريي 
ابوظبي  وجهاز  واملياه،  البيئة  وزارة 
ل���ل���رق���اب���ة ال���غ���ذائ���ي���ة وب���ل���دي���ة دب����ي، 
لت��خ��اذ الإج�������راءات ال���الزم���ة حيال 
توفر  ح��ال  الأ����ش���واق يف  م��ن  �شحبها 
اأن هذه  اإىل  م��ن��وه��ا  امل��ن��ت��ج��ات،  ه���ذه 
اإدارة  ل���دى  م�شجلة  غ��ري  امل��ن��ت��ج��ات 
بوزارة  الدوائية  والرقابة  الت�شجيل 

اخلارجية.  العبوة  على  مكتوبة  غري 
ت��ك��م��ن اخل����ط����ورة يف عدم  واأ�����ش����اف 
معرفة املكونات الأ�شا�شية وجرعاتها 
يف تلك املنتجات مما يوؤثر �شلبا على 
مر�شى  خا�شة  م�شتخدميها  �شحة 
القلب و�شغط الدم ومن يعانون من 
م�شريا  القلب،  �شربات  انتظام  ع��دم 
هذه  م���ن  ال���زائ���دة  اجل���رع���ة  اأن  اإىل 
املواد قد توؤدي اإىل الوفاة، يف ظل اأن 
العبوات  اجلرعات غري م�شجلة على 
اخل�����ارج�����ي�����ة، وه������و م�����ا ي���ن���ج���م عنه 
اإمكانية اخذ جرعات عالية توؤدي اإىل 

م�شاعفات. 
الغذاء  اأن هيئة  اإىل  الأم���ريي،  ون��وه 
وال��������دواء الأم���ريك���ي���ة ق���د اأ����ش���درت 
حتذيراً بعدم ا�شتخدام هذه املنتجات 
الوزارة  اأن  اإىل  الع�شبية، موؤكدا على 
 11 اأ����ش���درت ت��ع��ام��ي��م وج��ه��ت��ه��ا اإىل 
م�شتوى  ع��ل��ى  م��ع��ن��ي��ة  واإدارة  ج��ه��ة 
الدولة، ب�شاأن هذه املنتجات.  وت�شم 
قائمة هذه املنتجات، املنتجات املعربة 
اند  وف���روت  ب��ال���س،  بيوجي  باأ�شماء 
بالنت وكذلك اك�شرتمي بوري �شليم 
وجميعها  زي���رو،  ف��ات  اإىل  بالإ�شافة 
يحتوي على مادة �شبيوترامني، وهذه 
امل��ادة لها ثار جانبية تتمثل يف زيادة 
القلب،  نب�شات  ومعدل  ال��دم  �شغط 

على املر�شى امل�شابني باأمرا�س القلب 
اأدوية حتتوي على  والذين يتناولون 
ال����ن����رتات، وت�����ش��ت��خ��دم ج��م��ي��ع هذه 

املنتجات كمقويات جن�شية. 
انها  يف  املنتجات،  هذه  تختلف  بينما 
تباع على مواقع الكرتونية خمتلفة، 
املوقع  على  يباع  �شيتاه  �شوبر  فمنتج 

اللكرتوين: 
 www.bonanza.com ، وكذلك  
يتواجد  ب��الت��ن��ي��وم  زي���ن  اك�����س  منتج 

على موقع:
املنتج  بينما   ،www.ebay.com  

جيت اآت اأب يتواجد على موقع: 
،www.ebay.com

 ف��ي��م��ا ي���ت���واج���د م��ن��ت��ج  ن��اي��ت�����س تو 
رمم����رب، ال����ذي ي��ب��اع يف ال��ع��دي��د من 
منتج  واأخ���ريا  اللكرتونية.   امل��واق��ع 
املوقع  خ�����الل  م����ن  امل����ت����اح  ل������ودا  ري 

اللكرتوين:
www.reloadpill.com

على  واملباع  درايفر  كيفي  ومومنتج   
املوقع اللكرتوين:

 www.bonanza.com 

دكتور اأمني المريي

بقلــوب مـوؤمنة بق�ســاء اهلل وقـدره
يتقـدم عبيــد حميــد املزروعــي رئي�س التحرير

واأ�ســرة جـريـدة الفجـر 
ب�سادق العزاء وخال�س املوا�ساة اإىل

�شعادة ال�شتاذ علي بن حميد بن علي العوي�ش 
واخوانه وعموم ال العوي�س الكرام

واإىل

�شعادة را�شد بن حميد ال�شام�شي وولده من�شور
 وعموم ال ال�سام�سي الكرام

لوفاة املغفور لها باأذن اهلل تعاىل
ال�شيدة اجلليلة عفراء ماجد حمد العوي�ش

رحم اهلل الفقيدة واأدخلها ف�سيح جناته واألهم الها وذويها ال�سرب وال�سلوان
  { اإنا لل�ه واإنا اإلي�ه راجع�ون }
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اإعــــــــــالن
عالون  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1603223:للمقاولت العامة  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة اروى عبداهلل �شعيد ن�شر القا�شي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد عبده �شعيد احمد العزعزي

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

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

العدد 10825 بتاريخ 2013/6/23   

اإعــــــــــالن
الظفرة   ال�ش�����ادة/كناري  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1273692  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ح�شه �شاهني احمد جمعة اجلنيدي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شليويح مطر �شليويح خليفة املزروعي
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 10825 بتاريخ 2013/6/23   

اإعــــــــــالن
لعمال  باور  ال�ش�����ادة/ام  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1471418:الديكور  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة مرمي خلفان حممد را�شد املن�شوري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد �شعيد عبد الرحمن رم�شان الهاملي

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 10825 بتاريخ 2013/6/23   

اإعــــــــــالن
فال�س   ال�ش�����ادة/ا�شتديو  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1427511  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة را�شد حممد حميد الهاملي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عي�شى يو�شف مال اهلل علي احلمادي
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 10825 بتاريخ 2013/6/23   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فجر الظفرة للمقاولت العامة 

CN 1158383:وادارة العقارات ذ.م.م  رخ�شة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*3
تعديل ا�شم جتاري:من/فجر الظفرة للمقاولت العامة وادارة العقارات ذ.م.م
FAJER ALDHAFRA GENERAL CONTRACTING & REAL ESTATE LLC

اىل/فجر الظفرة لدارة العقارات ذ.م.م 
FAJER ALDHAFRA REAL ESTATE LLC

تعديل ن�شاط/حدذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري  القت�شادية خالل 
م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات 

املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 183783       بتاريخ:2012/12/18 م
با�ش��م:مركز المارات للتطوير الفني وال�شالمة ذ.م.م .

وعنوانه:مدينة م�شفح ال�شناعية - �س.ب:46100 - هاتف:025552800 - فاك�س: - الربيد اللكرتوين: .
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

التدريب يف جمال المن وال�شالمة . 
الواق�عة بالفئة:41

 E T S D C و�شف العالمة:العالمة عبارة عن ن�شف طوق جناة باللون ال�شفر وداخل الطوق باللون الزرق
باللون الزرق وحرف S على خلفية باللون البي�س على �شكل م�شتطيل وحتت ال�شكل �شكل موجتني باللون 
 EMIRATES TECHNICAL & SAFETY DEVELOPMENT CENTER الزرق وحتتها

باللون ال�شود ويدنوها مركز المارات للتطوير الفني وال�شالمة.  
ال�ش��رتاطات:عدم املطالبة بحق ح�شري عند ا�شتخدام كلمة )المارات ، Emirates( مبعزل عن العالمة 

لعتبارها ا�شم منطقة جغرافية  . 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 181606       بتاريخ:2012/11/6 م
با�ش��م:فو�شتوك لتجارة �س.ذ.م.م .

وعنوانه:304 بناية التوحيدي - �شارع خالد بن الوليد - بر دبي - دبي - �س.ب:27106 
هاتف:043558816 - فاك�س:043558817.

وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :
منتجات تكنولوجيا املعلومات ، معدات الجهزة المنية ، املنتجات الهاتفية . 

الواق�عة بالفئة:درجة - 9
و�شف العالمة:لفظ يف اللغة الجنليزية snappy يف لون احمر.  

ال�ش��رتاطات:. 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/تركي غازي تركي الوحيدي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 772
با�ش��م:ال�شركة العاملية ملنتجات اخلر�شانة امل�شلحة املحدودة )يني مك�س( �س.ذ.م.م .

وعنوانه:بر دبي - القوز ال�شناعية .
وامل�شجلة حتت رقم:)454( بتاريخ:1994/11/14.

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 
يف:2013/6/22 وحتى تاريخ:2023/6/22.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825   اعالن تغيري ا�سم

واحمل جواز  ابيل فينود  فينود فيكتور برييرا والد الطفل  انا ال�شيد/ 
�شفر رقم   )J1981961(ا�شدار ابوظبي يف تاريخ 2010/4/5 مقيم يف �شفري 
الهند  كيريال-  تريفنرتمي-  بريد  �شندوق  �شاننقارا،  فيتتوترا،   VI/286

المارات  دول��ة  ابوظبي-  يف  امل��دين  للطريان  العامة  الهيئة  ل��دى   واع��م��ل 
العربية املتحدة ، �شندوق بريد 666 اريد ان اعلمكم باين اريد تغيري  ا�شم 
طفلى من ابيل فينود والذى يحمل جواز �شفر رقم )G9084454( ا�شدار 
تريفنرتمي- الهند يف تاريخ 2008/6/18 من ابيل فينود اىل ابيل فينود 

برييرا .

فقدان جواز �سفر
لجي،  �شاثيافان  با�شم   ، ه��ن��دي  �شفر  ج���واز  فقد 
رقم )جي/7698677(�شادر يف ابوظبي بتاريخ 
عليه  العثور  مت  ل��و  ابوظبي  13/5/2009يف 

الرجاء الت�شال برقم  050/7204651

العدد  10825 بتاريخ 2013/6/23    
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر         
يف الدعوى رقم 2013/2208 مدين جزئي  

اىل املدعى عليه/ويلما ا�شريا ديلو�س �شنتو�س   حيث ان املدعي: بنك ابوظبي 
التجاري اأقام عليك لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة اعاله يطالبك فيها 
مببلغ وقدره )17.009.86درهم( بال�شافة للر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة التفاقية على هذا املبلغ بواقع 12% �شهريا من 2012/10/10 وحتى  
تاريخ  رفع الدعوى ومن تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�شداد. وعليه يقت�شي 
ح�شورك امام هذه املحكمة )الدائرة اجلزئية الوىل( يف متام ال�شاعة الثامنة 
والن�شف من يوم 2013/6/26 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك 
من بيانات ويف حال تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت 

املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/6/9
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10825 بتاريخ   2013/6/23     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/869   عم جز  - م ع- ب- اأ ظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  الدين  �شم�س  حممد  مياه  �شانتا  مدعي/ 
الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  مطالب  موؤ�ش�شة 
العامة  للمقاولت  مطالب  موؤ�ش�شة  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات   اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/6/30 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/11
قلم املحكمة                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10825 بتاريخ   2013/6/23     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1772   عم جز  - م ع- ب- اأ ظ

مدعي/ بابول مول ليت ا�شري الدين مول اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: 
بينتا فور�س للمقاولت العامة �س.ذ.م.م اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: 
�س.ذ.م.م  العامة  للمقاولت  فور�س  اعالنه/بينتا  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/6/30 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/10
قلم املحكمة                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10825 بتاريخ   2013/6/23     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/250 ت  عمل -  م ع- ت- اأظ (
طالب التنفيذ/ �شيبون ح�شني مكرم ح�شني اجلن�شية: بنغالدي�س املنفذ �شده 
املطلوب  المارات   اجلن�شية:  العامة  وال�شيانة  للمقاولت  العو�شانة  بدع   :
المارات     اجلن�شية:  العامة  وال�شيانة  للمقاولت  العو�شانة  اعالنه:بدع 
التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه: 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/731 عمايل م ع- �س - اأظ وحدد لنظره جل�شة 
مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/6/24 املوافق  الثنني  يوم 
العمالية    باملحكمة  الكائنة   - التنفيذ  بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�شور 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10825 بتاريخ   2013/6/23     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  448/ 2013 -عمايل  - م ع- �س- اأظ

ماجد  عبداهلل  ميثلها  اللكرتونية  لالجهزة  الرقمي  العامل   : امل�شتاأنف 
ال�شام�شي اجلن�شية: المارات امل�شتاأنف عليه:حممد ازابات اهلل حممد �شفيع 
املطلوب  امل�شتاأنف  احلكم  الغاء   : ال�شتئناف  مو�شوع  بنغالدي�س   اجلن�شية: 
اعالنه/حممد ازابات اهلل حممد �شفيع اجلن�شية: بنغالدي�س   العنوان: بالن�شر 
مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/255 عم جز-م 
ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/6/24 لذا فانت مكلف 
باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا امام الدائرة الثانية حمكمة ا�شتئناف ابوظبي 
الكائنة-  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك 

و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10825 بتاريخ   2013/6/23     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1040 ت  اجر -م ر- ت- اأظ (
المارات   اجلن�شية:  العقارية  اخل�شراء  المارات  �شركة  التنفيذ/  طالب 
املنفذ �شده : اخلط العري�س لالدوات املنزلية اجلن�شية: غري حمدد املطلوب 
عنوانه:  حمدد  غري  اجلن�شية:  املنزلية  لالدوات  العري�س  اخلط  اعالنه: 
ال�شادر يف  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  تقدم بطلب  التنفيذ  ان طالب  بالن�شر مبا 
موعدا   2013/7/9 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  رقم  الدعوى 
لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ 
لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  -ابوظبي 

ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم اليجاري                                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10825 بتاريخ   2013/6/23     

اجتماع معاينة يف الق�سية
 رقم 2013/885 جتاري كلي - ابوظبي

املقامة من / جنم اجلوكر للمقاولت العامة �شد / ال�شهامة 
املتنازع  امل�شروع  ملعاينة  ندعوكم  والديكور  لل�شيانة  العامة 
من  الظهر  بعد  الواحدة  ال�شاعة  يف  له  حتدد  الذي  عليه 
وتقدمي  دفاعكم  ل�شماع  وذلك   2013/6/25 الثالثاء  يوم 

م�شتنداتكم يف الدعوى املذكورة اعاله .
 اخلبري / ح�سن عبداللطيف ندا 050-4486148

اإعالن اجتماع خربة

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :173150    بتاريخ :2012/05/06 
با�ش��م :   ال�شادة / قتزا للتجارة 

وعنوانه: �س ب: 28315  ، دبي ، المارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�شينمائي  و  الفوتوغرايف  الت�شوير  اأدوات  و  اأج��ه��زة  و  وامل�شاحية  املالحية  و  العلمية  الأدوات  و  الأج��ه��زة 
والأجهزة و الأدو ات الب�شرية و اأجهزة واأدو ات قيا�س الوزن والقيا�س و الإ�شارة و املراقبة )الإ�شراف( والإنقاذ 
والتعليم، اأجهزة و اأدوات لو�شل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة 
ت�شجيل اأو اإر�شال اأو ن�شخ ال�شوت اأو ال�شور، حامالت بيانات مغناطي�شية، اأقرا�س ت�شجيل، ماكينات بيع اآلية و 
اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�شجيل النقد ، اآلت حا�شبة، معد ات و اأجهزة حا�شوبية ملعاجلة 

البيانات، اأجهزة اإخماد النريان.
الواق�عة بالفئة: 9               

الكلمة  اللتينية MOHA  مكتوبة باخلط العري�س وبطريقة فنية مميزة. 
 ال�ش��رتاطات:  دون �شرط.

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

اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   : 

بتاريخ : 2012/06/04 املودعة حتت رقم : 174681  
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�شم : هايالند �شوفتوير، انك.
وعنوانه : 28500 كليمنز رود ، وي�شت ليك ، اأوهايو 44145 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
اأجهزة  وا�شتعمال  وتنفيذ  اختيار  جم��الت  يف  ال�شت�شارات  خدمات   ، الكمبيوتر  برجميات  وتطوير  ت�شميم 
واإ�شالح  تركيب   ، لالآخرين  الربجميات  تخ�شي�س   ، لالآخرين  الكمبيوتر  برجميات  واأنظمة  الكمبيوتر 
الكمبيوتر  اأجهزة  اأخطاء  واإ�شالح  ا�شتك�شاف  حتديداً  الفني  الدعم  خدمات   ، الكمبيوتر  برجميات  و�شيانة 

وم�شاكل برجميات الكمبيوتر.
الواقعة بالفئة :42

الإجنليزية. باللغة   ONBASE و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة
ال�شرتاطات

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

EAT 63947

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/06/04 املودعة حتت رقم : 174678  

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�شم : هايالند �شوفتوير، انك.

وعنوانه : 28500 كليمنز رود ، وي�شت ليك ، اأوهايو 44145 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

 برجميات كمبيوتر لإدارة حمتويات ال�شركات. 
الواقعة بالفئة : 9

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة ONBASE باللغة الإجنليزية.
ال�شرتاطات

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

EAT 63946

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   : 

بتاريخ : 2012/05/21 املودعة حتت رقم : 173924  
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�شم : دبي فري�شت �س م خ
وعنوانه : �س. ب. رقم 111656 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
واملباريات  وال����دورات  الأح���داث  ان��ت��اج   ، الريا�شية   وامل��ب��اري��ات  وال����دورات  الأح���داث  وت��ق��دمب  ترتيب وتنظيم 
الريا�شية لالإذاعة وال�شينما والتلفزيون ، توفري ت�شهيالت ا�شتجمام لالأحداث والدورات واملباريات الريا�شية 
اأو عن طريق  اآنفاً مقدمة عن طريق و�شائل قواعد بيانات كمبيوتر  ال�شبكة متعلقة مبا ذكر  ، خدمات عرب 

�شفحات الويب عرب النرتنت.
الواقعة بالفئة : 41

باللون  العربية  باللغة  والقدرة  للرتاث  الإماراتي  ثم  ال�شباق  الكلمات  عن  عبارة  العالمة   : العالمة  و�شف 
دوائر  خم�شة  فوقهم  والأحمر  والأخ�شر  الأ�شود  بالألوان  منحنية  خطوط  ثالث  حولهم  من  يلتف  الأ�شود 

باللون الأحمر بهم اأ�شكال باللون الأبي�س متثل اأنواع خمتلفة من الريا�شة.
ال�شرتاطات

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

EAT 60486

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/05/21 املودعة حتت رقم : 173925  

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�شم : دبي فري�شت �س م خ

وعنوانه : �س. ب. رقم 111656 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

واملباريات  وال����دورات  الأح���داث  ان��ت��اج   ، الريا�شية   وامل��ب��اري��ات  وال����دورات  الأح���داث  وت��ق��دمب  ترتيب وتنظيم 
الريا�شية لالإذاعة وال�شينما والتلفزيون ، توفري ت�شهيالت ا�شتجمام لالأحداث والدورات واملباريات الريا�شية 
اأو عن طريق  اآنفاً مقدمة عن طريق و�شائل قواعد بيانات كمبيوتر  ال�شبكة متعلقة مبا ذكر  ، خدمات عرب 

�شفحات الويب عرب النرتنت.
الواقعة بالفئة : 41

 EMIRATI ENDURANCE PENTATHLON الكلمات  و�شف العالمة : العالمة عبارة عن 
باللغة الإجنليزية باللون الأ�شود يلتف من حولهم ثالث خطوط منحنية بالألوان الأ�شود والأخ�شر والأحمر 

فوقهم خم�شة دوائر باللون الأحمر بهم اأ�شكال باللون الأبي�س متثل اأنواع خمتلفة من الريا�شة.
ال�شرتاطات

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

EAT 60485
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الرتبية تعتمد قرار متديد اخلدمة لـ65 معلما 
وموجها بعد �شن املعا�ش الـ 60

•• دبي – حم�سن را�سد 

والتعليم  الرتبية  وزارة  اعتمدت 
ق���������رارا ب���ت���م���دي���د م������دة اخل���دم���ة 
وموجها  معلما   65 ل���  الوظيفية 
، من املقيمني  امليدان الرتبوي  يف 
من جن�شيات خمتلفة ممن انتهت 
خدمتهم لبلوغهم �شن املعا�س 60 
عاما ، وذلك ملدة عام درا�شي ينتهي 
وفقا   ،2014 اأغ�شط�س   31 يف 
بتاريخ   268 رقم  الإداري  للقرار 
بتوقيع  اجل���اري  يونيو  ال��ذي   19
والتعليم  ال���رتب���ي���ة  وزارة  وك���ي���ل 
ت��ع��م��ي��م��ه م���ن قبل  ب���الإن���اب���ة، ومت 
ال���وزارة  يف  الب�شرية  امل����وارد  اإدارة 
على كافة املناطق التعليمية لإبالغ 
م�����ش��ت��ه��ديف ال����ق����رار وال���ع���م���ل مبا 
ال�شنوات  املتبع يف  وك��ان   ، ب��ه  ج��اء 
ي�شتهدف  ال���ت���م���دي���د  امل���ا����ش���ي���ة 
املوجهني فقط . وجاء قرار وزارة 
ل�شد  اإط��ار احتياجاتها  الرتبية يف 
املعلمني  من  املدار�س  يف  ال�شواغر 
وامل���وج���ه���ني يف ال����ع����ام ال���درا����ش���ي 
اإدارات  ع��ل��ى رغ��ب��ة  وب��ن��اء  امل��ق��ب��ل، 
روؤيتها  القريبة  التعليمية  املناطق 
وحاجتها  ال���رتب���وي  امل���ي���دان  م���ن 
الفعلية مللء �شواغر العام الدرا�شي 
امل����ق����ب����ل ، ح����ي����ث ك����ان����ت ق����ي����ادات 
اإدارات  منحت  ق��د  ال��رتب��ي��ة  وزارة 
 ، عامني  منذ  التعليمية  مناطقها 
معلميها  طلبات  تلقي  �شالحيات 
م��ن غ��ري امل��واط��ن��ني ال��راغ��ب��ني يف 
ال�60  التمديد ملا بعد �شن املعا�س 
املنطقة وفق  بعد موافقة  وذل��ك   ،
وك���ف���اءت���ه وحاجة  امل��ع��ل��م  ت��ق��اري��ر 
، حتى  ت��خ�����ش�����ش��ه  م����ن  امل��ن��ط��ق��ة 
انتهاء  نتيجة  ���ش��اغ��ر  اأي  ينتج  ل 
خا�شة   ، املعلمني  ه���وؤلء  خ��دم��ات 
خارج  من  معلمني  ا�شتقطاب  واأن 
ال��دول��ة ���ش��ار حم����دودا يف الفرتة 
اإدارات  ، وبناء عليه كانت  الأخرية 
هذه  رفعت  قد  التعليمية  املناطق 
عليها من  امل��واف��ق��ة  ومت  الأ���ش��م��اء 
قبل وزارة الرتبية .  ووفقا للقرار 
موجهني   10 خ��دم��ة  مت��دي��د  مت 
و3   ، ال�شارقة  بتعليمية   2 منهم 
من  ك���ل  يف  و2  ال���ق���ي���وي���ن،  اأم  يف 
تعليميتي الفجرية وراأ�س اخليمة، 
اإىل م���وج���ه واح�����د يف  ب���الإ����ش���اف���ة 
الرتبية،  ب��وزارة  ال�شيا�شات  قطاع 
كما �شم القرار متديد خدمة 52 
املناطق  معلما ومعلمة يف خمتلف 
تعليمية  احتلت  حيث  التعليمية، 
بواقع  الأ�شد  ن�شيب  راأ�س اخليمة 
30 معلما ومعلمة، يليها تعليمية 
 8 و  معلما،   13 بن�شيب  عجمان 
واحد  ومعلم  ال�شارقة،  بتعليمية 
القيوين.  كما �شم  اأم  تعليمية  يف 
ال��ق��رار م��د خ��دم��ة م��دي��ر مدر�شة 
يف تعليمية ال�شارقة ، وعدد 2 من 

قوائم اأ�سماء املعلمني 
ال�شارقة  يف  اأحداهما  ال�شر  اأم��ن��اء 
 ، عجمان  تعليمية  يتبع  وال��ث��اين 

واأكد القرار على اجلهات املخت�شة 
�شرعة التنفيذ كل فيما يخ�شه.

نادي تراث المارات يطلق الأ�شبوع الثاين من ملتقى ال�شمالية الرتاثي ال�شيفي اليوم
•• ابوظبي-الفجر:

فعاليات  الأح��الم  جزيرة  اأو  ال�شمالية  جزيرة  يف  الأح��د  اليوم  �شباح  تنطلق 
ال�شبوع الثاين من ملتقى ال�شمالية الرتاثي ال�شيفي الع�شرون التي ينظمها 
ال�شيخ �شلطان بن  ت��راث الم��ارات بتوجيهات ورعاية كرمية من �شمو  ن��ادي 
زايد اآل نهيان ممثل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة رئي�س نادي تراث المارات 
حتى  الفعاليات  وت�شتمر   ،  ) والتميز  ال��ري��ادة  وط��ن  )الم����ارات  �شعار   حت��ت 
اخلام�س والع�شرين من �شهر يوليو املقبل ، مب�شاركة اأكرث من 2000 طالب 
وطالبة من املنت�شبني اىل مراكز النادي ، وم�شاركة اأعداد كبرية وجمموعات 
متثل عدة هيئات وموؤ�ش�شات حكومية وخا�شة معنية بقطاع ال�شباب . وي�شتهل 
ال�شالة  يف  املعاين  دروب  برنامج  باطالق  امللتقى  من  الثاين  الأ�شبوع  اإفتتاح 
ال�شمو  �شاحب  جمل�س  على  الرتكيز  حيث   ، ال�شمالية  جزيرة  يف  الريا�شية 

تربز ن�شاطات �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة حفظه اهلل ، كما تربز جهوده يف 
م�شرية البناء والتحديث . كما ي�شتمل هذا الربنامج على تعريف امل�شاركني 
الرتاثية  القرية  يف  البحري  اجلناح  خالل  من  البحرية  ال�شناعات  باأهمية 
ب��اأدوات الغو�س التقليدي واأدوات �شيد ال�شمك  ،  لتعريف ال�شباب والنا�شئة 
املحار  فلق  عملية  على  عملي  تدريب  امل�شاركون  ويتلقى   ، �شناعتها  وكيفية 
من  ال��ث��اين  الأ���ش��ب��وع  ن�شاطات  تت�شدر    . ال�شعبية  الل��ع��اب  بع�س  وممار�شة 
امللتقى فعاليات الواجهة البحرية وتت�شمن ن�شاطات خم�ش�شة لتعلم فنون 
وال�شيد  اللوؤلوؤ  عن  والبحث   ، ال�شيد  �شباك  �شناعة  مثل  البحرية  احلياة 
الدوات  �شناعة  تعلم  جانب  اىل  ال�شمك  متليح  وطريقة  التقليدية  بالطرق 
تف�شيال حول حياة  �شرحا  للم�شاركني  النواخذة  ويقّدم عدد من   ، البحرية 
ل��ع��دد من  ، وتو�شيحا  ال��غ��و���س  ال��ق��دمي ورح���الت  ال��ب��ح��ري  وع����ادات ملجتمع 
املفردات املتعلقة بثقافة البحر . امل�شاركون بدورهم �شيقدمون عرو�شا مميزة 

، ويقوم عدد من  الدولة حفظه اهلل  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  ال�شيخ خليفة بن 
املدربني الرتاثيني بتناول جمموعة من اأقوال �شموه ، وتقدمي �شرح وحتليل 
لها ، وتعريف امل�شاركني من النا�شئة وال�شباب ، اأهمية حمتوى هذه الأقوال 
الهوية  ومفهوم   ، الفاعلة  امل��واط��ن��ة  مو�شوع  على  خ��ا���س  ب��وج��ه  ت��رك��ز  ال��ت��ي 
توعوية نظرية وتطبيقية  الربنامج على حما�شرات  ي�شتمل  كما   ، الوطنية 
حول  اأ�شالة القيم والعادات احلميدة واملجال�س الرتاثية والهازيج ال�شعبية 
التي تعك�س �شورة م�شرقة عن حياة جمتمع الآباء والجداد ، ويقدم املدربون 
احرتام  ط��رق  ح��ول  معلومات  تت�شمن  يومية  تثقيفية  توعوية  حما�شرات 
يت�شمن  كما   ، العربية  القهوة  واإع��داد  ال�شيوف  وتقدير  ال�شن  كبار  واك��رام 
اإهتمام املغفور له باذن اله تعاىل ال�شيخ  الربنامج عر�س فيلم وثائقي يربز 
الهوية  مفهوم  وتر�شيخ  بالرتاث  ث��راه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د 
الوطنية وت�شجيع ممار�شة الريا�شات الرتاثية ، كذلك عر�س اأغنيات م�شورة 

يف ال�شباحة البحرية والتجديف والقوارب ال�شراعية احلديثة ، يف حني يتخذ 
عدد من النواخذة املخ�شرمني موقعهم يف جمل�س النواخذة املطل على البحر 
دورات  البحرية يف  والأدوات  القراقري  ال�شغار قواعد وفنون �شناعة  لتعليم 
تقدمي  ذل��ك  م��ع  ويتزامن   ، امللتقى  نهاية  حتى  �شتتوا�شل  مكثفة  تعليمية 
املحامل الرتاثية عرو�شها و�شناعة لوحة بحرية جاذبة لالأنظار، كما ي�شتمل 
الربنامج على تدريبات ميدانية على جمموعة من الريا�شات الرتاثية مثل 
ال�شتك�شافية  املخيمات  من  جملة  جانب  اىل   ، والرماية  والهجن  الفرو�شية 
، كذلك  النف�س  والعتماد على  ال�شحراء  وتعلم حياة  وال��رب  البحر  يف عامل 
ن�شاطات متنوعة مثل ال�شفينة الرتاثية ، ال�شراع الرملي ، ال�شراع التقليدي ، 
ال�شباحة البحرية ، القوارب احلديثة ، الطريان الورقي ، الطريان اللكرتوين 
، حما�شرات توعوية ، عرو�س اأفالم وثائقية تعليمية ، مر�شم حر ، م�شابقات 

تراثية وثقافية ، وعديد الأن�شطة املخ�ش�شة للفتيات .

رعى حفل تخريج طلبة جامعة العني

حمدان بن مبارك يوؤكد التزام الدولة يف حتقيق التنمية الب�شرية يف املجتمع

حمافظات على العادات والتقاليد

املواطنات الأرامل واملطلقات زبائن لأ�شواق ال�شمك براأ�ش اخليمة

•• ابوظبي-الفجر:

���ش��ه��د م���ع���ايل ال�����ش��ي��خ ح���م���دان بن 
مبارك اآل نهيان وزير التعليم العايل 
والبحث العلمي، حفل تخريج الفوج 
للعلوم  العني  جامعة  لطلبة  الرابع 
احلفل  يف  وذل�����ك  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، 
بفندق ق�شر  الذي نظمته اجلامعة 
بح�شور  اأب����وظ����ب����ي،  يف  الإم����������ارات 
معايل حميد حممد القطامي وزير 
الدكتور  ومعايل  والتعليم،  الرتبية 
عام  م��دي��ر  اخلييلي،  خمي�س  مغري 
جمل�س اأبوظبي للتعليم، اإىل جانب 
الدوائر  وممثلي  ال�شيوخ  م��ن  ع��دد 
واخلا�شة،  احل��ك��وم��ي��ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
اجلامعة  اأم���ن���اء  جم��ل�����س  واأع�������ش���اء 

واأولياء اأمور اخلريجني.
وه���ن���اأ م���ع���ايل ال�����ش��ي��خ ح���م���دان بن 
موؤكدا  اخلريجني  نهيان  األ  مبارك 
اأن حفل التخريج هو منا�شبة مواتية 
العميق  ال����ولء  ع��ن  دوم����اً  للتعبري 
الإم����ارات  ب��دول��ة  الكبري  والع���ت���زاز 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة، وم����ا مت��ث��ل��ه من 
قيم ومبادئ رفيعة، تركز على تقدم 
اإىل  وال��ت��زام  وت�شعى بجد  الإن�����ش��ان، 
حتقيق التنمية الب�شرية يف املجتمع، 
دول����ة  اإن  ج��م��ي��ع��اً  ن��ع��ل��م  واأ������ش�����اف 
وحتر�س  التعليم  ت��رع��ى  الإم�����ارات 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

الن�شاء  م����ن  ك����ب����رية  جم���م���وع���ة 
واملطلقات  ال�شن  ك��ب��ار  امل��واط��ن��ات 
اخليمة  راأ������������س  يف  والأرام����������������ل 
التوجه  ال�����ظ�����روف  ت�����ش��ط��ره��ن 
باأنف�شهن ل�شراء احتياجاتهن من 

الأ�شماك .
اأن��ور عبد اهلل، رئي�س جمل�س  قال 
اخليمة  راأ����������س  ج���م���ع���ي���ة  اإدارة 
اإن  الأ�شماك:  ل�شيادي  التعاونية 
زي��ارة امل��راأة اىل �شوقي ال�شمك يف 
اأكدتها  واملعريي�س  اخليمة  راأ���س 
 ، اجلمعية  اأجرتها  التي  الدرا�شة 
اأ�شبوعا، اذ تو�شلت اإىل  وا�شتمرت 
التي  امل��واط��ن��ات،  الن�شاء  ن�شبة  اأن 
الإمارة،  يف  ال�شمك  اأ���ش��واق  ترتاد 
كبرية، وهن يف الغالب من الأرامل 

فرتة منو وتطور ، حيث نتمنا منكم 
اأن حتافظوا على عالقِتكم باجلامعة 
الطيبة  عالقاِتكم  يف  ت�شتمروا  واأن 
م��ع زم��الئ��ك��م ف��ال��زم��ال��ة ���ش��يء مهم 
وقيمة ك��ربى يف ه��ذه احل��ي��اة علينا 

اأن نحافظ عليها ول نفرط فيها .
هذا وت�شمن احلفل تخريج الدفعة 
الرابعة، �شملت 720 طالب وطالبة 
م���وزع���ني ع��ل��ى خ��م�����س ك��ل��ي��ات ه���م : 
املعلومات  وت��ق��ن��ي��ة  ال��ه��ن��د���ش��ة  ك��ل��ي��ة 
 ، ال��ق��ان��ون  كلية   ، ال�شيدلة  كلية   ،
الأعمال  اإدارة  وكلية   ، الرتبية  كلية 
املهني  الدبلوم  بالأ�شافة لربنامج   ،
يف  ماج�شتري  وب��رن��ام��ج  ب��ال��ت��دري�����س 

اإدارة الأعمال 
ت��ق��دم��ت جامعة  ن��ه��اي��ة احل��ف��ل  ويف 
ممثلة  والتكنولوجيا  للعلوم  العني 
ب��ه��ي��ئ��ت��ي��ه��ا الك����ادمي����ي����ة والداري��������ة 
مل��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ح���م���دان ب���ن مبارك 
والتقدير  ال�شكر  بخال�س  نهيان  ال 
على رعايته الكرمية حلفل التخرج 
معاليه  م�����ن  ال����ك����رمي����ة  وال���ل���ف���ت���ة 
بهذا  فرحتهم  اخلريجني  مب�شاركة 
احل�شور  ل��ك��ب��ار  وت��ق��دم��ت  ال���ي���وم. 
اخلريجون  وعرب  بال�شكروالتقدير 
العامرة  ف��رح��ت��ه��م  ع���ن  واه��ال��ي��ه��م 
����ش���اده الود  امل��ن��ا���ش��ب��ة يف ج���و  ب���ه���ذه 

والبهجة وال�شرور.

الن�شاء  اأن  واأو�����ش����اع����ه  ال�������ش���وق 
كبريات  م��ن  معظمهن  امل����رتددات 
اإىل  التوجه  اإىل  ال�شن، ي�شطررن 
م�شتخدمات  باأنف�شهن  الأ���ش��واق 
����ش���ي���ارات الأج���������رة، ولع���ت���ب���ارات 
ممار�شة  ت��ف�����ش��ل��ن  اج���ت���م���اع���ي���ة، 

ال�شراء وهن يف )التاك�شي(.
ت�شري  درا���ش��ت��ه��ا  يف  اجلمعية  لكن 
املواطنات  ال��ن�����ش��اء  ف��ئ��ة  ان  اىل 
من  والح��ت��ي��ال  للغ�س  تتعر�شن 
اأو  ال�شوق  العاملني يف  بع�س  قبل 
�شيارات  �شائقي  بع�س  جانب  من 
الأج������رة، ال��ذي��ن ي��و���ش��ل��وه��ن اإىل 
الباعة  ويح�شر  الأ�شماك،  اأ�شواق 

اأو �شائقو )التاك�شي( .
املواطنات  اأن  اجلمعية  وبح�شب 
ال�شمك  اأ�����ش����واق  ع��ل��ى  امل�������رتددات 
اإىل  ب��ع�����س احل�������الت  ي���ل���ج���اأن يف 

الأجرة  �شيارة  �شائق  م��ن  الطلب 
واإح�شار  ال�����ش��وق  اإىل  ب���ال���ن���زول 
طلبهن، اأو يتوىل الأمر العامل اأو 
البائع بنف�شه، من خالل حت�شري 
اإىل  ب���ه���ا  الأ������ش�����م�����اك واخل����������روج 
ال�شيارة، دون اأن تطلع )امل�شرتية( 
يف احلالتني على طبيعة الأ�شماك 
وما  وحالتها،  تخزينها  وظ���روف 
ذاته  ال���ي���وم  ���ش��ي��د  م���ن  ك��ان��ت  اإذا 
لطلبها  وفقا  غ��ريه،  اأو  )طازجة( 

املتفق عليه بني الطرفني.
من  اأن  اهلل  ع��ب��د  اأن������ور  واأ�����ش����اف 
اأ���ش��ك��ال ال��غ�����س، ال��ت��ي ق��د تتعر�س 
اأ�شواق  م��رت��ادات  م��ن  الن�شاء  لها 
)بايتة(  اأ�شماك  بيعهن  الأ�شماك، 
اأو  ال�شابق  ال��ي��وم  يف  م�شطادة  اأو 
اليوم  �شيد  م��ن  باعتبارها  قبله، 

)طازجة(.

واللواتي  ال�شن  وك��ب��ار  واملطلقات 
املنزل خالل  اأزواج��ه��ن عن  يغيب 
اأي����ام الأ���ش��ب��وع )ال�������دوام(، ب�شبب 
عملهم يف الإم���ارات الأخ���رى، ول 
نهاية  ع��ط��ل��ة  يف  ����ش���وى  ي���ع���ودون 

الأ�شبوع.
نفذتها  التي  الدرا�شة  اأن  وت��اب��ع:  
زيارة  ا  خ��الل  اجلمعية،من  اإدارة 
ك�شفت   ، ال��رئ��ي�����ش��ي��ني  ال�����ش��وق��ني 
م��ن خ��الل ر�شد م��ي��داين حلركة 

تتوافر  اأن  ���ش��رورة  على  با�شتمرار 
التخطيط  خ�شائ�س  ك��ل  دائ��م��ا ً ل��ه 
والدولة  ال��ف��ع��ال،  والتنفيذ  اجل��ي��د 
تنطلق يف ذلك من الروؤية احلكيمة 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
�شمو  ت��وج��ي��ه��ات  وم����ن  ورع������اه،  اهلل 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
الأعلى  القائد  ونائب  اأبوظبي  عهد 
ل��ل��ق��وات امل�����ش��ل��ح��ة وح��ر���ش��ه��م��ا على 
املجتمع،  ف��رد يف  ك��ل  ق���درات  تعميق 
على الأداء الناجح ، والتناف�س املبدع 

.
الدكتور  الأ�شتاذ  اأ�شارة  جانبة  ومن 

اإىل  اجلامعة  رئي�س  الرفاعي  غالب 
اإن حفل التخريج هو موعد متجدد 
ال�شكر  عظيم  عن  لقادتنا  نعربفيه 
وبالغ التقدير حلر�شهم البالغ على 
تنمية الإن�����ش��ان يف دول��ة الإم����ارات ، 
اأن  اإل  املنا�شبة  بهذه  لي�شعنا  حيث 
ب��ال�����ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر ملجل�س  ن��ت��ق��دم 
فيهم  ون���ح���ي���ي  اجل����ام����ع����ة  اأم�����ن�����اء 
تاأكيد  ع��ل��ى  ��ه��م واه��ت��م��اَم��ه��م  ح��ر���شَ
ال��ت��م��ي��ز، يف م�����ش��رية جامعة  م��ب��ادئ 
العني للعلوم والتكنولوجيا، وتعميق 
كافة  ، يف  وال��ت��ف��وق  اجل���ودة  عنا�شر 

اإجنازاتها .
ال���دك���ت���ور غالب  الأ����ش���ت���اذ  وت���وج���ه 

للخريجني  خا�شة  بكلمة  الرفاعي 
هنئهم فيها بالتخرج، اآماًل اأن يكون 
الطموحات  م�شتوى  على  منهم  كل 
وال��ت��وق��ع��ات ف��ي��ك��ون��وا خ��ري ممثلني 
امل��ج��ت��م��ع م���ن حيث  جل��ام��ع��ت��ه��م يف 
القومي  اخللق  يف  امل��رم��وق  النموذج 
من  دائماً  واثقني  ال�شليم  والتفكري 
يحر�شو  واأن  وقدراتهم  اإمكاناتهم 
ع��ل��ى ال��ت��ع��ل��ي��م امل�����ش��ت��م��ر وي���اأخ���ذون 
ويبادرون  امل��ت��ق��دم��ة  ال��ت��ج��ارب  م��ن 
وي�ْشعْوَن  بل  اجل��اد  العمل  اإىل  دوم��اً 
با�شتمراره خلدمة املجتمع والوطن 
، وت��اب��ع اأن ت��ك��ون ف��رتة ال��درا���ش��ة يف 
والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة 

النزلء يلتقون ذويهم 

ال�شالحية واملجتمعية ب�شرطة راأ�ش اخليمة حتتفالن بالن�شف من �شعبان 
 •• راأ�س اخليمة - الفجر

����ش���م���ن م�����ب�����ادرات�����ه�����ا الإن�������ش���ان���ي���ة 
امل�شاركة  على  القائمة  واملجتمعية 
ب��ج��م��ي��ع امل���ن���ا����ش���ب���ات ال���وط���ن���ي���ة مع 
ال��ت��خ��ف��ي��ف عنهم،  ب���ه���دف  ن���زلئ���ه���ا 
العقابية  امل���ن�������ش���اآت  اإدارة  ن��ظ��م��ت 
اخليمة  راأ���س  ب�شرطة  والإ�شالحية 
وذويهم  النزلء  جمع  مفتوحا  لقاء 
مب��ن��ا���ش��ب��ة الح��ت��ف��ال ب��ال��ن�����ش��ف من 
بالإ�شافة  ال��ل��ي��ل��ة(  )ح����ق  ���ش��ع��ب��ان 
الفقرات  م���ن  ال���ع���دي���د  اإع�������داد  اإىل 
العقيد  واأك���د    . للنزلء  الرتفيهية 
اأحمد ال�شلومي، مدير اإدارة املن�شاآت 
الإ�شالحية والعقابية، اأن حق الليلة 
ال�شعبي  املاأثور  التي يطلق عليها يف 
ل��ي��ل��ة ال��ن�����ش��ف م��ن ال�����ش��ع��ب��ان تعترب 
والتقاليد  ال�شعبية  العادات  اأهم  من 
العريقة، لذا حتظى باهتمام العديد 
احلكومية  والهيئات  املوؤ�ش�شات  من 
املوؤ�ش�شة  ����ش���ارك���ت  ح��ي��ث  ع�����ام،  ك���ل 
املتنوعة  الأن�����ش��ط��ة  م��ن  ال��ع��دي��د  يف 
ا�شتهدفت  التي  املتميزة  والفعاليات 
ذلك  وكان  واأبنائهم  وذويهم  النزلء 
الحتفال من �شمن تلك امل�شاركات، 
م��ف��ت��وح جمعهم،  ل���ق���اء  خ����الل  م���ن 

�شعبية  فقرات  اإع��داد  اإىل  بالإ�شافة 
اإليهم  وال�����ش��رور  ال��ب��ه��ج��ة  لإ���ش��اف��ة 
اإىل  تهدف  خطوة  يف  املنا�شبة  بهذه 
اخلارجي  باملجتمع  النزيل  اإن��دم��اج 
وال��ت��خ��ف��ي��ف ع��ن��ه، و���ش��م��ن اخلطط 
الداخلية  ل������وزارة  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
الرامية اإىل تعزيز العالقة الثنائية 
بني املن�شاآت والنزلء لي�شبحوا فرداً 
م��ن جانب   . املجتمع  م��ن  ي��ت��ج��زاأ  ل 
والفعاليات  الأن�����ش��ط��ة  و�شمن  اآخ���ر 
اإدارة  ب��ه��ا  ت���ق���وم  ال���ت���ي  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
اخليمة  ب��راأ���س  املجتمعية  ال�شرطة 
احتفالتهم،  املجتمع  اأف��راد  مل�شاركة 
نظمت الإدارة بالتعاون مع ال�شرطة 

حتت  الليلة  حق  احتفالية  الن�شائية 
املنار  �شعار )قدميك دليلك( مبركز 
ال��ت��ج��اري ل��الأط��ف��ال والأ���ش��ر .وذكر 
ق�شم  رئي�س  �شلك،  ع��ب��داهلل  امل���الزم 
ال�����ش��رط��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ب���الإن���اب���ة، اأن 
الحتفالية  ب��ه��ذه  الإدارة  م�����ش��ارك��ة 
امل�شاركات  �شمن  من  تعد  الوطنية، 
ال��ع��دي��دة ل�����الإدارة ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل 
ت��ع��زي��ز ال���ه���وي���ة ال��وط��ن��ي��ة واإح���ي���اء 
الأجيال  نفو�س  يف  وغر�شه  ال���رتاث 
اأن  اإىل  ول��ف��ت  ال��ق��ادم��ة واحل���ال���ي���ة، 
م�شابقات  ت�����ش��م��ن��ت  الح���ت���ف���ال���ي���ة 
وتوزيع الهدايا لالأطفال، ف�شاًل عن 
م�شابقة لأجمل زي تراثي لالأطفال 

�شندوق الزواج و الهوية ينظمان عر�شا جماعيا لـ60 مواطنا 
•• اأبوظبي-وام:

ن��ظ��م��ت م��وؤ���ش�����ش��ة ���ش��ن��دوق ال�����زواج 
ل��ل��ه��وي��ة عر�س  الإم����������ارات  وه���ي���ئ���ة 
الهوية الثالث مب�شاركة 60 عري�شا 
م���ن ال�����ش��ب��اب امل��واط��ن��ني وع����دد من 

موظفي الهيئة.
جاء تنظيم هذا العر�س اجلماعي يف 
يف  والهيئة  ال�شندوق  حر�س  اإط���ار 
خالل  من  املواطن  ال�شباب  ت�شجيع 
التعاون يف احلد من تكاليف الزواج 
مل�شاعدتهم  ال���ش��ت��دان��ة  ع��ن  وال��ب��ع��د 

على بدء حياة زوجية �شعيدة.
الك�شف  عبيد  را���ش��د  ���ش��ع��ادة  واأل��ق��ى 
الزواج  �شندوق  اإدارة  جمل�س  ع�شو 
اأ�شمى  ال�����ش��ن��دوق رف���ع ف��ي��ه��ا  ك��ل��م��ة 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  ال�شكر  اآي��ات 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
ال�شمو  و�شاحب  اهلل  حفظه  الدولة 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل والفريق 
اآل  ال�شيخ حممد بن زايد  اأول �شمو 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�شلحة الذين يولون 
والهتمام  الرعاية  ال��زواج  �شندوق 
وامل��ت��اب��ع��ة لأن���ه ���ش��ج��رة اخل���ري التي 
له  امل��غ��ف��ور  الكبري  ال��راح��ل  غر�شها 
باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 

نهيان طيب اهلل ثراه.
هذا  اإن  الك�شف  عبيد  را���ش��د  وق���ال 
الإمارات  هيئة  ترعاه  ال��ذي  العر�س 
دللة  ل��ه  ال����زواج  و���ش��ن��دوق  للهوية 
على التعاون املثمر من اأجل ال�شراكة 
مبجتمعنا  املختلفة  القطاعات  بني 
الزواج  على  والت�شجيع  الإم���ارات���ي 

القيادة  اإن  ال��دك��ت��ور اخل���وري  وق���ال 
احل���ك���ي���م���ة ل���ل���دول���ة وف������رت ك����ل ما 
م��ن ���ش��اأن��ه ت��اأم��ني ا���ش��ت��ق��رار الأ�شرة 
اإىل  متا�شكها  وحت��ق��ي��ق  الإم���ارات���ي���ة 
ال�شباب  الأعباء على  جانب تخفيف 
لهذا  اأطلقت  حيث  بالزواج  الراغب 
ال��غ��ر���س م���ب���ادرات ع���دة وم���ن بينها 
اإن�������ش���اء م��وؤ���ش�����ش��ة ���ش��ن��دوق ال�����زواج 
ال���وط���ن ع��ام��ا بعد  اإىل  ت���زف  ال��ت��ي 
ع��ام ك��واك��ب ج��دي��دة م��ن املواطنني 
يف  ت�����ش��ارك  �شعيدة  اأ���ش��را  ليوؤ�ش�شوا 
وال��ن��م��اء يف وطننا  اخل���ري  م�����ش��رية 
يف  اخل��وري  الدكتور  واأ�شار  املعطاء. 
�شعادته  ع��ن  ب��الإن��اب��ة  األ��ق��اه��ا  كلمة 
قطاع  مدير  املزروعي  نا�شر  ال�شيد 
الهيئة  يف  الت�شجيل  مراكز  عمليات 
ب�شكل  الجتماعية  ال�شيا�شة  اأن  اإىل 
خا�س والأ�شرة الإماراتية ب�شكل عام 
حظيت كل منهما بكافة اأوجه الدعم 
احلكيمة  القيادة  قبل  والرعاية من 
للدولة من اأجل متكينها من القيام 
ب����اأدواره����ا وحت��ق��ي��ق اأه���داف���ه���ا على 
اأف�شل نحو ممكن ..منوها بان هيئة 

الناجح الذي تكون ثمرته بناء جيل 
لقيادته  وخم��ل�����س  ل��دول��ت��ه  حم���ب 
ومثابر يف البناء والعطاء وحمافظ 
واإجنازاتها  ال��دول��ة  مكت�شبات  على 
ن�����اق�����ال حت�����ي�����ات وت������ه������اين م���ع���ايل 
ال�شام�شي  ���ش��امل  م��ي��ث��اء  ال��دك��ت��ورة 
اإدارة  وزي����رة دول����ة رئ��ي�����ش��ة جم��ل�����س 

�شندوق الزواج للعر�شان وذويهم.
الدكتور  ����ش���ع���ادة  رف����ع  ج��ان��ب��ه  م���ن 
املهند�س علي حممد اخلوري مدير 
با�شم  ل��ل��ه��وي��ة  الإم������ارات  هيئة  ع���ام 
اآي�����ات ال�شكر  اأ���ش��م��ى  ال��ه��ي��ئ��ة  اأ����ش���رة 
والعرفان للقيادة احلكيمة ل�شاحب 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل على 
الرعاية الدائمة لكافة الق�شايا التي 
مقدمتها  ويف  الإم����ارات  �شباب  تهم 
م�شاألة الزواج وتكوين اأ�شر متما�شكة 
والطماأنينة  الكرمية  باحلياة  تنعم 
ال�����ش��ب��اب من  اإىل مت��ك��ني  و����ش���ول 
امل�شاهمة يف عملية التنمية ال�شاملة 
ال���ت���ي ت�����ش��ه��ده��ا الإم��������ارات وت���اأدي���ة 

دورهم جتاه جمتمعهم ووطنهم.

