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جماهـري ريال مدريد حتتفل 
باللقب الأوروبي العا�رش 

عربي ودويل

بلدية اأبوظبي ت�سادر 2 طن ن�سوار ومعدات 
ومواد خطرة من معمل �رشي يف ال�سمحة

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

هل حتول حلم الحتاد الأوروبي 
اإىل كابو�ص مزعج..!؟!

   

الرئي�س القمري يطلق ا�سم رئي�س الدولة على 
امل�ست�سفى الذي نفذته م�ؤ�س�سة خليفة الإن�سانية يف بالده

•• موروين-وام:

اأطلق الدكتور اكليل ظنني رئي�س جمهورية جزر القمر املتحدة ا�سم 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
بن  خليفة  موؤ�س�سة  بنته  ال��ذي  واملتطور  الكبري  امل�ست�سفى  على  اهلل 
موروين.  القمرية  العا�سمة  يف  الإن�سانية  للأعمال  نهيان  اآل  زاي��د 
اآل  اإن �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد  وقال الرئي�س القمري 
نهيان والفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
امل�سلحة..ي�ستحقان من رئي�س  اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
الحرتام  و�سعبها  حكومتها  وم��ن  امل��ت��ح��دة  القمر  ج��زر  جمهورية 
الكبري والتقدير العميق ملا قدمته دولة الإمارات العربية املتحدة من 
عون وم�ساعدة لبلده خا�سة هذا امل�ست�سفى الذي يعد اأول م�ست�سفى 

حديث ومتخ�س�س يقام يف بلده.                   )التفا�سيل �س2(

البحرين: ع�دة ال�سفري اىل الدوحة لي�ست واردة الآن 
•• املنامة -وام:

اأكد ال�سيخ خالد بن اأحمد اآل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين اأن 
عودة �سفري اململكة اإىل العا�سمة القطرية الدوحة لي�ست واردة الآن..

اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  دول  م��ن  امل�سكلة  اللجان  اأن  م�سيفا 
وزير  وق��ال  العالقة.  اخل��لف��ات  لإزال���ة  تعمل  ت��زال  م��ا  كافة  العربية 
اخلارجية يف ت�سريح لوكالة اأنباء البحرين )بنا( على هام�س ح�سوره 
الإن�سان  حلقوق  العربية  املحكمة  حول  ال��دويل  املوؤمتر  افتتاح  ام�س 
الأحداث  ن�سبق  ل  اأن  واأرج���و  متوا�سل  م��ازال  العمل  امل��ن��ام��ة..اإن  يف 
نتائجها.  لننتظر  و  تعمل  ال���دول  ك��ل  م��ن  امل�سكلة  اللجان  ف��م��ازال��ت 
واأ�ساف اأن عودة ال�سفري البحريني للدوحة لي�ست واردة الآن والعمل 

الأهم لبد لنا ان ننجح مع بع�سنا لإزالة كل اخللفات.

مقرات النتخابات تت�سلم �سناديق القرتاع يف حرا�سة رجال من القوات امل�سلحة )رويرتز(

اجلي�ش وال�شرطة يتعهدان بحماية عملية االقرتاع

ماليني امل�سريني يختارون رئي�سهم يف عر�س دميقراطي

�شرارة احلريق الليبي تطال اأرا�شيها:

ت�ن�س حتبط خمطط اإرهابي كبري.. !
•• الفجر – تون�ص - خا�ص

ك�����س��ف وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ال��ت��ون�����س��ي ل��ط��ف��ي ب��ن جدو 
اإح��ب��اط خمطط خطري ل�سرب  الأح����د، ع��ن  اأم�����س 
بع�س  وا���س��ت��ه��داف  وال�����س��ي��اح��ة  التون�سي  الق��ت�����س��اد 
ال�سخ�سيات الوطنية، حيث متكنت فرق خا�سة من 
اجلي�س والدرك من القب�س على جمموعة اإرهابية 
ومت  ليبيا  م��ن  ت�سللت  )ج��ن��وب(  م��دن��ني  مبحافظة 

حجز متفجرات واأحزمة نا�سفة واألغام اأر�سية .
وقال الوزير يف ندوة �سحفية، اأّن وحدات من اجلي�س 
واحلر�س )الدرك( متكنت من اإحباط عملية خطرية 
وحجزت كافة املتفجرات التي كان ينوي الإرهابيني 
ا�ستعمالها، م�سريا اإىل اأّن العنا�سر التي مت القب�س 

عليها حتمل اجلن�سية التون�سية.
ومت  م��ت��وا���س��ل��ة  م���ازال���ت  العملية  اأّن  ال���وزي���ر  واأك����د 

•• كييف-وكاالت:

قام رئي�س الوزراء الرو�سي دميرتي مدفيديف الذي 
جوازات  بتوزيع  ال��ق��رم  جمهورية  اىل  الح���د  و���س��ل 
ان�سمت اىل  ال��ت��ي  ال��ق��رم  ���س��ك��ان  ع��ل��ى  رو���س��ي��ة  �سفر 

الحتاد الرو�سي يف مار�س املا�سي.
واظهرت م�ساهد بثها التلفزيون الرو�سي مدفيديف 
وهو ي�سلم جواز �سفر لمراة �سابة ويقول : ارجو لك 

التوفيق مع جواز �سفرك الرو�سي اجلديد.
وثائقهم  ت�سلم  ينتظرون  اآخ����رون  ا�سخا�س  ووق���ف 

اجلديدة. 
ب���زي���ارة مدفيديف  الوك���ران���ي���ة  ون�����ددت اخل��ارج��ي��ة 

للقرم.
هذا يف الوقت الذي اأدىل فيه الناخبون الوكرانيون، 
باأنها  و�سفت  رئا�سية  انتخابات  يف  باأ�سواتهم  ام�س، 

التدابري  ك��اف��ة  ات��خ��اذ  ومت  املخططني  اإىل  التعرف 
اللزمة للحيلولة دون ح�سول اأي خطر يهدد الأمن 

القومي للبلد.                         )التفا�سيل �س13(

23 عاما، لكن  الأه��م منذ ا�ستقلوا عن مو�سكو قبل 
عطلوا  لرو�سيا  امل��وؤي��دي��ني  امل�سلحني  النف�ساليني 
م��ن اجلمهورية  ال�����س��رق��ي��ة  الأق��ال��ي��م  ال��ت�����س��وي��ت يف 

ال�سوفيتية ال�سابقة. 
واأظهرت موؤ�سرات اأولية اإقبال كبريا على الت�سويت 
الأ�سا�سيون  املر�سحون  التي وعد فيها  النتخابات  يف 
ب���ي���رتو ب��ورو���س��ي��ن��ك��و ق��ط��ب �سناعة  وع���ل���ى راأ����س���ه���م 
احللويات، بعلقات اأوثق مع الغرب يف حتد للرئي�س 

الرو�سي فلدميري بوتني. 
لكن غياب اأكرث من 15 يف املئة من الناخبني - يف �سبه 
جزيرة القرم التي �سمتها رو�سيا واإقليمني يف ال�سرق، 
املوؤيديني  النف�ساليني  م��ع  امل��ع��ارك  ا�ستمرت  حيث 
ملو�سكو يوم ال�سبت - قد يوؤثر على النتائج وقد يرتك 
مع  حتى  الفائز  �سرعية  يف  للت�سكيك  ملو�سكو  املجال 

تعهد بوتني اجلديد باحرتام اإرادة الناخبني. 

مب��ن��ع��ه م���ن ال��ت��ع��ب��ري ع���ن راأي����ه 
الرئا�سية،  الن��ت��خ��اب��ات  خ���لل 
اأن امل�سريني �سيقدمون  واأ�ساف 
م�سهدا  الن����ت����خ����اب����ات  خ������لل 
ح�ساريا واإن�سانيا فريدا، متتزج 
ف��ي��ه م�����س��اع��ر ال��ف��رح��ة والأم�����ل 
ب��ن��زول م��لي��ني الأ���س��ر امل�سرية 

اللجان  تاأمني  خلل  جمابهتها 
واملراكز النتخابية. 

اأ�ساف امل�سدر اأن هناك ا�ستعداًدا 
امل��واق��ف الطارئة  مل��واج��ه��ة  ت��اًم��ا 
ال�سرطة  ق�����وات  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
حميط  يف  الأم���������ن  وع���ن���ا����س���ر 
للأ�ساليب  وفًقا  وذل��ك  اللجان، 

لر�سم ملمح امل�ستقبل. 
اإن  ع�������س���ك���ري  م���������س����در  وق���������ال 
امل�سلحة  للقوات  العامة  القيادة 
القوات  جميع  تفهم  من  تاأكدت 
امل�����س��ارك��ة ل��ل��م��ه��ام امل��ك��ل��ف��ة بها؛ 
والت�سدي  امل��واط��ن��ني  حل��م��اي��ة 
ال��ت��ي ميكن  ال��ت��ه��دي��دات  جلميع 

•• القاهرة-وكاالت:

الثنني  اليوم  امل�سريون  ي�سوت 
�سبه  رئا�سية  انتخابات  يف  وغ��دا 
موؤكد ان يفوز بها قائد اجلي�س 

ال�سابق عبد الفتاح ال�سي�سي. 
اعلن  ال����ذي  ال�سي�سي  وي��ح��ظ��ى 
 3 ب���ن���ف�������س���ه ع�������زل م����ر�����س����ي يف 
ب��ت��اأي��ي��د غالبية  ال��ف��ائ��ت  ي��ول��ي��و 
عليه  يعولون  ال��ذي��ن  امل�سريني 
بعد  والم���ن،  ال�ستقرار  لع���ادة 
ال�سطرابات  من  �سنوات  ث��لث 
رئي�سني  عزل  �سهدت  والفو�سى 
وترديا يف الو�ساع القت�سادية. 

ال�سي�سي،  يفوز  ان  املتوقع  وم��ن 
ليرت�سح  اجل��ي�����س  ت����رك  ال�����ذي 
مناف�سه  على  ب�سهولة  للرئا�سة، 
الي�ساري  ال����ق����ي����ادي  ال���وح���ي���د 

حمدين �سباحي. 
ودعا ال�سي�سي اجلمعة امل�سريني 
قائل:  ب��ك��ث��اف��ة،  الت�سويت  اىل 
اأك����رث من  الآن  ال���ن���زول  ع��ل��ي��ك��م 
اأي وقت م�سى يف تاريخ البلد. 
انزلوا واظهروا للعامل كله انكم 
وحتى  )م���ل���ي���ون���ا(   45 او   40

اكرث. 
وي��ب��ل��غ ع����دد ���س��ك��ان م�����س��ر 86 

اكرث  بينهم  م��ن  ن�سمة  م��ل��ي��ون 
على  م��درج��ني  مليونا   50 م��ن 

قوائم النتخابات. 
القوات  ن�سرت  م���واز،  �سياق  ويف 
الأحد  ام�����س  امل�����س��ري��ة  امل�سلحة 
العملية  ل�����ت�����اأم�����ني  ق�����وات�����ه�����ا 
تقدر  ب���ع���ن���ا����س���ر  الن���ت���خ���اب���ي���ة 
�سابطاً  و912  األ���ف���اً  ب�181 
اجليو�س  بنطاق  وجندياً  و�سفاً 
الع�سكرية،  وامل��ن��اط��ق  امل��ي��دان��ي��ة، 
وقيادات وهيئات واإدارات القوات 
اللجان  وت�����س��ل��م��ت  امل�������س���ل���ح���ة، 
اأجهزة  بالتن�سيق مع  النتخابية 
العليا  واللجنة  الداخلية  وزارة 
الأجهزة  وج��م��ي��ع  ل��لن��ت��خ��اب��ات، 

املعنية بالدولة. 
واأكد الفريق اأول �سدقى �سبحى 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د 
وزي��ر ال��دف��اع والإن��ت��اج احلربي، 
�سوف  وال�������س���رط���ة  اجل��ي�����س  اأن 
ي��ت��ع��ام��لن ب��ك��ل ق���وة وح�����س��م مع 
املواطنني،  لرتويع  حماولة  اأى 
و�سلمتهم،  باأمنهم  امل�سا�س  اأو 
امل�سلحة  ال������ق������وات  اإن  وق��������ال 
على  ال�سعب  عاهدتا  وال�سرطة 
ال���دف���اع ع���ن م�����س��احل��ه، و�سوف 
توؤمنان اإرادته ولن ت�سمحا لأحد 

باأق�سى  الل��ت��زام  م��ع  القانونية 
ال��ن��ف�����س حفاًظا  ���س��ب��ط  درج����ات 
وذل���ك  امل���واط���ن���ني،  ارواح  ع��ل��ى 
ب����ال�����س����ت����ف����ادة م������ن اخل��������رات 
عنا�سر  اكت�سبتها  التي  ال�سابقة 
اجلولت  خلل  امل�سلحة  القوات 

النتخابية املا�سية. 
اأح����دث  ا����س���ت���خ���دام  اإىل  واأ�����س����ار 
و���س��ائ��ل ال��ت��اأم��ني وال��ت��ت��ب��ع، مثل 
اخل���ف���ا����س ال����ط����ائ����ر، ووح�������دات 
والت�سوير  ال�����س��ري��ع  ال���ت���دخ���ل 

اجلوي. 
ق��وات خم�س�سة  اإىل ن�سر  ولفت 
لأع����م����ال الإ����س���ع���اف والإخ������لء 
ال����ط����ب����ي ل�����ل�����ح�����الت احل����رج����ة 

با�ستخدام الإ�سعاف الطائر. 
تعليمات  ����س���دور  اأن  واأ�����س����اف 
مبا�سرة من القائد العام للقوات 
معاملة  ح�����س��ن  ع��ل��ى  امل�����س��ل��ح��ة 
ال�سن  كبار  وم�ساعدة  املواطنني 
وذوي الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة يف 
اللجان  اأم���اك���ن  اإىل  ال���و����س���ول 
وت�سهيل  ب��اأ���س��وات��ه��م،  ل�����لإدلء 
ع��م��ل م��ن��دوب��ي و���س��ائ��ل الإع���لم 
وم����ن����ظ����م����ات امل���ج���ت���م���ع امل�����دين 
املعتمدة  ال���دول���ي���ة  وامل��ن��ظ��م��ات 
الرئا�سية  الن��ت��خ��اب��ات  مل��راق��ب��ة 

طائرات النظام احلربية تق�سف غوطة دم�سق )رويرتز(

بابا الفاتيكان ي�سع يده على جدار الف�سل العن�سي بال�سفة )رويرتز(

وزير الداخلية التون�سي خلل موؤمتره ال�سحفي )خا�س(

•• بيت حلم-وكاالت:

يف  ام�س  فرن�سي�س  البابا  توقف 
خطوة غ��ري م��ق��ررة ام��ام اجلدار 
ال�سفة  يف  ال�سرائيلي  الفا�سل 
ان��ه��اء و�سع  ال��غ��رب��ي��ة داع��ي��ا اىل 

غري مقبول.
البابا على منت مروحية  وو�سل 
ع�����س��ك��ري��ة اردن�����ي�����ة ق����ادم����ة من 
فيها  ولد  التي  املدينة  اىل  عمان 
الرئي�س  ق��ام  حيث  امل�سيح  ي�سوع 
عبا�س  حم����م����ود  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

با�ستقباله يف املدينة بحرارة.
موؤمتر  يف  ع��ب�����������������ا���س  وات��ه�����������������������م 
البابا،  ا���س��ت��ق��ب��ال��ه  ب��ع��د  ���س��ح��ايف 
تهجري  اىل  ب��ال�����س��ع��ي  ا���س��رائ��ي��ل 
امل�سيحيني وامل�سلمني من مدينة 

القد�س.
وقال عبا�س اطلعنا قدا�سته على 
ال���ذي تعي�سه  امل��اأ���س��اوي  ال��و���س��ع 
مدينة القد�س من عمل ا�سرائيلي 
وطابعها  هويتها  لتغيري  ممنهج 
الفل�سطينيني  ع��ل��ى  والت�سييق 
بهدف  وم�����س��ل��م��ني  م�����س��ي��ح��ي��ني 

تهجريهم منا.

على  ي��ده  ي�سع  ان  قبل  �سامتة 
دقائق  لب�سع  وي��ت��وق��ف  اجل����دار 
ام����ام ال��ك��ت��اب��ات امل��خ��ط��وط��ة على 

اجلدار .
انهاء  الع��ظ��م اىل  ودع����ا احل���ر 
يعد مقبول يف  ال��ذي مل  الو�سع 
ال�سرائيلي  الفل�سطيني  ال��ن��زاع 
موؤكدا على حق كل من ا�سرائيل 
ب�سلم  ال����وج����ود  يف  وف��ل�����س��ط��ني 

وامن.
وقال البابا يف كلمة مقت�سبة بعد 
ال�سلم  �سجاعة  ان  عبا�س  لقائه 
اق�����رار اجل���م���ع بحق  ت��رت��ك��ز اىل 
التنعم  ال��وج��ود ويف  ال��دول��نت يف 
ب��ال�����س��لم والم�����ن ���س��م��ن حدود 

معرتف بها دوليا.
واو�سح البابا انه اآن الأوان لنهاء 
هذا الو�سع الذي مل يعد مقبول 

وهذا من اجل خري اجلمع.
ال���ب���اب���ا ع����ن رحلة  ك���م���ا حت�����دث 
النا�سرة  مدينة  اىل  م�ستقبلية 
�سمال  امل�سيح،  ال�سيد  ن�ساأ  حيث 
املحتلة  الفل�سطينية  الرا����س���ي 
امل�سيحيون  اع��رب  48 حيث  ع��ام 
العرب هناك عن خيبة املهم من 

)اجلدار العن�شري( ي�شتوقف البابا يف ال�شفة

عبا�س: ا�سرائيل ت�سعى لتغيري اله�ية الإ�سالمية وامل�سيحية للقد�س

•• عوا�صم-وكاالت:

وا�سيب  ا���س��خ��ا���س  ع�����س��رة  ق��ت��ل 
اكرث من ع�سرين اآخرين بجروح 
ام�س  مفخخة  �سيارة  انفجار  يف 
الح��د يف ح��ي ال��زه��راء يف �سمال 
)و�سط(،  ح��م�����س  م��دي��ن��ة  ���س��رق 

بح�سب ما ذكر حمافظ حم�س.
وانفجرت بعد وقت ق�سري �سيارة 
اآخ���ر من  ث��ان��ي��ة يف ح��ي  مفخخة 
ب��ج��رح ثلثة  ت�سبب  م��ا  امل��دي��ن��ة، 

ا�سخا�س، بح�سب امل�سدر نف�سه.
�سيارة  ان��ف��ج��رت  امل��ح��اف��ظ  وق����ال 
م���ف���خ���خ���ة يف ح�����ي ال������زه������راء يف 
ع�سرة  ب�سقوط  وت�سببت  حم�س 
�سخ�سا   22 وا����س���اب���ة  ����س���ه���داء 

بجروح وا�سرار مادية كبرية. 
يف املقابل، حتدث املر�سد ال�سوري 
اثني  مقتل  عن  الن�سان  حلقوق 
من  اك��رث  وا���س��اب��ة  �سخ�سا  ع�سر 

اربعني بجروح يف النفجار.
وذكر املحافظ ان النفجار الول 
يف  امل����وا�����س����لت  دوار  ع���ن���د  وق�����ع 
ح��ي ال���زه���راء وا���س��ت��ه��دف موقفا 
ل�����س��ي��ارات الج������رة، م��و���س��ح��ا ان 

للمتمردين  ح��ا���س��م  ه��ج���م 
ك�����ردف�����ان ج�����ن������ب  يف 

•• اخلرطوم-اأ.ف.ب:

م���ت���م���ردون ه��ج��وم��ا كبريا  ب�����داأ 
ع��ل��ى م��ن��ط��ق��ة ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة يف 
�سيطرت  ال��ت��ي  ك���ردف���ان  ج��ن��وب 
ال��ت��اب��ع��ة جلهاز  ال����ق����وات  ع��ل��ي��ه��ا 
ال�سودانية،  وامل���خ���اب���رات  الم����ن 
ف���ي���م���ا حت����دث����ت م���ع���ل���وم���ات عن 
القوة  لهذه  املحلي  القائد  مقتل 
الدعم  ق������وات  ب���ا����س���م  امل���ع���روف���ة 

ال�سريع 2 يف الهجوم.
ب��ا���س��م احلركة  امل���ت���ح���دث  وق�����ال 
ال�سعبية ارنو لودي يف ر�سالة عر 
هجوما  ب���داأت  قواتنا  ان  ال��ري��د 

كبريا وحا�سما على دلدكو.
 2 ال�سريع  الدعم  ق��وات  واعلنت 
ان��ه��ا �سيطرت  م��اي��و  اي���ار   18 يف 
كلم   17 تبعد  التي  دل��دك��و  على 
���س��م��ال ك��ادق��ل��ي ع��ا���س��م��ة ولي���ة 
ك����ردف����ان. وب���ع���د يومني  ج���ن���وب 
من �سيطرة قوات الدعم ال�سريع 
ع��ل��ى دل���دك���و، و����س���ل ع����دد قليل 
م���ن ال�����س��ح��اف��ي��ني ل��ل��م��ن��ط��ق��ة يف 
زيارة نادرة يف ظل تقييد و�سول 

ال�سحفيني ملناطق احلرب.

مركونة  كانت  املفخخة  ال�سيارة 
النفجار  وادى  ال��دوار.  �ساحة  يف 
�سيارة،   25 اح����رتاق  اىل  اي�����س��ا 

بح�سب املحافظ.
ام����ا الن���ف���ج���ار ال���ث���اين ف���وق���ع يف 
م��ن��ط��ق��ة اخ����رى اىل ال���غ���رب من 
الول، عند ج�سر  النفجار  مكان 

م�سفاة حم�س.

الق��ل يف  وقتل مئة �سخ�س على 
يف  مفخختني  ���س��ي��ارت��ني  تفجري 
حي الزهراء يف 29 ني�سان ابريل 
تبنته جبهة الن�سرة، ذراع تنظيم 

القاعدة يف �سوريا.
اأخ����رى، ق���ال نا�سطون  م��ن ج��ه��ة 
�سوريون اإن مقاتلي جبهة الن�سرة 
النظام  ق��وات  ح��واج��ز  ا�ستهدفوا 

وت����وق����ف ال����ب����اب����ا ام�������ام اجل������دار 
طريقه  يف  ال�سرائيلي  الفا�سل 
قدا�س  ل��ع��ق��د  امل���ه���د  ���س��اح��ة  اىل 

كبري، يف خطوة مل تكن مقررة.
ع���ام���ا( من  ال���ب���اب���ا )77  ون�����زل 

دقائق  ب�����س��ع��ة  وم�����س��ى  ���س��ي��ارت��ه 
م�����ن اجل���������دار بعد  ل������لق������رتاب 
الرئي�س  لقائه  م��ن  ق�سري  وق��ت 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ال�����ذي ق����ال ل���ه يف 
�ساهدمت  ل��ق��د  ���س��ح��ايف  م���وؤمت���ر 

البغي�س  اجل���دار  ه��ذا  قدا�ستكم 
القوة  ا����س���رائ���ي���ل  ت��ق��ي��م��ه  ال�����ذي 
على  ل�����لح�����ت�����لل  ال����غ����ا�����س����م����ة 

ارا�سينا.
راأ�����س����ه يف �سلة  ال���ب���اب���ا  وان������زل 

ع�سرات ال�سحايا بتفجريين يف حم�س وخ�سائر للنظام باإدلب

اإقبال كبري على الت�شويت يف انتخابات اأوكرانيا 

مدفيديف يزور القرم وي�زع ج�ازات �سفر رو�سية على �سكانها

احلك�مة تت�سلم مهام الرئا�سة يف لبنان
•• بريوت-يو بي اأي:

انتقلت مهام رئا�سة اجلمهورية اللبنانية ام�س اىل حكومة الرئي�س متام 
التي امتدت �ست  �سليمان  الرئي�س مي�سال  انتهاء ولية  �سلم،وذلك بعد 
�سنوات وف�سل جمل�س النواب بانتخاب رئي�س جديد. وغادر �سليمان ق�سر 

الرئا�سة بعد ظهر اأم�س من دون ان ي�سلم املن�سب اىل رئي�س جديد.
اىل  رئي�س اجلمهورية  انتقال �سلحيات  اللبناين على  الد�ستور  وين�س 
جمل�س الوزراء جمتمعا يف حال �سغور مركز الرئا�سة الوىل اىل ان يتم 
انتخاب رئي�س جديد. ومتثل حكومة �سلم معظم الجتاهات والتيارات 
اللبناين دعي اىل عقد خم�س  النواب  اللبنانية. وكان جمل�س  ال�سيا�سية 
جل�سات منذ 23 ني�سان ابريل املا�سي لنتخاب رئي�س جديد من الطائفة 
امل�سيحية املارونية ح�سب العرف املتبع بتوزيع املنا�سب ال�سيا�سية الرئي�سة 
:زعيم حزب  للمن�سب  املر�سحني  اأيا من  لكن   . اللبنانية  الطوائف  على 
القوات اللبنانية �سمري جعجع و النائب هرني حلو املدعوم من الزعيم 
ال�سرتاكي وليد جنبلط مل يح�سل على الأ�سوات املطلوبة للفوز ،فيما 

ف�سل املجل�س يف تاأمني الن�ساب القانوين لعقد اجلل�سات الأربع التالية.

ع��ن��ا���س��ر  م���ن   5 م�����س��رع 
�سنعاء ���س��م��ال  ال��ق��اع��دة 

•• �صنعاء-وكاالت:

تنظيم  عنا�سر  م��ن  خم�سة  قتل 
عملية  خ��لل  اليمن  يف  القاعدة 
ملكافحة  ت���اب���ع���ة  ق������وة  ن���ف���ذت���ه���ا 
الإرهاب، ام�س الأحد، ا�ستهدفت 
منطقة  يف  للتنظيم  تابعة  خلية 
ب��ي��ت ال���ع���ذري مب��دي��ري��ة اأرح����ب 
وذلك  �سنعاء،  العا�سمة  �سمال 
عقب غارة جوية �سنها الطريان 
يف  اإرهابية  عنا�سر  �سد  احلربي 
املديرية.  وذكر م�سدر يف ال�سلطة 
العملية  اأن  ب��امل��ن��ط��ق��ة  امل��ح��ل��ي��ة 
اأربعة  اعتقال  اأ�سفرت كذلك عن 

من العنا�سر الإرهابية. 

الأربعني مبحافظة  قمة جبل  يف 
البلد. وقالت  اإدل��ب �سمال غرب 
خم�سة  اإن  ب��ر���س  ���س��وري��ا  وك���ال���ة 
م���ق���ات���ل���ني ف����ج����روا اأن���ف�������س���ه���م يف 
ا�ستباكات  م��ع  متزامنة  هجمات 
يف  ت�سبب  مم��ا  باملنطقة،  عنيفة 
�سقوط ع�سرات القتلى واجلرحى 

يف �سفوف جنود النظام.

مواقــيت ال�صالة
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الهالل الأحمر تعتمد 9 ر57 ملي�ن درهم لتنفيذ برامج و م�ساريع تنم�ية خارج الدولة
•• اأبوظبي-وام:

احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  لتوجيهات  تنفيذا 
العليا  اللجنة  الأحمر..اعتمدت  الهلل  هيئة  رئي�س  الغربية  املنطقة  يف 
 263 و  األفا   924 و  57 مليونا  الهيئة حوايل  للم�ساعدات اخلارجية يف 
درهما لتنفيذ برامج وم�ساريع تنموية متنوعة يف عدد من الدول العربية 
درهما   388 و  األ��ف��ا   869 و  مليونا   36 تخ�سي�س  مت  فقد  والجنبية. 
جمالت  لتعزيز  الهيئة  و�سعتها  ال��ت��ي  اخل��ط��ة  �سمن  فل�سطني  مل�ساريع 
مبلغ  لها  ور���س��دت   2016 و   2014 عامي  خ��لل  فل�سطني  يف  التنمية 
300 مليون درهم مطلع العام اجلاري بجانب تنفيذ 12 م�سروعا حيويا 
وملوي  موريتانيا  م��ن  ك��ل  يف  دره��م��ا   589 و  األ��ف��ا   27 و  مليون  بقيمة 
وت�سيلي واملالديف وال�سنغال وال�سومال اإ�سافة اإىل تون�س واليمن واألبانيا 
 612 و  األ��ف��ا   248 و  مليون  مبلغ  خ�س�س  كما  وكازاخ�ستان.  والبو�سنة 

اخلليل و بيت حلم ال�سفة الغربية ومرافق تعليمية داخل جامعة القد�س 
رام  يف  اأطفال  رو�سة  واإن�ساء  الأ�سا�سية  ديرا�ستيا  بنات  ومدر�سة  املفتوحة 
اهلل واأخرى ببيت اأول باخلليل وجتهيز وت�سطيب مركز للرعاية ال�سحية 
الأولية يف القد�س و �سيانة اآبار جوفية يف منطقة الأغوار بال�سفة الغربية 
لتوفري م�سادر مياه للم�ساريع الزراعية يف املنطقة اإىل جانب املخ�س�سات 
الأق�سى  امل�سجد  داخل  الإماراتي  الأحمر  الهلل  ط��وارئ  ملركز  الت�سغيلية 
اأ�سدقاء  ال�سيخة فاطمة لتاأهيل املعاقني يف اخلليل ودعم جمعية  و مركز 
ودعم  للمر�سى  الأدوي���ة  توفري  خ��لل  من  اهلل  رام  يف  الثل�سيميا  مر�سى 
واأكد  اخلليل.  يف  الإع��اق��ة  ذوي  الأ�سخا�س  لتاأهيل  الإم��ارات��ي  ال�سندوق 
الدكتور حممد عتيق الفلحي..اأن هذا النوع من امل�ساعدات التنموية ميثل 
للم�ستهدفني  حيوية  احتياجات  يلبي  لأن��ه  الحمر  الهلل  لهيئة  اأول��وي��ة 
خارج الدولة يف جمالت �سحية و تعليمية و خدمية كما يعتر و�سيلة ناجعة 
للتدخل الإن�ساين املبا�سر و ال�سريع واإيجاد احللول امللئمة لتح�سني حياة 

درهما كم�ساعدات مقطوعة لدعم برامج وتعزيز قدرات 51 جهة وموؤ�س�سة 
اإن�سانية يف 15 دولة اإ�سافة اإىل 778 األفا و 674 درهم كم�ساعدات طبية 
لعدد من احلالت املر�سية املعقدة اإىل جانب اعتماد مبلغ 18 مليون درهم 
كميزانية تقديرية مبدئية لرامج رم�سان هذا العام يف 60 دولة. وكانت 
اجتماعها  عقدت  الأحمر  الهلل  يف  اخلارجية  للم�ساعدات  العليا  اللجنة 
الثالث يف مقر الهيئة موؤخرا برئا�سة الدكتور حممد عتيق الفلحي الأمني 
اجلهات  من  اإليها  املقدمة  الطلبات  من  العديد  يف  ونظرت  للهيئة  العام 
اخلارجية يف الدول ال�سقيقة وال�سديقة و�سادقت على تنفيذ الكثري منها 
وحتويل بع�سها للمزيد من الدرا�سة وا�ستيفاء ال�سروط املطلوبة للدعم و 
امل�ساندة . وحظيت فل�سطني بن�سيب وافر من امل�ساريع التي اعتمدت ن�سبة 
الراهن  الوقت  يف  الفل�سطينية  ال�ساحة  تواجهها  التي  الإن�سانية  للظروف 
وحاجتها املا�سة مل�ساريع يف جمالت التنمية و ال�سحة و اخلدمات ال�سرورية 
الأخرى. وتت�سمن امل�ساريع املزمع تنفيذها يف فل�سطني اإن�ساء مدر�ستني يف 

. وقال  الفئات �سعفا و تعزيز قدرتها على مواجهة ظروفها ال�سعبة  اأ�سد 
دورية  ب�سورة  اجتماعاتها  تعقد  اخلارجية  امل�ساعدات  جلنة  اإن  الفلحي 
الدول  خمتلف  من  للهيئة  ت��رد  التي  الكثرية  الطلبات  يف  للبت  ومنتظمة 
للم�ساهمة يف تنفيذ امل�ساريع التي تعنى بتعزيز جمالت التنمية الب�سرية و 
الإن�سانية وحت�سني حياة ال�سرائح الأكرث حاجة موؤكدا اأن قطاع امل�ساعدات 
به  ت�سطلع  ال��ذي  املتميز  ال��دور  يج�سد  الأح��م��ر  الهلل  هيئة  يف  الدولية 
الكوارث  و  ال��ن��زاع��ات  وم��ن��اط��ق  ال��دول��ي��ة  الإن�����س��ان��ي��ة  ال�ساحة  على  الهيئة 
وال�ساحات امللتهبة من خلل منا�سرتها لق�سايا ال�سعوب الإن�سانية وح�سد 
التاأييد لها والعمل على حت�سني اأو�ساعها ال�سعبة . و�سدد الفلحي على اأن 
قطاع امل�ساعدات الدولية ي�سطلع مبهام اأخرى تتمثل يف تعزيز ال�سراكات 
ملواجهة  اإن�سانية قوية  قيادة حتالفات  و  ال�ساحة اخلارجية  الإن�سانية على 
التحديات يف عدد من املناطق امللتهبة اإ�سافة اإىل تن�سيق املواقف والرامج 

التي تخفف من وطاأة املعاناة وتعمل على حت�سني ظروف احلياة . 

اأخبار ال�ساعة: التناف�سية عن�ان للنه�سة ال�ساملة
املجالت  العديد من  العاملي يف  امل�ستوى  املتحدة على  العربية  الإم��ارات 
الكفاءة  جم��ال  يف  عامليا  الأوىل  املرتبة  الإم���ارات  احتلت  فقد  التنموية 
البريوقراطية ويف  القرارات احلكومية ويف غياب  احلكومية ويف جودة 
ح�سن اإدارة الأموال العامة .. كما اأنها جاءت يف املراكز الأوىل يف العديد 
ال��ث��اين عامليا يف جم��ال القيم  امل��رك��ز  امل��ج��الت الأخ����رى فحلت يف  م��ن 
وال�سلوكيات احلكومية ويف �سهولة ممار�سة الأعمال واملركز الثالث عامليا 
املالية  وال�سيا�سة  القت�سادي  الأداء  وموؤ�سر  الدولية  التجارة  موؤ�سر  يف 
احلكومية واملركز الرابع عامليا فيما يخ�س �سورتها يف اخلارج كواحدة 
اأف�سل دول العامل يف جمال الأعمال الهادفة نحو التنمية. وقالت  من 
جاءت  ذل��ك  اإىل  اإ�سافة  اإن��ه  الفتتاحي  مقالها  ختام  يف  ال�ساعة  اأخ��ب��ار 
فرعيا  موؤ�سرا   35 �سمن  عامليا  الأوىل  اخلم�س  ال���دول  ب��ني  الإم����ارات 

اأخرى احتوى عليها التقرير.

ن�ساأة دولة الحتاد على يد املغفور له - باإذن اهلل تعاىل - ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه ومازالت ت�سهر على رعايته �سواعد اأبناء 
الوطن املخل�سني من كل الفئات. وحتت عنوان التناف�سية عنوان للنه�سة 
اإن الدللة الإيجابية والقيمة ال�ستثنائية لهذا الإجناز  ال�ساملة قالت 
الإماراتي تزداد و�سوحا يف ظل عدد من املعطيات املوحية اأهمها : اأول 
اإقليميا  املتقدمة  املراتب  املتحدة حتتل هذه  العربية  الإم��ارات  دولة  اأن 
اأن تفوقها مل يكن �سدفة  وعامليا للعام الثاين على التوايل فيما يوؤكد 
اأو و�سعا موؤقتا بل اإنه حتقق نتيجة جلهد ا�ستمر لعقود طويلة فاأثمر 
مكانة عاملية مرموقة ت�ستحقها الدولة عن جدارة بل اإن حمافظتها على 
هذه املكانة هي دليل على حر�سها على موا�سلة م�سرية التقدم والزدهار 
يف امل�ستقبل. واعترت ثاين املعطيات اأن دولة الإمارات العربية املتحدة 
باحتللها تلك املراتب املتقدمة يف جمال التناف�سية تفوقت على العديد 

واململكة  ولوك�سمبورج  والرنويج  الدمنارك   : مثل  املتقدمة  ال��دول  من 
الدول  لهذه  الكبري  والر�سيد  وماليزيا  ونيوزيلندا  وفرن�سا  املتحدة 
طوال  التناف�سية  م��وؤ���س��رات  يف  العاملي  الرتتيب  تقدم  على  داأب���ت  التي 
على  الإم���ارات  حتتلها  التي  املتميزة  املكانة  اإىل  �سابقة..يوؤ�سر  �سنوات 
خريطة التناف�سية وبيئة الأعمال العاملية يف الوقت الراهن. واأو�سحت اأن 
ثالث هذه املعطيات هي اأن دللت التفوق الإماراتي على الدول املذكورة 
ل تبقى حم�سورة يف حدود موؤ�سرات التناف�سية بل اإن امل�ستويات املتميزة 
للتقدم القت�سادي والتنمية ال�ساملة يف هذه الدول..ت�سفي على التفوق 
الإماراتي بعدا اإ�سافيا وتوؤكد اأن القدرات التناف�سية املتميزة للإمارات 

لي�ست اإل وجها من اأوجه التطور والزدهار يف املجالت التنموية كافة.
وبينت اأن هذا املعنى يزداد و�سوحا يف ظل ما احتوى عليه تقرير مركز 
دولة  تفوق  اإىل  جميعها  ت�سري  فرعية  موؤ�سرات  من  العاملي  التناف�سية 

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت ن�سرة اأخبار ال�ساعة اأن ح�سول دولة الإمارات العربية املتحدة على 
تقرير  يف  عامليا  الثامنة  واملرتبة  اأو�سطيا  �سرق  و  عربيا  الأوىل  املرتبة 
العاملي  التناف�سية  مركز  عن  ال�سادر   2014 لعام  العاملية  التناف�سية 
اإدارة الأعمال العاملية ال�سوي�سرية .. يعد �سفحة جديدة  التابع ل� كلية 
اأر���س الإم��ارات و ي�سطر عنوانا ملرحلة  يف م�سرية التطور والرقي على 
م�سيفة   .. الأمم  بني  بها  تليق  التي  املكانة  الدولة  فيها  تتبواأ  جديدة 
اأن هذا الإجناز ياأتي حتقيقا لروؤية القيادة الر�سيدة ممثلة يف �ساحب 
 - اهلل  حفظه   - الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
واإخوانه حكام الإمارات واأولياء العهود الذين ل يدخرون جهدا يف خدمة 
هذا الوطن بل اإن هذا الإجناز هو ثمرة عمل ت�سامني زرعت بذرته لدى 

الرئي�س القمري يطلق ا�سم رئي�س الدولة على امل�ست�سفى الذي نفذته م�ؤ�س�سة خليفة الإن�سانية يف بالده

الإمارات ترحب بان�سمام �س�ي�سرا اإىل الق�ة العاملية الفرتا�سية حلماية الطفل

•• موروين-وام:

رئي�س  اكليل ظنني  الدكتور  اأطلق 
املتحدة  ال��ق��م��ر  ج����زر  ج��م��ه��وري��ة 
ال�سيخ خليفة  ال�سمو  ا�سم �ساحب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
الكبري  امل�ست�سفى  على  اهلل  حفظه 
موؤ�س�سة  ب��ن��ت��ه  ال������ذي  وامل���ت���ط���ور 
خليفة بن زايد اآل نهيان للأعمال 
القمرية  العا�سمة  يف  الإن�����س��ان��ي��ة 
القمري  الرئي�س  وق��ال  م���وروين. 
اإن �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
�سمو  اأول  والفريق  نهيان  اآل  زاي��د 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
الأعلى للقوات امل�سلحة..ي�ستحقان 
القمر  ج��زر  جمهورية  رئي�س  م��ن 
و�سعبها  حكومتها  وم���ن  امل��ت��ح��دة 
الحرتام الكبري والتقدير العميق 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  ملا قدمته 
املتحدة من عون وم�ساعدة لبلده 
يعد  ال���ذي  امل�ست�سفى  ه��ذا  خا�سة 
ومتخ�س�س  حديث  م�ست�سفى  اأول 
يقام يف بلده ويقام بهذا امل�ستوى 
ال���رف���ي���ع يف ج����زي����رة م�����داري�����ة يف 
القمري  ال��رئ��ي�����س  واأب���ل���غ  ال���ع���امل. 
بعثة وكالة اأنباء الإمارات وام التي 
غطت الحتفال الكبري الذي اأقيم 
يف العا�سمة موروين ..اأن��ه و�سعب 
بالفخر  ���س��ي��ذك��رون  ال��ق��م��ر  ج���زر 
والع��ت��زاز ل��دول��ة الإم����ارات وباين 
نه�ستها املغفور له ال�سيخ زايد بن 
ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �سلطان 
بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  و�ساحب 
الطيب  العمل  نهيان هذا  اآل  زاي��د 
والكرم الأ�سيل الذي متثل باإقامة 
واأ�سار  امل��ت��ط��ور.  امل�����س��ت�����س��ف��ى  ه���ذا 
زايد  ال�����س��ي��خ  ل���ه  امل��غ��ف��ور  اأن  اإىل 
اأق��ام م�ست�سفى مماثل يف  ك��ان قد 
عا�سمة بلده نفذته موؤ�س�سة زايد 

•• بروك�صيل -وام:

العربية  الإم������ارات  دول����ة  رح��ب��ت 
املتحدة - ممثلة يف اللجنة العليا 
حلماية الطفل يف وزارة الداخلية 
القوة  اإىل  �سوي�سرا  بان�سمام   -
ال��ع��امل��ي��ة الف���رتا����س���ي���ة ال���ت���ي مت 
الوزارة  وف��د  مب�ساركة  اختيارها 
ا�ست�سافته  ال����ذي  الج��ت��م��اع  يف 
ال���ل���واء نا�سر  ب��روك�����س��ل. وث��م��ن 
العام  الأم��ني  النعيمي  خلريباين 
جمل�س  رئي�س  نائب  �سمو  ملكتب 
ال��داخ��ل��ي��ة رئي�س  ال������وزراء وزي����ر 
ال��ع��ل��ي��ا حل��م��اي��ة الطفل  ال��ل��ج��ن��ة 
القوة  الإم�������ارات يف  دول����ة  مم��ث��ل 
ال���ع���امل���ي���ة الف���رتا����س���ي���ة ..ه�����ذه 
اخلطوة احل�سارية ..لفتا اإىل اأن 
�سوي�سرا اأ�سبحت الع�سو الأحدث 
الفرتا�سية  ال��ع��امل��ي��ة  ال���ق���وة  يف 
التحالف  وه�����ي  ت����ي  ج����ي  يف  ال������ 
القانون  اإن��ف��اذ  ل��وك��الت  ال���دويل 
واملتخ�س�سة  اخل��ا���س  وال��ق��ط��اع 
اجلن�سي  ال�ستغلل  مكافحة  يف 
الإنرتنت  �سبكة  ع��ر  ل��لأط��ف��ال 
وغ����ريه����ا م����ن اأ�����س����ك����ال ج���رائ���م 
للأطفال  اجل��ن�����س��ي  ال���س��ت��غ��لل 
العابرة للحدود الوطنية . واأ�سار 
خلل  مت  ان�����س��م��ام��ه��ا  اأن  اإىل 
اأوراق  على  للتوقيع  ر�سمي  حفل 
بح�سور  ب��روك�����س��ل  الن�����س��م��ام يف 

الإلكرتونية  امللفات  حيازة  جترم 
وكذلك  ون�سرها  الأخلقية  غري 
ور�سد  والتغرير  التهيئة  جرائم 
هذه  بتبعات  والتعريف  املوزعني 
كما  مرتكبيها.  على  ال�سلوكيات 
اأك������د ح���ر����س واه���ت���م���ام ال�������وزارة 
ب�����الأخ�����ذ ب���اأف�������س���ل امل���م���ار����س���ات 
ال�����س��رط��ي��ة و ال���ت���دري���ب واإع�����داد 
الإعلمية  احل���م���لت  وت��ن��ف��ي��ذ 
والتدريبية  الأكادميية  والرامج 
الوعي  درج���ة  ل��رف��ع  املتخ�س�سة 
تقنية  ج����رائ����م  خ����ط����ورة  ح������ول 
املتعلقة  خ�����س��و���س��ا  امل���ع���ل���وم���ات 
ب��ا���س��ت��غ��لل الأط���ف���ال م��ن خلل 
مع  بالتن�سيق  الن���رتن���ت  ���س��ب��ك��ة 
اجلهات املعنية. واأ�سار اإىل حر�س 
دور  وتعزيز  تطوير  على  ال���وزارة 
الأطفال  على  الأ���س��ري��ة  ال��رق��اب��ة 
ا�ستخداماتهم  خم���اط���ر  ح�����ول 
ال�������س���ل���ب���ي���ة ل�������س���ب���ك���ة الن����رتن����ت 
وت��وع��ي��ت��ه��م ب��امل��خ��اط��ر ال���ت���ي قد 
. من جهته رحب  لها  يتعر�سون 
العاملية  ال��ق��وة  رئي�س  كوين  اآي���ان 
الف�����رتا������س�����ي�����ة رئ����ي���������س م���رك���ز 
التابع  الإل���ك���رتون���ي���ة  اجل����رائ����م 
الداخلي  الأم���ن  حت��ري��ات  لق�سم 
الهجرة  اإدارة  يف  اآي  اإ�����س  اإت�������س 
�سي  اآي  الأم��ري��ك��ي��ة  واجل���م���ارك 
�سوي�سرا..  بان�سمام  ر�سميا  اإي 
يف  م�����س��اه��م��ات��ه��ا  اإىل  م��ت��ط��ل��ع��ا 

ممثلي الدول الأع�ساء و�سفريي 
لدى  و�سوي�سرا  املتحدة  الوليات 
الحتاد الأوروب��ي. واأكد النعيمي 
على  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  ح���ر����س 
�سمو  الفريق  توجيهات  جت�سيد 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �سيف  ال�سيخ 
ن���ائ���ب رئ���ي�������س جم��ل�����س ال�������وزراء 
�سموه  وروؤي�������ة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي�����ر 
ب��اأن ت�سبح دول��ة الإم����ارات منر 
حلماية  وم��رك��زا  ح�ساري  اإ�سعاع 
الدولة  اأن  اإىل  واأ���س��ار  الطفولة. 
العاملية  ال��ق��وة  لع�سوية  ان�سمت 
الف��رتا���س��ي��ة ال������ يف ج��ي ت��ي عام 
ان�سمامها  منذ  وعملت   2010
وتطلعات  اأه��داف��ه��ا  حتقيق  على 
قيادتها من حيث اللتزام الكامل 
الأطفال  �سلمة  على  باملحافظة 
يف الإم�����ارات وال��ع��امل اأج��م��ع من 

الأ�سعدة  م��ت��ع��دد  م��ن��ظ��ور  خ���لل 
على  ت��رك��ز  اأ�سا�سية  حم���اور  وذي 
مراقبة  و  والإنرتنت  الت�سريعات 
ي�سكلون  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  ومتابعة 
خ���ط���را ع���ل���ى الأط�����ف�����ال وزي������ادة 
من  الوقاية  ب�سبل  املجتمع  وع��ي 
واجل�سدي  اجل��ن�����س��ي  الع����ت����داء 
والتحقيق يف ق�سايا العتداء على 
املقدم  اأك��د  الأط��ف��ال. م��ن جانبه 
ف��ي�����س��ل حم��م��د ال�����س��م��ري مدير 
حلماية  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  م��رك��ز 
الداخلية  وزارة  ال��ط��ف��ل..ج��ه��ود 
يف و���س��ع ح��ل��ول وم���ب���ادرات تكفل 
ت��وف��ري احل��م��اي��ة ل��لأط��ف��ال عر 
التي  ال���دول���ة  ت�����س��ري��ع��ات  تطبيق 
اإق���ل���ي���م���ي���ا وفق  ت��ع��ت��ر من����وذج����ا 
الت�سريعية  امل���م���ار����س���ات  اأف�����س��ل 
والتي  ال�����س��ل��ة  ذات  ال��ق��وان��ني  يف 

