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•• دبي-وام:

�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
�شموه يف زعبيل ظهر  رع��اه �هلل يف ق�شر  دب��ي  حاكم 
بن  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور  �م�����س 
�لدكتور  م��ع��ايل   .. دب���ي  ع��ه��د  م��ك��ت��وم ويل  �آل  ر����ش��د 
حممد جو�د ظريف وزير �ل�شوؤون �خلارجية �لإير�ين 

و�لوفد �ملر�فق.

ر��شد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ت��ب��ادل  وق��د 
�لعالقات  حول  �حلديث  �ل�شيف  و�لوزير  مكتوم  �آل 
�لثنائية بني دولة �لإم��ار�ت و�جلمهورية �لإ�شالمية 
�أ�ش�س  تعزيز  و�شبل  �ملنطقة  يف  و�ل��و���ش��ع  �لإي��ر�ن��ي��ة 
�ل�شالم و�لإ�شتقر�ر ل�شعوبهما و�لعامل. وتلقى �شموه 
ح�شن  �ل��دك��ت��ور  �لرئي�س  فخامة  م��ن  ر�شمية  دع���وة 
�لإير�نية  �لإ���ش��الم��ي��ة  رئ��ي�����س �جل��م��ه��وري��ة  روح����اين 

لزيارة طهر�ن وقبلها �شموه �شاكر�. 
)�لتفا�شيل �س2(

   

م�سلحون يخطفون ال�سفري الأردين يف 
ليبيا ويطلبون الفراج عن �سجني يف عمان

•• طرابل�س-وكاالت:

خطف �ل�شفري �لردين يف ليبيا فو�ز �لعيطان �لثالثاء يف �لعا�شمة 
ط��ر�ب��ل�����س وج����رح ���ش��ائ��ق��ه ب��ال��ر���ش��ا���س يف ث���اين ه��ج��وم ي��ت��ع��ر���س له 
دبلوما�شيون و�جانب يف هذ� �لبلد �لذي يعاين من �نعد�م �لمن منذ 

�شقوط نظام معمر �لقذ�يف يف 2011.
و�شرح �ملتحدث با�شم وز�رة �خلارجية �لليبية �شعيد �ل�شود لفر�ن�س 
ب����دون ل��وح��ات �ح��د�ه��م��ا ب��ي �م دب��ل��ي��و يقودها  ب��ر���س �ن ���ش��ي��ارت��ني 
�ل�شفري  و�ختطفو�  و�شائقه،  �ل�شفري  هاجمو�  ملثمون  جمهولون 

و�قتادوه �ىل جهة غري معروفة.
وهو  بر�شا�شتني  �لهجوم  ج��ر�ء  ��شيب  �ل�شفري  �شائق  �ن  و����ش��اف 

متو�جد يف �حد �مل�شت�شفيات يف طر�بل�س لتلقي �لعالج.
و�كد �ل�شود �ن �ل��وز�رة بد�أت على �لفور �جر�ء �لت�شالت �لعاجلة 
�لردين  �ل�شفري  م�شري  ملعرفة  �حلكومة  يف  �ملخت�شة  �جل��ه��ات  م��ع 

و�جلهة �لتي تقف ور�ء �ختطافه.
�ل��وزر�ء �لأردين عبد �هلل �لن�شور �جلهة �خلاطفة  وقد حّمل رئي�س 
حكومته  �إن  وق���ال  �شالمته،  م�شوؤولية  ليبيا  يف  �لأردين  لل�شفري 

�شتتخذ كل �لإجر�ء�ت لإطالق �شر�حه.
�إن حكومته حتّمل �جلهة  �ل��ن��و�ب  �أم��ام جمل�س  �م�س  �لن�شور  وق��ال 
�ل�شفري،  �شالمة  م�شوؤولية  بعد  هويتها  تعرف  مل  �لتي  �خلاطفة 
و�إط���الق  ح��ي��ات��ه  ع��ل��ى  للحفاظ  �ملنا�شبة  �لإج������ر�ء�ت  ك��ل  و�شتتخذ 

�شر�حه.
�م�س  �شباح  حتى  للحكومة  وردت  �لتي  �ملعلومات  �إن  �لن�شور  وق��ال 
تعرف  مل  مدنيني  ملثمني  قبل  م��ن  �ل�شفري  �خ��ت��ط��اف  �إىل  ت�شري 
ب�شحبة  عمله  �إىل  توجهه  �أثناء  عليه  �لنار  �أطلقو�  �أن  بعد  هويتهم 

�شائقه، وقد �أُ�شيب �ل�شائق �إ�شابات بالغة ومت �ختطاف �ل�شفري.
�ىل ذلك قال م�شدر �أمني ليبي �إن خاطفي �شفري �لأردن يف طر�بل�س 
بال�شجن  عقوبة  يق�شي  ليبي  �شجني  ع��ن  ب��الف��ر�ج  �م�����س  ط��ال��ب��و� 
�ملوؤبد يف �لأردن. وقال ع�شام بيت �ملال ع�شو فريق �لتحقيق �لليبي 
يف حادثة �خلطف �إن �خلاطفني طلبو� �لفر�ج عن حممد �لدر�شي 

وقالو� �إن �ل�شفري مل ي�شب باأذى.

حممد بن ز�يد خالل ��شتقباله �لرئي�س �لقرب�شي )و�م( حممد بن ر��شد خالل ��شتقباله وزير �خلارجية �لير�ين  )و�م(

بحثا العالقات الثنائية والو�ضع يف املنطقة

حممد بن را�سد ي�ستقبل وزير اخلارجية 
اليراين ويتلقى دعوة ر�سمية لزيارة طهران

•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
نيكو�س  ف��خ��ام��ة  �م�����س  �مل�����ش��رف  ق�شر  يف  �مل�شلحة 
�أ�نا�شتا�شيادي�س رئي�س جمهورية قرب�س �لذي يقوم 

بزيارة ر�شمية للبالد ت�شتغرق ثالثة �أيام.
ع��ق��ب مر��شم  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ���ش��م��و ويل  و�أج������رى 
�لقرب�شي  �لرئي�س  مع  مباحثات  جل�شة  �لإ�شتقبال 

بحث خاللها عالقات �لتعاون و�ل�شد�قة بني دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وجمهورية قرب�س و�شبل 

دعمها وتطويرها.
�ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  ��شتقبل  �خ��رى  جهة  من 
نائب  �أبوظبي  عهد  نهيان ويل  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 
�ل��ق��ائ��د �لأع���ل���ى ل��ل��ق��و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة �م�����س يف ق�شر 
�لإمار�ت جون بيرن رئي�س جمل�س �لنو�ب �لأمريكي 
�ل��ك��وجن��ر���س �لأمريكي  �أع�����ش��اء  ي��ر�ف��ق��ه ع���دد م��ن 
�لذين يزورون �لبالد حاليا.       )�لتفا�شيل �س2(

بحث مع الرئي�س القرب�ضي ووفدا من الكونغر�س الأمريكي عالقات التعاون و�ضبل تطويرها 

حممد بن زايد: الإمارات ا�ستطاعت ب�سيا�ستها املتوازنة اأن 
متهد لإقامة عالقات وا�سعة ومتينة مع خمتلف دول العامل

حمامو �ضحايا الثورة التون�ضية يطالبون مبنع �ضفر املتهمني:

اتهام الق�ساء الع�سكري مبحاولة �سراء ذمم هيئة الدفاع
•• الفجر – تون�س - خا�س    

بعد  �أخ��رى  م��رة  تون�س  يف  �ل�شيا�شي  �مل�شهد  �نق�شم 
����ش��ت��ع��ادت �شوق  �إذ  ت��ع��م��ر ط���وي���ال،  ف���رة ه����دوء مل 
و�ل�شعبوية،  �مل��ز�ي��دة  م��ف��رد�ت  �ل�شيا�شية  �لأح����ز�ب 
�نتخابية مبكرة كانت �لأحكام  ودخل �جلميع حملة 
�لثورة وجرحاها منطلقها  �ل�شادرة يف ق�شية قتلى 

ومادتها ومو�شوعها �لأ�شا�س. 
ُي�شمر  معركة  وق���ود  �ل�شحايا  ي��ك��ون  �أخ���رى  وم���رة 
�أ�شحابها ح�شب بع�س �ملالحظني �أكرث مما ُيعلنون، 
وُيقاي�شون وُيتاجرون �أكرث مما يدعونه من حر�س 

�ل�شحايا،  عائالت  و�إن�شاف  �حلقيقة،  معرفة  على 
ي��ط��ال��ب باحر�م  م���ن  وب����ني  �ل���ع���د�ل���ة.  ورغ���ب���ة يف 
ل  حتى  �لع�شكري  �لق�شاء  ومنها  �لدولة  موؤ�ش�شات 
�لق�شية  �إىل �شحب  �لفو�شى، وبني من يدعون  تعّم 
دو�ئر  يف  �ملحاكمات  و�إع���ادة  �لع�شكري  �لق�شاء  م��ن 
مدنية ، توزعت �ملو�قف يف م�شهد يوحي بان �ل�شاحة 

�لتون�شية يف طريقها �إىل جتاذب جديد.
وط��ال��ب��ت هيئة �ل���دف���اع ع��ن �ل�����ش��ح��اي��ا خ���الل ندوة 
�شحفية �نعقدت �أم�س �لثالثاء ، بتحجري �ل�شفر عن 

�ملتهمني �لذي غادرو� �أو �شيغادرون �ل�شجن. 
)�لتفا�شيل �س15(

مدرعات �وكر�نية تتخذ مو�قعها يف �شرق �لبالد )� ف ب(

ملي�شيا تابعة مل�شار يف حالة تاأهب للقتال )رويرز(

�شبان �شوريون يعاينون موقع هجوم جوي على ريف درعا )رويرز(

•• عوا�صم-وكاالت:

�ل�شورية  �مل��ع��ار���ش��ة  ق���و�ت  ق��ال��ت 
هجوما  ����ش���دت  �إن���ه���ا  �ل���ث���الث���اء 
قمينا�س  قرية  يف  �لنظام  لقو�ت 
ب���������اإدل����ب و�أ�������ش������رت خ��م�����ش��ة من 
ق���ت���ل طفل  ب���ي���ن���م���ا  ع����ن����ا�����ش����ره، 
و�أ�شيب �أربعون �شخ�شا معظمهم 
قذ�ئف  �شقوط  �إثر  �لأطفال  من 
ه����اون ع��ل��ى �أح���ي���اء دم�����ش��ق، كما 
�ل�شورية  �لنظامية  �لقو�ت  تنفذ 
ع�����ش��ك��ري��ة حت����ت ق�شف  ع��م��ل��ي��ة 
من  �ملحا�شرة  �لحياء  يف  مكثف 

مدينة حم�س . 
وحاولت قو�ت �لنظام يف مع�شكر 
قمينا�س  قرية  �قتحام  �لقرميد 
�نت�شار  ����ش��ت��دع��ى  �إدل�����ب، مم��ا  يف 
عنا�شر �ملعار�شة يف �لقرية ل�شد 

�لهجوم.
وقد �أ�شفرت �ل�شتباكات عن جرح 
�ملعار�شة فيما  �أربعة من مقاتلي 

�لنظامية عملياتها �لع�شكرية يف 
ريف دم�شق، ل �شيما يف �لقلمون 
�ل�شرقية  �ل���غ���وط���ة  وم���ن���ط���ق���ة 
�لنظام منذ  ق��و�ت  �ملحا�شرة من 

�أ�شهر.
ويف ريف دم�شق قالت �شبكة �شام 
بني  ت���دور  عنيفة  ����ش��ت��ب��اك��ات  �إن 
�جلي�س �حلر وقو�ت �لنظام على 
عدة جبهات يف بلدة �ملليحة بريف 
�أدى  عنيف  ق�شف  و�شط  دم�شق، 
�جلرحى  م��ن  ع���دد  ���ش��ق��وط  �إىل 

و�إحد�ث دمار مبنازل �ملدنيني.
�لإ�شر�تيجية  �ل��ب��ل��دة  وت�����ش��ه��د 
م���ع���ارك ل��الأ���ش��ب��وع �ل���ث���اين على 
�ل���ت���و�يل، يف حم��اول��ة م��ن قو�ت 
م�����ن قبل  �مل�����دع�����وم�����ة  �ل����ن����ظ����ام 
ملي�شيات عر�قية لقتحام �لبلدة 
وبلد�ت  لقرى  بو�بة  تعترب  �لتي 
ت�شيطر  �ل���ت���ي  دم�������ش���ق  غ���وط���ة 
عليها كتائب �ملعار�شة ب�شكل �شبه 

كامل. 

املعار�ضة تاأ�ضر جنودًا يف اإدلب

هجوم للنظام يف حم�ص وقذائف على دم�سق

•• عوا�صم-وكاالت:

�لرو�شي  �ل�������وزر�ء  رئ��ي�����س  ح����ذر 
�وكر�نيا  �ن  مدفيديف �م�س من 
���ش��ف��ري ح����رب �هلية  ت��ق��ف ع��ل��ى 
عملية  كييف  �شلطات  ت�شن  فيما 
مو�لني  م�شلحني  �شد  ع�شكرية 
للكرملني يف �شرق �لبالد �ملن�شق.

ون���ق���ل���ت ع���ن���ه وك���������الت �لن����ب����اء 
باخت�شار  �شاقول  قوله  �لرو�شية 
���ش��ف��ري حرب  ع��ل��ى  �وك���ر�ن���ي���ا  �ن 

�هلية، وهذ� �مر خميف.
فيه  ق�������ال  وق�������ت  يف  ه�������ذ�  ج�������اء 
�ل�شعبية  �مليلي�شيا  با�شم  متحدث 
�مل��ح��ل��ي��ة، �إن �جل��ي�����س �لأوك����ر�ين 
�قتحم مطار�ً ع�شكرياً يف مدينة 
�أوكر�نيا،  ���ش��رق  ك��ر�م��ات��ور���ش��ك 
�ثنني  وج���رح  حمتجني   4 فقتل 

�آخرين.
لالأنباء  �نرفاك�س  وكالة  ونقلت 
�لأوك���ر�ن���ي���ة  �ل���دف���اع  وز�رة  ع���ن 
�مل�شلحة  �ل�����ق�����و�ت  �إن  ق���ول���ه���ا 

•• اعايل النيل-اأ.ف.ب:

�كد زعيم حركة �لتمرد يف جنوب 
يريد  �ن��ه  ري���اك م�شار  �ل�����ش��ود�ن 
جوبا  �لعا�شمة  ع��ل��ى  �ل�شيطرة 
وحقول �لنفط �ل�شا�شية حمذر� 
من �ن �حلرب �لهلية لن تتوقف 
كري،  �شلفا  �لرئي�س  �شقوط  قبل 
و�أكد  �لديكتاتور،  ب�  و�شفه  �لذي 
�نه ل يجد �شبب لتقا�شم �حلكم 
��شتباكات  �ندلعت  حني  يف  معه، 
ع��ن��ي��ف��ة �ل���ث���الث���اء ب���ال���ق���رب من 
و�لتي  �ل��ن��ف��ط��ي��ة،  بنتيو  م��دي��ن��ة 
�ل�شيطرة  �مل����ت����م����ردون  ي����ح����اول 

عليها.
مقابلة  خ�������الل  م���������ش����ار  وق��������ال 
�شحفية لوكالة فر�ن�س بر�س يف 
مكان �شري يف ولية �عايل �لنيل 

تلميذة   200 اخ��ت��ط��اف 
نيجرييا  يف  م��در���س��ة  م���ن 

•• نيجرييا-يو بي اأي:

�أنهم  ي��رّج��ح  م�شلحون  �ختطف 
ينتمون �إىل جمموعة بوكو حر�م 
�ملت�شّددة، نحو 200 تلميذة من 
مدر�شة يف �شمال �شرق نيجرييا.
�إع����الم حملية،  وذك����رت و���ش��ائ��ل 
ع�شر�ت  �أن  �ل����ث����الث����اء،  �م�������س 
�لهجوم  يف  �خ��ت��ط��ف��ن  �ل��ف��ت��ي��ات 
�لذي ��شتهدف مدر�شة يف ولية 

برونو.
�لفتيات  و�أه������ايل  ���ش��ه��ود  وق�����ال 
مهجع  ه��اج��م��و�  �مل�����ش��ّل��ح��ني  �إن 
�لفتيات  و�خ���ت���ط���ف���و�  �ل��ف��ت��ي��ات 
و�شعوهن  �ل���ل���و�ت���ي  �مل���ر�ه���ق���ات 

على منت 4 عربات.
�لإ�شالمية  �حل���رك���ة  �أن  ي��ذك��ر 
�ُتهمت  ق����د  ك����ان����ت  �مل����ت���������ش����ّددة 
�إىل  �أّدى  هجوم  خلف  بالوقوف 
���ش��ق��وط ع�����ش��ر�ت �ل��ق��ت��ل��ى قرب 
�لعا�شمة  يف  للحافالت  حمطة 

�أبوجا �أم�س �لول.
 

ب����د�أت �م�����س عملية  �لأوك���ر�ن���ي���ة 
خا�شة �شد �لنف�شاليني يف بلدة 

كر�ماتور�شك يف �شرق �لبالد.
ع���ن �شحفيني  �ل��وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 
�شمعو�  �إن���ه���م  ق��ول��ه��م  حم��ل��ي��ني 
�أ���������ش��������و�ت �أع�����������رية ن������اري������ة من 
�أ���ش��ل��ح��ة �آل���ي���ة ق���ادم���ة م���ن �جتاه 
�ل��ق��اع��دة �جل��وي��ة �ل��ع�����ش��ك��ري��ة يف 

��شقاط  ن��ري��د  ك��ن��ا  �ذ�  �لنفطية 
�ل��دي��ك��ت��ات��ور ف��ج��وب��ا ه���ي هدف 

وحقول �لنفط �هد�ف.
وت�����ش��اءل ع��ن م���اذ� ن��ت��ح��دث؟ �نه 

تر�ماتور�شك.
وق�����������ال م�����ر�������ش�����ل ل���ت���ل���ف���زي���ون 
�إ�شربي�شو �إن �لطائرة �لأوكر�نية 
ك��ان��ت حت���اول �ل��ه��ب��وط لكنها مل 
�إطالق  ب�شبب  ذل��ك  م��ن  تتمكن 

�لنف�شاليني �لنار عليها.
م������ن ج����ان����ب����ه �ع�����ل�����ن �جل�������رن�ل 
فالريي كروتوف �مل�شوؤول �لثاين 

�رتكب  ل��ل�����ش��دق��ي��ة  ف���اق���د  زع���ي���م 
جم��ازر، و�شدد على �نه لن يكون 
هناك �شالم طاملا كري موجود يف 

�ل�شلطة.

ت�شتمر �ملعارك يف حميط �لقرية 
بالأ�شلحة �ملتو�شطة و�خلفيفة.

�لثورة  تن�شيقيات  �حتاد  قال  كما 
�ل�شورية �إن طائر�ت �لنظام �شنت 
غار�ت جوية على مدينة �شرمني 
�لذي  �لق�شف  �أ�شفر  باإدلب، وقد 

��شتهدف مباين �شكنية يف �ملدينة 
ع���ن م��ق��ت��ل ���ش��خ�����س ع��ل��ى �لأق����ل 
بع�شهم  ج��روح  �آخ��ري��ن،  و�إ�شابة 

خطرة.
ويف مدينة بن�س بريف �إدلب �أي�شا 
من  ع����دد�  �أن  ���ش��ام  �شبكة  ذك����رت 

�جل��رح��ى ���ش��ق��ط��و� ج����ر�ء ق�شف 
قرية  يف  �ملتمركزة  �لنظام  ق��و�ت 

�لفوعة بالهاون.
�لأنباء  وك��ال��ة  نقلت  دم�شق  ويف 
م�شدر  ع��ن  �لر�شمية  �ل�����ش��وري��ة 
���ش��رط��ة دم�����ش��ق، قوله  ق���ي���ادة  يف 
على  ���ش��ق��ط��ت  ه����اون  ق��ذي��ف��ة  �إن 
مدر�شة �ملنار للتعليم �لأ�شا�شي يف 
باب توما، مما �أدى �إىل ��شت�شهاد 

طفل و�إ�شابة 36 �آخرين.
و�أ�شاف �مل�شدر �أن قذيفة �أخرى 
قرب  م��د�ر���س  جتمع  يف  �شقطت 
بالدويلعة،  �إل��ي��ا���س  م���ار  كني�شة 
خم�شة  �إ����ش���اب���ة  �إىل  �أدى  مم����ا 
مو�طنني، وفقا لوكالة �ل�شحافة 

�لفرن�شية.
و���ش��ه��دت دم�����ش��ق م���وؤخ���ر� ع���ودة 
ل�شقوط قذ�ئف �لهاون على عدد 
من �أحيائها، مما �أ�شفر عن مقتل 

وجرح �لع�شر�ت.
�لقو�ت  وتر�فق ذلك مع ت�شعيد 

كييف تبداأ عملية ع�ضكرية يف ال�ضرق وتهدد بت�ضفية النف�ضاليني

مدفيديف: اأوكرانيا على �سفري حرب اأهلية

اأكد اأنه ل �ضالم طاملا بقي �ضلفاكري يف ال�ضلطة

م�سار يعتزم ال�سيطرة على جوبا وحقول النفط 

يف �لج��ه��زة �لوك��ر�ن��ي��ة �خلا�شة 
)�ل�شتخبار�ت( �لذي يقود عملية 
من  ملجموعة  �لره����اب  مكافحة 
�وكر�نيا،  ���ش��رق  يف  �ل�شحافيني 
�ملو�لني لرو�شيا  �ن �لنف�شاليني 
�شتتم  ��شلحتهم  يلقو�  لن  �لذين 

ت�شفيتهم.
وق����ال �جل�����رن�ل ك���روت���وف قائد 
�لتابع  �لره����اب  مكافحة  م��رك��ز 
لجهزة �ل�شتخبار�ت �لوكر�نية، 
يجب �ن نحذرهم: �ذ� مل ي�شلمو� 

�ل�شلحة �شنقوم بت�شفيتهم.
كروتوف  �جل�����رن�ل  �ل��ت��ق��ى  وق���د 
�ربعني  ب��ع��د  ع��ل��ى  �ل�����ش��ح��اف��ي��ني 
�شالفيان�شك  مدينة  �شمال  كلم 
�لتي وقعت �ل�شبت حتت �شيطرة 

م�شلحني غري معروفني.
�لدبابات  م���ن  رت���ل  ���ش��وه��د  وق���د 
و�حلافالت  �مل���درع���ة  و�ل���ع���رب���ات 
�ل��ت��ي حت��م��ل �ع������د�د� ك��ب��رية من 
�لطريق  ع��ل��ى  �ل���ق���و�ت �خل��ا���ش��ة 

�ملوؤدي �ىل مدينة �شالفيان�شك.

مواقــيت ال�صالة
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م�سر متنع الإخوان الرهابيني من الرت�سح لالنتخابات
•• القاهرة-وكاالت:

قالت م�شادر ق�شائية �إن حمكمة �لأمور �مل�شتعجلة مبدينة �لإ�شكندرية 
�لإخو�ن  جماعة  �أع�شاء  تر�شح  مبنع  �م�س  حكمت  �مل�شرية  �ل�شاحلية 
�لإره���اب���ي���ة ل��الن��ت��خ��اب��ات �ل��رئ��ا���ش��ي��ة �مل���زم���ع �إج����ر�وؤه����ا �ل�����ش��ه��ر �ملقبل 

و�لنتخابات �لربملانية �لتي �شتجرى بعدها.
�ىل ذلك �أ�شيب �شرطيان ومدين يف هجوم على حاجز لل�شرطة مبنطقة 
�لدقي يف مدينة �جليزة جنوب �لعا�شمة �مل�شرية �لقاهرة �شباح �م�س 
�إن  �أمني  وقال م�شوؤول  �أمنية وطبية.  �أعلنت م�شادر  ما  �لثالثاء، وفق 
ملثمني على در�جة نارية �ألقو� عبوة نا�شفة على نقطة �رتكاز ل�شرطة 
�إن  ق��ال  �خ��ر  �أمنيا  �لدقي، لكّن م�شوؤول  �مل��رور يف ميد�ن �جل��الء بحي 
�لقنبلة زرعت بني �شيارتني بجو�ر نقطة �ملرور. و�أفاد م�شوؤول يف هيئة 

�إ�شعاف �لقاهرة باأن �لنفجار �أدى �إىل جرح �شرطيني �ثنني ومدين.

تقتل  ا���س��رائ��ي��ل��ي��ة  غ����ازات 
ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ب��ال�����س��ف��ة

•• بيت حلم-وكاالت:

�لفل�شطينيني ظهر  �شيع ع�شر�ت 
�م���������س، ج���ث���م���ان �ل�����ش��ه��ي��دة نهى 
�لتي  ق���ط���ام�������س،  حم���م���د ح�����ش��ن 
��شت�شهدت جر�ء ��شتن�شاقها �لغاز 
�مل�شيل للدموع �لذي �طلقه جنود 
�لحتالل د�خل منزلها يف خميم 
عايدة ببيت حلم. ورفع �مل�شاركون 
و�شور  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  �لع�������الم 
�ملنددة  �لهتافات  ورددو�  �ل�شهيدة 

مبجمل �ملمار�شات �لحتاللية.
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حممد بن را�سد ي�ستقبل وزير اخلارجية اليراين ويتلقى دعوة ر�سمية لزيارة طهران
ر�شمية من فخامة  �شموه دعوة  و�لعامل. وتلقى  ل�شعوبهما  و�لإ�شتقر�ر 
�لرئي�س �لدكتور ح�شن روحاين رئي�س �جلمهورية �لإ�شالمية �لإير�نية 
لزيارة طهر�ن وقبلها �شموه �شاكر�. ح�شر �للقاء �شمو �ل�شيخ �أحمد بن 
ملجموعة  �لأعلى  �لرئي�س  للطري�ن  دب��ي  هيئة  رئي�س  مكتوم  �آل  �شعيد 
طري�ن �لإمار�ت ومعايل �لدكتور �أنور بن حممد قرقا�س وزير �لدولة 
دولة  وزي���رة  �لها�شمي  �إب��ر�ه��ي��م  بنت  رمي  وم��ع��ايل  �خل��ارج��ي��ة  لل�شوؤون 
ومعايل حممد �بر�هيم �ل�شيباين مدير عام ديو�ن �شاحب �ل�شمو حاكم 
دبي و�شعادة �للو�ء حممد �أحمد �لقمزي و�شعادة �شيف حممد �لزعابي 
�شفري �لدولة لدى �إير�ن و�شعادة حممد ر�شا فيا�س �ل�شفري �لإير�ين 

لدى �لدولة.

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  ��شتقبل �شاحب 
دب��ي رع��اه �هلل يف ق�شر �شموه يف  �ل���وزر�ء حاكم  �ل��دول��ة رئي�س جمل�س 
ر��شد  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور  �م�س  ظهر  زعبيل 
وزير  ج��و�د ظريف  �لدكتور حممد  .. معايل  دب��ي  �آل مكتوم ويل عهد 

�ل�شوؤون �خلارجية �لإير�ين و�لوفد �ملر�فق.
و�لوزير  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  تبادل  وق��د 
�ل�شيف �حلديث حول �لعالقات �لثنائية بني دولة �لإمار�ت و�جلمهورية 
�ل�شالم  �أ�ش�س  تعزيز  و�شبل  �ملنطقة  يف  و�لو�شع  �لإير�نية  �لإ�شالمية 

بحث مع الرئي�س القرب�ضي عالقات التعاون بني البلدين و�ضبل دعمها وتطويرها 

حممد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة ا�ستطاعت من خالل �سيا�ستها املتوازنة اأن متهد لإقامة عالقات وا�سعة ومتينة مع خمتلف دول العامل
•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  �إ�شتقبل 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
ع����ه����د �أب�����وظ�����ب�����ي ن����ائ����ب �ل���ق���ائ���د 
ق�شر  يف  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى 
نيكو�س  ف��خ��ام��ة  �م�������س  �مل�������ش���رف 
جمهورية  رئي�س  �أ�نا�شتا�شيادي�س 
ر�شمية  بزيارة  يقوم  �لذي  قرب�س 

للبالد ت�شتغرق ثالثة �أيام.
لدى  �لقرب�شي  للرئي�س  وج���رت 
�مل�شرف مر��شم  �إىل ق�شر  و�شوله 
ح���ي���ث توجه  ر���ش��م��ي��ة  ����ش��ت��ق��ب��ال 
�نا�شتا�شيادي�س  ن��ي��ك��و���س  ف��خ��ام��ة 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �شمو  و 
وعزفت  �ل�شرف  �إىل من�شة  نهيان 
�لوطنيني  �ل�����ش��الم��ني  �مل��و���ش��ي��ق��ى 
جلمهورية قرب�س ودولة �لإمار�ت 
و�أطلقت �ملدفعية 21 طلقة حتية 
ل�شيف �لبالد و��شتعر�س �ل�شيف 
ثلة من حر�س �ل�شرف ��شطفت يف 

�شاحة �لق�شر حتية لفخامته.
�لقرب�شي  �لرئي�س  �شافح  بعدها 
�شمو  �شافح  فيما  م�شتقبليه  كبار 
نهيان  �ل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
لرئي�س  �ملر�فقني  �مل�شوؤولني  كبار 

قرب�س.
�أبوظبي  عهد  ويل  �شمو  و�أج����رى 
ع��ق��ب م��ر����ش��م �لإ���ش��ت��ق��ب��ال جل�شة 
�لقرب�شي  �لرئي�س  م��ع  مباحثات 
�لتعاون  ع���الق���ات  خ��الل��ه��ا  ب��ح��ث 
و�ل�����ش��د�ق��ة ب���ني دول����ة �لإم������ار�ت 
وجمهورية  �مل���ت���ح���دة  �ل���ع���رب���ي���ة 

و�ل�شناعة  و�ل����ت����ج����ارة  �ل���ط���اق���ة 
و�ل�شياحة ومعايل كون�شتانتينو�س 
وزي�������ر مكتب  ن����ائ����ب  ب���ي���ري���د����س 
�ل�شفري  و�������ش������ع������ادة  �ل����رئ����ي���������س 
�ل��ك�����ش��ن��درو���س زي��ن��ون ن��ائ��ب وزير 
نيكو�س  و������ش�����ع�����ادة  �خل�����ارج�����ي�����ة 
�ملكتب  م���دي���ر  ك��ري�����ش��ت��ودول��ي�����س 
و�شعادة  ل��ل��رئ��ي�����س  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي 
�ل�شفري  �لبيدوفورو�س  �ك��ون��وم��و 

�لقرب�شي لدى �لدولة.
و�أقام �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
تكرميا  غ�����د�ء  م����اأدب����ة  ن��ه��ي��ان  �آل 
�نا�شتا�شيادي�س  نيكو�س  لفخامة 

و�لوفد �ملر�فق له.
حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  �ملاأدبة  ح�شر 
�آل نهيان ومعايل حممد  بن ز�ي��د 
طحنون  �ل�شيخ  و�شمو  �مل��ر  �أح��م��د 
�ل�شيخ  �آل نهيان و�شمو  بن حممد 
و�شمو  نهيان  �آل  حممد  بن  �شرور 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ 
و�ل��ف��ري��ق ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف بن 
�ل�شيخ  و����ش���م���و  ن���ه���ي���ان  �آل  ز�ي������د 
و�شمو  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��ام��د  �ل�شيخ 
و���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع��م��ر ب���ن ز�ي����د �آل 
ن��ه��ي��ان و���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�ل�شيخ  وم��ع��ايل  نهيان  �آل  خليفة 
نهيان بن مبارك �آل نهيان ومعايل 
�ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب���ن ط��ح��ن��ون �آل 
ن��ه��ي��ان وع����دد م��ن �ل������وزر�ء وكبار 
�مل�شوؤولني من مدنيني وع�شكريني 
�لوفد  �أع�شاء  �مل��اأدب��ة  كما ح�شر   .

�ملر�فق للرئي�س �لقرب�شي. 

وتطويرها  دعمها  و�شبل  قرب�س 
�مل�شركة  �مل�������ش���ال���ح  ي��ح��ق��ق  مب����ا 

للبلدين و�ل�شعبني �ل�شديقني.
ورح�����ب ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�للقاء  ب���د�ي���ة  يف  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د 
�لقرب�شي  �لرئي�س  فخامة  بزيارة 
و�لوفد �ملر�فق له لدولة �لإمار�ت 
�شموه  متمنيا  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
تعزيز  يف  �ل���زي���ارة  ه���ذه  ت�شهم  �أن 
مبا  �لثنائية  �ل��ع��الق��ات  وت��ط��وي��ر 
يف  �ل��ب��ل��دي��ن  ق��ي��ادة  تطلعات  يلبي 
�مل�شرك  للتعاون  �أو�شع  �آف��اق  فتح 

يف خمتلف �ملجالت.
�ل�شيخ حممد بن ز�يد  و�أك��د �شمو 
دولة  �أن  �ل��ل��ق��اء  خ���الل  ن��ه��ي��ان  �آل 
بقيادة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 

��شتعر��س  �ل��ل��ق��اء  خ���الل  وج���رى 
�لبلدين  بني  �لتجارية  �لعالقات 
دعم  يف  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  و�خل����ط����ط 
�ل�شر�كات �لتجارية بني �لقطاعني 
�ل���ع���ام و�خل����ا�����س و�ل���ت���اأك���ي���د على 
م���و�����ش���ل���ة ت���ع���زي���ز �ل����ع����الق����ات يف 
و�لتعليمية  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �مل���ج���الت 
�ل���ت���ع���اون  ت���و����ش���ي���ع  �ىل  �إ�����ش����اف����ة 
و�لرعاية  �ل�����ش��ح��ي  �ل���ق���ط���اع  يف 

�لطبية.
حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  �للقاء  ح�شر 
�حلاكم  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
يف �ملنطقة �لغربية ومعايل حممد 
�لوطني  �ملجل�س  رئي�س  �ملر  �أحمد 
طحنون  �ل�شيخ  و�شمو  �لإحت����ادي 
بن حممد �آل نهيان ممثل �حلاكم 

خليفة  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
خالل  م��ن  ��شتطاعت  �هلل  حفظه 
على  �لقائمة  �مل��ت��و�زن��ة  �شيا�شتها 
�ل���ع���الق���ات  م����ب����ادئ و�����ش���ح���ة يف 
�لدبلوما�شية مع �لدول �ل�شديقة 
و��شعة  ع��الق��ات  لإق��ام��ة  متهد  �أن 

ومتينة مع خمتلف دول �لعامل.
وقال �شموه نرحب بكم يا فخامة 
�لرئي�س يف دولة �لإمار�ت �لعربية 
�مل���ت���ح���دة ون���ح���ن ح��ري�����ش��ون على 
�لدفع بعالقتنا �لثنائية معكم �ىل 
مزيد من �لنجاح من خالل �إقامة 
�ل�����ش��ر�ك��ات �مل��ت��ن��وع��ة و�مل��ت��ع��ددة يف 
خمتلف �ملجالت من �جل حتقيق 

�مل�شالح �مل�شركة لبلدينا.

�ل�شيخ  و�شمو  �ل�شرقية  �ملنطقة  يف 
و�شمو  نهيان  �آل  حممد  بن  �شرور 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ 
رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد 
لالأعمال  ن��ه��ي��ان  �آل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
�خلريية و�لإن�شانية و�لفريق �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شيف  �ل�����ش��ي��خ 
�ل��وزر�ء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
�لد�خلية و �شمو �ل�شيخ من�شور بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة و�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��ام��د  �ل�شيخ 
�أبوظبي  ع��ه��د  ويل  دي����و�ن  رئ��ي�����س 
و���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع���ب���د�هلل ب���ن ز�يد 
و�شمو  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  نهيان  �آل 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  ع��م��ر  �ل�����ش��ي��خ 

�ل�����زي�����ار�ت  �إن  ����ش���م���وه  و�أ�������ش������اف 
ت�شكل  �لثنائية  و�للقاء�ت  �ملتبادلة 
حمور� هاما لتبادل �لأفكار وطرح 
روؤى متنوعة لبناء ج�شور �لتعاون 
�قت�شادية  جت����ارب  يف  و�مل�����ش��ارك��ة 

وتنموية تخدم م�شالح �لبلدين.
م������ن ج����ان����ب����ه �أع�����������رب �ل���رئ���ي�������س 
�لقرب�شي عن �شعادته بزيارة دولة 
متمنيا  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
م�شرية  �ل����زي����ارة  ه����ذه  ت���ع���زز  �أن 
�لتعاون وبناء عالقات متميزة بني 
�ملجالت  يف  �ل�شديقني  �لبلدين 
كافة خا�شة �لعالقات �لقت�شادية 
�إليه  و�شلت  مبا  و�أ�شاد  و�لتجارية 
دول��ة �لإم��ار�ت من تطور و�إزدهار 

�شريع.

نائب رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان لالأعمال 
�ل�شيخ  �خلريية و�لإن�شانية و�شمو 
نهيان ع�شو  �آل  بن خليفة  حممد 
�ل�شيخ  ومعايل  �لتنفيذي  �ملجل�س 
وزير  نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
�ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة 
ومعايل �ل�شيخ �شلطان بن طحنون 
�آل نهيان رئي�س د�ئرة �لنقل رئي�س 
و�لثقافة  لل�شياحة  �أبوظبي  هيئة 
وعدد من �لوزر�ء وكبار �مل�شوؤولني 

من مدنيني وع�شكريني.
وح���������ش����ر �ل����ل����ق����اء م�����ن �جل����ان����ب 
جورجياد�س  م���ع���ايل  �ل��ق��رب���ش��ي 
ومعايل  �مل���ال���ي���ة  وزي������ر  ه���اري�������س 
ي���ورج���و����س لك��وت��ري��ب��اي�����س وزي���ر 

حممد بن زايد والرئي�ص القرب�سي ي�سهدان توقيع اتفاقية تعاون وثالث مذكرات تفاهم بني البلدين
•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  ���ش��م��و  �أول  �ل��ف��ري��ق  ���ش��ه��د 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
نيكو�س  وفخامة  �مل�شلحة  للقو�ت 
جمهورية  رئي�س  �نا�شتا�شيادي�س 
�مل�شرف  ق�����ش��ر  يف  �م�������س  ق���رب����س 
مذكر�ت  ث����الث  ت��وق��ي��ع  م���ر�����ش���م 
دولة  ب��ني  ت��ع��اون  و�تفاقية  تفاهم 

�لإمار�ت وجمهورية قرب�س.
�تفاقية  ع��ل��ى  �ل��ت��وق��ي��ع  مت  ف��ق��د 
خ������دم������ات �ل����ن����ق����ل �جل����������وي بني 
جانب  م��ن  وقعها  و�ل��ت��ي  �لبلدين 
بن  �شلطان  �لإم���ار�ت معايل  دول��ة 
�لقت�شاد  وزي���ر  �مل��ن�����ش��وري  �شعيد 

�ل��ب��ل��دي��ن وق��ع��ه��ا م��ن ج��ان��ب دولة 
�شهيل بن حممد  �لم���ار�ت معايل 
�لطاقة  وزير  �ملزروعي  فار�س  فرج 
وم����ن �جل���ان���ب �ل��ق��رب���ش��ي معايل 
ي���ورج���و����س لك��وت��ري��ب��اي�����س وزي���ر 
و�ل�شناعة  و�ل����ت����ج����ارة  �ل���ط���اق���ة 

و�ل�شياحة.
�لتفاهم  مذكرة  على  �لتوقيع  ومت 
ل��ل��ت��ع��اون يف جم���ال �ل�����ش��ي��اح��ة بني 
�ل��ب��ل��دي��ن وق��ع��ه��ا م��ن ج��ان��ب دولة 
بن  نهيان  �ل�شيخ  معايل  �لإم���ار�ت 
�لثقافة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل  م���ب���ارك 
و�ل�����ش��ب��اب وت��ن��م��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع ومن 
�جلانب �لقرب�شي معايل يورجو�س 
�لطاقة  وزي�������ر  لك���وت���ري���ب���اي�������س 

و�لتجارة و�ل�شناعة و�ل�شياحة.

ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة و�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��ام��د  �ل�شيخ 
�أبوظبي  ع��ه��د  ويل  دي����و�ن  رئ��ي�����س 
و���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع���ب���د�هلل ب���ن ز�يد 
و�شمو  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  نهيان  �آل 
�ل�شيخ عمر بن ز�يد �آل نهيان نائب 
ز�يد  �أمناء موؤ�ش�شة  رئي�س جمل�س 
لالأعمال  ن��ه��ي��ان  �آل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
�ل�شيخ  و�شمو  و�لإن�شانية  �خلريية 
ع�شو  نهيان  �آل  خليفة  بن  حممد 
�ل�شيخ  ومعايل  �لتنفيذي  �ملجل�س 
نهيان  �آل  ط��ح��ن��ون  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان 
رئ��ي�����س د�ئ����رة �ل��ن��ق��ل رئ��ي�����س هيئة 
وعدد  و�لثقافة  لل�شياحة  �أبوظبي 
�مل�شوؤولني من  �ل���وزر�ء وك��ب��ار  م��ن 

وم����ن �جل���ان���ب �ل��ق��رب���ش��ي معايل 
ي���ورج���و����س لك��وت��ري��ب��اي�����س وزي���ر 
و�ل�شناعة  و�ل����ت����ج����ارة  �ل���ط���اق���ة 

و�ل�شياحة.
كما مت �لتوقيع على مذكرة تفاهم 
�لعايل  �لتعليم  جم��ال  يف  للتعاون 
و�لبحث �لعلمي بني �لبلدين وقعها 
م��ن ج��ان��ب دول���ة �لإم�����ار�ت معايل 
نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ 
وتنمية  و�ل�����ش��ب��اب  �ل��ث��ق��اف��ة  وزي����ر 
�لقرب�شي  �جل��ان��ب  وم��ن  �ملجتمع 
لكوتريباي�س  ي��ورج��و���س  م��ع��ايل 
و�ل�شناعة  و�لتجارة  �لطاقة  وزير 
و�ل�������ش���ي���اح���ة. و���ش��م��ل��ت م���ذك���ر�ت 
مذكرة  ع��ل��ى  �ل��ت��وق��ي��ع  �ل��ت��ف��اه��م 
�ل����ط����اق����ة بني  ت���ف���اه���م يف جم������ال 

و�ملذكر�ت  �لتفاقية  توقيع  �شهد 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو 
�ملنطقة  �حل��اك��م يف  ن��ه��ي��ان مم��ث��ل 
�ملر  �أحمد  حممد  ومعايل  �لغربية 
�لحتادي  �لوطني  �ملجل�س  رئي�س 
حممد  ب��ن  طحنون  �ل�شيخ  و�شمو 
�آل نهيان ممثل �حلاكم يف �ملنطقة 
بن  ���ش��رور  �ل�شيخ  و�شمو  �ل�شرقية 
�ل�شيخ  و���ش��م��و  ن��ه��ي��ان  �آل  حم��م��د 
ن��ه��ي��ان رئي�س  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ن��ه��ي��ان 
جم���ل�������س �أم�����ن�����اء م���وؤ����ش�������ش���ة ز�ي����د 
لالأعمال  ن��ه��ي��ان  �آل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
�خلريية و�لإن�شانية و�لفريق �شمو 
�آل نهيان  ز�ي����د  ب��ن  ���ش��ي��ف  �ل�����ش��ي��خ 
وزير  �ل���وزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب 
�لد�خلية و�شمو �ل�شيخ من�شور بن 

مدنيني وع�شكريني.
ك����م����ا ����ش���ه���د ت����وق����ي����ع �لت���ف���اق���ي���ة 
جورجياد�س  م���ع���ايل  و�مل�����ذك�����ر�ت 
ومعايل  �مل���ال���ي���ة  وزي�������ر  ه���اري�������س 

نائب  بيريد�س  كون�شتانتينو�س 
و�شعادة  �ل���رئ���ي�������س  م��ك��ت��ب  وزي������ر 
نائب  زينون  �لك�شندرو�س  �ل�شفري 
وزي���ر �خل��ارج��ي��ة و���ش��ع��ادة نيكو�س 

�ملكتب  م���دي���ر  ك��ري�����ش��ت��ودول��ي�����س 
و�شعادة  ل��ل��رئ��ي�����س  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي 
�ل�شفري  �ل��ب��ي��دوف��ورو���س  �ك��ون��وم��و 

�لقرب�شي لدى �لدولة.

ا�ضتقبل وفدا من الكونغر�س الأمريكي

حممد بن زايد يوؤكد على اأهمية اأن ي�سود ال�ستقرار والأمان يف املنطقة وتعي�ص �سعوبها ب�سالم وت�سامح
•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �شمو  �أول  �ل��ف��ري��ق  ��شتقبل 
�آل نهيان ويل عهد  ز�ي��د  حممد بن 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�شلحة �م�س يف ق�شر �لإمار�ت جون 
بيرن رئي�س جمل�س �لنو�ب �لأمريكي 
ير�فقه عدد من �أع�شاء �لكوجنر�س 
ي�����زورون �لبالد  �ل��ذي��ن  �لأم��ري��ك��ي 

حاليا.
و�أع�شاء  بيرن  بجون  �شموه  ورح��ب 
زيارتهم  ت�شهم  �أن  متمنيا  �ل��وف��د 
لدولة �لإمار�ت يف �لطالع عن قرب 
على �ملكونات �حل�شارية و�لتاريخية 
تطور  ع���ل���ى  و�ل����ت����ع����رف  ل����ل����دول����ة 
و�ل�شيا�شية  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �أنظمتها 

و�لجتماعية.
�للقاء بحث عالقات  خ��الل  وج��رى 
�ل�شد�قة و�لتعاون �ملتميز بني دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�لوليات 
�ملتحدة �لأمريكية وحر�س �لبلدين 
تعزيزها  على  كافة  �مل�شتويات  على 
�مل�شالح  ي���خ���دم  مب����ا  وت���ط���وي���ره���ا 

�مل�شركة للبلدين �ل�شديقني.
�لوفد  و�أع���������ش����اء  ����ش���م���وه  وت����ب����ادل 
�لعالقات  ح���ول  �ل���ودي���ة  �لح���ادي���ث 
�لثنائية يف خمتلف �ملجالت وخا�شة 
�لتجارية  ب��ال�����ش��ر�ك��ة  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
ح���ي���ث ت���ع���د �لإم����������ار�ت و�ح�������دة من 
للوليات  �لتجاريني  �ل�شركاء  �أه��م 

�ملتحدة يف �ملنطقة.

�ل�شباب  يف  و�ل���ش��ت��ث��م��ار  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
لأن����ه����م ه����م م�����ش��ت��ق��ب��ل �لإم����������ار�ت. 
دولة  روؤي���ة  لقائه  يف  �شموه  وت��ن��اول 
�لإمار�ت للتطور�ت يف �ملنطقة وبني 
وم��ن خالل  �شعيها  �لإم����ار�ت يف  �أن 
���ش��ي��ا���ش��ت��ه��ا �خل���ارج���ي���ة ت���ه���دف �إىل 
�لأ�شقاء و�لأ�شدقاء نحو  �لعمل مع 
و�لتي  و�لتنمية  �ل�شتقر�ر  تر�شيخ 
�ملنطقة  �شعوب  على  بالفائدة  تعود 
وعالقاتها �لثنائية وت�شمن �أن قيم 

وتوجهات �مل�شتقبل هي �لغالبة.

�إىل  �أبوظبي  عهد  ويل  �شمو  و�أ���ش��ار 
م�شركا  ت��ع��اون��ا  ي��ت��ط��ل��ب  ذل����ك  �أن 
للتطوير  يهدف  عربي  ع��امل  لبناء 
ويناأى بنف�شه عن �لتطرف و�ل�شر�ع 
منوها �شموه �إىل �أن هذ� �خليار نابع 
م���ن جت��رب��ة �لإم�������ار�ت �ل��ت��ي قامت 
�لت�شامح  وقيم  �لتنمية  على  �أ�ش�شها 
وقال  �لغري  ���ش��اأن  يف  �لتدخل  وع��دم 
�لقادمة  �مل��رح��ل��ة  يف  ج��م��ي��ع��ا  ع��ل��ي��ن��ا 
�لقيم  ه���ذه  م���ن خ���الل  ن��ت��ع��اون  �أن 
من  �حل�شا�شة  �مل��رح��ل��ة  ه��ذه  لنعرب 
تاريخ �ملنطقة . و�أو�شح �شمو �ل�شيخ 
دولة  �أن  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد 
�لإم�������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة تبذل 
مع  و�ل���ت���ع���اون  بالتن�شيق  ج��ه��وده��ا 
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية و�لدول 
�أن  �أج���ل  م��ن  و�ل�����ش��دي��ق��ة  �ل�شقيقة 
ي�شود �ل�شتقر�ر و�لأمان يف �ملنطقة 
يف  وت�شامح  ب�شالم  �شعوبها  وتعي�س 

ظل تنمية �شاملة ونه�شة �قت�شادية 
و�جتماعية م�شتد�مة.

وت����ب����ادل ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم���م���د بن 
�لكوجنر�س  نهيان مع وفد  �آل  ز�ي��د 
�لتطور�ت  �آخر  حول  �لنظر  وجهات 
�لدولية  �ل�شاحة  على  و�مل�شتجد�ت 
�ملبادر�ت  و����ش��ت��ع��ر����س  و�لإق��ل��ي��م��ي��ة 
لتحقيق  �ملبذولة  �لدولية  و�جلهود 
�ملنطقة  يف  و�ل�������ش���الم  �ل����ش���ت���ق���ر�ر 
و�أه����م����ي����ة �ل����ت����ع����اون �مل�������ش���رك بني 
�ل�شالم  ف��ر���س  ت��ع��زي��ز  �ل��ب��ل��دي��ن يف 
وت��ر���ش��ي��خ �ل���ش��ت��ق��ر�ر ودف����ع جهود 

�لتنمية يف �ملنطقة.
�لكونغر�س  وف��د  �أع��رب  جانبهم  من 
دولة  بزيارة  �شعادته  عن  �لأمريكي 
�لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة و�لإطالع 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وي��ات �ل��ت��ق��دم و�لزده�����ار 
م����وؤك����دي����ن حر�س  ح��ق��ق��ت��ه  �ل������ذي 
�ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة �لأم��ري��ك��ي��ة على 
�لإمار�ت  دولة  مع  تعاونها  مو��شلة 
�مل��ج��الت. و�أب���دى �لوفد  يف خمتلف 
�ل��ت��ي حققتها  ب���الإجن���از�ت  �إع��ج��اب��ه 
�لقيادة  وب��������دور  �لإم�����������ار�ت  دول������ة 
مر�تب  �إىل  �ل��و���ش��ول  يف  �حل��ك��ي��م��ة 
�للقاء  ح�����ش��ر  و�ل���ت���ط���ور.  �ل���ت���ق���دم 
�لها�شمي  �إبر�هيم  بنت  رمي  معايل 
وزيرة دولة ومعايل �لدكتور �شلطان 
ب���ن �أح���م���د ���ش��ل��ط��ان �جل���اب���ر وزي���ر 
�شفري  كوربني  مايكل  و�شعادة  دول��ة 
�ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة �لأم��ري��ك��ي��ة لدى 

�لدولة. 

منجز�تها  ع��ل��ى  و�حل���ف���اظ  ل��ل��دول��ة 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  �لوطنية  ومكت�شباتها 
ومتعدد  متنوع  معريف  �قت�شاد  بناء 
ق��ط��اع��ات حيوية  ي�����ش��م��ل  �ل����رو�ف����د 
و�لغاز  �لنفط  بعيد� عن  وم�شتد�مة 
م���و�ك���ب ل��ل��م��ت��غ��ري�ت وم��ت��ف��اع��ل مع 

�لقت�شاد �لعاملي.
وقال �شموه �إن دولة �لإمار�ت م�شتمرة 
و�شعتها  �ل��ت��ي  �أه��د�ف��ه��ا  حتقيق  يف 
وذلك  �لد�خلي  �مل�شتوى  على  �شو�ء 
م���ن خ����الل حت��ق��ي��ق �ع��ل��ى معدلت 
على  �أو  �مل��ج��الت  خمتلف  يف  �لنمو 
�إقامة  �مل�شتوى �خلارجي من خالل 
و�لتعاون  �ل�شد�قة  عالقات  �أف�شل 
مع �لدول �ل�شقيقة و�ل�شديقة وبناء 

�لتعاون  �ي�����ش��ا  �حل���دي���ث  ت���ن���اول  و 
�ل�����ش��ح��ي و�ل����ذي توليه  �ل��ق��ط��اع  يف 
وم�شروع  خ��ا���ش��ة  �أه��م��ي��ة  �لإم������ار�ت 
�أب���وظ���ب���ي �لذي  ك��ل��ي��ف��الن��د ك��ل��ي��ن��ك 
و�شيكون  به  �لعمل  مر�حل  تقدمت 

جاهز� للعمل بحلول �لعام �ملقبل.
�أب���وظ���ب���ي  ����ش���م���و ويل ع���ه���د  وق�������دم 
من  جمموعة  �لكوجنر�س  لأع�شاء 
تنطلق منها  �لتي  �لأ�شا�شية  �ملحاور 
روؤية دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن 
�لهتمام  �أه��م��ه��ا  وم���ن  �هلل  ح��ف��ظ��ه 
�لقاطرة  ك��ون��ه  �ل��ب�����ش��ري  بالعن�شر 
و�لتقدم  �لتطور  لإد�م���ة  �حلقيقية 

�ل��ن��اج��ح��ة م��ع��ه��ا و�لتي  �ل�����ش��ر�ك��ات 
ت�شهم يف حتقيق �لتنمية و�ل�شتقر�ر 
للدول و�ل�شعوب . و�أكد �شمو �ل�شيخ 
�أن���ه على  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد 
وطنية  منجز�ت  حتقيق  من  �لرغم 
عديدة وجناحات تنموية متكررة �إل 
�أن طموحاتنا �أكرث بكثري مما حتقق 
على  معتمدين  �ل��و�ق��ع  �أر�����س  ع��ل��ى 
�لوطنية  �ل���ك���و�در  وك���ف���اءة  ح��م��ا���ش��ة 
و�شع  �ل���ق���ي���ادي يف  �أد�ئ����ه����ا  ومت���ي���ز 
�لرب�مج �لتي حتق تلك �لطموحات 
�لعربية  �لإم����������ار�ت  دول������ة  وت�������ش���ع 
�مل��ت��ح��دة يف م��ك��ان��ت��ه��ا �مل��ت��م��ي��زة على 
�مل�شتوى �لدويل .. م�شري� �شموه يف 
هذ� �ل�شدد �إىل �أن من �أهم �أولوياتنا 

ملك اإ�سبانيا يغادر البالد
•• اأبوظبي-وام: 

غادر جاللة خو�ن كارلو�س �لأول ملك مملكة �إ�شبانيا �لبالد �م�س بعد 
�لفريق  �أي��ام عقد خاللها مباحثات مع  ��شتغرقت ثالثة  ر�شمية  زي��ارة 
�أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة وعدد من �مل�شوؤولني يف �لدولة بجانب م�شاركته 
يف  �لول  �أم�����س  �أق��ي��م  �ل��ذي  �لقت�شادي  �إ�شبانيا   - �لإم����ار�ت  ملتقى  يف 
�أبوظبي. وكان يف ود�ع جاللته لدى مغادرته مطار �لرئا�شة �لفريق �أول 

�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان .
�شلطان �جلابر  �أحمد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل��ود�ع..م��ع��ايل  كان يف  كما   
كارلو�س  خ��و�ن  �مللك  جلاللة  �ملر�فقة  �ل�شرف  بعثة  رئي�س  دول��ة  وزي��ر 

�لأول.
�ململكة  ل��دى  �لدولة  �شفرية  �لعتيبة  عبد�هلل  ح�شة  �لدكتورة  �شعادة  و 
�ل���ش��ب��ان��ي��ة و���ش��ع��ادة حم��م��د م��ب��ارك �مل���زروع���ي وك��ي��ل دي����و�ن ويل عهد 

�أبوظبي.
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هيئة ال�سحة اأبوظبي تعلن عن 3 حالت جديدة لفريو�ص كورونا وتطمئن اجلمهور حول الو�سع ال�سحي العام
من  للحد  �لعامة  �ل�شحية  ب��الإر���ش��اد�ت  بالتقيد  و�ملقيمني 
كاملد�ومة  �ملعدية  �لتنف�شية  و�للتهابات  �لأنفلونز�  �نت�شار 
�ملطهرة  �مل���و�د  �أو  و�ل�شابون  ب��امل��اء  جيد�  �ليدين  غ�شل  على 
�لأخرى �لتي ت�شتخدم لتعقيم �ليدين خ�شو�شا بعد �ل�شعال 
مع  �لتعامل  وبعد  وقبل  �ملياه  دور�ت  و��شتخد�م  �لعط�س  �أو 
�لأطعمة و�إعد�دها و�إ�شتخد�م �ملنديل عند �ل�شعال �أو �لعط�س 
وتغطية �لفم و�لأنف به ثم �لتخل�س منه يف �شلة �لنفايات.. 
على  �لعط�س  �أو  �ل�شعال  فيف�شل  �مل��ن��دي��ل  ي��ت��و�ف��ر  مل  و�إذ� 
�لعينني  مالم�شة  وجتنب  �ليدين  على  ولي�س  �ل���ذر�ع  �أعلى 
و�لأنف و�لفم باليد.. فاليد�ن ميكن �أن تنقل �لفريو�س بعد 
مالم�شتها لالأ�شطح �مللوثة بالفريو�س وجتنب قدر �لإمكان 
�لحتكاك بامل�شابني. و�أكدت �لهيئة �شرورة مر�جعة �لطبيب 

••  اأبوظبي-وام:

�أعلنت هيئة �ل�شحة �أبوظبي عن 3 حالت جديدة لفريو�س 
كورونا �مل�شبب ملتالزمة �ل�شرق �لأو�شط �لتنف�شية وذلك من 
�مل�شابني  للمر�شى  للمخالطني  �لفحو�شات  �إج���ر�ء  خ��الل 
�أعر��س  �أي���ة  عليها  تظهر  ل  �جل��دي��دة  �حل���الت  �أن  و�أك����دت 
خالل  م��ن  ول��وح��ظ  ج��ي��دة.  �ل�شحية  حالتهم  و�أن  مر�شية 
�أعر��س  �أية  و�لتي ل توجد عليها  �ل�شابقة  �ملماثلة  �حل��الت 
�أن �لأ�شخا�س يتخل�شون من �لفريو�س ب�شكل ذ�تي  مر�شية 
خالل مدة تر�وح ما بني 10 و14 يوما لكن يتم �بقاوؤهم 
يف �مل�شت�شفى كاجر�ء وقائي خالل هذه �ملدة. وتطمئن �لهيئة 
�جلمهور حول �لو�شع �ل�شحي �لعام نا�شحة جميع �ملو�طنني 

عند �حلاجة ومتابعة ما ي�شتجد من معلومات حول �ملر�س 
من قبل وز�رة �ل�شحة و�لهيئات �ل�شحية. كما �أكدت �لهيئة 
�أنها بالتن�شيق مع وز�رة �ل�شحة و�لهيئات �ل�شحية و�جلهات 
�ل�شرورية  �لإج��ر�ء�ت �لحر�زية  �تخذت  �لدولة  �ملعنية يف 
�لالزمة وفقا للتو�شيات �لعلمية و�ل�شروط و�ملعايري �ملعتمدة 
من منظمة �ل�شحة �لعاملية و�أن �جلهات �ل�شحية كافة تعمل 
�لعام.  �ل�شحي  �لو�شع  ومر�قبة  لر�شد  �ل�شاعة  م��د�ر  على 
من جهة �أخرى �أ�شارت وز�رة �ل�شحة �إىل �أن منظمة �ل�شحة 
�لعاملية �أكدت �أن �لفريو�س ل ي�شكل قلقا على �ل�شحة �لعامة 
يف �لوقت �حلايل و�أنه ل يتطلب �أية �إج��ر�ء�ت حلظر �ل�شفر 
�إىل �أي دولة يف �لعامل ول يتطلب �إجر�ء فحو�شات مبكرة يف 

منافذ �لدولة ول فر�س �أية قيود على �لتجارة.

