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نادي تراث الإمارات يطلق مهرجان 
�سلطان بن زايد الدويل الثامن للفرو�سية 

عربي ودويل

حمدان بن زايد يرتاأ�ص اجتماع 
جمل�ص اإدارة هيئة البيئة اأبوظبي 

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

اأوكرانيا: حتديات من الوزن
 الثقيل يف بلد على حافة الإفال�ص!

•• الفجرية -وام:

�آل مكتوم  �أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�ل��وزر�ء حاكم دبي  نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�مليد�ن  ه��ي  �حلكومية  �خل��دم��ة  م��ر�ك��ز  �أن  �هلل  رع���اه 
�ل���ف���رق �حلكومية  ب���ن ج��م��ي��ع  ل��ل��ت��ن��اف�����س  �حل��ق��ي��ق��ي 
لتقدمي �أف�شل �خلدمات ملجتمع �لإمار�ت مو�شحا �أن 
�لنظام �جلديد لت�شنيف �لنجوم لهذه �ملر�كز �شيخرج 
لنا قادة حقيقين من �مليد�ن ي�شتحقون منا كل �ل�شكر 

و�لتقدير. جاء ذلك خالل زيارة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�ملرور  ملركز  �م�س  �شباح  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 

و�لرتخي�س باإمارة �لفجرية.
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ق��دم  �خ���رى  جهة  م��ن 
بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�جب �لعز�ء يف �ملرحومة 
�شليمة �ل�شرهان �أول �إمار�تية عملت يف مهنة �لتمري�س 
وخدمة �لنا�س يف �ملناطق �لنائية و �جلبلية من دولة 

�لإمار�ت منذ �خلم�شينيات.    )�لتفا�شيل �س3-2(

   

مكرمة جديدة من �سل�سلة مكرماته 
�سلطان القا�سمي يخف�ض الر�سوم اجلامعية
بفـرعـي جامعـة ال�ســارقة بـن�سـبة 25 %

•• ال�شارقة - الفجر

�أمر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي )حفظه 
�هلل ورعاه(، ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة رئي�س جامعة �ل�شارقة، 
كل  يف  �جلامعة  فرعي  لطلبة  �جلامعية  �لدر��شية  �لر�شوم  بتخفي�س 
من مدينتي خورفكان وكلباء يف �ملنطقة �ل�شرقية بن�شبة %25، وذلك 
 ، �لقادم  �شبتمرب  �شهر  �لأك��ادمي��ي �جلديد يف  �لعام  بد�ية  �عتبار� من 
وتاأتي تلك �ملبادرة �لكرمية مكرمة جديدة من �شل�شلة مكرمات �شموه 
�لنعيمي  جمول  حميد  �لدكتور  �أعلن  جهته  من   . و�ل�شخية  �ل�شامية 
مدير جامعة �ل�شارقة بالوكالة معربا عن عظيم �شكره وتقديره لهذه 
�ملكرمة �جلديدة �لتي قال باأنها وغريها من مكرمات �شموه تعزز عمل 
�لعلمية  خدماتها  �آف��اق  و�ت�شاع  وتطورها  وتقدمها  �ل�شارقة  جامعة 
من  د�ئ���رة  �شتو�شع  �ملكرمة  ه��ذه  و�أن  للمجتمع،  �لتنموية  و�ملعرفية 

�شي�شعون �إىل �لفوز بفر�شة �لتعليم �لأكادميي يف جامعة �ل�شارقة. 
)�لتفا�شيل �س5(

 حممد بن زايد ي�سدر قرارا بتعيني لبنى القا�سمي 
ع�سوا مبجل�ض اإدارة �سندوق اأبوظبي للتنمية

•• اأبوظبي -وام: 

�أ�شدر �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
لإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب 
وزيرة  �لقا�شمي  خالد  بنت  لبنى  �ل�شيخة  معايل  بتعين  ق��ر�ر�  �أبوظبي 
�لتنمية و�لتعاون �لدويل ع�شو� مبجل�س �إد�رة �شندوق �أبوظبي للتنمية.

حممد بن ز�يد خالل ��شتقباله وزير �لقت�شاد و�لتجارة و�ل�شناعة �لياباين )و�م(حممد بن ر��شد خالل زيارته مركز �ملرور و�لرتخي�س باإمارة �لفجرية     )و�م(

ا�ستقبل نواف بن في�سل بن فهد.. وعزى يف وفاة اأول ممر�سة اإماراتية 

حممد بن را�سد يد�سن ت�سنيف اخلم�ض جنوم ملركز املرور بالفجرية
•• طوكيو-وام:

ز�يد  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  ��شتقبل 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
للقو�ت �مل�شلحة مبقر �إقامته بفندق ريتز كارلتون 
وزير  موتيغي  تو�شيميت�شو  معايل  �م�س  طوكيو 
وجرى  �لياباين.  و�ل�شناعة  و�لتجارة  �لقت�شاد 

�ل�شيخ حامد بن  �شمو  �لذي ح�شره  �للقاء  خالل 
�أبوظبي  عهد  ويل  دي���و�ن  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د 
وزير  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  و���ش��م��و 
بن  �ملتميزة  �لثنائية  �لعالقات  بحث  �خلارجية 
على  وتعزيزها  دعمها  و�شبل  �ل�شديقن  �لبلدين 
ذ�ت  �لق�شايا  م��ن  ع���دد  ج��ان��ب  �ىل  ك��اف��ة  �ل�شعد 

�لهتمام �مل�شرتك.            )�لتفا�شيل �س3-2(

ا�ستقبل وزير االقت�ساد والتجارة وال�سناعة الياباين وزار رمز مقام االمرباطور ميجي و جامعة توكاي 
حممد بن زايد يوؤكد اأهمية تعزيز عالقات 
االإمارات واليابان و�سراكتهما اال�سرتاتيجية

عقب تكليفه ت�سكيل احلكومة امل�سرية اجلديدة

حملب: االأمن واالقت�ساد وحماربة الف�ساد على راأ�ض االأولويات 
•• القاهرة-وكاالت:

�بر�هيم  �مل��ه��ن��د���س  �م�����س  �مل�����ش��ري��ة  �ل��رئ��ا���ش��ة  كلفت 
حملب وزير �ل�شكان يف �حلكومة �مل�شتقيلة، و�لع�شو 
�ل�شابق يف �لهيئة �لقيادية للحزب �لوطني �لذي كان 
يرت�أ�شه ح�شني مبارك، بت�شكيل حكومة جديدة فيما 
�طاحة  بعد  رئا�شية  �نتخابات  لول  م�شر  ت�شتعد 

�لرئي�س �ل�شالمي حممد مر�شي.
م��ن ج��ان��ب��ه �أك���د �إب��ر�ه��ي��م حم��ل��ب، �مل��ك��ّل��ف بت�شكيل 
و�لقت�شاد  �لأم���ن  �أن  �جل��دي��دة،  �مل�شرية  �حلكومة 
ومو�جهة  �مل���و�ط���ن���ن  م��ع��ي�����ش��ة  م�����ش��ت��وى  وحت�����ش��ن 
�أولويات  ر�أ�س  على  �شتكون  و�لبريوقر�طية،  �لف�شاد 

حكومته.
وقال حملب، يف موؤمتر �شحايف عقده مبقر رئا�شة 
�ملوؤقت  �مل�شري  �لرئي�س  ��شتقبال  عقب  �جلمهورية 
�جلمهورية  رئي�س  �إن  ل��ه،  من�شور  ع��ديل  �مل�شت�شار 
ت�شكيل �حلكومة و�لهتمام بتح�شن  ب�شرعة  طالبه 
�ل���ظ���روف �مل��ع��ي�����ش��ي��ة ل��ل��م��و�ط��ن��ن وت��ي�����ش��ري �حلياة 

للمو�طن �مل�شري.
�أمام  و�أ�شار �إىل �أن ملف �لعد�لة �لجتماعية مفتوح 
م�شتحقيه،  �إىل  �ل��دع��م  ي�شل  �أن  ولب���د  �حل��ك��وم��ة، 
موؤكد�ً �أنه ل يجوز �أن يزيد �لفقر بعد زيادة �لدعم.

خالل  حكومته  ت�شكيل  من  �لإنتهاء  حملب  ��ع  وت��وقَّ
فرتة من ثالثة �إىل �أربعة �أيام و�أنه �شيبد�أ م�شاور�ت 
ت�شكيل �حلكومة على �لفور، لفتاً �إىل �أن �ختيار وزير 
)�خلارجية،  �لأخ���رى  �ل�شيادية  و�ل�����وز�ر�ت  �ل��دف��اع 

و�لد�خلية، و�ملالية( مرتوك لرئي�س �جلمهورية.
ناق�س  م��ن�����ش��ور  �ل��رئ��ي�����س  م��ع  ل��ق��اءه  �أن  �إىل  ول��ف��ت 
�لإرهاب  ومو�جهة  و�ل�شتقر�ر  �لأم��ن  حتقيق  �شبل 

و�لق�شاء عليه.
�ملقبلة،  �لرئا�شية  �لنتخابات  حول  �شوؤ�ل  على  ورد�ً 

باأمان  �شتمر  �لرئا�شية  �لنتخابات  �إن  حملب  ق��ال 
و�شتنّفذ ب�شالم، ويف جو من �لهدوء.

للق�شاء  دعمها  و�شبل  �لأمنية  �لأجهزة  عمل  وحول 
نقلة  ه��ن��اك  �شيكون  �إن���ه  ق��ال حملب  �لإره����اب،  على 
�ل�شتقر�ر  �إىل  ي�����وؤدي  �ل�����ش��رط��ة  ع��م��ل  يف  ج���دي���دة 
�لقت�شادي،  �مل��ل��ف  ع��ل��ى  ذل���ك  و�شينعك�س  �لأم���ن���ي 
و�حرت�م  �لبريوقر�طية  علي  �لق�شاء  ���ش��رورة  م��ع 
لالجهزة �لرقابية لتنري �لطريق وحتمي �لبالد من 
�لف�شاد لي�س فقط �ملايل و�أي�شاً �لد�ري �لذي يعطل 

�مل�شتثمرين.
حازم  �مل�شتقيل  �ل�����وزر�ء  لرئي�س  �ل�شكر  ���ه  وجَّ ك��م��ا 
�أع�شاء  �أن  �إىل  لفتاً  حكومته،  و�أع�شاء  �لببالوي، 
�حل��ك��وم��ة ب��ذل��و� ج��ه��د�ً ك��ب��ري�ً يف حم��ارب��ة �لإره���اب 

و�لق�شاء علية وحت�شن �خلدمات للمو�طنن.

فل�شطينيون ينتظرون �شرف م�شاعد�ت �لمم �ملتحدة يف خميم �لريموك

�بر�هيم حملب رئي�س �لوزر�ء �مل�شري �ملكلف

جنود �لحتالل يعتدون على �شاب فل�شطيني خالل مو�جهات يف حميط �مل�شجد �لأق�شى  )رويرتز(

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

وجنديان  فل�شطينيا   12 �أ�شيب 
وقعت  مو�جهات  يف  �إ�شر�ئيليان 
�شباح �م�س د�خل باحات �مل�شجد 
�ملحتلة  �لقد�س  مبدينة  �لأق�شى 
ق����و�ت �لحتالل  �ق��ت��ح��ام  خ���الل 
�ل�شريف.  ل��ل��ح��رم  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 
فيه  ي�������ش���ت���ع���د  وق�������ت  يف  وذل��������ك 
�لكني�شت لنقا�س مقرتح باإخ�شاع 
لل�شيادة  �لأق�����������ش�����ى  �مل�������ش���ج���د 

�لإ�شر�ئيلية بدل �لأردنية.
�لقتحام  �إن  �لح����ت����الل  وق�����ال 
�شبان ملثمن  رد� على قيام  جاء 
�مل�شجد  د�خ��ل  باإلقاء حجارة من 
�مل����غ����ارب����ة حيث  جت������اه م��ن��ط��ق��ة 

يتجمع �لزو�ر �ليهود.
وي�����اأت�����ي �لق����ت����ح����ام ب���ع���د دخ����ول 
زو�ر�  �إ����ش���ر�ئ���ي���ل  ت�����ش��م��ي��ه��م  م���ن 
�إىل  �ل����ي����ه����ود  �مل���ت���ط���رف���ن  م�����ن 
ب��اح��ات �لأق�����ش��ى وحم���اولت من 
�ملكان  يف  موجودين  فل�شطينين 

�لحتجاج على دخولهم.
�ل�شرطة  ب���ا����ش���م  ن����اط����ق  وق�������ال 
ميكي  ي����دع����ى  �لإ�����ش����ر�ئ����ي����ل����ي����ة 
روزن��ف��ي��ل��د �إن ق��و�ت��ن��ا دخ��ل��ت �إىل 
�ملوقع و��شتخدمت و�شائل تفريق 
�لتظاهر�ت �إثر ر�شق فل�شطينين 
�أن  م�����ش��ي��ف��ا  زو�ر،  ع��ل��ى  ح���ج���ارة 

�لدولة  ع��ا���ش��م��ة  ه���ي  �ل�����ش��رق��ي��ة 
�لفل�شطينية، و�إن �لبلدة �لقدمية 
و�شاحاته  �لأق�������ش���ى  و�مل�������ش���ج���د 
وك���اف���ة �مل��ق��ّد���ش��ات ف��ي��ه��ا ج���زء ل 
�ل�شرقية.  �ل��ق��د���س  م���ن  ي��ت��ج��ز�أ 
و�أع��������رب ف��ه��م��ي ع����ن ق��ل��ق��ه من 
�لأنباء �لو�ردة عن قيام �لكني�شت 
�لإ�شر�ئيلي ببحث مو�شوع ب�شط 
�ل�شيادة �لإ�شر�ئيلية على �مل�شجد 

�لأق�شى.
�ل�شماح  خ����ط����ورة  م����ن  وح��������ّذر 
�مل�شهد  ب��ت�����ش��در  ل��ل��م��ت��ط��رف��ن 
وما  �إ����ش���ر�ئ���ي���ل(،  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي )يف 
ل��ذل��ك م��ن تبعات ق��د ت���وؤدي �إىل 
فل�شطن  يف  �لأو�����ش����اع  �ن��ف��ج��ار 

و�ملنطقة ككل.
وحّث فهمي �حلكومة �لإ�شر�ئيلية 
يلزم من جانبها  �لقيام مبا  على 
من  �ملتطرفن  ج��م��اح  كبح  نحو 
درجو�  و�لذين  �لكني�شت،  �أع�شاء 
�مل���ا����ش���ي���ة على  �ل����ف����رتة  خ������الل 
�لأق�شى  �مل�شجد  �شاحات  �قتحام 

و�لحتكاك مع رّو�ده.
ت����ويف معتقل  �خ�����رى  م���ن ج��ه��ة 
م�شت�شفى  د�خ�������ل  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 
باإ�شابته  متاأثر�ً  �م�س  �إ�شر�ئيلي، 
ت���ع���ر����ش���ه لع�����ت�����د�ء خالل  �إث�������ر 
ل�شجن  �إ�شر�ئيلية  ق��و�ت  �قتحام 

بئر �ل�شبع.

م�سر حتّذر اإ�سرائيل من مغّبة اإثارة التوترات الدينية 

االحتالل يقتحم باحات االأق�سى قبيل اقرتاح باإخ�ساعه لل�سيادة اال�سرائيلية!

•• عوا�شم-وكاالت:

�أف������اد ن��ا���ش��ط��ون ب�����اأن �أك�����ر من 
حلب  �شجن  يف  �شجينا  ع�شرين 
�مل���رك���زي ق�����ش��و� ن��ت��ي��ج��ة �جل���وع، 
�أن  مبا�شر  �شوريا  �شبكة  وذك���رت 
�أثناء  قتلو�  نظاميا  عن�شر�ً   15
جبهة  �إىل  �ل��ت�����ش��ل��ل  حم��اول��ت��ه��م 
م��ط��ار ح��ل��ب �ل����دويل. ي��اأت��ي هذ� 
و�شط ق�شف و��شتباكات متو��شلة 
بن �ملعار�شة �مل�شلحة و�لنظام يف 

مناطق عدة.
��شتباكات  �إن  ن��ا���ش��ط��ون  وق�����ال 
م��ت��و����ش��ل��ة ل���ل���ي���وم �ل���ث���ال���ث بن 
كتائب �ملعار�شة وقو�ت �لنظام يف 
حميط مطار دير �لزور، و�أ�شافو� 
��شتهدفو�  �ملعار�شة  م�شلحي  �أن 
�لثالثاء مو�قع للنظام يف حميط 
�مل���ط���ار، ك��م��ا ج���رت ����ش��ت��ب��اك��ات يف 

قرية �جلفرة �لقريبة منه.
من جانبها ق�شفت قو�ت �لنظام 

رو�سيا تعار�ض اإجراء انتخابات الرئا�سة االأوكرانية يف 25 مايو 
القائم باأعمال رئي�ض اأوكرانيا يتحدث 

عن توجهات انف�سالية يف القرم 
•• عوا�شم-وكاالت: 

بحث �ولك�شندر تريت�شينوف �لقائم باأعمال �لرئي�س يف �أوكر�نيا �لو�شع 
يف �شبه جزيرة �لقرم �لناطقة بالرو�شية �م�س �لثالثاء وعرب عن قلقه 

من توجهات �نف�شالية وتهديد�ت لوحدة �أر��شي �لبالد.
وينظم حمتجون يف �شبه �جلزيرة �لو�قعة يف جنوب �أوكر�نيا مظاهر�ت 
مناه�شة للزعماء �جلدد للبالد منذ عزل �لرئي�س فيكتور يانوكوفيت�س 
ومت تعين رئي�س بلدية يتحدث �لرو�شية يف �شيفا�شتوبول حيث يتمركز 

�أ�شطول �لبحر �لأ�شود �لرو�شي.
�لثالثاء  لف��روف  �شريغي  �لرو�شي  �خلارجية  وزي��ر  �علن  مو�شكو  ويف 
معار�شته �جر�ء �نتخابات رئا�شية مبكرة يف 25 �يار مايو يف �وكر�نيا، 
�ملا�شي  �ل�شبوع  �ل��ذي وقع يف كييف  �لتفاق  بنود  �نها تخالف  معترب� 
للخروج من �لزمة. و��شار وزير �خلارجية �لرو�شي �ىل �ن هذ� �لتفاق 
�لذي وقعه �ل�شبوع �ملا�شي �لرئي�س فيكتور يانوكوفيت�س وقادة �ملعار�شة 
يف ح�شور و�شطاء �وروبين ومل توقعه رو�شيا، ين�س على �نه ل ميكن �ن 
جترى �لنتخابات �لرئا�شية �ل بعد �جر�ء ��شالح د�شتوري قبل �يلول 

�شبتمرب �ملقبل.

اردوغان ينفي �سحة مكاملة هاتفية 
م�سربة واملعار�سة تطالبه باال�ستقاله 

•• انقرة-اأ.ف.ب:

رد رئي�س �لوزر�ء �لرتكي رجب طيب �ردوغان �لثالثاء بعنف على ن�شر 
ف�شيحة  �شميم  يف  �شبهات  مو�شع  جتعله  له  هاتفية  حمادثة  ت�شجيل 

�لف�شاد �لتي تطال نظامه، مندد� مبا �عتربه هجمة و�شيعة.
وهذ� �لت�شجيل �لذي ن�شر م�شاء �لثنن على �لنرتنت ومل يوؤكد �شحته 
م�شدر م�شتقل، هو �ول معلومة ت�شري �ىل تورط �ردوغ��ان �شخ�شيا يف 

�لف�شيحة، و�دى �ىل تكثيف دعو�ت �ملعار�شة �ىل ��شتقالته.
و�لتنمية  �لعد�لة  ح��زب  ن��و�ب  �م��ام  �ل�شبوعية  كلمته  �ردوغ���ان  و�غتنم 

و��شفا هذ� �لت�شجيل بانه تلفيق م�شن وهجمة و�شيعة. 
17 كانون �لول دي�شمرب ون�شر م�شاء  ويف �لت�شجيل �لذي حمل تاريخ 
�لث��ن��ن ين�شح رج��ل ق��دم على �ن��ه �ردوغ����ان لخ��ر ق��دم على �ن��ه جنله 
�لبكر بالل �لذي ��شتمع �ليه �ملدعون يف ق�شية �لف�شاد ك�شاهد، بكيفية 
�لتخل�س من حو�ىل 30 مليون يورو. و�تى ذلك بعد �شاعات على حملة 

�عتقالت �شنتها �ل�شرطة و��شتهدفت ع�شر�ت �ملقربن من �لنظام.
وقال �ل�شوت �لذي ن�شب �ىل �ردوغان بني، ما �ريد �ن �قول، هو �ن عليك 
�خر�ج كل ما لديك من عندك، ح�شنا؟ ورد �ملحادث ماذ� قد يكون هناك 
لدي؟ لي�س لدي �ل �ملال �لعائد �ليك. وما �ن بث �لت�شجيل �لهاتفي �لو�رد 
بعد �شل�شلة م�شابهة ت�شف �ل�شغوط �ملبا�شرة �لتي مار�شها �ردوغان على 

و�شائل �عالم، حتى طالبت �حز�ب �ملعار�شة �أردوغان بتقدمي ��شتقالته.

بقذ�ئف  �ملعار�شة  كتائب  مو�قع 
�ل���ه���اون، وي���وؤك���د �ل��ن��ا���ش��ط��ون �أن 
قو�ت �لنظام ح�شدت قو�ت كبرية 

د�خل �ملطار.
��شتمرت  وري���ف���ه���ا  دم�������ش���ق  ويف 
مدينة  �أط���ر�ف  على  �ل�شتباكات 

يربود و�ملناطق �ملحيطة بها.

على  �لع�شكرية  �حلملة  ودخ��ل��ت 
مدينة يربود يومها �لر�بع ع�شر 
�لنا�شطون  على �لتو�يل،  ويوؤكد 
مد�ر  ع��ل��ى  ي��ه��د�أ  ل  �لق�شف  �أن 
%85 من  �أك��ر من  �ليوم، و�أن 
�أه����ايل �مل��دي��ن��ة وج���و�ره���ا نزحو� 

�إىل �حلدود �للبنانية �ل�شورية.

توتر� �شديد� ي�شود قبل مناق�شات 
مرتقبة يف �لكني�شت م�شاء ب�شاأن 
م�����ش��روع ت��ق��دم ب���ه ن��ائ��ب لب�شط 

�ل�شيادة �لكاملة على �لأق�شى.
وقدم ع�شو �لكني�شت �لإ�شر�ئيلي 
عن حزب �لليكود مو�شيه فيغلن 
بو�شع  ف���ي���ه  ي���ط���ال���ب  م���ق���رتح���ا 
�ل�شيادة  حت��ت  �لأق�����ش��ى  �مل�شجد 
�لأردنية.  من  ب��دل  �لإ�شر�ئيلية 

�أو�شحت  �إ�شر�ئيلية  م�شادر  لكن 
م�شروع  لي�س  فيغلن  مقرتح  �أن 
قانون ول قر�ر�، �إمنا جمرد ر�أي 
�لكن�شيت  رئ��ي�����س  مي��ل��ك  ف�����ردي 
يف  �إدر�ج������ه  �أو  ����ش��ت��ب��ع��اده  �شلطة 

جدول �لبحث.
�إط�����ار عر�س  �مل���ق���رتح يف  وي���اأت���ي 
�ل���ع�������ش���الت م�����ن ق���ب���ل �جل���ن���اح 
يتجاوز  ل��ن  �أث���ره  و�إن  �مل��ت��ط��رف، 

�ل����ن����ق����ا�����س و�مل����������������د�ولت د�خ������ل 
قر�ر  �تخاذ  م�شتبعد�  �لكني�شت، 

ر�شمي يف هذ� �لإطار.
ويف �لقاهرة حّذر وزير �خلارجية 
�م�س  ف���ه���م���ي،  ن��ب��ي��ل  �مل�������ش���ري���ة 
�إ�شر�ئيل من مغّبة �إثارة �لتوتر�ت 
�لتعّر�س  خ����الل  م���ن  �ل��دي��ن��ي��ة 

للمقّد�شات.
وقال فهمي يف ت�شريح، �إن �لقد�س 

غــارات �سجناء ميوتون جوعًا والق�سف متوا�سل يف �سوريا يف  م�سلحًا   30 مقتل 
وزير�ستان على  باك�ستانية 

•• ا�شالم اباد-وكاالت:

�أفادت م�شادر ع�شكرية باك�شتانية 
�شباح  قتلو�  م�شلحا  ثالثن  �أن 
�م�س �لثالثاء يف غار�ت لطائر�ت 
خمابئ  على  �لباك�شتاين  �جلي�س 
�شرروغا  منطقتي  يف  �لإرهابين 
يف ج��ن��وب وزي��ر���ش��ت��ان و���ش��و�ل يف 

�شمال وزير�شتان.
�أنهم  �لباك�شتاين  �جلي�س  و�أك���د 
ج��م��ي��ع��ا م���ن �مل��ق��ات��ل��ن ، غ���ري �إن 
هو  �جل��دي��د  �لق�شف  يف  �ملفاجئ 
وزير�شيتان،  جل��ن��وب  ��شتهد�فه 
على  م���وؤ����ش���ر�  ذل�����ك  �أن  وي����ب����دو 
�ح��ت��م��ال �ن��ت��ق��ال م��ق��ات��ل��ي حركة 
�ملنطقة  �إىل  �لباك�شتانية  طالبان 
�ملتوقع  �لهجوم  ب�شبب  �جلنوبية 
�شمال  ع���ل���ى  ق���ب���ل �جل���ي�������س  م����ن 
م�شادر  ب��ح�����ش��ب   ، وزي���ر����ش���ت���ان 

�شحفية.
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حممد بن را�سد ي�ستقبل نواف بن في�سل بن فهد 
خا�شة  �لعربية  �خلليج  ل��دول  �لتعاون  جمل�س  دول  م�شتوى  على 
�لكروية و�لريا�شية  �للقاء�ت  �لعربي عموما و�شبل تعزيز  و�لوطن 
بن �ل�شباب و�لأندية �لريا�شية �لعربية �إىل �لعاملية خا�شة يف لعبة 
�إىل  �ل�شيف  ب��ن �شموه و�لم���ري  �ل��ق��دم. كما تطرق �حل��دي��ث  ك��رة 
�لريا�شة  تطوير  لبحوث  �لدولية  فهد  ب��ن  في�شل  �لم��ري  ج��ائ��زة 
م�شاء  دب��ي  يف  �لثامنة  بدورتها  �لحتفال  �ملقرر  من  �لتي  �لعربية 
�ليوم. ح�شر �للقاء معايل حممد �أحمد �ملر رئي�س �ملجل�س �لوطني 
�لحتادي وعدد من �ل�شيوخ و�لوزر�ء وكبار �مل�شوؤولن يف �لدولة من 
ماأدبة  �إىل  �ل��غ��د�ء  طعام  �جلميع  تناول  وق��د  وع�شكرين.  مدنين 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم . 

•• دبي -وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل يف ق�شر �شموه يف 
زعبيل ظهر �م�س بح�شور �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
ر��شد  �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن  �آل مكتوم ويل عهد دبي و �شمو 
�آل مكتوم نائب حاكم دبي .. �شمو �لأمري نو�ف بن في�شل بن فهد 
�آل �شعود �لرئي�س �لعام لرعاية �ل�شباب يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
�شموه  تبادل  وقد  �لعربية.  �لأوملبية  �للجان  �حتاد  رئي�س  �ل�شقيقة 
و�لأمري نو�ف �حلديث حول عدد من �لأمور �لريا�شية و�ل�شبابية 

حممد بن را�سد يد�سن ت�سنيف اخلم�ض جنوم ملركز املرور بالفجرية
•• الفجرية -وام:

�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل �أن مر�كز �خلدمة �حلكومية 
هي �مليد�ن �حلقيقي للتناف�س بن جميع �لفرق �حلكومية لتقدمي �أف�شل 
�خلدمات ملجتمع �لإمار�ت مو�شحا �أن �لنظام �جلديد لت�شنيف �لنجوم 
منا كل  ي�شتحقون  �مل��ي��د�ن  ق��ادة حقيقين من  لنا  �شيخرج  �مل��ر�ك��ز  لهذه 

�ل�شكر و�لتقدير.
�آل مكتوم  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو  جاء ذلك خالل زي��ارة �شاحب 
�شباح �م�س ملركز �ملرور و�لرتخي�س باإمارة �لفجرية لإز�حة �ل�شتار عن 
لوحة �خلم�س جنوم �لتي ح�شل عليها �ملركز وفق نتائج ت�شنيف مر�كز 

�خلدمة �حلكومية �لتي مت �إعالنها قبل يومن.
�إنه �شيحر�س على تد�شن مر�كز �خلم�س جنوم بنف�شه لأن  وقال �شموه 

فرق �لعمل �ملجتهدة ت�شتحق �لتقدير و�لثناء على عملهم.
وجتول �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم يف مركز �ملرور 
 77 وي��ق��دم  موظفا   173 ي�شم  و�ل���ذي  �ل��ف��ج��رية  ب��اإم��ارة  و�لرتخي�س 
خدمة حكومية ويخدم 110 �آلف ن�شمة يف �إمارة �لفجرية و�أجنز بنجاح 
�أكر من 200 �ألف معاملة خالل �لعام �لفائت وحر�س �شموه على �شكر 
�ملوظفن بنف�شه وتفانيهم يف حت�شن خدماتهم ب�شكل م�شتمر ووعدهم 
بزيارة قادمة يف حال حت�شن ت�شنيفهم �حلايل ل�شت �أو �شبع جنوم خالل 

�لدور�ت �لقادمة من �لتقييم.
يحمل  �جلمهور  م��ع  �ملبا�شر  �لتعامل  �إن  زي��ارت��ه  خ��الل  �شموه  و�أ���ش��اف 

و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير عام د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة بدبي 
و�شعادة �لعميد �أحمد حممد بن غامن �لكعبي قائد عام �شرطة �لفجرية.

�آل مكتوم وجه  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �أن �شاحب �ل�شمو  جدير بالذكر 
باإلز�م جميع مر�كز �خلدمات �حلكومية بتطبيق بنظام ت�شنيف �لنجوم 
حيث �شيتم ت�شنيف هذه �ملر�كز من جنمتن �إىل �شبع جنوم وفق معايري 
تقدمي �خلدمات يف �لقطاع �خلا�س ومب�شاركة مدققن خارجين ل�شمان 

حيادية �لتقييم مع و�شع لوحة بعدد �لنجوم خارج كل مركز حكومي.
�شاحب  �أطلقه  �ل��ذي  �ملتعاملن  خدمة  مر�كز  ت�شنيف  م�شروع  ويهدف 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�خلدمات  كفاءة  يف  نوعية  نقلة  حتقيق  �إىل  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س 
�حلكومية ورفعها �إىل �أف�شل �مل�شتويات �لعاملية. ومت �إعالن نتائج �لتقييم 
ل� 75 مركز� يف �ملرحلة �لأوىل �شمن برنامج �لإمار�ت للخدمة �حلكومية 
خدمات  م�شتوى  لتقييم  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئا�شة  ملكتب  �لتابع  �ملتميزة 
للربنامج  �لعملية  �خل��ط��و�ت  �إح���دى  ه��و  �لنجوم  نظام  وف��ق  وت�شنيفها 
�شمن جهود �حلكومة لتطوير �خلدمات و�لرتقاء بها لأف�شل �مل�شتويات 
و�شتتو��شل عملية �لتقييم �لإلز�مية حتى نهاية 2014 لت�شنيف كافة 
تطور  مدى  على  �أ�شا�شي  ب�شكل  ت�شتند  و�لتي  �ملتعاملن  خدمات  مر�كز 
�خلدمات يف �ملر�كز و�شهولتها و�شرعتها و��شتجابتها لطلبات �ملتعاملن. 
تتبنى هذ�  �ل��ت��ي  �ل��ع��امل  �لأوىل يف  �ل��دول��ة  ه��ي  �لإم�����ار�ت  دول���ة  وتعترب 
�ملعايرييف  يف  متكامل  �إط���ار  وف��ق  �حلكومية  �خل��دم��ات  مل��ر�ك��ز  �لت�شنيف 
و�شركات  و�مل�����ش��ارف  �لفنادق  يف  �ملطبقة  تلك  ت�شاهي  �لعمليات  جم��ال 

�لطري�ن.

حتديات ويحمل �أي�شا فر�شا كبرية و�لقائد �حلقيقي هو �لذي ينجح يف 
�مليد�ن وي�شتطيع حتقيق �أكرب م�شتوى من ر�شا �لنا�س �لذين يخدمهم 
يف  موظف  �أ�شغر  وحتى  �حلكومة  ر�أ���س  من  �جلميع  على  ينطبق  وه��ذ� 
�مليد�ن لأن معيار �لنجاح �حلقيقي يف �لعمل �حلكومي هو حتقيق م�شالح 

�لنا�س وتهيئة �لفر�س لهم ليحققو� �ل�شعادة لأنف�شهم ولأ�شرهم.
�شوؤون  وزي��ر  �لقرقاوي  عبد�هلل  بن  حممد  معايل  �لتد�شن  حفل  ح�شر 
مكتب  مدير  �لفتان  ر����ش��د  ب��ن  م�شبح  �لفريق  وم��ع��ايل  �ل���وزر�ء  جمل�س 
دبي  حاكم  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  �ل�شمو  �شاحب 

حممد بن را�سد يقدم واجب العزاء يف 
وفاة املرحوم عبداللطيف حممد بن حبيب

•• دبي-وام:
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ق��دم 
�آل مكتوم ويل  �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل ير�فقه �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
عهد دبي و�جب �لعز�ء يف وفاة �ملرحوم عبد�للطيف حممد بن حبيب. جاء ذلك خالل زيارة 
�شموه ملجمع �أهل �لبيت يف منطقة �جلافلية بدبي ظهر �م�س حيث قدم �شموه �شادق عز�ئه 
�آل مكتوم يف تقدمي  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  ر�ف��ق �شاحب  �لفقيد.  ل��ذوي  ومو��شاته 
و�جب �لعز�ء معايل حممد بن عبد�هلل �لقرقاوي وزير �شوؤون جمل�س �لوزر�ء ومعايل �لفريق 
م�شبح بن ر��شد �لفتان مدير مكتب �شاحب �ل�شمو نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 

حاكم دبي و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير عام د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة بدبي .

عيادات االأ�سنان ب�سحة دبي ت�ستقبل اأكرث من 169 األف مراجع العام املا�سي 
•• دبي-وام: 

و287 مر�جعا  �ألفا   169 �ملا�شي  �لعام  بدبي  �ل�شحة  لهيئة  �لتابعة  �لأ�شنان  عياد�ت  ��شتقبلت 
ودون  عاجل  ب�شكل  معها  �لتعامل  مت  طارئة  حالة  و12  �ألفا   51 منها  �لأ�شنان  �أمر��س  لعالج 
�إن  بدبي  �ل�شحة  بهيئة  �ل�شنان  �إد�رة خدمات  �لدكتور طارق خوري مدير  وقال  م�شبق.  موعد 
�ل�شابعة  �ل�شاعة  من  حمددة  عمل  ب�شاعات  �لطارئة  �لأ�شنان  حالت  �إ�شتقبال  ربط  �ألغت  �لهيئة 
و�لن�شف وحتى �لتا�شعة �شباحا ومن �ل�شاعة �لثانية وحتى �لر�بعة م�شاء حيث بد�أت منذ �شهر 
�إ�شتقبال �حلالت �لطارئة طول فرتة عمل هذه �لعياد�ت �لتي متتد من   2013 �بريل �ملا�شي 

�ل�شاعة �ل�شابعة و�لن�شف �شباحا وحتى �لتا�شعة م�شاء.
و�أو�شح �أن هذ� �لقر�ر ياأتي بهدف تلبية �لحتياجات �لفعلية للمر�شى من �خلدمات �لعالجية 
�لطارئة يف �لوقت �ملحدد لها لالإرتقاء مب�شتوى ر�شا �ملتعاملن وتقدمي خدمات تفوق توقعاتهم 

وفق �أف�شل �لربوتوكولت و�ملمار�شات �لعالجية يف هذ� �ملجال. 

لدى و�سوله اإىل  طوكيو

حممد بن زايد يوؤكد اأهمية تعزيز عالقات االإمارات واليابان و�سراكتهما اال�سرتاتيجية
•• طوكيو-وام:

�ل�شيخ  ����ش���م���و  �أول  �ل���ف���ري���ق  �أك�������د 
�آل نهيان ويل عهد  ز�ي��د  حممد بن 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�����ش��ل��ح��ة..�أن �ل��ع��الق��ات ب��ن دولة 
و�ليابان  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
�ملتطورة  ل��ل��ع��الق��ات  مت��ث��ل من��وذج��ا 
�إىل  ���ش��م��وه  م�����ش��ري�   .. ب��ا���ش��ت��م��ر�ر 
�إقامة  منذ  �لبلدين  قيادتي  حر�س 
عام  بينهما  �لدبلوما�شية  �لعالقات 
�لعالقات  ه��ذه  تعزيز  على   1971
و تطويرها يف خمتلف �ملجالت مبا 
�ل�شديقن  �لبلدين  م�شالح  يحقق 
ل�شعبيهما.  و�لزده��ار  �لرفاه  ويعزز 
�شحفي  ت�شريح  يف  ���ش��م��وه  و�أع����رب 
�أدىل به لدى و�شوله مطار طوكيو 
م�شتهل  يف  �م�����س  �ل�����دويل  ه��ان��ي��د� 
�أمله  لليابان..عن  �لر�شمية  زيارته 
نقلة  حتقيق  يف  �ل���زي���ارة  ت�شهم  �أن 
نوعية يف م�شرية �لعالقات �لثنائية 
لتبادل  م��ه��م��ة  م��ن��ا���ش��ب��ة  ت��ك��ون  و�أن 
و�مل�شتجد�ت  �لتطور�ت  حول  �لآر�ء 
�جلهود  ب��ذل  على  �لعمل  و  �لر�هنة 
و�ل�شالم  �ل�شتقر�ر  دع��م  يف  �ملمكنة 
يف �ملنطقة. وقال �شموه ل ي�شعني �إل 
�أن �أعرب عن �شعادتي �لبالغة لزيارة 
دولة �ليابان �ل�شديقة ولقاء جاللة 
�لإم����رب�ط����ور �أك��ي��ه��ي��ت��و �إم���رب�ط���ور 
رئي�س  �آب��ي  �شينزو  معايل  و  �ليابان 
�ل�����������وزر�ء �ل����ي����اب����اين و�مل�������ش���وؤول���ن 

ناروهيتو ويل عهد �ليابان وعدد من 
�ليابان. و�أجريت  �مل�شوؤولن يف  كبار 
�أر�س  �أبوظبي على  ل�شمو ويل عهد 
�ملطار مر��شم ��شتقبال ر�شمية حيث 
�ل�شالمن  �ملو�شيقية  �لفرقة  عزفت 
�لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة  �لوطنين 
�شافح  و�ل���ي���اب���ان..ب���ع���ده���ا  �مل��ت��ح��دة 
�شموه كبار م�شتقبليه من �مل�شوؤولن 
�شافح  فيما  �ليابانية  �حلكومة  يف 
�لوفد  �أع�������ش���اء  �ل���ي���اب���ان  ع��ه��د  ويل 
�ملر�فق ل�شموه. وي�شم �لوفد �ملر�فق 
ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ز�ي����د �آل 
�ل�شيخ  �لزيارة..�شمو  خ��الل  نهيان 
حامد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س ديو�ن 
�ل�شيخ  و���ش��م��و  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل 
ن��ه��ي��ان وزير  �آل  ز�ي����د  ب���ن  ع���ب���د�هلل 
�خلارجية ومعايل �شهيل بن حممد 
ف��رج ف��ار���س �مل��زروع��ي وزي��ر �لطاقة 
وم����ع����ايل خ����ل����دون خ��ل��ي��ف��ة �مل���ب���ارك 
�لتنفيذية  �ل�����ش�����وؤون  ج��ه��از  رئ��ي�����س 
�ل�ش�ويدي  �أح���م���د  ن��ا���ش��ر  وم���ع���ايل 
�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  رئي�س 
و�ل�شيخ �شلطان بن حمد�ن �آل نهيان 
�خلارجية ومدير  وز�رة  م�شت�شار يف 
�إد�رة �ل�شوؤون �ل�شرق �آ�شيوية و�شعادة 
حممد مبارك �ملزروع�ي وكيل ديو�ن 
عبد�هلل  و�شعادة  �أبوظبي  عهد  ويل 
�شركة  ع��ام  م��دي��ر  �ل�شويدي  نا�شر 
و�شعادة  �ل��وط��ن��ي��ة  �أب��وظ��ب��ي  ب���رتول 
�شفري  �لنوي�س  يو�شف  علي  �شعيد 

�لدولة لدى �ليابان. 

�أنقل  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  �ل��ي��اب��ان��ي��ن..وب��ه��ذه 
حتيات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن 
رئي�س  ومعايل  جلاللته  �هلل  حفظه 
لدولة  ���ش��م��وه  مت��ن��ي��ات  و  �ل��������وزر�ء 
�ليابان مزيد� من �لتقدم و�لزدهار 
. و�أ����ش���اف ���ش��م��وه �أن��ن��ي �أع����ود �ليوم 
ل��ه��ا عام  ب��ع��د زي���ارت���ي  �ل��ي��اب��ان  �إىل 
2007 و هي �لزيارة �لتي �أكدت �أن 
�لدولتن ترتكز على  �لعالقات بن 
�أ�ش�س قوية وهي تدفعها قدما نحو 
مزيد من �لنمو و�لتطور يف �ملجالت 
�مل�شرتكة  كافة و مبا يخدم �مل�شالح 
 .. �ل�شديقن  و�ل�شعبن  للبلدين 

خريطة  ���ش��م��ن  �ل���ي���اب���ان  ي�����ش��ع  �أن 
�ل�����دول �مل��ت��ق��دم��ة يف �ل���ع���امل خالل 
�إىل  �ملا�شية . و�أ�شار �شموه  �ل�شنو�ت 
�شهدت  �لبلدين  ب��ن  �ل��ع��الق��ات  �أن 
قفزة نوعية خالل �ل�شنو�ت �لقليلة 
�لعديد  ب��ت��وق��ي��ع  ت���وج���ت  �مل��ا���ش��ي��ة 
م��ن �ت��ف��اق��ي��ات �ل��ت��ع��اون يف ع��دد من 
�لعالقات  ت��ع��زي��ز  �مل��ج��الت..ب��ه��دف 
�لق����ت���������ش����ادي����ة وت���ن���م���ي���ة �ل���ت���ب���ادل 
�لتجاري يف قطاع �ل�شلع و�خلدمات 
و تطوير�ل�شتثمار�ت بن �جلانبن. 
ولفت �إىل �أن هناك تعاونا متميز� يف 
�مل��ج��ال��ن �ل��ع��ل��م��ي و�لأك���ادمي���ي بن 
�أبنائنا  م��ن  �لكثري  �إن  �إذ  �ل��دول��ت��ن 

�ل�شر�كة  وتعزيز  �لثنائية  �لعالقات 
�ل�شرت�تيجية بينهما .. م�شري� �إىل 
�أن �لدولة تطمح �إىل تعزيز �قت�شادها 
من  و�ل�شتفادة  �ملعرفة  على  �لقائم 
�لعامل يف هذ�  �خل��رب�ت �ملختلفة يف 
كما  �ل��ي��اب��ان  مقدمتها  يف  و  �ل�����ش��اأن 
منطقة  لأ���ش��و�ق  �لبو�بة  متثل  �أن��ه��ا 
�إفريقيا  و���ش��م��ال  �لأو����ش���ط  �ل�����ش��رق 
�ل�شريك  �حل����ايل  �ل���وق���ت  يف  وت��ع��د 
للعديد  �ملنطقة  يف  �لأول  �لتجاري 
تعترب  ف��ي��م��ا   .. �ل����ع����امل  دول  م����ن 
�لثالثة  �لقت�شادية  �ل��ق��وة  �ل��ي��اب��ان 
�مل�شتوى  ع���ل���ى  �حل���ج���م  ح���ي���ث  م����ن 
�ل��ع��امل��ي ومت��ت��ل��ك خ����رب�ت ه��ائ��ل��ة يف 

�ل��ع��الق��ات بن  �أن  �أي�����ش��ا  �أك���دت  كما 
��شرت�تيجية  عالقات  هي  �لدولتن 
و�لرخاء  �لتقدم  ملو��شلة  و�شرورية 
عهد  ���ش��م��و ويل  وق�����ال   . ل�����ش��ع��ب��ي��ن��ا 
�إذ� ك��ان��ت دول����ة �لإم�����ار�ت  �أب��وظ��ب��ي 
ب��ق��ي��ادة �شاحب  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب����ن ز�ي����د 
حفظه  �ل����دول����ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل 
�شر�كتها  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  حت��ر���س  �هلل 
متميزة  عالقات  �إقامة  و  �خلارجية 
�ملجالت  �أج��م��ع يف  �ل��ع��امل  دول  م��ع 
�أهمية  مت��ث��ل  �ل���ي���اب���ان  ك���اف���ة..ف���اإن 
خا�شة �شمن هذ� �لتوجه مبا متثله 
��شتطاع  ن��اج��ح  ت��ن��م��وي  م��ن من���وذج 

در��شاتهم  ي�شتكملون  �لإم��ار�ت��ي��ن 
ن�����ش��ع��ى خالل  �ل���ي���اب���ان و  �ل��ع��ل��ي��ا يف 
هذ�  ت���ع���زي���ز  �إىل  �مل���ق���ب���ل���ة  �ل����ف����رتة 
�ل�شتفادة  تعظيم  �أج��ل  من  �لتوجه 
�لعلمية و�لتكنولوجية  �لنه�شة  من 
�لتي ت�شهدها �ليابان يف بناء قاعدة 
من �لكو�در �ملو�طنة يف جمال �لعلوم 
يخدم  مب��ا  �حلديثة  و�لتكنولوجيا 
دولة  يف  و�ل��ت��ط��ور  �لتنمية  م�����ش��رية 
و�أو�شح   . �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت 
بن  �ل�شيخ حممد  �شمو  �أول  �لفريق 
�لإم�����ار�ت  �أن دول���ة  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د 
متتلكان  �ليابان  و  �ملتحدة  �لعربية 
لتطوير  �لفر�س  من  �لعديد  �ليوم 

و�لتكنولوجيا  �ل�شناعة  ق��ط��اع��ات 
ق��ادرت��ان على  ف��اإن �لدولتن  ول��ه��ذ� 
�ل�شرت�تيجية  �ل�������ش���ر�ك���ة  ت��ع��زي��ز 
بينهما مبا يعزز �لرفاهية و�لزدهار 

لل�شعبن �ل�شديقن. 
وك���ان ق��د و���ش��ل  �ل��ف��ري��ق �أول �شمو 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أب��وظ��ب��ي  عهد 
�لعا�شمة  �م�س �ىل  �مل�شلحة  للقو�ت 
�ل��ي��اب��ان��ي��ة ط��وك��ي��و يف زي����ارة ر�شمية 
ل��ل��ي��اب��ان ت�����ش��ت��غ��رق ي���وم���ن. وك���ان 
لدى  ���ش��م��وه  م�شتقبلي  م��ق��دم��ة  يف 
و�شوله مطار طوكيو هانيد� �لدويل 
����ش���اح���ب �ل�������ش���م���و �لإم������رب�ط������وري 
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اأخبار الإمارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى �ملفرق                     5823100
 م�شت�شفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى تو�م                         7677444
م�شت�شفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى ر��شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى �لرب�حة                   2710000
م�شت�شفى �ملكتوم                     2221211         
م�شت�شفى �لمل                      3444010
م�شت�شفى �لو�شل                    2193000

ال�سارقة 
م�شت�شفى �لقا�شمى                 5386444
م�شت�شفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�شت�شفى �م �لقوين                7656888
را�ض اخليمة 

م�شت�شفى �شقر                       2223666
م�شت�شفى �شيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�شت�شفى �لأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى �لنور                       6139111
�مل�شت�شفى �لمار�تى �لفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
�مل�شت�شفى �لأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�شت�شفى �لدولية  �خلا�شة 2212484

ال�سارقة 
م�شت�شفى �لزهر�ء �خلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
�مل�شت�شفى �ملركزى �خلا�س     5639900
�مل�شت�شفى �مللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�شيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�شيدلية �لأهلية �ملركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية د�ر �ل�شفاء                 6411299
�شيدلية �بن �شينا -  �لد�نا بالز�  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية �ملدينة                       7468424
�شيدلية �لمار�ت                    7474900
�شيدلية �لأم                           7429006

دبى 
�شيدلية �ملدينة                       2240566 
�شيدلية �جلامعة                    3967335 
�شيدلية �لأحتاد                      3935619

�شيدلية �بن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جر�ند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية �لعن                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية �ل�شالم �جلديدة       7543887

ال�سارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية �لر�زى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية �بن  �شينا �لكورني�س  5726885 
�شيدلية �ل�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
�لمار�ت                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

حممد بن زايد ي�ستقبل وزير االقت�ساد والتجارة وال�سناعة الياباين

حممد بن زايد يزور رمز مقام االمرباطور ميجي اأحد اأبرز معامل طوكيو التاريخية

بحث تعزيز التعاون االأمني 
بني االإمارات وبولندا 

 
•• اأبوظبي-وام:

�لتقى �لفريق �شيف عبد�هلل �ل�شعفار وكيل وز�رة �لد�خلية يف 
مقر �لوز�رة �شعادة �آدم ك�شيموف�شكي �شفري جمهورية بولند� 
�ملو�شوعات  �للقاء بحث عدد من  . ومت خالل  �لدولة  لدى 
و�لتن�شيق بن  �لتعاون  تعزيز  و�شبل  �مل�شرتك  �لهتمام  ذ�ت 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وجمهورية بولند� يف خمتلف 
�ملجالت �ل�شرطية و�لأمنية. ح�شر �للقاء �ملقدم �أحمد �شعيد 

�ملزروعي مدير �إد�رة �لتعاون �لدويل بوز�رة �لد�خلية.

حممد بن را�سد يقدم واجب العزاء يف وفاة 
اأول ممر�سة اإماراتية منذ اخلم�سينيات

•• راأ�س اخليمة-وام:

قدم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل 
و�جب �لعز�ء يف �ملرحومة �شليمة �ل�شرهان �أول �إمار�تية عملت يف مهنة �لتمري�س و خدمة �لنا�س يف �ملناطق �لنائية 
و �جلبلية من دولة �لإمار�ت منذ �خلم�شينيات. وقام �شموه قبل ظهر �م�س بزيارة ذوي �لفقيدة يف �إمارة ر�أ�س �خليمة 
وقدم خال�س عز�ئه و مو��شاته �إىل �آل �ل�شرهان. ر�فق �شموه يف تقدميه �لعز�ء معايل حممد بن عبد�هلل �لقرقاوي 
وزير �شوؤون جمل�س �لوزر�ء و معايل �لفريق م�شبح بن ر��شد �لفتان مدير مكتب �شاحب �ل�شمو نائب رئي�س �لدولة 

رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير عام د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة يف دبي.

•• طوكيو-وام:

�ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  ��شتقبل 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
�إقامته  مب��ق��ر  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��و�ت 
بفندق ريتز كارلتون طوكيو �م�س 
معايل تو�شيميت�شو موتيغي وزير 
و�ل�شناعة  و�ل��ت��ج��ارة  �لق��ت�����ش��اد 
�للقاء  خ���الل  وج����رى  �ل���ي���اب���اين. 
حامد  �ل�شيخ  �شمو  ح�شره  �ل��ذي 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ديو�ن  �آل  ب��ن ز�ي���د 
�ل�شيخ  و�شمو  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
وزير  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل 
�خلارجية بحث �لعالقات �لثنائية 
�ل�شديقن  �لبلدين  بن  �ملتميزة 
و����ش���ب���ل دع���م���ه���ا وت���ع���زي���زه���ا على 
من  ع��دد  جانب  �ىل  كافة  �ل�شعد 

�لق�شايا ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.
و�أكد �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�آل نهيان �أن �لعالقات �لتي تربط 
عالقات  باليابان  �لإم����ار�ت  دول���ة 
متميزة حتظى بالدعم و�لهتمام 

•• طوكيو-وام: 

�ل�شيخ  ���ش��م��و  �أول  �ل��ف��ري��ق  ق����ام 
حم��م��د ب��ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
رمز  �إىل  بزيارة  �مل�شلحة  للقو�ت 
�لذي  �لم��رب�ط��ور ميجي  م��ق��ام 
له  ويحتفظ   1912 ع���ام  ت���ويف 
خا�شة  مبكانة  �لياباين  �ل�شعب 
ب��ب��ن��اء ه����ذ� �ملعلم  وق�����ام لأج���ل���ه 
�ل�شخ�شية  هذه  لذكرى  تخليد� 
�ل�شخ�شيات  �أك��ر  من  تعد  �لتي 
ويعد  �لياباين  �لتاريخ  يف  تاأثري� 
�ليابان  لمرب�طور  �لثاين  �جلد 

�حلايل. 
و��شتمع �شموه من �لقائمن على 
عمليات  ح���ول  ���ش��رح  �إىل  �مل��وق��ع 
�ل��ب��ن��اء �ل��ت��ي ب����د�أت ع���ام 1915 
و��شتمرت حتى عام 1920 ويقع 
رمز مقام �لمرب�طور ميجي يف 
حي �شيبويا بطوكيو و�شط غابة 
تغطي م�شاحة حو�يل 700 �لف 
م���رت م���رب���ع م��غ��ط��اة ب���اأك���ر من 
120 �لف �شجرة د�ئمة �خل�شرة 
م��ن �أك���ر 365 ن��وع��ا و�ل��ت��ي مت 
غ��ر���ش��ه��ا و�ل���ت���ربع ب��ه��ا م���ن قبل 
�ليابان  �أن��ح��اء  ك��ل  �مل��و�ط��ن��ن يف 

عندما مت تاأ�شي�س �لرمز.
�شموه على ج��و�ن��ب من  وت��ع��رف 
�شخ�شية �لمرب�طور ميجي وهو 
�لرتتيب  ذو  �ل��ي��اب��ان  �م��رب�ط��ور 
122 و�ل��ذي ب��د�أت ف��رتة حكمه 
وف���ات���ه حيث  ح��ت��ى   1867 م���ن 
ب�شكل  �ليابان عند وفاته  تغريت 

�ملتبادل من قبل قيادتي �لبلدين.
تطلعه  ع������ن  �����ش����م����وه  و�أع�������������رب 
لالنتقال بالعالقات بن �لبلدين 
ومتطورة  ج���دي���دة  م��رح��ل��ة  �إىل 
م���ن �ل���ت���ع���اون وت����ب����ادل �خل����رب�ت 
جمالت  يف  خ��ا���ش��ة  و�ل����ش���ت���ف���ادة 
�لكادميية  و�ل���ب���ح���وث  �ل��ت��ع��ل��ي��م 

�لتي �أكد �أنها دليل على ما تتمتع 
ب���ه ع���الق���ات �ل��ب��ل��دي��ن م���ن تطور 

على جميع �مل�شتويات.
لزيادة  ب���الده  تطلع  ع��ن  و�أع�����رب 
�لتعاون مع دولة �لإمار�ت و�إيجاد 
�مل�شاريع  من  ملزيد  جديدة  فر�س 
�مل�������ش���رتك���ة يف ���ش��ت��ى �مل����ج����الت.. 

�لتنفيذية  �ل�����ش��وؤون  ج��ه��از  رئي�س 
�ل�شويدي  �أح��م��د  ن��ا���ش��ر  وم��ع��ايل 
�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  رئي�س 
و�ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب��ن ح��م��د�ن �آل 
نهيان م�شت�شار يف وز�رة �خلارجية 
�ل�شرق  �ل�������ش���وؤون  �إد�رة  وم���دي���ر 
�آ���ش��ي��وي��ة و���ش��ع��ادة حم��م��د مبارك 

و�لتعاون يف جمال �لعالج �لطبي 
و�ل�شناعة و�لتكنولوجيا و�لطاقة 

�ملتجددة.
�لقت�شاد  وزي��ر  رح��ب  م��ن جانبه 
�لياباين  و�ل�����ش��ن��اع��ة  و�ل���ت���ج���ارة 
ب�شمو ويل عهد �أبوظبي يف زيارته 
�ملر�فق  و�ل��وف��د  لليابان  �حل��ال��ي��ة 

�مل��ت��ب��ادل وعلى  م��ن��وه��اب��احل��ر���س 
�أعلى �مل�شتويات بن �جلانبن على 
يخدم  مبا  �لعالقات  ه��ذه  تطوير 

�مل�شلحة �مل�شرتكة.
�شه�يل  م����ع����ايل  �ل����ل����ق����اء  ح�������ش���ر 
�لطاقة  وزي�����ر  �مل����زروع����ي  حم��م��د 
�ملبارك  خ��ل��ي��ف��ة  خ���ل���دون  وم���ع���ايل 

�مل��زروع�����ي وك��ي��ل دي���و�ن ويل عهد 
�أب��وظ��ب��ي و���ش��ع��ادة ع��ب��د�هلل نا�شر 
ل�شركة  �ل���ع���ام  �مل���دي���ر  �ل�����ش��وي��دي 
و�شعادة  �لوطنية  �أبوظبي  ب��رتول 
����ش���ع���ي���د �ل���ن���وي�������س ����ش���ف���ري دول�����ة 
�لإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة لدى 

�ليابان.

و�جتماعيا  ���ش��ي��ا���ش��ي��ا  ج�������ذري 
يف  �ل��ت��ح��ولت  وع��رف��ت  و�شناعيا 
�لتي  ميجي  باإ�شالحات  حقبته 
ك��ان��ت ب��د�ي��ة حت���ول �ل��ي��اب��ان �إىل 

قوة عاملية.
وب�����ه�����ذ� ف��������اإن ن���ه�������ش���ة �ل���ي���اب���ان 
�لق���ت�������ش���ادي���ة و�ل�����ش��ن��اع��ي��ة مل 
حت����دث ف���ج���اأة ب��ع��د �حل�����رب كما 
يت�شور كثري من �لنا�س بل عندما 
ق�����رر �لم������رب�ط������ور م��ي��ج��ي مد 
و�ل�شتفادة  �ل��غ��رب  م��ع  �جل�شور 
تطوير  يف  �لغربية  �خل���ربة  م��ن 
و��شتقد�م  وحت���دي���ث���ه���ا  ب�������الده 
�خل����رب�ء �لأج���ان���ب م��ع �حلفاظ 
على �لهوية �لوطنية وكونت تلك 
�لفرتة قاعدة علمية �شلبة مكنت 
�شريعا  �ل��ن��ه��و���س  م���ن  �ل���ي���اب���ان 

دي����و�ن  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د 
�ل�شيخ  و�شمو  �أبوظبي  عهد  ويل 
نهيان  �آل  ز�ي�������د  ب����ن  ع����ب����د�هلل 
�لوفد  و�أع�شاء  �خلارجية  وزي��ر 
و�أروقة  �أق�شام  يف  ل�شموه  �ملر�فق 
رم���ز م��ق��ام �لأم����رب�ط����ور ميجي 
�ملفتوحة لل�شعب �لياباين وغريه 
�ل�شياح حيث  و�أف���و�ج  �ل���زو�ر  من 
وجتري  �لآلف  ع�����ش��ر�ت  ي����زوره 
يف �أروقته مر��شم زفاف تقليدية 

و�حتفالت �ملنا�شبات �خلا�شة.
�ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  وتفقد 
�ق�شام  نهيان  �آل  ز�ي��د  حممد بن 
ق�شمن  �إىل  ينق�شم  �ل��ذي  �ملوقع 
�لق�شم  ناين وهو  رئي�شن وهما 
مبان  يتو�شطه  و�ل��ذي  �لد�خلي 
وي�������ش���م م��ت��ح��ف �ل���ك���ن���وز �ل����ذي 

من  �ل��ي��وم  �ليابانية  �ل�شناعات 
�ل�شناعات �ملتقدمة عامليا.

ب��ع��د �حل����رب و�ل�����ش��ري يف طريق 
�أ�شبحت  حتى  و�لتنمية  �لتقدم 

�أبوظبي  عهد  ويل  �شمو  وجت��ول 
بن  ح��ام��د  �ل�شيخ  �شمو  ي��ر�ف��ق��ه 

يحوي خمطوطات لالإمرب�طور 
زوجته  و�لإم�����رب�ط�����ورة  م��ي��ج��ي 
ويطلق  �خل��ارج��ي  �لق�شم  ..�م����ا 
عليه غاين وي�شم معر�س �شور 
وجمموعة  ميجي  �لإم���رب�ط���ور 
م��ن �أك���ر م��ن 80 ل��وح��ة حتكي 

حياة �لإمرب�طور ميجي.
ك���م���ا ي�������ش���م �ل���ق�������ش���م �خل����ارج����ي 
�لريا�شية  �ل�����ش��الت  م��ن  ع����دد� 
وقاعدة  �لوطني  �لإ�شتاد  ومنها 
م��ي��ج��ي �ل��ت��ذك��اري��ة ����ش��اف��ة �ىل 
�أ�شماك  ف��ي��ه��ا  ���ش��غ��رية  ب��ح��ري�ت 
�لأرز  ح���ق���ول  وب���ع�������س  وط����ي����ور 
�أنو�عها  �خ��ت��الف  على  و�لأزه����ار 
حيث يقوم بع�س �أع�شاء �لعائلة 
�أو  فيها  بالزر�عة  �لمرب�طورية 

�لهتمام بها. 

حممد بن زايد يزور جامعة توكاي اليابانية يف طوكيو 
•• طوكيو-وام: 

قام �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
�ليابانية  توكاي  �ىل جامعة  بزيارة 
 1943 ع��ام  �أن�شئت  �لتي  �خلا�شة 
�ملرموقة  �جل��ام��ع��ات  �ح���دى  وت��ع��د 
�لطب  ب��ع��ل��وم  وتخت�س  �ل��ي��اب��ان  يف 
و�ل�شحة و�لطاقة �لنووية وتقنيات 
�ل��رب�م��ج �مل��ت��ق��دم��ة وع��ل��وم �ملالحة 
�جل��وي��ة و�ل��ب��ح��ري��ة و�ل���زر�ع���ة �إىل 
�ليابان  بريا�شات  �هتمامها  جانب 
�ل��ع��ري��ق��ة ويف م��ق��دم��ت��ه��ا �جل����ودو 
و�لكوندو وذلك يف �طار زيارة �شموه 

�ىل �لعا�شمة �ليابانية طوكيو.
ر�ف����ق ���ش��م��وه خ���الل �ل���زي���ارة �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ ح��ام��د 
�أبوظبي  ع��ه��د  ويل  دي�����و�ن  رئ��ي�����س 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  و�شمو 
و�أع�شاء  �خل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان 
�لوفد �ملر�فق ل�شموه و�شعادة �شعيد 
�لدولة  �شفري  �لنوي�س  يو�شف  علي 

لدى �ليابان.
�شموه  م�شتقبلي  مقدمة  يف  وك���ان 
ل���دى و���ش��ول��ه م��ق��ر �جل��ام��ع��ة كبار 
�جلامعة  رئ���ا����ش���ة  يف  �مل�������ش���ئ���ول���ن 

�شالت  �ح�����دى  يف  ���ش��م��وه  و���ش��ه��د 
لريا�شة  �����ش���ت���ع���ر�����ش���ا  �جل���ام���ع���ة 
�جلودو و�لكوندو �لتي كانت ريا�شة 
وتعتمد  قدميا  �ل��ي��اب��ان  يف  �لنبالء 
و�لن�شجام  �لروحية  �لطاقة  على 
�ل�����ش��رع��ة و�ل���ش��ت��ب��اك وتنمي  ب���ن 
�ل�شرب  خ�������ش���ال  مم���ار����ش���ه���ا  ل�����دى 
�خل�شم  و�ح����رت�م  �لنف�س  و���ش��ب��ط 
�لطلبة  ج���ان���ب  �إىل  ف���ي���ه  �����ش����ارك 
وطالب  ط���ال���ب���ات   3 �ل���ي���اب���ان���ي���ن 

�ل���ذي���ن رح���ب���و� ب����زي����ارة ���ش��م��و ويل 
ع��ه��د �ب��وظ��ب��ي ح��ي��ث ت��ع��رف �شموه 
�لعلمية  �لتخ�ش�شات  ع��ل��ى  منهم 
و�ملناهج �ملطبقة و�ملفاهيم �حلديثة 
يف ����ش��ال��ي��ب �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل��ت��ق��ن��ي مما 
طالب  �ل��ف   30 ت�شتقطب  جعلها 
�لع�شرة  �لتعليمية  جممعاتها  يف 
�ملتوزعة على عدة مناطق يف �ليابان 
منهم 12 من طلبة دولة �لمار�ت 

من جمموع 500 طالب �أجنبي.

م��ن �ب��ن��اء �لم���ار�ت �ل��ذي��ن يتلقون 
�جلودو  ريا�شة  يف  تدريبية  بر�مج 
يف �طار �لتفاق بن �حتاد �لمار�ت 
للجودو وجامعة توكاي حيث جرى 
�حتاد  خبري  باإ�شر�ف  �ل�شتعر��س 
�ليابان  وب���ط���ل  �ل�������دويل  �جل�������ودو 
�شان�شي  ياما�شيتا  �مل��ع��ل��م  �ل�شهري 
�حلا�شل على 5 ميد�ليات ذهبية يف 
�لدولية  م�شابقات بطولت �جلودو 
و�لذي �شلم �شموه يف ختام �لعر�س 

�لتي  ت�شالينجر(  )ت��وك��اي  �ل�شباق 
ب�شرعة  �ل�شم�شية  بالطاقة  ت�شري 
160 كم يف �ل�شاعة وتقطع م�شافة 
�جلامعة  طالب  �بتكرها  كم   330
مب�����ش��ارك��ة ع����دد م���ن ط��ل��ب��ة �ملعهد 
معامل  �لم�����ار�ت يف  �ل���ب���رتويل يف 

جامعة توكاي.
�شامل  �لطالب  م��ن  �شموه  و��شتمع 
�شرح حول  �إىل  ت��رمي  ر��شد عمر�ن 
ومفاهيم  �ل�������ش���ي���ارة  م���و�����ش���ف���ات 
مع  �مل�شتخدمة  �حلديثة  �لت�شميم 
مت  و�لتي  �لنظيفة  �لطاقة  عنا�شر 
�شنعها من �لياف �لكربون و�شاركت 
��شرت�ليا  يف  �ث��ن��ان  ���ش��ب��اق��ات   3 يف 
كما  �ف���ري���ق���ي���ا  ج���ن���وب  وو�ح�������د يف 
مدينة  يف  عرو�شا  �ل�شيارة  �شتقدم 

ب���دل���ة ري���ا����ش���ة �جل�������ودو و�حل������ز�م 
�لرتحيب  ع����ن  ت���ع���ب���ري�  �ل������ش�����ود 

و�لعتز�ز بزيارة �شموه.
�ت�شم  �ل����ذي   � �ل���ش��ت��ع��ر����س  ون����ال 
�حل�شور  ����ش��ت��ح�����ش��ان   � ب�����الإث�����ارة 
م�شافحة  ع���ل���ى  ����ش���م���وه  وح����ر�����س 
�لطلبة �مل�شاركن يف �ل�شتعر��شن 
.. متمنيا لهم �لتوفيق و�لنجاح يف 

م�شريتهم �لعلمية و�لريا�شية.
�ل�شيخ  �أول �شمو  �أعرب �لفريق  كما 
ن���ه���ي���ان عن  �آل  ز�ي������د  ب����ن  حم���م���د 
�ل��دول��ة وهم  �ب��ن��اء  ب��روؤي��ة  �شعادته 
ي�شاركون �قر�نهم يف �ليابان يف مثل 

هذه �لريا�شات �لفريدة.
�بوظبي  ع��ه��د  ويل  ���ش��م��و  و�ط���ل���ع 
خ���الل �ل���زي���ارة ع��ل��ى من���وذج �شيارة 

م�����ش��در خ���الل �ل��ع��ام �حل���ايل حيث 
���ش��م��وه مب���ا مي��ت��ل��ك��ه �لطلبة  �أ����ش���اد 
قادرعلى  �بتكاري  وخيال  روؤي��ة  من 
للطاقة  �لطبيعية  �مل�شادر  توظيف 
م���ع �ل��ت��ق��ن��ي��ات �حل��دي��ث��ة م���ن �جل 
على  وحفاظا  ��شتد�مة  �ك��ر  حياة 

�لبيئة.
�مل�شئولن  ك��ب��ار  �أ���ش��اد  جانبهم  م��ن 
بزيارة  ت���وك���اي  ج��ام��ع��ة  رئ��ا���ش��ة  يف 
�أبوظبي �لتي متهد  �شمو ويل عهد 
مل���زي���د م���ن �ل���ت���ع���اون �ل���وث���ي���ق على 
�شعيد �لبحوث و�لدر��شات �لعلمية 
�لريا�شي بن  و�جلانب  �لتطبيقية 
و�لريا�شية  �لتعليمية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
وت������ب������ادل �خل����������رب�ت و�ل�������زي�������ار�ت 
�لطالبية بن �لبلدين �ل�شديقن.
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اأخبار الإمارات

هزاع بن زايد ي�ستقبل املفو�ض ال�سامي لالأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني

هزاع بن زايد يرحب بامل�ساركني يف موؤمتر اإدارة الطوارئ واالأزمات 2014

•• اأبوظبي-وام:

ز�يد  بن  هز�ع  �ل�شيخ  �شمو  ��شتقبل 
�لوطني  �لأم��ن  م�شت�شار  نهيان  �آل 
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب 
بديو�ن  مكتبه  يف  �أب��وظ��ب��ي  لإم���ارة 
�أنطونيو  معايل  �أبوظبي  عهد  ويل 
�ل�شامي  �مل����ف����و�����س  غ����وت����ريي���������س 
�لالجئن  ل�����ش��وؤون  �ملتحدة  ل���الأمم 
و�ل��وف��د �مل��ر�ف��ق ل��ه. ورح���ب �شموه 
مب���ع���ايل �مل���ف���و����س �ل�����ش��ام��ي �ل���ذي 
ي��زور دول��ة �لإم����ار�ت حيث ي�شارك 
ل� موؤمتر  �لر�بعة  �ل��دورة  �أعمال  يف 

منها  ول�شيما  �ل��دول��ي��ة  �ملوؤ�ش�شات 
�ملتحدة  ل��الأمم  �ل�شامية  �ملفو�شية 
�لنهج  وه�����و  �ل���الج���ئ���ن  ل���������ش����وؤون 
�مل�شتمد من �لر�حل �لكبري �ملغفور 
له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
عليه  حت���اف���ظ  و�ل������ذي  ن��ه��ي��ان  �آل 
�لدولة بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة 
�لدولة حفظه �هلل يف مد يد �لعون 
جلميع �ل�شعوب �ملنكوبة و�ملت�شررة 
جر�ء �لكو�رث و�لأزمات و�حلروب . 
وقال �شموه �إن �مل�شاعد�ت �لتي تقوم 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�������ار�ت  دول����ة 

 2014 و�لأزم����ات  �ل��ط��و�رئ  �إد�رة 
�ل��ت��ي �ن��ط��ل��ق��ت �م�����س حت���ت عنو�ن 
م�شوؤولية  و�ل�شتجابة  �ل�شتعد�د 
و�أ�شاد  ج��اه��ز  جم��ت��م��ع   .. �جل��م��ي��ع 
���ش��م��وه��ب��ال��دور �ل��ك��ب��ري �ل���ذي تقوم 
�إغاثة  يف  �ل�����ش��ام��ي��ة  �مل��ف��و���ش��ي��ة  ب���ه 
�ملنكوبن و�ملت�شررين على م�شتوى 
�لإن�شانية  .. مثمنا جهودها  �لعامل 
�أك��ر من بقعة من  �لتي تبذلها يف 
�ل���ع���امل. و�أك�����د ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ هز�ع 
دولة  ����ش��ت��م��ر�ر  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�لإن�����ش��اين ويف  �لإم����ار�ت يف نهجها 
بها  �لتي تقوم  �لإغ��اث��ة  دع��م جهود 

بتقدميها �إمنا تنبع من ذلك �لنهج 
لطاملا  �ل�����ذي  �لإن�������ش���اين  و�حل�������س 
وذلك  و�شعبا  ق��ي��ادة  �لإم����ار�ت  ميز 
�لإن�شانية  يف  �إخ�����وة  ج��م��ي��ع��ا  لأن���ن���ا 
و�شعوب  ك��اأمم  ببع�س  يربطنا  وم��ا 
يفرقنا.  مم���ا  ب��ك��ث��ري  �أك�����رب  ودول 
بدوره �شكر �ملفو�س �ل�شامي لالأمم 
�ملتحدة ق��ي��ادة دول��ة �لإم����ار�ت على 
دعم  جم��ال  يف  �لكبرية  م�شاهمتها 
يف  �لالجئن  ول�شيما  �ملت�شررين 
خمتلف �أنحاء �لعامل وهي �مل�شاهمة 
�آلم  تخفيف  �شاأنها  م��ن  ك��ان  �ل��ت��ي 
ومعاناة �أولئك �ملت�شررين على نحو 

كبري .. منوها بالنهج �ملميز لدولة 
�مل�شاعد�ت  ت��ق��دمي��ه��ا  يف  �لإم������ار�ت 
لتوجه  وفقا  و�خل��ريي��ة  �لإن�شانية 

�إن�شاين خال�س.
ل�شمو  كذلك  �ل�شكر  معاليه  وق��دم 
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة 
�لرئي�شة  �ل��ع��ام  �ل��ن�����ش��ائ��ي  �لحت����اد 
�لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى 
لالأمومة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة 
و�لطفولة على م�شاهماتها �لكرمية 
جميع  جت��اه  �لإن�شانية  ومبادر�تها 
�ل���ع���امل خا�شة  ح����ول  �مل��ت�����ش��رري��ن 

�لالجئن �ل�شورين.

•• اأبوظبي-وام:

رحب �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل 
نهيان م�شت�شار �لأمن �لوطني نائب 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي لمارة  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
�بوظبي رئي�س جمل�س �إد�رة �لهيئة 
و�لأزمات  �لطو�رئ  لإد�رة  �لوطنية 
و�ملخت�شن  ب���اخل���رب�ء  و�ل����ك����و�رث 
و�ل���ب���اح���ث���ن �ل����ع����رب و�ل���دول���ي���ن 
�مل�شاركن يف موؤمتر �إد�رة �لطو�رئ 
و�لأزمات 2014 �لذي �فتتح �أم�س 
حتت عنو�ن �ل�شتعد�د و�ل�شتجابة 
م�شوؤولية �جلميع.. جمتمع جاهز.

�إ�شهاماتهم  �أن  ����ش���م���وه  و�أك���������د 
جل�شات  م����دى  ع��ل��ى  ون��ق��ا���ش��ات��ه��م 
ب����ارزة يف  �إ���ش��اف��ة  �شت�شكل  �مل���وؤمت���ر 

�مل��اأ���ش��اوي��ة �ل��ت��ي ت��ن��ج��م ع���ن بع�س 
�لكو�رث.