. وا�ستعر�س �سعادة خالد  جماورة 
�سفارة  ب��اأع��م��ال  ال��ق��ائ��م  احلو�سني 
الدولة يف �سنعاء والقائم بالأعمال 
غري املقيم لدى جزر القمر الذي 
ال���دول���ة يف الح��ت��ف��ال النهج  م��ث��ل 
الإن�ساين الذي داأبت دولة الإمارات 
ع��ل��ى ات��ب��اع��ه م��ن��ذ ق��ي��ام��ه��ا بقيادة 
�سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  له  املغفور 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه وحر�سها 
حمتاج  لكل  ع��ون  ك��ل  تقدمي  على 
العامل  دول  ج��م��ي��ع  يف  ك���ان  اأي��ن��م��ا 
ب�سبب  الب�سر  بني  بني  متييز  دون 
واأكد  ال��دي��ن.  اأو  اللون  اأو  اجلن�س 
املبادئء التي قامت عليها  اأن هذه 
له  املغفور  مبادئها  وو�سع  الدولة 
ال�سيخ زايد �سار عليها ومت�سك بها 
خلفه �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان . واأو�سح �سعادة 
الإمارات  م�ساعدات  اأن  احلو�سني 
الإن�سانية  وهيئاتها  وموؤ�س�ساتها 
القريب  ل���ه���ا  ي�����س��ه��د  ل���لآخ���ري���ن 
والبعيد حتى غدت الدولة الأوىل 
امل�ساعدات  ت��ق��دم  ال��ت��ي  ال��ع��امل  يف 
الدويل  الت�سنيف  وف��ق  للآخرين 
ال���ذي ���س��در ع��ن م��ن��ظ��م��ات دولية 
معروفة يف هذا املجال حيث تدعم 
اجلميع بكل ما لديها من اإمكانيات 
املجتمعات  ت��ن��م��ي��ة  ع��ل��ى  وت��ع��م��ل 
باقت�سادياتها  والنهو�س  الأخ��رى 
. واأ�سار اإىل اأن موؤ�س�سة خليفة بن 
زايد وبتوجيهات من رئي�سها �سمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ 
الطبي  امل�سروع  ه��ذا  متويل  تولت 
م��وروين عا�سمة جزر  احليوي يف 
يقام  م�ست�سفى حديث  وهو  القمر 
ومتت  م��رة  لأول  متطور  باأ�سلوب 
����س���ن���اع���ة وح�����دات�����ه يف الإم���������ارات 
ونقلت اإىل امل�ست�سفى ومت تركيبها 
�سهرا   12 ن��ح��و  ب��ن��ائ��ه  وا���س��ت��غ��رق 
وي��ع��ت��ر م�����س��روع امل�����س��ت�����س��ف��ى اأول 

م�ساعدة القوة على مكافحة هذه 
قال  ناحيته  من  العاملية.  امل�سكلة 
ت��وم��ا���س وال���ث���ري م��ف��و���س وحدة 
باجلرائم  اخل���ا����س���ة  ال��ت��ن�����س��ي��ق 
���س��وي�����س��را الذي  الإل��ك��رتون��ي��ة يف 
اجتماعات  يف  ���س��وي�����س��را  �سيمثل 
العاملية  ل��ل��ق��وة  الإداري������ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
و�سعت  �سوي�سرا  اإن  الفرتا�سية 
هدف الن�سمام اإىل القوة العاملية 
وذلك  اأعينها  ن�سب  الفرتا�سية 
كونها ع�سوا يف التحالف الدويل 
���س��د اإ�����س����اءة م��ع��ام��ل��ة الأط���ف���ال 
وه��ي تتطلع من خ��لل ذل��ك اإىل 
هذه  مكافحة  م�سوؤولية  م�ساركة 
املجتمع  ب��ال��ت��ع��اون م��ع  اجل���رائ���م 
التن�سيق  . وتعتر وحدة  ال��دويل 
الإلكرتونية  باجلرائم  اخلا�سة 
ال�سرطة  م��ن  ج���زءا  �سوي�سرا  يف 
ت�سكل  التي  الفيدرالية  اجلنائية 
ال��ق�����س��م الأ���س��ا���س��ي ���س��م��ن املكتب 
الحت�����ادي ل��ل�����س��رط��ة ك��م��ا تعتر 
نقطة الت�سال املركزية ل�سوي�سرا 
امل�������س���ائ���ل غري  ع����ن  الإب���������لغ  يف 
�سبكة  على  تقع  ال��ت��ي  القانونية 
م�سوؤوليات  وتتج�سد  الإن��رتن��ت. 
الإلكرتونية هذه  وحدة اجلرائم 
يف ث��لث��ة جم����الت رئ��ي�����س��ي��ة هي 
الق�سايا  وحل  والتحليل  املراقبة 
�سبكات  ف���ن���ي���ي  م�����ن  وت�����ت�����األ�����ف 
بروتوكول  يف  واخ��ت�����س��ا���س��ي��ني 

ي��ق��ام يف ج��زي��رة مدارية  م�����س��روع 
م��ن جانبه   . ال��ع��امل  م�ستوى  على 
القمر  جزر  جمهورية  مفتى  اأ�ساد 
 .. ك��ل��م��ت��ه خ������لل الح����ت����ف����ال  يف 
ب��ال��ع��م��ل الإن�������س���اين ال��ط��ي��ب من 
وقيادتها  الإم�������ارات  دول����ة  ج��ان��ب 
القمر  ج��زر  �سعب  جت��اه  الر�سيدة 
من  اإن  وق���ال  الأخ����رى.  وال�سعوب 
هذا  اف���ت���ت���اح  اأن  ال���ط���ال���ع  ح�����س��ن 
يوم  يف  ج��اء  املتخ�س�س  امل�ست�سفى 
جمعة مباركة ولذلك وجب علينا 
ال��ذي ي�ستجاب فيه  ال��ي��وم  يف ه��ذا 
اهلل  اإىل  اك��ف��ن��ا  ن��رف��ع  اأن  ال���دع���اء 
تعاىل لندعو ل�ساحب هذه املكرمة 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
والعافية  بال�سحة  نهيان  اآل  زاي��د 
واأن يجعل ذلك يف ميزان ح�سناته 
. وقام الرئي�س القمري وحكومته 
احلو�سني  خ��ال��د  ���س��ع��ادة  ي��راف��ق��ه 
اأق�سام امل�ست�سفى وك�سف  بجولة يف 
عن اللوحة التي فاجاأ بها اجلميع 
باإطلق ا�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
تقديرا  امل�����س��ت�����س��ف��ى  ع��ل��ى  خ��ل��ي��ف��ة 
اجلميع  وزار   . ل�����س��م��وه  وع��رف��ان��ا 
الطبية  ومعداته  امل�ست�سفى  اأق�سام 
من  �سرح  اإىل  وا�ستمعوا  احلديثة 
الأهمية  ع���ن  وال��ف��ن��ي��ني  الأط���ب���اء 

الكرى لهذه املعدات الطبية التي 
املتقدمة  العلجية  اخلدمة  تقدم 
م��ع مدير  ل��ق��اءات  . ويف  للمر�سى 
بعثة  اأج��رت��ه��ا  امل�ست�سفى  واأط���ب���اء 
اأن��ب��اء الإم���ارات .. اأك���دوا اأن  وكالة 
يقام  ال��ت��ي  الأوىل  امل����رة  ه��ي  ه���ذه 
جزر  يف  م��ت��ط��ور  م�ست�سفى  ف��ي��ه��ا 
ي�سهل  حيث  النوعية  بهذه  القمر 
ال��ك��ث��ري م��ن املعاناة  امل��ر���س��ى  ع��ل��ى 
خا�سة اأ�سحاب الأمرا�س املزمنة. 
واأع��رب الكثري ممن التقتهم بعثة 
عن  القمر  ج��زر  اأبناء  من  الوكالة 
ارت��ي��اح��ه��م ال��ك��ب��ري ب��ال��ه��دي��ة التي 
بن  خليفة  موؤ�س�سة  لهم  قدمتها 
وقالوا  الن�سانية  ل��لأع��م��ال  زاي���د 
اإنهم مل ي�ساهدوا مثلها يف بلدهم 
دوغان  بن  عبداهلل  ال�سيخ  وق��ال   .
من جزر القمر وهو مقاول م�سروع 
امل�ست�سفى  خ�سائ�س  اإن  امل�ست�سفى 
ف��ق��د اعتمد  ن��وع��ه��ا  م���ن  ف���ري���دة 
الت�سنيع  �سابقة  املباين  نظام  على 
حيث مت تق�سيم امل�ست�سفى اإىل 19 
وحدة ومتت �سناعة هذه الوحدات 
اإىل  نقلها  ومت  الإم�����ارات  دول���ة  يف 
وذكر  تركيبها.  ليتم  القمر  ج��زر 
بني  ال���ذي  ال��ق��دمي  امل�ست�سفى  اأن 
اجلديد  امل�ست�سفى  اأن��ق��ا���س��ه  على 

كان يطلق عليه م�ست�سفى معروف 
وت��غ��ري ا���س��م��ه ب��ق��رار م��ن الرئي�س 
ال�سيخ  م�ست�سفى  لي�سبح  القمري 
خليفة بن زايد اآل نهيان .. م�سريا 
بكل  امل�ست�سفى  جتهيز  مت  اأن��ه  اإىل 
امل���ع���دات احل��دي��ث��ة وف���ق���ا لأح����دث 
امل����وا�����س����ف����ات ال���ع���امل���ي���ة واأحل����ق����ت 
الطبية  اخل����دم����ات  ب��امل�����س��ت�����س��ف��ى 
مراقبة  بنظام  ومرتبط  ال�ساملة 
ق�سم  امل�ست�سفى  وي�سم  م��رك��زي. 
�سريرا   12 وب���ه  امل���رك���زة  ال��ع��ن��اي��ة 
التطعيم  ق�سم  وي�����س��م  للمر�سى 
الذي ي�ستمل على الأجهزة الطبية 
وم���رت���ب���ط ب��ق�����س��م ال��ع��م��ل��ي��ات وبه 
ق�سم اجلراحة الذي ي�سم غرفتي 
وقابلة  ملحقاتهما  م��ع  ع��م��ل��ي��ات 
ويت�سمن  غرف.  �ست  اإىل  للتو�سع 
امل�ست�سفى ق�سم الأ�سعة الذي يقدم 
فوق  ب��الأ���س��ع��ة  الت�سوير  خ��دم��ات 
الوظائف  قيا�س  وغرفة  ال�سوتية 
اإ�سافة  القلب  وتخطيط  احليوية 
ال�سحية  اخل���دم���ات  م���راف���ق  اإىل 
الأخرى . وتبلغ م�ساحة امل�ست�سفى 
م��رب��ع��ا ومن  م���رتا   250 و  األ���ف���ا 
املقرر اإ�سافة اأق�سام اأخرى له مثل 
والتوليد  الن�ساء  وق�سم  ال��ط��وارئ 
وق�سم الأطفال والعلج الطبيعي 

الإن������رتن������ت واأم���������ن امل���ع���ل���وم���ات 
وحمللني  ق���ان���ون���ي���ني  وخ��������راء 
متثيل  ال��وح��دة  ول��ه��ذه  جنائيني 
الوطنية  ال��ع��م��ل  جم��م��وع��ات  يف 
ب�����س��ورة وثيقة مع  ت��ت��ع��اون  وه��ي 
واملنظمات  ال��دول��ي��ني  ال�����س��رك��اء 
القوة  اأن  يذكر  احلكومية.  غ��ري 
نحو  ت�سم  الفرتا�سية  العاملية 
و  دولية  قانون  اإنفاذ  وكالة   13
القطاع اخلا�س.  12 �سريكا من 
الأع�ساء  القانون  اإنفاذ  ووك��الت 
يف القوة العاملية الفرتا�سية هي 
الداخلي  الأم�����ن  حت���ري���ات  ق�����س��م 
الهجرة  اإدارة  يف  اآي  اإ�����س  اإت�������س 
اإي  اآي �سي  الأمريكية  واجلمارك 
وال�سرطة الفيدرالية الأ�سرتالية 
وهيئة قيادة احلماية الإلكرتونية 

الوكالة  يف  الأط���ف���ال  وا���س��ت��غ��لل 
اجلنائية الوطنية باململكة املتحدة 
التابع  ال�����س��ل��وك��ي��ة  ال��ع��ل��وم  وف����رع 
الكندية للأطفال  ال�سرطة  ملركز 
املفقودين وامل�ستغلني يف ال�سرطة 
وخدمة  امللكية  الكندية  اخليالة 
ال�سرطة  يف  والت�����س��الت  الريد 
الإيطالية وال�سرطة النيوزلندية 
الأوروبية  وال�سرطة  والإنرتبول 
يف  ال��داخ��ل��ي��ة  ووزارة  ي����وروب����ول 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة 
الهولندية  ال��وط��ن��ي��ة  وال�����س��رط��ة 
الإندوني�سية  الوطنية  وال�سرطة 
اأما  الكورية.  الوطنية  وال�سرطة 
�سركاء القوة العاملية الفرتا�سية 
فهم:  اخل�����ا������س  ال����ق����ط����اع  م�����ن 
الأطفال  دع�����ارة  اأوق����ف����وا  ���س��ب��ك��ة 

اإباحية  م����واد  يف  وا���س��ت��خ��دام��ه��م 
والجت�������ار ب���الأط���ف���ال لأغ���را����س 
تي  اإي�������ه  ب����ي  ����س���ي  اإي  ج��ن�����س��ي��ة 
الدولية  والرابطة  اإنرتنا�سيونال 
ل���ل���خ���ط ال�������س���اخ���ن ل���لإن���رتن���ت 
للأطفال  الوطني  واملركز  اإنهوب 
اإم  �سي  اإن  وامل�ستغلني  املفقودين 
اإي �سي واملركز الدويل للأطفال 
اإم  �سي  اآي  وامل�ستغلني  املفقودين 
اإي �سي و باي بال ووحدة اجلرائم 
مايكرو�سوفت  لدى  الإلكرتونية 
بريي  ب�����لك  و  ف��ي��ج��ن  ورل������د  و 
ومدونة ال�سلوك حلماية الأطفال 
من ال�ستغلل اجلن�سي يف ال�سفر 
وال�سياحة ذا كود وحتالف �سلمة 
و  كين�سا  الإنرتنت  على  الأطفال 

نت كلني و تيل�سرتا . 

للأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  ���س��ل��ط��ان  ب���ن 
اخل����ريي����ة والإن���������س����ان����ي����ة. ووج����ه 
ال�سيخ  �سمو  اإىل  وت��ق��دي��ره  �سكره 
نائب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون 
الرئا�سة رئي�س موؤ�س�سة خليفة بن 
زايد ال نهيان للأعمال الإن�سانية 
امل�ست�سفى  بناء  باهتمام  تابع  الذي 
الأح���دث من نوعه يف ج��زر القمر 
ويف املنطقة والذي اأقيم على نفقه 
ب�سمات  ل��ي��رتك  وج����اء  امل��وؤ���س�����س��ة 
اإن�����س��ان��ي��ة اإم���ارات���ي���ة يف ب����لده لن 
حول  ���س��وؤال  على  رده  ويف   . تن�سى 
بامل�ست�سفى  الكبري  الهتمام  �سبب 
انظروا  ال��ق��م��ري  الرئي�س  ق��ال   ..
بكرة  ع��ن  خ���رج  ال����ذي  �سعبي  اإىل 
بافتتاح  الح��ت��ف��ال  اأب��ي��ه حل�����س��ور 
�سيخفف  ال�����ذي  امل�����س��ت�����س��ف��ى  ه����ذا 
املر�س  م��ع��ان��اة  م��ن  ال��ك��ث��ري  عنهم 
وم���ن م��ع��ان��اة ال�����س��ف��ر اىل اخل���ارج 
للعلج .. فهو بحق هدية اماراتية 
لن  وال���ع���رف���ان  ال��ت��ق��دي��ر  ت�ستحق 
وحكومته  �سخ�سيا  ه���و  ي��ن�����س��اه��ا 

اأن  و�سعب جزر القمر . وا�سار اإىل 
الأمرا�س  اأ�سحاب  املر�سى خا�سة 
امل����زم����ن����ة ك������ان ال���ك���ث���ري م���ن���ه���م ل 
ي���ج���دون ال���ع���لج يف ب���لده���م ول 
احلديثة  الطبية  امل��ع��دات  يجدون 
التي ت�ساعدهم على ال�سفاء خا�سة 
وغريها  والكلى  ال�سكري  اأمرا�س 
وكانوا ي�سافرون اإىل اخلارج لتلقي 
العلج اأو يظلون يعانون من املر�س 
ط��وي��ل . واأ���س��اف ال��دك��ت��ور اكليل 
ظنني اأن مري�س الكلى يحتاج اإىل 
الأ�سبوع  اأكرث من مرة يف  الغ�سيل 
بلده  يف  �سحية  م��راك��ز  يوجد  ول 
القليل منهم لل�سفر  وكان ي�سطر 
وتقدم  ال��ع��لج  لتلقي  اخل���ارج  اإىل 
اإمكانياتها  �سمن  احل��ك��وم��ة  ل��ه��م 
الب�سيطة  امل�����س��اع��دة  امل��ت��وا���س��ع��ة 
العلج  توفري  ت�ستطع  مل  ولكنها 
املكرمة  اأن  اإىل  واأ���س��ار   . للجميع 
لتحل  العظيمة ج��اءت  الإم��ارات��ي��ة 
ه���ذه امل�����س��ك��ل��ة ل�����س��ع��ب ب����لده فهي 
املر�سى  ع��ل��ى  وف�����رت  ن��اح��ي��ة  م���ن 
ع��ن��اء ال�����س��ف��ر وخ��ف��ف��ت ع��ن��ه��م اآلم 

دفع  ال��دول��ة  على  وخففت  امل��ر���س 
ت��ك��ال��ي��ف ع��لج��ه��م ب����اخل����ارج مما 
ت�����س��ت��غ��ل هذه  ي���ج���ع���ل احل���ك���وم���ة 
تنموي  م�سروع  لإق��ام��ة  التكاليف 
جزر  ����س���ع���ب  اأن  واأو������س�����ح  اآخ��������ر. 
ويدين  عربية  اأ���س��ول  م��ن  القمر 
ال��ع��رب و�سيظل  ب���ال���ولء لأخ���وت���ه 
الإم���ارات  دول���ة  ي��ذك��ر لهم خا�سة 
اإخوانهم  م�ساعدة  على  حر�سهم 
يف ه����ذه ال���ب���لد ال��ت��ي حت��ي��ط بها 
اإىل  وتفتقر  البحار من كل جانب 
تعني  ال��ت��ي  القت�سادية  امل��ق��وم��ات 
���س��ع��ب��ه��ا ع��ل��ى ال���ت���ق���دم والزده�������ار 
م�ساعدة  اإىل  بحاجة  فهي  فلذلك 
ا�سقائها العرب على الدوام. و�سهد 
الذي  امل�ست�سفى  بافتتاح  الحتفال 
من  ك��ب��ريا  ح�سدا  الأول  اأم�����س  مت 
ال�����س��ع��ب ال���ق���م���ري و����س���ه���ده ن���واب 
رئي�س اجلمهورية ورئي�س الرملان 
ومفتي  احل��ك��وم��ة  وزراء  وج��م��ي��ع 
ال�سلك  واأع���������س����اء  اجل���م���ه���وري���ة 
والأجنبي  ال��ع��رب��ي  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي 
و����س���خ�������س���ي���ات ع����دي����دة م����ن دول 
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مرور اأب�ظبي تتلقى البالغات املرورية من اجلمه�ر على تطبيق حار�س املدينة 
•• اأبوظبي-وام:

البلغات  تلقيها  اأبوظبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  والدوريات يف  املرور  اأعلنت مديرية 
املرورية من اجلمهور حول املخالفات املرورية التي يرتكبها بع�س ال�سائقني على الطرق 
الداخلية واخلارجية يف اإمارة اأبوظبي من خلل تطبيق حكومة اأبوظبي الإلكرتوين 
م�سوؤولية جمتمعية يجب  املرورية  ال�سلمة  ب��اأن  منها  اإميانا  وذل��ك   .. املدينة  حار�س 
اأن تتكاتف جميع �سرائح املجتمع لتحقيقها بحيث ت�سبح �سلوكا عاما يحر�س اجلميع 
املرور  احلارثي مدير مديرية  اأحمد  املهند�س ح�سني  العميد  وق��ال   . به  اللتزام  على 
اإن املديرية تتلقى البلغات املوثقة من اجلمهور حول  اأبوظبي  والدوريات يف �سرطة 
احلالت التي يتم فيها جتاوز قانون ال�سري واملرور من قائدي املركبات من خلل ال�سور 
امللتقطة اأو مقطع فيديو مع �سرورة تو�سيح رقم املركبة ونوعها ونوع املخالفة ومكانها 
البلغات  تلك  مع  التعامل  �سيتم  اأن��ه  اإىل  لفتا   .. فيه  وقعت  ال��ذي  وال�سارع  ووقتها 

اللزم  اتخاذ  ثم  ومن  �سحتها  من  والتاأكد  البلغ  مقدم  عن  الك�سف  دون  �سرية  بكل 
ب�ساأنها. ودعا احلارثي �سرائح املجتمع كافة اإىل حتمل م�سوؤوليتهم املجتمعية من خلل 
مبادرة املجتمع �سرطي مرور التي اأطلقتها املديرية لتعزيز امل�ساركة التفاعلية يف توفري 
ال�سلمة املرورية والإبلغ عن جتاوزات قانون ال�سري واملرور وال�سلوكيات اخلطرة التى 
يقوم بها ال�سائقون �سواء على الطرق الداخلية اأم اخلارجية اأم داخل الأحياء ال�سكنية 
كتف  وجت��اوز  بطي�س  والقيادة  ال��وي��لت  تفحي�س  و  باملركبات  ال�ستعرا�سات  وت�سمل 
املخالفات  ال�ساحنات وغريها من  ال�سوئية احلمراء وجتاوز  الإ�سارة  الطريق وجتاوز 
ياأتي  املدينة  حار�س  تطبيق  خلل  من  البلغات  تلقى  اأن  احلارثي  واأو�سح  الأخ��رى. 
�سمن اأجندة حكومة اأبوظبي لتعزيز م�ساركة اجلمهور يف الإبلغ عن خمتلف الق�سايا 
ومنها املخالفات املرورية على مدار ال�ساعة مبا ميكن من �سرعة التوا�سل وال�ستفادة 
اأف�سل  بيئة مرورية  توفري  يعزز من  اأك��ر ومبا  ب�سكل  الإلكرتوين  التطبيق  من هذا 
املرورية  ال�سلمة  على  احلفاظ  يف  اجلمهور  م�ساركة  اأن  احلارثي  واأك��د  اأمانا.  واأك��رث 

من خلل الإبلغ عن املخالفات ت�سب فى اخلطة ال�ساملة لل�سلمة املرورية يف اإمارة 
اأبوظبي والتي مت تطويرها باإ�سافة حمور �ساد�س وهو حمور ال�سراكة املجتمعية اإ�سافة 
ودعا احلارثي  والتقييم.  وال�سحة  املروري  وال�سبط  والتعليم  والتوعية  الهند�سة  اإىل 
�سرائح املجتمع من خلل مبادرة املجتمع �سرطي مرور اإىل تعزيز امل�سوؤولية املجتمعية 
املخالفات  ي�سعدها حترير  اأبوظبي ل  م��رور  ب��اأن  .. منوها  املرورية  ال�سلمة  لتحقيق 
بقانون  التقيد  على  ال�سائقني  وحث  الأ�سكال.  من  �سكل  باأية  اإليه  ت�سعي  ول  املرورية 
ال�سري وامل���رور وع��دم ارت��ك��اب املخالفات التي ق��د ت���وؤدي اإىل وق��وع احل���وادث وم��ا ينتج 
اللتزام  املرورية من حيث  �سلوكياتهم  واقت�سادية ومراجعة  ب�سرية  عنها من خ�سائر 
بالقوانني والنظم التي و�سعت لتوفري�سلمتهم. يذكر اأنه ميكن احل�سول على برنامج 
حار�س املدينة من خلل موقع بوابة حكومة اأبوظبي الإلكرتونية ومن ثم البحث عن 
كلمة حار�س املدينة الذي يتوافق مع نظام اندرو يد للهواتف وكذلك نظام اآي اأو اإ�س 

على اأجهزة اآي فون واآي باد ويتوفر الرنامج باللغتني العربية والإجنليزية .

دعت املواطنني اإىل التعاون بهدف حما�شرة االأن�شطة املخالفة

بلدية مدينة اأب�ظبي ت�سادر 2 طن ن�س�ار ومعدات وم�اد خطرة من معمل �سري يف ال�سمحة

ت�شرف عليها �شركة عاملية يف جمال التقييم

الرتبية تطلق مبادرة جديدة لتنمية وتط�ير 
القيادات الرتب�ية ت�سم 3 مراحل

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ����س���ادرت 
و  الن�سوار  م��ادة  م��ن  كبرية  كمية 
ت��دخ��ل يف ���س��ن��اع��ت��ه��ا تقدر  م����واد 
باأكرث من 2 طن �سبطت يف معمل 
غري مرخ�س من اجلهات املخت�سة 
يف مزرعة مبنطقة ال�سمحة وذلك 

بالتعاون مع �سرطة اأبوظبي .
من جانبه اأكد علي م�سبح الكعبي 
الأن�سطة  رق����اب����ة  ق�����س��م  رئ���ي�������س 
مدينة  ب����ل����دي����ة  يف  ال�������س���ح���ي���ة 
على  التفتي�س  ب��ع��د  اأن���ه  اأب��وظ��ب��ي 
منطقة  يف  الكائنة  امل��زرع��ة  موقع 
املزرعة  موقع  اأن  تبني   ، ال�سمحة 
ي�ستغله 17 �سخ�ساً من اجلن�سية 
مادة  بت�سنيع  يقومون  الآ�سيوية 
)الن�سوار(  ت���دع���ى  ال���ت���ي  ال��ت��ب��غ 
وب��ك��م��ي��ات ك��ب��رية ج����دا، ح��ي��ث مت 

•• ال�صارقة-الفجر:

واملباحث  التحريات  اأجهزة  متكنت 
ل�سرطة  العامة  بالقيادة  اجلنائية 
ال�������س���ارق���ة م����ن ال���ق���ب�������س ع���ل���ى 4 
الهندية  اجلن�سيتني  من  ا�سخا�س 
متاجرة  ام���ت���ه���ن���وا  وال���ب���ن���غ���ال���ي���ة 
الكحولية  امل�������س���روب���ات  وت����روي����ج 
يف م��ن��اط��ق ع���دي���دة ت��اب��ع��ة لإم����ارة 
غري  للك�سب  منهم  �سعيا  ال�سارقة 
تفا�سيل  وتعود  ال�سريع.   امل�سروع 
الواقعة ايل ورود معلومات موؤكدة 
لإدارة التحريات واملباحث اجلنائية 
ب�سرطة ال�سارقة تفيد عن وجود) 4 
اأ�سخا�س من اجلن�سية ال�سيوية   )
امل�سروبات  وت��روي��ج  بنقل  يقومون 
تابعة  م��ن��اط��ق  ع���دة  ال��ك��ح��ول��ي��ة يف 
املناطق  للعمال يف  ال�سارقة  لإم��ارة 
املباين حتت الن�ساء،  اأو  ال�سناعية 
فريق  ت�����س��ك��ي��ل  مت  ع���ل���ي���ه  وب����ن����اء 
القائمني  ه���وي���ات  ل��ل��ك�����س��ف  اأم���ن���ي 
تواجدهم  اأم��اك��ن  وم��ع��رف��ة  عليها 
و�سبطهم ، وبعد البحث والتحري 

متكن الفريق من حتديد هوياتهم 
املذكورين والطرق والأ�ساليب التي 
ينتهجونها يف الرتويج لب�ساعتهم 
التدابري  ات��خ��اذ  ،وب��ع��د  امل�����س��ب��وه��ة 
المنية اللزمة مت القب�س عليهم 
واحد تلو الخر يف اأماكن متفرقة 
وبالتدقيق   ، تلب�س  ح��ال��ة  يف  وه��م 
ب��اأن جميعهم من فئة  عليهم تبني 

خمالفي قوانني البقاء يف الدولة. 
بالتهم  امل����ذك����وري����ن  ومب����واج����ه����ة 
وبناء   ، بها  اق���روا  اليهم  املن�سوبة 
ايل  وحتويلهم  توقيفهم  مت  عليه 
النيابة العامة بال�سارقة .  وحذرت 
تزايد  من  ال�سارقة جم��دداً  �سرطة 
والن�سطة  الج����رام����ي����ة  احل����ي����ل 
اليها  يلجاأ  والتي  للقانون  املنافية 

اأو�ساعهم  م��واج��ه��ة  يف  امل��خ��ال��ف��ون 
بالتعاون  اجلمهور  اف��راد  وطالبت 
م��ع��ه��ا يف ال��ك�����س��ف ع���ن م��ث��ل هذه 
الأن�����س��ط��ة والب������لغ ال���ف���وري عن 
اأم��ث��ال هوؤلء  ن�����س��اط ي��ق��وم ب��ه  اي 
مع  امل�ستمر  وال��ت��وا���س��ل  املجرمني 
ال�������س���رط���ة ل���و����س���ع ح����د مل���ث���ل هذه 

املمار�سات.

•• دبي- حم�صن را�صد

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اأط��ل��ق��ت 
م���ب���ادرة ج��دي��دة لتنمية  م���وؤخ���راً، 
وت��ط��وي��ر ق��ي��ادات��ه��ا، ب��ال��ت��ع��اون مع 
العاملية يف جمال  ال�سركات  اإحدى 
ال��ت��ق��ي��ي��م وال���ت���ط���وي���ر، ب���ن���اًء على 
ال�سوالح  اأح��م��د  م���روان  تعليمات 
والتعليم،  ال��رتب��ي��ة  وزارة  وك��ي��ل 
ا�ستثمار  ع��ل��ى  ال�������وزارة  وح���ر����س 
يف م����وارده����ا ال��ب�����س��ري��ة، وامل���زاي���ا 

التناف�سية للوظائف القيادية.
القيادات  جميع  ال����وزارة  وطالبت 
ب���الط���لع ع��ل��ى وثيقة  ال��رتب��وي��ة 
الروابط  ع��ل��ى  وال�����س��غ��ط  امل���ب���ادرة 
والثاين  الول  بالتقييم  اخلا�سة 
والجابة على ال�سئلة الواردة وفق 

ما هو مو�سح يف املرفق.
تلبية  اإىل  امل�������ب�������ادرة  وت������ه������دف 
الرتبوية  ال���ق���ي���ادات  اح��ت��ي��اج��ات 
م���ن ال��ت��ط��وي��ر، مب���ا ي��ت��م��ا���س��ى مع 
وامليدان  ال��وزارة  وتوقعات  اأه��داف 
الرتبوي، بحيث �ستتم عملية اإدارة 
الرنامج من قبل �سركة بروفايلز 
 Profiles( ان���رتن���ا����س���ي���ون���ال 

الدولية.  )International
3 مراحل  م���ن  امل����ب����ادرة  وت��ت��ك��ون 

عملية  ف��ي��ه��ا  وت����ك����ون  اأ����س���ا����س���ي���ة، 
وي�ستطيع  ال��ك��رتون��ي��ة،  ال��ت��ق��ي��ي��م 
مكان،  اأي  من  ا�ستكمالها  القيادي 
وتركز املرحلة الأوىل على التقييم 
 )ProfileXT( ال�سيكولوجي 
ال���������س����م����ات  حت�����ل�����ي�����ل  ب�������ه�������دف   ،
التي متّيز  ال�سلوكية  واخل�سائ�س 
الأف������راد م��ن خ���لل ف��ه��م الطباع 
والعفوية،  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  وامل���واه���ب 
ب�سكل الكرتوين  التقييم  و�سيكون 
املرحلة  وتتلخ�س  الإنرتنت.  عر 
ي�ستهدف  ا���س��ت��ط��لع  يف  ال��ث��ان��ي��ة 
ق����ي����ادات ال���������وزارة، وال����ه����دف منه 
ومنظور  اآراء  ج��م��ع  يف  امل�����س��اع��دة 
امل��دار���س، الذين  عينة م��ن م���دراء 
ه����م ع���ل���ى ت����وا�����س����ل م���ب���ا����س���ر مع 
القيادات، حول املهارات والكفاءات 
تعاملهم  خ��لل  م��ن  مل�سوها  ال��ت��ي 
الثالثة  املرحلة  وتتمحور  معهم. 
م���دي���ر تغذية  ك���ل  اإع����ط����اء  ح����ول 
راجعة من قبل ا�ست�ساري ال�سركة، 
حتليل  نتائج  م�ساركة  اإىل  تهدف 
املرحلة  من  جمعت  التي  البيانات 
الأوىل و الثانية، يتبعها 3 جل�سات 
متتابعة م�سّممة لإر�ساد القيادات 
الأ�ساليب  اأف�سل  ح��ول  الرتبوية 

للتطوير والتح�سني.

طبية ال�سارقة تختتم فعاليات 
حملة ال�سم�س املبهجة فيتامني د 

•• ال�صارقة-وام:

اختتمت منطقة ال�سارقة الطبية وجلنة التوعية يف احتاد طلبة الطب 
اأقيمت يف  والتي  د  فيتامني  ال�سم�س مبهجة  فعاليات حملة  ب��الإم��ارات 

مركز ميغا مول ال�سارقة و�سهدت اقبال كبريا من اجلمهور.
اأف��راد املجتمع بنق�س فيتامني  ياأتي اطلق هذه احلملة بهدف توعية 
فعالياتها فحو�سات طبية  وت�سمنت  الوقاية منه  وكيفية  د وخماطره 
خمتلفة ون�سائح طبية من قبل خراء واأخ�سائيي التغذية اإىل جانب 

العديد من امل�سابقات واجلوائز يف جو من املرح للكبار وال�سغار.
و�سارك يف تنظيم هذه احلملة اأع�ساء من طلب كليات الطب كلية دبي 
رعاية  حتت  اخليمة  وراأ���س  وعجمان  بال�سارقة  الطب  وكليات  الطبية 
وبدعم  الطبية  ال�سارقة  مبنطقة  ال�سحي  والتثقيف  التعزيز  اإدارة 
من  وع��دد  وميديكلينيك  بروفي�سنال�س  و�سركة  دب��ي  بلدية  عيادة  من 
يف  احل��دث  لأهمية  نظرا  امل�ساركة  على  حر�ست  التي  اخلا�سة  اجلهات 
د  فيتامني  نق�س  مبخاطر  املجتمع  اأف��راد  لدى  والوعي  املعرفة  تعزيز 
الذي ي�سل معدل الإ�سابة يف دول المارات اإىل 78 باملائة وفق اأحدث 

الدرا�سات.
ال�سحي  والتثقيف  التعزيز  اإدارة  مدير  ها�سم  اأمينة  الدكتورة  وعرت 
مبنطقة ال�سارقة الطبية عن �سعادتها بدعم طلب الطب لتنفيذ حملة 
نق�س  �سببها  يكون  التي  الأمرا�س  من  الكثري  من  للوقاية  د  فيتامني 

هذا الفيتامني.
ال�سحية  واحلملت  املبادرات  �سل�سلة  �سمن  واح��دة  احلملة  هذه  وتعد 
التي تنظمها اإدارة التثقيف ال�سحي من اأجل جمتمع �سحي وخال من 

الأوبئة.
ل�سركة  التنفيذي  املدير  ال�سيزاوي  جنيبة  الدكتورة  قالت  جانبها  من 
اآر اأيه - اأحد منظمي احلملة ان احلملة لقت دعما  بروفي�سينال�س بي 
الفحو�سات  توفري  خلل  من  واخلا�سة  احلكومية  اجلهات  من  كبريا 
الطبية  ال���س��ت�����س��ارات  ت��ق��دمي  اىل  اإ���س��اف��ة  للجمهور  جم��ان��ا  املختلفة 
على  وال��ه��داي��ا  العلمية  امل���واد  وت��وزي��ع  املخت�سني  قبل  م��ن  والن�سائح 

اجلمهور. 

التبغ  مكافحة  ���س��اأن  يف   2009
 24 وق����رار جمل�س ال�����وزراء رق���م 
اللئحة  ���س��اأن  يف   2013 ل�سنة 
عملية  ومتت  للقانون.  التنفيذية 
ال�سرطة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال�����س��ب��ط 
العامة  النيابة  موافقة  اأخ��ذ  بعد 

على مداهمة املوقع . 
العملية  ه���ذه  اأن  ال��ك��ع��ب��ي  واأ����س���ار 
اإط����ار ح��م��ل��ة �ساملة  ت��اأت��ي ���س��م��ن 
امل���ن���اط���ق بهدف  ل��ل��ت��ف��ت��ي�����س ع��ل��ى 
غري  الأن�سطة  وملحقة  متابعة 
ت�سكل  اأن  ال��ت��ي مي��ك��ن  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
وتاأكيدا  املجتمع،  ل�سحة  تهديدا 
على حر�س بلدية مدينة اأبوظبي 
املجتمع  و����س���لم���ة  ���س��ح��ة  ع���ل���ى 
ل�سمان  روؤي���ت���ه���ا  م����ن  ان���ط���لق���ا 
والبيئة  الأف�سل  احلياة  م�ستوى 
امل�ستدامة ل�سكان مدينة ابوظبي.

واملقيمني  املواطنني  الكعبي  ودعا 

املجتمعي  ال��ت��ك��ات��ف  اأه��م��ي��ة  اإىل 
الأن�سطة  مل���ك���اف���ح���ة  وال����ت����ع����اون 
للقوانني  امل���خ���ال���ف���ة  ال�����س��ل��ب��ي��ة 
و�سلمة  ب�������س���ح���ة  لإ������س�����راره�����ا 
ومنافاتها  وال���ب���ي���ئ���ة  امل���ج���ت���م���ع 
ل�سروط ال�سحة والنظافة العامة 
ت���ه���دي���دا جديا  ت�����س��ك��ل  وب��ك��ون��ه��ا 
مزاولة  نتيجة  ال��ن��ا���س  ل�����س��لم��ة 
اأ�سول  م��رخ�����س��ة  غ���ري  اأن�����س��ط��ة 
وتتنافى مع قيم جمتمع الإمارات 
البع�س  ا�ستغلل  اإىل  بالإ�سافة 
للمزارع واملناطق النائية يف اإقامة 
م��ن�����س��اآت ���س��ن��اع��ي��ة وح��رف��ي��ة غري 
ق��ان��ون��ي��ة وغ���ري م��ط��اب��ق��ة ملعايري 

الأمن وال�سلمة.
العامة  ال�سحة  اإدارة  اأن  واأ���س��اف 
منهجية  تفتي�س  ح��م��لت  تنظم 
وم�����س��ت��م��رة ب���ه���دف ال��ت��ح��ق��ق من 
تطبيق اللوائح والقوانني املنظمة 

باملقارنة  مت  التي  ال�سنوي،  الأداء 
الرئي�سية  واملوؤ�سرات  مع الهداف 
بامل�ساركة  و���س��ع��ه��ا  وي��ت��م  ل�����لداء، 
عن  املبا�سر  ورئي�سه  امل��وظ��ف  ب��ني 
التقييم،  التي يتم خللها  الفرتة 
بحيث تكون حمددة يف بداية فرتة 
التقييم وتخ�سع لتحديث م�ستمر 

ومراجعة خلل فرتة الداء.
الهيئة  اأعدته  ال��ذي  النظام  وج��اء 
الب�سرية  ل����ل����م����وارد  الحت�����ادي�����ة 
املفاهيم  م��ع  ان�سجاما  احلكومية 
 5 على  ويركز  احلديثة،  الداري���ة 
تعزيز  يف  تتمثل  رئي�سية،  م��ب��ادئ 
وتطويرها  ل��لف��راد  الداء  ثقافة 
التخطيط  يف  املوظفني  واإ���س��راك 
وو�سع الهداف، وت�سجيع الروؤ�ساء 
الراجعهة  ال��ت��غ��ذي��ة  ت��ق��دمي  ع��ل��ى 

حول ادء موظيفهم مبو�سوعية.
ومتر دورة النظام بثلثة مراحل، 
يتم  ال��ذي  الداء  تخطيط  الوىل 
ا�سا�سيني،  ع��ام��ل��ني  اإىل  ا���س��ت��ن��ادا 
الت�سعيلية  اخل��ط��ة  ي��ب��ل��ور  الول 
وال�سرتاتيجية والثاين يتمثل يف 
اإطار الكفاءات ال�سلوكية للحكومة 
الحتادية، وتتم املرحلة الوىل يف 
�سهري يناير وفراير من كل عام، 
و�سع  على  فيها  التفاق  يتم  حيث 

اإ�سافة لبيان  الهداف وجتديدها 
من  املطلوبة  والكفاءات  التوقعات 
اأن ينجزها  املوظف واملتوققع منه 
ال�سنة وتدوين كل ذلك  مع نهاية 
بح�سب  ال�سنوي  الداء  وثيقة  يف 
اأم���ا املرحلة  ال��وظ��ي��ف��ي��ة.  ال��درج��ة 
ب� املراجعة املرحلية  الثانية تعرف 
ويوليو  ي��ون��ي��و  ���س��ه��ري  وت��ت��م يف   ،
م���ن ك���ل ع����ام مب��راج��ع��ة م���ا اأجنز 
م��ن اه����داف وم��ه��ام وف��ق��ا مل��ا اتفق 
ال�سنوي  الداء  وث��ي��ق��ة  م��ن  عليه 
نقاط  على  الوقوف  لغايات  وذلك 
ال�سعف  ون��ق��اط  وتعزيزها  ال��ق��وة 
الثالثة  امل��رح��ل��ة  اأم���ا  ومعاجلتها. 
جاءت حتت عنوان التقييم النهائي 
ال�����س��ن��وي وت��ت��م يف �سهري  ل����لداء 
ن��وف��م��ر ودي�����س��م��ر م���ن ك���ل عام 
احللقة  املرحلة  ه��ذه  تعتر  حيث 
اإدارة الداء حيث  الخرية يف دورة 
املوظف  لداء  ال��ن��ه��ائ��ي  ال��ت��ق��ي��ي��م 
ح�سب املعايري املعتمدة واملن�سو�س 
املراحل  وت��ت��خ��ل��ل  ال��ن��ظ��ام،  عليها 
م�ستمرة  دوري��ة  مراجعة  الثلثة 
التوجية  ����س���رورة  ع��ل��ى  ت��ن��ط��وي 
ومراقبة الجناز على �سوء وثيقة 
من  وال���س��ت��ف��ادة  ال�����س��ن��وي،  الداء 

التغذية الراجعة.

وحماية  املجتمع  ب�سحة  اخلا�سة 
ميكن  اأخ����ط����ار  اأي  م���ن  ال�����س��ك��ان 
ل�سلمتهم  ت���ه���دي���دا  ت�����س��ك��ل  اأن 

ال�سخ�سية ولل�سحة العامة .
واأو�سح اأن احلملة الأخرية اأ�سفرت 
عن �سبط كميات كبرية من مادة 
مواد  بالإ�سافة  امل�سنعة  الن�سوار 
����س���دي���دة اخل����ط����ورة ت�����س��ت��خ��دم يف 
�سناعة الن�سوار .. م�سريا اأن املواد 

ت�سنيع  يف  امل�ستخدمة  الكيميائية 
م��واد خطرة  تعتر  الن�سوار  م��ادة 
والعديد  مادة اجلري  مثل  و�سامة 
م��ن امل����واد الأخ����رى امل��ف��ت��ق��رة لأي 
�سحية  وم����وا�����س����ف����ات  م���ع���اي���ري 

معتمدة.
امل���������س����ادرة مت  ال��ك��م��ي��ة  اأن  واأك�������د 
و�سيتم  عليها  والتحفظ  توثيقها 
لإمت�����ام  امل���ح���رق���ة  اإىل  حت��وي��ل��ه��ا 

ع��م��ل��ي��ة اإت���لف���ه���ا واإح���راق���ه���ا بعد 
�سدور احلكم الق�سائي .

احلملت  ه��ذه  اإن  الكعبي:  وق��ال 
النظام  ر�سالة  اإطار  يف  اأي�ساً  تاأتي 
خطته  و  اأب����وظ����ب����ي  يف  ال���ب���ل���دي 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �سلمة  امل��ن��ه��ج��ي��ة 
املجتمع يف كافة اأرجاء املدينة من 
ورقابي  تفتي�سي  ب��رن��ام��ج  خ���لل 

�سامل وم�ستمر.

���س��ب��ط 2 ط���ن م���ن م�����واد اخل���ام 
التي ت�ستعمل ل�سنع الن�سوار)تبغ 
م����ف����روم، ح���ن���اء، ب����ه����ارات، رم����ال، 
خللط  م���اك���ي���ن���ات  و5  ال������خ(   ...
اأن هذا  ، م�����س��ريا  ال��ن�����س��وار  وف���رم 
الن�ساط غري �سرعي ويعد خمالفاً 
15 ل�سنة  للقانون الحتادي رقم 

�سددت الوزارة على اأن الهدف من 
الحتياجات  حت��دي��د  ه��و  العملية 
ال��ت��ط��وي��ري��ة ب���ه���دف و����س���ع خطة 
وهذه   ،  IDP ف��ردي��ة  ل��ل��ت��ط��وي��ر 
ُم�����س��ت��ق��ل��ة متاماً  ُت��ع��ت��ر  ال��ع��م��ل��ي��ة 
ال�سنوي،  الأداء  تقييم  عملية  عن 
بريدها  ع���ر  ال��������وزارة  واأرف����ق����ت 
اللكرتوين التعليمات والإر�سادات 
البدء  ال��ق��ي��ادات يف  ت�����س��اع��د  ال��ت��ي 
والن��ت��ه��اء م��ن امل��رح��ل��ت��ني الأوىل 
وال��ث��ان��ي��ة ع��ر الإن���رتن���ت، موؤكدة 
اأهمية التقّيد بالتعليمات الواردة.