عبداهلل بن زايد ووزير اخلارجية اليراين يبحثان عالقات التعاون وال�سداقة بني البلدين
•• اأبوظبي-وام:

�كد �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل 
�إن �لعالقات  نهيان وزير �خلارجية 
ب���ني دول�����ة �لإم���������ار�ت و�إي��������ر�ن هي 
ت�شرب  وتاريخية  قدمية  ع��الق��ات 
وترتكز  �لتاريخ  عمق  يف  بجذورها 
ع��ل��ى �أ���ش�����س م��ت��ي��ن��ة م���ن �لح�����ر�م 
�مل���ت���ب���ادل و�ل���ت���ع���اون �مل�������ش���رك من 
�أج�����ل �أم�����ن و�����ش���ت���ق���ر�ر �مل��ن��ط��ق��ة يف 
للبلدين  �حل��ك��ي��م��ة  �ل���ق���ي���ادة  ظ���ل 
�لنهج  �ل�شديقني. وقال �شموه هذ� 
موؤ�ش�س  ب���ه  و�أو�����ش����ى  ���ش��ل��ك��ه  �ل����ذي 
ب��اإذن �هلل �ل�شيخ  �لحت��اد �ملغفور له 
�آل ن��ه��ي��ان طيب  ز�ي����د ب��ن ���ش��ل��ط��ان 
�ل�شمو  �هلل ثر�ه ومن بعده �شاحب 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�����ش��ي��خ 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل. جاء ذلك 
خ���الل �ل��ك��ل��م��ة �ل��ت��ى �ل��ق��اه��ا �شموه 
�م�س يف ختام �أعمال �لدورة �لثانية 
للجنة �لعليا �مل�شركة بني �لإمار�ت 
و�جلمهورية  �مل���ت���ح���دة  �ل���ع���رب���ي���ة 
عام  دي��و�ن  يف  �لير�نية  �لإ�شالمية 
معايل  ب��ح�����ش��ور  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة 
حممد جو�د ظريف وزير �خلارجية 
�لإي��������ر�ين. ورح����ب ���ش��م��وه مبعايل 
وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �لإي����ر�ين و�لوفد 
�ملر�فق له متمنيا لهم طيب �لإقامة 
ومتطلعني  �لإم�������������ار�ت  دول�������ة  يف 
بني  �لتعاون  من  �ملزيد  �إىل  جميعا 
�لبلدين �جلارين. و�أكد �شمو �ل�شيخ 
�أن عمل  نهيان  �آل  ز�ي��د  عبد�هلل بن 
لدعم  �لقائمة  �جلهود  وكل  �للجنة 
�ل���ع���الق���ات ب���ني �ل���ط���رف���ني حتظى 
�لبلدين  ق��ي��ادت��ي  وت�شجيع  بتاأييد 
وت�شتهدف تعظيم �لفائدة ل�شعبينا. 
على  دليل  �إل  �ل��ي��وم  �جتماعنا  وم��ا 
�لتعاون  تعزيز  على  �لقيادة  حر�س 
�لثنائي مبا يخدم �مل�شالح �مل�شركة 
لالأر�شية  و�لتمهيد  �لطرفني  لكال 
�ل����الزم����ة لإح��������د�ث �ل���ت���ق���ارب بني 
و�أ�شاف  م�شى.  مما  �أك��رث  �لبلدين 
�لإ�شالمية  �جل��م��ه��وري��ة  �إن  ���ش��م��وه 
�لإير�نية �شريك ��شر�تيجي لدولة 
على  �لأم����ر  يقت�شر  ول  �لإم������ار�ت 
�لقت�شادية  و�ل���ع���الق���ات  �ل��ت��ج��ارة 
�إىل  يعود  بل  �أهميتها  رغ��م  فح�شب 
م�شركة  وح�شارية  ثقافية  رو�ب��ط 
ت��ظ��ه��ر �آث���اره���ا ف��ي��م��ا ت�����ش��اه��دون يف 
بلدكم.  يف  ن�������ش���اه���ده  وم�����ا  ب���ل���دن���ا 
ول ���ش��ك �أن���ن���ا ن��ن��ظ��ر ب��ال��ك��ث��ري من 
لإيجابية �إىل �لتوجه �لعام لفخامة 
�لرئي�س روحاين يف مقاربتة لعالقة 
�إي��������ر�ن مب��ج��ل�����س �ل����ت����ع����اون ل����دول 
فر�شه  �أنها  ون��رى  �لعربية  �خلليج 
�لتاريخيه  لتعزيز عالقاتنا  �شانحه 
�لتي  و�لختالفات  �ل�شو�ئب  و�إز�ل��ة 
رحبت  لقد  �شموه  وق���ال  تعريها. 
دولة �لمار�ت باتفاق جنيف �لأخري 

�للتز�مات  تفر�شها  �لتي  �لعقبات 
ب��امل��ق��رر�ت �ل��دول��ي��ة وت��وف��ر �لأط���ر 
�أن تعمل  ي��ج��ب  �ل��ت��ي  و�لت��ف��اق��ي��ات 
يقت�شر  ول  �لآن  من  عليها  �للجنة 
ذلك على جمايل �لطاقة و�ل�شناعات 
�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة و�ل���دو�ئ���ي���ة و�إمن����ا هناك 
ل���ل���ت���ع���اون ميكن  �أو������ش�����ع  جم�������الت 
�ملثال  �شبيل  ع��ل��ى  منها  �ل���ش��ت��ف��ادة 
و�مل�شرفية  �ملالية  �خل��دم��ات  هناك 
و�أ�شار  �لبديلة.  �ملتجددة  و�لطاقة 
عديدة  فر�شا  هناك  �أن  �ىل  �شموه 
يف  ل�شيما  �خل���رب�ت  لتبادل  �أخ���رى 
�لتحتية  و�لبنية  �لت�شنيع  جمالت 
و�ل��رع��اي��ة �ل�����ش��ح��ي��ة وغ���ريه���ا. ول 
�لعالقات  ومن�����و  ت���ط���ور  �أن  ����ش���ك 
�لإير�نية مع �لعامل �شيتطلب تو�شعا 
�لنقل  م��ن��ه��ا  ع����دي����دة  جم������الت  يف 
�ل��ب��ح��ري و�جل���وي وغ��ريه��ا. ولدى 
دول���ة �لإم������ار�ت �ل��ك��ث��ري مم��ا ميكن 
�إقامة  �ل�شياق عرب  يفيد يف هذ�  �أن 
من  �خلا�س  �لقطاع  بني  �ل�شر�كات 
كال �لأطر�ف. وقال وزير �خلارجية 
�أمامنا مهمة كبرية يف تن�شيق  " �إن 
و�لقت�شادية  �مل��ال��ي��ة  �ل��ت�����ش��ري��ع��ات 
ن�شاطات  ل��ت�����ش��ه��ي��ل  و�ل���ق���ان���ون���ي���ة 
�أمام  �لعقبات  و�إز�ل���ة  تلك  �لتعاون 
�ل��ع��الق��ات خا�شة  �مل��زي��د م��ن تطور 
�شموه  و�أ���ش��ار  �خلا�س.  �لقطاع  بني 
يف  و�لرفاهية  و�لتطور  �ل�شالم  �إن 
�زد�دت  وكلما  للجميع  حق  �ملنطقة 
و�لتعاون  و�لتطور  �لتقدم  جمالت 
و�لهدوء  و�ل�شالم  �لرفاهية  �زد�دت 
�ل�شيخ  ����ش���م���و  ومت����ن����ى  ل���ل���ج���م���ي���ع. 
ن��ه��ي��ان لوزير  �آل  ع��ب��د�هلل ب��ن ز�ي���د 
�ملر�فق  و�لوفد  �لي��ر�ين  �خلارجية 
�أع�شاء  ول���ك���ل  م��ث��م��رة  �إق����ام����ة  ل���ه 
�للجنة �لتوفيق يف حتقيق �لأهد�ف 

�ملعقودة على عملها.
وزي����ر �خلارجية  ���ش��ك��ر  م���ن ج��ان��ب��ه 
عبد�هلل  �ل�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  �لإي���������ر�ين 
��شت�شافة  على  نهيان  �ل  ز�ي���د  ب��ن 
�للجنة  لإج����ت����م����اع����ات  �لإم������������ار�ت 
و�ل�شتقبال  �ل�شيافة  ح�شن  وعلى 
لنا  وف��رت  �للجنة  �جتماع  �ن  وق��ال 
و�لتناغم  ل���ل���ح���و�ر  ط��ي��ب��ة  ف��ر���ش��ة 
و�خلا�س  �حلكومي  �لقطاعني  بني 
ك��اف��ة وو���ش��ع خريطة  �مل���ج���الت  يف 
عمل لتطور �لعالقات �لثنائية بني 
روؤي����ة فخامة  �إىل  ون���وه  �ل��ب��ل��دي��ن. 
�ل����رئ����ي���������س روح����������اين جت�������اه دول�����ة 
�أ�ش�س �لإخوة  �لمار�ت و�ملبينة على 
و�حلر�س  �لبناء  و�حلو�ر  و�لتفاعل 
على تعزيزها وتو�شيعها. و�أكد وزير 
�أهمية  ع��ل��ى  �لي������ر�ين  �خل���ارج���ي���ة 
�ل�شتفادة من �لإمكانيات و�لفر�س 
�إىل  للو�شول  �لبلدين  لدى  �ملتاحة 
�لبلدين  مل�شلحة  �ملرجوة  �لأه��د�ف 
�لمار�تية  �لعالقات  �ن  م�شري� �ىل 
�لإي����ر�ن����ي����ة ل���ط���امل���ا ك���ان���ت �أخ���وي���ة 

�لنووية  �ملفاو�شات  لإجن���اح   1+5
منطقتنا  ع��ل��ى  ن��ح��اف��ظ  �أن  و�أم��ل��ن��ا 
�لنووي  �لإنت�شار  خطر  م��ن  خالية 
يفتح  و�أن  �مل�شرك  �أمننا  يعزز  مبا 
ذل���ك �ل��ب��اب �أم����ام �ن��ط��الق طاقات 
�جلمهورية  ب����ني  ل���ل���ت���ع���اون  �أك������رب 
�لعامل  ودول  �لإي��ر�ن��ي��ة  �لإ�شالمية 
و�أ�شاف  ويف مقدمتها دول �جل��و�ر. 
�شموه من هنا تاأتي �أهمية عمل هذه 
�ملماثلة  �ل��ت��ع��اون  و�أمن����اط  �للجنة 
�لأخ���رى .. ف��دول��ة �لإم����ار�ت �شوف 
تبذل كل �جلهود لإز�لة �أية عقبة يف 
ول  بيننا..  �لعالقات  تعزيز  طريق 
�شك �أن تعزيز �لتو�جد �لدبلوما�شي 
و�لقن�شلي هو و�شيلة هامة لتطوير 
�أقوى  ت��ع��اون  نحو  �مل�شرك  �لعمل 
ب��ل��دي��ن��ا. وق����ال �شموه  ب���ني  و�أوث������ق 
وحر�شا على تطوير �حلو�ر �لد�ئم 
بني �جلانبني جاءت زيارتنا �لأخرية 
�لإير�نية  �لإ���ش��الم��ي��ة  للجمهورية 
�ملن�شرم  ن���وف���م���رب  ����ش���ه���ر  ن���ه���اي���ة 
لكبار  �ملتبادلة  �لزيار�ت  �إىل  �إ�شافة 
�مل�شوؤولني من �جلانبني تقدير� منا 
�ملبا�شر  �ل��ت��و����ش��ل  لأه��م��ي��ة  جميعا 
ك�شبيل �أمثل لتجاوز �أي حتديات من 
خالل تبني منهج �حلو�ر.. ورمبا ل 
�أهمية  و�لفني  �لثقايف  �لتعاون  يقل 
�لقت�شادي  �مل��ج��ال  يف  �لتعاون  ع��ن 
و�ل��ت��ج��اري.. وك��ل ذل��ك يعطي بعد� 
�لبلدين.  ب���ني  ل��ل�����ش��ر�ك��ة  ���ش��ع��ب��ي��ا 
و�أع������رب ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع���ب���د�هلل بن 
�أن  يف  �أم���ل���ه  ع���ن  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د 
يرتكز عمل هذه �للجنة على و�شع 
�لتي  �لإجر�ئية  و�لرتيبات  �لأط��ر 
�لتعاون  م��ن  مل��زي��د  �لأر���ش��ي��ة  متهد 
ي��ح��ق��ق م�شاحلنا  ب��ل��دي��ن��ا مب���ا  ب���ني 
�لعتبار  �لأخ��ذ يف  وم��ع  �مل�شركة.. 
للطرفني  �ل���دول���ي���ة  �لل����ت����ز�م����ات 
و�ل��ت��ط��ل��ع لآف����اق �أرح����ب ت���ز�ل فيها 
ك��ث��ري م��ن �ل��ع��ق��ب��ات �ل��ت��ي حت��د من 
و�لقت�شادي  �ل���ت���ج���اري  �ل���ت���ب���ادل 
�شموه  وقال  �ل�شتثماري.  و�لتعاون 
�للجنة  ت�شتطيع  �ملنطلق  ه��ذ�  م��ن 
يف  ت��ب��د�أ  �أن  �لبلدين  ب��ني  �مل�شركة 
�إر���ش��اء �لأ���ش�����س و�ل��ق��و�ع��د �ملطلوبة 
لتحقيق هذ� �لطموح وهذه �لروؤية 
�لعالقات.  م��ن  ج��دي��د  ف�شل  وب���دء 
�لتبادل  حجم  �ن  �ىل  �شموه  ولفت 
قبل  و���ش��ل  �لبلدين  ب��ني  �ل��ت��ج��اري 
عدة �أع��و�م �إىل �أكرث من 44 مليار 
تر�جع  لكنه  �شنويا  �إم��ار�ت��ي  دره��م 
 25 نحو  �إىل  �لأخ���رية  �ل�شنو�ت  يف 
2012. ويحدونا  عام  درهم  مليار 
�لأمل با�شتمر�ر �لإنفر�ج بني �إير�ن 
و�لعامل مبا ي�شمح لنا �لو�شول �إىل 
وجتاوزها".  �ل�شابقة  �ملعدلت  تلك 
كبرية  فر�شا  هناك  �أن  �شموه  و�أك��د 
�لقطاع �خلا�س من �جلانبني  �أم��ام 
�إز�ل���ة  مب��ج��رد  �مل��ت��ب��ادل  لال�شتثمار 

حتويلها  �أ���ش��ا���س  و�إن  ج���د�  وج��ي��دة 
�ملنطقة  �إ�شر�تيجية يف  �شر�كة  �ىل 
�مل�شتوى  رف���ي���ع���ة  ع����الق����ات  وب����ل����وغ 
جاهزة وموجودة. وقال �إن �لزيار�ت 
�مل��ت��ب��ادل��ة ب���ني ك��ب��ار �مل�����ش��وؤول��ني يف 
�خلارجية  وزر�ء  وخا�شة  �لبلدين 
�ل�شيا�شية لتنويع  �لرغبة  تعرب عن 
�ن حجم  م��و���ش��ح��ا  �ل��ع��الق��ة  ت��ل��ك 
�ل���ت���ب���ادل �ل���ت���ج���اري ب���ني �لإم������ار�ت 
�لتبادل  ب��ح��ج��م  م���ق���ارن���ة  و�ي�������ر�ن 
�ل��ت��ج��اري �لق��ل��ي��م��ي لإي����ر�ن هائلة 
جد� و�أعرب عن رغبة بالده يف زيادة 
حجم �لتبادل �لتجاري بني �لبلدين. 
"�إن  وقال وزير �خلارجية �لي��ر�ين 
��شبوعية  جوية  رحلة   200 هناك 
بني �لبلدين م�شري� �ىل �ن �لتفاعل 
و�لير�ين  �لمار�تي  �ل�شعب  مابني 
قدمي مما �أعطى �لعالقات �لثنائية 
ع��م��ق��ا ت��اري��خ��ي��ا ب��غ�����س �ل��ن��ظ��ر عن 
�لأو�شاع �ل�شيا�شية بني �حلكومتني. 
�لقن�شلية  �لج��ت��م��اع��ات  �ىل  ون���وه 
�خلم�س  و�ل��ل��ج��ان  و�ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
�لبلدين  ب��ني  تعقد  �ل��ت��ي  �لفرعية 
�إليها  �لتو�شل  �لتى مت  و�لتفاقيات 
�جلر�ئم  حم��ارب��ة  جم��ال  يف  خا�شة 
�مل��ن��ظ��م��ة و�لجن������از�ت �ل��ت��ى حققها 
�لوفود  ت���ب���ادل  جم����ال  يف  �ل���ب���ل���د�ن 
�لقت�شاد  جم������ال  يف  و�ل����ت����ع����اون 
و�ل��ط��اق��ة �لون���رب���ول. وق���دم وزير 
لأع�شاء  �ل�شكر  �لير�ين  �خلارجية 
�شفارتي  وخا�شة  �مل�شركة  �للجنة 
تنويع  يف  دوره�������م  ع���ل���ى  �ل���ب���ل���دي���ن 
�لمار�ت  بني  ما  �لعالقات  وتعزيز 
و�إير�ن. وقال �إن �لإر�دة �ل�شيا�شية يف 
تعزيز وتطوير  �ي��ر�ن حتر�س على 
�لبلدين  ب���ني  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة  �ل��ع��الق��ات 
�لعملية.  هذه  يف  مهما  دور�  وتلعب 
وقال �إن �لتعاون �لكبري و�ملفاو�شات 
�لقليمية و�لثقة �ملتبادلة يف �ملنطقة 
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وق����ع م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن بن 
�لتعليم  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل  م��ب��ارك 
ومعايل  �لعلمي  و�ل��ب��ح��ث  �ل��ع��ايل 
�ل����ت����ج����ارة  وزي���������ر  روب  �أن�������������درو 
�أم�س  �لأ������ش�����ر�يل  و�ل����ش���ت���ث���م���ار 
�ل����وز�رة..م����ذك����رة  م��ق��ر  يف  �لول 
فيما  �ل�شيا�شات  لتطوير  تفاهم 
و�لتعليم  �ل��ع��ايل  بالتعليم  يتعلق 
�مل���ه���ن���ي و�ل�����ت�����دري�����ب و�ل���ب���ح���وث 
بلد  كل  مو�طني  �لتحاق  وفر�س 
�لآخر.  �لطرف  بلد  يف  بالدر��شة 
تطوير  ع���ل���ى  �مل�����ذك�����رة  وت���ن�������س 
وو���ش��ع م��ع��اي��ري م��رج��ع��ي��ة مهنية 
وحت�شني وت�شهيل طرق �لعر�ف 
ب����امل����وؤه����الت و�لع����ت����م����اد و�ت���خ���اذ 
وتعزيز  �ل������الآزم������ة  �ل���رت���ي���ب���ات 
�أي  بتحويل  �خل��ا���ش��ة  �ل��رت��ي��ب��ات 
�ملوؤ�ش�شات يف  مقرر�ت در��شية بني 
كل من �لبلدين وحتديد �لفر�س 
�أو��شر  وتعزيز  بتطوير  �خلا�شة 
على  تن�س  كما  بينهما.  �ل��ت��ع��اون 
�مل���ع���ل���وم���ات يف جم����الت  ت����ب����ادل 
و�مل�شركة  �ملتبادلة  �له��ت��م��ام��ات 
مثل نظم ومعايري �لتعليم �لعايل 
و�لتعليم �ملهني و�لتدريب و�لبحث 
�ملتبعة يف �لبلدين ومو�د �لتدري�س 
ومعايري  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  و�مل���ن���اه���ج 
وت�شميات  �لع����ت����م����اد  و�أن����ظ����م����ة 
يف  للم�شاعدة  �ملمنوحة  �ل��درج��ات 
�لعلمية  �لدرجات  وتقييم  تف�شري 

�ملهني  و�لتعليم  �ل��ع��ايل  �لتعليم 
وتقدير�  و�ل���ب���ح���ث  و�ل����ت����دري����ب 
لأهمية دور هذه �ملجالت كو�شائل 
وتر�شيخ  ت���وط���ي���د  ع���ل���ى  ت���ع���م���ل 
وكانت  �حلكومتني.  بني  �لرو�بط 
�لأ�شر�لية  �ل��ت��ج��اري��ة  �ملفو�شية 
بالتعاون  ن��ظ��م��ت  ق���د  �أو����ش���ري���د 
وز�رة  يف  �لعلمي  �لبحث  �إد�رة  مع 
�لعلمي  و�ل��ب��ح��ث  �ل��ع��ايل  �لتعليم 
بال  م�شتقبل  �لثانية حول  �لندوة 
�آف��اق �لتعاون يف جمال  حدود عن 
�لعلمي  و�ل��ب��ح��ث  �ل��ع��ايل  �لتعليم 
فعاليات  ���ش��ل�����ش��ل��ة  ���ش��م��ن  وذل�����ك 
و�ملنطقة  �أ�����ش����ر�ل����ي����ا  ب����رن����ام����ج 
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وتن�س  و�ل�������ش���ه���اد�ت.  و�ل���دب���ل���وم 
�لطرفان  ي��ط��ور  �أن  على  �مل��ذك��رة 
�حلكومية  �لهيئات  ب��ني  �ل��ت��ع��اون 
�لبلدين  يف  �لأخ�����رى  و�مل��ن��ظ��م��ات 
�لن�شاطات  وب����ح����ث  وم���ن���اق�������ش���ة 
وت�شهيل  �مل�����ش��رك  �له��ت��م��ام  ذ�ت 
من  فيهما  وت��وط��ي��ده��ا  �ل���رو�ب���ط 
خ���الل �ل��ف��ع��ال��ي��ات �مل��ت��ب��ادل��ة مثل 
�لجتماعات و�ملوؤمتر�ت و�لندو�ت 
و�لأكادمييني  �ل���ط���الب  وت���ب���ادل 
عليه  يتفق  م��ا  ح�شب  و�لباحثني 
بينهما. ومت توقيع �ملذكرة �نطالقا 
�لعالقات  ت��ع��زي��ز  �ل��رغ��ب��ة يف  م��ن 
"�أ�شر�ليا"  حكومة  بني  �لثنائية 
وحكومة دولة �لإم��ار�ت يف جمال 

تعزيز  �إىل  �ل���ربن���ام���ج  وي����ه����دف 
و�ل�شتثمار�ت  �لثنائية  �ل��ت��ج��ارة 
و�لعالقات �لثقافية بني �أ�شر�ليا 
و�مل��ن��ط��ق��ة �ل��ع��رب��ي��ة علما ب��اأن��ه مت 
قبل  �لأ�شر�لية  �ل�شفارة  �فتتاح 
15 عاما يف دولة �لإمار�ت ووجود 
�أربع موؤ�ش�شات �أكادميية ��شر�لية 
�لدولتان  وتتطلع  �ل��دول��ة.  د�خ��ل 
و�لإجن���از�ت  �لنمو  من  مزيد  �إىل 
من  و�لتي  �ملقبلة  �ل�شنو�ت  خالل 
�لتعاون  م�����ش��ت��وى  ت��ع��زي��ز  ���ش��اأن��ه��ا 
يف �ل��ع��دي��د م���ن �ل��ق��ط��اع��ات مثل 
�لأمن �لغذ�ئي و�للوج�شتي و�ملياه 
و�لتعليم  �حل�����ش��ري��ة  �مل��ن��اط��ق  يف 

�مل�شتقبلي و�لطاقة. 

من  ومطلوب  ��شر�تيجي  �أم��ر  هو 
�ل��دول و�أن �لأم��ن و�ل�شتقر�ر  كافة 
هما �لبنية �لتحتية لزدهار �قت�شاد 
�لمم فالدور �لذي تلعبه �حلكومات 
يف ه���ذ� �جل��ان��ب م��ه��م ج���د� ك��م��ا �ن 
�ملنطقة  ه��ذه  يف  �مل�شركة  �ل�شمات 
وعميقة  �ل��ن��ط��اق  وو�����ش���ع���ة  ك��ب��رية 
�أكرث من �أي م�شاألة �أخرى قد تخلق 
�إنق�شاما فيما بيننا لذ� فمن و�جبنا 
�مل�شرك خلدمة �شعبينا خلق �شالم 
نبذل  �أن  "علينا  و�أ����ش���اف  دويل". 
ت��ن��وي��ع �لرو�بط  �جل��ه��ود م��ن �ج���ل 
ب�شدق  نوؤمن  فنحن  بيننا  �ملوجودة 
ب�����اأن �ل������دول �لق��ل��ي��م��ي��ة ع��ل��ي��ه��ا �أن 
ون�شر  �ملنطقة  يف  مهما  دور�  تلعب 
�لبناءة  و�مل��ف��او���ش��ات  �حل����و�ر  ع��ل��ى 
�مل�شاكل  �مل���ج���اورة حل��ل  �ل����دول  م��ع 
�لتاأكيد  خ�����الل  م����ن  �مل���ن���ط���ق���ة  يف 
�مل�شركة  �لتاريخية  �لقو��شم  على 
�ملتبادل  و�لح��������ر�م  و�لق��ل��ي��م��ي��ة 
ب��ط��ري��ق��ة م��ت�����ش��اوي��ة �آخ���ذي���ن بعني 
و�ملنطقة.  بلدينا  م�شلحة  �لإعتبار 
وقال �ن منطقتنا متر بو�شع ح�شا�س 
ودق��ي��ق ل��ذ� ف���اإن ل���الإم���ار�ت و�إي���ر�ن 
فاملنطقة  وم�����وؤث�����ر�...  م��ه��م��ا  دور� 
و�لر�ديكالية  ب�����الإره�����اب  م���ه���ددة 
حكمة  يتطلب  �لأم��ر  ف��اإن  وبالتايل 

�مل�شتمر م��ا بني  �ل��ق��ي��اد�ت و�حل���و�ر 
وقال  �لبلدين.  يف  �مل�شوؤولني  كبار 
و�لتكنولوجي يف  �لعملي  �لتقدم  �إن 
�إي��ر�ن و�لجن���از�ت �لتي حققتها يف 
�لهتمامات  م��ع  يتما�شى  �ملنطقة 
و�أكد  �ملنطقة  دول  لكافة  �مل�شركة 
حكومتي  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  �أهمية  على 
�ملدين  و�ملجتمع  و�إي����ر�ن  �لإم�����ار�ت 
و�شلمية  م��ت��ق��دم��ة  ب��ي��ئ��ة  لإر�����ش����اء 
ل�شعوب �ملنطقة و لالأجيال �لقادمة 
�شريكا  �إي��������ر�ن  ت���ك���ون  �ن  ومي���ك���ن 
موثوقا به لكافة دول �ملنطقة. وقام 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع��ب��د�هلل ب��ن ز�ي����د �آل 
نهيان ومعايل حممد جو�د ظريف 
وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �لإي����ر�ين يف ختام 
�لإج��ت��م��اع ب��ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى حم�شر 
�إجتماعات �للجنة. ومت �لتوقيع على 
�لريا�شي  �مل��ج��ال  يف  تفاهم  م��ذك��رة 
وق��ع��ه��ا ع���ن ج��ان��ب دول����ة �لإم�����ار�ت 
�إب��ر�ه��ي��م ع��ب��د�مل��ل��ك �لأمني  ���ش��ع��ادة 
�لعام للهيئة �لعامة لرعاية �ل�شباب 
و�ل��ري��ا���ش��ة وع��ن �جل��ان��ب �لإي���ر�ين 
عبد�للهيان  �أم��ري  ح�شني  �ل��دك��ت��ور 
�لير�ين  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  م�شاعد 
كما  و�لفريقية.  �لعربية  لل�شوؤون 
تفاهم  م���ذك���رة  ع��ل��ى  �ل��ت��وق��ي��ع  مت 
�لأعمال  رج����ال  جم��ل�����س  ل��ت��اأ���ش��ي�����س 

بني �لبلدين ومذكرة تفاهم لإحتاد 
غرف �لتجارة و�ل�شناعة وقعهما عن 
مر�شد  ث��اين  حممد  �ل��دول��ة  جانب 
�لرميثي رئي�س �حتاد غرف �لتجارة 
و�ل�����ش��ن��اع��ة ب��ال��دول��ة وع���ن �جلانب 
�لإير�ين غالم ح�شني �شافعي رئي�س 
�إد�رة غرف جت��ارة و�شناعة  جمل�س 
�إي���������ر�ن. ح�شر  وزر�ع��������ة  وم����ع����ادن 
ممثلي  من  ع��دد  �للجنة  �جتماعات 
�ل���ق���ط���اع���ني �حل���ك���وم���ي و�خل���ا����س 
حممد  �شيف  و���ش��ع��ادة  �ل��ب��ل��دي��ن  يف 
لدى  �ل��دول��ة  �شفري  �لزعابي  عبيد 
�لإير�نية  �لإ���ش��الم��ي��ة  �جل��م��ه��وري��ة 
�شفري  فيا�س  ر�شا  حممد  و�شعادة 
�لإير�نية  �لإ���ش��الم��ي��ة  �جل��م��ه��وري��ة 
���ش��م��و �ل�شيخ  �ل���دول���ة. وك����ان  ل���دى 
ن���ه���ي���ان قد  �آل  ز�ي������د  ب����ن  ع����ب����د�هلل 
ظريف  ج��و�د  حممد  معايل  �لتقى 
وزي����ر �خل��ارج��ي��ة �لإي������ر�ين وبحث 
و�لتي تهم  �ملو��شيع  ع��دد� من  معه 
�لثنائية  �لعالقات  خا�شة  �لبلدين 
و�ل�شعبني  �ل��ب��ل��دي��ن  ت���رب���ط  �ل���ت���ي 
و�شبل  �ل���������ش����دي����ق����ني  �جل�������اري�������ن 
�لأو�شاع  ب��ح��ث  ك��م��ا مت  ت��ط��وي��ره��ا. 
من  وع���دد  �ملنطقة  يف  و�مل�شتجد�ت 
ذ�ت  و�ل��دول��ي��ة  �لقليمية  �لق�شايا 

�لهتمام �مل�شرك .

خريية حممد بن را�سد تعالج 10 اآلف مري�ص �سوري يف لبنان
•• دبي-وام:

و��شلت موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �آل مكتوم لالأعمال �خلريية و�لإن�شانية تقدمي 
�لأر��شي  �إىل  جلاأو�  �لذين  �ل�شوريني  للنازحني  و�لطبية  �لإن�شانية  �مل�شاعد�ت 
�لأو�شاع  �للبنانية يف مناطق مدينة �شيد� و�لبقاع وطر�بل�س وعكار هربا من 
�ل�شعبة �لتي تع�شف ببلد�تهم وقدمت �لعالج لأكرث من 10 �آلف مري�س �إىل 

جانب مدهم بالأدوية و�لأجهزة �لطبية �لتعوي�شية.
�أن  �ملوؤ�ش�شة  �أمناء  جمل�س  رئي�س  نائب  بوملحه  �إبر�هيم  �مل�شت�شار  �شعادة  و�أك��د 
�ملوؤ�ش�شة نفذت م�شاعد�تها �لطبية يف خميمات �لنازحني �ل�شوريني يف �لأر��شي 
�للبنانية تنفيذ� لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة حفظه �هلل و�أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي و�لتي حتث على تقدمي �لدعم 
�لالزم لالأ�شقاء �ل�شوريني يف �ملجالت �ل�شرورية يف ظل �لظروف �ل�شعبة �لتي 
لتنفيذ  ر�شدت  �لتي  �مليز�نية  �إن  بوملحه  وق��ال  �ملخيمات.  ه��ذه  يف  يعي�شونها 
�مل�شاعد�ت �لطبية للنازحني �ل�شوريني يف لبنان بلغت �أكرث من ثالثة ماليني 
درهم مت تخ�شي�شها من �لتربع �لذي قدمته موؤ�ش�شة دبي �لإ�شالمي �لإن�شانية 

�لتابعة لبنك دبي �لإ�شالمي �شمن �ل�شر�كة �ل�شر�تيجية بني �لطرفني و�لذي 
بلغت قيمته 10 ماليني درهم دعما جلهود �ملوؤ�ش�شة �لتي تقوم بها لإغاثة �آلف 
�ل�شوريني يف لبنان. و�أو�شح �أن �مل�شاعد�ت �لطبية �لتي قدمها وفد �ملوؤ�ش�شة �لذي 
تو�جد يف خميمات �لنازحني �ل�شوريني يف لبنان برئا�شة �شالح ز�هر �ملزروعي 
مدير �ملوؤ�ش�شة ��شتفاد منه 10 �آلف مري�س �شوري نتيجة �ملعاينة �لطبية �لتي 
متت يف �لعياد�ت �خلا�شة �لتي تعاونت معها �ملوؤ�ش�شة هناك مبعدل ير�وح ما 
بني 40 و60 مري�شا يوميا نتيجة لتو�فد �أعد�د كبرية من �ملر�شى على وفد 
�ملوؤ�ش�شة و�جلهة �لتي تعاونت معها يف تنفيذ برنامج �مل�شاعد�ت �لطبية. و�أ�شاف 
بجل�شات  �لتكفل  تقدميها  �لتي مت  �لعالج  �أن��و�ع  �أه��م  �إن من  بوملحه  �إبر�هيم 
�لغ�شيل ملر�شى �لكلى �لذين بلغ عددهم 150 مري�شا وملدة ثالثة �أ�شهر تر�وح 
��شبوعيا لكل مري�س  م��ر�ت  �حتياجاتهم من �جلل�شات ما بني مرتني وث��الث 
كما  �لغ�شيل  جل�شات  بعد  يحتاجونها  �لتي  �لأخ��رى  �لعالجات  �إىل  بالإ�شافة 
�شملت �أهم �أنو�ع �لعالج �ملقدمة للنازحني �ل�شوريني �لتكفل مب�شاريف �لولدة 
�ملهمة لعدد من  �لعمليات �جلر�حية  باإجر�ء  لعدد كبري من �حل��الت و�لتكفل 
�ملر�شى من كبار �ل�شن و�لن�شاء و�لأطفال بالإ�شافة �إىل �لكثري من �لعالجات 

�لأخرى و�لأجهزة �لطبية �ملتنوعة.

وزير الأ�سغال ووزيرة النقل الإ�سبانية يبحثان 
عالقات البلدين يف جمالت البنية التحتية

•• اأبوظبي-وام:

�لأ�شغال  با�شتول وزي��رة  �نا  �لعامة و معايل  �لأ�شغال  �لنعيمي وزير  �لدكتور عبد�هلل بن حممد بلحيف  بحث معايل 
وزير  معايل  و��شتعر�س  �لتحتية.  و�لبنية  و�لطرق  �لنقل  �لتعاون خا�شة يف جمالت  �أوجه  �لإ�شبانية..خمتلف  و�لنقل 
�ملتو�زنة وتوفري جودة حياة  �مل�شتد�مة  �لتنمية  �ل��وز�رة ور�شالتها يف حتقيق  ��شر�تيجية  �للقاء  �لعامة خالل  �لأ�شغال 
�لبنية  �ملتميز يف تنظيم وتخطيط..بجانب ت�شييد و �شيانة م�شاريع  �ملوؤ�ش�شي  �لأد�ء  �لإم��ار�ت من خالل  عالية ل�شعب 

�لتحتية و�لإ�شكان �لحتادية يف مدن وقرى �لدولة وفق �أعلى �ملعايري و�ملو��شفات �لعاملية.
�أن �لوزيرة �لإ�شبانية �شم   وبالعتماد على كفاء�ت مو�طنة موؤهلة وبال�شتثمار �لأمثل للمو�رد �لتقنية و�ملالية. يذكر 
�إ�شبانيا �لذي �شارك �أم�س يف �أعمال " ملتقى �لإم��ار�ت -  �لوفد �ملر�فق جلاللة �مللك خو�ن كارلو�س �لأول ملك مملكة 

�إ�شبانيا �لقت�شادي " يف �أبوظبي. 

اإعالن دعوة للدائنني
تعلن �شركة �خلليج للمالحة �لقاب�شة )�س.م.ع( �نها تقدمت �ىل 
هيئة �لور�ق �ملالية و�ل�شلع بتاريخ 2014/3/18 بطلب لتخفي�س 
 )551.666.666( �ىل  دره��م   )1.655.000.000( م��ن  مالها  ر�أ����س 
�ل��ق��ان��ون �لحتادي  �مل���ادة )211( م��ن  �إع��م��ال لن�س  دره���م وذل���ك 
قر�ر  ومبوجب  �لتجارية  �ل�شركات  �شاأن  يف   1984 ل�شنة   )8( رقم 
 2014/1/5 ب��ت��اري��خ  �مل��ن��ع��ق��دة  �ل��ع��ادي��ة  غ��ري  �لعمومية  �جلمعية 
د�ئنيها  �ل�شركة تدعو  فان  لذ�  �ملال  ر�أ�س  باملو�فقة على تخفي�س 
يف  �ل�شركة  �ىل  �لثبوتية  وم�شتند�تهم  مبطالباتهم  �لتقدم  �ىل 
مقرها �لكائن يف �لدور )32( برج �شابا )1( �أبر�ج بحري�ت جمرية 
طريق �ل�شيخ ز�يد دبي وذلك خالل �شتني يوما من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن لتقوم �ل�شركة بالوفاء بالديون �حلالة �لتي لهم وتقدمي 

�ل�شمانات �لكافية للوفاء بالديون �ملوؤجلة .
رئي�س جمل�س الإدارة

�ضركة اخلليج للمالحة القاب�ضة )�ضركة م�ضاهمة عامة(
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جامعة عجمان ت�ست�سيف امل�سابقة الطالبية ال�سنوية ل�IEEE يف مايو املقبل
�أن جمعية �ملهند�شني �لكهربائيني و�لإلكرونيني تاأ�ش�شت قبل 
�ملتحدة  بالوليات  �لرئي�س يف نيويورك  128 عاما، ومقرها 
جميع  من  ع�شو  مليون  ن�شف  من  �أك��رث  وت�شم  �لأمريكية، 
�أنحاء �لعامل. وكان فرع �لإمار�ت قد تاأ�ش�س يف �لعام 1987، 
ويغطي �لنطاق �لثامن للجمعية و�لذي ي�شمل منطقة �ل�شرق 

�لأو�شط و�أوروبا و�شمال �إفريقيا.
ه���ذ� وق���د ن��ظ��م��ت يف �ل�����ش��ن��و�ت �مل��ا���ش��ي��ة �مل�����ش��اب��ق��ة �لطالبية 
يف  و�لإلكرونيني  �لكهربائيني  �ملهند�شني  جلمعية  �ل�شنوية 
�لعديد من �جلامعات بالدولة منها جامعة �ل�شارقة وجامعة 
جامعات  �إىل  بالإ�شافة  دب��ي  يف  �لأمريكية  و�جلامعة  خليفة 

�أخرى.

•• عجمان ـ الفجر 

�مل�شابقة  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ل��ع��ل��وم  ع��ج��م��ان  ج��ام��ع��ة  حتت�شن 
�لكهربائيني  �مل��ه��ن��د���ش��ني  جل��م��ع��ي��ة  �ل�����ش��ن��وي��ة  �ل���ط���الب���ي���ة 
�لتا�شعة،  دورت��ه  يف  �لإم���ار�ت  فرع   )IEEE( و�لإلكرونيني 
�ل�شبت  ي��وم  وذل��ك  للجمعية  �لطالبي  �لق�شم  ينظمها  �لتي 
�ملو�فق 10 مايو 2014. وتهدف هذه �لفعالية �إىل ت�شجيع 
�لدولة  يف  �ل��ع��ايل  �لتعليم  م��وؤ���ش�����ش��ات  خمتلف  م��ن  �ل��ط��ل��ب��ة 
وتدريبهم على روح �ملناف�شة، كما ت�شكل فر�شة لتقدير �لأعمال 
و�مل�شاريع �ملتميزة للطلبة �لأع�شاء يف جمعية IEEE، ف�شال 
�لطلبة.  ب��ني  و�ل��ت��ج��ارب  لتبادل �خل���رب�ت  �أر�شية  �إي��ج��اد  ع��ن 

وتهدف هذه �لفعالية �أي�شا �إىل تعزيز �ملهار�ت �لقيادية لدى 
�لطلبة  تعريف  يف  ت�شهم  كما  للجمعية،  �ملنت�شبني  �لطلبة 
و�لإلكرونيني  �لكهربائيني  �ملهند�شني  بجمعية  و�ملهتمني 

و�أن�شطتها �ملختلفة.
طالبا   320 ح��و�يل  �لتا�شعة  �ل���دورة  يف  ي�شارك  �أن  ويتوقع 
وطالبة من 15 موؤ�ش�شة �أكادميية د�خل �لدولة، حيث �شيتم 
�ملجالت  يف  جائزة   15 على  �شتتناف�س  م�شروعا،   70 عر�س 
�ل��ع��ام��ة، وم�شروع  �ل��ت�����ش��ام��ي��م  �ل��ت��ال��ي��ة: م�����ش��روع  �خل��م�����ش��ة 
وم�شروع  �ملتقدمة،  �لت�شاميم  وم�شروع  �لهند�شي،  �لت�شميم 
ت�شميم �لربجميات، وم�شروع خدمة �ملجتمع. و�شيحكم هذه 
بالذكر  30 حمكما من خمتلف �جلامعات. وجدير  �مل�شاريع 

حاكم عجمان ي�ستقبل ال�سفري امل�سري

عمار النعيمى ي�ستقبل قن�سل عام ال�سني

غرفة عجمان تعقد موؤمترا �سحفيا لالعالن عن معر�ص عجمان للتعليم والتدريب 2014

بلدية عجمان تبداأ املرحلة الثانية من تدريب املر�ضحني امل�ضاركني بجائزة رئي�س الدائرة للتميز 

مروان الزعابي: املرحلة الأوىل �سهدت تفاعال من قبل املر�سحني  

قائد عام �سرطة عجمان يتفقد اإدارتي املرور والدوريات وترخي�ص الآليات

مدير عام بلدية عجمان وقن�سل �سنغافورة يبحثان التعاون البلدي

•• عجمان-وام:

�لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�لديو�ن  يف  مكتبه  يف  عجمان  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو 
�لأم����ريي �شباح �م�����س ���ش��ع��ادة �إي��ه��اب �إم���ام ح��م��ودة �شفري 
لل�شالم  ح�شر  �ل���ذي  �ل�شقيقة  �لعربية  م�شر  جمهورية 
لبالده  ك�شفري  من�شبه  مهام  ت�شلمه  مبنا�شبة  �شموه  على 

لدى �لدولة. ورحب �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان بال�شفري 
متمنيا له �لتوفيق يف خدمة عالقات �لأخ��وة �لقائمة بني 
تطويرها  على  و�لعمل  م�شر  جمهورية  و  �لإم���ار�ت  دول��ة 
�للقاء..معايل  �ل�شقيقني. ح�شر  �ل�شعبني  ملا فيه م�شلحة 
�ل�شيخ �لدكتور ماجد بن �شعيد �لنعيمي رئي�س ديو�ن �شمو 
�حلاكم و �شعادة حمد �لنعيمي مدير �لديو�ن و �شعادة �شامل 
�شيف �ملطرو�شي نائب مدير �لديو�ن وعدد من �مل�شوؤولني.

•• عجمان-وام:

�هلل  عبد  علي  �لعميد  �شعادة  تفقد 
بن علو�ن �لنعيمي قائد عام �شرطة 
و�لدوريات  �مل����رور  �إد�رت�����ي  ع��ج��م��ان 
تاأتي  �لإم��ارة.  �لآليات يف  وترخي�س 
وز�رة  �إ�شر�تيجية  �شمن  �ل��زي��ارة 
�لفعلي  �لتو��شل  ل��زي��ادة  �لد�خلية 
ب����ني م��ن��ت�����ش��ب��ي��ه��ا و�لل����ت����ق����اء بهم 
�لعمل  ي��خ��دم  مب���ا  �لأد�ء  ل��ت��ط��وي��ر 
برنامج  ���ش��م��ن  وذل������ك  �ل�������ش���رط���ي 
�لإد�ر�ت  لتفقد  �ل�شنوي  �لتفتي�س 
للقيادة  �لتابعة  و�مل��ر�ك��ز  و�لأق�����ش��ام 
لالإطالع  عجمان  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة 
و�لوقوف  بها  �لعمل  جمريات  على 
�لتي  و�ملعوقات  �مل�شتجد�ت  كل  على 
�لتطوي�ر  م�������ش���رية  ت���ع���ر����س  ق����د 
. ر�ف�����ق ���ش��ع��ادت��ه خ����الل �ل����زي����ارة.. 
�هلل  عبد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �لعميد 
ن���ائ���ب ق���ائ���د ع����ام �شرطة  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
�شعيد  �شامل  جمعه  و�مل��ق��دم  عجمان 
�لقيادة  �أم���ن  ق�شم  رئي�س  �ل��زح��م��ي 
ماجد  حممد  و�ل��ر�ئ��د  و�لإن�شباط 
�لإعالم  ق�شم  رئي�س  �لنعيمي  ر��شد 
و�ل��ع��الق��ات �ل��ع��ام��ة و�ل��ر�ئ��د جمعة 
عبيد �ل�شام�شي رئي�س ق�شم �جلودة 
وتطوير  �لإ���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  �إد�رة  يف 
.. �ملقدم  ��شتقبالهم  �لأد�ء. وكان يف 
ع��ل��ي ح��م��ي��د ر�����ش���د �مل�����ش��ي��ب��ي مدير 
و�ل�شائقني  �لآل��ي��ات  ترخي�س  �إد�رة 
و�ملقدم �شعيب عبد�هلل كاجور مدير 
و�ل���دوري���ات وع���دد من  �مل����رور  �إد�رة 
�ل�شباط حيث مت مر�فقتهم بجولة 
مدى  على  خاللها  �طلعو�  تفقدية 
�لإ�شتعد�د و�جلاهزية �ملثلى لتفتي�س 

�ل�شباط  ل�شف  �لع�شكري  �لطابور 
من  �لن�شائية  و�ل�����ش��رط��ة  و�لأف�����ر�د 
و�لهند�م  بالقيافة  �لتز�مهم  حيث 
�لنظامية  �لتعليمات  وفق  �لع�شكري 
�لد�خلية.  وز�رة  يف  ب��ه��ا  �مل��ع��م��ول 
وت���ف���ق���دو� �ل�������ش���ي���ار�ت و�ل����در�ج����ات 
و�آلية  ب��ال��دوري��ات  �خلا�شة  �ل��ن��اري��ة 
�ل��ف��ح�����س و�ل�����ش��ي��ان��ة �خل��ا���ش��ة بها 
على جاهزيتها ومالئمتها  للوقوف 
عام  ق��ائ��د  تفقد  كما   . لالإ�شتخد�م 
�شرطة عجمان ونائبه �إد�رة ترخي�س 
خالل  ومت  و�ل�������ش���ائ���ق���ني  �لآل�����ي�����ات 
�أق�شام و�أف��رع ومكاتب  �جلولة تفقد 
�لإد�رة و�لإط��الع على ما مت �إجنازه 
�إ�شافة  �لإد�رة  لتطوير  م�شروع  من 
�لإد�رة  وم���وؤ����ش���ر�ت  �إجن�������از�ت  �إىل 

�شعادة  و�ط��ل��ع  �ملا�شي.  �ل��ع��ام  خ��الل 
قائد عام �شرطة عجمان ونائبه على 
باقي �لأق�شام و�ملكاتب و�أبدى �لر�أي 
تطوير  يف  ت�شهم  �لتي  و�مل��الح��ظ��ات 
وحت�شني جمريات �لعمل . ويف نهاية 
لتقييم  �ج��ت��م��اع  ع��ق��د  مت  �جل���ول���ة 
�لإد�رت���ني من خ��الل م��امت �لإطالع 
�لتفتي�شية  �جل����ول����ة  �أث����ن����اء  ع��ل��ي��ه 
للتاأكد من تطبيق معايري �لتفتي�س 
�ل�����ش��ن��وي م��ن ح��ي��ث �مل��ه��ام �لإد�ري�����ة 
�لتز�مها  وم���دى  ب�����الإد�رة  �خل��ا���ش��ة 
ب��ت��ن��ف��ي��ذ �ل�����ق�����ر�ر�ت �ل���������ش����ادرة من 
�لإد�رية  و�لإج���ر�ء�ت  �لعليا  �لقيادة 
للرقابة  �آلية  وج��ود  وم��دى  �ملطبقة 
�لإد�رية لالإطالع ومتابعة �إجر�ء�ت 

�لعمل.

•• عجمان-وام: 

ب��ح��ث ي��ح��ي��ى �إب��ر�ه��ي��م �أح��م��د م��دي��ر ع���ام د�ئ����رة �لبلدية 
�لقن�شل  �ت��ن��ام  ر�ج���ار  و���ش��ارم��ي��ل  عجمان  يف  و�لتخطيط 
�لتعاون  �لول..�أوج������ه  �أم�����س  دب��ي  يف  �ل�شنغافوري  �ل��ع��ام 
وت���ب���ادل �خل�����رب�ت و�مل���ع���ل���وم���ات ب���ني �ل��ب��ل��دي��ن يف جمال 
للنفايات  �لتدوير  �إع���ادة  م�شاريع  خا�شة  �لبلدي  �لعمل 
�لتي  �مل��م��ار���ش��ات  م��ن  وغ��ريه��ا  �لتحتية  و�ل��ب��ن��ي  �ل�شلبة 
فيما  �لتن�شيق  �آلية  �جلانبان  بحث  كما  �ل��د�ئ��رة.  تطبقها 
�لد�ئرة  �لزيار�ت و�لتن�شيق لقيام وفد من  بينهما لتبادل 
على  كثب  عن  ل��الإط��الع  �شنغافورة  جمهورية  �إىل  ب��زي��ارة 
منجز�تها و�لتي مت حتديدها منت�شف �شهر مايو �ملقبل. 
�ل�شنغافوري  �ل��ع��ام  �لقن�شل  �ل��د�ئ��رة  ع��ام  م��دي��ر  و�أط��ل��ع 
�شعادته  �لذي عقد يف مكتب  �للقاء  �ملر�فق خالل  و�لوفد 
يف �لبلدية على �أف�شل �ملمار�شات �لتي تطبقها �لد�ئرة يف 
خدمة �ملتعاملني وتوفري �أف�شل �خلدمات ل�شكان �لإمارة. 
و�أكد �شعادة يحيى �إبر�هيم �أحمد حر�س جمل�س �لقياد�ت 
�لد�ئرة  رئي�س  �لنعيمي  حميد  بن  ر��شد  �ل�شيخ  برئا�شة 

على تبادل �خلرب�ت �لتي ت�شهم يف تطوير �لعمل �لبلدي 
يف �لد�ئرة وت�شهم يف �إ�شافة قيمة م�شافة خلدمة جمهور 
تنفيذ  يف  �ل��د�ئ��رة  منجز�ت  �شعادته  و��شتعر�س  �لإم����ارة. 
خا�شة  و�لبيئة  �لعامة  و�ل�شحة  �لتحتية  �لبنية  م�شاريع 
م�شاريع �إعادة تدوير �لنفايات و�ملياه �ملعاد ��شتخد�مها يف 
�لري للمزروعات و�خلدمات �لتي تقدمها مر�كز �خلدمة 
و�أ�شحاب  �مل�شتثمرين  خلدمة  �مل��وح��د  �خل��دم��ات  ومكتب 
باأن ن�شبة كبرية  �ملن�شاآت �لقت�شادية يف �لإم��ارة .. منوها 
من �خلدمات �ملقدمة للمتعاملني منهم تكون من خالل 
�لتطبيقات  �شمن  �لذكية  �لهو�تف  �أو  �لإلكروين  �ملوقع 
�لعام  ب��ذل��ك منذ مطلع  �ل��د�ئ��رة  ب��د�أت��ه��ا  �ل��ت��ي  �حل��دي��ث��ة 
�ل�شنغافوري  �لقن�شل  وج��ه  جانبه  من   .2014 �جل��اري 
دعوة ر�شمية �إىل �شعادة مدير عام �لد�ئرة لزيارة جمهورية 
�لبلدي  �لعمل  �أف�شل ممار�شات  �شنغافورة و�لإط��الع على 
يف  �ملتميزة  وباملمار�شات  �لد�ئرة  مبنجز�ت  و�أ�شاد   . لديها 
تقدمي خدماتها للمتعاملني .. م�شري� �إىل �أن هذ� �شيعزز 
تقدمي  يف  متميز�  عربيا  منوذجا  ويجعلها  عامليا  مكانتها 

�خلدمات ل�شكان �لإمارة. 

•• عجمان-وام:

�إ�شتقبل �شمو �ل�شخ عمار بن حميد 
�لنعيمى وىل عهد عجمان مبكتبه 
فى �لديو�ن �لأمريى �شباح �م�س 
�شعادة تانغ وي بني �لقن�شل �لعام 
لدى  �ل�شعبية  �ل�شني  جلمهورية 
�لوفد  و  �ل�شمالية  �ملناطق  و  دب��ى 

�لقن�شلى �ملر�فق له.
�شمو وىل عهد عجمان يف  ورح��ب 
�لقن�شل  ب�����ش��ع��ادة  �ل��ل��ق��اء  م�شتهل 
ل��ه فى  �مل��ر�ف��ق  �ل��وف��د  و  �ل�شينى 
وت�����ب�����ادل معهم  ع���ج���م���ان  �إم���������ارة 
مناق�شة  �ل��ودي��ة.. ومت  �لأح��ادي��ث 
�لهتمام  ذ�ت  �مل��و����ش��ي��ع  م��ن  ع��دد 
�لقت�شادية  �ملجالت  يف  �مل�شرك 

و�ل�شتثمارية.
و�أ�شاد �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد 
�لنعيمى بعمق �لعالقات �لتاريخية 
�ل�شديقني ومتانتها  �لبلدين  بني 
�ل�شني  به  تقوم  ما  على  و�أثنى   ..
م����ن ج����ه����ود ل���ت���وث���ي���ق �ل���ع���الق���ات 
�لق����ت���������ش����ادي����ة ب�����ني �ل���ب���ل���دي���ن و 
فيما  �ل��ع��امل  يف  �لقيادية  مكانتها 
ي���خ�������س �ل����ع����دي����د م�����ن جم�����الت 
�ل�شتثمار و�لذي يلعب دور� كبري� 

يف �لإقت�شاد.
�ل�����ش��ي��خ عمار  ���ش��م��و  و����ش��ت��ع��ر���س 
�لقن�شل  م��ع  �لنعيمى  حميد  ب��ن 

•• عجمان ـ الفجر 

و�شناعة  جت�������ارة  غ����رف����ة  ت���ع���ق���د 
ع��ج��م��ان ���ش��ب��اح �ل���ي���وم �لرب���ع���اء 
�ملو�فق 16 �أبريل � بفندق عجمان 
�خلا�س  �ل�شحفي  �مل��وؤمت��ر  �شر�ي 
ف��ع��ال��ي��ات معر�س  ع���ن  ب���الع���الن 
�لتدري�ب  و  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  ع���ج���م���ان 
و�ل���ذي   )AETEX.2014(
ت��ن��ظ��م��ه غ����رف����ة ع���ج���م���ان خ���الل 
يف  �ب���ري���ل   24 �ىل   22 �ل���ف���رة 
قاعة �ل�شيخ ز�يد بجامعة عجمان 
�شعار  حتت  و�لتكنولوجيا  للعلوم 
بح�شور  ذكي"  ت��ع��ل��ي��م  "نحو 
من  �خل��ا���ش��ة  �لتعليمية  �جل��ه��ات 
جامعات ومد�ر�س ومعاهد تدريب 
�ملتخ�ش�شة  �ل�����ش��رك��ات  ج��ان��ب  �ىل 
و�شركات  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �حل���ل���ول  يف 

�لتوظيف.
وت��وؤك��د غ��رف��ة عجمان م��ن خالل 
بن�شخته  ل��ل��م��ع��ر���س  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا 
�لقيادة  ت��ول��ي��ه  م���ا  ع��ل��ى  �ل��ث��ان��ي��ة 
�لر�شيدة لدعم �لعملية �لتعليمية 
�ل�شتثمار  ع��ل��ى  وت��اأك��ي��ده��ا  ك��ك��ل 
وت�شخري  �ل��ب�����ش��ري  �ل��ع��ن�����ش��ر  يف 
ك���اف���ة �لم���ك���ان���ي���ات ل����ذل����ك، كما 
�لتعليمية  �لهيئات  �ملعر�س  ي��ربز 
�خلا�شة بالإمارة من ناحية �لبنية 
�لتعليمية  و�ل���ك���ف���اء�ت  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 
ل�����ه�����ذه �مل����وؤ�����ش���������ش����ات و�جل�����ه�����ات 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة �جل����دي����دة ب����الإم����ارة 

•• عجمان ـ الفجر 

و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ��رة  تو��شل 
�لتعريفية  �ل��ن��دو�ت  عقد  بعجمان 
جل����ائ����زة ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ر������ش����د بن 
يف  �ل��د�ئ��رة  رئي�س  �لنعيمي  حميد 
دورتها �لر�بعة �لنقوة، حيث عقدت 
ندوة  رم��اد� عجمان  �أم�س يف فندق 
�لتدريب  ب��رن��ام��ج  �شمن  تعريفية 
�لثانية،  �مل��رح��ل��ة  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ني 
عام2012  ع��ن��ه��ا  �أع����ل����ن  و�ل����ت����ي 
�لد�ئرة  رئي�س  �شمو  م��ن  مب��ب��ادرة 
وثقافة  ق��ي��م  زرع  ع��ل��ى  وح���ر����ش���ه 
�لتميز بني �ملوظفني باعتبارها �أول 
د�ئرة حكومية باإمارة عجمان تنظم 

مثل هذه �جلائزة.
�شهدت  ق��د  �لأوىل  �مل��رح��ل��ة  وك��ان��ت 
�ملر�شحني من  �إقبال من �ملوظفني 
ويو��شل  �لإد�ري����ة  �لفئات  خمتلف 
�لتميز  ب���اإد�رة  �لتميز  ب��ر�م��ج  ق�شم 
لتهيئة  جهوده  بالد�ئرة   �ملوؤ�ش�شي 
�ملرحلة  ل���ب���دء  مت���ه���ي���د�  �جل���م���ي���ع 
�ل���ث���ان���ي���ة ، ح���ي���ث ���ش��ت��ع��ق��د ور�����س 
ت��دري��ب��ي��ة وت��ع��ري��ف��ي��ة مكثفة  ع��م��ل 

�أن هدف  �لفر�شة للقائه مو�شحا 
�شبل  يف  �ل���ب���ح���ث  �ل����وف����د  زي��������ارة 
تطوير �لعالقات �لقت�شادية بني 
�لبلدين و�أ�شاد مب�شتوى �لعالقات 
�لبلد�ن  ب���ه  ي��ت��م��ي��ز  �ل����ذى  �ل���ب���ارز 
�ل�����ش��دي��ق��ان. و�أو����ش���ح وي ب��ني �أن 
�ل��وف��د ي�شعى لإج���ر�ء ل��ق��اء�ت مع 
و�خلا�س  �لعام  �لقطاعني  ممثلي 
�إمكانات  وب��ح��ث  عجمان  �م���ارة  يف 
جديدة  ��شتثمارية  ���ش��ر�ك��ات  ب��ن��اء 
يف �شتى �لقطاعات م�شيد� بجاذبية 
عجمان  ف��ى  �ل���ش��ت��ث��م��اري��ة  �لبيئة 
ب�����ش��ك��ل خ���ا����س و دول�����ة �لإم������ار�ت 

ب�شكل عام.
و����ش���دد �ل��ق��ن�����ش��ل �ل�����ش��ي��ن��ى على 
�شرورة تعزيز �لتعاون �لقت�شادي 
و�لتجاري بني �لبلدين �ل�شديقني 
مبا يعك�س �أهمية �لعالقة بينهما.. 
�ل�شينية  �ل�شركات  �ه��ت��م��ام  و�أك���د 
�لإم�������ار�ت يف خمتلف  ب��ال��ع��م��ل يف 
�أن  خا�شة  �لقت�شادية  �لقطاعات 
ن��ق��ط��ة �نطالق  ت��ع��ت��رب  �لإم�������ار�ت 
�إىل  �ل�شينية  لل�شادر�ت  رئي�شية 

منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�لعامل.
ب���الإم���ك���ان���ي���ات  ب����ني  وى  و�أ�������ش������اد 
�ل�شتثمارية �ملتاحة �أمام �ل�شركات 
تتمتع  �ل��ت��ي  �ل��دول��ة  يف  �ل�شينية 
�أعمال  وب��ي��ئ��ة  م��ت��ط��ور  ب��اق��ت�����ش��اد 

جاذبة لال�شتثمار�ت. 

�ن���ه���و� در����ش��ت��ه��م وحفظ  �ل���ذي���ن 
�لقر�آن �لكرمي.

 هذ� و�أكدت �حللقة �لنقا�شية على 
ي�شهدة قطاع  �ل��ذي  �لتطور  مدى 
�لقيادة  وحر�س  بالدولة  �لتعليم 
بافر�د  �ل��ن��ه��و���س  ع��ل��ى  �ل��ر���ش��ي��دة 
وينه�شو�  دولتهم  ليبنو�  �ملجتمع 
بالعلم  م��ت�����ش��ل��ح  ب��ه��ا وخ��ل��ق ج��ي��ل 

و�ملعرفة.
�لظفري  نا�شر  �أ���ش��اد  جانبه  م��ن 
�ملدير �لتنفيذي لقطاع �لتخطيط 
ب��غ��رف��ة عجمان  �لع�������ش���اء  ودع����م 
و�لتي  �لنقا�شية  �حللقة  باهمية 
ت��و�ك��ب �ن��ط��الق م��ع��ر���س عجمان 
يهدف  و�ل��ذي  و�لتدريب  للتعليم 
لدعم قطاع �لتعليم بكافة مر�حلة 
للموؤ�ش�شات  �ل��روي��ج  خ���الل  م��ن 
�لتعليمية �خلا�شة يف عجمان من 
جامعات وكليات ومد�ر�س ومعاهد 
ت���دري���ب وت�����ش��ل��ي��ط �ل�������ش���وء على 
�لتعليم ككل و�يجاد قنو�ت تو��شل 
�لتعليمية  �جل��ه��ات  ب��ني  م��ب��ا���ش��رة 
وجه  �حللقة  ختام  ويف  و�لطلبة.  
�مل��وي��ج��ع��ي �ل�شكر  ���ش��ع��ادة ع��ب��د�هلل 
للباحث �لتاريخي علي �ملطرو�شي 
على تقدمية �حللقة و�لتي ��شتفاد 
بالتعرف  �ل��غ��رف��ة  م��وظ��ف��ي  م��ن��ه��ا 
ع��ل��ى ت���اري���خ �ل��ت��ع��ل��ي��م �لم����ار�ت����ي 
�إم������ارة ع��ج��م��ان، كما  وخ��ا���ش��ة يف 
�شهدت �حللقة عدد من �ملد�خالت 

و�ل�شئلة.

مفهوم  ت��ر���ش��خ  ب����د�أت  �ل��ت��ي  �لتميز 
�ل���ت���م���ي���ز ب������وج������د�ن �مل����وظ����ف����ني ، 
،وتاأخذ  مم��ار���ش��ات��ه��م  يف  وت��ت��اأ���ش��ل 
تعامالتها  يف  �ل����د�ئ����رة  م��ن��ه��ج��ي��ة 
معها،  و�مل��ت��ع��ام��ل��ني  موظفيها  م��ع 
م��ن��وه��اً ب����اأن �ل���د�ئ���رة �أخ�����ذت على 
طريقا  �لتميز  م�شار  �تخاذ  عاتقها 
للمتعاملني  خ��دم��ات��ه��ا  ت��ق��دمي  يف 
ت��ع��ام��الت��ه��ا مع  ك���اف���ة  ،ويف  م��ع��ه��ا 
لها  �لإ����ش���ر�ت���ي���ج���ي���ني  �ل�������ش���رك���اء 
لكافة  بيت خربة  باتت  باأنها  ،لفتاً 
�جل��ه��ات �ل��ت��ي حت��ر���س ع��ل��ى �إب���ر�م 
بدورها  وي�شيدون  معها  �تفاقيات 
خلدمة  و�ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  �ل��ت��م��ي��ز  يف 
مل�شرية  ملتابعاتهم  ،وكذلك  �لوطن 
�لتميز  ت�����و�ك�����ب  �ل����ت����ي  �ل������د�ئ������رة 
�مل���وؤ����ش�������ش���ي ع���ل���ى م�����ش��ت��وى حملي 
و�إقليمي وعاملي معرباً عن تطلعات 
�لد�ئرة �لد�ئمة للحفاظ على هذ� 
�مل�شار مبا يرجمه روؤية �لقيادة يف 
باأن  ي�شهم  ومب��ا  �لغالية  �لإم����ار�ت 
تكون يف م�شاف �لدول �ملتقدمة يف 
نفاخر  �لتي  ومنجز�تها  تطلعاتها 

بها �لعامل �أجمع.

�ل��ل��ق��اء عالقات  �ل�����ش��ي��ن��ى خ����الل 
و�ل�شتثماري  �ل��ت��ج��اري  �ل��ت��ع��اون 
�لتبادل  رفع م�شتوى حجم  و�شبل 
�لتجاري بني �لإمار�ت و جمهورية 
�ل�شني �ل�شعبية �لذي و�شل خالل 
مليار   46.26 �إىل   2013 �لعام 

دولر.
مو�شوع  �إىل  �حل���دي���ث  وت���ط���رق 
و�إيجاد  �ل���ش��ت��ث��م��اري��ة  �ل�����ش��ر�ك��ة 
جمالت جديدة لتحقيقها خا�شة 
ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د �ل��ق��ط��اع �خل���ا����س يف 

�لبلدين.

عجمان  ع��ه��د  وىل  ���ش��م��و  ورح�����ب 
�آفاق  بفتح قنو�ت �إ�شافية لتو�شيع 
و�ل�شتثماري  �ل��ت��ج��اري  �ل��ت��ع��اون 
ب��ني دول���ة �لم�����ار�ت ب�شكل ع���ام و 
ب�شكل خا�س و بني  �م��ارة عجمان 
جمهورية �ل�شني �ل�شعبية م�شري� 
�لتاريخية  �ل�شد�قة  عالقات  �إىل 
�ل�شديقني  �ل�شعبني  تربط  �لتي 

على خمتلف �مل�شتويات.
و�أ�شاف �شمو وىل عهد عجمان �إن 
دولة �لم��ار�ت ويف �إط��ار م�شاعيها 
�قت�شاد  ن��ح��و  �ل��ت��ح��ول  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

��شر�تيجي  ك���خ���ي���ار  �مل����ع����رف����ة 
حتر�س على �ل�شتفادة من خرب�ت 
�ل�����ش��دي��ق��ة ح��ي��ث متتلك  �ل������دول 
�ل�شني �شجال مميز� على �ل�شعيد 
�لتكنولوجيا  جم���الت  يف  �ل���دويل 
و�ل��ب��ح��ث و�ل��ت��ط��وي��ر مم��ا يجعلها 
�شريكا مهما يف �شبيل حتقيق هذه 

�لغاية.
�أث���ن���ى ���ش��ع��ادة قن�شل  م���ن ج��ان��ب��ه 
�ل�شني على ح�شن �ل�شتقبال  عام 
�ل����ذي ل��ق��ي��ه م���ن ���ش��م��و ويل عهد 
�إتاحته  ل�����ش��م��وه  ���ش��اك��ر�  ع��ج��م��ان 

�لتعليمية،  م��ر�ح��ل��ه��ا  مب��خ��ت��ل��ف 
���ش��رك��ات �حللول  ج��ان��ب  �ىل  ه���ذ� 
و�شركات  و�لقرطا�شية  �لتعليمية 
�لتوظيف لتحقيق �أق�شى ��شتفادة 

للموؤ�ش�شات �مل�شاركة و�لزو�ر.

حلقة نقا�ضية عن التعليم 
قدميا يف عجمان

غرفة  �����ش���ت���ع���د�د  �إط������ار  ويف  ه����ذ� 
عجمان  معر�س  لتنظيم  عجمان 
"�أيتك�س"  و�ل���ت���دري���ب  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
2014 نظمت حلقة نقا�شية حتت 
عنو�ن "تاريخ �لتعليم يف عجمان" 
و�ل���ت���ي ن��اق�����ش��ت و�ق����ع �ل��ت��ع��ل��ي��م يف 
�لقرن  مطلع  ب��د�ي��ة  منذ  �لم���ارة 
�ملا�شي، حيث قدم �حللقة  �لباحث 
� علي حممد �ملطرو�شي  �لتاريخي 

�ملحلي  و�لتاريخ  �ل��ر�ث  م�شت�شار 
بد�ئرة �لتنمية �ل�شياحية.

عبد�هلل  ����ش���ع���ادة  �حل��ل��ق��ة  و���ش��ه��د 
�إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  �مل��وي��ج��ع��ي 
غرفة عجمان  و�ملدر�ء �لتنفيذيون 
موظفي  وك��اف��ة  �لإد�ر�ت  وم���در�ء 
�حللقة  ب�����د�ي�����ة  ويف  �ل�����غ�����رف�����ة. 
�ملويجعي  �هلل  ع��ب��د  ���ش��ع��ادة  رح���ب 
�همية  على  و�ك��د  �حل�شور  بكافة 
يف  ت��اأت��ي  و�ل��ت��ي  �لنقا�شية  �حللقة 
غ���رف���ة عجمان  ����ش��ت��ع��د�د  ���ش��م��ن 
للتعليم  عجمان  معر�س  لتنظيم 
�همية  �ىل  �أ���ش��ار  كما  و�ل��ت��دري��ب، 
للحلقات  ع��ج��م��ان  غ��رف��ة  تنظيم 
كجل�شات  ت��ع��د  و�ل���ت���ي  �ل��ن��ق��ا���ش��ي��ة 
ع�شف ذهني ملا تتيحه للموظفني 
من �بد�ء وتبادل �لآر�ء حول عدد 

م���ن �مل��و����ش��ي��ع �ل��ه��ام��ة مب���ا يعزز 
�حللقة  وخ��الل  �لعمل.  منظومة 
�شامل  ب�شرد  �ملطرو�شي  علي  ق��ام 
مل��ن��ظ��وم��ة �ل��ت��ع��ل��ي��م ق��دمي��ا وكيف 
�لكتاتيب  ع���ل���ى  ق���ا����ش���رة  ك����ان����ت 
�لهلية �لقدمية و�لتي كانت تقوم 
و�لعقيدة  �ل��ك��رمي  �ل��ق��ر�آن  بتعليم 
و����ش���ي���ئ���ا م�����ن �ل���ف���ق���ه و�حل����دي����ث 
ومبادئ  �ل��ك��ت��اب��ة  �ىل  ب��ال���ش��اف��ة 
�حل�شاب، وتعليم �ملو�د �ل�شا�شية يف 
�ملد�ر�س �شبه �لنظامية و�لذي �شاد 
�لنظامي  �لتعليم  �ن��ط��الق��ة  ق��ب��ل 
�حل���دي���ث يف �لم������ارة �ب���ت���د�ء من 
�ملطاوعة  دور  و�شرح   ،1958 عام 
�لتعليم  يف  �مل�شتخدمة  و�لدو�ت 
�لتعليم  م��ر�ح��ل  �شرح  كما  قدميا 
بالطالب  �لحتفال  وطرق  قدميا 

مبتطلبات  للتعريف  للمتقدمني 
ن�شر  وذل��ك بهدف  �لثانية   �ملرحلة 
�لوعي بينهم حولها   وتعزيز ثقافة 
�تخذتها  �ل��ت��ي  �مل��وؤ���ش�����ش��ي  �ل��ت��م��ي��ز 
به  تلتزم  ومنهاجا  م�شار�  �ل��د�ئ��رة 
يف كافة تعامالتها، و يذكر باأن عدد 
�ملتقدمني للمرحلة �لأوىل عن فئة 
م��وظ��ف��ا يف  ب��ل��غ )31(  �مل��وظ��ف��ني 
حني �أن عدد �ملتقدمني عن �لفئات 
وغريها  و�لإ�����ش����ر�ف����ي����ة  �لإد�ري����������ة 

م��ن ف��ئ��ات �جل���ائ���زة. و�أك����د  مرو�ن 
عبد�هلل �لزعابي مدير �إد�رة �لتميز 
�ل�شيخ  �شمو  حر�س  على  بالد�ئرة 
ر����ش��د ب��ن ح��م��ي��د �ل��ن��ع��ي��م��ي رئي�س 
����ش���ع���ادة يحيى  �ل����د�ئ����رة وم��ت��اب��ع��ة 
�لعام ورئي�س  �ملدير  �أحمد  �إبر�هيم 
خلق  على  للجائزة  �لعليا  �للجنة 
روح �لإب����د�ع و�ل��ت��ف��رد و�لب��ت��ك��ار يف 
�لعمل و�لتناف�شية بالأد�ء بني كافة 
ف��ئ��ات �مل��وظ��ف��ني ون����وه ب����دور هذه 

�ملوؤ�ش�شي  �لأد�ء  تعزيز  يف  �جل��ائ��زة 
ملختلف �لإد�ر�ت و�لفئات �لوظيفية 
يف �لد�ئرة ومر�كز �خلدمة �لتابعة 
ممن حر�شو� على �لتقدم للمناف�شة 

وفق معايريها و��شر�طاتها.
�ل��الف��ت يف هذه  �ل�����ش��يء  �إن  وق����ال 
���ش��م��و رئي�س  �ل�������دورة م���ن ج���ائ���زة 
�ل����د�ئ����رة ه���و ق����وة �ل��ت��ن��اف�����س بني 
�مل���وظ���ف���ني �مل�����ش��ج��ل��ني ب��ه��ا ، وه���ذ� 
وثقافة  مبعيار  �لوعي  م��دى  يوؤكد 

كليات التقنية العليا بال�سارقة تد�سن وحدة التعلم املتنقل
�ل�شارقة-�لفجر:

بد�أت �أم�س �لول وحدة �لتعلم �ملتنقل �لتي �أطلقتها كليات �لتقنية �لعليا بال�شارقة زيار�تها �لتعليمية 
�لتي ت�شتهدف تنفيذ عدد من �لرب�مج �لإثر�ئية و�لور�س �لتدريبية لطالب وطالبات �ملد�ر�س و�لتي 
للمجالت  �أف�شل  فهم  تطوير  من  متكنهم  جديدة  وخ��رب�ت  ومهار�ت  معارف  �إك�شابهم  �إىل  تهدف 
�ملختلفة مبا ي�شاعدهم على �ختيار �لتخ�ش�شات �ملنا�شبة �لتي تالءم قدر�تهم و�إمكاناتهم يف مرحلة 

�لدر��شة �جلامعية.  
وتتاألف وحدة �لتعلم �ملتنقلة من حافلة جمهزة باأحدث �ملعد�ت و�أجهزة �حلا�شب �لآيل و�لكمبيوتر 
باد و�شا�شات �لعر�س. وت�شم يف �لوحدة فريق عمل متكامل مكون من جمموعة من  �للوحي �لآي 
و�ملعلومات،  �لكمبيوتر  وعلوم  �لهند�شة،  �أق�شام  من  بال�شارقة  �لعليا  �لتقنية  كليات  وطالبات  طالب 
و�لت�شال �لتطبيقي، و�إد�رة �لأعمال، و�لعلوم �ل�شحية، وتعمل �لوحدة حتت �إ�شر�ف ومتابعة �أع�شاء 

�لهيئة �لتدري�شية و�مل�شرفني يف �لكليات.  

العدد  11073 بتاريخ   2014/4/16     

 بهذ� يعلن �مل�شفي/ علي عبد�هلل �شلطان �ملرزوقي / موؤ�ش�شة �ملحيط 
حلل  �لتجاري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شري  مت  قد  �نه  قانونيون  حما�شبون 
وت�شفية )�شركة دي ��س تي جيو تقنية ذ.م.م(. فعلى كل من له مطالبات 
�و حقوق على �ل�شركة �ملذكورة �لتقدم بامل�شتند�ت �لثبوتية �لد�لة على 
ذلك خالل 45 يوم من تاريخ هذ� �لعالن على �لعنو�ن �لتايل: دبي ، 

�س.ب: 86425 ، ت : 04/2650665 ، فاك�س : 04/2650645
امل�سفي

علي عبداهلل �سلطان املرزوقي

موؤ�س�سة املحيط حما�سبون قانونيون

اإعالن اإحالل وت�سفية
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بلدية راأ�ص اخليمة ت�ستعد  مللتقى نحو التحول اللكرتوين
�ملتعاملني وت�شهيل �إجر�ء�ت �لعمل يف �إطار تقدمي �أف�شل 

�ملمار�شات و�أف�شل �لأنظمة �ملطبقة.
للمكاتب  �ل���ر�ب���ع  مللتقى  �ل��ت��ج��ه��ي��ز  مب��ن��ا���ش��ب��ة  ذل���ك  ج���اء 
�ل�شت�شارية و�شركات �ملقاولت حتت عنو�ن:نحو �لتحول 

�للكروين.
�لهند�شة  �إد�رة  مدير  دروي�����س  عائ�شة  �ملهند�شة  و�أف���ادت 
بالتعاون  �شرعت  ر�أ���س �خليمة  بلدية  د�ئ��رة  ب��اأن  و�ملباين 
�إجر�ء�ت  مع هيئة �حلكومة �لإلكرونية بعملية هند�شة 
�لعمل وتطويرها وتطبيق �أنظمة عاملية لأمتتة �إجر�ء�ت 

�لعمل وفتح قنو�ت �لتو��شل.

