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 حمدان بن زايد يت�سلم ن�سخة
 من كتاب »خليفة بن زايد فار�س الألفية«

•• اأبوظبي-وام:
ت�شلم �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة 
الغربية ن�شخة مهداة من كتاب )خليفة بن زايد . . فار�س الألفية( 
اإبراهيم  ب��ن  ���ش��امل  ���ش��ع��ادة  ام�����س  النخيل  بق�شر  ا�شتقباله  خ���ال 
ال�شامان. وثمن �شموه اجلهد الكبري الذي بذله ال�شامان لإجناز هذا 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ من�شور  �شمو  له  ق��دم  ال��ذي  الكتاب 

رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة . )التفا�شيل �س2(

اخلارجية تتابع باهتمام بالغ حادث العتداء 
على الإماراتيات الثالثة يف اأحد فنادق لندن

•• اأبوظبي- وام:

تتابع وزارة اخلارجية باهتمام بالغ توابع حادث العتداء الذي تعر�شت 
العا�شمة الربيطانية  اأحد فنادق  ال�شقيقات الإماراتيات الثاث يف  له 
ل��ن��دن. ���ش��رح ب��ذل��ك ���ش��ع��ادة را���ش��د ال��ظ��اه��ري م��دي��ر ���ش��وؤون املواطنني 
اأن اجلهات املخت�شة يف ال��وزارة تتابع ما حدث  ب��وزارة اخلارجية واأك��د 
مع �شفارة الدولة يف لندن للوقوف على اأ�شباب العتداء الذي تعر�شت 
اأن  وذك���ر  امل�شت�شفى.  يف  ال�شحية  حالتهن  تتابع  كما  امل��واط��ن��ات..  ل��ه 
�شفارة الدولة لدى بريطانيا تتابع الق�شية باهتمام كبري مع الدوائر 
اأن  العتداء مو�شحا  الربيطانية حتقق يف  ال�شرطة  اأن  كما  الأمنية.. 
الدلئل الأولية ت�شري اإىل اأن الهدف من العتداء هو ال�شرقة. وتنتهز 
وزارة اخلارجية هذه الفر�شة لتحذر مواطنيها يف �شفرهم من ع�شابات 
ت�شتهدفهم وممتلكاتهم.. واأن الوزارة تقوم وبا�شتمرار مبراجعة مناطق 
يكفل  مب��ا  فيها  اخل��ط��ورة  ودرج���ة  احل�شا�شة  املناطق  لتحديد  ال�شفر 

اإحاطة املواطن ب�شرورة اأخذ احليطة واحلذر قبل اأو اأثناء ال�شفر. 

ن�شطاء ا�شتولوا على مبنى الإدارة يف مدينة دونيت�شك ورفعوا العلم الرو�شي واأعلنوها جمهورية م�شتقلة. )ا ف ب(

الرئي�س الأوكراين يتهم مو�سكو بال�سعي اىل تفكيك بالده

اإعالن دونت�سيك الأوكرانية جمهورية م�ستقلة

عبد اهلل عبد اهلل يتقدم يف النتخابات الرئا�سية 

مقتل 13 مدنيا يف انفجار قنبلة باأفغان�ستان 

قرا�سنة يهاجمون مواقع الكرتونية اإ�سرائيلية

ف�سل اجتماع ثالثي لإنقاذ مفاو�سات ال�سالم

•• قندهار-رويرتز:

قال م�شوؤول حملي اإن 13 مدنيا على الأقل قتلوا يف 
انفجار قنبلة على الطريق يف جنوب اأفغان�شتان ام�س 

الإثنني بعد يومني من انتخابات الرئا�شة.
حمافظ  با�شم  املتحدث  مينابال  خ��ان  داوا  واأ���ش��اف 
قندهار انفجرت قنبلة على الطريق حتت �شيارة فان 
متنها  على  ك��ان��وا  م��ن  جميع  ملقتل  اأدى  مم��ا  مدنية 
وعددهم 13. واأ�شار اإىل اأن القوات الأجنبية كانت قد 
اأغلقت الطريق العام بعد اأن انفجرت �شيارة ملغومة 
يف وقت �شابق.. وهو ما جعل ال�شيارة الفان ت�شتخدم 

•• عوا�صم-وكاالت:

ان��ت��ه��ى الج��ت��م��اع ال��ث��اث��ي ال���ذي ع��ق��د م�����ش��اء ام�س 
والفل�شطينيني  ال�شرائيليني  املفاو�شني  بني  الأول 
انديك  م��ارت��ن  ال�شام  لعملية  الم��ريك��ي  واملبعوث 
اح���راز اي  ب���دون  ال�شام  يف حم��اول��ة لن��ق��اذ عملية 
م�شوؤول  وق��ال  فل�شطينية.  م�شادر  قالت  كما  تقدم 
فل�شطيني رف�س الك�شف عن ا�شمه مل يتم حتقيق اي 

اخرتاق او تقدم يف لقاء عريقات لينفي وانديك.
وقد عقد اللقاء بني مارتن انديك وكبري املفاو�شني 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني ���ش��ائ��ب ع��ري��ق��ات ورئ��ي�����ش��ة الوفد 
القد�س  يف  ل��ي��ف��ن��ي  ت�شيبي  امل��ف��او���س  ال���ش��رائ��ي��ل��ي 

وا�شتمر عدة �شاعات.
وا�شافت امل�شادر نف�شها ان ا�شرار الوفد ال�شرائيلي 
على ا�شتمرار ال�شغط والبتزاز ورف�س اطاق �شراح 

ال�شرى هو �شبب عدم حدوث اي تقدم.

طريقا كانت القنبلة بدائية ال�شنع مزروعة فيه.
اىل ذل���ك اأظ���ه���رت ن��ت��ائ��ج اأول���ي���ة ل��ف��رز الأ����ش���وات يف 
الرئا�شية تقدم وزير اخلارجية  اأفغان�شتان  انتخابات 
الأ�شبق عبد اهلل عبد اهلل يف بع�س مناطق كابول ام�س 
الثنني لكن من ال�شابق لأوانه بكثري التنبوؤ بالفائز 
اأ�شابيع  �شت�شتغرق  الأ���ش��وات  ف��رز  عملية  اأن  �شيما  ل 

على الأرجح.
حدوث  من  للفوز  الأق���رب  الآخ���ران  املر�شحان  و�شكا 
تاعب يف عملية القرتاع التي جرت يف اخلام�س من 
ال�شهر اجلاري والتي اإن م�شت ب�شام ف�شتف�شي اإىل 

اأول انتقال دميقراطي لل�شلطة يف اأفغان�شتان.

ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د اخ���ر ب����داأ ق��را���ش��ن��ة ت��اب��ع��ون ملجموعة 
اآخرون من قرا�شنة الإنرتنت  اأنونيمو�س، وع�شرات 
مواقع  على  اإل��ك��رتون��ي��ة  هجمات  �شن  ال��ع��امل،  ح��ول 
اإ�شرائيلية �شمن عملية وا�شعة النطاق لدعم الق�شية 

.#OpIsrael الفل�شطينية اأطلق عليها ا�شم
مع  ب��داأت  -التي  الإلكرتونية  الهجمات  وا�شتهدفت 
ال�شاعات الأوىل من ام�س الثنني- مواقع اإ�شرائيلية 
ح���ك���وم���ي���ة وغ�����ري ح���ك���وم���ي���ة، وذل������ك يف حم�����اولت 
اأو  بهدف احل�شول على معلومات منها،  لخرتاقها 
اإيقافها عن العمل عرب توجيه هجمات احلرمان من 

اخلدمة.
وك��ت��ب��ت جم��م��وع��ة م��ن ال��ق��را���ش��ن��ة ال���ع���رب، اأطلقت 
اأنونيمو�س الدولية، ر�شالة  على نف�شها ا�شم منظمة 
موحدة على املواقع التي اخرتقتها جاء يف جمملها 
نحن قرا�شنة عرب وم�شلمون، نبلغكم اأننا لن نن�شى 

فل�شطني، اإنها يف قلوبنا، ل تن�شوا ذلك.

من جهة اخرى، يظهر يف �شريط 
فيديو و�شع على النرتنت وقدم 
على انه جتمع املتظاهرين، رجل 
يقول و�شط الهتافات اعلن ان�شاء 
جلمهورية  ال�شيادة  ذات  ال��دول��ة 

دونيت�شك ال�شعبية.
انرتفاك�س  ان���ب���اء  وك���ال���ة  ذك����رت 

املوالية  الوك���ران���ي���ة  احل��ك��وم��ة 
�شرق  يف  الح������������داث  لوروب������������ا 
اوك��ران��ي��ا واع��ت��ربت��ه��ا خ��ط��ة من 

اجلار الرو�شي لتفكيك الباد.
ار�شيني  ال�������وزراء  رئ��ي�����س  وق����ال 
يات�شينيوك خال اجتماع طارىء 
للحكومة ان هذه الحداث جزء 

تنظيم  ق�����رروا  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  ان 
منطقتهم  �شيادة  ح��ول  ا�شتفتاء 
موقع  ام�������ا  م�����اي�����و.   11 ق����ب����ل 
او�شرتوف لاخبار املحلية فذكر 
اىل  الن�شمام  ق��رروا طلب  انهم 

رو�شيا.
وحتى قبل هذا العان، انتقدت 

•• كييف,-وكاالت:

لرو�شيا  م��وال��ون  نا�شطون  اعلن 
ام�����س ج��م��ه��وري��ة ذات ���ش��ي��ادة يف 
م��دي��ن��ة دون��ي��ت�����ش��ك ال���ك���ب���رية يف 
باللغة  ال��ن��اط��ق  اوك��ران��ي��ا  ���ش��رق 
الرو�شية، وانتقدت حكومة كييف 
املوؤيدة لوروبا هذه ال�شطرابات 
اعدتها  ب��اأن��ه��ا خ��ط��ة  وو���ش��ف��ت��ه��ا 

مو�شكو لتفكيك الباد.
�شرق  م����ن����اط����ق  �����ش����ه����دت  وق�������د 
رو�شيا  م���ن  ال��ق��ري��ب��ة  اوك���ران���ي���ا 
عندما  للتوتر،  مفاجئا  ت�شعيدا 
ه����اج����م م����ت����ظ����اه����رون م����وال����ون 
لرو�شيا كان البع�س منهم مقنعا 
ر�شمية  م��ب��اين  ع��ل��ى  و���ش��ي��ط��روا 
المن-  اجهزة  او  حملية  -ادارة 
ولوغان�شك  خ��ارك��ي��ف  م����دن  يف 

ودونيت�شك.
وحر�شت قوات المن التي تلقت 
المر بتجنب اعمال العنف على 

ال تت�شدى لهم بالقوة.
تريت�شينوف  اأول��ك�����ش��ن��در  وق����ال 
ال�����ق�����ائ�����م ب�����اأع�����م�����ال ال���رئ���ي�������س 
التحركات  اإن  ام�����س  الأوك�����راين 
اأوكرانيا  ���ش��رق  يف  الن��ف�����ش��ال��ي��ة 
اح��ت��ل حم��ت��ج��ون موالون  ح��ي��ث 

ل��رو���ش��ي��ا م��ب��ان ح��ك��وم��ي��ة ُتظهر 
ثانية من  تعد مرحلة  رو�شيا  اأن 
العمليات اخلا�شة بهدف تق�شيم 

اأوكرانيا.
الرو�شي  ال��رئ��ي�����س  ت��ع��ه��د  وق����د 
ف���ادمي���ري ب���وت���ني ال���دف���اع بكل 
الناطقني  ال�شكان  عن  الو�شائل 
جمهوريات  يف  الرو�شية  باللغة 
الحتاد ال�شوفياتي ال�شابق اذا ما 
حتى  وح�شد  عنف  اعمال  وقعت 
40 الف جندي على احلدود مع 
اوكرانيا، مما حمل على التخوف 

من ح�شول اجتياح.
الفور  ع��ل��ى  امل��ح��ت��ج��ون  وان������زل 
الع�������ام الوك����ران����ي����ة ال����زرق����اء 
وال�����ش��ف��راء ورف���ع���وا ب���دل منها 
البي�شاء  ال���رو����ش���ي���ة  الع��������ام 

والزرقاء واحلمراء.
اخلى  م����ف����او�����ش����ات،  ون���ت���ي���ج���ة 
يف  الدارة  م��ب��ن��ى  امل���ت���ظ���اه���رون 
خ��ارك��ي��ف، ل��ك��ن امل��ت��ظ��اه��ري��ن يف 
دونيت�شك حت�شنوا فيه. وعقدوا 
�شباح الثنني جتمعا فيه اعلنوا 
�شيادة".  ذات  "جمهورية  خاله 
امام  اىل  مندوبيهم  اح��د  وخ��رج 
املبنى واعلن القرار لل�شحافيني 

الذين مل ي�شمح لهم بدخوله.

ال�شتقرار  ل��زع��زع��ة  خ��ط��ة  م���ن 
ل��ي��ع��رب ج��ي�����س اج��ن��ب��ي احل����دود 
الوكرانية  الرا�����ش����ي  وي��ج��ت��اح 

وهذا ما لن ن�شمح به.
كتبه  ال�شيناريو  هذا  ان  وا�شاف 
الحتاد الرو�شي وهدفه الوحيد 
هو تفكيك اوكرانيا. وقد حتدث 
احيانا باللغة الرو�شية ليخاطب 
مبا�شرة �شكان املناطق ال�شرقية.

الرو�شية  ال�شلطات  ت�شدر  ومل 
هذا  على  الفور  على  فعل  رد  اي 
ال���ت���ده���ور امل���ف���اج���ئ ل��ل��و���ش��ع يف 

اوكرانيا.
من جانبه قال مندوب الوليات 
امل���ت���ح���دة ل�����دى م��ن��ظ��م��ة الم����ن 
رو�شيا  ان  اأوروب������ا  يف  وال���ت���ع���اون 
من  الآلف  ع�������ش���رات  ح�������ش���دت 
اجلنود بالقرب من حدودها مع 
اأوكرانيا ودعا مو�شكو اىل اتخاذ 

خطوات لتهدئة املوقف.
وق���ال دان��ي��ي��ل ب��اي��ر ب��ع��د اجتماع 
طاريء للمنظمة التي ت�شم 57 
ع�شوا ام�س لبحث هذه الق�شية 
هناك  ان  على  ق��وي��ة  اأدل���ة  لدينا 
الآلف من اجلنود على  ع�شرات 
احل��دود وهم لي�شوا يف مواقعهم 

الطبيعية وقت ال�شلم.

اثنان من قتلى ال�شتباكات الفل�شطينية يف خميم املية مية بلبنان )ا ف ب( 

رجال النقاذ يفت�شون عن اأحياء حتت الأنقا�س عقب غارة جوية على مدينة حلب  )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

ال�شوري  ال��ن��ظ��ام  ق���وات  وا���ش��ل��ت 
ا�شتهدافها ملختلف املدن ول �شيما 
حلب وريفها بالرباميل املتفجرة، 
وج�����رح  م���ق���ت���ل  اإىل  اأدى  مم�����ا 
اإن  نا�شطون  قال  فيما  الع�شرات، 
معارك  خا�شت  امل��ع��ار���ش��ة  ق���وات 
ال���ن���ظ���ام ق�����رب بلدة  م����ع ج��ي�����س 
الواقعة بني مع�شكر وادي  حي�س 
ال�شيف يف معرة النعمان ومدينة 
خان �شيخون باإدلب، كما يوا�شل 
بلدة  القتال يف حميط  الطرفان 

ك�شب بريف الاذقية.
واأف������اد احت����اد ال��ت��ن�����ش��ي��ق��ي��ات باأن 
�شن  النظامي  احلربي  ال��ط��ريان 
�شباح ام�س عدة غارات على ريف 
حلب الغربي موقعا قتلى ودمارا 

يف املنطقة.
بني  ع��ن��ي��ف��ة  ا���ش��ت��ب��اك��ات  ودارات 
النظام  وق����وات  امل��ع��ار���ش��ة  ق����وات 
يف ح��ي ال��را���ش��دي��ن ب��ح��ل��ب قرب 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة، موقعة  الأك��ادمي��ي��ة 
قتلى وجرحى يف �شفوف النظام. 
وذك����ر م��وق��ع ���ش��وري��ا م��ب��ا���ش��ر اأن 
على  �شيطروا  املعار�شة  مقاتلي 
منطقة عقرب على الطريق العام 
)الرامو�شة - احلمدانية( يف حي 

الرا�شدين غربي مدينة حلب.
من جهته اأفاد احتاد التن�شيقيات 
باأن اجلي�س ال�شوري احلر ق�شف 

ال�����رو������ش�����ي ف�����ادمي�����ري ب����وت����ني، 
م�شوؤول  الثنني  نقل  ما  بح�شب 

رو�شي ا�شتقبله ال�شد.
مو�شكو  يف  ���ش��ح��ايف  م��وؤمت��ر  ويف 
ل����دى ع���ودت���ه م���ن دم�����ش��ق �شرح 
�شريغي  ال�شابق  احلكومة  رئي�س 
ال�شوري  ال��رئ��ي�����س  ���ش��ت��ي��ب��ا���ش��ني 
ل�شت  ان��ن��ي  ق��ل لبوتني  ق��ال يل: 

يانوكوفيت�س ولن ارحل ابدا.
العامة  الهيئة  انتخبت  ذلك  اىل 
الثورة  الوطني لقوى  لائتاف 
واملعار�شة ال�شورية هيئة �شيا�شية 
ت�شعة  من  تو�شعتها  بعد  جديدة، 
24ع�شوا،  اإىل  ع�������ش���وا  ع�����ش��ر 
الأع�شاء  ب��ع�����س  ح���اف���ظ  ح��ي��ث 
وفد  رئي�س  مثل  مقاعدهم  على 
ه����ادي  ج��ن��ي��ف  اإىل  امل���ف���او����ش���ات 
مي�شيل  م��ن��ه��ا  وخ������رج  ال���ب���ح���رة 

كيلو.
الهيئة  اجتماعات  توا�شلت  وق��د 
الثالث  ل��ي��وم��ه��ا  ام�������س  ال���ع���ام���ة 
اإ���ش��ط��ن��ب��ول، حيث  -الأخ������ري- يف 
املوؤقتة  احلكومة  برنامج  ناق�شت 
وتقارير متعلقة بق�شايا الإغاثة 

والاجئني وم�شتقبل الثورة.
الهيئة قد انتخبت الأحد  وكانت 
للرتبية  ج����دي����دي����ن  وزي�����ري�����ن 
حقيبة  بقيت  ح��ني  يف  وال�����ش��ح��ة 
ال��داخ��ل��ي��ة ���ش��اغ��رة يف ظ��ل تعرث 
حم����اولت ال��ت��واف��ق ع��ل��ى مر�شح 

لتوليها.

الأ�سد لبوتني: ل�ست يانوكوفيت�س ولن اأرحل اأبدا

براميل متفجرة على حلب ودرعا ومعارك يف اإدلب

•• �صيدا -رويرتز:

لبنانية  ط��ب��ي��ة  م�������ش���ادر  ق���ال���ت 
اأ�شخا�س  ثمانية  اإن  وفل�شطينية 
ا�شتباكات  يف  ق��ت��ل��وا  الأق����ل  ع��ل��ى 
الإثنني بني ف�شائل  ام�س  وقعت 
فل�شطينية مبخيم لاجئني قرب 

مدينة �شيدا يف جنوب لبنان.
وذك����������رت م���������ش����ادر حم���ل���ي���ة ان 
ال�شتباكات اندلعت بني مقاتلني 
ذات  العودة  كتائب  من جمموعة 
ال�شلة بحركة فتح التي يتزعمها 
وف�شيل  الفل�شطيني  ال��رئ��ي�����س 
مناف�س. وقالت امل�شادر اإن اأحمد 
ر�شيد زعيم كتائب العودة واإثنني 
ال�شتباكات  يف  قتلوا  اأ�شقائه  من 

التي �شهدها خميم املية ومية.
ومل يت�شح على الفور ال�شبب يف 
اأ�شيب  ال��ت��ي  ال�شتباكات  تفجر 

وزير الدفاع امل�سري: اأمن 
م�سر القومي مهمة مقد�سة 

•• القاهرة-يو بي اأي:

القومي  اأمن م�شر  اأن  ام�س  امل�شري،  والنتاج احلربي  الدفاع  وزير  اأكد 
مهمة مقد�شة ل تهاون فيها، مطالباً قوات اجلي�س باحلفاظ على اأعلى 
اأول �شدقي �شبحي  الفريق  وقال  القتايل.  وال�شتعداد  الكفاءة  معدلت 
القائد العام للقوات امل�شلحة امل�شرية وزير الدفاع والإنتاج احلربي ، خال 
مر�شى  مبدينة  الع�شكرية  الغربية  املنطقة  وجنود  و�شباط  ق��ادة  لقائه 
امل�شلحة  القوات  رج��ال  اإن  مل�شر،  الغربي  ال�شمايل  ال�شاحل  على  مطروح 
اأرا�شيه �شد كافة املخاطر  تاأمني وحماية الوطن و�شامة  اأق�شموا على 
والتحديات اخلارجية والداخلية، واأن يكونوا اأوفياء للمهام وامل�شوؤوليات 
التي كلفهم بها ال�شعب للدفاع عن اأمنه وا�شتقراره. وطالب �شبحي، رجال 
ملواجهة  الدائم  وال�شتعداد  الكاملة  باليقظة  الع�شكرية  الغربية  املنطقة 
املخدرة، و�شرورة  واملواد  لاأ�شلحة  التهريب  الت�شلل وعمليات  حماولت 
احلفاظ على اأعلى معدلت الكفاءة وال�شتعداد القتايل، والهتمام بتنمية 
القدرات امليدانية والبدنية للمقاتلني والتوا�شل الكامل معهم واحلفاظ 
على روحهم املعنوية العالية باعتبارهم الركيزة الأ�شا�شية للحفاظ على 

القوات امل�شلحة واأن تظل م�شر دائماً وطناً حراً واآمناً لكل اأبنائها.

الأمم  م��ن  م��وظ��ف��ن  مقتل 
ال�����س��وم��ال يف  امل���ت���ح���دة 

•• مقدي�صو-اأ.ف.ب:

اع�����ل�����ن م�������������ش������دران ر����ش���م���ي���ان 
اثنني  ان  و���ش��وم��ايل  ب��ري��ط��اين 
هما  املتحدة  المم  موظفي  من 
ام�س  ق��ت��ا  وب��ري��ط��اين  فرن�شي 
غالكاو  م���ط���ار  يف  ب��ال��ر���ش��ا���س 

و�شط ال�شومال.
القر�شنة  مكافحة  م��دي��ر  وق���ال 
احلكم  ذات  بونتاند  منطقة  يف 
الذاتي عبد الرزاق حممد ديرير 
وبريطاين.  فرن�شي  القتيلني  ان 
اخلارجية  ب���ا����ش���م  ن���اط���ق  واك������د 
فران�س  ل���وك���ال���ة  ال���ربي���ط���ان���ي���ة 
بر�س ان احد القتيلني بريطاين 
بينما اكد م�شدر قريب من امللف 
فرن�شي  ال���ث���اين  ان  ال�����ش��وم��ايل 

اجلن�شية.

تقتل  ال��ع��راق��ي��ة  ال���ق���وات 
داع�����س ع��ن��ا���س��ر  م��ن   19

•• بغداد-اأ.ف.ب:

ق��ت��ل��ت ال����ق����وات ال���ع���راق���ي���ة 19 

ع���ن�������ش���را م����ن ت��ن��ظ��ي��م ال����دول����ة 
وال�شام  ال���ع���راق  يف  ال���ش��ام��ي��ة 
متفرقة  ع��م��ل��ي��ات  يف  )داع���������س( 
جنوب وغرب بغداد، بينهم ثاثة 

يحملون اجلن�شية الفغانية.
وزارة  ب���ا����ش���م  امل����ت����ح����دث  وق�������ال 
ان  معن  �شعد  العميد  الداخلية 
خم�شة  ق��ت��ل  م��ن  متكنت  ق��وات��ن��ا 
ارهابيني من تنظيم داع�س ثاثة 
�شمال  اجل��ن�����ش��ي��ة  اف���غ���ان  م��ن��ه��م 
ال��رم��ادي ك��ربى م��دن حمافظة 
م��ع��ارك منذ  ت�شهد  التي  الن��ب��ار 
ا�شهر. ويف عملية اخرى، متكنت 
القوة ذاتها من قتل اربعة عنا�شر 
اخرين من التنظيم ذاته بالقرب 

فيها ع�شرة اأ�شخا�س على الأقل.
وت��ت��ن��اف�����س ف��ت��ح وجم��م��وع��ة من 
الف�شائل الإ�شامية على النفوذ 
يف خميم املية ومية وخميم عني 
احللوة املجاور. واملخيمان �شمن 

اأكرث  لبنان ت�شم  12 خميما يف 
من 200 األف لجئ م�شجل.

املخيمات  يف  ال��ت��وت��ر  وت�����ش��اع��د 
ال�شراع يف  لبنان ككل ج��راء  ويف 

�شوريا. 

مواقع قوات النظام املتمركزة يف 
مدر�شة احلكمة جنوبي حلب.

ويف املقابل �شن الطريان املروحي 
ال���ت���اب���ع ل��ل��ن��ظ��ام ه���ج���م���ات على 
ل�����ش��د مقاتلي  امل��در���ش��ة  حم��ي��ط 
امل��ع��ار���ش��ة، واأف�����اد ن��ا���ش��ط��ون باأن 
ق���وات ال��ن��ظ��ام األ��ق��ت ه��ن��اك اأكرث 

من ع�شرين برميا متفجرا. 
نا�شطون  ذك���ر  دم�����ش��ق  ري���ف  ويف 
ن���ف���ذت  ال����ن���������ش����رة  ج����ب����ه����ة  اأن 
ت��ف��ج��ريا ا���ش��ت��ه��دف م��ق��را حلزب 

اهلل ال��ل��ب��ن��اين وق����وات ال��ن��ظ��ام يف 
القلمون  يف  العني  راأ����س  منطقة 
بال�شرتاك  وا�شع  اقتحام  تبعها 
ال�شام وف�شائل  اأح��رار  مع حركة 

اأخرى من املعار�شة.
ق�شفت  اأخ�����������رى  ن����اح����ي����ة  م������ن 
ق���وات ال��ن��ظ��ام ب��ال��دب��اب��ات مدينة 

الزبداين.
ا�شتباكات  اأن  ن��ا���ش��ط��ون  وذك�����ر 
وقوات  احل��ر  اجلي�س  بني  عنيفة 
ع���ل���ى  اجلبهة  وق����ع����ت  ال����ن����ظ����ام 

معظمية  م��دي��ن��ة  م���ن  ال��غ��رب��ي��ة 
الثقيلة  ب���ال���ر����ش���ا����ش���ات  ال�������ش���ام 
ق�شف  مع  بالتزامن  واملتو�شطة 
ل����ق����وات ال���ن���ظ���ام ب���ال���ه���اون على 

الأحياء ال�شكنية يف املدينة.
الرئي�س  اك����د  ذل����ك  غ�����ش��ون  يف 
ال�������ش���وري ب�����ش��ار ال����ش���د ان����ه لن 
يت�شرف مثل الرئي�س الوكراين 
يانوكوفيت�س،  ف��ي��ك��ت��ور  ال�����ش��اب��ق 
ولن يتخلى عن ال�شلطة، و ذلك 
الرئي�س  اىل  وج��ه��ه��ا  ر���ش��ال��ة  يف 

مقتل 8 يف ا�ستباكات مبخيم فل�سطيني جنوب لبنان 

التون�سي  التاأ�سي�سي  املجل�س 
النتخابي  القانون  يناق�س 

•• تون�س-يو بي اأي:

التاأ�شي�شي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  ب���داأ 
م�شروع  مناق�شة  يف  ام�����س  م�شاء 
للجدل  املثري  الإنتخابي  القانون 
على  تن�س  م���ادة  ت�شمنه  ب�شبب 
ال�شابق من  النظام  رم��وز  حرمان 
الت�شريعية  لاإنتخابات  الرت�شح 
وال�شماح لهم بالرت�شح لاإنتخابات 
الرئا�شية. وُينتظر اأن ت�شهد اأروقة 
حادة  خافات  التاأ�شي�شي  املجل�س 
حول م�شروع القانون،حيث تلقت 
اأكرث  �شابق  وقت  يف  املجل�س  اإدارة 
بع�س  لتعديل  اإق��رتاح   400 من 
 15 امل����ادة  ب��ن��وده،وب��خ��ا���ش��ة منها 
التي  ال�شيا�شي  العزل  ب�  املعروفة 
فجرت خافات حادة بني خمتلف 

ااأحلزاب.

مواقــيت ال�صالة
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جامعة زايد توقع مذكرة تفاهم مع دائرة ال�سوؤون البلدية 
ال�شرتاتيجية امل�شرتكة بال�شتعانة باأف�شل الو�شائل واملنهجيات من اأجل 

اإثراء ودعم اإدارات البلدية يف اإمارة اأبوظبي.
الأهداف  اإن توحيد اجلهود يحقق  القا�شمي  لبنى  ال�شيخة  وقالت معايل 
و�شائل  وتعزيز  والب�شرية  املوؤ�ش�شية  ال��ق��درات  بناء  ت�شمل  التي  امل�شرتكة 
خدمة املتعاملني التي تقدمها القطاعات البلدية من اأجل خدمة املجتمع 
الدائرة  اأن  الغفلي  عيد  �شعيد  معايل  اأك��د  جهته  من  الرفاهية.  وحتقيق 
ت�شعى من وراء هذه ال�شراكة ال�شرتاتيجية اإىل تطوير الكفاءات ومواكبة 
م��ع اجلامعات  وال���درا����ش���ات  العلمي  ال��ب��ح��ث  ك��ل جم���الت  امل�����ش��ت��ج��دات يف 
تعترب  التي  الدائرة  ور�شالة  روؤية  العلمية مبا يحقق  البحثية  واملوؤ�ش�شات 

ال�شراكة مع املجتمع اإحدى اأولوياتها.

•• اأبوظبي-وام:

والتعاون  التنمية  وزي��رة  القا�شمي  بنت خالد  لبنى  ال�شيخة  وقعت معايل 
الدويل رئي�شة جامعة زايد ام�س مبقر اجلامعة مذكرة تفاهم مع معايل 

�شعيد عيد الغفلي رئي�س دائرة ال�شوؤون البلدية يف اأبوظبي.
التنمية  خطط  ودع��م  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  تعزيز  اإىل  املذكرة  وتهدف 
وتطوير  تبادل  عرب  املوؤ�ش�شتني  بني  امل�شرتك  والتن�شيق  والعمل  الوطنية 
واخلربات  وال��ت��ج��ارب  العلمية  والبحوث  وال��درا���ش��ات  واملعلومات  املعرفة 

املوؤ�ش�شية املتعلقة بالنظم البلدية امل�شتدامة على امل�شتويات كافة.
الفاعلة لتحقيق الأهداف  التعاون وال�شراكة  اإىل تطوير �شبل  كما تهدف 

تدوير ينظم حملة تنظيف ل�ساحل جزيرة الرمي 
•• اأبوظبي-وام:

نظم مركز اإدارة النفايات - اأبوظبي تدوير حملة تنظيف وا�شعة حتت عنوان اأ�شدقاء البيئة ل�شاحل 
جزيرة الرمي يف اأبوظبي بالتعاون مع �شركة يوكوجاوا ال�شرق الأو�شط و افريقيا.

�شملت احلملة تنظيف القمامة واملخلفات امللقاة على �شاحل جزيرة الرمي وف�شلها بعد اأن مت جتميعها 
وو�شعها يف الماكن املخ�ش�شة لها ومنها ما هي قابلة للتدوير والأخ��رى غري قابلة للتدوير. ومت 
توزيع الربو�شورات واملل�شقات التي تهدف اإىل ن�شر الوعي بني �شفوف الأهايل . �شارك يف الفعالية 
م�شاركا   80 ي��ق��ارب  وم��ا  افريقيا  و  الأو���ش��ط  ال�شرق  ي��وك��وج��اوا  و�شركة  ت��دوي��ر  م��ن موظفي  ع��دد 
وم�شاركة. وذكر خالد البلو�شي رئي�س ق�شم التوعية العامة بالإنابة يف تدوير اأن م�شاركة املركز تاأتي 
يف اإطار ال�شعي املتوا�شل لن�شر الوعي البيئي واحلر�س على امل�شاركة يف جميع الفعاليات والأن�شطة 

التي تخدم الو�شول اإىل بيئة نظيفة م�شتدامة.

اخلارجية تبحث العالقات 
الثنائية مع البانيا

•• اأبوظبي-وام: 
ال��ت��ق��ى ���ش��ع��ادة ب���در ع��ب��داهلل ب��ن �شعيد 
ال�شئون  اإدارة  م����دي����ر  امل���ط���رو����ش���ي 
الأوروبية بالإنابة يف مكتبه بديوان عام 
بيجكو  بيهار  ���ش��ع��ادة  احل��ارج��ي��ة  وزارة 
الدولة.  لدى  األبانيا  جمهورية  �شفري 
العاقات  مناق�شة  اللقاء  خال  جرى 
الثنائية بني الإم��ارات العربية املتحدة 
تعزيز  �شبل  وبحث  البانيا  وجمهورية 
التعاون مبختلف املجالت مبا ي�شهم يف 
حتقيق امل�شالح امل�شرتكة بني البلدين.

الئتالف الدويل ل�»النظم اجلغرافية« يكرم الداخلية جلهود مركز نظم املعلومات اجلغرافية الأمني ب�سرطة اأبوظبي 

ا�ستجابة ل�ستطالع اأراء الأمهات املوظفات

بلدية مدينة اأبوظبي تفتتح ح�سانة لالأطفال يف ق�سم الرقابة ال�سحية

•• اأبوظبي-وام:

ملوا�شفات  ال���دويل  الئ��ت��اف  ك��رم 
اجلغرافية  وامل���ع���ل���وم���ات  ال���ن���ظ���م 
بال�شيغ املفتوحة اأو جى �شى وزارة 
الداخلية التي متثل دولة الإمارات 
منطقة  ع����ن  امل����ت����ح����دة  ال���ع���رب���ي���ة 
اإفريقيا  و���ش��م��ال  الأو���ش��ط  ال�����ش��رق 
والفنية  التخطيطية  اللجنتني  يف 
املفتوحة  ال�شيغ  ذات  للموا�شفات 
م�����ن خ������ال ج����ه����ود م����رك����ز نظم 
جى  الأم��ن��ي  اجلغرافية  املعلومات 

اآي اإ�س يف �شرطة اأبوظبي.
للدور  تقديرا  التكرمي  ه��ذا  ي��اأت��ي 
املتميز يف تروؤ�شها جمموعة العمل 

مارك رايكارد املدير العام والرئي�س 
انعقاد  اأث��ن��اء  لائتاف  التنفيذي 
الج���ت���م���اع رب����ع ال�����ش��ن��وي ال����دوري 
ل���ل���ج���ان ال���ف���ن���ي���ة وال���ت���خ���ط���ي���ط يف 

العا�شمة الأمريكية وا�شنطن.
العمليات  ع����ام  م���دي���ر  ت�����ش��ل��م  ك��م��ا 
املركزية درع التميز يف قيادة النظم 
اجلغرافية ال�شرطية املوؤ�ش�شية من 
الأمريكية  م��ارت��ن  لوكهيد  �شركة 
الرئي�شي  امل�����ش��ت�����ش��ي��ف  ب�����ش��ف��ت��ه��ا 
لإن���ع���ق���اد الئ����ت����اف ل����ل����دورة ربع 
ول�شراكتها  احل���ال���ي���ة  ال�����ش��ن��وي��ة 
تقديرا  العمل  جمموعة  ب��رتوؤ���س 
الفعال  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  ل������دور 
العامة  الأم����ن وال�����ش��ام��ة  ب��ق��ط��اع 

قبل  املوؤمتر من  افتتاح  يف  متميزة 
املكانية  ال��ب��ي��ان��ات  م���ب���ادرة  مم��ث��ل��ي 
باإمارة اأبوظبي بالتن�شيق وال�شراكة 
للنظم  اأبوظبي  مركز  مع  الفعالة 

واملعلومات.
واأ�شادت املنظمات واملوؤ�ش�شات اأع�شاء 
الئتاف امل�شاركة مب�شتوى الدعم 
والتطور يف دولة الإمارات يف جمال 
ولقت  اجلغرافية  املعلومات  نظم 
مركز  جلهود  تقديرا  ال�شت�شافة 
الأمني  اجلغرافية  املعلومات  نظم 
وقيادة  لتطوير  ال��داخ��ل��ي��ة  ب����وزارة 
لل�شرطة  الدولية  العمل  جمموعة 
وال�شامة العامة والأمن الداخلي 

بالئتاف الدويل .

وال�شامة  ب��ال�����ش��رط��ة  اخل���ا����ش���ة 
واإثرائها  الداخلي  والأم��ن  العامة 
هيكيلة  مب���وا����ش���ف���ات  ي��ت��ع��ل��ق  مب���ا 
لأغرا�س  اجل��غ��راف��ي��ة  امل��ع��ل��وم��ات 
التطبيقات  وتعميم  القانون  اإنفاذ 
والربجميات اجليومكانية الأمنية 
الفني  التو�شيف  معايري  وتوحيد 
ل��ر���ش��م اخل���رائ���ط الأم���ن���ي���ة وذلك 
20 ���ش��ن��ة على  ت��زام��ن��ا م���ع م����رور 

اإن�شاء الئتاف الدويل.
وت�شلم �شعادة اللواء الدكتور اأحمد 
نا�شر الري�شي مدير عام العمليات 
ممثا  اأب��وظ��ب��ي  ب�شرطة  امل��رك��زي��ة 
تذكارية  درع����ا  ال��داخ��ل��ي��ة  ل������وزارة 
املهند�س  �شعادة  من  املنا�شبة  بهذه 

اخلا�شة  ال���ف���ن���ي���ة  ب���امل���وا����ش���ف���ات 
فيما  املثمرة  واجل��ه��ود  ب��الئ��ت��اف 
الفنية  الفحو�س  باختبارات  يتعلق 
بالئتاف  العلمية  ال�شاحة  واإثراء 
مب����ا ي�����ش��ب ق����ي ت����ع����اون الأج����ه����زة 
بالذكر  والأمنية. جدير  ال�شرطية 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  اأن دول��ة 
ا�شت�شافت اجتماعات اللجان الفنية 
مرة  لأول  باأبوظبي  والتخطيطية 
ال�شرق الأو�شط و�شمال  يف منطقة 
العام  م��ن  م��ار���س  �شهر  يف  اإفريقيا 
املا�شي بح�شور مكثف من العلماء 
وممثلي  وال��ف��ن��ي��ني  وامل��ه��ن��د���ش��ني 
القطاعني احلكومي واخلا�س من 
ومب�شاركة  ال��ع��امل  ق���ارات  خمتلف 

•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  افتتحت 
املوظفات  لأط��ف��ال  ح�شانة  ام�س 
العامات يف اإدارة ال�شحة العامة 
ال�شحة  ال��رق��اب��ة  ق�شم  يف  وذل���ك 
كمبادرة  باأبوظبي  زاي���د  مبدينة 
البلدية  اه���ت���م���ام  ت��ع��ك�����س  رائ������دة 
ب��ي��ئ��ة وظ��ي��ف��ي��ة مائمة  ب��ت��ه��ي��ئ��ة 
والرتقاء  الن��ت��اج  على  وحم��ف��زة 

بالأداء.
الرميثي  خليفة  اأك���د  جانبه  م��ن 
عقب  العامة  ال�شحة  اإدارة  مدير 
افتتاحه احل�شانة اأن هذه اخلطوة 
وتلبية  ا���ش��ت��ج��اب��ة  ج����اءت  امل��ه��م��ة 
العامات  الأم��ه��ات  ورغبة  لنداء 
م�شريا   ، العامة  ال�شحة  اإدارة  يف 
�شاأنها  م��ن  امل��ب��ادرة  ه��ذه  مثل  اأن 
اأن حتدث اأثرا اإيجابيا بالغاً لدى 
الأمهات العامات، مما �شي�شاهم 
املوظفة  الأم  اإن��ت��اج��ي��ة  زي�����ادة  يف 

وال�شامة والمن لاأطفال اأثناء 
واأ�شاف   . احل�شانة  يف  وج��وده��م 
الرميثي باأن املراأة العاملة �شريك 
التنمية يف  اأ�شا�شي يف دعم عملية 
املجتمع وه��ي ج��زء ل يتجزاأ منه 
، وم���ن اأه���م الأ���ش��ب��اب ال��ت��ي دعت 
لتفعيل وقبول مثل هذه  البلدية 
بع�س   ، احل�شانة  واإن�شاء  املبادرة 
بها  مت��ر  التي  اخلا�شة  ال��ظ��روف 
اآداءه���ن  امل��وظ��ف��ات وال��ت��ي تعرقل 
والتزامهن الوظيفي ، مع �شعوبة 
ت���رك اأط��ف��ال ر���ش��ع م��ع اخلادمة 
بعد  املنزل خ�شو�شا  املربية يف  اأو 
 ، زي��ادة معدلت ح��وادث الأطفال 
لاأم  النف�شي  لا�شتقرار  اإ�شافة 
هذه  مثل  حتققه  ال���ذي  امل��وظ��ف��ة 
املبادرات الرائدة ، م�شريا اأن هذه 
الذي  القرار  املبادرة متوافقة مع 
اأ���ش��دره جمل�س ال����وزراء رق��م ١٩ 
على  ي��ن�����س  وال�����ذي   2٠٠٦ ل�����ش��ن��ة 
كافة  يف  ح�شانات  اإن�شاء  ���ش��رورة 

ارتباطهن  ل��زي��ادة  املوظفات  دع��م 
وامل�شاهمة   ، ال���ع���م���ل  جم�����ال  يف 
وممار�شة  ح��ق��وق��ه��ن  ح��م��اي��ة  يف 
وجه،  اأك���م���ل  ع��ل��ى  الأم���وم���ة  دور 
النف�شي  ا�شتقرارهن  اإىل  اإ�شافة 
�شاأن  اأم من  ، موؤكدات  والوظيفي 

ه���ذه الإج��������راءات الإي��ج��اب��ي��ة اأن 
املزيد  لبذل  ودافعا  حافزا  ت�شكل 
من اجلهد من اأجل تقدمي اأف�شل 
�شورة  وعك�س  للعماء  اخلدمات 
خدمة  يف  البلدية  ل���دور  م�شرفة 

املجتمع.

املوؤ�ش�شات والدوائر احلكومية. 
موظفات  ذات������ه  ال�����ش��ع��ي��د  ع���ل���ى 
عن  اأع��رب��ن  العامة  ال�شحة  اإدارة 
الطيبة  امل��ب��ادرة  لهذه  تقديرهن 
التي تبناها ال�شيد خليفة الرميثي 
جمال  يف  املتميز  ال��ق��ي��ادي  ودوره 

ال��وظ��ي��ف��ي يف حال  وا���ش��ت��ق��راره��ا 
اإ�شافة  منها،  بالقرب  طفلها  كان 
الن�شباطية  معايري  حتقيق  اإىل 
اأداء العمل لدى الأم  واللتزام يف 
العاملة، وتوفري بيئة عمل تنا�شب 
حاجة املراأة، وهذه القيم هي جزء 
ل يتجزاأ من ا�شرتاتيجية البلدية 
بالعماء  ال��ع��ن��اي��ة  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
اأف�شل  توفري  اإىل جنب مع  جنباً 
بيئات العمل للعاملني واملوظفني 
مما يحقق طريف املعادلة الهادفة 
اإىل  و����ش���ول  الأداء  حت�����ش��ني  اإىل 
ال��ت��م��ي��ز يف خدمة  اأرق�����ى درج�����ات 

العماء .
ا�شتطاع  اإج���راء  بعد  اأن���ه  واأ���ش��ار 
جميع  اأن  ت��ب��ني  امل��وظ��ف��ات  لآراء 
ح�شانة  وج��ود  يف�شلن  الأم��ه��ات 
لهن  وال�����ش��م��اح   ، عملهن  م��ق��ر  يف 
با�شطحاب اأطفالهن مع املربيات 
وتخ�شي�س م�شاحة منا�شبة لذلك، 
ال�شحة  معايري  كافة  توفري  م��ع 

ميثاء ال�سام�سي وال�سفري امل�سري يبحثان 
تعزيز التعاون يف جمال دعم ال�سباب والأ�سرة

•• اأبوظبي-وام: 

رئي�س  دول���ة  وزي���رة  ال�شام�شي  ���ش��امل  بنت  ميثاء  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  بحثت 
اإمام حمودة �شفري جمهورية  اإيهاب  اإدارة �شندوق الزواج و �شعادة  جمل�س 
ال�شباب  دعم  جمال  يف  التعاون  تعزيز  �شبل  الدولة..  لدى  العربية  م�شر 
والأ�شرة بني البلدين ال�شقيقني خال زيارة قام بها الأخري ملكتب معاليها 
الثنائية  العاقات  اللقاء  خال  اجلانبان  وا�شتعر�س  موؤخرا.  اأبوظبي  يف 
يف  وت��ط��ور  تقدم  م��ن  امل�شرتك  التعاون  �شهده  وم��ا  البلدين  ب��ني  القائمة 
خدمة  فيه  ملا  وتطويرها  بدعمها  الكفيلة  وال�شبل  امل��ج��الت  من  العديد 
ذات  الق�شايا  م��ن  ع��دد  يف  النظر  وج��ه��ات  ت��ب��ادل  ومت  امل�شرتكة  امل�شالح 
الهتمام امل�شرتك ومن �شمنها ق�شايا ال�شباب املعا�شرة . واأكدت الدكتورة 
زيارة  اأن  اأبوظبي  يف  مكتبها  ال��ذي عقد يف  اللقاء  خ��ال  ال�شام�شي  ميثاء 
الإمارات  التعاون بني دولة  اإط��ار تعزيز عاقات  تاأتي يف  امل�شري  ال�شفري 
العربية املتحدة وجمهورية م�شر العربية .. معربة عن اأملها يف موا�شلة 
التعاون امل�شرتك البناء بني الطرفني مبا يحقق امل�شلحة العامة والأهداف 
امل�شرتكة بني البلدين. واأعربت معاليها عن متنياتها باأن ت�شهد م�شر خال 
ال�شتقرار  والتقدم ومبا يحقق  والتطور  النمو  املقبلة مزيدا من  املرحلة 
والأمن ويدفع بوترية العمل التنموي اإىل الأمام .. متمنية لل�شعب امل�شري 
ال�شقيق مزيدا من التقدم والإزدهار يف املرحلة اجلديدة التي يعي�شها. من 
اأ�شاد ال�شفري امل�شري بتجربة �شندوق الزواج والدور الكبري الذي  جانبه 
تقدمه حكومة دولة الإمارات بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
كل  وتذليل  ورعايتهم  ال�شباب  لدعم  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
العقبات التي تقف يف طريقهم نحو العي�س الكرمي. واأ�شار اإىل اأن جتربة 
دولة الإمارات التنموية تعد من اأبرز التجارب التي ميكن الإ�شتفادة منها 
يف �شتى املجالت .. معربا عن اأمله يف فتح اآفاق وجمالت جديدة للتعاون 

يف امل�شتقبل.

العمل تنظم ملتقى تعريفيا ملوظفيها اجلدد
•• دبي-وام:

 30 ع��دده��م  البالغ  اجل��دد  ملوظفيها  الثالث  امللتقى  العمل  وزارة  نظمت 
واأبرز  ال����وزارة  واأه����داف  تعريفهم مب��ه��ام  ب��ه��دف  وذل���ك  وم��وظ��ف��ة  موظفا 
ال�شرتاتيجية  اخل��ط��ط  ع��ل��ى  واإط��اع��ه��م  امل��ق��دم��ة  وخ��دم��ات��ه��ا  عملياتها 

والت�شغيلية للوزارة لعام -2014 2016.
اأي��ام يف  مل��دة ثاثة  الب�شرية  امل���وارد  اإدارة  ال��ذي نظمته  امللتقى  ومت خ��ال 
ديوان ال��وزارة بدبي عر�س روؤية ور�شالة وقيم ال��وزارة والهيكل التنظيمي 
واأبرز املبادرات التي اطلقتها وزارة العمل واأهم املكت�شبات التي مت حتقيقها 
الب�شرية  امل��وارد  اإدارة  املهريي مدير  �شما  املا�شية. ورحبت  ال�شنوات  خال 
بالإنابة يف وزارة العمل باملوظفني اجلدد موؤكدة حر�س الوزارة على تنظيم 
مثل هذه امللتقيات التي تدعم عملية توجيه واإر�شاد الكوادر الوظيفية من 
خال اإطاعهم على اأ�شاليب العمل املتبعة بالوزارة وطبيعة مهامها واأبرز 
وواجبات  حقوق  بكافة  تعريفهم  اإىل  بالإ�شافة  ال�شرتاتيجية  اأه��داف��ه��ا 
يف  املوؤ�ش�شي  الأداء  الرتقاء مب�شتوى  اأجل  وذلك من  وم�شوؤولياته  املوظف 

تقدمي اخلدمات. 

حمدان بن زايد يت�سلم ن�سخة من كتاب »خليفة بن زايد فار�س الألفية«
•• اأبوظبي-وام:

بن  ح��م��دان  ال�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  ت�شلم 
اآل نهيان ممثل احل��اك��م يف  زاي��د 
مهداة  ن�شخة  ال��غ��رب��ي��ة  املنطقة 
م��ن ك��ت��اب )خ��ل��ي��ف��ة ب��ن زاي����د . . 
ا�شتقباله  خال  الألفية(  فار�س 
بق�شر النخيل ام�س �شعادة �شامل 
ال�������ش���ام���ان. وثمن  اإب���راه���ي���م  ب���ن 
بذله  ال��ذي  الكبري  �شموه اجلهد 
الكتاب  ه����ذا  لإجن������از  ال�����ش��ام��ان 
الذي قدم له �شمو ال�شيخ من�شور 
رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
�شوؤون  وزي�����ر  ال��������وزراء  جم��ل�����س 
الكتاب  �شموه  واعترب   . الرئا�شة 
مرجعا مهما لاأجيال كي ينهلوا 
م���ن م��ع��ني جت��رب��ة ق��ائ��د تفانى 
يف ال��ع��ط��اء ل��ل��وط��ن ووه����ب ذاته 
م��ن��ذ م��رح��ل��ة م��ب��ك��رة م��ن حياته 

ومازمته لوالده موؤ�ش�س الدولة 
زايد  ال�شيخ  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور 
خمتلف  يف  نهيان  اآل  �شلطان  بن 
ال��وط��ن��ي يتمتع  ال��ع��م��ل  م��راح��ل 
بكل موا�شفات القيادة والزعامة 
اأهلته  ال��ت��ي  واحل��ن��ك��ة واحل��ك��م��ة 
وب���ن���اء مرحلة  ال����دول����ة  ل���ق���ي���ادة 
 . واق���ت���دار  ب��ك��ل ج����دارة  التمكني 
واأ�شار �شموه وما الإجن��ازات غري 
للوطن  حتققت  ال��ت��ي  امل�شبوقة 
املتوا�شل  والرت����ق����اء  وامل����واط����ن 
والتقدم  احل�������ش���ارة  ���ش��ل��م  ع��ل��ى 
املتقدمة  للمراكز  الدولة  وتبووؤ 
العاملية  امل��وؤ���ش��رات  من  الكثري  يف 
اإل دليل على احلكمة والب�شرية 
�شاحب  بها  يتمتع  التي  الثاقبة 
اآمن  ال��ذي  الدولة  رئي�س  ال�شمو 
وفتح  الإماراتي  الإن�شان  بقدرات 

له اأبواب العمل والإجناز . 

اإبراهيم  ب���ن  ���ش��امل  اأك����د  ب�����دوره 
اأن  للكتاب  متهيده  يف  ال�����ش��ام��ان 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
ه����ذا الإن�������ش���ان وق���ب���ل ك���ل �شيء 
ما  وق��ل��ب��ه  �شخ�شيته  يف  ي��ح��م��ل 
اإن���������ش����ان ع���رف���ت���ه من  ل ي��ح��م��ل 
ق��ب��ل م��ن ط��ي��ب��ة وحم��ب��ة لوطنه 
و�شعبه ويحمل من �شفات القادة 
ه����م لهم  ال����ذي����ن ل  ال�����ش��ج��ع��ان 
اإ�شعاد مواطنيهم وكيف ل  �شوى 
ي��ك��ون ذل���ك وه���و اب���ن زاي���د ذلك 
الرجل املعجزة يف القرن احلادي 
والع�شرين كما و�شفه الكثري من 
ال�شمو  ف�����ش��اح��ب  ل���ذا  امل���وؤرخ���ني 
ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د ووف���اء 
اأن  الأول  الرعيل  اأبناء  نحن  منا 
نديل ب�شهادتنا عن مرحلة مررنا 
بها وما زلنا واحلمد هلل عن قادة 
والولء  ال��وف��اء  لهم  نقدم  عظام 

كرد جميل ولو بجزء ب�شيط مما 
اإل  يقابله  ل  فالوفاء  لنا  قدموه 
اإل  يقابله  ل  والإخ��ا���س  الوفاء 

الإخا�س . 
ح�����ش��ر ال��ل��ق��اء ال�����ش��ي��خ زاي����د بن 
حمدان بن زايد اآل نهيان و�شعادة 

املزروعي  ع��زان  ب��ن  حمد  حممد 
وك���ي���ل دي������وان مم��ث��ل احل���اك���م يف 
وليد  والدكتور  الغربية  املنطقة 
ال�����ش��ع��دي رئ��ي�����س حت��ري��ر جملة 
ال��ع��ام على كتاب  امل�����ش��رف  امل��ن��ارة 
)خليفة بن زايد فار�س الألفية(.

 . �شعبها  واإ�شعاد  الإم���ارات  لبناء 
بن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  واأ����ش���ار 
الكتاب  اأن  اإىل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
دولة  مل�شرية  اإ���ش��اءات مهمة  قدم 
الإم���������ارات يف خم��ت��ل��ف جم���الت 
حتققت  التي  والنجاحات  احلياة 
ق��ي��ا���ش��ي��ة ج���ع���ل���ت من  ف�����رتة  يف 

حديثة  ع�شرية  دول���ة  الإم�����ارات 
ت�شابق الزمن . وكان �شمو ال�شيخ 
من�شور بن زايد اآل نهيان قد اأكد 
الدول  اأن   " للكتاب  ت��ق��دمي��ه  يف 
والإجن���ازات ل  باإجنازاتها  تقا�س 
ق���ي���ادة متتلك  دون  م���ن  ت��ت��ح��ق��ق 
روؤية ا�شرتاتيجية وا�شحة تعرف 

ما تريد وتعرف كيف حتفز كافة 
م��ك��ون��ات امل��ج��ت��م��ع ل��اإ���ش��ه��ام يف 
تقدمها ورفعتها و�شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة 
رئ��ي�����س ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل مبا 
وخربة  ثرية  جتربة  من  ميتلك 
معاي�شته  م��ن  اكت�شبها  وا���ش��ع��ة 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : ١8٩٠38  بتاريخ  :   2٠١3/٠3/2٦م
تاريخ اإيداع الأولوية: 2٠١2/١١/3٠ م             

با�ش��م:  مار�س، انكوربوريتد
وعنوانه: ٦885 امل �شرتيت، مكلني، فرجينيا 22١٠١-3883، الوليات املتحدة الأمريكية

  وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
اأطعمة للحيوانات الأليفة تعطى على �شبيل الإطراء اأو تعبريا عن املودة.

الواق�عة بالفئة: 3١
و�شف العامة: العامة عبارة عن �شورة لكلب مبت�شم يربز اأ�شنانه ال�شبيهة باأ�شنان الإن�شان على خلفية 

دائرية.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كايد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : ١8٩3٦4  بتاريخ  :   2٠١3/٠4/٠١م
تاريخ اإيداع الأولوية:    /   /      م             

با�ش��م:كرينيتي هولدينجز بي تي واي ال تي دي
وعنوانه: �س.ب. 72٦5، بولكهام هيلز اإن ا�س دبليو 2١53، ا�شرتاليا

  وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
  خدمات توفري الطعام وال�شراب؛ خدمات املطاعم مبا يف ذلك مطاعن اخلدمة الذاتية؛ حت�شري الطعام لتناوله خارجا 
امل�شارح يف هذه  ال�شريعة؛ خدمات مطاعم  ال�شريعة؛ خدمات مطاعم تقدمي الطعام لتناوله خارجا والوجبات  والوجبات 
الكوكتيل )غري  و�شالت  البارات  الكافيهات؛ خدمات  اخلفيفة؛  الوجبات  تقدمي  املقا�شف؛ مطاعم  الكافيرتيات؛  الفئة؛ 
الطعام  املقدمة كجزء من خدمات مطاعم حت�شري  املنزيل لاأطعمة  التو�شيل  وال�شراب؛  بالطعام  التموين  الكحولية(؛ 
لتناوله خارجا؛ توفري خدمات طلب الطعام وال�شراب مبا يف ذلك تلك اخلدمات املقدمة مبا�شرة من خال �شبكة حا�شوبية 
ال�شابقة مبا يف ذلك  اآخر؛ مقاهي الإنرتنت يف هذه الفئة؛ توفري املعلومات املتعلقة باخلدمات  اأو جهاز متعدد الو�شائط 

توفري تلك املعلومات املقدمة مبا�شرة من خال �شبكة حا�شوبية اأو هاتف نقال اأو جهاز متعدد الو�شائط اآخر.  
الواق�عة بالفئة: 43

و�شف العامة: تتكون العامة من كلمة "CRINITI'S" مكتوبة باأحرف لتينية بي�شاء مميزة حتتها خط بالألوان 
الأبي�س والأخ�شر والأحمر وكلها على خلفية �شوداء كما هو مو�شح يف ال�شكل املرفق بهذا الطلب.

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

، وذلك خال )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كايد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

بتاريخ:2٠١3/٠3/٠٦م   املودعة حتت رقم: ١87878 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�ش��م: ريد بول جي ام بي ات�س 
وعنوانه:ام برنني ١، 533٠ فو�شيل ام �شي، النم�شا

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
�شعرات  �شفر  ذات  الريا�شية  امل�شروبات  حرارية؛  �شعرات  �شفر  ذات  الطاقة  م�شروبات  الطاقة؛  م�شروبات 
حرارية؛ م�شروبات الطاقة ذات �شفر �شعرات حرارية و�شفر كربوهيدرات و�شفر �شكر؛ امل�شروبات الريا�شية 

ذات �شفر �شعرات حرارية و�شفر كربوهيدرات و�شفر �شكر.
 الواق�عة بالفئة:  32 

مميز  وب�شكل  الحمر  باللون  مكتوبتني   "RED BULL" و�شف العامة:  تتكون العامة من كلمتي 
 TOTAL" دائرة ذهبية �شغرية، مع عبارة  لثورين احمرين يواجهان بع�شهما، على خلفية  ر�شم  فوق 
وجميعها كتبت على خلفية  مميز  وب�شكل  الحمر  باللون  الجنليزية  باللغة  حتتهما  ZERO" مكتوبة 

هند�شية غري متماتلة باللونني الرمادي الغامق والف�شي كما هو مو�شح يف ال�شكل.
 ال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العامات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خال 3٠ يوماً من هذا الإعان .

اإدارة العالمات التجارية
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اأبوظبي لل�سياحة والثقافة تك�سف عن الربنامج العام ملعر�س ق�سر احل�سن
•• اأبوظبي -وام:

ملعر�س  العام  الربنامج  عن  والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة  اأعلنت 
الزوار  ليمنح  و�شمم  �شهرين  فعالياته  ت�شتمر  ال��ذي  احل�شن  ق�شر 
فر�شة التعرف على تراث وتاريخ اأبوظبي وثقافتها و اأ�شلوب العمارة 

التاريخي البارز من خال �شرد ق�شتها وق�شة �شعبها.
وت�شمل  املقبل  م��اي��و   10 حتى  وت�شتمر  غ��دا  املعر�س  فعاليات  ت��ب��داأ 
والتاريخ  وال��ث��ق��اف��ة  امل��ع��م��اري��ة  الهند�شة  ح���ول  ع��م��ل  وور�����س  ح����وارات 
والت�شوير. وقالت رمي املن�شوري معدة الربامج املجتمعية لدى هيئة 
اأبوظبي لل�شياحة والثقافة ان ق�شر احل�شن يعد اأقدم معلم تاريخي 
القرن  اأك��رث م��ن قرنني ون�شف  اإىل  اأب��وظ��ب��ي متتد ج���ذوره  اإم���ارة  يف 

اأبريل وباإ�شراف   19 بناء منوذج جمتمعي يف  الثقايف:  املجمع  بعنوان 
جامعات  يف  املعمارية  الهند�شة  ق�شم  م��ن  وط��اب  جامعيني  اأ���ش��ات��ذة 

اأبوظبي.
كما تت�شمن حوارا بعنوان لئا نن�شى: بنية الذاكرة يف دولة الإمارات 
وذلك يف 7 مايو املقبل والذي يتناول متحدثوه اجلناح الوطني لدولة 
الرابع  ال��دويل  العمارة  امل�شارك يف معر�س  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
ع�شر يف بينايل البندقية 2014 والذي يعك�س �شورة حية من التاريخ 
الرتكيز  مع   2014-1914 من  للفرتة  الإم���ارات  لدولة  املعماري 

اأي�شا على مباين الرتاث احلديث.
و يختتم الربنامج مع ور�شة عمل بعنوان: اإحياء بركان اأبوظبي يف10 
كورني�س  على  الربكان  نافورة  ذكريات  اإحياء  اإىل  تهدف  والتي  مايو 

ال��رثي وثقافتها وال��ه��دف م��ن تنظيم الربنامج  الإم����ارات  ت��راث  م��ن 
العام ملعر�س ق�شر احل�شن اإلقاء ال�شوء على التاريخ املعماري ملدينة 
اأبوظبي بدءا من بناء احل�شن وحتى ت�شييد املجمع الثقايف مع الرتكيز 
ب�شكل خا�س على املباين التي ل تزال قائمة يف اأبوظبي والتي تعك�س 

الرتاث املعماري احلديث للمدينة.
وور�س  احل���وارات  بني  ت��رتاوح  فعاليات  �شت  املعر�س  برنامج  ويتناول 
العمل وتت�شمن اجلواهر املعمارية املخفية يف 9 اأبريل حوارا �شيك�شف 
 12 اأق��دم �شرح يف  بعنوان  وح��وارا  اأبوظبي..  ملدينة  املعماري  التاريخ 
 16 اأبوظبي يف  امل��رك��زي يف  ال�شوق  الأث��ري��ة: تطوير  املدينة  و  اأب��ري��ل 
كان  ال��ذي  املعلم  املركزي  اأبوظبي  �شوق  تطور  �شيتناول  وال��ذي  اأبريل 
عمل  وور���ش��ة  احلديث  العامل  اإىل  اأبوظبي  مدينة  دخ��ول  بوابة  ميثل 

الكورني�س  ط��ول  على  عاما  وملتقى  ب��ارزا  معلما  كانت  التي  اأبوظبي 
القدمي.

الذي  احل�شن  تاريخ  ويج�شد  احل�شن  ق�شر  مركز  يف  املعر�س  ويقع 
احلاكمة  العائلة  لإقامة  حم�شنة  قلعة  اإىل  مراقبة  ب��رج  من  يتاأ�شل 
ال�شامية  وقيمها  الوطنية  الهوية  تاأ�شيل  رواف���د  اأح��د  بذلك  ليكون 
ورموزه  بقادته  والف��ت��خ��ار  بالوطن  الع��ت��زاز  ع��ن  للتعبري  ومنا�شبة 

املوؤ�ش�شني.
وي�شلط املعر�س ال�شوء على التفا�شيل واآخر الكت�شافات التي ظهرت 
املوؤرخني  م��ن  ف��ري��ق خمت�س  ب��اإ���ش��راف  الق�شر  ت��رم��ي��م  م�����ش��روع  م��ن 
امل��زي��د من  ه��ن��اك  ي���زال  ل  اأن���ه  ي��دل على  املعماريني مم��ا  واملهند�شني 

الكت�شافات واملعلومات. 

