
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 40 صفحة- الثمن درهمان

تون�س تفكك خلية �إرهابية خططت لهجمات
•• تون�س-�أ.ف.ب:

اأعلنت وزارة الداخلية التون�صية ام�س ايقاف 9 تكفرييني غرب العا�صمة 
تون�س قالت انهم ينتمون اىل جمموعة كانت تعّد لتنفيذ اأعمال اإرهابية. 
الإرهاب  مكافحة  املخت�صة يف  ال��وح��دات  قامت  بيان  ال���وزارة يف  واأوردت 
اأبريل   28 ال��ي��وم  فجر  اأم��ن��ي��ة  بعملية  ال��وط��ن��َي��نينْ  واحل��ر���س  لل�صرطة 
2014 بجهة دّوار هي�صر وحي الت�صامن غرب العا�صمة، متكنت خاللها 

من القب�س على ُكّل عنا�صر املجموعة وعددهم ت�صعة اأنفار.
واأو�صحت اأن القاء القب�س على هوؤلء جاء اإثر ورود معلومات ا�صتخباراتية 
ب�صاأن عنا�صر تكفريية ب�صدد الإعداد لتنفيذ اأعمال اإرهابية. ومل تك�صف 
الوزارة عن ا�صم املجموعة التي ينتمي اليها املوقوفون الت�صعة. وعادة ما 
تطلق وزارة الداخلية م�صطلح تكفرييني على منتمني اىل جماعة اأن�صار 
ال�صريعة الرهابية التي اأ�صدرت بطاقة جلب دولية �صد موؤ�ص�صها �صيف 

اهلل بن ح�صني ولقبه اأبو عيا�س والهارب )وفق الوزارة( يف ليبيا.

�ملالك  عبد  يعني  بوتفليقة 
����س���ال رئ��ي�����س��ا ل���ل���وزر�ء

•• �جلز�ئر -�أ.ف.ب:

اجلمهورية  لرئا�صة  ب��ي��ان  اع��ل��ن 
اجلزائرية ان الرئي�س عبد العزيز 
املالك  تعيني عبد  اعاد  بوتفليقة 
الوزراء  رئي�س  من�صب  يف  �صالل 
وانهاء مهام يو�صف يو�صفي الذي 
���ص��غ��ل امل��ن�����ص��ب ب��ال��ن��ي��اب��ة خالل 
النتخابية  للحملة  �صالل  ادارة 
ل��ب��وت��ف��ل��ي��ق��ة. وه����ذا ال��ت��ع��ي��ني هو 
بعد  بوتفليقة  ات��خ��ذه  ق���رار  اول 
الثنني  الد�صتورية  اليمني  اداء 

ومبا�صرة مهامه لولية رابعة.

   

حمكمة م�شرية حتظر اأن�شطة حركة 6 ابريل 
�إحالة �أور�ق بديع و682 
�رهابيا �خو�نيا �ىل �ملفتي

•• �لقاهرة-وكاالت:

حكمت حمكمة جنايات املنيا )جنوب( ام�س بالعدام على املر�صد العام 
املعزول  الرئي�س  ارهابيي  و682 متهما من  بديع  لالخوان حممد 
حممد مر�صي يف احداث عنف يف املنيا. وقال املحامي العام لنيابات 
�صمال املنيا عبد امللك عبد الرحيم ان حمكمة جنايات املنيا احالت 
اوراق 683 متهما موؤيدا ملر�صي للمفتي متهمني بقتل وال�صروع يف 
قتل �صباط �صرطة، يف اح��داث عنف وقعت يف املنيا يف اب اغ�صط�س 
الفائت، يف اعقاب ف�س ال�صلطات امل�صرية لعت�صام ارهابيني يف رابعة 

العدوية يف القاهرة ما خلف مئات القتلى.
كما اكد ان املحكمة الغت عقوبات اعدام بحق 492 من ا�صل 529 
احكام  خمففا  املنيا،  يف  مار�س  اذار  يف  �صدرت  مر�صي  ارهابيي  من 
العدام  ثبت حكم  فيما  عاما   25 بال�صجن  موؤبدة  الع��دام لحكام 
على 37 متهما. واحلكم بالعدام على املر�صد بديع هو ا�صد عقوبة 
�صد قيادات جماعة الخوان الإرهابية الذين يحاكمون يف اكرث من 

150 ق�صية منذ الطاحة مبر�صي يف متوز يوليو الفائت.
القاهرة لالأمور  اإن حمكمة  من جهة اخرى قالت م�صادر ق�صائية 
واأعلنت  اب��ري��ل.   6 ح��رك��ة  اأن�صطة  بحظر  ام�����س  ق�صت  امل�صتعجلة 

احلركة رف�صها للحكم م�صددة على اأنها �صتوا�صل ن�صاطها.
بجمهورية  اب��ري��ل   6 حركة  اأن�صطة  حظر  احلكم  منطوق  يف  وج��اء 
اأو  اأو تنبثق منهم  اإليهم  اأو منظمة تنتمي  م�صر العربية واأي هيئة 
اإىل ما  اإ�صدار احلكم  ا�صتنادها يف  اإىل  اأ�صارت  باأموالهم. كما  من�صاأة 
ي�صتقوون  ابريل   6 حركة  اأع�صاء  اأن  من  الدعوى  �صحيفة  يف  جاء 
املعونة  الأم��ري��ك��ي��ة لقطع  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  ب��دول��ة عظمى )ه���ي( 

الأمريكية جلمهورية م�صر العربية.

حممد بن را�صد خالل تفقده املبنى اجلديد لالإدارة العامة لالأدلة اجلنائية يف القيادة العامة ل�صرطة دبي )وام(

حممد بن ر��سد يتفقد �ملبنى �جلديد لاإد�رة �لعامة لاأدلة �جلنائية

اأ�شدر مر�شوما اأمرييا ب�شاأن نائب القائد العام ل�شرطة اأبوظبي 

رئي�س �لدولة ي�سدر قانونا بتاأ�سي�س �سركة �ليا�سات 
للعمليات �لبرتولية �ملحدودة �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

ن�صطاء موالون لرو�صيا يرفعون علم ال�صتقالل اأعلى مبنى حكومي يف دونيت�صك، 

هكذا حول النظام احياء حلب اىل دمار  )رويرتز(

•• عو��صم-وكاالت:

اأف������ادت امل��وؤ���ص�����ص��ة الإع���الم���ي���ة يف 
اختناق  ح�������الت  ب����وق����وع  ح����م����اة 
منطقة  يف  الأه��������ايل  ب�����ص��ف��وف 
ري����ف  يف  وردان  اب��������ن  ق���������ص����ر 
الق�صف  نتيجة  ال�����ص��رق��ي  ح��م��اة 
حتوي  التي  املتفجرة  بالرباميل 
ع��ل��ى غ�����ازات ���ص��ام��ة، ك��م��ا ذكرت 
املروحي  ال��ط��ريان  اأن  �صام  �صبكة 
ق�صف بالرباميل املتفجرة مدينة 
اللطامنة يف ريف حماة ال�صمايل.

للثورة  ال���ع���ام���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  وق���ال���ت 
النظام  ط����ائ����رات  اإن  ال�������ص���وري���ة 
���ص��ن��ت غ�����ارات ع��ل��ى ح���ي م�صاكن 
ه��ن��ان��و وب��ل��دة ح��ري��ت��ان يف حلب، 
وذكرت �صوريا مبا�صر اأن الطريان 
املروحي النظامي األقى بالرباميل 
هنانو  م�صاكن  املتفجرة على حي 
ال�صيخ  يف  ال�����ص��ن��اع��ي��ة  وامل���دي���ن���ة 
مدينة  على  وكذلك  بحلب  جن��ار 

حريتان بريف املدينة.
كما كثفت طائرات النظام ال�صوري 
غ��ارات��ه��ا على م��دن وب��ل��دات ريف 
بلدة  وتعر�صت  ال�صمايل،  حم�س 
�صقوط  اإىل  اأدى  لق�صف  تلبي�صة 

الأ�شد يرت�شح لفرتة رئا�شية ثالثة 

ق�سف مبو�د �سامة يف ريف حماة وغار�ت على حلب

•• عو��صم-وكاالت:

موؤمل  برد  الثنني  رو�صيا  توعدت 
التي  ال���ع���ق���وب���ات اجل����دي����دة  ع��ل��ى 
على  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  فر�صتها 
و17  كبار  رو���س  م�صوؤولني  �صبعة 
ب�صبب  بالكرملني  ترتبط  �صركة 
موقف الرئي�س الرو�صي فالدميري 

بوتني من اوكرانيا.
الرو�صية  ونقلت وكالة انرتفاك�س 
لالنباء عن نائب وزير اخلارجية 
قوله  ريابكوف  �صريغي  الرو�صي 
متاأكدون  ونحن   .. بالطبع  �صرند 
من ان هذا الرد �صيكون له تاأثري 

موؤمل على وا�صنطن.
وفر�صت الوليات املتحدة الثنني 
م�صوؤولني  ���ص��ب��ع��ة  ع��ل��ى  ع��ق��وب��ات 
عالقة  ع��ل��ى  ���ص��رك��ة  و17  رو������س 
بالرئي�س  امل���ح���ي���ط���ة  ب����ال����دائ����رة 
وذلك  بوتني،  فالدميري  الرو�صي 
ان�صطتها  ع��ل��ى  م��و���ص��ك��و  مل��ع��اق��ب��ة 

ال�صتفزازية يف اوكرانيا.

ق��رر الحت��اد الوروبي  من جانبه 
فر�س عقوبات على 15 �صخ�صية 
ا�صافية من رو�صيا واوكرانيا على 

خلفية دورهم يف الزمة.
با�صم  م���ت���ح���دث  ق������ال  م���ي���دان���ي���ا 
�صرقي  دون��ي��ت�����ص��ك  منطقة  اإدارة 
انف�صاليني  اإن  ام�������س  اأوك���ران���ي���ا 
م�������ص���ل���ح���ني م������وال������ني ل���رو����ص���ي���ا 

�صيطروا على مبنى جمل�س بلدية 
البالد،  ���ص��رق  يف  كو�صتيانتينفكا 
اأي�صا  �صيطرتهم  ف��ر���ص��وا  بعدما 

على مقر ال�صرطة يف البلدة.
مطالب  اأن  امل���ت���ح���دث  واأ������ص�����اف 
النف�صاليني هي نف�س املطالب يف 
بلدات اأخرى، وهي ا�صتفتاء ونظام 

احتادي للحكم.

وجرحى،  قتلى  املدنيني  ع�صرات 
ق��ال��ت م�صار  م��دي��ن��ة ح��م�����س  ويف 
براجمات  عنيفا  ق�صفا  اإن  بر�س 
والر�صا�صات  واملدفعية  ال�صواريخ 
واأحياء  الوعر  حي  �صمل  الثقيلة 
ا�صتباكات  واإن  املحا�صرة  حم�س 

عنيفة وقعت يف حي باب هود.
ق�صفا  اإن  ����ص���ام  ���ص��ب��ك��ة  وق����ال����ت 
ا�صتهدف  ال��ث��ق��ي��ل��ة  ب���امل���دف���ع���ي���ة 
ح���ي ج��وب��ر يف دم�����ص��ق، ويف ريف 
ق�صفت  ال�������ص���وري���ة  ال���ع���ا����ص���م���ة 

واملدفعية  ال�����ص��واري��خ  راج���م���ات 
ال��ث��ق��ي��ل��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ن��ظ��ام مدن 
وب����ل����دات امل��ل��ي��ح��ة وداري�������ا وع���دة 
مناطق يف الغوطة ال�صرقية، واأفاد 
احتاد تن�صيقيات الثورة با�صتمرار 
ال���ص��ت��ب��اك��ات ب���ني اجل��ي�����س احلر 
وقوات النظام على عدة حماور يف 
بلدة املليحة، مما اأ�صفر عن مقتل 
�صتة عنا�صر يف كمني ن�صبته لهم 

قوات املعار�صة.
احلربي  ال����ط����ريان  ق�����ص��ف  ك���م���ا 

املتفجرة  ب��ال��ربام��ي��ل  وامل���روح���ي 
مناطق يف درعا منها مدن وبلدات 
داعل ونوى و�صحم اجلولن، كما 
ال�صواريخ  ب���راج���م���ات  ق�����ص��ف��ت 
وامل��دف��ع��ي��ة ال��ث��ق��ي��ل��ة اأح���ي���اء درعا 

البلد ح�صب تن�صيقيات الثورة.
مدينة  اأن  ب��ر���س  م�����ص��ار  وذك�����رت 
اإدل�������ب  �����ص����راق����ب يف حم����اف����ظ����ة 
الطريان  م��ن  لق�صف  ت��ع��ر���ص��ت 
بوقوع  نا�صطون  واأف���اد  احل��رب��ي، 
ق�����ص��ف ب��امل��دف��ع��ي��ة ال��ث��ق��ي��ل��ة على 
مبدينة  امل��ح��ررة  الأح��ي��اء  معظم 

دير الزور.
اأع��ل��ن الرئي�س  م��ن ج��ه��ة اخ���رى 
ال�����ص��وري ب�����ص��ار الأ���ص��د ام�����س اأنه 
لفرتة  انتخابه  لإع��ادة  �صيرت�صح 
املقرر  الن���ت���خ���اب���ات  يف  ج���دي���دة 
ال��ث��ال��ث م��ن يونيو  اإج����راوؤه����ا يف 
امل��ع��ار���ص��ة بتنحيه  رغ���م م��ط��ال��ب 
حل  اىل  ب���ال���ت���و����ص���ل  وال�������ص���م���اح 
الأهلية  احل���رب  لن��ه��اء  �صيا�صي 
امل�صتمرة منذ ثالثة اأعوام والتي 
مناه�صة  ب���اح���ت���ج���اج���ات  ب�������داأت 

حلكمه.
ال�صد بطلب تر�صحه اىل  وتقدم 

املحكمة الد�صتورية العليا.

مقار حكومية جديدة بقب�شة انف�شاليي �شرق اأوكرانيا

رو�سيا تتوعد �مريكا برد موؤمل على �لعقوبات �جلديدة  

مواقــيت ال�صالة
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•• دبي-و�م: 

اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  تفقد 
الوزراء  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
حاكم دبي رعاه اهلل بعد ظهر ام�س املبنى اجلديد 
اجلرمية  وعلم  اجلنائية  ل��الأدل��ة  العامة  ل���الإدارة 
الأول  يعد  ال��ذي  دب��ي  ل�صرطة  العامة  القيادة  يف 
وم�صاحته  وتخ�ص�صاته  تقنياته  جلهة  نوعه  من 
ولدى   . الأو���ص��ط  وال�صرق  املنطقة  م�صتوى  على 
و����ص���ول ���ص��م��وه ي��راف��ق��ه ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ م��ك��ت��وم بن 
حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب حاكم دبي و�صعادة 

خليفة �صعيد �صليمان مدير عام دائرة الت�صريفات 
ال�صرح اجلاري  املبنى  اىل موقع  بدبي  وال�صيافة 
اإن�صاوؤه على م�صاحة اإجمالية تقدر بنحو 420 األف 
قدم مربعة كان �صعادة اللواء خمي�س مطر املزينة 
القائد العام ل�صرطة دبي وعدد من مديري الإدارات 
يف القيادة وموظفو الأدلة اجلنائية وعلم اجلرمية 
الدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  ال�صمو  �صاحب  ا�صتقبال  يف 
ال��وزراء حاكم دبي حيث �صافحهم  رئي�س جمل�س 
الذي  الإجن��از احل�صاري  �صموه وهناأهم على هذا 
�صي�صبح معلما ح�صاريا وتقنيا وعلميا بعد اأن يبلغ 

البنيان متامه.                     )التفا�صيل �س2(

•• �أبوظبي-و�م:

اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب  اأ���ص��در 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ب�صفته حاكما لإمارة 
اأبوظبي مر�صوما اأمرييا مبنح معايل حممد خلفان 
اأبوظبي  ل�صرطة  العام  القائد  نائب  الرميثي  مطر 

رتبة لواء. 
اأ�صدر �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة  من جهة اخرى 

الدولة حفظه اهلل ب�صفته  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  بن 
حاكما لإمارة اأبوظبي قانونا بتاأ�صي�س �صركة اليا�صات 
م�صوؤولية  ذات  �صركة  املحدودة  البرتولية  للعمليات 

حمدودة.
ون�س القانون على اأن تكون ال�صركة مملوكة لكل من 
 60 بن�صبة  اأدن���وك  الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  �صركة 
هوجن  انرتنا�صيونال  �صي  بي  اإن  �صي  و�صركة  باملائة 

كوجن ليمتد بن�صبة 40 باملائة.   )التفا�صيل �س2(

يف  و�جلرحى  �لقتلى  ع�سر�ت 
��ستهد�ف مر�كز �قرت�ع بالعر�ق

•• بغد�د-وكاالت:

ان��ط��ل��ق��ت ام�����س ع��م��ل��ي��ة الق����رتاع 
اخل����ا�����س ل���ل���ع���ام���ل���ني ب����الأج����ه����زة 
انتخابات  يف  ال��ع��راق��ي��ة  الأم��ن��ي��ة 
انطالق  من  يومني  قبل  ال��ربمل��ان 
هزت  بينما  ال��ع��ام��ة،  الن��ت��خ��اب��ات 
مراكز  ان��ت��ح��اري��ة  ت��ف��ج��ريات  �صبع 
 23 ليقل  ما  فيها  قتل  انتخابية 
�صرطيا وجنديا وا�صيب الع�صرات.

�صكوكا  ال���ه���ج���م���ات  ه�����ذه  وال����ق����ت 
ا����ص���اف���ي���ة ح����ي����ال ق�������درة ال����ق����وات 
احلماية  ت���ام���ني  ع��ل��ى  ال��ع��راق��ي��ة 
ل���ل���ن���اخ���ب���ني خ������الل الن���ت���خ���اب���ات 
الربعاء،  غ��دا  العامة  الت�صريعية 
ت�صاعد  ظ����ل  يف  ت��ن��ع��ق��د  وال����ت����ي 
النق�صامات  وتزايد  العنف  اعمال 
عملية  يف  وي�������ص���ارك  ال��ط��ائ��ف��ي��ة. 
ال���ت�������ص���وي���ت اخل����ا�����س اأك�������رث من 
نزلء  فيهم  ع��راق��ي مب��ن  م��ل��ي��ون 
امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات وال�����ص��ج��ون، يف ظل 
اإجراءات اأمنية م�صددة مع توا�صل 
موؤخرا  ت�صهد  التي  العنف  اأعمال 

هجمات �صد مراكز الت�صويت.
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رئي�س �لدولة ي�سدر قانونا بتاأ�سي�س �سركة �ليا�سات 
للعمليات �لبرتولية �ملحدودة �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

انرتنا�صيونال هوجن كوجن ليمتد بن�صبة 40 باملائة.
الربية  املناطق  بتطوير  القيام  ه��و  ال�صركة  اإن�����ص��اء  م��ن  وال��غ��ر���س 
الأعلى  املجل�س  قبل  م��ن  وامل��ع��ت��م��دة  اب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  وال��ب��ح��ري��ة يف 
الآبار  و�صيانة  واحل��ف��ر  والتقييم  وال�صتك�صاف  كامل�صح  للبرتول 
ح�صب ما يتطلب ل�صتخراج النفط اخلام من املكامن وبناء وت�صغيل 
وقيا�س  ومعاجلة  وحت��وي��ل  لإن��ت��اج  ال��الزم��ة  امل��راف��ق  كافة  و�صيانة 
نقاط  اإىل  الإن��ت��اج  اآب���ار  م��ن  اخل���ام  النفط  وت�صليم  ون��ق��ل  وتخزين 
الت�صليم بالإ�صافة اإىل ت�صويق النفط اخلام اأو ت�صديره اإىل اخلارج.

•• �أبوظبي-و�م:

ن��ه��ي��ان رئي�س  اآل  ب��ن زاي���د  ال�����ص��ي��خ خليفة  ال�����ص��م��و  اأ����ص���در ���ص��اح��ب 
بتاأ�صي�س  قانونا  اأبوظبي  لإم��ارة  حاكما  ب�صفته  اهلل  حفظه  الدولة 
�صركة اليا�صات للعمليات البرتولية املحدودة  �صركة ذات م�صوؤولية 

حمدودة.
ون�س القانون على اأن تكون ال�صركة مملوكة لكل من �صركة برتول 
�صي  اإن بي  �صي  باملائة و�صركة   60 بن�صبة  اأدن��وك  الوطنية  اأبوظبي 

رئي�س �لدولة ونائبه يتلقيان برقيتي 
�سكر جو�بيتني من �لرئي�س �لباك�ستاين

•• �أبوظبي-و�م: 

تلقى �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
رئ��ي�����س جمهورية  ف��خ��ام��ة مم��ن��ون ح�صني  م��ن  ج��واب��ي��ة  �صكر  ب��رق��ي��ة  اهلل 
مبنا�صبة  بها  بعث  �صموه  كان  التي  التهنئة  على  ال�صالمية..ردا  باك�صتان 
العيد الوطني لباك�صتان. كما تلقى �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي برقية �صكر 

جوابية مماثلة من فخامة رئي�س جمهورية باك�صتان الإ�صالمية. 

رئي�س �لدولة ونائبه يهنئان ملك 
هولند� بذكرى �لعيد �لوطني لباده 

•• �أبوظبي-و�م:

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
هولندا  ملك  الك�صندر  وليم  امللك  اجلاللة  �صاحب  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل 

وذلك مبنا�صبة ذكرى العيد الوطني لبالده.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل بربقية تهنئة مماثلة اإىل 

�صاحب اجلاللة ملك هولندا. 

�ل�سيخة فاطمة بنت مبارك ت�سيد بتبووؤ �الإمار�ت �ملرتبة �الوىل عامليا يف موؤ�سر �حرت�م �ملر�أة �لدويل

حممد بن ر��سد يتفقد �ملبنى �جلديد لاإد�رة �لعامة لاأدلة �جلنائية

ال�صيخة فاطمة بنت مبارك  واأ�صارت �صمو  العربي والقليمي وال��دويل. 
يف هذا ال�صياق اىل العديد من �صهادات التقدير القليمية والعاملية التي 
�صبق وان ح�صلت عليها املراأة اأخريا ومن اأهمها احتاللها املرتبة الوىل 
للمنتدى  ال�صنوي  للتقرير  وفقا  العلمي  التح�صيل  معدلت  يف  عامليا 
2010 وح�صولها يف هذا التقرير على مراكز  القت�صادي العاملي لعام 
املركز الول  ال�صيا�صي وامل�صاركة القت�صادية وتبوئها  التمكني  عاملية يف 

عربيا يف موؤ�صر الفجوة بني اجلن�صني من ذات التقرير.
كما اأ�صارت �صموها اىل انتخاب دولة المارات لع�صوية املجل�س التنفيذي 
ثالث  مل��دة  امل��راأة  ومتكني  اجلن�صني  بني  للم�صاواة  املتحدة  المم  لهيئة 
ملا  املجل�س  م��ن  تقديرا  وذل���ك   2013 ع��ام  مطلع  م��ن  اع��ت��ب��ارا  �صنوات 
حققته املراأة يف دولة المارات من منجزات نوعية مقارنة مع مثيالتها 

يف العامل.
وعلى ال�صعيد القليمي انتخب املجل�س التنفيذي ملنظمة املراأة العربية 
للمرة  املنظمة  م��دي��ر  من�صب  ل�صغل  الم����ارات  دول���ة   2012 ال��ع��ام  يف 
الثانية منذ ان�صاء هذه املنظمة. واأكدت �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك 
ان هذه املنجزات الوطنية والجنازات العاملية مل تتحقق ب�صورة مفاجئة 
والدعم  امل�صنية  اجل��ه��ود  م��ن  طويلة  م�صرية  ثمار  ه��ي  ب��ل  م�صادفة  اأو 
واملوؤازرة ملوؤ�ص�س الدولة وباين نه�صتها وعزتها املغفور له ال�صيخ زايد بن 

•• �أبوظبي-و�م:

العام  الن�صائي  الحت���اد  رئي�صة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو  ثمنت 
الرئي�صة الأعلى ملوؤ�ص�صة التنمية الأ�صرية رئي�صة املجل�س الأعلى لالأمومة 
والطفولة عاليا تبووؤ دولة المارات العربية املتحدة املرتبة الوىل عامليا 
يف موؤ�صر اح��رتام امل��راأة ال��دويل. وقالت �صموها اإن هذا الجن��از الدويل 
كفاءتها  اأثبتت  التي  الماراتية  امل��راأة  �صدر  على  غ��ال  و�صام  هو  الكبري 
وقدرتها يف كل ما تولت من مهام وم�صوؤوليات ك�صريك اأ�صيل يف جمالت 
العمل والعطاء كافة ا�صافة اىل م�صوؤولياتها املجتمعية وال�صرية ودورها 
كمربية لالجيال ال�صاعدة من ابناء الوطن وجناحها يف مواكبة الع�صر 
التم�صك  م��ع حر�صها على  ال��ع��امل  وح�����ص��ارات  ث��ق��اف��ات  والن��ف��ت��اح على 

با�صالتها وقيمها العربية وال�صالمية ال�صيلة.
واكدت �صموها ان هذا الجناز هو ا�صافة مهمة ورافد جديد ملا حققته 
التي حققتها يف م�صريتها  الهائلة  الوطنية  امل��راأة يف م�صرية الجن��ازات 
امل�صاركة يف  ارق��ى مراتب  والتقدم حتى و�صلت اىل  العمل  الطويلة من 
ال�صلطات ال�صيادية الثالث النيابية والتنفيذية والق�صائية وغريها من 
ح�صورها  اىل  ا�صافة  القرار  واتخاذ  بالقيادة  املت�صلة  القيادية  املواقع 
���ص��اح��ات العمل الن�صوي  ت��ب��واأت��ه��ا يف  ال��ت��ي  الي��ج��اب��ي وامل��ك��ان��ة امل��رم��وق��ة 

�صلطان اآل نهيان طييب اهلل ثراه وهو الدعم وامل�صاندة اللذين وا�صلهما 
وعززهما �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
حفظه اهلل و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي واخوانهما ا�صحاب ال�صمو اع�صاء 
املجل�س العلى لالحتاد حكام المارات والفريق اول �صمو ال�صيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة 
ومتثل يف اطالق مبادرات وا�صرتاتيجيات وبرامج طموحة لتمكني املراأة 
ولال�صطالع  ال��رج��ل  م��ع  جنب  اىل  جنبا  كاملة  حقوقها  ممار�صة  م��ن 
مكونا  باعتبارها  امل�صتدامة  التنمية  عملية  يف  فاعل  ك�صريك  ب��دوره��ا 

رئي�صيا من مكونات املجتمع و�صريكا اأ�صيال يف بناء م�صتقبل الوطن.
واأعربت �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك عن �صعادتها وفخرها واعتزازها 
بهذا الجناز العاملي الذي حققته املراأة والذي ميثل اجنازا كذلك للمراأة 

يف وطننا العربي الكبري واملنطقة.
ابهى  اليوم  تعي�س  امل��راأة  ان  والرتياح  بالر�صا  كذلك  ا�صعر  انني  وقالت 
قويا لبنة  ح��اف��زا  �صيكون  الجن���از  ه��ذا  ب��اأن  ثقة  على  وان��ن��ي  ع�صورها 
املجالت  جميع  يف  واملكا�صب  الجن����ازات  م��ن  امل��زي��د  لتحقيق  الم����ارات 
العامل  يف  والول  الف�صل  لتكون  وطموحاتها  دولتنا  تطلعات  لتج�صد 

دوما

قرينة ملك �أ�سبانيا تبدي �إعجابها بجناح 
�الإمار�ت يف �ل�سوق �خلريي مبدريد 

•• مدريد-و�م:

لقي جناح الإم��ارات يف ال�صوق اخلريي مبدريد ترحيبا من امللكة �صوفيا 
اعجابها  واأب��دت  الإم��ارات��ي  اأم��ام اجلناح  توقفت  التي  اإ�صبانيا  قرينة ملك 
مبا مل�صته من تنظيم وكرم ينم عن روح التعاون والعطاء التي يتحلى بها 
�صعب الإمارات. واأعربت امللكة �صوفيا عن �صكرها مل�صاهة الإمارات يف ال�صوق 
اخلريي وطلبت من القائمني على جناح الدولة نقل �صكرها وامتنانها اإىل 
الرئي�صة  العام  الن�صائي  رئي�صة الحت��اد  بنت مبارك  ال�صيخة فاطمة  �صمو 
الأعلى ملوؤ�ص�صة التنمية الأ�صرية رئي�صة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة 
التي  العميقة  ال�صداقة  اأهمية  ..م��وؤك��دة  واملحبة  ال��ود  كل  لها  تكن  التي 
جتمع البلدين. وكانت امللكة �صوفيا قرينة ملك اإ�صبانيا قد افتتحت اأم�س 
للدبلوما�صيني  العاملية  اجلمعية  تنظمه  ال��ذي  اخل��ريي  ال�صوق  يف مدريد 

�صنويا وت�صاهم فيه جميع الدول املعتمدة لدى اململكة الأ�صبانية.
اإ���ص��راف �صفارة  وب���رز ج��ن��اح الإم����ارات متميزا ب��ني جميع الأج��ن��ح��ة حت��ت 
الدولة يف مدريد ورعاية ودعم �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك ملا �صمه 
من معرو�صات تراثية عريقة من انتاج الإحتاد. ويعود ريع هذا ال�صوق اىل 
والأيتام  الأطفال  لرعاية  �صوفيا  امللكة  تراأ�صها  التي  اخلريية  اجلمعيات 

وكذلك اىل اجلمعيات اخلريية العاملة يف ا�صبانيا.

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

بتاريخ: 2013/11/10م    املودعة حتت رقم:  200627 
  تاريخ اإيداع الأولوية:   

   با�ص��م:  �صركة اخلليج النموذجية لالإعالم الرقمي املحدودة 
 وعنوانه: الدور الول، البوابة اخلام�صة، اركيد �صنرت، طريق امللك فهد، �س.ب. 56835، الريا�س، اململكة العربية ال�صعودية 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
ال�صمعي  املحتوى  بحث  الفيديو؛  اأف��الم  اإر���ص��ال  والب�صرية؛  ال�صمعية  للمواد  امل�صتمر  التدفق  البث؛  خدمات  الت�صالت؛  خدمات 
الطلب؛  عند  الفيديو  اإر���ص��ال  الطلب؛  عند  الفيديو  ذل��ك  يف  مبا  تلفزيونية  ا�صرتاكات  خدمة  ت�صغيل  الإن��رتن��ت؛  على  والب�صري 
الت�صالت عرب الطرفيات احلا�صوبية؛ الت�صالت عرب �صبكات الألياف الب�صرية؛ توفري غرف الدرد�صة على الإنرتنت؛ نقل الر�صائل 
وال�صور عرب احلا�صوب؛ خدمات لوحات الن�صرات الإلكرتونية )خدمات ات�صالت(؛ معلومات عن الت�صالت؛ وكالت الأنباء؛ توفري 
الربط بقاعدة بيانات؛ توفري تو�صيالت خا�صة عرب �صبكة حا�صوب دولية؛ توفري اإمكانية تو�صيل امل�صتخدم ب�صبكة حا�صوب عاملية؛ 
تاأجري زمن الو�صول اإىل �صبكات حا�صوب عاملية؛ تاأجري معدات الت�صال؛ البث اأو الإر�صال عرب الأقمار ال�صناعية؛ البث التلفزيوين 

عرب �صبكات حا�صوب عاملي؛ اإر�صال امللفات الرقمية؛ البث الال�صلكي؛ خدمات �صلكية.
38 الواق�عة بالفئة:  

الطلب مقدم عن جمموعة مكونة من عالمتني اثنتني. تتكون العالمة الأوىل من كلمة "dawri" مكتوبة  و�صف العالمة:  
باأحرف لتينية كبرية احلجم وفوقها كلمة "PLUS" مكتوبة باأحرف لتينية اأ�صغر حجماً، وكالهما تظهران حتت �صعار ي�صبه 
"dawri" مكتوبة  املجموعة من كلمة  الثانية يف  العالمة  الأحمر. وتتكون  باللون  الثالثة  العنا�صر  القدم، وكًل من  نقو�س كرة 
باأحرف لتينية كبرية احلجم وفوقها كلمة "PLUS" مكتوبة باأحرف لتينية اأ�صغر حجماً، وكالهما تظهران حتت �صعار ي�صبه 

نقو�س كرة القدم.
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم 
امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  29  ابريل 2014 العدد 11084

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

بتاريخ: 2013/11/10م    املودعة حتت رقم:  200628 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:  �صركة اخلليج النموذجية لالإعالم الرقمي املحدودة
وعنوانه: الدور الول، البوابة اخلام�صة، اركيد �صنرت، طريق امللك فهد، �س.ب. 56835، الريا�س، اململكة العربية ال�صعودية 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
تلفزيونية؛ عر�س  واأف��الم  برامج  �صكل  على  ترفيه  والثقافية؛  الريا�صية  الأن�صطة  الرتفيه؛  التدريب؛  توفري  والتهذيب؛  التعليم 
املعلومات الإلكرتونية على �صكل �صوت و/اأو  املكتبات الإلكرتونية لتقدمي  التلفزيونية؛ توزيع الأفالم؛ خدمات  الربامج والأفالم 
عن  معلومات  )ترفيه(؛  امل�صابقات  تنظيم  الريا�صية؛  امل�صابقات  تنظيم  ال�صينمائية؛  الأفالم  تاأجري  ال�صينمائية؛  العرو�س  فيديو؛ 
اإنتاج الأفالم بخالف الأفالم الإعالنية؛ خدمات الألعاب املقدمة مبا�صرة من �صبكة حا�صوب؛ مكتبات ال�صتعارة؛ عر�س  الرتفيه؛ 
اإنتاج  املو�صيقى؛  اإنتاج  الفوتوغرايف؛  الت�صوير  ال�صينما؛  دور  عرو�س  والفيديوهات؛  ال�صينمائية  الأف��الم  تاأجري  حية؛  متثيليات 
ن�صر  للتنزيل؛  القابلة  املبا�صرة غري  الإلكرتونية  املن�صورات  الإذاعية والتلفزيونية؛ توفري  اإنتاج الربامج  العرو�س؛  اإنتاج  الفيديو؛ 
ال�صوتية؛  الت�صجيالت  تاأجري  الت�صجيل؛  ا�صتوديوهات  خدمات  الريا�صية؛  املرافق  توفري  مبا�صرة؛  الإلكرتونية  واجلرائد  الكتب 
تاأجري ت�صجيالت الفيديو؛ خدمات مرا�صلي الأنباء؛ الرتفيه التلفزيوين؛ خدمات وكالت التذاكر )ترفيه(؛ اإعداد اأ�صرطة الفيديو؛ 

اإنتاج اأفالم اأ�صرطة الفيديو؛ ت�صجيل اأ�صرطة الفيديو.
الواق�عة بالفئة: 41

"dawri" مكتوبة  كلمة  من  الأوىل  العالمة  تتكون  اثنتني.  عالمتني  من  مكونة  جمموعة  عن  مقدم  الطلب  العالمة:   و�صف 
�صعار  حت��ت  تظهران  وكالهما  حجماً،  اأ�صغر  لتينية  ب��اأح��رف  مكتوبة   "PLUS" كلمة  وفوقها  احلجم  كبرية  لتينية  ب��اأح��رف 
 "dawri" كلمة  من  املجموعة  يف  الثانية  العالمة  وتتكون  الأحمر.  باللون  الثالثة  العنا�صر  من  وك��ًل  القدم،  كرة  نقو�س  ي�صبه 
مكتوبة باأحرف لتينية كبرية احلجم وفوقها كلمة "PLUS" مكتوبة باأحرف لتينية اأ�صغر حجماً، وكالهما تظهران حتت �صعار 

ي�صبه نقو�س كرة القدم.
ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم 
امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  29  ابريل 2014 العدد 11084

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

بتاريخ: 2013/10/31م    املودعة حتت رقم:  200254 
  تاريخ اإيداع الأولوية:   

  با�ص��م:  تابا كينغ، اإنكوربوريتد 
  وعنوانه: رقم 13 اأنو 96 اإ�س تي، بارانغاي هاغدان باتو،  ليبي�س، ماندالويونغ �صيتي، 1550، الفلبني

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات توفري الطعام وال�صراب؛ التموين )بالطعام وال�صراب(؛ املطاعم؛ مطاعم اخلدمة الذاتية؛ مطاعم 

الوجبات اخلفيفة؛ مطاعم الوجبات ال�صريعة؛ خدمات طلب الطعام لتناوله خارجاً.
الواق�عة بالفئة:  43

و�صف العالمة:  تتكون العالمة من جمموعة من عالمتني. العالمة الأوىل يف املجموعة تتكون من عبارة 
بعر�صني  خطني  يوجد  حيث  م�صتطيلة،  خلفية  على  الإجنليزية  باللغة  "TAPA KING" مكتوبة 
 "TAPA KING" ع��ب��ارة  م��ن  تتكون  املجموعة  يف  الثانية  العالمة  اخللفية.  ط��ريف  بكال  خمتلفني 
مكتوبة باللغة الإجنليزية على خلفية م�صتطيلة باللو الأحمر، حيث يوجد خطني بعر�صني خمتلفني بكال 

طريف اخللفية.
ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  29  ابريل 2014 العدد 11084

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

بتاريخ: 2013/11/18م    املودعة حتت رقم:  201117 
  تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�ص��م:  �صركة اخلليج النموذجية لالإعالم الرقمي املحدودة
وعنوانه: الدور الول، البوابة اخلام�صة، اركيد �صنرت، طريق امللك فهد، �س.ب. 56835، الريا�س، اململكة العربية ال�صعودية 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
برجميات حا�صوب وبرجميات لبث املحتوى املبا�صر؛ اأفالم قابلة للتنزيل من الإنرتنت؛ اأجهزة التلفزيون والفيديو واأجهزة 

العر�س؛ فيديوهات م�صبقة الت�صجيل. 
9 الواق�عة بالفئة:  

امل��ج��م��وع��ة م��ن كلمة  الأوىل يف  ال��ع��الم��ة  ت��ت��األ��ف  م��ق��دم لت�صجيل جم��م��وع��ة م��ن ع��الم��ت��ني.  ال��ط��ل��ب  و�صف العالمة:  
كلمة  ي�صار  واإىل  احل���روف  بقية  م��ن  حجما  اأك��رب   P واحل���رف  مميزة  اإجنليزية  ب��اأح��رف  مكتوبة   POPCORN
POPCORN وهناك �صكل مربع ذو زوايا دائرية ويف منت�صفه ر�صم تخيلي لقطعة "في�صار" ويف منت�صفها �صكل مثلث 
 POPCORN وجميع العنا�صر با�صتثناء قطعة "الفي�صار" لونها اأ�صفر. وتتاألف العالمة الثانية يف املجموعة من كلمة
مكتوبة باأحرف اإجنليزية مميزة واحلرف P اأكرب حجما من بقية احلروف واإىل ي�صار كلمة POPCORN وهناك �صكل 

مربع ذو زوايا دائرية ويف منت�صفه ر�صم تخيلي لقطعة "في�صار" ويف منت�صفها �صكل مثلث.
ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 
للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  29  ابريل 2014 العدد 11084

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

بتاريخ: 2013/11/18م    املودعة حتت رقم:  201118 
  تاريخ اإيداع الأولوية:   

  با�ص��م:  �صركة اخلليج النموذجية لالإعالم الرقمي املحدودة
وعنوانه: الدور الول، البوابة اخلام�صة، اركيد �صنرت، طريق امللك فهد، �س.ب. 56835، الريا�س، اململكة العربية ال�صعودية 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات الت�صالت والتدفق امل�صتمر للمواد ال�صمعية والب�صرية واإر�صال اأفالم الفيديو؛ بث املحتوى ال�صمعي والب�صري على 

الإنرتنت؛ ت�صغيل خدمة ا�صرتاكات تلفزيونية مبا يف ذلك الفيديو عند الطلب؛ اإر�صال الفيديو عند الطلب.
38 الواق�عة بالفئة:  

امل��ج��م��وع��ة م��ن كلمة  الأوىل يف  ال��ع��الم��ة  ت��ت��األ��ف  م��ق��دم لت�صجيل جم��م��وع��ة م��ن ع��الم��ت��ني.  ال��ط��ل��ب  و�صف العالمة:  
كلمة  ي�صار  واإىل  احل���روف  بقية  م��ن  حجما  اأك��رب   P واحل���رف  مميزة  اإجنليزية  ب��اأح��رف  مكتوبة   POPCORN
POPCORN وهناك �صكل مربع ذو زوايا دائرية ويف منت�صفه ر�صم تخيلي لقطعة "في�صار" ويف منت�صفها �صكل مثلث 
 POPCORN وجميع العنا�صر با�صتثناء قطعة "الفي�صار" لونها اأ�صفر. وتتاألف العالمة الثانية يف املجموعة من كلمة
مكتوبة باأحرف اإجنليزية مميزة واحلرف P اأكرب حجما من بقية احلروف واإىل ي�صار كلمة POPCORN وهناك �صكل 

مربع ذو زوايا دائرية ويف منت�صفه ر�صم تخيلي لقطعة "في�صار" ويف منت�صفها �صكل مثلث.
ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 
للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  29  ابريل 2014 العدد 11084

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

بتاريخ: 2013/11/18م    املودعة حتت رقم:  201119 
  تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�ص��م:  �صركة اخلليج النموذجية لالإعالم الرقمي املحدودة
وعنوانه: الدور الول، البوابة اخلام�صة، اركيد �صنرت، طريق امللك فهد، �س.ب. 56835، الريا�س، اململكة العربية ال�صعودية 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
املكتبات  خ��دم��ات  الأف����الم؛  ت��وزي��ع  التلفزيونية؛  والأف����الم  ال��ربام��ج  عر�س  تلفزيونية؛  واأف���الم  ب��رام��ج  �صكل  على  ترفيه 

الإلكرتونية لتقدمي املعلومات الإلكرتونية على �صكل �صوت و/اأو فيديو.
41 الواق�عة بالفئة:  

امل��ج��م��وع��ة م��ن كلمة  الأوىل يف  ال��ع��الم��ة  ت��ت��األ��ف  م��ق��دم لت�صجيل جم��م��وع��ة م��ن ع��الم��ت��ني.  ال��ط��ل��ب  و�صف العالمة:  
كلمة  ي�صار  واإىل  احل���روف  بقية  م��ن  حجما  اأك��رب   P واحل���رف  مميزة  اإجنليزية  ب��اأح��رف  مكتوبة   POPCORN
POPCORN وهناك �صكل مربع ذو زوايا دائرية ويف منت�صفه ر�صم تخيلي لقطعة "في�صار" ويف منت�صفها �صكل مثلث 
 POPCORN وجميع العنا�صر با�صتثناء قطعة "الفي�صار" لونها اأ�صفر. وتتاألف العالمة الثانية يف املجموعة من كلمة
مكتوبة باأحرف اإجنليزية مميزة واحلرف P اأكرب حجما من بقية احلروف واإىل ي�صار كلمة POPCORN وهناك �صكل 

مربع ذو زوايا دائرية ويف منت�صفه ر�صم تخيلي لقطعة "في�صار" ويف منت�صفها �صكل مثلث.
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 
للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  29  ابريل 2014 العدد 11084

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

بتاريخ: 2013/11/10م    املودعة حتت رقم:  200626 
  تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�ص��م:  �صركة اخلليج النموذجية لالإعالم الرقمي املحدودة
وعنوانه: الدور الول، البوابة اخلام�صة، اركيد �صنرت، طريق امللك فهد، �س.ب. 56835، الريا�س، اململكة العربية ال�صعودية 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
اأجهزة واأدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�صينمائي والأجهزة والأدوات الب�صرية واأجهزة واأدوات التعليم؛ اأجهزة ت�صجيل اأو اإر�صال اأو 
ن�صخ ال�صوت اأو ال�صور؛ اأجهزة واأدوات لو�صل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية؛ حامالت بيانات 
مغناطي�صية واأقرا�س ت�صجيل؛ اأقرا�س مدجمة واأقرا�س متعددة ال�صتعمالت )DVD( وغريها من و�صائط الت�صجيل الرقمية؛ 
معدات معاجلة البيانات؛ اأجهزة احلا�صوب؛ برجميات احلا�صوب؛ برجميات لبث املحتوى املبا�صر؛ اأفالم قابلة للتنزيل من الإنرتنت؛ 
اأجهزة  التلفزيون والفيديو واأجهزة العر�س؛ برامج حا�صوب )برجميات قابلة للتنفيذ(؛ برجميات حا�صوب م�صجلة؛ اأجهزة طرفية 
للحا�صوب؛ ملفات �صور قابلة للتنزيل؛ ملفات فيديو قابلة للتنزيل؛ ملفات مو�صيقى قابلة للتنزيل؛ نغمات رنني الهواتف املحمولة 
القابلة للتنزيل؛ من�صورات اإلكرتونية )قابلة للتنزيل(؛ اأجهزة بينية لأجهزة احلا�صوب؛ لبادات الفاأرة؛ م�صغالت و�صائط حممولة؛ 

اأجهزة عر�س؛ م�صتقبالت �صمعية وب�صرية؛ اأجهزة تلفزيون؛ اأجهزة اإر�صال لالت�صال عن بعد؛ اأطقم اإر�صال )لالإر�صال عن بعد(.
9 الواق�عة بالفئة:  

الطلب مقدم عن جمموعة مكونة من عالمتني اثنتني. تتكون العالمة الأوىل من كلمة "dawri" مكتوبة  و�صف العالمة:  
باأحرف لتينية كبرية احلجم وفوقها كلمة "PLUS" مكتوبة باأحرف لتينية اأ�صغر حجماً، وكالهما تظهران حتت �صعار ي�صبه 
"dawri" مكتوبة  املجموعة من كلمة  الثانية يف  العالمة  الأحمر. وتتكون  باللون  الثالثة  العنا�صر  القدم، وكًل من  نقو�س كرة 
باأحرف لتينية كبرية احلجم وفوقها كلمة "PLUS" مكتوبة باأحرف لتينية اأ�صغر حجماً، وكالهما تظهران حتت �صعار ي�صبه 

نقو�س كرة القدم.
ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم 
امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  29  ابريل 2014 العدد 11084

•• دبي-و�م: 

تفقد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ص��د 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
ب��ع��د ظهر  دب����ي رع�����اه اهلل  ح���اك���م 
ام�س املبنى اجلديد لالإدارة العامة 
لالأدلة اجلنائية وعلم اجلرمية يف 
الذي  دبي  ل�صرطة  العامة  القيادة 
يعد الأول من نوعه جلهة تقنياته 
على  وم�������ص���اح���ت���ه  وت��خ�����ص�����ص��ات��ه 
الأو�صط  وال�صرق  املنطقة  م�صتوى 
. ولدى و�صول �صموه يرافقه �صمو 
را�صد  بن  ال�صيخ مكتوم بن حممد 
و�صعادة  دبي  نائب حاكم  اآل مكتوم 
عام  م��دي��ر  �صليمان  �صعيد  خليفة 
بدبي  وال�صيافة  الت�صريفات  دائرة 
اجلاري  ال�����ص��رح  املبنى  م��وق��ع  اىل 
اإن�صاوؤه على م�صاحة اإجمالية تقدر 
كان  ق��دم مربعة  األ��ف   420 بنحو 
املزينة  مطر  خمي�س  اللواء  �صعادة 

والتق�صيمات  للمبنى  الهند�صية 
واملعايري  واخل���ارج���ي���ة  ال��داخ��ل��ي��ة 
اإن�������ص���اء مبنى  امل��ت��ب��ع��ة يف  ال��ع��امل��ي��ة 
الأمنية  التعليمية  املوؤ�ص�صة  ه��ذه 
ال��وط��ن��ي��ة ال���ذي ن���ال ���ص��ه��ادة الليد 
المريكي  امل��ج��ل�����س  م���ن  ال��ف�����ص��ي��ة 
اأنه  ل��ل��م��ب��اين اخل�������ص���راء م��اي��ع��ن��ي 
ال�صرح  وح�����ص��ب  ل��ل��ب��ي��ئ��ة.  ���ص��دي��ق 
الذي ا�صتمع اإليه �صموه فان املبنى 
اىل  الإن�صائية  تكلفته  ت�صل  ال��ذي 
ي�صم  درهم  370 مليون  مايناهز 
�صت اإدارات هى التدريب والتطوير 
اجلنائية  والأدل��ة  الفنية  وال�صوؤون 
اجلنائية  والأدل�������ة  ال��ت��خ�����ص�����ص��ي��ة 
الل����ك����رتون����ي����ة وع����ل����م اجل���رمي���ة 
جديدا  ق�����ص��م��ا   27 م���ن  وي���ت���األ���ف 
واملهمات  العلمي  التقييم  اأه��م��ه��ا 
الأمنية وار�صيف الق�صايا والرقابة 
واللت  الأ�صلحة  وفح�س  الفنية 
اجلنائية  وال��ه��ن��د���ص��ة  وامل�����ص��ت��ن��دات 
اجلنائية  واملحا�صبة  وامليكانيكية 

وعدد  دب���ي  ل�صرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د 
القيادة  يف  الإدارات  م��دي��ري  م��ن 
وم��وظ��ف��و الأدل�����ة اجل��ن��ائ��ي��ة وعلم 
�صاحب  ا����ص���ت���ق���ب���ال  يف  اجل����رمي����ة 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  ال�صمو 
دب���ي حيث  ال�����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
�صموه وهناأهم على هذا  �صافحهم 
�صي�صبح  ال��ذي  احل�صاري  الإجن��از 
معلما ح�صاريا وتقنيا وعلميا بعد 
اأن يبلغ البنيان متامه يف امل�صتقبل 
ك��اأول خمترب ميتلك هذه  القريب 
التقنيات والكوادر الوطنية املوؤهلة 
ويعطي هذه امل�صاحة من الر�س يف 

حرم القيادة العام ل�صرطة دبي.
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اط��ل��ع  وق��د 
اآل مكتوم خالل  را���ص��د  ب��ن  حممد 
اللواء  �صعادة  ق��دم��ه  ال���ذي  ال�صرح 
خ��م��ي�����س م��ط��ر امل��زي��ن��ة وع����دد من 
ال�صباب  ال�����ص��ب��اط  م��ن  م�صاعديه 
اأم�����������ام �����ص����م����وه ع����ل����ى اخل�����راي�����ط 
وال����ت���������ص����ام����ي����م وال�����ر������ص�����وم�����ات 

واملتفجرات  ال��ن��ووي��ة  وال��ف��ي��زي��اء 
واحلا�صب  ال��ب�����ص��م��ات  وم���ق���ارن���ة 
الطبي  والفح�س  للب�صمات  الآيل 
والفحو�صات  ال���وف���ي���ات  وف��ح�����س 
ال�صوتية  الأدل��ة  وحتليل  اجلنائية 
النف�س  وع���ل���م  اىليل  واحل���ا����ص���ب 
والج��ت��م��اع اجل��ن��ائ��ي ورف���ع الآث���ار 
املادية واإعادة بناء م�صرح اجلرمية 
وف���ح���و����ص���ات احل��������وادث امل����روري����ة 
والت�صوير اجلنائي . وي�صم املبنى 
للتدريب  م��ع��ه��دا  ك��ذل��ك  اجل��دي��د 
دار�صا  ت�صعني  ي�صتوعب  والتعليم 
وفيه قاعة للموؤمترات واملحا�صرات 
تت�صع ملئتني و�صتني �صخ�صا جمهزة 
ب��غ��رف ال��رتج��م��ة وت��ق��ن��ي��ات البث 
التلفزيوين املبا�صر . ويتاألف املبنى 
ال���دور  اأدوار مب��ا ف��ي��ه��ا  ارب��ع��ة  م��ن 
الإنارة  يعتمد على  ال��ذي  الأر���ص��ي 
الإلكرتونية  والبوابات  الطبيعية 
وب��ه��و ال���ص��ت��ق��ب��ال و���ص��ق��ف زجاجي 
و�����ص����ال����ة لن����ت����ظ����ار ك����ب����ار ال�������زوار 

وم�صاعد متعددة ومواقف خارجية 
�صيارة   260 م���ن  لأك�����رث  ت��ت�����ص��ع 
بال�صافة اىل مكتبة حديثة ونظام 
اأمني ذاتي للمبنى . �صاحب ال�صمو 
مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ 
اخلارجية  ال�صرفة  على  م��ن  ت��اب��ع 
الهند�صية  الع������م������ال  ل���ل���م���ب���ن���ى 
اخلارجية  للمختربات  والإن�صائية 
لتنفيذ هذا  ارت��ي��اح��ه  ع��ن  واأع����رب 
امل�صروع احل�صاري الذي �صي�صهم يف 
تطوير اأداء وفعالية الإدارة العامة 
اجلرمية  وع��ل��م  اجلنائية  ل��الأدل��ة 
العاملني  على  ويعود  خا�س  ب�صكل 
بالفائدة  وال��دار���ص��ني  وامل��ت��درب��ني 
العلمية التي ت�صاعدهم على تطوير 
ال�صلك  يف  وخ��ربات��ه��م  م��ه��ارات��ه��م 
���ص��م��وه هذا  . واع���ت���رب  ال�����ص��رط��ي 
الإجن��از من الإجن��ازات احل�صارية 
ل�����ص��رط��ة دب���ي ال��ت��ي ا���ص��ب��ح��ت من 
التي  العاملية  ال�صرطية  ال��ق��ي��ادات 
العالية  ومهنيتها  كفاءتها  اثبتت 

وحماية  اجل����رمي����ة  م��ك��اف��ح��ة  يف 
وممتلكاته  امل��ج��ت��م��ع  اأف������راد  اأم�����ن 
وتوفري الأمان وال�صتقرار للوطن 
الإن�صان  ح���ق���وق  ع��ل��ى  واحل����ف����اظ 
و�صمان حريته وكرامته الن�صانية 
تكثيف  ب�����ص��رورة  ���ص��م��وه  ووج����ه   .
الدورات التدريبية لل�صباب وتوفري 

والت�صجيع  ال��دع��م  و���ص��ائ��ل  جميع 
الدورات  ه��ذه  ل��الإن��خ��راط يف  لهم 
التي تنظمها الإدارة العامة لالأدلة 
اجل��ن��ائ��ي��ة وع��ل��م اجل��رمي��ة و�صائر 
العامة  ل��ل��ق��ي��ادة  ال��ت��اب��ع��ة  الإدارات 
املبنى  اأن  وي���ذك���ر   . دب���ي  ل�����ص��رط��ة 
اجل��دي��د ال���ذي م��ن امل��ق��رر اإجن���ازه 

القادم  العام  من  الأخ��ري  الربع  يف 
رئي�صية  خم���ت���ربات  ت�����ص��ع��ة  ي�����ص��م 
النووي   ال��ك��ي��م��ي��اء واحل��م�����س  ه��ى 
والآلت  وال����ص���ل���ح���ة  وال�������ص���م���وم 
وعلم  والوثائق  امل�صتندات  وفح�س 
اجل����رمي����ة وال���ب�������ص���م���ات والأدل��������ة 

الإلكرتونية واحلرائق .
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موؤ�س�سة خليفة لاأعمال �الن�سانية تكرم عدد� من �لرتبويني يف �ملنطقة �لغربية �لد�عمني لربنامج م�ساعدة �لطلبة
•• �ملرفاأ -و�م:

رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  رعاية  حتت 
جمل�س الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة رئي�س موؤ�ص�صة خليفة بن زايد 
اآل نهيان لالعمال الن�صانية ..كرمت املوؤ�ص�صة 70 من العاملني 
الغربية  باملنطقة  العليا  والكليات  املدار�س  يف  الرتبوي  املجال  يف 
 .2014  -  2013 للعام  الطلبة  م�صاعدة  لربنامج  الداعمني 
وعرب �صعادة حممد حاجي اخلوري املدير العام ملوؤ�ص�صة خليفة بن 
زايد اآل نهيان لالعمال الن�صانية - يف كلمة له امام احتفال اقيم 
مبدر�صة املرفاأ اخريا - عن تقدير املوؤ�ص�صة واعتزازها بدعم �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
لبنائه الطلبة وحر�صه على تقدمي كل عون لهم ليح�صلوا على 

تنفيذ مبادرة دعم الطلبة على وجه الدقة �صواء توزيع الكوبونات 
ان تخلق  ان موؤ�ص�صة خليفة حت��اول  املبالغ للطلبة كما  او �صرف 
ف��ر���س ع��م��ل ل��ل��م��واط��ن��ات يف ال��ق��ط��اع اخل���ا����س م���ن خ���الل قيام 
املوؤ�ص�صة ب�صراء لوازم الطلبة من املواطنات مثل ال�صيل والعباءات 
تربويا   62 تكرمي  نهاية احلفل مت  والقرطا�صية. ويف  والأحذية 
العليا.  التقنية  كلية  من  م�صاركني  ثمانية  تكرمي  اىل  بال�صافة 
الن�صانية قد  نهيان لالعمال  اآل  زايد  وكانت موؤ�ص�صة خليفة بن 
اقامت قبل ذلك احتفالني لتكرمي الرتبويني امل�صاركني يف مبادرة 
دعم الطلبة الول يف ام القيوين والثاين يف ابوظبي و�صيتم اقامة 
احتفالني اخرين الول يوم اخلمي�س املقبل يف الفجرية والثاين يف 
الثامن من مايو يف مدينة العني ويبلغ عدد امل�صرفني الرتبويني 

املكرمني على م�صتوى الدولة 600 م�صرف وم�صرفة.