ز�يد  بن  هز�ع  �ل�شيخ  �شمو  و�أ�شاف 
�ل�شروري  “من  �إن������ه  ن���ه���ي���ان  �ل 
�ل��دول��ي��ة يف  �ملقايي�س  م��ن  �لإف�����ادة 
�ملقايي�س  هذه  وتطوير  �ملجال  هذ� 
مب���ا ي��ت��ن��ا���ش��ب م���ع خ�����ش��و���ش��ي��ة كل 
كان  و�إن  �مل��ج��ت��م��ع��ات  م���ن  جم��ت��م��ع 
�لتالقي  نقاط  �أن  �مل��وؤك��د  �شبه  من 
�ملقايي�س هي  ه��ذه  ح��ول  و�لت��ف��اق 
�أكر من نقاط �لتباعد و�لختالف 
تت�شاوى  و�ح��د  كوكب  �أب��ن��اء  �أننا  �إذ 
�ملاآ�شي  يف  ودول������ه  ���ش��ع��وب��ه  ج��م��ي��ع 
�أحيانا دون  �لطبيعة  �لتي تفر�شها 
�لب�شر  يلعبه  �ل���ذي  �ل����دور  �إغ��ف��ال 
مما  بالبيئة  �لإ����ش���ر�ر  يف  �أنف�شهم 

ت���ك���ون ل���ه ع���و�ق���ب وخ��ي��م��ة �إن مل 
و�ملتو�شط  �لقريب  �مل��دى  على  يكن 
فاإنها  وبالتايل  �لبعيد  �مل��دى  فعلى 
�ملقبلة  �لأج��ي��ال  جت��اه  م�شوؤوليتنا 
ويف �ل��وق��ت �ل��ذي ن��ح��اول فيه فهم 
�ملحتملة  �أو  �ل���ر�ه���ن���ة  �ل��ت��ح��دي��ات 
و�إي��ج��اد �حل��ل��ول لها �أن ن��رتك لهم 
و�ل�شمود  للحياة  قابلية  �أكر  بيئة 
�أمام حتديات �لطبيعة. وقال �شموه 
لي�س خافيا على �أحد �أن �ملخاطر ل 
تقف عند حدود �لكو�رث �لطبيعية 
من  �لكثري  �أن  �إذ  �إد�رت���ه���ا  وك��ذل��ك 
تلك �مل��خ��اط��ر ه��و ذل��ك �ل��ن��اب��ع من 
و�ل�شيا�شية  �لجتماعية  �لأزم����ات 
�لتي تطر�أ من حن �إىل �آخر.. وهنا 
�أي�شا تتخذ م�شاركة �ملجتمع بجميع 

�أفر�ده �ملزيد من �لأهمية بدء� من 
�ل��وع��ي بتلك �لأزم����ات و���ش��ول �إىل 
مو�جهتها وقت حدوثها ثم �لتعامل 
مع �آثارها بعد وقوعها.. ول �شك يف 
دور� متز�يد  يلعب  بات  �لإع��الم  �أن 
�لأهمية يف عملية �لتوعية هذه كما 
يف �أوق��ات �لأزم��ات و�ملخاطر نف�شها 
�إيجابية  طاقة  يكون  �أن  فباإمكانه 
و�حلكومات  �مل��ج��ت��م��ع��ات  ت�����ش��اع��د 
ب�شورة  �ل��ت��ع��ام��ل  ع��ل��ى  و�ل��ه��ي��ئ��ات 
و�إد�رتها  �لأزم����ات  تلك  م��ع  مثمرة 
على نحو يعود بالنفع على �جلميع 
�أن ي��ك��ون طاقة  ب��اإم��ك��ان��ه  ب��ق��در م��ا 

�شلبية �إن مل يح�شن ��شتخد�مه.
للم�شاركن  بكلمة  �شموه  و�خ��ت��ت��م 
نتمنى  و�إذ  �إن��ن��ا  ق��ائ��ال  �مل���وؤمت���ر  يف 

�ل��ن��ج��اح يف مهمته  ه���ذ�  مل��وؤمت��رك��م 
�لعربية  �لإم��������ار�ت  يف  �أن���ن���ا  ن���وؤك���د 
�لقيادة  م��ن  وب��ت��وج��ي��ه��ات  �مل��ت��ح��دة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �حلكيمة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة 
ن��ح��ر���س على  �ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل 
خمتلف  يف  �ملمار�شات  �أف�شل  تبني 
�ملجالت �لإد�رية و�ملجتمعية مبا يف 
ذلك �إد�رة �لكو�رث و�لأزمات ون�شع 
�أولوياتنا وخططنا  ر�أ���س  ذلك على 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �إل �أن��ن��ا وب��ق��در ما 
معكم  نت�شاركها  خ��رب�ت  من  لدينا 
يف هذ� �ملوؤمتر لدينا �أي�شا - �لكثري 
مما نفيد منه ليري جتربتنا �أكر 
يف  جمتمعنا  مناعة  وي��زي��د  ف��اأك��ر 

وجه خمتلف �ملخاطر و�لأزمات. 

عاملنا  يف  �لأه���م���ي���ة  ب��ال��غ��ة  ق�����ش��ي��ة 
�ملخاطر  �إد�رة  وه���ي  �أل  �مل��ع��ا���ش��ر 
�ل�شبل  ب��اأف�����ش��ل  م��ع��ه��ا  و�ل��ت��ع��ام��ل 

و�ملمار�شات �ملمكنة.
�لتي  �ل��ك��ل��م��ة  ���ش��م��وه يف  و�أ�����ش����اف 
باملوؤمتر  �خل��ا���س  �لكتيب  ت�شدرت 
�لأزمات  �إد�رة  �أن  فيه  ري��ب  ل  مم��ا 
ت���ع���د جم�����رد ترف  و�ل������ك������و�رث مل 
�أو  �حل��ك��وم��ات  �إىل  بالن�شبة  ���ش��و�ء 
�ملجتمعات يف �أرجاء �ملعمورة ذلك �أن 
ون�شهدها  �شهدناها  �لتي  �لتجارب 
و�لتفكري  �ل���ت���د�ر����س  ع��ل��ي��ن��ا  حت��ت��م 
�مل�����ش��ت��م��ري��ن ب���اأجن���ع �ل�����ش��ب��ل لكي 
�لآليات  ون�شع  �لتجارب  من  نتعلم 
�شاأنها  من  �لتي  �لفعالة  و�خلطط 
قدما  �مل��خ��اط��ر  �إد�رة  عمليات  دف��ع 

تنجم  قد  �لتي  �خل�شائر  وق��وع  ملنع 
عن تلك �ملخاطر.

ون��������وه �����ش����م����وه ب����ع����ن����و�ن �مل����وؤمت����ر 
�ل�شتعد�د و�ل�شتجابة .. م�شوؤولية 
�جلميع : جمتمع جاهز �لذي ياأخذ 
بن  و�لتعاون  �لتكافل  �حل�شبان  يف 
وهيئاتها  وموؤ�ش�شاتها  �حل��ك��وم��ات 
�ملدنية  مبوؤ�ش�شاته  �ملجتمع  وب��ن 
و�أبعادها  �مل��خ��اط��ر  لفهم  و�أف������ر�ده 

و�لتعامل معها �أول باأول.
قبيل  م�����ن  ل���ي�������س  �����ش����م����وه  وق��������ال 
جل�شات  �إح��دى  تتخذ  �أن  �مل�شادفة 
�لوقائي  �لتنبوؤ  عنو�ن  �ملوؤمتر  هذ� 
قدمت  �إذ  �ملرجتل  �لت�شدي  ولي�س 
�لعامل  ح��ول  �لعديدة  �لتجارب  لنا 
يلتقي  �لأه����م����ي����ة  ب���ال���غ���ة  درو������ش�����ا 

م���ع���ظ���م���ه���ا ع���ن���د �������ش������رورة وج�����ود 
يف  مبا  باملخاطر  ��شتباقية  معرفة 
و�لكو�رث  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة  �مل��خ��اط��ر  ذل���ك 
�لطبيعية و��شتعد�د م�شبق للتعامل 
م��ع ه��ذه �مل��خ��اط��ر وف��ق��ا لإج����ر�ء�ت 
ب���ن خمتلف  م���درو����ش���ة وم��ن�����ش��ق��ة 
�لأطر�ف و�جلهات كما بن خمتلف 
�لكو�رث  �أن  ذل��ك  �ل��ع��امل  حكومات 
�أ�شباب  بالعامل نتيجة  �لتي تع�شف 
ع����دة ل ت��ق��ف ع��ن��د ح�����دود �ل����دول 
يجب  ل  مو�جهتها  ف���اإن  وب��ال��ت��ايل 
�أي�شا �أن تقف عند هذه �حلدود بل 
�أن  و�شعوبه  بحكوماته  �لعامل  على 
يبد�أ باأخذ �أ�شباب �حليطة و�لتعاون 
وم�������ش���ارك���ة �مل���ع���ل���وم���ات و�خل�����رب�ت 
�لآثار  مبو�جهة  �لكفيلة  و�لأدو�ت 

�سيف بن زايد يلتقي اأمني عام جمل�ض وزراء الداخلية العرب

قائد القوات اجلوية والدفاع اجلوي
 ي�ستقبل رئي�ض اأركان القوات اجلوية اجلزائرية

هزاع و�سيف بن زايد يقدمان واجب العزاء يف وفاة املر بن خلف بن اأحمد العتيبة

•• اأبوظبي-وام: 

نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �ل��ف��ري��ق  �لتقى 
مكتبه  �لد�خلية يف  وزي��ر  �ل���وزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب 
�لأمن  ك��وم��ان  علي  ب��ن  �ل��دك��ت��ور حممد  �لول  �أم�����س 
خالل  ومت  �ل���ع���رب.  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزر�ء  مل��ج��ل�����س  �ل���ع���ام 
�ملو�شوعات  و�أب���رز  �لأع��م��ال  ج���دول  ��شتعر��س  �للقاء 
وزر�ء  ملجل�س  �لقادم  بالجتماع  �ملتعلقة  و�ل�شتعد�د�ت 

�ملقبل يف  م��ار���س  �شهر  و�مل��زم��ع عقده  �ل��ع��رب  �لد�خلية 
�لنظر  وجهات  وتبادل  مناق�شة  بجانب  �ملغربية  �ململكة 
�مل�شرتك.  ذ�ت �له��ت��م��ام  �مل��و���ش��وع��ات  م��ن  ع���دد  ح���ول 
ح�شر�للقاء �للو�ء نا�شر خلريباين �لنعيمي �أمن عام 
مكتب �شمو نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية 
و�لعميد علي خلفان �لظاهري مدير عام �شوؤون �لقيادة 
ل�����ش��رط��ة �أب��وظ��ب��ي و�ل��ع��ق��ي��د ���ش��ع��ود �ل�����ش��اع��دي مدير 

�شكرتارية مكتب �شمو �لوزير. 

•• اأبوظبي-وام: 

�لعلوي  نا�شر  �إبر�هيم  طيار  �لركن  �للو�ء  �شعادة  ��شتقبل 
�لقيادة  �جل��وي يف مكتبه يف  و�ل��دف��اع  �لقو�ت �جلوية  قائد 
حممد  �للو�ء  �م�س..�شعادة  �شباح  �مل�شلحة  للقو�ت  �لعامة 

�أرك���ان �ل��ق��و�ت �جل��وي��ة �جل��ز�ئ��ري��ة و�لوفد  ح��م��ادي رئي�س 
�مل�شرتك  �لتعاون  �شبل  بحث  �ملقابلة  خالل  جرى  �ملر�فق. 
ب��ن �جل��ان��ب��ن يف جم��ال �ل��ق��و�ت �جل��وي��ة و�ل��دف��اع �جلوي 
�شباط  من  عدد  �للقاء  ح�شر  وتعزيزها.  تطويرها  و�شبل 

�لقو�ت �جلوية. 

•• اأبوظبي-وام:

�آل  ز�ي���د  ب��ن  �ل�شيخ ه���ز�ع  ق��دم �شمو 
�لوطنينائب  �لأم��ن  م�شت�شار  نهيان 
رئ��ي�����س �مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي لإم����ارة 
�شيف  �ل�شيخ  �شمو  و�لفريق  �أبوظبي 
رئي�س  ن���ائ���ب  ن���ه���ي���ان  �آل  ز�ي������د  ب����ن 
جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية م�شاء 
�م�س و�جب �لعز�ء يف وفاة �ملغفور له 
�ملر بن خلف بن �أحمد �لعتيبة وذلك 
�لبطن  مبنطقة  �ل��ع��ائ��ل��ة  م��ن��زل  يف 
باأبوظبي و�أعرب �شموهما عن �شادق 
تعازيهما ومو��شاتهما لأ�شرة �لفقيد 
.. د�عين �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمد 
�لفقيد بو��شع رحمته وي�شكنه ف�شيح 
ج��ن��ات��ه وي��ل��ه��م �أه��ل��ه وذوي����ه �ل�شرب 
و�ل�����ش��ل��و�ن . كما ق��دم و�ج���ب �لعز�ء 

�آل نهيان  �ل�شيخ ذياب بن ز�يد  �شمو 
�ل�شويدي  خ��ل��ي��ف��ة  �أح���م���د  م��ع��ايل  و 
�لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  ممثل 

�آل  مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  ومعايل 
نهيان وزير �لثقافة و�ل�شباب وتنمية 
بن  حمد�ن  �ل�شيخ  معايل  و  �ملجتمع 

مبارك �آل نهيان وزير �لتعليم �لعايل 
بن  ح�شر  و�ل�شيخ  �لعلمي  و�لبحث 
�إعالم  د�ئ��رة  �آل مكتوم مدير  مكتوم 

دب����ي وع����دد م���ن �ل�����ش��ي��وخ و�ل������وزر�ء 
�ل�شلك  �مل�����ش��وؤول��ن و�أع�����ش��اء  وك��ب��ار 

�لدبلوما�شي. 

طحنون بن حممد يقدم واجب العزاء يف وفاة 
املر بن خلف العتيبة

•• اأبوظبي-وام:

قدم �شمو �ل�شيخ طحنون بن حممد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف �ملنطقة �ل�شرقية �م�س و�جب �لعز�ء يف 
وفاة �ملغفور له �ملر بن خلف بن �أحمد �لعتيبة �إىل ذوي �لفقيد يف منزل �لعائلة يف �أبوظبي.

و�أعرب �شموه عن �شادق تعازيه ومو��شاته لأ�شرة �لفقيد د�عيا �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمده بو��شع 
�شموه  �إىل جانب  �لعز�ء  و�ل�شلو�ن. وقدم  �ل�شرب  �أهله وذوي��ه  يلهم  و  ي�شكنه ف�شيح جناته  و  رحمته 
�للو�ء  �ل�شرقية ومعايل  �آل نهيان وكيل ديو�ن ممثل �حلاكم يف �ملنطقة  .. �ل�شيخ هز�ع بن طحنون 
�آل نهيان و�ل�شيخ خليفة  �آل نهيان و�ل�شيخ ذياب بن طحنون  �أحمد بن طحنون  �لركن طيار �ل�شيخ 

بن طحنون �آل نهيان. 

نهيان بن زايد يقدم واجب العزاء يف 
وفاة املر بن خلف بن اأحمد العتيبة 

•• اأبوظبي-وام:

موؤ�ش�شة  �أمناء  جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  نهيان  �ل�شيخ  �شمو  ق��دم 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان لالأعمال �خلريية و�لإن�شانية م�شاء �م�س و�جب 
�لعز�ء بوفاة �ملغفور له �ملر بن خلف بن �أحمد �لعتيبة وذلك يف منزل �لعائلة 

مبنطقة �لبطن باأبوظبي . 
و�أعرب �شموه عن �شادق تعازيه ومو��شاته لأ�شرة �لفقيد .. د�عيا �هلل �لعلي 
�لقدير �أن يتغمد �لفقيد بو��شع رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم �أهله 

وذويه �ل�شرب و�ل�شلو�ن .

�سيف بن زايد يلتقى امل�سوؤولني الدوليني واخلرباء امل�ساركني يف قمة اأبوظبي العاملية للهوية
•• اأبوظبي-وام:

�شيف  �ل�����ش��ي��خ  �شمو  �ل��ف��ري��ق  �أك���د 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�لد�خلية  وزي���ر  �ل�����وزر�ء  جمل�س 
هيئة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
�لتطور�ت  �أن  للهوية  �لإم������ار�ت 
باتت  �مل��ت�����ش��ارع��ة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
خمتلف  ب��اأ���ش��ل��وب  �لعمل  تفر�س 
�ل��ع��م��ل �حلكومي  ك��ف��اءة  ل��ت��ع��زي��ز 
وك��ذل��ك رف��ع درج���ة �ل��ت��ع��اون بن 
�حلكومي  �ل��ق��ط��اع��ن  م��وؤ���ش�����ش��ات 
و�خل��ا���س ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �لدويل 
تنموية  م�شتويات  �إىل  للو�شول 

م�شتد�مة.
جاء ذلك خالل زيارة تفقدية قام 
�أبوظبي  بها �شموه لفعاليات قمة 
يف   2014 ل���ل���ه���وي���ة  �ل����ع����امل����ي����ة 
ت�شت�شيفها  �لتي  �ل�شابعة  دورتها 
مركز  يف  للهوية  �لإم����ار�ت  هيئة 
و�لبحوث  ل��ل��در����ش��ات  �لإم�������ار�ت 
�إلتقى  ح���ي���ث  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
�مل�شوؤولن  م����ن  ع������دد�  خ���الل���ه���ا 
وممثلي  و�خل���������رب�ء  �ل����دول����ي����ن 
�ل�����دول �خل��ل��ي��ج��ي��ة �مل�����ش��ارك��ن يف 

�حلدث.
�لدكتور  ���ش��ع��ادة  �ل��ل��ق��اء  وح�����ش��ر 
�ل�������ش���وي���دي مدير  ���ش��ن��د  ج���م���ال 
للدر��شات  �لإم������ار�ت  م��رك��ز  ع���ام 
و�شعادة  �ل�شرت�تيجية  و�لبحوث 

نا�شر  �أح����م����د  �ل���دك���ت���ور  �ل����ل����و�ء 
�لعمليات  ع����ام  م���دي���ر  �ل��ري�����ش��ي 
�ملركزية يف �شرطة �أبوظبي ع�شو 
�لإم��������ار�ت  ه��ي��ئ��ة  �إد�رة  جم��ل�����س 
�ملهند�س  �لدكتور  و�شعادة  للهوية 
ع��ل��ي حم��م��د �خل����وري م��دي��ر عام 
هيئة �لإم��ار�ت للهوية �إىل جانب 

عدد من �مل�شوؤولن �حلكومين.
و�أثنى �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد 
خ���الل �ل��ل��ق��اء ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م قمة 
�أبوظبي �لعاملية هذه �ل�شنة حتت 
 .. �ل�شتد�مة”  ق��م��ة   “ ع���ن���و�ن 
�لتنمية  �أي حديث عن  �أن  موؤكد� 
ما مل يقرتن مبفاهيم  يكتمل  ل 
وير�عي  �ل���ش��ت��د�م��ة  ومم��ار���ش��ات 
م�شلحة �لأجيال �لقادمة وما مل 

مبا يعزز �مل�شلحة �لعليا لأوطاننا 
�لإن�شان  فيه خري  وملا  ومو�طنينا 
يف ك���ل م���ك���ان. ودع�����ا ���ش��م��وه �إىل 
م���و�����ش���ل���ة ع���ق���د ق���م���ة �أب���وظ���ب���ي 
متو��شل  دوري  ب�����ش��ك��ل  �ل��ع��امل��ي��ة 
ل��ت��غ��دو خمترب�  ب��ه��ا  و�لرت�����ق�����اء 
�أنظمة  �لعاملي يف جم��ال  ل��الإب��د�ع 
بها  يرتبط  وم��ا  �ملتقدمة  �لهوية 

من جمالت حيوية.
و�أع��������������رب �����ش����م����وه ع������ن ����ش���ك���ره 
للم�شاركن يف �لقمة وعن متنياته 
باأن ت�شهم �لتو�شيات �ملنبثقة عن 
�حلدث يف تعزيز �جلهود �لهادفة 
�مل�شتد�مة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ي��ق  �إىل 
�ل�شعيد  وع��ل��ى  جم��ت��م��ع��ات��ه��م  يف 

�لعاملي على حد �شو�ء.

ياأخذ يف �حل�شبان حتقيق ��شتد�مة 
رفاهية  وب���ن���اء  �مل��ج��ت��م��ع  �إ����ش���ع���اد 
�لإن�شان وجعل �لأر�س مكانا �آمنا 
للعي�س �لكرمي .. منوها باأن ذلك 
�لقابلة  �لأول��وي��ات غ��ري  يعد م��ن 
�لتي  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف  للتاأجيل 
�ليوم  ي��ب��د�أ  �مل�شتقبل  ب���اأن  ت��وؤم��ن 

ولي�س غد�.
��شت�شافة  �أه��م��ي��ة  ���ش��م��وه  و�أك�����د 
�مل���ل���ت���ق���ي���ات �مل���ع���رف���ي���ة �ل���دول���ي���ة 
بهدف  �لإم�������������ار�ت  �أر����������س  ع���ل���ى 
ومناق�شة  �لأفكار  تبادل  ��شتمر�ر 
و�لطالع  �مل�شرتكة  �لهتمامات 
�أف�شل �ملمار�شات و�أح��دث ما  على 
تو�شلت �إليه �لعلوم و�لتكنولوجيا 
�لناجحة  �لتجارب  على  و�لتعرف 

و�أث���ن���ى ���ش��م��وه ك��ذل��ك ع��ل��ى جناح 
م����رك����ز �لإم��������������ار�ت ل���ل���در�����ش���ات 
و�ل����ب����ح����وث �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة يف 
مبا  �لدولية  �لأح���د�ث  ��شت�شافة 
فيها قمة �أبوظبي �لعاملية للهوية 
�لدكتور  ���ش��ع��ادة  بال�شكر  وخ�����س 
�ل�������ش���وي���دي مدير  ���ش��ن��د  ج���م���ال 
ع���ام �مل��رك��ز ع��ل��ى دع��م��ه وحر�شه 
�لتي  �لأح���د�ث  على �شمان جن��اح 
يعك�س  �مل���رك���ز مب���ا  ي�����ش��ت�����ش��ي��ف��ه��ا 
مكانة �لدولة يف تنظيم �ملوؤمتر�ت 
تبادل  �للقاء  خ��الل  ومت  �لعاملية. 
وج���ه���ات �ل��ن��ظ��ر ح����ول ع����دد من 
�ملو�شوعات ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك 
�لهوية  �أن���ظ���م���ة  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف 
�حلدود  و�أم��ن  و�لهجرة  �ملتقدمة 
�مل�شتقبل  وم������دن  و�مل���ج���ت���م���ع���ات 
�لتحديات  م��ن  وغ��ريه��ا  �ل��ذك��ي��ة 
�حلكومات  ت�شغل  �ل��ت��ي  �ل��ع��امل��ي��ة 
ويف  ���ش��و�ء.  ح��د  على  و�ملجتمعات 
ختام �للقاء جال �شموه يف �ملعر�س 
�مل���ق���ام ع��ل��ى ه��ام�����س �ل��ق��م��ة حيث 
تفقد جناح هيئة �لإمار�ت للهوية 
و����ش��ت��م��ع ل�����ش��رح ح����ول ع����دد من 
�ل��ت��ي توفرها  �ل��ذك��ي��ة  �خل��دم��ات 
�ل��ه��ي��ئ��ة ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ن م��ع��ه��ا كما 
�لتقى م�شوؤويل عدد من �ل�شركات 
�ل��دول��ي��ة �ل��ع��ار���ش��ة و�ط���ل���ع على 
�أحدث �لتقنيات يف جمال �شناعة 

�لهوية �لذكية. 
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اأخبـار الإمـارات

عبداهلل بن �سامل القا�سمي يرتاأ�ض اجتماع املجل�ض التنفيذي

عبد اهلل بن �سامل القا�سمي ي�سهد حفل ختام املنتدى الدويل لالت�سال احلكومي 2014 

هند القا�سمي تزور مركز ال�سيخة ميثاء لذوي االحتياجات اخلا�سة التابع لهيئة اآل مكتوم اخلريية

جواهر القا�سمي تزور خميم الزعرتي

•• ال�شارقة-وام:

ع��ق��د �مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي لإم����ارة 
�لأ�شبوعي  �ج��ت��م��اع��ه  �ل�����ش��ارق��ة 
�ل�شيخ  �شمو  برئا�شة  �م�س  �شباح 
�شلطان  ب���ن  ����ش���امل  ب���ن  ع���ب���د�هلل 
�ل�شارقة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
نائب رئي�س �ملجل�س وذلك مبكتب 
�لإجتماع  و��شتهل  �حل��اك��م.  �شمو 
�ل�شارقة  مل��رك��ز  �ملجل�س  مب��ب��ارك��ة 
�لإع�����الم�����ي ع���ل���ى جن�����اح �ل������دورة 
�لثالثة ملنتدى �لت�شال �حلكومي 
و�ح����دة  روؤي�����ة   .. خم��ت��ل��ف��ة  �أدو�ر 
و�ل���ذي �أق��ي��م ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة من 
�لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب 

�لنا�شرية  �أر�����ش���ي  ����ش��ت��ع��م��الت 
وع��ر���س ���ش��ع��ادة �مل��ه��ن��د���س �شالح 
ب���ن ب��ط��ي �مل���ه���ريي رئ��ي�����س د�ئ���رة 
�ملجل�س  �أمام  �لتخطيط و�مل�شاحة 
ل�شتعمالت  �لد�ئرة  م�شح  نتائج 
 .. �لنا�شرية  �لأر��شي يف منطقة 
�لدر��شة  من  �لهدف  �أن  مو�شحا 
�لعام  �حل�����ش��ري  �مل��ظ��ه��ر  حت�شن 
عدد�  �مل��ه��ريي  وق����دم  للمنطقة. 
من �ملقرتحات و�لنتائج �لتي من 
�لو�شع  وتطوير  معاجلة  �شاأنها 
�لقائم فاملنطقة .. ووجه �ملجل�س 
�ل���د�ئ���رة ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع جمل�س 
�لتخطيط �لعمر�ين بهذ� �ل�شاأن. 
�مل�شت�شار  ����ش���ع���ادة  و�����ش���ت���ع���ر����س 

حاكم �ل�شارقة.
�مللتقى  �أن  �إىل  خ���ادم  �إب���ن  و�أ���ش��ار 
339 لعبا ولعبة  فيه  يتناف�س 
من 23 دولة وي�شتهدف منه فئة 
ذوي �لإعاقة �حلركية و�لب�شرية 
�لدماغي  و�ل�������ش���ل���ل  و�ل���ذه���ن���ي���ة 
�أن  على  ي��وم��ن  وي�شتمر  و�ل��ب��رت 

يبد�أ يف 27 فرب�ير �جلاري.
�ملجل�س كذلك على م�شروع  و�إل��ع 
ل�شنة   1 رق������م  ق����ان����ون  ت���ع���دي���ل 
غرفة  ت��ن��ظ��ي��م  ب�������ش���اأن   2013
جت���ارة و���ش��ن��اع��ة �ل�����ش��ارق��ة ووجه 
�لقانون  م�شروع  باإحالة  �ملجل�س 
��شتكمال  �ل���ش��ت�����ش��اري  للمجل�س 

لدورته �لت�شريعية.

�شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 
�ل�شارقة  ح��اك��م  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س 
و�أختتم �أم�س. وقدم �ملجل�س �شكره 
وفريق  للمنتدى  �ملنظمة  للجنة 
�ل�شيخ  م��ق��دم��ت��ه��م  ويف  �ل���ع���م���ل 
�شلطان بن �أحمد �لقا�شمي رئي�س 
رئي�س  �لإع��الم��ي  �ل�شارقة  مركز 
للمنتدى  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة 
�ل����دويل ل��الت�����ش��ال �حل��ك��وم��ي .. 
م�����ش��ي��د� ب���اجل���ه���ود �مل���ب���ذول���ة من 
�للجنة يف خدمة وتطوير �أ�شاليب 

�لتو��شل �حلكومي.
وب�����د�أ �لج���ت���م���اع ب���الط���الع على 
�ل�����در�������ش�����ة �مل�����ع�����دة م�����ن د�ئ�������رة 
ب�شاأن  و�مل���������ش����اح����ة  �ل���ت���خ���ط���ي���ط 

���ش��ل��ط��ان ع��ل��ي ب���ن ب��ط��ي �ملهريي 
يف  �لتنفيذي  �ملجل�س  ع���ام  �أم���ن 
�لج���ت���م���اع �مل���ذك���رة �مل��ق��دم��ة من 
د�ئ�����رة �ل��ت�����ش��ج��ي��ل �ل���ع���ق���اري وما 
ت�شمنته من تو�شيات. و�شمن ما 
�أ�شتجد على جدول �أعمال �جلل�شة 
�ط��ل��ع ���ش��ع��ادة ط����ارق ���ش��ل��ط��ان بن 
خادم رئي�س د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية 
�لثقة  ن���ادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
�لتنفيذي  �ملجل�س   .. للمعاقن 
ملتقى  �أع������م������ال  ج���������دول  ع����ل����ى 
�ل�����ش��ارق��ة �ل���دويل �ل��ر�ب��ع لألعاب 
�ل��ق��وى و�ل���ذي ي��ق��ام حت��ت رعاية 
�شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد بن 
�شلطان �لقا�شمي ويل عهد ونائب 

•• ال�شارقة-وام:

���ش��ه��د ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع���ب���د�هلل بن 
نائب  �لقا�شمي  �شلطان  ب��ن  �شامل 
حاكم �ل�شارقة �لليلة قبل �ملا�شية 
�لثالثة  �ل���دورة  �أع��م��ال  حفل ختام 
لالت�شال  �ل���������دويل  ل���ل���م���ن���ت���دى 
�أق���ي���م يف مركز  �ل�����ذي  �حل��ك��وم��ي 
�ك�شبو �ل�شارقة و��شتمر ثالثة �أيام 
. و رحب �ل�شيخ �شلطان بن �أحمد 
�ل�شارقة  م��رك��ز  رئ��ي�����س  �لقا�شمي 
�لعليا  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  �لإع���الم���ي 
�ملنظمة للمنتدى �لدويل لالت�شال 
�حلكومي يف كلمته بال�شيوف من 
و�لثناء  و�إع���الم���ي���ن  م��ت��ح��دث��ن 
على ما قدموه من جهود يف �ثر�ء 
�عالمية  ت��غ��ط��ي��ات  �و  ل��ل��ج��ل�����ش��ات 

ف�شل جديد من �لنجاح يف حمتو�ه 
�أث����ار �ه��ت��م��ام ورغبة  وط��روح��ات��ه 
كتابة  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  �ل��ع��امل  دول 
�ل��ذي يحمل  �لف�شل �جلديد  هذ� 
لالت�شال  �ل��دويل  �ملنتدى   - ��شم 
�جلديد  �لف�شل  ه��ذ�   - �حلكومي 
على  معنا  �شفحاته  كتبتم  �ل���ذي 
�ملا�شية  �ل��ق��ل��ي��ل��ة  �لأي��������ام  م�����دى 
باأفكاركم  م�شاركتكم  خ���الل  م��ن 
يف  وحتى  ومد�خالتكم  وخرب�تكم 
مناق�شاتكم �جلانبية �لتي ت�شرفت 

باأن �أكون طرفا يف �لعديد منها .
وقام �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن �شامل 
�ملن�شة  �إىل  ب��ال�����ش��ع��ود  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
�أحمد  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  ير�فقه 
�ل��ق��ا���ش��م��ي و�أ���ش��ام��ة ���ش��م��رة مدير 
لتكرمي  �لعالمي  �ل�شارقة  مركز 

وموؤ�ش�شة  �خل���ل���ي���ج  و����ش���ح���ي���ف���ة 
�ل�شارقة لالإعالم وتيم هورتنز.

لالت�شال  �ل�����دويل  �مل��ن��ت��دى  ك����ان 
�إفتتح  ق����د   2014 �حل���ك���وم���ي 
�شاحب  ح�����ش��ور  و  رع���اي���ة  حت���ت 
�شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و 
بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س 
مب�شاركة  �ل�شارقة  ح��اك��م  �لأع��ل��ى 
ميخائيل  �مل��ن��ت��دى  ���ش��رف  ���ش��ي��ف 
�لحتاد  روؤ���ش��اء  �آخ��ر  غوربات�شوف 
وفيليبي  �ل�������ش���اب���ق  �ل�������ش���وف���ي���ت���ي 
كالديرون رئي�س �ملك�شيك �ل�شابق. 
�لدويل  �ملنتدى  وتركزت مو��شيع 
�شارك  �ل��ت��ي  �حل��ك��وم��ي  لالت�شال 
خارج  من  �شخ�شية   1800 فيها 
ود�خل �لدولة - حول �لدور �لذي 
�لت�شال  ب���ه  ي�����ش��اه��م  �أن  مي��ك��ن 

خمتلفة.
�ل�شارقة  م����رك����ز  رئ���ي�������س  وق�������ال 
�أخ����رى نطوي  �لإع���الم���ي .. م���رة 
ف�����ش��ال ج���دي���د� م���ن ق�����ش��ة جناح 
ب������د�أت ق��ب��ل ث����الث ���ش��ن��و�ت ق�شة 
ب���ه���ا مركز  م����ب����ادرة حم��ل��ي��ة ق�����ام 
�آليات  لتعزيز  �لإع��الم��ي  �ل�شارقة 
�لت�������ش���ال ب���ن خم��ت��ل��ف �ل���دو�ئ���ر 
و�مل���وؤ����ش�������ش���ات �حل��ك��وم��ي��ة لإم�����ارة 
�آنذ�ك  ب��د�أن��ا  ق�شة  وه��ي  �ل�شارقة 
�أن  �إل  ���ش��ط��وره��ا مب��ف��ردن��ا  ب��خ��ط 
�لف�شل  ح�����ش��ده  �ل�����ذي  �ل���ن���ج���اح 
�لأول منها ��شتقطب �أفكار وهموم 
و�أقالم جميع دول �ملنطقة و�لعامل 
�ملنتدى يف دورته  �لعربي لريتدي 

�لثانية ثوبه �لعربي و�لقليمي .
وليكتب   .. ل���ه  ك��ل��م��ة  يف  و�أ����ش���اف 

م�������ش���ارك���ي وم���ت���ح���دث���ي وم�������در�ء 
بدروع  و�ل���رع���اة  �مل��ن��ت��دى  جل�شات 
تذكارية وذلك جلهودهم ودورهم 
وجل�شات  ف���ع���ال���ي���ات  �إجن���������اح  يف 

�ملنتدى.
�شكره جلميع  �شمرة  �أ�شامة  ووجه 
�لذين  و�لإع���الم���ي���ن  �مل�����ش��ارك��ن 
و�ي�شال  �ملنتدى  �إجناح  �شاركو� يف 
ر�شالته و توجه بالثناء �إىل جميع 
و�ل�شركات  �حل��ك��وم��ي��ة  �ل����دو�ئ����ر 
للمنتدى  �ل���ر�ع���ي���ة  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 
و�لتي ت�شم عدد� من �أهم �لأ�شماء 
نيوز  �شكاي  منها  و�لعاملية  �ملحلية 
للخليج  �مليكانيكي  و�ملركز  عربية 
�م دبليو وغرفة جتارة  �لعربي بي 
و�أ�شو�شيتيد  �ل�����ش��ارق��ة  و���ش��ن��اع��ة 
بر�س وموؤ�ش�شة طوم�شون للتدريب 

•• دبي-وام:

�لقا�شمي  ه��ن��د  �ل�شيخة  �ط��ل��ع��ت 
رئ��ي�����ش��ة ن�����ادي ���ش��ي��د�ت �لأع���م���ال 
���ش��ف��رية �ل���ن���و�ي���ا �حل�����ش��ن��ة ووف���د 
�لدبلوما�شي  �ل�شلك  ن�شاء  ر�بطة 
�أن�����ش��ط��ة وبر�مج  �ل��دول��ة ع��ل��ى  يف 
ر��شد  بنت  ميثاء  �ل�شيخة  مركز 
�خلريية  مكتوم  �آل  لهيئة  �لتابع 
�ل�شيد  �ل��وف��د  و��شتقبل  ح��ت��ا.  يف 
مكتب  م����دي����ر  �ل�������ش���اي���غ  م�������ريز� 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن ب���ن ر��شد 
وزير  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  �آل 
�آل  هيئة  ر�ع��ي  و�ل�شناعة  �ملالية 
حممد  و�ل�شيد  �خل��ريي��ة  مكتوم 
�لهيئة.  ع��ام  �أم��ن  عبيد بن غنام 
تفقد خاللها  بجولة  �لوفد  وقام 
�لطالب  ون�شاطات  �ملركز  قاعات 
و�لتعرف  �مل����ج����الت  خم��ت��ل��ف  يف 
وقدر�تهم..فيما  �مكانياتهم  على 
�لقا�شمي  ه��ن��د  �ل�شيخة  �أ����ش���ادت 

�مل���ج���الت..م�������ش���ري�  يف خم��ت��ل��ف 
حكومية  موؤ�ش�شات  هناك  �أن  �ىل 
لرعايتهم  م���ت���م���ي���زة  وخ����ا�����ش����ة 
و�قعية  و���ش��ي��ا���ش��ات  و�إج����������ر�ء�ت 
وجادة خا�شة بعالجهم وتعليمهم 
حقوقهم  و����ش���م���ان  وت�����ش��غ��ي��ل��ه��م 
و�لنف�شية  و�لرتبوية  �لجتماعية 
و�ل�شحية و�لإن�شانية �لأمر �لذي 
ب�شكل  ي�شاعد يف حت�شن حياتهم 
�ملجتمع  يف  و�إدم����اج����ه����م  و�����ش���ح 
�لثقة  تك�شبهم  مقبولة  ب�����ش��ورة 
و�أ�شاف  وب��امل��ج��ت��م��ع.  ب��اأن��ف�����ش��ه��م 
�خلريية  م���ك���ت���وم  �ل  ه��ي��ئ��ة  �أن 
ل�شر�كات  �لأوىل  �للبنات  �أر���ش��ت 
مع  ناجحة  وموؤ�ش�شية  جمتمعية 
خم��ت��ل��ف �جل��ه��ات و ت�����ش��ب زي���ارة 
�ل�����ش��ي��خ��ة ه��ن��د �ل��ق��ا���ش��م��ي ووف���د 
�لدبلوما�شي  �ل�شلك  ن�شاء  ر�بطة 
ميثاء  �ل�شيخة  مل��رك��ز  �ل��دول��ة  يف 
يف هذ� �لإط��ار مما يج�شد �شر�كة 

جمتمعية فاعلة.

�أن  �خل��ريي��ة  مكتوم  �آل  هيئة  ع��ام 
باهتمام  حت��ظ��ى  �لإع���اق���ة  ق�شية 
كبري ومتز�يد يف �لدول �ملتقدمة 
لالإعاقة  �ملجتمعات  ه��ذه  ون��ظ��رة 
ح�شارتهم  ت��ع��ك�����س  و�مل����ع����اق����ن 
وتقدمهم. وقال يف كلمة ترحيبية 

و�لفريدة  �مل��ت��م��ي��زة  ب���اخل���دم���ات 
م��ن ن��وع��ه��ا �ل��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا �ملركز 
�لإع��اق��ة. وقدم  لطالبه من ذوي 
�لفقر�ت  م���ن  �ل��ع��دي��د  �ل���ط���الب 
�ملتنوعة وخا�شة �لرت�ثية �حتفال 
بهذه �لزيارة �لكرمية. و�أكد �أمن 

�إن رعاية �ملعاقن مل تعد  بالوفد 
جم���رد م�����ش��اع��د�ت م��ال��ي��ة خريية 
ب�شيطة بل �أ�شبحت ق�شية مهمة 
و�أفر�د  �شامية  �جتماعية  ور�شالة 
ه����ذه �ل��ف��ئ��ة �أم���ان���ة يف ع��ن��ق هذه 
رعايتهم  ت�شمن  حيث  �ملجتمعات 

•• املفرق-وام:

�ل�شمو  ����ش���اح���ب  ق���ري���ن���ة  �ل���ت���ق���ت 
�ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
�ل�شيخة  ���ش��م��و  �ل�������ش���ارق���ة  ح���اك���م 
�لقا�شمي  حم���م���د  ب���ن���ت  ج����و�ه����ر 
لالأ�شرة  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة 
�لزعرتي  زي��ارت��ه��ا خم��ي��م  خ���الل 
�لأردن.. يف  �ل�����ش��وري��ن  لالجئن 
ع��دد� م��ن ن�شاء و�أط��ف��ال �ملخيم و 
�للجوء  هموم  على  منهم  تعرفت 
يو�جهونها  �ل���ت���ي  و�ل���ت���ح���دي���ات 
و�أبرز مالمح �حلياة �ل�شعبة �لتي 
�للجوء.  ظ��روف  ظ��ل  يف  يحيونها 
يف  �لالجئن  �حتياجات  وت��رك��زت 
توفري �شكن �أف�شل يو�كب �ملعايري 
وتعزيز  �لأ����ش���ا����ش���ي���ة  �لإن�������ش���ان���ي���ة 
�لرعاية  وت��ق��دمي  �لعامة  �ل�شحة 
لهم..فيما  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  �ل�����ش��ح��ي��ة 
�لهتمام  �لتعليمي  �ل�����ش��اأن  �ح��ت��ل 
�لزيارة  خ��الل  ل�شموها  �لرئي�شي 
حجم  ع��ل��ى  �ل��وق��وف  �أر�دت  ح��ي��ث 
للمد�ر�س  �حل��ق��ي��ق��ي  �لح���ت���ي���اج 
�لزيارة  ت��اأت��ي  و�ل��ك��ت��ب.  و�ملعلمن 
يف �أع����ق����اب �لإع�������الن ع���ن �إط����الق 

�لالجئات  �ل��ن�����ش��اء  �أح���ادي���ث  �إىل 
بن  �لر�هنة  حلياتهن  وتناولهن 
�لأم���ل و�خل���وف و���ش��األ��ت �لأطفال 
ماذ�  و�أم��ن��ي��ات��ه��م  تطالعاتهم  ع��ن 
عندما  ي�����ش��ب��ح��و�  �أن  ي�����ري�����دون 

يكربو� .
�لكربى  �مل�شكلة  �أن  على  م�شددة   .
لن  �لأط���ف���ال  ه����وؤلء  �أن  يف  تكمن 
�لعلمي  حت�����ش��ي��ل��ه��م  يف  ي��ن��ج��ح��و� 
و�ملر�س  �جل�����وع  ظ�����روف  ظ���ل  يف 
�حلرب  و�شدمة  �ل��ب��ارد  و�لطق�س 
�ل�شيخة  و�أك���دت  يعي�شونها.  �لتي 
�لقا�شمي  حم���م���د  ب���ن���ت  ج����و�ه����ر 
�أو�شاعهم  لتح�شن  �إىل  �حل��اج��ة 
بالعملية  ل����الرت����ق����اء  �مل��ع��ي�����ش��ي��ة 
�إىل  م�����ش��رية   .. ل��ه��م  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ن�شاء  م���ن  جم��م��وع��ة  ت�����ش��ح��ي��ات 
�ملخيم حتى ل يحكم على �أطفالهن 
بظروف جلوئهم ولكن باإجناز�هم 
�جلهود  ق������ادت  وق�����د  �حل����ي����اة.  يف 
�مل�شرتكة بن �شمو �ل�شيخة جو�هر 
و�ملفو�شية  �لقا�شمي  حممد  بنت 
�إىل  �ل��الج��ئ��ن  ل�����ش��وؤون  �ل�شامية 
�لالجئن  �أزمة  �ل�شوء على  �إلقاء 
�ل�����ش��وري��ن و����ش��ت��ق��ط��اب ع���دد من 
يف  لزيارتهم  �لعامة  �ل�شخ�شيات 

�ل�شيخة جو�هر بنت  �شمو  و�أك��دت 
�لبارزة  �ملنا�شرة  �لقا�شمي  حممد 
ل�شوؤون  �ل�����ش��ام��ي��ة  ل��ل��م��ف��و���ش��ي��ة 
�مل���ت���ح���دة  �لأمم  يف  �ل����الج����ئ����ن 
ب��ع��د ل��ق��ائ��ه��ا �ل���ط���الب و�لأم���ه���ات 
خميم  يف  م���در����ش���ة  يف  و�مل��ع��ل��م��ن 
�لزعرتي �أن �ملهم لي�س ما �شنقوله 
�شيقوله  م��ا  �ملهم  ولكن  لالجئن 

�لقلب  حملة  م��ن  �لثالثة  �ملرحلة 
�لكبري و�ملتمثلة يف مرحلة �لتعليم 
من  �ل�����ش��اب��ع  ح��ت��ى  ت�شتمر  و�ل��ت��ي 
���ش��ه��ر م���اي���و �ل���ق���ادم ح��ي��ث تغطي 
�لتربعات �لعديد من �لحتياجات 
�لأمد  �لإن�شانية بدء� من ق�شرية 
لالحتياجات  و����ش���ول  ك��ال��ط��ع��ام 
و�لتمكن.  كالتعليم  �لأمد  طويلة 

�لذين  �لوحيدون  فهم  �لالجئون 
لأن جتربتهم  �لأزم���ة  �أب��ع��اد  يعون 
�ملريرة تتعدى �لعناوين �ل�شحفية 
�ل��رن��ان��ة و�لأرق�����ام �ل�����ش��ادم��ة �لتي 
و�ملوؤ�ش�شات  �ملنظمات  بها  تطالعنا 
�مل��ع��ن��ي��ة ب����ن ف�����رتة و�أخ��������رى �إىل 
ل��وق��ع كابو�س  �ل��ي��وم��ي��ة  �مل��ع��اي�����ش��ة 
��شتمعت  ل��ق��د  و�أ���ش��اف��ت  �ل��ل��ج��وء. 

�لتنفيذي جدول  �ملجل�س  و�عتمد 
�أع���م���ال �جل��ل�����ش��ة �ل��ت��ا���ش��ع��ة لدور 
�لنعقاد �لعادي �لأول من �لف�شل 
للمجل�س  �ل���ث���ام���ن  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي 

�ل�شارقة  لإم��������ارة  �ل����ش���ت�������ش���اري 
و�لتي �شيتم مناق�شة �شيا�شة د�ئرة 
�ملعلومات و�حلكومة �لإلكرتونية 
�ل�����ش��ارق��ة وذل���ك �شباح  �إم�����ارة  يف 

�خلمي�س �ملو�فق 27 فرب�ير.
وتناول �جتماع �ملجل�س �لتنفيذي 
�أي�شا عدد� من �لق�شايا و�لقر�ر�ت 

و�لتي ت�شب يف خدمة �ل�شارقة. 

�حلكومي يف حت�شن �شورة �لدول 
و�لتاأثري يف م�شتقبلها �لقت�شادي 
و�ل�����ش��ي��ا���ش��ي وحول  و�لج��ت��م��اع��ي 
�تخاذها  ي��ج��ب  �ل���ت���ي  �خل����ط����و�ت 

�ل����ط����ري����ق نحو  ل���ر����ش���م خ����ارط����ة 
و��شتجابة  تو��شال  �أكر  حكومات 
م��ع �جل��م��ه��ور وه���و ي��ن��درج �شمن 
ومهمته  للمنتدى  �لعامة  �ل��روؤي��ة 

للحو�ر  موثوقة  من�شة  �إن�شاء  يف 
�أف�شل  وم��ن��اق�����ش��ة  �لآر�ء  وت���ب���ادل 
�مل���م���ار����ش���ات يف خم��ت��ل��ف جم���الت 
�لت���������ش����ال �حل���ك���وم���ي يف �ل�����دول 

�إقليميا. ومن  خميماتهم �ملنت�شرة 
�لتي  �مل��ع��روف��ة  �ل�شخ�شيات  ب��ن 
ز�رت خميم �لزعرتي �لباك�شتانية 
�لنا�شطة يف جمال حقوق �لإن�شان 
تعر�شت  و�ل��ت��ي  يو�شفز�ي  م���الل 
ل��ه��ج��وم م�����ش��ل��ح م���ن ق��ب��ل حركة 
�لفتيات  حقوق  ملنا�شرتها  طالبان 
يف �ل��ت��ع��ل��ي��م وغ�����دت م�����الل رم���ز� 
�لتعلم.  يف  �لأط���ف���ال  حل��ق  ع��امل��ي��ا 
�لعامل  �أن  �أع��ت��ق��د  م����الل  وق��ال��ت 
من  ك��ام��ل  جيل  خ�شارة  �شفا  على 
ي�شكل  و�ل��ذي  �ل�شورين  �لأط��ف��ال 

�إذ�  جميعا  يتهددنا  خطر�  ب���دوره 
جتاهلناه لأن �لأمر ل يتعلق فقط 
مب�شتقبلنا  ول���ك���ن  مب�����ش��ت��ق��ب��ل��ه��م 
�أجمع..موؤكدة  �ل��ع��امل  وم�شتقبل 
على  ج��ل�����ش��ت  �إذ�  ت��ه��ت��م  ل  �أن����ه����ا 
�ملدر�شة فكل ما تريده  �لأر���س يف 
�لتعليم  يف  حقها  على  حت�شل  �أن 
�لر�شمية  �لإح�������ش���اء�ت  وت�����ش��ري   .
مليون  ر9   5 ح�������و�يل   �أن  �إىل 
 5 و�أن   بيوتهم  نزحو� من  �شوري 
تقييدهم  مت  م��ن��ه��م  م��ل��ي��ون  ر2 
�ل�شامية  �مل��ف��و���ش��ي��ة  ���ش��ج��الت  يف 

ل�شوؤون �لالجئن وبلغ عدد �لذين 
�لد�ئر  �ل��ن��ز�ع  ج��ر�ء  حتفهم  لقو� 
�أل��ف قتيل وم��ا تز�ل    150 نحو  
�آل������ة �حل������رب حت�����ش��د �مل����زي����د من 
�لأرو�ح. و دعت حملة �لقلب �لكبري 
�جلهات �ملانحة من �أفر�د و�شركات 
�لتربعات  �إر����ش���ال  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
ع��رب ح��م��ل��ة ���ش��الم ي��ا ���ش��غ��ار �لتي 
�أطلقتها �شمو �ل�شيخة جو�هر بنت 
�لبارزة  �ملنا�شرة  �لقا�شمي  حممد 
ل�شوؤون  �ل�����ش��ام��ي��ة  ل��ل��م��ف��و���ش��ي��ة 

�لالجئن لالأمم �ملتحدة. 

بلدية ال�سارقة تنظم حمالت للق�ساء على ظاهرة الباعة اجلائلني  مكرمة جديدة من �سل�سلة مكرماته 

 % ترخي�س �سلطان القا�سمي يخف�ض الر�سوم اجلامعية بفرعي جامعة ال�سارقــة بن�سبة 25  دون  جتاريا  عمال  ميار�شون  �جلائلن  �لباعة  �إن  و�أ�شاف 
خمالفن ب��ذل��ك �أح��ك��ام ق��ان��ون رخ�����س �مل��ه��ن رق��م 2 �ل���ذي يفر�س 
عقوبة على هذ� �لفعل �لأمر �لذي ي�شتدعي �شبط �أولئك �ملخالفن 

و�إحالتهم �إىل �جلهات �ملخت�شة.
ونوه �ل�شارجي �إىل �أن �لبلدية ت�شن من وقت لآخر حمالت تفتي�شية 
�شبط  بغر�س  �لعمالية  �لتجمعات  و�أم��اك��ن  �لأ���ش��و�ق  على  و��شعة 
�شحة  على  حفاظا  ب�شائعهم  وعر�س  بيع  �أث��ن��اء  �جلائلن  �لباعة 
على  حري�شة  �لبلدية  �أن  م��وؤك��د�   .. و�ملقيمن  �ملو�طنن  و�شالمة 
�ل�شحة  على  للحفاظ  و�ل��ق��ان��ون��ي��ة  �ل�شحية  �مل��ع��اي��ري  ك��ل  تطبيق 

�لعامة و�لن�شاط �لقت�شادي يف �لإمارة. 

•• ال�شارقة-وام:

نظمت بلدية مدينة �ل�شارقة حملة و��شعة خالل �لعطلة �لأ�شبوعية 
�لباعة �جلائلن مت  للق�شاء على ظاهرة  �ل�شارقة  بعدة مناطق يف 
�ملن�شاآت  �أ�شحاب  جت��اوز  نتيجة  خمالفة   218 �إ�شد�ر  خاللها  من 
�ل��ل��و�ئ��ح و�ل�شرت�طات  و�لأف������ر�د وخم��ال��ف��ة  �ل��ت��ج��اري��ة  و�مل���ح���الت 

�لقانونية.
يف  �لبلدي  و�لتفتي�س  �لعمليات  �إد�رة  مدير  �ل�شارجي  عمر  وق��ال 
بلدية مدينة �ل�شارقة �إن �حلملة �لتي نظمتها �لبلدية خالل يومي 
�جلمعة و�ل�شبت �ملا�شين جنحت يف �شبط �لعديد من �لأ�شخا�س.. 

�آفاق  و�ت�شاع  وتطورها  وتقدمها  �ل�شارقة  جامعة  عمل  تعزز  �شموه  مكرمات 
خدماتها �لعلمية و�ملعرفية �لتنموية للمجتمع، و�أن هذه �ملكرمة �شتو�شع د�ئرة 
من �شي�شعون �إىل �لفوز بفر�شة �لتعليم �لأكادميي يف جامعة �ل�شارقة.  وقال 
�أبناء �ملنطقة �ل�شرقية وما يجاورها من مناطق  باأن تخفي�س �لر�شوم ي�شمل 
وجميع �ملقيمن على ثر�ها ممن يرغبون بالنت�شاب �إىل جامعة �ل�شارقة من 
خالل فرعيها يف هاتن �ملدينتن ، لفتا �إىل �أن فرعا جامعة �ل�شارقة يف خور 
�لبكالوريو�س  لدرجتي  �لأك��ادمي��ي��ة  �ل��رب�م��ج  م��ن  ع��دد�  يطرح   ، وكلباء  فكان 
�لتطبيقي،  �لجتماع  وعلم  �لت�شال،  �ل�شريعة،  �لقانون،  ومنها:  و�ملاج�شتري، 
للدرجتن  �أخ��رى  �أكادميية  بر�مج  �أي��ة  د�ئما لطرح  م�شتعدة  �أن �جلامعة  كما 

�لعلميتن يف حالة طلبها من �لعدد �ملنا�شب من طلبة �ملنطقة.  

•• ال�شارقة - الفجر

�هلل  �لقا�شمي )حفظه  �شلطان بن حممد  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �أمر �شاحب 
ورعاه(، ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة رئي�س جامعة �ل�شارقة، بتخفي�س 
�ل��در����ش��ي��ة �جل��ام��ع��ي��ة لطلبة ف��رع��ي �جل��ام��ع��ة يف ك��ل م��ن مدينتي  �ل��ر���ش��وم 
%25، وذلك �عتبار� من بد�ية  خورفكان وكلباء يف �ملنطقة �ل�شرقية بن�شبة 
�لعام �لأكادميي �جلديد يف �شهر �شبتمرب �لقادم ، وتاأتي تلك �ملبادرة �لكرمية 
جهته  م��ن   . و�ل�شخية  �ل�شامية  �شموه  مكرمات  �شل�شلة  م��ن  ج��دي��دة  مكرمة 
معربا  بالوكالة  �ل�شارقة  جامعة  مدير  �لنعيمي  جمول  حميد  �لدكتور  �أعلن 
عن عظيم �شكره وتقديره لهذه �ملكرمة �جلديدة �لتي قال باأنها وغريها من 

اللواء الهديدي يلتقي منت�سبي الربنامج 
االأول لرعاية املبدعني يف وزارة الداخلية 

•• ال�شارقة-وام:

�شرطة  عام  قائد  �لهديدي  حممد  حميد  �للو�ء  �لتقى 
ب��ال�����ش��ارق��ة منت�شبي  ب��ل��و  ب��ف��ن��دق ر�دي�������ش���ون  �ل�����ش��ارق��ة 
�لد�خلية  وز�رة  يف  �ملبدعن  لرعاية  �لأول  �ل��ربن��ام��ج 
�ملبدعن  ورع��اي��ة  �ل��ق��ادة  تنمية  م��رك��ز  ينظمه  و�ل���ذي 
بالمانة �لعامة ملكتب �شمو نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
و�هتمام  حر�س  �لهديدي  �للو�ء  و�أكد  �لد�خلية.  وزير 
�لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية بربنامج رعاية �ملبدعن 
ورعاية  �كت�شاف  باأهمية  �شموه  م��ن  �إمي��ان��ا  �ل���وز�رة  يف 
�إبد�عية �شابة قادرة على �لتميز  �ملبدعن لبناء قياد�ت 
و�لريادة ورفد �ملجتمع مببدعن قادرين على �لتناف�س 

يف ع�شر �لتطوير و�لتغيري �مل�شتمر.
وقال �إن �لوز�رة ت�شعى من خالل هذ� �لربنامج لعد�د 
ليتمكنو�  �حرت�فية  بطريقة  وتاهيلهم  متميزة  �جيال 
�لتحديات  ك��اف��ة  ومل��و�ج��ه��ة  �مل�شتقبل  �أع��ب��اء  حتمل  م��ن 
�لوز�رة  و�أ�شرع مب�شتوى  �أكرب  ب�شكل  و�لرتقاء  �لأمنية 
�لجناز  م��ن  �مل��زي��د  �حل��اف��ل��ة  �جن��از�ت��ه��ا  �ىل  لت�شيف 
و�مل��ت��ق��دم��ة حمليا  �مل��ت��م��ي��زة  �ل������وز�ر�ت  �إح����دى  لت�شبح 

ودوليا. ونوه �لهديدي �إىل �أن لوز�رة �لد�خلية منهجية 
�لتعامل مع  �ملعامل و�لرك��ان يف  و��شرت�تيجية و��شحة 
�ملبدعن من منت�شبيها وهي ��شرت�تيجية وروؤية نابعة 
باملبدعن  و�هتمامها  �ل�شرطية  �ل��ق��ي��ادة  ح��ر���س  م��ن 
وتكرميهم من خالل رعايتهم وتطويرهم عرب بر�مج 
�ل��ع��امل��ي��ة و�ملعايري  �أف�����ش��ل �مل��م��ار���ش��ات  م��درو���ش��ة وف���ق 

�لدولية وعرب خرب�ء متخ�ش�شون يف جمالهم.
وتناول قائد عام �شرطة �ل�شارقة �لعديد من �لجناز�ت 
�لتي  �لكثرية  و�مل��ب��ادر�ت  �لد�خلية  وز�رة  حققتها  �لتي 
تطلقها ب�شكل �شنوي و�لدو�ر�ل�شرت�تيجية �لتي تقوم 
بها يف �ملجتمع .. مو�شحا �أن �لوز�رة لديها روؤية و��شحة 
يف �لتعامل مع �لقوى �لب�شرية فيها وجتيد ��شتثمارها 
للمجتمع  �خل��دم��ات  �ف�����ش��ل  ل��ت��ق��دمي  ف��اع��ل��ة  بطريقة 
ملنت�شبي  �ل��ه��دي��دي  �ل��ل��و�ء  و�أو���ش��ح   . �ملعايري  وباف�شل 
و�ملناف�شة  للتقدم  �لطرق  و�أ���ش��رع  �أف�شل  �أن  �لربنامج 
و�لنهل  و�أدو�ت�����ه  �لعلم  م��ن  �لتمكن  ه��و  �لآخ��ري��ن  م��ع 
من �ملعرفة �لن�شانية و�ل�شتفادة من جتارب �لآخرين 
يف  للوقوع  �لطرق  �أ�شرع  و�أن  عليها  و�لبناء  وتطويرها 
مو�جهة  وع��دم  �مل�شكالت  حل  من  �لهروب  هو  �لهاوية 

�لتحديات ب�شكل علمي وجاد.
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•• راأ�س اخليمة – الفجر 

نظم  مكتب �لت�شال �ملوؤ�ش�شي بد�ئرة 
باإمارة  �ل��ع��ام��ة  �لأ���ش��غ��ال و�خل���دم���ات 
حممد  �ل�شيخ  بح�شور  �خليمة  ر�أ���س 
كورني�س  �شالة  يف  �لقا�شمي  كايد  بن 
�لقو��شم حفل تكرمي ل�شركاء �لد�ئرة 

و�ملوظفن �ملتميزين لعام 2013.
��شتهل �حلفل بال�شالم �لوطني و�آيات 
م��ن �ل��ذك��ر �ل��ك��رمي، و�أل��ق��ى �ملهند�س 
�مل��دي��ر �لعام  �أح��م��د حممد �حل��م��ادي 
�أ�شاد فيها بالدور  كلمة �لد�ئرة �لذي 
�لنهو�س  يف  �ل��د�ئ��رة  ل�شركاء  �لفعال 
لإمارة  �حل�شاري  باملظهر  و�لرت��ق��اء 
ر�أ�س �خليمة،كما رحب باإ�شتمر�ر تلك 
�ملن�شودة  �لأه���د�ف  لتحقيق  �ل�شر�كة 
�لتي تو�كب تطلعات �حلكومة بقيادة 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر 
�لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم 
�شاحب  و  �هلل  حفظه  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س 

وىل  �شعود  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�لعهد رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي حفظه 
�ملتميزين  ب��امل��وظ��ف��ن  م�����ش��ي��د�  �هلل 
من  و�أع��ط��و�  بعملهم  �أخل�شو�  �لذين 

جهدهم وخرب�تهم �لكثري..
�ل�شر�كات  ع��ل��ى  �ل��ط��ن��ي��ج��ي  و���ش��ل��ط 
�لإ����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة م�������ش���ري�ً ف��ي��ه��ا �إىل 
�لأ�شغال  د�ئ��رة  بن  �مل�شرتك  �لتعاون 

ود�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية يف خدمة 
�لوطن وت�شهيل �شبل �لر�حة و�ملعي�شة 
ل��ل��م��و�ط��ن و�مل��ق��ي��م و���ش��اه��د �جلمهور 
ع��ر���ش��ا ل��ف��ي��ل��م وث���ائ���ق���ي ت���ن���اول فيه 

�ل��د�ئ��رة ومعلومات  ور���ش��ال��ة  �أه����د�ف 
ع��ن �مل��ر�ف��ق و�جن�����از�ت و���ش��ري �لعمل 
�أقيمت  �لتي  �ل��د�ئ��رة  �أن�شطة  وبع�س 
�أكدت  كلمتها  �مل��ا���ش��ي   ويف  �ل��ع��ام  يف 
�شركة  ���ش��اح��ب��ة  ق�����ش��ط��ن��ط��ن  م���رين���ا 
�أهمية  على  �لد�خلي  للت�شميم  زووم 
�ل�شر�كة مع �لد�ئرة كما �ألقى �ل�شيد 
�أوليفر كر�شون كلمة نيابة عن �شركة 
فيوليا ، ��شرت�شل فيها عن مدى عمق 
�لبنية  ت��ط��وي��ر  يف  �مل���ب���ذول  �ل��ت��ع��اون 
�ل��ت��ح��ت��ي��ه و�ل��ع��م��ر�ن��ي��ة لإم������ارة ر�أ����س 
�خل��ي��م��ة و�ل���دع���م �ل����ال حم�����دود من 
حيوية  م�شاريع  لإقامة  �ل��د�ئ��رة  قبل 
و�لتطور  �لقت�شاد  خ��دم��ة  يف  ت�شب 

�لعمر�ين �مل�شهود،
م��ن قبل  �ل���ذي مت  �ل��ت��ك��رمي  و��شتمل 
م��دي��ر عام  و  ك��اي��د  ب��ن  �ل�شيخ حممد 
�ملتميزين  �ملوظفن  بتكرمي  �ل��د�ئ��رة 
�لفعالة  و�ل���ل���ج���ان   ،  2013 ل���ع���ام 
و�ل�����ش��رك��ات �ل��ت��ي ب��ل��غ  ع��دده��ا 113 

���ش��اه��م��ت يف  ب��ان��ه��ا  �ل���د�ئ���رة  و�شفتها 
�شنع �لنجاحات �لتي حققتها �لد�ئرة 
باإهد�ء  �ل��د�ئ��رة  ع��ام  ق��ام مدير  ، كما 
درع  �لقا�شمي  كايد  بن  �ل�شيخ حممد 
تذكاري ، وقدمت �أ�شرة د�ئرة �لأ�شغال 
�إىل  رم��زي��ة  �لعامة هدية  و�خل��دم��ات 
و تقدير�ً  �إع����ز�ز�ً  �ل��د�ئ��رة  ع��ام  مدير 
جانبها  وم����ن   . ج���ه���وده  ع��ل��ى  و  ل���ه 
�شليمان حممد  �شمرية  �ل�شيدة  قالت 
�ملوؤ�ش�شي  �لت�����ش��ال  م��ك��ت��ب  رئ��ي�����س   -
للمرة  يقام  �حلفل  ه��ذ�  �أن  ب��ال��د�ئ��رة 
�لثانية ، و�أن د�ئرة �لأ�شغال و�خلدمات 
عالقاتها  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  تعمل  �ل��ع��ام��ة 
م��ع خمتلف ���ش��رك��اءه��ا م��ن �ل����وز�ر�ت 
باإعتبار  و�لهيئات و�ل�شركات و�لأفر�د 
�ن �جلميع يعمل من �أجل هدف و�حد 
�إم��ارة ر�أ�س  وه��و تعزيز مكانة وري��ادة 
�لتكامل  خ��الل  م��ن  وذل���ك   ، �خليمة 
لتحقيق  �جل��ه��ود  وتن�شيق  وت��وح��ي��د 

�مل�شلحة �لوطنية �لعليا لالإمارة .

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

للقر�آن  ر�أ�س �خليمة  �ختتمت جائزة 
فعالياتها  ت��ت��و����ش��ل  �ل��ت��ي  �ل���ك���رمي، 
�لختبار�ت  حاليا،  �خليمة  ر�أ����س  يف 
�ل���ن���ه���ائ���ي���ة ل���ل���م���ت�������ش���اب���ق���ات �لإن�������اث 

�مل�شاركات يف م�شابقات �جلائزة. 
و�أك������د �ل�����ش��ي��خ ���ش��ق��ر ب���ن خ���ال���د بن 
رئ��ي�����س جمل�س  �ل��ق��ا���ش��م��ي،  ح��م��ي��د 
للقر�آن  �خليمة  ر�أ���س  موؤ�ش�شة  �إد�رة 
�لكرمي وعلومه، �أن من �ملقرر �إقامة 
�حل���ف���ل �خل���ت���ام���ي ل���ل���ج���ائ���زة، �ل���ذي 
�لفائزين  �ملت�شابقن  ت��ك��رمي  ي�شهد 
من  �حلالية  �لن�شخة  يف  و�مل�شاركن 
من  و�لع�شرين  �ل�شابع  يف  �جل��ائ��زة، 
بح�شور  �حل������ايل،  ���ش��ب��اط  ف���رب�ي���ر 
�شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ورعاية 
�ملجل�س  ع�شو  �ل��ق��ا���ش��م��ي،  �شقر  ب��ن 
بجانب  �خليمة،  ر�أ���س  حاكم  �لأع��ل��ى 
ح�������ش���د م����ن �ل�������ش���ي���وخ و�مل�������ش���وؤول���ن 
و�أولياء  و�مل�����ش��ارك��ن  و�ل�����ش��خ�����ش��ي��ات 
�أمورهم و�لأه��ايل، فيما يقام �حلفل 

ب����الإن����اث، �لذي  �خل��ت��ام��ي �خل���ا����س 
�لفائز�ت  �ملت�شابقات  تكرمي  يت�شمن 
باجلائزة، يف �شباح �لأول من مار�س 

�آذ�ر �ملقبل.
و�أكد �أحمد حممد �ل�شحي، مدير عام 
موؤ�ش�شة ر�أ�س �خليمة للقر�آن �لكرمي 

وعلومه، رئي�س �للجنة �لعليا �ملنظمة 
للجائزة، �أن فعاليات �جلائزة �شهدت 
مناف�شات مثرية يف حفظ  �لعام  هذ� 
وترتيله،  وت���الوت���ه  �ل��ك��رمي  �ل���ق���ر�آن 
�آ�شرة، ويف ظل  �إميانية  �أج��و�ء  و�شط 
ومنظمة،  دقيقة  تنظيمية  �إج���ر�ء�ت 

�مل�شاركن  و�إ���ش��ادة  باإعجاب  وحظيت 
من  و�شيوفها،  �جلائزة  م�شابقات  يف 
وجمهور  �لأفا�شل،  و�ل�شيوخ  �لعلماء 
م����ن خمتلف  �ل���ق���ادم���ن  �جل�����ائ�����زة، 
جمل�س  دول  وم���ن  �ل���دول���ة  �إم������ار�ت 
عدد�  �أن  حن  يف  �خلليجي،  �لتعاون 

�للجنة  ر�شدتها  �لتي  �ملعطيات،  من 
و�ملوؤ�شر�ت،  للجائزة  �ملنظمة  �لعليا 
�لفعاليات  �نطالق  منذ  تلقتها  �لتي 
�حلايل،  �ل�شهر  من  ع�شر  �لثالث  يف 
�ل����دورة �حلالية  ت��وؤك��د متيز وجن���اح 
م��ن �جل���ائ���زة، م��ن �أب���رزه���ا �حل�شور 
�لتثقيفية  للمحا�شر�ت  �جلماهريي 
و�لتوعوية، و�شملت هذ� �لعام مد�ر�س 
�لتكنولوجيا  ومعهد  و�لبنن  �لبنات 
�إ�شافة  �خل��ي��م��ة،  ب��ر�أ���س  �لتطبيقية 
للن�شاء،  �ملخ�ش�شة  �ملحا�شر�ت  لباقة 
يف م���ق���ر ف�����رع ج��م��ع��ي��ة �مل��ع��ل��م��ن يف 
تلك  �إىل  �ل���و����ش���ول  ب��غ��ي��ة  �لإم��������ارة، 
�ل�����ش��ر�ئ��ح م��ن �مل��ج��ت��م��ع �مل��ح��ل��ي على 
نطاق �أو���ش��ع، يف ظ��ل دوره���ا �ل��ه��ام يف 
بناء م�شتقبل �لوطن وتعزيز م�شرية 
ت�شهدها  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ام��ل��ة،  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
تر�شيخ مفاهيم  م��ن خ��الل  �ل��دول��ة، 
�لدين �ل�شحيح، بو�شطيته و�عتد�له، 
�نتمائهم  وت��ع��زي��ز  ���ش��ف��وف��ه��م،  ب���ن 

للوطن وولئهم للقيادة �لر�شيدة.
�لعام  �لأم��ن  �شبيعان،  �أحمد  و�أ���ش��ار 

�لإجمايل  �ل��ع��دد  �أن  �إىل  ل��ل��ج��ائ��زة، 
ل��ل��م�����ش��ارك��ن يف م��ن��اف�����ش��ات �ل�����دورة 
تنظمها  �لتي  �جل��ائ��زة،  م��ن  �حلالية 
مت�شابقا،   790 بلغ  �شنويا،  �ملوؤ�ش�شة 
للم�شاركة  ت��ق��دم��و�  �جل��ن�����ش��ن،  م��ن 
�ملختلفة،  �جل����ائ����زة  م�����ش��اب��ق��ات  يف 
�لكرمي  �ل����ق����ر�آن  م�����ش��اب��ق��ة  وت�����ش��م��ل 

�لكرمي  للقر�آن  �لن�شائية  و�مل�شابقة 
وم�شابقة �أجمل ترتيل وم�شابقة ذوي 
�لحتياجات �خلا�شة وم�شابقة نزلء 
و�لإ�شالحية،  �لعقابية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
منهم  �مل�����ت�����اأه�����ل�����ن  ع��������دد  وو�������ش������ل 
 326 �إىل  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة  ل���الخ���ت���ب���ار�ت 
مت�شابقة   179 م��ن��ه��م  م��ت�����ش��اب��ق��ا، 

مقابل 147 مت�شابقا.
�مل�شاركن يف �جل��ائ��زة من  ع��دد  وبلغ 
نزلء �ملوؤ�ش�شات �لعقابية 12 نزيال، 
نزيلة  مقابل  �لذكور  من   11 منهم 
و�حدة، وقدر عدد �مل�شاركن من ذوي 
بو�قع   ،42 ب  �خلا�شة  �لحتياجات 

18 من �لإناث و24 من �لذكور.

•• راأ�س اخليمة-وام:

ث��م��ن ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ �شعود 
�ل��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��و �ملجل�س  ب���ن ���ش��ق��ر 
�لأع���ل���ى ح��اك��م ر�أ������س �خل��ي��م��ة �ل���دور 
ل�شاحب  �لتنموي  و�ل��ف��ك��ر  �ل��ق��ي��ادي 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي����د �آل 
يف  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
قيادة دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
�حل�شارية  �لإجن�����از�ت  حتقيق  ن��ح��و 
�ل���ع�������ش���ري���ة �ل���ت���ي ي��ن��ع��م ب���ه���ا �أب���ن���اء 
بجانب  �مل���ج���الت..  �شتى  يف  �ل��وط��ن 
ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة �ل��دول��ة ع��ل��ى �ل�شعيد 
�لدول  �أه���م  �إح����دى  لت�شبح  �ل����دويل 
�لدويل  �لتعاون  �شعيد  على  �لفاعلة 

و�مل�شاعد�ت �لإن�شانية. 

�أم�س  ���ش��م��وه  ت�شلم  ذل���ك خ���الل  ج���اء 
�لول يف ق�شر �لظيت كتاب خليفة بن 
ز�يد فار�س �لألفية �جلديدة من رجل 
�ل�شامان  �إبر�هيم  بن  �شامل  �لأع��م��ال 
�ل�شعدي  ول���ي���د  �ل���دك���ت���ور  ي���ر�ف���ق���ه 
�مل�شرف  �مل��ن��ارة  جملة  حت��ري��ر  رئي�س 
�ل���ع���ام ع��ل��ي �ل���ك���ت���اب ب��ح�����ش��ور ف���و�ز 
�ل�شكرترية  �لطنيجي  جمعة  عبد�هلل 
ر�أ�س  حاكم  �ل�شمو  ل�شاحب  �خلا�س 
�خل��ي��م��ة. و�أك����د ���ش��م��وه خ���الل �للقاء 
حققها  �لتي  �لعظيمة  �لإجن���از�ت  �أن 
�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة تتطلب 
منا �أن نقف �حرت�ما وتقدير� و�شكر� 
�ملغفور  نهج  على  ���ش��ار  �ل���ذي  ل�شموه 
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له 
و�أكمل م�شرية �خلري  طيب �هلل ثر�ه 

و�لعطاء �لتي �نطلقت قبل نحو  42 
عاما لتتو��شل �جلهود وتتحد �لروؤى 
خلف روؤي��ة و�ح��دة هي روؤي��ة �شاحب 
تتمحور  �لتي  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو 
ب���ن���اء �لن�������ش���ان وتوفري  ح����ول غ���اي���ة 
لأبناء  �ل���ك���رمي  �ل��ع��ي�����س  م��ت��ط��ل��ب��ات 
يف  �مل�شاركة  م��ن  ومتكينهم  �لم���ار�ت 

قيادة خطط �لتنمية. 
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ���ش��امل �ل�����ش��ام��ان �إن 
�ل�شمو  ل�شاحب  وف���اء  ي��اأت��ي  �ل��ك��ت��اب 
نهيان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����ش��ي��خ 
لإل���ق���اء �ل�����ش��وء ع��ل��ى م���ر�ح���ل حياة 
و�مل�شوؤوليات  و�ملنا�شب  و�ملهام  �شموه 
�لتي تقلدها �شموه و�شول �إىل رئا�شة 
�ل��دول��ة وم��ر�ح��ل ع��دي��دة وم��ه��م��ة يف 
حياتنا وحياة دولة �لإمار�ت كان ربان 

من  يحمله  م��ا  بكل  �شموه  �شفينتها 
�شفات �لقادة �ل�شجعان �لذين ل هم 
لهم �شوى �إ�شعاد مو�طنيهم وكيف ل 
يكون ذلك وهو �بن ز�يد ذلك �لرجل 
و�لع�شرين  �لو�حد  �لقرن  يف  �ملعجزة 
لذ�  �مل��وؤرخ��ن  �لكثري من  و�شفه  كما 
. و�أ����ش���اف �أن���ه وف���اء م��ن��ا ن��ح��ن �أبناء 
ب�شهادتنا عن  �أن نديل  �لأول  �لرعيل 
و�حلمد  زلنا  وم��ا  بها  م��ررن��ا  مرحلة 
�لوفاء  لهم  نقدم  ق��ادة عظام  عن  هلل 
و�ل��ولء كرد جميل ولو بجزء ب�شيط 
ف��ال��وف��اء ل يقابله  ل��ن��ا  مم��ا ق��دم��وه 
�إل  يقابله  و�لإخ��ال���س ل  �ل��وف��اء  �إل 
خليفة  كتاب  يت�شمن  و   . �لإخ��ال���س 
�لألفية تقدمي �شمو  ز�يد..فار�س  بن 
�آل نهيان  ز�ي����د  ب��ن  م��ن�����ش��ور  �ل�����ش��ي��خ 

ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء وزير 
�ملوؤلف �شامل  �لرئا�شة ومتهيد  �شوؤون 
�إبر�هيم �ل�شامان . ويحتوي علي  بن 
ز�ي��د.. .. خليفة بن  عدة ف�شول هي 
ز�ي���د.. ب��ن  خليفة  و  تاريخية  ق��ي��ادة 
ز�ي��د.. بن  خليفة  و  و�لن�شاأة  �ل���ولدة 
خليفة  و  �لإم���������ار�ت  ل���دول���ة  رئ��ي�����ش��ا 
خليفة  و  �لإن�������ش���ان  ز�ي����د..ب����ن����اء  ب���ن 
ب���ن ز�ي����د..�ل����ت����ط����ور �لق���ت�������ش���ادي و 
�أب��وظ��ب��ي عا�شمة   .. ز�ي��د  ب��ن  خليفة 
ز�ي��د.. بن  و خليفة  �ملتجددة  �لطاقة 
خليفة  و  �لأ�شا�شية  غ��ري  �ل�شناعات 
و  �لتحتية  �لبنية  ز�ي��د..ت��ط��وي��ر  ب��ن 
خليفة بن ز�يد..بناء �لقو�ت �مل�شلحة 
ز�يد..�لتعاون �خلليجي  و خليفة بن 
ز�يد..�لعمل  بن  خليفة  �إىل  ..�إ�شافة 

�لعربي �مل�شرتك و�ل�شيا�شة �خلارجية 
طريق  ز�ي��د..خ��ري��ط��ة  ب��ن  خليفة  و 
بن  خليفة  و  �لوطني  للعمل  جديدة 

خليفة  و  و�ملعرفة  �لعلم  ز�ي��د..ر�ئ��د 
ب��ن ز�ي����د..ري����ادة �ل��ع��م��ل �لإن�����ش��اين و 
خليفة بن ز�يد..متكن �ملر�أة و خليفة 

بن ز�يد..�لنه�شة �لريا�شية و خليفة 
بن ز�يد..�ل�شياحة و خليفة بن ز�يد..