ب���ادرت قبل ثالث  للهوية  الإم����ارات 
عر�س  ورع���اي���ة  تنظيم  اإىل  ���ش��ن��وات 
�شندوق  مع  بالتعاون  الأول  الهوية 
وا�شلت  ال��ه��ي��ئ��ة  اإن  وق����ال  ال������زواج. 
العام  ه����ذا احل�����دث خ����الل  رع���اي���ة 
املا�شي وهذا العام بحر�س ودعم من 
�شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان 
رئي�س  ال���وط���ن���ي  الأم������ن  م�����ش��ت�����ش��ار 
جمل�س اإدارة هيئة الإم��ارات للهوية 
ال�شيخ  �شمو  الفريق  م��ن  ومبتابعة 
�شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير الداخلية نائب 
الإمارات  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
بناء  يف  الإ���ش��ه��ام  اإىل  �شعيا  للهوية 
مقدمة  يف  ت�����ش��ع  م���واط���ن���ة  اأ�����ش����ر 
اأولوياتها رد اجلميل للوطن املعطاء 
وال�شعي  مكت�شباته  على  احلفاظ  يف 
البناء  يف  الإ����ش���ه���ام  اإىل  امل�����ش��ت��م��ر 
والتطوير من اأجل م�شتقبل ت�شتمر 
الدكتور  ون������وه  الإجن�����������ازات.  ف���ي���ه 
ال�شرتاتيجية  بال�شراكة  اخل���وري 
ال���ت���ي ت���رب���ط ب���ني ه��ي��ئ��ة الإم�������ارات 
 .. ال��زواج  للهوية وموؤ�ش�شة �شندوق 

على  امل�شتمر  الهيئة  حر�س  م��وؤك��دا 
اجلماعية  الأع���را����س  ودع����م  رع��اي��ة 
اأ�شكال  من  راقيا  �شكال  ت�شكل  التي 
الجتماعي  وال��ت��ع��ا���ش��د  ال��ت��ك��اف��ل 
الهادفة اإىل م�شاعدة �شبابنا وفتياتنا 
يف تكوين اأ�شرهم على قواعد را�شخة 
وم�شتقرة وتاأ�شي�س م�شتقبلهم وبناء 
حياتهم الزوجية على اأ�ش�س �شليمة.

بال�شكر  العر�شان  تقدم  جهتهم  من 
احلكيمة  ال���ق���ي���ادة  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر 
ل��ل��دول��ة ال�����ش��ائ��رة ع��ل��ى ن��ه��ج املغفور 
له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه يف احلر�س 
التقليل  على  ال�شباب  م�شاعدة  على 
من تكاليف الزواج من خالل اإقامة 
كافة  وت�شخري  اجلماعية  الأع��را���س 
ال�شعاب  تذليل  اأجل  من  الإمكانات 
والبدء  اأ���ش��ره��م  ل��ت��ك��وي��ن  اأم��ام��ه��م 
عن  معربني  م�شتقرة  اأ�شرية  بحياة 
ال�����زواج ولهيئة  ل�����ش��ن��دوق  ���ش��ك��ره��م 
تنظيم  ع���ل���ى  ل���ل���ه���وي���ة  الإم������������ارات 
ورعاية عر�س الهوية الثالث. ح�شر 
ال��ع��ر���ش��ان وح�شد من  اأ���ش��ر  ال��ع��ر���س 
جانب  وم��ن  املجتمعية  ال�شخ�شيات 
ال�شندوق �شعادة الدكتور عامر عبد 
اجلليل الفهيم ع�شو جمل�س اإلدارة 
الهيئة  م���ن ج��ان��ب  يف ح���ني ح�����ش��ر 
امل�������ش���م���اري مدير  م�����ش��ب��ح  ال�����ش��ي��د 
وامل�شاندة  املوؤ�ش�شية  قطاع اخلدمات 
ال���ع���ب���دويل مدير  ن��ا���ش��ر  وال�����ش��ي��د 
الت�شجيل  مراكز  عمليات  دعم  اإدارة 
مدير  اهلل  ف�شل  اإ�شماعيل  وال�شيد 
وال�شيد  ال��ت�����ش��ج��ي��ل  م���راك���ز  اإدارة 
اأحمد احلو�شني مدير الإدارة املالية 
وال�����ش��ي��د ع��ام��ر امل��ه��ري م��دي��ر اإدارة 

الت�شال احلكومي واملجتمعي. 
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فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/24 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/03
قلم املحكمة                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10825 بتاريخ   2013/6/23     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/103   عم كل  - م ع- ب- اأ ظ

مدعى/ غ�شان �شامي قا�شم اجلن�شية: فل�شطني  مدعي عليه: ور�شة اك�شرب�س 
للخدمات اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية  املطلوب 
اعالنه / ور�شة اك�شرب�س للخدمات اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر حيث 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 
2013/6/25 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة مبدينة  �شباحاً 
حممد بن زايد - مزيد مول �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/03
قلم املحكمة                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10825 بتاريخ   2013/6/23     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1491   عم جز  - م ع- ب- اأ ظ

مدعى/ �شيد ا�شحاق احمد �شيد احمد اجلن�شية: الهند مدعي عليه: �شوفاد 
الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  للمقاولت  الو�شط  �شرق 
م�شتحقات عمالية  املطلوب اعالنه / �شوفاد �شرق الو�شط للمقاولت ذ.م.م 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�شر حيث  اجلن�شية: المارات  عنوانه: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/6/30 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/10
قلم املحكمة                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10825 بتاريخ   2013/6/23     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/359   جت جز  - م ت- ب- اأ ظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  علي  �شالمات  ور  بهاد  حممد  مدعى/ 
الدعوى:  مو�شوع  بنغالدي�س  اجلن�شية:  حممد  �شودري  اهلل  اح�شان  حممد 
اهلل  اح�شان  حممد   / اعالنه  املطلوب  درهم   20.000 مببلغ  مالية  مطالبة 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  بنغالدي�س  اجلن�شية:  حممد  �شودري 
 2013/7/3 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
التجارية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة 
ايداع مذكرة  او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك  اآل نهيان   �شخ�شيا  مبع�شكر 
بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/18
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10825 بتاريخ   2013/6/23     
   اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/143   عم كل  - م ع- ب- اأ ظ

مدعى/ امري حممد ادري�س بخيت اجلن�شية: ال�شودان مدعي عليه: موؤ�ش�شة 
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  التجارية  للتوكيالت  باملر 
عمالية املطلوب اعالنه /موؤ�ش�شة باملر للتوكيالت التجارية اجلن�شية: المارات 
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
يوم الحد املوافق 2013/6/30 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
الكائنة مبدينة حممد بن زايد مزيد مول �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/04
قلم املحكمة                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10825 بتاريخ   2013/6/23     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/517   عم جز  - م ع- ب- اأ ظ

ركن  عليه:  مدعي  باك�شتان   اجلن�شية:  ح�شني  نزير  �شليم  حممد  مدعى/ 
الفنون لرتكيب وا�شالح نظم التربيد والتكييف اجلن�شية: المارات  مو�شوع 
الفنون لرتكيب وا�شالح  املطلوب اعالنه /ركن  الدعوى: م�شتحقات عمالية 
املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  والتكييف  التربيد  نظم 
 2013/6/30 املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام 
امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية مدينة 
حممد بن زايد �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  2013/6/16
قلم املحكمة                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10825 بتاريخ   2013/6/23     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1769   عم جز  - م ع- ب- اأ ظ

مدعى/ ظفر احمد عبيد الرحمن اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: موؤ�ش�شة 
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  الكهربائية  لعمال  املذنب 
اجلن�شية:  الكهربائية  لعمال  املذنب  اعالنه/موؤ�ش�شة  املطلوب  عمالية 
المارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/30 املوافق  الحد  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/11
قلم املحكمة                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10825 بتاريخ   2013/6/23     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1157   عم جز  - م ع- ب- اأ ظ

ماها  حف�شه  عليه:  مدعي  بنغالدي�س   اجلن�شية:  احليدر  جاهري  مدعى/ 
عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  الفنية  للخدمات 
عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  الفنية  للخدمات  ماها  اعالنه/ حف�شه  املطلوب 
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد 
املوافق 2013/6/30 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة 
بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/11
قلم املحكمة                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10825 بتاريخ   2013/6/23     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1467و1468و2013/1469   عم جز  - م ع- ب- اأ ظ

مدعني/1- علي ح�شني ليت عبداملزيد �شيخ 2-�شفيق ال�شالم ليت عبدالرحمن 
3-اخرت ح�شني �شالح الدين �شركري اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: �شركة 
الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  لاللكرتوميكانيكية  جيوتك 
م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/ �شركة جيوتك لاللكرتوميكانيكية ذ.م.م     
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/6/30 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/11
قلم املحكمة                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10825 بتاريخ   2013/6/23     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/921 ت  جتر -م ر- ت- اأظ (
: عادل   املنفذ �شده  �شيدي اجلن�شية: موريتانيا  ولد  احمد  التنفيذ/  طالب 
اعالنه:  املطلوب  المارات    اجلن�شية:  خلفان  حميد  �شامل  خمي�س  �شعيد 
عادل  �شعيد خمي�س �شامل حميد خلفان اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى 
رقم 2012/938 جت جز- م ت- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الحد املوافق 
2013/7/14 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
الوىل بادارة التنفيذ -ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10825 بتاريخ   2013/6/23     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/272 ت  عام -م ر- ت- اأظ (
طالب التنفيذ/ �شميع اهلل جول نواز اجلن�شية: باك�شتان املنفذ �شده : حممد 
�شياء احلق حممد ا�شغر اجلن�شية: باك�شتان املطلوب اعالنه:حممد �شياء 
احلق حممد ا�شغر اجلن�شية: باك�شتان  عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ 
تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/4 مد جز- 
املوافق 2013/7/17 موعدا  الربعاء  يوم  اأظ وحدد لنظره جل�شة  ب �س-ب- 
لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ 
لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  -ابوظبي 

ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 قلم التنفيذ العام                                                                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10825 بتاريخ   2013/6/23     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/538 ت-اجر- م ر- ت- اأظ (
طالب التنفيذ/ �شركة ابوظبي التجاري للعقارات اجلن�شية: المارات   املنفذ 
الرحبة  اعالنه:خمبز  املطلوب  المارات  اجلن�شية:  الرحبة  خمبز   : �شده 
اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
الثالثاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  رقم   الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند 
امام  التنفيذ فانت مكلف باحل�شور  املوافق 2013/6/25 موعدا لنظر طلب 
او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  -ابوظبي  التنفيذ  بادارة  الوىل  الدائرة 
التنفيذ  ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات  بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ 

اجلربي.
 القلم اليجاري                                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10825 بتاريخ   2013/6/23     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2169 ت  جتر -م ر- ت- اأظ (
 : اجلن�شية  البناء  مواد  وجتارة  ل�شترياد  ال�شالم  بيت  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
ال�شام  ثرا  )�شركة  العامة  للمقاولت  بروجكت  توب  �شركة   : �شده  املنفذ  المارات  
بروجكت  توب  اعالنه:�شركة  املطلوب  المارات    اجلن�شية:  العامة(  للمقاولت 
للمقاولت العامة )�شركة ثرا ال�شام للمقاولت العامة( اجلن�شية: المارات عنوانه: 
بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى 
املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ  -ب-  ت  م  كل-  جت   2012/427 رقم 
2013/7/11 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  -ابوظبي  التنفيذ  بادارة 

لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10825 بتاريخ   2013/6/23     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/1988 ت  جتر -م ر- ت- اأظ (
طالب التنفيذ/ �شركة التاأمني اليرانية �شركة �شهامي بيمه ايران اجلن�شية: 
املطلوب  �شوريا  اجلن�شية:  الزعبي  علي  حممد   : �شده  املنفذ  المارات  
اعالنه:حممد علي الزعبي اجلن�شية: �شوريا    عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/273 
جتاري م ت- �س- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الحد املوافق 2013/7/7 موعدا 
لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ 
لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  -ابوظبي 

ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10825 بتاريخ   2013/6/23     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/315 جتاري جزئي  

انه  نعلمك  بالن�شر  العنوان  احمد  علي  ن��ور  حممد  عليه/  املحكوم  اىل 
بتاريخ املوافق 2013/5/20م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى 
القبي�شي  اع���اله ل�شالح /م����وزه م��ب��ارك ع��ل��ي غ���امن  ب��ال��رق��م  امل���ذك���ورة 
بان  عليه  املدعى  بالزام    : احل�شوري  مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل: 
يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )7.000 (�شبعة الف درهم وت�شمينه الر�شوم 
وامل�شاريف    �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/6/16  
حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك 

هذا امل�شتند.  
القا�سي/حممد عمر مقن�سة                          
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الثانية  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10825 بتاريخ   2013/6/23     
 يف الدعوى رقم 2012/1753  جتاري كلي- حماكم دبي   

املدعى عليه: اوج�شت �شتورك كي جي 
مكتب   )2( الرثيا  /بناية  لالعالم  دبي  مدينة  اي�شت/  ميدل  �شتورك  العنوان: 
انتدابنا  مت  انه  علما  نحيطكم   04-4228392  - فاك�س   04-4228393 هاتف   1407
العربية المريكية   ال�شركة  واملرفوعة  �شدك من  بالق�شيه اعاله   خبري ح�شابي  
اجتماع  بح�شور  قانونا  ميثلك  من  او  مكلف  فانت  وعليه  )ارامتك(  لتكنولوجيا 
وذلك يف  العا�شرة �شباحا.  ال�شاعة  الربعاء 2013/6/26  يوم  واملقرر عقده  اخلربة 
مقر  ال�شركة العربية المريكية للتكنولوجيا ارامتك  ) املدعية( وعنوانها: دبي- 
القوز رقم 3- مقابل جريدة جلف تاميز- علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�شور 

فان اخلربة �شتبا�شر اعمالها وفقا لل�شالحيات املخولة لها قانونا.
لال�شتف�شار الت�شال ب�- 055-2403034/ 050-6317417

خبري ح�سابي/ ناهد ر�ساد حممد

اعالن اجتماع خربة
العدد  10825 بتاريخ 2013/6/23     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/984   عقاري كلي                      

املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  قما�شجيان جمهول حمل  فريدون  �شامان  عليه/1-  املحكوم   اىل 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2013/3/27 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح  / �شركة متويل 
)�س م ع( �شركة م�شاهمة عامة( بف�شخ عقد البيع مو�شوع الدعوى مع الزام املدعى عليه/ �شامان 
فريدون قما�شجيان بت�شليم الوحدة العقارية حمل الدعوى للمدعية خالية من ال�شواغل ورد 
احليازة لها مع �شطب عبارة تخ�شع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا 
لعقد الجارة املنتهية بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة الواردة  ب�شهادة امللكية ال�شادرة من 
دائرة الرا�شي والمالك وخماطبة بدائرة بذلك  مع الزامه الر�شوم وامل�شروفات ومبلغ الف 
درهم مقابل اتعاب املحاماة.     حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10825 بتاريخ 2013/6/23     

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2013/55 بيع عقار مرهون

مو�شوع الق�شية: طلب اأذن بيع مال مرهون عبارة عن عقار  املطلوب اعالنه 
املنفذ ���ش��ده /1- م��ك��رم ب��دي��ع ن��وي��ه�����س    جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة- مو�شوع 

العالن: 
�شكنية  �شقة  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  اخلا�شة  ام��وال��ك��م  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم 
منطقة مر�شى دبي رقم الر�س 173 رقم املبنى 1 ا�شم املبنى الرمال- 1 رقم 
دائرة  ي��د  ال��وح��دة 330 حت��ت  رق��م  م��رب��ع  ق��دم  امل�شاحة 1405.40   33 ال��ط��اب��ق 

الرا�شي والمالك وفاء للمبلغ املطالب به ذلك للعلم ونفاذ مفعوله  قانونا.
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10825 بتاريخ 2013/6/23     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1451  عمايل جزئي                              
اىل املدعى عليه /1- حممد ان�شار للخدمات الفنية- �س.ذ.م.م  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / حممد �شاه جهان عبدالرحمن     قد اقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )11763 درهم( وتذكرة عوده 
املطالبة  9% من  القانونية  والفائدة  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم(   2000( مببلغ 
جل�شة  لها  وح��ددت    .)2013/139882( ال�شكوى  التام.رقم  لل�شداد  الق�شائية 
فانت  لذا  القا�شي  8.30 �س مبكتب  ال�شاعة   2013/6/27 املوافق  اخلمي�س  يوم 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل.ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�سم الق�سايا العمالية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10825 بتاريخ   2013/6/23     
 اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية  رقم 2012/252 )تنفيذ جتاري (

بالن�شر  قد �شدر �شدك من   : العامة عنوانه  املخل�س للمقاولت  املنفذ �شده/ موؤ�ش�شة  اىل 
للمفرو�شات   كازاموبيلي  ل�شالح/موؤ�ش�شة   2011/889 رقم  حكم  البتدائية  ابوظبي  حمكمة 
حكمت املحكمة بالزام املدعى عليها بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 111.061 درهم والفوائد 
الدعوى احلا�شل يف 2011/5/8  تاريخ رفع  �شنويا وذلك من  بواقع %5  املبلغ  القانونية لهذا 
وحتى ال�شداد التام مبا ل يجاوز ا�شل الدين وامل�شاريف ومائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة، 
ودفع الر�شم املحدد لذلك، لذا عليك القيام بتنفيذ احلكم خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ 
ن�شر هذا العالن.  ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد 
، لذا عليك القيام احلكم خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الع��الن . كما  لذلك 
نخطرك بانه حتديد جل�شة 2013/7/8 حل�شورك بادارة التنفيذ ال�شاعة )8.30( �س للنظر يف 
التنفيذ، ويف حالة تخلفك عن احل�شور ف�شتتخذ يف حقك الجراءات القانونية املنا�شبة. �شدر 

بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/6/3
القا�سي/ غالب م�سطفى الرباعي     

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
       ادارة التنفيذ

العدد  10825 بتاريخ   2013/6/23     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
اىل  /بطلب  �سالح  �سلطان  /قي�سر  املواطنة  تقدمت 
ا�شمها  بتغيري  التوثيقات  ق�شم  البتدائية  ابوظبي  حمكمة 

من )قي�شر( اىل )�سالمة( 
باملحكمة  املذكور  الق�شم  اىل  به  يتقدم  اعرتا�س  لديه  فمن 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر العالن .
امل�ست�سار/ عبدالودود اأحمد حممد
قا�سي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

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

العدد  10825 بتاريخ   2013/6/23     
 يف الدعوى رقم 2013/661     

التكرم بح�شور اجتماع  ال�شيد/رونالد ليج�شاي رومريو يرجى 
اخلربة امل�شرفية يف الدعوى 2013/661 املقامة �شدكم من قبل 
بنك اخلليج الول املقرر يف متام ال�شاعة ال�شابعة  والن�شف من 
م�شاء يوم الحد املوافق 2013/6/30  مبكتب ال�شادة علي حبيب 
وم�شاركوه ببناية ادنيك، الطابق اخلام�س، �شارع ال�شالم مقابل 

بلدية ابوظبي
اخلبري امل�سريف
 معاوية ال�سيد العو�س

اعالن اجتماع خربة
العدد  10825 بتاريخ   2013/6/23     

 يف الدعوى رقم 2013/148  جتاري كلي   
�شاحب    وب�شفته  ال�شخ�شية  ب�شفته  الذهب  عبداهلل  حممد  عبداهلل  عليه:  املدعى 
موؤ�ش�شة روابط المارات ملواد البناء.  تنفيذا لقرار عدالة حمكمة ابوظبي  التجارية 
البتدائية يف الدعوى رقم 2013/148 جتاري كلي املقامة من املدعي/ بنك اخلليج 
الول فقد مت ندبنا خبريا م�شرفيا يف الدعوى امل�شار اليه ، وعليه فقد مت حتديد 
يف  اخلربة  لجتماع  موعدا  ظهرا   12.00 ال�شاعة   2013/6/26 املوافق  الربعاء  يوم 
املكاتب  مبنى  ماريوت/  دبليو  جي  فندق  دبي-  لال�شت�شارات-  جينوم  مكتبنا   مقر 
ميثلكم  من  او  احل�شور   عليكم  يتوجب  وعليه   2527779 فاك�س   2526668 تليفون 

قانونا يف املوعد املحدد م�شطحبني معكم كافة امل�شتندات املوؤيدة لدفوعكم.
عبداحلميد زينون
خبري حما�سبي وم�سريف

اعالن حل�سور اجتماع اخلربة
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هيئة العمال اخلريية الماراتية تطلق حملة رم�شان يف فل�شطني
•• القد�س-وام:

يف  الرم�شاين  برناجمها  الماراتية  اخلريية  العمال  هيئة  اطلقت 
منها  ت�شتفيد  مراحل  ع�شر  من  يتالف  ال��ذي  الفل�شطينية  الرا���ش��ي 
قطاعات عديدة من ال�شر الفل�شطينية املحتاجة . وقال ابراهيم را�شد 
مدير مكتب الهيئة يف ال�شفة الغربية اإن املراحل الثالث الوىل من 
الربنامج هي قيد التنفيذ وت�شمل توزيع م�شاحف بريل للمكفوفني 
وحلوم ال�شاحي للتجمعات ال�شكانية النائية وم�شاعدات نقدية ل�شر 
اليتام. واو�شح ان ال�شتعدادات جارية لتنفيذ املراحل ال�شبع الخرى 
العيد  وك�شوة  الغذائية  وال�شالل  وال�شحور  الرحمن  م��وائ��د  ومنها 
. وذكر  امل��ب��ارك  الفطر  الفطر وه��داي��ا عيد  النقدية وزك��اة  والغ��اث��ة 
م�شروع  بتنفيذ  �شتبداأ  الماراتية  اخلريية  العمال  هيئة  ان  الرا�شد 

الفل�شطينيتني  الجتماعية  وال�شئون  الوق���اف  وزارت���ي  يف  الر�شمية 
اخلريية  الع��م��ال  هيئة  م��ع  تن�شق  فل�شطينية  جهات  ع��دة  وثمنت   .
الم��ارات��ي��ة يف اي�����ش��ال امل�����ش��اع��دات اىل ق��ط��اع��ات ع��دي��دة م��ن ال�شعب 
الفل�شطيني هذا اجلهد اخلريي والن�شاين من جانب دولة المارات 
ب�شفة عامة ومن هيئاتها اخلريية ب�شفة خا�شة واعتربت ذلك موقفا 
اماراتيا طيبا داعما لل�شعب الفل�شطيني يف كل املنا�شبات . وقال جمال 
قا�شم مدير �شندوق الزكاة املركزي لدى وزارة الوقاف الفل�شطينية 
املتحدة  العربية  الم���ارات  دول��ة  تقدمها  التي  املتميزة  امل�شاعدات  ان 
نحو  تكفل  التي  اخلريية  العمال  هيئة  خا�شة  الفل�شطيني  لل�شعب 
الكبري  م��ردوده��ا  لها  الفل�شطينية  الرا���ش��ي  يف  يتيم  ال��ف  ع�شرين 
اجلهود  ان  واو�شح   . الفل�شطينية  الرا���ش��ي  يف  املحتاجة  ال�شر  على 
لها  م�شهود  عموما  الفل�شطيني  ال�شعب  ن�شرة  يف  الفاعلة  الإماراتية 

املبارك  رم�شان  �شهر  يف  الفل�شطينية  املحافظات  كافة  يف  الأ�شاحي 
متعففة  ا���ش��رة  الف  ع�شرة  على  اللحوم  م��ن  اط��ن��ان  ع�شرة  و���ش��ت��وزع 
يف  اليوائية  واملراكز  والبدوية  النائية  التجمعات  على  الرتكيز  ومت 
الهيئة جلاأت منذ اكرث  اأن  اإىل  واأ�شار   . الفل�شطينية  كافة املحافظات 
ارتفاع  �شوء  يف  املحتاجة  العائالت  على  اللحوم  توزيع  اىل  �شهر  من 
اأ�شعار اللحوم يف فل�شطني وعدم قدرة ال�شر الفل�شطينية حتت خط 
بالتعاون مع مكتبها  الهيئة حملة  الفقر على �شرائها ولذلك نظمت 
للتعليب  وم�شنعا  احلية  للخراف  م��زارع  ميلك  وال��ذي  اأ�شرتاليا  يف 
وباإ�شراف احتاد اجلمعيات الإ�شالمية الأ�شرتايل والنيوزيلندي ل�شراء 
حلوم الأ�شاحي بالأ�شعار العاملية املعقولة وذبحها يف الأوقات ال�شرعية 
ومن ثم اإعادة تعليبها اأو تربيدها اأو جتميدها ومن ثم توزيعهاعلى 
اجلهات  ل��دى  م�شجلة  �شعيفة  وح��الت  فقراء  من  امل�شتفيدة  الفئات 

ال��ه��ادف��ة لتنمية  ب��رام��ج الإغ��اث��ة وت��ع��زي��ز ذل��ك بامل�شاريع  م��ن خ��الل 
ويغنيها عن  مناعتها  يعزز  لديها مبا  الدخل  وتوليد  الفقرية  الأ�شر 
فل�شطني  الطفال يف  لقرى  الوطني  املدير  ثمن  كما  الإغ��اث��ة.  فئات 
.. موؤكدا  امل�شتفيدة  الفئات  الإماراتي مع  التوا�شل  ال�شاللدة  حممد 
اأن القيمة احلقيقية لي�شت يف القيمة املادية واإمنا بالأثر النف�شي الذي 
ترتكه. وقال اإن الهيئة الإماراتية تعزز رفع وترية اأعمالها اخلريية يف 
كافة املناطق الفل�شطينية وجاء برنامج توزيع اللحوم منا�شبة اأخرى 
لفقراء  حقيقي  �شريك  اخلريية  وهيئاتها  الم��ارات  ان  على  للتاأكيد 
ويف  الم��ارات��ي��ة  والن�شانية  اخل��ريي��ة  املوؤ�ش�شات  ان  يذكر  فل�شطني. 
مقدمتها هيئة الهالل الحمر تنفذ برامج وم�شاريع اغاثية وان�شائية 
عديدة يف الرا�شي الفل�شطينية احدثت وما تزال اثرا كبريا على حياة 

ال�شر الفقرية امل�شتهدفة . 

الهالل الأحمر حتتفل مع ال�شوريني يف الأردن بيوم الالجئ العاملي

جواهر القا�شمي توؤكد اأهمية ن�شر الوعي بالعمل اخلريي والبذل والعطاء

الحتاد الن�شائي العام والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث يطلقان مبادرة كوين جاهزة

•• عجمان ـ حممد بدير 

متكن رجال الدفاع املدين بعجمان 
عليه  وال�شيطرة  حريق  اإخماد  من 
كان قد ن�شب يف ال�شاعة 12 و 55 
دق��ي��ق��ة ظ��ه��را ي���وم اأم�����س ، يف احد 
م�شانع البال�شتيك واملواد اجللدية 
يف املنطقة ال�شناعة بعجمان. واأكد 
املطرو�شي  �شعيد  ���ش��ال��ح  ال��ع��م��ي��د 
امل���دين  ال����دف����اع  اإدارة  ع����ام  م���دي���ر 
بعجمان، الذي اأ�شرف على عمليات 
الإطفاء، اإن احلريق مل ينجم عنه 
اإ�شابات ب�شرية، موؤكدا اأن ال�شيطرة 
 45 متت  على احلريق يف غ�شون 
ب������داأت عمليات  ث���م  وم����ن  دق���ي���ق���ة، 
ال���ت���ربي���د، ك����ي ل ت�����ش��ب ال���ن���ريان 
مكان  اإىل  تنتقل  او  اأخ�����رى،  م���رة 
حماط  امل�شنع  اأن  خ�شو�شاً  اآخ���ر، 
وامل�شتودعات  امل�شانع  من  بالعديد 
البرتولية  امل�����ش��ت��ق��ات  يف  ال��ع��ام��ل��ة 
وامل������واد ال��ق��اب��ل��ة ل��ال���ش��ت��ع��ال، وقد 
التي �شاهمت  يف  3 م��راك��ز  ���ش��ارك 
ع��م��ل��ي��ات الإط���ف���اء وال��ت��ربي��د، هي 

الإدارة  وم��رك��ز  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  م��رك��ز 
ومركز اجلرف، لفتاً اإىل ان الفرق 
زمن  احلريق يف  اإىل موقع  و�شلت 
العالية  للجاهزية  ن��ظ��راً  قيا�شي، 
ال�شتعداد  ح���ي���ث  م����ن  ل���ل���م���راك���ز 
والإمكانيات  والتجهيزات  ال��دائ��م 
وللتوزيع  م��رك��ز،  ك��ل  امل��ت��واف��رة يف 
املراكز،  ل��ت��ل��ك  امل��ن��ا���ش��ب  اجل���غ���رايف 
ح��ي��ث مت ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��وزي��ع��ه��ا يف 
ظل مراعاة املواقع واملناطق الأكرث 

احتماًل للتعر�س لوقوع احلرائق.

•• اأبوظبي-وام:

نظمت هيئة الهالل الأحمر عددا 
من الفعاليات الريا�شية والثقافية 
ال�شوريني  لالجئني  والرتفيهية 
الأردين  الإم������ارات������ي  امل���خ���ي���م  يف 
العاملي  ال����الج����ئ  ي�����وم  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
حيث قررت الهيئة الحتفال بهذا 
للفت  عامليا  خ�ش�س  ال���ذي  ال��ي��وم 
حول  الالجئني  لق�شايا  الن��ت��ب��اه 
لأو�شاعهم  الدعم  وح�شد  العامل 
الإن�����ش��ان��ي��ة م���ع ال���الج���ئ���ني ومن 
يف  الأردن  يف  خم��ي��م��ات��ه��م  داخ�����ل 
اذ جرت  نوعها  م��ن  ف��ري��دة  ب���ادرة 
ال����ع����ادة ع���ل���ى اإح����ي����اء ذك������رى يوم 
املجتمع  قبل  م��ن  العاملي  ال��الج��ئ 
ال��دويل من خ��الل اإ���ش��دار بيانات 
ولقاءات  ���ش��ح��ف��ي��ة  وت�����ش��ري��ح��ات 
اأرادت اإحداث  مغلقة اإل اأن الهيئة 
ال�شدد وجعل  نوعية يف هذا  نقلة 
ال���الج���ئ���ني اأن���ف�������ش���ه���م ج������زء من 

ال�شرف  خ����دم����ات  اإىل  اإ�����ش����اف����ة 
حيث  الكهرباء  و  املياه  و  ال�شحي 
املخيم  اأعمال  ت�شيري  على  ي�شرف 
الأحمر.  ال��ه��الل  هيئة  متطوعو 
توزيع  مت  امل�����ش��اب��ق��ات  خ���ت���ام  ويف 
الفائزين  على  الهدايا  و  الكوؤو�س 
يف خمتلف امل�شابقات و�شط ح�شور 
ك��ب��ري م��ن ���ش��ك��ان امل��خ��ي��م واإدارت�����ه 
و اأع���������ش����اء وف������د ه���ي���ئ���ة ال���ه���الل 
عن  ممثلني  اإىل  اإ���ش��اف��ة  الأح��م��ر 
للهيئة  الإ�شرتاتيجيني  ال�شركاء 
جانب  اإىل  الدولية  املنظمات  من 
الوطنية  اجل��م��ع��ي��ات  ع��ن  ممثلني 
وق�شى  ال��ب��ح��ري��ن  و  ال��ك��وي��ت  يف 
يوما  الالجئني  و�شباب  الأط��ف��ال 
الإماراتي  املخيم  داخ��ل  ا�شتثنائيا 
يف  م�شاركتهم  خ��الل  من  الأردين 

الفعاليات بيوم الالجئ العاملي.
الأردين  الإم���ارات���ي  املخيم  وي��ع��زز 
وفقا  با�شتمرار  لالجئني  خدماته 
حلركة النزوح من �شوريا و اللجوء 

يف دول اجلوار ال�شورية بلغت اأكرث 
..م�شرية  دره����م  م��ل��ي��ون   76 م��ن 
الأ�شقاء  ت�����ش��ع  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل 
اأولوياتها  م��ق��دم��ة  يف  ال�����ش��وري��ني 
وت��ع��م��ل دائ���م���ا ل��ت��ب��ن��ي ال���ربام���ج و 
على  قدرتهم  تعزز  التي  امل�شاريع 
جتاوز ظروفهم الراهنة. واأ�شافت 
لالجئني  ال���ع���امل���ي  ال����ي����وم  مي���ث���ل 
الهالل  ه��ي��ئ��ة  يف  ل���ن���ا  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
الأح�����م�����ر ف���ر����ش���ة ل����ل����وق����وف مع 
النف�س و تقييم املواقف و مراجعة 
ال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ات  و  اخل�����ط�����ط 
للنهو�س برباجمنا يف هذا املجال 
احل����ي����وي وت����وف����ري رع����اي����ة اأك����رب 
يف ظ���ل ازدي�������اد ح���رك���ة ال����ن����زوح و 
املوقف  اإن  ..وق��ال��ت  عامليا  اللجوء 
العامل  ح�����ول  ل���الج���ئ���ني  احل������ايل 
التي  التحديات  من  بالكثري  ينبئ 
ي��ج��ب ال���ت���اأه���ب ل��ه��ا ب���امل���زي���د من 
و  ال���ربام���ج  تن�شيق  و  ال�����ش��راك��ات 
وطاأة معاناتهم.  لتخفيف  املواقف 

احلدث.
وت�شمن الحتفال تنظيم ماراثون 
ريا�شي مب�شاركة اأعداد كبرية من 
اأطفال الالجئني وم�شابقة للر�شم 
ل��ل��ف��ت��ي��ات مب���در����ش���ة امل���خ���ي���م اإىل 
لالأطفال  ترفيهية  فقرات  جانب 
الذين ميثلون الن�شبة الأعلى من 
اآلف لجئ   3 اأك���رث م��ن  جم��م��وع 
يبعد  ال����ذي  امل��خ��ي��م  ي�شت�شيفهم 
العا�شمة  �شمال  كيلومرتا   160
مرحلته  وت�����ش��ع  ع��م��ان  الأردن����ي����ة 
وتت�شمن  لج���ئ  اآلف   5 الأوىل 
كرفانا   770 ح���ال���ي���ا  م���راف���ق���ه 
م�شتودعات  و3  ط��ب��ي��ا  وم����رك����زا 
مطبخا   13 و  رئي�شيا  ومطبخا 
حت�شرييا ومدر�شتني منوذجيتني 
واأخ�����رى لالإناث  ل��ل��ذك��ور  واح����دة 
وم�����ش��ج��د وحم�����الت جت���اري���ة و3 
التلفزيونية  ل��ل��م�����ش��اه��دة  ق���اع���ات 
و�شاحات  امل���ي���اه  مل��ع��اجل��ة  ووح�����دة 
ل���الأط���ف���ال  ري���ا����ش���ي���ة و م����اله����ي 

الذي  ال��دع��م  بف�شل  الأردن  اإىل 
الر�شيدة  ال���دول���ة  ق���ي���ادة  ت��ق��دم��ه 
بتقدمي  امل�����ش��ت��م��رة  وت��وج��ي��ه��ات��ه 
اأف�شل الربامج لالجئني وحت�شني 
و  الإي��وائ��ي��ة  و  املعي�شية  ظروفهم 
اخلدمات  م��ن  وغ��ريه��ا  ال�شحية 
ال�����ش��روري��ة وا���ش��ت��ط��اع امل��خ��ي��م اأن 
ال�شركاء  من  العديد  اإليه  يجذب 
من  ال�شرتاتيجيني  الإن�شانيني 
اجل����ه����ات الأردن������ي������ة امل��خ��ت�����ش��ة و 
ال��دول��ي��ة م��ث��ل منظمة  امل��ن��ظ��م��ات 
املفو�شية  و  ال���دول���ي���ة  ال���ه���ج���رة 
ل�شوؤون  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ال�شامية 
املتحدة  الأمم  ومنظمة  الالجئني 
برنامج  و  اليوني�شيف  للطفولة 
عيد  نعيمة  وقالت  العاملي.  الغذاء 
املهريي نائب الأمني العام ل�شوؤون 
الهالل  يف  امل�������ش���اري���ع  و  الإغ����اث����ة 
الأحمر اإن تكلفة الربامج الإغاثية 
التي  الإي���وائ���ي���ة  و  الإن�����ش��ان��ي��ة  و 
الالجئني  ل�شالح  الهيئة  نفذتها 

•• اأبوظبي-وام:

بناء على توجيهات كرمية من �شمو 
رئي�شة  بنت مبارك  ال�شيخة فاطمة 
الرئي�س  ال���ع���ام  ال��ن�����ش��ائ��ي  الحت�����اد 
الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى 
لالأمومة  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة 
كوين  م��ب��ادرة  انطلقت  وال��ط��ف��ول��ة 
ج����اه����زة ب���ال���ت���ع���اون امل�������ش���رتك بني 
والهيئة  ال���ع���ام  ال��ن�����ش��ائ��ي  الحت�����اد 
والأزمات  الطوارئ  لإدارة  الوطنية 
وال����ك����وارث وذل����ك يف م��ق��ر الحت���اد 
ال���ن�������ش���ائ���ي. وت����ه����دف امل�����ب�����ادرة اإىل 
تطوير مهارات العن�شر الن�شائي يف 
جمال  يف  خرباتهن  وتنمية  الدولة 
والكوارث  والأزم��ات  الطوارئ  اإدارة 
يف اجلمعيات الن�شائية كافة بالدولة 
بني  واملعرفة  الوعي  ن�شر  اأج��ل  من 
الت�شرف  بكيفية  والفتيات  الن�شاء 
ال������ط������وارئ  ح���������الت  ال�������ش���ل���ي���م يف 

والزمات. 
واأكدت �شعادة نورة خليفة ال�شويدي 
على  العام  الن�شائي  الحت��اد  مديرة 
ال�شيخة  ���ش��م��و  وح����ر�����س  اه���ت���م���ام 
فاطمة بنت مبارك اأم الإمارات على 

املبادرة  اأه��م��ي��ة  اإىل  ..م�����ش��ريا  ك��اف��ة 
اإىل  الأول  امل���ق���ام  يف  ت���ه���دف  ال���ت���ي 
وكيفية  امل���راأة  توعية  م�شتوى  رف��ع 
ت��ع��ام��ل��ه��ا م���ع ال����ط����وارئ والأزم������ات 
تتطلب  الق�شية  اأن  والكوارث حيث 
حياتية  مل�شائل  اليومي  التح�شري 
هامة ومن هذا املنطلق يتم يف هذه 
امل���ب���ادرة ت��ط��وي��ر م���ه���ارات وخ���ربات 
العن�شر الن�شائي يف جمال التعامل 
الكوارث  حل���الت  وال�شليم  الناجح 
الوعي  ن�شر  اإىل  اإ�شافة  وال��ط��وارئ 
الأزم����ات.  جت���اه  ال�شليم  املجتمعي 
ع��ب��د اهلل حممد  ال���دك���ت���ور  واأ�����ش����ار 
وح����دة  رئ���ي�������س  ع���ل���ي  اآل  ال�������ش���ي���ب���ة 
الهيئة  يف  ال��ت��خ�����ش�����ش��ي  ال���ت���دري���ب 
والأزمات  الطوارئ  لإدارة  الوطنية 
التدريبي  ال��ربن��ام��ج  اأن  وال���ك���وارث 
ك��وين ج��اه��زة ي�شمل خم�س  مل��ب��ادرة 
ت��ت��م��ث��ل يف دورة  ت��دري��ب��ي��ة  وح�����دات 
الإدارة املتكاملة للطوارئ والأزمات 
الوعي  ن�شر  اإىل  وتهدف  وال��ك��وارث 
الطوارئ  اإدارة  مب���ب���ادئ  وامل��ع��رف��ة 
والأزمات والكوارث ومراحل الأزمة 
الطوارئ  اأثناء  املخاطر  اإدارة  ودورة 
والأزم������ات وال���ك���وارث وت��ه��دف اإىل 

وانهيار املباين كما �شتتمكن املتدربة 
من ممار�شة اأبرز اإجراءات الإ�شعافات 
الأولية و�شتتعرف على اأ�ش�س تقييم 
املخاطر والتهديدات اأثناء الطوارئ 
و�شتدرك  وال������ك������وارث  والأزم�����������ات 
العمل اجلماعي يف مثل هذه  اأ�ش�س 
اأ�ش�س  ع��ل��ى  و���ش��ت��ت��ع��رف  ال����ظ����روف 
مكان  يف  املهنية  وال�شالمة  ال�شحة 
العمل واملنزل . وقدم خالد النعيمي 
من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ 
والأزم�����ات ال��ك��وارث ال����دورة الأوىل 
من الربنامج التدريبي ملبادرة كوين 
املخاطر  اإدارة  بعنوان  وه��ي  جاهزة 
اخل���ا����ش���ة ب����ال����ط����وارئ والأزم���������ات 
حما�شرات  ت�����ش��م��ن��ت  وال�����ك�����وارث 
وع��م��ل ج��م��اع��ي ومت��ري��ن��ات عملية 
هذه  م��ن  الغر�س  اأن  اإىل  ..م�����ش��ريا 
ال��وق��اي��ة واجلهوزية  ه��و  ال��ربن��ام��ج 
فالوقاية  وال���ت���ع���ايف  وال���ش��ت��ج��اب��ة 
تتمثل يف الإجراءات املتخذة لتقليل 
اأو اإزالة اآثار الطوارئ اأو الكارثة اأما 
املتخذة  الإج���راءات  فهي  اجلهوزية 
ق��ب��ل وق���وع ح��ال��ة ط����وارئ او كارثة 
ل�شمان ا�شتجابة فعالة وال�شتجابة 
ردا على  امل��ت��خ��ذة  الإج��������راءات  ه���ي 

التعايف  اأم��ا  ك��ارث��ة  اأو  حالة ط���وارئ 
فهي الإجراءات املتخذة للتعايف من 

حالة طارئة .
للمتدربات  النعيمي  خالد  واأو�شح   
ال���ط���وارئ وال���ك���وارث ومنها  اأن�����واع 
�شنع  م��ن  واخ���رى  ك���وارث طبيعية 
ال��ب�����ش��ر وه����ي ال�������زلزل واحل���رائ���ق 
ال���ه���ائ���ل���ة ون���ق�������س امل����ي����اه وح������وادث 
واحل���وادث  النفط  تكرير  حم��ط��ات 
البنية  وت��ع��ط��ل  ال��ك��ب��رية  امل���روري���ة 
الكيميائية  واحل��������وادث  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
والبيولوجية والإ�شعاعية والنووية . 
كما �شرح املدرب الأدوار وامل�شوؤوليات 
اإدارة الطوارئ التي ت�شارك فيها  يف 
وج���ه���ات خمتلفة  م��وؤ���ش�����ش��ات  ع����دة 
وامل�شتوى  امل��ح��ل��ي  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
ال���وط���ن���ي وم�����ش��ت��وى امل��ن��ظ��م��ات ثم 
كذلك  ..مو�شحا  ال���دويل  امل�شتوى 
املتمثلة  اجلمهور  وم�شوؤوليات  دور 
وم�شاعدة  النظام  على  احل��ف��اظ  يف 
الطوارئ  خ��دم��ات  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ني 
والتعايف  ال�شتجابة  فرق  وم�شاعدة 
بالإ�شافة اإىل اإمكانية النخراط يف 
عدة  خالل  من  التطوعية  الأعمال 

برامج منها برنامج �شاند .

