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مهـــرجـــان الغربيـــة للريا�ضـــات املائيـــة 
يوا�ضـــل فعالياتـــه علـــى �ضاطــــئ املرفـــــــــاأ

عربي ودويل

هيئة الأعمال اخلريية الإماراتية تقدم م�ضاعدة 
ملركز طبي ببلدة فل�ضطينية �ضمال ال�ضفة

الفجر الريا�ضي

اخبار المارات

عقبات تعرت�ص القانون النتخابي يف
 تون�ص واجلبهة ال�ضعبية تهدد باملقاطعة

•• دبي-وام:

حلت دولة الإمارات العربية املتحدة يف املرتبة الأوىل عامليا يف م�ؤ�شر 
التط�ر  بقيا�س  خمت�س  ج��دي��د  ع��امل��ي  ت��ق��ري��ر  �شمن  امل����راأة  اح����رام 
الجتماعي يف خمتلف دول العامل يق�ده فريق من اخلرباء العامليني.

التابع للمنتدى  الدويل  الأجندة  التقرير بت��شية من جمل�س  وجاء 
القت�شادي العاملي ليقي�س مدى التط�ر الجتماعي يف الدول كمقيا�س 

جديد مكمل لتقارير التط�ر القت�شادي وليمثال معا معيارا رئي�شيا 
لقيا�س م�شت�يات التنمية يف دول العامل.

رئي�س  نائب  مكت�م  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  وعلق 
بق�له  التقرير  نتائج  على  دب��ي  حاكم  ال����زراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 
الإ�شالم  ه�  ديننا  لأن  ومقدرة  الإم���ارات كرمية وحمرمة  امل��راأة يف 

وم�ؤ�ش�س دولتنا ه� زايد ووراء نه�شتنا قيم عربية اأ�شيلة حتكمها.
الإم���ارات  دول��ة  ب��اح��رام  التقرير  نتائج  تفاجئنا  مل  �شم�ه  واأ���ش��اف 

للمراأة بل فاجاأنا تقدم الإم��ارات على الكثري من الدول التي اعتادت 
انتقاد حق�ق املراأة عندنا وهذه مفارقة تدع� للكثري من التاأمل.

وقال �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م .. نحن نحرم 
لأجيال  تربيتها  ون��ح��رم  عملها  ون��ح��رم  ت�شحياتها  نحرم  امل���راأة 
ال�طن.. نحرمها كاأم واأخت وزوجة وابنة ونقدرها كمعلمة ومهند�شة 
وطبيبة وم�ظفة و�شريكة يف بناء الأوط��ان امل��راأة هي روح املكان وهي 

حمل كل تقدير واحرام.                                  )التفا�شيل �س2(

   

جلنة مبادر�ت رئي�س �لدولة تعتمد �إن�ساء و�إحالل 492 م�سكنا وت�سليم
 78 م�سكنا وتر�سية �أعمال م�سروع �سخ مياه �لأمطار ب�سارع حممد بن ز�يد 

•• اأبوظبي-وام:

����ش����ؤون الرئا�شة  ن��ائ��ب وزي���ر  ال��زع��اب��ي  اأح��م��د جمعة  اأع��ل��ن م��ع��ايل 
اأنه وفقا  رئي�س جلنة متابعة مبادرات �شاحب ال�شم� رئي�س الدولة 
بن  ال�شيخ خليفة  ال�شم�  ال�شادرة من �شاحب  ال�شامية  للت�جيهات 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل وتنفيذا لت�جيهات الفريق 
نائب  اأب�ظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  �شم�  اأول 
الذي  اجتماعها  يف  اللجنة  اإعتمدت  امل�شلحة  للق�ات  الأعلى  القائد 
�شم�  اأم��ر  الذين  للم�اطنني  م�شكنا   424 اإن�شاء  الول  اأم�س  عقد 

ال�شيخ حممد بن زايد باإن�شاء امل�شاكن لهم.
واأقرت اللجنة الإحالل العاجل ل� 68 م�شكنا من م�شاكن امل�اطنني 
امللحة  وحاجتها  م�شاكنهم  ق��دم  امل��ي��دان��ي��ة  امل�����ش���ح��ات  بينت  ال��ذي��ن 
لالإحالل واإعتمدت ت�شليم 78 م�شكنا من امل�شاكن التي مت الإنتهاء 

من تنفيذها.
اإن�شاء  م�شروع  اأع��م��ال  تر�شية  اعتمدت  اللجنة  اإن  معاليه  واأ���ش��اف 
حمطة ال�شخ وخط الطرد لت�شريف مياه الأمطار يف �شارع ال�شيخ 

حممد بن زايد بكلفة قدرها 184 ملي�ن درهم.
اأول �شم� ال�شيخ حممد  اإنه تنفيذا لت�جيهات الفريق  وقال معاليه 
بن زايد اآل نهيان باإن�شاء عدد من امل�شاكن التي اأمر بها للم�اطنني 
الذين تقدم�ا ل�شم�ه بطلبات للح�ش�ل على م�شاكن خالل ج�لته 
احتياجاتهم  لتلم�س  امل�اطنني  مع  واإجتماعه  ال�شرقي  ال�شاحل  يف 
وطلباتهم حيث بلغ اإجمايل تلك الطلبات التي وجه �شم�ه بتلبيتها 
من خالل مبادرات �شاحب ال�شم� رئي�س الدولة األفني و 500 م�شكن 
فقد اأقرت جلنة متابعة مبادرات �شاحب ال�شم� رئي�س الدولة اإن�شاء 
وال�شروط  ال�ثائق  ا�شت�ف�ا  جميع  ممن  للم�اطنني  م�شكنا   424

املطل�بة منهم.                                                )التفا�شيل �س2(

حممد بن ر��صد: �ملر�أة كرمية وحمرتمة ومقدرة لأن ديننا �لإ�صالم وم�ؤ�ص�س دولتنا ز�يد وور�ء نه�صتنا قيمًا عربية �أ�صيلة

�لإمار�ت �لأوىل عامليًا يف م�ؤ�سر �حرت�م �ملر�أة

دعا �إىل عدم �لت�ص�ي�س على �مل��صم �ل�صياحي

ر��سد �لغن��سي ل يعار�س دخ�ل �لإ�سر�ئيليني �إىل ت�ن�س 

�إ�صابة 3 من جن�د �ل�صرطة با�صتباك مع م�صّلحني �صمال �صيناء 

�حلكم بال�سجن على 67 من �رهابيي �لإخ��ن 

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

اأكد رئي�س حركة النه�شة الإ�شالمية را�شد الغن��شي، 
اأن احلج اإىل الغريبة بجربة ودخ�ل �شياح اإ�شرائيليني 
اأن احلك�مات  اأمراً جديداً، م�شيفاً  اإىل ت�ن�س لي�س 
قبل الث�رة وبعدها �شلكت نهجاً ينبغي متابعته دون 

زيادة.
اإعالمية، على هام�س  الغن��شي يف ت�شريحات  ودعا 
انعقاد جمل�س �ش�رى احلركة، اإىل اإبعاد هذه امل�شاألة 
انه  م��ع��ت��رباًَ  وال��ت��ج��اذب��ات،  ال�شيا�شي  الت�ظيف  ع��ن 
ل ي��ج��ب ط����رح ق�����ش��اي��ا ل��ي�����ش��ت حم����ّل خ����الف بني 

الت�ن�شيني.

•• القاهرة-وكاالت:

اأ�شيب 3 من ال�شرطة امل�شرية بجروح، ام�س الأحد، 
با�شتباك مع م�شّلحني بالعري�س �شمال �شيناء.

لل�شرطة كانت  دوري��ة  اإن  اأمني م�شري  وقال م�شدر 
تق�م بتم�شيط منطقة �شعبية بالعري�س، عندما اأطلق 
يف  امل�شاركني  من   3 واأ�شيب  عليها،  النار  م�شّلح�ن 
هم  الثالثة  اجل��رح��ى  اأن  واأو���ش��ح  ب��ج��روح.  العملية 

عن�شر ونقيبان بال�شرطة.
اجلي�س  ب��ني  دائ��م��ة  �شبه  اإ���ش��ت��ب��اك��ات  �شيناء  وت�شهد 
مت�شددين  وم�شّلحني  جهة  م��ن  امل�شرية  وال�شرطة 
القتلى  ع�����ش��رات  ���ش��ق���ط  اىل  اأدت  ث��ان��ي��ة،  ج��ه��ة  م��ن 

واجلرحى.
ثالث  اإن  ق�شائية  م�����ش��ادر  ق��ال��ت  اخ���ر  �شعيد  ع��ل��ى 
حم��اك��م م�����ش��ري��ة ع��اق��ب��ت 67 م��ن م����ؤي���دي جماعة 
الخ���ان الرهابية الأح��د بال�شجن مل��دد ت��راوح من 

ب��ت��ه��م م��ن بينها  ب��ع��د ادان��ت��ه��م  ���ش��ن��ة   23 اإىل  ث���الث 
ال�شغب وحيازة اأ�شلحة والتحري�س على العنف.

املنيا يف  اإن حمكمة جنايات  لرويرز  امل�شادر  وقالت 
حممد  ي��شف  �شعيد  امل�شت�شار  برئا�شة  م�شر  �شعيد 
ق�شت ام�س الأحد مبعاقبة 36 من م�ؤيدي جماعة 
الخ�ان امل�شلمني بال�شجن ملدد تراوح من ثالث اإىل 
15 �شنة وحكمت على متهم واحد بال�شجن ملدة 23 
ومقاومة  ال�شغب  بينها  من  بتهم  ادانتهم  بعد  �شنة 

ال�شلطات وحمل اأ�شلحة وقطع الطريق.
اأرب��ع��ة متهمني  ب���راأت  املحكمة  اأن  امل�����ش��ادر  واأ���ش��اف��ت 

اآخرين من بينهم برملاين �شابق.
منف�شلة  ق�شايا  ث��الث  يف  يحاكم�ن  املتهم�ن  وك��ان 
املنيا  مركزي  يف  اندلعت  عنيفة  باحتجاجات  تتعلق 
وم���ط���اي يف اأع���ق���اب ع���زل اجل��ي�����س ل��ل��رئ��ي�����س حممد 
ي�لي�  يف  امل�شلمني  الخ���ان  جلماعة  املنتمي  مر�شي 

مت�ز بعد احتجاجات �شعبية حا�شدة على حكمه.

واأ�شار اإىل اأن طرح امل�شاألة يف هذا الت�قيت من �شاأنه 
اأن ي�ش��س على امل��شم ال�شياحي وعلى برنامج البالد 
الإعداد  مع  يتزامن  وال��ذي  والقت�شادي  ال�شيا�شي 
متفق  اجلميع  اأن  مبيناً  القت�شادي،  احل���ار  مل�ؤمتر 
احلريات  وع��ل��ى  اإ���ش��رائ��ي��ل  م��ع  التطبيع  ع���دم  ع��ل��ى 

الدينية للم�شلمني وغري امل�شلمني .
م�ؤخرا  ت�ن�س  اإىل  اإ�شرائيليا   61 دخ���ل  اأث���ار  وق��د 
الأو�شاط  يف  جدل  بالغريبة،  احلج  م��شم  مبنا�شبة 
ن���اب املجل�س  ال��ذي دف��ع بعدد من  ال�شيا�شية الأم��ر 
وزيرة  من  الثقة  ل�شحب  لئحة  باإطالق  التاأ�شي�شي 
لدى  بالأمن  املكلف  وال�زير  كرب�ل  اآم��ال  ال�شياحة 

وزير الداخلية ر�شا �شفر. 

ن�شطاء م�ال�ن لرو�شيا مينع�ن الدخ�ل اىل حمطة التلفزي�ن يف دونيت�شك

�شيف ال�شالم القذايف يحاكم عرب نظام الدائرة املغلقة )رويرز(

عنا�شر من اجلي�س احلر ت�شاعد املدنيني على الفرار من مناطق القتال يف حلب  )رويرز(

•• عوا�صم-وكاالت:

عراقية  اأم��ن��ي��ة  م�����ش��ادر  اأع��ل��ن��ت 
للجي�س  ت���اب���ع���ة  م���روح���ي���ات  اأن 
�شهاريج  ت�شم  قافلة  ا�شتهدفت 
م�شلحني  ت��ق��ل  و���ش��اح��ن��ات  وق�����د 
وال�شام  ال��ع��راق  دول��ة  تنظيم  م��ن 

ال�شالمية  داع�س �شرقي �ش�ريا.
اأمني عراقي رفيع  واأكدت م�شدر 
واآخر من ق�ات اجلزيرة والبادية 
لبي بي �شي اأن مروحيات ع�شكرية 
ع���راق���ي���ة ق�����ش��ف��ت ودم�������رت رتال 
ل�����ش��اح��ن��ات حت��م��ل وق�����دا واخرى 
ترافقها تقل م�شلحني من داع�س 

داخل الأرا�شي ال�ش�رية.
ق����ات  اإن  وق�����ال م�����ش��در ر���ش��م��ي 
ال�ق�د  ق��اف��ل��ة  ه��اج��م��ت  ع��راق��ي��ة 
منطقة  يف  مب�شلحني  م�شح�بة 
حماولتها  اأث����ن����اء  ����ش����اب  وادي 
عب�ر احلدود ب�شكل غري قان�ين، 

وقتلت ثمانية اأ�شخا�س.
وزارة  ب���ا����ش���م  امل����ت����ح����دث  وق��������ال 
�شعد  العميد  العراقية  الداخلية 
وقعت  العملية  اإن  اإب��راه��ي��م  معن 
العراقية  احل�����دود  م���ن  ب��ال��ق��رب 

فجر الأحد.

ه��ات��ف��ي م��ع وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س 
���ش��ق��ط 21 ���ش��ه��ي��دا ع��ل��ى الق���ل 
ب����ج����روح يف   50 ن���ح����  وا����ش���ي���ب 
الكتائب  اطلقتها  قذائف  �شق�ط 
امل��ق��ات��ل��ة ع��ل��ى احياء  ال���ش��الم��ي��ة 
خا�شعة ل�شيطرة الق�ات النظامية 
يف حلب القدمية واحياء جماورة 

تقع اىل الغرب منها.
الق�شف  ان  اىل  امل��ر���ش��د  وا����ش���ار 
املعار�شة  حم���اول���ة  م���ع  ت���زام���ن 
اح��ي��اء ي�شيطر  ال��ت��ق��دم يف اجت���اه 

عليها النظام يف حلب القدمية.
وت�����ش��ه��د امل��دي��ن��ة ال��ت��ي ك��ان��ت تعد 
القت�شادية  ال��ع��ا���ش��م��ة  مب��ث��اب��ة 
ل�ش�ريا، معارك ي�مية منذ �شيف 
نظام  وي��ت��ق��ا���ش��م   ،2012 ال���ع���ام 
واملعار�شة  ال���ش��د  ب�شار  الرئي�س 

امل�شلحة ال�شيطرة على احيائها.
واو�شح ان الهج�م بداأ اثر تفجري 
املقاتلة  ال����ش���الم���ي���ة  ال���ك���ت���ائ���ب 
)غرفة  ال��ق��دمي  ال�شناعة  مبنى 
الق�ات  ك��ان��ت  ال����ذي  ال�����ش��ن��اع��ة( 
ال��ن��ظ��ام��ي��ة ت��ت��خ��ذه م����ق����راً، عرب 
ن��ف��ق مي��ت��د م���ن مناطق  ت��ف��خ��ي��خ 
ا�شفل  اىل  امل���ع���ار����ش���ة  ���ش��ي��ط��رة 

املبنى.

مروحيات عر�قية تق�صف قافلة لـ»د�ع�س« يف �ص�ريا

ع�سر�ت �لقتلى يف ق�سف على حلب

•• عوا�صم-وكاالت:

انف�شالي�ن  ن��ا���ش��ط���ن  ا���ش��ت���ىل 
م�����ؤي����دون ل��رو���ش��ي��ا الح�����د على 
يف  القليمية  التلفزي�ن  حمطة 
دون��ي��ت�����ش��ك ���ش��رق اوك���ران���ي���ا، من 
ملنعهم،  ال�شرطة  تتدخل  ان  دون 
فران�س  ل�كالة  مرا�شل  اف��اد  كما 

بر�س يف املكان.
النا�شطني  من  الع�شرات  وانت�شر 
وه���م يحمل�ن  ع�����ش��ك��ري  ب��ل��ب��ا���س 
م�����ش��ارب ب��ي�����ش��ب���ل، داخ���ل مبنى 
املبنى  مدخل  ويحر�ش�ن  املحطة 

ومينع�ن الدخ�ل اليه.
يحمل  م��ل�����ش��ق  و����ش���ع  مت  وق�����د 
عبارة جمه�رية دونيت�شك املعلنة 
من طرف واحد، عند ل�حة على 

مدخل املبنى.
واو�������ش������ح ����ش���ت���ان���ي�������ش���الف اح����د 

��ستئناف حماكمة 
رم�ز نظام �لقذ�يف

•• طرابل�ص-وكاالت:

العا�شمة  يف  ام�������س  ا���ش��ت���ؤن��ف��ت 
 37 حماكمة  طرابل�س  الليبية 
العقيد  ن��ظ��ام  اأرك����ان  م��ن  متهما 
ال����راح����ل م��ع��م��ر ال����ق����ذايف ومن 
ب��ي��ن��ه��م جن���ل���ه ����ش���ي���ف الإ�����ش����الم 
وم�����دي�����ر خم����اب����رات����ه ع���ب���د اهلل 
ال�������ش���ن��������ش���ي ورئ����ي���������س وزرائ��������ه 

البغدادي املحم�دي.
اجلل�شة  يف  املحكمة  وا�شتخدمت 
لربط  الفيدي�  ن��ظ��ام  م��رة  لأول 
�شيف الإ�شالم امل�شج�ن يف مدينة 
الزنتان و�شتة متهمني اآخرين يف 
مدينة م�شراتة -من بينهم رئي�س 

كردية  ك�ماندو�س  جمم�عة 
تركيني  جيينييديييني  تييخييطييف 

•• ا�صطنبول-اأ.ف.ب:

النا�ش�ل  ان���ب���اء  وك���ال���ة  ذك�����رت 
ال���رك���ي���ة ال��ر���ش��م��ي��ة الح������د ان 
كردية  ك����م���ان���دو����س  جم��م���ع��ة 
خطفت ع�شكريني تركيني م�شاء 

ال�شبت يف جن�ب �شرق تركيا.
وج��������اءت ع��م��ل��ي��ة اخل����ط����ف بعد 
حت���ذي���ر وج���ه���ه م����ؤ����ش�������س حزب 
)حمظ�ر(  الكرد�شتاين  العمال 
عبد اهلل اوجالن امل�شج�ن حاليا، 
ب�ا�شطة بيان �شلمه اىل حماميه 
اعمال  ال��ع���دة اىل  امكانية  ح���ل 
ي�شمح  ����ش���يء  ل  ل���ك���ن  ال���ع���ن���ف. 
بتحديد وج�د عالقة  الن  حتى 
مبا�شرة بني الك�ماندو�س وحزب 
العمال الكرد�شتاين الذي ابرم يف 
احلك�مة  م��ع  ه��دن��ة  م��ار���س  اذار 
املجم�عة  وخ��ط��ف��ت  ال���رك���ي���ة. 
الركيني  اجل���ن���دي���ني  امل�����ش��ل��ح��ة 
بعد ان اوقفت حافلة قرب مدينة 

لي�س )جن�ب �شرق( .

�ليييعييير�قييييييي�ن ييي�ييسييتييعييدون 
لنييتييخيياب بيييرمليييان جييديييد

•• بغداد-اأ.ف.ب:

�شناديق  اىل  ال��ع��راق��ي���ن  يت�جه 
القراع بعد غد الربعاء لالدلء 
انتخابات  اول  يف  ب���ا����ش����ات���ه���م 
ت�شريعية يف البالد منذ الن�شحاب 
و�شط   ،2011 نهاية  الم��ريك��ي 
متزايدة  ط��ائ��ف��ي��ة  ان���ق�������ش���ام���ات 

واعمال عنف ي�مية مت�شاعدة.
وي�شع رئي�س ال�زراء ن�ري املالكي 
 2006 منذ  البالد  يحكم  ال��ذي 
ثقله ال�شيا�شي يف هذه النتخابات 
نح�  خاللها  من  العب�ر  حم��اول 

ولية ثالثة على را�س احلك�مة.

بر�س  فران�س  ل�كالة  النا�شطني 
ال�شحافيني  ب���ام���ك���ان  ���ش��ي��ك���ن 
ل���ك���ن يتعني  ال���ع���م���ل،  م����ا����ش���ل���ة 
عليهم ق�ل احلقيقة، م�شيفا ان 
املبنى �شيك�ن حتت احلرا�شة ليال 

من�ش�ر  ال�شعبي  احل��ر���س  ج��ه��از 
ال�ش�- مع غرفة املحكمة. وذلك 
الج����راءات  ال��ربمل��ان  تعديل  بعد 

القان�نية للمحاكمة.
امل��ت��ه��م���ن ت��ه��م��ا عديدة  وي����اج���ه 
اإبان  املتظاهرين  قتل  بينها  م��ن 

ونهارا.
الرو�شية  ال�����ش��ب��ك��ات  ان  وا����ش���اف 
بالدعاية  كييف  تتهمها  )ال��ت��ي 
املناه�شة لوكرانيا واملحظ�رة يف 

البالد( تق�ل احلقيقة.

وارت����ك����اب  ف�����رباي�����ر،   17 ث��������رة 
ج����رمي����ة الإب������������ادة اجل���م���اع���ي���ة، 
التعليمات لالغت�شابات  واإ�شدار 
امل��م��ن��ه��ج��ة، وخ���ل���ق ال��ف��ت��ن��ة بني 
ن�شيجهم  ومت����زي����ق  ال��ل��ي��ب��ي��ني 

الجتماعي.

وه��ذه هي امل��رة الأوىل التي تق�م 
بها ق�ات عراقية بعملية ع�شكرية 
داخ���ل الأرا����ش���ي ال�����ش���ري��ة، وقال 
ت��ن�����ش��ق مع  ال��ع��م��ل��ي��ة مل  م��ع��ن ان 

احلك�مة ال�ش�رية.
معل�مات  اأن  امل��ت��ح��دث  واأ����ش���اف 
ا�شتخبارية ك�شفت عن اأن القافلة 

حمافظة  اإىل  م��ت���ج��ه��ة  ك���ان���ت 
ت���زوي���د م�شلحي  وت���ن����ي  الأن���ب���ار 

القاعدة بال�ق�د.
القتلى  ع�����ش��رات  �شقط  ذل���ك  اىل 
لق�ات  ق�شف  يف  حلب  مدينة  يف 
 21 قتل  كما  املدينة  على  النظام 
نح�  وا�شيب  الق��ل  على  �شخ�شا 

�شق�ط  يف  ام�������س  ب����ج����روح   50
املعار�شة  مقاتل�  اطلقها  قذائف 
على مناطق ي�شيطر عليها النظام 
ال�ش�ري يف مدينة حلب )�شمال(، 
ال�ش�ري  املر�شد  اف��اد  م��ا  بح�شب 

حلق�ق الن�شان.
ات�شال  يف  امل��ر���ش��د  م��دي��ر  وق����ال 

ن�صطاء م��ل�ن لرو�صيا يعتربون �ملر�قبني �ملحتجزين يف �صرق �وكر�نيا �أ�صرى حرب

�نف�سالي�ن ي�ست�ل�ن على حمطة �لتلفزي�ن يف دونيت�سك 
�شتة  ي���راق���ب  امل���ب���ن���ى،  ح����رم  ويف 
م�شلحني  اوك��ران��ي��ني  ���ش��رط��ي��ني 
من  امل��ك��ان  كال�شنيك�ف  ب��ب��ن��ادق 

�شيارة جيب من دون التدخل.
امل�شلح�ن  ق���ال  م��ن ج��ه��ة اخ���رى 
�شرقي  يف  ل���رو����ش���ي���ا  امل�������ال�������ن 
املراقبني  جمم�عة  اإن  اأوك��ران��ي��ا 
لديهم  امل��ح��ت��ج��زي��ن  ال���دول���ي���ني 

اأ�شرى حرب.
وق����������������ال زع��������ي��������م امل���������ش����ل����ح����ني 
ب�ن�مايروف  ف��ي��ات�����ش��ي�����ش��الف 
مل��ج��م���ع��ة م���ن ال�����ش��ح��ف��ي��ني اإن 
املراقبني حمتجزون يف دار بلدية 
ي�شمح  ل  ل���ك���ن  ���ش��ل���ف��ي��ان�����ش��ك، 
ل���رج���ال الإع�������الم ب���زي���ارت���ه���م اأو 

الت�شال بهم.
�شيلتقي  اإن��ه  ب�ن�مايروف  واأك���د 
وفدا من ال��شطاء الذين ي�شع�ن 

لإطالق �شراحهم.

مواقــيت ال�صالة
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هيئة �لهالل �لأحمر ت���سل ت�زيع �لك�س�ة 
على �آلف �لأطفال يف 10 قرى باك�ستانية

•• اإ�صالم اآباد-وام: 

الأحمر  ال��ه��الل  هيئة  وزع��ت 
- م������ن خ�������الل م���ك���ت���ب���ه���ا يف 
اإ�شالم  الباك�شتانية  العا�شمة 
�شفارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون   - اآب����اد 
ال��دول��ة..ال��ك�����ش���ة ع��ل��ى 12 
 10 يف  ط��ف��ال  و250  األ���ف���ا 
اجلبلية  امل���رت���ف���ع���ات  ق������رى 
ل�شمال غرب باك�شتان..وذلك 
الثالثة من  امتدادا للمرحلة 
ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  حملة 
حممد بن را�شد.  )التفا�شيل 

�أكد رف�صه �لتفاو�س مع حك�مة �ل�حدة �لفل�صطينية

نتنياه� يدع� عبا�س لتمزيق �لتفاق مع حما�س و�لعرت�ف بيه�دية ��سر�ئيل!
•• وا�صنطن-وكاالت:

الفل�شطيني  الرئي�س  نتنياه�  بنيامني  الإ�شرائيلي  ال���زراء  رئي�س  حث 
حمم�د عبا�س ام�س على متزيق اتفاقه مع حركة املقاومة الإ�شالمية 
ت�شارك يف حمادثات �شالم مع حك�مة  اإ�شرائيل لن  اإن  )حما�س( وقال 

فل�شطينية تدعمها احلركة الإ�شالمية.
واأ�شاف اأود يف ال�اقع اأن اأق�ل له بكل ب�شاطة: ايها الرئي�س عبا�س مزق 
اتفاقك مع حما�س. اعرف بالدولة اليه�دية. ا�شنع ال�شالم. اأمتنى اأن 
تفعل ذلك ولكن ل ميكن اجلمع بني حما�س وبني ال�شالم مع اإ�شرائيل.

اإن  ق���ال  الأم��ري��ك��ي��ة  التلفزي�نية  )�����ش����ي.اإن.اإن(  ق��ن��اة  م��ع  مقابلة  ويف 
التي  �شابق  وق��ت  يف  عبا�س  حم��م���د  الفل�شطيني  الرئي�س  ت�شريحات 

�شجب فيها حمرقة النازي ل تن�شجم مع حتالفه مع حما�س .
ا�شرائيل  ان  الح��د  نتانياه�  بنيامني  ال�شرائيلي  ال����زراء  رئي�س  ق��ال 
اذا اعرفت  الفل�شطينية ال  الت�افق ال�طني  لن تتفاو�س مع حك�مة 

حما�س با�شرائيل.
تدمري  )م��ب��داأ(  ع��ن  حما�س  تتخلى  ان  ام��ا  ان  ان  �شي  ل�شبكة  و���ش��رح 

ا�شرائيل وتتبنى ال�شالم وتتخلى عن العنف، او ينبذها عبا�س.
ن��ع���د اىل  اذا ح���دث واح����د م��ن ه��ذي��ن الم���ري���ن، ميكننا ان  وا����ش���اف 
مفاو�شات ال�شالم. وامل يف ان ينبذ )عبا�س( حما�س ويع�د اىل طاولة 

املحادثات كما قلت. الكرة يف ملعبه.
وقد اأدان الرئي�س الفل�شطيني حمم�د عبا�س املحرقة النازية، وو�شفها 

باأنها اأب�شع جرمية عرفتها الب�شرية يف الع�شر احلديث.
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هيئة �لهالل �لأحمر تكرم 250 يتيما متف�قا مبنا�سبة ي�م �ليتيم �لعربي
ال�شعبي املتميز لدولة الإمارات العربية املتحدة قدمتها فرق ال�شعبية مبدينة 
العني. وح�شر حفل التكرمي مدراء فروع الهالل الأحمر يف الدولة وعدد من 
امل�ش�ؤولني يف الدوائر احلك�مية يف مدينة العني واأ�شر الأيتام وحا�شناتهم من 
اإمارات الدولة واجلهات املهتمة مبجالت العمل الإن�شاين واملجتمعي  خمتلف 
بجانب من�شقي  العني  وال��رب���ي���ن يف مدينة  والإع��الم��ي���ن  الأي��ت��ام  ورع��اي��ة 
الهالل الطالبي واملتط�عني يف فرع الهالل يف العني. وياأتي احتفال الهالل 
الأحمر ب� ي�م اليتيم العربي يف اإطار اخلطة الت�شغيلية لإدارة امل�شاعدات املحلية 
الكرمية لهذه  الأحمر علي ت�فري احلياة  الهالل  2014 و حر�شا من  للعام 
اأحد  بفقد  الأ�شري  والهتمام  الرعاية  من  حرم�ا  الذين  الأطفال  من  الفئة 
لالهتمام  تدع�  التي  احلنيف  ديننا  تعاليم  مع  ومتا�شيا  كالهما  اأو  ال�الدين 
باليتيم ورعايته وانطالقا من نهج الدولة يف تاأهيل اأجيال قادرة علي امل�شاركة 

يف م�شرية التنمية والبناء يف الدولة. 

األف كافل يتيم داخل دولة الإم��ارات والذين جادوا بعطائهم الذي بلغ ح�ايل 
مليارا ومائة ملي�ن درهم منذ عام 1986..وذهبت جميعها عرب ب�ابة الهالل 
الأحمر الإماراتي ل�شالح الأيتام يف ا�شد دول العامل حاجة مما �شكل فرقا هائال 
يف حياتهم نقلهم من حال اإىل حال. وحيا كل كافل يتيم فه� بعمله هذا يبعث 
بر�شالة حمبة و�شالم اإىل كل العامل م�شريا اإىل اأن الإم��ارات بعملها الن�شاين 
هذا ترعى اليتيم والأرملة واملحتاج والفقري يف اأي مكان يحتاج فيه الإن�شان اإىل 
ع�ن اأخيه الإن�شان . ونيابة عن كبار املح�شنني األقى �شعادة اأحمد ح�شن املرزوقي 
كلمة اأكد خاللها اأن اجله�د تتكاتف الآن يف ي�م اليتيم العربي يف اإطار التعاون 
وم�ؤ�ش�شات  الأح��م��ر  ال��ه��الل  ب��ني  املتميزة  الإ�شراتيجية  وال�شراكة  امل�شرك 
الدولة الر�شمية منها واخلا�شة كافة للتذكري باأن على اجلميع العمل �ش�يا من 
اأجل م�شاعدة فئة الأيتام وتع�ي�شهم الرعاية الأ�شرية التي حرم�ا منها برحيل 
اأحد ال�الدين اأو كالهما ولتحقيق هذه الغاية على اجلميع م�شاعفة اجله�د 

الإن�شانية خلدمة فئة الأيتام ل�شناعة م�شتقبل اأف�شل لهم ولأ�شرهم. كما األقت 
اإحدى الطالبات املكرمات كلمة �شكر نيابة عن الأيتام اأكدت خاللها اأن الأيتام 
الأحمر  للهالل  املجتمعية  ال�شراكة  اأن  تامة  ثقة  علي  الهيئة  ترعاهم  الذين 
مع فر�شان العطاء الإن�شاين من املح�شنني واخلريين من امل�اطنني واملقيمني 
على اأر�س الدولة..كما اأن التعاون الإ�شراتيجي املتميز لهيئة الهالل الأحمر 
القيادة  روؤى  الدولة..�شتحقق  يف  اخلا�شة  وامل�ؤ�ش�شات  الر�شمية  اجلهات  مع 
العطاء  م�ا�شلة  اإىل  واأ�شرهم..داعية  الأيتام  لفئة  اأف�شل  غد  بخلق  الر�شيدة 
الن�شاين نح� م�شتقبل م�شرق يحقق للجميع اخلري والنماء. ويف ختام احلفل 
وال�شيد  الأحمر  الهالل  هيئة  بالنابة يف  املحلية  ال�ش�ؤون  عام  اأم��ني  نائب  قام 
املتف�قني  والطالبات  الطلبة  على  والهدايا  اجل���ائ��ز  بت�زيع  امل��رزوق��ي  اأحمد 
الر�شم  وم�����ش��اب��ق��ات يف جم���ال  ف��ق��رات ترفيهية  ك��م��ا تخلل احل��ف��ل  ال��ع��ام  ه���ذا 
وامل��شيقى والت�ش�ير لالأيتام ومعر�س لل�ش�ر ال�ثائقية ول�حات من الراث 

•• اأبوظبي-وام:

250 طالبا من الأيتام املتف�قني الذين تكفلهم  كرمت هيئة الهالل الأحمر 
العربي  اليتيم  ي���م  ب�  الحتفال  مبنا�شبة  وذل��ك  ال��دول��ة  م�شت�ى  على  الهيئة 
الذي ي�افق اأول جمعة من �شهر اإبريل من كل عام. وقال �شعادة حممد �شعيد 
كلمة  الأحمر يف  الهالل  بالنابة يف  املحلية  ال�ش�ؤون  عام  اأم��ني  نائب  الرميثي 
مدينة  يف  ال�شعبي  القطارة  �ش�ق  م�شرح  يف  اأق��ي��م  ال��ذي  احلفل  خ��الل  األقاها 
العني ي�م اجلمعة..اإن الهيئة تفخر اأن تك�ن هي ال�حيدة بني جمعيات الهالل 
الأحمر اأو ال�شليب الأحمر التي تكفل الأيتام منذ عام 1986 حيث بلغ عدد 
الأيتام املكف�لني اإىل اأكرث من 86 األف يتيم م�زعني على 28 دولة ح�ل العامل 
ومن �شمنهم ح���ايل اأربعة اآلف يتيم داخ��ل دول��ة الإم���ارات. واأك��د اأن اجلميع 
 37 الذين جت��اوز عددهم  الأيتام  اإىل كفالء  املبادرة لالن�شمام  اإىل  مدع�ون 

حممد بن ر��صد: �ملر�أة يف �لإمار�ت كرمية وحمرتمة ومقدرة لأن ديننا �لإ�صالم وم�ؤ�ص�س دولتنا ز�يد وور�ء نه�صتنا قيمًا عربية �أ�صيلة

�لإمار�ت �لأوىل عامليا يف م�ؤ�سر �حرت�م �ملر�أة
•• دبي-وام:

العربية  الإم����������ارات  دول������ة  ح���ل���ت 
الأوىل عامليا يف  املرتبة  املتحدة يف 
امل��راأة �شمن تقرير  م�ؤ�شر احرام 
بقيا�س  خم���ت�������س  ج����دي����د  ع����امل����ي 
خمتلف  يف  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��ط���ر 
من  ف���ري���ق  ي����ق�����ده  ال����ع����امل  دول 

اخلرباء العامليني.
وجاء التقرير بت��شية من جمل�س 
للمنتدى  التابع  ال��دويل  الأج��ن��دة 
مدى  ليقي�س  العاملي  القت�شادي 
ال���ت���ط����ر الج���ت���م���اع���ي يف ال�����دول 
لتقارير  م��ك��م��ل  ج��دي��د  ك��م��ق��ي��ا���س 

الإمارات  تقدم  فاجاأنا  بل  للمراأة 
التي  ال��������دول  ال���ك���ث���ري م����ن  ع���ل���ى 
عندنا  امل��راأة  حق�ق  انتقاد  اعتادت 
ت��دع��� للكثري من  وه���ذه م��ف��ارق��ة 

التاأمل .
وقال �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكت�م .. نحن نحرم 
ونحرم  ت�شحياتها  نحرم  امل��راأة 
لأجيال  تربيتها  ون��ح��رم  عملها 
ال�����ط����ن.. ن��ح��رم��ه��ا ك�����اأم واأخ����ت 
ون��ق��دره��ا كمعلمة  واب��ن��ة  وزوج����ة 
وم�ظفة  وط���ب���ي���ب���ة  وم���ه���ن���د����ش���ة 
و�شريكة يف بناء الأوطان املراأة هي 
روح امل��ك��ان وه��ي حم��ل ك��ل تقدير 

عامليا  والأول  العنف  جرائم  وقلة 
اللتحاق  م�����ش��ت���ي��ات  يف  اأي�������ش���ا 
يف  عامليا  والأول  الثان�ي  بالتعليم 
لدى  التغذية  �ش�ء  م�شت�يات  قلة 
اأي�����ش��ا يف  ع��امل��ي��ا  الأط���ف���ال والأول 

ن�شبة انت�شار الهاتف املتحرك.
رئي�شية  اأداة  ال��ت��ق��ري��ر  وي��ع��ت��رب 
الدول  لعقد مقارنات بني  جديدة 
التي  امل����ج����الت  م����ن  ال���ع���دي���د  يف 
تتعلق بالتنمية الإن�شانية لالأفراد 
متطلبات  وت����ف���ري  وامل��ج��ت��م��ع��ات 
وتعزيز  لل�شع�ب  الكرمية  احلياة 
لالأفراد  وم��ن��ت��ج��ة  حم��ف��زة  ب��ي��ئ��ة 

باختالف فئاتهم .

معا  وليمثال  القت�شادي  التط�ر 
م�شت�يات  لقيا�س  رئي�شيا  معيارا 

التنمية يف دول العامل.
وعلق �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكت�م  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������زراء 
التقرير  ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى  دب����ي  ح��اك��م 
ب��ق���ل��ه امل����راأة يف الإم�����ارات كرمية 
ه�  ديننا  لأن  وم��ق��درة  وحمرمة 
زايد  ه�  دولتنا  وم�ؤ�ش�س  الإ�شالم 
اأ�شيلة  عربية  قيم  نه�شتنا  ووراء 

حتكمها. 
نتائج  تفاجئنا  مل  �شم�ه  واأ���ش��اف 
الإم���ارات  دول��ة  ب��اح��رام  التقرير 

العامل من حيث مدى تط�ر  دول 
الجتماعية  الأ�شا�شية  اخل��دم��ات 
لل�شع�ب  ال������دول  ت����ف���ره���ا  ال���ت���ي 
امل���ج���ت���م���ع���ات على  وم�������دى ق�������درة 
املنا�شبة  والبيئة  ال��ظ��روف  ت�فري 
طم�حاتهم  لتحقيق  للم�اطنني 

واأحالمهم وطاقاتهم الكامنة.
وق����د ح��ق��ق��ت دول�����ة الإم���������ارات يف 
التقرير الذي تراأ�س فريق اإعداده 
ال��ربوف��ي�����ش���ر م��اي��ك��ل ب����رت���ر من 
مراكز  لالأعمال  ه��ارف��ارد  جامعة 
م��ت��ق��دم��ة ع��امل��ي��ا يف ال���ع���دي���د من 
املجالت حيث حلت دولة الإمارات 
القتل  ج��رائ��م  قلة  يف  عامليا  الأول 

واحرام .
واأك�����د ���ش��م���ه اأن�����ه ل ي���ك���رم امل�����راأة 
كرمي  ���ش��ع��ب  و���ش��ع��ب��ن��ا  ك����رمي  اإل 
و�شي�شتمر يف احرام وتقدير املراأة 
واإن���زال���ه���ا م��ك��ان��ت��ه��ا ال��ع��ال��ي��ة ولأن 
الإمارات احرمت املراأة جند الي�م 
اأن م�شاهمة املراأة يف تقدم الإمارات 
اأ�شبحت تف�ق م�شاهمة الرجال يف 
املراأة  لأن  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن  الكثري 
والبيئة  ال��ظ��روف  لها  ت���ف��رت  اإذا 
كل  يتجاوز  عطاءها  ف��اإن  املنا�شبة 

الت�قعات .
الذي  اجل��دي��د  ال��ت��ق��ري��ر  وي�شنف 
يقي�س مدى التقدم الجتماعي يف 

جلنة مبادر�ت رئي�س �لدولة تعتمد �إن�ساء و�إحالل 492 م�سكنا وت�سليم 78 م�سكنا وتر�سية �أعمال م�سروع �سخ مياه �لأمطار ب�سارع حممد بن ز�يد

هيئة �لأعمال �خلريية �لإمار�تية تقدم م�ساعدة ملركز طبي ببلدة فل�سطينية �سمال �ل�سفة �لغربية

هيئة �لهالل �لأحمر ت���سل ت�زيع �لك�س�ة على �آلف �لأطفال يف 10 قرى باك�ستانية

•• اأبوظبي-وام:

الزعابي  جمعة  اأحمد  معايل  اأعلن 
رئي�س  الرئا�شة  ���ش���ؤون  وزي��ر  نائب 
�شاحب  م����ب����ادرات  م��ت��اب��ع��ة  جل��ن��ة 
ال�����ش��م��� رئ��ي�����س ال���دول���ة اأن�����ه وفقا 
من  ال�شادرة  ال�شامية  للت�جيهات 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
الفريق  ل��ت���ج��ي��ه��ات  وت��ن��ف��ي��ذا  اهلل 
زايد  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  �شم�  اأول 
نائب  اأب�ظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
امل�شلحة  ل��ل��ق���ات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
اإعتمدت اللجنة يف اجتماعها الذي 
  424 اإن�������ش���اء   الول  اأم�������س  ع��ق��د 
م�����ش��ك��ن��ا ل��ل��م���اط��ن��ني ال���ذي���ن اأم���ر 
�شم� ال�شيخ حممد بن زايد باإن�شاء 

امل�شاكن لهم.
العاجل  الإح�����الل  ال��ل��ج��ن��ة  واأق�����رت 
ل68 م�شكنا من م�شاكن امل�اطنني 
امليدانية  امل�����ش���ح��ات  ب��ي��ن��ت  ال��ذي��ن 
امللحة  م�����ش��اك��ن��ه��م وح��اج��ت��ه��ا  ق����دم 
 78 ت�شليم  واإع���ت���م���دت  ل���الإح���الل 
م�شكنا من امل�شاكن التي مت الإنتهاء 

اآل  زاي���د  ب��ن  من�ش�ر  ال�شيخ  �شم� 
ال�زراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
اللجنة  اأقرت  الرئا�شة  �ش�ؤون  وزير 
ال����ب����دء ب�������ش����رة ع���اج���ل���ة ب���اإح���الل 
للم�اطنني  م�����ش��ك��ن��ا   68 واإن�������ش���اء 
م�شاكنهم  اأو����ش���اع  تتطلب  ال��ذي��ن 
الإحالل العاجل ل�شمان ال�شتقرار 
ال���ش��ري والج��ت��م��اع��ي ح��ي��ث بينت 
الفرق الفنية التابعة للجنة متابعة 
رئي�س  ال�����ش��م���  ���ش��اح��ب  م����ب����ادرات 
الدولة والتي تق�م بعمل م�ش�حات 
خاللها  م�����ن  ت�����در������س  م���ي���دان���ي���ة 
م�شاكن  جلميع  الإن�����ش��ائ��ي  ال��شع 
من  للتحقق  ال��ق��دمي��ة  امل���اط��ن��ني 
والت��شية  لل�شكن  مالئمتها  مدى 
التي  للم�شاكن  العاجل  ب��الإح��الل 
�شرورة   - احاللها  �شرعة  تتطلب 
ب�شكل  امل���������ش����اك����ن  ه�������ذه  اإح����������الل 
���ش��م���ه بت�شليم  ع��اج��ل.. ك��م��ا وج���ه 
النتهاء  مت  التي  امل�شاكن  من  ع��دد 
اإن�������ش���ائ���ه���ا مل�����ش��ت��ح��ق��ي��ه��ا حيث  م����ن 
م�شكنا   78 ت�شليم  اللجنة  اأق����رت 
ل��ل��م���اط��ن��ني م��ن امل�����ش��اك��ن ال��ت��ي مت 
�شيتم  حيث  اإن�شائها  م��ن  الن��ت��ه��اء 

هذا ال�شارع من اأهمية ا�شراتيجية 
يربط  رئ��ي�����ش��ي��ا  ����ش���ري���ان���ا  ل���ك����ن���ه 
ببع�س  ب��ع�����ش��ه��ا  ال����دول����ة  اإم��������ارات 
امل�شروع  ه���ذا  كلفة  جت����اوزت  ح��ي��ث 
املليار درهم ومت ت�شميمه وتنفيذه 
ل��ي�����ش��م��ن ان�����ش��ي��اب��ي��ة احل���رك���ة على 
املرورية  الختناقات  وحل  الطريق 
م�شتخدمي  منها  يعاين  ك��ان  التي 

الطريق �شابقا.
الرابعة  امل���رح���ل���ة  اأع����م����ال  وت����اأت����ي 
والأخ��������������رية م������ن ه�������ذا امل���������ش����روع 
الأمطار  مياه  ت�شريف  واملت�شمنة 
ل���رف���ع م���ن م�����ش��ت���ى ج������دة هذا 
ال���ط���ري���ق ومب�����ا ي�����ش��اه��م يف راح����ة 
و�شالمتهم  ال��ط��ري��ق  م�شتخدمي 
هذا  اأع���م���ال  ن��ط��اق  يت�شمن  ح��ي��ث 
ب�شعة  �شخ  حمطة  اإن�����ش��اء  امل�����ش��روع 
�شتة الف لر بالثانية مع حمطة 
احتياطي  وحم���������ل  ك���ه���رب���ائ���ي���ة 
وك���ذل���ك اإن�������ش���اء خ���ط ����ش���رف ملياه 
لت��شيل  2.2مر  بقطر  الأمطار 
الأمطار من هذا  خط �شرف مياه 

الطريق اإىل حمطة ال�شخ.
كما يت�شمن اإن�شاء خط طرد بقطر 

من تنفيذها.
واأ�شاف معاليه اإن اللجنة اعتمدت 
تر�شية اأعمال م�شروع اإن�شاء حمطة 
ال�شخ وخط الطرد لت�شريف مياه 
الأمطار يف �شارع ال�شيخ حممد بن 
ملي�ن   184 ق��دره��ا  بكلفة  زاي����د 
اإن����ه تنفيذا  دره�����م. وق����ال م��ع��ال��ي��ه 
لت�جيهات الفريق اأول �شم� ال�شيخ 
باإن�شاء  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
ع����دد م���ن امل�����ش��اك��ن ال���ت���ي اأم�����ر بها 
ل�شم�ه  تقدم�ا  الذين  للم�اطنني 
م�شاكن  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش���ل  ب��ط��ل��ب��ات 
ال�شرقي  ال�شاحل  يف  ج�لته  خ��الل 
امل���اط��ن��ني لتلم�س  واإج��ت��م��اع��ه م��ع 
بلغ  حيث  وطلباتهم  احتياجاتهم 
اإج��م��ايل ت��ل��ك ال��ط��ل��ب��ات ال��ت��ي وجه 
مبادرات  بتلبيتها من خالل  �شم�ه 
�شاحب ال�شم� رئي�س الدولة األفني 
جلنة  اأق����رت  ف��ق��د  م�شكن   500 و 
ال�شم�  ���ش��اح��ب  م���ب���ادرات  م��ت��اب��ع��ة 
م�شكنا   424 اإن�شاء  الدولة  رئي�س 
ا�شت�ف�ا  جميع  مم��ن  للم�اطنني 

ال�ثائق وال�شروط املطل�بة منهم.
واأ�شاف معاليه اإنه تنفيذا لتعليمات 

اإعالم امل�اطنني عرب الت�شال بهم 
باإجراءات ت�شليمهم مل�شاكنهم.

ا�شتكمال  اإنه  الزعابي  معايل  وقال 
مل�شروع تط�ير �شارع ال�شيخ حممد 
ال��ذي نفذ �شمن مبادرات  بن زاي��د 
����ش���اح���ب ال�����ش��م��� رئ���ي�������س ال���دول���ة 
و���ش��ارف ال��ع��م��ل الإن�����ش��ائ��ي ب��ه على 
متابعة  جل��ن��ة  اع��ت��م��دت  الإن���ت���ه���اء 
رئي�س  ال�����ش��م���  ���ش��اح��ب  م����ب����ادرات 
املرحلة  اأع����م����ال  ت��ر���ش��ي��ة  ال����دول����ة 
الأخرية من هذا امل�شروع املت�شمنة 
اإن�شاء حمطة �شخ وخ��ط ط��رد من 
اإىل  زاي���د  ب��ن  ال�شيخ حم��م��د  ���ش��ارع 
ملي�ن   184 قدرها  بكلفة  البحر 
امل�شروع  ه����ذا  ي��ه��دف  ح��ي��ث  دره����م 
هذا  يف  الأمطار  مياه  ت�شريف  اإىل 

ال�شارع عرب �شخها يف البحر.
اأن م�����ش��روع تط�ير  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
�����ش����ارع ال�������ش���ي���خ حم���م���د ب����ن زاي����د 
الرئي�شية  امل�������ش���اري���ع  م����ن  ي��ع��ت��رب 
خطة  ت�شمنتها  ال��ت��ي  واحل���ي����ي���ة 
رئي�س  ال�����ش��م���  ���ش��اح��ب  م����ب����ادرات 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ل��ت��ط���ي��ر  ال���دول���ة 
ي�شكله  مل��ا  بالنظر  وذل���ك  ب��ال��دول��ة 

•• نابل�ص-وام:

ت��ع��ك��ف ه��ي��ئ��ة الأع���م���ال اخلريية 
الم���ارات���ي���ة ع��ل��ى جت��ه��ي��ز مركز 
ب��ل��دة ب��دي��ا ال��ط��ب��ي ال��ق��ري��ب��ة من 
الغربية  بال�شفة  نابل�س  مدينة 
تقدمي  باأجهزة طبية متكنه من 
املر�شى  لآلف  �شحية  خ��دم��ات 
و�شت  البلدة  يف  يعي�ش�ن  ال��ذي��ن 

قرى اآخرى قريبة.
ال���را����ش���د مدير  اب���راه���ي���م  وق�����ال 

وال����دواء على  ال��ع��الج  تلقي  على 
نفقة هيئة العمال اخلريية� اأنه 
�شتتم دعم املركز الطبي يف البلدة 
امل��ر���ش��ى يف  م��ن خ��دم��ة  ليتمكن 

القرى القريبة.
�شلفيت  مدينة  حمافظ  واأع���رب 
ال���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي���ة ع�����ن اإع������ت������زازه 
ب��ال��دور الم��ارات��ي ال��ذي يت�اجد 
م�������ن جم�������الت  ك�������ل جم���������ال  يف 
الرا�شي  يف  الن�شانية  امل�شاعدة 

الفل�شطينية.

م�شاعدات  ب��رن��ام��ج  ل��ه��ا  الأح��م��ر 
الرا�شي  ت��ن��ف��ذه يف  وا���ش��ع  ط��ب��ي 

الفل�شطينية .
م�شاعدات  اأي�����ام  ق��ب��ل  .وق���دم���ت 
املقا�شد  مل�شت�شفى  واأدوي���ة  طبية 
اخلريية يف القد�س بلغت قيمتها 
ن���ح���� ن�������ش���ف م���ل���ي����ن دره�������م .. 
مر�شى  اإىل  اأدوي����ة  ق��دم��ت  فيما 
غالية  تعترب  ال��ت��ي  الثال�شيميا 
ال��ع��دي��د من  ي���ق����ى  ال��ث��م��ن ول 

املر�شي على �شرائها .

الغربية  ال�شفة  الهيئة يف  مكتب 
الطبي  امل��رك��ز  ت��زوي��د  �شيتم  اإن���ه 
ب��ج��ه��از ب���ان����رام���ا ب��ت��ك��ل��ف��ة تقدر 
ب��ن��ح��� م���ل���ي����ن دره������م وذل������ك يف 
اطار اخلدمات الن�شانية لل�شعب 
هيئة  تقدمها  التي  الفل�شطيني 
خمتلف  يف  اخل����ريي����ة  الع����م����ال 

املجالت.
وذكر الرا�شد � خالل احتفال اأقام 
ال��ط��ب��ي يف البلدة  امل��رك��ز  خ��الل��ه 
ي�ما طبيا مل�شاعدة مئات املر�شى 

فل�شطيني�ن  م�����ش���ؤول���ن  واأ����ش���اد 
بينهم  م�����ن  احل����ف����ل  ح���������ش����روا 
ال����دك����ت�����ر ����ش���ل���ط���ان ال����رمي����اوي 
الطبية  العلمية  اجلمعية  رئي�س 
القيمة  بامل�شاعدات  الفل�شطينية 
ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا ه��ي��ئ��ة الع���م���ال 
وامل�ؤ�ش�شات  الم��ارات��ي��ة  اخل��ريي��ة 
اخل���ريي���ة الم����ارات����ي����ة الخ����رى 
يف  خ��ا���ش��ة  الفل�شطيني  لل�شعب 

املجال الطبي.
الهالل  هيئة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 

•• اإ�صالم اآباد-وام: 

وزع����ت ه��ي��ئ��ة ال���ه���الل الأح���م���ر - 
العا�شمة  يف  مكتبها  خ���الل  م��ن 
الباك�شتانية اإ�شالم اآباد - بالتعاون 
على  الدولة..الك�ش�ة  �شفارة  م��ع 
 10 يف  طفال   250 و  األفا   12
قرى يف املرتفعات اجلبلية ل�شمال 
امتدادا  وذل���ك   .. باك�شتان  غ��رب 
حملة  م����ن  ال���ث���ال���ث���ة  ل���ل���م���رح���ل���ة 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��� ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكت�م  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������زراء 
حاكم دبي رعاه اهلل لك�ش�ة ملي�ن 
طفل حم��روم ح���ل ال��ع��امل. وقام 
ف��ري��ق ال��ع��م��ل ب��ج���ل��ة ع��ل��ى مدى 
منطقة  يف  امل��ا���ش��ي��ني  ال���ي����م���ني 
���ش���ك��ران وال��ق��رى امل��ج��اورة التي 
الك�ارث  اآث����ار  اأه��ل��ه��ا م��ن  ي��ع��اين 
التي حلقت بهم خالل  الطبيعية 
الفريق  وحر�س  املا�شية  الأع����ام 
الأطفال  اإىل  الك�ش�ة  اإي�شال  على 

اأطفال  على  الك�ش�ات  م��ن  امل��ئ��ات 
ال�شيخ  ال�����ش��م���  ���ش��اح��ب  م��دي��ن��ة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل ال��ت��ي ت����اأوي 
 2005 ع��ام  زل���زال  اأ���ش��ر �شحايا 
ك����ره����ي ح���ب���ي���ب اهلل  يف م��ن��ط��ق��ة 
�شمال غرب باك�شتان. وقام مدير 
اإ�شالم  الأح��م��ر يف  ال��ه��الل  مكتب 
اإباد واملن�شق الدكت�ر خالد لطيف 
وفريق العمل..بالتعاون مع �شفارة 
ت�زيع  ع��م��ل��ي��ة  ب��ت��ن��ظ��ي��م  ال����دول����ة 
500 طفل  األ��ف و  الك�ش�ات على 
وطفلة يف املدينة. وقدم الإداري�ن 
ال�شكر  خليفة  مدينة  اأه���ايل  م��ن 
والتقدير اىل قيادة دولة الإمارات 
به  يحظى  ال��ذي  امل�شتمر  للعطاء 
ي�شاعدهم يف  امل��دي��ن��ة مب��ا  اأه����ايل 
املعي�شية  ال��ظ��روف  ع��بء  حتفيف 
اأح�الهم مثمنني جه�د  وحت�شني 
وم�شاركته  الأحمر  الهالل  فريق 
ارت�شمت على  التي  الفرح  م�شاعر 

وج�ه الأطفال واأ�شرهم.

اإن ف��ري��ق ال��ه��الل الأح��م��ر حظي 
وتقدير  برحيب  ج���لت��ه  خ��الل 
من امل�ش�ؤولني والإداريني املحليني 
وامتنانهم  �شكرهم  ع��ن  وع����ربوا 
الن�شانية..مثمنني  املبادرة  لهذه 
جه�د العاملني يف الهالل الأحمر. 

امل�����ش��ت��ح��ق��ني يف ت��ل��ك امل���ن���اط���ق .. 
الأطفال  الك�ش�ة  ت�زيع  مت  حيث 
اأيتام  بينهم  وال��ب��ن��ات  البنني  م��ن 
ومنك�ب� الك�ارث الطبيعية. وقال 
حمد عبداهلل اآل علي مدير مكتب 
ل��ه.. الأح��م��ر يف ت�شريح  ال��ه��الل 

ال�شابقتني  امل��رح��ل��ت��ني  اأن  واأك�����د 
حققتا  الك�ش�ة  ت���زي��ع  حملة  م��ن 
اأه��داف��ه��م��ا الإن�����ش��ان��ي��ة ال��ت��ي من 
اأجلها انطلقت حملة ك�ش�ة ملي�ن 
 . ال���ع���امل  دول  ط��ف��ل حم�����روم يف 
اأي�شا  وزع  ال���ه���الل  ف��ري��ق  وك����ان 

اإىل  ال�شخ  حمطة  من  مر   1.8
البحر بط�ل 11 كيل�مرا تقريبا 
و�شارع  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  ب��امل��ن��اط��ق  م����ارا 
الحتاد ومنطقة التعاون والق�شباء 
هذا  يت�شمن  كما  اخل���ان  ومنطقة 
امل�شروع اإن�شاء خط طرد م�از خلط 
الطرد الأول بقطر 2.4 مر ابتداء 

من �شارع الحتاد اإىل البحر.
الزعابي  اأحمد جمعه  وعرب معايل 

ع�����ن �����ش����ع����ادت����ه ب����������ردود الأف�����ع�����ال 
والرتياح الذي مل�شه نتيجة حل هذا 
امل�شروع مل�شاكل الختناقات املرورية 
التي كان ي�شهدها هذا ال�شارع قبل 
تط�يره م�شريا اإىل متابعة القيادة 
الر�شيدة واهتمامها بكل ما تقدمه 
رئي�س  ال�����ش��م���  ���ش��اح��ب  م����ب����ادرات 
وم�شاريع  خ����دم����ات  م����ن  ال����دول����ة 
ورفاهية  و�شالمة  راح��ة  يف  ت�شاهم 

امل�اطنني.
جلنة  اأن  اإىل  م���ع���ال���ي���ه  واأ�������ش������ار 
ال�شم�  ���ش��اح��ب  م���ب���ادرات  م��ت��اب��ع��ة 
رئ��ي�����س ال���دول���ة ل���ن ت���األ���� ج��ه��دا يف 
املن�طة  الأه�������داف  حت��ق��ي��ق  ���ش��ب��ي��ل 
ت�جيهات  بتحقيق  وامل��ت��م��ث��ل��ة  ب��ه��ا 
�شاحب ال�شم� رئي�س الدولة برفع 
والقت�شادي  الجتماعي  امل�شت�ى 

للم�اطنني .

برنامج �ساند ينظم فعالية لتحفيز �ملتط�عني يف �أب�ظبي

�سفارة �لدولة تنظم منتدى تعزيز �له�ية 
�ل�طنية لطلبة �لإمار�ت �لد�ر�سني يف بريطانيا

•• اأبوظبي-وام:

نظم الربنامج ال�طني التط�عي لال�شتجابة يف حالت 
الط�ارئ �شاند التابع مل�ؤ�ش�شة الإم��ارات لتنمية ال�شباب 
اأم�س الول فعالية كبرية لت�شجيع املتط�عني املتميزين 
خالل  التط�عية  وج��ه���ده��م  مل�شاركتهم  ال��ربن��ام��ج  يف 
العام 2013. ح�شر الفعالية الذي ا�شت�شافها منتجع 
ومتط�عة  متط�ع   200 ال���دويل  الريا�شي  الفر�شان 
اأب�ظبي يف الربنامج ال�طني  من املتط�عني من امارة 
التط�عي لال�شتجابة يف حالت الط�ارئ بالإ�شافة اإىل 
ال�شباب. ت�شمنت  الإم��ارات لتنمية  فريق عمل م�ؤ�ش�شة 

تعزيز  اإىل  هدفت  متن�عة  ترفيهية  اأن�شطة  الفعاليات 
الت�ا�شل بني املتط�عني يف الربنامج والتعرف عن قرب 
اإمكانياتهم املختلفة ومعرفة �شبل ال�شتفادة منها  على 
الربنامج  ي��ق���م  ال��ت��ي  املختلفة  التط�عية  امل�شاريع  يف 
ب��ت��ن��ف��ي��ذه��ا خل��دم��ة امل��ج��ت��م��ع. وق���ال���ت م��ي��ث��اء احلب�شي 
الرئي�س التنفيذي لدائرة الربامج يف م�ؤ�ش�شة الإمارات 
لتنمية ال�شباب ان متط�عي برنامج �شاند ميثل�ن م�ردا 
مهما لال�شتجابة يف حالت الط�ارئ لفتة اإىل اأن مثل 
املتط�عني  م��ع  للت�ا�شل  فر�شة  متثل  ال��ل��ق��اءات  ه��ذه 
والتعرف عليهم عن قرب وعلى اإمكانياتهم وطم�حاتهم 

وتعزيز روح املبادرة لديهم والعمل بروح الفريق. 

•• لندن-وام:

مع  بالتعاون  املتحدة  اململكة  ل��دى  الدولة  �شفارة  نظمت 
لها  التابعة  وال�شرطية  والع�شكرية  الثقافية  امللحقيات 
منتدى  اأع��م��ال  الول..  اأم�س  الإم���ارات  وطني  وم�ؤ�ش�شة 
يف  ال��دار���ش��ني  الإم�����ارات  لطلبة  ال�طنية  ال��ه���ي��ة  تعزيز 
بريطانيا. واأكد �شعادة عبدالرحمن غامن املطي�عي �شفري 
الدولة لدى اململكة املتحدة خالل كلمته يف املنتدى الذي 

للم�ؤمترات..اأهمية  الثانية  اليزابيث  امللكة  قاعة  يف  عقد 
خالل  م��ن  الإم����ارات  دول��ة  م�شتقبل  بناء  يف  الطلبة  دور 
وخربات  م���ؤه��الت  على  وح�ش�لهم  العلمي  حت�شيلهم 
جديدة تعزز م�شرية النم� والتقدم يف الدولة. واأ�شاف اأن 
دائم  ا�شتعداد  على  وك�ادرها  ملحقياتها  بجميع  ال�شفارة 
امل�اطن�ن  امل�شاعدة والدعم يحتاجه  اأي ن�ع من  لتقدمي 
اململكة  يف  اأع��م��ال  ورج���ال  و�شائحني  ومر�شى  طلبة  م��ن 

املتحدة. 
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�جلن�سية و�لإقامة حت�سل على �ل�سهادة �لأوروبية يف �للتز�م بالتميز
•• اأبوظبي-وام: 

�شهادة  على  الداخلية  وزارة  يف  واملنافذ  والإق��ام��ة  اجلن�شية  قطاع  ح�شل 
اإي.  الأوربية لإدارة اجل�دة  املنظمة  اجتيازه تقييم  بعد  بالتميز  اللتزام 
اإف. كي�. اإم .. كاأول قطاع يف وزارة الداخلية للحاق بركب التميز والتط�ير 
الإداري ال�شامل. واأكد �شعادة الل�اء الركن خليفة حارب اخلييلي ال�كيل 
ياأتي  الإجن���از  اأن  ب��الإن��اب��ة  واملنافذ  والإق��ام��ة  اجلن�شية  ل�ش�ؤون  امل�شاعد 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شيف  ال�شيخ  �شم�  الفريق  لت�جيهات  جت�شيدا 
رئي�س جمل�س ال�زراء وزير الداخلية مب�ا�شلة اجله�د للنه��س باأعباء 
امل�شتقبل وما ميليه من م�شتجدات و�شمان اأكرب قدر ممكن من اجل�دة 
ال�زارة للجمه�ر على النح�  التي تقدمها  والتميز والرتقاء باخلدمات 
الأف�شل. ولفت اإىل حر�س وزارة الداخلية على تنفيذ ت�جيهات القيادة 

والرتقاء  والتميز  اأكرب قدر ممكن من اجل�دة  امل�شتقبل و�شمان  باأعباء 
ت�جيهات  اأن  واأ�شاف  الأف�شل.  النح�  للجمه�ر على  املقدمة  باخلدمات 
القيادة العليا حفزت �ش�ؤون اجلن�شية والقامة واملنافذ علي تط�ير اأدائها 
حتقيق  اإىل  يهدف  ال��ذي  والتميز  الإب���داع  مفاهيم  يحقق  مبا  با�شتمرار 
ر�شا املتعاملني والعاملني وال�شركاء واملجتمع وغريهم .. م�ؤكدا التزامه 
وقادة القطاع ال�شتمرار يف هذا النهج مبا يعزز اجله�د التط�يرية حاليا 
وم�شتقبال . واأو�شح الل�اء اخلييلي اأنه مت ت�شكيل فريق تط�يري للقطاع 
عبداهلل  الدكت�ر  العقيد  برئا�شة  بالتميز  اللتزام  �شهادة  على  للح�ش�ل 
اإدارة ال�شراتيجية وتط�ير الأداء الذي  عبدالرحمن بن �شلطان مدير 
�شكل فرق عمل حتت اإ�شرافه املبا�شر من نخبة مميزة من م�ظفي القطاع 
عملت ل�شه�ر عدة لتحليل البيئة الداخلية واخلروج مببادرات ذات اأول�ية 
تط�يرية و�شمت فرق العمل كال من املقدم حممد حم�د النبهاين واملقدم 

اأم��ن��ا و�شالمة  ال��ع��امل  اأف�شل دول  الإم����ارات م��ن  ت��ك���ن دول���ة  ب���اأن  العليا 
والعمل بكفاءة وفاعلية لتعزيز ج�دة احلياة ملجتمع الإمارات من خالل 
تقدمي خدمات الأمن واملرور والإقامة و�شمان �شالمة الأرواح واملمتلكات 
مقابل القيم التي تت�شمن العدالة والعمل بروح الفريق وح�شن التعامل 
والنزاهة وال�لء وامل�ش�ؤولية املجتمعية . واأكد حر�س ال�زارة على تر�شيخ 
مفاهيم التميز كثقافة وممار�شة فعلية وفق اخلطة ال�شراتيجية ل�زارة 
اإن اجله�د املتميزة للقيادات يف وزارة  2016. وقال  الداخلية -2014 
خانة  يف  املطاف  نهاية  يف  ت�شب  ال����زارة  اأداء  واإدارة  تط�ير  يف  الداخلية 
م��شحا   .. العاملية  وامل��م��ار���ش��ات  املعايري  اأف�شل  اإىل  وال������ش���ل  التميز 
ا�شتمرارية  دوما على  التي حتثنا  قيادتنا  لغة  واجل���دة  التميز  ثقافة  اأن 
التميز واأن تك�ن بالدنا رديفا حقيقيا للح�شارة والإب��داع والرقي . كما 
للنه��س  واملنافذ مب�ا�شلة اجله�د  والإقامة  التزام قطاع اجلن�شية  اأكد 

�شامح خلف ال�شاعن وخبري اجل�دة اإميان �شعيد اأب� لبدة والرائد عبداهلل 
بن حارب والنقيب عمر عل�ي العيدرو�س. وقال اإن فرق العمل كافة �شيتم 
واملنافذ  والإق��ام��ة  اجلن�شية  �ش�ؤون  قطاع  واأن  الالئق  التكرمي  تكرميها 
املميزة  التط�يرية  الإجن���ازات  بع�س  عن  املقبلة  ال�شه�ر  خ��الل  �شيعلن 
املتعاملني.  تطلعات  تلبي  مميزة  مبادرات  واإط��الق  القطاع  حققها  التي 
التميز  جمل�س  رئي�س  النعيمي  ي��شف  �شلطان  العميد  اأ�شاد  جانبه  من 
الأجانب  و�ش�ؤون  لالإقامة  العامة  الإدارة  عام  مدير  القطاع  يف  امل�ؤ�ش�شي 
يف راأ�س اخليمة بهذا الإجناز وجناح امل�شروع يف حت�شني وتط�ير العمليات 
الإدارية والنجاح يف تطبيق نظام اإدارة الكفاءات . واأكد اأن امل�شروع اأ�شفر 
بفرق  ت�شتغل  القطاع  يف  مميزة  كفاءات  اكت�شاف  ومت  متميزة  نتائج  عن 
وم�شت�يات  �شهادات  حتقيق  يف  ال�شتمرارية  اإىل  �شت�ؤدي  والتي  التط�ير 

اأعلى يف التميز . 