�سم�سة بنت حمدان : معر�س عطايا مبادرة نوعية لتعزيز جهود الدولة يف املجال الإن�ساين

بلدية املنطقة الغربية حتتفل بيوم املياه العاملي

الحتاد الن�سائي العام يطلق حملة اإعالمية بعنوان �سحتك حتت املجهر 

•• اأبوظبي-وام:

حمدان  ال�شيخ  �شمو  حرم  اأطلقت 
احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
هيئة  رئي�س  الغربية  املنطقة  يف 
ال�شيخة  ���ش��م��و  الأح���م���ر  ال���ه���ال 
���ش��م�����ش��ة ب��ن��ت ح���م���دان ب���ن حممد 
رئي�س  ���ش��م��و  م�����ش��اع��دة  ن��ه��ي��ان  اآل 
لل�شوؤون  الأح���م���ر  ال���ه���ال  ه��ي��ئ��ة 
عطايا  معر�س  م��ب��ادرة  الن�شائية 
على  ال���ث���ال���ث���ة  ل��ل�����ش��ن��ة   2014
التوايل وت�شتهدف هذا العام �شداد 
املوقوفني  ال��غ��ارم��ني  م��دي��ون��ي��ات 
ع��ل��ى ذم����ة ق�����ش��اي��ا م��ال��ي��ة وغري 

القادرين على �شدادها.
الفنان  اخ��ت��ي��ار  ���ش��م��وه��ا  واأق������رت 
ليكون  الإماراتي ح�شني اجل�شمي 
 2014 مل����ب����ادرة ع��ط��اي��ا  ���ش��ف��ريا 
ن����ظ����را ل���دع���م���ه وم�������ش���ارك���ت���ه يف 
واخلريية  الإن�����ش��ان��ي��ة  الأع����م����ال 
الدولة  داخ��ل  تقام  التي  العديدة 
اأن�شطة  خ��ا���س  وب�شكل  وخ��ارج��ه��ا 

الهال الأحمر.
تعريف  يف  اجل�����ش��م��ي  و���ش��ي�����ش��اه��م 
واملجتمعات  امل���ح���ل���ي  امل���ج���ت���م���ع 
عطايا  مب����ع����ر�����س  اخل�����ارج�����ي�����ة 
وبر�شالته الن�شانية والجتماعية 
واأن�����ش��ط��ة امل��ع��ر���س وزي����ادة الوعي 
امل�شتوى  والأه��داف على  بالغايات 
امل�شوؤولية  وت���ع���زي���ز  الن�������ش���اين 

الجتماعية.
ج��اء ذل��ك خ��ال كلمة �شموها يف 
املوؤمتر ال�شحفي الذي عقد اأم�س 
للدرا�شات  الإم��ارات  مبركز  الول 
والبحوث الإ�شرتاتيجية لاإعان 
الثالثة  ال��������دورة  ف���ع���ال���ي���ات  ع����ن 
ملعر�س عطايا و التي األقاها نيابة 
عنها �شعادة الدكتور حممد عتيق 
لهيئة  ال���ع���ام  الأم������ني  ال���ف���اح���ي 
الهال الأحمر . وقالت �شموها اإن 
معر�س عطايا يعد مبادرة فريدة 
جت�شيد  اإىل  ت���ه���دف  ن��وع��ه��ا  م���ن 
قيم وم��ب��اديء الهال الأح��م��ر يف 
احلاجات  ل���ذوي  املت�شل  ال��ع��ط��اء 
داخل  ���ش��واء  واملنكوبني  وامل��ر���ش��ى 

املع�شرين  ال�شجناء  م�شاعدة  اأجل 
يف جت������اوز ع��ق��ب��ة الإع���������ش����ار من 
خ��ال م��د ي��د ال��ع��ون لهم و�شداد 
ال�شتقرار  واإع�����ادة  م��دي��ون��ي��ات��ه��م 
الوقوع  وجتنيبهم  ولأ�شرهم  لهم 
يف ب��راث��ن احل��اج��ة وال��ع��وز... كما 
ت���وج���ه���ت ���ش��م��وه��ا ب��ال�����ش��ك��ر اإىل 
البرتولية  ال���ش��ت��ث��م��ارات  ���ش��رك��ة 
اأبوظبي  وبلدية  اآيبيك  ال��دول��ي��ة 
اأبوظبي  وب��ن��ك  ال��ف��وع��ة  و���ش��رك��ة 
الواحة كابيتال.  التجاري و�شركة 
اأ����ش���ار ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور حممد  و 
عتيق الفاحي يف رده على اأ�شئلة 
عدد  اأن  اإىل  ب��امل��وؤمت��ر  احل�����ش��ور 
امل�شاركة  ط��ل��ب��ت  ال���ت���ي  اجل���ه���ات 
مع  جهة   57 عن  يزيد  باملعر�س 
ت��وق��ع زي��ادت��ه��ا ح��ت��ى ق��ب��ل بداية 
امل���ق���ب���ل حيث  م���اي���و  امل���ع���ر����س يف 
م�شاركني  املعر�س  اأجنحة  ت�شم 
والعربية  اخلليجية  ال����دول  م��ن 
والأوروب������ي������ة واأ�����ش����ار اأي�������ش���ا اإىل 
عن  املعر�س  م�شاحة  ن�شبة  زي���ادة 
علي  العقيد  واألقى  املا�شي.  العام 
اإدارة تنفيذ  الزيودي مدير  �شعيد 
الأح���ك���ام و����ش���وؤون ال��ن��زلء ب���وزارة 
الداخلية اأمني �شر �شندوق الفرج 
اأن مبادرة معر�س  اأكد فيها  كلمة 
عطايا من املبادرات الإ�شرتاتيجية 
الهامة التي تخدم نزلء املوؤ�ش�شات 
ال��ع��ق��اب��ي��ة والإ���ش��اح��ي��ة وت����وؤدي 
ل�����اإف�����راج ع���ن���ه���م وال���ع���م���ل على 
ليعودوا  امل��ج��ت��م��ع  يف  اإدم���اج���ه���م 

اأفرادا فاعلني فيه.
هيئة  م���ع  ���ش��راك��ت��ن��ا  اإن   : وق�����ال 
الهال الأحمر من خال معر�س 
بداية  اإل  ه��ي  م��ا  ال�شنوي  عطايا 
لتعاون م�شرتك م�شتمر بني وزارة 
الأحمر  الهال  وهيئة  الداخلية 
باأن  ت���وؤم���ن  ال������وزارة  واأن  خ��ا���ش��ة 
التي  الأوىل  اخللية  ه��ي  الأ���ش��رة 
اأ�شا�س  وه��ي  املجتمع  منها  يتكون 
الجتماعية  احلياة  يف  ال�شتقرار 
ووظيفة  ك��ب��ري  ب�����دور  وت�����ش��ط��ل��ع 
اأ�شر نزلء  الأ�شر  هامة ومن هذه 
والإ�شاحية  العقابية  املوؤ�ش�شات 

واأكد اأن حملة عطايا منا�شبة طيبة 
ن�شتثمره  اأن  ي��ج��ب  م��ه��م  وح���دث 
لرن�شخ ثقافة التكافل الجتماعي 
ومد يد العون وامل�شاعدة لتوطيد 
متعاون  متما�شك  جمتمع  اأرك���ان 
مدينة  بلدية  يف  ون��ح��ن   .. م��ت��اآزر 
اخلري  اأي����ادي  على  ن�شد  اأب��وظ��ب��ي 
املعنية  امل����وؤ�����ش���������ش����ات  ج���م���ي���ع  يف 
والتاأهيلية  والتعليمية  اخل��ريي��ة 
كي توفر لأبنائنا امل�شاجني نتيجة 
كبرية  م�شاحة  املالية  اللتزامات 

من الهتمام والرعاية والدعم.
عبيد  م�������ش���ل���م  �����ش����ع����ادة  و������ش�����دد 
الرئي�س  ال���ع���ام���ري  ب���اخل���ال�������س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��رك��ة ال��ف��وع��ة على 
كبريا  اهتماما  ت��ويل  ال�شركة  اأن 
املختلفة  الفعاليات  يف  بامل�شاهمة 
امل�شوؤولية  مع  متا�شيا  تاأتي  التي 
املجتمعية وذلك من منطلق دعم 
باعتبارها  املجتمع  فئات  خمتلف 
الفوعة  ولكون  وطنية  م�شوؤولية 
منتجة  ح��ك��وم��ي��ة  ����ش���رك���ة  اأك������رب 
فهي  العامل  م�شتوى  على  للتمور 
الفعالة  امل�شاهمات  على  حتر�س 
ال��ت��ي م���ن ���ش��اأن��ه��ا ت��ق��دمي الدعم 

والرعاية للمجتمع.
�شركة  اإن  ال����ع����ام����ري  واأ������ش�����اف 
ب��رع��اي��ة معر�س  ق��ام��ت  ال��ف��وع��ة 
ع��ط��اي��ا ك����راع ف�����ش��ي وت���اأت���ي هذه 
ال�شركة  ل����دور  ت��ع��زي��زا  ال��رع��اي��ة 
ومتثل  املجتمعية  امل�����ش��اه��م��ات  يف 
الفعاليات  ه��ذه  مثل  يف  امل�شاركة 
ي��ن��ظ��م��ه��ا الهال  ال��ت��ي  اخل���ريي���ة 
لتقوية  ه���ام���ة  ف��ر���ش��ة  الأح����م����ر 
والهيئات  املوؤ�ش�شات  بني  ال�شراكة 
احل���ك���وم���ي���ة ف��ي��م��ا ي���خ���دم اأف������راد 
املجتمع .. ون��وه ب��اأن ري��ع معر�س 
عطايا يعود بالنفع على الغارمني 
ب��ق�����ش��اي��ا مالية  امل�����ش��ج��ون��ني  م���ن 
تهدف  احلملة  اأن  اإىل  م�شريا   ..
بدور  ال��ت��وع��ي��ة  ث��ق��اف��ة  ن�����ش��ر  اإىل 
على  والعمل  املجتمعية  امل�شوؤولية 

املجتمعي. التكافل  "تفعيل 
الفنان  ق����ال  اأخ������رى  ن��اح��ي��ة  م���ن 
ر�شالة وجهها  ح�شني اجل�شمي يف 

الدولة اأو خارجها حيث ا�شتهدف 
اأطفال  الأوىل  ن�شخته  يف  املعر�س 
ا�شتهدفت  مر�شى ال�شرطان فيما 
الدورة الثانية امل�شابني با�شطراب 
دعم  يف  احلملة  وجنحت  التوحد 
م�شتوى  على  للتوحد  مركزا   11
ي�شتهدف  ال��ع��ام  وه���ذا   .. ال��دول��ة 
امل�����ع�����ر������س �������ش������داد م����دي����ون����ي����ات 
املوقوفني على ذمة ق�شايا مالية 
مبادرة  �شمولية  عن  تعبري  وه��ذا 
ال�شحية  اجلوانب  ملختلف  عطايا 
والجتماعية التي حتتاج اإىل دعم 
املبادرة  واأن  خا�شة   .. وم�����ش��ان��دة 
املادية  التربعات  على  تقت�شر  ل 
التعاون  ث��ق��اف��ة  ب��ل جت�����ش��د  ف��ق��ط 
روح  وت�شيع  الجتماعي  والتكافل 

املحبة بني اأفراد املجتمع.
ندعو  اإن����ن����ا  ����ش���م���وه���ا  واأ�����ش����اف����ت 
م�شاريع  م�����ش��ان��دة  اإىل  اجل��م��ي��ع 
وبرامج الهال الأحمر الإماراتي 
مبادرة  مثل  الن�شانية  ومبادراته 
عطايا التي تنبع من ثقافة عطاء 
الإم��ارات التي ورثناها جيا بعد 
وت�شجعها  ت��ت��ب��ن��اه��ا  وال���ت���ي  ج��ي��ل 
ق��ي��ادة الإم������ارات ال��ر���ش��ي��دة وعلى 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  راأ����ش���ه���ا 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل واأخوه �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
دب��ي رعاه  ال����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
ال�شيخ  ���ش��م��و  اأول  وال��ف��ري��ق  اهلل 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
دوؤوبة  ومبتابعة  امل�شلحة  للقوات 
زايد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  من 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة 
الهال  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س  ال���غ���رب���ي���ة 

الأحمر.
وزارة  ج����ه����ود  ����ش���م���وه���ا  وث���م���ن���ت 
الداخلية ك�شريك ملبادرة عطايا يف 
دورتها الثالثة وقالت: اإن �شندوق 
الداخلية  ل�����وزارة  ال��ت��اب��ع  ال���ف���رج 
مي���ث���ل ال���ل���ب���ن���ة الأ����ش���ا����ش���ي���ة نحو 
تطوير العمل اخلريي وذلك من 

�شروط الإفراج عن امل�شتحقني.
واأ����ش���ار حم��م��د ال�����ش��وي��دي مدير 
ب�شركة  امل�����ش��ان��دة  الأع���م���ال  اإدارة 
الدولية  البرتولية  ال�شتثمارات 
معر�س  رع���اي���ة  اأن  اإىل  اإي���ب���ي���ك 
اإط����ار  يف  ت���اأت���ي   2014 ع��ط��اي��ا 
والتزام  للمجتمع  امل�شتمر  الدعم 
املجتمعية  ب��امل�����ش��وؤول��ي��ة  ال�����ش��رك��ة 
الن�شاين  التكافل  م��ب��ادرات  جت��اه 
املوؤ�ش�شات  خ��دم��ة  يف  وامل�����ش��اه��م��ة 
وامل�������ش���روع���ات اخل����ريي����ة ل���زي���ادة 

كفاءتها وحت�شني مواردها.
اإن��ن��ا فخورون   : ال�����ش��وي��دي  وق���ال 
ال�شرتاتيجي  ال��راع��ي  نكون  ب��اأن 
2014 والأهداف  ملعر�س عطايا 
لتحقيقها  ي�����ش��ع��ى  ال��ت��ي  ال��ن��ب��ي��ل��ة 
بال�شكر  نتوجه  اأن  اإل  ي�شعنا  ول 
واأن  املعر�س  ه��ذا  على  للقائمني 
يف  وال��ن��ج��اح  التوفيق  لهم  نتمنى 
اإي�����ش��ال ر���ش��ال��ت��ه الإن�����ش��ان��ي��ة التي 
متنح الأمل والطماأنينة ملن هم يف 

اأم�س احلاجة اإليها.
م���ن ن��اح��ي��ة اأخ������رى األ���ق���ى ع���ادل 
مكتب  م���دي���ر  رب��ي��ع��ة  اآل  ح�����ش��ني 
املوؤ�ش�شي  والت�������ش���ال  ال��ت�����ش��وي��ق 
فيها  ق���ال  كلمة  اأب��وظ��ب��ي  ببلدية 
نتيجة  ال�شجون  يف  املوقوفني  اإن 
املرتتبة  امل����ال����ي����ة  الل�����ت�����زام�����ات 
واأ�شيل  اأ���ش��ا���ش��ي  ج��زء  ه��م  عليهم 
عاقتنا  وع���ل���ى  جم��ت��م��ع��ن��ا..  م����ن 
م�شاندتهم  م�شوؤولية  تقع  جميعا 
احلملة  ه��ذه  وت��اأت��ي  وم�شاعدتهم 
مل�شاندتهم  ري��ع��ه��ا  خ�ش�س  ال��ت��ي 
اإط���������ار الل������ت������زام الأخ�����اق�����ي  يف 
م�شروع  فاملبادرة   .. والجتماعي 
ي�شاهم يف النتقال بهذه ال�شريحة 
الإق�شاء  ط���ور  م��ن  الج��ت��م��اع��ي��ة 
التفاعل  ط�����ور  اإىل  امل��ج��ت��م��ع��ي 

وامل�شاركة املجتمعية.
واأ�شاف اآل ربيعة اإن البلدية بهذه 
امل�����ش��ارك��ة يف رع��اي��ة ع��ط��اي��ا توؤكد 
الفعاليات  بدعم  املطلق  التزامها 
الإن�شانية والجتماعية واخلريية 
تنمية  وامل�����ش��اه��م��ة يف  وال��ت��ن��م��وي��ة 

املجتمع بكل �شرائحه.

حيث تتعر�س اأ�شرة النزيل نتيجة 
�شجن عائلها اإىل عدد من امل�شكات 
بالإ�شافة  والنف�شية  الجتماعية 
التي  الق��ت�����ش��ادي��ة  امل�����ش��ك��ات  اإىل 
تبدو اأكرث تاأثريا والتي توؤدي اإىل 
اإنهيار تلك الأ�شرة وعدم متا�شكها 
لذا من واجب املجتمع اأن يحر�س 
والرعاية  ال����دع����م  ت���ق���دمي  ع���ل���ى 

وامل�شاعدة للنزيل واأ�شرته.
واأ����ش���اف ال���زي���ودي اإن���ه وم���ن هذا 
�شمو  ال����ف����ري����ق  وج�������ه  امل���ن���ط���ل���ق 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شيف  ال�شيخ 
ن���ائ���ب رئ���ي�������س جم��ل�����س ال��������وزراء 
بنزلء  بالهتمام  الداخلية  وزي��ر 
والإ�شاحية  العقابية  املوؤ�ش�شات 
واأ���ش��ره��م وذل��ك م��ن خ��ال اإن�شاء 
يهدف  ال�������ذي  ال����ف����رج  ����ش���ن���دوق 
ل��ت��ق��دمي ال���دع���م وامل�����ش��اع��دة لهم 
حيث متكن �شندوق الفرج وخال 
ف����رتة وج���ي���زة م���ن ت��اأ���ش��ي�����ش��ه عام 
�شركاءه  مع  وبالتعاون  2009م 
الإ����ش���رتات���ي���ج���ي���ني وال���داع���م���ني 
احلكومية  امل���وؤ����ش�������ش���ات  م����ن  ل����ه 
الأعمال  والقطاع اخلا�س ورجال 
مديونيات  ت�شديد  م��ن  ب��ال��دول��ة 
ال���ع���دي���د م���ن ال����ن����زلء والإف�������راج 
ال�شندوق  دور  يقت�شر  ومل  عنهم 
وح�شب  امل��دي��ون��ي��ات  ت�شديد  ع��ل��ى 
�شفر  بتذاكر  ال�شندوق  تكفل  ب��ل 
الوافدين  ال���ن���زلء  م���ن  ال��ع��دي��د 

املنتهية حمكومياتهم".
واإختتم مدير اإدارة تنفيذ الأحكام 
و�شوؤون النزلء بوزارة الداخلية .. 
والتقدير  بال�شكر  موجها  حديثه 
حلرم �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة 
الهال  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س  ال���غ���رب���ي���ة 
الأحمر �شمو ال�شيخة �شم�شة بنت 
رئي�س  م�شاعد  نهيان  اآل  ح��م��دان 
ال��ه��ي��ئ��ة ل��ل�����ش��وؤون ال��ن�����ش��ائ��ي��ة على 
املبادرة  ل��ه��ذه  ال��ك��رمي��ة  رع��اي��ت��ه��ا 
كبري  ع��دد  منها  �شي�شتفيد  والتي 
عقابية  موؤ�ش�شات  ت�شع  ن��زلء  من 
بالدولة و�شتقوم جلان متخ�ش�شة 
ببحث  ع��ق��اب��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة  ك���ل  يف 

ل��ل��ح�����ش��ور يف امل���وؤمت���ر اأ���ش��ك��ر ثقة 
ح����رم ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان بن 
زاي���د اآل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف 
رئ��ي�����س هيئة  ال��غ��رب��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة 
ال�شيخة  ���ش��م��و  الأح���م���ر  ال���ه���ال 
اآل  �شم�شه بنت حمدان بن حممد 
الهيئة  �شمو رئي�س  نهيان م�شاعد 
لل�شوؤون الن�شائية بتعييني �شفريا 
ملبادرة عطايا الأمر الذي اأعتز به 
على  اأ�شعه  هاما  و�شاما  واأع��ت��ربه 
واأن���ه حت��ت مظلة  ���ش��دري خا�شة 
العمل الإن�شاين .. متمنيا جناحي 
ي��اأخ��ذ دائما  ال��ذي  العمل  يف ه��ذه 
من  كبريا  وج���زءا  اهتماماتي  ك��ل 
يف  اأت��وف��ق  واأن  اليومية  ن�شاطاتي 
امل���رج���وة .. ونحن  ال��ر���ش��ال��ة  ن��ق��ل 
يف ه��ذا امل��ك��ان امل��ن��ري ال���ذي ي�شعى 
اإنارة  من خال هدفه النبيل اىل 
ح���ي���اة اأن���ا����س خم��ت��ل��ف��ة م���ن فئات 
جمتمعية كانت الظلمة قد غطت 
على ج��وان��ب ع��دي��دة م��ن حياتهم 
وم�������ش���واره���م لأ����ش���ب���اب وظ�����روف 
ن�شيبك  ه��ذا  فيها  نقول  متعددة 
ل����ك.. ولكن  ك��ت��ب��ه اهلل  وه����ذا م���ا 
اأم���ل ونحن  دائ��م��ا ب�شي�س  ه��ن��اك 
اإيجاد  يف  ون�شاعد  لنقول  جنتمع 
هذا الأمل املوجود لأن دائما هناك 

خمرجا لكل �شيء كتبه اهلل.
مبادرة  ويف  اجل�����ش��م��ي  واأ�����ش����اف 
وم����ع����ر�����س ع���ط���اي���ا ومب�������ش���ان���دة 
الأحمر  الهال  وب��رام��ج  م�شاريع 
الإن�شانية  وم��ب��ادرات��ه  الإم���ارات���ي 
ث���ق���اف���ة عطاء  م����ن  ت���ن���ب���ع  ال����ت����ي 
الإم��ارات التي ورثناها جيا بعد 
يف  املجتمع  بتعريف  �شنقوم  جيل 
اخلارجية  واملجتمعات  الإم����ارات 
اإن�شانية  كجهة  ع��ط��اي��ا  مب��ع��ر���س 
حتمل ر�شالة جمتمعية من خال 
اأن�شطة املعر�س التي تهدف لزيادة 
بالغايات والأه��داف تعزيز  الوعي 
الأطراف  جميع  ل��دى  امل�شوؤولية 
امل�������ش���اع���دة وعلى  ع���ل���ى  ال�����ق�����ادرة 
م��د ي��د ال��ع��ون وامل�����ش��اع��دة لهوؤلء 
حل  يف  وم�شاعدتهم  املت�شررين 

م�شاكلهم.

•• املنطقة الغربية -الفجر:

الغربية  املنطقة  ب��ل��دي��ة  احتفلت 
ب�����ي�����وم امل�����ي�����اه ال����ع����امل����ي وي����ه����دف 
ا�شتهاك  تر�شيد  ايل  الح��ت��ف��ال 
املياه من اأجل احلفاظ على البيئة، 
املنزلية  ال�شحية  الثقافة  ون�شر 
وكذلك  واملقيمني  امل��واط��ن��ني  ب��ني 
باأهمية  البلدية  موظفي  توعية 
املرجوة  وال��ف��وائ��د  امل��ي��اه  ت��ر���ش��ي��د 
منها بال�شافة اإىل الت�شجيع على 
من  تقلل  التى  املر�شات  اإ�شتخدام 

كمية املياه امل�شتهلكه.
حول  م�����ش��اب��ق��ات  تنظيم  مت  ح��ي��ث 
امل��ي��اه وف��وائ��ده��ا للج�شم  م�����ش��ادر 
املياه يف  ا�شتهاك  تر�شيد  وكيفية 
الأ�شنان  تنظيف  عدة حالت منها 
املاء  م��ن  قليلة  كمية  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
البانيو  ب����دل  ال���د����س  وا���ش��ت��ع��م��ال 

احلفاظ على املوارد املائية والإدارة 
ال�شليمة، كما تناولت اجلهود التي 
ت��ب��ذل��ه��ا ال���دول���ة مل��واج��ه��ة حتدي 
امل�شتقبلية  وال���ت���وج���ه���ات  امل����ي����اه 
لتنامي الطلب على املياه والطاقة 
والآثار املرتتبة عن �شوء ا�شتغال 

املوارد.
التي  ال��ن��ج��اح��ات  ا���ش��ت��ع��را���س  ومت 
باإتباع  املوؤ�ش�شات  حتققت يف بع�س 
والطاقة،  للمياه  املتكاملة  الدارة 
على  اجل��ه��ود  ت�شافر  يتطلب  م��ا 
امل�شتوى الفردي واجلماعي وعلى 
والهيئات  امل���وؤ����ش�������ش���ات  م�����ش��ت��وى 
حتمل  يف  ال�شلة  ذات  والقطاعات 
ب�شرورة  الجتماعية  م�شوؤوليتها 
والإدارة  ال�شتهاك  يف  الرت�شيد 
احلكيمه للموارد املتاحة وخ�شو�شا 
حمور  باعتبارهما  والطاقة،  امل��اء 
لهذا  امل��ت��ح��دة  المم  �شعار  تركيز 

حالة  يف  املياه  كمية  من  والتقليل 
غ�شل ال�شيارة بالإ�شافة اىل النظر 
وحمتوياته  امل��ن��ت��ج  �شاحية  اىل 

عند ال�شراء.
ع��ر���س فلم  زاي����د مت  م��دي��ن��ة  ويف 
قدمه  ت���وع���وي  تثقيفي  ك���رت���وين 
ج��ه��از ال��رق��اب��ة ال��غ��ذائ��ي��ة ك���ان له 
احل�شور  نفو�س  يف  الكبري  الآث���ر 
املدار�س  وط��ال��ب��ات  ط��ل��ب��ة  خ��ا���ش��ة 
ومت ت��وزي��ع ق��واري��ر م��ن م��ن املياه 
الطلبة  ع��ل��ى  وال���ه���داي���ا  امل��ع��دن��ي��ة 

الفائزين يف امل�شابقات امل�شاحبة.
تنظيم  مت  ل�����ي�����وا  م����دي����ن����ة  ويف 
حما�شرات بعنوان حماية مواردنا 
العاملي  باليوم  التعريف  امل�شرتكة 
الحتفال  م���ن  وال����ه����دف  ل��ل��م��ي��اه 
التعريف  تناولت  املنا�شبة،  ب��ه��ذه 
مب�����ش��ك��ل��ة ���ش��ح امل�����واد امل��ائ��ي��ة على 
واأهمية  وال��ع��امل��ي  املحلي  ال�شعيد 

وذلك  الوثيق،  لرتباطهما  ال��ع��ام 
ا�شتخدامهما  وك��ف��اءة  ح�شن  لن 
ال��ف��وائ��د على  ال��ع��دي��د م��ن  يحقق 
تلبية  واأه���م���ه���ا  الأ����ش���ع���دة،  ك���اف���ة 
اإ�شتدامة  وحتقيق  الإحتياجاتنا 
القادمة  ل���اأج���ي���ال  امل������وارد  ه����ذه 
امل���ح���ا����ش���رات طاب  ا���ش��ت��ه��دف��ت 
وط��ال��ب��ات امل���دار����س مب��دي��ن��ة ليوا 

وموظفي القطاع.
تنفيذ حملة  امل��رف��اأ مت  ويف مدينة 
اأبوظبي  ����ش���رك���ة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
للتوزيع، وت�شمنت زيارة عدد من 
امل�شاكن ومت توعية ال�شكان باأهمية 
بالرت�شيد  ال��ب��دء  و����ش���رورة  امل��ي��اه 

حفاظا على هذه النعمة.
وك�����ذل�����ك يف م���دي���ن���ة غ���ي���اث���ي مت 
ا�شتهاك  ت��ر���ش��ي��د  ح��م��ل��ة  تنظيم 
امل���ي���اه حت���ت ���ش��ع��ار ق���ط���رة م����اء .. 
ا�شبوع،  مل��دة  ا�شتمرت  والتي  حياة 

�شلوكيات  جت���اه  املجتمع  وت��وع��ي��ة 
ال����ش���راف وال��ت��ب��ذي��ر اخل��اط��ئ��ة يف 
ا�شتهاك  ت��ر���ش��ي��د  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل 
اذاعية  امل��اء، وقد مت تنفيذ برامج 
ب��ت��وع��ي��ة الطاب  م��ن��وع��ة خ��ا���ش��ة 
باأهمية املحافظة على املياء وحملة 
مدينة  ملوؤ�ش�شات  خارجية  توعية 

وذلك بالتعاون مع مدر�شة غياثي 
حيث  للبنني  ال���ش��ا���ش��ي  للتعليم 
وتهدف  احلياة،  املاء ع�شب  تعترب 
احلملة اىل توعية الطاب باهمية 
اهمية  وتاأكيد على  امل��اء يف احلياة 
الوعي  ون�شر  ا�شتهاكها  تر�شيد 
ال�شتهاك  وث��ق��اف��ة  ال��رت���ش��ي��دي 

م�����ش��رية خا�شة  ج��ان��ب  اإىل  زاي����د، 
الهايل  بتوعية  ق��ام��ت  ب��ال��ط��اب 
وتنظيم اعمال الطاب يف معر�س 
خا�س باعمالهم حتت رعاية بلدية 
احتفلت  ك��م��ا  ال��غ��رب��ي��ة.  امل��ن��ط��ق��ة 
دملا  وم��دي��ن��ة  ال�شلع  مدينة  اي�����ش��اً 

بيوم املياه العاملي.

•• اأبوظبي-وام: 

اأط���ل���ق الحت�����اد ال��ن�����ش��ائ��ي ال���ع���ام يف 
اأم�س  اأب��وظ��ب��ي  ال��رئ��ي�����ش��ي يف  م��ق��ره 
لعام  للمراأة  �شحية  اإعامية  حملة 
حتت  �شحتك  �شعار  حتت   2014

املجهر .
عددا  ت�شمنت  التي  الفعاليات  تاأتي 
لتوعية  املحا�شرات  و  الأن�شطة  من 
امل��ج��ت��م��ع كافة  واأف��������راد  ال�������ش���ي���دات 
جلهود  مكملة   .. ال�شحي  باجلانب 
الحت��اد يف ن�شر الوعي لدى الفئات 
على  احل��ف��اظ  اأج���ل  م��ن  امل�شتهدفة 
�شحة املراأة واملجتمع .. وتزامنا مع 
الذي   2014 العاملي  ال�شحة  ي��وم 
تطلقه منظمة ال�شحة العاملية حتت 
عنوان الأمرا�س املنقولة بالنواقل .

ك���م���ا ت����اأت����ي احل���م���ل���ة اإدراك���������ا ل����دور 
باعتباره  ال���ع���ام  ال��ن�����ش��ائ��ي  الحت�����اد 
املراأة  دعم  اإىل  ت�شعى  جهة حكومية 

واإ�شهاماتها يف املجتمع.
وقالت �شعادة نورة خليفة ال�شويدي 
افتتاح  الإحت��اد يف كلمتها يف  مديرة 
عنها  ب��الإن��اب��ة  القاها  ال��ت��ي  احلملة 
م�شت�شار  امل��ن�����ش��ور  ال��دك��ت��ور حم��م��د 
الحتاد الن�شائي العام يحتفل العامل 
بيوم  اليوم من كل عام  يف مثل هذا 
ال�شحة العاملي ويف كل عام ومنذ عام 
العاملية  ال�شحة  ومنظمة   1950
العاملية  ال�شحة  جمعية  خ��ال  م��ن 
�شحيا  م���و����ش���وع���ا  ت���خ���ت���ار  الأوىل 
م��ع��ي��ن��ا ت�����ش��ل��ط ال�����ش��وء ع��ل��ى جمال 
م���ن جم�����الت ال�����ش��ح��ة ال���ت���ي تثري 
ب���الأول���وي���ة يف �شلم  ال��ق��ل��ق وحت��ظ��ى 
العاملية ي�شاركها يف  ال�شحة  منظمة 
ال��ع��امل قاطبة  دول  اله��ت��م��ام  ذل���ك 
من  لتجعل  اجل��ه��ود  تتكاتف  ح��ي��ث 
الوعي  لتكري�س  فر�شة  ال��ي��وم  ه��ذا 
امل���ج���ت���م���ع���ي مب���خ���اط���ر الأم�����را������س 
والق�شاء  حم��ارب��ت��ه��ا  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 

ال�شدد  ه��ذا  يف  واأ���ش��ارت   . م�شبباته 
وال�شياحة  ال��ت��ج��ارة  ع��ومل��ة  اأن  اإىل 
ع��وام��ل متحركة  امل��ن��اخ��ي  وال��ت��غ��ري 
ولي�شت �شاكنة وقالت لذلك مطلوب 
تلك  خطورة  با�شتمرار  نعي  اأن  منا 
والعمل  الأم���را����س  لتلك  املهيجات 
ع���ل���ى ال���ق�������ش���اء ع��ل��ي��ه��ا م����ن خال 
وكيفية  وبخطورتها  بها  التعريف 
متثل  ال�شويدي  واأ�شافت   . جتنبها 
املراأة حمور اهتمام الحتاد الن�شائي 
ي��ع��م��ل ع��ل��ى متكينها يف  ال��ع��ام وه���و 
جمال  وخ��ا���ش��ة  املختلفة  امل���ج���الت 
لأن  فر�شة  وه��ذه  ال�شحي  التمكني 
نعلن تزامنا مع يوم ال�شحة العاملي 
للمراأة  �شحية  اإعامية  حملة  ع��ن 
تتخللها  ال���ع���ام  م�����دار  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل 
حم���ا����ش���رات م��ت��خ�����ش�����ش��ة ون�����دوات 
توعوية  وحمات  ونقا�شات  ثقافية 
فيها  رئي�شية  م�شاهمة  امل���راأة  تكون 
على  املبني  التقليد  بذلك  متجاوزة 

النواحي و�شعيه  ومتكينها يف جميع 
اجتماعية  لتقدمي خدمات  ال��دوؤوب 

ن�شائية متميزة وبارزة.
ويحر�س الحتاد ب�شكل م�شتمر على 
النهو�س  اإىل  الرامية  ر�شالته  اأداء 
العربية  الإم������ارات  دول���ة  ب���امل���راأة يف 
التنموية  اأدواره����ا  تعزيز  و  املتحدة 
القت�شادية  امل���ج���الت  خم��ت��ل��ف  يف 
والجتماعية وال�شحية والت�شريعية 
وغ����ريه����ا وذل������ك مب����ا ي���ت���واف���ق مع 
لتقدم  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
العربية  الإم�������ارات  دول����ة  يف  امل������راأة 
ال�شيخة  �شمو  د�شنتها  التي  املتحدة 
الحتاد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة 
الأعلى  ال��رئ��ي�����ش��ة  ال���ع���ام  ال��ن�����ش��ائ��ي 
ال��ت��ن��م��ي��ة الأ���ش��ري��ة رئي�س  مل��وؤ���ش�����ش��ة 
املجل�س الأعلى لاأمومة والطفولة 
الربامج  من  جمموعة  ت�شم  والتي 
لبناء قدرات املراأة ومتكينها يف عدة 
عطائها  تثمني  جانب  اإىل  جم��الت 

وامل���ب���ادرات  ال�����ش��ح��ة  وزارات  ج��ه��ود 
والعاملية  والإق���ل���ي���م���ي���ة  ال�����ش��ح��ي��ة 
ق���د ���ش��اع��دت ع��ل��ى خ��ف�����س معدلت 
الوقوع والوفيات الناجمة عن بع�س 

الأمرا�س املنقولة بالنواقل .
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  اأن  واأك����دت 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  بف�شل  امل��ت��ح��دة 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
تنعم  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
متكنت  حمكم  وبيئي  �شحي  بنظام 
الأمرا�س  على  الق�شاء  م��ن  ع��ربه 
الدولة  وت��ع��م��ل  ب��ال��ن��واق��ل  امل��ن��ق��ول��ة 
ال�شيا�شات  مراجعة  على  باإ�شتمرار 
ال�����ش��ح��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة ل�����ش��م��ان عدم 
مل�شببات  اخ�����������رتاق  اأي  ح���������دوث 
امل�شببة  وال��ط��ف��ي��ل��ي��ات  ال��ف��ريو���ش��ات 
البعو�س  م���ن  ون��واق��ل��ه��ا  ل��ل��م��ر���س 
املنقولة  الأم���را����س  اأن  مو�شحة   ..
بالنواقل يف الدولة مل تعد موجودة 
اإل اأن ذلك ل يعني اأننا يف ماأمن من 

عليها. واأ�شافت لقد اإختارت منظمة 
العام مو�شوعا  العاملية هذا  ال�شحة 
الدول  م��ن  لكثري  الأهمية  غاية  يف 
بالنواقل  امل��ن��ق��ول��ة  الأم���را����س  وه���و 
العبء  من  باملائة   17 متثل  والتي 
الأمرا�س  التقديري جلميع  العاملي 
املنقول الأكرث فتكا  املعدية واملر�س 
هو املاريا حيث ت�شبب يف وق��وع ما 
وفاة  ح��ال��ة   627000 م��ن  ي��ق��در 
ومن   .. ال��ع��امل  يف   2012 ع���ام  يف 
الأ�شرع  بالنواقل  املنقولة  الأمرا�س 
ال���ع���امل ه���و ح��م��ى ال�شنك  من���وا يف 
املنقولة  ال���ع���دوى  اأن������واع  م���ن  وه����و 
املر�س  وق��وع  اإزداد  حيث  بالبعو�س 
ال  ال�شنوات  مدى  على  �شعفا   30
هذا  انت�شار  ويعزى   .. املا�شية   50
املر�س يف بع�س الدول التي ل تعرف 
التجارة  ع��ومل��ة  ب�شبب  امل��ر���س  ه���ذا 
مثل  البيئية  والتحديات  وال�شياحة 
تكاتف  اأن  اإل  والتح�شر  املناخ  تغري 

اإىل عمل  الن�شاء  النخبة من  تفاعل 
امل�شاركة  مفهوم  ي��وؤ���ش��ل  اجتماعي 
باأماكنهم  ال��ن�����ش��اء  ���ش��رائ��ح  جل��م��ي��ع 
والوظيفية  التعليمية  وم�شتوياتهم 
. وي�����ش��ع��ى الحت����اد م��ن خ���ال هذه 
ب�شحة  ال���ن���ه���و����س  اإىل  احل����م����ات 
امل�شت�شفيات  مبادرة  دع��م  و  الفتيات 
رفع  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  امل�����راأة.  ل�شحة 
ال�شحية والوقاية  التوعية  م�شتوى 
التي  ال�����وراث�����ي�����ة  الأم�������را��������س  م�����ن 
وتاأهيل  وت�شجيع  امل����راأة  ت�شتهدف 
الكوادر الن�شائية املواطنة للم�شاركة 
يف املجالت ال�شحية مثل ال�شعافات 
الأول������ي������ة. ذل������ك م����ن خ������ال عقد 
والور�س  دوري���ة  �شحية  حما�شرات 
نقا�شية مع �شركات اجلمال وال�شحة 
بالتعاون  ال��ري��ا���ش��ي��ة  الأن�����ش��ط��ة  و 
الن�شائية  الريا�شية  ال�����ش��الت  م��ع 
والأن�����ش��ط��ة احل��ي��وي��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 

امل�شت�شفيات.
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حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل قن�سل عام ال�سن
•• راأ�س اخليمة-وام: 

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة يف ق�شره �شباح 
ام�س ال�شيد وينب تانغ قن�شل عام جمهورية ال�شني ال�شعبية الذي قدم لل�شام على �شموه مبنا�شبة ت�شلمه مهام 
عمله قن�شا عاما لباده لدى الدولة يرافقه وفد جتاري من �شركات �شينية . ورحب �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س 
اخليمة بالقن�شل متمنيا له طيب الإقامة والتوفيق يف مهامه. ومت خال اللقاء ا�شتعرا�س عاقات التعاون التي 
تربط دولة الإمارات وجمهورية ال�شني ال�شعبية و�شبل تعزيزها يف خمتلف املجالت التجارية وال�شتثمارية وغريها 

مبا يعود على الطرفني بالفائدة املرجوة . 
اأحمد  اأحمد بن �شقر القا�شمي رئي�س دائرة اجلمارك رئي�س هيئة املنطقة احلرة و�شالح  ال�شيخ   .. اللقاء  ح�شر 
ال�شال م�شت�شار �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة وحممد اأحمد الكيت امل�شت�شار يف الديوان الأمريي و �شامل علي 
ل�شركة  املنتدب  الع�شو  العبدويل  را�شد  عبداهلل  واملهند�س  اخليمة  راأ���س  حاكم  ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار  ال�شرهان 

جزيرة املرجان براأ�س اخليمة وعدد من ال�شخ�شيات. 

اخليمة  براأ�س  ال�سبوع  نهاية  يف  مرورية  خمالفة   111
•• راأ�س اخليمة - الفجر

اأ�شفرت احلملة التفتي�شية التي نظمتها ادارة املرور يف �شرطة راأ�س اخليمة 
يف عطلة نهاية ال�شبوع واأ�شتمرت ملدة ثاثة اأيام يف �شبط 111 خمالفة 
من بينها 18 �شاحنة . ومنذ بداية العام اجلاري حتر�س �شرطة املرور على 
تكثيف احلمات التفتي�شية ب�شورة م�شتمرة بهدف ال�شيطرة على جميع 
اأ�شباب احلوادث  ال�شري ومنع  تنظيم حركة  املرورية من خال  املخالفات 
الزائدة وعدم  التالفة واحلمولة  ا�شتخدام الط��ارات  املرورية مبا يف ذلك 
اللتزام بال�شرعة املقررة على الطرق . وتنطلق جهود �شرطة راأ�س اخليمة 
يف اطار حر�شها على تطبيق ا�شرتاتيجية وزارة الداخلية التي تدعو اىل 
اجلاهزية وتوفري ال�شتجابة ال�شريعة والفعالة لتايف وقوع كافة احلوادث 

يف املجتمع وبخا�شة املرورية على الطرق .

عمار النعيمى يفتتح معر�س و موؤمتر عجمان الدوىل الثالث للبيئة 
•• عجمان-وام:

حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س 
الأعلى حاكم عجمان اإفتتح �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمى وىل عهد 
عجمان  جامعة  فى  واملعار�س  للموؤمترات  زاي��د  ال�شيخ  مركز  فى  عجمان 
للعلوم والتكنولوجيا �شباح ام�س موؤمتر و معر�س عجمان الدوىل الثالث 
للبيئة حتت �شعار املدن البيئية من اأجل تنمية م�شتدامة و ي�شتمر يومني.

وعلى هام�س حفل الإفتتاح واجلولة التفقدية لأجنحة املعر�س امل�شاحب 
املحلية  ال��دوائ��ر  به  تقوم  �شمو وىل عهد عجمان عن فخره مبا  اأع��رب   ..
املوارد  على  واحل��ف��اظ  البيئة  ج��ه��ود يف حماية  م��ن  اخل��ا���ش��ة  وال�����ش��رك��ات 
الطبيعية م�شيدا بجهود دائرة البلدية والتخطيط بعجمان يف هذا املجال 
. و اأعرب ويل عهد عجمان عن اإعجابه مبا تابعه من م�شاهدات ملنجزات 
بتدوير  اخلا�شة  املختلفة  البيئية  للم�شاريع  وعر�شها  البيئية  ال��دائ��رة 
املخلفات واإطاق املبادرات البيئية وتنظيمها للعديد من الفعاليات اخلا�شة 
بذلك وثمن جهودها املبذولة يف و�شع اإمارة عجمان على اخلارطة البيئية 
علمية  اإ�شعاع  مراكز  مع  م�شتدامة  �شراكات  عقدها  خالها  من  العاملية 
للحدث  للمنظمني  �شكره  واأع��رب عن   .. العامل  بيئية يف خمتلف مناطق 
وما يقدمونه جلذب العامل اإىل الإمارة واإ�شتقطاب امل�شتثمرين لها لل�شكن 

والعمل مليزاتها البيئية اجلاذبة.
وخ���ال ج��ول��ة ���ش��م��وه ف��ى امل��ع��ر���س امل�����ش��اح��ب ل��ل��م��وؤمت��ر ال���ذي ���ش��ارك به 
اخلا�شة  امل�شاريع  من  العديد  تابع  املتخ�ش�شة  ال�شركات  من  عار�شا   15
وبارك  املياه اخلا�شة  املتجددة و�شبكات  الطاقة  واإنتاج  املياه  باإعادة تدوير 
باملباين  املتخ�ش�شني  الإ�شت�شاريني  خا�شة  ذل��ك  يف  جهودهم  للعار�شني 
احلكومة  اإ�شرتاتيجية  برتجمة  اإهتمامهم  تعك�س  التي  اخل�شراء  البيئية 
مع  التعاون  خال  من  الأخ�شر  الإقت�شاد  م�شارات  تطبيق  يف  وتطلعاتها 
تابعه  مبا  واأ���ش��اد  ب��الإم��ارة  البيئية  املحلية  ال�شركات  من  اخلا�س  القطاع 
التي عر�شت فيها م�شاريعها  البلدية والتخطيط بعجمان  دائرة  يف جناح 
البيئية اخلا�شة باإعادة تدوير خملفات الأثاث والأ�شجار يف ت�شميم حاويات 
�شركة عجمان  بالتعاون  املياه  تدوير  باإعادة  املتخ�ش�شة  وم�شاريعها  بيئية 
وم�شاريعها  وامل��زروع��ات  الأ���ش��ج��ار  ري  يف  واإ�شتخدامها  ال�شحي  لل�شرف 

البيئية املختلفة ومبادراتها التي ح�شدت على اأثرها اجلوائز العاملية.
منتديات  اأه���م  اأح���د  ي��ك��ون  لأن  للبيئة  ال����دويل  ع��ج��م��ان  م��وؤمت��ر  وي�شعى 
ال�شتدامة يف املنطقة من خال دعوة اخلرباء والباحثني ومتخذي القرار 
من �شتى اأنحاء العامل للم�شاركة يف تطوير املدن لكن بب�شمة اأيكولوجية 
والبيئة عرب  العامة  ال�شحة  اأبعاد  وتراعي  الطبيعية  امل��وارد  حتافظ على 

و�شائل ونظم حديثة يف النقل وال�شناعة والزراعة والتنمية احل�شرية.
عام  ب�شكل  والإم����ارة  عجمان  ملدينة  ميكن  التي  الفر�س  امل��وؤمت��ر  ويبحث 
2021 واملتما�شية  ا�شتثمارها يف اإطار تطبيق ا�شرتاتيجية امارة عجمان 
م�شارات  تطبيق  نحو  وتوجهاتها  الحت��ادي��ة  احلكومة  ا�شرتاتيجية  م��ع 

الإق�شاد الأخ�شر.
اآي��ات عطرة  اإ�شتهل بال�شام الوطني وت��اوة  ال��ذي  وخ��ال حفل الإفتتاح 
من القراآن الكرمي األقى معايل الدكتور را�شد احمد بن فهد وزير البيئة 
قال  امل��وؤمت��ر  يف  كلمة  البلديات  ل�شوؤون  التن�شيقي  املجل�س  رئي�س  وامل��ي��اه 
م�شتدامة  لتنمية  بيئية  ب�شعاره مدينة  العام  هذا  املوؤمتر  عقد  ياأتي  فيها 
من�شجما متاما مع �شعار يوم الأر�س املدن اخل�شراء والذي ي�شتعد العامل 
املدن  اأن  فهد  ب��ن  ال��دك��ت��ور  واأك���د   . تقريبا  ا�شبوعني  بعد  ب��ه  لاحتفال 
توفره من فر�س  ملا  نظرا  بالغ  عاملي  باهتمام  واملناطق احل�شرية حتظى 
اقت�شادية واجتماعية كبرية وم�شتويات عالية من الرفاهية م�شريا اإىل اأن 
دورها يف بلوغ اأهداف التنمية امل�شتدامة يعترب دورا حموريا واأ�شا�شيا ولفت 
اإىل اأن هذا ما اأ�شارت له بو�شوح وثيقة امل�شتقبل الذي ن�شبو اليه ال�شادرة 
عن موؤمتر الأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة ريو 20 والتي اأكدت اأن املدن 
اأن تنه�س مبجتمعات م�شتدامة  اأح�شن تخطيطها وتطويرها ميكن  متى 

اقت�شاديا واجتماعيا وبيئيا .
وامل��ن��اط��ق احل�شرية لعب  امل��دن  اأن من��و  وامل��ي��اه  البيئة  وب��ني معايل وزي��ر 
الرغم  فعلى  معروفة..  باتت  لأ�شباب  البلدان  من  الكثري  يف  �شلبيا  دورا 
التي  الرفاهية  وم�شتويات  والجتماعية  القت�شادية  واملزايا  الفوائد  من 
ذل��ك ج��اء لاأ�شف -  اأن  م��وؤك��دا   .. والبيئات احل�شرية  امل��دن  راف��ق��ت من��و 
حيث  م�شبوقة  غري  ل�شغوطات  تعر�شت  التي  البيئية  امل��وارد  ح�شاب  على 
اأ�شهمت املمار�شات غري امل�شتدامة التي متت يف اإطارها ويف مقدمتها اأمناط 

وقعهتا  باإتفاقية  اأ�شتهلت  بيئية  اإتفاقيات  توقيع  املوؤمتر  فعاليات  و�شهدت 
تهدف  المريكية  تفت�س  جامعة  مع  عجمان  والتخطيط  البلدية  دائ��رة 
لتوثيق التعاون مع اجلامعة وتبادل اخلربات يف خمتلف املجالت البيئية 

التي تدعم التنمية امل�شتدامة.
البلدية  دائ��رة  عام  مدير  الرياي�شة  ابراهيم  يحيى  �شعادة  الإتفاقية  وقع 
نوموفا  الينا  الربوف�شورة  وقعت  فيما  ال��دائ��رة  عن  بالإنابة  والتخطيط 

عميد البحوث والدرا�شات ممثلة جلامعة تفت�س الأمريكية بوا�شنطن.
ويف ختام حفل الإفتتاح كرم �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد 
عجمان .. معايل الدكتور را�شد بن فهد وزير البيئة واملياه على ح�شوره 
وم�شاركته باملوؤمتر وجهوده يف احلفاظ على البيئة وحر�شه على حتقيق 

الإ�شتدامة يف املدن الإمارتية من خال البلديات بالدولة.
والدرا�شات  البحوث  عميدة  نوموفا  الينا  الربوفي�شورة  �شموه  ك��رم  كما 
املوؤمتر  بح�شور  لتف�شلها  وذل��ك  بوا�شنطن  الأمرييكة  تفت�س  جامعة  يف 

وال�شماركة يف فعالياته البيئية.
البلدية  الرياي�شة م�دي�ر ع�ام دائرة  ابراهيم  من جانبه قدم �شعادة يحيى 
تقديرا  عجمان  عهد  وىل  �شمو  اىل  ت��ذك��اري��ا  درع��ا  بعجمان  والتخطيط 
الفتتاح  حفل  ح�شر  امل��وؤمت��ر  افتتاح  حفل  بح�شور  ت�شريفه  على  ل�شموه 
م��دراء ال��دوائ��ر املحلية و الحت��ادي��ة و م��دراء البلديات فى الدولة و دول 

جمل�س التعاون و عدد من كبار امل�شئولني.
معني  خالد  املهند�س  ق��ال  للموؤمتر  املنظمة  اللجنة  لرئي�س  ت�شريح  ويف 
اإن  ب��ال��دائ��رة  والبيئة  العامة  ال�شحة  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  احلو�شني 
الدورة احلالية �شرتكز على املدن البيئة والتي تتميز ببناء بيئي من اأجل 
اإىل تقليل  اأنها تهدف  اإىل  باإمارة عجمان لفتا  م�شتقبل �شحي وم�شتدام 
والنفايات  الغذائية  وامل���واد  وامل��ي��اه  الطاقة  ان��ت��اج  م��ن  املطلوبة  امل��دخ��ات 

واملخلفات والتي تت�شبب بتلوث الهواء بغاز امليثان وكذلك تلوث املياه.
دون  احلا�شر  احتياجات  تلبي  اأن  يجب  امل�شتدامة  التنمية  اأن  اإىل  ون��وه 
وتقوي  اخلا�شة  احتياجاتها  تلبية  على  املقبلة  الأجيال  بقدرة  الت�شحية 
نف�شها مع م�شادر الطاقة املتجددة .. م�شريا اإىل اأن الهدف ال�شا�شي لهذه 
املدن ت�شكيل اأ�شغر ب�شمة الإيكولوجية ممكنه واإنتاج اأقل كمية ممكنة من 
التلوث ل�شتخدام الأرا�شي بكفاءة ونوعية مواد ال�شماد امل�شتخدمة واإعادة 
تدويره اأو حتويل النفايات اإىل طاقة وبالتايل امل�شاهمة ال�شاملة للمدينة 
اإىل مثل هذه  ان�شمت  ما  اإذا  الأدن��ى  �شيكون يف احلد  للمناخي  التغري  يف 
املمار�شات. واأو�شح احلو�شني اأن اأهمية املوؤمتر تكمن ب�شفته منتدى بيئيا 
البيئي  بال�شاأن  املهتمني واملتخ�ش�شني  �شمم ليكون من�شة علمية جلميع 
وط��رق احلفاظ  البيئية  امل��دن  تطوير  واآرائ��ه��م يف  باأفكاراهم  ي�شاركوا  كي 
على موارد املياه والطاقة وال�شتدامة من مواد البناء وحتقيق الكفاءة يف 
نظم النقل امل�شتدام وامكانيات جعل مدينة عجمان مدينة بيئية من خال 
جتمع العلماء واملتخ�ش�شني يف هذا املجال . وقال اإن املوؤمتر �شي�شم خرباء 
بيئيني من الوليات املتحدة الأمرييكة واملانيا بريطانيا و كندا و اململكة 

العربية ال�شعودية و ماليزيا و فل�شطني و الهند واليمن.
واأ�شار اإىل اأن حماور املوؤمتر ترتكز على حمور الطاقة و طرق اإنتاج الطاقة 
يف  وال��غ��از  النفط  م�شتقبل  و  امل��ت��ج��ددة  الطاقة  تكنولوجيات  و  امل��ت��ج��ددة 

املنطقة و النفايات اإىل طاقة.
الأخ�شر  ال��ب��ن��اء  ومنها  امل�شتدامة  امل��ب��اين  امل��وؤمت��ر.. حم��ور  وم��ن حم���اور 
ملباين  جديد  ت�شميم  وابتكارات  البيئية  امل��دن  اإن�شاء  يف  الكفوؤة  املمار�شات 
املياه  تكنولوجيا  ..وحم��ور  ال�شو�شاء  اآث��ار  تخفيف  ل  وتقنيات  امل�شتقبل 
ال�شرف  م��ي��اه  ا�شتخدام  واإع����ادة  ال�شم�شية  بالطاقة  امل��ي��اه  حتلية  ومنها 
املياه  ح�شاد  ال�شحي  ال�شرف  مياه  معاجلة  ل  مبتكرة  وتقنيات  ال�شحي 
املاء املالح وحمور النقل و نقل م�شتدام وتقييم البنية التحتية والنبعاثات 
وال�شو�شاء والآثار البيئية ودرا�شة جتربة مرتو دبي ودرا�شة قطار الحتاد 

والتحديات التي تواجه النقل التقليدي يف الإمارات العربية املتحدة.
املعر�س  للبيئة  ال���دويل  عجمان  م��وؤمت��ر  ي�شاحب  اأن��ه  احلو�شني  واأو���ش��ح 
ال��رائ��دة يف جمالت  ال�����ش��رك��ات  ل��ع��دد م��ن  ال���ذي ي�شم م�����ش��ارك��ات  البيئي 
تكنولوجيا احللول البيئية و املياه و الطاقة .. و�شيتم خاله الك�شف عن 
التي ت�شتخدم يف تقليل النبعاثات ومعاجلة  التقنيات والبتكارات  اأف�شل 
امللوثات و ا�شتخدام الطاقة البديلة ولذلك مت ا�شتقطاب كربى ال�شركات 

يف هذه املجال من داخل الدولة و خارجها.
جميعها  تتعلق  كونها  املعر�س  ي�شمها  التي  املعرو�شات  اأهمية  تكمن  و 
قطاعات  خمتلف  يف  عجمان  ام��ارة  يف  امل�شتدامة  التنمية  م�شرية  بخدمة 

ال�شتهاك املفرطة بقدر كبري من التدهور البيئي ومفاقمة العديد من 
امل�شكات البيئية.

وغري  ال�شريع  ال�شتثنائي  النمو  اأن  وامل��ي��اه  البيئة  وزي��ر  معايل  واأو���ش��ح 
يف  ارت��ف��اع  �شاحبه  الم���ارات  دول��ة  يف  احل�شرية  واملناطق  للمدن  امل�شبوق 
معدلت  ارت��ف��اع  يف  اأهمها  متثل  ع��دة  بيئية  وت��اأث��ريات  املعي�شة  م�شتويات 
والنبعاثات  النفايات  توليد  م��ع��دلت  وزي����ادة  وامل��ي��اه  ال��ط��اق��ة  ا�شتهاك 
الو�شع من خال  ه��ذا  �شرعان ما تداركت  الم���ارات  دول��ة  اأن  اإىل  ..لفتا 
تبني جمموعة من احللول امل�شتدامة التي ا�شتهدفت املحافظة على جودة 
احلياة وتعزيزها من جهة واملحافظة على م�شتويات الزده��ار والرفاهية 
التي توفرها مدن الإمارات من جهة اأخرى والتي ارتكزت ب�شورة اأ�شا�شية 
احل�شري  للتخطيط  ال�شليمة  الإدارة  وم��ب��ادئ  ال�شتدامة  معايري  على 
التحديات  امل�شتقبلية ومواجهة  التغريات  قادرة على مواكبة  تكون  بحيث 

امل�شاحبة للنمو ال�شكاين والقت�شادي والتو�شع احل�شري املتوقع.
واأ�شار اإىل اأن احللول واخليارات التي تبنتها دولة الإمارات يف هذا الإطار 
امل��ب��ادرات يف  اأه��م  اأح��د  ال��ذي تعد  العمارة اخل�شراء  اعتمدت على معايري 
�شياق التخطيط احل�شري وتبني خيار الطاقة املتجددة والنظيفة ومبادئ 
الإدارة املتكاملة للمياه والنفايات وتبني خيارالنقل امل�شتدام وتعزيز كفاءة 
ا�شتهاك املوارد وتر�شيد ا�شتهاكها من خال الهتمام بالتوظيف الأمثل 
الفردية  وامل��م��ار���ش��ات  اخل��ي��ارات  وت�شجيع  التقنية  والب��ت��ك��ارات  للو�شائل 
امل�شتدامة لفتا اإىل اأن اجلهود التي بذلتها دولة المارات اإنعك�شت يف هذا 
ال�شياق ب�شكل وا�شح يف تعزيز مكانة الدولة يف العديد من املوؤ�شرات البيئية 
ومنها على �شبيل املثال موؤ�شر الأداء البيئي 2014الذي احتلت فيه دولة 
المارات املرتبة الأوىل �شرق اأو�شطيا واخلام�شة والع�شرين عامليا متقدمة 

بذلك 52 مرتبة عن مركزها يف تقرير عام 2012.
ونوه اإىل اأن اخليار الأخري الذي يود ت�شليط ال�شوء عليه لأنه الأهم هو 
القت�شاد الأخ�شر الذي تبنته دولة المارات العربية املتحدة يف عام2012 
عرب ا�شرتاتيجية الإمارات للتنمية اخل�شراء لتكون دولة المارات بذلك يف 
طليعة الدول التي تتبنى هذا النهج كم�شار يف التنمية امل�شتدامة لفتا اإىل 
اأن تبني هذا النهج جاء ليعزز اجلهود التي تبذلها دولة المارات يف خمتلف 
املبادرات  لكل  مظلة  ولي�شكل  والبيئية  والجتماعية  القت�شادية  املجالت 

والإجراءات والتدابري التي اتخذناها يف ال�شنوات ال�شابقة ويرتقي بها.
واأو�شح يف ختام كلمته اأن اجلميع يف وطننا الغايل على ثقة باأن ال�شرتاتيجية 
املعلنة التي متثل املدن اخل�شراء اأحد م�شاراتها الرئي�شية �شت�شهم ب�شورة 
اإيجابية وفاعلة يف تعزيز جهود الإمارات نحو بناء وطن اأخ�شر وم�شتدام 
يحقق روؤية المارات 2021 التي تدعو لتوفري اأف�شل م�شتويات العي�س 
يف بيئة معطاءة م�شتدامة جليل احلا�شر واأجيال امل�شتقبل م�شيدا بروؤية 
عجمان 2021 التي تعد ترجمة �شادقة للروؤية ال�شديدة ل�شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم عجمان وويل 
عهده موؤكدا اأن هذه الروؤية التي ت�شتهدف من بني اأمور اأخرى- حتويل 
دعامة  �شت�شكل  امل�شتدامة  الأخ�شروالتنمية  لاقت�شاد  واحة  اىل  عجمان 
اأ�شا�شية ومهمة يف امل�شاعي املبذولة لتحويل اقت�شادنا الوطني اىل اقت�شاد 

اأخ�شر وفق ا�شرتاجتية الإمارات للتنمية اخل�شراء.
واأعرب عن �شكره لدائرة البلدية والتخطيط على جهودها القيمة يف تنظيم 
هذا املوؤمتر الذي ميثل من�شة يجتمع يف ظلها نخبة من وا�شعي ال�شيا�شات 
واخلرباء و�شناع القرار يف املنطقة والعامل ملناق�شة الق�شايا البيئية العاملية 

واقرتاح احللول املنا�شبة لتحقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة.
ال�شحة  مبادرة  مدير  نوموفا  اإلينا  الربوفي�شورة  ال�شرف  �شيفة  واألقت 
البحوث  وعميد  العاملية  ال�شحة  منظمة  م��ن  املعتمدة  ال��ذك��ي��ة  والبيئة 
والدرا�شات العليا يف جامعة تفت�س المريكية بوا�شنطن كلمة اأ�شادت فيها 
تطبيقات  يف  واإ�شرتاتيجياتها  البيئية  توجهاتها  يف  عجمان  اإم��ارة  بجهود 
م�شارات الإقت�شاد الأخ�شر والذي اإنعك�س يف خططها الإ�شرتاجتية املعلنة 
هذا  تنظيم  يف  بعجمان  والتخطيط  البلدية  دائرة  جهود  مثمنة   2021
احلدث البيئي الذي بداأ يتخطوات عاملية يف م�شاريع حماية البيئة ومعربة 
بعجمان  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  مع  بيئية  اإتفاقية  بعقد  فخرها  عن 
املعلومات  البيئة وتبادل  مل�شاريع حماية  النتائج  اأف�شل  مبا يعك�س حتقيق 

واخلربات بني الطرفني.
البيئية  الإجن����ازات  يعر�س  توثيقي  فيلم  الإف��ت��ت��اح  حفل  خ��ال  وع��ر���س 
والعمرانية يف امارة عجمان ويربز جهود دائرة البلدية والتخطيط البيئية 

و�شعيها امل�شتدام يف تطبيقات م�شارات الإقت�شاد الأخ�شر وحماية البيئة.

القت�شاد مع حماية البيئة واملحافظة عليها كهدف ا�شرتاتيجي.
احلكومية  ال��دوائ��ر  م��ن  ال��ق��رار  �شانعي  لط��اع  فر�شة  املعر�س  ويعترب 
وامل�شنعني  ال�شركات  مع  مبا�شرة  واللتقاء  املنتجات  ه��ذه  على  بالدولة 
يف  ملنتجاتها  للرتويج  ال��رائ��دة  لل�شركات  ممتازا  موقعا  وي�شكل  وال��وك��اء 
امل�شاكل  والبيئة وعر�س احللول ملختلف  والطاقة  املياه  تكنولوجيا  جمال 
القت�شاد  قطاعات  من  الهامة  القطاعات  هذه  تطور  �شبل  تعرت�س  التي 
الفعالة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  ت��ط��وي��ر  يف  امل��ع��ر���س  م�شاهمة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
والتقنيات احلديثة يف اإدارة موارد املياه والطاقة مع املحافظة على البيئة.