اعلى الدرجات العلمية. كما عرب عن �صكره وتقديره للفريق اول 
نائب  ابوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  �صمو 
زايد  ب��ن  من�صور  ال�صيخ  و�صمو  امل�صلحة  للقوات  الع��ل��ى  القائد 
بتوفري  واهتمامهما  الطلبة  لبنائهما  متابعتهما  على  نهيان  اآل 
اع���وام جنحت  �صبعة  م��دار  ان��ه على  وق��ال  لنجاحهم.  ك��ل فر�صة 
موؤ�ص�صة خليفة لالعمال الن�صانية يف تنفيذ برنامج دعم الطلبة 
الف طالب وطالبة   30 الدولة مبعدل  املدار�س على م�صتوى  يف 
حيث  الغربية  املنطقة  ي�صمل  الربنامج  ان  اىل  ..م�صريا  �صنويا 
لهم  الحتياجات  بتوفري  وطالبة  طالب  الف  خم�صة  دع��م  يتم 
واأ�صار  اجليب.  وم�صروف  والح��ذي��ة  والقرطا�صية  املالب�س  من 
اخلوري اىل ان تكرمي املوؤ�ص�صة للم�صرفات وامل�صرفني يف املدار�س 
يف  املهم  دوره���م  نتيجة  ج��اء  الغربية  املنطقة  يف  العليا  والكليات 

فريق �خلدمات �لبيئية: عودة �ل�ساحف �ملهددة باالنقر��س �إىل �ل�سعديات
•• �أبوظبي-و�م: 

ر�صد فريق اخلدمات البيئية يف �صركة التطوير وال�صتثمار ال�صياحي - املطور 
اأول   - اأبوظبي  يف  وال�صكنية  والثقافية  ال�صياحية  الوجهات  لأب��رز  الرئي�صي 
لهذا  ال�صعديات  جزيرة  على  الهوك�صبيل  املنقار  �صقرية  لل�صالحف  تع�صي�س 
املو�صم..وذلك بالتزامن مع الحتفال بيوم الأر�س. وو�صعت املجموعة الأوىل 
من هذه احليوانات البحرية املهددة بالنقرا�س بيو�صها فيما ينتظر تفقي�س 
ال�صعديات. وت�صع  العام يف جزيرة  ال�صالحف هذا  اأع��داد جديدة من بيو�س 
ال�صعديات  اأن  اإل  �صالحف الهوك�صبيل بيو�صها يف عدد من اجلزر الإماراتية 
الطبيعي  البيئي  وال��ن��ظ��ام  العميقة  الرملية  ب�صواطئها  غ��ريه��ا  ع��ن  تتميز 
موطنا  يجعلها  مما  العايل  امل��د  خط  عن  بعيدا  تقع  التي  الرملية  لكثبانها 
اإىل  ال�صالحف  توجه  تاريخ  حتديدا  يعرف  ول  ال�صالحف.  لتع�صي�س  مثاليا 
جزيرة ال�صعديات لو�صع بيو�صها ولكن من املعروف عن اإناث ال�صالحف اأنها 
تعود بعد مرور 30 عاما اإىل نف�س مكان ولدتها لت�صع بيو�صها فيه وميكن 
اأن ت�صم مناطق التع�صي�س ما بني 90 اإىل 100 بي�صة. وتخ�صع ال�صالحف 
�صقرية املنقار يف �صاطئ ال�صعديات اإىل مراقبة واإ�صراف دقيق من قبل فريق 
الهوك�صبيل  �صالحف  حماية  ب��رن��ام��ج  �صمن  ال�صركة  يف  البيئية  اخل��دم��ات 
الوحيد من نوعه يف منطقة اخلليج العربي..ولتحقيق هذا الغر�س مت و�صع 
�صيوف  يقوم  األ  ل�صمان  الأع�صا�س  مناطق  على  وا�صحة  اإر���ص��ادي��ة  ل��وح��ات 
تفقي�س  ح��ني  اإىل  عنها  والب��ت��ع��اد  بها  ال�صرر  ب��اإحل��اق  العاملون  اأو  الفنادق 
البيو�س التي ت�صتغرق عادة ما بني 50 اإىل 70 يوما. واأعرب علي احلمادي 
�صعادته  عن  ال�صياحي  وال�صتثمار  التطوير  �صركة  يف  املنتدب  الع�صو  نائب 
مب�صاهدة عودة ال�صالحف البحرية اإىل ال�صعديات مرة اأخرى لت�صع بيو�صها 
اآخر  بعد  عاما  ال�صالحف  ع��ودة  اأن  واأ���ص��اف   . التع�صي�س  مو�صم  ببدء  اإي��ذان��ا 
تعد دليال وا�صحا على اجلهود الكبرية التي يبذلها فريق اخلدمات البيئية 
اإ�صافة اإىل ت�صافر جهود ال�صركة ب�صكل عام والتي تتكامل مع التزام حكومة 
اأبوظبي بحماية البيئة الفريدة يف الإمارة . وتندرج ال�صالحف �صقرية املنقار 
على قائمة احليوانات املهددة بالنقرا�س �صمن الالئحة احلمراء ل� الحتاد 
اأنحاء  ح��ادا يف خمتلف  تراجعا  اأع��داده��ا  ت�صهد  البيئة حيث  ال��دويل حلماية 
الأجيال  املائة خالل  80 يف  اأكرث من  بلغت  بن�صب عالية  تناق�صت  اإذ  العامل 
ولذلك  اجلائر.  وال�صيد  تع�صي�صها  مواطن  لتدمري  نظرا  الأخ��رية  الثالثة 
ال�صياحي جمموعة من اخلطوات  التطوير وال�صتثمار  اتخذت �صركة �صركة 

اجلدية حلماية الكثبان الرملية على طول اخلط ال�صاحلي لل�صعديات و�صمان 
�صالمة ال�صالحف التي تاأتي اإىل ال�صاطئ كل �صنة لت�صع بيو�صها . كما و�صعت 
حماية  برنامج  �صمن  �صارمة  �صروطا  ال�صياحي  وال�صتثمار  التطوير  �صركة 
عن  تبعد  مب�صافة  التطوير  عمليات  مبوجبها  متنع  الهوك�صبيل  �صالحف 
بني  الرملية  الكثبان  م��ن  ع��ازل��ة  منطقة  لإق��ام��ة  وذل��ك  م��رتا   60 ال�صاطئ 
الرملية  الكثبان  حممية  امل�صماة  التع�صي�س  مواقع  وبني  الإن�صائية  العمليات 
و�صع  ال�صالحف يف  ا�صتمرار  الإج���راءات  وت�صمن هذه  ال�صعديات.  �صاطئ  يف 
بيو�صها حتى خالل عمليات البناء وامل�صاريع التطويرية اجلارية يف اجلزيرة. 
يذكر اأن ال�صجيج والإ�صاءة العالية يت�صبب بت�صليل ال�صالحف ال�صغرية مما 
وال�صتثمار  التطوير  �صركة  دفع  ما  وه��ذا  البحر  بعيدا عن  يدفعها لالجتاه 
املتعلقة  التوجيهية  املبادئ  ذلك  التدابري مبا يف  املزيد من  ال�صياحي لتخاذ 
تر�صد  التي  الدقيقة  البيئية  وامل��وارد  الت�صغيلية  العمليات  وتقييم  بالإ�صاءة 
املثال يتم تخفيف  ال�صعديات. وعلى �صبيل  وتدقق ب�صري العمليات يف جزيرة 
درجة الإ�صاءة الليلية خالل فرتة التفقي�س حتى ل ت�صل ال�صالحف ال�صغرية 
طريقها باجتاه البحر. كما تطلب ال�صركة من املقيمني يف ال�صعديات العمل 
اإىل  بالقدوم  ت�صتمر هذه احليوانات  لكي  املمكنة  الفر�س  اأف�صل  توفري  على 
ال�صعديات من خالل اإطفاء الإ�صاءة يف املرافق اخلارجية واإغالق ال�صتائر يف 
الليل لتقليل ت�صرب ال�صوء اإىل اخلارج وعدم ارتياد البحر يف امل�صاء والبتعاد 
عن م�صارات ال�صالحف لكي يت�صنى لفريق املراقبني درا�صتها وتق�صي املعلومات 
عنها. وقالت الدكتورة نتايل �صتايلن�س مدير اإدارة اخلدمات البيئية يف �صركة 
على  املحافظة  يف  بنجاحنا  فخورون  نحن   .. ال�صياحي  وال�صتثمار  التطوير 
وكذلك  الأ�صلية  للحيوانات  وموطنا  مزدهرة  بيئة  ليبقى  ال�صعديات  �صاطئ 
للزوار من �صالحف الهوك�صبيل التي تزوز اجلزيرة كل عام . واأ�صافت اأن هذا 
النجاح يرجع اإىل ت�صافر جهودنا مع امل�صغلني وامل�صتثمرين من خالل املبادرات 
وتقديرا   . اجلزيرة  يف  البيئي  النظام  على  حتافظ  التي  املختلفة  والأن�صطة 
للتزام ال�صركة املتوا�صل باأعلى معايري التميز البيئي ح�صل �صاطئ ال�صعديات 
خالل العام املا�صي على ت�صنيف العلم الأزرق والذي يعد مبثابة تقدير عاملي 
مرموق حت�صل عليه ال�صواطئ واملرا�صي التي تتبع معايري �صارمة يف الإدارة 
ال�صليمة من ناحية معايري ال�صالمة والبيئة وجودة املياه واملرافق ف�صال عن 
التعليم  موؤ�ص�صة  الربنامج  هذا  اإدارة  وتتوىل  البيئي.  التثقيف  م�صتوى  رفع 
البيئي وجمعية الإمارات للحياة الفطرية - ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة 

واملن�صق الوطني لربنامج العلم الأزرق يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

برعاية هزاع بن زايد 

�نط���اق منت��دى �لب�ي��ان���ات �حلكومي��ة �ملفت���وح����ة 
•• �أبوظبي-و�م:

بن  ال�صيخ هزاع  �صمو  حتت رعاية 
الأمن  م�صت�صار  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
الوطني رئي�س جمل�س اإدارة هيئة 
الإمارات للهوية انطلقت ام�س يف 
اأبوظبي فعاليات منتدى البيانات 
الذي تنظمه  املفتوحة  احلكومية 
بالتعاون  للهوية  الإم���ارات  هيئة 
مع هيئة الأمم املتحدة مب�صاركة 
م�صوؤولني اأممني وخرباء دوليني 

من 15 دولة.
واأكد �صعادة الدكتور املهند�س علي 
ع��ام هيئة  اخل���وري مدير  حممد 
القيادة  حر�س  للهوية  الإم���ارات 
ت��ط��وي��ر مفاهيم  ع��ل��ى  ال��ر���ص��ي��دة 
وال�صتفادة  امل��ف��ت��وح��ة  ال��ب��ي��ان��ات 
التخطيط  عملية  دع���م  يف  منها 
ال�صرتاتيجي  ال���ق���رار  و���ص��ن��اع��ة 
�صبيل  يف  امل�صتقبل  وا���ص��ت�����ص��راف 

حتقيق ال�صعادة للمجتمع.
وق��ال الدكتور اخل��وري يف افتتاح 
اآمنت  الإم����ارات  دول��ة  اإن  املنتدى 
م�صاركة  ب��اأه��م��ي��ة  ع��م��ي��ق  ب�����ص��ك��ل 
والتعرف  وامل��ع��ل��وم��ات  ال��ب��ي��ان��ات 
العاملية  امل��م��ار���ص��ات  اأف�����ص��ل  ع��ل��ى 
من  ال�صتفادة  جم��ال  يف  املطبقة 
ر�صا  لتحقيق  املفتوحة  البيانات 
تعتمد  فل�صفة  �صمن  مواطنيها 
املجتمع  اح��ت��ي��اج��ات  ت��ف��ه��م  ع��ل��ى 
التناف�صية  م��ت��ط��ل��ب��ات  وت��ل��ب��ي��ة 

العاملية.
كلمته  اخل��وري  الدكتور  وا�صتهل 
برفع اأ�صمى اآيات ال�صكر والعرفان 
ل��ل��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة ل��ل��دول��ة على 
توليه  ال��������ذي  ال���ك���ب���ري  ال�����دع�����م 
�صبيل  للهوية يف  الإم���ارات  لهيئة 
ر�صالتها  حت��ق��ي��ق  م���ن  مت��ك��ي��ن��ه��ا 
ال�صرتاتيجية  واأهدافها  وروؤيتها 
ت��ط��م��ح لبلوغ  ك��م��وؤ���ص�����ص��ة وط��ن��ي��ة 
يف  العاملي  امل�صتوى  على  ال��ري��ادة 
اأ�صمى  ع��ن  م��ع��رب��ا  عملها  جم���ال 
اآيات ال�صكر والتقدير ل�صمو ال�صيخ 
اآل نهيان م�صت�صار  ه��زاع بن زاي��د 
الأم�����ن ال��وط��ن��ي رئ��ي�����س جمل�س 
للهوية على  الإم��ارات  اإدارة هيئة 
رعايته الكرمية ودعمه للمنتدى 
خالله  م��ن  الهيئة  تتطلع  ال���ذي 

وميزات قيمة ملن ميتلكها وي�صكل 
اأ�صا�صية  �صعف  نقطة  اف��ت��ق��اده��ا 
ب��اع��ت��ب��ار اأن امل��ع��رف��ة ق���وة وث���روة 
واجل���ه���ل ���ص��ع��ف وم���دع���اة للقهر 
ثورة  ظل  يف  خ�صو�صا  والهزمية 
العامل  ي�صهدها  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات 
املجال  ه��ذا  يف  م�صت�صهدا  حاليا 
كتاب  من  والغربان  البوم  بق�صة 

كليلة ودمنة ال�صهري.
ون�������وه ال����دك����ت����ور اخل���������وري ب�����اأن 
على  لي�س  مهمة  ب��ات��ت  ال��ب��ي��ان��ات 
واملوؤ�ص�صاتي  احل��ك��وم��ي  امل�صتوى 
الفردي  امل�صتوى  فح�صب بل على 
اأو�صح  يف  يتجلى  م��ا  وه���و  اأي�����ص��ا 
اأ����ص���ك���ال���ه ب���اع���ت���م���اد ال���ك���ث���ري من 
عليها  اليومية  قراراته  يف  النا�س 
ممثال على ذلك مبا اأ�صبح يتوفر 
لالإن�صان من خدمات فورية عرب 
البيانات  اأن  موؤكدا  الذكي  هاتفه 
مثلها  ع��ام��ة  ملكية  ه��ي  ال��ع��ام��ة 
العلمية  والنظريات  الأفكار  مثل 
مبادئ  ث��الث��ة  على  ترتكز  واأن��ه��ا 
والنفتاح  ال�صفافية  هي  رئي�صية 

والتعاون والتعا�صد وامل�صاركة.
العديد  م�������ص���ارع���ة  اإىل  ول����ف����ت 
م�����ن احل�����ك�����وم�����ات ال����ت����ي ت�����درك 
اأه��م��ي��ة ال��ب��ي��ان��ات امل��ف��ت��وح��ة اإىل 
وتقنينها  امل��ف��اه��ي��م  ه����ذه  ت��ب��ن��ي 
تنظم  التي  الت�صريعات  بوا�صطة 
تعزيز  ب���ه���دف  ت���داول���ه���ا  ع��م��ل��ي��ة 
الإح�صائية  وال�����ص��ف��اف��ي��ة  ال��ن�����ص��ر 
ح���ول ال��ب��ي��ان��ات ال��ت��ي ت��ه��م عموم 
حماية  يف  اإيجابيا  وت��وؤث��ر  النا�س 
والقت�صادية  املجتمعية  حقوقهم 

وال�صخ�صية.
وقال اإن مفهوم البيانات املفتوحة 
الذي  امل��ع��ل��وم��ات  ع�صر  يف  ت��ط��ور 
القيمة  ليعني  حاليا  فيه  نعي�س 
البيانات  م�����ص��ارك��ة  م��ن  امل�����ص��اف��ة 
ل��ط��رف ث��ال��ث م���ن خ���الل �صبكة 
اإع���ادة  ل��ه  يتيح  بن�صق  الإن���رتن���ت 
اأهمية  اأن  خ��ا���ص��ة  ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا 
طالت  املفتوحة  البيانات  وتاأثري 
خم��ت��ل��ف جم����الت احل��ي��اة مب��ا يف 
ذلك توفري فر�س العمل وت�صجيع 
العلمي  ال��ب��ح��ث  ودع����م  الب��ت��ك��ار 
التخطيط  ع���م���ل���ي���ات  وت���ط���وي���ر 
ال���ص��رتات��ي��ج��ي ورف�����ع ال���ق���درات 

ال�صبل  اأف�صل  على  التعرف  اإىل 
لال�صتفادة من البيانات املفتوحة 
ملا  وتطويرها  مفاهيمها  وتعزيز 
ودول  الإم���ارت  فيه خري جمتمع 
اخلوري  الدكتور  وق��ال  املنطقة. 
اإن الإم�����ارات ن��ف��ذت ال��ع��دي��د من 
واخلدمية  املعلوماتية  امل��ب��ادرات 
والن�صر  امل����ع����رف����ة  جم�������الت  يف 
والتعريف باحلقائق والإح�صاءات 
بالأداء  الرتقاء  بهدف  والبيانات 
التي  وب�����اخل�����دم�����ات  احل����ك����وم����ي 
القطاعني  م��وؤ���ص�����ص��ات  ت��ق��دم��ه��ا 
للمواطنني  واخل�����ا������س  ال�����ع�����ام 
وامل��ق��ي��م��ني وه���و م��ا اأه��ل��ه��ا لتبووؤ 
املركز الأول على م�صتوى منطقة 
اأفريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق 
الدولية  ال�صفافية  م��وؤ���ص��ر  ع��ل��ى 
ال�26 على  2013 واملرتبة  لعام 

م�صتوى العامل.
واأكد الدكتور اخلوري يف املنتدى 
ال���ذي ي��ق��ام على م��دى ي��وم��ني يف 
اأبوظبي  ف��ن��دق ري��ت��ز ك��ارل��ت��ون يف 
اأه���م���ي���ة ال���ب���ي���ان���ات امل���ف���ت���وح���ة يف 
اقت�صاد  ن���ح���و  ال���ت���ح���ول  مت���ك���ني 
املعرفة وزيادة القدرات التناف�صية 
للدول ب�صكل عام وللموؤ�ص�صات يف 
واخلا�س  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ني 
وحتفيز  ال���ت���ح���دي���د  وج�����ه  ع���ل���ى 
الأعمال  بيئات  ودع��م  ال�صتثمار 
ن��ظ��را ل��دوره��ا يف ت��ع��زي��ز الإب����داع 
ب�صكل  والأ�صواق  املجتمع  مل�صلحة 
ع�����ام وم�����ص��اه��م��ت��ه��ا ال���ف���اع���ل���ة يف 
تعزيز جناح القرارات يف املجالت 
الق��ت�����ص��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة من 
الالزمة  املعلومات  اإت��اح��ة  خ��الل 
واتخاذ  ال���ص��ت��ث��م��ارات  ل��ت��اأ���ص��ي�����س 
قرارات التو�صع الأفقي والراأ�صي.

وقال اإن دور البيانات املفتوحة يف 
تعزيز القت�صاد يتجلى من خالل 
ت�صجيع  يف  ال��ك��ب��رية  م�صاهمتها 
ا�صتغالل  خ�����الل  م����ن  الإب����������داع 
جديدة  خدمات  لبتكار  البيانات 
البحث  ودع��م  م�صافة  قيمة  ذات 
العلمي من خالل اإجراء البحوث 
وال���درا����ص���ات ب��الع��ت��م��اد ع��ل��ى ما 
معطيات  م��ن  امل��وؤ���ص�����ص��ات  تن�صره 

واإح�صائيات.
اأن املعلومة تعطي قوة  ولفت اإىل 

مل�صلحة  والإب���������داع  ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة 
امل��ج��ت��م��ع والأ������ص�����واق ب�����ص��ك��ل عام 
القت�صادية  ال��ق��رارات  وت�صويب 
وال�صتثمارية  والج���ت���م���اع���ي���ة 
اجلمهور  وم�صاركة  ثقة  وتعزيز 
للواقع  فهمه  تعميق  خ��الل  م��ن 
الف�صاد  مم���ار����ص���ات  م���ن  واحل�����د 
املحا�صبة  م����ب����داأ  ت���وف���ر  ن��ت��ي��ج��ة 
الزدهار  دعم  اإىل  و�صول  العامة 

القت�صادي والأمن الجتماعي.
امل�صاركني  اخل��وري  الدكتور  ودعا 
ه���ذه  ان����ت����ه����از  اإىل  امل����ن����ت����دى  يف 
البيانات  اأهمية  ملناق�صة  الفر�صة 
وتبادل  حديث  كمفهوم  املفتوحة 
اأف�صل  ع��ل��ى  والط������الع  امل��ع��رف��ة 
بناءة  باأفكار  للخروج  املمار�صات 
وجمتمعاتهم  اأوط���ان���ه���م  ت��خ��دم 
وال�صعادة  والتقدم  اخلري  وحتقق 

لالإن�صانية جمعاء.
الفتتاحية  اجل���ل�������ص���ة  ح�������ص���ر 
ف��ن�����ص��ن��زو اأك��������وارو رئ��ي�����س وح���دة 
احل���ك���وم���ة الإل���ك���رتون���ي���ة ب������اإدارة 
ال�صوؤون القت�صادية والجتماعية 
وريت�صارد  املتحدة  لالأمم  التابعة 
كريبي امل�صت�صار الإقليمي ل�صوؤون 
واإدارة  الإل���ك���رتون���ي���ة  احل��ك��وم��ة 
املتحدة  ل���الأمم  ال��ت��اب��ع��ة  امل��ع��رف��ة 
تكنولوجيا  خبرية  ليوين  واأن���ات 
البنك  يف  والت�����ص��الت  املعلومات 
املديرة  كا�صي  ومي�صلني  ال���دويل 
البنك  يف  ل���ل���ب���ي���ان���ات  الإداري�����������ة 
الأمريكي  الفيدرايل  الحتياطي 
بريي�صتريا�س  فا�صيليو  والدكتور 
الحتاد  �صيا�صات  ب��رن��ام��ج  م��دي��ر 
الأوروبية  باملفو�صية  الأوروب�����ي 
املجل�س  ع�����ص��و  ���ص��ت��وت  واأن��������درو 
وريت�صارد  لل�صفافية  الربيطاين 
���ص��ت��ريل��ن��ج امل���دي���ر ال�����دويل ملعهد 
اململكة  يف  امل��ف��ت��وح��ة  ال���ب���ي���ان���ات 
مدير  غلوغيج  ماك  وبل  املتحدة 
الأنظمة املعلوماتية يف جمهورية 
���ص��ان يل مدير  اإي���رل���ن���دا وي���ون���غ 
الوكالة الوطنية ملجتمع املعلومات 

يف جمهورية كوريا اجلنوبية.
ودعا فن�صنزو اأكوارو رئي�س وحدة 
احل��ك��وم��ة الإل��ك��رتون��ي��ة يف الأمم 
بلورة  اإىل  ال���ع���امل  دول  امل��ت��ح��دة 
للبيانات  وط��ن��ي��ة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات 

املفتوحة نظرا لدورها املحوري يف 
تطوير الأداء احلكومي والرتقاء 

باخلدمات العامة.
واأ����ص���اد اأك�����وارو ب���الإجن���ازات التي 
حققتها دول��ة الإم���ارات يف جمال 
اإت����اح����ة ال���ب���ي���ان���ات وت���ع���زي���ز نهج 
باتت  بحيث  والإف�صاح  ال�صفافية 
اإحدى الدول ال�صباقة يف العتماد 
املفتوحة  البيانات  مفاهيم  على 
يف  ال���ص��رتات��ي��ج��ي  التخطيط  يف 
احلكومة  لبناء  م�صروعها  اإط���ار 
لالنتقال  و�صعيها  الإل��ك��رتون��ي��ة 

نحو احلكومة الذكية.
الإم����ارات  اأن جت��رب��ة هيئة  واأك����د 
ال�صجل  ن��ظ��ام  تطوير  يف  للهوية 
تعترب  الإم����ارات  ل��دول��ة  ال�صكاين 
امل���ت���ق���دم���ة على  ال����ت����ج����ارب  م����ن 
ال�صعيد العاملي يف جمال ت�صخري 
خلدمة  الدميوغرافية  البيانات 
امل�صتدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�������ص���اري���ع 
..لفتا  العمل احلكومي  وتطوير 
اأن هذا املنتدى ي�صكل خطوة  اإىل 
الوعي  تطوير  طريق  على  مهمة 
البيانات  ت��ب��ن��ي  ع���ل���ى  وال�����ق�����درة 
الإمارات  يف  املفتوحة  احلكومية 
املنتدى  ون���اق�������س  امل��ن��ط��ق��ة.  ويف 
عمل  ورق����ة   15 الأول  ي��وم��ه  يف 
البيانات  جم���ال  يف  متخ�ص�صة 
ت��ن��اول��ت اجلل�صة  امل��ف��ت��وح��ة ح��ي��ث 
ريت�صارد  ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  الأوىل 
لدى  الإقليمي  امل�صت�صار  كريبي 
ا�صتبيان  ن��ت��ائ��ج  امل��ت��ح��دة  الأمم 
احل���ك���وم���ة الإل���ك���رتون���ي���ة ال����ذي 
جت����ري����ه امل���ن���ظ���م���ة ال����دول����ي����ة يف 
والذي  العامل  حول  دول��ة   193
ل�صتخدام  منتظما  تقييما  يقدم 
والت�صال  املعلومات  تكنولوجيا 
م������ن اأج����������ل حت����ق����ي����ق ال����ت����ح����ول 

والإ�صالح يف القطاع العام.
وت��ن��اول��ت اجل��ل�����ص��ة ال��ث��ان��ي��ة التي 
مو�صوع  اأك����وارو  فن�صنزو  اأداره����ا 
املوؤ�ص�صات  يف  املفتوحة  البيانات 
اأندرو  ا�صتعر�س  حيث  احلكومية 
املفتوحة  البيانات  مفهوم  �صتوت 
اإىل  ت����دع����و  ال����ت����ي  والأ�������ص������ب������اب 
بذلك  ال��ق��ي��ام  وكيفية  اع��ت��م��اده��ا 
بينما حتدثت مي�صلني كا�صي عن 
البيانات  نحو  املوجهة  امل��ب��ادرات 

املتحدة  ال����ولي����ات  يف  امل��ف��ت��وح��ة 
الأمريكية.

غلوغيج  م����اك  ب���ل  وا���ص��ت��ع��ر���س 
الإج��راءات التي اتخذتها حكومة 
اإيرلندا منذ العام 2013 بهدف 
ت�صريع البيانات املفتوحة واإحراز 
الدولة  ع�صوية  بخ�صو�س  تقدم 

يف �صراكة احلكومة املفتوحة.
الثالثة  اجل���ل�������ص���ة  وت�������ص���م���ن���ت 
ل���ل���م���ن���ت���دى ال����ت����ي ع����ق����دت حتت 
ع����ن����وان احل���ك���وم���ة ال���ف���ت���وح���ة يف 
اأوراق  ث���الث  ال��ع��امل��ي��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
ح��ي��ث اأك����دت اأن����ات ل��ي��وي��ن اأهمية 
للبيانات  الق��ت�����ص��ادي��ة  ال��ق��ي��م��ة 
ا�صتعر�س  ح����ني  يف  امل���ف���ت���وح���ة 
التطور  ورق��ة  �صتريلنج  ريت�صارد 
البيانات  ثقافة  تبني  احلا�صل يف 
العاملي  ال�����ص��ع��ي��د  ع��ل��ى  امل��ف��ت��وح��ة 
فا�صيليو  ال��دك��ت��ور  ن��اق�����س  بينما 
التي  النتائج  اأه��م  بريي�صتريا�س 
تو�صل اإليها الحتاد الأوروب��ي يف 
والتي  املفتوحة  البيانات  جم��ال 
م�صتثمر  غ����ري  م�������ص���درا  ت��ع��ت��رب 
ينطوي على اإمكانات هائلة لبناء 

جمتمعات اأقوى واأكرث ارتباطا.
التي  ال��راب��ع��ة  اجلل�صة  ون��اق�����ص��ت 
تطبيق  ع�����ن�����وان  حت�����ت  ع����ق����دت 
احلكومية  ال��ب��ي��ان��ات  مم��ار���ص��ات 
اأ�صار  عمل  اأوراق  اأرب���ع  املفتوحة 
الوكالة  م���دي���ر  يل  ����ص���ان  ي���ون���غ 
ال��وط��ن��ي��ة مل��ج��ت��م��ع امل��ع��ل��وم��ات يف 
ج��م��ه��وري��ة ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة يف 
يف  ال��ه��ائ��ل��ة  ال���زي���ادة  اإىل  الأوىل 
حجم تدفق البيانات على م�صتوى 
 7.9 وال��ذي �صريتفع من  العامل 
زيتابايت يف عام 2015 اإىل 40 
زيتابايت بحلول العام 2020 يف 
حني اأو�صح غريرت ماريلز مدير 
احلكومة الإلكرتونية الفالمانية 
يف بلجيكا اأن ا�صرتاتيجية م�صروع 
�صيتاديل الأوروب��ي ترتكز على اأن 
لي�صت  الإل���ك���رتون���ي���ة  احل���ك���وم���ة 
البريوقراطية  اأمت����ت����ة  جم�����رد 
اأي�����ص��ا م��ن��ح احلقوق  ت�����ص��م��ل  ب���ل 
البيانات  واإت����اح����ة  اأت��وم��ات��ي��ك��ي��ا 

املفتوحة مبا يعزز الإبداع.
مديرة  داوود  ب��ا  تغريد  وتناولت 
املنظمة  يف  ال���دول���ي���ة  ال���ع���الق���ات 

ال����ع����رب����ي����ة ل���ل���ت���ن���م���ي���ة الإداري�����������ة 
م���ت���ط���ل���ب���ات حت���ق���ي���ق احل���ك���وم���ة 
جمتمع  يف  تتمثل  التي  املنفتحة 
�صيا�صية  وب���ي���ئ���ة  ي���ق���ظ  م������دين 
ت�صريعي  واإط��ار  وداعمة  م�صتقرة 
واإج���رائ���ي ي��ت��ي��ح ل��ك��ل ف���رد حرية 
احل�����������ص�����ول ع�����ل�����ى امل����ع����ل����وم����ات 
وال����ص���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا ووج�����ود بنية 
وتكنولوجية  تنظيمية  موؤ�ص�صية 
موؤهلة  ب�����ص��ري��ة  وق����وى  م��ن��ا���ص��ب��ة 
واإعالم  احلكومية  املوؤ�ص�صات  يف 
جانب  اإىل  وم�������ص���ت���ن���ري  م���ط���ل���ع 
عدم  ب�صاأن  للم�صائلة  اآليات  توفر 

الإنفتاح.
اخلام�صة  اجل���ل�������ص���ة  ون���اق�������ص���ت 
املتعلقة  الأم�����ن�����ي�����ة  ال���ق�������ص���اي���ا 
تقنية  امل����ف����ت����وح����ة  ب����ال����ب����ي����ان����ات 
اأوراق  اأرب���ع  ال�صحابية  احلو�صبة 
ت�صامربز  ك��ارل  الأوىل  ق��دم  عمل 
املدير التنفيذي ل�صركة ديليجنت 
ال���ع���امل���ي���ة ل����الأم����ن الإل�����ك�����رتوين 
اأهمية  اأك������د  ال������ذي  الأم����ريك����ي����ة 
احل�صا�صة  ال����ب����ي����ان����ات  ح���م���اي���ة 
هويات  ع��ن  بالتعريف  واخلا�صة 
�صعي  ظل  يف  خ�صو�صا  املواطنني 
احلكومات للتحول نحو اخلدمات 
دير  ف��ان  اإدي  اأك���د  بينما  ال��ذك��ي��ة 
�صي  اأي  يف  ���ص��رك��ة   رئي�س  �صتوك 
املعايري  اأن  بلجيكا  م��ن  اأور   ت��ي 
املفتوحة  ب���ال���ب���ي���ان���ات  اخل���ا����ص���ة 
قابلة  ل��ت��ك��ون  ����ص���روري���ة  ت��ع��ت��رب 
للت�صغيل املتبادل وا�صتعر�س تايي 
اإي  ك���الود  �صركة  موؤ�ص�س  لم��ب��و 
التوقعات  الأم��ريك��ي��ة  اأ���ص��وران�����س 
اإي��رادات اخلدمات  ب�صوق  املتعلقة 
�صت�صل  والتي  العاملية  ال�صحابية 
دولر  م���ل���ي���ار   241 ن���ح���و  اإىل 
 2020 ع�����ام  ب���ح���ل���ول  اأم���ري���ك���ي 
املعلومات  اأم���ن  اأن  اإىل  ..م�����ص��ريا 
اإما  ���ص��ي�����ص��ب��ح��ان  واخل�����ص��و���ص��ي��ة 
للحو�صبة  مم��ك��ن��ا  اأو  ك���اب���و����ص���ا 
ال�صحابية فيما اأ�صاد في�صال مريا 
الحتيال  ق�����ص��م  يف  امل�����دراء  ك��ب��ري 
�صا�س  �صركة  يف  املالية  واجل��رائ��م 
لإدارة البيانات باأبوظبي يف ورقته 
ب��ال��دور ال��ف��اع��ل ل��دول��ة الإم����ارات 
التي  املوؤ�ص�صية  امل��ب��ادرات  دع��م  يف 

تتعلق بالبيانات املفتوحة.

مناق�صة رقم »2014/34«
تدعو دائرة ال�صوؤون البلدية - بلدية مدينة العني املقاولني امل�صجلني يف دولة المارات واملرخ�صني يف البلدية وامل�صنفني يف جمال 

)امل�صاريع الزراعية( تخ�ص�س مقاولت �صبكات ري ومقاولت الفئة )الثالثة - الرابعة - اخلام�صة - ال�صاد�صة( لتقدمي عرو�صهم :

وفقا لل�صروط التالية: 
http://am.abudhabi.ae 1- لالطالع وامل�صاركه يف املناق�صة اللكرتونية جماناً يرجى التف�صل بزيارة املوقع اللكرتوين للدائرة

2- تقدم جميع العطاءات الكرتونيا يف النظام ح�صب ال�صروط املدرجة يف وثائق املناق�صة مت�صمنه كافة امل�صتندات املطلوبة واملعتمدة 
للمناق�صة )يجب ف�صل العر�صني الفني واملايل(.

جمال  يف  ال�صاد�صة(   - اخلام�صة   - الرابعة   - )الثالثة  بالفئة  ت�صنيفهم  ي�صرتط  ابوظبي  باإمارة  العاملني  للمقاولني  بالن�صبة   -3
اأما بالن�صبة للمقاولني العاملني يف كافة الإمارات الأخرى  )امل�صاريع الزراعية( تخ�ص�س )مقاولت �صبكات ري ومقاولت ت�صجري( 
املنظمة مع  لل�صروط والأحكام  الكفاءة طبقاً  اأن تتوفر فيهم  اإم��ارة ابوظبي ي�صرتط  وامل�صجلني واملرخ�صني بها وغري امل�صنفني يف 

تقدمي �صابقة الأعمال مل�صاريع م�صابهة على اأن تكون الرخ�س التجارية �صارية املفعول.
. A 4- ي�صرتط ان يكون املقاول م�صنف لدى بلدية مدينة العني يف جمال امل�صاريع الزراعية بالفئة

5- يقدم مع  العطاء �صمان بنكي )كفالة تاأمني العطاء( بقيمة )198.205.00( درهما )فقط مائة وثمانية وت�صعون الف  ومئتان 
وخم�س راهم ل غري( �صاحلة ملدة 90 يوما من تاريخ تقدمي العطاء علما بان ال�صيكات ل تقبل ولو كانت م�صدقه يتم ت�صليم ا�صل 
الكفالة باليد ل�صكرتارية جلنة فتح املظاريف يف موعد اق�صاه الحد 2014/5/11 كما يجب ادراج ن�صخة منها يف النظام اللكرتوين 

و�صيتم ا�صتبعاد العرو�س التي مل يتم ت�صليم ا�صل الكفالة ل�صكرتارية اللجنة.
6- يبقى العطاء �صاري املفعول ول يجوز الرجوع عنه وقت تقدمية وملدة )90( ت�صعني يوما .

7-تخ�صع هذه املناق�صة لل�صروط العامة للعقد يف جمال مقاولت العمال املدنية ال�صادرة بقرار املجل�س التنفيذي برقم )1( بتاريخ 2007/1/3.
8- على جميع ال�صركات الغري م�صجلة يف �صجل املوردين الت�صجيل عرب املوقع اللكرتوين للبلدية قبل امل�صاركة يف املناق�صة.

9- تخ�صع هذه املناق�صة للقانون رقم )6( لعام 2008 ب�صاأن امل�صرتيات واملناق�صات واملزايدات وامل�صتودعات.
10- على مندوبي ال�صركات الراغبة يف ح�صور جلنة فتح املظاريف التقيد بال�صروط املذكورة يف وثائق الطرح.

11- يعترب هذا العالن جزءاً مكماًل مل�صتندات املناق�صة.
12- لال�صتف�صار يرجى الت�صال على الرقم 03-7127221 - 03-7127225 

مدير عام بلدية مدينة العني 

مل�صروع: اإن�صاء م�صدات للرياح يف مناطق متفرقة من القطاع الغربي

رقم املناق�صة 
رقم املناق�صة اللكرتونية 

اخر موعد لتقدمي العرو�س 
موعد فتح املظاريف
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يف متام ال�صاعة الثالثة ظهراً من يوم الحد املوافق 2014/5/11
يف متام ال�صاعة العا�صرة �صباحاً من يوم الثنني املوافق 2014/5/12
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�ملجل�س �لوطني �الحتادي ي�سارك يف معر�س �أبوظبي �لدويل للكتاب 2014
امل�صاحبة له و م�صاركة اأكرث من األف و 25 عار�صا ميثلون 50 دولة و 
يقدم اأكرث من 500 األف عمل اأدبي من خمتلف اأنحاء العامل..م�صيفا 
اأن البحث العلمي يف اأي جمتمع هو ر�صيد قومي وثروة يجب احلفاظ 
عليها وت�صجيعها وتطويرها..م�صيدا بدعم القيادة للثقافة يف الإمارات 
�صمن م�صروع ثقايف متنوع ي�صع الدولة يف م�صاف دول العامل. واأعدت 
الأمانة العامة للمجل�س برناجما للم�صاركة يف فعاليات هذه الدورة من 
خالل عر�س الإ�صدارات التي تعك�س م�صرية عمل املجل�س منذ عقد اأول 
جل�صة عام 1972 و م�صاركته يف عملية البناء والتطور التي ت�صهدها 
املعر�س ل�صتقبال  اأيام  الدولة..ف�صال عن تواجد كوادر الأمانة طيلة 
الزوار الذين ميثلون خمتلف فعاليات املجتمع وموؤ�ص�صاته حيث �صيتم 

توزيع عدد من املطبوعات على �صكل اأقرا�س مدجمة. 

بني  و�صعها  بهدف  املختلفة  املجل�س  اأجهزة  ن�صاطات  توثيق  اأولوياتها 
الدور  م��دى  امل��وث��ق��ة..وع��ن معرفة  املعلومة  ع��ن  م��ن يبحث  ك��ل  ي��دي 
الذي ي�صطلع به املجل�س يف ممار�صة اخت�صا�صاته الت�صريعية والرقابية 
وال�صيا�صية واإجنازاته ودوره احليوي يف مالم�صة جميع الق�صايا التي 
تهم الوطن واملواطنني. واأ�صار اإىل اأن الأمانة العامة من خالل مركز 
ترمي عمران .. ت�صع قائمة �صنوية لحتياجاتها من اأحدث املطبوعات 
التي يتم عر�صها..مبينا اأن املركز يهدف اإىل خدمة اأع�صاء املجل�س من 
بالق�صايا  �صلة  ذات  واملعلومات  املعرفة  و�صائل  خمتلف  تقدمي  خ��الل 
يف  املعلومة  بتوفري  الباحثني  وخ��دم��ة  املجل�س  يناق�صها  التي  املحلية 
الوقت املنا�صب وباجلودة املطلوبة وخدمة اجلمهور اخلارجي .. حيث 
والتعرف  املجتمع  مع  للتفاعل  املجتمعي  لالت�صال  قناة  املركز  يعترب 

خالل  من  الهامة  والق�صايا  املو�صوعات  جتاه  وروؤيته  احتياجاته  على 
و���ص��ي��ل��ة ت��وا���ص��ل دائ��م��ة ال��ت��ح��دي��ث يف ال��ت��وق��ي��ت امل��ن��ا���ص��ب..ف�����ص��ال عن 
واملعلومات  الثقافة  ون�صر  والربملانية  العلمية  البحوث  وتطوير  دع��م 
ال�صيا�صية والقانونية والربملانية وتوفري املعلومات عن طريق ا�صتخدام 
هذه  يف  امل�صاركة  على  حري�س  املجل�س  اأن  وب��ني  احل��دي��ث��ة.  التقنيات 
الفعاليات الثقافية ملا لها من دور مهم وهدف رائد يف عك�س ما و�صلت 
له الدولة من تقدم يف املجالت الثقافية وال�صياحية وجهودها الرامية 
الأ�صاليب  ات��ب��اع  خ��الل  م��ن  الثقافة  ون�صر  العلمي  البحث  دع��م  اإىل 
خمتلف  يف  والإم��ك��ان��ات  ال��ق��درات  م��ن  ال�صتفادة  يف  احلديثة  العلمية 
املجالت. واأكد املزروعي اأهمية هذا املعر�س الذي بات الأكرث تخ�ص�صا 
الثقافية  والأن�����ص��ط��ة  الأوج���ه  متعدد  برناجمه  خ��الل  م��ن  املنطقة  يف 

•• �أبوظبي-و�م:

ي�صارك املجل�س الوطني الحتادي يف فعاليات معر�س اأبوظبي الدويل 
للكتاب التي تنطلق يوم 30 من �صهر اأبريل اجلاري يف مركز اأبوظبي 
مع  التوا�صل  تعزيز  اإىل  املجل�س  م�صاركة  تهدف  للمعار�س.  الوطني 
خمتلف فئات املجتمع ون�صر الثقافة الربملانية والوعي مب�صرية املجل�س 
واخلارجي.  املحلي  ال�صعيدين  على  ون�صاطاته  ودوره  واخت�صا�صاته 
اأمني عام املجل�س الوطني  املزروعي  واأكد �صعادة الدكتور حممد �صامل 
الحتادي..اأن معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب يعد نافذة مهمة بالن�صبة 
احلياة  م�صرية  وت��ط��ور  لطبيعة  احلقيقية  ال�����ص��ورة  لعك�س  للمجل�س 
مقدمة  يف  ت�صع  العامة  الأم��ان��ة  اأن  اإىل  الدولة..م�صريا  يف  الربملانية 

حاكم عجمان ي�ستقبل �سفري �يرلند�
•• عجمان-و�م: 

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد بن را�صد النعيمي 
ام�س يف مكتبه يف  الأعلى حاكم عجمان  املجل�س  ع�صو 
الديوان الأمريي �صعادة باتريك هيني�صي �صفري ايرلندا 
ا�صتالمه مهام  الذي قدم لل�صالم على �صموه مبنا�صبة 
�صموه  ورح���ب  ال���دول���ة.  ل���دى  ل��ب��الده  ك�صفري  من�صبه 
بال�صفري متمنيا له التوفيق يف خدمة عالقات ال�صداقة 

ايرلندا  الإم��������ارات وج��م��ه��وري��ة  دول�����ة  ب���ني  ال��ق��ائ��م��ة 
البلدين  �صعبي  ملا فيه م�صلحة  والعمل على تطويرها 
ال�صديقني و�صعيا نحو تعميق اأوا�صر عالقات ال�صداقة 
بني البلدين. ح�صر اللقاء..�صعادة حمد را�صد النعيمي 
�صعادة  و  عجمان  ح��اك��م  ال�صمو  �صاحب  دي���وان  م��دي��ر 
و�صعادة  ال��دي��وان  يف  امل�صت�صار  ال�صرفاء  اأم��ني  ع��ب��داهلل 
ال�صمو  ب�صاحب  اخل��ا���س  ال�صكرتري  غليطة  ب��ن  حمد 

حاكم عجمان وعدد من امل�صوؤولني.

فريق �ملبادر�ت �ملجتمعية يف د�ئرة �لبلدية يف عجمان يطلع على بر�مج مركز �ملعاقني 
•• عجمان-و�م:

املجتمعية  امل���ب���ادرات  ف��ري��ق  اط��ل��ع 
يف  والتخطيط  البلدية  دائ���رة  يف 
عجمان ام�س على اأن�صطة وبرامج 
وذلك   .. للمعاقني  عجمان  مركز 
يف اإطار املبادرات املجتمعية وتبادل 
اخل����ربات م��ع ك��ل ال�����ص��رك��اء ومن 
التي  املجتمعية  امل�صوؤولية  منطلق 
الوفد  وال��ت��ق��ى  ال���دائ���رة.  تطبقها 
الذي �صم عددا من موظفي اإدارة 
عالقات  واإدارة  العامة  اخل��دم��ات 
املتعاملني وق�صم العالقات العامة 
مديرة  النعيمي  والإع���الم..م���وزة 
امل���رك���ز ال���ت���ي ق���دم���ت ���ص��رح��ا عن 
ومنجزاته  املركز  تاأ�صي�س  مراحل 
الإع����اق����ة  ذوي  ل��ف��ئ��ة  وخ���دم���ات���ه 
ال����رع����اي����ة  ت����وف����ري  وج������ه������وده يف 
والتاأهيل لهذه الفئة من املجتمع 
حر�س  اإىل  م�����ص��رية  الإم�����ارات�����ي 
القيادة ودعمها لتوفري �صبل احلياة 
املي�صرة واخلدمات ال�صهلة بجانب 
ت��اأه��ي��ل��ه��م وت��ع��ل��م��ي��ه��م واإع���داده���م 
واأ�صارت  م��زه��ر.  م�صتقبل  ل��ب��ن��اء 

العالقات  ق�����ص��م  رئ��ي�����س  النعيمي 
العامة والإعالم بالدائرة باملرافق 
واخل���دم���ات امل��ت��م��ي��زة ال��ت��ي تقدم 
اخلا�صة  الح����ت����ي����اج����ات  ل�������ذوي 
وزارة  قبل  م��ن  املبذولة  واجل��ه��ود 
هذه  لتاأهيل  الجتماعية  ال�صوؤون 
املجتمع  �صواء من دمج بني  الفئة 
وت��وف��ري ال��ت�����ص��ه��ي��الت ل��ه��م يف كل 
امل���واق���ع وامل���راف���ق ال��ع��ام��ة . واأك���د 
النعيمي  را����ص���د  ال�����ص��ي��خ  ح���ر����س 
�صعادة  وم��ت��اب��ع��ة  ال���دائ���رة  رئ��ي�����س 
العام  املدير  اأحمد  اإبراهيم  يحيى 
ب�صرورة  وتوجيهاتهما  ل��ل��دائ��رة 
ومتابعة  املنت�صبني  اأح����وال  تفقد 
وغريها  اخل��دم��ي��ة  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
تتنا�صب  ال���ت���ي  امل���ت���ط���ل���ب���ات  م����ن 
ويف   . وغريها  اخلا�صة  وحالتهم 
خ��ت��ام ال���زي���ارة ق���دم رئ��ي�����س الوفد 
امل��رك��ز موزة  مل��دي��رة  ال���دائ���رة  درع 
ال��ن��ع��ي��م��ي ت���ق���دي���را جل���ه���وده���م يف 
�صجل  يف  ودون  الفئة  ه��ذه  رع��اي��ة 
الزوار كلمة �صكر لهم وتقدير على 
لالإطالع  للدائرة  الفر�صة  اإتاحة 

على مرافق وخدمات املركز.

اإىل برامج التاأهيل والتدريب التي 
يقدمها املركز لهم وم�صاركاتهم يف 
والوطنية  الر�صمية  الفعاليات  كل 
الرتفيهية  الأن�صطة  اإىل  اإ�صافة 
ال���ت���ي ت���ق���ام يف امل����رك����ز وخ���ارج���ه 
وغريها من الن�صاطات التي تقدم 
ل���ه���م واخل��������ربات ع���ال���ي���ة اجل�����ودة 
اإىل  لف��ت��ة  ورعايتهم  مل�صاعدتهم 

والأن�صطة املختلفة لتاأهيل الذكور 
الوفد  وت���اب���ع   . م��ن��ه��م  والإن��������اث 
الزائر جزءا من فعاليات التدريب 
امل��و���ص��ي��ق��ي وال���ري���ا����ص���ي واأن�������واع 
الطبيعي  والعالج  والتعلم  اللعب 
والجتماعي  ال����ف����ردي  وال����ع����الج 
اخلا�صة  امل����راف����ق  م����ن  وغ����ريه����ا 
ب���ه���م. واأ�����ص����اد م�����روان ب���ن حممد 

حديقة  اإن�صاء  على  جار  العمل  اأن 
تعليمية واأعمال �صيانة لكل مرافق 
اأق�����ص��ى اخلدمات  ل��ت��وف��ري  امل��رك��ز 
ل��ه��م . وجت���ول ال��ف��ري��ق ال��زائ��ر يف 
للمعاقني  ع��ج��م��ان  م��رك��ز  اأق�����ص��م 
واطلع على اأق�صام ال�صم والإعاقة 
الفكرية  وال��ت��ن��م��ي��ة  اجل�������ص���دي���ة 
التاأهيل  وق�صم  املكفوفني  وق�صم 

�ل�سفري �مل�سري: يحق للم�سريني �لت�سويت يف 
�نتخابات �لرئا�سة دون �لت�سجيل �مل�سبق

�أ�سغال ر�أ�س �خليمة تدر�س تركيب كامري�ت 
مر�قبة يف كورني�س �لقو��سم 

�سرطة �لفجرية تعود مري�سًا

•• �أبوظبي-و�م:

م�صر  جمهورية  �صفري  حمودة  اإم��ام  اإيهاب  �صعادة  اأك��د 
ال��ع��رب��ي��ة ل����دى ال���دول���ة اأن����ه مت ت��ط��وي��ر ن��ظ��ام جديد 
الإمارات  دولة  ي�صمح لأي مواطن م�صرى متواجد يف 
اإجراوؤها  امل��ق��رر  الرئا�صية  الن��ت��خ��اب��ات  يف  بالت�صويت 
املقبل  مايو  �صهر  من   18 اإىل   15 من  الفرتة  خ��الل 
يف ك��ل م��ن م��ق��ر ال�����ص��ف��ارة امل�����ص��ري��ة يف ب��وظ��ب��ى ومقر 
اإىل  احلاجة  دون   .. دبي  يف  امل�صرية  العامة  القن�صلية 
الت�صجيل امل�صبق �صريطة اأن يقدم الناخب اأ�صل بطاقة 
الرقم القومي اأو اأ�صل جواز ال�صفر املقروء اآليا. واأو�صح 
الربيد  عرب  الت�صويت  متاما  األغى  اجلديد  النظام  اأن 
لذلك  واأن���ه طبقا  �صابقة  م��راح��ل  متبعا يف  ك��ان  ال���ذي 
اأمام اأي من اللجنتني  فعلى الناخب اأن يح�صر بنف�صه 
ويقدم م�صتند واحد فقط وهو اإما اأ�صل الرقم القومي 
امل�صريني  ك��ل  منا�صدا   .. الآيل  ال�صفر  ج���واز  اأ���ص��ل  اأو 
يبادروا  اأن  امل�صتندين  اأي��ا من هذين  الذين لميتلكون 

باأ�صوتهم.  الإدلء  من  يتمكنوا  حتى  اأحدهما  بتجهيز 
امل�صرية  اخلارجية  وزارة  اأن  ح��م��ودة  ال�صفري  واأ���ص��اف 
�صتعزز ال�صفارة امل�صرية يف اأبوظبى والقن�صلية يف دبى 
بعدد منا�صب من الكوادر الدبلوما�صية والإدارية خالل 
فرتة النتخابات ملواجهة الإقبال املتوقع من امل�صريني 
الراغبني يف الإدلء باأ�صواتهم .. م�صريا اإىل اأنه مت اإمداد 
اللوحي  احلا�صب  باأجهزة  العامة  والقن�صلية  ال�صفارة 
والقارئ الآيل ل�صتخدامها يف ت�صجيل ت�صويت الناخب 
تعمل  ال�صفارة  اأن  واأك��د  الت�صويت.  تكرار  و�صمان عدم 
على اإمتام ال�صتعدادات الالزمة كافة لت�صهيل ت�صويت 
امل�صريني املقيمني يف الإمارات يف النتخابات الرئا�صية. 
وطالب ال�صفري حمودة كل امل�صريني املقيمني يف الدولة 
النتخابات  يف  وامل�صاركة  الد�صتوري  حقهم  مبمار�صة 
الرئا�صية املقبلة واأن ي�صربوا املثل يف حر�س امل�صريني 
يف اخل��ارج على تقدم وازده��ار وطنهم الأم م�صر وذلك 
�صتعرب  التي  امل�صريية  النتخابات  ه��ذه  على  بالقبال 

مب�صر اإىل اآفاق الأمن وال�صتقرار والتقدم.

•• ر�أ�س �خليمة – �لفجر

ت���در����س دائ�����رة الأ����ص���غ���ال واخل���دم���ات ال��ع��ام��ة يف راأ����س 
اخليمة تركيب كامريات يف كورني�س القوا�صم، بالتعاون 
والتن�صيق مع هيئة راأ�س اخليمة لتنمية ال�صياحة، ملراقبة 
اللتزام بالنظافة العامة واملحافظة على البيئة واملرافق 
العامة يف الكورني�س، م�صريا اإىل تركيب تلك الكامريات 
ال���ع���ام احل�����ايل، يف ح���ال الت���ف���اق ع��ل��ى الآليات  ن��ه��اي��ة 
واإقرارها. اأو�صح اأحمد احلمادي، مدير عام الدائرة، اأن 
الكامريات اجلديدة ت�صب يف امل�صلحة العامة، وتهدف 
واملحافظة  واحل�����ص��اري،  اجل��م��ايل  املظهر  حماية  اإىل 

املخالفني  �صبط  ع��رب  والبيئة،  العامة  النظافة  على 
اأن  ميكن  التي  املخالفات،  اأن  احل��م��ادي  ب��ني  وردع��ه��م. 
، ت�صمل حالت ترك املخلفات على  ت�صجلها الكامريات 
امل�صطحات اخل�صراء واإلقاء النفايات يف املم�صى و�صواه 
من املرافق العامة يف الكورني�س و�صواها من خمالفات 
بيئية. واأكد مدير عام اأ�صغال راأ�س اخليمة اأن الدائرة، 
اآلياته  والت��ف��اق على  واإق���راره  امل�صروع  يف ح��ال تطبيق 
اإىل  �صتبادر  املعنية،  ال�صياحة واجلهات  تنمية  مع هيئة 
�صبط اأ�صحاب املخالفات البيئية، بالتن�صيق مع اجلهات 
املخت�صة، وتوقيع العقوبات القانونية الواردة يف قانون 

النظافة العامة يف راأ�س اخليمة.

•• �لفجرية-�لفجر:

بالقيادة  العامة  الإع��الم والعالقات  قام وفد من ق�صم 
العامة ل�صرطة الفجرية بزيارة الرقيب حممد خمي�س 
اأثرها  على  ادخل  لوعكة �صحية  تعر�صه  بعد  اليماحي 
امل�صاعد  من  كل  الوفد  �صم  ..وق��د  الفجرية  م�صت�صفى 

عامر  ب��ن  ح��م��د  اأول  وامل�����ص��اع��د  ال��ي��م��اح��ي  ح��م��ي��د  اأول 
حتيات  الزائر  الوفد  ونقل  امل�صماري  عبداهلل  وامل�صاعد 
القائد العام وجميع زمالئه بالعمل واأمنياتهم بال�صفاء 
اإطار  ال���زي���ارة �صمن  ل��ل��م��ري�����س..وت��اأت��ي ه���ذه  ال��ع��اج��ل 
التوا�صل الجتماعي بني القيادة ومنت�صبيها يف املواقف 

الإن�صانية.