نظمت ور�صة عمل ��صتهدفت �إر�صاد وتثقيف �لكيانات �لعاملة يف قطاع �لبناء و�لإن�صاء 

بلدية مدينة �أب�ظبي تدع� �إىل �للتز�م مبعايري ومتطلبات نظام �إد�رة �لبيئة و�ل�سحة و�ل�سالمة  

بدء �أعمال �لدورة �لر�بعة مل�ؤمتر �ل�سرق �لأو�سط للدفاع �ل�ساروخي و�جل�ي باأب�ظبي

 •• اأبوظبي-الفجر: 

دع�������ت ب����ل����دي����ة م����دي����ن����ة اأب�����ظ����ب����ي 
بامل�اقع  العاملة  القطاعات  جميع 
كافة  ات��خ��اذ  اأه��م��ي��ة  اإىل  الإن�شائية 
ال�قائية  والإج����������راءات  ال���ت���داب���ري 
وال�شحة  البيئة  مبعايري  واللتزام 
وال�������ش���الم���ة وذل������ك ح���ف���اظ���ا على 
و�ش�ن  ب��امل���اق��ع  العاملني  �شالمة 
حياتهم والتقليل من ن�شبة الأخطار 
التي ميكن اأن تهددهم اأثناء اأدائهم 

اأعمالهم.
جاء ذلك خالل ور�شة العمل الذي 
وال�شحة  ال��ب��ي��ئ��ة  اإدارة  ن��ظ��م��ت��ه��ا 
مدينة  ب����ل����دي����ة  يف  وال���������ش����الم����ة 
م���ن خاللها  ا���ش��ت��ه��دف��ت  اأب����ظ���ب���ي 
البناء  ق��ط��اع  يف  العاملة  ال��ك��ي��ان��ات 
ال�ر�شة  برنامج  وت�شمن  والإن�شاء 
م��ن مهند�شني  ت��ق��دمي��ي��ة  ع��رو���ش��اً 
متخ�ش�شني يف اإدارة البيئة وال�شحة 
وال�����ش��الم��ة ح����ل م��ت��ط��ل��ب��ات نظام 
وال�شالمة يف  البيئة وال�شحة  اإدارة 
اأب�ظبي وحتديثاته وكيفية تطبيق 
البناء  قطاع  �شمن  املتطلبات  ه��ذه 
املهند�س  اأكد  . من جانبه  والإن�شاء 
عبدالعزيز زعرب مدير اإدارة البيئة 
مدينة  ببلدية  وال�شالمة  وال�شحة 
اأب���ظ��ب��ي اأن ال��ه��دف الأ���ش��ا���ش��ي من 
الكيانات  م�شاعدة  ه�  ال�ر�شة  عقد 
والإن�شاء  ال��ب��ن��اء  ق��ط��اع  يف  العاملة 
البيئة  اإدارة  اأن��ظ��م��ة  ت��ط���ي��ر  ع��ل��ى 

•• اأبوظبي-وام: 

امل�شلحة  بداأت بنادي �شباط الق�ات 
ب���اأب����ظ���ب���ي ام�������س اأع����م����ال ال������دورة 
الرابعة من م�ؤمتر ال�شرق الأو�شط 
ل��ل��دف��اع ال�����ش��اروخ��ي واجل�����ي حتت 
من  وب���دع���م  ال���دف���اع  وزارة  رع���اي���ة 

الق�ات اجل�ية والدفاع اجل�ي.
ح�������ش���ر الف����ت����ت����اح م����ع����ايل حممد 
ال����ب�����اردي ال��ف��ال���ش��ي وكيل  اأح���م���د 
�شلطان  �شيف  الل�اء  و  الدفاع  وزارة 
للمجل�س  ال��ع��ام  الم����ني  ال��ع��ري��اين 
الأع��ل��ى ل��الأم��ن ال���ط��ن��ي وع���دد من 
امل�شلحة  الق�ات  و�شباط  ق��ادة  كبار 
ووف�������د رف��ي��ع��ة امل�����ش��ت���ى م���ن دول 
والقيادة  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
بال�شافة  الأم����ريك����ي����ة  امل���رك���زي���ة 
وامللحقني  ال�����ش��ف��راء  م���ن  ع���دد  اىل 

الع�شكريني يف اأب� ظبي.
تنظمه  ال��ذي   - امل���ؤمت��ر  وي�شتقطب 
الأدن�����ى واخلليج  ال�����ش��رق  م���ؤ���ش�����ش��ة 
للتحليل الع�شكري اإينغما على مدى 
ي�مني - جمم�عة من اأهم اخلرباء 
وامل�ش�ؤولني يف جمال الدفاع اجل�ي 
�شد ال�ش�اريخ البالي�شتية واجل�الة 
م����ن ال������لي�����ات امل���ت���ح���دة واأوروب���������ا 
بالإ�شافة اإىل اأهم ال�شركات الدولية 
امل���خ���ت�������ش���ة ب���ت���ك���ن����ل����ج���ي���ا ال����دف����اع 

ال�شاروخي.
واألقى العميد الركن �شيف العرياين 
الفتتاح  كلمة  ال��دف��اع  وزارة  ممثل 
اأكد فيها اأن قيادة المارات العربية 
تدخر جهدا يف  الر�شيدة ل  املتحدة 
امل�شلحة  ب��ال��ق���ات  الإرت���ق���اء  �شبيل 
جميع  ويف  دائ��م��ا  املقدمة  يف  لتك�ن 
املجالت. وقال اإن من اأهم جمالت 
العلم  ه��� جم��ال  والزده����ار  التقدم 
واملعرفة فالق�ة يف املعرفة واملعل�مة 
الق�ة  م��ن م�شاعفات  ال��ي���م  ���ش��ارت 
ال���ذي متتلك فيه  ف��ب��ال��ق��در  امل��ادي��ة 
الأجهزة  اأح�����دث  امل�����ش��ل��ح��ة  ال���ق����ات 
واملعدات فاإنها يجب اأن متتلك اأي�شا 
الع�شكري من  الفكر  اأنتجه  ما  اآخ��ر 

علم ومعرفة.
اإن دول��ة الإم���ارات العربية  واأ���ش��اف 
الر�شيدة  ال���ق���ي���ادة  وحت����ت  امل��ت��ح��دة 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شم�  ل�شاحب 
اآل نهيان رئي�س الدولة القائد  زايد 
اهلل  حفظه  امل�شلحة  للق�ات  الأعلى 
بناء  امل�����ش��ل��ح��ة يف  ال����ق�����ات  جن��ح��ت 
مع  للتعامل  هائلة  ع�شكرية  ق���درة 
اأن�اعها  مبختلف  ال��ت��ه��دي��دات  ه��ذه 
و�شالمة  وح���دت���ه���ا  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 

اأرا�شيها من تاأثري هذه ال�ش�اريخ.
الإفتتاحية  اجل���ل�������ش���ة  واإ����ش���ت���ه���ل 
العام  امل��دي��ر  قه�جي  ري��ا���س  ال�شيد 
اإي��ن��غ��م������ والذي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل���ؤ���ش�����ش��ة 

والق�ات  الدفاع  ل���زارة  ال�شكر  ق��دم 
اجل�����ي����ة وال�����دف�����اع اجل�������ي ورع�����اة 
الإعالميني  وال�������ش���رك���اء  امل�����ؤمت����ر 
م�شاركتهم  ع��ل��ى  احل�����ش���ر  وج��م��ي��ع 
ال�ش�اريخ  ت��ه��دي��دات  ان  ..واأ����ش���اف 
تهديدا  تعترب  واجل���ال��ة  البال�شتية 
يزداد  التهديد  هذا  اأن  ويبدو  عامليا 
�ش�ءا مع انت�شار وتقدم التكن�ل�جيا 
ال�ش�اريخ  يجعل  مم��ا  ال�شاروخية 
ال���دف���اع���ي���ة وال�����دف�����اع اجل�������ي من 
لكافة  بالن�شبة  ال�شرورية  القدرات 

اجلي��س احلديثة.
وقال قه�جي اإن التقدم الهام الذي 
اإح��رازه يف تكن�ل�جيا ال�ش�اريخ  مت 
التهديدات  م�����ش��ت���ى  ���ش��اع��ف  ق���د 
البال�شتية  ال�ش�اريخ  ت�شكلها  التي 
اأك��رث حتديا  واجل���ال��ة مما يجعلها 
ل���ق����ات ال���دف���اع اجل�����ي ل��ك��ي تبقى 
للت�شدي  وج��اه��زة  جديدة  ع�شرية 

لتهديدات اأية حرب م�شتقبلية.
واإختتم هذه اجلل�شة الفريق الطيار 
ج�������ن ه�������ش���رم���ان ق����ائ����د ال����ق�����ات 
امل��رك��زي��ة ال��شطى  ال��ق��ي��ادة  اجل���ي��ة 
امل���ت���ح���دة ج����ن�����ب غرب  ل����ل�����لي����ات 
عن  بالنيابة  كلمة  األقى  حيث  اآ�شيا 
قائد  اأو����ش���ن  ل���ي��د  الأول  ال��ف��ري��ق 
لل�ليات  ال��شطى  املركزية  القيادة 
اأحد  املتحدة الأمريكية قال فيها ل 
ال�����ش��اروخ��ي كدولة  ال���دف���اع  ي��ف��ه��م 
تعد  التي  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
اأف�شل مثال للدفاع اجل�ي املتكامل 
بت�فري  املتحدة  ال�ليات  و�شت�شتمر 
الأمن يف املنطقة من خالل ال�ج�د 

الأر�شي واجل�ي والبحري.
يجب  الإقليمي  الأم���ن  اإن  واأ���ش��اف 
�شراع  واأي  م�شركا  جهدا  يظل  اأن 
ا�شتجابة  يتطلب  �ش�ف  امل�شتقبل  يف 
م����ت����ع����ددة اجل���ن�������ش���ي���ات وم���ت���ع���ددة 
ع��ل��ى جميع  ينبغي  ل��ه��ذا  الأط�����راف 
متعدد  اإط���ار  يف  تنفذ  اأن  ال��ت��م��اري��ن 

وال�شاروخي  اجل����ي  ال��دف��اع  ق����ات 
الأمريكي   32 ال���  ق��ي��ادة اجلي�س  يف 
لالنتقال  امل��ع��اي��ري  ت���ح��ي��د  ك��ي��ف��ي��ة 
الك�ن�ب�س  ع��م��ل��ي��ات  ت�����ش���ر  ن��ح��� 
املدمج  الإق��ل��ي��م��ي  ل��ل��دف��اع اجل�����ي 
التمكني.  و���ش��ب��ل  الت�شغيل  واأدوات 
اأوجه  اأرب��ع��ة  ف��ري��ك  العميد  وو���ش��ع 
امل�شركة يف جمال  العمليات  ملفه�م 
وال�شاروخي  اجل����ي  ال��دف��اع  ن��ظ��ام 
الإقليمي املدمج ..وقال اأنه وبالرغم 
هناك  ي��ك���ن  اأن  يجب  نزاعاتنا  م��ن 
اتفاق للتعرف على م�شدر التهديد 
ون���ع��ي��ت��ه وال��ط��ري��ق��ة ال���ت���ي ميكن 

مب�جبها اإلغاء هذا التهديد.
الثاين  ال�����ج����ه  اأن  ف���ري���ك  واأك��������د 
والأه��م للعمليات وال��ذي يعترب من 
الناحية  م��ن  �شع�بة  الأوج����ه  اأك���رث 
التقنية بكل ما يحت�يه من معدات 
اإىل  واأنظمة خمتلفة ومعقدة يدع� 
ال�شعي ب�شكل فاعل لتحقيق الت�افق 
الق�ى  ل��ك��اف��ة  ل��ل�����ش��م��اح  ال��ع��م��الين 
ال�ش�رة  بروؤية  الإقليمية  الع�شكرية 
وبالتايل  ال���ق���ت���ال  مل����ي����دان  ن��ف�����ش��ه��ا 
القيام ب��شع نظام م�شرك ومدمج 
للقيادة والتحكم بالإ�شافة اإىل نظام 
للمعارك  ق��ي��ادة  ون��ظ��ام  اإن���ذار مبكر 

والأفراد.
و���ش��دد ف��ري��ك ع��ل��ى اأن���ه ع��ل��ى جميع 
وت�قيع  ب��ك��ت��اب��ة  ت��ق���م  اأن  اجل���ه���ات 
الإر�شادات  ت�شبح  بحيث  اتفاقياتها 
والتقنيات  والتكتيكات  العمالنية 
امل�شبقة  الفعل  وردود  والإج������راءات 
بالن�شبة  ث��ان��ي��ة  طبيعة  التخطيط 
لهم. وقال اإن الق�ات ال�شريكة عليها 
اأن تق�م مبناورات �شاقة وواقعية يف 
اآن معا لكن الأه���م م��ن ك��ل ذل��ك اأن 
هذه املناورات �ش�ف ت�شمح يف ال�قت 
الفعلية  ب��امل��م��ار���ش��ة  ب��ال��ق��ي��ام  ع��ي��ن��ه 
املتعددة  ل��ل��م�����ش���ؤول��ي��ات  وال��ع��م��ل��ي��ة 
على  واملحافظة  للتقييم  امل�شت�يات 

امل���ه���ارات ول������ش��ع الإج������راءات التي 
ت��ت��م��ت��ع ب��اأف�����ش��ل ال���ف���ر����س لإجن����اح 
ال������دف������اع اجل����������ي وال���������ش����اروخ����ي 

الإقليمي املدمج ككل.
م�نت�كي�  فيليب  العميد  وحت���دث 
الدفاع  ق���ي���ادة  يف  الأرك��������ان  رئ��ي�����س 
اجل�ي والعمليات اجل�ية الفرن�شية 
املتعددة  القيادة  لهيكلية  ت�ش�ر  عن 
نظام  ت�شغيل  لعمليات  اجلن�شيات 
املدمج  وال�شاروخي  اجل���ي  الدفاع 
ومعاجلة اعتبارات الت�شغيل املركزية 

او الالمركزية.
اأق���ى نظام  اأن فرن�شا متتلك  وذك��ر 
اأوروب�������ا.. وو�شف  دف��اع��ي ج����ي يف 
ت�شغيل  لعمليات  ال��ف��رن�����ش��ي  ال��ن��ه��ج 
وال�شاروخي  اجل����ي  ال��دف��اع  ن��ظ��ام 
امل���دم���ج ب��ال��ن��م���ذج ال��ع��م��ل��ي وامل����رن 
العمليات  كافة  يف  للت�شغيل  والقابل 

الدفاعية اجل�ية.
الركن  ال��ع��م��ي��د  حم���ا����ش���رة  يف  اأم�����ا 
م��اج��د ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي ق��ائ��د ل�اء 
الدفاع اجل�ي وال�شاروخي يف قيادة 
الق�ات اجل�ية والدفاع اجل�ي فقد 
اإقليمية  ق���ة  تط�ير  عملية  ت��ن��اول 
التمارين  وت��ع��زي��ز  م��ت��ك��ام��ل��ة  ق���ي��ة 

املتعددة الأطراف والتدريب.
وتطرق العميد النعيمي اإىل اأن بناء 
وال�شاروخي  اجل����ي  ال��دف��اع  ق���درة 
الإقليمي املتكامل ل ميكن اأن يتحقق 
ال��ت���اف��ق بني  ب��ال��ك��ام��ل دون وج�����د 
والق�ى  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
الإق��ل��ي��م��ي��ة احل��ل��ي��ف��ة.. واأ����ش���اف اإنه 
اإىل  ج��ن��ب��ا  ن��ع��م��ل  اأن  ع��ل��ي��ن��ا  ي��ج��ب 
جنب مع حلفائنا ليجاد حل �شريع 

لق�شايا الإف�شاح اخلارجية.
ي�شاعد  ال��ت��دري��ب��ات  تعزيز  اأن  واأك���د 
امل�شت�يات  ب��اأع��ل��ى  ل��ل��ت��ه��ي���ؤ  ق���ات��ن��ا 
وال�شاروخي  اجل�����ي  ال���دف���اع  واأن 
الأمن  مفتاح  ه�  املتكامل  الإقليمي 

وال�شتقرار يف املنطقة. 

اجلن�شيات ومتعدد الأطراف.
وتناولت اجلل�شة الأوىل التي تراأ�شها 
روبرت �س. هاروارد املدير التنفيذي 
الإمارات  يف  مارتن  ل�كهيد  ل�شركة 
تط�ير  ك��ي��ف��ي��ة  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
الإقليمية  الإ���ش��رات��ي��ج��ي��ة  ال���روؤي���ة 
وال�شاروخي  اجل����ي  ال��دف��اع  ح����ل 
ف��ران��ك روز  امل���دم���ج. وحت���دث فيها 
ل�ش�ؤون  العام  الأم��ني  م�شاعد  نائب 
الدفاع والف�شاء يف وزارة اخلارجية 
الأمريكية عن اأهمية ال�شراتيجية 
للتعاون يف جمال الدفاع ال�شاروخي 

يف اخلليج.
وق��������ال ن���ح���ن ن���ع���ي�������س حل���ظ���ة غري 
امل�����ش��ارك��ة واحل�����ار يف  م�شب�قة م��ن 
اأن��ح��اء ال��ع��امل ون���درك متاما  جميع 
لذلك  املنطقة  به  ت�شعر  التي  القلق 
جتاه  ال��ت��زام��ن��ا  نن�شى  اأن  ميكننا  ل 
اأم����ن ح��ل��ف��ائ��ن��ا يف اخل��ل��ي��ج.. ونحن 
اخلليج  يف  ح��ل��ف��ائ��ن��ا  ح��م��اي��ة  ن����رى 
�شرورة ا�شراتيجية . وحتدث الل�اء 
الب�عينني  اهلل  عبد  خالد  متقاعد 
رئ��ي�����س م���ؤ���ش�����ش��ة اإي��ن��غ��م��ا ع���ن بيئة 
وال�شاروخية  اجل���ي��ة  ال��ت��ه��دي��دات 
على  وت���اأث���ريه���ا   2020 ال���ع���ام  يف 

ل�����دول جمل�س  امل�����ش��ال��ح احل���ي����ي���ة 
التعاون اخلليجي حيث قال ان دول 
تتطلب  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س 
امل��زي��د م��ن ال��ت��داب��ري ل�����ش��م��ان اأمن 
امكانية  ت���درك  ح��ني  يف  معل�ماتها 
م�������ش���ارك���ة امل���ع���ل����م���ات ال���ع���ام���ة مع 
الأوىل  اجلل�شة  واإختتم   . الآخ��ري��ن 
مديرية  م����ن  ك���ري���ب����ي���ت���ز  ����ش���ك����ت 
ال�ش�ؤون الدولية يف وكالة ال�ش�اريخ 
برنامج  ع���ن  م��ت��ح��دث��ا  ال���دف���اع���ي���ة 
البالي�شتي  ال�������ش���اروخ���ي  ال����دف����اع 
الم��ريك��ي وال��ت��ع��اون ال���دويل. وقال 
ال�ش�اريخ  وك���ال���ة  اإن  ك��ري��ب���ي��ت��ز 
كبريا  تقدما  اأظهرت  قد  الدفاعية 
الدفاع  اأن��ظ��م��ة  وت��ك��ام��ل  ت��ط���ي��ر  يف 
ال��ب��ال��ي�����ش��ت��ي.. و نحن  ال�����ش��اروخ��ي 
املفاهيم  وتط�ير  تعزيز  على  نركز 
واملك�نات املتعلقة مبركباتنا. وتراأ�س 
نائب  برينز  اأورفيل  الثانية  اجلل�شة 
اأعمال  ت��ط���ي��ر  ����ش����ؤون  ال��رئ��ي�����س يف 
ال��دف��اع اجل����ي وال�����ش��اروخ��ي ق�شم 
لدى  بالنريان  والتحكم  ال�ش�اريخ 
وتناولت  م���ارت���ن  ل���ك��ه��ي��د  ���ش��رك��ة 
اأعباء  حت��م��ل  يف  امل�����ش��ارك��ة  اأه���م���ي���ة 

الدفاع اجل�ي وال�شاروخي املدمج.

وت�شمنت اجلل�شة اأربعة حما�شرين 
ال��ب��ح��ري جامي�س ت.  ال��ل���اء   .. ه��م 
ل�بيلني نائب قائد القيادة املركزية 
والل�اء  الأمريكية  البحرية  للق�ات 
متقاعد �شمري خ�شيم املدير ال�شابق 
يف  والت�����ش��الت  الكمبي�تر  ق�شم  يف 
ال�شع�دية  امل��ل��ك��ي��ة  اجل���ي��ة  ال���ق����ات 
هانك  ���س.  ه��ري  متقاعد  وال��ل���اء 
ال�شابق عن  الأع��ل��ى  امل�����ش���ؤول  م����رو 
ال���دف���اع يف ال�����ش��ف��ارة الأم��ريك��ي��ة يف 
نائب  ماتي�س  ومايكل جي.  اأب�ظبي 
ل�ش�ؤون  الأع����م����ال  ت��ط���ي��ر  رئ��ي�����س 
وال�شاروخي  اجل���ي  الدفاع  اأنظمة 
يف �شركة رايثي�ن. وتطرقت اجلل�شة 
اجل�ي  ال��دف��اع  اأع��ب��اء  حتمل  مل�شاألة 
اخلليج  يف  امل����دم����ج  وال�������ش���اروخ���ي 
الإ�شراتيجية  والعتبارات  العربي 
الهند�شة  ذات  اجل��ن�����ش��ي��ة  امل���ت���ع���ددة 
امل��ب��ن��ي��ة مب����ج���ب ال��ت��ح��ال��ف��ات. اأم���ا 
ال��ث��ال��ث��ة والأخ�������رية التي  اجل��ل�����ش��ة 
كرا�شيك  ث��ي���دور  ال��دك��ت���ر  تراأ�شها 
م��دي��ر الأب���ح���اث وال���ش��ت�����ش��ارات يف 
�شركة اإينغما تناولت ت�شميم وتط�ير 
وال�شاروخي  اجل����ي  ال��دف��اع  ن��ظ��ام 
املدمج. واإ�شتهل العميد فريتز قائد 

بها  اخل��ا���ش��ة  وال�����ش��الم��ة  وال�شحة 
مب���ا ي��ت��ط��اب��ق م���ع م��ت��ط��ل��ب��ات نظام 
وال�شالمة  وال�����ش��ح��ة  البيئة  اإدارة 
البناء  اأب�ظبي ومتطلبات قطاع  يف 
والإن�شاء، حيث مت عر�س املتطلبات 
ب�������ش���ك���ل م���ب�������ش���ط واإ������ش�����اف�����ة اأه�����م 
املالحظات التي نتجت عن مراجعة 
قبل  م��ن  للكيانات  الإدارة  اأن��ظ��م��ة 
عر�س  �شكل  على  الإدارة  مهند�شي 
ت��ق��دمي��ي ي�����ش��م��ن ت���ب���ادل اخل���ربات 
مع  الإدارة  مهند�ش�  اكت�شبها  التي 
البناء  ق��ط��اع  يف  العاملة  ال��ك��ي��ان��ات 
والإن�شاء. واأ�شاف اأنه مت ا�شتعرا�س 
م�ؤخرا  ح�����ش��ل��ت  ال��ت��ي  ال��ت��غ��ي��ريات 
وال�شحة  البيئة  اإدارة  ن��ظ��ام  ع��ل��ى 
عر�شني  خ�����الل  م����ن  وال�������ش���الم���ة 
اإدارة  مهند�ش�  قدمهما  تقدمييني 

البيئة وال�شحة وال�شالمة.
كما مت ا�شتعرا�س الكتيب الإر�شادي 
البيئة  اإدارة  نظام  بتط�ير  اخلا�س 
للكيانات  وال�������ش���الم���ة  وال�������ش���ح���ة 
والإن�شاء  ال��ب��ن��اء  ق��ط��اع  يف  العاملة 
والذي قامت بلدية مدينة اأب�ظبي 
اأداء  حت�������ش���ني  ب����ه����دف  ب���ت���ط����ي���ره 
للح�ش�ل  ت�����ش��ع��ى  ال���ت���ي  ال��ك��ي��ان��ات 
البيئة  اإدارة  لأنظمة  العتماد  على 
بها  اخل��ا���ش��ة  وال�����ش��الم��ة  وال�شحة 
من خالل ت�شجيل بع�س الإر�شادات 
والأخطاء ال�شائعة التي مت ر�شدها 
الإدارة  اأن���ظ���م���ة  م���راج���ع���ة  خ�����الل 
الذي  الأم��ر  ال�شركات  من  املقدمة 

ت��ن��ف��ي��ذ ب���رام���ج ال��ت��ث��ق��ي��ف يف جمال 
ال�شحة وال�شالمة والبيئة وتعريف 
ال�����ش��رك��ات ال��ع��ام��ل��ة  ب����الإج����راءات 
اتباعها  ال�����اج����ب  والح���ت���ي���اط���ات 
امل�����ش��اري��ع وت����ف���ري بيئة  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
تنظيم  واأن  و���ش��ح��ي��ة،  اآم���ن���ة  ع��م��ل 
امل�ش�ؤولية  ي��ع��ك�����س  ال�����ر�����س  ه�����ذه 
على  وحر�شها  للبلدية  املجتمعية 
م�ش�ؤولة  بطريقة  خدماتها  تقدمي 
و�شمان  وال��ب��ي��ئ��ة  امل��ج��ت��م��ع  جت����اه 
ال�������ش���ح���ة وال�������ش���الم���ة وال���رع���اي���ة 
مل���ظ��ف��ي��ه��ا وع��م��الئ��ه��ا و���ش��رك��ائ��ه��ا ، 
اأن�شطتها  يف  البيئي  الأداء  وتط�ير 

ومبادراتها.
اأب�ظبي  مدينة  بلدية  اأن  واأ���ش��اف 
عمل  بيئة  وت��ط���ي��ر  بتعزيز  ت��ل��ت��زم 
اآمنة و�شحية وت�شعى نح� التط�ير 
امل�شتمر يف الأداء وتعمل على تطبيق 
الق�انني املعم�ل بها واعتماد اأف�شل 
املتط�رة  العاملية  واملمار�شات  النظم 
مبراجعة  وت���ق����م  امل���ج���ال،  ه����ذا  يف 
مناخ  وت�����ف����ر  وم��ن��ه��ج��ي��ة  دوري��������ة 
التدريب بال��شائل املنا�شبة لتمكني 
القيام  م���ن  و���ش��رك��ائ��ه��ا  م���ظ��ف��ي��ه��ا 
وتعمل  وم�����ش���ؤول��ي��ات��ه��م  مب��ه��ام��ه��م 
ك���ذل���ك ع���ل���ى م���راج���ع���ة اإج��������راءات 
التنفيذ والتدقيق الدوري لتحقيق 
واللتزام  ع��ال��ي��ة،  اأداء  م�����ش��ت���ي��ات 
بالبيئة  املتعلقة  الإر�شادية  باملبادئ 
اإم������ارة  وال�������ش���ح���ة وال�������ش���الم���ة يف 

اأب�ظبي. 

من املت�قع اأن ي�شاعد الكيانات على 
تفادي مثل هذه الأخطاء واحل�ش�ل 
البيئة  اإدارة  لأنظمة  العتماد  على 

وال�شحة وال�شالمة اخلا�شة بها.
اإدارة  اأن  عبدالعزيز  املهند�س  واأك��د 
حققت  وال�شالمة  وال�شحة  البيئة 
الإيجابية  اخل��ط���ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
تر�شيح  مت  فقد  ال�شعيد  ه��ذا  على 
نظام  يف  للت�شجيل  ك��ي��ان��ا   754
وال�شالمة يف  البيئة وال�شحة  اإدارة 
قطاع البناء والإن�شاء ، ومت بالفعل 
راجعت  كما   ، كيانا   536 ت�شجيل 
البيئة  لإدارة  نظاما   191 الإدارة 
وال�������ش���ح���ة وال�������ش���الم���ة وال����ت����ي مت 

والإن�����ش��اء وذل���ك ت��ق��دي��را جله�دها 
وال�شحة  البيئة  معايري  تطبيق  يف 
�شيا�شات  وان��ت��ه��اج��ه��ا  وال�����ش��الم��ة 
البلدية  ر����ش���ال���ة  دع����م  يف  ت�����ش��اه��م 
وت���ف��ري الإج�����راءات ال��الزم��ة التي 
البلدية  اأه���داف  حتقيق  �شاأنها  من 
معايري  ب�������ش���اأن  امل��ع��ن��ي��ة  واجل����ه����ات 
ال��ب��ي��ئ��ة وال�������ش���ح���ة وال�������ش���الم���ة يف 

امل�اقع الإن�شائية. 
مبعايري  اللتزام  �شرورة  اإىل  ودعا 
وق�انني ال�شحة وال�شالمة والبيئة 
املعم�ل بها يف اأب�ظبي ومبا يتالءم 
العاملية،  امل���م���ار����ش���ات  اأف�������ش���ل  م���ع 
اأ�شباب  ك��اف��ة  ت���ف��ري  وال��ع��م��ل ع��ل��ى 

تقدميها من قبل الكيانات العاملة 
اإدارة  واع���ت���م���دت   ، ذات�����ه  ب��ال��ق��ط��اع 
ال��ب��ي��ئ��ة وال�����ش��ح��ة وال�����ش��الم��ة 64 
و�شالمة  و�شحة  بيئة  اإدارة  ن��ظ��ام 
والإن�شاء  البناء  قطاع  يف  للكيانات 
اأب�ظبي  مدينة  بلدية  اأن  واأ���ش��ار   .
حتفيز  على  احل��ر���س  ك��ل  حري�شة 
وت�����ش��ج��ي��ع ال�������ش���رك���ات ال��ع��ام��ل��ة يف 
الإلتزام  البناء والإن�شاء على  قطاع 
مبعايري البيئة وال�شحة وال�شالمة 
الل�ائح  وت��ط��ب��ي��ق  وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه��ا 
اخل��ا���ش��ة ب��ذل��ك وم��ن ه��ذا املنطلق 
لتكرمي  حفال  البلدية  نظمت  فقد 
440 �شركة عاملة يف قطاع البناء 

للحد  للعاملني  والأم���ان  ال�شالمة 
م��ن احل�����ادث والإ���ش��اب��ات مب�اقع 
اإط������ار روؤي����ة  الإن�������ش���اء ، وذل�����ك يف 
ال��ب��ل��دي��ة ل�����ش��م��ان م�����ش��ت���ى احلياة 
ل�شكان  امل�شتدامة  والبيئة  الأف�شل 

مدينة اأب�ظبي. 
ياأتي  ال����ر����ش���ة  ت��ن��ظ��ي��م  اأن  واأ�����ش����ار 
على  البلدية  حر�س  م��ع  ان�شجاما 
العامة  وال��ب��ي��ئ��ة  امل��ج��ت��م��ع  ح��م��اي��ة 
هذا  يف  العاملني  و�شالمة  و�شحة 
املحتملة جراء  الأخطار  املجال من 
العمليات الي�مية التي يق�م�ن بها 
تاأكيدا  امل�اقع الإن�شائية وكذلك  يف 
ع��ل��ى �شعي ال��ب��ل��دي��ة ال���ش��ت��م��رار يف 
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•• عجمان ـ الفجر 

نظم ق�شم احلماية التجارية بقطاع 
بدائرة  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال��راخ��ي�����س 
بعجمان  وال���ت���خ���ط���ي���ط  ال���ب���ل���دي���ة 
للمفت�شني  ت��دري��ب��ي��ة  ع��م��ل  ور����ش���ة 
ب���ال���دائ���رة ح����ل اآل���ي���ة ال��ك�����ش��ف عن 
امل��ق��ل��دة وط����رق حماربة  ال��ب�����ش��ائ��ع 
ي�مني  م��دار  على  ال��ت��ج��اري  الغ�س 
كمبين�شكي  ف���ن���دق  يف  م��ت���ال��ي��ني 
مفت�س   43 مب�������ش���ارك���ة  ع���ج���م���ان 
قطاعات  خم��ت��ل��ف  م����ن  وم��ف��ت�����ش��ة 
ال����دائ����رة وم����راك����ز اخل���دم���ة فيها 
ومب�شاركة عدد من �شركات القطاع 
التجارية  ال��ع��الم��ة  ذات  اخل���ا����س 
وت�ي�تا  ���ش��ان��ي��ل  م���ث���ل  ال�������ش���ه���رية 
وغريهم وذلك بالتعاون مع مكتب 
للمحاماة  ال��ق��ان���ن��ي��ة  امل��ج��م���ع��ة 

وال�شت�شارات القان�نية.
تعريف  بهدف  ال���دورة  انعقاد  ج��اء 
املفت�شني بالدائرة بامل�شتجدات التي 
مبا  التجارية  ال�شاحة  على  ط���راأت 
والطرق   ، التجاري  بالغ�س  يتعلق 

الب�شائع  ع���ن  ل��ل��ك�����ش��ف  ال��ع��ل��م��ي��ة 
امل��ق��ل��دة واأ���ش��ال��ي��ب وط���رق ممار�شة 

الغ�س التجاري باأ�ش�اق الإمارة.
تعريفهم  ال������������دورة  خ�������الل  ومت 
بالإجراءات التي يجب اتخاذها بحق 
وا�شراطات  ل��ل��ق���ان��ني  امل��خ��ال��ف��ني 
البلدية  ودائ�����رة  الق��ت�����ش��اد  وزارة 
وال���ت���خ���ط���ي���ط وك���ي���ف���ي���ة حم���ارب���ة 

ال��غ�����س ال���ت���ج���اري م���ن ق��ب��ل اأف�����راد 
الب�شائع  ���ش��راءه��م  اأث��ن��اء  املجتمع 
امل�شتهلكني  مع  تعامالتهم  ،وط��رق 

بالإمارة.
جاء تنظيم ال�ر�شة ترجمة للخطة 
الراخي�س  لقطاع  الإ�شراتيجية 
واأهدافها  ب��ال��دائ��رة  الق��ت�����ش��ادي��ة 
املعلنة يف ن�شر ثقافة ال�عي باأهمية 

التعامل مع الباعة وال�شلع املختلفة 
الب�شائع  ع��ن  للك�شف  الأ���ش���اق  يف 
امل��ق��ل��دة وت��دري��ب��ه��م مب���ه���ارات تتبع 
ال�����ش��الح��ي��ة وحق�ق  ان��ت��ه��اء  م����دة 
العالمات  لأ�شماء  الفكرية  امللكية 
الغ�س  وحم��ارب��ة  العاملية  التجارية 
،وحماية  باأن�اعها  لل�شلع  التجاري 

للم�شتهلكني بالإمارة.

العمل حامت  هذا وحت��دث يف ور�شة 
املجم�عة  ع���ام  م��دي��ر  ال��غ��ن��ي  ع��ب��د 
وامل�شت�شارين  للمحاماة  القان�نية 
وو�شائل  ط����رق  ح�����ل  ال��ق��ان���ن��ي��ني 
حماية اأ�شحاب العالمات التجارية 
امللكية  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ  ال�����ش��ه��رية 
بالإنتاجية  وال����ت����ف����رد  ال���ف���ك���ري���ة 
ملختلف املنتجات وال�شلع والب�شائع 
التجارية م�ؤكدا على اأهمية ت�عية 
الطرق  ب�����ش��ت��ى  ب���ذل���ك  اجل���م���ه����ر 
الغ�س  م����ن  حل���م���اي���ت���ه���م  امل���م���ك���ن���ة 
العمل  ور����ش���ة  وت��خ��ل��ل  ال���ت���ج���اري. 
العالمات  لبع�س  تعريفية  عرو�س 
التمييز يف  املقلدة وطرق  التجارية 
امل�ا�شفات  وف��ق  ذل��ك  ع��ن  الك�شف 
املتعارف عليها يف ق�انني  واملعايري 
ح��ق���ق امل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة ح��ي��ث مت 
ال�شلع  م��ن  للعديد  ع��ي��ن��ات  ع��ر���س 
ال�ر�شة  خ���الل  ب���الأ����ش����اق  امل��ق��ل��دة 
مقلدة  اأن��ه��ا  على  اكت�شافها  وط��رق 
امل�شتهلك  ح��م��اي��ة  اإدارة  ق��ب��ل  م���ن 
ب�زارة القت�شاد واملخت�شني بدائرة 

البلدية والتخطيط بعجمان.

•• راأ�ص اخليمة-وام:

القا�شمي  �شقر  بن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  ا�شتقبل 
ع�ش� املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة يف ق�شره ام�س 
الربية  وزي��ر  القطامي  عبيد  حممد  ب��ن  حميد  معايل 

والتعليم.
واإط��ل��ع ���ش��م���ه خ���الل ال��ل��ق��اء ع��ل��ى ب��رام��ج وخ��ط��ط وزارة 
دور  تفعيل  اإىل  ال��رام��ي��ة  امل�شتقبلية  والتعليم  ال��رب��ي��ة 
تت�اكب  تعليمية  بيئة  لإي��ج��اد  ال��دول��ة  يف  التعليم  قطاع 
حتقيق  على  ت�شاعد  اآلية  وفق  العمل  �ش�ق  متطلبات  مع 
وفق  املجتمع  بناء  الفاعلة يف  امل�شاركة  وتعزز  الطم�حات 

اخلطة الإ�شراتيجية العامة للدولة.
اأن الربية  واأك����د ���ش��اح��ب ال�����ش��م��� ح��اك��م راأ�����س اخل��ي��م��ة 
التنمية  عليها  تعتمد  التي  املرتكزات  اأه��م  من  والتعليم 
واأنها حتتاج جله�د كبرية من اجلميع وتتطلب مزيدا من 
البذل لتحقيقها مثنيا على جه�د وزارة الربية والتعليم 
امل�شرية  مل���ا���ش��ل��ة  ال��رب���ي��ة  العملية  ت��ط���ي��ر  خ���الل  م��ن 
و  ال��غ��ايل  وطننا  يف  امل�شتدامة  التنمية  وحتقيق  وال��ب��ن��اء 
تعزيز اله�ية ال�طنية وبناء اأجيال امل�شتقبل على النتماء 

للدولة وال�لء للقيادة احلكيمة.
ح�شر اللقاء .. �شعادة الدكت�ر عبدالرحيم �شاهني ع�ش� 
املجل�س ال�طني الحتادي و�شعادة ف�زية ح�شن بن غريب 

الرب�ية  العمليات  لقطاع  والتعليم  الربية  وزارة  وكيل 
عام  مدير  خليفة  اللطيف  عبد  حممد  الدكت�ر  �شعادة  و 
راأ�س اخليمة مدير عام برنامج  املدنية يف  دائرة اخلدمة 
اأرحمة  ح��م��د  و���ش��ع��ادة  احل��ك���م��ي  للتميز  ���ش��ق��ر  ال�����ش��ي��خ 
ال�شام�شي مدير عام دائرة الت�شريفات وال�شيافة يف راأ�س 
مديرة  ال�ش�يدي  ح��ارب  اهلل  عبد  �شمية  و�شعادة  اخليمة 
منطقة راأ�س اخليمة التعليمية و �شعادة حممد را�شد بن 
ال�شيد حممد عي�شى  و  ال�زير  متيم مدير مكتب معايل 
وزارة  يف  التخ�ش�شية  امل���دار����س  اإدارة  م��دي��ر  اخل��م��ريي 
العامة يف  العالقات  ونا�شر جعفر من  والتعليم  الربية 

وزارة الربية والتعليم .

•• راأ�ص اخليمة -وام:

بن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  اأك��د 
�شقر القا�شمي ع�ش� املجل�س الأعلى 
حاكم راأ�س اخليمة اأن قطاع التعليم 
الر�شيدة يف  القيادة  باإهتمام  يحظى 
الدولة بقيادة �شاحب ال�شم� ال�شيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
�شاحب  واأخ��ي��ه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شم� 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكت�م 
جمل�س ال���زراء حاكم دبي رعاه اهلل 
اأن دولة الم��ارات حتت�شن  م��شحا 
العامل  دول  خم��ت��ل��ف  م��ن  ج��ام��ع��ات 
تعليمية  بيئة  م��ن  ت���ف��ره  مل��ا  ن��ظ��را 

متميزة.
جاء ذلك خالل احلفل الذي �شهده 
مبنا�شبة  الول  اأم�����س  م�شاء  �شم�ه 
ت��خ��ري��ج  50 ط��ال��ب��ا ح��ا���ش��ال على 

والدرا�شات  ال��ب��ك��ال���ري������س  درج����ة 
وتقنية  الأع����م����ال  اإدارة  يف  ال��ع��ل��ي��ا 

امل��ع��ل���م��ات وال��ه��ن��د���ش��ة امل��دن��ي��ة من 
ج��ام��ع��ة ب���ل��ت���ن ب���راأ����س اخل��ي��م��ة يف 

قاعة احلمرا للم�ؤمترات.
�شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  واأ�شاد 

ب�لت�ن  القا�شمي بجامعة  بن �شقر 
وعالمة  حقيقيا  �شريكا  تعد  ال��ت��ي 
ال���دويل  ال��ت��ع��اون  ق�شية  يف  ف��ارق��ة 
متمنيا  اجلامعي  التعليم  جم��ال  يف 
النجاح والت�فيق للخريجني  �شم�ه 
ال����ق����ادم����ة  امل����ه����ن����ي����ة  ح����ي����ات����ه����م  يف 
دولهم  وت��ط���ر  ت��ق��دم  يف  لي�شاهم�ا 

وجمتمعاتهم.
بال�شكر  اجل��ام��ع��ة  اإدارة  وت���ج��ه��ت 
راأ�س اخليمة  ال�شم� حاكم  ل�شاحب 
ع��ل��ى دع���م���ه ل��ل��ج��ام��ع��ة ال���ت���ي ت�فر 
عالية  ج�����دة  ذات  تعليمية  ف��ر���ش��ا 
ا�شراتيجي  حتالف  من  متثله  وم��ا 
نح�  اجن����ل����را  يف  الأم  ل��ل��ج��ام��ع��ة 
يف  اجلامعي  التعليم  لت�فري  �شعيها 
احلفل  ح�شر  العامل.  اأنحاء  جميع 
والدارية  التدري�شية  الهيئة  اع�شاء 
الطلبة  ام����ر  اأول��ي��اء  و  اجلامعة  يف 

اخلريجني.

•• عجمان-وام: 

اأ����ش���اد ���ش��م��� ال�����ش��ي��خ ع��م��ار ب���ن حميد 
ع��ج��م��ان بجه�د  ع��ه��د  ال��ن��ع��ي��م��ى وىل 
�شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
و���ش��اح��ب ال�����ش��م��� ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكت�م  اآل  را�شد 
رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبى رعاه 
حكام  ال�شم�  اأ�شحاب  واإخ�انهما  اهلل 
المارات الرامية لالرتقاء باخلدمات 
ال�شحية وت�فري العالج ون�شر ال�عي 

ال�شحي فى اأنحاء الدولة.
���ش��ك��ره وتقديره  ���ش��م���ه ع��ن  واأع�����رب 
الدائم  ل�����ش��ع��ي��ه��ا  ال��ر���ش��ي��دة  ل��ل��ق��ي��ادة 
ل��الإه��ت��م��ام ب�����ش��ح��ة اأب���ن���اء ال����ط���ن و 
املقيمني على هذه الر�س الطيبة وفق 
لهم  ي�فر  مبا  العاملية  املعايري  اأرق��ى 
العالجية  واخلدمات  املتط�ر  العالج 
ال�شاملة  ال�شحية  والرعاية  احلديثة 

املتكاملة.
جاء ذلك خالل الزيارة التفقدية التى 
قام بها �شم�ه �شباح ام�س ملركز را�شد 
لعالج ال�شكري والأبحاث يف م�شت�شفي 

ال�شيخ خليفة يف عجمان.
وقال �شم� وىل عهد عجمان اإن ان�شاء 
يج�شد  املتخ�ش�شة  ال�شحية  امل��راك��ز 
العالقة  ح�ل  الر�شيدة  القيادة  روؤى 
ت�فري  واأهمية  والتنمية  ال�شحة  بني 
خدمات �شحية طبية تناف�شية عالية 
املتط�رة  للحاجات  ت�شتجيب  اجل���دة 

للفرد واملجتمع.
ا�شتقبال �شم�ه لدى و�ش�له  كان فى 
اىل املركز �شعادة حمد ترمي ال�شام�شى 
الطبية  ع���ج���م���ان  م���ن���ط���ق���ة  م����دي����ر 
و  عجمان  يف  خليفة  م�شت�شفى  مدير 
الربوفي�ش�ر بينغت ترين�شت�رم مدير 
امل��رك��ز و ال��دك��ت���ر ���ش��الح اب���� �شنينة 
امل��دي��ر ال��ط��ب��ي ل��ل��م��رك��ز و ل��ي��زا مامل 

مديرة املمر�شات قى املركز و عدد من 
امل�ظفني.

وق����ام ���ش��م��� ال�����ش��ي��خ ع��م��ار ب���ن حميد 
املركز  اأق�شام  �شملت  بج�لة  النعيمى 
املك�ن من دوري��ن ا�شتمع خاللها من 
اإىل  ترين�شت�رم  بينغت  الربوفي�ش�ر 
�شرح مف�شل ح�ل املركز و ما ي�شمه 
من اأجهزة و معدات اإ�شافة اإىل طبيعة 
اخل����دم����ات ال���ع���الج���ي���ة واجل���راح���ي���ة 
ي�ني�  اإفتتاحه فى  التى يقدمها منذ 
التى  النجاحات  و   2010 العام  من 

حققها حتى الي�م.
اأي�����ش��ا ع��ل��ى الطريقة  ���ش��م���ه  واإط���ل���ع 
املركز  ب���ه���ا  ي���ج���ري  ال���ت���ي  احل���دي���ث���ة 
ال�شمنة  ل��ع��الج  اجل��راح��ي��ة  العمليات 
ال�شمنة  ع������الج  ع����ي����ادة  خ������الل  م����ن 
الآن  حتى  بلغت  ال��ت��ى  و  املتخ�ش�شة 
ن�شبة  ك��ان��ت  جراحية  عمليات   103
دون  و  املائة  فى   100 املر�شى  �شفاء 

اأية م�شاعفات.
ترين�شت�رم  ال��ربوف��ي�����ش���ر  واأو�����ش����ح 
اأن امل��رك��ز ي��ق��دم اأي�����ش��ا خ��دم��ة مميزة 
اإخ�شائيي  ت�����ش��م  ال�����ش��م��ن��ة  ل���ع���الج 

ممر�شة  و  نف�شيا  واإخ�شائيا  تغذية 
جراحات  و  اأم��را���س  يف  اخت�شا�شية 
ال�شمنة واأي�شا اأخ�شائي عالج طبيعي 
يف  متخ�ش�شة  كاملة  خدمة  لتقدمي 
طريق  ع��ن  ال�شكري  و  ال�شمنة  ع��الج 
اأحدث  متبعا  متخ�ش�س  عمل  فريق 
الأ���ش��ال��ي��ب ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة يف هذا 

املجال.
بتقدمي  اأي�شا  يتميز  املركز  اأن  وذك��ر 
جراحة  لل�شمنة  اجل���راح���ي  ال���ع���الج 
ع����ن طريق  امل����ع����دة  م�������ش���ار  حت�����ي����ل 
امهر  م��ن  �ش�يدي  عاملي  طبي  فريق 

اجلراحني يف العامل.
عاملية  بتقنية  العمليات  هذه  وجت��رى 
عظيم  تاأثري  ولها  املنظار  خ��الل  من 
على ن�عية حياة املري�س و يتم �شفاوؤه 
بعد ح�ايل اأ�شب�ع من العملية وكذلك 
يتم  الأم��را���س حيث  م��ن  كثري  �شفاء 
�شفاء 98 باملائة من اأمرا�س ال�شغط 

و املفا�شل.
اأجريت  الذين  لالأ�شخا�س  وبالن�شبة 
اإج��راء العملية  لهم هذه العملية يتم 
وخ��روج املري�س يف ح���ايل 48 �شاعة 

عمله  اإىل  ال��رج���ع  للمري�س  وميكن 
ومم���ار����ش���ة ك���ل ن�����ش��اط��ه خ����الل فرة 
ت����راوح م��ا ب��ني اأ���ش��ب���ع وع�����ش��رة اأيام 
حيث يق�م فريق طبي و فني متكامل 
بالعناية باملري�س ط�ال رحلة العالج 
اجل����راح����ي خ��ا���ش��ة م��رح��ل��ة م���ا بعد 

اجلراحة ما ي�شمن اأف�شل النتائج.
�شرحا  الربوفي�ش�ر ترين�شت�رم  وقدم 
اجلراحية  ال���ط���رق  ح�����ل  خم��ت�����ش��را 
اأن  م��شحا  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  املختلفة 
وال�شمنة  ال�شكري  لعالج  را�شد  مركز 
م���ؤه��ل مت��ام��ا لإج����راء اأف�����ش��ل واأكرث 
بالن�شبة  ف���ائ���دة  اجل��راح��ي��ة  ال���ط���رق 
ال����زن  اإن��ق��ا���س  ح��ي��ث  م��ن  للمري�س 
واأو�شح  الدم  ال�شكري و�شغط  وعالج 
املدير التنفيذى للمركز اأهمية الدور 
الذي يق�م به املركز يف عالج امل�اطنني 
م�شريا اإىل اأنه يقدم لهم خدمة كبرية 
وعاملية  �ش�يدية  بخربات  بال�شتعانة 
التي  العلمية  الأبحاث  اأحدث  واإجراء 
و�شعت هذا املركز يف اأوائل املراكز على 
م�شت�ى العامل.. كما ان للمركز دورا 
الفنيني  و  ل��الأط��ب��اء  تعليميا  ري��ادي��ا 

اأربع  خ��الل  متكن  و  ال�شحة  ب�����زارة 
�شن�ات فقط من ان�شاء ك�ادر �شحية 
على  امل��ر���ش��ني  ع���الج  يف  متخ�ش�شة 

م�شت�ى الدولة.
املركز  اأن  اإىل  التنفيذى  املدير  ن���ه  و 
يقدم خدمات مميزة يف عالج ال�شكري 
اإت��ب��اع ن��ظ��ام تقني متقدم  ع��ن ط��ري��ق 
املعل�مات  ك���ل  ت�����ش��ج��ي��ل  ي��ت��م  ب��ح��ي��ث 
املعل�مات  نظام  يف  باملري�س  اخلا�شة 
ال��ت��ق��ن��ي��ة اخل���ا����ش���ة ب���ه وي���ت���م اإج�����راء 
والتحاليل  العامة  الطبية  الفح��س 
وم��ب��ا���ش��رة ال��ط��ب��ي��ب و���ش��رف ال����دواء 

والت�عية يف دورة واحدة. 
م���ن ج��ان��ب��ه اأو����ش���ح ال���دك���ت����ر �شالح 
مركز  اأن  ال��ط��ب��ى  امل���دي���ر  اب������ش��ن��ي��ن��ة 
الأول  والأب��ح��اث  ال�شكر  لعالج  را�شد 
يجمع  ال������ذي  الأو������ش�����ط  ال�������ش���رق  يف 
واحد  اآن  يف  مت�شلني  مر�شني  ع��الج 
وهما ال�شكري وال�شمنة حيث اأنه من 
املعروف من الأبحاث العلمية العاملية 
واأن  وال�����ش��ك��ر  ال�شمنة  ارت��ب��اط  م���دى 
الن�ع  ال�شكر  مر�شى  من  باملائة   90

الثاين م�شاب�ن بال�شمنة.
اأب��شنينة  ���ش��الح  ال��دك��ت���ر  اأو���ش��ح  و 
والبحاث  لل�شكري  را���ش��د  م��رك��ز  اأن 
ينفذ برناجما ت�ع�يا �شامال مبر�س 
مهمة  حل��اج��ة  تلبية  ذل���ك  و  ال�����ش��ك��ر 
ال�شكري  داء  م���اج��ه��ة  وه���ي  وم��ل��ح��ة 
بن�شبة كبرية على  يتزايد  اأخ��ذ  ال��ذي 
م�����ش��ت���ى ال��ع��امل مب��ا ف��ي��ه��ا الم����ارات 
املنظمات  اح�����ش��ائ��ي��ات  ت�����ش��ري  ح��ي��ث 
اأن عدد مر�س  والهيئات الدولية اىل 
ال�شكري على م�شت�ى العامل ي�شل اىل 
400 ملي�ن مري�س كما اأن ح�اىل 5 
ماليني منهم يفقدون حياتهم �شن�يا 
مر�س  ب�شبب  ال��ع��امل  م�����ش��ت���ى  ع��ل��ى 
عالية  تكلفة  ذا  اأ���ش��ب��ح  ال���ذي  ال�شكر 
العامل  دول  م��ي��زان��ي��ات  ع��ل��ى  ي�شغط 
ح��ي��ث ي��ت��م ���ش��ن���ي��ا ان��ف��اق ن��ح��� 750 

مليار دولر للعناية مبر�شى ال�شكري 
اخلليج  ودول  ال��ع��امل  م�����ش��ت���ى  ع��ل��ى 
اأ�شبحت ت�شهد وب�شكل وا�شح انت�شاره 
كمتخ�ش�شني  واجبنا  من  اأ�شبح  ل��ذا 
جم��اب��ه��ة ه����ذا ال�����داء ل��ذل��ك مت بناء 
را�شد  م���رك���ز  ب����ني  م�������ش���رك  ت����ع����اون 
لل�شكري والبحاث ووزارة ال�شحة يف 
يق�م  �شامل  تدريبي  برنامج  تطبيق 
من  للحد  ال��ع��الج  قبل  الت�عية  على 
الرعاية  وتقدمي  املر�س  ه��ذا  اإنت�شار 
ال�شحية املثلى ملر�شى ال�شكري وعالج 

م�شاعفاته.
را�شد  م��رك��ز  اأن  �شنينة  اأب����  واأ����ش���اف 
ل���ع���الج ال�����ش��ك��رى و الأب����ح����اث ال���ذى 
بارتر  هيلث  ج��ل���ب��ال  �شركة  ت��دي��ره 
الق�شري  ع��م��ره  خ���الل  و  ال�����ش���ي��دي��ة 
ب��ف�����ش��ل اهلل ع����ز وج�����ل ان  ا����ش���ت���ط���اع 
اعتماده كمركز مرجعي  يح�شل على 
متعاون مع املكتب التنفيذى بناء على 
قرار �شادر من جمل�س وزراء ال�شحة 
فى  اخلليجى  التعاون  جمل�س  ل��دول 
م�ؤمترهم الذى عقد فى يناير املا�شى 
ك��م��ا ح�����ش��ل امل���رك���ز ع��ل��ى الع�����راف 
العاملى من ناحية اجل�دة م�شريا اىل 
األف   150 اك���رث م��ن  امل��رك��ز ق���دم  ان 
الربع  �شن�اته  خالل  طبية  ا�شت�شارة 
 14 بر  مينع  ان  ا�شتطاع  و  املا�شية 

ق��دم��ا .. ك��م��ا ان امل��خ��ت��رب ���ش��ن��ف فى 
املنطقة  م�شت�ى  على  الول  الرتيب 
725 خمتربا  و اخلام�س من �شمن 
اأنه  اإىل  م�شريا  ال��ع��امل  م�شت�ى  على 
و  الط��ب��اء  تدريب  على مركز  ي�شرف 
فيما  التغذية  اخ�شائيي  و  املمر�شني 
 15 و  طبيبا   12 يخرج  اأن  ا�شتطاع 

ممر�شا و 9 اخ�شائى تغذية.
و ح�ل مركز البحاث اأو�شح اأب� �شنينة 
اأن املركز يجرى حاليا 14 بحثا فيما 
مت ن�شر 15 بحثا و درا�شة علمية فى 
املتخ�ش�شة  العاملية  املجالت  كربيات 
 .. ال�شمنة  اأم���را����س  و  ال�����ش��ك��رى  ف��ى 
طلبة  تدريب  على  املركز  ي�شرف  كما 
الدكت�راة  و  املاج�شتري  و  اجل��ام��ع��ات 

من خمتلف جامعات الدولة.
املركز يحت�ى  اإن  الطبى  املدير  وقال 
ريا�شة  األ����ع����اب  ����ش���ال���ة  ع���ل���ى  اأي�������ش���ا 
م��ت��خ�����ش�����ش��ة وجم���ه���زة ع��ل��ى اأح����دث 
وه�����ذه اخلدمة  ال��ع��امل��ي��ة  امل�����ش��ت���ي��ات 
املركز  يقدمها  التي  املميزة  املتكاملة 
ال�شرق  يف  ن���ع��ه��ا  م���ن  الأوىل  ه���ي 
امل�شتقبلية  اخلطط  ح�ل  و  الأو�شط. 
ن�ه الدكت�ر �شالح اب� �شنينة اإىل اأن 
القادمة  الأي���ام  خ��الل  �شي�شهد  املركز 
اإفتتاح اأول عيادة خا�شة بعالج اأ�شنان 
العامل  م�شت�ى  على  ال�شكر  مر�شى 

خا�شة  ع���ي���ادة  اإف���ت���ت���اح  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
وعيادة  ب��امل��ر���س  امل�شابني  ب��الط��ف��ال 
اآخرى خا�شة مبري�شات �شكر احلمل 
ال�شيخ خليفة  بالتعاون مع م�شت�شفى 
العيادات  جانب  اإىل  بعجمان  لل�لدة 
كعيادة  ح��ال��ي��ا  امل���رك���ز  ي�شملها  ال��ت��ى 
وعيادة  ال�شكر  ق��دم  ع��ي��ادة  و  ال��ع��ي���ن 

منط احلياة و غريها.
وفى نهاية ج�لته قام �شم� وىل عهد 
مع  التذكارية  ال�ش�ر  ب��اأخ��ذ  عجمان 
ملنطقة  ال�شكر  مقدما  املركز  م�ظفى 
اجله�د  ث���م���ن  و  ال���ط���ب���ي���ة  ع���ج���م���ان 
املبذولة يف املركز الذي يقدم خدمات 
ال�شكري  مل��ر���ش��ى  وال���رع���اي���ة  ال���ع���الج 
الطرق  اأح��������دث  ب����اإت����ب����اع  وال�������ش���م���ن���ة 
عليها  املتعارف  واجلراحية  العالجية 
للرعاية  اإ�شافة حقيقية  عامليا ليك�ن 
متمنيا  ال��دول��ة  يف  املتميزة  ال�شحية 
�شم�ه  معربا  الت�فيق  دوام  للجميع 

عن فخره ملا �شاهده خالل ج�لته.
راف�����ق ���ش��م��� وىل ع��ه��د ع��ج��م��ان فى 
ال�شيخ  ل��ل��م��رك��ز  ال��ت��ف��ق��دي��ة  زي����ارت����ه 
رئي�س  النعيمى  ع��ب��داهلل  ب��ن  حم��م��د 
دائرة ميناء و جمارك عجمان و�شعادة 
عبيد حمد الزعابى مدبر فرع الهيئة 
العامة لل�ش�ؤون ال�شالمية و الوقاف 

بعجمان و عدد من امل�شئ�لني. 

حيياكيييم ر�أ�س �خليمييية ي�ستقبييييل �لقطيياميييييي 

�سع�د بن �سقر ي�سهد حفل تخرج �لدفعة �لر�بعة لطلبة جامعة ب�لت�ن بر�أ�س �خليمة

عمار �لنعيمى يتفقد مركز ر��سد لعالج �ل�سكرى و�لبحاث

•• راأ�ص اخلي�صمة – الفجر  

يف اإطار التعاون القائم بني منطقة راأ�س اخليمة الطبية 
و�شعياً  م�شندم  مبحافظة  ال�شحية  اخل��دم��ات  ودائ���رة 
ا�شتقبل  املنطقتني.  ب��ني  اخل���ربات  وت��ب��ادل  اث���راء  نح� 
راأ�س  منطقة  مدير  النعيمي  اأحمد  اهلل  عبد  الدكت�ر 
اخليمة الطبية ي�م اخلمي�س املا�شي الزيارة التبادلية 
ب�شلطنة عمان  ال��دم مبحافظة م�شندم  بنك  من فريق 

ال�شقيقة لالإطالع على نظام العمل يف املنطقة والتفاق 
على اوجه التعاون امل�شرك.

ت���راأ����س ال����ف���د ال�����ش��ي��د زي���د ال�����ش��ح��ي م��دي��ر اخلدمات 
بنك  م�ش�ؤول  الكمزاري  ح�شن  اأحمد  ال�شيد  ال�شحية 

الدم مبحافظة م�شندم.
ال���دم مب�شت�شفى �شقر  بنك  اإىل  ال���ف��د  ت���ج��ه  ث��م  م��ن 
لالطالع على �شري العمل يف الإدارة وامكانية ال�شتفادة 

وتبادل اخلربات بني املنطقتني يف هذا املجال.

بنك �لدم بر�أ�س �خليمة يتعاون مع نظريه مب�سندم �لعمانية 

بلدية عجمان تنظم ور�سة عمل تدريبية لي 43 من �ملفت�سني بقطاع �لرت�خي�س

••  دبي-وام: 

لالأعمال  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  م�ؤ�ش�شة  ت�شتقبل 
اخلريية والإن�شانية طلبات احلج ل� 600 م�اطن ممن 
والدوائر  امل�ؤ�ش�شات  مع  بالتعاون  احل��ج  لهم  ي�شبق  مل 
التي ت�شتقبل الطلبات ام�س والي�م يف مقر  احلك�مية 
وملدة  بدبي  والعمل اخلريي  الإ�شالمية  ال�ش�ؤون  دائرة 
29 اأبريل اجلاري يف مقر الدائرة مبنطقة  ي�م واحد 
واخلريية  التط�عية  اأعمالها  ا�شتمرار  اإط���ار  يف  حتا 

بت�جيهات من القيادة الر�شيدة بالدولة.
بالإ�شراف  املنظمة  اللجنة  بالتعاون مع  الدائرة  وتق�م 
امل�اطنني  ا�شتقبال طلبات احلجاج من  على  والتنظيم 
ممن تت�فر فيهم �شروط منحة احلج وهي اأن يك�ن من 
امل�اطنني واأن يك�ن قد اجتاز 35 �شنة فما ف�ق وتعطى 
الأول�ية لالأكرب �شنا واأن يك�ن من ذوي الدخل املحدود 

واأن يك�ن لئقا �شحيا للقيام مبنا�شك احلج.
وقال �شعادة اأحمد �شبيب الظاهري مدير عام م�ؤ�ش�شة 
زايد لالأعمال اخلريية والإن�شانية اإنه يتم ت�شجيل هذه 
الطلبات للراغبني للحج للعام اجلاري 1435ه�جرية 
م��ن جميع اإم�����ارات ال��دول��ة ب��ن��اء ع��ل��ى ت���ج��ي��ه��ات �شم� 
اأمناء  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  نهيان  ال�شيخ 
اخلريية  لالأعمال  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  م�ؤ�ش�شة 
نائب  نهيان  اآل  زايد  ال�شيخ عمر بن  والإن�شانية و�شم� 

رئي�س جمل�س اأمناء امل�ؤ�ش�شة.
اأف�شل  اإختيار  تتابع  امل�ؤ�ش�شة  اأن  اىل  الظاهري  واأ���ش��ار 
احلمالت ال�طنية لتقدمي اخلدمات حلجاجها لق�شاء 
ف��ري�����ش��ة احل���ج وال��ع��م��رة ع��ل��ى اأك��م��ل وج���ه م��ع ت�فري 
ال�عاظ واملر�شدين والإداريني والأطباء واملمر�شني من 
امل�ا�شالت  وتاأمني  احلجاج  �شحة  على  املحافظة  اأج��ل 

والرعاية والهتمام لهم .