واأو�شح املهند�س خالد احلو�شني رئي�س اللجنة العليا املنظمة للموؤمتر اأن 
جدول اأعمال الدورة الثالثة ل موؤمتر عجمان الدويل للبيئة يتمحور حول 
اأبرزها الطاقة  4 ق�شايا رئي�شية تتمثل يف عر�س ق�شايا بيئية هامة من 
اأن  اإىل  املتجددة و الأبنية امل�شتدامة و تكنولوجيا املياه و النقل .. م�شريا 
الدرا�شات  نتائج  على  الإط���اع  بفر�شة  �شيحظون  احل��دث  يف  امل�شاركني 
املخت�شني  والباحثني  اخل��رباء  من  نخبة  قبل  من  اأجريت  التي  البحثية 
اأبنية  لتطوير  املبتكرة  واحللول  الطاقة  بتقنيات  تتعلق  مو�شوعات  حول 
ح�شور  اأي�شا  للزوار  وميكن  الكثري..  وغريها  امل�شتدام  والنقل  امل�شتقبل 
جل�شات خا�شة وور�س عمل تفاعلية تتمحور حول خمتلف الق�شايا البيئية 

املوؤثرة.
ل��ل��م��وؤمت��ر معر�شا  الأع���م���ال  ه��ام�����س ج���دول  ع��ل��ى  �شيقام  اأن���ه  اإىل  واأ����ش���ار 
للبيئة  الدويل  موؤمتر عجمان  فعاليات  اإنطاق  مع  بالتزامن  متخ�ش�شا 
ال��روؤى حول  وال��زوار لتبادل  العار�شة  اأم��ام اجلهات  املجال  وذل��ك لإتاحة 
اأكرث  املعر�س  يف  بالبيئة..و�شي�شارك  املتعلقة  وامل�شتجدات  التطورات  اأبرز 
ال�شركات  فيها  مب��ا  احل��ي��وي��ة  القطاعات  خمتلف  م��ن  ع��ار���س   100 م��ن 
ال�شناعية و�شركات املقاولت وال�شت�شارات الهند�شية و�شناع القرار وكبار 
يف  للموؤمتر  الثالثة  ال��دورة  اأهمية  اأن  اإىل  ون��وه  احلكومية.   ال�شخ�شيات 
ملناق�شة  القرار  العلماء والباحثني واملهند�شني و�شناع  كونه ملتقى يجمع 
اأبرز الإجنازات واأحدث البتكارات التي من �شاأنها تعزيز الأمن البيئي يف 
الوقت الذي تتوجه فيه دول العامل نحو البحث عن م�شادر جديدة للطاقة 
النظيفة واملتجددة ملواجهة التحديات النا�شئة وحتقيق ال�شتدامة.. لفتا 
اإم��ارة يف دولة الإمارات  اأ�شغر  اإم��ارة عجمان الواعدة والتي تعترب  اأن  اإىل 
متتد على طول �شاحل اخلليج العربي مكونة مزيجا متجان�شا يجمع بني 
عبق الرتاث العريق وروح احلداثة والتطور.. وبرزت الإمارة املمتدة على 
للم�شتثمرين  املف�شلة  الوجهة  باعتبارها  مربعا  كيلومرتا   260 م�شاحة 
وال�����زوار وال�����ش��ي��اح مل��ا تتمتع ب��ه م��ن م��ق��وم��ات ج��اذب��ة. واأو����ش���ح املهند�س 
احلو�شني اأن دائرة البلدية والتخطيط بعجمان تقوم بدور حيوي يف دفع 
الإم��ارة وهو ما  التي ت�شهدها  ال�شاملة  عجلة التطور احل�شري والتنمية 
القيمة  مل�شاهماتها  تكرميا  املرموقة  اجل��وائ��ز  م��ن  بالعديد  للفوز  اأهلها 
التي  البيئية  الق�شايا  معاجلة  يف  الدولة  يف  البلديات  مقدمة  يف  وجعلها 
ت�شعى لتحقيق التنمية امل�شتدامة وحتويل مدينة عجمان اإىل مدينة بيئية 
كافة  من  امل�شتثمرين  باإ�شتقطاب  املتميزة  للمدن  العاملية  القايي�س  بكافة 
اأنحاء العامل. ويف اجلل�شة الأوىل لليوم الأول للموؤمتر التي حملت عنوان 
التحديات البيئية يف دولة الإمارات العربية املتحدة حتدث كل من الدكتور 

عبد العزيز النعيمي امل�شت�شار البيئي ل�شاحب ال�شمو حاكم عجمان.
املتجددة  الطاقة  مو�شوع  يف  خرباته  ال�شايغ  علي  الربوفي�شور  وعر�س 
50 باملائة عام  اإىل  ال�شيناريو العاملي لن�شبة تخفي�س ا�شتهاك الكهرباء 
2030 و قدمت الربوفي�شورة األينا نوموفا من جامعة تفت�س بوا�شنطن 

الأمريكية ورقة عمل بعنوان الإبتكار يف املراقبة والر�شد.
اإ�شتخدام  على  اأمثله  بعنوان  عمل  ورقة  جونز  فيليب  الربوفي�شور  وطرح 
التكنولوجيا اخل�شراء اأ�شار فيها اإىل اجلهود البيئية املبذولة يف تخفي�س 
والتكنولوجيا  اخل�شراء  املباين  اأنظمة  خ��ال  من  باملدن  الكربون  ن�شبة 
املتطورة يف حماية البيئة وتعميم جتارب بيئية ملدن ع�شرية حول العامل 
ورقة عمل حول  ال�شعودية  لوؤي جواد اخلطيب من  الربوفي�شور  وعر�س 
من  للحد  البيئية  والإج���راءات  املتحدة  اململكة  يف  والغاز  النفظ  تطورات 
من  ت�شهده  وم��ا  بالبيئة  ي�شر  مب��ا  منها  اخل��اط��ئ��ة  الإ���ش��ت��خ��دم��ات  نتائج 

متغريات تخدم التنمية ال�شمتدامة يف املدن.
منطقة  م��ن  امل��دار���س  لطلبة  بيئية  عمل  ور����س  الأوىل  اجلل�شة  وتخللت 
الأطفال مت خالها  القطاع اخلا�س وريا�س  التعليمية ومدار�س  عجمان 
ت�شميم لوحات بيئية من �شنع الطفال وتلوينها مبواد بيئية من الألوان 

ال�شحية املختارة خ�شي�شا لفئاتهم العمرية.

مركز املدينة ال�سحي بعجمان ينظم حملة للتربع بالدم
•• عجمان ـ الفجر 

القمزي  را����ش���د  ع��ائ�����ش��ة  اأف�������ادت 
من�شقة اجلودة بالرعاية ال�شحية 
ال�شحي  املدينة  مركز  يف  الأولية 
ال�����ش��ح��ي قدم  امل��دي��ن��ة  م��رك��ز  اأن 
اك��������رث م������ن ع���������ش����ري����ن م�����ب�����ادرة 
اهمها  م��ن  ك���ان  ب��ن��اءة  جمتمعية 
م���ب���ادرة ت��ن�����ش��ي��ط ع���ي���ادة الق���اع 
عن التدخني والتي ادت ايل اقناع 
ع��دد م��ن امل��دخ��ن��ني ل��اإق��اع عن 
التدخني ، كما مت تنفيذ مبادرات 
امل�شن  يوم  مبادرة  مثل  جمتمعية 

بال�شارقة.
واأ�شافت عائ�شة وكان للبيئة جانب 
القائمني  م��ن اله��ت��م��ام م��ن قبل 
حيث  ال�شحي  املدينة  مركز  على 
بالعديد  القيام  على  احلر�س  مت 
بالتعاون  البيئية  الفعاليات  م��ن 
والتخطيط  ال��ب��ل��دي��ة  دائ����رة  م��ع 
بعجمان حيث مت ترميم واحال 
القمامة  ح����اوي����ات  م���ن  ل��ل��ع��دي��د 
ومت ت��زوي��د امل��رك��ز ب��ح��اوي��ة اعادة 
بيوم  الحتفال  مت  كما   ، التدوير 
املاء العاملي و مت تثقيف اجلمهور 
واملوظفني ب�شرورة احلفاظ على 

امل�شنني  دع������وة  ف��ي��ه��ا  مت  وال����ت����ي 
وذويهم  وم�����ش��ارك��ت��ه��م  ل��ل��م��رك��ز 
تراثية  اح��ت��ف��ال��ي��ة  يف  الح��ت��ف��ال 
مم���ي���زة ، ك���ذل���ك اي�������ش���ا م���ب���ادرة 
ي���وم امل���ع���اق ح��ي��ث مت ف��ي��ه��ا دعوة 
للتدريب  املعاقني  م��ن  جمموعة 
داخ����ل اق�����ش��ام ال�����ش��ج��ات بهدف 
دجمهم جمتمعية وقد لقت هذه 

املبادرة جناحا ملحوظا.
ج����اء ذل����ك خ����ال ح��م��ل��ة التربع 
املدينة  مركز  نظمها  التي  بالدم 
م����ع مركز  ب���ال���ت���ع���اون  ال�����ش��ح��ي 
خ����دم����ات ن���ق���ل ال������دم والب����ح����اث 

مركز  يف  الأول�������ي�������ة  ال�������ش���ح���ي���ة 
احلملة  ه��ذه  اأن  ال�شحي  املدينة 
����ش���ارك ف��ي��ه��ا ع����دد م���ن موظفي 
عجمان  و�شرطة   ، عجمان  بلدية 
لتحفيظ  الأت������رج������ة  وم����رك����ز   ،
الآباء  ، وجمل�س  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن 
 ، اأعمال عجمان  �شيدات  وجمل�س 
وموظفي منطقة عجمان الطبية 
بال�شافة   ، ال�شحية  وم��راك��زه��ا 
مركز  مثل  التجارية  امل��راك��ز  اإىل 
ال�شرور  وامل��ن��ام��ة وخم��ب��ز  ال��ل��ول��و 
مركز  على  امل��رتددي��ن  جانب  اإىل 

املدينة ال�شحي.

اأن حملة  ال��ق��م��زي  وق��ال��ت  امل����اء. 
ال��ت��ربع ب��ال��دم ه���ذه ت��اأت��ي �شمن 
ال���ت���ي يعمل  ال��ن��وع��ي��ة  امل����ب����ادرات 
اأن  باعتبار   ، تنفيذها  على  املركز 
نبيل  ان�شاين  ب��ال��دم عمل  ال��ت��ربع 
ي�شاهم يف توفري الدم ملن يحتاجه 
اأجر من  وهي عملية ان�شانية لها 
التربع  اأن  جانب  اإىل  العاملني  رب 
بالدم له فوائد عديدة واإيجابيات 
يف حياة الإن�شان اأهمها الطمئنان 
ع��ل��ى ���ش��ح��ت��ه ح��ي��ث ي��ع��د مبثابة 
�شهادة �شحية تدل على �شامته.

واأ�شافت من�شقة اجلودة بالرعاية 
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الوطني لالإعالم يهدي حاكم ال�سارقة درع املجل�س خالل افتتاح اأيام ال�سارقة الرتاثية
النخيل ل�شناعة ال�شال و موائد الطعام وغريها.

بالتزامن  يقام  ال��ذي  الثقايف  الربنامج  فعاليات  و�شمن 
مع اأيام ال�شارقة الرتاثية خ�ش�س مقهى الدري�شة الثقايف 
جل�شة ل�شعادة اإبراهيم العابد مدير عام املجل�س الوطني 
لاإعام للحديث حول م�شرية الإعام يف دولة الإمارات 
التحقوا  ال��ذي��ن  الأوائ����ل  م��ن  باعتباره  املتحدة  العربية 
وكالة  اأ�ش�س  كما   1975 ع��ام  والثقافة  الإع���ام  ب���وزارة 
اأنباء الأمارات يف عام 1977 و�شارك يف تاأليف و اإ�شدار 
كتاب روؤى م�شتقبلية عن دولة الإمارات العربية املتحدة 
لدولة  ال�شنوي  الكتاب  حترير  على  اإ���ش��راف��ه  جانب  اإىل 
التي  الأخ����رى  امل��ط��ب��وع��ات  و  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 

ت�شدر عن اإدارة الإعام اخلارجي.

وي�شارك   .  2014 ال��رتاث��ي��ة  ال�����ش��ارق��ة  اأي����ام  ب��ف��ع��ال��ي��ات 
املجل�س الوطني لاإعام مكتب ال�شارقة يف اأيام ال�شارقة 
الرتاثية 2014 حتت �شعار الرتاث ال�شامي .. خيمة 
تراثية لإمارة  واح��دة بجناح تراثي ي�شم معر�شا ل�شور 
بها  التي تتمري  ال�شامية  املعمارية  وللهند�شة  ال�شارقة 
الإمارة البا�شمة وذلك من عد�شة م�شور املجل�س النعمة 
فرح. ويقام جناح املجل�س الوطني لاإعام على �شكل بيت 
حتوي  للجلو�س  غرفة  ي�شم  النخيل  �شعف  من  م�شنوع 
اأدوات  و  ���ش��ور  و  ماب�س  م��ن  تقليدية  ت��راث��ي��ة  م��ف��ردات 
للحياكة والزينة اإ�شافة اىل جل�شة منامة و مطبخ تراثي. 
وتتواجد بع�س الن�شوة يف اجلناح والاتي ميار�شن املهن 
القدمية من �شناعة التلي و اخلياطة و ا�شتخدام �شعف 

•• ال�صارقة-وام:

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ل��اإع��ام  الوطني  املجل�س  اأه��دى 
ال��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��و املجل�س 
املا�شية  قبل  الليلة  افتتاحه  لدى  ال�شارقة  حاكم  الأعلى 
فعاليات الدورة الثانية ع�شرة من اأيام ال�شارقة الرتاثية 
لاإعام  الوطني  املجل�س  درع   .. ال�شارقة  قلب  مبنطقة 
و�شورة للن�شب التذكاري الذي اأطلقته ال�شارقة مبنا�شبة 
الإ�شامية  ل��ل��ث��ق��اف��ة  ع��ا���ش��م��ة  ب��اخ��ت��ي��اره��ا  اح��ت��ف��الت��ه��ا 
2014. واأ�شاد �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن 
الوطني  املجل�س  يبذلها  التي  باجلهود  القا�شمي  حممد 
لاإعام .. مقدما �شكره على الإهداء وم�شاركة املجل�س 

حاكم ال�سارقة ي�ستقبل رئي�س كلية لندن اجلامعية

دائرة الطريان املدين و�سرطة ال�سارقة توقعان اتفاقية تفاهم 

باأعلى معايري ال�سحة والنظافة 

بلدية ال�سارقة تعمل على تطوير وتو�سعة �سوق الطيور ونقل �سوق املوا�سي

معر�س العرو�س براأ�س اخليمة ينطلق اليوم 

•• ال�صارقة-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اإ���ش��ت��ق��ب��ل 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة 
رئ���ي�������س اجل���ام���ع���ة الأم����ريك����ي����ة يف 
ال�شارقة �شباح ام�س الدكتور مايكل 
اجلامعية  ل��ن��دن  كلية  رئ��ي�����س  اآرث����ر 
وال���وف���د امل���راف���ق مب��ك��ت��ب ���ش��م��وه يف 

اجلامعة.
�شاحب  رح���ب  ال��ل��ق��اء  م�شتهل  ويف 
ال�شمو حاكم ال�شارقة ب�شيف الإمارة 
الودية  الح����ادي����ث  ت���ب���ادل  وج�����رى 

ال�شارقة  يف  الأم���ريك���ي���ة  اجل��ام��ع��ة 
ل��ن��دن اجل��ام��ع��ي��ة. ويف ختام  وك��ل��ي��ة 
ال��ل��ق��اء ق���دم ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و حاكم 
للجامعة  التذكارية  ال��درع  ال�شارقة 
لرئي�س  ال�������ش���ارق���ة  يف  الأم���ريك���ي���ة 
كلية لندن اجلامعية. وت�شلم �شموه 
مايكل  الدكتور  من  تذكارية  هدية 
اآرثر الذي عرب عن �شكره وتقديره 
ل�شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة على 
ح�شن ال�شيافة وال�شتقبال .. مثمنا 
جهود �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة 
والثقافة  والعلماء  العلم  خدمة  يف 
اجلامعية  لندن  كلية  رئي�س  واأ���ش��اد 

يف الدارة وعر�شها للباحثني. ح�شر 
الرئي�س  جعفر  �شياء  حميد  اللقاء 
ل� دانة غاز ونفط الهال  التنفيذي 
باجلامعة  الأم����ن����اء  جم��ل�����س  ع�����ش��و 
ال�������ش���ادق رئ��ي�����س جمل�س  وري����ا�����س 
ليتون  احل���ب���ت���ور  جم��م��وع��ة  اإدارة 
و  باجلامعة  الأم��ن��اء  جمل�س  ع�شو 
الدكتورة ندى مرت�شى �شباح نائب 
الق�شري  و����ش���امل  اجل���ام���ع���ة  م���دي���ر 
نائب مدير اجلامعة لل�شوؤون العامة 
وادريان بوناك�س مدير ق�شم التنمية 
كلية  يف  ب��اخل��ري��ج��ني  وال���ع���اق���ات 

لندن اجلامعية.

املو�شوعات  م����ن  ع�����دد  وم��ن��اق�����ش��ة 
املجالت  يف  امل�شرتك  الهتمام  ذات 
ال��ع��ل��م��ي��ة و ال��ث��ق��اف��ي��ة وامل��ع��م��اري��ة . 
وتطرق اللقاء اإىل احلركة الثقافية 
ال�شارقة  اإم���������ارة  ت�����ش��ه��ده��ا  ال���ت���ي 
الأن�شطة  م��ن  للعديد  واحت�شانها 
واإطلع  والفنية.  والعلمية  الثقافية 
�شموه من رئي�س كلية لندن اجلامعية 
ل���ن���دن احلالية  ك��ل��ي��ة  خ��ط��ط  ع��ل��ى 
وامل�شتقبلية على ال�شعيدين العلمي 
كذلك  اللقاء  وت��ن��اول  والأك���ادمي���ي. 
وتعزيزها  ال��ت��ع��اون  جم����الت  ب��ح��ث 
بني  والثقافية  العلمية  املجالت  يف 

����ش���روح عمرانية  م���ن  ���ش��اه��ده  مب���ا 
اإ�شامي  هند�شي  طابع  ذات  حديثة 

يعرب عن هوية وانتماء الإمارة.
اجلامعية  ل��ن��دن  كلية  رئي�س  وك���ان 
قد قام بزيارة دارة الدكتور �شلطان 
اخلليجية  ل���ل���درا����ش���ات  ال��ق��ا���ش��م��ي 
واإط��ل��ع على م��ا حتويه م��ن خرائط 
ت���اري���خ���ي���ة م���ه���م���ة و �����ش����ور ن������ادرة 
ولدولة  ال���ع���رب���ي  اخل��ل��ي��ج  مل��ن��ط��ق��ة 
املتحدةاإ�شافة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  م���ق���ت���ن���ي���ات  اإىل 
حممد  ب��ن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 
حفظها  ومت  جمعها  التي  القا�شمي 

•• ال�صارقة-الفجر:

وقع �شعادة ال�شيخ خالد بن ع�شام 
الطريان  دائ���رة  رئي�س  القا�شمي 
اللواء  ب��ال�����ش��ارق��ة و���ش��ع��ادة  امل���دين 
قائد  ال����ه����دي����دي  ح��م��ي��د حم���م���د 
ام�س  �شباح  ال�شارقة  �شرطة  ع��ام 
مب���ق���ر دائ��������رة ال�����ط�����ريان امل����دين 
الطرفني  ب���ني  ت��ف��اه��م  ات��ف��اق��ي��ة 
والتن�شيق  امل�������ش���رتك  ل���ل���ت���ع���اون 
ذلك  ي��ح��ق��ق��ه  ومب���ا  بينهما  ف��ي��م��ا 
مب�شتوى  الرت�����ق�����اء  ت���ع���زي���ز  م����ن 
وي�شاهم  امل�����ش��رتك  ال��ع��م��ل  اآل���ي���ات 
العمل  ا�شرتاتيجيات  تع�شيد  يف 
بق�شد  وذل�������ك  ال���ط���رف���ني  ل�����دى 
اإحداث التحول النوعي يف مفاهيم 
التعاون والتن�شيق يف الق�شايا ذات 
اله��ت��م��ام امل�����ش��رتك، خ��ا���ش��ة واأن 

ه��ذه الت��ف��اق��ي��ات و���ش��رورة العمل 
���ش��راك��ات وتعاون  ل��ب��ن��اء  امل�����ش��رتك 
يف  امل�شاهمة  من  للتمكن  موؤ�ش�شي 
الطرفني وتطوير  اأهداف  حتقيق 
وت�����ع�����زي�����ز م���������ش����ت����وى اخل�����دم�����ات 
يت�شق مع توجيهات  املتكاملة، مبا 
وت����ط����ل����ع����ات ح����ك����وم����ة ال�������ش���ارق���ة 
التعاون  و����ش���رورة  اأه��م��ي��ة  ب�����ش��اأن 
القائمة  ال���دول���ة  م��وؤ���ش�����ش��ات  ب���ني 
تعزيز  بق�شد  ال�����ش��ارق��ة  اإم����ارة  يف 
التكامل بني  �شقف  القدرات ورفع 
اأهداف  ال��دول��ة مب��ا يخدم  اأج��ه��زة 
والتقدم  التنمية  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
اأكد  والبناء املتكامل. ومن جانبه، 
القا�شمي  ع�شام  بن  خالد  ال�شيخ 
دعمه للتعاون مع �شرطة ال�شارقة، 
الطريان  دائ�����رة  اأن  اإىل  م�����ش��رياً 
امل����دين ب��ال�����ش��ارق��ة ح��ري�����ش��ة على 

اأع�����ش��اء ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ل��م��ي��ة مبركز 
واملتخ�ش�شني  ال�����ش��رط��ة  ب��ح��وث 
يف اأم������ن و����ش���ام���ة ال�����ط�����ريان يف 
ت���ق���دمي امل���ح���ا����ش���رات وال����ن����دوات 
املجالت  يف  وذل��ك  العمل،  وور����س 
واإر�شال  امل�����ش��رتك  اله��ت��م��ام  ذات 
ال�شارقة  ���ش��رط��ة  م���ن  م���ت���درب���ني 
للح�شول على �شهادات متخ�ش�شة 
اأمن  جم���ال  يف  اأج��ه��زة  معاينة  اأو 
املجالت  يف  اأو  ال��ط��ريان  و�شامة 
التي تخدم العمل ال�شرطي، كذلك 
ن�شت التفاقية على التن�شيق بني 
احلمات  يف  للم�شاركة  الطرفني 
تنظمها  التي  املختلفة  وامل��ب��ادرات 
ال�شارقة  ل�شرطة  العامة  القيادة 
امل���دين طوال  ال���ط���ريان  دائ����رة  اأو 
الطرفني  ب���ني  وال��ت��ن�����ش��ي��ق  ال���ع���ام 
التي  اأو  ال�شلبية  ملكافحة الظواهر 

هناك الكثري من اأن�شطة اخلدمات 
�شمن  ت����دخ����ل  ال����ت����ي  امل���ت���ك���ام���ل���ة 
وت�شتدعى  الطرفني  اخت�شا�شات 

التن�شيق بينهما.
التفاقية  ت��وق��ي��ع  م��را���ش��م  ح�شر 
م��ن ط��رف دائ���رة ال��ط��ريان املدين 
�شعود  ب��ن  في�شل  ال�����ش��ي��خ  ���ش��ع��ادة 
ادارة  م���دي���ر  م�����ش��اع��د  ال��ق��ا���ش��م��ي 
العمليات و�شعادة علي �شامل املدفع 
رئي�س هيئة مطار ال�شارقة الدويل 
اأمن  مدير  النجار  جميل  وال�شيد 
الطريان املدين ومن طرف �شرطة 
الهاجري  يون�س  امل��ق��دم  ال�شارقة 
مدير مركز �شرطة املطار والرائد 
العام  ادارة  مدير  مري  ابراهيم 
وعدد  بالنابة  العامة  والعاقات 
ال�شياق  نف�س  ويف  ال�����ش��ب��اط.  م��ن 
اأهمية مثل  ال��ه��دي��دي  ال��ل��واء  اأك��د 

�شرطة  خ�����ربات  م���ن  ال����ش���ت���ف���ادة 
ال�شارقة موؤكداً اأهمية العمل بروح 
هذه  اأهمية  وعلى  الواحد  الفريق 

التفاقية. 
وتهدف مذكرة التفاهم اإىل تبادل 
املجالت  يف  وال����دع����م  امل��ع��ل��وم��ات 
بالأن�شطة  اخل���ا����ش���ة  امل�������ش���رتك���ة 
امل�شرتك،  الطابع  ذات  واخل��دم��ات 
والعمل على تدريب الكوادر التابعة 
من  ال���ش��ت��ف��ادة  بغر�س  للطرفني 
خ����ربات ك��ل ط���رف وال��ت��ع��رف اإىل 
يعزز  مب��ا  ط��رف  ك��ل  عمل  طبيعة 
الواردة  والتن�شيق  التعاون  اأه��داف 
عقد  اىل  ا�����ش����اف����ة  امل������ذك������رة،  يف 
الندوات وتنظيم واإقامة املوؤمترات 
واحل����ل����ق����ات ال����درا�����ش����ي����ة وور�������س 
الق�شايا  ح���ول  امل�����ش��رتك��ة  ال��ع��م��ل 
وم�شاركة  امل�شرتك  الهتمام  ذات 

•• ال�صارقة - الفجر

القيام  ال�������ش���ارق���ة  ب���ل���دي���ة  ق������ررت 
الطيور  ���ش��وق  وت��و���ش��ع��ة  ب��ت��ط��وي��ر 
لتقدمي  وذل��ك   ، اجلبيل  مبنطقة 
خدمات اف�شل للجمهور وا�شتقبال 
امل����زي����د م����ن ال����������زوار وال����ت����ج����ار ، 
املوا�شي  �شوق  نقل  اىل  بالإ�شافة 
م����ن م��ن��ط��ق��ة اجل���ب���ي���ل ، لأخ�����رى 
�شيتم حتديدها بعيدا عن املناطق 
من  ال�����ش��وق  ي�شببه  مل��ا   ، ال�شكنية 
�شكان  ي��ع��اين منها  ك��ري��ه��ة  روائ����ح 

ومرتادي تلك املنطقة . 
ر�شا  ال��دك��ت��ورة  ق��ال��ت  جهتها  م��ن 

يتما�شي مع حركة النمو والتطور 
م�شرية   ، الإم�����ارة،  ت�شهدها  ال��ت��ي 
نتيجة  تاأتي  التو�شعة  هذه  اأن  اإىل 
�شاحب  من  الكرمية  للتوجيهات 
�شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و 
بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س 
الع���ل���ى ل���احت���اد ح���اك���م الإم�����ارة 
منطقة  م��ن  امل��وا���ش��ي  ���ش��وق  بنقل 
عن  بعيد  اأخ���ر  م��ك��ان  اإىل  اجلبيل 
املباين ال�شكنية مما مينح البلدية 
�شوق  وت��ط��وي��ر  لتو�شعة  الفر�شة 
اجلمايل  ال�شكل  وا�شفاء  الطيور 
البلدية  اأن  اىل  م�����ش��رية  ع��ل��ي��ه، 
على  للحفاظ  كبرية  جهودا  تبذل 

الوقت.
وذك����رت م�����ش��اع��د امل��دي��ر ال��ع��ام اأن 
البيطرية  اخل�����دم�����ات  م���ك���ات���ب 
التابعة للبلدية داخل ال�شوق تقوم 
ال�شوق  م��رت��ادي  جميع  با�شتقبال 
الطيور  ع��ن  الك�شف  يف  الراغبني 
خلوها  من  والتاأكد  بهم  اخلا�شة 
ك��اف��ة حفاظا على  م��ن الم��را���س 
�شحة و�شامة امل�شتهلكني، موؤكدة 
اأن انتقال �شوق املوا�شي من منطقة 
اجلبيل �شوف يق�شي على الروائح 
الكريهة املنبعثة من ال�شوق ب�شكل 
ن��ه��ائ��ي وي�����ش��ع ح���دا مل��ع��ان��اة �شكان 

ومرتادي تلك املنطقة.

املدير  ال��ق��ا���ش��م��ي م�����ش��اع��د  اأح���م���د 
العامة  ال�����ش��ح��ة  ل���ق���ط���اع  ال����ع����ام 
هناك  اأن  ب��ال��ب��ل��دي��ة  وامل���خ���ت���ربات 
لتطوير  و�شعها  مت  �شاملة  خطة 
وتو�شعة �شوق الطيور،  متا�شيا مع 
التي  والتحديث  التطوير  عملية 
وذلك  اجل��ب��ي��ل  منطقة  ت�����ش��ه��ده��ا 
من  ع��دد  م��ع  والتن�شيق  بالتعاون 
اجلهات املعنية يف الإمارة ، حفاظا 
واحل�شاري  اجلمايل  ال�شكل  على 
ا����ش���واق ع�شرية  وب���ن���اء  ل��ل��م��دي��ن��ة 

تقدم خدمات متميزة للجمهور.
واأ�شافت اأن البلدية حري�شة على 
ت��ط��وي��ر وحت���دي���ث ال�����ش����واق مبا 

البيئة  وت��وف��ري  النظافة  م�شتوى 
ال�����ش��ح��ي��ة داخ����ل ���ش��وق ال��ط��ي��ور ، 
ال�����زام ج��م��ي��ع ا�شحاب  ي��ت��م  ح��ي��ث 
ال�شفط  م���رواح  بت�شغيل  امل��ح��ات 
بال�شافة  ال��ك��ري��ه��ة  ال���روائ���ح  مل��ن��ع 
للح�شرات  امل�شتمرة  املكافحة  اإىل 
والتن�شيق  ال���ت���ع���اون  خ����ال  م���ن 
مكافحة  وق�شم  ال�شوق  ادارة  ب��ني 
البلدية  اأن  اإىل  لفتة   ، احل�شرات 
املحات  كافة  على  بالرقابة  تقوم 
كما تخ�شع  ال�����ش��وق  امل��ت��واج��دة يف 
ال��ط��ي��ور ل��ا���ش��راف الطبي  ك��اف��ة 
البيطريني  الط���ب���اء  خ����ال  م���ن 
مدار  على  ال�شوق  يف  امل��ت��واج��دي��ن 

•• راأ�س اخليمة - الفجر 

العرو�س  م��ع��ر���س  ال��ي��وم  ينطلق 
حتت   )2014( اخل��ي��م��ة  ب���راأ����س 
بنت  م��ه��رة  ال�شيخة  �شمو  رع��اي��ة 
املراأة  رئي�شة جمعية نه�شة  اأحمد 
براأ�س اخليمة يف القاعة الرئي�شية 
للمعار�س  اخل��ي��م��ة  راأ�������س  مل���رك���ز 
ال�شركات  م���ن   105 مب�����ش��ارك��ة 

واملوؤ�ش�شات التجارية .
غ��رف��ة جت����ارة و�شناعة  وع��ق��دت   
�شركة  مع  بالتعاون  اخليمة  راأ���س 
موؤمتر  املعار�س  لتنظيم  الوكيل 

ما  امل��ع��رو���ش��ات  وت��ت��ن��وع  التجارية 
الأفراح  وف�شاتني  املجوهرات  بني 
وال�شالونات  وامل��ك��ي��اج  وال�����ش��ه��رة 
وال����ع����ط����ور وخ�����دم�����ات الأف���������راح 
العرو�س  وم�����ش��ت��ل��زم��ات  وال������ورود 
الأزي���اء  م�شممني  م��ن  نخبة  م��ع 

العامليني . 
امل��وؤمت��ر ال�شحفي   واأ���ش��ار خ��ال 
ع��ل��ى ارت���ف���اع ع����دد ال������زوار خال 
ال��ع��ام امل��ا���ش��ي ح��ي��ث ب��ل��غ عددهم 
على مدى خم�شة  زائر  األف   25
خال  املعر�س  ي�شتمر  حيث  اأي��ام 
اجل����اري  اأب���ري���ل   12-8 ال���ف���رتة 

اهلل  عطا  ول��ي��د  امل�شمم  اأك���د  كما   
اإعداد  اأن��ه مت  امل��وؤمت��ر على  خ��ال 
ت�شكيلة خا�شة من الأزياء املتميزة 
تت�شمن  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  جل��م��ه��ور 
من  وع�����دد  ���ش��ه��رة  ف�����ش��ت��ان   35
باألوان  املتميزة  الأعرا�س  ف�شاتني 

املو�شة والق�شات اجلديدة.
 من جانبها اأكدت دار �شارا خال 
�شتطلق  ال�����دار  اأن  ع��ل��ى  امل���وؤمت���ر 
بعنوان  جمموعة  املعر�س  خ��ال 
ت��اج حم��ل ع��ب��ارة ع��ن 25 ف�شتان 
عرو�س و15 ف�شتان �شهرة تواكب 

املو�شة العاملية.

الأول  اأم�����������س  م���������ش����اء  ����ش���ح���ف���ي 
ودور  امل�شممني  كبار  �شم  الأح���د 
الأزي�����اء امل�����ش��ارك��ة يف امل��ع��ر���س مع 
ال�شحفيني وذلك يف فندق هيلتون 
راأ�س اخليمة بح�شور ممثلني من 

و�شائل الإعام املحلية .
�شامر  ق���ال  ت��رح��ي��ب��ي��ة  ك��ل��م��ة   ويف 
ل�شركة  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ال��ق��ن��ط��ار 
اأن  ال���وك���ي���ل ل��ت��ن��ظ��ي��م امل����ع����ار�����س 
معر�س العرو�س يف دورته العا�شرة 
مازال يلقى جناحاً منقطع النظري 
ح��ي��ث ي�����ش��ارك ه����ذا ال���ع���ام 105 
واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  ك��ربى  م��ن 

لهذا  ال���زوار  ع��دد  ارت��ف��اع  متوقعاً 
العام نظراً لفرتة الإجازات وقرب 

مو�شم الأعرا�س واملنا�شبات. 
اأحمد  اأم���اين  اأك���دت  م��ن جانبها   
النوخذة من�شق فعاليات يف مركز 
راأ��������س اخل���ي���م���ة ل��ل��م��ع��ار���س على 
بها معر�س  التي يحظى  الأهمية 
وامليزة  ب���راأ����س اخل��ي��م��ة  ال��ع��رو���س 
ال���ن���وع���ي���ة ال���ت���ي ي���ن���ف���رد ب���ه���ا عن 
ب��اق��ي امل��ع��ار���س م��ن خ��ال نوعية 
امل�شاركات واجلمهور الزائر اإ�شافة 
اإىل عرو�س الأزياء اليومية لأ�شهر 

امل�شممني .

ت�شكل خطرا على الطريان املدين 
يف اإمارة ال�شارقة، وتنظيم واإجراء 
والإنقاذ  الطوارئ  جتارب وخطط 
حالت  يف  والإط����ف����اء  والإ����ش���ع���اف 
الكوارث العامة وحتديد دور دائرة 

ال�شارقة  و�شرطة  املدين  الطريان 
�شيتم عقد  كما  احل���الت،  ه��ذه  يف 
الآراء  ل���ت���ب���ادل  دوري�������ة  ل�����ق�����اءات 
ال�شعوبات  مل��ع��اجل��ة  وامل��ع��ل��وم��ات 
امل�شرتك  ال��ع��م��ل  ت��ع��رت���س  ال���ت���ي 

للطرفني.
املذكرة  توقيع  مرا�شم  نهاية  ويف 
ال�شارقة  �شرطة  ع��ام  ق��ائ��د  ت��ب��ادل 
ورئ��ي�����س دائ�����رة ال���ط���ريان امل���دين 

الدروع التذكارية.

مار�س  خالل  اخليمة  راأ�س  يف  خمالفة  و�سحية  غذائية  من�ساأة   187

احلب�س والإبعاد ل�سارقي حمال الوجبات ال�سريعة

ال�سينية  نو�سكن  �سركة  من  موظف  األف   16
يزورون جامع ال�سيخ زايد الكبري 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

اأعلنت اإدارة ال�شحة العامة يف دائرة بلدية راأ�س اخليمة 
غذائية  من�شاأة   187 املا�شي  اآذار  م��ار���س  يف  �شبطها 
لل�شروط  خم��ال��ف��ة  ال��ع��ام��ة  بال�شحة  ت��رت��ب��ط  واأخ����رى 
واملعايري ال�شحية ومفهوم اجلودة الغذائية يف مناطق 

خمتلفة ومتفرقة من الإمارة.
املطاعم  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل��ن�����ش��اآت  امل��خ��ال��ف��ات  تلك  وتت�شمن 
وحمال الكافترييا والبقالت و ال�شوبرماركت والأ�شواق 
ال�شرب  م��ي��اه  حتلية  وحم��ط��ات  الكبرية  ال�شتهاكية 
فيما  و�شواها،  واحللويات  القهوة  وحمام�س  واملقاهي 
العامة �شالونات  بال�شحة  العاقة  ذات  املن�شاآت  ت�شمل 

الرجالية  احل��اق��ة  و���ش��ال��ون��ات  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة  التجميل 
وغريها. وقال خليفة مكتوم، مدير اإدارة ال�شحة العامة 
ال�شحية  املخالفات  �شبط  مت  اخليمة  راأ����س  بلدية  يف 
والغذائية يف اأعقاب 287 جولة تفتي�شية على املحات 
التجارية العاملة يف اأ�شواق الإمارة، التي غطت 1947 
يف  ال�شحية  الرقابة  رج��ال  �شادر  فيما  جت��اري��ا،  حما 
املواد  م��ن  ك��ي��ل��وج��رام��ا   242 فيها  واأع���دم���وا  ال��ب��ل��دي��ة 
املطابقة  وغ��ري  لا�شتهاك  ال�شاحلة  غ��ري  الغذائية 

للموا�شفات ال�شحية ومعايري اجلودة الغذائية.
القانونية  الإج���راءات  اتخذت  البلدية  اأن  مكتوم  وتابع 
لل�شروط  املخالفة  التجارية  وامل��ن�����ش��اآت  امل��ح��ات  بحق 

ال�شحية خال ال�شهر املا�شي .

•• راأ�س اخليمة -الفجر

راأ���س اخليمة يف جل�شتها  اأ�شدرت حمكمة اجلنايات يف 
�شابني  بحب�س  حكما  الكرمي  عبد  حمد  برئا�شة  اأم�س 
عربيني ملدة �شتة �شهور واإبعادهما عن الباد يف التهم 
املوجهة لهما ب�شرقة حمال الوجبات ال�شريعة واإتاف 

نوافذها الزجاجية .
اإثر  ال�شابني  على  القب�س  اخليمة  راأ���س  �شرطة  واألقت 
ب��اغ��ات ت��ق��دم بها ع��دد م��ن اأ���ش��ح��اب حم��ال الوجبات 
تلك  ن��واف��ذ  ك�شر  اكت�شافهم  عقب  ب��الإم��ارة  ال�شريعة 
اخلزائن  ���ش��رق��ة  بق�شد  مبحتوياتها  وال��ع��ب��ث  امل��ح��ال 

اخلا�شة بها.
لل�شابني  ات��ه��ام��ه��م��ا  امل���ح���ال  ت��ل��ك  اأ����ش���ح���اب  وودع������م 
بت�شجيات التقطتها كامريات مراقبة خا�شة مبحالهم 
ت��ر���ش��د ���ش��اب��ني ي��ق��رتب��ان م��ن ت��ل��ك امل��ح��ال يف �شاعات 
العاملني فيها  الليل وعقب مغادرة جميع  متاأخرة من 
اخلا�شة  الزجاجية  النوافذ  ه��ذه  بك�شر  يقومان  حيث 
بتلك املحال ومن ثم الدخول اإليها والعبث مبحتوياتها 

و�شرقتها.
وجنحت الأجهزة الأمنية يف التعرف على هوية ال�شابني 
النيابة  لهما  وجهت  حيث  عليهما  القب�س  اإل��ق��اء  ومت 

العامة تهمة اإتاف هذه املطاعم وال�شرقة .

•• اأبوظبي-وام:

يزور 16 األف زائر من موظفي �شركة نو�شكن ال�شينية 
ج��ام��ع ال�شيخ زاي���د ال��ك��ب��ري اع��ت��ب��ارا م��ن ال��ي��وم وحتى 

الرابع ع�شر من اإبريل اجلاري.
مبعدل  دفعات  اأرب��ع  على  ال�شيوف  اجلامع  وي�شتقبل 
و14  و12  و9   8 اأيام  يف  زائر   4000 اإىل   3500
من ال�شهر نف�شه وذلك يف اإطار رحلة موظفي ال�شركة 
ال�شياحية  معاملها  اأه���م  على  ال��ت��ع��رف  ب��ه��دف  ل��ل��دول��ة 

واحل�شارية والثقافية والرتفيهية.
ا�شتعدادت  الكبري  زاي���د  ال�شيخ  ج��ام��ع  م��رك��ز  واأج���رى 
خا�شة ل�شتقبال هذه الأفواج ال�شياحية حيث خ�ش�شت 
لهم اإدارة املركز مداخل وم�شارات خا�شة للزيارة .. ومت 
الثقافيني مبرافقتهم  املر�شدين  تكليف عدد كاف من 

اجلامع  عن  تف�شيلية  معلومات  لتقدمي  الزيارة  اأثناء 
واأه��م��ي��ت��ه امل��ع��م��اري��ة واحل�����ش��اري��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة وتاريخ 
اإب�����راز ف��ن العمارة  وب���داي���ات ت��اأ���ش��ي�����ش��ه وذل����ك ب��ه��دف 
بو�شوح  تتجلى  التي  البديعة  وجمالياته  الإ�شامية 
يف كافة مكونات ال�شرح الكبري .. اإىل جانب التعريف 
ب��ر���ش��ال��ة م��رك��ز ج��ام��ع ال�����ش��ي��خ زاي����د ال��ك��ب��ري الهادفة 
بني  واحل����وار  وال��ت��ع��اي�����س  الت�شامح  ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��ز  اإىل 

ال�شعوب.
ويعك�س التزايد امل�شتمر يف عدد الزوار حجم املكانة التي 
خارطة  على  الكبري  زاي��د  ال�شيخ  جامع  ميثلها  اأ�شبح 
ي�شتقبل  اإذ  ال��ع��امل  م�شتوى  على  الثقافية  ال�شياحة 
�شنويا من خمتلف اجلن�شيات  ال��زوار  اجلامع مايني 
الأمر الذي يوؤكد اأنه ياأتي يف �شدارة الوجهات املف�شلة 

لدى الزوار حمليا واإقليميا وعامليا.
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شل�شبيل للتموين - فرع ليوا
رخ�شة رقم:CN 1200118  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خال  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11066 بتاريخ 2014/4/8   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جيوك�س 
- فرع ل�شركة امل�شاريع املت�شامنة ذ.م.م فرع ابوظبي١

رخ�شة رقم:CN 1340249  قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11066 بتاريخ 2014/4/8   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل ن�شيب لعمال 

اللحام واحلدادة
رخ�شة رقم:CN 1049711  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة احمد ح�شني حممد عبداهلل فدعق )١٠٠%(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد عبداهلل عبداهلل قا�شم الها�شمي

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11066 بتاريخ 2014/4/8   

اإعــــــــــالن
الف�شائي  ال�ش�����ادة/الكوكب  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�شيانة العامة
رخ�شة رقم:CN 1682197  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبداهلل يو�شف جمعة احلو�شني )١٠٠%(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد عبداهلل �شعيد حمد اجلنيبي

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11066 بتاريخ 2014/4/8   

اإعــــــــــالن
وادي  ال�ش�����ادة/كافرتيا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
احل�شارة رخ�شة رقم:CN 1366479  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عمر عبداهلل عبدالرحيم عبداهلل الزرعوين )١٠٠%(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف جمال �شامل �شليم الثمريي

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11066 بتاريخ 2014/4/8   

اإعــــــــــالن
لل�شيلة  البي�شاء  ال�ش�����ادة/الزمردة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

والعبايا ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1269954  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع /ا�شافة �شديقة احمد خنجي )٦٠%(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ا�شماعيل عبداهلل احمدي احلمادي )%3٠(

تعديل ن�شب ال�شركاء/ علي عبدربه  احمد علي امل�شعبي من ٩٠% اىل ١٠%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل ح�شني عبداهلل ال ب�شر

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خال  القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11066 بتاريخ 2014/4/8   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل ال�شياء للديزل

رخ�شة رقم:CN 1027307  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

عبداهلل احمد جمعة عبداهلل احلو�شني من وكيل خدمات اىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء

عبداهلل احمد جمعة عبداهلل احلو�شني من ٠% اىل ١٠٠%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حمبوب العلم اظهار مياه

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة 
غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11066 بتاريخ 2014/4/8   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون �شيدة لبنان 

اجلميلة لل�شيدات 
رخ�شة رقم:CN 1158808  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شم�شة ها�شم عبداهلل الذهب اجلنيبي )١٠٠%(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع /حذف خلود بنت ابراهيم عبدالاوي
تعديل وكيل خدمات/حذف خالد حممد �شيف نا�شر اخلرو�شي

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11066 بتاريخ 2014/4/8   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شاير�س لل�شيانة العامة ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1010493 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/يا�شر �شامل حممد امل�شكري من �شريك اىل مالك 

تعديل ن�شب ال�شركاء/يا�شر �شامل حممد امل�شكري من 5١% اىل ١٠٠%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف زاهي عادل �شلوم

تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة ٠.2*٠.5 اىل 2٠.٠*5٠.٠
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري:من/�شاير�س لل�شيانة العامة ذ.م.م  
SYRUS GENERAL CONTRACTING LLC

اىل/�شاير�س لل�شيانة العامة
SYRUS GENERAL MAINTENANCE

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11066 بتاريخ 2014/4/8   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة بال�شود للمقاولت وال�شيانة 

العامة رخ�شة رقم:CN 1110979 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة ١*١ اىل ١*١

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة بال�شود للمقاولت وال�شيانة العامة  
BALASWAD GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE EST

اىل/موؤ�ش�شة بال�شود لل�شيانة العامة
BALASWAD GENERAL MAINTENANCE EST

تعديل عنوان/من العني العني منطقة ال�شوق بناية ال�شيخ/خليفة بن زايد ال نهيان 
اىل العني �شناعية العني �شناعية العني بناية/�شامل حمد حممد بال�شود العامري

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها)4١٠٠٠٠2(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 11066 بتاريخ 2014/4/8   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/لوج�شتيك للمقاولت الكهروميكانيكية 

رخ�شة رقم:CN 1132105 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عماد وديع حممد يو�شف الظاهري)١٠٠%(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبيد خمي�س بيات املهريي
تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة ١*١ اىل ١*١

تعديل ا�شم جتاري:من/لوج�شتيك للمقاولت الكهروميكانيكية  
LOGESTIC ELECTRO - MECHANICAL CONTRACTING

اىل/لوج�شتيك للمقاولت الكهروميكانيكية وال�شيانة العامة
LOGESTIC ELECTRO - MECHANICAL  & GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/ا�شافة ال�شيانة العامة للمباين )432٩٩٠١(
تعديل ن�شاط/حذف �شيانة التمديدات الكهربائية)432٩٩٠4(

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

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 11066 بتاريخ 2014/4/8   

اإعــــــــــالن
ال�شنينة  ال�ش�����ادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1142216:لت�شليح الدوات الكهربائية رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عمر را�شد علي خربا�س ال�شاعدي )١٠٠%(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف يو�شف را�شد علي خربا�س ال�شاعدي

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 11066 بتاريخ 2014/4/8   

اإعــــــــــالن
ال�شنينة  ال�ش�����ادة/بقالة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1119365 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عمر را�شد علي خربا�س ال�شاعدي )١٠٠%(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف يو�شف را�شد علي خربا�س ال�شاعدي
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان وال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 11066 بتاريخ 2014/4/8   

اإعــــــــــالن
والنجارة  للحدادة  البازلت  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

امل�شلحة رخ�شة رقم:CN 1139361 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة ١*١ اىل ١*١

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة البازلت للحدادة والنجارة امل�شلحة  
اىل/البازلت لعمال تركيب الملنيوم والزجاج

AL BAZELT ALUMINUM & GLASS FIXING WORKS

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال تركيبات الملنيوم )433٠٠١3(
تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال تركيبات اللواح الزجاجية)433٠٠١4(

تعديل ن�شاط/حذف اعمال النجارة امل�شلحة)43٩٠٠٠4(
تعديل ن�شاط/حذف اعمال حديد الت�شليح )43٩٠٠٠5(

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

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 11066 بتاريخ 2014/4/8   

اإعــــــــــالن
قمر  ال�ش�����ادة/كافترييا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الواحة رخ�شة رقم:CN 1129546 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عمر را�شد علي خربا�س ال�شاعدي )١٠٠%(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف يو�شف را�شد علي خربا�س ال�شاعدي
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان وال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 11066 بتاريخ 2014/4/8   

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

�شتار للحدادة
رخ�شة رقم:CN 1121034  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خال  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 11066 بتاريخ 2014/4/8   

اإعــــــــــالن
الرفاه  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1173660:لتجارة الدهانات ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة بيني جون ليت جون مياليل )%25(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامل حمزه برامبيل بيديكا

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

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

العدد 11066 بتاريخ 2014/4/8   

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

القرية الذهبية اجلديدة لت�شليح املكيفات
رخ�شة رقم:CN 1079074  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خال  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ  

العدد 11066 بتاريخ 2014/4/8   

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

همام للبا�شرت وال�شباغ
رخ�شة رقم:CN 1061996  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خال  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ  

العدد 11066 بتاريخ 2014/4/8   

اإعــــــــــالن
النهار  ال�ش�����ادة/ور�شة �شوء  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1070275:للحدادة  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة تاج الدين �شرف الدين )١٠٠%(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد بيايت ح�شني

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ
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•• اأبوظبي-وام: 

وال�شوؤون  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارت�����ا  ك�شفت 
الإيجابية  النتائج  ع��ن  الجتماعية 
املثمرة التي حققتها املبادرة امل�شرتكة 
الع���ت���داء على  اإىل ح����الت  ل��ل��ت��ع��رف 
الأط���ف���ال وال���ش��ت��ج��اب��ة ل��ه��ا ال��ت��ي مت 
تدريبي  ب��رن��ام��ج  اإط�����ار  يف  ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
اأبوظبي  ال�����ش��رط��ة يف  ���ش��ب��اط  ب��ن��ادي 
الإداريني  من  متدربا   258 لتوعية 
م�شتوى  على  احل�شانات  وم�شرفات 
ال���دول���ة ب���اآل���ي���ات ال��ك�����ش��ف امل��ب��ك��ر عن 
ح�����الت الع����ت����داء ع��ل��ى الأط����ف����ال يف 
املخت�شة  اجلهات  واإب���اغ  احل�شانات 

لتخاذ التدابري الازمة.
الربنامج  يف  امل�������ش���ارك���ون  واأو������ش�����ى 
�شيا�شات  ت��وف��ر  ب�����ش��رورة  ال��ت��دري��ب��ي 
حلماية الأطفال يف جميع احل�شانات 
وامل������دار�������س ع���ل���ى م�������ش���ت���وى ال���دول���ة 
ومراجعة معايري منح الرخ�س لفتح 
�شيا�شات  ت�����ش��م��ل  وال���ت���ي  احل�����ش��ان��ات 
الربنامج  وح�����ش��ور  ال��ط��ف��ل  حل��م��اي��ة 
ب��ح��م��اي��ة الطفل  ال��ت��دري��ب��ي اخل��ا���س 
الداخلية  وزارة  م��رك��ز  يعقده  ال���ذي 
حل��م��اي��ة ال��ط��ف��ل ب��ال��ت��ع��اون م��ع وزارة 
العليا  ل���ادارة  الجتماعية  ال�����ش��وؤون 
يف  العاملني  وك��ل  احل�شانات  دور  يف 
احل�شانات لتاأهيلهم يف جمال حماية 
الطفل. وحث امل�شاركون على �شرورة 
تطبيق اإجراءات التدقيق والتي تن�س 
على التحقق من اخللفية الإجرامية 
لأي �شخ�س يعمل يف جمال الإ�شراف 
كاحل�شانات  ل��اأط��ف��ال  ال��رع��اي��ة  اأو 
وزارة  م����رك����ز  داع�������ني  وامل�������دار��������س.. 
ال��ط��ف��ل لعتماد  ال��داخ��ل��ي��ة حل��م��اي��ة 
م�����ش��ودة ���ش��ي��ا���ش��ات ح��م��اي��ة ال��ط��ف��ل يف 
احل�����ش��ان��ات وامل���دار����س ع��ل��ى م�شتوى 
ال���دول���ة وال���ت���ي حت���دد امل��ع��اي��ري التي 
ميكن اأن ت�شعها احل�شانات واملدار�س 
اطاع  ���ش��رورة  و  احتياجاتها  �شمن 
ج��م��ي��ع ك�����ادر احل�����ش��ان��ات وامل���دار����س 
لتلبية  تدريبية  خطة  وو���ش��ع  عليها 

احتياجاتها.
وثمن اللواء نا�شر خلريباين النعيمي 
العام ملكتب �شمو نائب رئي�س  الأم��ني 
الداخلية  وزي������ر  ال����������وزراء  جم��ل�����س 
ال�شوؤون  وزارة  مع  والتعاون  التن�شيق 
املبادرة  ه��ذه  تطبيق  يف  الجتماعية 
�شتقوم  ال����وزارة  اأن  اإىل  لف��ت��ا  بنجاح 
وقائية  م��ب��ادرات  بتطبيق  م�شتقبا 
املبادرة  بهذه  �شبيهة  الطفل  حلماية 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���دول���ة ب��ال��ت��ع��اون مع 

و�شركاء  الجتماعية  ال�����ش��وؤون  وزارة 
مركز وزارة الداخلية حلماية الطفل 

من املنظمات املحلية والعاملية.
ودعا الأمني العام امل�شاركني يف الدورة 
خ�شو�شا م�شرفات ح�شانات الأطفال 
اجلانب  ه��ذا  يف  ب��دوره��ن  القيام  اإىل 
التعرف  ناحية  م��ن  وج��ه  اأك��م��ل  على 
عنها  والتبليغ  الإ���ش��اءة  عامات  على 
ل����ش���ي���م���ا ب�����ش��ف��ت��ه��ن ال���ف���ئ���ة الأك�����رث 
ال��ت�����ش��اق��ا وت���وا����ش���ا م����ع الأط����ف����ال 
من  يجعل  ال����دور  ه���ذا  اأن  اإىل  لف��ت��ا 
عملية  يف  اأ�شا�شيني  �شركاء  امل�شرفات 
الوقاية واحلماية بالتعاون والتن�شيق 
م����ع وزارت��������ي ال���داخ���ل���ي���ة وال�������ش���وؤون 
الجتماعية. ونا�شد خلريباين اأولياء 
الطفل  تعري�س  �شرورة عدم  الأم��ور 
الإ����ش���اءة نف�شية  اأن����واع  م��ن  ن���وع  لأي 
اأهمية  م���وؤك���دا   .. ج�����ش��دي��ة  اأم  ك��ان��ت 
الكاملة  الأ����ش���ري���ة  ال���رع���اي���ة  ت���وف���ري 
اأجل  وذل��ك من  النف�شي لهم  والدعم 
اإي���ج���اد جم��ت��م��ع ���ش��ح��ي وم��ع��اف��ى من 
الأمرا�س الجتماعية التي توؤدي اإىل 

زعزعة اأمنه وا�شتقراره.
الوجه  ذا  ال����ربيء  ال��ط��ف��ل  اأن  واأك����د 
البا�شم الذي يتعر�س لاإ�شاءة خال 
طفولته قد ي�شبح م�شروع جمرم يف 
امل�شتقبل وم�شدر تهديد للمجتمع مما 
ي�شتدعي تكاتف اجلهود لتجنب ذلك 
التفاقيات  جميع  تفعيل  خ��ال  م��ن 
اقت�شى  ولو  الطفل  حلماية  الداعية 
الأمر انتزاعه من اأح�شان من يتوىل 

اأمره يف حال ف�شله بحمايته.
اأ�شباب  م��ع��رف��ة  اأه��م��ي��ة  اإىل  واأ�����ش����ار 
مرحلة  يف  ال���ط���ف���ل  ����ش���د  الع�����ت�����داء 
احل�شانة ومعاجلة امل�شكلة اإىل جانب 
واإعادته  لل�شحية  النف�شي  الح��ت��واء 
حتى  وجمتمعه  ملحيطه  اأخ���رى  م��رة 
�شلبية  ب�����ش��ورة  امل�����ش��ك��ل��ة  ت��ن��ع��ك�����س  ل 
والجتماعية  النف�شية  �شحته  على 
العديد  ل��ه  املبكر  ال��ع��اج  اأن  �شيما  ل 
من الفوائد والإيجابيات على اجلانب 

النف�شي وامل�شتقبلي.
�شوف  الطفل  حماية  قانون  اإن  وق��ال 
من  ال��ك��ث��ري  املخت�شة  اجل��ه��ات  مي��ن��ح 
ال�شاحيات التي تعزز من دور وزارة 
الداخلية بحيث ل يقت�شر دورها على 
احل��م��اي��ة وال��وق��اي��ة ب��ل ي��ت��ج��اوزه اإىل 
اأ�ش�س  اأن  اإىل  لف��ت��ا  املبا�شر  ال��ت��دخ��ل 
مكونات الأ�شرة ال�شليمة ل تزال غري 
اإىل  بالإ�شافة  البع�س  لدى  معروفة 
التي  اخلاطئة  املفاهيم  بع�س  وج��ود 

جتعل من الأطفال و�شيلة للت�شلية.

في�شل  امل�����ق�����دم  اأث�����ن�����ى  ج���ان���ب���ه  م�����ن 
حم��م��د ال�����ش��م��ري م��دي��ر م��رك��ز وزارة 
الداخلية حلماية الطفل على النتائج 
التي  والهادفة  الإيجابية  والتو�شيات 
الربنامج  يف  امل�شاركون  اإليها  تو�شل 
ال��ت��دري��ب��ي .. م��وؤك��دا ا���ش��ت��ع��داد مركز 
الطفل  حل���م���اي���ة  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة 
ل��ل��ت��ع��اون م���ع اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة يف ما 
التي  الإ����ش���اءات  ع��ن  ب���الإب���اغ  يتعلق 
ق��د ي��ت��ع��ر���س ل��ه��ا الأط���ف���ال ���ش��واء يف 
وقال   .. جمتمعنا  يف  اأم  احل�����ش��ان��ات 
للت�شدي  و�شيلة  اأف�����ش��ل  ال��وق��اي��ة  اإن 
املعارف  املخاطر من خ��ال  ملثل ه��ذه 
تلقاها  ال���ت���ي  وال��ع��م��ل��ي��ة  ال���ن���ظ���ري���ة 
املتدربون يف هذه الدورة حتت اإ�شراف 

املتخ�ش�شني.
م�شرفات  ب������دور  ال�������ش���م���ري  واأ������ش�����اد 
ح���الت  اإىل  ال���ت���ع���رف  يف  احل�����ش��ان��ة 
العتداء التي يتعر�س لها الطفل يف 
مرحلة مبكرة .. م�شريا اإىل اأن الوقت 
امل�شرفات  مع  الأطفال  مي�شيه  ال��ذي 
اأط���ول م��ن ال��وق��ت ال��ذي مي�شونه يف 
بيوتهم ما ي�شتدعي التعاون والتن�شيق 
ال�شعوبة مبكان  اأنه من  معهن حيث 
لأية جهة منوط بها حماية الطفل اأن 
م�شاعدة  دون  الكافية  احلماية  تقدم 

من جهات اأخرى.
بع�س  اأن  امل���وؤ����ش���ف  م����ن  اإن������ه  وق������ال 
تت�شرت  ت��زال  ل  املحافظة  املجتمعات 
الأطفال  على  الع��ت��داء  ح���الت  على 
عنها  امل�شكوت  اجل��رائ��م  من  وتعتربه 
بوجودها  الع�������رتاف  م���ن  ب���ال���رغ���م 
وب����ال����رغ����م م�����ن م���ن���ا����ش���دة اجل���ه���ات 
املخت�شة اأهمية التعريف بها والتبليغ 
عنها حلماية الطفل منها وعدم تكرار 
الدول  ي��ح��دث يف  اأ���ش��وة مب��ا  حدوثها 
املتقدمة التي قطعت �شوطا كبريا يف 

هذا اجلانب.
الدكتور  اأو����ش���ح  ن��ف�����ش��ه  ال�����ش��ي��اق  يف 
ج��������ون��������اث��������ان م���������ك���������اويل اخل�����ب�����ري 
الجتماعي  وامل�شت�شار  ال�شرتاتيجي 

مبركز حماية الطفل بوزارة الداخلية 
اأن الوزارة ت�شع م�شاألة حماية الطفل 
اإىل  منوها   .. اهتماماتها  قمة  على 
اأن ح��الت العتداء ل تعني العتداء 
اجل�شدي فقط حيث يتعر�س الطفل 
�شمنها  م��ن  الن��ت��ه��اك��ات  م��ن  للعديد 
وال�شري  امل��رور  خماطر  اإىل  التعر�س 
واإهمال  بتهور  ال��ق��ي��ادة  ع��ن  ال��ن��اجت��ة 
لاأطفال  م��راف��ق��ت��ه��م  وع����دم  الأه�����ل 
امل�����ش��اع��د وعدم  ���ش��ع��وده��م يف  ل����دى 
اإىل  اأدى  م��ا  امل�شاكن  ���ش��رف��ات  ت��اأم��ني 
���ش��ق��وط ال��ع��دي��د م��ن��ه��م وغ��ريه��ا من 
امل���خ���اط���ر ال���ت���ي ق���د ي��ت��ع��ر���ش��ون لها 
موؤكدا اأهمية تعزيز اجلهود الوقائية 

يف هذا ال�شدد.
من جانبها رحبت موزة �شامل ال�شومي 
اإدارة الطفل يف وزارة ال�شوؤون  مديرة 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  ع�����ش��وة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
الداخلية  وزارة  يف  ال��ط��ف��ل  حل��م��اي��ة 
بالتن�شيق والتعاون والتنظيم امل�شرتك 
حلماية  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  م��رك��ز  م��ع 
الطفل يف تنفيذ املبادرة والتي حققت 
ال�شراكة  اإط���ار  امل��ن�����ش��ودة يف  اأه��داف��ه��ا 
الداخلية  وزارة  م��ع  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
وحتقيق الهدف ال�شرتاتيجي لوزارة 
وه����و �شمان  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال�������ش���وؤون 
الدمج  وتفعيل  الجتماعية  احلقوق 
تعترب  امل��ب��ادرة  اأن  واأك���دت  املجتمعي. 
زيادة  يف  م�شتقبلية  مل��ب��ادرات  ام��ت��دادا 
وعي امل�شرفات العامات مع الأطفال 
يتعر�س  ق���د  ال���ت���ي  ال��ع��ن��ف  حل�����الت 
العاملني مع  الأط��ف��ال مما يعني  لها 
اأي  امل��وؤه��ل��ني م��ن ماحظة  الأط��ف��ال 
تغيري يف ال�شلوك والعمل على تفاديه 
�شنجانه  واأ���ش��ارت  املنا�شب.  الوقت  يف 
بهر دواج اخلبرية التكتيكية اإىل نتائج 
الربنامج التدريبي الذي ا�شتمر 41 
�شجلوا  امل��ت��درب��ني  اأن  مو�شحة  ي��وم��ا 
جمموعة ماحظات ونتائج بينت عدم 
كل  يف  الطفل  حلماية  �شيا�شة  ت��وف��ر 
احل�شانات واملدار�س .. ولفتت اإىل اأن 
اأغلب موظفي احل�شانات واملدار�س مل 
يتلقوا تدريبا يف جمال حماية الطفل 
واملدار�س  احل�����ش��ان��ات  دور  م��ع��ظ��م  و 
ه����ذا اجلانب  واج��ب��ات��ه��ا يف  لت�����درك 
والكثري من دور احل�شانات واملدار�س 
تواجه م�شاكل يف التبليغ عن �شكهم يف 
الإهمال او العتداء الذي يتعر�س له 

الطفل جلهات الخت�شا�س.
واأ�شافت اإن املتدربني لحظوا اأنه عند 
مواجهة الهايل من قبل احل�شانات 
ب�شكوكهم يف ما يهدد الطفل ينقلون 

دون  اأخ���رى  ح�شانات  اإىل  اأط��ف��ال��ه��م 
ال�شبل  اأف�شل  ح��ول  واقعية  مناق�شة 
الخت�شا�شيني  م��ع  امل�شكلة  ملعاجلة 
حماية  عن  املعنيني  اأو  الجتماعيني 
الطفل ب�شاأنها وواجه 35 باملائة من 
امل�شاكل  اأو  امل�شاعب  للدورة  املتدربني 
يف اإي�������ش���ال خم���اوف���ه���م وام���ت���ن���ع عن 
9 باملائة من  ال�����ش��وؤال  ال��رد على ه��ذا 
املازم  ذك��رت  جانبها  من  امل�شاركني. 
وزارة  مركز  من  العور  اإبراهيم  وف��اء 
الدورة  اأن  الطفل  حلماية  الداخلية 
ح��ق��ق��ت ال���ع���دي���د م���ن ال��ن��ت��ائ��ج حيث 
من  ع��دة  اأن���وع  اإىل  املنت�شبون  ت��ع��رف 
تاأثري  و  الأط���ف���ال  الع����ت����داءات ���ش��د 
واأ�شبح  اأطفال  العتداء والعنف على 
العوامل  ب��ع�����س  مب��ق��دوره��م حت��دي��د 
العتداء  يف  ت�شهم  ال��ت��ي  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
والتعرف  اإهمالهم  اأو  الط��ف��ال  على 
الأطفال  على  العتداء  عامات  على 
واإهمالهم .. كما تعرفوا اإىل دورهم يف 
الإب��اغ عن ح��الت الع��ت��داء واإهمال 
متفهمني  وا���ش��ب��ح��وا  ااأط����ف����ال  ع��ل��ى 
واإج����راءات  �شيا�شات  تطبيق  لأه��م��ي��ة 

حماية الطفل يف اأماكن عملهم.
واأ�شافت ان الدورة غطت عدة حماور 
العنف على  اإىل ح��الت  التعرف  منها 
الأطفال وال�شتجابة حلالت العتداء 
اجلهات  مع  والتوا�شل  الأطفال  على 
الداخلية  وزارة  ك��م��رك��ز  امل��خ��ت�����ش��ة 
ال�شرطة  م���راك���ز  و  ال��ط��ف��ل  حل��م��اي��ة 

لاباغ عن احلالت اخلطرة.
على  جم���م���وع���ة   14 ����ش���م���ل���ت  ك���م���ا 
باإجمايل  ت��دري��ب��ي��ا  ي��وم��ا   41 م���دى 
وا�شتهدفت  ت��دري��ب��ي��ة  ���ش��اع��ة   615
على  احل�����������ش�����ان�����ات  يف  ال����ع����ام����ل����ني 
عدد  اأن  اإىل  م�شرية  ال��دول��ة  م�شتوى 
من   41 متدربا   258 بلغ  املتدربني 
من   214 للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س 
احل�����ش��ان��ات و3 م��دي��ري��ن م��ن جهات 
التعليم  خل��دم��ات  الأوىل  ال�����ش��ن��وات 
اأبوظبي  جمل�س  ال��ع��رب��ي-  الطفل   -
الأداء  م���وؤ����ش���رت  وح�����ش��ب   . ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
للدورات اأبدى 98.45 من املتدربني 
ا�شتعدادهم لعقد حما�شرات تثقيفية 
احل�شانة  العاملني  بني  الوعي  لرفع 
املتدربني  من   86.43 و  املدر�شة  اأم 
حما�شرات  لعقد  ا�شتعدادهم  اأك���دوا 
تثقيفية لرفع الوعي بني اأولياء اأمور 
املتدربني  م��ن  باملائة  و64  الأط��ف��ال 
و35  الطفل  حماية  �شيا�شة  طبقوا 
باملائة من املتدربني واجهوا �شعوبات 

اأو م�شاكل يف التبليغ عن املخاوف.