طبية عجمان تنظم موؤمتر� علميا حول �الأمر��س غري �ل�سارية
•• عجمان ـ �لفجر 

مدير  ال�صام�صي  ت���رمي  ح��م��د  اأك���د 
منطقة عجمان الطبية اأن الرعاية 
املدخل  ت��ع��ت��رب  ال�����ص��ح��ي��ة الول���ي���ة 
املقدمة  الطبية  للرعاية  الرئي�صي 
امل�صتويات  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  ل��ل��م��ر���ص��ى 
لتحقيق  ال���رع���اي���ة  ه����ذه  وت��ع��م��ل   ،
اأف���راد  جلميع  امل�����ص��ت��دام��ة  ال�صحة 
املجتمع ، لذلك �صيتم دعم وتزويد 
الولية  ال�صحية  ال��رع��اي��ة  م��راك��ز 
ب����ع����ي����ادات ت��خ�����ص�����ص��ي��ة ، وق�����د مت 
الكرتونية  معلومات  نظام  تطبيق 
ف���ع���ال وه����و ن���ظ���ام )وري�������د( ال���ذي 
ي��ك��ون هناك  اأن  ف��ك��رة  ع��ل��ى  ي��ق��وم 
م��ل��ف م��وح��د ل��ك��ل م��ري�����س ميكن 
لالأطباء التعامل معه يف حالة قيام 
اأي مركز �صحي  املري�س مبراجعة 
املخت�س  الطبيب  ق��ي��ام  ح��ال  يف  اأو 
بتحويل هذا املري�س اىل م�صت�صفى 

ال�صيخ خليفة بن زايد.
اخلطة  اأن  ال�����ص��ام�����ص��ي  واأ������ص�����اف 
ال�صحة  ل�������وزارة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
مت�������ص���ي ق����دم����ا ل����ت����وف����ري اط����ب����اء 
الرعاية  م���راك���ز  يف  ا���ص��ت�����ص��اري��ني 
ال�صحية الولية وفق جدول زمني 

حمدد لهم.
املوؤمتر  افتتاحه  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
نظمته  ال��ذي  الأ�صرة  لطب  الثاين 
يف  الأول��ي��ة  ال�صحية  الرعاية  ادارة 
�صعار  حتت  ال�صحي  املدينة  مركز 
معا لنحارب الأمرا�س غري ال�صارية 
طبيب  ف��ك��رة  اأن  ال�صام�صي  وق���ال 
طبيب  يقوم  اأن  على  تقوم  ال���ص��رة 
ال�صحية  العناية  بتقدمي  خمت�س 

ع����ن����د الط������ف������ال ب����ال����ت����ع����اون مع 
ومنظمة  العاملية  ال�صحة  منظمة 
كما  ال��ك��واري  وق��ال��ت  اليوني�صيف، 
وطنية  ا����ص���رتات���ي���ج���ي���ة  و����ص���ع  مت 
ل��ل��ت��غ��ذي��ة ال�����ص��ل��ي��م��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
م��ن��ظ��م��ة ال�����ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة يف 25 
اط���الق  وك���ذل���ك   ،  2010 م���اي���و 
ب��رك��ة( لت�صجيع  م��ب��ادرة )احل��رك��ة 
الن�صاط البدين والتغذية ال�صليمة 
يف املدار�س ، وا�صدار دليل املقا�صف 
الن�صاط  ، وادراج ح�ص�س  املدر�صية 
البدين وتوفري الجهزة الريا�صية 
امل�������ص���ي يف احل����دائ����ق  وم�������ص���ام���ري 

وال�صواطىء.
ال�صليمة  ال���ت���غ���ذي���ة  جم������ال  ويف 
اتخاذ  ال��ك��واري فقد مت  قالت منى 
الجراءات من اأجل ت�صريع تو�صيم 
الغذية وو�صع املعلومات الغذائية 
قانون  اإ������ص�����دار  مت  ك���م���ا   ، ع��ل��ي��ه��ا 
اإعداد  مكافحة التبغ والنتهاء من 
مع  ل��ل��ق��ان��ون  التنفيذية  ال��الئ��ح��ة 
التوعية  حمالت  من  العديد  عمل 

مبخاطر التدخني.
ال�صحية  ال��رع��اي��ة  ادارة  و���ص��ارك��ت 
ملواجهة  اأن�����ص��ط��ة  ع���دة  الول���ي���ة يف 
كتاأ�صي�س  ال�صارية  غ��ري  الأم��را���س 
ع���ي���ادات مل��ك��اف��ح��ة الم����را�����س غري 
ال����رع����اي����ة  م�����راك�����ز  ال���������ص����اري����ة يف 
حاليا  يتم  كما   ، الول��ي��ة  ال�صحية 
الك�صف  ه���م���ا  م����ب����ادرت����ني  ت��ن��ف��ي��ذ 
املبكر لل�صرطان والفح�س الدوري 

ال�صامل.
حتديث  ع��ل��ى  الدارة  ت��ع��م��ل  ك��م��ا 
اأدل�������ة ع���م���ل م���ع���اجل���ة الأم�����را������س 
�صجل  واإن�صاء  وغرياملعدية  املعدية 

دائم  ب�صكل  ال���ص��رة  اأف����راد  جلميع 
وم��ت��وا���ص��ل و���ص��م��ويل ، وه��و يعترب 
امل��ح��ام��ي ع��ن الأ����ص���ر يف ج��م��ي��ع ما 
يتعلق ب�صحة هوؤلء النا�س ، موؤكدا 
ع��ل��ى اإه��ت��م��ام امل��ن��ط��ق��ة ال��ط��ب��ي��ة يف 
خا�صة  ال�صرة  طبيب  فكرة  تفعيل 
ان�����ص��م��ام ع���دد م��ن الطبيبات  ب��ع��د 
البورد  على  احلا�صالت  املواطنات 

العربي.
وم�صى مدير طبية عجمان قائال 
يف  تخ�ص�صية  ع���ي���ادات  ف��ت��ح  اأن   :
الولية  ال�صحية  ال��رع��اي��ة  م��راك��ز 
ياأتي �صمن اهداف منطقة عجمان 
الطبية  الرعاية  توفري  يف  الطبية 
�صيتم  ح��ي��ث   ، للمر�صى  ال�����ص��ام��ل��ة 
بني  بالتن�صيق  توفري هذا اخلدمة 
منطقة عجمان الطبية وم�صت�صفى 
ب���ن زاي����د ، وتوقع  ال�����ص��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة 
اأن تبداأ هذه  حمد ترمي ال�صام�صي 

اخلدمة خالل �صهر مايو القادم.
ال����دك����ت����ورة منى  ب�����دوره�����ا ق����ال����ت 
غري  الم�������را��������س  اأن  ال�������ك�������واري 
النف�صية  والم�����را������س  ال�������ص���اري���ة 
واقت�صاديا  اجتماعيا  عبئا  ت�صكل 
لذلك   ، ال��ع��امل  دول  خمتلف  على 
ب����دول����ة  ال�������ص���ح���ة  وزارة  ت���ب���ن���ت 
وطنية  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  الم���������ارات 
مبخاطر  ت��وع��ي��ة  ح��م��الت  وتنفيذ 
تلك الم��را���س ، وذل��ك م��ن خالل 
ب����رن����ام����ج ����ص���ام���ل ب����ال����ت����ع����اون مع 
املعلمني  وت��دري��ب   ، الرتبية  وزارة 
املبكر  لل�صكف  امل��دار���س  وممر�صي 

على تلك المرا�س.
واأ�صافت ومن خالل هذا الربنامج 
ال�صمنة  ح���ول  ب��رن��ام��ج  اط���الق  مت 

الكرتوين لأول مرة يف مايو القادم 
، و�صيتم تد�صني برناجما للتدريب 
مع عر�س نتائج اجلهود التي قمنا 
ال�����ص��ن��ة ون�����ص��ف ال�صنة  ب��ه��ا خ���الل 

الخرية.
ال���دك���ت���ور ايهاب  م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال 
العلمي  امل���ن�������ص���ق  ع���ب���دال���رح���م���ن 
املوؤمتر  ه���ذا  تنظيم  اأن  ل��ل��م��وؤمت��ر 
ياأتي �صمن برنامج التعليم الطبي 
الأولية  ال�صحية  للرعاية  امل�صتمر 
، واخ��ت��ار امل��وؤمت��ر )الأم��را���س غري 

ال�صارية( مو�صوعا له.
امل���وؤمت���ر عقد  اأن  اي���ه���اب  واأ�����ص����اف 
ال�صام�صي  ت�����رمي  ح���م���د  ب���رع���اي���ة 
 ، ال��ط��ب��ي��ة  م��دي��ر منطقة ع��ج��م��ان 
وح�صوراأحمد احلو�صني نائب مدير 
املنطقة ، و د. منى الكواري مديرة 
الولية  ال�����ص��ح��ي��ة  ال��رع��اي��ة  ادارة 
�صناء  وال��دك��ت��ورة   ، ال�صحة  ب���وزارة 
ال�صحية  ال��رع��اي��ة  م��دي��رة  ح�صون 
الأولية بعجمان ، وعائ�صة ابراهيم 
ال�صيخ  م�صت�صفى  مديرة  الرياي�صه 
وال����ولدة  للن�صاء  زاي���د  ب��ن  خليفة 
والط������ف������ال ، وخ���م���ي�������س ع���ب���داهلل 
عجمان  مبنطقة  الع��الم  م�صوؤول 
املوؤمتر  ا���ص��ت��ق��ط��ب  ك��م��ا   ، ال��ط��ب��ي��ة 
يف  وال��ف��ن��ي��ني  الط��ب��اء  م��ن   100
مراكز الرعاية ال�صحية الولية يف 

المارات ال�صمالية.
بالتعاون  اأق��ي��م  امل���وؤمت���ر  اأن  وق����ال 
نوفارت�س  اأ�صرتازينيكا،  �صركة  مع 
الدوائية وغرفة التجارة وال�صناعة 
الثامنة  ال�����ص��اع��ة  م���ن  ب��ع��ج��م��ان، 
�صباحا حتى ال�صاعة الرابعة ع�صرا 
يف فندق ق�صر عجمان ، ومت اعتماد 

م�صتمر  ط��ب��ي  ت��ع��ل��ي��م  ���ص��اع��ات   6
معتمدة من وزارة ال�صحة.

واأو�����ص����ح اي���ه���اب ع��ب��دال��رح��م��ن اأن 
الأوىل  ال��ف��رتة  ت��ن��اول يف  امل���وؤمت���ر 
طب  باأ�صا�صيات  املتعلقة  اجل��وان��ب 
الأول���ي���ة  ال���رع���اي���ة  ودور  الأ�����ص����رة 
التي ت�صكل الدرع الواقي و ال�صف 
الت�صدي  م���ع���رك���ة  يف  الأم������ام������ي 
لأم�����را������س ال��ع�����ص��ر وه�����ي ارت���ف���اع 
 ، وال�صمنة  ال��دم،ال�����ص��ك��ري،  �صغط 
ال�صائعة  النف�صية  والأ���ص��ط��راب��ات 
وا�صطرابات   ، ال��ك��ل��ى  وق�����ص��ور   ،

الدهون والربو ال�صعبي.
اأهمية  ال��ع��م��ل  اأوراق  ت��ن��اول��ت  ك��م��ا 
تطبيقه  ط���رق  و  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث 
بالرعاية الأولية مما يعك�س الأداء 
التطوير  و  التح�صني  على  ويعيني 

امل�صتمر.
واأ���ص��اف وت��ن��اول امل��وؤمت��ر يف اجلزء 
ال�صارية  غ���ري  الأم����را�����س  ال���ث���اين 
م�����ص��ت��ف��ي�����س وو�صع  ع��ل��م��ي  ب�����ص��ك��ل 
ن�صبة  م�����ن  ل��ل��ت��ق��ل��ي��ل  ت���و����ص���ي���ات 
ان��ت�����ص��اره��ا وامل�����ص��اع��ف��ات ال��ت��ي قد 
تنجم من جراء الأ�صابة بها، حيث 
ال�صحة  م��ن��ظ��م��ة  ت��ق��اري��ر  اأ����ص���ارت 
ال��ع��امل��ي��ة ب��ارت��ف��اع��ه��ا خ��ا���ص��ة دول 
ال�صرق الأو���ص��ط ومت الأع���الن عن 

الت�صدي لها خالل العام املن�صرم.
وعقب هذه الوراق مت عقد ور�صتي 
تف�صري  على  رك��زت  احداهما  عمل 
وظائف الرئة ، والأخرى لحت�صاب 
اجلهاز  لأم��را���س  اخل��ط��ورة  ن�صب 
القلبي الوعائي ملا لذلك من اهمية 
تختتم  وب��ذل��ك  املبكر،  التدخل  يف 

اعمال الندوة.

•• �أبوظبي-و�م:

اأوفدت دار زايد للثقافة الإ�صالمية .. جمموعة من طلبتها اإىل الأرا�صي 
املقد�صة لأداء منا�صك العمرة .. وذلك يف اإطار اجلهود التي تبذلها الدار 
وتاأتي  اجل��دد.  املهتدين  وا�صتيعاب  الإ�صالمية  الثقافة  بجوهر  للتعريف 
اجلدد  للمهتدين  ال��دار  تنظمها  التي  وال��ربام��ج  الأن�صطة  �صمن  الرحلة 
املكرمة  مكة  يف  الرحلة  و�صملت   . نفو�صهم  يف  الإ�صالمية  القيم  لرت�صيخ 
املهتدين اجلدد �صالة  تعليم  والتعليمية من  الثقافية  الربامج  عددا من 
اجلنازة واأحكام الطهارة واآداب الدعاء .. اإ�صافة اإىل زيارة الأماكن املقد�صة 
ويف   . ومزدلفة  اجل��م��رات  ومبنى  منى  وخميمات  الرحمة  جبل  و  عرفات 
نهاية الربنامج مت زيارة معر�س عمارة احلرمني ال�صريفني والذي لقى 
اإعجاب امل�صاركني ملا ميلكه من مقتنيات ومعلومات قيمة. وقام امل�صاركون 
يف الرحلة بعد اأداء منا�صك العمرة بزيارة املدينة املنورة حيث اأدوا ال�صالة 
يف امل�صجد النبوي ال�صريف وا�صتمل برنامج زيارتهم للمدينة املنورة عددا 

من الأن�صطة الثقافية والتعليمية.

د�ر ز�يد للثقافة �الإ�سامية تنظم رحلة �لعمرة �الأوىل للمهتدين �جلدد
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•• �أم �لقيوين-و�م: 

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود بن را�صد املعال ع�صو املجل�س الأعلى 
املعال  را�صد  بن  �صعود  بن  را�صد  ال�صيخ  �صمو  القيوين..بح�صور  اأم  حاكم 
ويل عهد اأم القيوين يف الديوان الأمريي ام�س..معايل حممد بن عبداهلل 
�صموه.  على  لل�صالم  ال��ذي ح�صر  ال���وزراء  �صوؤون جمل�س  وزي��ر  القرقاوي 
يف  الأم���ريي  ال��دي��وان  رئي�س  املعال  را���ص��د  ب��ن  خالد  ال�صيخ  املقابلة  ح�صر 
املجل�س  رئي�س  نائب  املعال  را�صد  بن  �صعود  بن  اأحمد  وال�صيخ  القيوين  اأم 
و  املعال  را�صد  بن  �صعود  بن  ال�صيخ ماجد  و  القيوين  اأم  لإم��ارة  التنفيذي 
�صعادة نا�صر بن �صعيد التالي مدير الديوان الأمريي و�صعادة را�صد حممد 

اأحمد مدير الت�صريفات يف الديوان الأمريي.

•• �أبوظبي-و�م:

وجه مفت�صو اإدارة العمليات امليدانية بجهاز اأبوظبي 
غذائية  من�صاآت  �صد  اإن���ذارا   76 الغذائية  للرقابة 
اأو���ص��اع��ه��ا ومل تتقيد  ب��ت��ع��دي��ل  ت��ل��ت��زم  خم��ت��ل��ف��ة مل 
ببع�س ال�صرتاطات واملعايري املعتمدة ما يوؤثر على 

�صحة الغذاء املقدم من خاللها للم�صتهلكني.
التي  ال�صاملة  التفتي�صية  احلملة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
اأبوظبي للرقابة الغذائية خالل الأيام  نفذها جهاز 
ال�صابقة يف مدينة اأبوظبي و�صملت خمتلف الأن�صطة 
ال��غ��ذائ��ي��ة م��ث��ل امل��ط��اع��م وامل���خ���ازن وحم����الت البيع 

بالتجزئة واملقا�صف وامل�صانع.
الت�صال  اإدارة  م��دي��ر  حم��م��د  ج��ا���ص��م  �صعيد  وق����ال 
 186 �صملت  احلملة  اإن  ب��الإن��اب��ة  املجتمع  وخ��دم��ة 
وحدة  م��ن  مفت�صا   24 فيها  ���ص��ارك  غذائية  من�صاأة 
بالتجزئة مت  البيع  املخازن ووح��دة  املطاعم ووح��دة 
�صمان  اإىل  ذلك  ..مرجعا  جمموعات  على  توزيعهم 
ت�صكيل �صبكة رقابية م�صددة يف ذات الوقت لال�صتفادة 
من  التحقق  بهدف  احلمالت  يف  املفاجاأة  عامل  من 
التزامها التام حيث مت التاأكد من ا�صتيفاء 40 من�صاأة 
 18 فيما متت متابعة اأو�صاع باقي املن�صاآت وتقدمي 

تنبيها لبع�صها للو�صول للم�صتوى املطلوب.

�إنذ�ر� ملن�ساآت غذ�ئية يف حملة جهاز �أبوظبي للرقابة بالعا�سمةحاكم �أم �لقيوين ي�ستقبل �لقرقاوي  67

•• دبي – حم�صن ر��صد

انتهت موؤخرا ال�صركة املكلفة باإمتام 
م�صاعد   7 وتركيب  توريد  م�صروع 
ك���ه���رب���ائ���ي���ة ل��������ذوي الح���ت���ي���اج���ات 
بدبي  م������دار�������س   7 يف  اخل����ا�����ص����ة 
، وف��ق عقد مت  ال�صمالية  والإم���ارات 
مليون  بقيمة  ال��رتب��ي��ة  م��ع  توقيعه 
درهم ، بواقع 142 األف وخم�صمائة 
اأن  اإل   ، ال��واح��د  امل�صعد  ع��ن  دره���م 
التنفيذ والت�صليم تاأخر نحو 4 اأ�صهر 
، واأخريا مت التفاق مع اإدارة البنية 
املدر�صية بوزارة الرتبية على ت�صليم 
ال�صبوع  خ��الل  للمدار�س  امل�صاعد 
اجل�����اري وامل��ق��ب��ل ، وف����ق ج����دول مت 

التفاق عليه وفق التي :
الأ�صا�صي  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  ����ص���ارة  م��در���ص��ة 
ب���دب���ي الرب�����ع�����اء 8 م���اي���و امل���ق���ب���ل ، 
احللقة  الأ���ص��ا���ص��ي  للتعليم  ال��ق��ل��ع��ة 
 28 الثنني  اأم�س  بال�صارقة  الأوىل 
اأب��ري��ل اجل���اري ، خ��ورف��ك��ان للتعليم 
الثالثاء  الأوىل  احل��ل��ق��ة  الأ���ص��ا���ص��ي 
للتعليم  خ��دي��ج��ة   ، امل��ق��ب��ل  م��اي��و   7

بعجمان  الثانية  احللقة  الأ���ص��ا���ص��ي 
 ، اأبريل اجل��اري   29 الثالثاء  اليوم 
�صفية بنت عبد املطلب حلقة ثانية 
اأبريل   30 الرب���ع���اء  ال��ق��ي��وي��ن  ب����اأم 
اجلاري ، بن ظاهر للتعليم الأ�صا�صي 
احللقة الأوىل براأ�س اخليمة الحد 
للتعليم  ال��ف��ج��رية   ، امل��ق��ب��ل  م��اي��و   5
بالفجرية  الأوىل  احللقة  الأ�صا�صي 
الثنني 6 مايو املقبل ، على اأن يتم 
ت�صليم امل�صاعد وتنفيذ اأعمال اختبار 

ت�صغيله لكل مدر�صة .
وكانت الفجر قد ن�صرت قبل نحو 4 
اأ�صهر، وحتديدا يف ال�صاد�س من يناير 
املا�صي خربا لإبرام هذا العقد والذي 
 91320000547 رق���م  ي��ح��م��ل 
املنفذة  وال�صركة  الرتبية  وزارة  بني 
، م�صرية اىل اأنه ورغم توقيع العقد 
التنفيذ  بدء  الطرفني وحتديد  بني 
دي�صمرب من  م��ن  الأول  الأ���ص��ب��وع  يف 
وانتهاء   ،  2013 امل���ا����ص���ي  ال���ع���ام 

العقد  يف  ورد  ك��م��ا  ال��رتك��ي��ب  م����دة 
ليت�صنى   ، امل��ا���ص��ي  دي�����ص��م��رب   31 ب��� 
املدار�س  دوام  ب��دء  م��ع  ا�صتخدامها 
اأن  اإل   ، ال��ث��اين  ال��درا���ص��ي  للف�صل 
ال�صبوع  حتى  قليال  ت��اأخ��ر  التنفيذ 
اجلاري واملقبل مع منت�صف الف�صل 

الدرا�صي الثالث .
ورغم اأن العقد امل�صار اإليه كان قد جاء 
البند احل��ادي ع�صر غرامات  ، يف  به 
على التاأخري يف اجناز الأعمال 1% 

كل  %2عن   ، الأول  الأ���ص��ب��وع  ع��ن 
والرابع  والثالث  الثاين  من  اأ�صبوع 
اخلام�س  من  اأ�صبوع  كل  عن   3%  ،
وال�صاد�س ، و%5 عن كل �صهر على 
األ تزيد جمموع الغرامة عن 10% 
ال��ع��ق��د وتوقيع  اإج���م���ايل ق��ي��م��ة  م��ن 
ال����ذي يطرح  ف��ال�����ص��وؤال   ، ال��غ��رام��ة 
ت��وق��ي��ع غرامات  ���ص��ي��ت��م  ه���ل  ن��ف�����ص��ه 
درا�صي  ف�صل  ان��ت��ه��اء  ب��ع��د  ال��ت��اأخ��ري 

ون�صف الف�صل ؟.

•• دبي-�لفجر:

ال������وزارة احلثيثة  م�����ص��اع��ي  اإط����ار  يف 
ا�صتثمار  ع���ل���ى  ال���ب���ال���غ  وح���ر����ص���ه���ا 
اخلربات والكفاءات املواطنة املميزة، 
حميد  معايل  اعتمد  اأف�صل،  ب�صكل 
الرتبية  وزي������ر  ال���ق���ط���ام���ي  حم���م���د 
وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ي��وم ) الث��ن��ني ( ق���راراً 
وزاري���اً بنقل ن��ورة امل��ري م��ن مديرة 
ال����وزارة،  ال��رتب��ي��ة اخل��ا���ص��ة يف  اإدارة 
ال�صارقة  مل��ن��ط��ق��ة  م����دي����راً  ل��ل��ع��م��ل 
تاريخ  من  اعتباراً  وذل��ك  التعليمية، 
����ص���دور ال���ق���رار . وت��ع��د ن����ورة املري 
املواطنة  وال��ع��ن��ا���ص��ر  اخل�����ربات  م���ن 
املميزة، التي اأثبتت جناحات متعددة 
التي  املختلفة  امل�صوؤولية  م��واق��ع  يف 
تولتها، وهي حا�صلة على بكالوريو�س 
يف الرتبية اخلا�صة – كلية الرتبية 
من جامعة الإمارات العربية املتحدة 

ب���ت���ق���دي���ر مم���ت���از ، وم���اج�������ص���ت���ري يف 
الرتبية اخلا�صة- كلية الرتبية من 
املتحدة  الوليات  بت�صربج يف  جامعة 
الأمريكية- ولية بن�صلفانيا، بتقدير 
 . الأوىل  ال�����ص��رف  م��ع مرتبة  مم��ت��از 
اإدارة  م��دي��ر  وظ��ي��ف��ة  يف  عملت  وق���د 
الرتبية  وزارة  اخل��ا���ص��ة-  ال��رتب��ي��ة 
وحتى   2008 ع���ام  م��ن��ذ  وال��ت��ع��ل��ي��م 
اأن��ه��ا ع�صو جمل�س  اأم�����س، ك��م��ا  ي���وم 
للتعليم،  ال�����ص��ارق��ة  جم��ل�����س  اأم���ن���اء 
و�صبق لها اأن تولت مهام مدير مركز 

والتابع  ال�صارقة  يف  املبكر  ال��ت��دخ��ل 
الإن�صانية  للخدمات  ال�صارقة  ملدينة 
املتحدة،  العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف 
ك���م���ا ع��م��ل��ت م���ع���ي���دة وع�������ص���و هيئة 
كلية   - الإم���ارات  جامعة  يف  تدري�س 
ال��رتب��ي��ة اخلا�صة  ق�����ص��م   - ال��رتب��ي��ة 
 . يف دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة 
امل��ري على العديد من  ن��ورة  اأ�صرفت 
املتخ�ص�صة،  وال���درا����ص���ات  الأب���ح���اث 
من  العديد  يف  حما�صراً  عملت  كما 
اأوراق  م��ن  الكثري  ول��ه��ا  اجل��ام��ع��ات، 
بها  �صاركت  ال��ت��ي  وال��ب��ح��وث،  العمل 
واملنتديات  امل��وؤمت��رات  من  الكثري  يف 
ف�صاًل عن  وخارجها،  ال��دول��ة  داخ��ل 
اللجان  م��ن  ال��ع��دي��د  م�����ص��ارك��ت��ه��ا يف 
اجلوائز  يف  وع�صويتها  املتخ�ص�صة، 

وجلان التحكيم املختلفة

•• �ل�صارقة-�لفجر:

ل�صرطة  العامة  للقيادة  ال�صرتاتيجية  الروؤية  اطار  يف 
الم����ارات  دول���ة  لت�صبح  بفاعلية  تعمل  ب���اأن  ال�����ص��ارق��ة 
العربية املتحدة احدى اأف�صل دول العامل اأمناً و�صالمة 
وحر�صاً منها على تطوير اأمكانات منت�صبيها من رجال 
التاأهيل العلمي املمنهج  ال�صرطة وقدراتهم عن طريق 
م��ن خ���الل ا���ص��ت��ك��م��ال درا���ص��ات��ه��م وان��ع��ك��ا���س ذل���ك على 
القيادة  وقعت  فقد  الم��ن  يحفظ  مبا  ال�صرطي  الأداء 
العامة ل�صرطة ال�صارقة اتفاقية �صراكة مع كلية الأفق 
ملنت�صبي  الفر�صة  ات��اح��ة  التفاقية  تهدف  اجلامعية، 
درا�صية  تخ�ص�صات  ع��ل��ى  للح�صول  ال�����ص��ارق��ة  ���ص��رط��ة 
الدارة  يف  واملاج�صتري  البكالوريو�س  لدرجتي  متنوعة 
الت�صويقية واملالية واملوارد الب�صرية وال�صياحة وال�صفر، 
بجانب نظم املعلومات والتخطيط ال�صرتاتيجي وادارة 
اإمكانية  الت��ف��اق��ي��ة  �صملت  وك��ذل��ك  ال��دول��ي��ة  الأع��م��ال 
الت�صويقية  الدارة  جم���الت  يف  تدريبية  دورات  عمل 
ينمي  مبا  اأخ��رى  تخ�ص�صات  وع��دة  الجنليزية  واللغة 

اجلانب الداري واملهاري والعلمي لدى منت�صبي �صرطة 
واحل�صول  درا�صتهم  ا�صتكمال  من  وميكنهم  ال�صارقة 
على الدرجات العلمية، حيث يتم تطبيق املنح الدرا�صية 
ع��ل��ى ال��ط��الب ك��ل م��ن ال�����ص��اع��ني ل��ل��ق��ب��ول م��ع حتويل 
ال�صاعات ومت قبول حتويل ال�صاعات املعتمدة يف برنامج 

البكالوريو�س اأو املاج�صتري فقط بن�صبة 15%.
وق���ع الت��ف��اق��ي��ة ك��ل م��ن ���ص��ع��ادة ال���ل���واء ح��م��ي��د حممد 
الهديدي قائد عام �صرطة ال�صارقة، ممثال عن القيادة 
الرئي�س  اأناند  نينت  و�صعادة  ال�صارقة  ل�صرطة  العامة 

التنفيذي يف كلية الأفق اجلامعية .
�صعادته  ع��ن  ال�صارقة  �صرطة  ع��ام  قائد  �صعادة  واأع���رب 
اإ���ص��ه��ام��ا من  تعد  ال��ت��ي  الت��ف��اق��ي��ات  ه��ذه  بتوقيع مثل 
امل��ج��ت��م��ع امل����دين يف دع���م ج��ه��ود ال�����ص��رط��ة ل��ب��ث الأم���ن 
التفاقيات  ه���ذه  م��ث��ل  واأن  ال��وط��ن  رب���وع  يف  والأم�����ان 
ي�صب  مبا  بني  املجتمع  موؤ�ص�صات  ال�صراكاتبني  تدعم 
يف م�صلحة دولة الإم��ارات داعيا منت�صبي ال�صرطة اىل 
والتقدم  التطور  عجلة  ومواكبة  درا�صاتهم  ا�صتكمال 
امل�صتمرين، فاملعرفة هي الطريقة املثلى ملوكبة الع�صر.

•• �أبوظبي-�لفجر:

من  ال��ث��ان��ي��ة  ال������دورة  ت�صتقطب 
اجلامعات  طلبة  بحوث  م�صابقة 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
اأبوظبي  جامعة  تنظمها  وال��ت��ي 
حتت رعاية معايل ال�صيخ حمدان 
بن مبارك اآل نهيان وزير التعليم 
وبرعاية  العلمي  والبحث  العايل 
جممع  الت�صالت،  تنظيم  هيئة 
ت����وازن ال�����ص��ن��اع��ي، غ��رف��ة جتارة 
و�صناعة ابوظبي، �صركة اأبوظبي 
الربية  ال���ب���رتول���ي���ة  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات 
 515 )اأدكو(، ودولفني للطاقة، 
خمتلف  م�����ن  وط����ال����ب����ة  ط����ال����ب 
يقدمون  ال���دول���ة  يف  اجل��ام��ع��ات 
جمالت  يف  متنوعاً  بحثاً   248
الطبيعية  وال���ع���ل���وم  ال��ه��ن��د���ص��ة 
وتقنية  والإن�����ص��ان��ي��ة،  وال�صحية 

الأع����م����ال،  واإدارة  امل���ع���ل���وم���ات، 
والتعليم،  وال����ع����ل����وم،  الآداب 
تعد  ال��ت��ي  امل�صابقة  ت��ه��دف  حيث 
م�صتوى  على  نوعها  م��ن  الأوىل 
على  ال�صوء  ت�صليط  اإىل  الدولة 
وت�صجيع البحوث العلمية لطلبة 
الفر�صة  واإت����اح����ة  اجل���ام���ع���ات، 
العلمية  ب��ح��وث��ه��م  ل��ت��ق��دمي  ل��ه��م 
مقر  يف  تقام  وطنية  م�صابقة  يف 
22 مايو  ي���وم  اأب��وظ��ب��ي  ج��ام��ع��ة 

املقبل.
اإبراهيم  ن��ب��ي��ل  ال���دك���ت���ور  واأك������د 
اأن���ه على  اأب��وظ��ب��ي  م��دي��ر جامعة 
م�����ص��اب��ق��ة بحوث  اأن  م��ن  ال��رغ��م 
طلبة اجلامعات يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة ل تزال يف عامها 
التي  الأبحاث  اأن عدد  اإل  الثاين 
من  زادت  ق��د  للم�صابقة  تقدمت 
اأربع  اإىل  املا�صي  العام  بحثاُ   62
اأ����ص���ع���اف واأ����ص���ب���ح ل��دي��ن��ا 248 
مقدمتهم  ويف  ال��ع��ام  ه���ذا  ب��ح��ث��اً 
وطالبات  ط���الب  م��ن  ب��ح��ث��اً   67
اأن  اإىل  م�صرياً  اأبوظبي،  جامعة 
هذا القبال الكبري على امل�صابقة 
اأه��م��ي��ة اله��ت��م��ام بالبحث  ي��وؤك��د 
العلمي ملا له من دور حموري يف 
عملية التنمية الوطنية والنتقال 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  بدولة 
املعرفة،  على  ق��ائ��م  اقت�صاد  اإىل 
كما ي��ت��واف��ق م��ع اجت���اه واأه���داف 

خطتها  �صمن  اأب��وظ��ب��ي  ج��ام��ع��ة 
 2019-2014 ال�صرتاتيجية 
خا�صة  اأول�����وي�����ة  ت�����ص��ع  وال����ت����ي 

للبحث العلمي.
واأو�����ص����ح ال���دك���ت���ور اإب���راه���ي���م اأن 
امل�صابقة  اإح���دى م��وؤ���ص��رات جن��اح 
التعلم والبتكار  يف تعزيز فر�س 
وفتح اآفاق اأو�صع لطالب وطالبات 
من  منهم  كل  لي�صبح  اجلامعات 
رواد الأعمال يف جمالت التعليم 
والب��ت��ك��ار وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي هو 
امل�صابقة  الذي ح�صدته  الهتمام 
واملوؤ�ص�صات  اجلهات  خمتلف  من 
وال�صناعة،  الأع���م���ال  ق��ط��اع  يف 
ومع م�صاركة طالب وطالبات من 
وموؤ�ص�صة  جامعة   21 من  اأك��رث 
فاإن  ال��دول��ة،  يف  ال��ع��ايل  للتعليم 
اجلامعات  طلبة  بحوث  م�صابقة 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
اأ����ص���ب���ح���ت مب���ث���اب���ة ن����اف����ذة على 
من  ن�صت�صرف  القريب  امل�صتقبل 
خاللها م�صتقبل مزدهر للطلبة 
امل�صاركني والذين ميثلون اأف�صل 
امل����واه����ب وال���ع���ق���ول ال�������ص���اب���ة يف 

الدولة.
الدكتورة  اأك�����دت  ج��ان��ب��ه��ا  وم����ن 
اأبحاث  م���دي���ر  ف������اروق  ���ص��ريي��ن 
ال����ط����ل����ب����ة ب����ج����ام����ع����ة اأب����وظ����ب����ي 
تعلم  اأداة  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث  اأن 
الإبداع  عملية  جت�صد  م�صتمرة، 

وتتيح  ال����ت����ح����دي����ات  وت����خ����ط����ي 
جتربة  وال����ط����ال����ب����ات  ل���ل���ط���الب 
مييز  ال��ذي  العلمي  ال�صتك�صاف 
اإىل  الأك��ادمي��ي��ة، م�صرية  احل��ي��اة 
امل�صابقة  اأب��ح��اث  تقييم  جلنة  اأن 
تلقت حتى الآن ملخ�صات اأبحاث 
الطبيعية،  والعلوم  الهند�صة  يف 
الإن�صانية،  وال��ع��ل��وم  وال�����ص��ح��ة 
واإدارة  امل��ع��ل��وم��ات،  وتكنولوجيا 
انتهاء  وم��ع  والتعليم،  الأع��م��ال، 
 2 يف  الأب��ح��اث  ا�صتقبال  مرحلة 
مايو املقبل �صتقوم جلنة التقييم 
التي  املتميزة  الأب��ح��اث  باختيار 
الطلبة  م��ن  ���ص��ت��ت��اح لأ���ص��ح��اب��ه��ا 
ف��ر���ص��ة ت��ق��دمي��ه��ا يف ح��ف��ل ختام 
املقبل  م��اي��و   22 ي���وم  امل�����ص��اب��ق��ة 
���ص��م��ن ج��ل�����ص��ات م��ن��ف�����ص��ل��ة على 
جل����ان م��ت��خ�����ص�����ص��ة م��ك��ون��ة من 
خمتلف  من  واخل���رباء  الأ�صاتذة 
اجل��ام��ع��ات وال�����ص��ن��اع��ات يف �صتى 
ي��ت��م بعدها  امل�����ص��اب��ق��ة،  جم����الت 
يح�صل  فائزاً  فريقاً   22 اختيار 
باملركز  ال��ف��ائ��زة  ال��ف��رق  �صمنها 
دره����م   10،000 ع���ل���ى  الأول 
وال��ف��رق ال��ف��ائ��زة ب��امل��رك��ز الثاين 
بينما  دره��������م   6،000 ع����ل����ى 
باملركز  الفائزة  الفرق  �صتح�صل 

الثالث على 4،000 درهم.
م�صابقة  اأن  بالذكر  اجلدير  من 
ب�����ح�����وث ط���ل���ب���ة اجل�����ام�����ع�����ات يف 

املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
ت���������ص����م����ل جم������������الت م���ت���ن���وع���ة 
وي�صمل  وال����ع����ل����وم  الآداب  يف: 
العامة  ال��ع��الق��ات  ال��ري��ا���ص��ي��ات، 
والإع����������الم، ع���ل���م ال���ن���ف�������س، علم 
اأو  الج���ت���م���اع، والإح�������ص���ائ���ي���ات، 
العمارة  وت�������ص���م���ل:  ال���ه���ن���د����ص���ة 
الهند�صة  العمراين،  والتخطيط 
الكهربائية  ال��ه��ن��د���ص��ة  امل��دن��ي��ة، 
والل������ك������رتون������ي������ة، ال���ه���ن���د����ص���ة 
امليكانيكية،  الهند�صة  البيئية، 
الهند�صية،  امل�������ص���اري���ع  اإدارة 
واإدارة  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة،  ال��ه��ن��د���ص��ة 
املحا�صبة،  وت�����ص��م��ل:  الأع����م����ال 
الأعمال،  ري���ادة  الق��ت�����ص��اد،  علم 
الإدارة،  ال��ب�����ص��ري��ة،  امل����وارد  اإدارة 
الت�صويق،  املعلومات،  نظم  اإدارة 
بحوث  جم�����ال  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة 
تطبيقات  امل���ع���ل���وم���ات:  ت��ق��ن��ي��ة 
تطبيقات  ال���ص��ط��ن��اع��ي،  ال��ذك��اء 
الهواتف املتحركة، كما با�صتطاعة 
تقدمي  امل�����ص��اب��ق��ة  يف  امل�����ص��ارك��ني 
التعليم  جم��ال  يف  علمية  بحوث 
يف التقنيات تعليمية، وتعليم ذوي 
الحتياجات اخلا�صة، ويف جمال 
والطبيعية  ال�����ص��ح��ي��ة  ال���ع���ل���وم 
ميكن اأن تتنوع البحوث لتتناول: 
ال�صحة  البيئية،  العلوم  الطاقة، 
ال�صحة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة،  وال�������ص���الم���ة 

املهنية اأو ال�صحة العامة. 

•• دبي-�لفجر:

فازت وزارة الرتبية والتعليم بجائزة التميز يف التوا�صل الجتماعي 
رفيعة  العاملية  اجلوائز  من  واح��دة  وهي   ،2013 لعام  احلكومي 
امل�صتوى، التي متنحها جمعية بحوث الت�صال احلديث الأمريكية، 
فيما ت�صلمت الوزارة درع اجلائزة و�صهادة الفوز خالل احلفل الكبري 
الذي نظمته اجلمعية موؤخراً يف مدينة بو�صطن . واأعلنت اجلمعية 
خالل احلفل الذي �صم قيادات وم�صوؤولني وخرباء ومتخ�ص�صني 
دوليني يف �صبكات التوا�صل الجتماعي، اأن وزارة الرتبية والتعليم 
ا�صتحقاق  ف��ازت باجلائزة عن  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف 
امل�صاركات  التقييم التي جرت جلميع  اأن عمليات  وج��دارة، موؤكدة 
يف  جنحت  الرتبية  وزارة  اأن  اأثبتت  اجل��ائ��زة،  على  تناف�صت  التي 
و�صائلها  جميع  وا�صتثمرت  الجتماعي،  التوا�صل  �صبكات  توظيف 

املتنوعة ) في�صبوك وتويرت وان�صتغرام ويوتيوب (،لتوثيق عالقتها 
بجمهور املتعاملني معها، ومد قنوات توا�صل - تت�صم بال�صفافية - 
ب�صكل  التعليمي  بال�صاأن  واملهتمني  وموؤ�ص�صاته،  املجتمع  اأف��راد  مع 
. وعلى م�صمع  ال���وزارة  زاد من تفاعل اجلمهور مع  ع��ام، وه��و ما 
اإدارة  رئي�س جمل�س  ب��ول غيلني  ق��ال  احل��ف��ل،  امل��وج��ود يف  احل�صد 
اجلمعية : ي�صرفنا وبعد تقييم جميع اأوراق الرت�صيح للجائزة، اأن 
مننح جائزة التميز لوزارة الرتبية والتعليم الإماراتية، وي�صرفنا 
كذلك اأن نكرمها يف هذا احلفل الكبري، تقديراً لتفوقها الالفت، 
قام  دقيق  وتقييم  متاأنية  درا�صة  بعد  اجلائزة،  لهذه  وا�صتحقاقها 
�صكلت  ال��ت��ي  امل��ح��اي��دة  املتخ�ص�صة  اخل���ربات  م��ن  جمموعة  عليه 
جلان التقييم . وبهذه املنا�صبة، قال معايل حميد حممد القطامي 
مع  بالتعامل  البالغ  واهتمامها  املجتمع،  على  ال���وزارة  انفتاح  اإن 
الق�صايا الرتبوية ب�صفافية، و�صيا�صتها التي توؤكد فيها اأن التعليم 

�صبكات  على  تفاعلية  ح�صابات  باإن�صاء  دفع  ما  هو  جمتمعي،  �صاأن 
الوزارة  ر�صدت  خاللها  من  التي  املتعددة،  الجتماعي  التوا�صل 
وا�صتف�صارات  املتخ�ص�صني  واق��رتاح��ات  ال��رتب��وي،  امل��ي��دان  نب�س 
جمهور املتعاملني، موؤ�ص�صة بذلك ج�صور وقنوات مفتوحة، عززت 
بدورها عملية التوا�صل الداخلي واخلارجي، التي توليها الوزارة 
عناية خا�صة .  واأ�صار معايل القطامي اإىل اأن اجلائزة متثل نتاج 
الجتماعي  التوا�صل  �صفحات  عن  امل�صوؤولني  بني  م�صرتك  جهد 
التعليمية واجلمهور، مو�صحاً  واملناطق  املركزية  الإدارات  وجميع 
ا�صتفادت  وق��د  للجميع،  منتدى  اأ�صبحت  ال��ت��وا���ص��ل  �صبكات  اأن 
املتعاملون  ويقدمها  قدمها  التي  الأط��روح��ات  من  كثرياً  ال���وزارة 
التي   ،) ، ول�صيما �صفحة ) تويرت  واملتخ�ص�صون على �صفحاتها 
جمريات  مع  والطلبة  الأم��ور  اأولياء  بتفاعل  خا�س  ب�صكل  تتميز 

اأحداثها واأخبارها ور�صائلها .

بعدما تناولته الفجر يناير املا�شي

 �أخري� �إمتام تركيب م�ساعد ذوي �الحتياجات �خلا�سة بعد 4 �أ�سهر من �نتهاء مهلة �لت�سليم 
نورة �ملري مديرة الإد�رة منطقة �ل�سارقة �لتعليمية

�سرطة �ل�سارقة وكلية �الأفق 
توقعان �تفاقية تفاهم  

م�سابقة بحوث طلبة �جلامعات يف �الإمار�ت بجامعة �أبوظبي ت�ستقطب بحوث 515 طالبًا وطالبة 

�لرتبية تفوز بجائزة �لتو��سل �الجتماعي �حلكومي �لعاملية

• اخلرب املن�شور بالفجر يناير املا�شي

فقدان جواز �صفرت
جريجورز  امل���دع���و/  ف��ق��د 
بولنده   - ن����اوب����ار  ب���اوي���ل 
�صفره  ج�����واز  اجل��ن�����ص��ي��ة- 
      )AU 9792377( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

  050/6413243

فقدان جواز �صفرت
ف�������ق�������د امل������������دع������������و/ ان�������ا 
�صربيا   - م��ي��ل��ي�����ص��ي��ف��ي��ك 
�صفره  ج�����واز  اجل��ن�����ص��ي��ة- 
رق�����������������������������م)7562176(      
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

  050/8258930

فقدان جواز �صفرت
ف��ق��د امل���دع���و/ ام���ال عبده 
م�صر   - ط���ل���ب���ه  ح�������ص���ن 
�صفره  ج�����واز  اجل��ن�����ص��ي��ة- 
رق�����������������������������م)5014647(      
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

  050/7229875

فقدان جواز �صفرت
حممد  راز  امل���دع���و/  ف��ق��د 
باك�صتان   - خ�����ان  زم�������ان 
�صفره  ج�����واز  اجل��ن�����ص��ي��ة- 
رق������������������������������������م)150031(      
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

  050/6105597

فقدان جواز �صفرت
اقبال  نا�صر  امل��دع��و/  فقد 
باك�صتاين  غ��وث حممد  - 
�صفره  ج�����واز  اجل��ن�����ص��ي��ة- 
رق�����������������������������م)1335542(      
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

  050/5436192

فقدان جواز �صفرت
افتخار  امل���دع���و/ حم��م��د  ف��ق��د 

خم��ت��ار ����ص���ودري خم��ت��ار احمد 

اجل��ن�����ص��ي��ة- جواز  ب��اك�����ص��ت��ان   -

رقم)0342962(       ���ص��ف��ره 

اىل  ت�صليمة  يجده  من  برجاء 

اقرب مركز �صرطة او ال�صفارة 
الباك�صتانية م�صكوراً

فقدان جواز �صفرت
رزاق  ف�������ران  امل�����دع�����و/  ف���ق���د 
باك�صتان   - رزاق  حم���م���د 
�صفره  ج��������واز  اجل���ن�������ص���ي���ة- 
رقم)9866801(      برجاء 
اقرب  اىل  ت�صليمة  يجده  من 
ال�صفارة  او  ����ص���رط���ة  م���رك���ز 

الباك�صتانية م�صكوراً

فقدان �شهادة اأ�شهم
يعلن ال�صيد/ حمد حممد ثاين الرميثي )اإماراتي اجلن�صية( هوية 

�صادرة  اأ�صهم  �صهادة  فقدان  عن   )784195405909847( رقم 

من �صركة منازل العقارية بعدد )500000 �صهم( )خم�صمائة الف 

�صهم( على من يجدها برجاء ت�صليمها لل�صركة املذكورة او الت�صال 

على رقم 0506166110 م�صكوراً



اإي�شاحات حول البيانات املالية لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2013

www.alkhaliji.ae :ميكنكم الإطالع على البيانات املالية اأعاله على موقعنا الإلكرتوين

بيان املركز املايل كما يف 31 دي�شمرب 2013

بيان الدخل لل�شنة املنتهية كما يف 31 دي�شمرب 2013

بيان الدخل ال�شامل لل�شنة املنتهية كما يف 31 دي�شمرب 2013

بيان التغريات يف حقوق املركز الرئي�شي لل�شنة املنتهية كما يف 31 دي�شمرب 2013

تقرير مدقق احل�شابات امل�شتقل

بيان التدفقات النقدية لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2013
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www.alkhaliji.ae :ميكنكم الإطالع على البيانات املالية اأعاله على موقعنا الإلكرتوين
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•• �أبوظبي-و�م:

ح�صرت معايل الدكتورة ميثاء بنت �صامل ال�صام�صي 
وزيرة دولة م�صاء اأم�س الول حفل ال�صتقبال الذي 

�صفري  ليخورو  خاوقلو  اأمبياجاين  اأقامه..�صعادة 
مبنا�صبة  ال��دول��ة  ل��دى  اإفريقيا  ج��ن��وب  جمهورية 
العيد الوطني لبالده. كما ح�صر احلفل الذي اأقيم 
يف فندق النرتكونتيننتال اأبوظبي .. �صعادة الدكتور 

طارق اأحمد الهيدان م�صاعد وزير اخلارجية ل�صوؤون 
وزارة  امل�����ص��وؤول��ني يف  م��ن  وع���دد  ال��دول��ي��ة  املنظمات 
العربية  الدبلوما�صية  البعثات  وروؤ���ص��اء  اخلارجية 

والأجنبية املعتمدين لدى الدولة.

•• �أبوظبي-و�م: 

نفذت موؤ�ص�صة التنمية الأ�صرية برنامج العالقة 
مراكزها  جميع  يف   .. الطفولة  مرحلة  الوالدية 
يف املنطقة ال�صرقية والو�صطى والغربية. و�صملت 
اإبريل  �صهر  نهاية  حتى  ت�صتمر  التي  الفعاليات 
متخ�ص�صة  توعوية  تدريبية  ور�س  احلايل..عدة 
. ويعتمد  اأج���م���ل  اف���ه���م ط��ف��ل��ك حل���ي���اة  ب��ع��ن��وان 
على  الطفولة  مرحلة  الوالدية  العالقة  برنامج 
املختلفة  النمائية  اخل�صائ�س  مفاهيم  ت��ع��زي��ز 
لالأطفال والرتكيز على جمالت النمو النفعايل 
العالقة  تعزيز  والعاطفي..بجانب  والجتماعي 
الوالدية اليجابية والتدريب على اآليات التعامل 
م���ع الأط���ف���ال ل��الرت��ق��اء ب��الأ���ص��ر وحت��ق��ي��ق بنية 
اأ���ص��ري��ة م��ت��وازن��ة. وي��ق��دم ور����س ال��ربن��ام��ج نخبة 
من املخت�صني يف املجالت النف�صية والجتماعية 
النمائية  اخل�����ص��ائ�����س  اأه����م  ي�����ص��ت��ع��ر���ص��ون  ح��ي��ث 

وم�صاكلها  بتقلباتها  حياته  م��راح��ل  يف  للطفل 
ملواجهة  الأم��ث��ل  احل���ل  اإىل  ل��ل��و���ص��ول  وعقباتها 
على  وتوؤثر  الوالدين  اأم��ام  تقف  التي  التحديات 
الوالدين  اإك�صاب  اإىل  باأبناهم..اإ�صافة  عالقتهم 
ا�صرتاتيجيات تعزيز ال�صلوكيات اليجابية للطفل 
ب��ط��رق منهجية  ���ص��ل��وك��ي��ات��ه اخل��اط��ئ��ة  وت��ع��دي��ل 
�صخ�صيته  وتنمي  بذاته  الطفل  ثقة  تعزز  علمية 
اإ�صافة  والأم��ه��ات  الآب���اء  الربنامج  وي�صتهدف   .
اإىل مقدمي الرعاية لالأطفال واأفراد الأ�صر التي 
حتت�صن اأطفال تبلغ اأعمارهم يوما واحدا ولغاية 
املزروعي  يوعان  مها  ال�صيدة  واأك���دت   . �صنة   12
موؤ�ص�صة  يف  وال�صباب  الطفل  تنمية  اإدارة  مديرة 
الوالدية  العالقة  برنامج  الأ���ص��ري��ة..اأن  التنمية 
تهدف  التي  الأوىل  املرحلة  هو  الطفولة  مرحلة 
النمائية  ب��اخل�����ص��ائ�����س  ال���وال���دي���ن  ت��ع��ري��ف  اإىل 
النف�صية والجتماعية وحاجات ومطالب النمو يف 
هذه املرحلة ورفع وعي الوالدين باأ�صاليب املعاملة 

للطفل  النف�صية  بال�صحة  وعالقتها  ال�صليمة 
الوالدين  واإك�����ص��اب  ج��ان��ب  م��ن  ال�صليم  وال��ن��م��و 
اليجابية  وال�����ص��ل��وك��ي��ات  ال��ق��ي��م  ت��ع��زي��ز  م���ه���ارات 
لدى الأطفال من جانب اآخر..اإ�صافة اإىل متكني 
ال���وال���دي���ن م���ن ت��ط��ب��ي��ق ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات توجيه 
واأ�صارت  ال�صلبية.  الأط��ف��ال  �صلوكيات  وت��ع��دي��ل 
املزروعي اإىل اأن للربنامج مرحلتني لكليهما عدة 
املرحلة  يف  ال��وال��دي��ة  فالعالقة  متفاوتة  اأه���داف 
الأوىل تركز على الطفل اأما املرحلة الثانية فهي 
الأطفال  اأن  املزروعي  واأ�صافت  املراهقة.  مرحلة 
هويته  ليثبت  القادم  و�صبابه  الوطن  نربا�س  هم 
حتر�س  حيث  ولءه  ت��ع��زز  ال��ت��ي  الوطنية  ب��ذات��ه 
برامج  اإط���الق  على  الأ���ص��ري��ة  التنمية  موؤ�ص�صة 
تدعم الوالدين ومتكنهم من التعامل ال�صليم مع 
اأبنائهم ليكونوا اأفرادا اأ�صحاء قادرين على خدمة 
جمتمعهم واإثبات ذواتهم الإيجابية التي ترتقي 

بالأ�صرة وتعزز اندماجهم لوطنهم.

•• �أبوظبي-و�م:

اطلع وفد من ال�صعراء ال�صعوديني والقطريني والعمانيني امل�صاركني يف برنامج 
هيئة  تنفذه  ال��ذي  النعمة  حفظ  م�صروع  واأهمية  اأه���داف  على   .. املليون  �صاعر 
الهالل الأحمر لتعزيز التوا�صل املجتمعي والإن�صاين. وتاأتي زيارة الوفد امل�صارك 
يف الربنامج - الذي تنظمه جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية 
يف اأبوظبي - يف اإطار جولته يف العديد من الهيئات احلكومية واملوؤ�ص�صات اخلا�صة 
للم�صاريع الإن�صانية التي تعمل حتت مظلة الهالل الأحمر و �صمن جهود م�صروع 
حفظ النعمة لتعزيز توا�صله مع تلك اجلهات بهدف م�صاعدة الفئات ال�صعيفة 
واملحتاجة يف املجتمع املحلي. وقال �صعادة حممد �صعيد الرميثي نائب الأمني العام 
لل�صوؤون املحلية بالإنابة يف الهالل الأحمر خالل ا�صتقباله ال�صعراء اخلليجيني 
وبح�صور ال�صيد حممد زيد بن حجر ال�صحي مدير م�صروع حفظ النعمة اأم�س 
الول..اإن امل�صروع يعمل على توطيد ثقافة العطاء الإن�صاين للمواطنني واملقيمني 
العينية الأخرى  الغذاء والك�صاء واملواد  يف الدولة ولي�صل بفائ�س عطائهم من 
الأ�صر  تلك  م�صاعدة  و  حمليا  واملتعففة  املعوزة  الأ�صر  من  امل�صتهدفة  لل�صرائح 
للتخفيف عنها وملواجهة متطلبات احلياة املعي�صية املرتفعة و م�صاهمة من حفظ 
النعمة بتوفري العي�س الكرمي للعديد من الفقراء واملحتاجني وعمال ال�صركات 
ومن اأجل تعزيز دور الهيئة يف جمالت العمل اخلريي والإن�صاين يف الدولة. من 
جانبه اأكد مدير م�صروع حفظ النعمة لل�صعراء..اأن امل�صروع وبالتعاون مع العديد 
من موؤ�ص�صات الدعم الجتماعي يف الدولة يف القطاعني احلكومي واخلا�س .. 
يهدف اإىل توعية اأفراد املجتمع بكيفية التربع بالفائ�س عن احتياجات الفرد من 
الوعي املجتمعي  الفقرية واملتعففة وبهدف ن�صر  الأ�صر  الغذاء والك�صاء مل�صاعدة 
للموارد  الهدر  الغذائي واحلد من  الأم��ن  لتعزيز  البيئية  النظم  ا�صتدامة  حول 

الغذائية والتعرف على اأمناط ال�صتهالك غري امل�صتدامة للمحافظة على املوارد 
الطبيعية كاملياه والطاقة والغذاء. واأ�صار اىل اأن العديد من اجلهات احلكومية 
والفنادق املتميزة وو�صائل الإعالم املختلفة والأندية الريا�صية..ا�صتجابت لنداء 
اأن  واأو�صح   . اخل��ريي  العمل  بهذا  امل�صتهدفة  الفئات  م�صاعدة  اأج��ل  امل�صروع من 
م�صروع حفظ النعمة نفذ منذ تاأ�صي�صه و�صمن جهوده الإن�صانية املتوا�صلة الكثري 
بامل�صروع  الفعاليات املجتمعية ومنها تنظيم ور�صة عمل لالأطفال للتعريف  من 
يف مدينة العني حتت �صعار دوام النعمة بحفظها ..اإ�صافة ملحا�صرة توعوية عن 
ال�صيام  ك�صر  وبرنامج  امل��اء  �صقيا  م�صروع  وتنفيذ  عليها  واحلفاظ  النعم  اأهمية 
وع��رب منافذها اخلارجية  ال��دول��ة  داخ��ل  ال��ب��رتول  الطريق يف حمطات  لعابري 
وتوزيع وجبات غذائية لفئات اأخرى متعففة خالل �صهر رم�صان الكرمي وللعام 
وت�صليمها  املذكورة  اجلهات  مع  التوا�صل  اجلميع  ومبقدور  التوايل  على  الرابع 
ما يفي�س لديهم من الغذاء والك�صاء والأثاث لتوزيعها على الفئات امل�صتهدفة. 
اآلية عمل  على  ال�صعراء  امل�صروع..تعرف  والك�صاء يف  الغذاء  اأق�صام  تفقد  وخالل 
علمية  بطرق  وتعبئته  وحفظه  الغذاء  من  الفائ�س  جمع  وكيفية  الأق�صام  هذه 
ال�صحية  للمعايري  طبقا  وتقدميها  الأغ��ذي��ة  بجودة  التام  الل��ت��زام  مع  حديثة 
املعنية  الغذائية  الرقابة  اأجهزة  التي و�صعتها  ال�صالمة  املتعارف عليها و�صروط 
يف اإمارة اأبوظبي. كما اطلع الزوار على عمل ق�صم الك�صاء بامل�صروع وكيفية جتهيز 
املالب�س الفائ�صة والعناية بها وجتهيزها يف مغلفات راقية وتقدميها اإيل ال�صرائح 
امل�صتهدفة. ومن خالل اللقاءات التلفزيونية التي متت مع �صعراء برنامج �صاعر 
واأهدافه  امل�صروع  بفكرة  ال�صديد  اإعجابهم  اخلليجيون  ال�صعراء  اأب��دى  املليون 
معربني عن ترحيبهم بامل�صاركة يف اأن�صطة وفعاليات م�صروع حفظ النعمة ب�صفة 
م�صتمرة من اأجل توعية اأفراد املجتمع اخلليجي بحفظ النعم التي منحها املوىل 

عز وجل لالإن�صان.