عالقتي �ل�شخ�شية

•• اأبوظبي-وام:

�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  قدم 
�ملغفور  �لعز�ء يف وفاة  ر�أ�س �خليمة م�شاء �م�س و�جب  �لأعلى حاكم 
�لعائلة مبنطقة  منزل  وذل��ك يف  �لعتيبة  �أحمد  بن  بن خلف  �مل��ر  له 
�لبطن باأبوظبي . و�أعرب �شموه عن �شادق تعازيه ومو��شاته لأ�شرة 
�لفقيد .. د�عيا �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمد �لفقيد بو��شع رحمته و�أن 

ي�شكنه ف�شيح جناته و�أن يلهم �أهله وذويه �ل�شرب و�ل�شلو�ن . 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

ق�شت حمكمة ��شتئناف �جلنايات يف ر�أ�س �خليمة يف جل�شتها �أم�س 
بتاأجيل ق�شية و، ع،م ل يحمل �أور�قاً ثبوتية و�ملتهم بقتل زوجته 
عمد�ً مع �شبق �لإ�شر�ر و�لرت�شد، وكانت حمكمة �أول درجة قد 
ق�شت مبعاقبة �ملتهم بالإعد�م ق�شا�شاً، بعد تر�جع ويل �لدم عن 
�أنه حول حتى  �أكد  �لتنازل �لذي قدمه يف �لق�شية، �إل �أن �ملتهم 
�مل�شتند�ت �لد�لة  �ل��دم وق��دم  ل��ويل  �أل��ف دره��م   115 �لآن مبلغ 
�جلن�شيات  �إح���دى  حتمل  �ل�شحية  ك��ون  �لتحويالت  ه��ذه  على 
�لآ�شيوية. وكان �ملتهم وهو �شاب يف �لعقد �لر�بع قد طعن زوجته 
وهي �آ�شيوية �جلن�شية يف �لعام 2010 وف�شلت جميع حماولت 

�نقاذ �ملجني عليها �لتي كانت حامل حيث نقلتها �أخت �ملتهم �إىل 
وحياة  بحياتها  �أودى  ح���اد�ً  نزيفا  تعاين  كانت  حيث  �مل�شت�شفى 
قال  �لقاتل  �لقب�س على  �لقاء  وبعد  كانت حتمله  �ل��ذي  �جلنن 
�إن م��ا دف��ع��ه ور�ء �رت��ك��اب ه��ذه �جل��رمي��ة ه��و خ��الف��ات ح���ادة قام 
�ملتهم على �إثر خالفات بينهما وم�شاجر�ت م�شتمرة مل يتمالك 
معها نف�شه حينما وجهت له بع�س �لكلمات �لنابية وتعدت عليه 
بال�شرب ما دفعه لطعنها ب�شكن �ملطبخ، وطالبت �لنيابة �لعامة 
�لذي  �لقاتل  على  �لق�شا�س  بتطبيق  عليه  �لقب�س  �إل��ق��اء  بعد 
�أ�شندت له تهمة �لقتل �لعمد وطالبت بعدم ��شتخد�م �لر�أفة معه 
ليكون عربة ملن ت�شول له نف�شه �رتكاب مثل تلك �جلر�ئم �لتي ل 

يعرفها جمتمعنا �ملحلي.

ا�ستنئناف جنايات راأ�ض اخليمة توؤجل النظر يف ق�سية قاتل زوجته 

حاكم راأ�ض اخليمة يت�سلم كتاب خليفة بن زايد فار�ض االألفية اجلديدة 

برعاية حاكم االإمارة 
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اأ�سغال راأ�ض اخليمة تكرم �سركاءها وموظفيها املتميزين 

املدينة العاملية للخدمات االإن�سانية ت�سيد بجهود جمارك دبي 

 حاكم راأ�ض اخليمة يقدم واجب العزاء يف 
وفاة املر بن خلف بن اأحمد العتيبة 

•• دبي-وام: 

�ملدينة  �إد�رة  جمل�س  �أع�شاء  �أع��رب 
�لعاملية للخدمات �لإن�شانية برئا�شة 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ح��رم 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�ل����دول����ة رئ���ي�������س جم��ل�����س �ل�������وزر�ء 
�لأمرية  �شمو  �هلل  رع��اه  دب��ي  حاكم 
تقديرهم  �حل�����ش��ن..ع��ن  ب��ن��ت  ه��ي��ا 
د�ئ��رة جمارك  �لتي تبذلها  للجهود 
دب���ي وت��ع��اون��ه��ا م��ع �مل��دي��ن��ة �لعاملية 
�جلمركية  �مل���ع���ام���الت  ت�����ش��ه��ي��ل  يف 
منظمات  م����ن  �مل���دي���ن���ة  لأع���������ش����اء 
�لإن�شانية  و�ملنظمات  �ملتحدة  �لأمم 
�لدولية..وذلك من خالل �عتمادهم 

و�إعفائهم  ح��رة  منطقة  كموؤ�ش�شات 
�جلمركية.  �ل�����ش��م��ان��ات  دف����ع  م���ن 
�لزرعوين  �شيماء  ���ش��ع��ادة  وق��دم��ت 
�لعاملية  للمدينة  �لتنفيذية  �ملديرة 
�ملدينة  درع  �لإن�����ش��ان��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
ل�شعادة  و�ل��ت��ق��دي��ر  �ل�شكر  ور���ش��ال��ة 
�أحمد بطي �أحمد �لرئي�س �لتنفيذي 
�ملو�نئ و�جلمارك و�ملنطقة  ملوؤ�ش�شة 
�حلرة مدير عام جمارك دبي وذلك 
�أثناء زيارة قام بها وفد من �ملدينة 
�ل��ع��امل��ي��ة ل��ل��خ��دم��ات �لإن�����ش��ان��ي��ة �إىل 
�أحمد  �شعادة  و�أع��رب   . جمارك دبي 
�أح��م��د ع��ن �شكر ج��م��ارك دبي  بطي 
�لعاملية  �مل��دي��ن��ة  م��ن  �لتقدير  ل��ه��ذ� 
ل���ل���خ���دم���ات �لإن���������ش����ان����ي����ة م����وؤك����د� 

�ل��د�ئ��رة على دع��م �جلهود  ح��ر���س 
ومنظماتها  ل��ل��م��دي��ن��ة  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
�لأع�����������ش�����اء وذل�������ك �ن����ط����الق����ا من 
�ل�شمو  �لتي ر�شخها �شاحب  �ملبادئ 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب 
�ل����وزر�ء ح��اك��م دب��ي ح��ن ق��ال نحن 
ع��ا���ش��م��ة �إن�����ش��ان��ي��ة ع��امل��ي��ة وحمطة 
نرتدد  ل  حمتاج  لكل  رئي�شة  غ��وث 
�ل�شقيق و�ل�شديق و�ملنكوب  يف دعم 
و�أ�شاف مدير   . كان  �أينما  و�ملحتاج 
عام جمارك دبي �أن �عتماد منظمات 
�لإن�شانية  و�ملنظمات  �ملتحدة  �لأمم 
�لدولية �لأع�شاء يف �ملدينة �لعاملية 
كموؤ�ش�شات  �لإن�����ش��ان��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 

م��ن��ط��ق��ة ح���رة و�إع��ف��ائ��ه��م م���ن دفع 
�ل�����ش��م��ان��ات �جل��م��رك��ي��ة ي��ت��ي��ح لهم 
خمتلف  �إم���د�د  يف  �لتحرك  �شهولة 
�لإغاثية عرب  باملو�د  �لعامل  مناطق 
معترب�   .. دب����ي  يف  م�����ش��ت��ودع��ات��ه��م 
�ن��ه��ا م�����ش��اه��م��ة �أخ����رى ت�����ش��اف �إىل 
�ل�����ش��ج��ل �حل���اف���ل مل����ب����ادر�ت دب����ي يف 
�لدعم �لإن�شاين يف خمتلف مناطق 
�شيماء  ق��ال��ت  جانبها  م��ن   . �ل��ع��امل 
�ل���د�ئ���رة مع  ت��ع��اون  �إن  �ل���زرع���وين 
�لإن�شانية  �لعاملية للخدمات  �ملدينة 
�ملدينة  ع��م��ل  ع��ل��ى  �إي��ج��اب��ا  ينعك�س 
منظمات  م����ن  �أع�������ش���ائ���ه���ا  وك����اف����ة 
�لإن�شانية  و�ملنظمات  �ملتحدة  �لأمم 
�لإغاثية  �مل��ع��ون��ات  ل��ن��ق��ل  �ل��دول��ي��ة 

�ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  من دولة 
�ملحتاجن  م���ن  �لآلف  مل�����ش��اع��دة 
�لعاملية  �مل��دي��ن��ة  �أن  �إىل  و�أ����ش���ارت   .
حرة  منطقة  �لإن�شانية  للخدمات 
تاأ�شي�شها  مت  ربحية  غ��ري  م�شتقلة 
لت�شهيل  دب�����ي  ح���ك���وم���ة  ق���ب���ل  م����ن 
�لدولية  �لإن�شانية  �لإغاثة  عمليات 

م��ن خ���الل ت��وف��ري ق��اع��دة عمليات 
تقدم  �لعاملي  �لطر�ز  من  لوج�شتية 
خدمات ذ�ت قيمة م�شافة ومدعمة 
متكامال  ل��ت�����ش��ك��ل جم��ت��م��ع��ا  �إد�ري������ا 
و�ملنظمات  �ملتحدة  �لأمم  ملنظمات 
عمليات  لتعزيز  �لدولية  �لإن�شانية 

�لإغاثة �لإن�شانية. 

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ جون �دو�رد 
بريطانيا   - ����ش���ورلن���د    
�شفره  �جل��ن�����ش��ي��ة-ج��و�ز 
رقم  )512251648(   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   052/6465603

فقدان جواز �سفرت
�شيفا�شانكار  �ملدعو/  فقد  
ثريومالياه      باندوجايال 
�جلن�شية-جو�ز  ه��ن��دي   -
�شفره رقم  )4094103(   
ت�شليمه  برجاء  يجده  من 
�ىل �قرب مركز �شرطة �و 
�ل�شفارة �لهندية م�شكور�ً.

العدد  11031 بتاريخ 2014/2/26     
     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1030   مدين جزئي        
قانونا  وميثلها  ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  جلف  �شبارك    -  1 عليه/  �مل��دع��ى  �ىل 
�لمار�ت  /�شركة  �ملدعي  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  مكال   كوتو  بينومون 
لالت�شالت �ملتكاملة )�س م ع( وميثله:حممود حجاج عزب �بوجريدة   قد �قام 
للمتنازع  ي��وؤدي  ب��ان  �شده  �ملتنازع  بالزم  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك 
مبلغ وقدره )26749.74 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة 
يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/3/11 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة ch2.D.17 لذ� 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف  فانت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11031 بتاريخ 2014/2/26     
     مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/558   مدين جزئي        
�ل��ب��ل��و���ش��ي  جمهول  �ب��ر�ه��ي��م ع��ل��ي حم��م��د ح�شن  �مل��دع��ى ع��ل��ي��ه/ 1 -  خليل  �ىل 
ع(  م  )���س  �ملتكاملة  �لم����ار�ت لالت�شالت  �مل��دع��ي /�شركة  �ن  �لق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
�ل��دع��وى ومو�شوعها  �ب��وج��ري��دة ق��د �ق���ام عليك  ومي��ث��ل��ه:حم��م��ود ح��ج��اج ع���زب 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )5596.63 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
�لتام.   �ل�شد�د  وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  و�لفائدة  و�تعاباملحاماة 
بالقاعة  ���س   8:30 �ل�شاعة   2014/3/3 �مل��و�ف��ق  �لث��ن��ن  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
ch2.D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .   

رئي�س الق�سم               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات
الهالل االأحمر االإماراتي ير�سد اأكرث من 50 مليون درهم لتنفيذ برامج م�ساعدات مو�سمية ومقطوعة 

•• اأبوظبي-الفجر:

بلدية  يف  �لعامة  �ل�شحة  �إد�رة  دعت 
�ملجتمع  �أف��������ر�د  �أب���وظ���ب���ي  م���دي���ن���ة 
�ل�شيد�ت  وخ�����ش��و���ش��ا  و�مل�شتهلكن 
كافة  م�����ن  �ل�������ش���دي���د  �حل��������ذر  �إىل 
و�لتخ�شي�س  �لتجميل  م�شتح�شر�ت 
للمو��شفات  �مل��ط��اب��ق��ة  غ��ري  و�مل�����و�د 
�أن  ميكن  و�ل��ت��ي  �ل�شحية  و�مل��ع��اي��ري 
توؤدي �إىل �آثار �شحية خطرية جر�ء 

��شتخد�مها .
�إد�رة  م�������ش���ارك���ة  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء 
ب��ل��دي��ة مدينة  يف  �ل��ع��ام��ة  �ل�����ش��ح��ة 
�لتي  �حل���و�ري���ة  باجلل�شة  �أب��وظ��ب��ي 
�لعام حتت  �لن�شائي  �لحت��اد  عقدها 
���ش��ري��ك يف �حلفاظ  )�مل������ر�أة  ع���ن���و�ن 
ع��ل��ى ����ش��ت��د�م��ة �ل��ب��ي��ئ��ة( وك��ذل��ك يف 
عر�س  مت  حيث   ، �مل�شاحب  �ملعر�س 
�مل�شادرة  �مل���و�د  م��ن  خمتلفة  عينات 
�لتجميل  �ل�����ش��ال��ون��ات وم��ر�ك��ز  م��ن 
وحم����الت ب��ي��ع �مل�����ش��ت��ح�����ش��ر�ت غري 
�مل���رخ�������ش���ة ، وت����ق����دمي �لإر������ش�����اد�ت 
�لتعاطي  باأ�ش�س  �ملتعلقة  و�لن�شائح 

مع هذه �ملو�د .
�رتياد  �أه��م��ي��ة  على  �لبلدية  و�أك����دت 
�لكبرية  �لت�شوق  مل��ر�ك��ز  �مل�شتهلكن 
و�ملعتمدة  �مل�شد�قية   ذ�ت  و�ملحالت 
و��شتخد�م  �مل��خ��ت�����ش��ة  �جل���ه���ات  م���ن 
�مل�شتح�شر�ت �ملعتمدة دوليا وحمليا 
بها  �ملعمول  للمو��شفات  و�ملطابقة 
يف �لدولة وعدم �شر�ء �مل�شتح�شر�ت 
�ملحالت  �أو  �جلائلن  �لبائعن  م��ن 
�نعكا�شا  وذل�����ك  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة  غ���ري 

حلر�س �لبلدية على �شحة و�شالمة 
�أفر�د �ملجتمع .

�لرميثي  خ��ل��ي��ف��ة  �أك�����د  ج��ان��ب��ه  م���ن 
ببلدية  �لعامة  �ل�شحة  �إد�رة  مدير 
�لبلدية  م�شاركة  �أن  �أبوظبي  مدينة 
وباملعر�س  �حل����و�ري����ة  �جل��ل�����ش��ة  يف 
�مل�������ش���اح���ب �ل�������ذي ن���ظ���م���ه �لحت�����اد 
�لن�شائي �لعام من خالل جناح مميز 
يج�شد حر�س �لبلدية لالطالع على 
جت���ارب �لآخ���ري���ن وت��ب��ادل �خلرب�ت 
�ل�شحية  ب���ال���رب�م���ج  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
�ملطلوبة من �أجل �لرتقاء مب�شتوى 
�ملجتمع  �أف��ر�د  لدى  �ل�شحي  �لوعي 
بالإ�شافة �إىل تقدمي خرب�ت �لبلدية 
�لعامة  �ل�����ش��ح��ة  ح��م��اي��ة  جم����ال  يف 
وتكري�س �ملفاهيم �ل�شحية �ل�شليمة. 
�لأ�شرة  ع��ل��ى  �ل��رتك��ي��ز  �أن  و�أ����ش���اف 
من  و����ش��ت��ه��د�ف��ه��ا  �مل����ر�أة  وخ�شو�شا 

ياأتي  ع��ام  ب�شكل  �مل�شاركة  ه��ذه  ور�ء 
�ل�شريحة  ه��ذه  �أه��م��ي��ة  على  ت��اأك��ي��د� 
�لجتماعية يف بناء مفاهيم �شلوكية 
�شحيحة �لأمر �لذي ي�شهم يف تعزيز 
�لقيم و�ملمار�شات �ل�شحية و�لطالع 
ع��ل��ى �مل���ع���اي���ري �ل���ع���ام���ة �ل���ت���ي يجب 
�ل�شتهالكية  �شلوكياتنا  حت��ك��م  �أن 
مب�شتح�شر�ت  �ملتعلقة  وبالتحديد 
�لتجميل و�ملو�د �مل�شتخدمة بالعناية 
مع  �لتعاطي  جم��ال  ويف  �ل�شخ�شية 
�لتاأثري يف م�شتوى  �شاأنه  كل ما من 
�ل�شحة �لعامة وبالتايل �لعمل على 
للمجتمع  �ل�����ش��ح��ي  �لأم�����ن  ح��م��اي��ة 
وغ�����ر������س �ل�������ش���ل���وك���ي���ات �ل���ق���ومي���ة 

و�ل�شحيحة.  
بلدية  ج���ن���اح  �أن  �ل��رم��ي��ث��ي  و�أ�����ش����ار 
�مل���ع���ر����س كان  �أب���وظ���ب���ي يف  م��دي��ن��ة 
�ل��ق��ي��م��ة �لتي  ب��امل��ع��رو���ش��ات  ز�خ�����ر� 

حققتها  �ل���ت���ي  �لإجن���������از�ت  ت��ع��ك�����س 
�إد�رة �ل�شحة ببلدية مدينة �أبوظبي 
�ل�شوق  على �شعيد مر�قبة ومتابعة 
�لرقابة  وب�����ر�م�����ج  �ل����ش���ت���ه���الك���ي���ة 
و�ل��ت��دق��ي��ق �ل�����ش��ارم��ة �لأم�����ر �لذي 
�ملو�د  م��ن  �مل��ع��رو���ش��ات  كمية  تعك�شه 
و�ملنتهية  و�مل����ح����ظ����ورة  �مل���م���ن���وع���ة 
�ل�����ش��الح��ي��ة وك���ذل���ك �ل��ت��ن��ب��ي��ه على 
ت�شر  عنا�شر  ع��ل��ى  �مل��ح��ت��وي��ة  �مل����و�د 
حقيقيا  خ���ط���ر�  وت�����ش��ك��ل  ب��ال�����ش��ح��ة 
ع��ل��ى �أف�����ر�د �مل��ج��ت��م��ع ل ���ش��ي��م��ا على 
�شعيد م�شتح�شر�ت �لتجمل وبع�س 

�ملنتجات �خلطرية .
و�أو�شح �أن جناح �لبلدية حر�س على 
لدى  �ل�شحي  �ل��وع��ي  م�شتوى  رف��ع 
م��رت��ادي �مل��ع��ر���س م��ن خ��الل توزيع 
�لتوعوية  و�ل��ن�����ش��ر�ت  �ل��ربو���ش��ور�ت 
و�ل���ت���ث���ق���ي���ف���ي���ة �ل�������ش���ام���ل���ة وت���ق���دمي 

�ل�شروح �لالزمة يف جمال �ملمار�شات 
جمالت  يف  و�لي��ج��اب��ي��ة  �ل�شحيحة 
و�لأجهزة  �لتجميل  م�شتح�شر�ت 
�لتجميل  بها يف مر�كز  �مل�شرح  غري 
للمعايري  ملخالفتها  �لتاتو  و�أج��ه��زة 

�ل�شحية .
�لن�شاء  توعية  على  �جلناح  رك��ز  كما 
و�لفتيات من نتائج ��شتخد�م �حلناء 
م�شري�  �لكبرية  و�أخطارها  �ل�شود�ء 
�شادرت  �أب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  �أن 
كميات كبرية من �ملو�د �ل�شتهالكية 
مب�شتح�شر�ت  �خل��ا���ش��ة  �شيما  ول 
حماية  �لأ�������ش������و�ق  م����ن  �ل��ت��ج��م��ي��ل 
يف  م�����ش��ت��م��رة  ت����ز�ل  وم���ا   ، للمجتمع 
�ل�شارمة  �لرقابية  برجمها  تطبيق 
على كافة منافذ بيع هذه �ملو�د وعلى 
مر�كز �لتجميل و�ل�شالونات وجميع 

�ملر�فق ذ�ت �ل�شلة .
�جلدير بالذكر �أن �جلل�شة �حلو�رية 
�لعام  �لن�شائي  �لحت��اد  نظمها  �لتي 
�ملتعددة ومنها  باملحاور  ز�خرة  كانت 
تو�جه  �ل���ت���ي  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة  �ل���ت���ح���دي���ات 
�لدولة ، ودور �لأفر�د يف �حلفاظ على 
�لطاقة  ع��ن  ب�شيطة  ون��ب��ذة  �لبيئة، 
�لبديلة ، ودور �ملر�أة يف �حلفاظ على 
�لبيئة و�ملبادر�ت �ملنزلية يف ��شتخد�م 
نبذة عن  ، وكذلك  �ل�شم�شة  �لطاقة 
ودور   ، �لإم���ار�ت  يف  �لبحرية  �لبيئة 
�لفر�د و�ملر�أة بالتحديد يف �حلفاظ 
على �ملو�رد �ملائية ، ونبذة عن حجم 
�ل��ن��ف��اي��ات وج���ه���ود �مل��وؤ���ش�����ش��ات بهذ� 
�ل�شاأن ، ودور �لأفر�د يف �لتقليل من 

�لنفايات وفرزها و�إعادة تدويرها .

•• عجمان ـ الفجر 

جامعة  يف  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �خل���دم���ة  �إد�رة  ن��ظ��م��ت 
ع��ج��م��ان ل��ل��ع��ل��وم و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ب��ال��ت��ع��اون مع 
ملدينة  �لتابعة  �ل��ق��در�ت  لتنمية  �لوفاء  مدر�شة 
�إعالمية  حملة  �لإن�شانية  للخدمات  �ل�شارقة 
�شعار  حت��ت  وذل��ك  �لذهنية،  ب��الإع��اق��ة  للتوعية 
�أجل  �ملغلقة م��ن  �إز�ل���ة �حل��و�ج��ز وفتح �لأب���و�ب 

جمتمع �شامل للجميع .
قدمتها  �ل���ت���ي  �مل���ح���ا����ش���رة  �حل���م���ل���ة  ت�����ش��م��ن��ت 

�ل���دك���ت���ورة ���ش��ام��ي��ة حم��م��د ���ش��ال��ح ب��ع��ن��و�ن فن 
لطالبات  ذه��ن��ي��ا  �مل��ع��اق  �ل�شخ�س  م��ع  �ل��ت��ع��ام��ل 
�خلدمة �لجتماعية يف كلية �ملعلومات و�لإعالم 
و�ل��ع��ل��وم �لإن�����ش��ان��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة، ون��اق�����ش��ت عدة 
حماور كالتعريف بالإعاقة �لذهنية وم�شبباتها، 
وت�شنيف خ�شائ�س �لأ�شخا�س من ذوي �لإعاقة 
�لذهنية، بالإ�شافة �إىل كيفية �لتعامل مع هذه 
�لفئة. وتهدف حملة �لتوعية بالإعاقة �لذهنية 
�إىل �لتذكري و�لتاأكيد على �أهمية م�شاندة ودعم 
ذوي �لإعاقة �لذهنية، وتعزيز �لوعي بحقوقهم 

ع��ل��ى حتقيق  �مل����ج����الت، و�ل���رتك���ي���ز  يف ج��م��ي��ع 
مطالبهم لإدماجهم يف كافة �لعمليات �لتنموية 
لهم  ت�شمن  �لتي  �مل�����ش��او�ة  لتحقيق  �ملجتمع  يف 
�لعي�س و�لتمتع بحياة كرمية بعيدة عن عو�مل 
�ملنا�شرة  تفعيل  �حل��م��ل��ة  ت��دع��م  ك��م��ا  �لتمييز. 
�ل���ذ�ت���ي���ة و�إع����ط����اء �حل����ق ل��ل��م��ع��اق��ن ذه��ن��ي��ا يف 
�أنف�شهم وح�شولهم على خيار�تهم  �لتعبري عن 
ليكونو�  �خلا�شة  وتطبيق مطالبهم  �ل�شخ�شية 
قر�ر�تهم  �ختيار  يف  �حل��ق  لهم  فاعلة  عنا�شر 
�ل��ذ�ت��ي��ة �ل��ت��ي ت��ع��ك�����س ق��در�ت��ه��م ع��ل��ى خمتلف 

�مل�شتويات. وقد �شهدت �ملحا�شرة �إقبال لفتا من 
�ملعلومات  جمع  على  حر�شن  �للو�تي  �لطالبات 
�ملطروحة و�ملبادرة يف  �لأ�شئلة  وذلك من خالل 

�لتطوع للعمل مع هذه �لفئة.
�ملجتمعية  �إد�رة �خلدمة  �أن  �إىل  �لإ�شارة  وجتدر 
ن���دو�ت توعوية  �إق��ام��ة  �إىل  ت��ه��دف  يف �جل��ام��ع��ة 
و�لعمل  �ملجتمعية  �خلدمة  جمال  يف  وتثقيفية 
و�لعطاء  �لبذل  روح  وتنمية  لتعزيز  �لتطوعي 
و�لنتماء لدى كافة �مل�شاركن من طلبة و�أع�شاء 

هيئة تدري�س وموظفن.

•• عجمان ـ الفجر 

�شمن توجه غرفة جتارة و�شناعة 
ع��ج��م��ان ن��ح��و �ي���ج���اد ب��ي��ئ��ة عمل 
ت��وف��ري �خلدمات  ب��ه��دف  حم��ف��زة 
�لغرفة  موظفي  لكافة  و�ملعلومات 
�ملوقع  ع��ج��م��ان  غ���رف���ة  �أط��ل��ق��ت   ،
�لد�خلي �خلا�س مبوظفيها وذلك 
�ألقتها �ل�شتاذة  خالل ور�شة عمل 
�د�رة  م���دي���ر  �ل���ع���و����ش���ي،  ف��اط��م��ة 
عجمان،  بغرفة  �ملعلومات  تقنية 
وخالد علو�ن رئي�س ق�شم �ل�شبكات 

و�لدعم �لفني.
�شامل  �شعادة  �لعمل  ور���ش��ة  ح�شر 
�ل�شويدي مدير عام غرفة عجمان 

وكافة موظفي �لغرفة،
قامت  �ل���ع���م���ل  ور������ش�����ة  وخ�������الل   
�ل������ش�����ت�����اذة ف����اط����م����ة �ل���ع���و����ش���ي،  
ب�����ش��رح ك��ام��ل ح���ول �ه��م��ي��ة �ملوقع 
بورتال  �إنرت�نت  للغرفة  �لد�خلي 

�شت�شب  م��ز�ي��ا  م��ن  �شيقدمه  وم��ا 
م���ب���ا����ش���رة يف حت�����ش��ن �خل���دم���ات 
لكافة  عجمان  غرفة  من  �ملقدمة 

بعمل  �ل��ع��الق��ة  وذوي  �مل��ت��ع��ام��ل��ن 
�لغرفة.

كما �أكدت على مدى �لهتمام �لذي 

مبوظفيها  عجمان  غ��رف��ة  توليه 
وت��ن��ف��ي��ذه��ا مل����ب����ادر�ت ت�����ش��ب جتاه 
�ملوظف لدعم خمرجات وخدمات 

تطلعات  م��ع  يتنا�شب  مب��ا  �لغرفة 
�ملتعاملن و�لع�شاء. 

وق����ام خ��ال��د ع���ل���و�ن ب�����ش��رح كامل 
كافة  للح�شور  و�أو����ش���ح  ل��ل��م��وق��ع 
خالل  من  �شتقدم  �لتي  �خلدمات 
ل��ل��غ��رف��ة موؤكد�  �ل��د�خ��ل��ي  �مل���وق���ع 
�ل��دوؤوب نحو  �شعي غرفة عجمان 
و�ل��ذك��ي مبا  �لل��ك��رتوين  �لتوجه 
 ، يو�كب تطلعات �لقيادة �لر�شيدة 
كما �و�شح �ن �إد�رة تقنية �ملعلومات 
ع���دة م�شاريع  ع��ل��ى  ح��ال��ي��ا  ت��ع��م��ل 
�شاأنها  م���ن  ت��ق��ن��ي��ة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لرتقاء مبنظومة �لعمل بالغرفة 
�لعمل  ����ش���ه���ول���ة  ي�������ش���م���ن  ومب������ا 
و���ش��رع��ت��ه وي��وف��ر �ل��وق��ت و�جلهد 
ومنت�شبيها  وعمالئها  ملوظيفيها 

من �ل�شركات و�مل�شانع.
و�ف����اد �ن م��ن �ه���م �مل�����ش��اري��ع �لتي 
�ل�شابق  �ل��ع��ام  خ��الل  تنفيذها  مت 
ذك����اء  ن���ظ���ام  م�������ش���روع   ،  2013

 BI Solution �لع������م������ال 
�للكرتونية  �لتقاير  يوفر  و�ل��ذي 
و�لح�شائيات لكافة بيانات �لغرفة 
يف  �ملن�شاأ  و���ش��ه��اد�ت  �لع�شوية  م��ن 
�لعام  �شيتم هذ�  زمن قيا�شي، كما 
�طالق وتنفيذ حزمة من �مل�شاريع 
نظام  ومنها  و�لذكية  �للكرتونية 
و�ل�����ذي   Lyn �ل����ذك����ي  �ل���ب���د�ل���ة 
�لتو��شل  �لغرفة  ملوظفي  �شيتيح 
من �ملكاتب خالل �لجتماعات، كما 
�للكرتوين  �مل��وق��ع  تطوير  �شيتم 
للمتعاملن  ب��ال��غ��رف��ة   �خل���ا����س 
و�جلمهور و�لذي �شي�شم عدد من 
و�لذكية  �لل��ك��رتون��ي��ة  �خل���دم���ات 
للعمالء،  و�جلهد  �لوقت  لتوفري 
�لربنامج  تطوير  جانب  �ىل  ه��ذ� 
خدمات  و����ش��اف��ة  للغرفة  �ل��ذك��ي 
خدمة  ب���ج���ان���ب  ج�����دي�����دة  ذك����ي����ة 
و�ل��ت��ي مت  �ل��ذك��ي��ة  �ملن�شاأ  ���ش��ه��اد�ت 

�طالقها موؤخر�. 

�ساركت يف اجلل�سة احلوارية )املراأة �سريك يف احلفاظ على ا�ستدامة البيئة( ويف املعر�ض امل�ساحب 

بلدية مدينة اأبوظبي تدعو املجتمع اإىل احلذر من امل�ستح�سرات غري املطابقة للموا�سفات ال�سحية 

•• اأبوظبي-وام:

عقدت جلنة �مل�شاعد�ت �خلارجية بهيئة �لهالل �لأحمر موؤخر� �جتماعا 
للهيئة  �ل��ع��ام  �لأم���ن  �لفالحي  عتيق  حممد  �ل��دك��ت��ور  �شعادة  برئا�شة 
بح�شور مدر�ء �إد�ر�ت �مل�شاريع و�لإغاثة و�لطو�رئ و�مل�شاعد�ت �لدولية 
�ملقدمة  �ملختلفة  �مل�شاعد�ت  طلبات  لبحث  �ملالية  و�ل�شوؤون  و�لإن�شانية 

من �لعديد من �جلهات و�ملوؤ�ش�شات �لر�شمية باخلارج.
و�أكد �شعادة �لدكتور حممد عتيق �لفالحي �أن �لهيئة ر�شدت مبلغ 50 
مليونا و500 �ألف درهم لتنفيذ بر�مج م�شاعد�ت مو�شمية وم�شاعد�ت 
�شتة مالين  مبلغ  ر�شدت  �للجنة  �أن  �إىل  م�شري�   .. متنوعة مقطوعة 

درهم مل�شروع �إفطار �ل�شائم وثالثة مالين ون�شف �ملليون درهم لزكاة 
�لفطر ومبلغ مليون ون�شف �ملليون درهم لك�شوة �لعيد �إ�شافة ملبلغ �شتة 
مالين  خم�شة  ومبلغ  �لأ�شاحي  مل�شروع  دره��م  �ملليون  ون�شف  مالين 

درهم مت ر�شدها للم�شاعد�ت �ملقطوعة.
�لأفر�د  من  �ملقدمة  �مل�شاعد�ت  طلبات  بخ�شو�س  �أن��ه  �لفالحي  وذك��ر 
هذ�  يف  ��شتعر��شها  مت  �لتي  ب��اخل��ارج  �لر�شمية  و�جل��ه��ات  و�ملوؤ�ش�شات 
�مل�شاعد�ت �خلارجية �عتمدت مبلغ ع�شرة مالين  �لجتماع فاإن جلنة 
�لفل�شطينية  �لأر�����ش���ي  يف  و�ج��ت��م��اع��ي��ة  �شحية  ب��ر�م��ج  لتنفيذ  دره���م 
ودعم جامعة بري زيت �لفل�شطينية مبعد�ت خمترب�ت تعليمية و�إغاثة 
�ملت�شررين من �لثلوج يف قطاع غزة وتقدمي م�شاعد�ت متنوعة مقطوعة 

�ليمن  لرب�مج  وم�شاعد�ت  دره��م  مليوين  بقيمة  �ل�شومال  من  كل  يف 
بالإ�شافة  �ي�شا  دره��م  مليوين  بقيمة  لبنان  ويف  دره��م  مليوين  بقيمة 
لدعم م�شت�شفى رفيق �حلريري مبعد�ت طبية و�أدوية وتقدمي م�شاعد�ت 
لباك�شتان  وم�شاعد�ت  دره��م  مالين  خم�شة  بقيمة  �شوريا  يف  متنوعة 

مببلغ مليون درهم.
درهم  مليون  بلغت  �لهند  يف  �ملتنوعة  �مل�شاعد�ت  قيمة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�لت�شونامي مببلغ  ت��اأث��رت مب��وج��ات  �ل��ت��ي  ل��ل��دول  متنوعة  وم�����ش��اع��د�ت 
تنموية  م�شاريع  لبناء  �لهيئة  قدمتها  مل�شاعد�ت  �إ�شافة  دره��م  مليون 
خارج �لدولة بقيمة مليون درهم وم�شاعد�ت متنوعة �أخرى مل�شاريع مت 
تنفيذها من تربعات كبار �ملح�شنن بالدولة بلغت قيمتها ثالثة مالين 

و�شحن  �ل�شود�ن  يف  مدر�شة  لبناء  مقطوعة  متنوعة  وم�شاعد�ت  دره��م 
حاوية م�شاعد�ت �إن�شانية �إىل جمهورية بنن.

و�مل�شاريع  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �مل�����ش��اع��د�ت  �أن  �إىل  للهيئة  �ل��ع��ام  �لأم����ن  ول��ف��ت 
�خلريية �لتي تنفذها �لهالل �لأحمر خارج �لدولة تو�كب طبيعة عمل 
�لهيئة �لإن�شاين وتلبى بخدماتها �ملتعددة �حتياجات �لكثري من �جلهات 
لأن  �لإن�شانية  بجهودها  �لهيئة  ت�شعى  �لتي  و�ل�شعيفة  �ملعوزة  و�لفئات 
ت�شل �إليهم ومتد لهم يد �لعون و�مل�شاعدة يف �شورة م�شاعد�ت �إن�شانية 
�لذي  و�لإن�����ش��اين  �خل���ريي  �لعمل  جم���الت  يف  �لتنوع  �أن  كما  خمتلفة 
تقدمه �لهيئة يتم وفق خطط وبر�مج تغطى خمتلف �حلالت �مل�شتحقة 

للم�شاعدة.

•• اأبوظبي-وام:

قدم �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان ظهر �م�س و�جب �لعز�ء يف وفاة �ملغفور له �ملر بن 
خلف بن �أحمد �لعتيبة. و�أعرب �شموه عن خال�س تعازيه و�شادق مو��شاته لأ�شرة �لفقيد �شائال �ملوىل عز وجل 
�أن يلهمهم �ل�شرب و�ل�شلو�ن و�أن ي�شكن �لفقيد ف�شيح جناته. كما قدم و�جب �لعز�ء يف منزل �لعائلة يف منطقة 
�آل نهيان م�شت�شار �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة وعدد  �أبوظبي..معايل �ل�شيخ �شلطان بن حمد�ن  �لبطن يف 

من �مل�شوؤولن.

•• دبي-وام:

للكهرباء  �لإحت��ادي��ة  �لهيئة  يف  �لفعاليات  جلنة  نظمت 
ب�شرك من  �ح��م��ي  ب��ع��ن��و�ن  �م�����س حملة �شحية  و�مل���اء 
وذلك  بال�شارقة  �ملر�شى  �أ�شدقاء  جلنة  نفذتها  �لعمى 

مببنى �لهيئة يف عجمان.
ع��ن مر�س  �مل��ب��ك��ر  �لك�شف  كيفية  ع��ل��ى  �حل��م��ل��ة  رك���زت 
�عتالل �ل�شبكية �لناجم عن مر�س �ل�شكري عن طريق 
ت��ق��ن��ي��ة حت���ري �ل��ع��ن ب��ال��ت�����ش��وي��ر �ل��ف��وت��وغ��ر�يف وهي 

�أك��ر من  �لوقاية من  على  �أثبت قدرتها  �لتي  �لتقنية 
90 يف �ملائة من حالت �لعمى.

حممد  بينهم  �لهيئة  موظفي  من  ع��دد  �حلملة  ح�شر 
و�أحمد  �ملوؤ�ش�شي  �لت�شال  �إد�رة  مدير  �ل�شم�شي  خليل 
يف  بالوكالة  �ملتعاملن  خدمة  �إد�رة  مدير  بغد�د  �شعيد 
عالقات  ق�شم  مدير  عبد�هلل  وحممد  �لغربية  �ملنطقة 
�ملتعاملن. كما ح�شرها حممد عبد �هلل �جلودر �ملدير 
و�شارك  بال�شارقة  �ملر�شى  �أ���ش��دق��اء  للجنة  �لتنفيذي 

فيها جمموعة كبرية من منت�شبي �لهيئة ومر�جعيها.

ويل عهد عجمان يعزي يف وفاة املر بن خلف العتيبة 

الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء تنظم حملة احمي ب�سرك من العمى يف عجمان

جامعة عجمان ت�سارك يف حملة التوعية باالإعاقة الذهنية

غرفة عجمان تطلق املوقع الداخلي اخلا�ض مبوظفيها اإنرتانت بورتال 

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ عا�شف خان 
مري �شاحب     - باك�شتان 
�شفره  �جل���ن�������ش���ي���ة-ج���و�ز 
   )4112951( رق�������م  
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   055/6476068

فقدان جواز �سفرت
�بر�هيم  �مل����دع����و/  ف���ق���د  
ر�ت����ب ع����و�د �ل��ق��ي�����ش��ى   - 
�جلن�شية-جو�ز  �لردن 
�شفره رقم  )715797(   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   055/2930118

فقدان جواز �سفرت
�مل��دع��و/ عمر عو�د  ف��ق��د  
�لردن   - �ل��ب��دوى   ح�شن 
�شفره  �جل��ن�����ش��ي��ة-ج��و�ز 
   )15970( رق���������������م  
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   055/5325020

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  �مل���دع���و/ دي���ن �كرب 
باك�شتان   - �ك�����رب    ج���ول 
�شفره  �جل��ن�����ش��ي��ة-ج��و�ز 
   )364181( رق�����������م  
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   050/6680250

فقدان جواز �سفرت
�هتي�شام  �مل���دع���و/  ف���ق���د  
ب���اك�������ش���ت���ان   - ع������ب������د�هلل 
�شفره  �جل��ن�����ش��ي��ة-ج��و�ز 
   )1077642( رق�������م  
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   050/3151116

فقدان جواز �سفرت
�يفلن  �مل�����دع�����و/  ف����ق����د  
�لفلبن   - �لك    بانولد 
�شفره  �جل��ن�����ش��ي��ة-ج��و�ز 
   )4559550( رق�������م  
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   050/3464115

فقدان جواز �سفرت
�مل��دع��و/ ها�شم خان  ف��ق��د  
ع�������ب�������د�ل�������روؤوف خ���������ان  - 
�جلن�شية-جو�ز  باك�شتان 
�شفره رقم  )4126731(   
ت�شليمه  برجاء  يجده  من 
�ىل �قرب مركز �شرطة �و 
�ل�شفارة باك�شتان م�شكور�ً.

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����دت  �مل����دع����وة /ر������ش����د� 
�ثيوبية  حم���م���د-  �ب����ادي����ر 
�جلن�شية- جو�ز �شفرها رقم 
 )33968870( م��وح��د  
�شادر من �ثيوبيا من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

   055/5666226
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اإعــــــــــالن
�لبناء  مو�د  لتجارة  هوم  �ل�ش�����ادة/جري�س  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1200629 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ت�شوىل زهو )%22(
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ زهينجون زهو من 49% �ىل %5

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة يويف زو )%22( 
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 20*1.25 �ىل 20*1.30

تعديل ��شم جتاري:من/جري�س هوم لتجارة مو�د �لبناء ذ.م.م   
GRACE HOME BUILDING MATERIALS TRADING LLC

�ىل/مركز جري�س هوم لالثاث ذ.م.م
GRACE HOME FURNITURE CENTER LLC

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لثاث �ملكتبي - بالتجزئة )4773920(
تعديل ن�شاط/��شافة بيع �قم�شة �ل�شتائر و�لتنجيد - بالتجزئة )4753004(

تعديل ن�شاط/��شافة بيع ورق �جلدر�ن - بالتجزئة )4753006(
تعديل ن�شاط/��شافة بيع �ل�شجاد - بالتجزئة )4753002(

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لثاث �ملنزيل - بالتجزئة )4759001(
تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لريات و�ملعلقات - بالتجزئة )4759003(

تعديل ن�شاط/حذف ��شتري�د )4610008(
تعديل ن�شاط/حذف ت�شدير )4610009(

تعديل ن�شاط/حذف بيع مو�د �لبناء - بالتجزئة )4752034(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة �لغيث للتوريد�ت 

CN 1018779:وخدمات حقول �لنفط �ملحدودة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة منى عتيق مطر �لقبي�شي )%1(

تعديل ن�شب �ل�شركاء
علي هامل خادم غيث �ل غيث �لقبي�شي من 51% �ىل %99

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
AL GHAITH GROUP LLC حذف جمموعة �لغيث ذ.م.م

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لربتقال �لذهبي للخ�شار 

و�لفو�كه رخ�شة رقم:CN 1035545 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شافري باني�شيل كويا باني�شيل )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

�شامل �شاملن عمر �شاملن عمر علي �حليقي من مالك �ىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب �ل�شركاء

�شامل �شاملن عمر �شاملن عمر علي �حليقي من 100% �ىل %0
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/نهج للتكنولوجيا 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1028398 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ح�شن علي �بوبكر �جلفري )%51(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�شالون كوين  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1675770:جنمة لل�شيد�ت رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة فاطمه عبد�هلل حممود حميد�ن حماد )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �شالح عبد�هلل �شالح �لقا�شمي

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

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ركن  �ل�ش�����ادة/خمبز  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�خلري رخ�شة رقم:CN 1173981 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد عبد�لرز�ق حممد م�شكال �لعو�شي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل �لو�شوح لت�شليح 

�لدينامو رخ�شة رقم:CN 1134610 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد نا�شر علي �حمد �لعي�شائي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف علي �حمد �بو �لكا�شم

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
 1 �ل�ش�����ادة/�شاورما  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1245825 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عادل بن خلفان بن عبد�هلل �جلابري )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون جنيفا 1 للرجال

 رخ�شة رقم:CN 1160463 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة علي ح�شن بخيت �شالح �حلارثي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شامل مبارك عو�س مبارك بن حيدره �لتميمي
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 7*1.4 �ىل 1*2

ح�شن  مرمي  �ملالك  �ل�شياحي  �لنادي  �بوظبي  �بوظبي  عنو�ن/من  تعديل 
وقما�شة جابر �لهاملي �ىل �بوظبي جزيرة �بوظبي �لنادي �ل�شياحي �شرق 

13 ق 72 بناية 253 حمل رقم 7 �ملالك هدى يو�شف علي �حمد �لن�شاري
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �لقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
�شبكة  خلدمات  �دفان�س  �ل�ش�����ادة/كون�شبت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

تقنية �ملعلومات رخ�شة رقم:CN 1091301 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شلطان يو�شف نو�ب حممد �حلمادي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شالح ح�شن عبد�هلل �شعيد �ملرزوقي
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 0.20*0.50 �ىل 1*1

 11 �شرق  �ليا�شات  برج  �لنجدة  �شارع  �بوظبي  �بوظبي جزيرة  تعديل عنو�ن/من 
�ىل  �ملزروعي  عبد�هلل  حممد  ر��شد  بناية   403 رقم  مكتب  �لر�بع  �لطابق   C18

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

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل 2001 للدينامو 

مع فروعها رخ�شة رقم:CN 1123530 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة بريثفي ر�ج )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف مالو�نت �شينغ بهو�مي �شينغ
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*2 �ىل 1*3

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

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

العدد 11031 بتاريخ 2014/2/26   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شامل �ل�شامان - جموهر�ت و�حجار 

كرمية رخ�شة رقم:CN 1300236 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 0.6*0.4 �ىل 15*50

تعديل ��شم جتاري:من/�شامل �ل�شامان - جموهر�ت و�حجار كرمية   
SALEM AL SAMAN - JEWELLERY & PRECIOUS STONES

�ىل/�شامل �ل�شامان للتحف و�لهد�يا
SALEM AL SAMAN ANTIQUES & GIFTS

تعديل ن�شاط/��شافة جتارة �لتحف - باجلملة )4649037(
تعديل ن�شاط/��شافة جتارة �لهد�يا - باجلملة )4649043(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �ملجوهر�ت و�مل�شوغات من �لملا�س و�لحجار �لكرمية - 
بالتجزئة )4773202(

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

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

العدد 11031 بتاريخ 2014/2/26   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�لربج  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لفني لالدو�ت �لكهربائية ذ.م.م - فرع �مل�شفح
 رخ�شة رقم:CN 1165760 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 11031 بتاريخ 2014/2/26   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�يديل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1076007:لل�شيانة �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 11031 بتاريخ 2014/2/26   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/بقالة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1044797:بو يون�س رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 11031 بتاريخ 2014/2/26   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لد�نات 

CN 1476916:للتوظيف رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 11031 بتاريخ 2014/2/26   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ق�شر  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
�ملكياج ملو�د �لتجميل و�ملكياج �لفني �ل�شينمائي - فرع 1 

رخ�شة رقم:CN 1010841-1 قد تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�شة

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

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

العدد 11031 بتاريخ 2014/2/26   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �شريتا ل�شيانة �ملعد�ت �للكرتوميكانيكية 

رخ�شة رقم:CN 1133269 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �حمد خليفة حممد �شعيد �ملن�شوري )%50(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حممد عبد�هلل حممد خمي�س �ل�شحي من مالك �ىل �شريك 
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حممد عبد�هلل حممد خمي�س �ل�شحي من 100% �ىل %50

تعديل ر��س �ملال/من 100000 �ىل 150000
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة �شريتا ل�شيانة �ملعد�ت �للكرتوميكانيكية   

CIRTA SERVICES MAINTANCE METREAL ELECTROMECHANICAL EST
�ىل/�شركة �شريتا ل�شيانة �ملعد�ت �للكرتوميكانيكية ذ.م.م

CIRTA SERVICES MAINTANCE METREAL ELECTRO MECHANICAL COM LLC
تعديل ن�شاط/��شافة تركيب معد�ت و�جهزة �لمن و�ل�شالمة و�طفاء �حلريق )4322003(

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

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

العدد 11031 بتاريخ 2014/2/26   

 اإعـــالن �سطب قيد
�ل�شادة/�شركة �خلطوط �جلوية  باأن  وز�رة �لقت�شاد  تعلن 
�لقطرية )�جلن�شية : قطر( قد تقدمت بطلب �شطب قيد 
 )895( رقم  حتت  و�ملقيدة  �بوظبي  �إمارة  يف  �ل�شركة  فرع 
لحكام  وتنفيذ�  بالوز�رة.  �لجنبية  �ل�شركات  �شجل  يف 
�ل�شركات  �شاأن  ل�شنة 1984م يف  �لقانون �لحتادي رقم )8( 
ل�شنة   )377( رقم  �لوز�ري  �لقر�ر  و  وتعديالتة  �لتجارية 
لفروع  �لرتخي�س  �جر�ء�ت  دليل  �عتماد  �شاأن  يف  2010م 
ومكاتب �ملن�شاآت �ملوؤ�ش�شة باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة . 
يرجى من �ل�شادة ��شحاب �حلق يف �لعرت��س �ن يتقدمو� 
باعرت��شهم �ىل �لوز�رة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من تاريخ 
�لن�شر على �لعنو�ن �لتايل: وز�رة �لقت�شاد �إد�رة �لت�شجيل 

�لتجاري �س.ب:)901( - �بوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 11031 بتاريخ 2014/2/26   

 �سركة التاءات لتطوير القادة ذ.م.م
بناء على قر�ر �جلمعية �لعمومية ل�شركة �لتاء�ت لتطوير 
نحن  نعلن  �ملذكورة  �ل�شركة  وت�شفية  بحل  ذ.م.م  �لقادة 
ت�شفية  بدء  عن  �حلو�شني  علي  �لقانوين/�حمد  �مل�شفي 
�شركة �لتاء�ت لتطوير �لقادة ذ.م.م. وعلى كل من له �ية 
مطالبات �ن يتقدم مب�شتند�ته �لثبوتية وذلك خالل )45( 
 ، )�خلالدية  �لتايل  �لعنو�ن  على  وذلك  تاريخه  من  يوم 
مقابل ق�شر �حل�شن ، بناية جموهر�ت د�ما�س ، تليفون : 

026331500 ، فاك�س: 026330703(.
امل�سفي القانوين
اأحمد علي احلو�سني

اإعـــالن ت�سـفية

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:�كادميية �لمار�ت
  U A E ACADEMY طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: �كادميية �لمار�ت 

�ملودعة بالرقم:199974       بتاريخ:2013/10/24 م
با�ش��م:�كادميية �لمار�ت  

وعنو�نه:جزيرة �بوظبي ، �س.ب: 6844 ، هاتف: 026917777 ، فاك�س: 026651318
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:41 خدمات �لتعليم و�لتدريب خدمات �ل�شت�شار�ت �لتعليمية 
و�لتدريبية يف جمال �لد�رة و�حلا�شب �ليل و�للغة �لجنليزية خدمات �لتعليم و�لتدريب �خلا�شة بخدمات 

وحقول من�شاأت �لنفط . 
 U A E ACADEMY و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن �كادميية �لمار�ت باللون �لرمادي ويدنوه

باللون �ل�شود . 
U A E( لعتبارها منطقة جغر�فية  �ل�ش��رت�طات:عدم �ملطالبة بحق ح�شري عن ��شتخد�م )�لم��ار�ت 

مبعزل عن �لعالمة �و بالو�شاع �لخرى. 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  26  فرباير 2014 العدد 11031
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اأخبـار الإمـارات
حاكم الفجرية ي�ستقبل رئي�ض واأع�ساء جمعية الرتاث العمراين

•• الفجرية-وام: 

�إ�شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن حممد 
�لفجرية  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ل�شرقي 
بح�شور �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد 
�شموه  ق�شر  يف  �ل��ف��ج��رية  ع��ه��د  ويل  �ل�����ش��رق��ي 
بوخ�س  حممد  ر�شاد  �ملهند�س  �م�س  بالرميلة 
�لدولة  يف  �ل��ع��م��ر�ين  �ل����رت�ث  جمعية  رئ��ي�����س 
و�لدكتور  �ل��وط��ن��ي �لحت�����ادي  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و 
�أحمد �ل�شام�شي نائب رئي�س �جلمعية و�أع�شاء 
�جل��م��ع��ي��ة. و�إط���ل���ع ���ش��م��وه م��ن �مل��ه��ن��د���س ر�شاد 
�جلمعية  و�أه����د�ف  ور���ش��ال��ة  روؤي���ة  على  بوخ�س 

�لفجرية  ح��اك��م  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ي��ول��ي��ه  �ل���ذي 
للمحافظة على �لرت�ث.

وقدمت جمعية �لرت�ث �لعمر�ين خالل �للقاء 
�ل�شمو  ل�شاحب  �لفخرية  �جلمعية  ع�شوية 

حاكم �لفجرية.
ح�شر �للقاء �ل�شيخ �لدكتور ر��شد بن حمد بن 
للثقافة  �لفجرية  هيئة  رئي�س  �ل�شرقي  حممد 
حممد  ب��ن  حمد  ب��ن  مكتوم  و�ل�شيخ  و�لع���الم 
�لظنحاين  ���ش��ع��ي��د  و����ش���ع���ادة حم��م��د  �ل�����ش��رق��ي 
مدير �لديو�ن �لمريي و�شعادة �شامل �لزحمي 
مدير مكتب �شمو ويل عهد �لفجرية وعدد من 

�مل�شوؤولن. 

�إ�شافة �إىل �أن�شطة وبر�مج �جلمعية ودورها يف 
حماية �لآثار �لتاريخية �لتي تزخر بها �لدولة 

وتتميز بطابع تر�ثي عريق.
رئي�س  �ل��ف��ج��رية  ح��اك��م  �ل�شمو  �شاحب  و�شكر 
و�أع�شاء �جلمعية على جهودهم �لتي يبذلونها 
ب��ال��دول��ة. و�أ�شاد  �ل��ع��م��ر�ين  �ل����رت�ث  ل��ت��ط��وي��ر 
بها جمعية  تقوم  �لتي  �لكبرية  باجلهود  �شموه 
�لأبنية  �ل��دول��ة حلماية  �ل��ع��م��ر�ين يف  �ل���رت�ث 
�لذي  �لم��ر  �لدولة  بها  تزخر  �لتي  �لتاريخية 
�مل����وروث �لأ���ش��ي��ل للتاريخ  ي��ع��زز �حل��ف��اظ على 

�لعمر�ين.
من جهته �أ�شاد �ملهند�س ر�شاد بوخ�س بالهتمام 

نهيان بن زايد ي�ستقبل وزيرة اأ�سرتالية ووزير الرتبية املالطي

بدء اأعمال املوؤمتر الرابع الإدارة الطوارىء واالأزمات

�سممت اأربع �سخ�سيات كرتونية باأ�سماء عربية 

�سركة اأبوظبي خلدمات ال�سرف ال�سحي تطلق حمالت التوعية للمدار�ض

•• اأبوظبي-وام:

بن  نهيان  �ل�شيخ  معايل  ��شتقبل 
�لثقافة  وزي���ر  نهيان  �آل  م��ب��ارك 
و�ل�������ش���ب���اب وت��ن��م��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع يف 
معايل  �لول  �أم�س  م�شاء  ق�شره 
�ل�شياحة  وزي��������رة  �أ�����ش����ر  ل����وي����ز 
و�لفعاليات  و�لتجارة  و�لتوظيف 
و�خلدمات  و�لإب���ت���ك���ار  �ل���ك���ربى 
�حلجم  ����ش���غ���رية  و�مل�������ش���روع���ات 
فيكتوريا  ولي��������ة  ح���ك���وم���ة  يف 
معاليه  وت����ب����ادل  �لأ����ش���رت�ل���ي���ة. 

وقالت �إن زيارة �لوفد �ىل �لدولة 
فر�س  مناق�شة  �ىل  �أي�شا  تهدف 
�مل���������ش����رتك يف جم���ال  �ل����ت����ع����اون 
�أن  و�أ���ش��ارت �ىل  �ل��ع��ايل.  �لتعليم 
�أكر من  60 �شركة متخ�ش�شة 
و�مل�شروبات  �مل���اأك���ولت  جم��ال  يف 
فعاليات  يف  ت�شارك  �لوفد  �شمن 
م��ع��ر���س �أط��ع��م��ة �خل��ل��ي��ج جلف 
ب������د�أت يف دب����ي يوم  �ل���ت���ي  ف�����ودز 
23 م���ن ���ش��ه��ر ف���رب�ي���ر �جل���اري 
لالأمن  �لأوىل  �ل��ق��م��ة  فيها  مب��ا 
�ملر�فق  �ل��وف��د  و���ش��م  �ل��غ��ذ�ئ��ي. 

�لتجاري  و�ل���وف���د  �ل���وزي���رة  م���ع 
و�لأكادميي رفيع �مل�شتوى �ملر�فق 
�أهمية  ح����ول  �حل���دي���ث  مل��ع��ال��ي��ه��ا 
�ملجالت  �شتى  يف  تطوير�لتعاون 
وخا�شة  �ل���ب���ل���دي���ن  ت���ه���م  �ل����ت����ي 
و�ل�شياحة.  �ل��ث��ق��اف��ة  ح��ق��ل��ي  يف 
�ل�شرت�لية  �ل����وزي����رة  وق���دم���ت 
مل��ع��ال��ي��ه ف��ك��رة ع��ن �أع���م���ال زي���ارة 
�ل���ذي ترت�أ�شه  �ل��ت��ج��اري  �ل��وف��د 
من  �أك���ر  ميثل  �أن���ه  �ىل  م�شرية 
مبا  م��وؤ���ش�����ش��ة  و  ����ش���رك���ة   100
�لعليا.  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  فيها 

مل���ع���ايل �ل����وزي����رة �ل���دك���ت���ور بيرت 
معاليها  مكتب  مدير  بوجيويل 
و�مل�����ش��ت�����ش��ار ب���رت ه��وج��ان وجون 
حلكومة  �لتجاري  �ملفو�س  بتلر 
ولية فيكتوريا للمنطقة �لعربية 
كيم  و�ل�شيدة  و�أف��ري��ق��ي��ا  وتركيا 
�ل�شفارة  باأعمال  �لقائم  ديبنهام 
معايل  ��شتقبل  كما  �لأ�شرت�لية. 
�ل�����ش��ي��خ ن���ه���ي���ان ب����ن م����ب����ارك �آل 
نهيان..معايل �يفاري�شت بارتولو 
و�لوفد  �مل��ال��ط��ي  �ل��رتب��ي��ة  وزي����ر 
له.  �مل��ر�ف��ق  و�ل��ت��ج��اري  �لر�شمي 

ومت خالل �ملقابلة تبادل �حلديث 
و�لتعاون  �ل�شر�كة  ف��ر���س  ح��ول 
ب�شوؤون  يتعلق  �لبلدين فيما  بن 
�لثقافة و�ل�شباب و�لتعليم �لعايل 
للتبادل  ���ش��ب��ل  �إي���ج���اد  و�م��ك��ان��ي��ة 
�لوفد  و�شم  و�ل�شبابي.  �لثقايف 
�لربوف�شورخو�نيتو  �مل���ال���ط���ي 
مالطا  جامعة  رئي�س  كاميلريي 
رئي�س  دوبونو  �شيلفيو  و�لدكتور 
كلية مالطا للعلوم و�لتكنولوجيا 
و�ن����ت����وين ت����اب����وين ق��ن�����ش��ل عام 

مالطا يف دبي.

•• اأبوظبي-وام: 

�ل�شيخ ه��ز�ع بن  حت��ت رع��اي��ة �شمو 
�آل ن��ه��ي��ان م�����ش��ت�����ش��ار �لأم����ن  ز�ي����د 
�ملجل�س  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب  �ل���وط���ن���ي 
رئي�س  �ب��وظ��ب��ي  لم���ارة  �لتنفيذي 
جمل�س �إد�رة �لهيئة �لوطنية لإد�رة 
�ل���ط���و�رئ و�لأزم������ات و�ل���ك���و�رث.. 
�أعمال  �أب���وظ���ب���ي  يف  �م�������س  ب������د�أت 
�إد�رة  ل���� م���وؤمت���ر  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل������دورة 
2014 حتت  �ل��ط��و�رئ و�لأزم����ات 
و�ل�شتجابة  �ل����ش���ت���ع���د�د  ع���ن���و�ن 
م�شوؤولية �جلميع..جمتمع جاهز . 
ح�شر �جلل�شة �لفتتاحية للموؤمتر 
فندق  يف  ي���وم���ن  ي�����ش��ت��م��ر  �ل������ذي 
�ل�شعديات  ج��زي��رة  ري��ج�����س  ���ش��ان��ت 
يف �أب��وظ��ب��ي م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور نبيل 
�ل��ع��رب��ي �أم���ن ع���ام ج��ام��ع��ة �لدول 
���ش��ي��ف عبد�هلل  �ل��ع��رب��ي��ة و�ل��ف��ري��ق 
�لد�خلية  وز�رة  وك��ي��ل  �ل�����ش��ع��ف��ار 
�ملفو�س  �نتونيوغوتريي�س  ومعايل 
ل�شوؤن  �مل���ت���ح���دة  ل����المم  �ل�����ش��ام��ي 
�لالجئن وعدد من كبار �مل�شوؤولن 
من مدنين وع�شكرين ونخبة من 
و�لهيئات  �ملنظمات  من  �ملخت�شن 
و�أل���ق���ى حم��م��د خلفان  �ل���دول���ي���ة. 
�لرميثي مدير عام �لهيئة �لوطنية 
لإد�رة �لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث 
�لفتتاحية  �جل���ل�������ش���ة  يف  ك���ل���م���ة 
�شت  نحو  قبل  فيها  ق��ال  للموؤمتر 

نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
و�أخيه  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئ��ي�����س 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  حاكم  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
رعاه �هلل ومتابعة �لفريق �أول �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
رئي�س  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى 
�أبوظبي  لإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س 
و�ل���دع���م  �ل���ت���وج���ي���ه���ات  �ط������ار  ويف 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  ق��ب��ل  م���ن  و�مل��ت��اب��ع��ة 
م�شت�شار  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ه���ز�ع 
�لأمن �لوطني نائب رئي�س �ملجل�س 

�لتنفيذي لمارة �بوظبي.
�لوطنية  �لهيئة  ع��ام  م��دي��ر  وق���ال 
لإد�رة �لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث 
�لطو�رئ  �إد�رة  موؤمتر  �أولينا  لقد 
ونوعيا  خا�شا  �هتماما  و�لأزم����ات 
و�ملاأمول  �ل��ه��ام  �ل���دور  �إىل  بالنظر 
�لتعاون  ع�����رى  ت���ر����ش���ي���خ  يف  م���ن���ه 
و�لتن�شيق وتبادل �ملعلومات و�لأفكار 
مع خمتلف دول �لعامل ويف �شرورة 
�ل�شتفادة �لق�شوى على �مل�شتوين 
�لتجارب  م��ن  و�لإق��ل��ي��م��ي  �لوطني 
و�لبحث  �ل���ع���امل  ع���رب  و�خل������رب�ت 
و�حللول  �مل��ق��رتح��ات  �أف�����ش��ل  ع���ن 
و�ل��ت��ق��ن��ي��ات و�أك����ره����ا ق�����درة على 
�شمان ��شتجابة مثالية و�شليمة يف 
�لتي  �ملخاطر  �أي نوع من  مو�جهة 

�لهيئة  يف  خ��ط��ون��ا  خ��ل��ت  ����ش���ن���و�ت 
�لوطنية لإد�رة �لطو�رئ و�لأزمات 
�لأوىل يف عقد  و�ل��ك��و�رث �خلطوة 
�لطو�رئ  �إد�رة  م���وؤمت���ر  وت��ن��ظ��ي��م 
�أول  .. و�شكلت يف حينها  و�لأزم���ات 
م���ب���ادرة م��ن ن��وع��ه��ا ع��ل��ى م�شتوى 
�آنذ�ك  �لأو�شط..  و�ل�شرق  �ملنطقة 
كاإطار  �لن�شاأة  حديثة  �لهيئة  كانت 
ت��وج��ي��ه��ي ت��ن�����ش��ي��ق��ي ي��ت��ح��رك وفق 
ر�شم  ما  وفق  موحدة  ��شرت�تيجية 
ل��ه��ا م��ن �ه����د�ف وغ��اي��ات لتحقيق 
�لية  ت�شبو  وم���ا  �ل���دول���ة  ت��ط��ل��ع��ات 
لتحقيق �لرفاهية و�ملكانة �ملرموقه 

بن دول �لعامل .
و�أ�������ش������اف ن���ح���ن ن���ل���ت���ق���ي جم�����دد� 
ملعرفة  ه��ذه  �لر�بعة  دورت���ه  لنعقد 
و�لتجارب  �لأح�����د�ث  و����ش��ت��ع��ر����س 
و�ل�����ش����ت����ف����ادة م����ن �خل��������رب�ت من 
خم��ت��ل��ف �أ����ش���ق���اع �ل���ع���امل وق�����ر�ءة 
�لإرها�شات �جليو�شيا�شية وغريها 
وم���ق���ارب���ة �لأف�����ك�����ار و�ل���ب���ح���وث يف 
�إىل �أجنح �ل�شبل  حماولة للتو�شل 
�أو  ما هو متوقع  ملو�جهة  و�حللول 
�ل�شتعد�د  �أف�شل ظروف  طارئ يف 
�لو�شائل  �أحدث  ووفق  و�ل�شتجابة 
 . �مل��ت��اح��ة  و�لإم��ك��ان��ي��ات  و�لتقنيات 
�ل��ه��ي��ئ��ة حت��ر���س على  �أن  و�أو����ش���ح 
�ملوؤمتر  ه����ذ�  م�����ش��رية  يف  �خل���ط���ى 
ترجمة للتوجيهات �ل�شديدة يف ظل 
�ل�شمو  ل�شاحب  �لر�شيدة  قيادتنا 

قد تهددنا وتكفل بالتايل �حلفاظ 
�أن  و�أك��د   . و�ملكت�شبات  �لأرو�ح  على 
�خلرب�ء  من  �لنخبة  هذه  م�شاركة 
و�لأكادميين و�ملخت�شن هو دليل 
يف  �لتميز  نحو  �شعينا  على  ق��اط��ع 
و�لكو�رث  و�لأزمات  �لطو�رئ  �إد�رة 
عرب ��شتعر��س �لتجارب �لتي مرت 
�لعامل  �أن���ح���اء  يف  بعينها  دول  ب��ه��ا 
و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى ����ش��ت��خ��ال���س �لعرب 
و�ملعلومات  �خل��رب�ت  وت��ب��ادل  منها 
وحماولة ��شتنباط �ل�شرت�تيجيات 
�ل���ت���ي تلبي  و�خل���ط���ط و�ل����رب�م����ج 
م���ت���ط���ل���ب���ات �ل�����ش����ت����ع����د�د �لأم����ث����ل 
�لأ�شرع  �ل�شتجابة  على  و�ل��ق��درة 
و�لأف�شل ملختلف �ملخاطر وحالت 

�لطو�رئ و�لأزمات.
تتهددنا  �لتي  �ملخاطر  �إن  و�أ���ش��اف 
ل��ي�����ش��ت ط��ب��ي��ع��ي��ة ف��ح�����ش��ب ب���ل قد 
�لب�شر  �أي��دي  �أي�شا من �شنع  تكون 
م���ك���ان فوق  �أي  دول�����ة يف  م���ن  وم����ا 
نف�شها  تعترب  �أن  باإمكانها  �لأر����س 
يف مناأى �أو يف ماأمن من �أحد هذه 
�أن  �أو من معظمها.. ومبا  �ملخاطر 
ع��اب��ر حلدود  �مل��خ��اط��ر  م��ن  �لكثري 
ويكاد يف  و�ل��دول  و�ملناطق  �لقار�ت 
مت�شابها  يكون  �أن  منه  كبري  ق�شم 
ف��اإن معظم  من حيث �شكله ونوعه 
موقع  يف  ن��ف�����ش��ه��ا  جت�����د  �ل���������دول 
مع  و�لتن�شيق  �ل��ت��ع��اون  ي�شتدعي 
�لإقليمي  �مل�شتوى  على  �إن  غريها 

�أو على �مل�شتوى �لدويل وبالتكامل 
و�لهيئات  �ملنظمات  به  تقوم  مع ما 
�لدولية �ملخت�شة لتبادل �ملعلومات 
�لتجارب  يف  و�ل��غ��و���س  و�خل�����رب�ت 
ل����ش���ت���خ���ال����س �ل���ن���ت���ائ���ج و�إج�������ر�ء 
لال�شتفادة  و�ل��ب��ح��وث  �ل���در�����ش���ات 
منها عند و�شع �خلطط و�لرب�مج 
و�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات �مل�����ش��رتك��ة �لتي 
جمتمع  �إىل  ل��ل��و���ش��ول  ت�����ش��ت��ه��دف 
�ل�شتجابة  ع���ل���ى  ق��������ادر  ج����اه����ز 
كافة  مو�جهة  ملتطلبات  �ل�شريعة 
و�لأزمات  �ل��ط��و�رئ  ح��الت  �أ�شكال 
و�لكو�رث باأقل حجم من �خل�شائر 
و�ملمتلكات.  �لأرو�ح  م�شتويي  على 
�ل�شتعد�د  �خ��ت��ي��ار  �إن  �إىل  و�أ����ش���ار 
�جلميع:  م�����ش��وؤول��ي��ة  و�ل���ش��ت��ج��اب��ة 
جم��ت��م��ع ج��اه��ز ع��ن��و�ن��ا ل���� موؤمتر 
قر�ءتنا  م���ن  ي��ن��ب��ع   2014 ع����ام 
�ل��ت��ي تعي�س  �ل���ت���ط���ور�ت  مل��ج��ري��ات 
ومن  وقعها  على  و�ل��ع��امل  �ملنطقة 
حر�شنا على �ل�شعي �إىل تد�رك ما 
قد يتولد عنها قبل فو�ت �لأو�ن.. 
�ملوؤمتر  يركز  �شوف  هنا  من  وق��ال 
�لوقائي  �لتنبوؤ  م�شاألة  على  �أول 
�لت�شدي  ع��ن  ك��ب��دي��ل  �ل���ش��ت��ب��اق��ي 
�مل����رجت����ل يف م���و�ج���ه���ة �ل����ط����و�رئ 
بالتالزم  و�ل�����ك�����و�رث  و�لأزم����������ات 
م����ع وج������ود خ���ط���ط دق���ي���ق���ة تكفل 
�ملفا�شل  يف  �لأع���م���ال  ����ش��ت��م��ر�ري��ة 

�حليوية للدولة و�ملجتمع.

•• العني – الفجر:
ت�شوير – حممد معني:

خلدمات  �أب��وظ��ب��ي  �شركة  �أط��ل��ق��ت 
�ل�����������ش�����رف �ل���������ش����ح����ي ح����م����الت 
�لتوعية لطلبة �ملد�ر�س يف مبادرة 
�لوعي  ت���ع���زي���ز  ن���ح���و  جم��ت��م��ع��ي��ة 
�ملجتمعي و�لتو��شل مع �ملوؤ�ش�شات 
�أبوظبي  �إم���������ارة  يف  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ودوره���ا  �ل�شركة  بعمل  للتعريف 
�لبيئي يف حفل ح�شرته عدد من 
يف  و�خل��ا���ش��ة  �حلكومية  �مل��د�ر���س 

مدينة �لعن. 
على  �أقيمت  �لتي  �لفعالية  ح�شر 
�لوطنية  �لإم��ار�ت  م�شرح مد�ر�س 
�لظاهري  عبيد  م��ب��ارك  �ملهند�س 
�أبوظبي  ���ش��رك��ة  ن��ائ��ب م��دي��ر ع���ام 
وعدد  �ل�شحي  �ل�شرف  خل��دم��ات 
م������ن �مل�����������ش�����وؤول�����ن �حل���ك���وم���ي���ن 
للتعليم  �أب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س  م����ن 
�ل�شركاء  من  وع��دد  �لعن  وبلدية 
وو�شائل  لل�شركة  �ل�شرت�تيجين 
�لعالم و�أولياء �أمور �لطلبة وعدد 
غفري من طلبة �ملد�ر�س وموظفي 
مبارك  �ملهند�س  �أو���ش��ح  �ل�شركة. 
�لعام  �ملدير  نائب  �لظاهري  عبيد 

مت ت�شميمها وتطوير فكرتها من 
�لتعليمية  �ل��و���ش��ائ��ل  �إىل  �ل��ر���ش��م 
 100% �إم�����ار�ت�����ي  ع��م��ل  ط���اق���م 
ر��شد،   ( عربية  ب��اأ���ش��م��اء  و�شميت 
ويتمثل   ) وق���ط���رة  خ�����ش��ر�  رمي، 
دورها يف �لتوعية �ملجتمعية و�شط 
�أجو�ء من �ملرح و�لرتفيه ليتنا�شب 
مع خمتلف �ملر�حل �لعمرية، حيث 
مع  بالتو��شل  �ل�شخ�شيات  تقوم 
ب�شكل  �لأف��ك��ار  لإي�شال  �لتالميذ 
م��ف��ه��وم ع���ن ط���ري���ق ظ���ه���وره���ا يف 
و�شائل  م���ن  م��ت��ن��وع��ة  جم��م��وع��ة 
�لدمى  م�����ش��رح��ي��ة  م��ن��ه��ا  �ل��ت��ع��ل��م 

�أبوظبي خلدمات �ل�شرف  ل�شركة 
حمالت  �إط���������الق  �إن  �ل�������ش���ح���ي 
يهدف  �مل���د�ر����س  لطلبة  �ل��ت��وع��ي��ة 
�شريحة  مع  �ت�شال  قناة  خلق  �إىل 
مهمة يف �ملجتمع حيث نعّول على 
ن�شر  يف  �شفر�ء  ليكونو�  �لأط��ف��ال 
باملمار�شات  �ملعرفة  ون�شر  �لتوعية 
وحمايتها  �لبيئة  نحو  �ل�شحيحة 
مبا يف ذلك حماية �شبكة �ل�شرف 
�ل�������ش���ح���ي م����ن �أج�������ل خ���ل���ق جيل 
�إي��ج��اب��ي وو�ع���ي وح��ري�����س ويفهم 

دوره جتاه جمتمعه وبيئته . 
�لكرتونية  �ل�شخ�شيات  �إن  وق���ال 

متحركة،  كبريه  دمى  هيئة  وعلى 
و�لأنا�شيد  �ل��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة  �مل�����ش��اه��د 
�شت�شارك  ك���م���ا  �ل���ت���ع���ل���م،  وور��������س 
�ل�شخ�شيات مع �ملنا�شبات �خلا�شة 
و�ملنا�شبات  �لتعليمية  باملوؤ�ش�شات 
�لتي تقام يف كل من �إمارة �أبوظبي 
�لغربية،  و�ملنطقة  �لعن  ومدينة 
مثل �ملعار�س و�مللتقيات بالتن�شيق 
�حلكومية  �ل���دو�ئ���ر  خم��ت��ل��ف  م���ع 

و�ل�شركاء �ل�شرت�تيجين. 
وع���ل���ى م���ب���د�ً �ل��ت��ع��ل��م ب���امل���رح  قام 
فريق �لتوعية �لذي �شم عدد من 
�ل�شركة  يف  و�ملهند�شات  �ملهند�شن 
�لأن�شطة  على عمل جمموعة من 
تعليمية  لعبة  ��شتمل  �لتعليمية 
لتقريب  �لأن�����اب�����ي�����ب  ل���ت���و����ش���ي���ل 
�ل�شحي  �ل�������ش���رف  ���ش��ب��ك��ة  ف���ك���رة 
�مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي��ه��ا بعدم  و�أه���م���ي���ة 
�لزيتية  �مل���و�د  �أو  �مل��خ��ال��ف��ات  رم��ي 
و�لكيميائية د�خل �شبكات �ل�شرف، 
�ملج�شمات  �����ش���ت���خ���د�م  و�أي���������ش����اً 
�لبتعاد  �أهمية  ل�شرح  �لتعليمية 
�ل�����ش��رف خلطورتها  ف��ت��ح��ات  ع��ن 
لدى  �مل�شوؤولية  �أح�شا�س  وتنمية 
�لط���ف���ال ب��اأه��م��ي��ة �لإب������الغ لدى 
�خل���ط �مل���ج���اين ل��ل�����ش��رك��ة يف حال 

وجود طفح �أو رو�ئح.
لور�س  م��وق��ع  تخ�شي�س  مت  ك��م��ا 
�ل��ي��دوي��ة لإع��ط��اء �لطلبة  �ل��ع��م��ل 
�إع���ادة  كيفية  ل���الإب���د�ع يف  ف��ر���ش��ة 
م��ث��ل ور�شة  �ل��ن��ف��اي��ات  ����ش��ت��خ��د�م 
تلوين وتزين قناين �ملياه وور�شة 
�مل���زروع���ات وتلوين  �أوع��ي��ة  ت��زي��ن 
�ل��ك��رت��ون��ي��ة، بهدف  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ات 
�ل�شليم  و�لتفكري  �لبتكار  تعزيز 
�لعمرية  �ل���ف���ئ���ات  م����ع  وت����ت����الءم 

�ملختلفة. 
ت�شمل  تعليمية  م���و�د  ت�شميم  مت 
ج��م��ي��ع �مل���ع���ل���وم���ات �مل���ف���ي���دة حول 
كتيب  �شمنها  من  �ل�شركة  ن�شاط 
�ل��ت��ع��ل��ي��م لأ���ش��دق��ائ��ن��ا �ل�����ش��غ��ار ، 
يحتوي هذ� �لكتيب على نبذة عن 
�ل�شخ�شيات،  تعريف عن  �ل�شركة، 
�ل�شرف  م���ي���اه  م��ع��اجل��ة  ط��ري��ق��ة 
�ل�������ش���ح���ي، ط������رق �مل�������ش���اه���م���ة يف 
�ل�شحي،  �ل�شرف  �شبكات  حماية 
معلومات مفيدة  لالأطفال،  �ألعاب 
�لكتيب  ه������ذ�  ي���ت���ن���اول  وق�������ش���ة. 
وقريب  مب�شط  باأ�شلوب  مو��شيع 
مت  كما  �مل�شتهدف،  �جل��م��ه��ور  �إىل 
ت�شميم كتيب �آخر بطريقة �لر�شم 

ي�شرح كيفية عمل �ملعاجلة.