واأكدت الوزارة اأن املبادرة اجلديدة 
الحتياجات  ح�����س��ر  ع��ل��ى  ت���رك���ز 
الرتبوية،  ل��ل��ق��ي��ادات  ال��ت��ط��وي��ري��ة 
تقييم  ع��م��ل��ي��ة  م���ع  ت��ت��ع��ار���س  ول 

نيابة دبي حتيل زوجة الأب املتهمة ب�سرب »4« اآ�سي�ي�ن يتاجرون يف امل�سروبات الكح�لية بقب�سة �سرطة ال�سارقة
طفلة زوجها حتى امل�ت للجنايات

•• دبي-وام:

العام  النائب  احلميدان  عي�سى  ع�سام  امل�ست�سار  اأم��ر 
عاما   24 العمر  تبلغ من  �سيدة  باإحالة  دب��ي  لإم��ارة 
بتهمة  اجلنايات  حمكمة  اىل  العربية  اجلن�سية  من 
من  البالغة  زوجها  جنلة  م��وت  اىل  املف�سي  ال�سرب 

العمر خم�س �سنوات.
وقال النائب العام اإن وقائع الق�سية ترجع اإىل اإدعاء 
املتهمة �سقوط املجني عليها من اأعلى دراجة هوائية 
باجلدار  راأ�سها  فاإ�سطدم  الكرى  ل�سقيقتها  عائدة 
فارقت  حيث  للم�ست�سفى  فنقلتها  اإ�سابتها  وحدثت 
احل��ي��اة واإ���س��ت��ب��ه ال��ط��ب��ي��ب ال�����س��رع��ي يف ك���ون الوفاة 

جنائية.
ال�سرة  ن��ي��اب��ة  ب��ا���س��رت��ه��ا  ال��ت��ي  التحقيقات  وك�����س��ف��ت 
والأح������داث ب��دب��ي و اأق����وال ال�����س��ه��ود وم��ن��ه��م �سقيقة 

املجني عليها - 10 �سنوات - 
زوجها  اأب��ن��اء  معاملة  ت�����س��يء  املتهمة  اأن  وخ��ادم��ت��ان 
ب�سفة خا�سة املحني عليها واأنها كانت دائمة العتداء 

عليها بال�سرب .
اأنها علمت  اأم املجني عليها بالتحقيقات  . كما قررت 
العتداء  دائمة  املتهمة  اأبيهم  زوج��ة  اأن  اأبنائها  من 

عليهم وحرمانهم من الطعام.
عليها  للمجني  الت�سريحية  ال�سفة  تقرير  وثبت من 
وجود  بالتحقيقات  ال�����س��رع��ي  ال��ط��ب��ي��ب  �سهد  ومم���ا 
ا�سابات باأماكن متفرقة بج�سد الطفلة املجني عليها 
تلك  واأن  الواقعة  وبراأ�سها متزامنة مع وقت حدوث 
ال�سابات ل ميكن حدوثها من جمرد ال�سقوط من 
الوفاة  واأن �سبب  املتهمة  اإدعت  الدراجة ح�سبما  على 
والراأ�س  اجل��ذع  مبنطقة  عليها  املجني  ا���س��اب��ات  ه��و 
ن��اجت��ة م��ن الع��ت��داء عليها بال�سرب  اإ���س��اب��ات  وه��ي 

ال�سديد املتنوع.
ال��ع��ام��ة طلبت  ال��ن��ي��اب��ة  اأن  ال���ع���ام  ال��ن��ائ��ب  واأ�����س����اف 
لتجردها  نظرا  املتهمة  بحق  العقوبة  اأق�سى  تطبيق 
اأنها  رغ��م  بالطفلة  والرحمة  الن�سانية  م�ساعر  من 
اعتبار  موؤمتنة على رعايتها كونها تعي�س معها على 

اأنها اإبنة زوجها. 
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العدد  11106 بتاريخ   2014/5/26     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

الرخ�سة 571319  للتجارة )�ــش.ذ.م.م(- رقم  ال�سركة: حديد اجلزيرة  ا�سم 
ذات  القانوين:  ال�سكل  نايف   - دي��رة  للعقارات  الرمال  ملك   9 رقم  عنوانها: حمل 
دائرة  التجاري: 75134 مبوجب هذا تعلن  بال�سجل  القيد  م�سئولية حمدودة رقم 
التنمية القت�سادية بدبي بانه قد مت التا�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحلل 
العمومية  م��ن اجلمعية  ال�����س��ادر  ال��ق��رار  وذل��ك مبوجب  اع���له،  امل��ذك��ورة  ال�سركة 
بتاريخ    )2014/1/84440( رقم  حتت  العدل  الكاتب  ال�سيد  لدى  واملوثق  لل�سركاء 
املعني  امل�سفي  اىل  التقدم  او مطالبة  اعرتا�س  اي  لديه  وعلى من   )2014/4/27(
را�سد-  بن  احمد  ال�سيخ  �سمو  ملك   )O/16B/005  ( مكتب   يف  الكائن  مكتبه  يف 
كافة  معه  م�سطحبا   )04-2223773( فاك�س   )04-2226266( هاتف:  البطني  رقة 
امل�ستندات والوراق الثبوتية وذالك خلل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11106 بتاريخ   2014/5/26     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي: يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات
عنوانه:مكتب )O/16B/005( ملك �سمو ال�سيخ احمد بن را�سد- رقة البطني( مبوجب 
لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التا�سري  مت  قد  بانه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا 
)�ــش.ذ.م.م(  للتجارة  اجلزيرة  حديد  بت�سفية  للقيام  اع��له  امل��ذك��ور  امل�سفي  بتعيني 
وعنوانها: حمل رقم 9 ملك الرمال للعقارات ديرة - نايف  وذلك مبوجب القرار ال�سادر من 
اجلمعية العمومية لل�سركاء واملوثق لدى ال�سيد الكاتب العدل حتت رقم )2014/1/84440(. 
بتاريخ )2014/4/27(  وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف 
مكتبه الكائن يف مكتب  )O/16B/005( ملك �سمو ال�سيخ احمد بن را�سد- رقة البطني 
والوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحبا   )04-2223773( فاك�س   )04-2226266( هاتف: 

الثبوتية وذالك خلل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن .
دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11106 بتاريخ   2014/5/26     

اعالن يف الدعوى رقم 2014/43 بالن�سر
 املدعى/�سركة ابوظبي التجاري للعقارات وميثلها/ امين ابراهيم عبا�س 
املطلوب اعلنه/ اكرم عرب عبدي احل�سو العنوان بالن�سر مبا ان املدعى 
رفع الدعوى املذكورة اعله وحدد يوم الثنني املوافق 2014/6/23 موعدا 
جلنة  امام  ظهرا   12:00 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  لنظرها 
وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العني  يف  الكائنة  اليجارية  املنازعات  ف�س 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بالرد و�سورا منها بعدد اخل�سوم لدى ق�سم 

التح�سري وذلك خلل خم�سة ايام من تاريخ ت�سلم العلن.  
قلم املنازعات اليجارية                                                                                                                                        
بختيه ال�سام�سي                                             

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

العدد  11106 بتاريخ   2014/5/26     

اعالن يف الدعوى رقم 2014/227 بالن�سر
املدعى/�سركة ابوظبي التجاري للعقارات وميثلها/ امين ابراهيم عبا�س   
بالن�سر  العنوان  املعمري  عبداهلل  فا�سل  حممد  عبداهلل  اعلنه/  املطلوب 
املوافق  الثنني  يوم  وحدد  اعله  املذكورة  الدعوى  رفع  املدعى  ان  مبا 
2014/6/23 موعدا لنظرها لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 12:00 ظهرا 
امام جلنة ف�س املنازعات اليجارية الكائنة يف العني �سخ�سيا او بوا�سطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بالرد و�سورا منها بعدد اخل�سوم لدى 

ق�سم التح�سري وذلك خلل خم�سة ايام من تاريخ ت�سلم العلن.  
قلم املنازعات اليجارية                                                                                                                                        
بختيه ال�سام�سي                                             

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

العدد  11106 بتاريخ   2014/5/26     

اعالن يف الدعوى رقم 2014/225 بالن�سر
 املدعى/�سركة ابوظبي التجاري للعقارات وميثلها/ امين ابراهيم عبا�س 
رفع  املدعى  ان  بالن�سر مبا  العنوان  لبنان  اعلنه/ �سالون قمر  املطلوب 
موعدا   2014/6/23 املوافق  الثنني  يوم  وحدد  اعله  املذكورة  الدعوى 
جلنة  امام  ظهرا   12:00 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  لنظرها 
وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العني  يف  الكائنة  اليجارية  املنازعات  ف�س 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بالرد و�سورا منها بعدد اخل�سوم لدى ق�سم 

التح�سري وذلك خلل خم�سة ايام من تاريخ ت�سلم العلن.  
قلم املنازعات اليجارية                                                                                                                                        
�سلطان بن رفيع                                             

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

العدد  11106 بتاريخ   2014/5/26     
اعادة اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى 484 /2014 مد جز- م ر-ب -  ع ن

مدعي/�سامل عامر علي العامري اجلن�سية: المارات مدعي عليه:ا�سامه 
مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  م�سر  اجلن�سية:  يحي  حممد 
م�سر  اجلن�سية:  يحي  حممد  ا�سامه  اعلنه/  املطلوب  درهم   53000
وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى  قام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه: 
املحكمة يوم الربعاء املوافق 2014/5/28 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت 
حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �سباحا   8:30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف 
العني البتدائية- الكائنة املركز الداري �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 
املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2014/5/18  

قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11106 بتاريخ   2014/5/26     
اعالن حكم يف الدعوى رقم 2014/420 جتاري جزئي

اىل املدعى عليه: حممد امني خريي ح�سني ايوب اجلن�سية : م�سري 
حكمت  قد   2014/5/19 املوافق  بتاريخ  انه  نعلمك  بالن�سر  العنوان: 
عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعله ل�سالح املدعي: 
موؤ�س�سة غنتوت لتاجري ال�سيارات اجلن�سية: المارات حكمت املحكمة 
يوؤدي  بان  عليه  املدعى  بالزام   : جتارية  مادة  يف  احل�سوري  مبثابة 
وامل�ساريف  درهم(  الف  خم�سة  )مبلغ  درهم   5000 مبلغ  للمدعية 
اليوم الربعاء  .  حكما قابل لل�ستئناف  خلل 30 يوما اعتبارا من 

املوافق 2014/5/21 لت�سلمك هذا امل�ستند.
القا�سي /د.ا�سامة عبدالعزيز

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11106 بتاريخ   2014/5/26     
اعالن حكم يف الدعوى رقم 2014/168 جزئي جتاري

العنوان:  امارات   : اجلن�سية  حممد  �سعيد  �سلطان  عليه:  املدعى  اىل 
هذه  عليك  حكمت  قد   2014/4/21 املوافق  بتاريخ  انه  نعلمك  بالن�سر 
املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعله ل�سالح املدعي: كراج فايز 
مبثابة  املحكمة  حكمت  احمد  فايز  بن  اهلل  حبيب   - ميثله   / احمد 
احل�سوري : بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 20500 درهم 
درهم  وخم�سمائة  وامل�ساريف  درهم(  وخم�سمائة  الف  ع�سرون  )مبلغ 
مقابل اتعاب املحاماه .  حكما قابل لل�ستئناف  خلل 30 يوما اعتبارا 

من اليوم الثلثاء املوافق 2014/4/22 لت�سلمك هذا امل�ستند.
القا�سي /د.ا�سامة عبدالعزيز

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11106 بتاريخ   2014/5/26     
اعالن حكم يف الدعوى رقم 2014/282 مدين جزئي

اىل املدعى عليه: من�سور حممد �سياح خمي�س املن�سوري اجلن�سية : المارات 
العنوان: بالن�سر نعلمك انه بتاريخ املوافق 2014/5/21 قد حكمت عليك هذه 
املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعله ل�سالح املدعي: موؤ�س�سة �سحايب 
�سعيد علي الحبابي اجلن�سية: المارات حكمت  ال�سيارات - ميثلها  لتاجري 
املحكمة مبثابة احل�سوري وفقا لحكام ال�سريعة ال�سلمية الغراء والقانون 
ي�سدد  بان  املن�سوري(  خمي�س  �سياح  حممد  عليه)من�سور  املدعى  بالزام   :
الجرة  قيمة  درهم  وت�سعمائة  الف  وثلثون  ثمانية  وقدره  مبلغ  للمدعية 
امل�ستحقة عليه وقيمة .  حكما قابل لل�ستئناف  خلل 30 يوما اعتبارا من 

اليوم الربعاء املوافق 2014/5/21 لت�سلمك هذا امل�ستند.
القا�سي /جمال احل�سني برودي

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11106 بتاريخ   2014/5/26     
  اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  193 /2014 جت كل- م ر-ب-ع ن

 مدعي/كافترييا كرك �ستوب ل�ساحبها نا�سر تويلي را�سد حممد العامري اجلن�سية: 
حم�سن  علي  ل�ساحبها  )�سا�سكو(  للعقارات  النقيب  عليه:موؤ�س�سة  مدعي  المارات 
مبلغ  مالية  الدعوى:مطالبة  مو�سوع  اجلن�سية:المارات  واآخرون  النقيب  حممد 
100000 درهم + 400000 درهم املطلوب اعلنه/موؤ�س�سة النقيب للعقارات )�سا�سكو( 
ل�ساحبها علي حم�سن حممد النقيب   اجلن�سية:المارات عنوانه : العلن با�سل 
ان  حيث  النقيب  حممد  حم�سن  علي  �ساحبها  وميثلها   - الن�سر  بطريق  ال�سحيفة 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2014/6/2 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8:30 �سباحا امام الدائرة 
الوىل ب� حمكمة العني البتدائية- الكائنة املركز الداري �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2014/5/18  
قلم املحكمة التجارية                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11106 بتاريخ   2014/5/26     
  اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  489 /2014 جت جز- م ر-ب-ع ن

 مدعي/جميب رحمن كاليتوديل اجلن�سية: الهند مدعي عليه:مانزور بابو 
 46000 مبلغ  مالية  الدعوى:مطالبة  مو�سوع  اجلن�سية:الهند  �سرامبيكال 
درهم + التعوي�س مببلغ 15000 درهم املطلوب اعلنه/مانزور بابو �سرامبيكال 
اجلن�سية:الهند  عنوانه : بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله 
وحددت املحكمة يوم اخلمي�س املوافق 2014/5/29 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
ب� حمكمة  الثانية  الدائرة  امام  ال�ساعة 8:30 �سباحا  فانت مكلف باحل�سور 
العني البتدائية- الكائنة باملقر الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2014/5/22  
قلم املحكمة التجارية                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11106 بتاريخ   2014/5/26     
  اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  446 /2014 جت جز- م ر-ب-ع ن

املتخ�س�سة:املقاولت النزعات الن�سائية
حبيب  بلو�س  وميثلها/  امل�سلحة  والنجارة  للحدادة  خان  بلو�س  مدعي/موؤ�س�سة   
العامة  للمقاولت  العي�سوي  عليه:رم�سان  مدعي  المارات  اجلن�سية:  خان  اهلل 
املطلوب  درهم    12240 مببلغ  مالية  الدعوى:مطالبة  مو�سوع  اجلن�سية:المارات 
اعلنه/رم�سان العي�سوي للمقاولت العامة اجلن�سية:المارات  عنوانه : بالن�سر حيث 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2014/5/28 
الدائرة  امام  ال�ساعة 8:30 �سباحا  الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور  موعدا لنظر 
الوىل ب� حمكمة العني البتدائية- الكائنة املركز الدارية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2014/5/22  
قلم املحكمة التجارية                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11106 بتاريخ   2014/5/26     
اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  111/ 2014 مد ين -م ر-�ض- ع ن

امل�ستاأنف : عماد الدين عبداهلل عماد احمد اجلن�سية: م�سر  امل�ستاأنف عليه: 
�ساناث مود اليج �سابور واآخرون اجلن�سية: �سرييلنكا مو�سوع ال�ستئناف 
: ا�ستئناف 100000 درهم املطلوب اعلنه/�سركة �سبارك للخدمات المنيه 
ذ.م.م اجلن�سية: المارات العنوان: بالن�سر مبا ان امل�ستاأنف قد ا�ستاأنف احلكم 
ال�سادر يف الدعوى رقم  2013/1117 مد جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره 
جل�سة يوم الربعاء املوافق 2014/6/11 لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 
املركز  الكائنة  العني  ا�ستئناف  حمكمة  الوىل  الدائرة  امام  �سباحا   9.30
الداري �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك 

و�سوار مل�ستنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�سة املحددة.
قلم ال�ستئناف املدين

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

العدد  11106 بتاريخ   2014/5/26     
اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  252/ 2014 �سخ�سية -م ر-�ض- ع ن

امل�ستاأنف : الء ثابت اخللف الهزاع اجلن�سية: �سوريا امل�ستاأنف عليه: فادي جبار 
ال�سلمة اجلن�سية: �سوريا مو�سوع ال�ستئناف : الغاء احلكم امل�ستاأنف - طلق 
اجلن�سية:  ال�سلمة  جبار  اعلنه/فادي  املطلوب  اغرا�س  ت�سليم   + نفقات   +
�سوريا العنوان: بالن�سر مبا ان امل�ستاأنف قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر يف الدعوى 
رقم  2013/749 ح نف�س - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�سة يوم الربعاء املوافق 
2014/6/11 لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 9.30 �سباحا امام الدائرة الوىل 
حمكمة ا�ستئناف العني الكائنة �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وميكنك التقدم 

مبذكرة بدفاعك و�سوار مل�ستنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�سة املحددة.
قلم ا�ستئناف الحوال ال�سخ�سية

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

العدد  11106 بتاريخ   2014/5/26     
يف الدعوى رقم 2014/443 جتاري كلي

املدعى عليهما/1- �سركة بني يا�س الدويل للنرتنت ذ.م.م 2- فهد احمد ا�سد �سامل 
الرا�سدي تنفيذا لقرار عدالة حمكمة ابوظبي التجارية البتدائية يف الدعوى 
رقم 2014/443 جتاري كلي املقامة �سدكم من املدعي/ بنك ابوظبي التجاري فقد 
مت ندبنا خبريا م�سرفيا يف الدعوى امل�سار اليها وعليه فقد مت حتديد يوم الثلثاء 
املوافق 2014/5/27 ال�ساعة 12:00 ظهرا موعدا لجتماع اخلرة يف مكتبنا جينوم 
لل�ست�سارات - دبي - فندق جي دبليو ماريوت مبنى املكاتب )اأ( الطابق الثاين 
)201( هاتف: 2526668 فاك�س : 2527779 راجني احل�سور او من ميثلكم قانونا يف 

املوعد املحدد م�سطحبني معكم �سورة عن كافة امل�ستندات املوؤدية لدفاعكم.
عبداحلميد زيتون
خبري حما�سبي وم�سريف

اإعالن حل�سور اجتماع اخلربة

العدد  11106 بتاريخ   2014/5/26     
          اعالن مبوعد جل�سة  

 يف الطعن بالنق�ض رقم )2014/142 جتاري - م ر- ق - اأظ)
بوكالة  ذ.م.م  اللكرتوميكانيكية  للعمال  ودلتا  الزرعوين  �سركة   : الطاعن 
املحامي: عبدالرحمن حممد باحلاج املرا�سدة اجلن�سية: المارات املطعون �سده 
املطلوب  الكهروميكانيكية اجلن�سية: المارات   ادفانتيج للعمال  باور  �سركة   :
�سيتي  �سركة   -2 الكهروميكانيكية  ادفانتيج للعمال  باور  �سركة   -1  : اعلنهم 
�سيتي  �سركة  تعلن  العنوان:  كارتامهاين  مادهو  اجيت   -3 للمقاولت  داميوند 
رقم  ال�ستئناف  حكم  على  طعن  قد  الطاعن  ان  مبا  ن�سرا  للمقاولت  داميوند 
فانه  ابوظبي  ا�ستئناف  حمكمة  عن  ال�سادر  اأظ  �س-  ت-  م  جتاري-   2013/360
يتعني عليك ان تودع مذكرة بالرد على �سحيفة الطعن خلل خم�سة ع�سر يوما 

من تاريخ ا�ستلم العلن وذلك لدى قلم كتاب حمكمة النق�س ابوظبي.
 قلم املحكمة 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

 

العدد  11106 بتاريخ   2014/5/26     
اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  1793 /2013 جت جز- م ت- ب- اأظ

العقارات  وادارة  العامة  وال�سيانة  واملقاولت  للنقليات  لوجتك�س  مدعي/احلكم 
لعمال  عليه:الندى  مدعي  المارات   اجلن�سية:  علي  ال  �سعيد  خمي�س  ميثلها:حممد 
املطلوب  درهم    19600 مالية  الدعوى:مطالبة  المارات   مو�سوع  اجلن�سية:  الديكور  
عليه  املدعي  اعلن  عنوانه:ن�سرا  المارات  اجلن�سية:  الديكور   لعمال  اعلنه/الندى 
بالدعوى وبالتجديد الدعوى من ال�سطب  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله 
فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر  املوافق 2014/6/1 موعدا  الحد   يوم  املحكمة  وحددت 
باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحا امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية- الكائنة 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  نهيان  اآل  مبع�سكر  التجارية  املحكمة 
الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة 

بثلثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2014/5/12  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

 

العدد  11106 بتاريخ   2014/5/26     
اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  627 /2014 جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعي/حممد انور لوب دين اجلن�سية: باك�ستان  مدعي عليه:حممد احمد عبداهلل 
خدمات  وكيل  عقد  الدعوى:ف�سخ  مو�سوع  المارات    اجلن�سية:  ال�سعدي   هادي 
قيمته 15000 درهم  املطلوب اعلنه/حممد احمد عبداهلل هادي ال�سعدي  اجلن�سية: 
وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�سرا   المارات 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2014/6/4 املوافق  الربعاء   يوم  املحكمة 
باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحا امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية- 
الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر اآل نهيان �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  امل�ستنداتك موقعا  و�سورا  بدفاعك  ايداع مذكرة 

الدعوى بثلثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2014/5/20  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

 

العدد  11106 بتاريخ   2014/5/26     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  834 /2014 عم جز- م ع- ب- اأظ

اجلزيرة  عليه:�سركة  مدعي  الهند   اجلن�سية:  فاهيد  بورانيل  بوتان  مدعي/وا�سد 
مو�سوع  اجلن�سية:المارات  ذ.م.م  النفطية  واخلدمات  النابيب  ل�سناعات 
النابيب  ل�سناعات  اجلزيرة  اعلنه/�سركة  املطلوب  عمالية  الدعوى:م�ستحقات 
واخلدمات النفطية ذ.م.م اجلن�سية:المارات  عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام 
موعدا   2014/6/3 املوافق  الثلثاء    يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحا امام الدائرة الثانية 
بوا�سطة وكيل  او  العمالية �سخ�سيا  املحكمة  الكائنة  البتدائية-  ابوظبي  ب� حمكمة 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2014/5/15  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

 

العدد  11106 بتاريخ   2014/5/26     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  2259 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/نا�سر اقبال حممد اقبال اجلن�سية: باك�ستان  مدعي عليه:لياقت علي غلم 
عمالية  الدعوى:م�ستحقات  مو�سوع  اجلن�سية:المارات  والرخام  البلط  لعمال 
اجلن�سية:المارات   والرخام  البلط  لعمال  غلم  علي  اعلنه/لياقت  املطلوب 
يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه: 
باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2014/5/27 املوافق  الثلثاء 
الكائنة  البتدائية-  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �سباحا   8.30 ال�ساعة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على 

القل. �سدر بتاريخ 2014/4/29  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

 

العدد  11106 بتاريخ   2014/5/26     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  275 /2014 جت كل- م ت- ب- اأظ

المارات  مدعي  الد�سوقي اجلن�سية:  العقارات وميثلها كرمي خالد  وادارة  مدعي/بلريز لتطوير 

الهاملي  جمعه  حممد  عنها  وكيل  القبي�سي  يعقوب  خليفة  عي�سى  زوجة  علي  �سلمة  عليه: 

عي�سى  زوجة  علي  اعلنه/�سلمة  املطلوب  وتعوي�س  الدعوى:متكني  مو�سوع  اجلن�سية:المارات 

عنوانه:لعلن  اجلن�سية:المارات  الهاملي  جمعه  حممد  عنها  وكيل  القبي�سي  يعقوب  خليفة 

املدعي عليها بالطلبات املعدلة ن�سرا حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة 

 8:30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2014/6/4 املوافق  الربعاء   يوم 

اآل  التجارية مبع�سكر  املحكمة  الكائنة  البتدائية-  ابوظبي  ب� حمكمة  الثالثة  الدائرة  امام  �سباحا 

امل�ستنداتك موقعا  بدفاعك و�سورا  ايداع مذكرة  وكيل معتمد وعليك  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  نهيان 

عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2014/5/20  

قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11106 بتاريخ   2014/5/26     
اعادة  اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  156 /2014 جت جز- م ت-ب-اأظ

املتخ�س�سة:املقاولت والنزاعات الإن�سائية  
 مدعي/موؤ�س�سة التما�سك للمقاولت وال�سيانة العامة اجلن�سية: المارات مدعي عليه:موؤ�س�سة 
تكنو الف�ساء للمقاولت العامة/ميثلها مالكها اجلن�سية: المارات مو�سوع الدعوى:مطالبة 
مالية 35.000 درهم املطلوب اعلنه/موؤ�س�سة تكنو الف�ساء للمقاولت العامة/ميثلها مالكها 
ان  حيث  عنوانه:بالن�سر  المارات  اجلن�سية:  املن�سوري  علي  حمد  عبداهلل  يعقوب  ابراهيم 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم الثلثاء املوافق 2014/5/27 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8:30 �سباحا امام الدائرة الثانية ب� حمكمة 
وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  نهيان  اآل  التجارية مبع�سكر  املحكمة  الكائنة  البتدائية-  ابوظبي 
املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك  معتمد 

لنظر الدعوى بثلثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2014/5/7  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11106 بتاريخ   2014/5/26     
  اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  745 /2014 جت كل- م ت-ب-اأظ

املتخ�س�سة:امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية  
عليه:حممد  مدعي  المارات  اجلن�سية:  ال�سلمي  اأبوظبي  مدعي/م�سرف 
مالية  الدعوى:مطالبة  مو�سوع  اجلن�سية:المارات  الرا�سدي  �سامل  عبيد  بخيت 
الرا�سدي  �سامل  عبيد  بخيت  حممد  اعلنه/  املطلوب  درهم   1.281.502.25 بقيمة 
اجلن�سية:المارات  عنوانه:ن�سرا حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2014/5/27 املوافق  الثلثاء  يوم  املحكمة 
باحل�سور ال�ساعة 8:30 �سباحا امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية- 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  التجارية  املحكمة  الكائنة 
بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثلثة 

ايام على القل. �سدر بتاريخ 2014/5/21  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

 

العدد  11106 بتاريخ   2014/5/26     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/710 ت اجر- م ر- ت- اأظ)
�سده  املنفذ  المارات  اجلن�سية:  ال�سام�سي  حممد  التنفيذ/�سعيد  طالب 
/ اعلنه  املطلوب  المارات  اجلن�سية:  الرجال  لتجميل  ا�س  جي  :موؤ�س�سة 

موؤ�س�سة جي ا�س لتجميل الرجال اجلن�سية: المارات العنوان : بالن�سر مبا 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 
طلب  لنظر  موعدا   2014/6/22 املوافق  الحد  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد   --
التنفيذ فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ- ابوظبي 
الكائنة باملقر الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعله 

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
  القلم املحكمة                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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اأخبـار الإمـارات

 

�صح الكالم 

 منتدى الإعلم العربي و13 عاما متوا�سلني عاما بعد عام من 
والتميز  الروعة  بالغة  الثقافية  الإعلمية  التظاهرة  ه��ذه  عمر 
ر�سيد  العربية يف  الإم���ارات  لدوله  اإجن��از يح�سب   ، املقايي�س  بكل 
الجن��ازات املتتالية ، واإ�سارة لها لكونها الأوىل دائما واأبدا ، وكما 
اإل وجند  ي��وم  ، فما مي��ر  دائ��م��ا  رق��م واح��د  اأن تكون  تعودنا منها 
تلك  لنا  يوؤكد  دويل  ملركز  ا�ستطلعا  اأو  وعامليا  دوليا  تقريرا  اإم��ا 
الريادة ، فما اأن بداأت اأ�ستجمع امل�ساهد لهذه التظاهرة الإعلمية 
اأ�سري  اأن  علي  لزاما  وك��ان  اإل   ، اأي��ام  قبل  بح�سورها  �سرفت  التي 
العربي  الإع��لم��ي  املنتدى  �ساحبة  حققتها  التي  الجن���ازات  اإىل 
والرابعة  اإقليميا  الأوىل  كونها   ، املا�سية  القليلة  الأي���ام  خ��لل   ،
نحو  الهادفة  الأعمال  يف   2014 لعام  العامل  دول  كاأف�سل  عامليا 
التنمية ، كذلك ت�سدرها املركز الثامن عامليا يف التناف�سية العاملية 
احلكومية  الكفاءة  جمال  يف  عامليا  الأول  املركز  على  وح�سولها   ،
وغياب البريوقراطية ، وت�سدرها املركز الأول عامليا يف ح�سن اإدارة 
، وتقدمها على نيويورك  اأف�سل فنادق  ، والأوىل يف فئة  الأم��وال 

ولندن لجتذاب الزائرين للت�سوق العاملي والباقية تاأتي .
 وم��ا منتدانا الإع��لم��ي ال��ع��رب��ي اإل واح���دا م��ن ه��ذه الجن���ازات 
الإمارات  والإب��داع  التميز  بدولة  والإب��داع  التميز  لإم��ارة  املتميزة 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  رواه  وم��ا  وال���داين  القا�سي  لها  �سهد  فقد   ،
ملوقف   ، باملنتدى  اإبراهيم  اآل  وليد  ال�سيخ  �سي  ب��ي.  اأم.  جمموعة 
�ساهده بنف�سه قبل 13 عاما خلري دليل ، فلم يكن يعلم حينها اأنه 
 ، املنتدى الإعلمي لريوي لنا ما حدث  �سيكون �سيفا يوما على 
ورف�س �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم الو�ساطة 
ل�ساب حتر�س بفتيات اأجنبيات ، حتى ما ذكره ال�سيخ وليد ل�سديقه 
حينها اأن دولة بها حكام بهذا الفكر �سيكون لها �ساأن يوم ما ، فبعد 
13 عاما والإمارات اليوم تعتلي ال�سدارة عامليا ، ياأتي �سيفا على 
ال�سمو  ل�ساحب  اأحدهم  ، عندما هم�س  ما حدث  ل��ريوي  املنتدى 
املتحر�س  ال�ساب  عن  ل��لإف��راج  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
رف�سه  اأك��د  واإمن���ا  بالرف�س  �سموه  يكتف  فلم   ، اأجنبيات  بفتيات 
للو�ساطة ، حتى لو كان اأبن احلاكم نف�سه ، اأنه موقف من مواقف 

عديدة توؤكد نزاهة حكام الإمارات .
وليد  ال�سيخ  �سي  بي.  اأم.  جمموعة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  رواه  فما 
اآل مكتوم  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو  اإبراهيم عن �ساحب  اآل 
التظاهرة  ه���ذه  ب��ال��دول��ة ويف  الإع��لم��ي��ني  ن��ح��ن  ب��ن��ا  اأوىل  ك���ان   ،
الإعلمية الكبرية ، اأن نروي موقف ل�سموه باألف موقف مل ن�سهد 
وزملئنا  قياداتنا  من  علينا  يخرج  اأن  اآم��ل  فكنت   ، عامليا  مثيله 
ل�ساحب  العظيم  وامل�سهد  النبيل  املوقف  يروي  ، من  الإعلميني 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم ، واأخيه �سمو ال�سيخ عبد 
اهلل بن زايد اآل نهيان العام 2006 وقبل نحو 8 �سنوات ، لريوي 
للح�سور ن�سرة �سموه لل�سحافيني، عندما رف�س حكما بال�سجن 
�سهرين اأ�سدرته حمكمة اإماراتية بحق �سحافيني ، وتوجيهاته اإىل 
اجلهات املعنية يف بلده »بعدم حب�س اأي �سحايف ب�سبب عمله دون 
الإ�سارة لأ�سماء ال�سحافيني ، اإل ي�ستحق هذا اليوم اأن يكون عيدا 
بحق لل�سحافيني بدولة الإمارات ، لأنه فخر لكل اإعلمي يعي�س 
على اأر�س الإم��ارات ، اأن يتمتع مبا يتمتع به كل الإعلميني من 
م�ساحة حرية �ساحبة اجلللة يف ظل قانون يحمي تلك احلرية ، 

فنعم البلد ونعم القيادة . 
حم�صــــــن را�صــــــــــــد

r_dubai2005@yahoo.com

اأال ي�شتحق اأن يكون 
عيدا لل�شحافيني

حاكم راأ�س اخليمة يح�سر ماأدبة غداء اأقامها �سعيد نا�سر اخلاطري
•• راأ�ص اخليمة-وام:

ح�سر �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة ظهر ام�س ماأدبة 
اأقامها �سعادة �سعيد نا�سر اخلاطري ع�سو املجل�س الوطني الحتادي مبنزله يف منطقة احلمرانية  التي  الغداء 
براأ�س اخليمة مبنا�سبة تخرج جنله نا�سر �سعيد اخلاطري من كلية القانون يف جامعة المارات . كما ح�سر املاأدبة 
ال�سيخ جمال بن �سقر بن �سلطان القا�سمي وال�سيخ خالد بن �سعود بن �سقر القا�سمي وال�سيخ �سقر بن عبداهلل 
بن حميد القا�سمي وال�سيخ �سلطان بن جمال بن �سقر القا�سمي مدير �سوؤون املواطنني بالديوان الأمريي براأ�س 
راأ�س  ال�سمو حاكم  القبائل واملدعوين . وقدم �ساحب  واأبناء  امل�سوؤولني وال�سخ�سيات  اإىل جانب عدد من  اخليمة 
اخليمة واملدعوون التهنئة للخريج نا�سر �سعيد نا�سر اخلاطري ووالده بهذه املنا�سبة متمنني له التوفيق وال�سداد 
يف م�سريته العملية واأن ي�ساهم يف م�سرية التقدم والرقي الذي ي�سهده وطننا العزيز يف خمتلف املجالت وعلى 

الأ�سعدة كافة.

دورة ح�ل التفكري اليجابي للنزلء ب�سرطة الفجرية
•• الفجرية-الفجر:

العامة  بالقيادة  والإ�سلحية  العقابية  املوؤ�س�سة  اإدارة  نظمت 
ل�سرطة الفجرية دورة حول )التفكري الإيجابي وحماربة التفكري 
الفجرية  كلية  م��ع  بالتن�سيق  وذل��ك  املوؤ�س�سة  ل��ن��زلء  ال�سلبي( 
وبرعاية جمعية الفجرية اخلريية وقد حا�سر بالدورة الدكتور 
ال��دورة اإىل التعرف ملفهوم عمليه  رامي عبداهلل العابد وتهدف 
وال�سلبي  الإيجابي  التفكري  هية  ما  ال��ن��زلء  اإك�ساب  و  التفكري 
وخطوات ممار�سة التفكري الإيجابي . واأكد �سعادة العقيد اأحمد 
حمدان الزيودي مدير الإدارة اأن الهدف من الدورة هو تقومي 
�سلوك النزلء ويعتر اأحد الأهداف الإ�سرتاتيجية الذي ت�سعى 

اإدارته لتحقيقه �سمن �سل�سلة تاأهيل وتدريب النزلء . 

الق�ات البحرية حتتفل بي�م ال�حدة ال� 46 وتنظم زيارات تعريفية لطلبة املناطق التعليمية يف الدولة

�سرطة اأب�ظبي حت�ز 93 يف املائة من ثقة اجلمه�ر يف ا�ستبيان ر�سا املجتمع

�سحة دبي ت�قع اتفافية تعاون مع مركز عاملي يف جمال الهند�سة اجلينية

•• اأبوظبي-وام:

بحري  ال��رك��ن  ال��ل��واء  �سعادة  �سهد 
قائد  امل�سرخ  �سامل حممد  اإبراهيم 
الذي  الح��ت��ف��ال  البحرية  ال��ق��وات 
مبنا�سبة  البحرية  القوات  اأقامته 
..بح�سور   46 ال�����  وح��دت��ه��ا  ي����وم 
ع�����دد م����ن ك���ب���ار ����س���ب���اط ال���ق���وات 
بو�سول  الح��ت��ف��ال  ب���داأ  امل�سلحة. 
�سعادة  بعدها  األ��ق��ى  احل��ف��ل  راع���ى 
اللواء الركن بحري اإبراهيم �سامل 
املنا�سبة  بهذه  كلمة  امل�سرخ  حممد 
عدد خللها املراحل التى مرت بها 
القوات البحرية منذ ن�ساأتها خلل 
عام 1968 والتطورات التى مرت 
بها .. م�سريا اإىل اأنه بداأت الطفرة 
احل��ق��ي��ق��ي��ة ل��ل��ق��وات ال��ب��ح��ري��ة من 
خلل الزيارة التي قام بها املغفور 
له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان للقوات البحرية يف الثاين 
ولذلك   1983 ع����ام  م���اي���و  م���ن 
للقوات  ي���وم���ا  ال���ي���وم  ه����ذا  اع���ت���ر 
به كل عام. وقال  البحرية حتتفل 
بهذه  البحرية  القوات  احتفال  اإن 
احتفالت  م���ع  ي��ت��زام��ن  امل��ن��ا���س��ب��ة 
توحيدها  ب��ع��ي��د  امل�����س��ل��ح��ة  ق��وات��ن��ا 

•• اأبوظبي-وام:

اأب���وظ���ب���ي ممثلة  ���س��رط��ة  ح�����س��ل��ت 
يف م��دي��ري��ة ���س��رط��ة ال��ع��ا���س��م��ة يف 
ال�سرطية  للعمليات  العامة  الإدارة 
من  امل���ئ���ة  يف   93 3ر  ن�����س��ب��ة  ع��ل��ى 
ا���س��ت��ب��ي��ان ر�سا  ث��ق��ة اجل��م��ه��ور يف 
املجتمع الذي اأعده فرع التخطيط 

والدرا�سات عن العام 2013.
و تعك�س نتائج ال�ستبيان مدى ثقة 
املختلفة  ب�سرائحهم  املجتمع  اأفراد 
م����ن خلل  اأب����وظ����ب����ي  ����س���رط���ة  يف 
توفري  يف  ال�سرتاتيجية  اأه��داف��ه��ا 

الأمن ومكافحة اجلرمية.
ب��ن العو�سي  ال��ل��واء حم��م��د  وق���ال 
العمليات  ع������ام  م����دي����ر  امل���ن���ه���ايل 
ال�����س��رط��ي��ة ب�����س��رط��ة اأب���وظ���ب���ي اإن 
ارتفاع ن�سبة ثقة اجلمهور ب�سرطة 
اأب���وظ���ب���ي اإمن�����ا ي����دل ع��ل��ى حر�س 
ال�سيخ �سيف  واهتمام الفريق �سمو 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
الداخلية  وزي����ر  ال������وزراء  جم��ل�����س 
ب��ال��و���س��ول اإىل اأع��ل��ى امل���ع���دلت يف 

درجات ر�سا اجلمهور.
اأبوظبي  ����س���رط���ة  ب���ح���ر����س  ون������وه 
امل�������س���ت���م���ر ع����ل����ى ت����ق����دمي اأف�������س���ل 
اخلدمات جت�سيدا لروؤيتها يف �سمان 

•• دبي-وام:

الأمرا�س  يف  املتخ�س�س  العاملي  امل��رك��ز  و  دب��ي  يف  ال�سحة  هيئة  وقعت 
الأكادميية  امل��ج��الت  خمتلف  يف  امل�سرتك  للتعاون  ..اتفاقية  اجلينية 
والتعاون يف تطوير ون�سر  العلمية  واملعرفة  التوا�سل  والبحثية وتعزيز 
التعليم والأبحاث العلمية. وقع الإتفاقية يف مقر هيئة ال�سحة يف دبي..

املركز  عن  وقعها  فيما   .. العام  مديرها  امليدور  عي�سى  املهند�س  �سعادة 
القن�سل  تيلم  ج��ريو  ايريك  �سعادة  بح�سور  في�سري  اآلن  الروفي�سور 
املدير  كلبان  ب��ن  اأح��م��د  وال��دك��ت��ور  دب��ي  الفرن�سية يف  للجمهورية  ال��ع��ام 
التنفيذي لقطاع امل�ست�سفيات وعدد من املدراء يف هيئة ال�سحة يف دبي. 
واأكد �سعادة املهند�س عي�سى امليدور اأهمية الإتفاقية التي �ستعزز وتر�سخ 
العلمية  والتقارير  املعلومات  وت��ب��ادل  اجلانبني  ب��ني  امل�سرتك  التعاون 
واملواد التعليمية بهدف دعم وتعزيز الرامج التعليمية يف املجالت ذات 
الهتمام امل�سرتك وتنمية امل�ساريع الأكادميية املتعلقة بالأبحاث امل�سرتكة 
والتدري�س والتعاون التقني وغريها من املجالت ذات العلقة. واأ�ساف 

التدري�س  هيئة  اأع�ساء  زي���ارات  تبادل  ت�سهيل  على  تركز  الإتفاقية  اأن 
ال�سحية والرامج اخلدمية وتي�سري  البحوث  وامل�ساركة يف  واملخت�سني 
ال��ت��دري�����س واإج���راء  ال��زائ��ري��ن للم�ساركة يف  ت��ب��ادل الأ���س��ات��ذة وال��ع��ل��م��اء 
امليدور  عي�سى  املهند�س  واأو���س��ح  املهنية.  واخل��دم��ات  العلمية  البحوث 
خلل  من  التعليم  فر�س  تطوير  يف  الإتفاقية  به  �ستقوم  ال��ذي  ال��دور 
من  وغ��ريه��ا  العمل  وحلقات  الدرا�سية  واحللقات  التدريبية  ال���دورات 
الأكادميية  بالرامج  العلقة  ذات  الأن�سطة  ملتابعة  التعليمية  الو�سائل 
للجانبني. من جانبه اأعرب �سعادة ايريك جريو تيلم عن �سعادته بتوقيع 
اإحدى املوؤ�س�سات ال�سحية  الإتفاقية مع هيئة ال�سحة يف دبي التي تعد 
املرموقة على م�ستوى املنطقة .. موؤكدا اأهمية التعاون بني اجلانبني يف 
خمتلف املجالت ذات العلقة بعلم الأمرا�س اجلينية. واأ�سار اإىل اأهمية 
يف  اجلانبني  بني  امل�سرتك  للتعاون  وا�سعة  اآفاقا  �ستفتح  التي  الإتفاقية 
هذا املجال املتخ�س�س ومبا ي�ساهم ب�سكل فاعل يف حتقيق الأهداف التي 
يتطلع اليها الطرفان. وقام �سعادة املهند�س عي�سى امليدور يرافقه �سعادة 
ايريك جريو تيلم والوفد املمثل للمركز بزيارة تفقدية اإىل مركز علم 

الوفد  وا�ستمع  دب��ي.  ال�سحة يف  هيئة  الوراثية يف  والأم��را���س  اجلينات 
ال��دك��ت��ور حم��م��ود ط��ال��ب رئي�س  ���س��رح مف�سل م��ن  اإىل  ال���زي���ارة  خ���لل 
75 م�ست�سفى  وال��ذي يخدم  املركز  يقدمها  التي  املركز حول اخلدمات 
ومركزا تخ�س�سيا يف دولة الإمارات والدول املجاورة يف جمال ت�سخي�س 
اجلينية  الأم��را���س  وت�سخي�س  ال���ولدة  قبل  م��ا  للأطفال  الثل�سيميا 
ب�سكل عام حيث كان املركز �سباق يف الك�سف عن 60 مر�سا وراثيا لأول 
مرة يتم الك�سف عنه ما يعك�س الكفاءة والإمكانيات والتقنيات احلديثة 
التي يتمتع بها املركز الذي تاأ�س�س يف يناير عام 1995. وجتول الوفد 
يف خمتلف اأق�سام ووحدات املركز احلا�سل على اعتماد عاملي من منظمة 
منذ  للثل�سيميا  اجلينية  للفحو�سات  مرجعي  كمركز  العاملية  ال�سحة 
اأف�سل مركز  2006 على جائزة  �سنوات واحلا�سل عام  اأكرث من ع�سر 
طبي من جائزة ال�سيخ حمدان بن را�سد للعلوم الطبية. وتعرف الوفد 
مبختلف  املتعلقة  الأب��ح��اث  جم��ال  يف  املركز  يقدمها  التي  اجلهود  على 
املوؤ�س�سات  مبختلف  تربطه  التي  التعاون  وعلقات  اجلينية  الأم��را���س 

البحثية العاملية. 

واأكد مدير عام العمليات ال�سرطية 
العميق  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رط��ة  اإه��ت��م��ام 
العليا  ال��ق��ي��ادة  ت��وج��ي��ه��ات  بتنفيذ 
يف حت��ق��ي��ق ال��ت��وا���س��ل ال��ف��ع��ال بني 
زيادة  يعزز  مبا  واملجتمع  ال�سرطة 
وتعزيز  ال��ط��م��اأن��ي��ن��ة  وب����ث  ال��ث��ق��ة 
وال�ستماع  اجل��رمي��ة  م��ن  ال��وق��اي��ة 
اجلمهور  واآراء  م���ق���رتح���ات  اإىل 
ال�سعوبات  ت��ذل��ي��ل  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 
وتوفري اخلدمات النوعية وامل�ساريع 
الواجبات  وت���ق���دمي  ال��ت��ط��وي��ري��ة 
املجتمع  اأف����راد  وبقية  للمواطنني 
ال�سرتاتيجية  م���ع  ي���ت���لءم  مب���ا 

العامة ل�سرطة اأبوظبي.
ال��ع��م��ي��د مكتوم  ق����ال  م���ن ج��ان��ب��ه 
�سرطة  م��دي��ري��ة  م��دي��ر  ال�سريفي 
حتفزنا  النتيجة  هذه  اإن  العا�سمة 
للحفاظ  م�����س��اع��ف��ة اجل��ه��ود  ع��ل��ى 
وال��ري��ادة يف  التميز  على م�ستويات 
والأمني  ال�سرطي  العمل  جم��الت 
مب��ا ي��ع��زز م�����س��رية الأم����ن والأم����ان 
والرتقاء  ك��اف��ة  املجتمع  ل�����س��رائ��ح 
اأف�سل  وف����ق  ال��ع��م��ل  مب�����س��ت��وي��ات 

املعايري العاملية املتقدمة.
وقال ال�سريفي اإن نتائج ال�ستبيان 
����س���رائ���ح جمتمع  ج���م���ي���ع  ���س��م��ل��ت 
جن�سياتهم  مب��خ��ت��ل��ف  اأب����وظ����ب����ي 

واجلن�سيات  اأن��ث��ي  اأو  ذك��ر  اجلن�س 
على  وا�ستمل  اإل��ي��ه��ا  ينتمون  ال��ت��ي 
خم�سة حماور رئي�سية وهي الر�سا 
والنطباع  اأب���وظ���ب���ي  ���س��رط��ة  ع���ن 
العام مقارنة بالعام ال�سابق والثقة 
ب�سرطة اأبوظبي والر�سا عن �سورة 
املعاملة  ح�سن  حيث  من  العاملني 
و�سرعة  وال�������س���ف���اف���ي���ة  وامل����ظ����ه����ر 
ال���س��ت��ج��اب��ة وامل����ح����ور ال���ه���ام وهو 
�سعور اأفراد املجتمع بالأمن والذي 
اأعلى  م��ن  وه��و  املئة  93.3 يف  بلغ 
من  بعدد  مقارنة  العاملية  املعدلت 

العوا�سم وفقا للمقارنة املعيارية.
التي  ال��ن�����س��ب��ة  ه�����ذه  اأن  واأو������س�����ح 
ال�ستبيان  ن�سبة  ت��ق��ارب  حت��ق��ق��ت 
العامة  ال����ق����ي����ادة  اأج�����رت�����ه  ال�������ذي 
ل�سرطة اأبوظبي عن العام 2013 
بالأمن  اجل��م��ه��ور  ���س��ع��ور  ل��ق��ي��ا���س 
 93 اإىل  و�سلت  وال��ت��ي  وال�سلمة 
يف امل��ائ��ة ون��ف��ذه��ا م��رك��ز الإم����ارات 
ل��ل��درا���س��ات ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة كجهة 

حمايدة ل�سمان ال�سفافية.
الذي   - ال�ستبيان  نتائج  و�سملت 
الإح�سائية  ال��ع��ي��ن��ة  ح��ج��م  و���س��ل 
من  ف��������ردا   1150 اإىل   - ف���ي���ه 
امل��ائ��ة منهم  20 يف  املجتمع  اأف���راد 
من  امل�����ائ�����ة  يف  و33  م����واط����ن����ون 

املائة  يف  و40  ال��ع��رب��ي��ة  اجلن�سية 
من اجلن�سية الآ�سيوية و7 يف املائة 
الذكور  ومثل  الغربية  ال���دول  م��ن 
يف   74 الإح�������س���ائ���ي���ة  ال���ع���ي���ن���ة  يف 
26 يف املائة بح�سب  املائة والإن��اث 
ال�سكان يف اخت�سا�س �سرطة  ن�سب 

العا�سمة داخل جزيرة اأبوظبي.
و���س��م��ت حم����اور ال���س��ت��ب��ي��ان مدى 
وبلغت  اأبوظبي  �سرطة  عن  الر�سا 
91 يف املائة والنطباع عن �سرطة 
بالعام  مقارنة  ال��ع��ام  ه��ذا  اأبوظبي 
ال�سابق وو�سلت اإىل 94.4 يف املائة 
اأب��وظ��ب��ي وبلغت  ب�����س��رط��ة  وال��ث��ق��ة 
90.6 يف املائة و�سرعة ال�ستجابة 
بالأمن  وال�سعور  املائة  يف   90.2
ب�سكل عام 95.3 يف املائة وال�سعور 
بالأمن عند التواجد خارج املنزل يف 
 91.8 الأوق��ات املتاأخرة من الليل 

يف املائة.
املعيارية  امل���ق���ارن���ات  مل��رك��ز  ووف���ق���ا 
اأبوظبي  ل�سرطة  العامة  بالقيادة 
فاإن معدل ثقة اجلمهور يف حميط 
جزيرة اأبوظبي اخت�سا�س مديرية 
ي���ف���وق معظم  ال��ع��ا���س��م��ة  ���س��رط��ة 
حيث  م����ن  ال����ع����امل  دول  ع���وا����س���م 
و�سرعة  والأم����ان  ب��الأم��ن  ال�سعور 

ال�ستجابة. 

اإىل  للو�سول  علمية  لأ�س�س  وفقا 
العمل  عجلة  دف��ع  يف  ت�سهم  نتائج 
بكثري  اأف�����س��ل  واق���ع  اإىل  ال�سرطي 
املجتمع  اأف�����راد  ر���س��ا  م�ستهدفني 
عن اخلدمات التي تقدمها القيادة 
ومديرية  اأبوظبي  ل�سرطة  العامة 

�سرطة العا�سمة.
تنفيذه  مت  ال�ستبيان  اأن  واأ���س��اف 
وف���ق���ا ل��ل��م��ن��ه��ج��ي��ة امل��ع��ت��م��دة لدى 
اأبوظبي  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
واآلية  ال�ستبيان  من��وذج  حيث  من 
حت��دي��د ح��ج��م ال��ع��ي��ن��ة وال���ت���ي بلغ 
1150 �سخ�سا وفقا لعدد  عددها 
ال�سكان وخ�سائ�سهم من حيث نوع 

كمجتمع  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة  ا�ستمرار 
ينعم بالأمن وال�سلمة من خلل 
عالية  ���س��رط��ي��ة  خ���دم���ات  ت���ق���دمي 
يف  وامل��ق��ي��م��ني  للمواطنني  اجل����ودة 
الإمارة وزوارها ور�سالتها يف العمل 
اآم�����ن وحتقيق  اأج�����ل جم��ت��م��ع  م���ن 
ال�����س����ت����ق����رار وخ���ف�������س اجل���رمي���ة 
والإ�سهام يف تنفيذ العدالة بطريقة 
 .. بال�سرطة  اجلمهور  ثقة  ت�سمن 
ال��ت��ي خل�س  ال��ن��ت��ائ��ج  اأن  م��و���س��ح��ا 
حتقيق  يف  ت�سب  ال�ستطلع  اإليها 
امل��زي��د م��ن اجل��ه��ود مب��ا ي�سهم يف 
ال�سرطية  اخلدمات  اأف�سل  تقدمي 

للمجتمع.