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

�أك��د منذر بن �شكر مدير ع��ام د�ئ��رة بلدية ر�أ���س �خليمة 
بد�ئرة  و�ل��ت��ط��وي��ر  �لأد�ء  حت�شني  يف  ق��دم��اً  �مل�شي  على 
�لأن�شطة  م��ن  جمموعة  �أن  �إىل  �شعادته  و�أ���ش��ار  �لبلدية 
�ل��ت��ي �أق��ي��م��ت و�ل���ت���ي م���ن �مل���زم���ع ع��ق��ده��ا ت�����ش��ب يف هذ� 
�لهدف ونوه �إىل تعزيز �ل�شر�كة �ملجتمعية، وخا�شة بني 
�ملتعاملني �خلارجني �لذين يتو��شلون مع �لد�ئرة لإجناز 
�لبلدية  د�ئ��رة  �شمن خطة  �إن من  و�أ���ش��اف:  معاملتهم. 
�لرت���ق���اء ب��خ��دم��ات �ل���د�ئ���رة مب��ا ي��ت��ن��ا���ش��ب م��ع تطلعات 

و�أ�شافت :" بناء على ما تقدم و�شمن �طر تعزيز �لتعاون 
�ل��ب��ل��دي��ة و�ل�شركاء  �ل��ت��و����ش��ل ب��ني د�ئ����رة  وف��ت��ح ق��ن��و�ت 
�ل���ش��ر�ت��ي��ح��ي��ني ف��ق��د ق����ررت �ل���د�ئ���رة م��ت��م��ث��ل��ة ب�����اإد�رة 
�لهند�شة و�ملباين بالتعاون مع هيئة �حلكومة �لإلكرونية 
عقد ملتقى مع �ملكاتب �ل�شت�شارية و�شركات �ملقاولت يف 
�حلمر�ء  فندق  يف  �لعا�شرة  �ل�شاعة  �جلاري  �ل�شهر   24
�آلية  على  �ملتعاملون  يطلع  لكي  وذل��ك  �مل��وؤمت��ر�ت  قاعة 
و�إجر�ء�ت �لعمل �جلديدة ويناق�شون �لآليات للتعرف �إىل 
�أر�ئهم و�قر�حاتهم ليتم �أخذ هذه �لآر�ء بعني �لعتبار 

يف دفع عملية �لتطوير و�لتح�شني �إىل �لأمام. 

كلية الإمارات للتطوير الرتبوي ت�سارك بحملة اأبوظبي تقراأ 21 اأبريل
•• اأبوظبي-وام:

جتري كلية �لإمار�ت للتطوير �لربوي ��شتعد�د�تها للم�شاركة بحملة �أبوظبي تقر�أ �لتي ينظمها جمل�س �أبوظبي 
للتعليم ب�شل�شلة فعاليات تعليمية وتربوية حتت �شعارمتعة �لقر�ءة خالل �لفرة من 21 �ىل 29 �أبريل �جلاري 

مبقر �لكلية باأبوظبي.
وتت�شمن �لفعاليات تنفيذ حلقات للقر�ءة �ملرحة لق�ش�س �لأطفال باللغتني �لعربية و�لإجنليزية وبا�شتخد�م تقنية 
�ملقبلني على  للطلبة  ور���س عمل متميزة  �ىل جانب  �لكلية  قبل طلبة  �بتكارها من  �لتي مت  �لق�ش�شية  �حلقائب 

�ملرحلة �جلامعية لتنمية مهار�ت �لقر�ءة و�إكت�شاب معارف جديدة.
�لق�ش�شية  �حلقائب  ت�شميم  كيفية  عن  �لأم��ور  و�أول��ي��اء  للربويني  متخ�ش�شة  عمل  ور���س  تنفيذ  كذلك  و�شيتم 
�ليدوية و�لرقمية. وتاأتي فعاليات متعة �لقر�ءة تز�منا مع فعاليات جمل�س �أبوظبي للتعليم لتعزيز مهار�ت �لقر�ءة 
و�لطالع لدى �لطلبة من �أجل بناء جيل تربوي مثقف و�متد�د� مل�شاركات �شابقة للحملة �لتي ت�شتهدف رفع �لوعي 

بالقر�ءة وتعزيز مهار�تها لدى �أفر�د �ملجتمع. 

�سلطان القا�سمي يفتتح الدورة ال�ساد�سة من مهرجان ال�سارقة القرائي للطفل
•• ال�صارقة-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �إف���ت���ت���ح 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  �ل����دك����ت����ور 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي 
�م�س  ����ش���ب���اح  �ل�������ش���ارق���ة  ح����اك����م 
ف��ع��ال��ي��ات �ل������دورة �ل�����ش��اد���ش��ة من 
م����ه����رج����ان �ل���������ش����ارق����ة �ل���ق���ر�ئ���ي 
 25 ح��ت��ى  ي�شتمر  �ل����ذي  للطفل 
�إك�شبو  م��رك��ز  يف  �جل����اري  �أب���ري���ل 
د�ر ن�شر   124 �ل�شارقة مب�شاركة 
م��ن 17 دول���ة و�أك����رث م��ن 175 
�لأدبية  �ل�شخ�شيات  م��ن  �شيفا 
و�لأكادميية  و�لثقافية  و�لفكرية 
و�لفنية �لعربية و�لأجنبية �لذين 
�شي�شاركون يف �لف و 694 فعالية 
 11 �شينظمها �حل��دث على م��د�ر 

يوما.
�لذي  �لفتتاح  �شريط  ق�س  وبعد 
�شلطان  ب��ن  خالد  �ل�شيخ  ح�شره 
بن حممد �لقا�شمي رئي�س جمل�س 
�لتطوير �لعمر�ين و�ل�شيخة بدور 
بنت �شلطان �لقا�شمي رئي�شة هيئة 
و�لتطوير  لال�شتثمار  �ل�����ش��ارق��ة 
حممد  ب��ن  �شقر  و�ل�شيخ  ���ش��روق 
�ل�شوؤون  د�ئ����رة  رئ��ي�����س  �لقا�شمي 
و�ل�شيخ  و�لأوق�������اف  �لإ���ش��الم��ي��ة 
�لقا�شمي  �لرحمن  عبد  بن  �شامل 
رئي�س مكتب �شمو �حلاكم و�ل�شيخ 
�لقا�شمي..  ف��ي�����ش��ل  ب����ن  ط������ارق 
�ل�����ش��م��و حاكم  ����ش��ت��ق��ب��ل ���ش��اح��ب 
�ل���������ش����ارق����ة ب����ف����ق����ر�ت وع����رو�����س 
رو�شة  �أط���ف���ال  ق��دم��ه��ا  ترحيبية 
�ل����رب�ري يف �ل�����ش��ارق��ة ع���ربو� من 
باإفتتاح  ت��رح��ي��ب��ه��م  ع���ن  خ��الل��ه��ا 
�شموه للمهرجان �لذي ي�شكل �أكرب 
وتقدم  ب��الأط��ف��ال  حتتفل  فعالية 
بالن�شاطات  حافال  برناجما  لهم 
و�لندو�ت  و�لرفيهية  �لتعليمية 
�ل���ف���ك���ري���ة و�ل����ث����ق����اف����ي����ة. وع�����رج 
�لدكتور  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
فور  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان 
لفتتاح  �حل�����دث  مل���وق���ع  و����ش���ول���ه 
م��ع��ر���س �أل�����ف �خ�����ر�ع و�خ�����ر�ع 
يوؤرخ  �أ�شخم معر�س عاملي ج��و�ل 
لإجناز�ت �حل�شارة �لإ�شالمية يف 
�ألف عام و�ل��ذي يقام على هام�س 
مهرجان �ل�شارقة �لقر�ئي للطفل 
�ملقبل  15 مايو  يوم  وحتى م�شاء 
عن  ����ش���رح  �إىل  ����ش���م���وه  و�����ش���ت���م���ع 
مدير  �شليم  �أح��م��د  م��ن  �مل��ع��ر���س 
و�خر�ع"  �خ�����ر�ع  �أل����ف  وم��ن��ت��ج 
ب��ال��ت�����ش��ه��ي��الت �لتي  �أ����ش���اد  �ل�����ذي 
من  للمعر�س  �ل�����ش��ارق��ة  قدمتها 
ممكن  �شكل  باأف�شل  �إقامته  �أج��ل 
��شتقطب  �ل��ذي  �ملعر�س  �أن  و�أك��د 

عبد �هلل بن حممد �لعوي�س رئي�س 
و�شعادة  و�لإع����الم  �لثقافة  د�ئ���رة 
مبكتب  �مل�شت�شار  �لطريفي  جمال 
�لعزيز  عبد  و�شعادة  �حلاكم  �شمو 
�لرئي�س  م�����ش��ت�����ش��ار  ت����رمي  ح��م��د 
�ت�شالت  ع��ام  مدير   - �لتنفيذي 
�لإمار�ت �ل�شمالية و�شعادة حممد 
بالديو�ن  �مل�شت�شار  �ملو�شى  ذي���اب 
�لأم�����ريي و�ل���دك���ت���ور ع��م��رو عبد 
�ل�شمو  �شاحب  م�شت�شار  �حلميد 
�لتعليم  ل�����ش��وؤون  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 
�لعايل و�أحمد بن ركا�س �لعامري 
م��دي��ر م��ع��ر���س �ل�����ش��ارق��ة �لدويل 

للكتاب.
وق��ال �أح��م��د ب��ن رك��ا���س �لعامري 
�إنه بف�شل توجيهات ودعم �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن 
�ملجل�س  ع�شو  �ل��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
�ل�����ش��ارق��ة و رعاية  �لأع��ل��ى ح��اك��م 
قرينته �شمو �ل�شيخة جو�هر بنت 
�ملجل�س  رئي�شة  �لقا�شمي  حممد 
ل��الأ���ش��رة جن���ح مهرجان  �لأع���ل���ى 
�ل�������ش���ارق���ة �ل����ق����ر�ئ����ي ل��ل��ط��ف��ل يف 
دولة  يف  �ملتميزة  مكانته  تر�شيخ 
�ملتحدة و�لعامل  �لعربية  �لإمار�ت 
�لثقايف  �حل��دث  باعتباره  �لعربي 
و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي و�ل��رف��ي��ه��ي �لأك���رث 
��شتقطابا لالأطفال و�لأبرز تاأثري� 
يت�شمنه من  ملا  نفو�شهم نظر�  يف 
ور�س تعليمية ون�شاطات ترفيهية 
�لرتقاء  ت�شهم يف  ون��دو�ت فكرية 
وتنمية  وذوق������ه  �ل��ط��ف��ل  ب��ث��ق��اف��ة 

مو�هبه وهو�ياته.
�حل����ال����ي����ة  �ل��������������دورة  �أن  و�أك������������د 
ل��ل��م��ه��رج��ان ت��ع��ت��رب �لأك�����رب بعدد 
فيها  �مل�����ش��ارك��ة  وح��ج��م  فعالياتها 
ملحوظا  من��و�  ت�شهد  �أن  ويتوقع 
يف عدد �لزو�ر خا�شة يف ظل �إقامة 
م��ع��ر���س �أل�����ف �خ�����ر�ع و�خ�����ر�ع 
باحتفالت  �ملهرجان  م��ن  �حتفاء 
�ل���������ش����ارق����ة ع���ا����ش���م���ة �ل���ث���ق���اف���ة 
�لإ�شالمية وكذلك �لدورة �لثالثة 
لر�شوم  �ل�������ش���ارق���ة  م���ع���ر����س  م����ن 
ك��ت��ب �ل��ط��ف��ل �ل���ت���ي ���ش��ه��دت هي 
�لأخرى �رتفاعا يف عدد �مل�شاركني 
وتطور� نوعيا يف م�شتوى �لأعمال 
فعالية  �إ���ش��اف��ة  �أن  ك��م��ا  �مل�����ش��ارك��ة 
�أ�شد�ء  �شترك  �لطفل"  "مقهى 
�لثقايف  �ل�����ش��ع��ي��دي��ن  ع��ل��ى  ط��ي��ب��ة 
و�لربوي نظر� لدورها يف تاأهيل 
و�إد�رة  ت���ق���دمي  ع���ل���ى  �لأط�����ف�����ال 
و�مل��ح��ا���ش��ر�ت ومتنحهم  �ل��ن��دو�ت 
على  وت�شاعدهم  باأنف�شهم  �لثقة 
ن��ظ��ر�ئ��ه��م وذويهم  �ل��ت��و����ش��ل م��ع 
لهم  وتتيح  بهم  �ملحيط  و�ملجتمع 
�ل��ت��ع��ب��ري ع���ن ر�أي����ه����م ب��ح��ري��ة يف 

�لق�شايا �لتي تهمهم.
عبد�هلل  هند  �شكرت  ناحيتها  من 
باإد�رة  �ملعار�س  لينيد رئي�س ق�شم 
للكتاب  �ل��دويل  �ل�شارقة  معر�س 
�ل�شارقة  مل��ه��رج��ان  �ل��ع��ام  �مل��ن�����ش��ق 
ك��اف��ة �جلهات  ل��ل��ط��ف��ل  �ل���ق���ر�ئ���ي 
�ملهرجان  �إد�رة  م��ع  تعاونت  �ل��ت��ي 
�لكبري من  �ل��ع��دد  ه��ذ�  تنظيم  يف 
و�لندو�ت  و�لن�شاطات  �لفعاليات 
هذه  فعاليات  تو�شيع  �أن  و�أك����دت 
ت�شمينها  ب���ه���دف  ج�����اء  �ل��������دورة 
ترتقي  ج�����دي�����دة  م����و�����ش����وع����ات 
على  وت�شاعده  وق��در�ت��ه  بالطفل 
�إ�شافة  وو�جباته  حقوقه  معرفة 
�إىل تطوير مو�هب �لطفل �لفنية 
�لبت�شامة  ور����ش���م  و�لإب����د�ع����ي����ة 
�لفعاليات  خ��الل  م��ن  وجهه  على 
�لرفيهية و�ملرحة �لتي �شتتو��شل 

طو�ل �أيام �ملهرجان.
�ل�شارقة  م���ه���رج���ان  وي��ت�����ش��م��ن 
�لقر�ئي للطفل يف دورته �ل�شاد�شة 
على  موزعة  فعالية   694 و  �ألفا 
برنامج �لطفل و�لربنامج �لثقايف 
�لثقايف  و�مل���ق���ه���ى  �ل��ط��ه��ي  ورك�����ن 
ومقهى �لطفل �إ�شايف �إىل معر�س 
�خ����ر�ع و�خ����ر�ع ومعر�س  �أل���ف 

�ل�شارقة لر�شوم كتب �لطفل.
وي�������ش���م ب���رن���ام���ج �ل���ط���ف���ل 875 
لتعليم  فنية  ور�شا  ت�شمل  فعالية 
�لفي�شف�شاء  وف��ن  بالرمل  �لر�شم 
و�ل�����زخ�����رف�����ة و�خل���������ط �ل���ع���رب���ي 
وف��ن ل��ف �ل���ورق وور���ش��ا تدريبية 
�ملهار�ت  وتنمية  �ل��ذ�ك��رة  لتحفيز 
�لعقلية من خالل لعبة �ل�شطرجن 
�إ�شافة  و�مل���ن���ط���ق  و�ل���ري���ا����ش���ي���ات 
حقوق  ح������ول  حم����ا�����ش����ر�ت  �إىل 
�ل��ت��ي ميكن  و�لع���ت���د�ء�ت  �لطفل 
جتبنها  وكيفية  عنها  يتعر�س  �أن 
و�لإبالغ عنها.. �إىل جانب عرو�س 
وجل�شات  و�شينمائية  م�شرحية 
قر�ئية ون�شاطات �إبد�عية وندو�ت 
وتر�ثية  بيئية  مو��شيع  ت��ت��ن��اول 

وعلمية و�شحية.
 30 �لفكري  �لربنامج  ويت�شمن 
نقا�شية  وج��ل�����ش��ة  ح���و�ري���ة  ن�����دوة 
�لطفل  ث��ق��اف��ة  �إث�������ر�ء  يف  ت�����ش��ه��م 
ويديرها  ف��ي��ه��ا  ي�������ش���ارك  و�أدب��������ه 
باحثون ومفكرون وكتاب وفنانون 
عدة  من  و�أكادمييون  و�إعالميون 
�أبرز  وم��ن  و�أجنبية..  عربية  دول 
ه����ذه �ل����ن����دو�ت �ل��ث��ق��اف��ة و�إع�����د�د 
يف  �لإنرنت  ودور  �مل�شتقبل  طفل 
�لأطفال  و�أغ����اين  �لطفل  تن�شئة 
وت�شكيل �لهوية و�لألعاب �ل�شعبية 
و�حلكاية  �لوطنية  و�ل�شخ�شية 
�ل�����ش��ع��ب��ي��ة يف ع�������ش���ر �لإن����رن����ت 
�ملو��شفات  �مل��ت��ح��رك��ة..  و�ل��ر���ش��وم 
و�ل�شمات و�ل�شحك عالج: �أهمية 
وق�ش�س  ل����الأط����ف����ال  �ل�������ش���ح���ك 
و�خليال  �ل�����ر�ث  ب���ني  �لأط����ف����ال 

�لعلمي.
�لطهاة  م����ن  ث��م��ان��ي��ة  وي�������ش���ارك 
وخ�������رب�ء �ل���ت���غ���ذي���ة �ل���ع���امل���ي���ني يف 
�أبرزهم  ومن  �لطهي  ركن  فعالية 
�ل�شهرية  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  �ل��ط��اه��ي��ة 
ليلي فانيلي �لتي تعر�س منتجاتها 
ب��ل��ن��دن وويل  يف م��ت��اج��ر ه������ارودز 
�لطاهي  ب��ج��ائ��زة  �ل��ف��ائ��ز  ت��ورن��ت 
�ل�شغري يف بريطانيا عام 2009 
�لبحرينية  و�ل��ك��ات��ب��ة  و�ل��ط��اه��ي��ة 
م��ن��ى �حل�����ش��ن و�ل��ط��اه��ي و�مل���درب 
موؤلف  ه����ان  ك���ال���وم  �لأ������ش�����ر�يل 
و�لطاهية  �ملبتدئني  مطبخ  كتاب 
موؤلفة  بيدي  مونيكا  �لأمريكية 
�لتو�بل  ح��ول  �لكتب  م��ن  �لعديد 
وخبرية �لتغذية و�لطعام �ل�شحي 
�أما  ت�شي�شت�شي.  جني  �لربيطانية 
برنامج مقهى �ملبدع �ل�شغري �لتي 
تقام للمرة �لأوىل خالل �ملهرجان 
يكونو�  �أن  ل����الأط����ف����ال  ف���ي���ت���ي���ح 
جنوما يف �لتقدمي و�حل��و�ر حيث 
جمموعة  ل��ل��ج��م��ه��ور  ���ش��ي��ق��دم��ون 
�لتي  �ل���ث���ق���اف���ي���ة  �ل������ن������دو�ت  م����ن 
ثقافية  جادة  مو�شوعات  تت�شمن 

وتربوية و�أدبية �إ�شافة �إىل قر�ء�ت 
يف  و�شي�شارك  وق�ش�شية  �شعرية 
وطفلة  طفال   33 �لفعالية  ه��ذه 
ي��ق��دم��ون 20 ن����دوة خ����الل �أي����ام 
�مل���ه���رج���ان وم����ن �ل��ع��ن��اوي��ن �لتي 
���ش��ت��ت��ن��اول��ه��ا ه�����ذ� �ل�����ن�����دو�ت حق 
�ل��ط��ف��ل يف �ل����ق����ر�ءة وت���ر�ث���ي هو 
�لإبد�عية  و�ل�شخ�شية  ث��ق��اف��ت��ي 

وكيف توؤلف كتابا.
�أب��رز �شيوف �ملعر�س �لعرب  ومن 
�أمل  �مل�شرية  �لكاتبة  و�لأج���ان���ب 
�ليون�شكو  ب��ج��ائ��زة  �ل��ف��ائ��زة  ف���رح 
�لدولية للت�شامح يف كتب �لأطفال 
و�ل����ك����ات����ب و�ل�������ش���اع���ر �ل���ع���ر�ق���ي 
و�لرو�ئي  و�ل��ك��ات��ب  خ��زع��ل  جليل 
�ل����ق����ادر عقيل  ع���ب���د  �ل��ب��ح��ري��ن��ي 
�شمري  �مل�شري  و�ل�شاعر  و�لكاتب 
�لأردنية  و�ل��ك��ات��ب��ة  �ل��ب��اق��ي  ع��ب��د 
فلور� جمدلوي و�لكاتب و�لرو�ئي 
قا�شم  حممود  �مل�شري  و�مل�شرحي 
�لربيطاين  و�ل���ر����ش���ام  و�ل���ك���ات���ب 
�شل�شلة  م���وؤل���ف  ���ش��ان��ت��ون  �آن������دي 
بجائزة  و�ل��ف��ائ��ز  غام"  "�ل�شيد 
ريدهاو�س لكتب �لأطفال و�لكاتبة 
�أ�شتاذة  ول��ي��ام��ز  ج��ي��الين  ف��وزي��ة 
ور�شي�شر  جامعة  يف  �لطفل  �أدب 
�ل��ربي��ط��ان��ي��ة وم��وؤل��ف��ة �أك����رث من 
40 ق�شة لالأطفال �أهمها �شل�شلة 
طوين  و�لر�شام  �إ�شالمية  حكايات 
علوم  �شل�شلة  ���ش��اح��ب  ���ش��ول  دي 
�أفانتي�س  بجائزة  �لفائزة  مرعبة 
لالأطفال.  �ل��ع��ل��وم  ك��ت��ب  لأف�����ش��ل 
وي�شارك يف تنظيم بع�س فعاليات 
�إمار�تية  موؤ�ش�شة   14 �مل��ه��رج��ان 
�أب���رزه���ا د�ئ����رة �ل��ث��ق��اف��ة و�لإع����الم 
�ل�شارقة  متاحف  و�إد�رة  بال�شارقة 
�لتعليمية  �ل�������ش���ارق���ة  وم��ن��ط��ق��ة 
�ل�شارقة  ل�شرطة  �لعامة  و�لقيادة 
ود�ئرة  �لثقايف  �ل�شطرجن  ون���ادي 
بال�شارقة  �لجتماعية  �خل��دم��ات 
وموؤ�ش�شة �ل�شيخة �شما بنت حممد 

بن خالد �آل نهيان يف �لعني.

�أكرث من �أربعة ماليني ز�ئر حول 
�لوقت  ه��ذ�  تنظيمه يف  �لعامل مت 
بلقب  �ل�شارقة  �حتفالت  ليو�كب 
�لإ�شالمية.  �ل��ث��ق��اف��ة  ع��ا���ش��م��ة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �فتتح  كما 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  �ل����دك����ت����ور 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي 
�ل�شارقة  معر�س  �ل�شارقة  حاكم 
ل���ر����ش���وم ك��ت��ب �ل��ط��ف��ل يف دورت����ه 
�لثالثة �لذي يقام خالل مهرجان 
�ل�شارقة �لقر�ئي للطفل وي�شارك 
96 فنانا حمرفا  �أك��رث من  فيه 
�أن  بعد  �لعامل  �أنحاء  من خمتلف 
�مل��ع��ر���س يف مقدمة  ه���ذ�  �أ���ش��ب��ح 
يف  �ملتخ�ش�شة  �ل��ف��ن��ي��ة  �مل��ع��ار���س 
�لحر�فية  �لأط��ف��ال  كتب  ر�شوم 
�ل���ع���امل.. وتف�شل  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
بجو�ئز  �لفائزين  بتكرمي  �شموه 
�ملعر�س �ل�شت �لبالغة قيمتها 21 

�ألف دولر �أمريكي.
وفاز وليد طاهر من م�شر بجائزة 
�ملركز �لأول وقيمتها ثمانية �آلف 
دولر وح�شلت ماريانا فيالنويفا 
�ملركز  ج��ائ��زة  ع��ل��ى  �ملك�شيك  م��ن 
دولر  �آلف  �شتة  وقيمتها  �لثاين 
فنياغا  فر�ن�شي�شكا  ف����ازت  ف��ي��م��ا 
من �إيطاليا بجائزة �ملركز �لثالث 
دولر  �آلف  �أربعة  قيمتها  �لبالغة 
�لت�شجيعية  �جلو�ئز  على  وح�شل 
�لو�حدة  ق��ي��م��ة  �ل��ب��ال��غ��ة  �ل��ث��الث 
�أندريا  م��ن  ك��ل  دولر  �أل���ف  منها 
ب���ي���ك���الر م����ن ���ش��ل��وف��ي��ن��ي��ا ول����ريي 
ويولند�  �إ�شبانيا  م��ن  �شالبرييا 

مو�شكري� من �إ�شبانيا.
�ل�شمو  �شاحب  تفقد  ذل��ك  وب��ع��د 
ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة �أج��ن��ح��ة ع��دد من 
�لثقافية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �لن�شر  دور 
�مل�����ش��ارك��ة يف �مل��ه��رج��ان ح��ي��ث ز�ر 
�شموه جناح د�ئرة �لثقافة و�لإعالم 

و��شتمع �ىل �شرح حول مطبوعات 
�لد�ئرة ثم توجه �شموه �ىل جناح 
ي�شم  �ل���ذي  �لقا�شمي  م��ن�����ش��ور�ت 

موؤلفاته �ملختلفة.
كما ز�ر �شموه جناح وز�رة �لربية 
يف  جهودها  على  ليطلع  و�لتعليم 
ن��ح��و �لقر�ءة  دع���م وح���ث �ل��ط��ف��ل 
باأ�شاليب حديثة متميزة  و�لبحث 
�لطفل  �أهمية توجيه  �شموه  و�أكد 
لينتج كتابه �خلا�س وم�شاعدته يف 
�ملن�شجمة  �ملنا�شبة  �لفكرة  تكوين 

مع ف�شاء�ت خياله �لو��شع.
�شاحب  ت���وج���ه  ذ�ت�����ه  �لإط�������ار  يف 
�ل��دك��ت��ور �شلطان  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و 
بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س 
لزيارة  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  �لأع���ل���ى 
�ملركز �لأمريكي لل�شوؤون �لثقافية 
و�لإع��الم��ي��ة يف �لإم����ار�ت كما ز�ر 
�شديقة  �ل�����ش��ارق��ة  ح��م��ل��ة  ج���ن���اح 
�لتطبيق  ع���ل���ى  و�ط����ل����ع  ل��ل��ط��ف��ل 
�ط��ل��ق��ت��ه �حلملة  �ل�����ذي  �جل���دي���د 
�لتجربة  ع��ل��ى  و�أث���ن���ى  ل��الأم��ه��ات 
باأجنحة  ���ش��م��وه  وم����ر  �جل����دي����دة 
�لإمار�ت  يف  مبيعا  �لأك��رث  �لكتاب 
نا�شرون  للعلوم  �لعربية  و�ل����د�ر 

وجناح د�ر كتب �لإمار�تي للن�شر.
�شاحب  ز�ر  مت�شل  �شعيد  ع��ل��ى 
�ل�����ش��م��و ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة ك��ال من 
لكتب  �لإم��ار�ت��ي  �ملجل�س  �أجنحة: 
لكتاب  �ت�شالت  وجائزة  �ليافعني 
لوحة  يف  ����ش���م���وه  ودون  �ل���ط���ف���ل 
علقت على �جلناح كلمة جاء فيها 
�ت�شالت  ج���ائ���زة  يف  �مل�������ش���ارك���ون 
ندعوكم  لالأطفال  كتاب  لأف�شل 
�ل�شالمة  لكم  ونتمنى  للم�شاركة 
�حلب  بكل  �ل�شارقة  �ىل  و�ل��ق��دوم 
ز�ر  ك��م��ا   .. ن�شتقبلكم  و�ل��ت��ق��دي��ر 
حدود  ب��ال  ثقافة  م�����ش��روع  �شموه 
�لذي �أهد�ه مكتبة خا�شة بالطفل 

عا�شمة  �ل�����ش��ارق��ة  ���ش��ع��ار  حت��م��ل 
 2014 �لثقافة �لإ�شالمية للعام 
ووج�����ه ���ش��م��وه ب��و���ش��ع �مل��ك��ت��ب��ة يف 
لتكون  �ل�شارقة  يف  �لعامة  �ملكتبة 
يف خ��دم��ة �و���ش��ع ���ش��ري��ح��ة ممكنة 

من �لأطفال.
ويف ختام زيارته للمهرجان توقف 
�ل�شارقة  ح��اك��م  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لفنية  �لأط��ف��ال  ور���س  قاعة  عند 
و��شتمع  و�ل��ت��وع��وي��ة  و�لتعليمية 
من �أحمد بن ركا�س �لعامري �إىل 
���ش��رح ح��ول �ل��ور���س �ل��ت��ي يتجاوز 
تت�شمن  ف��ع��ال��ي��ة   875 ع���دده���ا 
حم����ا�����ش����ر�ت ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة وور�����ش����ا 
ترفيهية  ون�����ش��اط��ات  ت��دري��ب��ي��ة 
وجل�شات  م�����ش��رح��ي��ة  وع���رو����ش���ا 
�ملهرجان من  ي�شعى  قر�ئية حيث 
تعزيز  �إىل  �لفعاليات  ه��ذه  خ��الل 
يف  و�ل��رب��وي��ة  �لتعليمية  �ل��ق��ي��م 
مو�هبهم  وتنمية  �لأطفال  نفو�س 
و�لذهنية  �ل��ف��ن��ي��ة  وه���و�ي���ات���ه���م 

و�لريا�شية.
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وخ�ش�س 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  �ل����دك����ت����ور 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي 
ح���اك���م �ل�������ش���ارق���ة م��ب��ل��غ��ا وق�����دره 
�لن�شر  دور  ل��دع��م  دره���م  مليوين 
و�قتناء  �مل���ه���رج���ان  يف  �مل�������ش���ارك���ة 
ورفد  ب��الأط��ف��ال  �خل��ا���ش��ة  �لكتب 
مكتبات �ملد�ر�س وريا�س �لأطفال 

بها.
�ملهرجان  �ف���ت���ت���اح  ح���ف���ل  ح�����ش��ر 
ك��ل م��ن ���ش��ع��ادة عبد �ل��رح��م��ن بن 
بالديو�ن  �مل�شت�شار  �جل��رو�ن  علي 
�لأم�����ريي و���ش��ع��ادة �أح��م��د حممد 
غرفة  �د�رة  جمل�س  رئي�س  �ملدفع 
و�شعادة  �ل�شارقة  و�شناعة  جت��ارة 
�لهديدي  حم��م��د  ح��م��ي��د  �ل���ل���و�ء 
�ل�شارقة و�شعادة  قائد عام �شرطة 

يف كل من مركز جمرك الغويفات ومركز جمرك مطار اأبوظبي الدويل
جمارك اأبوظبي حتبط ثالثة حماولت لتهريب 3 كيلو جرام من كب�سولت 

الهريوين و3.8 كيلو جرام من املواد املخدرة و1 كيلو جرام من مادة احل�سي�ص

ويل عهد ال�سارقة يرتاأ�ص اجتماع املجل�ص التنفيذي

•• اأبوظبي-الفجر: 

 372 تهريب  حماولتي  �إح��ب��اط  من  م��وؤخ��ر�ً  �أبوظبي  جمارك  مفت�شو  متكن 
و�ح��د من مادة  3.084 كيلوجر�م، وكيلو ج��ر�م  بلغ وزنها  كب�شولة هريوين 
ملو�د  �أخ��رى  �إىل جانب حماولة تهريب  �لغويفات،  �حل�شي�س يف مركز جمرك 

خمدرة بلغ وزنها 3.8 كيلو جر�م يف مركز جمرك مطار �أبوظبي �لدويل. 
ويف تفا�شيل �لو�قعتني يف مركز جمرك �لغويفات، قام مفت�شو �لنوبة �مل�شائية 
من  يبلغان  و�ل��ل��ذ�ن  �لآ�شيوية  �جلن�شية  من  و�شائقيهما  �شاحنتني  باإخ�شاع 
�لعمر 37 عاماً و41 عاماً؛ للتفتي�س �لفني �لدقيق عند ق�شم خروج �ل�شاحنات 
�مل��خ��در�ت. وعند  �لتن�شيق مع ق�شم مكافحة  وذل��ك عقب  �ملنفذ �جلمركي،  يف 
�لثابت؛  �ل�شاحنات  جهاز  طريق  عن  �ل�شينية  بالأ�شعة  �لوىل  �ل�شاحنة  م�شح 
تبنّي وجود مادة ذ�ت كثافة عالية يف �لكابينة خلف جهاز �لر�ديو، �لأمر �لذي 
دفع �ملخت�شني �إىل تفكيك �ملوقع �مل�شتبه فيه، حيث مت �لعثور على �أربعة �أكيا�س 
�أما  �لهريوين.   باأنها حتتوي على خمدر  ي�شتبه  كب�شولة   372 على  حتتوي 
بالأ�شعة  �لك�شف  جهاز  بو��شطة  عليها  �لك�شف  مت  و�ل��ت��ي  �لثانية،  �ل�شاحنة 
�ملتحرك، فقد ��شتبه �ملفت�شون �جلمركيون بوجود ج�شم غريب  وخمباأ بطريقة 
�إحر�فية يف �أجز�ء �لكابينة خلف �ل�شائق، مما دعى �إىل �أحالة �ل�شاحنة جلهاز 
�لك�شف �ل�شعاعي �لثابت ليتبني بعد �مل�شح وجود ج�شم تختلف كثافته عن باقي 

�جز�ء �ل�شاحنة، وبعد تفكيك �جلزء �مل�شتبه به عرث على 2 قطعة د�كنة �للون 
��شتبه باأنها قد تكون مادة �حل�شي�س �ملخدرة. وبعد عر�س �ملادة �مل�شبوطة على 
�إد�رة �لتفتي�س �لأمني K9 تبنّي �أنها مادة خمدرة حيث قدر وزن �لقطعتني ب� 
973،40 جر�م تقريباً.   وتتلخ�س ق�شية مركز جمرك مطار �أبوظبي �لدويل 
يف ��شتباه موظفي �جلمارك وموظفي مكتب مكافحة �ملخدر�ت باأحد �لركاب 
من �جلن�شية �لأفريقية و�لقادم �إىل �لدولة على منت �إحدى رحالت �لطري�ن 
من قارة �أمريكا �جلنوبية، وحتويله �إىل جهاز ك�شف �لح�شاء.  وعند تفتي�س 
باأنها مادة خمدرة  �للون ي�شتبه  �لعثور على مادة بي�شاء  و�أمتعته، مت  �مل�شافر 
���ش��ود�ء جرى  بال�شتيكية  �أكيا�س   4 ب��د�خ��ل  وج��دت  ج���ر�م(،  كيلو   3.8( ت��زن 
تغليفها بطريقة �إحر�فية، حيث مت و�شع �ثنني منها يف قاع �حلقيبة، فيما مت 
و�شع �لكي�شني �لآخرين يف �شقف �حلقيبة.  ويف تعليقه على �لوقائع �لثالثة 
�ملنف�شلة، قال حممد خادم �لهاملي، مدير عام �لإد�رة �لعامة جلمارك �أبوظبي 
بالإنابة: تو��شل �لإد�رة �لعاملة جلمارك �أبوظبي �إد�ء دورها �لهام و�حليوي يف 
يعترب  حيث  فيها،  �ملقيمني  و�شالمة  ��شتقر�رها  و�شمان  �لدولة  �أم��ن  حماية 
عرب  �ل��دول��ة  و�شالمة  م��ق��در�ت  حفظ  يف  �لأول  �ل��دف��اع  خ��ط  �لإد�رة  موظفو 
�جلمارك  رج��ال  �لتز�م  �لهاملي  وثّمن  و�جلوية.   و�لبحرية  �لربية  منافذها 
بتاأدية و�جباتهم على �أكمل وجه وبكل م�شوؤولية ودقة، و�أكد على ثقته باخلربة 

و�لكفاءة �لتي يتمتعون بها وح�شهم �لأمني �لعايل. 

•• ال�صارقة-وام:

ع��ق��د �مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�����ارة 
�لأ�شبوعي  �ل�������ش���ارق���ة�ج���ت���م���اع���ه 
برئا�شة  �م�����س  ���ش��ب��اح  �لإع���ت���ي���ادي 
�ل�شيخ �شلطان بن حممد بن  �شمو 
�شلطان �لقا�شمي ويل عهد و نائب 
حاكم �ل�شارقة رئي�س �ملجل�س وذلك 
�ملجل�س  ب��د�أ  �حل��اك��م.  �شمو  مبكتب 
حم�شر  على  بالت�شديق  �جتماعه 
عدد�  لي�شتعر�س  �ل�شابقة  �جلل�شة 
على  �ملدرجة  �لعامة  �ملو��شيع  من 
�ل�شيخ  وقدم  �أعمال جل�شته  جدول 
خ��ال��د ب��ن ���ش��ق��ر �ل��ق��ا���ش��م��ي رئي�س 
�لعامة �شرحا ب�شاأن  د�ئرة �لأ�شغال 
بلديات  بها  تقدمت  �لتي  �لطلبات 
�ملنطقة �لو�شطى ل�شيانة و�إ�شافات 
لبع�س �ملباين و�لأ�شو�ق و�حلد�ئق 
�لأ�شغال  د�ئ�����رة  �مل��ج��ل�����س  ووج����ه   .
�لبلديات  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  �ل��ع��ام��ة 
ورفعها  �مل�����ش��اري��ع  ج��م��ي��ع  حل�����ش��ر 
وبناء  �لأول������وي������ة.  وف�����ق  ل��ل��ح��اك��م 
للمجل�س  ���ش��اب��ق��ة  ت��وج��ي��ه��ات  ع��ل��ى 
�لتنفيذي �طلع �ملجل�س على �ملذكرة 
�ملقدمة من هيئة �لإمناء �لتجاري 
و�ل�شياحي باإمارة �ل�شارقة و�ملقدمة 
م����ن رئ��ي�����ش��ه��ا ����ش���ع���ادة حم���م���د بن 
�جر�ء�ت  و�ملت�شمنة  �لنومان  علي 
ت��ع��دي��الت ع��ل��ى �مل��ر���ش��وم �لأم���ريي 
�لدويل  �ل�شارقة  نادي  �ن�شاء  ب�شاأن 
للريا�شات �لبحرية. ووجه �ملجل�س 
�ملر�شوم  م�����ش��روع  ب��رف��ع  �لتنفيذي 

ملقام �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة 
مع �لأ�شماء �ملر�شحة لد�رة جمل�س 
�ل�����ن�����ادي مت���ه���ي���د� لع����ت����م����اده من 
حممد  �شعادة  و��شتعر�س  �شموه. 
�ل���ن���وم���ان رئ���ي�������س هيئة  ب����ن ع���ل���ي 
رئي�س  و�ل�شياحي  �لتجاري  �لإمناء 
�لوطني  �ل���ي���وم  �ح���ت���ف���الت  جل��ن��ة 
ب���اإم���ارة �ل�����ش��ارق��ة ت��ق��ري��ر� مف�شال 
ع���ن �ل��ف��ع��ال��ي��ات و�لأن�����ش��ط��ة �لتي 
�لنومان  و�أ�شار  �للجنة.  بها  قامت 
ل�شاحب  �ل�شديدة  �لتوجيهات  �إىل 
بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ملجل�س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
و�ملتابعة  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  �لأع���ل���ى 
�شلطان  �ل�شيخ  �شمو  م��ن  �حلثيثة 
�لقا�شمي  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن  ب��ن حم��م��د 
�ل�شارقة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  و  ع��ه��د  ويل 
�ل�شارقة  �إمارة  باأن تكون �حتفالت 
و�لأربعني  �ل��ث��اين  �لوطني  باليوم 
�لكبري �لذي  �ل��دور  ت��ربز  مهيبة و 

لدولة  �مل���وؤ����ش�������ش���ون  �ل����ق����ادة  ل��ع��ب��ه 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف حتقيق 
يف  و�لتقدم  �لرقي  م�شتويات  �أعلى 
كافة جمالت �حلياة وجعلها و�حة 
�أمن و�أمانوقد نظمت �للجنة بهذه 
�ملنا�شبة �لثانية و�لأربعني فعاليات 
يف خم��ت��ل��ف م���دن وم��ن��اط��ق �إم����ارة 
�ل�شارقة تنوعت بني فقر�ت تر�ثية 
وع�����رو������س ف���ل���ك���وري���ة وم�������ش���ري�ت 
�ل�شارقة وعرو�س  لطالب مد�ر�س 

جوية.
و�أ�شاف �لنومان �إن �للجنة �شاهمت 
يف تنظيم �أوبريت ق�شة علم.. حلم 
وط���ن �ل���ذي ���ش��ارك ف��ي��ه �أك���رث من 
من  ونخبة  وطالبة  طالب   700
�لفنانني �لإمار�تيني بالإ�شافة �إىل 
�لكرنفالية  �لعرو�س  �إ�شر�فها على 
حر�شا  بالإمارة  �لت�شوق  مر�كز  يف 
�أك������رب ع�����دد بهذ�  مل�������ش���ارك���ة  م��ن��ه��ا 

�لعر�س �لوطني.

بجهود  �مل��ج��ل�����س  رئ���ي�������س  و�أ������ش�����اد 
�للجنة  و�أع�����������ش�����اء  �مل���ت���ط���وع���ني 
يف  و�لعاملني  �حلكومية  و�جل��ه��ات 
�لوطني  لليوم  �لفعاليات  تنظيم 
للميز�نية  در����ش��ة  بو�شع  مطالبا 
�ل��ق��ادم��ة و�شدد  ل��ل�����ش��ن��ة  �مل��ط��ل��وب��ة 
ك��اف��ة �لدو�ئر  ق��ي��ام  ع��ل��ى ����ش���رورة 
لتنظيم  ت�����ش��ع��ى  �ل���ت���ي  �حل��ك��وم��ي��ة 
�لوطني  �ل��ي��وم  يف  وطنية  فعاليات 
ما  و�شمن  �للجنة.  م��ع  بالتن�شيق 
�أ�شتجد على جدول �أعمال �جلل�شة 
قانون  م�شروع  على  �ملجل�س  �طلع 
غرفة  تنظيم  قانون  تعديل  ب�شاأن 
جت����ارة و���ش��ن��اع��ة �ل�����ش��ارق��ة ووجه 
�ملجل�س برفعه ملقام �شاحب �ل�شمو 
�ل�شارقة. ومت خالل �جتماع  حاكم 
مناق�شة  �أي�شا  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�لتي  و�ل��ق��ر�ر�ت  �لق�شايا  عدد من 
�مل�شلحة  حتقيق  ���ش��ال��ح  يف  ت�شب 

�لعامة وخدمة �ل�شارقة.
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العدد 11073 بتاريخ 2014/4/16   

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

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1157769  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شعيد مرزوق ر��شد �لقبي�شي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 11073 بتاريخ 2014/4/16   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ع�شائر هاو�ي

رخ�شة رقم:CN 1175207  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �بر�هيم ح�شن �بر�هيم �شامل �حلو�شني )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 11073 بتاريخ 2014/4/16   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لو�حة زون كافيه

رخ�شة رقم:CN 1172949  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة خليفة في�شل عبيد علي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 11073 بتاريخ 2014/4/16   

اإعــــــــــالن
�ل�شعودية  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لتنمية �لقت�شادية  د�ئ���رة  تعلن 

  CN 1162694:للنقليات �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شعيد مرزوق ر��شد �لقبي�شي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف نا�شر �حمد نا�شر �لريا�شي

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

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

العدد 11073 بتاريخ 2014/4/16   

اإعــــــــــالن
لتقومي  �مللكي  �لمار�ت  �ل�ش�����ادة/مركز  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

وجتميل �ل�شنان ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1726449 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عي�شى �بر�هيم جا�شم علي �حلو�شني )%51(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة لينا حممد بدر �لدين حممود �لرو�قه )%49(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �و�س �حمد �شامل �بو جارور

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ح�شن حممد ح�شن �ملال
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �لعر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري  �لقت�شادية خالل 
م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت 

�ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11073 بتاريخ 2014/4/16   

اإعــــــــــالن
لتجارة  �لبحر  �ل�ش�����ادة/�شقر  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ل�شماك رخ�شة رقم:CN 1187302 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

جا�شم ح�شن عبود �شامل بانعمان من مالك �ىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب �ل�شركاء

جا�شم ح�شن عبود �شامل بانعمان من 100% �ىل %0
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة نيز�م �شليم بن حممد كانو عبد�ل�شامل )%100(
فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 11073 بتاريخ 2014/4/16   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�شتار فور هايرب ماركت  بان  �لتنمية �لقت�شادية  د�ئ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1196037 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�شب �ل�شركاء

�شرف �لدين كايبا د�ت �بر�هيم كوتي من 17% �ىل %25
تعديل ن�شب �ل�شركاء

كيز�كيتيل عبد�للطيف من 16% �ىل %24
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف فاليا جار �ثينغال كونهى كوياثاجنال �شليم ثاجنال
فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 11073 بتاريخ 2014/4/16   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/م�شاوي زهرة ��شطنبول  �لتنمية �لقت�شادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1328585 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة مبارك حمد ر��شد �ملن�شوري )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ر��شد خليفة طار�س �ملن�شوري
تعديل لوحة �عالن/�جمايل من م�شاحة 1.20*4.50 �ىل 1.95*1

تعديل عنو�ن/UNIT NUMBER2 من �ىل 2
تعديل ن�شاط/��شافة مطعم درجة ثالثة )5610001.3(

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

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

العدد 11073 بتاريخ 2014/4/16   

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

�حلقيقية للدعاية و�لعالن
رخ�شة رقم:CN 1094108  قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 11073 بتاريخ 2014/4/16   

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

�رك لتجارة �لهد�يا
رخ�شة رقم:CN 1172166  قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 11073 بتاريخ 2014/4/16   

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

لتجارة �لزيوت
رخ�شة رقم:CN 1440190  قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 11073 بتاريخ 2014/4/16   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جنوم �لنيل لل�شحن �لربي

رخ�شة رقم:CN 1470946 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 4*1 �ىل 0.20*0.50

تعديل ��شم جتاري:من/جنوم �لنيل لل�شحن �لربي
  NIEL STAR LAND CARGO

�ىل/حول �لمار�ت لل�شحن �لربي
TRANS EMIRATES CARGO FORWARDING

تعديل عنو�ن/من �بوظبي م�شفح م 14 ق 45 م�شتودع 16 حممد بطي خلفان 
 B19 مكتب   93 ق  جفن  ليو�  �ل�شناعية  ليو�  �لغربية  �ملنطقة  �ىل  �لقبي�شي 

مالك/�شعيد خلفان حميد فريج �لقبي�شي
فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

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

لبيع قطع غيار �ل�شيار�ت �مل�شتعملة
رخ�شة رقم:CN 1141273   قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عمر حممد عبد�هلل با�شويد )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل �شامل �شعيد مبارك �لظاهري

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

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

للخياطة وجتارة �لقم�شة �لن�شائية
رخ�شة رقم:CN 1099535   قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عي�شى عبد�هلل عي�شى �حلمادي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شريين حممد زوجة عثمان �شالح ز�يد �لفالحي

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:خطوة  
step طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:خطوة

�ملودعة بالرقم:209551       بتاريخ:2014/4/8 م
با�ش��م:خطوة

وعنو�نه: �بوظبي - �خلالدية -  �س.ب:45676 - هاتف:026659494  فاك�س: 026744989  . 
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�شكيلة من �لب�شائع ل�شالح �لغري وذلك 

لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند �حلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة �لنقل( .
و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن �شكل د�ئرة وتخرج منها كلمة step ب�شكل مميز وحرف s ب�شكل مميز 
وعلى ميني كلمة )خطوة( باللغة �لعربية وعلى جانبها ثالث خطوط وعلى ي�شار �ل�شكل كلمة step باللغة 

�لالتينية ب�شكل مميز وعلى ي�شارها ثالث خطوط  .
�ل�ش��ر�طات:. 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  16  ابريل 2014 العدد 11073

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم  وكيل �لت�شجيل /باروكو ماركو تاروكو
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية: 

�ملودعة بالرقم : 59801 
با�ش��م:�س.ماركو باروكو للتجارة �س.ذ.م.م

وعنو�نه:�س.ب:27668 دبي ، هاتف:2213470 ، فاك�س:2235661
و�مل�شجلة حتت رفم:)49326( بتاريخ:2004/11/27

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �خرى �عتبار� من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف 4-4-2014 وحتى تاريخ 2024/4/4

 اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  16  ابريل 2014 العدد 11073

يعنب ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم  �لوكيل /�ملحامي كري�شنت للملكية �لفكرية
STREET BITES:بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية 

بتاريخ :2014/2/6م �ملودعة حتت رقم :205742  
با�ش��م:�ل�شيد/هار�س كونيا كانديل �حمد

وعنو�نه:دبي ، دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة ، �س.ب:391625 دبي ، هاتف:042999449 ، فاك�س:042999446
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات توفري �لطعمة و�مل�شروبات وخدمات �ليو�ء �ملوؤقت .
 �لو�ق�عة بالفئة: 43

 STREET BITES و�شف �لعالمة :هي عبارة عن لوحة م�شتطيلة �ل�شكل باللون �لبني مكتوب عليها
مكتوبة باحلروف �لالتينية �لكبرية باللون �لبي�س مثبته على حامل باللون �لبني ومكتوب علي ميني �حلامل 
بني خطني كلمة THE FOOD مكتوبة باحلروف �لالتينية �لكبرية باللون �لبني و�ي�شا ومكتوب على 

ي�شار �حلامل بني خطني كلمة WAGON مكتوبة باحلروف �لالتينية �لكبرية باللون �لبني .
�ل�ش��ر�طات:

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن .

 اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  16  ابريل 2014 العدد 11073

يعنب ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم  �لوكيل /�ملحامي كري�شنت للملكية �لفكرية
THRISSUR SAPPHIRE RESTAURANT:بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية 

بتاريخ :2014/2/17م �ملودعة حتت رقم :206250  
با�ش��م:�ل�شيد/رفيق كوناث

وعنو�نه:دبي ، دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة ، �س.ب:410057
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات توفري �لطعمة و�مل�شروبات وخدمات �ليو�ء �ملوؤقت .
 �لو�ق�عة بالفئة: 43

 THRISSUR عليها  مكتوب  �ل���ش��ود  باللون  �ل�شكل  م�شتطيلة  لوحة  عن  عبارة  :ه��ي  �لعالمة  و�شف 
كلمة  ����ش��ف��ل��ه��ا  م��ك��ت��وب  �لح���م���ر  ب��ال��ل��ون  �ل��ك��ب��رية  �ل��الت��ي��ن��ي��ة  ب���احل���روف  م��ك��ت��وب��ة   SAPPHIRE
RESTAURANT مكتوبة باحلروف �لالتينية �لكبرية باللون �ل�شفر ويقطع �مل�شتطيل خط �بي�س 
 THRISSUR SAPPHIRE و��شفله  معني  ب�شكل  معينة  د�ئ���رة  ب��ه  �زرق  مثلث  وي��وج��د  بالطول 

. �لبي�س  باللون  �لكبرية  �لالتينية  باحلروف  مكتوبة   GROUP
�ل�ش��ر�طات:

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن .

 اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  16  ابريل 2014 العدد 11073

يعنب ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم  �لوكيل /�ملحامي كري�شنت للملكية �لفكرية
emG Emirates Madina Group:بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية 

بتاريخ :2014/1/13م �ملودعة حتت رقم :204222  
با�ش��م:�ل�شيد/هار�س كونيا كانديل �حمد

وعنو�نه:دبي ، دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة ، �س.ب:391625 دبي ، هاتف:042999449 ، فاك�س:042999446
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات �لدعاية و�لعالن و�د�رة وتوجيه �لعمال وتفعيل �لن�شاط �ملكتبي .
 �لو�ق�عة بالفئة: 35

�لبنف�شجي  ب�شكل معني وباللون  emG مكتوبة باحلروف �لالتينية  و�شف �لعالمة :هي عبارة عن كلمة 
. Emirates Madina Group باللون �لخ�شر ب�شكل معني و��شفل �لكلمة عبارة m ويعلوها حرف

EMIRATES ل�ش��ر�طات:عدم �ملطالبة بحق ح�شري عن ��شتخد�م �ل�شم �جلغر�يف�
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  16  ابريل 2014 العدد 11073

يعنب ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم  �لوكيل /�ملحامي كري�شنت للملكية �لفكرية
W3ll PEOPLE:بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية 

بتاريخ :2014/3/6م �ملودعة حتت رقم :207330  
با�ش��م:�عجاز برويز �حمد

وعنو�نه:دبي ، دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة ، �س.ب:41784 .
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

تنظيف  م�شتح�شر�ت   ، �ملالب�س  وكي  غ�شل  يف  ت�شتخدم  �خ��رى  وم�شتح�شر�ت  �لقم�شة  ق�شر  م�شتح�شر�ت 
 ، لل�شعر  )لو�شن(  غ�شول   ، جتميل  م�شتح�شر�ت   ، عطرية  زي��وت   ، عطور   ، �شابون   ، وك�شط  وجلي  و�شقل 

منظفات ��شنان .
 �لو�ق�عة بالفئة: 03

و�شف �لعالمة :هو عبارة عن كلمة W3ll مكتوبة ب�شكل معني باحلروف و�رقام �لالتينية باللون �ل�شود 
كلمات  ثالث  و��شفلهم  �ل�شود  وباللون  �لكبرية  �لالتينية  باحلروف  مكتوبة   PEOPLE كلمة  و��شفلها 
بينهم عالمة ز�ئد �حل�شابية و�لكلمات هي Beauty + Planet + Love مكتوبة باحلروف �لالتينية 

باللون �لزرق .
�ل�ش��ر�طات:

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن .

 اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  16  ابريل 2014 العدد 11073
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-الفجر:  

حتت �لرعاية �لكرمية ل�شمو �ل�شيخة 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك )ح��ف��ظ��ه��ا �هلل( 
رئ���ي�������ش���ة �لحت��������اد �ل���ن�������ش���ائ���ي �ل���ع���ام 
�لتنمية  مل��وؤ���ش�����ش��ة  �لأع���ل���ى  �ل��رئ��ي�����س 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  �لأ����ش���ري���ة، 
ل�����الأم�����وم�����ة و�ل����ط����ف����ول����ة، ت���و�����ش���ل 
مع  بالتعاون  �ب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية 
لل�شوؤون  �لعامة  �لهيئة  من  �شركائنا  
�لطو�رئ  �إد�رة  و�لأوق��اف،  �لإ�شالمية 
مركز  �أب��وظ��ب��ي،  ب�شرطة  و�ل�����ش��الم��ة 
موؤ�ش�شة  ت���دوي���ر،   – �ل��ن��ف��اي��ات  �إد�رة 
– )�شاند(  �ل�شباب  لتنمية  �لم���ار�ت 
�لباهية  منطقة  يف  عا�شمتي  م��ب��ادرة 
وتثقيفيا  حيث نظمت ملتقى توعويا 

ل�شيد�ت �لباهية و�ل�شهامة و�ل�شمحة 
�طار  وذلك �شمن  و�ل�شليلة  و�لرحبة 
�مل��ت��و����ش��ل��ة للحفاظ  �ل��ب��ل��دي��ة  ج��ه��ود 
�ملجتمع  و�أم����ن  و���ش��الم��ة  �شحة  ع��ل��ى 
�جلمايل  باملظهر  ولالرتقاء  و�لبيئة 
ورفع  وم��ن��اط��ق��ه��ا  للعا�شمة  �مل��ت��م��ي��ز 
�لهادفة  �ملجتمعية  �ل�شر�كة  م�شتوى 
�إىل تر�شيخ �لقيم �ملجتمعية و�لبيئية 

و�ل�شحية �ل�شليمة .
من جانبه �أكد عبد�هلل نا�شر �جلنيبي 
خدمات  ل��ق��ط��اع  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر 
ن�شاء  م��ل��ت��ق��ى  �أن  ب���الإن���اب���ة  �ل��ب��ل��دي��ة 
�لباهية و�ل�شهامة و�ل�شمحة و�لرحبة 
�لن�شاء  توعية  �إىل   يهدف  و�ل�شليلة 
م�شروع  ب��اأه��د�ف  �ملنطقة  �أه���ايل  م��ن 
�لوعي  م�����ش��ت��وى  ورف�����ع   ، ع��ا���ش��م��ت��ي 

�لديني  �لو�جب  للن�شاء حول  �لديني 
�ملفرو�س جتاه �لأمهات يف غر�س قيم 
للمدينة  �لعام  �ملظهر  على  �ملحافظة 
�ل�شلبية  �ل�����ش��ل��وك��ي��ات  ع��ن  و�لب��ت��ع��اد 
وتوعية  و�ملمتلكات،  �مل��ر�ف��ق  و�إت���الف 
�ل��ن�����ش��اء ح����ول �ل���ع���و�م���ل �ل���ت���ي ت�شر 
�لبيئة،  على  �ملحافظة  وكيفية  �لبيئة 
و�إك�����ش��اب �لن�شاء �مل��ه��ار�ت �ل��الزم��ة يف 
جمال �ل�شعافات �لأولية و�حتياطات 
�لن�شاء  وتعريف  �مل��ن��ازل،  يف  �ل�شالمة 
وكيفية  �ملنزلية  �لنفايات  �ن��و�ع  ح��ول 
ف����رزه����ا و�أه���م���ي���ة �إع��������ادة ت���دوي���ره���ا، 
�لن�شاء للم�شاركة �ملجتمعية  وت�شجيع 
وتعزيز �لأدو�ر �ملجتمعية لهن و�همية 
�لأبناء  ن��ف��و���س  يف  �ل��ق��ي��م��ة  ه���ذه  زرع 
،وذل�����ك م���ن خ���الل ت��ن��ظ��ي��م ع���دد من 

�لعمل  وور�س  �ملتخ�ش�شة  �ملحا�شر�ت 
خا�س  ب�شكل  �أقيمت  �لتي  �خليمة  يف 
�لديرفيلد  �مل�شروع خلف  هذ�  لتنفيذ 

تاون �شكوير مول بالباهية.
�ل��ت��ي �شهدها  �ل���رب�م���ج  �أه����م  وح����ول 
�مل��ل��ت��ق��ى �أ����ش���ار �جل��ن��ي��ب��ي �أن����ه مت عقد 
خاللها  م��ن  ��شتعر�شنا  عمل  ور���ش��ة 
عا�شمتي  م��ب��ادرة  تنفيذ  مر�حل  �أه��م 
، وكذلك تنظيم  حما�شرة  و�أهد�فها 
قدمتها  �لأول�����ي�����ة  �ل����ش���ع���اف���ات  ع����ن 
�ل���ع���ام���ة  �لد�رة  م�����ن  )د.ن����ب����ي����ل����ة( 
للطو�رئ و�ل�شالمة ب�شرطة �أبوظبي، 
�لو�عظة  قدمتها  دينية  وحم��ا���ش��رة 
�لعامة  �لهيئة  م��ن  �ل��ع��ام��ري  غ�شنه 
لل�شوؤون �ل�شالمية و�لأوقاف، وور�شة 
عمل ملركز �إد�رة �لنفايات حول �أف�شل 

على  �ل��ن��ف��اي��ات  م��ع  للتعامل  �ل��ط��رق 
�لنفايات  وخ�شو�شا  �أنو�عها  �ختالف 
حماية  وطرق  فرزها  وكيفية  �ملنزلية 

�لبيئة من �آثارها �ل�شلبية.
�حلالية  �ملرحلة  �أن  �جلنيبي  و�أو�شح 
م����ن م�����ب�����ادرة ع��ا���ش��م��ت��ي مت���ت���د من 
خيمة  يف  م���اي���و   8 �ىل  13�أبريل 
عا�شمتي خلف �لديرفيلد تاون �شكوير 
م���ول  يف م��دي��ن��ة �ل��ب��اه��ي��ة،م�����ش��ري� �أن 
��شر�تيجية  مبادرة  هي  )عا�شمتي( 
ت�����ش��ت��م��ر مل����دة خ��م�����س ����ش���ن���و�ت، ب����د�أت 
و�شتنتهي   2010 م���ن���ت�������ش���ف  يف 
مبادرة  وه����ي   ،2015 م��ن�����ش��ف  يف 
ت�شعى  زم��ن��ي��ة  م��ر�ح��ل  ع��ل��ى  مق�شمة 
�إىل  و�ل��و���ش��ول  �أه��د�ف��ه��ا  حتقيق  �إىل 
حيث  �ملجتمع،  يف  �مل�شتهدفني  جميع 

�مل�شوهات  �مل��ب��ادرة لإز�ل���ة  تهدف ه��ذه 
�ملجتمعي  �لوعي  ،وزي���ادة  �ملدينة  من 
�ملجتمع  ودور  �مل�شوهات  ظاهرة  حول 
يف حدوثها و�لدور �ملجتمعي �ملطلوب 
ن�شب  تقليل  و�شمان   ، عليها  للق�شاء 
وجودها م�شتقباًل، عالوة على تعزيز 

�مل�شاركة �ملجتمعية ليكون �ملجتمع يد�ً 
بيد مع �ملوؤ�ش�شات �حلكومية للحفاظ 
على مظهر �ملدينة وخلق بيئة �شحية 

نظيفة.
وت�شهد فعاليات �ملبادرة ح�شور� كثيفا 
�ملجتمع  ���ش��ر�ئ��ح  ك���اف���ة  م���ن  ومم���ي���ز� 

م�شتد�مة  ث��ق��اف��ة  ت��ر���ش��ي��خ  ب���ه���دف   ،
ل���ل���م�������ش���ارك���ة �ل��ف��ع��ل��ي��ة �مل���ب���ا����ش���رة يف 
�حلفاظ على مظهر �ملدينة ونظافتها 
مكافحة  يف  و�لقناعة  �لقيم  وتعزيز 
على  و�ملحافظة  �ل�شلبية  �ل�شلوكيات 

مظهر �ملدينة.

�ضمن اإطار فعالية )عا�ضمتي(

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ملتقى ل�سيدات الباهية وال�سهامة وال�سمحة والرحبة وال�سليلة

•• اأم القيوين-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود 
بن ر��شد �ملعال ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
�لديو�ن  يف  �م�س  �لقيوين  �أم  حاكم 
�شعادة حممد بن حمد   .. �لأم��ريي 
�شقر �ملعاودة �شفري مملكة �لبحرين 
و�ل�شيخ حممد بن عبد�هلل بن علي 
لدى  ع��م��ان  �شلطنة  �شفري  �لقتبي 
على  لل�شالم  قدما  �للذين  �ل��دول��ة 
�أحمد  �ملقابلة..�ل�شيخ  �شموه. ح�شر 
بن �شعود بن ر��شد �ملعال نائب رئي�س 
�ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �أم �لقيوين 
�أح��م��د مدير  و���ش��ع��ادة ر����ش��د حممد 
�ل��ت�����ش��ري��ف��ات يف �ل���دي���و�ن �لأم����ريي 

وعدد من �مل�شوؤولني.

•• اأم القيوين-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود 
بن ر��شد �ملعال ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
�لديو�ن  يف  �م�س  �لقيوين  �أم  حاكم 
فرحان  ذي�����اب  �لأم���ريي..�ل�������ش���ي���د 
�لكويت  دول��ة  عام  قن�شل  �لر�شيدى 
ل��ل�����ش��الم على  �ل������ذي ق�����دم  يف دب�����ي 
�أحمد  �للقاء..�ل�شيخ  ح�شر  �شموه. 
بن �شعود بن ر��شد �ملعال نائب رئي�س 
�ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �أم �لقيوين 
ر��شد  بن  �شعود  بن  حممد  و�ل�شيخ 
بن  �شعود  ب��ن  م��اج��د  و�ل�شيخ  �مل��ع��ال 
ر����ش��د �مل��ع��ال و���ش��ع��ادة ر����ش��د حممد 
�لديو�ن  �لت�شريفات يف  �أحمد مدير 

�لأمريي وعدد من �مل�شوؤولني. 

�سع��ود املع��ال ي�ستق�بل قن��س��ل ع��ام الكوي����تحاكم اأم القيوين ي�ستقبل �سفريي البحرين وعمان

•• دبي- الفجر

�ملن�شوري  عيد  �حمد  �ل��دك��ت��ور  وج��ه 
جميع  �لتعليمية  دبي  منطقة  مدير 
مد�ر�س �لتعليم �لعام و تعليم �لكبار 
لر�شيح  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة،  �جل��م��ع��ي��ات  و 
�ملر�كز  يف  للتدري�س  ج���دد  معلمني 
للعام  �ملكافئة”  “بنظام  �مل�����ش��ائ��ي��ة 
 ،2015-2014 �ملقبل  �ل��در����ش��ي 
حيث يخ�شع �ملر�شح ملقابلة �شخ�شية 
للوقوف  ق��ب��ل جل��ن��ه خم��ت�����ش��ة  م���ن 
و�شتعلن  �ل��ع��ل��م��ي��ة،  ق����در�ت����ه  ع���ل���ى 
�لتي  �ملقابالت  مو�عيد  عن  �ملنطقة 
�شتجريها �للجنة، وفقا للتعميم رقم 
بتاريخ  �ل�شادر   )2014-3178  (

13 �بريل.
و �كد �ملن�شوري يف �لتعميم على زيادة 
يتقا�شها  �ل��ت��ى  �مل��ك��اف��ئ��ة  م��ب��ل��غ  رف���ع 
�ملعلم مقابل تدري�شه يف مر�كز تعليم 
�ل��ك��ب��ار وف��ق��ا ل��ل��ق��ر�ر �ل������وز�رى رقم 
835 -2013، ب�شاآن �شرف رو�تب 
�لكبار،  تعليم  م��ر�ك��ز  يف  �ل��ع��ام��ل��ني 
3000 دره��م للمعلم  �لقر�ر  وح��دد 
 ،2400 �ل��و�ف��د  و  �شهريا  �مل��و�ط��ن 
�لو�حدة  �حل�شة  تكلفة  ��شبحت  �إذ 
100 درهم للمو�طن و 70 للو�فد 
ب���دل م��ن 30 دره��م��ا، و ي��اأت��ى ذلك 

لوز�رة  �لتطويرية  �خلطة  لتحقيق 
�ل���رب���ي���ة و �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل���ت���ى ج����اءت 
�لق�شاء  يف  �لم���ار�ت  روؤي���ة  لتحقيق 
و�لعمل على  �لدولة،  �لمية يف  على 
�عد�د مناهج متخ�ش�شة لهذه �لفئة 
و�ملرحلة  �لثانية  �حللقة  يف  حتديد� 
�لعمل  �شوق  حاجة  وتلبيه  �لثانوية، 
�ملهنية  �ل����در������ش����ني  ك����ف����اءة  ورف�������ع 

وحت�شني �مل�شتوى �لقت�شادي لهم.
د�ر�شة  و  د�ر�����س   2799 �ن  وي��ذك��ر 
14 مركز تعليم كبار و  يدر�شون يف 
و  للذكور   1327 بو�قع  �جلمعيات، 
1472 لالإناث، وذكر �لدكتور �حمد 
�لكبار  تعليم  �أن   �مل��ن�����ش��وري،  ع��ي��د 
لدور  �لن�������ش���ان  �ع�����د�د  �يل   ي��ه��دف 
�ج��ت��م��اع��ي وم����دين و�ق��ت�����ش��ادي عن 
�لتعليم يف  ��شتخد�م جمالت  طريق 

�لنتاج،  وزيادة  �ملعي�شة  رفع م�شتوى 
�لعقيدة  و�لركيز على قيم ومبادئ 
�ليجابية  و�لجت���اه���ات  �ل���ش��الم��ي��ة 
وتثبيت  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �مل��ج��ت��م��ع  ن��ح��و 
�كت�شبها  �ل��ت��ي  و�مل��ع��ل��وم��ات  �مل���ه���ار�ت 
�لد�ر�س مبا ي�شمن منع �رت��د�ه �يل 
�ملهار�ت  �لد�ر�شني  و�ك�شاب  �لم��ي��ة، 
�ل�شا�شية للتعليم وتوظيفهم لها يف 
عالقات  و�يجاد  �حلياتية  خرب�تهم 
حمو  ن��ظ��ام  ب��ني  وتبادلية  تنظيمية 
�لتعليم  وم����ر�ح����ل  و�ن�������و�ع  �لم���ي���ة 
�ل��ع��ام، م�����ش��ري� �يل �ن م��ن��اه��ج حمو 
باإيجاد  تهتم  �لكبار  وتعليم  �لم��ي��ة 
�لتي  و�ملتعددة  �ملتنوعة  �لتطبيقات 
ت����وؤدي ب��ال��ف��رد �مل��ت��ع��ل��م �يل �لمي���ان 
باأهمية �ل�شتمر�ر يف �لتعلم و�لنظر 
�ليه على �نه �شرورة للحياة، و�أكدت 
�ن �لوز�رة ت�شعي للتخلي عن �لنظرة 
�ل�شائدة عن �لمتحانات بحيث يكون 
عن  �لك�شف  على  تعني  �د�ة  �لتقومي 
م����دي ت��ك��وي��ن �جت�����اه �ي��ج��اب��ي لدي 
�ملتعلم نحو مو��شلة �لتعلم بدل من 
�ملعلومات،  م��ن  ك��م  حت�شيل  جم���رد 
لفتا �يل �ن �لوز�رة تلعب دور� كبري 
�ل��الزم��ة ملر�كز  �ل��ت��ق��اري��ر  يف �ع����د�د 
�ل��وق��وف على  ب��ه��دف  �ل��ك��ب��ار  تعليم 

�حتياجاتها و م�شتو�ها .