الداخلية توؤكد ا�ستعدادها النطالق اأ�سبوع املرور اخلليجي 9 مار�ض املقبل  
•• اأبوظبي-وام:

��شتعد�دها  �لد�خلية  وز�رة  �أك��دت 
�مل���رور  �أ���ش��ب��وع  ف��ع��ال��ي��ات  لتنظيم 
 2014 �خل��ل��ي��ج��ي �مل���وح���د ل��ع��ام 
على م�شتوى �لدولة �لذي ينطلق 
�ملقبل  م����ار�����س  م����ن  �ل���ت���ا����ش���ع  يف 
على  �شالمتك  غايتنا  �شعار  حتت 
جمل�س  ودول  �ل���دول���ة  م�����ش��ت��وى 

�لتعاون لدول �خلليج �لعربية.
ف����ري����ق عمل  �ل�����������وز�رة  و����ش���ك���ل���ت 
لفعاليات  و�ل��ت��ح�����ش��ري  ل���الإع���د�د 
�لإ�����ش����ب����وع ي���ق���وم ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
بال�شالمة  �مل����ع����ن����ي����ة  �جل������ه������ات 
باأ�شبوع  ل���الح���ت���ف���ال  �مل������روري������ة 
�ملوؤ�ش�شات  م��ع  و�ل��ت��و����ش��ل  �مل����رور 
�لإعالمية لتوعية �شر�ئح �ملجتمع 
للهدف  حت��ق��ي��ق��ا  و�ل���ع���م���ل  ك���اف���ة 
�لد�خلية  ل����وز�رة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي 

�خلا�س بال�شالمة �ملرورية.
�لزعابي  �لعميد غيث ح�شن  ودعا 
مدير عام �لإد�رة �لعامة للتن�شيق 
�ملروري بوز�رة �لد�خلية يف ت�شريح 
مبنا�شبة �حتفالت �لدولة باأ�شبوع 
�ملرور �خلليجي �إىل �شرورة تعزيز 
للحد  �ملجتمع  �أف��ر�د  بن  �لتعاون 
من �حلو�دث �ملرورية و�لتي يجب 
لي�شت  م�����ش��وؤول��ي��ت��ه��ا  ي��ت��ح��م��ل  �أن 
و�لأمنية  �ل�شرطية  �جلهات  فقط 

تقع على عاتق �ملوؤ�ش�شات وخمتلف 
و�أولياء  �مل��در���ش��ة  مثل  �لقطاعات 
�لأم������������ور و�أ������ش�����ح�����اب �لأع�����م�����ال 
و�ل�شائقن  و�ل��ع��م��ال  و�ل�����ش��رك��ات 
ولي�س  �جل�����ه�����ات  م�����ن  وغ�����ريه�����ا 
ف��ق��ط �أج��ه��زة �مل����رور .. لف��ت��ا �إىل 
�لعديد  يت�شمن  �مل��رور  �أ�شبوع  �أن 
تخدم  �ل����ت����ي  �ل����ف����ع����ال����ي����ات  م�����ن 
�مل���رور منها  �أ���ش��ب��وع  �أه���د�ف �شعار 
و�مل�شابقات  و�ل��ن��دو�ت  �ملحا�شر�ت 
�إ�شافة  �مل��ج��ت��م��ع  ���ش��ر�ئ��ح  ملختلف 
�إىل حمالت �لتوعية �لتي تنفذها 
بالدولة  و�ل��دوري��ات  �مل��رور  �إد�ر�ت 
و�ملن�شور�ت  �ل��ب��و���ش��رت�ت  وت��وزي��ع 

�لتي تدعم هذ� �ل�شعار.
�لعامة  �لإد�رة  ع���ام  م��دي��ر  ون����وه 
للتن�شيق �ملروري بوز�رة �لد�خلية 
�إىل �أن فعاليات �أ�شبوع �ملرور تتميز 
لال�شتفادة  وجت���دده���ا  ب��ت��ن��وع��ه��ا 
بهدف  �مل����ق����دم����ة  �ل�����رب�م�����ج  م����ن 
رف��ع م�شتوى �ل��وع��ي �مل���روري من 
حيث  �لتوعوية  �ملطبوعات  خالل 
�مل����رور  �إد�ر�ت  م���ع  �ل��ت��ن�����ش��ي��ق  مت 
لتكثيف  ب���ال���دول���ة  و�ل������دوري������ات 
�لأن�شطة  ع��رب  �مل��روري��ة  �لتوعية 
برناجما  تت�شمن  و�لتي  �ملختلفة 
بدول  �مل��رور  �إد�ر�ت  لزيار�ت وفود 
�مل���رور  لإد�ر�ت  �ل��ت��ع��اون  جم��ل�����س 

و�لدوريات بالدولة. 

�أو �إد�ر�ت �ملرور و�لدوريات فح�شب 
�لقطاع  وموؤ�ش�شات  �لأف��ر�د  و�إمن��ا 

�خلا�س و�جلهات �ملعنية بالنقل.
�لحتفال  من  �لهدف  �أن  و�أو���ش��ح 
تو�شيل  ���ش��ن��وي��ا  �مل�����رور  ب��اأ���ش��ب��وع 
�ملجتمع  لأف�������ر�د  ت��وع��ي��ة  ر����ش���ال���ة 
مب���خ���اط���ر �حل�����������و�دث �مل�����روري�����ة 
و�ملوؤ�ش�شات  �جلمهور  �أف��ر�د  وح��ث 
�ملختلفة للتعاون مع �إد�ر�ت �ملرور 
و�ل����دوري����ات ل��ل��ح��د م��ن �حل����و�دث 
هاج�شا  ت�����ش��ك��ل  �أ����ش���ب���ح���ت  �ل���ت���ي 
�أنها  ب���اع���ت���ب���ار  مل��ج��ت��م��ع��ن��ا  ك���ب���ري� 
يف  �لوفاة  �أ�شباب  مقدمة  يف  تاأتي 

�لإمار�ت.
�أن  �إىل  �ل��زع��اب��ي  �ل��ع��م��ي��د  و�أ����ش���ار 
حتقيق �لتوعية �ملرورية م�شوؤولية 

بعد اأن القت اإعجابًا وا�سعًا من �سكان املدينة

بلدية مدينة العني تبقي على زينة اليوم الوطني يف عدد من الطرق والدوارات
•• العني – الفجر:

و�لتي  �ملدينة  �شو�رع  زينة  �لعن على  بلدية مدينة  �أبقت 
�لوطني  باليوم  �لحتفالية  �مل�شاريع  جملة  �شمن  ج��اءت 
�مل��دي��ن��ة ل�شتمر�ر  �شكان  رغ��ب��ة  ب��ن��اء على  وذل���ك  ل��ل��دول��ة 
ت�شغيل م�شاحات �لأ�شو�ء و�لأنو�ر �مللونة يف بع�س �ل�شو�رع 
�لرئي�شية و�لدو�ر�ت ملا تعك�شه من مظهر ح�شاري وجمايل 
�إد�رة �لعالقات  ملدينة �لعن. وقالت مهرة �ملهريي مدير 
هذه  ج���اءت   ، �ل��ع��ن  مدينة  ببلدية  و�لت�����ش��الت  �لعامة 
زينة مدينة  على مظاهر  �حل��ف��اظ  م��ن منطلق  �خل��ط��وة 
مدينة  �شكان  قبل  من  و��شعاً  �إعجاباً  لق��ت  و�لتي  �لعن 
�لعن وم�شتخدمي طرق �ملدينة ، حيث ��شتملت �ل�شو�رع 
و �لدو�ر�ت بكرة �لتفا�شيل �مل�شيئة و�لدقة يف �لت�شاميم 
وبالت�شكيالت  �ل��ل��وح��ات  �أج���م���ل  �ل��ع��ن  م��دي��ن��ة  لتعك�س 
�لعريق  �لإ�شالمي  �لفن  حتاكي  �لتي  �لر�قية  �ل�شوئية 
ببلدية  �مل�شروع  مدير  �لظاهري  ناهد  �ملهند�شة  وقالت   .
�ملناطق  م�شح  �ل��ع��ن  مدينة  بلدية  ب���د�أت  �ل��ع��ن  مدينة 
�مل�شيئة  �لأقو��س  �شت�شمل  و�لتي  �لزينة  بها  �شتبقى  �لتي 
منطقة  يف  �لعن  مدينة  ومدخل  خليفة  �ل�شيخ  �شارع  يف 
�لفوعة ودو�ر م�شت�شفى تو�م ، فيما قمنا باإز�لتها من كافة 

مدينة  و�شو�حي  و�جل�شور  و�ل��دو�ر�ت  �لرئي�شة  �ل�شو�رع 
�لعن، كما يتم �لعمل على �إز�لة �ل�شعار�ت �خلا�شة باليوم 
تتنا�شب مع  �أخ��رى  ورم��وز  ب�شعار�ت  و��شتبد�لها  �لوطني 

�لو�جهة �حل�شارية ملدينة �لعن. 
وق���د مت �لإب���ق���اء ع��ل��ى ه���ذه �ل��زي��ن��ة مل��ا حتمله م��ن طابع 
�رتفاعها  يزيد  �لعن، حيث  ملدينة  ت�شيف جمالية  مميز 
لت�شكل  فيها  �مل�شيئة  �لأل��و�ن  وتتنوع  �أمتار  �خلم�شة  عن 
و��شتخد�م  �خل�����ش��ر�ء،  �ملدينة  م��ع  تن�شجم  فنية  ل��وح��ات 
نوعية �لإ�شاءة )LED( �ملتعارف عليها عامليا يف تر�شيد 
�لطاقة �لكهربائية ب�شكل كبري . وقد �أبدت �ل�شركة �ملنفذة 
و�لتعاون  �ملج�شمات  هذه  ب�شيانة  كبري�  تعاونا  للم�شروع 
م��ع �جل��ه��ات �مل��ع��ي��ن��ة لأخ����ذ �ل��ت�����ش��اري��ح �ل���الزم���ة للقيام 
بالأعمال �ملطلوبة وفق �أعلى �مل�شتويات.و �أ�شارت �لظاهري 
لقد حر�شنا على �لتعامل مع �أف�شل �ل�شركات ذ�ت �خلربة 
يف هذ� �ملجال وفق �أف�شل �ملعايري �لفنية و�جلدير بالذكر 
�ملنفذة للم�شروع قد قامت مب�شاريع م�شابهة  �ل�شركة  �أن 
�إىل  بالإ�شافة   ، �لأوروب��ي��ة و�لآ�شيوية  �ل��دول  يف عدد من 
�أنه قد مت �لتن�شيق مع �جلهات ذ�ت �لعالقة ك�شركة �لعن 
بابهى  �مل��دي��ن��ة  لتظهر  �ل��ع��ن  �شرطة  وم��دي��ري��ة  للتوزيع 

و�أجمل حلة .
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•• دبي –الفجر:

مو�رد  ���ش��رك��ات  جمموعة  ت�شتعد 
ل��ل��ت��م��وي��ل  ب��ك��اف��ة �ل��ع��ام��ل��ن ب��ه��ا ، 
�ل��ث��ال��ث��ة و�ل��ن�����ش��ف م��ن ظ��ه��ر يوم 
غ���د �خل��م��ي�����س ، ل��ع��م��ل م���ار�ث���ون 
رك�س ريا�شي ، حتت �شعار �شحة 
قلبك و�ل��ذي يتو�فق مع فعاليات 
يوم منط �حلياة �لعاملي ، وي�شارك 
�شركات  م����ن  ع�������دد�  ب�����امل�����ار�ث�����ون 
�ملجموعة منها د�ر �لتكافل للتاأمن 
�لتكافلي ود�ر �لتكافل لل�شر�فة  ، 
�لنعيمي  م�شبح  حممد  يتقدمهم 
�ل���رئ���ي�������س �ل���ت���ن���ف���ي���ذي ل����� م�����و�رد 
�لها�شمي  و����ش���ال���ح   ، ل��ل��ت��م��وي��ل 
�لتكافل  د�ر  ل�  �لتنفيذي  �لرئي�س 
وكافة قيادي وم�شئويل وموظفي 
�ملجموعة .  ودعت فاطمة بن فهد 

�لتنفيذي ملجموعة  �لرئي�س  نائب 
للمو�رد  للتمويل  م���و�رد  ���ش��رك��ات 
للم�شاركة  ي��رغ��ب  م��ن   ، �لب�شرية 
ي�شارك  �أن  وي��ت��وق��ع   ، ب���امل���ار�ث���ون 
�ملجاورة  �ل�شركات  كبري� من  عدد� 
و�لتي   ، للتمويل  م���و�رد  ملجموعة 
باملار�ثون  للم�شاركة  دع��وت��ه��ا  مت 

مقر  �أم����ام  م��ن  �شينطلق  �ل����ذي    ،
�جلمريه  بحري�ت  ب��اأب��ر�ج  �ل�شركة 
حول  – لينطلق  ب���الدي���وم  ب���رج   -
تقدر  م�����ش��اف��ة  يف  �لب�����ر�ج  منطقة 
عند  لتنتهي  كيلومرت�ت   4 بنحو 
، م�شرية  �أخ��رى  �ل�شركة مرة  مقر 
وه����د�ي����ا  ج����و�ئ����ز  ه����ن����اك  �أن  �ىل 
�مل�����ش��ارك��ن. ووجهت  ���ش��ت��وزع ع��ل��ى 
م�شت�شفى  ل�����  �ل�������ش���ك���ر  ف���ه���د   ب����ن 
DOCTOR 800بجبل علي 
و�لتي حر�شت على �مل�شاركة بفريق 
نقطة  عند  �شينتظر  جمهز  طبي 
من  لإخ�شاع   ، للمار�ثون  �لنهاية 
، لفح�س  �مل�����ش��ارك��ن  م���ن  ي��رغ��ب 
�لدم  و�شغط  للقلب  �شامل  طبي 
و�ل�شكري ، ويذكر �أن هذ� �ملار�ثون 
يعترب �أول  حدث من نوعه تنظمه 
جمموعة �شركات مو�رد للتمويل .

جائزة حمدان الطبية ترعى فعاليات اليوم العاملي لالأمرا�ض النادرة 
•• دبي-وام: 

ترعى جائزة �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم للعلوم �لطبية فعاليات �ليوم 
على هذه  �ل�شوء  ت�شليط  �لإمار�ت..بهدف  دولة  �لنادرة يف  لالأمر��س  �لعاملي 

�لأمر��س وما تلقي به من �أعباء على حياة �لفرد و�لأ�شرة و�ملجتمع.
ر��شد  بن  �ل�شيخ حمد�ن  �لتنفيذي جلائزة  �ملدير  �شوقات  بن  و�أو�شح عبد�هلل 
�آل مكتوم للعلوم �لطبية �ن �لإحتفالت �شتقام يوم �جلمعة �ملقبل �ملو�فق 28 
من �شهر فرب�ير و�لذي ي�شادف �ليوم �لعاملي لالأمر��س �لنادرة وذلك مبلتقى 
ز�يد بن حممد �لعائلي باخلو�نيج ومب�شاركة نخبة من �لأطباء و�ملتخ�ش�شن 
يف قطاع �لرعاية �ل�شحية بالدولة �إىل جانب �لأطفال �مل�شابن باأمر��س نادرة 
وذوي��ه��م . وق��ال �إن �جل��ائ��زة ترعى �لإح��ت��ف��الت بيوم �لأم��ر����س �ل��ن��ادرة للعام 
�لعام �حل��ايل هو  �أه��م ما مييز فعاليات  �أن  �إىل  .. م�شري�  �لر�بع على �لتو�يل 

�شبكة  على  �لنادرة  لالأمر��س  �لإمار�تي  �لإلكرتوين  للموقع  �جلائزة  تد�شن 
�لإنرتنت وربطه باملوقع �لإلكرتوين �لعاملي لالأمر��س �لنادرة . و�أكد �أن هذ� 
دولة  جهود  �شيربز  �لدولة  م�شتوى  على  نوعه  من  �لأول  �لإل��ك��رتوين  �ملوقع 
�ملر�جع  �أح��د  و�شيكون  �ملجال  ه��ذ�  يف  �ملنطقة  دول  بن  ما  وريادتها  �لإم���ار�ت 
�أفر�د�  �شو�ء كانو�  �لأم��ر  �لإم��ار�ت ملن يهمهم  �لنادرة يف  �لأ�شا�شية لالأمر��س 
�ملتطوعن من  �أو موؤ�ش�شات حيث يعترب ثمرة لتعاون �جلائزة مع كوكبة من 
خالل  �لنادرة  �لأمر��س  بيوم  �لإحتفال  لفعاليات  �لتنظيمية  �للجان  �أع�شاء 
و�أ�شار  �لدولة.  �لطبية يف  �ملوؤ�ش�شات  بالعديد من  و�لعاملن  �ملا�شية  �ل�شنو�ت 
من  يعترب   - �جلائزة  مر�كز  �أح��د   - �جلينية  للدر��شات  �لعربي  �ملركز  �أن  �إىل 
بهذ�  �إهتماما  �ملوؤ�ش�شات  �أك��ر  �أح��د  و�أن��ه  خا�شة  �ملوقع  تاأ�شي�س  يف  �مل�شاركن 
�ملو�شوع على م�شتوى �لدولة وهو من �ملوؤ�ش�شات �لقليلة �لتي �إهتمت باإ�شد�ر 
�لعربي ب�شفة  �لعامل  �لنادرة يف  �لأمر��س  �لتقارير و�لدر��شات حول مو�شوع 

بيانات  �إ�شتقاوؤها من قاعدة  �لإم��ار�ت ب�شفة خا�شة و�لتي مت  عامة ويف دولة 
فهر�س �لأمر��س �لور�ثية لدى �لعرب �ل�شادرة عن �ملركز . و�أ�شاف �بن �شوقات 
�نه على �لرغم من ندرة هذه �لأمر��س فاإن من حق �مل�شابن بها �حل�شول على 
�لت�شخي�س �ل�شليم و�لتمتع ببيئة منا�شبة ي�شتطيعون من خاللها �لتعاي�س مع 
�أ�شارت  �ل�شائعة . من جانبها  �ملر�س �شاأنهم يف ذلك �شاأن �مل�شابن بالأمر��س 
�إ�شت�شارية طب �لأطفال و�لور�ثة �لإكلينيكية رئي�شة  �لدكتورة فاطمة ب�شتكي 
على  ت�شتمل  �ل��ن��ادرة  �لأم��ر����س  �أن  �إىل  �لإح��ت��ف��ال  لفعاليات  �ملنظمة  �للجنة 
حيث  من  بع�شها  عن  تختلف  �لتي  �لأم��ر����س  من  ومتنوعة  كبرية  جمموعة 
�أ�شباب �لإ�شابة و�لأعر��س و�لتطور �ل�شريري ون�شبة �نت�شار �ملر�س . و�أو�شحت 
�نه فيما يتعلق بتعريف �ملر�س �لنادر يقول �لر�أي �ل�شائد يف �لأو�شاط �لعلمية 
�أن �ملر�س �لنادر هو ذ�ك �لذي ي�شيب حو�يل 50 فرد� من بن كل 100 �ألف 
فاإنه  لذلك  طبقا  باأنه  لآخر..منوهة  بلد  من  �لن�شب  ه��ذه  تفاوت  مع  ن�شمة 

يوجد حتى وقتنا �حلايل من �شبعة �آلف �إىل ثمانية �آلف مر�س نادر معروف 
يعاين منها مئات �ملالين من �لأ�شخا�س حول �لعامل . وذكرت �أن ن�شبة �إنت�شار 
�لعو�مل �جلينية تلعب  �ملر�س �لنادر ذ�ت��ه تختلف من دول��ة لأخ��رى حيث �ن 
كانت  �شو�ء  �لنادرة  �لأمر��س  �لعظمى من  بالغالبية  �لإ�شابة  �لأهم يف  �لدور 
تنتج  �أن  ميكن  �أنها  كما  متنحي  �أو  قاهر  ب�شكل  ت��ورث  �جلينية  �لعو�مل  تلك 
 . �لتعر�س للعدوى  �أو من جر�ء  �ملناعة يف �جل�شم  من ردود فعل �شاذة جلهاز 
و�أ�شادت ب�شتكي برعاية جائزة حمد�ن �لطبية لليوم �لعاملي لالأمر��س �لنادرة 
يف �لإمار�ت .. معربة عن �أملها يف �أن تكلل هذه �جلهود �ملبذولة ل�شنو�ت عديدة 
ب�شن �لت�شريعات وو�شع �ل�شيا�شات �لكفيلة مب�شاو�ة حقوق �مل�شابن بالأمر��س 
�لنادرة مع حقوق غريهم من �ملر�شى .. م�شرية �إىل �أنه ل يز�ل هناك �لعديد 
من �لأمر��س �لنادرة �لتي حتتاج �إىل �ملزيد من �لبحث و�لدر�س من �أجل تعزيز 

قدرة �ملخت�شن على تو�شيفها بدقة �شريريا وجزيئيا . 

•• دبي-وام: 

�ل�شيخ حمد�ن بن حممد  �شمو  �أطلق 
ع��ه��د دبي  م��ك��ت��وم ويل  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
دبي  لإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 
�لرئي�س �لأعلى للجامعة �إ�شم جامعة 
حمد�ن بن حممد �لذكية على جامعة 
ح��م��د�ن ب��ن حم��م��د �لإل��ك��رتون��ي��ة يف 
خ��ط��وة ن��وع��ي��ة ت��ت��م��ا���ش��ى م��ع م�شرية 
�لتحول �لذكي �لتي تنتهجها �لإمار�ت 
�أف�شل  �إىل م�شاف  �لو�شول  يف �شبيل 
�لعام  بحلول  عامليا  ح��ك��وم��ات  خم�س 
2021. ياأتي �لقر�ر �جلديد متا�شيا 
م��ع م���ب���ادرة دب���ي م��دي��ن��ة ذك��ي��ة �لذي 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أطلقه 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة 
�مل�شتقبل  م�شت�شرفا  �هلل  رع����اه  دب���ي 

�لذي ي�شعب �حلفاظ على مكت�شباته 
على  ق���ادرة  ذك��ي��ة  ب��وج��ود حكومة  �إل 
�لتطور�ت  �ملعوقات ومو�كبة  مو�جهة 

�ملتالحقة.
�مل�����ش��م��ى �جلديد  ج����اء �لإع������الن ع���ن 
�أقامته  خ���الل ح��ف��ل �ل��ت��خ��ري��ج �ل���ذي 
�جل��ام��ع��ة �م�����س ب��ح�����ش��ور ���ش��م��و ويل 
كوكبة من  بتخريج  �إحتفاء  دبي  عهد 
يف  و�لبكالوريو�س  �ملاج�شتري  د�ر���ش��ي 
�لكلية  �مل��ت��م��ث��ل��ة يف  �ل��ث��الث  �ل��ك��ل��ي��ات 
و�جلودة  �لأعمال  لإد�رة  �لإلكرتونية 
�لكلية  و  �لإل��ك��رتوين  �لتعليم  كلية  و 
�ل�شحية  ل���ل���در�����ش���ات  �لإل���ك���رتون���ي���ة 

و�لبيئية .
و�أ�شاد معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
و�ل�شباب  �ل��ث��ق��اف��ة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل 
وتنمية �ملجتمع يف كلمته �لتي �ألقاها 
ب��ال��دور �ل��ك��ب��ري �ل���ذي ي��ق��وم ب��ه �شمو 

ر��شد  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ 
و�لتنمية  �لتعليم  دع��م  يف  مكتوم  �ل 
�لقوي  ولدعمه  �ل��دول��ة  يف  �لب�شرية 
ل��ه��ذه �جل��ام��ع��ة �ل���ر�ئ���دة �ل��ت��ي ت�شق 
د�ئما  لتكون  وجن��اح  بكفاءة  طريقها 
حقيقية  �إ�شافة  متثل  فريدة  جامعة 
موؤكد�  ب��ال��دول��ة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي  ل��ل��ن��ظ��ام 
للتعليم يف  �ل��ه��ام��ة  ب��امل��ك��ان��ة  �ع���ت���ز�زه 
�ل���دول���ة و�ل���ت���ي مت��ت��د ل��ت�����ش��م��ل رب���وع 
�حلكيمة  �ل���ق���ي���ادة  ظ����ل  يف  �ل����وط����ن 
�ل�شيخ خليفة  �لو�لد  �ل�شمو  ل�شاحب 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  و�أخ���ي���ه  �هلل  ح��ف��ظ��ه 
�آل مكتوم  ر�����ش���د  ب���ن  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
دب�����ي. وق�����دم رئي�س  �ل��������وزر�ء ح���اك���م 
�ل��ع��ور يف  �ل��دك��ت��ور من�شور  �جل��ام��ع��ة 
�إىل  �لتهنئة  �حل��ف��ل  يف  �أل��ق��اه��ا  كلمة 

�خلريجن و�خلريجات على جناحهم 
�أمامهم  ي���ر����ش���م  �ل������ذي  �لأك�����ادمي�����ي 
�لطريق للو�شول �إىل م�شتوى جديد 
�ل�شخ�شي  �مل�شتوين  �لتميز على  من 
و�ملهني متمنن لهم �لتوفيق و�ل�شد�د 
ت�شب  �لتي  �مل�شتقبلية  م�شاعيهم  يف 
�لتنموية  �مل�شرية  خدمة  يف  �شك  بال 
�ل�����ش��ام��ل��ة �ل���ت���ي ت���ق���وده���ا �لإم�������ار�ت. 
و�شع  يف  �لقيمة  باإ�شهاماته  وعرفانا 
�أ�شا�س متن لإطالق �أول نو�ة للتعليم 
ت�شلم  �لعربي  �ل��ع��امل  �لإل��ك��رتوين يف 
�آل  م��ب��ارك  ب��ن  ن��ه��ي��ان  �ل�شيخ  م��ع��ايل 
وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة  وزير  نهيان 
�مل��ج��ت��م��ع ق����الدة ج��ام��ع��ة ح���م���د�ن بن 
�لفاعل  ل��دوره  �لذكية تقدير�  حممد 
يف تطوير قطاع �لتعليم ب�شفة عامة 
و�ل��ت��ع��ل��ي��م �لإل�����ك�����رتوين ع���ل���ى وجه 
�لوطنية  وتثمينا جلهوده  �خل�شو�س 

و�ملعرفة  �ل��ع��ل��م  ن�����ش��ر  يف  �مل��خ��ل�����ش��ة 
لإعالء �شاأن �لإم��ار�ت على �مل�شتوين 
�لإق��ل��ي��م��ي و�ل�������دويل. ث���م ق����ام �شمو 
ر��شد  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ 
�لتخرج  ���ش��ه��اد�ت  ب��ت��وزي��ع  م��ك��ت��وم  �آل 
على 270 د�ر�شا ود�ر�شة و�إىل جانبه 
كل من معايل وزير �لثقافة و�ل�شباب 
رئ��ي�����س �جلامعة  و  �مل��ج��ت��م��ع  وت��ن��م��ي��ة 
و�أع�شاء جمل�س �أمناء �جلامعة د�عيا 
�لتميز  م��و����ش��ل��ة  �إىل  �لطلبة  ���ش��م��وه 
م�شتقبل  وب��ن��اء  و�لأك���ادمي���ي  �لعلمي 
مهني ناجح للم�شاهمة يف دفع عجلة 
تقودها  �ل���ت���ي  �حل�����ش��اري��ة  �ل��ن��ه�����ش��ة 
�لإمار�ت. ح�شر حفل �لتخريج معايل 
ب��ن��ت حم��م��د خ��ل��ف��ان �لرومي  م���رمي 
ومعايل  �لجتماعية  �ل�����ش��وؤون  وزي���رة 
حممد �إبر�هيم �ل�شيباين مدير ديو�ن 
و�مل�شت�شار  دب��ي  حاكم  �ل�شمو  �شاحب 

�لعام  �لنائب  ع�شام عي�شى �حلميد�ن 
لإم�������ارة دب����ي و����ش���ع���ادة م��ط��ر حممد 
و�ملدير  �لإد�رة  رئي�س جمل�س  �لطاير 

و�ملو��شالت  �لطرق  لهيئة  �لتنفيذي 
�ملزينة  م��ط��ر  خمي�س  و�ل���ل���و�ء  ب��دب��ي 
و���ش��ع��ادة هالل  دب��ي  ع��ام �شرطة  قائد 

�شعيد �ملري مدير عام د�ئرة �ل�شياحة 
من  وع��دد  بدبي  �لتجاري  و�لت�شويق 

�مل�شوؤولن و�أولياء �أمور �خلريجن. 

•• دبي-الفجر: 

للمعرفة،  دب�����ي  ق���ري���ة  ����ش��ت��ق��ب��ل��ت 
لال�شتثمار�ت،  ت��ي��ك��وم  يف  �ل��ع�����ش��و 
جمهورية  من  �مل�شتوى  رفيع  وف��د�ً 
�إيفاري�شت  م��ع��ايل  ي��رت�أ���ش��ه  مالطا 
و�لتوظيف  �لتعليم  وزي��ر  ب��ارت��ول��و، 
�لوفد  ��شتقبال  يف  وك��ان  مالطا.  يف 
�ل��دك��ت��ور �أي�����وب ك���اظ���م، م��دي��ر عام 
تيكوم  يف  �لع�شو  �لتعليمي  �ملجمع 

لال�شتثمار�ت. 
وركز �لوفد خالل زيارته على تبادل 
�ملمار�شات  �أف�شل  وتقا�شم  �خل��رب�ت 
مر�كز  و�إط��الق  باإن�شاء  �ل�شلة  ذ�ت 
�لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة  يف  �ملعرفة 
�لوفد  �ط��ل��ع  كما  وم��ال��ط��ا.  �ملتحدة 
�لتي  و�لت�شهيالت  �خل��دم��ات  ع��ل��ى 
�لأكادميية  دب����ي  م��دي��ن��ة  ت��ق��دم��ه��ا 
�لعاملية وقريبة دبي للمعرفة لأكر 
من 600 من �شركاء �أعمالها و�لتي 
�لتدريب  ب���ر�م���ج  ت��وف��ري  ت��ت�����ش��م��ن 
قطاعات  وكذلك  �لب�شرية  و�مل���و�رد 

�لتعليم �لعايل. 
و���ش��م �ل��وف��د ك��ب��ار �مل�����ش��وؤول��ن من 
�لتعليمية  �مل���وؤ����ش�������ش���ات  م����ن  ع�����دد 
مبا  مالطا،  يف  �ل��ر�ئ��دة  و�لتدريبية 
يف ذلك جامعة مالطا، وجلنة رقابة 
مالطا  وجامعة  �لإجنليزية،  �للغة 
و�لتكنولوجيا.  و�ل���ع���ل���وم  ل������الآد�ب 
�لتعاون  جم�����الت  �ل���وف���د  ون��اق�����س 
�لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  م��ع  �ملحتملة 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف 
و�ط���ل���ع���و� ع���ل���ى رح���ل���ة ق���ري���ة دبي 
�لأكادميية  دب��ي  ومدينة  للمعرفة 
يف  �إن�شائهما  م��ن��ذ  �مل��م��ت��دة  �ل��ع��امل��ي��ة 
�ليوم،  ه����ذ�  ح��ت��ى   2003 �ل���ع���ام 
ومر�حل  حتققت  �لتي  و�لنجاحات 
منوها خالل هذه �لفرتة �إىل جانب 
�لرتكيز  م��ع  �خل���رب�ت  ت��ب��ادل  �شبل 
�لعايل.  �لتعليم  عوملة  �أهمية  على 
�لوفد  �طلع  ذل��ك،  �إىل  وب��الإ���ش��اف��ة 
ع��ل��ى ع��ر���س ت���ن���اول ك��ي��ف��ي��ة تقدمي 
�لعاملية  �لأك���ادمي���ي���ة  دب����ي  م��دي��ن��ة 
وقرية دبي للمعرفة فر�شاً تعليمية 

حتت�شن  ح��ي��ث  ل���ل���ط���الب،  ف���ري���دة 
 21 �لعاملية  �لأكادميية  دبي  مدينة 
من �أ�شل 37 فرعاً جلامعات دولية 
يف �لإم��ار�ت من 10 دول يف �لعامل 
مبا فيها مر�كز تعليمية ر�ئ��دة من 
�ملتحدة  و�ل��ولي��ات  �ملتحدة  �ململكة 

و�لهند. 
حتديد  يف  �ل��ت��ع��ل��ي��م  دور  ج���اء  وق���د 
�لعمل  ���ش��وق  �ل��ط��الب يف  �إم��ك��ان��ات 
�لتي مت  �لرئي�شية  �لنقاط  من بن 
�ل��ت��ط��رق �إل��ي��ه��ا خ��الل �ل��زي��ارة، �إىل 
جانب ت�شليط �ل�شوء على �لق�شايا 
�لتعليم؛  قطاع  تهم  �لتي  �لرئي�شية 
مثل �لفجوة يف �ملهار�ت بن توظيف 
�خل��ري��ج��ن وح���اج���ة �ل�������ش���وق. كما 
على  �لز�ئر  �لوفد  نقا�شات  ��شتملت 
�ل������دور �ل�����ذي ت�����ش��ط��ل��ع ب���ه دب����ي يف 
حتديد  �إىل  �لر�مية  �ملبادر�ت  قيادة 
وم�شاعدة  �ل�����ش��ن��اع��ة  م��ت��ط��ل��ب��ات 
تلبيتها.  على  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات 
وت����اأت����ي يف ط��ل��ي��ع��ة ه����ذه �مل����ب����ادر�ت 
در��شة تخطيط �لقوى �لعاملة �لتي 

�لأكادميية  دب���ي  م��دي��ن��ة  �أط��ل��ق��ت��ه��ا 
�لعاملية يف �لعام �ملا�شي بالتعاون مع 
�شركة ديلويت، حيث حددت �لدر��شة 
�ل��ت��ي و�شعت  �ل�����ش��ن��اع��ة  ق��ط��اع��ات 
�ملتوقع  وم����ن  ق���وي���ة  م��ك��ان��ة  ل���دب���ي 
�مل�شتقبل،  يف  عليها  �لطلب  �رت��ف��اع 
�لرعاية  �ل��ق��ط��اع��ات  ه���ذه  وت�����ش��م��ل 
و�ل�شياحة  و�ل�����ش��ي��اف��ة  �ل�����ش��ح��ي��ة، 

و�لتمويل �لإ�شالمي و�لطاقة.
من  �مل��ج��ن��اة  �ل��ف��و�ئ��د  ع��ل��ى  وتعليقاً 
للمعرفة،  دب���ي  ق��ري��ة  م��ع  �ل��ت��ع��اون 
�إيفاري�شت بارتولو، وزير  قال هون. 
مالطا:  يف  و�ل���ت���وظ���ي���ف  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
�شورة  �أع��ط��ت��ن��ي  ل��دب��ي  زي���ارت���ي  �إن 
و����ش��ح��ة ع��ن �جل��ه��ود �ل��ت��ي تبذلها 
�لإم���ارة ودول��ة �لإم���ار�ت ب�شكل عام 
�قت�شاد  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  �ل��رتك��ي��ز  يف 
قائم على �ملعرفة. ومما ل �شك فيه 
باأن قرية دبي للمعرفة ومدينة دبي 
ب�شكل  ت�شهمان  �لعاملية  �لأكادميية 
كبري يف دعم هذه �لروؤية من خالل 
�لتعليمية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ع  �ل��ت��ع��اون 

�لعامل.  �أنحاء  خمتلف  من  �لر�ئدة 
�لتي  �لنقا�شات  تلك  �أ�شعدتني  وقد 
�أج���ري���ت���ه���ا م���ع �مل�������ش���وؤول���ن يف كال 
�ملوؤ�ش�شتن، ونتطلع قدماً �إىل تقوية 
مدينة  مع  �لتعاون  �أو����ش��ر  وتعزيز 
دبي �لأكادميية وقرية دبي للمعرفة 
�لأكادميية  �ملوؤ�ش�شات  وم��ع  دب��ي  يف 

�لأخرى يف دولة �لإمار�ت.  
م���ن ج���ان���ب���ه، ق����ال �ل���دك���ت���ور �أي����وب 
ك���اظ���م: ي�����ش��ع��دن��ا �ل��رتح��ي��ب بهذه 
�ملالطي  ل��ل��وف��د  �ل���ه���ام���ة  �ل����زي����ارة 
يف  �لتعاون  وتوثيق  لزيادة  ونتطلع 
�ل�شر�كات  ه��ذه  مثل  �إن  �مل�شتقبل. 
طموحاتنا  عليه  تعرب  ج�شر�ً  متثل 
�لتعليمية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  �ج���ت���ذ�ب  يف 
مما  دب������ي،  �إىل  �ل�����ر�ئ�����دة  �ل���ع���امل���ي���ة 
يدعم م�شاعينا �لهادفة �إىل تطوير 

�قت�شاد قائم على �ملعرفة. 
للمعرفة  دب�����ي  ق���ري���ة  وت���اأ����ش�������ش���ت 
تلبية  ب���ه���دف  2003؛  �ل���ع���ام  يف 
وتطوير  �ل����ت����دري����ب  �ح����ت����ي����اج����ات 
�ملناطق  يف  �مل��ت��ن��ام��ي��ة  �ل�����ش��ن��اع��ات 

�حل�����رة  يف �ل�����ش��رق �لأو�����ش����ط. وقد 
عملت قرية دبي للمعرفة على مدى 
�ل�شنو�ت �ل� 10 �ملا�شية على تو�شيع 
و�لتدريبية  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ب��ر�جم��ه��ا 
باإد�رة  �ملتعلقة  �ملهام  جميع  لتغطي 
��شت�شار�ت  م��ث��ل  �ل��ب�����ش��ري��ة  �مل�����و�رد 
�ملو�رد �لب�شرية، و�لبحث و�لتدريب 
�أن  �إىل  وي�شار  �لتنفيذي.  و�لتطوي 

قرية  ي�شم  �ل���ذي  �لأع��م��ال  جممع 
دب���ي ل��ل��م��ع��رف��ة ه���و �مل��ن��ط��ق��ة �حلرة 
�لوحيدة يف �لعامل �ملخ�ش�شة لإد�رة 

�ملو�رد �لب�شرية.
دبي  مدينة  �أن  �إىل  �لإ����ش���ارة  جت��در 
من  �أك��ر  توفر  �لعاملية  �لأكادميية 
ذلك  يف  مبا  تعليمية،  �شهادة   400
و�لبكالوريو�س  �ل���دب���ل���وم،  ���ش��ه��ادة 

و�ل��دك��ت��ور�ه مل��ا ي��زي��د ع��ن 20 �ألف 
جن�شية   125 ل����  ي��ن��ت��م��ون  ط���ال���ب 
موؤ�ش�شاتها  خم��ت��ل��ف  يف  ي���در����ش���ون 
�لعام  يف  �إن�شائها  ومنذ  �لأكادميية. 
�ألف   15 ح����و�يل  ت��خ��رج   ،2007
ويعملون  ج��ام��ع��ات��ه��ا،  م���ن  ط���ال���ب 
�أنحاء  خمتلف  ويف  �ملنطقة  يف  �لآن 

�لعامل.  

•• ابوظبي-الفجر:

للوثائق  �ل���وط���ن���ي  �مل����رك����ز  ي�������ش���ارك 
معر�س  يف  خا�شة  مبن�شة  و�لبحوث 
�أب��وظ��ب��ي ل��ل��ط��ري�ن �خل��ا���س 2014 
�لتاريخية  �ل�شور  م��ن  �لعديد  فيها 
�ل����ط����ري�ن  ب���������ش����وؤون  �ل����ع����الق����ة  ذ�ت 

و�ملطار�ت يف �أبوظبي.
ويهدف �ملركز من م�شاركته يف �لدورة 
للطري�ن  �أب��وظ��ب��ي  مل��ع��ر���س  �ل��ث��ال��ث��ة 
�خل����ا�����س �ل���و����ش���ول ب���خ���دم���ات���ه �إىل 

�مل��ج��ت��م��ع، وعر�س  ����ش���ر�ئ���ح  خم��ت��ل��ف 
�لعار�شن  �أم����ام  �ل��ت��اري��خ��ي��ة  وث��ائ��ق��ه 
ع��ل��ى ما  و�إط��الع��ه��م  �مل��ع��ر���س،  وزو�ر 
�لبحث  تقدميه على �شعيد  ي�شتطيع 
عامة  �خل��ل��ي��ج  منطقة  يف  �ل��ت��اري��خ��ي 

ودولة �لإمار�ت خا�شة. 
وعن هذه �مل�شاركة يقول �شعادة ماجد 
�ملركز:  يف  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �مل��ه��ريي 
و�لبحوث  للوثائق  �لوطني  �ملركز  �إن 
يبن عرب م�شاركته مدى �هتمام دولة 
وتدعيمها  �ملطار�ت  باإن�شاء  �لإم���ار�ت 

مبكر،  وق��ت  منذ  �حل��دي��ث  بالطري�ن 
– ب�����اإذن �هلل  ل���ه  �مل��غ��ف��ور  �أن  م����وؤك����د�ً 
�آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ  ت��ع��اىل- 
رئي�س  و�أول  �ل��دول��ة  م��وؤ���ش�����س  ن��ه��ي��ان 
لها قام بنف�شه بافتتاح مطار �أبوظبي 
1970، وذل��ك يف �شياق  �لقدمي ع��ام 
�ه��ت��م��ام��ه – ط��ي��ب �هلل ث����ر�ه-  ببناء 
�إىل  لت�شل  ومنائها  ونه�شتها  �لدولة 
ما هي عليه �ليوم من �زدهار وتطور، 
�إىل  �مل���رك���ز  ي�����ش��ي��ف��ه  �إىل م���ا  م�����ش��ري�ً 
و�شط  ياأتي  تاريخي  ُبعد  �ملعر�س من 

متعلقة  ت��ط��ور�ت  من  �لعامل  بلغه  ما 
ب���ال���ط���ائ���ر�ت �خل���ا����ش���ة و�مل���روح���ي���ات 
و�لطري�ن �لعام، و�ملعد�ت و�خلدمات، 
و�إلكرتونيات  �ل���ت���دري���ب،  وم����د�ر�����س 
به  م��ا حفلت  �أن  وم���وؤك���د�ً  �ل���ط���ري�ن، 
من�شة �ملركز من �شور تاريخية دليل 
�لتاريخي  �لبعد  ميثل  �ملركز  �أن  على 
�ل����ه����ام جل��م��ي��ع جم������الت �حل����ي����اة يف 
يوؤدي  �أن  على  حري�س  وه��و  �ل��دول��ة، 

دوره كاأر�شيف وطني.
�ملركز  ج���ن���اح  �أن  ب���ال���ذك���ر  �جل����دي����ر 

�مل�شارك يف معر�س �أبوظبي للطري�ن 
�لذي �نطلقت فعالياته �ليوم يف مطار 
�لبطن، ي�شم �أحدث �إ�شد�ر�ت �ملركز 
 . م��ث��ل:  و�ل��ب��ح��وث  للوثائق  �ل��وط��ن��ي 
بنى  )ز�ي���د رج��ل  ك��ت��اب  يف مقدمتها: 
�ل�شيوخ(،  )يوميات  وجمموعة  �أم��ة( 
و)�ل����ف����ر�ئ����د م���ن �أق�������و�ل ز�ي�����د ( و) 
�لتوثيقي  و�ل��ك��ت��اب  ز�ي�����د(،  ي��وم��ي��ات 
حكام  تاريخ  �حل�شن..  )ق�شر  �لهام: 
وكتاب   ،)1966-1793 �أب��وظ��ب��ي 

)ز�يد من �لتحدي �إىل �لحتاد(. 

•• دبي-وام:

�أك���د م��ع��ايل حممد �أح��م��د �مل��ر رئي�س 
�مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �لحت�����ادي حر�س 
�ملجل�س على �لهتمام بقطاع �لرتبية 
بالنهو�س  يتعلق  م��ا  وك���ل  و�ل��ت��ع��ل��ي��م 
يف  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  مل�شاهمته  وتنميته  ب��ه 
و�ل�شتثمار  �لإن�������ش���ان  وت��اأه��ي��ل  ب��ن��اء 
�لتنمية  مرتكز�ت  �أه��م  باعتباره  فيه 
بقدر�ته  �لرتقاء  خالل  من  �ل�شاملة 
ومهار�ته �ملختلفة وليكون قادر� على 
�لعمل  م���و�ق���ع  �مل�����ش��ارك��ة يف خم��ت��ل��ف 

�لوطني.
جاء ذلك خالل �جتماع معايل رئي�س 
�لرتبية  وز�رة  وفد  مع  �أم�س  �ملجل�س 
�ملعال  خولة  �شعادة  برئا�شة  و�لتعليم 
�ل�شيا�شات  ل��ق��ط��اع  �مل�����ش��اع��د  �ل��وك��ي��ل 
�شعادة  ب��ح�����ش��ور  وذل�����ك  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
�أحمد حممد رحمه �ل�شام�شي و�شعادة 
�شوؤون  �لطنيجي ع�شو� جلنة  في�شل 
و�لثقافة  و�لإع��الم  و�لتعليم  �لرتبية 
حممد  �ل��دك��ت��ور  و���ش��ع��ادة  للمجل�س 
�شامل �ملزروعي �لأمن �لعام للمجل�س. 

وياأتي هذ� �للقاء يف �إطار �لتعاون بن 
م��وؤ���ش�����ش��ات �مل��ج��ت��م��ع وت��ن��ف��ي��ذ� خلطة 
تطوير �لتعليم �ملدر�شي حيث �شرعت 
تنفيذ  يف  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة 
م�شروع بناء �ملعايري �لوطنية للمناهج 

و�لتقومي.
وق����ال م��ع��ايل حم��م��د �أح���م���د �مل����ر �إن 

�أه��م م��ا مييز دول��ة �لإم����ار�ت ويجعل 
ور�ئ���دة  متميزة  �ل��ت��ن��م��وي��ة  جتربتها 
روؤية  �لر�شيدة متتلك  قيادتها  �أن  هو 
م��ت��ك��ام��ل��ة ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل ت��ع��ت��م��د على 
�لأهد�ف  لتحقيق  منهجا  �لتخطيط 
�مل���ر����ش���وم���ة يف ج��م��ي��ع �مل�����ش��ت��وي��ات .. 
منذ  و�ك������ب  �مل���ج���ل�������س  �أن  م���و����ش���ح���ا 

دولة  قيام  مع  تز�من  �ل��ذي  تاأ�شي�شه 
من  و�لتطور  �لبناء  م�شرية  �لحت���اد 
�لق�شايا  مل��خ��ت��ل��ف  م��ن��اق�����ش��ت��ه  خ����الل 
ب�شوؤون  وت��ه��ت��م  �ل��وط��ن  تخ�س  �ل��ت��ي 
ومتكينهم  و�ح��ت��ي��اج��ات��ه��م  �مل��و�ط��ن��ن 
خالل  م��ن  فيهم  �ل�شتثمار  وت��ع��زي��ز 

�لتعليم مبر�حله كافة.

�ل����دور  �أه���م���ي���ة  �إىل  و�أ�����ش����ار م��ع��ال��ي��ه 
�لذي تقوم به وز�رة �لرتبية  و�جلهد 
�إعد�د �لطلبة و�لطالبات  و�لتعليم يف 
وتاأهيلهم على نحو يتفق مع تطلعات 
به  �ل��ذي ي�شطلعون  و�ل��دور  �ملجتمع 
يف �مل�شتقبل .. لفتا �إىل �أن هذ� �للقاء 
ي��ج�����ش��د م����دى �ل���ت���ع���اون �ل��ق��ائ��م بن 
�ملجل�س و�حلكومة يف �إطار من �لعمل 
ي�����ش��ت��ه��دف خمتلف  �ل�����ذي  �ل���وط���ن���ي 
وت��ط��وي��ره��ا مب���ا يو�كب  �ل��ق��ط��اع��ات 
ت�شهدها  �ل���ت���ي  �ل�����ش��ام��ل��ة  �ل��ن��ه�����ش��ة 
يحر�س  �مل��ج��ل�����س  �أن  و�أك����د  �ل���دول���ة. 
�ملو�طنن  مع  �ملبا�شر  �لتو��شل  على 
�ملجتمع  و���ش��ر�ئ��ح  قطاعات  وخمتلف 
وهمومهم  ت��ط��ل��ع��ات��ه��م  ع���ن  للتعبري 
ممثلي  دع���وة  خ��الل  م��ن  وق�شاياهم 
و�لتعليمية  �ل��ر���ش��م��ي��ة  �مل���وؤ����ش�������ش���ات 
و�لثقافية وغريها حل�شور جانب من 
جل�شات �ملجل�س خا�شة طلبة �ملد�ر�س 
�مل�شتقبل.  ق����ادة  لأن���ه���م  و�جل���ام���ع���ات 
وجرى خالل �للقاء ��شتعر��س خطة 
�طار  لو�شع  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة 

جديد لتحديث �ملناهج. 

حمدان بن حممد يطلق م�سمى جامعة حمدان بن حممد الذكية على جامعة حمدان بن حممد االإلكرتونية 

قرية دبي للمعرفة ت�ستقبل وفدا رفيع امل�ستوى من مالطا 

اإىل جانب اإ�سداراته احلديثة

الوطني للوثائق والبحوث ي�سارك ب�سور تاريخية يف معر�ض اأبوظبي للطريان اخلا�ض

يبداأ غدا ومل�سافة 4 كيلومرتاتالــمر يلتقـــي وفــدا مـــن الرتبيـــة والتعليـــــم

موارد للتمويل تطلق ماراثون �سحة قلبك وك�سف طبي للم�ساركني يف ختامه
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ر����ش���دت ك����ام����ري�ت جت�����اوز �لإ�����ش����ارة 
�ل�����ش��وئ��ي��ة ع���ل���ى �ل���ت���ق���اط���ع���ات نحو 
ثالثة �آلف و 167خمالفة مرورية 
لتجاوز �لإ�شارة وعدم �للتز�م بخط 
�ل�شري �لإلز�مي على �لطرق �ملختلفة 
�أبوظبي خالل يناير �ملا�شي  مبدينة 
و�لدوريات  �مل����رور  م��دي��ري��ة  بح�شب 

ب�شرطة �أبوظبي.
و�أفاد �لعقيد خليفة حممد �خلييلي 
و�شالمة  �مل���رور  هند�شة  �إد�رة  مدير 
و�لدوريات  �ملرور  �لطرق يف مديرية 
�ملخالفات  ب�����اأن  �أب���وظ���ب���ي  ب�����ش��رط��ة 
ر���ش��دت��ه��ا �ل��ك��ام��ري�ت ع��ل��ى ع���دد من 
حتت  �لأ�شعة  با�شتخد�م  �لتقاطعات 
�أن  �حل��م��ر�ء  ب��دون فال�س  مو�شحا 
�لتقاطعات  ع��ل��ى  �مل��ر�ق��ب��ة  ك��ام��ري�ت 
ب���اأب���وظ���ب���ي ت��ع��م��ل ب��ت��ق��ن��ي��ة وك���ف���اءة 
عالية. و�أ�شاف �إن �لكامري�ت تر�شد 
�ل�شوئية  �لإ����ش���ارة  ق��ط��ع  خم��ال��ف��ات 

�حل�����م�����ر�ء و�ل�����ش����ت����خ����د�م �خل���اط���ئ 
�ملركبات  ووق����وف  �حل��رك��ة  مل�����ش��ار�ت 
ع��ل��ى خ��ط��وط ع��ب��ور �مل�����ش��اة وجت���اوز 
�ملركبات  وخمالفة  �ملقررة  �ل�شرعات 
و�ملركبات  �ل��ت��ق��اط��ع��ات  يف  �مل��ت��ج��اوزة 
�للتفاف  �أو  بالنعطاف  تقوم  �لتي 
�لكامل �إىل �لي�شار من غري �حلار�ت 

�ملخ�ش�شة.
وك�شف �أن �لكامري�ت تغطي ما يزيد 
ع���ن خ��م�����س ح�����ار�ت يف ك���ل �جت����اه يف 
ب��وظ��ائ��ف عدة  وت��ق��وم  نف�شه  �ل��وق��ت 
�ملركبات  ل��وح��ات  جميع  ق���ر�ءة  منها 
�ملركبات  عدد  على  و�لتعرف  �لعابرة 
متو�شط  وق���ر�ءة  وت�شنيفها  �لعابرة 
���ش��رع��ة �ل�����ش��ارع و�ل��ت��ع��رف ع��ل��ى عدد 
و�جت�����اه�����ات �مل�������ش���اة �أث����ن����اء �لإ�����ش����ارة 

�ل�شوئية �حلمر�ء و�خل�شر�ء.
ومت����ث����ل ك�����ام�����ري�ت ق���ط���ع �لإ������ش�����ارة 
م�شاريع  �أه���م  م��ن  و�ح���دة  �ل�شوئية 
�مل����روري����ة ويتم  �ل�����ش��الم��ة  حت�����ش��ن 
�ملر�قبة  ك��ام��ري�ت  ت��رك��ي��ب  مب��وج��ب��ه 

150 تقاطعا يف كل  يف ما يزيد عن 
من �أبوظبي و�لعن و�ملنطقة �لغربية 
ويعترب �مل�شروع من �لأنظمة �ملرورية 
�حلديثة مبا ميكن من �إجر�ء تقييم 
م�شتمر للحالة �لهند�شية للتقاطعات 
�ملرورية  �ل�����ش��الم��ة  ع��ل��ى  وت���اأث���ريه���ا 
ووق����وع �حل�����و�دث �مل���روري���ة وم���ن ثم 
�لتن�شيق مع �ل�شركاء لو�شع �حللول 
بالربط  �لنظام  يتميز  كما  �ملنا�شبة 
م����ع ن����ظ����ام �ل����ب����الغ����ات و�ل���ر����ش���ائ���ل 
�ملتغرية  �ل��ر���ش��ائ��ل  و�أن��ظ��م��ة  �لن�شية 
قائدي  ودع��ا �خلييلي  �لطريق.  على 
�ملركبات �إىل �شرورة �للتز�م بقانون 
�ل�شري و�ملرور وبخط �ل�شري �لإلز�مي 
وخ���ف�������س �ل�������ش���رع���ات يف �لإ������ش�����ار�ت 
�ل�شوئية وعدم زيادة �ل�شرعة بهدف 
�ل���ل���ح���اق ب����الإ�����ش����ارة �ل�����ش��وئ��ي��ة بعد 
حتولها من �للون �لأخ�شر �إىل �للون 
�لأ�شفر مبا ي��وؤدي �إىل وقوع حو�دث 
وفيات  عنها  ينتج  ج�شيمة  م��روري��ة 

و�إ�شابات بليغة.

•• العني - الفجر:
��شتقبال  ع��ن  �لعن  م�شت�شفى  �أع��ل��ن 
ح���م���ل���ة �ل���ق���اف���ل���ة �ل������وردي������ة �إح������دى 
�أ����ش���دق���اء مر�شى  م���ب���ادر�ت ج��م��ع��ي��ة 
كافة  جتوب  �لتي  �خلريية  �ل�شرطان 
ب�شرورة  ل��ل��ت��وع��ي��ة  �ل����دول����ة  �أرج�������اء 
�مل��ب��ك��ر ع���ن م��ر���س �شرطان  �ل��ك�����ش��ف 
�ملجانية  �لفحو�شات  وتقدمي  �لثدي 
ل��ل��م��و�ط��ن��ن و�مل��ق��ي��م��ن م���ن خالل 
�لوردية  للقافلة  �ملتنقلة  �ل��ع��ي��اد�ت 
و�ل����ت����ي ت�����ش��م��ل �ل���ت���وع���ي���ة و�إج��������ر�ء 
بالإ�شافة  �ل��ث��دي،  ���ش��رط��ان  فحو�س 
�لدم  ل�شغط  �ملجانية  �لفحو�س  �إىل 
�لعظام  وه�شا�شة  �ل���دم  �شكر  ون�شبة 

)نق�س فيتامن »د«( .
�لكويتي  م���وزة علي  �ل��دك��ت��ورة  ق��ال��ت 
م�شت�شفى  يف  ب��الإن��اب��ة  �لطبي  �مل��دي��ر 
نثمن  �لعن  م�شت�شفى  �أننا يف  �لعن  
�ل����دور �ل��ر�ئ��د و�ل��ك��ب��ري �ل���ذي قامت 
م�شتوى  رف��ع  �ل��وردي��ة يف  �لقافلة  ب��ه 
�مل��ج��ت��م��ع��ي وث��ق��ي��ف خمتلف  �ل���وع���ي 
�لك�شف  �أه��م��ي��ة  ع���ن  �مل��ج��ت��م��ع  ف���ئ���ات 
�مل��ب��ك��ر ل�����ش��رط��ان �ل��ث��دي وم���ا ر�فقت 

هذه �حلملة من فحو�شات �أخرى.
و�أ�شافت  ب�شفتنا من �أبرز �مل�شت�شفيات 
�ل��ت��ي ت��خ��دم جم��ت��م��ع �ل���ع���ن، نبحث 
�لفّعال  �لتو��شل  �شبل  عن  با�شتمر�ر 
م����ع �أف��������ر�د ه�����ذ� �مل���ج���ت���م���ع. وت���وؤك���د 
�لقافلة  حل��م��ل��ة  �ل���ي���وم  ����ش��ت�����ش��اف��ت��ن��ا 
�أطلقناها  �ل��ت��ي  �مل����ب����ادر�ت  �ل����وردي����ة 
و�حلمالت �ل�شحية �لتي نعمل عليها 
هذه  فحو�شات  نتائج  �شت�شاعد  حيث 
�حلملة يف تعريف �أفر�د �ملجتمع على 
ي�شاحبه  وم���ا  �مل��ب��ك��ر  �لك�شف  �أه��م��ي��ة 
م���ن خم�����اوف ���ش��ح��ي��ة حت���ت���اج عناية 
لها  �ملنا�شب  �لطبي  �لإج���ر�ء  و�ت��خ��اذ 
يف  �أي�شاً  �مل�شت�شفى  ت�شاعد  �شوف  كما 
و�لعالجية  �ل�شحية  �خل��ط��ط  ر���ش��م 

للرعاية  �شامل  نهج  �تباع  خ��الل  من 
�ل�شحية يف �ملجتمع.

و�أو�شحت  باأن �لوقاية د�ئماً خري من 
�ملبكر  �لك�شف  ي�شتوجب  �لعالج حيث 
ل�����ش��رط��ان �ل���ث���دي و�ل�����ذي ي��ك��ون عن 
طريق �لك�شف �لذ�تي للثدي كل �شهر 
يتوجب  كما  �ل�شهرية  �ل����دورة  وب��ع��د 
�إج��������ر�ء �ل��ف��ح�����س �ل�������ش���ري���ري لدى 
�لطبيبة مرة كل ثالث �شنو�ت لن�شاء 
�شنة  ك���ل  وم����رة   39-20 ع��م��ر  ب���ن 
�لأربعن  �شن  يبلغن  �للو�تي  للن�شاء 

فما فوق . 
�لرئي�شي  �ل���ه���دف  ��ل  ي��ت��م��ثَّ و�أف��������ادت  
و�لتي  �ل��ط��ب��ي��ة  �ل��ف��ح��و���ش��ات  لبع�س 
�حلملة  هام�س  على  �إج��ر�ئ��ه��ا  �شيتم 
و�شرورة  باأهمية  �جلمهور  توعية  يف 
ن�شتطيع  �لتي  �لأمر��س  �لوقاية من 
�أف��ر�د �ملجتمع على  تفاديها عرب حث 
وتوفري  ���ش��ح��ي  ح���ي���اة  ت��ب��ن��ي من����ط 
�ل�شرورية  �لطبية  و�مل�����ش��ورة  �ل��دع��م 
هدفنا  يتمثل  ك��م��ا  و�أ���ش��اف��ت:  ل��ه��م. 
�لتفاعل  �حلملة  ه��ذه  م��ن  �لرئي�شي 
مع �أفر�د �ملجتمع من خالل تزويدهم 

باخلرب�ت و�لن�شائح �لطبية وتابعت: 
يعترب �لك�شف �لإ�شعاعي )ماموجر�م( 
للك�شف  �ملثلى  �لطريقة  �لثدين  عن 
ع��ن ���ش��رط��ان �ل��ث��دي ب��اأ���ش��ل��وب علمي 
بهذ�  �لإ�شابة  ن�شبة  يخف�س  ب  جم��رَّ

�ملر�س .
�لت�شوير  �إط���الق وح���دة  �إن  وق��ال��ت  
�ملا�شية  �ل�����ف�����رتة  خ������الل  �ل���ط���ب���ي 
�لتوعية  ت�شديد  م��ع  متز�منا  ي��اأت��ي 
فت�شوير  �ل���ث���دي.  ���ش��رط��ان  مب��ر���س 
�ل��ث��دي ه��و �لأ���ش��ل��وب �لأك���ر �أهمية 
�لثدي  ���ش��رط��ان  ع��ن  �مل��ب��ك��ر  للك�شف 
تركيب وحدة  �مل�شت�شفى  �أنهى  ،حيث 
ت�شوير رقمية ثالثية �لأبعاد للثدي 
�أحدث طر�ز لفح�س  متطورة وعلى 
وت�شخي�س �أمر��س �لثدي، و�خلدمات 
�لثدي  ت�شوير  �ملقدمة هي  �لأخ��رى 
و�لتدخالت  �ل�شوتية،  فوق  بالأ�شعة 
بالأ�شعة  �ل��ث��دي  لفح�س  �جلر�حية 
كي�س  )منو  �ل�شوتية  فوق  و�ملوجات 
�ل�����ث�����دي، ت�����ش��خ��م �ل�������غ�������دد-�لأور�م 
حتديد  وتقنيات  و�لليفية،  �لغددية 
، حيث تقدم  �مل��وق��ع قبل �جل��ر�ح��ة( 

بالأ�شعة  �ل���ث���دي  ت�����ش��وي��ر  خ���دم���ات 
منطقة  يف  �ل�شوتية  ف��وق  و�مل��وج��ات 
�حلديثة  �لتقنيات  ب��اأح��دث  ج��ه��زت 
وفق �أحدث �ملعايري �لعاملية مبا يتيح 
و�لر�حة  بالي�شر  �ل�شعور  للمر�شى 
متكامل  فريق  بوجود  و�خل�شو�شية 

وغرف �نتظار حديثة .
ح���ي���ث ح���ر����س �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى و�ل�����ذي 
�ل��رئ��ي�����ش��ي��ة لرحال  �مل��ح��ط��ة  ي��ع��ت��رب 
�لقافلة �لوردية يف مدينة �لعن على 
ل�شتقبال  ك��ام��اًل  جناحاً  تخ�شي�س 
�لعياد�ت  مت��ك��ن  مت  ح��ي��ث  �ل��ق��اف��ل��ة 
يف  �ل��وق��وف  من  لها  �لتابعة  �ملتنقلة 
منت�شف باحة �مل�شت�شفى بجنب مبنى 
�لعياد�ت �لإ�شت�شارية �لثاين ويف �إطار 
عدد  �أك���رب  ��شتقطاب  على  �حل��ر���س 
ممكن من �ملر�حعن و�لزو�ر حر�س 
�مل�شت�شفى على �لتو��شل مع خمتلف 
�إعالمهم  �أج����ل  م���ن  �مل��ج��ت��م��ع  ف��ئ��ات 
ب��ت��و�ج��د حملة �ل��ق��اف��ل��ة �ل���وردي���ة يف 
هذ�  خ���الل  ف��ق��ط  �ل��ع��ن  م�شت�شفى 
جمانية  فحو�شات  وتقدميها  �ليوم 

للن�شاء .

•• اأبوظبي - الفجر:

ن��ظ��م��ت ك��ل��ي��ة �ل���رتب���ي���ة يف ج���ام���ع���ة �لإم��������ار�ت 
ملتقى  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  جمل�س  م��ع  بالتعاون 
تطرحها،  �ل��ت��ي  �مل��اج�����ش��ت��ري  ب��رب�م��ج  للتعريف 
مدير  �خلييلي  مغري  �لدكتور  معايل  بح�شور 
عام �ملجل�س، و�شعادة �لدكتور علي ر��شد �لنعيمي 
بو�شرت  �شتيفن  و�لربوفي�شور  �جلامعة،  مدير 
�لتدري�س  �أع�شاء هيئة  �لكلية، وعدد من  عميد 

و�ملتخ�ش�شن وجمع من �لطلبة .
للح�شور،  �لتي وجهها  كلمته  وقال �خلييلي يف 
بال�شر�كة  يعتز  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  جمل�س  �إن 
و�أن  �جلامعة،  مع  جتمعه  �لتي  �لإ�شرت�تيجية 
تطوير بر�مج �لتعليم وخا�شة �لدر��شات �لعليا، 
�لتي  �ملجل�س  خطة  �شمن  رئي�شياً  هدفاً  يعترب 
ت��ع��د ج����زء�ً م��ه��م��اً م��ن روؤي����ة �لإم�����ار�ت 2021 
�لتعاون  ف��اإن  لذلك   ،  2030 �أبوظبي  روؤي���ة  و 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات �حل��ك��وم��ي��ة يف جم����ال تطوير  ب���ن 
ل  �أم���ر  و�ل��رتب��وي��ة  �لتعليمية  �لتنمية  عملية 
يف  خا�شة  �لأ���ش��ك��ال  م��ن  �شكل  ب���اأي  عنه  منا�س 
�أ�شا�شي يف  �ملعلم و�لذي يعترب ركن  تاأهيل  دورة 
عملية �لتنمية �لرتبوية �ل�شاملة �لتي ت�شهدها 

�لدولة.
م�شاألة  �جلامعة  مع  ناق�س  �ملجل�س  �أن  و�أ���ش��اف 
جمال  يف  خا�شة  يحتاجها،  �لتي  �لتخ�ش�شات 
�لتخ�ش�شات �لرتبوية �لنف�شية، و�أنهما ما�شيان 
وتطويرها  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ات  ه���ذه  ت��ل��ب��ي��ة  يف  م��ع��اً 

وتلبيتها ل�شوق �لعمل.
�جلديد  �لوظيفي  �لهيكل  �أن  �خلييلي  و�أو���ش��ح 
��شتحد�ث وظائف  �ملجل�س مت فيه  �أطلقه  �لذي 
جديدة و�أجريت بع�س �لتعديالت، ومت �لرتكيز 
فيه على جانب مهم جد�ً، وهو �إعطاء �لأولوية 
وتوفري  ودع��م��ه��ا  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لوطنية  ل��ل��ك��و�در 
�لإمار�تية  �ل��ك��ف��اء�ت  جل��ذب  ك��اف��ة  �لت�شهيالت 
للعمل �شمن مظلة �ملجل�س، من خالل حت�شن 

�ل����رو�ت����ب وت��رت��ي��ب ه��ي��ك��ل��ي��ة �ل���وظ���ائ���ف وخلق 
خم�ش�شات وعالو�ت جديدة تخ�س �مل�شاو�ة بن 
�ملاج�شتري و�لدكتور�ة  و�مل��ر�أة، وخريجي  �لرجل 
�لتخ�ش�شات  جم���ال  دخ����ول  ع��ل��ى  لت�شجيعهم 

�لرتبوية �لعليا.
و�أكد �خلييلي �أن روؤية �ملجل�س تن�شب على دعم 
�أن  وهو  �ملو�طن ل�شبب مهم جد�ً  �ملعلم  وتاأهيل 
�ملعلم �لإمار�تي معني وم�شوؤول عن نقل �لهوية 
�لرتبوية  مهامه  �إىل  �إ�شافة  للطلبة،  �لوطنية 
�لرتبية  كلية  طلبة  ودع��ا  �لأخ���رى،  و�لتعليمية 
م�شوؤولياتهم  حتمل  على  �لإم����ار�ت  جامعة  يف 
وتطوير مهار�تهم لدعم هذه �لر�شالة و�لروؤية 
�لوطنية، �إ�شافة �إىل �شرورة �لرتكيز على دعم 
�إد�رة �جلامعة  �لتفاق مع  �إذ مت  �لعربية،  �للغة 
�لعربية،  باللغة  خا�س  مركز  �إن�شاء  فكرة  على 
و�لأمور تتجه نحو حتويل هذه �لفكرة �إىل و�قع 

ملمو�س قريباً.
�شكره  �لنعيمي عن  ر��شد  علي  �لدكتور  و�أع��رب 
، وعلى دعمه  للتعليم  �أبوظبي  وتقديره ملجل�س 
ب�شكل عام  �لإم��ار�ت  �لالحمدود لطلبة جامعة 
و�عتز�ز  خ��ا���س،  ب�شكل  �ل��رتب��ي��ة  ك��ل��ي��ة  وط��ل��ب��ة 
�جلامعة ب�شر�كتها مع �ملجل�س �لذي يعد منطلقاً 
�لدولة من  �لعملية �لرتبوية يف  لتطوير  مهماً 
خالل �مل�شاركة �حلقيقية يف خلق ك��و�در وطنية 

�إمار�تية قادرة على حمل ر�شالة �لتعليم.
ودعا �لنعيمي يف كلمته للطلبة �مل�شجلن برب�مج 
�ملاج�شتري بكلية �لرتبية �إىل حتويل هذه �خلطوة 
�إىل من�شة عملية ملتغري�ت �إيجابية توؤثر يف دعم 
و�لوظيفي  و�ملهني  �ل�شخ�شي  �جلانب  وتطوير 
بفائدة  �خلا�س  و�لتعليمي  �ملجتمعي  و�جلانب 

�ملجتمع و�لطلبة. 
وقدمت �لدكتورة هالة �حلوير�س من�شقة بر�مج 
�ملاج�شتري يف �لكلية عر�شاً مف�شاًل عن �لرب�مج 
�ملطروحة و�أ�شباب تطويرها من خالل �ل�شر�كة 
مع �ملجل�س، �إذ تتمتع �لكلية مبكانة مرموقة على 

�مل�شتوى �ملحلي و�لدويل، و��شتطاعت �أن حت�شل 
على �لع��رت�ف �لأكادميي �لعاملي ملرتن يف عام 
ثالثة  �لكلية  وت��ط��رح  و)2010(،   )2005(
�لتدري�س  وط��رق  �ملناهج  ماج�شتري  هي  بر�مج 
�لإ�شالمية  �ل����در������ش����ات  م�������ش���ار�ت  وي��ت�����ش��م��ن 
و�لريا�شيات  و�لعلوم  �لجتماعية  و�ل��در����ش��ات 
و�لإجنليزي و�للغة �لعربية، وماج�شتري �لقيادة 

�لرتبوية وماج�شتري �لرتبية �خلا�شة .
و�أكدت �حلوير�س �أن هذه �لرب�مج مت تطويرها 
و�ل�شروط  �لعاملية  �ملعايري  وج��ودة  يتنا�شب  مبا 
�لتعليمية  �لبيئة  متطلبات  وح�����ش��ب  �ل��دول��ي��ة 
نخبة  قبل  م��ن  تطويرها  مت  حيث  �لإم��ار�ت��ي��ة، 
من �لأ�شاتذة و�ملتخ�ش�شن، �إ�شافة �إىل متيزها 
�لكلية ومن خالل  �لتخ�ش�شات، وتهدف  بتعدد 
هذه �لرب�مج �إىل تخريج طلبة يتمتعون بقدر�ت 
�لبحوث  كتابة  على  وقادرين  متطورة  تعليمية 
و��شت�شر�ف طرق �لتدري�س �حلديثة وتطبيقها.

ي�����ش��رتط للقبول  �أن����ه  و�أو����ش���ح���ت �حل��وي��ر���س 
يف �ل���ربن���ام���ج ح�������ش���ول �ل���ط���ال���ب ع���ل���ى درج����ة 
�ل��ب��ك��ال��وري��و���س يف �ل��رتب��ي��ة �أو م��ا ي��ع��ادل��ه��ا من 
�لتعليم  وز�رة  ق��ب��ل  م���ن  ب��ه��ا  م��ع��رتف  ج��ام��ع��ة 
�ل���ع���ايل و�ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي �لإم���ار�ت���ي���ة، ولغري 
معرتف  موؤ�ش�شة  م��ن  �ل��ب��ك��ال��وري��و���س  خريجي 
�مل��ع��دل �لرت�كمي ف��ال يقل عن  �أم��ا  بها ك��ذل��ك، 
خالل  ي��ع��ادل��ه��ا  م��ا  �أو   )4.00( م��ن   )3.00(
���ش��ن��و�ت در����ش��ة �ل��ب��ك��ال��وري��و���س و�حل�����ش��ول على 
)6.0( يف �متحان �لآيلت�س �أو )79( من )80( 
على  �حل�����ش��ول  �أو   )tofel ib( �م��ت��ح��ان  يف 
)550( يف �متحان  )tofel pbt( �إ�شافة �إىل 

ثالث ر�شائل تو�شية علمية.
در��شية  �شاعة   )36( يجتاز  �أن  �لطالب  وعلى 
�للغة  ه����ي  �ل����در������ش����ة  ل���غ���ة  وت����ك����ون  م���ع���ت���م���دة 
�لعربية  باللغة  م�شاقات  وجود  مع  �لإجنليزية، 
باللغة  �ملاج�شتري  ر�شالة  كتابة  �ختيار  و�إمكانية 

�لعربية �أو �لإجنليزية. 

جامعة ال�سوربون اأبوظبي تناق�ض �سيا�سة وا�سرتاتيجية الدولة التنموية

حمدان بن زايد يرتاأ�ض اجتماع جمل�ض اإدارة هيئة البيئة اأبوظبي 

•• اأبوظبي-وام:

�لتاريخ  ق�شم  م��ع  بالتعاون  �حل�شري  و�لتخطيط  �جلغر�فيا  ق�شم  نظم 
و�حل�شار�ت و�لق�شايا �لدولية يف جامعة باري�س �ل�شوربون - �أبوظبي..ور�شة 
عمل حول ��شرت�تيجيات دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة حلقبة ما بعد �لنفط 
من خالل تنويع مو�ردها للحفاظ على و�شعها كقوة �قت�شادية و�لتحديات 
و�لظروف �لطبيعية �لتي قد تو�جهها و�لدبلوما�شية �ملتو�زنة �لتي تنتهجها 
�لتي عقدت يف مقر �جلامعة يف جزيرة �لرمي  �لعمل  �لدولة. ود�رت ور�شة 
و�لدبلوما�شية  تو�جهها  قد  �لتي  �لطبيعية  �ل��ظ��روف  ح��ول   .. �أبوظبي  يف 
�ملتو�زنة �لتي تنتهجها �لدولة. وحلل �لطلبة بع�س �لتحديات �جليو�شيا�شية 
�لتي تو�جه �لدولة وقام بدر��شة بع�س �ل�شرت�تيجيات �ملختارة و�ل�شيا�شات 
خالل  م��ن  للغاية  عملية  �أدو�ت  و�إع��ط��اء  لها  للت�شدي  �ملنفذة  و�ل��ت��د�ب��ري 

باري�س  جامعة  مدير  فو��س  �إي��رك  �لربوفي�شور  وق��ال  بها.  قامو�  حماكاة 
ه��و تطوير قدر�ت  �ل��ور���ش��ة  �ل��ه��دف م��ن تنظيم  �إن  �أب��وظ��ب��ي   - �ل�����ش��ورب��ون 
�ملو��شيع  يف  �لناقد  �لتفكري  على  وتدريبهم  و�لدر��شية  �لبحثية  �لطالب 
�لهامة و�حليوية و�لعتياد على �لتفكري يف �لأمور مبنطق حو�ري وجديل 
بينها  و�لتوفيق  �ملتعار�شة  �لنظر  وجهات  وزن  يف  متمر�شن  ي�شبحو�  حتى 
وتقييمها من خالل �حلو�ر و�لنقا�س و�ملناظرة �ملنطقية. و�أكد �لربوفي�شور 
فو��س خالل �جلل�شة �أن �ل�شيا�شة �خلارجية لدولة �لإمار�ت تتميز بالثبات 
و�للتز�م باملو�قف و�ملبادئ وترتكز على جمموعة من �لقو�عد �لثابتة �لتي 
�لعالقات  بتطوير  و�له��ت��م��ام  �لعليا  �لوطنية  �مل�شالح  خدمة  على  تعمل 
�لإن�شانية مع جميع دول �لعامل و�شعوبه �إ�شافة �إىل �لوقوف بجانب ق�شايا 
�حلق و�لعدل يف �ملحافل �لدولية مما �أك�شبها مكانة متميزة على �ل�شعيدين 
�لإقليمي و�لدويل. من جانبه قال �لدكتور ر�شيد رجالة من ق�شم �جلغر�فيا 

�خلارجية  �ل�شيا�شة  جن��اح  �إن  �أبوظبي   - �ل�شوربون  جامعة  يف  و�لتخطيط 
لدولة �لإمار�ت ي�شكل �أحد �أبرز �لإجناز�ت �مل�شهودة للدولة و�لتي قامت على 
جمموعة من �لثو�بت لل�شيا�شة �ملتو�زنة و�ملعتدلة �لتي تنتهجها منذ قيام 
�لحتاد جتاه �لق�شايا �لإقليمية و�لدولية و�لتي �ك�شبت �لإمار�ت �لحرت�م 
و�لتقدير يف خمتلف �ملحافل �لدولية حيث تدعو د�ئما �إىل رفع �ملعاناة عن 
�لإن�شان ب�شرف �لنظر عن جن�شه �أو دينه وتعميق قيم �ل�شالم �لعاملي وحل 
�لنز�عات بالطرق �ل�شلمية وعرب �حلو�ر. و�أكد �أن �لإمار�ت �أ�شبحت �ملحرك 
�أبوظبي تعد  �لأول يف �ملنطقة يف جمال �ل�شتثمار يف �لطاقة �ملتجددة و�أن 
مثال يف �ملنطقة يف جمال �لطاقة �لنظيفة .. م�شري� �إىل ثقة �ملجتمع �لدويل 
�لطاقة  جم��الت  يف  �ل��ب��ارزة  وباإجناز�تها  �لإم���ار�ت  لدولة  �لقيادي  ب��ال��دور 
هذ�  و�إر���ش��اء  �ملناخ  تغري  لتحديات  �لت�شدي  يف  �لفعالة  وجهودها  �ملتجددة 
�لطاقة  م�شاريع  و�لدولية يف  �ملحلية  ��شتثمار�تها  �ملتقدم من خالل  �ل��دور 

�ملتجددة و�لتقنيات �لنظيفة ودورها كمقر للوكالة �لدولية للطاقة �ملتجددة 
�آيرينا . من جهته �أ�شار �لدكتور فيليب كادين �أ�شتاذ �جلغر�فيا و�لتخطيط 
�حل�شري �إىل �أن دولة �لإمار�ت ت�شع على قمة �أولوياتها تلبية �لطلب �ملحلي 
�ملتز�يد على �إمد�د�ت �لطاقة و�ملياه و�لغذ�ء �لتي ترتبط مع بع�شها �رتباطا 
وثيقا. و�أكد �أن ��شرت�تيجية �لإمار�ت تتمثل يف تطوير �شر�كات ��شرت�تيجية 
�لنموذج بنجاح يف  و�ل�شتثمار طويل �ملدى يف �ملجالت كافة و�نتهجت هذ� 
قطاعات �لطاقة �لتقليدية وتطبقه يف �لوقت �لر�هن على �لقطاعات �لأخرى 
كقطاع �لطاقة �ملتجددة وحتويل �ملخلفات �إىل طاقة. و�شدد كادين على �أن 
�لإمار�ت تعمل با�شتمر�ر على �لت�شدي لتحديات حتقيق �أمن �لطاقة و�ملياه 
و�لغذ�ء بطرق خمتلفة من بينها تعزيز كفاءة ��شتهالكنا للطاقة وحت�شن 
�إنتاجيتنا ف�شال عن تنويع �ملزيج �ملحلي من مو�رد �لطاقة و�عتماد �شيا�شات 

فعالة و�أطر تنظيمية منا�شبة تدعم جهودها على هذ� �ل�شعيد.