ال���وط���ن م�����س��وؤول��ي��ة ك��ب��رية حتتاج 
وتطور  واج��ت��ه��اد  وع��م��ل  ج���د  اإىل 
وا�ستملت  الم������ر.  اأوىل  وط���اع���ة 
من  ع��دد  على  الح��ت��ف��ال  فعاليات 
الثقافية  امل�سابقات  منها  الفقرات 
وتكرمي  ال�سعرية  الق�سائد  واإلقاء 
القادة الع�سكرين املتقاعدين ممن 
التنموية  امل�سرية  يف  دور  لهم  ك��ان 
للقوات البحرية وتكرمي املتميزين 
من وحدات القوات البحرية . من 
القوات  ق��ي��ادة  نظمت  اآخ���ر  ج��ان��ب 
احتفالتها  م��ع  وت��زام��ن��ا  البحرية 
46 زي������ارات  ال������  ب���ي���وم وح���دت���ه���ا 
املناطق  خمتلف  لطلبة  خمتلفة 
الدولة  يف  وامل���ع���اه���د  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
القطع  �سملت  اأي��ام  �سبعة  ا�ستمرت 
للقوات  التابعة  البحرية  وال�سفن 
الدولة  م����وان����ىء  ع��ل��ى  ال��ب��ح��ري��ة 
باملهام  لتعريفهم  وذلك  الرئي�سية 
وال��������دور ال���ك���ب���ري ال������ذي ت���ق���وم به 
الإمارات  لدولة  البحرية  ال��ق��وات 
على  احل��ف��اظ  يف  املتحدة  العربية 
تو�سلت  وما  الدولة  و�سلمة  اأمن 
اإليه من تطور وحتديث ملا له دور 
لهوؤلء  الن��ت��م��اء  ت��ع��زي��ز  ك��ب��ري يف 

الطلبة .

يبقى را�سخا يف ال�سمري الع�سكري 
يف  را�سخ  هو  كما  البحرية  للقوات 
ال�سمري الع�سكري للقوات امل�سلحة 
رج����ال  اأن  م����ن  ث���ق���ة  ع���ل���ى  واإين 
باإخوانهم  اأ���س��وة  البحرية  ال��ق��وات 
امل�سلحة  ق��وات��ن��ا  ف���روع  خمتلف  يف 
حتقيق  ع��ل��ى  اهلل  ب������اإذن  ق�������ادرون 
امل��زي��د م��ن الإجن������ازات ع��ل��ى كافة 
ودوليا  واإقليميا  حمليا  الأ�سعدة 
ويتعزز  مت��ي��زه��م  ي�ستمر  و���س��وف 
لقيادتنا  الكرمية  الرعاية  بف�سل 
اللواء  ���س��ع��ادة  ووج����ه   . ال��ر���س��ي��دة 
الركن بحري اإبراهيم �سامل حممد 
امل�سرخ قائد القوات البحرية كلمة 
ملنت�سبى القوات البحرية اأكد فيها 
من  امل�سوؤولية  وه��ذه  الهتمام  اأن 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
من  كبري  اهتمام  يواكبه  اأن  لب��د 
خ�����لل ال���ع���م���ل وامل����ث����اب����رة واجل����د 
والجتهاد وال�سعى احلثيث للتعلم 
فعامل اليوم متغري واأحداثه �سريعة 
ومتطورة با�ستمرار ملتزمني بقول 
اأن  ال��دول��ة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب 
فذودوا  اأعناقكم  يف  اأم��ان��ة  وطنكم 
وا�سحة  وهذه مقولة  عن حيا�سه 
حيا�س  ع���ن  ف����ال����ذود  و���س��ري��ح��ة 

قوية  لبنة  اأ���س��اف��ت  ال��ت��ي  املنا�سبة 
البناء  م�سرية  فى  اأ�سا�سيا  وحجرا 
العربية  الم��ارات  لدولة  والوحدة 
ال����ق����وات  اأن  واأ������س�����اف  امل����ت����ح����دة. 
ب�سنوات  حت��ت��ف��ل  اإمن�����ا  ال��ب��ح��ري��ة 
ح��اف��ل��ة ب��ال��ع��دي��د م���ن الإجن������ازات 
وذلك منذ اأن اآلت على نف�سها اأن ل 
يكون التحديث والتطور وقفا على 

للحداثة  م���واك���ب���ة  دائ���م���ا  ل��ت��ظ��ل 
متمتعة بالرعاية الكرمية ل�سيدي 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة القائد 
الأع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة حفظه 
البحرية  القوات  قائد  واأك��د   . اهلل 
ال��ب��ح��ري��ة يف  ال����ق����وات  اأن ط���م���وح 
املن�سود  امل�����س��ت��وى  اإىل  ال���و����س���ول 

يواكب  واأن  بذاتها  معدة  اأو  �سلح 
ال��ت�����س��ل��ي��ح تطور  ال��ت��ط��ور يف  ه����ذا 
يف ال��ف��ك��ر وال���س��ت��ي��ع��اب وت��ط��ور يف 
البحرية  القوات  تظل  حتى  الأداء 
امل�سوؤولية  ح��ج��م  ق���در  ع��ل��ى  دائ��م��ا 
الكبرية واملميزة امللقاة على عاتقها 
بخطى  �سائرة  البحرية  وال��ق��وات 
ثابتة وعزمية �سادقة واإرادة �سلبة 

مركز ال�سارقة لل�ثائق والبح�ث 
ي�ستقبل وفًدا من اأكادميية �سرطة دبي

•• ال�صارقة-الفجر: 

للوثائق  ال�سارقة  مركز   ا�ستقبل 
والبحوث وفداً من مركز البحوث 
دبي  �سرطة  باأكادميية  والدرا�سات 
اإمكانية  م��دى  الطرفان  وتباحث 
الطرفني  ب���ني  اخل������رات  ت���ب���ادل 
ت��ن��ظ��ي��م الأر����س���ي���ف���ات  يف جم������ال 
التي  والأن��ظ��م��ة  ال��رام��ج  وتنفيذ 
والب��ت��ك��ار يف  الإب����داع  ت�سجع على 
وتقدمي  امل�����س��رتك��ة،  التخ�س�سات 
امل��ق��رتح��ات والأف���ك���ار مب��ا ينعك�س 
العمل يف جم��ال علوم  اإث���راء  على 

الأ�سيف وحفظ الوثائق وغريها.
ا�ستقبال �سلح  ل��دى  ذل��ك  ج��رى 
���س��امل امل��ح��م��ود م��دي��ر ع���ام مركز 
ال�����س��ارق��ة ل��ل��وث��ائ��ق وال��ب��ح��وث يف 
مقر املركز  مبدينة ال�سارقة وفًدا 
والدرا�سات  ال��ب��ح��وث  م��رك��ز  م���ن 
برئا�سة  دب���ي  ���س��رط��ة  ب��اأك��ادمي��ي��ة 
امل����ق����دم ال����دك����ت����ور ط�������ارق اأح���م���د 
البحوث  م��رك��ز  م��دي��ر  ال��ه��ا���س��م��ي 
والدرا�سات بالوكالة و مرمي عمر 
م�����س��ب��ح رئ��ي�����س ق�����س��م امل����وؤمت����رات 
عثمان  والن�سر ومرمي  والرتجمة 
واأحمد  اأول  ب��اح��ث  ع���ب���دال���ق���ادر  
البحوث  ق�سم  من  اأحمد  اإبراهيم 
الوفد  اط��ل��ع  وال���درا����س���ات. ح��ي��ث 
اأن�سطة املركز  ال�سيف على اأحدث 
واإجنازاته واأهم اأعماله وما يقدمه 
من تعاون وتوا�سل مع كافة دوائر 

وهيئات حكومة ال�سارقة يف جمال 
يف  ودوره  احل���ك���وم���ي  الأر�����س����ي����ف 
تت�سل  التي  البحوث  اأه��م  توثيق 

بالدولة وباإمارة ال�سارقة.
واأك����د ���س��لح ���س��امل امل��ح��م��ود على 
للوثائق  ال�����س��ارق��ة  م��رك��ز  ح��ر���س 
والبحوث على تعزيز علقاته مع 
كافة اجلهات واملوؤ�س�سات وترحيبه 
تطوير  يف  ل�سيما  معها  بالتعاون 
امل�سرتكة  والأع�����م�����ال  الأه���������داف 
البحوث  ملركز  تقديره  عن  معرًبا 
دبي  �سرطة  باأكادميية  والدرا�سات 
بزيارة  والقيام  التوا�سل  على هذا 
املركز م�سرياً اإىل اأهمية مثل هذه 
ال����زي����ارات وامل��ب��اح��ث��ات وم����ا تعود 
ب��ه ع��ل��ى اجل��ه��ت��ني م��ن ت��ق��دم على 
جمال  يف  امل�ستمر  التعاون  �سعيد 

تبادل اخلرات.
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العدد  11106 بتاريخ  2014/5/26      
 اعـــــــالن       

 ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/احمد عبداهلل �سليمان �سرحان وجن�سيتي المارات احمل بطاقة 
هوية رقم 784196605690294 2- رميوند اغنا غو فريجيل دي ديو�س - الفلبينية اجلن�سية 
واحمل جواز �سفر رقم EB2544404 وب�سفتي �سريك يف الرخ�سة التجارية رقم 614584 والتي 
حتمل ال�سم التجاري �سالون املق�س الزرق للحلقة والن�ساط �سالون حلقة رجايل والكائنة باإمارة 
ال�سارقة كلباء البطني �سارع ال�سيخ �سعيد القا�سمي قد تنازلت عن ح�سته يف �سالون املق�س الزرق 
للحلقة )ال�سريك الول بن�سبة 51% ال�سريك الثاين ن�سبته 49% يف �سالون املق�س الزرق للحلقة 
وذلك اىل ال�سيد/ حممد عبدالرحمن حممد عبداهلل علي البلو�سي جن�سيته المارات وللمتنازل له 
مطلق احلرية يف الت�سرف يف ح�سته امل�سار اليها اعله وله حق الت�سرف فيها ت�سرف املالك يف ملكه 
كما يرغب املتنازل اليه يف تغيري ال�سكل القانوين من �سركة اعمال مهنية اىل موؤ�س�سة فردية . وعمل 
بن�س املادة 3/16 من القانون الحتادي 22 لنة 1991 يف �ساأن الكاتب بالعدل فقد اقت�سى ن�سر هذا 
العلن للعلم وعلى كل من له حق العرتا�س على هذه الجراء ان يتقدم باملراجعة اىل كاتب العدل 

خلل ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العلن وال �ستتكمل الجراءات القانونية.
كاتب العدل
حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

دولة المارات العربية املتحدة - وزارة العدل 
 ادارة الكاتب العدل والت�سديقات 

حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

العدد  11106 بتاريخ  2014/5/26      
 انذار عديل بالن�سر

رقم 2014/868
املنذر: ال�سيخة : موزة زايد �سقر اآل نهيان - بوكالة/ ق�سر امللوك للعقارات �س م خ املنذر اليه: 
موؤ�س�سة عبدالرزاق عبداهلل التجارية جمهول حمل القامة توجه املنذره هذا النذار العديل 
اليجار  عقد  ينتهي  وايل  امل�ستاأجر  للمحل  اليجار  عقد  جتديد  بان  وتخطره  اليه  املنذر  اىل 
للتجديد وذلك  واح��د فقط غري قابل  العقد ملدة عام  به يف 2014/4/19 �سوف يجدد  اخلا�س 
عن الفرتة من 2014/4/20 وحتى تاريخ 2015/4/19 بدون اي جتديد لي مدد اخرى بعد هذا 
التاريخ وبالزيادة اليجارية طبقا ل�سعر ال�سوق واملمثل وللنظمة القانونية املتبعة بامارة دبي 
وتطلب من املنذر اليه )امل�ستاأجر( اخلء العني فور انتهاء املدة امل�سار اليها مع اح�سار �سهادة 
لذلك  ال�ستجابة  عدم  حالة  يف  بانه  وتخطره  ر�سومها  و�سداد  والكهرباء  للمياه  الذمة  ب��راءة 
خلل الجل املمنوح �ستقوم املنذره باتخاذ كافة الجراءات القانونية للمطالبة بحفظ حقها يف 
عدم جتديد عقد اليجار والخلء و�سداد اليجار مع ما ي�ستجد من اجرة حتى تاريخ الخلء 

التام وحتميل املنذر اليه ر�سوم وم�ساريف الدعوى واتعاب املحاماه. 
كاتب العدل    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11106 بتاريخ  2014/5/26      

 انذار عديل بالن�سر
رقم 2014/866

املنذر: ال�سيخة : موزة زايد �سقر اآل نهيان - بوكالة/ ق�سر امللوك للعقارات �س م خ املنذر اليه: 
موؤ�س�سة عبدالرزاق عبداهلل التجارية جمهول حمل القامة توجه املنذره هذا النذار العديل 
اليجار  عقد  ينتهي  وايل  امل�ستاأجر  للمحل  اليجار  عقد  جتديد  بان  وتخطره  اليه  املنذر  اىل 
للتجديد وذلك  واح��د فقط غري قابل  العقد ملدة عام  به يف 2014/4/19 �سوف يجدد  اخلا�س 
عن الفرتة من 2014/4/20 وحتى تاريخ 2015/4/19 بدون اي جتديد لي مدد اخرى بعد هذا 
التاريخ وبالزيادة اليجارية طبقا ل�سعر ال�سوق واملمثل وللنظمة القانونية املتبعة بامارة دبي 
وتطلب من املنذر اليه )امل�ستاأجر( اخلء العني فور انتهاء املدة امل�سار اليها مع اح�سار �سهادة 
لذلك  ال�ستجابة  عدم  حالة  يف  بانه  وتخطره  ر�سومها  و�سداد  والكهرباء  للمياه  الذمة  ب��راءة 
خلل الجل املمنوح �ستقوم املنذره باتخاذ كافة الجراءات القانونية للمطالبة بحفظ حقها يف 
عدم جتديد عقد اليجار والخلء و�سداد اليجار مع ما ي�ستجد من اجرة حتى تاريخ الخلء 

التام وحتميل املنذر اليه ر�سوم وم�ساريف الدعوى واتعاب املحاماه. 
كاتب العدل    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11106 بتاريخ  2014/5/26      

 انذار عديل بالن�سر
رقم 2014/867

املنذر: ال�سيخة : موزة زايد �سقر اآل نهيان - بوكالة/ ق�سر امللوك للعقارات �س م خ املنذر اليه: 
العديل اىل  الن��ذار  املنذره هذا  القامة توجه  ���س.ذ.م.م جمهول حمل  لل�سفريات  املدينة  باب 
املنذر اليه وتخطره بان جتديد عقد اليجار للمحل امل�ستاأجر وايل ينتهي عقد اليجار اخلا�س 
به يف 2014/4/24 �سوف يجدد العقد ملدة عام واحد فقط غري قابل للتجديد وذلك عن الفرتة 
التاريخ  اخ��رى بعد هذا  ب��دون اي جتديد لي مدد  تاريخ 2015/4/24  من 2014/4/25 وحتى 
وبالزيادة اليجارية طبقا ل�سعر ال�سوق واملمثل وللنظمة القانونية املتبعة بامارة دبي وتطلب 
براءة  �سهادة  اح�سار  اليها مع  امل�سار  امل��دة  انتهاء  فور  العني  اخ��لء  )امل�ستاأجر(  اليه  املنذر  من 
خلل  لذلك  ال�ستجابة  عدم  حالة  يف  بانه  وتخطره  ر�سومها  و�سداد  والكهرباء  للمياه  الذمة 
الجل املمنوح �ستقوم املنذره باتخاذ كافة الجراءات القانونية للمطالبة بحفظ حقها يف عدم 
جتديد عقد اليجار والخلء و�سداد اليجار مع ما ي�ستجد من اجرة حتى تاريخ الخلء التام 

وحتميل املنذر اليه ر�سوم وم�ساريف الدعوى واتعاب املحاماه. 
كاتب العدل    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11106 بتاريخ  2014/5/26      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/806 تنفيذ ايجارات
اىل املنفذ �سده/1- اف�سل مهدي كياين غلم مهدي كياين جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ ق�سر امللوك للعقارات �س م خ ومبوجب القرار 
ال�سادر من اللجنة الق�سائية اخلا�سة بالف�سل بني املوؤجرين وامل�ستاأجرين 
ببلدية دبي فانك مكلف بالتي: 1- �سداد املبلغ املنفذ به وقدره )189363( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خلل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا 
العلن  .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�ض الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

 

العدد  11106 بتاريخ   2014/5/26     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/273 ت عام- م ر- ت- ع ن)
طالب التنفيذ/نافيد احرت عبداملجيد اجلن�سية: باك�ستان املنفذ �سده :عادل 
ابراهيم ح�سن حممد م�سر اجلن�سية: م�سر املطلوب اعلنه /عادل ابراهيم 
ح�سن حممد م�سر اجلن�سية: م�سر العنوان : بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ 
الدعوى رقم 697-2013 مد  ال�سادر يف  التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  تقدم بطلب 
املوافق 2014/6/4  الربعاء  يوم  لنظره جل�سة  ع ن وحدد   - - ب  ر  م   - جز 
موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة الوىل بادارة 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الرئي�سي  باملقر  الكائنة  العني  التنفيذ- 

لتنفيذ ال�سند اعله تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
  قلم التنفيذ العام                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11106 بتاريخ   2014/5/26     
اعالن للح�سور اىل جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

حل�سور جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2014/5/27  
رقم الدعوى 2014/322

بالن�سر   : ال��ع��ن��وان  القبي�سي  خ��ل��ف  ع��ل��ي��ه/ورث��ة/اح��م��د  امل��دع��ى 
جلنة  اىل  احل�سور  عليكم  يتعني  �سقر  حممد  يو�سف   / املدعى 
ف�س املنازعات اليجارية مبقرها الكائن يف �سارع الدفاع منطقة 
مع�سكر ال نهيان خلف �سندوق الزواج وال�سوؤون الجتماعية فيل 

رقم 2 يوم الثلثاء املوافق 2014/5/27 ال�ساعة : 6:00 م�ساء.  
رئي�ض جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

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

العدد  11106 بتاريخ   2014/5/26     
اعالن للح�سور اىل جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

حل�سور جل�سة يوم الثنني املوافق 2014/6/2  
رقم الدعوى 2014/1346

املدعى عليه/خياط الرجل املميز العنوان : بالن�سر املدعى / �سعيد 
جلنة  اىل  احل�سور  عليكم  يتعني  الزعابي  عبداهلل  �سعيد  احمد 
ف�س املنازعات اليجارية مبقرها الكائن يف �سارع الدفاع منطقة 
مع�سكر ال نهيان خلف �سندوق الزواج وال�سوؤون الجتماعية فيل 

رقم 2 يوم الثنني املوافق 2014/6/2 ال�ساعة : 1:00 م�ساء.  
رئي�ض جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

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

العدد  11106 بتاريخ   2014/5/26     
اعالن للح�سور اىل جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

حل�سور جل�سة يوم الحد املوافق 2014/6/1  
رقم الدعوى 2014/489

حممد  وميثلها  والتعمري  للن�ساء  ال��ب��ادي  هند�سة  عليه/�سركة  امل��دع��ى 
يتعني  احلو�سني  عبداحلميد  ع��ادل   / املدعى  بالن�سر   : العنوان  اجلندي 
عليكم احل�سور اىل جلنة ف�س املنازعات اليجارية مبقرها الكائن يف �سارع 
الدفاع منطقة مع�سكر ال نهيان خلف �سندوق الزواج وال�سوؤون الجتماعية 

فيل رقم 2 يوم الحد املوافق 2014/6/1 ال�ساعة : 6:00 م�ساء.  
رئي�ض جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

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

العدد  11106 بتاريخ  2014/5/26      
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/33  ا�ستئناف مدين
ذ.م.م  املوؤجرة  باحلافلت  الركاب  لنقل  1-الرافع  �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
جمهول  حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /احمد دين طاهر �سودري حممد 
ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  قد  املرزوقي  �سلمان  علي  حممد  وميثله:  دين 
لها  وح��ددت   2014/1/16 بتاريخ  كلي  مدين   2013/318 رقم  بالدعوى 
بالقاعة  ال�ساعة 10.00 �سباحا  املوافق 2014/6/16  الثنني  يوم  جل�سه 
رقم ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا . 
رئي�ض الق�سم                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  11106 بتاريخ   2014/5/26     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/1667 جتاري جزئي  

نعلمك  بالن�سر  العنوان  ال�سويدي  �سيف  خليفة  م��رمي  عليه/  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف  احلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  قد   2014/3/12 امل��واف��ق  بتاريخ  ان��ه 
  - ذ.م.م  الل��ك��رتون��ي��ة  للجهزة  ال��دول��ي��ة   / ل�سالح  اع���له  بالرقم  امل��ذك��ورة 
توؤدي  بان  عليها  املدعى  بالزام  احل�سوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل: 
للمدعية مبلغا مقداره 6.250 درهما )�ستة الف ومائتان وخم�سون درهما( 
مع الفائدة التاأخريية عنه بواقع 5% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية يف 
2013/11/25 وحتى ال�سداد التام ومبا ل يجاوز ا�سل الدين مع الزام املدعى 
عليها بامل�سروفات و 200 درهم مقابل اتعاب املحاماه . �سدر بتوقيعي وختم 
املحكمة بتاريخ املوافق 2014/4/24م حكما قابل لل�ستئناف خلل 30 يوما 

اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.  
القا�سي

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
  حمكمة ابوظبي البتدائية        

العدد  11106 بتاريخ   2014/5/26     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/3176 جتاري كلي  

اىل املحكوم عليه/ مل�سات ايفنت�س العنوان بالن�سر نعلمك انه بتاريخ املوافق 
2014/5/14 قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعله 
ر�سواين   كالة  ع��ارف  هديل   -2 ج��ي  قلعه  غ��ازي  حممد  منري   -1  / ل�سالح 
بان  عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام  احل�����س��وري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  ب��ال��ت��ايل:    -
درهم(  وخم�سمائة  ال��ف  ع�سر  )ت�سعة  دره��م   19.500 مبلغ  للمدعيني  ت��وؤدي 
وال��زام املدعى عليها بان ت��وؤدي للمدعي ملبغا وق��دره 10.000 درهم )ع�سرة 
ال�سرر والزامها مب�ساريف الدعوى و 200 درهم  الف دره��م( تعوي�سا عن 
مقابل اتعاب املحاماه ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . �سدر بتوقيعي وختم 
املحكمة بتاريخ املوافق 2014/5/19م حكما قابل لل�ستئناف خلل 30 يوما 

اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.  
القا�سي

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
  حمكمة ابوظبي البتدائية        

العدد  11106 بتاريخ   2014/5/26     
اعالن باحلكم يف الدعوى رقم 2013/903 مدين جزئي  

اىل املحكوم عليه/ عادل مروك ي�سلم �سالح العمرو العنوان 
حكمت  ق��د   2014/3/31 امل��واف��ق  بتاريخ  ان��ه  نعلمك  بالن�سر 
عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعله ل�سالح 
املحكمة  حكمت  بالتايل:    - النعيمي  را�سد  �سليمان  /�سعيد 
للمدعي  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعى  بالزام  احل�سوري:  مبثابة 
. �سدر  وامل�����س��اري��ف  ب��ال��ر���س��وم  وال��زم��ت��ه  مبلغ 20000 دره���م 

بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2014/5/21م.  
القا�سي

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
  حمكمة ابوظبي البتدائية        

العدد  11106 بتاريخ   2014/5/26     

اعالن تنفيذي يف الق�سية التنفيذية رقم 2012/1434 تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �سدها/ �سركة اي�ست زون لدارة امل�ساريع العنوان 
بالن�سر نخطركم باحل�سور امام ادارة التنفيذ بدائرة الق�ساء 
يوم  �سباح  من   8:30 ال�ساعة  يف  امل��ح��ددة  للجل�سة  بابوظبي 
�ستتخذ  املحكمة  ف��ان  احل�سور  ع��دم  ح��ال  ويف  2014/6/23م 
الجراءات القانونية املنا�سبة . �سدر بتوقيعي وختم املحكمة 

بتاريخ املوافق 2014/5/4م.  
امل�ست�سار

 امارة ابوظبي  -دائرة الق�ساء 

  حمكمة ابوظبي البتدائية - اإدارة التنفيذ

العدد  11106 بتاريخ   2014/5/26     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2014/228 جتاري جزئي  

انه  بالن�سر نعلمك  العنوان  املحكوم عليه/ راكان عبدالرحمن احلاج  اىل 
الدعوى  يف  احلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د   2014/5/14 امل��واف��ق  بتاريخ 
املذكورة بالرقم اع��له ل�سالح / ف��وؤاد حممود ح��درج -  بالتايل: حكمت 
املحكمة مبثابة احل�سوري: بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغا 
ال��ف��ا وم��ائ��ة وع�����س��رة دراهم(  وق���دره )43.110( دره���م )ث��لث��ة وارب��ع��ون 
 . ذل��ك من طلبات  ع��دا  ما  ورف�ست  بامل�سروفات  عليه  املدعى  ال���زام   مع 
قابل  حكما  2014/5/20م  املوافق  بتاريخ  املحكمة  وختم  بتوقيعي  �سدر 
لل�ستئناف خلل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.  
القا�سي

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
  حمكمة ابوظبي البتدائية        

العدد  11106 بتاريخ   2014/5/26     
    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2014/20 

املحكوم عليها: موؤ�س�سة اخلزنة لل�سحن ملالكها ي�سلم عبود عو�س بالفقية  العنوان: بالن�سر نود 
افادتكم بانه يف تاريخ 2014/3/25 �سدر حكم من قبل ادارة جلان ف�س املنازعات اليجارية ) 
ابوظبي( يف الدعوى املذكورة اعله ل�سالح املحكوم لهم: ورثة املرحوم حممد را�سد املن�سوري 
وموزه  ونا�سر  وح��ارب وخلفان  و�سعيد  ميثاء   - القبي�سي  ح��ارب م�سوي  كل من: مرمي  وهم 
و�سباح وفاطمة و�سالح ورا�سد وحمد وفاخرة وعفراء و�سعود وخليفة واحمد وابراهيم وروزة 
اولد وبنات حممد را�سد حممد املن�سوري عنهم �سعيد حممد را�سد املن�سوري بالزام املدعى 
وال�سخا�س  ال�سواغل  م��ن  خالية  للمدعني  وت�سليمها  التداعي  حم��ل  العني  ب��اخ��لء  عليها 
املرتتبة   %5 القانونية  وال��زي��ادة  الج��رة  ب�سداد  عليها  املدعى  وال���زام  التعاقد  عند  وبحالتها 
مقابل النتفاع بالعني املوؤجرة من تاريخ 2013/10/23 وحتى تاريخ الخلء والت�سليم الفعلي 
بواقع بدل الجرة ال�سنوية )19.000 درهم( ت�سعة ع�سر الف درهم وتقدمي براءة ذمة عن بدل 
املاء والكهرباء والر�سوم وامل�ساريف ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما قابل  ا�ستهلك 

لل�ستئناف خلل )15( يوم  اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا امل�ستند.
جلان ف�ض املنازعات اليجارية    

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

 

العدد  11106 بتاريخ   2014/5/26     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  579 /2014 ح نف�ض- م ر- ب- اأظ

عليه:عاي�س  مدعي  ال�سومال  اجلن�سية:  عبداهلل  حممد  مدعي/افراح 
ح�سني عبداهلل ح�سن املحريبي اجلن�سية: المارات مو�سوع الدعوى:طلق  
ونفقة وعدم تعر�س املطلوب اعلنه/عاي�س ح�سني عبداهلل ح�سن املحريبي 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�سر حيث  اجلن�سية: المارات  عنوانه: 
اعله وحددت املحكمة يوم الربعاء   املوافق 2014/6/4 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحا امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية- الكائنة املقر الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2014/5/7  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

 

العدد  11106 بتاريخ   2014/5/26     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  817 /2014 ح نف�ض- م ر- ب- اأظ

مدعي/مينه بيا�س اجلن�سية: املغرب  مدعي عليه:ن�سال جمعة كامل عبيد 
عا�سور اجلن�سية: فل�سطني مو�سوع الدعوى:طلق  املطلوب اعلنه/ن�سال 
جمعة كامل عبيد عا�سور اجلن�سية: فل�سطني  عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم الثنني   املوافق 2014/6/9 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحا امام 
الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية- الكائنة املقر الرئي�سي �سخ�سيا 
امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على القل. �سدر 

بتاريخ 2014/5/13  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

 

العدد  11106 بتاريخ   2014/5/26     
اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  628 /2014 عم جز- م ع- ب- اأظ

كويف  تامي  عليه:ونا�سة  مدعي  املغرب   اجلن�سية:  الدكايل  مدعي/رجاء 
املطلوب  عمالية  الدعوى:م�ستحقات  مو�سوع  اجلن�سية:المارات  �سوب 
اعلنه/ونا�سة تامي كويف �سوب اجلن�سية:المارات  عنوانه: بالن�سر حيث ان 
املوافق  الربعاء    يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
2014/6/11 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 
املحكمة  الكائنة  ابوظبي البتدائية-  ب� حمكمة  الثالثة  الدائرة  امام  �سباحا 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثلثة 

ايام على القل. �سدر بتاريخ 2014/5/20  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

 

العدد  11106 بتاريخ   2014/5/26     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/72 ت عمل- م ع- ت- اأظ)
بنغلد�س  اجلن�سية:  حممد  نيفو  لتي  علي  اف�سار  التنفيذ/حممد  طالب 
المارات  اجلن�سية:  ذ.م.م  العامة  للمقاولت  المارات  :ارن  �سده  املنفذ 
المارات  ذ.م.م اجلن�سية:  العامة  للمقاولت  المارات  /ارن  اعلنه  املطلوب 
التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�سر   : العنوان 
لنظره  وحدد  ع-ب-اأظ  جز-م  2244-2013-عم  رقم  الدعوى  يف  ال�سادر 
جل�سة يوم الثنني املوافق 2014/6/9 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف 
العمالية  املحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�سور 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعله تفاديا لتخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلري.
  القلم املحكمة                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

 

العدد  11106 بتاريخ   2014/5/26     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/110 ت عمل- م ع- ت- اأظ)
املنفذ  باك�ستان  اجلن�سية:  ح�سني  ابن  ميهر  اح�سان  التنفيذ/حممد  طالب 
املطلوب  المارات  اجلن�سية:  امل�سلحة  واحلدادة  للنجارة  :اللوات�س  �سده 
 : العنوان  المارات  اجلن�سية:  امل�سلحة  واحلدادة  للنجارة  /اللوات�س  اعلنه 
ال�سادر يف  التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  تقدم بطلب  التنفيذ  ان طالب  بالن�سر مبا 
الدعوى رقم 3192-2013-عم جز-م ع-ب-اأظ وحدد لنظره جل�سة يوم الحد 
امام  باحل�سور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2014/6/8 املوافق 
الدائرة الثانية بادارة التنفيذ- الكائنة املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعله تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
  القلم املحكمة                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

 

العدد  11106 بتاريخ   2014/5/26     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1358 ت عمل- م ع- ت- اأظ)
طالب التنفيذ/مر�سد عامل كوربان علي اجلن�سية: بنغلد�س املنفذ �سده :خلفان 
حممد املن�سوري للمقاولت العامة اجلن�سية: المارات املطلوب اعلنه /خلفان 
حممد املن�سوري للمقاولت العامة اجلن�سية: المارات العنوان : بالن�سر مبا ان 
طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 369-

 2014/6/8 املوافق  الحد  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد  ع-ب-اأظ  جز-م  2013-عم 
بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�سور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا 
لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة  الكائنة  التنفيذ- 

ال�سند اعله تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
  القلم املحكمة                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

 

العدد  11106 بتاريخ   2014/5/26     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/234 ت عام- م ر- ت- اأظ)
املنفذ �سده  المارات  قا�سم عبادي حممد اجلن�سية:  التنفيذ/خمتار  طالب 
:انور حممد احلاج علي اجلن�سية: �سوريا املطلوب اعلنه /انور حممد احلاج 
التنفيذ تقدم بطلب  ان طالب  بالن�سر مبا   : العنوان  �سوريا  علي اجلن�سية: 
تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 813-2013 مد جز - م ر - ب 
- اأظ وحدد لنظره جل�سة يوم الثنني املوافق 2014/6/9 موعدا لنظر طلب 
التنفيذ-ابوظبي  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�سور  فانت مكلف  التنفيذ 
الكائنة املقر الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعله 

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
  القلم املحكمة                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

 

العدد  11106 بتاريخ   2014/5/26     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/103 ت عام- م ر- ت- اأظ)
اجلن�سية:  املن�سوري  �سامل  عي�سى  وكيلها  ميثلها  يو�سف  التنفيذ/لطيفة  طالب 
باك�ستان  اجلن�سية:  �سفيع  حممد  �سودري  م�سعود  :حممد  �سده  املنفذ  المارات 
املطلوب اعلنهما /1- حممد م�سعود �سودري حممد �سفيع اجلن�سية: باك�ستان 2- 
موؤ�س�سة مبارك باروت للنقليات العامة اجلن�سية:المارات العنوان : بالن�سر مبا ان 
طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2012-130 
مد كل - م ر - ب - اأظ وحدد لنظره جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2014/5/29 موعدا 
التنفيذ- بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�سور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر 
ابوظبي الكائنة املقر الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعله 

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
  القلم املحكمة                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء



االثنني  -  26   مايو    2014 م   -   العـدد    11106
Monday   26  May   2014  -  Issue No   11106

07

اأخبـار الإمـارات

•• عجمان-الفجر:

عجمان  ����س���ب���اب  م����رك����ز  يف  اأق���ي���م���ت 
ال�سباب  لرعاية  العامة  للهيئة  التابع 
تدريبية  ع��م��ل  ور����س���ة  وال���ري���ا����س���ة، 
ب���ع���ن���وان م����ه����ارات ت��و���س��ي��ل ال���دوائ���ر 
بهدف  وال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  الإل���ك���رتون���ي���ة 
ت��دري��ب ال�����س��ب��اب اأع�����س��اء امل��رك��ز على 
ب�سيطة  اإلكرتونية  دوائر  كيفية عمل 
وتوظيفها يف م�ساريع متقدمة ت�سهم 

يف خدمة الب�سرية .
الإ���س��ك��ايف م�سرف  ال��ور���س��ة علي  ق��دم 
الق�سم العلمي يف مركز �سباب عجمان 
مب�ساركة 17 �ساباً من اأع�ساء املركز 

اأبناء خمتلف مناطق اإمارة عجمان.
من  جمموعة  على  الور�سة  وا�ستملت 
جانب  اإىل  اإ�سافة  النظرية  ال��درو���س 
قدم  اإذ  العملي،  والتطبيق  التدريب 
املحا�سر �سرحاً تف�سيلياً عن الدوائر 
ومكوناتها  وم��اه��ي��ت��ه��ا  الإل��ك��رتون��ي��ة 
يف  واأهميتها  املختلفة  وا�ستخداماتها 

حياة الإن�سان.
تركيب  بكيفية  ال�سباب  تعريف  ومت 
خمتلفة  الإل����ك����رتون����ي����ة  ال������دوائ������ر 
باأهم  تعريفهم  عن  ف�سًل  الوظائف، 
القطع اللكرتونية وكيفية توظيفها 
يتم  م��ت��ك��ام��ل��ة  دوائ������ر  ل��ل��ت��و���س��ل اىل 
علمية  م�����س��اري��ع  ع��م��ل  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا يف 

متميزة.
وتعرف الأع�ساء امل�ساركون يف الور�سة 

امل�ستخدمة يف عمل  الأدوات  اأه��م  اإىل 
والكهربائية،  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��دوائ��ر 
لوحات  الرتانز�ستورات،  ت�سم  والتي 
والثنائيات  امل��ك��ث��ف��ات،  اإل���ك���رتون���ي���ة، 
واخلليا ال�سوئية، كما تعرف ال�سباب 
اإىل اأهم مكونات الدائرة الإلكرتونية 
ال��ت��ي ت�����س��ت��م��ل ع��ل��ى ك���ل م���ن اللوحة 
الإل��ك��رتون��ي��ة T C ب���ورد ، دي����ودات، 

املقاومات، اأ�سلك التو�سيل .
اجلانب  ع��ل��ى  ال�����س��ب��اب  ت���دري���ب  ومت 
التدريب  ع��ر  وال��ع��م��ل��ي،  التطبيقي 
الكهربائية  الدوائر  عمل  كيفية  على 
من خلل تو�سيل الأ�سلك واملفاتيح 
الإلكرتونية،  باللوحات  الكهربائية 

املفاتيح  اأن�����واع  اإىل  ت��ع��رف��وا  اأن  ب��ع��د 
كما  م��ن��ه��ا.  ك��ل  ووظ��ي��ف��ة  الكهربائية 
ت����درب الأع�������س���اء ع��ل��ى ك��ي��ف��ي��ة ق���راءة 
التو�سيحية  وامل��خ��ط��ط��ات  ال��ر���س��وم 
�سواء  املختلفة  الإلكرتونية  للدوائر 

اأكانت دوائر �سوتية، اأو �سوئية .
واأو�����س����ح امل�����درب ل��ل��م�����س��ارك��ني اأن����واع 
اخلليا  ع��ل��ى  تعتمد  ال��ت��ي  ال���دوائ���ر 
ال�����س��وئ��ي��ة ، والأن������واع الأخ�����رى التي 
ت��ع��ت��م��د ع���ل���ى اخل����لي����ا ال�����س��م�����س��ي��ة ، 
وب���نّي اأه��م��ي��ة م���ادة ال��زئ��ب��ق ال��ت��ي ُتعد 
الدائرة الإلكرتونية  اأ�سا�سياً يف  جزءاً 
امل�����س��ت��خ��دم��ة يف ع���م���ل ج���ه���از اإن������ذار 
للحماية من �سرقة البنوك واملتاحف 

وغريهما، كذلك التعرف اإىل الدوائر 
الأخرى التي تعمل باأ�سعة الليزر.

اأع�����س��اء الق�سم  ك��م��ا ���س��ارك ال�����س��ب��اب 
العلمي يف حما�سرة علمية اأقيمت يف 
�سباب عجمان  ق��اع��ة الحت���اد مب��رك��ز 
خللها  مت  ال���ع���ل���وم  ج���ن���ون  ب���ع���ن���وان 
التجارب  م��ن  ا���س��ت��ع��را���س جم��م��وع��ة 
ال��ع��ل��م��ي��ة ال���ت���ي ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى �سغط 
الهواء وكثافة املواد ال�سائلة، وتو�سح 
الفيزياء  مل��ادة  العلمية  القواعد  اأه��م 
اب���ت���ك���ارات  وا����س���ت���خ���دام���ه���ا يف ع���م���ل 

واخرتاعات مهمة.
الأن�سطة  يف  امل�ساركون  ال�سباب  وعر 
عن  ع��ج��م��ان  ���س��ب��اب  مب��رك��ز  العلمية 

����س���ع���ادت���ه���م ب���الأن�������س���ط���ة وال����رام����ج 
يقدمها  ال��ت��ي  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
باملركز،  ال��ع��ل��م��ي  ال��ق�����س��م  وي��ن��ف��ذه��ا 
امل���ت���ع���ددة التي  ل��ل��خ��رات وامل����ه����ارات 

يكت�سبونها من خللها.
مدير  الرئي�سي  علي  اأح��م��د  واأو���س��ح 
الور�سة  هذه  اأن  عجمان  �سباب  مركز 
الأن�سطة  م��ن  جمموعة  �سمن  ت��اأت��ي 
بهدف  امل��رك��ز  ينظمها  ال��ت��ي  العلمية 
ال�سابة  ال���ق���ي���ادات  م���ن  ج��ي��ل  اإع������داد 
ف�سًل  وامل���ع���رف���ة،  ب��ال��ع��ل��م  امل��ت�����س��ل��ح 
العلمية  ال�����س��ب��اب  ق����درات  تنمية  ع��ن 
وال��ع��م��ل��ي��ة واإك�����س��اب��ه��م جم��م��وع��ة من 
العلمي  امل��ج��ال  ال��ي��دوي��ة يف  امل���ه���ارات 
من  ميكنهم  ال���ذي  بال�سكل  وامل��ع��ريف 
تطوير مهاراتهم وقدراتهم والو�سول 

بها اإىل م�ستوى متميز.
ال���ور����س  اأن  اإىل  ال���رئ���ي�������س���ي  ول���ف���ت 
ينظمها  ال���ت���ي  ال��ع��ل��م��ي��ة  وال���������دورات 
اإىل  ت��ه��دف  امل��رك��ز  يف  العلمي  الق�سم 
على  امل��رك��ز  اأع�����س��اء  ال�سباب  ت�سجيع 
الإلكرتونيات  ع����امل  اإىل  ال����دخ����ول 
واإك�سابهم مهارات جديدة يف التعامل 
مع الأجزاء الإلكرتونية والكهربائية، 
وحثهم على الهتمام بالبحث العلمي 
العلمية  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  وامل�������س���اري���ع 
فئتهم  م��ع  تن�سجم  ال��ت��ي  وال��ت��ق��ن��ي��ة، 
العمرية وت�سهم يف ترجمة العلم اإىل 
ابتكارات  تنفيذ  ع��ر  ملمو�س  واق���ع 

واخرتاعات حديثة .

•• كتب: اأ�صامة عبد املق�صود

العقود  يف  الإماراتية  التجربة  اأثبتت 
مبهرا  جن���اح���ا  امل��ن�����س��رم��ة  ال��ق��ل��ي��ل��ة 
ل��ف��ت ن��ظ��ر ال��ع��امل ك��ل��ه مل��ا تتبعه من 
ا�سرتاتيجية قابلة للتنفيذ والتطوير 
معتمدة على املوارد الب�سرية والكوادر 
امل�ستقبل  خ��ري��ط��ة  ر���س��م  يف  امل���درب���ة 
ب�سواعد  حتقيقها  نحو  قدما  وامل�سي 
مفهوم  وغ��ر���س  ال��ع��ل��م  راي����ات  حملت 
وت�سييد  امل���ج���ت���م���ع،  ع���ن���د  ال���ث���ق���اف���ة 
ق���واع���د را���س��خ��ة م���ن ال���ق���ان���ون عمل 
امل�سكلة،  حل  من  ج��زء  العقاب  بفكرة 
قواعد  و�سعت  الإم��ارات��ي��ة  فالتجربة 
ال��واع��ي حتت  للتعامل احل��ر  واآل��ي��ات 
�سوابط ومعايري ت�ساعد على حتويل 
ف��ك��رة اخل����وف م���ن ال���غ���رام���ات لن�سر 
ثقافة احرتام القانون وت�سكيل الوعي 
الذين يعي�سون  الكثري من  التام عند 
على اأر�س الإمارات، ويف نف�س ال�سياق 
ليبتكر  ال��ف��ر���س��ة  م���ب���دع  ل��ك��ل  مت��ن��ح 
وي��ح��ل��م ب��ت��ح��ق��ي��ق ه���دف���ه، ح���ول هذه 
على  بتفعيلها  ن���ادى  ال��ت��ى  ال��ت��ج��رب��ة 
يعي�سون  مم��ن  الكثري  الكنانة  اأر����س 
ع��ل��ى اأر�������س الإم����������ارات، ن�������س���األ مل���اذا 
التجربة  تطبيق  يف  البع�س  ي��رغ��ب 
الإم���ارات���ي���ة؟ وه���ل ه��ن��اك خ����روج من 
يتما�سى  مب��ا  تطبيقها  ع��ن��د  الأزم�����ة 
مع ال�سعب امل�سري الذي اأبهر العامل 

بقوته واأ�سرارة وفكره امل�ستنري؟ 
 

تطبيق اآلية العمل احلر
�سركة  �ساحب  معو�س  ع��م��رو  ي��ق��ول 
فتح  يف  الج����راءات  �سهولة  اإن  �سحن 
اأر�س  على  ال�ستثمارية  امل�����س��روع��ات 
من  الطموح  لل�سباب  تتيح  الإم����ارات 
اجلن�سيات  م��ن  وغ��ريه��م  امل�����س��ري��ني 
اجلميع  ومتنح  النجاح  �سبل  املختلفة 
احلرية يف اختيار حجم امل�سروع حتت 
قواعد قانونية وعقود مرمة باأ�سلوب 
مرن ي�سمن جلميع الأط��راف املعنية 
ناحية  وم��ن  ال���س��ت��ق��رار،  م��ن  الكثري 
الورقية  امل��ع��ام��لت  تقلي�س  اأخ����رى 
وح����ل امل���ع���وق���ات الإداري��������ة م���ع و�سع 
ال�ستثمارية  الت�سهيلت  م��ن  حزمة 
روؤ�س  الأعمال ل�ستقطاب  رجال  اأمام 
ل�سخها  والعربية  الأجنبية  الأم���وال 
واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�����س��روع��ات  يف 
وال��ع��م��لق��ة ل��ت��ع��ود ب��ع��د ذل���ك بالنفع 

على الدخل القومي. 

دولة القانون
ال��ب��ح��راوي نحن نعي�س  اأح��م��د  ي��ق��ول 
يف الإم���ارات منذ ف��رتة زمنية طويلة 
وان�����س��ه��رن��ا يف امل��ج��ت��م��ع مل���ا ف��ي��ه من 
القانون،  يحكمها  م��ت��ع��ددة  ث��ق��اف��ات 
بعناية  الذي و�سع  القوى  العقد  هذا 
اأر�س الإمارات  ليحمي كل نف�س على 

بدون النظر اإىل الختلف العقائدي 
اأو اللون اأو اجلن�س، فبقاعدة القانون 
له  واحرتامه من اجلميع والن�سياع 
من الكبري وال�سغري مينح الأطمئنان 

والراحة للمجتمع.

قانون العمل
ي��ق��ول ح�����س��ن ���س��اب��ر م��دي��ر علقات 
اأن��ت��ب��ه امل�����س��رع ح��ني �سن قانون  ع��ام��ة 
امل�ستثمر  بني  العقد  يجعل  اأن  العمل 
وال��ع��ام��ل ع��ق��دا م��ل��زم��ا وم��راق��ب من 
امل��ع��ن��ي��ة ك��ج��ه��ة وزارة  ال��ه��ي��ئ��ات  ق��ب��ل 
ال��ع��م��ل م��ن ج��ه��ة وال��ب��ن��وك ومراقبة 
مما  اأخ��رى  جهة  من  املرتبات  �سرف 
فالعمل  اأم�����ان،  يف  ال���س��ت��ث��م��ار  يجعل 
القطاع  م�ستوى  على  التجربة  بهذه 
العمايل  ال��ت��واف��ق  �سي�سمن  اخل��ا���س 
املتكررة  ال��ف��ئ��وي��ة  امل��ط��ال��ب��ات  ومي��ن��ع 
م���ن وق���ت لأخ�����ر، ب���ل ���س��ت�����س��اع��د على 
العامل  بني  العلقة  وتوطيد  النتاج 

واملن�ساأة.

تر�شيد الكهرباء واملاء
ن��ع��اين يف بلدنا  ي��ق��ول ع��ل��ي ذك���ري���ا 
الوقت  يف  الطاقة  تر�سيد  م��ن  حاليا 
ال��ذي انتبهت له الإم���ارات منذ فرتة 
الرت�سيد،  ث��ق��اف��ة  م��ف��ه��وم  ب��رت���س��ي��خ 
وللرت�سيد وجهان نوع يتحكم فيه �سعر 
الوحدة مما يلزم الفرد بالرت�سيد من 
امل�ستهلكة،  القيمة  ارت��ف��اع  ع��دم  اأج���ل 
معترة،  م����ادي����ة  ق��ي��م��ة  دف�����ع  ف��ي��ت��م 
والوجه الآخر نابع من ال�سمري وحبا 
للوطن ودعما للتنمية، وعدم املوافقة 

ع��ل��ى م��د ���س��ب��ك��ات ل��ل��م��ب��اين اجلديدة 
البنايات  ه��ذه  ل���س��ح��اب  ي�سرح  واأن 
ب��رتك��ي��ب م���ول���دات خ��ا���س��ة ب��ع��ي��د عن 

ميزانية الدولة.