 •• دبي-وام:

بدبي فريق عمل  الأج��ان��ب  و���ش��وؤون  الإق��ام��ة  اإدارة  ه��ن��اأت 
ب��رن��ام��ج بنك امل��اب�����س ب��دائ��رة ال�����ش��وؤون الإ���ش��ام��ي��ة على 
دبي  برنامج  املتميزة �شمن  الإداري��ة  املبادرة  فوزه بجائزة 
لاأداء احلكومي املتميز. جاء ذلك خال ا�شتقبال الدكتور 
حمد بن ال�شيخ اأحمد ال�شيباين مدير عام دائرة ال�شوؤون 
الإقامة  اإدارة  وف���د  ب��دب��ي  اخل���ريي  وال��ع��م��ل  الإ���ش��ام��ي��ة 

و�شوؤون الأجانب بدبي برئا�شة النقيب في�شل بن بليلة.
التي  التميز  ن��ام��و���س  امل��ب��ادرة  ال��ت��ك��رمي �شمن  ه��ذا  ي��اأت��ي 
الإقامة  اإدارة  م��دي��ر  امل���ري  اأح��م��د  حممد  ال��ل��واء  اأطلقها 
دبي  برنامج  �شمن  الفائزين  لتكرمي  الأج��ان��ب  و���ش��وؤون 
بهدف  وذل���ك  فئاتها  مبختلف  املتميز  احل��ك��وم��ي  ل����اأداء 
ال��ت��وا���ش��ل م��ع ال���دوائ���ر وامل��وؤ���ش�����ش��ات احل��ك��وم��ي��ة وتقديرا 

للمتميزين. وقال الدكتور حمد بن ال�شيخ اأحمد ال�شيباين 
ال�شمو  �شاحب  من  الفوز  درع  بت�شلم  ت�شرفت  الدائرة  اإن 
الدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل بح�شور �شمو  رئي�س جمل�س 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي 
رئي�س املجل�س التنفيذي .. مو�شحا اأن مبادرة اإدارة الإقامة 
و�شوؤون الأجانب ما هي اإل اإمتداد لاإبداع الذي متيزت به 

اإمارة دبي وقياداتها يف تكرمي وتهنئة املتميزين.
املبادرات  اإح��دى  املاب�س  بنك  م��ب��ادرة  اأن  ال�شيباين  واأك��د 
الرئي�شية يف قطاع العمل اخلريي اإذ ت�شم اأكرث من 550 
�شندوقا موزعا على امل�شاجد يف الإمارة واأ�شهم ريعها الذي 
اأك���رث م��ن خم�شة م��اي��ني دره���م يف دع��م العديد من  بلغ 
�شقيا  م�شاريع  مثل  الأخ��رى  وامل�شاريع اخلريية  امل��ب��ادرات 

املاء والقر�س احل�شن وغريها من امل�شاريع.

الداخلية و ال�سوؤون الجتماعية تك�سفان نتائج مبادرة التعرف اإىل حالت العتداء على الأطفال

اإقامة دبي تهنئ ال�سوؤون الإ�سالمية بفوزها بجائزة املبادرة الإدارية املتميزة 

•• اأم القيوين-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعا ع�شو املجل�س الأعلى 
حاكم اأم القيوين بق�شر �شموه ام�س بح�شور �شمو ال�شيخ را�شد بن �شعود 
بن را�شد املعا ويل عهد اأم القيوين.. ال�شيخ في�شل بن �شقر القا�شمى 
رئي�س دائرة املالية ورئي�س املنطقة احلرة براأ�س اخليمة ومعايل الدكتور 
را�شد اأحمد بن فهد وزير البيئة واملياه اللذين قدما لل�شام على �شموه. 
احتاد  رئي�س  ال��غ��ري��ر  ع��ب��داهلل  عبدالعزيز  م��ع��اىل  �شموه  ا�شتقبل  كما 
غبا�س  �شعيد  ومعاىل  الطاير  حميد  اأحمد  ومعاىل  الإم���ارات  م�شارف 
رحمة  نا�شر  العزيز  عبد  �شعادة  و  الهاملى  �شاعن  بن  حممد  ومعاىل 

الأعمال  ورج��ال  الإيطالية  اجلمهورية  ل��دى  ال��دول��ة  �شفري  ال�شام�شي 
بالدولة واملواطنني الذين قدموا لل�شام على �شموه.

بن  خالد  وال�شيخ  املعا  اأح��م��د  ب��ن  حميد  ال�شيخ  معاىل  اللقاء  ح�شر 
را�شد املعا رئي�س الديوان الأمريى باأم القيوين وال�شيخ �شيف بن را�شد 
بن  احمد  وال�شيخ  القيوين  باأم  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  رئي�س  املعا 
�شعود بن را�شد املعا نائب رئي�س املجل�س التنفيذى لإمارة اأم القيوين 
واملهند�س ال�شيخ احمد بن خالد املعا رئي�س دائرة التخطيط وامل�شاحة 
باأم القيوين وال�شيخ ماجد بن �شعود بن را�شد املعا وال�شيخ عبداهلل بن 
�شعود بن را�شد املعا وال�شيخ على بن �شعود بن را�شد املعا وال�شيخ �شقر 

بن �شعود بن را�شد املعا وعدد من ال�شيوخ وامل�شوؤولني. 

•• اأم القيوين-وام:

املعا  را���ش��د  ب��ن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
�شمو  بح�شور  القيوين  اأم  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو 
اأم  ال�شيخ را���ش��د ب��ن ���ش��ع��ود ب��ن را���ش��د امل��ع��ا ويل ع��ه��د 
بن  ن��ه��ي��ان  ال�شيخ  م��ع��ايل   .. ���ش��م��وه  ق�شر  ال��ق��ي��وي��ن يف 
مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع 
ال��ل��ق��اء معايل  ���ش��م��وه. ح�شر  ع��ل��ى  لل�شام  ق���دم  ال���ذي 
را�شد  بن  خالد  وال�شيخ  املعا  اأحمد  بن  حميد  ال�شيخ 
وال�شيخ  القيوين  اأم  يف  الأم���ريي  ال��دي��وان  رئي�س  املعا 

�شيف بن را�شد املعا رئي�س دائرة التنمية القت�شادية يف 
اأم القيوين وال�شيخ اأحمد بن �شعود بن را�شد املعا نائب 
واملهند�س  القيوين  ام  لم��ارة  التنفيذى  املجل�س  رئي�س 
التخطيط  دائ���رة  رئي�س  املعا  خالد  ب��ن  احمد  ال�شيخ 
وامل�شاحة بام القيوين وال�شيخ ماجد بن �شعود بن را�شد 
املعا وال�شيخ عبداهلل بن �شعود بن را�شد املعا وال�شيخ 
�شعود  بن  �شقر  وال�شيخ  املعا  را�شد  بن  �شعود  بن  على 
اآل  بن را�شد املعا وال�شيخ حممد بن نهيان بن مبارك 
نهيان وعدد من ال�شيوخ وامل�شوؤولني ورجال الأعمال يف 

الدولة واملواطنني.

•• اأبوظبي-وام:

للهوية  الم������ارات  ه��ي��ئ��ة  اأق���ام���ت 
ب�����ف�����ن�����دق ري������ت������ز ك������ارل������ت������ون يف 
ال�شركاء  ملتقى  ام�����س  اأب��وظ��ب��ي 
لعام  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني 

.2014
املهند�س  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  وك���رم 
ع��ل��ي حم��م��د اخل����وري م��دي��ر عام 
الهيئة جميع اجلهات امل�شاركة يف 
امللتقى التي بلغ عددها 64 جهة 
وموؤ�ش�شة حكومية وخا�شة و�شلم 
التقديرية  وال�����ش��ه��ادات  ال�����دروع 

ملمثليها.
املديرة  ال��ري�����ش��ي  عائ�شة  وق��ال��ت 
العمليات  ل���ق���ط���اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
الكلمة  يف  ال��ه��ي��ئ��ة  يف  امل���رك���زي���ة 
الإم����ارات  هيئة  اإن  األ��ق��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
القيادة  دع���م  اأن  ت���وؤك���د  ل��ل��ه��وي��ة 
الر�شيدة للدولة لها ي�شكل املعني 
الذي ت�شتمد منه قيادة الهيئة و 
حتقيق  على  العزمية  موظفوها 
بخدماتها  والرت�����ق�����اء  ال��ت��م��ي��ز 
العاملية  امل�����ش��ت��وي��ات  اأف�����ش��ل  اإىل 
اأداء الدور املنوط  والإ�شرار على 
تعزيز مقومات  وامل�شاهمة يف  بها 
العاملية  وال���ت���ن���اف�������ش���ي���ة  الأم��������ن 

لاإمارات.
واأ�شادت الهيئة مب�شاندة �شركائها 
القطاعني  م��ن  ال�شرتاتيجيني 
مل�شاريعها  واخل���ا����س  احل��ك��وم��ي 
اأنهم  اإىل  م�شرية   .. وم��ب��ادرات��ه��ا 
يوؤدون دورا بارزا يف دعم م�شاعيها 
الذي  املوؤ�ش�شي  التميز  لتحقيق 
يف  والفعالية  الكفاءة  على  يرتكز 

الأداء.
ب��ت��ع��اون جميع  ال��ه��ي��ئ��ة  ون���وه���ت 
الثاث  ال�شنوات  خال  �شركائها 
املا�شية والذي �شاهم يف متكينها 
من تنفيذ خطتها ال�شرتاتيجية 
�شهدت  بكفاءة   2013-2010
وعلمية  م��ه��ن��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ات  ب��ه��ا 
و�شخ�شيات من ذوي الخت�شا�س 
والعاملي  املحلي  ال�شعيدين  على 
والأهم  الأب���رز  اإجن��ازه��ا  وحتقيق 
ال�شكاين  ال�����ش��ج��ل  اك��ت��م��ال  وه���و 
جميع  وت�شجيل  الإم���ارات  لدولة 
م�شروع  يف  واملقيمني  امل��واط��ن��ني 

بطاقة الهوية الذكية .
تقديرها  ع���ن  ال��ه��ي��ئ��ة  واأع����رب����ت 
متكينها  يف  �شركائها  ل��دور  عاليا 
الدولة  دوره��ا يف خدمة  اأداء  من 
م�شاريعها  وت��ن��ف��ي��ذ  وامل���ج���ت���م���ع 
اأهدافها  وحت��ق��ي��ق  وم���ب���ادرت���ه���ا 
بنجاح ويف مقدمة ذلك الو�شول 
اإىل اأعلى معدلت ر�شا متعامليها 
اأولوياتها  اأهم  اأحد  ي�شكل  والذي 
.. م�شرية اإىل اأن تنظيم ال�شراكات 
عملية  يف  م��ه��م��ا  ج������زءا  ي�����ش��ك��ل 
التي  ال���ش��رتات��ي��ج��ي  التخطيط 
تام  ب�شكل  الهيئة  عليها  تعتمد 
الرتقاء  نحو  ال���دوؤوب  �شعيها  يف 
واملوؤ�ش�شية  الإداري���ة  مبنظومتها 
التكنولوجية  التطورات  ومواكبة 
ي�شهدها  التي  واملت�شارعة  الهائلة 
ال�����ع�����امل وخ�������ش���و����ش���ا يف جم���ال 
واإثباتها  ب���ال���ه���وي���ات  ال��ت��ع��ري��ف 

والتحقق منها.
وق���ال���ت اإن���ه���ا ح��ر���ش��ت ع��ل��ى اأن 
ال�شرتاتيجية  خطتها  تت�شمن 
هدفا   2016-2014 اجلديدة 
خا�شا يركز على تعزيز العاقات 
ال�شرتاتيجيني  ال�����ش��رك��اء  م���ع 
والأطراف الرئي�شية ذات العاقة 
ب��ع��م��ل��ه��ا ���ش��م��ن امل����ح����ور ال���راب���ع 
والكفاءة  اجل�����ودة  وه���و  ل��ل��خ��ط��ة 
وال��ف��اع��ل��ي��ة وذل����ك ان��ط��اق��ا من 
اإدراك���ه���ا لأه��م��ي��ة دوره����م يف دعم 
التحول  اإجن������از  يف  م�����ش��اه��م��ت��ه��ا 
اخل������دم������ات  يف  الإل����������ك����������رتوين 
الدولة  م�شتوى  على  احلكومية 
وتقدمي خدمات متميزة لاأفراد 
النا�س  ح��ي��اة  ت�شهل  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
ال�شعادة  حت��ق��ي��ق  يف  وت�������ش���اه���م 
الهيئة  واأ�����ش����اف����ت  ل��ل��م��ج��ت��م��ع. 
را�شخة  ����ش���راك���ات  اأ���ش�����ش��ت  اإن���ه���ا 
ومثمرة مع العديد من الوزارات 
الحتادية  والهيئات  واملوؤ�ش�شات 
واملحلية و�شركات القطاع اخلا�س 
الدعم  معها  وتبادلت  ال��دول��ة  يف 
اإطار ت�شافر  يف �شتى املجالت يف 
اجلهود لتمكني تقدمي اخلدمات 
تناف�شي  اقت�شاد  وبناء  احلكومية 

باأف�شل  ي��ن��ع��م  وجم��ت��م��ع  م��ن��ي��ع 
م�����ش��ت��وي��ات ال��ع��ي�����س ال����ك����رمي يف 
ل�  وفقا  وم�شتدامة  معطاءة  بيئة 
الهادفة   2021 الإم����ارات  روؤي���ة 
اأف�شل  بني  من  دولتنا  تكون  لأن 
ال�شنوات  غ�شون  يف  ال��ع��امل  دول 

الثماين املقبلة.
واأكدت الهيئة اأن ملتقى ال�شركاء 
مبثابة  ي���ع���د  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ني 
م����وع����د ����ش���ن���وي ل���ت���وث���ي���ق ع���رى 
وجتديد  وبينهم  بينها  ال��رواب��ط 
العزم على �شحذ الهمم وت�شخري 
ج��م��ي��ع ال����ط����اق����ات والإم����ك����ان����ات 
امل�شرتك  النجاح والعمل  ملوا�شلة 
وت�����ب�����ادل اخل��������ربات وامل������ب������ادرات 
مقدمة  يف  تكون  حتى  وامل�شاريع 
امل�شاهمني يف اإجناح التحول نحو 
التي  الدولة  يف  الذكية  احلكومة 
للنا�س على مدار  تقدم خدماتها 
اإليهم  للو�شول  وت�شعى  ال�شاعة 
قبل اأن ي�شعوا هم للو�شول اإليها 
الطيبة  الإم�������ارات  اأر������س  ل��ت��ظ��ل 
واح��ة اأم��ن اأم���ان وع��ز ورف���اه لكل 
فيها  ومقيم  اأبنائها  من  مواطن 
التي  ال���ق���ي���ادة احل��ك��ي��م��ة  يف ظ���ل 

حباها اهلل تعاىل بها. 
وتقدمت الهيئة بال�شكر والتقدير 
جهودهم  على  �شركائها  جلميع 
وت���ع���اون���ه���م وح��ر���ش��ه��م ع��ل��ى اأن 
دائما  املقدمة  يف  الإم���ارات  تكون 
واأن حتقق الرقم واحد يف جميع 
امل���ج���الت م���وؤك���دة ح��ر���ش��ه��ا على 
تعزيز عاقاتها معهم مبا ي�شهم 
م���ن حتقيق  اجل��م��ي��ع  يف مت��ك��ني 
اخلدمات  اأف�شل  وتقدمي  التميز 

وتطوير م�شتوى الأداء.
امللتقى  ال��ه��ي��ئ��ة خ���ال  وع��ر���ش��ت 
خطتها  ح�����ول  وث���ائ���ق���ي���ا  ف��ي��ل��م��ا 
ال�شرتاتيجية اجلديدة 2014- 
ورحلتها  الهوية  �شفينة   2016
���ش��م��ن اأ���ش��ط��ول روؤي����ة الإم�����ارات 
2021 والأهداف ال�شرتاتيجية 
خال  حتقيقها  اإىل  ت�شعى  التي 
والقيم  املقبلة  ال��ث��اث  ال�شنوات 
رحلتها  م�شار  يف  بها  تلتزم  التي 

لتحقيق تلك الأهداف.
وقدم عبداهلل الكندي مدير اإدارة 
ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات ع��ر���ش��ا حول 
الإلكرتوين  الربط  بنية  م�شروع 
الهيئة يف حني قدم  ال��ذي تنفذه 
اإدارة  م���دي���ر  ال���ع���ب���دويل  ن��ا���ش��ر 
عر�شا  اخل����دم����ة  م����راك����ز  دع������م 
ت��ط��وي��ر اخل���دم���ات ورحلة  ح���ول 
�شكري  ..وا���ش��ت��ع��ر���س  املتعاملني 
ال�شجل  اإدارة  م���دي���ر  ال���ربي���ك���ي 
وم�شاريع  م�����ب�����ادرات  ال�������ش���ك���اين 
ا����ش���ت���خ���دام ب���ط���اق���ة ال���ه���وي���ة يف 

القطاع امل�شريف. 

حاكم اأم القيوين ي�ستقبل في�سل بن �سقر القا�سمى ورا�سد بن فهد 

حاكم اأم القيوين ي��ستقبل نهيان بن مبارك

الهوية تكرم �سركاءها ال�سرتاتيجين 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة جبل ال�شيخ للديكور 

رخ�شة رقم:CN 1012335 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة ١*١ اىل ١*١

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة جبل ال�شيخ للديكور   
اىل/موؤ�ش�شة طريق الن�شر للمقاولت وال�شيانة العامة

AL NASSR WAY CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE
تعديل عنوان/من العني �شناعية العني العني ن�شيب حمد حممد مرزوق 
 A4 العامري اىل العني �شناعية العني حي العجييز ال�شارع الول قطعة

بناية علي �شيف النا�شري
تعديل ن�شاط/ا�شافة ال�شيانة العامة للمباين )432٩٩٠١(

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4١٠٠٠٠2(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خال  القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(
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اإعالن عن ت�صجيل �صفينة وطنية
البحري(  النقل  )قطاع  للموا�شات  الوطنية  الهيئة  تعلن 
بان / �صي هور�س ال�صرق الو�صط للخدمات البحرية ذ.م.م قد 

تقدموا بطلب ت�شجيل ال�شفينة املذكوره بياناتها بعد وهي

على كل من له اعرتا�س على ت�شجيل هذه ال�شفينة مراجعة 
مكتب ت�شجيل ال�شفن ابوظبي خال مدة اق�شاها ٦٠ يوما 

من تاريخ هذا العان.
 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
 الهيئة الوطنية للموا�صالت

�صيا�صة الرتاخي�س والت�صجيل البحري

ا�س تي اي بلوتو �شابقا تريا�س بيكا�شو�س 2
STI BLUTO EX TERAS PEGASUS2

ا�س تي اي اورانو�س �شابقا تريا�س بيكا�شو�س ١
STI URANUS EX TERAS PEGASUS1

ا�صم ال�صفينة 

395693

395692

رقم الت�صجيل ال�صابق

�شنغافورة

�شنغافورة

العلم ال�صابق

  CHai SHai:تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك
CHai SHai:طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم:2٠5٩23       بتاريخ:2٠١4/2/١٠ م
CHai SHai:با�ش��م

وعنوانه:العنوان - العني - البوادي مول - �س.ب: - هاتف:٠5٠424٦5٠٠ - فاك�س:
musa.qayyum@gmail.com:الربيد اللكرتوين

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43 املطاعم  .
و�شف العامة:العامة عبارة عن دائرة ر�شم اعاها دائرة �شغرية وعلى ميينها ن�شف دائرة وعلى ي�شارها 
 CHai كلمة  ا�شفلها  وكتب  اعلى  من  اليه  ينظر  ال�شاي  لبريق  تقريبي  العام  وال�شكل  م��اء  قطره  �شبه 

. اللون   عدمية  خلفية  على  وال�شود  البي�س  باللون  وجميعها  مميز  بخط   SHai
ال�ش��رتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  7  ابريل 2014 العدد 11065
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يعلن ق�شم العامات التجارية عن تقدم الوكيل /املحامي حكمة القانون لت�شجيل العامات التجارية
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

 املودعة حتت رقم : ١85٦45   بتاريخ : 23/١/2٠١3
با�ش������م:ملينيوم ل�شناعة ال�شحوم وزيوت التزليق ذ.م.م .

وعنوانه:�س.ب:43777 ، دبي المارات .
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

الزيوت وال�شحوم التي ت�شتخدم يف ال�شناعة )غري الزيوت واملواد الدهنية التي ت�شتخدم يف التغذية والزيوت 
الطيارة( مواد الت�شحيم ، امل�شتح�شرات التي ت�شتخدم لرت�شيب التربة وامت�شا�شها ، الوقود مبا يف ذلك 
الزيوت املعدنية )اخلا�شة بادارة املحركات( ومواد ال�شاءة ، �شموع ال�شاءة بجميع انواعها وفتائل ال�شاءة 

يف الفئة 4 .
الواق�عة بالفئة: 4

باللون  بي�شاوي  �شكل  بداخله  يوجد  الفاحت  الزرق  باللون  م�شتطيل  �شكل  عن  عبارة  العامة:هي  و�شف 
PANA بطريقة مبتكرة وباللغة الاتينية وباللون الزرق ويوجد هناك  ال�شفر مكتوب بداخله كلمة 

.  A شكل ا�شعة �شم�س باللون البي�س فوق احلرف�
ال�ش��رتاطات: . 

 فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

 اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  7  ابريل 2014 العدد 11065

يعلن ق�شم العامات التجارية عن تقدم الوكيل /املحامي حكمة القانون لت�شجيل العامات التجارية
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

 املودعة حتت رقم : ١85٦44   بتاريخ : 23/١/2٠١3
با�ش������م:ملينيوم ل�شناعة ال�شحوم وزيوت التزليق ذ.م.م .

وعنوانه:�س.ب:43777 ، دبي المارات .
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

الزيوت وال�شحوم التي ت�شتخدم يف ال�شناعة )غري الزيوت واملواد الدهنية التي ت�شتخدم يف التغذية والزيوت 
الطيارة( مواد الت�شحيم ، امل�شتح�شرات التي ت�شتخدم لرت�شيب التربة وامت�شا�شها ، الوقود مبا يف ذلك 
الزيوت املعدنية )اخلا�شة بادارة املحركات( ومواد ال�شاءة ، �شموع ال�شاءة بجميع انواعها وفتائل ال�شاءة 

يف الفئة 4 .
الواق�عة بالفئة: 4

باللون  متقابلني  دائ��رة  ن�شفي  بداخله  ويوجد  ال�شفر  باللون  مربع  �شكل  عن  عبارة  العامة:هي  و�شف 
الحمر وفيها ثاثة خطوط باللون ال�شفر وبينهما مكتوب MAX PROFESSIONAL باللغة 

الاتينية وباللون الحمر   .
ال�ش��رتاطات: . 

 فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

 اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  7  ابريل 2014 العدد 11065

يعلن ق�شم العامات التجارية عن تقدم الوكيل /املحامي حكمة القانون لت�شجيل العامات التجارية
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

 املودعة حتت رقم : ١85287   بتاريخ : ١/١7/2٠١3
با�ش������م:ركن البنف�شج للتجارة )�س.ذ.م.م( .

وعنوانه:�س.ب:3248٩ ، دبي المارات .
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

امل�شتح�شرات اخلا�شة بتبي�س القم�شة وغريها من املواد التي ت�شتخدم يف غ�شيل املاب�س وم�شتح�شرات 
التزيني  وم��واد  الطيارة  وال��زي��وت  العطرية  امل��واد  ال�شابون   ، والك�شط  الو���ش��اخ  وازال��ة  وال�شقل  التنظيف 
)الكوزمتيك( وحماليل ال�شعر ومعاجني ال�شنان ، م�شتح�شرات التجميل ، كرميات ، العطور والبخور يف 

الفئة 3 .
الواق�عة بالفئة:3

و�شف العامة:هي عبارة عن كلمة كا�شيك مكتوبة باللغة الاتينية وباللون ال�شود ويوجد حتتها وردة 
باللون ال�شود وحتت الوردة مكتوب كلمة DELUXE باللغة الاتينية وباللون ال�شود  .

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

بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
 اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  7  ابريل 2014 العدد 11065

يعلن ق�شم العامات التجارية عن تقدم الوكيل /املحامي حكمة القانون لت�شجيل العامات التجارية
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

 املودعة حتت رقم : ١82٦78   بتاريخ : 28/١١/2٠١2
با�ش������م:جنوم الحتاد للتجارة العامة )�س.ذ.م.م( .

وعنوانه:�س.ب:35٦٩٠ ، دبي المارات .
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

الدعاية والعان وادارة وتوجيه العمال وتفعيل الن�شاط املكتبي ، العان بالربيد املبا�شر ترويج املبيعات 
يف الفئة 35 .

الواق�عة بالفئة:35
ب�شكل  ابي�س  بلون   SG الكبرية  الجنليزية  باحلروف  مكتوبة  التجارية  العامة  العامة:تظهر  و�شف 
دائري حيث يوجد S بداخل حرف G وبخلفية حمراء اللون ومكتوب با�شفلها كلمتني بالجنليزية اولها 

. والخرى   احرف  اربعة  من  املكونة   SYED
ال�ش��رتاطات: . 

 فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

 اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  7  ابريل 2014 العدد 11065

يعلن ق�شم العامات التجارية عن تقدم الوكيل /املحامي حكمة القانون لت�شجيل العامات التجارية
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

 املودعة حتت رقم : ١85288   بتاريخ : ١/١7/2٠١3
با�ش������م:عبدالغني عبدالرحمن لتجارة اللكرتونيات �س.ذ.م.م .

وعنوانه:�س.ب:٦4٦37 ، دبي المارات .
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

عد�شات م�شخمة ، هوائيات ، كبات متحدة املحور ، كبات كهربائية ، كامريات ت�شوير �شينمائي ، كامريات 
 ، هواتف  �شماعات   ، العماق  �شرب  والت  اجهزة   ، ميكروفونات   ، حا�شوب  اجهزة  الفوتوغرايف(  )للت�شوير 

�شترييوهات �شخ�شية ، هواتف حممولة ، اجهزة هاتف ، اجهزة تلفزيون يف الفئة ٩ .
الواق�عة بالفئة: ٩

و�شف العامة:هي عبارة عن كلمة STARZOOM مكتوبة باللغة الاتينية وباللون الحمر ويوجد 
على جانبها المين �شكل حرف D باللغة الاتينية باللون الحمر ويوجد بداخلها جنمة خما�شية باللون 

البي�س .
ال�ش��رتاطات: . 

 فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

 اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  7  ابريل 2014 العدد 11065

يعلن ق�شم العامات التجارية عن تقدم الوكيل /املحامي حكمة القانون لت�شجيل العامات التجارية
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

 املودعة حتت رقم : ١8٠3٦٦   بتاريخ : 8/١٠/2٠١2
با�ش������م:تورنتو لتجارة م�شتح�شرات التجميل  )�س.ذ.م.م( .

وعنوانه:�س.ب:4242٦ ، دبي المارات .
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

امل�شتح�شرات اخلا�شة بتبي�س القم�شة وغريها من املواد التي ت�شتخدم يف غ�شيل املاب�س وم�شتح�شرات 
التزيني  وم��واد  الطيارة  وال��زي��وت  العطرية  امل��واد  ال�شابون   ، والك�شط  الو���ش��اخ  وازال��ة  وال�شقل  التنظيف 

)الكوزمتيك( وحماليل ال�شعر ومعاجني ال�شنان ، م�شتح�شرات التجميل  ، العطور والبخور يف الفئة 3 .
الواق�عة بالفئة:3

الحمر  باللون  الفم  على  �شفاه  احمر  مع  الزرق  باللون  ام��راة  لوجه  ر�شم  عن  عبارة  العامة:هي  و�شف 
 Skin Life عبارة  مكتوب  وحتتها   Herbal كلمة  بداخله  مكتوب  بي�شاوي  �شكل  جانبها  اىل  ويوجد 

باللغة الاتينية وباللون الزرق  .
ال�ش��رتاطات: . 

 فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

 اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  7  ابريل 2014 العدد 11065

يعلن ق�شم العامات التجارية عن تقدم الوكيل /املحامي حكمة القانون لت�شجيل العامات التجارية
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

 املودعة حتت رقم : ١8528٦   بتاريخ : ١/١7/2٠١3
با�ش������م:ركن البنف�شج للتجارة )�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة( .

وعنوانه:�س.ب:3248٩ ، دبي المارات .
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

امل�شتح�شرات اخلا�شة بتبي�س القم�شة وغريها من املواد التي ت�شتخدم يف غ�شيل املاب�س وم�شتح�شرات 
التزيني  وم��واد  الطيارة  وال��زي��وت  العطرية  امل��واد  ال�شابون   ، والك�شط  الو���ش��اخ  وازال��ة  وال�شقل  التنظيف 
والبخور  العطور   ، كرميات   ، التجميل   م�شتح�شرات   ، ال�شنان  ومعاجني  ال�شعر  وحماليل  )الكوزمتيك( 

يف الفئة 3 .
الواق�عة بالفئة:3

و�شف العامة:هي عبارة عن الكلمة MABROOK مكتوبة باللغة الاتينية وباللون ال�شود فوقها يوجد 
�شكل خمطط باللون ال�شود وبداخله يوجد احلرف البجدي الاتيني M باللون ال�شود والبي�س .

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

بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
 اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  7  ابريل 2014 العدد 11065

تعلن ادارة  العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

 املودعة حتت رقم : ١٦748٠   بتاريخ : 3/١/2٠١2
. CAMEL FEET SAND SHOES:با�ش������م

وعنوانه:مدينة خليفة ، ابوظبي ، المارات العربية املتحدة ، �س.ب: ، هاتف:٠5٠2٦8٠8٩8 ، فاك�س: .
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

فرعات الحذية ، ادوات مانعة لنزلق الحذية ، احذية ، احذية للريا�شة .
الواق�عة بالفئة:25

البني  باللون  الكبرية  الاتينية  ب��احل��روف  مكتوبة   CAMEL كلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ع��ام��ة:ه��ي  و���ش��ف 
باللون  جمل  ر�شمة  وحتتهما  البي�س  باللون  الاتينية  باحلروف  مكتوبة   FEET كلمة  وحتتها  الداكن 
البني الداكن على خلفية �شحراء رملية اللون ب�شكل مميز وحتتها كلمات SAND SHOES مكتوبة 
البني والبني  باحلروف الاتينية الكبرية باللون البي�س والكل داخل �شكل دائري م�شتدير مميز باللون 

الداكن من ناحية اليمني ويحيط به خطوط بي�شاء متقطعة ح�شب ال�شكل املبني اعاه .
ال�ش��رتاطات: . 

 فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

 اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  7  ابريل 2014 العدد 11065

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:هاي فون تيليكوم  
i SAFE:طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم:١8377٩       بتاريخ:2٠١2/١2/١8 م
با�ش��م:هاي فون تيليكوم

وعنوانه: �س.ب:8٠8٩٠ - هاتف:٠42٩4٦٦٦4 - فاك�س: ٠42٩4٦٦٦٠ - دبي
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 خدمات عر�س جمموعة من ال�شلع ومعاينتها للزبائن 

لغر�س بيعها وهي عبارة عن )الهواتف املتحركة(  .
و�شف العامة:عبارة عن مثلث مقو�س وبداخل املثلث العبارة i SAFE بالاتينية .

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

بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  7  ابريل 2014 العدد 11065

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:املجموعة الدولية لا�شتثمار ذ.م.م  
kent:طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم:2٠58٦5       بتاريخ:2٠١4/2/٩ م
با�ش��م:املجموعة الدولية لا�شتثمار ذ.م.م

وعنوانه:ابوظبي - �س اخلالدية بناية ال�شيخة مهرة بنت خالد ال نهيان/مكتب رقم 4٠2 - �س.ب:١١٠١١٠ 
هاتف:٠2٦٦٦4444 - فاك�س:٠2٦٦٦8444

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25 املاب�س ولبا�س القدم واغطية الرا�س .... الخ  .
و�شف العامة:الكلمة kent باللغة الاتينية بال�شافة اىل ر�شم درع باللونني البي�س وال�شود موجود 

. kent بداخله ر�شمة ا�شدين متقابلني ب�شكل مميز وبينهما الكلمة
 . kent ال�ش��رتاطات:عدم املطالبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام ال�شم اجلغرايف

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  7  ابريل 2014 العدد 11065

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:جمموعة اخل�شخ�شة للخدمات ذ.م.م  
afaq طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية:افاق

املودعة بالرقم:١7١٩85       بتاريخ:2٠١2/4/١2 م
با�ش��م:جمموعة اخل�شخ�شة للخدمات ذ.م.م

وعنوانه:�شارع املطار - �س.ب:٦3٩٩ ابوظبي المارات العربية املتحدة .
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:4١ التدريب والتعليم والتهذيب ، تنظيم وادارة احللقات الدرا�شية 
والندوات وور�شات العمل واملوؤمترات ، التوجيه املهني ، الدورات التدريبية والتعليمية عن بعد من خال املكاتبات 

و�شبكات الكمبيوتر ، اعداد وترتيب امل�شابقات التناف�شية للغايات التعليمية والتدريبية والثقافية  .
 AFAQ و�شف العامة:كلمة افاق مكتوبة باللغة العربية مائلة لا�شفل ي�شارا باللون البي�س وكلمة افاق
مكتوبة باللغة الجنليزية على الطرف العلوي على ي�شار املربع باللون البي�س داخل مربع باللون ال�شود .

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

بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  7  ابريل 2014 العدد 11065

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:الظفرة جروب  
طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية:AL DAFRAH TV الظفرة

املودعة بالرقم:2٠2343       بتاريخ:2٠١3/١2/٩ م
با�ش��م:الظفرة جروب

وعنوانه:ابوظبي - �س.ب:٦2١2١ - هاتف:٠244٦٦٦٦8 - فاك�س:٠244٦٦٦٦3 .
البث  وخدمات  الراديو  عرب  البث  خدمات  الت�شالت  بالفئة:38  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذلك 

عرب التلفزيون  .
و�شف العامة:مربع باللون الحمر الداكن ر�شم بداخله خنجر مائل باللون البي�س عند احلواف واللون 
املربع  ا�شفل  على  البي�س  باللون  العربية  باللغة  )الظفرة(  عبارة  كتبت  ا�شفله  بالداخل  الداكن  الحمر 

. AL DAFRAH TV  الحمر الداكن يوجد عبارة
ال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  7  ابريل 2014 العدد 11065

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  8  ابريل 2014 العدد 11066

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  8  ابريل 2014 العدد 11066

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  8  ابريل 2014 العدد 11066

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  8  ابريل 2014 العدد 11066

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  8  ابريل 2014 العدد 11066

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  8  ابريل 2014 العدد 11066

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 
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اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  8  ابريل 2014 العدد 11066
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•• دبي-وام:

القطامي  �شدد معايل حميد حممد 
رئي�س  وال���ت���ع���ل���ي���م  ال���رتب���ي���ة  وزي������ر 
الب�شرية  للموارد  الحت��ادي��ة  الهيئة 
ظل  يف  ال��ت��دري��ب  اأه��م��ي��ة  احلكومية 
الذي  املت�شارع  التكنولوجي  التطور 
املعلوماتية  وع�����ش��ر  ال��ع��امل  ي�شهده 
م�شتمرة  م��واك��ب��ة  ي�����ش��ت��وج��ب  ال����ذي 
من موظفي احلكومة الحتادية من 
القدرات  وت��ط��وي��ر  ال��ت��دري��ب  خ���ال 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  م��ن  وال���ش��ت��ف��ادة 

واخلربات والتجارب العاملية.
احلكومة  م��وظ��ف��ي  م��ع��ال��ي��ه  ودع�����ا 
فر�شة  اأي  ا�شتثمار  اإىل  الحت��ادي��ة 
تدريبية وعلمية من �شاأنها اأن تنمي 
قدراتهم ومعارفهم مبا يعود عليهم 

وعلى موؤ�ش�شاتهم بالنفع والفائدة.
ال��زي��ارة التفقدية  ج��اء ذل��ك خ��ال 
ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا م��ع��ايل حميد حممد 
الدكتور  ���ش��ع��ادة  ي��راف��ق��ه  ال��ق��ط��ام��ي 
ع���ب���دال���رح���م���ن ال����ع����ور م����دي����ر ع���ام 
الب�شرية  للموارد  الحت��ادي��ة  الهيئة 

ملقر  ق��ي��ادات��ه��ا  م��ن  وع���دد  احلكومية 
الأكادميي  را���ش��د  ب��ن  حممد  جممع 
الطبي مبدينة دبي الطبية لاطاع 
التدريب  اأ�شبوع  فعاليات  �شري  على 
احلكومة  ملوظفي  الأول  احل��ك��وم��ي 
الهيئة  ن��ظ��م��ت��ه  ال������ذي  الحت�����ادي�����ة 

واختتم فعالياته موؤخرا يف املجمع.
التدريب  اأ�شبوع  اأن  معاليه  واأو���ش��ح 
احلكومي الأول يعد منظومة تدريب 
متكاملة واأحد اأهم خمرجات مبادرة 
املف�شلني  التدريب  ل�شركاء  معارف 
يوفر  اإن��ه  حيث  الحتادية  للحكومة 
جمانية  ت��دري��ب��ي��ة  ودورات  ب���رام���ج 
كفاءات  ت��ط��وي��ر  ت��دع��م  متخ�ش�شة 
ومهارات موظفي احلكومة وت�شاهم 
ال��وزرات واجلهات الحتادية  يف رفد 
ق��ادر على  ب��راأ���س م��ال ب�شري موؤهل 

النهو�س بامل�شوؤوليات املنوطة به.
اإطاقها  الهيئة ومنذ  اأن  اإىل  واأ�شار 
ل����ل����ري����ادة  ال�����و������ش�����ول  اإىل  ����ش���ع���ت 
والتناف�شية العاملية من خال متكني 
املوارد الب�شرية يف احلكومة الحتادية 
و�شتى  ك���اف���ة  ب��ال�����ش��ب��ل  وت���ط���وي���ره���ا 

الطرق اإميانا منها بدورهم املحوري 
يف حتقيق تطلعات وتوجهات القيادة 
ل���دول���ة الإم��������ارات وعلى  ال��ر���ش��ي��دة 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  راأ�شها 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  واأخ�����وه  اهلل  حفظه 

مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
ال����وزراء ح��اك��م دب��ي رع���اه اهلل والتي 
 2021 الإم����ارات  روؤي���ة  جت�شدت يف 
ال�شبعة  لاأعوام  الوطنية  واأجندتها 
املقبلة وا�شرتاتيجية املوارد الب�شرية 

يف احلكومة الحتادية. وتوجه معايل 
والتقدير  بال�شكر  القطامي  حميد 
الحتادية  واجل���ه���ات  ال������وزارات  اإىل 
التدريب  اأ���ش��ب��وع  م��ع  تفاعلت  ال��ت��ي 
احل��ك��وم��ي ك��م��ا ت��ق��دم ب��ال�����ش��ك��ر اإىل 
املعتمدين  التدريب  خدمات  مزودي 

�شمن مبادرة معارف والذين قدموا 
دورات جمانية متنوعة �شمن اأ�شبوع 
 120 قرابة  منها  ا�شتفاد  التدريب 
موظفا احتاديا. من جهته اأكد �شعادة 
الدكتور عبدالرحمن العور اأن اأ�شبوع 
التدريب احلكومي الأول ياأتي �شمن 

خطط الهيئة لدعم وتطوير موظفي 
اإدارات  ومتكني  الحت��ادي��ة  احلكومة 
املوارد الب�شرية يف الوزارات واجلهات 
خططها  ت���ن���ف���ي���ذ  م�����ن  الحت������ادي������ة 
ت��وف��ر جمموعة  ال��ت��دري��ب��ي��ة يف ظ��ل 
التدريبية  ال���ربام���ج  م���ن  م��ت��ن��وع��ة 
الكفاءة  م����ن  ع���ال���ي���ة  ومب�������ش���ت���وي���ات 
اأف�شل  تقدمها  تناف�شية  وب��اأ���ش��ع��ار 
ال��ت��ي مت اختيارها  ال��ت��دري��ب  م��راك��ز 
�شعادته  واأ���ش��ار  عاملية.  معايري  وف��ق 
نوعني  ق��دم  التدريب  اأ�شبوع  اأن  اإىل 
تدريب  ب��رام��ج  الأول  ال��ت��دري��ب  م��ن 
ال��ع��دي��د م��ن املجالت  ع��ام��ة غ��ط��ت 
ونظام  العماء  برامج خدمة  اأهمها 
التخ�ش�شي  التدريب  والثاين  الأداء 
التدريب ل  الكثري من برامج  ووفر 
�شيما يف جمالت املحا�شبة وال�شوؤون 
ال���ق���ان���ون���ي���ة وال���ت���ف���ك���ري الإب�����داع�����ي 
وتطبيق معايري خدمة ال�شبعة جنوم 
يف مراكز خدمة املتعاملني احلكومية 

والتحفيز والتطوير الوظيفي.
موؤخرا  ن��ظ��م��ت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  واأو����ش���ح 
ل�شركاء  م���ع���ارف  م����ب����ادرة  م��ع��ر���س 

للحكومة  امل���ف�������ش���ل���ني  ال����ت����دري����ب 
الحت����ادي����ة وال���ت���ي ت��ع��د واح�����دة من 
ال�شرتاتيجية  ال��ه��ي��ئ��ة  م����ب����ادرات 
م�شتوى  ع��ل��ى  ن��وع��ه��ا  م���ن  والأوىل 
دولة الإمارات العربية املتحدة وتقوم 
ال�شراكة احلقيقية بني  فكرتها على 
القطاعني احلكومي واخلا�س حيث 
ح�شر قائمة باأف�شل مزودي خدمات 
وف����ق معايري  ال���دول���ة  ال���ت���دري���ب يف 
للوزارات  واإتاحتها  وا�شحة  واأ�ش�س 
واجل��ه��ات الحت��ادي��ة لا�شتفادة من 

خدماتها وبراجمها التخ�ش�شية.
املعر�س  اأن  الهيئة  ع��ام  مدير  وذك��ر 
م���ث���ل ف���ر����ش���ة لل����ت����ق����اء اأك�������رث من 
اأف�شل  م����ن  ت����دري����ب  ����ش���ري���ك   60
الذين  ال���ت���دري���ب  خ���دم���ات  م�����زودي 
م��ع��اي��ري عاملية  وف���ق  اخ��ت��ي��اره��م  مت 
امل�����ش��ت��وى ف�����ش��ا ع���ن ال��ت��ع��رف اإىل 
التدريب  وجم���الت  تقنيات  اأح���دث 
اأن  اإىل  ..لف��ت��ا  واملتخ�ش�شة  العامة 
التدريب  جهات  زي��ادة  تعتزم  الهيئة 
 100 اإىل   60 م��ن  لديها  املعتمدة 

جهة خال الفرتة املقبلة.

القطامي يوؤكد اأهمية التدريب يف ظل التطور التكنولوجي املت�سارع الذي ي�سهده العامل وع�سر املعلوماتية 

•• دبي-وام:

بحثت موؤ�ش�شة دبي خلدمات الإ�شعاف �شبل تطوير التعاون مع هيئة تنمية 
املجتمع واأوجه التن�شيق فيما يخ�س الإهتمام بذوي الإعاقة من الأطفال 

وم�شاعدتهم وحتقيق تطلعاتهم واآمالهم يف احلياة الطبيعية.
ام�س  للموؤ�ش�شة  الهيئة  م��ن  وف��د  بها  ق��ام  ال��ت��ي  ال��زي��ارة  ذل��ك خ��ال  ج��اء 
برئا�شة اأحمد حممد املهريي املدير التنفيذي لقطاع الربامج واخلدمات 
الدراي  خليفة  م��ع  لقائه  خ��ال  ال��وف��د  وا�شتعر�س  بالهيئة.  الجتماعية 
املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة دبي خلدمات الإ�شعاف وعدد من امل�شوؤولني فيها 
املجتمع  تنمية  وهيئة  الإ�شعاف  دبي خلدمات  موؤ�ش�شة  ال�شراكة بني  نتائج 
ذوي  برعاية  الكفيلة  وال�شبل  الجتماعية  ال�����ش��وؤون  ووزارة  دب��ي  و�شرطة 
العاقة وتطبيق �شيا�شة التدخل املبكر لعاج الإعاقات الب�شيطة عن طريق 

مبا  اخليل  كركوب  احلديثة  العاجية  الو�شائل  وتنفيذ  الطبيعي  العاج 
يحمله من حت�شني التوازن وتقوية الع�شات وزيادة ال�شيطرة على اجل�شم 
وتخفيف الت�شنج وتعزيز النتباه وتطوير الإدراك والتكامل احل�شي. واأ�شاد 
خليفة الدراي بتفعيل ال�شراكة بني اجلهات احلكومية املحلية والإحتادية 
الإعاقة  ذوي  من  باأبنائنا  والإهتمام  املجتمعية  الأه��داف  حتقيق  �شبيل  يف 
وتقدمي الن�شائح الازمة لذويهم واأهلهم للعناية املتكاملة بهم. من جانبه 
�شدد اأحمد حممد املهريي على اأهمية التفاعل البناء بني ال�شركاء وتقدمي 
التي من  الأن�شطة  تفعيل  املعنية و�شرورة  بالتعاون مع اجلهات  اخلدمات 
جلنة  بت�شكيل  املجتمعون  واأو���ش��ى   . الإع��اق��ة  وذوي  املجتمع  خدمة  �شاأنها 
تنفيذية معنية لتحقيق اأهداف الربنامج مع اجلهات امل�شاركة واإعداد خطة 
التنفيذ وحتديد امل�شوؤوليات واجلدول الزمني واإعان مهام اجلهات امل�شاركة 

واإعتماد و�شيلة التوا�شل الفعالة واآلية ن�شر هذه اخلدمة يف املجتمع. 

•• دبي-وام:

ت�شنيف  على  الإم���ارات  بريد  ملجموعة  الربيدية  املكاتب  من  ثمانية  ح��ازت 
اأربع جنوم �شمن برنامج الإمارات للخدمة احلكومية املتميزة الذي اأطلقه 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س  �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل يف عام 2011 ويهدف اإىل حتقيق نقلة 

نوعية يف كفاءة اخلدمات احلكومية ورفعها اإىل امل�شتويات العاملية.
14 مكتبا بريديا  اأن تر�شح  وكان من ن�شيب جمموعة بريد الإم��ارات بعد 
كل  يف  ممثلة  جن��وم  اأرب���ع  بت�شنيف  الربيدية  مكاتبها  م��ن  ثمانية  تفوز  اأن 
بريد  ومكتب  املركزي  دب��ي  بريد  ومكتب  املركزي  اأبوظبي  بريد  مكتب  من 
عجمان  بريد  ومكتب  املركزي  ال�شارقة  بريد  ومكتب  املركزي  اخليمة  راأ���س 
املركزي ومكتب بريد ديرة الرئي�شي بالإ�شافة اإىل مكتب بريد القوز بدبي 

ومكتب بريد الفاح باأبوظبي. واأكد �شعادة فهد اجلو�شني الرئي�س التنفيذي 
ملجموعة بريد الإمارات بالوكالة اأن احل�شول على هذا التقدير ميثل بداية 
للمزيد من التميز وحتديا لباقي املكاتب الربيدية بالدولة لتحقيق اأف�شل 
م�شتويات اخلدمة للمتعاملني واأهداف التطوير املن�شودة حيث �شتقوم جميع 
والبتكار  اجلهد  م��ن  امل��زي��د  ببذل  للمجموعة  التابعة  واملوؤ�ش�شات  املكاتب 
ل�شمان ا�شتمرارية تطوير اخلدمات املقدمة ملتعاملني املجموعة من ال�شركات 
والأفراد. واأ�شار اإىل اأن ا�شرتاتيجية املجموعة تقتدي بتوجيهات قيادة دولة 
الإمارات احلكيمة لتكون مراكز اخلدمة احلكومية مراكز لاإبداع والتطوير 
ر�شا  درج����ات  اأع��ل��ى  حتقيق  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  وال���ش��ت��ق��ب��ال  ال�شيافة  وح�����ش��ن 
بالت�شنيف  مكاتبهم  فازت  التي  الربيدية  املناطق  مديرو  وعرب  املتعاملني. 
عن �شعادتهم واأثنوا بال�شكر اجلزيل على جميع العاملني يف املكاتب الربيدية 

امل�شنفة ملا قدموه من عمل متميز ا�شتحقوا عليه هذا الت�شنيف بجدارة. 

ثمانية مكاتب بريد حت�سل على ت�سنيف 4 جنوم �سمن برنامج الإمارات للخدمة احلكومية املتميزةاإ�سعاف دبي تبحث التعاون مع هيئة تنمية املجتمع

•• اأبوظبي-الفجر: 

للجهود  امل�����ش��ت��م��ر  دع��م��ه��ا  اإط������ار  يف 
القر�شنة  م��ك��اف��ح��ة  ح����ول  امل���ب���ذول���ة 
�شركة  اتفقت  املنطقة،  يف  البحرية 
وم���رك���ز عمليات  ل��ل��م��وان��ئ  اأب��وظ��ب��ي 
املتحدة  اململكة  يف  البحرية  التجارة 
ال���ت���ع���اون  ع���ل���ى   )UKMTO(
القيام  يف  اأف����راده����ا  م��ه��م��ة  لت�شهيل 
التي  لل�شفن  ال��ت��وع��وي��ة  ب���ال���زي���ارات 
وتعريفها  اأب���وظ���ب���ي  م����وان����ئ  ت������زور 
بو�شائل مكافحة القر�شنة. ويف اإطار 
النقل  ���ش��ن��اع��ة  دع���م  م�����ش��اه��م��ت��ه��ا يف 
مع  وبالتن�شيق  الإقليمية،  البحري 
يف  البحرية  ال��ت��ج��ارة  عمليات  م��رك��ز 
اململكة املتحدة الذي يتاألف من اأفراد 
امللكية  ال��ب��ح��ري��ة  ع��ام��ل��ني يف خ��دم��ة 
الربيطانية و�شباط ات�شال البحرية 
�شركة  ا�شت�شافت  الدولية،  التجارية 
اج��ت��م��اع م�شغلي  ل��ل��م��وان��ئ  اأب��وظ��ب��ي 
ال�شفن لتبادل املعلومات الذي انعقد 
موؤخراً يف مقر �شركة اأبوظبي للموانئ 
اأن ه���ذه املرة  ي��ذك��ر  يف م��ي��ن��اء زاي����د. 
�شركة  فيها  ت�شت�شيف  ال��ت��ي  الأوىل 
الذي  ال��ل��ق��اء  ه��ذا  للموانئ  اأب��وظ��ب��ي 
ح�����ش��ره ال��ع��دي��د م��ن خ���رباء القطاع 
التعاون  جم��ل�����س  دول  م��ن��ط��ق��ة  م���ن 
حيث  الآ���ش��ي��وي��ة  واملنطقة  اخلليجي 
ا�شت�شافة  يف  ال�����ش��رك��ة  م��ب��ادرة  ت��اأت��ي 
املمار�شات  باأف�شل  لاإحاطة  املوؤمتر 
ولإطاع ال�شركات واملنظمات العاملة 
املحلية  ال���ب���ح���ري  ال��ن��ق��ل  ق���ط���اع  يف 
ولت�شجيع  ب��امل�����ش��ت��ج��دات  وال�����ش��ح��ن 
النظر  وجهات  تبادل  على  امل�شاركني 
واملتعلقة  ال�شلة  ذات  الق�شايا  ح��ول 
املاحة.  واأم���ن  القر�شنة  مبكافحة 
ل���ل���ع���ام���ل���ني يف ق���ط���اع  ت�����وف�����ر  ك����م����ا 
ال�����ش��ح��ن ال��ب��ح��ري وال�����ش��رك��ات التي 
حول  املعلومات  اأح��دث  ال�شفن  تدير 
حوادث القر�شنة الأخرية اأو احلالت 
املحايدة.  امل�شورة  امل�شبوهة كما تقدم 
وافقت  ل��ل��م��وؤمت��ر،  ا�شت�شافتها  وم��ع 
متكني  على  للموانئ  اأبوظبي  �شركة 
يف  البحرية  ال��ت��ج��ارة  عمليات  م��رك��ز 
 )UKMTO( امل���ت���ح���دة  امل��م��ل��ك��ة 
القيام  اأف����راده����ا يف  م��ه��م��ة  وت�����ش��ه��ي��ل 
التي  لل�شفن  ال��ت��وع��وي��ة  ب���ال���زي���ارات 
وتعريفها  اأبوظبي  يف  موانئها  ت��زور 
القر�شنة.   ملكافحة  املثلى  بالو�شائل 

عمليات  م�����رك�����ز  م����ه����م����ة  وك������ان������ت 
املتحدة  اململكة  يف  البحرية  التجارة 
يف  ان��ط��ل��ق��ت  ق����د   )UKMTO(
وافقت  ذلك  وعلى �شوء  زاي��د،  ميناء 
بالتعاون  ل��ل��م��وان��ئ  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة 
ال�شركة  اأب��وظ��ب��ي،  م��راف��ئ  �شركة  م��ع 
�شبه  ح��اوي��ات  حم��ط��ة  لأول  امل�شغلة 
اأن  على  اليوم  خليفة،  ميناء  يف  اآلية 
جميع  لي�شمل  اخلدمات  نطاق  ميتد 
خليفة.  ميناء  يف  تر�شو  التي  ال�شفن 
اأ����ش���ار ع��ب��د ال��ك��رمي امل�����ش��ع��ب��ي، نائب 
اللقاء  اأث��ن��اء  خليفة  ميناء  الرئي�س 
وق����ال: ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن ح���وادث 
معدلت  ت�شجيل  ت��وا���ش��ل  القر�شنة 
ال�شنوات  م������دى  ع���ل���ى  م��ن��خ��ف�����ش��ة 
اخلم�س الأخرية، فاإنها ل تزال ت�شكل 
م�شتخدمي  ع��ل��ى  خ���ط���ريا  ت���ه���دي���دا 
ون��دع��و لت��خ��اذ جميع  الدولية  امل��ي��اه 
التدابري الازمة ملحاربتها . وي�شيف 
من  الكثري  تعرب  مو�شحاً:  امل�شعبي 
م��وان��ئ��ن��ا من  اإىل  ال���ق���ادم���ة  ال�����ش��ف��ن 
مناطق م�شنفة عالية اخلطورة مثل 
اخلدمة  ه���ذه  وت�����ش��اع��د  ع���دن،  خليج 
ع���ل���ى ح���م���اي���ة ال�������ش���ف���ن واحل�������د من 
امل��خ��اط��ر ال��ت��ي ق��د ت��ع��رت���ش��ه��ا، وهذا 
للموانئ  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة  ت��ع��م��ل  م���ا 
ب���ح���ر����س ع���ل���ى حت��ق��ي��ق��ه م����ن خال 
ال��دع��م وت��وف��ري اخل��دم��ات لعمائنا 
حيثما اأمكن . من جهته يقول الرائد 
امل�شوؤول  ه����ارمي����ان،  ب��ي��رت  ال��ب��ح��ري 
البحرية  ال��ت��ج��ارة  عمليات  م��رك��ز  يف 
ن���وا����ش���ل دعم  امل���ت���ح���دة:  امل��م��ل��ك��ة  يف 
املنطقة  ه���ذه  يف  ال��ت��ج��اري��ة  ال�����ش��ف��ن 
���ش��ن��وات ع���دي���دة وح���ت���ى يومنا  م��ن��ذ 
ات�شالت  �شبكة  بتاأ�شي�س  وقمنا  هذا، 
التجارية  ال�����ش��ف��ن  ت�����ش��م��ل  م��ت��ك��ام��ل��ة 

على  ونحر�س  امل�����ش��وؤول��ة  وال�شلطات 
تبادل املعلومات والتن�شيق مع ال�شفن 
يف  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  والإدارات  ال��ت��ج��اري��ة 
هو  املركز  قائًا:  وي�شيف   . املنطقة 
نقطة الت�شال الأوىل لل�شفن العابرة 
وبالإ�شافة  املخاطر،  عالية  للمنطقة 
اإىل ذلك نقوم بزيارة املوانئ يف جميع 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  اأن���ح���اء 
ل��ت��ع��ري��ف م�����دراء ه���ذه امل���وان���ئ باآخر 
وحّثهم  القر�شنة  حوادث  م�شتجدات 
الإدارية  املمار�شات  اأف�شل  اتباع  على 
ب��ه��ذا ال�������ش���اأن. ول��ق��د اأ���ش��ع��دين قرار 
لنا  بال�شماح  للموانئ  اأبوظبي  �شركة 
 . خليفة  ميناء  يف  خدماتنا  بتقدمي 
القر�شنة  عمليات  اأن  بالذكر  جدير 
يف خليج عدن واملحيطات الأخ��رى ل 
ت��زال ق�شية دولية على درج��ة عالية 
من الأهمية، حيث بلغ جمموع ما مت 
ال�شنوات  م��دى  على  فدية  م��ن  دفعه 
الأرب������ع امل��ا���ش��ي��ة ع��امل��ي��ا ن��ح��و 286 
اإليها  ي�شاف  اأم��ري��ك��ي،  دولر  مليون 
 12-7 بني  تقدر  اقت�شادية  خ�شائر 
انخفا�س  من  وبالرغم  دولر.  مليار 
ا�شتخدام  انت�شار  بعد  احل���وادث  ع��دد 
احلرا�س امل�شلحني على منت ال�شفن، 
الق�شايا  ت��زال من  ل  الق�شية  اأن  اإل 
ما  ان  ال��ع��امل.  م�شتوى  على  ال��ب��ارزة 
التجارة  م���ن  ب��امل��ئ��ة   90 ع���ن  ي���زي���د 
العاملية تتم عن طريق ال�شحن والنقل 
التجارية  ال�شفن  بوا�شطة  البحري 
م��ن خ��ال خليج  التي مي��ر معظمها 
عدن خال انتقالها بني اآ�شيا واأوروبا 
التجارية  ال�شفن  �شامة  ف��اإن  ولهذا 
الق�شوى  الأول������وي������ات  م����ن  ت��ع��ت��رب 
اأنحاء  جميع  يف  للحكومات  بالن�شبة 

العامل.

بالتعاون مع البحرية امللكية الربيطانية

�سركة اأبوظبي للموانئ ت�ساهم يف جهود مكافحة القر�سنة البحرية 

•• دبي – الفجر 

�شمن توجهات وزارة الرتبية والتعليم 
لتطوير املنظومة التعليمية وتكامل 
الرتبوية  ال�شرائح  كافة  مع  الإدوار 
املواطنة  ب����اخل����ربات  وال����ش���ت���ع���ان���ة 
العتماد  اإدارة  ب������ادرت   ، امل��ت��م��ي��زة 
ف��ئ��ة مديري  ب��ا���ش��ت��ق��ط��اب  امل��در���ش��ي 
ومديرات املدار�س املتقاعدين للعمل 
بهدف   ، امل��در���ش��ي  التقييم  يف جم��ال 
والكفاءات  اخل����ربات  ه���ذه  ا�شتثمار 
يعد  وذل�����ك   ، ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  امل���ج���ال  يف 

ا�شتقطاب  ال�����وزارة يف  جن���اح جت��رب��ة 
 2011 عام  املديرين  من  جمموعة 
الذين مت اختيارهم للعمل يف وظيفة 

مقيم .
اإنه  وقالت نوال خالد مديرة الإدارة 
املهني  التطوير  برنامج  تطبيق  مت 
ل��ل��ع��ام��ل��ني ب���احل���ق���ل ال����رتب����وي من 
مواطني دولة الم��ارات للقيام بدور 
مقيميي املدار�س وذلك �شمن الهدف 
ال�شرتاتيجي لاإدارة وهو جودة اأداء 
، حيث  املدار�س احلكومية واخلا�شة 
لالتحاق  ال��رت���ش��ي��ح  ب����اب  ف��ت��ح  مت 

و���ُش��ك��ل��ت جل��ن��ة لختيار   ، ب��ال��رن��ام��ج 
جمموعة  ت���دري���ب  ومت   ، امل��ق��ي��م��ني 
القدرات  املتقاعدين ذوي  املدراء  من 
عليهم  ت��ن��ط��ب��ق  وال����ذي����ن  امل���ت���م���ي���زة 
وهي   ، باملقيمني  اخلا�شة  ال�شروط 
املدر�شية  الإدارة  يف  ع��م��ل  ي��ك��ون  اأن 
وح�����ش��ل��ت امل��در���ش��ة ال��ت��ي ك���ان يعمل 
ب��ه��ا ع��ل��ى الع���ت���م���اد ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
تقييم  يف  الإم���ت���ي���از  ع��ل��ى  ح�����ش��ول��ه 
تدريبهم  مت  اأن����ه  واأ���ش��اف��ت  الآداء. 
القيادة  وه��ي  التقييم  معايري  على 
امل���در����ش���ي���ة ، امل����در�����ش����ة وامل���ج���ت���م���ع ، 

الطاب  تعلم  نحو  املدر�شي  التوجه 
التطور   ، ال�����ش��ف��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  ج����ودة   ،
 ، ل��ل��ط��اب  والج��ت��م��اع��ي  ال�شخ�شي 
الطابي وتقدمهم  التح�شيل  نتائج 
املهنية  ت��ن��م��ي��ت��ه��م  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة   ،
امل�شتمرة حيث اأن التقييم يحتاج اإىل 
ال�شفية  بالزيارات  للقيام   ، مهارات 

ومتابعة الطلبة واملعلمني .
 وم���ن ج��ان��ب اآخ����ر ذك����رت خ��ال��د اأنه 
الفرتة  خ��ال  الرت�شيح  ب��اب  �شيفتح 
ال����ق����ادم����ة ل���ال���ت���ح���اق ب���ال���رن���ام���ج 
ل���ش��ت��ق��ط��اب اأك����رب ع���دد م���ن امل����دراء 

امل��ت��ق��اع��دي��ن اأو ال���ذي���ن م���ا زال�����وا يف 
عملهم حيث �شيتم اختيار 20 مقييم 

للعام الدرا�شي احلايل. 

•• دبي-الفجر:

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ���ش��ارك��ت 
العاملي،  ال�شحة  ي��وم  فعاليات  يف 
مبجموعة من الأن�شطة والربامج 
ت���ف���اع���ل معها  ال���ت���ي  ال���ت���وع���وي���ة، 
وموظفوها  ال���������وزارة  م�������ش���وؤول���و 
املزيد  اكت�شاب  على  اأقبلوا  الذين 
م��ن امل��ع��ل��وم��ات ح��ول ال��وق��اي��ة من 
الفحو�شات  واأه��م��ي��ة  الأم���را����س، 
ال���ط���ب���ي���ة ال������دوري������ة، والأمن��������اط 
ال���غ���ذائ���ي���ة امل��ث��ل��ى ل��ل��ح��ف��اظ على 
اللياقة وال�شحة العامة، وذلك يف 
يوم مفتوح نظمته الوزارة اأم�س يف 

راقب  ، حتت عنوان  بدبي  ديوانها 
�شحتك.. حتمي حياتك .