•• اأبوظبي-وام:

ز�يد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  ت��ر�أ���س 

باملنطقة  �حل���اك���م  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  �آل 
هيئة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لغربية 
�لبيئة �أبوظبي �م�س �جتماع جمل�س 
�لنخيل بح�شور  �لهيئة بق�شر  �إد�رة 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب���ن ز�ي����د �آل 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 

وزير �شوؤون �لرئا�شة.
وع���رب ���ش��م��وه خ���الل �لج��ت��م��اع عن 
�عتز�زه برعاية ودعم �شاحب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����ش��ي��خ 
و�لفريق  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
�آل  ز�ي��د  �ل�شيخ حممد بن  �شمو  �أول 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
�لرئي�س  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى 
�أكرب  �لفخري للهيئة و�لذي كان له 
�لبيئة  �لأث��ر يف تعزيز جهود حماية 

و�ملحافظة على �ملو�رد �لطبيعية.

ن��ه��ي��ان بن  �ل�����ش��ي��خ  ح�شر �لج��ت��م��اع 
�لدكتور  وم��ع��ايل  نهيان  �آل  ح��م��د�ن 
ر����ش��د �أح��م��د ب��ن ف��ه��د وزي���ر �لبيئة 
و�مل������ي������اه وم�����ع�����ايل حم����م����د �أح����م����د 
�لتنفيذي  �ملجل�س  ع�شو  �ل��ب��و�ردي 
�ملنتدب  �ل��ع�����ش��و  �أب���وظ���ب���ي  لإم�������ارة 
للهيئة و�شعادة �ملهند�س �أحمد حممد 
�ل�شوؤون  د�ئ����رة  وك��ي��ل  ع��ل��ي  ���ش��ري��ف 
�لبلدية و�شعادة حممد بطي خلفان 
�ل�شتك�شاف  د�ئ���رة  م��دي��ر  �لقبي�شي 
�أبوظبي  ب���رتول  �شركة  يف  و�لإن���ت���اج 
�أحمد ثاين  و�شعادة  �أدن��وك  �لوطنية 
مر�شد غنام �لرمي�ثي رئي�س جمل�س 
للريا�شات  �أب���وظ���ب���ي  ن�����ادي  �إد�رة 

�ل�شر�عية و�ليخوت.
ك��م��ا ح�����ش��ر �لج��ت��م��اع ���ش��ع��ادة رز�ن 
لهيئة  �ل��ع��ام  �لأم���ن  �مل��ب��ارك  خليفة 
�ل����دك����ت����ور جابر  و�����ش����ع����ادة  �ل���ب���ي���ئ���ة 
�جلابري نائب �لأمن �لعام بالهيئة 
و�ل����دك����ت����ور ع����ب����د�هلل ع��ي�����ش��ى زم����زم 

م�شاعد �لمن �لعام �لعمليات.

�لجتماع  خ����الل  �مل��ج��ل�����س  و�ع��ت��م��د 
للهيئة  �جل��دي��د  �لتنظيمي  �لهيكل 
�لهيئة  مو�زنة  مقرتحات  وملخ�س 

لعام 2014م.
و�ط����ل����ع �مل��ج��ل�����س ع���ل���ى �لأول�����وي�����ات 
وجم����������الت �لأول��������وي��������ة �مل���ق���رتح���ة 
وخطتها  �ل��ه��ي��ئ��ة  و���ش��ع��ت��ه��ا  �ل���ت���ي 
�ل�شرت�تيجية �ملقرتحة للفرتة من 
2015- 2019 و�لتي تتما�شى مع 

خطط حكومة �أبوظبي.
�لهيئة  ت���ق���وم  ب�����اأن  �مل��ج��ل�����س  ووج�����ه 
�شيا�شة  ب��ت��ط��ب��ي��ق  ق���دم���ا  ب���امل�������ش���ي 
�مل�شتويات  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  �ل���ت���وط���ن 
�لوظيفي  �لإح��������الل  خ���ط���ة  ورف������ع 
وو�شع  ل��الإح��الل  �لقابلة  للوظائف 
�لقادمة  �شنو�ت  للخم�س  �لأه����د�ف 
�لوظيفي  �لتطوير  خطط  و�إع����د�د 

للمو�طنن.
�لتي  �ملجل�س على �لجن��از�ت  و�طلع 
�ملحميات  لإد�رة  �ل��ه��ي��ئ��ة  ح��ق��ق��ت��ه��ا 
�لم��������ارة  و�ل����ب����ح����ري����ة يف  �ل�����ربي�����ة 

�ملحميات  م���ن  ع����دد  ب��ان�����ش��اء  ووج����ه 
لتد�ر  و�ل��ربي��ة  �لبحرية  �لطبيعية 
على  باحلفاظ  وت�شاهم  فعال  ب�شكل 
�إمارة  يف  �لبيولوجي  �لتنوع  عنا�شر 
�أبوظبي وتلعب دور� هاما يف �لتنمية 

�لقت�شادية و�لجتماعية.
�لهيئة  تقوم  ب��اأن  �ملجل�س  وج��ه  فقد 
�لربية  �ملناطق  م��ن  �شبكة  بتحديد 
�لبيئات  ل��ت��ن��وع  مم��ث��ل��ة  و�ل��ب��ح��ري��ة 
وتنفيذ  وتطوير  ب��الإم��ارة  و�لأن����و�ع 
للمناطق  و�حل��م��اي��ة  �ل�شون  ب��ر�م��ج 
فعالة  �إد�رة  وب������ر�م������ج  �مل���ح���م���ي���ة 
��شتد�مة  ل�شمان  �ملحمية  للمناطق 
�لجتماعية  �لتنمية  وتعزيز  �مل��و�رد 

و�لقت�شادية �ملرتبطة بها.
��شتكمال  �إىل  �لهيئة  �ملجل�س  ودع���ا 
بناء �شبكة �ملحميات وحتقيق �لن�شب 
�لبيئات  م��ن  �مل��ائ��ة  يف   17 �ملطلوبة 
�لبيئات  م��ن  �مل��ائ��ة  يف  و10  �ل��ربي��ة 
للروؤية  حت��ق��ي��ق��ا  وذل�����ك  �ل��ب��ح��ري��ة 
�أبوظبي  لإم������ارة   2030 �ل��ب��ي��ئ��ي��ة 

و�أهمها  �لدولية  �لتفاقيات  وكذلك 
للتنوع  �مل���ت���ح���دة  �لأمم  �ت���ف���اق���ي���ة 
�لعاملن  ق��در�ت  ولبناء  �لبيولوجي 
�مل�����ش��ت��وى �لفني  �مل��ح��م��ي��ات ورف���ع  يف 
عن  ف�شال  �لعاملية  �ملحميات  ملحاكاة 
و�حل��ف��اظ على  �لبيئي  �لوعي  زي��ادة 

�ملوروث �لطبيعي لإمارة �أبوظبي.
باإن�شاء  �ل��ه��ي��ئ��ة  �مل��ج��ل�����س  وج���ه  ك��م��ا 
لدعم  �لوطنية  �ملنتزهات  م��ن  ع��دد 
و�ل�شياحية  �ل��رتف��ي��ه��ي��ة  �لأن�����ش��ط��ة 
�لبحثية  و�ل�شتخد�مات  �مل�شتد�مة 
�ل�شتفادة  ع��ن  ف�����ش��ال  و�لتعليمية 
�لبيئي و�إعادة  منها يف تعزيز �لوعي 
و��شتد�مة  �لبيئية  �لأن��ظ��م��ة  تاأهيل 

خدمات �لنظام �لبيئي.
لدر��شة  �ل��ه��ي��ئ��ة  �مل��ج��ل�����س  دع����ا  ك��م��ا 
للقطاع  متخ�ش�شة  حمميات  �إن�شاء 

�لنباتي.
�إط��ار تعزيز دور �لهيئة �لرقابي  ويف 
و�ل��ت�����ش��ري��ع��ي و�ف������ق �مل��ج��ل�����س على 
�لأدنى  �ل�شقف  برفع  �لهيئة  مقرتح 

للمخالفات �لبيئية من 5 �آلف درهم 
�إىل 100 �لف وذلك للحيلولة دون 
�رتكاب جر�ئم �لتلوث �لبيئي و�حلد 
بتدهور  ت�شبب  �لتي  �ملمار�شات  م��ن 
�لطبيعية  �لبيئة وت�شتنزف مو�ردها 
�لإن�شان  ���ش��ح��ة  ع��ل��ى  ���ش��ل��ب��ا  وت���وؤث���ر 

و�شالمة �لبيئة.
ويف �إطار دور �لهيئة كجهة تنظيمية 

باإن�شاء �شندوق  �لإد�رة  وجه جمل�س 
�جلهات  م��ع  بالتن�شيق  �لتعوي�شات 
�مل��ع��ن��ي��ة و�إع��������د�د �ل��ت�����ش��ري��ع �ل����الزم 
�ملنبثقة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  للجنة  ورف��ع��ه 
وذلك  للتوجيه  �لإد�رة  جمل�س  ع��ن 
لتوفري �آلية لتوجيه �لتمويالت �لتي 
يتم جمعها من �لغر�مات وغري ذلك 
�إىل �مل�شروعات ذ�ت �لأولوية �لبيئية 

لإمارة �أبوظبي.
لنبات  �شتلة  مب��ل��ي��ون  ���ش��م��وه  وت���ربع 
جهودها  لدعم  �لبيئة  لهيئة  �ل��ق��رم 
يف زي����ادة غ��ط��اء �أ���ش��ج��ار �ل��ق��رم على 
و�ل��ت��ي تعترب  �أب��وظ��ب��ي  �شاحل  ط��ول 
من �لنظم �لبيئية �ل�شاحلية وتدعم 
جم��م��وع��ة و����ش��ع��ة م��ن ���ش��ور �لتنوع 

�لبيولوجي يف �لإمارة.

•• دبي – حم�شن را�شد 

و�لتعليم  �ل���رتب���ي���ة  وز�رة  ف��ر���ش��ت 
متابعتها  �إط�����ار  يف  ع��م��ل��ي��ة  خ���ط���و�ت 
ف��وج��ه خالد   ، ل��ل��م��د�ر���س �خل��ا���ش��ة 
�خلا�شة  �مل���د�ر����س  �إد�رة  م��دي��ر  �مل���ال 
للمناطق  تعميما  م���وؤخ���ر�  ب���ال���وز�رة 
وح�شر  ب��ر���ش��د  يطالبها  �لتعليمية 
�خلا�شة  باملد�ر�س  �ملقيدين  �لطالب 
�أو  هوية  بطاقات  لديهم  لي�س  مم��ن 
�لطالب  �أو   ، �ملفعول  �شارية  �أق��ام��ات 
�لذين مل يتمكنو� من �إ�شد�ر �لإقامة 
�أو م��ن مل  ب��امل��د�ر���س  ���ش��و�ء �مل�شجلن 

يتم ت�شجيلهم .
ومن جهتها �أو�شحت م�شادر م�شئولة 
بالوز�رة  �خل���ا����س  �ل��ت��ع��ل��ي��م   ب��ق��ط��اع 
جلان  ت�شكيل  ب�����ش��دد  �ل��رتب��ي��ة  �أن   ،
نف�س مهام  تعمل   ، و�جل��ودة  للرقابة 
�حلكومية  باملد�ر�س  �لعاملة  �للجان 
�لتعليم  وذل��ك بهدف �شمان ج��ودة   ،
باملد�ر�س �خلا�شة باعتبار �أن �ملد�ر�س 

�شمن  تعمالن  و�خلا�شة  �حلكومية 
�أجيال  وت�����ش��م   ، و�ح������دة  م��ن��ظ��وم��ة 
م����ن �ل����ط����الب و�ل���ط���ال���ب���ات وج�����ودة 
خمرجات �لنظامن حكومي وخا�س 
�أو مقيمن  م��و�ط��ن��ن  �أك���ان���و�  ���ش��و�ء 
 ، �لأول  �مل��ق��ام  يف  �ل�����وز�رة  م�شئولية 
جادة  خ���ط���و�ت  ه��ن��اك  �أن  �إىل  لف��ت��ا 
�لتعليم �خلا�س  �شي�شهدها  و�إيجابية 
باملعلم  تخت�س  �ل��ع��اج��ل  �ل��ق��ري��ب  يف 
وحت�شن �أو�شاعه �لوظيفة من حيث 

�لر�تب .
و�أ�شاف من غري �ملعقول �أن �لالئحة 
منذ  تطبق  و�لتي  حاليا  بها  �ملعمول 
����ش���ن���و�ت م�����ش��ت وم������درج ب��ه��ا �شمن 
مو�دها حتديد �حلد �لأدنى للرو�تب  
، ويظل �لو�شع كما  2000 دره��م  ب� 
هو عليه حتى �ليوم ورو�تب �ل�شغالت 
 ، دره��م  �لأل��ف��ي  �إىل  و�شلت  بالبيوت 
ولذ� فالالئحة �جلديدة �شرتفع من 
هذ� �حلد و�شتلزم �ملد�ر�س بالتطبيق 
�أي�شا  �مل��ع��ل��م��ن  �أن  �إىل  م�������ش���ري�   ،

تقل  ل  �لتي  للمقابالت  �شيخ�شعون 
�ملعلمن عن معلمي  كفاءة  يف حتري 

�ملد�ر�س �حلكومية .
برنامج  ه����ن����اك  ����ش���ي���ك���ون  و�أ������ش�����اف 
باحلد  �لل�����ت�����ز�م  ل�������ش���م���ان  م���ط���ب���ق 
�لأدنى للرو�تب ، و�شنطالب �ملد�ر�س 
�خل��ا���ش��ة ب��ت��ق��ري��ر ك���ل ن��ه��اي��ة ف�شل 
�لرو�تب  برنامج  تطبيق  عن  در��شي 
�ملنفذة  �مل��د�ر���س  على  م�شتمال   ، ه��ذ� 

و�ملعلمات  ب��امل��ع��ل��م��ن  و�إح�������ش���ائ���ي���ة 
�مل�شتفيدين من �لربنامج و�لإجر�ء�ت 
حيال  تطبيقها  مت  �ل��ت��ي  �ملحا�شبية 

�ملد�ر�س �ملخالفة .
�مل����د�ر�����س  �إد�ر�ت  �أن  �إىل  و�أ������ش�����ار 
�خلا�شة �أي�شا �شيخ�شعون لإجر�ء�ت 
بالعمل  �إخاللهم  ح��ال  يف  حما�شبية 
�ملهني يف �إد�رة مد�ر�شهم ، بعدما تبن 
�أن هناك �إد�ر�ت مد�ر�س تفر�س على 
معلميها و�إد�رييها وعامالت �لنظافة 
هد�يا  ل�شر�ء  مالية  مبالغ  جمع  بها 
ومنا�شبات  لأ���ش��ب��اب  �مل��در���ش��ة  لإد�رة 
ي��ت��م �ب��ت��د�ع��ه��ا ، ول ي��ج��ر�أ �أي���ا منهم 
�أو �لعرت��س و�أل يكون  من �لإب��الغ 
�إنهاء  بحجة  �خلدمة  �إن��ه��اء  م�شريه 
باملدر�شة  له  �لتجديد  وع��دم  تعاقده 
�أو عاملة  �إد�ري��ا  �أو  �أك��ان معلما  �شو�ء 
نظافة .  كذلك �شيكون للوز�رة وقفة 
�لتي  �مل���د�ر����س  �إد�ر�ت  م���ع  ���ش��ارم��ة 
خدماتهم  ب��اإن��ه��اء  معلميها  ت��ف��اج��ئ 
جم��ام��ي��ع ب��ن��ه��اي��ة ك���ل ع���ام در�����ش���ي ، 

�ملد�ر�س مبربر�ت  �لوز�رة  و�شتطالب 
�أ�شحاب  من  كانو�  و�إن  خا�شة  قوية 
�لوز�رة  �شتحفظ  كذلك   ، �ل��ك��ف��اء�ت 
ل��ل��م��د�ر���س �خل��ا���ش��ة ح��ق��وق��ه��ا فيما 
و�لنتقال  لها  �ملعلمن  ت��رك  يخ�س 
مل�����د�ر������س �أخ�������رى مت��ن��ح��ه��م رو�ت�����ب 
�أن ت�شعرية �لر�شوم  �إىل  �أعلى ، لفتا 
�شعود�  ت�����ش��ه��د  �ل����ت����ي  �ل����در������ش����ي����ة 
ومعدلت مرتفعة ترهق كاهل �أولياء 
�لأمور  �أولياء  ملعاناة  �شيكتب  �لأم��ور 
، م�شري�  �ن��ت��ظ��ار  ب��ع��د ط����ول  ن��ه��اي��ة 
بالالئحة  خ���ط���و�ت  ه���ن���اك  �أن  �إىل 
�لطرفن  و�شرت�شي  ج��ادة  �جلديدة 
�أولياء �لأمور و�أ�شحاب �لبيزن�س من 
�أ���ش��ح��اب �مل��د�ر���س . و�أخ��ت��ت��م �مل�شدر 
ت�����ش��ري��ح��ه ب����اأن �ل������وز�رة ���ش��ت�����ش��ع  يف 
تطبيق  يف  و�لتاأخر  �لرت�خي  مقابل 
�مل��ن�����ش��و���س ع��ل��ي��ه��ا، جملة  �ل���ل���و�ئ���ح 
كافة  ت�شمن حقوق  �لإج����ر�ء�ت  م��ن 
�ملناطق  �إد�ر�ت  و�شيفو�س  �لإط���ر�ف 

�لتعليمية للمتابعة و�لتنفيذ .

الرتبية تر�سد الطالب املخالفني ممن لي�ض لديهم هوية اأو اإقامات غري �سارية

الئحة التعليم اخلا�ض اجلديدة تودع احلد االأدنى للرواتب 2000 درهم
كامريات االأ�سعة حتت احلمراء تر�سد ثالثة اآالف 

و167 خمالفة مرورية يف اأبوظبي خالل يناير 

بعد النجاح الذي حققته العام املا�سي

القافلة الوردية حتط الرحال يف م�ست�سفى العني
بالتعاون مع جمل�ض اأبوظبي للتعليم لتاأهيل الكوادر الوطنية

جامعة االإمارات تنظم ملتقى التعريف بربامج املاج�ستري الرتبوية



األربعاء  - 26   فبراير    2014 م   -   العـدد    11031
Wednesday   26   February   2014  -  Issue No   11031عربي ودويل

12

وا�سنطن قلقة من �سراء العراق اأ�سلحة اإيرانية

مقتل وجرح ع�سرات اجلنود العراقيني يف هجمات
•• وا�شنطن-بغداد-وكاالت:

ق���ت���ل 4 ج����ن����ود و�أ�����ش����ي����ب ع���دد 
هجوم  يف  �م���������س  �آخ�����رب�����ج�����روح 
�نتحاري ب�شيارة مفخخة ��شتهدف 
مبنى �ملجمع �حلكومي يف مدينة 
�لنبار  حمافظة  مركز  �ل��رم��ادي 
م�شدر�أمني  وق��ال  �ل��ع��ر�ق  بغرب 
قتلو�  ج���ن���ود  �أرب����ع����ة  �ن  حم���ل���ي 
،و�أ����ش���ي���ب ع����دد �خ����ر ب���ج���روح يف 
مفخخة  ب�شيارة  �نتحاري  هجوم 
�لرئي�شة  �ل����ب����و�ب����ة  �����ش���ت���ه���دف 
للمجمع �حلكومي بغرب �لرمادي 
�حل�شيلة  ه�����ذه  �ن  و�أ������ش�����اف   .
هذ�  ل��الرت��ف��اع  مر�شحة  �أول���ي���ة،و 
من  ثالثة  و�أ�شيب  �شابط  وقتل 
عنا�شر �ل�شرطة �لعر�قية بجروح 
مبحافظة  نا�شفة  عبوة  بانفجار 

�شالح �لدين ب�شمال بغد�د .
�شرطين  �أرب������ع������ة  ق���ت���ل  ب���ي���ن���م���ا 
بجروح  ثالثة  و�أ�شيب  عر�قين 
تفتي�س  ن��ق��ط��ة  ع���ل���ى  ه���ج���وم  يف 
�ىل  تكريت  �شمال  بيجي  بق�شاء 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  ذل���ك، ط��ال��ب��ت 
بتو�شيح  �ل�����ع�����ر�ق  �لأم����ريك����ي����ة 
عن  حت��دث��ت  �شحافية  معلومات 
من  �أ�شلحة  ل�شر�ء  عقد�  توقيعه 
دولر  مليون   195 بقيمة  �إي��ر�ن 
�خلارجية  با�شم  �ملتحدثة  وقالت 
�لأم���ريك���ي���ة ج��ن��ي��ف��ر ب�����ش��اك��ي �إن 

�ملتحدة قريب من جلنة �لعقوبات 
ب�شفقة  علم  على  �إن���ه  �لإي��ر�ن��ي��ة 
�ل�شالح �لتي ك�شفت عنها رويرتز. 
�طلعت  �ل��ت��ي  �ل���وث���ائ���ق  وت��ك�����ش��ف 
ع��ل��ي��ه��ا روي�����رتز ت��وق��ي��ع ���ش��ت��ة من 
ب���ن ث��م��ان��ي��ة �ت���ف���اق���ات م���ع هيئة 
�لإير�نية  �ل��دف��اع��ي��ة  �ل�����ش��ن��اع��ات 
خفيفة  باأ�شلحة  �ل��ع��ر�ق  ل��ت��زوي��د 
ومتو�شطة ومد�فع مورتر وذخائر 

للدبابات و�ملدفعية.

م��ث��ل ه����ذ� �لت���ف���اق مي��ك��ن فهمه 
�حلالية  �لأمنية  للم�شاكل  نظر� 

يف �لعر�ق.
وقال م�شوؤول �أمريكي �إن من �شاأن 
تعقيد  يزيد  �أن  �لتفاق  هذ�  مثل 
للتفاو�س  �لأم���ريك���ي���ة  �جل���ه���ود 
�لعقوبات  �إي��ر�ن على تخفيف  مع 
ب�شبب  عليها  �ملفرو�شة  �لدولية 

برناجمها �لنووي.
�لأمم  دبلوما�شي يف  وقال م�شدر 

و�����ش���ن���ط���ن �ط���ل���ع���ت ع���ل���ى ه���ذه 
كبري�  قلقا  تثري  و�إنها  �ملعلومات، 
�ل���دويل  للحظر  �ن��ت��ه��اك��ا  ومت��ث��ل 

�ملفرو�س على �إير�ن.
روي��رتز لالأنباء قد  وكالة  وكانت 
قالت �إنها �طلعت على وثائق تفيد 
باأن �إير�ن وقعت مع �لعر�ق �تفاقا 
قيمتها  وذخ���ائ���ر  �أ���ش��ل��ح��ة  ل��ب��ي��ع��ه 
195 مليون دولر وذكرت ب�شاكي 
�أن �أي نقل لأ�شلحة من �إير�ن نحو 
�ن��ت��ه��اك��ا مبا�شر�  �آخ���ر مي��ث��ل  ب��ل��د 
ل����ق����ر�ر جم��ل�����س �لأم�������ن �ل�����دويل 

�لرقم 1747 .
ت�شعى  و����ش��ن��ط��ن  �أن  و�أ����ش���اف���ت 
�مل���������ش����وؤول����ن  �أن  م�����ن  ل����ل����ت����اأك����د 
�لعر�قين يفهمون جيد� �حلدود 
�لتي ر�شمها �لقانون �لدويل على 
�شعيد جتارة �لأ�شلحة مع �إير�ن.

وك����ان �جل�����ر�ل حم��م��د حجازي 
�لقو�ت  �أرك�������ان  ق���ائ���د  -م�����ش��اع��د 
�أعلن  ق����د  �إي���������ر�ن-  يف  �مل�����ش��ل��ح��ة 
م��وؤخ��ر� ����ش��ت��ع��د�د ب���الده لتقدمي 
م���ع���د�ت ع�����ش��ك��ري��ة ون�����ش��ائ��ح �إىل 
ت�شديه  يف  ل��ل��م�����ش��اع��دة  �ل���ع���ر�ق 
للقاعدة. وقد ردت و��شنطن على 
��شتعد�دها  ب��اإب��د�ء  �خل��ط��وة  ه��ذه 
مل�شاعدة �لعر�ق على هذ� �ل�شعيد 
من  �شو�ريخ  بت�شليمه  و�لتزمت 
��شتطالع  وطائر�ت  هيلفاير  نوع 
�ملتحدثة  وق��ال��ت  ط��ي��ار  دون  م��ن 

بغد�د  تعترب  و��شنطن  �إن  ب�شاكي 
����ش���ري���ك���ا يف م���ك���اف���ح���ة �لإره��������اب 
ب��دع��م��ه��ا، مذكرة  وه���ي م��ل��ت��زم��ة 
�أم���ريك���ا زودت ق����و�ت �لأم���ن  ب����اأن 
مبعد�ت  �ل���ع���ر�ق���ي���ن  و�جل���ي�������س 
قيمتها �أكر من 15 مليار دولر 
�لإير�نية  �حلكومة  نفت  وبينما 
علي  ق��ال  �ل�شفقة،  ب��ه��ذه  علمها 
ب��ا���ش��م رئي�س  �مل��ت��ح��دث  �مل��و���ش��وي 
�إن  �ل���وز�رء �ل��ع��ر�ي ن��وري �ملالكي 

الرئي�ض ال�سيني يتحدث مع مواطنيه يف ال�سارع
•• بكني-رويرتز:

�لرئي�س  و�أخ��ب��ار  �مل��ي��الد  �أع��ي��اد  فيه حتى  بلد حت��اط  يف 
جن  �شي  �ل�شيني  �لرئي�س  فاجاأ  بالغة  ب�شرية  وعائلته 
مع  و�لتحدث  �شكنية  منطقة  يف  مب��روره  مو�طنيه  بينغ 

�لنا�س قرب �شارع ت�شوق �شهري �م�س �لثالثاء.
وت�شدرت �أخبار هذه �لزيارة مو�قع �لتو��شل �لجتماعي 
وج��ل��ب��ت ������ش����ادة م���ن م�����ش��ت��خ��دم��ي ه����ذه �مل����و�ق����ع ج���ر�ء 
�ل�شيا�شين  �ل�شن بن  �ملعتاد يف  �لتلقائي غري  �لتفاعل 

و�ملو�طنن.
وتبن لقطات فيديو غري و��شحة لزيارة �شي و�شعت على 

�لنرتنت �شكانا حملين ي�شفقون له عند �قرت�به منهم 
حيث توقف لي�شاألهم منذ متى يقيمون يف هذ� �ملكان ثم 

�أكمل �شريه.
على  �ل�شينية  �لع����الم  و���ش��ائ��ل  و���ش��ع��ت��ه��ا  ���ش��ور  وت��ب��ن 
كامري�ت  مي�شكون  م��و�ط��ن��ون  ب��ه  يحيط  �شي  �لن��رتن��ت 
مبت�شما  �شيق  زق���اق  يف  ي��ق��ف  بينما  حم��م��ول��ة  وه��و�ت��ف 
�لذي  بكن  بو�شط  �لت�شوق  ���ش��ارع  جانبي  على  وي��وج��د 
لبيع  �أك�����ش��اك  و�ل�شياح  �ل�شبان  �ل�شينيون  عليه  ي���رتدد 
وتلقى  �لتذكارية  للهد�يا  ومتاجر  و�ملالب�س  �ل�شطائر 
و��شعة  ����ش��ادة  �شعبية  لأم��اك��ن  �لقليلة  �ملفاجئة  زي��ار�ت��ه 

�لنطاق من �ل�شينين.

•• بغداد-وكاالت:

رئي�س  حكومة  �لعر�ق  يف  �مل�شلمن  علماء  هيئة  �تهمت 
�لوزر�ء نوري �ملالكي وقو�تها بارتكاب جمازر ترقى �إىل 
بيك مبحافظة �شالح  �شليمان  ناحية  جر�ئم حرب يف 
�أ�شامة  �ل���ن���و�ب  رئ��ي�����س جمل�س  دع���ا  ح��ن  �ل���دي���ن، ويف 
�لنجيفي �إىل �لتفريق بن �لإرهابين ومن رفع �ل�شالح 
ب�شبب �لياأ�س، ��شتبعد رئي�س �لوزر�ء �ل�شابق �إياد عالوي 

�إجر�ء �لنتخابات �لعامة يف موعدها �ملقرر. 
�لقو�ت  �إن  لها  ب��ي��ان  يف  �مل�شلمن  علماء  هيئة  وق��ال��ت 
�حلكومية قتلت عمد� 13 �شخ�شا بينهم ن�شاء و�أطفال 
�لقتلى  جثث  بع�س  بتمزيق  وقامت  بالر�شا�س،  رميا 

�إىل �أ�شالء و�شحلت �آخرين.
وملي�شياتها  �حلكومية  �لقو�ت  ق�َت�ْل  �لهيئة  �أعلنت  كما 
ثم  ع��ام��ا،   87 �لعمر  م��ن  �لبالَغ  �ل��دب��اغ  يحيى  ح�شن 
قتلت �بنه عبا�س و�أحرقت جثته لدى حماولته ��شتالم 
جثة و�لده. و�أ�شافت �أن �أكر من مائة من �أهايل �لبلدة 

•• نيويورك-وام:

مكافحة  ووز�رة  ل��ل��ه��ج��رة  �ل��دول��ي��ة  �مل��ن��ظ��م��ة  �أط��ل��ق��ت 
�ملفرق  حمافظة  يف  حملة  �لأردن  يف  بالب�شر  �لجت���ار 
�ملجتمعات  توعية  تعزيز  �إىل  تهدف  �لعا�شمة..  �شمال 
فيما يتعلق باأنو�ع �لجتار بالب�شر و�ل�شتغالل وكيفية 
و�أو�شحت   . تلك �جلر�ئم  و�لإب��الغ عن  �لتعرف عليها 
�أن �لهدف  �أم����رية حم��م��د  �ل��دك��ت��ورة  م��دي��رة �حل��م��ل��ة 
�لأ�شا�شي من م�شروع هذه �حلملة يتج�شد يف �ل�شتجابة 

ما ز�لو� يف عد�د �ملفقودين و�أّن �لقو�ت �حلكومية دمرت 
ع���دد� من  و�أح��رق��ت  بيك  �شليمان  م�شاجد  م��ن  ث��الث��ة 
بتحّمل  �ل��دويل  �لأم��ن  جمل�س  �لهيئة  وطالبت  �ملنازل 
�ملدنين  �شد  �ملالكي  حكومة  عنف  و�إيقاف  م�شوؤوليته 

على حد تعبريها.
�لنجيفي  �أ�شامة  �لنو�ب  من جانبه، دعا رئي�س جمل�س 
�إىل �لتفريق بن �لإرهابين وبن من رف�ََع �ل�شالح ب�شبب 

�لياأ�س من ��شتجابة �حلكومة ملطالب �ملتظاهرين.
و�أكد �لنجيفي -يف موؤمتر �شحفي عقده يف بغد�د- �أن 
�لع�شكرية  �لعمليات  �حلكومة مل تلتزم بقر�رها بوقف 
وت�شول  جتول  �أ�شبحت  �مللي�شيات  �إن  وق��ال  بالفلوجة، 
قال  �ل��ت��ي  دي���اىل  وخ�شو�شا  �مل��ح��اف��ظ��ات  م��ن  بالعديد 
�إنها ت�شهد حالة �أ�شبَه باحلرب تقوم بها هذه �مللي�شيات 
�شد �ل�شكان يف ظل �شمت حكومي غري مربر، على حد 
�إياد  �ل��وزر�ء �ل�شابق  تعبريه ومن ناحيته، �شكك رئي�س 
�لقادمة  �إج��ر�ء �لنتخابات �لربملانية  �إمكان  عالوي يف 

يف موعدها �ملحدد.

لالأزمة �ل�شورية ب�شكل عام ولحتياجات حقوق �لإن�شان 
لالجئ �ل�شوري. 

�لأردين  �مل���و�ط���ن  �مل�����ش��روع ل يغفل  ه���ذ�  ب���اأن  ون��وه��ت 
�أنه ي�شمل �لفئتن �لالجئن  و�ملجتمع �مل�شيف و�أكدت 
�ل�شورين و�ملجتمع �مل�شيف بكافة فئاته وذكرت �أن هذه 
�حلملة تعد جزء� من م�شروع �أو�شع للمنظمة �لدولية 
ل��ل��ه��ج��رة ب��ال��ت��ع��اون م���ع �حل��ك��وم��ة �لأردن����ي����ة وتهدف 
للو�شول �إىل جميع �لالجئن و�ملو�طنن �لأردنين يف 

�ملناطق ذ�ت تركيز�ت عالية من �لالجئن �ل�شورين.

•• عوا�شم-وكاالت:

�أب���و حم��م��د �جل����ولين تنظيم  �أم��ه��ل �أم���ري جبهة �ل��ن�����ش��رة 
للقبول  �أي���ام  خم�شة  و�ل�شام  �ل��ع��ر�ق  يف  �لإ�شالمية  �ل��دول��ة 
بن  �خلالفية  �لق�شايا  جميع  يف  تف�شل  �شرعية  مبحاكم 
�لعمليات  ، وطرح مبادرة تق�شي بوقف  �ملت�شددة  �جلماعات 
�ملت�شددة  �جل��م��اع��ات  تكفري  ف��ت��اوى  ك��ل  و�إل���غ���اء  �لع�شكرية 
حتى ترتتب �أمور �ملحكمة �ل�شرعية . ويف تهديد �جلولين 
�ملبطن خالل كلمة خ�ش�شها لرثاء �لقيادي يف كتائب �أحر�ر 
�لدولة قوله  تنظيم  بقتله  و�ملتهم  �ل�شوري  �أبو خالد  �ل�شام 
�إنه يف حال رف�س تنظيم �لدولة حكم �هلل جمدد� فاإن �لأمة 

�لعر�ق،  من  حتى  وتنفيه  �ملتعدي  �جلاهلي  �لفكر  �شتقاتل 
�ل��رج��ال ينتظرون . ودع���ا �جل���ولين تنظيم  وه��ن��اك م��ئ��ات 
�أو حتى  وب��ر�ه��ن  �أدل���ة  م��ن  م��ا ميلكه  بكل  للتقدم  �ل��دول��ة 
هذه  بحق  منهم  �لفتوى  �أخ��ذ  و  �ملعتربين،  للعلماء  �شبهات 
�جلماعات وقتالها ، وما يقوله �لعلماء ي�شري على �جلميع، 
بفتح ثغرة يف  �لدولة  و�تهم تنظيم  ويف مقدمتهم �جلبهة. 
�جلي�س  ي�شمى  مب��ا  �إليها  �ل�شحو�ت  ل��دخ��ول  �ل�شام  �أر����س 
�لوطني ، و�أكد �أن رئا�شة �لأركان يف �جلي�س �حلر و�لئتالف 
�لوطني  �جلي�س  م�شروع  على  و�لقائمن  �ملعار�س  �لوطني 
يف  وقعو�  علمانية  حكومة  لتثبيت  خالله  من  ي�شعى  �ل��ذي 

�لردة و�لكفر.

اجلوالين يطرح مبادرة وميهل تنظيم الدولة 

اتهامات للمالكي بارتكاب جمازر يف �سليمان بيك

االأمم املتحدة واحلكومة االأردنية 
تطلقان حملة ملكافحة االإجتار بالب�سر 

قتلى وجرحى يف هجمات �سد حمتجني بتايلند

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

مر�شى  فل�شطينيون  �أ�شرى  �تهم 
�لإ�شر�ئيلية  �ل�شجون  م�شلحة 
عليهم  ط��ب��ي��ة  جت������ارب  ب�����اإج�����ر�ء 
خالل  من  كالفئر�ن  ومعاملتهم 
�حلقن وبع�س �لأدوية �لتي توؤدي 
لتدهور �أو�شاعهم �ل�شحية وكان 
مري�شا  فل�شطينيا  �أ���ش��ري�   22
��شتكو�  ل��ذوي��ه��م  ب��ر���ش��ائ��ل  ب��ع��ث��و� 
�ملعاملة  و�شوء  �لإهمال  من  فيها 

وطالبوهم بتح�شري �أكفانهم.
�لأ�شرى  من  �لعديد  طالب  وق��د 
�ملوؤ�ش�شات  �ملر�شى  �لفل�شطينين 
معاجلتهم  على  بالعمل  �لدولية 
يف م�شت�شفيات مدنية بدل عيادة 
�ل���رم���ل���ة، ح��ي��ث ي��ت��ه��دده��م �ملوت 
ب�����ش��ب��ب �لإه����م����ال ون���ظ���م �أه����ايل 
لإطالع  فعالية  �ملر�شى  �لأ�شرى 
و�ملنظمات  �ل���دويل  �ل��ع��ام  �ل����ر�أي 
�حل���ق���وق���ي���ة ع���ل���ى �لن���ت���ه���اك���ات 
�ل�شجون  يف  لها  يتعر�شون  �لتي 
�لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة وب���ن رئ��ي�����س نادي 
�لأ�شري باخلليل �أجمد �لنجار �أن 
�ألف  ت�شم  �لإ�شر�ئيلية  �ل�شجون 
مري�س فل�شطيني بينهم ت�شعون 
يتطلب  ح�����رج  ���ش��ح��ي  و����ش���ع  يف 

تدخال عاجال.
وق���ال���ت و�ل������دة �لأ����ش���ري �إي������اد �إن 
ي�شتكي  ل  �ملغرب  بعد  ن��ام  ولدها 
��شتيقظ  ل���ك���ن���ه  م�����ر������س،  م�����ن 
خم�شن  وخ�شر  �ل���ذ�ك���رة،  ف��اق��د� 
ك���ي���ل���وغ���ر�م���ا م����ن وزن�������ه خ���الل 

�أ�شهر.
م���ن ج��ه��ة �أخ������رى، �أط���ل���ق رئي�س 
بنيامن  �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  �ل��������وزر�ء 
�ملا�شي  �آذ�ر  م��ار���س  يف  نتنياهو 

ح���م���ل���ة ل���ل���ح���د م����ن ج����ر�ئ����م من 
�أخرى  ب��الد  يف  تعترب  �أن  �ملمكن 
مثل  حمتمل  لكنه  بغي�شا  �أذى 
�لعن�شرية  �ل�������ش���ع���ار�ت  ك���ت���اب���ة 
ومتزيق �إطار�ت �ل�شيار�ت و�تالف 
على  �حلر�ئق  و�إ�شعال  �لب�شاتن 

نطاق حمدود.
ل��ك��ن ه���ذ� �ل��ت��خ��ري��ب ي��اأخ��ذ بعد� 
يرتكبه  ع��ن��دم��ا  مت���ام���ا  خم��ت��ل��ف��ا 
ممتلكات  بحق  ي��ه��ود  متطرفون 
بتجدد  ي���ه���دد  مب����ا  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
�لغربية  �ل�������ش���ف���ة  يف  �ل����ع����ن����ف 
ويعرقل  �ل�������ش���رق���ي���ة  و�ل����ق����د�����س 
حم���ادث���ات �ل�����ش��الم �ل��ت��ي جتري 
�أم��ري��ك��ي��ة وي��ه��ز �شورة  ب��و���ش��اط��ة 

��شر�ئيل يف �خلارج.
��شر�ئيليون  م�شوؤولون  �شبه  وقد 

ع��م��ل��ي��ات جباية  ع���ن  �مل�������ش���وؤول���ة 
�لثمن لرويرتز يف مقابلة يف كل 
�تهامات  لق�����ش��ى  ن��ذه��ب  ح����ادث 
نو�جه  �ل��ن��ه��اي��ة  يف  لكننا  ممكنة 

فر�غا يف �لنظام �لق�شائي. 
وي���ق���ول ب��ع�����س م�����ش��وؤويل �لأم���ن 
و�خلرب�ء �مل�شتقلن �إنه �إذ� ف�شلت 
�لنظام  �أن  ه��ي  فامل�شكلة  �حلملة 
�ملتهمن  م��ع  يتعامل  �ل��ق�����ش��ائ��ي 
باللن  �ل��ث��م��ن  ج��ب��اي��ة  ب��ج��ر�ئ��م 
نتنياهو  حكومة  ففي  و�ل��ه��و�دة. 
ي����وج����د م�����ن ي�����ن�����ادي ب���������ش����رورة 

��شتعمال �للن.
وه�������ذ� م����وؤ�����ش����ر �آخ�������ر ع���ل���ى دق���ة 
يتعلق  ف��ي��م��ا  ن��ت��ن��ي��اه��و  م���وق���ف 
تعتربها  �ل���ت���ي  ب���امل�������ش���ت���وط���ن���ات 
�ل��ع��امل��ي��ة خمالفة  �ل���ق���وى  �أغ���ل���ب 

وزير  ي��ع��ل��ون  م��و���ش��ي  بينهم  م��ن 
�حل���رب ه��ذه �حل���و�دث بالرهاب 
وي��ط��ل��ق ع��ل��ى ه����ذه �لع����ت����د�ء�ت 
�إرغام  �إىل  �إ�شارة  �لثمن يف  جباية 
�لقيود  ثمن  دف��ع  على  �حلكومة 
�لن�شاط  ع���ل���ى  ت��ف��ر���ش��ه��ا  �ل���ت���ي 
�لأر���������ش�������ي  يف  �ل�����ش����ت����ي����ط����اين 
ورغم  ذل���ك  وم���ع  �لفل�شطينية. 
�لقب�س على �لع�شر�ت فلم ت�شدر 
�أح��ك��ام ب���الد�ن���ة ���ش��وى ب��ح��ق قلة 
�أعمال  ت�����ش��ت��م��ر  ب��ي��ن��م��ا  حم�����دودة 
�أ�شبوعية.  �شبه  ب�شفة  �لتخريب 
و��شتهدف �ملخربون �أي�شا كنائ�س 
ون�����ش��ط��اء م���ن دع����اة �ل�����ش��الم بل 
و�جل���ي�������س �ل����ش���ر�ئ���ي���ل���ي. وق����ال 
�ملحققن  كبري  جريبي  �شموئيل 
�ل�شر�ئيلية  �ل�����ش��رط��ة  وح���دة  يف 

�أر��شي  ع��ل��ى  ل��ل��ق��ان��ون لق��ام��ت��ه��ا 
�مل�شتقبلية.  �لفل�شطينية  �لدولة 
�ل�شر�ئيلين  م���ن  ك��ث��ري  وي����رى 
�أن �مل�شتوطنن رو�د يدركون حقا 
مقد�شة  �أر���س  يف  لليهود  �أ�شا�شيا 
�إبقاء �أغلب  �أن نتنياهو يريد  كما 
�لأر��شي  يف  �ل��ي��ه��ودي��ة  �جل��ي��وب 
�تفاق  �أي  �إط���ار  يف  �لفل�شطينية 
رغم  �إل��ي��ه  �لتو�شل  يتم  لل�شالم 
�أن����ه ���ش��ل��م ب�����ش��رورة �ل��ت��خ��ل��ي عن 

بع�شها.
�ل�شر�ئيلية  �ل�����ش��رط��ة  ووح�����دة 
�لثمن  جباية  بعمليات  �خلا�شة 
تتاألف  ف���ه���ي  ����ش���ك���ل���ي���ة.  ل��ي�����ش��ت 
يدعمهم  �����ش����اب����ط����ا   60 م������ن 
�لد�خلية  �ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت  ج��ه��از 
وخمربون  بيت  �شن  �ل�شر�ئيلي 
على  تن�شت  وعمليات  جم��ن��دون 
�ت���������ش����الت ه���ات���ف���ي���ة ك���م���ا �أن���ه���م 
مفاجئة  ب���ع���م���ل���ي���ات  ي����ق����وم����ون 
�لتي  �مل�����ش��ت��وط��ن��ات  يف  م��ت��خ��ف��ن 
بال�شلطات  ���ش��اك��ن��وه��ا  ي��رح��ب  ل 
�ل�����ش����ر�ئ����ي����ل����ي����ة. وق���������ال ق���ائ���د 
�شباطه  �إن  ليفي  �أودي  �ل��وح��دة 
من  بنظر�ئهم  �شهريا  يجتمعون 
يقومون  �ل��ذي��ن  �لفل�شطينين 
ب��ف��ر���س ن���ط���اق ع��ل��ى م�����ش��رح �أي 
جرمية من جر�ئم جباية �لثمن . 
و�أ�شاف �أن فرق �لفح�س �جلنائي 
�شاعات  خالل  ت�شل  �ل�شر�ئيلية 
ب�شرط �شمان �أمنهم . ويف نوفمرب 
ت�شرين �لثاين �نق�شت �لقوة على 
�ملتهمن  �مل���ر�ه���ق���ن  م���ن  �ث���ن���ن 
يف  كني�شة  لتدني�س  بالتخطيط 
ع�شية  ��شر�ئيل  و�إح���ر�ج  �لقد�س 
زيارة �لرئي�س �لفرن�شي فر�ن�شو� 

�أولوند.

تهاون اإ�سرائيل مع امل�ستوطنني يزيد اإجرامهم

االحتالل يجري جتارب طبية على االأ�سرى

االإمارات ت�سارك يف االجتماع اخلام�ض ع�سر لفريق اخلرباء العرب املعني مبكافحة االإرهاب
•• القاهرة-وام: 

�شاركت دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة يف �أعمال �لجتماع �خلام�س ع�شر لفريق �خلرب�ء �لعرب �ملعنى مبكافحة �لرهاب �لذي عقد �م�س مبقر �لمانة 
�لعامة جلامعة �لدول �لعربية برئا�شة �لقا�شى �ملوريتانى �حمد عبد�هلل م�شطفى ومب�شاركة �خلرب�ء �ملعنين من �لدول �لعربية �لع�شاء باجلامعة 
�ليماحي م�شت�شار  �لد�خلية وعلى  ب��وز�رة  �لقانونية  �ل�شوؤون  �د�رة  �لت�شريع  رئي�س ق�شم  �لظهوري  �شعيد  �لر�ئد تركي  �لدولة وفد �شم  �لعربية. مثل 
قانوين بالوز�رة وحممد �لزعابي وز�رة �لد�خلية و�شامل �شاملن �لنعيمي مدير �ملكتب �لتنفيذي ل�شرت�تيجية مكافحة �لرهاب يف �أبوظبي وبدر نا�شر 
�ملتعلقة  �لبنود  �لفريق عدد� من  وناق�س  �لره��اب.  مكافحة  �لتنفيذي ل�شرت�تيجية  باملكتب  �شالح �حلمريي  �هلل  وعبد  �لكعبي  عبيد  و�أحمد  �لنقبي 
مبكافحة �لرهاب ومنها تقرير �لمانة �لفنية لفريق �خلرب�ء �لعرب عن �لجر�ء�ت �ملتخذة لتنفيذ تو�شيات �لفريق فى �جتماعه �ل�شابق و�هم �ن�شطة 
�جلامعة �لعربية فى جمال مكافحة �لرهاب. كما ناق�س �لجتماع بند� متعلقا ب�شبل تعزيز �لتعاون بن �لدول �لعربية و�ملنظمات �لعربية و�لقليمية 
لتفعيل م�شامن ��شرت�تيجية �لمم �ملتحدة ملكافحة �لرهاب وقر�ر جمل�س �لمن 1267 ل�شنة 1999 ب�شاأن تنظيم �لقاعدة �لرهابى وما يرتبط به من 
�أفر�د وكيانات وكذلك قر�ر جمل�س �لمن 2133 ل�شنة 2014 ب�شاأن دعوة �لدول ملنع متويل �لعمال �لرهابية و�حليلولة دون ��شتفادة �لرهابين من 

�لفدية �إىل جانب قر�ر�ت جمل�س �لمن �ملتعلقة مبكافحة �لرهاب ومنع �لرهابين من حيازة ��شلحة �لدمار �ل�شامل .

•• بانكوك-وكاالت:

�أك���ر م��ن ع�شرين بجروح  و�أ���ش��ي��ب  �أ���ش��خ��ا���س  ث��الث��ة  قتل 
بانفجار قنبلة �م�س �لثالثاء يف معبد بولية روت �إت �شرقي 
�أطفال مطلع هذ�  �أربعة  يوم من مقتل  بعد  وذل��ك  تايلند، 
للحكومة  مناه�شن  حمتجن  �شد  هجمات  يف  �لأ���ش��ب��وع 
مما دفع قادة �جلي�س للمطالبة باإيجاد حل �شريع لالأزمة 
�ل�شيا�شية يف �لبالد ونقلت �شحيفة بانكوك بو�شت عن وزير 
�شقطو�  �م�س  قتلى  �إن  قوله  �شاهاميثابات  نارونغ  �ل�شحة 
�لأ�شخا�س  م��ن  ح�شد  م�شاهدة  �أث��ن��اء  وق��ع  �نفجار  نتيجة 
�شو�نافوم  مقاطعة  يف  جديد  معبد  ت�شييد  ملنا�شبة  عر�شا 
مما �أ�شفر عن مقتل ثالثة مدنين و�إ�شابة 28 جر�ح �ثنن 
�لأمن  وزي���ر  ع��ن  روي���رتز  وك��ال��ة  منهم ح��رج��ة. كما نقلت 
و�إطالق  �آخ��ر  �نفجار�  �أن  باتاناثابوتر  ب����ار�دورن  �لوطني 
حديقة  م�شارف  على  لالحتجاجات  م��وق��ع  ق��رب  وق��ع  ن��ار 

لومبيني يف بانكوك يف �ل�شاعات �لأوىل من �ليوم �لثالثاء، 
بجروح.  �إ�شابة رجلن  �أ�شفر عن  �إنه  وقالت م�شادر طبية 
و�أ����ش���اف ب��ات��ان��اث��اب��وت��ر �أن �ن��ف��ج��ار� �آخ���ر وق���ع ق���رب مكتب 
ب��اأذى يف  �أحد  �ملعار�س لكن مل ي�شب  �حلزب �لدميقر�طي 
ذلك �لنفجار وكان طفالن و�مر�أة قد قتلو� و�أ�شيب �أكر 
من ثالثن يف تفجري�ت و�إطالق ر�شا�س على �حتجاجات 
توفيت  ك��م��ا  و�لأح�����د،  �ل�����ش��ب��ت  م�����ش��اء  للحكومة  مناه�شة 
خالل  بها  �أ�شيبتا  بجروح  متاأثرتن  �لأول  �أم�س  طفلتان 
هجمات �شابقة، وكذلك تويف �شرطي متاأثر� بجروح يف ر�أ�شه 
�أ�شيب بها يف �أحد�ث قمع �حتجاجات. وتهدف �لحتجاجات 
�إىل  �لدميقر�طي  لالإ�شالح  �ل�شعبية  �للجنة  تقودها  �لتي 
على  و�لق�شاء  �شيناوت  ينغالك  �ل��وزر�ء  برئي�شة  �لإطاحة 
�أطيح  �ل��ذي  �ل�شابق  �ل���وزر�ء  رئي�س  ثاك�شن  �شقيقها  نفوذ 
�لقوة  �أنه  2006 ويرى كثريون  به بانقالب ع�شكري عام 

�خلفية �لتي تقف ور�ء �حلكومة. 
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عربي ودويل

بادر فرن�شو� هولند �لذي يو�جه �زمة دبلوما�شية مع حليفه �ملغربي، 
بالت�شال  كبري،  مغربي  م�شوؤول  �شد  فرن�شا  يف  رفعت  �شكاوى  بعد 
بالعاهل �ملغربي ليوؤكد له �شد�قة فرن�شا �لثابتة . و�و�شحت �لرئا�شة 
�لفرن�شية �لثالثاء �ن �ملكاملة �لهاتفية بن �لرئي�س �لفرن�شي و�مللك 
�علنها  وق��د   ، �لتفاهم  �شوء  تبديد  ل  تهدف  كانت  �ل�شاد�س  حممد 
�لديو�ن �مللكي م�شاء �لثنن. وقالت �لرئا�شة �لفرن�شية �ن فرن�شو� 
بامللك هاتفيا لتبديد كل �شوء تفاهم وليوؤكد للملك  هولند �ت�شل 
حممد �ل�شد��س �ل�شد�قة �لثابتة بن فرن�شا و�ملغرب كما �كد �ر�دته 
يف تعزيز �ل�شر�كة بن �لبلدين و�ن �ملكاملة جرت يف �جو�ء من �لثقة 
و�لت�شميم على �لتاكيد جمدد� على �ل�شد�قة بن فرن�شا و�ملغرب . 
و�فاد �لديو�ن �مللكي قبل ذلك �ن قائدي �لبلدين �تفقا على مو��شلة 
�لت�شالت خالل �ليام �ملقبلة على م�شتوى �حلكومتن، و�لعمل وفق 
روح �لعالقات �ملت�شمة بطابع �لتميز �لتي تربط بن �ملغرب وفرن�شا 
ت��ق��دمي منظمة  �ث��ر  ع��ن غ�شبها منذ �خلمي�س  �ل��رب��اط  و�ع��رب��ت   .
فرن�شية غري حكومية �شكوين �شد رئي�س جهاز مكافحة �لتج�ش�س 

�ملغربي عبد �للطيف حمو�شي بتهمة �لتو�طوؤ يف �لتعذيب . 

�أعلن م�شدر �أمني ليبي، �أن �شلطات بالده �أقفلت، �م�س منفذ �لعبور، 
�لأنباء  وكالة  تون�س..ونقلت  �لليبية مع  �أجدير، على �حلدود  ر�أ�س 
�لليبية و�ل ، عن مدير �ملنفذ �لعقيد، حممد جر�فة، قوله �إن �ملعرب 

�أقفل لأ�شباب �أمنية من دون �أن يعطي �ية تفا�شيل �إ�شافية.
وقالت م�شادر �أمنية ليونايتد بر�س �نرتنا�شونال، �إن �شبب �لإغالق 
�لأجهزة  كانت  �شخ�س  حترير  ب�  م�شلحة  جمموعة  قيام  �إىل  يعود 

�لأمنية �لليبية �ألقت �لقب�س عليه يف وقت �شابق عند �ملعرب.
ي�شار �إىل �أن هذ� �ملعرب �لذي يقع على بعد 170 كلم غرب �لعا�شمة 
بن  و�لب�شائع  �لأ���ش��خ��ا���س  لتنقل  حيويا  �شريانا  ميثل  طر�بل�س 
�لليبية-�لتون�شية  �حل��دود  على  �أجدير  ر�أ���س  معرب  و�شهد  �لبلدين 
�لأو�شاع  نتيجة  �جلانبن  �أي��ام من  ولعدة  �إغ��الق  عملية  �أك��ر من 
وخا�شة  تون�س  يف  �ملماثلة  و�ل��ظ��روف  ليبيا  تعي�شها  �لتي  �لأمنية 
حماربتها للعنا�شر �ملتطرفة �لتي ت�شتغل �لتنقل عرب �حلدود �لتي 

متتد �إىل �أكر من 600 كلم.

و�لدولية  �لقليمية  �جلهود  �لعربيةبت�شافر  �لدول  طالبت جامعة 
يف مو�جهة �جلرمية �ملنظمة عرب �حلدود .. د�عية �ىل �شرورة و�شع 
��شرت�تيجية �شاملة تقرتن فيها �لجر�ء�ت �لأمنية و�لقانونية مع 
�ألقاهاحممد  �لتي  �جلامعة  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء  �ل��دول��ي��ة.  �جل��ه��ود 
ر�شو�ن بن خ�شر�ء �مل�شت�شار �لقانوين لالأمن �لعام للجامعة �لعربية 
�أمام ور�شة �لعمل �لقليمية حول �لتعاون �لدويل و�لقليمي ملكافحة 
�جلرمية �ملنظمة يف منطقة ل�شرق لأو�شط و�شمال �فريقيا �لتي بد�أت 
هنا �م�س بالتعاون بن �جلامعة �لعربية ومكتب �لأمم �ملتحدة �ملعني 
�ملعنين يف جمال مكافحة  باملخدر�ت و�جلرمية مب�شاركة �خلرب�ء 
�جلرمية. ونبه �إبن خ�شر�ء �إىل �أن مكافحة �جلرمية �ملنظمة عرب 
�لوطنية ل ميكن �أن تكون جمدية وفعالة �إل بتعاون جميع �لدول 
ودعوة  و�أجهزتها  �ملتحدة  و�لأمم  و�ل��دول��ي��ة  �لقليمية  و�ملنظمات 
�لدول �ىل �لن�شمام �ىل �لتفاقية �لعربية و�تفاقية �لأمم �ملتحدة 
ملكافحة �جلرمية �ملنظمة عرب �لوطنية وت�شجيعها على �لدخول يف 

معاهدة ثنائية ومتعددة �لطر�ف يف هذ� �ملجال.

�ع��ت��ق��ل��ت �ل�����ش��رط��ة �ل��ربي��ط��ان��ي��ة �م�����س ث��الث��ة رج����ال و�إم�������ر�أة من 
�رهابية يف  بتورطهم بجر�ئم  �لغربية، لال�شتباه  مقاطعة مدلندز 
�ل�شرطة  �إن  �شي(  بي  )بي  �لربيطانية  �لإذ�ع��ة  هيئة  وقالت  �شوريا 
�أن  يف  ت�شتبه  لكنها  �ملعتقلن،  ه��وي��ات  ع��ن  تك�شف  مل  �لربيطانية 
و�حد�ً منهم، وعمره 45 عاماً، خدم يف مع�شكر لتدريب �لرهابين 

يف �شوريا و�شّهل �لقيام بن�شاطات �رهابية خارج �ململكة �ملتحدة.
و�أ�شافت �أن �ل�شرطة �حتجزت رجاًل �آخر يف �ل�شاد�شة و�لثالثن من 
20 عاماً،  و�بنها �لبالغ من �لعمر  44 عاماً  �لعمر و�إم��ر�أة عمرها 

ب�شبهة �لقيام بت�شهيل �لرهاب خارج �ململكة �ملتحدة.

عوا�شم

الرباط

القاهرة

لندن

اإ�سابة �سابط يف اجلي�ض امل�سري بالر�سا�ض
•• القاهرة-يو بي اأي:

بر�شا�س  �م�س،  �مل�شرية،  �مل�شلحة  �لقو�ت  يف  عقيد  برتبة  �شابط  �أ�شيب 
وقالت  �ل�شرقية  مبحافظة  بلبي�س-�لقاهرة  طريق  على  جمهول  م�شّلح 
وكالة �أنباء �ل�شرق �لأو�شط �لر�شمية، �إن مدير �أمن �ل�شرقية تلقى �إخطار�ً 
�مل�شلحة  بالقو�ت  �ملحالوي  حممد  ع�شام  �لعقيد  تو�جد  �أثناء  باأنه  يفيد 
ب�شخ�س  فوجئ  �مل�شروعات،  �أح��د  ملتابعة  �حل�شة  قرية  �أم��ام  عاماً(،   42(
�أدى  نارية بطريقة ع�شو�ئية مما  �أع��رية  �أطلق عليه عدة  جمهول وملثم، 

لإ�شابته بطلق ناري يف �ل�شاق �لأمين .
و�أ�شافت �لوكالة �أنه مت نقل �لعقيد �مل�شاب للعيادة �لطبية �لتابعة للقو�ت 

�مل�شلحة بالزقازيق )مركز حمافظة �ل�شرقية(، وتولت �لنيابة �لتحقيق.
وت�شهد حمافظة �ل�شرقية )�شمال �شرق �لقاهرة( منذ عدة �أ�شابيع عمليات 
��شتهد�ف لعنا�شر من �ل�شرطة ر�ح �شحيتها 8 من �شباط و�أفر�د �لأمن 
�أحد  ل�شتهد�ف  حماولة  �أول  �لم�س  ح��ادث  وميّثل  جمهولن،  بر�شا�س 

�شباط �جلي�س باملحافظة.
من جهة �أخرى، �شادرت �شلطات �لأمن �مل�شرية 6 طائر�ت �شغرية ت�شتخدم 
�ن �شرطة  بالتحكم عن بعد وقال موقع )�لد�شتور �ل�شلي(  �لت�شوير  يف 
مو�نئ بور�شعيد متكنت من �عتقال حممد حممود �شعيد جمعة ) 21 عاما 
( �أثناء قيامه مبحاولة تهريب 6 طائر�ت �شغرية �حلجم ت�شتخدم �شمن 
�ألعاب �لأطفال، مزودة بكامري� دقيقة عالية �جلودة ، ومزودة بجهاز حتكم 
عن بعد و�لطائرة مزودة �أي�شا ب USB 2 وبطاقة ذ�كرة .. يتم ربطهما 

بجهاز كمبيوتر �أثناء �لت�شوير لعر�س ما يتم ت�شويره وحفظه.

اأوكرانيا: حتديات من الوزن الثقيل يف بلد على حافة االإفال�ض!

نيجرييا  يف  حرام  لبوكو  بهجوم  قتياًل   29
ه��ج��وم ع��ل��ى م��در���ش��ة ب���وين يادي 
�شباح  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل�����ش��اع��ة  ح�����و�ىل 
و��شفرت  ت.غ(   1،00( �ل��ث��الث��اء 
ه��ج��وم��ات مم��اث��ل��ة ل��ه��ج��وم بوين 
ي����ادي �ل��ت��ي ت��ب��ع��د ���ش��ت��ن ك��ل��م عن 
عن  �ل���ولي���ة،  عا�شمة  د�م���ات���ورو، 
نف�شها  �ملنطقة  يف  �لقتلى  ع�شر�ت 

�لعام �ملا�شي.
�لذي  �لع�شكري  �ملتحدث  و�و���ش��ح 
ح�شيلة  �ي  ل����دي����ه  ت���ت���و�ف���ر  مل 
�ملدر�شة  ����ش��ت��ه��دف  �ل���ه���ج���وم  �ن 
�ملدينة،  يف  �ل��ف��در�ل��ي��ة  �حلكومية 
 11 ت�شم تالمذة من عمر  وه��ي 

حتى 18 عاما.
�طلقو�  �مل��ه��اج��م��ن  �ن  و������ش����اف 
وقال  �لطلبة  �شكن  مبنى  يف  �لنار 
جزئية  ز�ل������ت  م����ا  �مل���ع���ل���وم���ات  �ن 
�لهاتفية  �لت�شالت  تعذر  ب�شبب 
�ل��ت��الم��ذة �لذين  ن��ع��رف ع��دد  ول 

��شتهدفهم �لهجوم .
و�����ش���م ب��وك��و ح����ر�م ي��ع��ن��ي حترمي 
ثقافة �لغرب وقد هاجم �ملت�شددون 
�شمال  �ملد�ر�س يف  عدد� كبري� من 
ب��د�ي��ة مت��رده��م يف  نيجرييا م��ن��ذ 
قتل  �يلول-�شبتمرب،  ويف   2009
40 تلميذ� على �لقل يف مدر�شة 
للتعليم �لزر�عي يف مدينة غوجبا 
بولية يوبي عندما هاجم عنا�شر 
�لطلبة  م�شاكن  ح���ر�م  ب��وك��و  م��ن 
ويوبي  �لليل  خالل  �لنار  و�طلقو� 
هي �حدى ثالث وليات يف �شمال 
حالة  فيها  تطبق  نيجرييا  ���ش��رق 
�جلي�س  يو��شل  وح��ي��ث  �ل��ط��و�رئ 
�ملجموعة  ع��ل��ى  و�����ش���ع���ا  ه��ج��وم��ا 

�ل�شالمية.
�عمال  �خ��رى  وتو��شلت من جهة 
�شخ�س  �ل��ف  ح��و�ىل  وقتل  �لعنف 

يف �ملنطقة منذ ذلك �لتاريخ.

نا�سطون مينيون ي�سكلون جلنة لد�ستور جديد نتنياهو ملريكل: اإيران اأكرب تهديد عاملي 
و�لفل�شطينين.

�أبحث معك كيف ميكننا �مل�شي قدما يف جهود  �أري��د �ن  وقال فيما يتعلق بال�شالم 
�قر�ر �ل�شالم بن �إ�شر�ئيل و�لفل�شطينين. وميكنني �ن �أوؤكد لك �جنيال �أن �شعب 

�إ�شر�ئيل يريد �ل�شالم. �نه يريد �شالما حقيقيا. 
وقالت مريكل �لتي جاءت مع وفد من 16 م�شوؤول �ملانيا �نها تاأمل يف �مل�شاعدة يف 

�إيجاد �شبيل لحر�ز تقدم يف حمادثات �ل�شالم بن �لفل�شطينين و�إ�شر�ئيل.
 50 م��رور  ذك��رى  حتل  عندما  �ملقبل  للعام  بالتاأكيد  بالتح�شري  �شنقوم  و�أ�شافت 
عاما على �لعالقات �لدبلوما�شية �لأملانية �ل�شر�ئيلية. خم�شة عقود تظهر �أن �ملانيا 
كانت تعمل منذ فرتة طويلة من �أجل م�شتقبل �آمن ل�شر�ئيل وحل �لدولتن �لذي 
توؤيده �حلكومة �لأملانية دولة �إ�شر�ئيل �ليهودية وكذلك دولة للفل�شطينين. هناك 
�مل�شاء لننا  �لتي �شنجريها هذ�  �أتطلع للمحادثات  و�نا  مناق�شات مثرية لالهتمام 

كحكومة �ملانيا و�نا �شخ�شيا نريد �ن نرى تقدما هنا. 

•• القد�س املحتلة-رويرتز:

قال رئي�س �لوزر�ء �لإ�شر�ئيلي بنيامن نتنياهو للم�شت�شارة �لأملاين �جنيال مريكل 
�لعاملي..  لالأمن  تهديد  �كرب  ميثل  �لنووي  �إي��ر�ن  برنامج  �إن  ��شر�ئيل  ت��زور  �لتي 
وقال نتنياهو يف ت�شريحات عامة �أدىل بها وكانت مريكل و�قفة �إىل جو�ره يف بد�ية 
�إي��ر�ن من  �أبحث �شبل منع  �أود �ن  زيارتها �لتي ت�شتمر يومن فيما يتعلق بالأمن 
�حل�شول على قدر�ت �نتاج �شالح نووي. و�أ�شاف �عتقد �ن هذ� هو �أكرب حتد لالأمن 

يف �لعامل. 
وكان نتنياهو قال ملجل�س وزر�ئه يف �ليوم �ل�شابق �إنه يتعن على �ملانيا وقوى عاملية 
�لإ�شالمية  �جلمهورية  جتاه  مت�شدد�  موقفا  تتخذ  �أن  �إي��ر�ن  مع  تتفاو�س  �أخ��رى 

ل�شمان عدم متكنها من �نتاج �و �إطالق �أ�شلحة نووية .
و�أ�شار نتنياهو كذلك �إىل عملية �ل�شالم �لتي تقودها �لوليات �ملتحدة بن �إ�شر�ئيل 

�ل���دع���م �مل�����ايل جل��ارت��ه��ا �ل�����ش��رق��ي��ة ، 
�ل���ذي  م��ل��ي��ار   15 �ل  م��ب��ل��غ  خ��ا���ش��ة 
وعدت به مو�شكو، ومل تتلّق منه �شوى 
�لفور،  ع��ل��ى  ��شُتهلكت  م��ل��ي��ار�ت   3
�لقر�س  قيمة  دفع  ��شتكمال  و�أ�شبح 
ت��وّت��ر �لعالقة  �مل��ج��ه��ول، بعد  ب��اب  يف 
�جلديدة  و�ل�شلطات  �لكرملن  ب��ن 

يف كييف.
ل��ذل��ك ت��ل��ت��ف��ت �أوك���ر�ن���ي���ا �ل���ي���وم �إىل 
�لغرب، مقرتحة تنظيم موؤمتر دويل 
ك��ب��ري ل��ل��م��ان��ح��ن مب�����ش��ارك��ة �لحت���اد 
�لأوروبي و�لوليات �ملتحدة و�شندوق 
�لنقد �لدويل ومنظمات مالية دولية 
�أخرى، من �أجل �حل�شول على �أمو�ل 
ت�شاعد على حتديث �أوكر�نيا و�لقيام 

باإ�شالحات فيها .
�أّن   وي���رى بع�س خ���رب�ء �لق��ت�����ش��اد، 
ُيوّفر  �أن  يف  يتمثل  �ملثايل  �ل�شيناريو 
�لحت����اد �لأوروب������ي و���ش��ن��دوق �لنقد 
، جزء�  بالتعاون مع رو�شيا   ، �ل��دويل 
من متويل �لديون حتى ُتعاد هيكلتها، 
بالن�شبة  م��ن��ه  م��ن��ا���س  ل  �أم����ر  وه����ذ� 
 ، �أخرى  لل�شنتن �لقادمتن، وبعبارة 
�أن تعاد جدولة �لديون ومتتد �أق�شاط 
دفعها يف �لزمن ، مبا ي�شمح لأوكر�نيا 
�شد�د م�شتحقات �لد�ئنن يف يوم ما، 
�أنفا�شها،  ل�شتعادة  �لوقت  لها  وُيوّفر 
�لقت�شادي  �لنتعا�س  �آل��ي��ات  وو���ش��ع 

و�شروطه .
ا�ستعادة الثقة

�مل�شتثمرين،  تتمّكن من جذب  وحّتى 
ي��ج��ب ع��ل��ى �حل��ك��وم��ة �جل���دي���دة زرع 

•• الفجر – عبد املجيد بن عمر:

�أوك���ر�ن���ي���ا طيلة  ت��اري��خ  �إىل  ب��ال��ع��ودة 
قرون، ومن �للحظة �لتي حاولت فيها 
ذلك  يف  تنجح  �أن  دون  �ل��ب��الد،  ه���ذه 
�إقامة دولة ، وجدت نف�شها يف مو�جهة 
جارين قوين، �لأوىل، بولند�، لفرتة 
ق�شرية ن�شبيا ، و�لثانية، رو�شيا، على 
�إّن��ه تاريخ موؤمل،  مدى فرتة طويلة. 
مل ي�شمح لأوكر�نيا ببناء �إطار وطني 
�لعو��شف  �أم��ام  مود  �ل�شّ من  مُيّكنها 
على   ،  1991 ع��ام  ��شتقاللها  ومنذ 
�ثر �نهيار �لحتاد �ل�شوفياتي، تتالت 
�أق���ل من  �لأزم�����ات يف �أوك���ر�ن���ي���ا. ويف 
�لثورة  كييف  ���ش��ه��دت  ���ش��ن��و�ت،  ع�شر 
�مليد�ن،  ���ش��اح��ة  وث�����ورة  �ل��ربت��ق��ال��ي��ة 
�أوروب�����ا و�لعودة  وب���ن �لن��ف��ت��اح ع��ل��ى 
�لبالد  كادت  �لرو�شية،  �حلظرية  �إىل 
�أ����ش���الء، ولم�����ش��ت جحيم  ت��ت��م��ّزق  �أن 

�حلروب �لأهلّية.
ولئن ي�شتبعد �ملر�قبون �ليوم ، تق�شيم 
�لبالد، فان �جلر�ح تبقى عميقة على 
هذه �خلارطة، و�شقوط كييف جمّدد� 
يف �أي����دي �مل��ع��ار���ش��ة، ل��ن ي��ح��ّل جميع 
�شتكون  �لنتقالية  فاملرحلة  �مل�شاكل، 
�شعبة، وبناء دولة دميقر�طية، �شوف 
يف  لتنازلت  �جلميع  تقدمي  يتطلب 
�لوقت �ملنا�شب للعثور على حّل و�شط 

يحفظ �لكيان �لأوكر�ين وُير�ّشخه.

ناقو�ض اخلطر
ورغ�����م �أه���م���ّي���ة �ل��ب��ع��د �ل�����ش��ي��ا���ش��ي يف 
�لقت�شادية  �لأب����ع����اد  ف�����اإّن  �لأزم�������ة، 
وت�شتدعي  �ل�����ش��د�رة،  حتتل  و�مل��ال��ي��ة 
�ل�شياق،  ه��ذ�  ويف  �حللول.  ��شتعجال 
حذر �لرئي�س �ملوؤقت �جلديد �ألك�شندر 
�أوك���ر�ن���ي���ا يف  �أّن  ت��ورت�����ش��ي��ن��وف، م���ن 
طريقها �إىل �لهاوية، وهي على و�شك 
د�خليا  بتعهد�تها  �لإيفاء  عن  �لعجز 

وخارجيا.
�لوطن  ح��زب  رئي�س  ق��ال  م��ن جهته، 
�إنه  يات�شينيوك،  �أر�شيني  �لأوك���ر�ين 
�لبنك  ح�����ش��ل ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات م���ن 
�لوطني، تفيد بتعر�س خزينة �لدولة 
�إفال�س  حالة  يف  �ل��دول��ة  و�أن  للنهب 
�أن �لعجز يف �مليز�نية  حا  كامل، مو�شّ
���ش��ه��ري ولي�س  ل��ل��غ��اي��ة، وه����و  ك��ب��ري 
ي���وج���د يف �خل��زي��ن��ة ما  ���ش��ن��وي��ا، ول 
يكفي ملنح رو�تب �لعاملن يف �لدولة 
�أي���ام .   10 ت��اأخ��رت حتى �لآن  و�ل��ت��ي 
�لت�شريحات،  ه��ذه  مثل  �أّن  �شك  ول 

�ل�شيا�شي  لل�شر�ع  وق��ت  ل  �أّن��ه  تعني 
و�لإيديولوجي، و�ن حقائق �لقت�شاد 
�لج���ت���م���اع���ي���ة حتتل  وم�������ش���اع���ف���ات���ه 
ف�شائل  ع��ل��ى  وب���ال���ت���ايل  �ل�������ش���د�رة، 
�مل��ع��ار���ش��ة، �ل��ت��ي مت��ك��ن��ت م���ن �إز�ح����ة 
بعد  يانوكوفيت�س  فيكتور  �ل��رئ��ي�����س 
�إنقاذ  على  �لآن  تعمل  �أن  دم،  ح��ّم��ام 
فان  و�إّل  قيا�شية  وب�شرعة  �لقت�شاد، 
بجميع  �شتغرق  �لأوك��ر�ن��ي��ة  �ل�شفينة 

ركابها.