اإجتماعي  ن�شيج  تخلق  القدوة 
م�شرف

يقول وائل اأحمد ح�سان املهتم ب�سعب 
الإم���������ارات وامل���ح���ل���ل لأرك�������ان جناحه 
���س��ي��ك��ت�����س��ف اأن ه����ذا ال�����س��ع��ب من���ى يف 
اأن  ال��ق��دوة،  فكرة  ال�سغر  منذ  اأبنائه 
ي�ستمد الأطفال قوتهم وقدرتهم على 
النجاح من الكبار وحكام الإم��ارات ملا 
لديهم من حكم ر�سيد، كما اأن اجلميع 
لل�سغري  ال��ك��ب��ري  اأح�������رتام  ي���لح���ظ 
وت��ق��دي��ر ال��ك��ب��ري ل��ف��ك��ر ال�����س��غ��ري، اأي 
البلد  اأنحاء  يف  القدوة  فكرة  تنت�سر 
اح���رتام اجلميع ل�سارات  خ��لل  م��ن 
املرور واأماكن �سف ال�سيارات وغريها 
م���ن الأم�������ور ال��ب�����س��ي��ط��ة امل���ع���رة عن 
م���ا ي�سمى  ان����خ����راط اجل��م��ي��ع حت���ت 
القيادات  اجلميع  ي��رى  واأن  ال��ق��دوة، 
هذا  فتطبيق  القانون  وتقدر  حت��رتم 
ال��ك��ث��ري من  �سيحل  ب��ب��ل��دن��ا  ال��ن��م��وذج 
امل�سكلت املرتتبة على فقدان القدوة 
منها  ن�ستمد  ان  لب��د  التى  احلقيقية 
الروح الوطنية وننميها بداخلنا لننا 
منتلك الكوادر والنماذج امل�سرفة التى 

ت�ستحق ان تكون قدوة للعامل باأثرة. 

ال�شوت الهادئ �شمة �شعب
ي����ق����ول ك������رم اأح����م����د م����ن ي��ع��ي�����س يف 
اأن  وه��ل��ة  اأول  م��ن  يكت�سف  الإم�����ارات 

لدى ال�سعب مفهوم رائع عن ال�سوت 
ال���ه���ادئ، ف��ان��خ��ف��ا���س ال�����س��وت وعدم 
يف  التنبية  اأدات  وا���س��ت��خ��دام  الزع����اج 
التلوث  مينع  ال��ل��زوم  عند  ال�����س��ي��ارات 
ال�سمعي ويعطي انطباع جيد للدولة 
بل متتد هذه الثقافة اإىل املجتمع وكل 
من يدخل الدولة ميتزج مع ثقافتها 
خا�سة واأن هذه ال�سفة احلميدة من 
فطرة الإن�سان ومن تداعيات التح�سر 

والوعي مبفهوم التقدم والتطور.

تنظيم املرور
ي���ق���ول ع��ب��د ال���رح���م���ن خ���اط���ر امل����رور 
ي�سكل مع�سلة عظيمة يف بع�س الدول 
ال��و���س��ع خمتلف،  الإم�������ارات  ل��ك��ن يف 
فنجد الإم��ارات و�سعت نظم لرتتيب 
وال�سماح  ال�������س���ري،  ح���رك���ة  وت��ن��ظ��ي��م 
الطرق  يف  لل�سري  الكبرية  لل�سيارات 
ال�سكنية  امل���ن���اط���ق  خ�����ارج  ال�����س��ري��ع��ة 
وداخ��ل امل��دن من خ��لل ج��دول زمني 
ي�سمح  مم��ا  اجلميع  قبل  م��ن  يحرتم 

حلركة املرور باإن�سيابية.

من  جزء  تكون  الغرامة  اأحيانا 
حل امل�شكلة

احل���وار  ا���س��ت��ك��م��ل  م�سطفى  م�����روان   
املركبات  ����س���اح���ب  اأن  غ����ري  ق����ائ����ل 
ل�سرعة  ����س���ري  خ����ط  وف�����ق  ي�������س���ريوا 
اأو حماولة خرق  التجاوز  دون  معينة 
امل����رور وهي  ا���س��ارة  ال��ق��ان��ون بتخطي 
العقوبة  لفر�س  يرجع  وه��ذا  حمراء 
ال��ق��ان��ون��ي��ة ب��و���س��ع ن��ق��ط ���س��وداء على 
ودفع  ال�سيارة  و�سحب  القيادة  رخ�سة 

م��ادي كبري، كل هذه اخلطوات  مبلغ 
املروري  بالنظام  التم�سك  يف  ت�ساهم 
املكتوبة  وال���س��ارات  التعليمات  واتباع 

على الطريق واحرتامها.

على  يحافظ  الــتــاأمــني  تفعيل 
الفرد واملجتمع

التاأمني  يلعب  م�سعود  اأح��م��د  ي��ق��ول 
با�سكاله املتنوعة اإذا كان تاأمني �سحي 
اأو تاأمني �سد الغري اأو �سامل دورا هاما 
املجتمع،  اأف��راد  بني  العامة  احلياة  يف 
خا�سة واأن هذا النظام موجود يف دول 
العامل لكن الختلف يف الإمارات اأنه 
فالتاأمني  اأر���س��ه��ا،  على  وق��ائ��م  مفعل 
والتقدم  التح�سر  اأ���س��ك��ال  م��ن  �سكل 
وه����ذا م��لح��ظ ع��ن��دم��ا ي��ح��دث على 
الطريق اأي حادث بني �سيارتني فبدل 
من نزول كل منهما حممل بوابل من 
ومندفع  بال�سغط  وم��ع��بء  ال�����س��ب��اب 
ان  الإم����ارات  اأر����س  على  يتم  لل�سجار 
على  التحية  بالقاء  منهما  ك��ل  ي��ق��وم 
الآخ����ر وي��ط��ل��ب��ا ال�����س��رط��ة ال��ت��ى تقوم 
واإذن  حم�����س��ر  حت���ري���ر  يف  ب����دوره����ا 
ذلك  ي�ستدعي  الأم��ر  ك��ان  اأذا  ت�سليح 
�سبيله  ح���ال  اإىل  منهما  ك��ل  ومي�����س 

بف�سل تفعيل قانون التاأمني.

التعليم اأول احلكاية
الإم���ارات  اأدرك���ت  �ساهني  يقول ع��لء 
الرئي�سة  ال��رك��ي��زة  واأن���ه  التعليم  دور 
ربطته  ل��ذا  الأمم  وتطوير  تكوين  يف 
العمل  �سوق  واحتياج  العاملية  بال�سوق 
والرامج  امل��ن��اه��ج  ف��و���س��ع  ب��داخ��ل��ه��ا، 

الدولة  م��رئ��ي��ات  ح�����س��ب  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
العمل  �سوق  لحتياج  ال�سرتاتيجية 
يف كل مرحلة، مبا فيه التعليم الفني 
وبث روح امل�ساركة ودعمه وتفعيله على 
التوجيه  يتطلب  ق��وم��ي  م�سروع  اأن���ه 

واحلفاظ عليه.

ملنظومة  ال�شليمة  املــمــار�ــشــة 
النظافة

يعلم  كلنا  احلميد  عبد  علي  ي��ق��ول 
وثيقا  ارتباطا  مرتبطة  النظافة  اأن 
اأن��ه��ا م��ن اأوىل  ب��ال��ب�����س��ر، ول ن��دع��ي 
الإمارات  فنجد  الإن�سان،  اهتمامات 
�سليمة  ا�سرتاتيجية  خطة  و�سعت 
مل����ا و����س���ع���ت حت����ت ال��ت��ن��ف��ي��ذ ج����اءت 
النظافة  واأن  خا�سة  مبهرة،  بنتائج 
ال��ع��ام��ة وع��ل��ى ن��ط��اق ال��دول��ة هناك 
القمامة  ل�ستقبال  خ�س�ست  اأماكن 
يف ال��وق��ت ذات���ه اأن�����س��اأت خ���ارج املدن 
حمطات لتدوير املخلفات وت�سنيفها 
ح�سب املادة ونوعها لعادة ت�سنيعها 
املحلية  لل�سوق  ثانية  مرة  وطرحها 
فرد  واأي  ت�سديره،  يتم  والفائ�س 
بالقانون  ال��ع��م��ل  م�����س��ار  ع��ن  ي��خ��رج 
من  متنعه  مادية  لغرامات  يتعر�س 
وال�ستهتار  التباطئ  يف  ال�ستمرار 
الذي يوؤدي للأهمال، لن الغرامات 

املادية جزء من حل امل�سكلة.

تطبيق فكرة النظام 
النظام  اإن  علي  ال�سيد  يقول حممد 
ال�سعوب  ت��ق��دم  مظاهر  م��ن  مظهر 
ك������ل م������ن زار  ال������ف������رد،  واح������������رتام 

تابع  احلكومية  والهيئات  املوؤ�س�سات 
ال��ن��ظ��ام وان��خ��رط فيها حيث  ف��ك��رة 
يدخل الفرد اإىل املكان في�سحب رقم 
املنت�سرة  ال�سا�سات  ليتابع  ويجل�س 
على  الأيل  للنداء  وين�ست  املكان  يف 
التى  النظام  ا�سمه، �سورة من �سور 
ت�����س��ع��ر ال���ف���رد ب���اأن���ه حم����رتم داخ���ل 
ال��دول��ة واأن ال��رق��م ه��و ع��ق��د مرم 
بني العميل والهيئة فل ي�ستطيع ان 
ياأخذ مكانك اأحد مما يحقق العدل 

يف �سورة النظام.

احلاكم  بني  التوا�شل  ا�شتن�شاخ 
وال�شعب

اأب��وم��روان حما�سب  يقول م�سطفى 
الإم�����ارات بح�س  دول���ة  ح��ك��ام  يتمتع 
الوعي  ولديهم  امل�ستوى  رفيع  اأدب��ي 
خلل  من  ال�سعب  بني  التوا�سل  يف 
وروؤية  باملجتمع  اليومية  ال��ل��ق��اءات 
وامل�ستحدثة  ال���ط���ارئ���ة  امل�����س��ك��لت 
وو�سع خطة حل �سريع لها، كما اأننا 
الر�سيد  الفكر  ه��ذا  ا�ستن�ساخ  نريد 
بني  فبالتوا�سل  بلدنا،  يف  وتطبيقه 
امل�ستحيل  ي�����س��ن��ع  و���س��ع��ب��ه  احل���اك���م 
نفو�س  يف  ط��ي��ب  ان���ط���ب���اع  وي��ع��ط��ي 
ال�سعب مما يجعله قادر على حتمل 
التطور  حتقيق  اأج���ل  م��ن  ال�سعاب 

والتنمية. 
 

وجهان  والــكــفــاءة  التخ�ش�ش 
لعملة واحدة

ي��ق��ول اأمي����ن م�����س��ع��ود اإب��راه��ي��م من 
الماراتية  ال��ت��ج��رب��ة  جن���اح  اأ���س��ب��اب 

نحو  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  خ��ط��ت��ه��ا  اأن 
ا�ستقطاب وتدريب الكوادر الب�سرية 
متت بحرفية �سديدة، حيث اأن �سوق 
التخ�س�س  عن  دائما  يبحث  العمل 
ال�سهادات  ع����ن  ب���ع���ي���دا  وال����ك����ف����اءة 
ي�سنعا  وامل��وه��ب��ة  ف��امل��ي��ول  العلمية، 
اأب��داع، فرمبا هناك من ح�سل على 
يكن  ومل  العلمية  ال�����س��ه��ادات  اأع��ل��ى 
ك��فء يف جم��ال تخ�س�سه بينما من 
فنان  �سار  واتقنه  عمل  يف  ان��خ��رط 
فيه، لذلك متنحه الإم��ارات فر�سة 
ليبدع ويخرج كل ما لدية من فكر 

ي�سب يف م�سلحة الدولة وتقدمها.

عقد لكل خط تليفون 
���س��ع��د ي��ب��داأ النفلت  اأح��م��د  ي��ق��ول 
ال���ق���ان���ون، لذلك  ب��ف��ق��دان  الأم���ن���ى 
ن�����رج�����وا ت���ط���ب���ي���ق ف����ك����رة الل�����ت�����زام 
فرد  اأي  ي�سرع  عندما  عقد  بتحرير 
بهذه  م��وب��اي��ل،  تليفون  خ��ط  ل�سراء 
وت�ستطيع  ال��روؤى  تتوافق  ال�سروط 
الأمنية  قب�ستها  حتكم  اأن  ال��دول��ة 
بدل  تليفون،  رق��م  �ساحب  كل  على 
من الت�سيب و�سراء خطوط بل ا�سم 
املجتمع  و�سد  ال��وط��ن  �سد  ت�ستغل 
وتوافره  اخل��ط  ثمن  رخ�س  ظل  يف 

ب�سدة يف ال�سوق ال�سوداء.

الرتويج املنا�شب لل�شياحة
متكنت  �سعلن  ال�سيد  اأح��م��د  يقول 
الإمارات خا�سة اإمارة دبي من لفت 
ال�سياحة  وج���ذب  لها  ال��ع��امل  اأن��ظ��ار 
وروؤ�������س الأم������وال ل��ل���س��ت��ث��م��ار على 
اأر�سها لدرجة اأن مطاراتها اأ�سبحت 
م����ن اأف�������س���ل م�����ط�����ارات يف ال���ع���امل 
وتقل�ست امل�سافة الزمنية بني اقلع 
اأن دل فيدل على  ال��ط��ائ��رات، وه��ذا 
توافد ال�سياح اإىل الدولة مما ت�ساهم 
اأن  وم��ع  للبلد،  القومي  ال��دخ��ل  يف 
اأنها  اإل  ال��ع��امل  اأث���ار  ثلث  بها  م�سر 
والت�سويق  ال��رتوي��ج  حرفية  تفتقد 
على  بال�سلب  ي��وؤث��ر  مم��ا  ال�سياحي 
ع��دد ال��واف��دي��ن م��ن ال�سياح ك��ل عام 
مل�����س��ر، ف��ال��ت��ج��رب��ة الم���ن���ارات���ي���ة يف 
وحمققة  مبهرة  لل�سياحة  الت�سويق 

معدلت تنمية عالية. 

•• عجمان ـ الفجر

بعجمان  امل��دين  للدفاع  العامة  الإدارة  من  وفد  زار 
وتراأ�س   ، دي��وا  – ا�سطول  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة 
رئي�س  النعيمي  مفتاح  عبيد  حممد  ال��رائ��د  ال��وف��د 
ق�سم ال�سوؤون الفنية، وتاأتي الزيارة بهدف الإطلع 
امل��ت��ب��ع��ة يف جم���ال �سيانة  امل��م��ار���س��ات  اأح�����دث  ع��ل��ى 
املركبات واإدارة الأ�سطول، واأخر التطورات والتعرف 
اأ�سطول  ال��زي��ارة عر�س  العمل. وخ��لل  اآل��ي��ات  على 
ديوا للوفد روؤيته ور�سالته واأهدافه واخلدمات التي 
عر�س  وك��ذل��ك  دي���وا،  مركبات  �سائقي  اإىل  يقدمها 
امل��رك��ب��ات يف جداول  ب��ي��ان��ات تخ�س  ق��اع��دة  ل��ل��وف��د 

الوفد  وقام  تراخي�سها،  وجتديد  وتاأمينها  �سيانتها 
خلل زيارته بجولة ا�ستطلعية تعرف من خللها 
ع��ل��ى اخل��دم��ات و اآل��ي��ات ع��م��ل اأ���س��ط��ول دي����وا. وقال 
الرائد حممد النعيمي : اأن مثل هذه الزيارات ت�ساهم 
يف اإيجاد مناذج وحلول مل�سكلت العمل الإ�سرتاتيجية 
املدين  للدفاع  العامة  الإدارة  اأن  م��وؤك��دا  واليومية، 
املوؤ�س�سات  ك��اف��ة  م��ع  التوا�سل  تفعيل  على  حت��ر���س 
والدوائر احلكومية واملحلية وتعزيز التعاون وتبادل 

التجارب املتميزة. 
هذا ومثل وفد دفاع مدين عجمان م�ساعد اأول مروان 
را�سد الغاوي، وم�ساعد عبداهلل ال�سحي، و�سرطي اأول 

نوح حممد �سريف.

الدفاع املدين بعجمان يطلع على ممار�سات اأ�سط�ل دي�ا

التجربة االإماراتية جزء من حل االأزمة يف م�شر

م�سري�ن: نطالب الرئي�س القادم بتطبيقها وتنفيذ ق�اعد دولة القان�ن

احمد ال�شيد

وائل احمدم�شطفى ابو مروانحممد ال�شيدكرم احمدعمرو معو�شعلي عبد احلميد

علي زكرياعبد الرحمن خاطرح�شن �شابرامين م�شعوداحمد م�شعوداحمد البحريي

•• دبي -وام:

اأطلقت وزارة البيئة واملياه حملة توعوية اإر�سادية حول فريو�س 
كورونا امل�سبب ملتلزمة ال�سرق الأو�سط التنف�سية بهدف ن�سر 

الوعي وتقدمي الإر�سادات ملربي اجلمال واملتعاملني معها.
وي����اأت����ي اط�����لق ه����ذه احل��م��ل��ة يف اإط������ار ت���وج���ه���ات ال������وزارة 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ل��وق��اي��ة م��ن الأم���را����س احل��ي��وان��ي��ة املعدية 
والوبائية والأمرا�س احليوانية امل�سرتكة وجهودها يف تعزيز 
الم����ن احل��ي��وي وك��ج��زء م��ن الج������راءات الح���رتازي���ة التي 
وبائية  للجمال يف  دور حمتمل  اأي  ملواجهة  ال��وزارة  اتخذتها 
م�سدره  الآن  حتى  يعرف  ول  الإن�سان  ي�سيب  ال��ذي  املر�س 
اإنتقال العدوى للإن�سان. وتقوم الوزارة بالتعاون مع  وطرق 
مع  بالتعاون  وك��ذل��ك  املخت�سة  واملحلية  الحت��ادي��ة  اجل��ه��ات 
مثل  احليوانية  وال�سحة  بال�سحة  املعنية  الدولية  املنظمات 
لل�سحة احليوانية  العاملية  واملنظمة  العاملية  ال�سحة  منظمة 
ب��ات��خ��اذ جميع  وال���زراع���ة  ل��لأغ��ذي��ة  امل��ت��ح��دة  ومنظمة المم 
اللزمة يف هذا  الوقائية والحرتازية  التدابري والج��راءات 
ال�سدد. و ت�ساهم الوزارة يف اجلهود املبذولة حمليا ودوليا يف 
ر�سد وا�ستق�ساء املر�س بهدف فهم وبائيته وحتديد م�سدر 
ور�س  اأرب��ع  وت�سمنت احلملة عقد  للإن�سان.  العدوى  وطرق 
العيادات  يف  العاملني  البيطريني  والأط���ب���اء  للفنيني  عمل 
البيطرية واملنافذ احلدودية التابعة للوزارة وكذلك للأطباء 
البيطريني العاملني يف القطاع اخلا�س بهدف تعريفهم باأخر 
باملر�س والج��راءات الحرتازية  املتعلقة  العلمية  امل�ستجدات 
والوقائية املطلوب اتخاذها اإىل جانب تنفيذ زيارات اإر�سادية 
على  اإر���س��ادي��ة  ن�سرات  وت��وزي��ع  وال��ع��زب  امل���زارع  اىل  ميدانية 
مربي البل واملتعاملني معها. وت�ستمر املناطق التابعة للوزارة 
يف عقد ور�س تدريبية ملربي الإبل والعاملني يف العزب واملزارع 
احليوانية  ب��الأم��را���س  الإ���س��اب��ة  ت��ف��ادي  بكيفية  لتوعيتهم 
مع  التعامل  يف  وال�سحية  الوقائية  والج�����راءات  امل�سرتكة 
بالفريو�س  املتعلقة  بامل�ستجدات  تعريفهم  وكذلك  احليوانات 

وطرق الوقاية منه. واأكد �سعادة املهند�س �سيف حممد ال�سرع 
ال��وزارة امل�ساعد لل�سوؤون الزراعية واحليوانية يف وزارة  وكيل 
من  العديد  تنفيذ  على  الدائم  ال��وزارة  حر�س  واملياه  البيئة 
تاأثري  ال��رثوة احليوانية من  املتعاملني مع  املبادرات حلماية 
العوامل البيولوجية وامل�سببات املر�سية حفاظا على ال�سحة 
العامة وال�سحة احليوانية وللحد من انعكا�سات تلك العوامل 

البيولوجية على الو�سع ال�سحي والقت�سادي يف الدولة.
كونها  خا�سة  اأهمية  تكت�سب  احلملة  اأن  اإىل  ال�سرع  واأ���س��ار 
الذي  كورونا  هامة عن فريو�س  توفري معلومات  اإىل  تهدف 
كورونا  ف��ريو���س  ب���  اجل��م��ال  وتتناول علقة  الإن�����س��ان  ي�سيب 
اإجراوؤها موؤخرا عدم وجود  اأظهرت الدرا�سات التي مت  حيث 
الإن�سان  اإىل  اجلمال  من  الفريو�س  انتقال  على  موثق  دليل 
وما زالت هناك احلاجة للمزيد من البحوث العلمية لتحديد 

ومعرفة طرق وم�سادر انتقال العدوى للإن�سان.
النحو  على  املجهزة  احليوانية  املنتجات  اأن  اإىل  ال�سرع  ولفت 
اأو ال��ب�����س��رتة ه��ي م��ن��ت��ج��ات اآمنة  ال�����س��ل��ي��م ب��وا���س��ط��ة ال��ط��ه��ي 
لل�ستهلك الب�سري .. موؤكدا �سعي الوزارة الدائم للحفاظ 
على الرثوات احليوانية واحلد من انت�سار الأمرا�س املعدية 
�سيما  ل  واحل��ي��وان  الإن�سان  على  ال�سحية  انعكا�ساتها  ومنع 
الف�سل  ميكن  ل  احل��ي��وان��ي��ة  وال�سحة  الإن�����س��ان  �سحة  واأن 
احلملة  ه��ذه  اأن  اإىل  ون���وه  وط��ن��ي��ة.  م�سوؤولية  وه��م��ا  بينهما 
تعتر جزءا من ال�سرتاتيجية ال�ساملة التي تبنتها الوزارة يف 
الزراعية والأمرا�س  الآفات  الوقاية من  �سبيل �سمان تعزيز 
احليوانية وحتقيق الأمن الغذائي. جدير بالذكر اأن فريو�سات 
ك��ورون��ا ه��ي جمموعة ك��ب��رية م��ن ال��ف��ريو���س��ات ال��ت��ي ت�سيب 
امليكرو�سكوب  حت��ت  تظهر  باأنها  وتتميز  واحل��ي��وان  الن�سان 
�سللت  وت��وج��د  ت��اج.  �سكل  على  بهالة  الل��ك��رتوين حماطة 
تنف�سية  اأع��را���س  م�سببة  الن�سان  ت�سيب  الف�سيلة  ه��ذه  من 
اأيام  خ��لل  ت�سفى  التي  الب�سيطة  ال��رد  ن��زلت  ب��ني  ت���رتاوح 
و�سللت  �سار�س  با�سم  املعروفة  احل��ادة  الرئوية  واللتهابات 

ت�سيب الن�سان واحليوان معا. 

اأن�سطة علمية متن�عة يف مركز �سباب عجمان البيئة واملياه تطلق حملة للت�عية بفريو�س ك�رونا 
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العدد 11106 بتاريخ2014/5/26

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سوبر كول للتريد 

  CN 1094956:ونظام التريد ذ.م.م  رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة و�سيم اجنوم حممد حميد %24

تعديل ن�سب ال�سركاء
 حممد حميد حممد رفيق 49% اىل %25

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خلل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العلن وال 
فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11106 بتاريخ2014/5/26

اإعــــــــــالن
لتجارة  ال�س�����ادة/اجلميل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الملنيوم ونحا�س والبطاريات امل�ستعملة
رخ�سة رقم:CN 1364035   قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سالح اخلباب مر�سد مكتوم املن�سوري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
 حذف عفراء احمد حممد املزروعي

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خلل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العلن وال 
فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11106 بتاريخ2014/5/26

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ذا ون للملنيوم ذ.م.م  

 رخ�سة رقم:CN 1305058 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سلطان واحد عبدالوكيل %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبدالروؤوف اوتاما لبى
تعديل لوحة العلن / اجمايل من م�ساحة 1*3 اىل 6*1

تعديل ا�سم جتاري:من/ذا ون للملنيوم ذ.م.م
THE ONE ALUMINIUM LLC

اىل/ذا ون للملنيوم ذ.م.م
THE ONE ALUMINIUM LLC

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خلل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11106 بتاريخ2014/5/26

اإعــــــــــالن
العامة  لل�سيانة  الف�سي  ال�س�����ادة/ال�سحاب  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1352942 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العلن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 0.60*0.40
تعديل ا�سم جتاري:من/ال�سحاب الف�سي لل�سيانة العامة ذ.م.م

SILVER CLOUD GENERAL MAINTENANCE LLC

اىل/ال�سحاب الف�سي اليكرتوميكانيكال وال�سيانة العامة ذ.م.م
SILVER CLOUD ELECTRO MECHANICAL AND GEN MAINT LLC

رقم  ار�س  اجلديدة  ال�سناعية  زايد  مدينة  الغربية  املنطقة  عنوان/من  تعديل 
162 حمل رقم 10/ب اىل املنطقة الغربية املنطقة الغربية ال�سناعية القدمية 

مكتب رقم H-21 قطعة رقم 110
تعديل ن�ساط/ا�سافة املقاولت امليكانيكية )4220903(

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خلل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

يعلن ق�سم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي بي اي زد لو للخدمات القانونية
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم 202039         بتاريخ : 04   /   11 /  2013 م
 تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�س��م: املر�سد تريدنغ �س.م.ح
وعنوانه: �س  ب: ، د بي     المارات. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اآلت خلط،    خلطات كهربائية لغايات املنزلية، جمار�س / مطاحن كهربائية منزلية، مكان�س كهربائية، 
اآلت قطع، اآلت طحن، اآلت حياكة، ) فرامات حلم (اآلت،اآلت ت�سنيع امل�سروبات الغازية،خفاقات كهربائية،) 
اآلت واأجهزة تنظيف (كهربائي،اآلت حفر،مطاحن دقيق،اآلت كي،اآلت عجن،) فرامات حلم (اآلت،غ�سالت 
(اآلت،غ�سالت،�سخانات  �ساحقات  (كهربائية،مكاب�س،)  اأغذية  معاجلات  الطحني،)  ت�سنيع  �سحون،اآلت 

ماء،مق�سات كهربائية،اآلت ت�سنيع ال�سجق،) م�سخات (اآلت،اآلت املطبخ الكهربائية،
.الواق�عة بالفئة: 07

 )S-M( كبرية  لتينية  ح��روف  حت��وي  �ستارماك�س   /StarMax التجارية  العلمة  العلمة:  و�سف 
وحروف �سغرية )t-a-r-a-x( كلها باللون الأ�سود. 

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  26  مايو 2014 العدد 11106

يعلن ق�سم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي بي اي زد لو للخدمات القانونية
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

 املودعة حتت رقم 202041         بتاريخ : 04   /   11 /  2013 م
 تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�س��م: املر�سد تريدنغ �س.م.ح
وعنوانه: �س  ب: ، د بي     المارات. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
مدجمة  اق��را���س  احلا�سوب،  اجهزة  مع  ت�ستخدم  طابعات  حا�سوب،  اأج��ه��زة  كهربائية،  بطاريات  هوائيات، 
ادوات  �سوت،  مكرات  كهربائية،  اقفال  ال��راأ���س،  �سماعات  ل��لب��واب،  كهربائية  اجرا�س  ب�سرية(،  )�سمعية 
اإلكرتونية  من�سورات(  اإن��ذار،ك��وا���س��ف،)  فيديو،اأجرا�س  م�سجلت  حممولة،  هواتف  امل���ودم،   قيا�س،اجهزة 
احلجم،حا�سبات  ���س��غ��رية  ب�سرية،م�سجلت  قيا�س،م�سابيح  ال���راأ����س،اأج���ه���زة  للتفريغ،�سماعات  ق��اب��ل��ة 
الزمن،اأجهزة  ت�سجيل  للنظارات،اأجهزة  بعد،عد�سات  عن  حتكم  هواتف،اأجهزة  راديو،�سماعات  جيب،اأجهزة 
كهربائية،  قيا�س  اأدوات  كهربائية،  كبلت  الكهربائية.  ال���دارات  قطع  مفاتيح  وزن،  للمركبات،اآلت  رادي��و 

�سا�سات عر�س ، يف الفئة 9.
.الواق�عة بالفئة: 09

 )S-M( كبرية  لتينية  ح��روف  حت��وي  �ستارماك�س   /StarMax التجارية  العلمة  العلمة:  و�سف 
وحروف �سغرية )t-a-r-a-x( كلها باللون الأ�سود. 

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  26  مايو 2014 العدد 11106

يعلن ق�سم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي بي اي زد لو للخدمات القانونية
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

 املودعة حتت رقم 202040         بتاريخ : 04   /   11 /  2013 م
 تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�س��م: املر�سد تريدنغ �س.م.ح
وعنوانه: �س  ب: ، د بي     المارات. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املياه،اأعرا�س ال�سحية،م�سابيح  البخار،الطهى، تريد،جتفيف،تهوية،توريد  اأجهزة للنارة،تدفئة،توليد    
حمم�سات  ه��واء،  معقمات  ماء)اأجهزة(  للحمامات،م�سابيح،�سخانات  كهربائية،�سخانات  كهربائية،مراوح 
خبز، مواقد، مواقد غازية، ا�سواء ال�سقف، منافيخ للمداخن، مكنات كهربائية ل�سنع القهوة، اأوعية طهي، 
اواين طهي كهربائية، مراوح كهربائية لل�ستخدام ال�سخ�سي، جمففات هواء، حمم�سات، من�سات واجهزة 
تهوية )تكييف الهواء(، حمم�سات خبز، مكنات كهربائية ل�سنع القهوة،، األواح ت�سخني،اأوعية طهي، مقايل 
كهربائية، م�سابيح،   ،غاز، غليات  ال�سخ�سي، م�سابيح  للإ�ستخدام  كهربائية  مراوح  ة،،  كهربائية،  عميقة 

)طناجر �سغط كهربائية (اأوتوخانات ماء،. ) م�سابيح جيب كهربائية (م�ساعل،، يف الفئة 11
 .الواق�عة بالفئة: 11

 )S-M( كبرية  لتينية  ح��روف  حت��وي  �ستارماك�س   /StarMax التجارية  العلمة  العلمة:  و�سف 
وحروف �سغرية )t-a-r-a-x( كلها باللون الأ�سود. 

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  26  مايو 2014 العدد 11106

تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  املالك:خديه حمدان احمد الزيودي 
طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية:ام زايد للعطور والدخون

املودعة بالرقم:205523       بتاريخ:2014/2/2 م
با�س��م:خديه حمدان احمد الزيودي

وعنوانه:المارات العربية املتحدة - الفجرية - �سدنا دبا الفجرية .  
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3 العطور والبخور . 

و�سف العلمة:كلمة ام زايد للدخون والعطور وحرف اأ مطول على �سكل ن�سف دائره وبداخله �سكل �سقر 
وعلى راأ�سه جنمتني باللون البي�س وال�سود .

ال�س��رتاطات: . 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  26  مايو 2014 العدد 11106

تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  املالك:م�سنع الزهور ل�سناعة املنظفات 
MOM OUR:طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية

املودعة بالرقم:156360       بتاريخ:2011/4/26 م
با�س��م:م�سنع الزهور ل�سناعة املنظفات

وعنوانه:دولة المارات العربية املتحدة - ام القيوين - �س.ب:7510 - هاتف:06676178 .  
�سائل   ، لل�سحون  تنظيف  �سائل   ، لليد  تنظيف  �سائل  بالفئة:3  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
 ، العبايات  لتنظيف  �سائل   ، لتنظيف احلمامات  �سائل   ، الر�سيات  لتنظيف  �سائل مبي�س   ، الن�سيج  لتنعيم 

�سائل لتنظيف ال�سيارات ، �سائل لتنظيف الزجاج ، �سائل لفتح املغا�سل واحلمامات . 
و�سف العلمة:�سكل هند�سي خا�س يوجد بداخله كلمة MOM باللون البي�س وخلفية باللون الحمر 
MOM OUR باللون الخ�سر وباللون ال�سفر وباللون  مع وجود ما ي�سبه اوراق ال�سجر فوق كلمة 

الزرق .
ال�س��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  26  مايو 2014 العدد 11106

فقدان جواز �سفرت
ان�ساد  امل��������������������دع��و/  ف��������ق��د 

�سوبياداث كادافاث بورايل - 

الهند اجلن�سية- جواز �سفره 

برجاء  رقم)8192788( 

م���ن ي���ج���ده الت�������س���ال على 

رقم 055-2159765 

فقدان جواز �سفرت
امل��������������������دع��و/ عاطف  ف��������ق��د 
ع����ب����ده حم���م���د ح�������س���ن - 
جواز  اجلن�سية-  م�سري 
�سفره رقم)5012690( 
����س���ادر م���ن م�����س��ر برجاء 
م��ن ي��ج��ده الت�����س��ال على 

رقم 050-7308409

فقدان �شهادة اأ�شهم
اخليلي  جابر  حربي  ه��لل  حربي  مبارك   / ال�سيد  يعلن 
من  �سادرة  اأ�سهم  �سهادة  فقدان  عن  اجلن�سية(  )اماراتي 
�سركة منازل العقارية بعدد )300.000 �سهم( )ثلثمائة 
. على من يجدها  امل�ساهم )250981(  األف �سهم(. رقم 
رقم  على  الت�سال  او  امل��ذك��ورة  لل�سركة  ت�سليمها  برجاء 

0553331122/0503331122 م�سكوراً.

 

العدد  11106 بتاريخ   2014/5/26     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  260 /2014 مد جز- م ر- ب- اأظ

املل  �سعيد  حممد  �سعيد  عبيد  وميثلها  لللبان  املتحدة  كايبارا  مدعي/�سركة 
الهند  اجلن�سية:  كومار  ا�سوك  كومار  عليه:فيكا�س  المارات  مدعي  اجلن�سية: 
كومار  اعلنه/فيكا�س  املطلوب  درهم   37.000 مالية  الدعوى:مطالبة  مو�سوع 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  الهند   اجلن�سية:  كومار  ا�سوك 
املوافق 2014/6/3 موعدا لنظر  الثلثاء    املحكمة يوم  املذكورة اعله وحددت 
الثانية  الدائرة  امام  �سباحا   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى، 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية- الكائنة بدائرة الق�ساء �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 
اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2014/5/21  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11106 بتاريخ   2014/5/26     
اعادة  اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  2766 /2013 جت كل- م ت-ب-اأظ

املتخ�س�سة:امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية  
المارات مدعي عليه:�سلطان خليفة حمد  الوطني اجلن�سية:  مدعي/بنك الحتاد 
 221.636.18 مببلغ  الدعوى:املطالبة  مو�سوع  اجلن�سية:المارات  الهندا�سي  جمعة 
اجلن�سية:المارات   الهندا�سي  جمعة  حمد  خليفة  اعلنه/�سلطان  املطلوب  درهم 
عنوانه:بالن�سر - م�ساءا حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة 
يوم الثنني املوافق 2014/6/2 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور امام 
مبع�سكر  التجارية  املحكمة  الكائنة  البتدائية-  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة 
و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  نهيان  اآل 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على القل. 

�سدر بتاريخ 2014/4/24  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

 

العدد  11106 بتاريخ   2014/5/26     
اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  1382 /2013 جت جز- م ت- ب- اأظ

عليه:عابد  مدعي  بنغلد�س   اجلن�سية:  فاروق  حاجي  بارك  مدعي/حممد 
الرحمن عبدالرحمن  اجلن�سية: باك�ستان   مو�سوع الدعوى:مطالبة مالية 
بقيمة 61388 درهم  املطلوب اعلنه/عابد الرحمن عبدالرحمن  اجلن�سية: 
باك�ستان عنوانه:ن�سرا  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت 
الدعوى، لذا فانت  املوافق 2014/6/10 موعدا لنظر  الثلثاء   املحكمة يوم 
مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحا امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية- الكائنة -- �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى 

بثلثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2014/5/20  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

 

العدد  11106 بتاريخ   2014/5/26     
اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  1380 /2013 جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعي/�سركة عبداهلل حممد ح�سن لدارة العقارات وميثلها/فخر ال�سلم �ساه  علم 
الهند   مو�سوع  اجلن�سية: المارات  مدعي عليه:حممد ر�سيد �سيلن  اجلن�سية: 
الدعوى:مطالبة مالية بقيمة 29100 درهم  املطلوب اعلنه/حممد ر�سيد �سيلن  
اجلن�سية: الهند عنوانه:بالن�سر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2014/6/4 املوافق  الربعاء   يوم  املحكمة 
باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحا امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية- 
الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر اآل نهيان �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  امل�ستنداتك موقعا  و�سورا  بدفاعك  ايداع مذكرة 

الدعوى بثلثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2014/5/19  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

 

العدد  11106 بتاريخ   2014/5/26     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  874 /2014 عم جز- م ع- ب- اأظ

عليه:برامير  مدعي  بنغلد�س   اجلن�سية:  القا�سم  ابو  با�سني  مدعي/�سامي�سودهوا 
الدعوى:م�ستحقات  مو�سوع  اجلن�سية:المارات  فرع    - العامة  للمقاولت  بلدر 
اجلن�سية:المارات  فرع   - العامة  للمقاولت  بلدر  اعلنه/برامير  املطلوب  عمالية 
يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه: 
الربعاء املوافق 2014/6/4 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 
املحكمة  الكائنة  البتدائية-  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �سباحا   8.30
و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على القل. 

�سدر بتاريخ 2014/5/14  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

الظاهري  �سعيد  م��ب��ارك  ���س��ع��ادة  اأك���د 
دول����ة  ح���ر����س  ال���ع���م���ل  وزارة  وك���ي���ل 
الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف ظل 
الر�سيدة على تقدير اجلهود  قيادتها 
التنمية  م�����س��رية  ب��ن��اء  يف  امل�����س��اه��م��ة 
بالدولة وذلك اإميانا منها باأن كل فرد 
امل�ستويات  خمتلف  م��ن  ومنتج  عامل 
املهارية والوظيفية �سريك يف النه�سة 
ال�����س��ام��ل��ة ال��ت��ي ت�����س��ه��ده��ا ال���دول���ة يف 
املجالت كافة يف ظل ت�سريعات تكفل 
الإن�سان.  ك���رام���ة  وت�����س��ون  احل���ق���وق 
األ���ق���اه���ا يف حفل  ج����اء ذل����ك يف ك��ل��م��ة 
املا�سي  اخلمي�س  العمل  وزارة  نظمته 
اختتام  مب��ن��ا���س��ب��ة  دب���ي  يف  ب��دي��وان��ه��ا 
العاملي  ب��ال��ي��وم  الح���ت���ف���ال  ف��ع��ال��ي��ات 
للعمال الذي ي�سادف الأول من �سهر 
مايو من كل عام وذلك بح�سور عدد 
م��ن م�����س��وؤويل ال�����وزارة ومم��ث��ل��ني عن 
اجلهات احلكومية وموؤ�س�سات القطاع 
يف  العمل  وزارة  �ساركت  التي  اخلا�س 

تنظيم الفعاليات الحتفالية.
ل��ل��ح�����س��ور حتيات  ال���ظ���اه���ري  ون���ق���ل 
العمل  م���ع���ايل ���س��ق��ر غ��ب��ا���س وزي�����ر 
احلكومية  اجلهات  م�ساركة  وتثمينه 

وم���وؤ����س�������س���ات ال����ق����ط����اع اخل����ا�����س يف 
حتت  ج��اءت  التي  العام  ه��ذا  فعاليات 
���س��ع��ار ع��م��ال��ن��ا ن��ب�����س اأع��م��ال��ن��ا وذلك 
ال��ذي ميثله  ال��ري��ادي  للدور  جت�سيدا 
العمال باعتبارهم جزءا ل يتجزاأ من 

عميلة التنمية امل�ستدامة بالدولة.
واأكد �سعادته اهتمام القيادة الر�سيدة 
�سوق  يف  امل��واط��ن��ني  م�����س��ارك��ة  بتعزيز 
�ساحب  م��ب��ادرة  اإىل  م�سريا   .. العمل 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
التي  اأب�سر  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 

اأمام  وا�سعة  اآفاقا  تفتح  اأن  �ساأنها  من 
املواطنني ل�سغل الوظائف اللئقة يف 
جميع القطاعات وب�سكل فاعل لتاأكيد 
بالقت�ساد  والنهو�س  التنمية  عملية 
الوطني عر م�ساركة املوارد الب�سرية 
الوزارة  وكيل  �سعادة  ودع��ا  الوطنية. 
برامج  توفري  اإىل  الوطنية  املوؤ�س�سات 
وتاأهيل  اإع�����داد  يف  ت�����س��اه��م  ت��دري��ب��ي��ة 
م�ستواهم  ورف����ع  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ك���وادر 
بكل  العمل  �سوق  اإىل  للولوج  امل��ه��اري 
ك��ف��اءة وث��ق��ة وك��ذل��ك ت��ب��ن��ي واإط����لق 

العمل  ثقافة  بلورة  يف  ت�ساهم  برامج 
بالتوازي  وذل��ك  امل��دار���س  ل��دى طلبة 
مراحل  خلل  اأكادمييا  اإع��داده��م  مع 
الدرا�سة لي�ساهم يف تهيئتهم بال�سكل 
العمل  ب�����س��وق  ل��لل��ت��ح��اق  امل���ط���ل���وب 
عائد  ذات  ت��ن��اف�����س��ي��ة  ب��ق��ي��م  مم��ك��ن��ني 
اإيجابي عليهم وعلى اقت�ساد الدولة. 
واأ�سار الظاهري اإىل اأن الفعاليات التي 
تنظمها وزارة العمل للحتفال �سنويا 
حظيت  والتي  للعمال  العاملي  باليوم 
هذا العام مب�ساركة اأكرث من 22 األف 

على  العمالة  فئات  جميع  م��ن  عامل 
العديد  �سمن  ت��اأت��ي  ال��دول��ة  م�ستوى 
ال����وزارة  تتبناها  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات  م��ن 
العمال  حقوق  حماية  على  للحر�س 
الذين ميثلون طرفا رئي�سيا يف النتاج 
العمال  اأ����س���ح���اب  م�����س��ال��ح  و���س��م��ان 
وذلك  الخ��ر  الطرف  ميثلون  الذين 
يف ظل التزام الوزارة بتنفيذ ر�سالتها 
مبا  ال��ع��م��ل  ���س��وق  تنظيم  يف  املتمثلة 
يعزز م�ساركة القوى العاملة املواطنة 
وحتقيق احلماية واملرونة وا�ستقطاب 
الكفاءات من خلل منظومة متكاملة 
والأدوات  وال�����س��ي��ا���س��ات  امل��ع��اي��ري  م���ن 
املوؤ�س�سية  وال�������س���راك���ات  ال���رق���اب���ي���ة 
�سعادته  وثمن  املتميزة.   واخل��دم��ات 
الدور الفاعل لل�سركاء ال�سرتاتيجيني 
ال��ق��ط��اع��ني احل��ك��وم��ي واخلا�س  م��ن 
امل���ت���م���ي���زة يف اإجن�����اح  وم�����س��اه��م��ت��ه��م 
لهذا  للعمال  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  فعاليات 
تكامل  يج�سد  ال����ذي  ب��ال�����س��ك��ل  ال��ع��ام 
م�سريا   .. ال��واق��ع  اأر����س  على  الدوار 
ح�سهم  م��ن  ن��اب��ع��ة  ج��ه��وده��م  اأن  اإىل 
افراد  جت��اه  املجتمعية  مب�سوؤوليتهم 
املجتمع وابراز جهود الدولة يف جمال 
�سعادته  وك��رم  العمال.  حقوق  تعزيز 
حكومية  ج���ه���ة   31 احل���ف���ل  خ�����لل 

وجم��ت��م��ع��ي��ة وخ���ا����س���ة مل�����س��ارك��ت��ه��ا يف 
�سملت  للعمال  العاملي  اليوم  فعاليات 
موؤ�س�سة اأدنوك للتوزيع ومركز �سرطة 
القدم  لكرة  الم����ارات  واحت���اد  خليفة 
وهيئة  باأبوظبي  املجتمعية  وال�سرطة 
وال�سركة  الب�سرية  والتنمية  املعرفة 
والقيادة  والتجارة  للإمناء  الوطنية 
ال�سحة  وهيئة  دب��ي  ل�سرطة  العامة 
بدبي  امل����دين  ال���دف���اع  وادارة  ب��دب��ي 
العمال  ل�����س��وؤون  ال��دائ��م��ة  وال��ل��ج��ن��ة 
ب���دب���ي وجم���م���وع���ة ب���ري���د الم������ارات 
ال�سارقة  ل�����س��رط��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 

مركز وزارة الثقافة وال�سباب وتنمية 
امل��ج��ت��م��ع ال�����س��رط��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ب���اأم 
القاب�سة  دب���ي  ال��ق��ي��وي��ن وجم��م��وع��ة 
من  جم����م����وع����ة  اإىل  ب�����الإ������س�����اف�����ة 
من  اخلا�سة.  واملوؤ�س�سات  ال�سركات 
التوجيه  اإدارة  نظمت  اآخ���رى  ناحية 
بالوزارة موؤخرا حفل اإختتام فعاليات 
يف  اأقيمت  التي  للعمال  العاملي  اليوم 
اإمارة راأ�س اخليمة ومت خلل احلفل 
وزارة  مركز  يف  الإدارة  نظمته  ال��ذي 
املجتمع  وتنمية  وال�����س��ب��اب  ال��ث��ق��اف��ة 
ب��راأ���س اخل��ي��م��ة ع��ر���س ف��ق��رات فنية 

من  املختلفة  امل��راح��ل  ط��لب  قدمها 
الثقايف  وامل���رك���ز  ال��ه��ن��دي��ة  امل���در����س���ة 
الذي  احل��ف��ل  خ���لل  ال��ه��ن��دي. ومت 
ح�سره �سعيد الع�سكر النعيمي مدير 
مكتب عمل راأ�س اخليمة وموزة �سامل 
امل�سافري مديرة مركز وزارة الثقافة 
براأ�س  امل��ج��ت��م��ع  وت��ن��م��ي��ة  وال�����س��ب��اب 
اخليمة وعدد من م�سوؤويل اجلهتني 
وامل��وؤ���س�����س��ات امل�����س��ارك��ة ت��ك��رمي الفرق 
التي  الريا�سية  امل�سابقات  يف  الفائزة 
باليوم  الحتفال  خلل  تنظيمها  مت 

العاملي للعمال. 