م�ؤ�سييي�سة ز�ييييد ت���سيييل تلقيييي 
طلبييات �حلجييياج بدبيييي 
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•• مدريد -وام:

اإف��ت��ت��ح��ت امل��ل��ك��ة ���ش���ف��ي��ا ق��ري��ن��ة م��ل��ك اإ���ش��ب��ان��ي��ا ام�����س يف 
العاملية  اجلمعية  تنظمه  ال���ذي  اخل���ريي  ال�����ش���ق  م��دري��د 
للدبل�ما�شيني �شن�يا و ت�شاهم فيه جميع الدول املعتمدة 

لدى اململكة الأ�شبانية.
وب���رز ج��ن��اح الإم����ارات متميزا ب��ني جميع الأج��ن��ح��ة حتت 
اإ����ش���راف ���ش��ف��ارة ال���دول���ة يف م��دري��د ورع���اي���ة ودع����م �شم� 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام 
املجل�س  رئي�شة  ال�شرية  التنمية  مل�ؤ�ش�شة  العلى  الرئي�شة 
الأعلى لالأم�مة والطف�لة ملا �شمه من معرو�شات تراثية 

عريقة من انتاج الإحتاد.
وت�قفت امللكة �ش�فيا اأمام اجلناح الإماراتي واأبدت اعجابها 
مبا مل�شته من تنظيم وكرم ينم عن روح التعاون والعطاء 
التي يتحلى بها �شعب الإمارات واعربت عن �شكرها مل�شاهة 
على  القائمني  م��ن  وطلبت  اخل��ريي  ال�ش�ق  يف  الإم����ارات 
ال�شيخة  �شم�  اإىل  واإمتنانها  �شكرها  نقل  ال��دول��ة  ج��ن��اح 
فاطمة بنت مبارك التي تكن لها كل ال�د واملحبة.. م�ؤكدة 

اأهمية ال�شداقة العميقة التي جتمع البلدين.
وي���ع����د ري���ع ه���ذا ال�����ش���ق اىل اجل��م��ع��ي��ات اخل���ريي���ة التي 
تراأ�شها امللكة �ش�فيا لرعاية الأطفال والأيتام وكذلك اىل 

اجلمعيات اخلريية العاملة يف ا�شبانيا. 

•• ال�صارقة-الفجر:

التي  ال�شرقات  ظاهرة  من  للحد  ال�شارقة  ل�شرطة  العامة  القيادة  جه�د  اط��ار  يف 
حتت�ي  حمافظ  من  وحمت�ياتها  الن�شائية  احلقائب  �شرقة  وخا�شة  م�ؤخراً  وقعت 
املراكز  يف  الت�ش�ق  اأثناء  الثمينة  واملقتنيات  املتحركة  واله�اتف  املالية  املبالغ  على 
اجلنائية  وامل��ب��اح��ث  التحريات  ادارة  األ��ق��ت  ال�شالة  اأداء  اأوق���ات  اأث��ن��اء  اأو  التجارية 
املهام  لإدارة  التابع  التجارية  الت�ش�ق  باملراكز  المن واحلرا�شات  ق�شم  بالتعاون مع 
اخلا�شة ب�شرطة ال�شارقة القب�س على اربع ن�شاء يحملن جن�شية دولة عربية بتهمة 
�شرقة ون�شل مت�ش�قي مراكز الت�ش�ق التجارية يف اإمارة ال�شارقة. وتع�د التفا�شيل 
يف  ال�شاملة  ال�شرطة  ملراكز  التابعة  ال�شرطية  للنقاط  منف�شلني  بالغني  ورود  ايل 
جممعات الت�ش�ق التجارية يفيدان عن وق�ع عمليات �شرقة ون�شل من قبل املتهمات 

واملت�ش�قني  الباعة  ان�شغال  فر�شة  ا�شتغاللهن  بعد  وذل���ك  خمتلفني  م�قعني  يف 
و�شرقة مقتنياتهم ال�شخ�شية والفرار من امل�قع ، وف�ر البالغ وبعد اتخاذ الجراءات 
اثناء بحثهن �شحية  امل�قع وذلك  والتدابري المنية الالزمة مت �شبطهن يف نف�س 
اخرى واإ�شافتها ايل قائمة �شحاياهم. وبناء عليه فقد مت ت�قيف املذك�رات متهيدا 
ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  ون��ا���ش��دت  القان�نية.  والإج�����راءات  التحقيقات  ل�شتكمال 
ال�شارقة اجلمه�ر ب�شرورة احلر�س الدائم اأثناء الت�اجد يف مراكز الت�ش�ق التجارية 
الن�شل  غاياتهم يف  لبل�غ  الأنف�س  ل�شعاف  اي جمال  اإعطاء  بعدم  العامة  والأ�ش�اق 
�شرورة  وك��ذل��ك  و�شحيحة  امنة  بطرق  ال�شخ�شية  مقتنياتهم  وحفظ  وال�شرقة 
باأرقام  ال�شاملة من خالل الت�شال  ال�شرطة  والت�ا�شل مع مراكز  الف�ري  الإب��الغ 
الرقم  على  جنيد  خدمة  عرب  اأو   065943210  -065943000  - اله�اتف 

املجاين 800151 اأو الرباق رقم 065529000 

•• عجمان : اأ�صامة عبد املق�صود

املدين  الدفاع  اأعمال  ح�ل  والثقافة  واملعرفة  ال�عي  ن�شر  بهدف 
اخلا�شة بعمليات الإطفاء للحرائق والإنقاذ والإ�شعاف، قام ق�شم 
والتخطيط  البلدية  ب��دائ��رة  الب�شرية  امل����ارد  وتنمية  ال��ت��دري��ب 
خمتلف  م��ن  م�ظف   32 لعدد  تدريبية  دورة  بتنظيم  بعجمان 
القطاعات والتى اقيمت يف قاعة الدائرة بح�ش�ر املخت�شني من 

الدفاع املدين واملعنيني بهذا التدريب. 
املهنية  ال�شالمة  ملنهجية  ترجمة  عن  ليعرب  التدريب  ذل��ك  ج��اء 
املعتمدة �شمن اإ�شراتيجيات الدائرة ،و �شمن اخلطة التدريبية 
التي  بالدائرة  الب�شرية  امل���ارد  وتنمية  التدريب  لق�شم  ال�شن�ية 

بينهم  الت�عية  وب��ث  ب��الإم��ارة  الب�شرية  امل���ارد  تاأهيل  اإىل  تهدف 
والتاأهيل والتدريب لهم ح�ل اأعمال الدفاع املدين ،وطرق م�اجهة 
اأ�شكالها  بكافة  والتعامل مع خمتلف احل���ادث  الطارئة  احل��الت 
وترجمة  بعجمان  امل���دين  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��ع  بالتن�شيق 
واملعل�مات  اخل��ربات  لتبادل  بينهما  امل�شركة  التعاون  لتفاقية 
بينهما  امل�شركة  امل�شالح  بتحقيق  املتعلقة  الأم���ر  خمتلف  ح�ل 

والتي تخدم الإمارة خا�شة وامل�شالح ال�طنية ب�شكل عام .
عر�س  على  ي�مني  ا�شتمرت  التي  التدريبية  ال���دورة  وا�شتملت 
لتحقيق  واأهميتها  واأن�اعها  امل��دين  الدفاع  اأعمال  ح�ل  تقدميي 
ال�شالمة العامة وا�شتملت على اأعمال الإطفاء والإنقاذ والإ�شعاف 
، وتدريبات مهنية على عمليات  تطبيقات عملية خمت�شة بذلك 

الإنقاذ والإ�شعاف للم�شابني مبج�شمات عملية مع طرق ا�شتخدام 
اأدوات مهنية خا�شة والتي ي�شتخدمها رجال الدفاع املدين .

وقدم العرو�س التطبيقية امل�شاعد اأول حممد الزريف من الإدارة 
اأعمال  على  امل�ظفني  بتدريب  ق��ام  ال��ذي  امل��دين  للدفاع  العامة 
والإنقاذ  للحرائق  الإط��ف��اء  اأع��م��ال  على  امل�ظفني  ودرب  ال���دورة 
الإدارة  من  الزرع�ين  �شع�د  الأول  امل�شاعد  قدم  فيما  للم�شابني 
عمليا  وتطبيقا  تف�شيليا  �شرحا  بعجمان  امل��دين  للدفاع  العامة 
التي  باأن�اعها  الأولية  والإ�شعافات  للم�شابني  الإ�شعاف  لأعمال 
يجب على اجلميع اإجراءها يف احلالت الطارئة باأن�اعها، وتخلل 
امل�اقف اخللفية  اإخالء وهمية واإطفاء حريق يف  ال��دورة عمليات 

للدائرة و�شارك بها امل�ظف�ن امل�شجل�ن بالدورة

•• عجمان ـ الفجر 

حملة  والتكن�ل�جيا  للعل�م  عجمان  بجامعة  الطلبة  �ش�ؤون  اإدارة  نظمت 
بال�شارقة  والأب��ح��اث  ال��دم  نقل  خدمات  مركز  مع  بالتعاون  بالدم  للتربع 
ي�م  مبنا�شبة  وذل��ك  مري�س،  حياة  تنقذ  قد  دم��ك  من  قطرة  �شعار  حتت 

ال�شحة العاملي.
وذلك  �شن�يا،  احلملة  هذه  بتنظيم  باجلامعة  الطلبة  �ش�ؤون  اإدارة  وتعنى 
واإميانا  الإم���ارات،  ال��دم الط�عي يف جمتمع  �شعيا منها لدعم برامج نقل 
اأن  بالدولة، علما  الدم  نقل  ملراكز خدمات  والبناءة  املثمرة  منها باجله�د 
احلملة ا�شتمرت 4 �شاعات تقريبا، وجمعت ح�ايل 50 عينة دم من الطلبة 

وامل�ظفني يف اجلامعة.
اأث��ن��ت ال��دك��ت���رة مهرة ح�شني امل��رزوق��ي، م��دي��رة مركز خ��دم��ات نقل  وق��د 
ال�شراكة  تعاون وحر�س اجلامعة على غر�س مفه�م  بال�شارقة، على  الدم 
طلبة  اأب���داه  ال��ذي  الإق��ب��ال  اأن  م���ؤك��دة  املجتمع،  م�ؤ�ش�شات  بني  املجتمعية 
اإجناح  اأث���ر ط��ي��ب يف  ل��ه  ك���ان  ب��دم��ه��م  ال��ت��ربع  اجل��ام��ع��ة ومنت�شب�ها ع��ل��ى 

احلملة.
ومن جانبها، �شكرت اإدارة �ش�ؤون الطلبة اجله�د الطيبة التي يبذلها مركز 
خدمات نقل الدم والأبحاث بال�شارقة يف املجالني الإن�شاين وال�شحي، حيث 
داأبت اجلامعة على ت�ا�شلها الدائم مع م�ؤ�ش�شات املجتمع املدين يف الدولة 
ن�شاطي  برنامج  �شمن  وذلك  املجتمع،  يف  الإن�شانية  اأن�شطتها  دعم  بهدف 

مكثف يعمق مفه�م العمل التط�عي والإن�شاين لدى الطلبة.

•• كتب: اأ�صامة عبد املق�صود

اث���راء  امل��ع��ار���س دورا ه��ام��ا يف  ت��ل��ع��ب 
احلياة العامة بتبادل اخلربات وطرح 
امل��ن��ت��ج ع��ل��ى اجل��م��ه���ر امل�����ش��ت��ه��دف يف 
مكان واح��د وحت��ت �شقف واح���د، مما 
يعطى فر�شة للتقاء اأ�شحاب الفكرة 
لرويجها على زائري املعار�س مهما 
ال��ن��ه��اي��ة �شتجتمع  ف��ف��ي  امل��ن��ت��ج،  ك���ان 
واحدة  مظلة  حتت  الثالثة  العنا�شر 
املنتج والعار�س واجلمه�ر امل�شتهدف، 
هذه  فعاليات  اب���راز  يف  الإع���الم  ودور 
�شرورتها  ع��ل��ى  وال��ت��اأك��ي��د  امل��ع��ار���س 
املعل�مات  ت��شيل  اآل��ي��ة  يف  وال��ب��ح��ث 
اليجابية  ال��ن��ق��اط  واظ���ه���ار  ل��ل��ق��ارئ 
اأمام  وا���ش��ح��ة  تظهر  ل��ك��ي  وال�شلبية 
املاركني  على  الأ�شئلة  ونطرح  العيان 
وعن مدى تقبل الزائر لفكرة املعر�س 
عجمان  م��ع��ر���س  م��ع  تفاعله  وم���دى 

للتعليم والتدريب ب�شفة. 
اأك��د ح��ارث فالح منظم كلية الإعالم 
بجامعة عجمان للعل�م والتكن�ل�جيا 
مب��ع��ر���س ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���دري���ب على 
املعار�س  جميع  يف  امل�����ش��ارك��ة  ���ش��رورة 
امل��ط��روح��ة ع��ل��ى م�����ش��ت���ى ال���دول���ة ملا 
جتنية اجلامعة من املعرفة وال�ق�ف 
ال��ت��ط���رات يف جم��ال العلم  اأه���م  على 
والربية وما و�شلت اإليه التكن�ل�جيا، 
اي��ج��اب��ي يف  �شق  لها  امل��ع��ار���س  اأن  كما 
املجتمع  يف  اجل��ام��ع��ة  ب���دور  التعريف 
م��ن خالل  ال��ت��ى تقدمها  واخل��دم��ات 
براجمها املختلفة وتزايد عدد الطلبة 
وامل�شاركات  امل��ع��ار���س  بف�شل  �شن�يا 
بعمل  ن��ق���م  املعر�س  ويف  التعريفية، 
ت���ط����ع���ي ب��ال��ك�����ش��ف ع���ل���ى ال��������زوار يف 
ال�شكري.وقد  واختبار  الأ�شنان  عيادة 

بال�لة يف اجلامعة  فاز طالب حممد 
ب��اأف�����ش��ل م��ائ��ة ���ش��خ�����ش��ي��ة م����ؤث���رة يف 
ن�شبة  يقي�س  باخراعه جلهاز  العامل 
يقلل  م���ؤخ��را  ج��ه��از  و�شمم  ال�شكري 
م��ن احل�����ادث اث��ن��اء ال�����ش��ب��اب. يق�ل 
العمليات  اإدارة  م��دي��ر  ���ش��امل  حم��م���د 
عجمان  يف  الفنية  الثان�ية  باملدر�شة 
للتعليم  اأب�����ظ����ب����ي  مل��ع��ه��د  ال���ت���اب���ع���ة 
يف  م�شاركتنا  ج��اءت  املهني  والتدريب 
املعر�س للمرة الثانية ملا وجدناه من 
الأوىل  امل�����ش��ارك��ة  بعد  ملح�ظ  ت��ق��دم 
املدر�شة  ت��ع��ري��ف  يف  ���ش��اه��م��ت  وال���ت���ى 
العري�س  ل��ل��ج��م��ه���ر  م��ن��ه��ا  وال���ه���دف 
الذي زار املعر�س، خا�شة وان املدر�شة 

بها عدة اق�شام منها فني طيار ، وفني 
وعل�م   ، ���ش��ح��ي��ة  وع���ل����م   ، ����ش���ي���ارات 
و�شيانة   ، اإعالمية  وو�شائط  زراعية، 
واإدارة  و���ش��ي��اح��ة  و���ش��ف��ر  ك��ه��رب��ائ��ي��ة، 
ال�شف  م��ن  ال��ط��ال��ب  ويقبل  م��راف��ق، 
 2012 ال��ع��ا���ش��ر وب�����داأت امل��در���ش��ة يف 
بعدد 400 طالب وطالبة وهذا العام 
و�شيتم  وطالبة  طالب   1100 لدينا 

تخريج اأول دفعة يف العام القادم.
واأ����ش���اف ن��ا���ش��ر اأح��م��د ال��ي��ا���س نائب 
م��دي��ر اخل��دم��ات ال��ط��الب��ي��ة يف نف�س 
الفنية  الثان�ية  امل��در���ش��ة  اأن  ال�شياق 
حت���ق���ق ل��ل��ط��ل��ب��ة ف����ر�����س ع���م���ل بعد 
اأمروك  م��ع  ���ش��راك��ة  فهناك  ال��ت��خ��رج، 

ل�شناعة الطريان و50 طالب وقع�ا 
للتدريب  بال�شركة  للتدريب  ع��ق���دا 
وال��ت��ع��ي��ني ب��ع��د ال��ت��خ��رج، وه��ي��ئ��ة املاء 
والكهرباء و �شركة ت�تال وغريها من 
ال�شركات ال�طنية، علما باأن الطالب 
من املمكن اأن يلتحق�ا مبعهد اب�ظبي 

للتدريب املهني بعد التخرج.
)طالب(  اأح��م��د  �شريف  اأح��م��د  ي��ق���ل 
تقدم  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ث��ان���ي��ة  امل��در���ش��ة  اأن 
امل���ن���اه���ج ال���ت���ى ت��ف��ت��ح ل��ل��ط��ال��ب اأف����اق 
الدرا�شة  وتعتمد  التخرج  بعد  للعمل 
مع  وامل��ي��داين  العملي  ال��ت��دري��ب  على 

الدرا�شة التحريرية.
اإبراهيم خليفة وماجد �شعيد )  وبني 

طالبان ( الدور الذي تق�م به املدر�شة 
الإدارة  ع��ل��ى  واث���ن���ى  ال��ط��ل��ب��ة  جت����اه 
املدر�شة  بها  تق�م  التى  املهام  وو�شحا 
جت����اه ال��ط��ل��ب��ة وك��ي��ف��ي��ة ت��دري��ب��ه��م يف 
العمل  م�اقع  وزي��ارة  العملية  ال�ر�س 
الي�مية  باحلياة  املبا�شر  والحتكاك 

للعمل الفني.
)ط��ال��ب( ف�شلت  �شيد حم��م��د  ي��ق���ل 
ال��ف��ن��ي��ة ملي�يل  ب��امل��در���ش��ة  الل���ت���ح���اق 
وحبي  الإبداعية  وامكانياتي  احل��ريف 
امل�شتقبل  اأن  وروؤي���ت���ي  امل��ه��ن��ي  للعمل 
وا�شاد  واح���راف���ه،  امل��ه��ن��ي  ال��ع��م��ل  يف 
ا�شتفادة  م��ن  ي��ق��دم��ه  وم���ا  ب��امل��ع��ر���س 
ح���ق���ي���ق���ي���ة م������ن خ�������الل الح����ت����ك����اك 
بالثقافات  وال���ت���ن���ق���ل  ب���اخل�������ش���ي���ات 
يف  املعل�مات  وزي���ادة  الفكر  وتن�شيط 

قطاع التعليم والتدريب.
اأ�����ش����ار ي������ش��ف خ���ال���د )ط����ال����ب( ب���اأن 
الطالب  يتمكن  حياة  مبثابة  املدر�شة 
ي�����زاول  اأن  ب���ه���ا  م����ن خ�����الل وج��������ده 
للق�شم  مي�له  ح�شب  املهنية  ه�اياته 
به  ويكمل  ب��ه  يعمل  اأن  ي��رغ��ب  ال���ذي 
حياته ويك�ن امل�شدر الرئي�س للرزق، 
والقدرة  ال��ف��ن��ي  ل��ل��ع��م��ل  ف��امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
ل�شخ�شية  املالئم  ال��دور  مزاولة  على 

الطالب بعد التخرج يف املدر�شة.
ي���ق����ل اإب���راه���ي���م ح�����ش��ن)ط��ال��ب( اأن 
املجتمع قبل عقدين من الزمن ينظر 
للفني على اأنه اأقل درجة من امل�ؤهالت 
حاليال  املجتمع  اأن  ح��ني  الأخ���رى يف 
اأدرك متاما اأن الدول تق�م على جميع 
الذي  الفني  ال�شق  ومنها  الأط����راف 
اكتمال  املجتمع يف  ب��دوره جت��اه  يق�م 
ال�ش�رة واأن الدولة والقيادة الر�شيدة 
فتحت هذه املدار�س ل�شد العجز املهني 
ال�طن  ببناء  يق�م  واع��د  �شباب  وبناء 

ويك�ن �شمن �ش�اعدها البناءة.
م�شئ�ل  احل����م����ادي  اأ����ش���ح���اق  ي���ق����ل 
ال���ع���ام���ة مب���ؤ���ش�����ش��ة منار  ال���ع���الق���ات 
باملعر�س  ن�����ش��ارك  اخل��ريي��ة  الإمي�����ان 
ع��ن م��در���ش��ة م��ن��ار المي����ان اخلريية 
خا�شة  للم�ؤ�ش�شة،  الأوىل  الن�اه  تلك 
وت�شتمل  متاما  جمانية  املدر�شة  واأن 
يف  وط����ال����ب����ة  ط����ال����ب   2700 ع���ل���ى 
الأول  ال�شف  من  املختلفة  ال�شف�ف 
الطلبة  فاأغلب   ، العامة  الثان�ية  اإىل 
الفقرية  الأ������ش�����ر  م����ن  وال����ط����ال����ب����ات 
والأيتام، وتق�م املدر�شة مبد يد الع�ن 
لالأ�شر  امل��شمية  بامل�شاعدات  للطلبة 
�ش�رة  يف  لالأيتام  ي�مي  دع��م  وهناك 
باأن  علما  عليهم،  ت���زع  ي�مية  وجبة 
طالب   120 �شن�يا  ت��خ��رج  امل��در���ش��ة 
وم�شتعدين  علميا  م�ؤهلني  وطالبة 
خل��دم��ة ال���ط��ن، وي��ت��م اخ��ت��ي��ار بع�س 
الطلبة الوائل لحلاقهم باجلامهات 
من   3 ع��دده��م  يك�ن  وغالبا  باملجان 
ان  حيث  ف��رت��ني  وامل��در���ش��ة  الطلبة، 
الفرة امل�شائية لل�شف ال�شاد�س فقط 

بالفرة  ال�شف�ف فيدر�ش�ا  باقي  اأما 
ال�شباحية.

ال�شيد  اأح���م���د حم��م��د  ك���ل م���ن  اأك�����د 
امل��ن�����ش��ق واأح���م���د ع��ب��د ال��ب��دي��ع حنفي 
ا�شافة  ي�����ش��ي��ف  امل���ع���ر����س  اأن  م��ع��ل��م 
ايجابية كل عام ملدر�شة اب� عبيدة بن 
�شاحب  ال�شعيدي  علي  واأن  اجل���راح 
امل�شاركة  على  دائما  يحر�س  املدر�شة 
يف هذا املعر�س ملا له من دور مهم يف 
الأم�ر  اأول��ي��اء  م��ن  اجلمه�ر  تعريف 
اإدارة املدر�شة يف  بالدور الذي تبذلةو 
تقدمي وجبة علمية كفيلة باأن تخرج 
امل�شئ�لية  حتمل  على  ق��ادري��ن  طلبة 
اجلامعات،  ارق��ى  يف  درا�شتهم  وتكملة 
ت��ق��دم للطلبة  امل��در���ش��ة  ان  ب��ي��ن��ا  ك��م��ا 
اب��� عبيدة بن  ال����زاري ول��دى  املنهج 
وا�شم  اإدارة  حت��ت  مدر�شتني  اجل���راح 
والبنات  ال��ب��ن��ني  ب��ني  للف�شل  واح����د 
وط���رق���ات خمتلفة،  مت��ام��ا مب���داخ���ل 
ك��ل عام  امل��در���ش��ة حت�شل  اأن  واأ���ش��اف��ا 
الأن�شطة  يف  م��ت��ق��دم��ة  م���راك���ز  ع��ل��ى 
على  الأوائ����ل  م��ن  بطلبه  حتظى  كما 

م�شت�ى الإم��ارات وهذا يرجع لتف�ق 
الطالب  بني  العالقة  ن�شاأ  يف  الإدارة 

واملعلم واملدر�شة.
ق�شم  رئي�س  ال�شام�شي  م��رمي  اف��ادت   
والتخطيط  البلدية  بدائرة  التدريب 
عن م�شاركة البلدية من خالل برنامج 
ال��ذي ي�شتهدف يف   ) اأجيال  تدريب ) 
املدار�س  وطالبات  طلبة  الأول  امل��ق��ام 
تدريبية  دورة  خ��الل  من  واجلامعات 
ملدة �شهر اأو �شهرين يف ال�شيف بجميع 
قطاعات الدائرة بهدف تر�شيخ مفه�م 
اخلربات  واعطاء  والتعليم  التدريب 
كما  املختلفة،  الأج��ي��ال  ب��ني  وتنقلها 
للعلم  �شاحلة  ك���ادر  لتخريج  نهدف 
وتدريبهم على قطاعات خمتلفة حتت 
الغد  ومفت�س  ال��غ��د  مهند�س  م�شمى 
وتعليمهم  الغد  وم���زارع  الغد  زت��اج��ر 
م���ظ��ف كفء،  ي��ك���ن  وان  الأ�����ش����راف 
وت��ع��ت��م��د ال����دائ����رة يف ال���ت���دري���ب على 
والعملي من  النظري  ب�شقيه  التعليم 
امل��ي��دان��ي��ة لقطاعات  ال���زي���ارات  خ��الل 

الدائرة املختلفة.

�لقب�س على 4 �سيد�ت عربيات بتهمة ن�سل و�سرقة رو�د �ملر�كز �لتجارية يف �ل�سارقةم�ساركة مميزة جلناح �لدولة يف �ل�س�ق �خلريي مبدريد

بح�ص�ر �لدفاع �ملدين

مترين وهمي على عملية �إطفاء حريق بد�ئرة �لبلدية و�لتخطيط بعجمان

جيييامييعييية عجميييان تنظيييم حملييية للتبييييرع باليييييدم

لقاء�ت و�آر�ء على هام�س معر�س عجمان للتعليم و�لتدريب 2014

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

�شلطان  ع���ل���ي  ال���ع���ق���ي���د  اف���ت���ت���ح 
الأ�شلحة  ق�شم  رئ��ي�����س  ال��زع��اب��ي 
واملتفجرات ب�شرطة راأ�س اخليمة 
الأوىل  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي��ة  ال�������دورة   (
من  امل����ق����دم����ة   ) ل���ل���م���ت���ف���ج���رات 
مع  بالتن�شيق  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزارة 
اأب�ظبي  ل�شرطة  العامة  القيادة 
العفريت  حميد  العقيد  وميثلها 
واملتفجرات  الأ�شلحة  اإدارة  مدير 
ب�شرطة اأب�ظبي. وخالل الفتتاح 
الزعابي  �شلطان  العقيد  رّح���ب 
حما�شر  م��ريال  ج�هان  بال�شيد 
املنتدب  املتفجرات  خبري  ال��دورة 
لتبادل  اأفريقيا  جن�ب  دول��ة  من 
املكت�شبات  وت���ط����ي���ر  اخل������ربات 
ال��ع��ل��م��ي��ة. وت��ه��دف ال�����دورة التي 
اأ�شابيع،  ث��الث��ة  م����دة  ت�����ش��ت��ق��رق 
واملتفجرات  الأ���ش��ل��ح��ة  ق�����ش��م  يف 
لالرتقاء  اخليمة،  راأ���س  ب�شرطة 
وعنا�شرها  التدريب  مب�شت�يات 
واملعل�مات  باخلربات  وتزويدهم 
احل����دي����ث����ة ال����ت����ي مت���ك���ن���ه���م من 
مبختلف  الأح����داث  م��ع  التعامل 
اأ�شكالها بحرفية عالية ومنهجية 

علمية.
التاأ�شي�شية  ال���������دورة  وت�����اأت�����ي   

�شمن  وامل���ت���ف���ج���رات  ل��الأ���ش��ل��ح��ة 
اخليمة  راأ����������س  ����ش���رط���ة  ����ش���ع���ي 
ل����������ش����ع اخل�����ط�����ط وال������ربام������ج 
لتح�شني  والتاأهيلية  التدريبية 
الأنظمة  اأف�شل  وتطبيق  الأداء، 

حتقيقا  ال���ع���امل���ي���ة  وامل���م���ار����ش���ات 
التط�ير  ا�شراتيجيات  لأه��داف 
وال����ت����ح����دي����ث وال��������ري��������ادة وف����ق 
وزارة  اإ���ش��رات��ي��ج��ي��ة  ت���ج��ي��ه��ات 

الداخلية. 

�سرطة ر�أ�س �خليمة ت�سهد فعاليات 
دورة �ملتفجر�ت 

فقدان جواز �سفرت
كمال  دي  ام  امل��دع���/  فقد 
الدين ام دي ن�ر حممد - 
بنغالد�س اجلن�شية- ج�از 
      )977126( رق��م  �شفره 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  الت�������ش���ال 

  050/4548888

فقدان جواز �سفرت
فقد املدع�/ ر�شيد ابراهيم 
ال�ش�مال   - حم��م��د  �شيخ 
�شفره  ج������از  اجل��ن�����ش��ي��ة- 
      )00179905( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  الت�������ش���ال 

  050/2622271

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د امل��������دع���������/ داف�����ي�����د 
م�����ا������ش�����اي������ن ال��������ن�������دي - 
ج�از  اجلن�شية-  الفلبني 
�شفره رقم )5200405(      
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  الت�������ش���ال 

  055/8157284

فقدان جواز �سفرت
حممد  راز  امل���دع����/  ف��ق��د 

باك�شتان   - خ�����ان  زم�������ان 

اجلن�شية- ج�از �شفره رقم 

)150031(      من يجده 

بتليف�ن  الت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 

رقم 055/6105597  

فقدان جواز �سفرت
فقد املدع�/ ايد م�كرن - 

ج�از  اجلن�شية-  ا�شراليا 

�شفره رقم )2010952(      

م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 

ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  الت�������ش���ال 

  050/3692822

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د امل���������دع����������/ ج������يف 
الفلبني   - ات��ي��ن��دو  ل��ي��ان��� 
�شفره  ج������از  اجل��ن�����ش��ي��ة- 
      )EB0617170( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  الت�������ش���ال 

  050/7825800

�لدع�ة
 للجمعية �لعم�مية

اأب����ظ���ب���ي دع�ة  ي���دع����ة م�����ش��رح 
للح�ش�ر  ال��ع��م���م��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
بتاريخ 2014/5/14 وذلك مبقر 

امل�شرح ال�شاعة الثامنة م�شاء
�صالح كر�مه �لعامري
مدير م�صرح �أب�ظبي
0506119565
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�إ�سالمية دبي تدعم �أ�سدقاء مر�سى �ل�سرطان بح��يل 158 �ألف درهم
التربعات  جلمع  ال�شرطان  مر�شى  اأ�شدقاء  جمعية  بها  قامت  فعالية   30
تقدر  اإجمالية  وبقيمة  دب��ي  يف  ال�شرطان  مبر�س  امل�شابني  بدعم  اخلا�شة 
و�شبق جلمعية  الأرب��ع.  ال�شن�ات  تلك  دره��م خالل  بح�ايل ثالثة ماليني 
مبادرة  اإط��الق   1999 ع��ام  تاأ�شي�شها  مت  التي  ال�شرطان  مر�شى  اأ�شدقاء 
اأهمها  املبكر  اأن���اع من ال�شرطان قابلة للك�شف  ك�شف التي ركزت على �شتة 
واأطلقت   . وال��ربو���ش��ت��ات وغ��ريه��ا  ال��رح��م واجل��ل��د  ال��ث��دي وعنق  �شرطانات 
اأوىل مبادرات برنامج ك�شف  2011 مبادرة القافلة ال�ردية التي تعد  عام 
وقدمت  كافة  ومدنها  مناطقها  للدولة يف  ال�شبع  الإم��ارات  املبادرة  وغطت 
األف �شخ�س بجانب الآلف من امل�شاركني يف حمالتها   20 الدعم حل�ايل 
الكربى.  الت�ش�ق  ومراكز  وامل�شت�شفيات  املدار�س  يف  اأقيمت  التي  الت�ع�ية 
وحتظى احلملة بدعم كبري من جميع القطاعات يف الدولة لتجمع املدار�س 

واجلامعات وامل�ؤ�ش�شات والهياكل و�شفراء القافلة ال�ردية. 

املتميز  ال���دور  ال�شرطان  مر�شى  اأ���ش��دق��اء  جمعية  وثمنت  ال�شرطان.  م��ن 
لدائرة ال�ش�ؤون الإ�شالمية والعمل اخلريي يف دبي يف جمال دعم الفعاليات 
ال�شحية والإن�شانية املختلفة والتي تعك�س اأهمية التعاون امل�شرك لتحقيق 
وت�شليط  املجتمعية  التنمية  مبادرات  دعم  خالل  من  الإن�شانية  املتطلبات 
ال�����ش���ء ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ت��ك��ام��ل امل���ؤ���ش�����ش��ي ب��ني خم��ت��ل��ف اجل��ه��ات والهيئات 
احلك�مية وجمعيات النفع العام يف الدولة. وقالت الدكت�رة �ش��شن املا�شي 
بت�جيهات من   1999 عام  تاأ�ش�شت  ال�شرطان  اأ�شدقاء مر�شى  اإن جمعية 
ع�ش�  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكت�ر  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  قرينة 
القا�شمي  حم��م��د  ب��ن��ت  ج���اه��ر  ال�شيخة  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س 
الرئي�س امل�ؤ�ش�س جلمعية اأ�شدقاء مر�شى ال�شرطان �شفرية الحتاد الدويل 
الدويل  الحت����اد  ���ش��ف��رية  لل�شرطان  ال��ع��امل��ي  ل��الإع��الن  ال�����ش��رط��ان  ملكافحة 
ملكافحة ال�شرطان ل�شرطانات الأطفال. واأ�شافت اأن اجلمعية منذ تاأ�شي�شها 

م�شتمرة يف تنفيذ ا�شراتيجياتها ال�شن�ية بتقدمي الدعم ملر�شى ال�شرطان 
وعائالتهم ون�شر الت�عية ح�ل هذا املر�س يف خمتلف اإمارات الدولة. واأكد 
اأن دعم اجلهات الفاعلة يف الدولة ومنها دائرة ال�ش�ؤون الإ�شالمية والعمل 
تقدمي خدمات  اجت��اه  ويدفع يف  دوراجلمعية  �شيعزز من  دب��ي  يف  اخل��ريي 
متميزة اإ�شافية. من جانبه قال الدكت�ر حمد ال�شيباين اإن حب عمل اخلري 
متجذر يف نف��س اأبناء الإمارات منذ القدم وقد و�شلت اأياديهم البي�شاء اإىل 
اأغلب مناطق العامل .. م�شريا اإىل اأن الدعم املقدم جلمعية اأ�شدقاء مر�شى 
الدعم  لتقدمي  اخلا�شة  الربامج  لإجن��اح  التكاتف  اأهمية  ي�ؤكد  ال�شرطان 
الطبي والت�ع�ي للم�شابني وعائالتهم وتاأكيدا لنهج قادتنا واأبناء ال�طن 
يف دعم العمل اخلريي وامل�شاهمة فيه باأف�شل ال�شبل الكفيلة لنجاحه. يذكر 
اأن التعاون بني جمعية اأ�شدقاء مر�شى ال�شرطان ودائرة ال�ش�ؤون الإ�شالمية 
والعمل اخلريي يف دبي يع�د اإىل اأربع �شن�ات دعمت خاللها الهيئة ح�ايل 

•• ال�صارقة-وام:

قدمت دائرة ال�ش�ؤون الإ�شالمية والعمل اخلريي يف دبي دعما ماليا بقيمة 
158 األف درهم اإىل جمعية اأ�شدقاء مر�شى ال�شرطان..وذلك خالل م�شاركة 
الدائرة يف فعاليات معر�س وم�ؤمتر دبي الدويل لالإغاثة والتط�ير العا�شر 
ديهاد 2014 . وت�شلمت التربع النقدي الدكت�رة �ش��شن املا�شي اأمني عام 
عام  مدير  ال�شيباين  حمد  الدكت�ر  من  ال�شرطان  مر�شى  اأ�شدقاء  جمعية 
اإبراهيم  �شعادة  دبي بح�ش�ر  والعمل اخلريي يف  الإ�شالمية  ال�ش�ؤون  دائرة 
اأب� ملحة امل�شت�شار الثقايف ل�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي وعلي املن�ش�ري مدير 
دعم اجلمعية يف  اإىل  التربع  ويهدف  ال��دائ��رة.  يف  امل�ؤ�ش�شات اخلريية  اإدارة 
باأن�اع خمتلفة  م�شاريعها املختلفة الك�شفية والعالجية والت�ع�ية املتعلقة 

حاكم �أم �لقي�ين ي�ستقبل 
�سلطان �جلابر

حاكم �أم �لقي�ين ي�ستقبل لبنى �لقا�سمي

��صتعر�س خالله �جلرمن مقتطفات من كتاب قائد �لـ 360 درجة 

جمل�س مديري م���سالت �لإمار�ت يكرم �لإد�ر�ت و�ملر�كز �ملحققة لالإجناز�ت �لن�عية خالل 2013

•• اأم القيوين-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م���  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
�شع�د بن را�شد املعال ع�ش� املجل�س 
بح�ش�ر  القي�ين  اأم  حاكم  الأع��ل��ى 
���ش��م��� ال�����ش��ي��خ را���ش��د ب��ن ���ش��ع���د بن 
القي�ين  اأم  عهد  ويل  امل��ع��ال  را���ش��د 
الأم��ريي �شباح ام�س.. الدي�ان  يف 

اأحمد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت���ر  معايل 
���ش��ل��ط��ان اجل��اب��ر وزي���ر دول���ة الذي 
ح�شر  �شم�ه.  على  لل�شالم  ح�شر 
امل��ق��اب��ل��ة ال�����ش��ي��خ ح��م��ي��د ب���ن اأحمد 
املعال وال�شيخ خالد بن را�شد املعال 
اأم  الأم�������ريي يف  ال����دي�����ان  رئ��ي�����س 
�شع�د  ب��ن  اأح��م��د  وال�شيخ  القي�ين 
بن را�شد املعال نائب رئي�س املجل�س 
التنفيذي لإمارة اأم القي�ين و�شعادة 
ن��ا���ش��ر ب���ن ���ش��ع��ي��د ال���ت���الي مدير 
ال���دي����ان الأم�����ريي و���ش��ع��ادة را�شد 
يف  الت�شريفات  مدير  اأحمد  حممد 

الدي�ان الأمريي.

•• اأم القيوين-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م���  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
امل����ع����ال ع�ش�  را�����ش����د  ب����ن  ����ش���ع����د 
القي�ين  اأم  حاكم  الأعلى  املجل�س 
ال�����دي������ان الأم���������ريي.. ام�������س يف 
خالد  ب��ن��ت  لبنى  ال�شيخة  م��ع��ايل 
والتعاون  التنمية  وزيرة  القا�شمي 
على  لل�شالم  قدمت  التي  ال��دويل 
�شم�ه. ح�شر املقابلة ال�شيخ خالد 
الدي�ان  رئ��ي�����س  امل��ع��ال  را���ش��د  ب��ن 
و�شعادة  القي�ين  اأم  يف  الأم����ريي 
ن��ا���ش��ر ب���ن ���ش��ع��ي��د ال���ت���الي مدير 
ال��دي���ان الأم����ريي و���ش��ع��ادة را�شد 
حممد اأحمد مدير الت�شريفات يف 

الدي�ان الأمريي.

•• دبي-الفجر:

ا�شراتيجية  م�����ن  ان����ط����الق����ا 
لتحفيز  الإم��������ارات  م����ا����ش���الت 
م����ظ���ف���ي���ه���ا وت����ق����دي����ر اجل���ه����د 
وخلق  امل���ت���م���ي���زة  ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
الإب���داع  على  حم��ف��زة  عمل  بيئة 
والب��ت��ك��ار ت��راأ���س ���ش��ع��ادة حممد 
ع����ب����داهلل اجل����رم����ن م����دي����ر عام 
اجتماع  الإم���������ارات  م����ا����ش���الت 
جم���ل�������س امل����دي����ري����ن وال��������ذي مت 
الإدارات  ل���ت���ك���رمي  ت��خ�����ش��ي�����ش��ه 
وم��راك��ز الأع��م��ال وال��ف��روع التي 
مت��ك��ن��ت م����ن حت��ق��ي��ق اإجن�������ازات 
املن�شرم  ال����ع����ام  خ�����الل  ن����ع���ي���ة 

2013م.
ح�شر الجتماع الذي عقد حتت 
عن�ان )حفل احل�شاد( وذلك يف 
فندق انرك�نتيننتال في�شتيفال 
م�ش�ؤويل  م��ن   55 ب��دب��ي،  �شيتي 
التنفيذيني  امل��دراء  من  امل�ؤ�ش�شة 
ومدراء مراكز الأعمال والإدارات 

والفروع وفرق العمل.
����ش���ع���ادة حم��م��د اجلرمن  وق�����دم 

من  ع����������دداً  ال����ل����ق����اء  ب�����داي�����ة  يف 
للح�ش�ر  الإداري�������ة  ال��ت���ج��ه��ات 
ومفاهيمها  ال���ق���ي���ادة  جم����ال  يف 
قائد  كتاب  م��ن  ا�شتلهاماً  وذل��ك 
اأهمية  م��شحاً  درج���ة،  ال�360 
اأن ي��ك���ن ال��ق��ائ��د ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��اً يف 
وقادراً  اإدارت���ه  يف  واإيجابياً  اأدائ���ه 
والتناغم  الن�شجام  حتقيق  على 
يديرها  ال���ت���ي  ال���ع���م���ل  ف�����رق  يف 

وي�شرف عليها.
للكتاب  ا�شتعرا�شه  خ��الل  واأك���د 
اآل�����ي�����ات ال���ت���ع���ام���ل الأم�����ث�����ل مع 
التي  الثالث  الإداري���ة  امل�شت�يات 
اأي  ال���ق���ائ���د يف  م��ع��ه��م  ي��ت��ع��ام��ل 
والزمالء  الروؤ�شاء  وهم  م�ؤ�ش�شة 
اأن  اإىل  م�������ش���رياً  وامل�����روؤو������ش������ن، 
الأهداف  حتقيق  �شاأنه  من  ذل��ك 
اأو  م�ؤ�ش�شة  لأي��ة  الإ�شراتيجية 

منظمة.
واأكد اجلرمن اأن هذه الإجنازات 
التي حققتها امل�ؤ�ش�شة خالل العام 
مت�ا�شل  عمل  نتاج  هي  املا�شي، 
وم�����ش��ت��م��ر ل����������الإدارات وامل����راك����ز 
ات�شمت  ج��ه���د  وه����ي  وال����ف����روع، 

الجتماع  اأعمال  جدول  وت�شمن 
الحرافية  امل���ؤ���ش��رات  مناق�شة 
م�شت�ى  ع���ل���ى   2014 ل����ع����ام 

الدوائر.
 ويف ه��ذا الإط���ار اأك���د م��دي��ر عام 
القيا�س  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  امل���ؤ���ش�����ش��ة 
اأوزان  وحت��دي��د  للنتائج  الدقيق 
امل�ؤ�شرات واملبادرات واإ�شدار نظام 
اخلطة  اأن  م��شحاً  ب��ه��ا،  ودل��ي��ل 
م����ب����ادرة   300 ح��������ايل  ت�������ش���م 
فرعية،  حتديات  متثل  وجميعها 
امل�ؤ�شرات متثل  و  املبادرات  وهذه 
احلد الأدنى من اأهداف امل�ؤ�ش�شة 

لعام 2014.
وت�����������ش�����م�����ن ج�������������دول اأع�������م�������ال 
ت��ك��رمي مراكز  اأي�����ش��اً  الج��ت��م��اع 
العمل  وف��رق  والإدارات  الأع��م��ال 
ن�عية  اإجن��������ازات  ح��ق��ق��ت  ال���ت���ي 
 2013 ع��ام  خ��الل  وا�شتثنائية 
�شكراً  و  اإجن���از  ب��رن��اجم��ي  �شمن 
اإىل جانب فئة التكرمي اخلا�س.

 5 العام  املدير  �شعادة  ك��رم  حيث 
مراكز اأعمال متكنت من حتقيق 
لعام  امل�شتهدفة  امل��ال��ي��ة  ال��ن��ت��ائ��ج 

 ،2012 ب��ع��ام  مقارنة   2013
ك��م��ا ك����رم اأف�������ش���ل امل����راك����ز التي 
ال�شتحقاقات  متابعة  يف  متيزت 
التكاليف،  وت��خ��ف��ي�����س  امل���ال���ي���ة 
يف  امل��ت��م��ي��زة  الإدارات  ج��ان��ب  اإىل 
اإغالق مالحظات التدقيق واإدارة 
املالحظات  وم��ع��اجل��ة  امل��خ��اط��ر 

اخلا�شة بنظام الإدارة املتكامل.
الإدارات  ال��ت��ك��رمي  ت�����ش��م��ن  ك��م��ا 
م�شتهدفات  التي حققت  واملراكز 
اخلطة  ت��ن��ف��ي��ذ  اأداء  م����ؤ����ش���رات 
والت�شغيلية  الإ����ش���رات���ي���ج���ي���ة 
واملراكز التي نالت ن�شبة متميزة 
املتعاملني،  ر�����ش����ا  حت���ق���ي���ق  يف 
واملراكز التي جنحت يف ا�شتقطاب 
ع��ق���د وم�����ش��اري��ع ن���ع��ي��ة جديدة 

للم�ؤ�ش�شة خالل العام املن�شرم.
تكرمي  مت  �شكراً  برنامج  و�شمن 
ف����رق ال��ع��م��ل ال���ت���ي ���ش��اه��م��ت يف 
اإجناز عدد من امل�شاريع وحتقيق 
م���ت���م���ي���زة يف جم���ال  اإجن������������ازات 
العمل،  واإج���������راءات  امل��ن��اق�����ش��ات 
وال���ت�������ش����ي���ق الإ�����ش����رات����ي����ج����ي، 

ودرا�شات ا�شتطالعات الراأي.

ا�شتعداد  ع����ن  م���ع���رب���اً  امل���ال���ي���ة، 
املتطلبات  كافة  لت�فري  امل�ؤ�ش�شة 
التي  ال����الزم����ة  والح����ت����ي����اج����ات 
ت���ط����ي���ر الأع����م����ال  ت�������ش���اه���م يف 

والرتقاء مب�شت�يات الأداء.

التناغم  على  وال��ق��درة  ب���الإب���داع 
مع فرق عملها وت�ظيف الفر�س 
وبالتايل  ال���ت���ح���دي���ات  وجت�������اوز 
ونتائج  قيا�شية  جناحات  حتقيق 
وم�شتمرة،  م��ت��ن��ام��ي��ة  اإي��ج��اب��ي��ة 

نف�س  على  ال���ش��ت��م��رار  اإىل  ودع���ا 
ال���ن���ه���ج وت����ط�����ي����ر م�������ش���ت����ى يف 
لالحرافية  وال������ش���ل  الأداء 
وتط�ير قاعدة بيانات وم�ؤ�شرات 
ومزيداً  ال��ت��م��ي��ز  لتحقيق  ذك��ي��ة 

م���ن الإجن�������ازات خ����الل الأع������ام 
القادمة.

احلك�مة  ت����ج���ه���ات  ي��ل��ب��ي  مب����ا 
الر�شيدة، ويحقق ر�شا امل�ظفني 
النتائج  ورف��������ع  وامل����ت����ع����ام����ل����ني 

�لد�خلية حتث على �مل�ساركة بجائزة �لأمري نايف بن عبد�لعزيز للبح�ث �لأمنية
•• اأبوظبي-وام:

ر�شدت الأمانة العامة ملجل�س التعاون 
ريال  ملي�ن  العربية  اخلليج  ل���دول 
جائزة  مب�شابقة  للفائزين  ���ش��ع���دي 
الأمري نايف بن عبدالعزيز للبح�ث 
الأمنية ملجل�س التعاون لدول اخلليج 
تتناول  والتي   2015 للعام  العربية 
م������ش���ع اجل���رمي���ة الإل��ك��رون��ي��ة يف 
م�اجهتها  وكيفية  اخلليجي  املجتمع 

 .
 وق����ال ال��ع��ق��ي��د ال��دك��ت���ر ع��ل��ي �شامل 
الطنيجي ع�ش� هيئة اجلائزة ممثل 
الإم�������ارات  ب���دول���ة  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة 
تعريفي  ل���ق���اء  خ�����الل  اجل�����ائ�����زة  يف 
باجلائزة مت عقده مبدر�شة ال�شرطة 
م�زعة  اجل��ائ��زة  قيمة  اإن  الحت��ادي��ة 
الأ�شخا�س  بالت�شاوي حيث �شيح�شل 
ريال  ملي�ن  ن�شف  على  العتباري�ن 
الأ�شخا�س  ي��ح�����ش��ل  ب��ي��ن��م��ا  ���ش��ع���دي 
اجلائزة  قيمة  باقي  على  الطبيعي�ن 
�شهادة  ع��ل��ى  ال��ف��ائ��ز  يح�شل  ح��ني  يف 
تقديرية حتمل ا�شم الباحث والبحث 
ال��ف��ائ��ز ..وت��ت�����ش��م��ن م�����ربرات ف�زه 
باجلائزة ويج�ز تق�شيم قيمة اجلائزة 

الأمري نايف بن عبدالعزيز للبح�ث 
الأم��ن��ي��ة مت��ث��ل اأح���د امل��راج��ع يف دعم 
القرار الأمني وتعترب لبنة من لبنات 
تك�ين الروؤية الأمنية يف دول جمل�س 
البحث  باأهمية  ت���ؤم��ن  التي  التعاون 
الأمنية  ال��ق�����ش��اي��ا  ح���ل  يف  ال��ع��ل��م��ي 
ال���ت���ي ت����اج���ه���ه���ا ال�������دول الأع�������ش���اء 
واأ�شاف  امل�شركة.  م�شريتها  خ��الل 
الطنيجي اأن اجلائزة تعد رافدا مهما 
يف تط�ير املناهج التعليمية والربامج 
والأكادمييات  الكليات  يف  التدريبية 
وامل��ع��اه��د الأم��ن��ي��ة ب��الإ���ش��اف��ة اإىل ما 
ت��ت��ي��ح��ه م����ن ف���ر����ش���ة مل����اط���ن���ي دول 
جمل�س التعاون للم�شاركة يف �شياغة 
ال�����ش��ي��ا���ش��ات الأم��ن��ي��ة وال�����ش��رط��ي��ة يف 
الإ���ش��ه��ام يف  خ���الل  م��ن  املجل�س  دول 
اإىل  والدرا�شات.. لفتا  البح�ث  هذه 
ال�����ش��رط��ي��ة بالبحث  ال��ق��ي��ادة  اه��ت��م��ام 
ال��ع��ل��م��ي وال���درا����ش���ات مب���ا ي�����ش��ه��م يف 
دفع وتط�ير الفكر ال�شرطي والعمل 
الأمني على اأ�ش�س علمية. واأو�شح اأن 
ب��ن عبدالعزيز  ن��اي��ف  ج��ائ��زة الأم���ري 
اأن�شئت بقرار  للبح�ث الأمنية والتي 
وزراء  وامل��ع��ايل  ال�شم�  اأ���ش��ح��اب  م��ن 
اإىل  ت��ه��دف  املجل�س  ب���دول  ال��داخ��ل��ي��ة 

من  واملتخ�ش�شني  الباحثني  ت�شجيع 
م���اط��ن��ي دول امل��ج��ل�����س ع��ل��ى اإج����راء 
ال���ب���ح����ث وال�����درا������ش�����ات ال���ق���ي���م���ة يف 
امل��ج��ال الأم��ن��ي واله��ت��م��ام بالبح�ث 
تعزيز  ت�����ش��ه��م يف  ال��ت��ي  وال���درا����ش���ات 
التعاون والتكامل الأمني للمحافظة 
على الأم���ن وال���ش��ت��ق��رار ال���ذي تنعم 

به دول املجل�س بالإ�شافة اإىل ت�جيه 
الظ�اهر  مل��ع��اجل��ة  البحثية  اجل��ه���د 
الأهمية  ذات  الأم���ن���ي���ة  وامل�����ش��ك��الت 
الأمنية  املفاهيم  وتط�ير  امل�شركة 
ودرا����ش���ة الجت���اه���ات واجل���ه����د التي 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى الأخ������ذ مب��ف��ه���م الأم����ن 

ال�شامل. 

باحث.  م��ن  اأك����رث  ب��اجل��ائ��زة  ف���از  اإذا 
املتخ�ش�شني  الطنيجي  العقيد  ودع��ا 
ب����اجل����ام����ع����ات ال�����ط����ن����ي����ة اخل���ا����ش���ة 
واحلك�مية وم�ؤ�ش�شات التعليم العايل 
وال�شرطة  الأم����ن  وك��ل��ي��ات  الأخ�����رى 
ومراكز  ال��داخ��ل��ي��ة  ل�������زارة  ال��ت��اب��ع��ة 
يف  واملتقاعدين  والعاملني  الأب��ح��اث 
للم�شاركة  ���ش��ل��ف��ا  امل���ذك����رة  اجل���ه���ات 
بن  الأم��رين��اي��ف  ج��ائ��زة  م�شابقة  يف 
ملجل�س  الأمنية  للبح�ث  عبدالعزيز 
للعام  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون 
اجل���رمي���ة  وم��������ش����ع���ه���ا   2015

اخلليجي  امل��ج��ت��م��ع  يف  الإل��ك��رون��ي��ة 
اأنه مت  .. م��شحا  وكيفية م�اجهتها 
حتديد 31 دي�شمرب املقبل اآخر م�عد 
لقب�ل البح�ث امل�شاركة على م�شت�ى 
اأن  اإىل  واأ���ش��ار  ال��ت��ع��اون.  دول جمل�س 
امل�شابقة حتظى برعاية كرمية ودعم 
واملعايل  ال�شم�  اأ�شحاب  واهتمام من 
بهدف  املجل�س  بدول  الداخلية  وزراء 
حتقيق اآفاق رحبة من ت�شخري جه�د 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ال��ر���ش��ني يف اإث����راء 
التعاون  وت��ع��زي��ز  الأم��ن��ي��ة  امل���ج���الت 
جائزة  اأن  اإىل  ول���ف���ت  وال���ت���ك���ام���ل. 

العدد  11083 بتاريخ   2014/4/28     
          اعالن مبوعد جل�سة

 يف الطعن بالنق�ض رقم )2014/151 جتاري- م ر-ق- اأ ظ  (
الطاعن/ �شركة المارات بالبادي للمقاولت املحدودة ب�كالة املحامي الفا�شل 
للعقارات  رويف  �شركة  �شده/  املطع�ن  المارات   : اجلن�شية  املقب�ل  معت�شم 
للعقارات  رويف  �شركة  اعالنه/  املطل�ب  المارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  والن�شاءات 
للعقارات  رويف  �شركة  تعلن  عن�انه:  المارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  والن�شاءات 
والن�شاءات ذ.م.م ن�شرا مبا ان الطاعن قد طعن حكم ال�شتئناف رقم 2013/890 
جتاري - م ت - �س - اأ ظ ال�شادر من حمكمة ا�شتئناف اب�ظبي فانه يتعني عليك 
ان ت�دع مذكرة بالرد على �شحيفة الطعن خالل خم�شة ع�شر ي�ما من تاريخ 

ا�شتالم العالن وذلك لدى قلم كتاب حمكمة النق�س اب�ظبي.
قلم املحكمة

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

 �إعالن بح�ص�ر جل�صة يف �ملجم�عة �لتنفيذية
 رقم 2004/226 تنفيذ �حتادي

املنفذ �شده: احمد عبداهلل مطر غريب اجلابري عن�انها: ن�شراً  

باأب�ظبي  الق�شاء  التنفيذ بدائرة  اإدارة  اأمام  نخطرك باحل�ش�ر 

2014/5/11م  ي���م  �شباح  من   8:30 ال�شاعة  يف  املحددة  للجل�شة 

ويف حال عدم احل�ش�ر فان املحكمة �شتتخذ الجراءات القان�نية 

املنا�شبة. �شدر بت�قيعي وختم املحكمة بتاريخ : 2014/4/16م.

 القا�سي / ماجد عز الرجال

اإمــارة ابــوظـبــي - دائــرة الــقـ�ســـاء 

 ادارة التنفيذ

 الثنني 28 ابريل 2014 العدد  11083     

 �إعالن بح�ص�ر جل�صة يف �ملجم�عة �لتنفيذية
 رقم 2001/3570 تنفيذ �حتادي

عن�انها:  ال�شام�شي  ا�شماعيل  عبداهلل  عبدال�شالم  �شده:  املنفذ 
الق�شاء  ب��دائ��رة  التنفيذ  اإدارة  اأم���ام  باحل�ش�ر  نخطرك  ن�شراً 
ي�م  ���ش��ب��اح  م��ن   8:30 ال�����ش��اع��ة  يف  امل���ح���ددة  للجل�شة  ب��اأب���ظ��ب��ي 
�شتتخذ  امل��ح��ك��م��ة  ف���ان  احل�����ش���ر  ع���دم  ح���ال  ويف  2014/5/11م 
املحكمة  وختم  بت�قيعي  �شدر  املنا�شبة.  القان�نية  الج����راءات 

بتاريخ : 2014/4/16م.
 القا�سي / ماجد عز الرجال

اإمــارة ابــوظـبــي - دائــرة الــقـ�ســـاء 

 ادارة التنفيذ

 الثنني 28 ابريل 2014 العدد  11083     

�إعالن للح�ص�ر �أمام �إد�رة �لتنفيذ 
فـي �لتنفيذ رقم )2014/14 ت ت�صل-م ر- ت- �أ ظ(

طالب التنفيذ/ م�ؤ�ش�شة المارات لالت�شالت - اجلن�شية: المارات املنفذ 
املطل�ب  المارات  اجلن�شية:  حممد  ع�شام  زوجة  احمد  هدى   : �شده 
عن�انه:  المارات  اجلن�شية:  حممد  ع�شام  زوجة  احمد  هدى  اعالنه: 
بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر 
يف الدع�ى رقم -- وحدد لنظره جل�شة ي�م الربعاء امل�افق 2014/5/21 
الثالثة  الدائرة  التنفيذ. فانت مكلف باحل�ش�ر امام  م�عدا لنظر طلب 
بادارة التنفيذ- اب�ظبي الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل 

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

اإمــــــــارة ابـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 الثنني 28 ابريل 2014 العدد  11083     

العدد  11083 بتاريخ   2014/4/28     
   مذكرة اعالن موعد جل�سة بالن�سر

 رقم الدعوى 2014/86 مدين كلي
 اىل املدعى عليهما: 1- احمد �شكري 2- نهيد نزيل احمد حيث ان املدعي: 
الدع�ى  اق��ام عليك  قد  املحدود  الو�شط  ال�شرق  �شي  بي  ا���س  ات�س  بنك 
احلق�قية رقم 2014/86 مدين كلي للمطالبة مببلغ )239.049.54( درهم 
)الدائرة  البتدائية  راأ���س اخليمة  يقت�شي ح�ش�رك اىل حمكمة  وعليه 
الكلية الثانية( يف القاعة رقم 2 براأ�س اخليمة �شباح ي�م الثالثاء امل�افق 
ما  وتقدمي  الدع�ى  على  لالجابة  �شباحا  التا�شعة  ال�شاعة   2014/5/6
لديك من بيانات ودف�ع ويف حالة تخلفك عن احل�ش�ر او ار�شال وكيل 

عنك يف ال�قت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر الدع�ى غيابيا بحقك.
�مانه �صر �لد�ئرة �لكلية �لثانية

حكومة را�ض اخليمة
  دائرة املحاكم

العدد 11083 بتاريخ 2014/4/28   

�إعــــــــــالن
الملني�م  لعمال  الت�شكيالت  ال�ش�����ادة/عامل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واحلدادة والنجارة  رخ�شة رقم:CN 1087083 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حيدر �شالح احمد علي امل�شعبي )%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عبدو حممد - جعفر من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ عبدو حممد - جعفر من 100% اىل %49

تعديل وكيل خدمات/حذف ابراهيم حممد ابراهيم �شامل الطنيجي
تعديل را�س املال/من null اىل 150000

تعديل ل�حة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 70*3
تعديل �شكل قان�ين/من م�ؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري:من/عامل الت�شكيالت لعمال الملني�م واحلدادة والنجارة
اىل/عامل الت�شكيالت لالعمال املعدنية ذ.م.م

WORLD DISIGNS METAL WORKS LLC
تعديل ن�شاط/ا�شافة العمال املعدنية واحلديدية )4390006(

تعديل ن�شاط/حذف منجرة )ور�س النجارة( )1622007(
تعديل ن�شاط/حذف اعمال تركيبات الل�اح الزجاجية )4330014(

تعديل ن�شاط/حذف اعمال تركيبات الملني�م )4330013(
تعديل ن�شاط/حذف ور�شة حدادة وحلام )2592005(

تعديل ن�شاط/حذف اعمال تركيب الب�اب وال�شبابيك )4330011(
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شب�ع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق�ق 

او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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�ل�سعفار ي�ؤكد حر�س �لد�خلية على تعزيز �لأمن يف رب�ع �ل�طن
•• الفجرية-وام:

الداخلية  وزارة  وك��ي��ل  ال�شعفار  ع��ب��داهلل  �شيف  ال��ف��ري��ق  ���ش��ع��ادة  األ��ق��ى 
حما�شرة بعن�ان دور وزارة الداخلية يف تعزيز الأمن الداخلي وذلك يف 
مقر قيادة ق�ات الأمن اخلا�شة يف منطقة �شيح املهب يف الفجرية. واأكد 
وكيل ال�زارة خالل املحا�شرة دور ال�زارة منذ تاأ�شي�شها بداية ال�شتينيات 
يف احلفاظ على الأمن وال�شتقرار وما كانت تق�م به من واجبات لن�شر 
وامل�شتجدات على  املتغريات  اإىل  ال�طن..لفتا  رب���ع  والأم��ان يف  الأم��ن 
يف  الداخلية  وزارة  اأج��ه��زة  على  الأع��ب��اء  م��ن  زاد  م��ا  الإقليمي  امل�شت�ى 

م�اجهات التحديات الأمنية.
الرفاه  ال�شري قدما نح� حتقيق  اأخ��ذت على عاتقها  ال����زارة  اإن   وق��ال 

ا�شراتيجية  اأطلقت  اأن  منذ  ال�شراتيجية  دعائم  اأر�شت  الأمني حيث 
2014 2016.. م�ؤكدا حر�س واهتمام الفريق �شم� ال�شيخ �شيف بن 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال���زراء وزير الداخلية بدعم قيادة  زايد 
واملتط�رة  وامل��ع��دات احلديثة  الأج��ه��زة  وت���ف��ري  اخلا�شة  الأم���ن  ق���ات 
لتمكينها  ال�شرطية  العنا�شر  كفاءة  لرفع  التدريب  والرتقاء مب�شت�ى 
من القيام باأداء املهام امل�كلة اإليها على اأكمل وجه. ويف نهاية املحا�شرة 
التعاون  و���ش��ام  ال��ق��ي��ادة  �شباط  م��ن  ع���ددا  ال�شعفار  �شيف  ال��ف��ري��ق  قلد 
الأمني. ح�شر املحا�شرة العقيد الركن عبدالعزيز اأحمد الهاجري قائد 
ق�ات الأمن اخلا�شة والعقيد الركن الدكت�ر علي �شامل الطنيجي نائب 
قائد ق�ات الأمن اخلا�شة وعدد كبري من ال�شباط يف قيادة ق�ات الأمن 

اخلا�شة.

�لإمار�ت ترت�أ�س �جتماع �ملجل�س �لأعلى لإحتاد �لكيميائيني �لعرب يف �أبها
•• اأبها-وام:

تراأ�شت �شعادة م�زة �شيف مطر بن �شبت اآل علي ال�شام�شي رئي�شة احتاد 
الماراتية  الكيميائية  اجلمعية  ادارة  جمل�س  رئي�س  العرب  الكيميائيني 
ام�س يف قاعة فندق ق�شر اأبها الجتماع ال�شن�ي للمجل�س الأعلى لحتاد 
الكيميائيني العرب الثالث والثالثني بح�ش�ر روؤ�شاء وممثلي اجلمعيات 

والنقابات الكيميائية العربية والأمانة العامة لالحتاد.
انعقاد  مع  تزامنا  الجتماع  ال�شع�دية  الكيميائية  اجلمعية  وت�شت�شيف 
امل�ؤمتر الدويل الكيميائي اخلام�س برعاية �شاحب ال�شم� امللكي في�شل 
والذي  ع�شري  منطقة  اأم��ري  �شع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  الفي�شل  خالد  بن 
امللك  بجامعة  الكيمياء  ق�شم  مع  بالتعاون  ال�شع�دية  اجلمعية  تنظمه 
خالد. واأثنت رئي�شة الحتاد من خالل كلمتها على الدعم الكرمي الذي 
وخ�شت  الم����ارات  م��ن  كرمية  برعاية  وفعالياته  الحت���اد  رئا�شة  تلقته 
املجل�س  ع�ش�  القا�شمي  �شقر  بن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  بال�شكر 
رئي�س  القا�شمي  �شقر  ب��ن  في�شل  وال�شيخ  اخليمة  راأ����س  حاكم  الأع��ل��ى 

العرب يف جمال الكيمياء ل �شيما اأن الحتاد يعني بالكيميائيني ال�شباب 
علم  لالإ�شهام يف  �شريحة منهم  اأكرب  وا�شتقطاب  ت�شجيعهم  على  ويعمل 

ومهنة الكيمياء على م�شت�ى العامل العربي .
ويعمل الحتاد على تفعيل التعاون والتن�شيق بني اجلمعيات الكيميائية 
وكذلك  العربية  البحثية  وامل��راك��ز  واجلامعات  امل�ؤ�ش�شات  وب��ني  العربية 

تفعيل التعاون بينها وبني الحتادات واملنظمات الكيميائية الدولية.
يف  املخت�شة  اجل��ه��ات  م��ع  التعاون  طريق  ع��ن  بامل�شاهمة  الحت���اد  ويعني 
تدريب  يف  والإ�شهام  املعلمني  كفاءة  ورف��ع  الكيمياء  تعليم  ط��رق  تط�ير 

املهنيني والعاملني يف جمال ال�شناعات الكيميائية.
وي��ه��دف الحت���اد ك��ذل��ك اإىل ب��ث ال���ع��ي احل�����ش��اري ع��ن ط��ري��ق الهيئات 
على  املحافظة  ���ش��رورة  على  والأف����راد  ال�شناعية  وال�شركات  احلك�مية 

البيئة وتفعيل اآليات الرقابة واحلماية للبيئة.
واأث���ن���ت ال�����ش��ام�����ش��ي ع��ل��ى الجن����از احل�����ش��اري ال���ش��الم��ي ال��ك��ب��ري خلادم 
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ال �شع�د باإن�شاء جامعة 
امللك عبداهلل للعل�م والتقنية ك��شت يف جدة لتك�ن منظ�مة فريدة من 

ال�شام�شي  �شكرت  .. كما  التعليمي  والتميز  راأ���س اخليمة لالبداع  جائزة 
العامة على الحتاد على  الكيميائيني والمانة  كافة اجلمعيات ونقابات 

تعاونهم البناء خالل الدورة املا�شية.
ي�ني�  الرابع ع�شر من  ي�م  بتحديد  الم��ارات  واعتمد الجتماع مقرح 
من كل عام ي�ما عربيا للكيمياء .. اإى جانب اعتماد التقريرين الداري 
يف  للكيميائيني  الفردية  والع�ش�ية  ال�شا�شي  النظام  وتعديالت  وامل��ايل 

الحتاد.
الكيمائيني  وجمعية  والتعليم  ال��رب��ي��ة  وزارة  وف���دا  الج��ت��م��اع  ح�شر 
الع�يد  علي  نهلة  املعلمتني   .. ال�شام�شي  اإىل  اإ�شافة  و�شما  الماراتيني 
ال�����ش��ح��ي مبدر�شة  اح��م��د  وع��ائ�����ش��ة  ال��ث��ان���ي  للتعليم  ج��ل��ف��ار  مب��در���ش��ة 

ال�شباحية للتعليم الثان�ي ع�ش�تي جمل�س ادارة اجلمعية.
بدور  العربي  املجتمع  تعريف  اىل  ي�شعى  الحت��اد  اإن   : ال�شام�شي  وقالت 
الكيمياء يف الإ�شهام يف تط�ير املجتمع العربي يف �شتى امليادين ورفع �شاأن 
العاملني يف مهنة الكيمياء والنه��س مب�شت�اهم العلمي و ت�ثيق عرى 
الأخ�ة والتعاون بينهم والعمل على تبادل اخلربات العلمية بني املخت�شني 

ن�عها تدعم الأبحاث ال�شا�شية ذات الهداف املحددة والأهمية الق�ش�ى 
ال��ط��اق��ة وامل��ي��اه وال��غ��ذاء والبيئة خدمة  ال��ع��امل يف جم���الت  ن��ط��اق  على 

لل�شع�دية والعامل باأ�شره.
ابتكار علمي من خالل ت�شعة   301 اأك��رث من  باإجناز اجلامعة  واأ���ش��ادت 
وامل�اد  املتقدمة  الغ�شية  ابحاث  يف  العلمي  للبحث  متخ�ش�شة  مراكز 
والبحر  القيا�شية  اخل����ا����س  واأمن���ذج���ة  ال��ن��ظ��ي��ف  والح�����راق  ال�����ش��ام��ة 
والعل�م  الكيميائي  والتحفيز  ا�شتخدامها  واع��ادة  املياه  وحتلية  الحمر 
الطاقة  وهند�شة  اجلين�مية  النبات  واج��ه��اد  بالكمبي�تر  البي�ل�جية 

ال�شم�شية ال�ش�ئية.
حفل  يف  الماراتية  الكيمايئية  اجلمعية  رئي�شة  الحت��اد  رئي�شة  وكرمت 
الثالثة  ال���دورة  رئي�س  ال�شع�دية  الكيميائية  اجلمعية  رئي�س  الفتتاح 

والثالثني لالحتاد الربوفي�ش�ر عبداهلل بن حممد املاجد.
الت�ن�شية  الكيميائية  اجلمعية  من  خا�شا  تكرميا  ال�شام�شي  تلقت  فيما 
املايل  الأم���ني  اجلمعية  رئي�س  مقري�س  ب�شري  ع��ادل  ال��دك��ت���ر  ق��ام  حيث 

لإحتاد الكيمائيني العرب تقديرا جله�دها يف قيادة الحتاد.