البحث عن التمويل
يف �ملجموع، يجب على �أوكر�نيا �شد�د 
لد�ئنيها  ي����ورو  م��ل��ي��ار   6 م���ن  �أك����ر 
بحلول �أكتوبر وقد �أعلن وزير �ملالية 
بالوكالة يوري كولوبوف، �أّن �أوكر�نيا 
دولر  مليار  �إىل35  بحاجة  �شتكون 
�شهر  ففي  و2015.   2014 عامي 
�أوكر�نيا  على  يجب   ، وح���ده  م��ار���س 
�لنقد  ل�����ش��ن��دوق  دولر  م��ل��ي��ار  دف����ع 
ديون،  فو�ئد  مليون  و600  �ل��دويل 
ومليار  �أم��ريك��ا،  �أوف  لبنك  ��شتناد� 
ون�شف �ملليار من �ل�شند�ت �لأوروبية 
مطالب  �لبلد  �أّن  كما  يونيو،  بحلول 
�لغاز  يف  دولر  مليار�ت  بثالثة  �أي�شا 

!...
ه��ذه �ل��ف��ات��ورة �ل�����ش��ود�ء، دفعت وزير 
كولوبوف،  ي����وري  ب��ال��وك��ال��ة  �مل��ال��ي��ة 
�أوكر�نيا  ����ش���رك���اء  م���ن  �ل��ط��ل��ب  �إىل 
�لغربين منحها قر�شا خالل �أ�شبوع 
وب��اإ���ش��ق��اط �حلكومة  �أ���ش��ب��وع��ن.   �أو 
�أوكر�نيا  خ�����ش��رت  ل��رو���ش��ي��ا،  �مل��و�ل��ي��ة 

����ش��ت��ق��ر�ر �ل��ع��م��ل��ة �لأوك���ر�ن���ي���ة، �لتي 
ُت�����ش��ّج��ل ق��ي��م��ت��ه��ا �ن���ه���ي���ار� م��ن��ذ عدة 
�أ�شهر، كما تر�جعت �حتياطيات �لنقد 
�نخفا�س  م���ن  و�خل������وف  �لأج���ن���ب���ي، 

قيمة �لعملة يكّبل �لبالد. 

الرّتّقب �سّيد املوقف
بو�شول  �لأ�������ش������و�ق  رّح����ب����ت  ول����ئ����ن 
�ل�شلطة،  �إىل  �جل���دي���دة  �حل��ك��وم��ة 
�أم���ل توّفر  �ل��و���ش��ع يبقى ره��ن  ف���اإّن 
�مل�شاعد�ت  ه��ذه   .. �لدولية  �مل�شاعدة 
�ل��ت��ي ي��رتق��ب �لأوك���ر�ن���ي���ون م��ن �أّي 
وج��ه��ة ���ش��ت�����ش��ل��ه��م: ه���ل م���ن �لحت���اد 
�لأوروب��������������ي �ل��������ذي �أط�����ل�����ق �ل���ع���ن���ان 
�ل��ت��ي �شبق  �أم م��ن رو���ش��������ي��ا  ل��ل��وع��ود، 
توقف����ت  ولكنه����ا  ���ش��اع��دت،  �أن  ل��ه��ا 
�أن  �نتظ������ار  يف  م�����دد،  �أّي  عن  �لي�����وم 
لل�شلطة  �جل���دد  �ل��ق��ادم�����ون  ُي��ح��������������ّدد 
وهل  ب��و���ش��ل��ت��ه��م،  وجه����ة  ك��ي��ي��ف،  يف 
�لأوكر�نّية  �لوجهة  �لكرملن  م��از�ل 

لة..! �ملف�شّ
�لأوكر�نيون  ي��ت��ل��ّذذ  ق��د  �لأث���ن���اء،  يف 
فيكتور  �ل����رئ����ي���������س  ُح����ك����م  �ن����ه����ي����ار 
�ملالية  �لأزم��ة  �أّن  غري  يانوكوفيت�س، 
�خلانقة قد ُت�شحي �جلميع على و�قع 
مّر يع�شر جتاوزه، خا�شة �إذ� ما �أ�شّر 
مّهد  وق��د  �حل��ن��ف��ّي��ة،  غلق  �لكرملن 
�ل�شلطة  �شرعية  يف  بالطعن  ل��ذل��ك 
منذ  �أوك��ر�ن��ي��ا  تدير  �لتي  �لنتقالية 
ب�شقّيه  �ل��غ��رب،  وت��اأّخ��ر  �أي����ام،  ب�شعة 
�إي�شال  يف  و�لأم����ري����ك����ي،  �لأوروب��������ي 

�لإغاثة �ملالّية!.

ع���و�م���ل �ل��ث��ق��ة ف��ي��ه��ا، �لأم������ر �ل���ذي 
ي��ت��ط��ل��ب ب�����������������دوره ع��������������������دة ق�����ر�ر�ت 

عاجل���ة:
�ل��ب��ن��ك��ي: مل  �ل��ق��ط��اع  �إ����ش���الح  �أول، 
من  بعد  �لأوك��ر�ن��ي��ة  �لبنوك  تتعافى 
�لأزمة  تركتها  �لتي  �ل�شديدة  �لآث��ار 
��شتفادت  وق���د   ،2008 ع���ام  �مل��ال��ي��ة 
م�شاعدة  م����ن  �لآن،  ح���ت���ى  �ل����ب����الد 
ولكنه  �ل����������دويل،  �ل���ن���ق���د  �����ش����ن����دوق 
بتنفيذ  �مل��ال��ي��ة  م�����ش��اع��دت��ه  ي��ق��اي�����س 
�إلغاء  �لإ���ش��الح��ات، على غ��ر�ر  بع�س 
بكلفة  ُي��وّزع  �ل��ذي  �لغاز،  على  �لدعم 

منخف�شة لل�شركات و�لأفر�د.
ث��ان��ي��ا، �ل��ق�����ش��اء ع��ل��ى �ل��ف�����ش��اد: على 
�مل�شتثمرين  ط��م��اأن��ة  �أي�����ش��ا  �ل�شلطة 
�شقوط  ف��م��ن��ذ  �ل��ق��ط��اع �خل���ا����س،  يف 
�أقلّية  ��شتحوذت  �ل�شوفياتي،  �لحتاد 
�لقت�شاد  دو�ل���ي���ب  ع��ل��ى  ن��ف��وذ  ذ�ت 
وحتتل   ، �لكبرية  تكتالت  خ��الل  من 
 185 م���ن   137 �مل��رت��ب��ة  �أوك���ر�ن���ي���ا 
دول�����ة ح�����ش��ب �ل��ب��ن��ك �ل������دويل يف ما 
)�لمتثال  �لأع���م���ال  حم��ي��ط  ي��خ�����ّس 
للقانون، و�حلوكمة، وح�شن �لت�شرف 

يف �ملوؤ�ّش�شات، �لخ(.
�لتي  �لأدو�ء  �ل��ف�����ش��اد م��ن  ك���ان  ف��ق��د   
ودفعتها  �ملتظاهرين،  غ�شب  �أث���ارت 
م��ع �لحتاد  ب��ال��ت��ق��ارب  �مل��ط��ال��ب��ة  �إىل 
�قت�شادها:  تنويع  ثالثا،  �لأوروب����ي. 
�أوك��ر�ن��ي��ا ك��ذل��ك، تنويع  مطلوب م��ن 
على  �عتمادها  م��ن  للحد  �قت�شادها 
رو�شيا خا�شة يف ما يتعلق ب�شادر�تها: 
�شناعة  �لآن  ت��غ��ذي  �ل��ت��ي   ، �مل���ع���ادن 

�ل�شلب �ملتهاوية، و�أر��شيها �خل�شبة، 
�إنتاجها  طاقة  تخ�شع  ت��ز�ل  ل  �لتي 
رو�شيا  �أّن  غ���ري  �جل���وّي���ة.  ل��ل��ظ��روف 
ب�������ادرت ب��ت��ه��دي��د �أوك����ر�ن����ي����ا، وح�����ّذر 
�أليك�شي  �ل��رو���ش��ي  �لق��ت�����ش��اد  وزي����ر 
ن�شرته  ح����دي����ث  يف  �ول����ي����وك����اي����ي����ف 
�شحيفة �أملانية، من �أّن رو�شيا �شتزيد 
�لإي����ر�د�ت  على  �جلمركية  ر�شومها 
ك��ي��ي��ف مع  ت��ق��ارب��ت  �إذ�  �لأوك���ر�ن���ي���ة 
�ليك�شي  . و�أع��ل��ن  �لإحت����اد �لأوروب�����ي 
�وليوكاييف ، �أّن من حّق �لأوكر�نين 
حينها  لكننا  طريقهم،  ي��خ��ت��ارو�  �أن 
�شن�شطر �إىل زيادة �لر�شوم �جلمركية 
على �لإير�د�ت وّبرر �وليوكاييف هذ� 
�أوكر�نيا  تتحّول  �أن  خ�شية  ب�  �لقر�ر، 
�إىل بّو�بة جتتاح من خالله �ملنتجات 

�لأوروبية رو�شيا . 
ول���ن ي��ك��ون م��ث��ل ه���ذ� �ل���ق���ر�ر �شالح 
مو�شكو �لوحيد يف مو�جهة �لتطور�ت 
�ل�������ش���رق���ّي���ة، فحتى  ح�����دوده�����ا  ع���ل���ى 
�أوك���ر�ن���ي���ا نقطة  ���ش��ّك��ل��ت   ، �ل��ل��ح��ظ��ة 
عبور �لغاز �لرو�شي �إىل �أوروب��ا، وهي 
�شركة  �أرب���اح  م��ن  ج��زء  على  ل  تتح�شّ
ت��ت��زّود بن�شبة  �ل��رو���ش��ي��ة، و  غ��ازب��روم 
تفوق 80باملائة من رو�شيا، ولكّن هذه 
�لأخرية ُتطّور خطوط �أنابيب �أخرى 
دور  �شيحّد من  مّم��ا   ، �أوكر�نيا  خ��ارج 
�رتفاع  �أّن  كما  �ل�شرت�تيجي،  كييف 
قا�شمة  �شربة  �شُي�شّكل  �ل��غ��از  �أ���ش��ع��ار 

للقدرة �لتناف�ش��ية �لأوكر�نية.
 ر�بعا، ��شتقر�ر عملتها: �أخري� ، على 
بتحقيق  �لإ���ش��ر�ع  �جلديدة  �حلكومة 

•• �شنعاء-يو بي اأي:

�أعلن نا�شطون يف �ملجتمع �ملدين �ليمني، بينهم �أكادمييون 
د�شتور  ل�شياغة  جلنة  ت�شكيل  عن  �م�س  �شابقون،  ووزر�ء 

جديد للبالد مبا يتو�فق وخمرجات �حلو�ر �لوطني.
وج���اء �لإع����الن خ���الل ل��ق��اء ت�����ش��اوري �أق��ام��ت��ه��ف��ي �شنعا،ء 
�ل��ت��ي ت�شم  �ل��وط��ن��ي��ة لتنفيذ خم��رج��ات �حل����و�ر  �حل��م��ل��ة 
�لنا�شطة  �مل���دين  �ملجتمع  ومنظمات  �ليمنية  �جل��ام��ع��ات 

وبدعم جمموعة من �ملنظمات �لدولية.
�إن �لعمل  �ل�شابق، حمود �لهتار،  وقال وزير �لعدل �ليمني 
يف �للجنة من �شاأنه دعم خمرجات موؤمتر �حلو�ر �لوطني 
وتقدمي روؤية �ملجتمع �ملدين و�لعمل بتو�زي نحو �لنتهاء 

�لإتخابي  لالإ�شتحقاق  و�لتح�شري  �لد�شتور  �شياغة  من 
�لقادم . و��شار �إىل �شرورة �لإ�شتفادة من جتارب �لدول �لتي 
و�لنظام  و�لد�شاتري  �أنظمة �حلكم  �ليمن يف جمال  �شبقت 

�لفيدر�يل، وكذ� تقدمي د�شتور جديد بروؤية جمتمعية .
ودعا �لهتار كافة �لقوى و�لأطر�ف �إىل �أن يجعلو� م�شلحة 
�لوطن فوق كل �مل�شالح �حلزبية و�حلفاظ على وحدة و�أمن 
و��شتقر�ر �ليمن وكان موؤمتر �حلو�ر �لوطني ب�شنعاء �أنهى 
لد�شتور  �لإع����د�د  �ل��ب��دء يف  و�أق���ر  �ملا�شي  يناير  �أع��م��ال��ه يف 
جديد لليمن يتم �لإ�شتفتاء عليه خالل �لعام �جلاري على 
�أن يعقبه �نتخابات برملانية ورئا�شية جديدة للمرة �لأوىل 
بعد �شقوط نظام �حلكم �ل�شابق برئا�شة �لرئي�س علي عبد 

�هلل �شالح.

•• كانو-اأ ف ب:

�ط��ل��ق ع��ن��ا���ش��ر م��ن ج��م��اع��ة بوكو 
ع���ل���ى م���ب���ن���ى �شكن  �ل����ن����ار  ح�������ر�م 
�شمال  ثانوية  مدر�شة  يف  �لطلبة 
�شرق نيجرييا وقتلو� 29 �شخ�شا، 
�ملحلية  �ل�شرطة  ق��ائ��د  �ع��ل��ن  كما 
على  رف��اع��ي  �شانو�شي  ي��وؤك��د  ومل 
�ذ�  ما  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  �لفور 
ك���ان ج��م��ي��ع �ل��ق��ت��ل��ى م���ن تالمذة 
�ل��و�ق��ع��ة يف مدينة بوين  �مل��در���ش��ة 

يادي بولية يوبي.
مكان  �ىل  �ل���ث���الث���اء  ت���وج���ه  وق����د 
�لولية  ح��اك��م  ي��ر�ف��ق��ه  �ل��ه��ج��وم 
�ب��ر�ه��ي��م غ��ي��د�م وق���ال �جلي�س �ن 
�لنار  �طلقو�  ��شالمين  نا�شطن 
�لليل  يف  �لطلبة  �شكن  مبنى  على 
وذك����ر �مل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م �جل��ي�����س يف 
ولي��ة يوبي لز�رو����س �يلي ح�شل 

مر�رة �لو�قع بعد ن�شوة �لنت�شار

هل �شتكتفي �وروبا بو�شع �كاليل �لزهور

وزير �لقت�شاد �لرو�شي �لك�شي �وليوكاييف

تتايل �حلر�ئق و�لد�ء و�حد

طرابل�ص
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العدد  11031 بتاريخ 2014/2/26     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 366 /2013   عقاري كلي                               
�ىل �ملحكوم عليه /1 -�شهام عبد�هلل �لنق�شبندى  جمهول حمل �لقامة نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/12/25 يف �لدعوى �ملذكورة 
�لبيع  عقد  بف�شخ  )������س.ذ.م.م(  لال�شتثمار  �لقاب�شة  تعمري  ل�شالح/  �ع��اله 
�ملربم بن طريف  �لدعوى و�ملوؤرخ 2007/4/10 مع �لز�م �ملدعى عليها �لر�شوم 
حكما  �ملحاماة.  �تعاب  مقابل  دره��م(  �ل��ف   ( دره��م   1000 ومبلغ  و�مل�شروفات 
�ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثالثن  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة 
�لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 

بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11031 بتاريخ 2014/2/26     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 310 /2013   عقاري كلي                               

بان  نعلنكم  �لقامة  ر�خيموف  جمهول حمل  -ر�ف�شان   1/ عليه  �ملحكوم  �ىل 
�ملذكورة  �لدعوى  يف   2013/12/25 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة 
�عاله ل�شالح/ تعمري �لقاب�شة لال�شتثمار )�س.ذ.م.م( بف�شخ عقد �لبيع �ملربم 
بن طريف  �لدعوى و�ملوؤرخ 2007/4/10 و�لزمت �ملدعي عليه بامل�شروفات و�لف 
�ملحاماة ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات.   حكما مبثابة  �تعاب  دره��م مقابل 
�حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر 
�آل  هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11031 بتاريخ 2014/2/26     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/38 تنفيذ عقاري
�ن  �لقامة مبا  �شينغ    جمهول حمل  �شويندير  �ناند  �شاجناى  �ملنفذ �شده/1-  �ىل 
�شيف  حممد  ومي��ث��ل��ه:  )�������س.ذ.م.م(  لال�شتثمار  �لقاب�شة  تعمري   �لتنفيذ/  ط��ال��ب 
كلي  عقاري   2013/592 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  باحلكم  نعلنكم  �حلفيتي  علي  عبيد 
يوم �لربعاء بتاريخ 2013/9/25 باعتباره �شند� تنفيذيا وذلك: 1- بف�شخ عقد وحدة 

�لتد�عي �ملربم بن �ملدعيه و�ملدعي عليه �ملوؤرخ 2009/8/13 
2- بالز�مكم ب�شد�د مبلغ وقدره )36.790 درهم( وت�شليمه �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 3- و�لز�مت �ملدعى عليه برد ملكية 
وحدة �لتد�عي �ىل �ملدعية.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11031 بتاريخ 2014/2/26     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/689 تنفيذ عقاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- حممد نيقوي  جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب 
�لتنفيذ/ فالكن �شتي �وف وندورز- �س.ذ.م.م وميثله: حممد �شيف عبيد 
علي �حلفيتي   نعلنكم باحلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2006/67 عقاري 

كلي يوم �خلمي�س بتاريخ 2012/6/28 باعتباره �شند� تنفيذيا وذلك:
 1-بالز�مكم ب�شد�د مبلغ وقدره )72271112 درهم( وت�شليمه �ىل طالب 

�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
 وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11031 بتاريخ 2014/2/26     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/725 تنفيذ عقاري
�لتنفيذ/  �ن طالب  �لقامة مبا  �ليا  جمهول حمل  نوف  �شمري  �ملنفذ �شده/1-  �ىل 
�حلفيتي  علي  عبيد  �شيف  حممد  وميثله:  )����س.ذ.م.م(  لال�شتثمار  �لقاب�شة  تعمري  
بتاريخ  �لربعاء  يوم  كلي  عقاري   2013/433 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  باحلكم  نعلنكم 
2013/8/29 باعتباره �شند� تنفيذيا وذلك: 1- بف�شخ �لتعاقد �ملوؤرخ 2008/4/15 �ملربم 
بن �ملدعية و�ملدعى عليه عن �لوحدة 2905 مب�شروع برج �لمري�ت �لطابق 29 مو�شوع 

�لدعوى و��شرتد�د ملكيتها من �ملدعى عليه.
2- بالز�مكم ب�شد�د مبلغ وقدره )36790 درهم( وت�شليمه �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 

�ملحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11031 بتاريخ 2014/2/26   
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2014/126 ك.ع.غ
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
�لم�����ار�ت   وطلب  �جلن�شية:  �حل��م��ادي  �ح��م��د  �شيد  �شيد حممد  ع��ب��د�ل��ه��ادي 
)ح�سار  �لتجاري  �ل�شم  يف  :تنازل  يت�شمن  حمرر  يف  �لتوقيع  على  �لت�شديق 
ل�سيانة املباين (    و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت 
 / �ىل  بعجمان  و�ل�شناعة  �لتجارة  غرفة  ل��دى  و�مل�شجل   )56109( �مللف  رق��م 
غريب ياقوت ربيع ياقوت �لنعيمي �جلن�شية: �لم��ار�ت  ليكن معلوما للجميع 
بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور 

بعد �نق�شاء ��شبوعن من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  11031 بتاريخ 2014/2/26   

اخطار ن�سر يف الق�سية التنفيذية  2014/61
�ىل �ملحكوم عليه / �بو �لعز لتجارة مو�د �لبناء

ليكن معلوما لديك بان حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية قد ��شدرت 
�شكوى   2013/1191 رق��م  �ل��دع��وى  يف   2013/12/4 بتاريخ  حكما  بحقك 
�شامال  دره���م(   18995( وق���دره  مبلغ  بدفع  بالز�مكما  يق�شي  �يجارية 
�لغفيلي قد  �بر�هيم  �ملحكوم له/ حممد  �ن  و�مل�شاريف. وحيث  �لر�شوم 
�نت  لذ�   2014/61 رقم  حتت  �لتنفيذ  و�شجل  �حلكم  تنفيذ  بطلب  تقدم 
مكلف ل�شد�د �ملبلغ �ملحكوم به خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر �لخطار 
�لج�����ر�ء�ت  ب��ح��ق��ك  �شتتخذ  �مل��ح��ك��م��ة  ف���ان  ذل���ك  ع��ن  ح���ال تخلفك  ويف 

�لقانونية �ملنا�شبة لتنفيذ �حلكم ح�شب �ل�شول.
       قلم التنفيذ

وزارة العدل  
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

دائرة التنفيذ
العدد  11031 بتاريخ 2014/2/26   

  اعالن بالن�سر
رقم �ملرجع :2014/147    

 ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ �بر�هيم �حمد �بر�هيم علي- �مار�تي �جلن�شية 
�ل�شيد/  �ىل  وذل��ك   )%100( �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
بنديت كناوجها - هندي �جلن�شية يف رخ�شة )مغ�شلة �ل�شر�ع( مبوجب �لرخ�شة 
وكيل   : �ىل  فردية  موؤ�ش�شة  من  �لقانوين  �ل�شكل  تغيري  مت  حيث   )23046( رق��م 
خدمات.    وعمال لن�س �ملادة )16( فقره 3 من �لقانون �لحتادي رقم )22( ل�شنة 
1991م يف �شان �لكاتب �لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لع��الن للعلم و�ن��ه �شوف 
يتم �لت�شديق على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعن من تاريخ هذ� �لعالن فمن 
لديه �ي �عرت��س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع 

�لجر�ء�ت �لقانونية.
مكتب الكاتل العدل 
دار الق�ساء- ال�سارقة  

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  11031 بتاريخ 2014/2/26    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة:  �سيجو للتجارة العامة ) �ض.ذ.م.م(
�لعنو�ن: مكتب رقم 2211 ملك ) ��شماعيل فرحان بور( بي�س ووتر تاور- برج خليفة   
�لقيد  رق��م    665542 �لرخ�شة:  رق��م  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت  �ل��ق��ان��وين:  �ل�شكل 
بال�شجل �لتجاري: 1089976 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه 
�أعاله، وذلك  �ل�شركة �ملذكورة  باإنحالل  �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها  قد مت 
مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2014/2/09 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي 
بتاريخ 2014/2/9 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعن 
الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون �لعنو�ن: مكتب 1001 ملك مركز مز�يا- 
بر دبي-  هاتف  3215355-04 فاك�س: 3215356-04  م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11031 بتاريخ 2014/2/26    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة:  ديرنجي ل�سناعة املفاتيح الكهربائية  ) �ض.ذ.م.م(
ذ�ت  �لقانوين:  �ل�شكل  بي 010505  �ر���س رقم ت  �لتقنية - قطعة  �لعنو�ن: جممع 
م�شوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�شة: 673757  رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري: 1099014 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل 
�أعاله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي  �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة 
 2013/12/17 بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2013/12/15 بتاريخ 
وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعن حار�ض و�سركاه 
لتدقيق احل�سابات  �لعنو�ن: مكتب رقم 604 ملك �ل�شيخ م�شلم بن �شامل بن حم 
  04-2959945 فاك�س:   04-2959958 هاتف   �شعيد  ب��ور  دي��رة-  �لعقارية(  حم  بن   (
م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�شر هذ� �لإعالن.
] جممع التقنية  

حكومة  دبي 
 جممع التقنية    

العدد  11031 بتاريخ 2014/2/26    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون
فاك�س:   04-3215355 هاتف   دب��ي-   بر  �لعنو�ن: مكتب 1001 ملك مركز مز�يا-   
3215356-04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت 
تعين �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية �سيجو للتجارة العامة )�ض.ذ.م.م( 
ل��دى كاتب  و�مل��وث��ق  بتاريخ 2014/2/09  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب 
�أو  �أي �ع��رت����س  ل��دي��ه  �ل��ع��دل حم��اك��م دب��ي بتاريخ 2014/2/9  وع��ل��ى م��ن 
�لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعن  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة 
وذلك  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع���اله،  �مل��ذك��ور 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11031 بتاريخ 2014/2/26    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
��شم �مل�شفي/حار�ض و�سركاه لتدقيق احل�سابات  �لعنو�ن: مكتب رقم 604 ملك 
�ل�شيخ م�شلم بن �شامل بن حم ) بن حم �لعقارية( ديرة- بر �شعيد هاتف  2959958-
�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب      04-2959945 ف��اك�����س:   04
�أعاله لت�شفية ديرنجي ل�سناعة  �ملذكور  باأنه قد مت تعين �مل�شفي  بدبي 
املفاتيح الكهربائية  )�ض.ذ.م.م( وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
بتاريخ 2013/12/17   دبي  �لعدل حماكم  كاتب  و�ملوثق لدى   2013/12/15
وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعن يف مكتبه 
�مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.
] جممع التقنية  

حكومة  دبي 
 جممع التقنية    

العدد  11031 بتاريخ 2014/2/26   
     مذكرة اعالن موعد جل�سة بالن�سر

    رقم الدعوى 2014/5-مدين كلي
�ىل �ملدعي عليه: حممد ح�شن �شليمان ر��شد حممد �ل�شلي بني �شميلي حيث 
�ن �ملدعي: موؤ�ش�شة �لمار�ت لالت�شالت قد �قام عليك �لدعوى �حلقوقية رقم 
2014/5 مدين كلي للمطالبة مببلغ )128.187.67  درهم( وعليه يقت�شى ح�شورك 
�ىل �ملحكمة �ملدنية )�لد�ئرة �لكلية �لوىل( يف �لقاعة رقم 2 بر�أ�س �خليمة �شباح 
�لدعوى  على  لالجابة  �شباحا  �لتا�شعة  �ل�شاعة  2014/3/9م  �ملو�فق  �لح��د  يوم 
وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن �حل�شور �و �ر�شال وكيل 

عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر �لدعوى غيابيا بحقك.

 امانة �سر الدائرة الكلية الوىل

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
 الدائرة املدنية الكلية الوىل

العدد  11031 بتاريخ 2014/2/26   
      اعادة اعالن مذكرة تبليغ موعد جل�سة بالن�سر

الق�سية رقم 2014/3 مدين جزئي
�ىل �ملدعي عليه: عمر عبا�س �حمد عبا�س علي �لطنيجي حيث �ن �ملدعي: 
رقم  �حلقوقية  �لدعوى  عليك  �قامت  قد  لالت�شالت  �لم���ار�ت  موؤ�ش�شة 
�لبتد�ئية  �ملحكمة  �ىل  ح�شورك  يقت�شى  وعليه  جزئي   م��دين   2014/3
بر��س �خليمة للنظر يف �لدعوى �ملدنية �جلزئية، وذلك �شباح يوم �لربعاء 
ما  وتقدمي  �لدعوى  على  لالجابة  �شباحا   �لتا�شعة  �ل�شاعة   2014/3/5
وكيل  �ر�شال  �و  �حل�شور  تخلفك عن  حالة  ويف  ودف��وع  بيانات  لديك من 
عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر �لدعوى غيابيا بحقك. حرر 

بتاريخ 2014/2/20
 امانة �سر الدائرة املدنية اجلزئية الثانية  

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
        دائرة املحاكم

العدد  11031 بتاريخ 2014/2/26   
     مذكرة اعالن موعد جل�سة بالن�سر

    رقم الدعوى 2014/7-مدين كلي
�ملدعي:  �ن  حيث  متيم   بني  �ملناعي  ح�شن  جرب  �شعيد  علي  عليه:  �ملدعي  �ىل 
 2014/7 رق��م  �حلقوقية  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  لالت�شالت  �لم���ار�ت  موؤ�ش�شة 
مدين كلي للمطالبة مببلغ )241.704.86  درهم( وعليه يقت�شى ح�شورك �ىل 
�ملحكمة �ملدنية )�لد�ئرة �لكلية �لوىل( يف �لقاعة رقم 2 بر�أ�س �خليمة �شباح يوم 
�لحد �ملو�فق 2014/3/9م �ل�شاعة �لتا�شعة �شباحا لالجابة على �لدعوى وتقدمي 
ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن �حل�شور �و �ر�شال وكيل عنك يف 

�لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر �لدعوى غيابيا بحقك.

 امانة �سر الدائرة الكلية الوىل

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
 الدائرة املدنية الكلية الوىل

العدد  11031 بتاريخ 2014/2/26   
      اعادة اعالن مذكرة تبليغ موعد جل�سة بالن�سر

الق�سية رقم 2014/13 مدين جزئي
�ملدعي:  �ن  ح��ي��ث  �ل�����ش��ح��ي    ع��ب��د�هلل حم��م��د  فتحية  عليها:  �مل��دع��ي  �ىل 
رقم  �حلقوقية  �لدعوى  عليك  �قامت  قد  لالت�شالت  �لم���ار�ت  موؤ�ش�شة 
�لبتد�ئية  �ملحكمة  �ىل  يقت�شى ح�شورك  وعليه  2014/13 مدين جزئي  
بر��س �خليمة للنظر يف �لدعوى �ملدنية �جلزئية، وذلك �شباح يوم �لربعاء 
ما  وتقدمي  �ل��دع��وى  على  لالجابة  �شباحا  �لتا�شعة  �ل�شاعة   2014/3/5
وكيل  �ر�شال  �و  �حل�شور  تخلفك عن  حالة  ويف  ودف��وع  بيانات  لديك من 
عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر �لدعوى غيابيا بحقك. حرر 

بتاريخ 2014/2/20
 امانة �سر الدائرة املدنية اجلزئية الثانية  

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
         دائرة املحاكم

العدد  11031 بتاريخ 2014/2/26    
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 7  /2014 عم كل- م ع-ب- اأظ

مر�شى  عليه:  مدعي  باك�شتان  �جلن�شية:  عامل  حممد  ��شفاق  حممد  مدعي/ 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  و�لديكور  �لعقار�ت  لد�رة  �لقرم 
و�لديكور  �لعقار�ت  لد�رة  �لقرم  مر�شى  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله 
وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2014/3/9 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحا   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف 
وكيل معتمد  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  ز�يد  بن  �لكائنة مبدينة حممد  �لبتد�ئية- 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2014/2/16 
قلم املحكمة   

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11031 بتاريخ 2014/2/26    
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 40  /2014 عم كل- م ع-ب- اأظ

مدعي/ وليد علي حممد خليفة �جلن�شية: م�شر مدعي عليه: �ي كابيتال ذ.م.م 
�جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/  �ي 
كابيتال ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
لنظر  موعد�   2014/3/9 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة 
�لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحا   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  فانت مكلف  لذ�  �لدعوى، 
�و  �شخ�شيا  ز�يد  بن  حممد  مبدينة  �لكائنة  �لبتد�ئية-  �بوظبي  حمكمة  ب� 
�مل�شتند�تك موقعا  بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� 
عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  

 2014/2/16
قلم املحكمة   

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11031 بتاريخ 2014/2/26    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/233 ت اجر- م ر- ت-اأظ (
طالب �لتنفيذ/ خليل حممد �شريف فولذي �جلن�شية: �لمار�ت     �ملنفذ �شده 
: تيكنو �جننريج �شريف�س بي يف تي ليمتد �بوظبي �جلن�شية: �لمار�ت �ملطلوب 
�عالنه / تيكنو �جننريج �شريف�س بي يف تي ليمتد �بوظبي �جلن�شية: �لمار�ت   
عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر 
يف �لدعوى رقم    وحدد لنظره جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2014/3/19 موعد� 
لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ-
�بوظبي �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ�ل�شند 

�عاله  تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
   القلم اليجاري                                                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11031 بتاريخ 2014/2/26    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1938 ت عمل- م ع- ت-اأظ (
بنغالدي�س       �جلن�شية:  خان  فايج  حممد  خان  فريوج  حممد  �لتنفيذ/  طالب 
�ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �جلبل  قمة   : �شده  �ملنفذ 
بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �جلبل  قمة    / �عالنه 
�لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا 
رقم     2013/1166 عم جز- م ع-ب -�أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 
�لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2014/3/9
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  باملحكمة  �لكائنة  �لتنفيذ-  باد�رة  �لثانية 

معتمد لتنفيذ�ل�شند �عاله  تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
   القلم العمايل                                                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11031 بتاريخ 2014/2/26    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1958 ت عمل- م ع- ت-اأظ (
طالب �لتنفيذ/ حممد �ب�شر ليت �شفي �حمد �جلن�شية: بنغالدي�س  �ملنفذ �شده 
: �شركة �مل�شرق ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت �ملطلوب �عالنه /�شركة �مل�شرق ذ.م.م 
تنفيذ  �لتنفيذ تقدم بطلب  �ن طالب  بالن�شر مبا  �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: 
�ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/1106 عم جز- م ع-ب -�أظ وحدد 
فانت  �لتنفيذ  لنظر طلب  2014/3/9 موعد�  �ملو�فق  �لحد  يوم  لنظره جل�شة 
مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لثانية باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة باملحكمة �لعمالية 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ�ل�شند �عاله  تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت 

�لتنفيذ �جلربي.
   القلم العمايل                                                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11031 بتاريخ 2014/2/26    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/205 ت عمل- م ع- ت-اأظ (
كنوز   : �شده  �ملنفذ  �شوريا  �جلن�شية:  �لغنيم  ر�شا  �شعيد  �لتنفيذ/  طالب 
للديكور  تيفاين  /كنوز  �عالنه  �ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�شية:  للديكور  تيفاين 
تنفيذ  �لتنفيذ تقدم بطلب  �ن طالب  بالن�شر مبا  �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: 
�ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/3017 عم جز- م ع-ب -�أظ وحدد 
فانت  �لتنفيذ  لنظر طلب  2014/3/9 موعد�  �ملو�فق  �لحد  يوم  لنظره جل�شة 
مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة باملحكمة �لعمالية 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ�ل�شند �عاله  تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت 

�لتنفيذ �جلربي.
   القلم العمايل                                                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11031 بتاريخ 2014/2/26    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2920 ت عمل- م ع- ت-اأظ (
طالب �لتنفيذ/ حممد روج �لمن روب�شان مياه �جلن�شية: بنغالدي�س  �ملنفذ 
�شده : �حللم �لذهبي للمقاولت �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت   �ملطلوب 
�عالنه /  �حللم �لذهبي للمقاولت �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه: 
�ل�شادر يف  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  تقدم بطلب  �لتنفيذ  �ن طالب  بالن�شر مبا 
�لدعوى رقم 2013/2523 عم جز- م ع-ب -�أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لحد 
�مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2014/3/9 �ملو�فق 
�شخ�شيا  �لعمالية  باملحكمة  �لكائنة  �لتنفيذ-�بوظبي  باد�رة  �لثانية  �لد�ئرة 
�و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ�ل�شند �عاله  تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ 

�جلربي.
   القلم العمايل                                                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11031 بتاريخ 2014/2/26    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/866 ت ح �س- م ر- ت- اأظ   (
طالب �لتنفيذ/ جنوى �لطيب �حمد مو�شى �جلن�شية: �ل�شود�ن   �ملنفذ �شده : 
ريا�س �حمد بهاتي �شرد�ر بهاتي �جلن�شية: باك�شتان  �ملطلوب �عالنه /  ريا�س 
طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  باك�شتان  �جلن�شية:  بهاتي  �شرد�ر  بهاتي  �حمد 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم  2012/1150 
ح نف�س- م ر-ب- �أظ  وحدد لنظره جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2014/3/9 موعد� 
لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لثانية باد�رة �لتنفيذ-
�بوظبي �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ�ل�شند 

�عاله  تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
   قلم الحوال ال�سخ�سية                                                                                     

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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عربي ودويل
�سيول ت�سكل جلنة لتوحيد الكوريتني املعار�سة تطالب اأردوغان باال�ستقالة 

•• �شيول-اأ ف ب:

�علنت رئي�شة كوريا �جلنوبية بارك غوين-هيه �م�س عن ت�شكيل جلنة حتت ��شر�فها مكلفة �شياغة 
��شرت�تيجيات منهجية وبناءة بهدف �عادة توحيد �لكوريتن وجلنة �خلرب�ء هذه �شتعمل على ت�شجيع 
�حلو�ر بن �لكوريتن مع هدف �عادة �لتوحيد يف وقت مل توقع �شيول وبيونغ يانغ بعد معاهدة �شالم 
منذ �تفاقية �لهدنة يف 1953 وقالت بارك يف حديث تلفزيوين يف �لذكرى �لوىل لت�شلمها �لرئا�شة 

من �ل�شروري �لتح�شري لعادة �لتوحيد �لتي �شتد�شن ع�شر� جديد� يف �شبه �جلزيرة .
ويتز�من �ن�شاء هذه �للجنة حول �عادة �لتوحيد مع حت�شن طفيف يف �لعالقات بن �لكوريتن بعد 

��شهر من �لتوتر �ل�شديد.
2012 قام �لنظام �لكوري �ل�شمايل بتجربة �طالق �شاروخ )بال�شتي  ومنذ كانون �لول-دي�شمرب 
�لكوريتن  بن  م�شرتكا  �شناعيا  موقعا  و�ح��د  جانب  من  و�غلق  نووية  وجتربة  و��شطن(  بح�شب 

وو��شل تطوير موقعه �ل�شا�شي للتجارب �لذرية.

•• انقرة-اأ ف ب:

رجب  �ل����وزر�ء  رئي�س  �لرتكية  �ملعار�شة  دع��ت 
�لك�شف عن  �ردوغ��ان �ىل �ل�شتقالة بعد  طيب 
خمتلقا  و�ع��ت��ربت��ه  �ل�شلطة  �نتقدته  ت�شجيل 

ويتهمه بف�شيحة ف�شاد و��شعة �لنطاق.
�ل�شعب  رئي�س حزب  نائب  كوت�س  وقال خالوق 
�جلمهوري، �برز قوة معار�شة، يف ختام �جتماع 
طارىء ليل �لثنن �لثالثاء، على �حلكومة �ن 
�شرعيتها  كل  فقدت  لقد  �ل��ف��ور،  على  ت�شتقيل 
�ن ي�شتقيل على  �ل��وزر�ء  . و��شاف على رئي�س 

و�لدولر�ت �ملخباأة يف منازل مقربن.
بقوة  �ردوغ���ان  رد مكتب  �لث��ن��ن،  م�شاء  ومنذ 
نتاج غري  بيان  �لتهامات منتقد� يف  على هذه 
�ىل �حلقيقة  تلفيق.. ل ميت  لعملية  �خالقي 
ب�شلة ، وهدد مبالحقة �لفاعلن �مام �لق�شاء.

هذ�  �لجتماعي  �لتو��شل  �شبكات  تناقلت  وقد 
�تهام  على  �شاعات  بعد  �لليل،  ط��و�ل  �لت�شجيل 
�شحيفتن قريبتن من �لنظام ق�شاة مقربن 
من جمعية �لد�عية �ل�شالمي فتح �هلل غولن 
على  ل��ل��ت��ن�����ش��ت  �ل����ش���خ���ا����س  �لف  ب���اخ�������ش���اع 

مكاملاتهم �لهاتفية ومنهم �ردوغان.

�ل���ف���ور . وك����ان ه���ذ� �ل��ق��ي��ادي �مل��ع��ار���س يديل 
بت�شريح تعليقا على بث ت�شجيل على �ليوتيوب 
قيل �ن��ه حم��ادث��ة ب��ن �ردوغ����ان وجن��ل��ه �لبكر 
مبلغ  �خ��ف��اء  كيفية  �ىل  خاللها  تطرقا  ب��الل 
ف�شاد  �لك�شف عن ف�شيحة  بعد  �مل��ال  كبري من 
�لول- كانون   17 منذ  حكومته  �شمعة  تلطخ 

دي�شمرب �ملا�شي.
ي���وؤك���د �شحته  �ل�����ذي مل  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل  ه����ذ�  ويف 
�ن  جنله  من  �ردوغ���ان  يطلب  م�شتقل،  م�شدر 
ويطلب  �لعائلة  �آخ��ري��ن من  �ف��ر�د  مع  يجتمع 
منهم �ن يخفو� على �لفور مالين من �ليورو 

تون�ض: 60 % من العنا�سر 
التكفريية انتدبت يف وزارتي

 الرتبية والتعليم العايل!
•• الفجر – تون�س - خا�س:

ك�شف �أم�س �لثالثاء �لقيادي بالتحالف �لدميقر�طي حممود �لبارودي �أّن 
هناك �لعديد من �ملعطيات �ملوجعة �لتي قدمت �أم�س �لأول خالل جل�شة 
�ل�شتماع �إىل وزير �لد�خلية ووزير �لدفاع باملجل�س �لوطني �لتاأ�شي�شي �إذ 
ثبت �أّن هناك 60 باملائة من �لعنا�شر �لتكفريية موجودون بوز�رة �لتعليم 

�لعايل ووز�رة �لرتبية وهو رقم �شادم ح�شب تعبري �ملتحدث.
وقال �لبارودي يف ت�شريح �إذ�عي �نه ��شت�شعر خالل �جلل�شة خطابا ونظرة 
�أّن  �لبارودي  �ل�شابقة..و�أفاد  للحكومة  قيا�شا  تغرّي  �خلطاب  و�ن  تفاوؤلية 
�ل�شوؤون  وز�رة  �إّن   : �جلل�شة  خ��الل  ق��ال  ج��دو  ب��ن  لطفي  �لد�خلية  وزي��ر 
�شيء  فكل  �ل�شيا�شية  �لإر�دة  توفرت  �إذ�  ولكن  معهم  تتعاون  مل  �لدينية 

ممكن .
وقال �نه مت �لإعالن يف �جلل�شة �ل�شرية عن وجود حو�يل 120 م�شجد� 
�أو �أكر ت�شتخدم لغ�شل عقول �ل�شباب لدفعهم للذهاب �إىل �شوريا و�جلهاد 
�إّن هذ� �لو�شع ��شتثنائي ويتطلب  بها.. و�أو�شح �لنائب حممود �لبارودي 

�إجر�ء�ت ��شتثنائية.

ملك املغرب والرئي�ض الفرن�سي
 يبحثان اخلالف الدبلوما�سي بني بلديهما

•• الرباط -وام:

�ت�شال هاتفيا من  �ملغربية  �ململكة  �ل�شاد�س عاهل  �مللك حممد  تلقى جاللة 
فرن�شو� هولند رئي�س �جلمهورية �لفرن�شية على خلفية �خلالف �لدبلوما�شي 
وكالة  ن�شرته  بيان  يف  �ملغربي  �مللكي  �ل��دي��و�ن  وق��ال   . و�ل��رب��اط  باري�س  ب��ن 
�لأنباء �ملغربية ومع �أنه على �شوء �لتو�شيحات �لتي مت تقدميها يف هذ� �ل�شاأن 
�تفق قائد� �لبلدين على مو��شلة �لت�شالت خالل �لأيام �ملقبلة على م�شتوى 
�لرباط  و  باري�س  عالقات  فيه  ت�شهد  وق��ت  يف  �لت�شال  وي��اأت��ي  �حلكومتن. 
مرحلة ح�شا�شة بعد تقدمي �شكوى يف باري�س �شد عبد �للطيف حمو�شي مدير 
على  �ل�شديد  غ�شبها  �ل��رب��اط  تخف  ومل  �ملغربي.  �لتج�ش�س  مكافحة  ق�شم 
�ل�شلطات �لفرن�شية منذ �خلمي�س �ملا�شي مع �إعالن قيام منظمة فرن�شية غري 
حكومية تقدميها �شكوتن �شد حمو�شي بتهمة �لتو�طوؤ يف �لتعذيب . وما ز�د 
من غ�شب �ل�شلطات �ملغربية �إر�شال �شبعة عنا�شر من �ل�شرطة �لفرن�شية �إىل 
با�شتدعاء  �ملا�شي لإبالغ حمو�شي  باري�س �خلمي�س  �ملغربي يف  �ل�شفري  منزل 
له من قبل قا�شي حتقيق فرن�شي ب�شاأن �ل�شكوتن. وتاأخذ �ل�شلطات �ملغربية 
على باري�س جتاهلها لالأعر�ف �لدبلوما�شية �ملرعية يف حالت من هذ� �لنوع.. 
فيما حاولت وز�رة �خلارجية �لفرن�شية يوم �ل�شبت تهدئة �لو�شع م�شرية �إىل 

�أن ما حدث حادث موؤ�شف و�عدة بالقاء �ل�شوء كامال عليه.

كراكا�ض حت�سر حلوار على وقع التظاهرات 
•• كراكا�س-اأ ف ب:

�ل��ف��ن��زوي��ل��ي��ون �لذين  �ل���ط���الب  دع���ا 
�شد  ��شابيع  ثالثة  منذ  يتظاهرون 
�ىل  م��ادورو  نيكول�س  �لرئي�س  �د�رة 
ت��ظ��اه��رة ج��دي��دة يف ك��ر�ك��ا���س فيما 
ب������د�أت �حل��ك��وم��ة م�������ش���اور�ت بهدف 
�ط�������الق ح�������و�ر وط����ن����ي ودع�������ا �ح���د 
م��ن��ظ��م��ي �ل���ت���ظ���اه���رة �ىل جت��م��ع يف 
على  �ريالنو  غابي  وكتب   . كر�كا�س 
جميعا  ننتظركم  تويرت  على  ح�شابه 
)�شرق  ����ش���ادل  �ل���ف���ري���دو  ���ش��اح��ة  يف 
�ل�شفارة  ح��ت��ى  و�شن�شري  ك��ر�ك��ا���س( 
لفتح  �جلي�س  تدخل  وليال  �لكوبية 
�شو�رع كر�كا�س �لتي �غلقت بحو�جز. 
ومت تفريق حو�ىل خم�شن متظاهر� 
ك��ان��و� �وق��ف��و� ح��رك��ة �ل�����ش��ري يف �حد 
�مل�شيل  �لغاز  ��شتخد�م  عرب  �لح��ي��اء 
للدموع ويو�جه �لرئي�س �ل�شرت�كي 
�لذي يتوىل �ل�شلطة منذ 11 �شهر�، 
منذ مطلع �ل�شهر تظاهر�ت طالبية 
�حتجاجا على  �مل��ع��ار���ش��ة  م��ن  ب��دع��م 
�رت����ف����اع م���ع���دلت �جل���رمي���ة وغ���الء 
�لتظاهر�ت  ه��ذه  وتخللت  �ملعي�شة. 
يف بع�س �لحيان �عمال عنف �وقعت 
14 قتيال بينهم ثمانية بالر�شا�س 
�لرق������ام  ب��ح�����ش��ب  ج���ري���ح���ا  و140 
فر�ن�س  وك��ال��ة  وح�شيلة  �ل��ر���ش��م��ي��ة 
ق��ام��ت جمموعات  و�لث���ن���ن  ب��ر���س. 
م��ن �مل��ت��ظ��اه��ري��ن ب��و���ش��ع ح��و�ج��ز يف 

كر�كا�س مع جتنب �ملو�جهة مع قو�ت 
�لمن. و�شدت عدة مد�خل للعا�شمة 
ب��ال��ف��ر���س وق��ط��ع �لث����ات و�لط����ار�ت 
�مل��ح��روق��ة م��ا �ث��ار غ�شبا ل��دى �ملارة 
وكالة  م��ر����ش��ل��ي  بح�شب  ب��ال�����ش��ي��ار�ت 
ف��ر�ن�����س ب���ر����س. وك��ت��ب ع��ل��ى يافطة 
رفعها متظاهر قرب �لطريق �ل�شريع 
�لذي يربط و�شط كر�كا�س ب�شاحيتها 
وغالبية   . ن��خ��اف  نعد  مل  �ل�شرقية 
مو�جهات  ب�����دون  �زي���ل���ت  �حل����و�ج����ز 
م���ع ق����و�ت �لم����ن ب��ع��د �ل��ظ��ه��ر. ويف 

م����دن �خ�����رى م��ث��ل ف��ال��ن�����ش��ي��ا، ثالث 
مدينة يف �ل��ب��الد، ج��رت ح��و�دث بن 
جمموعات متظاهرين وقو�ت �لمن 
�ملطاطي  �ل��ر���ش��ا���س  �ط��ل��ق��ت  �ل���ت���ي 
�شبان  على  للدموع  �مل�شيلة  و�لقنابل 
كانو� يغلقون مد�خل �ملدينة بح�شب 
�ملحلية.  �ل�شحافة  �وردت��ه��ا  �ف����اد�ت 
حيث  )غ���رب(  كري�شتوبال  ���ش��ان  ويف 
�لطالبية  �لحتجاج  حركة  �نطلقت 
وحد�ت  قامت  �شباط-فرب�ير   4 يف 
بتفريق متظاهرين  �ل�شغب  مكافحة 

للدموع  �مل�����ش��ي��ل  �ل���غ���از  م�����ش��ت��خ��دم��ة 
وع��ل��ى ه��ام�����س ه���ذه �حل������و�دث، قتل 
مبنى.  �شطح  م��ن  �شقوطه  �ث��ر  �شاب 
�حتجاجات  ت��رتك��ز  �ل����ذي  وم�����ادورو 
�حلو�ر  ب��اب  فتح  ���ش��ده،  �ملتظاهرين 
�ملجموعة  �د�ن��ات  �ل�شبت على خلفية 
�لدولية للعنف وتعبريها عن قلقها. 
ودع���ا �ىل م��وؤمت��ر م��ن �ج���ل �ل�شالم 
كل  �ليه  ودعا  �لربعاء  يرتقب عقده 
و�ل�شيا�شية  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �ل��ت��ي��ار�ت 

و�لنقابية و�لدينية يف فنزويال.

•• الفجر - تون�س - خا�س:

ه�����ل ه�����ي ����ش���ف���ح���ات م�����ن دف����رت 
مثبتة  حقيقة  �أم  �ملوؤ�مرة  نظرية 
نطق  �لذي  �لل�شان  �شفة  باعتبار 
منظومة  يف  وم�������ش���وؤول���ّي���ت���ه  ب��ه��ا 
�حلكم؟ هل هي جزء من �ل�شر�ع 
و�ل����ذي  �لآن  �ل���د�ئ���ر  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي 
ل�شتقالة  �ل���دع���وة  وج���وه���ه  م���ن 
ينوي  ك�����ان  ح�����ال  يف  �مل�����رزوق�����ي 
�لرئا�شّية  لالنتخابات  �ل��رت���ش��ح 
�مل��رت��ق��ب��ة، �أم ه��و ج��زء م��ن حملة 
�نتخابية م�شبقة للرئي�س �ملوؤقت، 
عملية،  �إح���ب���اط  مت  ح��ق��ا  �ن���ه  �أم 
�إن مل ت��ك��ن ع��م��ل��ي��ات، �ن��ق��الب يف 

تون�س؟
ُيقّدم  مل  مل���اذ�  �إح��ب��اط��ه��ا،  مّت  و�إذ� 
يطّبق  مل  ومل��اذ�  للمحاكمة،  �ح��د 
�حلالة  ه�����ذه  م���ث���ل  يف  �ل���ق���ان���ون 
�لتي هي مبثابة �خليانة �لعظمى 

وعقوبتها �لإعد�م؟
يطرحها  وغ��ريه��ا،  �لأ�شئلة  ه��ذه 
�ل�شارع �لعام و�ل�شارع �ل�شيا�شي يف 
للناطق  ت�شريحات  عقب  تون�س 
�لر�شمي با�شم �لرئا�شة �لتون�شية، 
�أكد فيها �إحباط حماولت �نقالب 
يف �لبالد. و�أّيا كانت �لإجابة، فان 
�لرئا�شي  �مل�����ش��ت�����ش��ار  ت�����ش��ري��ح��ات 
�عُتربت يف تون�س  عدنان من�شر، 
�لتحقيق  وت�����ش��ت��دع��ي  خ���ط���رية، 

و�ملتابعة.

خلط يف املفاهيم
وقد نفى �لعميد �ل�شابق باجلي�س 
�لتون�شي خمتار بن ن�شر، ما ورد 
على ل�شان عدنان من�شر �لناطق 
�لر�شمي با�شم �لرئا�شة �لتون�شية 
يف  ع�شكري  �نقالب  �إحباط  حول 
خلط  وج���ود  �إىل  م�شري�  ت��ون�����س، 
�لتي  و�مل�����ش��ط��ل��ح��ات  �مل��ف��اه��ي��م  يف 

��شتعملها عدنان من�شر.
�لنقالب  �أن  ن�����ش��ر،  ب���ن  وق�����ال 
منه  �ملق�شود  �مل��زع��وم،  �لع�شكري 
ه����و حم����اول����ة ب��ع�����س �لأط�������ر�ف 
�لع�شكرية  �ملوؤ�ش�شة  على  �ل�شغط 
�لتي ناأت بنف�شها منذ �لثورة عن 
�ل�شيا�شية يف  �ل�شوؤون  �لتدخل يف 
�نقالب  �أّي  �أن  م��ع��ت��رب�  �ل���ب���الد، 
ع�����ش��ك��ري م��ه��م��ا ك����ان ي�����وؤدي �إىل 
�ل�شالح،  ب��ق��وة  �ل�شلطة  �ف��ت��ك��اك 
ويف ح��ال جن��ح �لن��ق��الب �شيكون 
�جلي�س على ر�أ�س �ل�شلطة، �أما يف 
�لناطق  يّدعي  �إحباطه، كما  حال 
�شيقدم  �لرئا�شة،  با�شم  �لر�شمي 
للمحاكمة  ف��ي��ه  ����ش���ارك  م���ن  ك���ل 
�ل���ع�������ش���ك���ري���ة ب���ت���ه���م���ة �خل���ي���ان���ة 
�ل��ع��ظ��م��ى، وه���و �لأم�����ر �ل����ذي مل 

يح�شل على حّد قوله.
ت�شخري  ح���ول  ����ش���وؤ�ل  ع��ل��ى  ورّد� 
ل��ق��ن��اة خا�شة  ع�����ش��ك��ري��ة  ط���ائ���رة 
بلعيد،  �شكري  جنازة  يف  تون�شية 
ع���دن���ان من�شر  �ع��ت��ربه��ا  و�ل���ت���ي 

���ش��خ�����ش��ي��ة م��ن��ه لأن�����ه ي���خ���اف �أن 
قائال  و���ش��ل��ط��ت��ه،  من�شبه  ي��ف��ق��د 
�لأم�����ن وج����دت حلماية  ن��ق��اب��ات 
�ل���وط���ن ول��ي�����س م���ن �ج���ل تنفيذ 

�لنقالبات .
عدنان  �ل��ر����ش��دي،  حبيب  و�ت��ه��م 
من�شف  �ملوؤقت  و�لرئي�س  من�شر 
�مل�����رزوق�����ي ب���اأن���ه���م���ا �ن��ق��ل��ب��ا على 
ق�شر  باب  وفتحا  �لدولة،  مدنّية 
وزعمائهم،  ل��الإره��اب��ي��ن  ق��رط��اج 
�لثورة  ع��ن جل��ان حماية  ود�ف��ع��ا 
ه���ذه �خل���الي���ا �لإج���ر�م���ي���ة �لتي 
معار�شي  مل��ح��ارب��ة  �أد�ة  �أ�شبحت 

حزبهما .
و�أ�شاف �إّن نقابات �لأمن �شاهمت 
يف  ومقاومته،  �لإره���اب  ف�شح  يف 
�جلمهورية  رئ��ا���ش��ة  فتحت  ح��ن 
�لدين،  لعدد من مرتزقة  �ملجال 
�تهم  من�شر  ع��دن��ان  �أّن  م�شيفا 
لنقالب  بالتخطيط  �ل��ن��ق��اب��ات 
لأن���ن���ا ك�����ش��ف��ن��ا ج��م��ي��ع جت���اوز�ت���ه، 
�شخ�شية  حر��شة  تعين  و�آخرها 
ب��اأم��و�ل �ل�شعب  �مل��ح��ام��ن  لأح���د 
وز�رة  ����ش��ت�����ش��ارة  ودون  �لتون�شي 

�لد�خلية.
من جهتها، نقلت �شحيفة �ل�شروق 
�لتون�شية يف عددها �ل�شادر �أم�س، 
�لرئا�شي  �لأم��ن  نفي م�شدر من 
ملا ذكره عدنان من�شر من وجود 
�نقالب كان يدبر من قبل نقابات 
م�شيفا  �لع�شكر،  وقياد�ت  �لأم��ن 
لالإد�رة  �لتابعة  �لأم���ن  ق��و�ت  �أّن 
�لعامة لالأمن �لرئا�شي وحر��شة 
على  بعملها  ت��ق��وم  �ل�شخ�شيات 
تعمل  �أجهزتنا  قائال  وجه،  �أكمل 
ليال نهار� من �جل حفظ �لأمن 
وعلى �مل�شوؤولن �ل�شيا�شين عدم 
رم����ي �ل��ت��ه��م ج���ز�ف���ا و�مل���������ّس من 
�ملنا�شب  �ج���ل  م���ن  �ل���ب���الد  �م���ن 

و�لكر��شي .

جلنة تق�سي حقائق
�لأم���ان لزهر  وق���ال رئي�س ح��زب 
���ش��ي��ط��ل��ب م���ن رئي�س  �إن�����ه  ب�����ايل، 
م�شطفى  �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي  �مل��ج��ل�����س 
تق�شي  جلنة  تكوين  جعفر،  ب��ن 
�مل�شوؤوليات  وحت����دي����د  ح���ق���ائ���ق 
ت�����ش��ري��ح��ات مدير  خ�����ش��و���س  يف 
�إحباط  ح��ول  �لرئا�شي  �ل��دي��و�ن 
م���وؤ����ش�������ش���ة �ل���ر����ش���ال���ة مل����ح����اولت 

�نقالبية يف تون�س.
و�أك�����د ل���زه���ر ب����ايل �أن�����ه ل ميكن 
�ملوؤ�ش�شة  ت����و�ُط����وؤ  ع���ن  �حل���دي���ث 
وبع�س  و�ل���ع�������ش���ك���ري���ة  �لأم���ن���ي���ة 
�ل�شيا�شين يف حماولت �نقالبية 

دون حتديد �مل�شوؤوليات.
وم����ن ج��ان��ب��ه��م��ا، �أك������دت ك���ل من 
�لق�شاة  نقيبة  �ل��ع��ب��ي��دي  رو���ش��ة 
جمعية  رئي�شة  �ل��ق��ر�يف  ورو���ش��ة 
�لإ�شر�ع  ���ش��رورة  ع��ل��ى  �ل��ق�����ش��اة، 
ب����ف����ت����ح حت����ق����ي����ق ق�����������ش�����ائ�����ي يف 

ت�شريحات عدنان من�شر.

�آلّية من �آلّيات �لنقالب، قال بن 
طائر�ت  ت�شخري  وق���ع  �ن���ه  ن�شر 
�ل�شحفين  ل���ن���ق���ل  ع�������ش���ك���ري���ة 
و�لأمر  �لوطنية  للقناة  وك��ذل��ك 
يدخل يف �شالحيات وزير �لدفاع 
ير�ها  �لتي  �لتد�بري  يتخذ  �لذي 
منا�شبة يف �إطار �لتعاون �مل�شرتك 
ل��ل��م�����ش��ل��ح��ة �ل���ع���ام���ة ووف�������ق ما 
�ملعمول  �ل��ربوت��وك��ولت  تقت�شيه 
بها يف هذ� �ل�شدد، م�شري� �إىل �أّن 
ملو�كبة  �لإع���الم  و�شائل  م�شاعدة 

�لأحد�ث ُيعّد �أمر� قانونيا.

الق�ساء هو الفي�سل
�أو����ش���ح وزي����ر �لدفاع  م��ن ج��ه��ت��ه 
�ل�����ش��اب��ق ع��ب��د �لكرمي  �ل��ت��ون�����ش��ي 
�لع�شكرية  �لطائرة  �أّن  �لزبيدي، 
جنازة  لت�شوي����ر  ��شُتعملت  �لتي 
ب��ل��ع��ي��د، كانت  ���ش��ك��ري  �ل�����ش��ه��ي��د 
من  خمت�شن  متنها  على  حتمل 
�لتوثيق  م�����ش��ائ��ل  يف  �جل��ي�����������������������س 
وف������ق  قام������و�  ح��ي��ث  و�لإع�����الم 
وتاأمن  �مل��ر����ش��������������������م  ب��ن��ق��ل  ق��ول��ه 
�لف�شاء  م����ن  ف��ي��ه��ا  �مل�������ش���ارك���ن 

�جلوي.
بت�شويغ  �شمح  قد  يكون  �أن  ونفى 
�أو  �خلا�شة  للقناة  �لطائرة  ه��ذه 
لغريها، موؤكد� �أّن �ل�شريط �لذي 
مّت ت�شويره من قبل �لع�شكرين 
ُمنحت ُن�شخ منه لقنو�ت تون�شية 
بطلب  تقدمت  باعتبارها  ث��الث 
لذلك  �����ش����ور  ع���ل���ى  ل���ل���ح�������ش���ول 
�ل����ذي �شّدد  �ل��ت��اري��خ��ي،  �حل����دث 
�شعت  �لع�شكرية  �ملوؤ�ش�شة  �أّن  على 
�لذ�كرة  على  حفاظا  توثيقه  �إىل 

�لوطنية .
و�أك�������ّد �ل���زب���ي���دي �أّن������ه ل��ي�����ش��ت له 

�أّن �مل���رزوق���ي ه��و م��ن مت�����ّش��ك به 
وز�رة  ر�أ����س  على  مهامه  ملو��شلة 

�لدفاع.
بالكالم  من�شر  ل��ع��دن��ان  وت��وج��ه 
�أر�د  �جلمهورية  رئي�س  كان  �إذ�   :
رئي�س  �ل���دف���اع وح��ت��ى  ب��ق��ائ��ي يف 
�مل���ك���ل���ف وق���ت���ه���ا علي  �حل���ك���وم���ة 
�لعري�س وبعلم م�شت�شار �لرئي�س 
ع����زي����ز ك����ري���������ش����ان، ف���ك���ي���ف متت 
�إقالتي..وهنا �أقول �إذ� كان عندك 
ن��ف��وذ و�أن����ت ن��اط��ق ر���ش��م��ي با�شم 
�لرئا�شة، و�أ�شهمت يف �إقالتي فانا 
�أ�شكرك لأنه لو بقيت يف �حلكومة 
و�أنت ُعّينت لحقا مدير� للديو�ن 

�لرئا�شي لت�شببت يف �شجني.. 
من�شر  ع����دن����ان  ف�����ان  ل���ل���ت���ذك���ري 
رئا�شة  ب��ا���ش��م  �ل��ر���ش��م��ي  �ل��ن��اط��ق 
برنامج  يف  ����ش���رح  �جل���م���ه���وري���ة، 
�ل���دول���ة  رئ���ا����ش���ة  �أّن  ت��ل��ف��زي��وين 
منا�شبة  م���ن  �أك�����ر  يف  �أف�����ش��ل��ت 
�أمنية  �شيا�شية  �نقالب  حماولت 
باأنه  �لنقالب  وو�شف  ع�شكرية، 
لو  ودم��وي��ا،  م�شلحا  �شيكون  ك��ان 
يعطي  �أن  دون  �إح��ب��اط��ه،  يتم  مل 

تفا�شيل.

تخمينات �سخ�سّية
ت�����ش��ري��ح��ات عدنان  �أث������ارت  ك��م��ا 
�نقالب  ح����ول حم���اول���ة  م��ن�����ش��ر 
�ملرزوقي،  على  �لأمنية  �لنقابات 
غ�����ش��ب ن��ق��اب��ات �لأم�����ن وه����ذ� ما 
�جلمهوري  �لأم�����ن  ن��ق��اب��ة  ج��ع��ل 

تقا�شي من�شر.
عام  كاتب  �لر��شدي  وق��ال حبيب 
�لأمن �جلمهوري،  نقابة  م�شاعد 
من�شر  ع���دن���ان  ت�����ش��ري��ح��ات  �إّن 
تخمينات  وكلها  �شحيحة،  غ��ري 

�لتون�شي  �ل���دف���اع  وزي����ر  و�أردف 
�لرئي�س  �أّن  ب���ال���ق���ول،  �ل�����ش��اب��ق 
�ملرزوقي  �ملن�شف  حممد  �مل��وؤق��ت 
كان على علم باملو�شوع وقد متت 
��شت�شارته باعتباره �لقائد �لأعلى 

للقو�ت �مل�شلحة.
�لتي  �لأخبار  كّل  �لزبيدي  وك��ّذب 
�شخ�شية  خ��الف��ات  ب��وج��ود  تفيد 
�لذي  �ملوؤقت،  �لرئي�س  وبن  بينه 
�أّن  �أّن عالقته به جّيدة منذ  �أك��ّد 
�لطب  ك��ل��ي��ة  ي�����ش��ت��غ��الن يف  ك���ان���ا 

�شوّيا.
بت�شوير  �جل��ي�����س  ق���ي���ام  وث���ّم���ن 
و�أّن  �ل�شهيد بلعيد ل�شيما  جنازة 
�شاعد  باحلدث  �ل�شريط �خلا�س 
�ل��ق�����ش��اء ع��ل��ى �ل��و���ش��ول �إىل من 
قامو�  �لذين  باملخربن  و�شفهم 
و�شرقة  ن��ه��ب  ج���ر�ئ���م  ب���ارت���ك���اب 
وترويع للمو�طنن، م�شيد� بهذ� 
�لعمل �لتوثيقي للذ�كرة �لوطنية 

ولالأجيال �لقادمة.
�ل�شابق  �ل����دف����اع  وزي�����ر  وو����ش���ف 
عبد �لكرمي �لزبيدي ت�شريحات 
�ملوؤقت  �ل��رئ��ي�����س  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث 
ب��الت��ه��ام��ات �خلطرية  �لأخ����رية، 

 ، ن�شمة  بقناة  خا�شة  عالقة  �أّي���ة 
�أّن��ه يف ح��الت عديدة  م�شري� �إىل 
�ل��وط��ن��ي��ة ل  �ل��ق��ن��اة  ق���ام بتبجيل 
�ل��زي��ار�ت �حلدودية  �شيما خ��الل 
�ل���ت���ون�������ش���ي وذل�����ك  يف �جل�����ن�����وب 
�خلا�شة  �ل���ق���ن���و�ت  ح�����ش��اب  ع��ل��ى 

لعتبار�ت مو�شوعية.
قد  ك��ان��ت  ن�شمة  ق��ن��اة  �أّن  و�أف�����اد 
لت�شوير  ط����ائ����رة  ك������ر�ء  ط��ل��ب��ت 
رف�س  لكّن  بلعيد  جنازة  مر��شم 
�أّن��ه �شمح  ه��ذ� �لق���رت�ح، م�شيفا 
�لقناة  ذ�ت  م��ن  مل�شورين  لح��ق��ا 
ب��ن��ق��ل �حل�����دث م���ن �أع���ل���ى �شطح 
و�شط  �ل���ع�������ش���ك���ري  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى 
مر�قبة وتاأطري من �لع�شكرين.

تن�شيق  ك��ان على  �أّن���ه  �إىل  و�أ���ش��ار 
ت����ام م���ع رئ���ا����ش���ة �جل��م��ه��وري��ة يف 
�ل�شهيد  دف������ن  م����وك����ب  ع����الق����ة 
وز�رة  تدخل  �أّن  مو�شحا  بلعيد، 
�لدفاع جاء بعد طلب من عمادة 
�ملحامن �لتي عرّبت عن رغبتها 
�لع�شكرية  �ملوؤ�ش�شة  تتكفل  �أن  يف 
جثمان  ن���ق���ل  م���ر�����ش���م  ب���ت���اأم���ن 
�ل��ف��ق��ي��د م���ن م��ن��زل و�ل���دي���ه �إىل 

�ملقربة.