املفتوح،  ال����ي����وم  ف���ع���ال���ي���ات  ���ش��ه��د 
التغذية  اإدارة  عليه  اأ�شرفت  ال��ذي 
مروان  �شعادة  املدر�شية،  وال�شحة 
و�شعادة  ال����وزارة،  وك��ي��ل  ال�شوالح 
الوكيل  غ����ري����ب  ح�������ش���ن  ف�����وزي�����ة 
امل�شاعد للعمليات الرتبوية، وعدد 
املركزية  الإدارات  م���دي���ري  م���ن 
التعليمية،  امل��ن��اط��ق  وم�������ش���وؤويل 
فيما �شارك يف الفعاليات جمموعة 
ال���رتب���ي���ة  وزارة  ������ش�����رك�����اء  م������ن 
مقدمتهم  يف  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني، 
موؤ�ش�شة دبي لاإ�شعاف، اإىل جانب 

ع����دد م���ن امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات وامل���راك���ز 
وال�شركات  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  ال��ط��ب��ي��ة 

املعنية بال�شحة والغذاء .
حر�س م�شوؤولو الوزارة وموظفوها 
الطبية  التجهيزات  ا�شتثمار  على 
جمموعة  وف��رت��ه��ا  ال��ت��ي  املتقدمة 
ال�شحية،  وامل���راك���ز  امل�شت�شفيات 
م�شتويات  ب���ق���ي���ا����س  واخل����ا�����ش����ة 
والكولي�شرتول،  وال�شكر  ال�شغط 
العامة  ال�شحة  باأمور  يت�شل  وما 
واأ�شاليب  اللياقة،  فحو�شات  م��ن 
بع�س  م�����ن  وال������ع������اج  ال����وق����اي����ة 
الطارئة،  احل�����الت  و  الإ����ش���اب���ات 
وغري ذلك من الإر�شادات العلمية 

اأقرتها  ال��ت��ي  العامة  والتو�شيات 
وقال   . ال��ع��امل��ي��ة  ال�شحة  منظمة 
اإن الوزارة  �شعادة مروان ال�شوالح 
الفاعلة  امل�شاركة  على  دائماً  تعمل 
املتخ�ش�شة  امل��ن��ا���ش��ب��ات  ج��م��ي��ع  يف 
ول�شيما  وال��ع��امل��ي��ة،  منها  املحلية 
الرتبية  ب�����اأم�����ور  م���ن���ه���ا  امل���ت���ع���ل���ق 
والتعليم وال�شحة، وذلك انطاقاً 
الوعي  ب��ت��ن��م��ي��ة  اه��ت��م��ام��ه��ا  م����ن 
ال�شامة  ث��ق��اف��ة  ون�����ش��ر  ال�����ش��ح��ي 
العامة، يف اأو�شاط موظفي الوزارة، 
واملجتمع املدر�شي، مبا ي�شتمل عليه 
م��ن ط���اب وط��ال��ب��ات يف خمتلف 
امل���راح���ل ال��ع��م��ري��ة وال���درا����ش���ي���ة . 

حر�شت  الرتبية  اأن  �شعادته  وذكر 
التنظيمي  هيكلها  ت�شمني  ع��ل��ى 
املعنية  الإدارات  م���ن  جم��م��وع��ة 
التي  البدنية،  واللياقة  بال�شحة 
املبادرات  من  حزمة  بدورها  تنفذ 
، ال��ت��ي ت�����ش��ت��ه��دف خلق  ال��ن��وع��ي��ة 
�شحية  عمل  وبيئة  مدر�شية  بيئة 
الن�شاط  على  وحم��ف��زة  ومنا�شبة 
فيما  للجميع،  وال��ذه��ن��ي  ال��ب��دين 
الذي  الكبري  ال���دور  �شعادته  ثمن 
ق��ام��ت ب��ه جمموعة امل�����ش��ارك��ني يف 
فعاليات يوم ال�شحة العاملي، الذي 
واإ���ش��ه��ام��ات��ه��م يف  ال�����وزارة،  نظمته 

جناح هذا اليوم .

الرتبية ت�ستقطب املتقاعدين ل�ستثمار خرباتهم الرتبوية

من خالل برنامج ويوم مفتوح مميز نظمته الوزارة

موظفو الرتبية يتفاعلون مع اأن�سطة يوم ال�سحة العاملي

فقدان جواز �صفرت
ف����ق����دت  امل���دع���وة/ف���اط���م���ة 
ال����زه����راء حم��م��د ���ش��اه��ر - 
ل��ب��ن��ان��ي��ة اجل��ن�����ش��ي��ة  -ج���واز 
�شفرها رقم )1442299(  
يجده  من  لبنان  من  �شادر 
عليه الت�شال بتليفون رقم 

   050/4448867

فقدان جواز �صفرت
بدر  املدعو/م�شطفى  فقد  
العراق   - ال�����ش��اع��دي  ح�شن 
�شفره  -ج�������واز  اجل��ن�����ش��ي��ة  
رقم )2687878(  �شادر 
العراق من يجده عليه  من 
الت���������ش����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م 

   050/1324885

فقدان جواز �صفرت
ف�����ق�����د  امل����دع����و/دي����ل���������ش����اد 
ب��ارام��ب��ي��ل - هندي  م��اداث��ي 
�شفره  -ج�������واز  اجل��ن�����ش��ي��ة  
رقم )6224184(  �شادر 
ي��ج��ده عليه  الهند م��ن  م��ن 
الت���������ش����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م 

   055/6191954

فقدان جواز �صفرت
ف�������ق�������د  امل������دع������و/حم������م������د 
م����ان����ي����ك ح���������ش����ني �����ش����رياج 
بنغاد�س   - ال�شام ماتبار 
اجلن�شية  -جواز �شفره رقم 
)0420057(  �شادر من 
ب��ن��غ��اد���س م��ن ي��ج��ده عليه 
الت���������ش����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م 

   050/1338222

فقدان جواز �صفرت
ف���ق���د  امل����دع����و/ف����واز ف���وزي 

ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي   - ������ش�����ق�����ره 

اجلن�شية  -جواز �شفره رقم 

)000119421(م�����������������ن 

يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم 050/6726421   

فقدان جواز �صفرت
ف�����ق�����د  امل�����دع�����و/ع�����ب�����داهلل 
باك�شتان   - اهلل  ن����ا�����ش����ر 
�شفره  -ج�������واز  اجل��ن�����ش��ي��ة  
رقم )1073412(  �شادر 
م����ن يجده  ب��اك�����ش��ت��ان  م����ن 
ال�شفارة  اىل  ت�شليمه  عليه 

الباك�شتانية م�شكوراً.   

فقدان جواز �صفرت
فقد  املدعو/احمد م�شطفى 
حم��م��د ال�����ش��ادق ال��ط��ي��ب - 
م�����ش��ري اجل��ن�����ش��ي��ة  -ج���واز 
رقم )6579109(   �شفره 
يجده  من  م�شر  من  �شادر 
ال�شفارة  اىل  ت�شليمه  عليه 

امل�شرية م�شكوراً.   



بنك المارات لال�صتثمار)�س.م.ع(
�سركة م�ساهمة عامة ذات م�سوؤولية حمدودة وموؤ�س�سة مبوجب مر�سوم اأمريي من �ساحب ال�سمو حاكم دبي ( تاأ�س�ست 1976
مت الرتخي�س للبنك من قبل م�سرف المارات العربية املتحدة املركزي كبنك ا�ستثماري طبقا للمادة 113 من القانون الحتادي رقم 10

تقرير جمل�س الإدارة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013

بيان اليرادات لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013

بيان اليرادات ال�ساملة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013

بيان املركز املايل كما يف 31 دي�سمرب 2013

بيان التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013

بيان التغريات يف حقوق امل�ساهمني لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013

اي�ساحات حول البيانات املالية يف 31 دي�سمرب 2013
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انتخابات ت�سريعية يف اأندوني�سيا مقدمة للرئا�سية
•• جاكرتا-اأ ف ب:

ي�����ديل الن���دون���ي�������ش���ي���ون الرب����ع����اء 
با�شواتهم لنتخاب برملانهم للمرة 
الديكتاتور  ���ش��ق��وط  م��ن��ذ  ال��راب��ع��ة 
�شوهارتو عام 1998، يف انتخابات 
يتوقع ان تفوز بها املعار�شة بح�شب 
وت�شكل مقدمة  الراي  ا�شتطاعات 
املرتقبة  ال��رئ��ا���ش��ي��ة  ل��ان��ت��خ��اب��ات 
واندوني�شيا،  مت����وز-ي����ول����ي����و.  يف 
ث�����ال�����ث اك��������رب دمي�����وق�����راط�����ي�����ة يف 
متوز-يوليو  يف  �شتنتخب  ال��ع��امل، 
بامبانغ  �شو�شيلو  ل��ل��رئ��ي�����س  خ��ل��ف��ا 
الرت�شح  ميكنه  ل  ال��ذي  يودويونو 
ب��ع��د ولي���ت���ني م��ت��ت��ال��ي��ت��ني. يف ما 
حول  والرق���ام  الوقائع  بع�س  يلي 

النتخابات الت�شريعية:
مليون   186 ت��ع��د  ان��دون��ي�����ش��ي��ا   -
مليون   250 ا����ش���ل  م����ن  ن���اخ���ب 

ن�شمة. 
النتخابات  يف  ت�شارك  حزبا   12  -
ونتائج  م���ق���ع���دا.  ب560  ل���ل���ف���وز 
حا�شمة  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات 
بالن�شبة لا�شتحقاق الرئا�شي لنها 
حتدد من يحق له الرت�شح ام ل يف 
مت���وز-ي���ول���ي���و. ل مي��ك��ن حل���زب او 
للرئا�شة  مر�شحا  يقدم  ان  ائتاف 
ال اذا فاز بن�شبة %20 من مقاعد 

الربملان او %25 من ال�شوات.
الراأي  ا�شتطاعات  اخ��ر  وبح�شب 
ف���ان احل����زب ال��وح��ي��د ال���ق���ادر على 
ب����ل����وغ ه������ذه ال���ن�������ش���ب ه�����و احل�����زب 

ال�سعودي  ال����وزراء  جمل�س 
الإرهابية  التفجريات  يدين 
ق����رب ج��ام��ع��ة ال��ق��اه��رة  

•• الريا�س-وام:

اأدان جمل�س الوزراء ال�شعودي خال 
برئا�شة  ام�س  الريا�س  يف  اجتماعه 
بن عبدالعزيز  �شلمان  الأم��ري  �شمو 
رئي�س  ن��ائ��ب  ال��ع��ه��د  ���ش��ع��ود ويل  اآل 
جم���ل�������س ال�����������وزراء وزي�������ر ال����دف����اع 
ال�شعودي التفجريات الإرهابية التي 
القاهرة  جامعة  من  بالقرب  وقعت 
واإ�شابة  مقتل  عن  واأ�شفرت  مب�شر 
ع��دد م��ن الأب���ري���اء. وج���دد املجل�س 
امل���واق���ف ال��ث��اب��ت��ة ل��ل�����ش��ع��ودي��ة بنبذ 
الإرهاب بكل �شوره واأ�شكاله ومهما 
وزير  واأو�شح  دافعه ومربراته.  كان 
الثقافة والإعام ال�شعودي الدكتور 
عبدالعزيز بن حميي الدين خوجة 
اأن  الج����ت����م����اع  ع���ق���ب  ت�������ش���ري���ح  يف 
جم��ل�����س ال������وزراء ا���ش��ت��ع��ر���س جملة 
م��ن ال��ت��ق��اري��ر ع��ن ت��ط��ور الأح����داث 
والإقليمية  العربية  ال�شاحات  على 
جهود  ت�شافر  اإىل  ودع���ا  وال��دول��ي��ة 
ال�شبل  ل��ب��ح��ث  ال�������دويل  امل��ج��ت��م��ع 
الكفيلة مبنع ارتكاب جرائم الإبادة 
اجل���م���اع���ي���ة وم���ن���ع ت����ك����رار امل���ذاب���ح 
املوؤمتر  باإنعقاد  ون���وه  التاريخية.  
ال����دويل مل��ن��ع الإب�����ادة اجل��م��اع��ي��ة يف 
ال�شاأن  ه����ذا  يف  ون���ا����ش���د  ب��روك�����ش��ل 
ال��دويل الوقوف بحزم ملنع  املجتمع 
ما يتعر�س له اأبناء ال�شعب ال�شوري 

من جرائم اإن�شانية.

وحتى ال�شاعة 13،00.
- ي�����ش��وت ال��ن��اخ��ب��ون ع���رب اح���داث 
ث��ق��ب يف ب��ط��اق��ة اق����رتاع ق���رب ا�شم 
عليهم  ثم  يختارونه.  الذي  املر�شح 
اجل  م����ن  ب�����ش��م��ت��ه��م  ي�������ش���ع���وا  ان 
ع����دم ال��ت��م��ك��ن م���ن الح���ت���ي���ال عرب 

الت�شويت مرة ثانية.
- والنتائج الولية التي ت�شدر اثر 
على  �شاعات  بعد  تن�شر  �شريع  ف��رز 
اغ�����اق م��ك��ات��ب الق��������رتاع. وه���ذه 
ال��ن��ت��ائ��ج الول���ي���ة غ��ال��ب��ا م���ا كانت 

توؤكدها النتائج الر�شمية.

الدميوقراطي الندوني�شي للن�شال 
و�شول  م��ع  �شعبيته  ت��ع��ززت  ال���ذي 
الذي  وي��دودو  حاكم جاكرتا جوكو 
من�شبه  اىل  كربى  ب�شعبية  يحظى 
�شتتعاون  اخ��رى  اح��زاب��ا  ه��ذا. لكن 
وت�شكل حتالفات لبلوغ احلد الدنى 

املطلوب.
- �شيكون على الندوني�شيني اي�شا 
م�شتوى  ع���ل���ى  مم��ث��ل��ي��ه��م  اخ���ت���ي���ار 
القاليم واملناطق يف خمتلف انحاء 
 230 ح���واىل  ال�شا�شع،  الرخ��ب��ي��ل 
ال���ف م��ر���ش��ح ي��ت��ن��اف�����ش��ون ع��ل��ى 20 

الف مقعد.
جزيرة   17500 يعد  الرخبيل   -
كلم   4800 م�����ش��اف��ة  ع��ل��ى  ومي��ت��د 
ويفرت�س  ال��غ��رب.  اىل  ال�شرق  م��ن 
ان تنقل مكاتب اق��رتاع اىل القرى 
الواقعة يف اعلى اجلبال او الغابات 
او يف جزر �شغرية معزولة. و�شتنقل 
�شناديق الق��رتاع عرب اليات جيب 
باليدي  حتى  او  واح�شنة  و�شفن 

اىل املناطق النائية.
مكتب  ال��ف   545 ح��واىل  و�شيفتح 
 7،00 ال�شاعة  م��ن  اب��واب��ه  اق���رتاع 

يوتيوب يطالب الق�ساء الرتكي برفع حظره
•• اأنقرة-اأ ف ب:

رفع موقع يويتوب لت�شجيات الفيديو ام�س �شكوى امام 
املحكمة العليا الرتكية طالبا رفع احلظر الذي فر�شته 
عليها احلكومة يف تركيا بعد بث ت�شجيات حول �شوريا، 

وفق م�شدر قريب من امللف.
واو�����ش����ح امل�������ش���در ط��ال��ب��ا ع����دم ك�����ش��ف ه��وي��ت��ه لوكالة 
ال�شكوى  رف��ع  ا�شطنبول  من  حماميا  ان  بر�س  فران�س 
الو�شول اىل  ف��ورا من  املوقع  يتمكن  املحكمة كي  ل��دى 

م�شتخدميه.
وام����رت حمكمة يف ان��ق��رة اجل��م��ع��ة ب��رف��ع احل��ظ��ر على 

اذار-  27 اقرته احلكومة ال�شامية يف  الذي  يوتيوب 
اجتماع  حما�شر  ب��ث  بعد  الوطني  الم��ن  با�شم  م��ار���س 
ات��راك عن تدخل ع�شكري  �شري حتدث فيه م�شوؤولون 

يف �شوريا.
 15 لكن املحكمة قررت بعد ذلك تعطيل الو�شول اىل 
طاملا  �شاريا  �شيظل  يوتيوب  حظر  ان  واعلنت  �شريطا 
الد�شتورية  املحكة  وق�شت  ال���ش��رط��ة  تلك  ت�شحب  مل 
ا�شبوعني  الرتكية الربعاء برفع حظر اخر يطال منذ 

�شبكة تويرت معتربة انه خمالف حلرية التعبري.
وح��ج��ب م��وق��ع ال��ر���ش��ائ��ل ال��ق�����ش��رية ب��ق��رار م��ن رئي�س 
الوزراء رجب طيب اردوغان يف الع�شري من اآذار-مار�س 

حول  الن��رتن��ت  على  هاتفي  تن�شت  ت�شجيات  بث  ملنع 
تورطه يف ف�شيحة ف�شاد. وبعد تباطوؤ ا�شتمر 45 �شاعة 
احتج علنا  اردوغ��ان  لكن  الق�شاة  ق��رار  نفذت احلكومة 
ان��ه ل يحرتمه وق��ل��ل رئي�س  ال��ق��رار م��وؤك��دا  على ذل��ك 
املحكمة الد�شتورية ه�شام كيليج الثنني من اهمية هذه 

النتقادات متحدثا ب�شخرية على رد فعل عاطفي .
واثارت اجراءات احلظر التي اتخذت ع�شية النتخابات 
البلدية التي جرت يف الثاثني من اذار-مار�س وطالت 
���ش��ب��ك��ات ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي يف ت��رك��ي��ا، ال��ع��دي��د من 
اىل  ال���وزراء  رئي�س  نظام  ن��ددت مبيل  التي  الن��ت��ق��ادات 

ال�شتبداد.

•• نيويورك-اأ ف ب:

املتحدة  ل��امم  العام  الم��ني  هناأ 
بان كي مون الفغان على النجاح 
النتخابات  �شكلته  ال��ذي  الكبري 
اعتماد  اىل  داع����ي����ا  ال���رئ���ا����ش���ي���ة 
عمليات  ت��زال  ل  فيما  ال�شفافية 

فرز ال�شوات جارية.
ق��ن��ده��ار �شوت  ك��اب��ول اىل  وم���ن 
الف���غ���ان ال�����ش��ب��ت ب���اع���داد كربى 
بدون حوادث تذكر رغم تهديدات 
لختيار  ه��ج��م��ات،  ب�شن  ط��ال��ب��ان 
خلف للرئي�س حميد كرزاي قبل 
حلف  ج��ن��ود  ان�شحاب  م��ن  ا�شهر 

�شمال الطل�شي.
ب���ان ك���ي م���ون ان مايني  وق����ال 
�شوتوا  ال��ذي��ن  والن�شاء  ال��رج��ال 
والتزام  �شجاعة  ع��ن  ع��ربوا  امن��ا 
حقوقهم  مم���ار����ش���ة  يف  الف����غ����ان 

واختيار م�شتقبلهم .

وا�����ش����اف ان م�����ش��ارك��ت��ه��م ورغ���م 
التهديد والرتهيب توجه ر�شالة 
ق��وي��ة ب��ان امل�����ش��وؤول��ني ع��ن العنف 
ابرز  لكن  ي��ف�����وزوا  ان  ميكنهم  ل 
لانتخابات  م��ر���ش��ح��ني  ث���اث���ة 
حتدثوا  الف���غ���ان���ي���ة  ال���رئ���ا����ش���ي���ة 
الح����د ع���ن م�����ش��اك��ل و جت����اوزات 
العملية  ���ش��اب��ت  ت���زوي���ر  ح��ت��ى  او 

النتخابية.
ودع�����������������ا ب����ان ك���ي م�����������������ون يف هذا 
دع����م  اىل  الف�����غ�����������ان  ال�����������ش�����دد 
امل���وؤ����ش�������ش���ات الن��ت��خ��اب��ي�����������������ة لكي 
من�شف����ة  ب��ط��ري��ق��������������������ة  تعم������ل 
م�شلح���ة  في����ه  ومب��ا  و�ش�������فافة 

ال�ش�����عب الفغاين .
ال��دورة الوىل  ال�شبت  وقد جرت 
م�����ن الن����ت����خ����اب����ات ال���رئ���ا����ش���ي���ة 
النتقال  ه��ذا  وي�شكل  الفغانية 
الول لل�شلطة من رئي�س افغاين 
اخر  اىل  دمي��وق��راط��ي��ا  م��ن��ت��خ��ب 

•• بريوت-اأ ف ب:

اعترب المني العام حلزب اهلل ح�شن ن�شراهلل يف مقابلة 
الرئي�س  نظام  �شقوط  مرحلة  ان  ام�س  ن�شرت  �شحافية 
ال�شوري ب�شار ال�شد قد انتهت وقال ن�شراهلل يف املقابلة 
مع �شحيفة ال�شفري اللبنانية يف تقديري مرحلة اإ�شقاط 
النظام واإ�شقاط الدولة انتهت. واو�شح انه تبني لحقا اأن 
املو�شوع لي�س مو�شوع الرئي�س كما فعلوا يف دول اأخرى، 
اإ�شقاط الدولة واجلي�س واملوؤ�ش�شات، على كل حال، ا�شقاط 
النظام كم�شروع من ناحية القدرة الع�شكرية على اإ�شقاطه، 
اأعتقد اأن هذا الأمر انتهى، ح�شب كل املعطيات وا�شاف اأنا 
النظام  ي�شقطوا  اأن  ي�شتطيعون  ل  انتهى  هذا  اأن  اأعتقد 
ي�شتطيعون اأن يعملوا حرب ا�شتنزاف واعترب ن�شر اهلل ان 
املعطيات القليمية والدولية قد تغريت. وقال ان الو�شع 
ال�شغط  م�شتوى  تقديري،  يف  تغري.  وال��دويل  الإقليمي 
يف املرحلة املقبلة على النظام �شيكون اأقل مما كان عليه 
يف الثاث �شنوات املا�شية، �شواء ال�شغط ال�شيا�شي ومعه 
ال�شغط الإعامي، اأم ال�شغط امليداين . واو�شح ن�شر اهلل 
لي�س هناك يف الأفق ما يظهر اأن املعار�شة قادرة اأن تقوم 
الاذقية وك�شب  الذي ح�شل ويح�شل يف  بحرب كبرية، 
مثا ل ميكن اأن ن�شميه حربا كربى. املعطيات امليدانية 

مطمئنة. هي عملية حمدودة، اإذا حتدثنا بعدد املقاتلني 
قدمت  ال��ت��ي  والت�شهيات  اإل��ي��ه��ا  دخ��ل��وا  ال��ت��ي  واملنطقة 
ولكنها اأخ��ذت �شجة كبرية يف الإع��ام . وكان ي�شري اىل 
العمليات الخرية ملقاتلي املعار�شة ال�شورية يف حمافظة 
الاذقية حيث حققوا تقدما كما �شيطر مقاتلو املعار�شة 
مب�شاركة مقاتلي جبهة الن�شرة يف الون��ة الخ��رية على 
على  ك�شب  بلدة  والقرى يف مقدمها  املواقع  العديد من 
القتال يف  احل��دود مع تركيا. وح��ول م�شاركة احل��زب يف 
بالن�شحاب،  للحزب  اذار   14 ف��ري��ق  ومطالبة  ���ش��وري��ا 
ا�شار المني العام حلزب اهلل اىل وجود تاييد �شعبي لهذا 
التدخل حتى �شمن جمهور هذا الفريق. وقال ن�شر اهلل 
تاأخرنا يف  اأننا قد  ال�شارع، مفاده  حقيقة يوجد مزاج يف 
واو�شح  �شوريا  يف  ع�شكرياً  والتدخل  �شوريا  اإىل  الذهاب 
ال��ن��ا���س لديهم وع��ي كبري ح��ول خم��اط��ر امل��رح��ل��ة، حول 
�شوريا  يف  الأح����داث  ب�شبب  القائمة  التهديدات  طبيعة 
�شعبيا  م��زاج��ا  ه��ن��اك  اأن  لكم  اأوؤك����د  اأ�شتطيع  اأن���ا  وق���ال   .
كبريا يوؤيد خطوة تدخل حزب اهلل يف �شوريا. وكثري من 
اأنف�شهم  ق��رارة  اآذار، يف   14 اللبنانيني، حتى داخل قوى 
يعتقدون وي�شدقون ويقبلون اأن التدخل يف �شوريا يحمي 
�شلوكها  التي نرى  الإرهابية  اأم��ام هذه اجلماعات  لبنان 

ون�شهد ممار�شاتها ب�شكل يومي .

اخ��ت��ب��ارا ك��ب��ريا ل��ب��ل��د م��دع��و اىل 
اثبات ا�شتقراره ومتانة موؤ�ش�شاته 
بينما يثري ان�شحاب قوات احللف 
الطل�شي من الباد بحلول نهاية 
العام، خماوف من عودة الفو�شى 

اليه.
وامل����ر�����ش����ح����ون ال����ث����اث����ة ال���ذي���ن 

يعتربون الوفر حظا بالفوز هم 
مر�شح  يعترب  ال��ذي  ر�شول  زمل��اي 
وا�شرف  وليته  املنتهية  الرئي�س 
معروف  اق���ت�������ش���ادي  وه�����و  غ���ن���ي 
ال��ذي ح��ل يف  وعبد اهلل عبد اهلل 
النتخابات  يف  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رت��ب��ة 

الرئا�شية املا�شية.

ن�سر اهلل: مرحلة �سقوط النظام ال�سوري انتهتبان يهنئ الأفغان على العملية النتخابية 

م�سر تعتقل 7 متهمن با�ستباكات اأ�سوان 

•• لندن-مو�صكو-يو بي اأي:

الربيطاين  ال���وزراء  رئي�س  ح��ّذر 
الأ����ش���ب���ق، ط����وين ب���ل���ري، م���ن اأن 
وخيمة  ع��واق��ب  �شيواجه  ال��ع��امل 
مقبلة  عديدة  �شنوات  م��دى  على 
���ش��وري��ا، لوقف  ت��دخ��ل��ه يف  ل��ع��دم 
اأكرث  منذ  فيها  ال��دائ��رة  الأزم����ة 

من ثاث �شنوات.
حالياً  ي�شغل  ال���ذي  ب��ل��ري،  وق���ال 
الرباعية  اللجنة  مبعوث  من�شب 
لعملية ال�شام يف ال�شرق الأو�شط، 
بهيئة  الرابعة  الإذاعية  للمحطة 
الإذاع��������ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة )ب����ي بي 
اإن الف�شل يف مواجهة  �شي( ام�س 
له  �شتكون  الأ���ش��د  ب�شار  الرئي�س 
منطقة  تتجاوز  وخيمة  تداعيات 
ال�����ش��رق الأو����ش���ط وا����ش���اف نحن 
والعواقب،  �شوريا  يف  نتدخل  مل 
هناك  و�شتكون  رهيبة  راأي����ي،  يف 
للمنطقة  ل��ي�����س  ك��ب��رية  م�����ش��ك��ل��ة 

اأن  واأك���������د  ب�����وت�����ني،  ف�����ادمي�����ري 
ال�شورية  ال���دول���ة  ت��دع��م  رو���ش��ي��ا 
اإىل  وت��دع��و  الإره���اب  يف مكافحة 
�شوري  ح������وار  اإط�������اق  �����ش����رورة 

�شامل لت�شوية الو�شع يف الباد.
ال�شوري قال  اأن الرئي�س  واأ�شاف 
اإنه لي�س يانوكوفيت�س ولن يغادر 
ن��ق��ل ك���ام���ه اإىل  ب���ل���ده ، راج���ي���اً 
بوتني وا�شتقبل الرئي�س ال�شوري 
ب�ّشار الأ�شد، يوم الأربعاء املا�شي، 
وف����د اجل��م��ع��ي��ة الم���رباط���وري���ة 
وهي  الفل�شطينية،  الأرثوذك�شية 
برئا�شة  رو���ش��ي��ة،  اأه��ل��ي��ة  منظمة 
تقرير  واأظ���ه���ر  ه���ذا  �شتيبا�شني 
عدد  ان  ام�����س  وزع  اأمم����ي  دوري 
لبنان  اىل  ال�����ش��وري��ني  ال��ن��ازح��ني 

بلغ 1001543 نازح.
البقاع  وادي  م��ن��ط��ق��ة  وج�������اءت 
الول  امل����رك����ز  يف  ل���ب���ن���ان  ب�������ش���رق 
ل��ع��دد ال��ن��ازح��ني ال�����ش��وري��ني اىل 
ب��ل��غ ع���دد امل�شجلني  ل��ب��ن��ان ح��ي��ث 
لاجئني  العليا  املفو�شية  ل��دى 
ي�����زال  ل  ب���ي���ن���م���ا   324616

الت�شجيل. بانتظار   19596
وجات منطقة �شمال لبنان باملرتبة 
امل�شجلني  ع��دد  بلغ  حيث  الثانية 
 259845 امل���ف���و����ش���ي���ة  ل������دى 

فقط، بل بالن�شبة لنا يف ال�شنوات 
املقبلة .

بعمل  ال���ق���ي���ام  ام���ك���ان���ي���ة  وح������ول 
الدعم  دون  ���ش��وري��ا  يف  ع�����ش��ك��ري 
اإن ذل��ك ميثل  امل��ح��ل��ي، ق��ال بلري 
بعداً يجب اأن نكون على بينة منه 
من الناحية ال�شيا�شية، ولكن من 
�شرورة  يبطل  ل  ن��ظ��ري  وج��ه��ة 
علينا  ي���ت���وج���ب  وم������ا  ال����ت����دخ����ل 
بني  مقارنة  اج��راء  هو  به  القيام 
التدخل  وم�����ش��اع��ف��ات  احل��ق��ي��ق��ة 
عدم  وع���واق���ب  احلقيق����ة  وب���ني 

التدخل .
ال��وزراء الربيطاين  ودافع رئي�س 
الأ����ش���ب���ق ع���ن ق�����رار امل�����ش��ارك��ة يف 
الرئي�س  الع�شكري لزاحة  العمل 
ال����ع����راق����ي ������ش�����دام ح�������ش���ني عن 
الربيع  اأن  اإىل  م�شرياً   ، ال�شلطة 
العربي كان من �شاأنه اأن ياأتي اإىل 

العراق يف حال بقي يف ال�شلطة .
واأ���ش��اف اأن ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي جاء 
اإىل تون�س وليبيا وم�شر واليمن 
و����ش���وري���ا، وك�����ان ع��ل��ى و����ش���ك اأن 
يواجه  ويجعله  العراق  اإىل  ياأتي 
لكن  الآن..  �شوريا  يف  يحدث  م��ا 
نرى  اأن  وميكننا  الآن  نعرفه  م��ا 
ذل���ك ب��و���ش��وح م���ن ل��ي��ب��ي��ا،ه��و اأن 

مقتل راهب
 هولندي يف حم�س 

•• اأم�صرتدام-يو بي اأي:

الهولندي  الي�شوعي  ال��راه��ب  قتل 
بر�شا�س  ف���ان���درخل���ت  ف��رن�����ش��ي�����س 
م�شلحني يف مدينة حم�س واأعلنت 
الرهبنة الي�شوعية يف ال�شرق الأدنى 
واملغرب يف تدوينة على النرتنت اأن 
فرن�شي�س  الأب  اختطفوا  م�شلحني 
فاندرخلت �شباح ام�س وتعر�شوا له 
بر�شا�شتني  اأع��دم��وه  ث��ّم  بال�شرب 
يف ال���راأ����س ق���رب م��ق��ّر ال��ره��ب��ن��ة يف 
فرن�شي�س  الأب  اأن  ي��ذك��ر  ح��م�����س. 
كان قد رف�س مغادرة اأحياء حم�س 
القدمية املحا�شرة على الرغم من 
اإليه بني  التفاق الذي مت التو�شل 
الأمم  بو�شاطة  واملعار�شة  النظام 

املتحدة.

حزب اهلل يعلن ا�ستهداف 
دورية اإ�سرائيلية 

•• بريوت-اأ ف ب:

ك�����ش��ف الم�����ني ال���ع���ام حل����زب اهلل 
احلزب  ان  ام�����س  اهلل  ن�شر  ح�شن 
ا�شتهدفت  التي  العبوة  وراء  يقف 
دوري�����ة ا���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ع��ل��ى احل����دود 
وقال  املا�شي  ال�شهر  البلدين  بني 
تفجري  ان  امل��ق��اب��ل��ة  يف  اهلل  ن�����ش��ر 
�شبعا  م�����زارع  م��ن��ط��ق��ة  ال��ع��ب��وة يف 
على احلدود هي من عمل املقاومة 
اللبونة  منطقة  يف  زرعنا  واو���ش��ح 
عبوتني كبريتني، وهي منطقة يف 
ولي�شت  اللبنانية،  الأرا���ش��ي  عمق 
اأو ع�شرين مرتاً عن  بعيدة ع�شرة 
احل����دود . وا���ش��اف ع��ن��دم��ا ح�شل 
التفجري يف ذلك الوقت كان واحداً 
اإي�شال  العملية  تلك  اأه���داف  م��ن 
ن�شمح لك  اأن��ن��ا ل  ل��ل��ع��دو  ر���ش��ال��ة 
اأي  ويف  ال�شتباك،  قواعد  بتغيري 
نحن  ب��ه،  ونعلم  اإليه  تدخل  مكان 
والعزم  ال��ق��رار  لدينا  �شنواجهك. 
وال�شجاعة للمواجهة . واو�شح ان 
قيمة عبوة اللبونة يف ذلك الوقت 
هي الر�شالة باأن املقاومة، بالرغم 
اأن  اإل  ���ش��وري��ا،  تقاتل يف  اأن��ه��ا  م��ن 
ع��ي��ن��ه��ا م��ف��ت��وح��ة وم�����ش��ت��ع��دة لأن 
ا�شتهدفت  ال��ع��ب��وة  وك��ان��ت  ت��واج��ه 
دوري�����ة ا���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ع��ل��ى احل����دود 
قرب مزارع �شبعا يف منت�شف اذار-
مار�س بدون ان توؤدي اىل ا�شابات 
الرد  انها جزء من  وتابع ن�شراهلل 
ال����غ����ارة ال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة التي  ع��ل��ى 
يف  املقاومة  مواقع  احد  ا�شتهدفت 

منطقة جنتا احلدودية .

انتظار  7304 يف  ي��زال  بينما ل 
الت�شجيل وحلت بريوت ومنطقة 
الثالثة حيث  باملرتبة  جبل لبنان 
امل�شجلني  ال���ن���ازح���ني  ع����دد  ب��ل��غ 
 250142 امل���ف���و����ش���ي���ة  ل������دى 
بانتظار   17984 ي��زال  بينما ل 
جنوب  منطقة  وج��اءت  الت�شجيل 
بلغ  حيث  الرابعة  باملرتبة  لبنان 
املفو�شية  ل���دى  امل�����ش��ج��ل��ني  ع���دد 
ي�����زال  ل  ب���ي���ن���م���ا   119023
الت�شجيل  ان��ت��ظ��ار  يف   3033
وق��ال��ت امل��ف��و���ش��ي��ة ان���ه مت خال 
اأكرث  ت�شجيل  امل��ا���ش��ي  ال���ش��ب��وع 
لديها  ���ش��خ�����س   11800 م����ن 
النازحني  ع�����دد  جم���م���وع  ف��ب��ل��غ 
يتلقون  ال������ذي������ن  ال���������ش����وري����ني 
امل�شاعدة من املفو�شية و�شركائها 
�شخ�س   1000000 م��ن  اأك��رث 
م�شّجلني  �شخ�س   953000(
انتظار  يف  ���ش��خ�����س  و47000 

الت�شجيل(.

ح��ال م��ن الأح�����وال، ول��ن يقتدي 
مب���ا ف��ع��ل��ه ال��رئ��ي�����س الأوك�������راين 

فيكتور يانوكوفيت�س.
الرو�شية  نوفو�شتي  وكالة  ونقلت 
اجلمعية  رئ��ي�����س  ع���ن  ل���اأن���ب���اء، 
الفل�شطينية  الأرث����وذك���������ش����ي����ة 
�شتيبا�شني،  ���ش��ريغ��ي  ال��رو���ش��ي��ة، 

ازالة الديكتاتورية متثل البداية 
ولي�س النهاية .

رو�شي  م�������ش���وؤول  ق����ال  ذل����ك،  اىل 
ب�شار  ال�شوري  الرئي�س  اإن  ام�س 
نظريه  اىل  ر�شالة  حّمله  الأ���ش��د، 
ال��رو���ش��ي ف��ادمي��ري ب��وت��ني، اأّكد 
اأي  ي��رتك �شوريا يف  اأن��ه لن  فيها 

اأبلغه  الأ�شد  اإن  ت�شريح  يف  قوله 
�شوريا، ولن يغادر  �شيبقى يف  اأن��ه 

الوطن يف اأي حال من الأحوال.
�شّلم  اأن�����ه  ���ش��ت��ي��ب��ا���ش��ني،  واأو�����ش����ح 
ل��ق��اء جمعهما يف  الأ����ش���د، خ���ال 
���ش��وري��ا الأ���ش��ب��وع امل��ا���ش��ي، ر�شالة 
الرو�شي  ن���ظ���ريه  م����ن  ����ش���ف���وي���ة 

بلري يحّذر من عواقب عدم التدخل يف �سوريا 

الأ�سد لبوتن : لن اأغادر كما فعل يانوكوفيت�س 

اجلي�س الأردين يحبط حماولتي ت�سلل 
•• عمان-يو بي اأي:

اأعلن اجلي�س الأردين ام�س، اأن عنا�شره املتواجدين على احلدود مع �شوريا 
اأحبطوا حماولة ت�شلل 4 اأ�شخا�س بينهم فتاة اإىل الأرا�شي ال�شورية واأ�شابت 
ال�شورية  الأرا�شي  معاك�شة من  ت�شلل  اأف�شلوا حماولة  كما   ، بقدمه  اأحدهم 
الأردنية يف  امل�شلحة  للقوات  العامة  القيادة  الأردن. وقال م�شوؤول يف  باإجتاه 
اأ�شخا�س بينهم فتاة  بيان اأن قوات حر�س احلدود اأحبطت حماولة ت�شلل 4 
اإن��ه مت التعامل  من الأرا���ش��ي الردن��ي��ة باجتاه الأرا���ش��ي ال�شورية . واأو���ش��ح 
معهم ح�شب قواعد الإ�شتباك من قبل قوات حر�س احلدود ما اأدى اإىل اإ�شابة 
احدهم بقدمه ومت اإخ��اوؤه اإىل اأقرب مركز طبي . واأ�شار البيان كذلك اإىل 
اإنه مت القب�س على 3 اأ�شخا�س حاولوا الت�شلل من الأرا�شي ال�شورية باجتاه 

الأرا�شي الأردنية ومت حتويل اجلميع اإىل اجلهات �شاحبة الخت�شا�س .

•• القاهرة-يو بي اأي:

اأ�شوان  الق�شائية يف حمافظة  التحقيق  �شلطات  رت  قرَّ
امل�شرية،ام�س حب�س �شبعة متهمني احتياطياً على ذمة 
حتقيقات جتريها يف اأحداث ا�شتباكات دامية وقعت بني 
اإىل هدنة  التو�شل  ، ومت  الدابودية  و  الهايل  قبيلتي 
7 متهمني  اأ�شوان، حب�س  بني القبيلتني. واأمرت نيابة 
اتهامهم  خلفية  على  التحقيقات  ذم��ة  على  اأي��ام  اأربعة 
بالتورط يف اأحداث ا�شتباكات دامية �شهدتها املحافظة 

وراح ع�شرات القتلى وامل�شابني.
مناظرة  ق�����ش��ائ��ي��ة  حت��ق��ي��ق  ف����رق  ت���وا����ش���ل  ذل����ك  اإىل 
جثامني قتلى ترقد مب�شرحة اأ�شوان العمومية و�شوؤال 
م�شابني يف م�شت�شفى اأ�شوان اجلامعي من بني �شحايا 

 6 دف��ن  عملية  بتاأمني  ال�شرطة  قيام  بعد  ال�شتباكات 
جثامني قتلى .

التو�شل  باأنه مت  امل�شري  التليفزيون  اأفاد  ال�شياق،  ويف 
اإىل اتفاق هدنة مبدئي بني قبيلتي الهايل العربية و 

الدابودية النوبية ملدة ثاثة اأيام.
اندلعت  القبيلتني  بني  وقعت  دامية  ا�شتباكات  وكانت 
اأ�شفرت  الأح����د،  حتى  وتوا�شلت  ال��ف��ائ��ت  اجلمعة  ي��وم 
اآخرين،   50 اأك��رث من  واإ�شابة  25 �شخ�شاً  عن مقتل 
ووزير  لب  حمحِ اإبراهيم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ه  وتوجَّ
للحيلولة  اأ�شوان  اإىل  اإبراهيم  حممد  اللواء  الداخلية 
دون جتّددها بعد اأن �شيطرت ت�شكيات من قوات الأمن 
على املوقف مبواقع احلوادث مبناطق ال�شهل الريفي ، 

و �شوق الق�س ، و خور عوا�شة .
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اآل �شعود ويل ويل العهد  التقى �شمو الأمري مقرن بن عبد العزيز 
ام�س  الريا�س  يف  ال�شعودي  ال��وزراء  جمل�س  لرئي�س  الثاين  النائب 
الدكتور  العربية  التعاون لدول اخلليج  العام ملجل�س  الأمني  معايل 

عبداللطيف الزياين الذي قدم لتهنئته باإختياره وليا لويل العهد.
جرى خال اللقاء تبادل الأحاديث الودية اإىل جانب بحث املو�شوعات 
التي من �شاأنها اأن ت�شهم يف تعزيز م�شرية التعاون امل�شرتك بني دول 
املجل�س. من ناحية اأخرى التقى الأمري مقرن بن عبد العزيز ام�س 
ا�شتعرا�س  وج��رى  لر�شن  رود  ت��ريي  ال��دويل  ال�شام  معهد  مدير 
الإقليمية  ال�شاحتان  ت�شهدها  ال��ت��ي  وامل�شتجدات  ال��ت��ط��ورات  اآخ���ر 
والدولية واملو�شوعات ذات الهتمام امل�شرتك. ونوه �شموه بامل�شتوى 
الذي و�شل اإليه املعهد على �شعيد الأبحاث والدرا�شات وم�شاركاته 

الفاعلة يف اجلهود الهادفة اإىل تعزيز ال�شام العاملي. 

قال حمققون بلغاريون اإن املفجر النتحاري الذي ا�شتهدف حافلة 
اأ�شول  م��ن  ه��و   2012 ع��ام  ب��ورغ��ا���س  مطار  يف  اإ�شرائيليني  �شياح 
اأن��ب��اء �شوفيا عن  وك��ال��ة  لبنان. ونقلت  ت���درب يف ج��ن��وب  ج��زائ��ري��ة 
لبنان.  جنوب  يف  ت��درب  اجلزائر  يف  املولود  النتحاري  اأن  حمققني 
وهما  لبنان  يف  كانا  بالهجوم  �شلة  على  اآخ��ري��ن  �شخ�شني  اأن  كما 
على الأرجح على �شلة بحزب اهلل. ول تزال ال�شرطة حتاول حتديد 
هوية �شخ�س رابع دخل بلغاريا عرب احلدود الرتكية بوا�شطة جواز 
وا�شتهدف  للهجوم  املدبر  العقل  اأن��ه  ويعتقد  م��زور،  فنزويلي  �شفر 
انفجار حافلة ل�شياح ا�شرائيليني يف 18 متوز-يوليو 2012، اأ�شفر 
و�شائق  والنتحاري،  ا�شرائيليني،   5 بينهم  ا�شخا�س،   7 مقتل  عن 
ا�شرائيل حزب اهلل  اآخرين واتهمت   35 واإ�شابة  البلغاري،  احلافلة 

اللبناين بالوقوف وراء التفجري.

يف  اإج����ازة  يق�شي  اإي��ط��ال��ي��اً  دبلوما�شياً  الفلبينية  ال�شرطة  اأوق��ف��ت 
الباد بتهم انتهاك قوانني تتعلق بحماية القا�شرين واأعلنت وزارة 
الدبلوما�شي  على  قب�شت  ال�شرطة  اأن  ام�س  الفلبينية  اخلارجية 
الإيطايل دانيال بو�شيو الذي يعمل يف تركمان�شتان خال تواجده 
يف منتجع يف مانيا ومعه ثاثة اأولد �شوارع ترتاوح اأعمارهم بني 
اأن الق�شية قد تكون على  9 و12 �شنة واأ�شارت تقارير حملية اإىل 
عاقة بالجتار بالأطفال. وكان اأفراد من جمموعة باهاي تولويان 
يف  الدبلوما�شي  م��ع  الأولد  ر���ش��دت  ق��د  الطفل  حل��ق��وق  ال��داع��م��ة 

املنتجع ما اأثار �شبهتها فبلغت ال�شرطة.

الت�شريعي  املجل�س  مبنى  يحتلون  املحتجني  م��ن  مئات  زعيم  ق��ال 
اإبرام معاهدة  اأ�شابيع لاعرتا�س على  التايواين منذ قرابة ثاثة 
انهاء  على  الث��ن��ني  ام�س  واف��ق��وا  املحتجني  اإن  ال�شني  م��ع  جت��اري��ة 

اعت�شامهم.
التايواين  ال��ربمل��ان  رئي�س  وع��د  اأن  بعد  العت�شام  ان��ه��اء  ق��رار  ج��اء 
ال��ت��ج��اري��ة مع  ل��ات��ف��اق��ات  اآل��ي��ة م��راج��ع��ة  امل�شرعني على  مب��واف��ق��ة 

ال�شني قبل املوافقة على املعاهدة احلالية.
وتعترب بكني تايوان -التي انف�شلت عن الوطن الأم ال�شني يف نهاية 
ت�شتبعد  ومل  متمردا  اإقليما   1949- يف  ال�شينية  الهلية  احل��رب 

قط ا�شتخدام القوة لعادته ايل �شيطرتها.
�شاملة  اقت�شادية  الطرفان عاقات  اأق��ام  الأخ��رية  ال�شنوات  لكن يف 
ويف فرباير �شباط املا�شي عقدا اأول اجتماعات مبا�شرة على امل�شتوى 
احلكومي. ويخ�شى املحتجون من اأن متنح املعاهدة نفوذا اأكرب للرب 
الرئي�شي ال�شيني. واأبلغ زعيم املحتجني ت�شني وي تينغ ال�شحفيني 
ال�شاد�شة  ال�شاعة  الت�شريعي  املجل�س  مبنى  �شيغادرون  الطاب  اأن 
م�شاء يوم اخلمي�س لإف�شاح املجال اأمام اجتماعات ت�شريعية �شتنعقد 
لل�شني  ت��اي��وان  �شت�شمح  التجاري  الت��ف��اق  ومب��وج��ب  اجلمعة.  ي��وم 
ال�شني  �شتفتح  بينما  العامة  للخدمات  قطاعا   64 يف  بال�شتثمار 

تايوان. امام  للخدمات  قطاعاتها  من   80

عوا�صم

الريا�ض

تايبه

مانيال

�صوفيا

اإ�سبانيا تفكك جماعة متهمة باإر�سال 
اآلت ل�سنع الأ�سلحة اإىل اإيران 

•• مدريد-رويرتز:

لإر�شال  بالتاآمر  اتهمتها  جماعة  فككت  اإنها  الإثنني  ام�س  اإ�شبانيا  قالت 
معدات �شناعية اإىل اإيران قد ت�شتخدم ل�شنع اأ�شلحة يف انتهاك للعقوبات 

الدولية.
ب��ي��ان م�شرتك  اإ���ش��ب��ان��ي��ا يف  امل���دين يف  ال��داخ��ل��ي��ة واحل��ر���س   وق��ال��ت وزارة 
اأي�شا بتبادل معلومات  املتهمة  اأ�شخا�س من اجلماعة  اأربعة  اإنهما اعتقا 
قد  هند�شية  م�شروعات  منها  معقدة  اأعمال  �شبكة  طريق  عن  تكنولوجية 
ت�شتخدم هذه املعلومات ل�شنع �شواريخ. تاأتي عملية التفكيك بينما ا�شتعد 
املفاو�شون الرئي�شيون جلولة اأخرى من املحادثات يف فيينا ب�شاأن برنامج 
التو�شل لتفاق  اإىل  الرامية  اإط��ار اجلهود  تاأتي يف  والتي  النووي  طهران 
بحلول اأواخر يوليو متوز ب�شاأن ت�شوية نزاع م�شتمر منذ ع�شر �شنوات اأثار 
خماوف ن�شوب حرب يف منطقة ال�شرق الأو�شط. وجاء يف البيان الإ�شباين 
بر�شلونة  يف  اعتقلوا  واإي���راين  اأ�شبان  ثاثة  وه��م  الأرب��ع��ة  بهم  امل�شتبه  اإن 

وتراجونا وباملا دي مايوركا. 
بداأت العملية العام املا�شي بعدما �شجلت ال�شرطة عملية حيازة اآلتني من 
�شركة دفاعية بريطانية. وذكر البيان م�شوؤولون يوؤكدون اأن الآلت اأدخلت 
احلقيقية  وجهتها  لإخ��ف��اء  حماولة  يف  اإ�شبانيا  اإىل  قانونية  غري  ب�شورة 
اأن  البيان  واأ���ش��اف  اإي����ران.  اإىل  لإر�شالها  املنا�شبة  اللحظة  حت��ني  بهدف 
الآلت التي ميكن توظيفها يف الأغرا�س املدنية والع�شكرية رمبا ت�شتخدم 
لت�شنيع قوالب لل�شواريخ وكذلك قطع غيار قد ت�شتخدم يف اأجهزة الطرد 

املركزي التي ي�شخ فيها الغاز لتخ�شيب اليورانيوم.

�سغوط اأمريكية على اإ�سرائيل لإطالق اأ�سرى

ف�سل اجتماع ثالثي لإنقاذ مفاو�سات ال�سالم

�سكان يف دارفور يتعر�سون لإرهاب امللي�سيات 
•• الفا�رش-اأ ف ب:

منذ  �شيطرتها  ميلي�شيات  فر�شت 
اكرث من �شهر على الفا�شر كربى 
م���دن ���ش��م��ال دارف������ور ح��ي��ث تقوم 
املدينة  ه��ذه  يف  ال�شكان  برتهيب 
املنطقة  ال�����ش��ودان  غ��رب  تقع  التي 
التي ت�شهد ا�شواأ اعمال عنف منذ 
ع�شر �شنوات. وقال م�شطفى )52 
ك�شف  راف�شا  ال�شكان  اح��د  �شنة( 
بر�س  فران�س  لوكالة  عائلته،  ا�شم 
ان تلك امللي�شيات املنت�شرة يف كافة 
�شرق  يف  �شيما  ول  امل��دي��ن��ة  ان��ح��اء 

العا�شمة خارجة عن ال�شيطرة .
ويتنقل عنا�شرها وا�شعني ا�شرطة 
اعناقهم  ح�����ول  م����ن  ال���ر����ش���ا����س 
ب�����ش��رع��ة ك���ب���رية ج�����دا يف ����ش���وارع 
ال��ف��ا���ش��ر راك��ب��ني ���ش��ي��ارات جمهزة 
ويعبثون  وي�����ش��رخ��ون  ب��ر���ش��ا���ش��ات 
مب��ك��ربات ال�����ش��وت وف��ق م��ا �شاهد 

مرا�شل فران�س بر�س يف املكان.
 2003 م���ن���ذ  دارف���������ور  وت�������ش���ه���د 
املتحالف  اجلي�س  ب��ني  م��واج��ه��ات 
ومتمردين  ال��ق��ب��ائ��ل  ب��ع�����س  م���ع 
التهمي�س  ب����ان����ه����اء  ي����ط����ال����ب����ون 
وتقا�شم  ملنطقتهم  الق��ت�����ش��ادي 

ال�شلطة مع حكومة اخلرطوم.

ويحمل   . يومني  قبل  بالر�شا�س 
ا�شارات  امل�����ش��ل��ح��ني  ه�����وؤلء  ب��ع�����س 
لكن  الع�شكرية  �شبه  امل��ج��م��وع��ات 
البع�س الخر  ان  ال�شكان يقولون 
ال�شريع،  الدعم  ق��وات  اىل  ينتمي 
للحكومة.  موالية  ميلي�شيا  وه��ي 
واتهم بن �شمبا�س ال�شبوع املا�شي 
�شنت  بانها  ال�شريع  ال��دع��م  ق��وات 
وخميمات  ق�����رى  ع���ل���ى  ه���ج���م���ات 
اب��راه��ي��م غندور  ن��ازح��ني و���ش��رح 
كبري م�شاعدي الرئي�س ال�شوداين 
عمر الب�شري لفران�س بر�س ان هذا 

هراء ولي�س �شحيحا .
الدعم  ق���وات  ان  غ��ن��دور  وا����ش���اف 
ال�������ش���ري���ع ع���ن�������ش���ر م�����ن ال����ق����وات 
امل�����ش��ل��ح��ة ال�������ش���ودان���ي���ة وه�����ي من 
ط���ردت امل��ت��م��ردي��ن م��ن اج���زاء من 
دورها  ان  م��وؤك��دا   ، دارف����ور  �شمال 
من  املتمردين  منع  ه��و  الرئي�شي 
ال�شيطرة  يف  ط��م��وح��ه��م  حت��ق��ي��ق 
من  اللف  واحت�شد   . امل���دن  على 
ال�شودانيني الفارين من الهجمات 
خ�شو�شا يف خميم زمزم ب�شواحي 
ال��ف��ا���ش��ر و����ش���ط ال�����ش��ح��راء حيث 
حماية  ي�شتطيعون  كما  يحاولون 
و�شط  ال�شم�س  ح��ر  م��ن  انف�شهم 

خيام م�شنوعة من قطع ن�شيج.

بدون  الر�شا�س  امللي�شيات  تطلق 
ال�شباح  ويف  ل��ي��ا  �شيما  ل  م���ربر 
اىل  ال��ذه��اب  عن  احجمنا  الباكر. 
لننا  الفجر  �شاة  لداء  اجل��ام��ع 
علينا  ي��ط��ل��ق��ون  ق���د  خ��رج��ن��ا  اذا 
ان��ه��م ي�شتهدفون  وا���ش��اف   . ال��ن��ار 
�شرطي  ق���ت���ل  ال���������ش����رط����ة.  ح���ت���ى 

ومنذ �شنة وا�شافة اىل هذا النزاع 
ال������ذي ا����ش���ف���ر ع����ن ����ش���ق���وط الف 
مليوين  م��ن  اك��رث  ون���زوح  القتلى 
ازداد  املتحدة،  المم  وف��ق  �شخ�س 
وامل��ع��ارك بني  الج��رام��ي  الن�شاط 
تت�شارع  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ق��ب��ائ��ل 
على الر���س وامل��اء واملناجم. وقال 

حم��م��د ب���ن ���ش��م��ب��ا���س مم��ث��ل بعثة 
الفريقي  والحت��اد  املتحدة  المم 
الف   200 ن���ح���و  ان  دارف��������ور  يف 
م����دين ن���زح���وا م���ن دي���اره���م هذه 
�شاعات  ب�����اوىل  ي���ذك���ر  م���ا  ال�����ش��ن��ة 

النزاع قبل ع�شر �شنوات.
الفا�شر  يف  ان  م�����ش��ط��ف��ى  وروى 

•• �صان خو�صيه-اأ ف ب:

الكو�شتاريكي  ال���رئ���ي�������س  ق�����ال 
�شولي�س  غيريمو  لوي�س  املنتخب 
دقت  قد  التغيري  �شاعة  ان  اأم�س 
فوزه  بعد  وذل��ك   ، كو�شتاريكا  يف 
يف  ال����ش���وات  م��ن  ب77،87% 
انتخابات  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة  اجل���ول���ة 
رئا�شية غري عادية ان�شحب منها 
النتهاء  اأمل  خ�شمه، وذلك على 
م��ن ال��ن��م��وذج ال��ل��ي��ربايل احلايل 
وافادت نتيجة الفرز الويل التي 
�شملت %91،7 من ال�شوات ان 
فاز  بالتغيري  وعد  الذي  �شولي�س 

ب%77،78 من ال�شوات.
واعلن رئي�س املحكمة النتخابية 
�شوبرادو  انطونيو  لوي�س  العليا 
واختار  كلمته  ال�شعب  ق��ال  اليوم 
رئي�شه مو�شحا ان �شولي�س ح�شل 
ال�شوات  م��ن  تاريخي  ع��دد  على 
اي مليون و29 الف �شوت يف هذا 

الو�شطى  بامريكا  ال�شغري  البلد 
ناخب  م��ل��ي��ون   3،1 ي��ع��د  ال�����ذي 

م�شجل.
الذي  �شولي�س  ق��ال  ال��ف��ور  وع��ل��ى 
ك��ان ه��دف��ه جمع ه��ذا ال��ع��دد من 
على  ال�شرعية  ل�شفاء  ال�شوات 
حكومته، على �شبكة تويرت ح�شلنا 
)�شوت(!  مليون  م��ن  اك��رث  على 
���ش��ك��را ج��زي��ا ك��و���ش��ت��اري��ك��ا على 

امل��ح��ب��ة وال���دع���م! ���ش��ك��را جزيا!  
ل  رئ���ي�������س  اول  ه����و  و����ش���ول���ي�������س 
ينتمي اىل �شفوف حزبي اليمني 
وحزب  الوطني  التحرير  )ح��زب 
امل�شيحية(  الجتماعية  ال��وح��دة 
ال��ل��ذي��ن ي��ت��ق��ا���ش��م��ان احل��ك��م منذ 

ال�شتينيات.
وعرب الف الن�شار عن فرحتهم 
النتائج  اع����ان  م��ع  ال�����ش��وارع  يف 
احلمراء  الع���ام  وط��غ��ت  الوىل 
على  �شولي�س  حل��زب  وال�����ش��ف��راء 
ارتفعت  التي  الرئي�شية  ال�شوارع 

فيها ا�شوات ابواق ال�شيارات.
الف  جتمع  العا�شمة  ���ش��رق  ويف 
و�شفقوا  ال�شاحة  يف  ال�شخا�س 
للفائز وا�شتمعوا له عندما و�شل 

واعدا بعهد التغيري يف الباد.
وقال �شولي�س ان اأكرث من مليون 
للتغيري  نعم  ق��ال��وا  كو�شتاريكي 
وه����ذا ال���ق���رار ال����ذي ك����ان طوعا 
ووا����ش���ح���ا ي�����ش��ك��ل ن��ق��ط��ة حتول 

يف ت��اري��خ ال��ب��اد ال��ت��ي م��ل��ت من 
الف�شاد وال�شيا�شة التقليدية.

واعلنت املحكمة العليا النتخابية 
الت�شويت  عن  المتناع  ن�شبة  ان 
ب��ل��غ��ت ح����دا ت��اري��خ��ي��ا اي�����ش��ا اي 
للتوقعات،  وخ���اف���ا   43،2%
الوىل  اجل��ول��ة  يف  �شولي�س  ف���از 
�شباط-فرباير  م���ن  ال���ث���اين  يف 
ب%30،8 من ال�شوات متقدما 
على جوين ارايا )%29،6( من 
)ميني(  الوطني  التحرير  ح��زب 
لورا  وليتها  املنتهية  والرئي�شة 
فيالتا  م��اري��ا  وخو�شيه  �شينت�شيا 
بعد  اق�شى  ال��ذي  الي�شار  مر�شح 
وح�شلت   .17% على  ح�شوله 
اذار- م��ط��ل��ع  اخ������رى  م����ف����اج����اأة 

اراي���ا عمدة  اع��ل��ن  م��ار���س عندما 
ان�شحابه  ���ش��اب��ق��ا،  خ��و���ش��ي��ه  ���ش��ان 
م��ن ال�����ش��ب��اق ب��ع��د ان ت��وق��ع��ت له 
نكراء  ه���زمي���ة  ال����ش���ت���ط���اع���ات 

تاريخية بفارق 45 نقطة.

 نائب رئي�س الكني�ست يقتحم اجلامعة العربية توؤكد رف�سها ال�سغوط التي متار�س على الرئي�س الفل�سطيني
الأق�سى ترافقه حرا�سة م�سددة

•• القد�س املحتلة-وام: 

قال �شهود عيان مقد�شيون اإن نائب رئي�س الكني�شت الإ�شرائيلي مو�شيه 
املغاربة  باب  عرب  املبارك  الأق�شى  امل�شجد  ام�س  �شباح  اإقتحم  فيجلن 
ترافقه قوات ا�شرائيلية مكثفة حلمايته. واأفاد ال�شهود باأن فيجلن عرب 
من باب املغاربة باإجتاه باب ال�شل�شلة ومن هناك �شعد اىل �شاحة م�شجد 
قبة ال�شخرة و�شار باجتاه القبة النحوية ومنها باجتاه باب القطانني 
اأروقة  باأنه مل يقم باجلولة املعتادة يف  ال�شل�شلة علما  خروجا من باب 
امل�شجد الأق�شى. كان املتطرف فيجلن قد اأعلن عن اقتحامه للم�شجد 

الق�شى ام�س ا�شتعدادا لعيد الف�شح اليهودي. 

ع��ل��ى امل�����ش��ار ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي ال���ش��رائ��ي��ل��ي يف ���ش��وء ت��ع��رث هذه 
املفاو�شات ب�شبب املوقف غري امل�شئول الذى اتخذته احلكومة 
باللتزامات ومنها عدم  ايفائها  واملتمثل فى عدم  ال�شرائيلية 
الفل�شطينيني فى  الأ�شرى  الرابعة من قدامى  الدفعة  اطاق 
الوزارى  ان  اإب��ن حلى  وق��ال  املا�شي.  مار�س   29 املحدد  املوعد 
الفل�شطيني  الرئي�س  من  �شامل  عر�س  اىل  �شي�شتمع  العربي 
و�شيتم التباحث حول امل�شتجدات واخليارات وما تنوي القيادة 
التطورات  اأن  ..مو�شحا  املجال  ه��ذا  فى  ات��خ��اذه  الفل�شطينية 
التى ت�شهدها الق�شية الفل�شطينية فى �شوء هذا الن�شداد اأمام 
الوفد  واإن  خا�شة  املناق�شات  مثار  يكون  �شوف  ال�شام  عملية 
الفل�شطيني واملوقف الفل�شطيني �شيدعم عربيا. وقال بن حلي 
ما زلنا نعتقد اأن للوليات املتحدة دورا قد ت�شتطيع من خاله 

الدفع باملفاو�شات من خال ما متلك من اوراق �شغط حقيقية 
الدولة  وق��ي��ام  وال��ع��ادل  ال�شامل  ال�شام  بعملية  قدما  للدفع 
 1967 ي��ون��ي��و  م��ن  ال��راب��ع  ح���دود  اأ���ش��ا���س  ع��ل��ى  الفل�شطينية 
ومنها  اجلوهرية  امل�شاكل  وح��ل  ال�شرقية  القد�س  وعا�شمتها 
ق�شية الاجئني وال�شرى واملياه واحلدود وغريها من ق�شايا 
ملا  العربية  تاأييد اجلامعة  النهائي. و�شدد بن حلي على  احلل 
اإتخذته القيادة الفل�شطينية من اجراءات خا�شة ال�شتفادة من 
باعتباره  الدولية  واملعاهدات  التفاقيات  اىل  باإلن�شمام  حقها 
املتحدة  الأمم  فى  مراقبة  دول��ة  فل�شطني  بو�شف  ا�شيا  حقا 
اأرا���س متنازع عليها كما تدعى  ولي�شت  واقعة حتت الحتال 
اأن ين�شموا لهذه التفاقيات  ا�شرائيل ومن حق الفل�شطينيني 

وبداأوا ب� 15 اتفاقية من اأ�شل 63 كمرحلة اوىل .