•• ابوظبي-الفجر:

�شلطان  �ل�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
�شاحب  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
نادي  رئي�س  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو 
تر�ث �لمار�ت، ويف �إطار �إحتفالت 
للر�ث،  �ل��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  �ل���دول���ة 
و�لن�شف  �لر�بعة  يف  �لنادي  يطلق 
�لقرية  من ع�شر غد �خلمي�س يف 
�لر�ثية بكا�شر �لأمو�ج ، �إحتفالية 
���ش��خ��م��ة  ت�����ش��ت��م��ر ل��ث��الث��ة �أي������ام ، 
، ولب��ر�ز جو�نب  �إحتفاء باملنا�شبة 
عديدة من �ملوروث �ل�شعبي �ملحلي 
، و�لتاأكيد على �أهمية هذ� �ملوروث 
وتقاليده  وع���ر�ق���ت���ه  مب���ف���رد�ت���ه 
دعم  عن  �شعبي  كتعبري   ، �لأ�شيلة 
ت�شجيل  ن��ح��و  �لم��������ار�ت   م��ل��ف��ات 
تر�ثها غري �ملادي  لدى �ليون�شكو 
كر�ث �إن�شاين عاملي ، وكذلك ن�شر 
�لزو�ر  �أم���ام  �ل���ر�ث وعر�شه  ه��ذ� 
و�ل�����ش��ي��اح �ل���ذي���ن ي���ت���و�ف���دون على 
�لأم���و�ج  بكا�شر  �ل��ر�ث��ي��ة  �ل��ق��ري��ة 
و�لتي �أ�شبحت و�جهة  �شياحية يف 
ثقافة  لتعزيز  �أبوظبي   �لعا�شمة 

�لر�ث ون�شرها يف �إطار ح�شاري
�ملنظمة  �ل����ل����ج����ن����ة  و�أو�������ش������ح������ت 
�أن برنامج  �لنادي   لالحتفالية يف 
ليلة �لفتتاح  يبد�أ بعرو�س مو�كب 
�خلارجية  �ل�����ش��اح��ة  يف  �خل���ي���ال���ة  
و��شعة  �شعبية  مب�����ش��ارك��ة  للقرية 
�لر�شمي  �لف��ت��ت��اح  ينطلق  فيما   ،
للفعاليات باإفتتاح �ل�شوق �ل�شعبية 
، وم���ن  ث��م �إن��ط��الق ع��رو���س فرق 

�ألو�نا  ل��ت��ق��دمي  �ل�شعبية  �ل��ف��ن��ون 
كما   . �لعيالة  رق�شة  من  خمتلفة 
�لر�ثية  �ل�����ش��ور  م��ع��ار���س  تفتتح 
و�لبيئية ، وفعاليات �ملقهى �ل�شعبي 
وبرنامج  �ل���ر�ث���ي���ة  و�حل�������رف   ،
وعرو�س   ، و�ل��ت��ق��ال��ي��د  �ل����ع����اد�ت 
م�شافا   ، �لر�ثية  و�حل��رف  �ملهن 
�لعرو�س  م����ن  ج��م��ل��ة  ذل�����ك  �إىل 
�لفنية لعدد من �جلهات و�لهيئات 
يف  و�ملد�ر�س  و�خلا�شة   �حلكومية 
�إطار كرنفايل  يعك�س روح �مل�شاركة 

�ل�شعبية يف �حلدث  
�ليوم  ب��رن��ام��ج  �أن  �للجنة  وب��ّي��ن��ت 
م�شابقات  ب��ت��ق��دمي  يختتم  �لأول 
تر�ثية وثقافية للجمهور ، وعر�س 
ز�يد  م�شرحي ق�شري لفرقة عيال 
للفنون ، وعر�س �مل�شاركة �لهندية 

للدكتور  وحم��ا���ش��رة   ) �ل�����ربدة   (
�ملزروعي مدير مركز  �أحمد  ر��شد 
ز�ي���د ل��ل��در����ش��ات و�ل��ب��ح��وث �لتابع 
يف  �ل�شعبية  �لم��ث��ال  ح��ول  للنادي 
�لم��ار�ت ودوره��ا يف حفظ �لر�ث 
خا�س  عر�س  ذل��ك  يلي   ، �ل�شعبي 

لفرقة �لفنون �ل�شعبية �مل�شرية . 
من  �لثاين  �ليوم  برنامج  ويفتتح  
�لفنون  فرق  بعرو�س  �لحتفالية  
رق�شة  على  وتركيزها   ، �ل�شعبية 
�إتاحة�لفر�شة  ث��م  وم��ن   ، �لعيالة 
للجمهور و�لطفال ملمار�شة ريا�شة 
وم�شاهدة   ، و�لهجن  رك��وب �خليل 
من   ، �ل�شقارين  م��و�ك��ب  ع��رو���س 
�لمار�ت  مدر�شة  تقدم  ثان  جانب 
للنادي  �لتابعة  �حل��دي��ث  لل�شر�ع 
عرو�شا �شاطئية ، فيما يقدم كلبة 

وطالبات �ملر�كز لوحات من �لألعاب 
�ل�شعبية ، ويو��شل �ملقهى �ل�شعبي 
فعالياته يف �إ�شتقبال رو�د �ملهرجان 
وتقدمي �ملاكولت �ل�شعبية جمانيا 
. فيما يختتم برنامج �ليوم �لثاين 
ب��ت��ق��دمي ع��ر���س م�����ش��رح��ي لفرقة 
�أبوظبي  م�����ش��رح  ع��ل��ى  ز�ي����د  ع��ي��ال 
ب��ك��ا���ش��ر �لأم���������و�ج ب���ع���ن���و�ن “ �هلل 
�أعطانا خري و�أنعام “  وتقدم وز�رة 
بعنو�ن  خ��ا���ش��ة  ع��رو���ش��ا  �ل��ث��ق��اف��ة 
�إمرح مع �ملهرج ، وم�شابقة تر�ثية 

بعنو�ن يف حياة �ملا�شي . 
�ما �ليوم �خلتامي من �لحتفالية 
�لر�بعة  م��ن  ي��وم��ي��ا  ت�شتمر  �ل��ت��ي 
م�شاء  �ل���ت���ا����ش���ع���ة  ح���ت���ى  ع�������ش���ر� 
�ل�شتديو  ع��ر���س  ع��ل��ى  في�شتمل 
�لفتوغر�يف  ل��ل��ت�����ش��وي��ر  �ل���ر�ث���ي 

حت��ت ع��ن��و�ن “ �شور م��ن بالدي” 
للدكتور  حم����ا�����ش����رة  ث�����م  وم�������ن 
ف���احت حم��م��د زغ���ل ، ح���ول �لقالع 
و�حل���������ش����ون يف م���دي���ن���ة �ل����ع����ني ، 
�ل�شا�شية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  ت��و����ش��ل  م��ع 
�ليومني  خ��الل  تقدميها  مت  �لتي 

�ملا�شيني من �حلدث .
 

تر�شيخ مفهوم �لهوية �لوطنية 
مبنا�شية  ل��ه��ا  خ��ا���س  ت�شريح  ويف 
�لر�ثية  �لح���ت���ف���ال���ي���ة  �إط��������الق 
�للجنة  �أك�����دت  �ل��ف��ن��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
�لربنامج  �أه���م���ي���ة   ع��ل��ى  �مل��ن��ظ��م��ة 
عن  م�شرقة  ���ش��ورة  يعك�س  �ل���ذي  
بر�ثهم  �لم�������ار�ت  �أه�����ل  مت�����ش��ك 
ب��اأن��و�ع��ه ، و�ل��ع��م��ل �ل������دوؤوب على 
م�شروع  �إط���ار  يف   ، عليه  �ملحافظة 
�لوطنية  �ل��ه��وي��ة  ع��ل��ى  �مل��ح��اف��ظ��ة 
وتر�شيخها لدى �لأجيال �جلديدة  
�لأ�شالة  معادلة  مفهوم  لتحقيق 
على  �أك���������دت  ك���م���ا   ، و�مل����ع����ا�����ش����رة 
هذه  يف  �ل�شعبية  �مل�����ش��ارك��ة  �همية 
حترك  �أنها  �إعتبار  على  �لتظاهرة 
جماعي نحو دعم ملفات �لمار�ت  
�للجنة  و�إخ��ت��ت��م��ت   ، عامليا  ك��ام��ل��ة  
�شمو  بجهود  ب��ال���ش��ادة  ت�شريحها 
�ل�شيخ  �شلطان بن ز�يد �آل نهيان ، 
لدعمه للحدث ، ومتابعته �حلثيثة 
ي��ت��و�زى م��ع حجم  لربناجمه مب��ا 
�لتي تعك�س  �لر�شمية  �لحتفاليات 
روؤي����ة �ل��ق��ي��ادة �حل��ك��ي��م��ة  لأهمية 
�ل��ت��و�ج��د و�حل�����ش��ور يف م��ث��ل هذه 

�ملنا�شبة �لعاملية  .

•• ال�صارقة -وام:

نفذت د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية بال�شارقة بالتعاون مع هيئة 
للتدريب  �لذكية  �حلكومة  برنامج  �لت�شالت  تنظيم 
�ل�شارقة  ب��اإم��ارة  �حلكومية  �جلهات  ملوظفي  و�لتعليم 
يف  �ملتخ�ش�شة  �لإم��ار�ت��ي��ة  بالكفاء�ت  لالرتقاء  وذل��ك 
عامة  ب�شفة  �مل��ع��ل��وم��ات  وتقنية  �لت�����ش��الت  جم���الت 

و�لتحول للحكومة �لذكية ب�شفة عامة.
و�أ�����ش����اد ع���ب���د�هلل ���ش��امل �مل�����ش��وي م��دي��ر د�ئ�����رة �مل����و�رد 
�لب�شرية بالدور �لذي تقوم به هيئة تنظيم �لت�شالت 
م��ع �جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة �لحت���ادي���ة و�مل��ح��ل��ي��ة لتنفيذ 
خ��ط��ط��ه��ا �مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��احل��ك��وم��ة �ل��ذك��ي��ة �ن�����ش��ج��ام��ا مع 
�أربع  �لربنامج  �لر�شيدة. وي�شتهدف  توجيهات قيادتنا 

تدريبية  دور�ت  وي��ح��ت��وي على  �مل��وظ��ف��ني  م��ن  ���ش��ر�ئ��ح 
جمالت  خمتلف  يف  ع��م��ل  وور�����س  متخ�ش�شة  عملية 
�لدو�ئر  ملوظفي  و�لإد�ري����ة  �لتقنية  �لذكية  �حلكومة 
و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية بهدف جتهيزهم لعملية �لتحول 
عملية  تدريبية  بر�مج  توفري  ومت   . �لذكية  للحكومة 
لفئة موظفي تقنية �ملعلومات و�لنظم و�ل�شبكات وفئة 
موظفي  وفئة  و�لتطبيقات  �ل��رب�م��ج  تطوير  موظفي 
حاليا  �لد�ئرة  وتتعاون   . �لإ�شر�فية  و�لفئة  �ملعلومات 
�ربعة بر�مج تدريبية ..حيث يتم  �لهيئة يف تنفيذ  مع 
تنفيذ كل برنامج منهم على �أربع جمموعات .. وتتمثل 
�لذكية  �لتطبيقات  مطوري  برنامج  يف  �لرب�مج  ه��ذه 
و�لبنية �ل�شا�شية للتطبيقات �لذكية و�إد�رة �لتطبيقات 

�لذكية .

تعليمية دبي ت�ستقطب معلمني للمراكز 
امل�سائية العام الدرا�سي املقبل

مبنا�ضبة اليوم العاملي للرتاث ح�ضور اإماراتي مميز 

نادي تراث المارات يطلق اإحتفالية تراثية ثقافية فنية �سخمة يف القرية الرتاثية غدا 

املوارد الب�سرية بال�سارقة وتنظيم الإت�سالت تنفذان برنامج 
احلكومة الذكية لتدريب موظفي اجلهات احلكومية بالإمارة

خدمات الفح�ص الفني الثقيل مبوا�سالت الإمارات يف م�سفح باأبوظبي لت�سبح 24 �ساعة
•• اأبوظبي-وام: 

�لتابعة  �لأع��م��ال  م��ر�ك��ز  جمموعة  ع�شو  �لفني  �لفح�س  مركز  �أع��ل��ن 
ملو��شالت �لإم��ار�ت متديد �أوق��ات �لعمل لت�شبح على مد�ر 24 �شاعة 
�أي��ام �لأ�شبوع من �لأح��د �إىل �خلمي�س وذلك يف م�شار  متو��شلة خالل 
م�شفح  منطقة  يف  �لو�قعة  �لفح�س  مبحطة  �لثقيل  �لفني  �لفح�س 
باأبوظبي على �أن ي�شمل متديد �أوقات �لعمل لحقا باقي �ملحطات �لأخرى 
ياأتي  معتمدة.  زمنية  وفق خطة  �لغربية  و�ملنطقة  و�لعني  �أبوظبي  يف 
�لتمديد بهدف تلبية متطلبات �لعمالء و��شتيعاب �أعد�د �ملر�جعني من 
مالك و�شائقي �ملركبات �لثقيلة وو�شائل �لنقل �لربي خالل �لفرتني 

على  �حل��ر���س  ع��رب  ذل��ك  ويتج�شد  �لأد�ء  يف  �لح��ر�ف��ي��ة  يف  و�ملتمثل 
وتطوير  للمتعاملني  م�شافة  قيمة  ذ�ت  ر�ئ��دة  نوعية  خدمات  تقدمي 
�أنظمة  وحت��دي��ث  �لفنية  �خل��دم��ات  قطاع  يف  �ملتعاملني  خدمة  م��ر�ك��ز 
�ل�شالمة يف �ملو�قع و�ملحطات. و�أ�شاف �لربيكي �إن مركز �لفح�س �لفني 
باملتعاملني  �خلا�شة  و�لآل��ي��ات  �لثقيلة  �ملركبات  فح�س  خدمات  يقدم 
�لأفر�د  وكذلك  �خلا�شة  و�ل�شركات  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  �شعيد  على 
وجتديد  مركبة  ت�شجيل  �إج���ر�ء�ت  ��شتكمال  خدمة  توفري  جانب  �إىل 
وحتويل  وت�شجيل  وف��ح�����س  �مل��رك��ب��ات  وت�����ش��دي��ر  وحت��وي��ل  �لت�شجيل 
وت�شدير وت�شفري �ملركبات وتغيري �للون و�ل�شنف ورقم �ل�شا�شي. و�أ�شار 
�أن �ملعدل �ليومي لفح�س �ملركبات يف حمطات �ملركز يبلغ حو�يل  �إىل 

�ل�شباحية و�مل�شائية و�لذين يقبلون على فح�س مركباتهم يف حمطات 
�ملركز و�حلر�س على �شرعة �إجناز �ملعامالت وفق �ملوعد �ملحدد ويف زمن 
قيا�شي. وقال حممد �أحمد �لربيكي مدير مركز �لفح�س �لفني �إن هذه 
�ملوؤ�ش�شة على تقدمي خدمات متميزة  �خلطوة �جلديدة تعك�س حر�س 
توقعاتهم  ويفوق  �لتز�ماتهم  وير�عي  �حتياجاتهم  يلبي  مبا  للعمالء 
وتقليل �لوقت �مل�شتغرق يف �إجناز �ملعامالت على نحو يتو�فق مع روؤية 
ووفق  �مل�شتد�مة  �ملو��شالت و�خلدمات  و�لريادة يف  �لتميز  �ملوؤ�ش�شة يف 
ر�شالتها يف حتقيق �أعلى م�شتويات �لرفاهية و�لر�حة لل�شركاء و�لعمالء 
و�لأفر�د و�ملوؤ�ش�شات. ونوه �إىل �أن متديد �شاعات �لعمل يف حمطة �أمان 
�لعام  �ملوؤ�ش�شة لأن�شطتها هذ�  �لذي تبنته  �ل�شعار  مب�شفح ين�شجم مع 

لفتا  وم�شرفا  فنيا   50 �لفني  �لكادر  ي�شم  فيما  و�آلية  مركبة   670
 172724 �ملفحو�شة  �ملركبات  ع��دد  بلغ   2013 ع��ام  خ��الل  �أن��ه  �إىل 
خالل  من  �أي�شا  �لفني  �لفح�س  خدمة  يقدم  �ملركز  �أن  وذك��ر  مركبة. 
يف  و�ل�شبت  �جلمعة  يومي  �لتو�جد  ميكنه  �ل��ذي  �ملتنقل  �لآيل  �جلهاز 
مو�قع �ملوؤ�ش�شات و�ل�شركات و�مل�شانع وذلك لفح�س �أ�شاطيل مركباتها 
و�آلياتها دون �حلاجة �إىل نقل تلك �لآليات �إىل حمطات �لفح�س وهذه 
�خلدمة مقدمة حاليا يف �أبوظبي ودبي من خالل مو�قع عدة. وك�شف 
�لربيكي �أن �ملركز ي�شتهدف م�شتقبال فتح 6 حمطات جديدة يف �ملناطق 
�لتابعة لإمارة �أبوظبي موزعة يف كل من �لفاية و�لعني و�ل�شاد و�لهري 

و�لوقن ويف �ملنطقة �لغربية يف كل من �ل�شلع وغياثي. 
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العدد  11073 بتاريخ   2014/4/16     
             اخطار دفع يف الق�سية التنفيذية رقم 2014/5م تنفيذ عام 

غري  عنو�ن:  �جلن�شية  م�شري   / عثمان  �لدين  �شر�ج  حممد  عليه:  �ملحكوم   
حمدد حيث �نه بتاريخ 2014/1/16 قد �شدر �شدك حكم يف �لق�شية �ملدنية رقم 
2014/34م ل�شالح/ ��شرف �ل�شيد �مني / م�شري �جلن�شية ومبا �ن �ملحكوم له قد 
تقدم بطلب �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحددة �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالتايل: 
فانت  لذ�  �لق�شائية  �لر�شوم  �شامل  درهم   3400 وقدره  مبلغ  ب�شد�د  �لز�مك   -1
مكلف باحل�شور �مام �ملحكمة للجل�شة �ملحددة يف �ل�شاعة 9 �ملو�فق 2014/4/22م 
�لجر�ء�ت  بحقك  �شتتخذ  �ملحكمة  فان  تخلفك  حال  ويف  �عاله  ذكر  ما  لتنفيذ 

�لقانونية �ملنا�شبة �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2014/4/14م.
ا�سامة عثمان حممد
قا�سي التنفيذ حمكمة الظفرة البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة الظفرة

العدد  11073 بتاريخ  2014/4/16      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/532 تنفيذ عقاري
����س(  ليمتد  �ملنفذ �شده/1- �شركة يو - كيه �شي �ي ج�س دفلومبنت�س )جيه يف  �ىل 
ح�شني  �بر�هيم  زوج��ة  عبد�هلل  مرمي  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول 
بتاريخ  �لح��د  يوم  كلي  عقاري   2009/1398 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  باحلكم  نعلنكم 
2011/12/25 باعتباره �شند� تنفيذيا وذلك بف�شخ �لتعاقد )�تفاقية �لبيع و�ل�شر�ء( عن 
�لعني حمل �لتد�عي و�ملبينة �ملعامل ب�شحيفة �لدعوى و�لعقد بالز�مكم ب�شد�د مبلغ 
وقدره )288598 درهم(  وت�شليمة �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة خالل 15 يوم 
من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية 
وحتى متام �ل�شد�د وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11073 بتاريخ   2014/4/16     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
�مار�تي  �ضيخان  بن  علي  �ضالح  حممد  /عبداهلل  تقدم 
ق�شم  �لبتد�ئية  يا�س  بني  حمكمة  �ىل  بطلب  �جلن�شية 
�لتوثيقات بطلب تغيري ��شم �بنته �لقا�شر من )�ضروق( �ىل 
) علياء(  . فمن لديه �عر��س يتقدم به �ىل �لق�شم �ملذكور 

باملحكمة خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر �لعالن .
عبدالإله املثنى
قا�سي مبحكمة بني يا�س البتدائية

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

العدد  11073 بتاريخ   2014/4/16     
اعادة  اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى 1653 /2013 ح نف�س- م ر -ب- اأ ظ

املتخ�س�سة: روؤية البناء
عليه:حممد  مدعي  �لفلبني  �جلن�شية:  كابايلو  جار�شيا  مدعي/جانيت   
�حمد �بر�هيم �جلن�شية: م�شر مو�شوع �لدعوى: متكني من روؤية �لبنه 
بالن�شر  عنو�نه:  �جلن�شية: م�شر  �بر�هيم  �حمد  �عالنه/ حممد  �ملطلوب 
- جمدده من �ل�شطب حيث �ن �ملدعي قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
�ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2014/4/23 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية- �لكائنة د�ئرة �لق�شاء �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2014/4/15  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

 

العدد  11073 بتاريخ   2014/4/16     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/205 ت ح �س- م ر- ت- اأظ(
�شده  �ملنفذ  �لمار�ت  �جلن�شية:  �شامل  خليف  فايل  �لتنفيذ/��شماء  طالب 
:حممد علي �شعيد �لربيكي �جلن�شية: �لمار�ت �ملطلوب �عالنه /حممد علي 
�لتنفيذ  بالن�شر مبا �ن طالب   : �لعنو�ن  �شعيد �لربيكي �جلن�شية: �لمار�ت 
ح   2013/1050 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم 
 2014/4/30 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  �أظ  ب-  ر-  م   - نف�س 
موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة 
�لتنفيذ-  �بوظبي �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 

لتنفيذ �ل�شند �عاله تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  قلم املحكمة                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11073 بتاريخ   2014/4/16     
اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى 90 /2014 ح نف�س- م ر -ب- اأ ظ

مدعي  م�شر  �جلن�شية:  �شابر  عبد�لرز�ق  رفعت  حممد  مدعي/وفاء   
طالق  �لدعوى:  مو�شوع  م�شر  �جلن�شية:  قنا  علي  جمال  عليه:�مين 
�ملطلوب �عالنه/ �مين جمال علي قنا �جلن�شية:  و�ثبات ح�شانه ونفقات 
م�شر عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  �ملو�فق 2014/5/6 موعد�  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة 
حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف 
�بوظبي �لبتد�ئية- �لكائنة د�ئرة �لق�شاء �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2014/4/14  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
العدد  11073 بتاريخ   2014/4/16         حمكمة ابوظبي البتدائية

   اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى 325-326 /2014 عم جز- م ع-ب -  اأظ
�جلن�شية:  مياه  هريون  مز�ميل   -2 علي  يو�شوب  �ل�شالم  �شهيد   -1 مدعيان/   
�لمار�ت  �جلن�شية:  �لبالط  لعمال  ومل�شات  �فكار  عليه:   مدعي  بنغالدي�س   
لعمال  ومل�شات  �فكار  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع 
�لبالط �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي قام �لدعوى �ملذكورة 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/4/29 موعد� لنظر �لدعوى، 
ب� حمكمة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  لذ� فانت مكلف باحل�شور 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  مول  مزيد  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة  �لبتد�ئية-  �بوظبي 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل 
�جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2014/4/1  

قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11073 بتاريخ   2014/4/16     
   اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى 776-774-766-775 /2014 عم جز- م ع-ب -  اأظ

 مدعني/ 1- حممد �شاجهان حممد ��شحاق 2- عبد�خلالق عبد�لعزيز 3- حممد 
�جلن�شية:  ح�شني  �قبال  �شعود  عارف  عدنان   -4 ر�و  �شفيق  حممد  �شفيق  زبري 
باك�شتان مدعي عليه:  �شركة �جنيرنجن كايناتك�س �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع 
كايناتك�س  �جنيرنجن  �شركة  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى: 
�جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي قام �لدعوى �ملذكورة �عاله 
وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2014/4/30 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف 
�و بو��شطة وكيل معتمد وعليك  �لعمالية �شخ�شيا  �لكائنة �ملحكمة  �لبتد�ئية- 
�يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2014/4/9  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11073 بتاريخ   2014/4/16     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  80/ 2014 مدين -م ر-�س- اأظ

�مل�شتاأنف : عالء ن�شار ن�شار �جلن�شية: لبنان �مل�شتاأنف عليه: حممد ح�شن 
تعوي�س   - حكم  �لغاء   : �ل�شتئناف  مو�شوع  م�شر  �جلن�شية:  ح�شن  علي 
30.000 درهم �مل�شتاأنف �ملطلوب �عالنه/  حممد ح�شن علي ح�شن �جلن�شية: 
يف  �ل�شادر  �حلكم  ��شتاأنف  قد  �مل�شتاأنف  �ن  مبا  بالن�شر  �لعنو�ن:  م�شر 
�لدعوى رقم  2010/115 م ك - �أ ظ ب وحدد لنظره جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 
2014/4/27 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة 
�لثالثه حمكمة ��شتئناف �بوظبي  �لكائنة حمكمة ��شتئناف �بوظبي �شخ�شيا 
�و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  

موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
قلم املحكمة

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

العدد  11073 بتاريخ   2014/4/16     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  122/ 2014 جتاري -م ت-�س- اأظ

�مل�شتاأنف : مانع �شامل حممد ��شحاق �ل�شيعري �جلن�شية: �لمار�ت �مل�شتاأنف 
عليه: �حمد حممد علي عبد�هلل �لغافري و�خرون �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع 
�ل�شتئناف : �لغاء حكم 55454 درهم  �مل�شتاأنف �ملطلوب �عالنه/  �شامل ر��شد 
�شامل عبد�هلل �لنقبي �جلن�شية: �لمار�ت �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف قد 
��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم  2013/452 جت جز - م ت- ب- �أظ وحدد 
لنظره جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2014/4/21 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
مع�شكر  �لكائنة  �بوظبي  ��شتئناف  �لثانية حمكمة  �لد�ئرة  �مام  �شباحا   9.30
�آل نهيان  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك 

و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
قلم املحكمة

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

العدد  11073 بتاريخ   2014/4/16     
اعادة اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  194/ 2014 عمايل -م ع-�س- اأظ

هايرب  عليه:  �مل�شتاأنف  �لهند  �جلن�شية:  ميغو�ل  ر�م  بريبال   : �مل�شتاأنف 
للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �ل�شتئناف : تعديل �حلكم 
يف �مل�شتحقات �لعمالية �مل�شتاأنف �ملطلوب �عالنه/  هايرب للمقاولت �لعامة 
�حلكم  ��شتاأنف  قد  �مل�شتاأنف  �ن  مبا  بالن�شر  �لعنو�ن:  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�ل�شادر يف �لدعوى رقم  2013/3167 عم جز - م ع- ب- �أظ وحدد لنظره 
جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2014/4/28 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية حمكمة ��شتئناف �بوظبي  �لكائنة �شخ�شيا 
�و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  

موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
قلم املحكمة

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
العدد  11073 بتاريخ   2014/4/16         حمكمة ا�ستئناف ابوظبي

اعالن للح�سور اىل جلنة ف�س املنازعات اليجارية
حل�سور جل�سة يوم الثنني املوافق 2014/4/28  

رقم الدعوى 2014/1007
�ملدعى عليه/�لربيق للعطور�ت و�ملالب�س ميثلها نيري� لمني �لعنو�ن : 
بالن�شر �ملدعى / ورثة �بر�هيم ر��شد �ملن�شوري وميثلهم بالوكالة �حمد 
ف�س  جلنة  �ىل  �حل�شور  عليكم  يتعني  �ملل�س  حممد  ر����ش��د  �بر�هيم 
مع�شكر  منطقة  �لدفاع  �شارع  يف  �لكائن  مبقرها  �ليجارية  �ملنازعات 
�ل نهيان خلف �شندوق �لزو�ج و�ل�شوؤون �لجتماعية فيال رقم 2 يوم 

�لثنني �ملو�فق 2014/4/28 �ل�شاعة : 01:00 ق ظ.  
رئي�س جلنة ف�س املنازعات اليجارية

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  11073 بتاريخ   2014/4/16     

اعالن للح�سور اىل جلنة ف�س املنازعات اليجارية
حل�سور جل�سة يوم الحد املوافق 2014/4/20  

رقم الدعوى 2014/1039
�ملدعى عليه/ماي�شن تيليكم �شي�شتمز مالكها �شعيد �شيف بطي �لقمزي 
حممد  ميثلها  ذ.م.م  بروبرتيز  بلوليك   / �مل��دع��ى  بالن�شر   : �ل��ع��ن��و�ن 
حاجي عبد�هلل ح�شني �خلوري يتعني عليكم �حل�شور �ىل جلنة ف�س 
مع�شكر  منطقة  �لدفاع  �شارع  يف  �لكائن  مبقرها  �ليجارية  �ملنازعات 
�ل نهيان خلف �شندوق �لزو�ج و�ل�شوؤون �لجتماعية فيال رقم 2 يوم 

�لحد �ملو�فق 2014/4/20 �ل�شاعة : 06:00 م�شاء .  
رئي�س جلنة ف�س املنازعات اليجارية

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  11073 بتاريخ   2014/4/16     

الغاء وكالة
�أنا �ملوقع �أدناه: ناديا عثمان ��شعد �شريح �جلن�شية : �لمار�ت و�حمل 
�ملعتربة  باحلالة  و�ن��ا   784-1960-2194142-0/ رق��م  هوية  بطاقة 
�شرعا وقانونا و�لتي ت�شمح يل بالقر�ر ونفاذ �لت�شرفات قررت �لغاء 
�لوكالة �ل�شادرة مني و�ملو�شحة بياناتها �دناه وعزل �لوكيل : عادل 
عثمان �شريح �جلن�شية : فل�شطني رقم �لوكالة : 1001016972 تاريخ 
باإبالغ  و�أتعهد  نهيان  �آل  : مع�شكر  فرع  : 2010/10/14م  �لت�شديق 

�لوكيل بالغاء �لوكالة بكافة �لطرق �لقانونية .  

اإمــارة ابوظبي - دائرة الق�ساء
اإدارة الكاتب العدل والتوثيقات

ق�سم الكاتب العدل
العدد  11073 بتاريخ   2014/4/16     

الغاء وكالة
�أنا �ملوقع �أدناه: ناديا عثمان ��شعد �شريح �جلن�شية : �لمار�ت و�حمل 
�ملعتربة  باحلالة  و�ن��ا   784-1960-2194142-0/ رق��م  هوية  بطاقة 
�شرعا وقانونا و�لتي ت�شمح يل بالقر�ر ونفاذ �لت�شرفات قررت �لغاء 
نرب��س   : �لوكيل  �دن��اه  بياناتها  و�ملو�شحة  مني  �ل�شادرة  �لوكالة 
�لوكالة : 1301005614  عبد�لرحيم �شريح  �جلن�شية : �شوريا رقم 
و�أتعهد  نهيان  �آل  مع�شكر   : ف��رع  2013/3/14م   : �لت�شديق  تاريخ 

باإبالغ �لوكيل بالغاء �لوكالة بكافة �لطرق �لقانونية .  

اإمــارة ابوظبي - دائرة الق�ساء
اإدارة الكاتب العدل والتوثيقات

ق�سم الكاتب العدل

العدد  11073 بتاريخ   2014/4/16     

اعالن للح�سور اىل جلنة ف�س املنازعات اليجارية
حل�سور جل�سة يوم الثنني املوافق 2014/4/21  

رقم الدعوى 2013/706
�ملدعى عليه/موؤ�ش�شة حول �لعامل لد�رة �لعقار�ت ملالكها خويدم حممد 
�ل�شنحاين �لعنو�ن :�عادة �عالن بالن�شر �ملدعى / عبد�هلل نا�شر �حمد 
ف�س  جلنة  �ىل  �حل�����ش��ور  عليكم  يتعني  �مل��ن�����ش��وري  حويليل  ع��ب��د�هلل 
مع�شكر  منطقة  �لدفاع  �شارع  يف  �لكائن  مبقرها  �ليجارية  �ملنازعات 
�ل نهيان خلف �شندوق �لزو�ج و�ل�شوؤون �لجتماعية فيال رقم 3 يوم 

�لثنني �ملو�فق 2014/4/21 �ل�شاعة : 01:00 م�شاء.  
رئي�س جلنة ف�س املنازعات اليجارية

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  11073 بتاريخ   2014/4/16     

   يف الدعوى رقم 2013/1923 نزاع جتاري مركز الت�سوية الودية حماكم دبي  
�ىل �ل�شادة/ �شركة �شتونز ذ.م.م حيث �نه �ملنازعة / �شركة هين�شي �س ذ م م قد 
 - �لودية  �لت�شوية  مركز  جتاري  نز�ع   2013/1923 رمق  �لدعوى  عليكم  �قامت 
حماكم دبي و�شدر �لقر�ر بندب خبري يف �لنز�ع يدعوكم �خلبري �ىل جل�شة خربة 
�شباحا  ع�شر  �حلادية  �ل�شاعة   2014/4/24 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  عقدها  �شيتم 
لاللتقاء مبكتب �خلبري ببناية �لنايلي بجو�ر مركز �بو هيل ومتجر ماك�س �شارع 
لديكم من  ما  كافة  �يد�ع  �شرورة  ملر�عاة   101 رقم  �لول مكتب  �لدور  هيل  �بو 
م�شتند�ت وبيانات ومذكر�ت تريدون تقدميها تخ�س هذ� �لنز�ع يف هذه �جلل�شة
املهند�س م�سطفى حممد توفيق ابو الفتوح

اخلبري املنتدب يف  الق�سية

اإعالن اجتماع خربة

العدد 11073 بتاريخ 2014/4/16   
اإعــــــالن

  دينامك�س لو�سطاء التاأمني
ومقيدة  م�شوؤولية حمدودة  ذ�ت  �شركة  وهي  �لتاأمني  لو�شطاء  دينامك�س  تقدمت 
عملها  وتز�ول  2004/12/8م  بتاريخ   )183( رقم  حتت  �لتاأمني  و�شطاء  �شجل  يف 
�ل�شركاء  لتغيري  بطلب  دبي  باإمارة  �لرئي�شي  مركزها  خالل  من  �لدولة  يف 
علي  �ديب  تامر  �ل�شيد/  ودخول  �ل�شامان  �بر�هيم  �شامل  �بر�هيم  �ل�شيد/  خروج 
عبد�حلميد ودخول �ل�شيد/ يا�شر �ديب عبد�حلميد. لذ� فاإن �لهيئة تدعو كل من 
له �عر��س على تغيري �ل�شركاء �ملذكورين  بتقدمي �عر��شاتهم بكتب م�شجلة 

�إىل �لهيئة يف ميعاد �أق�شاه �شهر  من تاريخ �لإعالن على �لعنو�ن �لتايل:
 هيئة التاأمني ، �س.ب:113332 اأبوظبي ، فاك�س:5572111 اأبوظبي 

الإمارات العربية املتحدة                                                            
هــيــئــــــة الــتـــــاأمــــــني

العدد  11073 بتاريخ   2014/4/16     
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: بيت اجلزيرة للعقارات )�س.ذ.م.م(  
�ملرقبات   - دي��رة   - �لعنو�ن: مكتب ملك مركز حمر عني   568387 �لرخ�شة:  رق��م 

�ل�شكل �لقانوين: ذ�ت م�شوؤولية حمدودة رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري: 73560 
تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي بانها ب�شدد �لغاء �لرخي�س �خلا�س بال�شركة 

�لو�ردة �عاله وذلك مبوجب �لجر�ء�ت و�لنظم �ملتبعة يف �لد�ئرة .
وعلى من لديه �ي �عر��س �لتقدم �ىل د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي من خالل 

 Suggest_complain@dubaided.gov.ae لربيد �للكروين�
تاريخ  من  يوما   )15( خالل  وذل��ك  �لثبوتية  و�لور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  مرفقا 

ن�شر هذ� �لعالن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11073 بتاريخ  2014/4/16      
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/258  ا�ستئناف جتاري
�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1-بناء �لمار�ت للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول  حمل 
علي  وميثله:  �لقمي�س  ح�شن  عبد�هلل  /�حمد  �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �لقامة 
��شماعيل �بر�هيم �جلرمن قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى 
جل�شه  لها  وح���ددت   2013/2/25 بتاريخ  جزئي  جت��اري   2012/52 رق��م 
رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2014/4/16 �ملو�فق  �لرب��ع��اء  ي��وم 
ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد 11073 بتاريخ 2014/4/16   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/قي�شر ماك�س للمالب�س �جلاهزة

رخ�شة رقم:CN 1076415 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 29*1 �ىل 6*1
تعديل ��شم جتاري:من/قي�شر ماك�س للمالب�س �جلاهزة  

GHEYSAR MAX READY MADE GARMENTS

�ىل/قي�شر ماك�س هايرب ماركت
GHEYSER MAX HYPER MARKET

تعديل ن�شاط/��شافة جممع ��شتهالكي )�شوبر ماركت( )4711002(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �ملالب�س �لن�شائية �جلاهزة - بالتجزئة )4771102(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �ملالب�س �لرجالية �جلاهزة - بالتجزئة )4771101(

تعديل ن�شاط/حذف بيع مالب�س �لطفال �جلاهزة - بالتجزئة)4771103(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �لهد�يا - بالتجزئة )4773402(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �لعطور - بالتجزئة )4772007(

 - ولو�زمها  و�لت�شجيل  و�ملرئية  �ل�شمعية  �لجهزة  بيع  ن�شاط/حذف  تعديل 
بالتجزئة )4742001(

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

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

العدد 11073 بتاريخ 2014/4/16   

�سركة �ساكر لال�ست�سارات الهند�سية- ذ م م
بناء على قر�ر �جلمعية �لعمومية �لغري عادية و�خلا�س بت�شفية 

�ل�شركة �ملذكورة �أعاله
 )�ضركة �ضاكر لال�ضت�ضارات الهند�ضية - ذ م م(

�ملذكورة  �ل�شركة  ت�شفية  عن  يو�شف  �شعد  �أمري   / �مل�شفى  يعلن 
�ملذكورة �عاله  �ل�شركة  �أو حقوق على  �عاله فكل من له مطالبة 
�مل�شفى،  �إىل  لذلك  �ملوؤيدة  �مل�شتند�ت  مع  مبطالبته  �لتقدم  عليه 
وذلك خالل �لدو�م �لر�شمي وملدة 45 يوماً من تاريخ �لإعالن، وكل 
من مل يتقدم خالل �ملدة �ملحددة بالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة.

�بوظبى   ،02/  6210478 فاك�س   ،  02  /  6321546 �مل�شفى  تليفون   
 )  17 ( �شقة   )  6  ( �لطابق  للزجاج  �لعني  بناية  �لثاين  ز�يد  �شارع 

مكتب �لهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون. 

اإعـــالن ت�سـفية �ســركة
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر:

يف �إطار حملتها �مل�شتمرة للك�شف عن 
و�ملقلدة  �لب��اح��ي��ة  �لأف�����الم  م�����ش��ادر 
�لعمالة  �لتي يتم ترويجها بني فئات 
�لتحريات  �ج��ه��زة  متكنت  �ل���ش��ي��وي��ة 
�ل�شارقة  ب�شرطة  �جلنائية  و�ملباحث 
م��ن ���ش��ب��ط  )رح���م���ن،ع، ل - بنغايل 
غري  مهنته  ي����ز�ول  وه���و   ) �جلن�شية 
وبيعه  ترويجه  خ��الل  م��ن  �مل�شروعة 
لأفالم مقلدة وخليعة يف �أماكن عامة 
معلومات  وك��ان��ت  �ل�����ش��ارق��ة.  ب���اإم���ارة 
موؤكدة  قد توفرت لأجهزة �لتحريات 
�ل�شارقة  ب�شرطة  �جلنائية  و�ملباحث 
تفيد بوجود �شخ�س ��شيوي �جلن�شية 

و�ملقلدة  �خل��ل��ي��ع��ة  ب����الأف����الم  ي��ت��اج��ر 
�أماكن عامة تابعة لإمارة �ل�شارقة من 
خالل ترويجه عن ب�شاعته �مل�شبوهة 
على �لر�غبني من �ملارة بتلك �ملناطق 
،وعليه مت ت�شكيل فريق �أمني من رجال 
�لتحريات و�ملباحث �جلنائية ملالحقته 

عمليات  وب��ع��د  عليه  �لقب�س  و�إل���ق���اء 
�لجر�ء�ت  و�ت��خ��اذ  و�لتحري  �لبحث 
�لالزمة  و�لتد�بري �لمنية  �لقانونية 
�لتي  �ل���ع���ام���ة  �لم����اك����ن  حت���دي���د  مت 
ميار�س فيها ن�شاطه �مل�شبوه و�لقب�س 
عليهم متلب�شا بجرمه ، وبعد �لتدقيق 
عليه و�إخ�شاعهم للتفتي�س مت �لعثور 
على ) 444 (  قر�س مدمج  لأفالم 
خ��ل��ي��ع��ة وم��ق��ل��دة ب��ح��وزت��ه��م ك����ان قد 
وكميات  بال�شتيكية  باأكيا�س  �خفاها 
�مل�شبوهة  �لف�����الم  ه����ذه  م���ن  �خ����رى 
جاهزة للرويج و�لبيع يف مقر �شكنه.  
�ليه  �ملن�شوبة  بالتهمة  ومب��و�ج��ه��ت��ه 
توقيفه  عليه مت  ،وب��ن��اء  ب��ه��ا  �ع���رف 
و�إحالته �ىل �لنيابة �لعامة بال�شارقة.

•• دبي-الفجر:

ت��ويف �شخ�س يف ح��ادث م��روري بليغ وق��ع فجر �ليوم 
على �شارع �خليل يف دبي، نتيجة حادث ��شطد�م وقع 
�شيف مهري  �لعقيد  ب��ه  �أف���اد  م��ا  وف��ق  �شاحنتني،  ب��ني 
يف  بالنيابة  للمرور  �لعامة  �لإد�رة  مدير  �مل��زروع��ي، 
�ل�شاعة  �أن �حل��ادث قد وق��ع يف  �شرطة دب��ي، مو�شحاً 
�لثالثة و�ل��رب��ع م��ن فجر �ل��ي��وم ج��ر�ء ����ش��ط��د�م بني 
�إىل  ب��الجت��اه م��ن دي���رة  ���ش��ارع �خل��ي��ل  �شاحنتني على 
�ل�شرعة  �إىل  �حل���ادث  وق��وع  �حتمال  مرجعاً  ب��ردب��ي، 
�أو ع���دم ترك  �أو �لإه���م���ال وع���دم �لن��ت��ب��اه،  �ل���ز�ئ���دة، 
�لأمر  �لطريق..  غري  يف  �لن�شغال  �أو  كافية،  م�شافة 
�إىل �لت�شادم و�نح�شار ووفاة �شائق �ملركبة  �أدى  �لذي 

�ملت�شببة يف �حلادث.
وقال �ملزروعي �إنه فور تلقي �لبالغ من غرفة �لقيادة 
�لدوريات  برفقة  �إىل مكان �حلادث  �نتقل  و�ل�شيطرة 
�لختناقات  وم��ن��ع  �ل�����ش��ري  ح��رك��ة  لتنظيم  �مل���روري���ة 
�مل����روري����ة، وت���و�ج���د يف م��ك��ان �حل�����ادث �ل��ع��م��ي��د �أن�س 
و�لإنقاذ  للنقل  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  م��دي��ر  �مل��ط��رو���ش��ي، 
بالإنابة، ومدير �إد�رة �لدوريات بردبي، �لر�ئد حممد 

ع��ب��د�هلل خ��ل��ف��ان، وخ����رب�ء م��ن ق�����ش��م �مل��ع��اي��ن��ة ب����اإد�رة 
�لإ�شعاف.  و�شيار�ت  �لإنقاذ  ومركبات  �ل�شري،  حو�دث 
�لناجت  �ليومي  و�مل��ادي  �لب�شري  �لنزف  �أن  �إىل  و�أ�شار 
�أ�شبح يوؤرق �جلهات �حلكومية يف  عن حو�دث �ل�شري 
�لدولة، م�شري� �إىل �أن �إد�ر�ت �ملرور يف �لدولة و�شعت 
و�أطلقت  �حل��و�دث  من  للحد  وخطط  �إ�شر�تيجيات 
�لعديد من �ملبادر�ت �لتوعوية و�حلمالت �ملرورية ونوه 
�إىل تباين �أ�شباب �رتفاع حو�دث �ل�شري يف �لإمارة من 
جهة �إىل �أخرى بني عنا�شر �لعملية �ملرورية ) �ل�شائق 
،�مل�شاة، �ملركبة، �لطريق( �إل �أن هناك �إجماعا على �أن 
�لعو�مل  �أهم  �أحد  يعد  �لب�شري  �لعن�شر  �لوعي لدى 
�أهم عو�مل خطر  للحد من �حل��و�دث �ملرورية. وعن 
�لوقوع يف �حل��و�دث، قال �ملزروعي �إن من �أهم �أ�شباب 
�ل�شديدين،  �لنعا�س و�لإعياء  �لوقوع يف �حل��و�دث هو 
�لطريق، وتتلخ�س يف �حلرمان من  و�لن�شغال بغري 
�شاعات يف  �أق��ل من )6(  و�لنوم مبعدل  �لنوم �جليد، 
�لأخرية  �لليل  �شاعات  �أثناء  و�لقيادة  �ل��و�ح��د،  �ليوم 
ول�شاعات طويلة دون توقف، �أو �لنخر�ط يف �لقيادة 
و�لقيادة  متو��شلة،  �شاعة   )8( تتجاوز  ملدة  نوم  دون 

على �لطرق �ل�شريعة لعدة �شاعات متو��شلة.

•• دبي-وام:

�أ�شافت �شرطة دبي خدمة �لإبالغ عن �ل�شيكات �إىل قائمة �خلدمات 
�لهاتفية �لتي تقدمها عرب �لهو�تف �لذكية يف �إطار روؤية متكاملة 
لتحويل جميع �خلدمات �ملقدمة �إىل خدمات هاتفية وذلك �متثال 
بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  دبي ومبادرة �شاحب  لتوجهات حكومة 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم 

دبي بتحويل مدينة دبي للمدينة �لأذكى عامليا.
و�أكد �لعقيد خالد نا�شر �لرزوقي مدير �لإد�رة �لعامة للخدمات 

�لذكية �أنه بتوجيهات �لقيادة �لعليا يف �شرطة دبي مت و�شع خطة 
وذلك  ذكية  خدمات  �إىل  �لإلكرونية  �خل��دم��ات  جميع  لتحويل 

بالتعاون مع �لإد�ر�ت �لعامة �لأخرى.
نائب  �لرزوقي  �ل��رز�ق  عبد  نا�شر  �لدكتور حممد  �لعقيد  و�أ�شاد 
مدير �لد�رة �لعامة للتحريات و�ملباحث �جلنائية ل�شوؤون �ملر�كز 
�ل����ذي مت �جن����ازه ل�����ش��ال��ح خ��دم��ة �ل�شيكات  ب��ال��ت��ط��ور  و�مل��خ��اف��ر 
�لإد�رة  تقدمها  �ل��ت��ي  �جلنائية  �خل��دم��ات  �أه���م  �إح���دى  بو�شفها 
�لبالغات  �أكرث  ..وتعد من  �جلنائية  و�ملباحث  للتحريات  �لعامة 

�جلنائية �شيوعا .

و�أو�شح �ملقدم �أحمد بن �شبيح نائب مدير �لإد�رة �لعامة للخدمات 
�لتي  �خل��دم��ات  �أه��م  �ل�شيكات من  �لإب���الغ عن  �أن خدمة  �لذكية 
�أطلقتها �شرطة دبي على �لهو�تف �لذكية ..وتاأتي يف �إطار �شل�شلة 
�لإد�رة  فريق  با�شر  و�لتي  طلبا  و�لأك��رث  �حليوية  �خلدمات  من 
�لأخرى  �لعامة  �لإد�ر�ت  وبالتعاون مع  �لذكية  للخدمات  �لعامة 
عن  �لإب����الغ  م��ن  �جل��م��ه��ور  متكن  هاتفية  خ��دم��ة  �إىل  بتحويلها 
�شورة  �إرف���اق  مع  �لذكية  �لهو�تف  خ��الل  من  �ملرجتعة  �ل�شيكات 
�ل�شيك وحتديد نوع �لبالغ وبيانات �مل�شتكى عليه من خالل �أ�شئلة 

ثابتة يتم �لإجابة عنها من قبل �لعميل. 

•• اأبوظبي-وام:

قدمت هيئة �لهالل �لأحمر منحة مالية مل�شت�شفى جمعية �ملقا�شد �خلريية 
متكن  طبية  وم�شتهلكات  �أدوي���ة  ل�شر�ء  دره��م  �أل��ف   450 بقيمة  �لقد�س  يف 
�مل�شت�شفى من �أد�ء �أعماله �لطبية و�لإن�شانية جتاه �ملر�شى �لفل�شطينيني من 
�شكان �ل�شفة �لغربية وقطاع غزة. وقال �شعادة حميد ر��شد �ل�شام�شي نائب 
بالإنابة.. �لدولية  للم�شاعد�ت  �لإمار�تية  �لأحمر  �لهالل  هيئة  ع��ام  �أم��ني 

يف  �لهيئة  تنفذه  وم�شتمر  قائم  م�شاعد�ت  برنامج  �إط��ار  يف  تاأتي  �ملنحة  �إن 
�لهيئة قدمت قبل  �أن  �إىل  �لفل�شطينية منذ �شنني طويلة..م�شري�  �لأر��شي 
�لثال�شيميا  ملر�شى  �أدوي����ة  ل�����ش��ر�ء  للفل�شطينيني  �شحية  م�شاعد�ت  ف��رة 
وخا�شة  لفل�شطني  �لأحمر  �لهالل  م�شاعد�ت  �أن  و�أ�شاف   . �لثمن  �لباهظة 
�لتي  �لقت�شادية  �مل�شاعب  �لفل�شطينيني  عن  �لتخفيف  �إىل  تهدف  �لقد�س 

يعانون منها ودعم بر�جمهم �ل�شحية و�لتعليمية..م�شري� �إىل �أن م�شروعات 
�لتعليم و�ل�شحة بر�مج  �إىل  �إ�شافة  �لفل�شطينية ت�شمل  �لهالل يف �لأر��شي 
دعم  بجانب  �ملحتاجة  للفئات  ومن�شاآت  م�شاكن  وبناء  �لأيتام  وكفالة  �إغاثية 
ذوي �لإع��اق��ة . ون���وه بتكفل �ل��ه��الل �لأح��م��ر �لإم���ار�ت���ي ب��اإع��ادة ب��ن��اء خميم 
�أبرزها م�شروع �ل�شندوق  �إنتاجية لدعم فئة �ملعاقني  جنني و�إقامة م�شاريع 
�إنتاجية  �لإعاقة و�لذي يقدم قرو�شا لإقامة م�شاريع  �لإمار�تي لدعم ذوي 
�شغرية تتنا�شب وقدر�ت �ملعاق.. م�شري� �إىل جناح �مل�شروع يف ��شتقطاب �أعد�د 
كبرية منهم بجانب �إقامة م�شاريع متعددة جنحت يف تنمية قدر�تهم �لذ�تية 
�لدكتور  ق��دم  جانبه  م��ن   . عي�شهم  �شبل  تدبري  يف  �أنف�شهم  على  و�لع��ت��م��اد 
على  �مل�شرفة  �لقد�س  يف  �خل��ريي��ة  �ملقا�شد  جمعية  رئي�س  �لهدمي  ع��رف��ات 
بر�جمها  على  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لأحمر  �لهالل  لهيئة  �ل�شكر  �ملقا�شد  م�شت�شفى 
�لفل�شطينية. من  �لقد�س وخمتلف �لأر��شي  �لإن�شانية و�إلغاثية يف مدينة 

جهته �أكد �لدكتور ب�شام �أبولبدة �ملدير �لطبي للم�شت�شفى يف ت�شريح لوكالة 
�أن��ب��اء �لإم���ار�ت “ و�م “ �أن دع��م هيئة �لهالل �لأح��م��ر �لإم��ار�ت��ي��ة �شاعد يف 
�لتخفيف عن �ملر�شى خا�شة �لذين جترى لهم عمليات جر�حية .. م�شري� 
�إىل �أن هذ� �لدعم لي�س هو �لأول للم�شت�شفى و�إمنا �شبقته م�شاعد�ت �إمار�تية 
متنوعة على مدى �ل�شنو�ت �ملا�شية . و�أو�شح �أن �لدعم �لإمار�تي مل�ش�شتفى 
�لتي  �ملالية  �ل�شائقة  ب�شبب  ج��اء  �لي���ام  ه��ذه  �لقد�س  يف  �خل��ريي��ة  �ملقا�شد 
حتويل  ب�شبب  يتحملها  �لتي  �لكبرية  للديون  نظر�  �مل�شت�شفى  �إد�رة  تو�جه 
�ملقا�شد  م�شت�شفى  �أن  يذكر   . �مل�شت�شفى  �لعالج يف  لتلقي  �ملر�شى  مئات من 
1958 ويقدم خدماته �ملتميزة للمو�طنني  �أن�شيء يف �لقد�س عام  �خلريية 
�لتي  �ل�شعبة  �لظروف  ب�شبب  �ل�شحية  �إمتياز�تهم  فقدو�  �لذين  �ملقد�شيني 
من  �ملحولني  �لفل�شطينيني  للمر�شى  �ل�شحية  خدماته  ويقدم  يو�جهونها 

�أر��شي �ل�شفة �لغربية وقطاع غزة . 

•• اأبوظبي-وام:
بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د 
رئي�س  �لرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  �ل��وزر�ء 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة 
�ملوؤ�ش�شة  �لإن�شانية..تنظم  لالأعمال 
م�شتوى  ع���ل���ى  �ح����ت����ف����الت  خ��م�����ش��ة 
�لدولة لتكرمي �ألف و 539 م�شاركا 
�مل�شاعد�ت  ل��ربن��ام��ج  �ل��د�ع��م��ني  م��ن 
�لعينية للطلبة �لذي تتبناه �ملوؤ�ش�شة 
ل��ل�����ش��ن��ة �ل�����ش��اب��ع��ة ع��ل��ى �ل����ت����و�يل يف 
�لعايل  و�لتعليم  �حلكومية  �مل��در����س 
�ملدر��س  �إىل تكرمي م��در�ء  �إ�شافة   ..
�ل����ت����ي ط���ب���ق���ت م���������ش����روع �ل���وج���ب���ات 
�ملدر�شية  �مل���ق���ا����ش���ف  يف  �ل�����ش��ح��ي��ة 
و�أطلقته �ملوؤ�ش�شة هذ� �لعام. وتنطلق 
�لتكرمي غد� �خلمي�س  �أوىل حفالت 
يف ���ش��ال��ة �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي���د 
لتكرمي   �ل��ق��ي��وي��ن  �أم  يف  ن��ه��ي��ان  �آل 
دعم  يف  �لعاملني  من  م�شاركا   599
دبي  م��ن  ك��ل  �لتعليمي يف  �ل��ربن��ام��ج 
و�ل�شارقة ور�أ�س �خليمة وعجمان و�أم 
�لقيوين . و�أكد �شعادة حممد حاجي 
خليفة  موؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  �خل���وري 

بن ز�يد �آل نهيان لالأعمال �لإن�شانية 
����ش��ت��ط��اع��ت م��ن خالل  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  �أن 
م�����ش��روع دع���م ط��ل��ب��ة �مل���د�ر����س للعام 
�لدر��شي 2013 - 2014 .. �إي�شال 
�ألف   33 �لعينية حلو�يل  �مل�شاعد�ت 
يف  مدر�شة   660 يف  وطالبة  ط��ال��ب 
خم��ت��ل��ف �أن���ح���اء �ل���دول���ة م���ن خالل 
م�شاركام�شاركامن   539 و  �أل�����ف 
�لعايل  و�لتعليم  �حلكومية  �مل��در����س 
ع��م��ل��و� ب��ك��ل ج��ه��د و�إخ���ال����س يف هذ� 
وقال   . �لتعليمي  �لإن�شاين  �مل�شروع 
�أ�شبح  و�لإن�شاين  �خلريي  �لعمل  �إن 
�أ�شا�شية يف بناء �ملجتمع ون�شر  ركيزة 
�ملو�طنني  بني  �لجتماعي  �لتما�شك 
�إن�شانية  ممار�شة  �لتطوعي  و�لعمل 
وترتبط  ت���اأخ���ذ  ول  ت��ع��ط��ي  ���ش��ام��ي��ة 
�رت��ب��اط��ا وث��ي��ق��ا ب��ك��ل م��ع��اين �خلري 
و�لبذل و�لعطاء و�لعمل �ل�شالح عند 
كل �ملجتمعات �لب�شرية . ووجه �شكره 
وتقديره لكل �لذين �شاهمو� يف �إجناح 
وجلميع  �لتعليمي  �ملوؤ�ش�شة  برنامج 
�حلكومية  و�مل���وؤ����ش�������ش���ات  �ل�����دو�ئ�����ر 
و�خل��ا���ش��ة �ل��ت��ي ���ش��اه��م��ت يف �إجن���اح 
موؤكد�   .. للطلبة  �لإن�شاين  �مل�شروع 
�لإعالم  لو�شائل  �ملوؤثر  �ل��دور  �أهمية 

ن�شر  يف  �ملتو��شل  وجهدها  �ملختلفة 
ثقافة عمل �خلري و�لتطوع ومتابعة 
ور�شد كل ما تقوم به موؤ�ش�شة خليفة 
بن ز�يد �آل نهيان لالأعمال �لإن�شانية 
�ملحلي  �ل�شعيدين  على  م�شاريع  من 
حفالت  �أوىل  وت��ن��ط��ل��ق  و�ل��������دويل. 
�لربنامج  يف  �ل���ع���ام���ل���ني  �ل���ت���ك���رمي 
�ل�شيخ خليفة بن  �لتعليمي يف �شالة 
بعد  �ل��ق��ي��وي��ن  �أم  ن��ه��ي��ان يف  �آل  ز�ي���د 
127م�شاركا  بتكرمي  �خلمي�س  غد 
من مدر��س دبي منهم 36 م�شاركاو 
مكرمني  خم�شة  وع��دد  م�شاركة   91
ز�يد  جامعة  من  �لعايل  �لتعليم  من 
 116 �ل�شارقة  وم��ن  �لتقنية  وكلية 
م�شاركة  و81   م�����ش��ارك��ا   35 منهم 
ومن مكتب �ل�شارقة �لتعليمي 100 
م�شاركة   72 و  م�����ش��ارك��ا   28 منهم 
 44 154 منهم  وم��ن ر�أ���س �خليمة 
�إىل  �إ�شافة  تربويني  و110  م�شاركا 
تكرمي م�شارك تربوي و�حد من كلية 
تقنية ر�أ�س �خليمة ومن عجمان 63 
م�شاركة  و41  م�����ش��ارك��ا   22 م��ن��ه��م 
ثمانية  منهم   39 �لقيوين  �أم  وم��ن 
ويقام   . م�����ش��ارك��ة  و31   ت��رب��وي��ني 
�أبوظبي يوم �لأحد  �حلفل �لثاين يف 

�ملقبل على م�شرح مدر�شة مبارك بن 
حممد حيث يكرم 245 �خت�شا�شيا 
و�خت�شا�شية منهم 91  �خت�شا�شيا 
و154 �خت�شا�شية �إ�شافة �إىل تكرمي 
جامعة  من  �لعايل  �لتعليم  من   10
ز�يد وكلية �لتقنية. ويقام يف �ملنطقة 
من   24 يوم  �لثالث  �حلفل  �لغربية 
�شهر �أبريل �جلاري يف مدر�شة �ملرفاأ 
منهم  �شخ�شا   61 لتكرمي  �مل��رف��اأ  يف 
م�شاركة..�إ�شافة  و42  م�شاركا   19
�إىل تكرمي ثمانية م�شاركني من كلية 
�لر�بع  �حل��ف��ل  ي��ق��ام  �لتقنية..فيما 
�شالة  يف  �مل��ق��ب��ل  م��اي��و  م��ن  �لأول  يف 
يف  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
�ل���ف���ج���رية ل��ت��ك��رمي 41 م�����ش��ارك��ا و 
مكرمني  �إىل  �إ�شافة  م�شاركة   130
�ثنني من كلية �لتقنية. ويقام �حلفل 
�خلام�س و�لأخري يف مدينة �لعني يف 
�ملقبل يف مدر�شة  م��اي��و  م��ن  �ل��ث��ام��ن 
�لتميز لتكرمي 129 م�شاركا للذكور 
تكرمي  �إىل  �إ���ش��اف��ة  م�شاركة  و225 
12 م�����ش��ارك��ا م��ن ج��ام��ع��ة �لإم�����ار�ت 
يف  �ملوؤ�ش�شة  و�شتكرم  �لتقنية.  وكلية 
�لتعليم  م��ن  م�شاركا   38 حفالتها 
�لعايل يف خمتلف �أنحاء �لدولة حيث 

�شي�شمل �لتكرمي خم�شة من�شقني من 
جامعة �لإمار�ت يف �لعني و�أربعة من 
جامعة ز�يد �أبوظبي بجانب و�حد من 
من�شقني  و�شتة  دب��ي  يف  ز�ي��د  جامعة 
و�شبعة  �أبوظبي  يف  �لتقنية  كلية  من 
ثمانية  و  �لعني  يف  �لتقنية  كلية  من 
من كلية �لتقنية يف كل من بدع ز�يد 
و�لروي�س و�أربعة من كلية �لتقنية يف 
دبي وو�حد من كلية �لتقنية يف ر�أ�س 
يف  �لتقنية  كلية  من  و�ثنني  �خليمة 
�لفجرية. وت�شعى �ملوؤ�ش�شة من خالل 
يف  �ل�شر�كة  قيم  تعزيز  �إىل  �لتكرمي 
�ملجتمع  �أف���ر�د  بني  �لإن�شاين  �لعمل 
و  �لإن�شاين  �لعمل  مفهوم  وتكري�س 
نبيله  �إن�شانية  كممار�شة  �لتطوعي 
و�مل�شاعدة  و�لعطاء  بالبذل  مقرنة 
خليفة  موؤ�ش�شة  وبذلت  مقابل.  دون 
بن ز�يد �آل نهيان لالأعمال �لإن�شانية 
خدمات  لتقدمي  �ملمكنة  �جل��ه��ود  ك��ل 
وجعلت  وم��ت��ن��وع��ة  متميزة  �إن�����ش��ان��ي��ة 
�لتعليم  ��شر�تيجيتها  رك��ائ��ز  �أح���د 
�ل��رثوة �حلقيقية مل�شتقبل  �لذي يعد 
دولة �لإمار�ت .. ومن هنا كانت فكرة 
م�شروع دعم طلبة �ملد�ر�س و�جلامعات 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل���دول���ة �ل�����ذي �شمل 

توفري كل �حتياجات �لطالب من زي 
مدر�شي وريا�شي وتوفري �لقرطا�شية 
وتخ�شي�س مبلغ رمزي يومي لوجبة 
�مل�����ش��روع م��ن خالل  �لإف��ط��ار. وينفذ 
�شر�ء �حتياجات �لطلبة من �ل�شركات 
تورد  �لتي  �ملو�طنة  و�لأ�شر  �لوطنية 
و�لعبايات.  و�ل�����ش��ي��ل  �مل��در���ش��ي  �ل���زي 
�آل  ز�ي��د  �أن موؤ�ش�شة خليفة بن  يذكر 
وبرعاية  �لإن�شانية  لالأعمال  نهيان 
�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان 
�ل���در�����ش���ي �حلايل  �ل���ع���ام  �أط��ل��ق��ت   ..

مبادرة لتكليف �لأ�ش�ر �ملو�طنة باإد�رة 
�ملقا�شف �ملدر�شية يف �لدولة وتقدمي 
وبد�أت  للطلبة.  �ل�شحية  �ل��وج��ب��ات 
�لربية  وز�رة  مع  بالتعاون  �ملوؤ�ش�شة 
و�لتعليم بتطبيق �ملبادرة وكلفت 80 
 40 مقا�شف  ب����اإد�رة  مو�طنة  �أ���ش�����رة 
مدر�شة على م�شتوى �لدولة كمرحلة 
�ملبادرة  ليتم بعدها تعميم هذه  �أوىل 
�لدولة  �أنحاء  �ملد�ر�س يف  على جميع 
كافة. وينفذ �مل�شروع �لغذ�ئي �ل�شحي 
و�لتعليم  �لربية  وز�رة  مع  بالتعاون 

موؤ�ش�شة  حر�س  م��ن  �نطالقا  وذل��ك 
خليفة لالأعمال �لإن�شانية على توفري 
�لحتياجات �ملدر�شية للطلبة وتاأمني 
و�لطالبة  �لطالب  �آمنة جتتذب  بيئة 
ت�شاعد  �ل��ت��ي  �ل�شحية  �لوجبة  نحو 
ع��ل��ى من���و �ل���ذه���ن و�ل���ب���دن. وتهدف 
�ملوؤ�ش�شة من �ملبادرة �إىل �لق�شاء على 
ظاهرة �تباع �لطلبة لأمناط غذ�ئية 
�نت�شار  م��ن  يتبعه  وم���ا  �شحية  غ��ري 
�ملفرطة  كال�شمنة  بينهم  �لأم��ر����س 

و�ل�شكري .

•• املنطقة الغربية- لطيفة جابر:

�لغربية  �مل��ن��ط��ق��ة  ب���ل���دي���ة  و�����ش���ل���ت 
ح��م��الت �حل���الق���ة �لآم���ن���ة يف جميع 
م���دن �مل��ن��ط��ق��ة ب��ه��دف ت��وع��ي��ة �أف����ر�د 
و�لعاملني  ع���ام���ة  ب�����ش��ف��ة  �مل��ج��ت��م��ع 
ب�شفة  و�لتجميل  �حلالقة  مبحالت 
�ل�شحية  باملخاطر  لتوعيتهم  خا�شة 
�ل�شلبية  �مل���م���ار����ش���ات  ع����ن  �ل���ن���اجت���ة 
و�لتي  و�لتجميل  �حل��الق��ة  مبحالت 
ت���وؤدي لن��ت��ق��ال �لأم��ر����س �مل��ع��دي��ة �أو 

�ل�شر�ر بالب�شرة و�ل�شعر.
�ملزروعي  �شيف  علي  �لدكتور  و�و�شح 
�لبيئة  �خل������دم������ات  �إد�رة  م�����دي�����ر 
�أن  و�لإج����ت����م����اع����ي����ة مب���دي���ن���ة ز�ي�������د 
�حلمالت �لتي نفذتها �لبلدية خالل 
�أ���ش��ف��رت عن   2013 �مل��ا���ش��ي  �ل���ع���ام 
خمالفة و�إنذ�ر 202 حماًل باملنطقة 
ب��ال�����ش��روط �ل�شحية  �إل��ت��ز�م��ه��ا  ل��ع��دم 
للحالقة �لآمنة، منها خمالفة ثالث 
حمالت و�إنذ�ر 124 حمل للحالقة 
وخمالفة  ز�ي����د،  مب��دي��ن��ة  و�لتجميل 
حماًل   18 و�إن����������ذ�ر  حم�����الت  �أرب�������ع 
�أربع  �إنذ�ر  مبدينة غياثي، �إىل جانب 
حمالت مبدينة ليو�، وخمالفة حمل 
ت�شع حم���الت مبدينة  و�إن�����ذ�ر  و�ح���د 
و�إنذ�ر  و�ح��د  حم��ل  وخمالفة  �مل��رف��اأ، 
ومل  �ل�������ش���ل���ع،  مب���دي���ن���ة  حم������اًل   42
ت�شجل خمالفات �أو �إنذ�ر�ت للمحالت 

مبدينة دملا.
�حلمالت  ب������اأن  �مل�����زروع�����ي  و�أ������ش�����اف 
ت��ن��ف��ذ حت��ت ع��ن��و�ن �أ���ش��ب��وع �حلالقة 
م�شتوى  ع��ل��ى  دوري����ة  ب�شفة  �لآم���ن���ة 
كامل منذ  �أ�شبوع  ومل��دة  �ملنطقة  مدن 
 ،2010 �لعام  يف  حملة  �أول  �نطالق 
�ن��ط��الق��اً م��ن روؤي���ة ور���ش��ال��ة �لبلدية 
�ل��ر�م��ي��ة �إىل ت��وف��ري ن��ظ��ام ب��ل��دي ذو 
كفاءة عاملية يحقق �لتنمية �مل�شتد�مة 
�حلياة  ج��ودة  معايري  ويعزز  �ملن�شودة 

يف �إمارة �بوظبي. 
و��شار �ملزروعي �إىل �أن هذه �حلمالت 
�أق�شام  م��ه��ام  م���ع  دوره�����ا  ت��ت��ك��ام��ل يف 
يف  �ملتمثلة  �لأخ����رى  �ل��ع��ام��ة  �ل�شحة 
�ل�شحي  و�لتفتي�س  �ل��رق��اب��ة  �أع��م��ال 

بجانب  و�لتجميل  �حل��الق��ة  مل��ح��الت 
�لأن�شطة �خلدمية �لأخرى. 