�إىل  بالتايل  ينزل  ولن  �ملهاتر�ت، 
�أّي  و�لتهامات مع  �ل��ردود  تبادل 
كان، موؤكد� �نه يعترب �أّن للموؤ�ش�شة 
�لع�شكرية، كما �لق�شائية، مطلق 
يف  للبحث  و�لنو�مي�س  �ل�شلطة 
ك���ل �خل���ف���اي���ا، ل��ك��ن��ه ل ي���ري���د �أن 
من�شر  عدنان  ت�شريحات  ُيحّمل 

�أكر مما حتتمل.
و�أ���ش��اف، �ن��ه يف ���ش��ورة م��ا �إذ� مت 
فتح بحث حتقيقي يف �لأم��ر فان 
ل��ك��ل ح���ادث ح��دي��ث، م�����ش��ري� �إىل 
و�لإثباتات  �لوثائق  �أّن هناك من 
�لتهامات  يكفي ل�شتبعاد كل  ما 
ح�������ول وج���������ود خ����ط����ة لن����ق����الب 

ع�شكري مزعوم.
�أّن  �لزبيدي  �لكرمي  عبد  و�عترب 
و�شفه باملتمرد من قبل �ملتحدث 
ع���دن���ان م��ن�����ش��ر، ل��ي�����س يف حمله 
م�شتنكر�  ع�����ش��ك��ري��ا،  ل��ي�����س  لأن����ه 
من  �إقالته  يف  دوره  ح��ول  حديثه 
من�شبه �لذي �عتربه غري مقبول 

�أخالقيا.
وجود  �ل�شابق  �لدف���اع  زير  ونفى 
وبن  ب��ي��ن��ه  �شخ�شي  م�����ش��ك��ل  �أي 
رئي�س �جلمهورية �ملوؤقت ، موؤكد� 

ج��������د� ب����اع����ت����ب����اره����ا مت���������س من 
و�لأمنية،  �لع�شكرية  �ملوؤ�ش�شتن 
فور�،  فيها  �لتحقيق  و�لتي يجب 
تون�شي  ك���م���و�ط���ن   : ق����ال  ح��ي��ث 
و�أري���د  خ��ط��رية  �دع�����اء�ت من�شر 
كانت حقيقية فهي  �إذ�  �ع��رف  �أن 
�لعك�س  ث��ب��ت  و�إذ�  ج���د�،  خ��ط��رية 
ف��ه��ي م��غ��ال��ط��ات وت���رب���ك �لأم����ن 

�لعام .
ما  �أّن  �إىل  �ل��زب��ي��������دي،  و�أ���ش�����������������ار 
من�شر  ت�شريحات  م��ن  فهم�������ه 
�أّن���ه���ا ت��خ�����س �ل���ف���رتة �ل���ت���ي تلت 

خروجه من �لوز�رة ، م�شيفا:
 ما فهمته �أن �لنقالب �لع�شكري 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي �ل�����ذي حت��������������دث عنه 
�لتي  ب���ال���ف���رتة  ي��ت��ع��ل��ق  م��ن�����ش��ر 
فانا  �ل��������وز�رة،  من  خروج��ي  تلت 
م�����ش��وؤول ع���ن �مل����دة �ل��ت��ي توليت 
�نه  موؤك�د�   ، �لدفاع  حقيبة  فيها 
تتز�من  مل  لأنها  بها  معني  غري 
م���ع ف���رتة ت��ول��ي��ه م��ن�����ش��ب وز�رة 
�لق�شاء  �أّن  �إىل  وم�شري�  �ل��دف��اع، 
ب���احل�������ش���م يف هذه  �ل���ك���ف���ي���ل  ه����و 

�لتهامات.
وقال �لزبيدي، �نه يرف�س �أ�شلوب 

ما حقيقة االنقالب املزعوم يف تون�ض..؟

وزير الدفاع ال�سابق يفّند ولديه من الوثائق واالإثباتات ما يكفي ال�ستبعاد كل االتهامات 

عبد �لكرمي �لزبيدي وزير �لدفاع �ل�شابقخمتار بن ن�شرعدنان من�شر يك�شف ويتهم

ملاذا مل يقّدم قادة االنقالبات التي اأجه�ست اإىل املحاكمة..؟
املطالبة بالتحقيق واإحداث جلنة تق�سي احلقائق
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مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/886  ا�ستئناف  عقاري
�شلبا   -2 غ��ان��دي  هميت�شاند  د����س  ت�شاتربوجا  �شدهم/  �مل�شتاأنف  �ىل 
حمل  جم��ه��ويل  غ��ان��دي   همي�شاند  د�����س  جلبا   -3 غ��ان��دي  همت�شاند 
�لدولية-  و�شركاه  غز�لة  �ب��و  ط��الل  �شركة   / �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �لقامة 
�لقر�ر/  ��شتاأنف  قد  �لقاري  عبد�حلميد  علي  �حمد  وميثله:  دبي  فرع 
�حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2011/622 عقاري كلي بتاريخ 2013/10/9 
وحددت لها جل�شه يوم �لثنن �ملو�فق 2014/4/7 �ل�شاعة 10.00 �شباحا 
ميثلكم  م��ن  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  11031 بتاريخ 2014/2/26     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1453  ا�ستئناف  عقاري

�ىل �مل�شتاأنف �شده/ فز�ن �حمد  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف 
/ �شركة �مالك للتمويل �س م ع وميثله: عمر �ل�شيخ �شيد �حمد �ل�شيخ  
قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2011/62 جتاري كلي 
بتاريخ 2012/12/16 وحددت لها جل�شه يوم �لثنن �ملو�فق 2014/3/31 
يقت�شي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة 
ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم 

غيابيا . علما �ن تقرير �خلبري قد ورد.
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  11031 بتاريخ 2014/2/26     
     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1616   جتاري كلي      
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - �حلجر �ملا�شي للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
�قام عليك  �لقا�شم قد  �بر�هيم �حمد حممد  �ير�ن وميثله:  �ن �ملدعي /بنك �شادر�ت 
فيما  و�لت�شامن  بالتكافل   )2-1( عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
�ملدعى عليهما  �لز�م  درهم(  للمدعي مببلغا وقدره )5.869.777.17  يوؤديا  بان  بينهما 
)1-2( بالتكافل و�لت�شامن قيما بينهما بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
وحتى   2013/7/18 �حلا�شل  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %18 بو�قع  �لتفاقية  �لتاخريية 
�ل�شد�د �لتام.    وحددت لها جل�شة يوم  �لثنن �ملو�فق 2014/3/10 �ل�شاعة 9:30 �س 
بالقاعة ch2.E.21 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11031 بتاريخ 2014/2/26     
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1055   جتاري جزئي      
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - �شركة ب�شت هوم �لم��ار�ت �لعقارية ���س.ذ.م.م   جمهول 
موؤ�ش�شة  مالك  خربا�س-  ع��ب��د�هلل  /عبد�ملطلب  �مل��دع��ي  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل 
ي��وروق��ارد خل��دم��ات �حل��ر����ش��ة وميثله: ع��ب��د�هلل ح�شن �ح��م��د ط��اه��ر  ق��د �قام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها مببلغ )15000 درهم( 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها 
 ch2.D.19 جل�شة يوم  �لحد �ملو�فق 2014/3/2 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11031 بتاريخ 2014/2/26     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1160 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شدهما/1- بن بليلة بايتور للمقاولت �س.ذ.م.م 2- �بر�هيم 
�لخت�شا�س  �لتنفيذ/  �ن طالب  �لقامة مبا  �وزت��ورك جمهويل حمل 
للمقاولت �لفنية ���س.ذ.م.م  وميثله: ريا�س عبد�ملجيد حممود �لكبان   
�ملبلغ  �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليك �لدعوى  قد 
�ملنفذ به وقدره )372104( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.
�لتحفظي رقم 2013/154 جتاري وعليه فان  وب�شحة وبتثبيت �حلجز 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11031 بتاريخ 2014/2/26     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1934 تنفيذ جتاري
كومار    كري�شنا  ر�م��ت��ا   -2 ن��ار�ي��ن  لك�شمي  ك��وم��ار  كري�شنا  ���ش��ده��م��ا/1-  �مل��ن��ف��ذ  �ىل 
جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �شركة �مالك للتمويل �س م ع وميثله: 
عمر عبد�هلل �بر�هيم حممد �حللو قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )973183.54( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ىل  وت�شليمها   )1704( رقم  �لوحدة  عن  �لطرفن  بن  �مل��ربم  �لعقد  �ملحكمة.وبف�شخ 
طالب �لتنفيذ و�شطب عبارة �ليجارة �ملنتهية بالتملك �لو�ردة يف �شهادة ملكية �لوحدة 
�شتبا�شر �لج���ر�ء�ت  �ملحكمة  ف��ان  �لر����ش��ي و�لم����الك.   وعليه  د�ئ���رة  م��ن �شجالت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر 

هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11031 بتاريخ 2014/2/26     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1327 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شدهم/1- �شركة باك �شن للتجارة �لعامة ذ.م.م 2- �يلجار مامادوف 
���ش��اري��خ��ان كوركاين  ب��ه��روز  ب���ي���د�ري  ع��ل��م��د�ري 4-  3- ر�م���ن حم��م��د ح�شن 
جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ بنك �شادر�ت �ير�ن فرع �شوق 
مر�شد  وميثله: �بر�هيم حممد �حمد حممد �لقا�شم قد �أقام عليكم �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )6300301.38( 
حدود  يف  �شدهم  �ملنفذ  باقي  مع  �لر�بع  �شده  �ملنفذ  يت�شامن  �ن  على  دره��م 
�ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  فقط  دره��م(   3000000( وق��دره  �ملبلغ 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11031 بتاريخ 2014/2/26     
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1932   جتاري كلي      
كارجو  �مل�شئول/ل�شركة  �لنيلي/�ملدير  حممود  عطية  حممود   -  1 عليه/  �ملدعى  �ىل 
�ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  -ذ.م.م    م  �س  �للكرتونيات  وت�شدير  ل�شتري�د  كا�شل 
�ملدعي /كامر�ن �حمد �من وميثله: خليفة عبد�هلل �شعيد عبد�هلل بن هويدن �لكتبي   
قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بحل وت�شفية �شركة كارجو كا�شل ل�شتري�د 
وت�شدير �للكرتونيات �س م ح- ذ.م.م مع �شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل طليقا من قيد 
�لكفالة و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب.   وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2014/3/9 
ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1.C.15 بالقاعة  ���س   9:30 �ل�شاعة 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة �يام على �لقل .   
رئي�س الق�سم               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11031 بتاريخ 2014/2/26     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/341  مدين كلي                  
حمل  جم��ه��ول  �شليم  �ح��م��د  �شحاته  حممد  يا�شر  ع��ل��ي��ه/1-  �مل��دع��ى  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / عادل نورى جابر- ممثال عن �ل�شركة �لوطنية 
قيادة  لتعليم  �له��ل��ى  وم��رك��ز  )������س.ذ.م.م(  �ل�شمنتية  �لل���و�ح  لتقنيات 
وميثله: علي �بر�هيم حممد �حلمادي نعلنكم بان �ملحكمة قررت بجل�شتها 
�ملنعقدة  بتاريخ 2014/2/13 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله. �خطاركم بورود 
تقرير �ل�شيد �خلبري �ملنتدب يف �لدعوى وقد حتددت جل�شة يوم �خلمي�س 
ch2D.18 للتعقيب  �ملو�فق 2014/3/6 �ل�شاعة 9.30 �شباحا بالقاعة 

على �لتقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11031 بتاريخ 2014/2/26     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/499    جتاري كلي                  

�ىل �مل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- ف��ار���س علي حممد حم��م��ود   جم��ه��ول حمل 
حممد  وميثلها/  ع-  م  ���س  �لتمويل  د�ر   / �مل��دع��ي  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة 
عبد�هلل جمعة �لقبي�شي وميثله: ر��شد عبد�هلل علي بن عرب   نعلنكم 
بان �ملحكمة قررت بجل�شتها �ملنعقدة  بتاريخ 2014/2/19 يف �لدعوى 
�ملنتدب يف  �ل�شيد �خلبري  تقرير  ب��ورود  �خطاركم  �ع��اله.  �مل��ذك��ورة 
�لدعوى وقد حتددت جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2014/3/5 �ل�شاعة 

8.30 �شباحا بالقاعة ch2D.19 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11031 بتاريخ 2014/2/26     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/806    جتاري كلي                  

�ىل �ملدعى عليه/1- �شركة �ي�س رويال للتجارة �لعامة جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / �لعاطفة للتجارة �لعامة ) ذ.م.م(  وميثله: 
حممد �شلمان ح�شن �ل�شابري نعلنكم بان �ملحكمة قررت بجل�شتها 
�ملنعقدة  بتاريخ 2014/2/10 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله. �خطاركم 
بورود تقرير �ل�شيد �خلبري �ملنتدب يف �لدعوى وقد حتددت جل�شة 
بالقاعة  �شباحا   9.30 �ل�شاعة   2014/3/10 �مل��و�ف��ق  �لث��ن��ن  ي��وم 

ch2.E.21 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11031 بتاريخ 2014/2/26     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2013/882  عقاري كلي
�ن  �لق��ام��ة مب��ا  ليمتد جمهول حم��ل  �كزكتيف هولدينج  ع��ل��ي��ه/1-  �مل��دع��ى  �ىل 
�ملدعي / �شعيد عبد�لرحيم �شعيد �ملري قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله  وعليه 
بندب  �لتايل:  �لتمهيدي  �حلكم   2014/2/24 بتاريخ  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم 
�حد �خلرب�ء �ملخت�شن �ملقيدين بجدول خرب�ء �ملحكمة �شاحب �لدور لالطالع 
على �ور�ق �لدعوى وما بها من  م�شتند�ت وما ع�شى �ن يقدمه �خل�شوم وقدرت 
�مانة 10000 درهم على ذمة م�شاريف و�تعاب �خلبري على �ملدعى �يد�عها خزينة 
�لف�شل  و�بقيت  �ل�شد�د،  حالة  يف  لنظرها   2014/4/7 جل�شة  وح��ددت  �ملحكمة.، 
يف �مل�شاريف. وحددت لها �ملحكمة جل�شة يوم �لثنن �ملو�فق 2014/3/3 �ل�شاعة 

  ch1.B.8 11.00 �شباحا يف �لقاعة
  ق�سم الدعاوي العقارية                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11031 بتاريخ 2014/2/26     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/339   

 �ملنذر/  فرد�ن علي �لفرد�ن ()عقار�ت �لفرد�ن( �جلن�شية: �لمار�ت 
�ملنذر �ليها: �شركة ك�شبي للتجارة �لعامة ) �س.ذ.م.م(  )جمهول حمل �لقامة(

  فان �ملنذر يطلب من �ملنذر �ليها �خالء �ملحل رقم )7( مبنطقة ديرة �لر��س �ململوكة 
�ىل فرد�ن على �لفرد�ن حيث �ن عقد �ليجار �ملربم بينكم وبن �ملنذر قد �نتهت مدته 
�ملتفق عليها بينكم يف 2013/12/31 عليه ننذركم باخالء �ملكتب �ملذكورة وت�شليم �ملنذر 
�ملفاتيح و�شد�د �لجرة �ملتاخرة عن �لعام 2013 و�لبالغ وقدرها )57.500 درهم( عبارة 
و�شوف  �لع��الن  ه��ذ�  ن�شر  تاريخ  ي��وم من   )30( خ��الل  وذل��ك  �ملرجتعة  �ل�شيكات  عن 

حتملكم ر�شوم �لتقا�شي و�ملحامي.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11031 بتاريخ 2014/2/26     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/338   

 �ملنذر/  فرد�ن علي �لفرد�ن ()عقار�ت �لفرد�ن( �جلن�شية: �لمار�ت 
�ملنذر �ليها: جمموعة �شركات حامد فهنديز� )جمهول حمل �لقامة(

  فان �ملنذر يطلب من �ملنذر �ليها �خالء �ملكتب رقم )1401( مبنطقة ديرة بني 
يا�س  �ململوكة �ىل فرد�ن على �لفرد�ن حيث �ن عقد �ليجار �ملربم بينكم وبن 
�ملنذر قد �نتهت مدته �ملتفق عليها بينكم يف 2013/3/31 عليه ننذركم باخالء 
�ملكتب �ملذكورة وت�شليم �ملنذر �ملفاتيح و�شد�د �لجرة �ملتاخرة عن �لعام 2012و 
2013و 2014 و�لبالغ قدرها )258.404 درهم (  يوم من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 

و�شوف حتملكم ر�شوم �لتقا�شي و�ملحامي.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11031 بتاريخ 2014/2/26     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/340   

 �ملنذر/  فرد�ن علي �لفرد�ن ()عقار�ت �لفرد�ن( �جلن�شية: �لمار�ت 
�ملنذر �ليها: كولور لوجن للتجارة �س.ذ.م.م )جمهول حمل �لقامة(

  فان �ملنذر يطلب من �ملنذر �ليها �خالء �ملكتب رقم )203( مبنطقة بور �شعيد    
قد  �ملنذر  وب��ن  بينكم  �مل��ربم  �ليجار  �ن عقد  �ل��ف��رد�ن حيث  لعقار�ت  �ململوكة 
�ملتاخرة  �ملتفق عليها يف 2014/3/19 عليه ننذركم ب�شد�د �لجرة  ننتهي مدته 
عن �لعام 2013و 2014 و�لبالغ قدرها )25.001( درهم �شيكات مرجتعة من قيمة 
�ملتاأخر�ت  و�شد�د  �ملاأجور  باإخالء  ننذركم  �ل�شد�د  عدم  حالة  ويف  �ليجار  بدل 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوم    )30( خالل  وذل��ك  و�ملياه  �لكهرباء  فو�تري  وت�شديد 

�لعالن.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11031 بتاريخ 2014/2/26    
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1271  /2013 مد جز- م ر-ب- ع ن

فريوز  عليه:�شامر  مدعي  �لهند  �جلن�شية:  بوليكاتودى  �بر�هيم   مدعي/ 
يو�شف �جلن�شية: �شوريا مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 3800 درهم  
�ملطلوب �عالنه/ �شامر فريوز يو�شف �جلن�شية: �شوريا  عنو�نه: بالن�شر  حيث 
�ملو�فق  �لثنن  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن 
�ل�شاعة 8.30  �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور  2014/3/17 موعد� لنظر 
�شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �لعن �لبتد�ئية- �لكائنة �شخ�شيا �و 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا 
عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  

 2014/2/25
قلم املحكمة املدنية 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11031 بتاريخ 2014/2/26    
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 43  /2014 عم جز- م ر-ب- ع ن

مدعي/ حممد عبدول علي عبدور رويب �جلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه:موؤ�ش�شة 
بيت �لزين لعمال �ملطابخ �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية 
عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �ملطابخ  لعمال  �لزين  بيت  موؤ�ش�شة  �عالنه/  �ملطلوب 
�ن  حيث    ) �ملزيني  ر��شد  �شامل  عبد�هلل  هيفاء  عليها  �ملدعى  �عالن  بالن�شر)و�عادة 
�ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنن �ملو�فق 2014/3/10 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة 
�لوىل ب� حمكمة �لعن �لبتد�ئية- �لكائنة �ملركز �لد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
قبل �جلل�شة  عليها  �مل�شتند�تك موقعا  بدفاعك و�شور�  �يد�ع مذكرة  وعليك  معتمد 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2014/2/25 
قلم املحكمة العمالية 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11031 بتاريخ 2014/2/26    
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1209  /2013 مد جز- م ر-ب- ع ن

مدعي/ �ير�و�تي بت ر�ني�شا ما�شتوب �جلن�شية: �ندوني�شيا مدعي عليه:مبارك 
�لدعيلي مبارك �شاملن �لكتبي �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: مطالبة 
�لكتبي �جلن�شية:  �شاملن  �لدعيلي مبارك  �ملطلوب �عالنه/ مبارك  عمالية   
�لمار�ت عنو�نه: بالن�شر)�عالن �ملدعى عليه ب�شحيفة �لدعوى ن�شر�( حيث 
�ملو�فق  �لثنن  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن 
�ل�شاعة 8.30  �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور  2014/3/17 موعد� لنظر 
�شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �لعن �لبتد�ئية- �لكائنة  �شخ�شيا �و 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا 
عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  

 2014/2/25
قلم املحكمة املدنية 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11031 بتاريخ 2014/2/26    
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 80  /2014 جت جز- م ر-ب- ع ن

مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامري  كر�مة  �شالح  حممد  مبارك  مدعي/ 
�جلن�شية:  ذ.م.م  و�لزجاج  �لملنيوم  لعمال  �حلديث  �لت�شميم  عليه:�شركة 
�عالنه/  �ملطلوب  درهم   3000 مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت 
�شركة �لت�شميم �حلديث لعمال �لملنيوم و�لزجاج ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت    
وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه: 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/3/02 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة 
�لعن  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحا   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف 
�لبتد�ئية- �لكائنة باملقر �لرئي�شي  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة  �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2014/2/25 
قلم املحكمة التجارية 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11031 بتاريخ 2014/2/26    
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   

يف التظلم  رقم   36-2014 تظلم 371-2014 اأ عري�سة - م ر -ب -اأظ
�شده  �ملتظلم  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لبناء  لو�زم  لتجارة  من�شور  علي  �ملتظلم/ 
�لتظلم:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  �ملهريي  �جللفاف  مبارك  ثاين  جمعة   :
تظلم من �مر على عري�شة رقم 2014/371 �ملطلوب �عالنه: جمعة ثاين مبارك 
�قام  �ملتظلم  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �ملهريي  �جللفاف 
موعد�   2013/3/4 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكور  �لتظلم 
لنظر �لتظلم لذ� فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي 
وعليك  معتمد،  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لق�شاء  بد�ئرة  �لكائنة  �لبتد�ئية 
�يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر 

�لتظلم بثالثة �يام على �لقل.�شدر بتاريخ : 2014/2/25
المور امل�ستعجلة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11031 بتاريخ 2014/2/26    
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  46/ 2014 -عمايل - م ر-  �س- ع ن

�مل�شتاأنف : ر��شد نظري نظري �حمد �جلن�شية: باك�شتان �مل�شتاأنف عليه: بيت 
�لنظافة خلدمات تنظيف �ملباين �جلن�شية: �لمار�ت   مو�شوع �ل�شتئناف : 
تعديل �حلكم وزيادة �ملبلغ 11000 درهم وت�شليم جو�ز �ل�شفر و�لتذكرة �ملطلوب 
�عالنه/  بيت �لنظافة خلدمات تنظيف �ملباين �جلن�شية: �لمار�ت �لعنو�ن: 
بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم  2013/667 
 2014/3/4 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  ن  ب-ع  ر-  م  جز-  عم 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لوىل حمكمة 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لد�ري   �لكائنة-�ملركز  �لعن  ��شتئناف 
وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد 

�جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  11031 بتاريخ 2014/2/26    
             اعالن حكم يف الدعوى العمالية اجلزئية رقم 2013/730 

 �ىل �ملدعى عليه: �شركة جريناد� لعمال �لملنيوم و�لزجاج �جلن�شية: 
�نه بتاريخ 2013/2/24 قد حكمت  بالن�شر نعلمك  �لعنو�ن:  �لمار�ت  
عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح �ملدعي: 
ومبثابة  علنيا  �ملحكمة  حكمت  هندي  �جلن�شية:  بابو  ناريانان  �ريكا 
�جلديد  �لقانوين  ممثلها  �شخ�س  يف  عليها  �ملدعى  بالز�م  ح�شوري: 
درهم عن   7648 مبلغ  �ملدعي  �ىل  باأد�ئها  فرن�شي�س  يوي�س  با�شا  خليل 
مكافاأة نهاية  �خلدمة وبقيمة تذكرة �ل�شفر للعودة �ىل بلده وحتميلها 
�مل�شاريف �لق�شائية و�لر�شوم.  حكما قابال لال�شتئناف  خالل 30 يوما 

�عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.
القا�سي                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11031 بتاريخ 2014/2/26    
             اعالن حكم يف الدعوى رقم 2014/1355 جتاري جزئي 

 �ىل �ملدعى عليه: �شيدلية دميا �جلن�شية: �لعنو�ن: بالن�شر نعلمك �نه 
بتاريخ 2014/2/24 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة 
بالرقم �عاله ل�شالح �ملدعي: عاطف �بر�هيم عطيه �جلن�شية:فل�شطن    
حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: يف مادة جتارية: بالز�م �ملدعى عليها 
�شبعة �لف وخم�شمائة  ) مبلغ  للمدعى مبلغ 7.500 درهم  توؤدي  بان 
درهم( و�مل�شاريف.   حكما قابال لال�شتئناف  خالل 30 يوما �عتبار� من 

�ليوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/2/25 لت�شلمك هذ� �مل�شتند.

القا�سي/ د.ا�سامة عبدالعزيز                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية
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الفجر الريا�ضي

�أمر �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد 
�ل��ري��ا���ش��ي.. دب��ي  جمل�س  رئي�س  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  دب��ي 
مظلة  حتت  �لعامل  يف  �لأوملبية  للرماية  بطولتن  �أغلى  بتنظيم 
�لحتاد �لدويل للرماية و�شمن ن�شاطه. و�لبطولتان هما بطولة 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�لأط��ب��اق من  لرماية  دب��ي  �ل����وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة 
�حل��ف��رة  �ل���رت�ب  ورم��اي��ة �لأط��ب��اق �مل��زدوج��ة من �حل��ف��رة  �لدبل 
تر�ب  ورماية �لأطباق من �لأب��ر�ج  �ل�شكيت  وبطولة �شمو ويل 
عهد دبي للرماية �ملزمع �إقامتهما خالل عام 2015. وياأتي �أمر 
لل�شباب  دعمه  �إط���ار  يف  �لبطولتن  بتنظيم  دب��ي  عهد  ويل  �شمو 
وحر�شه على دع��م �مل��و�ه��ب �ل��و�ع��دة و�إح��ي��اء ريا�شة �لأج���د�د يف 
منظمة  جلنة  بت�شكيل  �شموه  و�أم���ر  و�ل���رت�ث���ي.  �لأومل��ب��ي  ثوبها 

فريق  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم  �آل  دمل���وك  ب��ن  جمعه  �ل�شيخ  ب��رئ��ا���ش��ة  عليا 
�لوجه  يعك�س  �لبطولة مبا  تنظيم  على  لال�شر�ف  للرماية  فز�ع 
ويروج  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  و�لريا�شي  �حل�شاري 
ت�شكيل  ومت   . �لأو���ش��ط  �ل�شرق  يف  �لريا�شة  عا�شمة  دب��ي  ملدينة 
كل  وع�شوية  مكتوم  �آل  دمل��وك  بن  جمعه  �ل�شيخ  برئا�شة  �للجنة 
من حممد مبارك �ملطيوعي نائبا للرئي�س وماجد عبد �لرحمن 
رئي�شة  �مل��ري  خليفة  و�ليازية  �لإعالمية  للجنة  رئي�شا  �لب�شتكي 
للجنة �ملالية وخالد علي �لعور رئي�شا للجنة �لت�شويق و�لرتويج 
و�ملقدم عبيد مبارك علي بن يعروف رئي�شا للجنة �لأمنية ور��شد 
�آل  �أم��ان  ونا�شر  �ملعلومات  تقنية  للجنة  رئي�شا  �لبلو�شي  خلفان 
رحمة رئي�شا للجنة �لعالقات �لعامة ولوؤي ح�شن �لنعيم �شكرتري 
رئي�س �للجنة ع�شو� وولو�شيانو روزي نائب رئي�س �لحتاد �لدويل 

للرماية م�شت�شار� ومدحت وهد�ن رئي�س �لحتاد �لدويل للرماية 
فز�ع  لفريق  �لإع��الم��ي  �مل�شت�شار  رف��ع��ت  وح�شن  فنيا  م�شت�شار� 
�ل�شكر  �آل مكتوم  دمل��وك  بن  �ل�شيخ جمعه  ووج��ه  للرماية مقرر�. 
و�لتقدير �إىل �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
وللرماية  عامة  للريا�شة  �لكبري  ودع��م��ه  �ملتعددة  مكارمه  على 
خا�شة لرفع ��شم وعلم �لدولة خفاقا يف جميع �ملحافل �لريا�شية 
جنوم  و�أع��ت��ى  �أب���رز  مب�شاركة  �شتحفل  �لبطولة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار   .
من  �لعديد  وت�شتقطب  و�لعامل  و�آ�شيا  �لعربي  �لوطن  يف  �للعبة 
و�أ�شرهم  �مل�شاركة  �لوطنية  �ل��دويل و�لحت���اد�ت  رج��الت �لحت��اد 
و�أ�شدقائهم وهو خري ترويج لدولتنا �لغالية ولإمارتنا �جلميلة . 
من جانب �آخر تعقد �للجنة �ملنظمة �لعليا �جتماعها �لأول قريبا 

لبحث �لتح�شري و�لإعد�د للبطولتن.

حمدان بن حممد ياأمر بتنظيم بطولتي نائب رئي�ض الدولة وويل عهده للرماية

تتو��شل �ل�شتعد�د�ت على قدم و�شاق يف ��شتاد هز�ع 
بن ز�يد يف �لعن حت�شري�ً للمبار�ة �ملرتقبة و�ملقرر 
وقد  م�شاًء  �لثامنة  �ل�شاعة  �لأرب��ع��اء  �ليوم  �إقامتها 
�شهد �لإ�شتاد حتى �لأن �إقباُل عالياً من �مل�شاهدين 
خالل �أول مبار�تن حيث �حت�شدت مدرجات ��شتاد 
هز�ع بن ز�يد بحو�يل 35 �ألف متفرج، �شجلو� �أعلى 
وع��دد مميز  �ل��ع��ن،  ت��اري��خ مدينة  ن�شبه ح�شور يف 
و�ل�شيد�ت، مما يدعم  �لعائالت  �أق�شام  للح�شور يف 
روؤية ��شتاد هز�ع بن ز�يد �لطاحمة لتوفري من�شة 
ريا�شية ترفهيه عائلية جتتذب م�شجعي كرة �لقدم 
�ل�شتمتاع  �لر�غبن يف  �لعائلة  �أف��ر�د  وغريهم من 

بيوم ريا�شي وعائلي متكامل.
و����ش��ت��م��ر�ر�ً ل��ن��ج��اح م��ه��رج��ان �لن��ط��الق��ة �لكربى 
�ل��ع��ائ��ل��ي �ل����ذي �أج���ت���ذب �أك����ر م���ن 15 �أل����ف ز�ئر 
فعاليات  �شمن  ي��ن��اي��ر  �شهر  يف  �أي����ام  ث��الث��ة  خ���الل 
�لفتتاح، يتم تنظيم �لعديد من �لفعاليات �لعائلية 
و�ل��رتف��ي��ه��ي��ة ل��ل��ح��ا���ش��ري��ن ق��ب��ل �مل����ب����ار�ة وخ���الل 
�ل�شوطن وبعدها، ت�شمل عازفو� �ملو�شيقى و�لطبول 
و�لفرق �ل�شتعر��شية �لر�ق�شة وعرو�شاً للبهلو�نات 
وممار�شي �مل�شي على �لركائز �لطويلة. �إ�شافة لذلك 
تقام عدة م�شابقات مثل ت�شديد وت�شجيل �لأهد�ف 
يف �مل��رم��ي، ، حائط �لأه���د�ف، وم��ه��ار�ت ك��رة �لقدم 

توزيع  و�شيتم  �ل�شلة  كرة  مهار�ت  وحت��دي  �ملختلفة 
�جلو�ئز على �لفائزين، وياأتي ذلك يف �إطار ت�شجيع 
�ل��ز�ئ��ري��ن ع��ل��ى مم��ار���ش��ة �ل��ري��ا���ش��ة و�إت���ب���اع �أ�شلوب 
�أن  ينتظر  �لتي  �ملبار�ة  حياة �شحي  وحث منظمو� 
حتظى بح�شور جماهريي مكثف، ع�شاق كرة �لقدم 

���ش��و�ًء م��ن منافذ  �مل��ب��ار�ة مبكر�ً  ت��ذ�ك��ر  ���ش��ر�ء  على 
و�لبو�دي  ز�يد  ��شتاد هز�ع بن  �ملعلن عنها يف  �لبيع 
�مل��وق��ع �لإل���ك���رتوين �لر�شمي  �أو ع��ن ط��ري��ق  م���ول، 
�أنظمة  �أح���دث  بو��شطة   www.alainfc.ae
يف  �ملطلوبة  �ملقاعد  مو�قع  و�ختيار  �ملتطورة  �لدفع 
�لقدم يف  ك��رة  ملباريات  نوعها  �لأوىل من  ب��ادرة هي 
قبل  �حل�شور  �أي�شاَ  �لإر���ش��اد�ت  و�شملت  �لإم����ار�ت. 
�ل�شاعة  يف  �لأب����و�ب  تفتح  حيث  ك��ايف  بوقت  �مل��ب��ار�ة 
�لبو�بات  من  �لدخول  ل�شمان  وذل��ك  م�شاًء   5.30
��شتثنائية  توفري جتربه  على  �شل�س وحر�شاً  ب�شكل 
مل�شاهدة �ملبار�ة يف ��شتاد هز�ع بن ز�يد و�لذي يوفر 
�أبرز  وت��ف��وق  ب��ل  تناهز  ممتعة  �أج����و�ء  للحا�شرين 
�ملالعب و�ل�شتاد�ت �لأوربية ولكن بطابع وت�شميم 

خا�س ليعك�س �لرت�ث و�لهوية �لإمار�تية. 
ب��اأح��دث و�أرق���ى �ملر�فق  يتمتع ��شتاد ه��ز�ع بن ز�ي��د 

و�لتجهيز�ت على �أعلى م�شتوى ت�شمل:
للملعب  �ل���دخ���ول  ت��ت��ي��ح  ل��ل��ج��م��اه��ري  م��دخ��ل   -12

ب�شكل �شل�س
10-نقاط لال�شتعالمات ومنفذين لبيع �لتذ�كر

�شيارة   3000 ت�شع  لل�شيار�ت  ف�شيحة  -م��و�ق��ف 
وموقف للحافالت ي�شع �كر من 25 حافلة 

�لحتياجات �خلا�شة  لذوي  50- مقعد�ً خم�ش�شاً 

و�شتة م�شاعد
- 9ردهات مطاعم توفر �أنو�ع خمتلفة من �ملاأكولت 

و�مل�شروبات
10-غرف لل�شالة

-منطقة خم�ش�شة لألعاب �لأطفال

-تكنولوجيا متطورة لإ�شاءة �مللعب من �ل�شقف
لعر�س  م��رب��ع  م��رت   40 ب��ق��ي��ا���س  �شخمة  -���ش��ا���ش��ة 

�لنتائج
- 84�شا�شة عر�س تلفزيوين، ونظام �شوتي متطور 

ي�شمل 100 �شماعة

ونقطة  �لأول��ي��ة  لالإ�شعافات  ونقطة  طبي  -م��رك��ز 
للدفاع �ملدين

�ل�شالمة  ومو��شفات  �لبناء  �أك���و�د  �أع��ل��ى  -�عتماد 
ومكافحة �حلريق

-مركز �إعالمي وقاعة �ملوؤمتر�ت �ل�شحفية ومدخل 
خا�س لالإعالمين

5- غرف للمعلقن و��شتديو للتحليل �لفني
60- مقعد خم�ش�س لالإعالمين

�ل��ن��ق��ل و�لبث  ل���ك���ام���ري�ت  30 م��وق��ع  -�أك�����ر م���ن 
�لتلفزيوين، و3 �ماكن ل�شيار�ت �لبث �ملبا�شر

-نفق خا�س ملرور حافالت �لفرق �أ�شفل �ل�شتاد
با�شت�شافة  ي�شمح  مبا  مالب�س  تبديل  غرف  -�أرب��ع 

عدة فرق ومباريات متالحقة
-غرفة لفح�س �ملن�شطات

�ل�شم�شية  �لأل���و�ح  و��شتخد�م  �ل�شتد�مة  -ع��و�م��ل 
وت�شنيف �شديق للبيئة - لوؤلوؤ 2

���ش��خ�����س ل�شمان   500 م���ن  م��ك��ون  ع��م��ل  -ف���ري���ق 
�شالمة �لت�شغيل خالل �ملباريات
-�أكر من 500 كامري� مر�قبة

-غرفة حتكم مركزية باأعلى �ملعايري �لدولية
�لفعاليات  با�شت�شافة  ت�شمح  متكاملة  -جتهيز�ت 

�ملحلية و�لإقليمية و�لعاملية

•• العني – الفجر :

�لقدم  لكرة  �أ�شيا  �أب��ط��ال  دوري  يف  م�شاركته  �لعن  يد�شن 
من  �لثامنة  �ل�شاعة  عند  �ل��ق��ط��ري  خل��وي��ا  �شيفه  �أم���ام   ،
�ملجموعة  ، حل�شاب  ز�يد  �ليوم على ملعب هز�ع بن  م�شاء 
�ل�شعودي وتربيز  �إىل جانبهما �لإحتاد  �لتي ت�شم  �لثالثة 
�لإي����ر�ين و���ش��ارع �مل���درب كيكي �ىل رف��ع وت��رية �لتح�شري 
لالعبي فريقه بتدريبات عدة ، تكتيكية وبدنية يف حماولة 
، بدعم كبري من  �أخ��ري�  �لتي ر�فقتهم  لت�شويب �لأخطاء 
�ل�شيخ عبد�هلل بن   ، �إد�رة �شركة كرة �لقدم  رئي�س جمل�س 
حممد بن خالد �آل نهيان ، �إذ حر�س على متابعة تدريبات 
�لقدم  كرة  �شركة  جمل�س  �أع�شاء  بقية  مع  �أخ��ري�  �لفريق 
وطماأنة  �لالعبن  معنويات  لتعزيز  و��شحة  حماولة  يف   ،
�ل��ف��ري��ق ق��ب��ل خ��و���ش��ه مناف�شات  �جل��م��اه��ري ع��ل��ى و���ش��ع 
�ل��ع��ن فار�س  �أك���د لع��ب  �ل��ق��اري��ة . م��ن ج��ان��ب��ه،  �لبطولة 
�إن  ، وق��ال  �أم���ام خلويا  �ل��ي��وم  �ل��ف��وز يف لقاء  �أهمية  جمعة 
مبعنويات  ب��ات��و�  �أن  بعد  �ل��ف��وز،  �إىل  يتطلعون  �ل��الع��ب��ن 
ممتازة رغم �خل�شارة �أخري� من نادي �لن�شر يف �ل��دوري ، 
فنحن �أمام م�شابقة خمتلفة ند�فع من خاللها عن �شمعة 
�ل��ك��رة �لإم��ار�ت��ي��ة . و�أ���ش��اف: ن��ق��در عاليا �ل��دع��م �ملعنوي 
حممد  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  من  عليه  ح�شلنا  �ل��ذي  �لر�ئع 
و�جلماهري و�شنبد�أ من �ل�شفر يف �لبطولة �لقارية ، حتى 

نحقق �لنتيجة �ملرجوة ول �شيء ميكن �أن يوؤثر يف م�شرية 
فريقنا على ملعبنا وو�شط جماهرينا �لر�ئعة . وعًد مد�فع 
�لعن على  �ملو�جهة مع  ، خالد مفتاح  ن��ادي لع��ب خلويا 
ملعبه �شعبة ، لكن هذ� �ل�شيء لن يقلل من تركيزنا حتى 
خطة  وننتظر   ، ملعبنا  خ��ارج  نتيجة  �أف�شل  على  نح�شل 
. و�ختتم: حتى لو  �مل��درب للمو�جهة حتى نقوم باملطلوب 
ح�شلنا على نقطة ، ف�شتبدو �لأم��ور ر�ئعة ، رغم �أن نادي 

�لعن ي�شعى �إىل �لفوز د�خل ملعبه .

غرييت�ض: نقدر خطورة العني
غرييت�س  �إيريك  �لبلجيكي   ، �لقطري  خلويا  م��درب  �شدد 
�أمام  �ل��ي��وم  ل��ق��اء  يف   ، �ل��ث��الث  �لنقاط  ح�شد  �أهمية  على 
�إىل  فريقي ح�شر  �أم�س  �ل�شحايف  �ملوؤمتر  وقال يف  �لعن، 
هنا ، لإحر�ز نتيجة �إيجابية ت�شاعده على تعزيز حظوظه 
�أن  �حلقيقة  و   ، �لقارية  �مل�شابقة  من  �لثاين  �ل��دور  ببلوغ 
�لالعبن  على  ينبغي  لكن   ، ملعبنا  خ���ارج  �شعبة  �ملهمة 
�لقتال يف مو�جهة �أ�شحاب �لأر�س ، فهناك معطيات عدة 
�لرغبة  خ�شو�شا   ، بامليد�ن  �ملطلوبة  �لإث���ارة  �إىل  �شتوؤدي 
�لإفتتاحية  باملو�جهة  �لثالث  �لنقاط  ح�شد  يف  �مل�شرتكة 
و�أردف: �أعرف �لعن ، وت�شنت يل فر�شة متابعة مبارياته 
�أخري� ، وهو يحاول �إنقاذ مو�شمه �إثر تردي نتائجه �ملحلية 
، لكن هذ� ل يعني على �لطالق �لتقليل من خطورته، فهو 

خ�شومه  بقية  على  خطر�  ت�شكل  �لتي  �لقوية  �لفرق  من 
وخطورته م�شاعفة بالنظر �إىل تاريخه �ملمتاز . و�أ�شاف:ل 
�أعتقد �أن غياب �لالعب �لدويل لوي�س مارتن ب�شبب �لإنذ�ر 
�لغبي �لذي ح�شل عليه يف �ملبار�ة �ملا�شية مع نادي �لكويت 
�لكويتي يف �لدور �لتمهيدي �لثالث و�حتمال عدم م�شاركة 
�ملد�فع د�ميان تر�وري بد�عي �لإ�شابة ، ميكن �أن يوؤثر يف 
 ، �لعن  ملعب  على  نتيجة  �أف�شل  على  باحل�شول  رغبتنا 
تخ�شى  �أل  �ل�شياق  هذ�  يف  تقال  �أن  ينبغي  �لتي  و�حلقيقة 
�جلماهري على و�شع �لفريق . و�ختتم: �شنحدد ماذ� نريد 
من �ملبار�ة ح�شب جمريات �لأمور يف �مللعب ، فقد �إنتظرنا 
�لت�شفيات  ب��و�ب��ت��ي  �مل��رح��ل��ة ع��رب  ط��وي��ال ح��ت��ى نبلغ ه���ذه 
ومو�شمنا   ، �لكويتي  و�لكويت  �لبحريني  �حل��د  ناديي  مع 
�أن  ونرجو   ، �لعن  ن��ادي  ملعب  يف  �ليوم  �شيبد�أ  �لأ�شيوي 
�أد�ء  �شهدت  �لتي  �ملا�شية  �لن�شخة  م��ن  �أف�شل  �أد�ء  نقدم 
�لدور  من  خروجنا  بعد  طويال  ي�شتمر  مل  للفريق  ممتعا 

ربع �لنهائي .

كيكي: نتطلع اإىل الفوز 
قال مدرب �لعن �لروماين ، �لإ�شباين كيكي فلوري�س ، �إن 
فريقه و�شع جميع �لحتمالت �ملتوقعة يف لقاء �ليوم �أمام 
�ل�شلوب  �ل�شيف  �نتهج  ح��ال  خ�شو�شا   ، �لقطري  خلويا 
 ، ملعبه  خ��ارج  �ملاأمولة  �لنتيجة  على  للح�شول  �لدفاعي 

لكن هذ� �ل�شيء رمبا يبدو مفاجاآة لنا ، فهذ� �لفريق يوؤدي 
مو�جهة  �أن��ه��ا  �أعتقد  مو�شحا   ، جيدة  هجومية  بطريقة 
�لقارية  �لبطولة  يف  جديد  حت��د  �أم���ام  نحن  لكن   ، �شعبة 
و�شنبد�أ من �ل�شفر ، رغم خطورة �خل�شم �لذي يتاألف من 
لعبن �أجانب ، بيد �أنهم يح�شبون من �ملو�طنن ، وينبغي 
�أن نربهن على قدر�تنا حتى نرى قيمة �لعمل �لذي قمنا 
به �أخري� ، و�ملهم �أن نقوم بكل ما يف و�شعنا ، حتى نكون يف 

م�شتوى �لتوقعات لإظهار �ل�شورة �لقوية للعن.
�أم�س  �ملوؤمتر �ل�شحايف  ، �لذي كان يتحدث يف  و�أكد كيكي 
بنادي �لعن ، �أن �لعقلية �جليدة لالعبي �لعن �شت�شاعدهم 
حاولنا  �أن��ن��ا  و�حلقيقة   ، �ملا�شي  يف  ح��دث  م��ا  جت���اوز  على 
�إىل  �أخ��ري� ونتطلع  �لفريق  ر�فقت  �لتي  �لأخطاء  ت�شويب 
، و���ش��ب��ق للفريق  �ل��ب��ط��ول��ة  �أف�����ش��ل ���ش��ورة ممكنة يف ه���ذه 
جتاوز �إختبار�ت قوية يف م�شابقة �لكاأ�س �أمام �أندية �ل�شباب 
مينحنا  �لتحدي  ه��ذ�  �أن  يعني  وه��ذ�   ، و�لن�شر  و�لو�شل 

�لد�فع �لقوي لإظهار �أف�شل ما لدينا يف لقاء �ليوم . 
و�ختتم:ن�شعى �إىل حتقيق �ملتعة �ليجابية يف �مليد�ن ، ونادي 
خلويا خا�س مرحلة �لت�شفيات يف �لبطولة �لأ�شيوية ، لكن 
�أننا  و�حلقيقة   ، جديدة  م�شابقة  فهذه   ، �لأن  ف��رق  هناك 
نفتقد خدمات بع�س �لعنا�شر �ملهمة بد�عي �لإ�شابة ، لكن 
�ل�شباب  �لبدلء وبع�س  لدينا عنا�شر جيدة على م�شتوى 

�لذين �أتوقع لهم �أف�شل م�شتقبل مع �لعن .

�أبطالها  للجودو  �ل�شارقة  جمموعة  ر�شحت 
�شركة  دوري  م�شابقة  من  �خلتامية  للجولة 
)�أيبيك( للجودو �لتي ينظمها �حتاد �مل�شارعة 
ي����وم �جلمعة  ب��وك�����ش��ي��ن��غ  و�جل������ودو و�ل��ك��ي��ك 
�لرئي�شية  �لحت��اد  ب�شالة  �ل��ق��ادم  18�أبريل 
يف �أبوظبي برعاية حممد بن ثعلوب �لدرعي 
�مل�����ش��ارع��ة و�جل������ودو و�لكيك  رئ��ي�����س �حت����اد 
ت�شفيات  ���ش��وء  ع��ل��ي  ت��ق��ام  و�ل��ت��ي  بوك�شينغ 
�أكر  م�شاركة  �شهدت  �لتي  �ل�شنوية  �مل�شابقة 
م��ن 400 لع��ب م��ن 16 م��رك��ز� ون��ادي��ا على 
كافه  �لحت��اد  �شخر  �أن  ،بعد  �لدولة  م�شتوى 
متطلبات �لنجاح ليربز �أكر من لعب و�عد 

دعما للمنتخبات �لعمرية .
�لإمار�ت  نتائج جولة جمموعة  �أ�شفرت  وقد 
فكان  خ��ور  �شيافة  يف  �أقيمت  �لتي  �ل�شمالية 
�لنجاح  متطلبات  ك��اف��ه  ل��ه��ا  ت��وف��رت  و�ل��ت��ي 
باملنطقة  �جل��ه��ات  م��ن  �لعديد  م��ع  بالتعاون 
و�لتي �أ�شفرت عن تاأهل �لالعب ز�يد في�شل 
من مركز كلباء لوزن حتت 27 كغم و�لثاين 
م��ن��ي��ب م��ن��اب )ن�����ادي ع��ج��م��ان(،و���ش��ه��د وزن 
تاأهل  ���ش��ن��ة   12 ل��ف��ئ��ة حت��ت  ك��غ��م   30 حت��ت 
م��رك��ز خ��ور فكان  م��ن  ر����ش��د  �شلطان حممد 
عجمان(.. )ن��ادي  جاياتيف  حممد  و�ل��ث��اين 
12�شنة  ل��ف��ئ��ة  ك��غ��م   34 حت���ت  وزن  و���ش��ه��د 

ت��اأه��ل ط���ارق م��ن��اد )ع��ج��م��ان(ور����ش��د حممد 
كغم   38 حت��ت  وزن  )خ��ورف��ك��ان(،�أم��ا  �شعيد 
 ، 42كغم  وزن  �حمد علي حم��م��د،ويف  ت��اأه��ل 
تاأهل  42كغم  لوزن حتت  �ملناف�شة  نف�س  ويف 
ن���ادي �خل��ل��ي��ج( وخليفة علي  ي�����ش��ري)  ي��ح��ي 

)خورفكان(.
 12 ك��غ��م لفئة حت��ت   50 و���ش��ه��د وزن حت��ت 
�شنة ت��اأه��ل ر���ش��اد م��ال��ك��وف)ن��ادي ج���ودو كان 

دب���ي( وم���ن م��رك��ز ك��ل��ب��اء ت��اأه��ل ح��م��د عي�شى 
تاأهل  �ل�شن  ،ولنف�س  55كغم  حت��ت  وزن  يف 
60 كغم ويف نف�س  عبد�هلل �شامل لوزن حتت 
�لوزن تاأهل حممد علي حممد )نادي �خلليج 
 14 حتت  لفئة  كغم   34 حتت  وزن  (،و�شهد 
�شنة تاأهل عبد �لعزيز �لالهوب )مركز خور 
فكان(، كما تاأهل زميله �أحمد حممد ح�شن 
�ل�شن  نف�س  ،ويف  كغم   38 حت��ت  وزن  �شمن 

عي�شى  ت��اأه��ل حممد   42 ل��وزن حت��ت  �أي�شل 
لوزن  �لعمر  ولنف�س  ك��ل��ب��اء(..  )م��رك��ز  عبيد 
)خورفكان(  حممود  حممد  تاأهل   46 حتت 
وحم��م��د ���ش��امل ح�شن )ن���ادي �خل��ل��ي��ج( لوزن 
غز�ل،وعبد�هلل  ،و�إ���ش��م��اع��ي��ل  كغم   50 حت��ت 
نعمتوف )خورفكان(وتاأهل لنهائي وزن حتت 
حممد  و���ش��ال��ح  علي  �ل��دي��ن  �شيف  كغم   66

)مركز كلباء(.

�لنا�شئن  لفئة  خ��ورف��ك��ان  مركز  م��ن  وت��اأه��ل 
وليد  ،ف����رج  خمي�س  ح��م��د�ن  17�شنة  حت��ت 
،عبد�هلل ر��شد ،عبد�لرحمن �لالهوب،و�شياء 
�ل��ري�����س وع��م��ار ���ش��امل ر����ش��د و�ح��م��د حموده 
تاأهل نا�شر عدنان  ..كما  ،وعلي �شامل  �حمد 
)م��رك��ز ح��ل��و�ن،و�ح��م��د �أمي���ن ر���ش��الن وعمر 
�أمين ر�شالن وهيثم �أ�شرف )نادي جودو كان 

دبي(.

ا�ستعـــدادات ا�ستــــاد هـــزاع بن زايــد حت�سيـــرًا الأول مبـــاراة اآ�سيويـــة

يف اجلولة االفتتاحية بدوري اأبطال اآ�سيا 

العني يدافع عن حظوظه القارية يف مواجهة �سعبة مع خلويا القطري

جمموعة االإمارات ال�سمالية تر�سح اأبطالها لنهائي بطولة اجلودو

�نطلقت م�شابقات ق�شر �حل�شن لل�شيد بال�شقور �لتي ينظمها نادي 
�حل�شن  ق�شر  مهرجان  فعاليات  مع  بالتز�من  لل�شقارين  �أبوظبي 
2014 �لذي تقيمه هيئة �أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة مب�شاركة كبرية 
من �ل�شقارين. تاأتي هذه �مل�شاركة من نادي �أبوظبي لل�شقارين ترجمة 
�لأجيال  تفاعل  وتنمية  �لرت�ثية  �لريا�شات  م�شرية  لدعم  خلططه 
لل�شقارين جم�شما  �أبوظبي  ن��ادي  و�أق��ام  �لز�خر.  �لإم���ار�ت  مب��وروث 
�لتي  �لبد�ية  �مل�شاركن �شقورهم عند خط  لإط��الق  لق�شر �حل�شن 
�شهدها ميد�ن �لفالح ببدء �مل�شابقات �لتاأهيلية يف �لتلو�ح لفئة �لعامة  
و�أ�شفرت عن فوز حمد�ن  116 �شقر�  فرخ  و�لتي حظيت مب�شاركة 
�شعيد جابر ب�شقره عقاب باملركز �لأول �إثر قطعه م�شافة 400 مرت 
بزمن 17:801 ثانية وجاء ثانيا حممد عجيل �ل�شويدي وحل ثالثا 
بطي �حمد بن �ل�شيخ جمرن �ملري. و�شهدت جولة م�شابقات �لتاأهيل 
�لثانية يف �لتلو�ح لفئة �لعامة  جرنا�س  م�شاركة 103 �شقور و�أ�شفرت 
عن فوز مبارك مطر بن هو��س �خلييلي باملركز �لول ب�شقره �شيد�ن 
�لذي قطع �مل�شافة بزمن 17:212 ثانية وجاء ثانيا جابر �أحمد بن 
�لثالث حمد�ن  باملركز  ثانية يف حن وقف   17:472 بزمن  جمرن 
�شعيد جابر بزمن 17:605 ثانية . وتاأهل مبجموع �جلولتن �لأوىل 
و�لثانية 50 �شقر� عن فئة �لعامة �إىل �مل�شابقات �خلتامية �لتي �شتقام 
فئة  مناف�شات  غد  م�شاء  تختتم  �أن  �مل��وؤم��ل  وم��ن   . �خلمي�س  غد  بعد 
خاللها  من  �شيكتمل  و�لتي  وجرنا�س  فرخ  �لتلو�ح  مب�شابقة  �ل�شيوخ 
عقد �ملتاأهلن خلتام �مل�شابقات �لتي �شت�شهد تناف�س 100 �شقر بن 
�لعامة و�ل�شيوخ. وتاأتي م�شاركة نادي �أبوظبي لل�شقارين يف مهرجان 
�لجتماعية  وم�شوؤوليته  �لوطني  دوره  من  �نطالقا  �حل�شن  ق�شر 
لدعم  �ل�شاعية  خلططه  ترجمة  �لرت�ثية  �ملنا�شبات  بجميع  للتفاعل 
م�شرية �لريا�شات �لرت�ثية و�شون ريا�شة �لأجد�د و�لآباء و�حلفاظ 
على منجز�ت �ملا�شي وتر�شيخها بوجد�ن �لأجيال يف �حلا�شر وتعريف 
�ملجتمع بقيمة و�أثر تلك �لريا�شات يف �ملجتمع. من جهته �أعرب عبيد 
عن  لل�شقارين  �أبوظبي  ن��ادي  يف  �لإعالمية  �للجنة  رئي�س  �ملزروعي 
�حل�شن  مل�شابقات  لل�شقارين  �أبوظبي  نادي  بتنظيم  وفخره  �عتز�زه 
رمز�  يعد  �ل��ذي  �ل��رت�ث��ي  �ملهرجان  م��ع  بالتز�من  بال�شقور  لل�شيد 
�شاخما يف م�شرية وتاريخ �لمار�ت ورحلة �ملوؤ�ش�شن. و�أكد �أن �لنادي 
يويل �أهمية كبرية للتو�جد و�مل�شاركة يف مثل هذه �ملنا�شبات �لرت�ثية 
�لتي تفخر بها جميع �لأجيال يف ربوع �لوطن .. م�شري� �إىل �أن �لنادي 
يو��شل م�شاعيه يف ن�شر ثقافة �لريا�شات �لرت�ثية وتعميم مفهومها 
بن �أجيال �ملجتمع من خالل �مل�شابقات و�لأن�شطة �لرت�ثية �لتي تقام 

�شمن �أجندة �لنادي على مد�ر �ملو�شم .

انطالق م�سابقات ق�سر احل�سن لل�سيد بال�سقور 
لعامة امل�ساركني يف مهرجان ق�سر احل�سن

مباراتان يف دوري احتاد املوؤ�س�سات 
لكرة القدم اليوم 

�فتتح فريق �لحتاد �لريا�شي للجامعات لكرة �لقدم م�شو�ره يف بطولة دوري 
�ملوؤ�ش�شات �حلكومية لكرة �لقدم �لر�بعة و�لع�شرين ملو�شم 2014 بالدفاع عن 
3-�شفر  �أبوظبي  �ملدين يف  �لدفاع  �إد�رة  بفوزه علي فريق  �لذي يحمله  لقبة 
�أم�س  م�شاء  �نطلقت  �لتي  �مل�شابقة  م�شو�ر  يف  ر�شيده  يف  نقاط   3 �أول  لي�شع 
للموؤ�ش�شات  �ل��ع��ام  �ل��ري��ا���ش��ي  �لحت���اد  مبقر  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان  ب��اإ���ش��ت��اد  �لأول 
،وفقا  ف��رق، و�لتي زعت علي جمموعتن   8 �أب��و ظبي مب�شاركة  �حلكومية يف 
من  �لعديد  بح�شور  �لفتتاح  مر��شم  ج��اءت  وق��د  �ل�شنوية  �لبطولة  لالئحة 
�شمري  حممد  �جلامعات  �حت��اد  لفريق  �شجل  ..وق��د  و�لريا�شين  �مل�شوؤولن 
وحم��م��د حم��م��ود �لب��ر�ه��ي��م )ه���دف���ن(و�أد�ره���ا �إب��ر�ه��ي��م �مل��رزوق��ي مب�شاعده 
وجاءت  �جلالف  حممد  �ل��دويل  ور�قبها  �ل�شام�شي  ونا�شر  �لبلو�شي  �إبر�هيم 
نظيفة بدون بطاقات. ويف �ملبار�ة �لثانية ��شتطاع فريق موؤ�ش�شة عبد �حلميد 
�أكادميية  �لأول علي ح�شاب فريق  �ملغربية( من حتقيق فوزه  خوري)�جلالية 
�إ�شتوت جارد يف �أبوظبي بنتيجة 3-2 وقد �شجل للجالية �ملغربية حمد حممد 
حممد  ولالأكادميية  �شيد  يو�شف  �لبديل  و�لالعب  �لوطني  ويو�شف  �شريف 
نعمان  نبيل  مب�شاعده  �مل��رزوق��ي  جمعة  ..و�أد�ره�����ا  �لفتاح  عبد  حمد  و  م���ر�د 
موؤ�ش�شة  مببار�تي  �ليوم  م�شاء  �مل�شابقة  مباريات  ..وتتو��شل  �حمد  ونا�شر 
عبد �حلميد خوري و�إد�رة �لدفاع �ملدين يف �أبوظبي، ويف �لثانية يتقابل فريق 
ي�شعى  �لذي  �إ�شتوت جارد  �أكادميية  �ملت�شدر مع  للجامعات  �لريا�شي  �لحت��اد 
�ملو�شم  ختام  حتى  �لبطولة  مباريات  وت�شتمر  �للقب  حامل  �أم��ام  للتعوي�س 

. �لريا�شي للموؤ�ش�شات يف 5-11 

اأبوظبي لل�سطرجن ي�سدر قر�ض �سطرجني للتعلم
�أع�شاء  لكافه  �خل��وري  برئا�شة ح�شن  و�لثقافة  لل�شطرجن  �أبوظبي  ن��ادي  �إد�رة  �أه��دى جمل�س 
�إ�شد�ر  �ل�شطرجن من  لعبة  لتعليم  �أول قر�س مدمج  وم�شتوياتهم  �لنادي مبختلف مر�حلهم 
�لنادي بالتعاون مع جمل�س �بوظبي �لريا�شي بهدف توزيعه على �ملد�ر�س و�لأندية �لجتماعية 
وتوجهات  �لنادي  و�إ�شرت�تيجية  �أه��د�ف  منطلق  من  �ل�شطرجن  لعبة  لن�شر  خالله  من  ي�شعى 
جمل�س �أبو ظبي �لريا�شي بهدف زيادة رقعة �للعبة من خالل تعلم ذلك �لقر�س �ملدمج �لذي 
يتيح للجميع �لتعلم خالل �شاعة و�حدة تنفيذ�ً خلطة �لنادي �ملو�شوعة لن�شر �ل�شطرجن بن 
خمتلف �شر�ئح �ملجتمع ،كما �أ�شدر �لنادي فيلماً تعليمياً مب�شطاً يهدف لتعليم �ل�شطرجن خالل 
�شتن دقيقة ، وهذ� �لعمل يعترب �لأول من نوعه باللغة �لعربية ، حيث يت�شمن �لعمل �لهادف 
مادة علمية معرو�شة بطريقة �شهلة لت�شل جلميع �لر�غبن يف �لتعلم مهما �ختلفت ثقافاتهم 

وتفاوتت �أعمارهم .
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�رماندو  دي��ي��غ��و  �لرج��ن��ت��ي��ن��ي  و����ش��ل 
للريا�شة  �ل�شريف  �ل�شفري  م��ار�دون��ا 
بها  ي����ق����وم  �ل����ت����ي  ج�����ولت�����ه  دب������ي  يف 
لالأندية يف �طار برنامج )�إىل �لقمة 
م��ع م���ار�دون���ا( �ل���ذي �أط��ل��ق��ه جمل�س 
�لرب�عم  ل��ت��ط��وي��ر  �ل���ري���ا����ش���ي  دب����ي 
و�لنا�شئن، حيث قام بزيارة نادي دبي 
مدير  عمر  علي  برفقة  �لأول  �أم�����س 
�إد�رة �لتطوير �لريا�شي مبجل�س دبي 
�شرح  �إىل  مار�دونا  و��شتمع  �لريا�شي 
�لفني لالأكادميية  �ملدير  مف�شل من 
�لالعبن وطرق  �ختيار  حول عملية 
�شهدته  �ل����ذي  و�ل��ت��ط��ور  ت��دري��ب��ه��م، 
�ملا�شية،  �ل�شنو�ت  خ��الل  �لأكادميية 
ع���ل���ى �جلهد  �لأرج���ن���ت���ي���ن���ي  و�أث����ن����ى 
�ل�شغار  �لالعبن  �إع���د�د  يف  �مل��ب��ذول 
ركناً  ب���ال���ق���اع���دة  �له���ت���م���ام  م���ع���ت���رب�ً 
��شا�شياً يف �لتطور. وقال كنت حري�شاً 
�لأكادميية  ن�شاط  على  �لتعرف  على 
وم���ا ي���دور ف��ي��ه��ا، لأن ه���ذ� ه��و �ملكان 
�لذي تتم فيه �شناعة جنوم �مل�شتقبل، 
�ل��ك��رة �لم��ار�ت��ي��ة يف  وم��ن �شيقودون 
�ل�شنو�ت �ملقبلة، و�عتقد �ن �لمار�ت 
موعودة بالكثري من �لتقدم و�لتطور 
جتده  �ل��ذي  �لكبري  �لهتمام  ظل  يف 
ق��ط��اع��ات �ل��ن��ا���ش��ئ��ن و�ل����رب�ع����م من 
�مل�شوؤولن، و�لهتمام بهوؤلء �ل�شغار 
كبار  جنوم  على  �حل�شول  يعني  �لآن 
�إىل  م��ار�دون��ا  . وحت���دث  �مل�شتقبل  يف 
تو�جدو�  �ل��ذي��ن  �ل�����ش��غ��ار  �ل��الع��ب��ن 
موؤكد�ً  �لرئي�شية،  �ملن�شة  على  معه 
�شعادته بح�شوره لنادي دبي، موجهاً 
مطالباً  �لأك���ادمي���ي���ة  مل��درب��ي  ر���ش��ال��ة 

�ل�شتمتاع  ف��ر���ش��ة  �ل��الع��ب��ن  مب��ن��ح 
بالأمور  �شغلهم  وع���دم  �ل��ق��دم  ب��ك��رة 
�لفنية �ملعقدة م�شري�ً �إىل �ن �لالعب 
�لكرة  للعبة  يحتاج  م�شو�ره  بد�ية  يف 

�أكر من �أي �شئ �آخر.
�ل�شغرية  �ل�����ش��ن  ه����ذه  يف  و�أ�����ش����اف 
�لكرة  �لالعب مولعاً مبمار�شة  يكون 
ويجد  زم��الءه،  �أم��ام  قدر�ته  و�ظهار 
دون  �للعب  يف  ك��ب��رية  متعة  �ل�شغار 
�ق����ول للمدربن  ل��ذل��ك د�ئ��م��ا  ق��ي��ود 
�أتركوهم يلعبون ول حتاولو� �ل�شغط 
و�جبات،  �أو  مبهام  بتكليفهم  عليهم 
�ليوم  و�شياأتي  دعوهم على طبيعتهم 
قادرين  ويكونون  فيه  يكربون  �ل��ذي 
و�لرب�مج  �خل���ط���ط  ����ش��ت��ي��ع��اب  ع��ل��ى 

�لتدريبية .

وط��ال��ب م��ار�دون��ا لع��ب��ي �لكادميية 
و�ل�شتفادة  تدريباتهم  يف  بالجتهاد 
�لكادمييات  تتيحه  وما  �ملدربن  من 
و�شقل  �مل���ه���ار�ت  لتنمية  ف��ر���س  م��ن 
�إىل  �ل���و����ش���ول  �ن  م����وؤك����د�ً  �مل����و�ه����ب، 
ب��ال��ع��م��ل �جل���اد  ي���اأت���ي �ل  �ل��ق��م��ة ل 
�ملميزة  بالتجهيز�ت  م�شيد�ً  و�ملثابرة 
يف �لأك��ادمي��ي��ات يف �أن��دي��ة �إم���ارة دبي 
�لكبري  �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي  �ل��ن��ج��م  ووج����د 
�ملالعب  يتفقد  وهو  حافاًل  ��شتقباًل 
�خل���ا����ش���ة ب����الأك����ادمي����ي����ة وي�������ش���ارك 
�ل�����الع�����ب�����ن �ل������ت������دري������ب، و�أ�����ش����ف����ى 
�حليوية  م���ن  �ل��ك��ث��ري  �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي 
و�لإثارة على تدريبات �ل�شغار �لذين 
تذكارية  �شور  �لتقاط  على  حر�شو� 

مع �لنجم �لعاملي �لكبري. 

ملوؤ�ش�شة  �لتابع  للتوحد  �أبوظبي  مركز  نظم 
ل���ل���رع���اي���ة �لإن�������ش���ان���ي���ة وذوي  �ل��ع��ل��ي��ا  ز�ي������د 
�لح���ت���ي���اج���ات �خل��ا���ش��ة ���ش��ب��اح �م�������س �شباق 
حتت  �لتوحد  فئة  لأط��ف��ال  �لثامن  �لطريق 
باحلديقة  وذل����ك  �ل���ف���رق   ن�شنع  م��ع��ا  ���ش��ع��ار 
مب�شاركة  �لإم����ار�ت  ق�شر  بفندق  �خل��ارج��ي��ة 
مر�كز �لرعاية و�لتاأهيل �حلكومية و�خلا�شة 
يف �أبوظبي ومد�ر�س حكومية وخا�شة و230 
�لتوحد  فئة  180 طالبا من  مت�شابقا منهم 
مد�ر�س  من  مدر��س  ثماين  من  طالبا  و50 

�لدمج.
�إىل  تق�شيمه  مت  �ل����ذي  �ل�����ش��ب��اق  يف  و����ش���ارك 
�لرعاية  مر�كز  من  عدد  عمرية  فئات  خم�س 
على  و�ملنت�شرة  للموؤ�ش�شة  �لتابعة  و�لتاأهيل 
�خلا�شة  �مل��ر�ك��ز  م��ن  وع��دد  �أبوظبي  م�شتوى 
م��ن��ه��ا م���رك���ز �مل����رف����اأ ل���رع���اي���ة وت���اأه���ي���ل ذوي 
�إجنالند  نيو  وم��رك��ز  �خل��ا���ش��ة  �لح��ت��ي��اج��ات 
ل��ل��ت��وح��د وم���رك���ز �خل��ل��ي��ج �خل���ا����س للتوحد 
ومركز تنمية �لقدر�ت ومركز �لإحت��اد لذوي 
�لح��ت��ي��اج��ات �خل��ا���ش��ة وم��رك��ز �ل��ن��ور لذوي 
�لح��ت��ي��اج��ات �خل��ا���ش��ة وم��رك��ز م��دي��ن��ة ز�يد 
�لح��ت��ي��اج��ات �خلا�شة  وت��اأه��ي��ل ذوي  ل��رع��اي��ة 

�إ�شافة �إىل مركز�أبوظبي للتوحد.
و�أ�شفرت �لنتائج يف �ل�شباق �لأول للتوحدين 
حت���ت 6 ����ش���ن���و�ت ع���ن ف����وز �ل���ط���ال���ب حممد 
باملركز  للتوحد  �أبوظبي  مركز  من  �لعامري 
 .. �لبطولة  وكاأ�س  �لذهبية  و�مليد�لية  �لأول 
�لف�شية  و�مليد�لية  �ل��ث��اين  باملركز  ف��از  فيما 
ز�يد  مدينة  مركز  من  �مل��ري  بخيت  �لطالب 
وت��اأه��ي��ل ذوي �لح��ت��ي��اج��ات �خلا�شة  ل��رع��اي��ة 
وح�شل على �ملركز �لثالث و�مليد�لية �لربونزية 
ز�يد.  مدينة  مركز  من  خالد  وليد  �لطالب 
وفاز من �لفئة �لعمرية من 6 �إىل 9 �شنو�ت 
�لذهبية  و�مليد�لية  �لول  باملركز  للتوحدين 
�لطالب �أحمد عادل من مركز �خلليج للتوحد 

�لف�شية  و�مليد�لية  �لثاين  �ملركز  فاز  فيما   ..
ز�يد  �لطالب عبد �هلل عزة من مركز مدينة 
وت��اأه��ي��ل ذوي �لح��ت��ي��اج��ات �خلا�شة  ل��رع��اي��ة 
و�مل��ي��د�ل��ي��ة �لربونزية  �ل��ث��ال��ث  ب��امل��رك��ز  وف���از 
�ل���ط���ال���ب ع��ب��د �ل��ع��زي��ز�جل��ن��ي��ب��ي م���ن مركز 

�أبوظبي للتوحد.
�شنو�ت   9 �إىل   6 م���ن  �ل���ب���ن���ات  ف��ئ��ة  يف  �أم�����ا 
و�مليد�لية  �لأول  باملركز  فازت  فقد  توحدين 
بينما فازت   .. �أحمد  للطالبة مرمي  �لذهبية 
باملركز �لثاين و�مليد�لية �لف�شية للطالبة يار� 
هادي من مركز �خلليج للتوحد وح�شلت على 
للطالبة  �لربونزية  و�مليد�لية  �لثالث  �ملركز 

زينة حممد من مركز �خلليج للتوحد �أي�شا.
 12 �إىل   9 �أولد من  �لثالثة  �لفئة  وف��از من 
�لعو�بد  ها�شم  حمد  �لطالب  توحدين  �شنة 
من مركز �بوظبي للتوحد باملركز �لأول وكاأ�س 
�لبطولة للعام �لثاين على �لتو�يل �إ�شافة �إىل 
�مليد�لية �لذهبية .. فيما فاز �لطالب يو�شف 
يعقوب من مدر�شة ز�يد �لثاين باملركز �لثاين 
و�مليد�لية �لف�شية وهوطالب مدمج وجاء يف 
�ملركز �لثالث �لطالب خالد خوري من مركز 
�لفئة  دم��ج. ويف  للتوحد وهو طالب  �أبوظبي 
�لعمرية من 9 �إىل 12 عاما بنات فازت باملركز 
هيثم  فرح  �لطالبة  �لذهبية  و�مليد�لية  �لول 
من مركز �خلليج للتوحد وح�شلت على �ملركز 
�لثاين للطالبة عوي�شة ز�يد من مركز �لإحتاد 
فازت  فيما   .. �خل��ا���ش��ة  �لح��ت��ي��اج��ات  ل���ذوي 
للطالبة  �لربونزية  و�مليد�لية  �لثالث  باملركز 
ويف  للتوحد.  مركز�خلليج  من  �إبر�هيم  وف��اء 
�شنة   15 �إىل   12 م��ن  �لعمرية  �لفئة  نتائج 
�لطالب خالد  للذكور فقط توحدين ح�شل 
�ملركز  على  �ل��ق��در�ت  تنمية  مركز  من  �شامي 
من  عي�شى  و�شام  �لطالب  ح�شل  كما  �لأول.. 
مركز تنمية �لقدر�ت �أي�شا على �ملركز �لثاين 
بينما ح�شد �ملركز �لثالث �لطالب ب�شري عادل 

�خلا�شة  �لحتياجات  ل��ذوي  �لنور  مركز  من 
على �ملركز �لثالث.

�ل���دم���ج للطالب  مل����د�ر�����س  ���ش��ب��اق  وف������ازت يف 
�لأ�شوياء مدر�شة ز�يد �لثاين باملر�كز �لثالثة 
�أحمد  �ل��دي��ن  ع��م��اد  �ل��ط��ال��ب  و�أح����رز  �لوىل 
�ملركز �لأول و�لطالب عمر عودة �ملركز �لثاين 

و�لطالب �أن�س.
وقالت مرمي �شيف �لقبي�شي رئي�شة قطاع ذوي 
�إن تنظيم �ل�شباق للعام  �لحتياجات �خلا�شة 
�لتعاون  تعزيز  ب��ه��دف  �ل��ت��و�يل  على  �ل��ث��ام��ن 
�ل��و�ح��د ب��ن �لطالب  و�مل��ح��ب��ة وروح �ل��ف��ري��ق 
�خلا�شة  �لح��ت��ي��اج��ات  ذوى  م��ر�ك��ز  ملختلف 
�مل�شاركن  بن  �شريفة  تناف�شية  بيئة  و�إي��ج��اد 
وكذلك  �لريا�شة  �خل��وف من ممار�شة  لك�شر 
معرفتها  �أج��ل  وم��ن  عندهم  �مل��ه��ارة  �كت�شاف 
و��شتخد�مها و�ل�شتفادة منها وكذلك تن�شيط 
�ل��ط��اق��ة ل��ل��م�����ش��ارك��ن م���ن �أج����ل ت��ع��زي��ز روح 

�لتجديد و�لتطوير.
باأن  �مل��ن�����ش��وري  عائ�شة  �شرحت  جانبها  م��ن 
ملناف�شات  ل��ل��ت��وح��د  �أب���وظ���ب���ي  م��رك��ز  ت��ن��ظ��ي��م 
يف  ي��اأت��ي  �ل��ت��و�يل  على  �لثامن  للعام  �ل�شباق 
�ل�شنوي �شمن مبادر�ت  �لن�شاط  �أجندة  �أطار 
�ملركز �لتي جرى �عتمادها من �لإد�رة �لعليا 
�ملوؤ�ش�شة  وجهود  فعاليات  و�شمن  للموؤ�ش�شة 
�ملوؤ�ش�شة  ت�شعى  و�ل���ذي  �لع��اق��ة  ذوي  ل��دم��ج 

لتحقيقه.
�ل��ع��ام �حلايل  �لأوىل  للمرة  �أن��ه  �إىل  و�أ���ش��ارت 
ي�شارك عدد من �أولياء �لأمور لي�س بالتو�جد 
ولكن بامل�شاهمة �لفعلية باجلري مع �بنائهم 
�لم���ر يعرب ع��ن م��دى رغ��ب��ة وح��ر���س �أولياء 
فعاليات  يف  �ل���د�ئ���م  �ل���ت���و�ج���د  ع��ل��ى  �لم�����ور 

�ملوؤ�ش�شة.
و�أكد عدد من �أولياء �أمور �لأطفال �مل�شاركن 
يف �ل�شباق �أن تنظيم �ل�شباق للعام �لثامن على 
�لعليا  ز�يد  ملوؤ�ش�شة  �شهادة جناح  �لتو�يل يعد 

للتوحد  �أبوظبي  ومركز  �لن�شانية  للرعاية 
�لتابع لها ويحقق �لدمج بن �لطلبة �لأ�شوياء 
�لكفاءة  �ل��ت��وح��د وي�����ش��اه��م يف رف���ع  وم��ر���ش��ى 
ل��ل��ط��الب وت��ن��م��ي��ة ���ش��ف��ات �لتحمل  �ل��ب��دن��ي��ة 
�ل���ط���الب وحت�شن  ل����دى  و�مل���ث���اب���رة و�جل���ل���د 
�إ�شافة  للطالب  و�لنفعالية  �لنف�شية  �حلالة 
�إىل دمج طالب �لتوحد مع �أقر�نهم �لأ�شوياء 
�شباق  يف  و�خل��ا���ش��ة  �حلكومية  �مل��د�ر���س  م��ن 
و�حد و�لتعريف بفئة �لتوحد وجتميع مر�كز 

�لدولة يف �شباق و�حد �شنويا.
وقامت عائ�شة �ملن�شوري مديرة مركز �أبوظبي 
�حلو�شني  حم��م��د  �لعقيد  ي��ر�ف��ق��ه��ا  للتوحد 
بالكوؤو�س  �لفائزين  بتتويج  �لهاجري  ور��شد 

و�مليد�ليات �لذهبية و�لف�شية و�لربونزية.
�أولياء �لأم��ور �لذين  ح�شر �لتتويج عدد من 
�أبنائهم  ل��ت�����ش��ج��ي��ع  �حل�����ش��ور  ع��ل��ى  ح��ر���ش��و� 
من  �ل�شباق  يف  �لفائزين  �لطالب  تتويج  ومت 
مر�كز �لرعاية و�لتاأهيل �حلكومية و�خلا�شة 

يف �أبوظبي.
�حلكومية  �مل����د�ر�����س  م���ن  ع����دد  ت���ك���رمي  ومت 
و�خلا�شة �لتي �شاركت يف �ل�شباق وهم مدر�شة 
�لدولية  �مل���ع���ايل  وم��در���ش��ة  �ل��ق��د���س  �أ���ش��ب��ال 
مدر�شة  و  �ل��ف��الح��ي��ة  م���در����ش���ة  و  �خل���ا����ش���ة 
ومدر�شة  علي  ب��ن  ح��م��وده  مدر�شة  و  �ملنتهى 
�لثاين  ز�ي���د  م��در���ش��ة  و  �لفهيم  �جلليل  عبد 

ومدر�شة �لتعاون.
رئي�س  �لقبي�شي  �شيف  م��رمي  �ل�شباق  ح�شر 
باملوؤ�ش�شة  �خل��ا���ش��ة  �لح��ت��ي��اج��ات  ذوي  ق��ط��اع 
�إد�رة  مدير  نائب  �حلو�شني  حممد  و�لعقيد 
�لد�خلية  ب����وز�رة  �لجتماعي  �ل��دع��م  م��ر�ك��ز 
وع���ب���د�هلل ف��ا���ش��ل �مل�����ش��ت�����ش��ار ب��ق�����ش��م �لع���الم 
�لرحيم  ع��ب��د  وخ���ل���ود  �ل���ع���ام���ة  و�ل���ع���الق���ات 
مديرة مركز �خليول �لتابع للموؤ�ش�شة ور��شد 
و�لعالقات  �لع����الم  ق�شم  رئ��ي�����س  �ل��ه��اج��ري 

�لعامة باملوؤ�ش�شة. 

علي الرميثي: فتح املجال اأمام امل�ساركات اخلارجية وبخا�سة اخلليجية
�سامل الغيثي: توفري برنامج خا�ض للجمهور يت�سمن اأن�سطة تراثية وثقافية وترفيهية
م�سطفى املفو�سي: ي�سمل املهرجان الأول مرة على م�سابقة القدرة لل�سباب مل�سافة 120 كم
اأحمد القائدي: فتح املجال ملحبي التقاط االأوتاد ملمار�ستها وك�سب اجلوائز يف فئاتها
ديدري هايد: البطوالت التي يت�سمنها املهرجان قيمة وبخا�سة م�سابقة جمال اخليول العربية

االفتتاح بندوة حول اخليل العربي 

نادي تراث االإمارات يطلق مهرجان �سلطان بن زايد الدويل الثامن للفرو�سية 

�نطلقت �أم�س حتت رعاية كرمية من �شمو �ل�شيخ ر��شد بن 
بعجمان  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ��رة  رئي�س  �لنعيمي  حميد 
ومبتابعة من �شعادة يحيى �إبر�هيم �أحمد مدير عام �لد�ئرة 
قطاع  ينظمها  و�ل��ت��ي  ل��ل��د�ئ��رة  �لثانية  �ل��ك��روي��ة  �لبطولة 

�ل�شوؤون �لهند�شية مب�شاركة خمتلف قطاعات �لد�ئرة.
�أم�س �ملهند�س خليفة �لفال�شي  و�فتتح �لبطولة م�شاء �ول 
�ملدير �لتنفيذي لقطاع �ل�شوؤون �لهند�شية بالإنابة بح�شور 
�لأوىل  �مل��ب��ار�ة  �شهدت  ب��ال��د�ئ��رة حيث  �مل�شئولن  م��ن  ع��دد 
�إد�رة  �أه��د�ف �لريا�شية بن فريق  �لتي جرت على مالعب 
�إد�رة  فريق  ف��وز  و�مل�شاحة  �لتخطيط  �إد�رة  ،وفريق  �ملباين 
لإد�رة  ثالثة  مقابل  �أه���د�ف  بخم�شة  و�مل�شاحة  �لتخطيط 

�ل�شحة  �إد�رة  فريق  ف��وز  �لثانية  �مل��ب��ار�ة  و�شهدت   ، �مل��ب��اين 
.B بنتيجة هدفن مقابل هدف لإد�رة �خلدمات

وت�شتمر فعاليات �لدورة ملدة �أ�شبوعن بالتعاون من �لقيادة 
�لزمالك للمقاولت  �لعامة للدفاع �ملدين بعجمان و�شركة 

و�شركة �أهد�ف للن�شاطات �لريا�شية.
�إىل ذلك ذكر �ملهند�س حممد ن�شري�ت �مل�شرف على �لبطولة 
باأن  بالد�ئرة  �لهند�شية  �ل�شوؤون  بقطاع  �ملباين  �إد�رة  من 
�شت�شارك  كروية  فرق  ت�شعة  �شكلت  قد  لها  �ملنظمة  �للجنة 
فريق   : �لهند�شية  �ل�شوؤون  قطاع  على  موزعة  �لبطولة  يف 
فريق   ، و�مل�����ش��اح��ة  �لتخطيط  �إد�رة  ف��ري��ق   ، �مل��ب��اين  �إد�رة 
فريق   � و�لبيئة  �ل�شحة  قطاع  وم��ن   ، �لبناء  م��و�د  خمترب 

�إد�رة �ل�شحة �لعامة ، ومن قطاع �خلدمات �مل�شاندة � فريق 
 Bلعامة� �خل��دم��ات  �إد�رة  ،وف��ري��ق  �لعامة  �خل��دم��ات  �إد�رة 
�إد�رة  فريق   : �ملوؤ�ش�شي  و�لأد�ء  �لإ�شرت�تيجية  ، ومن قطاع 
فريق   � �ل��د�ئ��رة  رئي�س  �شمو  مكتب  ،وفريق  �لإ�شرت�تيجية 
من  وه��و  ج��روب  �مي��ز  فريق  �إىل  ،بالإ�شافة  �لعليا  �لإد�رة 

خارج �لد�ئرة.
وق�شمت �لفرق على جمموعتن بحيث يتاأهل �لأول و�لثاين 
�أول  من كل جمموعة ليلعب يف ن�شف �لنهائي حيث يلعب 
�لأوىل  وثاين  �لثانية  �ملجموعة  ثاين  مع  �لأوىل  �ملجموعة 
مع �أول �لثانية و�لفائز يتاأهل للمبار�ة �لنهائية �لتي �شتقام 

يف 2014-4-13.

بلدية عجمان تنظم البطولة الكروية الثانية بني قطاعاتها

•• تغطية رم�شان عطا:

بتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة حفظه �هلل وبرعاية كرمية من �شمو �ل�شيخ �شلطان بن 
ز�يد �آل نهيان ممثل �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة ، يطلق نادي 
تر�ث �لمار�ت �ليوم فعاليات مهرجان �شمو �ل�شيخ �شلطان بن 
قرية  يف   2014 للفرو�شية  �لثامن  �ل���دويل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
بوذيب �لعاملية للقدرة مبدينة �خلتم بالتعاون و�لتن�شيق مع 
�إحتاد �لمار�ت للفرو�شية ، وجمعية �لمار�ت للخيول �لعربية 
و�لحتاد �لدويل للفرو�شية ، وت�شتمر فعالياته حتى �خلام�س 
�لفر�شان  م��ن  كبري  ع��دد  مب�شاركة  �مل��ق��ب��ل،  م��ار���س  م��ن  ع�شر 
وفر�شان   ، و�خلا�شة  �لعامة  �ل��دول��ة  و�إ�شطبالت  و�لفار�شات 
وي�شتمل   . و�أجنبية  وعربية  خليجية  بلد�ن  عدة  من  دولين 
�ملهرجان على م�شابقة جمال �خليول �لعربية ، بطولة �لقفز 
�إلتقاط  م�شابقة   ، �خليول  تروي�س  م�شابقة   ، �حلو�جز  على 
�لأوتاد ) �ألعاب �لفرو�شية ( ، �شباق كاأ�س �شمو �ل�شيخ �شلطان 
بن ز�يد �آل نهيان للقدرة مل�شافة 240 كم ،ويت�شمن �ل�شباقات 
120 كم  �لتالية : �شباق �خليول ذ�ت �مللكية �خلا�شة مل�شافة 
120)جنمتان(  مل�شافة  للقدرة  و�لنا�شئن  �ل�شباب  �شباق   ،
كم   120 مل�شافة  �مل��ف��ت��وح  �ملحلي  �لن�شائي  �ل��ق��درة  و���ش��ب��اق   ،
جنمة   ( ك��م   80 مل�شافة  �ل���دويل  �لتاأهيلي  �ل��ق��درة  و���ش��ب��اق   ،
و�لنا�شئن  �ل�شباب  �لقدرة للفرق يف فئتي  ، م�شابقة  و�ح��دة( 
مل�شافة 120 كم ) جنمتان( �شمن خم�شة �أ�شو�ط ، وتقام هذه 
�مل�شابقة للمرة �لأوىل يف تاريخ �ملهرجان ، بغر�س تفعيل روح 
�مل�شاركة بن �لفر�شان ، وتفعيل روح �لعمل �جلماعي يف �مليد�ن 
بحد  لت�شبح  �خليول  �شرعة  تخفي�س  على  �لعمل  ثم  وم��ن   ،
للمحافظة  �إط���ار خطة  ، يف  ك��م   25 �إىل   24 ب��ن  م��ا  �أق�شى 
�إىل  بالإ�شافة   . �إجهادها  وع��دم   ، �خليول  ولياقة  على �شحة 
من  وجملة  ك��م،    80 و  ك��م   40 مل�شافة  �لتاأهيلية  �ل�شباقات 
�لن�شاطات �لثقافية و�لفنية و�لرت�ثية و�لفلكلورية �مل�شاحبة 
. هذ� و�شتجري مر��شم �لفتتاح �لر�شمي للمهرجان ظهر غد 
بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  �شالة  يف   2014-2-27 �خلمي�س 
�خلتم  مبنطقة  بوذيب  يف  للفرو�شية  �لكربى  نهيان  �آل  ز�ي��د 
، باإ�شتعر��س كرنفايل تر�ثي خليالة �إ�شطبالت بوذيب ، وهم 
�ل��دول �مل�شاركة يف �ملناف�شات من دول جمل�س  �أع��الم  يرفعون 
�لدولة  �إىل  بال�شافة   ، و�مل��غ��رب  وم�شر  �خلليجية  �ل��ت��ع��اون 

�مل�شيفة )�لم��ار�ت( ، ويعقب ذلك �إنطالق مناف�شات �جلولة 
�خليول  ج��م��ال  م�شابقة  م��ن  �ل��ر�ب��ع��ة  �لن�شخة  م��ن  �لأوىل 
�لعربية �لأ�شيلة وتعترب �لن�شخة �جلديدة من هذه �مل�شابقة 
من �أهم �لن�شخ ، بعد �أن ��شبحت ت�شميتها بطولة �شمو �ل�شيخ 
�أنها  �لعرب ،حيث  �آل نهيان �لأوىل للمربن  ز�يد  �شلطان بن 
�ملنطقة  م�شتوى  على  �ملهرجان  تاريخ  يف  �لأوىل  للمرة  تقام 
و�لعامل �لعربي ، وت�شم �لبطولة مناف�شات �ملجموعات �لأوىل 
و�لثانية و�لثالثة للمهر�ت بعمر �شنة ، ومناف�شات �ملجموعتن 
�ل�شاد�شة  و�لفئة   ، �شنتن  بعمر  للمهر�ت  و�خلام�شة  �لر�بعة 
للمهر�ت بعمر ثالث �شنو�ت ، و�ل�شابعة لالأفر��س بعمر ثالث 
�شنو�ت ، و�لثامنة لالأفر��س من عمر �شبع �شنو�ت فما فوق ، 

وتختتم �لبطولة م�شاء �ل�شبت �ملقبل . 