•• القاهرة -وام:

و  الأمريكية  لل�شغوط  رف�شها  العربية  ال��دول  جامعة  اأك��دت 
حممود  الفل�شطيني  الرئي�س  على  متار�س  التى  الإ�شرائيلية 
ومتديد  الدولية  املوؤ�ش�شات  اإىل  الذهاب  ع��دم  اأج��ل  من  عبا�س 
اأجل املفاو�شات احلالية مع اجلانب ال�شرائيلي. وقال ال�شفري 
ال��دول العربية فى  اأحمد بن حلي نائب الأم��ني العام جلامعة 
متار�س  اأن  يجب  ال�شغوط  ه��ذه  مثل  اإن  ام�س  له  ت�شريحات 
على ا�شرائيل باإعتبارها الطرف الذى ل يفى بالتزاماته جتاه 
متطلبات عملية ال�شام. واأ�شاف اإبن حلي اإن عبا�س طلب عقد 
اجتماع طارئ لوزراء اخلارجية العرب غدا الأربعاء ومب�شاركته 
لطاع الوزراء العرب على اآخر التطورات بالن�شبة للمفاو�شات 

رئي�س كو�ستاريكا املنتخب يعد بالتغيري

الفل�شطينية  امل�������ش���ادر  وت���اب���ع���ت 
يحمل  مل  الثالثة  اجلل�شة  يف  ان��ه 
افكار  اي����ة  ال���ش��رائ��ي��ل��ي  اجل���ان���ب 
بل  ال�شام لامام  بعملية  للتقدم 
على العك�س متاما كل ما حمله هو 
حملة تهديدات باجلملة وعنجهية 
امل���ح���ت���ل. واك�����د ان����ه ك����ان الج����در 
يقدم  ان  ال���ش��رائ��ي��ل��ي  ب��اجل��ان��ب 
خ��ط��وة ل��ام��ام منها الف����راج عن 
من  ال�شتيطان  وجتميد  ال�شرى 
للتقدم  منا�شبة  اج���واء  خلق  اج��ل 
الراهنة  الزم�������ة  وح�����ل  ل����ام����ام 
الرئي�شي  �شببها  التي  للمفاو�شات 

عدم الفراج عن ال�شرى.
فل�شطينيون  م�������ش���وؤول���ون  وك�����ان 
ان  ليفني طلبت  ان  الح��د  ك�شفوا 
يعقد لقاء بني الرئي�س الفل�شطيني 
حم��م��ود ع��ب��ا���س ورئ��ي�����س ال�����وزراء 
ال�شرائيلي بنيامني نتانياهو فيما 
الفراج  بطلب  الفل�شطينيون  رد 

عن ال�شرى.
اىل ذلك، ذكرت تقارير اإ�شرائيلية 
ام�س اأن الإدارة الأمريكية متار�س 
�شغوطا على احلكومة الإ�شرائيلية 
ال��ت��غ��ا���ش��ي ع��ن التوجه  اأج����ل  م��ن 
املتحدة  ل�������اأمم  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 
واإطاق �شراح الدفعة الرابعة من 
القدامى  الفل�شطينيني  الأ���ش��رى 

مقابل ا�شتئناف املفاو�شات.
الإ�شرائيلي  اإذاع��ة اجلي�س  وذك��رت 
ي�شتند  الأم�����ريك�����ي  اجل����ان����ب  اأن 

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

انتهى الجتماع الثاثي الذي عقد 
املفاو�شني  بني  الأول  ام�س  م�شاء 
والفل�شطينيني  ال���ش��رائ��ي��ل��ي��ني 
واملبعوث المريكي لعملية ال�شام 
م��ارت��ن ان��دي��ك يف حم��اول��ة لنقاذ 
ع��م��ل��ي��ة ال�����ش��ام ب����دون اح�����راز اي 
تقدم كما قالت م�شادر فل�شطينية 
رف�س  فل�شطيني  م�شوؤول  وق��ال   .
حتقيق  يتم  مل  ا�شمه  عن  الك�شف 
لقاء  يف  ت����ق����دم  او  اخ��������رتاق  اي 
ع���ري���ق���ات ل��ي��ن��ف��ي وان����دي����ك وقد 
ع��ق��د ال��ل��ق��اء ب���ني م���ارت���ن انديك 
الفل�شطينيني  املفاو�شني  وك��ب��ري 
���ش��ائ��ب ع��ري��ق��ات ورئ��ي�����ش��ة الوفد 
ال�شرائيلي املفاو�س ت�شيبي ليفني 
ع���دة �شاعات  ال��ق��د���س وا���ش��ت��م��ر  يف 
وا�شافت امل�شادر نف�شها ان ا�شرار 
ا�شتمرار  على  ال�شرائيلي  ال��وف��د 
اطاق  ورف�س  والبتزاز  ال�شغط 
�����ش����راح ال�����ش����رى ه����و ���ش��ب��ب عدم 
امل�شوؤول  . وق���ال  ت��ق��دم  اي  ح���دوث 
اي�شا ان الوفد ال�شرائيلي يوا�شل 
احل��دي��ث ع��ن رف�����س اط����اق 30 
من  تبقوا  ممن  فل�شطينيا  ا�شريا 
ال����ش���رى امل��ع��ت��ق��ل��ني م��ن��ذ م���ا قبل 
اتفاق او�شلو عام 1993 . وا�شاف 
ان ال�شرائيليني ما زالوا يطالبوا 
ب��ت��ج��م��ي��د خ���ط���وة ال���ت���وق���ي���ع على 
الدولية  وامل��ع��اه��دات  الت��ف��اق��ي��ات 

عبا�س  حم��م��ود  الرئي�س  قبل  م��ن 
ال�شرائيلي  اجل���ان���ب  ان  واك����د   .
يطالب بتمديد املفاو�شات واعان 
اجلانب الفل�شطيني موافقته على 

ذلك قبل اطاق �شراح ال�شرى .
وك��ان��ت امل��ف��او���ش��ات امل��ب��ا���ش��رة بني 
برعاية  ا����ش���ت���وؤن���ف���ت  ال����ط����رف����ني 
وا�شنطن يف 29 و30 متوز-يوليو 
2013 اثر توقفها ثاث �شنوات، 
ب���ع���د ج���ه���ود ����ش���اق���ة ب���ذل���ه���ا وزي����ر 
ج��ون كريي  الم��ريك��ي  اخلارجية 
ا�شتئناف  على  اتفاقا  انتزع  ال��ذي 
تنتهي  ا�شهر  ت�شعة  ملدة  املحادثات 

يف 29 ني�شان-ابريل.
وافقت  الت����ف����اق،  ه����ذا  ومب���وج���ب 
تعليق  على  الفل�شطينية  ال�شلطة 
ن��ح��و الن�������ش���م���ام اىل  اي خ���ط���وة 
دولية  م����ع����اه����دات  او  م���ن���ظ���م���ات 
اربع  ع��ن  الف����راج  مقابل  خالها 
الفل�شطينيني  دفعات من ال�شرى 
امل��ع��ت��ق��ل��ني ل�����دى ا����ش���رائ���ي���ل منذ 

.1993
ومت الف��راج عن ثاث دفعات من 
ا���ش��رائ��ي��ل ا�شرتطت  ل��ك��ن  ه�����وؤلء، 
ل��اف��راج ع��ن ال��دف��ع��ة ال��راب��ع��ة ان 
امل���ف���او����ش���ات اىل ما  ي��ت��م مت���دي���د 
ورف�س  ن��ي�����ش��ان-اب��ري��ل.   29 بعد 
ال�شرط  ه������ذا  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون 
ال���ت���ق���دم بطلب  وق�������رروا  امل�����ش��ب��ق 
ان�شمام فل�شطني اىل 15 اتفاقية 

ومعاهدة دولية.

جنيف  معاهدة  اإىل  الفل�شطينيني 
اأنني اأنتظر عقد الجتماع الطارئ 
ال������ذي ����ش���ي���ب���ادر اإل����ي����ه اأب������و م����ازن 
حممود  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي  ال���رئ���ي�������س 
التنديد  اإىل  ف��ي��ه  وي��دع��و  ع��ب��ا���س 
ا�شتغالها  اأع����ق����اب  يف  ب��ح��م��ا���س 
وامل�شت�شفيات  وامل�شاجد  للمدار�س 
اأجل تنفيذ ما �شمته بعمليات  من 
اإرهابية دموية واإطاق ال�شواريخ 
وا�شتخدام  اإ�شرائيل  مواطني  على 

املدنيني الأبرياء كدروع ب�شرية .

امل�����ع�����اه�����دات  اأن  ع����ل����ى  ذل�������ك  يف 
اجلانب  عليها  وق��ع  التي  الدولية 
اأن  ب��اإم��ك��ان��ه��ا  ل��ي�����س  الفل�شطيني 
هي  واإمن��ا  باإ�شرائيل  �شررا  تلحق 
بحقوق  وتتعلق  ع��ام��ة  م��ع��اه��دات 
هذه  واأن  والأط������ف������ال،  ال���ن�������ش���اء 
الفل�شطينيني  ُتخ�شع  امل��ع��اه��دات 

ملراقبة دولية.
اجلي�س  اإذاع�����������ة  ن���ق���ل���ت  ك����ذل����ك 
اإ�شرائيل  �شفري  ع��ن  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي 
لدى الأمم املتحدة، رون برو�شاور، 

الفل�شطينيون  اأراد  اإذا  اإن���ه  ق��ول��ه 
الأمم  م��ع��اه��دات  اإىل  الن�����ش��م��ام 
يدري؟  ومن  فليتف�شلوا،  املتحدة 
رمبا ن�شتيقظ �شباح غد ونكت�شف 
ن�شوء  اإىل  اأدى  ان�����ش��م��ام��ه��م  اأن 
جمتمع مثايل من امل�شاواة وحقوق 
�شيمون  قيم  اإىل  وي�شتند  الإن�شان 
ودع��ون��ا نرى  الن�شوية،  ب��اب��وار  دي 
�شيطبقون  الفل�شطينيون  كان  اإذا 

معاهدات الأمم املتحدة .
ان�شمام  ب�شاأن  ب��رو���ش��اور  واأ���ش��اف 

التحقيق مع اأوملرت
 لت�سوي�سه اإجراءات الق�ساء

•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

لل�شرطة  التابعة  الحتيال  ق�شايا  يف  القطرية  التحقيقات  وح��دة  اأج��رت 
الإ�شرائيلية ام�س حتقيقا مع رئي�س الوزراء ال�شابق، ايهود اأوملرت، ب�شبهة 
ق�شيتي  يف  ب��اإف��ادة  الإدلء  ع��ن  �شاهد  واإب��ع��اد  ق�شائية  اإج����راءات  ت�شوي�س 
اإ�شرائيلية عن م�شادر يف  اإع��ام  و�شائل  ونقلت   . ري�شونتورز  و  هولياند 
ال�شرطة قولها اإنه مت ا�شتدعاء اأوملرت للتحقيق يف اأعقاب معلومات جديدة 
�شلمتها �شكرترية اأوملرت ال�شابقة واأمينة �شره، �شول زاكني، التي وقعت على 

اتفاق مع ال�شرطة اأ�شبحت مبوجبه �شاهد ملك �شد اأوملرت.
اأومل��رت بتلقي الر�شوة يف ق�شية هولياند ومنح  اأدان��ت  اأن املحكمة  ويذكر 
وذلك  القد�س  جنوب  يف  هولياند  البناء  م�شروع  يف  امتيازات  مقاولني 
عندما كان يتوىل من�شب رئي�س بلدية القد�س، فيما كانت املحكمة قد براأت 
�شاحة اأوملرت لعدم توفر اأدلة كافية لإدانته يف ق�شية ري�شونتورز التي اتهم 
فيها باحل�شول على متويل من اأكرث من جهة لأ�شفاره خارج الباد وجمع 
الإ�شرائيلية  العامة  النيابة  وكانت  الطريقة.  بهذه  امل��ال  من  كبري  مبلغ 
اأي��ام، وطلبت  اأومل��رت للتحقيق قبل ع�شرة  ال�شرطة  اأن ت�شتدعي  قد قررت 
اأن  من املحكمة امل�شادقة على ذلك وا�شتدعاء زاكني لاإدلء ب�شهادة، بعد 
وقعت على اتفاق ت�شبح مبوجبه �شاهد ملك �شد اأوملرت و�شلمت ال�شرطة 
ت�شجيات ووثائق يحظر الن�شر عن م�شمونها يف هذه الأثناء، مقابل اإبرام 

�شفقة ادعاء تخفف اتهامات وعقوبة حمتملة �شدها.

رواندا تلغي م�ساركة �سفري 
فرن�سا بذكرى الإبادة

•• كيغايل-اأ ف ب:

بر�س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة  دبلوما�شي 
الرواندية  ال�����ش��ل��ط��ات  ان  ام�������س 
الفرن�شي  ال�شفري  اعتماد  �شحبت 
مرا�شم  يف  للم�شاركة  ك��ي��غ��ايل  يف 
التي  الب����ادة  ذك���رى حملة  اح��ي��اء 
�شهدتها الباد يف 1994 ومنعته 

بذلك من متثيل باري�س.
الفرن�شي  ال�����ش��ف��ري  ي��ت��م��ك��ن  ول����ن 
وزيرة  متثيل  م��ن  فلي�س  مي�شيل 
العدل كري�شتني توبريا يف مرا�شم 
. وك��ان��ت توبريا  ال���ذك���رى  اح��ي��اء 
روان�����دا بعدما  ال��غ��ت رح��ل��ت��ه��ا اىل 
كاغامي  ب��ول  ال��ب��اد  رئي�س  ات��ه��م 
من جديد فرن�شا بلعب دور مبا�شر 
يف العداد لابادة التي اودت بحياة 
 ،1994 يف  �شخ�س  ال��ف   800

وامل�شاركة حتى يف تنفيذها .
القرار �شربة جديدة  وي�شكل هذا 
البلدين  ب��ني  ال��ع��اق��ات  لتطبيع 
التي ت�شممها ال�شكوك على الرغم 
 .2010 يف  ر�شمية  م�شاحلة  من 
ويرتكز اخلاف على م�شاألة دعم 
الهوتو  ل��ن��ظ��ام  وج��ي�����ش��ه��ا  ف��رن�����ش��ا 
الرواندي الذي ارتكب البادة �شد 

القلية التوت�شي.
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العدد  11066 بتاريخ  2013/4/8      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/1806 تنفيذ جتاري
����س.ذ.م.م جمهول  كون�شرتك�شن  فايف  ج��روب  ���ش��ده/١-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ الريامي لثاث املكاتب والتجارة 
العامة وميثله: حممد علي �شلمان املرزوقي قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك��م  اع���اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان  )37١١٠٠٠ درهم( اىل طالب 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س ال�صعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11066 بتاريخ  2013/4/8      

اعالن حكم بالن�صر
                يف  الدعوى رقم 2013/386  جتاري كلي                        

القامة مبا  ليمتد جمهول حمل  واي  بي تي  انرتنا�شيونال  ١- ه�شتى  املدعى عليه/  اىل 
ان املدعي/الريامي اوتو ليزجن �س.ذ.م.م وميثله: حممد علي �شلمان املرزوقي نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2٠١4/2/25 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�شالح/ 
الريامي اوتو ليزجن �س.ذ.م.م بالزام بالزام ال�شركة املدعى عليها بان توؤدي لل�شركة املدعية 
اجمايل مبلغ 2٠٩.٠٦٦.5٠ درهم )مائتني وت�شعون الف و�شتة و�شتون درهم وخم�شني فل�شا( 
وفائدة عن التاأخري بواقع ٩% ب�شيطة حتت�شب على مفردات هذا املبلغ كا على حدى وفق 
ما ورد با�شباب وباجلدول املعد مبنت هذا احلكم وحتى متام ال�شداد والزمت املدعى عليها 
بامل�شاريف والف درهم اتعاب املحاماه . حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال 
ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س الق�صم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11066 بتاريخ  2013/4/8      
اعالن حكم بالن�صر

                  يف  الدعوى رقم 2013/1169  احوال نف�س م�صلمني                        
اىل املدعى عليه/ ١- �شاح البكري املر�شي حممد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/جناه حممد 
ال�شيد م�شطفى نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2٠١3/١١/27 يف الدعوى املذكورة 
اعاه ل�شالح/ جناه حممد ال�شيد م�شطفى حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري للمدعية جناة حممد 
املدعية  ح�شانة  اثبات   -١ بالتي:  حممد  املر�شي  البكري  �شاح  عليه  املدعى  على  م�شطفى  ال�شيد 
الفي درهم  بنوه للبنتني ملك ومرمي قدرها  املدعى عليه بدفع نفقة  ال��زام  لبنتها ملك ومرمي 2- 
�شهريا بينهما بالت�شاوي �شاملة جميع اوجه النفقة عدا ال�شكن اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�شائية يف 
2٠١3/٩/١8 3- الزام املدعى عليه ب�شداد مبلغ خم�شة وثاثون الف درهم �شنويا اجرة م�شكن ح�شانة 
اعتبارا من تاريخ ح�شول الطفلتني على اقامة داخل الدولة 4- الزام املدعى عليه بان يدفع للمدعية 
اجرة ح�شانة قدرها خم�شمائة درهم �شهريا وذلك اعتبارا من ح�شول البنتني على اقامة داخل الدولة 
الر�شوم وامل�شاريف . حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف  باملنا�شب من  املدعى عليه  الزام   -5
ال�شيخ  ال�شمو  با�شم �شاحب  الع��ان �شدر  لن�شر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  خال ثاثني 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س ال�صعبة                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11066 بتاريخ  2013/4/8      
     اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/75   جتاري  جزئي 
اىل املدعى عليه : ١- ازهار املدينة لت�شميم وتنفيذ احلدائق ل�شاحبها �شعيد �شهريار 
حممد �شكري ن�شب بور جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /الن�شر للن�شر �س.ذ.م.م 
ا�شحاب �شحيفه جلف نيوز قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى 
عليها بالزامها بان تدفع للمدعية مببلغ وقدره )١٩745 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماه والفائدة القانونية وقدرها ٩% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام 
بالقاعة  ���س   ال�شاعة 8.3٠  املوافق ١7/2٠١4/4   ي��وم  اخلمي�س  لها جل�شة  . وح��ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   ch2.D.19
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .  
رئي�س الق�صم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11066 بتاريخ  2013/4/8      
     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2014/322   جتاري  كلي 

اىل املدعى عليه : ١- كاتيميل لتجارة الزهور �س.ذ.م.م وميثلها قانونا/ ابراهيم �شامو 
كو�شو كانيل جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /براجيف �شاتيافارتان وميثله: طارق 
ح�شني عبداللطيف عبدالرحمن ال�شركال قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره )١٦٠.٠٠٠ درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماه 
والفائدة القانونية بواقع ١2% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام . وحددت لها 
جل�شة يوم  الثاثاء املوافق 2٠١4/4/22  ال�شاعة ٩.3٠ �س  بالقاعة ch1.C.15 لذا 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل .  
رئي�س الق�صم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11066 بتاريخ  2013/4/8      
     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/2150   جتاري  كلي 
القامة  حمل  جمهول  �شياح  ح�شن  عبا�س  احمد  علي   -١  : عليه  املدعى  اىل 
مبا ان املدعي /م�شرف الهال �س م ع وميثله: نا�شر مال اهلل حممد غامن 
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره 
احلجز  و�شم  املحاماه  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   ١.847.١٠2.82(
الثنني  ي��وم   لها جل�شة  وح��ددت   . 2٠١3/27٠ حجز حتفظي  رق��م  التحفظي 
املوافق 2٠١4/4/2١  ال�شاعة ٩.3٠ �س  بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل .  
رئي�س الق�صم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11066 بتاريخ  2013/4/8      

     اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2014/107   جتاري  كلي 

اىل املدعى عليهما : ١- عبدالنا�شر جربيل م�شطفى 2- ايه اند ام تريدجن اف 
زد �شي جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي /حممد مراد علي حممد وميثله: 
عبداهلل مطر عبداهلل الزعابي قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
املدعى عليهما على وجه الت�شامن والت�شامم والنفراد مببلغ وقدره )١24.278 
درهم( والزامهما على وجه الت�شامن والت�شامم والنفراد مبلغ )23٠٠٠٠ درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماه والفائدة بواقع ١2% و�شمول احلكم بالنفاذ 
ال�شاعة ٩.3٠ �س   ي��وم  الربعاء املوافق ١٦/2٠١4/4   املعجل . وح��ددت لها جل�شة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   ch2.E.22 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على 

القل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .  
رئي�س الق�صم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11066 بتاريخ  2013/4/8      
     اعالن قرار بالن�صر

   يف  التنفيذ رقم 2013/968 تنفيذ جتاري 

م�����ن ط����ال����ب ال���ت���ن���ف���ي���ذ / �����ش����رك����ة اوب����ت����ي����م����ا ل���ل���م���ق���اولت 
حممد  عائ�شة  املحامي  ب��وك��ال��ة/  ذ.م.م  اللكرتوميكانيكية 
املنفذ �شده: �شنجون كوربوري�شن جمهول  ح�شن طاهر اىل 
حمل القامة  نعنكم بانه قد مت حتويل احلجز التحفظي رقم 
2٠١٠/222 حجز حتفظي جتاري اىل حجز تنفيذي وذلك بناء 

على قرار �شعادة قا�شي التنفيذ املوؤرخ 2٠١4/3/3١.  
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11066 بتاريخ  2013/4/8      
     اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/1026   عقاري كلي 
املدعي / ان  القامة مبا  املدعى عليه: ١- جنوى هيموك جمهول حمل  اىل 

ر�شيد مظفر الع�شاف وميثله: طارق ح�شني عبداللطيف عبدالرحمن ال�شركال 
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بعيني حمكم ق�شائي �شاحب الدور 
من �شجات املحكمني لدى حمكمة دبي للف�شل يف النزاع . وحددت لها جل�شة 
 ch1.B.8 بالقاعة  �س   ١١.٠٠ ال�شاعة    2٠١4/4/١7 املوافق  اخلمي�س  ي��وم  
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .  
رئي�س الق�صم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11066 بتاريخ  2013/4/8      

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/200  ا�صتئناف جتاري    

 اىل امل�شتاأنف �شدهم/١- حممد طارق بارل�س 2- طاهر بارل�س حممد 
ب��ارل���س جمهويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل�شتاأنف / 3- ام��ربي��ال حممد 
جلوبال بزين�س �شوليو�شنز �س م ح وميثله/ نا�شر مال اهلل حممد غامن 
قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2٠١٠/١458 جتاري كلي  
بتاريخ 2٠١3/2/١3 وحددت لها جل�شه يوم الحد املوافق 2٠١4/5/4 ال�شاعة 
١٠.٠٠ �شباحا بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف

العدد  11066 بتاريخ  2013/4/8      
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

       يف الدعوى رقم 2012/883  عقاري كلي
�شيري  اندريا�س   / املدعي  ان  القامة مبا  زي��ان جمهول حمل  زون��ع  ي��او  عليه/١-  املدعى  اىل 
قد اقام الدعوى املذكورة اعاه  وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2٠١4/2/27 احلكم 
باملحكمة  املقيدين  الدور بجدول اخلرباء  بندب اخلبري احل�شابي �شاحب  التايل:  التمهيدي 
لاطاع على اوراق الدعوى ما بها من م�شتندات وما ع�شى ان يقدمه اخل�شوم لبيان جملة 
املبالغ امل�شددة من  املدعي عليه الول وللخبري يف �شبيل اداء املاأمورية النتقال اىل ايه جهة 
اي��داع خزانة  املدعى  او غري حكومية لاطاع على ما لديها من م�شتندات وكلفت  حكومية 
املحكمة  لها  . وح��ددت  واتعاب وم�شاريف اخل��ربة  ذم��ة  دره��م على  املحكمة مبلغ ع�شرة الف 

  ch1B.8 جل�شة يوم الثنني املوافق 2٠١4/4/28 ال�شاعة ١١.٠٠ �شباحا يف القاعة
  رئي�س الق�صم                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11066 بتاريخ  2013/4/8      

     مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/538   مدين جزئي   

اىل املدعى عليه / ١ -م�شلم �شامل حممد علي الكثريي جمهول  حمل القامة مبا 
ان املدعي /�شركة المارات لات�شالت املتكاملة )�س م ع(  وميثله: حممود حجاج 
عزب ابوجريدة قد اقام  الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ 
وقدره )٩2٦4.٦١ درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   . ال�شداد  مت��ام  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %١2 بواقع 
فانت  لذا   ch2.D.17 بالقاعة  ال�شاعة 8:3٠ �س  املوافق ١٦/2٠١4/4  الربعاء 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل .
ق�صم ق�صايا املدنية       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11066 بتاريخ  2013/4/8      
     مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/1039   مدين جزئي   
قانونا  ذ.م.م وميثلها  ال��ع��ام  ال��ربي  للنقل  الم���ارات  -ب��اك   ١  / امل��دع��ى عليه  اىل 
ثاقب حنيف حممد حنيف جمهول  حمل القامة مبا ان املدعي /�شركة المارات 
عبداهلل  حممد  ع��ب��داهلل  عبدالعزيز  ومي��ث��ل��ه:  ع(   م  )���س  املتكاملة  ل��ات�����ش��الت 
احلمادي قد اقام  الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره 
القانونية  وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   ١٩3٩٩.٦3(
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   . ال�شداد  مت��ام  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %١2 بواقع 
فانت  لذا   ch2.D.17 بالقاعة  ال�شاعة 8:3٠ �س  املوافق 2٠١4/4/23  الربعاء 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل .
ق�صم ق�صايا املدنية       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11066 بتاريخ  2013/4/8      

     مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/1043   مدين جزئي   

اىل املدعى عليه / ١ -�شركة فلورا لادوات الكهربائية �س.ذ.م.م وميثلها قانونا - 
عاطف احمد امتياز امتياز جمهول  حمل القامة مبا ان املدعي /�شركة المارات 
ج��ري��دة قد  اب��و  ع��زب  ح��ج��اب  ع(  وميثله: حم��م��ود  م  )���س  املتكاملة  لات�شالت 
اقام  الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره )3٩١38.32 
من   %١2 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م( 
املوافق  الربعاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   . التام  ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ 
2٠١4/4/23 ال�شاعة 8:3٠ �س بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل .
ق�صم ق�صايا املدنية       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11066 بتاريخ  2013/4/8      

     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2014/58   مدين جزئي   

اىل امل��دع��ى عليه / ١ -حم��م��د ن���واز دي��ن حممد جم��ه��ول  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي /�شركة الم��ارات لات�شالت املتكاملة )�س م ع(  وميثله: حممود حجاج 
بان  املتنازع �شده  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اق��ام   قد  ابوجريدة  عزب 
واتعاب  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   5٠2٦.5٩( وق���دره  مبلغ  للمتنازع  ي���وؤدي 
املحاماة والفائدة القانونية بواقع ١2% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد. 
بالقاعة  �س   8:3٠ ال�شاعة   2٠١4/4/23 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت 
ch2.A.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل .
رئي�س الق�صم       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11066 بتاريخ  2013/4/8      

     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2014/118   مدين جزئي   

�شبيب  ق��ان��ون��ا  ك��م��ان��ان��ا ميثلها  -���ش��رك��ة م��ط��ع��م وم��ق��ه��ى  ع��ل��ي��ه / ١  امل��دع��ى  اىل 
المارات  /�شركة  املدعي  ان  القامة مبا  بيات جمهول  حمل  بن  عبداهلل جمعه 
اقام   ابوجريدة قد  املتكاملة )�س م ع(  وميثله: حممود حجاج عزب  لات�شالت 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املتنازع �شده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره 
القانونية  وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   ١83١4.88(
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  ال�شداد.  مت��ام  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %١2 بواقع 
فانت  لذا   ch2.A.17 بالقاعة  8:3٠ �س  ال�شاعة   2٠١4/4/23 املوافق  الربعاء 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل .
رئي�س الق�صم       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11066 بتاريخ   2014/4/8     
اخطار دفع يف الق�صية التنفيذية رقم 2014/5 تنفيذ عام

املحكوم عليه/ حممد �شراج الدين عثمان / م�شري عنوانه: غري حمدد حيث انه 
بتاريخ 2٠١4/١/١٦ قد �شدر �شدكم حكم يف الق�شية مدين جزئي رقم 2٠١4/34م 
قد  له  املحكوم  ان  ومبا  اجلن�شية  م�شري  نعمان/  امني  ال�شيد  ا�شرف  ل�شالح/ 
تقدم بطلب تنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحددة ان احلكم املطلوب تنفيذه 
كالتايل: ١- الزامك ب�شداد مبلغ وقدره )34٠٠( درهم �شامل الر�شوم الق�شائية. 
املوافق   ٩ ال�شاعة  يف  املحددة  للجل�شة  املحكمة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا 
2٠١4/4/١4م لتنفيذ ما ذكر اعاه ويف حال تخلفك فان املحكمة �شتتخذ بحقك 
الجراءات القانونية املنا�شبة. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2٠١4/4/٦م  

ا�صامة عثمان حممد 
قا�صي التنفيذ حمكمة الظفرة البتدائية                                                                                                                                       

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة الظفرة

العدد  11066 بتاريخ 2014/4/8    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2٠١4/١٠4 ك.ع.ح
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/ ابراهيم 
احمد ابراهيم ال�شعدي اجلن�شية: المارات وطلب الت�شديق على حمرر يت�شمن :تنازل 
يف ال�شم التجاري )م�سنع ال�سقر الذهبي ل�سناعة املفار�س املنزلية( واملرخ�شة 
من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان  برقم امللف )288٩3( اىل ال�شيد : فهد حارب 
رامي�س  كومار  ال�شيد:ا�شوك  مبوافقة  الم���ارات  اجلن�شية:  ال�شام�شي  ح��ارب  خمي�س 
توراين اجلن�شية : الهند وال�شيد: رايف رامي�س توراين اجلن�شية: الهند ليكن معلوما 
للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العان.   
الكاتب العدل   
بدائرة البلدية والتخطيط - احلميديه                                    

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  11066 بتاريخ 2014/4/8    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2٠١4/3٠5 ك.ع.غ

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيدة/ عائ�شة 
علي حممد ابراهيم احلمادي اجلن�شية: المارات وطلب الت�شديق على حمرر يت�شمن 
البلدية  دائ��رة  من  واملرخ�شة  ذ.م.م(  لل�سفر  )البخاري  التجاري  ال�شم  يف  :تنازل 
والتخطيط يف عجمان  برقم امللف )٦٦44٦( اىل : عزيزة علي حممد ابراهيم احلمادي 
حممد  باك�شتان   : اجلن�شية  خمتار  احمد  طيب  حممد  مبوافقة  الم���ارات  اجلن�شية: 
العدل  الكاتب  بان  للجميع  معلوما  ليكن  باك�شتان  اجلن�شية:  �شاه  حمبوب  �شاه  عارف 
بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من 

تاريخ ن�شر هذا العان.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                    

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  11066 بتاريخ   2014/4/8     
 اعالن للح�صور امام املحكمة يف ال�صتئناف رقم  1752/ 2012 جتاري -م ت-�س- اأظ

الزرق  املوج  موؤ�ش�شة  مالك  ب�شفته  احلمادي  علي  حبيب  حممد  جا�شم   : امل�شتاأنف 
راأ�س اخليمة  بنك  عليه:  امل�شتاأنف  المارات  اجلن�شية:  العامة  والنقليات  للمقاولت 
الوطني واآخرون اجلن�شية: المارات مو�شوع ال�شتئناف : الغاء حكم بقيمة 3٩77٠3 
درهم املطلوب اعانه/  ر�شيد ا�شام بن ا�شام الدين اجلن�شية: باك�شتان العنوان: 
بالن�شر مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم  2٠١2/١752 جتاري 
- م ت- �س- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثنني املوافق 2٠١4/4/١4 لذا فانت مكلف 
باحل�شور ال�شاعة ٩.3٠ �شباحا امام الدائرة الثالثة حمكمة ا�شتئناف ابوظبي  الكائنة- 
مع�شكر ال نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك 

و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                                  قلم ال�صتئناف التجاري

   امارة ابوظبي) دائرة الق�صاء(
    حمكمة ا�صتئناف ابوظبي

العدد  11066 بتاريخ   2014/4/8     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  47 /2014 ح نف�س- م ر-ب- اأظ

حممد  فوزي  حممد  عليه:  مدعي  اجلن�شية:املغرب  البابور  حممد  مدعي/ن�شرين   
م�شكن  من  ومتكني  لل�شرر  طاق  الدعوى:  مو�شوع  م�شر  اجلن�شية:  احل�شري 
واثبات  واجرة ح�شانة  درا�شية وعاجية  وم�شاريف  وبدل موا�شات  ونفقة  ح�شانة 
ودفع  اقامة  وجتديد  وال�شحية  الهوية  بطاقة  وا�شتخراج  خادمة  واجرة  ح�شانه 
خمالفات املطلوب اعانه/  حممد فوزي حممد احل�شري اجلن�شية: م�شر عنوانه: 
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 
2٠١4/4/١4 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة ٦.٠٠ م�شاء امام 
او  �شخ�شيا  الرئي�شي   باملقر  الكائنة  البتدائية-  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 

قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2٠١4/4/3  
الحوال ال�صخ�صية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11066 بتاريخ   2014/4/8     
       اعالن احلكم يف الدعوى رقم 2013/2863 جتاري كلي ابوظبي

املرفوعة من / م�شرف الهال �شد / ١- حمد �شلطان احمد غامن   
مبثابة  املحكمة  حكمت  املنهايل   غامن  احمد  �شلطان   -2 املنهايل 
بالت�شامن  املدعى  اىل  يوؤديا  بان  عليهما  املدعى  بالزام  احل�شوري: 
فيما بينهما مبلغ وقدره ١84.٠3١.34 درهم وب�شحة احلجز التحفظي 
ابوظبي  2٠١3 عرائ�س  ل�شنة   4838 رقم  بالمر على عري�شة  ال�شادر 
مو�شوع الدعوى يف حدود املبلغ املق�شي به والزمته امل�شروفات ومائتي 

درهم اتعاب حماماه ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11066 بتاريخ   2014/4/8     
اعالن احلكم يف الق�صية رقم 2013/1717 جتاري جزئي  

بتاريخ  انه  نعلمك  بالن�شر  العنوان  العامة  للمقاولت  املحكوم عليه/ هايرب  اىل 
بالرقم  املذكورة  الدعوى  املوافق 2٠١4/2/١2 قد حكمت عليك هذه احلكمة يف 
اعاه ل�شالح / ن�شيم خان مولفي عبيد اهلل - بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة 
احل�شوري: بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعي مبلغا وقدره 22.٠٠٠ درهم 
. �شدر بتوقيعي وختم  الدعوى  الزامها مب�شروفات  الفا( مع  )اثنان وع�شرون 
يوما   3٠ خ��ال  لا�شتئناف  قابا  حكما  2٠١4/3/3٠م  امل��واف��ق  بتاريخ  املحكمة 

اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�صي/ عمرو كرامه العامري

رئي�س الدائرة التجارية اجلزئية الثالثة 

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�صاء (      
  حمكمة ابوظبي البتدائية        

العدد  11066 بتاريخ   2014/4/8     
اعالن للح�صور اىل جلنة ف�س املنازعات اليجارية

حل�صور جل�صة يوم الحد املوافق 2014/4/13  
رقم الدعوى 2014/184

املدعى  بالن�شر   : العنوان  ال�شامرائي  ر�شيد  عليه/حممد  املدعى 
جلنة  اىل  احل�شور  عليكم  يتعني  الوطني  ابوظبي  بنك   / عليه 
ف�س املنازعات اليجارية مبقرها الكائن يف �شارع الدفاع منطقة 
مع�شكر ال نهيان خلف �شندوق الزواج وال�شوؤون الجتماعية فيا 

رقم 2 يوم الحد املوافق 2٠١4/4/١3 ال�شاعة : ٦ م�شاء.  
رئي�س جلنة ف�س املنازعات اليجارية

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�صاء (      
جلنة ف�س املنازعات اليجارية
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موؤمتر اأ�سدقاء اليمن ينقل من الريا�س اإىل لندن هاجل يزور حاملة طائرات �سينية 
•• �صنعاء-يو بي اأي:

اأعلنت وزارة اخلارجية اليمنية، ام�س اأنه مت نقل مقر انعقاد موؤمتر اأ�شدقاء اليمن من الريا�س اإىل 
لندن، لأ�شباب لوج�شتية، مو�شحة اأن عاقة اليمن بدول اخلليج يف اأف�شل مراحلها .

اإن  قوله  اليمنية،  اخلارجية  يف  م�شوؤول  م�شدر  عن  )�شباأ(  الر�شمية  اليمنية  الأنباء  وكالة  ونقلت 
 ، اإىل لندن، كان لأ�شباب لوج�شتية  الريا�س  اليمن من  اأ�شدقاء  انعقاد موؤمتر جمموعة  نقل مقر 
اأيلول-�شبتمرب  الثامن للمجموعة يف نيويورك يف  ت�شتعد لعقد الجتماع  ال�شعودية  اأن  اىل  م�شرياً 
اأعلنت  اليمنية  اخلارجية  وزارة  وكانت   . املتحدة  لاأمم  العامة  اأعمال اجلمعية  هام�س  على  املقبل 
ر�شمياً، يوم الأربعاء املا�شي، نقل اجتماع موؤمتر اأ�شدقاء اليمن على م�شتوى وزراء اخلارجية، اإىل 
العا�شمة الربيطانية لندن، بعد اأن كان من مقرراً انعقاده يف العا�شمة ال�شعودية الريا�س. واأو�شحت 
اأن الجتماع �شوف ي�شتعر�س التطورات الأمنية يف اليمن وتهديدات املجموعات الإرهابية الأخرى 

وجهود مكافحتها والدعم الدويل املطلوب مل�شاندة جهود اليمن .

•• طوكيو-رويرتز:
يزور  اأن  املتوقع  م��ن  اإن  اأمريكي  م�شوؤول  ق��ال 
الأم��ري��ك��ي ت�شاك ه��اج��ل حاملة  ال��دف��اع  وزي���ر 
لدى  ال�شني  متلكها  التي  الوحيدة  الطائرات 
اإ�شتهال غري م�شبوق  ايف  ال�شني  اإىل  و�شوله 
ال�شوء على  لت�شليط  ال�شني  لزيارته من قبل 

رمز قوي لتعزيزها الع�شكري.
اإن  اإ�شمه  ن�شر  ع��دم  �شريطة  امل�����ش��وؤول  واأ���ش��اف 
بكني وافقت بهدوء على الزيارة املزمعة حلاملة 
هاجل  زي��ارة  م�شتهل  يف  تاأتي  والتي  الطائرات 

�شيزور هاجل لياوننغ.
وجاء ك�شف النقاب عن زيارة حاملة الطائرات 
ال�شينية بعد يوم واحد من ت�شريح هاجل باأنه 
كوزير  لل�شني  بها  ي��ق��وم  زي���ارة  اأول  �شي�شتغل 
الكبرية  قوتها  اإ���ش��ت��خ��دام  على  حلثها  ل��ل��دف��اع 
بحكمة واإحرتام جريانها الذين ي�شعرون بقلق 
ب�شبب قوتها الع�شكرية املتزايدة وقال هاجل يف 
اليابانية  الدفاع  موؤمتر �شحفي يف مقر وزارة 
الإك��راه والتخويف �شيء قاتل  اإن  الأح��د  اأم�س 
ال���دول وكل  اإىل ال�شراع ك��ل  اإل  ي���وؤدي  ج��دا ل 

ال�شعوب ت�شتحق الإحرتام. 

لل�شني والتي ت�شتمر ثاثة اأيام بناء على طلب 
وا�شنطن ومل يتم الإعان عنها من قبل.

وي��ن��ظ��ر اإىل ح��ام��ل��ة ال��ط��ائ��رات ل��ي��اون��ن��غ وهي 
بكني  ا�شرتتها  ال�شوفيتي  للعهد  تعود  �شفينة 
واأع��ي��د جتهيزها يف   1998 اأوك��ران��ي��ا يف  م��ن 
اإحدى  اإن��ه��ا  على  ال�شفن  لبناء  �شيني  ح��و���س 
العاملي  نفوذها  لزيادة  ال�شني  طموح  عامات 

وتعيد لاأذهان قوتها الع�شكرية املتنامية.
ملدينة  ���ش��ي��ت��وج��ه  ه���اج���ل  اإن  امل�������ش���وؤول  وق�����ال 
ت�شينغداو بعد زيارة لليابان ثم يتوجه بعد ذلك 
اإىل قاعدة بحرية �شينية. واأثناء وجوده هناك 

•• �صيول-يو بي اأي:

انتقدت كوريا ال�شمالية جارتها اجلنوبية على تطوير 
اأمام  مكتوفة  تقف  لن  انها  موؤكدة  بال�شتية،  �شواريخ 
ه��ذه ال���ش��ت��ف��زازات ال��ك��ب��رية، ب��ل �شتدمر م��ق��ار جميع 
الأع��داء بحزمة من ال�شواريخ يف حال �شقط �شاروخ 
واح���د ع��ل��ى اأر���ش��ه��ا. واأف�����ادت وك��ال��ة الأن���ب���اء الكورية 
اجل��ن��وب��ي��ة )ي��ون��ه��اب( ام�����س ن��ق��ًا ع��ن وك��ال��ة الأنباء 
املركزية الكورية ال�شمالية ان معهد العلوم الدفاعية 
الكوري ال�شمايل، اأ�شدر بياناً قال فيه انه بعد اإطاق 
كوريا اجلنوبية �شاروخاً بال�شتياً، لن تتمكن الوليات 
الكورية  احل��ك��وم��ة  )اأي  ال��دم��ي��ة  وج��م��اع��ة  امل��ت��ح��دة 
�شواري���خ  لإط��اق  ن�شاطنا  على  التعليق  اجلنوبية(، 
بال�شتية، وحتى جمل�س الأمن الدويل لاأمم املتح��دة 
مبواجهة  ال��ب��ي��ان  وت��ع��ه��د   . ن�شاطنا  اأم�����������ام  �شي�شكت 
العدوانية  ال��ق��وى  قبل  م��ن  ال���ش��ت��ف��زازي��ة  امل���وؤام���رات 
مو�شحاً   ، باملثل  بالتعامل  املتحدة  ال��ولي��ات  بقيادة 
النووية  بالأ�شلحة  مواجهة  اأي��ة  على  ال��رد  �شيتم  ان��ه 
و�شدد  �شرامة.  بكل  بال�شواريخ  وال�شواريخ  مبثلها، 

•• براج -رويرتز:

فودوت�شودي  اي��رو  �شركة  مالك  با�شم  متحدث  ق��ال 
وافقت على  ال�شركة  اإن  الطائرات  ل�شناعة  الت�شيكية 
بيع العراق 12 مقاتلة من خمزون اجلي�س طراز اإل-

ال�شوت. من  الأ�شرع   159
موؤ�ش�شة  ب��ا���ش��م  امل���ت���ح���دث  دان���ك���و  م���ارت���ن  واأ�����ش����اف 
الت�شيكية  ال���ش��ت��ث��م��ار  ���ش��رك��ة  وه���ي  لا�شتثمار  بنتا 

•• �صيدين-رويرتز:

التي  ال���ش��ارات  ان  ام�س  ا�شرتاليون  م�شوؤولون  ق��ال 
حتمله  ال��ذي  ال���ش��ود  ال�شندوق  تتبع  جهاز  التقطها 
�شفينة ا�شرتالية تبحث عن الطائرة املاليزية املفقودة 
رحلة  ت�شجيل  اأج��ه��زة  م��ع  تتفق  ال��ه��ن��دي  امل��ح��ي��ط  يف 

الطائرة.
ال�شرتالية  الوكالة  رئي�س  هيو�شتون  اجنو�س  وق��ال 
التي تن�شق عملية البحث يف موؤمتر �شحفي يف بريث 
بغرب ا�شرتاليا من الوا�شح ان هذا هو اأكرث املعلومات 
ال��واع��دة.  وق��ال هيو�شتون وه��و مار�شال جو متقاعد 
انه مت ر�شد ا�شارتني قبالة ال�شاحل ال�شمايل الغربي 
ون�شف  �شاعتني  الأول  ال��ر���ش��د  وا���ش��ت��م��ر  ل���ش��رتال��ي��ا 
ان  وب��ع��د  الت�����ش��ال.  ال�شفينة  تفقد  ان  ق��ب��ل  ال�����ش��اع��ة 
 13 حل����وايل  ال����ش���ارة  ال��ت��ق��ط��ت  ال�شفينة  ا���ش��ت��دارت 

دقيقة.
ا�شارتني  �شماع  اأم��ك��ن  امل���رة  ه��ذه  يف  هيو�شتون  وق���ال 
مم��ي��زت��ني م���ن ال�����ش����وات امل���رت���دة م���ن ج��ه��از ار�شال 
هذا  يتطابق  ان  امل��ه��م  واأ���ش��اف   . ال�شوتية  النب�شات 
الرحلة  بيانات  ت�شجيل  جهازي  من  ال���وارد  البث  مع 

الأي���دي  مكتوفة  ت��ظ��ل  ل��ن  ال�شمالية  ك��وري��ا  ان  ع��ل��ى 
كوريا  املعهد،  وح��ذر  الكبرية  ال�شتفزازات  ه��ذه  اأم��ام 
اجلنوبية، من عدم اأية ت�شرفات طائ�شة، قائاأً انه يف 
�شواء كان من  اأر�شنا  واح��د على  �شقوط �شاروخ  حال 
الوليات املتحدة اأو جماعة الدمية، فاإننا �شندمر مقار 
اأعدائنا بحزمة من ال�شواريخ با رحمة حتى  جميع 
ل يبقى لها اأثر . واعترب انه طاملا ت�شتمر التهديدات 
لن  علينا،  بالهجوم  وامل���وؤام���رات  الأم��ريك��ي��ة  ال��ن��ووي��ة 
البال�شتية  الأ�شلحة  وتطوير  النووي  ن�شاطنا  ي�شبح 
وا�شتعداداً  للنقا�س،  مو�شوعاً  الدفاعي  الطابع  ذات 
والنووية  ال�شاروخية  قدراتنا  �شنعزز  احلايل  للو�شع 
واأك�����د   . ن�شاطنا  يتعقب  اأن  يف  احل���ق  لأح���د  ول��ي�����س 
ا�شتعداداً  ال�شواريخ  اأن�������واع  خمتلف  منلك  املعه�������د 
اننا  غ��ري  علينا،  ال��ن��ووي  للهجوم  اأم��ريك��ي��ة  مل���وؤام���رة 
جميع  �شن�شرب  باأننا  نق�������ل  ومل  قومنا  ن�شتهدف  مل 
تعزيز  ان هدف  على  ، م�شدداً  كوريا اجلنوبية  اأج��زاء 
القدرات ال�شاروخية يف ال�شمال هو ا�شتهداف للقواعد 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة ل��ل��ق��وات الأم��ريك��ي��ة ال��غ��ازي��ة ال��ت��ي متثل 

تهدي������دات بح�����رب نووية على القومية الكورية.

اإدارة  تو�شلت  فودوت�شودي  ليرو  املالكة  ال�شلوفاكية 
اي����رو لت��ف��اق يت�شمن ع����ددا م��ن ال�����ش��روط والم���ر 

يتوقف اأي�شا على موقف وزارة الدفاع.
ال���وزارة على  اأن��ه ما زال يتعني توقيع  واأ���ش��اف دانكو 

التفاق.
التي  ال�����ش��ف��ة  ق��ي��م��ة  ت��اأك��ي��د  ي�شتطيع  ل  اإن����ه  وق����ال   
على  الت�شيكية  نوفيني  ل��ي��دوف  �شحيفة  موقع  ذك��ر 

النرتنت انها تبلغ 200 مليون دولر.

ان  وق���ال هيو�شتون  ال��ق��ي��ادة.   ق��م��رة  ���ش��وت  وم�شجل 
اأر���ش��ل��ت بالفعل من  ك��ان��ت ال����ش���ارات  اذا  ال��ت��اأك��د مم��ا 
اأي��ام. وكانت  ي�شتغرق عدة  ان  املفقودة ميكن  الطائرة 
الطائرة يف رحلة من كوالملبور اىل بكني وفقدت منذ 
�شخ�شا.   239 متنها  وعلى  اذار  م��ار���س  م��ن  الثامن 
وال�شندوقان ال�شودان اللذان يعتقد انهما يرقدان يف 
قاع املحيط الهندي بهما جهاز ي�شدر ا�شارات لتحديد 
املواقع لكن يعتقد ان البطارية اأو�شكت على النفاد بعد 

�شهر من اختفاء الطائرة يف الرحلة اإم.اإت�س.370-.
وجهاز حتديد املواقع عن طريق ر�شد ال�شارات التابع 
ال�شرتالية  بال�شفينة  مت�شل  الم��ري��ك��ي��ة  للبحرية 
 300 نحو  تبعد  منطقة  مي�شح  وك���ان  �شيلد  اأو���ش��ن 
لها  �شينية  �شفينة  التقطتها  ا���ش��ارة  ع��ن  بحري  ميل 
اذا  انه  وقال هيو�شتون  ال�شود.  ال�شندوق  تردد  نف�س 
مت ت�شييق امل�شافة بني ال�شارتني �شيتم ار�شال مركبة 
حماولة  يف   21 بلوفني  امل��اء  يف  تغو�س  ماأهولة  غري 
من  للتحقق  املحيط  ق��اع  يف  احل��ط��ام  موقع  لتحديد 
البحث  منطقة  ان  اىل  هيو�شتون  وا���ش��ار  ال����ش���ارات. 
املحتملة تقع على عمق 4.5 كيلومرت وهو نف�س مدى 

املركبة بلوفني.

كوريا ال�سمالية تتعهد مبواجهة ا�ستفزازات اجلنوب

�سركة ت�سيكية تعتزم بيع 12 مقاتلة اإل 159- للعراق 

ر�سدت اإ�سارات تطابق ذبذبات الطائرة املاليزية 

انطالق انتخابات الهند وحزب هندو�سي معار�س الأوفر حظًا
•• نيودلهي-وكاالت:

ان��ط��ل��ق��ت يف ال��ه��ن��د ام�������س اأك���رب 
حيث  ال��ع��امل  ي�شهدها  انتخابات 
هندو�شي  ح����زب  ح���ظ���وظ  ت���ب���دو 
قومي معار�س يف الفوز فيها هي 
الأوفر بعد وعود قطعها للناخبني 
يف  ظ��ل  ال��ذي  القت�شاد  باإ�شاح 
القرن  ث��م��ان��ي��ن��ي��ات  م��ن��ذ  ت��ب��اط��وؤ 

املا�شي.
اآ�شام  الق�����رتاع يف ولي��ت��ي  وب����داأ 
الباد  �شمال  اأق�شى  وتريبورا يف 
يف ان��ت��خ��اب��ات ي��ح��ق ل��ن��ح��و 815 
امل�������ش���ارك���ة فيها  ه���ن���دي  م���ل���ي���ون 
خم�شة  م��دى  وعلى  مراحل  على 
جمل�س  اأع�����ش��اء  لختيار  اأ�شابيع 
ال�شعب املوؤلف من 543 مقعداً.

الأم������ن  تعزي�������ز  ت����م  وق�������د 
ال�شرقية  ال�����ش��م��ال��ي��ة  ب��امل��ن��اط��ق 
لوجود ما يقرب من 40 جماعة 
ان��ف�����ش��ال��ي��ة م�����ش��ل��ح��ة ق��ب��ل��ي��ة اأو 
عرقلة  اإىل  ت�����ش��ع��ى  ق���د  ي�����ش��اري��ة 

النتخابات.
وت����دور امل��ع��رك��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة بني 
نهرو  عائلة  بقيادة  املوؤمتر  حزب 
غ�����ان�����دي، وال���������ذي ه���ي���م���ن على 
امل���ع���رتك ال�����ش��ي��ا���ش��ي ع��ل��ى مدى 
تاريخ الهند منذ ا�شتقالها قبل 
جاناتا  بهارتيا  وحزب  عاماً،   67
ال��ق��وم��ي ال��ه��ن��دو���ش��ي ال����ذي بداأ 

جنمه ي�شعد جمدداً.
الذي  النتخابي  امل��اراث��ون  وه��ذا 
يجري  لوج�شتياً،  حت��دي��اً  ي�شكل 
ع���ل���ى ت�������ش���ع م����راح����ل ح���ت���ى 12 
املجال  لإف�شاح  املقبل  م��اي��و-اأي��ار 
اأمام الناخبني لاإدلء باأ�شواتهم 
يف مكتب اق��رتاع من بني حوايل 
مليون مكتب يف الباد من اأعايل 
م��ن��اط��ق ج���ب���ال ال��ه��ي��م��اي��ا اإىل 

اجلنوب ال�شتوائي.
وم���ن امل��ق��رر اإع����ان ال��ن��ت��ائ��ج يوم 
حيث  امل���ق���ب���ل  م����اي����و-اأي����ار   16
بهاراتيا  ح���زب  ي��ف��وز  اأن  ي��ت��وق��ع 
جاناتا، بقيادة القومي الهندو�شي 
ن��ارن��درا م���ودي، وح��ل��ف��اوؤه باأكرب 
لن  ولكنهم  امل��ق��اع��د  م��ن  ن�شيب 
اأغ��ل��ب��ي��ة، وذل����ك ح�شب  ي��ح��ق��ق��وا 

الأ�شبوع  ه���ذا  ن�����ش��ره  ا���ش��ت��ط��اع 
الهندي  ����ش���ي���ا����ش���دي���ا����س  م���ع���ه���د 

ل�شتطاعات الراأي.
ويف مثل هذا املوقف فاإن النتيجة 
حكومة  ت�����ش��ك��ي��ل  ه����ي  الأرج���������ح 
بهاراتيا جاناتا  بزعامة  ائتافية 
اأن  ل��ل��راأي  ا�شتطاعات  وت��ت��وق��ع 
هزمية  ال��ه��ن��ود  ال��ن��اخ��ب��ون  يلحق 
مدوية بحزب املوؤمتر احلاكم بعد 
اقت�شادي  تباطوؤ  اأط���ول  اأدى  اأن 
وق���ف  اإىل  ال���ث���م���ان���ي���ن���ي���ات  م���ن���ذ 

التنمية وفر�س العمل يف بلد تقل 
اأعمار ن�شف عدد �شكانه عن 25 
لوزراء  رئي�شاً  م��ودي  وظ��ل  ع��ام��اً 
ولي���ة غ���وج���رات ال��غ��رب��ي��ة طوال 
الأحد ع�شر عاماً املا�شية ويرجع 
له الف�شل يف حتويلها اإىل مركز 

�شناعي.
ي�شككون يف قدرته  النقاد  اأن  بيد 
علمانياً  زع��ي��م��اً  ي���ك���ون  اأن  ع��ل��ى 
فيها  ت���ت���ع���دد  ك���ال���ه���ن���د  ل�����دول�����ة 
اأن ���ش��ري��ح��ة من  ال��ث��ق��اف��ات. ك��م��ا 

ال�شعب تنظر اإليه بارتياب ب�شبب 
خال  وموقفه  احلادة  �شخ�شيته 
ال�شطرابات التي �شهدتها ولية 

غوجارات عام 2002.
األ��ف �شخ�س  اأك��رث م��ن  فقد قتل 
هذه  يف  امل�شلمني  م��ن  غالبيتهم 
ال��ط��ائ��ف��ي��ة، وقد  ال����ش���ط���راب���ات 
�شديدة  ان���ت���ق���ادات  م����ودي  واج����ه 
الأمن  ق���وات  ع��دم حت��رك  ب�شبب 
يف ال���ولي���ة رغ���م اأن ال��ق�����ش��اء مل 

ياحقه.

•• كييف-وكاالت:

الأوكراين  الداخلية  وزي��ر  اأع��ل��ن 
اأر�����ش����ني اأف����اك����وف ام�������س اأن�����ه مت 
اإخراج متظاهرين موالني ملو�شكو 
يف  الإق��ل��ي��م��ي��ة  الإدارة  م��ق��ر  م���ن 
���ش��رق��ي الباد  م��دي��ن��ة خ��ارك��ي��ف 
ن�شمة-  األ��ف  واأربعمائة  -مليون 
املبنى م�شاء  بعدما �شيطروا على 
من  الرو�شي  العلم  ورفعوا  اأم�س 
امل�شوؤول  ي��و���ش��ح  ومل  ال���ن���واف���ذ، 
ال�شلطات  اإذا كانت  الأوك��راين ما 
ق����د ا���ش��ت��ع��م��ل��ت ال����ق����وة لإخ������راج 

املتظاهرين.
ا�شتولوا  ق���د  م��ت��ظ��اه��رون  وك����ان 
مبان  ع��ل��ى  اأي�������ش���اً  الأول  اأم�������س 
خ���ارك���ي���ف  م�������دن  ح���ك���وم���ي���ة يف 
�شرقي  ول��وه��ان�����ش��ك  ودون��ي��ت�����ش��ك 
الباد، مطالبني بالنف�شال عن 
اأوك���ران���ي���ا ع��ل��ى غ����رار م��ا وق���ع يف 
�شبه ج��زي��رة ال��ق��رم، وذل��ك عقب 
فيكتور  ال�����ش��اب��ق  ال��رئ��ي�����س  ع���زل 
فرباير-�شباط  يف  يانوكوفيت�س 

املا�شي.
وق����ال����ت ال�������ش���رط���ة الأوك����ران����ي����ة 
اإن حمتجني بع�شهم ملثم  اليوم 
اق��ت��ح��م��وا م��ق��ر اأم����ن ال���دول���ة يف 
على  وا�شتولوا  لوهان�شك  مدينة 
الطرق  ���ش��رط��ة  واإن  الأ���ش��ل��ح��ة، 
اأغ���ل���ق���ت م����داخ����ل امل����دي����ن����ة، كما 
موالون  حمتجون  اأم�����س  اقتحم 
اإقليمياً  اإداري�������اً  م��ب��ن��ى  ل��رو���ش��ي��ا 
ال�شناعية  دونيت�شك  م��دي��ن��ة  يف 
ن�شمة،  مليون  �شكانها  يبلغ  التي 
بعقد  املحليني  ال��ن��واب  وط��ال��ب��وا 

تنظيم  لإق���رار  ا�شتثنائية  جل�شة 
فهم  ذل���ك  ي��ت��م  مل  واإذا  ا�شتفتاء 
�شعب  جم��ل�����س  ت�شكيل  ي���ري���دون 
وقالت  ال���ش��ت��ف��ت��اء.  اإىل  ل��ل��دع��وة 
الأوكرانية  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ا���ش��ة 
األك�شندر  الن��ت��ق��ايل  الرئي�س  اإن 
ت���ورت�������ش���ي���ن���وف اأرج��������اأ زي�������ارة له 
تطورات  ب�����ش��ب��ب  ل��ي��ت��وان��ي��ا  اإىل 
ال��و���ش��ع يف ال���ب���اد، وات��ه��م وزير 
�شفحته  يف  الأوك���راين  الداخلية 
الرو�شي  الرئي�س  في�شبوك  على 
ف�����ادمي�����ري ب����وت����ني وال���رئ���ي�������س 
فيكتور  امل������ق������ال  الأوك�����������������راين 
وراء  ب���ال���وق���وف  ي��ان��وك��وف��ي��ت�����س 

اأعمال ال�شغب النف�شالية .

من  هذا  ويعد  نوفوفيودوروفكا، 
التي  القليلة  الدموية  احل���وادث 
وقعت منذ �شمت مو�شكو منطقة 

القرم اإليها ال�شهر املا�شي.
وتخ�شى احلكومة املوؤقتة يف كييف 
باملحر�شني  ت�شفهم  م��ن  ع��ب��ور 
الرو�س اإىل اأوكرانيا عرب احلدود 
امل���ج���اورة م��ن اأج���ل اإث�����ارة العنف 
اأوكرانيا  م��ن  ال�شرقي  اجل���زء  يف 
الناطق بالرو�شية، وتقول مو�شكو 
اإن حقوق الناطقني بالرو�شية يف 
اأوكرانيا يتم انتهاكها، وهي ذريعة 

ا�شتخدمتها ل�شم القرم.
الرئي�س  ق��ال  مت�شل،  �شياق  ويف 
ال��ت�����ش��ي��ك��ي م��ي��ل��و���س زمي�����ان اإن���ه 

وتاأتي هذه ال�شطرابات يف وقت 
من  اآلف  ع�شرات  وج��ود  ي�شتمر 
اجل���ن���ود ال����رو�����س ق����رب احل����دود 
قد  مو�شكو  وكانت  اأوك��ران��ي��ا،  مع 
القرم  ع��ل��ى  ���ش��ي��ط��رت��ه��ا  اأح��ك��م��ت 
واأخرجت القوات الأوكرانية منها 
بعد ا�شتفتاء اأجري ال�شهر املا�شي 
القرم  �شكان  اأغلبية  فيها  اأي���دت 
ويف  الرو�شي  ل��احت��اد  الن�شمام 
�شياق مت�شل، اأعلنت وزارة الدفاع 
جندياً  اأن  ال����ي����وم  الأوك����ران����ي����ة 
البحرية  يف  �شابطاً  قتل  رو���ش��ي��اً 
الأوك���ران���ي���ة ���ش��رق��ي ال���ق���رم، ومل 
ماب�شات  ب�����ش��اأن  ت��و���ش��ي��ح��ا  ت���رد 
مدينة  يف  وق����ع  ال�����ذي  احل������ادث 

ي����ت����وج����ب ع����ل����ى ال�����غ�����رب ات����خ����اذ 
اإر�شال  فيها  ق��وي��ة مب��ا  اإج����راءات 
الأطل�شي  ����ش���م���ال  ح���ل���ف  ق������وات 
�شعت  اإذا  اأوك���ران���ي���ا  اإىل  )ن���ات���و( 
رو�شيا ل�شم املناطق ال�شرقية من 

الباد اإليها.
الدفاع  وزارة  اع��ل��ن��ت  ذل����ك،  اىل 
�شابط  مقتل  الثنني  الوكرانية 
اوك��������راين م�������ش���اء الح������د خال 
م�����ش��اج��رة ب���ني ع�����ش��ك��ري��ني رو�س 
واوكرانيني يف مهجع للنوم بقرية 

نوفوفيدوروفكا يف القرم.
ب���ي���ان على  ال����������وزارة يف  وق����ال����ت 
ال�شابط  ان  اللكرتوين  موقعها 
الوكراين ا�شيب بر�شا�شتني يف 
�شابط  اطلقهما  وراأ����ش���ه  ���ش��دره 
الذي  ال�شجار  �شف رو�شي خال 
اح��د ممرات  ا�شبابه يف  مل تعرف 

املهجع املخ�ش�س لل�شباط.
ال�شباط  واوق��ف  ثانية  جهة  من 
�شابطا  ثانية  جهة  م��ن  ال��رو���س 
ا�شاف  ك���م���ا  اآخ�������ر،  اوك���ران���ي�������������������ا 

البيان.
وذكر م�شدر بني املحققني الذين 
يتولون هذه امل�شاألة لوكالة انباء 
اطاق  ان  ان��رتف��اك�����س-اوك��ران��ي��ا 
موقع  يف  ����ش���ج���ارا  اع���ق���ب  ال����ن����ار 
اجلنود  ان  م��و���ش��ح��ا  ل��ل��م��راق��ب��ة، 

الوكرانيني كانوا يف حالة �شكر.