•• دبي-الفجر:

اف��ت��ت��ح ���س��ع��ادة م��ط��ر ال��ط��اي��ر رئي�س 
التنفيذي  وامل���دي���ر  الإدارة  جم��ل�����س 
ال���ط���رق وامل���وا����س���لت مركز  ل��ه��ي��ئ��ة 
الروية،  منطقة  يف  ال�سائقني  تاأهيل 
التدريب  م����راك����ز  اأول  ي���ع���د  ال������ذي 
�سائقي  ل��ت��دري��ب  املخ�س�سة  ال��ذك��ي��ة 
الأج��رة من �سركات المتياز  مركبات 
و�سائقي مركبات الأجرة حتت الطلب 
)الليموزين(  ال��ف��خ��م��ة  ل��ل�����س��رك��ات 
اإم�����ارة دب����ي، وي�����س��رف ع��ل��ى املركز  يف 
موؤ�س�سة  يف  ال�����س��ائ��ق��ني  ����س���وؤون  اإدارة 
املوا�سلت العامة، وتهدف الهيئة من 
ال�سلمة  م�ستوى  رف��ع  امل��رك��ز  خ��لل 
امل��روري��ة يف خ��دم��ة م��رك��ب��ات الأج���رة، 
ورفع جودة اخلدمات املقدمة للركاب 

و�سوًل اإىل اإ�سعاد املتعاملني. 
���س��ع��ادة م��ط��ر ال��ط��اي��ر بجولة  وق�����ام 
ل�سرح  خ���لل���ه���ا  ا����س���ت���م���ع  امل����رك����ز  يف 
اآل ع��ل��ي املدير  ي��و���س��ف  ال��دك��ت��ور  م��ن 
العامة،  املوا�سلت  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
اجلناحي  م�����س��ع��ود  حم��م��د  وال�����س��ي��د 
يف  ال�����س��ائ��ق��ني  �����س����وؤون  اإدارة  م���دي���ر 
والتجهيزات  الق�����س��ام  ع��ن  املوؤ�س�سة، 
الذي  امل��رك��ز  يف  التدريبية  وال��رام��ج 
التقنيات  اأح����دث  ب��ا���س��ت��خ��دام  ي��ن��ف��رد 
تزويده  مت  حيث  التدريب،  جم��ال  يف 

ب�سرية  وت���ق���ن���ي���ات  ذك���ي���ة  ب�����س��ا���س��ات 
لقيا�س  امل���ح���اك���اة  وج���ه���از  و���س��م��ع��ي��ة 
الفعلي،  ال�������س���ائ���ق���ني  اأداء  وت���ق���ي���م 
الذكية  اإىل قاعة اخلرائط  بالإ�سافة 
ال�سائق  معرفة  زي���ادة  يف  للم�ساهمة 
واملناطق  ال�سياحية  بالأماكن  والإمل��ام 
املركز  وي�����س��م  الإم������ارة،  يف  ال�سكنية 
قاعات خا�سة لتدريب ال�سائقني على 
الأمن وال�سلمة، وال�سعافات الولية 
العاملية  املعايري  وفق  احلريق  واإطفاء 
كما  املخت�سة،  اجلهات  مع  وبالتعاون 
لتنمية  اجتماعية  بعيادة  امل��رك��ز  زود 
يخ�سع  ح��ي��ث  ال��ب�����س��ري��ة،  ال����ق����درات 
جميع ال�سائقني لتقييم طبي ونف�سي 

مزاولة  ترخي�س  على  قبل ح�سولهم 
املهنة. وقال اآل علي يف معر�س �سرحه 
ن�ساطه  يف  ال�����س��وء  ي�سلط  امل��رك��ز  اأن 
على تدريب ال�سائقني لتنمية مهارات 
تنقل  ب��ه��دف حتقيق  امل��رك��ب��ات  ق��ي��ادة 
اآم��ن خ��ايل م��ن احل���وادث واملخالفات 
م�ستخدمي  ر���س��ا  وي��ح��ق��ق  امل���روري���ة، 
لأف�سل  وف�����ق�����اً  الأج����������رة  م����رك����ب����ات 
الدول  يف  املطبقة  العاملية  املمار�سات 
وذل��ك �سمن  املجال،  املتقدمة يف هذا 
حميط متقّدم ومبتكر ومرن وملئم 

للتدريب.
املوا�سلت  موؤ�س�سة  قامت  واأ���س��اف: 
اف�سل  ع����ل����ى  ب������الط������لع  ال����ع����ام����ة 

املمار�سات العاملية من اأحدث التقنيات 
التدريب  يف  امل�����س��ت��خ��دم��ة  امل���ت���ط���ورة 
والتي ت�ساعد على زيادة التفاعل بني 
ال�ستيعاب  وزي����ادة  وامل���ت���درب  امل����درب 
بالإ�سافة  امل��ت��درب��ني،  ل���دى  وال��ف��ه��م 
وعمل  ادارة  حت�سني  يف  امل�ساهمة  اىل 
املدربني مع مراعاة توجهات احلكومة 
الذكية، حيث مت تزويد قاعات ومرافق 
الكرتونية  ول��وح��ات  ب�سا�سات  امل��رك��ز 
ذكية تعمل بخا�سية اللم�س يف جميع 
قاعات التدريب، وتتميز بو�سوح املادة 
وا�ستخدام  املرئي،  والعر�س  التعلمية 
�سبكة النرتنت، والتفاعل املبا�سر مع 
املادة التعلمية، وزود املركز مبخترات 

عملية تعد الأول من نوعها يف املنطقة، 
تفاعلية  الكرتونية  بخرائط  جمهزة 
م���و����س���ول���ة ب���ن���ظ���ام حت���دي���د امل���واق���ع 
بخا�سية  ت��ع��م��ل   ،)GPS( ال��ع��امل��ي 
حتديد  يف  ل���س��ت��خ��دام��ه��ا  ال���ل���م�������س، 
الهامة  والعمرانية  ال�سياحية  املواقع 
تخطيط  اىل  ب��الإ���س��اف��ة  الم�����ارة  يف 
امل�����س��ارات وال��ب��دائ��ل الق���رب وال�سرع 
بجهاز  امل��رك��ز  وزود  العميل،  لوجهة 
لإر�ساء   )Simulation( املحاكاة 
القيادة  مهارات  لبع�س  التعلم  اأ�س�س 
يف خمتلف الظروف واملواقف التي قد 
يتعر�س لها ال�سائق خلل القيادة يف 
اآلياً  ال�سائقني  تقييم  ويتم  الطريق، 

بناء على نتائج قيادته.
رئي�س  الطاير  �سعادة مطر  اطلع  كما 
التنفيذي  وامل���دي���ر  الإدارة  جم��ل�����س 
التي  التدريبية  الرامج  على  للهيئة 
الجرة  مركبات  �سائقي  لها  يخ�سع 
و�سائقي مركبات الجرة حتت الطلب، 
ثلث  اإىل  ال��ت��دري��ب  ب��رام��ج  وتنق�سم 
الأ�سا�سية  الدورة  دورات حمورية هي 
ومدتها  اجل���دد  بال�سائقني  اخل��ا���س��ة 
22 يوماً وهي اإلزامية جلميع �سائقي 
و���س��ائ��ق��ي مركبات  الأج�����رة  م��رك��ب��ات 
الأجرة حتت الطلب، ودورة ملدة ع�سرة 
الجرة  مركبات  �سائقي  جلميع  اأي���ام 
حت��ت ال��ط��ل��ب )ال��ل��ي��م��وزي��ن( اجل���دد، 

والدورة التكميلية لل�سائقني املزاولني 
للمهنة كل �سنتني ومدتها ثلثة اأيام، 
الذين  ال�سائقني  تاأهيل  اإع��ادة  ودورة 
متكررة  ����س���ك���اوى  ب��ح��ق��ه��م  ت�����س��ج��ل 
م���روري���ة  خم���ال���ف���ات  لرت���ك���اب���ه���م  اأو 
ال�سيد  اأي������ام. وق����ال  ث��لث��ة  وم��دت��ه��ا 
اإدارة  مدير  اجلناحي  م�سعود  حممد 
����س���وؤون ال�����س��ائ��ق��ني يف امل��وؤ���س�����س��ة: مت 
التدريبية  وامل��ن��اه��ج  ال��رام��ج  اع����داد 
الريطانية  املنظمة  م��ع  بالتن�سيق 
الرامج  واع���داد  مبراجعة  املخت�سة 
التدريبية يف الدارة، وتغطي الرامج 
م��ع��ل��وم��ات ع��ام��ة ع��ن دول���ة الم����ارات 
والعادات  واحل��اك��م،  املتحدة،  العربية 
اإىل  املختلفة،  واجلن�سيات  والتقاليد، 
بقوانني  اخلا�سة  الت�سريعات  جانب 
ال����دول����ة، واأن���ظ���م���ة ال�����س��ري وامل������رور، 
واملوا�سلت،  ال��ط��رق  هيئة  وق��وان��ني 

وكذلك احتياجات العملء مثل ر�سا 
امل��ت��ع��ام��ل��ني واجل�������ودة، وخ���دم���ة ذوي 
والتعامل،  الإت��ي��ك��ي��ت  وف���ن  الإع���اق���ة، 
وال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة والجن��ل��ي��زي��ة، كما 
املرورية  ال�����س��لم��ة  م��وا���س��ي��ع  تغطى 
واج��������������راءات ال�������س���ح���ة وال�������س���لم���ة 
ومكافحة احلريق وا�ستخدام النظمة، 

ومعرفة املواقع وتخطيط امل�سار.
واأ�ساف: يدار مركز تاأهيل ال�سائقني 
م����ن ق���ب���ل جم���م���وع���ة م����ن امل����درب����ني 
القيادة  ع���ل���ى  امل���وؤه���ل���ني  امل��ت��م��ي��زي��ن 
وتقدمي الدورات ممن يجيدون لغات 
خمتلفة، مت تاأهيلهم من قبل منظمات 
ع��امل��ي��ة خم��ت�����س��ة يف ت��ق��ل��ي��ل احل����وادث 
وال��ق��ي��ادة الآم���ن���ة يف ب��ري��ط��ان��ي��ا، ومت 
اأف�سل  وفق  التدريبة  الرامج  اإع��داد 
املوؤ�س�سة  وق��ام��ت  العاملية  امل��م��ار���س��ات 
املختلفة  العمل  ور���س  من  ع��دد  بعقد 

مع �سركات المتياز واجرت مقابلت 
على  للوقوف  اجلمهور  م��ع  مبا�سرة 
ل�سائقي  ال��لزم��ة  التطوير  جم���الت 
م��رك��ب��ات الأج�����رة وم��رك��ب��ات الأج����رة 

حتت الطلب.
ختام  يف  الطاير  مطر  �سعادة  واأع���رب 
ال��زي��ارة ع��ن ���س��روره مب��ا ���س��اه��دة من 
والذكية  احلديثة  للتقنيات  توظيف 
ورفع  وتاأهيلهم  ال�سائقني  تدريب  يف 
مع  والتعامل  القيادة  يف  م�ستوياتهم 
الطريق،  وح�����الت  ظ����روف  خم��ت��ل��ف 
م���وؤك���داً ح��ر���س ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى تقدمي 
اأف�سل اخلدمات للمتعاملني وحتقيق 
اخلدمات  م�ستوى  ح���ول  تطلعاتهم 
ال��ت��ي ت��ق��دم ل��ه��م، م���ع ال��رتك��ي��ز على 
التي  امل�����روري�����ة  ال�������س���لم���ة  ج����وان����ب 
حتقيق  وه��ي  الهيئة  روؤي���ة  تت�سمنها 

تنقل اآمن و�سهل للجميع. 

•• عجمان -وام:

ق����ام ���س��ع��ادة ال��ع��م��ي��د ع��ل��ي ع���ب���داهلل ب���ن علوان 
ال��ن��ع��ي��م��ي ق���ائ���د ع����ام ���س��رط��ة ع��ج��م��ان بجولة 
والإ�سلحية  العقابية  املوؤ�س�سة  لإدارة  تفقدية 
ال�سنوي  التفتي�س  ب��رن��ام��ج  اإط����ار  يف  وذل���ك   ..
للإدارات ومراكز ال�سرطة رافقه خللها �سعادة 
النعيمي  ع��ب��داهلل  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  العميد 
نائب القائد العام واملقدم جمعة �سامل الزحمي 

رئي�س ق�سم القيادة والإن�سباط والرائد عبداهلل 
علي بن علوان النعيمي رئي�س ق�سم التخطيط 
زعل  املقدم  اجلولة  ح�سر  كما   . الإ�سرتاتيجي 
وعدد  بالإنابة  املوؤ�س�سة  مدير  الرميثي  خليفة 
من ال�سباط. وا�ستهل قائد عام �سرطة عجمان 
وتفقد  ال��ع�����س��ك��ري  ال��ط��اب��ور  بتفتي�س  ج��ول��ت��ه 
العقابية  املوؤ�س�سة  اإدارة  يف  الن�ساء  �سجن  ف��رع 
اإح��ت��ي��اج��ات الإدارة  والإ���س��لح��ي��ة ووق���ف ع��ل��ى 
والعيادة التابعة لها..اإ�سافة اإىل غرفة املراقبة 

تفقد  كما   . الإدارة  ومبنى  والعنابر  والأق�����س��ام 
خمتلف الأق�سام التابعة لإدارة املوؤ�س�سة العقابية 
والإ���س��لح��ي��ة ح��ي��ث وج���ه ب��الإه��ت��م��ام ومتابعة 
واآليات  منهجيات  وو���س��ع  الإداري����ة  الإج����راءات 
عمل وتطوير اخلدمات املقدمة للنزلء و�سرعة 
وتطوير  الإدارة  مع  املتعاملني  اإج���راءات  اإن��ه��اء 
واطلع  ل��ذل��ك.  وت�سخريها  احلديثة  التقنيات 
ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل�����س��رط��ة ع��ج��م��ان ع��ل��ى الأعمال 
ب��ه��ا النزلء  ال���ي���دوي���ة واحل���رف���ي���ة ال��ت��ي ي��ق��وم 

ل�سقل  املنا�سبة  الفر�س  توفري  ب�سرورة  ووجه 
مهاراتهم وتاأهيلهم ليكونوا اأفرادا �ساحلني يف 
ال�سيخ  العميد  �سعادة  اأ�ساد  املجتمع. من جانبه 
�سلطان بن عبداهلل النعيمي باملبادرات الإن�سانية 
امل��ق��دم��ة م��ن ق��ب��ل اجل��م��ع��ي��ات اخل��ريي��ة واأف����راد 
اإىل  تهدف  التي  التجارية  واملوؤ�س�سات  املجتمع 
املع�سرين  العقابية من  املوؤ�س�سة  نزلء  م�ساعدة 
واأ�سرهم للتخفيف عنهم واإعانتهم للتغلب على 
ظروفهم ال�سعبة. واأكد اأن النزلء اأمانة يف عنق 

�سرطة عجمان لغاية ق�ساء حمكومياتهم حيث 
لهم  كافة  الأ�سا�سية  الإحتياجات  توفري  وج��ب 
مبا يتوافق مع الأنظمة املعمول بها عامليا. من 
جهته اأكد املقدم زعل خليفة الرميثي اأن النزلء 
العام  امل��ال خ��لل  امل�ستفيدين من م��ب��ادرة زك��اة 
عدد  و���س��ل  ح��ني  يف  ن��زي��ل   335 بلغ  املن�سرم 
تعمل  كما   . اأ�سرة   88 اإىل  الأ�سرية  امل�ساعدات 
املوؤ�س�سة على تقدمي م�ساعدات لأطفال النزلء 
تقدر قيمتها ب� 60 األف درهم �سنويا ف�سل عن 

توفريها تذاكر �سفر للمبعدين املع�سرين. ولفت 
اإىل اأن املوؤ�س�سة تعمل �سنويا على تنظيم عدد من 
وت�سمل  املبارك  رم�سان  �سهر  خلل  الفعاليات 
اإفطار �سائم وزكاة املال للنزلء وعيدية اليتيم 
املديونيات  وت�����س��دي��د  ال��ع��ي��د  ك�����س��وة  ع��ن  ف�سل 
والبطولت الرم�سانية الريا�سية بالإ�سافة اإىل 
لل�سيوخ  وحما�سرت  للنزلء  الأ���س��ري  الإف��ط��ار 
�سيوف �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة وم�سابقات 

احلديث وال�سنة .

•• اأبوظبي-وام:

احتفلت كلية اخلوارزمي الدولية بتخريج 360 خريجا وخريجة من دفعة 
بينهم  والدبلوم  البكالوريو�س  بدرجات   2014  -2013 الأكادميي  العام 
42 خريجا وخريجة من اأول دفعة من بكالوريو�س تقنية املعلومات و 108 
من  وخريجات  خريجني   210 اإىل  اإ�سافة  الأعمال  اإدارة  بكالوريو�س  من 
والت�سميم  الإ�سلمية  وامل�����س��ارف  املعلومات  وتقنية  الأع��م��ال  اإدارة  دب��ل��وم 
اجلرافيكي وت�سميم الأزياء. ح�سر الحتفال الذي اأقيم يف امل�سرح الوطني 
زاي���د بن  م��دي��رع��ام موؤ�س�سة  ال��ظ��اه��ري  �سبيب  اأح��م��د  اأب��وظ��ب��ي..���س��ع��ادة  يف 
�سيف  بن  �سعيد  و�سعادة  والإن�سانية  اخلريية  للأعمال  نهيان  اآل  �سلطان 
اأدن��وك والدكتور  ال�سوؤون الإداري��ة يف �سركة  بن بطي القمزي مدير دائ��رة 
من  وع���دد  القاب�سة  اخل���وارزم���ي  ملجموعة  التنفيذي  امل��دي��ر  را���س��ي  نعيم 

را�سي  نعيم  الدكتور  واأك��د  الكلية.  يف  والتدري�سية  الإداري��ة  الهيئة  اأع�ساء 
29 عاما على انطلق م�سرية  التي تتزامن مع مرور  الدفعة  اأهمية هذه 
كلية اخلوارزمي الدولية يف اإمارة اأبوظبي والتي ا�ستهدفت امل�ساهمة يف بناء 
كوادر وطنية متخ�س�سة يف جمالت تلبي احتياجات �سوق العمل يف الإمارة 
والدولة. واأ�ساد الدكتور را�سي برعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل مب�سرية النه�سة احل�سارية والدعم الذي 
يوليه الفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة رئي�س جمل�س اأبوظبي للتعليم وحر�سه 
على تطوير قطاع التعليم يف الإمارة من خلل تد�سني ا�سرتاتيجية لتطوير 
التعلم والنهو�س به وفق اأرقى املعايري العاملية. واأ�سار الدكتور نعيم را�سي 
كلية اخلوارزمي  التي تخ�س  التطورات  اأهمية  اإىل  يف كلمته خلل احلفل 
الدولية يف العام املا�سي والتي تتلخ�س بتاأ�سي�س ق�سم جديد يف الكلية للعلوم 

ال�سحية واإمتام اأعمال البناء من املرحلة الوىل للمبنى اجلامعي اجلديد يف 
منطقة الباهية والتي �ستوفر اخليار لطلبتها بالنتقال للمبنى اجلديد يف 
الباهية اأوموا�سلة الدرا�سة يف فرع اأبوظبي. واأو�سح الدكتور را�سي اأن كلية 
اخلوارزمي الدولية جنحت خلل م�سريتها يف رفد �سوق العمل باأكرث من 
خم�سة اآلف خريج وخريجة ومن طرح الرامج الأكادميية بها خلل عام 
2000 اإ�سافة اإىل اأكرث من 25 األف متدرب ومتدربة يف خمتلف الرامج 
التطبيقية املطروحة بالكلية ومراكز التعليم امل�ستمر التابعة لها يف اأبوظبي 
والعني. واأكد الدكتور را�سي اأن هذه الدفعة ت�سم نخبة من ذوي الكفاءات 
العلمية والأكادميية يف عدة تخ�س�سات حيوية تلئم �سوق العمل من بينها 
اأول دفعة من خريجي وخريجات بكالوريو�س تقنية املعلومات الذي طرحته 
الدرا�سية  روع��ي يف ت�سميم اخلطة  2011 حيث  الكلية لأول مرة يف عام 
اأبوظبي  اإم��ارة  العمل يف  �سوق  تكون مواكبة لحتياجات  اأن  الرنامج  لهذا 

والدولة واأن يكون هناك تن�سيق كامل بني امل�ساقات الدرا�سية املطروحة يف 
والعامل  الدولة  املعلومات يف  تقنية  ي�سهده قطاع  الذي  والتطور  الرنامج 
..وتوفر الكلية للطلبة بيئة تعلم متميزة من خلل �سراكة ا�سرتاتيجية مع 
عدد من موؤ�س�سات قطاع الأعمال املرموقة يف اإمارة اأبوظبي والدولة بحيث 
يق�سى الطالب فرتة من التدريب العملي يف تلك املوؤ�س�سات ليطلع خللها 
الأكادميية  اجلوانب  لديه  يعزز  مبا  املوؤ�س�سات  تلك  يف  العمل  طبيعة  على 
اأخرى  الدفعة خريجني وخريجات يف تخ�س�سات  ت�سم  كما   . والتطبيقية 
مثل اإدارة الأعمال وامل�سارف الإ�سلمية وغريها من التخ�س�سات التي يتم 
الدولة.  العمل يف  طرحها بعد درا�سة ميدانية ل�ست�سراف احتياجات �سوق 
واألقى الطالب مروان ال�سام�سي والطالبة وجيهة حممد �سلح الدين كلمة 
تتويج  هو  التخرج  ان  اإىل  اأ�ساروا  الذين  واخلريجات  نيابة عن اخلريجني 

ل�سنوات من اجلد والإجتهاد والكفاح يف طلب العلم .

كلية اخل�ارزمي حتتفل بتخريج 360 من طلبتها بربامج البكال�ري��س والدبل�م يف اأب�ظبي والعني

وكيل وزارة العمل ي�ؤكد اهتمام القيادة الر�سيدة بتعزيز م�ساركة امل�اطنني يف �س�ق العمل

ي�شم عيادة اجتماعية للتاأهيل النف�شي لل�شائقني

الطاير يفتتح اأول مركز )ذكي( لتدريب �سائقي مركبات الأجرة يف دبي

ق��ائ���د ع���ام �سرط���ة 
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ا�ست�ساري ال�سارقة يقر ت��سياته ب�ساأن دائرة امل�ارد الب�سرية وهيئة مطار ال�سارقة الدويل 

مبادرة نب�سات تنقذ حياة 67 طفال �س�دانيا بالتعاون مع خريية حممد بن را�سد و �سحة دبي

•• ال�صارقة-وام:

لإم���ارة  ال���س��ت�����س��اري  املجل�س  اأق���ر 
ب�ساأن  تو�سياته  م�سروع  ال�سارقة 
م��ن��اق�����س��ة ���س��ي��ا���س��ة دائ������رة امل�����وارد 
ال��ب�����س��ري��ة يف اإم�������ارة ال�������س���ارق���ة و 
�سيا�سة  ب�����س��اأن  تو�سياته  م�����س��روع 
هيئة مطار ال�سارقة الدويل وذلك 
خلل اأعماله بدور النعقاد العادي 
الت�سريعي  ال��ف�����س��ل  م���ن  الأول 
ال�سارقة  الثامن مبقره يف مدينة 
�سامل  ع���ب���دال���رح���م���ن  ب���رئ���ا����س���ة 

الهاجري رئي�س املجل�س.
و�سدق املجل�س مع بداية اجلل�سة 
الرابعة  اجل��ل�����س��ة  م�سبطة  ع��ل��ى 
ع�سرة ثم األقى �سعادة عبدالرحمن 
املجل�س  رئ��ي�����س  ال��ه��اج��ري  ���س��امل 
كلمة  ال�سارقة  لإم��ارة  ال�ست�ساري 
اأ���س��م��ى عبارات  رف���ع م��ن خ��لل��ه��ا 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  ال��ت��ه��اين 
ب�����ن حممد  ����س���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
�سخ�سية  باعتباره  ال�سارقة  حاكم 
امل�سرحية على م�ستوى دول  العام 
جمل�س التعاون اخلليجي تقديرا 
ال��ت��اري��خ��ي الطويل  ���س��م��وه  ل���دور 
ورعاية  ودع��م��ا  تاأليفا  امل�سرح  م��ع 
امل�سرحية  ل��ل��ح��رك��ة  وم�������س���ان���دة 
واخلليجي  املحلي  امل�ستوى  على 
الدورة  فعاليات  �سمن  وال��ع��رب��ي 
الثالثة ع�سرة من مهرجان امل�سرح 

اخلليجي.
املهرجان  ه��ذا  اأن  الهاجري  واأك��د 
اأعمدته  اأح�����د  ي���ك���ون  اأن  ت�����س��رف 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  الرا�سخة 

والثقافة  ال��ف��ن  ح��ا���س��ن��ة  ل��ت��ك��ون 
والأدب والعلم انطلقا من اإميانه 
م�سرتكا  ه��م��ا  معهم  يحمل  ب��اأن��ه 
هدفه يف املقام الأول بناء جمتمع 
اأف�سل  على  ون��ا���س��ئ  فكريا  �سليم 

القيم.
�سعادته  عن  املجل�س  رئي�س  وع��ر 
حاكم  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  ب���ن���ه���ج 
ال�سارقة يف تطوير اإمارة ال�سارقة 
ليجعل منها قلدة متفردة ويعلي 

من مكانتها بني �سائر املدن.
�سعدنا  اأن  ب����ع����د  اإن����������ه  وق����������ال 
عا�سمة  ال�������س���ارق���ة  ب���اح���ت���ف���الت 
�سرورنا  يزداد  الإ�سلمية  للثقافة 
�ساحب  عنه  ك�سف  مب��ا  وفرحتنا 
ال�سمو عن افتتاح م�سروع قناة دبا 
جمموعة  يف  العمل  وب���دء  امل��ائ��ي��ة 
بال�سارقة  اح��ت��ف��ال  امل�����س��اري��ع  م��ن 
عا�سمة لل�سياحة العربية 2015 
حممية  م�����س��روع  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
وكذلك  احلفية  وحممية  وا���س��ط 
�سيو�سع  ال����ذي  م��ل��ي��ح��ة  م�����س��روع 
من  املنطقة  مكت�سفات  كافة  فيه 
جميع  ي�سم  كبري  متحف  خ��لل 
والبيئية  الأث��ري��ة  ال�سياحة  اأن���واع 
ف�����س��ل عن   .. امل��ح��م��ي��ة  ه����ذه  يف 
بتعزيز  ال��ك��ب��ري  ���س��م��وه  اه���ت���م���ام 
ك��اف��ة ال��ت��وج��ه��ات ن��ح��و ب��رن��ام��ج - 
ال�سارقة مدينة �سحية - وغريها 
والبيئة  ال��ن��وع��ي��ة  امل����ب����ادرات  م���ن 

وال�سياحية وال�سحية .
امل��ج��ل�����س يف كلمته  وب����ارك رئ��ي�����س 
ال�سارقة  ح���اك���م  ع��ن��ه  ك�����س��ف  م���ا 
الأك����ر  احل�����دث  اإن   : ك��ل��م��ت��ه  يف 
وال��ن��ق��ل��ة ال��ري��ا���س��ي��ة ال���ت���ي تعر 

ب�����ن حممد  ����س���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 

حاكم ال�سارقة.
ون�سارك  ن�سعد  ال��ه��اج��ري  وق���ال 
تاأ�سي�س  اإىل �سرورة  �سموه دعوته 
هيئة تعنى بامل�سرح اخلليجي على 
للم�سرح  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  غ����رار 
وتعمل  خ�سو�سيته  ل��ه  لتحفظ 
يف  وامل�سرحيني  امل�سرح  دع��م  على 
اخلليج وتن�سيط احلراك امل�سرحي 
يف املنطقة من اأجل الرتقاء بهذا 
ال��ف��ن .. م�����س��ريا اإىل  ال���ن���وع م���ن 
م��ا وج���ه اإل��ي��ه ���س��م��وه م��ن اهتمام 
ت�ساهم يف  التي  امل�سرح  مب�سامني 
مبختلف  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد  تثقيف 
م�ستوياتهم الجتماعية والرتقاء 

بذائقتهم الفنية .
ال�ست�ساري  املجل�س  رئي�س  واأ�ساد 
امل�سرح  خل��دم��ة  ���س��م��وه  مب��ك��رم��ة 
اإقامة  ع��ر  الأوائ����ل  وامل�سرحيني 
من  اإم���ا  عربية  م�سرحية  مكتبة 
العمل  اأو  املبا�سر  التاأليف  خ��لل 
الغربية  الن�سو�س  تعريب  على 
ميزانية  بتخ�سي�س  والأخ�������رى 
م�ستقلة لريا�س الأطفال واملدار�س 
يف اإمارة ال�سارقة لتفعيل الن�ساط 
امل�سرحي وتخ�سي�س م�سرف على 
املدر�سني  ب��ني  م��ن  الن�ساط  ذل��ك 

واملدر�سات يف املدر�سة نف�سها.
تنبعان  املكرمتني  هاتني  اأن  واأك��د 
اإيجاد  باأهمية  �سموه  اإمي���ان  م��ن 
على  منه  وحر�سا  للم�سرح  كتاب 
نفو�س  يف  امل�������س���رح  ح����ب  غ����ر�����س 
ل��ت��ل��ت��ق��ي م���ع م���ا يقدمه  ال���ن�������سء 
�سموه للم�سرح على اأر�س ال�سارقة 

مكانة  تعزيز  يف  �سموه  روؤي���ة  ع��ن 
الريا�سة  خ��ارط��ة  ع��ل��ى  ال�����س��ارق��ة 
عر  والعاملية  والقليمية  املحلية 
مدينة  لإن�����س��اء  اأر�����س  تخ�سي�س 
ري��ا���س��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة - ه��ي مدينة 
ال�سارقة الريا�سية - ت�سم اإ�ستادا 
املرافق  ب��ج��م��ي��ع  جم���ه���زا  مم���ي���زا 
ريا�سية  األ��ع��اب  من  �ست�سمله  وم��ا 
اإي���ج���اب���ا على  م��ت��ن��وع��ة ت��ن��ع��ك�����س 

املجتمع الريا�سي .
واأ�ساد الهاجري يف كلمته باإنطلق 
ج������ائ������زة ال���������س����ارق����ة ل���لت�������س���ال 
ملركز  الثانية  دورتها  احلكومي يف 
تطرحه  وم��ا  الإع��لم��ي  ال�سارقة 
م���ن حتقيق  اجل���دي���د  ���س��ك��ل��ه��ا  يف 
روؤي��ت��ه��ا ال�����س��م��ول��ي��ة ال��ه��ادف��ة اإىل 
الرتقاء مبعايري العمل يف جمال 
وتر�سيخ  احل���ك���وم���ي  الت���������س����ال 
قطاع  يف  املهنية  املمار�سات  اأف�سل 
منطقة  يف  احل��ك��وم��ي  الت�������س���ال 

اخلليج العربي.
ال�������س���ارق���ة  م�����رك�����ز  دور  وث�����م�����ن 
�سلطان  ال�سيخ  العلمي ورئي�سه 
ب���ن اأح���م���د ال��ق��ا���س��م��ي وال����ك����وادر 
العاملة على هذا البداع للرتقاء 
يف  الإعلمي  التوا�سل  مبنظومة 

اأجهزة حكومة ال�سارقة.
 واأثنى رئي�س املجل�س ال�ست�ساري 
اأع�ساء  دور  على  ال�سارقة  لإم���ارة 
وع�سوات املجل�س ال�ست�ساري وقال 
قبل اأن نبداأ يف مناق�سة م�سروعي 
التو�سيات نوؤكد على هذا العطاء 
اأع�ساء  م��ن  نلم�سه  ال��ذي  الكبري 
وع�سوات املجل�س وعر جلانهم يف 
واملواطنني  املجتمع  مع  التوا�سل 

ورفع املقرتحات وامللحظات اإلينا 
كافة  ب��درا���س��ة  جمل�سكم  واه��ت��م��ام 
املو�سوعات الهامة لإمارة ال�سارقة 
املا�سية  ال���ف���رتة  خ����لل  ل���س��ي��م��ا 
للعديد  ح��ي��وي��ة  م��ن��اق�����س��ات  م���ن 
م���ن ���س��ي��ا���س��ات ال����دوائ����ر واإع������داد 
ال��ت��و���س��ي��ات ال��ق��ي��م��ة وال����زي����ارات 

ملختلف الدوائر .
واأ����س���اف ن��ب��ارك ج��ه��ودك��م يف هذا 
العامة  الأم���ان���ة  ون�����س��ك��ر  ال�����س��دد 
امل��ل��م��و���س يف اإجناح  ت��ع��اون��ه��ا  ع��ل��ى 
الذي  النبيل  الوطني  العمل  ه��ذا 
واأدائ���ه  بحمله  جمل�سنا  يت�سرف 

على اأكمل وجه باإذن اهلل تعاىل.
الع�سو حم��م��د عبد  ت��ل  وب����دوره 
اإعداد  اهلل بن هويدن مقرر جلنة 
تو�سيات  م�������س���روع  ال���ت���و����س���ي���ات 
يف  الب�سرية  امل���وارد  دائ���رة  �سيا�سة 
اإمارة ال�سارقة .. وقال اإن املجل�س 
ال�ست�ساري لإمارة ال�سارقة ناق�س 
يف ج��ل�����س��ت��ه ال��ث��ال��ث��ة ع�����س��رة من 
الف�سل  م��ن  الأول  ال��ع��ادي  ال���دور 
دائرة  �سيا�سة  الثامن  الت�سريعي 
اإم��ارة ال�سارقة  امل��وارد الب�سرية يف 
�سباح  ع��ق��ده��ا  ال���ت���ي  ج��ل�����س��ت��ه  يف 
1435ه�  رج��ب   2 ي��وم اخلمي�س 
2014م بح�سور  1 مايو  املوافق 
ط�����ارق ���س��ل��ط��ان ب���ن خ�����ادم ع�سو 
املجل�س التنفيذي لإمارة ال�سارقة 
رئي�س دائرة املوارد الب�سرية لي�سيد 
والإم��ارة يف  الدولة  �سيا�سة  بكافة 
للعن�سر  الإمكانات  كافة  ت�سخري 
اإىل  م�سريا   .. ولأه��م��ي��ة  الب�سري 
من  ت���ق���دم���ه  وم�����ا  ال�����دائ�����رة  دور 
برامج وخطط يف �سبيل اهتمامها 

•• دبي-وام:

ملبادرة  ال��ط��ب��ي  ال���ف���ري���ق  اخ��ت��ت��م 
موؤ�س�سة  تنظمها  ال��ت��ي  ن��ب�����س��ات 
مكتوم  اآل  را������س�����د  ب�����ن  حم����م����د 
والإن�سانية  اخل���ريي���ة  ل��لأع��م��ال 
بدبي  ال�سحة  هيئة  مع  بالتعاون 
لقلوب  الولدية  الت�سوهات  لعلج 
املا�سي  اجل��م��ع��ة  ي����وم  الأط����ف����ال 
اأجراها  التي  اجلراحية  العمليات 
تراوحت  ���س��ودان��ي��ا  ط��ف��ل   67 ل������ 
اأعمارهم بني �سهرين و7 �سنوات.

ان���ق���اذ حياة  ال���ف���ري���ق  وا����س���ت���ط���اع 
هوؤلء الأطفال وجعلهم يتمتعون 
ويعي�سون  وي��ل��ع��ب��ون  ب��ط��ف��ول��ت��ه��م 
ح����ي����اة ط��ب��ي��ع��ي��ة م���ث���ل اأق���ران���ه���م 
عدة  �سنني  منها  ح��رم��وا  اأن  بعد 
اآبائهم  م�����س��اج��ع  م��ر���س��ه��م  واأرق 

لل�سودان.  احل��م��ل��ة  ه���ذه  بتنظيم 
 67 اأج��رى  الفريق  اأن  اإىل  ولفت 
عملية جراحية معقدة للت�سوهات 
القلب  ع��م��ل��ي��ات  م��ن��ه��ا  ال����ولدي����ة 
العلجية  وال��ق�����س��ط��رة  امل���ف���ت���وح 
مع  بالتعاون  وذل��ك  كامل  بنجاح 
معهد ال�سودان للقلب يف العا�سمة 

ال�سودانية اخلرطوم.
ك���م���ا ق�����ام ب�����اإج�����راء ال���ع���دي���د من 
ال�����س����ت���������س����ارات وال���ف���ح���و����س���ات 
الدقيقة  ال��ط��ب��ي��ة  الت�سخي�سية 
ل��ع��دد م��ن ح����الت الأط���ف���ال ذوي 
بلغ  للقلب  ال���ولدي���ة  ال��ت�����س��وه��ات 
جمموعها اأكرث من 110 حالت 
مر�سية .. اإىل جانب ترع الوفد 
والأجهزة  الأدوي�����ة  م��ن  ب��ال��ع��دي��د 
عمليات  اإج���راء  يف  ت�ستخدم  التي 

وعلج القلب بالن�سبة للأطفال.

ال�سايف  العلج  ووج��دوا  واأمهاتهم 
ل��ل��ت�����س��وه��ات اخل��ل��ق��ي��ة ال���ولدي���ة 
ال��ت��ي اأمل����ت ب��ه��م م��ن خ���لل حملة 
التي  لل�سودان  الثانية  "نب�سات" 

ا�ستمرت �ستة اأيام.
اإبراهيم  امل�ست�سار  ���س��ع��ادة  واأ���س��ار 
رئ���ي�������س جمل�س  ن���ائ���ب  ب��وم��ل��ح��ه 
را�سد  ب��ن  حممد  موؤ�س�سة  اأم��ن��اء 
اخلريية  ل���لأع���م���ال  م���ك���ت���وم  اآل 
اأن الفريق الطبي  والإن�سانية اإىل 
يرتاأ�سه  ال���ذي  "نب�سات"  مل��ب��ادرة 
الدكتور عبيد  الإم��ارات��ي  اجل��راح 
القلب  جراحة  ا�ست�ساري  اجلا�سم 
دبي  يف  ال�����س��ح��ة  بهيئة  وال�����س��در 
والدكتور  الطبي  الطاقم  ورئي�س 
احمد الكمايل ا�ست�ساري الق�سطرة 
مب�ست�سفى  الأطفال  ق�سم  ورئي�س 
دب���ي و���س��م 20 ك�����ادرا ط��ب��ي��ا قام 

املوؤ�س�سة  اأن  ب��وم��ل��ح��ه  واأو�����س����ح 
املالية  ال��ن��ف��ق��ات  ب��ك��ام��ل  ت��ك��ف��ل��ت 
لفريق  ال��ث��ان��ي��ة  ال�����س��ودان  حلملة 
عدد  ت���زاي���د  ظ���ل  يف  "نب�سات" 
الأطفال امل�سابني بت�سوهات قلبية 
لإج���راء  امل��ال��ي��ة  التكلفة  وارت���ف���اع 
ه��ذا ال��ن��وع م��ن اجل��راح��ات وندرة 
الأط��ب��اء اجلراحني يف هذا  توافر 
حول  الدقيق  الطبي  التخ�س�س 
املبادرة  اأهمية هذه  وتاأتي  العامل. 
الي��ج��اب��ي��ة على  اإن��ع��ك��ا���س��ات��ه��ا  يف 
الأط����ف����ال امل��ر���س��ى وذوي���ه���م كما 
الرامج  تفعيل  يف  �ساهمت  اأن��ه��ا 
التعليمية الطبية للكوادر الطبية 
اخلرات  ون��ق��ل  ب��ال��دول��ة  العاملة 
الطبي  امل���ج���ال  ه����ذا  يف  ال��ع��امل��ي��ة 
املتخ�س�س وذل��ك من خلل قيام 
التدريب  ب��اإج��راء  الطبي  الفريق 

ال���ع���م���ل���ي ل�����ع�����دد م������ن الأط������ب������اء 
والأخ�����س��ائ��ي��ني وامل��م��ر���س��ني من 

الكوادر الطبية ال�سودانية.
امل�سئولني  م�����ن  ع�������دد  واأ��������س�������اد 
 " " نب�سات  مب��ب��ادرة  ال�سودانيني 
الأطفال  قلوب  لعلج  الإم��ارات��ي��ة 
حول العامل التي اأقامتها موؤ�س�سة 
حممد بن را�سد اآل مكتوم للأعمال 
ال�سودان  يف  والإن�سانية  اخلريية 
بدبي  ال�سحة  هيئة  مع  بالتعاون 
اإن�سانية  ر�سالة  اأنها  مو�سحني   ..
ت���ع���ر ع����ن م������دى ح����ب ال���ق���ي���ادة 
الإمارات  و�سعب  لقيادة  احلكيمة 
على  وال��ع��م��ل  ج��م��ع��اء  للإن�سانية 
تقدمي اخلري والأعمال الإن�سانية 

لكافة ال�سعوب يف بقاع الأر�س.
ويف ختام احلملة مت تنظيم حفل 
وداع وماأدبة ع�ساء للفريق ح�سره 

كونه  الب�سري  امل���ال  راأ����س  ب��اإي��لء 
العن�سر املهم للو�سول اإىل حتقيق 

الأهداف والغايات املن�سودة .
اأع�ساء  ت���داخ���ل  ب��ع��ده��ا  واأ����س���اف 
التو�سيات  مناق�سة  يف  وع�سوات 
ال������������واردة وال�����ت�����ي ����س���م���ل���ت ع�����ددا 
م������ن ال����ت����و�����س����ي����ات ال�����ه�����ام�����ة يف 
جم�������ال ال�����ت�����وط�����ني ل�����س����ي����م����ا يف 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س وع��ق��د ال����دورات 
بت�سجيع  تعنى  جائزة  وا�ستحداث 
املوظفني  بني  والتناف�سية  التميز 
التو�سيات  من  وغريها  والدوائر 
التي اأفا�س فيها الأع�ساء .. حيث 
بدائرة  العناية  اأهمية  على  اأك��دوا 
املوارد الب�سرية ودورها يف حتقيق 
وافق  املناق�سة  نهاية  ويف  اأهدافها 
اخلا�سة  التو�سيات  على  املجل�س 
مب��ن��اق�����س��ة ���س��ي��ا���س��ة دائ�����رة امل����وارد 

الب�سرية يف اإمارة ال�سارقة .
مناق�سة  اإىل  امل��ج��ل�����س  اإن��ت��ق��ل  ث��م 
ه��ي��ئ��ة مطار  ب�������س���اأن  ت���و����س���ي���ات���ه 
الع�سو حممد  ال�سارقة حيث تل 

ه����وي����دن  ب�����ن  ����س���ع���ي���د  اهلل  ع����ب����د 
ال��ت��و���س��ي��ات م�سروع  م��ق��رر جل��ن��ة 
املجل�س  اإن  وق�����ال  ال���ت���و����س���ي���ات. 
وقد  ال�سارقة  لإم��ارة  ال�ست�ساري 
ع�سرة  ال��راب��ع��ة  جل�سته  يف  ناق�س 
الأول  ال���ع���ادي  الن��ع��ق��اد  دور  م��ن 
الثامن  ال��ت�����س��ري��ع��ي  ال��ف�����س��ل  م��ن 
ال�سارقة  م���ط���ار  ه��ي��ئ��ة  ���س��ي��ا���س��ة 
عقدها  ال��ت��ي  جل�سته  يف  ال����دويل 
�سباح اخلمي�س 9 رجب 1435ه� 
2014م بح�سور  8 مايو  املوافق 
املجل�س  ع�سو  امل��دف��ع  ���س��امل  علي 
رئي�س  ال�سارقة  لإم��ارة  التنفيذي 
ه��ي��ئ��ة م���ط���ار ال�������س���ارق���ة ال�����دويل 
الإم���ارة من  به  تتمتع  لي�سيد مبا 
والتي  املفتوحة  الأج����واء  �سيا�سة 
باملرور  الطريان  خلطوط  ت�سمح 
من غري اأية عوائق وفق ال�سوابط 
الر�سمية املتعارف عليها.. م�سريا 
مطار  وح��ي��وي��ة  دور  اأه��م��ي��ة  اإىل 
ال�����س��ارق��ة ال�����دويل ك��ب��واب��ة هامة 
واأن  �سيما  ل  العامل  مع  للتوا�سل 

ال�سرتاتيجي  ال�����س��ارق��ة  م���وق���ع 
مينح املطار ميزة تناف�سية .

الع�ساء  ت��داخ��ل  بعدها  واأ���س��اف 
وجهات  اإب���������راز  يف  وال����ع���������س����وات 
نظرهم يف كافة التو�سيات الواردة 
والتي تناولت خمتلف اخت�سا�سات 
بتطوير  وم���ط���ال���ب���ت���ه���م  امل�����ط�����ار 
وافق  النقا�س  نهاية  ويف  مرافقه 
اخلا�سة  التو�سيات  على  املجل�س 
���س��ي��ا���س��ة ه��ي��ئ��ة مطار  مب��ن��اق�����س��ة 

ال�سارقة الدويل .
وتقدم عبدالرحمن �سامل الهاجري 
رئي�س املجل�س ال�ست�ساري بخال�س 
ال�سكر والتقدير اإىل حممد را�سد 
ر�سود احلمودي رئي�س جلنة اإعداد 
تقدم  كما   .. التو�سيات  م�����س��روع 
بال�سكر والتقدير لأع�ساء اللجنة 
وتعاونهم  الطيبة  جهودهم  على 
م�سروعي  وب��ح��ث  ل��درا���س��ة  البناء 
ال���ت���و����س���ي���ات ومل���وظ���ف���ي الأم����ان����ة 
وتعاونهم  ج��ه��وده��م  على  ال��ع��ام��ة 

املثمر. 

وزير ال�سحة ال�سوداين الحتادي 
وكذلك وزير ال�سئون الجتماعية 
اخلرطوم  ب��ولي��ة  ال�سحة  ووزي���ر 
�سليمان  اأح���م���د  ح�����س��ن  ���س��ع��ادة  و 
ال�������س���ح���ي ����س���ف���ري ال�����دول�����ة ل���دى 

من  والعديد  ال�سودان  جمهورية 
وعدد  ال�سخ�سيات  وكبار  الأطباء 
م��ن احل�����س��ور وذل����ك ت��ع��ب��ريا عن 
نب�سات  ف��ري��ق  ق��دم��ه  مل��ا  �سكرهم 
للمجتمع  خ����دم����ة  م����ن  ال���ط���ب���ي 

املتحدثون  واأث����ن����ى  ال���������س����وداين. 
خلل احلفل على اجلهود الطبية 
الفريق  بها  ق��ام  التي  والإن�سانية 
خل���دم���ة اأط����ف����ال ال�������س���ودان ذوي 

الت�سوهات الولدية يف القلب. 

دبي ت�ست�سيف امل�ؤمتر العربي ل�سحة الأطفال ي�م 29 ماي�
ور�س العمل التفاعلية التي �سيقدمها املتخ�س�سني ومنهم الدكتور خالد 
عطوي اأخ�سائي اأول للأطفال حديثي الولدة يف مب�ست�سفى لطيفة بدبي 
و  ال��ولدة  حديثي  للأطفال  التغذية  ا�سرتاتيجيات  �سي�ستعر�س  وال��ذي 
الدكتورة نوال الكعبي التى �ستتحدث عن ا�ستخدام امل�سادات احليوية يف 
علج الأمرا�س التى يتعر�س لها الأطفال والعديد من املوا�سيع الهامة 
العربي ل�سحة الأط��ف��ال بدعم  امل��وؤمت��ر  يف جم��ال طب الأط��ف��ال. ويقام 
دبي  مدينة  ومنها  ال��ب��ارزة  الطبية  اجلهات  من  ع��دد  وم�ساركة  ورع��اي��ة 
الطبية وجمعية طب الأطفال ال�سعودية واملكتب التنفيذي ملجل�س وزراء 
ال�سحة لدول جمل�س التعاون وم�ست�سفى الأطفال يف بيت�سرغ بالوليات 
املتحدة الأمريكية وم�ست�سفي الزهراء وامل�ست�سفى الأمريكي بدبي بدبي 

و�سركة فارما ايجبت . 