•• �أبوظبي-و�م:

دعت ال�صيخة �صيخة بنت �صيف بن حممد اآل نهيان حرم �صمو ال�صيخ 
الدكتور �صلطان بن خليفة اآل نهيان م�صت�صار �صاحب ال�صمو رئي�س 
الدولة الفخرية ل� موؤ�ص�صة حتقيق اأمنية .. جمتمع دولة الإمارات 
اىل التفاعل مع اليوم العاملي لالأمنيات الذي ي�صادف 29 اأبريل 
من كل عام مبا يعك�س ال�صورة احل�صارية للدولة كمركز اإقليمي 
التكافل  حتقيق  اىل  الرامية  امل��ب��ادرات  م��ن  العديد  يقدم  ودويل 
الجتماعي والن�صاين. واأكدت ال�صيخة �صيخة يف ت�صريح لها بهذه 
احلثيثة  الن�صانية  اجلهود  تعزيز  على  املوؤ�ص�صة  املنا�صبة..حر�س 
التي تبذلها دولة الإمارات بقيادة �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ..وذلك من خالل تنفيذ 

اأمنيات الأطفال الذين  الرامية اىل حتقيق  املبادرات  العديد من 
يعانون م�صكالت ومعوقات �صحية و بدنية ونف�صية وغريها على 
م�صتوى الدولة . واأ�صارت اىل اأن دولة الإمارات الرائدة يف جمال 
العديد  اىل  كافة  وامل�صاندة  الدعم  اأ�صكال  تقدم  الن�صاين  العمل 
ال�صعوب يف خمتلف دول العامل ول يقت�صر دورها على جمال معني 
بل اإن موؤ�ص�صاتها اخلريية والن�صانية وجمعياتها اخلريية تتفرع 
اأعمالها داخل الدولة وخارجها مما ي�صع الإمارات �صمن اأحد اأهم 
موؤ�ص�صة  اأن  واأ�صافت  املجال.  هذا  يف  العامل  م�صتوى  على  ال��دول 
العاملي لالأمنيات حتر�س على  اليوم  اأمنية وهي ت�صتقبل  حتقيق 
القيام بدورها املتميز وذلك من خالل موا�صلة جهودها الرامية 
منذ  قامت  املوؤ�ص�صة  اأن  الأطفال..مو�صحة  اأمنيات  حتقيق  اىل 
اأك��رث من  2003 بتحقيق  تاأ�صي�س فرعها يف دول��ة الإم��ارات عام 

الدولة من مقيمني ومواطنني.  املر�صى يف  اأمنية لالأطفال  الف 
وقالت اإنه تكرميا لهذا الحتفال العاملي لالأمنيات..�صتقوم جميع 
العامل ومنها موؤ�ص�صة  اأنحاء  التابعة للموؤ�ص�صة يف جميع  اجلهات 
 29 الأق��ل وحتقيقها يف  واح��دة على  اأمنية  بتلبية  امنية  حتقيق 
على  اأمنية  حتقيق  ميثل  ما  وه��و  العاملي  الأمنيات  ي��وم  يف  اأبريل 
الأق���ل يف اأك���رث م��ن 50 دول���ة يف ه��ذا ال��ي��وم اخل��ا���س. وي�صادف 
اليوم الفتتاحي العاملي لتحقيق الأمنيات اأي�صا الذكرى ال�صنوية 
يف  املنظمة  دع��م  اإىل  ال��ي��وم  ه��ذا  ي��ه��دف  فيما  لالأمنية  الثالثني 
من  يعانون  ال��ذي��ن  الأط��ف��ال  اأم��ن��ي��ات  لتحقيق  امل��رك��زي��ة  مهمتها 
والقوة  الأم����ل  لإع��ط��ائ��ه��م  ذل���ك  و  حياتهم  ت��ه��دد  طبية  ظ���روف 
والفرح. وتنت�صر املوؤ�ص�صة يف اأكرث من 38 دولة يف خمتلف اأنحاء 

العامل كما حققت اأكرث من 334 األف اأمنية منذ عام 1980.

•• �أبوظبي-و�م:

�صاركت الإدارة العامة لالإقامة و�صوؤون الأجانب يف اأبوظبي يف احتفالية يوم الأر�س العاملي.
وتاأتي هذه امل�صاركة التوعوية �صعيا من الإدارة العامة نحو تعزيز الإدراك باأهمية املحافظة على البيئة 
بعنا�صر  والإ�صرار  التلوث  عوامل  من  للحد  املمار�صات  اأف�صل  بتبني  الع�صرية  للمفاهيم  وتر�صيخا 
الطبيعة. وتقدم العقيد �صامل علي القطام الزعابي مدير عام الإقامة و�صوؤون الأجانب باأبوظبي وعدد 
من ال�صباط وامل�صوؤولني اإىل جانب لفيف من امل�صاركني على �صواطئ اأبوظبي للم�صاهمة يف تنظيفها 
من املخلفات ال�صارة. يذكر اأن يوم الأر�س ي�صتهدف ن�صر الوعي والهتمام بالبيئة الطبيعية لكوكب 
الأر�س وحتتفل به العديد من دول العامل يف الثاين والع�صرين من اأبريل من كل عام ..وكانت اأول 
احتفالية بهذا اليوم يف عام 1970 حيث اأ�صهمت يف تطوير منظومات الأعمال املعا�صرة للمحافظة 

على البيئة وا�صتدامتها لالأجيال القادمة.

•• �بو ظبي-و�م:

ق���ال م��ع��ايل ���ص��ق��ر ب��ن غ��ب��ا���س �صعيد 
منظومة  ان  ال���ع���م���ل  وزي������ر  غ���ب���ا����س 
العمل  وزارة  تطبقها  التي  ال�صيا�صات 
الرقابية  ادوات���ه���ا  و  ال��ع��م��ل  ���ص��وق  يف 
و  ال��ق��ان��ون  بانفاذ  التقيد  ع��ن  ف�صال 
القرارات املنظمة له �صاهمت جميعها 
ا�صتقرار  دعائم  اإر�صاء  يف  لفت  ب�صكل 
ال�����ص��وق و ت����وازن ال��ع��الق��ة ب��ني طريف 
الن���ت���اج ان��ط��الق��ا م���ن م���ب���داأ �صمان 
حماية  و  ال��ع��م��ل  ا����ص���ح���اب  م�����ص��ال��ح 

حقوق العمال.
العربية  الم����ارات  دول���ة  ان  واأ���ص��اف 
منوذجا  ذل��ك  مبوجب  باتت  املتحدة 
يف  خ�صو�صا  املنطقة  يف  ب��ه  ي��ح��ت��ذى 
ال�صيا�صية  ال���ق���ي���ادة  ت��وج��ي��ه��ات  ظ���ل 
الالئقة  العمل  بيئة  توفري  ب�صرورة 
�صون  و  العمالية  احل��ق��وق  حماية  و 

كرامة الن�صان.
اعالمية عقدها  احاطة  ذلك يف  جاء 
العمل  وزارة  ب��دي��وان  ام�����س  معاليه 
واقع  خاللها  ا�صتعر�س  اأب��وظ��ب��ي  يف 
�صوق العمل و املكت�صبات التي حتققت 
ال�صرتاتيجية  اخل����ط����ة  مب����وج����ب 
ل��وزارة العمل خالل الع��وام 2011 
تطوير  اآف����اق  ج��ان��ب  اىل   2013  -
ال�صتمرار  من  لتمكينه  العمل  �صوق 
حموره  و  الوطني  القت�صاد  دع��م  يف 
امل���واط���ن وف����ق م���ا ع����ربت ع��ن��ه روؤي����ة 
انطالقا من اخلطة  ذل��ك  و   2021
ال�صرتاتيجية للوزارة خالل العوام 

.2016 - 2014
�صوق  ان  غ��ب��ا���س  �صقر  م��ع��ايل  وق���ال 
ال��ع��م��ل يف ال���دول���ة اأب�����دى مت��ا���ص��ك��ا و 
املالية  الزم�����ة  خ�����ص��م  يف  ا���ص��ت��ق��رارا 
العاملية حيث مل يتغري احلجم الكلي 
للعمالة ب�صكل لفت منذ العام 2008 
من  بالرغم  و   2013 ال��ع��ام  حتى  و 
حجم  يف  نق�صان  ن�صبة  اكرث  ت�صجيل 
4.7 يف املائة يف العام  العمالة بواقع 
2010 ال ان العدد الكلي بقي �صمن 
املتو�صط خالل العوام ال�صتة املا�صية 
العام  نهاية  العمالة حتى  ع��دد  بلغ  و 
الف  م��الي��ني و27   4 ن��ح��و  امل��ا���ص��ي 
عامل بينما بلغ عدد املن�صاآت امل�صجلة 
ذاته  ال��ع��ام  نهاية  ال����وزارة حتى  ل��دى 
461 من�صاأة على  و  الفا   297 نحو 

م�صتوى الدولة.
وا�صار معاليه اىل ان حالة ال�صتقرار 
مل تقت�صر على حجم العمالة فح�صب 
بل �صملت اي�صا بيئة وعالقات العمل 
ت�صريعات  و  �صيا�صات  �صاهمت  حيث 
ان�����ص��ج��ام م�صالح  ت����وازن و  ال��ع��م��ل يف 

ا�صحاب العمل و العمال.
العمل يف معر�س  وزي��ر  وق��ال معايل 
ا�صتعرا�صه لث��ر م��ب��ادرات ال���وزارة يف 
ان  العمل  �صوق  يف  ال�صتقرار  ار���ص��اء 
حد  اىل  �صاهم  الج���ور  حماية  ن��ظ��ام 
مبا  العمل  ع��الق��ات  تنظيم  يف  كبري 
للعمال  القانونية  احل��م��اي��ة  ي�صمن 
ال��وزارة يف  خ�صو�صا للذين ت�صنفهم 
امل�صتويني املهاريني الرابع واخلام�س 
و الذين تبني انهم اأكرث الفئات التي 
تاأخر احل�صول على  كانت تعاين من 
ال�����ص��ه��ري ح��ي��ث ك��ف��ل النظام  الج����ر 
لهوؤلء العمال و لغريهم من العمال 
املهارية الوىل والثانية  امل�صتويات  يف 
باحل�صول  حقهم  ح��م��اي��ة  ال��ث��ال��ث��ة  و 

على اأجورهم يف مواعيدها.
واعلن معاليه ان اجمايل عدد العمال 
الذين ي�صتملون اأجورهم عرب النظام 
يبلغ اأكرث من 3 ماليني و213 الفا 
و 577 من اجمايل العمال امل�صجلني 
لدى الوزارة مع نهاية العام 2013 
بينما تبلغ ن�صبة املن�صات امل�صرتكة يف 

النظام نحو 84 يف املائة.
ت�صاريح  ت�صدر  ل  ال����وزارة  ان  واأك���د 
امل�صرتكة  املن�صات غري  ل�صالح  العمل 
�صداد  م�صاألة  يجعل  ال��ذي  النظام  يف 
اأج���ور ال��ع��م��ال يف م��واع��ي��ده��ا يف �صلم 
الذي  الم��ر  العمل  �صاحب  اول��وي��ات 
ي���ث���م���ر ع�����ن وج��������ود ع�����الق�����ات عمل 

�صحية.
وق���ال ان ال��ن��ظ��ام ات���اح ل����وزارة العمل 
التي  املن�صات  و متابعة  امكانية ر�صد 
���ص��داد الج����ور و بالتايل  ت��ع��ج��ز ع��ن 
اتخاذ الجراءات الوقائية التي حتول 
دون حدوث حالت منازعات جماعية 

او توقف عن العمل.
ال��ع��دي��د من  ان  اىل  م��ع��ال��ي��ه  ول��ف��ت 
ال�����دول و م��ن��ه��ا م��ال��ي��زي��ا و ع���م���ان و 
رغبتها  اب�������دت  ق���ط���ر  و  ال���ب���ح���ري���ن 
ال��ن��ظ��ام لتطبيقه يف  ع��ل��ى  ب��الط��الع 
ال�صعودية  قامت  فيما  عملها  ا���ص��واق 
يف  ع��م��ل��ه  ال��ي��ة  وف���ق  بتطبيقه  فعليا 

الم��ارات ف�صال عن ال�صادة بالنظام 
واثره لدى املحافل الدولية.

وك�����ص��ف م��ع��ال��ي��ه ال��ن��ق��اب ع���ن احالة 
خالل  ال��ن��ي��اب��ة  اىل  م��ن�����ص��اأة   2028
قانون  ملخالفتها  ال��ث��الث  ال�����ص��ن��وات 
القرارات  و  ال��ع��م��ل  ع��الق��ات  تنظيم 

املنفذة له.
مل  م��ن�����ص��اأة   349 الح����الت  و�صملت 
ت��ل��ت��زم ب�����ص��داد الج����ور و ال���ف و 27 
ال��ع��م��ل بني  ع��الق��ات  ان  ث��ب��ت  من�صاة 
عليها  امل�صجلني  العمال  و  ا�صحابها 
�صورية و 305 من�صات تركت الذين 
ع��ل��ى اق��ام��ات��ه��ا ي��ع��م��ل��ون ل���دى الغري 
ا�صافة اىل 321 من�صاأة اأخرى قامت 
جانب  اىل  خمالفني  ع��م��ال  بت�صغيل 
ارتكبت  خ��ا���ص��ة  ت��وظ��ي��ف  وك��ال��ة   21
اخ��رى قدمت  5 من�صات  و  املخالفات 
اىل الوزارة م�صتندات غري �صحيحة.

وا����ص���ار م��ع��ايل ���ص��ق��ر غ��ب��ا���س اىل ان 
ا�صتقرار �صوق العمل انعك�س يف تراجع 
حالت التوقف عن العمل ب�صكل لفت 
يف  الج���ور  حماية  نظام  ت�صغيل  منذ 

العام 2009.
تراجع  على  تاأكيده  �صياق  يف  واأو�صح 
العمل  عن  اجلماعي  التوقف  ح��الت 
 2008 ال��ع��ام  يف  �صجلت  ال����وزارة  ان 
ت��وق��ف ع��ن العمل  121 ح��ال��ة  ع���دد 
لت�صل   2009 ال��ع��ام  يف  ت��راج��ع��ت  و 
العام  �صهد  فيما  ح���الت   104 اىل 
تراجعت  توقف  حالة   81-  2010
اىل  لت�صل   2011 ال��ع��ام  يف  اي�����ص��ا 
بلغ   2012 ال���ع���ام  يف  و  ح���ال���ة   73
ع���دد ح����الت ال��ت��وق��ف اجل��م��اع��ي عن 
 2013 العام  يف  و  حالة   67 العمل 
كانت  غالبيتها  56 حالة  بلغ عددها 

ب�صبب املطالبة بزيادة الجر. 
طبقت  العمل  وزارة  ان  معاليه  وق��ال 
املا�صية  ال���ث���الث  ال�������ص���ن���وات  خ����الل 
الت�صغيلية  امل����ب����ادرات  م���ن  ال���ع���دي���د 
الوزارة  اه���داف  حتقيق  اىل  الرامية 
تنظيم  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
�صوق العمل مبا يعزز م�صاركة القوى 
العاملة املواطنة يف قطاعات اقت�صادية 
واملرونة  احلماية  م�صتهدفة وحتقيق 
و ا�صتقطاب الكفاءات و رفع النتاجية 
و �صمان م�صالح طريف النتاج ا�صافة 
اىل امل�صاهمة يف تعزيز �صمعة و مكانة 

الدولة يف املحافل الدولية.

واأو�صح معايل �صقر غبا�س يف معر�س 
انعكا�صاتها  و  للمبادرات  ا�صتعرا�صه 
املتعلق  ال���ق���رار  ان  ال��ع��م��ل  ����ص���وق  يف 
العمالة  ت��ن��ق��ل  ���ص��واب��ط  و  ب�����ص��روط 
 2011 ال��ع��ام  يف  تطبيقه  مت  ال���ذي 
زي������ادة مرونة  ام�����ام  ال���ط���ري���ق  م��ه��د 
بالنتقال  ���ص��م��ح  ح��ي��ث  ال��ع��م��ل  ���ص��وق 
اىل  ت�صتجيب  ومعايري  �صروط  وف��ق 
بال�صتفادة  العمل  �صاحب  م�صلحة 
حق  و  العامل  جلب  يف  ا�صتثماره  من 
يختارها  بوظيفة  باللتحاق  العامل 
�صاحب  جتاه  بالتزاماته  الوفاء  بعد 
العمل ال�صلي و يف اطار ما تقت�صيه 

الت�صريعات ال�صارية.
وقال ان املعايري املعمول بها ت�صتجيب 
العمل  ا����ص���ح���اب  ح���اج���ة  اىل  اي�����ص��ا 
لديه  ت�����رتاك�����م  مم�����ن  اىل  ع���م���وم���ا 
اخل�����ربات ن��ت��ي��ج��ة ع��م��ل��ه ب���ال���دول���ة و 
ال�صتعا�صة به عن ال�صتقدام بعمالة 
غ��ري م��وؤه��ل��ة او م��درب��ة م��ن اخل���ارج 
الدويل  ال��ن��ك  خ���رباء  ان  اىل  م�صريا 

ا�صادوا بنظام النتقال.
النتقال  ق��رار  ان  على  معاليه  و�صدد 
اوج����د ع��الق��ة م��ت��وازن��ة ب��ني العامل 
ب��ات مبوجب  ال���ذي  العمل  و���ص��اح��ب 
بالوفاء  ت��ق��ي��دا  اك����رث  ال����ق����رار  ه����ذا 
بالتزاماته حيال العامل نظرا لدراكه 
بان هذا العامل قد يرتك العمل بعد 

مرور عامني على العالقة بينهما.
ي��ذك��ر ان ن��ظ��ام ان��ت��ق��ال ال��ع��م��ال يقوم 
ي�صتطيع  اأ���ص��ا���ص��ي��ني  ���ص��رط��ني  ع��ل��ى 
العامل يف حال ا�صتيفائهما احل�صول 
ت�����ص��ري��ح ع��م��ل ج���دي���د يخوله  ع��ل��ى 
اأولهما  اأخ���رى  من�صاأة  اىل  الن��ت��ق��ال 
ان��ت��ه��اء ع��الق��ة العمل ب��ني ال��ع��ام��ل و 
ان  وثانيهما  بالتفاق  العمل  �صاحب 
على  �صنتني  ام�صى  قد  العامل  يكون 
وي�صتثنى  العمل  �صاحب  ل��دى  الق��ل 
م��ن ���ص��رط م��ن الإت��ف��اق ب��ني العامل 
عالقة  اإن��ت��ه��اء  على  العمل  و���ص��اح��ب 
ا�صحاب  يخل  ال��ذي��ن  العمال  العمل 
العمل بتنفيذ عقود العمل معهم كما 
العمال  ال�صنتني  �صرط  من  ي�صتثنى 
ب��الل��ت��ح��اق بعمل  ي���رغ���ب���ون  ال���ذي���ن 
جديد يف امل�صتوى املهاري الول باجر 
ل يقل عن 12 الف درهم او امل�صتوى 
امل��ه��اري ال��ث��اين ب��اج��ر ل ي��ق��ل ع��ن 7 
الف درهم او امل�صتوى املهاري الثالث 

و باجر ل يقل عن 5 الف درهم.
واأ�صار معاليه اىل ان الوزارة ا�صدرت 
يف العام 2011 نحو 62 الفا و 178 
 2012 ال��ع��ام  يف  و  ان��ت��ق��ال  ت�صريح 
بلغت 59 الفا و 876 ت�صريحا و يف 
العام 2013 بلغ عدد الت�صاريح 72 

الفا و59 ت�صريحا.
وا�صار اىل ان ت�صاريح العمل الداخلية 
العام  ال��������وزارة م��ن��ذ  ال���ت���ي ط��ب��ق��ت��ه��ا 
الكفاءات  ل�صتثمار  ج���اءت   2011
ال��ع��م��ل مب���ا يعود  ����ص���وق  امل���وج���دة يف 
م�صالح  على  و  العمالة  على  بالنفع 

ا�صحاب العمل يف الوقت ذاته.
وبلغ عدد ت�صاريح العمل املوؤقت التي 
العمل خالل العوام  ا�صدرتها وزارة 
ال��ف��ا و176   58 امل��ا���ص��ي��ة  ال��ث��الث��ة 
ذاتها  ال����ف����رتة  خ�����الل  و  ت�����ص��ري��ح��ا 
ا�صدرت ال��وزارة ع�صرة الف و 391 
ت�����ص��ري��ح ع��م��ل ل��ب��ع�����س ال���وق���ت اىل 
600 ت�صريح عمل لالحداث  جانب 
هم  مل��ن  عمل  ت�صريح   106478 و 
اق���ام���ة ذوي���ه���م خ����الل الفرتة  ع��ل��ى 

ذاتها.
وا�����ص����ار م���ع���ايل وزي�����ر ال��ع��م��ل خالل 
الح��اط��ة الع��الم��ي��ة اىل ان ال���وزارة 
بتحقيق  ال��ت��زام��ه��ا  اط����ار  يف  ط��ب��ق��ت 
لالعوام  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  اه���داف���ه���ا 
���ص��واب��ط جديدة  امل��ا���ص��ي��ة  ال��ث��الث��ة 
التوظيف  وك�������الت  ع���م���ل  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
مدير  يكون  ان  اب��رزه��ا  م��ن  اخلا�صة 
ال��وك��ال��ة م���ن امل��واط��ن��ني وه���و المر 
523 مواطنا  ال��ذي اثمر عن وج��ود 

يعملون يف هذا القطاع.
ال�صوابط  ت��ل��ك  ان  م��ع��ال��ي��ه  واأك������د 
تعزيز  اىل  ب���ال����ص���اف���ة  ا���ص��ت��ه��دف��ت 
الوطنية  ال��ب�����ص��ري��ة  امل�����وارد  م�����ص��ارك��ة 
املمار�صات  ب��ع�����س  ت�صحيح  ���ص��وق  يف 
العمل  دورة  ����ص���ب���ط  و  ال�������ص���ل���ب���ي���ة 
التعاقدية ل �صيما وان تلك الوكالت 
العمالة  ل��دخ��ول  مهمة  ب��واب��ة  مت��ث��ل 

املوؤقتة اىل �صوق العمل.
ويف ���ص��ي��اق ح��دي��ث م��ع��ال��ي��ه ع���ن اثر 
مبادرات وزارة العمل يف توفري الفر�س 
الوظيفية للمواطنني و املواطنات يف 
القطاع اخلا�س �صدد على جناح وزارة 
ا�صرتاتيجية  �صراكة  اقامة  يف  العمل 
من  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  م��ع  ت�صامنية 
خالل حتويل غالبية خدمات الوزارة 

الت�صغيلية اىل مراكز اخلدمة ت�صهيل 
اخلا�س  القطاع  قبل  م��ن  ت��دار  التي 
الوزارة  ا�صراف  وحتت  وطنية  بكوادر 
و ذلك وفق �صوابط و معايري حمددة 
اث��م��رت ع��ن حت��ق��ي��ق اجن�����ازات لفتة 
امل���وارد  ت��ع��زي��ز م�����ص��ارك��ة  ع��ل��ى �صعيد 
العمل  ���ص��وق  ال��وط��ن��ي��ة يف  ال��ب�����ص��ري��ة 
موظفني  او  ع��م��ل  ك��ا���ص��ح��اب  ����ص���واء 
ح���ي���ث ي���ب���ل���غ جم����م����وع امل����واط����ن����ني و 
ال��ع��ام��ل��ني يف ه���ذه املراكز  امل��واط��ن��ات 
نحو الف مواطن و مواطنات يعملون 

لدى 35 مركزا .
اليها  امل�صار  امل��راك��ز  ان  معاليه  واأك���د 
للمتعاملني  متميزة  خ��دم��ات  ت��ق��دم 
ال���وزارة و مب��ا ين�صجم مع  نيابة ع��ن 
ل���دى برنامج  ب��ه��ا  امل��ع��م��ول  امل��ع��اي��ري 
المارات للخدمة احلكومية املتميزة 
اتاحت  امل���راك���ز  جت��رب��ة  ان  وق����ال   ..
امل��ج��ال ام����ام ال������وزارة ال��ت��ي ب��ل��غ عدد 
للرتكيز  موظف   1200 موظفيها 
يف ر���ص��م ال�����ص��ي��ا���ص��ات و ال��رق��اب��ة على 

�صوق العمل ب�صكل اأكرب.
الوزارة  ان  غبا�س  وق��ال معايل �صقر 
تنفذ خطة متكاملة لتطبيق معايري 
املعتمد  الدليل  وفق  العمايل  ال�صكن 
من قبل جمل�س الوزراء بالتعاون مع 

�صركائها.
وت��ط��رق م��ع��ايل �صقر غ��ب��ا���س خالل 
حزمة  ع���ن  احل���دي���ث  اىل  الح����اط����ة 
التي  التوجيه  و  التوعية  برامج  من 
ملا  تفعيلها  العمل على  وزارة  حتر�س 
لذلك من ا�صهامات يف ا�صتقرار �صوق 

العمل.
ونظمت الوزارة خالل العوام الثالثة 
للتوعية  فعالية   900 نحو  املا�صية 
و ال��ت��وج��ي��ه ت�����ص��م��ن��ت حم���ا����ص���رات و 

و  بحقوق  التعريف  و  للتوعية  ور���س 
واج��ب��ات ط��ريف الن��ت��اج وفقا ملا ين�س 
املنفذة  والقرارات  العمل  قانون  عليه 
الن�صطة  تنظيم  اىل  ب��ال���ص��اف��ة  ل��ه 
الرتفيهية املوجهة للعمال و التي مت 
تنفيذها يف جممعات لل�صكن العمايل 
التي  العمالية  الرعاية  وح��دات  يف  و 
املجمعات  م��ن  ب��ال��ق��رب  ت�صييدها  مت 
تنظيم  عن  ف�صال  ال�صكنية  العمالية 
ملواقع  امليدانية  ال��زي��ارات  اللف من 
العاملني  ت��وج��ي��ه  و  ل��ت��وع��ي��ة  ال��ع��م��ل 
بحقوقهم و واجباتهم حيث من تلك 
ا�صحاب  من  اللف  مئات  الفعاليات 

العمل والعمال يف ان.
حر�صت  ال�������وزارة  ان  م��ع��ال��ي��ه  واأك�����د 
ال�صرتاتيجية  خالل تطبيق خطتها 
على   2013  -  2011 ل����الع����وام 
تعزيز مكانة و�صمعة الدولة يف املحافل 
الدائمة  امل�صاركة  خالل  من  الدولية 
العمل  اجتماعات منظمة  بفاعلية يف 
انتخاب  يف  ذل��ك  تكلل  حيث  الدولية 
اع�صاء  كاحد   2011 بالعام  الدولة 
الدولية  العمل  منظمة  ادارة  جمل�س 
ممثلة ع��ن جم��م��وع��ة ح��ك��وم��ات دول 
غ���رب اآ���ص��ي��ا ك��م��ا جن��ح��ت ال������وزارة يف 
ار���ص��اء م��ف��ه��وم ه��ج��رة ال��ع��م��ل املوؤقت 
و  للهجرة  ال��دويل  املنتدى  اأدبيات  يف 

التنمية.
كما اأكد معايل �صقر غبا�س ان التزام 
روؤيتها  حت��ق��ي��ق  مب��وا���ص��ل��ة  ال�������وزارة 
التي  املكت�صبات  تعزيز  و  ر�صالتها  و 
ذل���ك من  ال��ع��م��ل و  ���ص��وق  حتققت يف 
خالل اخلطة ال�صرتاتيجية لالأعوام 
تت�صمن  وال��ت��ي   2016  _  2014
ت�صمل  ا�صرتاتيجية  اه���داف  خم�صة 
القطاع  يف  املواطنني  م�صاركة  تعزيز 

وا�صتقطاب  املرونة  وحتقيق  اخلا�س 
حتقيق  و  النتاجية  ورف���ع  ال��ك��ف��اءات 
ا�صتقرار �صوق العمل يف اطار التوازن 
ب����ني م�������ص���ال���ح ط�����ريف الن�����ت�����اج وفق 
ال��ت�����ص��ري��ع��ات ال��وط��ن��ي��ة ا���ص��اف��ة اىل 
ومكانة  ���ص��م��ع��ة  ت��ع��زي��ز  يف  مل�����ص��اه��م��ة 
تعزيز  و  الدولية  املحافل  يف  ال��دول��ة 
خدمات  لتقدمي  املوؤ�ص�صية  ال��ك��ف��اءة 
�صمان  و  عالية  ج���ودة  ذات  حكومية 
وفق  الداري���ة  اخلدمات  كافة  تقدمي 

معايري اجلودة والكفاءة وال�صفافية.
من  ب���ع�������س  اىل  م���ع���ال���ي���ه  وت�����ط�����رق 
املبادرات الت�صغيلية التي تعمل الوزارة 
اهدافها  ع��ل��ى حت��ق��ي��ق  خ��الل��ه��ا  م���ن 
اىل  م�صريا  املو�صوعة  ال�صرتاتيجية 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ان��ظ��م��ة و اليات 
تت�صم  ب��ح��ي��ث  ال��ع��م��ال��ي��ة  امل���ن���ازع���ات 
البت  �صرعة  و  ال�صفافية  من  باملزيد 
اطالق  اىل  ا�صافة  املنازعات  تلك  يف 
ن���ظ���ام حماية  ال��ث��ان��ي��ة م���ن  امل��رح��ل��ة 
الجور و من �صمن ذلك تطوير اآلية 
�صداد الجور من خالل النظام بحيث 
يتم ح�صول العمال على اأجورهم من 
ال�����ص��راف اليل بدل  اج��ه��زة  خ���الل 
من اللية املتبعة حاليا و هي ا�صتالم 
الجور نقديا يف �صركات ال�صرافة اىل 
جانب رفع و تطوير م�صتوى تقدمي 
يلبي  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني مب����ا  اخل����دم����ات 

متطلبات احلكومة الذكية.
واأك������د م���ع���ايل ���ص��ق��ر غ��ب��ا���س حر�س 
ال������وزارة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ���ص��راك��ات��ه��ا مع 
و�صائل العالم املحلية التي تقوم بدور 
الجنازات  املكت�صبات  اب���راز  يف  فاعل 
خمتلف  ع��ل��ى  ال���دول���ة  حتققها  ال��ت��ي 
ال�صعدة و تقدميها املالحظات التي 
ي�صتفاد منها يف تعزيز هذه املنجزات.

�إقامة �أبوظبي حتتفي بيوم �الأر�س�سيخة بنت �سيف تدعو جمتمع �المار�ت للتفاعل مع �ليوم �لعاملي لتحقيق �الأمنيات

�سقر غبا�س: منظومة �سيا�سات �سوق �لعمل �ر�ست دعائم ��ستقر�ره 

ميثاء �ل�سام�سي حت�سر �حتفال �سفارة جنوب �أفريقيا باليوم �لوطني

موؤ�س�سة �لتنمية �الأ�سرية تقدم بر�مج متخ�س�سة تعزز عاقة �لو�لدين باأبنائهم

هيئة �لهال �الأحمر تعرف وفد �ساعر �ملليون باأهد�ف و�أهمية م�سروع حفظ �لنعمة
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   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  768 /2014 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/عمري �صاهزاد حممد ار�صد اجلن�صية: باك�صتان   مدعي عليه: 
مو�صوع  المارات    اجلن�صية:  العامة  للمقاولت  املتحدة  العمارة 
الدعوى:م�صتحقات عمالية  املطلوب اعالنه/العمارة املتحدة للمقاولت 
العامة اجلن�صية: المارات عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2014/5/7 موعدا 
امام  8.30 �صباحا  ال�صاعة  باحل�صور  فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر 
الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية- الكائنة املحكمة العمالية  
�صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا 
بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك 

ايام على القل. �صدر بتاريخ 2014/4/9  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11084 بتاريخ  2014/4/29      
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

         يف الدعوى رقم 2013/1107  ا�صتئناف جتاري              

ح�صن  عبدالرحمن  عبداهلل  ابراهيم  �صده/1-  امل�صتاأنف  اىل 
املن�صوري جمهول حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف / �صركة دبي 
فري�صت �س.م.خ قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم 
اخلبري  بندب  امل��و���ص��وع  يف  الف�صل  قبل  حكمت  املحكمة  ب��ان 
املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�صة  املحكمة  لها  وح���ددت  امل�����ص��ريف  
  ch 2 D.19 2014/4/30 ال�صاعة 10.00 �صباحا يف القاعة
  رئي�س الق�صم                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• �ل�صارقة-و�م:

معر�س  يف  ب��ال�����ص��ارق��ة  الب�صرية  امل����وارد  دائ����رة  ت�����ص��ارك 
العني  مركز  يف  ينظم  ال��ذي  والتوظيف  للتعليم  العني 
الفرتة من  اأي��ام خالل  للموؤمترات وي�صتمر ملدة ثالثة 

28 اىل 30 اأبريل اجلاري.
وق��ال �صعادة ط��ارق �صلطان بن خ��ادم رئي�س ال��دائ��رة ان 
م�صاركتها  خالل  من  تهدف  بال�صارقة  الب�صرية  امل��وارد 

الدولة  اإم���ارات  بجميع  املنعقدة  التوظيف  معار�س  يف 
اإىل ا�صتقطاب اأكرب عدد ممكن من ال�صركات واملوؤ�ص�صات 
ل��ت��وظ��ي��ف اخلريجني  امل��خ��ت��ل��ف��ة  يف ق��ط��اع��ات الأع���م���ال 
الباحثني عن عمل وفقا ملوؤهالتهم وقدراتهم وال�صواغر 

الوظيفية املتاحة يف تلك املوؤ�ص�صات.
واأكد ان ذلك ياتي �صمن ا�صرتاتيجيات الدائرة لتعزيز 
للمواطنني  الفر�صة  واإت��اح��ة  التوطني  �صيا�صات  ودع��م 
ل��ل��ع��م��ل ���ص��م��ن ال��ق��ط��اع��ات الإق��ت�����ص��ادي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة يف 

ن�صبة  زي���ادة  اإىل  تتطلع  ال��دائ��رة  ان  ال��دول��ة..م�����ص��ي��ف��ا 
توظيف الكوادر الوطنية �صنويا.

باملعر�س بزيارة  ت��واج��ده��ا  ال��دائ��رة م��ن خ��الل  وت��ق��وم 
م��ن�����ص��ات اجل��ه��ات امل�����ص��ارك��ة يف امل��ع��ر���س ل��ف��ت��ح وتعزيز 
وتوظيف  ت��اأه��ي��ل  �صبل  وب��ح��ث  معها  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات 
ل��دي��ه��ا وع���ق���د م��ق��اب��الت وظيفية  ال��وط��ن��ي��ة  ال����ك����وادر 
للباحثني عن عمل وبرامج ار�صادية تهدف اإىل م�صاعدة 

الباحثني عن عمل اإىل اإتخاذ القرار املهني ال�صليم .

•• ر�أ�س �خليمة- �لفجر 

�صقر  ب��ن  ط��ال��ب  ال�صيخ  ال��ل��واء  �صهد 
ال��ق��ا���ص��م��ي ق���ائ���د ع����ام ���ص��رط��ة راأ�����س 
الإعداد  دورت��ي  تخريج  حفل  اخليمة 
الإعداد  الأ�صا�صي للم�صتجدين ودورة 
مبعهد  الن�صائي  للعن�صر  الأ���ص��ا���ص��ي 
ت��دري��ب ���ص��رط��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة م�صاء 
العامون  امل��دراء  وذل��ك بح�صور  اأم�س 
الإدارات  م���دي���ري  م���ن  ك��ب��ري  وع�����دد 
وروؤ�صاء الأق�صام بالقيادة العامة وعلى 
كبري  ع��دد  وح�صور  ال��دول��ة  م�صتوى 

من ال�صيوف واأهايل اخلريجني .
ب����دخ����ول طابور  احل���ف���ل  ب������داأ  وق�����د   
اخل���ري���ج���ني واخل����ري����ج����ات ودخ�����ول 
العلم، اأعقب ذلك و�صول راعي احلفل 
المارات  ل��دول��ة  الوطني  ال�صالم  ث��م 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وت�����الوة اآي�����ات من 
ال���ذك���ر احل��ك��ي��م ب��ع��د ذل���ك ق���ام قائد 
بتفتي�س  راأ������س اخل��ي��م��ة  ���ص��رط��ة  ع���ام 
ط��اب��ور اخل��ري��ج��ني وا���ص��ت��ع��را���ص��ه ثم 
ال�صرطة،  ت��دري��ب  معهد  مدير  األ��ق��ى 
ال��ع��ق��ي��د ح�����ص��ن اإب���راه���ي���م ع��ل��ي كلمة 
رحب فيها ب�صمو راعي احلفل موؤكدا 
على ان نقطة النطالق للم�صتجدين 
تبداأ باجتياز دورة امل�صتجدين املقررة 
احلقيقية  ال���ب���داي���ة  ت��ع��ت��رب  ان���ه���ا  اذ 

الأ�صا�صية  الع�صكرية  ال��ع��ل��وم  لتعلم 
النظرية والعلمية، م�صرياً يف ال�صياق 
يطبق  لأن  ي�صعى  املعهد  اأن  اإىل  ذات��ه 
من  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
اأعلى  اإىل  بامل�صتجد  ال��و���ص��ول  خ��الل 
التدريب  م���ن  امل��ط��ل��وب��ة  امل�����ص��ت��وي��ات 
بعد  فيما  امل�صتجد  لين�صم  والتاأهيل 
املختلفة  ال��ع�����ص��ك��ري��ة  ال���وح���دات  اإىل 
وهو قادر على موا�صلة العطاء وتلقي 
واأننا  ل���ص��ي��م��ا  الع�صكرية  امل��ع��ل��وم��ات 
اأ�صبحنا يف ع�صر تنوعت فيه املعدات 
يتحتم  ل��ذا  فنونه  وت��ط��ورت  احلديثة 

وم�صايرتها  التطورات  مواكبة  علينا 
ل���الأداء يف  ال��ع��ام  بامل�صتوى  ل��الرت��ق��اء 
تنفيذ الوامر واملهام الع�صكرية على 

اأكمل وجه .
اإىل  �صكر  كلمة  املعهد  م��دي��ر  ووج���ه   
اإي����اه����م ببذل  اخل���ري���ج���ني م��ط��ال��ب��اً 
وطننا  خل���دم���ة  ج���ه���ده���م  ق�������ص���ارى 
احلكيمة  ال���ق���ي���ادة  ظ���ل  يف  احل��ب��ي��ب 
ال�����ص��ي��خ خليفة بن  ال�����ص��م��و  ل�����ص��اح��ب 
� حفظه  اآل نهيان رئي�س الدولة  زايد 
ال�صدد  ه���ذا  م�����ص��ي��داأ يف   � ورع����اه  اهلل 
اإلتزامهم  وم���دى  اجلميع  مب�صاركة 

خ���الل ال������دورة ال��ت��ي ا���ص��ت��م��رت نحو 
منت�صباً   112 اأ�صبوعاً مب�صاركة   24
من خمتلف قيادات واإدارات ال�صرطة 
ب��ال��دول��ة، وق���د ت��ن��اول��ت ال��ع��دي��د من 
امل��ف��اه��ي��م الأ���ص��ا���ص��ي��ة ل��ل��دورة وبع�س 
ال���الزم���ة حلياتهم  ال��ق��ان��ون��ي��ة  امل����واد 
امليدانية  التدريبات  بجانب  العملية، 
التوفيق  ل��ه��م  متمنياً  وال��ري��ا���ص��ي��ة، 

وال�صداد يف خدمة وطنهم .
�صرطة  ع���ام  ق��ائ��د  ���ص��م��و  تف�صل  ث��م   
راأ�����س اخل��ي��م��ة ب��ت��وزي��ع اجل��وائ��ز على 
وهتفوا  الق�صم  اأدوا  الذين  املتفوقني 

ب��ح��ي��اة رئ��ي�����س الدولة،  ث���الث م����رات 
حيث جاءت املراكز الأوىل على النحو 

التايل :
يف  الأول  حممد يو�صف عبداهلل 

الأ�صلحة
يف  الأول  �صلطان ح�صن ال�صرومي 

امل�صاة
يف  الأول  ع����ب����داهلل  ي���و����ص���ف  حم���م���د 

الأ�صلحة
علي حممود حممد الأول يف الرماية

عبداهلل حممد ح�صن مو�صى 
الأول يف اللياقة البدنية

عبدالعزيز يو�صف الدو�صري 
الأول يف املواد النظرية

حممد را�صد حممد احلب�صي 
الأول يف ال�صلوك واملواظبة

يف  الأوىل  عائ�صة عبدالرحمن كرم 
امل�صاة

ب�صاير �صالح اأحمد ال�صحي 
الأوىل يف الأ�صلحة

يف  الأوىل  ���ص��ل��ي��م��ان  اأح����م����د  ه���اج���ر 
الرماية

بدرية اأحمد حممد احل�صوين 
الأوىل يف املواد النظرية

يف  الأوىل  منى عبداهلل العامري 
ال�صلوك واملواظبة

األقاها  العام  القائد  ل�صمو  كلمة  ويف 

بعد توزيعه ال�صهادات على اخلريجني 
قال: ن�صهد اليوم حفل تخريج دفعة 
تلك  الع�صكرية  ال��ك��وادر  م��ن  ج��دي��دة 
تُطع نورها  الكوكبة الالمعة التي ي�صنْ
يف ال�صماء لرتفع الراية خفاقة باإ�صم 
هذا الوطن املعطاء لنجعله اأمانة بني 
اأيديهم وكلنا ثقة بهم باأنهم موؤهلون 
حلمايته وحماية مكت�صباته التي ُبنيت 
منذ اأعوام ليحافظوا عليها بدورهم، 
تلك ال�صواعد الع�صكرية التي ت�صرفنا 
ن��ت��اج ت��وج��ي��ه��ات عظيمة  ال���ي���وم ه���ي 
وح��ث��ي��ث��ة م���ن ال���ق���ادة ال���ذي���ن وظفوا 
الوطن  ب���ن���اء  يف  امل���ب���ارك���ة  ج��ه��وده��م 
نقلة ح�صارية  ي�صهد  الذي  والإن�صان 
هائلة يف زمن قيا�صي مما اأعطى حياة 
يكفل  مما  للمواطن  و�صريفة  كرمية 
ال�صريعة  وف��ق  وواج��ب��ات��ه  حقوقه  ل��ه 

ومنهاج  د�صتور  هي  التي  الإ�صالمية 
هذا الوطن.

 واأكد �صموه باأن تلك الكوادر املتميزة 
قيادتنا  م���ن  ورع���اي���ة  ب��دع��م  حت��ظ��ى 
يوماً  ي�صكل  ال��ي��وم  وه����ذا  احل��ك��ي��م��ة، 
اأي�����ام الإ�����ص����راق واملجد  م���ن  ج���دي���داً 
ال�صرطة  ت��دري��ب  م��ع��ه��د  ف��ي��ه  خ��ط��ى 
املعاهد  م��ن  كمثيله  اخل��ي��م��ة  ب���راأ����س 
املعنية بتدريب وتاأهيل هوؤلء الكوادر 
ال��ع�����ص��ك��ري��ة ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال���دول���ة، 
اأ�صواطاً كبرية  خطوات وا�صعة وقطع 
امل��ن�����ص��ود، حيث  ال��ه��دف  ن��ح��و حتقيق 
بتوفيق  املن�صرمة  الأع����وام  يف  متكن 
قيادتنا  وب��ت��وج��ي��ه  ت���ع���اىل  اهلل  م���ن 
منت�صبيها  ج��ه��ود  وبف�صل  احلكيمة 
من  وعلمياً،  اإداري����اً  املتميز  وك��ادره��ا 
حت��ق��ي��ق ال��ع��دي��د م���ن امل��ك��ا���ص��ب التي 

يتعلق  فيما  ���ص��واء  ال��دول��ة  بها  تفخر 
ب��ت��ط��وي��ر ب���راجم���ه���ا الأك���ادمي���ي���ة اأو 
وتطوير  الأ���ص��ا���ص��ي��ة  بنيتها  ب��ت��ع��زي��ز 
وحت�صني  ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة  خ����دم����ات����ه����ا 
خمرجاتها لتلبية احتياجات التنمية 
كافة  على  احلبيبة  لدولتنا  ال�صاملة 
احلياة،  م��ن��اح��ي  ���ص��ت��ى  ويف  ال�����ص��ع��د 
ال������دورات الهوية  ح��ي��ث ع����ززت ه���ذه 
للوطن  بالنتماء  والعتزاز  الوطنية 

وال�صتعداد للدفاع عنه. 
 نا�صحاً اياهم بتقوى اهلل والخال�س 
يف ال��ع��م��ل ك��م��ا ت���وج���ه ب��ال�����ص��ك��ر اإىل 
ال����وح����دات ال���ت���ي ���ص��اه��م��ت يف اجن���اح 
ختام  ويف  ال����������دورات،  ه�����ذه  ت����دري����ب 
احلفل قامت فرق مو�صيقى ال�صرطة 
متنوعة  ع�صكرية  مقطوعات  ب��ع��زف 

لقت ا�صتح�صان اجلميع .

•• ر�أ�س �خليمة - �لفجر

 افتتح الدكتور عبداهلل اأحمد النعيمي مدير منطقة راأ�س اخليمة 
فعاليات  مبنا�صبه  املقامه  ال�صحية  والفعاليات  املعر�س  الطبية 
ا�صبوع التطعيمات العاملي واملنعقدة يف الفرته من 24-30 ابريل 
اجل��اري يف مركز راك مول وال��ذي تنظمه كل من ادارة التثقيف 
الطب  ب���ادارة  التطعيمات  ق�صم  مع  بالتعاون  ال�صحي  والإع���الم 
اخلا�صه  الطبية  املهن  وق�صم  املدر�صية  ال�صحه  ادارة  و  الوقائي 
مدير  ع��ب��دال��واح��د  حم��م��د  ال��دك��ت��ور  م��ن  ك��ل  بح�صور  باملنطقة 
ادارة الطب الوقائي و حممد �صبيع رئي�س ق�صم اخلدمات العامه 
الدكتوره  وال�صيدة  و  م��ول  راك  مديرمركز  ح�صني  و  وال���ص��ك��ان 
وال�صتاذه  املدر�صية  ال�صحة  ادارة  مدير  جمعه  عبداهلل  مي�صون 
ال�صحي  والع��الم  التثقيف  ادارة  �صراي مدير  بن  مهره حممد 
ابوليله  ماجد  و  التطعيمات  ق�صم  م�صئول  �صالح  عبداجلليل  و 
والذي  الطبية اخلا�صة  املهن  ق�صم  ال�صحي من  وال�صيدة فاطمه 
ومدار�س  والطبي  ال�صحي  املجال  يف  العاملني  جميع  ا�صتهدف 

املنطقة وعامة اجلمهور بالمارة راأ�س اخليمة .
ويف هذا ال�صان �صرح الدكتور عبداهلل اأحمد النعيمي مدير املنطقة 
قد  التطعيمات  با�صبوع  ال�صحة  وزارة  احتفالت  و�صمن  الطبية 
احتفلت مبجموعة من الن�صطة والفعاليات ا�صتهدفت العاملني 
يف القطاع ال�صحي احلكومي واخلا�س حيث عقدت جمموعة من 
ور�س العمل والندوات املتخ�ص�صة لالطباء والتمري�س بال�صافة 
الرعاية  وم��راك��ز  النائية  باملناطق  ميدانية  زي���ارات  تنظيم  اىل 
الفعاليات  لهذه  املنظمة  اللجنة  ان  اىل  م�صريا  الولية  ال�صحية 
وجمل�س  امل��دار���س  لطلبه  مفتوح  ي��وم  تنظيم  ال��ي��وم  احتفلت  ق��د 
وتوزيع  وم�صابقات  معر�س  على  اليوم  �صمل  حيث  الم��ور  اولياء 

هدايا وكتيبات تثقيفية للم�صاركني .
قبل  من  واملطبق  املو�صع  التطعيم  برنامج  على  النعيمي  واأث��ن��ي 
يف  فاعل  دور  من  به  يقوم  وم��ا  الول��ي��ة  ال�صحية  الرعاية  مراكز 
ن�صبه  ان  اىل  م�صريا  امل��ع��دي��ة  الم��را���س  �صد  الط��ف��ال  حت�صني 
خم�س  م��ن  الق��ل  العمرية  للفئة  بالن�صبة  التطعيمية  التغطيه 

�صنوات لكرث من %99 يف جميع لقاحات .

لق�صم  بال�صكر  الطبية  املنطقة  م��دي��ر  ت��ق��دم  ح��دي��ث��ه  خ��ت��ام  ويف 
املدر�صية  التثقيف والعالم ال�صحي وال�صحة  التطعيمات وادارة 

واملهن الطبية باملنطقة على دعمهم لهذه الن�صطة والفعاليات. 
ادارة  مدير  عبدالواحد  حممد  الدكتور  حتدث  ال�صياق  وبنف�س   
ال��ف��ع��ال حيث  اه��م��ي��ة التطعيمات و دوره����ا  ال��وق��ائ��ي ع��ن  ال��ط��ب 
الأمرا�س  اأ�صبحت �صرورة من �صرورات احلياة يف مكافحه  اأنها 
والوقاية منها كما خاطب �صعادته طلبه وطالبات املدار�س منوها 
الأمرا�س  من  الواقي  ال��درع  اأنها  حيث  التطعيمات  لأهمية  من 

واأكت�صاب املزيد من املناعة املطلوبة للج�صم .
مبينا  التطعيمات  م�صوؤول  �صالح  عبداجلليل  ال�صيد  حت��دث  ثم 
اأهمية الأ�صبوع العاملي للتطعيمات وذالك لن�صر التوعية بني اأفراد 
املجتمع عن اأهمية التطعيم والذى اأ�صبح ي�صكل جزءاآ يف حياتنا 

املعا�صرة ويجب الأهتمام به .
يف  �صاركة  التي  ال�صحية  والإدارات  امل�صاركة  امل��دار���س  �صكر  كما 
فعاليات هذا اليوم اآمال اأن نلتقي العام القادم ونحن اأكرث مانكون 

�صحتا وعافية .

•• �أبوظبي-و�م: 

لدولة  الجتماعية  والتاأمينات  للمعا�صات  العامة  الهيئة  باركت 
يف  عامليا  الأوىل  املرتبة  على  ح�صولها  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
بقيا�س  خمت�س  عاملي  تقرير  �صمن  وذل��ك  امل���راأة  اح��رتام  موؤ�صر 
كتو�صية  وال��ذي جاء  العامل  دول  الجتماعي يف خمتلف  التطور 

من جمل�س الأجندة الدويل التابع للمنتدى القت�صادي العاملي.
والتاأمينات  امل��ع��ا���ص��ات  ق��ان��ون  اأن  املنا�صبة  ب��ه��ذه  الهيئة  واأك����دت 
الجتماعية الحتادي رقم 7 ل�صنة 1999 وتعديالته �صان حقوق 
املراأة بل وميزها يف بع�س النواحي على الرجل مثل ..ا�صتحقاقها 
باقي  خالف  على  القانون  لها  و�صمح  زوجها  معا�س  يف  لن�صيبها 
اإىل  بالإ�صافة  زوجها  معا�س  يف  ن�صيبها  بني  باجلمع  امل�صتحقني 

اإليها ما ل  ي��وؤول  معا�صها ب�صفتها ال�صخ�صية بدون ح��دود.. كما 
اأن�صبة الأولد يف املعا�س التقاعدي بالإ�صافة اإىل اأن  ي�صرف من 
معا�صها التقاعدي يف حالة الوفاة يوزع على امل�صتحقني من ورثتها 

متاما كما لو كان �صاحب املعا�س رجال.
ومن اأهم املزايا التي منحها قانون املعا�صات والتاأمينات الجتماعية 
يف املادة 31 اأنه ا�صتحدث ن�صيبا يف املعا�س للبنت اأو الأخت اأو الأم 
الوفاة  بتاريخ  م�صتحقات  غ��ري  ك��ن  ول��و  مورثهم  وف��اة  بعد  حتى 
وذل���ك يف ح��ال��ة وق���وع ت��رم��ل اأو ط��الق وت��ك��ون ه��ذه احل�صة على 
امل�صتحقني  اأن�صبة  ب��اق��ي  مت�س  اأن  ودون  املعا�صات  هيئة  ح�صاب 
رئي�س  الهاملي  �صيف  حممد  �صعادة  واأ���ص��اد  املعا�س.  يف  الآخ��ري��ن 
جلنة اإدارة الهيئة بالأ�ص�س التي و�صعها املغفور له باإذن اهلل ال�صيخ 
زايد بن �صلطان اآل نهيان لح��رتام امل��راأة يف جميع املجالت مثل 

التعليم والتوظيف يف جميع املهن وتابع هذا النهج �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل لتحقق 
بدولتنا  والمتنان  بالفخر  ن�صعر  جتعلنا  عديدة  اإجن���ازات  امل��راأة 
الرئي�صي  الداعم  امل��راأة هي  اأن  بالذكر  الر�صيدة. جدير  وقيادتها 
للهيئة العامة للمعا�صات والتاأمينات حيث بلغت ن�صبة امل�صرتكني 
من الن�صاء 67.1 يف املائة من اإجمايل عدد امل�صرتكني فيها .. كما 
تبواأت الن�صب الأكرب يف ال�صرائح حيث مثلت 67.5 يف املائة من 
وبن�صبة  واملوؤ�ص�صات احلكومية  ال��وزارات  امل�صرتكني يف  ن�صبة عدد 
وال�صارقة وعجمان  املحلية يف دبي  املائة يف احلكومات  61.1 يف 
اأي�صا مثلت  اأنها  القيوين واملفاجاأة  واأم  وراأ���س اخليمة والفجرية 
بن�صبة  اخلا�س  القطاع  يف  امل�صرتكني  ع��دد  من  العظمى  الن�صبة 

79.9 يف املائة.

اإحدى  تران�صكو  والتحكم  للنقل  اأبوظبي  �صركة  تربعت 
جتهيزات  بتمويل  اأب��وظ��ب��ي  وك��ه��رب��اء  م��ي��اه  هيئة  �صركات 
اأبوظبي  ال�صماء( مبركز  ) ف�صل  الدرا�صية  الف�صول  اأحد 
الإن�صانّية  للرعاية  العليا  زاي���د  ملوؤ�ص�صة  التابع  للتوحد 
وذوي الحتياجات اخلا�صة مبا ي�صاعد على تعزيز قدرات 
املتطورة،  ب��امل��ه��ارات  وت��زوي��ده��م  الفئة  تلك  م��ن  الأط��ف��ال 
وي��خ��دم ال��ف�����ص��ل احل����الت ال�����ص��دي��دة وم��ت��ع��ددي العاقة 
اإطار  يف  ال�صركة  من  التربع  هذا  وياأتي  التوحد،  فئة  من 

فعاليات �صهر التوحد. 
ل�صعادة  بال�صركة ممثل  املالية  املزروعي مدير  وقام احمد 
تران�صكو  ادارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  النعيمي  ���ص��ي��ف  ع��ب��داهلل 
نائب رئي�س  الهاملي  �صعادة حممد حممد فا�صل  يرافقه 

جمل�س الإدارة العام ملوؤ�ص�صة زايد بافتتاح الف�صل ام�س. 
اأبوظبي للنقل والتحكم حتر�س  اإن �صركة  وقال املزروعي 
التي  والأن�صطة  اخل��ريي��ة  اجل��ه��ود  دع��م  يف  امل�صاركة  على 
الإعاقة  ذوي  ف��ئ��ات  ول�صيما  واملجتمعات  الأف����راد  ت��خ��دم 
التعاون  اإطار  ، ويف  انطالقا من م�صوؤولياتها الجتماعية 
امل�صرتك مع كافة اجلهات واملوؤ�ص�صات احلكومية. واأ�صاف 
: ي�صتحق ك��ل طفل م��ن ه���وؤلء الأط��ف��ال احل�����ص��ول على 
اأن  وي�صرنا  والتاأهيل  التعليم  من  ممكن  م�صتوى  اأف�صل 
الأطفال  م��ه��ارات  وت��ط��وي��ر  ت��ع��زي��ز  يف  ح��ي��وي��اً  دوراً  نلعب 
امل�صابني بالتوّحد مبا ي�صاعدهم على الندماج يف املجتمع 
اأن �صركة تران�صكو ل تدخر جهداً لدعم الأعمال  ، موؤكداً 
والفعاليات اخلريية.  واأعربت موؤ�ص�صة زايد العليا للرعاية 

تقديرها  بالغ  عن  اخلا�صة  الحتياجات  وذوي  الإن�صانّية 
ملبادرة �صركة تران�صكو، وتوجه �صعادة حممد حممد فا�صل 
وللم�صوؤولني  لل�صركة  والتقدير  ال�صكر  بجزيل  الهاملي 
وال��ع��ام��ل��ني ب��ه��ا ع��ل��ى ت��ل��ك امل���ب���ادرة الن�����ص��ان��ّي��ة، وق����ال اإن 
متميزة  وطنية  ك�صركة  والتحكم  للنقل  ابوظبي  �صركة 
املوؤ�ص�صة خلدمة  تبادر لتقدمي الدعم والرعاية لفعاليات 
الكبري  ب��ال��دور  م�صيداً  الع��اق��ة،  ذوي  ف��ئ��ات  م��ن  طالبها 
املجتمعية  امل�صوؤولية  اإط��ار  �صمن  ال�صركة  به  تقوم  ال��ذي 
وحر�س قيادتها على التفاعل باإيجابية مع احلمالت التي 
تقوم بها موؤ�ص�صة زايد مل�صلحة الفئات امل�صمولة برعايتها. 
وتقدم بال�صكر والتقدير لل�صركة على تلك املبادرة الكرمية 
والتي اأ�صهمت يف جتهيز الف�صل الدرا�صي مبركز ابوظبي 
للتوحد وهو ي�صم الطالب �صديدي الإ�صابة بتلك الإعاقة 
الغام�صة، واأكد اأن �صعي موؤ�ص�صة زايد ل�صتقطاب املوؤ�ص�صات 
و ال�صركات الوطنية ياأتي ترجمة ملبادئ احلكومة يف تعزيز 
التعاون والتن�صيق بني اجلهات واملوؤ�ص�صات املحلية وحتقيق 
ال�صراكات  اإط��ار  يف  اجلانبني  بني  ال�صرتاتيجية  ال�صراكة 
املجتمعية والعمل على زيادة اأطر التوا�صل بني موؤ�ص�صات 
الدولة. �صملت الزيارة التعرف على جهود املوؤ�ص�صة لرعاية 
من  التوحد  م�صابي  ول�صيما  الإعاقة  ذوي  فئات  وتاأهيل 
مديرة  امل��ن�����ص��وري  عائ�صة  األقتها  ال��ت��ي  امل��ح��ا���ص��رة  خ��الل 
بقطاع  التعليم  م�صت�صار  اإجنالند  جل  والدكتورة  املركز، 
ذوي الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة ب��امل��وؤ���ص�����ص��ة، وزي����ارة ع���دد من 

الف�صول الدرا�صية باملركز.  