الرتقاء باملراأة الإماراتية ومتكينها 
يف املجالت كافة لتكون عن�شرا فعال 
يف م�شرية التنمية امل�شتدامة للدولة 
�شرورة  ت��رى  �شموها  اأن  ..م�شيفة 
اإملام الن�شاء كافة باأ�ش�س التعامل مع 
اأن����واع ال��ط��وارئ والأزم����ات  خمتلف 
البيت  ع��م��ود  امل����راأة  لأن  وال���ك���وارث 
وتقع على كاهلها امل�شوؤولية الكربى 
يف اإدارة �شوؤون الأ�شرة التي هي عماد 
الن�شائي  العن�شر  اأن  كما  املجتمع 
الوعي  ن�����ش��ر  يف  ه���ام���ا  دورا  ي��ل��ع��ب 
والأمن والأمان وال�شتقرار النف�شي 

بني اأفراد ال�شرة واملجتمع.
واأو�شحت نورة ال�شويدي اأن مبادرة 
حما�شرات  تت�شمن  ج��اه��زة  ك��وين 
مب�شاركة  عملية  ومت��اري��ن  نظرية 
خ��م�����س وع�����ش��ري��ن م���ت���درب���ة يف كل 
تتوا�شل  اأن  ع��ل��ى  ت��دري��ب��ي  ب��رن��ام��ج 

املبادرة لتعم معظم اأنحاء الدولة.
م���ن ج��ه��ت��ه ث��م��ن ال���دك���ت���ور حممد 
الن�شائي  الحت��اد  م�شت�شار  املن�شور 
فاطمة  ال�شيخة  �شمو  ج��ه��ود  ال��ع��ام 
املتوا�شل  ودع���م���ه���ا  م����ب����ارك  ب���ن���ت 
قدراتها  وب���ن���اء  ب����امل����راأة  ل��ل��ن��ه��و���س 
وتطوير مهاراتها يف ميادين احلياة 

واملعرفة  امل��ه��ارات  املتدربات  اإك�شاب 
للمخاطر  تقييم  لإج��راء  الأ�شا�شية 
وال��ت��ه��دي��دات ل��ل��ط��وارئ والأزم�����ات 
الأولية  الإ�شعافات  ودورة  والكوارث 
ال���ك���وادر  اإىل رف����ع ك���ف���اءة  وت���ه���دف 
الإ�����ش����ع����اف  ال���ن�������ش���ائ���ي���ة يف جم������ال 
مع  للتعامل  وال�شتعداد  والطوارئ 
مكافحة  ودورة  ال��ط��ارئ��ة  ال��ظ��روف 
احل����رائ����ق والإخ��������الء وت���ه���دف اإىل 
باملعلومات  امل���������ش����ارك����ات  ت����اأه����ي����ل 
العملية للتعامل  النظرية واملهارات 
وا����ش���ت���خ���دام معدات  احل���رائ���ق  م���ع 
ال�شحة  دورة  واأخ��������ريا  الإط�����ف�����اء 
وال�شالمة املهنية وتهدف اإىل تعزيز 
تطبيق  يف  الن�شائية  الكوادر  ق��درات 
مع  يتوافق  مبا  والأنظمة  القوانني 

ال�شحة وال�شالمة . 
التدريب  وح�����دة  رئ��ي�����س  واأ�����ش����اف 
املتدربة  اأن  الهيئة  يف  التخ�ش�شي 
�شتكون  بنجاح  املبادرة  اإجنازها  عند 
الأن��واع املختلفة  ق��ادرة على معرفة 
ل����ل����ط����وارئ والأزم�����������ات وال����ك����وارث 
ومعرفة م�شتويات اإدارتها والتعامل 
ت�شمل  وال��ت��ي  اأن��واع��ه��ا  م��ع خمتلف 
على �شبيل املثال الزلزل واحلرائق 

•• ال�سارقة-وام:

اأعربت قرينة �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
حممد  بنت  ج��واه��ر  ال�شيخة  �شمو  ال�شارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املحل�س  ع�شو 
�شعادتها  عن  بال�شارقة  الأ���ش��رة  ل�شوؤون  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة  القا�شمي 
باختيارها منا�شرة بارزة لالجئني الأطفال حول العامل من قبل مفو�شية 

الأمم املتحدة ل�شوؤون الالجئني.
وقالت �شموها - يف مقابلة اأجرتها مفو�شية الأمم املتحدة ل�شوؤون الالجئني 
مع �شموها مبنا�شبة اختيارها منا�شرة بارزة لالجئني الأطفال حول العامل 
- هي م�شوؤولية كبرية واأ�شعر بالفخر لتويل مهمة منا�شرة بارزة لالجئني 
.. هذه مهمة كبرية بالفعل واأنا �شخ�شيا اأحاول التواجد وامل�شاركة الدائمة 

يف العمل الإن�شاين على �شعيد العامل العربي والأفريقي .
التغيري  �شيمنحني فر�شة مميزة لإح��داث  ال��دور  اأن هذا  اأعتقد  وا�شافت 
باأنا�س كثريين يحملون يف  ..فعاملنا مليء  امل��رة  العامل هذه  على م�شتوى 
الإن�شاين  واملجتمع  وال�شالم  باحلب  عامرة  وقلوب  طيبة  م�شاعر  داخلهم 
اخلري  جانب  فيه  يغلب  اأن  ينبغي  عامليا  اأو  اإقليميا  اأو  حمليا  ك��ان  ���ش��واء 
قادرون  املفو�شية  بوابة  خالل  من  اأننا  اليوم  اأرى  واأو�شحت   . ال�شر  على 
ي�شتطيعون  التي  بالطريقة  وخماطبتهم  العامل  لكل  �شوتنا  اإي�شال  على 
عربها م�شاعدة الالجئني .. واأرى �شرورة ا�شتثمار رغبتهم يف عمل اخلري 
فمحبو   .. لديهم  الوعي  زي��ادة  خ��الل  من  عملية  ممار�شة  اإىل  وحتويلها 
ويتطلعون  والعطاء  البذل  يف  كبرية  رغبة  ولديهم  كرث  اخل��ريي  العمل 
والالجئني  املعوزين  اإىل  مبا�شرة  لتذهب  ثروتهم  من  ج��زء  لتخ�شي�س 
�شواء كانوا اأطفال اأو كبارا ولكن غياب الآلية لإي�شال هذه املعونات يعوق 

م�شاعدة هذه الفئة املهم�شة .
وقالت اأنا من جانبي �شاأعمل جاهدة لن�شر الوعي �شواء حمليا اأو اإقليميا 
على م�شتوى الوطن العربي ..كما اأظن اليوم اأن اجلهة الأمثل التي ميكن 
اأن مند معها ج�شور التوا�شل مل�شاعدة الالجئني هي املفو�شية العليا لالأمم 
املتحدة ل�شوؤون الالجئني ..واأهيب من خالل املفو�شية اأن يقدم كل فرد يد 
اأو باملال  العون وامل�شاعدة ل�شمان جناح جهود الإغاثة واأل يبخل بالوقت 
وبيئة  �شليما  جمتمعا  خالله  من  نخلق  ان  ن�شتطيع  ال��ذي  الوعي  لن�شر 
�شاحلة حلياة الأطفال حتى يكونوا يف امل�شتقبل روادا يف العمل الإن�شاين 

ولديهم الرغبة يف احلياة بحب و�شالم .
وحول دور �شموها يف ن�شر العمل اخلريي والعطاء يف ظل م�شريتها املمتدة 
من العطاء والعمل الن�شاين .. قالت �شموها ي�شكل يل هذا الدور اأهمية 
كبرية كونه �شي�شاهم يف تو�شيع نطاق عملي يف احلقل الإن�شاين من امل�شتوى 
الإقليمي ليغطي امل�شتوى العاملي ..فقد كانت لدي رغبة اأن اأقدم �شيئا منذ 
بداية ن�شاأتنا ويف مرحلة الطفولة وال�شباب حيث تربينا على العطاء وعلى 
الفل�شطينية  الق�شية  راأ�شها  وعلى  والإن�شانية  العادلة  الق�شايا  منا�شرة 

التي كانت متثل الق�شية املحورية بالن�شبة لنا يف الوطن العربي .
هذه  روح��ه��ا  يف  حتمل  التي  ال��وح��ي��دة  ل�شت  اأين  اأعتقد  �شموها  وا���ش��اف��ت 

املعاين فقد ن�شاأت و�شط جمتمع يوؤمن بهذه القيم واملبادئ ال�شامية وروح 
الن�شائي يف جمتمعنا حيث تربعت  الو�شط  اأ�شتذكر  وهنا  والعطاء  البذل 
حمالت  يف  للم�شاهمة  بها  يتزين  كن  التي  مبجوهراتهن  منهن  كثريات 
..لقد حملنا يف قلوبنا وعقولنا  الوقت والآخ��ر  التي تنظم بني  التربعات 
زلنا ولكن لالأ�شف فاحلالت  الفل�شطينيني وما  اإخواننا الالجئني  ماأ�شاة 
العراقية  امل��اأ���ش��اة  ه��ي  فها  م�شتمر  ت��زاي��د  يف  العربي  وطننا  يف  الإن�شانية 
ال�شعب  التي يعانيها هذا  العوز والفاقة  اإىل يومنا احلايل ونرى  حا�شرة 
بلدهم  يعاين  والذين  ال�شوريني  الالجئني  ماأ�شاة  اإىل  ..اإ�شافة  العظيم 
اإىل  املجاورة وخ�شو�شا  البلدان  اإىل  قوية  ن��زوح  واخل��راب وحركة  الدمار 

لبنان الذي احت�شن الآلف منهم .
واأ�شارت �شموها اإىل اأن لبنان ي�شتحق منا اأن نقف اإىل جانبه واأن نتواجد 
اأن��ا وجمموعة من  الإعانات والتربعات وقد �شبق يل  الأر���س ونوفر  على 
اأبناء وطني تقدمي يد العون لالجئني يف هذا البلد .. اإن العمل اخلريي 
وه��ذا ما حدث معنا  الإن�شان  الواقع تكرب مع  اأر���س  ممار�شة عملية على 
وعقولنا  قلوبنا  يف  اخلري  ر�شيد  زاد  ال�شنون  بنا  تقدمت  ..فكلما  بالفعل 
ونتمنى اأن تكون حماولتنا يف تقدمي الرعاية الالزمة وتاأمني حياة اأف�شل 
اأخ��رى كتب لها  اأماكن  للمنكوبني يف كل من لبنان وغ��زة وال�شومال ويف 

النجاح والتوفيق الذي نرجوه .
واأو�شحت �شموها ونحن من جانبنا ن�شتلهم ق�ش�س النجاح يف هذا املجال 
لتكون م�شدر اإلهام لنا يف تعاطينا مع امل�شاكل التي تواجه الالجئني حول 
العامل لأنني اأعتقد اأن الأمل ل يعرف احلدود كما اأمتنى من �شميم قلبي 
الإن�شاين مثال يحتذى ون�شتطيع من  العمل  اأن تكون جتربتنا يف جمال 

خالل موقعنا اجلديد اأن نعممها .
بارزة  كمنا�شرة  واختيارها  ل�شموها  كمحطة  بالذات  لبنان  اختيار  وحول 
وقد  كرمي  �شعب  اللبناين  ال�شعب  ان  �شموها  اأو�شحت  الأطفال  لالجئني 
فتح ذراعيه دائما جلميع ال�شركاء يف احلدود وعلى امتداد الوطن العربي 
اإخواننا الفل�شطينيني عندما  فلبنان منذ البداية حتمل ن�شيبه من نكبة 
اأر�س  على  للفل�شطينني متواجدة  ال�شكنية  املجمعات  وكانت  منها  هجروا 
العذاب  النازحني واملجمعات وتخف وط��اأة  اأن يقل عدد  نتمنى  لبنان وكنا 
ويعود الفل�شطينيون اإىل اأر�شهم معززين مكرمني ولكن لالأ�شف نرى اأن 
زال��وا يف  ما  والفل�شطينيني  العربي  الوطن  تتواىل على  زالت  ما  امل�شائب 
اأ�شل  اأجد طريقة  اأن  اأح��اول دائما  املجمعات يعانون ويف هذا ال�شياق كنت 
فيه  وندعم  هناك  لالجئني  �شيء  لعمل  الفل�شطينيني  جممعات  اإىل  بها 
لالأمهات  وال���ش��ت��ق��رار  ل��الأط��ف��ال  التعليم  ت��وف��ري  ع��رب  الربيئة  الطفولة 

اللواتي عانني الكثري وتوفري العي�س الكرمي لهن مع عائالتهن .
..ول  اهتمامنا  حمط  ي�شكل  الالجئني  مو�شوع  زال  ما  �شموها  واأ�شافت 
ال�شوريون  اإخ��وان��ن��ا  يعي�شها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  امل��ع��ان��اة  الإط����ار  ه��ذا  نن�شى يف 
وتدفقهم اإىل الأرا�شي اللبنانية التي ا�شتقبلت من قبل الأخوة العراقيني 
وهناك �شبب اآخر لختياري لبنان يتمثل يف اأننا قمنا �شابقا باإطالق العديد 
اإطالق  اإىل  لبنان فبادرنا  اإىل  القلب وبكل حب  املوجهة من  املبادرات  من 

برنامج - �شالم يا �شغار- وقدمنا يف هذا الإط��ار وما زلنا نقدم اإىل الآن 
يقدمه  ما  اإىل جانب  املتاحة  الأخ��رى  القنوات  وكافة  التربع  باب  وفتحنا 
اأهلنا واإخواننا يف دولة الإمارات اإىل جانب اأي اإ�شهامات اأخرى كما فتحنا 
الدعم  اإي�شال  على  واملتمر�شة  القادرة  العاملية  املنظمات  مع  التعاون  باب 

واملعونات الالزمة على مراحل ل�شالح قطاعي التعليم وال�شحة .
واأو�شحت كما اأطلقنا مبادرة - بحبك يا لبنان - يف ذات العام الذي تعر�س 
فيه لبنان للعدوان الإ�شرائيلي فالقلب مثلما يقولون يحن اإىل هذا البلد 
العظيم ونحن بدورنا نحاول عمل كل ما ميكننا مل�شاعدة هذا البلد ل �شيما 
م�شاعدات  خالله  من  قدمنا  تربعات  برنامج  و�شعنا  ..كما  احل��رب  بعد 
ال�شن  بكبار  التي تعنى  املوؤ�ش�شات واجلمعيات اخلريية  للعديد من  كبرية 
والأطفال ذوي الحتياجات اخلا�شة وهلل احلمد فقد �شاهمنا يف امل�شاعدة 
واحلفاظ على البيئة يف لبنان عرب برنامج - تريجع بحرك اأزرق - والذي 
اأطلق يف �شياق حملة ما بعد العدوان لنظافة ال�شواطئ من البقع النفطية 

التي ت�شربت وقتها جراء احلرب الدائرة .
الكبار  ي�شعل  ال��ع��امل  يف  حت��دث  التي  ال�شراعات  يف  دائ��م��ا  �شموها  وق��ال��ت 
ويتاأثر  الأك��رب  الذين يعتربون اخلا�شر  ال�شغار  احل��روب ويعاين ويالتها 
الطفل بتبعات تدمري بيته وم�شكنه والذي يليه دمار نف�شي يجتاح داخله 
اإذ يعاين نف�شيا من الختالط باملجتمع اجلديد وتعوزه اأ�شياء كثرية من 
احلب واحلنان والتعليم وال�شحة ..اأي�شا عندما يقع تفجري فاإن الأطفال 
هم اأكرث املهددين بالإ�شابة والتعر�س لعاهات م�شتدمية اىل جانب الأثر 
النف�شي اأي�شا الذي قد ميتد تاأثريه على املدى الطويل فيغدو اإن�شانا غري 

فاعل وغري مبادر للخري وهذا ال�شيء الذي ن�شعى اإىل جتنبه .
واأ�شافت �شموها نريد اأن ن�شع يدنا على اجلانب اخلري يف الإن�شان والطفل 
ال�شريحة  ه��ذه  ل��دى  امل��وج��ود  املحبة  �شعور  ون��رع��ى  ه��ذا اجل��ان��ب  ون��ع��زز 
..فالأطفال هم دائما الذين يعانون عندما تغادرهم براءة الطفولة مبكرا 
اأمه واأخواته  اأو م�شوؤول جتاه  ويبداأ الطفل ي�شعر باأنه م�شوؤول عن عائلة 
اإذا ما فقد الأب الأمر الذي يعترب تدمريا لنف�شيته مع حتمليه م�شوؤولية 
اأكرب من عمره . وقالت لقد ع�شت اليوم حلظات اإن�شانية موؤثرة جدا بعد 
اأننا جمربون على  اآ�شر  زيارتي ملجمعات الالجئني ..لقد راودين اإح�شا�س 
امل�شاعدة  اإن�شان قادر على  اأن هذا واجب كل  اأعترب  واأن��ا  الوقوف بجانبهم 
والعطاء لأن حياة النزوح التي يعي�شونها تفر�س التدخل لتوفري مقومات 
احلياة الأ�شا�شية ..فالأطفال بطبيعتهم دائما ينظرون اإىل امل�شتقبل بتفاوؤل 

..مهمتنا اليوم اأن نحافظ على هذه ال�شورة يف خميلتهم قدر الإمكان .
اليوم  راودت��ن��ي  التي  امل�شاعر  ت�شوير  ع��ن  ع��اج��زة  نف�شي  اأج��د  واأو���ش��ح��ت 
ال����رباءة ول��ي�����س يف  الأط���ف���ال وه���م مي��رح��ون وي��ل��ع��ب��ون مبنتهى  فم�شاهد 

خميلتهم حجم املاأ�شاة التي يعي�شونها بعيدا عن بيوتهم ومدار�شهم .
تعزيز  جت��اه  م�شوؤولياتنا  حتمل  ينبغي  اأن��ه  قوله  اأري��د  ما  �شموها  وقالت 
روح التفاوؤل والتطلع للم�شتقبل بعيون الأمل ومنحهم الفر�شة ليعي�شوا 
ال�شالم الداخلي واأنا اأرى اأن هوؤلء اإذا ما منحوا الرعاية والهتمام الكافيني 
على ال�شعيد الرتبوي والعلمي �شيتحول كل طفل فيهم اإىل اإن�شان فاعل 

بعيدا  و�شالم  بحب  الآخرين  مع  يتعاي�س  اأن  ي�شتطيع  املجتمع  يف  و�شوي 
عن العن�شرية والطائفية التي نعي�شها الآن ..فهذه مفاهيم دخيلة مل تكن 

موجودة يف حياتنا .
بدورنا  ونحن  اجلميع  حمبة  اإىل  يدعو  جمتمع  يف  تربينا  لقد  وا�شافت 
�شنحاول اإن �شاء اهلل اأن نعزز هذا اجلانب بن�شر ال�شالم بعيدا عن التحزب 
والعن�شرية واملذهبية ..الإن�شان يحتاج اإىل رعاية �شواء كان من اأي جن�س 

اأو من اأي عرق اأو من اأي دين ..الإن�شان هو الإن�شان واحلمد هلل .
اليوم  مل�شت  ما  يلم�شوا  اأن  الآخ��ري��ن  من  تتمنى  اأنها  اإىل  �شموها  واأ���ش��ارت 
ويفتحوا اأيديهم باخلري وقلوبهم لإعانة هوؤلء الأطفال وتوفري املدار�س 
العلمي  التح�شيل  العلم ويف  اأن يتقدموا يف  التي ي�شتطيعون من خاللها 
كانت  ���ش��واء  مواهبهم  تنمية  فيها  ي�شتطيعون  ال��ت��ي  امل��راك��ز  لهم  وجن��د 
الأج���واء  ع��ن  تبعدهم  الأم����ور  ه��ذه  وك��ل  ال��ف��ن  اأو  املو�شيقى  او  ال��ري��ا���ش��ة 

احلزينة التي يعي�شون فيها فنتمنى اخلري اإن �شاء اهلل .
باعتبار �شموها منا�شرة  بالن�شبة لالأطفال  املطلوب  الدعم  وحول طبيعة 
اأول نحن ندرك متاما  ال�شيخة جواهر  �شمو  ..قالت  الالجئني  لالأطفال 
اأن حماربة امل�شاكل والعراقيل التي تواجه الأطفال الالجئني تفر�س علينا 
حتديات كبرية ويف �شبيل حتقيق هذا الهدف املن�شود نحن نريد كل اأ�شكال 
املحلية  املنظمات  التوا�شل مع  وامل�شاعدة ولهذا نخطط ملد ج�شور  الدعم 
جهودنا  جت��د  اأن  ون��اأم��ل  املتربعني  الأف���راد  وك��ذل��ك  والعاملية  والإقليمية 
الإن�شانية  املهمة  بهذه  للم�شاهمة  املجتمع  حتفز  وا�شعة  اأ�شداء  امل�شرتكة 
..وعلى  العامل  املوجودة يف  املنظمات اخلريية  الرفيعة ومن خالل جميع 
م�شتوى العامل العربي اإن �شاء اهلل نتمنى اأن نو�شل لهم �شوتنا ونكون على 
قدر هذه امل�شوؤولية التي نحملها حاليا وهي اإي�شال �شوتنا اإىل اجلميع واأن 

يكون م�شموعا والهدف من ورائه اإعانة اإخوة لنا يف الب�شرية والإن�شانية .
الالجئني  م�����ش��اع��دة  يف  امل��ن��ط��ق��ة  �شعيد  ع��ل��ى  ن��اج��ح��ة  ف��ع��ال��ي��ة  ولتحقيق 
ال�شوريني اأكدت �شموها وجوب ت�شافر كل اجلهود والتعاون واأن ي�شت�شعر 
الذي  الأمل  وك��ذل��ك  ال�شوريني  ال��ن��ازح��ون  يعي�شها  التي  باملاأ�شاة  ف��رد  ك��ل 

يعي�شه لبنان من حتمل هذا العدد الكبري الذي دخل اإىل اأرا�شيه.
اأ�شبحوا  باملائة من عدد �شكان لبنان   25 اأن  وقالت �شموها مثلما عرفت 
اأي�شا من م�شاكل اجتماعية  اأ�شال يعاين  من النازحني ال�شوريني ولبنان 
هذه  ملثل  الكبري  التدفق  بعد  القائم  الت�شور  هو  فما  اقت�شادية  وم�شاكل 
الأع��داد ال�شخمة التي حتتاج اإىل مقومات احلياة الأ�شا�شية لذا اأدعو كل 
من ي�شمعنا اأن ياأخذ على عاتقه امل�شوؤولية ويبادر اإىل تقدمي الدعم والعون 
امل�شاألة  ه��ذه  حيال  �شعوري  ي�شاطروين  العديد  اأن  ثقة  كلي  واأ���ش��اف��ت   .
احليوية وهي الالجئني ..اأنا عندما اأكتب يف مواقع التوا�شل الجتماعي 
التي  الأ���ش��وات  الهائل من  بالكم  اأتفاجاأ  اإن�شاين  بعمل تطوعي  اأق��وم  اأين 
..وعلى  الإغ��اث��ة  جهود  يف  وامل�شاعدة  للمبادرة  والتوجيه  الإر���ش��اد  تطلب 
ال�شعيد ال�شخ�شي اأ�شعر بالتفاوؤل لوجود اأ�شخا�س خريين يف جمتمعاتنا 
بهذا الكم واأنا على يقني تام اأن ت�شافر اجلهود �شيقودنا اإىل حتقيق اإجناز 

على الأر�س يف هذا الإطار . 

املدير  الظاهري  على  �شيف  واأك��د 
الأردين  الإم��ارات��ي  للمخيم  العام 
العاملي  ب����ال����ي����وم  الح����ت����ف����ال  اأن 
تظهر  املخيم  داخ��ل  من  لالجئني 
الذي  الهتمام  و  الت�شامن  م��دى 
الالجئني  لق�شية  ال��دول��ة  توليه 
ال�شوريني كما يج�شد حر�س هيئة 
الهالل الأحمر و اإدارة املخيم على 
اإ����ش���راك���ه���م يف ج��م��ي��ع ال����ربام����ج و 

تعمل  و  تخ�شهم  التي  الفعاليات 
ع��ل��ى ل��ف��ت الن��ت��ب��اه ل��ظ��روف��ه��م و 
اإبقائهم يف مقدمة اأجندة املجتمع 
كرامتهم وحت�شني  ل�شون  الدويل 
التقارير  اآخ��ر  اأن  يذكر  ظروفهم. 
الالجئني  مفو�شية  عن  ال�شادرة 
ال��الج��ئ��ني و  اأن ع���دد  اإىل  اأ����ش���ارت 
ال��ن��ازح��ني ب��ل��غ ال��ع��ام امل��ا���ش��ي 45 
م��ل��ي��ون ���ش��خ�����س وه����و اأع���ل���ى رقم 

اأكرث  واأن  ع��ام��ا   20 م��ن��ذ  ي�شجل 
7.6 مليون �شخ�س ا�شطروا  من 
املا�شي  ال���ع���ام  ال��ل��ج��وء  و  ل��ل��ن��زوح 
واأكد   .. امل�شلحة  النزاعات  ب�شبب 
التقرير اأنه مع كل 4 ثوان ي�شطر 
�شخ�س للفرار من منزله واأن 55 
ينحدرون  الالجئني  من  املائة  يف 
اأفغان�شتان و باك�شتان و�شوريا  من 

و العراق و ال�شودان .

اإخماد حريق ن�شب مب�شنع بال�شتيك 
ومواد جلدية باملنطقة ال�شناعية بعجمان
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توجيه اتهامات جديدة ملتظاهرين يف تركيا
•• ا�سطنبول-ا ف ب:

ام�س يف  التهامات  توا�شل توجيه 
تركيا بعد التظاهرات غري امل�شبوقة 
ع�شفت  ال��ت��ي  للحكومة  املعار�شة 
ا�شابيع،  ث���الث���ة  ط������وال  ب���ال���ب���الد 
م�شبوها   22 و����ش���ع  م����ع  وذل������ك 
يف  الحتياطي  احلب�س  يف  ج��دي��دا 
ان��ق��رة وق��د وجهت اح��دى حماكم 
 22 اىل  التهم  الرتكية  العا�شمة 
ب�شبب  ب�شجنهم  وام���رت  م�شبوها 
ال���ت���ظ���اه���رات، كما  م�����ش��ارك��ت��ه��م يف 
ان  مو�شحة  حمامني  هيئة  اك��دت 
اخلي  قد  اآخ��ري��ن  ا�شخا�س  ثالثة 
املراقبة  �شبيلهم مع و�شعهم حتت 
التهامات  وت��ت��م��ح��ور  الق�شائية. 
حول ادواره��م يف تنظيم تظاهرات 
اعمال  يف  املفرت�شة  وم�شاركتهم 
ع��ن��ف ب��ا���ش��م م��ن��ظ��م��ة ���ش��ري��ة، كما 
ذك�����رت ���ش��ب��ك��ة �����ش����ي.ان.ان-ت����ورك 
�شبكة  يف  موقعها  على  الخ��ب��اري��ة 
الن�����رتن�����ت. وت���ل���ي ه�����ذه الح���ك���ام 
بها  ق��ام��ت  ده���م  عملية  ب��ال�����ش��ج��ن 
ال�������ش���رط���ة ال����ث����الث����اء يف او����ش���اط 
ا�شطنبول  يف  امل���ت���ط���رف  ال��ي�����ش��ار 
الداخلية  وزي�����ر  وك�����ان  وان����ق����رة. 
الثالثاء  قال  الرتكي معمر غولر 
ان العملية اعدت منذ فرتة طويلة 
يف  اي�شا  ���ش��ارك��وا  امل�شبوهني  لكن 
التظاهرات. واكد غولر ان العملية 
ت�شتهدف  ���ش��ن��ة  م��ن��ذ  اع����دت  ال��ت��ي 

تظاهرة �شخمة يف روما 
للمطالبة بفر�ش عمل

•• روما-ا ف ب:

�شارك ع�شرات الف ال�شخا�س ام�س 
يف و���ش��ط روم���ا يف ت��ظ��اه��رة �شخمة 
ب���ت���اأم���ني ف���ر����س عمل  ل��ل��م��ط��ال��ب��ة 
والعدالة ال�شريبية، بناء على دعوة 
من ثالثة احتادات نقابية يف البالد، 
كما ذكر مرا�شل وكالة فران�س بر�س. 
وا�شتمع املتظاهرون الذين اجتمعوا 
يف �شاحة القدي�س يوحنا الالتراين 
والبالونات  اليافطات  وحملوا مئات 
الحتادات  ق��ادة  كلمات  اىل  امل��ل��ون��ة، 
الثالثة الذين نظموا للمرة الوىل 
كبرية  ت��ظ��اه��رة  ���ش��ن��وات  ع�شر  م��ن��ذ 
اليطالية.  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف  م���وح���دة 
زعيمة  ك��ام��و���ش��و  ����ش���وزان���ا  وق���ال���ت 
الحتاد اليطايل العام للعمل، ابرز 
احت����اد ن��ق��اب��ي يف اي��ط��ال��ي��ا، ن��ح��ن يف 
ال��ب��الد بحاجة  ال��ي��وم لن  ال�����ش��وارع 
ل���ل���خ���روج من  ���ش��ري��ع��ة  اىل ح���ل���ول 
ال���ذي حتتاج  الزم����ة. واحل���ل الول 
ال�شرائب  تخفيف  ه��و  ال��ب��الد  اليه 
لعادة  واملتقاعدين  العمال  مل�شلحة 
حت���ف���ي���ز ال����ش���ت���ه���الك والن������ت������اج . 
وا�شافت كامو�شو التي كانت تت�شدر 
اجتازتا  اللنت  التظاهرتني  اح��دى 
القدي�س  �شاحة  اىل  و�شول  املدينة 
النقابات  ان  ال�����الت�����راين،  ي���وح���ن���ا 
الثالث مقتنعة ا�شد القتناع انه اذا 
مل توؤمن احلكومة حال، فاننا نهدر 

الوقت والزمة تتفاقم .

ا�شبوع  قبل  ال�شرطة  ت��دخ��ل  منذ 
لخالء حديقة غيزي، اخر معقل 
للمتظاهرين الذين يطالبون منذ 
رئي�س  با�شتقالة  اي��ار-م��اي��و   31
ال��������وزراء رج����ب ط��ي��ب اردوغ�������ان. 
القل  على  ا�شخا�س  ارب��ع��ة  وق��ت��ل 
وا���ش��ي��ب اك��رث م��ن 7800 خالل 
التي تعد العنف  التظاهرات  تلك 
�شد احلكومة الرتكية ال�شالمية 
املحافظة منذ و�شولها اىل احلكم 

يف 2002.

احل�������زب ال�������ش���ي���وع���ي امل���ارك�������ش���ي-
�شارك  ال����ذي  الره���اب���ي  اللينيني 
جيزي  حديقة  تظاهرات  يف  اي�شا 
منها  انطلقت  ال��ت��ي  ا�شطنبول  يف 
ا�شطنبول،  ويف  الح��ت��ج��اج.  حركة 
اع�شاء  18 من  اىل  التهم  وجهت 
للمظلومني  ال����ش���رتاك���ي  احل����زب 
نف�شها،  العملية  يف  اعتقلوا  الذين 
وو�شعوا يف العتقال بتهمة النتماء 
تخريب  و  اره���اب���ي���ة  م��ن��ظ��م��ة  اىل 
ال�شرطة  وك��ان��ت   . عامة  ممتلكات 

اعتقلت �شباح الثالثاء يف منازلهم 
ال���ع�������ش���رات م����ن اع�������ش���اء احل����زب 
ال�شرتاكي للمظلومني، وهو حزب 
النا�شط  امل��ت��ط��رف  للي�شار  �شغري 
مقار  وفت�شت  التظاهرات  يف  ج��دا 
ووكالة  اليومية  اتيليم  �شحيفة 
هذا  من  القريبتني  لالنباء  اتكني 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي. وم���ع توقيف  احل����زب 
ه����وؤلء ال���ش��خ��ا���س ال�����ش��ب��ت، و�شع 
بالجمال  القل  على  �شخ�شا   46
التحقيق  ذم����ة  ع��ل��ى  احل��ب�����س  يف 

الأ�شد ي�شدر مر�شومًا بزيادة الأجور 
•• دم�سق-ا ف ب:

ا�شدر الرئي�س ال�شوري ب�شار ال�شد ام�س مر�شوما 
بزيادة الجور للموظفني والع�شكريني يف �شوريا 
من  اك��رث  منذ  فيها  امل�شتمر  ال��ن��زاع  ت�شبب  التي 
�شعر  وت��ده��ور  لال�شعار  ج��ن��وين  ب��ارت��ف��اع  �شنتني 

�شرف اللرية ال�شورية.
ان  �شانا  الر�شمية  ال�شورية  النباء  وكالة  وذك��رت 
بزيادة  يق�شي  مر�شوما  ا�شدر  ال�شوري  الرئي�س 
للعاملني  املقطوعة  ال�شهرية  والج���ور  ال��روات��ب 
والدارات  ال�������وزارات  يف  وال��ع�����ش��ك��ري��ني  امل��دن��ي��ني 
وامل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ع��ام��ة و���ش��رك��ات وم��ن�����ش��ات القطاع 

ال��ع��ام . وه���ذا ال��ق��رار ه��و ال��ث��اين م��ن ن��وع��ه منذ 
ال�شد  ب�شار  نظام  الحتجاجية �شد  بدء احلركة 
حتولت  ال��ت��ي   2011 اآذار-م����ار�����س  منت�شف  يف 
بعد ا�شهر اىل نزاع دام ح�شد حتى الآن اكرث من 
حلقوق  ال�شوري  املر�شد  بح�شب  قتيل  الف   94

الن�شان.
ال�شلع  ا�شعار  ال��زي��ادة يف وق��ت ت�شهد   وتاأتي ه��ذه 
ال���ش��ت��ه��الك��ي��ة ارت��ف��اع��ا ك��ب��ريا يف ال���ب���الد و�شل 
وين�س  اخل���رباء.  بح�شب  قيا�شية  م�شتويات  اىل 
40 باملئة على ال�شطر  املر�شوم على زيادة بن�شبة 
الول من الراتب ال�شهري الذي ي�شل اىل ع�شرة 
الف لرية �شورية )خم�شون دولرا، بح�شب �شعر 

اللرية املتداول، و100، بح�شب ال�شعر الر�شمي(، 
ع�شرة  من  الثاين  ال�شطر  على  املئة  يف  وع�شرين 
الثالث.  ال�شطر  املئة على  ل��رية، وع�شرة يف  اآلف 
كما ا�شدر ال�شد مر�شوما اآخر يت�شمن زيادة على 
رواتب املتقاعدين من الع�شكريني واملدنيني تبداأ 
ب25 يف املئة على ال�شطر الول من الجر. وكان 
�شعر الدولر المريكي يف بداية الزمة ال�شورية 
اك��رث من  ارت��ف��ع اىل  ث��م  ح��واىل خم�شني دولرا، 
مئة، وعرف خالل اليام الخرية ارتفاعا �شريعا، 
يقارب  ر�شمية، مبا  ت�شعرية غري  وفق  يباع  وب��ات 
القدرة  على  �شلبا  ينعك�س  ما  �شورية،  املئتي لرية 

ال�شرائية لل�شوريني.

•• هوجن كوجن-رويرتز:

ب�شاأن  ام�س  ال�شمت  ك��وجن  ه��وجن  �شلطات  لزمت 
م�شري ادوارد �شنودين املوظف املتعاقد مع وكالة 
المن القومي المريكي �شابقا قبل طلب متوقع 
اتهامات  ملواجهة  بت�شليمه  املتحدة  الوليات  من 
ان  بالتج�ش�س ولكن �شحيفة بهوجن كوجن قالت 

ال�شرطة تتوىل حماية �شنودين.
ووجهت ل�شنودين تهمة �شرقة ممتلكات حكومية 

اذن  دون  الوطني  بالدفاع  تتعلق  معلومات  ونقل 
والنقل املتعمد ملعلومات خمابرات �شرية ل�شخ�س 
ح�شب  وذل���ك  عليها  ب��الط��الع  ل��ه  م�شموح  غ��ري 
التهام اجلنائي الذي يعود تاريخه للرابع ع�شر 

من يونيو حزيران واعلن ام�س الأول .
النقاب  وك�شف  �شنودين  �شربها  وثائق  واظ��ه��رت 
القومي  الم���ن  وك��ال��ة  ان  ك���وجن  ه���وجن  عنها يف 
ك��ب��رية من  كميات  على  تتطلع  ك��ان��ت  الم��ري��ك��ي 
بيانات النرتنت مثل الربيد اللكرتوين وغرف 

•• بغداد-وكاالت:

عن  ال�شبت،  ال��ع��راق،  يف  الأن��ب��ار  عمليات  ق��ي��ادة  اعلنت 
ان���ط���الق ع��م��ل��ي��ة ع�����ش��ك��ري��ة يف ���ش��ح��راء ق�����ش��اء، راوه، 
بغرب البالد، على خلفية ا�شتباكات عنيفة بني اجلي�س 
وم�����ش��ل��ح��ني جم��ه��ول��ني ب��امل��ن��ط��ق��ة وق����ال م�����ش��در اأمني 
عراقي اإن قيادة عمليات الأنبار اأطلقت عملية ع�شكرية 
تفتي�س  نقطة  عنا�شر   مع  ا�شتبكوا  م�شلحني  لتعقب 
تابعة للجي�س العراقي مبنطقة اجل�شر بق�شاء راوه، ما 
واإ�شابة عدد  اثنني  3 جنود وم�شلحني  اإىل مقتل  اأدى 
عنا�شر  م��ن   71 و�شل  ذل��ك،  اآخ��رب��ج��روح. يف غ�شون 
البانيا  اىل  املعار�شة  الي��ران��ي��ة  خلق  جم��اه��دي  حركة 
بعد مغادرتهم العراق ونقل البيان ملنظمة المم املتحدة 
ام�س ، عن ممثلها يف العراق مارتن كوبلر انه و�شل الآن 
من  والن�شاء  الرجال  من  و�شبعون  واح��د  جمموعه  ما 

�شكان خميم احلرية يف اأمان اإىل البانيا .
وع�شرة  مائتني  توطني  البانيا  قبول  اىل  كوبلر  وا�شار 

•• بغداد-وكاالت:

م�شروع  ب�شاأن  وا�شعا  جدل  العراق  كرد�شتان  اإقليم  ي�شهد 
تعديل الد�شتور، ويدور �شراع بني رئي�س الإقليم م�شعود 
ال����ب����ارزاين وامل��ع��ار���ش��ة امل��م��ث��ل��ة ب��ح��رك��ة ال��ت��غ��ي��ري ك����وران، 
الإ�شالمية  واجلماعة  الكرد�شتاين،  الإ�شالمي  والحت��اد 
الوطني  الحتاد  ان�شمام  ليزيد  وامل�شتقبل،  الكرد�شتانية، 
ال��ك��رد���ش��ت��اين، اإىل ���ش��ف��وف امل��ع��ار���ش��ة م���وؤخ���را، م��ن حدة 
اأ���ش��ب��اب اخل����الف ب��ني ح���زب البارزاين  اخل����الف. وت��ع��ود 
رف�س  اإىل  ال��د���ش��ت��ور،  تعديل  م�����ش��روع  ب�����ش��اأن  ومعار�شيه 
ال��ب��ارزاين اإع���ادة امل�����ش��روع اإىل ال��ربمل��ان ال��ذي ميثل اأعلى 
�شلطة ت�شريعية، كما تطالب املعار�شة، التي توجه اتهامات 
لتمرير  ال��ربمل��ان،  على  القفز  مبحاولة  الإق��ل��ي��م  لرئي�س 

م�شروع تعديل الد�شتور . 
ويقول النائب امل�شتقل عن التحالف الكرد�شتاين حممود 

الذي ي�شكنوا الن  من عنا�شر منظمة جماهدي خلق 
يف خم��ي��م احل��ري��ة، يف الط����راف ال��غ��رب��ي��ة م��ن بغداد. 
وا�شار البيان اىل و�شول 27 من �شكان خميم احلرية 
اآخ����رون يف  اىل ال��ب��ان��ي��ا، ه���ذا ال���ش��ب��وع. وك���ان عنا�شر 
17 من  14 و�شلوا يف  العراق، بينهم  املنظمة غ��ادروا 
ايار مايو املا�شي، اىل البانيا وذكر كوبلر بانه بال�شافة 
حواىل  توطني  اع��ادة  قبول  املانيا  عر�شت  البانيا،  اىل 
العامل  دول  ونا�شد  اأرا�شيها  يف  املخيم  �شكان  من  مائة 
وا�شتقبال  اخرى اىل احلذو حذوهما  دول  ادعو  قائال 
�شكان خميم احلرية يف اأرا�شيها . واعلنت البانيا يف اذار 
مار�س املا�شي انها م�شتعدة ل�شتقبال 210 عنا�شر من 

جماهدي ال�شعب الذين يعي�شون يف مع�شكر ليربتي .
�شابقة  ام��ريك��ي��ة  ع�شكرية  ق��اع��دة  ل��ي��ربت��ي  ومع�شكر 
الف  ثالثة  العام  بداية  منذ  ت��وؤوي  بغداد  من  قريبة 
من املعار�شني اليرانيني. ومبوجب اتفاق بني العراق 
والمم املتحدة يعترب هذا املع�شكر حمطة للمعار�شني 

اليرانيني قبل مغادرتهم العراق.

ع��ث��م��ان��اإن امل��ع��ار���ش��ة ت��ه��دف م��ن وراء ه���ذا الإج������راء اإىل 
رئا�شي  ن��ظ��ام  م��ن  ك��رد���ش��ت��ان  يف  ال�شيا�شي  ال��ن��ظ��ام  تغيري 
الإقليم  رئ��ي�����س  ���ش��الح��ي��ات  تقلي�س  واإىل  ب���رمل���اين،  اإىل 
الوا�شعة التي متنحه �شلطة �شبه مطلقة، اأمنيا و�شيا�شيا، 
لي�شبح من�شبه رمزيا ت�شريفيا، على غرار من�شب رئي�س 
الد�شتور عندما  العراق. ووفق عثمان فاإن  اجلمهورية يف 
قوية وحقيقية  تكن هناك معار�شة  2009 مل  ع��ام  اأق��ر 
مو�شحا اأن ح�شول معار�شة على حّيز بال�شاحة ال�شيا�شية، 
جعلها تطالب بتعديل اأو تغيري الد�شتور، وحتويل النظام 
من رئا�شي اإىل برملاين، م�شريا اإىل اأن الد�شتور عندما اأقر 
مل يخ�شع لال�شتفتاء. وب�شاأن موقف الحتاد الدميقراطي 
اإن  عثمان  يقول  الطالباين،  ج��الل  بزعامة  الكرد�شتاين 
موقف الحتاد ي�شتند اإىل اأن الد�شتور اأقر دون اأن يعر�س 
على ال�شتفتاء، حيث يرى اأن هذا الأمر يدعو اإىل تعديله 

وطرحه على ال�شتفتاء.

كبرية  �شركات  من  امل�شورة  وال�شرطة  املحادثة 
مثل في�شبوك وجوجل مبوجب برنامج حكومي 

يعرف با�شم بريزم.
الوليات  ان  ب��و���ش��ت  وا���ش��ن��ط��ن  �شحيفة  وق��ال��ت 
امل��ت��ح��دة ط��ل��ب��ت م���ن ه���وجن ك���وجن ال��ق��ب�����س على 

�شنودين باأمر اعتقال موؤقت.
وامتنع اندي ت�شانغ مفو�س �شرطة هوجن كوجن 
ان ه��وجن كوجن  ق��ال  اع��ط��اء تفا�شيل ولكنه  ع��ن 

�شتعالج الق�شية وفقا للقانون.

هوجن كوجن تلزم ال�شمت ب�شاأن م�شري �شنودين 

الع�شرات من جماهدي خلق غادروا العراق 

جدل يف كرد�شتان العراق ب�شاأن الد�شتور 

جرحى الق�شري: �شامدون حتى �شقوط الأ�شد 

•• وا�سنطن-بريوت-وكاالت:

اجنلي�س  ل��و���س  ���ش��ح��ي��ف��ة  اك����دت 
وكالة  م����ن  ع��ن��ا���ش��ر  ان  ت���امي���ز 
اآي  )�شي  املركزية  ال�شتخبارات 
ايه( والقوات اخلا�شة المريكية 
مقاتلني  ا����ش���ه���ر  م���ن���ذ  ي����درب����ون 
منذ  اي  ال�شورية،  املعار�شة  م��ن 
ال��ب��ي��ت البي�س  اع����الن  ق��ب��ل  م���ا 
الع�شكرية  م�شاعدته  زيادة  عزمه 

للمعار�شة.
وق���ال���ت ال�����ش��ح��ي��ف��ة ا���ش��ت��ن��ادا اىل 
يف  واآخرين  امريكيني  م�شوؤولني 
املعار�شة ال�شورية امل�شلحة ان هذه 
التدريبات التي جتري منذ العام 
كيفية  تتناول  ق��واع��د  يف  املا�شي 
للدروع  م�شادة  ا�شلحة  ا�شتخدام 

واخرى م�شادة للطائرات.
اقت�شر  ال��ت��ي  ال��ت��دري��ب��ات  وه����ذه 
على  ال�شاعة  حتى  عنها  احلديث 
�شائعات تتناقلها و�شائل العالم، 
اجنلي�س  ل���و����س  ب��ح�����ش��ب  ب�������داأت 
تاميز يف ت�شرين الثاين-نوفمرب 
ع�شكرية  ق�����اع�����دة  2012يف 
اىل  ال�شحيفة  وا���ش��ارت  امريكية 
ان فرتة التدريب متتد على مدى 
ا�شبوعني وي�شارك يف كل منها ما 
بني 20 اىل 45 مقاتال معار�شا. 
وكان البيت البي�س اعلن يف 13 
حزيران-يونيو عزمه على تقدمي 
دعم ع�شكري للمعار�شة ال�شورية 
امل�شلحة، ولكن من دون ان يو�شح 

ما اذا كان ذلك يعني ت�شليحها.
وق���ال حم��ل��ل��ون ان وا���ش��ن��ط��ن لن 
ومتطورة  ثقيلة  ا�شلحة  ت��ر���ش��ل 
بل  ال�������ش���وري���ني  امل���ع���ار����ش���ني  اىل 
���ش��ت��زوده��م ب��ا���ش��ل��ح��ة خ��ف��ي��ف��ة لن 
جمرى  تغيري  على  كافية  ت��ك��ون 
ال�شي  ا�شتهرت  وتاريخيا  النزاع. 