من املتخ�س�سني من كرى امل�ست�سفيات ومنهم والدكتور يا�سر النخلوي 
الدكتورة  و  الطبية  خليفة  ال�سيخ  مدينة  يف  الأط��ف��ال  طب  يف  م�ست�سار 
بارعة دردري رئي�سة ق�سم الأطفال مب�ست�سفى الزهراء يف دبي و الدكتور 
عبداهلل اجلنيبي ا�ست�ساري الغدد ال�سماء لدى الأطفال مب�ست�سفى زايد 
للأطفال  القلب  اأمرا�س  ا�ست�ساري  حمدان  حممد  والدكتور  الع�سكري 
ميديت  والدكتور  الم���ارات  جامعة  يف  ال�سريري  الطفال  طب  اأ�ستاذ  و 
كومارا�ست�ساري طب الأطفال وحديثي الولدة يف م�ست�سفي ويلكري بدبي 
اإىل جانب العديد من اخلراء يف جمال طب الأطفال. وت�سمل فعاليات 
املوؤمتر تقدمي اجلوائز للفائزين يف م�سابقة البحث الطبي يف جمال طب 
تكرمي  بهدف  للموؤمتر  املنظمة  معرفة  �سركة  اأطلقتها  ال��ذي  الأط��ف��ال 
اإىل تنظيم عدد من  اإ�سافة   .. واإب��راز جهودهم  املجال  الباحثني يف هذا 

ال�سحة امل�ساعد مدير منطقة دبي الطبية..فيما ت�سمل قائمة املتحدثني 
من اخلراء واملتخ�س�سني كل من معايل الروفي�سور توفيق بن اأحمد 
خوجة املدير العام للمكتب التنفيذي ملجل�س وزراء ال�سحة لدول جمل�س 
ال��ع��ام��ة للقطاع  امل��دي��رة  ع��ب��د اهلل  ال��دك��ت��ورة عائ�سة حم��م��د  و  ال��ت��ع��اون 
التنظيمي يف �سلطة مدينة دبي الطبية والدكتورة منى الكواري مديرة 
عبدالرحمن  والدكتور  ال�سحة  ب��وزارة  الأول��ي��ة  ال�سحية  الرعاية  اإدارة 
مازاريغو�س  ج��ورج  والدكتور  دب��ي  مل�س�ستفى  التنفيذي  املدير  اجل�سمي 
رئي�س ق�سم زرع الأع�ساء للأطفال واأ�ستاذ اجلراحة والعناية املركزة يف 
والدكتورة  الأمريكية  املتحدة  بالوليات  بيت�سرغ  الأطفال يف  م�ست�سفى 
يف  امل��ع��دي��ة  الأم��را���س  ق�سم  ورئي�سة  الأط��ف��ال  ا�ست�سارية  الكعبي  ن���وال 
م�ست�سفى مدينة ال�سيخ خليفة الطبية. كما تت�سمن قائمة املتحدثني عدد 

•• دبي-وام:

مايو اجلاري  �سهر  31 من  اإىل   29 الفرتة من  خ��لل  دب��ي  ت�ست�سيف 
يقام حتت رعاية جائزة  ال��ذي  الأط��ف��ال  العربي ل�سحة  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال 
اأمواج  ف��ن��دق  يف  يف  الطبية  للعلوم  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ 
روتانا . ي�سارك يف املوؤمتر نخبة من اخلراء واملتخ�س�سني الإقليميني 
والعامليني ملناق�سة اأبرز الق�سايا املتعلقة بطب الأطفال وحديثي الولدة. 
بالتغذية  اخلا�سة  املوا�سيع  يف  احلديثة  التطورات  املوؤمتر  وي�ستعر�س 
والأمرا�س  اله�سمي  اجلهاز  واأمرا�س  املعدية  الأمرا�س  و  اللقاحات  و 
الع�سبية و ا�سطرابات اللغة والتوحد عند الأطفال وغريها من املوا�سيع 
اأخرى. ويلقى الكلمة الفتتاحية للموؤمتر �سعادة نا�سر البدور وكيل وزارة 

اله�ية تعيد ت�زيع حق�ل البيانات على ال�جه اخللفي لبطاقتها الذكيةاللجنة العليا ملراجعة جداول الأدوية املخدرة وامل�ؤثرات العقلية تعقد اجتماعها الأول يف اأب�ظبي
•• اأبوظبي-وام:

عقدت اللجنة العليا ملراجعة جداول 
الأدوي���ة امل��خ��درة وامل��وؤث��رات العقلية 
احل�����ايل.. ل��ل��ع��ام  الأول  اج��ت��م��اع��ه��ا 

ح�سني  اأم�������ني  ال����دك����ت����ور  ب���رئ���ا����س���ة 
الأمريي وكيل وزارة ال�سحة امل�ساعد 
ل�سيا�سة ال�سحة العامة والرتاخي�س. 
اجتماعها  خ���لل  اللجنة  ون��اق�����س��ت 
اجلديد  ال�������س���ح���ة  وزارة  م���ق���ر  يف 
واإعتماد  اأب��وظ��ب��ي..ال��ت��و���س��ي��ات  يف 
حم�����س��ر الج���ت���م���اع ال�����س��اب��ق. واأك����د 
اأم��ني الأم��ريي دعم معايل  الدكتور 
العوي�س  حم��م��د  ب���ن  ع��ب��دال��رح��م��ن 
التي  اللجنة  ال�سحة..قرارات  وزي��ر 
ت��ت�����س��ك��ل م���ن ع���دة ج��ه��ات م��ع��ن��ي��ة يف 
الدولة ومنها وزارة ال�سحة و هيئتا 
ومدينة  اأب��وظ��ب��ي  و  دب��ي  يف  ال�سحة 
الداخلية  ووزارات  ال��ط��ب��ي��ة  دب����ي 
والإدارة  والعدل  والتعليم  والرتبية 
الداخلية  ب��وزارة  للمخدرات  العامة 
والهيئة الحتادية للجمارك و�سرطة 
وال�����س��ارق��ة والنيابة  دب��ي  اأب��وظ��ب��ي و 
اإ�سرتاتيجية  اأن  واأو����س���ح  ال��ع��ام��ة. 
اإىل حتقيق  ال��وزارة اجلديدة تهدف 
ال�سراكة  والتعاون وتفعيل  التوا�سل 
واجلهات  ال��ه��ي��ئ��ات  م���ع  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
احلكومية املحلية للتن�سيق ومواءمة 
امل���را����س���ي���م وال���ق���وان���ني امل��ح��ل��ي��ة مع 
�سعي  اإىل  الحتادية..لفتا  القوانني 
وزارة ال�سحة وبالتعاون مع اجلهات 
ووزارة  الداخلية  ك��وزارة  ال�سلة  ذات 
املحلية  ال�����س��رط��ة  وق���ي���ادات  ال���ع���دل 

•• اأبوظبي- وام:

ل��ل��ه��وي��ة عن  اأع��ل��ن��ت هيئة الإم������ارات 
اإع�����ادة ت��وزي��ع ح��ق��ول ال��ب��ي��ان��ات على 
الوجه اخللفي لبطاقة الهوية الذكية 
ال�سادرة عنها متهيدا لإ�سافة بيانات 
�سعيها  اإط����ار  ويف  م�ستقبل  ج��دي��دة 
بطاقة  ا�ستخدامات  ن��ط��اق  لتو�سيع 
رئي�سي  ك��م��رج��ع  وت��ف��ع��ي��ل��ه��ا  ال��ه��وي��ة 
ال�سخ�سية.  الهوية  واإثبات  لتعريف 
اأن���ه مب��وج��ب هذا  الهيئة  واأو���س��ح��ت 
املتعاملني  على  يرتتب  لن  التعديل 
اإتخاذ اأي اإجراء اأو ا�ستبدال بطاقاتهم 
احلالية اإل عند جتديدها .. م�سرية 
التي  امل���ح���دودة  ال��ت��ع��دي��لت  اأن  اإىل 
طباعة  اأم��اك��ن  فقط  �سملت  اأج��رت��ه��ا 
احلقول اخلا�سة بتاريخ الولدة ورقم 
البطاقة وتاريخ ال�سلحية والتوقيع 
بطاقة  بفقدان  اخلا�سة  وامللحظة 
لل�سريحة  املت�سل�سل  وال��رق��م  الهوية 

الإلكرتونية.
وقالت الهيئة اإن هذه التغيريات تاأتي 
املراجعة  على  حر�سها  من  انطلقا 
امل�ستمرة لعملياتها �سعيا لتقدمي اأرقى 
اخلدمات للمتعاملني .. لفتة اإىل اأنه 
متت املبا�سرة بطباعة بطاقات الهوية 
واأ�سافت  اجل���دي���د.  ل��ل��ت��ع��دي��ل  وف��ق��ا 
م�ساحة  اأت�����اح  ال��ت��ع��دي��ل  اأن  ال��ه��ي��ئ��ة 
للبطاقة  الوجه اخللفي  �ساغرة على 
ميكن ال�ستفادة منها لحقا لطباعة 
الهيئة  ت��در���س  ال��ت��ي  البيانات  بع�س 
اإ�سافتها م�ستقبل بالتعاون مع عدد 
مثل  ال�سرتاتيجيني  �سركائها  م��ن 

حماكية  واأخ�����رى  الأم��ف��اي��ت��ام��ي��ن��ات 
الطلب  مت  ح��ي��ث  ال���ه���ن���دي  ل��ل��ق��ن��ب 
اإعداد  و  درا���س��ة  الفنية  اللجنة  م��ن 
املواد  ه��ذه  لإ���س��اف��ة  الفني  التقرير 
جلداول املخدرات. واأو�سح ان معظم 
و�سط  وامل��ت��داول��ة  امل�سابهة  الأدوي�����ة 
الأ�سناف  لهذه  واملتعاطني  املدمنني 
املراقبة تدخل اإىل الدولة عن طريق 
التهريب وهي اأدوية مغ�سو�سة موؤكدا 
انه يتم التعامل بكل بكل حزم وجدية 
مع املتلعبني ب�سحة و�سلمة واأمن 
وال�سيادلة  الأط���ب���اء  م���ن  امل��ج��ت��م��ع 
وغريهم من الأفراد وذلك بالإيقاف 
التقييم. وتقدم  اإع��ادة  اأو  العمل  عن 
بال�سكر والتقدير اإىل كل من الدارة 
العامة للمخدرات بوزارة الداخلية و 
�سرطة دبي على جهودهما املتوا�سلة 
دعم  يف  الريادي  ودورهما  واحلثيثة 
ودرا�سات  ومقرتحات  باأفكار  اللجنة 
يف اك��ت�����س��اف الأن������واع اجل���دي���دة من 
م�����س��ي��دا بهذا  امل�����س��ن��ع��ة  امل����خ����درات 
ال�سرتاتيجية  وال�����س��راك��ة  ال��ت��ع��اون 

بني خمتلف اجلهات املعنية . 

بينها معايري الآيزو �سواء فيما يتعلق 
املقا�سات  اأو  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ب��اخل��وا���س 
وطباعة  التما�س  ومنطقة  واحل��ج��م 
الرتكيبة  اأن  اإىل  ولفتت  ال��ب��ي��ان��ات. 
اأعلى  ت�سمن  للبطاقة  التكنولوجية 
خلل  من  والأم���ان  الدقة  م�ستويات 
ث����لث خ�����س��ائ�����س ت��ت��م��ي��ز ب��ه��ا وهي 
مفاتيح  ووج���ود  ذك��ي��ة  بطاقة  كونها 
من  للتحقق  الإل���ك���رتوين  ال��ت��وق��ي��ع 
البيومرتية  وال���ب���ي���ان���ات  ال���ه���وي���ة 
ال��ب�����س��م��ات ف�����س��ل ع���ن رق���م الهوية 
15 خانة ويرتبط  يتكون من  ال��ذي 
ب��ح��ام��ل��ه م���دى احل���ي���اة ومي��ك��ن��ه من 
ال����س���ت���ف���ادة م����ن ج��م��ي��ع اخل���دم���ات 
احل��ك��وم��ي��ة وغ����ري احل��ك��وم��ي��ة التي 
يتميز  وال��ذي  الهوية  اإث��ب��ات  تتطلب 
ب��ك��ون��ه رق���م���ا وح���ي���دا ل ي��ت��ك��رر اإىل 
التي  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال�سريحة  ج��ان��ب 
تخزن فيها البيانات ال�سخ�سية لتتم 
قراءتها اآليا با�ستخدام جهاز القارىء 

الإلكرتوين للبطاقة. 

والقرارات  القوانني  اإ�ستحداث  اإىل 
اللزمة لزيادة الرقابة على الأدوية 
وذكر  النف�سية.  والأدوي������ة  امل���خ���درة 
اأن��ه تقرر عقد اجتماع مع  الأم��ريي 
يف  ال�سريع  ال�سحن  ���س��رك��ات  جميع 
الهيئة  مع  بالتعاون  ال��دول��ة..وذل��ك 
الإحت������ادي������ة ل���ل���ج���م���ارك واجل����ه����ات 
وبح�سور  ال�سركات  لهذه  املرخ�سة 
اجلهات الأمنية بالدولة ملناق�سة دور 
الأدوي���ة  اإ���س��ت��رياد  يف  ال�سركات  ه��ذه 
وكذلك  م��ن��ه��ا  امل����راق����ب����ة  وخ���ا����س���ة 
تفادي  بهدف  الكيميائية  ال�سلئف 
الواقعة  الفعلية  ال��ت��ج��اوزات  بع�س 
وتوحيد  التن�سيق  اىل  واأ�سار  حاليا. 
اجلهود مع الهيئات ال�سحية املحلية 
الو�سفات  لتوحيد  ودب���ي  باأبوظبي 
ال����ط����ب����ي����ة اخل�����ا������س�����ة ب�����امل�����خ�����درات 
امل�ستوى  ع��ل��ى  ال��ع��ق��ل��ي��ة  وامل����وؤث����رات 
الرقابة  عملية  لت�سهيل  الحت����ادي 
على و�سف و�سرف وا�ستهلك هذه 
ان����ه ج�����اري العمل  امل������واد م��و���س��ح��ا 
لنظام  التجريبية  املرحلة  يف  حاليا 
للم�ست�سفيات  اإلل���ك���رتوين  ال��رب��ط 

وال����ع����ي����ادات وال�����س��ي��دل��ي��ات وال����ذي 
للقطاعني  م���ل���زم���ا  ي����ك����ون  �����س����وف 
هذااجلانب  يف  واخل��ا���س  احل��ك��وم��ي 
. وق��ال الأم���ريي اإن دول��ة الإم���ارات 
ال�سرق  م�ستوى  على  دول��ة  اأول  تعد 
الأو�سط وخام�س دولة عامليا اأدرجت 
جداول  �سمن  ال�سباي�س  خم���درات 
اكت�ساف  امل���خ���درات ح��ي��ث مت  ق��ان��ون 
وت�سجيل قرابة 40 �سنفا يف الدولة 
عدد  ب��ت��زاي��د  م��ن��وه��ا   .. الآن  ح��ت��ى 
امل�ستوى  ع��ل��ى  ال���س��ب��اي�����س  خم����درات 
العايل والذي و�سل 400 نوع حيث 
تقرر اإ�سافة الأن��واع اجلديدة ب�سكل 
اإ���س��ت��ب��اق��ي واإح������رتازي ك��م��ب��ادرة من 
اأول دولة  ال��ت��ي تعد  الإم����ارات  دول���ة 
هذه  ت���درج  الإق��ل��ي��م��ي  امل�ستوى  على 
املخدرات  ق��ان��ون  يف  امل���خ���درة  امل����واد 
ال����رادع����ة يف حال  ال��ع��ق��وب��ة  وو����س���ع 
اكت�ساف تداول هذه املواد يف الدولة 
اأن الج��ت��م��اع ت��ط��رق اإىل  . واأ����س���اف 
ظ��اه��رة الأن����واع اجل��دي��دة م��ن املواد 
املخدرة امل�سنعة وهي عبارة عن مواد 
م�����س��ن��ع��ة حت��اك��ي مفعول  ك��ي��م��اوي��ة 

الحتياجات  ب���ذوي  اخل��ا���س  ال�سعار 
القيادة  رخ�������س���ة  و����س���ع���ار  اخل���ا����س���ة 
بع�س  طباعة  اإمكانية  اإىل  بالإ�سافة 
رمز  هيئة  على  ال�سخ�سية  البيانات 
الهيئة عدم  واأك���دت   . ك��ود  اآر  ال��� كيو 
ت��ع��دي��لت ع��ل��ى الوجه  اأي�����ة  اإدخ������ال 
اأماكن طباعة  واأن  للبطاقة  الأمامي 
حقول البيانات ال�سخ�سية عليه ظلت 
اأن  كما هي دون تغيري .. منوهة اإىل 
الوجه  ال��ب��ي��ان��ات على  ت��وزي��ع ح��ق��ول 
تنا�سقا  اأك���رث  ب��ات  للبطاقة  اخللفي 
اإىل جانب ا�ستبدال لفظ ال�سلحية 
ب��ل��ف��ظ ت���اري���خ الن���ت���ه���اء . واأ�����س����ارت 
مل  ال��ب��ط��اق��ة  ���س��ك��ل  اأن  اإىل  ال��ه��ي��ئ��ة 
يتغري على الإطلق واأن اخل�سائ�س 
على  امل��وج��ودة  الر�سومية  وال�سفات 
ال���وج���ه الأم���ام���ي واخل��ل��ف��ي ل��ه��ا هي 
 .. �سابقا  بها  معمول  كان  التي  ذاتها 
اأجريت  التي  التغيريات  اأن  مو�سحة 
ع���ل���ى ال����وج����ه اخل���ل���ف���ي ���س��م��ل��ت نقل 
يف  اليمني  اأق�سى  اإىل  البطاقة  رق��م 

الأعلى  م��ن  للبيانات  ال��ث��اين  ال�سف 
يف ح��ني مت ن��ق��ل خ��ان��ة ال��ت��وق��ي��ع اإىل 
اأق�سى الي�سار يف ال�سف ذاته وطباعة 
البطاقة  بفقدان  اخلا�سة  امللحظة 
العربية  ب��ال��ل��غ��ت��ني  ذات��ه��ا  اخل��ان��ة  يف 
���س��ك��ل اخلانة  والإجن��ل��ي��زي��ة وت��غ��ي��ري 
ل��ي�����س��ب��ح م�����س��ت��ط��ي��ل وب��ح��ج��م اأك���ر 
ن��ق��ل م��ك��ان ط��ب��اع��ة الرقم  ف��ي��م��ا مت 
ومكان  الطباعة  ملجموعة  املت�سل�سل 
لل�سريحة  املت�سل�سل  ال��رق��م  ط��ب��اع��ة 
من  الأ�سفل  ال�سف  اإىل  الإلكرتونية 
خ��ان��ات ال��ب��ي��ان��ات ع��ل��ى ي�����س��ار الوجه 
الهيئة  ون���وه���ت  ل��ل��ب��ط��اق��ة.  اخل��ل��ف��ي 
ت�سدرها  التي  الهوية  بطاقة  اأن  اإىل 
ف���ري���دة ت�سمن  ب��خ�����س��ائ�����س  ت��ت��م��ي��ز 
للبيانات  الأم������ان  م�����س��ت��وي��ات  اأع���ل���ى 
مادة  من  ت�سنع  وهي  فيها  املت�سمنة 
بطبقات  ن�سيجها  يتميز  بل�ستيكية 
�سكلها  اأن  ك��م��ا  اأم��ن��ي��ة  خ���وا����س  ذات 
اأحدث املعايري  اخلارجي متوافق مع 
الدولية املعتمدة يف هذا املجال ومن 
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عربي ودويل

اأعرب الأمني العام الأ�سبق جلامعة الدول العربية عمرو مو�سى، عن 
اعتقاده باأنه اآن الأوان اأن تن�سلح اأحوال م�سر ، قائًل: ما ناأمله مع 
النيابية  والنتخابات  اجلديد  الد�ستور  ظل  ويف  اجلديد،  الرئي�س 
القادمة، اأن يكون هناك اإعادة لبناء م�سر واإ�سلح اأحوالها، وح�سم 

وقوة يف التعامل مع الإرهاب، وكل من يريد اخلراب مل�سر .
النتخابات  ن��ت��ائ��ج  اأن  ���س��ح��اف��ي��ة،  ت�����س��ري��ح��ات  يف  م��و���س��ى،  ورّج�����ح 
الفتاح  عبد  امل�سري  ال��رئ��ا���س��ي  امل��ر���س��ح  �سالح  يف  �ستكون  الرئا�سية 
من  الوا�سح  باحلما�س  ذل��ك  م���رراً  وا�سحة؛  وباأغلبية  ال�سي�سي، 
ال�سعب امل�سري جتاه ال�سي�سي، والأمل والتفاوؤل باأن الأمور �ست�سري 
الأخ���رية من  ال�سنوات  م��ا ح��دث يف  بعد  اأف�سل،  ه��و  م��ا  اإىل  مب�سر 
من  يحد  ل  اجلديد  الد�ستور  وتابع:  امل�سرية.  الأح��وال  ا�سطراب 
�سلطات الرئي�س اجلديد، ولكنه ينظمها يف اإطار دميقراطي، فم�سر 
لذا  ال��ق��دمي،  التوجه  ع��ن  يختلف  دميقراطياً  توجهاً  الآن  تتوجه 
فاإن الد�ستور اجلديد يفتح الآفاق لدميقراطية حقيقية تقوم على 
النواب  جمل�س  انتخاب  اأو  الرئي�س  انتخاب  �سواًء  النتخاب،  اأ�سا�س 
اأو انتخابات املحليات ، التي و�سفها باأنها ذات اأهمية كبرية، لكونها 
تتعلق ب� 54 األف مقعداً ل بد اأن يكون- د�ستورياً- ربعهم من الن�ساء، 
اأن يكون هناك متثيل  35، ول بد  ال�  وربعهم من ال�سباب دون �سن 

منا�سب للم�سيحيني ولغريهم من الفئات .

اأديل مواطنو كولومبيا باأ�سواتهم ام�س لختيار رئي�س يف انتخابات 
�ستم�سي يف  ال��ب��لد  ك��ان��ت  اإذا  م��ا  وق��د حت��دد  تناف�سية  الأك���رث  ه��ي 
على  هجومها  �ستعزز  اأم  ي�سارية  ميلي�سيات  مع  ال�سلم  حم��ادث��ات 

الأر�س لإنهاء قتال م�ستمر منذ ن�سف قرن.
ا�سرتاتيجية  على  ا�ستفتاء  كبري  ح��د  اإىل  الن��ت��خ��اب��ات  واأ���س��ب��ح��ت 
نزع  ب�ساأن  التفاو�س  على  القائمة  �سانتو�س  مانويل  خوان  الرئي�س 
�سلح متمردي جماعة القوات امل�سلحة الثورية الكولومبية )فارك( 

يف �سبيل وقف نزيف الدم الذي راح �سحيته نحو 200 األف قتيل.
وو�سف املر�سح اليميني او�سكار ايفان زولواجا املحادثات باأنها ر�سوخ 
تدعمها  ع�سكرية  حملت  و�سي�سن  �سيلغيها  اإن��ه  وق��ال  للإرهابيني 
ال�����س��اب��ق الفارو  ال��رئ��ي�����س  امل��ت��ح��دة ت�سبه ح��م��لت ق��اده��ا  ال���ولي���ات 
اوريبي. والتناف�س بني �سانتو�س وزولواجا كبري بعد �سباق انتخابي 
انتخابية  دع��اي��ة  ومت��وي��ل  الل��ك��رتوين  بالتج�س�س  ات��ه��ام��ات  �سابته 
املر�سحني  اأن  اإىل  ت��وق��ع��ات  وت�����س��ري  ب��امل��خ��درات.  مرتبطة  ب���اأم���وال 
اإع���ادة يوم  الأ���س��وات لتجنب جولة  ل��ن يح�سل على م��ا يكفي م��ن 
 62( و�سانتو�س  اوري��ب��ي  ب��ني  اخل���لف  ودب  ح��زي��ران.  يونيو   15
من  ب��دل  ف��ارك  مع  ال�سلم  حمادثات  الرئي�س  اأطلق  عندما  عاما( 
اللتزام با�سرتاتيجية ا�ستمرت ثماين �سنوات لإجبار اجلماعة على 

ال�ست�سلم يف اأر�س املعركة.

يف  بهم  م�ستبه  م��ن  طلبت  ال�سني  اأن  ر�سمية  اإع���لم  و�سائل  ذك��رت 
اأعمال اإرهاب ت�سليم اأنف�سهم لل�سلطات يف اإقليم �سينجيانغ يف اأق�سى 
غرب البلد ووعدت با�سدار اأحكام خمففة ملن يقوم بذلك يف اأعقاب 
اأنباء  وكالة  ونقلت  �سنوات.  يف  الإقليم  ي�سهده  دم��وي  هجوم  اأك��رث 
�سيح�سل  القول  املحلية  ال�سلطات  عن  )�سينخوا(  اجلديدة  ال�سني 
كل الذين �ساركوا يف اأن�سطة مرتبطة بالإرهاب على اأحكام خمففة 
اإع��لم حملية  لو�سائل  يوما.  ووفقا   30 اأنف�سهم خلل  �سلموا  اإذا 
اخلمي�س  يوم  �سباح  هجوما  انتحاريني  مفجرين  خم�سة  نفذ  فقد 
يف اأورومت�سي عا�سمة �سينجيانغ مما اأدى ملقتل 31 �سخ�سا يف �سوق 
واألقوا  املفتوح  ال�سوق  اإىل  �سيارتني  املهاجمون  وق��اد  للخ�سروات. 
كانوا   94 امل�سابني وعددهم  اإن كثريا من  �سهود  وق��ال  متفجرات. 
من كبار ال�سن. ون�سبت وكالة �سينخوا اإىل ال�سلطات املحلية القول 
�سيوقع  بالتقدير  جديرة  باأفعال  ويقومون  اأنف�سهم  ي�سلمون  من 

عليهم عقاب ب�سيط اأو �سيتم اعفاوؤهم من العقوبة. 
اأكرث من ثلثة  والهجوم النتحاري هو الثاين يف العا�سمة خلل 
مقتل  يف  باأورومت�سي  قطار  حمطة  يف  وقع  هجوم  وت�سبب  اأ�سابيع. 

اأحد املارة واإ�سابة 79.

عوا�صم

القاهرة

بكني

بوجوتا

ايطاليا حتتجز 3 م�سريني 
م�ستبهني بتهريب مهاجرين 

•• �صقليا-رويرتز:

م�سريني  ثلثة  على  القب�س  األقت  اإنها  ام�س  اليطالية  ال�سرطة  قالت 
اليطالية  املياه  اىل  و�سولهم  لدى  الب�سر  مهربي  من  اأنهم  يف  لل�ستباه 

على منت قارب حممل مبهاجرين.
اإيطالية  دوري��ة  �سفينة  اإن  اأي��ار(  مايو   24( ال�سبت  ي��وم  ال�سلطات  وقالت 
متنه  وعلى  افريقيا  �سمال  من  قادما  كان  مهاجرين  يحمل  ق��ارب  اأنقذت 
وم�سر..واحُتجز  �سوريا  من  معظمهم  طفل   264 بينهم  �سخ�سا   435

الرجال الثلثة يف بلدة بوزالو بجزيرة �سقلية.
وقالت ال�سرطة اإن اأحد الرجال تظاهر باأنه مهاجر واأم�سك طفل �سوريا 

لكن ثارت �سكوك ب�ساأنه حني بداأ الطفل يف ال�سراخ.
كان  بينما  اأي��ام  �ستة  القارب  داخ��ل  املهاجرين حب�سوا  ان  ال�سرطة  اأ�سافت 

املهربون ي�سعون لتحميله باأكر عدد ممكن.
وعملية الإنقاذ هذه هي الأحدث يف ظل ت�ساعد اأزمة الهجرة غري امل�سروعة 

من جنوب البحر املتو�سط هذا العام.
وعر 34800 �سخ�س على الأقل من �سمال افريقيا اىل اوروبا حتى الآن 

هذا العام مقارنة بنحو 43 األفا طوال عام 2013.
وتفيد بيانات املفو�سية العليا ل�سوؤون اللجئني التابعة للأمم املتحدة باأن 
عدد مهاجري العام اجلاري يتجه لتجاوز عدد مهاجري عام 2011 الذي 
بلغ 60 األف �سخ�س يف ظل ثورات الربيع العربي التي اأ�سعفت ال�سيطرة 

على احلدود.

ت�شويت عقابي متوّقع:

هل حت�ل حلم الحتاد الأوروبي اإىل كاب��س مزعج..!؟!
ا�شتياء �شعبي هو االأ�شواأ يف تاريخ اأوروبا.. وراأي عام حمبط حّد الكفر بالفكرة االأوروبية

اأّن الحتاد الأوروبي موؤ�س�سة ل ُتن�ست اإىل مواطنيها. ويف قراءة حلالة الراأي العام 
الثقة جتاه  اليوم يف عدم  ال�سائدة  القيا�سية  الن�سبة  ا�ستغراب  الأوروب��ي، ل ميكن 
الحتاد الأوروبي، فاأقل من اأوروبي واحد على ثلثة يثق اليوم يف الحتاد الأوروبي 
، وهو انخفا�س تاريخي منذ ت�سمني هذا القيا�س يف يوروباروميرت عام 1974. 
اأي��ن توجد  ا�ستونيا ولتفيا وفنلندا و رومانيا واملجر و مالطا  داخ��ل  اإل  ومل يبق 
اأغلبية من اجلماهري تثق يف الحتاد الأوروبي . بني 2008 و 2013 ، انخف�س 
حمرار ثقة الأوروبيني 17 نقطة، يف حني تقدم انعدام الثقة 22 نقطة . واأزمة 
الثقة هذه تطال بعمق اأوروبا القدمية ، اأي الدول املوؤ�س�سة )فرن�سا ، اأملانيا، اإيطاليا( 
اأو قدماء البناء الأوروبي )بريطانيا، الرتغال، ا�سبانيا، ايرلندا واليونان والنم�سا( 
الألفني. وهكذا تراجع  �سنوات  التي جاء بها تو�سيع الحت��اد يف  البلدان  اأكرث من 
الحت��اد الأوروب��ي يف قاعدته الأ�سلية: فالراأي العام املوؤ�س�س للبناء الأوروب��ي هو 
الآن من اأكرث منتقديه.    فخلل بع�س ال�سنوات، توزعت ظاهرة انعدام الثقة يف 
الحتاد الأوروبي يف جميع اأنحاء اجل�سم الجتماعي الأوروبي، وبا�ستثناء �سريحة 
ال��ط��لب، ف��ان ع��دم الثقة يف الحت��اد الأوروب���ي تتفّوق ل��دى جميع فئات ال�سعوب 
اأغلبية  اأوروب��ي��ة :  الأوروب��ي��ة ، مبا يف ذل��ك تلك التي كانت تعتر تقليديا الأك��رث 
حتتل  التي  وال�سخ�سيات  وال��ك��وادر  اجلامعات  خريجي  من  �سنة،   24-15 مابني 
الأوروبي،  ثقتها للحتاد  اليوم متنح  تعد  الجتماعي، مل  ال�سلم  املراتب يف  اأعلى 
بل اإّن كثافة انعدام الثقة تدّعمت، يف نف�س الوقت، لدى الفئات املتوا�سعة واله�سة 
يجب  ل  املتوقع،  الت�سويت  عن  المتناع  اإّن  الأوروب��ي��ة.  للفكرة  تقليديا  املنت�سرة 
واحل�ساري  امل��دين  ال�سلوك  نق�س يف  اأو  اهتمام،  وع��دم  ان��ه لمبالة  على  ُيقراأ  اأن 
للمواطنني الأوروبيني، بل هو �سكل من اأ�سكال العقاب املنطقي والعقلين يف �سوء 
النطباع  مواطنيه  فباإعطاء  الأوروب��ي.  امللحوظ للحتاد  والف�سل  الق�سور  اأوج��ه 
تدينها  �سيا�سات  وباعتماد   ، �سواغلهم  اإىل  الإن�سات  وع��دم  اإليهم  ال�ستماع  بعدم 
الظروف  خلق  وع��دم  الأوروب��ي��ني،  انتظارات  جوهر  يف  التحرك  وبعدم  الأغلبية، 
التي تزرع الأمل يف اإمكانية الرفاه والتقدم للجميع، فان الحتاد الأوروبي يتحّمل 
والمتناع  الأوروب��ي��ة  النتخابات  مقاطعة  �سلوكات  �سعود  يف  ال�سيا�سية  امل�سوؤولية 
عن الت�سويت.  يبقى من ال�سروري الإ�سارة، اإىل اأّن عدم الثقة احلالية يف الحتاد 
الأوروبي ل تعني عدم الثقة يف اأوروبا يف حّد ذاتها، وحتى وان كان يتفتت ويتداعى 
، فان الراأي العام الأوروبي يظل اإىل حد كبري ُينا�سر تعزيز التكامل و التقارب بني 
الدول الأع�ساء ، وذلك يف العديد من املجالت ) ال�سيا�سية والقت�سادية واملتعلقة 
والدفاع  اخلارجية،  وال�سيا�سة  الجتماعية،  وال�سيا�سة  اليورو،  وتوجيه  بامليزانية، 
امل�سرتك ( . ويرى 76 % من الأوروبيني اأّن  تن�سيقا اأو�سع لل�سيا�سات القت�سادية 
يحدث  �سيء  كل   . الأزم���ة  مكافحة  يف  وناجعا  فعال  �سيكون  الأع�ساء  ال��دول  بني 
كما لو اأّن الأوروبيني ، وقد تعبوا من املناف�سة الجتماعية وال�سريبية بني الدول 
تناغما،  واأكرث  تكامل،  اأكرث  باأوروبا  يحلمون  خا�سرة،  يعترونها  والتي  الأع�ساء 
واأقل تناف�سية، واأقل تفّككا، واأكرث ت�سامنا واأقل اأنانية ، واأكرث عطاء واأقل تكّل�سا ، 

من اجل تلبية احتياجاتهم وال�ستجابة لتطلعاتهم وانتظاراتهم يف نهاية املطاف.
هو  م��اي��و،  م��ن  والع�سرين  اخلام�س  ال��ي��وم  م�ساء  �سيتجلى  ال��ذي  الثقة  ان��ع��دام  اإّن 
الأعلى  للمثل  رف�سا  لي�س  وبالتاأكيد   ، الآن  كما هو  الأوروب��ي  بو�سوح ل للحتاد 

الأوروبي، ول رف�سا ملا ميكن اأن تكون عليه اأوروبا اأخرى .

امل�ستوى اجلماعي، فالروؤية  اأّما على  باأن الو�سع �سيتح�ّسن.  العّينة  اأفراد  من   %
مت�سائمة اأي�سا حيث اأّن �سبعة من اأ�سل ع�سرة من الأوروبيني يعتقدون اأن الو�سع 
ويعتقد  ؛  �سنوات  خم�س  خلل  تدهورت  قد  البلد  يف  العمل  وفر�س  القت�سادي 
الثلثان اأن الّنفاذ اإىل الطاقة وال�سكن قد انحدر، ويقدم اأكرث من واحد على اثنني 
ت�سخي�سا مماثل بالن�سبة للو�سول اإىل النظام ال�سحي ، واملعا�س اأو منحة البطالة، 
اأملانيا، فان العتقاد باأّن  اإفل�س الدولة الكافلة. وبا�ستثناء  وال�ستنتاج الغالب هو 
الأمور ت�سري باجتاه ال�سوا  هو امل�سيطر وال�سائد يف جميع اأنحاء الحتاد الأوروبي ، 
وهو اأكرث حدة يف فرن�سا و بلدان البحر الأبي�س املتو�سط املت�سررة من اأزمة الديون 
: اليونان، قر�س ا�سبانيا وايطاليا و الرتغال. ويف النهاية، فان 24 % فقط من 
الأوروبيني يعتقدون اليوم باأن اأطفالهم �سوف يتمتعون بحياة اأف�سل واأي�سر منهم. 
اإّن ال�ّسرخ بني الحتاد الأوروب��ي وال��راأي العام الأوروب��ي يكمن اأي�سا يف ال�سيا�سات 
العمومية التي ُيوّجه لها نقد �سديد، وُتو�سف غري الفعالة: ويعتر ما يقرب من 
ثلثي الأوروبيني، الحتاد الأوروبي م�سوؤول عن �سيا�سات التق�سف يف البلدان التي 
جت�ّسدها، وهذا الت�سور �سائد ب�سكل اغلبي يف الدول الثمانية والع�سرين الأع�ساء 
الحتاد  وي��ب��دو  الأوروب���ي���ة.  الجتماعية  ال�سرائح  وجميع   ، الأوروب����ي  الحت���اد  يف 
الأوروبي عدمي الفاعلية ثانيا يف ما يخ�س امل�ساكل ذات الأولوية عند الأوروبيني، 
اأي ال�سغل واملقدرة ال�سرائية. اأكرث من �سبعة من كل ع�سرة اأوروبيني يعتقدون اأن 
الحتاد الأوروب��ي ف�سل يف جعل تكلفة املعي�سة اأرخ�س يف اأوروب��ا ، واأكرث من واحد 
من اثنني يعتقد اأنه ل ُيهيئ الظروف ال�سرورية لتوفري املزيد من فر�س العمل 
الأكرث  الت�سغيل  الأوروب���ي يف جم��ال  اعتبار دور الحت��اد  . ويتجّلى هنا  اأوروب���ا  يف 
وا�سبانيا  )فرن�سا  كبريا  تدهورا  العمل  �سوق  فيها  ي�سهد  التي  البلدان  يف  �سلبية 
بالتايل، وكاأن هناك  . ويرز  وايطاليا وقر�س والرتغال على وجه اخل�سو�س( 
قبل  من  املطلوبة  اأو  املوعودة  الإ�سلحات  بني  الهيكلية  الفجوة  اأ�سكال  من  �سكل 
 65 الحتاد الأوروب��ي وانتظارات املواطنني وتطلعاتهم. وعلى �سبيل املثال، يعجز 
% من املواطنني يف منطقة اليورو على ذكر تاأثري اإيجابي لإ�سلح اجتماعي ما، 
)اأي اإ�سلحات يف �سوق العمل ، والتعليم ، وال�سمان الجتماعي ، والنظام ال�سحي 
واملعا�سات التقاعدية ... ( حتققت يف بلدهم، يف حني اأن 63 % قادرون على ذكر 
ال�سلبيات. هذه الفجوة جتد ترجمتها الرمزية يف ق�سية املعا�سات : ففي الوقت الذي 
تعهدت فيه العديد من الدول باإ�سلحات تن�ّس على تاأخري �سن التقاعد، يعار�س 
71 % من املواطنني يف منطقة اليورو رفع �سن التقاعد حتى لو كان ذلك من اجل 
�سمان ا�ستدامة النظام ... واليوم ُينتقد الحتاد الأوروبي بو�سوح ب�سبب ح�ساده 
املّر . وكذلك على عجزه ونق�س اإرادته للحركة والعمل يف الجتاهات املطلوبة من 
قبل غالبية كبرية من ال��راأي العام الأوروب��ي. فمنذ بداية الأزم��ة، عر اجلمهور 
ال�سيطرة  الأوروب��ي عن رغبة وا�سحة وتوافقية لروؤية الحتاد الأوروب��ي ي�ستعيد 
 ، الأوروب��ي��ني  اأرب��اع  اإّن ثلثة  واإرادي.  العامة من خلل تعديل �سارم  املالية  على 
يعترون اأّن دورا م�ساعفا للحتاد الأوروبي يف جمال التنظيم املايل �سيكون ناجعا 
للخروج من الأزمة، واأكرث من ثمانية من اأ�سل ع�سرة يوؤيدون قوانني اأكرث �سرامة 
ملقاومة التهرب ال�سريبي و مكافحة امللذات ال�سريبية الآمنة ، واإقرار �سريبة على 
الأرباح التي حتققها البنوك ، وقوانني اأكرث �سرامة لوكالت الت�سنيف الئتماين 
واحلد من مكافاآت املتداولني . كما يطالب الأوروبيون اأي�سا بو�سوح مبراقبة قوية 
تعزيز  اإىل  يدعون  اأرب��اع  : ثلثة  والبنوك  امل��ايل  القطاع  الأ�سا�سيني يف  للفاعلني 
ويريد  ال��ودائ��ع،  من  البنوك  بها  تقوم  التي  ال�ستثمارات  على  والقيود  القوانني 
الإفل�س.  حالة  يف  خ�سائرهم  عن  بالكامل  امل�سوؤولية  البنوك  تتحمل  اأن  الثلثان 
وهي مطالب ظلت وكاأنها ر�سالة ميتة ورف�سها يعد ا�ستكمال للحلقات التي توؤكد 

مقاتالت �سينية تقرتب من طائرات يابانية ه�لند يرحب بالتزام �سليمان ب�حدة لبنان 
ع��ل��ي��ه ك���ل الح�����زاب ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة مب���ب���ادرة م���ن الرئي�س 

�سليمان، يظل اطارا �سروريا للتوافق الوطني .
من جانب اآخر اعرب فرن�سوا هولند، عن المل طبقا 
انتخاب  م��ن  اللبناين  ال��رمل��ان  يتمكن  ان  يف  للد�ستور 

خليفة الرئي�س �سليمان �سريعا .
الخرية  ال���س��ه��ر  خ���لل  جل�سات  خم�س  ع��ق��ده  ورغ���م 
لختيار رئي�س جديد مل يفلح الرملان يف انتخابه لعدم 
يظل  وبالتايل  ال�سرورية  الغلبية  او  الن�ساب  توفر 
 1988 يف  م�سهود  �سيناريو  يف  رئي�س،  دون  من  لبنان 
حتى  التنفيذية  ال�سلطة  احلكومة  وتتوىل  و2007، 

انتخاب رئي�س جديد.

•• باري�ص-اأ ف ب:

رحب الرئي�س الفرن�سي فرن�سوا هولند بالتزام الرئي�س 
مي�سال �سليمان ب�سيانة وحدة و اأمن لبنان رغم الزمة 
يف �سوريا وذلك يف مكاملة هاتفية مع الرئي�س اللبناين 

الذي انتهت وليته.
وافادت الرئا�سة الفرن�سية يف بيان بهذه املنا�سبة رحب 
�سيانة  اجل  من  ابداهما  اللذين  واللتزام  بال�سجاعة 
وح��دة واأم��ن وا�ستقرار لبنان يف حني ت�سبب الزم��ة يف 

�سوريا يف تدفق اللجئني على لبنان.
وا�سافت انه لحظ اي�سا ان بيان بعبدا الذي �سادقت 

•• طوكيو-رويرتز:

قال م�سوؤولون يابانيون اإن طائرات مقاتلة �سينية حلقت على بعد 
ال�سني  بحر  ف��وق  يابانية  ع�سكرية  ط��ائ��رات  م��ن  الأم��ت��ار  ع�����س��رات 
اتهام ال�سني  الياباين اىل  ال��دف��اع  ال��ذي دف��ع وزي��ر  الأم��ر  ال�سرقي 

بانها قد جتاوزت احلد ب�ساأن اأرا�س متنازع عليها.
وقالت وزارة الدفاع اليابانية اإن مقاتلت �سينية من نوع �سو-27 
حلقت على م�سافة 50 مرتا من طائرة ا�ستطلع يابانية من نوع او 
بي-3 �سي قرب جزر �سغرية متنازع عليها وعلى م�سافة 30 مرتا 
من طائرة لل�ستخبارات الإلكرتونية من نوع واي ا�س-11 اإي بي.

لل�سحفيني يف  اون��ودي��را  ايت�سونوري  ال��ي��اب��اين  ال��دف��اع  وزي��ر  وق��ال 
ت�سريحات بثتها حمطة ا�ساهي التلفزيونية عادة ما يكون القرتاب 

اثناء الطريان يف اأعايل البحار م�ستحيل. اإنه اقرتاب جتاوز احلد 
متاما.  وقال اإن اليابان نقلت خماوفها للجانب ال�سيني عر القنوات 

الدبلوما�سية م�سيفا ان الطائرات ال�سينية كانت حتمل �سواريخ.
وقال م�سوؤول بوزارة الدفاع اليابانية اإنها اأ�سد عملية اقرتاب تقوم 

بها مقاتلت �سينية من قوة الدفاع الذاتي اليابانية.
ومل يت�سن على الفور الإت�سال بوزارة اخلارجية ال�سينية للتعليق.

بكني  موقف  ب�ساأن  وجريانها  ال�سني  بني  التوتر  ح��دة  وت�ساعدت 
املت�سدد من �سيادتها على مناطق برية وبحرية.

وتطالب ال�سني بجزر �سغرية ت�سيطر عليها اليابان يف بحر ال�سني 
كما  بال�سينية  ودي��اوي��و  باليابانية  �سينكاكو  با�سم  تعرف  ال�سرقي 
تقريبا  اجلنوبي  ال�سني  بحر  مياه  كامل  على  �سيادتها  بكني  توؤكد 

نافية مطالب عدة دول يف جنوب �سرق اآ�سيا يف هذا ال�سدد.

•• الفجر – خرية ال�صيباين

اأوروبا  تاريخ  يف  الأ���س��واأ  هو  �سعبي  ا�ستياء  �سياق  يف  الأوروب��ي��ة  النتخابات  جت��ري 
وراأي عام حمبط حّد الكفر بالفكرة الأوروبية.  فمنذ الأزمة املالية والقت�سادية 
2008 ، فقد الحت��اد الأوروب���ي ثقة مواطنيه ، مبا يف ذل��ك الأك��رث حما�سا  لعام 
يتفوقون يف  ف��ان معار�سيها  الوروب��روم��ات��ر  درا���س��ات  ، وح�سب  امل��وح��دة  لأوروب����ا 
الثقة ناجم عن تدهور  انعدام  28 بلد ت�سكلها. هذا الزخم من  23 من جمموع 
�سعف  التق�سف،   ( الأغلبية  ترف�سها  ول�سيا�سات  واجلماعية  الفردية  الأو���س��اع 
الدولة احلا�سنة... ( ، ولتقل�س الهتمام بهواج�س واأولويات الأوروبيني )العمل و 
القدرة ال�سرائية ( وق�سور دميقراطي مزمن ، اأعطى النطباع باأنهم اأمام موؤ�س�سة 
ل ُت�سغي اىل مواطنيها. ومن املنطقي واحلالة تلك، اأن تبلغ املواقف الحتجاجية 
) المتناع عن الت�سويت وتطور الأحزاب املناه�سة لأوروبا، والثنان على ارتباط 
وثيق ( م�ستويات قيا�سية يف معظم الدول الأع�ساء، وان يواجه الحتاد الأوروبي 
اقرتاعا عقابيا، يف حجم مل ي�سهده منذ اإن�سائه. لقد تاأكد ع�سية النتخابات، ف�سل 
م�سروع املواطنة الأوروبية: اإذ اأّن ثلثي الأوروبيني يعتقدون اأنه ل اعتبار ل�سوتهم 
داخل الحتاد الأوروبي. ففكرة اأن املواطنني الأوروبيني ل ُي�سغى ول ُي�ستمع اإليهم 
الثمانية  الأوروب��ي  املطلقة بني �سعوب جميع دول الحت��اد  الأغلبية  تتح�سل على 
والع�سرين، وهي اأكرث كثافة يف البلدان الأكرث ت�سررا من اأزمة الديون و�سيا�سات 

وبرامج التق�سف : اليونان، قر�س ، الرتغال وا�سبانيا وايطاليا .
وُيغّذى هذا ال�سعور نزعة انف�سالية عن الحتاد الأوروبي، اأ�سبحت متثل الأغلبية: 
52 % من الأوروبيني يقولون اليوم اأنهم ل يتم�سكون بالحتاد الأوروبي ) مقابل 
اأّن بناء املواطنة الأوروبية  اأنه بات جلّيا  يرون خلف ذل��ك(. وهذا يعني   %  46
من خلل التكامل القت�سادي مل ُيثمر : ثلثة اأرباع املواطنني يف منطقة اليورو 
يعلنون دون التبا�س اأن العملة املوحدة منذ اإحداثها مل ُت�سعرهم باأنهم اأكرث اأوروبية 
من ذي قبل . اإّن ه�سا�سة املواطنة الأوروبية، والإح�سا�س الوروبيني بعدم الإن�سات 
اإليهم داخل الحتاد الأوروب��ي، تلقيان ال�سوء على الرقم القيا�سي املرتقب لن�سبة 
اأقل  يبدو  الأوروب��ي��ة  النتخابات  يف  فالت�سويت  املتوقعة،  الت�سويت  عن  المتناع 
اأهمية من الت�سويت يف انتخابات اأخرى: 54 % فقط من الأوروبيني يعتقدون 
 ، ال�سيا�سية  القرارات  التاأثري على  فّعال يف  الأوروبية  النتخابات  الت�سويت يف  اأن 
كّفة   %  70 اأك��رث تاأثريا، بينما يرّجح  النتخابات املحلية   %  73 يف حني يرى 
فالراأي  الأوروب��ي��ني،  اأ�سا�سا يف ظ��روف عي�س  الأزم��ة  الوطنية. وتكمن  النتخابات 
العام مل يعد يلم�س ديناميكية التقدم ، �سواء على م�ستوى الفرد اأو اجلماعة داخل 
الف�ساء الأوروب��ي ، ويرى املرحلة قبل كل �سيء مرحلة تراجع وانتكا�س وانحدار 
 ( الجتماعية  احلقوق  يف  وتراجع  ال�سغل،  �سوق  يف  تراجع  امل��ايل،  الأ�سر  و�سع  يف 
ال�سحية  بالرعاية  النتفاع  انح�سار   ،  ) البطالة  التقاعد ومنح  انخفا�س معا�سات 
وجودتها، تقل�س فر�س احل�سول على ال�سكن والطاقة، الخ . كما ي�سود �سعور حاد 
بالأمل جّراء �سعف الدولة الكافلة واحلا�سنة لدى الغالبية العظمى من املواطنني، 
ويثري  الأوروب����ي،  للبناء  املوؤ�س�سة  ال���دول  اأق���دم  يف  الدنيا  الطبقات  ل��دى  وخا�سة 
املجتمع.  داخ��ل  ال��ت��وازن  وان��خ��رام  الجتماعية  العدالة  غياب  تفاقم  من  امل��خ��اوف 
وت�سري الأرقام اإىل انه على امل�ستوى الفردي، 16 % فقط من الأوروبيني حت�سنت 
الأو�ساع املالية لأ�سرهم على مدى اخلم�س �سنوات املا�سية، واأربعة من اأ�سل ع�سرة 
اأوروبيني �سهدت مقدرتهم ال�سرائية ركودا، يف حني اأن نف�س الن�سبة ) 41 % (، 
تعتر اأّن  قد تدهورت. وهكذا فان الأغلبية ال�ساحقة من الأوروبيني ) 81 % (، 
 10 تكلفة املعي�سة اأ�سبحت حمل ثقيل يف ال�سنوات الأخ��رية، و يعتقد ما يقارب 

دعا عبا�ش وبرييز لل�شالة بالفاتيكان

يه�د متطرف�ن يتظاهرون �سد البابا يف القد�س 

بجراح طفيفة . ويحيي البابا اليوم الثنني قدا�سا يف املوقع 
يف  وتلميذه  امل�سيح  بني  الخ��ري  الع�ساء  غرفة  ي�سم  ال��ذي 
القد�س،بينما ويعتر اليهود ان املوقع يحوي قر امللك داود. 
وا�سار روزنفيلد اىل انه من بني املعتقلني جندي قام بتهديد 
�سرطي ب�سلحه بينما كان يتم اعتقال احد رفاقه مو�سحا ان 

بع�س املتظاهرين اقتحموا مبنى قر داود قبيل اجلئهم .