•• �أبوظبي-و�م: 

اأعلنت جامعة نيويورك اأبوظبي ام�س 
ب��ن��اء حرمها اجلامعي يف  اإجن���از  ع��ن 
للجدول  وف���ق���ا  ال�����ص��ع��دي��ات  ج���زي���رة 
الأعمال  ب���دء  م��ن��ذ  امل���ح���دد  ال��زم��ن��ي 
يونيو  يف  ل���ل���ج���ام���ع���ة  الإن���������ص����ائ����ي����ة 
اجلامعي  احل��رم  ويت�صمن   .2010
ومكتبة  اأك���ادمي���ي���ة  م��ب��ان  ال��رئ��ي�����ص��ي 
داخلية  ري��ا���ص��ي��ة  وم���راف���ق  وم�����ص��ارح 
واأع�صاء  للطلبة  و�صكنا  وخم��ت��ربات 
املرافق  �صتنجز  كما  التدري�س.  هيئة 
الريا�صية اخلارجية بحلول منت�صف 
من  تتاألف  والتي  القادم  يوليو  �صهر 
القوى  لأل����ع����اب  وم�����ص��م��ار  م���الع���ب 
ومدرج. وقد مت بناء احلرم اجلامعي 
اأرب��ع �صنوات  اأقل من  وال��ذي ا�صتغرق 
مبا يحقق �صروط ال�صتدامة البيئية 
بتنفيذ تدابري مثل ا�صتخدام الطاقة 
10 يف امل��ائ��ة من  امل��ت��ج��ددة ل��ت��ول��ي��د 
املياه  م���ن  امل���ائ���ة  يف  و75  ال���ط���اق���ة 
ال�����ص��اخ��ن��ة. وح�����ص��ل م�����ص��روع جامعة 
تقييم  ع���ل���ى  اأب����وظ����ب����ي  ن����ي����وي����ورك 
لت�صميمه  لوؤلوؤتني  بدرجة  ا�صتدامة 

املتميز.
للتخطيط  اأب��وظ��ب��ي  وي��ل��زم جم��ل�����س 
با�صتيفاء  اجلديدة  املباين  العمراين 
للت�صميم  ا�صتدامة  برنامج  معايري 
اأف�صل  على  ا�صتنادا  وذل���ك  امل�صتدام 
ال��ع��امل��ي��ة واأن��ظ��م��ة تقييم  امل��م��ار���ص��ات 
الأمريكي  الت�صنيف  كنظام  امل��ب��اين 
بريام  ون����ظ����ام   ) دى  اإي������ه  اإي������ه  )اإل 

الربيطاين.
كما يفر�س برنامج ا�صتدامة �صروطا 
املظاهر  ت��ع��ك�����س  ل��ل��ت��ق��ي��ي��م  اإ���ص��اف��ي��ة 
والثقافية  والج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
والق����ت���������ص����ادي����ة ال����ف����ري����دة لإم�������ارة 

اأبوظبي.
وي����ن����م����ي احل��������رم اجل����ام����ع����ي ال�����ذي 
مرت  األ���ف   450 م�صاحة  على  ميتد 
ثمانية  م�صاحة  ي��ع��ادل  م��ا  اأو   ���� مربع 
نيويورك  مدينة  يف  م��ب��ان  جممعات 
50 مرتا  وال����ذي ي��ت��ج��اوز ارت��ف��اع��ه 
التفاعل بني احلياة الجتماعية  روح 
والتعليم وبني الطلبة واأع�صاء الهيئة 
خمتلف  وبني  واملوظفني  التدري�صية 
وبني  العلمية  وال��ف��روع  التخ�ص�صات 

البحث والتدري�س.
�صممتها  وال���ت���ي  اجل���ام���ع���ة  وت�����ص��م 
اآركيتك�س  ف��ي��ن��ويل  راف��اي��ي��ل  ���ص��رك��ة 
للهند�صة املعمارية احلائزة على عدة 
جوائز 21 مبنى م�صمما وفقا لأعلى 
و�صائل  اأح���دث  ويت�صمن  امل��وا���ص��ف��ات 

التكنولوجيا.
ومت النتهاء من اأعمال البناء يف اإطار 
بيان قيم العمل والذي يحدد معايري 
عمال  مع  الأن�صب  التعامل  وتوقعات 
البناء واملوظفني يف جامعة نيويورك 
ال�صنوي  ال��ت��ق��ري��ر  وي��وث��ق  اأب��وظ��ب��ي. 
ال��ث��ال��ث مل��ط��اب��ق��ة امل���وا����ص���ف���ات ال���ذي 
ن�صرته ام�س �صركة التدقيق امل�صتقلة 
امل�صروع  ام��ت��ث��ال  م���اك���دون���ال���د  م����وت 

2013 مبا يف  العمل يف ع��ام  ملعايري 
والإج����راءات  امل�صتجدة  امل�صاكل  ذل��ك 

املتخذة حللها.
وقال األفريد بلوم نائب رئي�س جامعة 
نيويورك اأبوظبي اأن اجلامعة و�صعت 
مل�صتوى  ���ص��ارم��ة  ومتطلبات  اأه��داف��ا 
والطلبة  ال��ت��دري�����ص��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأداء 
ولتميز  اجل����ام����ع����ة  يف  وامل����وظ����ف����ني 
ك��م��ا و�صعت  الأك���ادمي���ي���ة  ب��راجم��ه��ا 
معايري �صارمة ل�صمان تلقي الكوادر 
وت�صغيل  و���ص��ي��ان��ة  ب��ن��اء  يف  ال��ع��ام��ل��ة 
اإن�صانية  م��ع��ام��ل��ة  اجل��ام��ع��ة  م���راف���ق 
وعادلة. واأ�صاف اأن هذا املبنى اجلديد 
املعمارية  ال��ه��ن��د���ص��ة  ج��م��ال  ي��ج�����ص��د 
مرافقه  ك��ل  يف  الوظيفية  وال��ك��ف��اءة 
مثلما يج�صد اللتزام بتحقيق التميز 
و�صي�صهم م�صاهمة فاعلة يف اأداء ر�صالة 
اجلامعة الرتبوية والتعليمية وتقوية 
اأوا���ص��ر ال��ت��ع��اون ب��ني اأف����راد املجتمع 
وتر�صيخ مكانة اجلامعة كمركز جذب 
فكري وثقايف لدولة الإمارات العربية 
اإىل  واأ���ص��ارت  اأجمع.  والعامل  املتحدة 
اأنه �صيتم الحتفال مببا�صرة اجلامعة 
اأع��م��ال��ه��ا يف م��ق��ره��ا اجل��دي��د يف 25 

مايو القادم. 

د�ئ���رة �ل��م���و�رد �لب�سري���ة بال�سارق���ة ت�س���ارك 
•• ر�أ�س �خليمة – �لفجر مبع�ر�س �لع�ني للتعل�يم و�لتوظي��ف

متكن رجال الإطفاء يف اإدارة الدفاع املدين براأ�س اخليمة 
واأدى لحرتاق  �صيارة  �صب يف  ال�صيطرة على حريق  من 
جزئي يف منزلني جماورين ما ت�صبب يف وقوع مادية دون 

اإ�صابات .
وقال م�صدر م�صئول يف اإدارة الدفاع املدين براأ�س اخليمة 
عن  الأول  اأم�����س  م�صاء  بالغا  تلقت  العمليات  غرفة  اأن 
احرتاق منزل مبنطقة املعريي�س ليتم بناء عليه اإر�صال 
اإطفاء من مركز الإدارة ملوقع احل��ادث حيث تبني  فرقة 
اأرقام  لوحات  اأو  ثبوتية  اأورق��ا  اح��رتاق مركبة ل حتمل 

بالكامل ما اأدى لو�صول األ�صنة النريان ملنزلني جماورين 
مما اأ�صفر عن احرتاق غرفة بكامل حمتوياتها يف املنزل 
جهاز  واح���رتاق  ال�صركات  اإح��دى  ت�صتاأجره  ال��ذي  الأول 
ي�صتاأجره  الذي  الثاين  باملنزل  كمبيوتر  وطابعة  تكييف 

�صخ�س من اجلن�صية الآ�صيوية وتاأثره بالدخان .
واأو�صح اأن رجال الإطفاء قاموا باإخماد النريان امل�صتعلة 
عليها  ال�صيطرة  املياه وجنحوا يف  م�صتخدمني خراطيم 
مما حال دون امتدادها فيما مل تعرف اأ�صباب اندلع هذا 
احلريق الذي ا�صتغرق التعامل معه �صاعة كاملة واأ�صفر 
اأية  ب��ع��د دون  ت��ق��در  ف��ق��ط مل  م��ادي��ة  ع��ن وق���وع خ�صائر 

اإ�صابات ج�صمانية ومت ت�صليمه لل�صرطة. 

�لدفاع �ملدين ي�سيطر على حريق �سيارة جمهول

خالل تخريج امل�شتجدين

طالب بن �سقر : �أفو�ج �خلريجني تعزز �لهوية �لوطنية و�ال�ستعد�د للدفاع عن �لوطن 

طبية ر�أ�س �خليمة حتتفل باأ�سبوع �لتطعيمات 2014

�لهيئة �لعامة للمعا�سات تبارك للدولة ح�سولها على �ملرتبة �الأوىل عامليا يف موؤ�سر �حرت�م �ملر�أة

تر�ن�سكو ت�سهم يف دعم �أطفال �لتوحد بز�يد �لعليا 

•• �لعني-و�م:

بيوم  للتوزيع  العني  �صركة  حتتفل 
العمال العاملي الذي ي�صادف الأول 

من مايو من كل عام.
اليوم  بهذا  ال�صركة  احتفال  وياأتي 
يف ظ���ل ت��ر���ص��ي��خ ح���ق الإن�������ص���ان يف 
وقوانني  د�صتور  كفله  ال��ذي  العمل 
املواثيق  جميع  اإىل  اإ�صافة  الدولة 
احلقوق  م���ن  ب���اع���ت���ب���اره  ال���دول���ي���ة 
ب��احل��ق يف  ال��ث��اب��ت��ة ووث��ي��ق��ة ال�صلة 

احلياة والتنمية.
ال�صام�صي  عمري  ب��ن  حممد  وق���ال 
للتوزيع  العني  ل�صركة  العام  املدير 
العاملي  العمال  ب��ي��وم  الإح��ت��ف��ال  اإن 
ي��اأت��ي ت��ق��دي��را ل���دور ال��ع��م��ال الذي 
تنفيذ  الأ���ص��ا���ص��ي يف  احل��ج��ر  يعترب 

اأعمال ال�صركة وم�صاريعها.

العمال  م�������ص���ارك���ة  ان  واأ�������ص������اف 
حر�س  يوؤكد  اليوم  بهذا  الحتفال 
ال�صركة الدائم على حفظ حقوقهم 
لهم  املنا�صبة  العمل  بيئة  وت��وف��ري 
مبا ميكنهم من اأداء مهام اأعمالهم 
اإنتاجيتهم  وزيادة  املطلوب  بال�صكل 

مبا ينعك�س اإيجابا على املجتمع.

�لعني للتوزيع حتتفل 
باليوم �لعاملي للعمال

�إجناز �الأعمال �الإن�سائية ملبنى جامعة نيويورك 
�أبوظبي على �أر�س جزيرة �ل�سعديات 
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)مت �لن�سر مبو�فقة م�سرف �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملركزي(

اي�شاحات )ت�شكل جزءًا من هذه البيانات املالية(

بيان املركز املايل كما يف 31 دي�شمرب  2013

تقرير مدققي احل�شابات امل�شتقلني

بيان الدخل لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب  2013

بيان الدخل ال�شامل لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب  2013

بيان التغريات يف حقوق امللكية لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب  2013
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ذكرت �صحيفة ديلي �صتار ، ام�س، اأن جهاديني بريطانيني يف �صوريا 
بثوا �صريط فيديو على �صبكة الإنرتنت يطلبون فيه من العائالت 

الربيطانية مّدهم باملال، مل�صاعدتهم على موا�صلة القتال هناك.
اإن اجلهاديني انتقدوا امل�صلمني يف بالدهم لعدم  وقالت ال�صحيفة، 
�صوريا،  يف  الربيطانيني  املقاتلني  من  املئات  لدعم  الأم���وال  توفري 
يف  ُقتلوا  بريطانياً   20 نحو  عائالت  م�صاعدة  على  النا�س  وح��ّث��وا 

ال�صراع الدائر ب�صوريا.
ب�صار  الرئي�س  نظام  �صد  الربيطانيني  اجلهاديني  اأن  اإىل  وا���ص��ارت 
تف�صيلهم  اعتربوه  ما  على  الربيطانيني  امل�صلمني  انتقدوا  الأ�صد 
على  �صتي�صن(،  )ب���الي  ل�����ص��راء  اأو  )ن��ان��دو(  امل���ال يف مطاعم  ان��ف��اق 
اثنني  بريطانيني  اأن جهاديني  ال�صحيفة،  وا�صافت   . باملال  دعمهم 
ظهرا يف �صريط فيديو على موقع )يوتيوب( وهما مقنعان ويحثان 
القتلى  املالية لأ�صر  امل�صاعدة  املتحدة على تقدمي  باململكة  امل�صلمني 
اأ�صبح  ال��ذي  جميد،  الوحيد  عبد  مثل  الربيطانيني،  املقاتلني  من 
�صاحنة  فّجر  حني  �صوريا  يف  انتحارية  عملية  ينفذ  بريطاين  اأول 

مفخخة بال�صجن املركزي مبدينة حلب يف �صباط-فرباير املا�صي.
يتعني على  الفيديو  �صريط  ، قوله يف  اأح��د اجلهاديني  اإىل  ون�صبت 
امل�صلمني باململكة املتحدة اإما دعم املقاتلني باملال يف �صوريا اأو رعاية 
الكثري  من  فلي�س  هناك،  بالقتال  فقدناهم  الذين  الأخ��وة  عائالت 
الذهاب اإىل اأ�صرة �صهيد وا�صقاط 10 اأو 20 اأو 30 اأو 40 اأو 50 

جنيهاً ا�صرتلينياً لها .
 

اأعلنت وزارة الداخلية الرو�صية ام�س مقتل م�صلحني اثنني يف اإقليم 
م�صدر  عن  رو�صية  اإع��الم  و�صائل  ونقلت  رو�صيا  بجنوب  �صتافروبل 
من  النار  اأطلقوا  م�صلحني  ثالثة  اأن  الرو�صية  الداخلية  وزارة  يف 
�صيارتهم على رجال الأمن فجر الثنني اأثناء قيامهم بعملية خا�صة 

يف �صرق الإقليم.
ورّدت قوات الأمن على م�صدر النريان ما اأدى اإىل مقتل اثنني من 
امل�صلحني فيما هرب الثالث واأ�صار امل�صدر اإىل اأن اأحد رجال الأمن 

اأ�صيب بجروح يف هذا ال�صتباك.
 

ف��وزه يف كل  فاز احل��زب املحافظ احلاكم يف مقدونيا بفرتة ثالثة بعد 
من الإنتخبابات الربملانية والرئا�صية التي جرت اأم�س الأول بناء على 
بها.  تعرتف  لن  اأنها  املعار�صة  قالت  التي  لالإنتخابات  الأولية  النتائج 
وقالت اللجنة الر�صمية لالنتخابات اإنه بعد فرز اأكرث من 63 يف املئة 
املقدونية  الوطنية  للوحدة  الدميقراطي  احل��زب  تقدم  الأ���ص��وات  من 
على  بح�صوله  جرويف�صكي  نيكول  ال���وزراء  رئي�س  اإليه  ينتمي  وال��ذي 
التحالف  الرئي�صي  املعار�صة  حل��زب  امل��ئ��ة  يف   24 مقابل  امل��ئ��ة  يف   43
الدميقراطي ال�صرتاكي يف مقدونيا . وقالت اللجنة اإن الرئي�س احلايل 
جورج ايفانوف تقدم على مناف�صه املدعوم من حزب املعار�صة الرئي�صي 

يف اإنتخابات العادة التي جرت اأم�س.
وقال جرويف�صكي الذي يحكم مقدونيا منذ عام 2006 يف اإئتالف مع 
�صابقون من  اأ�ص�صه متمردون  الذي  للتكامل  الدميقراطي  الحت��اد  مع 
اأ�صول األبانية اأمام ح�صد عند مقر حزبه يف ال�صاعات الأويل من �صباح 
اليوم الإثنني اإن هذا ن�صر كبري و�صخم وقوي عرب ال�صعب عن اإرادته 

بو�صوح. 
ميهد  مم��ا  امل��ئ��ة  يف   14 على  للتكامل  ال��دمي��ق��راط��ي  الحت���اد  وح�صل 
الطريق اأمام ح�صول الئتالف احلاكم على اغلبية مريحة يف الربملان 

اجلديد.
ولكن زوران زاييف زعيم التحالف الدميقراطي ال�صرتاكي يف مقدونيا 
اتهم جرويف�صكي وحزبه با�صاءة ا�صتغالل نظام الدولة باأكمله قائال اإنه 

كانت هناك تهديدات وابتزازات و�صراء كبري لالأ�صوات يف النتخابات .
ال�صناديق  اإغ��الق  بعد  هنا  اإنني  �صكوبيا  يف  لل�صحفيني  قائال  واأردف 
التحالف الدميقراطي ال�صرتاكي يف مقدونيا  اإن  بب�صع دقائق لقول 
اأو  الرئا�صية  �صواء  النتخابية  بالعملية  يعرتفا  لن  املعار�س  وائتالفنا 
املعار�صة  اتهامات  وحزبه  عاما(   43( جرويف�صكي  ورف�س  الربملانية 

بو�صفها حماولة للتاأثري على الراأي العام.

عو��صم

لندن

••�سكوبيا

مو�سكو

�ل�سني جت�س�ست على
 بريد �لربملان �الأ�سرت�يل

•• �صيدين-رويرتز:

الكرتونيا  هجوما  اأن  ام�س  ريفيو  فاينان�صال  ا�صرتاليان  �صحيفة  ذك��رت 
على �صبكة اأجهزة الكمبيوتر اخلا�صة بالربملان ال�صرتايل يف 2011 رمبا 
قد اتاح لوكالت املخابرات ال�صينية الو�صول لر�صائل الربيد اللكرتوين 
للم�صرعني ملدة عام كامل. ونقلت ال�صحيفة عن م�صادر حكومية واأمنية 
قولها اإن معلومات جديدة اأو�صحت اأن الهجوم كان اأكرث �صمول مما كان 
يتوقع �صابقا و منحهم ال�صيطرة على نحو فعال على النظام بالكامل وقال 
امكانية  لديهم  ك��ان  لقد  مفتوح.  منجم  مبثابة  ك��ان  لل�صحيفة  م�صدر 
الو�صول اإىل كل �صيء.  وو�صع امل�صوؤولون ال�صرتاليون مثلهم مثل نظرائهم 
يف الوليات املتحدة والدول الغربية الأخرى م�صاألة اأمن النرتنت كاأولوية 
عن  عبارة  الربملانية  الكمبيوتر  و�صبكة  املتزايد.  الهجمات  عدد  اأعقاب  يف 
وموظفيهم  الحت��ادي��ون  امل�صرعون  ي�صتخدمه  �صرية  غ��ري  داخ��ل��ي  ن��ظ��ام 
ال�صرتاتيجية  ح��ول  وللمناق�صات  اخل��ا���ص��ة  ل��الت�����ص��الت  وم�صت�صاريهم 
اأنه عندما يدخل املت�صللون للنظام يكون بو�صعهم الو�صول  وذكر التقرير 
اإىل ر�صائل الربيد اللكرتوين وقواعد بيانات الت�صال واأي وثائق اأخرى 
ال�صكبة قد منح  اإىل هذه  الو�صول  اأن يكون  ال�صبكة. وميكن  خمزنة على 
ال�صني فهما اأكرث تطورا لل�صيا�صة والروابط املهنية والجتماعية للقيادة 
امل�صرعني  بني  ح�صا�صة  نقا�صات  على  ا�صتمل  قد  يكون  ورمب��ا  ال�صرتالية 
والعاملني معهم وذك��رت و�صائل الإع��الم املحلية مو�صوع الخ��رتاق لأول 
اأن عمالء  اأن��ه ك��ان يعتقد يف ه��ذا الوقت  2011 على الرغم من  م��رة يف 

�صينيني اخرتقوا النظام ملدة حوايل �صهر واحد فقط.

جريحان يف غزة وحملة اعتقالت بال�شفة

حتذير�ت فل�سطينية �إ�سر�ئيلية من ت�سعيد بعد وقف �ملفاو�سات 

قتيًا يف �لهجوم على م�ست�سفى باأفريقيا �لو�سطى   22
•• بانغي-�أ ف ب:

قتل اثنان وع�صرون �صخ�صا، بينهم 
ثالثة عمال ان�صانيني من منظمة 
، بيد متمردين  ب��ال ح��دود  اط��ب��اء 
حتالف  يف  م��ف��رت���ص��ني  ���ص��اب��ق��ني 
م�صت�صفى  على  الهجوم  يف  �صيليكا 
يف �صمال غرب افريقيا الو�صطى يف 
منطقة ل ت�صيطر القوات الدولية 

ال على ابرز املدن فيها.
الفريقية  القوة  واعلن �صابط يف 
ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س الث��ن��ني ان 
اىل  انتمائهم  يف  ي�صتبه  م�صلحني 
قبيلة  واىل  ال�صابق  �صيليكا  مت��رد 
ب���ع���د ظهر  ال�����ف�����ولين ه����اج����م����وا 
منظمة  ت��دي��ره  م�صت�صفى  ال�صبت 
نانغا  ح��دود يف منطقة  بال  اطباء 
كلم   450 ب���ع���د  )ع���ل���ى  ب���وغ���ي���ال 
�صمال بانغي( مما ادى اىل �صقوط 
بينهم  م��ن  الق��ل  على  قتيال   22
يعملون  حمليني  مواطنني  ثالثة 
ل���دى امل��ن��ظ��م��ة. ك��م��ا ا���ص��ي��ب نحو 

ع�صرة ا�صخا�س بجروح .
اطباء بال حدود- واك��دت منظمة 
هولندا مقتل ثالثة من موظفيها 
ويف ت�صريح لوكالة فران�س بر�س، 
املتحدث  ه��ان��ري��ون  �صامويل  ق��ال 
ب��ا���ص��م م��ن��ظ��م��ة اط���ب���اء ب���ال حدود 

ال�����ص��اب��ق م��ي�����ص��ال دج���وت���ودي���ا على 
ينت�صر عنا�صرها يف عدد  التنحي، 
ول  الو�صطى  افريقيا  مناطق  من 
�صيما يف ال�صمال حيث تواجه القوة 
الف��ري��ق��ي��ة ���ص��ع��وب��ات يف اح���الل 

ال�صالم.
وتقع بلدة نانغا بوغيال يف منطقة 
�صيطرة  ع��ن  كبري  ب�صكل  خ��ارج��ة 
حواىل  ت�صم  التي  الدولية  القوة 
القوة  م��ن  اف��ري��ق��ي  الف  خم�صة 
فرن�صي  جندي  وال��ف��ي  الفريقية 

يف عملية �صانغاري�س.
ال����ق����وة  ال���������ص����اب����ط يف  واو�������ص������ح 
الف��ري��ق��ي��ة ل��وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س 
تتمتع  ي��ت��ع��ل��ق مب��ن��ط��ق��ة ل  الم����ر 
ك���ل���ي���ا. لن ع���دي���دن���ا ل  ب����الم����ن 
املراكز  يف  رج��ال  بن�صر  بعد  ي�صمح 
الرئي�صية  امل��دن  الخ��رى �صوى يف 
مئة  نحو  بعد  على  بو�صانغوا  مثل 

كيلومرت من نانغا بوغيال.
وام����ام ال�����ص��ع��وب��ات امل��ت��ع��ددة التي 
يواجهها اجلي�س الفرن�صي والقوة 
املتحدة  المم  �صمحت  الفريقية، 
بن�صر  ن���ي�������ص���ان-اب���ري���ل  ب���داي���ة  يف 
اطار  يف  عن�صر  ال���ف   12 ح���واىل 
افريقيا  يف  امل��ت��ح��دة  ل����المم  ق����وة 
لن  ان��ت�����ص��ار  عملية  يف  ال��و���ص��ط��ى، 

حت�صل قبل ايلول-�صبتمرب.

كومبيوتر  اج��ه��زة  نهبوا  وا���ص��اف 
واأغ��را���ص��ا اخ���رى ع���دة، وحطموا 
امل��ال على  املكاتب بحثا عن  اب��واب 

الرجح .
وتولت حركة مترد �صيليكا ال�صابقة 
ال�صلطة يف البالد بني اذار-مار�س 
الثاين-يناير  وك���ان���ون   2013
زعيمها  ارغ������ام  وم���ن���ذ   .2014

ال�صيء  ان  ال��و���ص��ط��ى  اف��ري��ق��ي��ا  يف 
تاكيده،  ن�صتطيع  ال���ذي  ال��وح��ي��د 
يف  موظفينا  من  ثالثة  مقتل  هو 
نانغا بوغيال ، من دون املزيد من 

التفا�صيل.
ال���ق���وة  ال�������ص���اب���ط يف  وب���ح�������ص���ب 
الو�صطى،  افريقيا  يف  الف��ري��ق��ي��ة 
ف�����ان ال���ه���ج���وم وق�����ع اث����ن����اء عقد 

ب���ني م��ن��دوب��ني حمليني  اج��ت��م��اع 
وموظفي اطباء بال ح��دود.. وقد 
البداية  يف  ال��ن��ار  امل��ه��اج��م��ون  فتح 
ال�صخا�س  م���ن  جم��م��وع��ة  ع��ل��ى 
توجهوا  ث��م  منهم.  ارب��ع��ة  فقتلوا 
 15 اىل امل�����ص��ت�����ص��ف��ى ح��ي��ث ق��ت��ل��وا 
عنا�صر  وث��الث��ة  اآخ��ري��ن  �صخ�صا 

من اطباء بال حدود .

•• لندن-وكاالت:

ركزت بع�س ال�صحف الربيطانية 
امل�صاحلة  ات��ف��اق  ت��داع��ي��ات  ع��ل��ى 
على  واأث������������ره  ال���ف���ل�������ص���ط���ي���ن���ي���ة، 

الإ�صرائيلية،  ال�صالم  حم��ادث��ات 
حول  الفل�صطينية  الفعل  وردود 
�صحيفة  كتبت  ف��ق��د  ي��ج��ري.  م��ا 
رئي�س  اأن  افتتاحيتها  غارديان يف 
حممود  الفل�ص�طينية  ال�����ص��ل��ط��ة 

وحمبطا  متعب����ا  ���ص��ار  عب�����ا�س 
مع  امل��ح��ادث��������ات  ف�ص�����ل  ب�ص����بب 
ن�صفها  ال����ت����ي  الإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ني 
نتنياه�و  بنيامني  ال���وزراء  رئي�س 
م�صتوطنات  بناء  على  مبوافقت����ه 

ج��دي��دة، وه��و م��ا دف��ع عبا�س اإىل 
ه���ذا ال��ت��غ��ي��ري الإ���ص��رتات��ي��ج��ي يف 
خططه  عن  اأعلن  عندم���ا  امل�صار 
لالن�صمام اإىل عدد من املعاهدات 
بالنظ�����ر  وتنبيه�����ه  ال���دول���ي���ة، 
ال�������ص���ل���ط���ة، ودخ����ول����ه  يف ح��������������������ل 
م���ع حركة  م�����ص��احل��ة  ات���ف���اق  يف 
)حما�س(،  الإ���ص��الم��ي��ة  امل��ق��اوم��ة 
وك�����ل ه�����ذه الأم��������ور مت���ث���ل لعنة 

لالإ�صرائيليني.
هذه  اأن  ال�����ص��ح��ي��ف��������������������ة  وت������رى 
اتخذه�����ا  ال����ت����ي  ال��������ق��������رارات 
معاقبة  يف  رغ��ب��ة  تعك�س  ع��ب��ا���س 
تفاو�صهم  ع��ل��ى  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ني 
اأي�صا  يعتقد  وق���د   ، ن��ي��ة  ب�ص����وء 
اأنها �صتدعم �صرعيته، بعد �صنوات 
ياأمل من  ورمبا  انتخابات،  بدون 
ه���ذه اخل��ط��وات اإم��ك��ان��ي��ة حتفيز 
والإ�ص�رائيليني  الأم����ريك����ي����ني 
ل���ل���ق���ي���ام ب���ج���ه���د ج����دي����د لإن����ق����اذ 

املفاو�صات.
حقيقية  رغ��ب��ة  ه��ن��اك  ك��ان��ت  اإذا   

�عتماد تر�سح �ل�سي�سي و�سباحي للرئا�سةبوتفليقة يوؤدي �ليمني �لد�ستورية لوالية ر�بعة 
•• �لقاهرة-وكاالت:

الوحيدين  املتقدمني  اأوراق  فح�س  من  انتهت  اإنها  م�صر  يف  الرئا�صية  النتخابات  جلنة  قالت 
خلو�س النتخابات الرئا�صية عبد الفتاح ال�صي�صي وحمدين �صباحي، وتاأكد لها �صحة اأوراقهما. 
و�صارت املواقف املختلفة من النتخابات الرئا�صية القادمة اأكرث و�صوحا بعد اإعالن جهات عدة 
هوية املر�صح الذي �صتدعمه يف تلك النتخابات.  فقد توحدت اأحزاب الوفد الليربايل والتجمع 
الي�صاري والعربي النا�صري خلف ال�صي�صي، لدرجة فتح فروعها لتكون مقرات حلملة ال�صي�صي 
الوليد،  الد�صتور  الآن بدعم حزب  املر�صح حمدين �صباحي حتى  املقابل، حظي  النتخابية.  يف 
الثوريني  ال�صرتاكيني  وحركة  �صكر،  الغفار  عبد  بزعامة  ال�صرتاكي  ال�صعبي  التحالف  وحزب 
اعتربت اأن دعم �صباحي الذي انتقدت بع�س مواقفه �صروري للخ�صم من ر�صيد ال�صي�صي قائد 
الثورة امل�صادة.  ويف لقاء له مع م�صتثمرين، دعا ال�صي�صي -القائد ال�صابق للجي�س- امل�صريني اإىل 
امل�صاركة باأعداد غري م�صبوقة يف النتخابات الرئا�صية املقررة يومي 26 و27 مايو اأيار املقبل، 

والتي يتوقع اأن يفوز بها ال�صي�صي.

املرت�صحني الخرين وقوات اجلي�س وال�صرطة على اجلو الذي جرت فيه 
النتخابات. واعترب بوتفليقة ان النت�صار الكرب عاد للدولة .

وح�صر مرا�صم اداء اليمني نواب املجل�س ال�صعبي الوطني واع�صاء جمل�س 
وال�صرطة  اجلي�س  وق���ادة  ال����وزراء  اىل  ب��ال���ص��اف��ة  ال��ربمل��ان  غرفتا  الم���ة 
بال�صافة اىل ال�صفراء وا�صتعر�س بوتفليقة لدى و�صوله اىل ق�صر المم 
غرب العا�صمة اجلزائرية جال�صا على كر�صيه املتحرك ت�صكيلة من احلر�س 
وقوات  واجل��وي��ة  وال��ربي��ة  البحرية  للقوات  ا�صتعرا�س  تبعه  اجل��م��ه��وري 

الدفاع اجلوي عن القليم.
املجل�س  رئي�س  لي�صافح  بهو ق�صر المم  اىل  الرئي�س اجلزائري  ثم دخل 
الرئي�صية  القاعة  ولوجه  وعند  مل�صت�صارين  احلكومة  اع�صاء  الد�صتوري 

وقف جميع م�صفقني و�صط زغاريد الن�صاء.

•• �جلز�ئر-�أ ف ب:

الد�صتورية  اليمني  ام�س  بوتفليقة  العزيز  عبد  اجل��زائ��ري  الرئي�س  ادى 
لرئا�صة البالد لولية رابعة وهو جال�س على كر�صي متحرك، بح�صب �صور 

بثها التلفزيون احلكومي.
العليا  77 �صنة اليمني مكررا الق�صم وراء رئي�س املحكمة  واأدى بوتفليقة 
ب�صوت خافت ل يكاد ي�صمع امام �صوت رئي�س املحكمة العليا �صليمان بودي 
ويده اليمنى على القراآن الكرمي. بعدها اعلن رئي�س املحكمة العليا اعطي 
رئي�س  من�صب  وا�صتالمه  اليمني  بتادية  بوتفليقة  العزيز  لعبد  ا�صهادا 

اجلمهورية.
فيه  �صكر  دقيقتني  دام  ق�صريا  خطابا  للجزائر  ال�صابع  الرئي�س  وال��ق��ى 

�أ�سد�ء �مل�ساحلة �لفل�سطينية يف �ل�سحافة �لربيطانية

����ص���ارك فيها  ك��م��ا  الإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ة 
جرنالت فل�صطينيون متقاعدون، 
وب������داأ ع��ق��د ه����ذه ال���ل���ق���اءات قبل 
املفاو�صات وقبل توقيع  الأزم��ة يف 
فتح  حركتي  بني  امل�صاحلة  اتفاق 
وح��م��ا���س واإع������الن اإ���ص��رائ��ي��ل عن 

وقف املفاو�صات.
امل�صاركني  ف���اإن  لل�صحيفة  ووف��ق��ا 
قناة  اأق����ام����وا  ال���ل���ق���اءات  ه����ذه  يف 
خ��ل��ف��ي��ة غ����ري ر����ص���م���ي���ة وح����اول����وا 
اأن  ���ص��اأن��ه��ا  م��ن  اأح����داث  ت�صخي�س 
الأرا�صي  يف  اأمنيا  ت�صعيدا  ت�صبب 
القيام  م���ق���اب���ل  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة، 
ب��خ��ط��وات ب��اإم��ك��ان��ه��ا اح��ت��واء ردود 
اإىل  التهور  ومنع  ال�صلبية  الفعل 

العنف بقدر الإمكان .
ال�صالم  جم��ل�����س  اأع�������ص���اء  وك���ت���ب 
نتنياهو  اإىل  ر�صالتهم  يف  والأم���ن 
ن�������ص���دد ع���ل���ى امل���خ���اط���ر امل����وج����ودة 
حلدوث تدهور يف الو�صع يف حال 
التي  اخل����ط����وات  ت��ن��ف��ي��ذ  ي��ت��م  مل 
املنا�صبة  واخل���ط���وة  ب���ه���ا،  ن��ن�����ص��ح 
اإليها  ال�صعي  والتي ينبغي  بنظرنا 
اإىل  يف الفرتة احلالية هي العودة 
ع��م��ل��ي��ة م��ف��او���ص��ات ح��ق��ي��ق��ي��ة مع 

الفل�صطينيني .
الإ�صرائيليون  امل�����ص��ارك��ون  وراأى 
اأن  ال��ل��ق��اءات  يف  والفل�صطينيون 
احلفاظ على القناة ال�صيا�صية هو 

•• �لقد�س �ملحتلة-يو بي �أي:

فل�صطينيان،  ع����ام����الن  اأ����ص���ي���ب 
ب��ج��روح، ام�����س، ج���راء اإط���الق نار 
الإ�صرائيلي  اجل��ي�����س  ق�����وات  م���ن 
�صمال  حانون  بيت  معرب  مبحيط 

قطاع غزة.
ال�صحة  وزارة  با�صم  الناطق  وق��ال 
اإن  ال��ق��درة،  اأ���ص��رف  الدكتور  بغزة، 
اث��ن��ني م��ن ع��م��ال ج��م��ع احل�صمة 
)ح�صى ي�صتخدم يف البناء( اأ�صيبا 
القوات  اأط���ل���ق���ت  ب��ع��دم��ا  ب���ج���روح 
الإ�صرائيلية، اأعرية نارية جتاههما 
مبحيط منطقة معرب بيت حانون 

اإيرز �صمال قطاع غزة.
الإ�صرائيلي،  اجلي�س  اعتقل  كما 
حملة  خ���الل  فل�صطينيني  اأرب��ع��ة 
تخللتها  الغربية  ال�صفة  يف  ده��م 

مواجهات مع �صبان فل�صطينيني.
وقالت القناة الإ�صرائيلية ال�صابعة، 
اعتقلت  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  ال��ق��وات  اإن 
املطلوبني  من  فل�صطينيني  اأربعة 
التي  اأن حت��دد اجل��ه��ات  دون  ل��ه��ا، 

ينتمون اإليها.
م��ن ج��ه��ة اأخ����رى ق���ال ���ص��ه��ود، اإن 
فجراً  اندلعت  متفرقة  مواجهات 
اإ�صرائيلية  ق��وات  اقتحمت  بعدما 
كبرية مدينة نابل�س �صمال ال�صفة 
الغربية. ياأتي ذلك يف وقت اأو�صى 

م�����ص��وؤول��ون اأم���ن���ي���ون ���ص��اب��ق��ون يف 
واأجهزة  الإ�صرائيلي  الأم��ن  جهاز 
الفل�صطينية،  ال�صلطة  يف  الأم���ن 
موؤخرا،  اجتماعات  �صل�صلة  عقدوا 
على  باحلفاظ  وال�صلطة  اإ�صرائيل 
جميع  يف  امل���ف���او����ص���ات  ا����ص���ت���م���رار 
الأحوال وحذروا من اأن وقفها قد 

يوؤدي اإىل ت�صعيد اأمني عنيف.
وق���ال���ت ���ص��ح��ي��ف��ة ه���اآرت�������س ام�س 
تو�صل  ال���ت���ي  ال���ص��ت��ن��ت��اج��ات  اإن 
خالل  الأمنيون  امل�صوؤولون  اإليها 
حمادثاتهم مت �صياغتها يف وثيقة 
والأم��ن يف  ال�صالم  اأعدها جمل�س 
م�صوؤولني  ي�صم  ال���ذي  اإ���ص��رائ��ي��ل، 
اأم��ن��ي��ني ���ص��اب��ق��ني، واإر���ص��ال��ه��ا اإىل 
رئ���ي�������س ال����������وزراء الإ����ص���رائ���ي���ل���ي، 
احلرب،  ووزي��ر  نتنياهو،  بنيامني 
م��و���ص��ي��ه ي��ع��ل��ون، ورئ��ي�����س اأرك�����ان 

اجلي�س، بيني غانت�س.
رئي�س  ال����وث����ي����ق����ة  ع����ل����ى  ووق���������ع 
العميد   ، والأم���ن  ال�صالم  جمل�س 
غ����ادي زوه������ار، ال����ذي ك����ان يتوىل 
املدنية  الإدارة  رئ��ي�����س  م��ن�����ص��ب 
للجي�س  التابعة  الغربية  لل�صفة 
اإدارة  واأع���������ص����اء  الإ�����ص����رائ����ي����ل����ي، 

املجل�س.
م�صوؤولون  ال���ل���ق���اءات  يف  و����ص���ارك 
م��ن��ا���ص��ب رفيعة  ت���ول���وا  ���ص��اب��ق��ون 
ال�صتخبارات  واأج��ه��زة  اجلي�س  يف 

الأمنية  لل�صيطرة  تخ�صع  التي  ج 
وتعادل  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  والإداري�������ة 
م�صاحة  م���ن   60% م�����ص��اح��ت��ه��ا 
من  الر�صالة  ح��ذرت  كما  ال�صفة، 
وقف حتويل اأموال ال�صرائب التي 
ال�صلطة  ل�صالح  اإ�صرائيل  جتبيها 
ال���ف���ل�������ص���ط���ي���ن���ي���ة، و�����ص����ن ق���وان���ني 
خم��ت��ل��ف ع��ل��ي��ه��ا م���ث���ل ����ص���م غور 

الأردن واملنطقة ج اإىل اإ�صرائيل.

وتقوية  وجود  واأن  املف�صل  اخليار 
ال�صلطة الفل�صطينية هي م�صلحة 
لكال اجلانبني وللمجتمع الدويل 

اأي�صا.
اأن��ه يف كال اجلانبني  واأ���ص��اروا اإىل 
وخارجية  داخلية  معار�صة  توجد 
ال�����روح  ����ص���د  ال���ع���م���ل  اإىل  ت�����ص��ع��ى 
من  وح����ذروا  احل��ال��ي��ة  ال�صيا�صية 
الو�صع  يف  ال�����ص��ال��ع��ني  ع����دد  اأن 

وامل���وؤث���ري���ن ع��ل��ي��ه اأو����ص���ع مم��ا كان 
ال����و�����ص����ع ع���ل���ي���ه ع�������ص���ي���ة ان�������دلع 

النتفا�صة الثانية .
ا�صتمرار  م���ن  ال��ر���ص��ال��ة  وح�����ذرت 
�صيا�صة حكومة نتنياهو يف ال�صفة 
اأعمال  ت��و���ص��ي��ع  ال��غ��رب��ي��ة وخ��ا���ص��ة 
ال�صفة  يف  امل�صتوطنات  يف  ال��ب��ن��اء 
،وهدم  ال�صرقية  والقد�س  الغربية 
املنطقة  يف  الفل�صطينية  ال��ب��ي��وت 

اأ�صاء  الفل�صطيني  اجل��ان��ب  م��ن 
نتنياهو ا�صتقبالها.

واأ�صارت ال�صحيفة اإىل اأن ال�صراع 
الإ���ص��رائ��ي��ل��ي ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي على 
م��دى ع��ق��ود ك��ان يجد م���ربرا له 
املعاناة  ل�صتمرار  اجلانبني  م��ن 
بالآخر.  ط��رف  ك��ل  يلحقها  التي 
رغبة  هناك  كانت  اإذا  اإن��ه  وقالت 
حقيقية يف اإحراز اأي تقدم لإنهاء 
هذا ال�صراع، فاإن حوار الطر�صان 

هذا يجب اأن يتوقف.
الفل�صطينية  ال��ف��ع��ل  ردود  وع���ن 
ع��ل��ى ات���ف���اق امل�����ص��احل��ة ب���ني فتح 
بالوحدة  البع�س  اأ�صاد  وحما�س، 
ومهمة  ج���ي���دة  ب���اأن���ه���ا  ال��وط��ن��ي��ة 
راأى  بينما  الفل�صطيني.  لل�صعب 
اأن��ه��ا ل��ن يكون لها وجود  اآخ���رون 
يعرفان  اجلانبني  واأن  �صهر،  بعد 
وقال   . م�صرحية  ك��ل��ه  الأم����ر  اأن 
اآخرون اإنها جمرد لعبة والتوقيع 
على  والتطبيق  �صيء  ورق��ة  على 

اأر�س الواقع �صيء اآخر .

لإن���ه���اء هذا  ت��ق��دم  اأي  اإح�����راز  يف 
ال�صراع، فاإن حوار الطر�صان هذا 

يجب اأن يتوقف 
امل�صاحلة  ات���ف���اق  ب�����اأن  وخ��ت��م��ت 
م���ع ح��م��ا���س ك����ان مب��ث��اب��ة هدية 
حتويل  م��ن  مكنه  لأن��ه  لنتنياهو 
امل��ح��ادث��ات من  ال��ل��وم ع��ل��ى ف�صل 
الفل�ص���طينيني،  اإىل  اإ���ص��رائ��ي��ل 
يف  تكتيكية  م��ي��زة  يعطيه  وه����ذا 
دوليا  ورمب���ا  ال��داخ��ل��ي��ة  �صيا�صته 

اأي�صا. 
ي������اأت������ي على  ف����ق����د  وم��������ع ذل��������ك 
الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ني ح��ني م��ن الدهر 
يندمون فيه على �صياع الفر�صة 

التي قدمها لهم عبا�س.
افتتاحية  ع��ل��ق��ت  ال�����ص��ي��اق،  ويف 
ت�صريح  على  اإندبندنت  �صحيفة 
فيه حمرقة  الذي و�صف  عبا�س، 
اأب�صع  باأنها  اليهود )هولوكو�صت( 
الإن�صانية  ���ص��د  ارت��ك��ب��ت  ج��رمي��ة 
فيه  وراأت  احل���دي���ث،  ال��ع�����ص��ر  يف 
دليال على ب��ادرة ح�صن نية نادرة 

ماليزيا توقف 9 م�ستبهني 
بالتخطيط العتد�ء�ت

•• كو�الملبور-�أ ف ب:

امل��ال��ي��زي��ة ام�س  ال�����ص��رط��ة  اع��ل��ن��ت 
ب�صبهة  ا���ص��خ��ا���س  ت�����ص��ع��ة  ت��وق��ي��ف 
اق��ام��ة ع��الق��ات م��ع خاليا اجنبية، 
والع��داد لعمال ارهابية . واو�صح 
ابو  خ��ال��د  الوطنية  ال�صرطة  ق��ائ��د 
الذين  الت�صعة  امل�صبوهني  ان  بكر 
22 و55  ب���ني  ت��ت��ف��اوت اع��م��اره��م 
العا�صمة  ق���رب  اوق���ف���وا  ق���د  ع��ام��ا 
كوالملبور ويف ولية كيداه القريبة 
)�صمال(.  التايالندية  احل��دود  من 
وج����اء يف ب��ي��ان ا����ص���دره خ��ال��د ابو 
باأنهم  بكر ان هوؤلء الت�صعة ي�صتبه 
تعد  نا�صطة  جم��م��وع��ة  يف  عنا�صر 
لع��م��ال اره��اب��ي��ة يف داخ����ل وخ���ارج 
البالد . وا�صاف البيان انهم يقيمون 
وقد  اجانب.  ارهابيني  عالقات مع 
يبدو  ما  على  منهم  البع�س  �صارك 
عقيدتهم  لتعزيز  �صري  اجتماع  يف 
وتلقي  ام������وال  وج���م���ع  ال��ن�����ص��ال��ي��ة 
للقيام  ا���ص��ت��ع��دادا  ع�صكري  ت��دري��ب 
البيان  يقدم  اره��اب��ي��ة ومل  ب��اأع��م��ال 
ت�صهد  ومل  ا����ص���اف���ي���ة.  ت��ف��ا���ص��ي��ل 
ماليزيا املوؤلفة من اكرثية م�صلمة 
ال�صنوات  يف  مهمة  ارهابية  اع��م��ال 
الخ�����رية. ل��ك��ن اع�����دادا ك��ب��رية من 
لتنظيم  امل�����وال�����ني  ال����ص���الم���ي���ني 
اجلماعة  تنظيم  وم��ن��ه��م  ال��ق��اع��دة 

ال�صالمية جلاأوا اليها.
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القوات امل�شلحة تبداأ عملية الت�شويت 

�ملالكي يخو�س �نتخابات �لعر�ق با مناف�س 
•• بغد�د-�أ ف ب:

انحاء  الق����رتاع يف  م��راك��ز  فتحت 
العراق ام�س ابوابها امام الناخبني 
يف  اخل��ا���س  ال��ت�����ص��وي��ت  عملية  يف 
ت�صمل  ال��ت��ي  ال���ربمل���ان  ان��ت��خ��اب��ات 

ب�صكل ا�صا�صي القوات امل�صلحة .
العراقي  ال���وزراء  رئي�س  ويخو�س 
ن����������وري امل�����ال�����ك�����ي الن����ت����خ����اب����ات 
دون  من  الربعاء  غدا  الت�صريعية 
الطائفة  داخ�����ل  وا����ص���ح  م��ن��اف�����س 
النتخابات  عك�س  على  ال�صيعية، 
بينه  معركة  �صهدت  التي  ال�صابقة 
انفا�س  ع���الوي حب�صت  اي���اد  وب��ني 
الناخبني واملراقبني منذ اللحظات 

الوىل لفتح �صناديق القرتاع.
ويرمي املالكي الذي يحكم البالد 
يف  ال�صيا�صي  بثقله   2006 منذ 
هذه النتخابات وعينه على ولية 
ثالثة على را�س احلكومة، معتمدا 
ع��ل��ى ���ص��ورة رج���ل ال��دول��ة القوي 
التي يروج لها موؤيدوه يف مواجهة 
التهديدات المنية، رغم اخفاقات 
ح��ك��وم��ت��ه يف حت�����ص��ني اخل���دم���ات 
املحلل  ويقول  الف�صاد.  واحلد من 
ان  جرب  عزيز  العراقي  ال�صيا�صي 
الطائفية  ���ص��رب  ال����ذي  ال��ت��ف��ك��ك 
ال�صنوات  م�����دى  ع���ل���ى  ال�����ص��ي��ع��ي��ة 
الرب�����ع امل��ا���ص��ي��ة مل ي�����ص��اع��د على 
�صيعية  �صيا�صية  �صخ�صية  اب����راز 
اخرى غري املالكي الذي �صيناف�س 
�صيعيا  خ�صما  النتخابات  هذه  يف 
ان هذه  وي�����ص��ي��ف   . وا����ص���ح  غ���ري 
يخو�صها  ك���ان  وان  الن��ت��خ��اب��ات، 

�صمت  علمانية  ق��وى  حت��ال��ف  ان��ه 
تبعد  مل  ب����ارزة،  �صنية  �صخ�صيات 
املالكي املولود يف 20 متوز-يوليو 
كربالء  قرب  طويريج  يف   1950
واحلائز على بكالوريو�س من كلية 
ا�صول الدين يف بغداد، عن كر�صي 

رئا�صة الوزراء.
ال�صيعية  املوؤ�ص�صة  حينها  وجنحت 
يف  والق��ل��ي��م��ي  امل��ح��ل��ي  بجناحيها 
املنتهية  ال��������وزراء  رئ��ي�����س  ف���ر����س 
احلكومة  لرئا�صة  مر�صحا  وليته 
م���رة اخ���رى رغ���م خ�����ص��ارت��ه بفارق 

مقعدين امام اياد عالوي.
احزاب  م��ن  مكون  حتالف  واخ��ت��ار 
التيار  بينهم  �صيعية  و�صخ�صيات 
عاما(   63( امل���ال���ك���ي  ال�������ص���دري 
ل��رئ��ا���ص��ة احل��ك��وم��ة، و���ص��ط تاكيد 
ات���ف���اق  ان  ���ص��ي��ع��ي��ة  ����ص���خ�������ص���ي���ات 
ووا�صنطن  ب��ني ط��ه��ران  ال���ص��داد 
رئا�صة  ت��ول��ي��ه  يف  ك���ذل���ك  ���ص��اه��م 

الوزراء مرة ثانية.
ويذكر ان املالكي فاز بف�صل التيار 
الداخلية  النتخابات  يف  ال�صدري 
ل��الئ��ت��الف ال�����ص��ي��ع��ي امل���وح���د عام 
ب��ف��ارق ���ص��وت واح���د على   2006
توىل  امل��ه��دي،  عبد  ع��ادل  مناف�صه 
للمرة  ال���������وزراء  رئ���ا����ص���ة  ب���ع���ده���ا 

الوىل.

الوزراء  رئي�س  هوية  ان  وي�صيف 
النتخابات  هذه  مفتاح  هي  املقبل 
من  �صبقتها  ال��ت��ي  لتلك  امل��غ��اي��رة 
والتي  ال�صخ�صية،  املناف�صة  حيث 
جتلت حينها بال�صباق املحتدم بني 
اياد  اللدود  نف�صه وخ�صمه  املالكي 

عالوي.
وحل ائتالف دولة القانون بزعامة 
خلف   2010 ال���ع���ام  يف  امل���ال���ك���ي 
عالوي  بقيادة  العراقية  ائ��ت��الف 
والذي تفكك اليوم وبات عبارة عن 

كيانات م�صتقلة.
ل��ك��ن خ�����ص��ارة الن��ت��خ��اب��ات ل�صالح 
نف�صه على  ق���دم  ال���ذي  الئ��ت��الف 

ترقى  بعينه،  مناف�س  دون  املالكي 
اىل م�صالة احلياة او املوت بالن�صبة 
تعني  ال���ث���ال���ث���ة  ف���ال���ولي���ة  ال����ي����ه، 
رجل  مكت�صبات  ك��ل  على  احل��ف��اظ 
�صياع  يعني  و�صياعها  ال�صلطة، 
كل تلك املكت�صبات، ورمبا املالحقة 
النتخابات  وت��ن��ظ��م   . ال��ق��ان��ون��ي��ة 
غدا الربعاء يف وقت تعي�س البالد 
على وقع اعمال عنف يومية، بدات 
اك��رث م��ن ع��ام حني  تت�صاعد منذ 
اقتحمت القوات امل�صلحة اعت�صاما 
م���ن���اه�������ص���ا ل���رئ���ي�������س ال�����������وزراء يف 
ورغم  الع�صرات.  فيها  قتل  عملية 
اعمال  م��ن  ي�صكون  ال��ن��اخ��ب��ني  ان 

العنف اليومية هذه، ومن النق�س 
والف�صاد  وال��ب��ط��ال��ة  ال��ك��ه��رب��اء  يف 
امل�صت�صري يف موؤ�ص�صات الدولة، ال 
العتيدة تدور حول  ان النتخابات 
توليه  واح��ت��م��الت  نف�صه  امل��ال��ك��ي 
ثالثة من  رئا�صة احلكومة لولية 
عدمه، �صبق وان قال انه ل يريدها 

يف �صباط-فرباير العام 2011.
بغداد  يف  غربي  دبلوما�صي  ويقول 
ت�صكل  مل  امل��ر���ص��ح��ة  ال��ك��ي��ان��ات  ان 
وا�صحا  خ���ي���ارا  ت���وف���ر  حت���ال���ف���ات 
�صيكون  النتخابات حول من  قبل 
ال������وزراء. اجل��م��ي��ع ينتظر  رئ��ي�����س 

تقييم ادائه خالل النتخابات .

هيج يطعن يف خطط ��سكتلند� لع�سوية �أوروبا
•• لندن-رويرتز:

ر�صالة  الربيطاين يف  وليام هيج وزير اخلارجية  قال 
اإ�صكتلندا  اإن  �صاملوند  اليك�س  ال�صكتلندي  للزعيم 
�صتواجه مفاو�صات مطولة و�صعبة للبقاء يف الحتاد 
هذا  بريطانيا  ع��ن  لالنف�صال  �صوتت  اإذا  الأوروب����ي 
الآن.  ع��ل��ي��ه  ه��و  اأ����ص���واأ مم��ا  ال��و���ص��ع  و�صي�صبح  ال��ع��ام 
و�صي�صوت الناخبون ال�صكتلنديون يف ا�صتفتاء يف 18 
�صبتمرب اأيلول ب�صاأن مااإذا كانوا ينف�صلون عن اململكة 
ي��اأم��ل �صاملوند  ب��ن��ع��م  ال��ت�����ص��وي��ت  امل��ت��ح��دة. ويف ح��ال��ة 
بالتفاق على حتول �صل�صل لتجديد ع�صوية اإ�صكتلندا 

يف الحتاد الأوروب��ي قبل اإعالن ال�صتقالل عن لندن 
ال�صيا�صية  الأح����زاب  وت��ري��د   .2016 اآذار  م��ار���س  يف 
املحافظني  ح��زب  بينها  وم��ن  بريطانيا  يف  الرئي�صية 
من  ج��زءا  اإ�صكتلندا  تبقى  اأن  هيج  اإليه  ينتمي  ال��ذي 
اململكة امل��ت��ح��دة ول��ك��ن ا���ص��ت��ط��الع��ات ل��ل��راأي ج���رت يف 
اأن�صار ال�صتقالل على  اأظهرت تقدم  الأون��ة الأخ��رية 
اإن من  ر�صالته  وقال هيج يف  املوؤيد لالحتاد.  املع�صكر 
اإىل  لالإن�صمام  اإ�صكتلندا  مفاو�صات  تكون  اأن  املرجح 
بالتاأكيد  و�صيثبت  وطويلة  �صعبة  الأوروب���ي  لالحتاد 
الراهن.   ال��و���ص��ع  م��ن  نفعا  اأق���ل  �صتكون  النتيجة  اأن 
�صاملوند  يلقيها  كلمة  قبل  كتبت  التي  الر�صالة  وحتث 

يف بلجيكا ام�س الثنني �صاملوند على توفري الو�صوح 
يف  اإ�صكتلندا  بع�صوية  تتعلق  رئي�صية  ق�صايا  ب�����ص��اأن 
الحتاد الأوروبي م�صتقبال حتى ميكن اأن يكون لدى 
اإن  هيج  وقال  اأف�صل يف خيارهم.  الناخبني معلومات 
�صروط ع�صوية الحتاد الأوروبي التي قالت حكومتكم 
اإنها �صت�صعى اإىل �صمانها ل�صكتلندا امل�صتقلة تتعار�س 
مع قواعد الع�صوية بالحتاد الأوروب��ي مثريا �صكوكا 
الأع�����ص��اء يف  ال���دول  ك��ل  �صاملوند  اق��ن��اع  ب�����ص��اأن كيفية 
الحتاد الأوروبي بال�صماح مبنح اإ�صكتلندا و�صعا خا�صا 
يتيح لها الن�صحاب يف اأمور معينة مثل اقرار ا�صتخدام 

اليورو عملة لها.