بتدريب  ���ش��را  ب��ق��ي��ام��ه��ا  اي����ه  اآي 
العديد  يف  م��ت��م��ردي��ن  وت�����ش��ل��ي��ح 
من النزاعات حول العامل، وذلك 
بدعم من قوات خا�شة امريكية.

والبيت  اي���ه  اآي  ال�����ش��ي  ورف�����ش��ت 
الب����ي���������س ال���ت���ع���ل���ي���ق ع���ل���ى ه���ذه 
لو�س  واو�����ش����ح����ت  امل����ع����ل����وم����ات. 
قيادي  ع��ن  نقال  تاميز  اجنلي�س 
يف املعار�شة ال�شورية يف حمافظة 
يخ�شع  التي  التدريبات  ان  درع��ا 
ال�شوري  اجلي�س  عنا�شر من  لها 
عيار  م��ن  ر���ش��ا���ش��ات  ت�شمل  احل���ر 
للدبابات  م�����ش��ادة  م��ل��م   14،5
للدبابات  م�������ش���ادة  و�����ش����واري����خ 
وا���ش��ل��ح��ة م�����ش��ادة ل��ل��ط��ريان من 

عيار 23 ملم.
الذين  ان  ال���ق���ي���ادي  ه����ذا  وت���اب���ع 
اي��ه، جنل�س  اآي  ال�شي  يعملون يف 
م��ع��ه��م ون���ت���ح���دث ال���ي���ه���م خالل 

التي  الق�شايا  ومتكامل  ومن�شق 
اجلي�س  ارك�������ان  رئ���ي�������س  اث����اره����ا 
ال�شوري احلر �شليم ادري�س خالل 
اجتماع �شابق ل�شدقاء �شوريا يف 

انقرة اجلمعة املا�شي.
م�����ن ج����ان����ب اآخ����������ر، ب��������داأ وزي�����ر 
ت�شريف  ح��ك��وم��ة  يف  اخل��ارج��ي��ة 
الأعمال اللبنانية عدنان من�شور 
ام���������س ال�������ش���ب���ت زي���������ارة لإي�������ران 
نظريه  من  ر�شمية  لدعوة  تلبية 
�شاحلي،  اأك�����رب  ع��ل��ي  الإي��������راين 
يف  الو�شع  يكون  اأن  يتوقع  حيث 
�شوريا على راأ�س جدول الأعمال، 
تعاون  ع���الق���ات  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

ثنائية.
ت�شريحات  يف  م��ن�����ش��ور،  وق�����ال 
�شحفية قبيل الزيارة، اإن طهران 
العون  ي���د  ت���ق���دمي  يف  ت��ت��ل��ك��اأ  مل 
خمتلف  يف  ل��ل��ب��ن��ان  وامل�������ش���اع���دة 

فرتات ال�شرتاحة من التدربيات 
احل�شول  وي��ح��اول��ون  ب��ع��ده��ا  او 
على معلومات عن الو�شع وتقوم 
بانتقاء  خ��ا���ش��ة  ام��ريك��ي��ة  ق����وات 
تدريبهم  �شيتم  الذين  امل�شلحني 
بينما يوؤمن ع�شكريون امريكيون 
خ��ط��وط الم������دادات ل��ن��ق��ل مواد 
ب���زات ع�شكرية  ق��ات��ل��ة م��ث��ل  غ��ري 

واجهزة ل�شلكي.
وتوجه وزير اخلارجية المريكي 
جون كريي اىل الدوحة للم�شاركة 
يف اج��ت��م��اع ل����وزراء خ��ارج��ي��ة دول 

جمموعة ا�شدقاء �شوريا .
الع�شكرية  امل�������ش���اع���دات  ل��ب��ح��ث 
و���ش��واه��ا ال��ت��ي ي��ري��دون تقدميها 
الذين  امل�����ش��ل��ح��ني  امل��ق��ات��ل��ني  اىل 

يحاربون النظام يف �شوريا.
و����ش���رح دب��ل��وم��ا���ش��ي ف��رن�����ش��ي ان 
الجتماع �شيناق�س ب�شكل م�شرتك 

امل���ج���الت. واأ����ش���اف ن��ح��ن وجدنا 
الإ�شالمية  اجلمهورية  اأن  كيف 
الإيرانية اأ�شهمت يف عام 2006 
اإعادة بناء  مع الدول ال�شقيقة يف 
الإ�شرائيلي  ال���ع���دوان  ه��دم��ه  م��ا 
اأن  اإىل  اأ����ش���ار  ك��م��ا   . ل��ب��ن��ان  ع��ل��ى 
لتقدمي  ا����ش���ت���ع���داد  ع��ل��ى  اإي�������ران 
امل�����ش��اع��دات وال���ع���ون ب��خ��ا���ش��ة يف 

جمال الطاقة.
ال�شيا�شي يف  الو�شع  اأن  اإىل  ي�شار 
خلفية  ع��ل��ى  ت��اأزم��ا  ي�شهد  ل��ب��ن��ان 
اللبناين  اهلل  ح�����زب  م�������ش���ارك���ة 
معارك  يف  اإي�������ران  م���ن  امل����دع����وم 

�شوريا اإىل جانب قوات النظام.
وقد دعا الرئي�س اللبناين مي�شال 
ع���دم  اإىل  اهلل  ح������زب  ����ش���ل���ي���م���ان 
امل�شاركة يف عمليات ع�شكرية بعد 
واإىل  ���ش��وري��ا  يف  الق�شري  معركة 
العودة اإىل لبنان ، م�شريا اإىل اأن 
تدخل احلزب الع�شكري يف النزاع 
ال�����ش��وري ي�����وؤدي اإىل ت���وت���رات يف 

لبنان .
وك��ان��ت اإي����ران وه���ي اأك���رب حلفاء 
موؤخرا  نفت  قد  ال�شوري  النظام 
اآلف ج��ن��دي من  اأرب���ع���ة  اإر����ش���ال 
جي�شها اإىل �شوريا. وقال املتحدث 
ب���ا����ش���م اخل����ارج����ي����ة الإي����ران����ي����ة 
دم�شق  اإن  ع����راق����ج����ي  ع���ب���ا����س 
بحاجة  لي�شا  ال�����ش��وري  واجل��ي�����س 
ل��ه��ذا ال���ن���وع م���ن امل�����ش��اع��دات، اإذ 
باإمكانه  ال�������ش���وري  اجل��ي�����س  اإن 
بالعتماد  لالإرهابيني  الت�شدي 
اإم��ك��ان��ي��ات��ه ال��ذات��ي��ة وكانت  ع��ل��ى 
�شندي  اأون  اإن��دب��ن��دن��ت  �شحيفة 
اإيران  اأن  ذك��رت  ق��د  الربيطانية 
ع�������ش���ك���ري���اً قبل  ات����خ����ذت ق���������راراً 
باإر�شال  ال��رئ��ا���ش��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات 
قوات  لدعم  ���ش��وري��ا،  اإىل  اجل��ن��ود 

الرئي�س ب�شار الأ�شد .

وزير خارجية لبنان يف اإيران لبحث الأزمة 

ال�شتخبارات الأمريكية تدرب املعار�شة ال�شورية 

اإنذار ب�شاأن ت�شرب نووي يف وا�شنطن 
•• لو�س اجنلي�س-ا ف ب:

للنفايات  حاوية  خ��ارج  ر�شد  ال�شعاعي  الن�شاط  من  عال  م�شتوى  ان  امريكيون  م�شوؤولون  اعلن 
النووية يف ولية وا�شنطن المريكية، يف انذار جديد حول موقع كان ي�شتخدم لنتاج قنابل خالل 

احلرب الباردة.
وقال احلاكم جاي اين�شلي انه ل تهديد مبا�شرا لل�شحة العامة لكنه دعا ال�شلطات الحتادية اىل 

التحرك ب�شرعة ملعاجلة الت�شرب يف موقع هانفورد الذي كان قد حتدث عنه قبل اربعة ا�شهر.
وكان اين�شلي حتدث يف �شباط فرباير عن ت�شرب من �شت حاويات على القل حتوي نفايات م�شعة 

ا�شتنادا اىل تراجع م�شتوى ما حتويه، لكنه مل ي�شر اىل ر�شد م�شتويات ا�شعاعية خارجها.
يلفها غالف  التي  نف�شها  ال�شعاعي خارج احلاويات  الن�شاط  اعلى من  وحاليا، �شجلت م�شتويات 
م��زدوج، ح�شب اين�شلي الذي او�شح ان الت�شرب جرى خارج الغالفني. وتابع ان خرباء ال�شلطات 
الحتادية اكت�شفوا ما يبدو انه م�شتوى عال من التلوث عندما كانوا يقي�شون حجم الت�شرب خارج 

احلاوي ايه واي 102 يف موقع هانفورد.

•• طرابل�س-وكاالت:

تغ�س  ال��ت��ي  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ط��راب��ل�����س  م�شت�شفيات  اأح����د  يف 
الثوار  م��ع��ان��اة  ق�ش�س  تطالعك  ال�����ش��وري��ني،  ب��اجل��رح��ى 
الق�شري  مدينة  اقتحام  ملحاولت  طويال  ت�شدوا  الذين 
احلدودية، وهم ي�شردون تفا�شيل احل�شار الذي فر�شه 
عليهم جي�س النظام ال�شوري وحليفه حزب اهلل اللبناين، 
و�شول اإىل ا�شتنكارهم ملا يعتربونه تنكرا دوليا للواجب 
الإن�شاين جتاههم. ويف لقاء مع البع�س منهم مب�شت�شفًى 
اقرتنت  ال��ذي  التما�س  القريبة من خط  املنية  مبنطقة 
والواقع  طرابل�س  مدينة  يف  ب��ه  الطائفية  ال�شتباكات 
بني منطقتي باب التبانة وجبل حم�شن، ور�شد واقعهم 
عن  الإداري  امل�����ش��وؤول  و�شفه  ال���ذي  واملعي�شي  ال�شحي 
نق�س  ب�شبب  �شعب  ب��اأن��ه  احل��م�����ش��ي،  ع��ب��ود  امل�شت�شفى، 

واأ�شاف  املوؤهلة.  الطبية  وال��ك��وادر  والتجهيزات  الأدوي��ة 
امل�شتع�شية  للحالت  بالن�شبة  ت���زداد  ال�شعوبة  ه��ذه  اأن 
التي تتطلب اإجراء عمليات دقيقة، كما اأن هناك اإ�شابات 
ا�شتخدام  عن  ناجمة  لكونها  معاجلتها  تقريبا  ي�شتحيل 
الإ�شابات  اأو  الأع�����ش��اء  بع�س  ب��رت  مثل  ثقيلة،  اأ�شلحة 
الفكية املعقدة اأو بع�س الإ�شابات التي تتطلب تخ�ش�شات 
ببريوت،  الأمريكية  اجلامعة  مب�شت�شفى  �شوى  توجد  ل 
اآلف  خم�شة  )ح���وايل  كبرية  اإمكانيات  يتطلب  م��ا  وه��و 
احلم�شي  وي�شري  امل�شت�شفى(.  لولوج  اأوىل  كدفعة  دولر 
اإىل اأن اللبنانيني قدموا م�شاعدات مهمة لهوؤلء اجلرحى 
لكن العبء الإن�شاين ل يزال كبريا، موؤكدا اأن هذا امللف 
يحتاج مل�شاعدات احلكومات واملنظمات الإن�شانية الدولية 
بها  تقوم  التي  اأو  الفردية  امل��ب��ادرات  كفاية  لعدم  بالنظر 

بع�س اجلمعيات املحلية.
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تركيز  �شملت  ب�شوريا  تتعلق  موا�شيع  الأمريكية  ال�شحف  تناولت 
الو�شع يف  اهتمامه برتاثه وتاأثري ذلك على  اأوباما  باراك  الرئي�س 
�شوريا، وما اأ�شمته موجات جديدة من املقاتلني الأجانب اإىل �شوريا، 
اأ�شدقاء  م��وؤمت��ر  وان��ع��ق��اد  ليبية،  اأ�شلحة  على  امل��ع��ار���ش��ة  وح�����ش��ول 
و11  ك��ريي  اأم��ريك��ا ج��ون  وزي��ر خارجية  بالدوحة بح�شور  �شوريا 
للكاتب جيم  بو�شت مقال  وا�شنطن  ون�شرت  اآخرين.  وزير خارجية 
للتعامل مع  الغرب  قوية يف  قيادة  غياب  فيه عن  هوغالند حتدث 
م�شكلة �شوريا، واأن اأوباما يبدو حري�شا على حماية تراثه اأكرث من 
الكاتب  واأ���ش��ار  واإدارة.  جهد  من  ت�شتحقه  مبا  امل�شكلة  مع  التعامل 
اإقليمية تاأخذ يف  اإ�شرتاتيجية  اأوباما ف�شلت يف تطوير  اإدارة  اأن  اإىل 

اعتبارها تاأثري انت�شار اإيران وحزب اهلل على املعار�شة ال�شورية.
اأمريكا م�شداقيتها يف  اإي��ران وح��زب اهلل وفقدان  انت�شار  اإن  وق��ال 
�شوريا �شي�شجع اإيران على تكثيف �شعيها لإنتاج �شالح نووي. واأ�شاف 
اأن خيار اأوباما بالقيادة من وراء ال�شتار يف الأزمة ال�شورية ت�شبب يف 
واإن  العرب والأوروبيني،  توترات �شارة وغري �شرورية مع احللفاء 
عدم ان�شجام النوايا والتفاق مع رو�شيا على موؤمتر جنيف لل�شالم 
يف �شوريا قبل الت�شاور اجلاد مع هوؤلء احللفاء ي�شري اإىل �شعف اإدارة 
التحالف. وكتبت وا�شنطن بو�شت اأي�شا تقريرا يتحدث عن موجات 
اإىل بعد طائفي  �شوريا، م�شرية  اإىل  امل�شلحني  املقاتلني  جديدة من 

يف هذه املوجات.

وتدهورت  خطرية  م�شتويات  اىل  �شنغافورة  يف  التلوث  موؤ�شر  قفز 
اندوني�شيا  وتعر�شت  ام�����س  امل��ال��ي��زي��ة  العا�شمة  يف  ال��ه��واء  نوعية 
ارا�س  ح��رق  ع��ن  ناجمة  ح��رائ��ق  على  لل�شيطرة  ���ش��دي��دة  ل�شغوط 
ع�شكرية  ط��ائ��رات  اندوني�شيا  ون�شرت  اخ���رى.  ل��زراع��ات  لتمهيدها 
غري  ح��رق  اعمال  عن  جنمت  �شومطرة  جزيرة  يف  حرائق  ملكافحة 
ق��ان��ون��ي��ة جت���ري ع���ادة يف م��و���ش��م اجل��ف��اف م��ن ي��ون��ي��و ح��زي��ران اىل 
وانت�شرت  النخيل.  زي��ت  ل��زراع��ات  الر����س  لتمهيد  اي��ل��ول  �شبتمرب 
احلرائق بدرجة غري معتادة هذ العام و�شجل ال�شباب الدخاين اأ�شواأ 
ثماين  اندوني�شيا  واتهمت  الط��الق.  على  �شنغافورة  يف  م�شتوياته 
اأجرو  ما�س  �شينار  بي.تي.  �شركة  منها  احلرائق  وراء  باأنها  �شركات 
با�شيفيك  ا�شيا  و�شركة  جاكرتا  ومقرها  تكنوجلي  ان��د  ري�شور�شز 
ري�شور�شز انرتنا�شيونال وقالت احلكومة الندوني�شية انها �شتتخذ 
اجراءات �شد اأي جهة م�شوؤولة عن هذه الكارثة. وقالت �شنغافورة 
ان ال�شباب الدخاين قد ي�شتمر اأ�شابيع اأو اأكرث. واأثارت تلك الدخنة 
�شنغافورة  يف  الدبلوما�شية  ال��ت��وت��رات  م��ن  وزادت  �شحية  خم��اوف 

وماليزيا واندوني�شيا.
.

قتل حوايل �شتمائة �شخ�س وفقد الآلف يف ولية اأوتاراخاند ب�شمال 
اأمطار  هطول  عن  نتجت  اأر�شية  وانهيارات  في�شانات  ج��راء  الهند 

مو�شمية مبكرة.
وزارة  ق��ال��ت  القتلى،  ح�شيلة  ترتفع  اأن  ال�شلطات  توقعت  وبينما 

الداخلية اإنه مت اإنقاذ نحو 33 األف �شخ�س خالل الأ�شبوع املا�شي.
اإن  الهيماليا  جبال  ب�شل�شلة  الواقعة  الولية  حكومة  رئي�س  وق��ال 
اجلي�س انت�شل 556 جثة كانت اإما عائمة على �شطح املاء اأو مدفونة 
حتت الثلج. واأ�شاف اأن هذا النوع من الكوارث مل ي�شبق اأن حدث يف 
الهيماليا.  واأعطى م�شوؤول بغرفة التحكم اخلا�شة باإدارة الكوارث 
األف  ثالثني  ب��اأن  تقديرا  ده���رادون  بعا�شمتها  اأوت��اراخ��ان��د  ب��ولي��ة 
اإجالءهم  واأن  ال��ولي��ة  اأن��ح��اء  بجميع  ال�شبل  بهم  تقطعت  �شخ�س 

ميكن اأن ي�شتغرق اأ�شبوعا.
وي�شارك اجلي�س و�شالح اجلو وال�شرطة احلدودية بني الهند والتبت 

والإدارة املحلية يف عمليات الإنقاذ والإغاثة. 
قرى  وحتى  واأب��ن��ي��ة  م��ن��ازل  ج��رف  اإىل  وال�شيول  الفي�شانات  واأدت 
باأكملها، ودمرت ج�شور وطرقات �شيقة توؤدي اإىل مرتفعات يق�شدها 
ال��ولي��ة اجلبلية الزاخرة  اأو خ���ارج ه��ذه  ���ش��واء م��ن داخ���ل  احل��ج��اج 

باملعابد الهندو�شية.

عوا�سم

وا�سنطن

نيودلهي

�سنغافورة

اجلي�ش امل�شري: اجلنود الأمريكيون 
يف البالد جزء من القوات الدولية

•• القاهرة-يو بي اي:

اأعلنت القوات امل�شلحة امل�شرية،ام�س اأن ما ورد باإحدى ال�شحف الأمريكية عن 
جتهيز جمموعة من اجلنود الأمريكيني لالنت�شار مب�شر ، هي يف حقيقتها 
جزء من القوة متعددة اجلن�شيات التي تعمل يف البالد منذ العام 1982. 
حرب،  اأرك��ان  العقيد  امل�شرية  امل�شلحة  القوات  باإ�شم  الر�شمي  الناطق  وقال 
اأحمد حممد علي، عرب �شفحته الر�شمية على موقع التوا�شل الإجتماعي 
بو�شت( عن جتهيز  ن�شرته �شحيفة )وا�شنطن  اإط��ار ما  اإنه يف  )في�شبوك(، 
جمموعة من اجلنود الأمريكيني لالنت�شار ب�شيناء )�شمال �شرق م�شر(، فاإن 
القوات امل�شلحة توؤكد على اأن القوة امل�شار اإليها تاأتي يف اإطار خطط الغيار 
الدوري للعن�شر الأمريكي العامل �شمن القوة متعددة اجلن�شيات العاملة 
يف م�شر . واأو�شح علي اأن القوة متعددة اجلن�شيات متار�س عملها منذ 25 
املتحدة  ال��ولي��ات  �شمنها  من  دول��ة   13 مب�شاركة   ،1982 ني�شان-اإبريل 
الإتفاقية  ال�شالم بتطبيق  اإلتزام جانبي معاهدة  الأمريكية مبهمة متابعة 
الأمنية املوقعة بني الطرفني )اتفاقية ال�شالم امل�شرية – الإ�شرائيلية(، ول 
ت�شمح طبيعة عملها اأو ت�شليحها مبمار�شة عمليات ع�شكرية واأ�شار علي، اإىل 
ال�شعب امل�شري العظيم مبعرفة  اإحرتامنا حلق  اإطار  ياأتي يف  التو�شيح  اأن 
الذين  املُغر�شني  على  الفر�شة  وتفويت  م�شادرها،  من  امل��ج��ردة  احلقائق 
خلط  على  اإعتماداً  م�شبوهة،  اأه��داف  لتحقيق  الأح��داث  بتوظيف  يرغبون 
بعددها  ذكرت  بو�شت،  وا�شنطن  وكانت �شحيفة   . وتزييف احلقائق  الأم��ور 
ال�شادر اأم�س الأول اأنه يتم اإعداد وجتهيز جمموعة من اجلنود الأمريكيني 
بقاعدة )فورت هود( يف ولية تك�شا�س لالإنت�شار مب�شر �شمن القوة متعددة 

اجلن�شيات واملعنية بحفظ ال�شالم يف �شيناء.

الحتالل مينع م�سرية متوجهة للقد�س 

رئي�ش احلكومة الفل�شطينية مل يرتاجع عن ال�شتقالة

انقرة ت�شتدعي ال�شفري الأملاين بعد ت�شريحات برلني عن قمع املتظاهرين 
•• انقرة-ا.ف.ب:

ا����ش���ت���دع���ي ال�������ش���ف���ري المل��������اين يف 
ان���ق���رة اب���ره���ارد ب���ول ال�����ش��ب��ت اىل 
بعد  ال���رتك���ي���ة  اخل���ارج���ي���ة  وزارة 
املتظاهرين  لقمع  برلني  انتقادات 
تركيا  يف  ل��ل��ح��ك��وم��ة  امل��ن��اه�����ش��ني 
تهديدا  ان���ق���رة  ف��ي��ه��ا  راأت  وال���ت���ي 
مبطنا بخ�شو�س عملية الن�شمام 

اىل الحتاد الوروبي.
ب����ول ع��ل��ى م����دى �شاعة  واج��ت��م��ع 
و15 دق��ي��ق��ة م���ع م�����ش��اع��د وزي���ر 
اخل�����ارج�����ي�����ة ال�����رتك�����ي ف����ري����دون 
حمطة  اف���ادت  كما  �شينريليوغلو 

ان تي يف التلفزيونية.
ومل يدل اي من الطرفني بتعليق 

يف ختام املحادثات.
بعدما  اخل�����ط�����وة  ه�������ذه  وت�����ات�����ي 
الرتكي  ال�شفري  برلني  ا�شتدعت 
اخلارجية  وزارة  اىل  اجل���م���ع���ة 
ت�شريحات  ت���ب���ادل  اث����ر  المل���ان���ي���ة 
�شديدة اللهجة بني برلني وانقرة 

حول الحتاد الوروبي.
ال�شفري  ان  يف(  ت���ي  )ان  وق���ال���ت 
يح�شر  ان  يفرت�س  ك��ان  المل���اين 
الرتكية  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  اىل 

وي���ات���ي ه����ذا اجل�����دل ف��ي��م��ا اعلن 
املانيا  ان  اوروب��ي��ون  دبلوما�شيون 
وهولندا عار�شتا فتح ف�شل جديد 
اىل  تركيا  ان�شمام  مفاو�شات  يف 
القمع  ب�شبب  الوروب������ي  الحت����اد 
املناه�شة  ل��ل��ت��ظ��اه��رات  ال��ع��ن��ي��ف 

حلكومة اردوغان.

العا�شمة  خ��ارج  كان  لكنه  اجلمعة 
املجيء  م��ن  يتمكن  ومل  ال��رتك��ي��ة 
امل�شت�شارة  وك��ان��ت  ال�����ش��ب��ت.  ���ش��وى 
ان��غ��ي��ال م��ريك��ل و�شفت  المل��ان��ي��ة 
الثنني قمع ال�شرطة للمتظاهرين 
املناه�شني لرئي�س الوزراء الرتكي 
رج���ب ط��ي��ب اردوغ������ان ب��ان��ه قا�س 

اللهجة  ح����دة  وت�����ش��اع��دت  ج�����دا. 
وذهب  وانقرة  برلني  بني  اجلمعة 
وزي��ر ال�����ش��وؤون الوروب��ي��ة الرتكي 
تهديد  ح���د  اىل  ب��اغ��ي�����س  اج���م���ان 
امل�����ش��ت�����ش��ارة المل��ان��ي��ة ب��ع��واق��ب من 
اجل��ان��ب ال��رتك��ي يف ح���ال مل تعد 

عن ت�شريحاتها.

•• بريوت-يو بي اأي:

ت�شكيل  امل���ك���ل���ف  ال���رئ���ي�������س  اأع����ل����ن 
�شالم،  مت��ام  اللبنانية،  احل��ك��وم��ة 
التي  التنفيذية  ال�شلطة  ان  ام�س 
تدير البالد )احلكومة( ل حتتمل 

الفراغ .

واأبلغ �شالم ال�شحافيني يف الق�شر 
رئي�س  ل��ق��ائ��ه  ب��ع��د  اجل���م���ه���وري، 
اأنه  �شليمان،  مي�شال  اجلمهورية 
املقبلة  الأي����ام  يف  ال��ت��ح��رك  �شيبداأ 
م���ع ك���ل ال���ق���وى ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ومع 
تاأليف  اىل  للتو�شل  املعنيني  ك��ل 

حكومة.

ا�شتحقاقات  ه��ن��اك  اأن  واأ�����ش����اف 
كبرية تواجه الوطن الذي يتداعى 
يف اجتاهات خطرية تعر�س الوطن 
وامل���واط���ن���ني، وه��ن��اك و���ش��ع مايل 
اىل  يحتاج  واجتماعي  واقت�شادي 
املعاجلة الفورية على م�شتوى كل 
املوؤ�ش�شات واجهزة الدولة وت�شاءل 

ال�شلطة  يف  ال��ت��اأخ��ري  مل����اذا  ���ش��الم 
والإ�شرار  )احلكومة(  التنفيذية 
على الفراغ يف الوقت الذي مت فيه 
التمديد لل�شلطة الت�شريعية؟ ، يف 
ا���ش��ارة اىل مت��دي��د ولي���ة جمل�س 

النواب 17 �شهرا ا�شافيا.
وق����ال ���ش��ن��ت��وا���ش��ل م��ع ك��ل القوى 
للتو�شل  للعمل اجلدي  ال�شيا�شية 
اإىل تاأليف احلكومة وو�شف �شالم، 
عنوان حكومته امل�شلحة الوطنية ، 
ا�شتحقاقات كبرية  اإن هناك  وقال 
تواجه الوطن منها المني، الذي 
يتداعى باجتاهات خطرية تعر�س 

كل الوطن واملواطنني للخطر.
موعدا  املكلف  الرئي�س  يحدد  ومل 
لالنتهاء من تاأليف حكومته، لكنه 
قال اإنه ل يعد الأيام ولكن بنف�س 
ال���وق���ت امل��ه��ل��ة ه���ي م��ه��ل��ة خدمة 
ب��اأ���ش��رع واف�����ش��ل طريقة  ال���وط���ن 
عن  يزيد  ما  م�شى  فقد  ممكنة.. 
تخللهما  ان��ه  و�شحيح  ال�شهرين 
ب��ق��اء البلد  ج��م��ود ل��ك��ن ل ي��ج��وز 

على الو�شع الذي هو عليه .
الوقت  ن��ف�����ش��ي  اع���ط���ي  واأ������ش�����اف 
والبلد  نف�شي  ال���زم  ول��ن  املنا�شب 

بتاريخ .

ثالثة قتلى بفي�شانات كندا واإجالء الآلف اأوباما يعني مبعوثه للمنطقة �شفريًا يف لبنان 
•• كالغاري-ا ف ب:

قوية  في�شانات  ب�شبب  �شكانه  من  لكندا،  النفطية  العا�شمة  كالغاري  مدينة  و�شط  من  كبري  ق�شم  اخلي 
ال�شرطة. فقد عرث على ثالث جثث يف حملة هاي ريفر  ذك��رت  املنطقة، كما  ا�شفرت عن ثالثة قتلى يف 
ا�شرار  الغزيرة، عن  المطار  زادت��ه  الذي  نهر هايوود  املاء يف  ارتفاع من�شوب  ا�شفر  كالغاري حيث  جنوب 
فادحة، كما قال الدرك امللكي الكندي ل�شبكة �شي بي �شي العامة. واعترب �شخ�س رابع يف عداد املفقودين. 
ويف كالغاري، دعا ناهيد نين�شي رئي�س بلدية هذه املدينة التي يبلغ عدد �شكانها مليون ن�شمة، حواىل 100 
الف �شخ�س اىل اخالئها. ويف ت�شريح عرب الهاتف لوكالة فران�س بر�س، قال اآدم كالمار الع�شو يف الجهزة 
امل��ارة وقليال  ف��ارغ عمليا، ول نرى �شوى بع�س  املدينة  ان و�شط  التي ت�شارك يف عمليات الغاثة  المنية 
من ال�شيارات . وا�شاف ان ال�شرطة ل ت�شمح لحد باملرور . وبعد ظهر الأول، ازدادت غزارة المطار التي 
تت�شاقط منذ ال�شباح واعرب كالمار عن خ�شيته بالقول اذا ا�شتمر �شقوط المطار ميكن ان يزداد الو�شع 

�شوءا ، م�شريا مع ذلك اىل ت�شامن ال�شكان بع�شهم مع البع�س الخر .

حماولة  اإىل  خ�شو�شا  خاللها  م��ن  ي��رم��ي  ج��دي��دة  م��اراث��ون��ي��ة  ج��ول��ة  يف 
ا�شتئناف مفاو�شات ال�شالم الإ�شرائيلية الفل�شطينية.

ول يعرف حتى ال�شاعة عمن �شيخلف هيل يف من�شب املبعوث اخلا�س اإىل 
ال�شرق الأو�شط.

وال�شفري اجلديد يف بريوت لي�س غريبا عن املنطقة وعن لبنان حتديدا، 
الأمريكية  بال�شفارة  وخ��دم   1984 ع��ام  الدبلوما�شي  ال�شلك  دخ��ل  فهو 
ال�شفارة  اإىل  بعدها  لينتقل  املا�شي  القرن  ت�شعينيات  يف بريوت مرتني يف 
الأمريكية بالأردن حيث عمل بني 2003 و2008 م�شت�شارا اأول بال�شفارة 

ثم قائما بالأعمال ثم �شفريا.
ولتثبيته يف هذا املن�شب ل بد اأن ي�شادق جمل�س ال�شيوخ على تعيينه، كما 

هي احلال بكل تعيينات ال�شفراء.

•• بريوت-ا ف ب:

عني الرئي�س الأمريكي باراك اأوباما مبعوثه اخلا�س اإىل ال�شرق الأو�شط 
ديفيد هيل �شفريا يف لبنان، البلد ال�شغري الأكرث تاأثرا بتداعيات احلرب 

الدائرة يف جارته �شوريا، خلفا لل�شفرية احلالية مورا كونللي. 
جورج  للدبلوما�شي  خلفا  الأو�شط  لل�شرق  مبعوثا  هيل  عني  اأوباما  وك��ان 
ع��ام��ني من  بعد   2011 اأي���ار  م��اي��و  املن�شب يف  ه��ذا  غ���ادر  ال���ذي  ميت�شل 
الرحالت املكوكية يف ال�شرق الأو�شط من دون اأن ينجح يف انتزاع تنازلت 

من الفل�شطينيني والإ�شرائيليني ل�شتئناف احلوار بينهما.
وياأتي الإعالن عن مغادرة هيل ملن�شبه كمبعوث خا�س لل�شرق الأو�شط يف 
نف�س اليوم الذي غادر فيه وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي وا�شنطن 

�شالم يعترب ال�شلطة التنفيذية ل تتحمل الفراغ 

•• القد�س-غزة-وكاالت:

ال������ن������اط������ق ب�����ا������ش�����م احل�����ك�����وم�����ة 
ب�شي�شو،  اإي����ه����اب  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة، 
�شيعقد  اج��ت��م��اع��ا  اإن   ، ل��ل��ع��رب��ي��ة 
الفل�شطيني حممود  الرئي�س  بني 
عبا�س ورئي�س وزرائه رامي احلمد 
مو�شوع  ح�������ش���م  اأج�������ل  م����ن  اهلل 
ال���ش��ت��ق��ال��ة ال��ت��ي ق��دم��ه��ا الأخ���ري 
الأنباء  ب�شي�شو  ونفى  يومني  قبل 
ال��ت��ي حت��دث��ت ع���ن ع����دول رئي�س 
احل��ك��وم��ة، رام��ي احلمد اهلل، عن 

ا�شتقالته.
وقال املتحدث اأن اجلهود ما زالت 
م�شتمرة من الرئي�س الفل�شطيني، 
ا�شتقالة  لحتواء  عبا�س،  حممود 

احلمد اهلل.
اأن احلمد  ���ش��اب��ق��ة،  اأن��ب��اء  وذك����رت 
اهلل قرر العدول عن ا�شتقالته اإثر 
وقال  الفل�شطيني  الرئي�س  لقائه 
اإن  هويته،  ك�شف  رف�س  م�شوؤول، 
احلمد اهلل اجتمع مع عبا�س ملدة 
رام  يف  ال��رئ��ا���ش��ة  مقر  يف  �شاعتني 
اهلل واأو�شح امل�شدر نف�شه اأن اللقاء 
امل���ذك���ور ب��ني ع��ب��ا���س واحل��م��د اهلل 
�شبقه ات�شال هاتفي اخلمي�س بني 
التوتر  تهدئة  اإىل  اأدى  الرجلني 
لفتاً   ، ال�شتقالة  عن  جنم  ال��ذي 

اأن  قبل  ال��ق��د���س،  مدينة  ل��دخ��ول 
يعرت�شهم اجلنود على حاجز بيت 

جال ومينعهم من الدخول.
بامل�شرية لفتات  امل�شاركون  وحمل 
التي  القمعية  ب���الإج���راءات  ت��ن��دد 
يف  الإ�شرائيلي  اجلي�س  ميار�شها 
الدويل  املجتمع  وت��دع��وا  حقهم، 

للقوف اأمام م�شوؤولياته.

�شلمية  م�����ش��رية  ال�����ش��ب��ت،  ام�������س 
ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة ك���ان���ت م��ت��وج��ة نحو 
باإيقافها  وذل����ك  ال��ق��د���س  م��دي��ن��ة 

اأمام حاجز الأنفاق يف بيت جال.
وقال م�شدر حملي فل�شطيني، اإن 
امل�شرية اإنطلقت من بلدة اخل�شر 
ا�شم )فلنطرق  املربات، حتت  عرب 
ال����ق����د�����س(، يف حم���اول���ة  اأب����������واب 

التنفيذية  اللجنة  ع�شو  اأن  اإىل 
الفل�شطينية  ال��ت��ح��ري��ر  مل��ن��ظ��م��ة 

غ�شان ال�شكعة جنح يف الو�شاطة .
ا�شتقالته،  اهلل  احل����م����د  وق�������دم 
اخلمي�س، اإىل عبا�س بعد اأ�شبوعني 
ب�شبب  اليمني  حكومته  اأداء  م��ن 

خالفات مع نائبيه.
اىل ذلك، منع اجلي�س الإ�شرائيلي، 

م��ن ن��اح��ي��ة اخ����رى، اع��ل��ن��ت وزارة 
ال��داخ��ل��ي��ة يف ح��ك��وم��ة ح��م��ا���س يف 
ب���ي���ان ���ش��ب��اح ام�������س ت��ن��ف��ي��ذ حكم 
املتهمني يف  الع��دام يف اثنني من 

التعاون مع ا�شرائيل.
ا�شتنادا  بيانها  يف  ال���وزارة  وق��ال��ت 
ل�����ش��ري��ع��ت��ن��ا ودي��ن��ن��ا احل��ن��ي��ف وما 
الفل�شطيني،  القانون  عليه  ن�س 
واملواطن  ال��وط��ن  واح��ق��اق��ا حل��ق 
وحفاظا على الم��ن املجتمعي مت 
تنفيذ حكم الإعدام بحق املتخابر 
مع الحتالل ع.غ البالغ 49 عاما 

و املتخابر ح.خ البالغ 43 عاما .
املحكمة  ان  ال����ب����ي����ان  واو�������ش������ح 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة يف غ����زة ح��ك��م��ت على 
املتخابرين الثنني بالعدام �شنقا 
حتى املوت بعد ان وجهت املحكمة 
لهم تهما ترتاوح بني التخابر مع 
والتدخل  م��ع��ادي��ة  اج��ن��ب��ي��ة  ج��ه��ة 
يف ال��ق��ت��ل وال��ت��ج�����ش�����س م��ن��ذ ع�شر 
���ش��ن��وات وح�����ش��ر ت��ن��ف��ي��ذ الع����دام 
ال�����ش��خ�����ش��ي��ات وممثلني  ع���دد م��ن 
للبيان  وفقا  اهلية  منظمات  ع��ن 
وكانت حكومة حما�س نفذت حكم 
يف  ا�شخا�س  ثالثة  بحق  الع���دام 
ال��ع��ام املا�شي  ن��ي�����ش��ان-اب��ري��ل م��ن 
ال��ت��خ��اب��ر مع  ادي����ن����وا ب  ان  ب��ع��د 

ا�شرائيل.

الرئي�شة الربازيلية 
تدعو مليثاق وطني

•• برازيليا-ا ف ب:

ال��ربازي��ل��ي��ة ديلما  ال��رئ��ي�����ش��ة  دع���ت 
م��ي��ث��اق وطني  اإق�����رار  رو���ش��ي��ف اىل 
العامة، م�شددة  لتح�شني اخلدمات 
يف الوقت نف�شه على وجوب مكافحة 
الف�شاد، وذلك يف خطاب اىل المة 
القته عرب الذاعة والتلفزيون غداة 
�شارك  تاريخية  احتجاج  تظاهرات 
�شائر  يف  مواطن  مليون   1،2 فيها 
انحاء البالد. وقالت رو�شيف �شوف 
ال�شلطات  باقي  روؤ�شاء  اىل  احت��دث 
ادعو  و�شوف  جهودنا،  ن�شافر  لكي 
حكام وروؤ�شاء بلديات املدن الكربى 
ل��الت��ف��اق ع��ل��ى م��ي��ث��اق ك��ب��ري ب�شاأن 
م�شرية  العامة،  اخل��دم��ات  حت�شني 
النقل  خ���دم���ة  اىل  ب���اخل�������ش���و����س 
عادلة  وا�شعار  جيدة  بنوعية  العام 
، وال�شحة والتعليم، وا�شافت علينا 
ان نفعل اكرث بكثري ملكافحة الف�شاد 
ال��وق��ت نف�شه  وح����ذرت رو���ش��ي��ف يف 
من انها لن ت�شمح لقلية بان تلطخ 
ح��رك��ة دمي��وق��راط��ي��ة و���ش��ل��م��ي��ة يف 
ا�شارة اىل اعمال النهب والتخريب 
هام�س  ع��ل��ى  اخلمي�س  ج���رت  ال��ت��ي 
التظاهرات ال�شخمة. واتى خطاب 
الرئي�شة قبل �شاعات من تظاهرات 
مدينة   35 يف  م��ت��وق��ع��ة  ح���ا����ش���دة 
امل�������ش���ارك���ة فيها  ول���ك���ن  ب���رازي���ل���ي���ة 
التي �شهدتها  اقل من تلك  �شتكون 
اأعمال  وتخللتها  اخلمي�س  ال��ب��الد 

عنف، كما افادت �شحيفة حملية.

اأوبـــاما يعلن اإبقــــاء
 700 جندي اأمريكي بالأردن 

•• وا�سنطن-وكاالت:

الأردن نحو  اأب��ق��ت يف  ب���الده  اإن  اأوب��ام��ا  ب���اراك  الأم��ريك��ي  الرئي�س  ق��ال 
�شبعمائة من جنودها الذين �شاركوا يف مناورات ع�شكرية كبرية اأجرتها 
على اأرا�شيه وانتهت يوم اخلمي�س املا�شي، واإنهم �شيبقون هناك اإىل اأن 
يتح�شن الو�شع الأمني الذي يتطلب وجودهم وجاء هذا الإعالن بعد اأن 
قررت وا�شنطن �شابقا ترك �شواريخ باتريوت وطائرات حربية يف الأردن 
النواب  رئي�س جمل�س  اإىل  ر�شالة وجهها  اأوباما يف  واأ�شاف  بطلب منه. 
الأمريكي جون بيرن، اأن هذه الكتيبة التي �شاركت يف املناورات وبقيت يف 
الأردن ت�شم اأنظمة �شواريخ باتريوت وطائرات مقاتلة ومعدات مرتبطة 

بها، واأنظمة واأفراد قيادة وحتكم وات�شالت . 
طلب  اأمريكي  ع�شكري  م�شوؤول  عن  الفرن�شية  ال�شحافة  وكالة  ونقلت 
عدم ذكر ا�شمه اأن العدد الإجمايل )للجنود الأمريكيني يف الأردن( بلغ 
نحو األف جندي ، مقابل 250 جنديا كانوا موجودين يف هذا البلد منذ 
اأ�شهر، م�شيفا اأن نحو �شبعمائة جندي �شاركوا يف مناورات الأ�شد املتاأهب 

التي انتهت هذا الأ�شبوع بقوا يف اململكة. 
واأك���د امل�����ش��وؤول اأن ه��ن��اك وح���دة ع�شكرية اأم��ريك��ي��ة اأخ���رى م��وج��ودة يف 
وكان  التفا�شيل.  من  مزيد  اإع��ط��اء  دون  من  تدريبات،  لإج���راء  اململكة 
طلبت  حكومته  اأن  اأك��د  قد  الزبن  م�شعل  الفريق  الأردين  اجلي�س  قائد 
بقاء قوات اأمريكية اأر�شية وجوية مع معداتها على اأرا�شيها بعد انتهاء 
واأمن  اإليها لأن م�شلحة  الأردن بحاجة  دام  �شتبقى ما  واأنها   ، املناورات 

وا�شتقرار الأردن فوق كل اعتبار .

�شفن �شينية تتوغل قرب جزر �شنكاكو 
•• طوكيو-ا ف ب:

اعلن خفر ال�شواحل الياباين ان ثالث �شفن حكومية �شينية دخلت ام�س املياه 
القليمية جلزر متنازع عليها مع اليابان يف بحر ال�شني ال�شرقي. وقال امل�شدر 
نف�شه ان �شفن املراقبة البحرية هذه دخلت حواىل ال�شاعة 9،30 )00،30 تغ( 
يف املنطقة التي يبلغ عر�شها 22 كلم واملحيطة بارخبيل �شنكاكو الذي تطالب 
هذه  م��رات  ع��دة  دخلت  �شينية  حكومية  �شفن  وكانت  دي��اي��و.  وت�شميه  بكني  به 
ال�شيني  ال�شفري  ا�شتدعاء  اىل  طوكيو  دفع  ما  ني�شان-ابريل  نهاية  يف  املنطقة 
رئي�س  �شنكاكو، حذر  ال�شفن اىل جزر  دخ��ول هذه  اثر  لديها لالحتجاج. وعلى 
بكني  قبل  من  حماولة  اي  �شت�شد  ب��الده  ان  من  ابيه  �شينزو  الياباين  ال���وزراء 
للقيام بانزال يف هذه اجلزر. ومع قرار اليابان تاأميم اجلزر الثالث يف الرخبيل 
املتنازع عليه منت�شف ايلول-�شبتمرب املا�شي تفاقمت حدة التوتر بني البلدين 
اجلارين. ومنذ ا�شهر باتت ال�شني تر�شل ب�شورة �شبه منتظمة �شفنا اىل املنطقة، 
ايلول- يف  اليابان  قامت  ان  بعد  وذل��ك  اي�شا  طائرات  تر�شل  ا�شبحت  وموؤخرا 

�شبتمرب بتاأميم ثالث من اجلزر اخلم�س التي يتاألف منها هذا الرخبيل غري 
املاأهول بعدما ا�شرتتها طوكيو من مالكها الياباين.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 3651
با�ش��م: �س. ريكيت بنكيزر ارابيا )م م ح (  

وعنوانه: �س.ب. 61344 املنطقة احلرة - جبل علي - دبي - المارات العربية املتحدة   
وامل�شجلة حتت رقم : )2268(  بتاريخ:   1995/09/04م

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/11/28م  حتى تاريخ 2023/11/28م 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 362
با�ش��م: �س. توكاي كوربوري�شن   

وعنوانه:  1-48-3 �شا�شازوكا �شيبويا – كو، طوكيو، اليابان.    
وامل�شجلة حتت رقم : )99(  بتاريخ:  1994/03/23     

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/05/27  وحتى تاريخ :   2023/05/27 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 3646
با�ش��م: �س. ريكيت بنكيزر ارابيا )م م ح (  

وعنوانه: �س.ب. 61344 املنطقة احلرة - جبل علي - دبي - المارات العربية املتحدة   
وامل�شجلة حتت رقم : )2739(  بتاريخ:   1995/10/31م

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/11/28م  حتى تاريخ 2023/11/28م 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 3565
با�ش��م: �س. ريكيت بنكيزر ارابيا )م م ح (  

وعنوانه: �س.ب. 61344 املنطقة احلرة - جبل علي - دبي - المارات العربية املتحدة   
وامل�شجلة حتت رقم : )1962(  بتاريخ:   1995/07/05م

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/11/23م  حتى تاريخ 2023/11/23م 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 2211
با�ش��م: �س. فيكتورينوك�س ايه جي

وعنوانه: �شونزن�شرتا�شي 91 �شي ات�س - 6438 - اأباخ، �شوي�شرا
وامل�شجلة حتت رقم : )673(  بتاريخ: 1994/12/26م   

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :2013/09/25م   وحتى تاريخ :   2023/09/25م 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 3692
با�ش��م: �س. ريكيت بنكيزر ارابيا )م م ح (  

وعنوانه: �س.ب. 61344 املنطقة احلرة - جبل علي - دبي - المارات العربية املتحدة   
وامل�شجلة حتت رقم : )1967(  بتاريخ:   1995/07/06م

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/11/30م  حتى تاريخ 2023/11/30م 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 363
با�ش��م:  �س. �شيكو �شي�شاكو�شو ليمتد

وعنوانه:  ت�شوم مي�شاكي �شومينو كو، اليابان  
وامل�شجلة حتت رقم : )       83      (  بتاريخ:     1994/06/04م   

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/05/27م  وحتى تاريخ :   2023/05/27م 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 3647
با�ش��م: �س. ريكيت بنكيزر ارابيا )م م ح (  

وعنوانه: �س.ب. 61344 املنطقة احلرة - جبل علي - دبي - المارات العربية املتحدة   
وامل�شجلة حتت رقم : )2270(  بتاريخ:   1995/09/04م

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/11/28م  حتى تاريخ 2023/11/28م 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 3570
با�ش��م: �س. ريكيت بنكيزر ارابيا )م م ح (  

وعنوانه: �س.ب. 61344 املنطقة احلرة - جبل علي - دبي - المارات العربية املتحدة   
وامل�شجلة حتت رقم : )2740(  بتاريخ:   1995/10/31م

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :2013/11/23م  حتى تاريخ 2023/11/23م 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 2212
با�ش��م: �س. فيكتورينوك�س ايه جي

وعنوانه: �شونزن�شرتا�شي 91 �شي ات�س - 6438 - اأباخ، �شوي�شرا
وامل�شجلة حتت رقم : )686(  بتاريخ: 1994/12/26م   

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/09/25م   وحتى تاريخ :   2023/09/25م 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 3765
با�ش��م: �س. ريكيت اند كوملان )اوفر�شي�س( ليمتد

وعنوانه: دان�شوم لني، هول، ات�س يو 8 7 دي ا�س، اجنلرتا
وامل�شجلة حتت رقم : )7209(  بتاريخ:   1996/12/10م    

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/12/06م حتى تاريخ 2023/12/06م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 3644
با�ش��م: �س. ريكيت بنكيزر ارابيا )م م ح (  

وعنوانه: �س.ب. 61344 املنطقة احلرة - جبل علي - دبي - المارات العربية املتحدة   
وامل�شجلة حتت رقم : )1963(  بتاريخ:   1995/07/05م

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/11/28م  حتى تاريخ 2023/11/28م 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 3649
با�ش��م: �س. ريكيت بنكيزر ارابيا )م م ح (  

وعنوانه: �س.ب. 61344 املنطقة احلرة - جبل علي - دبي - المارات العربية املتحدة   
وامل�شجلة حتت رقم : )1959(  بتاريخ:   1995/07/05م

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/11/28م  حتى تاريخ 2023/11/28م 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 3571
با�ش��م: �س. ريكيت بنكيزر ارابيا )م م ح (  

وعنوانه: �س.ب. 61344 املنطقة احلرة - جبل علي - دبي - المارات العربية املتحدة   
وامل�شجلة حتت رقم : )1965(  بتاريخ:   1995/07/06م

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/11/23م  حتى تاريخ 2023/11/23م 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 2565
با�ش��م :  �س. �شت�شوارزكوف اند هنكل كيه. كيه.