�سابط رو�سي يقتل اآخر اأوكراين 

اأوكرانيا ت�ستعيد مقرًا حكوميًا �سرقي البالد

�سابط الب�سمركة املتهم 
بقتل �سحايف عراقي 
ميثل امام الق�ساء 

•• بغداد-اأ.ف.ب:

م���ث���ل ����ش���اب���ط ي��ن��ت��م��ي اىل ق����وات 
عن  امل�شوؤولة  الكردية  الب�شمركة 
ح��م��اي��ة امل��ن��ط��ق��ة ال��رئ��ا���ش��ي��ة امام 
ال��ع��راق��ي ام�����س الثنني  ال��ق�����ش��اء 
العراقي  ال�����ش��ح��ايف  ق��ت��ل  ب��ت��ه��م��ة 
حممد بدوي ال�شمري بعد اكتمال 
من  �شحايف  ذكر  كما  التحقيقات، 

وكالة فران�س بر�س.
من  الوىل  اجل���ل�������ش���ة  وت������را�������س 
املحكمة اجلنائية  املحاكمة قا�شي 
املركزية بليغ حمدي الذي ا�شتمع 
بينهم  ا�شخا�س  �شتة  ���ش��ه��ادة  اىل 
ان  قبل  ب��دي��وي،  ال�شحايف  ارم��ل��ة 
ني�شان   16 اىل  اجل��ل�����ش��ة  ي���وؤج���ل 
اب��ري��ل اث���ر ط��ع��ن ت��ق��دم ب��ه فريق 
ال���دف���اع ع��ن امل��ت��ه��م امل����ازم احمد 

برمي.
اثنان  امل���ت���ه���م  ج���ان���ب  اىل  وم���ث���ل 
اخران من عنا�شر حماية احلر�س 
يف  ب��ال���ش��رتاك  متهمان  الرئا�شي 

القتل.
ال�شمري  ب���دي���وي  حم��م��د  وق���ت���ل 
على  امل��ا���ش��ي  م���ار����س  اذار   22 يف 
ي���د ال�����ش��اب��ط ال�����ذي ي��ن��ت��م��ي اىل 
ق����وات ال��ب�����ش��م��رك��ة امل�����ش��وؤول��ة عن 
ح��م��اي��ة امل��ن��ط��ق��ة ال��رئ��ا���ش��ي��ة حيث 
يف  ط��ال��ب��اين  ج��ال  الرئي�س  مقر 
ب���غ���داد، اثر  م��ن��ط��ق��ة اجل���اري���ة يف 
القا�شي  وام����ر  ك��ام��ي��ة.  م�����ش��ادة 
رفاة  ال�شحايف  ارملة  بليغ بدخول 
اجه�شت  التي  ع��ام��ا(   40( جعفر 
ب��ال��ب��ك��اء وه���ي ت��ن��ظ��ر جت���اه قف�س 
اطالب  ت�����ش��رخ  ان  ق��ب��ل  الت���ه���ام، 

بالق�شا�س العادل.
جل�شة  خ���ال  املحكمة  وا�شتمعت 
ام�س اىل �شهادة �شخ�شني اخرين 
وق��وع احلادث،  املكان لدى  كانا يف 
ال�شحايف  ���ش��ق��ي��ق  اىل  ب��ال���ش��اف��ة 
بقيت  �شقيقه  ج��ث��ة  ان  اك���د  ال���ذي 
م��ل��ق��اة ع��ل��ى الر�����س م��ن��ذ ال�شاعة 
12 ظهرا حتى اخلام�شة ع�شرا. 
ال�شحايف  م��ق��ت��ل  ق�����ش��ي��ة  واث������ارت 
�شخطا وا�شعا �شد قوات الب�شمركة 
الكردية يف بغداد التي ينتمي اليها 
وت���ن���دي���دا مب���ا اعترب  ال�������ش���اب���ط، 
ا���ش��ت��ه��ت��ارا م��ن ق���وة غ��ري نظامية 

ومطالبة بطردها من بغداد.
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العدد  11066 بتاريخ  2013/4/8      
     اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/29 عمايل جزئي 
اىل املدعى عليه: منظر اليوم ل�شناعة الثاث جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /اجاي كومار هار مورات �شارما قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها ٩٠74 درهم وتذكرة عودة مببلغ )2٠٠٠ 
لها  وحددت   .  )2٠١3/١٦١5٦٩( ال�شكوى  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
جل�شة يوم  الحد املوافق 2٠١4/4/2٠  ال�شاعة 8.3٠ �س  مبكتب القا�شي 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة احل�شوري .  
ق�صم الق�صايا العمالية   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11066 بتاريخ  2013/4/8      
     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/5291 عمايل جزئي 
اىل املدعى عليه: اللهخان لاعمال الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /خملي�س غازي �شوروج مياه غازي قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
وتذكرة عودة مببلغ )2٠٠٠  درهم  املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها ١٦٦٠٠ 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى )2٠١3/١٦3٠83( . وحددت لها جل�شة 
Ch1.A.5 لذا  بالقاعة  ال�شاعة 8.3٠ �س   املوافق ١3/2٠١4/4   ي��وم  الح��د 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل .  
ق�صم الق�صايا العمالية   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11066 بتاريخ  2013/4/8      

     اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2014/582 عمايل جزئي 

اىل املدعى عليه: احلنان للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /احمد يار حممد ويل  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م   ١4١5٠ وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
)2٠٠٠ درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى )2٠١4/١5١4١7( . وحددت 
بالقاعة  ���س    8.3٠ ال�شاعة    2٠١4/4/2٠ امل��واف��ق  الح���د  ي���وم   جل�شة  لها 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   Ch1.A.5
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة 

ايام على القل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .  
ق�صم الق�صايا العمالية   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11066 بتاريخ  2013/4/8      
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/96  ا�صتئناف عقاري    
 اىل امل�شتاأنف �شدهما/١-  برج ال�شقران لا�شتثمار �س.ذ.م.م  2- املا�شة انرتنا�شيونال 
للتطوير العقاري �س.ذ.م.م جمهويل حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /حممد �شيف 
الكندي - ب�شفته مالك املوؤ�ش�شة الفردية / �شوق ال�شتثمار العقاري وميثله/ خالد 
رقم 2٠١١/١١5 عقاري  بالدعوى  ال�شادر  ا�شتاأنف احلكم  احمد قد  احمد عبداهلل 
كلي  بتاريخ 2٠١2/2/8 وحددت لها جل�شه يوم الثنني املوافق 2٠١4/5/2٦ ال�شاعة 
او من ميثلكم  يقت�شي ح�شوركم  ch1.A.4 وعليه  رقم  بالقاعة  ١٠.٠٠ �شباحا 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف

العدد  11066 بتاريخ  2013/4/8      
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/990  ا�صتئناف عقاري    
 اىل امل�شتاأنف �شدهما/١-  ت�شي�س تاور ليمتد  2- اني�س هولدينجز ليمتد 
����س.ذ.م.م  ديفيلوبرز  /اي���رث  امل�شتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهويل 
وميثله/ ع�شام عبدالمري حمادي الفا�شلي التميمي قد ا�شتاأنف احلكم 
 2٠١3/١2/2٦ بتاريخ  كلي   ع��ق��اري   2٠١١/435 رق��م  ب��ال��دع��وى  ال�����ش��ادر 
 ١٠.٠٠ ال�شاعة   2٠١4/5/١5 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة  �شباحا 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف

العدد  11066 بتاريخ  2013/4/8      
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

         يف  الدعوى 2013/124  ا�صتئناف تظلم جتاري    
 اىل امل�شتاأنف �شده/١-  �شنان عزمي ح�شني م�شطفى جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف /بنك ابوظبي التجاري وميثله/ عبداهلل 
خمي�س غريب الناخي ال علي قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بالدعوى 
رقم 2٠١3/١٦٩ تظلم جتاري بتاريخ 2٠١3/7/23 وحددت لها جل�شه 
رقم  بالقاعة  �شباحا   ١٠.٠٠ ال�شاعة   2٠١4/5/4 املوافق  الحد  يوم 
ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف

العدد  11066 بتاريخ  2013/4/8      
انذار عديل بالن�صر
   رقم 2014/666    

�شارع   ، ابوهيل   ، دبي  ام��ارة  الب�شيوين - م�شري اجلن�شية عنوانه:  احيد  املنذر/ ط��ارق حممد   
الوحيدة ، بناية رويال هاو�س ، �شقة رقم m14 ت: ٠5٠٦2882٠٠ املنذر اليه/ زايد �شوقي حممد 
الكرامة بجوار  املور فرع  ، مطعم  الكرامة  �شاملان - م�شري اجلن�شية عنوان: امارة دبي بردبي، 
املنذر ومبوجب هذا  ب��رتول الم��ارات هاتف : ٠5٠١4١١442 جمهول حمل القامة فان  حمطة 
النذار تنبه على املنذر اليه ب�شرورة ت�شليمة املحات املبينة و�شفا ب�شدر هذا النذار خال فرتة 
اق�شاها ثاثة ايام من تاريخ العان بهذا النذار واذا ا�شر املنذر اليه على امتناعة فان املنذر 
بو�شفه مالكا لتلك املحات يدعو املنذر اليه باحل�شور يوم اخلمي�س املوافق 2٠١4/4/١٠ مبقر 
املحات �شالفة الذكر يف ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا وذلك بح�شور جلنة فتح املحات وت�شليمها 
اىل املنذر به ح�شرها وجرد حمتويها وتقييم ال�شرار التي حلقت بها وتكلفة هذه ال�شرار ويف 
حالة امتناع املنذر اليه او غيابة �شيتحرر حم�شر لثبات كل ما تقدم و�شنعترب الت�شليم قد مت 
يف ح�شورة وتكون الجراءات املتخذه يف هذا اليوم حجة عليه وملزمه له مع حفظ كافة حقوق 

املنذر  . 

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف
العدد  11066 بتاريخ  2013/4/8      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/1932 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/١- �شركة ابيار للتطوير العقاري ذ.م.م جمهول حمل القامة 
للم�شاريع  )احل��ب��ت��ور  ذ.م.م  ليتون  احل��ب��ت��ور  �شركة  التنفيذ/  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
الهند�شية ذ.م.م �شابقا( وميثله: ع�شام عبدالمري حمادي الفا�شلي التميمي 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )١4283338.2٩ درهم( اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

املذكور خال ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س ال�صعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11066 بتاريخ  2013/4/8      

اعالن حكم بالن�صر
                يف  الدعوى رقم 2013/905  عقاري كلي                        

اىل املحكوم عليه/ ١- حممد ا�شرف عبدالعاطي حممد �شامل جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املذكورة اعاه ل�شالح/ موارد  الدعوى  بتاريخ 2٠١4/2/23 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها 
للتمويل �س.م.خ بف�شخ عقد اليجار التمويلي املوؤرخ 2٠٠7/١2/3 وماحقة للوحة العقارية رقم 
الثالثة دبي مع  2٠2 مبنى فريوايز اي�شت تاور املقام على قطعة الر���س رقم ١2 مبنطقة الثنية 
الجارة  لعقد  طبقا  بالتملك  املنتهية  الج��ارة  ترتيبات  اىل  العقار  ملكية  )تخ�شع  عبارة  �شطب 
املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( الواردة ب�شهادة ملكية العقار ال�شادرة من دائرة 
الرا�شي والماك وتق�شي بت�شليم املدعية العقار حمل التداعي مع الزام املدعى عليه بان يوؤدي 
و�شبعون  وت�شعة  الف وثاثمائة  و�شتة وثمانون  درهم )مليون  للمدعي مبلغ وقدره 37٩.١.٠8٦ 
امل��ح��ام��اه. حكما مبثابة  ات��ع��اب  دره��م مقابل  ال��ف  امل�شروفات ومبلغ  امل��دع��ى عليه  وال���زام  دره���م( 
احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر 

با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س الق�صم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11066 بتاريخ  2013/4/8      
اعالن حكم بالن�صر

                يف  الدعوى رقم 2012/610  عقاري كلي                        
موؤ�ش�شة  مالك  ب�شفته   - ا�شبيح  حممد  عبيد  حممد  جمعه   -١ عليه/  املحكوم  اىل 
الفا�شي للتطوير العقاري جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
املنعقدة بتاريخ 2٠١4/١/27 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�شالح/ منرية حمد عبداهلل 
ال�شيخ م�شاعد العازمي حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري بف�شخ العقد املربم بني طريف 
الدعوى وبالزام املدعى عليه )جمعه حممد عبيد حممد ا�شبيح ب�شفته مالك موؤ�ش�شة 
الفا�شي للتطوير العقاري( بان يرد للمدعيني مبلغ وقدره 45١.٦١7 درهم )اربعمائة 
وواحد وخم�شون الفا و�شتمائة و�شبعة ع�شر درهم( والفائدة . حكما مبثابة احل�شوري 
قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر 
با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س الق�صم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11066 بتاريخ  2013/4/8      

     اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/2244   جتاري  كلي 

ذ.م.م  للنقليات  الرائد  رائد احمد عبدالكرمي 2- �شركة   -١ : املدعى عليهما  اىل 
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي /عوين خليل حممود �شحاده وميثله: احمد 
مهري خمي�س عبيد بن م�شحار قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
وفوائدة  دره��م(   428.54٠( وق��دره  مببلغ  ومتكافلني  مت�شامنني  عليهما  املدعى 
والر�شوم  ال��ت��ام  ال�شداد  وحتى  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن  �شنويا   %١2 ب��واق��ع  القانونية 
وامل�شاريف والتعاب . وحددت لها جل�شة يوم  الثاثاء املوافق 2٠١4/4/2٩  ال�شاعة 
٩.3٠ �س  بالقاعة ch1.C.15 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة 

ايام على القل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .  
رئي�س الق�صم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11066 بتاريخ  2013/4/8      
     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2014/396   جتاري  كلي 

ذ.م.م جم��ه��ول حمل  ل��ل��م��ق��اولت  ���ش��رك��ة ج��وب��ا   -١  : امل��دع��ى عليه  اىل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /���س ���س ل��وت��اه للخر�شانة اجل��اه��زة �����س.ذ.م.م 
وميثله: عبداهلل خمي�س غريب الناخي ال علي قد اقام عليك الدعوى 
مبلغ  ب�شداد  عليه  امل��دع��ى  ب��ال��زام  الم��ر  با�شدار  املطالبة  ومو�شوعها 
الثاثاء  . وح��ددت لها جل�شة يوم   والر�شوم وامل�شاريف  3١8٦82 درهم 
املوافق 2٠١4/4/22  ال�شاعة ٩.3٠ �س  بالقاعة ch1.C.15 لذا فانت 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل .  
رئي�س الق�صم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11066 بتاريخ  2013/4/8      
     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/72   جتاري  جزئي 
ل�شاحبها  والطباعة  املعامات  ملتابعة  �شكاي  �شيلفر   -١  : عليه  امل��دع��ى  اىل 
حامد غ��امن ح�شني حممد ع��ب��داهلل جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /

الدعوى  عليك  اق��ام  قد  نيوز  ا�شحاب �شحيفة جلف  ����س.ذ.م.م  للن�شر  الن�شر 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليها بالزامها بان تدفع  للمدعية مببلغ 
وقدره )١2٦٠٠ درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماه والفائدة القانونية 
يوم   لها جل�شة  وح��ددت   . التام  ال�شداد  املطالبة وحتى  تاريخ  ٩% من  وقدرها 
لذا   ch2.D.19 بالقاعة  8.3٠ �س   ال�شاعة  املوافق ١7/2٠١4/4   اخلمي�س 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل .  
رئي�س الق�صم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11066 بتاريخ  2013/4/8      
     اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/2146   جتاري  كلي 
اىل املدعى عليهما : ١- اي بونت ميدل اي�شت ذ.م.م 2- اندرو امري با�شزتور جمهويل 
حمل القامة مبا ان املدعي /ابا لالكرتونيات �س.ذ.م.م وميثله: عبداهلل خمي�س غريب 
الناخي ال علي قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها احلكم بحل وت�شفية �شركة اي بونيت 
ميدل اي�شت ذ.م.م وتعيني م�شفي حل�شر حقوق والتزامات ال�شركة والوفاء مبا عليها 
وفقا للن�شب والجراءات املقررة قانونا وحتويل اموال ال�شركة ان وجدت النقود متهيدا 
ودفع  ال�شول  حت�شيل  بعد  ال�شركة  يف  منهم  كا  ح�شة  بقدر   ال�شركاء  عل  لتوزيعها 
اخل�شوم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماه . وحددت لها جل�شة يوم  الثنني املوافق 
2٠١4/4/١4  ال�شاعة ٩.3٠ �س  بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور او من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثاثة ايام على القل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .  
رئي�س الق�صم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11066 بتاريخ  2013/4/8      
  اعالن بورود التقرير بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/753  جتاري كلي                
اىل املدعى عليهم/١- مروان يو�شف حممد يو�شف الزاهدي - ب�شفته �شريك 
�شتار  م��ون��ارك  �شركة   -2 ����س.ذ.م.م  الفنية  لعمال  �شتار  م��ون��ارك  �شركة  يف 
لعمال الفنية �س.ذ.م.م 3- وي�شو امباران مي�شيوا جوبال كري�شنان - ب�شفته 
�شريك يف �شركة مونارك �شتار لعمال الفنية �س.ذ.م.م جمهويل حمل القامة 
مبا ان املدعي / ماليل تيكيتيل جوبالن �شيوان  وميثله/ يو�شف احمد علي 
ال علي نعلنكم بان املحكمة قررت بجل�شتها املنعقدة  بتاريخ 2٠١4/3/23 يف 
املنتدب يف  ال�شيد اخلبري  تقرير  ب��ورود  اخطاركم  اع��اه.  املذكورة  الدعوى 
 ٩.3٠ ال�شاعة   2٠١4/4/2٠ املوافق  الح��د  ي��وم  جل�شة  حت��ددت  وق��د  الدعوى 

�شباحا بالقاعة ch1C.15 للتعقيب على التقرير. 
رئي�س الق�صم                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11066 بتاريخ  2013/4/8      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2014/192 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/١- �شركة ال�شابري لعمال احلديد ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة �شناعات الحتاد ذ.م.م 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  امل��رزوق��ي  �شلمان  علي  حممد  ومي��ث��ل��ه: 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)١4783٠ درهم( اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س ال�صعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11066 بتاريخ   2014/4/8     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  1 /2014 مد جز- م ر- ب- ع ن

ماكيل  عليه:  مدعي  �شوريا  اجلن�شية:  ال�شوح  جميل  مدعي/حممد 
مببلغ  تعوي�س  الدعوى:  مو�شوع  الهند  اجلن�شية:  داناندان  كاندوين 
٦٠٠٠٠ درهم  املطلوب اعانه/ماكيل كاندوين داناندان اجلن�شية: الهند 
وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه: 
املحكمة يوم الثنني املوافق 2٠١4/4/2١ موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.3٠ �شباحا امام الدائرة الثانية ب� حمكمة العني 
البتدائية- الكائنة  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك 

الدعوى بثاثة ايام على القل. �شدر بتاريخ ٦/2٠١4/4  
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11066 بتاريخ   2014/4/8     
             اعالن حكم يف املدنية اجلزئية رقم 2012/1171م 

اىل املدعى عليه: حممد ال�شيد حممد �شامه/م�شر العنوان: بالن�شر 
نعلمك انه بتاريخ املوافق 2٠١3/١/3٠م حكمت عليك هذه املحكمة يف 
كرم خوري/  ا�شماعيل علي   : ل�شالح  اعاه  بالرقم  املذكورة  الدعوى 
بان  عليه  املدعى  بالزام  احل�شوري  مبثابة  املحكمة  حكمت  المارات 
كما  درهما(  الف  )ع�شرة  درهم   ١٠.٠٠٠ وقدره  مبلغ  للمدعى  يوؤدي 
الزمته بالر�شوم وامل�شاريف  حكما قابا لا�شتئناف  خال 3٠ يوما 
وختم  بتوقيعي  �شدر  امل�شتند  هذا  لت�شلمك  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

املحكمة بتاريخ املوافق 2٠١3/2/5م
القا�صي

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11066 بتاريخ   2014/4/8     
             اعالن يف الدعوى رقم 2013/431 بالن�صر 

لل�شيدة/ بخيته  اململوك  العقار  ديار للتطوير ب�شفتها تدير  املدعى/ �شركة 
وميثلها  للعقارات  احلديث  العامل  اعانه/  املطلوب  اخليلي  �شهيل  عوي�شه 
ح�شب الرخ�شة حميد �شيف را�شد هويدن ال�شام�شي العنوان: بالن�شر مبا ان 
 2٠١4/4/١4 املوافق  الثنني  يوم  وحدد  اعاه  املذكورة  الدعوى  رفع  املدعى 
امام جلنة  ١2:٠٠ ظهرا  ال�شاعة  باحل�شور  فانت مكلف  لذا  لنظرها  موعدا 
ف�س املنازعات اليجارية الكائنة يف العني �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بالرد و�شورا منها بعدد اخل�شوم لدى ق�شم التح�شري 

وذلك خال خم�شة ايام من تاريخ ت�شليم العان
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  11066 بتاريخ   2014/4/8     
  مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�صر

يف الق�صية رقم 2013/5435   مدين كلي  
اىل املدعى عليه:رويال هاو�س للمقاولت العامة حيث ان املدعي: احمد 
عبداهلل حمد املعمري قد اقام عليكم لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة 
هذه  امام  ح�شورك  يقت�شي  لذا  قبلكم   اخل�شومة  يرتك  وانه  اعاه 
 2٠١4/4/١3 يوم  �شباح  والن�شف من  الثامنة  ال�شاعة  املحكمة يف متام 
حال  ويف  بيانات  من  لديك  ما  وتقدمي  الدعوى  على  لاجابة  وذكل 
فان  املحدد  الوقت  يف  عنك  وكيل  ار�شال  عدم  او  احل�شور  عن  تخلفك 

املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك. 
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  11066 بتاريخ   2014/4/8     
  مذكرة اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�صر

يف الدعوى املدنية رقم 2014/20 جتاري كلي الفجرية  
ذ.م.م  املحدودة  للنقليات  فيكتوري  �شركة  الوىل/  عليها  املدعى  اىل 
نعلمكم بان املدعي/ موؤ�ش�شة املجرة لل�شحن وتخلي�س الب�شائع ملالكها/
جال احمد عبداهلل قد اقامت الدعوى املذكورة اعاه للمطالبة بندب 
خبري ح�شابي لذا يتوجب عليكم احل�شور اىل حمكمة الفجرية الحتادية 
البتدائية �شباح يوم الحد املوافق 2٠١4/4/١3م  لتقدمي ما لديكم من 
دفاع وم�شتندات ويف حالة عدم ح�شوركم او ار�شال وكيل معتمد ينوب 

عنكم فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات القانونية يف غيابكم. 
رئي�س قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة الفجرية

الحتادية البتدائية

العدد  11066 بتاريخ   2014/4/8     
             يف الدعوى رقم 2013/2932 جتاري كلي ابوظبي 

ابوظبي   - دي  ات�س  بي  ان  كيه  بي  ا�س  بيمبينان  �شركة   -١  / عليهما  املدعى  اىل 
بوري  بينا  �شركة   -2 ماليزيا  جني�شتها  اجنبية(  �شركة  فرع  القانوين  )�شكلها 
ماليزيا  جن�شيتها  اجنبية(  �شركة  فرع  القانوين  )�شكلها  دي  ات�س  بي  القاب�شة 
الدعوى  يف  البتدائية  ابوظبي  حمكمة  قبل  من  كخبري  انتدابنا  اىل  بال�شارة 
رقم 2٠١3/2٩32 جتاري كلي واملقامة من �شركة عبداهلل علي ح�شني لعمال منع 
ت�شريب املاء يف البنية ذ.م.م نود دعوتكم حل�شور اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم 
ال�شاعة الواحدة ظهرا مبكتب وكيل املدعية بابوظبي  الحد املوافق ١3/2٠١4/4 
 35 رقم  مكتب   3 ط  للنظارات  اجلمال  البناية  ا�شفل  حم  بن  بناية  حمدان  �شارع 

وذلك لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات متعلقة بالدعوى .
اخلبري املنتدب/خالد با�صليب
050/8126550

دعوة لجتماع خربة

العدد  11066 بتاريخ   2014/4/8     
             يف املنازعة رقم 2013/1259 نزاع مدين - دبي 

مت  انه  علما  نحيطكم  ح  م  �س  للتجارة  الدولية  ا�شرتون  �شده/�شركة  املتنازع 
انتدابنا كخبري بحري يف املنازعة اعاه واملرفوعة �شدكم من قبل �شركة جيميني 
لوج�شتيك �شوليو�شنز �س ذ م م وعليه انتم مكلفون او من ميثلكم قانونا بح�شور 
الثانية  ال�شاعة  متام  يف   2٠١4/4/١٠ اخلمي�س  يوم  عقده  املقرر  اخلربة  اجتماع 
ع�شر ظهرا يف مكتب اخلبري املنتدب الكائن بامارة دبي تيكوم قرب حمطة مرتو 
يرجى   ٩٠3 رقم  مكتب  التا�شع  الطابق   ١ ال�شعفار  برج  لانرتنت  دبي  مدينة 
احل�شور يف املوعد واملكان املحددين واح�شار امل�شتندات والوراق املوؤيدة لدفاعكم 
يف املنازعة علما انه يف حال تخلفكم عن احل�شور فان اخلربة �شتكمل مهامها وفقا 

لل�شاحيات املخولة لها قانونا لا�شتف�شار الت�شال ب ٠52٦٦٦٩8١٩
اخلبري البحري/ حمزه وجيه الطنجري

اعالن للح�صور امام اخلربة البحرية

العدد  11066 بتاريخ 2014/4/8    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2٠١4/3١4 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/ 
ام��ل حممد  ال�����ش��ي��دة/  الم����ارات  ال�����ش��وم اجلن�شية:  ف���ريوز  ���ش��امل عبيد جمعه 
عبدالفتاح حممد اجلن�شية: م�شر وطلب الت�شديق على حمرر يت�شمن :تنازل 
يف ال�شم التجاري )�سركة جرب ملقاولت البناء ذ.م.م( واملرخ�شة من دائرة 
البلدية والتخطيط يف عجمان  برقم امللف )5٠283( اىل : احمد حممد علي 
تركي اجلن�شية: المارات نيلي عبدالنبي عبداحلميد ابراهيم اجلن�شية : م�شر 
ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي 

ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العان.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                    

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

الكاتب العدل- عجمان
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توا�شل جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية يف اأبوظبي 
اإجناز التح�شريات الازمة لإطاق مهرجان الغربية للريا�شات املائية 
اآل نهيان  يف دورته ال�شاد�شة حتت رعاية �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد 
ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية يف الفرتة بني 24 ابريل احلايل و3 
مايو املقبل على �شاطئ مدينة املرفاأ باملنطقة الغربية وذلك بالتعاون 
جمل�س  من  وبدعم  واليخوت  ال�شراعية  للريا�شات  اأبوظبي  نادي  مع 

اأبوظبي الريا�شي.
واأك����د ���ش��ع��ادة حم��م��د خ��ل��ف امل���زروع���ي م�شت�شار ال��ث��ق��اف��ة وال�����رتاث يف 
الربامج  املهرجانات  اإدارة  رئي�س جلنة  اأبوظبي  �شمو ويل عهد  دي��وان 
والغايات  الأه��داف  من  جملة  يحقق  املهرجان  اأن  والرتاثية  الثقافية 
الهامة كالرتويج للمنطقة الغربية كوجهة ثقافية و�شياحية وريا�شية 
البحرية  الريا�شات  مبجال  املهتمني  وال�شياح  للزوار  مثلى  وترفيهية 

الغربية  املنطقة  بها  ت��زخ��ر  ال��ت��ي  اجل���ذب  ع��وام��ل  واإب����راز  وال�شاطئية 
هذه  يف  العاملة  ال��ف��ن��ادق  اإ���ش��غ��ال  م��ع��دلت  وزي���ادة  الفعاليات  وتعزيز 

املنطقة ف�شا عن ت�شجيع املنتجات املحلية.
واأو�شح اأن هذه الأهداف تن�شجم وتتاقى مع روؤية واأهداف جلنة اإدارة 
الثقافية  الأن�شطة  دعم  يف  والرتاثية  الثقافية  والربامج  املهرجانات 
على  املحلي  املجتمع  وت�شجيع  وال�شياحية  والإجتماعية  وال��رتاث��ي��ة 
اأثبتت الدرا�شات والبحوث  تعزيز جهود ا�شتدامة هذه الأن�شطة حيث 
الفعاليات  املهرجان وغريه من  هذا  ت�شهد خال  الغربية  املنطقة  اأن 
الرتاثية الثقافية الفريدة انتعا�شا اقت�شاديا ملمو�شا وحركة جتارية 
خ��ال هذه  ال���ذروة  اإىل  ي�شل  املنطقة  ال��ف��ن��ادق يف  اإ���ش��غ��ال  واأن  كبرية 

الفعاليات املميزة.
املائية  للريا�شات  الغربية  م��ه��رج��ان  فعاليات  اأن  امل��زروع��ي  واإع��ت��رب 

يحظى  حيث  ريا�شية  اجتماعية  ثقافية  كر�شالة  احل��دث  ر�شالة  تعزز 
 4 ي��زي��د جم��م��وع ج��وائ��زه��ا ع��ن  ك��ث��رية ومتنوعة  امل��ه��رج��ان بفعاليات 
مايني درهم ومنها �شباقات الكايت �شريف التجديف وقوفا البواني�س 
احلديثة  ال��ق��وارب  و�شباق  للتفري�س  م��روح  جزيرة  و�شباق  ال�شراعية 
ال�شباحة  الكاياك  و�شباق بوطينه لقوارب التجديف الرتاثية وقوارب 
بالبارا�شوت  والإبحار  ال�شاطئية  القدم  وكرة  ال�شاطئية  الطائرة  وكرة 
ف�شا عن ال�شوق ال�شعبي وفعاليات خا�شة لاأطفال وعرو�س تراثية 

وم�شابقات امل�شرح.
اأن يكون هذا  اإىل  املهرجان  اللجنة تتطلع من خال تنظيم  اأن  واأك��د 
املنطقة  مكانة  تر�شيخ  يف  ت�شاهم  �شل�شلة  �شمن  حلقة  املميز  احل��دث 
ما  على  ال�شوء  وت�شليط  والريا�شة  لل�شياحة  ب��ارزة  كوجهة  الغربية 
واأن  الفريدة  ال�شياحي  الغربية من عنا�شر اجلذب  املنطقة  به  تتمتع 

يكون كذلك متنف�شا لأهايل املنطقة يف ذات الوقت.
والرتاثية ومن  الثقافية  والربامج  املهرجانات  اإدارة  اأن جلنة  واأو�شح 
خال هذا املهرجان تكون قد اأ�شافت زهرة عطرة هذا العام لأن�شطتها 
من  بالعديد  حتفل  التي  الغربية  املنطقة  يف  وب��الأخ�����س  وفعالياتها 
بينونة  ومزاينة  الظفرة  مهرجان  مثل  املتنوعة  الأخ��رى  املهرجانات 

لاإبل ومهرجان ليوا للرطب.
اأهايل  لت�شجيع  كذلك  ي�شعى  اجل��دي��دة  دورت���ه  امل��ه��رج��ان يف  اأن  وذك��ر 
حتى  الأ���ش��ر  تنتجها  ال��ت��ي  املحلية  للمنتجات  ال��رتوي��ج  على  املنطقة 
فعاليات  هام�س  على  وبيعها  منتجاتهم  عر�س  م��ن  الأه���ايل  يتمكن 
تعزيز منط حياة  امل�شاهمة يف  بالتايل  و  املرفاأ  �شاطىء  املهرجان على 
امل�شاركة يف  الغربية وت�شجيعهم على  ال�شابة يف  ن�شاطا لاأجيال  اأكرث 

الألعاب الريا�شية والبحرية املتنوعة.

�شهدت اجلولة الثالثة من دورة املوؤ�ش�شات احلكومية لكرة 
القدم التي ينظمها جمل�س دبي الريا�شي برعاية �شركتي 
اعان  م��وت��ورز  كيا  وكيل  املاجد  وجمعة  للمرطبات  دب��ي 
�شمنت خم�شة  املقبلة، حيث  للمرحلة  فرق  ثمانية  تاأهل 
النهائي  ثمن  للدور  تاأهلها  �شنة   37 دون  فئة  من  ف��رق 
الذي يلعب بنظام خروج املهزوم ، فيما ح�شمت ثاثة فرق 
بطاقات العبور اىل الدور ربع النهائي يف بطولة التحدي 

لفئة فوق 38 �شنة.
وموقف  �شنة   37 دون  فئة  يف  ال��ع��ام  ال��رتت��ي��ب  وبح�شب 
تاأهلت  ف��رق  خم�شة  هناك  ان  جند  املجموعات  يف  الفرق 
فعليا دون التاأثر باملباراتني املتبقيتني، وهي فرق �شرطة 
دبي وهيئة الكهرباء واملياه من املجموعة الوىل باحل�شول 
على ت�شع نقاط ، وهو نف�س ما ينطبق على دوبال بر�شيد 
ال�شوق  بجانب   ، الثانية  املجموعة  �شدارة  يف  نقاط  ت�شع 
و  بدبي  الجانب  و�شوؤون  لإقامة  العامة  الدارة  و  احل��رة 

لكليهما �شبع نقاط .
دبي  وحماكم  العامة  النيابة  فريقا  ان  من  الرغم  وعلى 
الرابعة ، ميلكان �شبع نقاط ال ان موقف  من املجموعة 
للجولة  تاأهلهما  اجلت  الفرق  بقية  ومناف�شة  املجموعة 
الرابعة، فيما ح�شمت ثاث فرق تاأهلها بطولة التحدي 
فوق 38 �شنة وهي بلدية دبي من املجموعة الوىل وهيئة 
الثانية  املجموعة  من  لل�شرطة  العامة  والقيادة  ال�شحة 

ولكل ت�شع نقاط.
الدارة  فريق  تفوق  لتوؤكد  الثالثة  اجلولة  نتائج  وج��اءت 
�شدارة  ع��ل��ى  قب�شته  اح��ك��م  ال���ذي  دب���ي  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة 

ال�شرطة  الفرق، وتقدم  املجموعة الوىل وتفوق على كل 
على ف��ري��ق ال��ك��ه��رب��اء ال���ذي يحتل امل��رك��ز ال��ث��اين يف ذات 
الثانية  املجموعة  من  دوب��ال  لاأملونيوم  ودب��ي  املجموعة 
ال��ث��اث��ة يف  ال��ف��رق  ت�����ش��اوت  ان  ب��ع��د  باأف�شلية اله�����داف، 
ر�شيد ت�شع نقاط بالفوز يف كل املباريات مع نهاية اجلولة 
الثالثة، واح��ت��ل ف��ري��ق ط���ريان الم����ارات ���ش��دارة ترتيب 
فريق  مت�شاويا مع  نقاط  �شبع  بر�شيد  الثالثة  املجموعة 
باأف�شلية  ال��راب��ع��ة  املجموعة  يت�شدر  ال��ذي  دب��ي  حماكم 

الهداف عن النيابة العامة.
فريق  ان��ف��رد  �شنة   38 ف���وق  لفئة  ال��ت��ح��دي  ب��ط��ول��ة  ويف 
بلدية دبي باملركز الول يف املجموعة الوىل جامعا ت�شع 
ال��ف��وز يف جميعها فيما  م��ب��اري��ات حقق  ث��اث  م��ن  نقاط 
دبي  و�شرطة  العامة  ال�شحة  هيئة  ب��ني  التناف�س  ا�شتد 
يف  الفريقان  جنح  ان  بعد  الثانية  املجموعة  �شدارة  على 
ك�شب مبارياتهما، فيما يتفوق الول على الثاين باأف�شلية 

الهداف.
ومع انطاقة اجلولة الثالثة لبطولة كرة القدم دون 37 
�شنة وا�شل فريق جمل�س دبي الريا�شي �شل�شلة خ�شائره يف 
املجموعة الوىل ، وتعر�س للهزمية الثالثة على التوايل 
امام بلدية دبي الذي حقق فوزه الول يف البطولة بثاثة 
اهداف لهدف، وفاز فريق هيئة كهرباء دبي على الطرق 
القيادة  وك�شب فريق  اه��داف لهدف،  بثاثة  واملوا�شات 
بهدفني  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  دبي  ل�شرطة  العامة 

نظيفني.
لإقامة  العامة  الدارة  فريق  ف��از  الثانية  املجموعة  ويف 

و�����ش����وؤون الج���ان���ب ب��دب��ي على 
احلاكم  ����ش���م���و  دي��������وان  ف����ري����ق 
بت�شعة اهداف لهدف، و دوبال 
على دبي للمرطبات بثاثية 

نظيفة، وال�شوق احلرة على 
التعليمية  دب����ي  م��ن��ط��ق��ة 
رد،  دون  اه����داف  ب��اأرب��ع��ة 
الثالثة  امل��ج��م��وع��ة  ويف 
خ�������ش���ر ج�����م�����ارك دب����ي 
ام���ام ط���ريان الم���ارات 
اه��داف لهدف،  بثاثة 
وفاز هيئة ال�شحة على 
لاإعام  دب��ي  موؤ�ش�شة 

ب�شتة اهداف لهدفني.
ف�������وز يف اجل����ول����ة  اك�������رب 

مباريات  �شمن  كان  الثالثة 
ل�شالح  ال����راب����ع����ة  امل���ج���م���وع���ة 

حماكم دبي الذي اكت�شح دائرة ال�شوؤون ال�شامية والعمل 
اخلريي بع�شرة اهداف مقابل هدفني، ويف ذات املجموعة 
فاز موؤ�ش�شة مطارات دبي على النيابة العامة بهدف وحيد، 

وخ�شر الدفاع املدين امام دناتا بهدفني لهدف.
�شهدت  �شنة   38 ف��وق  لفئة  التحدي  بطولة  �شعيد  على 
املجموعة الوىل اول فوز ملجل�س دبي الريا�شي يف حتقيق 
بثاثة  دب��ي  م��ط��ارات  موؤ�ش�شة  ح�شاب  على  الول  ف���وزه 
اه���داف لهدفني ، وا���ش��ع��ا ال��و ث��اث ن��ق��اط يف ر���ش��ي��ده ، 

بدبي  الج��ان��ب  و���ش��وؤون  لاإقامة  العامة  الدارة  وك�شب 
لهدف،  اه��داف  باأربعه  احلاكم  �شمو  دي��وان  ام��ام  مباراته 
على  الفوز  حمققا  انت�شاراته  دب��ي  بلدية  فريق  ووا���ش��ل 

هيئة كهرباء ومياه دبي بهدفني دون رد.
ل�شرطة  العامة  القيادة  فريقا  رفع  الثانية  املجموعة  ويف 
دبي و هيئة ال�شحة بدبي ر�شيدهما اىل ت�شع نقاط بعد 
ان حققا الفوز على كل من الدارة العامة للدفاع املدين 
ودائرة ال�شوؤون ال�شامية والعمل اخلريي ، فيما اكت�شح 
فريق هيئة الطرق واملوا�شات فريق دائرة الرقابة املالية 

بثمانية اهداف نظيفة.
�شنة   38 وف���وق   37 دون  بفئتيها  البطولة  دخ���ول  وم��ع 
م��راح��ل��ه��ا احل��ا���ش��م��ة ب��ال��و���ش��ول ل��ل��ج��ول��ة ال��راب��ع��ة التي 
اىل  للتاأهل  الفرق  بني  ال�شراع  يتوا�شل   ، ام�س  انطلقت 
اأربعة فرق  اإليه  تتاأهل  الذي  النهائي  ال��دور ثمن  مرحلة 
اإىل  املهزوم و�شوًل  من كل جمموعة تلعب بنظام خ��روج 
، ويتوقع  البطولة  النهائي ثم ختام  النهائي ون�شف  ربع 
ان ي�شتد التناف�س بني هذه الفرق لرتتفع حرارة البطولة 

وتزداد الثارة فيها مع مرور اليام.

�شمن  وال��ط��ائ��رة  ال��ق��دم  ك��رة  م�شابقات  �شجلت 
ال�شاطئية  لاألعاب  الرابع  اأبوظبي  مهرجان 

واملقام حاليا حتت رعاية �شمو ال�شيخ نهيان 
ابوظبي  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 

تفاعل  و�شط  مميزة  انطاقة  الريا�شي، 
امل�شاركة  الفرق  جانب  من  م�شبوق  غري 
واحل�شور اجلماهريي لكافة الفعاليات 
الريا�شي  احل������دث  ي��ت�����ش��م��ن��ه��ا  ال���ت���ي 
الج��ت��م��اع��ي.  و���ش��ه��د ���ش��اط��ئ البطني 
الثانية من  الفرتة  انطاقة  باأبوظبي 
ال�شاطئية  لاألعاب  اأبوظبي  مهرجان 
القدم  لكرة  م�شابقات  ت�شمنت  وال��ت��ي 

فرق   6 ب���واق���ع  ف��ري��ق��ا   12 مب�����ش��ارك��ة 
ال�شنية،  امل��راح��ل  ل��ف��رق  ومبثلها  للكبار 

الطائرة  ك��رة  م�شابقة  يف  ي�شارك  حني  يف 
الكبار  ل��ف��ئ��ة  ف���رق   6 مق�شمة  ف��ري��ق��ا   11

كافة  وت��ق��ام  العمرية.  امل��راح��ل  ف��رق يف   5 و 
تت�شمن  والتي  املهرجان  وم�شابقات  فعاليات 

ال�شاطئية  القدم  وك��رة  ال�شاطئية  الطائرة  ك��رة 
ال�شابوين  امللعب  واأن�شطة  الثاثية  ال�شلة  وك��رة 

على �شاطئي البطني ، بتنظيم جمل�س ابوظبي 
الريا�شي وبالتن�شيق مع �شركة ادكو البرتولية 

املواطنني  الاعبني  من  مميزة  ومب�شاركة 
اإط��ار �شعي املجل�س  واملحرتفني، وذلك يف 
وتعزيز  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال��ري��ا���ش��ة  ل��ت��ف��ع��ي��ل 
�شرائح  الريا�شي ودعم جميع  التوا�شل 
ت�شاعدهم  ريا�شية  مب��ب��ادرات  املجتمع 
،اىل  اأهدافهم وتطلعاتهم  على حتقيق 
قاعدة  بتو�شيع  الكبري  الهتمام  جانب 
�شرائح  ل��ل��ري��ا���ش��ة جل��م��ي��ع  امل��م��ار���ش��ني 
املجتمع، ورفع م�شتوى اللياقة البدنية 
باأهمية  العام  الثقايف  امل�شتوى  وحت�شني 

الريا�شة يف مواجهة  تلعبه  الذي  ال��دور 
ال�شحية،وا�شتثمار  واملعوقات  التحديات 

يف  امل��ت��واف��رة  الريا�شية  واملن�شاآت  امل��اع��ب 
بيئة  توفري  على  والعمل  ابوظبي  كورني�س 

ال�شياحية  املعامل  واإب���راز   ، ترفيهية  ريا�شية 
للعا�شمة ابوظبي يف اجلانب الريا�شي .

واأ�شفرت نتائج املهرجان يف جولته الفتتاحية يف 
تقام  وال��ت��ي  للمحرتفني  الطائرة  ك��رة  م�شابقة 

ا����ش���راف حت��ك��ي��م��ي م���ن احت����اد الطائرة  حت���ت 
بقيادة احلكم الدويل �شامل ابو بكر النعمان 

ادكو  فريق  على  الوطنية  احلفر  ف��وز  عن 
ادكو  على  وك��ارل   ،  )0-2( بنتيجة  )ب( 
)اأ( بنتيجة )2-0( ، وفاز بنف�س النتيجة 
على فريق �شباب ابوظبي ، يف حني جنح 
ف���ري���ق ادن�����وك م���ن ال���ف���وز ع��ل��ى فريق 
كرة  م�شابقة  �شهدت  كما  ادك��و )0-2( 
امليدان  فوز  املجتمعية  للفرق  الطائرة 

على يا�س ، والكو�س على النوخذه.
كرة  م�شابقات  نتائج  اأ�شفرت  املقابل  يف 

ال�شمر  فرق  تاأهل  عن  ال�شاطئية  القدم 
والغربية  الأوىل  املجموعة  عن  وال�شمال 

و�شقور ابوظبي عن املجموعة الثانية اىل 
الأ�شبوع  نهاية  �شيقام  ال��ذي  الذهبي  املربع 

اجلاري يف كورني�س البطني ، وذلك بعد ختام 
مباريات الدور التمهيدي للمجموعتني .

توا�س���ل ال�ستع���دادات مله���رج����ان الغربي����ة للري���ا�س���ات املائي����ة 24 اأب���ري����ل

ثمانية فرق تتاأهل اإىل املرحلة الثانية من 
دورة املوؤ�س�سات احلكومية لكرة القدم

انطالقة مميزة مل�سابقات كرة القدم والطائرة يف مهرجان اأبوظبي الرابع لالألعاب ال�ساطئية 

•• العني – الفجر : 
ت�صوير حممد معني: 

 1-2 يا�س  بني  �شيفه  ح�شاب  على  العني  فريق  تغلب 
اأول من اأم�س على ملعب هزاع بن زايد ، �شمن اجلولة 

ال� 22 من بطولة دوري اخلليج العربي لكرة القدم.
على  متقدماً  الأول  ال�����ش��وط  ال�شيف  ال��ف��ري��ق  واأن��ه��ى 
العني بهدف نظيف حمل توقيع لعبه حممد فوزي 3 
، واأدرك فار�س جمعة التعادل لأ�شحاب الأر�س بالهدف 
الزعيم  كفة  ���ش��امل  ه���زاع  ي��رج��ح  اأن  قبل   ،  53 الأول 
و���ش��ه��دت امل���ب���اراة ط���رد لعبي   . ب��ال��ه��دف ال��ث��اين 66 
على  مونوز  وكارلو�س  جمعة  فار�س  يا�س  وبني  العني 
اأ�شامواه جيان  العني  اأه��در مهاجم  ، كما   90 التوايل 
العني  ي��رف��ع  وبالنتيجة   62 امل��واج��ه��ة  ج���زاء يف  رك��ل��ة 
باملركز  وي��ب��ق��ى  نقطة   33 اإىل  ال��ن��ق��اط  م��ن  ر���ش��ي��ده 
النقطة  عند  يا�س  بني  ر�شيد  يتجمد  بينما  ال�شابع، 
الكوراتي،  وق��ال  التا�شع.  املركز  اإىل  ويتدحرج   30 ال��� 
املوؤمتر  خ��ال  للعني،  الفني  امل��دي��ر  دال��ي��ت�����س،  زلت��ك��و 
ال�شحفي الذي انعقد بعد املباراة، ل�شت �شعيداً بالأداء 
الذي قدمه العني يف مباراته اأمام بني يا�س، لأنه كان 
التي ظهرنا  اأف�شل من  ب�شورة  ن��وؤدي  اأن  ينبغي علينا 
ع��ل��ي��ه��ا ال���ي���وم، ف��ال��ع��ني ل��دي��ه اأف�����ش��ل ب��ك��ث��ري وميتلك 
العنا�شر القادرة على تقدمي املردود اجليد، ولكن رمبا 
الفريق يف  وم��ب��اراة  ال�شفر  ب��الإره��اق عقب  الأداء  تاأثر 
اإيران، اإىل جانب ال�شغط الذي �شببه البحث عن الفوز 
اأننا خرجنا من  الأول على ملعبنا.  وزاد: يف اعتقادي 
مباراة اليوم مبكا�شب عدة ياأتي يف قدمتها الفوز الأول 
على ملعب هزاع بن زايد يف بطولة ال��دوري، والنقاط 
اأ���ش��ي��ف��ت اإىل ر���ش��ي��دن��ا يف �شباق  ال��ت��ي  امل��ه��م��ة  ال��ث��اث 
خريطة  على  ال��ف��ري��ق  و�شعية  حت�شني  على  املناف�شة 

جدول الرتتيب .
�شعوبتها  م��ن  وع���زز  �شعبة  ك��ان��ت  امل��واج��ه��ة  واأك���م���ل: 
الهدف الذي ا�شتقبله مرمانا مع بداية املباراة، ولكننا 
يف ال�شوط الثاين فعلنا كل �شيء واأحرزنا هدفني، واأود 
وكل  العالية،  القتالية  ال��روح  على  الاعبني  اأ�شكر  اأن 
الفوز،  اإح���راز  م��ن  متكنا  حتى  امل��ب��اراة  يف  �شاندنا  م��ن 
واملوؤكد اأننا ن�شينا مباراتنا اأمام بني يا�س حالياً، ونفكر 
حول  �شوؤال  على  ورداً  ال�شعب  مع  املقبلة  مواجهتنا  يف 
ال�شوط  يف  جيد  مب�شتوى  والظهور  العني  حت��ول  �شر 
الثاين خال مواجهاته الأخرية، قال: اتفق معكم باأن 
ولكن  الثانية،  احل�شة  يف  ج��ي��داً  م���ردوداً  ق��دم  الفريق 
الهدف  ا�شتقبالنا  ب�شبب  لاعبني  ال��ع��ذر  جن��د  رمب��ا 
الأول بعد دقيقتني فقط من ركلة البداية، ولي�س من 
ال�شهل العودة ال�شريعة يف مثل تلك الظروف، ولكنني 

�شعيد بالفوز اليوم .
واأ�شاف: بالن�شبة يل كل املباريات ومبختلف البطولت 
الآ�شيوية،  وال��ب��ط��ول��ة  ال����دوري  ب��ني  ف���رق  م��ه��م��ة، ول 
وكما ذكرت لكم هناك ظروف توؤثر اأحياناً على الأداء، 
الأول  ال��ف��وز  ع��ن  ال��ب��ح��ث  يفر�شها  ال��ت��ي  كال�شغوط 
امل�شاحة  ج��ان��ب  اإىل  ملعبنا،  على  ال����دوري  بطولة  يف 
الزمنية الق�شرية ما بني املباريات يف بطولتي الدوري 
والأ�شيوية، ف�شًا عن عامل الإرهاق، وهناك ردة فعل 

الظروف  ك��ل  ع��ل  التغلب  ال��اع��ب��ني يف  م��ن  اإي��ج��اب��ي��ة 
لنوؤدي  بعينها  مباراة  نختار  ل  ونحن  تواجههم،  التي 
فيها ب�شورة اأف�شل من غريها، بل نخو�س مواجهاتنا 
باأن  يعتقد  ك��ان  اإن  وح��ول  ال��ف��وز.  ورغبة  القوة  بنف�س 
�شبب انخفا�س مرود املهاجم اأ�شامواه جيان هو غياب 
اليوم  م��ب��اراة  ق��ال:  عبدالرحمن  عمر  الأل��ع��اب  �شانع 
هي ال�شابعة بالن�شبة يل مع العني، وجيان اأحرز �شبعة 
اأهداف خال تلك املواجهات، ورمبا كانت ركلة اجلزاء 
ولكنني  رائ���ع،  مهاجم  فهو  ان��زع��اج��ه،  �شبباً  ال�شائعة 
اأعدكم باأننا يف املواجهة املقبلة �شنكون يف اأف�شل حالتنا 

واأحتدث عن كل الفريق ولي�س لعباً بعينه.
الأمين  الظهري  مركز  يف  اأحمد  حممد  توظيف  وع��ن 
ال��ذي يقوم به يف املنتخب كمتو�شط  ال��دور  على عك�س 
اأف�شل مركز  اأن  دف��اع، قال: من وجهة نظري كمدرب 
مل��ح��م��د اأح���م���د يف خ��دم��ة ال��ف��ري��ق ح��ال��ي��اً ه���و الظهري 
الاعب  اأداء  ع��ن حت�شني  م�����ش��وؤول  وب����دوري  الأمي����ن، 
وهذا  امل��ي��دان،  اأخطائه يف  يقلل من  ال��ذي  النحو  على 
الثقة، ولو  اأحمد كل  اأمنح حممد  اأن  هو عملي ولب��د 

حتدثت عن اأخطاء الاعبني �شاأفقدهم جميعاً .

عدنان حمد: ل ن�ستحق اخل�سارة 
نتيجة  اإن  ع��دن��ان حمد،  ي��ا���س،  بني  م��درب فريق  ق��ال 
بامل�شتوى  قيا�شاً  مر�شية،  غ��ري  ال��ع��ني  اأم���ام  مباراتنا 
ال����ذي ظ��ه��رن��ا ب���ه يف امل���واج���ه���ة، خ�����ش��و���ش��اً واأن���ن���ا كنا 
را�ٍس  اأن��ن��ي  غ��ري  اأف�����ش��ل،  بنتيجة  اخل���روج  اإىل  نتطلع 
عن الاعبني، والتطور الوا�شح على مردودهم يف كل 
بنتيجة  نخرج  اأن  املمكن  م��ن  ك��ان  واأ���ش��اف:  مواجهة 
التعليق  اأف�شل  ول  ال��ع��ني،  اأم���ام  اخل�����ش��ارة  م��ن  اأف�شل 
دائماً على التحكيم، ولكنني اأعتقد اأن ركلة اجلزاء رمبا 
اأهنئ  اأن  يفوتني  يا�س، ول  بني  ق�شوة على  فيها  كانت 
العني بالفوز واأمتنى اأن نحقق خال مبارياتنا املقبلة 

النتائج الإيجابية.
بالرغم  يا�س  بني  تراجع  �شبب  ح��ول  �شوؤال  على  ورداً 
من تقدمه على العني يف الدقائق الأوىل بهدف ال�شبق، 
قال: مل نرتاجع بل حر�شنا على اإح��داث التوازن بني 
ونحن ندرك جيداً  امليدان، خ�شو�شاً  كل اخلطوط يف 
ب��اأن��ن��ا ن��واج��ه ف��ري��ق��اً ك��ب��رياً وق���وي���اً، واحل��ظ��وظ كانت 
بالعودة،  الفريق  لعبي  اأط��ال��ب  ومل  بيننا،  مت�شاوية 
على العك�س اأعتقد باأنهم كانوا اأكرث ان�شباطاً يف القيام 
اأن  اعتقادي  يف  وزاد:  اإليهم  املوكلة  امليدانية  ب���الأدوار 
نقطة التحول يف املباراة كانت من ركلتني ثابتتني، وبني 
يا�س كان قريباً يف كل حلظات املباراة من الت�شجيل على 
مرمى العني واأكد حمد باأن املناف�شة على املراكز الأربعة 
اأ�شبحت �شعبة، ولكننا �شن�شعى يف  الأوىل يف الرتتيب 
حت�شني مركز الفريق والتغلب على الظروف احلالية. 
واأ�شار مدرب فريق بني يا�س اأن ا�شرتاتيجيتنا وا�شحة 
اإىل  خالها  من  نتطلع  والتي  املهمة،  توليت  اأن  منذ 
منح الفر�شة اإىل الوجوه ال�شابة ك�شامل �شعيد ونواف 
ال�شرقي اللذين دفعنا بهم يف مواجهة اليوم، وغريهم 
يوؤدوا  اأن  �شيا�شتنا واأمتنى  من الاعبني و�شن�شتمر يف 
اأمت الر�شا عن م��ردود كل  اأف�شل و�شخ�شياً يف  ب�شورة 

الاعبني. 

حالتا طرد وركلة مهدرة من جيان 

العن يعود اإىل النت�سارات على ملعب 
هزاع بن زايد على ح�ساب ال�سماوي
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ت��ن��ط��ل��ق ي����وم اجل��م��ع��ة امل��ق��ب��ل ف��ع��ال��ي��ات ب��ط��ول��ة ك���اأ����س جوليو�س 
2014 التي تقدمها�شركة كادياك بدعم  بايرلبولوال�شاطئ دبي 
من جمل�س دبي الريا�شي ؛ و�شيخترب اجلمهور خال هذا احلدث 
جتربة حافلة باملتعة واحلما�س، حيث يتناف�س على نيل اللقب نخبة 
اأبريل �شمن  11 و12  العامل على مدى يومي  اأف�شل لعبي  من 
املنطقة املخ�ش�شة لريا�شة بولو ال�شاطئ �شمن �شكاي دايف دبي يف 
اأطلقته  الذي  ال�شاطئ،  . ويكت�شب مفهوم بطولة بولو  مر�شى دبي 
�شركة ماميمو لاإنتاج منذ 10 �شنوات، بعدا جديداً هذا العام؛حيث 
يتناف�س الاعبون لأول مرة م�شاًء حتت الأ�شواء الكا�شفة. وت�شهد 
بطولة هذا العام احتدام املناف�شة بني 4 فرق ي�شم كل منها 3 لعبني 

يتبارون على الفوز بالكاأ�س. و�شبق لاعبني امل�شاركني يف بطولة هذا 
العام اأن تناف�شوا فيما بينهم خال مباريات البولو التي اأقيمت يف 
التناف�س  ال�شتاء،مما يعزز روح  دولة الإم��ارات العربية املتحدة هذا 
تناف�س  البطولة  ت�شهد  الدولة.كما  الريا�شة يف  بني حمرتيف هذه 
الأقارب فيما بينهم قبل اختتام مباريات مو�شم البولو املحلي، مما 
يرثي اأجواء احلما�شة و املناف�شة يف امليدان. و�شيبذل فريق جوليو�س 
باير راعي اللقب ق�شارى جهده للمحافظة على لقب بطولة بولو 
دبي  ن��ادي  رئي�س  احلبتور،  را�شد  الاعب  بقيادة  ال�شاطئ2013 
املباراة النهائية دون  للبولو والاعب الدويل املتمر�س الذي يلعب 
اأي درجة متايز، اإىل جانب جنله خلف احلبتور الذي ميتلك �شجًا 

خالياً من نقاط التمايز، والاعب الأرجنتيني املحرتف خوان 
من  احلبتور  ثنائي  و�شيواجه  �شاد�شاً.  امل�شنف  جيفارا  ك��روز 

فريق جوليو�س باير مناف�شة قوية من ثنائي اآخر من عائلة 
احلبتور �شمن فريق بومباردييه في�شتاجيت . بينما ين�شم 
فريق  اإىل   6 مت��اي��ز  مب��ع��دل  كويتينو  غ��ي��ريم��و  ال��اع��ب 
حممد احلبتور )0( وحبتور احلبتور )0( للمناف�شة على 
كاأ�س البطولة وانتزاعها من الفرع الآخر للعائلة. وي�شم 
فريق مارديفا �شعيد بن دري، وحممد بن دري، والاعب 

ح�شور  على  املواظب  برتا�شي  نيكو  املحرتف  الأرجنتيني 
جميع مناف�شات البولو يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

انطالق بطولة كاأ�س جوليو�س باير لبولو ال�ساطئ دبي 2014 اجلمعة املقبل مب�ساركة اأملع جنوم البولو

البطولة تتزامن مع الحتفال بذكرى مرور 10 �سنوات على انطالق بط�ولة بولو ال�ساطئ يف دبي 

�سرطة اأبوظبي تنظم فعاليات الأن�سطة الريا�سية يف مو�سمها الثاين مب�ساركة 170 نزيلة
والإ�شاحية  العقابية  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اإدارة  ب����داأت 
الأن�شطة  ف��ع��ال��ي��ات  تنظيم  اأب��وظ��ب��ي  ب�����ش��رط��ة 
حتت  الثاين  مو�شمها  يف  للنزيات  الريا�شية 
�شعار الريا�شة للجميع با حدود بالتعاون مع 
جمل�س اأبوظبي الريا�شي. وتت�شمن الفعاليات 
ال�شنة  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  ت�شتمر  ال��ت��ي  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
170 ن��زي��ل��ة م��ن خمتلف  اجل��اري��ة مب�����ش��ارك��ة 
والآيروبك  وال�شلة  ال��ط��ائ��رة  ك��رة  اجلن�شيات 
واجل��ري .. ف�شا عن برنامج من املحا�شرات 

التثقيفية والريا�شية والفحو�شات الطبية.
وب�����داأت ال��ف��ع��ال��ي��ات ب��ال�����ش��ام ال��وط��ن��ي لدولة 
الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ث���م ت��ل��ت اإح����دى 
ال��ن��زي��ات اآي����ات م��ن ال���ق���راآن ال��ك��رمي لتنطلق 
ال��ف��ع��ال��ي��ات مب���ب���اراة يف ك���رة ال��ط��ائ��رة جمعت 
العقابية  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اإدارة  م���دي���ر  ف���ري���ق  ب���ني 
والإ�شاحية يف �شرطة اأبوظبي وفريق جمل�س 
اأبوظبي الريا�شي. ح�شر حفل الفتتاح العقيد 
مركز  مدير  بوهندي  حممد  عبداهلل  الدكتور 
والعقيد  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة  يف  الأح����داث  رع��اي��ة 
�شعيد عبيد خملوف النقبي رئي�س ق�شم الوثبة 
ال��ع��ق��اب��ي��ة والإ���ش��اح��ي��ة يف �شرطة  ب��امل��وؤ���ش�����ش��ة 
اأبوظبي واملازم اأول �شبحاء مفلح زويد مدير 
والإ�شاحية  العقابية  املوؤ�ش�شة  يف  الن�شاء  فرع 
يف �شرطة اأبوظبي ونورة الأن�شاري رئي�س ق�شم 

الريا�شات الن�شائية مبجل�س اأبوظبي الريا�شي 
العاملني  ال�شباط  م��ن  كبري  جمع  جانب  اإىل 

باملوؤ�ش�شة العقابية والإ�شاحية.
بوهندي  الدكتور عبداهلل حممد  العقيد  واأك��د 
مدير مركز رعاية الأحداث يف �شرطة اأبوظبي 
يف افتتاح فعاليات الريا�شة للجميع با حدود 
اأن الريا�شة تعد اأحد متطلبات التاأهيل للنزلء 
اإفراغ  على  تعمل  حيث  والأح����داث  وال��ن��زي��ات 
ال�����ش��غ��وط��ات ال��ن��ف�����ش��ي��ة وت�����ش��غ��ل اأوق���ات���ه���م مبا 

يفيدهم.
واأو����ش���ح ب��وه��ن��دي اأن ال��ري��ا���ش��ة ت��ع��د م��ن اأهم 
ت�شاعد  التي  والإمن��ائ��ي��ة  العاجية  الأ�شاليب 
النزيل على التكيف مع واقعه اجلديد وت�شعره 
تنظيم  املفيد ج��دا  وم��ن  ب��ه  الآخ��ري��ن  باهتمام 
ذات  واإب��داع��ي��ة  وترفيهية  ري��ا���ش��ي��ة  م�شابقات 
للجميع با  الريا�شة  تناف�شي كفعاليات  طابع 
ال�شنة  لنهاية  وت�شتمر  اليوم  تبداأ  التي  ح��دود 

احلالية.
ون����وه ال��ع��ق��ي��د ���ش��ع��ي��د ع��ب��ي��د خم��ل��وف النقبي 
العقابية  املوؤ�ش�شة  ب����اإدارة  الوثبة  ق�شم  رئي�س 
والإ�شاحية يف �شرطة اأبوظبي اإىل الدور الذي 
واحتواء  ال��ن��زي��ات  تاأهيل  يف  الريا�شة  تلعبه 
الريا�شة  فاإن  الوقت  ذات  يف  العدائي  �شلوكهن 
ب�شكل  وت�شهم  اأك��رث  الن�شباط  على  ت�شجعهن 

اإي��ج��اب��ي يف ت��غ��ي��ري ����ش���ورة ال��ن��زي��ل ب���ني اأف����راد 
الفعاليات  ه����ذه  م��ث��ل  اأن  ف�����ش��ا   .. امل��ج��ت��م��ع 
النف�شية  ال�������ش���غ���وط���ات  ت��خ��ف��ف  ال���ري���ا����ش���ي���ة 
التاآلف  وتغر�س  ال��ن��زي��ات  على  والجتماعية 
بينهن وت�شهم يف حت�شني ال�شحة البدنية لدى 
اأبوظبي  النزيات. واأ�شاد النقبي بدور جمل�س 
الريا�شة  ث��ق��اف��ة  بن�شر  واه��ت��م��ام��ه  ال��ري��ا���ش��ي 
البدنية بني خمتلف �شرائح املجتمع ومن بينهم 
نزيات املوؤ�ش�شة العقابية والإ�شاحية ب�شرطة 
للجميع  الريا�شة  فعاليات  تقام  حيث  اأبوظبي 
با حدود للمو�شم الثاين على التوايل بعد ما 

حظيت من قبول وجناح من قبل النزيات.
من جانبها عربت نورة الأن�شاري رئي�شة ق�شم 
الريا�شات الن�شائية مبجل�س اأبوظبي الريا�شي 
واملبادرات  الربامج  بتوا�شل  �شعادتها  بالغ  عن 
الريا�شية لنزيات املوؤ�ش�شات العقابية .. موؤكدة 
اأن جمل�س اأبوظبي الريا�شي حري�س على دعم 
والأن�شطة  بامل�شابقات  املجتمع  �شرائح  جميع 
الريا�شية التي ت�شهم يف توعيتهم من املخاطر 
واملعوقات ال�شحية جتاه عدم ممار�شة الريا�شة 

واأهمية اعتمادها منطا يوميا حلياة �شحية.
املوؤ�ش�شات  م���ع  امل�����ش��رتك  ب��ال��ت��ع��اون  واأ�����ش����ادت 
العقابية والإ�شاحية والذي اأثمر للعام الثاين 
على التوايل بتنظيم برنامج الريا�شة با حدود 

واملتميزة  املهمة  املبادرات  واح��دا من  يعد  حيث 
الريا�شي  اأب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س  ي��ح��ر���س  وال���ت���ي 
لدعمها وتنمية ح�شورها وتعزيز التوا�شل بها 

خلدمة امل�شتهدفات.
ارت���ي���اح���ه���ا الكبري  الأن���������ش����اري ع���ن  واأع����رب����ت 
لنطاقة الن�شخة الثانية من برنامج الريا�شة 
با حدود للنزيات يف املوؤ�ش�شة العقابية بالوثبة 
اأن  اإىل  لفتة  مميز..  وتفاعل  كبرية  مب�شاركة 
الثقافة  لن�شر  ك��ب��ريا  اه��ت��م��ام��ا  ي���ويل  املجل�س 
الريا�شية لدى جميع �شرائح املجتمع ويحر�س 
على توفري جميع الإمكانات والقدرات لتحقيق 
النجاح للتجربة الريا�شية للمراأة يف املوؤ�ش�شات 

املجتمعية.
زوي��د مديرة  اأول �شبحاء مفلح  امل��ازم  وقالت 
املوؤ�ش�شة  اإدارة  يف  ال��وث��ب��ة  بق�شم  ال��ن�����ش��اء  ف���رع 
اإن  اأبوظبي  �شرطة  يف  والإ���ش��اح��ي��ة  العقابية 
القيادة  اه��ت��م��ام  تعك�س  الريا�شية  الفعاليات 
ال���رع���اي���ة وال���ت���اأه���ي���ل لنزلء  اأوج������ه  مب��خ��ت��ل��ف 
والإ�شاحية  ال��ع��ق��اب��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ون���زي���ات 

وتهيئتهم لإعادة دجمهم يف املجتمع.
متكاملة  رعاية  يجدن  النزيات  اأن  واأو�شحت 
من خال برامج تثقيفية وتوعوية واجتماعية 
وريا�شية ن�شعى من خالها اإىل تغيري �شلوكهن 
اأن  ���ش��ك  ���ش��احل��ات ول  ن�����ش��اء  اإىل  وحت��وي��ل��ه��ن 

امت�شا�س  يف  اأ�شا�شيا  ع��ام��ا  متثل  ال��ري��ا���ش��ة 
ال�شحنات ال�شلبية من خال ا�شتثمار طاقاتهن 
اجل�شدية.. ف�شا عن اأن الريا�شة تغذي الفكر 
اجل�شم  يف  ال�شليم  العقل  ملقولة   وفقا  وال���روح 
ال�شليم . واأ�شادت زويد مببادرة جمل�س اأبوظبي 
ال��ري��ا���ش��ي يف ال��ت��ع��اون ل��ل��م��و���ش��م ال���ث���اين على 
يف  والإ�شاحية  العقابية  املوؤ�ش�شة  مع  التوايل 
الريا�شة  فعاليات  خ��ال  م��ن  اأبوظبي  �شرطة 
ثقافة ممار�شة  لن�شر  ذل��ك  ح��دود  با  للجميع 
لنزيات  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة  ال���ري���ا����ش���ي���ة  الأن�������ش���ط���ة 
واأو�شحت  والإ���ش��اح��ي��ة.  العقابية  املوؤ�ش�شات 
اأبوظبي  جمل�س  م��ن  املح�شني  ال��ع��زي��ز  ع��ائ��دة 
اأن  النزيات  تدريب  على  وامل�شرفة  الريا�شي 
الريا�شة تعترب ن�شاطا اجتماعيا ذا اأهمية بالغة 
وممار�شة الأن�شطة الريا�شية املختلفة حتافظ 
على اللياقة البدنية للنزيات باكت�شاب مهارات 
جديدة مما ي�شاعدهن على التكيف مع التوتر 
ومقاومة القلق والكتئاب لبناء الثقة والعتزاز 

بالنف�س.
واأ�شادت املح�شني بالتجاوب الكبري من النزيات 
باأبداء  خمتلفة  ريا�شات  على  التدريب  خ��ال 
مفعمة  اأج����واء  وخ��ل��ق  ال�����ش��ري��ف  التناف�س  روح 
�شمن  بينهن  وال��ت��اآل��ف  والت�شجيع  باحلما�س 

فعاليات الريا�شة للجميع با حدود .