•• �لريا�س-يو بي �أي:

اأعربت اململكة العربية ال�صعودية عن قلقها البالغ ملا اآلت 
اإليه الأو�صاع الإن�صانية لل�صعب ال�صوري يف ظل توا�صل 
ال��ق��وات احلكومية  ب��ني  ال��ب��الد  ال��ت��ي ت�صهدها  امل��ع��ارك 

واملعار�صة امل�صلحة.
العزيز خ��وج��ة، يف  والإع����الم عبد  الثقافة  وزي��ر  وق��ال 
بيانه عقب جل�صة جمل�س الوزراء ال�صعودي التي عقدت 
ام�س برئا�صة ويل العهد المري �صلمان بن عبد العزيز، 
ال��وزراء ا�صتعر�س الأزم��ة ال�صورية وتدهور  اإن جمل�س 
ملوا�صلة  ال�����ص��وري  ال�صعب  لأب��ن��اء  الإن�صانية  الأو���ص��اع 
النظام حتدياته لالإرادة العربية والإ�صالمية والدولية، 
الإن�صانية  الأو�صاع  اإليه  اآلت  ملا  البالغ  القلق  وعرّب عن 

لل�صعب ال�صوري .
وجدد البيان دعوات اململكة العربية ال�صعودية املجتمع 
الدويل لإي�صال امل�صاعدات واملواد الإغاثية للمحتاجني 

امل�����ص��اب��ني وامل��ر���ص��ى وامل�����ص��ردي��ن واملهجرين.  ل��ه��ا م��ن 
ال�صعودية توا�صل دعمها  اململكة العربية  اأن  اإىل  واأ�صار 
للمت�صررين من الأزمة ال�صورية عرب احلملة الوطنية 
اأن  على  م��وؤك��داً   ، �صوريا  يف  الأ�صقاء  لن�صرة  ال�صعودية 
�صوريا  يف  الأ�صقاء  لن�صرة  ال�صعودية  الوطنية  احلملة 
هي اجلهة الوحيدة املخولة لإي�صال امل�صاعدات ول تزال 
م�صتمرة يف ا�صتقبال التربعات النقدية والعينية وتنفذ 
والإن�صانية  الإغاثية  والربامج  الن�صاطات  من  العديد 

للمت�صررين .
ال�صعودي  ال����وزراء  جمل�س  رح��ب  اأخ����رى،  ناحية  وم��ن 
الفل�صطينية  التحرير  منظمة  ب��ني  امل�صاحلة  باتفاق 
وحركة املقاومة الإ�صالمية حما�س الذي جاء انطالقا 
يكون  اأن  الأم��ل  عن  معرباً   ، املكرمة  مكة  اتفاقية  من 
الوطنية  الوحدة  لتعزيز  مهمة  خطوة  التفاق  هذا  يف 
م�صتقبل  اأج��ل  من  الفل�صطيني  وال��ق��رار  الفل�صطينية 

الق�صية الفل�صطينية .

ترقية �أحد �ملقربني من �لزعيم �لكوري �ل�سمايل 
•• �صيول-يو بي �أي:

عمدت جلنة الدفاع الوطني واللجنة الع�صكرية املركزية حلزب العمال الكوري، اإىل ترقية اأحد املقربني من الزعيم 
الكوري ال�صمايل كيم جونغ اأون، اإىل رتبة نائب مار�صال.

ال�صمالية عن  الكورية  املركزية  الأنباء  وكالة  نقاًل عن  ام�س  )يونهاب(،  اجلنوبية  الكورية  الأنباء  وكالة  واأف��ادت 
قيام جلنة الدفاع الوطني واللجنة الع�صكرية املركزية حلزب العمال بال�صمال برتقية هوانغ بيونغ �صو، املقرب من 

الزعيم الكوري ال�صمايل اإىل من�صب نائب مار�صال.
ولفتت اإىل ان هذا اخلرب ياأتي بعد حوايل اأ�صبوعني، من ظهور هوانغ، وهو ي�صع على منكبيه 4 جنوم خالل حفل 
ع�صكري عقد يف بيونغ يانغ يف 15 ني�صان-اأبريل ويذكر ان هوانغ )65 عاماً( قد برز ب�صفته اأحد املقربني من كيم 

منذ العام 2010، عندما مت تعيني الزعيم الكوري ال�صمايل ر�صمياً خلفا لوالده الراحل كيم جونغ اإيل.

•• و��صنطن-وكاالت:

ال�صورية  ل���الأزم���ة  اه��ت��م��ام��ا  اأم��ريك��ي��ة  ���ص��ح��ف  اأول�����ت 
متطورة  نوعية  اأ�صلحة  اإن  اإح��داه��ا  وق��ال��ت  املتفاقمة، 
و�صلت اإىل املعار�صة، وحتدثت اأخرى عن تقرير فيديو 

يعر�س بع�س تلك الأ�صلحة.
فقد اأ�صارت �صحيفة وا�صنطن بو�صت اإىل اأن املتمردين 
الأ�صلحة  م��ن  �صحنة  اأول  ت�صلموا  ال��ذي��ن  ال�����ص��وري��ني 

النوعية الأمريكية يرون فيها خطوة اأوىل هامة .
واأو�صحت ال�صحيفة اأن �صحنة من ال�صواريخ الأمريكة 
ت�صكيل  اإىل  ت�صعى  التي  ال�صورية  املعار�صة  اإىل  و�صلت 
جي�س قتايل مبهنية عالية، ون�صبت اإىل القائد امليداين 
ع��ب��د اهلل ع���ودة 28 ع��ام��ا ال��ق��ول اإن���ه مت اخ��ت��ي��اره هو 

وحركته التي ت�صكلت حديثا وامل�صماة حركة حازم لت�صلم 
ال�صحنة، وذلك لكونه من املعار�صة املعتدلة املن�صبطة.

واأ�صافت ال�صحيفة اأن بع�س ف�صائل املعار�صة امل�صلحة 
املعتدلة تتخذ من املناطق الوعرة يف ريف اإدلب �صمايل 
للرعاية  يخ�صعون  املقاتلني  واأن  ل��ه��ا،  ق��واع��د  �صوريا 
ما  عك�س  على  وذل��ك  منظم،  ب�صكل  ويعي�صون  الطبية 
ي�صاع عن الفو�صى التي لدى بع�س الف�صائل املتطرفة، 
اأوباما  ب���اراك  الأم��ريك��ي  الرئي�س  اإدارة  جعلت  وال��ت��ي 

ترتدد يف ت�صليح املتمردين منذ اأمد طويل.
وقالت ال�صحيفة اإن �صحنة الأ�صلحة عبارة عن �صواريخ 
م��ن ط���راز ت��او امل�����ص��ادة ل��ل��دب��اب��ات ال��ت��ي و�صلت ال�صهر 
اإىل  ت�صل  متطورة  اأمريكية  اأ�صلحة  اأول  تعترب  املا�صي 

املتمردين منذ بدء ال�صراع يف �صوريا.

�سحف: �أ�سلحة نوعية ت�سل للمعار�سة �ل�سورية

�ل�سعودية قلقة على �لو�سع �الإن�ساين لل�سوريني

غمو�س حمادثات جوبا وقو�ت م�سار

•• عمان-برلني-وكاالت:

ل�صوؤون  ال��ع��ل��ي��ا  امل��ف��و���ص��ي��ة  ق��ال��ت 
التابعة لالمم املتحدة  الالجئني 
لالجئني  ثالثا  خميما  ان  ام�����س 
ال�صوريني �صيفتتح يف الردن غدا 
على  ال�صغط  لتخفيف  الرب��ع��اء 
ي�صتقبل  ال���ذي  ال��زع��رتي  خميم 

اكرث من 100 الف لجىء.
املفو�صية  ب��ا���ص��م  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
علي بيبي لوكالة فران�س بر�س ان 
الزرق(  )خم��ي��م  اجل��دي��د  املخيم 
كلم   100 نحو  بعد  على  الواقع 
الالجئني  �صي�صتقبل  عمان  �صرق 
مرحلته  يف  و���ص��ي��ت�����ص��ع  اجل������دد 
الف  خ��م�����ص��ني  حل������واىل  الوىل 

لجىء �صوري .
مئات  ن��ق��ل  ع��م��ل��ي��ة  ان  وا�����ص����اف 
الالجئني اجلدد قد بداأت بالفعل 
الر�صمي  الف��ت��ت��اح  ي��ت��م  ان  ع��ل��ى 
وزيري  برعاية  الربعاء  غدا  بعد 
اخلارجية نا�صر جودة والداخلية 

ح�صني املجايل.
اجلديد  املخيم  ان  بيبي  واو���ص��ح 
اىل  امل��ت��ع��ددة  مراحله  يف  �صيت�صع 
نحو 130 الف لجئ م�صريا اىل 
ان جميع الالجئني اجلدد �صيتم 

نقلهم اىل هذا املخيم اجلديد .
ل�صوؤون  العليا  املفو�صية  وق��ال��ت 
الالجئني يف جنيف يف 11 اذار-

اجلديد  املخيم  ان  املا�صي  مار�س 
ال�صغط  ت��خ��ف��ي��ف  يف  ���ص��ي�����ص��اع��د 
الرئي�صي  ال���زع���رتي  خم��ي��م  ع��ن 
باعداد  ي��زدح��م  وال���ذي  الردن  يف 

كبرية من الالجئني . 
املفو�صية  با�صم  املتحدث  و�صرح 
يف  لل�صحافيني  ادواردز  ادري����ان 
ياتي  امل��خ��ي��م  اف��ت��ت��اح  ان  ج��ن��ي��ف 
ال�صابيع  لن  املنا�صب  ال��وق��ت  يف 
ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ا���ص��ي��ة ���ص��ه��دت زي����ادة 

100 ك��ل��م م��ن ال���ط���رق، ك��م��ا مت 
اإن�����ص��اء ن��ظ��ام ل��ت��وزي��ع امل��ي��اه وبناء 
ي�صم  وم�����ص��ت�����ص��ف��ى  م���در����ص���ت���ني 

130 �صريرا.
وي���وج���د خم��ي��م اخ����ر ا���ص��غ��ر هو 
خم��ي��م م��ري��ج��ب ال���ف���ه���ود ال���ذي 
4 الف لج��ئ ويبلغ  ي���وؤوي نحو 
ع�����دد ال���الج���ئ���ني ال�������ص���وري���ني يف 
الردن نحو 585 الفا م�صجلني، 
مفو�صية  اح���������ص����اءات  ب��ح�����ص��ب 

اعداد من يعربون احلدود بن�صبة 
اىل  ي�������ص���ل  م����ع����دل  اىل   50%

600 لجئ يوميا .
وق��ال ان ارت��ف��اع اع���داد القادمني 
الالجئني  اع��داد  قلة  اىل  ا�صافة 
ال����ذي����ن ي����خ����ت����ارون ال�����ع�����ودة اىل 
�صوريا ي�صكل �صغوطا على خميم 
الزعرتي الذي يوؤوي حاليا نحو 

100 الف لجئ.
وا�صار اىل انه مت تعبيد اكرث من 

باملئة   20 وي��ع��ي�����س  ال���الج���ئ���ني. 
بينما  امل��خ��ي��م��ات،  يف  ف��ق��ط  منهم 
يتوزع الباقي على مناطق الردن، 

بح�صب املنظمة.
حماية  ه��ي��ئ��ة  اأع��ل��ن��ت  ذل����ك،  اىل 
الد�صتور يف اأملانيا، ام�س، اأن هناك 
اأملانياً  اإ���ص��الم��ي��اً   20 م���ن  اأك����رث 

قتلوا يف احلرب ال�صورية. 
جيورج  هانز  الهيئة  رئي�س  وق��ال 
م����ع جملة  م���ق���اب���ل���ة  م���ا����ص���ن، يف 
اجل����زء  اإن  الأمل����ان����ي����ة،  ف���وك���و����س 
الأكرب من جهاديي �صوريا ينحدر 
املتطرفة،  ال�صلفية  الأو�صاط  من 
التي زاد عددها يف اأملانيا اإىل نحو 

6 اآلف فرد.
وح����ذر م��ا���ص��ن م��ن ت��ن��ام��ي خطر 
اأمل���ان���ي���ا، ح����ال عودة  الإره�������اب يف 
ه���وؤلء الإ���ص��الم��ي��ني م��ن �صوريا، 
يعود  ق���د  ب��ع�����ص��ه��م  اأن  م��و���ص��ح��اً 
داخل  ه��ج��م��ات  لتنفيذ  ب��خ��ط��ط 

البالد.
بع�س  اأن  ن��ع��ل��م  م���ا����ص���ن:  وق�����ال 
تدريبات  ت���ل���ق���وا  الإ����ص���الم���ي���ني 
ولديهم  ���ص��وري��ا،  يف  ال��ق��ت��ال  على 
لديهم  ك��م��ا  ل��ل��ع��ن��ف،  ا����ص���ت���ع���داد 

جتارب يف القتل .
اأنه  اإىل  اأ���ص��ار م��ا���ص��ن  امل��ق��اب��ل،  يف 
معلومات  الآن  ح��ت��ى  ي���وج���د  ل 
حمددة حول التخطيط لهجمات 

حمتملة يف اأملانيا.

20 اأملانيًا قتلوا يف احلرب ال�شورية 

�فتتاح خميم ثالث لاجئني �ل�سوريني يف �الأردن 

�سيول ت�سعى ملحادثات قمة مع بيجينغ 
•• �صيول-يو بي �أي:

ذكرت م�صادر حكومية كورية جنوبية ان �صيول ت�صعى لعقد حمادثات قمة مع بيجينغ 
يف الن�صف الأول من هذه ال�صنة، يف ظل بوادر حول ا�صتعداد بيونغ يانغ لإجراء جتربة 
نووية رابعة. ونقلت وكالة الأنباء الكورية اجلنوبية )يونهاب( ام�س عن م�صادر يف 
احلكومة الكورية اجلنوبية قولها ان �صيول جتري ت�صاوراً مع اجلانب ال�صيني بغية 
عقد حمادثات قمة بني كوريا اجلنوبية وال�صني خالل الن�صف الأول من هذا العام، 
و�صط ر�صد بوادر حول ا�صتعدادات بيونغ يانغ لإجراء جتربة نووية رابعة يف موقع 
كوريا  ان  اإىل  ولفتت  ال�صمالية.  بكوريا  بونغكيه-ري  منطقة  يف  النووية  التجارب 
اجلنوبية حتاول ردع ال�صتفزازات الكورية ال�صمالية مثل التجربة النووية من خالل 
الإ�صراع يف عقد حمادثات القمة مع ال�صني، باعتبار اأن بيجينغ ميكن اأن متنع كوريا 

ال�صمالية من اإجراء التجربة النووية مبا لديها من نفوذ عليها.

•• �أدي�س �أبابا-�أ ف ب:

اب���اب���ا ح����ول احتمال  ال��غ��م��و���س ام�������س يف ادي�������س  ����ص���اد 
ا�صتئناف املحادثات بني طريف النزاع يف جنوب ال�صودان، 
بعدما اعلنت الو�صاطة ا�صتئنافها خالل النهار، واعربت 
الوفود عن �صكوكها على ما يبدو. وهذه اجلولة الثانية 
اجل  من  �صباط-فرباير  يف  ب��داأت  التي  املفاو�صات  من 
منت�صف  منذ  امل�صتمر  للنزاع  دائ��م  �صيا�صي  حل  ايجاد 
توقفت  قد  ال�صودان،  جنوب  يف  الول-دي�صمرب  كانون 
ا�صتئنافها  وارج����ىء  ت��ق��دم  اي  اح���راز  دون  م��ن  م��رت��ني 
الك�صف عن هويته  حتى الن. وقال م�صدر طلب عدم 
ان  امل��ق��رر  م��ن  )اي��غ��اد(  للتنمية  احلكومية  ال�صلطة  يف 
يف  بالو�صاطة  ايغاد  وتقوم   . اليوم  املفاو�صات  ت�صتاأنف 
العا�صمة الثيوبية لكن م�صوؤولني من الوفدين قالوا 
للمفاو�صات.  ف��وري  با�صتئناف  علم  على  لي�صوا  انهم 
وقال رئي�س وفد حكومة جنوب ال�صودان وزير العالم 
مايكل ماكوي لوكالة فران�س بر�س، ان الو�صطاء دخلوا 
الجتماع لتوهم، حتى يحددوا لنا اخلطوات التي يتعني 

القيام بها، لذلك نحن احرار اليوم على القل ، لكنه مل 
ي�صتبعد عقد اجتماع بعد الظهر، من دون تقدمي مزيد 
من التفا�صيل. اما املتحدث با�صم الوفد املتمرد ح�صني 
مار نيوت فقال لوكالة فران�س بر�س، انه مل يتبلغ حتى 
الن عن عقد اجتماع الثنني. وا�صاف ان ايغاد جتري 

مفاو�صات ، م�صريا اىل امكانية عقد اجتماع يف امل�صاء.
وك��ان��ت اجل��ول��ة الوىل م��ن امل��ف��او���ص��ات ال��ت��ي ب���داأت يف 
بداية  الوىل  للمرة  توقفت  �صباط-فرباير،  منت�صف 
اذار-مار�س. وبعد ا�صتئنافها اواخر اذار-مار�س، توقفت 
الوفود  اث��ر خالفات بني  اي��ام على  بعد ع�صرة  جم��ددا 
ح���ول اج������راءات امل��ف��او���ص��ات. وك���ان���ت ج��ول��ة اوىل من 
املفاو�صات يف ادي�س ابابا اف�صت ب�صعوبة يف 23 كانون 
ال��ث��اين-ي��ن��اي��ر اىل ات��ف��اق على وق��ف لط���الق ال��ن��ار مل 
ي�صمد. وتتوا�صل املعارك بني القوات املوالية للرئي�س 
ال�صابق  الرئي�س  لنائب  امل��وال��ي��ة  وال��ق��وات  ك��ري  �صالفا 
رياك م�صار على خلفية تناف�س يف اطار النظام وترتافق 
اللتني يتحدر  والنوير  الدينكا  مع جمازر بني قبيلتي 

منهما كري وم�صار.
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•• �إ�صالم �أباد-يو بي �أي:

قتل 3 جنود اأفغان، اأحدهم �صابط رفيع، بانفجار لغم 
اأر�صي يف منطقة وزير�صتان القبلية املجاورة للحدود 

مع اأفغان�صتان.
ونقلت قناة �صماء الباك�صتانية عن اجلي�س الباك�صتاين 
قوله ان لغماً اأر�صياً انفجر لدى مرور اآلية ع�صكرية 

يف منطقة بني جنوب و�صمال وزير�صتان.
3 من  مقتل  اأ�صفر عن  النفجار  ان  اجلي�س  واأ�صاف 
جهة  اأي���ة  تعلن  ومل  رف��ي��ع  �صابط  اأح��ده��م  عنا�صره، 

م�صوؤوليتها عن احلادث.
من جهة اأخرى، اأ�صيب �صائق قطار وم�صاعده نتيجة 
انفجار قرب اأحد القطارات ال�صريعة عند حمطة اآدم 
الباك�صتاين، وقد مت نقلهما  البنجاب  باإقليم  �صحابة 

اأحدث  النفجار  ان  ال�صرطة  وذك��رت  امل�صت�صفى.  اإىل 
حفرة �صخمة، فيما ت�صرر حمرك القطار ب�صدة ويف 
مطار  على  �صاروخني  جمهولون  اأطلق  م��واز،  �صياق 
قرب  الباك�صتاين  بختونخوا  خيرب  اإقليم  يف  بي�صاور، 
احلدود مع اأفغان�صتان، من دون الت�صبب باأية اإ�صابات 

اأو خ�صائر يف الأرواح.
اأ�صخا�صاً  ان  الباك�صتانية  يف(  تي  )جيو  قناة  واأف���ادت 
�صقط  اأحدهما  �صاروخني  اأطلقوا  الهوية  جمهويل 
ق���رب م����درج ل��ل��ط��ائ��رات، ف��ي��م��ا ���ص��ق��ط ال���ث���اين خارج 

املطار.
يقتل  اأن  اأح���داً مل ي�صب  ان  املطار  اأم��ن  ق��وة  واأعلنت 
يف احل�����ادث، ف��ي��م��ا ذك���ر م�����ص��وؤول��ون ب��اك�����ص��ت��ان��ي��ون ان 
اأية  تعلن  ومل  جمهولة  جهة  من  اطلقا  ال�صاروخني 

جهة م�صوؤوليتها عن احلادث.

�لبحث عن �لطائرة �ملاليزية يرتكز يف قاع �ملحيط وزيرة دفاع �أملانيا تلغي زيارتها لكو�سوفو 
•• كانبري�-يو بي �أي:

اأعلن رئي�س الوزراء الأ�صرتايل طوين اأبوت، ام�س، عن انتقال البحث عن الطائرة املاليزية املفقودة اإىل مرحلة جديدة 
يتم فيها الرتكيز على قاع املحيط. ونقلت وكالة الأنباء الأ�صرتالية )اآيه اآيه بي( عن اأبوت قوله انه بعد مرور 52 يوماً 
على اختفاء الطائرة املاليزية، دخل البحث اإىل مرحلة جديدة : يرتكز فيها على قاع املحيط. وذكر اأبوت انه من غري 
املرجح اإىل حد كبري اأن يعرث على اأي �صيء من حطام الطائرة على �صطح املياه واأ�صاف يف هذه املرحلة، بعد مرور 52 يوماً 
من البحث، غالبية املواد غمرت باملياه اأو غرقت . واأقر اأبوت باجلهد الكبري الذي بذلته الفرق اجلوية من 8 دول التي 
�صاركت يف البحث عن الطائرة، م�صرياً اإىل ان الغوا�صة الأمريكية بلوفني 21 �صت�صتمر يف عملها لكن بحثاً مكثفاً �صي�صمل 
تكنولوجيا خمتلفة اأي�صاً. واأو�صح ان اأجهزة م�صح متخ�ص�صة جترها �صفن، �صت�صتخدم مل�صح قعر املحيط بحثاً عن اي اأثر 
حلطام الطائرة املاليزية املفقودة. ولفت اإىل ان احلكومة الأ�صرتالية بالت�صاور مع احلكومة املاليزية قد ترغب يف العمل 
مع �صركات جتارية للقيام بهذا العمل. وقدر رئي�س الوزراء الأ�صرتايل تكلفة البحث بحوايل 60 مليون دولر، م�صرياً اإىل 

ان اأ�صرتاليا �صت�صعى للح�صول على م�صاهمات من دول اأخرى.

•• برلني-د ب �أ:

زيارتها  ام�س،  دير لين  اأورزول فون  الأملانية  الدفاع  وزيرة  األغت 
احتجاز  خلفية  على  لكو�صوفو،  بها  تقوم  اأن  املقرر  من  ك��ان  التي 
عدد من املراقبني الع�صكريني الأملان من قبل انف�صاليني مواليني 

لرو�صيا يف �صرق اأوكرانيا.
اأن  املقرر  كان من  اإن��ه  الأملانية،  الدفاع  وزارة  با�صم  وق��ال متحدث 
تبداأ فون دير لين زيارة لكو�صوفو ت�صتغرق يومني لتفقد القوات 

الأملانية هناك.
لأ�صباب  قبل  معلنة من  تكن  الزيارة مل  اأن هذه  املتحدث  واأو�صح 

اأمنية.

من  ع��دداً  احتجزت  اأوكرانيا  �صرق  يف  انف�صالية  عنا�صر  اأن  يذكر 
اأوروبا  يف  والتعاون  الأم��ن  ملنظمة  التابعني  الع�صكريني  املراقبني 
لالإفراج  بياناتها  بح�صب  تخطط  ول  املا�صي،  اجلمعة  ي��وم  منذ 
للجي�س  تابعني  مراقبني   4 املحتجزين  ب��ني  وم��ن  �صريعاً  عنهم 

الأملاين.
بالتج�ص�س  املراقبني  ملو�صكو  امل��وال��ون  امل�صلحون  الن�صطاء  ويتهم 
مع  لتبادلهم  ويخططون   ، الناتو  الأطل�صي  �صمال  حلف  ل�صالح 
عنا�صر معتقلة تابعة لهم. جتدر الإ�صارة اإىل اأن نحو 700 جندي 
اأمل����اين ي�����ص��ارك��ون يف مهمة ك��ف��ور ال��ت��اب��ع��ة ل���الأمم امل��ت��ح��دة حلفظ 
الأملانية مبراقبة ودعم تطوير  القوات  ال�صالم يف كو�صوفو وتقوم 

الهياكل الأمنية يف كو�صوفو.

مقتل 3 جنود باك�ستانيني يف �نفجار بوزير�ستان

•• مانيال-�أ ف ب:

و���ص��ل ال��رئ��ي�����س الم��ريك��ي باراك 
حيث  الفيليبني  اىل  ام�س  اوب��ام��ا 
ت�صتمر يومني جولة  بزيارة  ينهي 
طمانة  منها  ال��ه��دف  ك��ان  ا�صيوية 
ح��ل��ف��ائ��ه ح����ول ال����ت����زام ال���ولي���ات 

تزايد  ازاء  امل��ن��ط��ق��ة  يف  امل���ت���ح���دة 
املطالب احلدودية لل�صني. وو�صل 
ق����ادم����ا من  م���ان���ي���ال  اوب����ام����ا اىل 
على  �صاعات  بعد  وذل��ك  كوالملبور 
ات��ف��اق��ي��ة دف��اع��ي��ة جديدة  ت��وق��ي��ع 
الع�صكري  ال���وج���ود  ت��ع��زي��ز  ت��ت��ي��ح 
المريكي يف الرخبيل، مما ي�صكل 

رم��زا قويا لع��ادة ت��وازن ال�صيا�صة 
ل�صالح  المريكية  ال�صرتاتيجية 
التي  التفاقية  وت�صكل هذه  ا�صيا. 
ي���ج���ري ال���ت���ف���او����س ب�����ص��ان��ه��ا منذ 
الدفاع  لت��ف��اق��ي��ة  تكملة   2013
يف  البلدين  ب��ني  املوقعة  امل�صرتك 
1951 يف حال تعر�س اي منهما 

لعدوان ع�صكري.  وهذه التفاقية 
مدتها ع�صر �صنوات وجتيز للقوات 
الع�صكرية  وال�����ص��ف��ن  وال���ط���ائ���رات 
موؤقت  ب�صكل  بالتوقف  المريكية 
يف ال��ف��ي��ل��ي��ب��ني ح��ي��ث اغ��ل��ق��ت اخر 
يف  المريكية  الع�صكرية  القواعد 
وقال اوباما يف رد خطي   .1992
على ا�صئلة وجهتها اليه �صبكة ايه 
التلفزيونية  ان  ب��ي  ا���س-���ص��ي  ب��ي 
املحلية متهيدا لزيارته ان من �صاأن 
تعاون اكرب بني القوات المريكية 
قدرتنا  ي���ع���زز  ان  وال��ف��ي��ل��ي��ب��ي��ن��ي��ة 
يف جم���ال ال��ت��دري��ب��ات وامل���ن���اورات 
ا�صرع  ب�صكل  وال���رد  �صويا  والعمل 

على جمموعة من التحديات .
اي�����ص��ا للجي�س  وجت��ي��ز الت��ف��اق��ي��ة 
المريكي تخزين معدات لت�صهيل 
المريكية يف  للقوات  ا�صرع  تعبئة 
املنطقة خ�صو�صا يف حال ح�صول 

كوارث طبيعية.
القوة  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات  وتعترب 
ال�صتعمارية ال�صابقة يف الرخبيل، 
امل�صاعدة  جهود  يف  الول  امل�صاهم 
الذي  هايان  اع�صار  بعد  الدولية 
اجتاح و�صط البالد يف الثامن من 
ت�����ص��ري��ن ال��ث��اين-ن��وف��م��رب واوق���ع 

•• و��صنطن-�أ ف ب:

الوليات  ج��ن��وب-و���ص��ط  ���ص��رب��ت  ق��وي��ة  اع��ا���ص��ري  ادت 
�صيارات  انقلبت  حيث  �صخ�صا   17 مقتل  اىل  املتحدة 
ودم����رت م��ن��ازل واق��ت��ل��ع��ت ا���ص��ج��ار ك��م��ا اع��ل��ن م�صوؤولو 

الطوارىء الثنني.
وافادت هيئة ادارة الطوارئ يف اركن�صو ان 15 �صخ�صا 
اعلن  فيما  الح��د  الولية  اعا�صري  �صربت  حني  قتلوا 
م�����ص��وؤول يف ادارة ال���ط���وارىء يف ولي���ة اوك��اله��وم��ا ان 
قتيلني �صقطا يف الولية ب�صبب العا�صري وتبحث فرق 
الغاثة املحلية بني الركام يف املدن الكرث ت�صررا بينما 

حذرت الر�صاد اجلوية من قدوم اعا�صري اخرى.
وقال جيم�س فاير�صتون رئي�س بلدية فيلونيا يف ارك�صنو 
ل�صبكة �صي ان ان انها الفو�صى يف الوقت احلايل وا�صاف 
بالكامل  دم��ر  وكانه  يبدو  البلدة  و�صط  ان  فاير�صتون 
ت��زال �صامدة جزئيا  التي ل  املباين فقط  بع�س  هناك 
املجاورة  امل��دن  من  واطفائيني  �صرطيني  ان  وا���ص��اف   .
بال�صافة اىل عنا�صر من احلر�س الوطني يف طريقهم 

اىل البلدة لتقدمي امل�صاعدة.
 11 يف  ات�س  ت��ي  قناة  عر�صتها  التي  ال�صور  واظ��ه��رت 
ن�صفها  اقتلع  وقد  ومنازل  منقلبة  �صيارات  ارك�صنو  يف 

وبيوت باتت اكواما من الركام.
و�صربت العا�صري املنطقة الحد وليل الثنني وت�صري 

•• لندن-يو بي �أي:

اأعلنت وزارة اخلارجية الربيطانية، ام�س اأن مديرها 
ط��ه��ران يف  اإىل  زي���ارة  ب��داأ  غ��ا���س،  �صاميون  ال�صيا�صي، 

التالية  ب��امل��رح��ل��ة  و�صفته  م��ا  اط���ار 
العالقات  التدريجي يف  التح�صن  يف 

بني اململكة املتحدة وايران.
وق����ال م��ت��ح��دث ب��ا���ص��م ال�������وزارة، اإن 
ل����ق����اءات م����ع كبار  ���ص��ي��ع��ق��د  غ���ا����س 
طهران  يف  الإي���ران���ي���ني  امل�����ص��وؤول��ني 
الناجحة  ال��زي��ارات  من  �صل�صلة  بعد 
اإىل هناك من قبل القائم بالأعمال 
���ص��ارم��ا، وتاأتي  اأج����اي  ال��ربي��ط��اين، 
زي���ارت���ه يف اط���ار امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة يف 
لتح�صني  خ��ط��وة  اخل��ط��وة  ���ص��ي��ا���ص��ة 

العالقات بني البلدين .
لوزارة  ال�صيا�صي  املدير  اأن  وا�صاف   

اخلارجية الربيطانية �صيعقد خالل الزيارة مناق�صات 
الق�صايا  من  جمموعة  حول  الإيرانيني  نظرائه  مع 

الثنانية والدولية .
العالقات  ا�صتئناف  على  واي���ران  بريطانيا  واتفقت 
الدبلوما�صية املبا�صرة بينهما اعتباراً من 20 �صباط-
مقيم  بالأعمال غري  قائم  املا�صي من خالل  فرباير 
من  قائماً  كان  كما  ثالث  بلد  ولي�س عرب  البلدين  يف 

م�صلحة الر�صاد اجلوية اىل انها قد ت�صتمر الثالثاء 
اي�صا. وادت اي�صا اىل خراب يف مناطق كربى يف بلدية 
مايفالور التي تعد 2300 ن�صمة �صمال غرب عا�صمة 
اركن�صو ليتل روك. وقال م�صوؤولون ان ق�صما من طريق 
الركام  ب�صبب  اغلق  وال��غ��رب  ال�صرق  بني  يربط  �صريع 

وال�صيارات املنقلبة يف منطقة مايفالور.
وق��ال��ت ���ص��رك��ت��ا ك��ه��رب��اء حم��ل��ي��ت��ان ان��رتج��ي وفري�صت 
ال��ك��رتي��ك ك��ووب��رات��ي��ف ان اك��رث م��ن 15 ال��ف �صخ�س 

حمرومون من الكهرباء.
ليلة  كانت  تويرت  بيب على  اركن�صو مايك  وق��ال حاكم 
�صكان  ل��ك��ن  وال��ب��ل��دات،  ال��ع��ائ��الت  م��ن  للعديد  �صعبة 
على  الخرين  مل�صاعدة  ال��دوام  على  ي�صارعون  اركن�صو 

مواجهة الو�صع .
العا�صري  ل���ه���ذه  ال��ف��ع��ل��ي��ة  اخل�������ص���ائ���ر  ت���ع���رف  ول�����ن 
ت.غ.   11،30 ال�صاعة  حوايل  ال  الب�صرية  وح�صيلتها 

ويف اوكالهوما �صرب اع�صار قوي بلدة كوابو.
وقالت كيلي كاين من هيئة ادارة الطوارئ يف اوكالهوما 
واملباين،  املنازل  العديد من  لقد ت�صرر  بر�س  لفران�س 
الطوارىء  م�صوؤويل  بع�س  عن  ونقلت   . دمر  وبع�صها 
ا�صرارا  وان  دم��رت  اط��ف��اء  حمطة  ان  قولهم  املحليني 
�صجلت يف الق�صم ال�صمايل من البلدة. ودمرت ع�صرات 
م�صوؤويل  ان  رغ��م  امل��ج��اورة  كان�صا�س  يف  اي�صا  امل��ن��ازل 

الولية مل يعلنوا عن اية ا�صابات.

ق��ب��ل ب��ع��د ن��ح��و ع��ام��ني ع��ل��ى ق��ط��ع��ه��ا، ع��ق��ب الإتفاق 
ال�صت  العاملية  القوى  اإليه طهران مع  تو�صلت  ال��ذي 
الكربى، مبا فيها بريطانيا، على اإطار لإجراء املزيد 
ب�صاأن  �صامل  لت��ف��اق  التو�صل  بهدف  املفاو�صات  م��ن 

برناجمها النووي.
وك���ان���ت ب��ري��ط��ان��ي��ا ق�����ررت اأواخ�����ر 
 2011 ال��ث��اين-ن��وف��م��رب  ت�����ص��ري��ن 
لندن  يف  اليرانية  ال�صفارة  اغ��الق 
�صاعة   48 دبلوما�صييها  وم��ن��ح��ت 
ملغادرة البالد و�صحبت دبلوما�صييها 
م��ن ط��ه��ران يف ال�صهر ال��ت��ايل، بعد 
باقتحام  ايرانيني  متظاهرين  قيام 
لها  ت��اب��ع  �صكني  وجم��م��ع  �صفارتها 
رداً على فر�س لندن عقوبات مالية 
جديدة على ايران ب�صبب برناجمها 

النووي.
لندن  يف  العمانية  ال�صفارة  وتولت 
وال�صفارة  ب��ري��ط��ان��ي��ا،  يف  الإي��ران��ي��ة  امل�����ص��ال��ح  متثيل 
يف  الربيطانية  امل�صالح  متثيل  طهران  يف  ال�صويدية 

ايران.
واأع���ل���ن وزي����ر اخل���ارج���ي���ة ال���ربي���ط���اين، ول���ي���ام هيغ، 
بالده  حكومة  اأن  امل��ا���ص��ي  الأول-اك��ت��وب��ر  ت�صرين  يف 
�صت�صتاأنف بع�س العالقات الدبلوما�صية مع اإيران من 

خالل تعيني قائم بالأعمال هناك.

قتيًا يف �أعا�سري بالواليات �ملتحدة   17

مدير �خلارجية �لربيطانية يزور �إير�ن  �أوباما يختتم جولة على حلفائه �الآ�سيويني 

بريطانيا وفرن�سا تن�سر�ن مقاتات فوق �لبلطيق 
•• لندن-�أ ف ب:

ن�صرت بريطانيا وفرن�صا مقاتالت 
ام�����س ل��ت��ع��زي��ز ال���دوري���ات اجلوية 
ل����ق����وات احل���ل���ف الط���ل�������ص���ي فوق 
ت�صاعد  م����ع  ال��ب��ل��ط��ي��ق  م��ن��ط��ق��ة 
الزمة  ب�صبب  رو���ص��ي��ا  م��ع  ال��ت��وت��ر 
الوك�����ران�����ي�����ة، ب���ح�������ص���ب م�����ا اف�����اد 

م�صوؤولون.
بريطانية  مقاتالت  ارب��ع  وو�صلت 
ليتوانيا  اىل  ت��اي��ف��ون  ط����راز  م���ن 
و�صلت  ح����ني  يف  م��ه��م��ت��ه��ا  ل���ب���دء 
طراز  من  فرن�صية  مقاتالت  ارب��ع 
�صرق  �صمال  م��ال��ب��ورك  اىل  راف���ال 
يف  الدفاع  وزارت��ي  بح�صب  بولندا، 

البلدين.
الربيطاين  ال���دف���اع  وزي����ر  وق����ال 
اخلطوة  تلك  ان  ه��ام��ون��د  فيليب 
حللفائنا  ال���ط���م���اأن���ي���ن���ة  ���ص��ت��وف��ر 
�صرق  يف  الط���ل�������ص���ي  احل����ل����ف  يف 
وا�صاف   . البلطيق  ودول  اأوروب����ا 
ان����ه يف ����ص���وء الح������داث الخ����رية 
ال�������ص���واب ان  يف اوك����ران����ي����ا، م����ن 

خطوات  الط��ل�����ص��ي  احل��ل��ف  يتخذ 
بامن  علنا  ال��ت��زام��ه  تاكيد  لع���ادة 
نحو  ون�صر   . جمتمعني  اع�صائه 
مالبورك  يف  فرن�صيا  جنديا   70

لدعم الطائرات اجلديدة، بح�صب 
الفرن�صي  اجلي�س  با�صم  املتحدث 

الكولونيل جيل جارون.
كذلك  وفرن�صا  بريطانيا  ون�صرت 

طائرات ال�صتطالع اواك�س للقيام 
بدوريات يف اجواء بولندا ورمانيا 

يف ال�صابيع الخرية.
لتفيا  ال��ب��ل��ط��ي��ق  دول  وح�����ص��ل��ت 

وليتوانيا وا�صتونيا على ا�صتقاللها 
من الحتاد ال�صوفياتي ال�صابق يف 
احللف  اىل  وان�������ص���م���ت   1991
الطل�صي يف 2004 ال انها تفتقر 
الطائرات  م��ن  ال��ك��ايف  ال��ع��دد  اىل 
حل��را���ص��ة اج���وائ���ه���ا، ول���ذل���ك فان 
القيام  الق��وى تتوىل  دول احللف 
ت��ل��ك الج����واء ب�صكل  ب���دوري���ات يف 

دوري.
واعلن احللف الطل�صي يف ني�صان-
دف���اع���ات���ه يف �صرق  ت��ع��زي��ز  اب���ري���ل 
يف  الزم����ة  ت�صاعد  ب�صبب  اوروب����ا 
اوكرانيا و�صم رو�صيا ملنطقة القرم 

الوكرانية.
وزاد احللف من دوريات مقاتالته 
البلطيق  ال�صفن يف بحر  ن�صر  كما 

و�صرق البحر املتو�صط.
ال�صبوع  املتحدة  الوليات  واعلنت 
املا�صي انها �صرت�صل 600 جندي 
لج�������راء ت���دري���ب���ات ع�����ص��ك��ري��ة يف 
بولندا ولتفيا وليتوانيا وا�صتونيا 
دول  م����ع  ل��ل��ت�����ص��ام��ن  ع����ر�����س  يف 

احللف املجاورة لرو�صيا.

•• و��صنطن-كييف-وكاالت:

تاميز  ن��ي��وي��ورك  �صحيفة  ك�صفت 
الأم��ريك��ي��ة، ع��ن وج��ود اختالفات 
ال���ن���ظ���ر بني  ج����ذري����ة يف وج����ه����ات 
ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة الأم���ريك���ي���ة، 
يخ�س  فيما  الأوروب�����ي،  والحت����اد 
على  رو���ص��ي��ا،  على  عقوبات  فر�س 

خلفية الأزمة الأوكرانية.
الإدارة  م�����ص��وؤول��ني يف  ع��ن  ون��ق��ل��ت 
الأمريكية، طلبوا عدم الك�صف عن 
الرغم  على  اإن��ه  قولهم  ا�صمائهم، 
الرئي�س  م�صت�صاري  بع�س  اأن  من 
يريدون  اأوباما،  ب��اراك  الأمريكي، 
على  ع���ق���وب���ات  ي���ف���ر����س  اأن  م���ن���ه 
كامل قطاعات الإقت�صاد الرو�صي، 
ق��رر اأوب��ام��ا الإم��ت��ن��اع ع��ن ذل��ك يف 
الوقت احلايل، علماً منه مبقاومة 
ال��ب��ل��دان الأوروب���ي���ة ال��ت��ي �صتعاين 
املتحدة،  الوليات  اأكرث بكثري من 
اإ�صافية  ع��ق��وب��ات  ف��ر���س  ح���ال  يف 

على رو�صيا.
م�صوؤولني  ع��ن  ال�صحيفة  ونقلت 
اخل����زان����ة  وزي��������ر  اأن  م���ط���ل���ع���ني، 
الأم�����������ريك�����������ي، ج��������اك��������وب ل����ي����و، 
وم�����ص��وؤول��ني اآخ��ري��ن، دع���وا خالل 
الأبي�س،  ال��ب��ي��ت  يف  اج���ت���م���اع���ات 
العقوبات،  ب�صاأن  احليطة  لتخاذ 
موؤكداً اأنه على الرغم من اأن على 
اأن  اإل  التحرك،  املتحدة  الوليات 
تو�صيع الإج��راءات من دون الدعم 

رجال  مب�صالح  �صي�صر  الأوروب����ي 
الأع���م���ال الأم���ريك���ي���ني، م���ن دون 
الأثر  الإج�����راءات  ل��ه��ذه  ي��ك��ون  اأن 

املطلوب على رو�صيا.
رئ���ي�������س منظمة  ع����ن  ن��ق��ل��ت  ك���م���ا 
)فريدوم هاو�س( غري احلكومية، 
الذي قدم اقرتاحا  ديفيد كرامر، 
يخ�س  ف���ي���م���ا  الأب����ي���������س  ل��ل��ب��ي��ت 
اأن  قائمة العقوبات، قوله يف حني 
الإحتاد  مب�صاركة  عقوبات  فر�س 
اأم������را جيدا،  ���ص��ي��ك��ون  الأوروب���������ي 

ت���ف���ر����س يف وق�����ت لح�����ق ال����ي����وم، 
���ص��ت��ط��ال اأ���ص��خ��ا���ص��اً م��ق��رب��ني من 
فالدميري  ال����رو�����ص����ي،  ال���رئ���ي�������س 
ب���وت���ني، وب��ع�����س ال�����ص��رك��ات، ومن 
�صيت�صني،  ايغور  ت�صمل  ان  املتوقع 
العمالقة  ال��ن��ف��ط  ���ص��رك��ة  رئ��ي�����س 
واأليك�صي   ، نفط  رو����س  ال��رو���ص��ي��ة 
م���ي���ل���ر، رئ���ي�������س ����ص���رك���ة غ����ازب����روم 

الرو�صية للغاز.
ال�صبع  جم���م���وع���ة  وك����ان����ت  ه������ذا 
ال�صبت  رو����ص���ي���ا  ات��ه��م��ت  ال���ك���ربى 

امل��ت��ح��دة عليها  ال���ولي���ات  اأن  غ��ري 
واأل  رائ������دة،  ت��ك��ون  اأن  ب��ب�����ص��اط��ة، 
ال���وق���ت يف حم���اول���ة منها  ت�����ص��ّي��ع 

تقدمي نهج موحد .
بالن�صبة  الأ�صهل  م��ن  اأن��ه  واع��ت��رب 
نكون  )ان  ب���ذل���ك  ال���ق���ي���ام  اإل���ي���ن���ا 
رائ���دي���ن( م��ق��ارن��ة ب���الأوروب���ي���ني ، 
اأثرها،  اأنهم �صيقتفون  اإىل  م�صرياً 

طاملا نحن نتوىل القيادة .
وذك������رت امل�������ص���ادر ل��ل�����ص��ح��ي��ف��ة اأن 
ال��ع��ق��وب��ات ال���ت���ي م���ن امل��ت��وق��ع اأن 

الإم���ت���ث���ال لتفاق  ب��ع��دم  امل��ا���ص��ي، 
يف  الأو����ص���اع  تهدئة  ب�����ص��اأن  جنيف 
عقوبات  بفر�س  مهددة  اأوك��ران��ي��ا، 
ج���دي���دة، ت�����ص��اف ل��ت��ل��ك ال���ت���ي مت 
فر�صها على رو�صيا نتيجة ل�صمها 
حني  يف  اإليها،  القرم  جزيرة  �صبه 
الرو�صية  اخلارجية  وزارة  اعتربت 
بلهجة  م��و���ص��ك��و  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  اأن 
و�صيعود  منا�صب،  غ��ري  العقوبات 

بنتائج عك�صية.
الداخلية  وزارة  اأعلنت  ذل��ك،  اىل 
الأوك���ران���ي���ة اأن����ه مت اح��ت��ج��از 13 
مدينة  يف  لرو�صيا  موالياً  حمتجاً 

خاركوف ب�صرق البالد.
ل��ل��وزارة يف  ال�صحايف  املكتب  وق��ال 
خ���ارك���وف ال��ي��وم الث���ن���ني، اإن����ه مت 
اأن�صار  م��ن  �صخ�صا   13 اح��ت��ج��از 
الليلة  املدينة  يف  اأوك��ران��ي��ا  ف��درل��ة 

املا�صية.
واأ�����ص����اف اأن ال��ن�����ص��ط��اء ق���ام���وا يف 
ببناء  امل��دي��ن��ة  م��ي��دان احل��ري��ة يف 
خيام ب�صكل غري �صرعي، بالإ�صافة 
الأخ�صاب  م���ن  ح���واج���ز  ب��ن��اء  اإىل 

والرمال واإ�صعال النار .
املدينة  ���ص��ك��ان  م���ن  امل���ئ���ات  وك�����ان 
احت�صدوا الأحد يف امليدان املركزي 
للمدينة مطالبني باإجراء ا�صتفتاء 
ب�صان فدرلة اأوكرانيا، معربني عن 
ت�����ص��ام��ن��ه��م م���ع امل��ن��اط��ق الأخ����رى 
تعار�س  التي  البالد  �صرق  بجنوب 

ال�صلطات احلالية يف كييف.

احتجاز موالني لرو�شيا يف �شرق اأوكرانيا

خافات �أمريكية �أوروبية حول �لعقوبات على مو�سكو

ان  �صتة الف قتيل على الق��ل ال 
التفاقية ل تتيح لوا�صنطن اقامة 
ا�صلحة  اح�����ص��ار  او  دائ��م��ة  ق��اع��دة 

نووية اىل الرخبيل.
وتعترب الفيليبني التي يقارب عدد 
وهي  ن�صمة  م��ل��ي��ون  امل��ئ��ة  �صكانها 
ال���ص��ع��ف ع�صكريا يف  ال����دول  م��ن 
اجلولة  يف  الخ��رية  املرحلة  ا�صيا، 
التي يقوم بها اوباما على املنطقة 
اجلنوبية  وكوريا  اليابان  و�صملت 
وم���ال���ي���زي���ا. واح������د اب������رز اه�����داف 
ه���ذه اجل��ول��ة ك���ان ط��م��ان��ة حلفاء 
التزامها  امل��ت��ح��دة ح��ول  ال��ولي��ات 
ال�صني  ت�����ص��ل��ح  ازاء  ج��ان��ب��ه��م  اىل 

ومطالبها احلدودية.
�صابقة يف  الغى جولة  اوباما  وكان 
اقفال  عند  الول-اكتوبر  ت�صرين 
الفدرالية طيلة  الداري��ة  الجهزة 
اكرث من ا�صبوعني ب�صبب اخلالف 
البي�س  وال��ب��ي��ت  الكونغر�س  ب��ني 

ب�صان املوازنة و�صقف املديونية.
وتخو�س ال�صني خالفات حدودية 
مع العديد من الدول املجاورة لها 
تتنازع  التي  اليابان  مقدمتها  ويف 
ارخ��ب��ي��ل غري  على  ال�����ص��ي��ادة  معها 

ماهول يف بحر ال�صني اجلنوبي.
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يف الدعوى رقم 2013/470 ا�صتئناف عقاري

امل�صتاأنف �صدها: �صركة كابيتال تر�صت غلف ليمتد العنوان: فاك�س رقم )-04( 
املخت�س  الهند�صي  اخلبري  بندب  البتدائية  دبي  حمكمة  قرار  على  بناء  دبي 
من  يرجى  ذلك  وعلى  اخلربة  لعمال  ندبي  مت  فقد  باجلدول  الدور  �صاحب 
 2014/5/25 املوافق  الحد  يوم  اخلربة  لجتماع  احل�صور  املذكورة  الطراف 
ال�صاعة الرابعة م�صاء )4:00( يف غرفة الجتماعات رقم 4 املبنى B دائرة التنمية 
القت�صادية - قرية العمال - بجانب دوار ال�صاعة. يرجى تزويد اخلبري بجميع 

املذكرات والدعاوى وبكافة الوراق وامل�صتندات التي توؤيد ادعائكم.
اخلبري املهند�س/علي احمد غافان

فاك�س:04-2030394

نقال: 050-6969653

اإعالن بالن�صر لجتماع خربة

 

العدد  11084 بتاريخ   2014/4/29     
 اعادة  اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  603 /2014 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي  بنغالد�س    اجلن�صية:  الرحمن  �صيد  ح�صني  مدعي/جاكري 
ادارة املن�صات اجلن�صية: المارات   مو�صوع  عليه: دويلينجز خلدمات 
خلدمات  اعالنه/دويلينجز  املطلوب  عمالية   الدعوى:م�صتحقات 
ادارة املن�صات اجلن�صية: المارات عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2014/5/6 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحا 
حممد  الكائنة  البتدائية-  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام 
بن زايد - مزيد مول  �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ 2014/4/15  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

 

العدد  11084 بتاريخ   2014/4/29     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  249 /2014 جت جز- م ت- ب- اأظ

العابدين  زين  بوكالة/الو�صيلة  القبي�صي  غامن  علي  مبارك  مدعي/موزة 
الهند    اجلن�صية:  �صودانان  مادهو  بوناكل  عليه:  المارات  مدعي  اجلن�صية: 
اعالنه/بوناكل  املطلوب  درهم    10500 مالية  الدعوى:مطالبة  مو�صوع 
مادهو �صودانان اجلن�صية: الهند عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
موعدا   2014/5/13 املوافق  الثالثاء   يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحا امام الدائرة 
الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية- الكائنة املحكمة التجارية مبع�صكر اآل 
نهيان �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا 
امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �صدر بتاريخ 2014/4/24  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

 

العدد  11084 بتاريخ   2014/4/29     
     اعادة  اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  3505 /2013 جت كل- م ت- ب- اأظ

البلو�صي اجلن�صية: المارات  مدعي عليه:عبداهلل  مدعي/علي حممد �صادق 
مو�صوع  المارات    اجلن�صية:  احلارثي  عبداهلل  عمران  علي  نا�صر 
 200000 بقيمة  تعوي�س   + درهم   1900000 بقيمة  مالية  الدعوى:مطالبة 
درهم املطلوب اعالنه/عبداهلل نا�صر علي عمران عبداهلل احلارثي اجلن�صية: 
املدعي  ان  حيث  امل�صائية  للجل�صة  ن�صار  عليه  املدعى  اعالن  عنوانه:  المارات 
املوافق 2014/5/5  الثنني   يوم  املحكمة  املذكورة اعاله وحددت  الدعوى  اقام 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية- الكائنة املحكمة التجارية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد 
اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ 2014/4/22  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

 

العدد  11084 بتاريخ   2014/4/29     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  3089 /2013 جت كل- م ت- ب- اأظ

المارات   اجلن�صية:  املن�صوري  بالغافري  �صعيد  را�صد  مدعي/عجالن 
مو�صوع  باك�صتان    اجلن�صية:  خان  ما  جول  خان  عليه:حممد  مدعي 
ما خان اجلن�صية:  اعالنه/حممد خان جول  املطلوب  الدعوى:حما�صبة 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه:  باك�صتان 
وحددت املحكمة يوم الثالثاء  املوافق 2014/5/6 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحا امام الدائرة ال�صاد�صة ب� 
حمكمة ابوظبي البتدائية- الكائنة --  �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة 
املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ 2014/4/22  

قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11084 بتاريخ   2014/4/29     
   اعالن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  2766 /2013 جت كل- م ت-ب-اأظ

املتخ�ص�صة:امل�صارف واملوؤ�ص�صات املالية  
�صلطان خليفة  عليه:  المارات مدعي  الوطني اجلن�صية:  الحتاد  مدعي/بنك   
مببلغ  املطالبة  الدعوى:  مو�صوع  المارات  اجلن�صية:  الهندا�صي  جمعة  حمد 
الهندا�صي  جمعة  حمد  خليفة  �صلطان  اعالنه/  املطلوب  درهم   221.636.18
اجلن�صية: المارات عنوانه: بالن�صر م�صاء حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2014/5/12 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
فانت مكلف باحل�صور امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية- الكائنة 
وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  نهيان  ال  مبع�صكر  التجارية  املحكمة 
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ 2014/4/24  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11084 بتاريخ   2014/4/29     
اعادة   اعالن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  189 /2014 جت كل- م ت-ب-اأظ

املتخ�ص�صة:امل�صارف واملوؤ�ص�صات املالية  
فهد  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�صية:  الوطني  الحتاد  مدعي/بنك   
خبري  ندب  الدعوى:  مو�صوع  المارات  اجلن�صية:  ح�صن  علي  عبدالكرمي 
عنوانه:  المارات  اجلن�صية:  ح�صن  علي  عبدالكرمي  اعالنه/فهد  املطلوب 
اعالن بالن�صر علما بان اجلل�صة بتمام ال�صاعة ال�صاد�صة م�صاء حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2014/5/5 
ب�  اخلام�صة  الدائرة  امام  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
نهيان  ال  مبع�صكر  التجارية  املحكمة  الكائنة  البتدائية-  ابوظبي  حمكمة 
و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا 
امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �صدر بتاريخ 2014/4/22  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد 11084 بتاريخ 2014/4/29   

اإعــــــــــالن
الوطنية  ال�ص�����ادة/املوؤ�ص�صة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لال�صتثمار وادارة املمتلكات
رخ�صة رقم:CN 1027520  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة ريا�س خليل مطر ا�صماعيل ابوجراد )%100(

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف خليل مطر ا�صماعيل ابوجراد

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن وال 
فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 11084 بتاريخ 2014/4/29   

اإعــــــــــالن
ال�صحيح  ال�ص�����ادة/الطريق  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�صيانة العامة ذ.م.م
رخ�صة رقم:CN 1099222  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�صب ال�صركاء
بوز هانكاريالت عبدالقادر ب�صري علي من 24% اىل %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف جيجي�س �صوبر امانيان �صوبر امانيان كيز اكيدات

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن وال 
فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 11084 بتاريخ 2014/4/29   

اإعــــــــــالن
للديكور  ال�ص�����ادة/�صكملي  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م  رخ�صة رقم:CN 1490769  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�صب ال�صركاء

مروة �صباح ر�صيد -  من 49% اىل %44
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صهيب حممد عبداهلل العاين )%5(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن وال 
فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 11084 بتاريخ 2014/4/29   

اإعــــــــــالن
واملواد  واخلدمات  للتموين  ال�ص�����ادة/الوطنية  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الغذائية رخ�صة رقم:CN 1065412 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/فردان ح�صن ابراهيم ح�صن الفردان من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/فردان ح�صن ابراهيم ح�صن الفردان من 100% اىل %95
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة خالد عبداملجيد الوجيه )%5(

تعديل را�س املال/من null اىل 2000000
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1.80*0.80

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري:من/الوطنية للتموين واخلدمات واملواد الغذائية

NATIONAL CATERING SERVICES & FOODSTUFF
اىل/الوطنية للتموين واخلدمات واملواد الغذائية ذ.م.م

NATIONAL CATERING SERVICES & FOODSTUFF LLC
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 11084 بتاريخ 2014/4/29   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/م�صبغة الوقت

رخ�صة رقم:CN 1023867 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة هادي ح�صن حم�صن الذويي )%100(

تعديل وكيل خدمات/حذف حممد عو�س �صعيد عبدالرحمن املنهايل
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل كونهي حممد عبداهلل

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*3
تعديل نوع الرخ�صة/من حرفية اىل جتارية

تعديل ا�صم جتاري:من/م�صبغة الوقت
TIME LUNDRY

اىل/ملحمة احلجر الحمر
RED STONE BUTCHERY

تعديل ن�صاط/ا�صافة بيع اللحوم الطازجة - بالتجزئة )4721004(
تعديل ن�صاط/حذف غ�صيل املالب�س )9601002(

تعديل ن�صاط/حذف كي املالب�س )9601001(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 11084 بتاريخ 2014/4/29   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة ماهر رحال التجارية

رخ�صة رقم:CN 1116002 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/تي�صري ح�صني حافظ رحال من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ تي�صري ح�صني حافظ رحال من 100% اىل %49
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حارب عبدالرحمن عبداهلل البلو�صي )%51(

تعديل وكيل خدمات/حذف يعقوب يو�صف احمد يو�صف الحمدي
تعديل راأ�س املال/من 0 اىل 150000

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل ا�صم جتاري:من/موؤ�ص�صة ماهر رحال التجارية
اىل/�صركة ماهر رحال العقارية ذ.م.م

MAHER AHHAL REAL ESTATE LLC
تعديل ن�صاط/ا�صافة خدمات تاجري العقارات وادارتها )6820001(