وعنوانه:2-2-8 هيجا�شي- �شيناجاوا، �شيناجاوا 
 كو، او�شاكا – �شي، او�شاكا – فو، اليابان.

وامل�شجلة حتت رقم :  ) 3195 (   بتاريخ : 1997/01/02
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 

يف :2013/10/09  وحتى تاريخ :2023/10/09
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 3767
با�ش��م: �س. ريكيت اند كوملان )اوفر�شي�س( ليمتد

وعنوانه: دان�شوم لني، هول، ات�س يو 8 7 دي ا�س، اجنلرتا
وامل�شجلة حتت رقم : )1987(  بتاريخ:   1995/07/12م    

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/12/06م حتى تاريخ 2023/12/06م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 3645
با�ش��م: �س. ريكيت بنكيزر ارابيا )م م ح (  

وعنوانه: �س.ب. 61344 املنطقة احلرة - جبل علي - دبي - المارات العربية املتحدة   
وامل�شجلة حتت رقم : )1969(  بتاريخ:   1995/07/06م

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/11/28م  حتى تاريخ 2023/11/28م 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 3650
با�ش��م: �س. ريكيت بنكيزر ارابيا )م م ح (  

وعنوانه: �س.ب. 61344 املنطقة احلرة - جبل علي - دبي - المارات العربية املتحدة   
وامل�شجلة حتت رقم : )2142(  بتاريخ:   1995/08/12م

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/11/28م  حتى تاريخ 2023/11/28م 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 361
با�ش��م: �س. توكاي كوربوري�شن   

وعنوانه:  1-48-3 �شا�شازوكا �شيبويا – كو، طوكيو، اليابان.    
وامل�شجلة حتت رقم : )98(  بتاريخ:  1994/03/23     

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :2013/05/27  وحتى تاريخ :   2023/05/27 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 3564
با�ش��م: �س. ريكيت بنكيزر ارابيا )م م ح (  

وعنوانه: �س.ب. 61344 املنطقة احلرة - جبل علي - دبي - المارات العربية املتحدة   
وامل�شجلة حتت رقم : )2269(  بتاريخ:   1995/09/04م

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :2013/11/23م  حتى تاريخ 2023/11/23م 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825
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حالة مانديال خطرية لكنها م�شتقرة احلكم على برلو�شكوين يف ف�شيحة روبيغيت غدًا 
•• جوهان�سبريغ-وكاالت:

قالت حكومة جنوب اأفريقيا ام�س اإن حالة الرئي�س الأ�شبق 
واأو�شح  م�شتقرة  لكنها  خطرية  ت��زال  ل  مانديال  نيل�شون 
اأحد  اإىل  نقل مانديال )94 عاما(  اأن��ه منذ  بيان احلكومة 
م�شت�شفيات بريتوريا قبل اأ�شبوعني مل يطراأ تغري ُيذكر على 

�شحة بطل مكافحة �شيا�شة الف�شل العن�شري. 
مانديال  نقلت  التي  الإ���ش��ع��اف  �شيارة  اأن  الرئا�شة  واأع��ل��ن��ت 
اأ�شابها عطب،  اإىل امل�شت�شفى يف الثامن من ال�شهر اجلاري 
لكنها اأكدت اأن كل الحتياطات اأخذت ل�شمان ظروف �شحية 

مالئمة للزعيم ال�شابق.
����ش���ي���ارة ال����ش���ع���اف ن��ق��ل��ت م���ان���دي���ال م����ن منزله   وك����ان����ت 

بجوهان�شربغ اإىل م�شت�شفى بريتوريا.

•• روما-ا ف ب:

يتبلغ رئي�س احلكومة اليطالية ال�شابق �شيلفيو برلو�شكوين، 
ال�شهري مبغامراته الن�شائية، غدا الثنني احلكم يف روبيغيت 
التي ت�شكل اول حماكمة يف ق�شية جن�شية �شده بعد عدد كبري 
من املحاكمات بتهم التزوير ال�شريبي وجرائم مالية اخرى. 
وتتمحور هذه املحاكمة التي بداأت يف ربيع 2011، حول �شهرات 
الفاخرة  برلو�شكوين  �شيلفيو  فيال  2010 يف  اقيمت مطلع 
�شاركت  ماجنة  �شهرات  وه��ي  ميالنو.  ب�شواحي  ارك���وري  يف 
املحروقي  ك��رمي��ة  املغربية  ال�شابة  اخ��ري��ات  ن�شاء  ب��ني  فيها 
امللقبة روبي �شارقة القلوب التي كانت قا�شرا يف تلك الفرتة. 

 63( بوكا�شيني  انتقدت  �شاعات،  خم�س  م��ن  اك��رث  ا�شتمرت 
و�شالبتها،  �شعرها  لون  ب�شبب  احلمراء  بايلدا  امللقبة  عاما( 
منظومة من اجل تلبية الرغبات ال�شخ�شية للمتهم �شيلفيو 
برلو�شكوين . من جهته، طلب الدفاع عن برلو�شكوين تربئته 
بكل ب�شاطة وكان حماميه نيكولو غيديني اكد �شرورة تربئة 
�شيلفيو برلو�شكوين لنه مل يرتكب اي جنحة ، منتقدا الحكام 

امل�شبقة للق�شاة والنيابة العامة �شد موكله الذائع ال�شيت.
�شعور  ل��دي  لربلو�شكوين  التاريخي  املحامي  غيديني  وق��ال 
النيابة  باأن  باأين اثري الزع��اج ب�شفتي حماميا. ولدي �شعور 
ل تثري ازعاجا مماثال ، وانتقد التقارب الثقايف بني الق�شاة 

والنيابة.

ويالحق برلو�شكوين الذي يبلغ ال�شاد�شة وال�شبعني من العمر 
املدعية  قا�شر. وطلبت  وا�شتغالل  ال�شلطة  بتهمة جتاوز حد 
ايلدا بوكا�شيني انزال عقوبة ا�شا�شية )بال�شجن( مدتها خم�س 
كان  ال��ذي  برلو�شكوين  ا�شتخدم  الوىل  التهمة  ع��ن  �شنوات 
اآنذاك رئي�شا للوزراء من�شبه لالفراج عن ال�شابة روبي التي 
كانت موقوفة يف ميالنو بتهمة الختال�س وا�شيفت اليها �شنة 
 ، لقاء خدماتها  ال�شابة  التي منحها اىل هذه  املبالغ  زاد  لنه 
وارفقت  جنحة.  الت�شرف  ه��ذا  ايطاليا  يف  ال��ق��ان��ون  ويعترب 
بوكا�شيني مرافعتها بطلب قا�س ملنع الرئي�س ال�شابق ملجل�س 
الوزراء وع�شو جمل�س ال�شيوخ منذ انتخابات �شباط-فرباير 
من ت�شلم م�شوؤوليات عامة مدى احلياة . ويف مرافعتها التي 

•• الفجر - تون�س - خا�س:

ح���ال���ة م����ن ال���ف���و����ش���ى ج������ّدت منذ 
جتاري  مركب  اأم���ام  اجلمعة  �شباح 
وحتديدا  ال��ت��ون�����ش��ي��ة  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف 
للتنمية  ي�����ش��ر  ���ش��رك��ة  م���ق���ّر  اأم������ام 
ن�شاء  م����ن  امل����ئ����ات  ح���ي���ث جت��م��ه��ر   ،
ورج����ال و���ش��ب��اب و���ش��ي��وخ، وق���د دخل 
هي�شتريية  ح��ال��ة  يف  منهم  البع�س 
اأن  بعد  واللطم،  والنواح  البكاء  من 
ال�شركة  ب��اإغ��الق  اأحالمهم  تبخرت 
وه��������روب ���ش��اح��ب��ه��ا امل����دع����و ع����ادل 
ال�شركات  ه����ذه  وم���ث���ل  ال�����دري�����دي، 
املواطنني  ل��دى  ودائ���ع  بجمع  ت��ق��وم 
مرتفعة  مب�����ردودّي�����ة  وع����ده����م  م����ع 
خيالية..  ح���دود  اإىل  اأح��ي��ان��ا  ت�شل 
املت�شررون عرّبوا عن حريتهم بعد 
الدينارات  من  للماليني  خ�شارتهم 
جميع  خ�شر  من  ففيهم  التون�شية، 
نف�شه  وج��د  م��ن  وفيهم  م��دخ��رات��ه، 
ت��ب��ّخ��ر ح��ل��م زواج���ه.  اأو  دون م����اأوى 
تناقلتها  التي  وعديدة هي احل��الت 
املرئية  التون�شية،  الإع����الم  و���ش��ائ��ل 
لأ�شخا�س  وامل��ك��ت��وب��ة،  وامل�����ش��م��وع��ة 
و�شهل،  �شريع  ب��رثاء  احللم  اأغواهم 
وتقدر  كارثة  على  ا�شتفاقوا  لكنهم 
تعاملوا  ال��ذي��ن  ع��دد  امل�شادر  بع�س 
ال�شركات بع�شرات الآلف)  مع هذه 
بني 60 و90 األف( واأّن املبالغ التي 
من  مليار   70 عتبة  املتحّيل  لهفها 

املليمات التون�شية.
ال�شركة  م��ق��ر  اأم����ام  جتّمعهم  وب��ع��د 

القانون املعمول به يف هذا ال�شاأن.
اأنه  املالية  املخاطر  وق��ال اخلبري يف 
كان متوقعا اأن تتحّيل هذه ال�شركات 
باعتبار  امل��واط��ن��ني  ع��ل��ى  امل�����ش��رف��ي��ة 
الدائمة  ال�شيولة  على  تعتمد  اأن��ه��ا 
الأ�شخا�س حيث ينتفع  املقدمة من 
اجلزء الأول من امل�شرتكني بالأرباح 
للجزء  بالن�شبة  وك��ذل��ك  امل��ط��ل��وب��ة 
الثاين يف حني اأن اجلزء الثالث من 
معر�شون  ه��م  ف���ه���وؤلء  امل�����ش��رتك��ني 
الذي  الأخ��ري  للّتحّيل لأنهم اجل��زء 

�شينتفع باأموالهم باعث ال�شركة .
واع����ت����رب م������راد احل����ط����اب ان�����ه من 
امل�شتحيل على الذين اأودعوا اأموالهم 
ا�شرتجاعها  ال�����ش��رك��ة  ه����ذه  ل����دى 
لغياب احلجة القانونية والتي تقوم 
الدائنني  مع  العقود  على  بالأ�شا�س 
باطل  على  بني  م��ا  ان��ه  اإىل  م�شريا 

فهو باطل.
املالية  امل��خ��اط��ر  يف  اخل��ب��ري  ودع����ا   
ال�شلطات املعنية اإىل ت�شديد املراقبة 
اإىل  والنتباه  املالية  املنظومة  على 
م�شلحة ال�شعب م�شددا على �شرورة 
للمعايري  امل���ن���ظ���وم���ة  ت��خ�����ش��ع  اأن 
الدولية املتعارف عليها. يف حني اأكد 
اخل��ب��ري الق��ت�����ش��ادي م��ع��ّز اجلودي، 
لي�شت  ه�����ذه،  ال��ت��ح��ّي��ل  ع��م��ل��ّي��ة  اأّن 
عمليات  هناك  اأن  باعتبار  الوحيدة 
حتيل اأخرى كربى مل يتم التفطن 
ت�شملها  ،وهى عمليات مل  اإليها بعد 

التحريات وفق تعبريه.
واأ�شاف اجلودي املتحايلون عادة ما 
التي  النتقالية  ال��ف��رتات  يختارون 
وحمل   ، ال��دول��ة  هياكل  فيها  تغيب 
اإىل  امل�شوؤولية  القت�شادي  اخلبري 
ال����ذي بحث  اأوىل  ب��درج��ة  امل���واط���ن 
التثبت  دون  ال�����ش��ري��ع  ال���رب���ح  ع���ن 

وال�شتق�شاء.
ثانية  درج��ة  امل�شوؤولية يف  كما حّمل 
هياكل  ب��ي��ده��ا  ال���ت���ي  ال����دول����ة  اإىل 
الرقابة والتي يحّق لها مراقبة مثل 
ه���ذه ال�����ش��رك��ات ع��ل��ى غ���رار ال����وزارة 
والبنك  امل��ع��ن��ي��ة  وال������وزارات  الأوىل 
ال���ذي مهمته م��راق��ب��ة كل  امل��رك��زي 

ن�شاط مايل وبنكي يف تون�س.

املت�شّررون  توّجه  العا�شمة،  و�شط 
الذي  التون�شي  امل��رك��زي  البنك  اإىل 
ح��ّم��ل��وه م�����ش��وؤول��ي��ة اأم���وال���ه���م التي 
خ���������ش����روه����ا. ول�����وح�����ظ ح����ال����ة من 
ال��ف��و���ش��ى ال��ع��ارم��ة واج��ه��ه��ا الأم���ن 

اأمام مقر البنك املركزي بالأ�شا�س.
اإغ��م��اء يف �شفوف  و���ش��ّج��ل��ت ح���الت 
ل�شحب  اأت��������وا  ال����ذي����ن  امل����واط����ن����ني 
مو�شدة  الأب���واب  ف��وج��دوا  اأموالهم 
بعادل  ات�شلوا  اأن��ه��م  اأك���دوا  وال��ذي��ن 
خارج  ك���ان  ه��ات��ف��ه  اأّن  اإل  ال���دري���دي 
اخل���دم���ة. وع���ج���ز امل���ت�������ش���ررون عن 
بعد  ال��دري��دي  ع��ادل  احل�شول على 
غ��ادر خل�شة  يكون  ق��د  اأن��ه  �شماعهم 
اإىل ح��ائ��ط��ه على  ف��ل��ج��وؤوا  ت��ون�����س، 
باأموالهم  ل��ل��م��ط��ال��ب��ة  ال��ف��ي�����ش��ب��وك 
وحت���ّري احلقيقة ح��ول ه��روب��ه من 
ع���دم���ه، ف��ي��م��ا اق��ت��ح��م اآخ������رون بيت 
والدته باأحد اأحياء العا�شمة تون�س 
ث���م قاموا  اأث����اث����ه  وا����ش���ت���ول���وا ع��ل��ى 
معلومات  ن�����ش��رت  وق����د  ب��ح��رق��ه��ا. 
تفيد بعثور املواطنني الذين داهموا 
املنزل على مبلغ مايل من العمالت 

النقدية املزيفة.
املفاجئ  هروبه  مراقبون  وي�شتغرب 
�شراح  ح���ال���ة  ُي���ع���ّد يف  اأن�����ه  ح���ني  يف 

�شرطي وممنوع من ال�شفر. 
�شبق  ال�����ش��رك��ة  ���ش��اح��ب  اأّن  وي���ذك���ر 
تون�شية  ل�شحيفة  ح��وار  اأك��د، يف  اأن 
ومل  �شليمة  و�شعيته  اأن  الكرتونية، 
ي��ق��م ب��الح��ت��ي��ال و���ش��رك��ت��ه مرخ�س 
تندثر  املواطنني مل  اأم��وال  واأن  لها 

املركزي  ال��ب��ن��ك  ف��ي��ه  ق����ام  وق����ت  يف 
ق�شائية  دع�����وى  ب���رف���ع  ال��ت��ون�����ش��ي 
ال��ذي تقوم  ب�شبب ن�شاط الإق��را���س 
غ����ري قانوين  ب�����ش��ك��ل  ب����ه ج��م��ع��ي��ت��ه 
وهو ما عّر�س هذا الأخ��ري ملالحقة 
�شراح حتى  وُت��رك يف حالة  ق�شائية 
ملئات  املالية  الو�شعية  بت�شوية  يقوم 

من املواطنني.
ويتوّقع مراقبون حتّركا �شعبّيا اآخر 
للتنمية   ي�شر  مكاتب   خمتلف  اأم��ام 

يف حمافظتي نابل و�شو�شة. 
املت�شررين  ب��ني  م��ن  اأن  وي��الح��ظ 
اأعوان من قطاع الأمن حيث تعر�س 
لعملية  اأم�����ن  رج����ل  اآلف   7 ن��ح��و 
كما  اإخبارية  تقارير  وف��ق  الحتيال 
اأقبلوا على هذا  ال��ذي��ن  ب��ني  م��ن  اأن 
وحمامني  ق�شاة  امل�شبوه  التمويل 
مبوؤ�ش�شات  وم���وظ���ف���ني  واأط�����ب�����اء 
ح��ك��وم��ي��ة..! وك���ان م�����ش��وؤول وخبري 
م�����ش��ريف، امل��ن�����ش��ف ال�����ش��الم��ي حّمل 
م�شوؤولية  التون�شي  املركزي  البنك 
انت�شار ما يعرف ب�شركات ال�شتثمار 
امل�����ش��ب��وه��ة يف ت��ون�����س ب��ع��د ال���ث���ورة، 
�شيناريوهات  ح�����ش��ول  م��ن  حم����ّذرا 
دامية على غ��رار ما ح��دث يف بع�س 

املايل  بالنظام  يعرف  فيما  مندرجة 
للعلوم  وفقا  ه��و،  وال��ذي   ، البونزي 
الحتيال  ط��رق  من  طريقة  املالية، 
تتمثل يف ظاهرها يف توظيف ودائع 
لال�شتثمار قد يقع وقد ل يقع على 
جمعها  يتم  التي  املرابيح  ت��ت��وّزع  اأن 
امل�شاهمني  ع��ل��ى  امل��ن��خ��رط��ني  م���ن 
ليكونوا  ال��ع��م��ل��ي��ة  ه���ذه  يف  الأوائ������ل 
ا�شتقطاب  ملزيد  ق��وي  اإ���ش��ه��ار  عامل 
اآخرين جدد وهكذا دواليك ، م�شريا 
ع��م��ل��ّي��ا وح�����ش��اب��ّي��ا ل ميكن  اأن����ه  اإىل 

لهذه امل�شالة اأن ت�شتمر.
اإن   : ال�������ش���الم���ي  امل��ن�����ش��ف  وي����ق����ول 
اإىل  �شن�شل  الو�شعية  هذه  ا�شتمرت 
ذلك  يف  م�شتح�شرا  حقيقية،  كارثة 
ما وقع �شنة 1996 يف األبانيا وكّلف 
من  واأك��رث  املوتى  من  األفني  البالد 
�شقوط نظام  و  األ��ف جريح  ع�شرين 
اأي�شا  ح��دث  م��ا  ع��ن  ف�شال  باأكمله، 
يف كولومبيا واجلماييك وكل بلدان 

الكراييبي وموؤخرا يف رو�شيا .

البلدان التي عا�شت نف�س التجربة .
املركزي  البنك  اإن  ال�شالمي  وق���ال 
ال��ت��ون�����ش��ي ك����ان ي��ع��ل��م ب���وج���ود هذه 
موؤكدا  ك��ام��ل��ة،  �شنة  منذ  ال�شركات 
ملحافظ  ي�����خ�����ّول  ع  ال����ق����ان����ون  اأن 
و�شماع  ال��ت��ح��ق��ي��ق  امل���رك���زي  ال��ب��ن��ك 
ال�����ش��خ�����س ال�����ذي ي���ق���وم مب��ث��ل هذا 
اأمامه  املجال  يتيح  وكذلك  الن�شاط 
لأن ي��ق��رتح ع��ل��ى وزي����ر امل��ال��ي��ة حّل 
البنك  اأن  واأ���ش��اف  ال�شركات.   ه��ذه 
الأول عن مثل  امل�شوؤول  املركزي هو 
الأ�����ش����رار لن  ال�����ش��رك��ات لأن  ه����ذه 
تلحق املواطنني لوحدهم بل �شتم�س 
�شركات  ك��ك��ل لن  امل�����ش��ريف  ال��ق��ط��اع 
حمتكرة  �شت�شبح  ه���ذه  ال���ش��ت��ث��م��ار 
لقيمة الودائع كي حتتال يف النهاية 
املواطن وت�شرقها وحترم منها  على 
البنوك. و�شرح امل�شوؤول امل�شريف انه 
التون�شية  البنوك  فقدان  ح��ال  يف  و 
املركزي  ال��ب��ن��ك  �شي�شطر  ل��ل��ودائ��ع 
ل�شخ الأم��وال وما �شينجر عنه من 
وبالتايل  امل�����ايل  ال��ت�����ش��خ��م  ارت���ف���اع 

غالء الأ�شعار.
واأكد ال�شالمي اأن هذه ال�شركات هي 
�شركات احتيال ون�شب وهي �شركات 

اإىل  ت��ع��ر���ش��ت  م�����ش��ر  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
حالة م�شابهة عرب ما يعرف بق�شية 
م����ادوف يف  ال���ري���ان وك��ذل��ك ق�شية 

الوليات املتحدة الأمريكية.
التون�شي  املركزي  البنك  اأن  ويذكر 
ك��ان اأ���ش��در يف اف��ري��ل امل��ا���ش��ي بيانا 
����ش���ح���اف���ي���ا ح������ذر ف���ي���ه امل���واط���ن���ني 
يف ت���ون�������س م����ن اأع����م����ال حت���ّي���ل قد 
�شركات  تقرتفها  اإل��ي��ه��ا  يتعر�شون 
ت��زع��م اأن���ه���ا م��ال��ي��ة وت���ت���وىل توفري 

قرو�س مي�شرة للمواطنني.
املواطنني  امل��رك��زي  البنك  ح��ذر  كما 
من مغّبة اإيداع اأموالهم لدى �شركات 
ل حترتم القانون وت�شر بالقت�شاد 
موثوق  م�شدر  اأك���د  وق��د  التون�شي 
من البنك املركزي، اأم�س الأول، انه 
قد متت دعوة املت�شررين ون�شحهم 
بالتوجه اإىل وزارة العدل ق�شد رفع 
اإىل  م�شريا  باملتحّيل  عدلية  ق�شية 
ال�شتجابة  لعدم  يتاأ�شف  البنك  اأن 

ملطالبهم با�شرتجاع اأموالهم.

تزايد  تون�س  يف  مراقبون  ويالحظ 
تداول الأموال يف تون�س بطرق غري 
بنكية،  غ��ري  م�شالك  وع��رب  منظمة 
اأم���وال اإىل  اإىل زي��ادة دخ��ول  اإ�شافة 
ت��ون�����س م��ن م�����ش��ادر وم�����ش��ال��ك غري 
نائب  اأع���ل���ن  ذل�����ك،  اإىل   . م��ع��ل��وم��ة 
وكيل اجلمهورية بالقطب الق�شائي 
العامرى  ال�شادق  التون�شي  وامل��ايل 
التون�شية  الأنباء  لوكالة  يف ت�شريح 
اتخذ  التحقيق  قا�شى  اأن  الر�شمية 
ل�شمان  ال���الزم���ة  الإج���������راءات  ك���ل 
وظفوا  ال���ذي���ن  امل���واط���ن���ني  ح���ق���وق 

اأموالهم يف �شركة ي�شر للتنمية .
فرار  ينفي  اأو  ال��ع��ام��ري  ي��وؤك��د  ومل 
الدريدي  ع����ادل  ال�����ش��رك��ة  ���ش��اح��ب 
عن  بالتعبري  مكتفيا  تون�س  خ���ارج 
غادر  قد  املعني  يكون  لن  ا�شتبعاده 
باعتبار  ق��ان��ون��ي��ة  ب��ط��ري��ق��ة  ال���ب���الد 
ال�شفر  ق��رارا ق�شائيا مبنعه من  اأن 
اإىل اخلارج ومن التنقل خارج تون�س 
ك��ان قد �شدر يف حّقه منذ  الكربى 
ثالثة اأ�شهر ول يزال �شاري املفعول. 
املخاطر  اخل��ب��ري يف  اأك���د  م��ن جهته 
الأ�شخا�س  اأّن  احلطاب  مراد  املالية 
ال��ذي��ن اأودع���وا اأم��وال��ه��م ل��دى عادل 
ا�شرتجاع  الدريدي لن يتمكنوا من 
قانوين  عقد  غياب  ظل  يف  اأموالهم 
مع �شاحب املوؤ�ش�شة وفق ما يقت�شيه 

مادوف والّرّيان يف ن�سخة تون�سية

اآلف العائالت يف حبال تاجر الأحالم والأوهام!

ال�شعبية  اجل��ب��ه��ة  ب��ني  امل�����ش��رتك 
والحّت��اد من اأجل تون�س و�شبط 
دورّي�����ة ق����اّرة لج��ت��م��اع��ات��ه��ا. كما 
تن�شيق  ع���ل���ى  ال����ط����رف����ان  ات����ف����ق 

الظروف  اإيجاد  اأجل  املواقف من 
ال�������ش���روري���ة ل���ش��ت��ئ��ن��اف احل����وار 
الوطني وتفعيل املبادرات العملّية 
الوطنّية  امل��ل��ّف��ات  خم��ت��ل��ف  ح���ول 

ال��ع��اج��ل��ة وي���راه���ن ك��ث��ريون على 
اجلبهتني  ب����ني  ال����ت����ق����ارب  ه�����ذا 
ال�شيا�شي ورمبا  التوازن  لتحقيق 
النتخابات  بعد  التغيري  حتقيق 

•• الفجر- تون�س - خا�س:

الد�شتورية)  اجل��ب��ه��ة  اأع����رب����ت 
للتيار  ت��ن��ت��م��ي  اأح������زاب  ائ���ت���الف 
ال��د���ش��ت��وري وحزب  ال��ب��ورق��ي��ب��ي 
التجمع املنحل( عن قلقها لرتّدي 
الأو�شاع القت�شادية والجتماعية 
التي  الأخ��ط��ار  وت��زاي��د  تون�س  يف 
تهّدد الوحدة الوطنية والنتقال 

الدميقراطي.
بيان  يف  اجل���ب���ه���ة  اأّك�����������دت  ك���م���ا 
ل���ه���ا، جم������ّددا، رف�����ش��ه��ا ال���ت���ام ملا 
ال�شيا�شي،  ال��ع��زل  بقانون  يعرف 
رموزها  اأ���ش��ا���ش��ا  ي�شتهدف  ال���ذي 
ه����ذا  اأّن  م��������ربزة  وق��������واع��������ده،ا 
العدالة  القانون �شيجه�س م�شار 
مبنياّ  قانونا  باعتباره  النتقالية 
ع���ل���ى م���ن���ط���ق الإق���������ش����اء ال����ذي 
املبادئ الدنيا حلقوق  يتنافى مع 
الإن�شان واحلريات، ويت�شارب مع 
كل القوانني الوطنية واملعاهدات 

الدولية.
الأح���زاب  بكافة  اجلبهة  واأه��اب��ت 
املوؤمنة  املدين،  املجتمع  ومكّونات 
ب��ال��دمي��ق��راط��ي��ة، ال���وق���وف اأم���ام 
مت����ري����ر ه������ذا امل���������ش����روع وق���ب���ول 
القرتاع.  �شناديق  اإىل  الحتكام 
اإىل  الد�شتوريني  كافة  دع��ت  كما 
التعبئة وامل�شاركة بكثافة من اأجل 
التي  الحتجاجية  الوقفة  اإجن��اح 

القانون  ل��ه��ذا  مناه�شة  ���ش��ت��ق��ام 
الق�شائي .  

وقالت اجلبهة اأّنها ُتويل اهتماما 
القروي،  ح���ام���د  مل���ب���ادرة  خ��ا���ش��ا 
رئي�س ال��وزراء الأ�شبق يف حكومة 
العابدين  زي��ن  ال�شابق  الرئي�س 
�شمل  مّل  اإىل  ال��داع��ي��ة  ع��ل��ي،  ب��ن 
ال��د���ش��ات��رة خ��ا���ش��ة غ��ري املنتمني 
ح�����زب،  اأّي  اإىل  ح���ال���ي���ا  م���ن���ه���م 
تت�شمنه  م��ا  م��ع  توافقها  واأك���دت 
املتوا�شل  لل�شعي  ه���ام  دع���م  م��ن 
الد�شتورية  ال��ع��ائ��ل��ة  ج��م��ع  اإىل 
م��ن خ��الل خمتلف امل��ح��اولت يف 
اأمامهم  تفتح  الغر�س، حتّى  هذا 
�شبل امل�شاركة يف النهو�س بالبالد 
وموا�شلة العمل الإ�شالحي الذي 
داأب عليه احلزب احلّر الد�شتوري 
لبنات  وو������ش�����ع  ن���������ش����اأت����ه  م����ن����ذ 
باحلداثة  يوؤمن  و�شطي  جمتمع 
اأ�شا�س  على  واحل���وار  والع��ت��دال 
الدميقراطية احلقيقية واحرتام 
حقوق الإن�شان واحلريات وحفظ 

كرامة املواطن.
ب�شّدة  الد�شتورية  ونّددت اجلبهة 
والإرهاب،  العنف  ظاهرة  بتفاقم 
معها  ال���ت���ع���ام���ل  ع������دم  ن���ت���ي���ج���ة 
كل  جهود  دعمها  م��وؤك��دة  بجدية 
الت�شّدي  اإىل  الداعية  الأط���راف 
ل�����ه�����ذه ال�����ظ�����اه�����رة ع����ل����ى غ������رار 
العنف  ملناه�ش�ة  الوطني  املوؤمتر 

اأم����ام  الآلف  مب���ئ���ات  ال��ت��ظ��اه��ر 
التاأ�شي�شي  ال���وط���ن���ي  امل��ج��ل�����س 
الد�شتور  م�����ش��روع  مناق�شة  ي���وم 
رئي�س  وا���ش��ف��ا  ع��ام��ة  ج��ل�����ش��ة  يف 
ب����ن جعفر  م�����ش��ط��ف��ى  امل���ج���ل�������س 
الإرادة  ع��ل��ى  الن����ق����الب  ب����راأ�����س 
اللجان  ع��م��ل  وع���ل���ى  ال�����ش��ع��ب��ّي��ة 
ببوؤرة  التاأ�شي�شي  املجل�س  وو�شف 
ال����ش���ت���ب���داد وال���رج���ع���ّي���ة وب������وؤرة 

التاآمر على ال�شعب التون�شي .
امل��ط��ل��وب هو  اإّن  ال��ه��م��ام��ي  وق���ال 
د�شتورا  ول��ي�����س  ل��ت��ون�����س  د���ش��ت��ور 
د�شتورا  ون��ري��د  النه�شة  حل��رك��ة 
التون�شي  ال�شعب  ب�شمات  يحمل 
اإيديولوجّية  ب�����ش��م��ات  ول��ي�����س 
كل  ندعو  لذلك  النه�شة  حلركة 
القوى ال�شعبّية للتظاهر واإ�شقاط 
هذا . وتقول م�شادر من اجلبهة 
بني  ���ش��ت��م��زج  احل���م���ل���ة  ه�����ذه  اأّن 
يفهم  حتى  وامل��ي��داين  ال�شيا�شي 
وقد  الد�شتور.  ه��ذا  هنات  النا�س 
اآراء  اإىل  قيادات اجلبهة  ا�شتمعت 
الد�شتوري  ال��ق��ان��ون  يف  اخل���رباء 
النتقادات  جممل  عند  للوقوف 
املطروحة  الن�شخة  يف  القانونية 
تدور  الن��ت��ق��ادات  ه��ذه  وان  علما 
العا�شر  ال���ب���اب  ح���ول  ب��الأ���ش��ا���س 
املتعلق بالأحكام النتقالية والتي 
ي��رى اغ��ل��ب اخل���رباء اأن��ه��ا حتتاج 
اإىل مراجعة وتو�شيح لأنها تعّطل 

والإرهاب .
حملة �سد م�سروع الد�ستور

ال�شيا�شي  احل���راك  �شعيد  وعلى 
انتظار  ت��ون�����س يف  ت�����ش��ه��ده  ال���ذي 
ي�شفه  ال�����ذي  ال����ق����ادم  الأ����ش���ب���وع 
�شاخنا  ���ش��ي��ك��ون  ب���اأّن���ه  امل���راق���ب���ون 
املجل�س  اأّن  مب������ا  وح����ا�����ش����م����ا، 
قانون  يف  ���ش��ي��ن��ظ��ر  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي 
لئحة  وك��ذل��ك  ال�شيا�شي  ال��ع��زل 
امل���وؤق���ت من�شف  اإع���ف���اء ال��رئ��ي�����س 
امل���رزوق���ي م��ن م��ه��ام��ه ث��م النظر 
للم�شادقة  الد�شتور  م�شروع  يف 
ت�شتعد  الأج������واء،  ه���ذه  ع��ل��ي��ه، يف 
اجلبهة ال�شعبية) ائتالف الي�شار 
حملة  لإط��������الق  وال����ق����وم����ي����ني( 
م�شروع  �شد  وميدانية  �شيا�شية 
تكون  اأن  املنتظر  وم��ن  الد�شتور 
اأجندا هذه احلملة جاهزة ب�شكل 

نهائي الأ�شبوع القادم.
هذه احلملة �شت�شعى اإىل التعريف 
التي  والهنات  النقائ�س  مبجمل 
يحملها م�شروع الد�شتور اجلديد 
اجلبهة  مكّونات  نظر  وجهة  من 
ال�����ش��ع��ب��ي��ة. وك���ان���ت اجل��ب��ه��ة قد 
اأعلنت، على ل�شان حمة الهمامي 
الناطق الر�شمي با�شمها، رف�شها 
مل�����ش��روع ال��د���ش��ت��ور مل���ا ح��م��ل��ه من 
قبل  ت�شحيحها  وج���ب  ن��ق��ائ�����س 

مترير امل�شروع للم�شادقة.
وك�����ان ح��م��ة ال��ه��م��ام��ي دع����ا اإىل 

الد�شتور وت�شعه على املحك.
وقالت هذه امل�شادر اأي�شا اإّن هذه 
احلملة �شتتوج بوقفة احتجاجية 
ي�����وم م��ن��اق�����ش��ة ال���د����ش���ت���ور غ���رة 

جويلية القادم .
ائتالف لالإنقاذ

من جهة اأخرى مّت اجلمعة مبقّر 
وفد  ب��ني  ل��ق��اء  ال�شعبّية  اجلبهة 
مي���ّث���ل اجل��ب��ه��ة ال�����ش��ع��ب��ّي��ة واآخ����ر 
مي��ّث��ل الحت�����اد م���ن اأج����ل تون�س 
احلزبية  الئ�����ت�����الف�����ات  )اك��������رب 
لتدار�س  ت���ون�������س(  يف  امل��ع��ار���ش��ة 
لتكوين  ال�شعبية  اجلبهة  مبادرة 
لالإنقاذ  وا����ش���ع  وط���ن���ي  ائ���ت���الف 
وراأوا يف ذلك توّجها بّناء خلدمة 
تطّلعات التون�شيني يف توحيد كّل 
والوطنّية  الّدميقراطّية  القوى 
خلدمة  الإي����ج����اب����ي  وال���ت���ف���اع���ل 
ما  ح�شب  لل�شعب  امللّحة  املطالب 
���ش��ادر عن  بيان م�شرتك  ج��اء يف 

الوفدين.
جاء  م��ا  ح�شب  ال��وف��دان  و�شّجل   
وج���ه���ات  يف  ت���ق���ارب���ا  ال���ب���ي���ان  يف 
الأو�شاع  ت�شخي�س  ح��ول  النظر 
وحول اآفاق مواجهتها مبا يحّقق 
واملواطنني.  امل��واط��ن��ات  تطّلعات 
وقّرر الوفدان ت�شكيل جلنة دائمة 
لالّت�شال والّتن�شيق لتدار�س �شبل 
توحيد املواقف ال�ّشيا�شية وتن�شيق 
العمل  وتطوير  العملية  املبادرات 

اجلبهــة الد�شــتورّية ترف�ش قانــون العــزل 
ال�شيا�شي وال�شعبية تدعو اإىل ائتالف وطني لالإنقاذ

كمال مرجان زعيم اجلبهة الد�شتورية

عالقة وطيدة جمعت الدريدي بجمعيات اإ�شالمية..!
ك�شفت بع�س التقارير اأّن ال�شيخ عادل العلمي رئي�س اجلمعية الو�شطية للدعوة والإ�شالح ) جمعية الأمر 
باملعروف والنهي عن املنكر( ، كان من بني �شحايا �شركة التوظيف املايل واأكدت اأنه كاد يرتّدد با�شتمرار 
على مقر ال�شركة، ومل ينف ال�شيخ عادل العلمي عالقته بعادل الدريدي وترّدده عليه مبقر ال�شركة لكنه 
نفى ب�شدة اأن يكون اأودع اأمواله لديه، واأن كل ما يف الأمر انه اقرتح عليه حلول �شرعية للخروج من اأزمته. 
واأ�شاف، من لديه دليل واحد على اأنني اأودعت اأموال بهذه ال�شركة فليظهره للعلن على اأن الدريدي كان 
على عالقة وطيدة برابطات حماية الثورة وبعدة جمعيات اإ�شالمية، حيث اأ�شارت اإىل اأن الدريدي �شبق له 
اإ�شالمية بال�شرتاك مع رابطات حماية الثورة  امل�شاهمة يف موائد اإفطار جماعية نظمتها عدة جمعيات 

املثرية للجدل والتي تطالب غالبية من الأحزاب بحّلها وتعتربها ذراع حركة النه�شة وحزب املوؤمتر. 

املتظاهرون امام مقر ال�شركة يف العا�شمه تون�س

اقتحام منزل والدة 
املتحايل وحرقه

عادل الدرديري

املت�شررون امام البنك املركزي التون�شي 

اإلقاء القب�ش على بائع الأوهام
•• الفجر – تون�س - خا�س

اأّكد الناطق الر�شمي با�شم وزارة الداخلّية التون�شية حممد علي العروي اأّنه مّت اأم�س ال�شبت اإلقاء القب�س على 
عادل الدريدي �شاحب �شركة ي�شر لتوظيف الأموال . وكانت م�شادر اأمنّية اأّكدت اإ�شدار بطاقة تفتي�س اجلمعة 
اأّن  قا�شي  يف حّق الدريدي الذي اختفى منذ ا�شتيالئه على مبالغ كبرية من مواطنني ل�شتثمارها. ويذكر 
التحقيق كان اأفرج على الدريدي مع تقييد تنقالته بني حمافظات تون�س الكربى ونابل وبنزرت ومنعه من 
ال�شفر خارج البالد بعد ان رفع �شده حمافظ البنك املركزي ق�شية اتهمه فيها باإ�شناد قرو�س واحل�شول على 
اأموال بطرق م�شبوهة. وقد القي عليه الفب�س بالطريق ال�شيارة باجتاه اجلنوب التون�شي خمالفا بذلك قرار 

تقييد تنقالته وقد حاول عدم المتثال لرجال المن �شاعة ايقاف �شيارته لكنه ف�شل يف الهروب.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 50873
با�ش��م: �س. ريت�شمونت انرتنا�شيونال ا�س ايه.               

وعنوانه:  روت دي بي�شيه 10، فيالر – �شور – غالين- �شوي�شرا.   
وامل�شجلة حتت رقم : )42921(  بتاريخ:    2003/10/22  

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2012/12/23  وحتى تاريخ :   2022/12/23 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 48033
با�ش��م: �س. كارتييه انرتنا�شيونال ايه جي.             

وعنوانه:  هينرتبري غ�شرتا�شي 22، بو�شتفاخ 61، 6312 �شتاينهاو�شن، �شوي�شرا.  
وامل�شجلة حتت رقم : )37994(  بتاريخ:     2003/04/21   

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2012/06/12  وحتى تاريخ :   2022/06/12 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
�شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 48110                                  
با�ش��م: �س. لورد للتجارة وال�شناعة �س.م.م.            

وعنوانه: 12 �شارع �شفية زغلول، �س.ب 470، بور�شعيد، جمهورية م�شر العربية.  
ماكينات حالقة عادية وذات �شفرة اأو �شفرتني اأو ثالث �شفرات ثابتة اأو متحركة و�شفرات 

احلالقة و�شفرات احلالقة بيد بال�شتيكية ثابتة اأو متحركة، اأدوات القطع وال�شكاكني
وامل�شجلة حتت رقم : ) 38572(  بتاريخ: 2003/04/27

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2012/06/17  وحتى تاريخ : 2022/06/17

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
�شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 45698                                  
با�ش��م:  �س. نوتري�شيا انرتنا�شيونال بي يف 

وعنوانه:    105 �شخيبهول بوليفارد، 1118 بي جي مطار �شخيبهول، هولندا 
وامل�شجلة حتت رقم : )40779(  بتاريخ: 2003/05/28

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2012/01/08  وحتى تاريخ : 2022/01/08

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 3820
با�ش��م: �س. ريكيت اند كوملان )اوفر�شي�س( ليمتد

وعنوانه: دان�شوم لني، هول، ات�س يو 8 7 دي ا�س، اجنلرتا
وامل�شجلة حتت رقم : )3839(  بتاريخ:   1996/01/23م    

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/12/07م حتى تاريخ 2023/12/07م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 51164
با�ش��م: �س.  ب�شر ج م ب ه�

وعنوانه: 2 و�شتفالن�شرتا�شه،  26723 امدن، املانيا.    
وامل�شجلة حتت رقم : )44506(  بتاريخ:   2004/01/05م    

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/01/12م وحتى تاريخ : 2023/01/12م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 48034
با�ش��م: �س. كارتييه انرتنا�شيونال ايه جي.             

وعنوانه:  هينرتبري غ�شرتا�شي 22، بو�شتفاخ 61، 6312 �شتاينهاو�شن، �شوي�شرا.  
وامل�شجلة حتت رقم : )37993(  بتاريخ:     2003/04/21   

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :2012/06/12  وحتى تاريخ :   2022/06/12 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
�شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 48111                                  
با�ش��م: �س. لورد للتجارة وال�شناعة �س.م.م.            

وعنوانه: 12 �شارع �شفية زغلول، �س.ب 470، بور�شعيد، جمهورية م�شر العربية.  
وامل�شجلة حتت رقم : ) 38573(  بتاريخ: 2003/04/27

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2012/06/17  وحتى تاريخ : 2022/06/17

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 46835
با�ش��م:  �س. ايه بي بي ا�شيا براون بوفريي ليمتد   

وعنوانه:  افولترين�شرتا�شي 44 �شي ات�س - 8050 زيوريخ، �شوي�شرا 
وامل�شجلة حتت رقم : )39071(  بتاريخ:     2003/05/04م   

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2012/03/26م  وحتى تاريخ :   2022/03/26م 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 3821
با�ش��م: �س. ريكيت اند كوملان )اوفر�شي�س( ليمتد

وعنوانه: دان�شوم لني، هول، ات�س يو 8 7 دي ا�س، اجنلرتا
وامل�شجلة حتت رقم : )1993(  بتاريخ:   1995/07/12م    

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/12/07م حتى تاريخ 2023/12/07م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 51165
با�ش��م: �س.  ب�شر ج م ب ه�

وعنوانه: 2 و�شتفالن�شرتا�شه،  26723 امدن، املانيا.    
وامل�شجلة حتت رقم : )44507(  بتاريخ:   2004/01/05م    

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/01/12م وحتى تاريخ : 2023/01/12م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 48035
با�ش��م: �س. كارتييه انرتنا�شيونال ايه جي.             

وعنوانه:  هينرتبري غ�شرتا�شي 22، بو�شتفاخ 61، 6312 �شتاينهاو�شن، �شوي�شرا.  
وامل�شجلة حتت رقم : )38854(  بتاريخ:     2003/04/30   

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2012/06/12  وحتى تاريخ :   2022/06/12 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
�شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 48168                                  
با�ش��م: �س. فلماك بتي، ليمتد.         

وعنوانه: 53 ديدز رود، نورث بليمبتون، �شاوث ا�شرتاليا 5038، ا�شرتاليا.    
وامل�شجلة حتت رقم : ) 38914(  بتاريخ: 2003/04/30

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2012/06/22  وحتى تاريخ : 2022/06/22

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 47804
با�ش��م: موؤ�ش�شة الريف للتموين وال�شترياد.

وعنوانه:  �س.ب 3476 الريا�س، 11471 اململكة العربية ال�شعودية.  
وامل�شجلة حتت رقم : )     34479      (  بتاريخ: 2002/11/09م

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2012/05/26  وحتى تاريخ :   2012/05/26 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 4031
با�ش��م: �س. جيه. اإ�س. بي. اإنرتنا�شيونال.

وعنوانه: �شنرت دو دي�شتربيو�شن باري�س نورد رو ليون جوك�س – بات. اإيه زد اآي دو ل 
فو�شيه اأ ل باربرييه 93600 اأولناي �شو�س بوي�س، فرن�شا 
وامل�شجلة حتت رقم : )7373(  بتاريخ:   1996/12/19   

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/12/22م وحتى تاريخ : 2023/12/22م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 51730
با�ش��م: �س. ا�س تي. دالفور اآند �شي.    

وعنوانه: زاك د�س مورين�س، 141 رو دي�س مورين�س،
 41250 مونت بري�س ت�شامبورد، فرن�شا

وامل�شجلة حتت رقم : )43142(  بتاريخ:   2003/10/28
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 

يف :     2013/02/24م  وحتى تاريخ :   2023/02/24م 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 48109
با�ش��م: �س. لورد للتجارة وال�شناعة �س.م.م    

وعنوانه: 12 �شارع �شفية زغلول، �س. ب. 470، بور �شعيد، جمهورية م�شر العربية 
وامل�شجلة حتت رقم : )38571(  بتاريخ:   2003/04/27م

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2012/06/17م  حتى تاريخ 2022/06/17م 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 48612
با�ش��م: �س. لن�شيل انرتنا�شيونال ا�س. ايه.           