�لإرت�����ق�����اء  �إىل  �حل����م����الت  وت����ه����دف 
ب��ال��و���ش��ع �ل�����ش��ح��ي مل��ح��الت �حلالقة 
وتعزيز  �ل��ن�����ش��اء،  جتميل  و���ش��ال��ون��ات 
�ملحلي  ل��ل��م��ج��ت��م��ع  �ل�����ش��ح��ي  �ل���وع���ي 
و�ل����ت����ع����ري����ف مب���خ���اط���ر �����ش���ت���خ���د�م 
ودوره����ا  نظيفة  غ��ري  ح��الق��ة  �أدو�ت 
�إن���ت���ق���ال �لأم�����ر�������س، ع�����الوة على  يف 
كا�شتخد�م  �ملمكنة  بالبد�ئل  �لتعريف 
ملرة  �ل�شتخد�م  ذ�ت  �حل��الق��ة  �أدو�ت 
�ل���زب���ون حلقيبة  �ل����و�ح����دة، و�ق��ت��ن��اء 
للوقاية،  �أف�شل  كخيار  خا�شة  �أدو�ت 
وي�شمل برنامج �حلمالت على تكثيف 
على  و�لتفتي�شية  �مليد�نية  �ل��زي��ار�ت 

����ش���ال���ون���ات �حل����الق����ة و�ل����ت����اأك����د من 
و�لوقوف  �ل�شحية  باملعايري  �للتز�م 
�لأ�شاليب  و����ش���رح  �مل���م���ار����ش���ات  ع��ل��ى 

�ل�شحيحة يف تعقيم �لأدو�ت. 
��شتخد�م  ع�����دم  و�أي���������ش����ا  ل���ل���زب���ائ���ن 
متكرر،  ��شتعمال  ذ�ت  حالقة  �أدو�ت 
�ل�شحي  �لوعى  زي��ادة  �إىل  بالإ�شافة 
للعاملني بال�شالونات باأهمية تطبيق 
للحفاظ  �ملطلوبة  �ل�شحية  �ل�شروط 

على �ل�شحة �لعامة. 
�أي�شاً  حققتها  �ل��ت��ي  �لأه�����د�ف  وم���ن 
�حلالقني  قبل  م��ن  �لكبري  �لهتمام 
�ل�شحية  �لإ������ش�����ر�ط�����ات  ب��ت��ط��ب��ي��ق 
وتعقيم  �لعامة  بالنظافة  و�لهتمام 
�أف�شل  و�إ�شتخد�م  وتنظيفها  �لأدو�ت 

و�لتز�مهم  �لنظافة  و�أدو�ت  �ملعقمات 
ب���ل���ب�������س �ل��������زي و�ل����ك����م����ام����ات �أث����ن����اء 
��شتخد�م  ثقافة  و�ن��ت�����ش��ار  �حل��الق��ة، 
�ملجتمع  ف��ئ��ات  ب��ني  �خلا�شة  �لأدو�ت 
�مل��ح��ل��ي وخ��ا���ش��ة ب���ني �ل�����ش��ب��اب، �إىل 
جانب �لتغيري �لكبري �لذي حدث فى 
�شالونات �حلالقة من حيث �لنظافة 
�ل�شروط  بجميع  و�لل���ت���ز�م  �ل��ع��ام��ة 

�ل�شحية �ملعتمدة.
ت�شعى  �ل���ب���ل���دي���ة  �أن  �إىل  م���������ش����ري�ً 
�لعالقة  ذ�ت  �حل��م��الت  ع���دد  ل��زي��ادة 
�حلالقة  وح��م��الت  �ل��ع��ام��ة  بال�شحة 
ب�����دل ع����ن حملة  �لآم����ن����ة حل��م��ل��ت��ني 
و�ح�����دة يف �ل���ع���ام، م���ع ت��ط��ب��ي��ق نظام 
للعاملني  �لذ�تية  و�لرقابة  �لتفتي�س 
ب�شالونات �حلالقة و�إ�شر�ك �أ�شحاب 
قيمة  وتفعيل  مبتابعتهم  �ل�شالونات 
�مل��خ��ال��ف��ة ح��ت��ى ت��ك��ون ر�دع�����ة وتكون 
�لعامة.  فورية للحفاظ على �ل�شحة 
و�ملطالبة ب�شهاد�ت تخ�ش�شية لبع�س 
بع�س  با�شتخد�م  �ملتعلقة  �ملمار�شات 
�أعمال  �مل�شتخدمة يف  �لفنية  �لأجهزة 
�ل��ت��ج��م��ي��ل �ل���ت���ي مت���ار����س م���ن خالل 
�لتجميل  �شالونات  ببع�س  �لعامالت 
بالأظافر  بالعناية  �خلا�شة  �لن�شائية 
منع  على  �لبلدية  وت��وؤك��د  و�ل��ب�����ش��رة، 
�لأجهزة  ��شتعمال  من  �ملحالت  ه��ذه 
�جل���ر�ح���ة يف  �أو  �حل��ق��ن  �أو  �ل��ط��ب��ي��ة 

�أعمال �لتجميل. 

الهالل الأحمر متنح م�ست�سفى املقا�سد اخلريية يف القد�ص 450 األف درهم ل�سراء اأدوية 

خليفة الإن�سانية تكرم األفا و 539 عامال يف برنامج امل�ساعدات العينية للطلبة

اأ�ضفرت عن خمالفة واإنذار 202 حمل العام املا�ضي

بلدية املنطقة الغربية توا�سل حمالت احلالقة الآمنة مبدن املنطقة

مدير اإدارة غرب اآ�سيا باخلارجية 
ي�ستقبل �سفري كازاخ�ستان

•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شعادة �لدكتور �أحمد عبد�هلل �ملطرو�شي مدير �إد�رة غرب 
�آ�شيا بوز�رة �خلارجية يف مكتبه بديو�ن عام �لوز�رة �شعادة خري�ت 

لما �شريف �شفري جمهورية كاز�خ�شتان لدى �لدولة.
فر�س  تعزيز  و�شبل  �لثنائية  �ل��ع��الق��ات  بحث  �ل��ل��ق��اء  خ��الل  مت 
�لتعاون على �لأ�شعدة كافة مبا ي�شهم يف حتقيق �مل�شالح �مل�شركة 

بني �لبلدين.

•• ال�صارقة-الفجر:

ت���ق���دم �ل����ل����و�ء ح��م��ي��د حم��م��د �ل���ه���دي���دي قائد 
لوز�رة  و�لتقدير  بال�شكر  �ل�شارقة  �شرطة  ع��ام 
خليفة  جلائزة  �لعامة  و�لأمانة  �لرئا�شة  �شوؤون 
�لربوية و�لقائمني عليها جلهودهم �لطيبة يف 
�لرتقاء باجلائزة وتو�شيع قاعدتها لت�شمل كافة 
�إىل دعم �جلهود  �ملبادر�ت �لربوية �لتي ترمي 
وتعزيز  �لجتماعية  �لتن�شئة  جمال  يف  �ملبذولة 
��شتقر�ر �ملجتمع �ملدر�شي وحمايته من �لعو�مل 
و�ملوؤثر�ت �لتي تنعك�س �شلبا على �شلوك �لطالب 
وم�شتوى حت�شيلهم �لدر��شي و�إ�شاعة �لظو�هر 

�ل�شلبية يف �لو�شط �لطالبي .. 
و�أكد �شعادة قائد عام �شرطة �ل�شارقة �أن حر�س 
�لقيادة �لعامة ل�شرطة �ل�شارقة على دعم جهود 
�لقائمة  �ل�����ش��ر�ك��ة  وت��ع��زي��ز  �ل��رب��وي��ة  �ملوؤ�ش�شة 

�ملدر�شي  �ملجتمع  تنقية  يف  وتوظيفها  بينهما 
�إمنا  �ل�شلبية  و�لعو�مل  �لظو�هر  من  وحمايته 
وحر�شها  �لر�شيدة  قيادتنا  توجيهات  من  ينبع 
�ل��ق��ي��م �لإيجابية  ب��ن��اء �لإن�����ش��ان وت��ر���ش��ي��خ  ع��ل��ى 
مقوماته  وتعزيز  ب��ه   �لنهو�س  �إىل  ت��وؤدي  �لتي 
و�لجتماعية  و�لنف�شية  �لأخالقية  ومرتكز�ته 
ي�شهم بفعالية يف  ف��رد� �شاحلا  �لتي جتعل منه 

بناء جمتمعه و�لنهو�س بوطنه .
�شعادته  ع��ن  �ل�شارقة  �شرطة  ع��ام  قائد  و�أع���رب 
�ل�شباط  م��ن  �ل�شارقة  �شرطة  منت�شبي  وك��اف��ة 
و����ش���ب���اط �ل�����ش��ف و�لأف���������ر�د ب��ال��ت��ك��رمي �ل���ذي 
جائزة  قبل  م��ن  �ل�شارقة  �شرطة  عليه  ح�شلت 
�لثقافة  برنامج  مبادرة  وف��وز  �لربوية  خليفة 
�لعامة  �لقيادة  �أطلقته  �ل��ذي  للطالب  �لأمنية 
بجائزة  2011م  ع���ام  م��ن��ذ  �ل�����ش��ارق��ة  ل�شرطة 
�ملجتمع  �لتعليم وخدمة  )فئة  �لربوية  خليفة 

من�شور  �ل�شيخ  �شمو  تف�شل  حيث  للموؤ�ش�شات( 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
وزير �شوؤون �لرئا�شة بت�شليم �جلائزة �إىل �للو�ء 
حميد حممد �لهديدي قائد عام �شرطة �ل�شارقة 
�شمن �ملكرمني بحفل �لدورة �ل�شابعة من جائزة 
�لأول  �أم�س  �شباح  �أقيم  �ل��ذي  �لربوية  خليفة 
بفندق ق�شر  13 -4 -2014م  �ملو�فق  �لأح��د 
�لإمار�ت باأبو ظبي بح�شور معايل حميد حممد 
و�لتعليم ع�شو جمل�س  �لربية  �لقطامي وزير 
�أمناء �جلائزة �إىل جانب عدد من �لوزر�ء وكبار 
و�لتعليم   ، و�لتعليم  �لربية  ووزر�ء  �مل�شوؤولني 
و�لقياد�ت  �لعربية  �ل���دول  م��ن  ع��دد  يف  �ل��ع��ايل 
�لأك��ادمي��ي��ة م��ن د�خ���ل وخ����ارج �ل��دول��ة .  وجاء 
�ختيار مبادرة برنامج �لثقافة �لأمنية للطالب 
�شمن  �ملبادر�ت �لفائزة باجلائزة تقدير� للدور 
�لربوية  �جلهود  دعم  �لربنامج يف  لعبه  �ل��ذي 

�شلوكيات  وب���ن���اء  �لإي���ج���اب���ي���ة  �ل��ق��ي��م  وت���ع���زي���ز 
�ملختلفة  �لتعليم  مر�حل  يف  �لطالب  و�جتاهات 
و�ل�شلوكيات  �لظو�هر  م��ن  �حل��د  يف  �شاهم  مم��ا 
�ل�����ش��ل��ب��ي��ة وح������الت �ل��ت�����ش��رب �ل���در�����ش���ي ودع���م 
برنامج  �أن  ويذكر    . �ملدر�شي  �ملجتمع  ��شتقر�ر 
منذ  تطبيقه  ب��د�أ  قد  للطالب  �لأمنية  �لثقافة 
�لر�بع  للعام  تطبيقه  يتم  حيث  م   2011 ع��ام 
على �لتو�يل يف جميع �ملر�حل �لدر��شية مبنطقة 
�لتعليمية وي�شتمل على حما�شر�ت يف  �ل�شارقة 
و�لدينية  و�لربوية  �لثقافية  �ملجالت  خمتلف 
�ملعرفة  ن�����ش��ر  يف  ت�����ش��اه��م  �ل���ت���ي  و�لأخ����الق����ي����ة 
و�لقيم �لإيجابية بني �لطالب وبناء �لجتاهات 
�ملدر�شي  �ملجتمع  ��شتقر�ر  �لتي تدعم  �ل�شلوكية 
من  و�حل��د  �لدر��شي  �لتح�شيل  معدلت  ورف��ع 
�لعو�مل  وتاأثري  �ل�شلبية  و�ل�شلوكيات  �لظو�هر 

�خلارجية �ل�شالبة على �لبيئة �ملدر�شية .  

القيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة تفوز بجائزة خليفة الرتبوية )فئة التعليم وخدمة املجتمع للموؤ�س�سات(

�سرطة ال�سارقة تلقي القب�ص على بنغايل يتاجر 
بالأفالم اخلليعة واملقلدة يف اأماكن عامة

وفاة �سخ�ص يف حادث ا�سطدام بني �ساحنتني على �سارع اخليل يف دبي

�سرطة دبي توفر خدمة الإبالغ عن ال�سيكات عرب الهواتف النقالة
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اإغالق �ضجن اأبو غريب لدواٍع اأمنية 

�ستة قتلى بق�سف على مدينتي الفلوجة والرمادي 
•• بغداد-وكاالت:

و��شيب  �����ش���خ���ا����س  ����ش���ت���ة  ق���ت���ل 
ع�شرون �آخرون بجروح يف ق�شف 
��شتهدفت  وه��ج��م��ات  ب��ال��ق��ذ�ئ��ف 
م��دي��ن��ت��ي �ل���ف���ل���وج���ة و�ل����رم����ادي 
�فادت  ح�شبما  �م�س،  �لعر�قيتني 
وكالة  ط��ب��ي��ة وحم��ل��ي��ة  م�������ش���ادر 

فر�ن�س بر�س.
وي��ف��ر���س م�����ش��ل��ح��ون م��ن تنظيم 
�لعر�ق  يف  �ل���ش��الم��ي��ة  �ل���دول���ة 
و�ل�������ش���ام و�خ�������رون ي��ن��ت��م��ون �ىل 
مناه�شة  �خ��������رى  ت���ن���ظ���ي���م���ات 
بد�ية  منذ  �ل�شيطرة  للحكومة 
�لعام �حلايل على مدينة �لفلوجة 

)60 كلم غرب بغد�د(.
ويفر�س �جلي�س �لعر�قي ح�شار� 
ع��ل��ى �مل��دي��ن��ة وغ��ال��ب��ا م��ا يق�شف 
�مل�شلحني  م�شتهدفا  فيها  �ح��ي��اء 

�لذي يجولون يف �شو�رعها.
وق����ال �ل��ط��ب��ي��ب �ح��م��د ���ش��ام��ي يف 
لوكالة  �ل��ف��ل��وج��������������ة  م�����ش��ت�����ش��ف��ى 
فر�ن�س بر�س �ن خم�ش����ة ��شخا�س 
و��شيب  قتل����������و�  طفلة  بينه������م 
وخم�شة  �م����ر�ت����ان  ب��ي��ن��ه��م   12
مدفعي  ق�����ش��ف  ج������ر�ء  �ط����ف����ال 
�����ش���ت���ه���دف م���ن���اط���ق م��ت��ف��رق��ة يف 

�لفلوجة .
��شتهدف  �ل��ق�����ش��ف  �ن  و�����ش���اف 
خ�������الل �ل�������ش���������������اع���ات �مل���ا����ش���ي���ة 
�ملدين�����ة  جن����وب  يف  مناط���������ق 
ون������ز�ل  وجبيل  �ل�ش�هد�ء  بينه����ا 

تتعلق باأمن �ل�شجون، كون �شجن 
ي��ق��ع يف منطقة  �مل���رك���زي  ب���غ���د�د 
�شاخنة و�أ�شوح �ل�شمري، �أن جلنة 
م�شكلة يف �لوز�رة، با�شرت بتوزيع 
�ملوظفني و�حلر��س �لإ�شالحيني 
بقية  �مل���ذك���ورع���ل���ى  �ل�����ش��ج��ن  يف 
�ل�����ش��ج��ون يف ب��غ��د�د وك����ان �شجن 
ب�����غ�����د�د �مل������رك������زي ����ش���ه���د �ل����ع����ام 
ملئات  ه��روب  عملية  �أك��رب  �ملا�شي 

�مل�شجونني خالل هجوم م�شلح.

�لدفاع و�لد�خلية.
�م�س  ب���ي���ان،  �ل�����ش��م��ري يف  وق�����ال 
نقل  �أن���ه�������ت  �ل����ع����دل  وز�رة  �إن 
ج��م��ي��ع ن�����زلء �ل�����ش��ج��ن �مل���ذك���ور 
نزيل،   2400 ع���دده���م  �ل��ب��ال��غ 
بق�شايا  م��وق��������وف وحم��ك��وم  ب��ني 
�إرهابية، �إىل �ل�شجون �لإ�شالحية 
�ل���و����ش�������ط���ى  �مل�����ح�����اف�����ظ�����������ات  يف 
�إغالق  ق���ر�ر  وع���ز�   . و�ل�شمالية 
�حر�زية  �إج����ر�ء�ت  �ىل  �ل�شجن 

حي  بينه������ا  و���ش��ط  يف  و�خ�����رى 
يح�دد  �ن  دون  م���ن   ، �لن���دل�������س 

م�شدر �لق�شف.
�شالح  حم����م����د  �ل�������ش���ي���خ  و�ك��������د 
ع�شائر  زع���م���اء  �ح����د  �ل���ب���ج���اري 
�حياء يف جنوب  تعر�س  �لفلوجة 
متقطع  لق�شف  �مل��دي��ن��ة  وو���ش��ط 
و�شماع  �ملا�شية  �ل�شاعات  خ��الل 
دون  م��ن  متكرر  �ن��ف��ج��ار�ت  دوي 

�ل�شارة لتفا�شيل �كرث.
تفجري انتحاري

غرب  كلم   100( �ل��رم��ادي  ويف 
حمافظة  م�����دن  ك�����ربى  ب����غ����د�د( 
حميد  �ل���ع���ق���ي���د  ق������ال  �لن������ب������ار، 
�شخ�شا  �ن  �ل�شرطة  من  �شندوخ 
�مر�أة  بينهم  و��شيب خم�شة  قتل 
قذ�ئف  ���ش��ق��وط  ج�����ر�ء  ب���ج���روح 

هاون و�شط �ملدينة .
و��شاف ��شيب ثالثة من �ل�شرطة 
بجروح يف هجوم �نتحاري مزدوج 
مقر�  ����ش��ت��ه��دف  نا�شفة  ب��اح��زم��ة 
�لرمادي  مدينة  و�شط  لل�شرطة 
فجر�  �لنتحاريني  �ن  و�و���ش��ح   .
�ن��ف�����ش��ه��م��ا ب���ع���د �ل����ش���ت���ب���اك مع 
�دى �ىل وقوع  �ل�شرطة ما  ق��و�ت 

�ل�شحايا .
وتنفذ �لقو�ت �لعر�قية مب�شاندة 
�لع�شائر  و�ب��ن��اء  �ل�����ش��ح��وة  ق���و�ت 
من  �كرث  منذ  متالحقة  عمليات 
مل���ط���اردة م�شلحني  ����ش��ه��ر  ث��الث��ة 
ب��ع�����س مناطق  ي�����ش��ي��ط��رون ع��ل��ى 
حمافظة �لنبار �لتي ت�شرك يف 

300 كلم مع  ح��دود بطول نحو 
�شوريا .

نقل �ضجناء
�لعر�قي،  �ل���ع���دل  وزي�����ر  و�أع���ل���ن 
ح�شن �ل�شمري، عن �إغالق �شجن 
بغد�د �ملركزي )�أبو غريب �شابقاً( 
نزلئه  و�أخالئه من  كامل  ب�شكل 
هذ�  �أن  �إىل  لفتاً  �منيه،  لأ�شباب 
وز�رتي  بالتعاون مع  �لإج��ر�ء مت 

قرار جمهوري بتنظيم اأن�سطة الأحزاب بال�سودان
•• اخلرطوم-وكاالت:

قر�ر�  �لب�شري  عمر  �ل�����ش��ود�ين  �لرئي�س  �أ���ش��در 
�ل�شيا�شية،  �لأح����ز�ب  �أن�شطة  ينظم  جمهوريا 
م�شبقة  م��و�ف��ق��ة  على  باحل�شول  �إي��اه��ا  ملزما 
عامة  �جتماعات  لعقد  �ملخت�شة  �ل�شلطات  من 

وندو�ت ولقاء�ت د�خل دورها �أو مقارها.
و�أجاز �لقر�ر �لذي ن�شرته وكالة �لأنباء �لر�شمية 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ع��ق��د وتنظيم  ل���الأح���ز�ب  )���ش��ون��ا( 
�مليادين  �جل��م��اه��ريي��ة يف  و�ل��ل��ق��اء�ت  �ل���ن���دو�ت 
�جلمهوري  �ل��ق��ر�ر  ويحظر  �ل��ع��ام��ة  و�لأم���اك���ن 
و�شع �ملل�شقات �أو �ملطبوعات و�لالفتات �ملكتوبة 

على �لأماكن �خلا�شة �لتي ميلكها �لأ�شخا�س �أو 
�ل�شركات �أو �جلمعيات دون مو�فقة �أ�شحاب هذه 
�لأماكن . وجاء قر�ر �لب�شري يف �أعقاب �إطالقه 
�شيا�شية  نه�شة  لتحقيق  وط��ن��ي،  حل���و�ر  دع���وة 
و�قت�شادية ، ي�شمل حتى �ملجموعات �لتي حتمل 
�ل�شالح يف مناطق جنوب كردفان و�لنيل �لأزرق 
�ل�شود�نية من عدم  �لأح���ز�ب  وت�شكو  ود�رف���ور. 
ندو�ت  لإقامة  طلباتها  على  �ل�شلطات  مو�فقة 
يف �أماكن عامة وكان حتالف �لأحز�ب �ملعار�شة 
دعوة  رف�شه  �أعلن  ي�شارية  �أح��ز�ب��ا  ي�شم  �ل��ذي 
�لب�شري للحو�ر، كما �أكد حتالف �جلبهة �لثورية 
يف  تقاتل  �لتي  �ل�شعبية  �حل��رك��ة  ي�شم  -�ل���ذي 

�إ�شافة  �لأزرق  و�لنيل  كردفان  جنوب  منطقتي 
�إقليم  يف  ت��ق��ات��ل  م�����ش��ل��ح��ة  ح���رك���ات  ث����الث  �إىل 
�لتحالف  وق���ال  �لب�شري.  دع���وة  رف�شه  د�رف����ور 
يف ب��ي��ان ���ش��در �لأح���د �إن �جلبهة �ل��ث��وري��ة غري 
�لإنقاذية  �ملهزلة  ه��ذه  يف  للم�شاركة  م�شتعدة 
�شعبية  قاعدة  ذ�ت  �أخ��رى  �أح��ز�ب��ا  لكن  بامتياز 
كبرية مثل �لأمة بقيادة �ل�شادق �ملهدي و�ملوؤمتر 
�ل�شعبي بقيادة �لزعيم �لإ�شالمي ح�شن �لر�بي 
و�لحتادي �لدميقر�طي بزعامة حممد عثمان 
�ملريغني قبلت �حلو�ر، ودعت �حلركات �مل�شلحة 
لتحقيق  ن��ادرة  و�عتربته فر�شة  فيه  للم�شاركة 

وفاق �شود�ين.

•• خرية ال�صيباين:

�شرق  �إىل  �لفتيل  �أوكر�نيا، و�جت��اه  �لأح��د�ث يف  مع تطور 
�لبالد حيث �شال �لدم، و�ُشجل �شقوط قتلى وجرحى، �زد�د 
�ل�شوؤ�ل �ملطروح، منذ بد�ية �لأزمة، �إحلاحا حول ما �إذ� كان 
�أن جدل  �أو  �لغرب يتجه نحو مو�جهة كربى مع مو�شكو، 

�لعقوبات و�ملفاو�شات كفيل بتخفيف حدة �لتوتر؟
�أوروب��ا يف خط �ملو�جهة �لأول، بل هي منطلق  ولئن كانت 
�لأزمة، مبا �أن زحف �حتادها باجتاه �حلدود �لرو�شية، وما 
�إىل تلك  بالنتيجة  �لأطل�شي  يعنيه ذلك من تقدم �حللف 
�حلدود، فان قر�ر �ملو�جهة �لع�شكرية حتديد�، يبقى قر�ر� 
�أمريكيا بدرجة �أوىل فهل ت�شع �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 
�أن مقاربتها وتعاطيها  هذ� �خليار �شمن ح�شاباتها؟ وهل 

مع �مللف �لأوكر�ين ت�شي باإمكانية هذ� �لحتمال؟ 
�لرئي�س  فيه  يو��شل  �ل��ذي  �لوقت  �نه يف  �إىل  بد�ية  ن�شري 
�لرو�شي فالدميري بوتني خطته �لز�حفة ملا ُي�شميه �لغرب 
باإطالق  �لأمريكان  �كتفى   ، �أوكر�نيا  �ل�شتقر�ر يف  زعزعة 
�شفار�ت �لإنذ�ر، و�ل�شر�خ و�لتحذير من �لذئب ، و�نح�شر 
دورهم يف د�ئرة �لدعوة �لعبثية �إىل وقف �لت�شعيد و�حلد 

من �لتوتر.
�ل�شلوكني،  يف  �لتناق�س  بو�شوح  ُيج�شم   ، �لتعار�س  وه��ذ� 
بني ت�شميم �شيد �لكرملني، و�لرتباك �ل�شائد يف �لعو��شم 
ب�شبب  وم�شلولة  ُمرتعبة  �أنها  لو  كما  تبدو  �لتي  �لغربية 

ت�شارع ت�شل�شل �لأحد�ث.
�إىل  �لكرملني  �شيد  �نتقل  �ل��ق��رم،  ج��زي��رة  �شبه  �شم  بعد 
م��ع ح�شد ع�شر�ت  �أوك��ر�ن��ي��ا،  ���ش��رق  �ل���ش��ت��ف��ز�ز يف  مرحلة 
م�شتعدين   ، �حل�����دود  ع��ل��ى  �ل���رو����س  �جل���ن���ود  م���ن  �لآلف 
�أن جميع ع��و�م��ل وعالمات  ل��ل��ت��دخ��ل.  وي���رى م��ر�ق��ب��ون، 
�مل�����ش��اع��دة �لأخ���وي���ة �ل��و���ش��ي��ك��ة ل��ل�����ش��ك��ان م��ن �أ���ش��ل رو�شي 
جاهزة، وذلك بحجة وذريعة �أنهم مهددون. وقد قال وزير 
�خلارجية �لأمريكي جون كريي بو�شوح �خلمي�س �ملا�شي 
�أمام �لكونغر�س، �أن �لقو�ت �خلا�شة �لرو�شية موجودة على 
�لأر�س يف �أوكر�نيا، رغم عدم وجود �أدلة موؤكدة . و�عترب 
�لنري�ن  م�شرم  ه��ي  رو�شيا  �أن  �لأم��ري��ك��ان،  �ملحللني  �ح��د 
�لذي يدعي �أنه عون �من �شد �حلر�ئق، و �أن طريقتها هي 

ع �لفو�شى، ثم �إ�شعال فتيلها و�إطالق �شر�رتها. توقُّ
غري �أن هذ� �لت�شخي�س �لو�قعي، مل ي�شاعد على ما يبدو 
�لوليات �ملتحدة على �شبط نوعية ردها. وح�شب �لباحث 
يف �ل�شوؤون �لرو�شية مارك غاليوتي، فاإن و��شنطن ل تعرف 
ماذ� تفعل، فهي لي�شت م�شتعدة ملثل هذ� �لنوع من �لعدو�ن 
 ، دول���ة  مو�جهة  يف  دول���ة  �لعمل  على  �ع��ت��ادت  فقد  �ملقنع، 
و�أمام عدم عبور جلي وو��شح للدبابات �لرو�شية للحدود، 
�أُجربت على �لكتفاء بالتحذير�ت �ل�شبابية و�لف�شفا�شة 
من نوع ل لالجتياح ، وهذ� غري مقنع مبا يكفي من ز�وية 

نظر مو�شكو .
ويعتقد �جلمهوري برو�س جاك�شون، �أن �خلطاب �لأمريكي 
خ���ط���اب ل�����ش��ي��ق ج����د� ب���احل���رب �ل����ب����اردة، وب���ال���ت���ايل فاقد 
�أن  مب��ا  �لأف���ع���ال،  ت��دع��م��ه  �أن  مي��ك��ن  ل  لأن���ه  للم�شد�قية 

�لوليات �ملتحدة لن ت�شارك ع�شكريا .
وب���وت���ني، ولقاء�ت  �أوب���ام���ا  ب��ني  �ل��ه��ات��ف��ي��ة  �لت�����ش��الت  �إن 
�ل��رو���س من  �شيئا، وق��د �شخر  لف���روف وك���ريي، مل تثمر 
�لعقوبات �لقت�شادية �لتي قررتها و��شنطن وبروك�شل �شد 

�لأبي�س  �لبيت  وع��د  كما  بوتني.  من  �ملقربة  �ل�شخ�شيات 
�لقطاعات �حليوية لالقت�شاد  و�أق�شى �شد  �أثقل  بعقوبات 
�لرو�س  �جتاح  ما  �إذ�   ) و�لبنوك  و�لنفط  �لغاز   ( �لرو�شي 
�أن  فعال  ُيفر�س  �ل��ذي  �لقر�ر،  هذ�  مثل  ولكن  �أوكر�نيا، 
يكون موؤملا بالن�شبة ملو�شكو، يبدو يف خانة �مل�شتحيل ، ما مل 

تعرب �لدبابات �لرو�شية �حلدود .
�شيزور  بايدن،  جو  �لأمريكي  �لرئي�س  نائب  �أن  �إىل  ي�شار 
�لأمريكي،  �لدعم  لتقدمي  �جل��اري  �بريل   22 ي��وم  كييف 
لتطور�ت  قيا�شا  ده��ر،  وكاأنها  تبدو  �لزمنية  �مل��دة  �أن  غري 

�لأو�شاع، وملا يحدث.
وي����رى م����ارك غ��ال��ي��وت��ي، �ن���ه �إذ� ك��ان��ت �أم��ري��ك��ا و�أوروب�����ا 
ر�شم  عليهما  ف���اإن   ، �ل���رو����س  وق���ف  ع��ل��ى  ح��ق��ا  م�شممتان 
ميكن  �ل�شياق  ه��ذ�  يف  وًي�شيف  و��شحة،  ح��م��ر�ء  خطوط 
للحلف �لأطل�شي �أن ُيعلن �أنه �شري�شل بعثة لتدريب �لقو�ت 
�ل��رو���س حلدودها،  ع��ب��ور  ���ش��ورة  �لأوك��ر�ن��ي��ة يف كييف يف 
و�شتكون هذه و�شيلة خللق تو�زن للقوى على �لأر���س كما 
�إقامة منطقة  �أن هذ� يتطلب  �إل   . با�شتمر�ر  يفعل بوتني 
ففي  للمو�جهة،  م�شتعدون  �أن��ن��ا  �إظ��ه��ار  باخت�شار،  �آم��ن��ة، 
مطعم �لردع، ل ناأكل جمانا ، يحذر �خلبري �ل�شر�تيجي 

�إدو�رد لوتو�ك.
مثل هذ� �ل�شيناريو، ل ي�شدقه �إيان برمير رئي�س جمموعة 
�أور��شيا، وذلك بب�شاطة لأن �لبيت �لأبي�س ي�شتبعد �خليار 
�شي�شاعدون  �لأم���ري���ك���ان  �أن  ب��رمي��ر،  وي����رى   ، �ل��ع�����ش��ك��ري 
حلف  يف  حلفائهم  دفاعات  و�شيعززون  �قت�شاديا،  �أوكر�نيا 
بكثري  �أق��ل  �أوكر�نيا  يف  �أوب��ام��ا  فم�شالح  �لأطل�شي،  �شمال 
من م�شالح بوتني ، وهذ� يخلق �أ�شبقية و�أف�شلية حقيقية 
�مللف  �إن   ، غاليوتي  م��ارك  يوؤكد  �ل�شياق،  ذ�ت  ويف  لرو�شيا 
م�شالة  �لأمريكية  �ملتحدة  للوليات  بالن�شبة  �لأوك����ر�ين 
جدية و�أمر خطري، ولكنه لي�س م�شرييا ول مبثابة ق�شية 
�أن  بو�شت،  و��شنطن  ن�شر موؤخر� يف  وج��ود وقد بني مقال 
�أمريكي و�حد من �أ�شل �شتة ميكنه حتديد موقع �أوكر�نيا 
ع��ل��ى �خل��ري��ط��ة ، وه���ذ� ب��ال ���ش��ك، م��وؤ���ش��ر ُي�����ش��ّل��ي جماعة 

�لكرملني..!
هذ� �ملاأزق �لغربي، يدفع ببع�س �لعقالء، �إىل �لتاأكيد باأنه 
على �أوروبا خا�شة، �أن ت�شع نف�شها يف مكان حماورها لفهم 
روؤيته وتكون يف �أف�شل �أحو�لها لتحقيق �أهد�فها �خلا�شة، 
وتتجنب �لوقوع يف موقف ل ميكنها �خلروج منه، مبعنى 
�إليها  �ن�شمت  �لتي  �لقو�نني  �نتهكت  قد  رو�شيا  تكون  �أن 
وتعهدت بها يف ما يخ�س م�شالة �حلدود، ل ُيربر عمال �أو 

�إجر�ء هي يف �لأ�شل عاجزة على �تخاذه.
و�ملو�قف  �لبيانات  �أن  �إىل  �ل���ر�أي  ه��ذ�  �أ���ش��ح��اب  ويخل�س 
يف  �لثقة  ر�شيد  تن�شف  �لأف��ع��ال،  ت�شندها  ل  �لتي  �ملبدئية 

�أوروبا، كما كان حال �أوباما يف ملف �شوريا.
من  و�إمن���ا  ع��دم،  م��ن  ت��اأت  مل  �لرو�شية  �ل�شر�تيجية  �إن 
�نفتاح عريق و�أ�شطوري على لعبة �ل�شطرجن، يقول �لباحث 
�ل��وق��وف على  رو���ش��ي��ا،  ُي���ر�د يف  فعندما  دز�غ���وي���ان،  رينيه 
�ل�شطرجن، وُتوزع  ُتن�شب رقعة  قدر�ت �خل�شم ومعرفتها، 
يتوقع  م��ن  ه��و  و�ل��ف��ائ��ز  �لتفكري،  وينطلق  ب��ب��طء،  �لقطع 
، وهنا  م�شبقا وبفا�شل زمني كبري جميع حركات خ�شمه 
�ل�شطرجن  رقعة  على  ت��دور  �لتي  �ملقابلة  يف  �لفارق  يكُمن 
�جليو�شيا�شية بني �لدنيرب وجبال �لأور�ل، وحيث �لنتيجة، 

بكل غر�بة، هي حتى �لآن ل�شالح بلد غاري كا�شباروف!

••اأ�صتانا- وام:

كاز�خ�شتان  وجمهورية  �لبحرين  مملكة  �أك��دت 
�ل�شد�قة  ع���الق���ات  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ه��م��ا 
�مل�شتمر  �ل��ت��ق��دم  ل�����ش��م��ان  �مل��ت��ب��ادل  و�ل���ت���ع���اون 
ل��ل��ب��ل��دي��ن وت��ع��زي��ز �لأم����ن �لإق��ل��ي��م��ي و�ل����دويل 
وت��ر���ش��ي��خ م��ب��ادئ �مل�����ش��او�ة و�ل�����ش��ر�ك��ة و�حل���و�ر 
�ل��دول��ي��ة. ون��ق��ل��ت وك��ال��ة �لأنباء  �ل��ع��الق��ات  يف 
يف  �ل�شادر  �مل�شرك  �لبيان  عن  بنا  �لبحرينية 
بن  حمد  �مللك  جلاللة  �لر�شمية  �ل��زي��ارة  ختام 
�إىل  �لبحرين  مملكة  ع��اه��ل  خليفة  �آل  عي�شى 

جمهورية كاز�خ�شتان..�أن جاللته وفخامة نور 
�شلطان نظرباييف رئي�س جمهورية كاز�خ�شتان 
بالتعاون  �ملتعلقة  �ل��ق�����ش��اي��ا  م��ن  ع���دد�  ن��اق�����ش��ا 
و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  �مل��ج��الت  يف  �لثنائي 
بع�س  ح��ول  �لنظر  وجهات  وتبادل  و�لإن�شانية 
�لهتمام  ذ�ت  و�ل��ع��امل��ي��ة  �لإق��ل��ي��م��ي��ة  �ل��ق�����ش��اي��ا 
�أهمية  كاز�خ�شتان  و  �ململكة  و�أك���دت  �مل�شرك. 
ذ�ت  �لق�شايا  ح��ل  يف  �جل��ه��ود  وتن�شيق  �حل���و�ر 
�لأهمية �لإقليمية عرب �آليات �مل�شاور�ت �لثنائية 
مبا  و�لدولية  �لإقليمية  �ملنظمات  خ��الل  وم��ن 
فيها �لأمم �ملتحدة ومنظمة �لتعاون �لإ�شالمي 

من  وغريها  �لآ�شيوي  �لتعاون  ح��و�ر  ومنتدى 
�ملحافل ذ�ت �ل�شلة. و�شدد� على �شرورة �للتز�م 
�ل�شارم باملبادئ �لتي حتكم �لعالقات بني �لدول 
مثل �مل�شاو�ة و�حر�م �ل�شيادة و�شالمة �لأر��شي 
و ع���دم �ل��ت��دخ��ل يف �ل�����ش��وؤون �ل��د�خ��ل��ي��ة للدول 
و�لتطرف  �لإره����اب  �جل��ان��ب��ان  و�أد�ن  �لأخ����رى. 
تعزيز  �إىل  د�عيني   .. �أ�شكاله ومظاهره  بجميع 
و�لعابرة  �ملنظمة  �جلرمية  مكافحة  يف  �جلهود 
باملخدر�ت  �مل�������ش���روع  غ���ري  و�لجت������ار  ل��ل��ح��دود 
و�لأ���ش��ل��ح��ة وغ��ريه��ا م��ن �جل���ر�ئ���م �ل��ت��ي تهدد 

�ل�شلم و�ل�شتقر�ر و�لأمن للدول. 

البحرين وكازاخ�ستان توؤكدان اأهمية اللتزام باملبادئ التي حتكم عالقات الدول

اخليط الأبي�س
اأوكرانيا: بني �سهية الذئب .. 
وانح�سار خيارات الراعي ..!

وا�سنطن غا�سبة ل�ستهداف مدنيني يف نيجرييا 

•• وا�صنطن-الريا�س-اأ ف ب:

وز�رة  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث��ة  �أع���ل���ن���ت 
جنيفر  �لأم���ريك���ي���ة  �خل���ارج���ي���ة 
�لأ�شد  ر�أي  تو�فق  ل  �أنها  ب�شاكي 
ب��������اأن جم�����ري�����ات �حل��������رب متيل 
ل�شالح نظامه، و��شفة ما يجري 
ل  ��شتنز�ف  حرب  باأنه  �شوريا  يف 
مكا�شب  ط����رف  �أي  ف��ي��ه��ا  ي��ح��رز 

مهمة.
على  تعقيباً  ج��اء  ب��ا���ش��اك��ي،  ك��الم 
ما كان �أدىل به �لأ�شد، جلهة، من 
�لعام  نهاية  �مل�شاألة  ح�شم  توقعه 
�إن هناك مرحلة  �جل��اري، وقوله 
�إن ك���ان من  �ن��ع��ط��اف يف �لأزم�����ة 
و�لإجن����از�ت  �لع�شكرية  �لناحية 
�جلي�س  يحققها  �لتي  �ملتو��شلة 
�مل�����ش��ل��ح��ة يف �حل����رب  و�ل�����ق�����و�ت 
�لناحية  م���ن  �أو  �لإره�������اب،  ���ش��د 
�لجتماعية من حيث �مل�شاحلات 
�ل�شعبي  �لوعي  وتنامي  �لوطنية 
له  تتعر�س  م��ا  �أه����د�ف  حلقيقة 
�أن من  ب�شاكي  و�عتربت   . �لبالد 
مبثل  �لأ���ش��د  ي��ديل  �أن  �لطبيعي 
�أعتقد  ل  وقالت  �لت�شريح.  ه��ذ� 
�أن�����ه ت��ع��ل��ي��ق م��ف��اج��ئ ك���ث���ري�ً من 
�أكدت  لكنها  ينت�شر  ب��اأن��ه  جانبه 
�لعتقاد  �خل��ط��اأ  م��ن  �شيكون  �أن��ه 
�أن كفة �لنت�شار يف ميز�ن �حلرب 

متيل ل�شالح �لأ�شد.
وق���ال���ت: ه��ن��اك ق��ل��ق ع��ل��ى نطاق 
و�ملجتمع  �أف����ع����ال����ه،  م����ن  و������ش����ع 
�ل����دويل ي��ر�ق��ب ه���ذ� �لأم�����ر، ول 
�أننا �شنقوم بتكهنات ب�شاأن  �أعتقد 

ما �شتكون عليه �لنهاية .

جتاوزات الأ�ضد
�لدولية  �ل�شرة  �ل�شعودية  ودعت 
�م�س �ىل �تخاذ �جر�ء حازم �شد 
دم�شق  قر�ر  بعد  �ل�شوري  �لنظام 
و�نباء  رئا�شية  �نتخابات  تنظيم 
عن ��شتخد�مه غاز�ت �شامة �شد 
�خلارجية  وزي����ر  وق����ال  �مل��دن��ي��ني 
�لفي�شل  �شعود  �لم��ري  �ل�شعودي 
�لريا�س  يف  ���ش��ح��ايف  م���وؤمت���ر  يف 
�لنظام  �ع��الن  �ململكة ترى يف  �ن 
�ل���������ش����وري �ج��������ر�ء �لن���ت���خ���اب���ات 
ت�����ش��ع��ي��د� م��ن ق��ب��ل ن��ظ��ام دم�شق 
�لعربية  ل���ل���ج���ه���ود  وت���ق���وي�������ش���ا 
�شلميا  �لزم������ة  حل���ل  و�ل���دول���ي���ة 

وعلى �أ�شا�س �تفاق جنيف .
�ل��ق��ر�ر و تو�تر  و����ش��اف �ن ه��ذ� 
��شتخد�م  ع��ن  �خل��ط��رية  �لن��ب��اء 
�ل���ن���ظ���ام ل���ل���غ���از�ت �ل�����ش��ام��ة �شد 
كفرزيتا  بلدة  يف  موؤخر�  �ملدنيني 
ي�����ش��ك��الن حتديا  ري����ف ح���م���اة  يف 

و��شحا لقر�ر جمل�س �لأمن .
وتابع �ن هذه �لتجاوز�ت �مل�شتمرة 
من  ت�شتدعي  باتت  دم�شق  لنظام 
�ملجتمع �لدويل �تخاذ �إجر�ء حازم 
�أم�����ام ����ش��ت��م��ر�ر حت��دي��ه ل����الر�دة 

�لدولية و�لعربية و�ل�شالمية .

انتخابات رئا�ضية
�ل�شورية  وذكرت �شحيفة �لوطن 
�ل�شعب  جمل�س  رئي�س  �ن  �م�����س 
�للحام  ج��ه��اد  ���ش��وري��ا حم��م��د  يف 
موعد�  �مل��ق��ب��ل  �ل���ش��ب��وع  �شيحدد 
ونقلت  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
�ل�شلطات  من  �ملقربة  �ل�شحيفة 
�ل�شعب،  جمل�س  يف  م�����ش��ادر  ع��ن 

لالنتخابات �لعامة.
تتيح  �ل���ب���ن���ود  ه�����ذه  �ن  وب����رغ����م 
نظريا، وللمرة �لوىل منذ عقود، 
�نها  �نتخابات تعددية، �ل  �ج��ر�ء 
ت��غ��ل��ق �ل���ب���اب ع��م��ل��ي��ا ع��ل��ى تر�شح 
معار�شني مقيمني يف �خل��ارج، �ذ 
ت�شرط �ن يكون �ملر�شح قد �قام 
يف ���ش��وري��ا مل���دة م��ت��و����ش��ل��ة خالل 

�لعو�م �لع�شرة �ملا�شية.
�ل�شوري  �لع�������الم  وزي������ر  وك������ان 
مقابلة  يف  �ع��ل��ن  �لزعبي  ع��م��ر�ن 
�للبنانية  �ملنار  قناة  معه  �جرتها 
وكالة  و�وردت��ه��ا  �ملا�شي  �ل�شبوع 
باب  �ن  )�شانا(  �لر�شمية  �لن��ب��اء 
�لرئا�شية  لالنتخاب�����ات  �لر�شح 

قولها  ه��وي��ت��ه��ا،  ع���ن  ت��ف�����ش��ح  مل 
رئي�س  ي���دع���و  �أن  ت���ت���وق���ع  �ن���ه���ا 
�للح�ام  ج���ه���اد  حم��م��د  �مل��ج��ل�����س 
خ������الل �لأ������ش�����ب�����وع �مل���ق���ب�����������ل �ىل 
�جلمهورية  رئ���ا����ش���ة  �ن���ت���خ���اب���ات 
قانون  �ن  �ىل  �ل�شحيفة  و��شارت 
�أقره  �لن��ت��خ��اب��ات �ل��ع��ام��ة �ل���ذي 
ي���ن�������س على  �ل�������ش���ع���ب  جم���ل�������س 
تاري�خ  �ل��دع��������وة  تت�شم�����ن  �أن 

�لنتخاب .
�ل�شوري  �ل�����ش��ع��ب  جم��ل�����س  وك����ان 
�ملتعلقة  �ل���ب���ن���ود  م�����وؤخ�����ر�  �ق�����ر 
�ملقرر  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة  ب��الن��ت��خ��اب��ات 
حزير�ن-يونيو  يف  �إج������ر�وؤه������ا 
قانون  م�����ش��روع  �شمن  و�ل������و�ردة 

�لي���ام  يف  ���ش��ي��ف��ت��ح  �ل��ب�����������������الد  يف 
�شهر  م�����ن  �لخ����������رية  �ل����ع���������ش����رة 
�ن  موؤكد�  �حل��ايل،  ني�شان-�بريل 
موعدها  يف  �شتجري  �لنتخابات 
ويف ظروف �ف�ش�����ل من �لظروف 

�حلالية .
ه�ذه  �أن  �ل���زع���ب���������������ي  و�ك�����������������������د 
���ش��ت��ج��ري يف جميع  �لن��ت��خ��اب��ات 
لأعلى  وفقا  �ل�شورية  �ملحافظات 
م���ع���اي���ري �ل�������ش���ف���اف���ي���ة و�حل����ي����اد 
�ل���دول���ة  �ن  م���ع���ت���رب�  و�ل����ن����ز�ه����ة 
�ختبار  مبثابة  تعتربها  �ل�شورية 
و�إميانها  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي  خل��ط��اب��ه��ا 
و�حر�مها  �ل�شيا�شية  باحللول 

للد�شتور .

ال�ضعودية تدعو اإىل احلزم يف مواجهة الأ�ضد

وا�سنطن تعترب ما يجري يف �سوريا حرب ا�ستنزاف

الأمم املتحدة حتذر نيبال من العفو عن جرائم احلرب 
•• كامتندو-رويرتز:

قالت نايف بيالي مفو�شة �لأمم �ملتحدة �ل�شامية حلقوق �لإن�شان �إن نيبال �شت�شعف �أ�ش�س �شالم حقيقي ود�ئم بعد 
�حلرب �لأهلية �لتي ��شتمرت ع�شر �شنو�ت �إن منحت عفو� عن جر�ئم خطرية �رتكبت خالل �ل�شر�ع.

ول تز�ل نيبال تتعافى من �ل�شر�ع �لوح�شي �لذي �نتهى يف عام 2006 و�أودى بحياة ما يربو على 16 �ألف �شخ�س 
و�أدى �إىل �ختفاء مئات �لأ�شخا�س و�إ�شابة وت�شريد �لآلف.

ويف �لأ�شبوع �ملا�شي �شاغت �حلكومة م�شروع قانون لت�شكيل جلنتني جلنة �حلقيقة و�مل�شاحلة وجلنة لالأ�شخا�س 
�ملختفني يف �إطار �تفاق �شالم �أنهى �ل�شر�ع وقالت بيالي �إن �لت�شريع �ملقرح مينح �شالحيات �إىل جلنة �حلقيقة 
لتو�شي بالعفو عن �نتهاكات خطرية خالفا للمبادئ �لأ�شا�شية للقانون �لدويل وقالت بيالي يف بيان يف حني �أرحب 
باخلطو�ت �لتي �تخذتها حكومة نيبال لدفع �إجر�ء�ت �لعد�لة �لنتقالية ��شعر بقلق بالغ �إز�ء حماولتها �جلديدة 
ل�شد�ر �لعفو عن �نتهاكات ج�شيمة حلقوق �لإن�شان و�أ�شافت �أن �أحكام �لعفو يف م�شروع �لقانون �لتي �شيناق�شها 

�لربملان هذ� �لأ�شبوع تكرر �أحكام قانون �شابق �أبطلته �ملحكمة �لعليا يف يناير كانون �لثاين.

•• وا�صنطن-يو بي اأي:

�ل�شديد  وغ�شبها  �إد�نتها  عن  �ملتحدة  �ل��ولي��ت  ع��ربت 
يف  �أب��ري��اء  مدنيني  ��شتهدفت  �لتي  �لعنف  �أع��م��ال  �إز�ء 
وقالت  و�جل��رح��ى  �لقتلى  ع�����ش��ر�ت  خملفة  ن��ي��ج��ريي��ا، 
�ملتحدثة با�شم وز�رة �خلارجية �لأمريكية، جني ب�شاكي، 
نحن ندين �لعتد�ء �لهجوم على حمطة ناينيا موتور 
للحافالت جنوب �أبوجا ما �أ�شفر عن مقتل ما يزيد عن 

. �شخ�شاً   70
�لعنف  �أع��م��ال  �إز�ء  �ل�شديد  بالغ�شب  ن�شعر  و�أ���ش��اف��ت 
3 مدن  �لهجمات على  �أبرياء، كما ندين  �شد مدنيني 
 100 �أ�شفر عن مقتل ما يزيد عن  يف ولية بورنو ما 

�شخ�س خالل عطلة نهاية �لأ�شبوع .

�إجر�ء  على  �لنيجريية  �حل��ك��وم��ة  و��شنطن  و�شجعت 
حتقيق �شامل لتحديد �لفاعلني وجلبهم �أمام �لعد�لة، 
فيما  �لنيجريي  �ل�شعب  وم��ع  معها  �ل��وق��وف  م��وؤك��دة 

ي�شرب �لتطرف �لعنيف �لبالد.
ورد�ً على �شوؤ�ل عن حتميل �لرئي�س �لنيجريي جمموعة 
قالت  �أبوجا،  قرب  �لتفجري  عن  �مل�شوؤولية  ح��ر�م  بوكو 
ب�شاكي مل تعلن �يو جهة م�شوؤوليتها بعد، ونحن ن�شتمر 
�لنيجريية وجري�نها  �لعمل عن كثب مع �حلكومة  يف 
ملو�جهة تهديد بوكو حر�م �ملتز�يد بطريقة �شاملة ور�أت 
�نفجار هائل  �لآن وكان  �أي حكم  �إ�شد�ر  �ملبكر  �نه من 
وقع مبحطة للحافالت، �أثناء �شاعة �لذروة �ل�شباحية 
�شخ�شاً  �شبعني  �أك��رث من  �إىل مقتل  �أدى  �لثنني،  ي��وم 

و�إ�شابة نحو 120.
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�م�س تعيني مدير  ول��ي��ام هيغ،  �ل��ربي��ط��اين،  وزي��ر �خلارجية  �أع��ل��ن 
ج��دي��د جل��ه��از �أم����ن �ل��ت��ن�����ش��ت �مل���ع���روف ب��ا���ش��م )م��رك��ز �لت�شالت 
يلعب  �لت�شالت �حلكومية  �إن جهاز مركز  هيغ  وقال  �حلكومية(. 
دور�ً حيوياً يف �شمان �أمن و�شالمة �ململكة �ملتحدة، و�شي�شيف مديره 
�جلديد )روبرت( هانيغان ثروة من �خلربة ذ�ت �ل�شلة يف جمالت 

�لأمن �لقومي ومكافحة �لرهاب و�لعالقات �لدولية .
و�ل�شتخبار�ت  �لدفاع  لق�شم  �لعام  �ملدير  هانيغان، من�شب  وي�شغل، 
�ملدير  و�شيخلف   ،2010 ع��ام  منذ  �لربيطانية  �خلارجية  ب���وز�رة 
�ملن�شب  ي��رك  ل��وب��ان، عندما  �ي���ان  �لتن�شت،  �أم���ن  �حل���ايل جل��ه��از 
�ملن�شب  يف  تعيينه  هانيغان  �عترب  جانبه،  ومن  �ملقبل.  �خلريف  يف 
�ل�شنو�ت  حتديات  ملو�جهة  متحم�س  باأنه  م��وؤك��د�ً   ، �متياز�ً  �جلديد 
، �لذين  �ملقبلة م��ع م��وظ��ف��ي ج��ه��از م��رك��ز �لت�����ش��الت �حل��ك��وم��ي��ة 

و�شفهم باأنهم مهنيون ويتمتعون بكفاء�ت عالية .

حث �لمني �لعام حلف �شمال �لطل�شي �ندر�س فوغ ر��شمو�شني �م�س 
رو�شيا على خف�س �ل�شغط يف �لزمة �لوكر�نية ب�شحب �لقو�ت �لتي 

حت�شدها قرب �حلدود.
�لحتاد  دف��اع  وزر�ء  �جتماع  �ىل  و�شوله  ل��دى  ر��شمو�شني  و�ع���رب 
�لوروب��ي، عن قلق �شديد من �آخر �لتطور�ت يف �وكر�نيا با�شتمر�ر 
�لعنف �لذي متار�شه جمموعات �شغرية من �لنف�شاليني وبال�شغط 

�لع�شكري �لرو�شي عند �حلدود �لوكر�نية .
وقال �دعو رو�شيا �ىل خف�س �ل�شغط يف �لزمة و�شحب قو�تها من 
�حلدود من �جل �لكف عن زعزعة ��شتقر�ر �وكر�نيا و�ن تثبت �نها ل 
تدعم �عمال عنف �لنف�شاليني �ملو�لني للرو�س و��شاف على رو�شيا 
�ن تكف عن كونها عن�شر من �مل�شكلة و�ن تبد�أ يف �مل�شاهمة يف �حلل 
. ويفر�س �ن يطرح ر��شمو�شني على �لوزر�ء �لوروبيني �لجر�ء�ت 
�لتي �تخذها �حللف �لطل�شي ل�شمان �من دول �وروبا �ل�شرقية ل 
�شيما دول �لبلطيق وبولند� ورومانيا لطماأنتها قرر �حللف �لطل�شي 

موقتا ن�شر طائر�ت ر�د�ر من طر�ز �و�ك�س.
من جانبها ن�شرت �لوليات �ملتحدة �شت مقاتالت من طر�ز �ف15- 
�ر�شلت كتعزيز�ت �ىل دول �لبلطيق و12 �خرى من طر�ز �ف16- 
وثالث طائر�ت نقل يف بولند� و�عربت دول �وروبية �خرى من بينها 
فرن�شا وبريطانيا عن ��شتعد�دها لر�شال طائر� �ىل تلك �لدول �ذ� 

طلب �حللف �لطل�شي ذلك خالل �ل�شابيع �ملقبلة.

�لعلنية  �عتذ�ر�ته  �م�س  �لكورية �جلنوبية  �ل�شتخبار�ت  قدم مدير 
ووعد با�شالح جذري لال�شتخبار�ت �لتي �تهم عنا�شر فيها بفربكة 

�دلة يف ق�شية جت�ش�س �شد من�شق كوري �شمايل.
��شعر باحلزن لل�شماح  ن��ادر  نام جاي جون يف موؤمتر �شحايف  وق��ال 
ب��ح��دوث �م���ور ك��ه��ذه و����ش��ع��ر �ن��ن��ي م�����ش��وؤول . وج����اءت ت�شريحات 
�لوطنية  و�لوكالة  نائبه.  ��شتقالة  غد�ة  �ل�شتخبار�ت  جهاز  رئي�س 
ل��ال���ش��ت��خ��ب��ار�ت م��ت��ه��م��ة ب��ف��ربك��ة وث���ائ���ق م�����زورة لث���ب���ات �تهامات 
وكانت   2004 يف  �جلنوب  �ىل  جل��اأ  �شمايل  ك��وري  �شد  بالتج�ش�س 
م�شريته �ملهنية منوذجية. وكان ي�شغل مقعد� يف �ملجل�س �لبلدي يف 
�شيول. وقالت �ل�شتخبار�ت �ن �لرجل جا�شو�س حل�شاب بيونغ يانغ. 
وفتح �لق�شاء حتقيقا حول ن�شاطات �ل�شتخبار�ت يف هذه �لق�شية 
بعد �شكوك يف �شحة وثائق قدمتها �جهزة مكافحة �لتج�ش�س على 
�لوثائق م��زورة فعال لكن �لق�شاء ر�أى �ن هذه  �دل��ة وتبني �ن  �نها 
عليها  ت��و�ف��ق  ومل  �ل��وك��ال��ة  يف  �شائعة  مم��ار���ش��ة  لي�شت  �لج�����ر�ء�ت 
جهاز  هي  غيون  ب��ارك  �جلنوبية  �لكورية  �لرئي�شة  وح��ذرت  �لد�رة 
ثقة  بعمق  ي��زع��زع  �ن  ميكن  ح��ادث  تكرر  �ذ�  �ن��ه  م��ن  �ل�شتخبار�ت 
مدير  ووع��د   . �مل�شوؤولية  �ل�شتخبار�ت(  )وكالة  ف�شتتحمل  �لنا�س، 
ج��ه��از �ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت �ل���ذي يطالب �مل��د�ف��ع��ون ع��ن ح��ق��وق �لن�شان 
يتبعها  �لتي  �لو�شائل  مر�جعة  مبحا�شبته،  �شيا�شيون  وم�شوؤولون 
�لع�شر و��شتعادة ثقة  عنا�شر �جلهاز من �جل تكييفها مع تغري�ت 

�لنا�س.

عوا�صم

لندن

�سيول

لوك�سمبورغ

�سحيفة: حان وقت
 ال�سالم وحل الدولتني

•• وا�صنطن-وكاالت:

بني  �ملتعرثة  �ل�شالم  بعملية  �هتماما  �لأم��ريك��ي��ة  �ل�شحف  بع�س  �أول���ت 
لإحالل  �لتحرك  وقت  حان  �إن��ه  �إحد�ها  وقالت  و�لفل�شطينيني،  �إ�شر�ئيل 
�ل�شالم يف �ملنطقة من خالل حل �لدولتني، وقالت �أخرى �إن عملية �ل�شالم 
ت�شاءلت �شحيفة  فقد  �لدبلوما�شي.  �لف�شل  لها من  نهاية  ل  بحلقة  متر 
نيويورك تاميز عمن يقف ور�ء �نهيار مفاو�شات �ل�شالم بني �لإ�شر�ئيليني 
�تفاق  لإي��ج��اد  �ملتو��شلة  �لأمريكية  �جلهود  رغ��م  وذل��ك  و�لفل�شطينيني، 
�أن  �إطار لل�شالم ينهي عقود� من �ل�شر�ع يف �ملنطقة. و�أ�شافت �ل�شحيفة 
�لوليات �ملتحدة ل تز�ل تعمل جاهدة ملحاولة �إنقاذ �ملفاو�شات، وقالت �إنه 
جون  خارجيته  ووزي��ر  �أوباما  ب��ار�ك  �لأمريكي  �لرئي�س  �إد�رة  على  ينبغي 
طريق  عن  �ل�شالم  حتقيق  �شاأنها  من  �لتي  �لأ�شا�شية  �ملبادئ  و�شع  كريي 
حل �لدولتني. و�أو�شحت �أن من بني تلك �ملبادئ لإحالل �ل�شالم ما يتمثل 
�أ�شا�س حدود  �إقامة دولة فل�شطينية بال�شفة �لغربية وقطاع غزة على  يف 
عا�شمة  �لقد�س  تكون  �أن  على  و�لتفاق  �لأر��شي  بع�س  وتبادل   1967
للدولتني. من جانبه قال �لكاتب جاك�شون ديل يف مقال ن�شرته له �شحيفة 
و��شنطن بو�شت �إن عملية �ل�شالم يف �ل�شرق �لأو�شط متر بحلقة ل نهاية 
و�لفل�شطينيني  �لإ�شر�ئيليني  يجعل  مم��ا  �لدبلوما�شي،  �لف�شل  م��ن  لها 
�لأمريكي جون  وك��ان وزي��ر �خلارجية  ن��ز�ع م�شتمر ل ينتهي.  عالقني يف 
مفاو�شات  تعرث  عن  �لرئي�شية  �مل�شوؤولية  �إ�شر�ئيل  �أي��ام  قبل  حمل  كريي 
�ل�شالم �لإ�شر�ئيلية �لفل�شطينية. و�أو�شح �أثناء �إفادته �أمام جلنة �لعالقات 
عن  �إ�شر�ئيل  �إف��ر�ج  ع��دم  �أن  �ملا�شي  �لأ�شبوع  �ل�شيوخ  مبجل�س  �خلارجية 
�لأ�شرى �لفل�شطينيني �لقد�مى )كما كان مقرر�( و�إعالنها عن بناء 700 

وحدة �شكنية ��شتيطانية جديدة بالقد�س قد عطل مفاو�شات �ل�شالم.

اإبعاد �ضتة مقد�ضيني عن امل�ضجد الأق�ضى

حملة تفتي�ص م�سعورة لالحتالل بقرية يف ال�سفة

اأن�سار �سباحي يكافحون يف �سباق النتخابات الرئا�سية 
•• القاهرة-اأ ف ب:

�لرئا�شي  �مل��ر���ش��ح  �ن�����ش��ار  ي��ك��اف��ح 
�مل��ح��ت��م��ل ح��م��دي��ن ���ش��ب��اح��ي من 
�ج���ل م��وط��ىء ق���دم ل��ه��م يف �شباق 
�ل��رئ��ا���ش��ي��ة يف م�شر  �لن��ت��خ��اب��ات 
�ل��ت��ي ي��رج��ح �ن ي��ف��وز ف��ي��ه��ا قائد 
�جلي�س �ل�شابق �مل�شري عبد �لفتاح 

�ل�شي�شي.
�لي�شاري  �ل��ق��ي��ادي  �شباحي  وح��ل 
و�ملعار�س �لبارز منذ حكم �لرئي�س 
مبارك،  ح�شني  �ل���ش��ب��ق  �مل�����ش��ري 
�لرئا�شية  �لن��ت��خ��اب��ات  يف  ث��ال��ث��ا 
فيها  وف��از   2012 ج��رت يف  �لتي 
حم��م��د م��ر���ش��ي �ل����ذي �ط��اح��ت به 
�لثالث من متوز- �شعبية يف  ثورة 

هذه  �ملناف�شة  لكن  �لفائت،  يوليو 
�ملرة تبدو �كرث �شعوبة وتعقيد� يف 

وجه �شباحي.
�ن�����ش��ار حمدين  وم����وؤخ����ر� و���ش��ل 
�لقاهرة  يف  عامة  ل�شاحة  �شباحي 
لبدء موؤمتر جماهريي ليجدوها 
م�������ش���غ���ول���ة ب����ال����ك����ام����ل ب���ان�������ش���ار 
مناف�شهم �ل�شي�شي �برز �ملر�شحني 
 26 يف  �ملقررة  بالنتخابات  للفوز 

و27 �يار-مايو �ملقبل.
و����ش��ط��ر �ن�����ش��ار ���ش��ب��اح��ي لرك 
�لنتخابي  جتمعهم  وع��ق��د  �مل��ك��ان 
�ملكان  ع����ن  ب��ع��ي��د  �خ�����ر  م���ك���ان  يف 
فيه  و����ش���ع  �ل�����ذي  �لول  �مل���رج���و 
ومكرب�ت  لفتات  �ل�شي�شي  �ن�شار 

ورغم �ن حمالت �لدعاية تبد� يف 
�لثالث من �يار-مايو �ملقبل، ينظم 
دعائية  جتمعات  �شباحي  �ن�����ش��ار 
���ش��ب��ه ي��وم��ي��ة يف م����دن وق����رة عرب 
ب��رن��ام��ج �شباحي  ل��ع��ر���س  �ل��ب��الد 
�لهائل  �لدعم  يف حماولة ملو�جهة 
�لعالم  يف  �ل�شي�شي  يلقاه  �ل���ذي 

�لر�شمي و�خلا�س على حد �شو�ء.
وكجزء من �حلملة غري �لر�شمية، 
�شال�شل  ���ش��ب��اح��ي  �ن�����ش��ار  ي��ن��ظ��م 
مثل  �لقاهرة  يف  �ح��ي��اء  يف  ب�شرية 
���ش��رب� �و �ح��ي��اء ر�ق��ي��ة مثل م�شر 
�ل�شال�شل  تلك  وتتكون  �جل��دي��دة 
�ل�����ش��ن �لذين  ���ش��ب��اب ���ش��غ��ار  م���ن 
�شباحي،  حملة  ����ش��ا���س  ي�شكلون 
ي��ح��م��ل��ون لف��ت��ات ل�����ش��ب��اح��ي وهو 
�ملر�شح  ب���ان���ه  و����ش��ف��ي��ن��ه  ي��ب��ت�����ش��م 
حتقيق  ع���ل���ى  �ل�����ق�����ادر  �ل����وح����ي����د 
و�لدميوقر�طية  �حل��ري��ة  �ه���د�ف 
�طاحت  �لتي  �ل��ث��ورة  ��شعلت  �لتي 

مببارك يف �لعام 2011.
وي���ق���ول ك���ث���ريون �ن���ه���م ي�����رون يف 
�شيطبق  �ل����ذي  �ل��زع��ي��م  ���ش��ب��اح��ي 
����ش���ي���ا����ش���ات ل���ت���ح���ق���ي���ق �ل����ع����د�ل����ة 
للفقر�ء  �مل��ن��ا���ش��رة  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
مماثلة لتلك �لتي نفذها �لرئي�س 
�لنا�شر،  ع���ب���د  ج���م���ال  �ل����ش���ب���ق 
�مللكية  �لغى  �ل��ذي  �شابط �جلي�س 
و�ل����غ����ى ���ش��ي��ط��رة �لغ���ن���ي���اء على 
�لغرب  �شيا�شات  حماربا  �لقت�شاد 

�لر��شمالية يف �لعامل �لعربي.

منذ  ب�شعبية جارفة  �ل��ذي يحظى 
ع��زل مر�شي  ب��ي��ان  بنف�شه  �ع��الن��ه 

قبل ت�شعة ��شهر.
�ملتحدث  م��رزوق  مع�شوم  وي�شف 
با�شم حملة �شباحي تر�شح �لخري 
للرئا�شة بانه يهدف �ي�شا ملقاومة 
�لدميوقر�طية  �ملمار�شة  حت��وي��ل 
�مل���ب���اي���ع���ة  �ن����������و�ع  م�����ن  ن�������وع  �يل 
و�ل�شتفتاء . ومثل هذ� �ل�شيناريو 
هزمية  م���رزوق  �عتقاد  يف  �شيكون 

للدميوقر�طية .