تعديل ن�صاط/حذف بيع مواد البناء - بالتجزئة )4752034(
تعديل ن�صاط/حذف ا�صترياد )4610008(

القت�صادية خالل  التنمية  دائرة  العالن مراجعة  العرتا�س على هذا  له حق  فعلى كل من 
ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد 

انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني)

العدد 11084 بتاريخ 2014/4/29   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/املجد للخط والر�صم

رخ�صة رقم:CN 1195037 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�صاحة 03*01 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري:من/املجد للخط والر�صم
AL MAJAD CALLIGRAPHY & DRAWING

اىل/عبداهلل بطي لل�صيانة العامة
ABDULLA BUTI GENERAL MAINTENANCE

البلدية  ال�صوؤون  دائرة  الغربية  املنطقة  غياثي  الغربية  املنطقة  عنوان/من  تعديل 
قطعة 1 حمل 5 اىل ابوظبي ابوظبي م�صفح ال�صناعية املالك/عبيد عبداهلل �صاهني 

م 10 ق 18 حمل 18
تعديل ن�صاط/ا�صافة ال�صيانة العامة للمباين)4329901(

تعديل ن�صاط/حذف حمل خطاط ور�صم فئة ثانية )7310002.2(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 11084 بتاريخ 2014/4/29   

اإعــــــــــالن
امرباطور  ال�ص�����ادة/مطعم  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

البحار رخ�صة رقم:CN 1722436 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري:من/مطعم امرباطور البحار
EMBRATOR AL BEHAAR RESTAURANTS

اىل/مطعم الرب والبحر
AL BIR AND AL BAHAR

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن وال 
فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني)

العدد 11084 بتاريخ 2014/4/29   

اإعــــــــــالن
العامة  للمقاولت  الديب  ال�ص�����ادة/�صركة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

)اديبكو( ذ.م.م  رخ�صة رقم:CN 1014307 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 0.60*0.20

تعديل ا�صم جتاري:من/�صركة الديب للمقاولت العامة )اديبكو( ذ.م.م

AL ADEEB GENERAL CONTRACTING COMPANY )ADEEBCO(WLL

اىل/�صركة الديب لل�صيانة العامة )اديبكو( ذ.م.م

AL ADEEB GENERAL MAINTENANCE COMPANY )ADEEBCO(LLC

تعديل ن�صاط/ا�صافة ال�صيانة العامة للمباين)4329901(

تعديل ن�صاط/حذف مقاولت م�صاريع املباين بانواعها )4100002(

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 

خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 11084 بتاريخ 2014/4/29   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/اليام للطباعة والت�صوير

رخ�صة رقم:CN 1056757 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�صاحة 3.50*0.80 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري:من/اليام للطباعة والت�صوير
ALAYYAM TAYPING & PHOTO COPY

اىل/امرب �صن�س �صاينز
IMPRESSIONS SIGNS

�صلبود  مبارك  خمي�س  ورثة  بناية  املرور  �صارع  ابوظبي  ابوظبي  عنوان/من  تعديل 
اخليلي اىل ابوظبي م�صفح م 44 املالك/عبدالعزيز عبداهلل �صليمان �صيف اخليلي

تعديل ن�صاط/ا�صافة ت�صميم وانتاج اللوحات العالنية وتركيبها)7310010(
تعديل ن�صاط/ا�صافة خدمات حقول ومن�صات النفط والغاز الربية والبحرية )7310002.2(

تعديل ن�صاط/حذف خدمات الطباعة وت�صوير امل�صتندات )8219001(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 11084 بتاريخ 2014/4/29   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ملك لل�صجاد

رخ�صة رقم:CN 1031213  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة

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

ن�صر هذا  تاريخ  ا�صبوع من  القت�صادية خالل  التنمية  دائرة 

العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 11084 بتاريخ 2014/4/29   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/تالنت بارترنز 

ان ذا جلف ليمتد - ابوظبي

رخ�صة رقم:CN 1006005  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة

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

ن�صر هذا  تاريخ  ا�صبوع من  القت�صادية خالل  التنمية  دائرة 

العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 11084 بتاريخ 2014/4/29   

اإعــــــــــالن
اللوان  ال�ص�����ادة/عامل  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للديكور

رخ�صة رقم:CN 1011216  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة

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

ن�صر هذا  تاريخ  ا�صبوع من  القت�صادية خالل  التنمية  دائرة 

العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )العني)

العدد 11084 بتاريخ 2014/4/29   

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/فيالدلفيا  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت العامة ذ.م.م

رخ�صة رقم:CN 1132551  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة

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

ن�صر هذا  تاريخ  ا�صبوع من  القت�صادية خالل  التنمية  دائرة 

العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )العني)

العدد 11084 بتاريخ 2014/4/29   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/احلزام الف�صي للمقاولت العامة

رخ�صة رقم:CN 1011089 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/عبدالرحمن احمد يو�صف احلمادي من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/عبدالرحمن احمد يو�صف احلمادي من 100% اىل %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ا�صمعيل حممد �صاحلي )%49(

تعديل را�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري:من/احلزام الف�صي للمقاولت العامة

SILVER BELT GENERAL CONTRACTING
اىل/احلزام الف�صي للمقاولت العامة ذ.م.م

SILVER BELT GENERAL CONTRACTING LLC
تعديل عنوان/من املنطقة الغربية ليوا يثي مكتب رقم 10 قطعة رقم 41-42 اىل املنطقة الغربية 

املنطقة الغربية ليوا اجلبانة للمالك بلدية املنطقة الغربية ق 89-90-91-92 مكتب 19
القت�صادية خالل  التنمية  دائرة  العالن مراجعة  العرتا�س على هذا  له حق  فعلى كل من 
ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد 

انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11084 بتاريخ 2014/4/29   

اإعــــــــــالن
والدوات  النارة  ادوات  لتجارة  الظفرة  ال�ص�����ادة/�صركة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�صحية  رخ�صة رقم:CN 1137272 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�صب ال�صركاء/عماد حامد �صعيد حمدان من 30% اىل %49

تعديل ن�صب ال�صركاء/عبيد �صيف كني�س مبارك الهاملي من 35% اىل %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف هامل �صيف كني�س مبارك الهاملي

تعديل را�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�صاحة 08*01 اىل 1*4

تعديل �صكل قانوين/من �صركة تو�صية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري:من/�صركة الظفرة لتجارة ادوات النارة والدوات ال�صحية

اىل/�صركة الظفرة للكري�صتال ذ.م.م
ALDHAFRA CRYSTAL LLC

تعديل ن�صاط/ا�صافة بيع منتجات البلور )الكري�صتال(  - بالتجزئة )4773401(
تعديل ن�صاط/حذف بيع الدوات ال�صحية ومتديداتها - بالتجزئة )4752004(

تعديل ن�صاط/حذف بيع معدات النارة ولوازمها - بالتجزئة )4773509(
القت�صادية خالل  التنمية  دائرة  العالن مراجعة  العرتا�س على هذا  له حق  فعلى كل من 
ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد 

انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11084 بتاريخ 2014/4/29   

اإعــــــــــالن
ال�صحراء  ال�ص�����ادة/ظل  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1153972:لل�صيانة العامة  رخ�صة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة فاطمة مب�صر ب�صور حربي )%100(

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف حمدان احمد عبداهلل �صلطان احلمادي

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن وال 
فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11084 بتاريخ 2014/4/29   

اإلغاء اعالن �شابق
ال�صيدة/ال�صيد/ال�صادة/كوالتي  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

يف  رغبتها  ابدت  قد  اجلن�صية  امارات  املياه  م�صخات  وتركيب  لتجارة 

رقم:10685  العدد  يف  الفجر  جريدة  يف  ال�صادر  ال�صابق  العالن  الغاء 

بتاريخ:2013/1/8 بخ�صو�س الرخ�صة رقم:CN 1151529  بال�صم 

التجاري:كوالتي لتجارة وتركيب امل�صخات ذ.م.م

 واعادة الو�صع كما كان عليه

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�صادية خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة 

غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11084 بتاريخ 2014/4/29   
اعالن عن ت�صجيل �صفينة

النقل  )ق��ط��اع  للموا�صالت  الوطنية  الهيئة  تعلن 
ذ.م.م  بريفورمن�س  ال�صادة/مارينا�س  بان  البحري( 
قد تقدموا بطلب ت�صجيل ال�صفينة املذكورة بياناتها 

بعد وهي:

ال�صفينة  ع��ل��ى ت�صجيل  اع��رتا���س  ل��ه  م��ن  ك��ل  ع��ل��ى 
مراجعة مكتب ت�صجيل ال�صفن ابوظبي خالل مدة 

اق�صاها 60 يوما من تاريخ هذا العالن.
 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�صالت

جديد جديد مارين تيك
 ميناء الت�صجيل ال�صابقرقم الت�صجيل ال�صابقا�صم ال�صفينة 

العدد 11084 بتاريخ 2014/4/29   
اعالن عن ت�صجيل �صفينة

النقل  )ق��ط��اع  للموا�صالت  الوطنية  الهيئة  تعلن 
قد  التعاونية  دمل��ا  ال�صادة/جمعية  ب���ان  ال��ب��ح��ري( 
بياناتها  امل��ذك��ورة  ال�صفينة  ت�صجيل  بطلب  تقدموا 

بعد وهي:

ال�صفينة  ع��ل��ى ت�صجيل  اع��رتا���س  ل��ه  م��ن  ك��ل  ع��ل��ى 
مراجعة مكتب ت�صجيل ال�صفن ابوظبي خالل مدة 

اق�صاها 60 يوما من تاريخ هذا العالن.
 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�صالت

New - جديد New - جديد Delma -7 دملا
 ميناء الت�صجيل ال�صابقرقم الت�صجيل ال�صابقا�صم ال�صفينة 
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العدد  11084 بتاريخ  2014/4/29      
     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/185   جتاري كلي   
اىل املدعى عليه/ 1 -اي مان لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة ���س.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي /�صوبر براي�س لتاجري ال�صيارات ذ.م.م وميثله: ح�صني 
علي عبدالرحمن لوتاه قد اقام  الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعى عليها 
بواقع 12% من  القانونية  والفائدة  درهم  للمدعية مبلغ 122.252/36  ت��وؤدي  بان 
تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام والزامها بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. 
بالقاعة  �س   9:30 ال�صاعة   2014/5/13 املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت 
ch2.E.22 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل.
رئي�س الق�صم       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11084 بتاريخ  2014/4/29      
     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/609   جتاري جزئي   
امل��دع��ى عليه/ 1 -م���ازن �صيطان ع��زام جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  اىل 
املدعي /�صعيد خمي�س علي عبداهلل وميثله: فهد �صلطان علي لوتاه قد اقام  
 10000( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى 
درهم( قيمة ال�صيك والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماه والفائدة 12% من 
تاريخ ا�صتحقاق املبلغ وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء 
املوافق 2014/5/6 ال�صاعة 8:30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف 
باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل.
رئي�س الق�صم       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11084 بتاريخ  2014/4/29      
     مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر
   يف  الدعوى 2014/9   تظلم مدين   

اىل املتظلم �صده/ 1 -مارينا بوليان جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
اي�صت زون لل�صياحه ذ.م.م وميثله: فاطمة مو�صى علي قد  /�صركة ذي 
اقام  التظلم ومو�صوعه تظلم من القرار ال�صادر يف المر على عري�صة 
يوم  لها جل�صة  وح���ددت  وامل�����ص��اري��ف.  وال��ر���ص��وم   2014/44 رق��م  م��دين 
ch1.B.6 لذا  بالقاعة  ال�صاعة 8:30 �س  املوافق 2014/6/3  الثالثاء 
فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11084 بتاريخ  2014/4/29      
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

         يف الدعوى رقم 2013/1119  جتاري كلي
اىل املدعى عليه/1- بروف بل�س �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
اعاله   املذكورة  الدعوى  اق��ام  قد  ذ.م.م  املحدودة  لل�صناعات  بت  بويل  / هنيكل 
وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2014/3/27 احلكم التمهيدي التايل: 
بندب  ال��دع��وى  مو�صوع  يف  الف�صل  وق��ب��ل  احل�����ص��وري  مبثابة  املحكمة  حكمت 
ت�صميته  على  الطرفات  يتفق  مل  ما  ال��دور  �صاحب  املخت�س  املحا�صبي  اخلبري 
خالل ا�صبوع من تاريخه تكون مهمته مطالعة �صائر اوراق الدعوى وم�صتنداتها 
وما ع�صى ان يقدمه اليه اخل�صوم من دونها وحددت املحكمة مبلغ ع�صرة الف 
درهم والزمت املدعيه ب�صدادها خزانة املحكمة وحددت لها املحكمة جل�صة يوم 

  ch 2 E.22 اخلمي�س املوافق 2014/5/22 ال�صاعة 9.30 �صباحا يف القاعة
  رئي�س الق�صم                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11084 بتاريخ  2014/4/29      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2014/248 تنفيذ جتاري
ان  القامة مبا  ميا خري جمهول حمل  اقبال ح�صن  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
ال�صناعية  وايف  م��ن  ف��رع  ب��رودك��ت�����س  كونكريت  فينك�س  التنفيذ/  ط��ال��ب 
�س.ذ.م.م وميثله: يو�صف احمد عبداهلل عبدالرحيم قد اأقام عليكم الدعوى 
به وقدره )79012(  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اعاله  املذكورة  التنفيذية 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  الوىل  �صدها  املنفذ  م��ع  بالت�صامن  دره��م 
املحكمة .وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11084 بتاريخ  2014/4/29      

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2011/1083   عقاري كلي                              

اىل املدعى عليه/1- جمموعة تنميات جمهول حمل القامة مبا ان املدعى: انا لورا دال غالو 
اعاله  املذكورة  الدعوى  يف   2013/4/22 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
املوؤرخة 2007/5/5  التداعي  اتفاقية بيع الوحدة حمل  انا لورا دال غالو اول: بف�صخ  ل�صالح/ 
بان  تنميات(  وجمموعة  العقاري  والتطوير  لال�صتثمار  )تنميات  عليهما  املدعى  بالزام  ثانيا: 
يوؤديا للمدعني )انا لورا دال غالو ورودلفو بازيلي( 468008.32 درهم )اربعمائة وثمانية و�صتون 
الفا وثمانية دراهم واثنان وثالثون فل�صا( والفوائد القانونية بواقع 9% �صنويا من تاريخ املطالبة 
الق�صائية احلا�صل يف 2011/10/26 وحتى متام ال�صداد ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات والزمت 
املدعى عليهما بامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماه. حكما مبثابة احل�صوري قابال 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11084 بتاريخ  2014/4/29      
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2013/1785   جتاري كلي                              
الت�صميم  تنفيذ  ارت��ن��ا لع��م��ال   -2 ب��ار���ص��اي  راج��ب��ايل  دام���ون  امل��دع��ى عليهما/1-  اىل 
وميثله:  وات�صون  جيم�س  املدعى:  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  ����س.ذ.م.م  الداخلي 
احمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة 
بتاريخ 2014/2/23 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ جيم�س وات�صون بالزام املدعى 
)خم�صمائة  دره��م   )560000( وق���دره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي��ا  ب��ان  بالت�صامن  عليهما 
الق�صائية  املطالبة  تاريخ  من  اعتبارا  �صنويا   %9 بواقع  والفائدة  دره��م(  الف  و�صتون 
الر�صوم وامل�صروفات ومبلغ 500 درهم  التام والزمتها  ال�صداد  يف 2013/10/30 وحتى 
مقابل اتعاب املحاماه . حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 

بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11084 بتاريخ  2014/4/29      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2014/250 تنفيذ عقاري
العطار  عبدالرحيم  احمد  ملالكها   - العطار  عبدالرحيم  احمد  عقارات  �صده/1-  املنفذ  اىل 
جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب التنفيذ/ م��ارج��ري��ت او���ص��ول��ي��ف��ان ومي��ث��ل��ه: ريا�س 
عبداملجيد حممود الكبان نعلنكم باحلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2013/363 عقاري كلي يوم 
اخلمي�س بتاريخ 2013/9/26 باعتبارة �صندا تنفيذيا وذلك: 1- ف�صخ العقد املوؤرخ 2006/7/17 
وملحق تعديله يف 2008/1/23 اخلا�س بالوحدات العقارية مو�صوع الدعوى يف برج �صكاي 
�صكرابر التجاري يف منطقة اخلليج التجاري. 1- بالزامكم ب�صداد مبلغ وقدره )23675837( 
درهم والفائدة القانونية بواقع 9% ت�صليمة اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 
يوم من تاريخ ن�صر هذا العالن.وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11084 بتاريخ  2014/4/29      

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2012/192   جتاري جزئي                              

ال��ر���ص��وان جمهول حمل  احمد  ع��ب��داهلل  ع��ادل حممد  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
يف   2013/4/8 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  القامة 
الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع بالزام املدعى 
واحد  الفا  وارب��ع��ون  دره��م )ثمانية  للمدعي مبلغ 48.041.0  ي��وؤدي  ب��ان  عليه 
واربعون درهم وفل�صا واح��دا( والفائدة عنه بواقع 9% من تاريخ 2013/2/19 
وحتى ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماه 
من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  .حكما 
اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11084 بتاريخ  2014/4/29      

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2013/392   جتاري جزئي                              

اىل املحكوم عليه/1- عبدال�صليم بن عبدالر�صيد جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
اعاله  املذكورة  الدعوى  يف   2013/8/19 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة 
ل�صالح/ بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
15.444.41 درهم والفائدة بواقع 9% �صنويا من تاريخ 2009/2/4 وحتى متام ال�صداد 
اتعاب  مقابل  دره��م  خم�صمائة  ومبلغ  به  ق�صت  ما  ح��دود  يف  وامل�صاريف  والر�صوم 
املحاماه ورف�س ما عدا ذلك من طلبات .حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11084 بتاريخ  2014/4/29      

  اعالن بورود التقرير بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/466  مدين كلي                

 CNS LOGISTICS اىل املدعى عليه/1- �صي ان ا�س لوجي�صتيك �س.ذ.م.م
LLC   جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي / ج��ري��ت اي�����ص��رتن م.م.ح 
GREAT EASTERN FZE وميثله: حمدان عبداهلل عبدالرحمن علي 

 2014/4/21 بتاريخ  املنعقدة   بجل�صتها  قررت  املحكمة  بان  نعلنكم  الهرمي  
يف الدعوى املذكورة اعاله. اخطاركم بورود تقرير ال�صيد اخلبري املنتدب يف 
ال�صاعة 9.30  املوافق 2014/5/8  يوم اخلمي�س  الدعوى وقد حتددت جل�صة 

�صباحا بالقاعة ch2D.18 للتعقيب على التقرير. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11084 بتاريخ  2014/4/29      
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/587  ا�صتئناف عمايل
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1-رفيق كاواكوين كونها مو�صى جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�صتاأنف /ال�صمايل لقطع الغيار �س.ذ.م.م وميثله: 
فهد �صلطان علي لوتاه قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 
2013/4575 عمايل جزئي بتاريخ 2014/3/20 وحددت لها جل�صه 
يوم الحد املوافق 2014/5/11 ال�صاعة 10.00 �صباحا بالقاعة رقم 
ch2.D.18 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف

العدد  11084 بتاريخ  2014/4/29      
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/968  ا�صتئناف عقاري
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1-كليندين�صت للعقارات جمهول حمل القامة 
وميثله:  ليميتد  بارترن  اند  كليندين�صت  /�صركة  امل�صتاأنف  ان  مبا 
بدر عبداهلل خمي�س عبداهلل قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بالدعوى 
رقم 2012/963 عقاري بتاريخ 2013/12/18 وحددت لها جل�صه يوم 
رقم  بالقاعة  �صباحا   10.00 ال�صاعة   2014/6/5 املوافق  اخلمي�س 
ch1.C.11 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف
العدد  11084 بتاريخ  2014/4/29      

مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/972  ا�صتئناف عقاري

جوزيف  /ملالكها  للعقارات  1-كليندين�صت  ���ص��ده/  امل�صتاأنف  اىل 
/دينا�صتي  امل�صتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  كليندين�صت 
رقم  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  ا�صتاأنف  قد  �صي  ان  اآي  ال��زرع��وين 
جل�صه  لها  وح��ددت   2013/12/18 بتاريخ  كلي  عقاري   2012/963
بالقاعة  �صباحا   10.00 ال�صاعة   2014/6/5 املوافق  اخلمي�س  يوم 
رقم ch1.C.11 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف

العدد  11084 بتاريخ   2014/4/29     
يف الدعوى رقم 2013/470 ا�صتئناف عقاري

امل�صتاأنف �صدها: �صركة كابيتال تر�صت غلف ليمتد العنوان: فاك�س رقم )-04( 
املخت�س  الهند�صي  اخلبري  بندب  البتدائية  دبي  حمكمة  قرار  على  بناء  دبي 
من  يرجى  ذلك  وعلى  اخلربة  لعمال  ندبي  مت  فقد  باجلدول  الدور  �صاحب 
 2014/5/25 املوافق  الحد  يوم  اخلربة  لجتماع  احل�صور  املذكورة  الطراف 
ال�صاعة الرابعة م�صاء )4:00( يف غرفة الجتماعات رقم 4 املبنى B دائرة التنمية 
القت�صادية - قرية العمال - بجانب دوار ال�صاعة. يرجى تزويد اخلبري بجميع 

املذكرات والدعاوى وبكافة الوراق وامل�صتندات التي توؤيد ادعائكم.
اخلبري املهند�س/علي احمد غافان

فاك�س:04-2030394

نقال: 050-6969653

اإعالن بالن�صر لجتماع خربة

العدد  11084 بتاريخ  2014/4/29      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/93 بيع عقار مرهون
ان طالب  الق��ام��ة مبا  واي جمهول حمل  ويلفر  ويليام  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
اآل  الناخي  غريب  خمي�س  عبداهلل  وميثله:  التجاري  ابوظبي  بنك  التنفيذ/ 
ل�صداد قيمة  بتاريخ 2014/4/20 اعالنكم  البتدائية  دبي  علي قررت حمكمة 
املطالبة وقدرها )548.731 درهم( يف ملف التنفيذ اعاله وال بيع العقار حمل 
رقم   1 الر���س  رقم  الول  معي�صم  املنطقة  �صكنية-  �صقة  العقار-  نوع  الرهن 
الطابق 2 ا�صم املبنى ذا كري�صنت بي رقم العقار 1711 رقم الطابق 17 امل�صاحة 

46.36 مرت مربع خالل 30 يوم من تاريخ العالن.
رئي�س الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

 

العدد  11084 بتاريخ   2014/4/29     
 اعادة  اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  603 /2014 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي  بنغالد�س    اجلن�صية:  الرحمن  �صيد  ح�صني  مدعي/جاكري 
ادارة املن�صات اجلن�صية: المارات   مو�صوع  عليه: دويلينجز خلدمات 
خلدمات  اعالنه/دويلينجز  املطلوب  عمالية   الدعوى:م�صتحقات 
ادارة املن�صات اجلن�صية: المارات عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2014/5/6 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحا 
حممد  الكائنة  البتدائية-  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام 
بن زايد - مزيد مول  �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ 2014/4/15  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

 

العدد  11084 بتاريخ   2014/4/29     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  258 /2014 جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعي/موزة مبارك علي غامن القبي�صي بوكالة/الو�صيلة زين العابدين ال�صيخ 
عبدال�صتار  بن  ال�صالم  توفيق  عليه:  مدعي  المارات   اجلن�صية:  ال�صماين 
اجلن�صية: بنغالد�س   مو�صوع الدعوى:مطالبة مالية 26000 درهم  املطلوب 
اعالنه/توفيق ال�صالم بن عبدال�صتار اجلن�صية: بنغالد�س عنوانه: بالن�صر 
الثالثاء   يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2014/5/13 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 
الكائنة  البتدائية-  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �صباحا   8.30
املحكمة التجارية مبع�صكر اآل نهيان �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ 2014/4/24  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

 

العدد  11084 بتاريخ   2014/4/29     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  249 /2014 جت جز- م ت- ب- اأظ

العابدين  زين  بوكالة/الو�صيلة  القبي�صي  غامن  علي  مبارك  مدعي/موزة 
الهند    اجلن�صية:  �صودانان  مادهو  بوناكل  عليه:  المارات  مدعي  اجلن�صية: 
اعالنه/بوناكل  املطلوب  درهم    10500 مالية  الدعوى:مطالبة  مو�صوع 
مادهو �صودانان اجلن�صية: الهند عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
موعدا   2014/5/13 املوافق  الثالثاء   يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحا امام الدائرة 
الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية- الكائنة املحكمة التجارية مبع�صكر اآل 
نهيان �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا 
امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �صدر بتاريخ 2014/4/24  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

 

العدد  11084 بتاريخ   2014/4/29     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  117 /2014 جت كل- م ت- ب- اأظ

عليه:مهند  �صوريا  مدعي  اجلن�صية:  ابراهيم  عبدالكرمي  مدعي/�صامر 
احمد عا�صور عرعر اجلن�صية: الردن   مو�صوع الدعوى:مطالبة مالية 
بقيمة 130000 درهم املطلوب اعالنه/مهند احمد عا�صور عرعر اجلن�صية: 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه:  الردن 
وحددت املحكمة يوم الثالثاء  املوافق 2014/5/6 موعدا لنظر الدعوى، 
ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �صباحا   8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا 
حمكمة ابوظبي البتدائية- الكائنة املحكمة التجارية مبع�صكر ال نهيان  
و�صورا  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك  وكيل معتمد  بوا�صطة  او  �صخ�صيا 
امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام 

على القل. �صدر بتاريخ 2014/4/23  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

 

العدد  11084 بتاريخ   2014/4/29     
     اعادة  اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  3505 /2013 جت كل- م ت- ب- اأظ

البلو�صي اجلن�صية: المارات  مدعي عليه:عبداهلل  مدعي/علي حممد �صادق 
مو�صوع  المارات    اجلن�صية:  احلارثي  عبداهلل  عمران  علي  نا�صر 
 200000 بقيمة  تعوي�س   + درهم   1900000 بقيمة  مالية  الدعوى:مطالبة 
درهم املطلوب اعالنه/عبداهلل نا�صر علي عمران عبداهلل احلارثي اجلن�صية: 
املدعي  ان  حيث  امل�صائية  للجل�صة  ن�صار  عليه  املدعى  اعالن  عنوانه:  المارات 
املوافق 2014/5/5  الثنني   يوم  املحكمة  املذكورة اعاله وحددت  الدعوى  اقام 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية- الكائنة املحكمة التجارية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد 
اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ 2014/4/22  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

 

العدد  11084 بتاريخ   2014/4/29     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  3089 /2013 جت كل- م ت- ب- اأظ

المارات   اجلن�صية:  املن�صوري  بالغافري  �صعيد  را�صد  مدعي/عجالن 
مو�صوع  باك�صتان    اجلن�صية:  خان  ما  جول  خان  عليه:حممد  مدعي 
ما خان اجلن�صية:  اعالنه/حممد خان جول  املطلوب  الدعوى:حما�صبة 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه:  باك�صتان 
وحددت املحكمة يوم الثالثاء  املوافق 2014/5/6 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحا امام الدائرة ال�صاد�صة ب� 
حمكمة ابوظبي البتدائية- الكائنة --  �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة 
املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ 2014/4/22  

قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11084 بتاريخ   2014/4/29     
   اعالن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  2766 /2013 جت كل- م ت-ب-اأظ

املتخ�ص�صة:امل�صارف واملوؤ�ص�صات املالية  
�صلطان خليفة  عليه:  المارات مدعي  الوطني اجلن�صية:  الحتاد  مدعي/بنك   
مببلغ  املطالبة  الدعوى:  مو�صوع  المارات  اجلن�صية:  الهندا�صي  جمعة  حمد 
الهندا�صي  جمعة  حمد  خليفة  �صلطان  اعالنه/  املطلوب  درهم   221.636.18
اجلن�صية: المارات عنوانه: بالن�صر م�صاء حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2014/5/12 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
فانت مكلف باحل�صور امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية- الكائنة 
وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  نهيان  ال  مبع�صكر  التجارية  املحكمة 
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ 2014/4/24  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11084 بتاريخ   2014/4/29     
اعادة   اعالن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  189 /2014 جت كل- م ت-ب-اأظ

املتخ�ص�صة:امل�صارف واملوؤ�ص�صات املالية  
فهد  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�صية:  الوطني  الحتاد  مدعي/بنك   
خبري  ندب  الدعوى:  مو�صوع  المارات  اجلن�صية:  ح�صن  علي  عبدالكرمي 
عنوانه:  المارات  اجلن�صية:  ح�صن  علي  عبدالكرمي  اعالنه/فهد  املطلوب 
اعالن بالن�صر علما بان اجلل�صة بتمام ال�صاعة ال�صاد�صة م�صاء حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2014/5/5 
ب�  اخلام�صة  الدائرة  امام  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
نهيان  ال  مبع�صكر  التجارية  املحكمة  الكائنة  البتدائية-  ابوظبي  حمكمة 
و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا 
امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �صدر بتاريخ 2014/4/22  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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جنحت لعبتا الإمارات منى ال�صهالوي ونوف �صعيد املزروعي 
بطولة  يف  ال��ن��ه��ائ��ي  ن�صف  م��رح��ل��ة  اىل  فريقيهما  ق��ي��ادة  يف 
جمل�س  ينظمها  ال��ت��ي  ال��ط��ائ��رة  للري�صة  وال��ري��ا���ص��ة  ال�صالم 
دبي الريا�صي والحتاد الدويل للري�صة الطائرة بالتعاون مع 
م�صتوى  الإم��ارات  لعبتا  وقدمت  والريا�صة  ال�صالم  منظمة 
فنيا متميزا نال ال�صادة من املتابعني ، وفازت منى ال�صهالوي 
وقادت  مباراتني  يف  �صريف  ي��رثب  ال�صودانية  زميلتها  رفقة 
نوف  جنحت  فيما   ، املجموعات  مرحلة  من  للتاأهل  فريقها 
�صعيد يف الو�صول اىل مربع الكبار مع اللبنانية داين مرت�صى 
باهرة  ن��ت��ائ��ج  حمققة  ال��ف��ري��ق  نف�س  يف  معها  ت�����ص��ارك  ال��ت��ي 

وانت�صارين م�صتحقني.
كبريا  جن��اح��ا  الول  ام�����س  انطلقت  ال��ت��ي  البطولة  وحققت 
مب�����ص��ارك��ة ع���دد م��ن ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ، واك����دت امل�����ص��ارك��ات يف 
البطولة ال�صتفادة الكبرية من التجمع وما اتاحه من فر�صة 
اخلربة  اك�صابهن  يف  ي�صهم  ان  ميكن   ، قوية  جت��ارب  خلو�س 
بح�صور  �صعادتهن  وامل��درب��ات  الالعبات  اب��دت  كما   ، ال��الزم��ة 
البطولة  تخللت  التي  والتدريبات  واملحا�صرات  العمل  ور���س 
الطائرة  للري�صة  ال��دويل  الحت��اد  من  خبريات  ا�صراف  حتت 
باللعبة  اهتمامه  على  الريا�صي  دبي  ملجل�س  ال�صكر  مقدمني 

وحر�صه على تطوير م�صتوى امل�صاركات.

واأو�صحت هادية حممد ح�صني �صفرية الحتاد الدويل 
ن  وال��ري��ا���ص��ة  ال�����ص��الم  لبطولة  ال��ط��ائ��رة  للري�صة 

الدول  خمتلف  م��ن  ريا�صيات  جمعت  البطولة 
دبي  يف  متباينة  واع��م��ار  ف��ئ��ات  وم��ن  العربية 
ال��ت��ي ت��ع��ت��رب امل��دي��ن��ة ال��ري��ا���ص��ي��ة الوىل يف 
البطولة  ان  م��ب��ي��ن��ة   ، الو����ص���ط  ال�����ص��رق 
الن�صائي  التجمع  بهذا  اه��داف��ه��ا  حققت 
ال�صباب  ت��ق��ري��ب  يف  و���ص��اه��م��ت  ال��ك��ب��ري 
العربي وتعزيز العالقات بني امل�صاركات 
، معددة الفوائد التي حققتها البطولة 
للم�صاركات من اكت�صاب للخربة وزيادة 
الوعي باللعبة وتوفري فر�صة احتكاك 
تطوير  اج��ل  من  ال�صاعدات  لالعبات 

امل�صتوى.
واجتهاد  التنظيم  بح�صن  هادية  وا�صادت 

القائمني على امر البطولة يف توفري كل 
البعثات  راحة  على  والعمل   ، النجاح  ا�صباب 

والوفود امل�صاركة التي مت احلجز لها يف مكان 
واح����د يف ظ���ل اق���ام���ة م��ري��ح��ة وخ���دم���ات جيدة 

جعلت اجلميع ي�صعرون بالراحة ويوؤدون تدريباتهم 
من  ال�صتفادة  م��دى  من  زاد  كبري  برتكيز  وامل��ب��اري��ات 

البطولة وامل�صاركة فيها. 
الماراتي  امل��ن��ت��خ��ب  لع��ب��ة  امل���زروع���ي  �صعيد  ن���وف  واع���ت���ربت 
الفوز  امل�صاركة مل يكن هدفها  ان  النهائي  املتاهلة اىل ن�صف 
او احل�صول على اللقب لأن الغر�س ال�صا�صي من امل�صاركة هو 
وتتيح فر�صة  تك�صب اخلربة  باأداء مباريات  الفنية  ال�صتفادة 
لالحتكاك من اجل تطوير امل�صتوى ، م�صيفة ان النظام الذي 
اعتمدت عليه البطولة بتكوين فريق زوجي من لعبتني من 
فكرة  م��ن  ع��زز  اآخ��ر  فريق  مواجهة  يف  خمتلفتني  جن�صيتني 
ال�صتفادة الفنية وقلل من تاأثري النتائج واهميتها ، وذكرت.. 
ان نظام البطولة اتاح الفر�صة لالعبات لالقرتاب اكرث من 

بع�صهن وعزز العالقات ب�صكل اكرب و�صاهم يف خلق �صداقات 
جديدة بني اجلن�صيات املختلفة.

انها ح�صلت  اىل  عبا�س مدربة مغربية  ر�صدي  رجاء  واأ�صارت 
على خربات كبرية مل تكن �صتتوفر لها لول امل�صاركة يف هذه 
البطولة ، موؤكدة انها ح�صلت على كثري من املعارف واخلربات 
القيمة  باملحا�صرات  م�صيدة  لها  بالن�صبة  جديدة  تعترب  التي 
وور�س العمل التي �صاحبت البطولة و�صاهمت بقدر كبري يف 
تثقيف الالعبات واملدربات ، وقدمت رجاء �صكرها ملجل�س دبي 
يف  بامل�صاركة  �صعادتها  مبدية  التنظيم  ج��ودة  على  الريا�صي 
البطولة ، متمنية ان يوا�صل املجل�س نهجه يف تنظيم بطولت 

الماراتيات  الريا�صيات  حتقق  ان  متوقعة  بال�صيدات  خا�صة 
الذي  اله��ت��م��ام  بف�صل  الل��ع��اب  ك��ب��رية يف خمتلف  اجن����ازات 

جتده ريا�صة املراة من امل�صوؤولني يف جمل�س دبي الريا�صي. 
بامل�صاركة  �صعادتها  مرت�صى  داين  اللبنانية  الالعبة  واب��دت 
يف البطولة مبينة ان اكرث �صئ اعجبها هو تواجد عدد كبري 
من الالعبات وهو ما �صاهم يف تعزيز العالقات بني امل�صاركات 
�صعيد  ن��وف  الماراتية  مع  واح��د  فريق  لعبت يف  انها  موؤكدة 
م�صيفة ان العالقة القوية التي جمعتهما �صت�صتمر ، معربة 
لن��ه��ا حتقق  ال��ب��ط��ولت  ه��ذه  مثل  تتوا�صل  ان  املها يف  ع��ن 

فوائد فنية كبرية لالعبات.

فازت القيادة العامة ل�صرطة دبي باملركز الأول يف م�صابقة 
م�صد�س 10 مرت �صغط هواء-رجال فرق �صمن مناف�صات 
بطولة الرماية الأوملبية اخلام�صة التي انطلقت يف التا�صعة 
من �صباح اأم�س على ميدان الرماية بنادي العني للفرو�صية 
والرماية والغولف وتقام حتت رعاية الفريق �صمو ال�صيخ 
�صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزارء وزير 
الداخلية وينظمها احتاد ال�صرطة الريا�صي وت�صارك فيها 
وراأ�س  وال�صارقة  ودب��ي  اأبوظبي  ل�صرطة  العامة  القيادات 
اخل��ي��م��ة وع��ج��م��ان وال��ف��ج��رية وال��وك��ي��ل امل�����ص��اع��د ل�صوؤون 
اجلن�صية والإقامة واملنافذ والقيادة العامة للدفاع املدين 
وقيادة قوات الأمن اخلا�صة ومدر�صة ال�صرطة الحتادية. 
وحققت قيادة �صرطة دبي 1689.5 نقطة تلتها مدر�صة 
اأن  بعد  الو�صيف  م��رك��ز  ن��ال��ت  ال��ت��ي  الحت��ادي��ة  ال�صرطة 
جمعت 1658 نقطة بينما احتلت القيادة العامة ل�صرطة 

اأبوظبي املركز االثالث بر�صيد بلغ 1652 نقطة.
هواء-رجال  �صغط  م��رت   10 م�صابقة  م�صتوى  على  اأم��ا 
من  الفار�صي  �صامل  �صيف  اأول  م�صاعد  انفرد  فقد  ف��ردي 
قيادة �صرطة اأبوظبي باملركز الأول تاله وكيل اأول حممد 
�صالح ال�صام�صي من القيادة العامة ل�صرطة دبي يف املركز 
القيادة  الكعبي من  اأول خليفة م�صبح  الثاين ثم م�صاعد 

العامة ل�صرطة عجمان الذي جاء يف املركز الثالث.
عبدامللك  العميد  تف�صل  ال�صباحية  املناف�صات  نهاية  ويف 
حممد جاين مدير اإدارة احتاد ال�صرطة الريا�صي والعقيد 
�صعيد حممد اخلاطري مدير مدر�صة الرماية باأكادميية 
الأوملبية  للرماية  دب��ي  �صرطة  ف��ري��ق  م��دي��ر  دب��ي  �صرطة 
والعقيد مطر حممد الكعبي رئي�س ق�صم الرماية ب�صرطة 
م�صتوى  على  الرجال  فئة  الفائزين من  بتكرمي  اأبوظبي 

الفرق والأفراد. 
م�صابقات  �صبع  تت�صمن  البطولة  هذه  اإىل  الإ�صارة  جتدر 
هي: م�صد�س �صغط هواء 10 مرت لفئتي الرجال وال�صيدات 
وم�صد�س25 مرت لفئتي الرجال وال�صيدات وبندقية 50 
مرت راقداً لفئتي الرجال وال�صيدات ثم م�صد�س 10 مرت 
رجال فقط وت�صهد يومياً م�صابقتني على فرتتني �صباحية 
تبداأ يف العا�صرة وتنتهي يف الثانية ع�صرة والن�صف ظهراً 
يف  وتختتم  ظهراً  والن�صف  ال��واح��دة  يف  تنطلق  وم�صائية 
الثالثة ع�صراً، بينما تقام يف اليوم الأخري م�صابقة واحدة 

فقط يف م�صد�س 10 مرت للرجال.
وم���ن ج��ان��ب��ه وج���ه ال��ع��ق��ي��د �صعيد حم��م��د اخل���اط���ري كل 
ال�صكر والتقدير اإىل جميع اأفراد احتاد ال�صرطة الريا�صي 
املناف�صات  واإجن���اح  تنظيم  يف  مقدر  جهد  من  يبذلونه  ملا 

والتجمع  الأوملبية  الرماية  ببطولة  م�صيداً  املختلفة 
ومنذ  اأنه  املالحظ  ال�صيء  وق��ال:  املميز.  الريا�صي 

ارتفاع  يف  ب��داأت  امل�صتويات  اأن  البطولة  انطالقة 
وتظهر اأرقام جديدة لت�صل اإىل الأرقام العاملية. 
القوي  ال��ت��ن��اف�����س  ن�����ص��اه��د  ال��ب��ط��ول��ة  ه���ذه  ويف 
قيادة  على  ح��ك��راً  لي�س  وال��ف��وز  امل�صاركني  ب��ني 
بعينها بل كل قيادات ال�صرطة والفرق موؤهلة 
لتحقيق نتائج متميزة واحل�صول على املراكز 
الأوىل.. كما اأن هنالك وجوه �صبابية جديدة 

على م�صتوى الرجال .
واأ����ص���اف اخل���اط���ري: ب���ط���ولت ال��رم��اي��ة يف 
ال��رج��ال فقط  بفئة  ب��داأت  تطور مطرد فقد 
اأربع  اإىل  ح��ال��ي��اً  مناف�صاتها  و���ص��ل��ت  وال��ت��ي 
ثالث  اإىل  ال�����ص��ي��دات  ب��ط��ولت  و���ص��ل��ت  بينما 

وق��ت لح��ق. ومن  الفئة يف  ه��ذه  ان�صمام  بعد 
املتوقع اأن ت�صهد اجلولت القادمة من البطولة 

اأن  اأع��ت��رب  جانبي  وم��ن  ق��وي��اً.  تناف�صاً  احل��ال��ي��ة 
مع  لحتكاكهم  ن��ظ��راً  ف��ائ��زون  امل�صاركني  جميع 

املطلوبة يف مثل  اأقوياء واكت�صابهم اخلربة  اأبطال 
هذه املناف�صات . 

•• �لعني – �لفجر :

ال�صارقة  اإىل فوز مهم على م�صيفه  تاأخره بهدف  حول العني 
بنتيجة 1-3، وذلك يف املباراة التي جرت م�صاء اأم�س الأول على 
24 من بطولة دوري  ال�  ال�صارقة، �صمن اجلولة  ن��ادي  ملعب 
ال�صرقاوي  الأر���س  �صاحب  واأنهى  القدم  لكرة  العربي  اخلليج 

�صوط اللعب الأول متقدماً على العني بهدف دون رد.
واأح�����رز ث��الث��ي��ة ال��زع��ي��م اأ����ص���ام���واه ج��ي��ان ه��دف��ني 90-73 ، 
�صاهني  للملك  �صجل  بينما   ،  71 ه��دف��اً  دي��اك��ي��ه،  واإب��راه��ي��م 
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وبفوزه يرفع العني ر�صيده من النقاط اإىل 39 نقطة وي�صعد 
اإىل املركز اخلام�س، يف حني يتجمد ر�صيد ال�صارقة عند النقطة 

ال� 39 ويتدحرج اإلأى املركز ال�صاد�س.
وانطلقت املباراة �صريعة من اجلانبني ، غري اأن �صاحب الأر�س 
ال�صارقاوي جنح يف مفاجاأة ال�صيوف بهدف �صريع حمل توقيع 
ركنية  ركلة  ب��دوره  وال��ذي ترجم  �صاهني عبدالرحمن،  املدافع 
العني  �صباك  عانقت  مبا�صرة  بت�صديدة  الأمي���ن،  اجل��ان��ب  م��ن 
لتعلن عن اأ�صرع هدف بدوري اخلليج العربي، بعد مرور دقيقة 

واحدة فقط من بداية املباراة.
وكاد عمر عبدالرحمن اأن يغالط حار�س مرمى النحل حممد 
خارج  من  قوية  ت�صويبة  اأر�صل  عندما  التعادل،  بهدف  يو�صف 
املنطقة اإثر �صربة حرة ثابتة غري اأن حار�س مرمى امللك جنح 
�صباكه  نظافة  على  ليحافظ  عالية  برباعة  للكرة  الت�صدي  يف 

بعد مرور 7 دقائق من املواجهة.
اإىل  باملباراة  ال��ع��ودة جم��دداً  يف  كبرية  رغبة  العيناوية  واأظ��ه��ر 
ن��ق��ط��ة ال��ب��داي��ة، وذل����ك م��ن خ���الل مم��ار���ص��ة ال�����ص��غ��ط املكثف 

والأط������راف، مما  ال��ع��م��ق  م��ن  ال�����ص��ارق��ة  ع��ل��ى منطقة عمليات 
اإىل الرتاجع والعتماد على املحاولت  ا�صطر �صاحب الأر�س 

الهجومية املعاك�صة، والتي مل تخل من خطورة.

فر�س �صائعة
اأ�صامواه فر�صة هدف فريقه الأول، عندما تلقى  واأهدر جيان 
الأمين  اجلانب  يف  الغنا�صي  يا�صني  من  رائعة  اأر�صية  عر�صية 
بعد اأن عربت الكرة دفاعات النحل لت�صل جيان الذي مل يوفق 

. بدوره يف الت�صديد على املرمى لتتحول اإىل رمية متا�س 18 
على  من  قوية  ت�صديدة  كارلو�س،  زي  ال�صارقة  مهاجم  واأر�صل 
حدود منطقة اجلزاء تاألق حار�س مرمى العني خالد عي�صى يف 

. الت�صدي لها برباعة عالية 20 
اأدائه القوي  وتابع حممد يو�صف خلف حار�س مرمى ال�صارقة 
هوائية  لت�صديدة  الت�صدي  يف  جن��ح  عندما  وذل��ك  امل��ب��اراة،  يف 
خادعة من جيان اأ�صامواه، بعد اأن تلقى الأخري عر�صية متقنة 

. من اجلانب الأي�صر من �صانع األعاب فريقه عموري  25 
الفريق  مهاجم  تعر�س  اإث���ر  ج���زاء  بركلة  العيناوية  وط��ال��ب 
الغاين اأ�صامواه جيان للعرقلة داخل منطقة اجلزاء، من مدافع 

. ال�صارقة 30 
واأر�صل حممد عبدالرحمن بينية �صاحرة جليان اأ�صامواه الذي 
جنح يف ال�صيطرة على الكرة والتوغل بها داخل منطقة عمليات 
ال�صارقة، قبل اأن يطلق ت�صديدة اأر�صية زاحفة حولها احلار�س 

. برباعة اإىل ركنية مل ي�صتثمرها العيناوية 34 
وعاند احلظ جيان اأ�صامواه مع نهاية �صوط اللعب الأول، بعد 
اأن اأطلق ت�صديدة راأ�صية قوية، نحو مق�س مرمى ال�صارقة لتمر 
الكرة على بعد �صنتمرتات قليلة من العار�صة ركلة مرمى 45 

�صلطان  ال�����ص��اح��ة  ح��ك��م  ل��ي��ع��ل��ن   ،
عبدالرزاق عن انتهاء �صوط اللعب 
العني  على  ال�صارقة  بتقدم  الأول 

بهدف دون رد.

�صخ�صية العني
اللعب  ���ص��وط  ال��زع��ي��م  ودخ����ل 

الت�صجيل،  ب���رغ���ب���ة  ال����ث����اين 
ع������ل������ى م�������رم�������ى �����ص����اح����ب 
ال�صارقة  اأن  غ��ري  الأر�����س، 
التعامل  ع����ل����ى  ح�����ر������س 
ب������ذك������اء م������ع حم��������اولت 
خالل  الهجومية  ال��ع��ني 
الأوىل  ال���������ص����اع����ة  رب�������ع 
نظافة  على  للمحافظة 
دق��ائ��ق مهمة  ���ص��ب��اك��ه يف 
من عمر احل�صة الثانية.

يف  ال�صيف  الفريق  وجنح 
طريق  ع��ن  ال��ت��ع��ادل  اإدراك 

لعب متو�صط امليدان املتميز 
اإب��راه��ي��م دي��اك��ي��ه، ال���ذي اعتمد 

���ص��الح ال��ت�����ص��دي��د ع��ل��ى امل���رم���ى من 
امل��ي��دان، ليطلق  بالكرة من و�صط  اخل��ارج، وذل��ك عندما تقدم 
البعيدة  ال��زاوي��ة  يف  ا�صتقرت  املنطقة  خ��ارج  م��ن  قوية  اأر�صية 

. معلنة عن هدف العني الأول يف املباراة 71 
واأ����ص���اف اأ���ص��ام��واه ج��ي��ان ال��ه��دف ال��ث��اين ل��ف��ري��ق��ه ب��ع��د مرور 

دق��ي��ق��ت��ني ف��ق��ط م���ن ه����دف ال���ت���ع���ادل، وذل�����ك ع��ن��دم��ا تطاول 
م��ن عمر  الأمي����ن مر�صلة  اجل��ان��ب  م��ن  رائ��ع��ة  لعك�صية  ع��ال��ي��اً 
ا�صتقرت  خادعة  راأ�صية  بت�صديدة  جيان  ليقابلها  عبدالرحمن، 
يف الزاوية ال�صيقة معلنة عن هدف ترجيح كفة العني الثاين 

. يف املباراة 73 

ويف الزمن املحت�صب بدل ال�صائع جنح اأ�صامواه جيان يف ترجمة 
عليها مبهارة  لي�صيطر  �صاحرة من عمر عبدالرحمن  متريرة 
عالية قبل اأن ير�صلها يف مرمى امللك حمرزاً هدفه ال�صخ�صي 
، لتنتهي املواجهة بفوز   90 الثاين والثالث لفريقه يف املباراة 

العني على ال�صارقة بنتيجة 1-3.

�الإمار�تيتان منى �ل�سهاوي ونوف �ملزروعي تقود�ن فريقيهما لن�سف �لنهائي يف بطولة �ل�سام و�لريا�سة للري�سة �لطائرة

يف اأوىل جولت بطولة الرماية الأوملبية اخلام�شة

دب���ي تت����وج مب�س���ابق����ة م�س����د�س 10 مت����ر للف����رق و�أب���وظب����ي تن���ال ف����ردي �لرج�����ال

قبل جولتني من نهاية دوري اخلليج العربي 

�لعني يقلب �لطاولة على �ل�سارقة باأهد�ف جيان ودياكيه

مب�شاركة 86 لعبًا من 8 دول 

�نطاق بطولة جبل حفيت �لدولية لل�سطرجن يف �لعني 
افتتح امل�صت�صار حممد اأمني عبداهلل الزرعوين املدير 
التنفيذي لنادي العني للثقافة وال�صطرجن ، مناف�صات 
الكال�صيكي  لل�صطرجن  الدولية  حفيت  جبل  بطولة 
وذل�����ك ب�����ص��ال��ة ال���ث���اين م���ن دي�����ص��م��رب مب��ق��ر النادي 
دول هي   8 م��ن  ولع��ب��ة  86 لع��ب��اً  بالعني مب�صاركة 
واإيران  و�صوريا  وال�صودان  والأردن  وال�صعودية  م�صر 

والبحرين والإمارات .
تقام وفقا  البطولة  اأن هذه  الزرعوين  امل�صت�صار  واأك��د 

لنظام ال�صطرجن الكال�صيكي وت�صتمر مناف�صاتها حتى 
البطولة  وتهدف   ، املقبل  مايو  �صهر  من  الثالث  ي��وم 
امل�صتوى  الفني وتطوير  اإىل توفري فر�س لالحتكاك 
لالعبي ولعبات النادي اإ�صتعدادا للم�صاركات القادمة 
ال�صطرجن  ل��ن��ظ��ام  وف��ق��ا  ت��ق��ام  ال��ب��ط��ول��ة  اأن  خ��ا���ص��ة 
البطولت  يف  املطبق  النظام  نف�س  وه��و  الكال�صيكي 

املحلية والدولية.
يت�صدر قائمة امل�صاركني يف بطولة جبل حفيت الدولية 

، اأ�صتاذ الحتاد الدويل ال�صوري خالد اجللده والدويل 
الدولية  ، والأ����ص���ت���اذة  ب��ن��دق  ���ص��ع��ي��د  اأح���م���د  امل�����ص��ري 
ال�صورية نبال اجللده والدولية ال�صورية هدى النجار 
ولعبنا اأ�صتاذ الحتاد الدويل مايد الرا�صدي والدويل 
ال�����ص��وداين حم��م��د ح��ام��د وال�����دويل ال��ب��ح��ري��ن��ي علي 
اأميني والدويل امل�صري �صريف ع�صكر ولعبنا الدويل 
اأحمد الزرعوين . وي�صرف على حتكيم البطولة حكم 

الحتاد الدويل اأحمد عادل من م�صر.
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اأول م�صاركة لهن خارج  اأك��دت فار�صات الإم��ارات جدارتهن يف 
ال�صيخ من�صور بن زايد  احلدود يف �صباق كا�س مهرجان �صمو 
120 كم  اآى  املفتوح للقدرة مل�صافة  اإي  اآل نهيان املفتوح �صي 
ملهرجان  اخل��ت��ام  فعاليات  �صمن  الول  اأم�����س  ي��وم  اقيم  ال��ذي 
اأتولرييو�س للقدرة مبدينة �صنرتو هيبكو فونتريا بالربتغال.

بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  من  برعاية  العاملي  املهرجان  وياتي 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة 
الن�صخة  فعاليات  �صمن  الورب��ي��ة  ال��دول  يف  العربية  للخيول 
الفار�س  له  ت��وج بطال  وال��ذي  العام  ه��ذا  للمهرجان  ال�صاد�صة 

الأ�صباين فيلالنو توري�س على �صهوة اجلواد “نابيكو«.
فبالرغم اأن تلك هي امل�صاركة الأوىل لفار�صات الإمارات ال�صبعة 
يف �صباقات اأوربية خمتلفة يف ت�صاري�س م�صاراتها خمتلفة عن 
امل�صاركة  تلك  اأن  اإل  ب��ال��دول��ة  ت��ق��ام  ال��ت��ي  ال�صباقات  م�����ص��ارات 
مع  وجودهن  اإثبات  يف  الفار�صات  جنحت  حيث  اإيجابية  كانت 
الفر�صان والفار�صات امل�صاركني يف ال�صباق من الدول الأوربية 
مراحل  الرميثي  عائ�صة  الإم��ارات��ي��ة  الفار�صة  ت�صدرت  حيث 
ال�صباق الثالثة الأوىل األ انها نتيجة تعر�س خيلها لل�صقوط 

اأجربها ذلك على عدم تكملة ال�صباق.
عبد  واآي��ا  ال�صويدي  عفراء  وه��ن  الفار�صات  باقي  جنحت  كما 
“ وعائ�صة  “اأريام  ���ص��ع��ب��ان  ورمي  ال��ربي��ك��ي  وم��اي�����ص��ة  ال��ر���ص��ا 
مراكز  وحققن  اخلم�صة  ال�صابق  م��راح��ل  اإك��م��ال  يف  الرميثي 
تلك  ع��ل��ى  الأوىل  وم�صاركتهن  خ��ربت��ه��ن  بقلة  قيا�صا  ج��ي��دة 
ال��ن��وع��ي��ة م���ن امل�����ص��ام��ري ال�����ص��ع��ب��ة ب��ي��ن��م��ا مل ي��ح��ال��ف احلظ 
اأن  بعد  للعرج  ج��واده��ا  تعر�س  حيث  احلجاج  �صذرة  الفار�صة 

اأكملت املرحلة الثالثة.
اآل نهيان للعمالقة  ويف �صباق كا�س مهرجان من�صور بن زايد 

الإم���ارات جنحوا يف مناف�صة  6 فر�صان من  �صارك فيه  ال��ذي 
ال��ف��ر���ص��ان الأورب���ي���ني ول��ك��ن ف���ارق اخل���ربة رج��ح كفة الفار�س 
الربتغايل جوا موورا يف التتويج بطال لهذا ال�صباق وجاء يف 
املركز الثاين مواطنته اأنا باربا�س .. وحل ثالثا الفار�س ماركو 

�صاردو�س من اإ�صطبالت اجلزيرة.
اما فر�صان الإمارات فجاء يف املركز الرابع الفار�س على الكتبي 
ويف املركزاخلام�س الفار�س غامن الهاجري ويف املركز ال�صاد�س 
ال�صباق  م��راح��ل  يكمل  مل  بينما   .. ال��ع��ام��ري  �صالح  ال��ف��ار���س 

حممد اجلنيبي لإ�صابة فر�صه.
ويف �صباق 160 كم �صي اإي اآي التاأهيلي لكا�س العامل للقدرة 
ال���ذي اق��ي��م يف اإف��ت��ت��ت��اح امل��ه��رج��ان وال���ذي اق��ي��م على م��دى 6 
مراحل توجت بطلة له الفار�صة الأ�صبانية انا الون�صة هريناندز 
يف  ال�صباق  م�صافة  وقطعت  �صريا  اجليول  اجل��واد  �صهوة  على 
يف  ك��م   15.86 اإج��م��ايل  �صرعة  مبعدل  �صاعة   10.07.57
اأحمد  نا�صر  �صعادة �صقر  قام  ال�صباقات  ال�صاعة. وعقب ختام 
�صلطان  عدنان  يرافقه  الربتغال  لدى  الدولة  �صفري  الري�صي 
ة  للفرو�صية ولرا �صوايا مدير  ابوظبي  نادي  النعيمي مدير 
مهرجان �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان العاملي للخيول 
الدويل ل�صباقات  الن�صائية بالإحتاد  ال�صباقات  العربية رئي�صة 
اخل��ي��ول ال��ع��رب��ي��ة و���ص��ي��ف ال��ع��واين مم��ث��ل ال�����ص��رك��ات الراعية 
م�صرف  الرميثي  الرحمن  وعبد  الفائزين  بتتويج  ملهرجان 
والربتغايل روجرييو  بالوثبة  للقدرة  العاملية  الإم��ارات  قرية 
بتتويج  اأتولرييو�س  ملهرجان  املنظمة  اللجنة  رئي�س  دا�صيلفيا 
الفائزين يف ال�صباقات التي ا�صتمل عليها املهرجان بامليداليات 

الذهبية والف�صية والربونزية.
واأكد �صقر الري�صي ان الريا�صة يف الدولة حققت نتائج هامة 

واكت�صبت �صمعة عاملية بف�صل توجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
واأخيه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
اآل مكتوم نائب رئي�س  �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل واإخوانهما 
اأ�صحاب ال�صمو ال�صيوخ اأع�صاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات 
اآل نهيان ويل عهد  اأول �صمو ال�صيخ حممد بن زايد  والفريق 

اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة.
واأ�صاد بالدعم الذي جتده الريا�صات الرتاثية يف الدولة من 
القيادة الر�صيدة انطالقا من احلر�س على احلفاظ على هذا 
الذي  ال��دور  الوطنية.. مثمنا  الهوية  وتاكيد  العريق  ال��رتاث 
رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  يقدمه 
الفرو�صية من  لريا�صة  الرئا�صة  �صوؤون  وزير  ال��وزراء  جمل�س 
اإكت�صب  ال��ذي  العربية  للخيول  العاملي  �صموه  مهرجان  خالل 
�صمعة عاملية وا�صهم بدور اإيجابي بتوطيد العالقات القوية بني 
الدولة ودول العامل التي يقام فيها املهرجان .. موؤكدا ان رعاية 
املهرجان  لرعاية  كبداية  الربتغال  يف  القدرة  ملهرجان  �صموه 
ل�����ص��ب��اق��ات ال��ق��درة يف اأورب����ا ي��ع��د اإ���ص��اف��ة ج��دي��دة للمهرجان 
وال�صعب  الربتغالية  وا�صعا من احلكومة  له �صدى  كان  حيث 
الربتغايل و�صيكون له مردوده الإيجابي يف توطيد العالقات 
الري�صي �صفري  اأحمد  �صعادة �صقر نا�صر  واأكد  الدولتني.  بني 
الدولة لدى الربتغال اأن م�صاركة فار�صات من الإمارات يف هذا 
املهرجان يعود الف�صل له للدعم الذي جتده املراة الإماراتية 
الريا�صي عامة والفرو�صية  يف خمتلف املجالت ومنها املجال 
الحتاد  رئي�صة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو  من  خا�صة 
الن�صائي العام الرئي�س الأعلى ملوؤ�ص�صة التنمية الأ�صرية رئي�صة 
املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة “اأم الإمارات” وذلك من 

�صموها  ا���ص��م  حتمل  ال��ت��ي  لل�صيدات  العاملية  البطولة  خ��الل 
وجائزة الداريل العاملية التي حتمل ا�صم �صموها اي�صا واقيمت 
موؤخرا يف هوليود بلو�س اأجنلو�س والتي كان لها �صدى عاملي.