�أدما �لعاملة تنظم ور�سة عمل ح�ل و�سائل �لت���سل �لجتماعي
•• اأبوظبي-وام: 

نظمت �شركة اأب�ظبي العاملة يف املناطق البحرية اأدما العاملة يف مقرها 
الرئي�س يف اأب�ظبي ور�شة عمل ح�ل و�شائل الت�ا�شل الجتماعي وذلك يف 
اإطار ال�فاء مب�ش�ؤوليتها املجتمعية . وقالت ال�شركة يف بيان �شحفي ام�س 
اإن ال�ر�شة ا�شتهدفت اإلقاء ال�ش�ء على اأهمية و�شع اأ�ش�س وا�شراتيجيات 
و�شيا�شات م�حدة يف اأدن�ك وجمم�عة �شركاتها ح�ل كيفية ال�شتفادة من 
باأف�شل  والتعامل مع ما متثله من حتديات  الجتماعي  الت�ا�شل  و�شائل 
ال��شائل والتقنيات املتاحة. �شارك يف ال�ر�شة �شعادة حممد نا�شر الغامن 
مدير عام هيئة تنظيم الت�شالت متحدثا رئي�شيا اإىل جانب ممثلني عن 
من  ع��دد  اإىل  اإ�شافة  �شركاتها  وجمم�عة  اأدن����ك  يف  امل�شاهمني  ال�شركاء 
ممثلي ال�شركات العاملة يف �شناعة و�شائل الإعالم الجتماعي وجمم�عة 

من اخلرباء العاملني يف املجال.
كلمته  يف  العاملة  اأدم��ا  ل��  التنفيذي  الرئي�س  اجل���روان  را�شد  علي  وثمن 
دعم �شناعة  للدولة يف  الر�شيدة  للقيادة  الرائد  الدور  لل�ر�شة  الفتاحية 
البتكار على كافة امل�شت�يات حيث كان لها ال�شبق يف دعم و�شائل الت�ا�شل 

الجتماعي يف املنطقة.
الت�ا�شل  ك����ن و���ش��ائ��ل  ت��ك��م��ن يف  ال���ر���ش��ة  اأه��م��ي��ة  اأن  واأو����ش���ح اجل�����روان 
لل�شركات  التناف�شية  القدرة  لتعزيز  مهما  منربا  متثل  باتت  الجتماعي 
الطاحمة للتميز وزيادة هام�س الربحية لديها وتعزيز وج�دها يف الأ�ش�اق 
العاملية من خالل فتح قن�ات من احل�ار الدائم مع خمتلف �شرائح املجتمع 
وتد�شني اآفاق جديدة من التعاون مع اأكرب عدد ممكن من القطاعات الأمر 
الذي ل ريب ينعك�س اإيجابا على ال��شع القت�شادي لأي �شركة . واأكد يف 
هذا ال�شدد اأن هذه ال�ر�س وامل�ؤمترات التفاعلية ت�فر فر�شا جيدة لتبادل 
املجال وذل��ك يف  العاملة يف هذا  ال�شركات  ال��روؤى وال�شتفادة من خ��ربات 
اإطار ا�شراتيجية ال�شركة لال�شتفادة من اف�شل املمار�شات وتبادل اخلربات 

واملعل�مات.
اأدما  ت�ليها  التي  الكبرية  الأهمية  اإىل  لل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  واأ�شار 
اأدن���ك للتعامل مع املجتمع وجميع الأط��راف املعنية  العاملة حتت مظلة 
بعملها باأعلى م�شت�يات ال�شفافية .. م�ؤكدا يف هذا ال�شدد اأن قيم ومبادئ 
اول�ياتها وجتعلها جزءا ل يتجزاأ  ال�شفافية على قمة  العاملة ت�شع  اأدما 

من ر�شالتها جتاه املجتمع وال�فاء مب�ش�ؤوليتها املجتمعية.
وقال �شعادة حممد الغامن اإن م�شاركة هيئة تنظيم الت�شالت يف احلدث 
اإطار ا�شراتيجيتها الرامية اإىل تبادل خرباتها مع كافة اأطراف  ياأتي يف 
املجتمع بهدف تعزيز وتق�ية ا�ش�س تقنية املعل�مات والت�شالت يف الدولة.. 
م�شيدا بالدور الذي تلعبه �شركات النفط و اأدما العاملة خ�ش��شا يف دعم 
املهن ال�شناعية والتكن�ل�جية يف الدولة يف اإطار الت�جه نح� تر�شيخ بنية 

احلك�مة الذكية التي تتبناها احلك�مة الر�شيدة.
لتعزيز  ومبادئ  اأ�ش�س  و�شع  اإىل  �شركاتها  اأدن���ك وجمم�عة  الغامن  ودع��ا 
من  قان�نية  عمل  اأط��ر  تط�ير  على  والعمل  لل�شركة  الل��ك��روين  الأم��ن 
�شاأنها احلفاظ على البنية التحتية الإلكرونية لل�شركة وذلك بال�شتفادة 

من خربات واإمكانات هيئة تنظيم الت�شالت يف هذا ال�شاأن.
الجتماعي  الت�ا�شل  و�شائل  م��ع  التعامل  يف  احل��ذر  ت�خي  اأهمية  واأك���د 
الهجمات  ردع  �شاأنها  من  ومعل�ماتية  اأمنية  ا�شراتيجية  تبني  و�شرورة 
اللكرونية التي تفاقمت حدتها يف ال�شن�ات املا�شية مع عدم التاأثري على 
الت�جه العام نح� ال�شتفادة من اجل�انب الإيجابية التي تقدمها و�شائل 
اأدن�ك  ممثلي  بني  للت�ا�شل  فر�شة  ال�ر�شة  ومثلت  الجتماعي.  الإع��الم 
الجتماعي  الإع���الم  جم��ال  يف  العاملني  واخل���رباء  �شركاتها  وجمم�عة 
راأ�س  الإل��ك��روين على  وذل��ك عرب حلقتني نقا�شيتني كانت ق�شية الأم��ن 

الق�شايا التي متت مناق�شتها فيهما.
اأ�ش�س  اأف�شل ال�شبل التي ميكن ل�شركات البرول و�شع  وتناول امل�شارك�ن 
وال�شتفادة  الجتماعي  الإع��الم  و�شائل  مع  للتعامل  خاللها  من  �شليمة 
منها يف ظل احلاجة اإىل الت��شل اىل مقاربات وحل�ل م�شركة للتهديدات 
الأمنية لل�شبكة العاملية. وجرى على هام�س ال�ر�شة تنظيم معر�س تناول 

التقنيات التي ت�شتخدمها �شركات الت�ا�شل الجتماعي يف جمال عملها.

م�ؤ�س�سة حممد بن ر��سد لالإ�سكان تختتم 
م�ساركتها يف معر�س �لإمار�ت لل�ظائف 2014

••  دبي-وام: 

اإختتمت م�ؤ�ش�شة حممد بن را�شد لالإ�شكان م�شاركتها يف فعاليات معر�س الإمارات لل�ظائف 2014 الذي نظمه 
العمل  للتعرف على فر�س  الكفاءات  الإم��ارات من ذوي  لأبناء  الفر�شة  اإتاحة  العاملي بهدف  التجاري  دبي  مركز 

املت�فرة يف امل�ؤ�ش�شة واإطالق مبادراتها للت�طني خالل احلدث.
را�شد  بن  حممد  م�ؤ�ش�شة  يف  الإداري���ة  وال�ش�ؤون  الب�شرية  امل���ارد  اإدارة  مدير  ال�ش�يدي  عبداهلل  م��رمي  واأو�شحت 
الهند�شة  35 وظيفة يف تخ�ش�شات  بلغ  ال�ظائف  امل�ؤ�ش�شة يف معر�س  التي طرحتها  ال�ظائف  اأن عدد  لالإ�شكان 
جانب  اإىل  للمتعاملني  الذكية  اخلدمات  تط�ير  مبهام  للقيام  وذل��ك  املعل�مات  تقنية  وفنيي  واملعمارية  املدنية 
وظائف اإدارية ومالية ..لفتة اإىل اأن ن�شبة الت�طني يف ال�ظائف ال�شرافية يف امل�ؤ�ش�شة تبلغ  100 يف املائه بينما 

ن�شبة الت�طني يف ال�ظائف الدارية والفنية تبلغ  85 يف املائة. 

وزير �لعدل يتفقد �سري 
�لعمل يف �جلريدة �لر�سمية

•• اأبوظبي-وام:

اطلع معايل الدكت�ر هادف بن ج�عان الظاهري وزير العدل خالل زيارته 
مقر اجلريدة الر�شمية يف اأب�ظبي..على �شري العمل واملراحل والإجراءات 
اخلا�شة باإ�شدارها. والتقى خالل الزيارة امل�ظفني القائمني على اإ�شدار 
اأن تطلق وزارة العدل قريبا خدمة  املطب�عة التابعة لل�زارة. ومن املقرر 
الأفراد  جلميع  تتيح  التي  الر�شمية  اجل��ري��دة  يف  الإل��ك��روين  الإ���ش��راك 
اإلكرونيا بكل  من داخل وخارج الدولة احل�ش�ل على اجلريدة الر�شمية 

�شه�لة وي�شر.

�لرومي : روؤية وحكمة ودعم قيادة �لدولة �أو�سل �ملر�أة �لإمار�تية للعاملية
•• دبي-وام:

قالت معايل مرمي بنت حممد خلفان الرومي وزيرة ال�ش�ؤون الجتماعية 
ان التقرير العاملي الذي اأكد احرام المارات للمراأة وتقدمها على دول 
كثرية مل ياأت من فراغ واإمنا من روؤية وحكمة قيادتنا الر�شيدة ودعمها 

مل�شرية املراأة لت�شل للعاملية ومتكينها من اأن تتب�اأ كل املراتب.
وا�شافت معاليها - يف ت�شريح ام�س تعليقا على التقرير الدويل الذي 
حلت فيه الم��ارات يف املرتبة الأوىل عامليا يف م�ؤ�شر احرام امل��راأة - ان 
ال�طني  املجل�س  يف  وع�ش�ة  وقا�شية  �شفرية  ال��ي���م  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة 
واملجال�س ال�شت�شارية املحلية وجمل�س ال�زراء وهي ما�شية يف طريقها 
نح� تعزيز هذه املكانة بعملها الدوؤوب وتخطيها ال�شعاب باإرادة وعزمية 

قيادتنا الر�شيدة التي ت�شعى دائما يف اأن تك�ن المارات الأوىل يف �شتى 
املجالت ومنها متكني املراأة.

اإياها  اأولن���ا  ال��ت��ي  الغالية  الثقة  على  اهلل  نحمد   " معاليها  وا���ش��اف��ت 
اهلل  رح��م��ه  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  الم����ارات  دول���ة  م�ؤ�ش�س 
وم�شى على نهجه �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

الدولة حفظه اهلل 
رئي�س  نائب  مكت�م  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  واأخ��ي��ه 
اأ�شحاب  واإخ�انهما  ال���زراء حاكم دبي رعاه اهلل  الدولة رئي�س جمل�س 
دعم م�شرية  الم��ارات يف  الأعلى لالإحتاد حكام  املجل�س  اأع�شاء  ال�شم� 
يف  الرجل  اأخيها  مع  فاعال  �شريكا  فت�شبح  املراتب  اأعلى  لتعتلي  امل��راأة 

تنمية وازدهار الدولة.

�لقائم بالأعمال بالإنابة يف د�ر 
�ل�سالم ي�سارك يف �حتفالت 

�لذكرى �خلم�سني لل�حدة �لتنز�نية 
دار ال�شالم-وام:

القطام  عبيد  حممد  ال�شيد  ���ش��ارك 
بالإنابة  ب��الأع��م��ال  القائم  ال��زع��اب��ي 
جمه�رية  ل���دى  ال���دول���ة  ���ش��ف��ارة  يف 
تنزانيا املتحدة يف احتفالت الذكرى 
التي  ال��ت��ن��زان��ي��ة  ل��ل���ح��دة  اخلم�شني 
اأق��ي��م��ت يف ال���ش��ت��اد ال���ط��ن��ي يف دار 

ال�شالم.
ونقل القائم بالأعمال تهاين �شاحب 
ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
�شاحب  و  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شم� 
م��ك��ت���م ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئي�س 
جمل�س ال���زراء حاكم دبي رعاه اهلل 
الدكت�ر  التنزاين  الرئي�س  لفخامة 
جاكايا كيك�يتي. كما ح�شر الزعابي 
الرئي�س  اأق����ام����ه  ال�����ذي  الح���ت���ف���ال 
دار  يف  الرئا�شي  الق�شر  يف  التنزاين 
الذكرى اخلم�شني  ال�شالم مبنا�شبة 
لل�حدة التنزانية. ح�شر احلفل عدد 
من روؤ�شاء الدول الأفريقية وممثلي 
والغربية  ال��ع��رب��ي��ة  ال������دول  ب��ع�����س 

واملنظمات الدولية.

تد�سني جائزة �ل�سارقة لالإبد�ع �لعربي
•• ال�صارقة- وام:

الثقافة  دائ���رة  رئي�س  الع�ي�س  ع��ب��داهلل  ���ش��ع��ادة  د���ش��ن 
والع����الم ب��ال�����ش��ارق��ة ام�����س ف��ع��ال��ي��ات ج��ائ��زة ال�شارقة 
ال�شابعة  دورت��ه��ا  الأول يف  الإ���ش��دار  ال��ع��رب��ي  ل��الإب��داع 
ع�شرة تزامنا مع احتفالت ال�شارقة مبنا�شبة اختيارها 

عا�شمة الثقافة الإ�شالمية لعام 2014.
�شابقة  دورة  تت�يج  م��ع  اإن���ه  كلمته  يف  الع�ي�س  وق���ال 
وتد�شني دورة جديدة جلائزة ال�شارقة لالإبداع العربي 
الإ�شدار الأول ويف كل مرة ن�شتعيد معا ا�شتذكار مغزى 
هذه اجلائزة الرائدة واآلياتها املنتظمة على مدار العام 
العامل  يف  املبدع  ال�شباب  قطاع  مع  احلي�ي  وتفاعلها 
العربي واأينما ت�اجد الناطق�ن بالعربية ونحن نراقب 
ال�شع�د املتنامي للجائزة يف عامها ال�شابع ع�شر لت�شجل 
اكت�شاف  الناظرة لأهمية  الأدب��ي��ة  اجل���ائ��ز  ان��ف��رادا يف 
امل�اهب اجلديدة وت�شجيعها وو�شعها على درب العطاء 
حققت  العربي  ل��الإب��داع  ال�شارقة  جائزة  اإن  واأ���ش��اف   .
ال�افر  ال��زخ��م  م��ع  وتكاملت  منها  امل��رج���ة  الأه����داف 
ال�شم�  �شاحب  ي��رع��اه  ال��ذي  امل�ؤ�ش�شي  الثقايف  للفعل 
ع�ش�  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت���ر  ال�شيخ 

املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة.
الإعالم  ق�شم  رئي�شة  العاجل  عائ�شة  اأثنت  من جانبها 
ال��دائ��رة يف دعم  ال��ت��ي تبذلها  ب��ال��دائ��رة على اجل��ه���د 
الإب������داع وم�����ش��روع ال�����ش��ارق��ة ال��ث��ق��ايف وال���ري���ادي على 

نح�  وتطلعاته  حق�له  جممل  ويف  املنطقة  م�شت�ى 
اىل  م�شرية   .. الآخ��ر  على  والإنفتاح  الفكري  التالقي 
اأن ال�شارقة هياأت كل املناخات والظروف ل�شتقبال هذا 

العام.
وقال الدكت�ر عبد الرحيم جريان من اململكة املغربية 
تعد  ال�ر�شة  اإن  ال�ر�شة  على  العلمي  امل�شرف  ب�شفته 
وجزءا  ومك�ناتها  الن�شائية  الكتابة  طبيعة  يف  تاأملية 
مهما من م�شار جائزة ال�شارقة لالإبداع العربي املنتج 
عدة  تثري  ال�ر�شة  اأن  اإىل  م�شريا  ال�شباب...  قبل  من 
التي  املتن�عة  ال�شع�بات  من  املزيد  وهناك  اإ�شكالت 

تعر�س كل املهتمني بالكتابة الن�ش�ية.
ثم بداأت اأعمال ال�ر�شة التي حتمل عن�ان اأن�شاق ال�شرد 
للمفه�م  الأوىل  اجلل�شة  وخ�ش�شت  الن�ش�ي  الأدب  يف 
وامل�شطلح و�شارك فيها حممد �شادق اإ�شماعيل الفائز 
الأول يف جمال النقد والدكت�ر لقمان �شطناوي الثالث 
الأول  واآي��ة حممد عبدالرحمن  الطفل  اأدب  يف جمال 
يف جمال الرواية وهدى �شعيد اأحمد الثالث يف جمال 
امل�شرح و�شائر علي اإبراهيم الأول يف جمال اأدب الطفل 
. تلى ذلك جل�شة ثانية ح�ل خ�شائ�س ال�شرد الن�شائي 
النقد  الثالث يف جم��ال  داود  كاظم  علي  فيها  و���ش��ارك 
واأ�شعد حم�شن مفتاح الثاين يف حمال ال�شعر و فار�س 
واآية  الق�شرية  الق�شة  جم��ال  يف  الثالث  البيل  ت�فيق 
اأ�شامة وهبي الأمني الثاين يف جمال اأدب الطفل ول�ل�ة 

اأحمد املن�ش�ري الأول يف جمال الق�شة الق�شرية . 

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

بتاريخ: 2013/12/19م  امل�دعة حتت رقم:  202902 
 تاريخ اإيداع الأول�ية: 

با�ش��م:  برجر انرنا�شي�نال ليمتد 
وعن�انه: 22 بين�ي �ِشكت�ر، �شنغاف�رة 629854، �شنغاف�رة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
مائي  ط��الء  اليابان؛  ورني�س  ده��ان؛  �شكل  على  املينا  ط��الءات  والالكيه؛  وال�رني�س  )الب�يات(  الدهانات 
طبا�شريي؛ �شبغات للخ�شب؛ مركبات م�شادة للتلف اأو التل�ث اأو الر�شبات اأو التاآكل؛ م�اد مل�نة؛ اأ�شباغ؛ 
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•• اأبوظبي-وام:

فاطمة  ال�شيخة  اأكادميية  نظمت 
الن�شائية  للريا�شة  م��ب��ارك  ب��ن��ت 
ع��ل��ى م���دى ي���م��ني ن����دوة الطهي 
املبادرات  م��ن  واح����دة  يف  ال�شحي 
ثقافة  لن�شر  وال�شاعية  اجل��دي��دة 
جمتمع  ل���دى  ال�شحية  ال��ت��غ��ذي��ة 
ال�شيدات يف اإمارة اأب�ظبي وتعزيز 
امل���ف���اه���ي���م ال���ت����ع����ي���ة والرت����ق����اء 

باأ�شل�ب حياتهن نح� الأف�شل.

م��ط��ع��م لنا  ال����ن����دوة يف  اأق���ي���م���ت 
وح�ش�ر  مب�شاركة  بريفكت  بارتي 
وال�شيدات  ال���ف���ت���ي���ات  م����ن  ك���ب���ري 
اأف�شل  اإع���داد  كيفية  لتعلم  وذل��ك 
منازلهن  يف  ال�����ش��ح��ي��ة  الأط��ع��م��ة 
ال���ي����م���ي���ة وب���ط���رق  و ح���ي���ات���ه���ن 
العديد  ت�شمل  ومتن�عة  خمتلفة 
والن�شائح  ال��ط��ه��ي  ت��ق��ن��ي��ات  م���ن 
..اىل  ال�شحية  العملية  واحلقائق 
ج��ان��ب تلقي امل�����ش��ارك��ات ع���ددا من 
التي تهدف  والإر���ش��ادات  الن�شائح 

اإىل الرتقاء ب�اقع حياة ال�شيدات 
اأك������رث �شحة  ل��ي�����ش��ب��ح  ال���ي����م���ي���ة 
ا�شتندت  و�شفات  وتقدمي  و�شعادة 
طابعا  حتمل  �شرقية  اأط��ب��اق  على 

�شحيا.
امل�������ش���ارك����ن  ت�����ش��ل��م  اخل����ت����ام  ويف 
�شهادات تكرميية تقديرا للتفاعل 
ال����ن����دوة  وال����ت����ج����اوب يف حم�������اور 
الت�ع�ية التثقيفية ورفع�ا اأ�شمى 
للدور  وال���ع���رف���ان  ال�����ش��ك��ر  اآي������ات 
تق�ده  ال������ذي  ال���ك���ب���ري  ال�����ري�����ادي 

مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شم� 
العام  ال��ن�����ش��ائ��ي  رئ��ي�����ش��ة الحت�����اد 
التنمية  مل�ؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة 
الأعلى  املجل�س  رئي�شة  الأ���ش��ري��ة 
المارات  اأم  وللطف�لة  لالأم�مة 
امل������راأة ب�شتى  ت���ق���دم  ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د 
الدائمة  املتابعة  ظ��ل  يف  امل��ج��الت 
م���ن ال�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت هزاع 
جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
اإدارة اأكادميية فاطمة بنت مبارك 

للريا�شة الن�شائية. 

•• العني - الفجر:

افتتح يف مدينة العني م�شجد القلم مبنطقة الف�عة، بح�ش�ر الفريق عبيد حممد الكعبي ومدير 
املجل�س  وع�ش�  الكعبي  مطر  حممد  الدكت�ر   ، والأوق���اف  الإ�شالمية  لل�ش�ؤون  العامة  الهيئة  ع��ام 
الإ�شت�شاري عبداهلل علي الكعبي ومدير عام مكتب الهيئة بالعني ، عبد العزيز الغيثي و�شيف حميد 
حمد الكعبي وعدد كبري من امل�اطنني وامل�شلني ، ويت�شع امل�شجد الذي اأن�شاأ حتت اإ�شراف ومتابعة 
ال��الزم��ة، ومنها م�شلى  املرافق  بكامل  م��زود  1000 م�شل،  لأك��رث من  الكعبي  حمد جمعه حمد 
للن�شاء وم�شكن الإمام وم�شكن امل�ؤذن، وقد بني هذا امل�شجد على م�شاحة 11 األف قدم مربع وفقاً 
لأجمل الت�شاميم املعمارية من حيث الزخرفة الإ�شالمية الراقية املنق��شة على اجلدران، لت�شكل 
مع الإن��ارة حتفة معمارية فريدة يف مدينة العني واألقى الدكت�ر زكريا حممد واعظ اأول بالهيئة 
قبل �شالة الع�شاء كلمة اأو�شح فيها اأهمية بناء امل�شاجد يف الإ�شالم ودورها يف اإعالء قيم الإ�شالم 

ومبادئه وو�شطيته، م�شرياً اإىل اأن من يق�م باإعمارها له اأجر وث�اب عظيم عند اهلل عز وجل . 

•• دبي -وام: 

كرم طيب الري�س الأمني العام مل�ؤ�ش�شة الأوقاف و�ش�ؤون الق�شر عابدين طاهر الع��شي مديرعام جمعية بيت 
اخلري وذلك �شمن ال�شركاء ال�شراتيجيني للم�ؤ�ش�شة.

واأعرب الع��شي خالل تكرميه يف احلفل ال�شن�ي الثاين الذي اأقامته امل�ؤ�ش�شة يف فندق انرك�نتنتال �شيتي 
العام  باأمينها  امل�ؤ�ش�شة ممثلة  �شكر  املكرمة عن  امل�ؤ�ش�شة وممثلي اجلهات  بح�ش�ر عدد كبري من م�ش�ؤويل 

طيب الري�س .. م�شيدا بالتعاون امل�شرك بني اجلانبني من اأجل خدمة ال�شرائح من الأيتام والق�شر.
وقال اإن التعاون مع خمتلف اجلهات وم�ؤ�ش�شات النفع العام من اأهم الأهداف التي و�شعتها اجلمعية لتني�شق 
ال��روؤى وت�شب جه�دها يف خدمة  اجله�د اخلريية والإن�شانية مع الأف��راد وامل�ؤ�ش�شات التي تلتقي معها يف 

اأفراد املجتمع.

•• تغطية -رم�صان عطا:

الدكت�ر   ، املت��شطية  امل�ؤ�ش�شة  �شلمت 
ج��م��ال ���ش��ن��د ال�����ش���ي��دي، م��دي��ر عام 
والبح�ث  للدرا�شات  الإم���ارات  مركز 
ال�شراتيجية ، جائزة البحر الأبي�س 
والفكر  ل��ل��دب��ل���م��ا���ش��ي��ة  امل���ت��������ش���ط 
احتفال  يف  ام�������س  ���ش��ب��اح   ،  2014
ب��ق��اع��ة ال�����ش��ي��خ زاي����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان اآل 
نهيان يف مقر املركز مبدينة اأب�ظبي، 
وذلك بح�ش�ر نخبة من ال�شخ�شيات 
العلمية  الأو������ش�����اط  م����ن  امل���رم����ق���ة 
والدبل�ما�شية،  وال�شيا�شية  والثقافية 
ومب�شاركة اأع�شاء امل�ؤ�ش�شة املت��شطية 
وجه�ده  لإ�شهاماته  تقديراً  وذل��ك   ،
ال�شع�ب،  ب��ني  التقريب  يف  امللم��شة 
دبل�ما�شية  مفه�م  تعزيز  يف  ول��دوره 
املعرفة  �شناعة  على  القائمة  الثقافة 
جمال  ال��دك��ت���ر  ت�شّلم  وق���د  وال��ف��ك��ر. 
ال�����ش���ي��دي اجل��ائ��زة، وه��ي ع��ب��ارة عن 
ماري�  الإي���ط���ايل  للنحات  ف��ن��ي  ع��م��ل 
م���ل��ي��ن��اري ا���ش��م��ه رم���ز ال�����ش��الم ، من 
الذي  م�ليناري،  ماري�  النحات  جنل 
لت�شليم  اأب�ظبي  اإىل  خ�شي�شاً  ح�شر 
الأ�شتاذ  ب��ح�����ش���ر  وذل�����ك  اجل����ائ����زة، 
امل�ؤ�ش�شة  رئ��ي�����س  ك���اب���ا����ش����،  م��ي�����ش��ي��ل 
املت��شطية . واجلدير بالذكر اأن هذه 
البارزة  لل�شخ�شيات  مت��ن��ح  اجل��ائ��زة 
للح�ار  كرمز  كافة  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  يف 

والتعاون بني ال�شع�ب. 

ثقافة �ل�صالم
جمال  الدكت�ر  األقى  املنا�شبة،  وبهذه 
حيث  ترحيبية،  كلمة  ال�ش�يدي  �شند 

قال ن�شعى يف ظل الدعم الكبري الذي 
يلقاه املركز من �شاحب ال�شم� ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة 
حفظه اهلل الذي ي�ؤمن بقيمة العلم يف 
الذي  الطريق  ه���  واأن���ه  الأمم،  ت��ق��ّدم 
نح�  م�شارها  يف  كّلها  ال�شع�ب  �شلكته 
اأول  الفريق  وال��ت��ط��ّ�ر، وم��ن  ال��رق��ي 
�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، 
ويل عهد اأب�ظبي، نائب القائد الأعلى 
للق�ات امل�شلحة، رئي�س مركز الإمارات 
 ، ال�شراتيجية  والبح�ث  للدرا�شات 
تاأدية ر�شالتنا بداأب  اإىل ال�شتمرار يف 
�شمة  النهج ه�  اأن هذا  واإ�شرار؛ ذلك 
ر�شم  يف  ون��ربا���ش��ه��ا  امل��ت��ق��ّدم��ة  الأمم 

ا�شراتيجياتها واتخاذ قراراتها.
وخال�س  �شكري  بجزيل  اأت���ّج��ه  اإن��ن��ي 
املت��شطّية  امل���ؤ���ش�����ش��ة  اإىل  ت��ق��دي��ري 
كابا�ش�،  مي�شيل  الأ���ش��ت��اذ  ورئ��ي�����ش��ه��ا 
جائزة  ملنحي  كافة،  امل�ؤ�ش�شة  واأع�شاء 
البحر الأبي�س املت��شط للدبل�ما�شية 
واإن��ن��ي، من م�قعي   .  2014 والفكر 
الفّعال  ودوره���ا  بامل�ؤ�ش�شة  اأ�شيد  ه��ذا، 
واملتمّيز الذي تق�م به منذ تاأ�شي�شها يف 

ز على  اإيطاليا عام 1991، والذي يركِّ
الرويج لل�شالم واحل�ار والتقارب بني 
املتمّيزة  بجه�دها  اأ�شيد  كما  ال�شع�ب، 
والقيادات  ال�����ش��خ�����ش��ي��ات  ت���ك���رمي  يف 
الذين  والباحثني  واملفّكرين  ال��ب��ارزة 
ي�����ش��ه��م���ن ب������دور اإي���ج���اب���ي وب�������ارز يف 
وت�شجيع  ال���������ش����الم،  ث���ق���اف���ة  ت���ع���زي���ز 
احل������ار ب���ني احل�������ش���ارات، وذل����ك من 
امل�ؤ�ش�شة  التي متنحها  خالل اجل�ائز 
البحر  جائزة  مثل  ال�شخ�شيات  لهذه 
الأبي�س املت��شط للدبل�ما�شية والفكر 
املت��شط  الأب��ي�����س  ال��ب��ح��ر  ج��ائ��زة  و   ،
الأبي�س  البحر  و جائزة   ، للم�ؤ�ش�شات 
جائزة  و   ، امل��دين  للمجتمع  املت��شط 
للثقافة  امل��ت������ش��ط  الأب���ي�������س  ال��ب��ح��ر 
ثقافة  ان  ع���ل���ى  ال�������ش����ي���دي  واك������د   .
الأداء  لتق�مي  مم��ّي��زة  �شمة  ال��ت��ك��رمي 
الإمارات  دول��ة  يف  املجتهدين  وتقدير 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، ال��ت��ي ات��خ��ذت من 
للمخل�شني  وال��ع��رف��ان  ال���ف��اء  قيمة 
 ، الحت����ادي  لبنيانها  را���ش��خ��اً  اأ���ش��ا���ش��اً 
على  التاأ�شي�س  مرحلة  ان��ط��الق  منذ 
ال�شيخ  تعاىل  اهلل  ب��اإذن  له  املغف�ر  يد 

اهلل  طيَّب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د 
النهج  تر�شيخ هذا  ث��راه وحر�س على 
�شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان،  اآل 
اأول  ال��ف��ري��ق  وج��ه���د  مبتابعة  وذل���ك 
�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، 
ويل عهد اأب�ظبي، نائب القائد الأعلى 
للق�ات امل�شلحة، رئي�س مركز الإمارات 

للدرا�شات والبح�ث ال�شراتيجية .
وا�شاف ال�ش�يدي اإن تكرميي مبنحي 
املت��شط  الأب���ي�������س  ال���ب���ح���ر  ج����ائ����زة 
 2014 وال����ف����ك����ر  ل���ل���دب���ل����م���ا����ش���ي���ة 
ويزيد  والع���ت���زاز،  بالفخر  ي�شعرين 
وبذل  العمل  م��ن  ملزيد  حما�شتي  م��ن 
داف�����ع لتحقيق  اأك�����رب  وُي����َع����ّد  اجل���ه���د، 
امل�شتقبل،  يف  الإجن�������ازات  م���ن  امل���زي���د 
ومي���ن���ح���ن���ي ال���ث���ق���ة ب���اأن���ن���ي اأ�����ش����ري يف 
الطريق ال�شحيح. واإنني، من م�قعي 
ال��ت��ك��رمي، مثلما  اأن ه���ذا  اأوؤك�����د  ه���ذا، 
جلهدي  وت���ق���دي���ر  يل،  ت�����ش��ري��ف  ه����� 
م�ش�ؤولية  عليَّ  يلقي  ف��اإن��ه  املت�ا�شع، 
ك��ب��رية ب�����ش��رورة ال���ش��ت��م��رار يف بذل 
اجلهد الذي كان اأ�شا�شاً ملنحي اجلائزة، 
حتقيق  يف  الإ�����ش����ه����ام  ع���ل���ى  وال���ق���ائ���م 
ُتعَرف  م��ا  ع��رب  ال�شع�ب  ب��ني  التقارب 
على  القائمة  امل���ازي��ة  بالدبل�ما�شية 
�شناعة املعرفة، وال�شتمرار يف تنظيم 
امللتقيات الدولية، والفعاليات الثقافية 
املتنّ�عة، وتعزيز ثقافة البحث العلمي، 
للدرا�شات  الإم����ارات  مركز  يعد  التي 
ة  من�شّ ال����ش���رات���ي���ج���ي���ة  وال���ب���ح����ث 
اأ���ش��ا���ش��ي��ة يف رع��اي��ت��ه��ا وت��ر���ش��ي��خ��ه��ا يف 
املجتمع الإماراتي خ�ش��شاً، واملنطقة 

العربية عم�ماً. 

روؤًى ثرية

األ���ق���ى الأ����ش���ت���اذ مي�شيل  وم���ن ج��ان��ب��ه 
املت��شطية  امل�ؤ�ش�شة  رئي�س  ك��اب��ا���ش���، 
ح�ش�ل  اأن  خ��الل��ه��ا  اأو����ش���ح  ك��ل��م��ة   ،
ال�ش�يدي  �شند  جمال  الدكت�ر  �شعادة 
املت��شط  الأبي�س  البحر  جائزة  على 
ميثل   ،  2014 والفكر  للدبل�ما�شية 
العربية  الإم���������ارات  ل���دول���ة  ت���ق���دي���راً 
املتحدة، وما متثله من من�ذج يف دعم 
ثقافة ال�شالم العاملي، وت�شجيع احل�ار 
املختلفة،  والثقافات  احل�����ش��ارات  ب��ني 
اإىل اأن دولة الإم��ارات العربية  م�شرياً 
م��ه��م��اً يف  ت��ل��ع��ب دوراً  ب���ات���ت  امل��ت��ح��دة 
اأنها  كما  وبنائه،  العاملي  ال�شالم  �شنع 
ق����ادرة ع��ل��ى ���ش��ن��ع ال�����ش��الم وب��ن��ائ��ه يف 
�شيا�شتها  خالل  من  والعامل،  املنطقة 
التي تعلي من قيم العطاء والتعاي�س 
اأعرب  وال��ت�����ش��ارك م��ع الآخ���ري���ن. كما 
واعتزازه  ف��خ��ره  ع��ن  كابا�ش�  مي�شيل 
الأبي�س  البحر  جائزة  امل�ؤ�ش�شة  مبنح 
املت��شط للدبل�ما�شية والفكر 2014 
الذي  ال�ش�يدي،  �شند  جمال  للدكت�ر 
مي��ث��ل م�����ش��دراً ل��ل��ف��خ��ر، ل��ي�����س لدولة 
الإمارات العربية املتحدة فقط، واإمنا 
والدول  العربية  اخلليج  دول  لباقي 
مل��ا ميثله  ب��اأ���ش��ره،  للعامل  ب��ل  العربية، 
الفكر  جم�����ال  يف  ك���ب���رية  ق��ي��م��ة  م����ن 
اأهم  اإن��ه يعّد واح��داً من  والثقافة، بل 
ال�شخ�شيات امل�ؤثرة يف الفكر العاملي يف 
القرن احلادي والع�شرين، فاإ�شهاماته 
حتظى  امل��ت��ن��ّ�ع��ة،  والعلمية  ال��ف��ك��ري��ة 
باهتمام اإقليمي ودويل كبريين؛ لأنها 
م��ن خاللها  ي��ت��م  ن��اف��ذة مهمة  مت��ث��ل 

املنطقة  ت���ف���اع���الت  ع���ل���ى  الّط���������الع 
وملفاتهما،  وق�����ش��اي��اه��م��ا  وال����ع����امل 
ثرية  روؤًى  نف�شه  ال�قت  يف  تقدم  كما 
ومعرفية ت�شهم يف تعزيز احل���ار بني 
الثقايف  ال��ت��ن��ّ�ع  واإب������راز  احل�������ش���ارات، 
وال��ت��ع��اي�����س ب��ني ال�����ش��ع���ب، وه����ذا كّله 
الأث��ر يف تعزيز مفه�م  ك��ان له عظيم 
على  ال��ق��ائ��م��ة  امل����ازي���ة  الدبل�ما�شية 

�شناعة املعرفة والفكر والثقافة.
َيُعّد  اأن���ه  اإىل  كابا�ش�  مي�شيل  واأ���ش��ار 
من  واح���داً  ال�ش�يدي  جمال  الدكت�ر 
رواد الفكر يف املنطقة والعامل، الذين 
الثقايف  ل���الإل���ه���ام  م�������ش���دراً  مي��ث��ل���ن 
اإليه  يحتاج  ما  وه��ذا  وال�شراتيجي، 
ال���راه���ن؛ لأن �شنع  وق��ت��ن��ا  ال��ع��امل يف 
القامات  اإىل مثل هذه  يحتاج  ال�شالم 
اأ�ش�س  اإر����ش���اء  ال��ف��ك��ري��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة يف 
فالدكت�ر  العاملي،  وال�شالم  التعاي�س 
اإ�شهاماته  ع��رب  ا���ش��ت��ط��اع،  ال�����ش���ي��دي 
العميقة يف جمال الفكر، اأن ي�ؤدي دوراً 
واأن  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  وملم��شاً  ف��ّع��اًل 
يقّدم من�ذجاً للكيفية التي ميكن من 
دور  والفكر  للثقافة  يك�ن  اأن  خاللها 
والثقافات؛  ال�شع�ب  بني  التقارب  يف 
لل�شالم  رم������زاً  اأ����ش���ب���ح  ف���اإن���ه  ول���ه���ذا 
راأت  واحل���ار يف العامل، ومن ثم فقد 
عن  ي�شتحق  اأن��ه  املت��شطية  امل�ؤ�ش�شة 
جدارة جائزة البحر الأبي�س املت��شط 
التي   ،  2014 والفكر  للدبل�ما�شية 
البارزة  والقيادات  لل�شخ�شيات  متنح 

تعزيز  يف  اإيجابي  ب��دور  اأ�شهمت  التي 
بني  احل����ار  وت�شجيع  ال�شالم،  ثقافة 

احل�شارات.

دبل�ما�صية م��زية
والباحث  الأكادميي  قال  ومن جانبه 
عزوزي،  عبداحلق  ال��دك��ت���ر  املغربي 
اإن جائزة  ل��ه خ��الل احل��ف��ل،  يف كلمة 
البحر الأبي�س املت��شط للدبل�ما�شية 
والفكر 2014 هي ثمرة من ثمرات 
ج��ه��د اأن���ا����س اأ���ش��ه��م���ا وي�����ش��ه��م���ن يف 
و����ش���ع ل���ب���ن���ات حت���ال���ف احل�������ش���ارات 
والتن�ع الثقايف يف العامل، وثمرة من 
ثمرات اأنا�س عمل�ا على تثبيت الأمن 
وال�شالم على الكرة الأر�شية، م�شيداً 
ورئي�شها   ، املت��شطية  امل�ؤ�ش�شة  ب��دور 
املبادرات  ت��ب��ّن��ي  يف  ك��اب��ا���ش���،  مي�شيل 
التي ت�شهم يف تعزيز ح�ار احل�شارات 
والعي�س امل�شرك من اأجل بناء �شرح 

التقّدم والرخاء يف العامل كله.
اأن ج��ائ��زة البحر  اإىل  واأ���ش��ار ع���زوزي 
الأبي�س املت��شط للدبل�ما�شية والفكر 
يتم  والفكري  الدبل�ما�شي  �شقها  يف 
ي�شهم�ن،  ومفكرين  لعلماء  منحها 
التي  وامل���ؤ���ش�����ش��ات  م��ن خ��الل فكرهم 
دبل�ما�شية  بناء  يف  رئا�شتها،  يت�ل�ن 
الر�شمية،  ل��ل��دب��ل���م��ا���ش��ي��ة  م�����ازي����ة 
وامل�ؤمترات  والفكر  الثقافة  ق�امها 
والندوات وغريها، م�ؤكداً اأن الدكت�ر 
رواد  اأح��د  يعد  ال�ش�يدي  �شند  جمال 

ه����ذه ال��دب��ل���م��ا���ش��ي��ة امل�����ازي����ة، وه� 
العربية  الإم��������ارات  ل���دول���ة  م��ف��خ��رة 
العربية  اخل���ل���ي���ج  ودول  امل����ت����ح����دة 
اأجمع،  للعامل  ب��ل  ال��ع��رب��ي،  وال���ط��ن 
اأجل  فه� رج��ل حم��ارب ومكافح م��ن 
املبادئ  وه���ي  يحملها،  ال��ت��ي  امل���ب���ادئ 
التي  للمبادئ  ا�شتمرارية  متثل  التي 
بنى املغف�ر له باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ 
اآل نهيان رحمه اهلل  زايد بن �شلطان 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  اأ�شا�شها  على 
املتحدة وا�شتمرارية ملا تتبناه الدولة 
تنم�ية  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة  ���ش��ي��ا���ش��ة  م���ن 
واأ�شاف  ك���اف���ة.  امل���ج���الت  يف  ���ش��ام��ل��ة 
ال�ش�يدي  جمال  الدكت�ر  اأن  ع��زوزي 
ي�������ش���ري ع���ل���ى ن���ه���ج م����ؤ����ش�������س دول�����ة 
الإمارات العربية املتحدة، ال�شيخ زايد 
نهيان رحمه اهلل وه�  اآل  �شلطان  بن 
النهج الذي ا�شتند اإىل الثقة والأمل، 
ال��ث��ق��ة ب���ني ال���ق���ي���ادة وال�����ش��ع��ب وبني 
امل�ؤ�ش�شات وبع�شها بع�شاً، وهذه الثقة 
ومتا�شكها.  دول��ة  اأي  ق���ة  اأ�شا�س  ه��ي 
البتكار  ي��خ��ل��ق  ال�����ذي  ه����  والأم�������ل 
امل�شتقبل.   اإىل  وال��ت��ط��ّل��ع  وال��ت��ط���ي��ر 
وخ���ت���م ع������زوزي ك��ل��م��ت��ه ب���ال���ق����ل اإن 
اختيار الدكت�ر جمال �شند ال�ش�يدي 
للف�ز بجائزة البحر الأبي�س املت��شط 
 ،  2014 وال���ف���ك���ر  ل��ل��دب��ل���م��ا���ش��ي��ة 
لة  باإجماع اأع�شاء جلنة التحكيم امل�شكَّ
من 43 دول��ة، ج��اء لأن��ه ميثل الثقة 

والأمل يف امل�شتقبل. 

لطيفة   – الغربية  املنطقة   ••
جابر:

ن��ظ��م��ت ام�����س م���ؤ���ش�����ش��ة زاي����د العليا 
مركز  يف  ممثلة  الإن�شانّية  للرعاية 
دملا لرعاية وتاأهيل ذوي الحتياجات 
اخل���ا����ش���ة ال���ت���اب���ع ل��ه��ا ب���ج���زي���رة دملا 
يف  مفت�حاً  ي���م��اً  الغربية  باملنطقة 
دمل��ا حتت  الأع��را���س يف جزيرة  �شالة 
هدف  لتحقيق  متّيزنا  ُقدراتنا  �شعار 
امل�ؤ�ش�شة م��ن ذوي  اأب��ن��اء  ب��ني  ال��دم��ج 

الإعاقة واأقرانهم الأ�ش�ياء.
رئي�س  القبي�شي  �شيف  م��رمي  وقالت 
يف  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  قطاع 
و�شيلة  املفت�ح ه�  الي�م  اإّن  امل�ؤ�ش�شة، 
ت�ا�شل بني طلبة امل�ؤ�ّش�شة واأقرانهم 
هذه  مثل  اأن  اإىل  م�شرية  الأ���ش���ي��اء، 
ل�شيا�شة  من����ذج���اً  مت��ث��ل  الأن�����ش��ط��ة 
ال���دم���ج ال���ت���ي ت��ع��م��ل امل���ؤ���ش�����ش��ة على 
لكافة  بال�شكر  وت���ج��ه��ت  حتقيقها، 
امل�ؤ�ش�شات واجلهات املحلية باجلزيرة 

على م�شاركتها الفّعالة يف هذا الي�م، 
ترحب  زاي�����د  م���ؤ���ّش�����ش��ة  ان  وق���ال���ت 
لل��ش�ل  اجلهات  كافة  مع  بالتعاون 
ب��دم��ج الطالب  ال��رئ��ي�����ش��ي  ل��ه��دف��ه��ا 
م�شت�ى  ع��ل��ى  مل���راك���زه���ا  امل��ن��ت�����ش��ب��ني 
اأب�ظبي يف مدار�س التعليم العام ويف 

املجتمع ككل.
لها  ����ش���ح���ايف  ت�������ش���ري���ح  يف  واأك���������دت 
املفت�ح  ال��ي���م  م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف  خ���الل 
والدعم  وال���رع���اي���ة  اله���ت���م���ام  ع��ل��ى 
وعلى  الر�شيدة  قيادتنا  ت�ليه  ال��ذي 
خليفة  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  راأ�شها 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
الإم���ارات يف كافة  حفظه اهلل، لأبناء 
امليادين والذي ي�شمل رعاية وتاأهيل 
املجتمع،  يف  ودجم��ه��م  الإع��اق��ة  ذوي 
الأ�ش�ياء  اأقرانهم من  لي�شاهم�ا مع 
ال�����ش��ام��ل��ة التي  ال��ت��ن��م��ي��ة  يف م�����ش��رية 

ت�شهدها الدولة.
القبي�شي  ���ش��ي��ف  م�����رمي  واأ�������ش������ارت 
اإىل  العليا  زاي���د  م�ؤ�ش�شة  �شعي  اإىل 

والتاأهيل  ال��رع��اي��ة  خ��دم��ات  ت��شيل 
املناطق  ك��اف��ة  اإىل  اخل��ا���ش��ة  للفئات 
ب��شع  اأب�ظبي  اإم���ارة  م�شت�ى  على 
املراكز  لفتتاح  واخلطط  الت�ش�رات 
الإم����ارة،  اأن��ح��اء  اجل��دي��دة يف جميع 

وال���ع���م���ل ع���ل���ى ال���ت��������ش���ع يف امل���راك���ز 
طالب  يف  الزيادة  لإ�شتيعاب  القائمة 

امل�ؤ�ّش�شة.
احلمادي  فاطمه  قالت  جانبها  ومن 
ل��رع��اي��ة وتاأهيل  دمل���ا  م��دي��رة م��رك��ز 

مركز  اأن  اخلا�شة  الحتيجات  ذوي 
الأن�شطة  م���ن  ال���ع���دي���د  ي��ن��ظ��م  دمل����ا 
حتقيق  على  تعمل  التي  والفعاليات 
الرئي�شي  العليا  زاي��د  م�ؤ�ش�شة  هدف 
الإعاقة  ذوي  من  الطالب  دمج  وه� 
باملدار�س  الأ����ش����ي���اء  اأق���ران���ه���م  م���ع 
ب�شفة عامة،  املجتمع  احلك�مية ويف 
وه� الأم��ر ال��ذي له الأث��ر الكبري يف 
وت�طيد  بنف�شه  الطالب  ثقة  تعزيز 
املعنية،  الأط���راف  كافة  بني  العالقة 
ف�شاًل عن ت�عية الطلبة الأ�ش�ياء يف 
الأف��راد من ذوي  التعامل مع  كيفية 
اإدخال البهجة  الإعاقة، والعمل على 

وال�شرور اإىل قل�بهم. 
تاأتي  الحتفالية  تلك  اإن  واأ���ش��اف��ت 
ح��ر���ش��اً ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت���ا���ش��ل بني 
كما  املجتمع،  م�ؤ�ش�شات  وب��ني  املركز 
تهدف اإىل الدمج التدريجي لالأبناء 
املجتمع،  داخ����ل  الإع����اق����ة  ذوي  م���ن 
بالت�ا�شل  ل���ه���م  ت�����ش��م��ح  ب�������ش����رة 

والتفاعل مع ما يحيط بهم.

املفت�ح  ال���ي����م  ف��ع��ال��ي��ات  وا���ش��ت��م��ل��ت 
الذي �شارك فيه عدد من مدار�س دملا 
الثقافية  الفقرات  م��ن  العديد  على 
ف��ق��رة لآل���ئ بالدي  وال��راث��ي��ة منها 
التحديات  ذوي  من  الطالب  قدمها 
ال��ع��ق��ل��ي��ة م���ن م��رك��ز امل����رف����اأ، وفقرة 
القان�ن للطالب عبد  اآلة  عزف على 
دمل����ا حلقة  م��در���ش��ة  م���ن  اهلل ح�����ش��ن 
اأوىل، وفقرة غنائية للطالب �شلطان 
لرعاية  غياثي  مركز  من  املن�ش�ري 

اخلا�شة،  الحتياجات  ذوي  وتاأهيل 
�ش�مات  ي�����ش��م  م��ع��ر���س  ج��ان��ب  اإىل 
و�����ش�����ر ل����ط����الب م����راك����ز ال���ع���اري���ة 
وال���ت���اأه���ي���ل ال��ت��اب��ع��ة مل���ؤ���ش�����ش��ة زاي���د 
باملنطقة الغربية، و�شاركت امل�ؤ�ش�شات 
املحلية بعر�س ان�شطتها وجه�دها يف 
اجلزيرة، اإ�شافة اإىل معر�س ملنتجات 
ور�س التاأهيل املهني مبراكز امل�ؤ�ش�شة 

بالغربية.
ح�����ش��ر ف��ع��ال��ي��ات ال���ي����م امل��ف��ت���ح من 

اإىل مرمي  اإ���ش��اف��ة  امل���ؤ���ش�����ش��ة  ج��ان��ب 
�شيف القبي�شي، وناعمه عبد الرحمن 
املن�ش�ري، كاًل من فاطمة الفالحي 
وتاأهيل  مديرة مركز غياثي لرعاية 
ذوي الحتياجات اخلا�شة، خل�د عبد 
الرحيم مديرة مركز العالج برك�ب 
اخليل، ومرمي بن �شرور مديرة مركز 
الحتياجات  ل���ذوي  لإي�����اء  امل�شيف 
رئي�س  الطنيجي  ف��اط��م��ة  اخل��ا���ش��ة، 

ق�شم خدمة املجتمع.

�لأوقاف و�س�ؤون �لق�سر تكرم بيت �خلري ك�سريك ��سرت�تيجي�فتتاح م�سجد �لقلم يف �لف�عة

لقيمته كاأهم �ل�صخ�صيات �مل�ؤثرة يف �لفكر �لعاملي

�ل�س�يدي يت�سلم جائزة �لبحر �لأبي�س �ملت��سط للدبل�ما�سية و�لفكر 
جمال �ل�ص�يدي: ثقافة �لتكرمي �صمة ممّيزة لتق�مي �لأد�ء وتقدير �ملجتهدين
مي�صيل كابا�ص�: �إ�صهاماته �لفكرية حتظى باهتمام �إقليمي ودويل كبريين
عبد �حلق عزوزي: رجل حمارب ومكافح من �أجل �ملبادئ �لتي يحملها

لطيفة   – الغربية  املنطقة   ••
جابر:

الغربية  امل��ن��ط��ق��ة  ب���ل���دي���ة  ����ش���ارك���ت 
البيئية  اخل����دم����ات  ب���������اإدارة  مم��ث��ل��ة 
بالتعاون  زاي��د  مبدينة  والجتماعية 
مع رو�شة ال�شذى يف م�شروع اأب�ظبي 
اأب�ظبي  ن��ظ��م��ه جم��ل�����س  ال����ذي  ت��ق��راأ 
ن�شر  اإىل  امل�����ش��روع  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م،وي��ه��دف 
ثقافة القراءة وحب املطالعة وتن�شئة 

جيل مرتبط بعامل الكتاب.
�شخ�شية  ع��ر���س  ال��ربن��ام��ج  ت�شمن 
لالأطفال  ال��ق�����ش�����س  ف��ت�����ش��رد  اجل����دة 
ب��اأ���ش��ل���ب��ه��ا ال�����ش��ي��ق وا���ش��ت��خ��دام اللغة 
تعريف  ومت  ال�����ق�����راءة  يف  ال���ع���رب���ي���ة 
ال�حي جربيل  نزول  الأطفال بق�شة 
اهلل  الر�ش�ل �شلى  ال�شالم على  عليه 
ع��ل��ي��ه و���ش��ل��م وت��ع��ب��ده يف غ���ار ح���راء، 
بالإ�شافة اىل قراءة ق�شة اأين اأرن�ب 

الكرت�نية  ال�����ش��خ�����ش��ي��ات  مب�����ش��ارك��ة 
و�شخ�شية اأرن�ب.. ويف اخلتام ت�جهت 

ع��شه �شاري املزروعي مديرة الرو�شة 
على  الغربية  املنطقة  لبلدية  بال�شكر 

م�����ش��ارك��ت��ه��ا وت���ا���ش��ل��ه��ا امل�����ش��ت��م��ر مع 
الدوائر احلك�مية واملجتمع املحلي.

�أكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�سة بلدية �ملنطقة �لغربية ت�سارك يف م�سروع �أب�ظبي تقر�أ مبدينة ز�يد
�لن�سائية تنظم ندوة �لطهي �ل�سحي

حتت �صعار ُقدر�تنا متّيزنا 

ز�يد �لعليا تنظم ي�مًا مفت�حًا بجزيرة دملا يحقق �لدمج بني �ملعاقني و�لأ�س�ياء
العدد  11083 بتاريخ   2014/4/28     

 اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى 766 /2014 جت كل- م ت-ب -  اأظ
 مدعي/ فندق �شاندرز اجلن�شية:المارات مدعي عليه: دردجينغ انرنا�شي�نال 
مالية  مطالبة  الدع�ى:  م��ش�ع  بلجيكا  اجلن�شية:  واخرون  اجنبي  فرع   -
201292 درهم املطل�ب اعالنه/ دردجينغ انرنا�شي�نال - فرع اجنبي اجلن�شية: 
اعاله وحددت  املذك�رة  الدع�ى  قام  املدعي  ان  بالن�شر حيث  عن�انه:  بلجيكا 
فانت  لذا  الدع�ى،  لنظر  م�عدا   2014/5/7 امل�افق  الربعاء  ي�م  املحكمة 
مكلف باحل�ش�ر ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة اب�ظبي 
البتدائية- الكائنة املحكمة التجارية �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  م�قعا  امل�شتنداتك  و�ش�را  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدع�ى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2014/4/17  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11083 بتاريخ   2014/4/28     
            اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى 40 /2014 ح نف�ض- م ر -ب- اأ ظ

عليه:   مدعي  المارات  اجلن�شية:  الرحمن  عزيز  عبداحلكيم  فاطمة  مدعي/   
مبارك حممد عيد املن�ش�ري اجلن�شية: المارات م��ش�ع الدع�ى: طالق لل�شرر 
- اثبات ح�شانة - ت�فري م�شكن - نفقة اولد - وزوجه املطل�ب اعالنه/ مبارك 
 - م�شائية  جل�شة   - بالن�شر  عن�انه:  المارات   اجلن�شية:  املن�ش�ري  عيد  حممد 
لنذار عن طريق الن�شر بان يرجع لبيت الزوجية او ي�شم املدعية اليه او يطلقها 
امل�افق  املذك�رة اعاله وحددت املحكمة ي�م الثنني  ان املدعي قام الدع�ى  حيث 
2014/5/5 م�عدا لنظر الدع�ى، لذا فانت مكلف باحل�ش�ر امام الدائرة الثالثة 
ب� حمكمة اب�ظبي البتدائية- الكائنة بدائرة الق�شاء �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ش�را امل�شتنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2014/4/21  
قلم املحكمة                               

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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•• دبي-وام: 

ال�طني  للمجل�س  وال���دف���اع  ال��داخ��ل��ي��ة  ال�������ش����ؤون  جل��ن��ة  اإن��ت��ه��ت 
للمجل�س  العامة  الأمانة  مبقر  ام�س  اجتماعها  خالل  الحت��ادي 
اللجنة  رئي�س  النقبي  علي  يعق�ب  الدكت�ر  �شعادة  برئا�شة  بدبي 
اأحكام  بع�س  تعديل  ب�شاأن  احت���ادي  ق��ان���ن  م�شروع  مناق�شة  م��ن 
القان�ن الحتادي رقم 8 ل�شنة 2009 ب�شاأن الأو�شمة وامليداليات 
وال�شارات الع�شكرية.  وناق�شت اللجنة جميع م�اد م�شروع القان�ن 
مع ممثلي الق�ات امل�شلحة حيث مت الت�افق على بع�س التعديالت 

ال��رد من  الآخ��ر وذل��ك بعد  اللجنة وح��ذف بع�شها  اأدخلتها  التي 
قبل احلك�مة على ا�شتف�شارات اللجنة ب�شكل واف ح�ل امل�اد التي 
انتهت  قد  اللجنة  تك�ن  وبذلك  اللجنة  لدى  ت�شاوؤل  حمل  كانت 
من مناق�شة م�شروع القان�ن متهيدا لإعداد تقرير يف �شاأنه ورفعه 

اإىل املجل�س.
امل�شروع حر�شا من  اإع��داد هذا  اأنه مت  الي�شاحية  املذكرة  وبينت 
على  وت�شجيعهم  امل�شلحة  الق�ات  منت�شبي  تكرمي  على  احلك�مة 
يف  ي�شهم  مبا  واجباتهم  ت��اأدي��ة  اأث��ن��اء  والت�شحية  والعطاء  البذل 
الرتقاء مب�شت�ى الأداء من خالل تعديل بع�س �شالحيات منح 

الأو�شمة واإ�شافة حكم جديد يجيز منح و�شام الإمارات الع�شكري 
املدنيني  اأو  الع�شكريني  م��ن  امل�شلحة  ال��ق���ات  يف  العاملني  لغري 
جديرة  متميزة  باأعمال  ق��ام���ا  اأو  خ��دم��ات  اأدوا  ال��ذي��ن  الأج��ان��ب 
ح�شن  عبيد   : من  كل  �شعادة  الجتماع  ح�شر  للدولة.  بالتقدير 
بن ركا�س مقرر اللجنة والدكت�ر عبداهلل حمد ال�شام�شي و�شعيد 
و�شعادة  املجل�س  اأع�شاء  ب�خ�س  حممد  ور���ش��اد  اخل��اط��ري  نا�شر 
الدكت�ر حممد �شامل املزروعي الأمني العام للمجل�س. كما ح�شر 
مدير  الكعبي  را�شد  جمعه  �شامل  حق�قي  رك��ن  العميد  الجتماع 

الق�شاء الع�شكري املدعي العام الع�شكري. 

•• ابوظبي-الفجر:

العني  معر�س  يف  والتكن�ل�جيا  للعل�م  العني  جامعة  ت�شارك 
للتعليم والت�ظيف 2014 والذي �شيقام يف مركز اخلبي�شي 
 4  30-4  28 ما بني  الفرة  العني يف  للمعار�س يف مدينة 
من العام احلايل ، يف اإطار حر�شها على الت�ا�شل مع الطلبة 

يف جميع امليادين .
بالت�ا�شل  املعر�س  م�شاركتها يف  اجلامعة من خالل  و�شتق�م 

مع الطلبة واأولياء الأم�ر، حيث يعترب معر�س العني للتعليم 
الطلبة  جلميع  الأن�شب  والفر�شة  املكان   2014 والت�ظيف 
برامج  ما تطرحه اجلامعة من  اإىل  للتعرف  الأم���ر  واأول��ي��اء 
الربامج  عن  اأك��رث  ت��شيحات  واإعطائهم  درا�شياً  متخ�ش�شة 
من  اجل��ام��ع��ة  �شتق�م  عليه،  وب��ن��اًء  اجل��ام��ع��ة.  تطرحها  ال��ت��ي 
خالل من�شتها يف املعر�س بت�جية الطلبة والإجابة عن جميع 
�شمن  والتكن�ل�جيا  للعل�م  العني  جامعة  وتطرح    . الأ�شئلة 
درجة  يف  درا���ش��ي��اً  ب��رن��اجم��اً  ع�شر  خم�شة  ال��درا���ش��ي��ة  خططها 

الهند�شة  كلية  هي:  كليات  خم�س  على  م�زعة  البكال�ري��س، 
وكلية  ال��ق��ان���ن  وكلية  ال�شيدلة،  وكلية  امل��ع��ل���م��ات،  وتقنية 
برنامج  اجلامعة  تطرح  كما  الأع��م��ال،  اإدارة  وكلية  الربية، 
القان�ن  يف  ماج�شتري  وبرنامج  الأع��م��ال،  اإدارة  يف  املاج�شتري 
اللغة  تدري�س  يف  الآداب  ماج�شتري  وبرنامج  واخل��ا���س،  العام 
الدبل�م  لربنامج  بالإ�شافة  بها،  الناطقني  لغري  الإجنليزية 
الربامج  ه��ذه  جميع  اأن  بالذكر  اجلدير  التدري�س،  يف  املهني 

معتمدة من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي .

•• دبي-وام:

نظم مركز من�ذج دبي التابع لالأمانة 
العامة للمجل�س التنفيذي لإمارة دبي 
ملتقى خا�شا يجمع الفائزين بجائزة 
الذكية  للحك�مة  حممد  بن  حمدان 
ق�ش�س  ع��ن  ل��ل��ت��ح��دث   2013 ل��ع��ام 
جن���اح���ه���م وجت����رب����ة م�����ش��ارك��ت��ه��م يف 

اجلائزة وتبادل املعرفة يف ما بينهم.
ويهدف املركز بذلك اإىل نقل املعرفة 
اخلدمات  وحت�شني  تقدمي  جم��ال  يف 
احلك�مية  اجل���ه���ات  ب���ني  احل��ك���م��ي��ة 
ون�شرها  ال���ن���ج���اح  ق�����ش�����س  وت����ث���ي���ق 
ال�ش�ء  وت�����ش��ل��ي��ط  م��ن��ه��ا  ل��ال���ش��ت��ف��ادة 
مبا  وامل�ش�ؤولني  امل�ظفني  جه�د  على 
وامل�شاركة  اجل��م��اع��ي  التعلم  ي�شمن 

املعرفية بني جميع املعنيني.
املعايري  ���ش��رح  امل��ل��ت��ق��ى مت  ب��داي��ة  ويف 
امل��ح��دث��ة جل��ائ��زة ح��م��دان ب��ن حممد 
ت�شتند  ال����ت����ي  ال����ذك����ي����ة  ل���ل���ح���ك����م���ة 
من�����ذج  يف  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  امل����ب����ادئ  اإىل 
دب���ي ل��ل��خ��دم��ات احل��ك���م��ي��ة ال��ت��ي مت 
اعتمادها عامليا من عدة جهات دولية 
متخ�ش�شة وتت�افق مع معايري جائزة 
اله�اتف  عرب  حك�مية  خدمة  اأف�شل 

املحم�لة التي اأطلقها �شاحب ال�شم� 
اآل مكت�م  را����ش���د  ب���ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 

ال�زراء حاكم دبي رعاه اهلل .
وتركز اجلائزة على الإب��داع وت�شجيع 
الرابط  وت���دع���م  اجل���دي���دة  الأف���ك���ار 
احل���ك����م���ي وم�������ش���ارك���ة امل��ت��ع��ام��ل��ني و 
وال�شتدامة  اخلدمات  وفعالية  كفاءة 
يف ممار�شات ونتائج حت�شني اخلدمات 
التي مت حتقيقها وا�شتمرارية الرتقاء 

بها على املدى البعيد.
التحكيم  ط����رق  ع��ل��ى  ال���ت���ع���رف  ومت 
ل��ط��ل��ب��ات امل�����ش��ارك��ة يف اجل���ائ���زة حيث 
من  دويل  حمكمني  فريق  تعيني  يتم 
اأف�����ش��ل امل��ن��ظ��م��ات ال��ع��امل��ي��ة يف جمال 
تقدمي اخلدمات يف القطاع احلك�مي 
واخلا�س لت�شخي�س طلبات الر�شيح. 
ن���ب���ذة ع���ن ق�ش�س  ال���ف���ائ���زون  وق�����دم 
ب��ق�����ش��ة جن����اح اأحمد  ب�����دءا  جن��اح��ه��م 
دبي  ج��م��ارك  م��ن  ك��اظ��م  عبدال�شالم 
اأف�شل قائد حت�شني  نال جائزة  حيث 
ع�����دة خدمات  ع���ل���ى حت�����ش��ني  وع���م���ل 
بت�شجيع  ق��ام  كما  باجلمارك  متعلقة 
العمل  ف��ي��ه��م روح  وب���ث  ع��م��ل��ه  ف��ري��ق 
والعطاء ومن ثم ناق�شت عتيقة م�شبح 

الظاهري من القيادة العامة ل�شرطة 
اأف�شل  جائزة  ح�شد  يف  جتربتها  دبي 
جن���م خ��دم��ة ب��ا���ش��ت��ح��ق��اق م���ن خالل 
للمتعاملني  مم���ت���ازة  خ��دم��ة  ت��ق��دمي 
وقت  ب��اأ���ش��رع  معامالتهم  وتخلي�س 
مم��ك��ن. و ����ش���ارك يف امل��ل��ت��ق��ى ك���ل من 
اأحمد  اأن�س عبدالرحيم خليفة وزبري 
حممد  و�شيخة  دب��ي  بلدية  م��ن  �شيخ 
العمادي من هيئة كهرباء ومياه دبي 
وحممد اجل�شي من م�ؤ�ش�شة مطارات 
اأف�شل  ال��ذي��ن ح�����ش��دوا ج��ائ��زة  دب���ي 
فريق  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  خ��دم��ة  جن����م 
اأف�شل  الذي ح�شد جائزة  بلدية دبي 
ف��ري��ق حت�����ش��ني.. و���ش��رح��ت ه��ن��اء علي 
البل��شي من هيئة كهرباء ومياه دبي 
ق�شة جناحها وح�شدها جائزة اأف�شل 
الهيئة.  م�شت�ى  ع��ل��ى  خ��دم��ة  م��دي��ر 
بن  ح��م��دان  ج��ائ��زة  اأن  بالذكر  جدير 
�شمن  تاأتي  الذكية  للحك�مة  حممد 
للحك�مة  حممد  بن  حمدان  برنامج 
الذكية الذييت�شمن عدة حماور هامة 
للجهات  ال���الزم  ال��دع��م  ت���ف��ري  تكفل 
مبادرة  لتطبيق  دب���ي  يف  احل��ك���م��ي��ة 
ت�جيهات  وتنفيذ  ال��ذك��ي��ة  احل��ك���م��ة 
ت��ط���ي��ر منظ�مة  ال��ع��ل��ي��ا يف  ال��ق��ي��ادة 

ال��ع��م��ل احل��ك���م��ي يف خم��ت��ل��ف جهات 
ح��ك���م��ة دب����ي.. وت�����ش��م��ل حم����اور هذا 
تاأهيلية  وب��رام��ج  اجل��ائ��زة  ال��ربن��ام��ج 
ل��ق��ي��ادات وجن���م اخل��دم��ة وتطبيقات 
وتتميز  واملتعاملني.  للم�ظفني  ذكية 
حك�مة  ملتعاملي  تتيح  باأنها  اجلائزة 
دب�����ي امل����ج����ال ل��ل��ت�����ش���ي��ت ع���ل���ى اأه����م 
وتقدمي  اخل��دم��ات  حت�شني  م��ب��ادرات 
ال�شكاوى والقراحات والت�قعات كما 
تقييم اخلدمات احلك�مية  لهم  تتيح 
م���ن خ����الل ق��ي��ا���ش��ات ج�����دة اخلدمة 

اجلهاز  يف  وال��ث��ق��ة  املتعاملني  ور���ش��ا 
قالت  امللتقى  وتعليقا على  احلك�مي. 
ال�ش�يدي مدير مركز  اإمي��ان  ال�شيدة 
احلك�مية:  ل��ل��خ��دم��ات  دب����ي  من�����ذج 
اإىل خلق  دب��ي  ن�شعى يف مركز من���ذج 
بني  املعريف  والتبادل  للتعاون  ج�ش�ر 
اجلهات احلك�مية املختلفة من خالل 
بني  اخلا�شة  وامللتقيات  العمل  ور���س 
بعملية  ن��ق���م  اجل��ه��ات..ك��م��ا  مم��ث��ل��ي 
وال��ن�����ش��ر لأف�شل  وال��ت���ث��ي��ق  ال��ب��ح��ث 
املمار�شات يف جمال تناف�شية اخلدمة 
العامة على امل�شت�يني املحلي والعاملي 
ا�شراتيجية  واأن��ظ��م��ة  اأدوات  وط���رح 
ذك���ي���ة ل��ب��ح��ث وت���ث��ي��ق واق�����ع تقدمي 
اخل���دم���ة ال��ع��ام��ة يف دب����ي والرت���ق���اء 
ت�شليط  اإىل  بالإ�شافة  لالأف�شل  بها 
ال�����ش���ء ع��ل��ى ف���رق ال��ع��م��ل والأف������راد 
م�����ن ق������ي������ادات وم����ق����دم����ي اخل����دم����ة 
جناحهم  وق�ش�س  وخرباتهم  العامة 
ودورهم الفاعل يف دفع عجلة التغيري 
.. فهدفنا تط�ير منظ�مة  الإيجابي 
ال��ع��م��ل احل��ك���م��ي يف خم��ت��ل��ف جهات 
القيادة  لت�جيهات  تلبية  دبي  حك�مة 
الرقم  اإىل  ل��ل������ش���ل  و���ش��ع��ي��ا  ال��ع��ل��ي��ا 
من�ذج  مركز  يف  اإننا  واأ�شافت  واح��د. 

دبي نعمل جاهدين على ت�فري جميع 
�شبل الدعم للجهات من خالل تقدمي 
خا�شة  تعريفية  عمل  وور����س  دورات 
النم�ذج  ع��ن  تف�شيليا  ���ش��رح��ا  ت���ف��ر 
التح�شني  ل����ق����ادة  ال���ف���ر����ش���ة  وت���ت���ي���ح 
ل�شرد  احلك�مية  اجل��ه��ات  وم���ظ��ف��ي 
ق�����ش�����س جن���اح���ات���ه���م وجت���ارب���ه���م يف 
حت�شني اخلدمات حيث نهدف بذلك 
للتح�شني  م�شت�ى  اأعلى  حتقيق  اإىل 
و���ش��م��ان ال��ت��ك��ام��ل ال��ف��اع��ل يف تقدمي 
اخل����دم����ات جل���م���ه����ر امل��ت��ع��ام��ل��ني يف 
اإم��ارة دبي . ويعمل مركز من�ذج دبي 
للخدمات احلك�مية حاليا على اأجندة 

باخلدمات  تعنى  ال��ت��ي  واح���د  ال��رق��م 
ال�شيخ  �شم�  اأطلقها  والتي  احلك�مية 
حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكت�م 
ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي 
لإمارة دبي خالل حفل جائزة حمدان 
 2013 الذكية  للحك�مة  حممد  بن 
جت�شيدا لروؤية �شاحب ال�شم� ال�شيخ 
نائب  م��ك��ت���م  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
ال�زراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
لتح�يل حك�مة  رع��اه اهلل  دبي  حاكم 
حك�مة  اإىل  متميزة  حك�مة  من  دبي 
م�شتقبلية حتقق الرقم واحد وت�شنع 
الريادة من خالل اإحداث نقلة ن�عية 

يف خ���دم���ات ح��ك���م��ة دب���ي ع��ل��ى كافة 
اأج���ن���دة الرقم  امل�����ش��ت���ي��ات. وحت��ت���ي 
واحد على  50  خدمة رئي�شية تركز 
اأول�ياتها  وحت��دد  دب��ي  حك�مة  جه�د 
 2014 ل��ع��ام  يف حت�����ش��ني اخل���دم���ات 
�شنة  يف  اجل��ه��ات  اأداء  امل��رك��ز  وي��ت��اب��ع 
التقارير  رف����ع  ي��ت��م  ب��ح��ي��ث   2014
الدورية واملتعلقة مب�ؤ�شرات اأداء هذه 
م���دى حت�شنها  وم��راق��ب��ة  اخل���دم���ات 
ب�شكل دائم وم�شتمر حتقيقا لأهداف 
ورفع  ملم��شة  نتائج  وبل�غ  الأج��ن��دة 
امل�شت�يات  اإىل  اخل�����دم�����ات  ك����ف����اءة 

العاملية. 

د�خلية �ل�طني �لحتادي تنتهي من مناق�سة م�سروع قان�ن بتعديل بع�س �حكام 
م�سروع قان�ن �لأو�سمة و�مليد�ليات و�ل�سار�ت �لع�سكرية

جامعة �لعني ت�سارك يف معر�س للتعليم و�لت�ظيف 2014

مركز من�ذج دبي يجمع �لفائزين يف جائزة حمد�ن بن حممد للحك�مة �لذكية للتحدث عن ق�س�س جناحهم

العدد  11083 بتاريخ   2014/4/28     
 اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى 766 /2014 جت كل- م ت-ب -  اأظ

 مدعي/ فندق �شاندرز اجلن�شية:المارات مدعي عليه: دردجينغ انرنا�شي�نال 
مالية  مطالبة  الدع�ى:  م��ش�ع  بلجيكا  اجلن�شية:  واخرون  اجنبي  فرع   -
201292 درهم املطل�ب اعالنه/ دردجينغ انرنا�شي�نال - فرع اجنبي اجلن�شية: 
اعاله وحددت  املذك�رة  الدع�ى  قام  املدعي  ان  بالن�شر حيث  عن�انه:  بلجيكا 
فانت  لذا  الدع�ى،  لنظر  م�عدا   2014/5/7 امل�افق  الربعاء  ي�م  املحكمة 
مكلف باحل�ش�ر ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة اب�ظبي 
البتدائية- الكائنة املحكمة التجارية �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  م�قعا  امل�شتنداتك  و�ش�را  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدع�ى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2014/4/17  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11083 بتاريخ   2014/4/28     
 اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى 442 /2014 جت جز- م ت-ب -  اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
عبدالنا�شر  عليه:  مدعي  اجلن�شية:المارات  �س.م.ع  الهالل  م�شرف  مدعي/   
احلق  ثب�ت  الدع�ى:  م��ش�ع  المارات  اجلن�شية:  امل�شهداين  جا�شم  عارف 
و�شحة احلجز 35781 درهم املطل�ب اعالنه/ عبدالنا�شر عارف جا�شم امل�شهداين 
املذك�رة اعاله  الدع�ى  قام  املدعي  ان  بالن�شر حيث  المارات عن�انه:  اجلن�شية: 
وحددت املحكمة ي�م الثنني امل�افق 2014/5/5 م�عدا لنظر الدع�ى، لذا فانت 
اب�ظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�ش�ر  مكلف 
البتدائية- الكائنة املحكمة �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
الدع�ى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  م�قعا  امل�شتنداتك  و�ش�را  بدفاعك 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2014/4/23  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11083 بتاريخ   2014/4/28     

اعالن للح�سور اىل جلنة ف�ض املنازعات اليجارية
حل�سور جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2014/4/29  

رقم الدعوى 2014/232
�شيد  مع�ش�مة  ملالكتها  العقارية  ال���رواد  عليه/م�ؤ�ش�شة  املدعى 
املدعى / �شركة بروج  ن�شرا   : العن�ان  �شيد م��شى  عبدال�شاحب 
املنازعات  ف�س  جلنة  اىل  احل�ش�ر  عليكم  يتعني  ذ.م.م  العقارية 
ال  مع�شكر  منطقة  ال��دف��اع  ���ش��ارع  يف  الكائن  مبقرها  الي��ج��اري��ة 
نهيان خلف �شندوق الزواج وال�ش�ؤون الجتماعية فيال رقم 2 ي�م 

الثالثاء امل�افق 2014/4/29 ال�شاعة : 6:00 م�شاء.  
رئي�ض جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

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

العدد  11083 بتاريخ   2014/4/28     

اعالن للح�سور اىل جلنة ف�ض املنازعات اليجارية
حل�سور جل�سة يوم الثنني املوافق 2014/5/12  

رقم الدعوى 2014/1287
وميثلها  العامة  وال�شيانة  للمقاولت  �شيد  حممد  عليه/�شلطان  املدعى 
: ن�شرا املدعى / م���زة مبارك علي غامن  العن�ان  �شلطان حممد �شيد ع 
القبي�شي وكيله عن ورثة مبارك علي غامن القبي�شي يتعني عليكم احل�ش�ر 
اىل جلنة ف�س املنازعات اليجارية مبقرها الكائن يف �شارع الدفاع منطقة 
مع�شكر ال نهيان خلف �شندوق الزواج وال�ش�ؤون الجتماعية فيال رقم 2 

ي�م الثنني امل�افق 2014/5/12 ال�شاعة : 1:00 ق ظ.  
رئي�ض جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

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

العدد  11083 بتاريخ   2014/4/28     

اعالن للح�سور اىل جلنة ف�ض املنازعات اليجارية
حل�سور جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2014/4/29  

رقم الدعوى 2014/752
املدعى عليه/�شمارة للمقاولت اللكروميكانيكية ذ.م.م وميثلها 
ال�شريك/ ها�شم فايز م�س العن�ان : ن�شرا املدعى / �شركة ام بي 
ام العقارية ذ.م.م يتعني عليكم احل�ش�ر اىل جلنة ف�س املنازعات 
ال  مع�شكر  منطقة  ال��دف��اع  ���ش��ارع  يف  الكائن  مبقرها  الي��ج��اري��ة 
نهيان خلف �شندوق الزواج وال�ش�ؤون الجتماعية فيال رقم 2 ي�م 

الثالثاء امل�افق 2014/4/29 ال�شاعة : 6:00 م�شاء.  
رئي�ض جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

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

العدد  11083 بتاريخ   2014/4/28     
    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2013/4358 

بانه يف  افادتكم  ن�د  بالن�شر  العن�ان:  العامة   لل�شيانة  �شركة �شريت ليف  املحك�م �شدها: 
يف  اب�ظبي(   ( اليجارية  املنازعات  ف�س  جل��ان  ادارة  قبل  من  حكم  �شدر   2014/4/9 تاريخ 
مبثابة  اللجنة  حكمت  العقارية  متكن  م�ؤ�ش�شة  لها:  املحك�م  ل�شالح  اعاله  املذك�رة  الدع�ى 
احل�ش�ري : بف�شخ عقد اليجار م��ش�ع الدع�ى واملربم بني املدعية واملدعى عليها وبالزام 
الخرية باخالء العني امل�ؤجرة وت�شليمها خالية من ال�ش�اغل مع الزامها ب�شداد مقابل الجرة 
من تاريخ 2012/1/27 ولغاية تاريخ الخالء والت�شليم الفعلي ب�اقع 115.000 درهم �شن�يا مع 
الزيادة القان�نية املقررة بن�شبة 5% والزامها كذلك بان ت�ؤدي للمدعية ن�شبة 12% �شن�يا ور�ش�م 
خدمة قدرها 200 درهم عن املبالغ املتاأخرة من تاريخ 2012/1/27 حتى متام ال�شداد وبالزامها 
املاء والكهرباء وبامل�شروفات وبرف�س ما عدا ذلك من طلبات. حكما  بتقدمي براءة ذمة عن 

قابال لال�شتئناف خالل )15( ي�م  اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا امل�شتند.
جلان ف�ض املنازعات اليجارية    

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

العدد  11083 بتاريخ   2014/4/28     
    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2014/156 

املحك�م �شدها: �شركة بيق �شيب لتجارة الدوات املنزلية وميثلها مطر حممد عي�شى  
ادارة  قبل  من  حكم  �شدر   2014/3/31 تاريخ  يف  بانه  افادتكم  ن�د  بالن�شر  العن�ان: 
جلان ف�س املنازعات اليجارية ) اب�ظبي( يف الدع�ى املذك�رة اعاله ل�شالح املحك�م 
 : احل�ش�ري  مبثابة  اللجنة  حكمت  وال�شيانة  العقارات  لدارة  ون  بي  �شركة  لها: 
الدع�ى وعقد اليجار  امل��شحة ب�شحيفة  امل�ؤجرة  العني  املدعى عليها من  باخالء 
ب�شداد  عليها  املدعى  الزام  وال�شخا�س مع  ال�ش�اغل  للمدعية خالية من  وت�شليمها 
ب�اقع  الفعلي  والت�شليم  الخ��الء  تاريخ  لغاية   2014/1/7 تاريخ  من  الج��رة  مقابل 
45.000 درهم �شن�يا )خم�شة واربع�ن الف درهم( والزمتها كذلك بتقدمي براءة ذمة 
عن املاء والكهرباء مع الزامها مب�شروفات الدع�ى. حكما قابال لال�شتئناف خالل 

)15( ي�م  اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا امل�شتند.
جلان ف�ض املنازعات اليجارية    

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

العدد  11083 بتاريخ   2014/4/28     
            اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى 40 /2014 ح نف�ض- م ر -ب- اأ ظ

عليه:   مدعي  المارات  اجلن�شية:  الرحمن  عزيز  عبداحلكيم  فاطمة  مدعي/   
مبارك حممد عيد املن�ش�ري اجلن�شية: المارات م��ش�ع الدع�ى: طالق لل�شرر 
- اثبات ح�شانة - ت�فري م�شكن - نفقة اولد - وزوجه املطل�ب اعالنه/ مبارك 
 - م�شائية  جل�شة   - بالن�شر  عن�انه:  المارات   اجلن�شية:  املن�ش�ري  عيد  حممد 
لنذار عن طريق الن�شر بان يرجع لبيت الزوجية او ي�شم املدعية اليه او يطلقها 
امل�افق  املذك�رة اعاله وحددت املحكمة ي�م الثنني  ان املدعي قام الدع�ى  حيث 
2014/5/5 م�عدا لنظر الدع�ى، لذا فانت مكلف باحل�ش�ر امام الدائرة الثالثة 
ب� حمكمة اب�ظبي البتدائية- الكائنة بدائرة الق�شاء �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ش�را امل�شتنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2014/4/21  
قلم املحكمة                               

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11083 بتاريخ  2014/4/28      
اعالن بيع عقار بالن�سر

         يف الدعوى رقم 2011/393  تنفيذ عقاري
طالب التنفيذ : بنك المارات دبي ال�طني - حاليا )بنك دبي ال�طني - �شابقا( عن�انه: اإمارة دبي - 
ديرة - �شارع بني يا�س - مقابل م�قف العربات املنفذ �شده: ك�ربريت �شينغ �شربوال واآخرون عن�ان: 
امارة دبي - منطقة ديرة - برج اعمار - ال�شقة رقم 1501 - الطابق 15 بالقرب من دوار ال�شاعة انه 
ان اقت�شى احلال  التالية  ال�شاعة 06:00 م�شاء ويف الي��ام الثالث  امل�افق 2014/5/5  يف ي�م الثنني 
�شيجري بيع العقار امل��شحة او�شافة ادناه امام اجلهة التي انيط بها البيع �شركة المارات للمزادات 
البيع  على  اع��را���س  لديه  من  ولكل   www.emiratesacation.ae الل��ك��روين  م�قعها  وعلى 
التقدم باعرا�شة معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 
301 من قان�ن الجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل  الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
ايام التالية جلل�شة البيع وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات او�شاف العقار : �شقة �شكنية مبنطقة رقة 
البطني رقم الر�س 411 ا�شم املبنى اعمار تاور 1 رقم املبنى 1 رقم العقار 1507 رقم الطابق 15 امل�شاحة 

1164 قدم مربع املقدر قيمتها ب��� )1.300.000( درهم مالحظة: يدفع املبلغ ف�را  
  رئي�ض ال�سعبة                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11083 بتاريخ  2014/4/28      

     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/245   جتاري كلي   

اىل املدعى عليه/ 1 -�شركة م�جام للتجارة العامة �س.ذ.م.م وميثلها املدع�/
للتجارة  زري���ار  /�شركة  املدعي  ان  القامة مبا  ر�شبي جمه�ل حمل  �شاي�ان 
العامة ذ.م.م وميثلها/ يداهلل احمد روزجنك وميثله: را�شد عبداهلل علي بن 
التحفظي رقم 2014/28  بتثبيت احلجز  الدع�ى وم��ش�عها  اق��ام   عرب قد 
جتاري ال�شادر بتاريخ 2014/1/21 بت�قيع احلجز التحفظي على ح�شاب رقم 
)1014276869201( لدى ال�شادة/ بنك المارات ال�طني . وحددت لها جل�شة 
لذا   ch1.B.8 بالقاعة  �س   9:30 ال�شاعة   2014/4/30 امل�افق  الربعاء  ي�م 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  او  باحل�ش�ر  مكلف  فانت 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل.
رئي�ض الق�سم       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11083 بتاريخ   2014/4/28     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف التظلم رقم 121/ 2014 تظلم 2014/1333 اأ عري�سة  م ر - ب - اأظ 
املتظلم : زياد خ�شري اب� دقه واآخرون اجلن�شية: فل�شطني املتظلم �شده: �شركة 
بالل للنقل العام ذ.م.م  اجلن�شية:  المارات م��ش�ع التظلم : تظلم - منع �شفر 
العن�ان:  المارات  اجلن�شية:   ذ.م.م   العام  للنقل  بالل  �شركة  اعالنه/  املطل�ب 
بالن�شر مبا ان املتظلم قد اقام التظلم املذك�ر اعاله وحددت املحكمة ي�م الربعاء 
امل�افق 2014/4/30 م�عدا لنظر التظلم لذا فانت مكلف باحل�ش�ر امام الدائرة 
الوىل حمكمة اب�ظبي البندائية  الكائنة بدائرة الق�شاء �شخ�شيا او ب�ا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ش�ار مل�شتنداتك  م�قعا عليها قبل 

اجلل�شة املحددة لنظر التظلم بثالثة ايام على القل �شدر بتاريخ : 2014/4/21.
قلم املحكمة

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11083 بتاريخ   2014/4/28     
 يف الق�سية رقم 2014/331 جتاري جزئي ابوظبي 

املرف�عة من دار التم�يل �شد �شعيد عيد حممد زنيد القبي�شي وحيث انه 
قد مت ندب اخلبري / ح�شني الها�شمي يف الدع�ى اعاله وعليه يعلن ال�شيد 
�شعيد عيد حممد زنيد القبي�شي اجتماع اخلربة املزمع ي�م الثنني امل�افق 
�شارع  باب�ظبي  مبكتبنا  وذلك  م�شاء   5:00 ال�شاعة  متام  يف   2014/4/28
حمدان بجانب ال�شديق للهدايا وانريز للمفرو�شات بنف�س بناية المارات 
احل�ش�ر  الرجاء  الول  الطابق  املريخي  حا�شر  بناية  لل�شرافة  الدولية 
املحدد لتقدمي ما لديكم من م�شتندات ويف حالة تخلفكم عن  امل�عد  يف 

احل�ش�ر فان اخلربة �ش�ف تعد تقريرها وفقا ملا لديها من م�شتندات .
اخلبري امل�سريف/ح�سني �سامل الها�سمي

اإعالن اجتماع خربة



�إي�صاحات ح�ل �لبيانات �ملالية لل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2013
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بيان �ملركز �ملايل كما يف 31 دي�صمرب 2013

بيان �لدخل لل�صنة �ملنتهية كما يف 31 دي�صمرب 2013

بيان �لدخل �ل�صامل لل�صنة �ملنتهية كما يف 31 دي�صمرب 2013

بيان �لتغري�ت يف حق�ق �ملركز �لرئي�صي لل�صنة �ملنتهية كما يف 31 دي�صمرب 2013

تقرير مدقق �حل�صابات �مل�صتقل

بيان �لتدفقات �لنقدية لل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2013
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العدد 11083 بتاريخ 2014/4/28   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كراج �شيارات النخبة 

رخ�شة رقم:CN 1110297  قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة علي �شعيد حممد البادي الظاهري )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف احمد �شعيد حممد البادي الظاهري
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شب�ع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال 
فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق�ق او دع�ى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11083 بتاريخ 2014/4/28   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حذاء �شندريال

رخ�شة رقم:CN 1557267  قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد حمد مبارك �شالح املن�ش�ري )%100(
تعديل وكيل خدمات/حذف حممد جعفر احمد الدجح ال�شيباين

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف رغداء حمزه حم�يه
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شب�ع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال 
فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق�ق او دع�ى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11083 بتاريخ 2014/4/28   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شال�ن �شادية

رخ�شة رقم:CN 1046130  قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبداهلل احمد حممد حمدون ال�شحي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف فيالكاتا لكري�شنان ناير رافيندر

تعديل وكيل خدمات
حذف حممد حممد علي حممد �شريف علي مندل الف�شلي

 فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل ا�شب�ع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة 
غري م�ش�ؤولة عن اي حق�ق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11083 بتاريخ 2014/4/28   

�إعــــــــــالن
فرحان  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

التجارية ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1019349  قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء/خالد ح�شن �شعيد حممد من 49% اىل %5
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة م�شع�د ربيع م�شع�د ربيع بن ب�شيت )%95(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شيف احمد حمد عبداهلل املزروعي
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شب�ع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال 
فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق�ق او دع�ى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11083 بتاريخ 2014/4/28   

�إلغاء �عالن �صابق
الرخ�شة  بخ�ش��س  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
رقم:CN 1042907  بال�شم التجاري:اخلياط مرا�شيم 
العربي ذ.م.م بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة ال��شع 

كما كان عليه �شابقا
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة 
ن�شر  تاريخ  من  ا�شب�ع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة 
هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق�ق 
الجراءات  �شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دع�ى  او 

املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 11083 بتاريخ 2014/4/28   

�إلغاء �عالن �صابق
الرخ�شة  بخ�ش��س  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
رقم:CN 1180434  بال�شم التجاري:احل�شناء ال�شعيدة 
الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  الن�شائية  املالب�س  خلياطة 

واعادة ال��شع كما كان عليه �شابقا
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة 
ن�شر  تاريخ  من  ا�شب�ع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة 
هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق�ق 
الجراءات  �شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دع�ى  او 

املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 11083 بتاريخ 2014/4/28   

تن�يه قبل �صدور �لرتخي�س
رقم:924  العدد  يف  ال�طن  بجريدة  ال�شادر  العالن  اىل  بال�شارة 
بتاريخ:2014/4/18 بخ�ش��س الرخ�شة رقم:CN 1000862  بال�شم 

التجاري:جمم�عة امل�شاريع الذهبية 
تن�هد دائرة التنمية القت�شادية مل يذكر التعديالت التالية:

الغاء العالن ال�شابق وال�شحيح ه�
 ا�شافة/احمد جمعة ح�شن جمعه الزعابي

حذف/�شيخه احمد جمعه ح�شن جمعه الزعابي
حذف/ان�س ف�ؤاد دب�شى

وذلك قبل �شدور الرخي�س
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل ا�شب�ع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة 
غري م�ش�ؤولة عن اي حق�ق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 11083 بتاريخ 2014/4/28   

�إعــــــــــالن
الفنية  للم�شادر  الن�ر  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1046380  قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة طارق حممد علي عبداهلل الغافري )%51(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شعيد �شامل حممد علي الكثريي

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع العدد املعدنية وادوات ال�ر�س - بالتجزئة )4752019(
بالتجزئة  غيارها  وقطع  ال�ر�س  ومكائن  معدات  بيع  ن�شاط/حذف  تعديل 

)4773601(
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري  القت�شادية خالل 
م�ش�ؤولة عن اي حق�ق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات 

املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11083 بتاريخ 2014/4/28   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شال�ن جمالك

رخ�شة رقم:CN 1708131 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/رو�شة جمعه عبيد كدا�س الرميثي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ رو�شة جمعه عبيد كدا�س الرميثي من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة انت�شار عيدرو�س �شيخان العيدرو�س )%49(

تعديل را�س املال/من null اىل 150000
تعديل ل�حة العالن / اجمايل من م�شاحة 0.20*0.50 اىل 1.80*1

تعديل �شكل قان�ين/من م�ؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/�شال�ن جمالك

YOUR BEAUTY SALOON
اىل/�شال�ن جمالك ذ.م.م

YOUR BEAUTY SALOON LLC
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شب�ع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق�ق 

او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11083 بتاريخ 2014/4/28   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�ؤ�ش�شة منار ال�شام 

للنظافة وال�شيانة العامة
رخ�شة رقم:CN 1133603  قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة خالد عبداهلل حم�د عبداهلل الزي�دي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شهيل ع��س فرج عبدات الكثريي

فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شب�ع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال 
فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق�ق او دع�ى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11083 بتاريخ 2014/4/28   

�إعــــــــــالن
ت�شميم  ال�ش�����ادة/فن  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

احلجر لعمال الديك�ر

رخ�شة رقم:CN 1187584  قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�شة

العالن مراجعة  هذا  على  العرا�س  له حق  كل من  فعلى 

ن�شر هذا  تاريخ  ا�شب�ع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 

العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق�ق او دع�ى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11083 بتاريخ 2014/4/28   

�إعــــــــــالن
والثالجات  املكيفات  لت�شليح  ال�حدة  ال�ش�����ادة/ور�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

والغ�شالت ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1109684 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شعيد دغيميل خلفان حارب ال�شام�شي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف خلفان عبيد م�شبح �شعيد ال�شام�شي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد علي اظهر حممد علي اكرب

تعديل را�س املال/من 150000 اىل 0
تعديل ل�حة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*2.35

تعديل �شكل قان�ين/من �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة اىل م�ؤ�ش�شة فردية
تعديل ا�شم جتاري:من/ور�شة ال�حدة لت�شليح املكيفات والثالجات والغ�شالت ذ.م.م

AL WAHDA AC REFRIG AND WASHING MACHINES REPAIR WORKSHOP LLC
اىل/حمل ال�حدة لت�شليح املكيفات

AL WAHDA AIR CONDTIONER REPAIRS SHOP
تعديل ن�شاط/حذف ا�شالح امل�اقد واملربدات والغ�شالت )9522001(

القت�شادية خالل  التنمية  دائرة  العالن مراجعة  العرا�س على هذا  له حق  فعلى كل من 
ا�شب�ع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق�ق او دع�ى بعد 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11083 بتاريخ 2014/4/28   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�ؤ�ش�شة اجيال زاخر للنظافة 

 CN 1173389:وال�شيانة العامة  رخ�شة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ل�حة العالن / اجمايل من م�شاحة 6*1.2 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/م�ؤ�ش�شة اجيال زاخر للنظافة وال�شيانة العامة

AJYAAL ZAKER GENERAL MAINTENANCE & CLEANING EST

اىل/م�ؤ�ش�شة اجيال زاخر لل�شيانة العامة
AJYAAL ZAKER GENERAL MAINTANANCE EST

تعديل ن�شاط/حذف خدمات التنظيف الداخلية للمباين )8121001(
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شب�ع  خالل  القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دع�ى  او  حق�ق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غري 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11083 بتاريخ 2014/4/28   

 اإعـــالن �سطب قيد
انرنا�شي�نال  ال�شادة/الديليا  باأن  القت�شاد  وزارة  تعلن 
تقدمت  قد  الربيطانية(  فريجن  جزر  )اجلن�شية  ليمتد  
واملقيدة  اب�ظبي  اإمارة  يف  ال�شركة  فرع  قيد  �شطب  بطلب 
بال�زارة.  الجنبية  ال�شركات  �شجل  يف   )3699( رقم  حتت 
وتنفيذا لحكام القان�ن الحتادي رقم )8( ل�شنة 1984م يف 
رقم  ال�زاري  القرار  و  التجارية وتعديالتة  ال�شركات  �شاأن 
)377( ل�شنة 2010م يف �شاأن اعتماد دليل اجراءات الرخي�س 
احلرة  واملناطق  باخلارج  امل�ؤ�ش�شة  املن�شاآت  ومكاتب  لفروع 
بالدولة . يرجى من ال�شادة ا�شحاب احلق يف العرا�س ان 
يتقدم�ا باعرا�شهم اىل ال�زارة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر 
من تاريخ الن�شر على العن�ان التايل: وزارة القت�شاد اإدارة 

الت�شجيل التجاري �س.ب:)901( - اب�ظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 11083 بتاريخ 2014/4/28   

)وايزكو العاملية خلدمات الفح�ض الفني ذ م م(
بناء على قرار اجلمعية العم�مية الغري عادية امل�ثق لدى الكاتب العدل 

بالرقم 1403003608 واخلا�س بت�شفية ال�شركة املذك�رة اأعاله
 و�يزك� �لعاملية خلدمات �لفح�س �لفني ذ م م

يعلن امل�شفى / بي دي او حما�شب�ن قان�ني�ن وم�شت�شارون-فرع اب�ظبي 
اأو حق�ق على  املذك�رة اعاله فكل من له مطالبة  ال�شركة  عن ت�شفية 
امل�ؤيدة  امل�شتندات  مع  مبطالبته  التقدم  عليه  اعاله  املذك�رة  ال�شركة 
لذلك اإىل امل�شفى، وذلك خالل الدوام الر�شمي وملدة 45 ي�ماً من تاريخ 
الإعالن، وكل من مل يتقدم خالل املدة املحددة بالإعالن ي�شقط حقه 

باملطالبة.
�شارع  اب�ظبى   ،02/ فاك�س 6799421   ،  02  / امل�شفى 6799361  تليف�ن   
او  ( �شقة ) 602 ( مكتب بي دي  الطابق ) 6  بناية برج ظافري  النجدة 

حما�شب�ن قان�ني�ن وم�شت�شارون. 

اإعـــالن ت�سـفية �ســركة
العدد 11083 بتاريخ 2014/4/28   

�سركة �سيرنجي خلدمات التوظيف- ذ م م
بناء على قرار اجلمعية العم�مية الغري عادية واخلا�س بت�شفية 

ال�شركة املذك�رة اأعاله
 �صركة �صيرنجي خلدمات �لت�ظيف - ذ م م

املذك�رة  ال�شركة  ت�شفية  عن  ي��شف  �شعد  اأمري   / امل�شفى  يعلن 
املذك�رة اعاله  ال�شركة  اأو حق�ق على  اعاله فكل من له مطالبة 
امل�شفى،  اإىل  لذلك  امل�ؤيدة  امل�شتندات  مع  مبطالبته  التقدم  عليه 
وذلك خالل الدوام الر�شمي وملدة 45 ي�ماً من تاريخ الإعالن، وكل 
من مل يتقدم خالل املدة املحددة بالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة.

اب�ظبى   ،02/  6210478 فاك�س   ،  02  /  6321546 امل�شفى  تليف�ن   
 )  17 ( �شقة   )  6  ( الطابق  للزجاج  العني  بناية  الثاين  زايد  �شارع 

مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شب�ن قان�ني�ن. 

اإعـــالن ت�سـفية �ســركة

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:حممد حارب العتيبة ذ.م.م  
m 1946MOHAMED HAREB AL OTAIBA:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

امل�دعة بالرقم:200456       بتاريخ:2013/11/5 م
با�ش��م:حممد حارب العتيبة ذ.م.م

وعن�انه:�شارع حمدان بن حممد - �س.ب:310 - هاتف:026225700 - فاك�س:026224167.
 وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�شائع ل�شالح الغري وذلك 
لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة )ول ينط�ي ذلك على خدمة النقل( متثيل �شركات 

وكالت جتارية .
على  ويدن�ها  ومميزه  الحمر  بالل�ن  متقطع  ب�شكل   m ح��رف  �شكل  عن  عبارة  العالمة:العالمة  و�شف 
 MOHAMED HAREB AL OTAIBA وي��دن���ه��ا   1946 ال��رم��ادي  ب��ال��ل���ن  م�شتطيل 

بالل�ن ال�ش�د.
ال�ش��راطات:. 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  28  ابريل 2014 العدد 11083

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:�شركة التم�شاح ال�شحن البحري ذ.م.م  
ASCO:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

امل�دعة بالرقم:204232       بتاريخ:2014/1/13 م
با�ش��م:�شركة التم�شاح ال�شحن البحري ذ.م.م

وعن�انه:العن�ان:اب�ظبي - خلف معر�س ه�ندا لل�شيارات - الكرا - �س.ب:112132 - هاتف:026432841  
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة:39 خدمات ال�شحن اجل�ي للب�شائع - وكيل خط�ط مالحية 

- خدمات تغليف الب�شائع .
و�شف العالمة:كلمة تتك�ن من اربعة حروف "ASCO" بخط �شميك بالل�ن البي�س على خلفية بالل�ن 

الزرق حرف AS على خلفية بالل�ن الزرق الغامق وحرف CO على خلفية بالل�ن الزرق الفاحت .
ال�ش��راطات:. 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  28  ابريل 2014 العدد 11083

تعلن  ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ 
بن�شر التعديالت امل��شحة ادناه على طلب ت�شجيل العالمة التجارية التالية :

امل�دعة حتت رقم:  158683  بتاريخ: 16 / 6 / 2011
 با�ش��م :ام فيجن جي تي

وعن�انه:دبي ، �س.ب:41714 ، المارات العربية املتحدة . 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :    

الجهزة والدوات العلمية واملالحية وامل�شاحية واجهزة وادوات الت�ش�ير الف�ت�غرايف وال�شينمائي والجهزة 
والتعليم  والنقاذ  )ال�شراف(  واملراقبة  وال�شارة  والقيا�س  ال�زن  قيا�س  وادوات  واجهزة  الب�شرية  والدوت 
اجهزة وادوات ل��شل او فتح او حت�يل او تكثيف او تنظيم او التحكم يف الطاقة الكهربائية اجهزة ت�شجيل 
او ار�شال او ن�شخ ال�ش�ت او ال�ش�رة حامالت بيانات مغناطي�شية اقرا�س ت�شجيل ماكينات بيع الية و اليات 
لالجهزة التي تعمل بقطع النقد الت ت�شجيل النقد الت حا�شبة معدات واجهزة حا�ش�بية ملعاجلة البيانات 

اجهزة اخماد النريان .
ال�اق�عة بالفئة:9

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية:) ( - )/ / 200م(
التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق:

ELcomax:من
ELcomax:اىل

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  28  ابريل 2014 العدد 11083 العدد 11083 بتاريخ 2014/4/28   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الروا�شي الفنية للمقاولت 

العامة رخ�شة رقم:CN 1139701 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد عبداملح�شن في�شل الغالب العنزي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف احمد عبداهلل ا�شماعيل ح�شني احل��شني
تعديل ل�حة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.40*0.20

تعديل عن�ان/ من املنطقة الغربية لي�ا يثي ال�شناعية ق 33 مكتب رقم 
38 ملك حممد �شامل حاي�س املن�ش�ري اىل املنطقة الغربية لي�ا اجلبانة 

ق 89 + 90 + 91 + 92 مكتب رقم 18 �شامل بيات املن�ش�ري.
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل ا�شب�ع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة 
غري م�ش�ؤولة عن اي حق�ق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اأظهر ا�شتطالع جديد للراأي ام�س اأن حزب املحافظني الربيطاين 
حزب  تقدم  اأنهى  كامريون،  ديفيد  ال����زراء،  رئي�س  بزعامة  احلاكم 
مماثلة  ن�شبة  ع��ل��ى  وح�����ش��ل  ال�شعبية  جم���ال  يف  امل��ع��ار���س  ال��ع��م��ال 
النتعا�س  م���ؤ���ش��رات  بف�شل  الربيطانيني،  الناخبني  اأ���ش���ات  م��ن 
)ب�بي�ل�س(  م�ؤ�ش�شة  اأجرته  ال��ذي  ال�شتطالع،  ومنح  القت�شادي 
املحافظني  ح��زب��ي   ، اك�شربي�س  �شندي  �شحيفة  نتائجه  ون�����ش��رت 
ال��ربي��ط��ان��ي��ني، و�شريك  ال��ن��اخ��ب��ني  اأ����ش����ات  %35 م��ن  وال��ع��م��ال 
الأحرار  الدميقراطيني  ح��زب  الئتالفية  احلك�مة  يف  املحافظني 
�شعبية  اإن  وق�����ال   .13% امل���ع���ار����س  ال���ش��ت��ق��الل  وح�����زب   ،9%
املحافظني ارتفعت بن�شبة %1 منذ ال�شهر املا�شي بف�شل م�ؤ�شرات 
عند  العمال  �شعبية  راوح��ت  الربيطاين، يف حني  القت�شاد  انتعا�س 
معدلتها ال�شابقة. وا�شاف ال�شتطالع اأن هذه النتيجة رفعت اآمال 
عام  املقررة  العامة  بالنتخابات  الف�ز  امكانية  يف  املحافظني  حزب 
اإن��ذاراً حلزب العمال ب�شرورة  2015 بالأغلبية املطل�بة، ووجهت 
بذل املزيد يف هذه املرحلة بعد اأن ظل يتقدم على حزب املحافظني يف 
معظم فرات الدورة الربملانية احلالية وت�قع اأن يتم تعليق الربملان 
اأيار- النتيجة نف�شها بالنتخابات العامة املقررة يف  يف حال تكررت 

ماي� 2015، لأنها �شتجعل حزب العمال املعار�س بحاجة اإىل ثالثة 
ال�شتطالع  يف  و�شارك  املطل�بة  الأغلبية  لتحقيق  برملانية  مقاعد 

2055 ناخباً من م�ؤيدي الأحزاب ال�شيا�شية الربيطانية.

برملانهم  لتجديد  الق���راع  �شناديق  اىل  ام�����س  امل��ق��دون��ي���ن  ت���ج��ه 
م�قعا  املحافظ�ن  فيها  يحتل  انتخابات  يف  جديد،  رئي�س  وانتخاب 
ال��ب��ل��ق��ان والذي  ال����اق���ع يف  ال��ب��ل��د  ل��ر���ش��ي��خ حكمهم يف ه���ذا  ج��ي��دا 
ي�اجه �شع�بات يف القراب من الحتاد الوروبي. وقد دعا احلزب 
املحافظ املنظمة الث�رية املقدونية الداخلية احلزب الدمي�قراطي 
وليته  املنتهية  ال����زراء  رئي�س  بزعامة  ال�طنية  ال���ح��دة  اج��ل  من 
م�عدها  م��ن  �شنة  قبل  مبكرة  ان��ت��خ��اب��ات  اىل  غروف�شكي،  نيك�ل 
حليفه  م��ع  خ��الف  بعد  وذل��ك   ،2015 حزيران-ي�ني�  يف  ال��ع��ادي 
احلك�مي الحتاد الدمي�قراطي لاللبان ح�ل خيار مر�شح م�شرك 
دام�ف�شكي  الك�شندر  ال�شيا�شي  املحلل  لكن  الرئا�شية  لالنتخابات 
اعترب انه خالف مزيف بني ال�شركاء يف احلكم لعطاء ذريعة للدع�ة 
وعلى  اف�شل.  ا�ش�س  على  ال�شلطة  ار�شاء  بغية  النتخابات  هذه  اىل 
الناخبني  بثقة  املحافظ�ن  يحتفظ  امل��رن��ح،  القت�شاد  من  الرغم 
نح�  على  ح�ش�لهم  اىل  الخ��رية  ال��راأي  ا�شتطالعات  ا�شارت  حيث 
لال�شراكيني   15% ح���اىل  مقابل  الت�ش�يت،  ن�ايا  من   28%
يف الحتاد ال�شراكي الدمي�قراطي )املعار�شة(، وهم ي�شب�ن اىل 

احل�ش�ل على الغالبية، اي 62 من مقاعد الربملان ال123. 

اخ��ت��ربت ال��ه��ن��د ب��ن��ج��اح ام�����س اإط����الق ����ش���اروخ م�����ش��اد لل�ش�اريخ 
البالي�شتية ميكنه اعرا�س الأهداف خارج الغالف اجل�ي لالأر�س 
يف خ��ط���ة ك��ب��رية ع��ل��ى ط��ري��ق ت��ط���ي��ره��ا ل��ن��ظ��ام دف���اع ���ش��اروخ��ي ل 
ال��دول. وتط�ر الهند نظاما لل�ش�اريخ  ميلكه �ش�ى عدد قليل من 
الدفاعية يهدف اإىل تزويدها بدرع متعددة الطبقات حلمايتها من 
هجمات ال�ش�اريخ البالي�شتية. وقال رايف ك�مار ج�بتا وه� متحدث 
يف  )التجربة(  هذه  تاأتي  الدفاعي  والتط�ير  البحث  منظمة  با�شم 
ا�شتكملت  نط�ره..  الذي  البالي�شتي  ال�شاروخي  الدفاع  نظام  اإط��ار 
اأي  النظام تدمري  اإجن��از مدى الع��را���س.  وي�شتهدف  املهمة ومت 
اأعلى خارج الغالف اجل�ي  �شاروخ يطلق باجتاه الهند على ارتفاع 
واإذا ف�شل هذا يدمره النظام داخل الغالف اجل�ي ويقت�شر امتالك 
العامل  دول  قليل من  على عدد  البالي�شتية  لل�ش�اريخ  نظام م�شاد 
من بينها ال�ليات املتحدة ورو�شيا واإ�شرائيل. وخا�شت الهند ثالث 
اأن تن�شب احلرب الرابعة بينهما يف عام  حروب مع باك�شتان وكادت 
2001 وه��زم��ت ال��ه��ن��د يف ح���رب ق�����ش��رية م��ع ال�����ش��ني ع��ل��ى حدود 
لتعزيز  وت�شعى منذ ذلك احلني جاهدة   1962 عام  الهيماليا يف 

دفاعاتها.

عوا�صم

لندن

بوبان�ضيوار

�ضكوبيي

منظمة �لأمن و�لتعاون يف �وروبا 
تنفي زيارة �أمينها �لعام لأوكر�نيا 

•• فيينا-اأ.ف.ب:

ن��ف��ت م��ن��ظ��م��ة الم�����ن وال���ت���ع���اون يف 
اوروب������ا الح����د زي�����ارة ام��ي��ن��ه��ا العام 
لم���ربت���� زان���ي���ي���ه اوك����ران����ي����ا، عقب 
اع���الن وزي���ر خ��ارج��ي��ة اوك��ران��ي��ا عن 

تلك الزيارة.
وقالت متحدثة با�شم املنظمة ل�كالة 
ف��ران�����س ب��ر���س الم���ني ال��ع��ام ملنظمة 
المن والتعاون يف اوروبا لن يت�جه 

اىل اوكرانيا.
وك�����ان وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة الوك������راين 
المني  ان  اعلن  دي�شت�شي�شتا  ان��دري 

العام للمنظمة �شي�شل م�شاء الحد اىل كييف للتفاو�س ب�شاأن الفراج عن 
اوكرانيا  انف�شالي�ن يف �شرق  الذين يحتجزهم  املنظمة الجانب  مراقبي 

منذ اجلمعة.
وكتب ال�زير على ح�شابه على ت�تري ان ال��شع ب�شاأن الفراج عن مراقبي 
منظمة المن والتعاون يف اوروبا يبقى �شعبا )...( ي�شل لمربت� زانييه 

اىل كييف م�شاء الحد.
واجلمعة اعتقل انف�شالي�ن م�ال�ن لرو�شيا 13 �شخ�شا من افراد البعثة 
من بينهم مراقب�ن واملرجم وال�شائق. اربعة منهم من الملان من �شمنهم 

ثالثة ع�شكريني تابعني للجي�س الملاين.

�ل�صلطة تعترب �لحتالل �لنم�ذج �لأعلى لالإرهاب

نتنياه� يخ�سى على حك�مته من �مل�ساحلة �لفل�سطينية

جن�ب �أفريقيا حتتفي باأول �نتخابات متعددة �لأعر�ق 
•• جوهان�صربغ-اأ ف ب:

بالذكرى  افريقيا  جن�ب  حتتفل 
متعددة  انتخابات  لول  الع�شرين 
���ش��اه��م��ت يف دف����ن نظام  الع������راق 
الف�شل العن�شري يف اندفاع �شعبي 
و�شلمي غري م�شب�ق اىل �شناديق 

القراع.
و����ش���ت���ق���ام ������ش�����الوات وخ���ط���اب���ات 
البالد  ان���ح���اء  ك��اف��ة  وح���ف���الت يف 
املجيدة  ال�������ش���اع���ات  ل����ش���ت���ذك���ار 
ن���ي�������ش���ان-اب���ري���ل   27 لق���������راع 
الول  ال��ي���م  ي��ع��د  ال����ذي   1994
لر�شاء الدمي�قراطية احلالية يف 

جن�ب افريقيا.
و27 ني�شان-ابريل او ي�م احلرية 
افريقيا،  ج��ن���ب  يف  وط��ن��ي  ع��ي��د 
اح��د هذه  نهار  ي�شادف  ان��ه  ومب��ا 
بالثنني  عنه  �شي�شتعا�س  ال�شنة 
زوما  جاك�ب  الرئي�س  و�شي�شتفيد 
م��ن ذل���ك لط��ال��ة الح��ت��ف��الت يف 

الربملان يف الكاب.
ال���ت���ي كللت  الن���ت���خ���اب���ات  وه������ذه 
امل�ؤمتر  ب���ني  ���ش��ع��ب��ة  م��ف��او���ش��ات 
ال�����ط����ن����ي الف�����ري�����ق�����ي ب���زع���ام���ة 
الراحل نل�ش�ن مانديال و�شلطات 
�شمحت  العن�شري،  الف�شل  نظام 
جل���ن����ب اف��ري��ق��ي��ا ب����اخل����روج من 
ال���ف��������ش���ى وح��������رب اه���ل���ي���ة ك���ان 

القراع(  بطاقة  )على  ال�شليب 
العن�شري  ال��ف�����ش��ل  ن���ظ���ام  ل��ف��ظ 
انفا�شه وخل�س ال�شقف دي�شم�ند 
انه  بالق�ل  ال�طني  ال�شع�ر  ت�ت� 
امر مذهل وكاأننا نع�شق او نطري 

من الفرح .
املنب�ذة  ال��دول��ة  افريقيا  وج��ن���ب 
اقت�شادية  ملقاطعة  تعر�شت  التي 
ان�شمت اىل جمم�عة المم وزاد 
اىل  فيها  الداخلي  الناجت  اجمايل 
20 عاما وتراجع  ال�شعف خالل 
ال��ف��ق��ر وب����رزت طبقة اث��ري��اء من 

ال�ش�د.
ت���ب���ق���ى جمة  ال�������ش���ع����ب���ات  ل���ك���ن 
من  الكثري  اىل  بالن�شبة  واحل��ي��اة 
ال�����ش���د ���ش��ع��ب��ة ب��ع��ي��دة ع���ن مبداأ 
وعد  ال���ذي  للجميع  اف�شل  ح��ي��اة 
وت�اجه   ..1994 يف  مانديال  به 
ال���ب���الد ن��ق�����ش��ا يف ال����ظ���ائ���ف ويف 
ال���ش��ات��ذة امل���ؤه��ل��ني وغ��ي��اب ق�ات 
عليها  الع���ت���م���اد  مي��ك��ن  ���ش��رط��ة 
لي  ميكن  قدميا  �شحيا  ونظاما 
امراأة ان تلقى حتفها كل ي�م اثناء 
البالد  تنت�شر يف  ال����لدة يف ح��ني 
يق�شدها  حديثة  خا�شة  ع��ي��ادات 
القارة  ان���ح���اء  ك���ل  م���ن  امل���ر����ش���ى 
من  انتقلنا  ف��ق��د  ال��ع��الج.  لتلقي 
اىل  الب�شرة  ل���ن  ب�شبب  التمييز 

التمييز ب�شبب املال.

ي�م لي�س ك�ش�اه. ان اول انتخابات 
حرة وعادلة قد بداأت. الي�م فجر 

حريتنا .
هذه  لنبعث  معا  فلنقف  وا���ش��اف 
ووا�شح:  ع���ال  ب�����ش���ت  ال��ر���ش��ال��ة 
مل��ج��م���ع��ة م���ن القتلة  ن�����ش��م��ح  ل���ن 
يف  دمي�قراطيتنا  منا  ي�شلب�ا  ان 
ح��ني ات��خ��ذت ت��داب��ري ام��ن��ي��ة غري 

م�شب�قة خ�شية وق�ع اعتداءات.
بهذا  ���ش��ت��ار  ذي  �شحيفة  وك��ت��ب��ت 

حينها  يف  ي��ت���ق��ع���ن��ه��ا  ك����ث����ريون 
و�شياغة د�شت�ر جديد بني الكرث 

تقدما يف العامل.
وب��ق��ي��ت ���ش���رت��ان ل��ه��ذا الق����راع 
�ش�رة  ال�����ذاك�����رة  يف  را����ش���خ���ت���ني 
مانديال املبت�شم وه� يديل ب�ش�ته 
بعد ان خرج قبل اربع �شن�ات من 
27 عاما  ال�����ش��ج��ن ح��ي��ث ام�����ش��ى 
و�����ش�����رة ل���ط����اب���ري ط����ي���ل���ة من 
بهدوء  ينتظرون  الذين  الناخبني 

ام�����ام مراكز  ل��ل��ت�����ش���ي��ت  دوره�����م 
العنف  م��ن  �شن�ات  بعد  الق���راع 
متكن  الوىل  وللمرة  والعن�شرية 
ال�ش�د الذين ي�شكل�ن غالبية من 
الت�ش�يت بعد ان منع�ا من ذلك 

ل�شن�ات.
ويف ذلك الي�م قال مانديال الذي 
رئي�س  اول  ال75  �شن  يف  ا�شبح 
افريقيا  ج��ن���ب  ت���اري���خ  يف  ا����ش����د 
وبدعم من القلية البي�شاء الي�م 

ب�تفليقة ي�ؤدي �ليمني ل�لية ر�بعة 
علنا وين�س الد�شت�ر على ان رئي�س اجلمه�رية املنتخب ي�ؤدي 
يلي  ال��ذي  ال�شب�ع  علني خالل  الد�شت�رية يف حفل  اليمني 
 81،49 انتخابه. واعيد انتخاب ب�تفليقة ل�لية رابعة مع 
التي  النهائية  النتيجة  بح�شب  الناخبني  ا���ش���ات  من  باملئة 
اعلنها املجل�س الد�شت�ري الثالثاء وح�شل مناف�شه الرئي�شي 
علي بن فلي�س على ن�شبة 12،30 باملئة من ال�ش�ات، وبلغت 
ويف  النهائية..  النتائج  وف��ق  باملئة،   50،70 امل�شاركة  ن�شبة 
مبا�شرة،  النتائج  ه��ذه  اع��الن  بعد  بثت  م�اطنيه  اىل  ر�شالة 
وعد ب�تفليقة بت�جيه ر�شالة اىل اجلزائريني يف اليام املقبلة 
ي�شمنها تعهداته لهم واطالعهم على عملية البناء ال�طني 

التي �شيق�م بها معهم.

•• اجلزائر-اأ ف ب:

ذكرت ال�شحافة اجلزائرية ان الرئي�س اجلزائري عبد العزيز 
ل�لية  ني�شان-اتربيل   17 انتخابه يف  اعيد  الذي  ب�تفليقة 
ال�ش�ات،  م��ن  باملئة   81 بغالبية  اع����ام  خم�شة  م��ن  راب��ع��ة 
العا�شمة  ع��ام يف  احتفال  الث��ن��ني يف  ال��ي���م  اليمني  ���ش��ي���ؤدي 
اجلزائرية. وب�تفليقة )77 عاما( الذي ا�شيب ب�عكة �شحية 
قبل عام بالتمام وا�شطرته لتلقي العالج يف م�شت�شفى فال دو 
غرا�س يف باري�س، ظهر علنا للمرة الوىل منذ قرابة عامني 
17 ني�شان-بريل. و�ش�هد على كر�شي متحرك يف مكتب  يف 
اقراع حيث ادىل ب�ش�ته. ومنذ ذلك احلني مل يظهر جمددا 

اإرهابية ، و�شدد على اأن حما�س هي 
ه�  الحتالل  واأن  �شيا�شي  ف�شيل 

النم�ذج الأعلى لالإرهاب.
يديع�ت  مل����ق���ع  ع���ري���ق���ات  وق������ال 
اأح��رون���ت الل��ك��روين ام�����س اإننا 
ل ن��ت��ع��ام��ل م��ع ح��م��ا���س ع��ل��ى اأنها 
اإرهابية، واإمنا هي ف�شيل  منظمة 
مبنية  وامل�����ش��ت���ط��ن��ات  ���ش��ي��ا���ش��ي، 
ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة، فكيف  اأر�������س  ع��ل��ى 
يف  البناء  يف  ال�شتمرار  ب��الإم��ك��ان 
التزام  ع��ن  والتعبري  امل�شت�طنات 
اإ�شرائيل  واأردف  الدولتني؟  بحل 
لي�شت معنية بحل الدولتني واإمنا 
 ، امل�����ش��ت���ط��ن��ات  ب��دول��ة  ه��ي معنية 
الأعلى  ال��ن��م���ذج  ه���  والح���ت���الل 
عريقات،  واأ������ش�����اف   . ل�����الإره�����اب 
رئي�شة  مع  املفاو�شات  يق�د  ال��ذي 
الإ�شرائيلي  امل���ف���او����ش���ات  ط���اق���م 
اأن  ليفني،  ت�شيبي  العدل،  ووزي��رة 
ال��ت��ي طرحتها  ال���ح��ي��دة  امل�����ش��األ��ة 
يت�شحاق  وامل�����ح�����ام�����ي  ل���ي���ف���ن���ي 
لرئي�س  اخل��ا���س  املبع�ث  م���خل���، 
بنيامني  الإ����ش���رائ���ي���ل���ي،  ال��������زراء 
املفاو�شات،  ه����ذه  اإىل  ن��ت��ن��ي��اه���، 
غزة؟،  م��ع  �شتفعل�ن  م���اذا  ك��ان��ت، 
�شنتمكن من  اأن��ن��ا  اأع��ت��ق��د  ل  واأن����ا 
حك�مة  ا�شتمرت  اإذا  ���ش��الم  �شنع 
ال�شتيطان،  �شيا�شة  يف  اإ���ش��رائ��ي��ل 
التهام  با�شبع  التل�يح  ميكن  ول 
فيما ت���ا���ش��ل اإ���ش��رائ��ي��ل ال��ب��ن��اء يف 
)الرئي�س  مازن  واأب���  امل�شت�طنات، 
كان  عبا�س(  حمم�د  الفل�شطيني 
وحك�مة  خطابه،  يف  ج��دا  وا�شحا 

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

اإ�شرائيلي�ن  ومعلق�ن  �شا�شة  اتهم 
رئي�س ال�زراء الإ�شرائيلي بنيامني 
امل�شاحلة  اتفاق  بت�ظيف  نتنياه� 
�شرعية على  الفل�شطينية لإ�شفاء 
م�قفه الراف�س لل�فاء مبتطلبات 

حل ال�شراع مع الفل�شطينيني.
مرييت�س  ح��رك��ة  رئ��ي�����ش��ة  وق���ال���ت 
زهافا  الإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ة  ال��ي�����ش��اري��ة 
غال�ؤون اإن نتنياه� يحاول ت�شليل 
ال����ع����امل م����ن خ�����الل ق�������راره وقف 
يف  الفل�شطينيني  م��ع  ال��ت��ف��او���س 
اأعقاب اتفاق امل�شاحلة بني حركتي 
الإ�شالمية)حما�س(  امل���ق���اوم���ة 
الفل�شطيني  ال���ط��ن��ي  وال���ت���ح���رر 
املفاو�شات  اأن  اإىل  م�شرية  )فتح(، 
ب�شبب  امل�������ش���احل���ة  ق���ب���ل  ت��ع��ط��ل��ت 
م�������اق������ف ن���ت���ن���ي���اه���� ال���راف�������ش���ة 

للت�ش�ية.
مع  لها  مداخلة  اأث��ن��اء  واأو���ش��ح��ت 
ي�م  م�شاء  الإ�شرائيلي  التلفزي�ن 
ن��ت��ن��ي��اه��� ل  اأن  امل��ا���ش��ي  اجل��م��ع��ة 
يبدي اهتماما باحلقائق ويتجاهل 
تاأكيد الرئي�س الفل�شطيني حمم�د 
�شتت�شكل  التي  اأن احلك�مة  عبا�س 
�شتلتزم  امل�������ش���احل���ة  اأع�����ق�����اب  يف 
بربناجمه ال�شيا�شي و�شمنه قب�ل 
وعلى  ال��رب��اع��ي��ة،  اللجنة  ���ش��روط 

راأ�شها العراف باإ�شرائيل.
عن  ع��اج��ز  نتنياه�  اأن  واع���ت���ربت 
ال��ت�����ش��دي ل�����ش��رك��ائ��ه م���ن ممثلي 
احلك�مة  يف  امل���ت���ط���رف  ال���ي���م���ني 

م�ا�شلة  ع��ل��ى  ي�������ش���رون  ال���ذي���ن 
م�����ش��اري��ع ال���ش��ت��ي��ط��ان، وي����رى يف 
لتحميل  فر�شة  امل�شاحلة  ات��ف��اق 
املفاو�شات  ف�����ش��ل  ع��ن  امل�����ش���ؤول��ي��ة 

للجانب الفل�شطيني.
املعلقني  ك��ب��ري  ق����ال  م���ن ج��ان��ب��ه، 
بالتلفزي�ن  ال��ث��ان��ي��ة  ال���ق���ن���اة  يف 
الإ�شرائيلي اأمن�ن اأبرام�فيت�س اإن 
نتنياه� يتعاطى مع الفل�شطينيني 
بانتقائية تتنا�شب مع م�شلحته يف 

ا�شتقرار ائتالفه احلاكم.
اأثناء م�شاركته يف برنامج  واأ�شاف 
اأ�شت�دي� اجلمعة اأن نتنياه� يعاقب 
مع  امل�شاحلة  اتفاق  ب�شبب  عبا�س 
�شبق  اأن��ه  العلم  حركة حما�س، مع 
له اأن ت��شل ل�شفقة تبادل الأ�شرى 
اأطلق مب�جبها  مع احلركة، حيث 
�شراح األف اأ�شري فل�شطيني مقابل 
اإ���ش��رائ��ي��ل��ي م����ح���د وذكر  ج���ن���دي 
�شراء  ه�  نتنياه�  يعني  ما  كل  اأن 
ا�شتقرار  �شمان  اأج���ل  م��ن  ال���ق��ت 
حك�مته فقط، مما جعله ل يت�رع 
لتربير  م�ش�غ  اأي  على  الع��ت��م��اد 
الت�ش�ية  مبتطلبات  ال���ف��اء  ع��دم 
ال�شيا�شية لل�شراع لأنه يدرك اأنها 
باإمكانها  التي  ال�حيدة  الطريقة 

�شمان ا�شتقرار احلك�مة.
اىل ذل������ك، رف�������س رئ���ي�������س دائ�����رة 
التحرير  منظمة  يف  امل��ف��او���ش��ات 
عريقات،  ���ش��ائ��ب  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة، 
ال��ت�����ش��ري��ح��ات الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة بعد 
ت�قيع اتفاق امل�شاحلة بني حركتي 
فتح وحما�س باأن الأخرية منظمة 

التنديد بذلك ولهذا نحن بحاجة 
اإىل عملية �شالم .

وكان عبا�س قد اأعلن اأمام اجتماع 
التحرير  ملنظمة  املركزي  املجل�س 
اإن  اهلل،  رام  يف  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة، 
�شيتم  ال���ت���ي  ال����ك����ف����اءات  ح���ك����م���ة 
امل�شاحلة  اتفاق  مب�جب  ت�شكيلها 
والتفاقيات  باإ�شرائيل  �شتعرف 
امل�����ق����ع����ة م���ع���ه���ا ون����ب����ذ ال���ع���ن���ف، 
املفاو�شات  ا���ش��ت��ئ��ن��اف  وا����ش���رط 
ال�شتيطان  بتجميد  اإ�شرائيل  مع 
واإج����راء م��ف��او���ش��ات مل��دة 3 �شه�ر 

ح�ل احلدود.

اإ�شرائيل هي حك�مة املتطرفني .
اإ�شرائيل  اأن  على  عريقات  و���ش��دد 
الأ�شا�شي  ال�����ش��رط  على  ت���اف��ق  ل 
فل�شطينية  بدولة  الع��راف  وه� 
وتعنت   ..1967 ال��ع��ام  ح���دود  يف 
اإنهاء  اإىل  اأدى  ال��ذي  ه�  اإ�شرائيل 

املفاو�شات .
الفل�شطينيني  رف���������س  وح���������ل 
بالعراف  الإ�شرائيلي  للمطلب 
ق���ال عريقات  ال��ي��ه���دي��ة  ب��ال��دول��ة 
روايتي  تغيري  مني  تطلب�ن  اأنتم 
واأنا  تاريخي،  وتغيري  التاريخية، 
روايتكم  ت��غ��ي��ري  م��ن��ك��م  اأط���ل���ب  ل 

التاريخية وعليكم األ تطلب�ا مني 
تغيري روايتي التاريخية .