�ل�شرطة لحقا  وتدخلت  لل�شوت. 
�ندلعت  ب���ع���دم���ا  ����ش���ج���ار  �ي  مل���ن���ع 

م�شاد�ت حامية بني �لطرفني .
عند  ج��رت  �لتي  �ملو�جهة  وتك�شف 
طرق  ت��ق��اط��ع  وه����و  ����ش���رب�  دور�ن 
�ل�شعبي،  ����ش���رب�  ح���ي  يف  م���زدح���م 
حلملة  �ملتاحة  �مل��ح��دودة  �مل�شاحة 
�نت�شار  م���ع  �ل��دع��ائ��ي��ة،  ���ش��ب��اح��ي 
�ل�شي�شي  و����ش���ور  ل��الف��ت��ات  ه��ائ��ل 
يف ك���ل ز�وي�����ة و����ش���ارع وم���ي���د�ن يف 
بع�س  ت��ع��ل��ق يف  ك��م��ا  �ل��ع��ا���ش��م��ة. 

�لد�ر�ت �حلكومية و��شتكت حملة 
متكررة  م�شايقات  م��ن  �شباحي 
جمع  �ث��ن��اء  �ل�شي�شي  �ن�����ش��ار  م��ن 
للتوكيالت  لها  تابعني  متطوعني 
للر�شح  �مل��ط��ل��وب��ة  �ل����ف   25 �ل 

ر�شميا يف �لنتخابات.
ي�شر  �ل�������ش���ع���وب���ات،  ت���ل���ك  ورغ������م 
�ن�شار �شباحي �ن مر�شحهم قادر 
�شناديق  يف  �ل�شي�شي  ��شقاط  على 
�ملر�شح  ه��و  و�شباحي  �لنتخابات 
�لوحيد �جلاد يف مو�جهة �ل�شي�شي 

حما�ص جتدد التهديد بخطف جنود اإ�سرائيليني الروانديون يف الكونغو مدعوون للعودة اإىل بلدهم  
•• غزة-يو بي اأي:

جددت حركة حما�س �م�س �لتهديد بخطف جنود �إ�شر�ئيليني من �أجل تنفيذ �شفقات تبادل لإطالق 
�شر�ح �لأ�شرى يف �ل�شجون �لإ�شر�ئيلية. وقال رئي�س �حلكومة �لفل�شطينية �ملقالة، �لقيادي يف حما�س 
�ملقاومة  �أعمال  ج��دول  �جلنود جزء من  بغزة، خطف  �لأ�شرى  موؤمتر حول  هنية، خالل  �إ�شماعيل 
وهو م�شتمر بوجود �لأ�شرى يف �شجون �لحتالل . و�أ�شاف نقول للمهند�س �شر�ر �ل�شي�شي و�لقادة 
�إبر�هيم حامد و عبد �هلل �لربغوثي وعبا�س �ل�شيد ومرو�ن �لربغوثي و�أحمد �شعد�ت لن نقبل �أن 

تكونو� خارج �لعزل فقط ولكن �أن تعي�شو� بحرية خارج �ل�شجون .
ووعد هنية بالعمل على حترير �لأ�شرى، قائال لنعيد وفاء �لأح��ر�ر، وهذ� دين يف �أعناق �لأح��ر�ر..
�ن  ويجب  و�لفعاليات مهمة  و�للقاء�ت و�خلطب  فاملوؤمتر�ت و�خلطب  لأ�شر�نا،  بكلمات  نتحدث  ل 
ت�شتمر وهي ر�شالة تثبيت لهوؤلء �لأبطال، ولكن حترير �لأ�شرى يجب �أن يتخطى �لكلمة �إىل �لطلقة 

. م�شدد� على �أن خطف �جلنود و��شتبد�لهم بالأ�شرى �إحدى �أجندة �ملقاومة .

��شتذكرت  م��ا  وف��ق  �مل��ت��ح��دة،  ل��المم  لالجئني  �لعليا  و�ملفو�شية 
جل��ن��ة �ل��الج��ئ��ني �ل��ك��ون��غ��ول��ي��ة. وي���رى ب��ي��ار ج��اك��م��وه �ل��ب��اح��ث يف 
عادو�  مليون  ن�شف  �ن  و�ل�شر�تيجية  �لدولية  �لعالقات  معهد 
�ىل رو�ند� بني 1996 و1997 خوفا من �لوقوع �شحية �ملجازر 
�لتي �رتكبت خالل هجوم حتالف �لقوى �لدميوقر�طية لتحرير 
كيغايل،  م��ن  �مل��دع��وم��ة  �لتمرد  ح��رك��ة  ومتكنت  �ل��ك��ون��غ��و-ز�ئ��ري. 
وبقيادة لور�ن ديزيريه كابيال، من �لطاحة بنظام موبوتو �شي�شي 
�شيكو يف كين�شا�شا يف �يار-مايو 1997 لكنها بالتز�من مع تقدمها 
وت�شتت  �لهوتو.  يطارد  �لبالد  دخل  �لذي  �لرو�ندي  �جلي�س  كان 
حينها �لعديد من �لرو�نديني �لهوتو بني �لكونغو �لدميوقر�طية 
�للف  لقي ع�شر�ت  و�ن��غ��ول( يف حني  )�لكونغو  �جل��و�ر  وب��ل��د�ن 

منهم م�شرعهم وفق �لمم �ملتحدة.
 131 �ك��رث من  �لعليا لالجئني  �ملفو�شية  �ع��ادت   2001 ومنذ 
با�شم  �ل��ن��اط��ق��ة  �شميت  �شيلني  وق��ال��ت  ب��الده��م  �ىل  لج���ئ  �ل���ف 
ح�شنة  �ل��ع��ودة  ظ���روف  �ن  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  �ل��ك��ون��غ��و  يف  �ملفو�شية 
منذ ب�شع �شنو�ت مل ن�شجل حو�دث خالل عملية �لع��ادة و�عادة 
�لندماج و�ليوم هناك حو�ىل 185 �لف لجئ رو�ندي م�شجلني 
وجنوب  �شمال  �قاليم  يف  خ�شو�شا  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة  �لكونغو  يف 
�لكونغولية  �حلكومة  �رق��ام  لكن  لرو�ند�،  �ملجاورة  )�شرق(  كيفو 
�ن  يبدو  بينما  �لتمويل  يف  للنق�س  معلق  �لح�شاء  �ن  �ذ  جزئية 
حو�ىل �شبعني �لف رو�ندي ينتظرون �لت�شجيل يف كيفو وفق جلنة 

�لالجئني �لكونغولية.

•• غوما-اأ ف ب:

بعد ع�شرين �شنة على �لبادة، يلقى �لرو�نديون �لهوتو �لالجئون 
�ىل  �ل��ع��ودة  على  ت�شجيعا  �لدميوقر�طية  �لكونغو  جمهورية  يف 
بعيدة  ت���ز�ل  ل  �مل�شالة  لكن  �ف�شل  �حل��ي��اة  ظ���روف  حيث  رو�ن���د� 
عن �لت�شوية. بينما كانت �جلبهة �لوطنية �لرو�ندية بقيادة بول 
يف  كيغايل  يف  �حلكم  وتتوىل  �لتوت�شي  ملجازر  حد�  ت�شع  كاغامي 
متوز-يوليو 1994، جلاأ �كرث من مليون من �لهوتو من بينهم 
مرتكبي عملية �لبادة �ىل �شرق �لكونغو �لدميوقر�طية �لتي كانت 
حينها تدعى ز�ئري. وعاد منهم �للف بعد �تفاق �لعودة �ملربم يف 
ورو�ند�  ز�ئ��ري  ب��ني  كين�شا�شا  يف   1994 �لول-�أك��ت��وب��ر  ت�شرين 

•• اخلليل-القد�س -وكاالت:

�م�س  �ل�شر�ئيلي  �جلي�س  يو��شل 
�لفل�شطينية  �ذن���ا  ق��ري��ة  تفتي�س 
�ملحتلة  �ل��غ��رب��ي��ة  �ل�����ش��ف��ة  ج��ن��وب 
بحثا عن منفذ عملية �ط��الق نار 
����ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة �دت �ىل  ���ش��ي��ارة  ع��ل��ى 
مقتل م�شتوطن ��شر�ئيلي و��شابة 

�ثنني من �فر�د عائلته بجروح.
وق���ال ���ش��ك��ان �ل��ق��ري��ة �ل��ث��الث��اء �ن 
�ملنازل  ب��ت��ف��ت��ي�����س  ي���ق���وم  �جل��ي�����س 
و�مل��ح��الت �ل��ت��ج��اري��ة ج��ن��وب غرب 
موقع  م����ن  و�ل���ق���ري���ب���ة  �ل���ق���ري���ة 
�حل��ادث، م�شريين �ىل �ن �جلي�س 
�عتدى بال�شرب على بع�س �شكان 

�لقرية �ثناء تفتي�س بيوتهم.
�لقرية  ب����اغ����الق  �جل���ي�������س  وق������ام 
م�شاء �لثنني وو�شع حو�جز على 

مد�خلها.
وق����ال �جل��ي�����س �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي على 
ح�شابه �لر�شمي على موقع توير 
م�شتمر�  ز�ل  م����ا  �ل��ت��ح��ق��ي��ق  �ن 
م�����ع �ل����رك����ي����ز ع���ل���ى �مل���ع���ل���وم���ات 
على  للقب�س  �لن  �ل�شتخبار�تية 
م�شتوطن  وق���ت���ل   . �ل���ن���ار  م��ط��ل��ق 
��شر�ئيلي و��شيب �ثنان من �فر�د 
ع��ائ��ل��ت��ه ب��ج��روح �لث��ن��ني باطالق 
ن���ار ع��ل��ى ط��ري��ق ق���رب �خل��ل��ي��ل يف 
جنوب �ل�شفة �لغربية �ملحتلة وهو 
يف  يقتل  ��شر�ئيلي  م�شتوطن  �ول 
ب��د�ي��ة هذ�  م��ن��ذ  �ل��غ��رب��ي��ة  �ل�شفة 
�لعام وقال م�شدر �مني ��شر�ئيلي 

و�ك����دت ع��ائ��ل��ة ����ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة �خرى 
تعر�شت  �ل���ت���ي  �ل�������ش���ي���ارة  ���ش��ب��ق��ت 
�شخ�شا  ����ش���اه���دت  �ن���ه���ا  ل��ل��ه��ج��وم 
ملثما يطلق �لنار بو��شطة بندقية 
 ، �لطريق  كال�شنيكوف من جانب 

بح�شب �ذ�عة �جلي�س.

اإبعاد مقد�ضيني
من جهة �أخرى، �أ�شدرت �ل�شرطة 
�لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي���ة، ق������ر�ر� ب���اإب���ع���اد 6 
فل�شطينيني مقد�شيني عن �مل�شجد 
�لأق�شى وحميطه لفر�ت تر�وح 

�لقتيل  �ن  ه��وي��ت��ه  ك�����ش��ف  ر�ف�����ش��ا 
)40 عاما( هو �شابط يف �ل�شرطة 
���ش��ك��ان و�شط  م���ن  �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 

��شر�ئيل.
�ل�شيارة  رك��اب  �ن  �جلي�س  و�و�شح 
كانو� �فر�د عائلة وقد قتل �لرجل 
��شابة  �ىل  لف���ت���ا  ب���ال���ر����ش���ا����س، 
زوجته وطفل يف �لتا�شعة من عمره 
ونقلهما �ىل م�شت�شفى يف �لقد�س. 
�ل�شر�ئيلي  �جلي�س  �ذ�ع��ة  وقالت 
كانو�  �خ���ري���ن  �ط���ف���ال  ث��الث��ة  �ن 

د�خل �ل�شيارة.

بني �أ�شبوعني �إىل 6 �أ�شهر، بدعوى 
�حلفاظ على �لنظام و�لأمن .

وق���ال م�����ش��در م��ق��د���ش��ي، �م�����س �إن 
ق�����ر�ر �لإب����ع����اد ط����ال ك���ل م����ن، �أم 
طالبات  �إح��دى  �له�شلمون،  ط��ارق 
د�ئرة  وم��وظ��ف  �ل��ع��ل��م،  م�شاطب 
����ش���در، وحممود  �لأوق������اف ح�����ش��ام 
ع���ب���د �ل���ل���ط���ي���ف، وم�������ش���ب���اح �أب�����و 
ور�مي  روي�����ش��ي،  وح��م��زة  �شبيح، 

�لفاخوري.
�إ�شر�ئيلية  �أم��ن��ي��ة  ق���و�ت  �أن  وذك���ر 
و�شلمت  �له�شلمون،  منزل  د�همت 

للتحقيق  ����ش��ت��دع��اء  �أم���ر  عائلتها 
معها لعدم وجودها باملنزل، ولدى 
توجهها �إىل خمفر �ل�شرطة �شلمت 
�مل�����ش��ج��د �لأق�شى  �إب���ع���اد ع��ن  �أم����ر 
وحميطه ملدة 3 �أ�شهر، فيما جرى 
�إبعاد كل من �شدر، وعبد �للطيف 

ملدة 6 �أ�شهر.
عن  حملية،  �إع��الم  و�شائل  ونقلت 
�ملبعد عبد �للطيف، قوله �إنه جرى 
�عتقاله مع ر�مي �لفاخوري �أثناء 
�لأق�شى،  �مل�شجد  م��ن  خروجهما 
ع��رب ب��اب �ل��ن��اظ��ر، و�أ���ش��اف جرى 
خا�شة  بال�شرب  علينا  �لع��ت��د�ء 
�أثناء  و�لأط����ر�ف  �ل��وج��ه  مبنطقة 
و�لح���ت���ج���از يف خمفر  �لع���ت���ق���ال 
و�أ�شاف  و�ل��ق�����ش��ل��ة  �ل�شل�شلة  ب���اب 
قر�ًر�  �ل�شرطة  �أف��ر�د  �أحد  �شلمني 
باإبعادي عن �لأق�شى ملدة 6 �شهور، 
م�شافة  �لق�����ر�ب  م��ن  منعي  م��ع 
�مل�شجد،  ب���و�ب���ات  ع��ن  م���ًر�   20
 5 ك��ف��ال��ة قيمتها  ع��ل��ى  و�ل��ت��وق��ي��ع 
�آلف �شيكل، لكني رف�شت �لتوقيع 
عليها، ف�شورين و�لأمر بيدي، ثم 
و�أخلي  �مل�شكوبية،  �إىل  مت حتويلي 

�شبيلي �ليوم .
�ل�شرطة  �أب��ل��غ��ت  �آخ����ر،  ���ش��ي��اق  ويف 
�لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي���ة، ����ش���ب���اح���اً، د�ئ�����رة 
�لقد�س،  يف  �لإ���ش��الم��ي��ة  �لأوق����اف 
�ل�شياحة،  ب��رن��ام��ج  �أوق���ف���ت  �أن���ه���ا 
�ملغاربة �لذي يقتحم  و�أغلقت باب 
�مل�����ش��ت��وط��ن��ون باحات  م���ن خ��الل��ه 

�لأق�شى.

طعن يهودي بجزيرة 
جربة يف تون�ص

•• تون�س-يو بي اأي:

�أق�����دم ت��ون�����ش��ي ع��ل��ى ط��ع��ن يهودي 
باآلة حادة يف جزيرة جربة بجنوب 
حادثة  يف  �لعا�شمة،  تون�س  ���ش��رق 
قد توؤثر على �لحتفالت �ل�شنوية 
�لغريبة  �لتون�شيني بكني�س  لليهود 
�لد�خلية  وز�رة  وق��ال��ت  �ل��ب��الد  يف 
�لأ�شعد  �إن  ب���ي���ان،  يف  �ل��ت��ون�����ش��ي��ة، 
�عتدى  ع����ام����ا(   38( �ل��ت��ون�����ش��ي 
بو��شطة �شكني على �ملدعو موري�س 
�لب�شريي )60 عاما( مبدينة جربة 
من حمافظة مدنني، ما ت�شبب له 
ومت  �جل�شم  يف  خُمتلفة  ب��اإ���ش��اب��ات 
�إ�شعافه وغادر �مل�شت�شفى بعد ذلك.

ديانة  �لد�خلية  وز�رة  تو�شح  ومل 
بالإ�شارة  و�إكتفت  موري�س،  �ملدعو 
�لأمنية  �لأج��ه��زة  �أن  �إىل  بيانها  يف 
�أثبتت  ح��ي��ث  �ملُ���ع���ت���دي،  �إع��ت��ق��ل��ت 
�ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات �لأول���ي���ة �أن �لأم����ر ل 
يتعدى جمرد �إعتد�ء ل خلفية له .  
�أكدت م�شادر متطابقة  �ملقابل  ويف 
�أن �ملُعتدي معروف بفكره �ملُتطرف، 
و�أن �ملعتدى عليه يهودي وي�شكن يف 
�لكبرية حيث يتجمع يهود  �حل��ارة 
وو�شفت  �لتون�شية  ج��رب��ة  ج��زي��رة 
�لإعتد�ء ب� �ملدبر باعتبار �أن �ملُعتدي 

كان ير�شد حركات �ملعتدي عليه .
�حلادثة  �أن  �إىل  م��ر�ق��ب��ون  ول��ف��ت 
تز�منت مع �لذكرى 12 للتفجري 
�إ���ش��ت��ه��دف كني�س  �لإره���اب���ي �ل���ذي 
 ، جربة  بجزيرة  �ليهودي  �لغريبة 
حيث يتو�جد �أكرب عدد من �ليهود 

فيها.

•• اأربيل-اأ ف ب:

بحفر  �ل�شمايل  �ل��ع��ر�ق  كرد�شتان  �قليم  �شلطات  ت��ق��وم 
خندق على �حلدود مع �شوريا يف �طار خطة �منية لوقف 
�ل�شورية،  �لر�����ش���ي  ع��رب  �ل���ع���ر�ق  �ىل  م�شلحني  ت�شلل 
�فاد م�شوؤولون حمليون وكالة فر�ن�س بر�س.  بح�شب ما 
�لب�شمركة  وز�رة  با�شم  �ملتحدث  و�ق��ال هلكورد مال علي 
يف �حلكومة �ملحلية لالقليم �جلهة �مل�شوؤولة عن �لعمال 
�جلارية منذ نحو ��شبوع، �ن حفر �خلندق يهدف �ىل منع 
�ملهربني  ومنع  �لره��اب��ي��ة  �جلماعات  م��ن  عنا�شر  ت�شلل 
�ملناطق،  تلك  يف  ين�شطون  ب���د�أو�  �ملهربني  �ن  و����ش��اف   .
وبالتايل  عليها  �ل�شيطرة  فقدت  �ل�شورية  �ل�شلطات  لن 
عملية  �ن  �ىل  و����ش��ار   . �منة  �ملناطق غري  ه��ذه  ��شبحت 
حفر �خلندق �لذي ميتد بطول 17 كلم وبعمق مرين 
�حلكومة  ��شر�تيجية  م��ن  ج��زء  �م��ت��ار  ث��الث��ة  وع��ر���س 

•• نواك�صوط-اأ ف ب:

�شل�شلة  ب��ع��د   ، م��وري��ت��ان��ي��ا  يف  و�مل��ع��ار���ش��ة  �ل�شلطة  خ��ط��ت 
بينهما  �حل��و�ر  يف  جديدة  خطوة  حت�شريية،  �جتماعات 
حزير�ن- يف  �ملقررة  �لرئا�شية  �لنتخابات  �شروط  ح��ول 
وكالة  مر��شلو  �ف��اد  كما  بعد،  يحدد  مل  موعد  يف  يونيو 
فر�ن�س بر�س. ومتثلت هذه �خلطوة �جلديدة يف �لنطالق 
�لفعلي جلل�شات �حلو�ر و�لتي يعود للمتحاورين حتديد 
�مدها. وي�شارك يف هذه �جلل�شات 33 مندوبا بينهم 11 
�لباقون  �ل22  ميثل  فيما  �لرئا�شية  �لك��رثي��ة  ميثلون 
�ئ��ت��الف��ني م��ع��ار���ش��ني ه��م��ا �مل��ع��اه��دة م���ن �ج���ل �لتناوب 
للدميوقر�طية  �ل��وط��ن��ي  �مل��ن��ت��دى  و  )م��ع��ت��دل(  �ل�شلمي 
و�لوحدة )معار�شة مت�شددة(. ويف كلمة �لقاها يف �فتتاح 
ولد  �شيد حممد  �ملوريتاين  �لت�شال  وزي��ر  �جلل�شة جدد 
حمم، �لذي تر�أ�س وفد �لكرثية �لرئا�شية، تاأكيد �ل�شلطة 

و�ل��ه��ادف��ة �ىل حماية  ب��غ��د�د  )�مل���رك���زي���ة( يف  �ل��ع��ر�ق��ي��ة 
�حلدود مع �شوريا �لتي تبلغ نحو 600 كلم. من جهته، 
�لكردية يف  �لب�شمركة  ق��و�ت  يتي من  ها�شم  �لعميد  �كد 
ت�شريح لفر�ن�س بر�س �عتقلنا �رهابيني ومهربني حاولو� 
�لت�شلل �ىل كرد�شتان �لعر�ق ، م�شري� �ىل مطالبات من 
�هايل �ملناطق �حلدودية ملنع عمليات �لت�شلل كونها ت�شكل 
�لدميوقر�طي  �لحت����اد  ح���زب  �ن  غ��ري   . عليهم  خ��ط��ر� 
�غلبية  ذ�ت  مناطق  على  ي�شيطر  �لذي  �ل�شوري  �لكردي 
كردية يف �شمال �شوريا �علن عن �غالق معرب في�شخابور 
 ، �خلندق  ه��ذ�  حفر  على  �حتجاجا  و�شوريا  �لقليم  بني 
على  ح�شار  فر�س  �ىل  تهدف  �حلفر  عملية  �ن  معترب� 
�كر�د �شوريا ويو��شل مئات �ل�شخا�س منذ �غالق �ملعرب 
�جلانبني  عند  �حل��دود  على  �لتجمع  �ملا�شي  �ل�شبت  يوم 
�ملنفذ  يعد  �ل��ذي  �حل���دودي  �ملعرب  �فتتاح  �ع��ادة  بانتظار 

�لوحيد لكر�د �شوريا �ىل �لعر�ق.

مب�شاور�تكم  تدفع  �أن  يف  و�ر�دتها  و�شدقها  جديتها  على 
وحو�ر�تكم هذه حتى ت�شل �إىل كل غاياتها و�أهد�فها و�ن 
�ل�شيا�شي  �لطيف  �أل��و�ن  كل  مع  بالت�شاور  نتائجها  ت�شع 
�لوطني مو�شع �لتنفيذ . وعقدت هذه �جلل�شة بعد �ربعة 
�يام على �لتفاق �لذي �برم يف 10 ني�شان-�بريل �جلاري 
بني كل �لط��ر�ف للتحاور من دون �شروط م�شبقة حول 
من  �ملعاهدة  وفد  رئي�س  وبح�شب  �ملطروحة.  �مل�شائل  كل 
�جل �لتناوب �ل�شلمي عبد �ل�شالم ولد حرمة فان من بني 
�لد�رة مبا يف  �ملتحاورون حياد  �شيتناولها  �لتي  �ملو��شيع 
�لنتخابية  �لعملية  على  �ل���ش��ر�ف  �ملكلفة  �لهيئات  ذل��ك 
�مل�شتقلة  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��د���ش��ت��وري و�ل��ل��ج��ن��ة  �مل��ج��ل�����س  م��ث��ل 
ل��الن��ت��خ��اب��ات. و�و����ش���ح ول���د ح��رم��ة �ن م��ن ب��ني �مل�شائل 
�لتي  �مل��دة  م�شاألة  �حل���و�ر  �ليها  �شيتطرق  �لتي  �لخ���رى 
�شي�شتغرقها هذ� �حلو�ر و�ملدة �لالزمة لو�شع �لتفاقات 

�لتي �شتنتج منه مو�شع �لتنفيذ.

ال�سني تتجه لزيادة 
ع�سكرة الف�ساء

•• بكني-رويرتز:

���ش��ي جني  �ل�شيني  �ل��رئ��ي�����س  ح��ث 
بينغ �شالح �جلو على تبني قدر�ت 
ج��وي��ة وف�����ش��ائ��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة فيما 
قالت و�شائل �عالم حكومية �م�س 
ع�شكري  ����ش��ت��خ��د�م  ع��ل��ى  رد  �ن����ه 
جانب  م�����ن  ل���ل���ف�������ش���اء  م����ت����ز�ي����د 

�لوليات �ملتحدة ودول �خرى.
�ن  ع���ل���ى  ب���ك���ني  ت�������ش���ر  ح����ني  ويف 
خم�ش�س  �ل��ف�����ش��ائ��ي  ب��رن��اجم��ه��ا 
تقرير�  ف��ان  �ل�شلمية  ل��الغ��ر����س 
ل�������������وز�رة �ل�������دف�������اع �لم����ري����ك����ي����ة 
)�ل��ب��ن��ت��اج��ون( �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي �أبرز 
قدر�ت �ل�شني �لف�شائية �ملتز�يدة 
ن�شاطات  ت��ن��ه��ج  ب���ك���ني  �ن  وق������ال 
متنوعة تهدف �يل منع خ�شومها 
�لف�شاء  يف  ق���در�ت  ��شتخد�م  م��ن 
�ملخاوف  وت��ز�ي��دت  �ثناء �لزم���ات. 
�لف�شاء  �لت�شلح يف  من �شباق على 
مع �لوليات �ملتحدة وقوى �خرى 
بعد �ن دمرت �ل�شني �أحد �قمارها 
�جلوية  ل����الر�����ش����اد  �ل�������ش���ن���اع���ي���ة 
ب�شاروخ �طلق من �لر�س يف يناير 
وقدم    .  2007 �ل���ث���اين  ك���ان���ون 
لالقمار  ل�����ش��ور  م��ف�����ش��ل  حت��ل��ي��ل 
�ل�شناعية ن�شر يف مار�س �ذ�ر �أدلة 
�إط����الق �شاروخ  �ن  ع��ل��ى  ����ش��اف��ي��ة 
2013 �لذي  �شيني يف مايو �يار 
كان  بحثية  مهمة  �ن��ه  على  و�شف 
ل�شالح جديد  �إخ��ت��ب��ار�  �ل��و�ق��ع  يف 

م�شاد لالقمار �ل�شناعية.

خندق بني كرد�ستان العراق و�سوريا ملنع الت�سلل خطوة جديدة يف حوار ال�سلطة واملعار�سة مبوريتانيا
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العدد  11073 بتاريخ  2014/4/16      
  اعادة اعالن ح�سور مدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى 464 ل�سنة 2014
�ىل �ملدعى عليه/ �شيمون �ندريو و�ينتجون جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/جمموعة 
�مام  �يجار�ت   2014 ل�شنة   464 رقم  �لدعوى  �شدكم  �ق��ام  قد  �لعقارية  �لوطنية  �لنفي�شي 
�ملركز بطلب �لز�مكم : �لز�م �ملدعى عليه ب�شد�د مبلغ وقدره 60000 �لف درهم �ملر�شدة 
عليه  �ملدعى  �ل��ز�م   +  2013/8/25 2013/12/25 وحتى  �شهور من  �ج��رة ثالث  بذمته عن 
�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماه . وقد �علنتم بالدعوى وقررت �للجنة �لق�شائية 
4:30م  �ل�شاعة   2014/4/22 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  �عالنكم  �ع��ادة 
�مام �للجنة �لق�شائية )�ل�شابعة( بالد�ئرة �لبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر �ملركز مببنى بلدية 
دبي لنظر �لدعوى وقد �مرت بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�شر فانت 

مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت.
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد  11073 بتاريخ  2014/4/16      
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2014/450 ك.ع.غ
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيدة/
موزه عبد�هلل �شيف بوخاطر �جلن�شية: �لم��ار�ت  وطلب �لت�شديق على  حمرر 
يت�شمن :تنازل يف �ل�شم �لتجاري )خمبز خاطر(  و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية 
�لتجارة  غرفة  ل��دى  و�مل�شجل   )9521( �مللف  رق��م  حتت  عجمان  يف  و�لتخطيط 
و�ل�شناعة بعجمان �ىل : �بر�هيم ح�شن علي ح�شن �خلمريي �جلن�شية: �لمار�ت 
ذوي  على  بالت�شديق  �شيقوم  بعجمان  �لعدل  �لكاتب  بان  للجميع  معلوما  ليكن 

�ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                      

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  11073 بتاريخ  2014/4/16      

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2014/439 ك.ع.غ

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيدة/
فاطمة يو�شف �شليمان �لمريي �جلن�شية: �لمار�ت  وطلب �لت�شديق على  حمرر 
يت�شمن :تنازل يف �ل�شم �لتجاري )الرمال الذهبية للخياطة والتطريز(  
 )62534( �مللف  رق��م  حتت  عجمان  يف  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ��رة  من  و�ملرخ�شة 
و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل : حممد �شالح عبد�هلل بد�ه 
�لعدل بعجمان  �لكاتب  بان  �لم��ار�ت ليكن معلوما للجميع  �لعو�شي �جلن�شية: 
��شبوعني من  �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء  �شيقوم بالت�شديق على ذوي 

تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                      

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  11073 بتاريخ  2014/4/16      

  اعالن بالن�سر
رقم �ملرجع :600     

 ليكن معلوما للجميع بان / �ل�شيخة عائ�شة خالد بن حممد �لقا�شمي �مار�تية �جلن�شية 
ترغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شتها �لبالغة 100% يف/عيادة �ملاهر �لتخ�ش�شية �لطبية 
هندي   - �ن�شاري  �حمد  زب��ري  ب��ن  �حمد  �ن���و�ر  �ل�شيد/  �ىل  وذل��ك   )551219( رق��م  رخ�شة 
بوكيل  فردية  موؤ�ش�شة  �ىل  فردية  موؤ�ش�شة  من  �لقانوين  �ل�شكل  تغيري  مت  حيث  �جلن�شية 
خدمات. وعمال لن�س �ملادة )16( فقره 3 من �لقانون �لحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف 
�لت�شديق على  و�ن��ه �شوف يتم  للعلم  ن�شر هذ� �لع��الن  �قت�شى  �لعدل.  فقد  �لكاتب  �شان 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��س حيال ذلك 

تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
  الكاتب العدل 

مكتب دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  11073 بتاريخ  2014/4/16      
     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/2177   جتاري كلي   
�ىل �ملدعى عليه/ 1 -�شي�شيليا ميكال �شزيو�شكي جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�شبيب  بن  ر��شد  �حمد  ر��شد  ذ.م.م وميثله:  ديناميك مو�شني  /�شركة  �ملدعي 
قد �قام  �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعية 
مبلغ وقدره )311.000 درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة 
�لقانونية وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل و�لز�م �ملدعى عليها 
بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماه . وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء 
مكلف  فانت  لذ�   ch1.C.15 بالقاعة  9:30 �س  �ل�شاعة   2014/5/6 �ملو�فق 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11073 بتاريخ  2014/4/16      

مذكرة اعالن بالن�سر
          يف  الدعوى 2013/206  ا�ستئناف تظلم جتاري    

 �ىل �مل�شتاأنف �شده/1-  حممد جمعه ح�شن بوكتاره جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /بنك �لحتاد �لوطني وميثله: عبد�لقادر 
رقم  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  ��شتاأنف  قد  حديجان  بخيت  ح�شني 
2013/267 تظلم جتاري بتاريخ : 2013/12/19 وحددت لها جل�شه 
�ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة رقم  يوم �لحد �ملو�فق 2014/4/27 
ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون 

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  11073 بتاريخ  2014/4/16      

     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/492   عقاري كلي   

�ىل �خل�شم �ملدخل/ 1 -�شركة معرب �خلليج �لتجاري 2- دبي للعقار�ت 
�قام   قد  كلدوز  مو�شى  /ر��شية  �ملدعي  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهويل 
�لز�م  بندب خبري عقاري متخ�ش�س مع  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها 
. وح��ددت لها جل�شة  �ملحاماه  و�تعاب  بالر�شوم و�مل�شاريف  �ملدعى عليه 
يوم �لحد �ملو�فق 2014/5/4 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذ� 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11073 بتاريخ  2014/4/16      
     اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/84   عقاري كلي   
�ىل �خل�شم �ملدخل/ 1 -بل�س �لعقارية ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /
�لك�شندر جالن�شكي قد �قام  �لدعوى ومو�شوعها �حلكم بالز�م �ملدعى عليها و�خل�شم 
�ملدخل بالت�شامن و�لتكافل بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره 925534 درهم بال�شافة 
مع  �لدعوى  رف��ع  على  �شابقة  �شنو�ت  خم�س  مل��دة   %12 بو�قع  �لتاأخريية  �لفائدة  �ىل 
�لز�مها بالر�شوم و�مل�شروفات ومقابل �تعاب �ملحاماه . وحددت لها جل�شة يوم �لحد 
�ملو�فق 2014/5/4 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �يام على �لقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11073 بتاريخ   2014/4/16     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: انعم ارزو ابهياه لل�ضفر وال�ضياحة �س.ذ.م.م
�لعنو�ن: مكتب رقم 1508 ملك �شعيد �شهيل �شعيد - �ملركز �لتجاري - بردبي  �ل�شكل 
�لقانوين: ذ�ت م�شوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�شة: 578152 رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري: 
78903 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل 
�لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
2014/4/3 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2014/4/3 وعلى من لديه �أي 
�عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني حممد �ضديق قا�ضم العاملية لتدقيق 
�آل ثاين - ديرة - �لرقة  ، �لعنو�ن: مكتب ملك �ل�شيخ من�شور بن �حمد  احل�ضابات   
و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً   04  2219934 فاك�س:   04  2219920 ه��ات��ف: 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11073 بتاريخ   2014/4/16     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي: حممد �ضديق قا�ضم العاملية لتدقيق احل�ضابات
�لرقة   - دي��رة   - ث��اين  �آل  �حمد  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  ملك  مكتب  �ل��ع��ن��و�ن: 
هاتف: 2219920 04 فاك�س: 2219934 04 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
انعم  �أع��اله لت�شفية   �ملذكور  �مل�شفي  باأنه قد مت تعيني  �لقت�شادية بدبي 
ارزو ابهياه لل�ضفر وال�ضياحة �س.ذ.م.م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي 
بتاريخ 2014/4/3 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2014/4/3  
وعلى من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه 
�مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11073 بتاريخ   2014/4/16     
   اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  1364 /2013 جت جز- م ت-ب-اأظ

املتخ�س�سة:امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية  
مدعي/بنك �بوظبي �لوطني �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: �بر�هيم �حمد عبد�هلل 
حممد �ملرزوقي �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية وقدرها 99305 
درهم بال�شافة �ىل �لفائدة �ملطلوب �عالنه/ �بر�هيم �حمد عبد�هلل حممد �ملرزوقي 
�ملدعي  �ن  حيث  �مل�شريف  �خلربة  تقرير  بورود  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/5/6 موعد� 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية ب� 
حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية- �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �ل نهيان �شخ�شيا �و 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2014/4/15  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11073 بتاريخ   2014/4/16     
   اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  1426 /2013 جت كل- م ت-ب-اأظ

املتخ�س�سة:امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية  
كو�شني  �شركة  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لوطني  �خليمة  ر�أ�س  مدعي/بنك 
لاللكروميكانيكية ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: ثبوت �حلق و�شحة 
�حلجز 295765 درهم �ملطلوب �عالنه/ بونا�شي بار�مبو �شورندر�ن �شاجي �جلن�شية: 
وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  حمدد  غري 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/4/28 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة 
�لبتد�ئية-  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  م�شاء   6.00 �ل�شاعة  باحل�شور 
�لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �ل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2014/4/14  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11073 بتاريخ   2014/4/16     
   اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  1426 /2013 جت كل- م ت-ب-اأظ

املتخ�س�سة:امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية  
مدعي/بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: �شركة كو�شني 
�حلق  ثبوت  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  لاللكروميكانيكية 
�جلن�شية:  �شريفال�شان  �شيم�شا  �عالنه/  �ملطلوب  درهم   295765 �حلجز  و�شحة 
غري حمدد عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
�ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2014/4/28 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �ل�شاعة 6.00 م�شاء �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية- 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  نهيان  �ل  �لتجارية مبع�شكر  �ملحكمة  �لكائنة 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2014/4/14  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11073 بتاريخ   2014/4/16     
اعادة اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  1426 /2013 جت كل- م ت-ب-اأظ

املتخ�س�سة:امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية  
مدعي/بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: �شركة كو�شني 
�حلق  ثبوت  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  لاللكروميكانيكية 
م�شبح  حممد  عبد�هلل  ر��شد  �عالنه/  �ملطلوب  درهم   295765 �حلجز  و�شحة 
�لدرعي �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2014/4/28 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� 
فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 6.00 م�شاء �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية- �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �ل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2014/4/14  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11073 بتاريخ   2014/4/16     
اعالن حكم يف الدعوى رقم 2013/1986 ح نف�س - م ر - ب - اأ ظ  
بتاريخ  �نه  نلعمك  بالن�شر  �لعنو�ن:  - م�شري  �حمد حممد  عليه/ حممود حممد  �ملدعى  �ىل 
مبثابة  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  13/مار�س/2014م  �ملو�فق 
�حل�شوري ل�شالح منى حممود قطب خ�شر بتطليق �ملدعية من ع�شمة �ملدعى عليه طلقة بائنة 
بينونة �شغرى ول حتل له �ل بعقد و�شد�ق جديدين وعليها �ح�شاء عدتها منذ �شريورة هذ� 
�حلكم باتا وبا�شناد ح�شانة �لولدين لها وعلى �ملدعى عليه باد�ئه �ىل �ملدعية ب�شفتها حا�شنة 
لهما �جرة ح�شانتها لهما بو�قع 300 درهم لهما معها وببدل �شكنى ح�شانتهما ل تقل عن 1500 
درهم يف �ل�شهر لهما معا ونفقتهما �ل�شاملة لالكل و�مللب�س و�لتطبيب بو�قع 750 درهم لكل و�حد 
منهما وببدل مو��شالت 300 درهم لهما معا و�لكل من تاريخ �شريورة �حلكم باتا وبرف�س باقي 
�لطلبات �لخرى وحتميل �ملدعى عليه �مل�شاريف �لق�شائية و�لر�شوم. حكما قابال لال�شتئناف 

خالل �لجل �ملقرر قانونا �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2014/4/14م .  
حممد الدري�سي                                                                                                                                         
قا�سية حمكمة ابوظبي البتداية                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11073 بتاريخ   2014/4/16     

اعالن للح�سور اىل جلنة ف�س املنازعات اليجارية
حل�سور جل�سة يوم الحد املوافق 2014/4/20  

رقم الدعوى 2012/564
�ملدعى عليه/مروى حمدي ح�شن حممد - �عالن بورود �لتقرير �لعنو�ن 
عليكم  يتعني  �ل�شت�شارية  للخدمات  �ملدينة  موؤ�ش�شة   / �ملدعى  بالن�شر   :
�حل�شور �ىل جلنة ف�س �ملنازعات �ليجارية مبقرها �لكائن يف �شارع �لدفاع 
منطقة مع�شكر �ل نهيان خلف �شندوق �لزو�ج و�ل�شوؤون �لجتماعية فيال 

رقم 2 يوم �لحد �ملو�فق 2014/4/20 �ل�شاعة : 6:00 م�شاء .  
رئي�س جلنة ف�س املنازعات اليجارية

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  11073 بتاريخ   2014/4/16     
    اعالن يف الدعوى رقم 2014/125 بالن�سر 

خالد  �عالنه/  �ملطلوب  �ل�شام�شي  �شيف  ر��شد  نايل  حممد   / �ملدعى 
ج��وده يا�شني مبا �ن �ملدعي رف��ع �ل��دع��وى �مل��ذك��ورة �ع��اله وح��دد يوم 
�لثنني �ملو�فق 2014/4/21 موعد� لنظرها لذ� فانت مكلف باحل�شور 
يف  �لكائنة  �ليجارية  �ملنازعات  ف�س  جلنة  �م��ام  ظهر�   12:00 �ل�شاعة 
بالرد  مذكرة  �ي��د�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعني 
وذل���ك خالل   22 �لتح�شري  ق�شم  ل��دى  �خل�����ش��وم  ب��ع��دد  و���ش��ور� منها 

خم�شة �يام من تاريخ ت�شلم �لعالن.
قلم املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

 

العدد  11073 بتاريخ   2014/4/16     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/134 ت اجر- م ر- ت- ع ن(
�شده  �ملنفذ  �لمار�ت  �جلن�شية:  �ل�شام�شي  حميد  �لتنفيذ/عائ�شة  طالب 
:�شالون �بو حامد وميثله �شالكا ها�شم �جلن�شية: �لمار�ت �ملطلوب �عالنه 
/�شالون �بو حامد وميثله �شالكا ها�شم �جلن�شية: �لمار�ت �لعنو�ن : بالن�شر 
مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى 
رقم -- وحدد لنظره جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2014/5/4 موعد� لنظر طلب 
�لعني  �لتنفيذ-  باد�رة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ 
�لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله 

تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  القلم اليجاري                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

 

العدد  11073 بتاريخ   2014/4/16     
اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  249 /2013 مد كل- م ر- ب- ع ن

مدعي/مهرة فالح زوجة جابر �شحمي �لحبابي �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: 
�ميان فتحي �بر�هيم عن نف�شها وب�شفتها و�شية على �ولدها �لق�شر فايز وعائ�شة 
وغالية و�آخرون �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى:تثبيت ملكية �ملزرعة و�لز�م 
�جلهات �ملخت�شة باتخاذ �لجر�ء�ت لت�شجيلها ونقل �مللكية �ملطلوب �عالنه/كانيز 
زينب مري �شاكو��س �جلن�شية: �لهند عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
لنظر  موعد�   2014/4/27 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة 
ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  8.30 �شباحا  �ل�شاعة  باحل�شور  فانت مكلف  لذ�  �لدعوى، 
حمكمة �لعني �لبتد�ئية- �لكائنة �ملركز �لد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2014/4/13  
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

 

العدد  11073 بتاريخ   2014/4/16     
اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  871 /2013 مد جز- م ر- ب- ع ن

عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  عبد�لرحمن  عابدين  عو��س  مدعي/ممدوح 
مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعلوي  خلفان  �شليمان  وميثلها/  لل�شيار�ت  كار  درمي 
�لدعوى:ف�شخ عقد بيع �شياره بقيمة 85500 �ملطلوب �عالنه/حممد نا�شر �لعامري 
�جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر �عالن �خل�شم �ملدخل با�شل �ل�شحيفة حيث �ن 
�ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2014/4/27 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة 
�لثانية ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية- �لكائنة �ملركز �لد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2014/4/13  
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

 

العدد  11073 بتاريخ   2014/4/16     
اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  52 /2014 مد جز- م ر- ب- ع ن

مدعي/�حمد عبا�س �ل�شمعو �جلن�شية: �شوريا مدعي عليه: �شامر حممد 
درهم  مالية15.000  �لدعوى:مطالبة  مو�شوع  فل�شطني  �جلن�شية:  نز�ل 
بالن�شر   �ملطلوب �عالنه/�شامر حممد نز�ل �جلن�شية: فل�شطني عنو�نه: 
�ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  م�شاء   -
لذ� فانت مكلف  �لدعوى،  �ملو�فق 2014/4/21 موعد� لنظر  �لثنني  يوم 
باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية- �لكائنة �ملركز 
�و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك  �لد�ري �شخ�شيا 
�لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور� 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2014/4/14  
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

 

العدد  11073 بتاريخ   2014/4/16     
اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  249 /2013 مد كل- م ر- ب- ع ن

مدعي/مهرة فالح زوجة جابر �شحمي �لحبابي �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: 
�ميان فتحي �بر�هيم عن نف�شها وب�شفتها و�شية على �ولدها �لق�شر فايز وعائ�شة 
وغالية و�آخرون �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى:تثبيت ملكية �ملزرعة و�لز�م 
�جلهات �ملخت�شة باتخاذ �لجر�ء�ت لت�شجيلها ونقل �مللكية �ملطلوب �عالنه/�شاره 
�قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �حلالف  نا�شر  د�شن 
موعد�   2014/4/27 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
�لد�ئرة  �مام  �شباحا   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لد�ري  �ملركز  �لكائنة  �لبتد�ئية-  �لعني  حمكمة  ب�  �لوىل 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل 
�جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2014/4/13  

قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11073 بتاريخ  2014/4/16      
  اعادة اعالن ح�سور مدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى 2049 ل�سنة 2013
�هلي  �ملدعي/يو�شف  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهولة  للعقار�ت  فالكون  مارك�س  عليه/  �مل��دع��ى  �ىل 
للعقار�ت قد �قام �شدكم �لدعوى رقم 2049 ل�شنة 2013 �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم : �لز�م 
�ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 2.400.000 درهم هو عبارة عن جمموع �لق�شاط �لربع 
للعني  �ليجارية  �لقيمة  من  �لثالثة  لل�شنة  و�لر�بعة  و�لثالثة  �لثانية  �لدفعات  متثل  و�لتي  �شنوية 
�ملوؤجرة مو�شوع عقد �ليجار �ملوؤرخ يف 2010/6/12 مع حفظ حق �ملدعية باي مطالبات �خرى ت�شتجد 
�ثناء نظر �لدعوى �ملاثلة + ت�شمني �ملدعى عليها ر�شوم �لدعوى وم�شروفاتها. وقد �علنتم بالدعوى 
 2014/4/16 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  �عالنكم  �عادة  �لق�شائية  �للجنة  وقررت 
�ملركز مببنى  بالد�ئرة �لبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر  �لق�شائية )�خلام�شة(  �للجنة  �مام  �ل�شاعة 4:30م 
بلدية دبي لنظر �لدعوى وقد �مرت بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�شر فانت مكلف 

باحل�شور �و من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت.
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

 

العدد  11073 بتاريخ   2014/4/16     
اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  68 /2014 عم جز- م ر- ب- ع ن

موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  بنغالد�س  �جلن�شية:  مياه  �شديق  عامل  مدعي/�شاها 
�لدعوى:مطالبة  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لبال�شر  لعمال  كريه  �بو 
�جلن�شية:  �لبال�شر  لعمال  كريه  �بو  �عالنه/موؤ�ش�شة  �ملطلوب  عمالية 
كرم  مر�د  عليها حمد حممد  �ملدعى  �عالن ممثل  عنو�نه: لعادة  �لمار�ت 
حممد �لبلو�شي بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/4/21 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة 
�لثانية ب� حمكمة �لعني  مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة 
�لبتد�ئية- �لكائنة �ملركز �لد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2014/4/14  
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية
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عربي ودويل
مقتل 7 م�سلحني من طالبان باأفغان�ستان الغنو�سي: النه�سة ترحب بالد�ستوريني!

•• كابول-يو بي اأي:

قتل 7 م�شلحني من حركة طالبان، يف عمليات م�شركة نّفذتها �لقو�ت �لأفغانية، وقو�ت 
�لبالد.  �لأخ��رية مبناطق خمتلفة من   24 �ل�  �ل�شاعات  )�إي�شاف( خالل  �لدولية  �مل�شاعدة 
)�إي�شاف( عدة  قو�ت  نّفذت مع  قو�تها  �إن  �م�س،  بيان،  �لأفغانية يف  �لد�خلية  وز�رة  وقالت 
عمليات م�شركة مبناطق خمتلفة من �لبالد، وقتلت 7 م�شلحني من طالبان، وجرحت 6 
�آخرين. و�أ�شاف �لبيان، �أن �لعمليات ُنّفذت يف وليات كابول، ونانغاهار، ولغمان، وقندهار، 
بطت خاللها كمية من �لأ�شلحة �لثقيلة و�خلفيفة.  وميد�ن و�رد�ك، ولوغار، وباكتيا، و�شُ
ومل تتحدث �لوز�رة يف بيانها عن خ�شائر يف �شفوف �لقوى �لأمنية. �ىل ذلك، فتح م�شلحون 
ح�شيني،  ف��اروق  �أفغان�شتان،  غ��رب  يف  �مل��اليل  جمل�س  با�شم  �ملتحدث  على  �لنار  جمهولون 
�لهوية  جمهويل  م�شلحني  �ن  �لأفغانية  )خ��ام��ا(  �شحيفة  و�أف����ادت  منزله.  ق��رب  ف����اأردوه 
ما  �أفغان�شتان،  بغرب  ه��ري�ت  على ح�شيني، يف مدينة  �لنار  �أطلقو�  نارية  در�ج��ات  يركبون 

�أ�شفر عن مقتله متاأثر�ً باإ�شاباته.

•• الفجر – تون�س - خا�س:

�أكد رئي�س حركة �لنه�شة ر��شد �لغنو�شي ��شتعد�د حزبه 
تعمل  �لتي  �ل�شيا�شية  �لأط����ر�ف  جميع  م��ع  للتحالف 
�لتي  �لنتخابات هي  نتائج  �أن  �لقانون، مبيناً  �إط��ار  يف 
يف   ، �لغنو�شي  و�أ���ش��ار  �لنه�شة.  حتالفات  �آف��اق  �شتحدد 
حو�ر �إذ�عي ، �إىل �أن �لنه�شة منفتحة على كّل �لأحز�ب 
وترحب باجلميع وحتى بالد�شتوريني) �حلزب �حلاكم 
�ل�����ش��اب��ق( �ل��ذي��ن ي��رغ��ب��ون يف �لل��ت��ح��اق بها رغ��م �أنها 
لي�شت ب��و�ب��ة ل��ه��ذه �ل��ف��ئ��ة، وف��ق ت��ع��ب��ريه. و�أ����ش���اف، �إن 
جميع  على  يفر�س  �نتخابي  نظام  �إىل  بحاجة  تون�س 
�لفرقاء �ل�شيا�شيني �لتاآلف و�لتعاي�س �مل�شرك، وير�شخ 

�لوحيدة �مل�شوؤولة عما �آل �إليه �لو�شع يف �لبالد باعتبار 
�أن��ه��ا ك��ان��ت ج���زء� م��ن حكومات م��ا بعد �ل��ث��ورة، ح�شب 
�نه ل فائدة من ت�شيي�س �لو�شع  ر�أي��ه. و�أردف بالقول 
يف  �ملو�شوعية  �ل��ت��ز�م  يجب  �إمن��ا  �ل��ر�ه��ن  �لقت�شادي 
�لر�شمي  �ل��ن��اط��ق  ت�شريحات  �أن  م�شيفاً  ت�شخي�شه، 
ل��رئ��ا���ش��ة �حل��ك��وم��ة ن�����ش��ال �ل��ورف��ل��ي مل ت��ك��ن موزونة، 
م�شارحة  بها  متت  �لتي  للطريقة  رف�شه  عن  ومعرّب�ً 
�ل�شعب �لتون�شي بحقيقة �لو�شع �لقت�شادي �لتي قال 
يف  �لر�غبني  وتنفر  �لعز�ئم  توهن  �أن  �شاأنها  م��ن  �ن��ه 
�أن حكومة مهدي  �لغنو�شي  و�عترب  بتون�س  �ل�شتثمار 
جمعة ت�شري على �لطريق �ل�شحيح ومل ترتكب �أخطاء 

تذكر، موؤكد�ً �لتز�م �لنه�شة بدعمها.

مبد�أ �لتعددية وكيفية �لو�شول �إىل �لوحدة �لوطنية، 
م�شدد�ً على �شرورة �أن يفر�س هذ� �لنظام قيام حكومة 
�ئتالفية جترب �جلميع من �إ�شالميني وعلمانيني على 
جمتمعي  من��ط  �إىل  �لو�شول  ح��ني  �إىل  �حلكم  تقا�شم 
�شل�شاً  �أم��ر�ً  �لي�شار  �إىل  �ليمني  يكون فيه �لنتقال من 
وممكناً على غر�ر ما يحدث يف �لبلد�ن �ملتقدمة، على 
�لنه�شة  رئي�س حركة  ق��ال  �آخ��ر،  �شياق  ح��ّد قوله. ويف 
�أو  �ل��ق��ان��ون  ف��وق  لي�شو�  �ل��روي��ك��ا  �أع�����ش��اء حكومة  �إن 
�أو  ن��ف��وذه  ��شتغل  �ن���ه  �شيثبت  م��ن  ك���ّل  و�ن  �مل��ح��ا���ش��ب��ة، 
�أن  ، معترب�ً  �شيحا�شب ب�شفة �شخ�شية  �لت�شرف  �أ�شاء 
�ملحاكمة ل ميكن �أن تكون حلكومة كاملة بل ل�شخ�س 
لي�شت  �لرويكا  حكومة  �أن  �إىل  �لنظر  ولف��ت��اًَ  و�ح���د، 

•• الفجر – تون�س - خا�س :

�نق�شم �مل�شهد �ل�شيا�شي يف تون�س 
م���رة �أخ����رى ب��ع��د ف���رة ه���دوء مل 
�شوق  ��شتعادت  �إذ  ط��وي��ال،  تعمر 
�لأح��������ز�ب �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة م���ف���رد�ت 
�مل������ز�ي������دة و�ل�������ش���ع���ب���وي���ة، ودخ����ل 
مبكرة  �نتخابية  حملة  �جل��م��ي��ع 
ق�شية  يف  �ل�شادرة  �لأحكام  كانت 
منطلقها  وجرحاها  �لثورة  قتلى 

ومادتها ومو�شوعها �لأ�شا�س. 
�ل�شحايا  ي���ك���ون  �أخ������رى  وم�����رة 
�أ�شحابها  ُي�����ش��م��ر  م��ع��رك��ة  وق���ود 
ح�شب بع�س �ملالحظني �أكرث مما 
وُيتاجرون  وُيقاي�شون  ُيعلنون، 
�أك�����رث مم���ا ي��دع��ون��ه م���ن حر�س 
و�إن�شاف  �حلقيقة،  معرفة  على 
ع����ائ����الت �ل�������ش���ح���اي���ا، ورغ����ب����ة يف 

�لعد�لة.
وب�������ني م������ن ي����ط����ال����ب ب�����اح�����ر�م 
�لق�شاء  ومنها  �لدولة  موؤ�ش�شات 
�لفو�شى،  تعّم  ل  حتى  �لع�شكري 
�شحب  �إىل  ي����دع����ون  م����ن  وب�����ني 
�لع�شكري  �لق�شاء  م��ن  �لق�شية 
و�إعادة �ملحاكمات يف دو�ئر مدنية 
، توزعت �ملو�قف يف م�شهد يوحي 
بان �ل�شاحة �لتون�شية يف طريقها 

�إىل جتاذب جديد.

هيئة الدفاع
 عن ال�ضحايا تتهم

طالبت هيئة �لدفاع عن �ل�شحايا 
�نعقدت  ���ش��ح��ف��ي��ة  ن�����دوة  خ����الل 
�ل�شفر  بتحجري   ، �لثالثاء  �أم�س 
ع���ن �مل��ت��ه��م��ني �ل�����ذي غ�������ادرو� �أو 
هم  �لذين  �أو  �ل�شجن  �شيغادرون 
يف حالة �شر�ح بعد �شدور �لأحكام 
�جلنائية  �ل��د�ئ��رة  ع��ن  حقهم  يف 
�لع�شكرية  �ل�شتئناف  مبحكمة 

بتون�س فى 11 �أبريل �جلارى. 
�لدفاع  هيئة  من�شق  ط��ال��ب  ك��م��ا 
عمر �ل�شفر�وي بالتنقيح �لفوري 
�لع�شكرية  �لإج������������ر�ء�ت  مل��ج��ل��ة 
مطولة  �أو  موؤقتة  �إج��ازة  و�إعطاء 
�لأحكام  �إ���ش��د�ر  يف  للم�شاهمني 
ر�أ����ش���ه���م مدير  �لأخ�������رية وع���ل���ى 

�لق�شاء �لع�شكري .
باللجنة  مرتبطة  �لإج���ازة  وه��ذه 
�لتي �شتتوىل �لبحث حول �أ�شباب 
�إىل  �لكيفية  بهذه  �حلكم  �شدور 
جانب �لك�شف عن �لأطر�ف �لتي 

تقف ور�ء �شدور هذه �لأحكام.
�ل���دف���اع عن  ه��ي��ئ��ة  و�ت��ه��م من�شق 
عائالت �ل�شحايا عمر �ل�شفر�وي 
�لق�شاء �لع�شكري مبحاولة �شر�ء 
و�أفر�د  �لدفاع  هيئة  �أع�شاء  ذمم 
عائالت �ل�شحايا يف م�شعى لغلق 

ملفات �لق�شايا. 
جملة  تنقيح  �ل�شفر�وي  و�ق��رح 
�لع�شكرية  �جل��ز�ئ��ي��ة  �لإج�����ر�ء�ت 
لإي���ق���اف ت��ن��ف��ي��ذ �حل���ك���م، حممال 
�لع�شكري  ل��ل��ق�����ش��اء  �مل�����ش��وؤول��ي��ة 
و��شفا  �جل���م���ه���وري�������ة  ورئ����ا�����ش����ة 
�لأح���ك���ام مب��ح��اول��ة ���ش��ر�ء �لذمم 

و�ملهزلة.
�لوطنية  �جلمعية  رئ��ي�����س  و�أّك����د 
�لقتلى  ح�����ق�����وق  ع�����ن  ل����ل����دف����اع 
هناك  �أن  �مل��ك��ي  ع��ل��ي  و�جل���رح���ى 
دي�شمرب  يف  �كت�شافها  مت  �شفقة 
تلقتها  ���ش��ري��ة  ور���ش��ال��ة   2011
مبحافظة  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �مل��ح��ك��م��ة 
�لكاف من وزير �لد�خلية �ل�شابق 

�حل���ب���ي���ب �ل�����ش��ي��د ت���ف���ر����س على 
�ل��ت��ح��ق��ي��ق �حل���ك���م بعدم  ق��ا���ش��ي 
قياد�ت  ح���ق  يف  �ل���دع���وى  ���ش��م��اع 

�أمنية ح�شب ت�شريحه.
يف ح��ني ج���ددت حم��ام��ي��ة �لدفاع 
ليلى  �ل�������ش���ح���اي���ا  ع����ائ����الت  ع����ن 
�لأحكام  ه��ذه  �أن  �عتبار  �حل���د�د، 
وق������ر�ر �مل��ح��ك��م��ة ظ��ل��م ج���ائ���ر يف 
�ملحامي  �أم���ا  �ل��ع��ائ��الت  تلك  ح��ق 
ع��ب��ادة �ل��ك��ايف ل�����ش��ان �ل���دف���اع عن 
�مل��ت��ه��م��ني، ف��ق��د ع���رب ع���ن �شديد 
�����ش���ت���ي���ائ���ه م����ن �ت����خ����اذ م���و�ق���ف 
�أن  مبينا  �حل��ك��م،  جت��اه  �شيا�شية 
�لأح���ك���ام �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة ي��ج��ب عدم 
قال  كما  �شيا�شيا.  فيها  �لتدخل 
�تخذتها  �لتي  �لأح��ك��ام  �إن  �لكايف 
�لع�شكرية  �ل���ش��ت��ئ��ن��اف  حم��ك��م��ة 
بعد  وج���اءت  وق��ان��ون��ي��ة  �شحيحة 
وقد  معمقة  و�أب���ح���اث  حت��ق��ي��ق��ات 
�أع���ل���ن���ت �ل��رئ��ا���ش��ة �ل��ت��ون�����ش��ي��ة يف 
عنّي  �مل��رزوق��ي  �أن  ُمقت�شب،  بيان 
�لفطنا�شي  علي  �لقا�شي  �لعميد 
�لعام  �ل���دول���ة  وك��ي��ل  م��ن�����ش��ب  يف 
م���دي���ر �ل��ق�����ش��اء �ل��ع�����ش��ك��ري ومل 
�لقر�ر  هذ�  �أ�شباب  �لبيان  يو�شح 
بالأحكام  م��ر�ق��ب��ون  رب��ط��ه  �ل���ذي 
�ل�شتئناف  حمكمة  عن  �ل�شادرة 

�لع�شكرية بتون�س �لعا�شمة.

اتهامات متبادلة
 والنه�ضة تنفي

تبادل  ���ش��ي��ل  ي��ت��وق��ف  ب������دوره، مل 
�لت���ه���ام���ات ب���ني �ل���ف���رق���اء ، وقد 
�ت��ه��م م��ن��ري ب��ن ���ش��احل��ة حمامي 
حمامي   ، �ل��ق�����ش��ي��ة  يف  �مل��ت��ه��م��ني 

جت������اه �لأم����ن����ي����ني، حم�������ذرة من 
ت��د�ع��ي��ات �أي ق����ر�ر�ت و�إج����ر�ء�ت 
غ���ري ق��ان��ون��ي��ة مت�����س م���ن حقوق 
�مل��وق��وف��ني �لأم��ن��ي��ني وُي�����ش��ار �إىل 
�لع�شكرية  �ل�شتئناف  حمكمة  �أن 
م�شاء  �أ���ش��درت  �لعا�شمة  بتون�س 
�ل�����ش��ب��ت �أح���ك���ام���ا ب��ال�����ش��ج��ن ملدة 
ث���الث ���ش��ن��و�ت ���ش��د رف��ي��ق �حلاج 
عهد  د�خلية يف  وزي��ر  �آخ��ر  قا�شم 
�لرئي�س �ل�شابق زين �لعابدين بن 
علي، ومدير �لأمن �لرئا�شي علي 
�ل�شرياطي وقياديني �أمنيني بينما 
�أخلت �شبيل خم�شة قياديني،وذلك 
�لثورة.  وجرحى  قتلى  ق�شية  يف 
��شتياء  �لأح����ك����ام  ه����ذه  و�أث��������ارت 
وغ�����ش��ب �ل���ع���دي���د م���ن �لأح������ز�ب 
�لعام  �لإحت��اد  ،وكذلك  �ل�شيا�شية 
منظمة  ل��ل�����ش��غ��ل)�أك��رب  �لتون�شي 
ومنظمات  �ل����ب����الد(،  يف  ن��ق��اب��ي��ة 
دفع  �أهلية،ما  وجمعيات  حقوقية 
�لطعن  �إىل  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �ل��ن��ي��اب��ة 
يف ت��ل��ك �لأح����ك����ام، و�ل���دع���وة �إىل 
�أي  �لع�شكري عن  بالق�شاء  �لناأي 

جتاذبات �شيا�شية.
وقال وزير �لعدل �لتون�شي حافظ 
ب����ن ����ش���ال���ح �ن�����ه ي���ج���ب �لإذع�������ان 
ل���ق���ر�ر�ت �مل��ح��اك��م، ت��ع��ق��ي��ب��ا على 
عديد  عن  �ل�شادرة  �لأفعال  ردود 
�لأطر�ف بخ�شو�س �لأحكام �لتي 
�ل�شتئناف  حم��ك��م��ة  ب��ه��ا  ق�����ش��ت 
�لع�شكرية يف حق عد من �لقياد�ت 
�لأمنية ومن �مل�شوؤولني يف �لنظام 
�ل�����ش��اب��ق و�أ�����ش����ار ب���ن ���ش��ال��ح �نه 
ميكن للر�ف�شني لأحكام �ملحكمة 

�لع�شكرية �لطعن فيها.