ال�صيخ من�صور  �صباق  الإم���ارات يف  فار�صات  ب��اأن م�صاركة  ون��وه 
يف  ت�صهم  جديدة  خ��ربات  �صيك�صبهن  بالرتغال  للقدرة  املفتوح 
اأوربا  افرتقاء مب�صتوياتهن نتيجة اإحتكاكهن مع فار�صات من 
اكرث خربة يف هذا املجال. من جهته اأكد عدنان �صلطان مدير 
لأول  الإم���ارات  فار�صات  م�صاركة  ان  للفرو�صية  ابوظبي  ن��ادي 
مرة يف �صباق يف اأوروبا جاءت اإيجابية بالرغم من قلة خربتهم 
.. ف�صال  �صاركوا معهم  اللذين  والفار�صات  بالفر�صان  مقارنة 
توؤهلهن  ج��دي��دة  خ���ربات  لإكت�صاب  لهن  فر�صة  امل�صاركة  اأن 
الدولة  علم  ورف��ع  امل�صتقبل  يف  العاملية  ال�صباقات  يف  ملناف�صة 
الإمارات  لفر�صان  احل��ال  ه��و  كما  الدولية  املحافل  يف  خفاقا 
اللذين ت�صيدوا �صباقات القدرة يف العامل. وثمنت لرا �صوايا 
مديرة مهرجان �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان رئي�صة 
ال�صباقات الن�صائية بالإحتاد الدويل ل�صباقات اخليول العربية 
بامل�صتوى الذي قدمه فر�صان الإمارات يف �صباق العمالقة الذي 
ال�صباق  اإك��م��ال مراحل  اأورب���ا وجناحهم يف  م��رة يف  لأول  يقام 
من  الأويل  اجلولة  بنجاح  واأ���ص��ادت  خيولهم.  على  واحل��ف��اظ 
���ص��ب��اق��ات ال��ق��درة يف اأورب����ا وال��ت��ي اق��ي��م��ت يف ال��ربت��غ��ال والتي 
ا�صتملت على 7 �صباقات برعاية مهرجان �صمو ال�صيخ من�صور 
بن زايد للخيول العربية. واأ�صار �صيف العواين ممثل ال�صركات 
يف  امل��واط��ن��ات  الفار�صات  م�صاركة  اأن  اإىل  للمهرجان  الراعية 
اأكرث خربة من  ال�صباق واإحتكاكهن مع فار�صات وفر�صان  هذا 
الإرتقاء  �صت�صهم يف  املوؤكد  يك�صبهن خربات جديدة من  اأورب��ا 
امل�صتقبل.  يف  املناف�صة  على  للقدرة  الثقة  واأك�صابهن  بامل�صتوى 

واكد الفار�س �صالح العامري اأن م�صاركة فر�صان الإم��ارات يف 
�صباق العمالقة بالربتغال يعد حتدي جديد لفر�صان الإمارات 
الإمارات  يف  عنه  ال�صباق  م�صارات  ت�صاري�س  لإخ��ت��الف  نظرا 
وجود  يف  ممثلة  امل�صارات  ار�صية  يف  منوعة  �صعوبات  ووج��ود 
من  مهارة  ذل��ك  ي�صتلزم  مما  وودي���ان  ومنخف�صات  اإرت��ف��اع��ات 
الفار�س يف التعامل مع هذه النوعية من امل�صارات. بدوره اأ�صاد 
امل�صرف على فريق الفار�صات بامل�صاركة يف هذا  علي اجلهوري 
على  اإيجابية  اأوىل  وخ��ط��وة  كبري  �صرف  يعد  وال���ذي  ال�صباق 
الطريق ال�صحيح للو�صول ملن�صات التتويج. واأعربت فار�صات 
الإم��ارات عن �صعادتهن بامل�صاركة يف هذا ال�صباق املفتوح لأول 
اإ�صتفدن من تلك التجربة التي  اأنهن  .. واأك��دن  اأورب��ا  مرة يف 
ب��الإح��ت��ك��اك م��ع ف��ار���ص��ات وف��ر���ص��ان م��ن الدول  �صمحت ل��ه��ن 
الأوربية اكرث منهن خربة كما كان من اإيجابيات امل�صاركة تعلم 
كيفية الت�صرف والتعامل مع اخليل بدون وجود م�صاعدة اأثناء 
ل�صمو  وال��ع��رف��ان  ال�صكر  الفار�صات  وق��دم��ت  ال�صباق.  م��راح��ل 
ال�صيخة فاطمة بنت  اآل نهيان و�صمو  زايد  ال�صيخ من�صور بن 
مبارك “ اأم الإمارت “ على ما يقدمه �صموهما من دعم ورعاية 
لهن واكدن يف امل�صتقبل اإعتالء من�صات التتويج لرفع علم دولة 

الإمارات خفاقا يف املحافل الدولية وال�صباقات العاملية.
وق��ام ح�صن راك��ان احد مالك اخليول يف الإم��ارات بتقدمي 3 
فر�صان  من  لثالثة  الربتغال  يف  اخلا�س  اإ�صطبله  من  خيول 
الإمارات اللذين �صاركوا يف �صباق العمالقة .. موؤكدا اأن اإقدامه 
من�صور  ال�صيخ  �صمو  مهرجان  دع��م  ب��داف��ع  امل��ب��ادرة  تلك  على 
عرفانا  اأورب��ا  يف  القدرة  ب�صباقات  ورعايته  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
وتقديرا لدور �صموه يف دعم ريا�صة الفرو�صية عامة واخليول 

العربية خا�صة حمليا وعامليا .

ت��ت��ج��ه ب��و���ص��ل��ة جن���وم ف��ري��ق ���ص��ك��اي داي����ف دبي 
ا�صتعدادا  اأوروب��������ا  اإىل  امل���ائ���ي���ة  ل���ل���دراج���ات 

بطولة  مناف�صات  يف  وال��ظ��ه��ور  للم�صاركة 
والتي   2014 امل��ائ��ي��ة  ل��ل��دراج��ات  اأوروب�����ا 

تبداأ  يف  الأوىل  حم��ط��ات  ث���الث  ت�����ص��م��ل 
ال�صبت يف بلجيكا والثانية يف النم�صا ثم 

اخلام يف اجنلرتا مبدينة دونكا�صرت.
الفريق  اأم�س ثالوث  البالد يوم  وغادر 
البطالن العامليان �صيف وجابر حممد 
�صيف �صعيد الفال�صي برفقة زميلهما 
يف ال��ف��ري��ق ال��ن��ج��م را���ص��د ع��ل��ي �صالح 
امل��ال وذل��ك من اج��ل التح�صري املبكر 
احلدث  يف  ال��ت��ح��دي��ات  اأوىل  خل��و���س 
الأوروب�������ي ال��ك��ب��ري وال�����ذي ي��ق��ام حتت 

للدراجات  ال��ع��امل��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  م��ظ��ل��ة 
اأي��ه( يف اجلولة  اأ���س بي  املائية )اأي جي 

عليها  ي�����ص��رف  وال��ت��ي  بلجيكا  يف  الأوىل 
املائية  ل���ل���دراج���ات  ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي  الحت������اد 

الدراجات  ري��ا���ص��ة  اأب��ط��ال  نخبة  مب�صاركة 
م�صاركة  وت��اأت��ي  البي�صاء.  ال��ق��ارة  يف  امل��ائ��ي��ة 

الفريق  اإدارة  اهتمام  اإط��ار  الذهبي يف  الثالثي 
ال��ذي يجدوه من موؤ�ص�صة  ال��ال حم��دود  والدعم 

جمل�س  رئي�س  النيادي  حمودة  ن�صر  ومتابعة  دبي  داي��ف  �صكاي 
الإدارة والذي ظل حري�صا على ت�صجيع الفريق وتقدمي الدعم 
املعنوي وامل�صاندة يف كل الأوقات الأمر الذي �صكل الدافع لالإبداع 

والتميز يف خمتلف امل�صابقات والبطولت املحلة منها والعاملية.
وكان الثالوث الذهبي قد �صجل ح�صورا لفتا يف بطولة الإمارات 
للدراجات املائية 2014 والتي اختتمت قبل اأ�صابيع و�صهدت 6 
جولت متتالية بني العا�صمة ابوظبي ولوؤلوؤة اخلليج دبي حيث 
فئة  يف  الأول  امل��رك��ز  على  الفال�صي  �صيف  حممد  ج��اب��ر  ح�صل 
واقف نا�صئني بالعالمة الكاملة بر�صيد 360 نقطة بينما جنح 
الثالث يف  املركز  اإح��راز  الفال�صي يف  �صيف  �صيف حممد  �صقيقه 
الرتتيب العام لفئة كبار حمرتيف واقف )جي بي( والتي ي�صارك 
فيها للمرة الأوىل بينما انتزع را�صد علي �صالح املال املركز الأول 

ل��ه يف  ظ��ه��ور  اأول  يف  وب��ج��دارة  ال�صتعرا�صية  احل��رك��ات  فئة  يف 
�صاحة البطولة التي جمعت اأبطال 15 دولة من خمتلف قارات 

العامل.
البطولة  م��ن  الأوىل  اجل��ول��ة  م��ن��اف�����ص��ات  يف  ال��ف��ري��ق  وي���راف���ق 
�صعيد  �صيف  لح��ج  �صعادة   2014 املائية  للدراجات  الأوروب��ي��ة 
الفال�صي رئي�س جمل�س اإدارة )اأكادميية التدريب الفني( احدي 
املوؤ�ص�صات الراعية لن�صاط الفريق واأي�صا بطل الإمارات والعرب 
الفال�صي م��درب فريق واق��ف وعبد  ال�صابق حممد �صيف �صعيد 

اهلل فا�صل الهاملي اإداريا.
و�صتكون اجلولة الأوىل يف بلجيكا يومي ال�صبت والأحد املقبلني 
يناف�س  حيث  اجلديدة  بحلته  للفريق  الأول  اخلارجي  الظهور 
الثالثة على  الفال�صي للمرة  الثنائي �صيف وجابر حممد �صيف 
بالتمر�س  يتعلق  مهما  ع��ام��ال  مينحهما  ال���ذي  الأم���ر  ال��ت��وايل 

واخلربة بينما يخو�س بطلنا وجنم فئة احلركات ال�صتعرا�صية 
الأوىل و�صط ترقب كبري  للمرة  املال احل��دث  را�صد علي �صالح 
بعد تاألقه موؤخرا يف بطولة الإمارات وح�صوله على لقب الفئة 

عن جدارة وا�صتحقاق.

اإجنازات اأوروبية
الثنائي  املائية  للدراجات  دب��ي  داي��ف  �صكاي  فريق  جن��وم  وحقق 
ب��ارزة من قبل يف  �صيف وجابر حممد �صيف الفال�صي اجن��ازات 
ا�صغر  احل��دث عندما  رواد  �صيف  ابهر  الأوروب��ي��ة فقد  البطولة 
بطل من خارج القارة البي�صاء ينجح يف هز عر�س �صباقات واقف 
حمرتفني برو )اأيه اأم( حمرزا لقبه العاملي الأول بينما ا�صتحق 
�صقيقه جابر العام املا�صي الفوز بامليدالية الف�صية يف مناف�صات 

واقف نا�صئني وكان قاب قو�صني اأو ادين من معانقة الذهب.

م�ساركة �إيجابية لفر�سان وفار�سات �الإمار�ت يف �سباقي كا�س مهرجان من�سور بن ز�يد �ملفتوح و�لعمالقة للقدرة يف �لربتغال

الألقاب العاملية هدف جنوم الفريق

)�سكاي د�يف دبي( يف بطولة �أوروبا للدر�جات �ملائية
الثالثي �شيف وجابر الفال�شي واملال جاهزون جلولة بلجيكا

ا�صتقبل معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك ال نهيان وزير الثقافة 
وال�صباب وتنمية املجتمع يف ق�صره م�صاء ام�س الول اع�صاء 
الهنديني  راي����درز  ن��اي��ت  وكالكتا  روي��ال��ز  راج�����ص��ت��ان  فريقي 
بالفريق  ترحيبية  كلمة  يف  معاليه  واك��د  الكريكيت.  للعبة 
والريا�صيني  بالريا�صة  لالمارات  الر�صيدة  القيادة  اهتمام 
وخا�صة لعبة ولعبي الكريكيت.. م�صريا معاليه اىل وجود 
واأ�صار  ال�صعبية.  اللعبة  ه��ذه  مت��ار���س  جيدة  ام��ارات��ي��ة  ف��رق 
تنظم مبارياتها  التي  الريا�صية  الفرق  معاليه اىل خمتلف 
للبطولت  الم����ارات  ا�صت�صافة  واىل  ال��دول��ة  م��الع��ب  على 

القليمية والدولية ملثل هذه املباريات والبطولت.
وقال معاليه ان اجلالية الهندية املقيمة يف الدولة �صاهمت 
مع غريها من اجلاليات الخرى يف ن�صر لعبة الكريكيت اىل 

انه  التنموية. وا�صاف معاليه  النه�صة  جانب م�صاهمتها يف 
خ�ص�س هذه املقابلة للفريقني ملا يتمتعان به من حب و�صغف 
مبمار�صة لعبة الكريكيت والتناف�س فيها للفوز ببطولتها .. 
م�صيفا عليكم ن�صر اللعبة بني مواطني عامل اليوم. ويتناف�س 
الفريقان حاليا مع �صت فرق هندية اخرى يف ع�صرين مباراة 
مبالعب المارات �صمن بطولة الدوري الهندي املمتازاآي بي 
40 مباراة اخرى يف الهند  اإل على ان ي�صتكمل التناف�س يف 
طوال �صهر مايو القادم للفوز يف هذه البطولة. وقال ال�صيد 
هذه  ان  رويالز  راج�صتان  لفريق  التنفيذي  املدير  اآير  راجو 
اعجابه  ..م��وؤك��دا  الدولة  اىل  للفريقني  الوىل  ال��زي��ارة  هي 
بالتجهيزات احلديثة ملالعب الكريكيت الماراتية التي لعب 

الفريقان عليها يف ابوظبي ودبي وال�صارقة.

والدول  الهند  يف  ج��دا  ق��دمي��ة  الكريكيت  لعبة  ان  وا���ص��اف 
الفريقني  ان  اىل  م�صريا  ب�صغف  متار�س  حيث  لها  امل��ج��اورة 
الكريكيت  لعبة  م�صاهري  من  ع��ددا  اي�صا  ي�صمان  الزائرين 
التنفيذي  ال�صيد فينكي مي�صوري املدير  حول العامل. وقال 
عام  ب���داأت  البطولة  ه��ذه  ان  راي����درز  ن��اي��ت  وكالكتا  لفريق 
2008 يف الهند ويف العام التايل انتقلت اىل جنوب افريقيا 
واليوم يف المارات. واأ�صار اىل ان كل فريق يف هذه البطولة 
الالعب  عمر  وان  م��درب��ني  وع�����ص��رة  لع��ب��ا   25 م��ن  يتكون 
ال�صيخ نهيان بن  واأق��ام معايل  18 و42 �صنة.  ي��رتاوح بني 
مبارك ال نهيان بهذه املنا�صبة ماأدبة ع�صاء ح�صرها ال�صيخ 
�صخبوط بن نهيان ال نهيان وبع�س امل�صوؤولني الكادمييني 

والريا�صيني يف الدولة.

نهيان بن مبارك ي�ستقبل �ع�ساء فريقي كريكيت هنديني

جمل�س �إد�رة �حتاد �الإمار�ت للمبارزة يطلع على 
تقارير �مل�ساركات و�لبطوالت �جلديدة

على  ل��ل��م��ب��ارزة  الإم�����ارات  احت���اد  اإدارة  اط��ل��ع جمل�س 
التي  امل��ج��م��ع��ة  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة  تنظيم  ت��ق��ري��ر 
دبي  الأه��ل��ي يف  ال��ن��ادي  ا�صت�صافها الحت���اد يف �صالة 
فرباير  �صهر  م��ن   27 اإىل   22 م��ن  ال��ف��رتة  خ���الل 
املا�صي برعاية �صمو ال�صيخ اأحمد بن حممد بن را�صد 
اآل مكتوم  اآل مكتوم رئي�س موؤ�ص�صة حممد بن را�صد 
رئي�س اللجنة الأوملبية الوطنية. وثمن املجل�س خالل 
الق�صر يف  اأم�س الول يف فندق  الذي عقد  الجتماع 
�صاهمت  والتي  للبطولة  الراعية  اجلهات  دبي..دعم 
اأق��ر عقد جل�صة  فيما   .. اإيجابية يف جناحها  ب�صورة 
اأبوظبي على  اللعبة يف  ح��وار مفتوح جلميع عنا�صر 
ال�صمو رئي�س  ك��اأ���س ���ص��اح��ب  ب��ط��ول��ة  اإق��ام��ة  ه��ام�����س 
الدولة التي قرر املجل�س تنظيمها يف العا�صمة يومي 
املجل�س  وب��ح��ث  امل��ق��ب��ل.  م��اي��و  �صهر  م��ن   24 و   23
لالأ�صبال  الآ���ص��ي��وي��ة  ل��ل��ب��ط��ول��ة  الحت����اد  ا���ص��ت�����ص��اف��ة 
الذي  الجتماع  خ��الل   2015 ظبي  اأب��و  والنا�صئني 
القا�صمي  �صلطان  ب��ن  �صامل  ال�صيخ  املهند�س  تراأ�صه 
حممد  وه��م  املجل�س  اأع�صاء  بح�صور  الحت��اد  رئي�س 
اأحمد  و�صيف  الرئي�س  نائب  ال�صحي  العزيز  عبد  بن 
الغفلي رئي�س املكتب التنفيذي وقا�صم الطاهر اأمني 
ال�����ص��ر ال��ع��ام وحم��م��د غ���امن امل��ن�����ص��وري امل��دي��ر املايل 
وح��م��د م���ب���ارك ب��وع��م��ي��م وه����دى امل��ط��رو���ص��ي رئي�س 

جلنتي املبارزة الن�صائية والت�صويق. 
و���ص��رح حم��م��د غ���امن امل���ن�������ص���وري..اأن امل��ج��ل�����س ثمن 
�صيف  برئا�صة  للبطولة  املنظمة  العليا  اللجنة  جهود 
البطولة  تنظيم  يف  التنفيذي  املكتب  رئي�س  الغفلي 
يف  اللعبة  ت��ط��ور  عك�صت  مبهرة  ب�����ص��ورة  واإخ��راج��ه��ا 
الدولة واأ�صاد اجلهات الداعمة للبطولة وهي الهيئة 
الأوملبية  واللجنة  والريا�صة  ال�صباب  لرعاية  العامة 
وجمل�س دبي الريا�صي وغرفة التجارة دبي والقيادة 
والنادي  دب��ي  يف  ال�صحة  وهيئة  دب��ي  ل�صرطة  العامة 
وهي  للبطولة  الراعية  ال�صركات  دعم  وثمن  الأهلي 
وال  التجارية  وب��رزم  للغاز  واحل�صن  توتال  �صركات 

جي ال�صايغ ودرميز كرييتف . 
ورغبة منه يف مواكبة  املجل�س  اأن  املن�صوري  واأ�صاف 
فكر القيادة الر�صيدة اأقر اإقامة جل�صات حوار مفتوح 
مع جميع عنا�صر اللعبة �صواء لعبني اأو مدربني اأو 
جمل�س  واأع�����ص��اء  رئي�س  يح�صرها  اإداري���ني  اأو  حكام 
ذهني  ع�صف  واإج�����راء  الآراء  ل��ت��ب��ادل  الحت����اد  اإدارة 
جل��م��ي��ع ال��ق�����ص��اي��ا ال��ت��ي ت��ه��م ال��ل��ع��ب��ة مب���ا ي�����ص��ه��م يف 

تطويرها والرتقاء بها. 
يوم  اجلل�صات  ه��ذه  اأوىل  عقد  �صيتم  اأن��ه  اإىل  واأ���ص��ار 
و�صيتم  اأبوظبي  املقبل يف  22 مايو  املوافق  اخلمي�س 
خ���الل اجل��ل�����ص��ة ت��ك��رمي لع��ب��ي امل��ن��ت��خ��ب��ات الوطنية 
والأجهزة  املا�صي  العام  خالل  األقاب  على  احلائزين 
اإ�صافة  الحت�����اد  يف  وال��ع��ام��ل��ني  والإداري��������ة  ال��ف��ن��ي��ة 
اإىل ت��ك��رمي ���ص��رك��اء الحت���اد خ��الل امل��و���ص��م امل��ا���ص��ي . 
واأ�صاف اأن املجل�س اأو�صح املهام التي �صتناط باللجنة 
يف  للمبارزة  دول��ي��ة  فعالية  اأك���رب  لإق��ام��ة  للتح�صري 
الدولة واملتوقع م�صاركة حوايل 800 لعب ولعبه 
�صامل  م��ق��رتح  ب��اإع��داد  اللجنة  املجل�س  وك��ل��ف  فيها 
املقبل  الج��ت��م��اع  خ���الل  لعر�صه  ال��ب��ط��ول��ة  لتنظيم 
للمجل�س . وعلى �صعيد مت�صل وجه املجل�س اللجنة 
الفنية باإعداد ت�صور كامل عن برنامج اإعداد املنتخبات 
الدعم  لتوفري  بالبطولة  �صت�صارك  ال��ت��ي  الوطنية 
 . امل�صتقبلية  وخططها  براجمها  لتنفيذ  لها  ال��الزم 
الوطنية  املنتخبات  تقارير م�صاركات  املجل�س  وناق�س 
يف ال��ب��ط��ولت ال��دول��ي��ة ال��ت��ي اأق��ي��م��ت م���وؤخ���را وهي 
الدوحة  يف  والنا�صئني  لالأ�صبال  العربية  البطولة 
املجمعة  اخلليجية  والبطولة  املا�صي  فرباير  مطلع 
الثالثة التي ا�صت�صافتها الدولة والبطولة الآ�صيوية 
م�صاركة  اإىل  اإ�صافة  املا�صي  ال�صهر  مطلع  الأردن  يف 
لعبينا عبد اهلل احلمادي وعلي احلمادي يف بطولة 
اإبريل اجلاري .. فيما اطلع  العامل يف بلغاريا مطلع 
امل�صاركات  راف��ق��ت  التي  وال�صلبيات  جابيات  ال  على 

واتخذ القرارات املنا�صبة ب�صاأنها . 
يف  مبارك  بنت  فاطمه  اأكادميية  دور  املجل�س  وثمن 
اأبو ظبي وتنظيمها ثاين بطولت مبارزة الفتيات يف 
العا�صمة يوم 31 مار�س املا�صي والتي حققت م�صاركة 
البطولت  اإق��ام��ة  اأن  م��وؤك��دا   .. بها  لفتياتنا  وا�صعة 
الن�صائية يعد دفعة كبرية لالرتقاء باملبارزة الن�صائية 
وثمن   . امل��راأة  ريا�صة  على  الإيجابي  ب��امل��ردود  ويعود 
ح�صول اأربعة حكام مواطنني على ال�صارة الدولية يف 
الأردنية عمان  العا�صمة  اأجريت يف  التي  الختبارات 
ع��ل��ى ه��ام�����س ان��ط��الق ال��ب��ط��ول��ة الآ���ص��ي��وي��ة لل�صباب 
�صيف  هم  واحل��ك��ام  املا�صي  مار�س  مطلع  والنا�صئني 
الها�صمي  وحممد  املن�صوري  وماجد  اجلابري  احمد 
وعبد الرحيم اخلياري وذلك يف اطار خطط وبرامج 
�صلك  يف  امل��واط��ن��ة  العنا�ص����������ر  لتاأهي������ل  الحت����اد 

التحكيم .

باملجمع  الريا�صية  اللجنة  تنظمها  التي   2014 لعام  القدم  لكرة  للجاليات  الأوىل  الروي�س  بطولة  ت�صهد 
ال�صكني التابع ل�صركة برتول اأبوظبي الوطنية )اأدنوك(باملنطقة الغربية الليلة ختام مباريات الدور التمهيدي 
للبطولة اجلماهريية باإقامة 3 مباريات لفرق املجموعة الثانية التي تت�صدرها اجلالية امل�صرية التي �صمنت 
افتتاح  امل�صرية يف  ال�صودانية من املجموعة الأوىل ،حيث تواجه  الثاين ،بجانب فريق اجلالية  التاأهل للدور 
مباريات اليوم اجلالية الفل�صطينية يف مباراة حتديد املركزين الأول والثاين،وتلعب الرومانية مع الندوني�صية 
،وتختتم بلقاء �صوريا والهند . وكانت مباريات اأم�س الأول لفرق املجموعة قد �صهدت فوز اجلالية امل�صرية علي 
الرومانية 7-�صفر وفل�صطني التي اأكدت تاأهلها بفوزها علي �صوريا بهدف نظيف ،وحققت اندوني�صيا اأول فوز 

. لها على ح�صاب الهند بنتيجة 1-3 

بط���ول���ة �ل���روي����س للجالي����ات

رئي�صة  الم����ارات  اأم  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو  اأ���ص��درت 
ال�صرية  التنمية  ملوؤ�ص�صة  العلى  الرئي�صة  العام  الن�صائي  الحتاد 
ال�صيخة  رئي�صة املجل�س العلى لالأمومة والطفولة قرارا بتويل 
فاطمة بنت هزاع بن زايد اآل نهيان رئي�صة جمل�س ادارة اكادميية 
ابوظبي  ن���ادي  رئ��ا���ص��ة  الن�صائية  للريا�صة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
الفتاة  ل��دع��م  ج��دي��دة  ريا�صية  من�صة  �صي�صكل  ال���ذي  لل�صيدات 

الماراتية خالل الفرتة املقبلة.
والتطورات  املميزة  للجهود  وعرفانا  تقديرا  �صموها  قرار  وياأتي 
الذي  الكبري  الدعم  ظل  يف  امل���راأة  ريا�صة  قطعتها  التي  الكبرية 
بنت  فاطمة  ال�صيخة  وا���ص��راف  ق��ي��ادة  حت��ت  الك��ادمي��ي��ة  قدمته 
هزاع بن زايد اآل نهيان ومتابعتها الدوؤوبة التي ا�صهمت بتحقيق 

منجزات مهمة لقطاع الريا�صة الن�صائية بالفرتة املا�صية.

وتويل �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك اهتماما وحر�صا كبريين 
لدعم فتاة الم��ارات وتعزيز دوره��ا يف املجتمع وتقدمي كل انواع 
التقدم يف م�صريتها والعمل على تنمية مكانتها وتفعيل ح�صورها 
من  الن�صوية  ال��ري��ا���ص��ي��ة  احل��رك��ة  يف  ل�صيما  امل��ج��الت  ك��اف��ة  يف 
املراأة اىل  املتخ�ص�صة لقيادة  خالل ت�صكيل الكادمييات والندية 

تطلعاتها واهدافها املن�صودة.

الثالثاء  اليوم  ميونيخ  يف  ارينا  اليانز  ملعب  اىل  النظار  تتجه 
ريال  �صيفه  اللقب  حامل  المل��اين  ميونيخ  بايرن  ي�صتقبل  حيث 
اي��اب الدور  القيا�صي يف ع��دد الل��ق��اب يف  ال��رق��م  م��دري��د �صاحب 

ن�صف نهائي مل�صابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.
ومي��ن��ي ال��ف��ري��ق ال���ب���اف���اري ال��ن��ف�����س ب��ا���ص��ت��غ��الل ع��ام��ل��ي الر����س 
واجل��م��ه��ور وخ�����ص��و���ص��ا ع���دم خ�����ص��ارت��ه ام����ام ال��ف��ري��ق ال�صباين 
للمهاجم  وح��ي��د  ب��ه��دف  ل��ت��ج��اوز خ�صارته  ار���ص��ه،  على  ال��ع��م��الق 
الفرن�صي كرمي بنزمية يف مباراة الذهاب الربعاء املا�صي، لبلوغ 
املباراة النهائية الثالثة على التوايل والرابعة يف ال�صنوات اخلم�س 

الخرية )خ�صر امام انرت ميالن اليطايل عام 2010 على ملعب 
�صانتياغو برنابيو يف مدريد وامام ت�صل�صي النكليزي عام 2012 
على ملعبه اليانز ارينا(. كما يامل بايرن ميونيخ حامل اللقب 5 
مرات يف 1974 و1975 و1976 و2001 و2013، ان ي�صبح 
امل�صابقة  من  احلديثة  الن�صخة  يف  لقبه  على  يحافظ  فريق  اول 
الوىل اي ابتداء من عام 1993 عندما حتول ا�صمها اىل دوري 
ابطال اوروبا، علما بانه خ�صر النهائي 5 مرات امام ا�صتون فيال 
النكليزي عام 1982 وبورتو الربتغايل عام 1987 ومان�ص�صرت 
يونايتد النكليزي عام 1999، بال�صافة اىل �صقوطه امام انرت 

ميالن وت�صل�صي. ويخو�س بايرن ن�صف النهائي لرابع مرة يف اخر 
خم�س �صنوات وال�صاد�صة ع�صرة يف تاريخه بعد تخطيه مان�ص�صرت 
الدوري  بلقب  احتفظ  بعدما  وذل���ك  ال��ن��ه��ائ��ي،  رب��ع  يف  يونايتد 

الملاين للمرة الرابعة والع�صرين يف تاريخه )رقم قيا�صي(.
امل�صابقات  م��رة يف   21 م��دري��د  ري���ال  م��ع  ميونيخ  ب��اي��رن  والتقى 
الوروبية كلها يف امل�صابقة الوىل )فاز 11 وتعادل مرتني وخ�صر 
8(، بينها خم�س مواجهات يف ن�صف النهائي، حيث تفوق بايرن يف 
1976 و1987 و2001 و2012 فيما خرج مدريد فائزا مرة 

يتيمة يف 2000.

بناء على توجيهات ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 

فاطمة بنت هز�ع رئي�سة لنادي �أبوظبي لل�سيد�ت

بايرن و�لريال يف مو�جهة �لتاأهل لنهائي �أبطال �أوروبا



    

تقدم �لبيتز� لريت�سارد غري ظنا 
�أنه م�سرد

بتقدمي  ف��رن�����ص��ي��ة  ���ص��ائ��ح��ة  ق���ام���ت 
يف  يفت�س  راأت����ه  ل��رج��ل  ب��ي��ت��زا  قطعة 
مكب النفايات من دون اأن تدرك اأنه 
املمثل الأمريكي ريت�صارد غري خالل 

ت�صوير فيلمه اجلديد. 
فالني  ك����اري����ن  ال��ف��رن�����ص��ي��ة  وك����ان����ت 
غومبو )42 عاما( تخرج من مطعم 
للبيتزا مع زوجها وابنهما البالغ من 
العمر 15 عاما بالقرب من حمطة 
عندما  مانهاتن  يف  �صانرتل  غ��ران��د 

وقدمت  عليه  ف�صفقت  النفايات.  مكب  يف  يبحث  قبعة  معتمرا  رجال  راأت 
له ما تبقى من البيتزا التي تناولوها، بح�صب ما ك�صفت �صحيفة نيويورك 
بو�صت .  ومل يبد ريت�صارد غري )64 عاما( متفاجئا البتة، حتى اأنه �صاألها 
الفرن�صية  ال�صائحة  واأخ����ربت  ل���ه.   قدمته  ال���ذي  الكي�س  يف  ي��وج��د  م���اذا 
ال�صحيفة حاولت اأن اأقول له اإن البيتزا باردة قليال، لكن اإنكليزيتي كانت 
جد �صيئة .  وتابعت قائلة اأجابني �صكرا جزيال، بارك اهلل فيك.  ومل تدرك 
ت�صوير  خ��الل  غ��ري  لريت�صارد  البيتزا  قدمت  اأن��ه��ا  غومبو  فالني  ك��اري��ن 
فيلمه اجلديد تامي اآوت اأوف مايند اإل بعد يومني عندما ن�صرت �صحيفة 

نيويورك بو�صت �صورة لها. 

�ملر�أة �الأخرى يت�سدر �إير�د�ت 
�ل�سينما 

ال�صينما  اإي����رادات  ال�����ص��دارة على لئحة  الأخ���رى مركز  امل���راأة  اإح��ت��ل فيلم 
الأمريكية. وذكر �صباك التذاكر الأمريكي )موجو(، اأن فيلم املراأة الأخرى 

من بطولة كامريون دياز، حل باملركز الأول وجمع 24.7 مليون دولر.
وتراجع فيلم كابنت اأمريكا: جندي ال�صتاء ، من بطولة، روبرت ريدفورد، 
و�صكارليت جوهان�صون، و�صامويل اإيل جاك�صون، اإىل املركز الثاين، وقدرت 

مبيعاته يف الأ�صبوع الرابع من عر�صه 16.04 مليون دولر.
دولر،  مليون   13.8 واإي��رادات��ه  الثالث  املركز  حقيقية  اجلنة  فيلم  واحتل 
فيما حل ريو 2 يف املركز الرابع واإيراداته 13.65 مليون دولر، فيما كان 
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�أغلبية ن�سائية يف جلنة 
�لتحكيم مبهرجان كان

 2009 منذ  حت��دث  مل  �صابقة   يف 
من  اأغلبها  حتكيم  جلنة  اختريت 
ال�صينمائي  ك��ان  ملهرجان  الن�صاء 
الدويل هذا العام برئا�صة املخرجة 
كامبيون  ج����ني  ال���ن���ي���وزي���ل���ن���دي���ة 
وع�����ص��وي��ة خ��م�����س ن�����ص��اء واأرب���ع���ة 

رجال.
اللجنة  ت�صكيل  امل��ه��رج��ان  واأع��ل��ن 
ام�س الإثنني. وكان مهرجان كان 
ل  باأنه  كثريا  لالنتقادات  تعر�س 

يهتم بالن�صاء مبا يكفي.
الوحيدة  املخرجة  هي  وكامبيون 
التي فازت بجائزة ال�صعفة الذهبية 
�صنويا  امل���ه���رج���ان  ي��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي 
عام  لنيل اجلائزة  اختريت  عندما 

1993 عن فيلمها )البيانو(.
التحكيم  جلنة  اأن  املهرجان  وذك��ر 
الأمريكية  املخرجة  اأي�صا  �صت�صم 
كارول  وامل��م��ث��الت  ك��وب��ول  �صوفيا 
حامتي  وليلى  فرن�صا  م��ن  بوكيه 
م���ن اإي������ران وج���ي���ون دو ي����ون من 

كوريا اجلنوبية.
الأمريكي  املمثل  اللجنة  و�صت�صم 
ول����ي����ام دي����ف����و وامل���م���ث���ل وامل����خ����رج 
واملخرج  برينال  جار�صيا  املك�صيكي 
واملخرج  ك��ه  ت�صانغ  جيا  ال�صيني 
الدمناركي نيكول�س ويندينج رفن 
ومن بني 18 فيلماً روائياً طوياًل 
تخو�س املناف�صة هذا العام ت�صارك 
الن�صاء بفيلمني هما �صتيل ذا ووتر 
للمخرجة اليابانية ناومي كاوا�صي 
للمخرجة  م���رياف���ي���ج���ل���ي  يل  و 

الإيطالية األي�س روهروات�صر.

يرمي طفله من منحدر 
مقطع  الإجتماعي  التوا�صل  مواقع  م�صتخدمو  ت��داول 
فيديو �صادم لأب يدفع طفله ذي ال� 6 �صنوات يف منحدر 

تزلج خطر، بينما البن ي�صرخ وهو يهبط املنحدر.
على  وا�صعاً  غ�صباً  يوتيوب  على  املتداول  الفيديو  واأث��ار 
مواقع التوا�صل الإجتماعي، ل �صيما بعد انت�صاره ب�صبب 
قيام مراهق يدعى رايان �صتيفنز )13 عاماً( بر�صد هذه 

الواقعة ون�صرها على اأن�صتغرام.
الطفل  وكالة  فتحت  الربيطاين،  مرتو  موقع  وبح�صب 
والأ����ص���رة ب��ولي��ة ف��ل��وري��دا الأم��ري��ك��ي��ة حت��ق��ي��ق��اً يف هذا 
الأب يرمي بطفله  التي جعلت  الأ�صباب  ملعرفة  الفيديو 
من هذا املنحدر اخلطر بدم بارد دون الكرتاث باخلوف 

ال�صديد الذي كان ي�صيب طفله يف هذه اللحظات.
ونقلت ال�صبكة التليفزيونية عن مدير احلديقة، مارتن 
للحديقة،  دائمان  زائ��ران  وابنه  الأب  اإن  قوله:  رامو�س، 
، واأ���ص��اف: حتدثت مع  اأح��د م��ا ح��دث  ولكن مل ي�صاهد 

الأب ب�صاأن ما حدث واأبدى ندمه على الواقعة .

خيوط ثمينة يف بطن 
�سمكة 

ان  ،ورغ��م  ديناراً   219 ب�صعر  ا�صماهي  نوع  �صمكة من  بيعت 
البع�س  للبع�س،فاأن  بالن�صبة  فيه  مبالغ  يكون  قد  ال�صعر 
يف  ال�صمكة  ه��ذه  �صعر  ان  معتربا  ال�صعر  ي�صتفزه  مل  الآخ��ر 
ال�صيادين  اح���د  وروى  ال�������دولرات.   لآلف  ي�صل  ال�����ص��ني 
ا�صماهي قائال : قبل �صنوات كنا ن�صاهد  جتربته مع �صمكة 
ال�����ص��ف��ن الي���ران���ي���ة ت��ب��ي��ع ال�����ص��م��اه��ي وب��ط��ن��ه م��ف��ت��وح، وكنا 
نت�صاءل: ما ال�صر يف ذلك؟ ولكن حالياً اكت�صفنا وعرفنا ال�صر 

اأن اح�صاء ال�صماهي فيها كتلة من اخليوط ل تقدر بثمن.

تاميذ يف �ملدر�سة 
باحلفاظات

العائالت  من  متزايد  اع���داداً  اإن  جديدة،  درا�صة  ك�صفت 
الربيطانية تر�صل ابناءها اإىل مدار�صهم الإبتدائية وهم 
ا�صتخدام  على  تدريبهم  من  ب��دًل  حفاظاتهم،  ي��رت��دون 
التي  ال��درا���ص��ة،  وق��ال��ت  ان�صغالها.  ب�صبب  امل��ي��اه  دورات 
 10 ك��ل  م��ن  واح���داً  اإن   ، م���ريور  دي��ل��ي  ن�صرتها �صحيفة 
على  ك��ان  الربيطانية  الإبتدائية  امل��دار���س  م��دي��ري  م��ن 
ارت��دى حفاظة  العمر  ال�صابعة من  دون  باأن تلميذاً  علم 
 4 اأن ما يقرب من  واأ�صافت  املا�صي.  العام  مبدر�صته يف 
% من معلمي املدار�س الإبتدائية يف بريطانيا على علم 
11 عاماً و�صلوا اإىل املدر�صة  اأطفاًل من عمر  باأن  اأي�صاً 
ان�صغال  اإىل  ذل��ك  اأ�صباب  خ��رباء  ع��زا  فيما  بحفاظاتهم، 
مل��ع��اجل��ة هذه  اأو حياتهم  ب��وظ��ائ��ف��ه��م  والأم���ه���ات  الآب����اء 
الأطفال  من  الكثري  اأن  اإىل  الدرا�صة  وا���ص��ارت  امل�صكلة. 
، مم��ا جعل  ال�����ص��ف��وف  يف  اأنف�صهم  اإراح����ة  اإىل  ي��ع��م��دون 
اأنهم يق�صون املزيد من الوقت يف  املعلمني ي�صتكون من 
التعامل مع الأطفال الذين يواجهون مثل هذه احلالت. 
ون�صبت ال�صحيفة اإىل، اآن ميدلتون، التي تدير برناجماً 

ت�ستاأجر جبًا لتدر�س �بنتها عن �لطبيعة 
ا�صتاأجرت اأم �صينية ثرية جباًل يف ال�صني بالكامل فقط لتعطي لبنتها ال�صغرى درو�صاً يف جمال الطبيعة �صحرها 
وكيفية احلفاظ عليها، ح�صبما ورد يف موقع اإك�صربي�س الربيطاين. ل تعلم الأم جان لني )33 عاماً( املعلمة �صابقاً 
كيف تنفق اأموال زوجها رجل الأعمال الرثي، �صوى يف اأن تفكر كل يوم يف فكرة غريبة اأو حلم تريد حتقيقه بغ�س 
النظر عن تفاهته اأو عدم اأهميته. وتقطن املعلمة يف بلدية ت�صونغت�صينغ ال�صينية مع اأ�صرتها وابنتها التي تدر�س يف 
ال�صف الرابع باملرحلة البتدائية، ومبجرد علمها اأن ابنتها ين تدر�س النباتات واخل�صروات وغريها مما له عالقة 
بالطبيعة وتريد اأن تعرف اأكرث عنهم، طراأت بخاطرها فكرة جهنمية وهي �صراء جبل. توجهت مبا�صرة اإىل املجل�س 
املزارعني هناك،  1.3 هيكتار، ومل تعرت�س على وجود  يت�صمن مزرعة م�صاحتها  الذي  املحلي ل�صتئجار اجلبل، 
العطالت  الأ�صجار يف  الفاكهة واخل�صروات من  املدر�صة جني ثمار  اأن يتيحوا فر�صة لبنتها ورفيقاتها يف  فقط 

الأ�صبوعية للمدر�صة.
وتدفع الرثية ال�صينية ثالثة اآلف يورو �صهرياً لل�صلطات ال�صينية امل�صوؤولة، معربة عن �صعادتها لفكرتها العبقرية 
اأف�صل واأ�صهل و�صيلة لتعرف �صغريتي ذات الت�صع �صنوات كل �صيء عن الطبيعة والحتكاك بها  اأنها  قائلة اأعتقد 
والتفاعل معها . واأ�صافت اإنها طريقة اآمنة ونظيفة وجميلة، وملا ل اإذا كنت قادرة على ا�صتئجار جبل ، م�صرية اإىل 
الأطفال يف املدار�س يعلمون القليل عن الطبيعة، لأنهم مل يتعرفوا عليها عن كثب، وهذه فكرة جيدة اأف�صل من 

تلقي الدرو�س داخل الف�صول. 
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��سمن �مر�أة يف �لعامل ت�سعى  
النقا�س وزنها لرتق�س بزفافها

ت�صعى  اأن��ه��ا  ع��ن  ت�صاريتي بري�س  ال��ع��امل،  يف  ام���راأة  اأ�صمن  ك�صفت 
اأك���رث م��ن م��ائ��ة كيلوغرام م��ن وزن��ه��ا حتى تتمكن من  لإن��ق��ا���س 

الرق�س مع خطيبها يف حفل زفافها.
البالغة من  اأن بري�س  الربيطانية  م��ريور  ديلي  وذك��رت �صحيفة 
من  التخّل�س  ت��ري��د  ك��ي��ل��وغ��رام��اً،   346 ووزن��ه��ا  ع��ام��اً   38 العمر 
127 كيلوغراماً قبل اأن ت�صبح موؤهلة طبياً للخ�صوع اإىل عملية 

جراحية لربط املعدة.
وقالت بري�س اإنها م�صممة على التخّل�س من هذا الوزن حتى ل 

ت�صطر لإقامة حفل الزفاف يف غرفة اجللو�س مبنزلها.
 22 العمر  البالغ من  ال�صري مع خطيبها  واأعربت عن رغبتها يف 
واأن  الليل  ط��وال  اأرق�س  اأن  اأري��د  وتابعت  للزواج،  املذبح  اإىل  �صنة 

اأق�صي اأف�صل �صهر ع�صل على الإطالق .
واأ�صارت اإىل اأنها حتلم باأن ي�صبح وزنها 90 كيلوغراماً وتتزوج من 

خطيبها وحتظى بحياة حقيقية.

يعرث على متثال �أثري بال�سدفة
توقف �صاب اإىل جانب الطريق يف ال�صني ، لكن املفاجاأة كانت يف 

عثوره على متثال خزيف اأثري يعود اإىل قرون م�صت يف املكان.
العمر  الع�صرين من  رج��اًل يف  اأن  تاميز  وذك��رت �صحيفة غلوبال 
توقف اإىل جانب الطريق فيما مكان عائداً اإىل منزله يف مقاطعة 
اأ�صاب متثاًل خزفياً  اأنه  اإقليم �صي�صوان ، حني لحظ  �صينغدو يف 

كان مطموراً يف الرتاب.
وقال خرباء اإن التمثال يعود اإىل حقبة �صاللة �صونغ التي حكمت 

البالد بني عامّي 960 و1279.
كانت  امل�صابهة  التماثيل  اإن  اىل  يينغ  ت���ان  الآث����ار  خ��ب��ري  واأ����ص���ار 

ت�صتخدم يف مرا�صم الدفن يف حقبة �صاللة �صونغ.

يبرت �ساقي عرو�سه بفاأ�س 
قطع  على  باك�صتاين  اأق��دم  زواجهما،  على  �صهرين  من  اأق��ل  بعد 
�صاقي زوجته بفاأ�س، اإثر م�صاجرة حامية بينهما، بح�صب �صحيفة 

دايلي ميل الربيطانية.
بيبي  يدعى �صديق  اأن رجاًل  باك�صتانية  اإعالمية  تقارير  واأف��ادت 
كان يت�صاجر مع زوجته الثانية ميمونة حول ق�صايا عائلية ، ثم 
حتولت امل�صادة الكالمية اإىل هجوم وح�صي عليها، يف بلدة �صابور 

يف اإقليم البنجاب.
ويعتقد اأن بيبي بداأ ب�صرب وتعذيب زوجته بعد ب�صعة اأيام فقط 
من زواجهما يف اأوائل مار�س )اآذار( املا�صي، ويف ليل ال�صبت املا�صي 

ارتكب الزوج جرميته م�صتخدماً فاأ�صاً ت�صّبب يف برت �صاقيها.
ونقل املوقع الإخباري اأونالين نيوز نيتورك الإخباري الباك�صتاين 
عن �صهود عيان قولهم اإن عدداً من اجلريان قاموا بتقييد الرجل 
وت�صليمه اإىل ال�صرطة، بينما نقلوا زوجته اإىل امل�صت�صفى يف حالة 

خطرة.
ممثلة بوليوود الهندية اي�شواريا راي بات�شان ت�شيء �شمعة خالل الحتفال بالذكرى ال�شنوية الثالثة لوفاة الزعيم 

الروحي الهندي باهاجاوان يف مومباي. )ا ف ب(

غوميز تختار »كوب« مديرً� الأعمالها
اختارت النجمة الأمريكية، �صيلينا غوميز، مدير اأعمال مغنية البوب، كايتي بريي، لإدارة اأعمالها بعد 

ا�صتغنائها عن خدمات والديها اللذين كانا م�صوؤولني عنها.
واأفاد موقع )يو اإ�س ويكلي( الأمريكي عن ا�صتبدال غوميز والديها ب� برادفورد كوب، الذي �صبق ان 

اأدار اأعمال جنوم عدة اأبرزهم بريي، واآدم لمربت.
ي�صار اإىل اأن كوب، الذي اعترب يف متوز يوليو 2013، من بني 40 اأهم مدير تنفيذي دون ال�40 من 

العمر، لعب دوراً رئي�صياً يف جعل بريي جنمة بوب �صهرية.
وكانت غوميز، عمدت يف وقت �صابق من هذا ال�صهر اإىل اإعفاء والدتها ماندي، وزوجها براين 
انطالقتها يف  منذ  بها  كانا موكلني  التي  الفنية  ب��اإدارة حياتها  املتعلقة  واجباتهما  تيفي، من 

ديزين ، بعدما �صعرت باأنها كبرية وم�صهورة مبا يكفي حتى تختار مدير اأعمال حمرتف.

ت�سادم طائرتني يف �جلو 
ا������ص�����ط�����دم�����ت ط�����ائ�����رت�����ان 
���ص��غ��ريت��ان ج���واً ف���وق خليج 
فنجحت  ب����ك����ال����ي����ف����ون����ي����ا، 
ب�صالم  ب��ال��ه��ب��وط  اإح��داه��م��ا 
ف��ي��م��ا ���ص��ق��ط��ت الأخ�������رى يف 
امل�����ي�����اه، وال���ب���ح���ث ج�����ار عن 
�صبكة  واأف���ادت  فيها.  ناجني 
)اإن بي �صي نيوز( الأمريكية 
تبحث  الإن������ق������اذ  ف������رق  ان 
ا�صطدام  ب��ع��د  ن���اج���ني  ع���ن 
ط��ائ��رت��ني ���ص��غ��ريت��ني فوق 
خليج نورث باي بكاليفورنيا. 
واأ�صارت اإىل ان احلادث وقع 
���ص��م��ال ج�����ص��ر ري��ت�����ص��م��ون��د � 
���ص��ان راف��اي��ي��ل، وق���د هبطت 
اأيون  يف  الطائرتني  اإح���دى 
حتطمت  فيما  بكاليفورنيا، 

الثانية يف املياه.
ال�صواحل  خ��ف��ر  وي�������ص���ارك 
حكومية  وك���الت  م��ن  بدعم 
العثور  يف  اأم����اًل  ال��ب��ح��ث  يف 

على ناجني.

توري �سبيلينغ دخلت 
�مل�ست�سفى 

الزوجية  امل�صاكل  �صغط  اأن  يبدو 
وت�صوير �صل�صلة واقعية ترك اأثره 
الأمريكية،  النجمة  ع��ل��ى  ال��ب��ال��غ 
اإىل  ن��ق��ل��ت  ال��ت��ي  �صبيلينغ،  ت����وري 

امل�صت�صفى حيث بقيت 6 اأيام.
اأون����الي����ن(  )اإي  م���وق���ع  واأف��������ادت 
اإىل  �صبيلينغ  نقل  ع��ن  الأم��ريك��ي 
 6 ط���وال  بقيت  ح��ي��ث  امل�صت�صفى، 

اأيام.
ن�صر �صورة لها وهي ت�صع يف  كما 
مع�صمها �صواراً خا�صاً بامل�صت�صفى.

ونقل عن م�صدر مقرب منها، قوله 
اإن زوج��ه��ا، دي��ن م��اك��دي��رم��وت، مل 
ا�صت�صفائها،  ف��رتة  ط��وال  يفارقها 
 01 انه كان يالزمها ح��وايل  حتى 

�صاعات يومياً.
 04( ���ص��ب��ي��ل��ي��ن��غ  اأن  اإىل  ي�������ص���ار 
ت�صور  اأط��ف��ال،  ل�4  اأم  وه��ي  �صنة(، 
ح��ي��ات��ه��ا اخل��ا���ص��ة امل�����ص��ط��رب��ة يف 
توري  ا�صم  حتمل  واقعية  �صل�صلة 
خيانة  ب���ع���د  وذل������ك   ، احل��ق��ي��ق��ي��ة 
ي�صعيان  لكنهما  لها،  ماكديرموت 

لإنقاذ زواجهما.

مايكرو�سوفت تك�سف ثغرة خطرية يف مت�سفحها
مايكرو�صوفت  الأم���ريك���ي���ة  ال���ربجم���ي���ات  ���ص��رك��ة  ح�����ذرت 
اإنرتنت  م��ت�����ص��ف��ح��ه��ا  ث���غ���رة يف  م���ن وج�����ود  امل�����ص��ت��خ��دم��ني 
بعد،  عن  خبيثة  �صفرات  تنفيذ  للمت�صللني  تتيح  اإك�صبلورر 
وقد اأكدت �صركة اأمنية اأنه مت بالفعل ا�صتغالل تلك الثغرة 

يف الهجوم على بع�س ال�صركات.
وتكمن خطورة الثغرة يف اأنها ت�صيب ن�صخ اإنرتنت اإك�صبلورر 
من الإ�صدار 6 وحتى الإ�صدار 11 الأخري، اأي اإنها تنت�صر 
تقريبا يف كافة اإ�صدارات نظام الت�صغيل ويندوز الذي ياأتي 
املت�صفح مدجما فيه اإذ يندر جدا ا�صتخدام ن�صخة من هذا 

املت�صفح ت�صبق الإ�صدار 6.
اإك�صبلورر تهيمن -بح�صب  اإنرتنت  الن�صخ من  اأن تلك  كما 
 55% على  التقنية-  ل��الأب��ح��اث  �صري  م��ارك��ت  ن��ت  �صركة 
احلا�صوب  اأج���ه���زة  ع��ل��ى  الإن���رتن���ت  مت�صفحات  ���ص��وق  م��ن 

ال�صخ�صية.
باإمكان  اإن  الر�صمي  موقعها  على  مايكرو�صوفت  وق��ال��ت 
ل�صتغالل  ُم�صمم خ�صي�صا  ويب  ا�صت�صافة موقع  املهاجم 
اإك�صبلورر مما ميكنه من الت�صلل  هذه الثغرة عرب اإنرتنت 
حل��ا���ص��وب امل�����ص��ت��خ��دم وف��ر���س ���ص��ي��ط��رة ك��ام��ل��ة ع��ل��ى نظام 
البيانات  م�صاهدة  مثل  اأ�صياء  يفعل  ثم  امل�صاب،  الت�صغيل 
اأو تغيريها اأو حذفها، اأو تثبيت برجميات خبيثة، اأو اإن�صاء 

ح�صابات من �صاأنها منح املت�صللني جميع حقوق امل�صتخدم.
ورغم حتذير مايكرو�صوت فاإنه مل ي�صدر حتى الآن حتديث 
ت�صنيع  �صركة  قالت  التي  الثغرة  تلك  لإ���ص��الح  ترقيع  اأو 
متمر�صة  جمموعة  اإن  اآي  فاير  الإن��رتن��ت  اأم��ن  برجميات 
الثعلب  ا�صم عملية  ا�صتغلوها يف حملة حتت  املت�صللني  من 
جمموعة  تعرف  اأو  �صحايا  اأ�صماء  تذكر  اأن  دون   ، ال�صري 
املت�صللني، مكتفية بالقول اإن التحقيق يف هذا الأمر ل يزال 

جاريا.
واأو�صح املتحدث با�صم فاير اآي -فيتور دي �صوزا، يف ر�صالة 
ما  اإنها حملة هجمات موجهة على  الإلكرتوين-  بالربيد 
يبدو �صد ال�صركات التي تتخذ من الوليات املتحدة مقرا 
اأنه ل  واملرتبطة حاليا بقطاعي الدفاع والتمويل ، موؤكدا 
ال��دواف��ع م��ن وراء هذا  الآن  الوا�صح حتى  ي��زال م��ن غ��ري 

الهجوم.
ك��م��ا ق���ال رئ��ي�����س ق�����ص��م التقنية ل���دى ���ص��رك��ة ���ص��ي��ك��ول��رت ، 
هناك  اإن  راف-  -اأف���ي���ف  ال��ربجم��ي��ات  ب��اأم��ن  املتخ�ص�صة 
تفا�صيل  ملعرفة  يتبارون  القرا�صنة  اأخ��رى من  جمموعات 
اأن تطلق  اإط�����الق ه��ج��م��ات م�����ص��اب��ه��ة ق��ب��ل  ب��غ��ي��ة  ال��ث��غ��رة 
الثغرة  اإ���ص��الح  �صاأنه  م��ن  ال��ذي  التحديث  مايكرو�صوفت 

املكت�صفة.