احل�سور املميز
�لتنفيذي  �مل���دي���ر  �ل��رم��ي��ث��ي  ع��ب��د �هلل  ع��ل��ي  �ل�����ش��ي��د  و����ش���رح 
لالأن�شطة يف نادي تر�ث �لمار�ت على دعم �شموه للريا�شات 
�لرت�ثية بوجه عام ،وريا�شة �لفرو�شية بوجه خا�س ، مما كان 
له �لأثر �ليجابي يف �لجناز�ت �لكبرية �لتي حتققت لفرو�شية 

�لمار�ت على �مل�شتوى �ملحلي و�لقليمي و�لدويل . 
�ل�شريك  �إحتاد �لم��ار�ت للفرو�شية  �لرميثي بجهود  كما نوه 
�لأ�شا�شي لنا يف �إجناح مو��شمنا �ملخ�ش�شة للفرو�شية وبخا�شة 
ريا�شة �لقدرة ، وهذ� �ملهرجان �لأهم يف بر�مج قرية بوذيب 
نقل  يف  دوره  على  �ملحلي  لالعالم  �ل�شكر  بتوجيه  خمتتما   ،
�شورة م�شرقة عن ريا�شة �لفرو�شية يف �لدولة بوجه عام وعن 
فرو�شية �لنادي وبوذيب بوجه خا�س .  موؤكد� �أنه وبناء على 

�آل نهيان  ز�يد  �شلطان بن  �ل�شيخ  توجيهات �شديدة من �شمو 
�مل�شاركات  �أم���ام  �مل��ج��ال  وفتح   ، �ملهرجان  �إط���الق  تقرر  فقد   ،
بدور  م�����ش��ي��د�   ، �خلليجية  �مل�����ش��ارك��ة  وب��خ��ا���ش��ة   ، �خل��ارج��ي��ة 
�ملميز  �حل�شور  بهذ�  �أك��دت  �لتي  �لر�عية  و�جلهات  �ملنظمن 

على دورها �لوطني يف �إجناح مثل هذه �لفعاليات �ملهمة .

احلدث الرتاثي
�ل�شتعد�د�ت  ح��ول  �لغيثي  خليفة  �شامل  حت��دث  ناحيته  م��ن 
على  نحن  للمهرجان،  ��شتعد�د�تنا  ويف   : بقوله  للمهرجان 
طريق ��شتكمال كافة �لتجهيز�ت �خلا�شة مب�شاركة �لفر�شان 
م��ن د�خ���ل �ل��دول��ة وم��ن خ��ارج��ه��ا، حيث ه��ن��اك �أ���ش��م��اء كبرية 
�شخ�شيات  هناك  �أن  كما  م�شاركتها،  ننتظر  �ل��ق��درة  مل�شاهري 
وجتري  �ملهرجان،  ه��ذ�  حل�شور  دعوتها  متت  وعاملية  عربية 
َعْن.   ��شتعد�د�تنا مبا يليق بهذه �مل�شاركة وهذ� �حل�شور �ملتوقَّ
بر�جمها  �عتمدت �شمن  قد  �لإم���ار�ت  ت��ر�ث  ن��ادي  �إد�رة  و�إن 
�مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ه��ذ� �مل��ه��رج��ان ت��وف��ري ب��رن��ام��ج خ��ا���س باجلمهور 
يت�شمن �أن�����ش��ط��ة ت��ر�ث��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة وت��رف��ي��ه��ي��ة ل��ك��اف��ة �أف���ر�د 
�لعائلة، وهد�يا وجو�ئز و�شيافة. ولن يفوتني يف هذ� �ملوؤمتر 
�أن �أقدر كل �لتقدير دور �شركائنا يف هذ� �ملهرجان ، �ملنظمون 
و�لرعاة �لر�شميون ، و�لرعاة �لد�عمون ، و�لرعاة �لعالميون 
�لرت�ثي  �حل���دث  ه��ذ�  وم�شاركتنا  ح�شوركم  لكم  ���ش��اك��ر�   ..

�لريا�شي �لكبري .

امللكية اخلا�سة
برنامج  تفا�شيل  ع��ن  �ملفو�شي  م�شطفى  ك�شف  جانبه  م��ن 

�ملهرجان ، مو�شحا �أنه يت�شمن �أكر من خم�شة ع�شرة فعالية 
، تفتتح بندوة مهمة بعنو�ن ) �خليل �لعربي و�ملربي �لعربي 
– تعاقد تاريخي ورهانات �مل�شتقبل ( لتعزيز �جلانب �لثقايف 
و�ل��ف��ك��ري يف �مل��ه��رج��ان وف��ق روؤي���ة و����ش��ح��ة د�ع��م��ة للح�شان 
�لعربي . و�إ�شتعر�س �ملفو�شي حمتويات برنامج �حلدث �لذي 
يت�شمن م�شابقة جمال �خليول �لعربية �لأ�شيلة ، و�شباق كاأ�س 
�شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان للقدرة مل�شافة 240 كم 
ذ�ت  �خل��ي��ول  �شباق  وه��ي  �ل�شباقات  م��ن  جملة  على  وي�شتمل 
و�لنا�شئن  �ل�شباب  �شباق   ، كم   120 مل�شافة  �خلا�شة  �مللكية 
�لن�شائي  ، و�شباق �لقدرة  120 كم )جنمتان(  للقدرة مل�شافة 
�ملحلي �ملفتوح مل�شافة 120 كم ، و�شباق �لقدرة �لدويل مل�شافة 
80 كم ، بالإ�شافة �إىل �ل�شباقات �لتاأهيلية مل�شافة 40 كم و 
ومناف�شات  �حل��و�ج��ز  قفز  بطولة  مناف�شات  كذلك   ، كم   80
وقال    . ونهائي  تاأهيلي  ل�شوطن  �لأوت����اد  �إل��ت��ق��اط  م�شابقة 
�لقدرة  �ملهرجان ي�شتمل لأول مرة على م�شابقة  �أن  �ملفو�شي 
للفرق يف فئتي �ل�شباب و�لنا�شئن مل�شافة 120 كم ، وم�شابقة 
�إلتقاط �لأوتاد �لدولية ، وبطولة �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد 

�آل نهيان �لأوىل للمربن �لعرب.

رحاب اأو�سع
وحتدث علي �أحمد �لقائدي عن م�شابقة �إلتقاط �لأوتاد �لتي 
�شتقام على مد�ر  �أنها  ، مو�شحا  �ملقبل  4 مار�س  �شتنطلق يف 
ي��وم��ن مب�����ش��ارك��ة حملية ودول��ي��ة و����ش��ع��ة م��ن ج��ان��ب �لفرق 
�ملتخ�ش�شة يف هذه �لريا�شة �لعاملية �لتي �أ�شبح لها �شاأن كبري 
يف  �ملهرجان  وينفرد   ، لها  �لعاملي  �لر�شمي  �لت�شجيع  بف�شل 

�أمام حمبيها ملمار�شتها وك�شب �جلو�ئز يف فئاتها  فتح �ملجال 
بف�شل  �مل�شتويات  �أع��ل��ى  �إىل  بها  �لرت��ق��اء  ث��م  وم��ن  �ملختلفة، 
توجيهات ودعم �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان ، و��شار 
�لقائدي �أن �مل�شابقة يف �لعام �ملا�شي �إ�شتقطبت فرقا حمدودة 
من دولة قطر ، و�لمار�ت ، و�أنها �شتنطلق يف دورة هذ� �لعام 
وتقدمي  و�ل��دول��ي��ة  �ملحلية  �ملناف�شات  م��ن  �أو���ش��ع  رح���اب  �إىل 

عرو�شا وجماليات ر�ئعة لهذه �لريا�شة .

تطور �سريع
تروي�س  م�شابقة  هايد عن  دي��دري  ثانية حتدثت  ناحية  من 
�خليول يف �ملهرجان ، وقالت لقد ��شبحت هذه �لريا�شة من 
�لريا�شة  ه��ذه  و�شتحظى   ، �ل��ي��وم  �ملهمة  �لعاملية  �لريا�شات 
من  فرق  من  و��شعة  مب�شاركات  �حلو�جز  قفز  ريا�شة  ومعها 
�ملغرب ، م�شر ، قطر ، �ململكة �لعربية �ل�شعودية ، ، بال�شافة 
قيمة  على  م��وؤك��دة   . �لم���ار�ت  �مل�شيفة  �ل��دول��ة  م�شاركة  �إىل 
جمال  م�شابقة  وبخا�شة  �ملهرجان  يت�شمنها  �لتي  �لبطولت 
بتوجيه  كلمتها  هايد  و�إختتمت   ، �لأ�شيلة  �لعربية  �خليول 
ودعمه  جلهوده   ، �ملهرجان  ر�ع��ي  �شمو  �إىل  و�لتقدير  �ل�شكر 
�شريعا  ت��ط��ور�  ت��ط��ورت  �ل��ت��ي  �لفرو�شية  لريا�شة  �مل��ت��و����ش��ل 
منظمي  �إىل  و��ل�شكر   ، �ل�شخ�شي  �إهتمامه  بف�شل  ونوعيا 
�مل�شاركة  �ل��دول  وكافة  و�لر�عية  �لد�عمة  و�جلهات  �ملهرجان 
لجناح هذه �لحتفالية �لريا�شية �لرت�ثية �لثقافية �لكبرية 
يف   . �لم��ار�ت  بفرو�شية  يحتفي  �شنويا  تقليد�  ��شبحت  �لتي 
و�شخ�شيات  �شيوفا  �ملهرجان  ي�شتقطب  �لحتفايل  �جلانب 
خليجية  دول  ع��دة  م��ن  �لفرو�شية  بريا�شة  �شلة  ذ�ت  ب���ارزة 
�لعالمين  من  عدد  ��شت�شافة  جانب  �ىل   ، وعاملية  وعربية 
�ملحلي  �إىل جانب جهود �لع��الم   ، �لدولين لتغطية �حلدث 
وكافة و�شائل �لعالم �لعربية و�لجنبية �لعاملة يف �لدولة . 
ويف �جلانب �لفني هناك تركيز على م�شاركة �لهو�ة و�لنا�شئة 
لل�شباب  �ملخ�ش�س  و�ل�شباق  �لتاأهيلية  �ل�شباقات  خ��الل  من 
و�ل��ن��ا���ش��ئ��ة ح��ي��ث م��ن �مل��ت��وق��ع ت��اأه��ي��ل �أك���ر م��ن 150 فار�شا 
�مل�شروع  �شمن  �مل�شتقبل  فر�شان  ليكونو�  و�إع��د�ده��م  وفار�شة 
�شوء  �شنو�ت يف  منذ  بوذيب  �إ�شطبالت  تتبناه  �ل��ذي  �لوطني 
عرب  �ل��ق��درة  ريا�شة  لتو��شل  �ل��ن��ادي  رئي�س  �شمو  توجيهات 
ف��ن��ون وقو�نن  م��درب��ة على  ك���و�در وطنية  و�ع����د�د  �لأج��ي��ال 

ريا�شة �لتحمل .

�سمن برنامج جمل�ض دبي الريا�سي الأكادمييات 
كرة القدم مارادونا يزور نادي دبي 

زايد العليا تنظم �سباق معًا ن�سنع الفرق الأطفال فئة التوحد
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�لدكتور  �للو�ء  �لرماية برئا�شة  �د�رة �حتاد  قرر جمل�س 
للرجال  �لوطني  منتخبنا  تكرمي  �لري�شي  نا�شر  �أحمد 
للرماية  �لعربية  �لبطولة  يف  �لف�شية  بامليد�لية  �لفائز 
بال�شود�ن  �أقيمت  و�لتي  �أماتر   10 �لهو�ئية  بال�شلحة 
و�لع�شرين  �ل��ث��اين  �إىل  ع�شر  �ل�شابع  م��ن  �ل��ف��رتة  خ��الل 
منتخبنا  لعبات  �يفاد  ق��رر  كما  �ملا�شي  يناير  �شهر  من 
لأد�ء  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  �ىل  لل�شيد�ت  �لوطني 
�لعمرة تثمينا لفوزهن بذهبية �لفردي وبرونزية �لفرق 
يف دورة �للعاب �لعربية لالندية �لعربية لل�شيد�ت و�لتي 
�لثاين  �إىل  �ل��ث��اين  م��ن  �ل��ف��رتة  خ��الل  بال�شارقة  �أقيمت 

ع�شر من �شهر فرب�ير �جلاري.

جاء ذلك خالل �إجتماع �ملجل�س �لذي عقد يف نادي �شباط 
�لعو�شي  �أحمد  ربيع  بح�شور  باأبوظبي  �مل�شلحة  �لقو�ت 
�لأمن  يعقوب  بن  �شامل  �هلل  �لحت��اد وعبد  رئي�س  نائب 
بن  و�شلطان  �ملايل  �ملدير  �بر�هيم �حلو�شني  وهند  �لعام 

هويدن و�شعيد ها�شل �أع�شاء جمل�س �لد�رة.
�أحمد نا�شر �لري�شي يف م�شتهل  �للو�ء �لدكتور  وحر�س 
�لجتماع على تاأبن �ملرحوم كمال �ملعد�وي �ملدير �لفني 
لالحتاد يف كلمة بليغة وموؤثرة و�أ�شاد فيها بجهوده رحمه 
�هلل و�أخال�شه وتفانيه يف �لعمل طيلة 21 عاما موؤكد� �أن 
�لحتاد �شوف يقيم حفل تكرمي لأ�شرته تقدير� للجهد 

�لذي قدمه طو�ل �ل�شنو�ت �ملا�شية.

مع  و�ل��ت��ع��اون  �ل�شر�كة  �تفاقية  بتوقيع  �ملجل�س  و�أ���ش��اد 
�لحتاد  �أن  �ىل  �ملعاقن منوها  لريا�شة  �لم���ار�ت  �حت��اد 
فريق  مع  �ملقبل  �ل�شبوع  مماثلة  �تفاقية  توقيع  ب�شدد 

فز�ع للرماية.
�لتنظيمي  �ل��ه��ي��ك��ل  �ع�����د�د  �ل����ش���ر�ع يف  �مل��ج��ل�����س  وق����رر 
�ملقبلة  �ملرحلة  مبتطلبات  لاليفاء  لالحتاد  و�لوظيفي 
ومت��ك��ن �لحت�����اد م���ن ت��ن��ف��ي��ذ ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ه وخططه 
وبر�جمه �لطموحة ونقل مقر �لحتاد �ىل مكان يتنا�شب 

وطبيعة �ملرحلة �ملقبلة.
�مل�شاركات �خلارجية  �أ�شتعر�س برنامج  �ملجل�س قد  وكان 
�مل�شاركة  وق��رر  و�أطباق  هو�ئية  ��شلحة  �ل�شلحة  جلميع 

و�لتي  للنا�شئن  �ل��ه��و�ئ��ي��ة  لال�شلحة  �آ���ش��ي��ا  ب��ط��ول��ة  يف 
�شتحت�شنها �لكويت خالل �لفرتة من �ل�شابع �إىل �لثالث 
�للعاب  ل����دورة  و�مل��وؤه��ل��ة  �مل��ق��ب��ل  م��ار���س  �شهر  م��ن  ع�شر 
�أغ�شط�س  �شهر  خالل  �قامتها  و�ملزمع  لل�شباب  �لوملبية 

بال�شن.
و����ش��ت��ع��ر���س �مل��ج��ل�����س �خل��ط��ة �ل�����ش��ن��وي��ة لع����د�د �حلكام 
و�مل��درب��ن و�ل��ت��ي مت �ع��ت��م��اده��ا م��ن م��رك��ز �ع���د�د �لقادة 
بالهيئة �لعام لرعاية �ل�شباب و�لريا�شة و�ملت�شمنة دورة 
ع�شر  �ل�شابع  �لفرتة من  خ��الل  �لط��ب��اق  �ع��د�د مدربي 
ودورة  �ل��ق��ادة  �ع���د�د  و�لع�شرين مب��رك��ز  �حل���ادي  وح��ت��ى 
�خلام�س  م��ن  �ل��ف��رتة  خ���الل  ل��ل��رم��اة  �لنف�شي  �لع�����د�د 

وحتى �ل�شابع من مايو �ملقبل مبركز �عد�د �لقادة ودورة 
�عد�د مدربي رماية �ل�شلحة �لهو�ئية م�شد�س وبندقية 
�شهر يونيو  م��ن  م��ن �لول وح��ت��ى �خل��ام�����س  �ل��ف��رتة  يف 
خالل  �لط��ب��اق  على  �لرماية  حكام  ودورة  �لذيد  بنادي 
�شهر  من  ع�شر  �ل�شاد�س  وحتى  ع�شر  �لثاين  من  �لفرتة 
�أكتوبر �ملقبل بنادي �لعن للفرو�شية و�لرماية و�جلولف 
�ملايل  �مل��وق��ف  �ل��رم��اي��ة  �حت���اد  �د�رة  جمل�س  و��شتعر�س 
وقرر بذل �أق�شى �جلهود لزيادة �ملو�رد �ملالية مبا يتنا�شب 
مع جهود �لحتاد لتفعيل �لن�شاط وتنفيذ ��شرت�تيجيتة 
�ل��ط��م��وح��ة ع��ل��ى �أن ي��ت��م ر���ش��د ج��و�ئ��ز م��ال��ي��ة حتفيزية 

للرماة من �جلن�شن . 

احتـــاد االإمـــارات للـــرمــايـــة يكـــرم اأبطـــال العـــرب للـــرجـــال والــ�سيــــدات

����ش���رع���ان م���ا وج����ه �ل�����ش��ائ��ق �مل��ق��ي��م يف دب�����ي، �شام 
�بوظبي  ر�يل  بلقب  �لفوز  �أنظاره نحو  �شندرلند، 
�ل�����ش��ح��ر�وي، خ��ا���ش��ة ب��ع��د �أن ح��ظ��ي ب��دع��م كبري 
�لفرق جناحا  �أكر  لو�حد من  بان�شمامه  موؤخر� 
�ل�شعيد  �لنارية على  �لدر�جات  ريا�شة  وتفوقا يف 
�لعاملي يف �لر�ليات �ل�شحر�وية.  و�شت�شهد �لدورة 
تفتتح  و�لتي  �ل�شحر�وي،  �أبوظبي  ل��ر�يل   24 �ل��� 
للر�ليات  �لعامل  كاأ�س  بطولة  من  �لأوىل  �جلولة 
�ل�شحر�وية �لطويلة للدر�جات �لنارية يف �لفرتة 
ما بن 3-10 �أبريل �ملقبل، م�شاركة �شام �شندرلند 
�أم  ت��ي  ك��ي��ه  ب���ول  ري���د  ف��ري��ق  ل��ل��م��رة �لأوىل �شمن 
للر�ليات، وذلك بعد توقيعه عقد� معهم ملدة ثالثة 
�ملوهبة  �لتوقيع  �لعام. وي�شطر هذ�  �أع��و�م ون�شف 
�لكبرية �لتي يتمتع بها �ل�شاب ذو 24 ربيعا وكونه 
�أحد �أملع �لنجوم �ل�شاعدين يف �لريا�شة، وهو �لآن 
�لغربية  �ملنقطة  يف  ���ش��ري��ع  ف���وز  لتحقيق  يتطلع 
للمعركة  م�شرحا  �شتكون  و�لتي  �لإم���ار�ت،  بدولة 
�ملقبلة مع مارك كوما، �لذي ��شبح زميله يف فريق 
�أرب���ع مر�ت  دك��ار  و�ل��ف��ائ��ز بلقب ر�يل   ، �أم  ت��ي  كيه 
ول��ق��ب �ل��ع��امل �شت م���ر�ت.  وق���ال ���ش��ن��درلن��د: �نها 
فر�شة عظيمة بالن�شبة يل �لن�شمام للفريق �لذي 
�ملا�شية،   13 �ل�شنو�ت  ط��و�ل  دك��ار  ر�يل  بلقب  ف��از 

جانب  �إىل  �مل��ن��اف�����ش��ة  لفر�شة  ج���د�  متحم�س  و�ن���ا 
��شبه  وه���ذ�  عالية،  ب��خ��ربة  يتمتع  �لفريق  م���ارك. 
�آخر .  باحللم بالن�شبة يل. ل�شت بحاجة لأي �شيء 

فريق  �أع�شاء  ولبقية  كوما  �إىل  �شندرلند  وين�شم 
�إ�شبانيا  يف  �لخ��ت��ب��ار�ت  م��ن  لأ�شبوعن  �أم  ت��ي  كيه 
�ل�شهر �لقادم، قبل �أن يتوجهو� �إىل �ألإمار�ت لعقد 
�أ�شبوع �آخر من �لتح�شري�ت قبيل �مل�شاركة يف ر�يل 

�أبوظبي �ل�شحر�وي. 
�أتطلع قدما للفوز بلقبه.  وقال: ل�شك باأنه �شباق 
�ل��ن��ق��اط على  ي��ت��وج��ب و���ش��ع  ه����ذ�،  ل��ك��ن لتحقيق 
ت�شاهم  �لتي  �لعو�مل  �لعديد من  �حل��روف. هناك 
�ل�شحر�وي، حيث  �أبوظبي  ك��ر�يل  ب��ر�يل  �لفوز  يف 
يوميا  �شاعات  لع�شر  �ل��در�ج��ة  على  بالقيادة  تقوم 

على مد�ر خم�شة �أيام متو��شلة .
رعاية  حت���ت  �ل�������ش���ح���ر�وي  �أب���وظ���ب���ي  ر�يل  وي���ق���ام 
�آل نهيان،  كرمية من �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
من  وبتنظيم  �ل��غ��رب��ي��ة،  للمنطقة  �حل��اك��م  مم��ث��ل 
�لثالثة  �جلولة  وي�شكل  لل�شيار�ت،  �لإم���ار�ت  ن��ادي 
�لطويلة  �ل�����ش��ح��ر�وي��ة  ل��ل��ر�ل��ي��ات  �ل��ع��امل  لبطولة 
لل�شيار�ت، و�جلولة �لأوىل لبطولة �لعامل للر�ليات 

�ل�شحر�وية �لطويلة للدر�جات �لنارية.
وحتظى �لفعالية مبجموعة من �ل�شركاء و�لد�عمن 
دي��و�ن ممثل  منهم،  نذكر  و�لذين  �ل�شرت�تيجين 
لإد�رة  �أبوظبي  و�شركة  �لغربية،  للمنطقة  �حلاكم 
ريا�شة �ل�شيار�ت، ن�شيان، �أدنوك، �أبوظبي للطري�ن 

ومنتجع ق�شر �ل�شر�ب – �أنانتار�. 
وكان �شندرلند قاب قو�شن �أو �أدنى من �لفوز بلقب 
فر�شت  زمنية  عقوبة  �أن  �إل  �ملا�شي  �ل��ع��ام  �ل���ر�يل 
عليه ب�شبب خطاأ فني حالت بينه وبن �ملركز �لأول 
على �ملن�شة، ليتمكن كوما للمرة �ل�شابعة من �لفوز 

باللقب �لإمار�تي.  ويف هذ� �ل�شياق، �شرح �لدكتور 
لل�شيار�ت،  �لإم��ار�ت  ن��ادي  �شلّيم، رئي�س  حممد بن 
نائب رئي�س �لحتاد �لدويل لل�شيار�ت قائال: �أظهر 
�لطريقة  �ل�شباقات ويف  �لن�شج يف  �لكثري من  �شام 
�لتي تلقى فيها �خلرب �ملحبط و�شرعان ما �ألقى بها 

ور�ء ظهره، ومن �لو��شح �أن له م�شتقبل و�عد. �لآن 
بانتظاره فر�شة عظيمة بتعلم �لكثري مبا�شرة من 
�أن ت�شهد  �أنه من �لر�ئع  �لأف�شل يف �لريا�شة، كما 
ويحظى  �لإم���ار�ت  يف  مهار�ته  يطور  �شابا  مناف�شا 
بهذ� �لقدر من �لهتمام. ناأمل باأن ي�شاهم هذ� يف 

�إلهام �ملزيد من �شائقي �لدر�جات �لنارية �ل�شباب .
�شندرلند  �شيقوم  �ل�شحر�وي،  �أبوظبي  وبعد ر�يل 
بامل�شاركة يف �جلولة �لثانية من بطولة كاأ�س �لعامل 
للر�ليات �ل�شحر�وية �لطويلة يف قطر، و�لتخطيط 
جلدول مناف�شاته حت�شري� مل�شاركته �ملقبلة يف ر�يل 

دكار �لدويل. 
ومن بن �أبرز �ملناف�شن له يف �لإمار�ت، �لربتغايل 
باولو غونكالفي�س، و�لذي �أنهى يف �ملركز و�شيفا ل� 
لكنه متكن من  �ملا�شي  �لعام  �شباق  م��ارك كوما يف 
�ل�شباق على لقب  �لإ�شباين يف  �لبطل  �لتقدم على 
للدر�جات  �لطويلة  �ل�شحر�وية  للر�ليات  �لعامل 
�لأوىل  و�ن��ط��ل��ق��ت �جل��ول��ة   .2013 ل��ع��ام  �ل��ن��اري��ة 
�لطويلة  �ل�����ش��ح��ر�وي��ة  ل��ل��ر�ل��ي��ات  �ل��ع��امل  لبطولة 
�ل���ف���وز فيها  ل��ل�����ش��ي��ار�ت يف رو����ش���ي���ا، ومت���ك���ن م���ن 
�جلولة  تنطلق  �أن  على  �لر�جحي،  يزيد  �ل�شعودي 
�لثانية يف �إيطالية �ل�شهر �لقادم قبل يتجمع �أبطال 

�لعامل يف �لإمار�ت خلو�س �جلولة �لثالثة. 

رئي�س  �لكتبي  بالعجيد  م�شبح  ��شتقبل 
جمل�س �إد�رة نادي مليحة �لثقايف �لريا�شي 
ع�����ش��و �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �لحت�����ادي مبقر 
�لأمن  �لفرد�ن  نا�شر  �أحمد  مليحه  نادي 
و�أطلعه  �لريا�شي  �ل�شارقة  ملجل�س  �ل��ع��ام 
ع���ل���ى ك���اف���ة �لجن���������از�ت �ل���ت���ي ح���ظ���ي بها 
�لنادي طو�ل �لفرتة �ل�شابقة وبحث معهم 
م�شاركاته  جميع  يف  �لنادي  م�شرية  تعزيز 

وفعاليات .
ح�شر �للقاء من جمل�س �ل�شارقة �لريا�شي 
�خلدمة  �إد�رة  م����دي����ر  �ل���ع���اج���ل  ���ش��ع��ي��د 
م�شوؤول  �ل��ك��ت��ب��ي  �هلل  وع���ب���د  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
�خليال  ط�����ارق  و  و�ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت  �مل��ن�����ش��اآت 
عبد  حممد  و�لدكتور  �حل�شابات  م�شوؤول 

�لعظيم م�شوؤول �لدر��شات و�لبحوث.
كال  مليحه  ن���ادي  ج��ان��ب  م��ن  ح�شر  فيما 

من عبد �هلل �شامل �شعيد �خلا�شوين نائب 
�لبدو�وي  خليفة  حممد  و  �ملجل�س  رئي�س 
و�شحي  للنادي  و�لت�شويقي  �مل���ايل  �مل��دي��ر 
�لثقافية  �للجنة  رئي�س  �ملن�شوري  ح��ارب 
خ��ل��ي��ف��ة م�شبح  و  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  و�لأن�����ش��ط��ة 
�لإعالمية  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  �خل���ا����ش���وين 
وخليفة حميد بن متيم �خلا�شوين م�شرف 
�حمد  حممد  �لبادي  و  �لفرقية  �لن�شطة 

�ل�شكرتري �لفني للنادي.
من  �ل��ن��ادي  من�شئات  بتفقد  �لربنامج  ب��د�أ 
م��الع��ب و���ش��الت حيث �ط��ل��ع �ل��وف��د على 
�لبنية  لتطوير  �شعيهم  �أك���د  ك��م��ا  حالتها 
م�����ش��اف��ح��ة جميع  ب���ال���ن���ادي مت  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 
لع��ب��ي �ل���ف���رق �ل��ري��ا���ش��ي��ة ب��ال��ن��ادي حيث 
�إطلع �لأم��ن �لعام و�لوفد �ملر�فق له على 
موقف �لن�شطة �ملختلفة بالنادي ونتائجها 

حيث  �لنادي  در�ج��و  �حرزها  �لتى  �لطيبة 
ق����دم ���ش��ع��ادت��ه م��ك��رم��ة ل��ل��ن��ادي مت��ث��ل��ت يف 
لالعب  �ملجل�س  من  �شهرية  مكافاة  و�شع 
�لنادي حمد�ن عبد �لعزيز )فئة �ل�شبال( 
�لرتتيب  يف  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  على  حل�شوله 
ح�شل  وبذلك  �لدر�جات  �شباق  يف  �لفردي 
�لرتتيب  �ل���ث���اين يف  �مل���رك���ز  ع��ل��ى  �ل���ن���ادي 
بالعجيد  م�شبح  ���ش��ع��ادة  ���ش��رح   . �ل��ف��رق��ي 
مثل  ب����اأن  �لإد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  �ل��ك��ت��ب��ي 
�لريا�شي  �ل�شارقة  ملجل�س  �ل��زي��ار�ت  ه��ذه 
تفقد  خ��الل  م��ن  كبري  معنوي  د�ع���م  لهي 
�لأندية مما يزيد  �لعمل يف  �ملن�شاآت و�شري 
من فعالية �لأندية كما �طلع رئي�س جمل�س 
هنالك  �ن  على  �لعام  �لأم��ن  �لنادي  �إد�رة 
ع���دد م��ن �مل�����ش��اري��ع �ل��ت��ي �م���ر ب��ه��ا �شاحب 
حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو 

نظر� حلاجة  �لأخ��رية  زيارته  �لقا�شمي يف 
�لنادي �إليها كما وقدم �شكره و�شكر �ل�شرة 
ب���ن���ادي م��ل��ي��ح��ه ع��ل��ى ملجل�س  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 

�ل�شارقة �لريا�شي ولأمينه �لعام على دعم 
�لنادي ومتكينه من ممار�شة دوره يف خدمة 

�ملجتمع .

�لعاجي  �ملخ�شرم  �ملهاجم  بقيادة  �لرتكي  �شر�ي  غلطة  �لنكليزي  ت�شل�شي  يو�جه 
�لذي  ��شطنبول  مدينة  يف  �رينا  تيليكوم  ت��ورك  ملعب  على  دروغ��ب��ا  ديدييه 
�حر�ز  �للندين �ىل  �لفريق  ق��اد  دروغ��ب��ا  وك��ان  �ل��ف متفرج.  يت�شع ل52 
�لدقائق  يف  �ل��ت��ع��ادل  �درك  ع��ن��دم��ا   2012 ع���ام  �وروب����ا  �ب��ط��ال  دوري 
�لخرية �شد بايرن ميونيخ ليفر�س وقتا ��شافيا وجنح يف نهايته يف 
ترجمة ركلة �جلز�ء �لرتجيحية لينال فريقه �شرف �ن ي�شبح �ول 
فريق من �لعا�شمة �لنكليزية يرفع �لكاأ�س �ملرموقة. وكان دروغبا 
�ن�شم �ىل ت�شل�شي عام 2004 بطلب من �ملدرب جوزيه مورينيو وجنح 
�لثنائي ب�شماعدة جون تريي وفر�نك لمبارد و�حلار�س �لت�شيكي �لعمالق 
ب��رت ت�شيك يف �ح���ر�ز �لعديد م��ن �لل��ق��اب يف �ول ف��رتة ت��وله��ا �ملدرب 
�لربتغايل �لفذ �لذي ترك �لفريق �شت �شنو�ت قبل �ن يعود مطلع 

�ملو�شم �حلايل.
وكان ريال مدريد با�شر�ف �ملدرب 
�ل������ربت������غ������ايل ج�����وزي�����ه 
م������وري������ن������ي������و ت���غ���ل���ب 
�شر�ي  غ��ل��ط��ة  ع���ل���ى 
جمموع  يف   3-5
�ملو�شم  يف  �ملبار�تن 
ربع  �ل������دور  �مل��ا���ش��ي يف 
�ل��ن��ه��ائ��ي م��ن ه���ذه �مل�����ش��اب��ق��ة. وق���ال م��وري��ن��ي��و �نه 
�شعور غريب مو�جهة دروغبا خ�شو�شا �ن �لطرفن 
�عربا عن رغبتهما يف مو�جهة بع�شهما �لبع�س قبل 
كبري�  �حرت�ما  نكن  و��شاف  �لقرعة  �ج��ر�ء  عملية 
نحقق  �ن  علينا  يتعن  لكن  �ل��ن��ادي  ه��ذ�  ل�شطورة 
�شانع  �شيو�جه  مورينيو  �ن  كما   . لت�شل�شي  �لفوز 
�للعاب �لهولندي وي�شلي �شنايدر �لذي كان �شمام 
�ي�شا  ب��ا���ش��ر�ف مورينيو  �ن��رتم��ي��الن  ف��ري��ق  �م���ان 
�ليطايل  �ل����دوري  يف  ن���ادرة  بثالثية  ت��وج  عندما 
 2010 �وروب��ا عام  و�لكاأ�س �ملحلية ودوري �بطال 
�ل���دوري  ن��ت��ائ��ج ج��ي��دة يف  �ي�����ش��ا. وي��ح��ق��ق ت�شل�شي 
�ملحلي يف �لونة �لخرية حيث مل يخ�شر يف مبارياته 
�ل12 �لخري ويت�شدر �لرتتيب �لعام متقدما بفارق 
نقطة و�حدة عن جاره �ر�شنال. و�عرتف مدرب غلطة 
بان فريقه يحتاج �ىل  روبرتو مان�شيني  �ليطايل  �شر�ي 
ب�شقوط  م��ذك��ر�  �مل��ف��اج��اأة  �ر�د حتقيق  م��ا  �ذ�  �ل���ذ�ت  تخطي 
1-6)كان  �ملجموعات  دور  م��دري��د يف  ري��ال  �م��ام  �مل���دوي  فريقه 
�لفريق با�شر�ف فاحت تريمي حينها(. وكان مان�شيني جنح بعد توليه 
 2-2 معه  بتعادله  �لقوي  يوفنتو�س  باق�شائه  �ملفاجاأة  حتقيق  يف  �ملهمة 
ي�شتطيع  ل  ت�شل�شي  �ن  يذكر  ��شطنبول.  1-�شفر يف  عليه  وف��وزه  تورينو  يف 
�لعتماد على لعبن �ثنن �ن�شما �ليه يف فرتة �لنتقالت �ل�شتوية وهما �ل�شربي 
نيمانيا ماتيت�س من بنفيكا و�مل�شري حممد �شالح من بال �ل�شوي�شري بعد �ن لعبا 

لفريقهما �ل�شابقن يف هذه �مل�شابقة يف دور �ملجموعات.

يبحث ريال مدريد عن فوز نادر يف �ملانيا عندما يحل �شيفا على �شالكه �ليوم �لربعاء يف ذهاب �لدور �لثاين من دوري �بطال 
�وروبا وخا�س �لفريق �مللكي حامل �لرقم �لقيا�شي يف عدد مر�ت �حر�ز �للقب )9 مر�ت( 24 مبار�ة على �لر��شي �لملانية 

ومل يفز �شوى مرة و�ح��دة يف حن خ�شر 17 مرة �خرها �مام بورو�شيا دورمتوند 1-4 يف 
ذهاب ن�شف �لنهائي �ملو�شم �ملا�شي. يف �ملقابل، ل يعترب �شجل �شالكه 

جيد� �شد �لفرق �ل�شبانية يف �مل�شابقة �لقارية حيث مل يفز �شوى 
5 مر�ت يف �خر 11 مو�جهة �شد �لفرق �ل�شبانية ومني باربع 
كري�شتيانو  �لربتغايل  هد�فه  ري��ال  �شفوف  �ىل  ويعود  ه��ز�ئ��م. 
رون��ال��دو �ل��ذي غ��اب ع��ن ث��الث م��ب��اري��ات يف �ل���دوري لوقفه �ثر 

�ل�شك حول �لظهريين  �ملباريات، يف حن يحوم  ط��رده يف �ح��دى 
قد  وبالتايل  ك��ون��رت�و،  فابيو  و�لربتغايل  مار�شيلو  �لرب4�زيلي 
�ىل  �ي�شا  يعود  �ن  �ملتوقع  ومن  �ربيلو�.  �لفارو  منهما  بدل  يحل 
وقلب  مودريت�س  لوكا  �ل��ك��رو�ت��ي  �لل��ع��اب  �شانع  �لفريق  �شفوف 

�لدفاع �شريخيو ر�مو�س بعد �ر�حتهما يف نهاية �ل�شبوع حمليا 
�لخرية  �ل26  م��ب��اري��ات��ه  يف  م��دري��د  ري���ال  يخ�شر  ومل 

�ىل  ل��ه  �شقوط  �خ��ر  وي��ع��ود  �مل�شابقات  خمتلف  يف 
مهاجم  و�ك��د  �ملا�شي  �لول-�ك��ت��وب��ر  ت�شرين 

���ش��ال��ك��ه �ل�����ش��اب ج��ول��ي��ان در�ك�����ش��ل��ر �لتي 
�لوروبية  �لن��دي��ة  �ب���رز  عليه  تتهافت 

بانه  �لنكليزي  �ر�شنال  ر�أ�شها  وعلى 
�ل�شباين  �لفريق  ملو�جهة  يتطلع 

�ل��ع��م��الق ب��ق��ول��ه ع��ن��دم��ا تكون 
مبو�جهة  حتلم  �شغري�  �شابا 
فرق عريقة مثل ريال مدريد 

يتطلع  فاجلميع  وبالتايل 
خل����و�����س ه������ذه �مل������ب������ار�ة . 

وك�������ان در�ك�������ش���ل���ر ع�����اد �ىل 
�ملالعب بعد غياب د�م حو�يل 
�ل�شهرين عن �ملالعب بد�عي 
مبار�ة  يف  و����ش���ارك  �ل����ش���اب���ة 

ف��ري��ق��ه �لخ������رية يف �ل�����دوري 
وق�����ال �ن����ا ���ش��ع��ي��د ل���ع���ودت���ي �ىل 

ف��رتة غ��ي��اب طويلة.  �مل��الع��ب بعد 
�ل�شعور ر�ئع لكني ما زلت يف حاجة �ىل 

خو�س �لعديد من �ملباريات ل�شتعادة كامل 
جهودنا  ق�شارى  �شنبذل  وتابع  م�شتو�ي 

ل��ت��ح��ق��ي��ق �مل���ف���اج���اأة ع��ل��ى ح�����ش��اب ريال 
مدريد. وم��ن �ج��ل حتقيق ذل��ك يتعن 
علينا �ن نكون يف كامل تركيزنا طو�ل 
�لدقائق �لت�شعن . و�كد مدرب �شالكه 
ين�س كيلر �لذي ياأمل بالعتماد على 

خدمات قائده بينيديكت هاويدي�س 
بان فريقه ل يخاف مو�جهة ريال 
م��دري وق��ال يف ه��ذ� �ل�شدد نريد 
يف  ل�شنا  �شغرية.  معجزة  حتقيق 
لعبي  م��ع  �لق�شمان  ت��ب��ادل  و�رد 

ريال مدريد .

�سندرالند ي�سع الفوز بلقب رايل اأبوظبي ال�سحراوي ن�سب عينيه بعد اأن ا�ستحق فر�سة رائعة بامل�ساركة مع فريق كيه تي اأم

ابن �سلّيم يرحب بخطوة فريق كيه تي اإم ب�سم املوهبة ال�سابة وياأمل باأن ت�ساهم هذه اخلطوة باإلهام �سائقي الدراجات ال�سباب يف االإمارات

نادي مليحه ي�ستقبل االأمني العام ملجل�ض ال�سارقة الريا�سي ويطلعه على اإجنازاته

ريال يبحث عن فوز نادر يف اأملانيا بدوري االأبطال ت�سل�سي يواجه غلطة �سراي بقيادة دروغبا

اإن�ساء ميدان عاملي ال�ست�سافة مناف�سات 
بطولة ند ال�سبا لرماية اال�سبورتنج

و�شعت �للجنة �ملنظمة لبطولة ند �ل�شبا لرماية �ل�شبورتينج �للم�شات �لأخرية على 
�مليد�ن �ملخ�ش�س ل�شت�شافة �حلدث �لأكرب من نوعه على �شعيد �ملنطقة و�لذي 
يقام برعاية �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
جمل�س دبي �لريا�شي بدبي بالفرتة من 28 فرب�ير �حلايل �إىل 5 مار�س �ملقبلن 
مب�شاركة �أكر من 1000 ر�م ور�مية من نخبة �ملتخ�ش�شن من حول �لعامل �لذين 
يتناف�شون على جو�ئز مالية تبلغ 735 �ألف دولر �أمريكي. وك�شفت �للجنة �ملنظمة 
عن �إن�شاء هذ� �مليد�ن �جلديد مبو��شفات عاملية وبت�شميم �أ�شرف عليه �ل�شيخ �أحمد 
بن ح�شر �آل مكتوم رئي�س �للجنة �ملنظمة �لذي و�شع �لت�شاميم �لأولية لالماكن 
�ملخ�ش�شة للرماة بامليد�ن �نطالقا من خرب�ته �لطويلة يف جمال �لرماية و�إدر�كه 
لحتياجات �لرماة �لعاملين ومبا من �شاأنه �أن ي�شهل عليهم �آليات تنفيذ هذ� �لنوع 
م�شغرة  مدينة  مبثابة  �مل��ي��د�ن  ويعد  عاليا.  تركيز�  تتطلب  �لتي  �لريا�شات  من 
�لرماية  ملمار�شة  نوعها  من  �لح��دث  و�مل��ر�ف��ق  �لإحتياجات  جميع  ت�شم  متكاملة 
وي�شم 8 حار�ت للرماية مبا يتيح لأكرب عدد من �مل�شاركن للتدريب و�لتناف�س يف 
ذ�ت �لوقت ومينح �ملجال للجماهري ل�شتمتاع بالعرو�س �لقوية على مد�ر �ل�شاعة 
كما مت جتهيز موقع للمناف�شات �لنهائية حماط مبدرجات تت�شع لأعد�د كبرية من 
�جلماهرية. وقامت �للجنة �ملنظمة بو�شع �شا�شة عمالقة تتيح للح�شور جميعهم 
متابعة �ملناف�شات حلظة بلحظة و�لطالع على �آخر �لنتائج و�لرتيب كما مت �إن�شاء 
مو�قع خا�شة للم�شاركن وفرق �لعمل و�لطو�قم �لفنية و�لتحكيمية �مل�شاركة �إىل 
جانب مركز �إعالمي متكامل مع �إن�شاء قرية �لرت�ث �لمار�تي يف موقع �لبطولة 
بهدف منح �لفر�شة للزو�ر و�جلمهور �لطالع على كرم �ل�شيافة و�لأ�شالة �لعربية 
و�لمار�تية. ومت �إن�شاء ركن خا�س يح�شنت مناف�شات �لبينتبول �لتي �شتقام ب�شكل 
يومي خالل �لبطولة و�شط م�شاركة و��شعة من خمتلف فئات �ملجتمع خ�شو�شا �أن 
ب�شكل  �إىل جانب كونها ترتبط  و��شعا  و�إقبال  تلقى رو�ج��ا  �للعبة �لرتفيهية  هذه 
من  بها  �خلا�شة  �ملهار�ت  من  عدد  لمتالك  �حلاجة  خالل  من  بالرماية  مبا�شر 
حيث �لتقان و�لرتكيز وحتديد �لهدف �لذي يكون متحركا يف هذه �حلالة. وقال 
بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  لتوجيهات  وتنفيذ�  �إن��ه  مكتوم  �آل  بن ح�شر  �أحمد  �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي قامت �للجنة 
�ملنظمة باإن�شاء هذ� �مليد�ن �جلديد ح�شب �أحدث �ملو��شفات �لعاملية ليكون �إ�شافة 
مهمة لتطوير ريا�شة �لرماية عموما و��شت�شافة هذ� �حلدث �لأ�شخم من نوعه 
على �ل�شعيد �لدويل نظر� حلجم �جلو�ئز �ملالية �ل�شخمة و�ل�شماء �مل�شاركة من 
�لإمار�ت  لدولة  و�ملتطورة  �مل�شرقة  �ل�شورة  يعك�س  ومب��ا  �لعاملين  �ل��رم��اة  نخبة 
�لأحد�ث  و�أق��وى  �أك��رب  تنظيم  �لر�ئدة يف  �لوجهات  ودب��ي  �ملتحدة عموما  �لعربية 
�لريا�شية وغريها من �ملجالت. و�أ�شاف �إن �للجنة �ملنظمة بد�أت �إن�شاء وجتهيز هذ� 
�ملوقع منذ �شهر يناير �ملا�شي ويتوقع �أن يكون يف �أبهى حلة خالل �ملناف�شات �ملقبلة 
�شو�ء من ناحية �حلار�ت �ملخ�ش�شة للرماية �أو �ملر�فق �لتابعة له �لتي من �شاأنها 
�أن �لغاية  �أن توفر خدمات ر�قية للجماهري وكافة �حل�شور للمناف�شات خ�شو�شا 
�ل�شبورتينج بن خمتلف فئات  لعبة رماية  ن�شر  �إقامة هذ� �حلدث  �لأ�شا�شية من 
�ملزيد من  �أن يحقق  �شاأنه  �لطويل مبا من  �ملدى  �شعبيتها على  �ملجتمع وزي��ادة 
�لإجناز�ت �ملتو��شلة للريا�شة �لإمار�تية على كافة �لأ�شعدة .  ومن �ملقرر �أن 
يكون ميد�ن �لرماية يف �أبهى حلة خالل �لأيام �ملقبلة علما باأنه مت �ختيار 
�ملنطقة �لو�قعة بن تقاطع �شارع �لإمار�ت و�لروية لإن�شاء �مليد�ن وهو 
�ملوقع �لذي �ختارته �للجنة �ملنظمة بعناية ليكون متو�شطا وجاذبا 
للم�شاركن و�جلماهري من كافة مناطق دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملناطق  للقادمن من  �ملنطقة ملتقى  تعد هذه  �ملتحدة حيث 
�ل�شمالية �ل�شارقة ور�أ�س �خليمة وعجمان و�أم �لقيوين �إىل 
جانب �بتعادها عن �إزدحام حركة �ملرور بدبي مع كونها 
�مللتقى للقادمن من �لعن و�أبوظبي و�ملناطق  نقطة 
�لمار�ت   �شارع  على  �مليد�ن  ويقع  و�لفجرية  �لغربية 
دبي �لعابر خمرج رقم 56. كانت �للجنة �ملنظمة قد 

بتدريبات �ع���ت���م���دت  ت��ن��ط��ل��ق  �ل��ت��ي  ل��ل��ب��ط��ول��ة  �ل��ف��ن��ي  �ل���ربن���ام���ج 
�مل�شاركن  يومي 28 فرب�ير �حلايل و1 مار�س �ملقبل قبل �أن تنطلق للرماة 

�ملناف�شات �لر�شمية �لتي يقوم خاللها كل م�شارك بالرمي على 200 طبق ويتاأهل 
ت�شاف  25 طبقا  برمي  منهم  كل  يقوم  �لنهائي حيث  �ل��دور  �إىل  رم��اة   6 �أف�شل 
�لأوىل.  �ملر�كز  �أ�شحاب  لتحديد  200 طبق  �ل�  �شابقا يف  �إىل ما حققوه  نتيجتها 
�أمريكي حيث  �ألف دولر   460 �لرجال  �ملالية لفئة  وتبلغ قيمة جمموع �جلو�ئز 
يح�شل �شاحب �ملركز �لأول يف هذه �لفئة على جائزة مالية تبلغ 140 �ألف دولر 
�أنه �شيتم  �ألف دولر علما   40 �ألف دولر و�لثالث على   65 �أمريكي و�لثاين على 
منح جو�ئز مالية لأ�شحاب �ملر�كز �ل� 50 �لأوىل فيما يبلغ جمموع �جلو�ئز �ملالية 
لفئة �ل�شيد�ت 140 �ألف دولر �أمريكي حيث حت�شل �شاحبة �ملركز �لأول على 35 
�أنه مت  15 �ألف دولر علما  20 �ألف دولر و�لثالثة على  �ألف دولر و�لثانية على 
تخ�شي�س جو�ئز مالية للحا�شالت على �ملر�كز �ل� 20 �لأوىل. فيما مت تخ�شي�س 
جائزة تبلغ 135 �ألف دولر �أمريكي للم�شاركن من منطقة �ل�شرق �لأو�شط وعلى 
وجه �خل�شو�س دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة علما باأن �للجنة �ملنظمة خ�ش�شت 
جو�ئز يومية للجمهور بالإ�شافة �إىل توزيع 3 �شيار�ت جيب ر�جنلر و�شيارة فورد 

من خالل �ل�شحوبات و�مل�شابقات �لتي �شيتم تنظيمها يف موقع �لبطولة.



اعتقال بريطاين ابتلع ما�سة نادرة
متكنت �ل�شرطة �لأ�شرت�لية من �لقب�س على بريطاين، �بتلع ما�شة نادرة 
من حمل للمجوهر�ت وحاول �لهرب �إىل نيوزلند�، بح�شب �شحيفة �شبق 
�أوزبورن،  ماثيو  يدعى  �لذي  �لربيطاين  �إن  �ل�شحيفة  �ل�شعوددية.وقالت 
مدينة  يف  �لأ���ش��رت�ل��ي��ة،  ك��وي��ن��زلن��د  مقاطعة  يف  جم��وه��ر�ت  متجر  دخ���ل 
�بتلع  �أنه  يعتقد  �ملحل  د�خل  �ملجوهر�ت  بع�س  ��شتعر��س  كارينز، وخالل 

قطعة ما�س وردية �للون يبلغ وزنها 0.31 قري�ط. 
وه����رب �مل���و�ط���ن �ل��ربي��ط��اين ب��ع��د ذل���ك ع��ل��ى در�ج�����ة ن���اري���ة �إىل مدينة 
متوجهاً  �لطائرة  ركوب  حماولته  خالل  �ل�شرطة  �عتقلته  حيث  ملبورن، 
�أ�شعة مل  �أوزب��ورن )29 عاماً(  ل�  �أجريت  �لتحقيق  �إىل نيوزلند�.  وخ��الل 
تك�شف �أي وجود لقطعة �ملا�س �لتي تقدر قيمتها باأكر من 200 �ألف دولر 
�ملتهم،  ت��ز�ل موجودة يف ج�شد  �ملا�شة ل  �أن  �أك��دت  �ل�شرطة  �أ�شرت�يل، لكن 

وتاأمل يف ��شتخر�جها قريباً قبل موعد �ملحاكمة.

�سيوع البدانة بني مراهقي اأوروبا
قالت منظمة �ل�شحة �لعاملية �إن �لزيادة يف �لوزن باتت �شائعة جد� يف �أوروبا 
�ملر�هقن  �إذ يعاين نحو ثلث   ، �لقاعدة �جلديدة  باأن ت�شبح  لدرجة تهدد 

من زيادة يف �أوز�نهم.
ويف تقرير عن معدلت �لبد�نة يف 53 بلد� �أوروبيا، قالت �ملنظمة �لتابعة 
% ممن تبلغ �أعمارهم 13 عاما، و33 % ممن  لالأمم �ملتحدة �إن قر�بة 27 

هم يف �شن �حلادية ع�شرة، يعانون من زياد�ت يف �أوز�نهم.
وقالت �ملديرة �لإقليمية للمنظمة �شوز�نا جاكاب �إن زيادة �لوزن باتت �أمر� 
�شائعا، م�شرية �إىل �أنه يجب عدم �ل�شماح باأن ت�شبح �لبد�نة �أمر� م�شلما به 

يف جيل جديد.
تروج  ثقافة  و�نت�شار  �خل��م��ول  �ل��ب��د�ن��ة  �نت�شار  �أ���ش��ب��اب  م��ن  �أن  و�أو���ش��ح��ت 
لأطعمة رخي�شة غنية بال�شكر و�لدهون و�مللح، و��شفة تلك �لثقافة باأنها 

مميتة .
11 عاما  �لفتيان و�لفتيات يف �شن  �لبد�نة بن  �إن معدلت  �لتقرير  وقال 
�أقلها يف  �أعالها يف �ليونان و�لربتغال و�إيرلند� و�إ�شبانيا، بينما  �إىل  ت�شل 

هولند� و�شوي�شر�.
منظمة  و�أو���ش��ت  �مل�شكلة،  من  ج��زء  �لريا�شية  �لتمرينات  قلة  �أن  و�أ���ش��اف 
�ل�شابعة  وحتى  �خلام�شة  �شن  -من  �لأطفال  يخ�شع  ب��اأن  �لعاملية  �ل�شحة 
ع�شرة- �إىل �شاعة و�حدة من �لن�شاط �لبدين على �لأقل يوميا، و�أن يخ�شع 

�لبالغون ل�150 دقيقة �أ�شبوعيا من �لتمرينات �خلفيفة.
�لبلد�ن  �لبلد�ن -ومنها فرن�شا وبع�س  �إن بع�س  �ملنظمة قال  لكن تقرير 

�لإ�شكندنافية- متكنت من �حتو�ء وباء �لبد�نة عرب نهج حكومي كامل.
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غوردون ليفيت 
ي�سري على الغيوم 

جوزيف  �لأم��ريك��ي،  �ملمثل  ي���وؤدي 
�لفنان  دور  غ����وردو-ل����ي����ف����ي����ت، 
�حلبل  على  ���ش��ار  �ل���ذي  �لفرن�شي 
مركز  برجي  ي�شل  �ل��ذي  �لرفيع 
عام  ن��ي��وي��ورك  �لعاملي يف  �ل��ت��ج��ارة 
)فر�يتي(  م��وق��ع  وذك����ر   .1974
غوردون-ليفيت،  �أن  �لأم���ريك���ي 
�شيوؤدي دور، فيليب بيتيت، �لفنان 
على  بنجاح  ���ش��ار  �ل���ذي  �لفرن�شي 
�حل��ب��ل �ل��رف��ي��ع �ل����ذي ي�����ش��ل بن 
ب��رج��ي م��رك��ز �ل��ت��ج��ارة �ل��ع��امل��ي يف 
ذ�  و�ك  ت��و  فيلم  يف   ،1974 �ل��ع��ام 
�ل��غ��ي��وم.. ع��ل��ى  لل�شري  �أو  ك����الودز 
زمييكي�س،  روب��������رت  و����ش���ي���ت���وىل 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ك��ري�����ش��ت��وف��ر ب���و�ن، 
كتابة �شيناريو �لفيلم، كما �شيتوىل 
�أيار  يف  �شتبد�أ  �لتي  �إنتاجه  عملية 
مايو �لقادم، على �أن يتم ت�شويره 
بتقنية �لأبعاد �لثالثية..ويذكر �أن 
لهجمات  تعر�شا  �لربجن  هذين 
�أيلول �شبتمرب من   11 �إرهابية يف 
�لعام 2011، �أدت �إىل مقتل نحو 3 

�آلف �شخ�س.

�ُسجن عامني ل�سرقته همربغر
تنتهي حمكومية يتيم جمهول �لن�شب يف منت�شف �ل�شهر 
�ملقبل، بعد �أن �أم�شى حكماً بال�شجن ملدة عامن، ل�شرقته 

وجبة همربجر من �أحد �ملطاعم يف عمان.
وي�شرح �لناطق با�شم �لأيتام وجمهويل �لن�شب يف �لأردن 
عالء �لطيبي ل� 24، حيثيات ووقائع ق�شية �شجن �ليتيم، 
حمل  يف  يعمل  ك��ان  حممد  �لع�شريني  �ل�شاب  �إن  ويقول 
ترك  وجيزة  ف��رتة  وبعد  �أن��ه  �إل  عمان،  جبل  يف  بلياردو 
�لعمل لأ�شباب كثرية �أولها و�أخرها عدم ��شتقر�ره يف بيت 
و�حد. �زد�دت �أو�شاع حممد �لقت�شادية �شوء�ً ومل يجد 
طعاماً لياأكل، فتوجه �إىل �أحد �ملطاعم �ملعروفة يف جبل 
عمان ليطلب طعاماً، من ثم �أنهى وجبته و�نطلق �شريعاً 
�لوجبة. وتوجه �شاحب  �ملطعم لأن��ه ل ميلك ثمن  من 
�ملطعم �إىل ذ�ك �لنادي �لذي كان يعمل فيه حممد �شابقاً، 
��شمه وهويته وقدم �شكوى بحقه ومت  حيث ح�شل على 
���ش��ج��ن��ه. وي��ت��اب��ع �ل��ط��ي��ب��ي ت��وج��ه��ت �إىل ���ش��اح��ب �ملطعم 
ليتنازل عن ق�شيته، لكنه رف�س ذلك قائال: �إن �لق�شية 

لي�شت ق�شية مال بل ق�شية مبد�أ.

جتنبت الغرامة الأن حزام االأمان يوؤذيها 
متكنت �إمر�أة بريطانية من جتنب �لغر�مة ب�شورة ذكية 
بعد �أن �أبلغت �ل�شرطة حن �أوقفتها وهي تقود �شيارتها 

من دون �رتد�ء حز�م �لأمان، باأنه يوؤذي �شدرها.
�شرطة  من  دوري��ة  �إن  �م�س،  ميل  ديلي  �شحيفة  وقالت 
�شيارتها من دون حز�م  تقود  �مل��ر�أة وهي  �لطرق ر�شدت 
وقامت  لينكولن�شاير،  مبقاطعة  غر�نثم  بلدة  يف  �لأم��ان 
�ل�شرطة  �أب��ل��غ��ت رج����ال  �مل�����ر�أة  �أن  و�أ���ش��اف��ت  ب��اإي��ق��اف��ه��ا. 
باأنه  �لأم��ان  �رتد�ئها ح��ز�م  �شاألوها عن �شبب عدم  حن 
يوؤذي �شدرها، وجنحت بهذه �حلجة من جتنب غر�مة 

مقد�رها 500 جنيه ��شرتليني.
�ملر�أة  �ل�شرطة ن�شحت  دورية  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  و�أ�شارت 
باأن جتد حاًل لهذه �مل�شكلة، وحّذرتها من �أن عدم �إرتد�ء 
حز�م �لأمن �أثناء قيادة �ل�شيارة غري قانوين، وميكن �أن 

ي�شبب لها �إ�شابات �أكر خطورة.

ت�سع مولودها يف اجلامعة
مولودها  �ل�شعودية  �جل��ام��ع��ات  ب��اإح��دى  طالبة  و�شعت 
نقلها  رف�����س �جل��ام��ع��ة  بعد  غ��رف��ة مببنى �جل��ام��ع��ة،  يف 
بالإ�شعاف �إىل �مل�شت�شفى دون ح�شور ويل �أمرها.  ووفقاً 
ل�شحيفة  �ملو�طن  �ل�شعودي، فاجاأ �ملخا�س �لطالبة يف 
باإ�شعاف طبي  ونقلت  باجلامعة،  تو�جدها  �أثناء  �ل�شباح 
باجلامعة،  �لطبية  �خلدمات  �إىل  �ملحا�شر�ت  مبنى  من 
�ل��ط��ل��ق  ك���اذب ،  ب���اأن  وه��ن��اك ك�شفت طبيبة و�أخ��ربت��ه��ا 
بالإ�شعاف قبل ح�شور ويل  �مل�شت�شفى  �إىل  ر�ف�شة نقلها 
�ل�شرقية،  يف  يعمل  زوجها  �إن  �لطالبة  وذك��رت  �أم��ره��ا.  
ب�شبب  وتاأخر يف �حل�شور  بعيد،  يعمل يف مكان  و�أخوها 
�زدح������ام �ل��ط��ري��ق، وحت���ت �إ����ش���ر�ر �ل��ط��ب��ي��ب��ة ع��ل��ى عدم 
مغادرتها  �حل��ار���ش��ات  �إح���دى  رف�شت  ب��الإ���ش��ع��اف،  نقلها 
ت�شع  �أن  و�شل حينها خ�شية  كان  �ل��ذي  �شقيقها  ب�شيارة 
مولودها يف �ل�شيارة، لت�شع مولودها بعد دقائق يف غرفة 
�ل�شماد�ت.  و�أعربت �لطالبة عن �متعا�شها من �إجبارها 

على و�شع مولودها يف مكان غري مهياأ. 

مركز دبي للتوحد ي�ستقبل �سخ�سيات امل�سل�سل الكرتوين بيرت بان 
ز�ر عدد من �شخ�شيات �مل�شل�شل �لكرتوين �ل�شهري بيرت بان مركز دبي للتوحد �م�س للم�شاركة يف تقدمي �لعرو�س 

�لرتفيهية �لتي �شتقام يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي خالل �شهر مار�س �ملقبل.
تهدف هذه �لزيارة �إىل ت�شليط �ل�شوء على ق�شايا �لأطفال �مل�شابن بالتوحد نظر� لن�شبة �نت�شاره �ملتز�يدة يف كل 
عام حيث �أن �لن�شب �حلالية تقرتب من �إ�شابة و�حدة بن كل 88 طفال ح�شب �لح�شائيات �لأخرية يف �لوليات 
�ملتحدة �لأمريكية. و�إلتقت �ل�شخ�شيات �لكرتونية �لأطفال خالل جولتها مبر�فق وف�شول �ملركز .. و�أ�شفت جو� 
من �ملرح و�ملتعة بن �لأطفال �لذين عربو� عن فرحتهم مب�شاركة �ألعابهم ون�شاطاتهم �لتعليمية و�إلتقاط �ل�شور 

�جلماعية معهم.
و�أعربت �شارة �أحمد باقر مديرة مركز دبي للتوحد عن �شكرها وتقديرها ل��شركة ياك �يفينت�س �ملنظمة لفعالية 
�شهر  �لعاملي خالل  �لتجاري  دبي  �شتقام يف مركز  �لتي  بان  �ل�شهري بيرت  �مل�شل�شل  ل�شخ�شيات  �لرتفيهي  �لعر�س 
�لأطفال  ق�شية  على  �ل�شوء  ت�شليط  يف  �أهميتها  موؤكدة   .. �ل��زي��ارة  ه��ذه  تنظيم  يف  ملبادرتها  وذل��ك  �ملقبل  مار�س 

�مل�شابن بالتوحد . 
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تقتل ابنها وتقطعه ب�سبب االإنرتنت 
�شنة   11 �لعمر  من  �لبالغ  �إبنها  قتل  على  رو�شية  �م���ر�أة  �أق��دم��ت 

وتقطيعه لأنه بّدل يف �إعد�د�ت �لإنرتنت.
�لبالغة من  �ملر�أة  �أن  �لرو�شية )نوفو�شتي(،  و�أف��ادت وكالة �لأنباء 
مبرقاق  م��ر�ت  ع��دة  �إبنها  �شربت  باأنها  �عرتفت  �شنة   34 �لعمر 
�إع���د�د�ت �لإن��رتن��ت، ما منعها من  له على تغيريه  للعجن عقاباً 

ت�شفح �ل�شفحات �لإلكرتونية.
تقطيعه  ق��ررت  �إبنها  وف��اة  �إىل  �مل���ر�أة  تنبهت  �ن��ه عندما  و�أ�شافت 

و�إخفاءه يف قبو قرب منزل �لعائلة.
ولكن عند �كت�شاف �جلثة تبن للمحققن �أن �ل�شبي مل ميت من 

�شربات مرقاق �لعجن، بل نتيجة ��شتخد�م �ل�شكن لتقطيعه.
من  تبن  بعدما  �أ�شهر،  و10  �شنة   12 بال�شجن  �لأم  على  وحكم 
تقييم و�شعها �ل�شحي �أنها ل تعاين من �أي مر�س عقلي �أو نف�شي 

ومن �ملمكن حماكمتها.

يفقدان حياتهما ب�سبب الـ وات�ض اأب 
هاتفيهما  على  بر�شائل  يبعثان  ك��ان��ا  بينما  �حل��ي��اة  �شابان  ف���ارق 

�ملحمول �أثناء �لقيادة يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية. 
�أثناء  لعائالتهما  �أب  و�ت�����س  على  بر�شائل  يبعثان  �لأخ���ان  وك���ان 

�لقيادة، مما �أودى بحياتهم يف حادث �أليم. 
�لقيادة،ول  �أث��ن��اء  ينتهبو�  �أن  �ل�شباب  م��ن  �ملكلومة  �لأم  وطلبت 

ي�شتتون �نتباههم يف �أي �شيء �أخر. 
وبح�شب �شحيفة جالف نيوز فقد قالت �لأم �إنه ل ميكنها �لتعبري 

عن م�شاعرها، فقد �شدمت عندما علمت باحلادث. 
�ل�شعودية  �أ�شباب �حل��و�دث يف  % من   78 �أن  تقارير  �أف��ادت  وق��د 

ب�شبب ��شتخد�م �لهو�تف �أثناء �لقيادة 

كلب ينتزع حنجرة طفلة
�لأربعة  �بنة  �لأزه���ري  �أ���ش��رف  �شموع  �لطفلة  تلعب  كانت  ب��رب�ءة 
�أعو�م مع �أخو�تها �أمام منزلها يف قرية عجة جنوب جنن بال�شفة 
ويقتلع  �ل�شالة،  �ل��ك��الب  �أح���د  عليها  ينق�س  �أن  قبل   ، �لغربية 
عاجلة  �إىل جر�حة  �ل�شغرية  لتحتاج  �ل�شر�شة  باأ�شنانه  حنجرتها 

جعلتها ترقد على �شرير �ملر�س ما بن �حلياة و�ملوت .
، تلهو و�أخو�تها  �بنة �شقيقته كانت  �إن  وقال خال �لطفلة �شموع، 
�أمام �ملنزل قبل �أن ينق�س عليها �أحد �لكالب �ل�شالة �لذي �قتلع 
�لغدد  وج��رح  �لهو�ئية  �لق�شبات  لقطع  �أدت  حنجرتها  من  ج��زء�ً 

لديها، �إ�شافة لإ�شابتها بجروح متفرقة يف �شاقيها.
ما  و�أنها   ، للم�شت�شفى  �شموع  �لطفلة  نقل  �أن��ه مت  و�أ�شاف خليفة 
باأن  �أخ��ربوه��م  �لأط��ب��اء  و�أن  �ملكثفة  �لعناية  ترقد يف غرفة  ز�ل��ت 

حالتها �ل�شحية ميوؤو�س منها .
�ل�شالة  �لكالب  �نت�شار  حول  �شجة  �أث��ارت  �شموع  �لطفلة  �إ�شابة 
�ملو�طنن يف  على حياة  حقيقياً  ت�شكل خطر�ً  باتت  باأعد�د كبرية 

�لقرية �لفل�شطينة.
ويعزو� خليفة �نت�شار �لكالب لوجود مكب زهرة �لفنجان للنفايات 
�أي�شا لنت�شار �حل�شر�ت  �أدى  و�لذي  �لقرية  �لقريب من  �ل�شلبة 

و�أنو�ع جديدة من �لطيور و�لقو�ر�س.
املمثلة مي�سيل دوكري لدى ح�سورها العر�ض االأول لفيلم )بدون توقف( يف م�سرح ريجن�سي بكاليفورنيا. )ا ف ب(

كورتي�ض يف اأول 
م�سل�سل منذ 1989 

جاميي  �لأمريكية،  �لنجمة  تطل 
در�مي  م�شل�شل  يف  ك��ورت��ي�����س،  يل 
طبي، �شيكون �لأول لها منذ �لعام 

.1989
و�أفادت �شحيفة هوليوود ريبورتر 
�شت�شارك  كورتي�س،  �ن  �لأمريكية 
 Only ����ش��م  يحمل  مم�شل�شل  يف 
 4 ح�������ول  ي���ت���م���ح���ور   Human
و�حد،  وفتاة  �شبيان   3 هم  تو�ئم 

يرتعرون يف برنامج و�قعي.
�أن���ه���ا  ك���ورت���ي�������س  �ن  و�أو�����ش����ح����ت 
�ل�4 يف �مل�شل�شل  �أم �لتو�ئم  �شتكون 
وه����ي طبيبة  �ل���ط���ب���ي،  �ل����در�م����ي 
م�شت�شفى  ت��دي��ر  وج��دي��ة  متطلبة 
وتخفي خلف �شالبتها خ�شارة مل 
زوجها  وف��اة  وه��ي  يوماً  تتخطاها 
نادر  جيني  مبر�س  �إ�شابته  ج��ر�ء 
يف ظل �حتمال معاناة �أولدها من 

�ملر�س عينه.
�شيكون  �مل�شل�شل  هذ�  �ن  �إىل  ي�شار 
م�شل�شل  يف  كورتي�س  ل���  عمل  �أول 
طويل منذ �لعام 1989 يوم �أطلت 

.Anything But Love يف

�سقيق �سلمى حايك 
يت�سبب بحادثة مميتة 

�للبنانية  �ملك�شيكية  �ملمثلة  �شقيق  ت�شبب 
م��روع��ة يف  ح��اي��ك، بحادثة  �شلمى  �لأ���ش��ل، 
�أ���ش��ف��رت ع��ن مقتل �شخ�س  ل��و���س �أجن��ل�����س، 
و�شعهم  تطلب  �آخ��ري��ن   3 و�إ���ش��اب��ة  و�ح���د 
لتلقي  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى  �إىل  ن��ق��ل��ه��م  �ل�����ش��ح��ي 

�لعالج.
ونقل موقع )بيبول( �لأمريكي عن �شرطة 
�شامي حايك )40  �إن  �أجنل�س، قولها  لو�س 
�لريا�شية  ب�����ش��ي��ارت��ه  �ل��ت��ح��ك��م  ف��ق��د  ���ش��ن��ة( 
بالإجتاه  مت�شي  ���ش��ي��ار�ت  ب��ع��دة  ف��ا���ش��ط��دم 

�ملعاك�س يف �شارع �شان�شيت .
�أ�شيبو�،  �أ�شخا�س   3 �أن  �ل�شرطة  و�أو�شحت 
�ل������ذي ك�����ش��ر ع�����دة �شلوع  ب��ي��ن��ه��م ح����اي����ك، 
ر�كب  قتل  فيما  ر�أ���ش��ه،  وتعر�س جل��روح يف 

معه من �ملك�شيك يف �ل�43 من �لعمر.
وتبحث �ل�شرطة عن �شهود، م�شرية �إىل �نه 
�أو  �ملبكر �لإع��الن عما ت�شبب باحلادثة  من 

حتديد مدى �شرعة حايك.

جوليا روبرت�ض.. �سقراء 
�شعرها  ع��ن  روب��رت�����س،  جوليا  �شهرة،  �لأك���ر  �لأم��ريك��ي��ة  �ل�شهباء  تخلت 

�لأحمر و��شتبدلته بخ�شالت �شقر�ء.
ب�شعرها  متيزت  �لتي  روب��رت�����س،  �أن  �لأم��ريك��ي  )بيبول(  موقع  و�أف���اد 

�لأحمر، �بتعدت عن �لأ�شو�ء منذ وفاة �أختها غري �ل�شقيقة، نان�شي 
روبرت�س،  �أن  خمتلف..و�أو�شح  �شعر  بلون  موؤخر�ً  لتطل  موت�س، 
�شوهدت يف لو�س �أجنل�س بثياب �شود�ء و�إمنا ب�شعر �أ�شقر خمتلف 
متاماً عن �ل�شابق، م�شيفاً �نه قلما تغري �لنجمة �لهوليودية لون 

�شعرها ما مل يكن لأ�شباب مرتبطة بعملها �ل�شينمائي.

حقنة تخل�ض من الدهون عرب البول
ت��و���ش��ل جم��م��وع��ة م��ن �ل��ع��ل��م��اء �ل��ربي��ط��ان��ي��ن �إىل 
تركيبة كيميائية تعمل عند حقنها يف �جل�شم على 
�لتخل�س من �لدهون بطرحها عن طريق �لتبول، 
مم��ا ي�����ش��اع��د ع��ل��ى �إن��ق��ا���س �ل����وزن و�ل��ت��خ��ل�����س من 

�ل�شحوم �ملتكد�شة بد�خله.
وت��ع��ت��م��د �آل���ي���ة ع��م��ل ه����ذه �حل���ق���ن �حل����اوي����ة على 
�ل���ب���ومل���ري�ت �ل��ن��ب��ات��ي��ة ع��ل��ى �ل��ت��ف��اع��ل م���ع ج����در�ن 
�خلاليا �ملحيطة بالن�شيج �لدهني، وتبد�أ بتحطيم 
خ��الي��ا �ل���ده���ون و�ل�����ش��ح��وم �ل��ف��ائ�����ش��ة ع���ن حاجة 
ي�����ش��ب يف جمرى  ���ش��ائ��ل  �إىل  ل��ت��ح��ول��ه��ا  �جل�����ش��م 
بعد  �ل��ب��ول  ط��ري��ق  ع��ن  م��ن��ه  �لتخل�س  ليتم  �ل���دم 
د�يلي ميل  و�أ�شارت �شحيفة  �لكليتن.  ت�شفيته يف 
ميلز  �شركة  با�شم  �ملتحدث  عن  نقاًل  �لربيطانية 
ت�شاعد  �أكو�ليك�س  حقن  �أن  �إىل  �لطبية  للخدمات 
يف  تر�كمها  ومتنع  �لدهنية  �خلاليا  حتطيم  على 
من  منطقة  �أي  يف  ��شتخد�مها  وميكن  �مل�شتقبل، 
�جل�شم معر�شة لتكد�س �ل�شحوم كالرقبة و�لأرد�ف 

و�لركبتن و�لبطن و�لفخذين.
و�أكد �ملتحدث با�شم �ل�شركة �مل�شنعة للحقن �أن هذ� 
�أن ي�شكل ثورة يف جمال  �لأ�شلوب يف �لعالج ميكن 
جانبية  �أع��ر����س  �أي���ة  دون  �ل��ده��ون  م��ن  �لتخل�س 

�أكو�ليك�س  حقن  �أن  �إىل  بالإ�شافة  مرغوبة،  غري 
ت�شاعد يف �حل�شول على مقا�شات متنا�شقة للج�شم 
و��شتعادة ر�شاقته، وخا�شة عند �قرت�نها مبمار�شة 

�لريا�شة و�تباع نظام غذ�ئي منا�شب.
كل منطقة  �لتي حتتاجها  �جلل�شات  عدد  وتختلف 
من �جل�شم للتخل�س من �لدهون ب�شكل كامل، ففي 
حن حتتاج منطقة �لذقن �إىل جل�شة و�حدة فقط، 
�إىل  و�ل��ردف��ن  �لبطن  �أخ��رى مثل  تتطلب مناطق 

عدة جل�شات للح�شول على �لنتيجة �ملطلوبة.
�ل��ك��ث��ري م���ن �حلما�س  �ل��ت��ج��م��ي��ل  �أط���ب���اء  ي��ب��د  ومل 
�أرون  �لدكتور  �إذ حذر   ، �أكو�ليك�س  ل�شتعمال حقن 
جو�س من م�شت�شفى �شبري �خلا�س يف ليفربول من 
فقبل  �لن�����ش��ان،  �شحة  على  خ��ط��ر�ً  ت�شكل  ق��د  �نها 
�ملتو�جد يف مناطق  �لدهني  �لأ�شيد  حتويل مركب 
�لدهون �ىل جمرى �لدم فانه يتحلل لأمالح ت�شبب 

يف زيادة معدلت �لكولي�شرتول يف �لدم .
يبد�أ  لن  �أن��ه  �لك�شندر  يان�س  �لدكتور  يوؤكد  بينما 
ب��ا���ش��ت��خ��د�م �حل��ق��ن يف ع��ي��ادت��ه �خل��ا���ش��ة، ق��ب��ل �أن 
تخ�شع للعديد من �لأبحاث و�لتجارب للتاأكد من 
يف  فعاليتها  وم��دى  �لإن�شان  �شحة  على  �شالمتها 

عالج �ل�شمنة و�لتخل�س من �لدهون �لز�ئدة.