وُتن�شف  �ل���ع���ادل���ة  و�ملُ���ح���ا����ش���ب���ة 
كامل  وت��وّف��ر  �لنتهاكات  �شحايا 

�شروط �مل�شاحلة �لوطنّية.
م������ن ج����ه����ت����ه����ا، �أّك�������������دت رو�����ش����ة 
�لق�شاة  ن��ق��اب��ة  رئي�شة  �ل��ع��ب��ي��دي 
�إ�شد�ر  ي�شّح  ل  �أّن���ه  �لّتون�شيني، 
�أحكام  جت����اه  وق��������ر�ر�ت  م���و�ق���ف 
م�����وؤّي�����د�ت  ع���ل���ى  �لط��������الع  دون 
ت�شريحات  و����ش��ت��غ��رب��ت  �مل����ل����ّف، 
ورئا�شة  �ل�ّشيا�شيني  م��ن  �لعديد 
ت�شريحات  ة  وخا�شّ �جلمهورّية 
�ملر�شد  رئي�س  �لرحموين  �أحمد 
�ل��ت��ون�����ش��ي ل���ش��ت��ق��الل �ل��ق�����ش��اء ، 
مت�شائلة عن مفهومه ل�شتقاللية 
بّينت  �لإط�����ار  ه���ذ�  ويف  �ل��ق�����ش��اء 
وتدعو  ت�����ش��ان��د  �أّن����ه����ا  �ل��ع��ب��ي��دي 
�لّنا�س مع حفظ  ملحافظة حقوق 
���ش��م��ان��ات �مل��ح��اك��م��ة �ل��ع��ادل��ة دون 
ت�شويه �لق�شاء ودون �لّت�شيك فيه 

ودون زعزعة ثقة �لّنا�س فيه.
ويذكر �أّن �أحمد �لرحموين رئي�س 
ل�شتقالل  �ل��ت��ون�����ش��ي  �مل���ر����ش���د 
�إعالمّية  �لق�شاء دعا يف ت�شاريح 
�إىل مر�جعة �لأحكام �ل�شادرة عن 
�أقّرت  و�ل��ت��ي  �لع�شكرية  �ملحكمة 
�لأمنية  �ل��ق��ي��اد�ت  ع��ن  ب���الإف���ر�ج 
ويف �لأثناء، تتو��شل ردود �لأفعال 
موظفي  ن���ق���اب���ة  �أع�����رب�����ت  ح���ي���ث 
�لتدخل،  لوحد�ت  �لعامة  �لإد�رة 
�أحكام  مل�����ش��ام��ني  �رت��ي��اح��ه��ا  ع���ن 
و�حر�مها  �ل��ع�����ش��ك��ري  �ل��ق�����ش��اء 
يف  �مل��ت��خ��ذة  �لق�شائية  ل��ل��ق��ر�ر�ت 
�لغر�س و�أد�ن��ت �لنقابة يف بيانها 
�إن����ه م��و�ق��ف متحاملة  ق��ال��ت  م��ا 
�ل�شيا�شية  �لأح�������ز�ب  م���ن  ل��ع��دد 

�لدين  ���ش��رف  �ل�شحايا  ع��ائ��الت 
�أم��و�ل �شخمة يف  بتلقيه  �لقليل، 
عالقة بالق�شية ت�شل �إىل 400 
�أل���ف دي��ن��ار ت��ون�����ش��ي، وط��ل��ب منه 
تو�شيح هذه �مل�شالة �إن كان بريئا. 
�مل��ح��ام��ي �شرف  �مل��ق��اب��ل، ع���رّب  يف 
من  �شدمته  ع��ن  �لقليل  �ل��دي��ن 
�إياها  نافيا  �لتهامات،  ه��ذه  مثل 
حركة  نفت  جهتها  وم��ن  قطعيا 
�أدىل  �لتي  �لت�شريحات  �لنه�شة 
�لقليل  �لدين  �شرف  �ملحامي  بها 
حول تدخل �لغنو�شي يف �لق�شية، 
وو�شف �لبيان �لذي حمل توقيع 
�حلركة  با�شم  �لر�شمي  �ل��ن��اط��ق 
�لت�شريحات  �ل������ع������ذ�ري  زي�������اد 
ن�شبت  �لتي  �لباطلة  ب��الدع��اء�ت 
�أن  مبينا  لرئي�شها،  �أو  للحركة 
بحقها  حتتفظ  �لنه�شة  ح��رك��ة 
يف ت��ت��ب��ع ك���ل م���ن ي�����ش��ر ع��ل��ى بث 
حركة  ودع���ت  �لت�شريحات  ه���ذه 
�ل��ن��ه�����ش��ة �جل��م��ي��ع ل��ل��رف��ع عن 
مثل ه��ذه �مل��ه��ات��ر�ت و�إب��ع��اد هذه 
�لتي  �ل��ع��ادل��ة  �لوطنية  �لق�شية 
�لتون�شيني جميعا عن د�ئرة  تهم 

�ملز�يد�ت �حلزبية و�ل�شيا�شية . 
�ل�شريح  ج���ري���دة  م���ع  ح����و�ر  ويف 
�لتون�شية ن�شر �أم�س �لثالثاء قال 
�ل�شابق  �ل��رئ��ا���ش��ي  �لأم����ن  م��دي��ر 
�بنه  ل�شان  على  �ل�شرياطي  علي 
هنالك  �أن  �ل�����ش��ري��اط��ي  ���ش��م��ري 
�شيار�ت  باكر�ء  قام  ثالث  طرف 

للقيام باأعمال قتل �إبان �لثورة.
�حلكم  �ل�������ش���ري���اط���ي  و�أ�������ش������اف 
وظامل  ج��ائ��ر  �لأخ����ري  �لق�شائي 
لأن���ه �ت��ه��م��ن��ا ب��ال��ت��ورط يف بع�س 

�لأحكام �لأخرية �شدرت عن هيئة 
�أن  مي��ك��ن  ول  م�شتقلة  ق�شائية 
للّت�شكيك  تكون منا�شبة ول ماّدة 
�لق�شائّية  �ل��ّدول��ة  موؤ�ش�شات  يف 
م�شرية  و�لأم���ن���ّي���ة،  و�ل��ع�����ش��ك��رّي��ة 
�أن��ه��ا مازلت  �إىل  نف�شه  �ل��وق��ت  يف 
قابلة للتقا�شي.  و�أ�شاف �لبيان، 
تتعهد  ت��ون�����س  ن�����د�ء  ح���رك���ة  �أن 
�لوطنّية  �ل��ق��وى  ك��ّل  م��ع  بالعمل 
م�شار  ت�شحيح  يف  �لّتعجيل  على 
معاجلة مظامل �ل�شتبد�د وقتلى 
بعدها،  وم�����ا  �ل�����ث�����ورة  وج����رح����ى 
عد�لة  �آليات  �إر���ش��اء  على  و�لعمل 
�حلقيقة  تك�ِشف  �شّفافة  �نتقالّية 
وُت����وؤ�����ش���������س مل���ن���ظ���وم���ة �ملُ�������ش���اءل���ة 

�لأحد�ث غري �أن �لأمن �لرئا�شي 
و�ن وحد�ت  ب��الأم��ر  به  ل عالقة 
كل  بقمع  �ملتكفلة  ه��ي  �لد�خلية 

�لحتجاجات.
وز�رة  �أن  �ل�������ش���ري���اط���ي  و�أك���������د 
�لبحث  حم�����ور  ه����ي  �ل���د�خ���ل���ي���ة 
ول��ي�����س �لأم������ن �ل���رئ���ا����ش���ي �ل���ذي 
�شلم كل �أ�شلحته ب�شهادة �جلميع. 
وطالب �ل�شرياطي باإعادة كر�مته 
ل�شخ�شه  و�لع�����ت�����ذ�ر  �مل����ه����دورة 

ح�شب تعبريه. 
نداء تون�س خارج ال�ضرب

ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د م���و�ق���ف �لأح������ز�ب 
تون�س  ن��د�ء  ح��زب  �شذ  �ل�شيا�شية 
عن �لقاعدة �لتي ي�شعى �أ�شحابها 

توظيف  �إىل  �مل��الح��ظ��ني  ح�����ش��ب 
حركة  و�عتربت  �نتخابيا  �حلدث 
�ل�شادرة  �لأح��ك��ام  �أن  تون�س  ن��د�ء 
�لثورة  وج��رح��ى  قتلى  ق�شية  يف 
تتحّمل  م��غ��ل��وط  مل�����ش��ار  ن��ت��ي��ج��ة 
�ملنظومة  ك����ام����ل  م�������ش���وؤول���ي���ت���ه 
�ملنبثقة عن �نتخابات 23 �أكتوبر 
�إر�شاء  �لإر�دة يف  �لتي غابت عنها 
ت�شمن  �نتقالية  ع��د�ل��ة  وتفعيل 
�حلقيقة،  وك�������ش���ف  �لإن���������ش����اف 
�لناأي  �إىل  �ل�شحايا  �أه��ايل  د�عية 
ب��ق�����ش��ي��ت��ه��م ع����ن ك����ل حم�����اولت 
و�ملز�يد�ت  و�لب���ت���ز�ز  �ل��ت��وظ��ي��ف 

�ل�شيا�شية.
�أن  لها،  بيان  و�أك���دت �حل��رك��ة، يف 

هيئة الدفاع تطالب بتحجري ال�ضفر عن املتهمني

اتهام الق�ساء الع�سكري مبحاولة �سراء ذمم هيئة الدفاع
 رئي�ضة نقابة الق�ضاة الّتون�ضيني تطالب باحرتام ا�ضتقاللية الق�ضاء

�لبان يف مرمي �لهجوم �ل�شيني

�حتجاجات �مام �ملحكمة �لع�شكرية
�شهد�ء �لثورة

نداء تون�ص يدعو اإىل الناأي بالق�سية عن كل حماولت التوظيف والبتزاز واملزايدات ال�سيا�سية
 اأمنيون يدينون املواقف املتحاملة لعدد من الأحزاب ال�ضيا�ضية جتاههم 

املرزوقي يقيل 
الق�ساء  ُمدير 
ال��ع�����س��ك��ري

وزير �لد�خلية �ل�شبق .. هل يعاد فتح ملف �لق�شية من جديد

هيئة �لدفاع عن �ل�شحايا

حمكمة �ل�شتئناف �لع�شكرية
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يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي بي �ي زد لو للخدمات �لقانونية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم 188670        بتاريخ : 19 / 03 / 2013 م
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: جنم �شلمان للتجارة �س ذ.م.م  
وعنو�نه: �س  ب:  80996       ، د بي     �لمار�ت. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
هو�تف،  �أ�شالك  بعد،  عن  حتكم  �أجهزة  وب�شرية،  �شمعية  م�شتقبالت  قيا�س،  �أجهزة  ب�شرية،  �ألياف  كبالت 

)تر�نز�شتور�ت ( �إلكرونية،، �أجهزة قيا�س �لرتفاع، هو�ئيات،،  مقومات عك�شية كهربائي، �شبه مو�شالت
يف �لفئة  9 .

.�لو�ق�عة بالفئة: 9
و�شف �لعالمة: هي عبارة عن كلمة Lucky Sky مكتوبة باللغة �لالتينية وباللون �لأخ�شر ويوجد �إىل  
�لغامق وبوجد بهما  �لأزرق  باللون  �لفاتئح و�لآخر  �لأزرق  باللون  �أحدهما  جانبها �لأي�شرهاللني متقابلني 
�لهاللني  بني  ويوجد  �لفاحت،  �لأزرق  �لهالل  حتت   Lucky Sky عبارة  ومكتوب  �لأبي�س  باللون  نقاط 

ى�شعار مكون من �حلرفني �لأبجديني L و S باللون �لأزرق �لغامق.
�ل�ش��ر�طات: 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  16  ابريل 2014 العدد 11073

 يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي بي �ي زد لو للخدمات �لقانونية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم 206225         بتاريخ : 16 / 02 / 2014 م
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: / /   200م

با�ش��م: �شوق للتجارة �س.ذ.م.م
وعنو�نه: �س  ب:  61963    ، د بي     �لمار�ت. 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

عطور،و م�شتح�شر�ت جتميل زيوت لغايات �لتجميل  ،كرميات جتميلية ،  يف �لفئة 03.
.�لو�ق�عة بالفئة: 3

�أو لهب  �شعلة  و�لأزرق ويخرج من منت�شفها  �لأخ�شر  باللونني  �أر�شية  كرة  �لعالمة: هي عبارة عن  و�شف 
باللون �لأ�شفر و�لأحمر ويوجد حول �لد�ئرة ن�شف د�ئرة على �شكل حذوة باللون �لأ�شود مكتوب بد�خلها 
كلمة UNIFLAME باللغة �لالتينية وباللون �لأبي�س وب�شكل مائل مع وجود نقطتني باللون �لأ�شفر 
يف �أعلى طرف كل قطب من �أقطاب �حلذوة، مع وجود كلمةFRAGRANCES حتت �لد�ئرة مكتوبة 

باللغة �لالتينية وباللون �لأ�شود.
�ل�ش��ر�طات: 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  16  ابريل 2014 العدد 11073

 
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي بي �ي زد لو للخدمات �لقانونية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم 194580         بتاريخ : 07 / 07 / 2013 م
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: / /   200م

با�ش��م: ر�فل �أو�شي�س للعطور �س ذ.م.م  
وعنو�نه: �س  ب:  128755   ، د بي     �لمار�ت. 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

لأز�لة �لرو�ئح �لكريهة،عطور،عطور،و م�شتح�شر�ت جتميل  يف �لفئة 03.
.�لو�ق�عة بالفئة: 3

و�شف �لعالمة: هي عبارة عن كلمة ideal مكتوبة بني قو�شني مفتوحني باللغة �لالتينية وباللون �لأ�شود 
وحتتها مكتوب كلمة premium باللغة �لالتينية وباللون �لأ�شود.

�ل�ش��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  16  ابريل 2014 العدد 11073

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي بي �ي زد لو للخدمات �لقانونية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم 192013         بتاريخ : 21 / 05 / 2013 م
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: / /   200م

با�ش��م: �شركة �ملناهل للتجارة )ذ م م(
وعنو�نه: �س  ب:  116118      ، د بي     �لمار�ت. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�للعب و�أدو �ت �للعب،، كر�ت للعب، �شاحات للعبة كرة �لقدم �لد�خلية، �ألعاب،

يف �لفئة 28.
.�لو�ق�عة بالفئة: 28

�لالتينية  باللغة   Ballon Star عبارة  بد�خله  مكتوب  م�شتطيل  �شكل  عن  عبارة  هي  �لعالمة:  و�شف 
وباللون �لأ�شود.

�ل�ش��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  16  ابريل 2014 العدد 11073

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي بي �ي زد لو للخدمات �لقانونية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم 203796        بتاريخ : 2 / 01 / 2014 م
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: / /   200م

با�ش��م: �شوق للتجارة �س.ذ.م.م
وعنو�نه: �س  ب:  61963    ، د بي     �لمار�ت. 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

لأز�لة �لرو�ئح �لكريهة،عطور،عطور،و م�شتح�شر�ت جتميل، زيوت لغايات �لتجميل  ،كرميات جتميلية ،  يف 
�لفئة 03.

.�لو�ق�عة بالفئة: 3
بحروف  مكتوبة   uniflame MANCERA Fragrances �لتجارية  �لعالمة  �لعالمة:  و�شف 
لتينية باللون �ل�شود د�خل مربع باللون �لأ�شفر �ملائل �إىل �لكموين؛ يوجد حتت كلمة uniflame خط 
باللون �لأ�شود مكتوب حتته كلمة MANCERA  و�إىل �لأ�شفل منها كلمة Fragrances بلون �شارب 

�إىل �لبني �لفاحت. 
 )�لعالمة �لتجارية ت�شمل يف جمملها �لت�شميم و�لأحرف ب�شورة جمتمعة ولي�س ب�شورة م�شتقلة(.

�ل�ش��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  16  ابريل 2014 العدد 11073

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  
�شو�شن لطايفة خلدمات �لرجمة و�لعالمات �لتجارية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :187475             بتاريخ :   27/ 2 /2013
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�ش��م: تر�ن�س ورلد م م ح
 وعنو�نه:   �أر�س رقم ��س 20130 – جبل علي – دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�مل�شاعدة  و�ل�شناعية،  �لتجارية  �لأعمال  �د�رة  �مل�شاعدة يف  �لغري،  �شلع وخدمات  �لتجارية لرخي�س  �لد�رة 
�لتجارية  �لد�رة  �لغري،  وخدمات  �شلع  لرخي�س  �لتجارية  �لد�رة  و�ل�شناعية،  �لتجارية  �لأعمال  �د�رة  يف 

لرخي�س �شلع وخدمات �لغري.
 �لو�ق�عة بالفئة: 35

�لعالمة عبارة  عن كلمة  “Transworld” مكتوبة ب�شكل خا�س بالحرف �لالتينية  و�شف �لعالمة:  
وباللون �لأزرق و�حلرف “O” مكتوب ب�شكل مميز وملون باللون �لرمادي و�لأزرق  و�أ�شفل “world” خط 

رمادي  و�أ�شفل �خلط كلمة “GROUP” باللون �لرمادي
 �ل�ش��ر�طات:  

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  16  ابريل 2014 العدد 11073

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي بي �ي زد لو للخدمات �لقانونية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم 203009         بتاريخ : 19 / 12 / 2013 م
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: / /   200م

با�ش��م: �شركة �لقدوة للمو�د �لغذ�ئية �س ذ.م.م                                                                                                                            
وعنو�نه: �س  ب:  26679       ، د بي     �لمار�ت. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ل��ل��ح��وم  و�ل���ش��م��اك و�ل��ط��ي��ور �ل��د�ج��ن��ة  وح��ي��و�ن��ات  وط��ي��ور �ل�شيد  -  م�شتخرجات �ل��ل��ح��وم  -  �لفو�كه  
و�خل�شر�و�ت �ملحفوظة  و�ملجففة  و�ملطهية  �لهالم )�جللي( �ملربات  بانو�عها  �لبي�س  �للنب  وغريه  من 

منتجات �لألبان - �لزيوت  و�ل�شحوم  �ملعدة  للتغذية - �لغذية  �ملحفوظة  و�ملخلالت
يف �لفئة 29.

.�لو�ق�عة بالفئة: 29
�أن  �لعربية وبطريقة مبتكرة حيث  باللغة  �لإ�شالمي مكتوبة  كلمة �حلالل  �لعالمة: هي عبارة عن  و�شف 
كلمة �حلالل مكتوبة باللون �لربتقايل ما عد� �حلرف ح وهو مكتوب باللون �لأخ�شر و�إىل جانبها �لأمين ما 
ي�شبه عرف �لديك باللون �لأحمر و�لأخ�شر، وحتتها مكتوب كلمة �لإ�شالمي مكتوبة بطريقة مبتكرة باللغة 
�لعربية و�للون �لأحمر ما عد� حرف �لهمزة حتت )�لإ( حيث جاء باللون �لأخ�شر و�لنقطتني يف حرف )ي( 
Islamic مكتوبة  �أن كلمة  Islamic Halal  حيث  �أي�شا، وحتته مكتوب كلمة  وهما باللون �لأخ�شر 
Halal  باللون  كلمة  بينما   i �لأخ�شر فوق حرف  باللون  �لأحمر وهناك نقطة  وباللون  �لالتينية  باللغة 

�لأزرق.
�ل�ش��ر�طات:  

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  16  ابريل 2014 العدد 11073

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي بي �ي زد لو للخدمات �لقانونية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم 205334         بتاريخ : 29 / 01/  2014 م
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: / /   200م

با�ش��م: بير ناجي
وعنو�نه: �س  ب:  71173 ، د بي     �لمار�ت. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
كرميات جتميلية،م�شتح�شر�ت جتميل للعناية بالب�شرة،عطور،و م�شتح�شر�ت جتميل  يف �لفئة 03.

.�لو�ق�عة بالفئة: 3
باللون  �ملت�شلة  �لالتينية  �لأح��رف  باأ�شلوب  مكتوبة  �ل�شي   /Elche �لتجارية  �لعالمة  �لعالمة:  و�شف 
باللغة   Elche كلمة  ي�شارها  على  متفتحة،  �شفر�ء  وردة  ت�شبة  ر�شمة  و�شطه  يف  م�شتطيل  د�خ��ل  �لأخ�شر 
�لالتينية وعلى ميينها كلمة "�ل�شي" باللغة �لعربية؛ يحيط بهذ� �مل�شتطيل د�ئرة باللون  �لأخ�شر كتب يف 
�أعالها باللغة �لعربية  عبارة "�لتجميل �لأوروبي" باللون �لبي�س وكتب يف �أ�شفلها باللغة �لالتينية  عبارة 

�لأبي�س. "European Beautifying" باللون 
�ل�ش��ر�طات: 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  16  ابريل 2014 العدد 11073

 
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي بي �ي زد لو للخدمات �لقانونية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم 194340         بتاريخ : 01 / 07 / 2013 م
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: / / 200م

با�ش��م: ترمي بيكري �س.ذ.م.م
وعنو�نه: �س  ب:  128852      ، د بي     �لمار�ت. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�حلبوب  من  �مل�شنوعة  و�مل�شتح�شر�ت  �لدقيق  �لإ�شطناعي،  و�ل��نب  و�لأرز    و�ل�شكر  و�لكاكاو  و�ل�شاي  �لنب 
�لأ�شود، �خلمرية وم�شحوق �خلبيز،   و�لع�شل  �لنحل  �ملثلجة، ع�شل  و�لفطائر و�حللويات و�حللويات  و�خلبز 
لَى، كعك، �شندوي�شات   حلويات  .  �أ�شا�شها �ل�شاي، ب�شكويت، كعك حُمَّ �لبهار�ت، بيتز�، �شوكولتة، م�شروبات 

يف �لفئة 30.
.�لو�ق�عة بالفئة: 30

و�شف �لعالمة: �لعالمة �لتجارية Sale Sucre Patisserie/ �شيل �شوكري باتي�شري كلمة ل تينية 
موؤلفة من �شبعة ع�شر حرفاً باللون �لبي�س على خلفية ذ�ت لون بني يحيط بها �شكل هند�شي مزخرف من 

�لد�خل و�خلارج ومفتوح قلياًل من جانبيه ومن �لأعلى و�لأ�شفل. 
�ل�ش��ر�طات: 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  16  ابريل 2014 العدد 11073

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / ماير – روميان �ند بارتنريز 
 PERI UP:بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم :  197532   بتاريخ :  05 /  09 /  2013م
با�ش��م:   بريي جي �م بي �ت�س

وعنو�نه: رودلف-دييزل-�شر��شه، دي 89264، وي�شنهورن، �أملانيا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

مع  لال�شتخد�م  معدنية(  )غ��ري  من�شة  درج  �ل�����ش��ق��الت،  م��ع  لال�شتخد�م  معدنية(  )غ��ري  جتهيز  من�شات 
�ل�شقالت، �شقالت �أمان غري معدنية، �شقالت غري معدنية، �شقالت م�شنوعة من مو�د غري معدنية، �شقالت 

من خ�شب، من�شات عمل )�شقالت( غري معدنية. 
�لو�ق�عة بالفئة: 19 

�لكبرية، ويتاألف من  �لالتينية  بالأحرف  “PERI UP” " وهي مكتوبة  �ل�شركة  �شعار  �لعالمة:  و�شف 
كلمتني "PERI" و "UP" مكتوبتان باللون �لأ�شود.  

�ل�ش��ر�طات:  ل يوجد
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  16  ابريل 2014 العدد 11073

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي بي �ي زد لو للخدمات �لقانونية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم 192014         بتاريخ : 21 / 05 / 2013 م
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: / / 200م

با�ش��م: �شركة �ملناهل للتجارة )ذ م م(
وعنو�نه: �س  ب:  116118      ، د بي     �لمار�ت. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�للعب و�أدو �ت �للعب،، كر�ت للعب، �شاحات للعبة كرة �لقدم �لد�خلية، �ألعاب،

يف �لفئة 28.
.�لو�ق�عة بالفئة: 28

و�شف �لعالمة:  هي عبارة عن �شكل م�شتطيل مكتوب بد�خله كلمة  Legend Volleyball   بطريقة 
مبتكرة و باللغة �لالتينية وباللون �لأ�شود.

 �ل�ش��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  16  ابريل 2014 العدد 11073

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي بي �ي زد لو للخدمات �لقانونية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم 194581         بتاريخ : 07 / 07 / 2013 م
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: / / 200م

با�ش��م: ر�فل �أو�شي�س للعطور �س ذ.م.م  
وعنو�نه: �س  ب:  128755   ، د بي     �لمار�ت. 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

لأز�لة �لرو�ئح �لكريهة،عطور،عطور،و م�شتح�شر�ت جتميل  يف �لفئة 03.
.�لو�ق�عة بالفئة: 3

English  مكتوبة باللغة �لالتينية وباللون �لأ�شود وحتتها مكتوب  و�شف �لعالمة: هي عبارة عن كلمة 
 O �حل��رف  �أن  حيث  �لأ���ش��ود  وباللون  مبتكرة  وبطريقة  �لالتينية  باللغة  مكتوبة   COLOURS كلمة 

مكتوب بطريقة مبتكرة على �شكل د��شرة باللون �لأبي�س و�لأ�شود.
�ل�ش��ر�طات: 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  16  ابريل 2014 العدد 11073

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي بي �ي زد لو للخدمات �لقانونية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم 192012         بتاريخ : 21 / 05 / 2013 م
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: �شركة �ملناهل للتجارة )ذ م م(
وعنو�نه: �س  ب:  116118      ، د بي     �لمار�ت. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�للعب و�أدو �ت �للعب،، كر�ت للعب، �شاحات للعبة كرة �لقدم �لد�خلية، �ألعاب،

يف �لفئة 28.
.�لو�ق�عة بالفئة: 28

وباللون  �لالتينية  باللغة   TENTH كلمة  بد�خله  مكتوب  مربع  �شكل  عن  عبارة  هي  �لعالمة:   و�شف 
وهو  �لأمي��ن  �جلانب  على  �لأول  لل�شكل،  �لعلوي  للخط  �متد�د  مع  مربعني  �شكللني  فوقها  ويوجد  �لأ�شود 

باللون �لأبي�س و�لثاين على �جلانب �لأي�شر وهو باللون �لربتقايل.
�ل�ش��ر�طات: 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  16  ابريل 2014 العدد 11073

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  ماير – روميان �ند بارتنريز 
 PERI UP:بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم :  197532   بتاريخ :  05 /  09 /  2013م
با�ش��م:   بريي جي �م بي �ت�س

وعنو�نه: رودلف-دييزل-�شر��شه، دي 89264، وي�شنهورن، �أملانيا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

من�شات و�شول )�شقالت ( من معدن، عو�ر�س من معدن غري نفي�س لل�شقالت، �شقالت من معدن، �شالمل 
�لعمل  من�شات  للو�جهات،  معدنية  �شقالت  للبناء،  معدنية  �شقالت  معدنية،  �شقالت  �ملعدن،  من  و�شقالت 
�ملعدن  �شقالة من  �ملتحركة )�شقالت( من معدن، من�شات متحركة )�شقالت( من معدن، من�شات  �لهو�ئي 
لال�شتخد�م مع �ل�شقالت، درج من�شة من معدن لال�شتخدم مع �ل�شقالة، هياكل �شقالت �ألمينيوم م�شبقة 
�ل�شنع، �شقالت �أمان من معدن، �أجهزة �ل�شقالت )معدنية(، �شقالت )معدنية(، �شقالت من معدن، �أبر�ج 

�شقالت من معدن، �شقالت �لأبر�ج من معدن، من�شات عمل )�شقالت( من معدن. 
�لو�ق�عة بالفئة: 6 

�لكبرية، ويتاألف من  �لالتينية  بالأحرف  “PERI UP” " وهي مكتوبة  �ل�شركة  �شعار  �لعالمة:  و�شف 
كلمتني "PERI" و "UP" مكتوبتان باللون �لأ�شود.  

�ل�ش��ر�طات:  ل يوجد
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  16  ابريل 2014 العدد 11073

 يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي بي �ي زد لو للخدمات �لقانونية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم 203943       بتاريخ : 7  / 01 / 2014 م
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: / /   200م

با�ش��م: �شوق للتجارة �س.ذ.م.م
وعنو�نه: �س  ب:  61963    ، د بي     �لمار�ت. 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

لأز�لة �لرو�ئح �لكريهة،عطور،عطور،و م�شتح�شر�ت جتميل، زيوت لغايات �لتجميل  ،كرميات جتميلية ،  يف 
�لفئة 03.

.�لو�ق�عة بالفئة: 3
و�شف �لعالمة: هي عبارة عن كلمة uniflame   مكتوبة باللغة �لالتينية وباللون �لأ�شود وحتتها خط 
باللون �لأ�شود ومكتوب حتته �لأحرف �لأبجدية �لالتينية  L، u، c، i، a  باللغة �لالتينية وباللون �لأ�شود 

وحتته مكتوب كلمة Fragrances باللغة �لالتينية وباللون �لأ�شود.
 )�لعالمة �لتجارية ت�شمل يف جمملها �لت�شميم و�لأحرف ب�شورة جمتمعة ولي�س ب�شورة م�شتقلة(.

�ل�ش��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  16  ابريل 2014 العدد 11073

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي بي �ي زد لو للخدمات �لقانونية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم 204689         بتاريخ : 20 / 01 / 2014 م
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: / /   200م

با�ش��م: �شوق للتجارة �س.ذ.م.م
وعنو�نه: �س  ب:  61963    ، د بي     �لمار�ت. 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

لأز�لة �لرو�ئح �لكريهة،عطور،عطور،و م�شتح�شر�ت جتميل، زيوت لغايات �لتجميل  ،كرميات جتميلية ،  يف 
�لفئة 03.

.�لو�ق�عة بالفئة: 3
و�شف �لعالمة: هي عبارة �شكل م�شتطيل باللون �لأحمر �لفاحت يوجد بد�خله كلمة uniflame   مكتوبة 
باللغة   Evidence كلمة  حتته  ومكتوب  �لأ���ش��ود  باللون  خط  وحتتها  �لأ���ش��ود  وباللون  �لالتينية  باللغة 

�لالتينية وباللون �لأ�شود وحتته مكتوب كلمة Fragrances باللغة �لالتينية وباللون �لأ�شود.
 )�لعالمة �لتجارية ت�شمل يف جمملها �لت�شميم و�لأحرف ب�شورة جمتمعة ولي�س ب�شورة م�شتقلة(.

�ل�ش��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  16  ابريل 2014 العدد 11073

يعنب ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم  �لوكيل /�ملحامي كري�شنت للملكية �لفكرية
TATCHA:بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية 

بتاريخ :2014/3/6م �ملودعة حتت رقم :207332  
با�ش��م:�عجاز برويز �حمد

وعنو�نه:دبي ، دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة ، �س.ب:41784 .
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

تنظيف  م�شتح�شر�ت   ، �ملالب�س  وكي  غ�شل  يف  ت�شتخدم  �خ��رى  وم�شتح�شر�ت  �لقم�شة  ق�شر  م�شتح�شر�ت 
 ، لل�شعر  )لو�شن(  غ�شول   ، جتميل  م�شتح�شر�ت   ، عطرية  زي��وت   ، عطور   ، �شابون   ، وك�شط  وجلي  و�شقل 

منظفات ��شنان .
 �لو�ق�عة بالفئة: 03

و�شف �لعالمة :هي عبارة عن كلمة TATCHA مكتوبة باحلروف �لالتينية �لكبرية ب�شكل معني باللون 
�ل�شود ويعلوها د�ئرة بد�خلها ر�شمة معينة .

�ل�ش��ر�طات:
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  16  ابريل 2014 العدد 11073

يعنب ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم  �لوكيل /�ملحامي كري�شنت للملكية �لفكرية
LA BELLA FIGURA:بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية 

بتاريخ :2014/3/6م �ملودعة حتت رقم :207333  
با�ش��م:�عجاز برويز �حمد

وعنو�نه:دبي ، دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة ، �س.ب:41784 .
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

تنظيف  م�شتح�شر�ت   ، �ملالب�س  وكي  غ�شل  يف  ت�شتخدم  �خ��رى  وم�شتح�شر�ت  �لقم�شة  ق�شر  م�شتح�شر�ت 
 ، لل�شعر  )لو�شن(  غ�شول   ، جتميل  م�شتح�شر�ت   ، عطرية  زي��وت   ، عطور   ، �شابون   ، وك�شط  وجلي  و�شقل 

منظفات ��شنان .
 �لو�ق�عة بالفئة: 03

باللون  �لكبرية  �لالتينية  باحلروف  مكتوبة   LA BELLA FIGURA  و�شف �لعالمة :عبارة عن
�لبنف�شجي  باللون  كلها  �لر�شمة  متطاير  ب�شعر  �شيدة  ر����س  �لعبارة  �خ��ر  ومر�شوم  معني  وب�شكل  �ل���ش��ود 

وعليها وردة باللون �لوردي.
�ل�ش��ر�طات:

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن .

 اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  16  ابريل 2014 العدد 11073

يعنب ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم  �لوكيل /�ملحامي كري�شنت للملكية �لفكرية
ACURE:بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية 

بتاريخ :2014/3/6م �ملودعة حتت رقم :207331  
با�ش��م:�عجاز برويز �حمد

وعنو�نه:دبي ، دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة ، �س.ب:41784 .
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

تنظيف  م�شتح�شر�ت   ، �ملالب�س  وكي  غ�شل  يف  ت�شتخدم  �خ��رى  وم�شتح�شر�ت  �لقم�شة  ق�شر  م�شتح�شر�ت 
 ، لل�شعر  )لو�شن(  غ�شول   ، جتميل  م�شتح�شر�ت   ، عطرية  زي��وت   ، عطور   ، �شابون   ، وك�شط  وجلي  و�شقل 

منظفات ��شنان .
 �لو�ق�عة بالفئة: 03

عبارتني  و��شفلها  �لكبرية  �لالتينية  باحلروف  مكتوبة   ACURE كلمة  عن  عبارة  :هو  �لعالمة  و�شف 
ACURE FOR TOUR SKIN . ACURE FOR THE PLANET مكتوبة  هما 

باحلروف �لالتينية �لكبرية .
�ل�ش��ر�طات:

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن .

 اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  16  ابريل 2014 العدد 11073

يعنب ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم  �لوكيل /�ملحامي كري�شنت للملكية �لفكرية
ALQAMR:بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية 

بتاريخ :2014/2/6م �ملودعة حتت رقم :205735  
با�ش��م:ركن عبد�لقيوم �س.ذ.م.م

وعنو�نه:دبي ، دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة ، �س.ب:65198 دبي ، هاتف:042352651 ، فاك�س:042257875 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملعادن �لنفي�شة وكل خليط منها و�ملنتجات �مل�شنوعة من معادن نفي�شه �و مطليه بها غري �ل��و�ردة يف فئات 
�خرى ، �ملجوهر�ت و�لحجار �لكرمية ، �دو�ت قيا�س �لوقت و�دو�ت قيا�س �لوقت �لدقيقة .

 �لو�ق�عة بالفئة: 14
�ل�شود  باللون  �لكبرية  �لالتينية  باحلروف  ALQAMR مكتوبة  كلمة  عبارة عن  :هي  �لعالمة  و�شف 
ويعلوها د�ئرة معينة باللون �لزرق ومكتوب بد�خلها حرف Q مكتوب باحلروف �لالتينية �لكبرية باللون 

�لبي�س يحيط به هالل باللون �لبي�س .
�ل�ش��ر�طات:

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن .

 اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  16  ابريل 2014 العدد 11073
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•• املنطقة الغربية - الفجر: 

تدعم فنادق ومنتجعات و�شبا �أنانتار�، وللمّرة �لأوىل �شباق �شري 
بني يا�س �لبحري 2014 مب�شاركة 30 يختاً فى مياه �خلليج 
يف  �ملناف�شة  �لفرق  �أف�شل  �أح��د   ، �شهرز�د  فريق  بدعم  �لعربي. 

�ل�شباقات �لبحرية و�ل�شاحلية يف دبي و�ملنطقة.
 18 �ل��ق��ادم  �جلمعة  ي��وم  �لبحري  يا�س  بني  �شري  �شباق  وي��ب��د�أ 
�أبريل 2014 ويختتم عند خط �لنهاية يف دبي. ومن �أبرز رعاة 
�حلدث نذكر فنادق ومنتجعات و�شبا �أنانتار� ، و�شركة �لتطوير 
و�ل�شتثمار �ل�شياحي،ومنتجع و�شبا جزر �ل�شحر�ء باإد�رة �أنانتار� 

، ونادي زو�رق �شاطئ دبي، وروتانا جت، وهيئة �أبوظبي لل�شياحة 
�إقليمي للت�شويق  و�لثقافة.  وعلقت �شارون غاريت-�وتر، مدير 
و�ل�شوؤون �لعالمية لفنادق ومنتجعات و�شبا �أنانتار� يف �أبوظبي 
ي�شارك  �ل��ذي  �شهرز�د  لليخت  دعمنا  نعلن  �أن  ي�شعدنا  قائلًة: 
�لبحري  ي��ا���س  بني  �شري  �شباق  ويعترب  وور�ل.  ديفيد  ب��ق��ي��ادة 
وبالتايل،  �أن��ان��ت��ار�،  فعاليات  ج��دول  على  مهماً  تاريخاً   2014
�شر�عه  على  �شعارنا  �شيحمل  �ملتناف�شة  �ليخوت  �أح��د  �أّن  ي�شّرنا 

خالل هذ� �ل�شباق �مل�شّوق. 
�ل�����ش��ب��اق، �شت�شري  �مل�����ش��ارك��ة يف  �ل��ث��الث��ني  �ل��ي��خ��وت  و�إىل ج��ان��ب 
�لتي تقّدم عرو�شاً خا�شة  �ل�شريعة  و�ل��زو�رق  �ليخوت �خلا�شة 

تبد�أ �أ�شعارها من 1،600 درهم لليلة �لو�حدة ل�شخ�شني، 
ت�شمل وجبة �لفطور، وتتوجه هذه �لعرو�س �إىل �ملالحني 

�ل�شحر�ء  جزر  و�شبا  منتجع  يف  �ملتو�جدين  و�مل�شاهدين 
– جزيرة  �ل�شهل  فلل  منتجع  و�أنانتار�  �أنانتار�،  ب��اإد�رة 
– جزيرة  �لَيم  فلل  منتجع  و�أنانتار�  يا�س،  بني  �شري 
�شري بني يا�س. ُتعرف جزيرة �شري بني يا�س بجمال 
و�ملناظر  �ملتنوعة  �لربية  و�حل��ي��اة  �ل��وع��رة،  طبيعتها 
�ل�شباق  يف  �مل�شاركون  يتمّكن  وبالتايل  فيها،  �خلاّلبة 
من �ل�شتفادة �إىل �أق�شى حّد من هذه �لوجهة �لغنية 

من �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

اأنانت���ارا ت�دع���م �سب��اق �سي��ر بن���ي ي���ا�ص البح���ري 2014

�لربعاء  �ل��ي��وم  �شباح  �أبوظبي  ي��غ��ادر 
�ل�شعودية  ج��ده  مدينه  �يل  متوجها 
رئي�س  �لهاملي  فا�شل  حممد  حممد 
�لومل��ب��ي��اد �خل��ا���س �لم��ار�ت��ي وع�شو 
وفا�شل  �لدولية  �ل�شت�شارية  �للجنة 
للم�شاركة  �لريا�شي  �ملدير  �ملن�شوري 
و�أول  �لعمومية  �جلمعية  �أع��م��ال  يف 
موؤمتر ��شر�تيجي �قليمي لالوملبياد 
�خلا�س �لدويل ، و�للذ�ن يقامان حتت 
رعاية وبح�شور �شاحب �ل�شمو �مللكي 
�لأمري نو�ف بن في�شل بن فهد رئي�س 
و�لرئي�س  �لعربية  �لأومل��ب��ي��ة  �ل��ل��ج��ان 
�شرف  ورئي�س  �ل�شباب  لرعاية  �ل��ع��ام 
�لأومل��ب��ي��اد �خل��ا���س �ل�����ش��ع��ودي ، فيما 
�لع�شيمي  ماجد  �مل�شاركة  عن  �عتذر 
ل��الومل��ب��ي��اد �خلا�س  �ل��وط��ن��ي  �مل���دي���ر 
�ملو�رد  تنمية  �لم��ار�ت��ي وع�شو جلنه 

ب�شبب �رتباطات عمل �شابقة بدبي .
وي�����ش��ه��د �ج���ت���م���اع �ل���ع���م���ل و�مل����وؤمت����ر 
ح�شور  �لق���ل���ي���م���ي  �ل����ش���ر�ت���ي���ج���ي 
دول�����ة   23 م�����ن  وف��������ود  وم���������ش����ارك����ه 
وير�أ�س  �إي��ر�ن  �يل  بالإ�شافة  عربية 
و�ملوؤمتر  �لعمومية  �جلمعية  �ع��م��ال 
�ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي �مل��ه��ن��د���س �أمي����ن عبد 
لالوملبياد  �لقليمي  �لرئي�س  �لوهاب 
�ل�شرق  مل��ن��ط��ق��ة  �ل��������دويل  �خل����ا�����س 

�لأو�شط و�شمال �فريقيا .

وميثل 
نا�شر  �لق��ل��ي��م��ي��ة حم��م��د  �ل��رئ��ا���ش��ة 
و�لدكتور  و�مل�شابقات  �لل��ع��اب  مدير 
�لريا�شة  م��دي��ر  �ل��دي��ن  ع��م��اد حميي 
�ل���ف���ويل مدير  و�ل���ت���دري���ب و���ش��ري��ف 
فتوين  ونيبال   ، و�مل�شابقات  �لل��ع��اب 
�ملدير  يعقوب  مها   ، �مل���ب���ادر�ت  م��دي��ر 
�مل����ايل ، و�ح��م��د ق����دري م��دي��ر �مل��ن��ح ، 
ودينا  �لد�ري  �مل���دي���ر  ���ش��اك��ر  ون��ه��ل��ه 

�ل�����ش��ك��رت��رية �لد�ري������ة وكانت  ج���الل 
�لوفود �مل�شاركه قد بد�أت �لتو�فد منذ 
�شباح �ليوم جلده ��شتعد�د� لنطالق 
�نتخابات  و�إج��ر�ء   ، �لعمل  �جتماعات 
لخ��ت��ي��ار جمل�س ����ش��ت�����ش��اري ج��دي��د ، 
��شر�تيجي  �ول موؤمتر  و�مل�شاركة يف 
�قليمي و�للذ�ن يقامان يف �لفرة من 

17 وحتى 20 �بريل �جلاري .
�لوهاب  �أمي����ن ع��ب��د  �مل��ه��ن��د���س  و�أك�����د 

حر�س  ب��������اأن  �لق���ل���ي���م���ي  �ل���رئ���ي�������س 
هذ�  �إق��ام��ة  على  �لقليمية  �ل��رئ��ا���ش��ة 
�ملوؤمتر �لإقليمي وهو �لأول من نوعه 
�مل��ن��ط��ق��ة ب�شمتها  ل����دول  ي��ك��ون  ل��ك��ي 
�ل��و����ش��ح��ة وروؤي���ت���ه���ا �مل�����ش��ب��ق��ة خالل 
�لثالث  �لعاملي  �لإ�شر�تيجي  �ملوؤمتر 
2015 و�ل���ذي  و�مل���زم���ع ع��ق��ده ع���ام 
�ل�شر�تيجية  �خلطة  يعتمد  �شوف 
جناحها  بعد  وذل��ك   2020-2016

�مل����وؤمت����ر  و�����ش���ت�������ش���اف���ة  ت���ن���ظ���ي���م  يف 
مبدينة  �لثاين  �لعاملي  �لإ�شر�تيجي 
2010 حتت  �مل��غ��رب��ي��ة ع���ام  م��ر�ك�����س 
�ل�شاد�س  �مل��ل��ك حممد  رع��اي��ة ج��الل��ة 
�لإ�شر�تيجية  �خلطة  و�شع  و�ل���ذي 

 .2015-2011
و�نتخابات  �لعمل  وي�شارك يف �جتماع 
�لقليمي  �ل�����ش����ت���������ش����اري  �مل���ج���ل�������س 
و�إبر�هيم   ، �ل�شالح  نا�شر  �ل��دك��ت��ور 

�شويلم )�ل�شعودية( ، وحممد �ملعتوق 
)�لبحرين( �لدكتور ح�شن �لن�شاري) 
وزير  حممود  ه��اين  و�ملهند�س  قطر( 
�ل�شابق)م�شر(  �لد�ري�������ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
)تون�س(،  ل��ي��ت��ي��م  �ل��ط��ي��ب  �ل���دك���ت���ور 
)�ملغرب(،خالد  �ل�شمار  �لدين  �شالح 
�ل��رق��ي��ب��ي )ل��ي��ب��ي��ا( و�أ���ش��غ��ر د�دخ����اه ) 
)�لردن(  �ل��ن��م��ورة  وج��م��ال   ، �ي����ر�ن( 
ب�����ش��الت)ف��ل�����ش��ط��ني( وحممد  ون�����ز�ر 

جندت عمر )�شوريا( .
�أبريل   18&17 ي��وم��ي  يف  وتنعقد 
لقياد�ت  �لعمومية  للجمعية  �جتماعا 
باملنطقة  �خل��ا���س  �لأومل���ب���ي���اد  ب��ر�م��ج 
و�إج������ر�ء �ن��ت��خ��اب��ات لخ��ت��ي��ار جمل�س 
للدورة  ج���دي���د  �إق��ل��ي��م��ي  ����ش��ت�����ش��اري 
�لرئا�شة  مع  يعمل   2015-2014
�لإقليمية علي تطوير بر�مج �ملنطقة. 
ت��ب��د�أ �أع��م��ال �ج��ت��م��اع �ل��ع��م��ل بجل�شة 

�لنتخابات،  خاللها  يجري  �فتتاحية 
�ملجل�س  �ج���ت���م���اع���ات  ب��ع��ده��ا  ل���ت���ب���د�أ 
�أع�����ش��اء �جلمعية  ب��ح�����ش��ور  �جل��دي��د 
�ملهار�ت  ع���ن  مب��ح��ا���ش��رة  �ل��ع��م��وم��ي��ة 
�لعالمة  ع����ن  و�أخ���������رى  �حل���ي���ات���ي���ة، 
�لتجارية �جلديدة لالأوملبياد �خلا�س 
�ل���ي���وم �لثاين  ي�����ش��ه��د  �ل�����دويل ف��ي��م��ا 
ت��دري��ب��ي��ة ع��ن تطبيقات  ور���ش��ة ع��م��ل 
وثالثة  �لتجارية،  �لعالمة  ��شتخد�م 
�لقدر�ت  لذوي  �ل�شامل  �لتطوير  عن 
�خل����ا�����ش����ة. وت�����ب�����د�أ �أع�����م�����ال �مل���وؤمت���ر 
�لإ���ش��ر�ت��ي��ج��ي �لإق��ل��ي��م��ي ي����وم 19 
�أبريل وملدة يومني ، بجل�شة �فتتاحية 
من  ع���دد  مب�����ش��ارك��ة  �لأول  �ل���ي���وم  يف 
�خل��������رب�ء و�ل���ب���اح���ث���ني �إ�����ش����اف����ة �ىل 
�ملنتخب  �لإ�شت�شاري  �ملجل�س  �أع�شاء 
�لعمومية  �جلمعية  و�أع�شاء  �جلديد 
م��ن روؤ����ش���اء ب��ر�م��ج وم����در�ء وطنيني 
�ليوم  ه����ذ�  ي�����ش��ه��د  ، ح��ي��ث  وري���ا����ش���ة 
حما�شرة عن كيفية حتقيق �لأهد�ف 
و�ملهام،  �مل�شروعات  �إد�رة  عن  و�أخ��رى 
�لإ�شر�تيجي  �ل��ت��ف��ك��ري  ع��ن  وث��ال��ث��ة 
�لثاين  و�ليوم  �ملوؤ�ش�شة  �إد�رة  لتطوير 
�ل�شورة  در������ش����ة  ع���ن  ب��ج��ل�����ش��ة  ي���ب���د�أ 
�تخاذ  كيفية  ع��ن  و�أخ����رى  �ملتكاملة، 
�ملناف�شة  �ل��ق��ر�ر �جل��ي��د، وث��ال��ث��ة ع��ن 

�لأوملبية ثم �جلل�شة �خلتامية.

الهاملي واملن�ضوري يتوجهان جلدة واعتذار الع�ضيمي عن امل�ضاركة

اليوم.. توافد الوفود امل�ساركة يف عمومية الأوملبياد اخلا�ص بجدة .. واأول موؤمتر ا�سرتاتيجي اإقليمي 

�مل��ن��اف�����ش��ني يف ر�يل  ق��ائ��م��ة  ك�����ش��ف��ت 
و�لتي   ،2014 �ل�شحر�وي  �شيلني 
لل�شيار�ت  �لقطري  �لحت��اد  �أ�شدرها 
�لول  �أم�س  ي��وم  �لنارية  و�ل��در�ج��ات 
يف �لدوحة، �لنقاب عن ت�شدر �ل�شائق 
�لرو�شي فالدميري فا�شيلييف و�لدّر�ج 
�لإ�شباين مارك كوما فئتي �ل�شائقني 
و�لدّر�جني �مل�شاركني يف �لر�يل �لذي 
�شتنطلق فعالياته يوم �لثنني �ملقبل 
وينتهي  ل��و���ش��ي��ل،  م��ن  �أب���ري���ل(   21(
�شيلني  ب���ج���و�ر  �ل������ر�يل  م��ع�����ش��ك��ر  يف 
�أب��ري��ل( �جل��اري. ي��وم �جلمعة )25 
�ل�شحر�وي  �شيلني  ر�يل  و��شتقطب 
2014 � �جلولة �لر�بعة من بطولة 
�ل�شحر�وية  للر�ليات  �ل��ع��امل  ك��اأ���س 
�لثانية  و�جل���ول���ة  )ف���ي���ا(،  �ل��ط��وي��ل��ة 
للر�ليات  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  ب��ط��ول��ة  م��ن 
للدر�جات  �ل��ط��وي��ل��ة  �ل�����ش��ح��ر�وي��ة 
�ل���ن���اري���ة )ف���ي���م( ل��ه��ذ� �مل���و����ش���م، 37 
 9 �ل�شيار�ت مبا فيهم  فئة  يف  فريقاً 
�لحتاد  قبل  م��ن  م�شنفني  �شائقني 
�لدويل لل�شيار�ت )فيا(، و18 دّر�جاً 
ودر�جات  �لنارية  �لدر�جات  فئتي  يف 
�ل���ك���و�د����س ب��ال��دف��ع ب���اأرب���ع ع��ج��الت.
�مل��ن��اف�����ش��ني يف �لر�يل  وت�����ش��م ق��ائ��م��ة 
و�لدر�جات  �ل�����ش��ي��ار�ت  فئتي  �أب��ط��ال 
�مل�شيفة  �ل��دول��ة  �حل��ال��ي��ني، ومي��ث��ل 
بطل �لر�ليات �ملخ�شرم نا�شر �شالح 
�ل��ع��ط��ي��ة �ل��ف��ائ��ز ب��ل��ق��ب ر�يل د�ك����ار، 

بطولة  يف  للمناف�شة  ي��ع��ود  و�ل����ذي 
�لطويلة  �ل�������ش���ح���ر�وي���ة  �ل���ر�ل���ي���ات 
�شيارة  منت  على  كاونري(  )كرو�س 
�إك�س ريد ميني �أول 4 ري�شينغ للمرة 
�لأوىل منذ �أن �أحرز �ملركز �لثالث يف 

ر�يل د�كار يف يناير �ملا�شي.
�شالح  نا�شر  ق��ال  �ل�شياق،  ه��ذ�  ويف 
خا�س  �حل������دث  ه�����ذ�  �إن  �ل���ع���ط���ي���ة: 
بالن�شبة يل و�أمتتع د�ئماً باملناف�شة يف 
. وك��ان �لعطية  وطني �حلبيب قطر 
قد فاز بلقب هذ� �لر�يل عندما كان 

ل��الن�����ش��م��ام لبطولة  م��ر���ش��ح��اً  ر�ل��ي��اً 
�ل�شحر�وية  للر�ليات  �ل��ع��امل  ك��اأ���س 
����ش���ي���ارة �شام  �ل���ط���وي���ل���ة ع���ل���ى م����نت 
مر�شيد�س 35 �شي �شي عام 2011، 
�لر�يل  بلقب  حا�شماً  �نت�شار�ً  وحقق 
�لف��ت��ت��اح��ي م���ع ف��ري��ق �أوف����ردر�ي����ف 
.2012 �ل���ت���ايل  �ل���ع���ام  يف  ت���وي���وت���ا 
نتيجة  كانت  لقد  �لعطية:  و�أ���ش��اف 
لكنني  لالآمال،  خميبة  �ملا�شي  �لعام 
ثقة  وكلي  ج��ي��د�ً  فريق ميني  �أع���رف 
هذ�  ر�يل  بلقب  �ل��ف��وز  على  بقدرتي 

لن  وبالطبع،  �لفريق.  �لعام مع هذ� 
يكون �لأمر �شهاًل �إذ �ن م�شافة �لر�يل 
�أطول هذ� �لعام وتتطلب جهود�ً �أكرب، 
كما �ن �لعديد من �ل�شائقني ي�شعون 
حل�شد �أكرب عدد من نقاط �لبطولة 
و�شيو�جه �لعطية خالل ر�يل �شيلني 
�أبرزها  ق��وي��ة،  مناف�شة  �ل�����ش��ح��ر�وي 
فالدميري  �لرو�شي  �ل�شائق  قبل  من 
كاأ�س  ب��ط��ول��ة  م��ت�����ش��در  ف��ا���ش��ي��ل��ي��ي��ف 
�لعامل للر�ليات �ل�شحر�وية �لطويلة 
�أخرى،  )فيا( على منت �شيارة ميني 

�لر�جحي  يزيد  �ل�شعودي  و�ل�شائق 
تويوتا،  �أوف���ردر�ي���ف  لفريق  �ل��ع��ائ��د 
ف��از معه بفاحتة  �ل��ذي  �لفريق  وه��و 
جولتي �لبطولة يف رو�شيا و�إيطاليا. 
�ل�شحر�وي  ���ش��ي��ل��ني  ر�يل  وي����ق����ام 
لل�شيار�ت  �ل���دويل  ب��ا���ش��ر�ف �لحت���اد 
للدر�جات  �ل����دويل  و�لحت����اد  )ف��ي��ا( 
�ل���ن���اري���ة )ف����ي����م( وت��ن��ظ��ي��م �لحت�����اد 
�ل���ق���ط���ري ل���ل�������ش���ي���ار�ت و�ل�����در�ج�����ات 
�لنارية بر�آ�شة نا�شر خليفة �لعطية، 
لل�شيار�ت  �ل��ق��ط��ري  �لحت����اد  رئ��ي�����س 

و�ل���در�ج���ات �ل��ن��اري��ة، ون��ائ��ب رئي�س 
ل��ل�����ش��ي��ار�ت )فيا(  �ل�����دويل  �لحت�����اد 
�ل�شرق �لأو�شط  للريا�شة يف منطقة 
�شيار�ت  وت��ه��ي��م��ن  �إف��ري��ق��ي��ا  و���ش��م��ال 
�لتويوتا و�مليني على قائمة �ل�شيار�ت 
و�لتي  �لقطري،  �ل��ر�يل  يف  �مل�شاركة 
�ل�شائقني  م��ن  ك��وك��ب��ة  �أي�����ش��اً  ت�����ش��م 
�ملناعي،  �لقطريني مبا فيهم حممد 
�آل ث���اين،  و�ل�����ش��ي��خ ح��م��د ب���ن ع��ي��د 
�لعطية،  وفي�شل  �ل��رب��ان،  وع��ب��د�هلل 
وجمال فخرو، وخالد �ملهندي وخالد 

�لر�يل  مناف�شات  �ل�شامل.وت�شتهل 
بانطالق جميع �ل�شائقني من من�شة 
�ل�شيارة  بني  دقيقتني  بفارق  �لبد�ية 
ل��رت��ي��ب ت�شنيف  و�لأخ�����رى ووف��ق��اً 
ك���ل ���ش��ائ��ق ع��ل��ى ق��ائ��م��ة �ل����ش���ر�ك 
بفئة �ل�شيار�ت. ويعترب فريقا هوند� 
�أم ك���رو����س ك���اون���ري من  وك��ي��ه ت���ي 
�أب��رز �لفرق على قائمة ��شر�ك فئة 
�ل���در�ج���ات �ل��ن��اري��ة. وت��ق��ررت نتائج 
هذه �لفئة خالل �لق�شم �لأخري من 
يكون  �أن  ويتوقع  �ملا�شي،  �لعام  ر�يل 

قدم  ع��ل��ى  �ل�����ش��ح��ر�وي  �شيلني  ر�يل 
�مل�شاو�ة مع ر�يل �أبوظبي �ل�شحر�وي 
و�لأد�ء  �ملناف�شة  ح��ي��ث  م��ن  �لأخ����ري 
�لدّر�ج  وي�شكل  و�لت�شويق.  و�لإث���ارة 
م��������ارك ك����وم����ا �ل����ف����ائ����ز ب���ل���ق���ب فئة 
د�ك����ار،  ر�يل  �ل��ن��اري��ة يف  �ل����در�ج����ات 
ف��اري��ا، وج����وردي فيالدومز  وروب���ني 
و�شام �شوندرلند من �أبرز �لدر�جني 
لكن  �أم،  ت���ي  ك��ي��ه  ًب����ل  ِرد  حت����دي  يف 
فريق هوند� �ت�س �آر �شي ي�شم باولو 
�لدر�جات  بلقب  �ل��ف��ائ��ز  جونكالفز 
�ل�����ش��ح��ر�وي، كما  �أب��وظ��ب��ي  ر�يل  يف 
و�لإ�شباين  رودري��ج��وز،  هيلدر  ي�شم 
ب���ورت و�شيمثل   � ب��اري��د�  �ل��ب��ارع خ��و� 
قطر يف فئة در�جات �لكو�د�س للدفع 
�أب����و عي�شى،  ب���اأرب���ع ع��ج��الت حم��م��د 
در�جتي  م���نت  ع��ل��ى  ح�����ش��ني  وع������ادل 
ويت�شدر  ك���و�د����س.  وي��ام��اه��ا  ه��ون��د� 
�لبولندي  �ل��������دّر�ج  �ل���ك���و�د����س  ف��ئ��ة 
فعاليات  وت�����ش��ت��ه��ل  ���ش��ون��ي��ك.  ر�ف����ال 
بت�شجيل  �ل�����ش��ح��ر�وي  �شيلني  ر�يل 
م�شتند�ت �ملناف�شني و�لفح�س �لفني 
لل�شيار�ت و�لدر�جات يف حلبة لو�شيل 
�ل�����ش��ب��ت و�لأح�����د )19 و20  ي��وم��ي 
�أق�شام  �لر�يل خم�شة  �أبريل(. وي�شم 
ع���رب ����ش���ح���ر�ء ق��ط��ر ي��ب��ل��غ جمموع 
م�شافتها �لإجمالية 1.912.95 كم 
منها 1.739.55 كم )90.94%( 

مر�حل تناف�شية.

و�لعالقات  �لإع���الم  �إد�رة  فريق  ت��وج 
���ش��م��و قائد  ل���ك���اأ����س  ب���ط���ال  �ل���ع���ام���ة 
بن�شختها  �خليمة  ر�أ����س  �شرطة  ع��ام 
�ل�����ش��اب��ع��ة ب���ف���وزه ع��ل��ى ف��ري��ق معهد 
�ملبار�ة  يف   1-6 �ل�����ش��رط��ة  ت���دري���ب 
�لنهائية �لتي �أقيمت على �شالة نادي 
جماهريي  بح�شور  �ل�شرطة  �شباط 
�لنوبي  حم���م���د  �ل��ع��م��ي��د  ت��ق��دم��ه��م 
ر�أ�س  �شرطة  ع��ام  قائد  نائب  حممد 
�خل��ي��م��ة وع���دد م��ن �مل����در�ء �لعامون 
وروؤ�شاء �لأق�شام و�لأفرع و�شخ�شيات 
ومب���ش��اركة  جم��ت��م��ع��ي��ة،  ري��ا���ش��ي��ة 
ر�أ������س  ب�����ش��رط��ة  �لإد�ر�ت  خم��ت��ل��ف 

�خليمة.

اللقاء اخلتامي
�نطلق �للقاء �خلتامي بو�شول نائب 
قائد عام �ل�شرطة ر�عي �حلفل ومن 
�شالم  �ل�شرطة  مو�شيقى  عزفت  ث��م 
و�ل�شالم  �لفريقان  دخول  ثم  �لقائد 
�ملبار�ة  وج�����اءت  �حل��ف��ل  ر�ع����ي  ع��ل��ى 
حما�شية ومثرية بني �جلانبني وكانت 
�لإعالم  �إد�رة  لفريق  �لأف�شلية  فيها 

و�لعالقات �لعامة �لذي قدم لعبوه 
م�شتوى مميز بف�شل حتركات جنميه 
�ل�شقيقان ر��شد وحمد �لر�وي ومتيز 
عن  ذ�د  �ل��ذي  �لعلوي  حار�س مرماه 
�مل���رم���ى ب�����ش��ك��ل لف�����ت، ح��ي��ث �شجل 
ر��شد �لر�وي هاتريك وحمد �لر�وي 
فيما  ه��دف،  �أبوكر  وحممود  هدفني 

�شجل هدف �لتدريب ��شالم ح�شن.

الدفاع املدين يف املركز الثالث
هذ� وقد �شبق �للقاء �خلتامي �إقامة 
م����ب����ار�ة حت���دي���د �مل����رك����ز �ل���ث���ال���ث يف 
�لدفاع  �إد�رة  فريقا  وجمع  �لبطولة 
�ملدين و�إد�رة �لعمليات و�نتهى ل�شالح 

بهدفني نظيفني من  �مل��دين  �ل��دف��اع 
�إم�شاء عمار �شيف وو�ئل حممد.

التتويج
����ش���ع���ادة نائب  وت������وج ر�ع������ي �حل���ف���ل 
�ل��ف��رق �لفائزة  �ل�����ش��رط��ة  ق��ائ��د ع���ام 
�لإع�����الم  �إد�رة  ف���ري���ق  ت�����ش��ل��م  ح��ي��ث 

�لبطولة  ك��اأ���س  �ل��ع��ام��ة  و�ل��ع��الق��ات 
معهد  وف��ري��ق  �لذهبية،  و�مليد�ليات 
وميد�ليات  ك��اأ���س  �ل�����ش��رط��ة  ت��دري��ب 
�ملدين  �ل��دف��اع  و�إد�رة  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز 
كما  �لثالث  �مل��رك��ز  وميد�ليات  ك��اأ���س 
مت تكرمي حكام �لبطولة فهد �لنوبي 
�إبر�هيم  و�مل��ع��ل��ق  و�إب��ر�ه��ي��م حم��م��ود 

لوؤي  و�ملعالج  �لزعابي  �للطيف  عبد 
�شالح و�شمل �لتكرمي �إد�ريي ومدربي 
�ل��ف��رق �مل�����ش��ارك��ة �ل��ذي��ن ك��ان��و� مثاًل 

مميز�ً خالل مناف�شات �لبطولة.

و�أف�شل  �ل��ه��ي��ا���س  حم��م��د  �ل����ه����د�ف 
حار�س �لعلوي

�لبطولة  ه�������د�ف  ت����ك����رمي  مت  ك���م���ا 
�لالعب حممد عبد �لرحمن �لهيا�س 
و�أف�����ش��ل حار�س  ه��دف��اً   17 و���ش��ج��ل 
مرمى حممد �لعلوي من فريق �إد�رة 

�لإعالم و�لعالقات �لعامة.

حممد �لنوبي ي�شيد باخلتام

وقد �أعرب ر�عي حفل �خلتام �لعميد 
�ل��ن��وب��ي حم��م��د ع��ن �شعادته  حم��م��د 
�ل�شكل  بهذ�  خلروج �حلفل �خلتامي 
�لذي �أكد حر�س �لفرق على �لتناف�س 
�شمو  ��شم  بطولة حتمل  �ل�شريف يف 
�أن  �أمت��ن��ى  و�ل��ت��ي  �ل�شرطة  ع��ام  قائد 

تو��شل جناحاتها عاماً بعد �لآخر.
كما �أع���رب ���ش��ع��ادة ر�ع���ي �حل��ف��ل عن 
�ملنظمة  �لعليا  للجنة  �لعميق  �شكره 
�ل�����ذي بذلوه  �ل��ك��ب��ري  ع��ل��ى �جل���ه���د 
باأبهى ���ش��وره، وهو  لإخ���ر�ج �حل���دث 
ت���اأك���ي���د ع���ل���ى ح���ر����ش���ه���م يف �إخ������ر�ج 

�لبطولة بتميز .
���ش��ع��ادة ر�ع����ي �حل��ف��ل �لفريق  وه��ن��اأ 
مل  مل��ن  متمنيا  وق��ال  باللقب  �لفائز 
�لأع���و�م  يف  �لتوفيق  �حل��ظ  يحالفه 
�ملقبلة، ويبقى �لأه��م من �لفوز وهو 
للو�شول  و�ل��ت��ع��ا���ش��د  �ل��ت��ك��ات��ف  روح 
�لتي  ل�����الأه�����د�ف  �ل���ب���ط���ول���ة  ب���ه���ذه 
�نطلقت من �أجلها وعلى ر�أ�شها �إعد�د 
ولياقياً  ريا�شياً  �ل�شرطة  منت�شبي 
�لريا�شية  و�حلر�س على جتمعاتهم 

�لتي تخدم �لعملية �ل�شرطية.

م�ضاركة نوعية وعاملية �ضخمة يف رايل �ضيلني ال�ضحراوي

نا�س���ر �س��ال���ح العطي����ة ين���اف�����ص عل����ى م���نت �سي����ارة اإك�����ص ري����د مين�������ي 
هوندا وكيه تي اأم ي�ضتعدان للتحدي يف �ضحراء قطر

تتويج اإدارة الإعالم والعالقات العامة بطاًل لكاأ�ص �سمو قائد عام �سرطة راأ�ص اخليمة
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ي�شدل �ل�شتار م�شاء �ليوم �لأربعاء على مناف�شات دوري وز�رة �شوؤون �لرئا�شة 
لكرة �لقدم 2014 يف ملعب فندق ق�شر �لمار�ت بابوظبي و�لذي �قيم 
على مدى �شهر مب�شاركة 8 فرق متثل قطاعات �لوز�رة و�جلهات �لتابعة 
لها، �شمن �لرب�مج �لريا�شية يف �تفاقية �لتعاون و�ل�شر�كة بني �لوز�رة 
وجمل�س �بوظبي �لريا�شي. ويلتقي يف نهائي دوري وز�رة �شوؤون �لرئا�شة 
فريقي �خلالدية و�أبو �لأبي�س وذلك يف متام �ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف 
و�لتي  و�لر�بع  �لثالث  �ملركزين  حتديد  مبار�ة  ي�شبقه  حني  يف  م�شاء، 
وكانت  م�شاء.  �ل�شابعة  �ل�شاعة  مت��ام  يف  �لبطني  مع  يا�س  بني  جتمع 
على  �خلالدية  فريق  كفة  رجحت  قد  للدوري  �لذهبي  �ملربع  نتائج 
متكن  فيما   ،  )1-3( بنتيجة  �لرجيح  بركالت  يا�س  بني  ح�شاب 

فريق �بو �لأبي�س من �لفوز على فريق �لبطني بنتيجة )3-1(، لي�شل �لدوري 
�لتمهيدية  ب����اأدو�ره  م���رور�  �نطالقته  منذ  حقق  �ن  بعد  �خلتامية  حمطته  �ىل 
و�حلا�شمة م�شاركة فعالة ومميزة من فرق منت�شبي وز�رة �شوؤون �لرئا�شة و�جلهات 
�مل�شابقات  �أج��ن��دة  يقام �شمن  �ل��ذي  �حل��دث  لأه���د�ف  ترجمة  وذل��ك  لها،  �لتابعة 
�ل�شر�كات  �لوز�رة و�ملجل�س و�ل�شاعية لتحقيق  �لتعاون بني  �تفاقية  �لريا�شية يف 
�حلكومية يف �ملجال �لريا�شي و�لعمل على ن�شر �لوعي �لريا�شي �لثقايف يف �شفوف 
خمتلف فئات �ملجتمع و�ل�شعي لتفعيل �لأن�شطة �لريا�شية يف جمتمع وز�رة �شوؤون 
�لرئا�شة وتعزيز �لرو�بط و�ل�شد�قات ودعم �لتو��شل �لجتماعي بني فرق �لوز�رة 
و�ملوؤ�ش�شات �لتابعة لها بجانب �حلر�س على رعاية ودعم �ملو�هب و�لقدر�ت �لتي 
ت�شمها �لفرق �مل�شاركة. و�شهد �لدوري بن�شخته لعام 2014 م�شاركة ثمانية فرق 

مت توزيعها على جمموعتني �شمت �لأوىل فرق )بني يا�س ، �مل�شرف، ليو� ، �لبطني 
( فيما �شمت �لثانية فرق ) �شري بني يا�س ، �ليا�شات ، �خلالدية، �بو �لأبي�س(، 
للفرق  قيمة  ج��و�ئ��ز  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  وز�رة  يف  �لريا�شية  �للجنة  خ�ش�شت  كما 
�لبطولة  ه��د�ف  بجانب جو�ئز  �ل��دوري  ختام  �لأوىل يف  �لثالثة  باملر�كز  �لفائزة 
و�أف�شل لعب و�أف�شل حار�س . وكانت �للجنة �لريا�شية يف وز�رة �شوؤون �لرئا�شة 
باأ�شماء �ملدن و�ملناطق �ملختلفة  �مل�شاركة  �لثمانية  قد حر�شت على ت�شمية �لفرق 
�إم��ارة �بوظبي ، يف بادرة مهمة لتعزيز �لهوية �لوطنية وتر�شيخها يف �شفوف  يف 
جمتمع  يف  �لكبري  ودوره���ا  �ملناطق  تلك  بقيمة  �لع��ت��ز�ز  بجانب  �ملجتمع  �شر�ئح 
�بوظبي و�ل�شعي لالحتفاظ باملوروث �لتاريخي لتلك �ملدن و�إبر�زها يف �ملنا�شبات 

�لريا�شية و�لجتماعية تثمينا وتقدير� لأدو�رها �لوطنية �لر�ئدة .

اخلالدية يناف�س اأبو الأبي�س على اللقب 
الي���وم.. نهائ���ي دوري وزارة �س���وؤون الرئا�س���ة لك�رة الق���دم 2014 

العميد وتورينو يتنازعان على البطاقة الأخرية

فالن�سيا والأهلي والن�سر يتاأهلون اإىل ن�سف النهائي يف دولية حمدان بن حممد للنا�سئني

تق���دي����م م���وع����د �سب����اق دب����ي للق����وارب 
اخل�سبي�����ة ال�سريع�����ة 

ت���وري يبتع���د ع���ن �سيت����ي اأ�سبوعي�����ن

تاأهلت فرق فالن�شيا �لأ�شباين و�لن�شر �ل�شعودي 
م��ن �مل��ج��م��وع��ة �لأوىل و�لأه���ل���ي �لإم���ار�ت���ي من 
�ملجموعة �لثانية �إىل ن�شف نهائي بطولة حمد�ن 
�لتي  للنا�شئني  �ل��ق��دم  لكرة  �لدولية  حممد  ب��ن 
�ن  ب��ع��د  وذل���ك  �ل��ري��ا���ش��ي،  دب���ي  ينظمها جمل�س 
مبار�تني  �أول  يف  �ل��ف��وز  �ل��ث��الث��ة  �ل��ف��رق  حققت 
ليجمع كل منها �شت نقاط ، فيما بقيت �لبطاقة 
�لأخرية بني �لن�شر �لمار�تي )�لعميد( وتورينو 
�ليطايل �لذين ميلكان ثالث نقاط ، ويو�جهان 
�ل���ي���وم دب���ي و�لأه���ل���ي ل��ت��ح��دي��د �ل��ف��ري��ق �لأخ���ري 

�ملتاأهل �إىل دور �لربعة.
�ل�شباين  فالن�شيا  يت�شدر  �لأوىل  �ملجموعة  يف 
�لريب باأف�شلية �لأهد�ف بعد �ن ك�شب مبار�ته 

�لأوىل �أمام �ل�شباب بهدفني لهدف وعاد ليحقق 
�لفوز على �لو�شل بت�شعة �أهد�ف يف �للقاء �لثاين 
، وميلك �لن�شر نف�س �لر�شيد من �لنقاط بالفوز 
على �لو�شل باأربعة �أهد�ف لثالثة وعلى �ل�شباب 

بهدف وحيد.
�ل�شباب  ب��خ��روج  ق�شت  �لأوىل  �جل��م��وع��ة  نتائج 
و�لو�شل من �ملناف�شة بعد خ�شارة كليهما ملبار�تني 
و�لن�شر   ، �ل�شباين  فالن�شيا  مناف�شيهما  وتاأهل 
�لذي  �لوقت  ويف   ، �لنهائي  ن�شف  �إىل  �ل�شعودي 
وفالن�شيا  �ل��ن�����ش��ر  م���ب���ار�ة  نتيجة  ف��ي��ه  ���ش��ت��ح��دد 
مبار�ة  و�ل�شباب  �لو�شل  يلعب  �ملجموعة  �شد�رة 

�أد�ء �لو�جب بعد مغادرتهما للبطولة.
�أمر  �لثانية ح�شم �لأهلي �لمار�تي  يف �ملجموعة 

�لأوىل  �مل��ب��ار�ة  يف  دب��ي  على  بالفوز  مبكر�ً  تاأهله 
باأربعة �أهد�ف مقابل هدف ، ثم �لفوز على �لن�شر 
يف �للقاء �لثاين �لذي جرى مبلعب �لن�شر بثالثة 
�أهد�ف مقابل هدف ، ويلتقي �لأهلي �ليوم فريق 
تورينو �ليطايل �لذي ميلك ثالث نقاط بالفوز 
�ملبار�ة وهو  نتيجة  �لن�شر  على دبي فيما ينتظر 
بعد خ�شارته  �ل�شباق  �ل��ذي خرج من  دبي  يو�جه 

ملبار�تني.
بفوز  �لبطولة  �إ�شتهل  �ل���ذي  �لإم���ار�ت���ي  �لن�شر 
غال على تورينو �لإيطايل بهدف مفجر�ً مفاجاأة 
�لبطولة �لكربى عاد ليخ�شر �أمام �لأهلي ، ويرهن 
تاأهله حل�شابات مبار�تي �ليوم حيث ينتظر تعرث 
�لفريق �ليطايل يف مو�جهة �لأهلي باخل�شارة �و 

تاأهله  وي�شمن  دب��ي  على  �لفوز  ليحقق  �لتعادل 
�لن�شر ع��ل��ى دب���ي وت��وري��ن��و على  ، ويف ح���ال ف���وز 
�لأه��د�ف لري�فق  باأف�شلية  �شيتم �حل�شم  �لأهلي 

�أحد �لفريقني �لأهلي �إىل ن�شف �لنهائي.
�ليوم  �شتختتم  �ل��ب��ط��ول��ة  م���ن  �لأوىل  �مل��رح��ل��ة 
فيما   ، ودب��ي  و�لن�شر  وتورينو  �لأهلي  مببار�تي 
مبلعب  تقام  �لتي  �لنهائي  ن�شف  مرحلة  تنطلق 
�ل��ن�����ش��ر ي����وم �جل��م��ع��ة مب���ب���ار�ت���ني ح��ي��ث يلتقي 
�لثاين  �ملركز  �شاحب  �لأوىل  �ملجموعة  مت�شدر 
�ملجموعة  مت�شدر  وينازل   ، �لثانية  �ملجموعة  يف 
ليتاأهل  �لوىل  �مل��ج��م��وع��ة  م��ن  �ل��ث��اين  �ل��ث��ان��ي��ة 
�ملقرر  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة  �إىل  �ل��ف��ائ��ز�ن  �لفريقان 
�إقامتها يف �خلام�شة من م�شاء �لأحد 20 �بريل 

�جلاري وت�شبقها مبار�ة حتديد �ملركزين �لثالث 
و�لر�بع يف �لثالثة ع�شر�ً.