املحرقة  ح���ل  �ش�ؤال  على  رده  ويف 
اإن املحرقة  اليه�دية قال عريقات 
ه���ي احل��ق��ب��ة الأك������رث اإج����رام����ا يف 
ال��ت��اري��خ ال��ب�����ش��ري، ول��ذل��ك نحن 
وامل�شيحية  ال��ي��ه���دي��ة  اإن  ن���ق����ل 
مقد�شة،  دي���ان���ات  ه���ي  والإ�����ش����الم 
اإجراميا،  ع��م��ال  ك��ان��ت  وامل��ح��رق��ة 
�شتة ماليني  م��ن  اأك��رث  ب��اأن تقتل 
����ش���خ�������س وال�������ذه�������اب ب����ع����د ذل����ك 
وال�شتماع  ال�شمبانيا  لح��ت�����ش��اء 
الفل�شطينيني  وعلى  بته�فن،  اإىل 

�لد�خلية �لأردنية ت�قف 158 مطل�بًا يف معان
•• عمان-وكاالت:

158 مطل�باً، من  اأن احلملة الأمنية يف حمافظة معان جن�ب الأردن، متكنت من القب�س على  اأكد وزير الداخلية ح�شني املجايل 
اأ�شل 177.. واأ�شار خالل اجلل�شة ال�شباحية ملجل�س الن�اب ام�س، اأن احلملة جاءت بعد اإ�شابة 5 اأفراد من الدرك، م�شدداً اأن احلملة 
ل ت�شتهدف عقائد اأو اأ�ش�ل ، بل اخلارجني على القان�ن فقط وبنّي اأن فر�س القان�ن ل عالقة له بانتقا�س حق امل�اطن، م�شرياً اإىل 

اأن هناك ف�شاًل بني العمل الأمني والعمل الإن�شاين.
واأ�شار اإىل اأن احلملة بداأت عندما مت الإعتداء على دورية بحث جنائي ومقتل اأحد مرتباتها، اإ�شافة اإىل العتداء على دورية ق�ات 
اأن اأحد الأ�شخا�س قام باإطالق  اإىل  اإنه مت �شلب حافلة نقل �شياحي يف منطقة رم، م�شرياً  م�شلحة و�شلب �شالح اأحد الأف��راد. وقال 
الر�شا�س من ر�شا�س كل�شنك�ف على دورية درك، الأمر الذي حمل الدورية اإىل الرد باملثل مما اأدى اإىل مقتل ذلك ال�شخ�س. واأ�شار 
اإىل اأن طائرة اإخالء طبي ودوريات الدرك تعر�شت لإطالق النار، مبيناً اأنه مت مهاجمة منزليني ل�شباط املخابرات وحرقهما ي�م اأول 
من اأم�س. وكان اأعلن اأم�س يف معان عن انتهاء حالة الع�شيان املدين، حيث عادت احلياة اإىل طبيعتها بعد اأن فتحت املحال التجارية 

اأب�ابها والتحق امل�ظف�ن مب�ؤ�ش�شاتهم والطلبة مبدار�شهم وجامعاتهم.

�إير�ن تعلن دعمها 
لتفاق ن�وي عادل

•• طهران-اأ ف ب:

اع���ل���ن وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة الي�����راين 
غالبية  ان  ظ���ري���ف  ج������اد  حم��م��د 
اىل  الت��شل  �شي�ؤيدون  اليرانيني 
ال��دول الغربية اذا  اتفاق ن���وي مع 
اح���رم���ت الخ������رية ح���ق����ق اي����ران 
وقال ظريف خالل م�ؤمتر �شحايف 
النم�شاوي  ن���ظ���ريه  م���ع  م�����ش��رك 
���ش��ي��ب��ا���ش��ت��ي��ان ك�����رز يف ط���ه���ران انه 
اذا اح����رم الت���ف���اق ح��ق���ق اي���ران 
وم��ط��ال��ب ال�����ش��ع��ب الي�����راين فانه 
وردا  ال�����ش��ع��ب  دع���م  ع��ل��ى  �شيح�شل 
ين�شف  ان  احتمال  �ش�ؤال ح�ل  على 
امل����ح����اف����ظ�����ن الت�����ف�����اق ال�����ن������وي، 
اك���د ظ��ري��ف ان���ه وال��رئ��ي�����س ح�شن 
روح����اين ل��ن ي���ق��ع��ا ع��ل��ى ات��ف��اق ل 
ياأخذ بالعتبار تطلعاتهم. وقال ان 
ايران لي�شت دولة جامدة ولن تك�ن 
اب����دا ه��ن��اك م���ن ه���م ���ش��د التفاق 
ولكن  لخ��رى،  او  �شيا�شية  ل�شباب 
غالبية  م�قف  ه�  املهم  النهاية  يف 
اي��ران مع دولة  ال�شعب وق��د وقعت 
املتحدة  )ال���لي��ات   1+5 جمم�عة 
ورو�شيا وبريطانيا وفرن�شا وال�شني 
الثاين-ن�فمرب  ت�شرين  واملانيا( يف 
على اتفاق م�ؤقت مدته �شتة ا�شهر، 
كان�ن   20 يف  التنفيذ  ح��ي��ز  دخ���ل 
جتميد  على  وين�س  الثاين-يناير، 
جزء من الربنامج الن�وي اليراين 

مقابل رفع جزئي للعق�بات.

••غزة-وكاالت:

فتحت  اإ�شرائيل  اإن  غزة  بقطاع  الب�شائع  لتن�شيق  الرئا�شية  اللجنة  م�ش�ؤول  قال 
اإدخال  اأم��ام حركة  ل�قطاع غزة  ال�حيد  التجاري  املنفذ  �شامل  اأب�  ام�س معرب كرم 
الب�شائع، بعد عدة اأيام من الإغالق ب�شبب الأعياد. ونقلت وكالة معا الفل�شطينية 

�شاحنة   420 لإدخ���ال  فتح  امل��ع��رب  اأن  ف��ت���ح  رائ���د  الرئا�شية  اللجنة  م�����ش���ؤول  ع��ن 
اإدخال  اإىل  بالإ�شافة  وامل�شاعدات،  والزراعي  التجاري  للقطاعني  بب�شائع  حمملة 
18 �شاحنة حمملة بالإ�شمنت، و�شاحنتني حمملتني بحديد البناء، و82 �شاحنة 
اأون��روا . واأ�شار  حمملة باحل�شمة ل�شالح م�شاريع وكالة غ�ث وت�شغيل الالجئني 
ت�ليد  مبحطة  اخل��ا���س  ال�شناعي  ال�ش�لر  م��ن  كميات  �شخ  �شيتم  اأن��ه  اإىل  فت�ح 
�شلطات  وكانت  الطهي  وغ��از  امل�ا�شالت  و���ش���لر  البنزين  من  وكميات  الكهرباء 
الحتالل فتحت يف الي�مني ال�شابقني معرب كرم اأب� �شامل ب�شكل جزئي اأمام اإدخال 
اأيام،   10 كميات حمدودة من املحروقات والألبان، بينما اأغلقته ب�شكل كامل منذ 
اإطالق �ش�اريخ من قطاع غزة. ويعترب  ب�شبب حل�ل الأعياد اليه�دية، وردا على 
وم�شتلزمات  ال���ق���د  اإدخ���ال  اأم���ام  وال�حيد  الرئي�شي  املنفذ  �شامل  اأب���  ك��رم  معرب 
احلياة ل�شكان القطاع، عقب �شلل حركة الأنفاق املمتدة على ط�ل احلدود امل�شرية 
الفل�شطينية. واأغلق الحتالل اأربعة معابر جتارية يف منت�شف ي�ني� 2007 عقب 
�شيطرة حركة املقاومة الإ�شالمية )حما�س( على قطاع غزة و نقلت وكالة الأنباء 
اعتقلت  اإن ق�ات الحتالل  اأمنية ق�لها  الر�شمية )وفا( عن م�شادر  الفل�شطينية 
اأن  ال�كالة  واأو�شحت  الغربية.  بال�شفة  ثالثة فل�شطينيني من حمافظة اخلليل، 
حممد  امل�اطنني  واعتقلت  اخلليل،  غ��رب  ترق�ميا  بلدة  داهمت  الح��ت��الل  ق���ات 
رائد  اعتقال  اأنه مت  امل�شادر  واأ�شافت  دب��س.  اأب�  �شعيد  دب��س، وحممد  اأب�  ح�شن 

عبد النبي ح�امدة من بلدة ال�شم�ع جن�ب اخلليل .

�سحف: �أزمة �س�ريا تقلق بع�س دول �جل��ر
•• عوا�صم-وكاالت:

اأولت �شحف اأمريكية وبريطانية اهتماما بالأزمة ال�ش�رية املتفاقمة، خا�شة 
يف ما يتعلق باملقاتلني القادمني من خارج البالد، وقالت اإحداها اإن الأردن 
املقاتلني  اإن منع  اأخرى  اإزاء ما يحدث يف �ش�ريا، وقالت  بداأ ي�شعر بالقلق 
من ال�شفر اإىل �ش�ريا يعترب م�ش�ؤولية دولية. فقد اأ�شارت �شحيفة وا�شنطن 
ب��شت الأمريكية اإىل اأن الأردن بداأ بت�شعيد حمالت اعتقال �شد امل�شتبه يف 
اإرهابية حمتملة  القلق من هجمات  ب�ش�ريا، وذلك جراء  ك�نهم جهاديني 
داخل الأرا�شي الأردنية. واأ�شافت ال�شحيفة اأن ال�شلطات الأردنية �شّعدت 
مكافحة  ت�شريعات  تعزيز  اإىل  واأ���ش��ارت   ، املت�شددين  لعتقال  حملتها  من 
الإرهاب و�شط قلق من املقاتلني العائدين من �ش�ريا. واأو�شحت ال�شحيفة 
مينح  للجدل  مثري  ق��ان���ن  م�����ش��روع  على  ي���اف��ق  ق��د  الأردين  ال��ربمل��ان  اأن 
ال�شلطات �شالحيات اأكرب كي تعتقل دون حماكمة امل�شتبه يف ك�نهم ينتم�ن 
اإىل جماعات اإرهابية . واأ�شافت اأن م�شروع القان�ن يجّرم كل من ين�شم اأو 
اأو يق�م بتجنيد الآخرين ل�شاحلها  اإرهابية  اإىل منظمات  ين�ي الن�شمام 
الأردنية  الت�شريعات  اإن  ال�شحيفة  وقالت  ت�شليحها  اأو  بتم�يلها  يق�م  اأو 
اجلديدة تهدف اإىل ال�شيطرة على عمليات ت�شلل اجلهاديني الأردنيني عرب 
احلدود اإىل �ش�ريا وي�شار اإىل اأن الأردن ي�شهد ا�شتباكات �شاخنة يف مدينة 

معان )250 كلم جن�بي عمان( للي�م اخلام�س على الت�ايل.

�لحتالل يفتح معرب كرم �أب� �سامل يف غزة
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تفاقم معاناة �لنازحني من �لأنبار 

�لعر�قي�ن يف �خلارج يقرتع�ن لنتخاب برملان جديد
•• بغداد-عوا�صم-وكاالت:

بداأ العراقي�ن املقيم�ن يف اخلارج 
النتخابات  يف  ال��ت�����ش���ي��ت  ام�����س 
ت����اأت����ي يف ظل  ال���ت���ي  ال���ربمل���ان���ي���ة، 
ال������ش��ع الأمني  ا���ش��ت��م��رار ت��ده���ر 
م��زي��دا من  العنف  اأع��م��ال  وح�شد 
مكاتب  وف��ت��ح��ت  ي���م��ي��ا  ال��ق��ت��ل��ى 
اأك���رث م��ن ع�شر دول  الق����راع يف 
نح�  اأم��ام  اأب�ابها  واأجنبية  عربية 
م���ل���ي����ين ع����راق����ي ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
الي�م  اإىل  ي�شتمر  ال��ذي  الق���راع 
الثنني ويت�جه اأفراد ق�ات الأمن 
بدورهم الي�م اإىل مكاتب القراع 
تفرغهم  قبل  باأ�ش�اتهم،  ل��الإدلء 
لتاأمني العملية النتخابية املقررة 

ي�م الأربعاء القادم.
و����ش���ه���دت م���ن���اط���ق خم��ت��ل��ف��ة من 
العا�شمة بغداد تعزيزا لالإجراءات 
الأمنية، وقال متحدث با�شم وزارة 
اللجنة  اإن  ال��ع��راق��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة 
اأك���م���ل���ت جميع  ال��ع��ل��ي��ا  الأم���ن���ي���ة 
ال�شتعدادات الأمنية لالنتخابات.

ال��ع��ام��ة ملجل�س  واأع��ل��ن��ت الأم���ان���ة 
ال���دوام  ال��ع��راق��ي تعطيل  ال������زراء 
العراق  اأن��ح��اء  جميع  يف  الر�شمي 
بدءاً من الي�م وملدة اأ�شب�ع ب�شبب 
مف��شية  وق����ال����ت  الن���ت���خ���اب���ات 
مراكز  زّودت  اإن���ه���ا  الن���ت���خ���اب���ات 
القراع بكل التجهيزات اخلا�شة 
املف��شية  واأع��ل��ن��ت  ب��الن��ت��خ��اب��ات، 

العائالت  ع���دد  ي��ق��در  ال��ربمل��ان��ي��ة 
املهجرة بع�شرات الآلف.

وذكرت جلنة املهجرين يف الربملان 
بلغ  املهجرة  العائالت  اأن  العراقي 
عددها نح� 47 األف عائلة. وكان 
اأن  اأعلن  الأنبار  حمافظة  جمل�س 
ملي�ن  بلغ  املحافظة  نازحي  ع��دد 
املالية  املخ�ش�شات  واأن  �شخ�س، 
م���ن احل��ك���م��ة ل تكفي  امل��ق��دم��ة 

لإعانة 25 منهم.
امل��ت��ح��دث با�شم  م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال 
امل���ف��������ش���ي���ة ال�������ش���ام���ي���ة ل�������ش����ؤون 
املتحدة  ل��الأمم  التابعة  الالجئني 
اأكرث  هناك  اإن  ع�شاكر  اأب���  حممد 
األ��ف عائلة نزحت من  اأربعني  من 
العمليات  نتيجة  الأنبار  حمافظة 
ت�شنها  ال��ت��ي  امل�شتمرة  الع�شكرية 

ق�ات احلك�مة العراقية.
واأ�شاف اأن النازحني بحاجة ما�شة 
اإىل تقدمي امل�شاعدات الإن�شانية يف 
حت�ل  كبرية  اأمنية  حت��دي��ات  ظ��ل 

دون ال��ش�ل اإليهم.
م�شادر  ق���ال���ت  ذل�����ك  غ�������ش����ن  يف 
واأ�شيب  ق��ت��ال  م��دن��ي��ني  اإن  طبية 
اآخ��رون يف ق�شف ا�شتهدف  خم�شة 
ال�شبت مناطق يف مدينة الفل�جة 
امل��ح��ا���ش��رة. واأ���ش��اف��ت امل�����ش��ادر اأن 
ال�شهداء  اأحياء حي  الق�شف �شمل 
ونزال وال�شناعي التي ت�شهد منذ 
اأي��ام غ��ارات ج�ية وق�شفا مدفعيا 

اأدى اإىل نزوح اأغلب �شكانها.

وحّث زعيم التيار ال�شدري اأتباعه 
امل�شاركة  ع��ل��ى  ال��ع��راق��ي��ني  وك��اف��ة 
بق�ة يف النتخابات، وذلك بعد ي�م 
من دع�ة مماثلة للمرجع ال�شيعي 
اأن  اع��ت��رب  ال���ذي  ال�شي�شتاين  علي 
املرتقبة  ال��ربمل��ان��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات 
متثل فر�شة عظيمة للتغيري نح� 

الأف�شل .
اىل ذلك، ت�شتمر معاناة املهجرين 
مبحافظة  خ�����ش������ش��ا  ال��ع��راق��ي��ني 
املهجرين  جل��ن��ة  ووف�����ق  الأن����ب����ار، 

مركز،  اآلف  ثمانية  م��ن  اأك��رث  اأن 
وخ��م�����ش��ني األ�����ف حم��ط��ة اق�����راع، 
ج���اه���زة ل���ش��ت��ق��ب��ال ال��ن��اخ��ب��ني يف 

عم�م البالد.
التيار  زع����ي����م  دع������ا  ج���ه���ت���ه،  م����ن 
ال�����ش��دري م��ق��ت��دى ال�����ش��در الأمم 
امل�����ت�����ح�����دة واجل�������ه�������ات ال����دول����ي����ة 
�شري  مراقبة  يف  احليادية  للتزام 
النتخابات، وقال يف خطاب متلفز 
الأمم  اأدع���  الأول  اأم�س  بث م�شاء 
املتحدة واجلهات الدولية اأن تاأخذ 

ب�ش�رة  ت���راق���ب  واأن  احل���ي���ادي���ة، 
ف�شيطرة  مبا�شرة،  وغري  مبا�شرة 
البع�س على الهيئات امل�شتقلة يزيد 
الدميقراطي  ال�شري  �شع�بة  م��ن 
النتخابات  ت��ك���ن  ول��ن  احلقيقي 
دول  ال�شدر  ودع��ا  �شفافة  ب�ش�رة 
اجل�ار اإىل عدم التدخل يف ال�شاأن 
مف��شية  م���ن  وط��ل��ب  ال���ع���راق���ي، 
يف  م�شتقلة  ت��ك���ن  اأن  الن��ت��خ��اب��ات 
لل�شغ�ط  ت�شتكني  واأل  ع��م��ل��ه��ا، 

اجلبارة التي تتعر�س لها .

�أربعة مر�سحني لنتخابات �لرئا�سة �ل�س�رية 
•• دم�صق-اأ ف ب:

)الربملان(  ال�����ش���ري  ال�شعب  جمل�س  رئي�س  اع��ل��ن 
جدد،  مر�شحني  اربعة  ا�شماء  اللحام  جهاد  حممد 
املقررة  ال��رئ��ا���ش��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات  اىل  ام�����راأة،  بينهم 
يف ال��ث��ال��ث م��ن ح��زي��ران-ي���ن��ي���. وب���ذل���ك، يرتفع 
التي  الن��ت��خ��اب��ات  اىل  امل��ر���ش��ح��ني  ع����دد  ���ش��ت��ة  اىل 
يف  ال�شد  ب�شار  الرئي�س  تبقي  ان  مراقب�ن  يت�قع 
ال�ش�رية،  واملعار�شة  الغرب  انتقدها  والتي  م�قعه، 
وا���ش��ف��ني اج���راءه���ا ب��امل��ه��زل��ة . واع���ل���ن ال��ل��ح��ام يف 
وردنا  انه  الر�شمي  التلفزي�ن  بثها  برملانية  جل�شة 

البارحة )ال�شبت( ان كال من ال�شيدين �ش��شن بن 
عمر احل��داد و�شمري احمد املعال قد تقدما بطلب 
تر�شيح لرئا�شة اجلمه�رية اىل املحكمة الد�شت�رية 
اعلن  نف�شها،  اجلل�شة  م��ن  لح��ق  وق��ت  ويف  العليا. 
فرا�س  حممد  م��ن  ا�شافيني  طلبني  تلقي  اللحام 
رج�ح وعبد ال�شالم ي��شف �شالمة. وا�شار العالم 
 1963 العام  ان احل��داد من م�اليد  الر�شمي اىل 
)غ��رب(، وحتمل  الالذقية  يف �شمندين مبحافظة 
�شهادة بكال�ري��س يف الهند�شة امليكانيكية، و�شهادة 

درا�شات عليا يف الدارة العامة.
اما املعال، فمن م�اليد العام 1961 يف القنيطرة 

ال���دويل. ورج�ح  القان�ن  ا�شتاذ يف  وه���  )ج��ن���ب(، 
و�شالمة   ،1966 العام  يف  دم�شق  م�اليد  من  ه� 
م��ن م���ال��ي��د ال��ع��ث��م��ان��ي��ة يف ري���ف ح��م�����س )و�شط( 
الراغبني  النتخابات  قان�ن  ويلزم   .1971 العام 
الد�شت�رية  املحكمة  اىل  بطلب  التقدم  بالر�شح 
التي تت�ىل ابالغ جمل�س ال�شعب. وعلى كل مر�شح 
ان ينال م�افقة خطية من 35 ع�ش�ا يف الربملان، 
ق��ب��ل ق��ب���ل ط��ل��ب ت��ر���ش��ح��ه ر���ش��م��ي��ا. و���ش��ب��ق لع�ش� 
اع��ل��ن تر�شيحه  ان  ال�����ش��ع��ب م��اه��ر ح��ج��ار  جم��ل�����س 
وع�ش�  ال�شابق  ال���زي��ر  اخلمي�س  وت���اله  الرب��ع��اء، 

املجل�س ال�شابق ح�شان الن�ري.

•• اأنقرة-رويرتز:

لالجئني  خميما  ج��اوك  ي�اخيم  الأمل���اين  الرئي�س  زار 
ال�����ش���ري��ني يف ك��ه��رم��ان م��رع�����س ب��رك��ي��ا ام�����س وو�شل 
جاوك ورفيقته دانييال �شات اإىل تركيا يف زيارة ت�شتغرق 
ثالثة اأيام وا�شتمعا اإىل اإفادات عن اأو�شاع الالجئني يف 
ال�قت الراهن قبل اأن يلتقيا باإحدى الأ�شر التي تعي�س 

•• مانيال-رويرتز:

جديدا  اأمنيا  اتفاقا  والفلبني  املتحدة  ال���لي��ات  ت�قع 
الع�شكري  وج���ده��ا  ب��زي��ادة  الأم��ري��ك��ي��ة  للق�ات  ي�شمح 

لزيادة  ج��اه��دا  ي�شعى  ال��ذي  البلد  يف 
نزاعات على  الدفاعية و�شط  قدراته 
م�ش�ؤولن  وق��ال  ال�شني.  م��ع  اأرا����س 
ام�س  الفلبينية  احلك�مة  يف  كبريان 
ا���ش��م��ي��ه��م��ا لأنهما  ن�����ش��ر  ع����دم  ط��ل��ب��ا 
غ����ري م�������ش���رح ل��ه��م��ا ب���احل���دي���ث عن 
التعاون  ات��ف��اق  اإن  الت��ف��اق  تفا�شيل 
�شن�ات  ل��ع�����ش��ر  �شي�شتمر  ال��دف��اع��ي 
وه���ي م���دة اأق�����ش��ر م��ن ال��ت��ي طلبتها 
ال����لي���ات امل��ت��ح��دة يف ال��ب��داي��ة. لكن 
قابل  التفاق  اإن  قال  امل�ش�ؤولني  اأحد 
اأقدم  احتياجات  على  بناء  للتجديد 
واملحيط  ا���ش��ي��ا  منطقة  يف  حليفني 

التفاق خط�ة مهمة  الهادي. وميثل 
يف ت�جه ال�ليات املتحدة ال�شراتيجي نح� ا�شيا بعد 
افغان�شتان  م��ن  ان�شحابها  وق���رب  ال��ع��راق  ح��رب  اإن��ه��اء 
ال�شني وج�دها  ال��ذي تعزز فيه  ال�قت  ه��ذا يف  وي��اأت��ي 
ال�شني  ب��ح��ر  يف  عليها  امل��ت��ن��ازع  امل��ن��اط��ق  يف  الع�شكري 
اجلن�بي بعد اأن �شيطرت على منطقة �شكارب�رو �ش�ال 

يف املخيم. وتق�ل ال�شلطات الركية اإن اأكرث من 200 
األف لجئ �ش�ري يعي�ش�ن حاليا يف خميمات لالجئني 

يف البالد 15 األفا منهم يعي�ش�ن يف كهرمان مرع�س.
ومن املقرر اأن يزور جاوك الق�ات الأملانية يف وقت لحق 
بعد ظهر الي�م قبل ع�دته اإىل العا�شمة الركية اأنقرة 
ج�ل  اهلل  عبد  الركي  الرئي�س  مع  ج��اوك  و�شيجتمع 

ورئي�س ال�زراء رجب طيب اأردوغان يف اأنقرة الي�م.

عام 2012.. و�شي�قع التفاق قبل �شاعات من اجتماع 
الفلبيني  الرئي�س  مع  اأوباما  باراك  الأمريكي  الرئي�س 
ال�شي�ية  اأوب��ام��ا  ج�لة  �شمن  مانيال  يف  اكين�  بينين� 
الدفاع  وزي���ر  الت��ف��اق  وي���ق��ع  دول.  ارب���ع  ت�شمل  ال��ت��ي 
وال�شفري  جازمني  ف�لتري  الفلبيني 
�شباح  ج���ل��دب��رج  فيليب  الأم��ري��ك��ي 
الثنني. وقال م�شدر ع�شكري كبري 
اإن التفاق ي�شمح لل�ليات  لرويرز 
ال�شفن  ت�����ش��غ��ي��ل  ب���ت���ن���اوب  امل���ت���ح���دة 
والطائرات والق�ات ملدة زمنية اأط�ل 
من املدة الق�ش�ى احلالية التي تبلغ 
اأ�شب�عني خالل التدريبات الع�شكرية 
اأن  واأ���ش��اف  البلدين.  ب��ني  امل�شركة 
من املت�قع اأن تن�شر ال�ليات املتحدة 
و���ش��رب��ا من  �شفنا ح��رب��ي��ة  ت��دري��ج��ي��ا 
او اف18 وطائرات  طائرات اف16 
اإن  يق�ل  وم�شى  ب��ح��ري.  ا�شتطالع 
ال��ع�����ش��ك��ري اجل���دي���د ي�شمح  الت���ف���اق 
مل�اجهة  الأمريكية  الن�شانية  وامل���ؤن  املعدات  بتخزين 
املياه  تنقية  واأج��ه��زة  الكهرباء  م���ل��دات  مثل  ال��ك���ارث 
هذا  من  معدات  وهناك  واخل��ي��ام  ال�ش�كية  وال��راف��ع��ات 
الن�ع يف الفلبني بالفعل وقد ا�شتخدمت بعد الإع�شار 

هايان الذي دمر و�شط الفلبني يف ن�فمرب .

•• �صيول-وكاالت:

ه�نغ  �ش�نغ  اجلن�بية  ك���ري��ا  وزراء  رئي�س  م  ق��دَّ
وون ام�س ا�شتقالته ب�شبب الطريقة التي تعاملت 
��ارة ال��ت��ي وق��ع��ت يف  ب��ه��ا حك�مته م��ع ك��ارث��ة ال��ع��بَّ
ثالثمائة  م��ن  اأك��رث  وخلَّفت  اأبريل-ني�شان   16
�شخ�س بني قتيل ومفق�د. وجاءت ال�شتقالة يف 
غمرة �شخط متعاظم من اأقارب ال�شحايا الذين 
و�شعها  يف  م��ا  تفعل  مل  حك�متهم  اأن  ي��زع��م���ن 
اأنباء  وك��ال��ة  وذك���رت  اأو حمايتهم  ذوي��ه��م  لإن��ق��اذ 

ي�نهاب الك�رية اجلن�بية اأن رئي�س ال�زراء �ش�نغ 
هاي  غ�ين  ب��ارك  الرئي�شة  اإىل  با�شتقالته  تقدم 
ال�11 من وق���ع ح��ادث غرق العبارة يف  يف الي�م 
يعرف  الأح��د. ومل  م�ؤمتر �شحفي عاجل عقده 

بعد هل قبلت الرئي�شة بارك ال�شتقالة اأم ل.
وق�����ال ���ش���ن��غ ال�����ذي ب����دا ع��ل��ي��ه احل�����زن يف بيان 
جدا  كبري  ع��بء  مبن�شبي  الح��ت��ف��اظ  مقت�شب 
على الإدارة وكان رئي�س ال�زراء تعر�س مل�شايقات 
�شيارته  اع��ر���ش���ا  ال��ذي��ن  ال�شحايا  اأق����ارب  م��ن 
عندما زار مقرا كان�ا يقيم�ن فيه بجزيرة قريبة 

من مكان غرق العبَّارة الأ�شب�ع املا�شي.
عملية  ب���طء  ب�شبب  الغ�شب  م��ن  ح��ال��ة  و���ش��ادت 
الإنقاذ والتغيري املتكرر للمعل�مات التي تقدمها 
بارك  اجلن�بية  ك�ريا  رئي�شة  وق�بلت  احلك�مة 
بع�س  قبل  م��ن  ا�شتهجان  ب�شيحات  ه��اي  غ�ين 
لالألعاب  �شالة  زيارتها  عند  املفق�دين  عائالت 
وقال  املفق�دين  ع��ائ��الت  فيها  ت��ن��زل  الريا�شية 
كرئي�س  ب��اأن��ن��ي  �شعرت  ا�شتقالته  ب��ي��ان  يف  �ش�نغ 
واأن  امل�ش�ؤولية  اأحت��م��ل  اأن  علي  يتعني  ل��ل���زراء، 

اأ�شتقيل .

��ستقالة رئي�س وزر�ء ك�ريا �جلن�بية ب�سبب غرق �لعّبارة

�لرئي�س �لأملاين يزور لجئي �س�ريا برتكيا

�أمريكا ت�قع �تفاقًا ع�سكريًا جديدً� مع �لفلبني 

مظاهر�ت للحر�ك رف�سًا للفيدر�لية يف �ليمن

•• عوا�صم-وكاالت: 

حتت عن�ان الرقة تذبح ب�شمت ، 
اأطلق نا�شط�ن يف املدينة ال�اقعة 
تعد  وال����ت����ي  ����ش����ري���ا  ����ش���م���ال  يف 
ال�شالمية  ال��دول��ة  معاقل  اب���رز 
يف ال���ع���راق وال�����ش��ام ، ح��م��ل��ة �شد 
املمار�شات املت�شددة لهذا التنظيم 
املئات  ب��اح��ت��ج��از  يتهم�نه  ال���ذي 

منهم.
املا�شي  ال���ش��ب���ع  الف���راج  و�شلط 
فرن�شيني  �شحافيني  ارب��ع��ة  ع��ن 
الدولة  ل����دى  لأ����ش���ه���ر  اع��ت��ق��ل���ا 
التي  وال��ف��ظ��اع��ات   ، ال���ش��الم��ي��ة 
ال�ش�ء  ���ش��ج���ن��ه��ا،  ع����ن  رووه�������ا 
التي  العائالت  مئات  معاناة  على 

حتتجز داع�س اأبناءها.
ويق�ل النا�شط عامر مطر )28 
ع��ام��ا( ل���ك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س كل 
مقار  خارج  المهات  تتجمع  ي�م، 
داع�س يف الرقة )يف �شمال �ش�ريا(. 
على  احل�����ش���ل  وي��رج���ن  يبكني، 
او م�عد  اولده��ن  معل�مات عن 

الفراج عنهم .
ال�شالمية  ال����دول����ة  واع���ت���ق���ل���ت 
ال��ن��ا���ش��ط الع���الم���ي حم��م��د ن�ر 
م��ط��ر، ���ش��ق��ي��ق ع���ام���ر، ق��ب��ل نح� 
ت�شعة ا�شهر. ومنذ ذلك احلني، مل 
تعرف عائلة عامر املقيم حاليا يف 
املانيا بعدما ا�شطر ملغادرة بالده 
الحتجاجات  يف  م�����ش��ارك��ت��ه  اث���ر 
�شد النظام ال�ش�ري، اي �شيء عن 

�شقيقه.
وي��ق���ل ع��ام��ر ام��ي ت��ع��اين ي�ميا 
لنها ل حت�شل على اي معل�مات 

ع�����ن جن���ل���ه���ا ال�����ش����غ����ر ال���ب���ال���غ 
وظهرت  ع���ام���ا   21 ال��ع��م��ر  م���ن 
يف  �ش�ريا  يف  ال�شالمية  ال��دول��ة 
بداية  وق����ب���ل���ت   ،2013 رب���ي���ع 
الرئي�س  م��ع��ار���ش��ي  با�شتح�شان 
ب�����ش��ار ال����ش���د، ال��ب��اح��ث��ني ع��ن اي 
الق�ات  �شد  قتالهم  يف  م�شاعدة 
النظرة  ه���ذه  ان  ال  ال��ن��ظ��ام��ي��ة. 
ارتكاب  ت��ب��دل��ت م���ع  ���ش��رع��ان م���ا 
ا�شاءات بحق ال�ش�ريني،  التنظيم 
مناطق  ع��ل��ى  لل�شيطرة  و���ش��ع��ي��ه 

وج�ده.
وتدور منذ مطلع كان�ن الثاين-

الدولة  بني  عنيفة  معارك  يناير 
اخرى  وت�����ش��ك��ي��الت  ال���ش��الم��ي��ة 

تفر�شها الدولة ال�شالمية ، ول 
اي  على  احل�ش�ل  ممكنا  ي�شبح 

معل�مة ب�شاأنه.
وت�شري ن�شار اىل ان الرقة ت�شم 
ع���ددا غ��ري حم��دد م��ن ال�شج�ن، 
له  يتعر�س  ال���ذي  التعذيب  وان 
املعتقل�ن يف ال�شج�ن ال�شرية ه� 
الأ�ش�اأ ويفيد نا�شط�ن ان عنا�شر 
بتنفيذ  احيانا  يق�م�ن  التنظيم 
لأ�شخا�س  م��ي��دان��ي��ة  اع����دام����ات 
خمتلفة.  تهما  بحقهم  ي�ش�ق�ن 
كما افاد املر�شد ال�ش�ري حلق�ق 
ال�شبت عن قيام عنا�شر  الن�شان 
 40 م�اطنة  بجلد  التنظيم  من 
جلدة يف ريف الرقة، وذلك بتهمة 

وطردوها  املعار�شة،  مقاتلي  من 
�شمال  يف  وا����ش���ع���ة  م���ن���اط���ق  م����ن 
�ش�ريا ال ان مدينة الرقة، مركز 
امل��ح��اف��ظ��ة ال���ح��ي��د اخل�����ارج عن 
تزال  ال�ش�ري، ل  النظام  �شيطرة 
املت�شدد  للتنظيم  ال�شا�شي  املعقل 
وترجح النا�شطة يف جمال حق�ق 
الدولة  ان  ن�شار  �شيما  الن�����ش��ان 
وال�شام  ال���ع���راق  يف  ال���ش��الم��ي��ة 
حتتجز اك��رث م��ن ال��ف ���ش���ري يف 
ان  اىل  م�شرية   ، الرقة  حمافظة 
حت��دي��د رق���م دق��ي��ق ل���ه����ؤلء اأمر 

�شبه م�شتحيل .
اي  تطال  العتقالت  ان  وت��شح 
التي  ال��ق���ان��ني  ي��ع��ار���س  �شخ�س 

رف�شها ارتداء النقاب .
احل����رك����ات  خ��������رباء يف  وي�����ق������ل 
يت�شرف  ال��ت��ن��ظ��ي��م  ان  امل��ت�����ش��ددة 
بذاتها،  ق��ائ��م��ة  دول�����ة  ان����ه  ع��ل��ى 
�شلطته على كل  له فر�س  ويحق 
من يخالف ق�انينه ودفع اخل�ف 
الدولة ال�شالمية  من ممار�شات 
بالعديد من النا�شطني ال�شلميني 
وانتقلت  ال����رق����ة،  م����غ����ادرة  اىل 

غالبيتهم اىل تركيا املجاورة.
العليا  املف��شية  اأعلنت  ذلك،  اىل 
ام�س  ب�شنعاء  الالجئني  ل�ش�ؤون 
ال�ش�ريني  م���ن  األ���ف���ني  ن��ح���  ان 
خالل  اليمن  اىل  ن��زح���ا  ال��ذي��ن 
طلب�ا  املا�شية  الثالث  ال�شن�ات 

حق اللج�ء الن�شاين .
وق����������ال امل�������������ش�������ؤول الع�����الم�����ي 
للمف��شية ب�شنعاء جمال النجار 
�ش�ري من  األفي  اأن نح�  بيان  يف 
خالل  اليمن  اإىل  ن��زح���ا  ال��ذي��ن 
�ش�ريا  ت�شهدها  ال��ت��ي  الأح�����داث 
اإىل  ،ت����ق����دم�����ا  اع����������ام   3 م���ن���ذ 
يف  اللج�ء  ح��ق  بطلب  املف��شية 

اليمن .
واأ�شار النجار اإىل اأن املف��شية ل 
خدمات  ت��ق��دمي  ���ش���ى  ت�شتطيع 
ب�����ش��ي��ط��ة ل���ل�������ش����ري���ن ت��ت��م��ث��ل يف 
ت����دخ����الت ع���الج���ي���ة ف���ق���ط ك�ن 
ال��ل��ج���ء ما  ط��ل��ب��ات منحهم ح��ق 
ت���زال ت��در���س م��ن ق��ب��ل احلك�مة 
ر�شمية  تقديرات  وت�شري  اليمنية 
الذين  ال�����ش���ري��ني  ع���دد  اأن  اإىل 
و�شل�ا اإىل اليمن خالل العامني 
األف   20 ع���ن  ي��زي��د  الأخ����ريي����ن 

�شخ�س.

�ألفا �ص�ري يطلب�ن �للج�ء يف �ليمن 

حملة يف �سمال �س�ريا رف�سًا ملمار�سات د�ع�س

قيادي بتنظيم �لقاعدة يهاجم �لظ��هري 
•• عمان-يو بي اأي:

هاجم القيادي البارز يف تنظيم قاعدة اجلهاد يف خرا�شان اأب� الهدى ال�ش�داين، ب�شدة زعيم 
تنظيم القاعدة اأمين الظ�اهري ، وو�شفه باملنحرف وقال ال�ش�داين يف ت�شجيل �ش�تي ن�شر 
واأكرر   ، اإنخلع�ا  قد  وجمم�عته  الظ�اهري  اأن  ال�شبت-الأحد  ليل  جهادية  منتديات  على 
الآن هي  املنهج  اأن من ميثل هذا  واأو�شح  اأ�شا�شه  بايعنا نحن على  الذي  املنهج  اإنخلع�ا عن 
قيادة الدولة الإ�شالمية يف العراق وال�شام )داع�س(. واأ�شار ال�ش�داين اإىل اأن هذا امل�قف ق�ى 
اإنحراف )اأمين(  اأحد كان يعلم عن  اأنه ل  اإىل  ، لفتا  العراق وال�شام  الإ�شالمية يف  الدولة 
الإ�شالمية  الدولة  انتهى بعد متدد  ال�شام  الن�شرة لأهل  اأن تنظيم جبهة  الظ�اهري وراأى 
اإىل ال�شام واأ�شبح ا�شمها الدولة الإ�شالمية يف العراق وال�شام ولفت اإىل اأن ما يق�م به )زعيم 
تنظيم ( جبهة الن�شرة لأهل ال�شام )اأب� حممد( اجل�لين باطل . وقال ال�ش�داين اأن كل ما 
بني على باطل فه� باطل ، واجل�لين ع�شى اأمر اأمريه ) زعيم تنظيم الدولة الإ�شالمية يف 

العراق وال�شام اأب� بكر البغدادي ( وخانه وحتالف مع ق�ى ال�شر والردة .

•• عدن-اأ ف ب:

جتمع اللف من ان�شار احلراك اجلن�بي ام�س يف املكال، 
عا�شمة حمافظة ح�شرم�ت بجن�ب اليمن، مطالبني 
الحتادية  ال��دول��ة  ورف�����س  ال�شمال  ع��ن  ال�شتقالل  ب 
الذكرى  مبنا�شبة  وذلك  اليمن،  يف  اقامتها  تقرر  التي 
الع�شرين لبدء احلرب الهلية يف البالد وت�افد اللف 
املدينة  من خمتلف املحافظات اجلن�بية اىل �شاحة يف 
ال�شاحلية رافعني اعالم دولة اجلن�ب ال�شابقة ولفتات 

تدع� اىل التحرير وال�شتقالل .
امل��ج��ل�����س الع���ل���ى للحراك  امل���ت���ظ���اه���رون دع������ة  ول���ب���ى 
الذكرى  لحياء  وذل��ك  باع�م،  ح�شن  برئا�شة  اجلن�بي 
ال��ع�����ش��ري��ن لن�����دلع احل����رب اله��ل��ي��ة. وك����ان الرئي�س 
ال�شابق علي عبداهلل �شالح اعلن يف 27 ني�شان-ابريل 
1994 احلرب ل�شحق حماولة جن�بية لالنف�شال عن 
الط�عية  ال�حدة  من  فقط  �شن�ات  ارب��ع  بعد  ال�شمال 

التي دخل فيها ال�شمال واجلن�ب يف ايار-ماي� 1990. 
ومتكن نظام �شالح من البقاء على ال�حدة، فيما ظل 
يف  املتظاهرون  وردد  التهمي�س  من  ي�شك�ن  اجلن�بي�ن 
املكال �شعارات راف�شة لنتائج احل�ار ال�طني الذي قرر 
حت�يل اليمن اىل دولة فدرالية من �شتة اقاليم، اربعة 

يف ال�شمال واثنان يف اجلن�ب.
ف��درال��ي��ة وقاطعت  وح����دة ول  امل��ت��ظ��اه��رون ل  وه��ت��ف 
غالبية مك�نات احلراك اجلن�بي احل�ار ال�طني الذي 
حدا  و�شع  ال��ذي  ال�شلطة  انتقال  ات��ف��اق  مب�جب  عقد 
واختتم يف  ال�شابق علي عبداهلل �شالح،  الرئي�س  حلكم 

نهاية كان�ن الثاين-يناير.
وو�شع احل�ار خارطة طريق لتح�يل البالد الغارقة يف 
العنف والفقر اىل دولة احتادية م�شتقرة واأر�شى احل�ار 
هيئات  جميع  يف  واجلن�ب  ال�شمال  بني  املنا�شفة  مبداأ 
املرحلة النتقالية، بالرغم من التف�ق العددي الكبري 

لل�شماليني.
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بي�نغ يانغ تريد تط�ير جي�سها لهزمية �أمريكاماليزيا و�أمريكا تتفقان على تعزيز �لعالقات
•• �صول-رويرتز:

ل�شمان  التط�ر  ال�شمالية حثه اجلي�س على  ك�ريا  زعيم  اأون  كيم ج�جن  ال�شمالية عن  الك�رية  الأنباء  وكالة  نقلت 
النت�شار يف اأي م�اجهة مع ال�ليات املتحدة وذلك بعد ي�م من حتذير الرئي�س الأمريكي باراك اأوباما بي�جنياجن 
مهام  و حدد  املركزية  الع�شكرية  للجنة  اجتماعا  راأ���س  كيم  اإن  ال�كالة  وذك��رت  الع�شكرية  املتحدة  ال�ليات  ق�ة  من 
مهمة لتط�ير اجلي�س ال�شعبي الك�ري ب�شكل اأكرب و�شبل فعل ذلك.  و�شدد على �شرورة تعزيز وظيفة ودور الجهزة 
ال�شيا�شية للجي�س اإذا كان له اأن يحافظ على التاريخ امل�شرف وتقليد ك�نه جي�س احلزب وحتقيق انت�شار بعد الآخر يف 
امل�اجهة مع ال�ليات املتحدة واداء املهمة ب�شكل م�شرف كق�ة �شاربة وحامل الل�اء يف اأمة مزدهرة.  وكان اأوباما قد 
قال خالل زيارة ل�ش�ل اإن ال�ليات املتحدة مل ت�شتخدم ق�تها الع�شكرية لفر�س اأم�ر على الآخرين ولكنها �شت�شتخدم 
الق�ة اإذا دعت احلاجة للدفاع عن ك�ريا اجلن�بية يف م�اجهة اأي هج�م من ك�ريا ال�شمالية. وكانت ك�ريا ال�شمالية 
قد حذرت ال�شهر املا�شي من اأنها ل ت�شتبعد �شكال جديدا من التجارب الن�وية لتعزيز ردعها الن�وي وذلك بعدما اأدان 

جمل�س الأمن الدويل اإطالق بي�جنياجن �شاروخا بالي�شتيا مت��شط املدى يف البحر �شرق �شبه اجلزيرة الك�رية.

•• كواالملبور -رويرتز:

عبد  املاليزي جنيب  ال���زراء  رئي�س  قال 
اإن���ه وال��رئ��ي�����س الأمريكي  ام�����س  ال����رزاق 
ب����اراك اأوب���ام���ا ات��ف��ق��ا ع��ل��ى رف���ع م�شت�ى 
ال���ب���ل���دي���ن اىل درج����ة  ب����ني  ال����ع����الق����ات 

ال�شراكة ال�شاملة ..
 وق���ال ع��ب��د ال����رزاق يف م���ؤمت��ر �شحفي 
مباحثاتهما  عقب  اأوب��ام��ا  م��ع  م�شرك 
ي�ؤذن ذلك مبرحلة جديدة من عالقاتنا 
م����ع م���زي���د م����ن امل�������ش���ارك���ة يف جم����الت 

ل�شركة الطريان املاليزية التي فقدت يف 
املحيط الهندي.

ال�ليات  اإن  ل��ك��م  اأق������ل  اأوب����ام����ا  وق����ال 
يلزم  ما  بت�فري  متاما  ملتزمة  املتحدة 
م��ن م�����ارد وم�����ش��اع��دات وق����ال م�ش�ؤول 
دفاعي اأمريكي لرويرز ي�م اجلمعة اإن 
البحث يف املحيط من املرجح اأن ي�شتمر 
�شع�بة  اأك���رث  مرحلة  دخ��ل  اإذ  ل�شن�ات 
يجري خاللها مت�شيط مناطق اأو�شع يف 
قاع املحيط قرب املكان الذي من املعتقد 

اأن تك�ن الطائرة قد حتطمت فيه.

والعل�م  وال��ت��ع��ل��ي��م  والأم�����ن  الإق��ت�����ش��اد 
والتكن�ل�جيا. 

واأ�شاف قررنا اأي�شا دعم احل�ار بني كبار 
م�ش�ؤولينا ب��شفه منربا رئي�شيا لجراء 
مباحثات على م�شت�ى عال وم�شى يق�ل 
اإن���ه واأوب���ام���ا ات��ف��ق��ا خ���الل ب��ح��ث الت�تر 
على  اجلن�بي  ال�شني  بحر  يف  الإقليمي 

�شرورة تعزيز القان�ن الدويل.
اإن ال����لي���ات  اأوب����ام����ا  م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال 
املتحدة ملتزمة متاما بتقدمي املزيد من 
التابعة  امل�شاعدة يف البحث عن الطائرة 

•• كابول-اأ ف ب:

اك���د خ��ب��ري الق��ت�����ش��اد ا����ش���رف غاين 
الذي حل ثانيا يف الدورة الوىل من 
افغان�شتان،  يف  الرئا�شية  النتخابات 
الدورة  الف�ز يف  على  ت�شميمه  ام�س 
ات����ف����اق يف  ال���ث���ان���ي���ة، م�����ش��ت��ب��ع��دا اي 

الك�الي�س يتم مب�جبه تعيني فائز.
وق�����ال غ����اين ت��ظ��ه��ر الرق�������ام ان اي 
الوىل.  ال������دورة  يف  ي��ف��ز  م��ر���ش��ح مل 
وفقا  ال����زام����ي����ة  ال���ث���ان���ي���ة  ف�����ال�����دورة 
على  غ��������اين  وح���������ش����ل  ل����ل����د�����ش����ت�����ر 
ال����دورة  يف  ال����ش����ات  م��ن   31،5%

عبداهلل  ال�شابق  اخلارجية  وزي��ر  احتل  حني  يف  الوىل 
عبداهلل املرتبة الوىل مع %44،9 من ال�ش�ات، وفقا 
ا�شرف غاين  ال�شبت وقال  ن�شرت  التي  الولية  للنتائج 
وزير املال ال�شابق البالغ ال64 من العمر خالل م�ؤمتر 
�شيتقل�س  اول مر�شحني  الفارق بني  كاب�ل  �شحايف يف 

بعد النظر يف عمليات الغ�س .
وا�شاف اننا م�شمم�ن على امل�شاركة يف الدورة الثانية. 

•• طرابل�ص-يو بي اأي:

ال�شاعات  يف  الليبية  بنغازي  مدينة  ق���ي  انفجار  ه��ّز 
الأوىل من فجر ام�س الأحد، ما ادى اىل خ�شائر مادية 
من دون وق�ع �شحايا ووقع النفجار يف �شارع جمال 
اأدى  ال�ش�ارع الرئي�شية باملدينة ما  اأحد  النا�شر  عبد 
اإىل اإحداث اأ�شرار ج�شيمة بعدد من املباين واملركبات 

غري اأن م�شادر اأمنية اأكدت باأنه مل يقع �شحايا.

ما زلنا ن�ؤمن بالف�ز واكد غاين انه 
لن يربم اي اتفاق �شري لتعيني فائز 
ال��ث��ان��ي��ة، وه��ي فر�شية  ال����دورة  قبل 
ال�شيا�شية  الو������ش�����اط  ت���داول���ت���ه���ا 
المنية  التعقيدات  ب�شبب  الفغانية 
ال��ت��ي ق��د تنجم ع��ن تنظيم  وامل��ال��ي��ة 
دورة ث��ان��ي��ة. وق���ال غ���اين ال���ذي حل 
يف امل��رت��ب��ة ال��راب��ع��ة خ���الل الق���راع 
مع   2009 يف  ال�����ش��اب��ق  ال��رئ��ا���ش��ي 
ت�ش�يت  ال�����ش�����ات  م���ن   2،94%
الف���غ���ان مي��ل��ي ع��ل��ي ان ل اب����رم اي 
اتفاق �شري. اننا م�شتعدون.. ال�شعب 
خ�شمه  وراأى   . م�����ش��ت��ع��د  الف���غ���اين 
عبداهلل عبداهلل من جهته ان عمليات غ�س �شابت الدورة 
ني�شان-ابريل  من  اخلام�س  يف  النتخابات  من  الوىل 
حتقيقا  نريد  كاب�ل  يف  �شحايف  م�ؤمتر  خ��الل  و�شرح 
�شامال ح�ل �شكاوى الغ�س . وا�شاف نق�ل منذ البداية 
ان الغ�س عدونا الرئي�شي ، م�ؤكدا ان لديه وثائق و ادلة 
تثبت انه كان يف امكانه الف�ز بالقراع الرئا�شي منذ 

الدورة الوىل ل� غابت عمليات الغ�س.

ورجحت امل�شادر نف�شها اأن يك�ن �شبب النفجار عب�ة 
ن��ا���ش��ف��ة و���ش��ع��ت حت��ت اأح����دى ال�����ش��ي��ارات امل��ت���ق��ف��ة يف 

ال�شارع املذك�ر ..
املدينة  اأمن هذه  التي تت�ىل  الغرفة الأمنية   وكانت 
والث�ار  واجل��ي�����س  ال�����ش��رط��ة  م��ن  م�شكلة  ق�����ات  م��ن 
اأعلنت اأم�س املبا�شرة يف تنفيذ خطتها الأمنية ملحاربة 
اأمن  تهدد  التي  ال�شلبية  ال��ظ���اه��ر  عليه  اأطلقت  م��ا 

و�شالمة ال�شكان.

غاين م�سمم على �لف�ز يف �لنتخابات �لأفغانية

�نفجار يهز مدينة بنغازي �لليبية

�لنف�صالي�ن ي�صرتط�ن �لإفر�ج عن زمالئهم لإطالق �ملر�قبني 

تيم��سينك�: ب�تني يريد �بتالع �أوكر�نيا برمتها
•• عوا�صم-وكاالت:

وبريطانية  اأمريكية  اأولت �شحف 
اه���ت���م���ام���ا ب�����الأزم�����ة الأوك����ران����ي����ة 
امل���ت���ف���اق���م���ة، وق����ال����ت اإح�����داه�����ا اإن 
ال��������لي�������ات امل����ت����ح����دة والحت���������اد 
م����ن اخلطر  ي���ق���ل���الن  الأوروب����������ي 
اأخرى  وق��ال��ت  ل��الأزم��ة،  احلقيقي 

اإن للعق�بات اأثرا على رو�شيا.
ف���ق���د ق����ال����ت زع���ي���م���ة امل���ع���ار����ش���ة 
يف  تيم��شينك�  ي�ليا  الأوك��ران��ي��ة 
�شحيفة  م��ع��ه��ا  اأج���رت���ه���ا  م��ق��اب��ل��ة 
وا���ش��ن��ط��ن ب������ش��ت الأم���ريك���ي���ة اإن 
الرئي�س الرو�شي فالدميري ب�تني 
برمتها  اأوك���ران���ي���ا  اب���ت���الع  ي���ري���د 
ول��ي�����س جم���رد ���ش��م ���ش��ب��ه جزيرة 
القرم اأو ال�شيطرة على املناطق يف 

�شرقي وجن�بي اأوكرانيا.
م���دى  ع���ل���ى  م���ع���ر����س رده�������ا  ويف 
الأخ���رية  جنيف  ات��ف��اق��ي��ة  تطبيق 
تيم��شينك�  قالت  اأوكرانيا،  ب�شاأن 
فيها،  ج��اء  م��ا  ينفذ  ل��ن  ب�تني  اإن 
الرو�شي  ال��رئ��ي�����س  اأن  م�����ش��ي��ف��ة 
باأ�شره  ال��ع��امل  ي��خ��دع  اأن  ي��ح��اول 
باأعداد  ق�اته  انت�شار  ينفي  عندما 

هائلة على احلدود الأوكرانية.
ينبغي  اإن�����ه  ت��ي��م������ش��ي��ن��ك���  وق���ال���ت 
اإر����ش���ال ق�ات  ل��ل���لي��ات امل��ت��ح��دة 
ع�شكرية اإىل اأوكرانيا اإذا اأرادت اأن 

جتد حال لالأزمة.
ال�شحيفة يف  ق��ال��ت  ج��ان��ب��ه��ا،  م��ن 

افتتاحيتها اإن حماولة ب�تني خنق 
يف  تت�شبب  اأن  �شاأنها  من  اأوكرانيا 
اأن  م�شيفة  نف�شها،  رو���ش��ي��ا  خ��ن��ق 
اأ����ش����اء احل���ري���ة يف رو���ش��ي��ا ب���داأت 

تخفت يف عهد ب�تني.
م��������ن ج������ه������ة اأخ�������������������رى، ع����ر�����س 
يحتجزون  ال��ذي��ن  الن��ف�����ش��ال��ي���ن 
13 م��راق��ب��ا م���ن م��ن��ظ��م��ة الأم���ن 
�شرق  يف  الأوروب������ي������ة  وال����ت����ع����اون 
مقابل  �شراحهم  اإط��الق  اأوك��ران��ي��ا 
الإفراج عن زمالء لهم قال�ا اإنهم 

م��ع��ت��ق��ل���ن ل����دى ك��ي��ي��ف، يف حني 
ع��ن قلقها من  وا���ش��ن��ط��ن  اأع��رب��ت 
التحركات الرو�شية �شرق اأوكرانيا 
وو�شفتها بامل�شتفزة ، بعد ي�م من 
ن�شرها ق�ات يف ليت�انيا مع �شعيها 
لإقرار عق�بات جديدة �شد رو�شيا. 
ب�ن�ماري�ف  فيات�شي�شالف  وق��ال 
لبلدية  رئ��ي�����ش��ا  نف�شه  ع��ني  ال���ذي 
اإن  ل��ل�����ش��ح��ف��ي��ني  ���ش��الف��ي��ان�����ش��ك 
الق����������راح الأك��������رث ق����ب�����ل ل���دى 
ال�قت  يف  الأوك��ران��ي��ني  الن�شطاء 

الراهن ه� مبادلة املجم�عة التي 
ت�����ش��م اأع�����ش��اء م��ن ع���دة دول من 
بزمالء  اأمل��ان��ي��ا  م��ن  اأرب���ع���ة  بينهم 
ال�شلطات  ل�����دى  م��ع��ت��ق��ل��ني  ل���ه���م 
ال�شجناء على  اإن  الأوكرانية وقال 
الدوام اأوراق مقاي�شة خالل وقت 
، واتهم  احلرب وهذا �شل�ك دويل 

جمددا املراقبني بالتج�ش�س.
ويف املقابل، اعترب جهاز اأمن الدولة 
منظمة  م��راق��ب��ي  اأن  الأوك�������راين 
ال���ت���ع���اون ي��ح��ت��ج��زون يف ظ���روف 

اأحدهم بحاجة  واإن  اإن�شانية،  غري 
الأثناء،  ه���ذه  ويف  طبية  مل�����ش��اع��دة 
والت�شيك  رو����ش���ي���ا  م���ن  ك���ل  دع����ت 
واأملانيا اإىل اإطالق �شراح املراقبني 
مار�س-اآذار  يف  ن�شرهم  مت  ال��ذي��ن 
املا�شي �شمن بعثة تق�س ع�شكرية 

تق�دها اأملانيا بطلب من كييف.
ومن جهتها، قالت متحدثة با�شم 
املنظمة التي تتخذ من فيينا مقرا 
لها وت�شم رو�شيا يف ع�ش�يتها اإنها 
ت��ت���ا���ش��ل م���ع ك���ل الأط������راف منذ 
تت�شل  مل  لكنها  اجل��م��ع��ة،  م�����ش��اء 

باملراقبني ب�شكل مبا�شر.
اأع������رب وزي���ر  ويف ه����ذه الأث�����ن�����اء، 
الأم��ريك��ي ج���ن كريي  اخلارجية 
نظريه  م����ع  ه���ات���ف���ي  ات�������ش���ال  يف 
ال���رو����ش���ي ���ش��ريغ��ي لف������روف عن 
قلقه من حتركات اجلي�س الرو�شي 
اأوك��ران��ي��ا، والتي  على احل��دود مع 
و���ش��ف��ه��ا ب���� امل�����ش��ت��ف��زة ، وع����رّب عن 
ال��ق��ل��ق اأي�����ش��ا مم���ا و���ش��ف��ه بدعم 
حربها  و  ل��الن��ف�����ش��ال��ي��ني،  رو���ش��ي��ا 
ا�شتقرار  ت��ق������س  ال��ت��ي  ال��ك��الم��ي��ة 

اأوكرانيا واأمنها ووحدتها .
اخلارجية  ل���������زارة  ب���ي���ان  واأف��������اد 
الأم��ريك��ي��ة ب���اأن ك���ريي ط��ل��ب من 
جله�د  م�شروطا  ل  دع��م��ا  رو���ش��ي��ا 
اأوروبا  الأم��ن والتعاون يف  منظمة 
واحلك�مة الأوكرانية لالإفراج عن 
مراقبي املنظمة املحتجزين ب�شرق 

اأوكرانيا.

•• الفجر – تون�ص – خا�ص:

التاأ�شي�شي  املجل�س  ن���اب  ���ش��ارف 
مناق�شة  اإن���ه���اء  ع��ل��ى  ال��ت���ن�����ش��ي 
النتخابي،  ال���ق���ان����ن  م�������ش���روع 
العامة  اجل��ل�����ش��ة  اأن���ه���ت  اأن  ب��ع��د 
م�������ش���ادق���ت���ه���ا ع����ل����ى ال���ف�������ش����ل 
الت�افقية وبقي عدد من الف�ش�ل 
اخلالفية التي �شيتم النظر فيها 
اأن  اأم��ل  الت�افقات، على  يف جلنة 
دون  اللجنة من جتاوزها  تتمكن 
للح�ار  ت��رح��ي��ل��ه��ا  اإىل  احل���اج���ة 
ال�طني حتى ل ي�شيع مزيد من 
ال���ق��ت ح��ي��ث ه��ن��اك رغ��ب��ة يف اأن 
القان�ن  ه��ذا  على  امل�شادقة  تتم 

قبل نهاية ابريل.
وُيت�قع احل�شم يف القان�ن برمته 
ب���داي���ة الأ����ش���ب����ع ال���ق���ادم، ح�شب 
الت�شريع  جل��ن��ة  رئي�شة  ت�شريح 
العام يف املجل�س كلث�م بدر الدين 
وقد ك�شفت �شناء مر�شني املقررة 
العام  الت�شريع  بلجنة  امل�شاعدة 
بني  من  اأن  التاأ�شي�شي،  باملجل�س 
اأبرز الف�ش�ل التي مل يتم احل�شم 
الت�افقات  جل���ن���ة  داخ������ل  ف��ي��ه��ا 
الف�شل املتعلق بالإ�شهار ال�شيا�شي 
ورقة  بت�شميم  املتعلق  والف�شل 
ات���ف���ق اغلب  ال��ت�����ش���ي��ت وال������ذي 
بالف�شل  ارت��ب��اط��ه  ع��ل��ى  ال���ن����اب 
امل���ت���ع���ل���ق مب���راف���ق���ة الأم�����ي�����ني يف 
الق����راع وع��ل��ى ���ش��رورة البحث 

عن �شيغة �شاملة لهما.
واأف�����ادت اأن جل��ن��ة ال��ت���اف��ق��ات مل 
النقاط  يف  احل�����ش��م  اإىل  تت��شل 
اخلالفية الكربى ومنها الف�شل 
املتعلق بالتنا�شف والف�شل املتعلق 
بالعزل ال�شيا�شي والف�شل املتعلق 

على القان�ن النتخابي احلايل .
ال�شعبية  اجل��ب��ه��ة  ات��ه��م��ت  وق����د 
على �شفحتها يف م�قع الت�ا�شل 
الج��ت��م��اع��ي ف��ي�����ش��ب���ك ، اأح����زاب 
واحلزب  وامل�ؤمتر  النه�شة  حركة 
ال�شعبية  والعري�شة  اجلمه�ري 
بقان�ن  بالتالعب   ، وف��اء  وحركة 
الت�افقات  ب��ل��ج��ن��ة  الن��ت��خ��اب��ات 
وت�شهيل  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي  ب��امل��ج��ل�����س 
الأمر على املال الفا�شد كي يف�ز 

بها .
الهيئة  رئ��ي�����س  ق����ال  م���ن ج��ه��ت��ه، 
العليا امل�شتقلة لالنتخابات �شفيق 
�شر�شار، اإّنه يف حال عدم الطعن 
النتخابي  ال��ق��ان���ن  د�شت�رية  يف 
اإعداد  م��ن  �شتتمّكن  الهيئة  ف���اإن 
قبل  اأي  م�عدها  يف  الن��ت��خ��اب��ات 

نهاية العام اجلاري.
يف  الت�شريع  اإىل  ���ش��ر���ش��ار  ودع���ا 
امل�شادقة على القان�ن النتخابي، 
اآج����ال  يف  ال��ت��م��دي��د  اأّن  م��ع��ت��ربا 
النتخابات  ن��ت��ائ��ج  يف  ال��ط��ع���ن 
اأن يعيق  �شاأنه  15 ي�ما من  اإىل 

العملية النتخابية.
واأ������ش�����اف ���ش��ف��ي��ق ����ش���ر����ش���ار اأن����ه 
على  امل�����ش��ادق��ة  ت��ت��م  اأن  ي��ت��م��ن��ى 
القان�ن النتخابي يف �شهر اأبريل 
العمل  م��ن  الهيئة  تتمّكن  ح��ت��ى 
ب�شكل ثابت وم�شتقر.. وُي�شار اإىل 
ازدياد احلديث يف الأيام الأخرية 
النتخابات  تاأجيل  اإمكانية  ع��ن 
ب�شبب التاأخري يف الت�ش�يت على 
و�شيك�ن  الن���ت���خ���اب���ي،  ال���ق���ان����ن 
للد�شت�ر  خرق  اأول  التاأجيل  هذا 
ال��ت���ن�����ش��ي اجل���دي���د ال����ذي ن�شت 
النتخابات  تنظيم  على  اأحكامه 

نهاية العام اجلاري.

بالإ�شافة  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  ب��الإ���ش��ه��ار 
الإ�شافية  ال��ف�����ش���ل  ب��ع�����س  اإىل 
والتي  الن�اب  قبل  من  املقرحة 

مل تنظر فيها اللجنة بتاتا.
اإمكانية  وا�شتبعدت �شناء مر�شني 
ت��رح��ي��ل ال��ن��ق��اط اخل��الف��ي��ة ذات 
اإىل احل�����ار  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  ال��ط��اب��ع 
جلنة  ب����اأن  ذل���ك  معللة  ال���ط��ن��ي 
كل  عن  ممثلني  ت�شم  الت�افقات 
وامل�شتقلني  وامل��ج��م���ع��ات  ال��ك��ت��ل 
اللج�ء  ع��ن  ُتغني  املجل�س  داخ��ل 
هذه  يف  ل��ل��ح�����ش��م  ط����رف  اأي  اإىل 

النقاط .
املجل�س  اأن  ال�شدد  وبينت يف هذا 
ل�شتكمال  الت�افقات  نح�  يتجه 
امل�شادقة على القان�ن النتخابي 
يتم  مل  اإذا  اأن�������ه  اإىل  م�������ش���رية 
الت��شل اإىل ت�افق �شيتم اللج�ء 
العامة  اجلل�شة  الت�ش�يت يف  اإىل 
بداية  يف  عقدها  املقرر  من  التي 

اعتماد  وعلى  املقبلة  النتخابات 
للحملة  ال���ع���م����م���ي  ال���ت���م����ي���ل 
ذاته  التم�يل  بنظام  النتخابية 
 2011 ان���ت���خ���اب���ات  يف  امل��ع��ت��م��د 
املتعلق  ال���ف�������ش���ل  اإل�����غ�����اء  وع���ل���ى 

مبرافقة الأميني لالنتخاب.
وقال القيادي يف اجلبهة ال�شعبية 
اجلبهة  اأن  ال�����رح������ي،  امل���ن���ج���ي 
اإمكانية  ����ش���ت���در����س  ال�����ش��ع��ب��ي��ة 
القادمة  الن���ت���خ���اب���ات  م��ق��اط��ع��ة 
لأن���ه���ا ���ش��ت���ؤدي اإىل ف����ز اأح����زاب 
ح�شب  النه�شة  وحركة  الرويكا 

تعبريه.
ال���رح����ي اجلبهة  امل��ن��ج��ي  واأك�����د 
اإىل  اأن�����ش��اره��ا  �شتدع�  ال�شعبية 
القادمة  الن���ت���خ���اب���ات  م��ق��اط��ع��ة 
على  تعديالت  اإدخ���ال  يتم  مل  اإن 
ف�������ش����ل ال���ق���ان����ن الن���ت���خ���اب���ي ، 
م�شيفا لن نك�ن �شه�د زور على 
انتخابات مدل�شة يف �ش�ر الإبقاء 

واأ�شافت اأن اللجنة ب�شدد القيام 
وان  ال���ق��ت،  واإه�����دار  مب�شرحية 
اأطرافا ترغب يف املزايدات وُتظهر 
زائف،  ت�افق  وج���د  العام  ل��ل��راأي 
م���ؤك��دة ع���دم ا���ش��ت��ع��داده��ا لإع���ادة 
واإل   2011 اأكت�بر   23 جتربة 
ل��ت��م اع��ت��م��اد ن��ف�����س امل��ر���ش���م دون 

اأعباء اأو زيادة يف امل�شاريف.
للجنة  الن�����ش��م��ام  اأّن  بينت  ك��م��ا 
اأ�شا�س  ع���ل���ى  ك�����ان  ال����ت�����اف����ق����ات 
البحث عن ت�افق يخ�ل �شياغة 
ان��ت��خ��اب��ي ت���اف��ق��ي تنبثق  ق��ان���ن 
و�شفافة..  نزيهة  انتخابات  عنه 
العالقة  اخلالفية  امل�شائل  وح�ل 
قالت  الن���ت���خ���اب���ي،  ال���ق���ان����ن  يف 
النائبة عن حزب اآفاق ت�ن�س، اإنها 
تنح�شر اأ�شا�شا يف م�شاألة التم�يل 
والتنا�شف  وال��ع��ت��ب��ة  ال��ع��م���م��ي 
جتاوز  عند  امل�شلطة  وال��ع��ق���ب��ات 
عند  اأو  النتخابات  مت�يل  �شقف 

الأ�شب�ع املقبل
النظر  اإرج�������اء  ت���ق���رر  ق���د  وك�����ان 
م��ن م�شروع  ال��ف�����ش���ل  ب��ع�����س  يف 
تزال  ل  التي  النتخابي  القان�ن 
حمل خالف بني الكتل النيابية يف 
املجل�س، غري اأن جلنة الت�افقات 
مل تتمكن من م�ا�شلة اجتماعها 
ال�����ش��ب��ت ب�����ش��ب��ب اخل����الف����ات بني 
روؤ������ش�����اء ال���ك���ت���ل ح������ل ع�����دد من 
م��ا تبقى م��ن ف�ش�ل  ال��ن��ق��اط يف 

م�شروع القان�ن النتخابي.
ويف هذا ال�شياق، ان�شحبت النائبة 
يف املجل�س ال�طني التاأ�شي�شي رمي 
اآف���اق ت�ن�س،  حمج�ب ع��ن ح��زب 
م��ن جلنة ال��ت���اف��ق��ات، وق��ال��ت اإن 
على  اح��ت��ج��اج��ا  ي��اأت��ي  ان�شحابها 
خالفية  نقاط  على  التفاق  عدم 
القان�ن  م�������ش���روع  يف  ج����ه���ري���ة 
النتخابي، وعدم قابلية التفاو�س 

يف هذه النقاط.