وعنوانه:  رووت دي بي�س 10، فيلالر�س – �شوير – جالن، �شوي�شرا
وامل�شجلة حتت رقم : )38590(  بتاريخ:    2003/04/27  

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2012/07/17  وحتى تاريخ :   2022/07/17 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 47805
با�ش��م: موؤ�ش�شة الريف للتموين وال�شترياد.

وعنوانه:  �س.ب 3476 الريا�س، 11471 اململكة العربية ال�شعودية.  
وامل�شجلة حتت رقم : )    34478       (  بتاريخ:    2002/11/09م   

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :2012/05/26  وحتى تاريخ :   2012/05/26 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
�شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 45697                                  
با�ش��م:  �س. نوتري�شيا انرتنا�شيونال بي يف 

وعنوانه:    105 �شخيبهول بوليفارد، 1118 بي جي مطار �شخيبهول، هولندا 
وامل�شجلة حتت رقم : )37351(  بتاريخ: 2003/04/15

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2012/01/08  وحتى تاريخ : 2022/01/08

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825
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كاأ�س  من  الول  ال��دور  يف  مبارياتها  اخ��ر  العامل  بطلة  ا�شبانيا  تخو�س 
على  -10�شفر  القيا�شي  فوزها  وقع  على  القدم  لكرة   2013 القارات 
فورتاليزا،  يف  الح��د  اليوم  ا�شبانيا  وتواجه  الثانية  اجلولة  يف  تاهيتي 
الثانية  املجموعة  ���ش��دارة  على  ت��رتب��ع  وه��ي  اف��ري��ق��ي��ا،  بطلة  نيجرييا 
فوزها  قبل   )1-2( اجلنوبية  امريكا  بطلة  الوروغ���واي  على  بفوزين 
لنقطة  بحاجة  ا�شبانيا  و�شتكون  اوقيانيا.  بطلة  تاهيتي  على  الكا�شح 
التعادل كي ت�شمن ح�شابيا تاأهلها اىل ن�شف النهائي و�شدارة املجموعة 
لتقابل و�شيف املجموعة الوىل بني الربازيل وايطاليا اللتني تتواجهان 

. و�شيكون خروج ا�شبانيا من الدور الول اقرب اىل امل�شتحيل نظرا لفارق 
4 اهداف على  اله��داف الكبري يف م�شلحتها و�شعوبة خ�شارتها بفارق 
 2008 اوروب���ا  ، بطلة  روخ��ا  وا�شبحت ل فوريا  ام��ام نيجرييا.  الق��ل 
و2012 والعامل 2010، اول فريق يفوز بفارق 10 اهداف يف بطولت 
فيفا، والثاين ي�شجل ع�شرة اهداف بعد فوز املجر على ال�شلفادور 1-10 
يف مونديال 1982. وخرج مهاجم ت�شل�شي النكليزي فرناندو توري�س 
وا�شاف  ال��ه��داف��ني،  ترتيب  ���ش��دارة  على  ليرتبع  اه���داف   4 وبجعبته 
زميله دافيد فيا 3 اهداف، يف مباراة خا�شها املدرب في�شنتي دل بو�شكي 

الوروغ����واي،  �شد  الوىل  ب��امل��ب��اراة  مقارنة  كاملة  احتياطية  بت�شكيلة 
واندري�س  ت�شايف  يعود  ان  ويتوقع  رام��و���س.  �شريخيو  امل��داف��ع  با�شتثناء 
اين�شيتا و�شي�شك فابريغا�س ملواجهة نيجرييا التي �شحقت تاهيتي 1-6 
قبل خ�شارتها امام الوروغواي 2-1. واعترب لعب الو�شط دافيد �شيلفا 
يف  بو�شكي  ل��دل  ال��ذك��ي  التغيري  ان  تاهيتي،  مرمى  يف  هدفني  �شاحب 
عندما  للعب  جاهزون  نحن  �شدر:  برحابة  الالعبون  يتقبله  ت�شكيلته 
نيجرييا  م��درب  كي�شي  �شتيفن  يفقد  املقابل، مل  الفر�شة. يف  لنا  ت�شنح 
المل: كل المور ممكنة. يتوقف المر على رغبتنا بتحقيق ذلك، وكمية 

احلظ التي �شتقف معنا. ل ميكنني ان ا�شكك بالتزام ال�شبان ووفائهم .
وا�شيب هداف نيجرييا يف النهائيات نامدي اودوامدي �شاحب ثالثية 

يف مرمى تاهيتي، اذ خرج من مباراة الوروغواي م�شابا يف كاحله.
والتقى الفريقان مرة واحدة يف ال�شابق، �شمن الدور الول من مونديال 
فرن�شا 1998، ففازت نيجرييا، البطلة الوملبية انذاك، 3-2 و�شاهمت 
فيها  التي خ�شرت  الوحيدة  امل��رة  وه��ذه  النهائيات.  ا�شبانيا من  باق�شاء 
ا�شبانيا امام منتخب افريقي، لكن موازين القوى اختلفت كثريا مذذاك 

الوقت.

باآخر مباريات الدور الأول يف كاأ�س القارات

اإ�شبانيا تواجه نيجرييا ومهمة �شهلة لالأروغواي 

جائزة رئي�ش الدولة للخيول العربية تبداأ يف فرن�شا اليوم
فعاليات  ال��ع��ري��ق  الفرن�شي  ك��ل��ود  ���ش��ان  مب�شمار  ال��ي��وم  ت��ب��داأ 
اجلولة الثالثة من جائزة �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة للخيول 
العربية الأ�شيلة للفئة الأوىل البالغ اإجمايل جوائزها املالية 
9 �شباقات للخيول  بالتزامن مع  تقام  والتي  يورو  األف   50
املهجنة الأ�شيلة اأبرزها جراند بري �شانت كلود للفئة الأوىل 
اأبوظبي ب��ري دوم��ال��ريي��ه وج��ائ��زة الحت���اد للطريان  وج��ائ��زة 

بري دو برين.
الأ�شيلة  العربية  للخيول  الدولة  رئي�س  جائزة  تنظيم  ياأتي 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  ال�شامية  للتوجيهات  ترجمة 
الفريق  ودع���م  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  �شمو  اأول 
التنفيذي  امل�شلحة رئي�س املجل�س  القائد الأعلى للقوات  نائب 
اآل  ال�شيخ الدكتور �شلطان بن خليفة  واملتابعة احلثيثة ل�شمو 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار  نهيان 
اإدارة احتاد الإمارات للفرو�شية لإعالء �شاأن اجلواد العربي يف 

املحافل الدولية.
للخيول  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ج��ائ��زة  �شباق  وينظم 
�شمو  بتوجيهات  للفرو�شية  الإم���ارات  احت��اد  الأ�شيلة  العربية 
�شل�شلة  وتتاألف  نهيان  اآل  خليفة  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 
�شباقات جائزة �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة للخيول العربية 
ايرلندا  ك��وراه يف  �شباقات يف م�شامري هي  ال�شيلة من عدة 
وت�شر�شل داونز يف اأمريكا ونيوماركت يف اململكة املتحدة و�شانت 
كلود يف باري�س بفرن�شا ومو�شكو يف رو�شيا وا�شطنبول يف تركيا 
�شباق جديد يف بلجيكا يف  اإ�شافة  اأملانيا ومتت  ب��ادن يف  وب��ادن 
الهدف  ان  ح��ي��ث  اأوروب�����ا  يف  اجل��ائ��زة  م��ن  الع�شرين  الن�شخة 
الأ�شيلة  العربية  للخيول  الرتويج  هو  ال�شل�شلة  �شباقات  من 
والرتويج لل�شياحة يف دولة الإمارات ب�شفة عامة ويف اأبوظبي 

ب�شفة خا�شة.
للخيول  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  جائزة  �شباقات  وكانت 
نادي  م�شمار  يف  امل��و���ش��م  ه��ذا  انطلقت  ق��د  ال�شيلة  العربية 
اأبوظبي على امل�شتوى املحلي و�شهد م�شمار كوراه يف ايرلندا 
فعاليات اجلولة الأوىل من اجلائزة العاملية وم�شمار ت�شر�شل 

داونز باأمريكا فعاليات اجلولة الثانية.
ويتوقع اأن ي�شهد ال�شباق اليوم اأكرث من 35 األف متفرج والذي 
يقام علي الأر�شية الع�شبية بالتزامن مع مهرجان �شانت كلود 

وي�شتاأثر ال�شباق باهتمام اإعالمي كبري لي�س علي نطاق فرن�شا 
فح�شب بل على امل�شتوى العاملي ..وي�شارك يف ال�شباق نخبة من 
األقاب يف �شباقات  اخليول العربية الأ�شيلة احلائزة على عدة 

الفئة الأوىل وت�شعى لت�شجيل ا�شمها يف قائمة ال�شرف.
وخ�ش�س ال�شباق للخيول يف �شن اأربع �شنوات فما فوق مل�شافة 
جائزة  �شل�شلة  من  الثالثة  اجلولة  يعد  وال��ذي  2000مرت 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة ل��ل��خ��ي��ول ال��ع��رب��ي��ة الأ�شيلة 
اأوروب����ا واأم��ري��ك��ا وت�����ش��ارك فيه نخبة م��ن اخل��ي��ول �شاحبة  يف 

الجنازات والنت�شارات.
جوعان  لل�شيخ  مونلو  امل��اأم��ون  اجل���واد  املتحدين  اأب���رز  وم��ن 
وبقيادة  ب��رين��ارد  وب��اإ���ش��راف ج��ان فران�شوا  ث��اين  اآل  ب��ن حمد 
كري�شتوف �شوميلون الفائز ب�شباق دبي كحيلة كال�شيك للفئة 
الأوىل يف ليلة كاأ�س دبي العاملي 2013 وينحدر ن�شل املاأمون 

مونلو من الفحل منجز ويحمل وزنا وقدره 58.5 كجم.
وكان املاأمون مونلو قد خا�س 10 �شباقات فاز خاللها 4 مرات 
وحل يف املركز الثاين ثالث مرات ويف املركز الثالث مرة واملركز 
توتال  �شباقات قطر  انت�شاراته يف  ابرز  الرابع مرتني وجاءت 
مب�شمار  م��رت   2000 مل�شافة  الأوىل  للفئة  ت���رويف  اري��ب��ي��ان 
 1600 مل�شافة  ���ش��الجن  ب��ري��درز  اريبيان  كلودوفرن�س  �شانت 
الثالثة  للفئة  �شاجن  دوبور  دو�شود  تولوز وكوب  مرت مب�شمار 
مالية  مكا�شب  وجمع  ب���ورودو  مب�شمار  م��رت   1900 مل�شافة 

بلغت 231.881 يورو.
مليلي  امل���وري  ب��روب��ل��م  ن��و  للفوز اجل���واد  املر�شحني  اب���رز  وم��ن 
وبقيادة  برينارد  فران�شوا  جان  وباإ�شراف  كو�س  ل��وري  رينييه 
ثريي ثوليز الذي حقق فوزين خالل 9 م�شاركات والثاين مرة 
انت�شاراته جاءت يف �شباق  والثالث مرتني والرابع مرة وابرز 
بري نيدجاري مل�شافة 1900 مرت مب�شمار بوردو حيث تفوق 
بفارق 6 اأط��وال ومتكن ابن الفحل دورم��ان من الفوز ب�شباق 
الفئة  �شباق  ال��راب��ع يف  وج���اء  م��رت   2300 مل�شافة  ك��ان  ب��ري 

الثالثة وجمع مكا�شب مالية بلغت 25.550 يورو.
لل�شيخ عبداهلل بن خليفة  الفر�س فرحة  اللقب  ويناف�س على 
بيلييه  اوليفييه  وبقيادة  ميول  دي  البان  وب��اإ���ش��راف  ث��اين  اآل 
وجميع  م��رات  �شت  ال��ث��اين  وامل��رك��ز  انت�شارات   4 حققت  التي 
نتائجها حلولها يف  وابرز  الدوحة بقطر  م�شاركاتها جاءت يف 
املركز الثاين يف �شباق الفئة الأوىل وتنا�شب فرحة املنحدرة من 

ن�شل عامر امل�شافات التي ترتاوح بني 1500 اإيل 2000 مرت 
وجمعت مكا�شب مالية بلغت 72.715 يورو.

النجيفي  حممد  اإىل  العائدة  غ��رة  العراقية  الفر�س  وت�شعى 
اإىل  هاميل  بابت�شت  جان  وبقيادة  وتريجانت  داميني  باإ�شراف 
انت�شارات   8 حققت  اأنها  خا�شة  مناف�شيها  من  اللقب  خطف 
اأب��رزه��ا ف��وزه��ا على ن��و بروبلم امل���وري وامل��رك��ز ال��ث��اين مرتني 
واملركز الثالث اأربع مرات وحلت يف املركز الثالث يف �شباق الفئة 
مكا�شب  وجمعت  وفرن�شا  ال�شويد  يف  اأغلبيتها  وج��اءت  الأوىل 

مالية بلغت 44 األف يورو.
�شباق  لقب  2100 مرت على  مل�شافة  الأول  ال�شوط  وخ�ش�س 
ب��ري لت���رون ال��ب��ال��غ اإج��م��ايل ج��وائ��زه امل��ال��ي��ة 25 األ���ف يورو 
ابرزها  12 خيال  فيه  وت�شارك  �شنوات  �شن ثالث  للخيول يف 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  فيليوت  ل��ي��دي 
دبي  حاكم  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 

رعاه اهلل .
وخ�ش�س ال�شوط الثاين مل�شافة 2100 مرت على لقب �شباق 
بري ليليو البالغ اإجمايل جوائزه املالية 25 األف يورو للخيول 
اأب��رز اخليول  9 خيول ومن  اأرب��ع �شنوات وت�شارك فيه  يف �شن 
بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  ل�شاحب  فورت  هيل  للفوز  املر�شحة 

را�شد اآل مكتوم.
وخ�ش�س ال�شوط الثالث مل�شافة 2400 مرت للخيول املهجنة 
الأ�شيلة يف �شن ثالث �شنوات على لقب �شباق اأبوظبي بري دو 
مالرييه للفئة الثانية البالغ اإجمايل جوائزه املالية 150 األف 

يورو وت�شارك فيه 10 خيول اأبرزها  �شالنتا .
1600 مرت على لقب �شباق  وخ�ش�س ال�شوط الرابع مل�شافة 
املالية  اإجمايل جوائزه  البالغ  دوب��رين  الحت��اد للطريان بري 
52 األف يورو للخيول يف �شن اأربع �شنوات فقط وت�شارك فيه 
را�شد اآل  بن  ال�شيخ حمدان  ل�شمو  الأ�شياف  اأبرزها  16 خيال 

مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية. 
وخ�ش�س ال�شوط اخلام�س مل�شافة 2400 مرت على لقب �شباق 
جوائزه  اإجمايل  البالغ  الأوىل  للفئة  كلود  �شانت  بري  جراند 
اأرب��ع �شنوات فما فوق  األف يورو للخيول يف �شن   400 املالية 
ت��ري خل��ال��د خليفة  اأب��رزه��ا جو�شوا  11 خيال  فيه  وت�����ش��ارك 

النابودة.
لقب  ع��ل��ى  م��رت   2000 مل�شافة  ال�����ش��اد���س  ال�����ش��وط  وخ�ش�س 

اجل��ول��ة ال��ث��ال��ث��ة م��ن ج��ائ��زة ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و رئ��ي�����س الدولة 
للخيول العربية الأ�شيلة للفئة الأوىل البالغ اإجمايل جوائزه 

املالية 50 األف يورو وت�شارك فيه خم�شة خيول.
وخ�ش�س ال�شوط ال�شابع مل�شافة 2100 مرت على لقب �شباق 
األف   27 املالية  اإج��م��ايل ج��وائ��زه  البالغ  ب��ري دوب���الت ف��ورت 
يورو للخيول يف �شن ثالث �شنوات فقط وت�شارك فيه 9 خيول 
ال�شوط  �شيوتفل وخ�ش�س  للفوز  املر�شحة  اأب��رز اخليول  ومن 
الثامن مل�شافة 2400 مرت على لقب �شباق بري دو �شامبييه 
�شن  ي��ورو للخيول يف  األ��ف   19 املالية  اإجمايل جوائزه  البالغ 
اأرب��ع �شنوات فما فوق واأب��رز اخليول املر�شحة للفوز ليون دي 

فالندرز .
على  مرت   1600 مل�شافة  والأخ��ري  التا�شع  ال�شوط  وخ�ش�س 
لقب �شباق بري دو باو البالغ اإجمايل جوائزه املالية 26 األف 
اأربع �شنوات فقط ومن اأقوى املر�شحني  يورو للخيول يف �شن 

�شيز لورينت .
عاما   20 م��ن  اأك��رث  منذ  اجل��ائ��زة  �شل�شلة  فعاليات  وانطلقت 
ب��اإذن اهلل  له  املغفور  1994 حيث حر�س  ع��ام  وبالتحديد يف 
اإبرازا  تاأ�شي�شها  على  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  تعاىل 
الإطار  على  بها  والحتفاء  الأ�شيلة  العربية  اخليول  لأهمية 
العاملي فهو �شباق دويل للخيول العربية الأ�شيلة ول يزال يعد 

ال�شباق الأول والأهم لهذه ال�شاللة من اخليول.
ب��ن �شلطان  ال�شيخ زاي��د  ب���اإذن اهلل تعاىل  ل��ه  املغفور  ك��ان  وق��د 
املمتازة من  ال�شاللت  باقتناء  يهتم  ث��راه  اهلل  نهيان طيب  اآل 
اأنها  يعرف  لأن��ه  عناية  كل  واأوله��ا  الأ�شيلة  العربية  اخليول 
الإن�����ش��ان وم��ن منطلق خ��ربت��ه ومعرفته كان  اأ���ش��دق��اء  اأق���دم 

يوؤمن باأنها مثال للخري ومدعاة للتفاوؤل و�شفاء النف�س.
واأكد طالب ظاهر املهريي اأمني ال�شر العام لحتاد الفرو�شية 
ان �شل�شلة جائزة �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة للخيول العربية 
الأ�شيلة �شهدت تطورا وجناحا غري م�شبوقني بتوجيهات �شمو 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن خليفة اآل نهيان رئي�س الحتاد من 
خالل جهود �شموه الطيبة يف اإخراج فعاليات ال�شباق بال�شورة 
التي ت�شرف الدولة ب�شفة عامة واإمارة ابوظبي ب�شفة خا�شة 

يف ابرز امل�شامري العاملية قاطبة.
وقال اإن اجلولة الثالثة التي �شتقام اليوم مب�شمار �شان كلود 
حتظي مب�شاركة مميزة من اخليول العربية الأ�شيلة يف اأوروبا 

امل�شاركة  الع�شرين م��ن اجل��ائ��زة وان ع��دد اخل��ي��ول  ال���دورة  يف 
و�شل اإىل م�شتوى قيا�شي بالإ�شافة اإىل امل�شتوى الفني العايل 

الذي تتمتع به بعد ان زادت �شعبيته يف اأوروبا واأمريكا.
واأو�شح اإن قدرة اجلواد العربي الأ�شيل اأمكدت على التناف�س 
مع اخليول الأخرى املهجنة الأ�شيلة  عمليا ويف عقر دار اعرق 
واأ�شهر ال�شباقات العاملية من خالل كاأ�س �شاحب ال�شمو رئي�س 

الدولة للخيول العربية الأ�شيلة.
واأ�شاد في�شل العلي م�شاعد اأمني ال�شر العام لحتاد الفرو�شية 
�شاحب  جائزة  �شباق  على  ال�شوء  وت�شليط  اجلهود  بت�شافر 
ال�شمو رئي�س الدولة للخيول العربية الأ�شيلة والرتكيز على 
تطور تلك ال�شباقات يف اأوروبا واأمريكا لتحقيق الهدف املن�شود 
بناء على توجيهات �شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن خليفة اآل 

نهيان.
رئي�س  ال�شمو  �شاحب  جائزة  �شباق  اإق��ام��ة  اأن  العلي  واأ���ش��اف 
مهرجان  فعاليات  �شمن  الأ�شيلة  العربية  للخيول  ال��دول��ة 
جراند بري الفرن�شي ي�شكل نقطة جوهرية يف م�شرية ريا�شة 
الفرو�شية ملا حتمله من اأهمية ومعان كبرية يف ظل الهتمام 
ال��ك��ب��ري ب��اخل��ي��ول ال��ع��رب��ي��ة وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ري��ا���ش��ة الآب����اء 
والأجداد مما يقود لر�شالة هادفة ونبيلة بتوا�شل الأجيال يف 
الدولة بعراقة ما�شيهم ورمز اخليول العربية يف تر�شيخ قيم 

الأ�شالة والهوية الوطنية.
تلعب  للفرو�شية  الإم��ارات  احتاد  اإ�شرتاتيجية  اإن  العلي  وقال 
دعم  اأج��ل  العاملية من  ال�شباقات  ورعاية  تنظيم  دورا مهما يف 

تواجد اجلواد العربي الأ�شيل يف املحافل املحلية والدولية.
اآل مكتوم  وتوج اجلواد الهباب ل�شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد 
نائب حاكم دبي وزير املالية وباإ�شراف املدربة جيليان دوفيلد 
جائزة  من  الأوىل  للجولة  بطال  او�شي  ت��اج  الفار�س  وبقيادة 
التي  الأ�شيلة  العربية  للخيول  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
اأقيمت مب�شمار كوراه العريق يف ايرلندا يف دورتها الع�شرين 

يف اأوروبا.
ومتكن  الهباب البالغ من العمر 5 �شنوات واملنحدر من ن�شل 
لديانا  �شارتيجانو  عن  طول   0.75 بفارق  الفوز  من  الك�شب 
هيفرنان  �شيمو�س  وبقيادة  املالكة  نف�س  وباإ�شراف  دورن��ب��ريج 
نف�س  وباإ�شراف  الباهو  لكي  دال��ربت  فولكني  ثالثا  ج��اء  فيما 

املالك وبقيادة جلني برمي.

التح�شريات  والتميز،  النجاح  وبخطى  تتوا�شل 
وال�شتعدادات وعمليات الت�شجيل يف بطولة نادي 
الريا�شية  ع�شر  ال�شابعة  امل�شلحة  القوات  �شباط 
املفتوحة التي �شتقام حتت رعاية كرمية من �شمو 
رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ 
وب�شعار   ، الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر  ال����وزراء  جمل�س 
 31-10 ال��ف��رتة  خ��الل  وذل���ك   ، متوحد  البيت 

يوليو 2013 .
القوات  ���ش��ب��اط  ن����ادي  بتنظيم  ال��ب��ط��ول��ة  وت��ق��ام 
امل�����ش��ل��ح��ة وب���دع���م ال�����ش��ري��ك احل���ك���وم���ي جمل�س 
اب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي وب��رع��اي��ة جل��ن��ة ك���رة القدم 
)جلوبال  م��ن  املميزة  الرعاية  بجانب  لل�شيدات 
انتجريتد  ادفان�شيد   ، لوجي�شتك�س  ايروا�شبي�س 
���ش��ي�����ش��ت��م��ز، ك���م���ا حت���ظ���ى ب���رع���اي���ة ذه���ب���ي���ة من 
والفطيم  واأم���روك  ج��روب  جولدن  انرتنا�شونال 
من  ف�شية  ،ورع��اي��ة  القاب�شة  ودا����س  لل�شيارات 
امل�شعود   ، اب��وظ��ب��ي  ط�����ريان   ، ال��ق��اب�����ش��ة  ت�����وازن 
�شركة   ، لل�شفريات  يو�شف  بن  عمري   ، لل�شيارات 
بنك   ، التعاونية  ابوظبي  جمعية   ، واأولده  علي 
اب���وظ���ب���ي ال���وط���ن���ي ، ب��ن��ك اب���وظ���ب���ي ال���ت���ج���اري ، 
بجانب الرعاية الربونزية من قبل �شركة كوكول 
�شيكون  ك��م��ا   ، ل��ل��م��ق��اولت  ب��ن حفيظ  وم��وؤ���ش�����ش��ة 
الحتاد  ط��ريان  البطولة  لوفود  الر�شمي  الناقل 

الول  اخلليج  بنك  للبطولة  امل�شريف  وال�شريك   ،
، بالإ�شافة اىل الرعاية الإعالمية من قبل قناة 

ابوظبي الريا�شية وجريدة اخلليج(.
امل��ن��ظ��م��ة م��ع اح���دى ال�شركات  ال��ل��ج��ن��ة  وو���ش��ع��ت 
الفتتاح  حفل  على  النهائية  اللم�شات   ، العاملية 
ال17  بن�شخته  الرم�شاين  لالأوملبياد  الر�شمي 
ال�شعب  ب��ني  الوطني  التالحم  ع��ن  �شيعرب  ال��ذي 
وال��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة ، و���ش��ي��رتج��م م��ع��اين ال���ولء 
املنا�شبات  جميع  يف  الوطنية  والهوية  والن��ت��م��اء 

والفعاليات الريا�شية .
والعالنية  ال��رتوي��ج��ي��ة  احل��م��الت  انطلقت  كما 
لالأوملبياد الرم�شاين يف كافة املحطات والو�شائل 
الع��الم��ي��ة ) م��ط��ب��وع��ة ، م�����ش��م��وع��ة ، م��رئ��ي��ة ( 
،بجانب العالنات التي تزينت بها �شوارع العا�شمة 
ابوظبي ، وكافة اروقة ومداخل ومالعب و�شالت 
فندق ونادي �شباط القوات امل�شلحة ، ا�شعارا ببدء 
العد التنازيل لنطالق البطولة التي من املتوقع 
ان ت�شهد م�شاركة ما يفوق 3000 الف ريا�شي 
املختلفة  املجتمعية  الفئات  جانب  اىل  وريا�شية 

التي متثل اكرث من 45 جن�شية عاملية .
الفرق  جلميع  ال��دع��وة  املنظمة  اللجنة  ووج��ه��ت 
اللعاب  بع�س  يف  امل�شاركة  ال��دول��ي��ة  واملنتخبات 
وامل�شابقات الريا�شية ، كما �شتقوم اللجنة املنظمة 

الر�شمية  ال��دع��وات  ي��وم غد بتوجيه  واب��ت��داء من 
واع�شاء  الهامة  وال�شخ�شيات  ال��ق��ي��ادات  جلميع 

ال�شلك الدبلوما�شي املعتمد يف الدولة .
م��ن جهته دع��ا ال��ف��ري��ق ال��رك��ن )م(حم��م��د هالل 
�شباط  ون��ادي  فندق  ادارة  رئي�س جمل�س  الكعبي 
العليا  املنظمة  اللجنة  رئ��ي�����س  امل�شلحة  ال��ق��وات 
ل��ل��ب��ط��ول��ة ال���ق���ط���اع ال��ري��ا���ش��ي وال�����ش��ب��اب��ي على 
وت�شجيل  والتفاعل  للم�شاركة  ال��دول��ة  م�شتوى 
القوات  نادي �شباط  اوملبياد  القيا�شية يف  الرق��ام 
امل�شلحة الرم�شانية ، والذي يعد من�شة لالبداع 
الريا�شي وحجر الزاوية التي ينطلق منها جموع 
والجنازات  البطولت  حل�شاد  والفتيات  ال�شباب 

يف م�شاركاتهم اخلارجية .
وا�شار الكعبي ان ا�شتمرار احلدث ل�شبعة ع�شر عاما 
يعد اكرب دليال على النجاحات التي حتيط وترافق 
الريا�شية بناء  ال�شاحة  انبثاقها يف  البطولة منذ 
على التوجيهات ال�شديدة للفريق اول �شمو ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد ابوظبي نائب 
الهتمام  مثمنا  امل�شلحة،  للقوات  العلى  القائد 
اآل  زاي��د  بن  نهيان  ال�شيخ  ل�شمو  الريادي  وال��دور 
م�شيدا   ، الريا�شي  ابوظبي  جمل�س  رئي�س  نهيان 
اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  ودع���م  ب��رع��اي��ة 
�شوؤون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 

نوعية  نقلة  حققت  البطولة  ان  موؤكدا  الرئا�شة، 
مب�شاركة  ي��ق��ام  �شنوي،  رم�شاين  اومل��ب��ي��اد  وب��ات��ت 
الم��ارات وبجانب  ابناء جمتمع  كافة  وا�شعة من 
الفرق واملنتخبات الدولية ، بف�شل الدعم الكبري 
مل�شرية  الر�شيدة  القيادة  توليه  ال��ذي  والهتمام 

احلركة الريا�شية وال�شبابية.
امل�شلحة  ال��ق��وات  ���ش��ب��اط  ن���ادي  ان  الكعبي  واك���د 
وان���ط���الق���ا م����ن ن��ه��ج��ه ال���وط���ن���ي ال����رائ����د يويل 
الريا�شية  املنا�شبات  اهتماما كبريا لإقامة وعقد 
لدعم  اجلماهريية  امل�شاركة  و�شط  والجتماعية 
ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ن��م��ي��ة والرت����ق����اء مب�����ش��ت��وى احلركة 
من  مبزيد  وحافلة  ج��دي��دة  اف��اق  اىل  الريا�شية 
وجميع  املنظمة  اللجنة  ان  منوها   ، ال��ن��ج��اح��ات 
اللجان املن�شوية حتت مظلتها توا�شل التح�شري 
والتهيوؤ لتقدمي كل ما يف و�شعها من اجل ترجمة 
افكارنا وخططنا يف تقدمي حدث ريا�شي ا�شتثنائي 
جلميع  املجال  ويتيح   ، العاملية  التطورات  يواكب 
جديدة  مكت�شبات  لت�شجيل  وامل�شاركات  امل�شاركني 

تعزز تطلعاتهم وتدعم م�شريتهم الريا�شية.
وق�����دم ال��ك��ع��ب��ي ���ش��ك��ره وت���ق���دي���ره ل�����دور جمل�س 
ابوظبي الريا�شي يف دعم البطولة �شنويا ، مثنيا 
على التعاون والدعم من جانب ال�شركات الوطنية 
ال��ت��ي اك���دت ح�����ش��وره��ا ال��ف��اع��ل ب��رع��اي��ة الن�شخة 

ال�شابعة ع�شر، م�شيدا اي�شا بدور و�شائل العالم 
،واهتمامهم بتغطية احلدث ب�شورة مميزة.

البطولة م�سدر جناحات البولينغ
من جانبه هو الخر ا�شاد حممد خليفة القبي�شي 
جمل�س  ع�شو  للبولينغ،  الم����ارات  احت���اد  رئي�س 
الكبري  ب��ال��دور  الريا�شي  ابوظبي  جمل�س  ادارة 
لبطولة نادي �شباط القوات امل�شلحة الرم�شانية، 
يف دع����م م�����ش��رية ال��ري��ا���ش��ة وال��ري��ا���ش��ي��ني على 
م�شتوى الدولة وب�شفة �شنوية، مثمنا التوجيهات 
احلكيمة للفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
للقوات امل�شلحة، ودعم واهتمام �شمو ال�شيخ نهيان 
بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س ابوظبي الريا�شي 
بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  من  الكرمية  ،والرعاية 
ال��وزراء وزير  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  زاي��د 
يقدمها  التي  الكبرية  واجلهود  الرئا�شة،  �شوؤون 
الفريق  ب��اإ���ش��راف  ال�����ش��ب��اط  ن���ادي  اإدارة  جمل�س 
ال��ك��ع��ب��ي رئي�س  ����ش���رور  ال���رك���ن م. حم��م��د ه���الل 

جمل�س اإدارة النادي.
وقال القبي�شي: ان البطولة كانت ومازالت احدى 
ال��دع��ائ��م ال��رئ��ي�����ش��ي��ة وم�����ش��در جن��اح��ات م�شرية 
ال�شابعة  ال��ن�����ش��خ��ة  ان  م�����ش��ريا   ، ال��ب��ول��ي��ن��غ  ل��ع��ب��ة 

املواهب  حجم  على  ال��وق��وف  م��ن  �شتمكننا  ع�شر 
ب�شكل  والبولينغ  عامة،  الريا�شات  يف  الإماراتية 
ا�شت�شافة  اأع���ت���اب  ع��ل��ى  ون��ح��ن  ل���ش��ي��م��ا  خ���ا����س، 
 2014 عامي  وال�شيدات  للرجال  العامل  بطولة 
اإىل  ب��ق��وة  ل��ل��دخ��ول  بها  �شن�شعى  ال��ت��ي  و2015، 

البولينغ العاملي كما عودنا اجلميع .
واأ�شاف: بطولة نادي ال�شباط الرم�شانية تلعب 
دورا اأ�شا�شيا يف اكت�شاف املواهب وتطويرها، حيث 
ت��وف��ر ك��ل ف��ر���س الح��ت��ك��اك لالعبينا م��ن خالل 
العدد الكبري من ريا�شيي العامل، الذين ي�شاركون 
باأبطال جدد  البولينغ  بها، يف �شعينا تدعيم فرق 
واإدخ���ال  احل��اف��ل،  �شجلنا  اإىل  الأل��ق��اب  ي�شيفون 
�شيدات الإمارات اإىل عامل البولينغ، واأنا على ثقة 

كبرية باأنهن �شينجحن بها .
واأثنى القبي�شي على ات�شاع رقعة البطولة لت�شمل 
ري��ا���ش��ات اأك����رث، الأم����ر ال����ذي ي��ع��ن��ي ف��ت��ح املجال 
باأجواء  وال�شتمتاع  للم�شاركة  الدولة  اأبناء  اأم��ام 
لأخرى،  �شنة  م��ن  تزيد  اأن��ه��ا  اأك��د  التي  املناف�شة، 
واخ��ت��ت��م ح��دي��ث��ه ب���دع���وة اجل��م��ي��ع ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
الأوملبياد الرم�شاين بنادي ال�شباط، التي ت�شاعد 
ال��ري��ا���ش��ي ع��ل��ى اك��ت�����ش��اف ن��ف�����ش��ه ل��ي�����ش��ب��ح بطال 
املحافل  الإم�����ارات عاليا يف  ا���ش��م  ي��رف��ع  حم��رتف��ا 

العاملية يف امل�شتقبل القريب.

الت�سجيل يتوا�سل واللم�سات الأخرية حلفل الفتتاح

الكعبي يدعو قطاع الريا�شة وال�شباب لت�شجيل عالمات التفوق والإبداع يف اأوملبياد ال�شباط
م�ضدر جناحات البولينغ       •• احلمالت الرتويجية والإعالنية تزين �ضوارع العا�ضمة الرم�ضانية  البطولة   : •• القبي�ضي 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 52560
با�ش��م: �س. كومباين غرفاي دانون �شو�شيتي انونيم.

وعنوانه: 17 بي دي هاو�شمان، 75009 باري�س، فرن�شا.
وامل�شجلة حتت رقم : )43789(  بتاريخ:   2003/12/14م  

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/04/08م وحتى تاريخ : 2023/04/08م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 52443
با�ش��م: :  �س. مازيراتي ا�س. بي. ايه.

وعنوانه: فيا �شريو مينوتي 322، مودينا 41100 ، ايطاليا
وامل�شجلة حتت رقم : )43151(  بتاريخ:   2003/10/28م 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/03/31م  حتى تاريخ 2023/03/31م  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 52514
با�ش��م: �س.كرافت فودز �شفايز هولدينغ جي ام بي ات�س

وعنوانه: �شولر �شتا�شي 4، 6301 زوغ، �شوي�شرا
وامل�شجلة حتت رقم : )43109(  بتاريخ:     2003/10/28م

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/04/06م وحتى تاريخ :   2023/04/06م 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 51990
با�ش��م: �س. ريكيت بنكيزر ارابيا )م م ح(. 

وعنوانه: جبل علي – دبي �س.ب : 1756 الإمارات العربية املتحدة
وامل�شجلة حتت رقم : )51601(  بتاريخ:   2005/03/01م    

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/03/12م وحتى تاريخ : 2023/03/12م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 51830
با�ش��م: ريكيت اند كوملان )اوفر�شي�س( ليمتد

وعنوانه:  دان�شوم لني، هول، ات�س يو 8 7 دي ا�س، اجنلرتا
وامل�شجلة حتت رقم : )    83724       (  بتاريخ:    2007/08/29م   

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/03/01م  وحتى تاريخ :   2023/03/01م 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 52561
با�ش��م: �س. كومباين غرفاي دانون �شو�شيتي انونيم.

وعنوانه: 17 بي دي هاو�شمان، 75009 باري�س، فرن�شا.
وامل�شجلة حتت رقم : )43790(  بتاريخ:   2003/12/14

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/04/08م وحتى تاريخ : 2023/04/08م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 52482
با�ش��م:  �س.   ميتالورجيكا �شرياجريا دي موندراقون ، ا�س. ايه  

، 01013 فيتوريا )الفا(   12 ، ارت��اب��ادورا  �شي/   ، اند�شرتيال دي قامارا  زون��ا  وعنوانه: 
اأ�شبانيا  

وامل�شجلة حتت رقم : )43193(  بتاريخ:   :       
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 

يف :    2013/04/02م  وحتى تاريخ :   2023/04/02م  
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 52515
با�ش��م: �س.كرافت فودز �شفايز هولدينغ جي ام بي ات�س

وعنوانه: �شولر �شتا�شي 4، 6301 زوغ، �شوي�شرا
وامل�شجلة حتت رقم : )43202(  بتاريخ:     2003/10/29م

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/04/06م وحتى تاريخ :   2023/04/06م 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 52292
با�ش��م : ال�شركة ال�شعودية لل�شناعات الدوائية وامل�شتلزمات الطبية

وعنوانه : �س.ب 20001، الريا�س 11455 ، ال�شعودية
وامل�شجلة حتت رقم : )127126(  بتاريخ:   2010/12/22

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/03/26  وحتى تاريخ :   03/26/ 2023 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 51929
با�ش��م: �س. فران�شي�شكو �شمالتو انرتن�شنال

وعنوانه:  2، رو دي با�شانو، 75116 باري�س، فرن�شا  
وامل�شجلة حتت رقم : )     43110        (  بتاريخ:     2003/10/28م

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/03/11م  وحتى تاريخ :   2023/03/11م 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 52845
با�ش��م: �س. ريكيت بنكيزر ان يف

وعنوانه:  �شريي�شدريف 14، 2132 دبليو تي هوفدروب، هولندا
وامل�شجلة حتت رقم : ) 59149  (  بتاريخ:    2006/03/28م   

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/04/23م  وحتى تاريخ :   2023/04/23م 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 52512
با�ش��م: �س.كرافت فودز �شفايز هولدينغ جي ام بي ات�س

وعنوانه: �شولر �شتا�شي 4، 6301 زوغ، �شوي�شرا
وامل�شجلة حتت رقم : )43200(  بتاريخ:     2003/10/29م

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/04/06م وحتى تاريخ :   2023/04/06م 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 52516
با�ش��م: �س.كرافت فودز �شفايز هولدينغ جي ام بي ات�س

وعنوانه: �شولر �شتا�شي 4، 6301 زوغ، �شوي�شرا
وامل�شجلة حتت رقم : )43203(  بتاريخ:     2003/10/29م

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/04/06م وحتى تاريخ :   2023/04/06م 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 52410
با�ش��م:  �س . كاوان فود مانوفاكت�شرنغ �س د ن ب ه� د

دار  �شالنغور،  الم،  ���ش��اه   40000  –  19/15 بنغابيت  ج���الن   –  20 القطعة  وع��ن��وان��ه: 
الح�شان، ماليزيا

وامل�شجلة حتت رقم : )43065(  بتاريخ:   2003/10/26م
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 

يف :    2013/03/30م  وحتى تاريخ :   2023/03/30م 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 51988
با�ش��م: �س. ريكيت بنكيزر ارابيا )م م ح(. 

وعنوانه: جبل علي – دبي �س.ب : 1756 الإمارات العربية املتحدة
وامل�شجلة حتت رقم : )51600(  بتاريخ:   2005/03/01م    

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/03/12م وحتى تاريخ : 2023/03/12م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 52932
با�ش��م: �س. كامريا اند امييجينج برودكت�س ا�شو�شيي�شن

وعنوانه: 25 ات�شيبانت�شو، ت�شيودا – كو، طوكيو، اليابان.  
وامل�شجلة حتت رقم : )44482(  بتاريخ:   : 2004/01/05     

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/04/27م  وحتى تاريخ :   2023/04/27م  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 52513
با�ش��م: �س.كرافت فودز �شفايز هولدينغ جي ام بي ات�س

وعنوانه: �شولر �شتا�شي 4، 6301 زوغ، �شوي�شرا
وامل�شجلة حتت رقم : )43201(  بتاريخ:     2003/10/29م

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/04/06م وحتى تاريخ :   2023/04/06م 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 52559
با�ش��م: �س. كومباين غرفاي دانون �شو�شيتي انونيم.

وعنوانه: 17 بي دي هاو�شمان، 75009 باري�س، فرن�شا.
وامل�شجلة حتت رقم : )44950(  بتاريخ:   2004/02/10م  

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/04/08م وحتى تاريخ : 2023/04/08م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 52442
با�ش��م: :  �س. مازيراتي ا�س. بي. ايه.

وعنوانه: فيا �شريو مينوتي 322، مودينا 41100 ، ايطاليا
وامل�شجلة حتت رقم : )43150(  بتاريخ:   2003/10/28م 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/03/31م  حتى تاريخ 2023/03/31م  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�س للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 51989
با�ش��م: �س. ريكيت بنكيزر ارابيا )م م ح(. 

وعنوانه: جبل علي – دبي �س.ب : 61344 الإمارات العربية املتحدة
وامل�شجلة حتت رقم : )51599(  بتاريخ:   2005/03/01م    

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/03/12م وحتى تاريخ : 2023/03/12م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825
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تيتو   ، لرب�شلونة  الفني  املدير  اأن  ام�س  اإخبارية  تقارير  ك�شفت 
العالج  ي�شتكمل  حيث   ، نيويورك  اإىل  العودة  يعتزم   ، فيالنوفا 

لل�شفاء من �شرطان يف احللق.
يعتزم  فيالنوفا  اأن  اإىل  الكتالونية  �شبورت  �شحيفة  واأ���ش��ارت 
�شبتمرب  من  و11  الثاين  بني  الفرتة  يف  نيويورك  اإىل  التوجه 
ال��الع��ب��ني مع  ال����دوري املحلي وم�����ش��ارك��ة  ت��وق��ف  اأث��ن��اء   ، املقبل 

منتخبات بالدهم.
واأو�شح امل�شدر اأن فيالنوفا قد يعود اإىل بر�شلونة بعد فحو�شات 
الدوري  م��ن  ال��راب��ع��ة  اجل��ول��ة  يف  الفريق  لقيادة  م�شكالت  دون 
اأبطال  دوري  بطولة  مناف�شات  خلو�س  وال�شتعداد   ، الأ�شباين 

اأوروبا.
ل�شتكمال  منا�شبات  اأرب��ع  يف  نيويورك  زار  اأن  لفيالنوفا  و�شبق 
عالجه من ال�شرطان، دامت اإحداها �شهرين ، وتغيب عن قيادة 
الفريق الكتالوين يف 14 مباراة يف الدوري الأ�شباين وثالثة يف 

كاأ�س ملك اأ�شبانيا واثنتني يف دوري الأبطال.
وخ��الل ف��رتات التغيب تلك ، ك��ان امل��درب امل�شاعد ج��وردي رورا 
بالدوري  الفريق  فيه  ف��از  ال��ذي  املو�شم  يف  الرب�شا  قيادة  يتوىل 
يد  على  امللك  بكاأ�س  النهائي  قبل  ال��دور  من  وخ��رج   ، الأ�شباين 
ريال مدريد ، وودع بطولة دوري الأبطال من الدور نف�شه على 

يد بايرن ميونخ الأملاين.

بالوتيللي: اأ�شعر بالألفة يف اأحياء الربازيل الفقريةفيالنوفا يجري مزيدًا من الفحو�شات

العام  الأم���ني  الطاهر  علي  ه�شام  �شعادة  ق��ام 
ُعمان  �شلطنة  اإىل  ب��زي��ارة  الأ�شيوي  لالحتاد 
عمان  �شلطنة  احت����اد  ت��اأ���ش��ي�����س  م��ل��ف  مل��ت��اب��ع��ة 
ال�شيخ  توجيهات  اإط��ار  يف  وذل��ك   ، لل�شطرجن 
�شلطان بن خليفة بن �شخبوط اآل نهيان رئي�س 
الحتاد الأ�شيوي لل�شطرجن الذي يويل اأهمية 
ق�شوى لن�شر اللعبة يف خمتلف بلدان القارة 
احت���ادات  تاأ�شي�س  ع��ل��ى  واحل��ر���س  ال�����ش��ف��راء 
جديدة يف الدول التي لي�س بها احتادات للعبة 
حيث كلف الأمني العام مبتابعة ملف �شلطنة 
ُعمان وكوريا ال�شمالية بينما مت تكليف نائب 
تيمور  ملف  مبتابعة  اأب��ون��دو  كا�شتو  الرئي�س 
ال�شطرجنية  ال��رق��ع��ة  تغطي  ل��ك��ي  ال�شرقية 

كافة الدول الأ�شيوية .. 
وقد اأثمرت جهود ال�شيخ �شلطان بن �شخبوط 
خالل ال�شنوات الأخرية على اإدخال اللعبة يف 
بلدان جديدة تاأ�ش�شت بها احتاد وطنية ومنها 
وال�شعودية  وج�����وام  وب���وت���ان  امل��ال��دي��ف  ج���زر 

اللعبة  تفعيل  اإىل  بالإ�شافة  ايالند  و�شلمون 
يف الكثري من الدول الأ�شيوية.