مدير  العتيبي  عاي�س  نايف  اأول  امل��ازم  واأك��د 
املوؤ�ش�شة العقابية  باإدارة  فرع الإنتاج والت�شويق 
بعد جناح  اأنه  اأبوظبي  �شرطة  والإ�شاحية يف 
فعاليات الريا�شة للجميع با حدود يف ن�شختها 
الأوىل العام املا�شي والتي ا�شتمرت طيلة �شهر 
فاإن الن�شخة الثانية للفعاليات ت�شتمر حتى �شهر 
دي�شمرب من ال�شنة اجلارية.. م�شيدا باإيجابية 
فكرة تنظيم اأن�شطة وفعاليات املوؤ�ش�شة العقابية 
مع  بالتعاون  اأبوظبي  �شرطة  يف  والإ�شاحية 
جمل�س اأبوظبي الريا�شي يف دعم م�شرية تاأهيل 
ولفتت   . املجتمع  لإع��ادة دجمهن يف  النزيات 
موزة خمي�س �شامل من فرع الن�شاء يف املوؤ�ش�شة 
اإىل  اأبوظبي  �شرطة  يف  والإ�شاحية  العقابية 
لتاأهيل  املوؤ�ش�شة  توليه  ال��ذي  الكبري  الهتمام 
اأحد  الريا�شية  الفعاليات  معتربة  ال��ن��زي��ات 
اأوجه التاأهيل الراقية التي ت�شاعد على الوقاية 
من اأمرا�س القلب وال�شغط وال�شكري وحتافظ 

على اللياقة البدنية للج�شم.
م���ن ج��ان��ب��ه��ن ع���ربت ال��ن��زي��ات ع���ن �شكرهن 
لإدارة املوؤ�ش�شة العقابية والإ�شاحية وجمل�س 
الفعاليات  مثل هذه  لإقامة  الريا�شي  اأبوظبي 
الريا�شية التي ت�شاعد على تغيري منط احلياة 
.. ف�شا اأن املناف�شات الريا�شية ت�شهم يف تعزيز 
التوتر  وتخفف من  النزيات  التاآلف بني  روح 

مت��ك��ن ال�����ش��ائ��ق ال��رو���ش��ي ف��ادمي��ري فا�شليف 
من اقتنا�س ال�شدارة بفارق ب�شيط يف رايل 

اأب��وظ��ب��ي ال�����ش��ح��راوي امل��دع��وم م��ن ني�شان 
اليوم بعد اأن تراجع اأداء ال�شائق الإ�شباين 

ناين روما الذي تعر�س لوعكة �شحية. 
ج���ان���ب  اإىل  ال���������ش����ب����اق  يف  وي�����������ش�����ارك 
ميني  ب�����ش��ي��ارة  زي��ل�����ش��ت��وف  ق�شطنطني 
اأ���ش��رع يف  ك��ان  ال��دف��ع، فا�شليف  رباعية 
مرحلة اأدنوك اخلا�شة الثانية ومتكن 
من انهاء املرحلة بفارق 44 ثانية عن 
دابرو�شكي  ماريك  البولندي  الثنائي 
التويوتا  �شيارة  يف  زات�����ش��ور  وجا�شيك 

هايلوك�س. 
ناين  املا�شية،  اجل��ول��ة  مت�شدر  و�شهد 

روم������ا، وال������ذي ي�������ش���ارك رف���ق���ة ماحه 
ترتاجع  اآم��ال��ه  ب��رين،  مي�شيل  الفرن�شي 

اأن تعر�س  بالفوز ترتاجع بعد  وحظوظه 
ل��وع��ك��ة ���ش��ح��ي��ة يف امل��رح��ل��ة، الأم�����ر الذي 

يوا�شل  اأن  الطبي قبل  للعاج  تلقيه  تطلب 
ال�����ش��ب��اق لينهيه ع��ل��ى ب��ع��د ث���اث ���ش��اع��ات من 

املركز الأول ب�شيارته امليني. 
ويف املعركة الدائرة يف فئة الدراجات النارية، 

دقيقة   1 اقتنا�س  م��ن  كوما  م��ارك  متكن 
فريق  اجل��دي��د يف  زمليه  م��ن  ثانية  و25 
الربيطاين  �شندرلند،  �شام  اأم،  تي  كيه 
مت�شدرا  املرحلة  لينهي  دب��ي،  يف  املقيم 

للفئة.
ويحل يف املركز الثالث يف فئة ال�شيارات 
ال�شيارات  �شائق  امل��رح��ل��ة،  انتهاء  بعد 
ب�شيارته  م��ال��ي�����ش��ز  اأدام  ال���ب���ول���ن���دي 
تويوتا هايلوك�س، يف حني جاء ال�شائق 
رابعا  زابليتال  مريو�شاف  الت�شيكي 
الإماراتي يحيى  تبعه  الهمر،  ب�شيارته 

ثالث  حتقيق  م��ن  متكن  ال���ذي  بلهلي، 
ب�شيارته  ال��ي��وم  �شباقات  يف  زم��ن  اأ���ش��رع 

الني�شان بيك اأب. 
و�شرح فا�شليف، والذي يتطلع لأن ي�شبح 

ثاين �شائق رو�شي يفوز بلقب رايل اأبوظبي 
ال�شحراوي بعد مواطنه ليونيد نوفيت�شكي 

2010، عند و�شوله  ع��ام  باللقب  ف��از  ال��ذي 
جيد  ال��ي��وم  �شباق  ك��ان  ق��ائ��ا:  النهاية  لنقطة 

ببطئ  لل�شري  ا�شطررنا  اخلادعة.  الرملية  الكثبان  �شعوبة  من  بالرغم  جدا. 
حتى ل نتعر�س حلادث �شيء .

امليني  ال�شيارات  اإحدى  �شياراتا فازليف وروم��ا، حامل لقب رايل دكار،  وت�شكل 
ال�شت امل�شاركة يف الرايل والتي ي�شارك بها فريق اإك�س رايد القوي وبعد و�شوله 
لنقطة اخلتام، �شرح روما وخيبة الأمل بادية عليه: مل يكن يوما جيدا بالن�شبة 
التحكم  نقطة  قبل  الكثبان  على  القيادة  من  �شحية  بوعكة  اأ�شعر  ب��داأت  يل. 
الأوىل. وا�شطررت للتوقف واحل�شول على العانة الطبية. اأعطاين الطبيب 

بع�س احلبوب وبعدها اأ�شبحت على ما يرام. لكن هذا ما حدث. 
اأبوظبي  ال��ق��ي��ادة يف رايل  امل�شكلة عند  اأواج����ه ه��ذه  دائ��م��ا م��ا  ق��ائ��ا:  واأ���ش��اف 
ال�شري على  �شاأوا�شل  ال�شحراوي، لكن على الأقل ل نزال يف مكانة متقدمة. 

نف�س املنوال طوال اجلولت الثاث القادمة .
ق��درت��ه على  اأث��ب��ت  وال���ذي  بلهلي،  الإم���ارات���ي يحيى  ال�شائق  ���ش��رح  م��ن جهته 
مقارعة نخبة �شائقي الراليات العامليني، قائا:  قمت بالقيادة ب�شكل قوي اليوم 
التعليق  اداة  وا�شبت  القمم  باإحدى  ارتطمت  �شيارات.  �شبعة  وتخطيت حوايل 

وبعدها ا�شطررت للقيادة هوينا . 
وتابع: هذا العام لي�س لنا. الرمال �شعبة جدا بالن�شبة لنا نظرا لهطول الأمطار 
قبل اأيام. اذا ما كانت الرمال انعم لكانت فر�شنا اأف�شل. ميكنك القيادة حتى 
ب�شيارة ثنائية الدفع يف مثل هذه الظروف. زنربكات ال�شدمات املوجودة على 

الزنربكات  كانت  لو  اأف�شل  الو�شع  يكون  قد  للرمال.  بالن�شبة  ناعمة  ال�شيارة 
الراكبة عليها اأقوى .

ويف فئة الدراجات النارية قام الفائز بلقب رايل اأبوظبي ال�شحراوي 7 مرات، 
مارك كوما، بالقيادة اإىل جانب �شندرلند ملعظم جمريات املرحلة حتى متكن 
النارية،  للدراجات  العامل  للكاأ�س  بطا  املتوج  ك��ان  حني  يف  عليه،  التقدم  من 

باولو غونكالفي�س، على بعد حوايل ثاث دقائق عنهما.
و�شام  قمت  اآخ��را.  يوما جيدا  ك��ان  لقد  قائا:  اليوم  على مرحلة  كوما  وعلق 
مرة اأخرى بالقيادة معا. كانت الظروف قا�شية اليوم. لكن انتهت اجلولة على 
اأن نبقى  اأي��ام اآخ��رى لختتام ال�شباق، لذا علينا  ما ي��رام. ل ت��زال هناك ثاث 
جاهزين . من جهته �شرح �شندرلند، الذي متكن من حتقيق املركز الثالث يف 
�شباق العام املا�شي، قائا: كان من واجبي اأن اأكون اأول من يرتك اآثار عجاته 
على الطريق وقمت بهذا ب�شكل جيد حتى نقطة التحكم الأوىل. بعدها تعرثت 
وجرحت ر�شغي، لكن �شارت الأمور بخري. مارك تخطاين عند حمطة الوقود 
اأنني اأنهيت اليوم  تخطاين وانهى املرحلة متقدما. انا تعب ذهنيا، لكن الأهم 
ب�شكل رائع . اأما حامل لقب كاأ�س العامل للراليات الطويلة للدراجات الرباعية، 
البولندي رافال �شونيك،والذي يت�شدر لقب الدراجات الكوادز، ف�شرح قائا: 
يف  التنبوؤ.  �شعبة  كونها  اأثبت  ال�شحراء  وخادعة.  �شعبة  اليوم  �شباقات  كانت 
البداية تواجه �شل�شلة من الكثبان الرملية العادية، ثم تواجه كثبانا غري عادية 
وفيها منحدرات خطرية. ت�شعر باأنها �شهلة لكن يف احلقيقة هي �شعبة للغاية 

البولندي جاكوب  الدراجات  �شائق  .  وتعر�س 
من  190كم  ب��ع��د  حل����ادث  ب��ريزي��غ��ون�����ش��ك��ي 

النطاق، لي�شاب باإ�شابات يف ظهره وك�شر 
بطائرة  نقله  ومت  اليمنى.  ي��ده  اأع��ل��ى  يف 
زايد  مدينة  م�شت�شفى  اإىل  الهيلوكبرت 
الإطباء  قبل  تقييم حالته من  حيث مت 

الذي اأكدوا اأن حالته م�شتقرة.

ــوك  اأدن ملرحلة  الأولــيــة  النتائج 
اخلا�سة الثانية

ال�سيارات 
ق�شطنطني   - فا�شليف  ف��ادمي��ري   1-

رباعية  )رو�شيا-رو�شيا( ميني  زيل�شتوف 
 7:32.12 الدفع تي2  

زات�شور  جا�شيك   - دابرو�شكي  ماريك   2-
)بولندا-بولندا( تويوتا هايلوك�س تي1 

7:32.56     
)ب��ول��ن��دا- م��ارت��ون  راف���ال   - مالي�شز  اأدام   3-

بولندا( تويوتا هايلوك�س تي1   
7:53.34  

مريو�شاف زابليتال - ما�شيج مارتون   4-
)الت�شيك-بولندا( همر اأت�س3 تي1  

 8:00.03    
الكندي  خ����ال����د   - ب��ل��ه��ل��ي  ي���ح���ي���ى   5-
اب  بيك  ني�شان  )الإم�����ارات-الإم�����ارات( 

تي1    
8:09.20

-6 �شتيفني �شكوت - اإيه �شلز )هولندا-
هولندا( ميني رباعية الدفع تي1   

8:29.59  
ق�شطنطني   - غ��ري��غ��وروف  اآن��ت��ون   7-

مي�شت�شريياكوف )رو�شيا-رو�شيا( 
تي1      8:59.00

اإغنات   - ب��ريوزوف��ي�����ش��ك��ي  دي��ن��ي�����س   8-
فالكوف )كازاخ�شتان-كازاخ�شتان( تي2 

9:02.09     
-9 ايريك فان لون - فاوتر روزيغار )هوندا-

هولندا( ميني رباعية الدفع تي2  
9:04.14    

)كازاخ�شتان-رو�شيا(  دمييانيكوف  فادميري   - اإ�شاباييف  باويرزهان   10-
تي1       9:11.28

الدراجات النارية 
مارك كوما )ا�شبانيا( كيه تي ام 450 رايل ريبليكا    1-

7:08.29
�شام �شندرلند )بريطانيا( كيه تي اأم 450 رايل ريبليكا     2-

7:09.54
باولو غونكالفي�س )الربتغال( هوندا 450 �شي ار اف    3-

7:12.45
7:20.37 خوان باريدا بورت )ا�شبانيا( هوندا 450 �شي اآر اأف رايل    4-
7:33.38 خوردي فيادوم�س )ا�شبانيا( كيه تي ام 450 رايل ريبليكا   5-

بريان �شتانوفينك )�شلوفاكيا( كيه تي اأم 450 رايل ريبليكا   6-
8:11.15

حممد البلو�شي )الإمارات( كيه تي ام 450 رايل ريبليكا    7-
8:19.04

األيك�شي نيكي�شاكني )رو�شيا(        8-
8:33.15

�شانتو�س �شي اأ�س )الهند(       9-
8:34.11

8:40.17 جاكوب بياتيك )بولندا( ( كيه تي ام 450 رايل ريبليكا   10-

دليل الإثارة للمراحل اخلا�سة
الثاثاء 8 اأبريل – املرحلة الثالثة

7:30 �شباحا من  ال�شاعة  تبداأ متام  الثالثة )256كم(:  املرحلة اخلا�شة   -
)N23 04.171 E53 47.364( ال�شارع املوؤدي لتل مرعب

اأول دراجة جممع مرعب الريا�شي من اجلهة  7:50، تدخل  ال�شاعة  - متام 
ال�شرقية قبل اأن تغادر عرب التال بالقرب من برج الر�شال. 

- نقطة التحكم الثانية )حمطة تعبئة الوقود واخلدمات( متام ال�شاعة 9:40 
 N22 53.310( شباحا، عند املع�شكر ال�شحراوي بالقرب من ق�شر ال�شراب�
يدخل الطريق من الكثبان الرملية يف اجلنوب وتغادر من   )E54 20.466

ال�شرق. 
25كم  - تتواجد نقطة جيدة ملتابعة ال�شائقني حتت النفق املتواجد على بعد 
�شمال الهميم، حيث م�شار الرايل يكون من ال�شرق باجتاه الغرب متام ال�شاعة 

.1120
- ختام املرحلة يكون من اجتاه الغرب، 19 كم �شمال منطقة الهميم، بالقرب 

من التال الرملية اخلابة متام ال�شاعة 1130. 

فا�سليف يتقدم بفارق ب�سيط يف رايل اأبوظبي ال�سحراوي يف الوقت الذي يرتاجع فيه اأداء روما

كوم���ا بط���ل الدراج���ات الن���اري���ة �سب���ع م���رات يتق����دم عل����ى �سندرلن������د
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رفع �شعادة اللواء طيار احمد حممد بن ثاين رئي�س جمل�س 
اإدارة نادي دبي الدويل للريا�شات البحرية ال�شكر اجلزيل 
اإىل �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي 
وزير املالية على دعمه املتوا�شل وامل�شتمر ورعايته حلدث 
�شباق القفال ال�شنوي لل�شفن ال�شراعية املحلية 60 قدما 
�شواطئ  وح��ت��ى  بونعري  �شري  ج��زي��رة  م��ن  ينطلق  وال���ذي 
اكرب  املقبل يف  ال�شهر  ع�شر من  ال�شابع  دب��ي يف  جمريا يف 
تروؤ�شه  خال  ذلك  جاء  تراثية.  بحرية  ريا�شية  تظاهرة 
ظهر  عقد  وال��ذي  للحدث  املنظمة  العليا  اللجنة  اجتماع 
يوم اأم�س يف مقر النادي وبح�شور ممثلي الهيئات والدوائر 
احلكومية والتي ت�شهم كل عام يف اإجناح التظاهرة الكبرية 
مثمنا يف هذا الإط��ار الدعم املتوا�شل من قبل �شمو راعي 
حدث ال�شباق الأمر الذي اأ�شهم وبقوة يف ا�شتمرارية احلدث 
طوال 23 �شنة وما يزال يقدم تلك الر�شالة العظيمة التي 
املوروث  على  املحافظة  ب�شرورة  الأجيال  ملختلف  يحملها 
احل�شاري ل�شعب الإم��ارات وحياة الآباء والأج��داد اللذين 
للنجاح  ابن ثاين ما كان  بالبحر.  وقال  ارتبطت حياتهم 
الكبري للحدث اأن يتحقق لو ل الدعم واملوؤازرة التي وجدها 
النادي من قبل الهيئات واملوؤ�ش�شات والوطنية واحلكومية 

التي نقدر لها جميل ال�شنيع ونتمنى اأن يتوا�شل عطائها 
معنا خال الن�شخة احلالية والتي حتمل الرقم 24 واأي�شا 
الن�شخ املقبلة يف ال�شنوات القادمة باإذن اهلل مبينا اأن اأرقام 
امل�شاركني يف ال�شباق بداأت يف الزدياد يف الآونة الأخرية مما 

ي�شكل م�شئولية جديدة للجنة املنظمة.
علي  الإدارة  ال��ذي ح�شره ع�شوا جمل�س  الجتماع  و�شهد 
جمعة بن غليطة املدير التنفيذي بالوكالة وحممد �شهيل 
واملحلية  ال��رتاث��ي��ة  ال�شباقات  ع��ام  م�شرف  ال��ع��ي��ايل  بطي 
واملوؤ�ش�شات  احلكومية  الدوائر  جميع  من  فاعلة  م�شاركة 
)حر�س  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  وه��ي  الوطنية 
الرئا�شة( وجهاز حماية املن�شات احليوية وال�شواحل )قيادة 
ال�شرب الرابع-دبي( والقيادة العامة ل�شرطة دبي مبختلف 
العامة  والإدارة  ال�شارقة  ل�شرطة  العامة  والقيادة  اإدارتها 
للدفاع املدين )دبي( وموؤ�ش�شة دبي لاإعام ممثلة يف قناة 
دبي الريا�شية وموؤ�ش�شة دبي خلدمات الإ�شعاف. وقد خل�س 
الجتماع اإىل العديد من التو�شيات والنتائج التي تن�شب 
اإجن��اح احلدث املرتقب حيث بحث امل�شاركون مع  يف �شبيل 
اإجناح  اإىل  تقود  التي  ال�شبل  ك��ل  املنظمة  اللجنة  اأع�شاء 
ال�شابقة واملاحظات  التجارب  بناءا على معطيات  ال�شباق 

الآذن  املا�شية والتي وجدت  الأع��وام  اللجان يف  حول عمل 
ال�شاغية من اجل اأن يكون احلدث يف اأف�شل �شورة مواكبة 
للتوجيهات الكرمية من لدن �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد 
اآل مكتوم راع��ي احل��دث وال��ذي دع��ا يف اأك��رث من م��رة اإىل 

ت�شهيل مهمة النواخذة واملاك امل�شاركني يف ال�شباق.
وا�شتمتعت اللجنة املنظمة ملتطلبات النقل التلفزيوين من 
قبل وفد قناة امل�شاهري دبي الريا�شية حيث عر�س الوفد 
عددا من املقرتحات لتطبيقها هذا العام خا�شة وان القناة 
والذي  احل��دث  لهذا  النقل  وزم��ن  �شاعات  زي���ادة  ت��اأم��ل يف 
يف  ال�شياحي  امليناء  من  متخ�ش�س  ا�شتديو  اأي�شا  يواكبه 
واملخ�ش�شة  ال�شندغة  ال��ب��اخ��رة  مرافقة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  دب��ي 
جزيرة  نحو  ال��ن��ادي  لقافلة  الريا�شية  دب��ي  ق��ن��اة  ل��رج��ال 
ال�شورة  الكرمي يف  امل�شاهد  لو�شع  ا�شتعدادا  بونعري  �شري 
منذ انطاقة ال�شباق يف �شاعات ال�شباح الأوىل من موقع 
طليعة  و�شول  وحتى  بونعري  �شري  جزيرة  يف  النطاقة 
عرب  جمريا  �شاطئ  يف  النهاية  خ��ط  اإىل  امل�شاركة  ال�شفن 
ال��ك��ام��ريات. وع��ر���س خ��ال الجتماع خطط  العديد م��ن 
اللجنة املنظمة فيما يتعلق بخط �شري ال�شباق والذي ميتد 
52 ميا بحريا حيث يبداأ احلدث  اإىل م�شافة تزيد عن 

املوافق  ال�شبت  يوم  �شباح  من  الأوىل  ال�شاعات  يف  كاملعتاد 
املقبل باجتاه عوامات قرب جزيرة  ال�شابع ع�شر من مايو 
ال��ق��م��ر وم��ن��ه��ا اإىل خ��ط ال��ن��ه��اي��ة يف ���ش��اط��ئ ج��م��ريا حيث 
وتامني  اجلهود  تقدمي  يف  اجلهات  من  العديد  �شت�شارك 
م�شاركة  يتوقع  وال��ذي  ال�شباق  ي��وم  يف  املت�شابقني  �شامة 
قيا�شية نظرا لتزايد الإقبال من عام اإىل اآخر الأمر الذي 
ي�شكل رهانا جديدا للجنة العليا املنظمة والتي ت�شعي وبكل 
قوة لإجناح التظاهرة الكبرية. واأكدت اللجنة املنظمة انه 
ومنطلق اهتمام �شمو راعي احلدث ب�شامة وامن امل�شاركني 
�شرتاقب اللجنة وعن كثب كل التطورات اخلا�شة بالأر�شاد 
اأيام ال�شباق وتعميم التقارير فيما بعد اإىل  اجلوية خال 
اجلهات املتعاونة واأي�شا املت�شابقني من اجل اإقامة ال�شباق 
يف اأف�شل ظروف ممكنة كما اأن اللجنة املنظمة تدعم وبقوة 
حر�س امل�شئولني على املحافظة على البيئة يف تلك جزيرة 
�شري بونعري التي تعترب احدي املحميات الطبيعية النادرة 
يف املنطقة لذا وجب التنويه اإىل جميع امل�شاركني ب�شرورة 
اللجنة  عليه  اع��ت��ادت  الأم���ر  وه���ذا  البيئة  على  املحافظة 
اإر���ش��ادي��ة خا�شة يف كرا�شة  ب��اإحل��اق ورق��ة  املنظمة ك��ل ع��ام 

ال�شروط للماك والنواخذة والبحارة.

يبدو ريال مدريد ال�شباين وباري�س �شان جرمان الفرن�شي القرب لبلوغ الدور ن�شف 
النهائي من م�شابقة دوري ابطال اوروبا عندما يحان اليوم الثاثاء على بورو�شيا 
دورمتوند الملاين وت�شل�شي النكليزي اللذين يواجهان املهمة امل�شتحيلة يف اياب ربع 
النهائي وعلى ملعب �شيغنال ايدونا بارك ، يتطلع ريال مدريد اىل البناء على الف�شلية 
الوا�شحة التي حققها ذهابا حني تغلب على دورمتوند يف �شانتياغو برنابيو بثاثية نظيفة 
النهائي للمرة الرابعة على التوايل وبالتايل موا�شلة حلمه بتعزيز  من اجل بلوغ الدور ن�شف 
و�شتكون   .)2003 ع��ام  اىل  يعود  واخ��ره��ا  الن  )9 حتى  الل��ق��اب  ع��دد  م��ن حيث  القيا�شي  رقمه 
الفر�شة متاحة امام النادي امللكي لكي يحقق ثاأره من فريق املدرب يورغن كلوب الذي كان اطاح به 
من الدور ن�شف النهائي املو�شم املا�شي بالفوز عليه يف �شيغنال ايدونا بارك 4-1 قبل ان يخ�شر ايابا 
يف مدريد �شفر-2، علما بان الفريقني تواجها اي�شا يف دور املجموعات املو�شم املا�شي وفاز دورمتوند 
كما تواجها يف ن�شف نهائي 1998 عندما تاأهل ريال 2-�شفر  على ار�شه 2-1 وتعادل ايابا 2-2. 
مبجموع املباراتني يف طريقه اىل اللقب، ويف الدور الثاين ملو�شم 2003 عندما فاز ريال على ار�شه 
2-1 وتعادل 1-1 ايابا. ويعول ريال مدريد جمددا على جنمه الربتغايل كري�شتيانو رونالدو الذي 
البطولة  تاريخ  اف�شل م�شجل يف  ا�شبح  وه��و  املجموعات  دور  اه��داف يف   9 ي�شجل  اول لع��ب  ا�شبح 
بعدما  وذلك  ليونيل مي�شي،  الرجنتيني  النجم  بر�شلونة  م�شاركة مع غرميه يف  14 هدفا  بر�شيد 
هز �شباك دورمتوند بالهدف الثالث الربعاء املا�شي. وتعافى رونالدو من ال�شابة التي تعر�س لها 
يف نهاية لقاء الذهاب وا�شطرته اىل ترك ار�شية امللعب، وهو عاود متارينه مع الفريق ام�س الحد 
وا�شبح جاهزا للم�شاركة يف مباراة �شيغنال ايدونا بارك بعد ان غاب 
عن مباراة ال�شبت يف الدوري املحلي �شد ريال �شو�شييداد والتي 
ا�شيري  �شجلها  نظيفة  برباعية  قواعده  خ��ارج  فريقه  بها  فاز 
والفارو  بيبي  والربتغايل  بايل  والويلزي غاريث  اياراماندي 
موراتا. واعرب مدرب ريال اليطايل كارلو ان�شيلوتي، الفائز 
اخريني  منا�شبتني  ويف  م��ي��ان  م��ع  ك��اع��ب  م��رت��ني  باللقب 
تعامل  ال��ت��ي  بالطريقة  �شعادته  ع��ن  ذات���ه،  للفريق  ك��م��درب 
فيها فريقه مع غياب رونالدو عن مباراة �شو�شييداد وبتجنب 
ال��ت��ع��ر���س ل���ش��اب��ات، م�شيفا ه���ذا الن��ت�����ش��ارات تعزز  لع��ب��ي��ه 
ال�شابات  م��ن  للمزيد  نتعر�س  مل  اننا  ذل��ك  م��ن  واله���م  الفريق  و�شع 
انخيل دي ماريا  ال�شا�شية الرجنتيني  الت�شكيلة  ان يعود اىل  املتوقع  ومن 
بعدما �شارك بديا يف مباراة ال�شبت، علما بانه غاب عن لقاء الذهاب ب�شبب 
املر�س. ويف مع�شكر بطل 1997 وو�شيف املو�شم املا�شي، يواجه رجال كلوب 
مهمة �شعبة للغاية اذ ان عليه تقدمي م�شتوى اف�شل مما حققوه حتى يف الزيارة 
الخرية لريال اىل ملعبهم املو�شم املا�شي لنهم بحاجة للفوز برباعية نظيفة لكي 
اللقاء مبعنويات  اىل  دورمتوند  ويدخل  التوايل  على  الثاين  للمو�شم  الربعة  دور  يبلغوا 
جيدة بعد فوزه على فولف�شبورغ 2-1 ال�شبت يف الدوري املحلي، كما انه �شيعول جمددا على 
جنمه البولندي روبرت ليفاندوف�شكي الذي �شجل الهداف الربعة لفريقه املو�شم املا�شي يف 
مرمى ريال مدريد، وذلك بعد ان غاب لعب بايرن ميونيخ امل�شتقبلي عن لقاء الذهاب ب�شبب 
اليقاف. وا�شار اجلناح ماركو روي�س الذي �شجل هدف الفوز لفريقه امام فولف�شبورغ بعد ان 
الذي  لذلك  يقدم م�شتوى مماثا  ان  دورمتوند  ان على  اىل  التعادل،  ليفاندوف�شكي  ادرك 
ظهر به يف ال�شوط الثاين من مباراة ال�شبت، م�شيفا مل ن�شت�شلم )امام ريال مدريد(. اذا 
لعبنا كما فعلنا يف ال�شوط الول )امام فولف�شبورغ( ف�شتكون المور �شعبة جدا علينا 
لكن اذا لعبنا مثل ال�شوط الثاين، فنحن حقا منلك فر�شة. �شيكون المر �شعبا للغاية 
لكننا �شنقدم كل ما لدينا . ويخو�س كلوب اللقاء دون لعب الو�شط املدافع �شيبا�شتيان 

كيهل املوقوف، ما يعقد مهمته خ�شو�شا يف ظل ا�شابة �شفني بندر 
ا�شراك  امل��درب المل��اين اىل امكانية  امل��ح  وايلكاي غ��ون��دوغ��ان، وق��د 

ملعب  وعلى  امللعب.  و�شط  يف  غرو�شكروت�س  كيفن  المي��ن  الظهري 
دورمتوند  من  اف�شل  ت�شل�شي  و�شع  يكون  لن   ، بريدج  �شتامفورد 

�شيكون عليه تقدمي م�شتوى خارقا لكي يتمكن من تعوي�س  اذ 
خ�شارته ذهابا امام باري�س �شان جرمان 1-3 والتاأهل اىل الدور 
ن�شف النهائي للمرة ال�شابعة يف املوا�شم ال11 الخرية. وياأمل 
خ�شر  حني   2012-2011 مو�شم  �شيناريو  يكرر  ان  ت�شل�شي 
بالنتيجة  الثاين  ال��دور  الي��ط��ايل يف ذه��اب  نابويل  ام��ام  ذهابا 
الربتغايل  امل�����درب  خ���دم���ات  ع���ن  ال��ت��خ��ل��ي  اىل  ادى  م���ا  ذات���ه���ا 

روبرتو دي ماتيو  اليطايل  والعتماد على  بوا�س  فيا�س  ان��دري 
ف��ائ��زا م��ن ملعب  ال��ع��ودة حيث خ��رج فريقه  ال���ذي جن��ح يف اختبار 

اللقب على ح�شاب  التمديد يف طريقه لح��راز  4-1 بعد  باولو  �شان 
البطل احلايل بايرن ميونيخ الملاين. ومل ي�شبق ملدرب ت�شل�شي احلايل 
الربتغايل جوزيه مورينيو الذي ياأمل ان ي�شبح اول مدرب يحرز اللقب 
ميان  وان��رت   2004 الربتغايل  بورتو  بعد  خمتلفة  اندية  ثاثة  مع 

اليطايل 2010، ان خ�شر يف الدور ربع النهائي من امل�شابقة الوروبية 
الم، وهو �شيجد نف�شه يف و�شع حرج للغاية يف حال مني بهذا امل�شري على يد 

�شان جرمان خ�شو�شا ان الفريق اللندين توج مع دي ماتيو بلقب امل�شابقة عام 
2012 ثم احرز يوروبا ليغ املو�شم املا�شي مع ال�شباين رافايل بينيتيز.

ويدخل ت�شل�شي اىل هذه املباراة مبعنويات مرتفعة بعد فوزه على �شتوك �شيتي 
ال��دوري املحلي موقتا قبل ان يرتاجع ام�س  3-�شفر ال�شبت ما �شمح له بت�شدر 
الحد اىل املركز الثاين مل�شلحة ليفربول بعد فوز الخري على و�شت هام يونايتد.

واعترب مورينيو ان الو�شع احلايل لفريقه يف الدوري النكليزي املمتاز زائفا وذلك 
تركيزه كبريا على  ما يجعل  موؤجلتني،  مباراتني  الثالث ميلك  �شيتي  مان�ش�شرت  لن 

ال�شتمتاع  اري��د  مورينيو  وا�شاف  فرن�شا.  بطل  �شد  اليوم  مباراة  وعلى  البطال  دوري 
باملباراة. انا ا�شتمتع بال�شعوبات. الن نحن نعلم اننا بحاجة للفوز 2-�شفر، 1-3، 1-4، 

5-2. نعلم اننا بحاجة لنتيجة جمنونة �شد باري�س. يجب ان نكون م�شتعدين للدخول اىل 
املباراة دون خوف، ان نهاجمهم و�شرنى بعدها ما �شيح�شل . ويعول ت�شل�شي على دعم جمهوره 

لكي يحافظ على نظافة �شباكه يف �شتامفورد بريدج للمباراة التا�شعة على التوايل، لكنه يواجه 
فريقا قادما من 11 انت�شارا متتاليا )رقم قيا�شي �شخ�شي( ومل يخ�شر بفارق هدفني �شوى مرة 

واحدة يف مبارياته ال110 الخرية كما انه �شجل 14 هدفا يف اربع مباريات خا�شها خارج قواعده 
زلتان  ال�شويدي  جنمه  خدمات  �شيفتقد  ال��ذي  الباري�شي  النادي  و�شيكون  املو�شم.  هذا  امل�شابقة  يف 
ابراهيموفيت�س، عازما على تخطي م�شيفه اللندين وبلوغ دور الربعة للمرة الثانية فقط يف تاريخه 
بعد مو�شم 1994-1995 حني خ�شر امام ميان اليطايل �شفر-3 مبجموع املباراتني، علما بانه 

خرج من ربع النهائي املو�شم املا�شي على يد بر�شلونة دون ان يخ�شر امام النادي الكاتالوين. و�شتكون 
الزيارة الثانية ل�شان جرمان اىل �شتامفورد بريدج وياأمل الفريق الباري�شي ان ل يتكرر �شيناريو زيارته 
ان يحتكم مورينيو يف  املتوقع  وم��ن   ..2005 ع��ام  الول  ال��دور  بثاثية نظيفة يف  الوىل حني خ�شر 
الهجوم اىل ال�شباين فرناندو توري�س بعدما ف�شل الملاين اندري �شورله يف �شغل مركز املهاجم خال 
لقاء الذهاب، فيما �شيعول نظريه لوران بان على الوروغوياين ادين�شون كافاين يف مركز املهاجم يف 
�شيتلقى م�شاندة من  املو�شم، وهو  امل�شابقة هذا  اه��داف يف   10 �شجل  ال��ذي  ابراهيموفيت�س  ظل غياب 

الربازيلي لوكا�س مورا يف اجلهة اليمنى.

الذي  فالكاو  رادام��ي��ل  الفرن�شي  ملوناكو  الكولومبي  املهاجم  ك�شف 
بامكانية  متفائا  زال  ما  ان��ه  ركبته،  يف  خطرية  ا�شابة  من  يتعافى 

امل�شاركة مع منتخب باده يف مونديال الربازيل ال�شيف املقبل.
امل ان امتكن من امل�شاركة يف كاأ�س العامل، لكن الوقت ما زال مبكرا 
ل��ك��ي حت�شم ه���ذه امل�����ش��األ��ة ، ه���ذا م��ا ق��ال��ه م��ه��اج��م ب��ورت��و الربتغايل 
حيث  ال��ث��اين  لوي�س  ملعب  م��ن  ال�شابق  ال���ش��ب��اين  م��دري��د  واتلتيكو 
انا  ال��دوري املحلي. وا�شاف فالكاو  3-1 يف  تغلب موناكو على نانت 
اىل  و���ش��اع��ود  جيد  ب�شكل  ي�شري  الفيزيائي  ال��ع��اج  ب�شرعة.  اتعافى 
)مع  جيد  ب�شكل  جتاوبت  الركبة  العاج.  موا�شلة  اجل  من  ا�شبانيا 
. وتعر�س  التعايف(  العمل )على  بت�شريع وترية  العاج( ما �شمح يل 
ال�شليبي  ال��رب��اط  يف  لتمزق  املا�شي  الثاين-يناير  كانون  يف  فالكاو 
خال مباراة موناكو مع فريق متوا�شع يف م�شابقة كاأ�س فرن�شا، وهو 

�شعيد  انا  الي�شرى.   ركبته  بورتو جلراحة يف  خ�شع يف 
لن ال�شابة تتطور ب�شكل ايجابي جدا. انا متقدم )يف 
مرحلة التعايف( عما كان متوقعا �شابقا لكننا ندرك ان 
و���ش��رنى مدى  ي��وم��ي  تقييم  اىل  امل�شاألة حت��ت��اج  ه��ذه 
وتلعب   . للعودة  والن��دف��اع  الرغبة  ام��ل��ك  ال��ت��ط��ور. 
املجموعة  �شمن  ال��ربازي��ل  م��ون��دي��ال  يف  كولومبيا 
واليابان  العاج  و�شاحل  اليونان  ت�شم  التي  الثالثة 
ارب��ط��ة كاحل  �شابقا ل���ش��اب��ة يف  ف��ال��ك��او  وت��ع��ر���س 
قدمه اليمنى عام 2003 حرمته من امل�شاركة يف 
مونديال حتت 17 عاما يف فنلندا. وبعدها بثاثة 
اعوام، تعر�س لتمزق ع�شلي يف اربطة ركبته اليمنى 

ابعده عن املاعب ملدة 8 اأ�شهر.

فالكاو متفائل بامل�ساركة يف املونديال 

)دبي البحري( يطمئن على ترتيبات احلدث
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ابن ثاين: دعم حمدان بن را�سد وراء ا�ستمرار احلدث

يف اإياب ربع نهائي دوري الأبطال

دورمتوند وت�سل�سي يواجهان املهمة امل�ستحيلة الليلة

احلار�س كا�ستيلز ين�سحب من 
املنتخب البلجيكي

يف  امل�شاركة  الت�شكيلة  ان�شحابه من  بلجيكا  منتخب  الثالث يف  احلار�س  كا�شتيلز  كوين  اعلن 
مونديال الربازيل ال�شيف املقبل )12 حزيران-يونيو اىل 13 متوز-يوليو( ب�شبب تعر�شه 
لك�شر يف ع�شمة ال�شاق مع فريقه هوفينهامي يف الدوري الملاين لكرة القدم واكد هوفنهامي 
ولن  برلني  يف  جراحية  لعملية  �شيخ�شع  كا�شتيلز  بان  الثنني  اليوم  تويرت  على  موقعه  يف 
يتمكن من معاودة ن�شاطه الكروي قبل عدة ا�شهر. وكان كا�شتيلز خرج من امللعب على حمالة 
التي تعادل فيها هرتا برلني مع هوفنهامي )1-1( وذلك على  املباراة  73 من  يف الدقيقة 
ا�شبوع  بعد  كا�شتيلز  ان�شحاب  اع��ان  وياتي  رامو�س.  ادري��ان  الكولومبي  مع  ا�شطدامه  اثر 
تعر�س ل�شابة يف  ال��ذي  بينتيكي  كري�شتيان  املنتخب  املهاجم يف  زميله  ان�شحاب  على  واح��د 

وتر اخيل.



    

حاول اإنقاذ 
طفليهما فغرقا وجنا 

الطفالن!
الغرق  و�شك  روؤي��ة طفليهما وهما على  بريطانيا  امراأتان من  تتحمل  مل 
فاألقيتا بنف�شيهما يف البحر لإنقاذهما ..وحدثت املفارقة.. جنا الطفان 
اأن  اأماهما. وذكرت حمطة تلفزيون يف جزر الكناري )اخلالدات(  وغرقت 
بريطانيتني غرقتا اأولهما عمرها 04 عاما والثانية 34 عاما اأم�س الول 
)6 ابريل ني�شان( اأثناء حماولتهما اإنقاذ طفليهما بعد اأن جرفتهما اأمواج 
جنوب  يف  تينرييفي  مبنطقة  اأديجي  يف  باراي�شو  بايا  �شاطيء  يف  البحر 
ا�شبانيا. كان الطفان وعمر اأحدهما 01 اأعوام والآخر 41 عاما ومعهما 
امراأة اأخرى )83 عاما( قد متكنوا من العودة ب�شعوبة نحو ال�شاطيء مما 

دفع الإمراأتني واثنني من رواد ال�شاطيء ملحاولة اإنقاذهم.
وجن����ا ال���ط���ف���ان وك���ذل���ك امل�������راأة ذات ال��ث��م��ان��ي��ة وال���ث���اث���ني ع���ام���ا لكن 
الربيطانيتني الأخريني غرقتا. وا�شتخرج اأفراد خدمات الطواريء املحلية 

اجلثتني بعد ذلك.

»كابنت اأمريكا« يت�سدر الإيرادات 
على  ال�شدارة  مركز  اجل��دي��د،  ال�شتاء  جندي  اأم��ريك��ا:  كابنت  فيلم  اإحتل 

لئحة اإيرادات ال�شينما الأمريكية.
امريكا: جندي  كاينت  فيلم  اأن  الأمريكي )موجو(،  التذاكر  �شباك  وذك��ر 
ال�شتاء ، من بطولة روبرت ريدفورد، و�شكارليت جوهان�شون، و�شامويل اإيل 
الأول وجمع يف عطلة  باملركز  ج��داً، فحل  قوية  انطاقة  جاك�شون، حقق 

نهاية الأ�شبوع الأول من عر�شه 96.2 مليون دولر.
املركز  واأنطوين هوبكنز، من  ك��رو،  را�شل  بطولة  ، من  نوح  فيلم  وتراجع 

الأول اإىل الثاين، حمققاً اإيرادات قدرت ب�17 مليون دولر.
واحتل فيلم متباين ، املركز الثاين، وجمع 13 مليون دولر، متقدماً على 
7.72 مايني دولر، فيما  واإي��رادات��ه  رابعاً  ال��ذي حل  الهر مل ميت  فيلم 
كان املركز اخلام�س من ن�شيب فيلم فندق بودابي�شت الكبري الذي قدرت 

اإيراداته ب�6.3 مايني دولر.
وحل باملراكز الأخرى على التوايل: الدمى املرغوبة ب�شدة �شاد�شاً )6.28 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

 

رحيل الكوميدي 
بينيت عن 50 �سنة 

الأمريكي،  ال��ك��وم��ي��دي  على  ُع��رث 
جون بينيت، ميتاً يف غرفته باأحد 
انه  ليتبني  بيت�شبريغ،  يف  الفنادق 
ونقلت  ط��ب��ي��ع��ي��ة.  لأ����ش���ب���اب  ت����ويف 
ريبورتر(  )ه���ول���ي���وود  ���ش��ح��ي��ف��ة 
�شابريو،  لري  ع����ن،  الأم���ريك���ي���ة 
تاأكيده  ب��ي��ن��ي��ت،  اأع����م����ال  م���دي���ر 
50 �شنة.  وف���اة الأخ���ري ع��ن عمر 
وفاة  ���ش��ب��ب  ان  ���ش��اب��ريو  واأو�����ش����ح 
وذكر  رئ����وي.  ان�����ش��داد  ه��و  بينيت 
مكتب الطب ال�شرعي يف مقاطعة 
األ���ي���غ���ن���ي، ب��ب��ن�����ش��ل��ف��ان��ي��ا، ان����ه عرث 
غرفة  يف  م��ي��ت��اً  ب��ي��ن��ي��ت  اإىل  ع��ل��ى 
ب���اأح���د ف���ن���ادق ب��ي��ت�����ش��ب��ريغ، وتبني 
الازمة  للفحو�س  اإخ�شاعه  بعد 
ي�شار  طبيعية.  لأ���ش��ب��اب  ت��ويف  ان��ه 
ج���ول���ة،  يف  ك�����ان  ب��ي��ن��ي��ت  ان  اإىل 
اأبريل  ني�شان  ب��ني  حفات  ول��دي��ه 
اأمريكا وكندا.  وحزيران يونيو يف 
بحفاته  يعرف  بينيت  ان  ويذكر 
اأفام  يف  واإط��الت��ه  الكوميدية، 
وم�شل�شات عدة من بينها العراب 
و  �شاينفيلد  و  ج��ون��ي��ور  و  الأخ���ري 

فيني وبوبي وغريها.

اأبكم ي�سدر األبوما غنائيا 
ي�شتطيع  بالكاد  �شخ�شاً  كونه  من  بريطاين  �شاب  انتقل 
كبار  يناف�س  حم��رتف  مغن  اإىل  كلمات،  بب�شع  التلفظ 
الفنانني باإ�شدار األبومات غنائية، بح�شب �شحيفة دايلي 
عائلته  عاماً(  كوملان )27  كايل  اأذه��ل  الربيطانية.  ميل 
ب�شكل  حت�شنت  ال�شحية  حالته  ب���اأن  اكت�شافهم  حلظة 
ب��رباع��ة بعدما كانوا  ال��غ��ن��اء  ق��درت��ه على  ل��درج��ة  لف��ت 
عن  التعبري  عن  عاجزاً  م�شاهدته  ب�شبب  حزناً  يغرقون 
نف�شه بجملة مفيدة كاملة املعنى. وكان الأطباء �شخ�شوا 
ما  و�شرعان  الثالثة،  بعمر  بالتوحد  كوملان  كايل  اإ�شابة 
توقف عن الكام ومل يعد ينطق بجملة كاملة منذ ذلك 
احلني لكن كايل اأبدى ميًا نحو املو�شيقى منذ الطفولة 
اأنه توقف عن  ومتكن من الغناء يف عمر ال�شاد�شة، غري 
من  الع�شرين  بلغ  حتى  بالكامل  اأخ��ر���س  واأ�شبح  الغناء 
اأن  بعد  م��ن ج��دي��د  ليغني  ع��اد   2009 ع��ام  ال��ع��م��ر. ويف 
ا�شطحبته والدته اإىل مركز للعاج باملو�شيقى، واأ�شدر 

اأخرياً األبوماً يحمل عنوان بيوند ذا �شينتاك�س .
وب��ال��ت��زام��ن م��ع ���ش��دور اأول األ��ب��وم ل��ه، ا���ش��رتك ك��اي��ل يف 
متثيل اأول فيديو غنائي يت�شمن بع�س امل�شاهد امللتقطة 
يف املدينة والذي كان �شرباً من امل�شتحيل قبل عدة اأ�شهر 

بح�شب ما ذكرته والدته.

توثق ولدتها بتغريدات مبا�سرة
من  طفلتها  ولدة  )ت���وي���رت(  ���ش��رك��ة  يف  م��وظ��ف��ة  وث��ق��ت 
ح�����ش��اب��ه��ا على  ع���رب  م��ب��ا���ش��رة  ت��غ��ري��دات  �شل�شلة  خ���ال 
اأورتيز،  دي��از  كلري  ون�شرت  الجتماعي.  التوا�شل  موقع 
م�شوؤولة البتكار الجتماعي يف تويرت يف بيون�س اأير�س، 
ال�شيارة  وم�شاكل  املخا�س  عملية  فيها  ت�شف  تغريدات 
التي واجهتها. و�شرعان ما ح�شلت طفلتها لوت�شيا على 

ح�شباها اخلا�س على املوقع فور ولدتها.
وقد جذبت تغريدات اأورتيز املبا�شرة عن ولدة ابنتهاعدداً 
وبيثيني  ف���ارو  م��ي��ا  م��ث��ل  م�شاهري  بينهم  امل��ت��اب��ع��ني  م��ن 

فرانكيل الذين هناأوا الأم اجلديدة بابنتها.

زبون يحقق حلم نادلة
متكنت امراأة بريطانية تعمل نادلة يف مطعم من حتقيق 
حلمها اأخرياً بال�شفر اإىل م�شقط راأ�شها يف مدينة فلورن�شا 
الإيطالية، بعد اأن ح�شلت على اإكرامية من اأحد الزبائن 
مل  التي  ال�شيدة  ابنة  وروت  دولر.   1000 قيمتها  بلغت 
يتم الك�شف عن هويتها ق�شتها يف بو�شت على اأحد مواقع 
وال��دت��ه��ا كانت  اأن  اإىل  واأ����ش���ارت  ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي، 
بزيارة  رغبتها  ع��ن  واأخ��ربت��ه  الزبائن  اأح��د  اإىل  تتحدث 

مدينة فلورن�شا الإيطالية التي تنحدر منها عائلتها.
وذكرت البنة التي تعمل يف نف�س املطعم اأن والدتها در�شت 
الفن لثماين �شنوات لكنها ا�شطرت للعمل كنادلة لأنها مل 
حت�شل على عمل ينا�شب موؤهاتها، و�شبب لها ذلك خيبة 
اأمل كبرية ومنعها من حتقيق حلمها بال�شفر اإىل اإيطاليا 
الربيطانية. غري  ميل  دايلي  اأوردت �شحيفة  ما  بح�شب 
الكرمي  ال��زب��ون  ي��دي  على  اأخ����رياً  لها  ابت�شم  احل��ظ  اأن 
الذي ترك لها اإكرامية �شخمة وكتب عليها : هذه قيمة 
ثم   ، برحلتك  تتمتعي  اأن  اأمتنى  اإيطاليا،  اإىل  تذكرتك 

غادر الزبون دون اأن ينتظر كلمة �شكر من النادلة.

تتنتحر لتتخل�س من التطور التكنولوجي 
اأنهت معلمة بريطانية حياتها بنف�شها وال�شبب اأنها مل تعد قادرة على مواكبة احلياة الع�شرية والتقدم الهائل يف 
التكنولوجيا الذي براأيها اأنها غريت املجتمع اإىل الأ�شواأ، ودمرت العاقات الن�شانية، وحولت الب�شر اإىل روبوتات 

با روح اأو م�شاعر ملت�شقني طوال الوقت باأجهزتهم الإلكرتونية.
لهذا ال�شبب قررت املعلمة اآن )89 عاماً( النتحار والتخل�س من حياتها امليوؤو�س منها وحالتها التي ل �شفاء لها، 

فلم تطق العي�س اأبداً يف ظل هذه الظروف، على حد ظنها.
هذه امل�شاألة اأثارت جدًل وا�شعاً يف بريطانيا حول ق�شية امل�شنني واملعوقني واخلطر املحيط بهم يف ظل هذا الع�شر 

الرقمي اجلامد اخلايل من احلياة والروح التي اعتادوا عليها.
ويف مقابلة لها مع �شحيفة �شنداي تاميز قبل وفاتها قالت اآن اإن اأجهزة الكمبيوتر و�شبكات التوا�شل الجتماعي 
ملوثاً،  �شار  �شيء  كل  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت  الجتماعي،  التفاعل  عن  بعيدة  الب�شر  جعلت  الفورية  الر�شائل  وخدمات 

مت�شائلة ملاذا يق�شون النا�س اأغلب اأوقاتهم اأمام �شا�شات الكمبيوتر اأو التلفزيون؟.
النا�س  اأن  اإىل  الراديو، لفتة  اإىل جهاز  ال�شتماع  اأب��داً جهاز تلفزيون، بل تف�شل دائماً  اأنها مل متتلك  اآن  ونوهت 

اأ�شبحوا بني اآدمني اآليني خاليني من الروح يتم حتريكهم بالرميوت كنرتول.
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ت�ستيقظ يف ثالجة املوتى فتموت بردًا
قلبية  نوبة  عاماً( من  اأروي��و )80  دي جي�شو�س  ماريا  ا�شتيقظت 
اأن  لبثت  ما  لكنها  املوتى  ثاجة  كي�س  يف  عالقة  نف�شها  فوجدت 

فارق احلياة بعدما ف�شلت يف اخلروج من كي�س املوتى بالثاجة.
كانوا  بعدما  متجمدة  توفيت  اأن��ه��ا  الثمانينية  اأق����ارب  واكت�شف 
اأنفها  اأن  لحظوا  لكنهم  الأخ��ري،  مثواها  يف  ليدفنوها  يودعونها 
كان مك�شوراً ووجدوا اإ�شابات يف وجهها مل تكن قبل وفاتها، وذلك 
مريور  دايلي  �شحيفة  وبح�شب   .2010 �شيف  اأجنلي�س  لو�س  يف 
الأطباء  اأعلن  بعدما  بالثاجة  الثمانينية  ُو�شعت  الربيطانية، 
وفاتها اإثر اإ�شابتها بنوبة قلبية حادة، بينما اأكد الطبيب ال�شرعي 
يائ�شة  الإ�شابات ظهرت على وجهها بعدما كانت حتاول  اأن هذه 
انخفا�س  اإث��ر  وجتمداً  اختناقاً  فماتت  اجلثث  كي�س  اخل��روج من 
�شنوات،   4 منذ  وقعت  احلادثة  الرغم من  وعلى  ح��رارة ج�شمها. 
وقعت  وكاأنها  احلادثة  بهذه  مفجوعة  ال�شحية  عائلة  زال��ت  فما 
اأم�س، ويوؤكد حمامي العائلة �شكوت �شوتزمان عزمه على متابعة 
الق�شية ب�شرا�شة ملحا�شبة امل�شت�شفى على هذه اجلرمية الفظيعة 
قائًا: هذه الق�شية تبقيني م�شتيقظاً طوال الليل . باملقابل، ي�شر 
وقوع  نفي  الطبي على  وايت ميموريال  با�شم م�شت�شفى  املتحدث 
اأي اأخطاء، وقال لقد تابعنا جميع الربوتوكولت املنا�شبة يف هذا 
ال�شاأن ونحن واثقون اأنه مبجرد اأن يتم مراجعة وقائع الق�شية، 

�شوف ننت�شر يف املحكمة . 

�سوي �سنجاب يكلف مليوين دولر
يواجه اأمريكي دعوى ق�شائية بقيمة مليويّن دولر بعد اأن ت�شبب 

بحريق يف املبنى الذي ي�شكنه حني حاول �شّي �شنجاب للع�شاء.
وذكرت و�شائل اإعام اأمريكية اأن كيك �شانتهالفونغ من ميت�شيغان 
اإىل ال�شقة ليتناول  ا�شتخدم م�شعًا حلرق فرو ال�شنجاب، ودخل 
حلمه. ولكن احلريق �شرعان ما امتد اإىل باقي اأنحاء املبنى م�شبباً 
اأ�شراراً كبرية، ما اأدى اإىل اإخاء 29 م�شتاأجراً. وقد رفعت �شركتا 
كانت  التي  وحبيبته  �شانتهالفونغ  �شد  ق�شائية  دع��وات  تاأمني 
ت�شكن معه عام 2012 حني ح�شل احلادث، وتطالبانهما بتعوي�س 

بقيمة مليويّن دولر.

جتلد ابنها لتق�سريه يف املدر�سة
اأداء واجباته  اأم �شينية ظهر ابنها ب�شلك معدين لرف�شه  �شوهت 
اأعدت  اخلطرية  اجل��روح  اآث��ار  معلمته  ر�شدت  وعندما  املدر�شية، 
من  ب��دًل  اأن��ه  الأم��ر  يف  والغريب  ال�شلطات،  اإىل  وقدمته  تقريراً 
براأتها  جلرميتها،  ال�شجن  يف  واإي��داع��ه��ا  الأم  على  القب�س  اإل��ق��اء 

ال�شرطة، لي�س هذا فح�شب، بل اأقرت باأنه طفل م�شاغب .
اإج��راء روتيني �شد هذه  اأي  ومل تتخذ ال�شرطة ال�شينية بالفعل 
من  البالغ  بينغ  ت�شاو  طفلها  جت��اه  الأم  ارتكبتها  التي  اجلرمية 
اأثناء  الواقعة  هذا  ال�شف  معلمة  اكت�شفت  وقد  �شنوات،   6 العمر 
ورد  ح�شبما  الريا�شية،  الرتبية  در���س  يف  ماب�شه  الطفل  تغيري 
ومعلمة  املدر�شة  اإدارة  اأ�شابت  الربيطاين.  ميل  دايلي  موقع  يف 
الطفل بينغ الذهول التام بعد اإ�شدار هذا القرار من قبل ال�شرطة 
ال�شينية التي اكتفت فقط باإعطاء الأم لفت نظر واإخبارها بعدم 

التعر�س له بال�شرب ثانية بهذه الق�شوة يف امل�شتقبل.
ابنها  �شربت  والدته  اإن  ال�شينية  ال�شرطة  با�شم  متحدث  وقالت 
الوقت  يف  اليومي  امل��در���ش��ي  واج��ب��ه  يفعل  مل  اأن���ه  اكت�شفت  لأن��ه��ا 

املغنية كا�سي مو�سجرافي�س لدى و�سولها اإىل املهرجان ال�سنوي الـ 49 جلوائز مو�سيقى الريف يف ل�س فيغا�س. )رويرتز(املحدد ، ما اأثار غ�شبها،

كريي كاتونا اأمًا 
للمرة اخلام�سة 

الربيطانية،  ال��ن��ج��م��ة  اأ���ش��ب��ح��ت 
كريي كاتونا، اماً للمرة اخلام�شة، 
بعدما اأجنبت طفلة هي الأوىل لها 
من زوجها املدرب الريا�شي، جورج 

كاي.
اإع���ام بريطانية  و���ش��ائ��ل  واأف����ادت 
اأن كاتونا رزقت بطفلة هي الأوىل 
ك��اي تغريدة  ك��اي..وك��ت��ب  لها من 
ع���رب م���وق���ع )ت����وي����رت( ق����ال فيها 
���ش��ك��راً ك���ريي ك��ات��ون��ا ع��ل��ى اإجناب 
ان��ت��م��ا مذهلتان  اجل��م��ي��ل��ة،  اب��ن��ت��ي 
اأولد   4 ك��ات��ون��ا  ل���  ان  اإىل  ..ي�����ش��ار 
اآخ���ري���ن م��ن ع��اق��ات ���ش��اب��ق��ة هم 
ليل  و  ���ش��ن��ة(،   12( م����اري  م����ويل 
زوجها  م���ن  ����ش���ن���ة(،   11( ي�����ش��ي��و 
و  ماكفادن،  براين  املغني  الأ�شبق 
ه��اي��دي اإل��ي��زاب��ي��ث )7 ���ش��ن��وات(، و 
من  ���ش��ن��وات   5( م���ارك  ماك�شويل 
زوجها ال�شابق �شائق الأجرة مارك 

كروفت.

مايلي �سايرو�س تتبنى جروًا 
كلبها  فقدان  عن  للتعوي�س  �شايرو�س،  مايلي  الأمريكية  النجمة  ت�شعى 

املحبب اإىل قلبها فلويد ، بان�شمام جرو �شغري اإىل جمموعة الكاب 
التي تربيها. وك�شفت �شايرو�س عرب موقع )تويرت( الإجتماعي، عن 

ان والدتها فاجاأتها بجرو كلب اأطلقت عليه ا�شم موين .
وكتبت تغريدة مفادها اأمي علمت باأن قلبي حمطم فا�شتيقظت هذا 

ال�شباح على قبات موين ، مرفقة �شورة للجرو. واأ�شافت اأنا اأحب 
لأح��ب من  كنت جاهزة  اإن  اأعلم  ل  لكنني  واأعانقه..  ال�شغري  موين 
جديد . ي�شار اإىل اأن �شايرو�س فقدت قبل اأيام كلبها فلويد ، وعربت 

عن حزنها ال�شديد ب�شبب تعلقها الكبري به. ويذكر ان �شايرو�س �شبق 
اأن فقدت يف العام 2012 كلبتها ليا ، مع العلم انه ما زال لديها 4 

كاب اأخرى هي زيغي ، و هابي و ماري لين و بيني لين .

ن�سائح �سرورية ل�سحة الرجل يف منت�سف الُعمر
خا�شة  ب�شحته،  الهتمام  م��ن  ملزيد  ال��رج��ل  يحتاج 
من  الطبيب  اإىل  للذهاب  ا�شتعداداً  اأق��ل  الرجال  اأن 
ب�شحة  والأخ���ت  ال��زوج��ة  تعتني  م��ا  اأح��ي��ان��اً  الن�شاء. 
املفيد  م��ن  لذلك  بنف�شه،  اعتنائه  م��ن  اأك��رث  ال��رج��ل 
بلوغ  بعد  لل�شحة  ال�شرورية  الن�شائح  اأه��م  معرفة 

منت�شف العمر:
لوزنه،  الن��ت��ب��اه  للرجل  املفيد  ال�شحي:من  ال���وزن 
اإدخ�����ال تعديات  40، مي��ك��ن  ال����  ب��ل��وغ  ب��ع��د  خ��ا���ش��ة 
تقليل  بداية من  اليومي،  ب�شيطة على منط احلياة 
املقايل،  على  حت��ت��وي  ال��ت��ي  خا�شة  ال��وج��ب��ات،  بع�س 

والهتمام بامل�شي كل يوم بعد تناول الَع�شاء.
تتناولها  ال��ت��ي  الأط��ع��م��ة  ت��ن��وي��ع  ق���زح: عليك  ق��و���س 
يوم  ك��ل  ت��اأك��ل  بحيث  والفاكهة،  اخل�����ش��روات  خا�شة 

جمموعة من الأطعمة امللونة باألوان قو�س قزح. 
املاء: ل يتناول كثري من الرجال والن�شاء ما يحتاجه 
اجل�شم من املاء. يجب احلفاظ على ترطيب اجل�شم، 
وا�شطحاب زجاجة ماء يف ال�شيارة، وتناول حوايل 8 

اأكواب من املاء يومياً.
الريا�شة  مم��ار���ش��ة  اأن  ل���ش��ك  ال��ل��ي��اق��ة:  ا���ش��ت��ع��ادة 
ت�شبح جزء  اأن  يجب  لكن  الأع��م��ار،  كل  �شرورية يف 
وينبغي  الُعمر،  منت�شف  عند  اليومي  الربنامج  من 

ممار�شة الألعاب يف الهواء الطلق مثل امل�شي والرك�س 
وركوب الدراجات، فاإذا مل ي�شمح الطق�س بذلك داوم 

على الذهاب اإىل �شالت الريا�شة.
�شحي  ���ش��رر  اأك���رث  ه��ي  ال�شغوط   : اأع�شابك  ه��دئ 
نتعر�س له، حيث يوؤدي التوتر اإىل اآثار مدمرة على 
اإىل  والإج��ه��اد  التوتر  ي��وؤدي  اأن  القلب. ميكن  �شحة 
جمموعة وا�شعة من الآثار ال�شحية ال�شلبية. عليك 
و�شاة،  ت��اأم��ل،  م��ن  ال���ش��رتخ��اء،  اأ�شاليب  بالتما�س 

واأن�شطة تبعد ال�شغوط عن ذهنك.
طريقة  اأف�����ش��ل  الأوزان  رف���ع  يعترب  الأوزان:  رف���ع 
لبناء الع�شات، وحت�شني التمثيل الغذائي بالن�شبة 

للرجال.
التوا�شل: اأظهرت الأبحاث اأن العاقات الوثيقة مع 
الآخرين تدعم ال�شحة ب�شكل موؤثر. عليك احل�شول 
ع��ل��ى ن��زه��ة اأ���ش��ب��وع��ي��ة، وال��ت��ح��دث م��ع ال��ن��ا���س ودعم 

الروابط الجتماعية.
اإغ���اق ال��ع��ني: تتف�شى ظ��اه��رة احل��رم��ان م��ن النوم 
ب�����ش��ك��ل خ��ط��ري يف جم��ت��م��ع��ات��ن��ا احل��دي��ث��ة. ي��ج��ب اأن 
لتجديد  ي��وم��ي��اً،  ال��ن��وم  م��ن  ���ش��اع��ات   7 حت�شل على 
الطاقة، وت�شفية الذهن، وتعزيز الع�شات، وتقليل 

الوزن.

منزل �سيناترا مقابل 
دولر  مالين   4.8

الأمريكي  وامل��م��ث��ل  امل��غ��ن��ي  اب���ن  ع��ر���س 
الراحل، فرانك �شيناترا، الوحيد والذي 
اأجنل�س  ل��و���س  يف  م��ن��زل��ه  ا���ش��م��ه،  يحمل 
مايني   4.8 م��ق��اب��ل��ه  وامل��ط��ل��وب  للبيع 

دولر.
الأمريكي  اأوناين(  واأف��اد موقع )رادار 
�شيناترا  ف����ران����ك  م����ن����زل،  ع���ر����س  ع����ن 
مقابل  للبيع  اأجنل�س  لو�س  يف  جونيور، 

4.8 مايني دولر.
العام  يف  امل��ب��ن��ي  امل���ن���زل  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 
6 غرف  2006، فخم، وه��و م��وؤل��ف م��ن 
اإىل حديقة  بالإ�شافة  نوم، و8 حمامات 
اإىل  جميل،  �شباحة  حو�س  فيها  مميزة 
وج���ود م��ك��ان خ��ا���س ب��امل��ن��زل فيه مكتبة 

كبرية جداً.
املغني  اب���ن  ���ش��ي��ن��ارت��را ه��و  ان  اإىل  ي�����ش��ار 
الراحل الوحيد، وهو من زوجته الأوىل 
هما  اأي�����ش��اً  منها  اب��ن��ت��ان  ول��دي��ه  نان�شي 

نان�شي و تينا .