انتخابات  اإىل  ُيف�شي  ل��ن  ق��ان���ن 
م�شهد  واإىل  ون���زي���ه���ة  ���ش��ف��اف��ة 

�شيا�شي م�شتقر .
واعترب اأن بقاء احلزب اجلمه�ري 
الدميقراطية  الكتلة  م��ن  كجزء 
وع������دم  ال�����ت������اف�����ق�����ات  يف جل����ن����ة 
دليل على خروجه عن  ان�شحابه، 
�شف الق�ى الدميقراطية وعلى 
ال��ت���ج��ه امل��ت��ج��ه ن��ح��� ت���ح��ي��د كل 
ح�شب  ال���دمي���ق���راط���ي���ة  ال����ق�����ى 

تعبريه.
وقالت رئي�شة الكتلة الدميقراطّية 
يف املجل�س التاأ�شي�شي �شلمى بّكار، 
الدميقراطي  امل�����ش��ار  ح����زب  اإّن 
اإ�شافة  ت�ن�س  واآف��اق  الجتماعي 
متم�ّشك�ن  ال�شعبية  اجلبهة  اإىل 
باإقرار العتبة يف م�شروع القان�ن 

النتخابي.
وكان اأع�شاء جلنة الت�افقات قد 
اتفق�ا على عدم اعتماد العتبة يف 

خارج  ال�شيا�شي  بالإ�شهار  القيام 
الأطر املحددة.

�ُشجل  الن�شحاب قد  بهذا  ويك�ن 
الكتلة  ع����ن  ن���ائ���ب���نينْ  ان�������ش���ح���اب 
منجي  وه���م���ا  ال���دمي���ق���راط���ي���ة، 

الرح�ي ورمي حمج�ب.
كما ان�شحب لحقا فتحي اللطيف 
 ، ال�شعبية  اجل��ب��ه��ة  ع��ن  ال��ن��ائ��ب 
للكتلة  املنتمي  ال�حيد  واحل���زب 
ممثال  بقي  ال��ذي  الدميقراطية 
ال��ت���اف��ق��ات ه��� احلزب  يف جل��ن��ة 
اجلمه�ري وكان املنجي الرح�ي 
ال�شعبية،  اجل��ب��ه��ة  يف  ال���ق���ي���ادي 
ق���د اأع���ل���ن ان�����ش��ح��اب��ه م���ن جلنة 

الت�افقات ..
النتخابي  ال���ق���ان����ن  اإن  وق�����ال   
حم�ر اجتماع جلنة الت�افقات ل 
لتنظيم  الطريق  يفتح  اأن  ميكن 
م�ؤّكدا  و�شفافة،  نزيهة  انتخابات 
���ش��اه��د زور على  ي���ك����ن  ل���ن  اأن�����ه 

عقبات تعرت�س �لقان�ن �لنتخابي يف ت�ن�س

�جلبهة �ل�سعبية تهدد مبقاطعة �لنتخابات �لقادمة..!
�لرح�ي: �لقان�ن لن ُيف�صي �إىل �نتخابات �صفافة ونزيهة و�إىل م�صهد �صيا�صي م�صتقر

املنجي الرح�ي يعار�س قان�ن النتخاب�شلمى بكار رئي�شة الكتلة الدميقراطية باملجل�س

التاأ�شي�شي امام عقبة 
جديدة لحتتمل التاأجيل

�شيزو ابي

 �ن�سحاب �لكتلة �لدميقر�طية من 
جلنة �لت��فقات باملجل�س �لتاأ�سي�سي

�خلالفات تنح�سر �أ�سا�سًا يف م�ساألة 
�لتم�يل �لعم�مي و�لعتبة و�لتنا�سف
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فندق  �شاحب  ب�شفته   - ال��زرع���ين  علي  حممد  -�شلطان   1  / عليه  امل��دع��ى  اىل 
رامادا ك�نتيننتال جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي /دي�شنت لالعالن وتنظيم 
املنا�شبات وميثله: روكرز ج�رج حبيقه قد اقام  الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام 
املدعى عليهم بالت�شامن والتكافل بان ي�ؤدوا للمدعية مبلغ وقدره )17.247.762 
وامل�شاريف  وال��ر���ش���م  بها  حلقت  ال��ت��ي  واخل�شائر  ال���ش��رار  ع��ن  تع�ي�شا  دره���م( 
ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 ب�اقع  القان�نية  والفائدة  املحاماه  واتعاب 
التام . وحددت لها جل�شة ي�م الحد امل�افق 2014/5/4 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة 
ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�ش�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل.
رئي�ض الق�سم       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11083 بتاريخ  2014/4/28      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/167 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- �شركة جمم�عة �شي�شيف  )�شركة منطقة حرة( ممثلة / 
دومنيك� ف�ماريل جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ اوتي�س ذ.م.م 
وميثله: حبيب حممد �شريف عبداهلل املال قد اأقام عليكم الدع�ى التنفيذية 
املذك�رة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )22188( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة وتثبيت �شحة احلجز التحفظي رقم )2011/282( 
جتاري .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11083 بتاريخ  2014/4/28      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1684 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- �شركة ح�شن الرب�شاء للمقاولت �س.ذ.م.م ومديرها 
- جمعه �شامل جمعه �شاملني الك�يتي جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب 
عبداهلل  قان�نا  وميثلها  ����س.ذ.م.م  لل�شيارات  اخل���ري  �شركة  التنفيذ/ 
الدع�ى  اأق��ام عليكم  قد  �شلطان  احمد عبداهلل  �شيخة  حممد وميثله: 
التنفيذية املذك�رة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )246888( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11083 بتاريخ  2014/4/28      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/100 تنفيذ مدين
�شيد جالل ج���زي جمه�ل حمل  كيان  �شيد  املنفذ �شده/1-  اىل 
الين�س  ���ش��ن  ان���د  ���ش��رك��ة روي����ال  التنفيذ/  ان ط��ال��ب  الق��ام��ة مب��ا 
الدع�ى  عليكم  اأق���ام  ق��د  امل��ح��دودة  الو���ش��ط(  )ال�����ش��رق  للتاأمني 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك���رة  التنفيذية 
التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان  )12140( درهم اىل طالب 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11083 بتاريخ  2014/4/28      

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
         يف الدعوى رقم 2013/2199  جتاري كلي

مبا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه���ل  ذ.م.م  الهند�شية  م�منت�م  �شركة  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ى  اىل 
اعاله   املذك�رة  الدع�ى  اق��ام  قد  ����س.ذ.م.م  �شريف�شز  كا�شبيان  املدعي / جمم�عة  ان 
وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2014/4/21 احلكم التمهيدي التايل: حكمت 
املحكمة مبثابة احل�ش�ري وقبل الف�شل يف امل��ش�ع بندب اخلبري املحا�شبي املخت�س 
�شاحب الدور باجلدول والزمت املدعية بايداع مبلغ ع�شرة الف درهم خزينة املحكمة 
على ذمة اتعاب وم�شاريف اخلبري املنتدب يف الدع�ى وحددت لنظر الدع�ى جل�شة 
وحتى  �شدادها  حالة  يف   2014/6/9 وجل�شة  الم��ان��ة  �شداد  ع��دم  حالة  يف   2014/5/5

  ch1 B.8 تقدمي اخلبري تقريرة ال�شاعة 9.30 �شباحا يف القاعة
  رئي�ض الق�سم                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11083 بتاريخ  2014/4/28      
     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/2144   جتاري كلي   
اىل املدعى عليه/ 1 -بريانكا تيربو الب�ن ك�مار تبريوال جمه�ل حمل القامة مبا 
ان املدعي /كا�شي برا�شاد باجاج ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته ال��شي ال�شرعي على بنت 
املت�يف القا�شر كافيا ك�نال باجاج وميثله: ريا�س عبداملجيد حمم�د الكبان قد اقام  
ي�ؤديا  بان  والتكافل  بالت�شامن  عليهما  املدعى  بالزام  املطالبة  وم��ش�عها  الدع�ى 
تاريخ  ب�اقع 9% من  القان�نية  والفائدة  دره��م(  وق��دره )4.102.680  للمدعيني مبلغ 
املحاماه.  واتعاب  وامل�شاريف  بالر�ش�م  والزامهما  التام  ال�شداد  وحتى  الدع�ى  اقامة 
بالقاعة  ���س   9:30 ال�شاعة   2014/5/15 امل���اف��ق  اخلمي�س  ي���م  جل�شة  لها  وح���ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  او  باحل�ش�ر  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.E.22

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل.
رئي�ض الق�سم       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11083 بتاريخ  2014/4/28      

     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/327   جتاري كلي   

ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمه�ل  نار�شيا  ن��اري��ان  �ش�رال�  -فينكات   1 عليه/  املدعى  اىل 
املدعي /بن هندي للمقاولت ذ.م.م وميثله: ريا�س عبداملجيد حمم�د الكبان قد اقام  
الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعى عليهما بالت�شامن بتاأدية مبلغ   )258750 
درهم( للمدعية مع الفائدة القان�نية ب�اقع 9% من تاريخ رفع الدع�ى وحتى متام 
الر�ش�م وامل�شاريف والتعاب . وحددت لها جل�شة  ال�شداد مع ت�شمني املدعى عليهما 
فانت  لذا   ch1.C.15 بالقاعة  ال�شاعة 9:30 �س  امل�افق 2014/5/20  الثالثاء  ي�م 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�ش�ر  مكلف 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل.
رئي�ض الق�سم       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11083 بتاريخ  2014/4/28      

     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/259   جتاري جزئي   

اىل املدعى عليه/ 1 -�شركة ا�ش�ار اخلليج للمقاولت جمه�ل حمل القامة مبا 
ان املدعي /م�ؤ�ش�شة الثابت لعمال ال�شباغ والتك�شية وميثله: عبداهلل ح�شن 
عليها   املدعى  بالزام  املطالبة  وم��ش�عها  الدع�ى  اق��ام   قد  بامدهاف  احمد 
مببلغ وقدره   )21.184 درهم( والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماه والفائدة 
12% من تاريخ 2012/8/1 وحتى ال�شداد التام يف الدع�ى . وحددت لها جل�شة 
ch2.D.19 لذا  ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة  امل�افق 2014/5/7  ي�م الربعاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  او  باحل�ش�ر  مكلف  فانت 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل.
رئي�ض الق�سم       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11083 بتاريخ  2014/4/28      

   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2013/3676 مدين كلي ال�سارقة

املدعي:  ان  حيث  �س.م.ح  التجارية  تكنكل  كار�ش�ن   : الثالثة  عليها  املدعى  اىل 
بادما نبهان فيجيان بادما نبهان قد اقام عليك الدع�ى املذك�رة اعاله لدى هذه 
التاأكد من  تك�ن مهمته  الدع�ى  بندب خبري يف  فيها احلكم  ويطالبك  املحكمة 
تاريخ اغالق وت�شفية املدعى عليها الوىل ومراجعة ح�شاباتها ومن ثم املطالبة 
ومقابل  وامل�شاريف  بالر�ش�م  للزامكم  بال�شافة  اخلربة  نتائج  عنه  ت�شفر  مبا 
اتعاب املحاماه . لذلك يقت�شي ح�ش�رك امام هذه املحكمة )الدائرة الكلية املدنية 
الثانية( يف متام ال�شاعة الثامنة والن�شف من ي�م 2014/5/7 وذلك لالجابة على 
الدع�ى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حال تخلفك عن احل�ش�ر او عدم ار�شال 

وكيل عنك يف ال�قت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدع�ى يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  11083 بتاريخ  2014/4/28      
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/550  ا�ستئناف عقاري

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-نيل فيتزم�ر�س جمه�ل حمل القامة مبا 
ان امل�شتاأنف /جاري �شتانت�ن قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بالدع�ى 
رقم 2011/742 عقاري كلي بتاريخ 2012/5/6 وحددت لها جل�شه 
ي�م الربعاء امل�افق 2014/5/7 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة رقم 
ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�ش�ركم او من ميثلكم قان�نيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  11083 بتاريخ  2014/4/28      

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/892  ا�ستئناف مدين

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-مركز دوريل للخدمات الريا�شية جمه�ل  
وميثله:  ان��ريوده��ا  روي  /�ش�بيك  امل�شتاأنف  ان  مبا  القامة  حمل 
ال�شادر  احل��ك��م  ا���ش��ت��اأن��ف  ق��د  احلفيتي  ع��ل��ي  عبيد  �شيف  حم��م��د 
بالدع�ى رقم 2013/52 مدين كلي بتاريخ 2013/10/20 وحددت 
لها جل�شه ي�م الثنني امل�افق 2014/5/19 ال�شاعة 10.00 �شباحا 
بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�شي ح�ش�ركم او من ميثلكم 

قان�نيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  11083 بتاريخ  2014/4/28      

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1141  ا�ستئناف مدين

اىل امل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده/ 1-ك��ي��ث ج����رج ف��رن��ان��د���س جم��ه���ل  حمل 
امل�����ش��ت��اأن��ف /حم��م��د ح�شن ع��ب��داهلل ق��اي��د القايد  الق��ام��ة مب��ا ان 
بالدع�ى  ال�شادر  ا�شتاأنف احلكم  وميثله: �شمري حليم كنعان قد 
رقم 2012/285 مدين كلي بتاريخ 2012/12/24 وحددت لها جل�شه 
ي�م الثنني امل�افق 2014/5/5 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة رقم 
ch2.D.17 وعليه يقت�شي ح�ش�ركم او من ميثلكم قان�نيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  11083 بتاريخ   2014/4/28     
بالدعوى رقم 2013/803 عقاري كلي دبي

املدعى عليها/ ح�شه حمد عي�شى الف�شالة نحيطم علما انه مت انتدابنا خبريا 
هند�شيا بالق�شية اعاله املرف�عة �شدكم من ال�شيد/ نا�شر حممد نا�شر ال�شاير 
وعليه فانتم مكلف�ن او من ميثلكم قان�نا بح�ش�ر اجتماع اخلربة املقرر عقده 
ي�م الثالثاء امل�افق 2014/4/29 ال�شاعة 5 ع�شرا وذلك مبكتب اخلبري املنتدب 
التاون �شك�ير - بجانب  ال�شين�شري م�ل - جممع  املمزر - خلف  الكائن دبي - 
فندق امل�فنبيك - بناية الريحان - ط 4 - مكتب 521. يرجى احل�ش�ر بامل�عد 
بانه يف حال  علما  بالدع�ى  لدفاعكم  امل�ؤيدة  امل�شتندات  واح�شار  املحدد  واملكان 
تخلفكم عن احل�ش�ر فان اخلربة �شتبا�شر اعمالها وفقا لل�شالحيات املخ�لة لها 

قان�نا لال�شتف�شار الت�شال 0506326113 كرمي.
د/م�سطفى بن علي ال�سرياين
اخلبري

اإعالن للح�سور امام اخلربة

العدد  11083 بتاريخ  2014/4/28      
     اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1092   عقاري كلي   
حمل  جمه�ل  م.م.ح  ال��راث��ي  �شباأ  مملكة  ق�شر  -م�ؤ�ش�شة   1 عليه/  امل��دع��ى  اىل 
القامة مبا ان املدعي /كيبلني بريكنز وميثله: �شمري حليم كنعان قد اقام  الدع�ى 
لكي  التنفيذية  ال�شيغة  واعطائة  املرفق  املحكم  حكم  على  الت�شديق  وم��ش�عها 
وامل�شاريف  الر�ش�م  عليه  املدعى  ا�ش�ل مع ت�شمني  تنفيذه  املدعيني من  يتمكن 
ومقابل اتعاب املحاماه . وحددت لها جل�شة ي�م الحد امل�افق 2014/5/11 ال�شاعة 
11:00 �س بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�ش�ر او من ميثلك قان�نيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

ايام على القل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�ض الق�سم       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11083 بتاريخ  2014/4/28      

     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
      يف  الدعوى 2013/141   احوال نف�ض م�سلمني   

اىل املدعى عليه/ 1 -خالد عتيق �شامل حممد بن ثاين املري جمه�ل حمل القامة 
عدة  بنفقة  املطالبة  وم��ش�عها  الدع�ى  اق��ام   قد  م�شت�ر  /زكيه  املدعي  ان  مبا 
ومتعة ونفقة زوجية ونفقة متعه وم�ؤخر ال�شداق والر�ش�م وامل�شاريف . وحددت 
  ch1.C.13 لها جل�شة ي�م الثنني امل�افق 2014/5/5 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة
حللف اليمني القان�نية ب�شيغة )اق�شم باهلل العظيم باين قمت بالنفاق على املدعية 
كزوجة يل كامل النفاق ال�شرعي من تاريخ 2011/4/1 حتى تاريخ الطالق(  لذا 
فانت مكلف باحل�ش�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل.
رئي�ض الق�سم       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11083 بتاريخ  2014/4/28      

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2013/1070   جتاري جزئي                              

اىل املحك�م عليه/1- دولفني خلدمات الغ��س جمه�ل حمل القامة نعلنكم بان 
اعاله  املذك�رة  الدع�ى  يف   2014/2/2 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة 
ل�شالح/ �شركة حممد طيب خ�ري واولده بالزام املدعى عليها بان ت�ؤدي للمدعيه 
وت�شعه  و�شتمائة  الف  و�شبعني  �شتة  دره��م  وخم�شمائة  الف  وع�شرين  واح��د  مبلغ 
املطالبة  تاريخ  من   %9 ب�اقع  القان�نية  والفائدة  فل�شا  وخم�شة  دره��م  وت�شعني 
الف  ومببلغ  بامل�شروفات  والزمتها  ال�شداد  متام  وحتى   2013/7/23 يف  احلا�شل 
خالل  لال�شتئناف  قابال  احل�ش�ري  مبثابة  .حكما  املحاماه  اتعاب  مقابل  دره��م 
ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11083 بتاريخ   2014/4/28     
 اعادة اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى 1246 /2013 جت كل- م ر-ب -  ع ن

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
 مدعي/ بنك ام القي�ين ال�طني �س.م.ع اجلن�شية:المارات مدعي عليه: حممد 
�شالح عل�ي اجلن�شية: اليمن م��ش�ع الدع�ى: مطالبة مالية 29181 درهم  + 
فائده من تاريخ اقامة الدع�ى املطل�ب اعالنه/ حممد �شالح عل�ي اجلن�شية: 
وحددت  اعاله  املذك�رة  الدع�ى  قام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عن�انه:  اليمن 
املحكمة ي�م اخلمي�س امل�افق 2014/5/1 م�عدا لنظر الدع�ى، لذا فانت مكلف 
باحل�ش�ر ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة العني البتدائية- 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  ب�ا�شطة  او  �شخ�شيا  الداري  املركز  الكائنة 
الدع�ى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  م�قعا  امل�شتنداتك  و�ش�را  بدفاعك 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2014/4/24  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11083 بتاريخ   2014/4/28     
 اعادة اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى 767 /2013 جت كل- م ت-ب -  اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
 مدعي/ بنك ام القي�ين ال�طني �س.م.ع اجلن�شية:المارات مدعي عليه: الفريدو 
 36138.36 مالية  مطالبة  الدع�ى:  م��ش�ع  الفلبني  اجلن�شية:  نانايل  فيال�شك� 
درهم  بال�شافة اىل فائدة ب�اقع 2.49% املطل�ب اعالنه/ الفريدو فيال�شك� نانايل 
اجلن�شية: الفلبني عن�انه: بالن�شر ب�رود التقرير حيث ان املدعي قام الدع�ى املذك�رة 
امل�افق 2014/4/30 م�عدا لنظر الدع�ى، لذا  اعاله وحددت املحكمة ي�م الربعاء 
فانت مكلف باحل�ش�ر ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة اب�ظبي 
او ب�ا�شطة وكيل  ال نهيان �شخ�شيا  التجارية مبع�شكر  الكائنة املحكمة  البتدائية- 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ش�را امل�شتنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2014/4/21  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11083 بتاريخ   2014/4/28     
 اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى 1633 /2013 جت كل- م ت-ب -  اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/ م�ؤ�ش�شة ب�ابة ال�شام لالن�شاءات الهند�شية ملالكها/حمدان ال�شيد عبداهلل 
ح�شني املط�ع اجلن�شية:المارات مدعي عليه: �شركة علي القبي�شي ذ.م.م اجلن�شية: 
المارات م��ش�ع الدع�ى: ندب خبري املطل�ب اعالنه/ �شركة علي القبي�شي ذ.م.م 
اجلن�شية: المارات  عن�انه: بالن�شر ب�رود التقرير حيث ان املدعي قام الدع�ى 
لنظر  م�عدا   2014/5/5 امل�افق  الثنني  ي�م  املحكمة  وحددت  اعاله  املذك�رة 
ب�  الثانية  الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  الدع�ى، لذا فانت مكلف باحل�ش�ر 
حمكمة اب�ظبي البتدائية- الكائنة املحكمة التجارية �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ش�را امل�شتنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2014/4/22  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11083 بتاريخ   2014/4/28     
 اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى 519 /2014 جت كل- م ت-ب -  اأظ

�شامل  العامة مالكها/زايد مبارك  واملقاولت  للنقليات  زيللك�  مدعي/ م�ؤ�ش�شة   
جابر املن�ش�ري اجلن�شية:المارات مدعي عليه: �شركة كي�ا�س كيه لتجارة امل�اد 
درهم   892333 مالية  مطالبة  الدع�ى:  م��ش�ع  المارات  اجلن�شية:  الغذائية 
المارات   اجلن�شية:  الغذائية  امل�اد  لتجارة  كيه  كي�ا�س  �شركة  اعالنه/  املطل�ب 
عن�انه: بالن�شر حيث ان املدعي قام الدع�ى املذك�رة اعاله وحددت املحكمة ي�م 
باحل�ش�ر  مكلف  فانت  لذا  الدع�ى،  لنظر  م�عدا   2014/5/6 امل�افق  الثالثاء 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة ال�شاد�شة ب� حمكمة اب�ظبي البتدائية- الكائنة 
وعليك  معتمد  وكيل  ب�ا�شطة  او  �شخ�شيا  نهيان  ال  مبع�شكر  التجارية  املحكمة 
ايداع مذكرة بدفاعك و�ش�را امل�شتنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر 

الدع�ى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2014/4/22  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11083 بتاريخ   2014/4/28     
 اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى 193 /2014 جت جز- م ت-ب -  اأظ

الباي�س  حممد  عادل  ميثلها/  البناء  م�اد  لتجارة  ال�شرقية  امل�ؤ�ش�شة  مدعي/   
اجلن�شية:المارات مدعي عليه: ليربتي للمقاولت العامة والعقارات وت�شميم 
درهم   77000 مالية  مطالبة  الدع�ى:  م��ش�ع  المارات  اجلن�شية:  احلدائق 
احلدائق  وت�شميم  والعقارات  العامة  للمقاولت  ليربتي  اعالنه/  املطل�ب 
اجلن�شية: المارات  عن�انه: بالن�شر حيث ان املدعي قام الدع�ى املذك�رة اعاله 
وحددت املحكمة ي�م الثنني امل�افق 2014/5/19 م�عدا لنظر الدع�ى، لذا فانت 
اب�ظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�ش�ر  مكلف 
ب�ا�شطة  او  �شخ�شيا  نهيان  ال  مبع�شكر  التجارية  املحكمة  الكائنة  البتدائية- 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ش�را امل�شتنداتك م�قعا عليها قبل 
اجلل�شة املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2014/4/27  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11083 بتاريخ   2014/4/28     
 اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى 3023 /2013 جت كل- م ت-ب -  اأظ

حممد  عليه:  مدعي  اجلن�شية:الردن  عبدالعزيز  حمم�د  جمال  مدعي/   
مطالبة  الدع�ى:  م��ش�ع  �ش�ريا  اجلن�شية:  ال�شباعي  اديب  حممد  عمر 
حممد  عمر  حممد  اعالنه/  املطل�ب  والفائدة  درهم   107000 قدرها  مالية 
اديب ال�شباعي اجلن�شية: �ش�ريا  عن�انه: بالن�شر - تعجيل من ال�قف حيث 
امل�افق  الثنني  ي�م  املحكمة  اعاله وحددت  املذك�رة  الدع�ى  قام  املدعي  ان 
 8.30 ال�شاعة  باحل�ش�ر  مكلف  فانت  لذا  الدع�ى،  لنظر  م�عدا   2014/5/5
املحكمة  الكائنة  اب�ظبي البتدائية-  ب� حمكمة  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  ب�ا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية 
و�ش�را امل�شتنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدع�ى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ 2014/4/20  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11083 بتاريخ   2014/4/28     
 اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى 2376 /2013 جت جز- م ت-ب -  اأظ

 مدعي/ فهد عامر حممد احمد العي�شائي اجلن�شية:المارات مدعي عليه: 
حممد خمي�س الدرمكي اجلن�شية: المارات م��ش�ع الدع�ى: مطالبة مببلغ 
475.000 درهم املطل�ب اعالنه/ حممد خمي�س الدرمكي اجلن�شية: المارات 
عن�انه: بالن�شر  للجل�شة امل�شائية حيث ان املدعي قام الدع�ى املذك�رة اعاله 
لذا  الدع�ى،  لنظر  2014/5/5 م�عدا  امل�افق  الثنني  ي�م  املحكمة  وحددت 
البتدائية-  اب�ظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  باحل�ش�ر  مكلف  فانت 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  ب�ا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية  املحكمة  الكائنة 
مذكرة بدفاعك و�ش�را امل�شتنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر 

الدع�ى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2014/4/22  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11083 بتاريخ   2014/4/28     
 اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى 708 /2014 جت كل- م ت-ب -  اأظ

 مدعي/ ماريا اي�شر اجنيال لندينجني اجلن�شية:الفلبني مدعي عليه: خمبز بانادريا 
واخرون اجلن�شية: المارات م��ش�ع الدع�ى: ندب خبري املطل�ب اعالنهم/1- خمبز 
�شاحبة  ب�شفتها  ت�شاليان  �شال�جناجا  �شيم�نتي   -2 المارات  اجلن�شية:  بانادريا 
�ش�ت�  دي  اريك  3-فرانكي�س  الفلبني   : اجلن�شية  املدعية  و�شريكة  التجارية  الرخ�شة 
للمدعى عليها اجلن�شية:  و�شريكا  للمدعية  و�شريكا  بانادريا  �شريكا يف خمبز  ب�شفته 
الفلبني عن�انه: بالن�شر حيث ان املدعي قام الدع�ى املذك�رة اعاله وحددت املحكمة 
باحل�ش�ر  مكلف  فانت  لذا  الدع�ى،  لنظر  م�عدا   2014/5/12 امل�افق  الثنني  ي�م 
الكائنة  البتدائية-  اب�ظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
ايداع  ب�ا�شطة وكيل معتمد وعليك  او  �شخ�شيا  نهيان  ال  التجارية مبع�شكر  املحكمة 
مذكرة بدفاعك و�ش�را امل�شتنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدع�ى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2014/4/24  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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•• العني - الفجر:

اآل  زاي��د  بن  �شيف  ال�ش�يخ  �شم�  الفريق  رعاية  حتت 
الداخلية  وزي��ر  ال���زارء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان 
للفرو�شية  العني  بنادي  الرماية  ميدان  ي�شت�شيف 
وال��رم��اي��ة وال��غ���ل��ف ب��داي��ة م��ن ال��ي���م وح��ت��ى ي�م 
اخلام�شة  الوملبية  الرماية  بط�لة  املقبل  اخلمي�س 
التي ينظمها احتاد ال�شرطة الريا�شي وت�شارك فيها 

العامة  والقيادة  ظبي  اأب���  ل�شرطة  العامة  القيادة 
ل�����ش��رط��ة ال�شارقة  ال��ع��ام��ة  ل�����ش��رط��ة دب���ي وال��ق��ي��ادة 
والقيادة  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  وال��ق��ي��ادة 
ل�شرطة  العامة  وال��ق��ي��ادة  عجمان  ل�شرطة  العامة 
الفجرية وال�كيل امل�شاعد ل�ش�ؤون اجلن�شية والإقامة 
واملنافذ والقيادة العامة للدفاع املدين وقيادة ق�ات 

الأمن اخلا�شة ومدر�شة ال�شرطة الحتادية. 
م�����ش��اب��ق��ات هي:  ���ش��ب��ع  ال��ب��ط���ل��ة  ب��رن��ام��ج  يت�شمن 

الرجال  ل��ف��ئ��ت��ي  م���ر   10 ه������اء  ���ش��غ��ط  م�����ش��د���س 
الرجال  ل��ف��ئ��ت��ي  م���ر  وم�شد�س25  وال�������ش���ي���دات 
الرجال  لفئتي  راق��داً  50 مر  وال�شيدات وبندقية 

وال�شيدات ثم م�شد�س 10 مر رجال فقط.
وت�شهد البط�لة ي�مياً م�شابقتني تنطلق الأوىل يف 
الثانية ع�شرة والن�شف  وتنتهي يف  العا�شرة �شباحاً 
ال�احدة  ال��ث��ان��ي��ة يف  امل�����ش��اب��ق��ة  ت���ب���داأ  ب��ي��ن��م��ا  ظ���ه���راً 
والن�شف ظهراً وتختتم يف الثالثة ع�شراً، بينما تقام 

واح���دة فقط يف م�شد�س  الأخ���ري م�شابقة  ال��ي���م  يف 
10 مر للرجال وكانت الفرق امل�شاركة قد حر�شت 
على اإجراء ح�ش�شها التدريبية على ميدان البط�لة 

على مدى ي�مي ال�شبت والأحد من هذا الأ�شب�ع.
اأك���د العميد ع��ب��دامل��ل��ك حم��م��د جاين  وم���ن ج��ان��ب��ه 
مدير اإدارة احتاد ال�شرطة الريا�شي اأن بط�لة هذا 
العام تختلف عن البط�لت الأخرى من عدة ج�انب 
وذلك من حيث عدد امل�شاركني بجانب امل�شت�ى الفني 

لل�شرطة  العامة  القيادات  اإليه  الذي و�شلت  العايل 
اأرقاماً جديدة. وقال:  اأن ت�شجل  والتي من املنتظر 
ه��ن��ال��ك اأب���ط���ال ج���دد ���ش��ي��ق��دم���ن اأن��ف�����ش��ه��م يف هذه 
البط�لة الت نت�قع لها اأن ت�شهد تناف�شاً �شديداً بني 

الرماة من فئتي الرجال وال�شيدات .
للفرو�شية  ال���ع���ني  ب���ن���ادي  ج����اين  ال��ع��م��ي��د  واأ�����ش����اد 
وال���رم���اي���ة وال���غ����ل���ف ل��ت��ع��اون��ه ال��ك��ب��ري م���ع احتاد 
ال�شرطة الريا�شي م�جهاً ال�شكر والتقدير اإىل �شم� 

رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  بن  حممد  ال�شيخ 
النادي لت�جيهاته الكرمية للم�ش�ؤولني بالنادي من 
اأجل ت�فري كل الإمكانيات وتقدمي كل الت�شهيالت 
هذه  لجن���اح  �شعياً  البط�لة  ل��ه��ذه  املنظمة  للجنة 
و�شائل  اإىل  بال�شكر  اأي�����ش��اً  ت���ج��ه  ك��م��ا  امل��ن��اف�����ش��ات. 
فعاليات  تغطية  على  حلر�شها  املختلفة  الإع����الم 
واأن�شطة احتاد ال�شرطة الريا�شي مما كان له اأكرب 

الأثر يف ن�شرها وجناحها.

افتتحت ام�س الحد ب�شالة اأكادميية ات�شالت بط�لة ال�شالم 
جمل�س  ينظمها  التي  لل�شيدات  الطائرة  للري�شة  والريا�شة 
وبالتعاون  الطائرة  للري�شة  ال���دويل  والحت���اد  الريا�شي  دب��ي 
م���ع م��ن��ظ��م��ة ال�����ش��الم وال��ري��ا���ش��ة مب�����ش��ارك��ة ع���دد م���ن ال���دول 
الفتتاح  حفل  �شبق  ال��ذي  ال�شحفي  امل�ؤمتر  وح�شر   ، العربية 
وج�يل  الريا�شي  دبي  ملجل�س  العام  الم��ني  ال�شريف  احمد  د. 
نائب  بجانب  والريا�شة  ال�شالم  منظمة  ورئي�س  م�ؤ�ش�س  ب���زا 
جريماي  ديغماويت  الطائرة  للري�شة  ال��دويل  الحت��اد  رئي�س 
وت�ما�س لند �شكرتري الحتاد الدويل. وعقب امل�ؤمتر ال�شحفي 
مت اج���راء ال��ق��رع��ة ب��ت���زي��ع ال��الع��ب��ات على امل��ج��م���ع��ات بحيث 
من  مك�ن  اخ��را  فريقا  واح���دا  فريقا  تك�نان  لعبتان  ت���اج��ه 
لعبتني من جن�شيتني خمتلفتني ، وانطلقت مباريات البط�لة 
عقب حفل الفتتاح الذي تلى اج��راء القرعة. واب��دى د.احمد 
با�شت�شافة  الكبرية  �شعادته  دبي  العام ملجل�س  المني  ال�شريف 
دبي  ان  وم�ؤكدا  واملنظمني  امل�شاركة  بال�ف�د  مرحبا  البط�لة 
اب�ابها  وتفتح  ترحاب  بكل  �شي�فها  ت�شتقبل  دائما  العهد  على 
لكل زائر ، واعدا بتنظيم مميز للبط�لة م�ا�شلة لنجاحات دبي 
يف ا�شت�شافة الحداث الريا�شية الكبرية. وقال البط�لة تخ�س 
ال�شيدات ولعل اجلميع يعلم مدى الهتمام الذي جتده ريا�شة 
املراأة يف جمل�س دبي الريا�شي وعلى م�شت�ى الدولة انطالقا 

ال�شم�  الذي ن�شتمده من ت�جيهات �شاحب  العام  الت�جه  من 
 ، اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
و�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب رئي�س 
الدولة ورئي�س جمل�س ال�زراء و �شم� ال�شيخ حمدان بن حممد 
بن را�شد اآل مكت�م ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�شي ، 
وتنفيذا للخطة ال�شراتيجية للمجل�س با�شت�شافة البط�لت 
املكانة  وتعزز  لريا�شتنا  والتط�ر  الفائدة  حتقق  التي  الكربى 
البط�لت  وتنظيم  ا�شت�شافة  خ��ارط��ة  على  للدولة  املرم�قة 
الدولية الكربى . واكد ال�شريف ا�شتمرار التعاون بني املجل�س 
و�شيلة  الريا�شة  تك�ن  ان  متمنيا  والريا�شة  ال�شالم  ومنظمة 
لتعزيز ال�شالم يف كل بقاع الر�س وان تظل الريا�شة واللعاب 
الريا�شية دائما ج�شرا للت�ا�شل بني ال�شع�ب واعلن امني عام 
الدويل  اتفاقية مع الحت��اد  ت�قيع  الريا�شي عن  دبي  جمل�س 
املقبلة  ال�جهة  �شتك�ن  دب��ي  ان  اىل  م�شريا  الطائرة  للري�شة 
الري�شة  يف  ك��ب��رية  ب��ط���لت  با�شت�شافة  واع���دا   ، اللعبة  ل��ه��ذه 

الطائرة خالل الفرة املقبلة.
 

�صكرً� لقيادة �لإمار�ت
ال�شالم  منظمة  وم�ؤ�ش�س  رئي�س  ب���زو  ج�يل  ق��دم  جانبه  م��ن 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  ل�شاحب  �شكره  والريا�شة 

مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء وحاكم دبي ، 
و�شم� ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد ال مكت�م ويل عهد دبي 
ورئي�س جمل�س دبي الريا�شي ، مبينا ان هذه البط�لة مل تكن 
�شرى الن�ر ل�ل جه�د قيادة المارات واهتمامهم بالريا�شة ، 
م�شيفا ان الروؤية الثاقبة التي ميلكها قادة المارات جتعل من 

دبي مكانا منا�شبا لكل الحداث الريا�شية الكبرية.
التي تربط املنظمة  واعرب ب�زو عن اعتزازه بالعالقة املميزة 
مبجل�س دبي الريا�شي م�شريا اىل انه يزور دبي للمرة الرابعة 
انه يت�اجد ب�شفته رئي�شا وم�ؤ�ش�شا  ، مبينا  خالل �شنة واحدة 
م�ؤكدا   ، دب��ي  ملدينة  و�شديقا  دبل�ما�شيا  وباعتباره  للمنظمة 
اهمية الريا�شة يف املجتمع والدور الكبري الذي ميكن ان تلعبه. 
وقال الريا�شة لي�شت جمرد ممار�شة بدنية او ن�شاط تناف�شي 
ال�شالم  بينها  النبيلة ومن  القيم  لتعزيز  و�شيلة مهمة  بل هي 
وما  الريا�شة  م��ن  لال�شتفادة  دائ��م��ا  ن�شعى  املنظمة  يف  ونحن 
تتيحه من جتمعات يف حتقيق اهداف كبرية تخدم املجتمعات 

والعامل با�شره .

حتية للن�صاء
خ�شت ديغماويت جريماي نائب رئي�س الحتاد الدويل للري�شة 
ال�شحفي  امل���ؤمت��ر  يف  تتحدث  وه��ي  بالتحية  الن�شاء  الطائرة 

ام�س م�ؤكدة انها �شعيدة بالت�اجد يف هذه البط�لة املخ�ش�شة 
للمراة مبدية �شعادة كبرية بح�ش�ل الريا�شيات العربيات على 
املراة  ان وج���د  ،م�شرية اىل  البط�لة  للتناف�س يف هذه  فر�شة 
البط�لة  حتقق  ان  متمنية  وم�ؤثرا  فاعال  ا�شبح  الريا�شة  يف 
النجاح املطل�ب وذكرت نائب رئي�س الحتاد الدويل للري�شة ان 
البط�لة حتمل اهداف كبرية وت�شعى لتعزيز ال�شالم يف العامل 
كما ان الحتاد الدويل يخطط لتاهيل مزيد من الك�ادر الفنية 
او�شح  وال��ت��دري��ب��ات وم��ن جانبه  العمل  ور����س  ع��رب  والداري�����ة 
ت�ما�س لند المني العام لالحتاد الدويل للري�شة الطائرة ان 
الحتاد يعمل منذ �شن�ات مع منظمة ال�شالم والريا�شة م�ؤكدا 
�شعادته بال�شراكة مع جمل�س دبي الريا�شي مبديا تفاوؤله بان 
رعاية  الم��ارات حتت  اكرب يف  انت�شارا  الطائرة  الري�شة  حتقق 

جمل�س دبي الريا�شي.

�فتتاح مبهر وح�ص�ر ن�صائي مميز
جاء افتتاح بط�لة ال�شالم والريا�شة للري�شة الطائرة لل�شيدات 
مبهرا بف�شل التنظيم اجليد والفقرات الرائعة التي ت�شمنها 
 ، املنظمة للبط�لة  ، وبدا الفتتاح بكلمات من اجلهات  احلفل 
حيث حتدث د.احمد ال�شريف المني العام ملجل�س دبي الريا�شي 
اعقبه ج�يل ب�زو رئي�س وم�ؤ�ش�س منظمة ال�شالم والريا�شة ثم 

نائي رئي�س الحتاد الدويل للري�شة الطائرة.
وب����داأ احل��ف��ل ب��ا���ش��ت��ع��را���س ل��ل��دول امل�����ش��ارك��ة ث��م ف��ق��رة غنائية 
، وحظي احلفل  بنات مدر�شة  الم��ارات��ي قدمتها  ال��راث  من 
بح�ش�ر ن�شائي مميز تقدمته ليلى �شهيل رئي�س اللجنة املنظمة 
ومنرية �شفر وع�ش�ات اللجنة املنظمة ف�زية فريدون وح�شة 
�شاعن  وفاطمة  مالك  و�شيماء  اخل��ال��دي  وامينة  ال��ه��رم���دي 

وبدرية احلمادي وحمدة ال�شحي ومرمي بله�ل.

لينا وجنان تك�صبان د�نيا ون�ف
انطلقت مباريات البط�لة عقب حفل الفتتاح بلقاء جمع بني 
امل��غ��رب يف م�اجهة  الردن وج��ن��ان بيطاري  م��ن  م��زاه��ري  لينا 
وانتهت  الم����ارات  م��ن  �شعيد  ون���ف  لبنان  م��ن  دان��ي��ا مرت�شى 
ي�م  ، وت�ا�شلت مباريات   7-21 الفريق الول  املباراة ل�شالح 
ام�س التي ينتظر ان ت�شتكمل الي�م مبباريات املراحل النهائية 
التي يعقبها تكرمي الفائزين يف البط�لة وت�زيع الهدايا على 

امل�شاركات.
ويف ذات ال�قت ت�ا�شلت ور�س العمل واملحا�شرات والتدريبات 
حتت ا�شراف خبريات من الحتاد الدويل للري�شة الطائرة ، من 
اجل تاهيل مزيد من الك�ادر يف كافة املجالت وتط�ير م�شت� 

امل�شاركات يف البط�لة.

حتت رعاية �صيف بن ز�يد

�حتييياد �ل�سيييرطييية ينظيييم �ليييي�م بطيي�لييية �لرميياييييية �لأوملبيييية �خليييام�سيييييية

�ملنظم�ن ي�صيدون بجه�د �لقيادة �لر�صيدة

�فتتييياح مبهييير لبطيي�ليييية �ل�سييالم و�لييريا�سيييية للري�سيييية �لطيييائيييرة لل�سييييييييييد�ت

ح���ق���ق لع�����ب م��ن��ت��خ��ب الإم��������ارات 
ال������ط�����ن�����ي ال���������ش����اع����د ل����ل����ج�����دو 
الثاين  احل������ش��ن��ي..امل��رك��ز  خليفة 
وامليدالية الف�شية ل�زن حتت 66 
النا�شئني..وذلك  لفئة  كيل�جراما 
ال�  العربية  البط�لة  مناف�شات  يف 
للنا�شئني   15 وال����  لل�شباب   13
ل��ل��ج���دو م���ن اأج����ل ال�����ش��الم التي 
تختتم مناف�شاتها الي�م يف مدينة 
ك��م��ا حقق  امل�����ش��ري��ة.  ال�شيخ  ���ش��رم 
احل��شني 16 عاما .. املركز الثالث 
وح�شل  ال�شباب  فئة  مناف�شات  يف 
على برونزية وزن 66 كيل�جراما 
لفئة ال�شباب.. فيما كانت امليدالية 

ال��ث��ال��ث��ة ل����الإم����ارات ب��ا���ش��م لعب 
ل��ل��ن��ا���ش��ئ��ني ع��ل��ي �شامل  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا 
النقبي الذي احتل املركز والثالث 

وامليدالية الربونزية.
وحل  ال��ذه��ب  م�شر  انتزعت  فيما 
الثاين  املركز  يف  اجلزائر  منتخب 
ثعل�ب  ب��ن  حممد  واأك���د  الف�شي. 
ال���درع���ي رئ��ي�����س احت����اد الم�����ارات 
والكيك  واجل���������دو  ل��ل��م�����ش��ارع��ة 
الفخري  ال���رئ���ي�������س  ب����ك�������ش���ي���ن���غ 
اأهمية  ل��ل��ج���دو  ال��ع��رب��ي  ل��الحت��اد 
النتائج التي حققها اجليل اجلديد 
ال����اع���دي���ن والتي  ال��الع��ب��ني  م���ن 
باأعمارهم  مقارنة  اإيجابية  تعترب 

اللعبة  وقيا�شا بحداثة عهدهم يف 
اأن  اإىل  م�����ش��ريا   .. وق��ل��ة خ��ربت��ه��م 
التت�يج  م��ن�����ش��ة  ع��ل��ى  ت���اج��ده��م 
ب��ج��ان��ب لع��ب��ي م��ن��ت��خ��ب��ات م�شر 
من  باعتبارهم  واملغرب  واجلزائر 
اأك���رث امل���دار����س ال��ري��ا���ش��ي��ة تط�را 
امل�شت�ين  ع��ل��ى  اجل�����دو  يف جم���ال 
يعترب  وال��������������دويل  الأف������ري������ق������ي 
لحتكاك  وف��ر���ش��ة  ك��ب��ريا  مك�شبا 
املهارات.  واك��ت�����ش��اب��ه��م  ال��الع��ب��ني 
واأ�شار اإىل اأن هناك برنامج مكثف 
النا�شئني  مل��ن��ت��خ��ب  اإع����������داده  مت 
القادمة  لال�شتحقاقات  وال�شباب 
جمل�س  ب���ط����ل���ة  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف 

العربية  اخل��ل��ي��ج  ل����دول  ال��ت��ع��اون 
التي �شت�شت�شيفها دولة الك�يت يف 
التعاقد  اأن  واأك��د  القادم.  �شبتمرب 
الفرن�شي  ال���ف���ن���ي  اخل����ب����ري  م����ع 
ال�����ذي يعترب  ����ش����ي���دان  ال��ن��ع��م��ان 
لها  امل�شه�د  الفنية  الكفاءات  من 
الفني  اجل���دو لالإ�شراف  دوليا يف 
باللعبة  لالرتقاء  برامج  ولإع���داد 
اأن  �شاأنه  الدولة من  على م�شت�ى 
يحدث نقلة ن�عية للعبة و�شيك�ن 
اإي���ج���اب���ي���ة على  ان���ع���ك���ا����ش���ات  ل���ه���ا 
امل�شتقبل  يف  ال���ط��ن��ي��ة  امل��ن��ت��خ��ب��ات 
مناف�شات  غ��دا  وتختتم  ال��ق��ري��ب. 
البط�لة العربية باإقامة مناف�شات 

ال�����ف�����رق ل���ل���ن���ا����ش���ئ���ني وال�������ش���ب���اب 
يف  منتخبنا  فيها  ي�����ش��ارك  وال��ت��ي 
ك��ل��ت��ا ال��ف��ئ��ت��ني ب���ه���دف م���زي���د من 
متط�رة  منتخبات  م��ع  الحتكاك 
بامل�شت�ى  لالرتقاء  املجال  هذا  يف 
ا�شتعدادا  منتخبنا  لالعبي  الفني 
اأن  يذكر  القادمة.  لال�شتحقاقات 
امل�شاركة الإماراتية يف بط�لة �شرم 
يف  متثلت  احلالية  العربية  ال�شيخ 
بعثة  يف  منتخبات  ث��الث��ة  ت���اج��د 
ف����ردا مي��ث��ل���ن اجلهاز   18 ت�����ش��م 
13 لعبا  الفني والإداري بجانب 
النا�شئني  ولعبه ميثل�ن منتخب 

لل�شباب والفتيات. 

ف�سية وبرونزيتان جل�دو �لإمار�ت يف بط�لة �سرم �ل�سيخ �لعربية لل�سباب و�لنا�سئني

اجلائزة  لبط�لة  اخلتامية  قبل  اجل�لة  الي�م  م�شاء  ت�شتكمل 
)اأدن�ك(  ال�طنية  اأب�ظبي  برول  ل�شركة  الريا�شية  الكربى 
تنظمها  (،ال��ت��ي   20 )ال   2014 ل��ع��ام  �شركاتها  وجمم�عة 
جلنة ن�شاط نادي الك�رني�س ب�شركة اأدن�ك وجمم�عة �شركاتها 
نا�شر  عبداهلل  معايل  رعاية  حتت  املقامة  الريا�شية  لالألعاب 
اأب� ظبي ال�طنية حتت  العام ل�شركة برول  املدير  ال�ش�يدي 
�شعار ) يف حب خليفة (،والتي ت�شتمر فعالياتها حتى 14 ماي� 
اأدن�ك  ب�شركة  الك�رني�س  ن��ادي  ن�شاط  جلنة  باإ�شراف  املقبل 
ت�شفياتها  ت�ا�شلت  والتي  القمزي  بطي  �شيف  �شعيد  برئا�شة 
�شا�س  مبنطقة  البرويل  املعهد  يف  الريا�شي  املجمع  ب�شالت 
الليلة  الأوىل  ال�����ش��ال��ة  ت�شهد  ظ��ب��ي..ح��ي��ث  اأب�����  يف  ال��ن��خ��ي��ل 

وادجاز  جا�شك�  �شركتي  ب��ني  جتمع  ال��ت��ي  املتكافئة  امل���اج��ه��ة 
)حاملة  اأدك���  �شركة  تت�شدرها  التي  الأوىل  املجم�عة  �شمن 
اللقب( والتي تدخلها �شركة ادجاز وهي يف املركز الثاين وحتتل 
جا�شك� املركز الثالث حيث حتدد نتيجة الي�م الفريق ال��شيف 
الذي  الثمانية  دور  اقرابا من  وال��ذي ميثل  املجم�عة  لفرق 

يبداأ ي�م الأحد املقبل الرابع من ماي� املقبل .
وت�شهد ال�شالة الثانية املجاورة باملجمع الريا�شي لقاء �شركة 
تت�شدرها  التي  الثانية  املجم�عة  �شمن  العاملة  وادم��ا  ب��روج 
للدور  التاأهل  �شمنت  )NDC(التي  ال�طنية  احلفر  �شركة 
الثاين ،فيما حتتل �شركة اأدما املركز الثالث بعد �شركة اإ�شناد 
وتاأتي �شركة بروج يف املركز الرابع ،فيما حتتل �شركة فريتيل 

املركز اخلام�س وتبقت لها مباراة واحدة اأمام �شركة 
التمهيدي  ال��دور  مباريات  ال�طنية يف ختام  احلفر 

لل�شركتني .
للبط�لة  الفنية  اللجنة  ت���ا���ش��ل  اآخ���ر  ج��ان��ب  م��ن 
ب��رئ��ا���ش��ة اأح��م��د خ��ل��ف��ان امل��ن�����ش���ري رئ��ي�����س اللجنة 
وحممد �شند القبي�شي نائب رئي�س اللجنة وت�فيق 
اللجنة وع�ش�ية حمم�د  اأحمد ل�ل� ع�ش� ومقرر 

الدين  و�شيف  الأمني  البل��شي،بابكر  ،عبداهلل  الأغا 
ادري�س ت�ا�شل حت�شرياتها للحفل اخلتامي للبط�لة 

الذي تقرر اقامته ب�شالة نادي اجلزيرة الريا�شي ي�م 
الأربعاء 14-5 املقبل .

�جل�لة قبل �خلتامية لبط�لة �جلائزة �لكربى لأدن�ك ت�ستكمل �لي�م

حافظ كروز اأزول على �شدارة مرحلة اإياب الدوري املك�شيكي لكرة القدم )كالو�ش�را 2014( بعد ف�زه على �شيفه 
ب�ما�س اأونام بهدفني ل�احد يف اإطار مناف�شات اجل�لة ال17 والأخرية من امل�شابقة.

�شجل هديف كروز اأزول روخيلي� �شافيز )ق80( وماورو ف�رميكا )ق82(، فيما حمل هدف ب�ما�س ت�قيع دانيل 
رامريز )ق73( وبهذه النتيجة، ينهي كروز اأزول �شباق كالو�ش�را 2014 يف ال�شدارة، بر�شيد 36 نقطة، ح�شدها 
من 11 ف�زا وثالث تعادلت وثالث هزائم، بينما يتجمد ر�شيد ب�ما�س عند 25 نقطة يف املركز الثالث فيما اأمطر 
جاج�ارز �شباك �شيفه اأتالنتي بخم�شة اأهداف مقابل اثنني، لريتفع ر�شيده اإىل 23 نقطة يف املركز التا�شع بفارق 

الأهداف خلف لي�ن، ويتجمد ر�شيد ال�شي�ف عند 18 نقطة يف املركز ال16.
�شجل اأهداف جاج�ارز ل�كا�س فياتري )ق15 وق32(، وخابري م�ني�ز )ق42( وويلربت ك��شمي )ق45 و70(، 

فيما حمل هدفا اأتالنتي ت�قيع خ�رخي جار�شيا )ق35 و39(.
كما فاز تيجري�س على �شيفه اأطل�س بهدفني مقابل واحد، ليتقا�شم اأ�شحاب الأر�س املركز ال13 مع ج�ادالخارا 

بر�شيد 21 نقطة، ويتجمد ر�شيد ال�شي�ف عند 21 نقطة يف املركز ال12 ، بفارق الأهداف خلف كرييتارو.
اأحرز هديف تيجري�س ه�ج� اأيال كا�شرو )ق36( واألن ب�لدي� )ق75(، فيما حمل هدف اأطل�س ال�حيد ت�قيع 
هاخري بارازا )ق73( بينما تعادل فريقا فرياكروز و�شيفه �شانت��س لج�نا بهدفني لكل منهما، ليتجمد ر�شيد 
الأه��داف خلف  بفارق  نقطة،   25 بر�شيد  الرابع  املركز  ال�شي�ف  ويحتل  ال17  املركز  نقطة يف   16 عند  الأول 

ب�ما�س.

كروز �أزول يحافظ على �سد�رة �لدوري �ملك�سيكي 
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حتت رعاية �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة حفظه اهلل .. تنطلق مناف�شات جائزة �شاحب 
ال�شم� رئي�س الدولة للخي�ل العربية الأ�شيلة يف عدد من 
الثاين من  الفرة من  العربية والأوروب��ي��ة خ��الل  ال��دول 
�شهر ماي� املقبل حتى �شهر �شبتمرب القادم .. وذلك بدعم 
الفريق اأول �شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة واإ�شراف �شم� 
ال�شيخ الدكت�ر �شلطان بن خليفة اآل نهيان م�شت�شار �شاحب 
الفرو�شية.  الم���ارات  احت��اد  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شم� 
وتبداأ ال�شباقات يف الدول العربية للعام ال� 22 من املغرب 
البي�شاء.. دار  م��دي��ن��ة  يف  ان��ف��ا  م�شمار  ي�شت�شيف  ح��ي��ث 
اأوىل ج�لت اجلائزة التي تقام يف الثاين من ماي� القادم 
وتنتقل اإىل جمه�رية م�شر العربية حيث ي�شت�شيفها نادي 
اجلمعية الريا�شية ل�شباق اخليل ومالكي اجلياد يف م�شر 

اجلديدة يف ال� 10 من نف�س ال�شهر. 
وتبداأ اجل�لة الأوروبية ي�م 25 من ماي� يف م�شمار ك�ارخ 
اأملانيا يف الأول من  الأيرلندي يليها م�شمار بادن بادن يف 
ي�ني� القادم وتنتقل اجلائزة اإىل اأمريكا يف 14 ي�ني� حيث 
م�شمار ت�شري�شل داونز ومنها اإىل فرن�شا و م�شمار �شانت 
كل� يف 29 ي�ني� .. ويف الرابع من اأغ�شط�س القادم تنتقل 
اإىل بلجيكا وتقام يف م�شمار او�شن و بعدها اإىل العا�شمة 
يف  اجلائزة  وتختتم   .. اأغ�شط�س   14 يف  م��شك�  الرو�شية 
املقبل.  �شبتمرب  �شهر  خالل  ا�شطنب�ل  الركية  العا�شمة 
ال�شباقات العربية والأوروبية  وتهدف اجلائزة من تنظيم 

اإىل رفع �شاأن اجل�اد العربي الأ�شيل على امل�شت�يات كافة 
من خالل تنظيم �شباقات خا�شة للخي�ل العربية الأ�شيلة 
ذات  الأخ��رى  اأو باجل�انب  العاملية  امل�شامري  على خمتلف 
ال�شلة بهذه الريا�شة النبيلة. واإميانا من القيادة الر�شيدة 
باأن اإقامة �شباقات اخلي�ل العربية الأ�شيلة �شرورة لربط 
الأجيال احلالية بالريا�شات الراثية التي مار�شها اآباوؤهم 
�شباقات  ل��دع��م  ج��ه���دا متميزة  ب��ذل��ت  ل��ذل��ك  واأج���داده���م 
يف  لي�س  وت��ط���ي��ره��ا  ون�شرها  الأ���ش��ي��ل��ة  العربية  اخل��ي���ل 
الإم�����ارات وح��ده��ا ب��ل يف ال��ع��دي��د م��ن ال���دول العربية ويف 

اأوروبا واأمريكا. 
زايد  ب��ن  خليفة  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت���ر  ال�شيخ  �شم�  واأ���ش��اد 
�شاحب  ي�ليه  ال��ذي  والهتمام  الكبري  بالدعم  نهيان  اآل 
اأول  اآل نهيان ودعم الفريق  ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد 
الفرو�شية  لريا�شة  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ حممد  �شم� 
وذل���ك يف اإط����ار دع���م اخل��ي���ل ال��ع��رب��ي��ة الأ���ش��ي��ل��ة واإع���الء 
يتجزاأ من  ج��زءا ل  ك�نها  العامل  اأنحاء  �شاأنها يف خمتلف 
اأن جائزة �شاحب  . واأكد  عراقة ما�شينا واأ�شالة حا�شرنا 
و�شعت  الأ�شيلة  العربية  للخي�ل  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شم� 
اأعرق ال�شباقات وامل�شامري  ب�شمة الإم��ارات على �شفحات 
الفعاليات  ه��ذه  بتنظيم  املتعلقة  اجل���ان��ب  ك��ل  يف  العاملية 
الثقافية  ال�شداقة والعالقات  اأوا�شر  ي�شاهم يف تق�ية  ما 
�شم�ه  واأ���ش��ار   . املختلفة  ال��ع��امل  �شع�ب  م��ع  والقت�شادية 
اإىل اأن دولة الإمارات العربية املتحدة ومن خالل اجلائزة 
وعلى مدار 21 عاما املا�شية ا�شتطاعت اأن تخط� خط�ات 

الرامية ل�شتعادة مكانة اجل�اد  اأهدافها  كبرية يف حتقيق 
العربي الأ�شيل يف املحافل الدولية واكت�شاب �شعبية وا�شعة 
واأر�شية متينة ما مكنها من اأن تفخر بدورها الريادي يف 
دعم وتنظيم ورعاية �شباقات اخلي�ل العربية الأ�شيلة يف 
اأنحاء متعددة من العامل . واأكد اأن اخلي�ل العربية الأ�شيلة 
هي جزء من تراثنا وثقافتنا .. م�شريا اإىل احتاد الفرو�شية 
يهدف من تنظيم هذه ال�شباقات اإىل تعريف عامل �شباقات 
عن  معربا   .. الأ�شيلة  العربية  اخلي�ل  باإمكانيات  اخليل 
ف��خ��ره ب��ازدي��اد ع��دد م��الك اخل��ي���ل العربية الأ���ش��ي��ل��ة يف 
اأن  اإىل  واأ�شار  العربية.  ال��دول  اإىل  اإ�شافة  واأمريكا  اأوروب��ا 
�شباقات اخلي�ل العربية الأ�شيلة التي تنظمها الإمارات يف 
اخلارج اأ�شبحت تخط� خط�ات واثقة لر�شيخ الإجنازات 
والعمل وفق الروؤية احلكيمة للقيادة الر�شيدة. ون�ه �شم� 
حققته  ال��ذي  بالتط�ر  خليفة  بن  �شلطان  الدكت�ر  ال�شيخ 
دولة الإمارات واإمارة اأب�ظبي على وجه اخل�ش��س خالل 
الذي  ال�شريع  التط�ر  ومع  املجالت  �شتى  يف  الفرة  هذه 
ي�شهده القت�شاد وال�شتثمار .. م�شيفا اأن احتاد الفرو�شية 
و  ال���راث  و  الثقافة  على  املحافظة  يف  رائ���دا  دورا  يلعب 
اإ�شافة اإىل النجاح الكبري الذي  اأنه  التقاليد. واأكد �شم�ه 
حققته �شباقات اخلي�ل العربية الأ�شيلة فاإنها لعبت دورا 
والدول  ال�شع�ب  بني  وال�شداقة  التعارف  زي��ادة  يف  مهما 

وزادت من معدلت ال�شياحة.
م��ن جهته اأك��د طالب امل��ه��ريى اأم��ني ع��ام احت��اد الإم���ارات 
للفرو�شية اأن الحتاد ومنذ انطالقة جائزة �شاحب ال�شم� 

و�شع  يف  الأ�شيلة..�شرع  العربية  للخي�ل  ال��دول��ة  رئي�س 
دعمه  و  العربي  باخليل  للنه��س  وا�شراتيجيات  خطط 
ب��ه احتاد  ي��ق���م  اإىل م��ا  حمليا و ق��اري��ا وع��امل��ي��ا .. م�����ش��ريا 
ال�شم�  �شاحب  لت�جيهات  تنفيذا  للفرو�شية  الم����ارات 
رئي�س الدولة بالهتمام بدعم الفرو�شية وال�شباقات حمليا 
للخيل  �شباقات  واإق��ام��ة  حمليا  راق��ي��ة  م�شامري  واإن�����ش��اء 
يف  العاملية  ال�شباقات  ورع��اي��ة  تنظيم  اإىل  ولفت   . العربي 
الريا�شة يف خمتلف  ورفد وتط�ير هذه  العريقة  امليادين 
امل�شامري العاملية .. من�ها باأن الحتاد ي�شع يف املقام الأول 
�شكلت  التي  الأ�شيلة  العربية  اخلي�ل  و�شاأن  مكانة  اإع��الء 
وما زالت ت�شكل عن�شرا ل ينف�شل عن ن�شيج ثقافة وتراث 
اأن ج��ائ��زة �شاحب ال�شم�  امل��ه��ريي  دول���ة الإم�����ارات. واأك���د 
جناحا  حققت  الأ�شيلة  العربية  للخي�ل  ال��دول��ة  رئي�س 
ب��ل يف  والق��ت�����ش��اد  الثقافة  لي�س فقط يف جم���الت  ك��ب��ريا 
للدول  فر�شة  ال�شباقات  منحت  فيما   .. ال�شياحة  جم��ال 
الإمارات  دول��ة  تعي�شه  ال��ذي  التط�ر  ملعرفة مدى  املنظمة 
لقائد  ال�شامية  الرغبة  لتحقيق  �شعيا  اإنه  املهريي  وقال   .
�شلطان  الدكت�ر  ال�شيخ  �شم�  لت�جيهات  وتنفيذا  امل�شرية 
بن خليفة يعمل احتاد الإم��ارت للفرو�شية على تخ�شي�س 
وو�شع  اأ�ش�اطها  �شمن  الأ�شيلة  العربية  للخي�ل  اأ�ش�اط 
ب�شمة الإمارات على �شفحات ال�شباقات العاملية يف خمتلف 
اأوا�شر  وتق�ية  الفعاليات  هذه  بتنظيم  املتعلقة  اجل�انب 
العالقات الثقافية مع الدول الأخرى. واأ�شاف اأن جناحات 
الإمارات  تنظمها  التي  الأ�شيلة  العربية  اخلي�ل  �شباقات 

لر�شيخ  واثقة  خط�ات  تخط�  عاما   22 منذ  اخل��ارج  يف 
وفق  للم�شتقبل  والعمل  املا�شي  يف  مت��ت  التي  الإجن����ازات 
املالك  اهتمام  اإىل  الحت��اد..م�����ش��ريا  و�شعها  التي  ال��روؤي��ة 
يف  الأ�شيلة  العربية  اخلي�ل  والفر�شان وحمبي  واملدربني 
اأ�شاد  ناحيته  من  ال�شباقات.  فيها  تنظم  التي  امليادين  كل 
الإم���ارات  احت���اد  امل�شاعد يف  ال��ع��ام  الأم���ني  علي  اآل  في�شل 
الذي يحظى به الحت��اد من  الكبري  بالدعم   .. للفرو�شية 
قبل القياده الر�شيدة ومتابعة �شم� ال�شيخ الدكت�ر �شلطان 
�شم�ه  التي يبذلها  اآل نهيان واجله�د  زايد  بن خليفة بن 
لتط�ير ريا�شة الفرو�شية والهتمام بها.  واأكد ان جائزة 
الأ�شيلة  العربية  للخي�ل  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شم�  �شاحب 
�شجلت جناحا كبريا منذ انطالقتها وح�ش�را مميزا ومن 
املت�قع اأن ي�شارك يف البط�لة نخبة من املالك يف خمتلف 
امل�شامري التي ت�شت�شيفها اجلائزة .. م�شريا اإىل اأن امل��شم 
احل��ايل على و�شك النتهاء . ون���ه ب��دور الإع��الم املهم يف 
اإبراز ريا�شات الفرو�شية ب�شكل عام �شباقات اخلي�ل العربية 
الدولة  رئي�س  ال�شم�  �شاحب  ج��ائ��زه  اأن  العلي  واأو���ش��ح   .
للخي�ل العربية الأ�شيلة 22 تت�شمن ت�شع ج�لت تقام يف 
�شهر ماي� املقبل..ثالث ج�لت يف املغرب وم�شر واإيرلندا 
وتك�ن م�شافة ال�شباق لكل منهم األفا و 600 مر. واأ�شاف 
واأمريكا  م��ر  ب��األ��ف��ي  حت��دد  اأمل��ان��ي��ا  يف  ال�شباق  م�شافة  اأن 
�شتك�ن األفا و 800 مر ويف فرن�شا األفا مر بينما م�شافة 
ال�شباق يف ج�لت فرن�شا وبلجيكا ورو�شيا هي األف و 600 

مر..فيما تبلغ األفني و 800 مر يف تركيا . 