الأ�شيوي  ل��الحت��اد  ال��ع��ام  الأم���ني  اإلتقى  وق��د 
با�شل  م��ع  ع��م��ان  �شلطنة  اإىل  زي���ارت���ه  خ���الل 
معايل  مكتب  رئي�س  نائب  الروا�س  اأحمد  بن 
ال���وزي���ر ال�����ش��ي��خ ���ش��ع��د ب���ن حم��م��د ب���ن �شعيد 
الريا�شية  ال�شوؤون  وزي��ر  ال�شعدي  املر�شوف 
ب�شلطنة عمان .. وقد حر�س امل�شوؤول العماين 
ال�شيخ  اإىل  ال�شعدي  الوزير  حتيات  نقل  على 
التي  للجهود  وتقديره  �شخبوط  بن  �شلطان 
بعد  خا�شة  الأ���ش��ي��وي  الحت���اد  رئي�س  يبذلها 
الزيارة التاريخية لل�شيخ �شلطان بن �شخبوط 
يف  كبري  ب�شكل  �شاهمت  وال��ت��ي  ال�شلطنة  اإىل 
�شلطنة  تاأ�شي�س احتاد  ت�شريع وترية خطوات 

عمان .
امل�شوؤول  م���ع  ل��ق��ائ��ه  خ����الل  ال���ط���اه���ر  واأك������د 
اأن الحت�����اد ال���ش��ي��وي ح�����ش��ل على  ال��ع��م��اين 
ت��رخ��ي�����س م���ن الحت������اد ال������دويل ب����ان يلعب 

ال�شيوي وذلك  العمانيون حتت علم الحتاد 
مما  �شخبوط  بن  �شلطان  ال�شيخ  تدخل  بعد 
خالل  الطلب  يعتمد  ال���دويل  الحت���اد  جعل 
الدويل  لالحتاد  الرئا�شي  املجل�س  اإجتماعات 

التي عقدت يف اأرمينيا 
الحتاد  رئي�س  زي��ارة  نتائج  الطرفان  وناق�س 
الوزارة  اأن  العماين  امل�����ش��وؤول  واك��د  ال�شيوي 
�شتقوم  ال��ت��ي  اللجنة  ت�شكيل  ط���ور  يف  ح��ال��ي��ا 
بت�شيري �شوؤون اللعبة وبالفعل متت خماطبة 
و�شيتم  مر�شحيها  لخ��ت��ي��ار  م��ت��ع��ددة  ج��ه��ات 
الحتاد  اجتماعات  قبل  اللجنة  عن  الع��الن 
ا�شتونيا  بجمهورية  تالني  مدينة  يف  ال��دويل 

اوائل اكتوبر القادم
واأو���ش��ح ال��ط��اه��ر اأن الحت���اد ال���ش��ي��وي نظم 
بطولة  على  واأ�شرف  للمدر�شني  تدريب  دورة 
مدار�س ال�شلطنة التي �شارك فيها 60 لعب 
وبطولة اأخرى لالإناث �شاركت فيها 60 لعبة 
من 12 حمافظة من جميع ارجاء ال�شلطنة 

حيث قدم الحتاد الأ�شيوي الأجهزة واملعدات 
والأدوات ل�شمان جناح البطولت 

ووجه الطاهر الدعوة لالعبي �شلطنة ُعمان 
الدولية  العني  خريف  بطولة  يف  لال�شرتاك 
وبطولت تاأهيل و�شقل حكام ومدربني مبقر 
اق��ام��ة واعا�شة  الحت���اد ال���ش��ي��وي م��ع حتمل 
ب��ه��دف تاأهيل  ال��ع��م��ان��ي��ني وذل����ك  ال��الع��ب��ني 
الكوادر الُعمانية القادرة على حتمل م�شئولية 

الرتقاء ون�شر اللعبة يف �شلطنة ُعمان.
�شعد  ال�شيخ  اأ���ش��در معايل  اأخ��رى  ناحية  من 
ال�شعدي  امل���ر����ش���وف  ���ش��ع��ي��د  ب���ن  ب���ن حم��م��د 
 ، ال��ري��ا���ش��ي��ة ب�شلطنة ع��م��ان  ال�����ش��وؤون  وزي���ر 
لدرا�شة  جلنة  بت�شكيل  وزاري����ة  ق����رارات  ع��دة 
تطويرها  و�شبل  الريا�شية  الأن��دي��ة  وتقييم 
�شوؤون  لت�شيري  موؤقتة  جلنة  ت�شكيل  واإعتماد 
ت�شكيل  واإع����ادة  للفرو�شية  ال��ع��م��اين  الحت���اد 
اأربع  جلان �شباقات الهجن يف املحافظات ملدة 

�شنوات قادمة.

بتوجيهات �سلطان بن �سخبوط 

ه�شام الطاهر يتابع ملف �شطرجن �شلطنة ُعمان 

وجه بالعمل لتحقيق روؤية حممد بن را�سد وتوجيهات حمدان بن حممد

مطر الطاير يلتقي منت�شبي جمل�ش دبي الريا�شي ويوؤكد 
على موا�شلة حتقيق املزيد من الإجنازات 

الالعب  ه��و  بالوتيللي  م��اري��و  ال�����ش��اب  امل��ه��اج��م  ك���ان 
غادر  ال��ذي  القدم  لكرة  الإي��ط��ايل  باملنتخب  الوحيد 
فندق فريقه رغم اأعمال ال�شغب التي ت�شهدها مدينة 
�شالفادور، اإحدى املدن امل�شيفة لبطولة كاأ�س القارات 
الإيطايل  الالعب  ي�شتهر  ، حيث  بالربازيل  احلالية 
ل  �شحيفة  ونقلت  اخلريية.   للمنظمات  مب�شاندته 
ت�شيزاري  عن  ام�س  الإيطالية  �شبورت  ديللو  جازيتا 
برانديللي مدرب اإيطاليا قوله اإن بالده ل نية لديها 
القارات رغم حتذيرات  كاأ�س  لالن�شحاب من بطولة 
ال�شلطات مع �شعي قوات ال�شرطة لقمع الحتجاجات 
على  الباهظة  النفقات  ب�شبب  ال��ربازي��ل  جتتاح  التي 

العام  ال��ب��الد  ت�شت�شيفها  التي  ال��ع��امل  ك��اأ���س  بطولة 
املقبل وقال برانديللي: لدى بالوتيللي ت�شريح خا�س 
وب�شبب   .. املنطقة  �شكان  مثل  ي��ب��دو  لأن���ه  ب��اخل��روج 
الأعمال التي قام بها هنا حيث �شبق له زيارة املدينة 
مرتني من قبل . واأ�شاف: من املهم اأن يعرف كم هو 
�شخ�س حمظوظ ، واأنه يقدم العون للنا�س الآخرين 
تويرت  موقع  على  ل��ه  تغريدة  يف  بالوتيللي  وكتب   .
ك�شخ�س  اأبدو  الإنرتنت:  على  الجتماعي  للتوا�شل 
التحية من  الإيطايل  الالعب  تلقى  باهيا حيث  من 
الربازيلية.  الولية  عا�شمة  يف  جتوله  اأثناء  النا�س 
م��ا ي�شتدعي  ي��وج��د  الأج������واء ه��ادئ��ة ول  واأ����ش���اف: 

اأخ�����ش��اه ه��و ال�شحفيني حيث كان  اخل��وف .. ك��ل م��ا 
الذين  ال�شحفيني  لإغاظة  ميزح  الإيطايل  الالعب 
عانوا ملواكبة �شرعته وزار بالوتيللي )22 عاما( حي 
الأوىل  للمرة  �شالفادور  الفقري مبدينة  اإ�شكورا  ماتا 
عام 2007 عندما بداأ م�شاندة موؤ�ش�شتي اأكوباميك 
اخلرييتني  الإيطالية  �شمريالدا  اأجاتا  و  الربازيلية 

بتبني خم�شة اأطفال عن بعد.
اإي��ط��ال��ي��ا لأبوين  ال����ذي ول���د يف   ، ب��ال��وت��ي��ل��ل��ي  وك����ان 
مهاجرين من اأ�شل غاين ، مت تبنيه وهو يف الثالثة 
كونت�شيزيو  ببلدة  تقيم  اأ�شرة  طريق  عن  عمره  من 

بالقرب من مدينة بري�شيا ال�شمالية.

الريا�شي  دبي  جمل�س  رئي�س  نائب  الطاير  مطر  �شعادة  عقد 
خمتلف  م��ن  امل��ج��ل�����س  منت�شبي  جميع  م��ع  م��و���ش��ع��ا  اج��ت��م��اع��ا 
التي  امل�شتمرة  ال��ل��ق��اءات  اط��ار  وذل��ك يف  الوظيفية  ال��درج��ات 
احلايل  العمل  واق���ع  ملناق�شة  املجل�س  موظفي  م��ع  بها  ي��ق��وم 
لتحقيق  التوجيهات  وتنفيذ  امل�شتمر  التطوير  على  والتاأكيد 

روؤية القيادة الر�شيدة.
خالل  املجل�س  منت�شبي  بجهود  الطاير  مطر  �شعادة  واأ���ش��اد 
الفعاليات  م��ن  العديد  تنظيم  �شهدت  ال��ت��ي  املا�شية  ال��ف��رتة 
�شهدت  كما   ، الريا�شة  تطوير  على  الكبري  الأث��ر  ذات  املميزة 
ح�شول املجل�س على ثناء واإ�شادة وتقدير املنظمات الريا�شية 
خالل  املجل�س  حققه  ال���ذي  النجاح  اأن  على  واأك���د   ، ال��دول��ي��ة 
�شيكون  بل  والحتفال  للراحة  �شببا  يكون  لن  املا�شية  الفرتة 
دافعا لبذل املزيد من اجلهد خالل الفرتة املقبلة لأن العمل 
اأب��دا وامل�شاريع والربامج م�شتمرة يف جميع  يف دبي ل يتوقف 

املجالت ومن بينها قطاع الريا�شة.
روؤية  لتنفيذ  العمل  على  املجل�س  رئي�س  نائب  �شعادة  اأك��د  و 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وتوجيهات 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
ها بجوانب : التوطني ، التعليم ، الإبداع يف العمل،  التي خل�شّ
التدريب والتمكني ، و التحول من احلكومة اللكرتونية اإىل 
البتكار  وروح  وم��ث��اب��رة  باجتهاد  والعمل   ، الذكية  احلكومة 
للو�شول اإىل املواطنني وجميع فئات املجتمع من خالل و�شائل 
الإم����ارات  دول���ة  تتميز  وال��ت��ي  للجميع  امل��ت��اح��ة  التكنولوجيا 
العربية املتحدة بكونها يف مقدمة دول العامل يف جمال توفر 

وا�شتخدام و�شائل التكنولوجيا احلديثة.
كما اأكد �شعادة مطر الطاير على و�شع توجيهات �شمو ال�شيخ 
اآل مكتوم ويل عهد دب��ي رئي�س  ب��ن را���ش��د  ح��م��دان ب��ن حممد 
جمل�س دبي الريا�شي كمنهج عمل للمجل�س وهي التوجيهات 

بال�شياحة  الهتمام   : ه��ي  رئي�شية  موا�شيع  تت�شدرها  التي 
الريا�شية ، الهتمام با�شتقطاب وا�شت�شافة الأحداث الريا�شية 
الإمارات  ودول���ة  دب��ي  مكانة  م��ن  تعزز  التي  ال��ك��ربى  الدولية 
الهتمام   ، ال��ع��امل��ي��ة  ال��ري��ا���ش��ة  ع��ل��ى �شعيد  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
اأن  بالريا�شة الن�شائية ، والهتمام بالريا�شة ال�شبابية. وقال 
هذه التوجيهات �شتكون العنا�شر ال�شا�شية التي ترتكز عليها 
حاليا  يتم  وال��ت��ي  للمجل�س  اجل��دي��دة  ال�شرتاتيجية  اخلطة 

العمل لإجنازها واعتمادها والتوجيه للعمل بها.
الواحد  الفريق  ب��روح  العمل  على  الطاير  مطر  �شعادة  واأك��د 
وعلى   ، الريا�شي  القطاع  لتطوير  الفعالة  املبادرات  تقدمي  و 
التطور  م��ع  يتنا�شب  مب��ا  املوظفني  وتاأهيل  ت��دري��ب  ا�شتمرار 
املتحدة وارتفاع م�شتوى  العربية  الإم��ارات  الذي تعي�شه دولة 

يف  الريا�شة  ت�شهده  ال��ذي  وال��ت��ط��ور  اجل���ودة  معايري  تطبيق 
العامل.

وا�شتمع �شعادة نائب رئي�س املجل�س لآراء ومقرتحات منت�شبي 
اللقاء و مت تقدمي عدد  املجل�س الذين �شكروه على عقد هذا 
ال��ع��م��ل يف القطاع  اإىل ت��ط��وي��ر  ال��ت��ي ت��ه��دف  امل��ق��رتح��ات  م��ن 
الريا�شي واأو�شى بدرا�شة جميع املقرتحات وتكرمي املوظفني 

الذين يتقدمون باقرتاحات فعالة ت�شاهم بتطوير الريا�شة.
اأحمد ال�شريف الأمني العام  ويف ختام اللقاء الذي ح�شره د. 
�شورة  التقاط  على  الطاير  مطر  �شعادة  حر�س   ، للمجل�س 
جماعية مع منت�شبي املجل�س تعبريا عن العمل بروح الفريق 
الواحد وم�شاركة كل موظف مهما كانت درجته الوظيفية يف 

حتقيق اجنازات املجل�س.

•• راأ�س اخليمة – الفجر :

وتعزيز  لن�شر  الوطني  امل�����ش��روع  ن�شاط  �شمن 
م��ه��ارات لعب ك��رة ال��ق��دم ب��ال��ت��ع��اون ب��ني وزارة 
الرتبية والتعليم واحتاد الإمارات لكرة القدم، 
الثانية  ولل�شنة  اخليمة  راأ���س  اإم���ارة  احت�شنت 
اإىل  يهدف  ال��ذي  القدم  لكرة  الوطني  امل�شروع 
مدار�س  جميع  يف  الأوىل  ال�شعبية  اللعبة  ن�شر 

الدولة.
اخليمة  راأ����س  منطقة  اأق��ام��ت  امل�شروع  و�شمن 
ال�شالة  يف  الثالث  لل�شف  مهرجانا  التعليمية 
الدرا�شي  ال��ف�����ش��ل  يف  ب�����الإم�����ارة  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
اأق���ي���م م���ه���رج���ان لل�شف  ال���ث���ال���ث وم����ن ق��ب��ل��ه 
ال��راب��ع واخل��ام�����س يف اإ���ش��ت��اد ن���ادي الإم�����ارات ) 
ال��درا���ش��ي الثاين  ال��ف�����ش��ل  ال���زه���راء ( يف  ف���رع 

امل�����ش��روع يف  امل�شرف على  وق��ال عمر احل��م��ادي 
كلمة  وج���ه  التعليمية،  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  منطقة 
���ش��ك��ر ل��ك��ل ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى امل�������ش���روع يف وزارة 
الرتبية والتعليم واحتاد الإم��ارات لكرة القدم 
غياب  عن  وت�شاءل  امل�شروع،  بهذا  واهتمامهم 
اهتمامهم  وعدم  امل�شروع  هذا  الأندية من  دور 
الربنامج. وقال:  باإقامة هذا  برغم علمهم  به 
من خالل ذهابنا ومتابعتنا للطالب يف املدار�س 
نكت�شف وجود لعبني موهوبني ول ينتمون لأي 
نادي من اأندية الدولة واأي�شا نتكفل بتدريبهم 
يف الفرتة ال�شباحية يف املدار�س ولكن يجب اأن 
هوؤلء  ل�شتقطاب  لالأندية  دور  هنالك  يكون 
من  دائ��م��اً  ت�شكو  التي  اأنديتهم  اإىل  الالعبني 
اأن يكون هنالك رعاية  نق�س املوهوبني ويجب 
الأندية  اإدارات  ب��ني  التن�شيق  يجب  وهنا  لهم 

الالعبني  ه����وؤلء  جل��ل��ب  التعليمية  وامل��ن��اط��ق 
وتطوير م�شتواهم الفني . واأ�شاف احلمادي : 
ان امل�شروع وهلل احلمد ناجح بكل املقايي�س كما 
خطط له واأمتنى من الأندية اأن يكون لها دور 
باإذن  للم�شروع  القادمة  الثالثة  ال�شنة  يف  مهم 
ال�شبابي  الريا�شي  امل�شروع  هذا  اأن  ويذكر  اهلل 
الذي احت�شنته اإمارة راأ�س اخليمة ت�شرف عليه 
يف وزارة الرتبية والتعليم الأ�شتاذ ح�شن لوتاه 
والأ�شتاذ جمال  الريا�شية  الرتبية  اإدارة  مدير 
املدفع رئي�س ق�شم الرتبية الريا�شية والأ�شتاذ 
التخطيط  ق�����ش��م  رئ���ي�������س  ����ش���ج���واين  ط���اه���ر 
والتدريب ومن جانب احتاد الكرة الكابنت عبد 
اهلل ح�شن مدير اإدارة التطوير الفني يف احتاد 
اأم��ا م��ن جانب منطقة  ال��ق��دم.  الإم����ارات لكرة 
الأ�شتاذة  ب��ا���ش��راف  امل�����ش��روع  ف��ان  راأ����س اخليمة 

ال�شحية  الأن�شطة  ق�شم  رئي�شة  ال�شكب  اآم��ن��ة 
عبده  الأ�شتاذ  الإداري��ة  الناحية  ومن  والبيئية 
عمر  الأ�شتاذ  الفنية  الناحية  من  اأم��ا   ، اجلمل 

احلمادي.

غابت عنه الأندية 

امل�شروع الوطني لكرة القدم براأ�ش اخليمة ين�شر اللعبة مبدار�ش الدولة 

مهرجان من�شور بن زايد للخيول العربية ينطلق اليوم بهولندا
تنطلق اليوم على م�شمار دوندخت  الع�شبي بهولندا اجلولة اخلام�شة لكا�س املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن 
�شلطان ال نهيان واجلولة ال�شابعة لبطولة العامل ل�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك لل�شيدات ايفهار  كما تقام 
اليوم جولة من جولت كا�س الوثبة �شتد العاملية وهي الثانية التي تقام يف هولندا �شمن فعاليات مهرجان �شمو 
ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان العاملي للخيول العربية الأ�شيلة. وبالن�شبة جلولة الغد فهي خم�ش�شة للخيول 
خيول   9 فيها  وي�شارك  ي��ورو  ال��ف   25 املالية  جوائزها  واج��م��ايل  مرت   1900 مل�شافة  ف��وق  فما  �شنوات   4 عمر 
الفوز باملركز الول يف اكرث من �شباق مما ي�شري اىل  اأورب��ا والتي �شبق لعدد منها  العربية يف  اق��وى اخليول  من 
امل��درب بقيادة  اأوترمان وهو نف�شه  ال��ذي ميلكه هيوب  �شتكون قوية. ويعترب اجل��واد  بولني كو�شاك   املناف�شة  ان 
الفار�س اآر ت�شاجن اقوى املر�شحني للفوز بلقب هذه اجلولة. وبالن�شبة للجولة ال�شابعة ملونديال  اأم الإمارات  الذي 
 4 عمر  العربية  للخيول  واملخ�ش�س  والرنويج  واملانيا  وبريطانيا  وال�شويد  هولندا  فار�شات من   10 فيه  ت�شارك 
�شنوات فما فوق مل�شافة 1800 مرت واإجمايل جوائزه املالية 20 األف يورو فمن املتوقع اأن تكون املناف�شة يف هذا 
ال�شباق مفتوحة لتتويج بطلة جديدة ت�شارك يف ختام البطولة يف ابوظبي واإن كانت اأقوى املر�شحات لفوز بلقب 
هذه اجلولة هي الفار�شة الفرن�شية اإيريك اإدفارد�شون على �شهوة اجلواد اآثليت دي �شول  ملالكه ال�شيدة كارين فان 
دي بو�س وهي نف�شها مدربة اخليل . وي�شارك يف �شباق كا�س الوثبة الذي يقام للمرة الثانية يف هولندا 9 خيول 
من عمر 4 �شنوات فما فوق مل�شافة 1800 مرت واإجمايل جوائزه املالية 5 اآلف يورو حيث من املتوقع ان تكون 
املناف�شة قوية واإن كان اأقوى املر�شحني للفوز بلقب هذا ال�شباق اجلواد  علي بابا دي �شول  ملالكته الهولندية كارين 
ان  والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي  عام هيئة  املهريي مدير  واك��د مبارك   . مانييدي  اإم  الفار�س  بقيادة  بو�س  دي  فان 
املهرجان حقق اهدافه من خالل النجاح الذي حققه يف دوراته ال�شابقة وان ما حققه من اإجنازات م�شهود لها عامليا 
يف اطار �شون الرتاث والتقاليد والهتمام بالريا�شات الرتاثية ويف مقدمتها ريا�شة الفرو�شية ياتي يف اطار روؤية 
�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة التي تتج�شد يف اإعالء �شاأن 
اخليل العربي يف العامل واحلفاظ على اأهم ال�شاللت الأ�شيلة للخيول العربية يف اجلزيرة العربية. ومن جهتها 
اأكدت �شعادة نورة ال�شويدي مديرة الحتاد الن�شائي العام رئي�شة جلنة الريا�شية الن�شائية ان مهرجان �شمو ال�شيخ 
من�شور بن زايد اآل نهيان العاملي ل�شباقات اخليول العربية مبا يت�شمنه من فعاليات خا�شة بطولة العامل ل�شمو 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك لل�شيدات ايفهار  جنح يف ابراز الوجه امل�شرق للمراأة الإماراتية اأمام العامل با�شره وذلك 
اأم الإم��ارات رئي�شة الحتاد الن�شائي العام  ترجمة لالهتمام البالغ الذي توليه �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 
الرئي�س الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية رئي�س املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة بريا�شة املراأة يف الدولة ب�شكل 
عام وحر�شها علي دعم وموؤازرة وم�شاندة �شموها للفتاة الإماراتية لإبراز ن�شاطها كعن�شر فعال يف املجتمع ولذلك 
كان حر�س �شموها على دعم املهرجان . ووجهت �شعادتها ال�شكر والتقدير ل�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة علي دعم �شموه الالحمدود للمهرجان واإتاحة الفر�شة للم�شاركة 
ملهرجان  متمنية  املجتمع  امل��راأة يف  ل��دور  اإيجابيا  موؤ�شرا  يعد  ذلك  اأن  موؤكدة  العاملية  الن�شائية  التظاهرة  يف هذه 
موا�شلة جناحاته العاملية . ومن جانبها اأكدت لرا �شوايا مديرة مهرجان �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان 
العاملي خليول ال�شابقات العربية رئي�شة ال�شباقات الن�شائية بالحتاد الدويل ل�شباقات اخليول العربية اأن ا�شتمرار 
هذا النجاح يف الن�شخة اخلام�شة للمهرجان مبا يحتويه من �شباقات وموؤمترات متنوعة يعود الف�شل يف ذلك ايل 
دعم واهتمام وتوجيهات �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد ال نهيان و�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك  اأم الإمارات  مما 

يتطلب تقدمي اأ�شمى اآيات ال�شكر والتقدير ل�شموهما واأي�شا ال�شكر مو�شول ايل ال�شركات واملوؤ�ش�شات الراعية. 
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الأوملبية حتتفل باليوم الأوملبي مباراثون امل�شي

يعترب قائد منتخب الرجنتني ليونيل مي�شي املتهم بالتهرب 
يف  امل�شتثمرين  اب���رز  م��ن  ا�شبانيا،  يف  ال�����ش��رائ��ب  دف��ع  م��ن 
مدينته روزاريو حيث ميلك �شجال �شريبيا ل ت�شوبه �شائبة 
بح�شب ال�شلطات املحلية. يقول رولندو دال لغو م�شوؤول 
الريا�شة يف روزاريو لوكالة فران�س بر�س عن الالعب ووالده 
4 ماليني  خورخي مي�شي املتهمني بالتهرب من دفع نحو 
يورو ل�شلطات ال�شرائب ال�شبانية: هما �شخ�شان ممتازان، 
جديان يف العمل، وي�شاعدان قدر المكان املدينة والطفال 
. وبح�شب دال لغو، مل تواجه عائلة مي�شي متاعب �شريبية 
الثالثة يف البالد )2ر1 مليون ن�شمة(  يف روزاري��و، املدينة 

بوينو�س  العا�شمة  �شمال  كلم   300 بعد  على  وال��واق��ع��ة 
الريا�شة  ع��م��ل��ه الج��ت��م��اع��ي يف جم���ايل  اي���ر����س. مب�����وازاة 
والطفولة، �شاعف لعب كرة القدم ا�شتثماراته يف م�شقط 
راأ�شه، حيث ميتلك املنازل، �شقة فخمة، حانة، ويحمل ا�شهما 
ك��روم عنب  بالإ�شافة حل�ش�س يف  يف م�شروع عقاري كبري 

وعالمة جتارية من احللوى.
املتو�شطة،  للطبقة  حي  يف  طفولته،  منزل  اىل  وبال�شافة 
من  ي�شتفيد  م��ق��را  ���ش��ن��وات،   8 قبل  مي�شي  عائلة  امتلكت 
منتزه وملعب كرة م�شرب يف اأرويو �شيكو، وهي بلدة �شغرية 

هادئة يف جنوب املدينة الكبرية.

تقع �شقته يف اأعلى ابراج املدينة اأكوالينا ، ويقدر �شعر مرتها 
املربع الفي يورو، بح�شب الغرفة العقارية يف روزاريو.

اأكد م�شدر يف الغرفة لوكالة فران�س بر�س : اذا كان �شعبا 
معرفة الثيمة احلالية لكل �شقة، ال ان �شعر الوحدة يدور 
تقع  اكوالينا  الر���ش��ي من  الطابق  . يف  دولر  مليون  ح��ول 
البلدية يف  ال�شخ�شيات( بامتياز من  اآي بي )كبار  حانة يف 
يكلف  فيها.  ح�ش�شا  الوالد  مي�شي  ميلك  ل�شركة   2009
احلكومة  بح�شب  �شهريا،  امريكي  دولر  الف  المتياز 3 

املحلية وحمكمة احل�شابات البلدية.
لكن جوهرة ممتلكات مي�شي يف املنطقة هي النادي اخلا�س 

املرتف |اأزاهاري�س ديل بارانا املوؤلف من 382 قطعة اأر�س 
با�شتثمار   2015 عام  افتتاحه  واملتوقع  هكتارا،  على 80 

بلغ 30 مليون دولر امريكي بح�شب ال�شحف املحلية.
جنوب  كلم   30 بعد  على  فيغيريا  بلدية  يف  امل�����ش��روع  يقع 
روزاريو، ويت�شمن ر�شيفا على نهر بارانا، مهبط طائرات، 
حمامات �شباحة، 600 مرت من ال�شواطىء، قاعات تدليك، 
ومالعب كرة طائرة، غولف، م�شرب وكرة قدم، وجتهيزات 

مرتفة اخرى بح�شب رئي�س البلدية كارلو�س مارياين.
م��ع رجل  امل�����ش��روع  ه��ذا  الرجنتينية يف  ال���ش��ط��ورة  يرتبط 
ال�شابق  يف  �شانتا  مقاطعة  رئي�س  ن��ائ��ب  املحلي،  ال�شيا�شة 

مار�شيلو مونياغوريا.
ترتبط عائلة مي�شي اي�شا ب�شراكة مع منتج النبيذ فالنتني 

بيانكي يف مندوزا )غرب(.
كما اطلق اف�شل لعب يف العامل يف العوام الربعة املا�شية 
�شركة  تنتجها  ا�شهر  ثالثة  قبل  احللويات  م��ن  جمموعة 

حملية يف مارينغو.
���ش��رح غ��اب��ري��ال ري��ف��ارو���ش��ا م��دي��ر ال�����ش��رك��ة ل��ف��ران�����س بر�س 
وت�شامنية،  اجتماعية  بر�شالة  بحلويات  يتعلق  الم��ر  ان 
بالتوافق مع �شورة مي�شي يف كامل انحاء العامل ، لن جزءا 

من الرباح يعود اىل متويل موؤ�ش�شته.

مي�شي منوذج �شريبي وم�شتثمر كبري

بتحدي  �شردينيا  يف  اإيطاليا  رايل  ا�شتمر  فيما 
وا�شل  ال��ي��وم،  العامل  يف  ال�شائقني  اأمهر  ق��درات 
الإماراتي ال�شيخ خالد القا�شمي اأداءه املميز الذي 
ال��ت��ي ق��دم��ه��ا خالل  امل�����ش��ت��وي��ات  اأف�����ش��ل  ي�شاهي 

املو�شم احلايل من بطولة العامل للراليات.
اخلا�شة  الثمانية  امل��راح��ل  ن�شف  اإك��م��ال  فبعد 
وم�شاعده  القا�شمي  حقق  الأخ���رية،  اجلولة  من 
الربيطاين �شكوت مارتن املركز العا�شر يف اجلولة 
ال�شابعة من بطولة العامل للراليات، وذلك على 
العاملية  توتال  �شرتوين  اأبوظبي  �شيارتهما  منت 

للراليات. 
تا�شعاً  وال��ذي حّل  الإم��ارات��ي،  ال�شائق  ومل يفقد 
يف رايل الربتغال قبل �شهرين، الأمل يف معادلة 
كونه  اأثبت جم��دداً  الذي  ال�شباق  النتيجة خالل 
اأحد اأ�شعب مراحل بطولة العامل للراليات، قبل 

اأن تختتم جمرياته الليلة. 
اإيفيني نوفيكوف يف  وبعد خروج النجم الرو�شي 
خرج  الثالث،  امل��رك��ز  يف  ك��ان  فيما  ال�شباق  ال��ي��وم 

اليوم زميل القا�شمي يف الفريق، الفنلندي ميكو 
ب�شبب  الثاين  املركز  يف  ك��ان  ان  بعد  هريفونني، 
اليوم على  الثانية  املرحلة  امل�شار يف  خروجه عن 

منت �شيارته �شرتوين توتال اأبوظبي. 
ولكنها  للتلف،  هريفونني  �شيارة  تتعر�س  ومل 
ب��ق��ي��ت ع��ال��ق��ة يف خ��ن��دق ع��ل��ى م��ق��رب��ة م���ن خط 
ال��ب��داي��ة، ل��ي��خ��رج م��ن ال�����ش��ب��اق ب��ع��د ذل���ك بفرتة 
بطولة  مت�شدر  تفوق  اإىل  ذل��ك  واأدى  ق�شرية. 
ال���ع���امل ل��ل��رال��ي��ات ���ش��ي��ب��ا���ش��ت��ي��ان اأوغ���ي���ري بزمن 
على  ثانية متقدماً  واح��دة و15.9  قدره دقيقة 

البلجيكي تريي نيوفيل يف املركز الثاين.
يكافح  زال  ال���وق���ت ل  ذل���ك  ال��ق��ا���ش��م��ي يف  وك����ان 
اأول  هو  بالغة،  ب�شعوبة  ات�شم  �شباق  يف  لل�شمود 
اأخرجه  الذي  ال�شطدام  بعد  فيه  ي�شارك  �شباق 

من رايل اأكروبولي�س يف اليونان ال�شهر املا�شي. 
ال�شيف  �شهد ذروة ف�شل  ال��ذي  ويف يوم اجلمعة 
ال�شباق  القا�شمي  ب��داأ  العام،  خ��الل  نهار  واأط��ول 
اأولبيا  اأوف  ب��ورت  مغادرة  وبعد  الأول،  املركز  يف 

نهاية  اإىل  ي�����ش��ل  مل  6.30�شباحاً،  ال�����ش��اع��ة 
 –  11:15 ال�شاعة  ف��ريم قبل  ب��ارك  اجلولة يف 

اأي بعد مغيب ال�شم�س بوقت طويل. 
وقال القا�شمي الذي اأنهى اليوم يف املركز 11: مل 
يكن من ال�شهل عبور خط ال�شباق وكوين الأول 
ع��ل��ى ال��ط��ري��ق. ولكنني ل��ع��د خ��روج��ي م��ن رايل 
ثقتي، ومل  ا�شتعادة  اإىل  اأتطلع  كنت  اأكروبولي�س 
اأغري اإعدادات ال�شيارة لأنني اأردت القيادة دون اأية 
خماطرة.  ويف الوقت الذي و�شلت فيه ال�شيارات 
اأربعة  ا�شتكمال  بعد  لل�شيانة  التجمع  نقطة  اإىل 
من املراحل الثمانية اخلا�شة لذلك اليوم، ارتفع 

ترتيب القا�شمي اإىل املركز العا�شر. 
اأ���ش��رع من  امل�شار  ك��ان  بقوله:  الأم���ر  وع��ّل��ق على 
اأك����رث وع�����ورة. مل ت��ك��ن الطريق  الأم�������س ول��ك��ن��ه 
ال�شيارة  انزلقت  ولهذا  املعامل  وا�شحة  الرملية 
كثرياً، اأما اليوم فقد متكنت على الأقل من روؤية 
خطوط الفرامل، ولكنني مل اأجازف. من ال�شعب 

ا�شتعادة الثقة فوراً ولكنها �شتعود مع الوقت. 

•• �ساحية ال�سيف – اللجنة االأوملبية:

برعاية القائم باأعمال الأمني العام للجنة الأوملبية البحرينية عبدالرحمن 
الذي  العاملي  الأومل��ب��ي  باليوم  اليوم  ع�شر  الأوملبية  اللجنة  حتتفل  ع�شكر 
ي�شادف الثالث والع�شرون من �شهر يونيو من كل عام اليوم، وذلك باإقامة 
عراد  دوح���ة  كورني�س  على  كيلومرت   3 مل�شافة  امل�شي  م��اراث��ون  م��ه��رج��ان 
املوؤ�ش�شي  الت�شال  اإدارة  واأع��دت  ع�شراً.  الرابعة  ال�شاعة  املحرق  مبحافظة 

باللجنة الأوملبية البحرينية العديد من الفعاليات امل�شاحبة لليوم الأوملبي، 
حيث خ�ش�شت جناحاً خا�شاً لإدارة املركز الوطني للطب الريا�شي �شتعر�س 
للريا�شيني  املركز  يقدمها  التي  املتميزة  العالجية  اخلدمات  اأب��رز  خالله 
وعموم املواطنني، بالإ�شافة اإىل اأحدث الأجهزة الطبية التي تعالج اإ�شابات 
املالعب. ويف اإطار التعاون مع وزارة ال�شحة،والرتباط الوثيق بني ال�شحة 
�شيقام  الأومل��ب��ي��ة  للحركة  ال�شامية  الأه����داف  تعترباأحد  ال��ت��ي  وال��ري��ا���ش��ة 
�شيكون هناك  ال�شكر وال�شغط، كما  جناح خا�س لإج��راء فحو�شات مر�س 

واللعب  الوجوه  تلوين  فعالية  تنظيم  خالله  �شيتم  لالأطفال  خا�س  جناح 
بالبالونات لإ�شفاء جو من البهجة والفرح على قلوبهم.

وخ�ش�شت اللجنة جمموعة من الهدايا التذكارية للم�شاركني يف الحتفال 
مياه  وم��ط��ارات  وقبعات  قم�شان  امل�شاركني  �شيمنح  حيث  الأومل��ب��ي،  باليوم 
الأوملبية  اللجنة  م��ن  م�����ش��ارك��ة  ���ش��ه��ادات  ع��ل��ى  �شيح�شلون  ك��م��ا  ري��ا���ش��ي��ة، 

البحرينية، واللجنة الأوملبية الدولية.
الريا�شية  اجل��ه��ات  خمتلف  اإىل  ر�شمية  دع���وات  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  ووج��ه��ت 

والهيئات  ال���وزارات  يف  امل�شوؤولني  خمتلف  اإىل  اإ�شافة  والأهلية،  الر�شمية 
على  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  الإع����الم. وحت��ر���س  وو���ش��ائ��ل  امل��ت��ع��اون��ة،  احلكومية 
الحتفال باليوم الأوملبي من كل عام لن�شر الثقافة الأوملبية والرتويج ملبادئ 
الفكر الأوملبي يف املجتمع البحريني. ويذكر اأن اللجنة الأوملبية اأطلقت يوم 
ام�س الول احلملة الرتويجية لليوم الأوملبي مبجمع ال�شيتي �شنرت والذي 
ت�شجيل  الذين حر�شوا على  والريا�شيني  املواطنني  اإقبال جيدا من  �شهد 

ا�شمائهم للم�شاركة يف ماراثون امل�شي.

القا�سمي ي�سعى بقوة لتحقيق طموحه يف �سردينيا

ال�شائق الإماراتي يف طريقه لحتالل اأحد املراكز 
الع�شرة الأوىل على منت �شيارته اأبوظبي �شرتوين

ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  برنامج  ال��ي��وم  ينطلق 
اأبوظبي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي����د  ب��ن  حم��م��د 
للطالب  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  ن��ائ��ب 
والطالبات من اأبطال اجلوجيت�شو وهو الربنامج 
الذي ي�شتمر على مدار خم�شة اأ�شابيع مب�شاركة 
ا�شتثمارا  وال��ب��ن��ات  ال��ب��ن��ني  م��ن  اللعبة  م��واه��ب 
ومراكز  امل��دار���س  جن��وم  حققها  التي  للنجاحات 
ال��ت��دري��ب يف امل��و���ش��م امل��ا���ش��ي واأب���رزه���ا م��ا حتقق 
�شهدتها  التي  لالأطفال  العامل  كاأ�س  بطولة  يف 
بطولة  هام�س  على  امل��ا���ش��ي  اأب��ري��ل  يف  اأب��وظ��ب��ي 
وحقق  جيت�شو  اجل��و  مل��ح��رتيف  العاملية  اأب��وظ��ب��ي 
فيها �شغار الإمارات 122 ميدالية متنوعة من 

بينها 45 ميدالية ذهبية.
اأول  ال��ف��ري��ق  لتوجيهات  تلبية  ال��ربن��ام��ج  ي��اأت��ي 
خالل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  �شمو 
باملدار�س  جيت�شو  اجل��و  لأبطال  �شموه  ا�شتقبال 
امل��ي��دال��ي��ات ال��ذه��ب��ي��ة يف ك��اأ���س العامل  اأ���ش��ح��اب 
اإىل �شرورة  ال��ل��ع��ب��ة  احت����اد  ���ش��م��وه  وج����ه  ح��ي��ث 
املواهب  طاقات  ي�شتوعب  متكامل  برنامج  و�شع 
جاهزيتهم  على  ويحافظ  مب�شتوياتهم  ويرتقي 
الرتقاء  لهم  ي�شمن  مب��ا  ال�شيف  ف�شل  خ��الل 
اأن�شطة  ال��ربن��ام��ج  يت�شمن  حيث  باإمكانياتهم 
ريا�شية واجتماعية وتراثية وترفيهية مب�شتوى 

جنوم.  7
ويبداأ الطلبة والطالبات الن�شمام اإىل الربنامج 
 24 ح��ت��ى  املع�شكر  وي�شتمر  ال��ي��وم  م��ن  اع��ت��ب��ارا 
يوليو وملدة حوايل خم�شة اأ�شابيع فيما بداأ عمل 
الثاين  م��ن  للم�شروع  املنظمة  الإداري�����ة  اجل��ه��ة 
ال�شتعدادات  لكافة  للرتتيب  اجلاري  يونيو  من 
اخلام�س  حتى  الإداري����ة  الهيئة  عمل  ويتوا�شل 
عمليات  واإن��ه��اء  التجرية  لتقييم  اأغ�شط�س  من 
التكرمي للم�شاركني وت�شنيف امل�شاركني وفق ما 

حققوه من نتائج.
التا�شعة  من  رم�شان  �شهر  قبل  الربنامج  ويبداأ 
�شباحا وي�شتمر حتى اخلام�شة م�شاء فيما يقام 
امل�شائية  الفرتة  يف  رم�شان  �شهر  خالل  املع�شكر 
الليل ويتجه  التا�شعة م�شاء وحتى منت�شف  من 
من  امل�شتهدفة  العمرية  ال��ف��ئ��ات  اإىل  ال��ربن��ام��ج 
 15 10 اإىل  امل�شروع وه��ي كل الأع��م��ار من �شن 

عاما.
وطالبة  ط��ال��ب��ا   120 ال���ربن���ام���ج  يف  وي�������ش���ارك 
ينتظمون يف 7 مراكز للتدريب بواقع مركزين يف 
كل من اأبوظبي والعني واملنطقة الغربية اأحدهما 
يف كل منطقة للطالب والآخر للطالبات ومركز 
موؤخرا  اإ�شافته  متت  امل��رف��اأ  يف  للطالبات  واح��د 
تواجد  واأم��ام  املرفاأ  اأه��ايل منطقة  لرغبة  تلبية 
عدد من الفتيات الراغبات يف امل�شاركة باملع�شكر.

وميثل امل�شروع وفق تاأكيدات القائمني عليه نقلة 
�شاهم يف  ال��ذي  الأم��ر  اللعبة  نوعية على �شعيد 
الإقبال الكبري على الربنامج قبل الإعالن عنه 
على  القائمة  اللجنة  معها  اكتفت  التي  للدرجة 

الربنامج باأعداد املتقدمني.
للطالب  ممتعة  �شيفية  اإج���ازة  امل�����ش��روع  وميثل 

ترتك  مل  املنظمة  اللجنة  اأن  خا�شة  والطالبات 
���ش��ي��ئ��ا ل��ل�����ش��دف��ة ووف�����رت ك���ل الإم��ك��ان��ي��ات التي 
لالأبطال  مكافاأة  اإىل  الربنامج  معها  �شيتحول 
على ما حققوه على مدار املو�شم املنق�شي وهو ما 
كان �شببا يف �شعي اأولياء اأمور الطالب والطالبات 
املميز  ال��ربن��ام��ج  لأب��ن��ائ��ه��م يف  اأم��اك��ن  اإىل حجز 
الذي يغني امل�شاركني به عن الإج��ازات ال�شيفية 
يف اأي مكان بالعامل ويوفر لهم فر�شا ا�شتثنائية 
بكل  حافلة  الن�شق  خ��ارج  اأ�شابيع  خم�شة  خلو�س 

اأ�شكال احلياة والريا�شة والرتفيه.
القيم  م��ن��ظ��وم��ة  غ��ر���س  اإىل  امل�������ش���روع  وي���ه���دف 
الإماراتي  والعادات والتقاليد الأ�شيلة باملجتمع 
القدرات  وتطوير  والنتماء  ال��ولء  قيم  وتعزيز 
وتدريب  الطلبة و�شقل مهاراتهم  البدنية لدى 
على  والع��ت��م��اد  امل�����ش��وؤول��ي��ة  حتمل  على  الطلبة 

النف�س وخدمة املجتمع الإماراتي.
وك���ان ع��ب��دامل��ن��ع��م ال��ه��ا���ش��م��ي رئ��ي�����س احت���اد اجلو 
الأخرية  ال���ش��ت��ع��دادات  على  اط��م��اأن  ق��د  جيت�شو 
املنظمة  اللجنة  من  واطلع  الربنامج  لنطالق 
لأع�شاء  الها�شمي  ..واأك���د  كافة  اخل��ط��وات  على 
اللجان وامل�شرفني على امل�شروع ان النظام عنوان 
بتفا�شيل  ب��الل��ت��زام  اإي���اه���م  ..م��ط��ال��ب��ا  ال��ن��ج��اح 
خمت�شني  قبل  م��ن  و�شعها  مت  ال��ت��ي  ال��ربن��ام��ج 
امل�شتهدفة ويف مقدمتها تعزيز  وراعت الأه��داف 
قيم الولء والنتماء وامل�شاهمة يف بناء ال�شخ�شية 

الريا�شية املتكاملة.
رئي�س  نائب  الظاهري  �شامل  حممد  اجتمع  كما 
احتاد اجلو جيت�شو مع اأع�شاء اللجان وامل�شرفني 
معهم  وراج���ع  امل�شتقبل  م�����ش��روع  ان��ط��الق��ة  قبل 
خط �شري الربنامج واملهام امل�شندة اإىل املن�شقني 
امل�شروع  يف  املهام  وتوزيع  والإداري���ني  وامل�شرفني 
ي��ت��وىل متابعة  وال����ذي  املن�شق  ب��ه  ي��ق��وم  واأول���ه���ا 
العام للم�شروع  املن�شق  بالتن�شيق مع  املركز  عمل 
وم��ت��اب��ع��ة عملية ح�����ش��ور وان�����ش��راف الإداري�����ني 
عن  اأربعاء  كل  اأ�شبوعية  تقارير  ورف��ع  واملدربني 
عمل �شري الربنامج ومتابعة �شوؤون التغذية مع 
مع  والتن�شيق  املوا�شالت  و�شوؤون  امل��وردة  اجلهة 
اجل��ه��ات ب�����ش��اأن ال��رح��الت وجتهيز م��ا ي��ل��زم من 

احتياجات الإداريني والطلبة واملدربني.
ويكون  الطلبة  ح�شور  متابعة  الإداري  ويتوىل 
م�شوؤول عن �شوؤون الطلبة ب�شكل مبا�شر وتزويد 
املن�شق بالتقارير الأ�شبوعية عن الطلبة والتاأكد 
وتوثيق  للطلبة  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات  جمع  م��ن 
بالتقارير  م�����ش��ورة  واإرف��اق��ه��ا  ب��امل��رك��ز  الأن�شطة 
املتنوعة  والأن�شطة  بالرحالت  الطلبة  ومرافقة 
والتاأكد من احل�شول على جدول عمل املركز املعد 
الفعاليات  اإىل مرافقة الطلبة يف  اإ�شافة  م�شبقا 

اخلارجية �شواء يف الرحالت اأو الأن�شطة.
جدير بالذكر اأنه يف ختام املع�شكر �شتكون هناك 

احتفالية لتكرمي امل�شاركني ومنحهم املكافاآت. 
ويت�شمن برنامج الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان لطالب وطالبات اجلو جيت�شو 
5 حماور رئي�شية اأولها حمور ال�شنع وهو خا�س 

باأ�شول اللياقة وال�شلوك وثانيها املحور الرتاثي 
ال��ري��ا���ش��ي واملحور  وامل���ح���ور  امل��ح��ل��ي��ة  وال��ب��ي��ئ��ة 

الرتفيهي وحمور املهارات احلياتية.
ال�شنع  ا���ش��م  يحمل  ال���ذي  الأول  امل��ح��ور  وي��ق��وم 
اإك�����ش��اب امل�����ش��ارك��ني ق��ي��م وع�����ادات وتقاليد  ع��ل��ى 
والنتماء  ال������ولء  وت��ع��زي��ز  الإم��������ارات  جم��ت��م��ع 
القيم  على  يركز  كما  الر�شيدة  والقيادة  للوطن 
اإكرام  واأ�شاليب  وال��ع��ط��اء  بالت�شحية  املرتبطة 
ال�شيف اإ�شافة اإىل الكثري من املثل التي نحر�س 
ع��ل��ى غ��ر���ش��ه��ا يف اأب��ن��ائ��ن��ا م��ث��ل ال���رتاح���م وامل����ودة 
ورعاية كبار ال�شن وامل�شوؤولية املجتمعية والعمل 

اجلماعي.
والبيئة  ب��ال��رتاث  خا�س  فهو  الثاين  املحور  اأم��ا 
الطالب  م��ن  ال�����ش��غ��ار  تعليم  وي�����ش��م��ل  امل��ح��ل��ي��ة 
و�شيد  بال�شقور  وال�شيد  الفرو�شية  والطالبات 
املهارات  اإىل  اإ���ش��اف��ة  البحرية  بالبيئة  ال�شمك 
اليدوية للطالبات مثل الطبخ والأ�شغال اليدوية 
جمال�س  على  خ��الل��ه  م��ن  الطلبة  يتعرف  كما 

املجتمع الإماراتي.
البعد  ل��ل��م��ع�����ش��ك��ر يف  ال���ث���ال���ث  امل���ح���ور  وي���رتك���ز 
يف  ت���دري���ب���ي���ة  دورات  وي���ت�������ش���م���ن  ال����ري����ا�����ش����ي 
اجلوجيت�شو والرتقاء مب�شتوى اللياقة البدنية 
بتمثيله  الوطنية  ال�شخ�شية  وتنمية  للطلبة 
امل�شتوى  ع��ل��ى  ال��ري��ا���ش��ي��ة  امل��ح��اف��ل  ال���دول���ة يف 

الدويل.
باجلانب  املع�شكر  م��ن  ال��راب��ع  امل��ح��ور  ويخت�س 
فرياري  ع��امل  اإىل  زي���ارات  ويت�شمن  الرتفيهي 
الفر�شان  وحلبة مر�شى يا�س ووتروورلد ونادي 
املحور  اأم��ا  البحرية  للريا�شات  اأبوظبي  ون��ادي 
احلياتية  امل��ه��ارات  بتعلم  خ��ا���س  فهو  اخل��ام�����س 
لأغرا�س  الجنليزية  اللغة  يف  دورة  ويت�شمن 
اإىل  اإ�شافة  ال�شركات   - امل��ول   - املطار  التوا�شل 
الأولية  الإ���ش��ع��اف��ات  م��ه��ارات يف  الطلبة  اإك�����ش��اب 
التوا�شل  و���ش��ائ��ل  ا���ش��ت��خ��دام  ح�شن  وتعليمهم 
التحدث  و  بالنف�س  الثقة  ومهارات  الجتماعي 
بطالقة اإ�شافة اإىل اأ�ش�س امل�شوؤولية الجتماعية 
و�شوابطها. ورحب حممد �شامل الظاهري نائب 
والطالبات  بالطالب  اجلوجيت�شو  احت��اد  رئي�س 
ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  برنامج  يف  امل�شاركني 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
اللعبة  لأب��ط��ال  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  م��ب��ادرة  مثمنا 
بن زايد اآل نهيان ..واأكد ان دعم �شموه املتوا�شل 
للريا�شة والريا�شيني ب�شفة عامة وللعبة اجلو 

جيت�شو ب�شكل خا�س ميثل م�شدر فخر لهم.
وعاود التاأكيد على الر�شالة الإيجابية من لقاء 
الإجنازات  اأ�شحاب  النا�شئني  بالالعبني  �شموه 
اأمور  ب��اأول��ي��اء  �شموه  لقاء  ث��م  ال��ع��امل  بطولة  يف 
م�شدر  ميثل  باأنه  الدعم  هذا  وا�شفا  الالعبني 
ف��خ��ر ل��الحت��اد وي��ع��ك�����س اه��ت��م��ام��ا غ��ري حمدود 
ب��ت��ن�����ش��ئ��ة ج��ي��ل ري��ا���ش��ي ي���ك���ون ذخ�����رية للوطن 
يف م�����ش��رية ال��ن��م��اء وال��ت��ط��ور حت��ت ظ��ل قيادته 

الوفية.