�لفرق  باكادمييات  �مل�����ش��وؤول��ون  �أك��د  جانبهم  م��ن 
و�ملدر�ء  �لبطولة  يف  �مل�شاركة  �لربعة  �لمار�تية 
�ل��ف��ن��ي��ني ل��ل��ف��رق �ل��ف��ائ��دة �ل��ف��ن��ي��ة �ل��ك��ب��رية �لتي 
حققتها �لبطولة ، م�شريين �ىل �ن مو�جهة فرق 
�ليطايل  وتورينو  �ل�شباين  فالن�شيا  مثل  قوية 
يحتاجها  ب��امل��ن��اف�����ش��ات  خ����ربة  �ل��الع��ب��ني  مت��ن��ح 
�ل���الع���ب ب�����ش��دة م�����ش��ي��دي��ن ب���دع���م جم��ل�����س دبي 
�لريا�شي ، وحر�شه على توفري فر�س �لحتكاك 
�ل���ر�ف���د �ل�شا�شي  ت��ع��ت��رب  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ن��ي��ة  ل��ل��ف��رق 

للمنتخبات �لوطنية.
�لنا�شئني  ف��ري��ق  م���درب  �ل�شهري  �شعد  و�أو���ش��ح 

بالن�شر �ل�شعودي �ن �مل�شاركة يف �لبطولة تعترب 
�نهم  م���وؤك���د�ً   ، ل��ف��ري��ق��ه  بالن�شبة  طيبة  ف��ر���ش��ة 
ح��ر���ش��و� ع��ل��ى �ل��ت��و�ج��د يف ه���ذه �ل��ب��ط��ول��ة بحثاً 
دبي  ملجل�س  �شكره  مقدماً   ، �لفنية  �لفائدة  ع��ن 
�ل��ري��ا���ش��ي ع��ل��ى �ل���دع���وة و�ع�����د�ً ب��ظ��ه��ور م�شرف 

لفريقه يف ن�شف �لنهائي.
�لدولية  ب���ن حم��م��د  ب��ط��ول��ة ح���م���د�ن  وحت���ظ���ى 
ل��ك��رة �ل��ق��دم حت��ت 17 ���ش��ن��ة ب��رع��اي��ة جمموعة 
�لقاب�شة  ب��احل�����ش��ا  ر�أ���ش��ه��ا  ع��ل��ى  �ل�����ش��رك��ات  م���ن 
�شريك �حلدث �لرئي�س وطري�ن �لإمار�ت �لناقل 
�لرئي�س وقناة دبي �لريا�شية ، بجانب �لد�عمون 
ودبي   B360 �شركة  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات  م��ن 

للمرطبات وهيوند�ي وموؤ�ش�شة ��شعاف دبي.

للقو�رب  دب����ي  ل�����ش��ب��اق  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  ق�����ررت 
و�خلتامية  �خلام�شة  �ل�شريعة-�جلولة  �خل�شبية 
من بطولة �لإمار�ت 2014 تقدمي موعد �إقامة 
�ل�شباق يوما ليكون يف �لتا�شعة و�لن�شف من �شباح 
وتو��شل  �مل��ق��ب��ل.  �ل�شبت  ي���وم  ع��ن  ب���دل  �جل��م��ع��ة 
للريا�شات  �ل��دويل  دب��ي  ن��ادي  يف  �ملنظمة  �للجنة 
�لبحرية حت�شري�تها �خلا�شة لنطالقة �حلدث 
�ل�شركاء  و�لتعاون مع  بالتن�شيق  �ملحدد  �ملوعد  يف 

�ل�شر�تيجيني.
�لكامل  �لزمني  �ل��ربن��ام��ج  �للجنة  �إع��ت��م��دت  وق��د 
لل�شباق و�لذي يبد�أ �عتبار� من يوم غد� بو�شول 
�لنادي  �ل��ف��رق يف  ���ش��اح��ة  �إىل  �مل�����ش��ارك��ة  �ل���ق���و�رب 

م��ن �أج��ل �إمت���ام �لإج����ر�ء�ت �لأول��ي��ة و�ل��ت��ي تتعلق 
بالفح�س �لفني. وحددت �للجنة �ملنظمة �خلام�شة 
من م�شاء غد موعد� لنعقاد �لجتماع �لتنويري 
للرد  �مل�شاركني  و�ملت�شابقني  �ملنظمة  �للجنة  بني 
بال�شباق ومر�حله  �ل�شتف�شار�ت �خلا�س  على كل 
�لنادي  مقر  يف  �ل�شباقات  تو�شيح  قاعة  يف  وذل��ك 
�ملدير  غليطة  بن  علي  بح�شور  �ل�شياحي  بامليناء 
�لعيايل  بطي  �شهيل  وحممد  بالوكالة  �لتنفيذي 
ومن  و�ملحلية.  �ل��ر�ث��ي��ة  �ل�شباقات  ع��ام  م�شرف 
وذلك  ن�شطة  حركة  �ل�شباق  ي��وم  ي�شهد  �أن  �ملقرر 
�ملت�شابقني  جميع  على  �لطبي  �لفح�س  ب��اإج��ر�ء 
�مل�����ش��ارك��ني يف �جل��ول��ة ق��ب��ل �أن ي��ت��وج��ه��و� لإن���ز�ل 

مكان  نحو  للتحرك  متهيد�  �مل��ي��اه  �إىل  �ل��ق��و�رب 
لإعطاء  ����ش��ت��ع��د�د�  و�ل���ش��ط��ف��اف  �ل�شباق  �إق��ام��ة 
�إ�����ش����ارة �ل���ب���د�ي���ة ورف�����ع �ل��ع��ل��م �لأخ�������ش���ر �إي���ذ�ن���ا 
�شباق  م�شافة  �إجمايل  وي�شل  �ل�شباق.  بانطالقة 
بحريا  30 ميال  ع��ن  ي��زي��د  م��ا  �إىل  ي��وم �جلمعة 
طولها  ي�شل  �لتي  �لبد�ية  لفة  مر�حله  تت�شمن 
وت��ب��د�أ م��ن حم���اذ�ة هالل  8 ر4 ميل بحري  �إىل 
�شقيم  �أم  �شاطئ  م��ن  بالقرب  م���رور�  جمري�  خلة 
و�شول �إىل كور�س �ل�شباق بني برج �لعرب وجزيرة 
نخلة جمري� حيث �شيتابع �مل�شاركون قطع م�شافة 
�إىل  7 لفات ي�شل طول �لو�حدة منها  �ل�شباق يف 

6ر3 ميل بحري.

�شيتي  مان�ش�شر  م���درب  بليجريني  مانويل  ق��ال 
لكرة  �ملمتاز  �لجنليزي  �ل���دوري  يف  يناف�س  �ل��ذي 
�لقدم �م�س �إن لعب �لو�شط يايا توري �شيبتعد عن 

�ملباريات ل�شبوعني ب�شبب ��شابة يف �لع�شالت.
فريقه  م��ب��ار�ة  ع��ن  �ل��ع��اج  �شاحل  لع��ب  و�شيغيب 
�شندرلند متذيل  �أم���ام  �لرب��ع��اء  �أر���ش��ه غ��د�  على 

 2-3 �شيتي  ����ش��اب��ت��ه يف خ�����ش��ارة  ع��ق��ب  �ل��رت��ي��ب 
�أمام ليفربول يوم �لحد �ملا�شي. وقال بليجريني 
�ل�شابة خطرية  تكن  يف موؤمتر �شحفي رمبا مل 
كما كنا نتوقع يف �لبد�ية لكنه بحاجة لع�شرة �أيام 
�ملهاجم  و�أ�شبح  للتعايف  ل�شبوعني  �أو  �لأق��ل  على 
ف��ي��ن�����ش��ن كومباين  و�مل����د�ف����ع  �ج���وي���رو  ���ش��ريج��ي��و 

�شعي  ظل  يف  �شندرلند  �أم��ام  للم�شاركة  جاهزين 
���ش��ي��ت��ي ���ش��اح��ب �مل���رك���ز �ل���ث���ال���ث ل��ت��ق��ل��ي�����س ف���ارق 
�لنقاط �ل�شبع مع ليفربول �ملت�شدر وميلك فريق 
ملبار�تني  بالإ�شافة  نقطة   70 بليجريني  �مل��درب 
بر�شيد  �لثاين  �ملركز  ت�شيل�شي  ويحتل  موؤجلتني. 

75 نقطة.

فقدان جواز �سفرت
�شاره  ليدي  �ملدعوه/  فقدت 

����ش���وري���ة   - ك���ن���ع���ان  م����اج����د 

�جلن�شية- جو�ز �شفرها رقم 

من   )005836425(

يجده عليه �لت�شال بتليفون 

رقم 050/4443857

فقدان جواز �سفرت
حممود  �ملدعو/��شرف  فقد 

�ردين   - �ل�������ده�������ون  رج��������ا 

رقم  �شفره  ج��و�ز  �جلن�شية- 

يجده  م���ن   )799758(

رقم  بتليفون  �لت�شال  عليه 

050/2942226

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د �مل�����دع�����و/�ل�����ب�����ربت�����و 

فلبيني   - �ي�شا�س  م��ي��ن��دوز� 

رقم  �شفره  ج��و�ز  �جلن�شية- 

يجده  م��ن   )2991539(

رقم  بتليفون  �لت�شال  عليه 

055/7606942

فقدان جواز �سفرت
لطفي  �مل�����دع�����و/�ن�����ور  ف���ق���د 

فل�شطيني   - �خل����ط����ي����ب 

رقم  �شفره  ج��و�ز  �جلن�شية- 

يجده  م���ن   )247191(

رقم  بتليفون  �لت�شال  عليه 

050/6419096

فقدان جواز �سفرت
ف�������ق�������د �مل������دع������و/ح������ب������ي������ل 

بنغالد�س   - ع���ل���ي  ي���و����ش���ف 

رقم  �شفره  ج��و�ز  �جلن�شية- 

يجده  م��ن   )0178302(

رقم  بتليفون  �لت�شال  عليه 

055/5019107

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو/جمال �لدين ليت 

بنغالد�س   - ع��اب��دي��ن  زي��ن��ال 

رقم  �شفره  ج��و�ز  �جلن�شية- 

يجده  م��ن   )0189225(

رقم  بتليفون  �لت�شال  عليه 

056/7670111

فقدان جواز �سفرت
�شربي  �مل���دع���و/حم���م���د  ف��ق��د 

م�شري   - زي������د  �ب������و  حم���م���د 

�شفر  ج�����������و�زي  �جل����ن���������ش����ي����ة- 

رق�����������������������������������م)1713590( و 

من   )A082933472(

بتليفون  �لت�شال  عليه  يجده 

رقم 055/8066045

فقدان جواز �سفرت
ف�������ق�������دت �مل�����������دع�����������وه/ رن������ا 

����ش���وري���ة   - ك���ن���ع���ان  م����اج����د 

�جلن�شية- جو�ز �شفرها رقم 

من   )006196358(

يجده عليه �لت�شال بتليفون 

رقم 050/4443857

فقدان جواز �سفرت
�شمريه  �مل������دع������وه/  ف����ق����دت 

�شورية   - ع���ب���ا����س  ت���وف���ي���ق 

�جلن�شية- جو�ز �شفرها رقم 

من   )005836518(

يجده عليه �لت�شال بتليفون 

رقم 050/4443857

فقدان جواز �سفرت
ما�شى  �مل�������دع�������وه/  ف����ق����دت 

- هندية  �ودي��ن عبد�لوهاب 

�جلن�شية- جو�ز �شفرها رقم 

يجده  م��ن   )2985104(

رقم  بتليفون  �لت�شال  عليه 

050/4443857
فقدان جواز �سفرت

�شالح  نهله  �ملدعوه/  فقدت 

�لدين �لزبري �لتوم - �شود�نية 

�جلن�شية- جو�ز �شفرها رقم 

يجده  م���ن   )102212(

رقم  بتليفون  �لت�شال  عليه 

050/1060841

فقدان جواز �سفرت
ن��ور حممد  �مل��دع��وه/  فقدت 

هندية   - حم���م���د  ن���ي���ج���اه 

�جلن�شية- جو�ز �شفرها رقم 

يجده  م��ن   )6900615(

رقم  بتليفون  �لت�شال  عليه 

050/4443857

فقدان جواز �سفرت
كي�شمت  �مل�����دع�����وه/  ف���ق���دت 

هندية   - حممد  ح�شن  علي 

�جلن�شية- جو�ز �شفرها رقم 

يجده  م��ن   )1662979(

رقم  بتليفون  �لت�شال  عليه 

050/4443857

فقدان جواز �سفرت
مديحه  �مل�����دع�����وه/  ف���ق���دت 

����ش���وري���ة   - ك���ن���ع���ان  م����اج����د 

�جلن�شية- جو�ز �شفرها رقم 

من   )006196361(

يجده عليه �لت�شال بتليفون 

رقم 050/4443857

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د �مل����������دع����������و/ م�����اج�����د 

�����ش����وري   - ك����ن����ع����ان  حم����م����د 

رقم  �شفره  ج��و�ز  �جلن�شية- 

)006907777(م�������������������ن 

يجده عليه �لت�شال بتليفون 

رقم 050/4443857

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د �مل����������دع����������و/ �ح�����م�����د 

�����ش����وري   - ك����ن����ع����ان  م�����اج�����د 

رقم  �شفره  ج��و�ز  �جلن�شية- 

يجده  )5219221(من 

رقم  بتليفون  �لت�شال  عليه 

050/4443857

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د �مل����دع����و/ �ج���م���ل علي 

ه����ن����دي   - �ك������������رم  حم�����م�����د 

رقم  �شفره  ج��و�ز  �جلن�شية- 

يجده  )8116941(من 

رقم  بتليفون  �لت�شال  عليه 

050/4443857

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د �مل���دع���و/ ���ش��رف��ات علي 

ه���ن���دي   - ب��������اه��������ادور  د�ن 

رقم  �شفره  ج��و�ز  �جلن�شية- 

يجده  )1060121(من 

رقم  بتليفون  �لت�شال  عليه 

050/4443857

فقدان جواز �سفرت
فاكيم  حممد  �مل��دع��و/  فقد 

- هندي  ع��ني �هلل  �ن�����ش��اري 

رقم  �شفره  ج��و�ز  �جلن�شية- 

يجده  )9881930(من 

رقم  بتليفون  �لت�شال  عليه 

050/4443857

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د �مل������دع������و/ ك����ا�����ش����ري�م 

هاري�شانكري فريما - هندي 

رقم  �شفره  ج��و�ز  �جلن�شية- 

يجده  )4470799(من 

رقم  بتليفون  �لت�شال  عليه 

050/4443857

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د �مل�������دع�������و/ ب����اب����ادي����ن 

ه�����ن�����دي   - ر�م  م��������ان��������ى 

رقم  �شفره  ج��و�ز  �جلن�شية- 

يجده  )1804206(من 

رقم  بتليفون  �لت�شال  عليه 

050/4443857

فقدان جواز �سفرت
عبد�لقادر  �مل����دع����و/  ف���ق���د 

بنغالد�س   - خ��ا  رحمن  ليت 

رقم  �شفره  ج��و�ز  �جلن�شية- 

يجده  )1408902(من 

رقم  بتليفون  �لت�شال  عليه 

050/4443857
فقدان جواز �سفرت

فقد �ملدعو/ حممد رجب �م 

��شر�ك علي - بنغالد�س  دي 

رقم  �شفره  ج��و�ز  �جلن�شية- 

يجده  )391729(من 

رقم  بتليفون  �لت�شال  عليه 

050/4443857

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د �مل���������دع���������و/ خم����ت����ار 
مو�شى  �هلل  غالم  عبد�لقادر 
جو�ز  �جلن�شية-  ���ش��ود�ين   -
)084755( رق���م  ���ش��ف��ره 
ت�شليمه  ب��رج��اء  ي��ج��ده  م��ن 
�ىل �أق����رب م��رك��ز ���ش��رط��ة �و 

�ل�شفارة �ل�شود�نية م�شكور�ً

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د �مل����دع����و/ حم��م��د �ن���ور 
ب���اك�������ش���ت���اين   - �����ش����ام����ب����اى 
رقم  �شفره  ج��و�ز  �جلن�شية- 
يجده  )1808561(من 
�أق���رب  �ىل  ت�شليمه  ب���رج���اء 
�ل�شفارة  �و  ���ش��رط��ة  م���رك���ز 

�لباك�شتانية م�شكور�ً

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د �مل����������دع����������و/ حم���م���د 
عبد�حلميد  �ل����دي����ن  ن������ور 
ب�����ن�����غ�����الد������س   - �����������ش����������ادو 
رقم  �شفره  ج��و�ز  �جلن�شية- 
يجده  )6761363(من 
رقم  بتليفون  �لت�شال  عليه 

050/4443857

فقدان �سهادة اأ�سهم 
يعلن �ل�شيد/ حممد �شيف غامن �شلطان �ل�شويدي )�إمار�تي 
�جلن�شية( هوية رقم )784196849542434( عن فقد�ن �شهادة 
 1.000.000 )بعدد  �لعقارية  منازل  �شركة  من  �شادرة  �أ�شهم 
من  على   )89107140( �ل�شهادة  رق��م  �شهم(  )مليون   ) �شهم 
على  �لت�شال  �و  �مل��ذك��ورة  لل�شركة  ت�شليمها  برجاء  يجدها 

رقم 0505627790 م�شكور�
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تتجه �لن �ليوم �لربعاء �ىل ملعب مي�شتايا يف فالن�شيا و�لذي يحت�شن موقعة نهائي كاأ�س ��شبانيا 
�للقب  على  �شيتو�جهان  �للذين  مدريد  وري��ال  بر�شلونة  �لزليني  �لغرميني  بني  �لقدم  لكرة 

للمرة �ل�شابعة منذ �نطالق �مل�شابقة عام 1903.
تاأثري  �و  �مل�شابقة  �لنظر عن  بغ�س  �همية كربى  �لعمالقني  بني  �ملو�جهات  �رت��دت  ولطاملا 
�ملبار�ة على م�شرية �ي منهما خالل �ملو�شم، فكيف �حلال �ذ� كانت �ملو�جهة بينهما يف نهائي 
�لكاأ�س وبر�شلونة يف و�شع ل يح�شد عليه بعد �ن ودع يف منت�شف �ل�شبوع �ملا�شي م�شابقة 
دوري �بطال �وروبا من �لدور ربع �لنهائي على يد قطب �لعا�شمة �لخر �تلتيكو مدريد 
بلقب  �لحتفاظ  يف  حظوظه  تعر�شت  ثم  ذه��اب��ا(،  و1-1  �يابا  )�شفر-1 
ما  )�شفر-1(  غرناطة  �م��ام  �ل�شبت  ب�شقوطه  قا�شية  ل�شربة  �ل���دوري 
4 نقاط قبل  بفارق  �ل�شد�رة  يبتعد عنه يف  �ن  بالذ�ت  �شمح لتلتيكو 
�ف�شل  ري��ال  �ن و�شع  �لقول  �ملو�شم. وميكن  �نتهاء  5 مر�حل على 
بكثري من غرميه �لكاتالوين �ذ و��شل م�شو�ره نحو حلم �لفوز 
بلغ  �ن  بعد   2002 منذ  �لوىل  للمرة  �لبطال  دوري  بلقب 
ن�شف �لنهائي على ح�شاب بورو�شيا دورمتوند �لملاين رغم 
�يابا  �ملا�شي �شفر-2  �ملو�شم  �مام و�شيف بطل  خ�شارته 
وذلك لفوزه ذهابا 3-�شفر، وهو يتخلف يف �لدوري 
بفارق 3 نقاط عن جاره �تلتيكو وتنتظره مباريات 
��شعبها  �ملتبقية،  �خلم�س  �مل��ر�ح��ل  يف  �شهلة 
على  �شيكون  فيما  فالن�شيا،  �م��ام  �ر�شه  على 
�ملرحلة  يف  بع�شهما  م��و�ج��ه��ة  مناف�شيه 
�خلتامية يف مبار�ة قد تهدي �لنادي 

�مللكي �للقب.
�لفريقني  حت�������ش���ري�ت  ت���ك���ن  ومل 
�عادة  �شتكون  �لتي  �مل��ب��ار�ة  ه��ذه  �ىل 
لن�شف نهائي �ملو�شم �ملا�شي حني خرج 
ريال فائز� )1-1 ذهابا و3-1 �يابا يف كامب نو( يف طريقه �ىل �لنهائي 
حيث �شقط �مام جاره �تلتيكو، �شل�شة على �لط��الق �ذ يعاين �لغرميان من 
��شابة لعبني موؤثرين جد� يف �شفوفهما حيث يحوم �ل�شك حول م�شاركة جنم 
�لنادي �مللكي �لربتغايل كري�شتيانو رونالدو �لذي تعر�س لال�شابة يف ذهاب ربع 
��شافة �ىل مبار�تي  �لي��اب  لقاء  وغ��اب عن  نهائي دوري �لبطال �شد دورمتوند 

�لدوري �شد ريال �شو�شييد�د و�ملرييا )بنتيجة و�حدة 4-�شفر(. 
كما من �ملتوقع �ن يفتقد �ملدرب �ليطايل كارلو �ن�شيلوتي، �لباحث عن �فتتاح باكورة 
�لقابه مع ريال مدريد، �لظهري �لرب�زيلي مار�شيلو لكن �شيكون بامكانه �لعتماد على 
�ملد�فع �لخر �شريخيو ر�مو�س رغم غيابه عن �ملبار�ة �لخرية �شد �ملرييا ب�شبب م�شاكل 

يف عنقه.
هذه �ملبار�ة مهمة للغاية لعدة ��شباب ، هذ� ما قاله �ن�شيلوتي، �لباحث عن لقبه �لر�شمي �لثاين 
ع�شر كمدرب )بينها 8 مع ميالن و�ثنان منها يف دوري �بطال �وروبا(، م�شيفا �ول لنه �للقب 
�لول �لذي بامكاننا �لفوز به هذ� �ملو�شم وثانيا لننا نو�جه فريقا ر�ئعا متمثال برب�شلونة. كل 
هذه �لمور تقود �ىل �ن تكون مبار�ة هامة للغاية. �لفوز بلقبنا �لول لهذ� �ملو�شم �مر يحفزنا 

كثري� .
وو��شل �ن�شيلوتي من �لناحية �لذهنية، ترتدي هذه �ملبار�ة �همية كبرية ملا تبقى �مامنا من �ملو�شم. 
فبعد �ملبار�ة، �لفريق �لذي �شيفوز �شيتمتع بحافز �كرب وبالمل و�لرغبة ملا تبقى من �ملو�شم. �عتقد 

�نها �شتكون مهمة جد� من �لناحية �لنف�شية .
وياأمل ريال �لذي خرج متوجا باللقب يف �للقاء �لول 

بني �لفريقني يف نهائي �مل�شابقة عام 1936 )1-2( 
�لتا�شع ع�شر  لقبه  و�ل�شاعي �ىل  بالذ�ت  فالن�شيا  يف 
�لهابطة  �مل��ع��ن��وي��ات  م��ن  ي�شتفيد  �ن  �مل�����ش��اب��ق��ة،  يف 
�لنادي  ع��ل��ى  �لول  ف����وزه  ي��ح��ق��ق  ل��ك��ي  ل��رب���ش��ل��ون��ة 
�لكاتالوين هذ� �ملو�شم لنه خ�شر �مام رجال �ملدرب 

�للتني  �مل��ب��ار�ت��ني  يف  مارتينو  خ����ري�ردو  �لرجنتيني 
نو  كامب  )1-2 يف  �ملو�شم  ه��ذ�  �ل���دوري  يف  جمعتهما 

3-4 يف �شانتياغو برنابيو(.
�ملحتمل  من  �ذ  دفاعه  خط  يف  م�شكلة  من  بر�شلونة  ويعاين 
�ن يفتقد جهود جري�ر بيكيه ومارك بارتر� وكارلي�س بويول، 
بو�شكيت�س  �شريجيو  على  �لعتماد  �ىل  مارتينو  �شيدفع  ما 

�لرجنتيني  جانب  �ىل  للعب  �شونغ  �لك�شاندر  �لكامريوين  �و 
خافيري ما�ش�شري�نو يف قلب �لدفاع.

قائال   ، مي�شتايا  موقعة  يف  م�شاركته  نهائيا  بويول  ي�شتبعد  ومل 
يف موؤمتر �شحايف بعد متارين : �نا �عمل بجهد كبري من �جل 
�مل�شاركة، كما حال مارك وجري�ر. هناك يومان متبقيان �مامنا 

و�شنقوم بكل ما با�شتطاعتنا لكي نتو�جد هناك )يف �ملبار�ة(. 
وغاب بويول عن معظم ما من �ملفر�س �ن يكون مو�شمه 

ز�ل  م��ا  لكنه  ركبته،  �ل���ش��اب��ات يف  لعنة  ب�شبب  �لخ��ري 
وهو  �لفريق  يف  زم��الئ��ه  على  كبري  بتاأثري  يتمتع 

ين�شون  �مل�شجعني  ج��ع��ل  ����ش���رورة  ع��ل��ى  ���ش��دد 
بهما  مني  �للتني  �ملتتاليتني  �لهزميتني 

�لفريق.
ن���ح���ن نعي  ب����وي����ول  و�������ش�����اف 
�لمور  بع�س  يف  ف�شلنا  ب��ان��ن��ا 
هو  قوله  بامكاين  م��ا  ك��ل  لكن 

بكل ما منلكه من قوة  �شنقاتل  �ننا 
يف  �ملتبقية  �خلم�س  و�مل��ب��اري��ات  �لنهائي  يف 

�لدوري و�لتي قد يح�شل فيها �لكثري من �لمور 
.

�لرقم  تعزيز  ع��ن  �لباحث  بر�شلونة،  و�شيخو�س 
وعن  �لن(  حتى   26( �لل��ق��اب  بعدد  �لقيا�شي 

مو�جهات  يف  �ل��ع��م��الق��ني  ب��ني  �ل��ت��ع��ادل  ك�شر 
 1968 �ع���و�م  بر�شلونة  )ف���از  �ل��ك��اأ���س  نهائي 

 1936 �ع�������و�م  وري�������ال  و1990  و1983 
وهو  مي�شتايا  م��و�ج��ه��ة  و2011(،  و1974 

مبار�ة  من  �ملقبل  �لح��د  ينتظره  مبا  �ي�شا  يفكر 
حيث  ب��ل��ب��او  �تلتيك  �لعنيد  �شيفه  ���ش��د  م�شريية 

يف  �م��ال��ه  �شتتبخر  و�ل  بها  ب��ال��ف��وز  مطالبا  �شيكون 
�لحتفاظ باللقب.

�لعامل  ك��اأ���س  مناف�شات   �شمن  �لإ�شكيت  بطولة  �لول  �أم�����س  �ختتمت 
�لأمريكية..مب�شاركة  تو�شان  مدينة  يف  �أقيمت  �لتي  �لأط��ب��اق   لرماية 
توج  فيما  ر�م��ي��ا..   /  69  / �لبطولة  خ��الل  وتناف�س  �لإم�����ار�ت.  دول���ة 
بلقبها �لر�مي �ليطايل لود ليجي ونال �مليد�لية �لذهبية وحل و�شيفا 
ونال  ثالثا  �لف�شية..فيما حل  على  نيل�شون وح�شل  ��شتيفان  �ل�شويدي 
�أما رماتنا حممد ح�شن فقد   . �آدمز  برونزية �لبطولة �ل�شر�يل باول 
 .. طبقا   /117/ فطي�س  بن  �شيف  مزيله  وحقق  طبقا   /121/ حقق 
�لأ�شبق  �ل��ع��امل  بطل  �لكويتي  �ل��ر�م��ي  �لر�شيدي  �هلل  عبد  حقق  بينما 
�ملناف�شة  �ل��ذي خ��رج من  و�أب��دى لعبنا حممد ح�شن    . /113/ طبقا 
و�لأد�ء  م�شتو�ه  عن  ور�شاه  �شعادته   .. �لفائزين  عن  و�ح��د  طبق  بفارق 
�لذي ظهر عليه خالل �ملناف�شات .. م�شري� �إىل �أنه ينتهج �شيا�شة �خلطوة 

خطوة ولن يتعجل �لنتائج. ووجه �شكره �إىل �ل�شيخ جمعه بن دملوك �آل 
�إ�شر�ف  مكتوم �لذي ي�شجعه ووفر له مع�شكر� خارجيا يف �إيطاليا حتت 
و�لذي  بنللي  �ندريا  �لأ�شبق  �لإي��ط��ايل  �لأومل��ب��ي  و�لبطل  �لعاملي  �مل��درب 
�أ�شهم يف تطوير م�شتو�ه . من جانبه قال �شيف بن فطي�س جنم منتخبنا 
�لحتاد  روزن��ام��ة  يف  بطولة  �أول  ه��ي  �حلالية  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  �إن  �لوطني 
�لدويل هذ� �لعام.. موؤكد� �شرورة �مل�شاركة يف هذه �لبطولت و�شول �إىل 
�لقمة ومن ثم �لدخول يف د�ئرة �ملناف�شة . وقال �بن فطي�س �إن مثل هذه 
�لنتائج يف ظل �لظروف و�لق�شور �لتحكيمي هي �إجناز يف حد ذ�ته لأنه 
�لرماة �شرعة �لأطباق غري طبيعية وغري قانونية وهناك  وباإجماع كل 
�لبطولت  يف  متاما  �شيتغري  رماتنا  م�شتوى  �أن  موؤكد�   .. عامة  �شكوى 

�ملقبلة خا�شة يف كاز�خ�شتان.

اختتام مناف�سات بطولة الإ�سكيت يف تو�سان الأمريكية
يو�جه ناديا مان�ش�شر �شيتي �لنكليزي وباري�س �شان جرمان �لفرن�شي 
�حتمال معاقبتهما ب�شبب خمالفتهما قاعدة �للعب �ملايل �لنظيف �لتي 
يفر�شها �لحتاد �لوروبي لكرة �لقدم، وذلك بح�شب ما ذكرت �شحيفة 
يو�جه  �شيتي  �ن  �ىل  �ل�شحيفة  و��شارت   . �لربيطانية  تيليغر�ف  د�يلي 
���ش��ع��وب��ات ه��ائ��ل��ة ب�شبب خ��رق��ه �ل��ق��و�ع��د �مل��ف��رو���ش��ة م��ن ق��ب��ل �لحتاد 
�لوروبي للعبة من �جل منع �لندية من �لنفاق �كرث من قدرتها، كما 
�شيعاقب �شان جرمان من قبل هيئة �لرقابة �ملالية يف �لحتاد �لوروبي 
�لركائز �ل�شا�شية  و�لتي جتتمع للمرة �لوىل �لثالثاء و�لربعاء. ومن 
يف قاعدة �للعب �ملايل �لنظيف �ن ل تخ�شر �لندية �كرث من 45 مليون 
وجود  م��ع  و2013-2012،   2012-2011 مو�شمي  خ��الل  ي���ورو 

��شتثناء�ت لبع�س ��شكال �لنفاق.
�ل��ف��رة ما  ، �م���و�ل طائلة خ��الل تلك  وق��د �نفق �شيتي و���ش��ان ج��رم��ان 

�شمح لالول باحر�ز لقب �لدوري �ملمتاز يف 2012 وللثاين باحر�ز لقب 
�لدوري �لفرن�شي يف �ملو�شم �لتايل.

�مل���ايل �لنظيف �حتمال  �ل��ل��ع��ب  �ل��ت��ي ت��خ��ال��ف ق��اع��دة  وت��و�ج��ه �لن��دي��ة 
ليغ  يوروبا  �و  �وروب��ا  �بطال  دوري  �مل�شاركة يف  بحرمانها من  معاقبتها 
خالل  عليها  ح�شلت  �لتي  �لل��ق��اب  م��ن  جتريدها  �مكانية  �ىل  ��شافة 
�ي  تذكر  �ن  دون  ����ش��ارت،  �لربيطانية  �ل�شحيفة  لكن  �ملخالفة.  ف��رة 
م�شدر ملعلوماتها، بانه من �ملرجح معاقبة �شيتي و�شان جرمان ماليا �و 
بحرمانهما من �جر�ء تعاقد�ت جديدة و��شارت �ل�شحيفة �ىل �ن هناك 
�كتفى �لحت��اد �لوروب��ي يف  ناديا معر�س للعقوبات، فيما   20 �قل من 
بيان �ر�شله ل تلغر�ف بالقول: لن ي�شدر �لحتاد �لوروب��ي لكرة �لقدم 
�ي بيان �ل عندما ت�شدر �لقر�ر�ت عن غرفة �لتحقيق يف هيئة �لرقابة 

�ملالية، ونحن نتوقع �ن يح�شل هذ� �لمر يف �و�ئل �يار-مايو .

�سيتي و�سان جرمان مهددان بعقوبة 

باملجمع  �ليوم  م�شاء  من  �خلام�شة  يف  ت�شتاأنف 
بطولة  باأبوظبي  �لبرويل  �ملعهد  يف  �لريا�شي 
�جل���ائ���زة �ل���ك���ربى �ل��ري��ا���ش��ي��ة ل�����ش��رك��ة برول 
�أبوظبي �لوطنية )�أدن��وك( وجمموعة �شركاتها 
لعام 2014 يف ن�شختها �ل� 20 ، و�لتي ت�شتمر 
�ملقبل حتت �شعار )يف  14 مايو  فعالياتها حتى 
حب خليفة(، و�لتي تقام برعاية عبد�هلل نا�شر 
�أبوظبي  ب��رول  ل�شركة  �لعام  �ملدير  �ل�شويدي 
�لكورني�س  نادي  ن�شاط  و�إ�شر�ف جلنة  �لوطنية 

ب�شركة �أدنوك يف �أبوظبي.
�ل��ث��ال��ث م���ن ت�شفيات  �ل���ي���وم  وت���اأت���ي م��ب��اري��ات 

�لفرق  م�شتويات  عن  �لكثري  لتك�شف  �لبطولة 
�أربعة مو�جهات بد�ية بال�شالة  باإقامة  �مل�شاركة 
�شركتي  ف���رق  جت��م��ع  ل��ق��اء  ت�شهد  �ل��ت��ي  �لأوىل 
�أدناتكو و�جن�شكو مع فرق �شركة جا�شكو للقدم 
�ل���ي���د ع��ل��ي �لتو�يل  و�ل���ط���ائ���رة و�ل�����ش��ل��ة وك�����رة 
مب�����ش��ارك��ة 30 لع��ب��ا يف ق��ائ��م��ة ك��ل ���ش��رك��ة ،ويف 
موعد  على  �جل��م��ه��ور  �شيكون  �لثانية  �ل�شالة 
�لتي  تكرير  �شركة  بلقاء  و�لتحدي  �لث���ارة  مع 
تو�جه  ،و�لتي  �لبد�ية  خ�شارة  لتعوي�س  تتطلع 
ف���رق ���ش��رك��ة �أدك����و )ح��ام��ل �ل��ل��ق��ب( يف �لظهور 
�لف��ت��ت��اح على  ت��ف��وق��ه يف  ع��ق��ب  �ل��ث��اين للفريق 

�ليد  وك���رة  و�ل�����ش��ل��ة  �ل��ط��ائ��رة  ف��ري��ق جا�شكو يف 
م�شاعفة  يتطلب  مم��ا  �ل��ق��دم  ب��ك��رة  وخ�����ش��ارت��ه 
�شركة  وتلتقي   .. �ل�شد�رة  بركب  للحاق  �جلهد 
متكافئ  لقاء  يف  ب��روج  �شركة  ف��رق  م��ع  فريتيل 
بال�شالة  �لليلة  �لغمو�س،وتختتم جولة  يكتنفه 
يف  �حل�شن  �شركة  مو�جهة  ت�شهد  �لتي  �لر�بعة 
�أول ظهور لها مع فرق �شركة ز�دكو �لتي خرجت 
�لبرويل  �ملعهد  بالتعادل يف جولة �لفتتاح مع 
بركالت  �لرت����ب����اط  ف���ك  وك�����ان   8-8 ب��ن��ت��ي��ج��ة 
�لرجيح لرجح كفه �شركة ز�دكو �لفوز وكانت 
�شركة  فرق  تفوق  �شهدت  قد  �لأول  �أم�س  جولة 

�أدما �لعاملة على �شركة فريتيل بنتيجة 4-12 
بفوز �أدما يف مبار�ة كرة �لقدم 4-2 وقد �شجل 
�شامل  و�ح��م��د  �لكرم�شتجي  ع��م��ر  �أدم����ا  ل��ف��ري��ق 
يو�شف  فريتيل  منهما(ولفريق  لكل  )ه��دف��ني 
�لطنيجي وزهدي زهري ..ويف �لكرة �لطائرة فاز 
 23-25 بنتيجة  ب�شوطني نظيفني  �أدم��ا  فريق 

و25-18 مما يوؤكد قوة �ملبار�ة .
..25-31 �أدما �لفوز  ويف �ل�شلة ��شتطاع فريق 
و�شهدت مبار�ة كرة �ليد بني �لفريقني فوز �أدما 
بني  جمعت  �لتي  �لثانية  �ملو�جهة  17-8..ويف 
�شركتي �دجاز وتكرير ��شتطاعت �شركة �أدجاز �أن 

تفاجئ �شركة تكرير بتحقيق فوز مثري بنتيجة 
تفا�شيل  �أ����ش���ف���رت  و�ل���ت���ي   ،  6-10 �ج��م��ال��ي��ة 
مبارياتها بفوز �أدجاز يف خما�شيات �لقدم بنتيجة 
�أدم�����ا �ل���الع���ب جان  4-3 وق����د ���ش��ج��ل ل��ف��ري��ق 
ت�شارلز 3 �أهد�ف )كاأول هاتريك يف �لبطولة ( 
وثابت �حلمادي هدفا ولتكرير عبد�هلل �حلمادي 
�أول بطاقة  �مل��ب��ار�ة  و���ش��ه��اب �حل��م��ادي و���ش��ه��دت 
حمد  تكرير  فريق  لالعب  �لبطولة  يف  ح��م��ر�ء 
�إبر�هيم �ملرزوقي وحليم  �أد�رها  �حلمادي و�لتي 

�ل�شلح .
-25 ويف كرة �ل�شلة فاز فريق تكرير علي �دما 

و�أكرم  ر�شاد  حممود  �ل��دويل  �أد�ره���ا  و�لتي   23
�شعبوين وبالل نا�شر م�شجال �أما �لكرة �لطائرة 
فقد كان �لفوز لفريق �دج��از ب�شوطني نظيفني 
�حلو�شني  خ��ال��د  و�أد�ره�����ا   15-25  ،22-25
و�لدويل علي �شامل و�حمد �لبادي يف �لت�شجيل.. 
و�نتهت مبار�ة كرة �ليد بني �ل�شركتني بفوز فريق 
�شركة �أدجاز 14-10 و�لتي �أد�رها �لدويل عمر 
 ، م�شجال  عبد�هلل  وعلي  عبد�هلل  ونبيل  �لزبري 
و�شارك يو�شف غنامي وجمال �جلمال كمن�شقني 
حلكام �لبطولة ، ور�قب مناف�شات �جلولة توفيق 

�حمد لولو مقرر جلنة �لن�شاط.

حتت �ضعار يف حب خليفة 

ا�ستئ��ن���اف مب���اري�����ات بط���ول����ة اأدن�����وك ال������ي���وم

و�ضط غياب كر�ضتيانو رونالدو

ب��ر�سل���ون����ة ل���دم����ل ج����راح���ه يف كال�سيك����و الك����اأ�ص الليل������ة



    

مهمة اإن�سانية لإنقاذ دببة 
يف  مزرعة  من  دب��ا   130 �نقاذ  �حليو�ن  حقوق  عن  مد�فعة  جماعة  تعتزم 
�ل�شني ل�شتخال�س مادة �ل�شفر�ء من تلك �حليو�نات �لأ�شرية يف م�شعى 
�حليو�نات  م��ع  �لتعامل  ق�شوة  ب�شبب  غ�شب  موجة  �أث���ارت  جت��ارة  لن��ه��اء 

وممار�شة تلقى معار�شة متز�يدة.
وقالت جماعة �أنيمالز �ي�شيا �لتي تتخذ من هوجن كوجن مقر� لها �ن هناك 
ع�شرة �لف دب تعي�س يف �لأ�شر يف �ل�شني ت�شتخل�س منها مادة �ل�شفر�ء يف 

ظروف قا�شية ت�شبب �أ�شر�ر� ج�شمانية ونف�شية طويلة �ملدى.
وت�شتخل�س مادة �ل�شفر�ء من مر�رة �لدببة وت�شتخدم يف بع�س �لعالجات 

�ل�شينية تزعم �نها ت�شفي من �أمر��س �لكبد و�لعيون.
�ي�شيا �تفاقا مع )فالور وورلد( �ململوكة للدولة حت�شل  �أنيمالز  و�أبرمت 
�جلنوبي  قو�نغ�شي  �قليم  عا�شمة  نانينغ  يف  للدببة  مزرعة  على  مبوجبه 
دببة  با�شم  �ملعروفة  �ل�شود�ء  �ل�شيوية  للدببة  �آم��ن  م��الذ  �ىل  وحتويلها 
�لقمر لوجود هالل �أبي�س على �شدورها. و�أبرم �لتفاق بعد �ن قال مديرو 
�ل�شركة �نهم يخ�شرون �ملال يف هذ� �مل�شروع و�أقرو� باأن �لوقت حان للتغيري 
�لعامني  لل�شحفيني يف  وورل���د  ف���الور  ع��ام  م��دي��ر  �شاوهونغ  ي��ان  وق���ال   .
��شتخال�س مادة  �لخريين على �لخ�س د�رت نقا�شات عامة كثرية حول 
�ن  نرى  ولذلك  ذلك  تعار�س  �لنا�س  غالبية  �لدببة �حلية.  �ل�شفر�ء من 

فر�س �لجتار يف مادة �ل�شفر�ء �مل�شتخل�شة من �لدببة تزد�د تقل�شا. 

بدء حماكمة الأرملة 
ال�سوداء 

قد  تكون  �أن  �ل�شود�ء،  بالأرملة  �مللقبة  عاما   53 مانويال غونز�لي�س  نفت 
قتلت زوجها �لذي عرث عليه يف نهاية �لعام 2008 جثة متفحمة يف �ملقعد 
�خللفي ل�شيارته، وذلك يف �ليوم �لول من حماكمتها �ملنعقدة يف غرونوبل 
)و�شط �شرق فرن�شا(.  وقالت �ملتهمة بنربة هادئة �أنفي هذه �لأفعال و�أكرر 
�أين بريئة من �لأفعال �لتي تن�شب �إيل و�أنا هنا لأبرهن ذلك .  وقد �رتدت 
هذه �ملدربة �ل�شابقة يف مدر�شة لتعليم �لقيادة �ملحتجزة منذ �لعام 2010، 
ن��ظ��ار�ت ح��م��ر�ء.  ومتثل  �ل��ل��ون وو�شعت  زه��ري  وو���ش��اح��ا  �أبي�س  قمي�شا 
�زو�جها  وف��اة  بظروف  تذكر  ظ��روف  زوجها، يف  قتل  بتهمة  �ملحكمة  �أم��ام 
و��شدقائها �لربعة �ل�شابقني.  وكان د�نيال كانو )58 عاما( �لزوج �لخري 
2008 جثة متفحمة يف �ملقعد  ملانويال غونز�لي�س، قد وجد يف �آخر �لعام 
وتو�شلت  �لفرن�شي.   �ل�شرق  يف  �يزير،  يف  منزله  ق��رب  ل�شيارته،  �خللفي 
�جلثة  ت�شريح  لدى  وتبني  عمد�،  وقع  �حلريق  �ن  �ىل  حينها  �لتحقيقات 
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بو�ص يهدي 
حفيدته لوحة 

ي�شتمر �لرئي�س �لأمريكي �ل�شابق، 
�لركيز  �لإب�����ن، يف  ب��و���س،  ج����ورج 
ع��ل��ى �ل��ر���ش��م، ح��ت��ى �ن���ه �خ��ت��ار �أن 
ي��ه��دي ح��ف��ي��دت��ه يف ع��ي��ده��ا �لأول 

لوحة ر�شمها بيديه.
د�يلي  و�أف��ادت �شحيفة )نيويورك 
�لإبن،  بو�س  �أن  �لأمريكية،  نيوز( 
قدم �إىل حفيدته مارفغرين هاغر 
لوحة  �لأول  م���ي���الده���ا  ع���ي���د  يف 
�شفر�ء  بطة  فيها  تظهر  خ�شبية 

بني �لع�شب �لأخ�شر.
ون�����ش��رت ج��ي��ن��ا، �إب���ن���ة ب���و����س، عرب 
م����وق����ع �ل���ت���و�����ش���ل �لإج���ت���م���اع���ي 
)ت���وي���ر( ����ش���ورة ل��ط��ف��ل��ت��ه��ا وهي 
�إليها  قدمها  �لتي  �للوحة  حتمل 
جدها، وعلقت عليها �حلياة �أجمل 

بوجودها! .
وقت  يف  ك�شف  بو�س  �أن  �إىل  ي�شار 
�أعماله  عن  �ل�شهر  هذ�  من  �شابق 
مبكتبته  م����ع����ر�����س  يف  �ل���ف���ن���ي���ة 
�لرئا�شية يف د�ل���س، وهو يت�شمن 

24 لوحة لقادة �لعامل.

تاأخرت عن زفافها فحّلت اأختها 
مكانها 

ح��ّل��ت �إم������ر�أة يف �ل�����ش��ني م��ك��ان �أخ��ت��ه��ا ل��ت��ت��زوج �شهرها 
ب�شبب تعّذر و�شول �لعرو�س يف �لوقت �ملنا�شب �إىل حفل 

�لزفاف.
�لعري�س  �أن  �ل�شينية،  تاميز(  )غلوبال  وذك��رت �شحيفة 
ترتدي  ب��اأن  عرو�شه  �شقيقة  �أق��ن��ع  ع��ام��اً(،   30( وي  ليو 
�لزفاف  حفل  يف  �أختها  مكان  وحت��ّل  �لأب��ي�����س  �لف�شتان 
غو�ندونغ،  مقاطعة  يف  �شينزين،  مب��دي��ن��ة  �أق��ي��م  �ل���ذي 
جتنباً خل�شارة �آلف �لدولر�ت �لتي �أنفقها حلجز �شالة 

�لزفاف.
و�أ�شارت �ل�شحيفة �إىل �أن �لعرو�س �لأ�شلية �شيونغ يانبي 
تتمكن  ومل  �شي�شو�ن  يف  بلدتها  يف  علقت  ع��ام��اً(   25(
باملوعد  �حلفل  �إىل  لت�شل  �شفر  تذكرة  على  �لعثور  من 

�ملنا�شب.
وقالت �لأخت �إنها ترددت يف �لبد�ية، ولكنها قبلت بالزو�ج 

وهمياً بدل �أختها �أمام 300 �شيف .

ماتت من الفرحة 
للمرة  �شقيقها  لقائها  فرحة  هندية  �م���ر�أة  تتحمل  مل 
�لأوىل بعد فر�ق د�م 16 �شنة، فاأ�شيبت باأزمة قلبية حادة 

ق�شت عليها.
و�أفادت قناة -جيو تي يف-�لباك�شتانية، �أن �لهندية �شار�ل 
ماهي�س  �شقيقها،  ل��روؤي��ة  باك�شتان  �إىل  توجهت  دي��ف��ي، 
لكن  بينهما،  لقاء  �آخ��ر  على  �شنة   16 م��رور  بعد  كومار، 
ما كان يفر�س �أن يكون منا�شبة �شارت حتول �إىل حادثة 
ت�شببت  ح��ادة  قلبية  باأزمة  �ل�شقيقة  �إ�شابة  ج��ر�ء  �أليمة 
عند  �شقيقته  عانقته  �أن  م��ا  �إن���ه  ك��وم��ار  وق���ال  مب��وت��ه��ا. 
و�شولها �إىل حمطة �لقطار�ت مبدينة لهور، حتى �أخذت 

تبكي و�نفعلت ب�شدة، ثم �أ�شيبت باأزمة قلبية قاتلة.
بطلب  قبل  م��ن  م���ر�ت   4 تقدمت  �شقيقته  �أن  و�أ���ش��اف 
من  لتتمكن  باك�شتان  �إىل  دخول  تاأ�شرية  على  للح�شول 
روؤيته لكنها رف�شت كلها، �إىل �أن ُقبلت هذه �ملرة ومتكنت 

من �ملجيء �إىل لهور.

ممنوعة من املتاجر 
خلفة يدها

���ش��اب��ة يف �حلادية  ب��ري��ط��ان��ي��ة  ب��ل��دة  م��ن��ع��ت حم��ك��م��ة يف 
و�لع�شرين من �لعمر من دخول جميع متاجرها، ب�شبب 
و�لعتد�ء�ت  �ل�شرقات  من  ب�شل�شلة  وقيامها  يدها  خفة 
على �ملوظفني وهي يف حالة �شكر. وقالت �شحيفة ديلي 
���ش��رق��ت خم�شة خمازن  ه��اري�����س،  ك��ي��ل��ي  �إن،  �م�����س  م��ي��ل 
جتارية وهددت موظفيها، وهاجمت �شرطياً، و�ألقت وعاء 
زهور على نافذة خمزن وهددت با�شر�م �لنار فيه، خالل 
�شرقت يف  كيلي  �أن  و��شافت  �أ�شابيع فقط.  فرة خم�شة 
�إحدى �ملر�ت مالب�س �أطفال من متجر برفقة �شاب بعد 
�ملتحرك،  كر�شيه  بدفع  وقامت  مقعد  باأنه  تظاهرت  �أن 
�عتقلها  ح��ني  �أخ���رى  منا�شبة  يف  �شرطي  على  و�ع��ت��دت 

القب�ص على اآكل حلوم الب�سر
قال م�شوؤولون �ن �ل�شرطة يف و�شط باك�شتان �ألقت �لقب�س �م�س �لأول على و�حد من �شقيقني �أدينا قبل ذلك يف 

ق�شية تتعلق باأكل حلوم �لب�شر، وذلك بعد �لعثور على ر�أ�س طفل يف منزلهما. 
عقوبة  ق�شيا  بعدما  �ملا�شي  �لعام  عاما(   37( علي  وفارمان  عاما(   40( عريف  حممد  �ل�شقيقني  �شر�ح  و�أطلق 

�ل�شجن لعامني لإد�نتهما بنب�س �ملقابر بعدما �شرقا جثثا من جبانات و�أكال حلومها. 
و�ألقي �لقب�س على عريف جمدد� �م�س عندما عرثت �ل�شرطة على ر�أ�س طفل يف منزل �ل�شقيقني يف بلدة د�ريا خان 

يف �إقليم �لبنجاب، ح�شبما �أفاد م�شوؤول �ل�شرطة �أمري عبد�هلل. 
ومل يت�شح على �لفور ما �إذ� كان �ل�شقيقان قد قتال �لطفل �أم �نهما ��شتوليا على جثته من �إحدى �جلبانات. 

وجتري �ل�شرطة مد�همات للبحث عن �ل�شقيق �ملدعو علي. 
2011 ب�شبب �شرقة  �أبريل  �ألقي �لقب�س على عريف وعلي يف  و�أ�شيب �لباك�شتانيون بحالة من �ل�شدمة بعدما 

و�لتهام جثة �مر�أة توفيت مبر�س �ل�شرطان. 
�لب�شر  �أكل حلوم  باك�شتان ل حتظر  �ملقابر، نظر� لأن  بنب�س  بال�شجن لعامني لإد�نتهما  و�شدر �حلكم يف حقهما 

ب�شكل حمدد. 
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حتاول طهي حنجرة طفلتها
تروي �شوز�نا بري�س �للحظات �ل�شعبة �لتي و�جهتها يوم �أعدتها 
�إذ قطعت حنجرتها ب�شكني �ملطبخ،  �أمها ملمار�شة طقو�س غريبة، 

رت �لفرن ل�شيها يف منزل �لعائلة يف كوينزلند �أ�شر�ليا. وح�شّ
وعام 1989، كانت �شوز�نا يف عامها �لثاين وهي �لطفلة �لوحيدة 

لعائلتها �ملكونة من جون وليند� �آندرو.
�لتي كانت يف  به زوجته  �لو�لد على علم مبا كانت تقوم  مل يكن 

بد�ية �نزلقها نحو ممار�شات غريبة. 
�أمها  فيها  كانت  �لتي  �للحظة  تتذكر  ت��ز�ل  ل  �إنها  �شوز�نا  تقول 
تغلي �ل�شكني على �لنار، �إذ �ألب�شتها ثياباً جديدة للنوم، وم�شحت 

ج�شمها بالزيت، وو�شعتها على �لطاولة يف �ملطبخ. 
يدي يف حماولة  ورفعت  �ل�شكني متوجهة نحوي،  �أذك��ر  و�أ�شافت 
�إكمال  �لأم من  وبكاءها مل مينعا  �ل�شغرية  يدها  لكن   ، لإبعادها 
�لهو�ئية و�حلبال  �لق�شبة  �ل�شكني  �ملجنونة، فاخرقت  طقو�شها 
�ل�شوتية للطفلة، وكانت حت�شر لو�شعها يف �لفرن، لكنها �متنعت 
عن �لقيام بذلك، بعد �أن خرجت من �حلالة �لذهنية �لتي كانت 
فيها، فات�شلت بال�شرطة، وقالت: �أعتقد �أنني �رتكبت �أمر�ً فظيعاً، 

قطعت حنجرة �بنتي .
بدوره، يروي �لو�لد �للحظات �لتي و�شل فيها �إىل �ملنزل حني كانت 
بينما  ومذهبه،  دينه  عن  و�شوؤ�له  ل�شتجو�به،  بانتظاره  �ل�شرطة 
�مل�شت�شفى،  �إىل  و�لطفلة  �ل�شرطة  مركز  �إىل  �لزوجة  نقل  ج��رى 

حيث كان يف �نتظارها فريق طبي متخ�ش�س. 
ب�شبب ت�شرر �حلبال  ليند�  �إع��ادة �شوت  �لأطباء من  ومل يتمكن 
�ل�شوتية، ليتم نقلها �إىل م�شت�شفى �آخر، ثم ��شتعادت قدرتها على 

�لكالم بعد 6 �أ�شابيع من �لعالج �ملكثف.

ينجب 127 ولدًا من 37 زوجة
ت�شمح  �لتي  �لهندية  �لطو�ئف  �إحدى  زعيم  زيونغاكا  �شانا  ي�شكل 
�ل����زوج����ات، حم���ط ج����ذب للمر�شحني  ب���ع���دد غ���ري حم�����دود م���ن 

لالنتخابات بف�شل عائلته �ملكونة من 39 زوجة و127 ولد�ً.
ون�شرت �شحيفة د�يلي ميل �لربيطانية تقرير�ً مف�شاًل عن هذ� 
لهم  �لتي جتيز  �ل��رج��ال  م��ن  عينة  ي�شكل  �ل��ذي  �لهندي  �ل��رج��ل 
معتقد�تهم �لدينية �لزو�ج باأكرث من �أربعة، لتقدم بالدليل �شبباً 
جوهرياً من �أ�شباب �ت�شاع ظاهرة �لت�شخم �ل�شكاين يف �لهند �إىل 

ما ل نهاية.
عادل،  ب�شكل  �لزوجية  حياته  تنظيم  يف  �لهندي  ه��ذ�  ق��درة  وع��ن 
قالت �ل�شحيفة: ميتلك منزًل من �أربع طو�بق يحتوي على 100 
بالقرب  زوجاته  باأ�شغر  يحتفظ  لكنه  لزوجاته  خ�ش�شها  غرفة 
من غرفة نومه، �أما �لأخريات فقد و�شع لهن نظاماً بحيث تزوره 

و�حدة كل ليلة وفق جدول زمني حمدد .
�متالك  على  �شانا  ح��ر���س  �ل��ك��ب��رية،  �أ���ش��رت��ه  �حتياجات  ولتلبية 
�إىل ملعب وم�شنع لالأثاث، وحظائر  مد�ر�شه �خلا�شة بالإ�شافة 
�إنتاجها  يكفي  كبرية  وحديقة  للدو�جن  وم��ز�رع  �ملو��شي  لربية 

من �خل�شرو�ت و�لفاكهة جميع �أفر�د �لأ�شرة.
لكن �شانا ل ين�شى منح زوجته �لأوىل مكانة خا�شة يف هذه �لعائلة 
�لكبرية، �إذ تتوىل ز�ثياجني )69 عاماً( و�شع جد�ول ل� �شّر�تها �ل� 
36 تنظم من خالله توزيع �ملهمات �ملنزلية ب�شكل عادل مثل �إعد�د 

وجبات �لطعام، و�لغ�شيل و�لتنظيف.
قالت  ي��وم��ي��اً،  �لأط��ع��م��ة  م��ن  �لعائلة  ه��ذه  ��شتهالك  حجم  وع��ن 
�ل�����ش��ح��ي��ف��ة: ت�����ش��ت��ه��ل��ك يف �ل��وج��ب��ة �ل����و�ح����دة 30 دج���اج���ة، 60 

كيلوغر�ماً من �لبطاطا و100 كيلوغر�م من �لأرز .
زوي دي�ضانيل ي�ضل اإىل مي�ضي لتومي من زوي يف اإطالق هريالد �ضكوير مي�ضي يف مدينة نيويورك يف 14 اأبريل 2014. 

برل�سكوين يخدم 
يف مركز للم�سنني 

ب�شرورة  �إيطالية  حمكمة  ق�شت 
�لإيطايل  �ل���وزر�ء  رئي�س  ي��زور  �أن 
�ل�شابق �شيلفيو برل�شكوين مركز� 
�لقل  على  و�ح���دة  م��رة  للم�شنني 
�أ�شبوعيا تنفيذ� حلكم �شدر �شده 
ب��خ��دم��ة �مل��ج��ت��م��ع مل����دة ع����ام بعد 
�إد�نته بالتهرب �ل�شريبي ، وقالت 
�ملحكمة �أي�شا يف بيان �إنها فر�شت 

قيود� على �شفر برل�شكوين.
و�أ�شافت �إنه لن ي�شمح لربل�شكوين 
�لبالغ من �لعمر 77 عاما باخلروج 
من منطقة لومباردي حيث يوجد 
با�شتثناء  �لأ�شا�شي  �إق��ام��ت��ه  حم��ل 
روم�����ا من  �إىل  ب���رح���الت  ق��ي��ام��ه 
�ل��ث��الث��اء ح��ت��ى �خل��م��ي�����س م��ن كل 

�أ�شبوع.
ومل يت�شح من حكم �ملحكمة ما�إذ� 
�لقيام  �شي�شتطيع  برل�شكوين  كان 
�لأمام  �إىل  �إيطاليا  حلزبه  بحملة 
�لأوروبي  �ل��ربمل��ان  �إنتخابات  قبل 

�ل�شهر �ملقبل.
�آخ���رى و���ش��ف حمامو  م��ن ناحية 
باأنه  �مل��ح��ك��م��ة  ح��ك��م  ب��رل�����ش��ك��وين 
برل�شكوين  حاجة  �شوء  يف  مر�س 

للقيام بن�شاط �شيا�شي.
ف���ر�ن���ك���و كوبي  �مل���ح���ام���ي���ان  وق�����ال 
�إن  ب���ي���ان  ون���ي���ك���ول���و ج��ي��دي��ن��ي يف 
ق������ر�ر حم��ك��م��ة م���ي���الن���و م���ت���و�زن 
يتعلق  فيما  يبدو  ما  على  ومر�س 
برل�شكوين  ن�����ش��اط  مب��ق��ت�����ش��ي��ات 

�ل�شيا�شي . 

كامريون دياز: اأع�سق ال�سيخوخة
ذكر تقرير �إخباري �م�س �أن �ملمثلة �لمريكية �حل�شناء كامريون دياز تع�شق �ل�شيخوخة وت�شعر بامللل من �لثبات 

على نف�س �حلال لفرة طويلة من �لوقت.
لل�شيخوخة..  حبي  �شبب  هو  ه��ذ�  ب��اهلل  �أق�شم  قولها:  ع��ام��اً(   41( دي��از  عن  ميوزيك  كونتاكت  موقع  ونقل 

فال�شيد�ت يعتقدن �أنهن يرتكنب خطئاً �شخ�شياً �إذ� مل تتحدين �لطبيعة بالثبات على مظهر �شن �خلام�شة 
و�لع�شرين طو�ل عمرهن.. ولكنني ل �أرغب يف �أن �أثبت حيث �أكون.

يذكر �أن دياز تنتظر حالياً عر�س �أحدث �أفالمها بعنو�ن ذ� �أذر وومان �لذي من �ملقرر �أن يعر�س يف 25 
�أحد�ثه حول ثالث  �أبتون وتدور  �أبريل ) ني�شان( �جلاري. وي�شارك دياز �لبطولة ليزيل مان وكيت 

ن�شاء يتحالفن �شد رجل خائن.

عالجات طبيعية لتقليل ا�ستهاء النيكوتني
ت�شكل �لرغبة يف �لنيكوتني وعدم �لقدرة على �ل�شيطرة على 
يف  عقبة  منتجاته  ��شتهالك  يف  �لرغبة  تزيد  �لتي  �لدو�فع 
طريق �لإقالع عن �لتدخني، وبالتايل زيادة معدلت �لإ�شابة 
من  جمموعة  �إليك  و�ل�شكتة.  و�ل�شرطان  �لقلب  باأمر��س 
�حلياة،  من��ط  تغيري  على  ت�شاعد  �لتي  �ملنزلية  �ل��ع��الج��ات 

وتقلل �لأعر��س �لن�شحابية عند �لإقالع عن �لنيكوتني.
ع�����ش��ري �ل���ربت���ق���ال. ي�����ش��اع��د ع�����ش��ري �ل��ربت��ق��ال ع��ل��ى �إز�ل����ة 
يف  �حلم�شية  ي��زي��د  لأن���ه  ب�����ش��رع��ة،  �جل�����ش��م  م��ن  �لنيكوتني 
قد  كنت  �إذ�  �لنيكوتني  من  �لتخل�س  عملية  ويزيد  �ل��ب��ول، 
قررت �لإقالع دون �لعتماد على �أية �أدوية م�شاعدة. �أما �إذ� 
لأنه  �لربتقال  ع�شري  جتنب  فالأف�شل  �أدوي��ة  تتناول  كنت 
قد ي�شتنزف من ج�شمك كمية �لنيكوتني �لالزمة لتخفيف 

�لأعر��س �لن�شحابية.
�ملاء و�لبيكينج �شود�. ي�شاعد �ملاء على �إعادة ترطيب �جل�شم، 
تاأثريها  ويجعل  �لنيكوتني،  يف  �لرغبة  م��ن  ذل��ك  ويخفف 
يف  �شود�  �لبيكينج  من  ملعقتني  �شع  ب�شرعة.  مير  �ل�شلبي 
كوب ماء، وتناول هذ� �ل�شر�ب �أثناء �أكل �لوجبات �لرئي�شية. 

يف حال �ل�شكوى من قرحة �ملعدة ل ت�شتخدم هذ� �حلل.
�ل�����ش��دي��دة يف تعاطي  �ل��رغ��ب��ة  �مل���اء على وق��ف  ي�شاعد  �مل���اء. 
�ملاء  تناول  �لتدخني  عن  �لإق��الع  بر�مج  ت�شجع  �لنيكوتني. 
تناول  ن�شوة  ن�شيان  على  �جل�شم  ي�شاعد  �مل���اء  لأن  ب��ك��رثة، 

�لنيكوتني. تناول 8 �أكو�ب من �ملاء لن�شيان تلك �لرغبة.
كلينيك  م��اي��و  يف  �ل�شحة  خ���رب�ء  ين�شح  �ل�شلبة.  �حل��ل��وى 
مرحلة  خ���الل  �ل�شلبة  �حل��ل��وى  �أو  �مل�����ش��ا���ش��ة  ب��ا���ش��ت��خ��د�م 
�لإقالع عن �لتدخني، فهي متوفرة ب�شهولة، ويخت�شر ذلك 

�لوقت �لالزم للعثور على فو�كه طبيعية.
وجبات خفيفة مغذية. بح�شب تو�شيات مايو كلينيك حتد 
�لوجبات �خلفيفة �ملغذية من �لرغبة يف تعاطي �لنيكوتني، 
�حفظ  �أف�شل.  و�أن���ه  بتح�شن  ي�شعر  �ل�شخ�س  جتعل  لأن��ه��ا 
�ل�شعور  ليمنحك  ق��ري��ب منك  وع���اء  �ل��ط��ازج��ة يف  �ل��ف��و�ك��ه 

بالأمن كبديل لل�شجائر.
ك��ذل��ك ت��وج��د جم��م��وع��ة م���ن �ل��وج��ب��ات �خل��ف��ي��ف��ة �ملفيدة 
�لأخ����رى م��ث��ل �خل�����ش��رو�ت �مل���ق���ددة، و�مل��ك�����ش��ر�ت، و�لبذور، 

و�لفو�كه �ملجففة. 

ينحر 3 من اأطفاله 
وزوجته وينتحر

ت���������ت���������د�ول م�����و�ق�����ع 
�ل�شعودية  �إخ��ب��اري��ة 
حاليا  وم��������غ��������ردون 
�أن  م�����ف�����اده  خ������رب�   ،
�أق�����دم على  ���ش��ود�ن��ي��ا 
ث������الث������ة من  ن�����ح�����ر 
�أط��ف��ال��ه وزوج��ت��ه ثم 

�نتحر.
و�أك��دت قالت م�شادر 
�ملدينة  ل�����ش��ح��ي��ف��ة 
مقيماً  �أن  �ل�شعودية 
م�����������ن �جل�����ن�����������ش�����ي�����ة 
على  �أقدم  �ل�شود�نية 
وثالثة  زوج��ت��ه  نحر 
م��ن �أط��ف��ال��ه ث��م قام 
وماز�لت   ، بالإنتحار 
�ملخت�شة  �جل�����ه�����ات 
تبا�شر �حلادث ملعرفة 

مالب�شات �لق�شية.