تعك�س ال�شباقات البحرية التي ينظمها نادي دبي الدويل للريا�شات 
العمالق  ال�شرح  تا�شي�س  ومنذ  الريا�شي  امل��شم  ط���ال  البحرية 

الكبري  وال��دف  املا�شي اجلمال  القرن  الثمانينيات يف  نهاية عقد 
الذي تتميز به �ش�اطئ دبي ال�شاحرة من بحرية املمزر ومرورا 
اجلزر  وم�شاريع  ال�شياحي  وامليناء  جمريا  و�شاطئ  دبي  بخ�ر 
العامل وجزيرتي يف جمريا وجبل  ديرة وجزر  ال�شاحرة جزر 

علي.
وحر�س نادي دبي الدويل للريا�شات البحرية ومنذ �شن�ات 
ا�شت�شافة  خ��الل  م��ن  ال�ش�ر  تلك  على  ال�ش�ء  ت�شليط  يف 
الأحداث والبط�لت العاملية واملحلية لتقدم �ش�رة جديدة 
اإىل العامل بان ل�ؤل�ؤة اخلليج تعد ال�جهة الأويل لل�شياحة 
والعامل  الأو���ش��ط  وال�شرق  العربية  املنطقة  يف  والريا�شة 
باأثره حيث ح�شلت دبي على اجلائزة الف�شية اأف�شل وجهة 
ريا�شية يف العامل بعد عا�شمة ال�شباب لندن لعام 2012. 
ي�م  �شباح  ق��دم��ا   60 املحلية  ال�شراعية  ال�شفن  ور�شمت 
ال�شبت املا�شي ل�حة بحرية تراثية جميلة ورفعت ا�شرعتها 
البي�شاء على �شفحة املياه الزرقاء على امتداد اأكرث من 27 

ميال بحريا من جزيرة �شري ب�نعري واىل اأجمل معامل دبي 
واخلليج فندق برج العرب وهذا ما اأظهره عد�شات امل�ش�رين 

يف ال�����ش���ر ال��رائ��ع��ة م��ن ع��ل��ى ال��ط��ائ��رة ال��ع��م���دي��ة م��ن��ذ بداية 
عمق  ويف  لدبي  الرائعة  امل��ع��امل  اح��د  القمر  ج��زي��رة  يف  ال�شباق 

والتي ظهر فيها قمة  البحرية  بال�اجهة  م��رورا  العرب  اخلليج 
اأعلى مبني بناه الب�شر برج خليفة قبل ال��ش�ل اإىل خط النهاية 

قبالة فندق برج العرب.

وحمي�شنة  املطينة  ع���د  ببط�لة  املطينة  ع���د  فريق  ف��از 
العامة  الإدارة  رعتها  والتي  الأم��ل(  )اأنتم  �شعار  حتت   4
ملكافحة املخدرات ب�شرطة دبي، وذلك اإثر تغلبه على فريق 

ال�رقاء بثالثة اأهداف لهدفني.

�شهد املباراة النهائية املقدم دكت�ر جمعه �شلطان ال�شام�شي 
ملكافحة  العامة  ب����الإدارة  وال���ق��اي��ة  الت�عية  اإدارة  مدير 
املخدرات وجمه�ر غفري �شجع الفريقان، حيث قام بت�شليم 
الذهبية،  امليداليات  مع  البط�لة  بكاأ�س  الفائز  الفريق 

والف�شية للفريق الثاين، كما ح�شل فريق �شناب�ر 
تاأتي البط�لة �شمن مبداأ  الثالث، حيث  املركز 

اأهمية الريا�شة يف م�اجهة اجلرمية ب�شكل 
عام واملخدرات ب�شكل خا�س، كما وحتر�س 
مكافحة خم��درات دبي على تنفيذ مثل 
لتجميع  دوري  ب�شكل  البط�لت  تلك 
وقال  ف��راغ��ه��م  وق��ت  و�شغل  ال�شباب 
باأن  ال�شام�شي،  جمعه  دكت�ر  املقدم 
لإي�شال  ن��اج��ح��ة  و�شيلة  ال��ري��ا���ش��ة 
حيث  لل�شباب،  ال��ت���ع���ي��ة  ر�شالتنا 
العملية  والتجارب  الدرا�شات  اأثبتت 
ب�����اأن وق����ت ال����ف����راغ ي��ع��د اأح�����د اأب����رز 

ال���ط���رق ال��ت��ي ت���ق��ع ال�����ش��ب��اب مبغبة 
الإدمان، ولهذا فنحن ن�شعى لأن ننظم 

لنت�اجد  ريا�شية  ف��رق  ونرعى  بط�لت 
غر�س  من  لنتمكن  ال�شبابية  املحافل  بكافة 

م��ف��اه��ي��م��ن��ا ون��ن�����ش��ر ث��ق��اف��ت��ن��ا ال��ت���ع���ي��ة لفئة 
الذين  ال��الع��ب��ني  لكافة  �شكره  م�جها  ال�����ش��ب��اب، 

حيث  الناجحة،  ال��ك��روي��ة  البط�لة  ب��اإجن��اح  �شاهم�ا 
حققت البط�لة جناحاً ملح�ظاً خ�ش��شاً من خالل عدد 

الفرق امل�شاركة اأو باحل�ش�ر اجلماهريي.
واأ�شاف املقدم ال�شام�شي باأن الريا�شة اأ�شبحت من اأجنح 

من  املُر�شل  مب�جبها  ي�شتطيع  التي  الت�ع�ية  ال��شائل 
اإي�شال ر�شالته الت�ع�ية للُم�شتقِبل، 

الت�عية  اإدارة  فاإن  ولهذا  م�شم�نه،  نتائجها  تك�ن  حيث 
وال�قاية اإ�شتطاعت وبف�شل من اهلل عز وجل وفرق عملها 

لن�شر  وذل��ك  الريا�شة،  املحافل  مبعظم  تت�اجد  اأن  م��ن 
الثقافة الت�ع�ية ح�ل اأ�شرار املخدرات واآثارها ال�شلبية 
الرقم  لن�شر  ب��الإ���ش��اف��ة  واملجتمع،  والأ���ش��رة  ال��ف��رد  على 

املجاين لالإدارة وه� 800400400. 

مناف�سات جائزة رئي�س �لدولة للخي�ل �لعربية تنطلق عربيًا و�أوروبيًا خالل ماي� �ملقبل

�سبييياقييات �لبحيييير.. مييير�آة تعكيييي�س جمييييال دبيييييي �لفييياتيييين

�إثر تغلبه على فريق �ل�رقاء

فيييريق عييي�د �ملطييينييية يفييييي�ز ببطييي�لة مكافحييية خمييييدر�ت �سرطيييية دبيييييييي 

ت�ج ال�شيخ اأحمد بن حمدان بن حممد اآل نهيان رئي�س جلنة الإمارات 
للتجديف واقفا والتزلق على املياه والكايت �شريف الفائزين يف م�شابقة 
اأقيمت على  الق�ارب ال�شراعية احلديثة ريجاتا ملختلف الفئات التي 
واأ�شاد  املهرجان.  املزروعي مدير  عبيد خلفان  بح�ش�ر  ي�مني  مدى 
ال�شيخ اأحمد بن حمدان بنجاح مهرجان الغربية للريا�شات املائية يف 
ن�شخته ال�شاد�شة م�ؤكدا اأن املهرجان جنح يف اأن ير�شم له مكانة كبرية 
املرفاأ  مدينة  يف  فارقة  عالمة  واأ�شبح  املائية  الريا�شات  ع�شاق  بني 
اإقبال كبريا من جن�م الريا�شات املائية يف خمتلف دول  التي ت�شهد 
العامل خالل تلك الفرة من كل عام. واأكد ال�شيح اأحمد بن حمدان 
اأن مهرجان الغربية للريا�شات املائية ي�شهد تط�را كبريا وملح�ظا 
عاما بعد اآخر وه� ما انعك�س على م�شت�ى امل�شاركات واملهارات الفنية 
املقدمة على ال�شاطئ حيث زادات اأعداد امل�شاركني ومتيزت ن�عياتهم 

التي اأظهرت املناف�شات مدى متتعهم مبهارات ق�ية وعالية وذلك من 
خالل ال�شتعرا�شات واملهارات التي قدم�ها. واأ�شاد ال�شيخ اأحمد بن 
على  دائما  حتر�س  التي  للمهرجان  املنظمة  اللجنة  بجه�د  حمدان 
ال��ذي و�شل  املتميز  امل�شت�ى  اىل  اآخ��ر حتى و�شل  بعد  تط�يره عاما 
اإليه كما اأن اللجنة حري�شة على زيادة الفعاليات وتن�يعها عاما بعد 
والفائزين  للم�شاركني  املقدمة  اجل�ائز  زي��ادة  اأن  اىل  م�شريا  اآخ��ر.. 
املائية  ال��ري��ا���ش��ات  ع��ل��ى  الإق���ب���ال  لت�شجيع  ب�����ش��ك��ل  م�����ش��ج��ع��ة  ك��ان��ت 
وم�شاركات دولية. و�شهد ي�م اأم�س فعاليات متن�عة اجتماعية وفنية 
وترفيهية وم�شابقات ثقافية �شمن مهرجان الريا�شات املائية ا�شافة 
اىل برامج متن�عة لقرية الطفل كما �شهد �ش�ق ال�شيدات زوارا من 
خمتلف الأعمار ووف�دا اأجنبية لالطالع على الب�شاعة و اأ�شنافا من 

املاك�لت واملالب�س ال�شعبية املعرو�شة يف حمالت ال�ش�ق.

ت���سل فعاليات �أ�سب�ع �لتغذية �ل�سليمة يف �أندية دبيتت�يج �لفائزين مب�سابقة �لق��رب �ل�سر�عية �حلديثة ريجاتا 
الذي  الريا�شي  التاألق  اأج��ل  من  ال�شليمة  التغذية  اأ�شب�ع  فعاليات  ت�ا�شلت 
الفطيم اخلريية  بالتعاون مع م�ؤ�ش�شة ماجد  الريا�شي  ينظمه جمل�س دبي 
على مدى اأ�شب�عني متتالني يف جميع اأندية دبي وذلك �شمن فعاليات برنامج 
الأندية  منت�شبي  ل��دى  ال�شل�كية  القيم  تعزيز  بهدف  ينظمه  ال��ذي  غر�س 
الريا�شية يف اإمارة دبي. �شارك يف املحا�شرات وور�س العمل التي نظمها املجل�س 
يف ناديي ال��شل والأهلي 435 لعب كرة قدم ومدربا وويل اأمر من خمتلف 
اأندية دبي ومت فيها ت�زيع كتيبات على جميع امل�شاركني حت�ي معل�مات عن 
الت�عية ال�شحية مقدمة من م�ؤ�ش�شة ماجد الفطيم اخلريية. كما  برنامج 
�شارك فريق طبي من هيئة ال�شحة يف دبي يف فعاليات الربنامج واأجرى عدة 
وال�شكري وقيا�س  الدم  للم�شاركني من خالل قيا�س �شغط  فح��شات طبية 

الأنرثوبي�ل�جية.
وتعرف الالعب�ن امل�شارك�ن يف الفعاليات على مفاهيم خمتلفة وعادات �شحية 

كثرية اأهمها مفه�م ال�شعرات احلرارية وكيف ميكن قراءة احلقائق الغذائية 
على مل�شقات الأطعمة واختيار الطعام ذي القيمة الغذائية املرتفعة.

وتعرف  واأدوات���ه  القيا�س  وح��دات  تعلم  بهدف  ترفيهية  �شباقات  تنظيم  ومت 
 4000 ال�  الكيميائية  وامل���اد  التدخني  خماطر  على  خاللها  من  الالعب�ن 
امل�ج�دة يف دخان التبغ ال�شارة �شحيا واأعرا�س مر�س ال�شكري وقيا�س ن�شبة 
ال�شكر يف الدم وجتنب الإ�شابة به وقيا�س �شغط الدم والبتعاد عن الأطعمة 

الغري �شحية.
وقالت �شارة احلاج اأخ�شائي الطب الريا�شي يف جمل�س دبي الريا�شي واملن�شق 
العام لربنامج غر�س اإن جمل�س دبي الريا�شي يعمل دائما على تعزيز ال�شحة 
وذل��ك من خالل  الأن��دي��ة خا�شة  املجتمع كافة ولعبي  اأف��راد  ل��دى  البدنية 
الربامج وور�س العمل التي ينظمها ب�شكل دوري للت�عية من اأخطار الأمرا�س 

التي تن�شاأ عن التغذية الغري �شليمة .
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•• املنطقة الغربية – لطيفة جابر: 

رعاية  حتت  املقام  املائية  للريا�شات  الغربية  مهرجان  وا�شل 
�شم� ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة 
الغربية وبتنظيم من جلنة اإدارة الفعاليات والربامج الثقافية 
والراثية يف اإمارة اأب�ظبي فعالياته و�شط ح�ش�ر جماهريي 
اآل نهيان  اأحمد بن حمدان بن حممد  كبري حيث كرم ال�شيخ 
املياه  على  وال��ت��زل��ق  واق��ف��اً  للتجديف  الإم�����ارات  جلنة  رئي�س 
ال�شراعية  ال���ق����ارب  م�شابقة  يف  ال��ف��ائ��زي��ن  ���ش��ريف  وال��ك��اي��ت 
احلديثة ريجاتا والتي اأقيمت على مدى ي�مني و اأ�شاد بنجاح 
مهرجان الغربية للريا�شات املائية يف ن�شخته ال�شاد�شة م�ؤكدا 
ع�شاق  ب��ني  ك��ب��رية  مكانة  ل��ه  ير�شم  اأن  يف  جن��ح  امل��ه��رج��ان  اأن 
التي  املرفاأ  مدينة  يف  فارقة  عالمة  واأ�شبح  املائية  الريا�شات 
ت�شهد اإقباًل كبرياً من جن�م الريا�شات املائية يف خمتلف دول 
العامل خالل تلك الفرة من كل عام . واأكد ال�شيح اأحمد بن 
تط�راً  ي�شهد  املائية  للريا�شات  الغربية  مهرجان  اأن  حمدان 
انعك�س على م�شت�ى  ما  اآخ��ر وه�  بعد  عاما  وملح�ظاً  كبرياً 
زادات  حيث  ال�شاطئ  على  املقدمة  الفنية  واملهارات  امل�شاركات 
اأعداد امل�شاركني ومتيزت ن�عياتهم التي اأظهرت املناف�شات مدى 
متتعهم مبهارات ق�ية وعالية وذلك من خالل ال�شتعرا�شات 
واملهارات التي قدم�ها . واأ�شاد ال�شيخ اأحمد بن حمدان بجه�د 
املنظمة للمهرجان والتي حتر�س دائما على تط�يره  اللجنة 
عاماً بعد اآخر حتى و�شل اىل امل�شت�ى املتميز الذي و�شل اإليه 
عاماً  وتن�يعها  الفعاليات  زي��ادة  على  حري�شة  اللجنة  اأن  كما 
والفائزين  للم�شاركني  املقدمة  اجل�ائز  زي��ادة  ولعل  اآخ��ر  بعد 
اإ�شفاء مزيد من الق�ة والندية  كانت م�شجعة ب�شكل كبري يف 

�شهدته  ملا  نظراً  �شعباً  بالنتائج  التكهن  وجعل  امل�شاركني  بني 
من اإقبال كبري وم�شاركات دولية متن�عة وه� ما ينعك�س ب�شكل 
ايجابي على اجلمه�ر الكبري الذي يحر�س على متابعة تلك 
مكانه  لنف�شه  ير�شم  اأن  يف  جن��ح  املهرجان  اأن  كما  الفعاليات 
على اخلارطة ال�شياحية ويك�ن عالمة مميزة يف مدينة املرفاأ 
واملنطقة الغربية ولدى ع�شاق التحدي واملغامرة من خمتلف 
دول العامل .  واأ�شفرت النتائج يف فئة ليزر راديل عن ف�ز طالل 
ت��راث الإم���ارات باملركز الأول وفي�ن  ن��ادي  �شامل الذيدي من 
كن�اي من نادي دبي لزوارق ال�شراعية باملركز الثاين و�شعيد 

�شامل الزيدي من نادي تراث الإمارات باملركز الثالث .
ويف فئة ليزر �شتندار فاز ج�ن ف�لك�ك من نادي دبي لزوارق 
ال�شراعية باملركز الأول وزايد النعيمي من نادي تراث الإمارات 
باملركز الثاين وعبد اهلل �شعيد حممد من نادي احلمرية الثقايف 
الريا�شي باملركز الثالث ويف فئة ابتم�شت نا�شئني اأحرز جنتل 
هان ماير من نادي دبي لزوارق ال�شراعية املركز الأول وماتي� 
هاردي من نادي دبي للزوارق ال�شراعية املركز الثاين وعبد اهلل 
ن�ح الري�شي من نادي احلمرية الثقايف الريا�شي املركز الثالث 
. ويف فئة ابتم�شت املعدل العام جاء جنتل هان ماير من نادي 
دبي للزوارق ال�شراعية يف املركز الأول وماتي� هاردي من نادي 
دبي للزوارق ال�شراعية باملركز الثاين واإبراهيم احلمادي من 
ليزر  فئة  ويف  الثالث  باملركز  وال�شراع  لليخ�ت  اب�ظبي  ن��ادي 
4.7 احرز حم�د �شامل الزيدي من نادي تراث الإمارات املركز 
الأول و�شهيل الغالين من نادي تراث الإمارات املركز الثاين و 

�شيف النعيمي من نادي تراث الإمارات املركز الثالث .
ومّت  ع��ام��اً  10 و13  ب��ني  اأع��م��اره��م  20 ط��ف��اًل  ���ش��ارك فيها 
تق�شيم امل�شاركني اإىل خم�س جمم�عات وفاز باملركز الأول عن 

علي  الأوىل  امل��ج��م���ع��ة 
املجم�عة  وع�����ن  ����ش���ال���ح 

ال��ث��ان��ي��ة اأح���م���د ح�����ش��ن حمد 
مبارك  الثالثة  املجم�عة  وعن 

الرابعة  املجم�عة  وع��ن  من�ش�ر 
خالد ح�شن �شبيب وعن اخلام�شة 

مروه يعق�ب ي��شف.
م�شابقة  ه���ي  ال��ث��ان��ي��ة  وامل�����ش��اب��ق��ة 
يت�شابق  ح���ي���ث  اخل���ي�������ش���ة  ل���ع���ب���ة 
الأط��ف��ال وه��م ي��رت��دون اخلي�شة 
اأربع  اإىل  امل�شاركني  تق�شيم  ومت 

و�����ش����ارك يف كل  جم���م����ع���ات 
جمم�عة خم�شة اأطفال وفاز 
باملركز الأول لكل جمم�عة 
على  ال��ت���ايل حممد  على 
ي��شف  ورو�����ش����ة  حم��م��د 
وح�������ش���ن حممد  اأح����م����د 
واإمي��������ان حممد  ���ش��ع��ي��د 

�شلطان.
لعبة  م�����ش��اب��ق��ة  وه����ن����اك 
اجل�����������رار ب������امل������اء وه������ذه 

�شتاند  ع��ب��ارة ع��ن  ال��ل��ع��ب��ة 
اأرب��ع ج��رار حيث  باملاء وفيه 

ي��ن��ط��ل��ق اأرب����ع����ة م���ن الأط���ف���ال 
ي�جد  و  اجل���رار  ب��اجت��اه  املت�شابقني 

ال�ش�ؤال  فيه  يك�ن  ال��ذي  ال�شندوق  مفتاح  اجل���رار  اإح���دى  يف 
واجلائزة للفائز و فاز بامل�شابقة اأحمد �شلطان وعلي علي وعبد 
ال�شكال  م�شابقة  واأخ��رياً  والعن�د �شالح علي  اهلل �شالح علي 

الهند�شية وفاز فيها حممد ربيع و اإبراهيم ح�شين�رمية عبد 
الكرمي.

�أحمد بن حمد�ن يكرم �لفائزين

مهيييرجيييان �لغربيييية للريا�سيييات �ملائيييية ي���سيييل فعالياتيييه عليييى �ساطييييئ �ملرفييييييييياأ
�ل�صتعر��صات �ملائية تبهر زو�ر �ملهرجان ومتتع �جلمه�ر

اإدارة احتاد الإم��ارات لل�شطرجن خالل اجتماعه الدوري  اعتمد جمل�س 
اأم�س الول.. امل�شاركة يف الأوملبياد العاملي لل�شطرجن يف مدينة تروم�ش� 
الرويجية خالل الفرة من الأول حتى 14 من �شهر اأغ�شط�س القادم 
 2020 اإك�شب�  �شعار  و�شع  اعتماد  اإىل  دولة..اإ�شافة   180 مب�شاركة 
العاملي للدولة.  على مرا�شالت الحتاد كافة اعتزازا وترويجا لالإجناز 
عي�شى  جمال   .. لل�شطرجن  العاملي  الأومل��ب��ي��اد  امل�شارك  ال���ف��د  وي��راأ���س 
املدفع الأمني العام واإداري منتخب الرجال �شهيل عبدالرحيم واإدارية 
منتخب الفتيات ف�زية عبا�س وتقرر خماطبة اللجنة الأوملبية ال�طنية 

لدعم امل�شاركة . 
واأ����ش���اد خ����ري ب��ت��اأه��ل لع���ب الإم�����ارات الأ���ش��ت��اذ ال����دويل ال��ك��ب��ري �شامل 
عبدالرحمن لبط�لة كاأ�س العامل الفردية 2015 بعد نتائجه املتميزة 

اآ�شيا الفردية للرجال التي اختتمت مناف�شاتها يف ال�شارقة .  يف بط�لة 
وقرر املجل�س خالل الجتماع الذي عقد يف مقر الحتاد يف دبي برئا�شة 
عبدالعزيز عبداهلل ح�شني خ�ري نائب رئي�س الحتاد.. اأن يك�ن متثيل 
الحتاد يف اجتماعات اجلمعية العم�مية لالحتادين الدويل والآ�شي�ي 
من خالل كل من عبدالعزيز عبداهلل ح�شني خ�ري وه�شام علي الطاهر. 
واعتمد املجل�س خالل الجتماع الذي ح�شره جمال عي�شى املدفع وح�شني 
خلفان ال�شام�شي الأمني املايل وه�شام علي الطاهر و�شهيل عبدالرحيم 
الع��شي رئي�س اجلهاز الفني..امل�شاركة يف بط�لة اآ�شيا الفردية للفئات 
الفرة  �شنة يف ط�شقند خ��الل   12 و   10 و  �شت وثمان  العمرية حتت 
من 21 حتى 29 ي�ني� ب�فد برئا�شة ح�شني خلفان ال�شام�شي الأمني 
املايل والإدارية ف�زية عبا�س. وقرر الحتاد اإلزام الأندية ب�شم ممثلني 

من الحت��اد يف البط�لت التي تنظمها الأندية نيابة عن الحت��اد على 
اأن يك�ن ممثل خمت�س بال�ش�ؤون الإداري��ة والتنظيمية وممثل خمت�س 

بال�ش�ؤون الفنية يحدده جمل�س الإدارة. 
ال�شباب  ل��رع��اي��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  الإدارة خم��اط��ب��ة  ق���رر جم��ل�����س  ك��م��ا 
من  للتكرمي  امل�شتحقني  الالعبني  اأ�شماء  واإ�شافة  لتدارك  والريا�شة 
�شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
بعد اأن حقق�ا اإجنازات يف بط�لة اآ�شيا الفردية لطالب املدار�س املعتمدة 
تكرمي  للهيئة  �شبق  حيث  والأ���ش��ي���ي  ال���دويل  الحت��ادي��ن  م��ن  ر�شميا 
املا�شيني  العامني  البط�لة يف  اإجن��ازات يف هذه  الذي حقق�ا  الالعبني 
ما�شر  فيدي  ال��دويل  الحت��اد  اأ�شتاذ  لقب  على  الالعب�ن  حيث ح�شل 
مما ي�ؤكد اأن البط�لة معتمدة ر�شميا من الحتاد الدويل للعبة ولي�شت 

تابعة لحتاد الريا�شة املدر�شية فيما ت�شدر دع�ات امل�شاركة يف البط�لة 
الإدارة على لئحة جائزة  . واطلع جمل�س  الآ�شي�ي للعبة  من الحت��اد 
 .. الريا�شي  لالإبداع  اآل مكت�م  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شم�  �شاحب 
جلنة  ت�شكيل  وق��رر  العاملية  اجل��ائ��زة  ه��ذه  يف  بامل�شاركة  اإهتماما  مبديا 
�شالح  حممد  ويحيى  ال�شراتيجية  ق�شم  رئي�س  املقبايل  �شامل  ت�شم 
لبحث  لالحتاد  الفني  املدير  عبدالرحيم  ومهدي  الفني  اجلهاز  ع�ش� 
واعتماد  مناق�شة  بجانب  للجائزة  املمكنة  الفئات  جميع  يف  امل�شاركة 
الحتاد.  يف  العمل  و�شري  الأخ���رى  واملالية  والفنية  الإداري����ة  التقارير 
يذكر اأنه �شبق لالحتاد ولريا�شة ال�شطرجن احل�ش�ل على هذه اجلائزة 
�شلطان  ال��دويل  واحلكم  �شامل عبدالرحمن  الالعب  مرتني من خالل 

علي الطاهر 2013. 

�سطرجن �لإمار�ت يعتمد �مل�ساركة يف عدة مناف�سات �آ�سي�ية وعاملية

رد ري����ال م��دري��د ع��ل��ى ب��اي��رن م��ي���ن��ي��خ المل���اين 
ع���ل���ى �شيفه  وال�������ش���اح���ق  ال�����ش��ه��ل  ب����ف�����زه 
املرحلة  يف  4-�شفر  او���ش��ا���ش���ن��ا 
اخل����ام���������ش����ة وال�����ث�����الث�����ني من 
القدم  لكرة  ال�شباين  ال���دوري 
وك����ان ال��ف��ري��ق ال��ب��اف��اري وجه 
ان���������ذارا ����ش���دي���د ال���ل���ه���ج���ة اىل 
النادي امللكي عندما اكرم وفادة 
يف   2-5 برمين  ف��ريدر  �شيفه 
تخلف  ان���ه  ب��ي��د  الب�ند�شليغا 
ال�ش�ط  وان��ه��ى  منا�شبتني  يف 
لكن   ،2-1 م��ت��خ��ل��ف��ا  الول 
ريال مدريد وجنمه رونالدو 
وحقق�ا  ب��ال��رد  ي��ت��اأخ��روا  مل 
او�شا�ش�نا  على  �شاحقا  ف���زا 
ثنائية  بينها  نظيفة  وبرباعية 
للنجم الدويل الربتغايل كري�شتيان� رونالدو 
30 هدفا يف �شدارة لئحة  رافعا ر�شيده اىل 

الهدافني.
الثالثاء  وامل��ل��ك��ي  ال��ب��اف��اري  ال��ف��ري��ق��ان  ويلتقي 
املقبل على ملعب اليانز ارينا يف مي�نيخ يف اياب 
اوروبا  ابطال  مل�شابقة دوري  النهائي  ال��دور ن�شف 
التي يحمل الفريق الملاين لقبها وكان ريال مدريد 
ال�شاعي اىل اللقب العا�شر يف تاريخه يف امل�شابقة فاز 

1-�شفر ذهابا يف مدريد الربعاء املا�شي.
املدرب  اراح  او���ش��ا���ش���ن��ا،  ام���ام  امل���ب���اراة  اىل  وب��ال��ع���دة 
غاريث  ال���ي��ل��زي  النجم  ان�شيل�تي  ك��ارل���  الي��ط��ايل 
بايل الذي عانى هذا ال�شب�ع من نزلة برد واملهاجم 
يف  لال�شابة  تعر�س  ال���ذي  بنزمية  ك��رمي  الفرن�شي 
الدويل  الدفاع  وقطب  البافاري  الفريق  امام  املباراة 
ال�ن�ش�  بت�شابي  ان�شيل�تي  واحتفظ  بيبي  الربتغايل 
ي�����ش��رك��ه يف منت�شف  ان  ق��ب��ل  ال���ب���دلء  م��ق��اع��د  ع��ل��ى 
م�دريت�س.  ل�كا  الكرواتي  من  ب��دل  الثاين  ال�ش�ط 
ولعب رونالدو ا�شا�شيا قبل ان يرك مكانه لكازميريو 
يف الدقيقة 60، على غرار الرجنتيني انخل دي ماريا 

الذي ترك مكانه لدانيال كارباخال يف الدقيقة 74.
امل��ل��ك��ي ���ش��ع���ب��ة يف ت��خ��ط��ي عقبة  ال���ن���ادي  ومل ي��ج��د 
او���ش��ا���ش���ن��ا ال����ذي ي�����ش��ارع م���ن اج���ل ال��ب��ق��اء ومنحه 
رونالدو التقدم مبكرا من ت�شديدة ق�ية من 30 مرا 
الوروغ�ياين  للحار�س  البعيدة  اليمنى  ال��زاوي��ة  يف 

اندري�س فرنانديز )6(.
وع����زز رون���ال���دو ال��ت��ق��دم امل���دري���دي ب��ه��دف ث���ان اأروع 
الزاوية  ومن ت�شديدة ق�ية من خارج املنطقة �شكنت 
للحار�س فرنانديز )51(  البعيدة  الي�شرى  الت�شعني 
وعزز القائد �شريجي� رام��س بالهدف الثالث ب�شربة 

راأ�شية اثر متريرة عر�شية من دي ماريا )59(.
راأ�شية  ب�شربة  رابع  بهدف  املهرجان  كارباخال  وختم 
من نقطة اجلزاء اثر متريرة عر�شية رائعة من اي�شك� 

فتابعها �شاقطة ف�ق احلار�س فرنانديز )83(.
وا�شتعاد ريال مدريد املركز الثاين من بر�شل�نة الذي 
ر�شيده  رف��ع  بعدما  الح��د  فياريال  على  �شيفا  يحل 
اىل 82 نقطة مقابل 81 نقطة للفريق الكاتال�ين، 
املت�شدر  اتلتيك� مدريد  ج��اره  نقاط خلف   3 وبفارق 
والذي يحل �شيفا على فالن�شيا الي�م اي�شا، علما بان 
ام��ام راي��� فايكان�  ري��ال مدريد ميلك مباراة م�ؤجلة 
وحقق  املقبل  اي��ار-م��اي���  م��ن  ال��ث��ال��ث  يف  �شيخ��شها 
غرناطة  م�شيفه  ع��ل��ى  ���ش��اح��ق��ا  ف�����زا  ف��اي��ك��ان���  راي����� 
ال�ش�ط  يف  النتيجة  فايكان�  راي����  وح�شم  3-�شفر 
 )54( نيغيز  �شاوول  عرب  الثالثية  بت�شجيله  الثاين 
والوروغ�ياين   )59( لريفي  خ�اكني  والرجنتيني 

�شيبا�شتيان فرنانديز )86(.
 43 بر�شيد  التا�شع  املركز  اىل  فايكان�  راي���  وارتقى 
37 نقطة  بن�شبة كبرية، مقابل  بقاءه  نقطة و�شمن 
املهددة  ال��ف��رق  دائ���رة  ي���زال �شمن  ل  ال���ذي  لغرناطة 
بالهب�ط وانع�س خيتايف اماله بالبقاء بف�زه ال�شعب 
والثمني على �شيفه ملقة بهدف وحيد �شجله ادريان 
ك�ل�نغا يف الدقيقة ال�شابعة واكمل الفريقان املباراة 
الروماين  خيتايف  مهاجم  ط��رد  اث��ر  لع��ب��ني  بع�شرة 
وم���داف���ع ملقة   ،37 ال��دق��ي��ق��ة  م���ارك���ا يف  ���ش��ي��ربي��ان 
الرج��ن��ت��ي��ن��ي م��ارك������س ان��غ��ل��ريي يف ال��دق��ي��ق��ة 76.. 
وارتقى خيتايف اىل املركز ال�شاد�س ع�شر بر�شيد 35 

نقطة مقابل 41 نقطة مللقة الثاين ع�شر.

ريييييال يييييييرد علييييى بايييييييرن قبييييييييل م�قعيييييية 
�حل�سييييييييييييم �لأوروبييييييييييية

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

بتاريخ: 2014/03/09م  امل�دعة حتت رقم:  207470 
 تاريخ اإيداع الأول�ية: 

با�ش��م:  مار�س، انك�رب�ريتد
وعن�انه: 6885 امل �شريت، مكلني، فرجينيا 22101-3883، ال�ليات املتحدة الأمريكية 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
ع�شل  الدقيق؛  ال�شاج�؛  التابي�كا؛  ال�شاي؛  ال��ن؛  احلب�ب؛  الن�جا؛  الفدج؛  الط�يف؛  الكراميل؛  الكاكاو؛  ال�ش�ك�لتة؛ 
النحل؛ الع�شل الأ�ش�د؛ ال�شكر؛ امللح؛ الأطعمة وامل�شروبات امل�شن�عة كلياً اأو جزئياً من اأي املنتجات املذك�رة اأعاله اأو بدائل 
تلك املنتجات؛ احلل�يات؛ قطع احلل�يات؛ حل�يات ال�ش�ك�لتة؛ حل�يات لتزيني امل�اد الغذائية؛ �ش�ك�لتة لتزيني الطعام؛ 
قطع ال�ش�ك�لتة؛ �ش�ك�لتة على �شكل بي�س؛ �شك�لتة حم�ش�ة؛ حل�يات مغطاة بال�ش�ك�لتة؛ كماأة )حل�يات(؛ اأقرا�س 
�شكرية )حل�يات(؛ حل�يات ال�ش�ك�لتة حتت�ي على الب�شك�يت اأو املك�شرات اأو الكراميل اأو الط�يف اأو الفدج اأو الن�جا اأو 
الفاكهة املجففة؛ حل�يات ال�ش�ك�لتة التي حتت�ي على ح�ش�ات �شل�شة؛ حل�يات ال�ش�ك�لتة التي حتت�ي على ح�ش�ات 
كرمية؛ حل�يات ال�ش�ك�لتة بنكهة القه�ة؛ حب�ب القه�ة املغطاة )حل�يات(؛ حب�ب القه�ة املغطاة بال�شك�لتة )حل�يات(؛ 
حل�ى؛ احلل�ى الع�دية )حل�يات(؛ هالميات )جلي( ف�اكه )حل�يات(؛ �شكاكر؛ قطع ال�شكاكر؛ حل�يات �شكرية؛ �شكاكر 
الب�شك�يت؛  املخابز؛  منتجات  بال�ش�ك�لتة؛  مغطاة  اأو  على  حتت�ي  خفيفة  اأطعمة  خفيفة؛  اأطعمة  علكة؛  ال�ش�ك�لتة؛ 
ب�شك�يت ال�شعري؛ الب�شك�يت الذي يحت�ي على فاكهة جمففة اأو �ش�ك�لتة اأو مك�شرات؛ الب�شك�يت املغطى بال�ش�ك�لتة؛ 
رقائق الب�شك�يت؛ رقائق الب�شك�يت بال�ش�ك�لتة؛ ب�شك�يت رقيق ه�س؛ معكرون؛ كعك حملى؛ الكعك؛ م�شح�ق الكعك؛ 
مملح؛  ب�شك�يت  بالف�اكه(؛  )كيك  ت�رتات  ال�فل؛  كعك  )بانكيك(؛  حم��الة  فطائر  املعجنات؛  الفطائر؛  الكعك؛  خليط 
ب�شك�يت مملح مغطى بال�ش�ك�لتة؛ �شرائح الذرة؛ قطع احلب�ب؛ قطع امل��شلي؛ قطع الأطعمة اخلفيفة؛ قطع الأطعمة 
اخلفيفة التي حتت�ي على ال�ش�ك�لتة اأو احلب�ب اأو املك�شرات اأو الفاكهة )حل�يات(؛ الأطعمة اخلفيفة املغطاة بال�ش�ك�لتة؛ 
اأو ف�اكه مغطاة بال�ش�ك�لتة )حل�يات(؛ م�شروبات  اأو حب�ب  مك�شرات )حل�يات(؛ مك�شرات مغطاة )حل�يات(؛ مك�شرات 
مثلجة؛ �ش�ك�لتة لل�شرب؛ �ش�ك�لتة �شاخنة؛ م�شروبات )اأ�شا�شها ال�ش�ك�لتة(؛ م�شروبات )اأ�شا�شها الكاكاو(؛ م�شروبات 
املمّلتة؛  الأطعمة  م�شروبات  ال�ش�ك�لتة؛  م�شح�ق  الكاكاو؛  م�شح�ق  ال�شاي(؛  )اأ�شا�شها  م�شروبات  القه�ة(؛  )اأ�شا�شها 
�شراب؛ قطر ال�شكر؛ اأ�شربة ال�ش�ك�لتة لتح�شري امل�شروبات التي اأ�شا�شها ال�ش�ك�لتة؛ اأ�شربة للطعام؛ �شل�شات؛ �شل�شات 
ال�ش�ك�لتة؛ معاجني للفرد؛ معاجني ال�ش�ك�لتة للفرد؛ معاجني للفرد اأ�شا�شها ال�ش�ك�لتة واملك�شرات؛ ت�ابل؛ بهارات؛ 
مثلجات لالأكل؛ حل�يات جممدة؛ الب�ظة؛ حل�ى ع�دية جممدة؛ زبادي جممد؛ حل�يات مثلجة؛ �شربات؛ مهلبية؛ اأقرا�س 
ومهلبية  ال�ش�ك�لتة؛ حل�يات  اأ�شا�شها  ومهلبية  �شكرية؛ هالميات )جلي(؛ حل�ى من كرمية خمف�قة وهالم؛ حل�يات 
اأ�شا�شها املعكرونة؛ منكهات لالأطعمة وامل�شروبات والأطعمة اخلفيفة وال�جبات؛ مك�نات  اأ�شا�شها الأرز؛ حل�يات ومهلبية 
لإعداد الأطعمة وامل�شروبات والأطعمة اخلفيفة وال�جبات؛ م�اد غذائية وم�شروبات م�شن�عة من ال�شلع ال�اردة يف الفئة 

30؛ منتجات معدة لال�شتهالك وتتاألف ب�شكل اأ�شا�شي من ال�شلع ال�اردة يف الفئة 30.
ال�اق�عة بالفئة:  30

و�شف العالمة:  كتبت كلمة "FLUTES" باللغة الإجنليزية ب�شكل مميز كما ي��شح يف ال�شكل. 
ال�ش��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 ي�ماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  28  ابريل 2014 العدد 11083



    

يعلم طفله �لتدخني
لأب  �شادم  فيدي�  مقطع  الإجتماعي  الت�ا�شل  م�اقع  م�شتخدم�  ت��داول 
هذه  بالغة  ب�شعادة  الأم  ت�ش�ر  بينما  التدخني،  على  الر�شيع  طفله  يعلم 
اللحظات. ويظهر يف الفيدي� رجل ن�شف عاٍر يجل�س مع ابنه الر�شيع يف 
ديلي ميل  اأوردت �شحيفة  ما  الرو�شية ح�شب  اللغة  يتكلمان  مطبخ وهما 
لأم  يع�د  الفيدي�  يف  ي�شمع  ال��ذي  ال�ش�ت  اأن  رجحت  بينما  الربيطانية، 
اأن  غري  دقيقتني،  تتجاوز  ل  الفيدي�  مدة  اأن  من  الرغم  وعلى  الر�شيع. 
اللقطات املفجعة التي ظهرت يف الفيدي� اأثارت غ�شب م�شتخدمي م�اقع 
الت�ا�شل الجتماعي مبا يحمله من م�ؤ�شرات خطرية تدل اأن هذا الطفل 
يعي�س و�شط عائلة اإجرامية بكل ما للكلمة من معنى، على حد تعبري اأحد 
، حلظة قيامه  الأب منحرف  اأن  ت�ؤكد  التي  اللقطات  اأب��رز  املعلقني. ومن 
مب�شاعدة طفله على اإ�شعال ال�شيجارة ثم تعليمه على طريقة النفخ لي�شبح 
اإذ  اأن الطفل بدا متجاوباً مع وال��ده،  مدخناً حمرفاً منذ �شغره ل�شيما 
اأجه�س بالبكاء عندما حاول الأب ممازحته مدعياً رف�س اإعطائه �شيجارة.

على  وخ���ف��ه  امل�ش�ؤولية  ح�س  اإظ��ه��ار  الأب  ف��ح��اول  الفيدي�،  نهاية  يف  اأم��ا 
�شالمة طفله وذلك يف اللقطة التي يظهر فيها وه� ينزع ال�شيجارة من فم 

طفله بعدما و�شعها يف اجلهة امل�شتعلة من ال�شيجارة.

م�سارع�ن ل يتجاوز عمرهم 
�لعامني

الأمر  باأنه دللة على حاجة يطلبها من والدته، لكن  بكاء الطفل  يعرف 
معاك�س متاماً يف اليابان، اإذ يعترب باأنه م�ؤ�شر على ال�شحة اجليدة للطفل. 
يف  �شن�ياً  الياباني�ن  يحتفل  الربيطانية،  ميل  دايلي  �شحيفة  وبح�شب 
معبد �شان�ش�جي مبهرجان ناكيزوم� ، والتي تعني باللغة العربية �ش�م� 
بكاء الر�شع ، وه� تقليد م�شتمر منذ 400 عام، اإذ ت�شلم اأمهات اأطفالهن 

مل�شارعي ال�ش�م� يف م�شابقة جلعلهم يبك�ن اأكرث.
وتبداأ طق��س املهرجان باأن ي�شلى ال�الدان داخل املعبد �شالة خا�شة من 
ال�ش�م�  بال�شحة، فيما يرفع م�شارع�  اأطفالهما متمتعني  اأن ي�شب  اأجل 
اأطفالهم عالياً حتى تقرب �شرخاتهم من ال�شماء، ويعلن حكم مباريات 
ولأك���رث فرة  الأع��ل��ى �ش�تاً  الطفل  ف���ز  امل��ه��رج��ان  ي��دي��ر  ال���ذي  ال�ش�م� 

ممكنة.
اإىل  ال�ش�م�  البكاء، فليجاأ م�شارع�  اإىل  اأما عن الطريقة لدفع الأطفال 
ر�شم تعبريات خميفة على وج�ههم، والطفل الذي يبداأ بالبكاء اأوًل يعلن 
فائزاً، واإذا بداأ الثنان بالبكاء يف نف�س ال�قت، يف�ز من يبكي ب�ش�ت اأعلى. 
لكن ا�شتجابة الأطفال لهذه التعبريات الإميائية ل تثري اخل�ف عند كل 
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لعبة لتعليم �لطفل �لأرقام
بداية  طفلك  اللعبة  ه��ذه  تنا�شب 
 4 ون�شف وحتى  من عمر عامني 
تط�ير  ي�شتطيع  فالطفل  اأع����ام، 
الأرق�������ام يف مرحلة  ع���د  م���ه���ارات 
البدء يف  مبكرة من عمره. ميكن 
الأ�شا�شية  الفكرة  الطفل  تعريف 
جذابة،  بطريقة  الأرق����ام  ع��د  م��ن 
اأخرى  مهارات  تنمية  على  ت�شاعد 

اأي�شاً.
الأدوات الالزمة:

* ورق مقّ�ى.
* مق�س.

* األ�ان فل�ما�شر اأو �شمع.
* �شمغ.

املهارات التي يتعلمها:
عد  باأ�شا�شيات  الطفل  تعريف   *

الأرقام.
* تنمية املهارات احلركية ال�شغرى 

)ع�شالت الأ�شابع واليدين(.
اللعبة:

قم مع طفلك بق�ّس ال�رق املقّ�ى 
على �شكل كعكة عيد امليالد، وكّرر 
ذلك ليك�ن لديك 5 كعكات، ورّقم 
الكعكات من 1 اإىل 5، واطلب من 

طفلك تكرار الأرقام خلفك.
15 �شكاًل  ب��ق�����س  ق��م م��ع ط��ف��ل��ك 
اأي�شاً  ال�����ش��م���ع،  م���ن  م�����ش��ت��ط��ي��اًل 
���ش��غ��رية من  اج��ع��ل��ه يق�س ق��ط��ع��اً 
تل�ينها  م���ن���ه  واط����ل����ب  ال����������رق، 
ب���الأ����ش���ف���ر ل���ت���ك����ن مب���ث���اب���ة لهب 
ال�شمعة، ثم ل�شقها على راأ���س كل 

�شمعة ورقية.
العدد  ع����د  ع���ل���ى  ط��ف��ل��ك  ����ش���اع���د 
على  لل�شقه  ال�شم�ع  من  املنا�شب 

كل كعكة عيد ميالد..
اأطباق   5 ا���ش��ت��خ��دام  اأي�����ش��اً  مي��ك��ن 
ورقية بدًل من ق�س ال�رق املق�ى 
على �شكل 5 كعكات، والركيز على 

تزيني الكعكات وعد الأرقام 

تقا�سي زوجها خلد�عها 
بابن مزور

رفعت �شيدة �شع�دية ق�شية طالق �شد زوجها ل�شتغالله 
زواج�����ه م��ن��ه��ا وت�����ش��ج��ي��ل اب��ن��ه م���ن زوج���ت���ه الأوىل غري 
اخلا�شة  العائلة  بطاقة  وا�شتخدام  با�شمها،  ال�شع�دية 

به. 
وت��ط��ال��ب ال��زوج��ة ال�����ش��ع���دي��ة يف دع���اه��ا ب��ال��ط��الق من 
زوجها ومبحاكمته وفق قان�ن التزوير مع طلب تع�ي�س 
ب�300 األف ريال عن الأ�شرار املعن�ية التي تعر�شت لها 
الزوجة غري  ب�شجن  املا�شية، كما تطالب  الفرة  خالل 
ال�شرعية بتهمة التزوير وانتحال �شخ�شية الغريبح�شي 

�شحيفة الأنباء . 
وب��ح�����ش��ب حم��ام��ي امل��دع��ي��ة امل�����ش��ت�����ش��ار ال��ق��ان���ين اأحمد 
ال�شع�دية  امل�اطنة  بالزواج من  ال��زوج  قام  فقد  الرا�شد، 
من  مكنته  التي  العائلة  بطاقة  على  احل�ش�ل  بغر�س 
بها  ت��زوج  قد  ك��ان  والتي  ال�شع�دية،  زوجته غري  اإدخ���ال 
قبل عامني ب�شكل غري قان�ين، وبال اأوراق ثب�تية، وجاء 
زوجته  اأنها  على  ولدة  حالة  يف  وهي  امل�شت�شفى  اإىل  بها 
زوجته  با�شم  اجلديد  امل�ل�د  بت�شجيل  وق��ام  ال�شع�دية، 
قبل  مت  وال��ذي  الت�شرف،  بهذا  ف�جئت  التي  ال�شع�دية 

دخ�ل زوجها بها �شرعاً. 

�سجن يح�ل �أروقته �إىل 
ل�حات فنية

غ���رب رو�شيا  ���ش��م��ال  ب��ط��ر���ش��ربغ يف  ���ش��ان  ق���رر �شجن يف 
عر�س ن�شخ عن ل�حات رو�شية �شهرية يف اأروقته لتح�شني 
ظروف عي�س ال�شجناء، ح�شبما قالت ممثلة عن املتحف 

الرو�شي ال�شريك يف امل�شروع.
وه�  كري�شتي-  �شجن  يف  لل�شجناء  ميكن  اجلمعة  ومنذ 
مبنى قدمي يقع على �شفة نهر نيفا- روؤية ن�شخ لل�حات 
ك��شت�دييف  ب�ري�س  بينهم  من  ع��دة،  لر�شامني  عائدة 

وا�شحق ليفيتان وايفان �شي�شكني وكارل بري�ل�ف.
يف  امل�شب�قة  غ��ري  امل��ب��ادرة  ه��ذه  ال�شج�ن  اإدارة  واأط��ل��ق��ت 
الرو�شي  بطر�شربغ  ���ش��ان  متحف  م��ع  بال�شراكة  رو�شيا 

ال�شهري ومع الكني�شة الأرث�ذك�شية.
املتحف  يف  امل�����ش���ؤولت  اإح����دى  ت�شيفيتك�فا  ان���ا  وق��ال��ت 

الرو�شي: لقد اخرنا خ�شي�شاً اأعماًل معروفة .
وقال مرب�ل�يت �شان بطر�شربغ ولدوغا الذي �شارك يف 
اإن عر�س هذه الأعمال الفنية �شي�شمح  عملية التد�شني 

باإمتام مهمة روحية واإن�شانية .

طقم �أ�سنان ي�قف 
�ملرور 

اأوق����ف ق��ائ��د دراج����ة ب��خ��اري��ة امل����رور يف اأح���د اأك���رث طرق 

تطبيق �إلكرتوين ي�فر خادمات للمنازل 
ك�شفت امل�قع الإلكروين الأمريكي تيك هايف عن خدمة جديدة لالأ�شخا�س الذين ل يرغب�ن يف تنظيف منازلهم 
�شبكة  املنزل من خالل  لتنظيف  الالزمة  العمالة  على  العث�ر  امل�شتخدم يف  ت�شاعد هذه اخلدمة  باأنف�شهم، حيث 

اإلكرونية تعمل على النرنت. 
اأول  ويحمل التطبيق اجلديد ا�شم ه�م ج�ي ، ويحت�ي هذه امل�قع على من�ذج معني يق�م امل�شتخدم با�شتيفائه 
على �شبكة النرنت ويت�شمن بيانات ح�ل عن�ان املنزل وعدد الغرف ودورات املياه، وما اإذا كانت عملية التنظيف 

�شت�شمل وظائف اإ�شافية مثل كي املالب�س اأو غ�شيل احل�ائط. 
ويتعني على امل�شتخدم اأي�شا حتديد ما اإذا �شيق�م بت�فري اأدوات و�ش�ائل التنظيف بنف�شه اأم اأن العامل الذي �شيت�ىل 

مهمة التنظيف �ش�ف ي�شري هذه الأدوات بنف�شه نظري ر�ش�م اإ�شافية تبلغ خم�شة دولرات. 
عن�ان  ح�شب  املتاحة  امل�اعيد  ج�ي  ه�م  م�قع  يعر�س  �ش�ف  املطل�بة،  التنظيف  مهمة  طبيعة  حتديد  ومبجرد 
امل�شتخدم، ثم يح�شل امل�شتخدم على قيمة تقديرية لأجر عملية التنظيف. ولبد اأن يدفع امل�شتخدم جزءا من املبلغ 

املطل�ب مقدما عرب بطاقته الئتمانية. 
وت�شل قيمة عملية التنظيف ملدة ثالث �شاعات ون�شف يف مدينة اأوكالند الأمريكية على �شبيل املثال اإىل ح�ايل 

�شبعني دولر. وي�فر م�قع ه�م ج�ي خدماته يف ثالثني مدينة يف خمتلف اأنحاء ال�ليات املتحدة وكندا. 
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حتاول قتل جدتها ب�سبب هاتف
اأقبلت مراهقة اأمريكية على قتل جدتها، مل�شادرة الأخرية هاتفها 
اأثار غ�شب الفتاة التي قررت معاقبة جدتها ب��شعها  النقال، ما 

ال�شم يف الطعام، ح�شبما ورد يف م�قع دايلي ميل الربيطاين.
17 عاماً  انزعجت تيتانا ليزا نيك�ل ج�ن�ش�ن البالغة من العمر 
اأركن�شا�س  ب���لي��ة  فايتفيل  مدينة  يف  جدتها  م��ع  تقطن  وال��ت��ي 
هاتفها  ا�شتخدام  م��ن  منعها  جدتها  تعمدت  عندما  الأمريكية، 
النقال، وبعد اأن حاولت الفتاة اإقناع اجلدة باإعادة الهاتف لها، دون 
طائل، جن جن�نها فقررت اأن تنتقم من جدتها التي تدعى غيل�ن 

م�دي )51 عاماً(، ب��شعها ال�شم داخل قدر طعام طهته لها.
اأق�الها  ح�شب  جلدتها،  ال�شم  د�ّس  تعّمدت  باأنها  تينانا  واعرفت 
التي اأدلت بها اأمام ال�شرطة، ول�ش�ء حظ الفتاة اأن �شديقة جدتها 
تناولت معها اأي�شاً الطعام امل�شم�م، ف�شعرتا باآلم �شديدة يف املعدة، 
ما ا�شطرهما اإىل الذهاب اإىل امل�شت�شفى على الف�ر لتلقي العالج، 

وهناك علما بالأمر.
وفقاً  لكن  فعلتها،  على  و�شديقتها  جدتها  م��ن  تيتانا  اع��ت��ذرت 
اأي �شخ�س عمره  املدنية، يعترب  كارولينا للجرائم  لقان�ن ن�رث 
16 �شنة وما ف�ق بالغاً وبالتايل ينبغي معاقبته قان�نياً عند ثب�ت 

الأدلة، لهذا �شتظل يف احلب�س حلني احلكم عليها.

�سحنت هاتفها فاتهمت ب�سرقة �لكهرباء
اتهم م�شت�شفى بريطاين مري�شة ب�شرقة التيار الكهربائي، عندما 
اأرادت �شحن هاتفها املحم�ل لتتمكن من الت�شال بابنتها لتعلمها 
مبكانها، وهددها حرا�س الأمن بالت�شال بال�شرطة اإذا مل ت�قف 

عملية ال�شحن.
م�شت�شفى  اإىل  اأ�شعفت  ق��د  ع��ام��اً(   47( م�رفيت  تري�شي  وك��ان��ت 
 10 ي���م  ظهر  بعد  من  الثانية  عند  اإ�شيك�س  ميدينة  يف  �شاوثيند 
اإ�شابتها بن�بة ملر�س ال�شكري الذي  اأبريل )ني�شان( اجلاري بعد 
تعاين منه منذ �شن�ات ط�يلة بح�شب ما ذكرت �شحيفة دايلي ميل 

الربيطانية.
وف�ر و�ش�لها اإىل امل�شت�شفى، طلبت تري�شي من املمر�شة اإر�شادها 
لإجراء  املحم�ل  هاتفها  �شحن  من  لتتمكن  كهربائي  ماأخذ  اإىل 
ات�����ش��ال ب��اب��ن��ت��ه��ا، غ��ري اأن امل��م��ر���ش��ة اأخ��ربت��ه��ا ب���اأن ذل���ك خمالف 
ا�شتخدام  ات�شال فعليها  اأي  اإجراء  اأرادت  واإذا  امل�شت�شفى،  لق�انني 

هاتف امل�شت�شفى.
غري اأن تري�شي مل تقتنع بكالم املمر�شة، بالإ�شافة اإىل اأنها كانت 
ابنتها،  رقم  على  احل�ش�ل  من  لتتمكن  هاتفها  �شحن  اإىل  حتتاج 
على  ع��رثت  اأن  اإىل  الكهربائي  للتيار  ماأخذ  عن  بنف�شها  فبحثت 

اأحدها يف به� امل�شت�شفى وو�شلت اإليه هاتفها.
وف�جئت تري�شي بحرا�س الأمن يطلب�ن اإليها نزع �شاحن الهاتف 
�شرقة  تهمة  وت�جيه  ال�شرطة  با�شتدعاء  وهددوها  الكهرباء  من 

الكهرباء اإليها.
واعتقدت تري�شي اأن الأمر كان جمرد دعابة يف البداية، غري اأنها 
ذلك  ورغ��م  تهديداتهم،  يف  جادين  احلرا�س  اأن  بعد  فيما  تاأكدت 
اأ�شرت على م�قفها وتابعت �شحن الهاتف ومتكنت من الت�شال 
ب�الدة زوج ابنتها التي ح�شرت على الف�ر واأقلتها من امل�شت�شفى 
اإىل املنزل. و�شاءت حالة تري�شي يف الي�م التايل مما ا�شتدعى نقلها 
ثانية اإىل امل�شت�شفى وبقيت فيه ملدة اأ�شب�ع كامل قبل اأن تع�د اإىل 

املنزل حيث بداأت تتعافى تدريجياً.
طائر�ت من �ل�رق على �أ�صكال خمتلفة منها �لأخطب�ط و�حل�ت خالل �ملهرجان �لدويل �ل�صابع ع�صر للرياح على 

�صاطئ فالن�صيا باإ�صبانيا.  )رويرتز(

ك�رتني ك�ك�س خمرجة لأول مرة يف »ج�ست بيف�ر �آي ج�« 
خرج اىل الن�ر فيلم )ج�شت بيف�ر اآي ج�( وه� التجربة الأوىل يف الإخراج ال�شينمائي 
ب�شكل ك�ميدي مع فكرة النتحار. وتدور ق�شة  للممثلة ك�رتني ك�رك�س ويتعامل 
ب�شبب  النتحار  يف  يفكر  تيد  ا�شمه  الليفة  للحي�انات  مبتجر  عامل  ح�ل  الفيلم 
معاناته يف احلياة. واأقيم العر�س الول لفيلم )ج�شت بيف�ر اآي ج�( ي�م اخلمي�س 
 40 العمر  من  البالغ  تيد  يقرر  النتحار  وقبل  ل��الف��الم.  تريبكا  مهرجان  اأث��ن��اء 
عاما الع�دة اىل بلدته مل�اجهة اأ�شخا�س اأ�شاءوا اليه يف طف�لته قبل اإنهاء حياته 

وتتط�ر الأحداث. ويج�شد �شخ�شية تيد املمثل املخ�شرم �ش�ن وليام �شك�ت يف 
الفيلم الذي ت�شارك فيه املمثلة ك�ين �شتيفنز يف دور اأم تيد واملمثلة ديان لد. 
وقالت ك�ك�س )49 عاما( امل�شه�رة ب�شخ�شية م�نيكا يف امل�شل�شل الك�ميدي 

)فريندز( اإنها ق�شة مفعمة بامل�شاعر لكنها اأي�شا فكاهية ولهذا اجنذبت 
ب�شدة اليها. وك�ك�س اأي�شا هي اأحد منتجي الفيلم اأي�شا.

�إلغاء م�سابقة 
لل�سي�سة يف م�سر

ال�شحة  وزارة  ����ش���رح���ت 
م�شابقة  األغت  اأنها  امل�شرية 
ل��الأرج��ي��ل��ة ال��ت��ي ت��ع��رف فى 
وبح�شب   ، ال�شي�شة  ب�  م�شر 
ال�شحة،  ب�����زارة  م�شئ�لني 
األغيت  امل�����ش��اب��ق��ة  ه���ذه  ف����اإن 
امل�شرية  للق�انني  ملخالفتها 

ولأنها م�شرة بال�شحة. 
�شي  ب��ي  ب��ي  م���ق��ع  وبح�شب 
تقام هذه  اأن  املقرر  كان من 
فعاليات  ���ش��م��ن  امل�����ش��اب��ق��ة 
مل�شتلزمات  الأول  امل��ع��ر���س 
املنعقد  واملطاعم  الكافيهات 
لكن  ال����ق����اه����رة،  يف  ح���ال���ي���اً 
املعر�س  ع���ل���ى  ال���ق���ائ���م���ني 
دولية  م�شابقة  اأن��ه��ا  اأك����دوا 
اأقيمت من قبل فى عدة دول 

اأوروبية. 

�لزلزل تهدد مياه 
�ل�سرب يف كاليف�رنيا

اإن  ال��������زلزل  ب���اح���ث يف ع���ل����م  ق�����ال 
كاليف�رنيا  ولي���ة  يف  ال�����ش��رب  م��ي��اه 
مبياه  للتل�ث  معر�شة  الأم��ريك��ي��ة 
البحر يف حال حدوث زلزال كبري اأو 
انفجار، ب�شبب �شعف مقاومة الربة 
لإمداد  الرئي�شية  بال�شبكة  املحيطة 
يف  املتخ�ش�س  الباحث  واأك���د  امل��ي��اه. 
الفنية واجل��ي���ل���ج��ي��ة يف  اجل���ان��ب 
براندنربغ  �شك�ت  ال���زلزل  هند�شة 
حقيقية  ال���زل���زال���ي���ة  امل���خ���اط���ر  اأن 
اأن  اإىل  ، م�����ش��ريا  وب��ال��غ��ة اخل��ط���رة 
ال�شابق  الباحثني كان�ا يعتقدون يف 
الإمداد  ب�شبكة  املحيطة  الربة  اأن 
امل����ج���ات  مت��ت�����س  خ�����ش��ائ�����س  ذات 
اأن  تبني  لكن  تنقلها،  ول  الزلزالية 
�شعف مقاومتها ي�ؤدي اإىل م�شاعفة 

اأثر امل�جات الهتزازية.
امل��ي��اه يف كاليف�رنيا  وي���درك خ��رباء 
م���ن���ذ زم������ن ب���ع���ي���د م������دى خ���ط����رة 
منطقة  يف  حم��ت��م��ل  زل������زال  وق������ع 
امل��ح��ي��ط��ة بدلتا  ال���زراع���ي���ة  ال���رب���ة 
الذي  ج�اكني  �شكرامنت�-�شان  نهر 
���ش��ك��ان��ي��ة تتجاوز  ب��امل��ي��اه ك��ت��ل��ة  مي���د 
رقعة  على  ع��الوة  ن�شمة  ملي�ن   25
ث��الث��ة ماليني  اإىل  ت�����ش��ل  زراع���ي���ة 
يف  ه���ك���ت���ار(  م��ل��ي���ن   1.26( ف�����دان 
كاليف�رنيا. وقال براندنربغ -اأ�شتاذ 
كاليف�رنيا  بجامعة  ال���زلزل  ع��ل���م 
املرة  اإنها  اأجنل��س-  يف مدينة ل��س 
الباحث�ن  فيها  ينظر  ال��ت��ي  الأوىل 
الأن�شطة  تاأثري  كيفية  اإىل  باإمعان 
تربة  من  الن�ع  ه��ذا  على  الزلزالية 
الداكنة  اللينة  الطينية  امل�شتنقعات 
اأثر  م�شاعفة  يف  ت�شهم  التي  الل�ن 
اأن  اإىل  م�����ش��ريا  ال������زلزل.  م����ج���ات 
هذه الربة الطينية تقع عادة عند 
املحيطة  الناتئة  التك�ينات  ق��اع��دة 

كيف ميكنك وقف �ل�سخري �أثناء �لن�م؟
تقدر بع�س التقارير الطبية الأمريكية اأن ن�شف الأ�شخا�س 
البالغني ي�شدر عنهم �شخري اأثناء الن�م. قد يك�ن ال�شخري 
عر�شاً مل�شكلة طبية حتتاج مراجعة الطبيب، لكن با�شتثناء 
منط  وتغيري  املنزلية  للعالجات  ميكن  م�شكلة  ه���  ذل��ك 
يعان�ن  الذين  ال���زن.  بن�م مريح.  لت�شتمتع  احلياة حلها، 
ب�شبب  ال�شخري  م��ن  للمعاناة  ع��ر���ش��ة  اأك���رث  ال�����زن  زي����ادة 
ي�ؤدي  م��ا  ال��ه���ائ��ي��ة،  امل��ج��اري  على  ال��رق��ب��ة  اأن�شجة  �شغط 
ال��ن���م. احلل  اأث��ن��اء  التنف�س ج��ي��داً  ال��ق��درة على  ع��دم  اإىل 
ال�ا�شح لهذه امل�شكلة ه� اإنقا�س ال�زن، ميكنك عمل ذلك 
التمارين  وممار�شة  ومعتدل،  مت�ازن  غذائي  نظام  باتباع 
الريا�شية ملدة 60 دقيقة كل ي�م. الن�م على اجلانب. عند 
ال�شتلقاء على الظهر يك�ن الل�شان اأكرث عر�شة لل�شق�ط 
باجتاه احللق، وي�شبب ذلك �شيق جمرى التنف�س ويعرقل 
اله�اء جزئياً. يقرح بع�س اخلرباء خياطة �شيء مثل كرة 
تن�س الطاولة يف ظهر البيجاما لتجنب الن�م على الظهر، 
والتع�د على الن�م على اجلانب. كذلك من الن�شائح التي 
رفع  ال�شخري  لتجنب  ال��ن���م  و�شعية  حت�شني  على  ت�شاعد 
ج��ان��ب م��ن ال�����ش��ري��ر ع��ن��د م������ش��ع ال���راأ����س واإم��ال��ت��ه لأعلى 

ال�شرائط  هذه  تل�شق  الأن��ف.  �شرائط  �شنتيمرات.  بع�س 
على الأنف من اخلارج، وت�شاعد على ت��شعة فتحتي الأنف 
ال�اقي  الفك  ال�اقي. يعترب هذا  الفك  التنف�س.  وحت�شني 
اأداة حلماية الأ�شنان، لكن ميكن ا�شتخدامه لعالج ال�شخري. 
ي�شاعد هذ الفك على اإبقاء جمرى اله�اء مفت�حاً، ومينع 
اأحد  القناع.  الن�م.  اأثناء  اإىل اخللف  ال�شق�ط  الل�شان من 
ال��شائل العالجية لل�شخري ارتداء قناع م��ش�ل مب�شخة 
لله�اء اأثناء الن�م، تعترب هذه ال��شيلة من اأف�شل العالجات، 
لكن بع�س النا�س يجدونها اأمراً حمرجاً. تدريبات الغناء. 
ال�شيطرة  حت�شني  من  الغناء  على  تدريبات  تلقي  ي�شاعد 
الدرا�شات  اإح��دى  بينت  وقد  واحللق،  اللهاة  ع�شالت  على 
احلديثة تراجع م�شكلة ال�شخري كثرياً بعد تلقي تدريبات 
اأ�شهر. اجلراحة   3 20 دقيقة ي�مياً على مدى  الغناء ملدة 
بالليزر. تعترب جراحة الليزر لعالج ال�شخري اإجراء �شغرياً، 
حيث ي�شتخدم الطبيب �شعاع الليزر لتق�شري احلنك الرخ� 
واللهاة، وهي قطعة خمروطية ال�شكل من الأن�شجة تتعلق 
على اجلزء اخللفي من الفم. ت�شاعد اإزالة الأن�شجة الزائدة 

على ت��شيع جمرى اله�اء.