برنامج حممد بن زايد للطالب والطالبات
 من اأبطال اجليوجت�شو ينطلق اليوم

و�شف روماريو مهاجم منتخب الربازيل ال�شابق 
الحت�����اد ال�����دويل ل���ك���رة ال���ق���دم )ال��ف��ي��ف��ا( باأنه 
الرئي�س الفعلي للربازيل وقال اإن الموال التي 
 2014 ال��ع��امل  ك��اأ���س  ا���ش��ت��ادات  انفاقها على  مت 
كان من املمكن ا�شتخدامها يف بناء اآلف املدار�س 

اجلديدة.
من  العديد  مواقع  يف  ن�شر  م�شور  ت�شجيل  ويف 
ال�شحف الربازيلية على النرتنت قال روماريو 
ال����ذي ق���اد ه��ج��وم ال���ربازي���ل ح��ني ف����ازت بكاأ�س 

اإن  ال��ربمل��ان  1994 وه��و الن ع�شو يف  ال��ع��امل 
الربازيل انفقت على اإ�شت�شافة كاأ�س العامل اأكرث 
2006 وجنوب  املانيا يف  انفقته  من �شعفي ما 

افريقيا بعد اربع �شنوات اأخرى.
وق����ال روم���اري���و اإن الأم������وال ال��ت��ي ان��ف��ق��ت على 
ال�شتادات حتى الن كانت كافية لتوفري ثمانية 
اآلف مدر�شة جديدة و39 األف حافلة مدر�شية 

اأو 28 األف ملعب ريا�شي يف البالد باأكملها. 
و�شربت موجة من الحتجاجات الربازيل اثناء 

تعترب  ال��ت��ي  ال��ق��ارات  لكاأ�س  حاليا  ا�شت�شافتها 
القادم.  العام  يف  العامل  لكاأ�س  ا�شتعداد  مبثابة 
املحتجني  غ�شب  اث���ارت  ال��ت��ي  ال���ش��ي��اء  و�شمن 

حجم الموال التي انفقت على ال�شتادات.
ا�شتادا   12 ال��ع��امل يف  ك��اأ���س  ن��ه��ائ��ي��ات  و���ش��ت��ق��ام 
والآخر  البطولة  اأج��ل  م��ن  ت�شييده  مت  بع�شها 
خ�شع لعملية حتديث �شاملة. وانفقت الربازيل 
نحو 28 مليار ريال )12.9 مليار دولر( على 

البطولة.

روماريو: الفيفا اأن�شاأ دولة يف الربازيل



19

جمتمع االمارات

19

االحد   -  23   يونيو    2013 م    -    العـدد    10825
Sunday    23    June     2013  -  Issue No   10825

اأعلنت �شام�شوجن لالإلكرتونيات، ال�شركة الرائدة عاملياً يف قطاع الو�شائط الإعالمية الرقمية والتقنيات 
الرقمية للتقارب والتوافق التكنولوجي، عن تطويرها خلم�س تطبيقات تعليمية بالتعاون مع مركز النور 

لتدريب وتاأهيل الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�شة كجزء من برنامج اأمل �شام�شوجن لالأطفال .
املرحلة  ا�شتملت  النور على مرحلتني، حيث  �شام�شوجن لالأطفال مع مركز  اأم��ل  برنامج  اإط��الق  وقد مت 
اإىل القاعات الدرا�شية، ومن ثم تطور الأمر لتقوم الهيئة  الأوىل على البدء باإدخال منتجات �شام�شوجن 
الت�شغيل  نظام  مع  املتوافقة  التطبيقات  حول  ودقيق  �شامل  ا�شتطالع  باإجراء  النور  مركز  يف  التدري�شية 
نتائج  و�شاعدت  اخلا�شة.  الحتياجات  ذوي  الطالب  مهارات  لدعم  واملنا�شبة   )™Android( اآندرويد 
رّكزوا  ذل��ك  على  وب��ن��اء   ، اآن��دروي��د  تطبيقات  �شوق  امل��وج��ودة  الثغرات  حتديد  على  املدر�شني  ال�شتطالع 
على اأهم خم�س فئات تعليمية ت�شمل: التعليم الأكادميي و اإجراءات ال�شالمة الوقائية  و تبادل الأ�شياء و 
اأ�شاليب الأناقة و علم املعاين .  وبناء على اإفادة املدر�شني، اأطلقت �شام�شوجن مناف�شة ملطوري التطبيقات 
يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة لت�شميم تطبيقات تعليمية خ�شي�شاً لطالب مركز النور.  ومت اختيار 
تطبيق واحد من كل فئة بناء على معايري البتكار والفعالية العملية واجلودة وحتقيق الأهداف املرجوة 
من هذه املناف�شة. وكان التطبيقان الفائزان �شمن فئة اإجراءات ال�شالمة الوقائية  و التعليم الأكادميي من 
ت�شميم حممد اللبابيدي، �شاحب �شركة تطوير تطبيقات ور�شوم متحركة يف دبي، فيما فاز تطبيق متعة 
التبادل )Sharing is Fun( الذي طوره �شيد افتخار �شاه �شمن فئة تبادل الأ�شياء ، اأما فئتي علم 
اللذان طّورهما   Groomarو Matchalon الأناقة فكانتا من ن�شيب تطبيقي  اأ�شاليب  و  املعاين 

�شاون فرانك، وهو متخرج جديد باخت�شا�س علوم احلا�شوب من جامعة ولونغونغ. 

املخيمات ال�شيفية يف متاحف ال�شارقة 
تنمي املهارات املعرفية لالأطفال 

تنظم اإدارة متاحف ال�شارقة عدد من املخيمات ال�شيفية خالل فرتة اإجازة ف�شل ال�شيف بهدف تنمية املهارات املعرفية لدى الأطفال 
ال�شاد�س ع�شر من يونيو وتتوا�شل على مدار �شهري يوليو  وت�شجيعهم على الهتمام بالعلوم والفنون والتعليم.  وتبداأ املخيمات يف 
16 يونيو  واغ�شط�س، وتتاألف من �شتة خميمات ُتقام يف خمتلف املتاحف.  حيث بداأ متحف ال�شارقة العلمي فعالياته ال�شيفية من 
و�شت�شتمر لغاية 4 يوليو، وي�شتهدف الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم ما بني 5-14 عاما. ويت�شمن املخيم جمموعة من الأن�شطة 
ور�س عمل حول  �شُتعقد  العلمية. وحيث  الق�شايا  ملختلف  لتعزيز فهمهم  ت�شميمها  والتي مت  امل�شتقبل  لعلماء  املخ�ش�شة  الرتفيهية 
موا�شيع تنا�شب اأعمار الأطفال امل�شاركني مثل املياه والفقاعات ، و كيف تعمل العني ، و عامل الطيور و احلياة يف عامل �شديق للبيئة 
يوليو،  26 من  ولغاية  يونيو  24 من  ما بني  الفرتة  لالآثار يف  ال�شارقة  الثاين يف متحف  املخيم  و�شُيقام    . الأخ�شر  اللون  يكت�شي 
حيث �شيكون مبقدور الأطفال تعلم املزيد حول خمتلف الع�شور التاريخية القدمية، بداية بالع�شر احلجري وحتى الع�شر الربونزي 
والع�شر احلديدي. و�شيتم عر�س الإكت�شافات التي مت العثور عليها يف �شبه اجلزيرة العربية، مبا ي�شاعد الأطفال على اإكت�شاب املزيد 
 4 30 يونيو ولغاية  من املعرفة حول الرتاث الإماراتي.  وفيما �شي�شت�شيف متحف ال�شارقة للفنون املخيم الثالث املقرر عقده من 
يوليو، و�شيقدم للفنانني ال�شغار باقة من الفعاليات التي حتفز مهارات الإبداع لدى الأطفال، من خالل جمموعة من ور�س العمل التي 

ت�شتهدف الفئات العمرية ما بني 4-15 عاما، وتت�شمن اكت�شاف تقنيات التلوين على الزجاج، والفخار، واحلرف اليدوية. 

مدير عام كلية ال�شرطة يكرم امل�شاركني يف اأمني 5 
ال�شرطة يف قاعة الحتاد  كلية  الكتبي مدير عام  �شيف علي  العقيد  �شهد 
 ) اأمني5   ( برنامج تدريبي متخ�ش�س  اختتام  اأبوظبي  ال�شرطة يف  بكلية 
للعالقات  الإم��ارات  تكاتف وجمعية  و  الأحمر  الهالل  هيئة  مع  بالتعاون 
واملوؤ�ش�شات  الدوائر  خمتلف  من  ومنت�شبة  منت�شباً   49 مب�شاركة  العامة 
الإ�شرتاتيجية  اخلطط  �شمن  الربنامج  هذا  وياأتي  بالدولة.   احلكومية 
لق�شم العالقات والتوجيه بكلية ال�شرطة والذي يعزز ال�شراكة املجتمعية 

فيما بني الكلية واأفراد املجتمع .

عر�ش اأول ترام �شيتادي�ش
 لدبي مب�شنع األ�شتوم بالرو�شال

 11 لدبي من �شمن  �شيتادي�س  ترام  اأول  بعر�س  تران�شبورت  األ�شتوم  قامت 
ترام، على وفد هيئة الطرق واملوا�شالت برئا�شة �شعادة مطر الطاير رئي�س 
الزيارة مل�شنع  تلك  اأتاحت  ، كذلك  للهيئة  التنفيذي  واملدير  الإدارة  جمل�س 
األ�شتوم بالرو�شال الفر�شة لرئي�س جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي للهيئة 
الرتام  ت�شميم عربات  ولقد مت  للرتام  الديناميكية  الختبارات  امل�شاركة يف 
اخلا�شة مبدينة دبي وجتميعها مب�شنع لرو�شال بفرن�شا ومن املقرر اأن يبداأ 

ت�شغيلها يف عام 2014. 
للرتام  الأو���ش��ط  بال�شرق  املتكامل  الأول  امل�شروع  هو  ال�شفوح  ت��رام  خط  اإن 
الذي يعمل بدون اأ�شالك علوية. ويبلغ طول اخلط 14.7 كيلومرتاً )11 
بني  بالربط  وي��ق��وم  ال�شفوح  ���ش��ارع  بطول  الأويل(  املرحلة  يف  كيلومرتات 
معامل هامة ومناطق �شكنية ومواقع �شياحية مثل فندق برج العرب ومدينة 
ت��رام �شيتادي�س يعمل ب�شورة  اأول  دب��ي الإع��الم��ي��ة وم��اري��ن��ا دب���ي.  ه��ذا ه��و 
من  مبعدات  امل��زود  والأول  بالكهرباء  الأر�شية  التغذية  لنظام  وفقاً  كاملة 
فهو  القا�شية.  الطق�س  ظ��روف  تنا�شب  احل��ارة  باملناطق  خا�س  جديد  جيل 
ي�شمح  والذي  بالقطار  بالتحكم  اأوربالي�س لالت�شالت اخلا�س  بنظام  مزود 
بالتحكم يف �شبط �شرعة الرتام، واحلماية الآلية مبفرتق الطرق، وتزامن 
التوقف عند املحطات وفتح الأبواب الفا�شلة عند اأر�شفة التوقف ويبلغ طول 
ترام �شيتادي�س اخلا�س بدبي 44 مرتاً وميكنه اأن ي�شتوعب 300 راكباً اأي 

بحمولة اإجمالية 5000 راكباً يف ال�شاعة يف كل اجتاه.

ماريانا �شوزا تن�شم اإىل فندق 
�شانغريال.. قرية الربي اأبوظبي

����ش���ان���غ���ري���ال، قرية  ف���ن���دق  رح�����ب 
تريدرز،  وف��ن��دق  اأبوظبي  ال���ربي، 
موؤخرا  اأب���وظ���ب���ي  ال�����ربي  ق���ري���ة 
���ش��وزا كمديرا  ب��ال�����ش��ي��دة م��اري��ان��ا 
ال�شيدة  وت��ن�����ش��م  ل���الت�������ش���الت. 
ال���ربي  ����ش���وزا اإىل جم��م��ع ق���ري���ة 
الفاخرة  الفنادق  اح��د  من  قادمة 
يف ل�شبونة، الربتغال حيث �شغلت 
خم�س  م���دى  ع��ل��ى  املن�شب  نف�س 
���ش��ن��وات. وك���ان���ت ق���د ���ش��غ��ل��ت قبل 
ذلك من�شب مديراملوارد الب�شرية 
ال�شركات  اح����دى  يف  وال��ت�����ش��وي��ق 
لندن  يف  ال����دول����ي����ة  ال���ق���ان���ون���ي���ة 
�شوزا،  ال�شيدة  ومتتلك  ول�شبونة. 
التي حتمل اجلن�شيتني الربازيلية 
وال���ربت���غ���ال���ي���ة، خ����ربة وا����ش���ع���ة يف 

جمال العالقات العامة.

فريق العمل التطوعي مبوا�شالت الإمارات ينظم 
رحلة ترفيهية لـ14 م�شنًا يف ال�شارقة وعجمان

نفذ فريق العمل التطوعي مبوا�شالت الإمارات رحلة ترفيهية ل�14 من كبار 
ال�شن بالتعاون مع دار رعاية امل�شنني يف كل من ال�شارقة وعجمان، وذلك بهدف 
املرحلة  هذه  يف  اليومية  حياتهم  يف  والتجديد  الن�شاط  وبث  معهم،  التفاعل 
العمرية اخلا�شة. وقال عبد اهلل حممد ح�شن مدير اإدارة الت�شال احلكومي 
والتوا�شل  ورعايتهم  ال�شن  بكبار  الهتمام  اإن  الإم��ارات:  بالإنابة مبوا�شالت 
معهم هو م�شوؤولية جمتمعية م�شرتكة وواجب اأخالقي وديني يف املقام الأول، 
ول بد من الق��رتاب منهم ورفع معنوياتهم مبا يخفف مما قد يعرتي كبار 
ال�شن من �شغوط نف�شية واجتماعية مع تقدم العمر وان�شغال املحيطني بهم، 

وي�شهم يف اإخراجهم من اأجواء العزلة والنطواء والروتني اليومي.

�شام�شوجن تطّور تطبيقات مبتكرة للطالب ذوي الحتياجات اخلا�شة بالإمارات

اأفراح احلر�شو�شي والكتبي بالهري

�شركة اجلزيرة الدولية للمطاعم بالتعاون
 مع بنك الدم اأبوظبي تنظم حملة للتربع بالدم 

�شرور بن �شعيد اآل نهيان ي�شهد 
اأفراح الكتبي والطنيجي يف الذيد

اأفراح  �شالة  يف  نهيان  اآل  �ش���عيد  ب��ن  ���ش��رور  ال�شيخ  �شهد 
على  الكتبتي  احل��اف��ري  �ش�����عيد  حممد  زف����������اف  ال��ذي��د 
�ش����امل  وزف��������اف  الطنيجي  �شايع  �شعيد  حممد  كرمي������ة 
مبارك  �شغري  ك��رمي��ة  على  الكتب����ي  ط��ار���س  ب��ن  ع��ب��داهلل 

مرختان الكتبي..
من  وع������دد  الو�شطى  املنطقة  اأعي������ان  الزف������اف  وح�شر   
واأع�شاء  ال�����ش��ارق��ة  لإم����ارة  ال���ش��ت�����ش��اري  املجل�س  اأع�����ش��اء 
الوطني  املجل�س  من  واأع�شاء  وروؤ�شائها  البلدي  املجال�س 

الحتادي ولفيف كبري من املدعوين واأقارب العرو�شني .

اإىل جنب مع الل��ت��زام، من �شركة 
اجلزيرة وموظفيها جتاه املجتمع 
اأن  اأي�شا  و�شرح  واملجتمع.  املحلي 
العديد  ن��ف��ذوا  اجل��زي��رة  موظفي 
والتعاون  الناجحة  امل��ب��ادرات  م��ن 
الجتماعية  امل�������ش���وؤول���ي���ة  جت�����اه 
الر�شيدة  القيادة  لل�شركات يف ظل 

لدولة الإمارات العربية املتحدة.
كما حتدث من قبل الدكتور اأحمد 
اأن  اأبوظبي،  ال��دم  الم��ام من بنك 

 RH اإيجابي O ف�شائل الدم مثل
النادرة  ال��دم  الف�شائل  من  �شلبي 
ج���دا و���ش��ي��ك��ون م���ن امل��ف��ي��د اإذا مت 
املتربعني  لئ���ح���ة  ت��وج��ي��ه  اإع������ادة 
ال�شيد  اك���د.  كما  الف�شائل  ل��ه��ذه 
بنك  بالتاأكيد  �شيدعم  اأن���ه  روب���ي 
الدم اأبوظبي و�شريتب للموظفني 
الغربية  ب��امل��ن��ط��ق��ة  امل����واق����ع  م����ن 
للقدوم اإىل اأبوظبي لهذه الق�شية 

النبيلة.

وتعليمية  ترفيهية  جتربة  مع  الدينا�شورات  حمبي  من  الأط��ف��ال  يعي�س 
مميزة من خالل فعاليات عامل املغامرات التي ي�شت�شيفها دبي مارينا مول 
يف الفرتة من 7 يونيو اإىل 6 يوليو 2013. وبذلك، تتاح لل�شغار من زوار 
وجهة الت�شوق والرتفيه الأوىل يف مر�شى دبي فر�شة ارتداء اأزياء خا�شة 
امل�شتحاثات، واكت�شاب معلومات مفيدة و�شيقة عن  بالعلماء، والبحث عن 
خمتلف ف�شائل الدينا�شورات التي عا�شت على الأر�س قبل 200 مليون 
�شنة. حيث �شتحت�شن القاعة الرئي�شية يف دبي مارينا مول جم�شماً عمالقاً 
لراأ�س دينا�شور. و�شريتدي الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 5 و12 
عاماً اأزياء العلماء ليق�شوا اأوقاتاً ممتعة يف ال�شتك�شاف ومن ثم م�شاهدة 

فيديو خا�س عن عامل الدينا�شورات.

الجتماعية  امل�شوؤولية  من  كجزء 
اجلزيرة  �شركة  ب���ادرت  لل�شركات 
بالتعاون   LLC املطاعم  الدولية 
اأب��وظ��ب��ي لتنظيم  ال����دم  ب��ن��ك  م���ع 
 7 ب��ال��دم يف  5 للتربع  رق��م  حملة 
يونيو 2013. ويف ت�شريح ال�شيد 
املنتدب  ال��ع�����ش��و   ، ت���وم���ي  روب������ي 
اإىل  ر���ش��ال��ت��ه  يف  اجل��زي��رة  ل�شركة 
دعم  اأهمية  على  ���ش��دد  امل��وظ��ف��ني، 
جنبا  النبيلة  الق�شية  ه��ذه  مثل 

و�شعيد �شهيل اىل كرمية املرحوم 
���ش��ي��ف م�����ش��ب��ح ال��ك��ت��ب��ي وذل����ك يف 

قاعة الفراح بالهري.
بن  م�شلم  ال�ش���يخ  احلفل  ح�شر 
الدكتور  وال�����ش��ي��خ  ال��ع��ام��ري  ح��م 
حم�����م�����د ب�������ن م���������ش����ل����م ب�������ن حم 

الحتاد  جمل�س  ع�شو  ال��ع��ام��ري 
ال��وط��ن��ي وال�����ش��ي��خ م��ب��ارك م�شلم 
ب���ن ح���م ال��ع��ام��ري وم��ط��ر �شامل 
الظاهري واأعيان القبائل والهل 
وال�شدقاء وتخلل احلفل فقرات 

�شعبية.

•• العني - الفجر:

احتفل حمودة الزفنة احلر�شو�شي 
بزفاف  احل���ر����ش���و����ش���ي  و����ش���ه���ي���ل 
جن��ل��ي��ه��م��ا ���ش��ل��ط��ان ح���م���ودة اىل 
احلر�شو�شي  الزفنة  �شيف  كرمية 

دبي مارينا مول ي�شلط ال�شوء على علوم الدينا�شورات 

مبــــروك
 حممد تامر ج�شي 

بتفوق  ت��خ��رج  ج�شي  ت��ام��ر  حممد 
يف  الأمريكية  الر�شد  مدر�شة  من 
2 ال�شف رو�شة كي جي   ال�شارقة 
من  خا�شة  مربوك..تهنئة   والف 
الزميل حممود علياء مدير مكتب 
ج��ري��دة ال��ف��ج��ر ب��دب��ي والإم�����ارات 

ال�شمالية واأ�شرته واألف مربوك

دبي اأكواريوم وحديقة احليوانات املائية 
يقدم باقة جديدة من عرو�ش الغو�ش

دبي  فيه  ي�شتقطب  ال���ذي  ال��وق��ت  يف 
املائية  احليوانات  وحديقة  اأك��واري��وم 
على  ل��ل��ت��ع��رف  ال���ن���ا����س  م���ن  الآلف 
التي  ال��ب��ح��ري��ة  ال���ك���ائ���ن���ات  خم��ت��ل��ف 
ال����زوار  ب��اإم��ك��ان  اأ���ش��ب��ح  ف��ي��ه،  تعي�س 
ق�شاء اأوق��ات ممتعة يف اأج��واء حتفل 
باملغامرة والت�شويق عرب الختيار من 
التي  اجلديدة  الغو�س  عرو�س  باقة 

تغطي خمتلف الهتمامات. 



ك�شف بيانات 6 ماليني م�شتخدم بفي�شبوك 
اأدى عطل تقني يف اإحدى برجميات موقع التوا�شل الجتماعي في�شبوك 
اإىل تعميم غري متعمد لأرقام الهاتف وعناوين الربيد الإلكرتوين اخلا�شة 

ب�شتة ماليني م�شتخدم.
ومل تعمم اأي معلومات مالية اأو ذات طابع اآخر، و ما من اأدلة على ا�شتغالل 
في�شبوك يف  �شبكة  اأف��ادت  ما  على   ، النية  �شيئة  ل�شتخدامات  العطل  هذا 

مذكرة اأمنية اأ�شافت فيها اأنها م�شتاءة وحمرجة جراء هذه امل�شكلة.
اإل��ك��رتون��ي��ة اإىل  اإدارة امل��وق��ع الأك����رث ���ش��ه��رة يف ال��ع��امل ر���ش��ائ��ل  ووج��ه��ت 
امل�شتخدمني املعنيني لإبالغهم بهذه احلادثة التي لن توؤثر تاأثرياً كبرياً 

على الأرجح يف ح�شاباتهم.
اأن تكون هذه احلادثة قد جرت عند قيام امل�شتخدم بحفظ  ومن املحتمل 

بيانات ح�شابه بوا�شطة اأداة حتميل املعلومات ال�شخ�شية .
نوفر  ول  اجل��د،  امل�شتخدمني على حممل  ناأخذ خ�شو�شية  املوقع:  وذك��ر 
جهداً حلماية بياناتهم ، م�شيفاً اأن ما من �شركة قادرة على جتنب الأعطال 

بالكامل، حتى لو كان طاقمها على م�شتوى عايل من الكفاءة .
بامل�شتخدم،  الت�����ش��ال  ب��ي��ان��ات  ب��اإت��اح��ة  �شمح  العطل  ه��ذا  ي��ك��ون  اأن  ورج���ح 
اأو  املوقع  على  لأ�شدقائه  هاتفه،  رق��م  اأو  الإل��ك��رتوين  بريده  عنوان  مثل 

م�شتخدمني اآخرين يت�شارك معهم اأ�شدقاء.
وختم في�س بوك قائاًل: مل نتلق اأي �شكوى من امل�شتخدمني ومل ن�شجل اأي 

ن�شاط غري اعتيادي .

بركان على قائمة الرتاث العاملي
اأدرجت منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة »اليون�شكو« بركان 
اإتنا الإيطايل على قائمة الرتاث العاملي. وتقع فوهة الربكان يف اأعلى جبل 

اإتنا الذي يرتفع عن �شطح البحر ب� 3300 مرت غرب جزيرة �شقلية. 
وقالت »اليون�شكو« اإن ت�شجيل ن�شاط هذا الربكان بداأ منذ 2700 �شنة على 
الأقل، يجعله من الرباكني �شاحبة اأطول ن�شاط موؤرخ يف العامل ، كما يعد 

من اأكرث براكني اأوروبا ن�شاطاً. 
واعتربت املنظمة اأن جبل اإتنا ي�شكل بفوهاته وحممه ورماده مركزاً مميزاً 
ي��زال من املراجع املعتمدة يف علم  اأن��ه ل  اإىل  ، م�شرية  لالأبحاث والتعليم 
ال��رباك��ني واجل��ي��وف��ي��زي��اء، وغ��ريه��ا م��ن علوم الأر�����س. واأك���دت اأن��ه يتمتع 
اللجنة  وجتتمع   . وتثقيفية  ثقافية  وقيم  علمية  واأهمية  كبرية  ب�شهرة 
ال�شنوية.  بنه لعقد دورتها  بنوم  »اليون�شكو« يف  العاملي يف  بالرتاث  املعنية 
وينبغي عليها النظر يف اإدراج 31 موقعاً طبيعياً وثقافياً يف قائمة الرتاث 

العاملي التي كانت ت�شم قبل هذا الجتماع 962 موقعاً من 157 بلداً. 
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ر�شالة بتوقيع جورج 
وا�شنطن بـ1.4 مليون

بيعت ر�شالة حتمل توقيع الرئي�س 
وا�شنطن،  الأول، جورج  الأمريكي 
القوي  دع���م���ه  ع����ن  ف��ي��ه��ا  ُي����ع����رب 
ل��ل��د���ش��ت��ور، م��ق��اب��ل اأك���رث م��ن 1.4 

مليون دولر.
اأمريكية،  اإع����الم  و���ش��ائ��ل  وذك����رت 
وا�شنطن  كتبها  التي  الر�شالة  اأن 
عن  ممثل  اإىل  ووجها   1788 ع��ام 
امل�شادقة  اإىل  لدعوته  بن�شلفانيا 
ع��ل��ى ال��د���ش��ت��ور الأم���ريك���ي، بيعت 
مبزاد  دولر   1443750 م��ق��اب��ل 
اأم�������س  ك��ري�����ش��ت��ي��ز  دار  يف  اأق����ي����م 

اجلمعة.
 7 امل��وؤل��ف��ة م��ن  الر�شالة  وا���ش��رتى 
ال��ه��ات��ف مل  �شفحات م��زاي��د ع��رب 

يتم الك�شف عن ا�شمه.
امل�������ش���ادق���ة على  وك����ان����ت ع��م��ل��ي��ة 
ال��د���ش��ت��ور الأم����ريك����ي ب������داأت عام 
كتابة  ت����اري����خ  وب���ح���ل���ول   ،1787
ني�شان/اأبريل   25 يف  ال��ر���ش��ال��ة 
قد  ولي��������ات   7 وك����ان����ت   ،1788

�شادقت عليه.

ابتلع بذرة فنبتت يف رئته 
اأ�شيب اأطباء رو�س بالذهول خالل اإجراء فحو�س لرجل 
اأمل حاد يف  الرو�شية كان ي�شكو من  من منطقة الأورال 
نبتة  روؤي��ت��ه��م  بعد  ب��دم  م�شحوب  �شديد  و�شعال  ���ش��دره 
�شنتيمرتات من  رئتيه طولها نحو خم�شة  اإح��دى  داخل 

�شجرة التنوب .
بورم  اأن��ه م�شاب  الفحو�س  اإج���راء  قبل  الأط��ب��اء  وتوقع 
الأطباء  ق��ام  وق��د  النبتة،  ه��ذه  وج���دوا  لكنهم  ال��رئ��ة  يف 
النبتة  اإخ���راج  ي�شعب  لأن���ه  بالكامل  ال��رئ��ة  با�شتئ�شال 

بدون ت�شرر الرئة.

يحارب احلر ب�شرير من املاء
فريدة  بطريقة  احل���رَّ  ال�شني  يف  جامعي  ط��ال��ب  ح���ارب 
من نوعها، متثلت با�شتخدامه 124 زجاجة ماء معدنّية 

ل�شنع �شرير مائّي.
اإّنه   ، ، وهو طالب يف جامعة جيانغ �شو  وق��ال ليف بينغ 
احل��اّر يف جنوب  الطق�س  ب�شبب  ال�شمود  يتمّكن من  مل 

البالد.
التي  والدته  الفكرة من  ه��ذه  ا�شتلهم  اأّن��ه  بينغ  واأ���ش��اف 
قالت له اإّن باإمكانه �شراء فرا�س من املاء، لكّنه ابتعد عن 
هذه الفكرة لأّن الفرا�س يزن مئات الكليوغرامات، ومن 

املمكن اأن يك�شر �شريره.
من  الكثري  فا�شرتى  اخل��ا���ّس،  فرا�شه  �شنع  يف  فّكر  ث��ّم 

زجاجات املياه املعدنية وو�شعها حتته بدًل من الفرا�س.
وقال: بالإ�شافة اإىل القليل من ال�شجيج، عندما اأنتقل 
من جانب اإىل اآخر، ميكننا ال�شتفادة من املاء يف اأّي وقت، 

كلما �شعرت بالعط�س .

اأفعى عمالقة تفتح اأبواب املنزل 
بورمية  حية  قيام  عن  يوتيوب  موقع  على  فيديو  ك�شف 
خالل  من  املغلقة،  املنزل  اأب���واب  بفتح  عمالقة،  �شفراء 

التعلق مبقاب�س الأبواب وجذبها لأ�شفل.
ت�شتطيع  ل  الربيطانية،  ميل  الديلي  �شحيفة   وقالت 
غزال  ابتالع  اأمتار،  خم�شة   ، يوليو�س  العمالقة   احلية 
بجذب  املغلقة،  الأب����واب  فتح  ميكنها  ب��ل  ف��ق��ط،  �شغري 
لإغالق  اإ�شافياً  �شبباً  النا�س  مينح  م��ا  وه��و  مقاب�شها، 

الأبواب باملفتاح.
وت�����ش��ي��ف ال�����ش��ح��ي��ف��ة: ق��ام��ت الأمل��ان��ي��ة ج��ي��رن ميميتز، 
بالتقاط هذا الفيديو يف �شقتها باأملانيا، وبثته منذ ثالث 

�شنوات على موقع الفيديو  فيميو .
كتبت  ول��ه��ذا  ب�����ش��دة،  الآن  انت�شر  ال��ف��ي��دي��و  اأن  ال��غ��ري��ب 
ميميتز ع��ل��ى ���ش��ف��ح��ت��ه��ا:  ح��دث��ت واق��ع��ة ف��ت��ح الأب����واب 
اأح��د الأي���ام، منذ ث��الث �شنوات،  ال��واح��دة �شباح  ال�شاعة 
اأن  نخ�شى  لأننا  باملفاتيح،  الأب���واب  ب��اإغ��الق  قمنا  ولهذا 

تزعج احلية اجلريان .
وتنقل ال�شحيفة عن موقع  بيزن�س ان�شايدر : اإن احلية 

يوليو�س، توفيت عام 2012، بعد اإ�شابتها مبر�س.

الدجاج والبطاط�ش املقلي يهدد الكبد
الأطعمة  تناول  تاأثري  اأن  موؤكدة  الكبد،  �شحة  على  املقلية  الأطعمة  تاأثي�ر  من  حديثة  اأمريكية  درا�شة  ح��ذرت 
الكبد بقدر مياثل ذلك الذي يحدث عند  اإنزميات  املقلية تغري من  الب�شل  املقلي والبطاط�س وحلقات  كالدجاج 
اإ�شابة ال�شخ�س مبر�س الكبد الوبائي. و�ش�رح الدكت��ور درو اأوردون موؤلف كتاب Better in 7 اأنه بعد مرور �شهر 
من تناول تلك الأطعمة ب�شكل منتظم، حتدث تغريات وا�شحة يف الكبد. فبالإ�شافة ملا ت�شبب��ه هذه الأطعمة من 
زيادة بن�شبة الكول�شرتول وزيادة الدهون يف حميط اخل�شر، فاإنها حتدث تغريات يف اإنزميات الكبد ت�شبه ال�شرر 
احلادث ملر�شي الكبد الوبائي، وهو الأمر الذي قد يوؤدي يف النهاية لالإ�شابة بالف�ش�ل الكبدي . وقد اأ�ش��ار الطبيب 
على  ال�شريعة  الوجبات  ت�شيفها مطاعم  التي  املكونات  ب�شبب  املقلية  البطاط�س  تناول  الإكثار من  ملخاطر  اأي�شاً 
البطاط�س عند طهيها. وقال: نعلم اأنهم ي�شيفون امللح للبطاط�س املقلية، التي تطهي يف كم هائل من الده��ون. 

كما اأنهم ي�شيفون ال�شكر للو�شول للون الذهبي املحبب. وهذه تعد �شربة ثالثي��ة .
يذكر اأن يف الوليات املتحدة ما يقرب من 160،000 مطعم للوجبات ال�شريع��ة تقدم الطعام اإىل ما يقرب من 50 
مليون �شخ�س يومياً. والأطعمة املقدمة يف هذه املطاعم حتتوي على كميات هائلة من ال�شعرات احلرارية الناجتة 

عن الدهون وال�شكريات. 
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تكافح للقب اأنحف خ�شر 
�شابة مهو�شة بنحافة اخل�شر ون�شاء القرن التا�شع ع�شر اللواتي 
ارتدين امل�شد ليبدو خ�شرهن نحياًل، مي�شيل كوبيكي فتاة من 
جاهدتاً  ال�شابة  ه��ذه  حت��اول  عاماً   24 العمر  من  تبلغ  برلني 
اإرتدائها امل�شد  اأنحف خ�شر يف العامل، من خالل  لتحتل لقب 

لياًل نهاراً وحتى اأثناء النوم لتح�شل على خ�شر نحيل.
بالرغم من اأن هذه الفتاة تعر�س حياتها للخطر يوماً بعد يوم، 
حيث تتقل�س قدرتها على التنف�س وت�شعف قوتها وتعاين من 
اختالل يف عملية تناول الوجبات حيث تقوم بتق�شيم الوجبات 
ه�شمها  م��ن  لتتمكن  ال��ي��وم  خ���الل  وج��ب��ات  لع�شر  الرئي�شية 

وتعاين اأي�شاً من م�شاكل باله�شم.
بالو�شول  حلمها  لتحقق  امل�شد  باإرتداء  الفتاه  هذه  و�شت�شتمر 
اأن��ح��ل خ�شر يف ال��ع��امل وت��ق��ل�����س خ�����ش��ره��ا م��ن 54  اىل ل��ق��ب 
�شنتماً وتتفوق على مثلها الأعلى كاثي جانغ التي يبلغ حميط 

خ�شرها 34 �شنتمرتاً!

اإعادة ال�شمع لطفل اأ�شم
مت��ك��ن ف��ري��ق ط��ب��ي م��ن اإع�����ادة ال�����ش��م��ع ل��ط��ف��ل، مل ت��ك��ن لديه 
اليوم  �شحيفة  بح�شب  قبل،  من  �شوت  اأي  �شماع  على  القدرة 

ال�شعودية. 
الع�شب  يف  م�شكلة  م��ع  ول��د  جراي�شون  اإن  ال�شحيفة  وق��ال��ت 
ال�شمعي، حيث مل يكن مت�شاًل بالدماغ.. ولكن الأطباء يف كلية 
مع  ع��ادة  ُي�شتخدم  جهازا  له  �شمموا  للطب،  كارولينا  ن��ورث 
الكبار الذين قد تتعر�س اأع�شابهم للتلف، ولكن هذا قد تغري 

الآن، واأ�شبح جراي�شون اأول طفل يخ�شع لهذه العملية. 
وتقول والدته اإنهم ل يعملون ماذا ي�شمع، اأو ما اإذا كان �شمعه 
طبيعي مثل باقي الأطفال، ولكن الأطباء يثقون باأنه �شي�شمع 

ويتكلم، مثل اأي طفل اآخر. 

ن�شف رجل يفتتح متجرًا
 للبيع بن�شف ال�شعر 

اأن ا�شطروا  اأده�س �شيني الأطباء ل�شرعة متاثله لل�شفاء بعد 
بينغ  وك���ان  ���ش��اح��ن��ة..  ده�شته  اأن  ب��ع��د  ج�شمه  ن�شف  ب��رت  اإىل 
�شويلني ) 37 عاما( قد ق�شى عامني يف م�شت�شفى يف �شينزين 
اجلراحية  العمليات  من  ل�شل�شة  خ�شع  حيث  ال�شني  بجنوبي 

لإعادة توجيه اأي ع�شو رئي�شي تقريبا داخل ج�شمه.
والآن فان بينغ الذي افتتح �شوقا مركزية با�شم )متجر ن�شف 
رجل- ن�شف ال�شعر( يبلي بالء ح�شنا اإىل حد انه اأ�شبح مثال 

يحتذي به فاقدو الأطراف الآخرين.
وبطول ي�شل اإىل قدمني و7 بو�شات ) 68 �شنتيمرت( فقط فان 
بينغ يتحرك هنا وهناك على كر�شي متحرك ويلقي حما�شرات 
حول قهر الإعاقة. وقال طبيب بينغ املعالج، لقد فح�شناه لتونا 
انه  �شنه.  الرجال يف مثل  لياقة من معظم  اأك��رث  ان��ه  ووجدنا 
�شخ�س مذهل وهو الوحيد يف العامل الذي كتبت له احلياة بعد 
اإن بينغ دائم  ا�شتئ�شال معظم ج�شمه. واأ�شاف الطبيب قائال 

البت�شام واملرح ول �شيء يف احلياة يجعله ي�شتاء منها. 
املغنية واملمثلة جنيفر لوبيز خالل حفل اإزاحة ال�شتار عن النجمة رقم 2،500 التي نالتها على ر�شيف امل�شاهري يف هوليوود. )يو بي اآي(

اعتقال رجل هّدد 
بقتل مريندا كري 

ال���������ش����رط����ة يف ولي�����ة  اع���ت���ق���ل���ت 
م�����ش��ات�����ش��و���ش��ت�����س الأم����ريك����ي����ة، 
عار�شة  ب��ق��ت��ل  ه��������دد  رج��������اًل 
مريندا  الأ���ش�����������������رتال��ي��ة،  الأزي�����اء 

كري.
اأن  زي(  اأم  )ت�����ي  م���وق���ع  وذك������ر 
�شتيفن  اع����ت����ق����ل����ت،  ال���������ش����رط����ة 
بقت�����ل  ه����ّدد  ال����ذي  ���ش��وان�����ش��ون، 
كري، وقد دفع بالرباءة فيما اأمر 
تقييم  اإىل  ب��خ�����ش��وع��ه  ال��ق��ا���ش��ي 
اآلف  ب�8  كفالته  وح���ددت  نف�شي 

دولر.
ات�شل  ����ش���وان�������ش���ون،  اأن  واأف����ي����د 
ب�شرطة لو�س اأجنل�س، ليخربهم 
املدينة  اإىل  بال�شفر  خطته  ع��ن 
تواأم  ب���  ال��ت��ي و���ش��ف��ه��ا  ك��ري  لقتل 

روحه .
اأجنل�س  ل���و����س  ���ش��رط��ة  واأب���ل���غ���ت 
التي  م�شات�شو�شت�س  يف  ال�شرطة 
اإنه  قال  ال��ذي  �شوان�شون  اعتقلت 

يريد اأن ينقذ كري.

بريت مايكلز 
ي�شطدم بغزلن 
اأ�����ش����ي����ب م���غ���ن���ي ال�������روك 
مايكلز،  بريت  الأم��ريك��ي، 
ف����رق����ت����ه  يف  واأع���������������ش�������اء 
املو�شيقية بكدمات وجروح 
�شدمت  اأن  ب��ع��د  ط��ف��ي��ف��ة، 
متنها،  على  ك��ان��وا  حافلة 
ع���دداً م��ن ال��غ��زلن بولية 

مي�شي�شيبي.
باز(  )�شيليب  موقع  ونقل 
عن مايكلز، قوله با�شتثناء 
واجلروح،  الكدمات  بع�س 
اأن��ا مم��نت لأن��ن��ي مل اأ�شب 
بجروح خطرة ، معرباً عن 

ا�شفه ملا اأ�شاب الغزلن.
وكان مايكلز يف طريقه من 
مي�شي�شيبي  اإىل  تك�شا�س 
لإح��ي��اء ح��ف��ل ح��ني وقعت 

احلادثة.

7400 �شورة  اأك��رث من  التقاط  اأخ��ريا يف  العلماء  جنح 
منف�شلة للمخ الب�شري ثم اأعادوا جتميعها �شويا لتمثل 
اأكرث اخلرائط تف�شيال يف  �شورة ثالثية البعاد تعترب 
امل�شروع  اجن��زوا هذا  الذين  العلماء  وق��ال  للمخ.  العامل 
عمرها  متوفاة  ام���راأة  مخ  وت�شوير  تقطيع  ت�شمن  اإن��ه 
الواحدة  �شمك  يتعدى  ل  ���ش��رائ��ح  �شكل  على  ع��ام��ا   65
امليكرون  او  ال���واح���د  )وامل��ي��ك��روم��رت  م��ي��ك��روم��رتا   20
يعادل جزءا من مليون جزء من املرت( وتو�شح ال�شورة 
الرتكيب الت�شريحي الدقيق للمخ على م�شتوى اخللية.

يف  للباحثني  البعاد  ثالثية  النهائية  ال�شورة  و�شتتيح 
�شتى ارجاء العامل مرجعا لدرا�شة متاأنية غري م�شبوقة 
الع�شو احل��ي��وي م��ن ج�شم الن�����ش��ان ما  ل��وظ��ائ��ف ه���ذا 
ف�شيولوجيا  عمل  لكيفية  اع��م��ق  ملعرفة  ال�شبيل  ميهد 
الدراك والنفعال والتعلم ف�شال عن ن�شاأة امرا�س املخ 

وتطورها.
وقال ال�شتاذ يف معهد العلوم الع�شبية يف جامعة ماكغيل 
يف مونرتيال وامل�شرف على هذا امل�شروع اآلن ايفانز: اإنه 
اجناز علمي يتعلق باملخ. وا�شاف: �شتحدث هذه املعلومات 

ثورة يف قدرتنا على فهم الوظائف الداخلية للمخ .

ان  �شبق  الع�شبية  ان علماء المرا�س  الرغم من  وعلى 
ابتكروا عدة مناذج مرجعية للمخ وا�شتخدموها بالفعل 
يف درا�شة ف�شيولوجيا املخ وعالقته بال�شارات الكيمائية 
والرتكيب الوراثي ال ان هذا امل�شروع ميثل اول خريطة 
ثالثية البعاد للمخ تت�شمن تفا�شيل عند م�شتوى دقة 

ي�شل اىل 20 ميكرونا.
اإنه  ال��ه��ات��ف  اي��ف��ان��ز لل�شحافيني يف م��وؤمت��ر ع��رب  وق���ال 
حتى الآن اقت�شرت قدرة العلماء عند م�شتوى امللليمرت 
دقة  م�شتوى  ع��ن��د  فنحن  الآن  اأم���ا  وا����ش���اف:  ال���واح���د. 
يغري  ان  �شاأنه  من  وه��ذا  مرة  بخم�شني  ال�شابق  يتجاوز 
من قواعد اللعبة فيما يخ�س بقدرتنا على التمييز بني 

اخل�شائ�س الف�شيولوجية والرتكيبية للمخ الب�شري .
با�شم  ي��ع��رف  وامل��ان��ي��ا بجهاز  ك��ن��دا  م��ن  وا���ش��ت��ع��ان علماء 
م��ي��ك��روت��وم ل��ت�����ش��ري��ح م���خ ال�����ش��ي��دة امل��ت��وف��اة ال����ذي كان 
اك���رث من  اىل  وتقطيعه  ال���رباف���ني  ���ش��م��ع  يف  حم��ف��وظ��ا 
و�شبغوها  �شويا  ال�����ش��رائ��ح  جمعوا  ث��م  �شريحة   7400
لتمييز الن�شجة املختلفة عن بع�شها بع�شا لتنتج �شورة 
ا�شتغرقت  الدقة يف عملية  عالية  البعاد  رقمية ثالثية 

األف �شاعة.

اأحدث خريطة ثالثية البعاد للمخ

اآنــــا كيندريــك.. �شـــندريال 
جتري املمثلة الأمريكية، اآنا كيندريك، حمادثات لتج�شد دور �شندريال يف فيلم اإىل 

الغابة الذي تطّل فيه العديد من ال�شخ�شيات اخليالية.
وذكرت جملة فرايت اأن كيندريك التي ا�شتهرت يف اأفالم مثل اأب اإن ذي اإير جتري 
حمادثات لتوؤدي دور �شندريال يف الفيلم الذي �شي�شارك فيه اأي�شاً ممثلون بارزون 

اأمثال جوين ديب، ومرييل �شرتيب، واإمييلي بالنت.
وتطّل يف الفيلم امل�شتند اإىل م�شرحية �شتيفان �شوندهامي لعام 1987، العديد من 
ال�شخ�شيات اخليالية مثل �شندريال وريبانتزيل وجاك ليتل و ذات الرداء الأحمر 
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