القد�س ب�سبب الجراءات ال�سرائيلية. وقال اأطلعنا قدا�سته 
القد�س  مدينة  تعي�سه  ال���ذي  امل��اأ���س��اوي  ال��و���س��ع  على  اي�سا 
ال�سرقية عا�سمة دولتنا املحتلة منذ العام 1967 من عمل 
من  اأهلها  على  والت�سييق  طابعها  لتغيري  ممنهج  اإ�سرائيلي 
منها  تهجريهم  بهدف  وامل�سلمني  امل�سيحيني  الفل�سطينيني 
ومنع املوؤمنني من خارجها من ال�سلة يف معابدها.  بدوره 
والفل�سطيني  الإ�سرائيلي  الرئي�سني  فرن�سي�س  البابا  دع��ا 
وقال   . ال�سلم  اأج���ل  م��ن  وال�����س��لة  الفاتيكان  اإىل  للذهاب 
املكان حمل ميلد  ه��ذا  بيت حلم يف  قدا�س يف  خ��لل  البابا 
عبا�س  حممود  الرئي�س  لكما..  ال��دع��وة  اأوج��ه  ال�سلم  اأم��ري 
وال��رئ��ي�����س ���س��م��ع��ون ب��ريي�����س ل��لن�����س��م��ام اإيل يف ���س��لة من 
القلب اإىل الرب ليمن بنعمة ال�سلم.  واأ�ساف اأعر�س بيتي 
خ�سو�سا  جميعنا  ال�سلة.  هذه  لإقامة  حمل  الفاتيكان  يف 
من هم يف موقع يخدمون من خلله �سعوبهم عليهم واجب 
خ�سو�سا  له  و�سانعني  ال�سلم  لتحقيق  و�سائل  ي�سبحوا  اأن 
معقد  ال�سلم  اح��لل  اإن  البابا  وق��ال  �سلواتنا.  خ��لل  م��ن 
ولكن العي�س من دونه هو عذاب دائم . وقالت متحدثة با�سم 
بريي�س يف القد�س ردا على �سوؤال عن الدعوة انه عادة ما يقبل 
لل�سلم.  ورف�س متحدث  التي تدعو  امل��ب��ادرات  ن��وع من  اأي 
با�سم رئي�س الوزراء ال�سرائيلي بنيامني نتنياهو التعليق على 

•• القد�ص-بيت حلم-وكاالت:

دعا الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س البابا اىل امل�ساهمة يف 
حتقيق ال�سلم. وقال عبا�س يف موؤمتر �سحفي مع البابا اإننا 
نعول يف فل�سطني على جهودكم وم�ساعيكم اخلرية لإحقاق 
حقوق �سعبنا ونرحب باأي مبادرة قد تتخذونها اأو ت�سدر عن 
قدا�ستكم جلعل ال�سلم حقيقة يف الر�س املقد�سة.  وا�ساف 
عبا�س وقد اأحطنا قدا�سته علما مباآلت العملية التفاو�سية 
ال�ستيطان  راأ���س��ه��ا  وع��ل��ى  �سبيلها  تعرت�س  ال��ت��ي  وال��ع��رثات 
وب�سكل  وم�ساجد  كنائ�س  م��ن  ال��ع��ب��ادة  دور  على  والع���ت���داء 
الأ�سرى  اآلف  احتجاز  يف  ال�ستمرار  وكذلك  وتابع  يومي.  
الفل�سطينيني يف �سجون اإ�سرائيل الذين يتوقون اىل احلرية 
ويخو�س يف هذه اليام عدد كبري منهم اإ�سرابا عن الطعام 
والعتقال  املعاملة  �سوء  ب�سبب  يوما  ثلثني  من  اأك��رث  منذ 
دون ا�سدار اأحكام حتت م�سمى العتقال الداري.  وتاأتي دعوة 
جولة  انهيار  مع  ال�سلم  حتقيق  يف  للم�ساهمة  للبابا  عبا�س 
املدعومة  الأو���س��ط  ال�سرق  يف  ال�سلم  حمادثات  من  جديدة 
من الوليات املتحدة ال�سهر املا�سي و�سط تبادل للتهامات 
ودون اأفكار وا�سحة لنهاء عقود من اراقة الدماء واجلمود. 
وا�ستعر�س عبا�س امام البابا فرن�سي�س ما تتعر�س له مدينة 

ام�س  ال�سرائيلية  ال�سرطة  واعلنت  الفور. هذا  الدعوة على 
يف  اليهود  املتطرف  اليمني  ن�سطاء  من  �سخ�سا   26 اعتقال 
جبل �سهيون يف القد�س،�ساركوا يف مظاهرة �سد زيارة البابا 
فرن�سي�س. وقال املتحدث با�سم ال�سرطة لوكالة فران�س بر�س 
بالقاء  داود  امللك  قر  ح��ول  جتمعوا  الذين  املتظاهرون  ق��ام 
�سرطيان  المن،وا�سيب  قوى  باجتاه  والزجاجات  احلجارة 
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عربي ودويل

ا�ستقالة وزير الأمن ال�س�مايل بعد هج�م ال�سباب
•• مقدي�صو-وكاالت:

قدم وزير الأمن القومي ال�سومايل عبد الكرمي ح�سني جوليد ا�ستقالته يف حني اأمر 
امل�سلحة ال�سومالية بالتحرك �سريعا  القوات  اأحمد  ال�سيخ  ال��وزراء عبد الويل  رئي�س 
للق�ساء على حركة ال�سباب املجاهدين التي �سعدت عملياتها موؤخرا. وتاأتي ا�ستقالة 
ا�ستهدف  ال�سباب  حركة  م��ن  لعنا�سر  م���زدوج  هجوم  م��ن  قليلة  �ساعات  بعد  ال��وزي��ر 
الرملان ال�سومايل واأ�سفر عن مقتل اأكرث من 15 �سخ�سا، اأغلبهم من قوات الأمن 
نائبان.  وكان جوليد يتعر�س  بينهم  اآخرين  واإ�سابة ع�سرات  احلكومية واملهاجمني، 
منذ اأكرث من �سنة لنتقادات �سديدة من قبل برملانيني و�سيا�سيني باأنه ف�سل يف حتمل 
ا�ستهدفت  اإىل وقوع هجمات قاتلة  راأيهم-  م�سوؤولية الأم��ن، الأمر الذي قاد -ح�سب 
مواقع ح�سا�سة منذ اأن ت�سلم مهام الأمن العام املا�سي، مثل الهجوم على املقر الرئا�سي 

وجممع املحاكم وجممع مكاتب الأمم املتحدة.

••بغداد-وكاالت:

 20 واأ�سيب  اأ�سخا�س  �سبعة  قتل 
بجروح ام�س الأحد جراء �سقوط 
الفلوجة  ع���ل���ى  ه�������اون  ق�����ذائ�����ف 

مبحافظة الأنبار بغرب العراق.
ونقل موقع )ال�سومرية نيوز( عن 
املتحدث با�سم م�ست�سفى الفلوجة 
ال���ع���ام اأح���م���د ال�����س��ام��ي ق���ول���ه اإن 
ا�ستقبل،  العام  الفلوجة  م�ست�سفى 
جريحاً،  و20  جثث  �سبعة  اليوم، 
اىل  منازلهم  تعر�س  اث��ر  �سقطوا 
اأحياء  يف  ه����اون  ب��ق��ذائ��ف  ق�����س��ف 
وال�سهداء  واجلغيفي  الع�سكري 
وجبيل واجلولن ونزال والر�سالة 
اإ�سابات  ان  اىل  ال�سامي  واأ���س��ار   .

بع�س اجلرحى حرجة للغاية .
التابع  الفلوجة  ق�ساء  اأن  ي��ذك��ر 
ب�سكل  يتعر�س  الأن��ب��ار،  ملحافظة 
يومي اإىل عمليات ق�سف بقذائف 
القتلى  ع�������س���رات  ت��خ��ل��ف  ه������اون، 

واجلرحى.
رئي�س  مناف�سو  �سعد   ، �سيا�سيا 
املالكي  ن����وري  ال��ع��راق��ي  ال������وزراء 
اع�����رتا������س�����ات�����ه�����م ع�����ل�����ى ن���ت���ائ���ج 
جرت  التي  الرملانية  النتخابات 
املا�سي، مما  ابريل  ني�سان   30 يف 
قد يعرقل ت�سكيل حكومة جديدة 

�ستكون برئا�سته على الرجح.

نتائج  ع���ل���ى  امل���ع���رت����س���ني  واب�������رز 
الق�������رتاع، اح�����زاب داخ����ل وخ����ارج 
طعونا  قدمت  ال�سيعية  الطائفة 
تنظيم  ت�����س��ك��ي��ك يف  ب���ني  ت�����رتاوح 
عمليات القرتاع وم�ساكل تخللت 
ال�����س��ن��ادي��ق و�سول  ن��ق��ل  ع��م��ل��ي��ة 
وتاخري  والفرز  العد  عمليات  اىل 

اعلن النتائج.
القانون  دول�����ة  ائ���ت���لف  ومت���ك���ن 

ب���زع���ام���ة رئ��ي�����س ال��������وزراء ن���وري 
امل��ال��ك��ي م���ن احل�����س��ول ع��ل��ى 95 
مقعدا من ا�سل 328 يف جمل�س 
النتخابات  يف  ال��ع��راق��ي  ال���ن���واب 
الح����زاب  ح�سلت  ف��ي��م��ا  الخ����رية 
امل��ن��اف�����س��ة ع���ل���ى م����ا ي�������رتاوح بني 
لكل  مقعدا  ث��لث��ني  اىل  ع�سرين 

منها.
املقاعد  ع��دد  ان  الئ��ت��لف  ويقول 

املفو�سني  جم��ل�����س  ع�����س��و  وق�����ال 
فران�س  لوكالة  امل��و���س��وي  حم�سن 
ت�سلمنا  اخلمي�س  ي��وم  حتى  بر�س 
ث�����لث�����ني �����س����ك����وى م������ن اح��������زاب 

ومر�سحني يف النتخابات .
ملزمة  غري  املفو�سية  ان  وا�ساف 
واجبها  من  ولي�س  الطعون  بهذه 
امنا من واجبات الهيئة الق�سائية 
، م�سريا اىل ان دورن��ا ينح�سر يف 
التي  ال�ستف�سارات  على  الج��اب��ة 
ت��ق��دم��ه��ا ال��ه��ي��ئ��ة ال��ق�����س��ائ��ي��ة لنا 

والتي قراراتها ملزمة للجميع .
وك����ان امل��ال��ك��ي ق����دم اع���رتا����س���ا يف 
التي   2010 ع������ام  ان���ت���خ���اب���ات 
ج���اء ف��ي��ه��ا يف امل���رك���ز ال���ث���اين بعد 
خ�سمه اياد علوي. ومت على اثر 
اعرتا�سه عد ال�سوات يدويا لكن 

النتيجة مل تتغري.
وقال رئي�س جمل�س النواب ا�سامة 
النجيفي وهو ا�سد خ�سوم املالكي 
الرتكي  ب��ال�����س��ف��ري  ل��ق��ائ��ه  خ����لل 
ج��رت يف  النتخابات  ان  ب��غ��داد  يف 
العديد  تخللتها  ق��اه��رة  ظ���روف 

من املخالفات واخلروقات .
وا�سار النجيفي يف بيان ان اىل ان 
اثناء  قدمت  الطعون  من  العديد 

النتخابات وبعدها .
يقوده  ال������ذي  الئ�����ت�����لف  وق������دم 

التي ح�سل عليها مع حلفائه من 
 .120 ب��ل��غ  الح������زاب ال�����س��غ��رية 
وهذا يعني انه بحاجة على القل 
اعلنوا  ال��ذي��ن  مناف�سيه  لث��ن��ني 
�سراحة عدم رغبتهم يف التجديد 
اىل  للن�سمام  ث��ال��ث��ة  ل��ولي��ة  ل��ه 
حكومة  ت�سكيل  اج��ل  م��ن  حتالفه 
���س��ي��ا���س��ي��ة مم��ث��ل��ة بن�سف  اغ��ل��ب��ي��ة 

اع�ساء املجل�س زائد واحد.

ال���ن���ج���ي���ف���ي احل���ا����س���ل ع���ل���ى 23 
ن�����س��ف��ه��ا من  ال����رمل����ا  م���ق���ع���دا يف 
ينتمي  ال���ت���ي  ن���ي���ن���وى  حم���اف���ظ���ة 
خرقا   23 على  اعرتا�سات  اليها، 

ح�سلت اثناء النتخابات.
م������ن ج����ه����ت����ه، اع�����ت�����ر ائ����ت����لف 
ي��ت��زع��م��ه رئي�س  ال����ذي  ال��وط��ن��ي��ة 
ال�����وزراء ال���س��ب��ق اي���اد ع���لوي ان 
من  مهمة  اأج���زاء  وخ�سوع  تبعية 
لهيمنة  الن���ت���خ���اب���ات  م��ف��و���س��ي��ة 
نافذة  ج��ه��وي��ة  �سيا�سية  اأط�����راف 
ي��ف��ق��ده��ا ب��ال��ت��اأك��ي��د ال���ق���درة على 

احليادية .:
الوا�سح  ان��ح��ي��ازه��ا  ان  وا����س���اف 
لهذا  امل���ع���ل���ن���ة  ال���ن���ت���ائ���ج  ي��خ�����س��ع 
ال���ت���ق���دي���ر امل����ن����ح����از اي���������س����اً مما 
مينحنا احلق للمطالبة امل�سروعة 
الوطني  ال���س��ت��ح��ق��اق  ل���س��ت��ع��ادة 

والنتخابي .
ال�سيا�سية  ال��ق��وى  ع����لوي  ودع����ا 
بحزم  ال����وق����وف  اإىل  ال���ع���راق���ي���ة 
وب���ج���دي���ة ����س���د ال����ت����زوي����ر ال����ذي 
الق�ساء  اإىل  وال���ل���ج���وء  ح�����س��ل 
اعادة  وطالب   . ال�سكوى  لتقدمي 
ومعاقبة  ال���ي���دوي  وال���ف���رز  ال��ع��د 
للعملية  ب�����الأذى  ت�سبب  م��ن  ك��ل 
وال�����وق�����وف �سد  ال���دمي���ق���راط���ي���ة 

حماولت ال�ستئثار بال�سلطة .
التلعب  ات��ه��ام��ات  م��ن  ت���ات  ومل 

ب��ن��ت��ائ��ج الن��ت��خ��اب��ات م���ن خ�سوم 
امل��ال��ك��ي، فح�سب امن��ا ج���اءت هذه 
اب������رز الح���������زاب التي  امل������رة م����ن 
دعمتها يف وليته الوىل والثانية 
بقيادة  الع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  وه���و  ال 

عمار احلكيم.
املجل�س  ب���ا����س���م  امل���ت���ح���دث  وق������ال 
ا�ستخدام  كلل مت  ابو  بليغ  العلى 
الدعاية  يف  ال��ع��ام  وامل���ال  ال�سلطة 
النتخابية لك�سب ال�سوات ب�سكل 

مفرط .
وا�ساف ان اع��داد هائلة من قطع 
املواطنني  ع��ل��ى  وزع����ت  الرا����س���ي 
ا�سافة اىل وعود بتعيينات وا�سعة 
من قبل مر�سحي اطراف حمددة 
ذات نفوذ بال�سلطة وتوزيع اموال 

طائلة حتت عناوين خمتلفة .
خمالفة  ي��ع��د  ذل����ك  ان  وا�����س����اف 
ان  املفو�سية  على  وك��ان  �سريحة 
بحق  القانونية  الج���راءات  تتخذ 

كل تلك الجراءات املخالفة .
بتقدمي  املفو�سية  طالبنا  وق���ال 
النقاط  م��ن  ع��دد  على  اي�ساحات 

التي قدمناها.

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

التون�سي  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر  ك�����س��ف 
اأم�س الأح���د، عن  لطفي بن ج��دو 
اإح���ب���اط خم��ط��ط خ��ط��ري ل�سرب 
وال�سياحة  ال��ت��ون�����س��ي  الق��ت�����س��اد 
ال�سخ�سيات  ب��ع�����س  وا���س��ت��ه��داف 
الوطنية، حيث متكنت فرق خا�سة 
القب�س  من  وال���درك  اجلي�س  من 
مبحافظة  اإرهابية  جمموعة  على 
ليبيا  ت�سللت من  مدنني )جنوب( 
واأح����زم����ة  م���ت���ف���ج���رات  ومت ح���ج���ز 

نا�سفة واألغام اأر�سية .
�سحفية،  ن����دوة  يف  ال���وزي���ر  وق����ال 
واحلر�س  اجلي�س  م��ن  وح���دات  اأّن 
)ال���������درك( مت��ك��ن��ت م����ن اإح���ب���اط 
كافة  خ���ط���رية وح����ج����زت  ع��م��ل��ي��ة 
امل����ت����ف����ج����رات ال�����ت�����ي ك�������ان ي���ن���وي 
الإرهابيني ا�ستعمالها، م�سريا اإىل 
اأّن العنا�سر التي مت القب�س عليها 

حتمل اجلن�سية التون�سية.
مازالت  العملية  اأّن  ال��وزي��ر  واأك���د 
اإىل  ال����ت����ع����رف  ومت  م���ت���وا����س���ل���ة 
كافة  ات�����خ�����اذ  ومت  امل���خ���ط���ط���ني 
دون  للحيلولة  ال��لزم��ة  التدابري 
ي���ه���دد الأم����ن  اأي خ��ط��ر  ح�����س��ول 

القومي للبلد.
وي���اأت���ي ه���ذا ال��ت�����س��ري��ح، ع��ل��ى اثر 
رئي�س  ع���ق���ده  ال������ذي  الج����ت����م����اع 
املوؤقتة مهدي  التون�سية  احلكومة 
العوينة  بثكنة  الأح��د  اأم�س  جمعة 
بح�سور وزير الداخلية لطفى بن 
ج���دو وال���وزي���ر امل��ك��ل��ف ل���دى وزير 
الداخلية بامللف الأمني ر�سا �سفر 
ووزير اخلارجية منجى احلامدي 
جمهودات  م�����س��ت��ج��دات  ت���ن���اول���ت 

الدولة  يف مكافحة الإرهاب. 
وق��������د وج��������ه رئ����ي���������س احل����ك����وم����ة 

قوات  جاهزية  الرحمونى  توفيق 
اجل��ي�����س ال��ت��ون�����س��ي ع��ل��ى احل����دود 
التوقي  اإط��ار  الليبية يف  التون�سية 
من اأي تداعيات حمتملة للأحداث 

اجلارية يف ليبيا.
اللواء  ك�سف  م��ت�����س��ل،   ���س��ي��اق  ويف 
ال��ل��ي��ب��ي خ��ل��ي��ف��ة ح��ف��رت ع���ن عدد 
الأجانب  الإرهابيني  جن�سيات  من 
اأن�سار  جانب  اإىل  يقاتلون  الذين 
املتحالفة  وامل��ل��ي�����س��ي��ات  ال�����س��ري��ع��ة 

معه.
وق����ال ح��ف��رت يف ح����وار خ��ا���س مع 
ج���ري���دة ال�����س��ري��ح ال��ت��ون�����س��ي��ة يف 
عددها ال�سادر اأم�س الأحد، هناك 
م��ق��ات��ل��ون م��ن ت��ون�����س واأي�����س��ا من 
اجل���زائ���ر وم�����س��ر وال�������س���ودان هذا 
حفرت  وات��ه��م  فعل.  اكت�سفناه  م��ا 
ب���اإغ���راق ليبيا  ح��ك��وم��ة ط��راب��ل�����س 
وفتح  القاعدة  وتنظيم  ب��الإره��اب 
ال����ب����لد ع���ل���ى م�����س��راع��ي��ه��ا حتى 

يدخل هوؤلء املت�سللون.
وب����نّي ح��ف��رت ال����ذي ي��ق��ود عملية 
العملية  ه����ذه  اأّن  ل��ي��ب��ي��ا،  ك���رام���ة 
اأ���س��ه��ر ول ميكن  ث��لث��ة  ���س��ت��دوم 
اأن تكون اق��ل م��ن ذل��ك، وق��ال انه 
ي���وا����س���ل مب���لح���ق���ة الإره���اب���ي���ني 
ت�سمية  ع���ل���ي���ه���م  اأط�����ل�����ق  ال�����ذي�����ن 
الفئران، موؤكدا انه يريد اأن يقوم 
بتنظيف بلده من هوؤلء الفئران 
ولن ترك فاأرا ُينّغ�س علينا حياتنا 
يت�سلل  منهم  ف���اأر  اأي  ن��رتك  ول��ن 

اإىل تون�س اأو ليبيا اأو م�سر.
اأّن  ت���وؤك���د  ت��ون�����س  اأّن  اإىل  ي�����س��ار 
لوج�ستيا  دعما  يتلقون  اإرهابييها 
من ليبيا ويجدون فيها ملذا اآمنا 
للتدريب  مراكز  لهم  تتوفر  واأي��ن 
اإىل جانب التمويل املايل والإمداد 

بالأ�سلحة.

الأحد  اأم�س  جمعة  مهدي  املوؤقتة 
لأط���راف  اللهجة  ���س��دي��دة  ر���س��ال��ة 
ل�ستهداف  خ��ط��ط��ت  اأن����ه����ا  ق�����ال 
وحدة  و���س��رب  الوطني  القت�ساد 
التون�سيني، موؤكدا يف كلمة األقاها 
ملحقة  �سيتم  انه  العوينة  بثكنة 
ال��ت��ي خ��ط��ط��ت ل�سرب  الأط�����راف 

وحدة التون�سيني.
واأثنى رئي�س احلكومة املوؤقتة على 
ج��ه��ود وح����دات اجل��ي�����س وال����درك، 
الأمنية  الأج��ه��زة  اأن  اإىل  م�سريا 
اأث��ب��ت��ت ج��اه��زي��ت��ه��ا وجن��اع��ت��ه��ا يف 
اإح���ب���اط امل��خ��ط��ط اخل��ط��ري الذي 
التون�سيني،  وح������دة  ي�����س��ت��ه��دف 
متوعدا اأطرافا مل ي�سميها - تقف 
بامللحقة،   - امل��خ��ط��ط  ه���ذا  وراء 
اليقظة  اإىل  ال��ت��ون�����س��ي��ني  داع���ي���ا 
الوطنية،  الوحدة  على  واملحافظة 
اأنه ل مكان للإرهاب  م�سددا على 

يف تون�س.

ح���ف���رة عمقها  داخ�����ل  امل��ت��ف��ج��رات 
األغام  ���س��ب��ع��ة  يف  ت��ت��م��ث��ل  م���رتي���ن، 
م�سادة للدبابات، وقوالب متفجرة 
و�سواعق،  تي”،  ان  “تي  ن��وع  من 
بعد،واأحزمة  عن  تفجري  واأج��ه��زة 

نا�سفة.
واأ�سار الرحموين اإىل اأنه مت عقب 
�سخ�س  اإي����ق����اف  ال��ع��م��ل��ي��ة،  ه�����ذه 
م�������س���ب���وه ف���ي���ه م����ن ط�����رف ق����وات 
الدرك ُيعّد من العنا�سر الإرهابية 

اخلطرية املفت�س عنها.
با�سم وزارة  الر�سمي  الناطق  واأّكد 
الأبحاث  اأن  ال��ت��ون�����س��ي��ة،  ال���دف���اع 
م��ت��وا���س��ل��ة ورمب����ا ���س��ت��ك��ون هناك 
اأن  دون  اأخ��رى،  لأماكن  مداهمات 
العملية،  توا�سل  باعتبار  يحّددها 
م�سريا اإىل ت�سديد املراقبة باجلهة 
كاإجراء  العملية  ب��ه��ا  ج���دت  ال��ت��ي 

وقائي وا�ستباقي.
العميد  اأك����د  اأخ������رى،  وم����ن ج��ه��ة 

الإره����اب  اأّن  جمعة  م��ه��دي  وق���ال 
الف�سل والفناء،  لن ميّر وم�سريه 
واأ�ساف “�سيكون رّدنا �سارما اأمام 

هذه املجموعات الإرهابية«.
احلايل  ال��ظ��رف  اأّن  ج��م��ع��ة  واأّك�����د 
التون�سيني  ك��اف��ة  ت��وّح��د  يتطلب 
ولي�س  الإره����������اب  ظ����اه����رة  �����س����ّد 
جم���ه���ودا ف���ردي���ا لأع�������وان الأم����ن 
واجلي�س الذين يقفون �سّدا منيعا 

�سّد تغلغل الإرهاب.
اإقليم الدرك  اأّن وحدات  اإىل  ُي�سار 
األقت  مدنني  مبحافظة  التون�سي 
ال��ق��ب�����س ف��ج��ر اأم�������س ع��ل��ى ثلثة 
كمية  ب��ح��وزت��ه��ا  اإره��اب��ي��ة  عنا�سر 
ه���ام���ة م���ن امل��ت��ف��ج��رات ت��ت��م��ث��ل يف 
نا�سفة  واأح����زم����ة  اأر����س���ي���ة  األ����غ����ام 
للتفجري  جاهزة  كهربائية  وعلب 

و�سواعق. 
وقال الناطق الر�سمي با�سم وزارة 
العروي،  ع��ل��ي  حم��م��د  ال��داخ��ل��ي��ة 

ا���س��ت��ب��اق��ي��ة. واأف�������اد ال����ع����روي ب���اأن 
حتّفظ  وال��ت��ي  ال��ث��لث��ة،  العنا�سر 
اإىل هذه  عن ذكر هوياتها، تنتمي 
وحدات  جاهزية  موؤكداً  املجموعة 
الوطن  حل��م��اي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
موا�سلة  اإىل  امل��واط��ن��ني  وداع���ي���اً 

التعاون مع اأجهزتها الأمنية.
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ال��ع��م��ي��د   توفيق 
الر�سمي  ال���ن���اط���ق  ال����رح����م����وين 
اأن   ، التون�سية  الدفاع  وزارة  با�سم 
دبابات  من  متكونة  ع�سكرية  ق��وة 
بر�سا�سات  جمهزة  وم�سات  خفيفة 
ثقيلة مدعومة بقوات من الدرك 
مت��ك��ن��ت ع��ل��ى ال�����س��اع��ة ال���واح���دة 
ومداهمة  ت��ط��وي��ق  م���ن  ���س��ب��اح��ا 
مكان م�سبوه يقع على بعد 6 كلم 
ق��ردان احلدودية  غرب مدينة بن 

من حمافظة مدنني.
العثور  مت  اأن��ه  الرحموين  واأو�سح 
ع��ل��ى ك��م��ي��ة ك��ب��رية وخ���ط���رية من 

يف  ت��ت��م��ث��ل  امل���ت���ف���ج���رات  ه�����ذه  اأّن 
نا�سفة  واأح����زم����ة  اأر����س���ي���ة  األ����غ����ام 
للتفجري  جاهزة  كهربائية  وعلب 
العملية  ه��ذه  اأّن  مبيناً  و�سواعق، 
العملية  م��وا���س��ل��ة  اإط����ار  يف  ت��اأت��ي 
اأعلنت  التي  الأخ���رية  ال�ستباقية 
بخ�سو�س  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  عنها 

حاولت  التي  الإرهابية  املجموعة 
ح�سا�سة  م���وؤ����س�������س���ات  ا����س���ت���ه���داف 

وقيادات اأمنية.
الداخلية  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  واأك�����د 
القب�س  اإلقاء  اأن عملية  التون�سية 
اإره���اب���ي���ا على  ع��ن�����س��را   16 ع��ل��ى 
ثلث مراحل يندرج �سمن عملية 

�شرارة احلريق الليبي تطال اأرا�شيها:

ت�ن�س تك�سف عن اإحباط خمطط اإرهابي كبري.. !
ا�شتهداف االقت�شاد التون�شي وال�شياحة وبع�ش ال�شخ�شيات الوطنية

وزير الداخلية التون�سية يوؤكد خطورة املخطط الرهابيالمن التون�سي باملر�ساد ويف حالة ا�ستنفار

العميد الرحموين ي�ستعر�س ح�ساد احباط العملية

جمعة يتوعد الرهابيني

احلك�مة تت�عد مبالحقة الأطراف التي 
خططت ل�سرب وحدة الت�ن�سيني واقت�سادهم

القب�س على  عنا�سر اإرهابية ت�ن�سية قادمة 
من ليبيا بح�زتها كمية هامة من املتفجرات

قتلى و20 جريحا يف ق�شف على الفلوجة  7

خ�س�م املالكي ي�سعدون اعرتا�سهم على نتائج النتخابات 

لبحث تط�رات امل�ساألة الليبية: اجتماع طارئ ل�زراء خارجية الحتاد املغاربي بت�ن�س
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اأ�سدرت وزارة اخلارجية التون�سية بلغا اأكدت 
فيه اأنه �سينعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية 
الحتاد املغاربي يوم غرة يونيو املقبل بتون�س 
لبحث التطورات ال�سيا�سية والأمنية الأخرية 

يف ليبيا.
واأكد البلغ اأن وزير ال�سوؤون اخلارجية منجي 
مبنا�سبة  الرتغال  بل�سبونة  اأج���رى  ح��ام��دي 
ع�سرة  احل��ادي��ة  ال����دورة  اأ���س��غ��ال  يف  م�ساركته 
احلو�س  ح���وار  دول  خارجية  وزراء  لجتماع 

الليبي جلامعة الدول العربية ومنظمة الأمم 
املتحدة والحت��اد الأوروب��ي ودول مثل فرن�سا 
وايطاليا وبريطانيا وتركيا والوليات املتحدة 

الأمريكية
وتاأتي هذه التحركات وفق ذات امل�سدر يف اإطار 
والإقليمية  التون�سية  الدبلوما�سية  ج��ه��ود 
ليبي-ليبي  وطني  ح��وار  تنظيم  اإىل  الرامية 
جتاوز  ع��ل��ى  الليبيني  ي�����س��اع��د  اأن  ���س��اأن��ه  م��ن 
دماء  يحقن  واأن  ال��راه��ن��ة  ال�سيا�سية  الأزم���ة 
ال�سعب الليبي ويحفظ وحدة ليبيا و�سيادتها 

و�سلمتها الرتابية.

يف  نظرائه  م��ع  م�����س��اورات  للمتو�سط  الغربي 
ال��ع��رب��ي وات��ف��ق��وا خللها  امل��غ��رب  دول احت���اد 
ل��وزراء خارجية دول  على عقد اجتماع طارئ 
بتون�س لبحث  امل��ق��ب��ل  ي��ون��ي��و   1 ي���وم  الحت����اد 
يف  الأخ����رية  والأم��ن��ي��ة  ال�سيا�سية  ال��ت��ط��ورات 

ليبيا.
حوار  دول  خ��ارج��ي��ة  وزراء  اأن  ال��ب��لغ  واأف�����اد 
 5 زائ��د   5 للمتو�سط ح��وار  الغربي  احل��و���س 
الليبية  ب��امل��ب��ادرة  اخل��ت��ام��ي  بيانهم  يف  رح��ب��وا 
الداعية اإىل عقد اجتماع بتون�س يوم 2 يونيو 
ال�ساأن  مبتابعة  اخلا�سني  للمبعوثني  ال��ق��ادم 

ق�سف ي�ستهدف مت�سددًا 
يف �سمال �سنعاء 

•• �صنعاء-اأ ف ب:

�سن الطريان اليمني ثلث غارات 
�سباح ام�س على احد املنازل �سمال 
يف  قاتل  جهاديا  م�ستهدفا  �سنعاء 
املواجهات  ت�ستمر  ح��ني  يف  �سوريا 
بني اجلي�س واحلوثيني يف املنطقة 
القبائل  م��ن  م�سدر  وق���ال  ذات��ه��ا. 
ان امل���ن���زل امل�����س��ت��ه��دف ال���واق���ع يف 
ارحب  منطقة  يف  حكم  بني  قرية 
ا�سيب  العا�سمة(  �سمال  )20 كم 
ب��ا���س��رار ومت ت��دم��ري ���س��ي��ارت��ني . 
وا�����س����ار اىل م��ق��ت��ل ���س��خ�����س��ني يف 

الغارات وفرار اخرين من املنزل.
القبائل  اخ��ر من  اك��د م�سدر  كما 
مت�سددا  ا���س��ت��ه��دف��ت  ال���غ���ارات  ان 
لكن   2011 العام  �سوريا  اق��ام يف 
او  هويته  حتديد  بو�سعه  يكن  مل 
اخرى،  جهة  م��ن  ا�سابته.  تاكيد 
املحلية  الدارة  يف  م�سوؤولون  ق��ال 
ان املعارك بني احلوثيني واجلي�س 
ت�سانده عنا�سر من حزب ال�سلح 
ال�����س����لم����ي ان����دل����ع����ت الح�������د يف 
�سنعاء.  ���س��م��ال  ع���م���ران،  منطقة 
الدخان  ان �سحبا من  وقال �سهود 
ارتفعت فوق منطقة جنات وجبل 
خم��درة، �سمال غ��رب ع��م��ران، اثر 

عمليات ق�سف قام بها اجلي�س.
وقد ا�ستوؤنفت املواجهات الع�سكرية 
اجلمعة يف هذه املنطقة التي تبعد 
م�سافة خم�سني كم �سمال �سنعاء.

و14  مي��ن��ي��ا  ج���ن���دي���ا   11 وك������ان 
متمردا من احلوثيني قتلوا خلل 
م���واج���ه���ات ال���ث���لث���اء امل���ا����س���ي يف 

ال�ساحية الغربية ملدينة عمران.
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عربي ودويل

اجلي�ش يحكم قب�شته على احلكم ويح�شد لدعم االإقت�شاد 

تظاهرات �سد انقالب تايلند رغم حتذيرات الع�سكر
•• بانكوك-وكاالت:

ات�����س��ع��ت ال��ت��ع��ب��ئ��ة ���س��د الن���ق���لب يف 
اك��رث من  ام�����س، حيث خ��رج  تايلند 
بانكوك  ����س���وارع  اىل  م��ت��ظ��اه��ر  ال����ف 
ي���ت���ح���دون اجل���ي�������س رغ�����م حت���ذي���رات 
ال��ت��ي �سددت  ال��ع�����س��ك��ري��ة  امل��ج��م��وع��ة 
حتركت  حيث  احل��ك��م،  على  قب�ستها 
مواقع  اأججتها  احتجاجات  لخ��م��اد 
التوا�سل الجتماعي وح�سد م�ساندة 
لدعم  وال�سركات  التجارية  املوؤ�س�سات 

القت�ساد املعتل.
ف��ق��د اع��ل��ن ال��ن��ظ��ام اجل��دي��د ان���ه حل 
يزال  ك���ان ل  ال���ذي  ال�����س��ي��وخ  جمل�س 
واخ�سع  الد�ستور،  تعليق  رغم  قائما 
الت�سريعية اىل قائد القوات  ال�سلطة 
الرية يف اجلي�س، بريوت �سان او �سا 
اخلمي�س  احلكم  على  ا�ستوىل  ال��ذي 
بعد �سبعة بعد ازمة �سيا�سية ا�ستمرت 
�سبعة ا�سهر وا�سفرت عن �سقوط 28 

قتيل.
النظام  اع���ت���ق���ل  اخ�������رى  ج���ه���ة  م����ن 
الع�سكري العديد من رجال ال�سيا�سة 
ال�سابقة  ال�������وزراء  رئ��ي�����س��ة  ���س��ي��م��ا  ل 
ثاك�سني  �سقيقة  �سيناوترا  ينغلك 
ال�سابق  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  ���س��ي��ن��اوت��را 
ال��ذي اط��اح به اجلي�س يف انقلب يف 
2006 والذي يظل عن�سر انق�سام يف 

اململكة رغم انه يف املنفى.
ورغم حظر جتمعات اكرث من خم�سة 
النقلب  معار�سو  جتمع  ا�سخا�س 

م��ن اخل���روج م��ن ال��ب��لد فيما فر�س 
اجل��ي�����س اي�����س��ا ح��ظ��ر ال��ت��ج��ول وهدد 
���س��ب��ك��ات ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي من 

تعطيلها اذا كان فحواها �سيا�سيا.
قائد  الآن  ال�سلطة  ب��زم��ام  ومي�����س��ك 
اجلي�س اجلرنال برايوت ت�سان اأوت�سا 
والنظام  لل�سلم  ال��وط��ن��ي  واملجل�س 
وت���ب���دو اأول���وي���ات���ه ال��ق�����س��اء ع��ل��ى اأي 

معار�سة وا�سلح القت�ساد.

وقد كمم فمه ب�سريط ا�سود.
ال�سخا�س  ك���ل  ان  اجل��ي�����س  واع���ل���ن 
يعتقلون  ق��د  ا�ستدعاوؤهم  مت  ال��ذي��ن 
طبقا  ت���ه���م،  دون  اي�����ام  ���س��ب��ع��ة  ح��ت��ى 
ل���ق���ان���ون احل���ك���م ال����ع����ريف. وا����س���اف 
اجلي�س  ل��دى  املحتجزين  ان  وينثاي 
لي�سوا مكبلي اليدي و مل يتعر�سوا 

اىل التعذيب ول ال�سرب .
150 �سخ�سا  م��ن ج��ان��ب اخ��ر ح��رم 

جم��ددا ام�س وك��ان عددهم اك��ر من 
الي��ام ال�سابقة. وخرج اكرث من الف 
ويرفعون  ارح����ل  ي������رددون  م��ت��ظ��اه��ر 
النقلب  اوقفوا  لفتات كتبت عليها 
وي�������س���ريون يف �����س����وارع ح����ي جت����اري 

بالعا�سمة و�سط ت�سجيعات املارة.
ومل يح�سر الع�سكر من حولهم لكن 
وقع تدافع قبل ذلك بقليل مع بع�س 
من  اثنني  اوقفوا  الذين  الع�سكريني 
داميا  اح��ده��م  وج��ه  ك��ان  املتظاهرين 

بينما ب�سق اخرون على الع�سكر.
املجموعة  حذرت  ب�ساعات  ذلك  وقبل 
تظاهرات  م��ن  احل��اك��م��ة  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
اخ���������رى ب����ع����د ت����ل����ك ال�����ت�����ي خ���رج���ت 
من  العديد  خللها  واعتقل  ال�سبت 

ال�سخا�س.
ب��ا���س��م اجل��ي�����س وينثاي  ن��اط��ق  وق����ال 
التلفزيون  ت���له  ب��ي��ان  يف  ���س��وف��اري 
اأدعو النا�س من كل الفئات اىل تفهم 
الو�سع احلايل والمتناع عن التظاهر 
الدميوقراطية  لن  الن���ق���لب  ���س��د 
ل مي��ك��ن ان ت�����س��ري ب�����س��ك��ل ع����ادي يف 
اي�سا  �سهود  واف���اد   . ال��راه��ن  ال��وق��ت 
ك��اي��ن �سمال  ع���ن جت��م��ع��ات يف خ���ون 
مكثف  ع�سكري  وانت�سار  البلد  �سرق 
يف ����س���وارع ���س��ي��ان��غ م���اي اح����دى اكر 
م���دن ال�����س��م��ال يف ت��ل��ك امل��ن��اط��ق التي 
وان�ساره  ثاك�سني  معاقل  م��ن  تعتر 
اعتقل  ال����ذي����ن  احل���م���ر  ال���ق���م�������س���ان 

قادتهم خلل اليام الخرية.
�سيناواترا  ي���ن���غ���لك  ع����ن  وف�������س���ل 

ا���س��ت��دع��ى ال���ن���ظ���ام اك����رث م���ن مئتي 
رئي�س  فيهم  مب��ن  وج��ام��ع��ي  �سيا�سي 
نيواتومرونغ  ب����ه  امل����ط����اح  ال���������وزراء 
ينغلك  خلف  الذي  بون�سونغباي�سان 
ب��ع��د ان اق��ال��ه��ا ال��ق�����س��اء م��ط��ل��ع ايار 

مايو.
برافيت  التايلندي  ال�سحايف  وك��ان 
ا�ستجاب  م����ن  اول  روج�����ان�����اف�����روك 
ل�ستدعاء املجموعة الع�سكرية الحد 

 اأن�سار بيت املقد�س تنفي مقتل قائدها يف �سيناءحملب يتابع النتخابات من غرفة العمليات
•• القاهرة-وكاالت:

امل�سري  ال�����وزراء  رئ��ي�����س جمل�س  ال���ي���وم،  ُي��ت��اب��ع 
املهند�س اإبراهيم حملب، �سري عملية النتخابات 
الرئا�سية، من غرفة العمليات التي �سّكلها مركز 
الوزراء،  مبجل�س  القرار  اتخاذ  ودع��م  املعلومات 
ملتابعة  اللزمة  الت�سال  اأجهزة  بكافة  واملجهزة 
ما  ك��ل  على  وال��ت��ع��رف  بلحظة،  حلظة  العملية 
والتدخل  معها،  والتعامل  م�سكلت  من  يظهر 
حل��ل��ه��ا؛ م��ن خ���لل الت�����س��ال وت��وج��ي��ه اجلهات 

املعنية بامل�سكلة.

واأكد رئي�س مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار 
يف  ت��اأت��ي  املتابعة  تلك  اأن  ب���در،  �سريف  ال��دك��ت��ور 
اإطار حر�س احلكومة على �سمان �سري العملية 
العقبات  وت��ذل��ي��ل  وي�����س��ر،  ب�سهولة  الن��ت��خ��اب��ي��ة 
باأ�سواتهم،  الإدلء  عند  املواطنني  تواجه  التي 
والتعامل مع اأية م�ساكل قد تواجه �سري العملية 

النتخابية.
ب�27  مت�سلة  ���س��ت��ك��ون  ال��غ��رف��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
غرفة عمليات فرعية يف حمافظات اجلمهورية، 
الدفاع،  اأهمها وزارات  ال��وزارات  وعدد كبري من 
وهيئة  وال�سحة،  املحلية،  والتنمية  والداخلية، 

•• القاهرة-وكاالت:

طالب وزير الداخلية امل�سري اللواء حممد اإبراهيم، 
ج��م��ي��ع رج�����ال ال�����س��رط��ة، ب��ال��ت�����س��دي ب��ح�����س��م وح���زم 
وباملواجهة  امل��واط��ن��ني،  اأم����ن  مت�����س  حماول�����ة  لأي����ة 
البلد  ُع��ر���س  �سفو  تعكري  ي��ح��اول  م��ن  لكل  الفورية 

الدميقراطي .
واأّكد الوزير، يف ر�سالة وجهها الأحد ل�سباط ال�سرطة 
القوات  جاهزية  على  للوزارة،  الداخلية  ال�سبكة  عر 
اإىل  جنباً  الرئا�سي،  ال�ستحقاق  لتاأمني  وا�ستعدادها 

جنب مع رجال القوات امل�سلحة البا�سلة.

•• الفجر

اأن  ان��ت��ظ��ار  يف  الن��ت��خ��اب��ي  ال�سمت  م��رح��ل��ة  م�سر  دخ��ل��ت 
ا�سم  ال��ي��وم مب��ا حملت وت��ع��ل��ن  تنطق ���س��ن��ادي��ق الق����رتاع 
النتخابات،   الفائز يف هذه  كان  واأّي��ا  القادم.  رئي�س م�سر 
اأّن م�سر عازمة على فتح �سفحة  فان الثابت والأكيد هو 
�سفحة  تكتب  وان  الزمن،  يف  املمتد  تاريخها  من  جديدة 
يف  �ساهمت  التي  العربية  املنطقة  تاريخ  �سفر  يف  مغايرة 
�سناعته ما�سيا وحا�سرا، �سلبا واإيجابا، وقد تبنّي خلل 
كامل  دوره���ا  ل�ستعادة  ت�ستعد  اأّن��ه��ا  النتخابية  احلملة 
للنظام  ُتعيد  اأن  وعلى  امل�ستباحة،  اجلغرافية  ه��ذه  على 
الأخيار  مع  بالتعاون  وعافيته  حيويته  العربي  الإقليمي 

من اأ�سقائها.
احلا�سمة  املحطة  ه��ذه  يف  الأه����ّم  اأّن  اأك��دن��ا  اأن  �سبق  لقد 
واملف�سلية يف الطريق اإىل امل�ستقبل، هو انت�سار م�سر قبل 
فوز احد املر�سحني، لن جناحها يف هذا الختبار يعني من 
جملة ما يعني، كن�س ما علق بها من اأدران الإخوان، وغلق 
العرب  ويدفع  للتهلكة،  بها  ُتلقي  اأن  ك��ادت  مرحلة  قو�س 
اإذا ما انهار مركز ثقلهم، وجدار �سّدهم،  عامة �سريبتها 

واأُ�ّس اأمنهم الإقليمي وذراعهم يف امللمات.
حماولت  جميع  و�ستف�سل  رئي�سهم،  امل�سريون  �سينتخب 
اأفاعي الإخ��وان يف لدغ امل�سريني من ذات اجلحر مرتني، 
وقد بينت حملة املر�سحني اأن النتخابات �ستدور يف اإطار 
مزاعم  �سيدح�س  ون��زي��ه،  �سفاف  دمي��ق��راط��ي،  ح�����س��اري 
امل��ف��رتي��ن وامل��ن��ب��وذي��ن ���س��واء ك��ان��وا م��ن ح��م��ل��ة اجلن�سية 
الإقليمية  امل��ظ��لت  م��ن  اأو  م�سمونا،  ل  �سكل  امل�سرية 
جمّددا  امل�سريون  و�سُي�سّفه  بها،  ويحتمون  توؤويهم  التي 
اأّمة  ال�سطو على دور م�سر وحتويل  اأح��لم الطامعني يف 
باأ�سرها اإىل جمرد كومبار�س يف �سراعات نفوذ وادوار فوق 

جغرافيتها.
ف��راغ، ول  اإذ نعر عن تفاوؤلنا ه��ذا، ل ننطلق من  ونحن 
ن�سقط رغباتنا على الواقع، واإمنا ن�ستمد مفردات تفاوؤلنا 
العد�سات  تناقلته  وم��ا  ���س��ور،  م��ن  �ساهدناه  اأن  �سبق  مم��ا 
�سقطت  حيث   ، ب��اخل��ارج  امل�سريني  ت�سويت  ط��واب��ري  م��ن 
كانت  التي  ال�سر  اإرادة  وان��ه��زم��ت  الت�سكيك،  ف��زاع��ات  ك��ل 
اإف�ساد  حترك ُدم��ى جماعات الإخ��وان يف كل مكان، بهدف 
لتلك  تبعا  وانتك�ست  واإجها�سه،  النتخابي  العر�س  ذاك 
امل�ساركة القيا�سية كل دعوات املقاطعة، اإذ متيزت م�ساركة 
امل�سريني يف املهجر بكثافة لفتة، وكان من ابلغ ال�ّسواهد 
لعباءة  احلا�سن  الف�ساء  يف  الإخ����وان  هزمية  ذل��ك،  على 
مفتي الناتو ذاته، الذي كان قد اأفتى بتحرمي النتخابات، 
اإقحام  يرف�سون  اأّنهم  مفاده  حا�سما،  امل�سريني  رد  وج��اء 
دينهم احلنيف يف ال�سيا�سة، موؤكدين اأّن اإميانهم الفطري 

والرا�سخ، ل يحول دون ممار�سة حقهم يف املواطنة.
ل���ق���د ���س��ك��ل��ت ك���ث���اف���ة م�������س���ارك���ة امل�������س���ري���ني ب����اخل����ارج يف 
النتخابات، الف�سل الأول من هزمية جماعة الإخ��وان يف 
�سّدة حكم م�سر، وحتّولهم  مرحلة ما بعد �سقوطهم من 
الأبرياء،  دماء  و�سفك  للقتل  ُت�سّرع  اإرهابية  جماعات  اإىل 
الواحد  ال�سعب  اأب��ن��اء  بني  الفتنة  ن��ار  اإ�سعال  اإىل  وت�سعى 
واأقطار الأمة الواحدة. و�ستكون انتخابات الداخل، الف�سل 
الثاين والأخري لدحر اجلماعة الظلمية، و�ستبنّي كثافة 
امل�سوتني املتوقعة عزم امل�سريني على طّي �سفحة املا�سي 
عنوان  اأي  حت��ت  ورف�سهم  وال��ق��ري��ب،  منه  البعيد  الأل��ي��م 
ك��ان لأي م�����س��ادرة لإرادت��ه��م ، خا�سة م��ن وؤلئ���ك الذين 
تخ�س�سوا يف املتاجرة بالدين، وخر اجلميع اأنهم يقولون 
ما ل يفعلون، ول هّم يحركهم �سوى ال�ستئثار بال�سلطة 
حرق  اإىل  الإيديولوجي  العمى  قادهم  وان  حتى  واحلكم، 

�سُتكلل  حقيقي،  اختبار  مبرحلة  منر  نحن  واأ���س��اف: 
قدمها  ال��ت��ي  والت�سحيات  اجل��ه��ود  م�����س��رية  نتائجه 
وال��ن��ج��اح فيها مبثابة  ي���زال���ون،  ال�����س��رط��ة ول  رج���ال 
لآفاق  وانطلقه  لأ�سالته،  وعزٍة  �سعبنا،  لإرادة  ن�سٍر 
اأ�سا�سها،  واملثابرة  والعمل  ركيزتها  الأمن  ُم�ستقبلية، 

والتلحم والإخاء دعامتها .
وتابع: بالعزمية التي ت�ستد ول تهن وتقوى ول تلني، 
وباأرواح �سهدائنا التي ترتقي لتن�سج مظلة رفعة وعزة 
جلهاز ال�سرطة، �سنحقق ن�سراً عزيزاً موؤزراً، و�سنعر 
خلارطة  و�سن�سمن  ال��ث��اين  ا�ستحقاقها  اإىل  بالبلد 

طريقها درباً ممهداً .

ي�ساندهم يف  واإع��لن عمالتهم لكل من  م�سر مبا عليها، 
م�سعاهم الأحمق لتدمري ار�س الكنانة.

هي  نظرنا  وجهة  م��ن  م�سر  لن  الفائز،  ا�سم  يعنينا  ل��ن 
م��و���س��وع الخ��ت��ب��ار واأدات�����ه وو���س��ي��ل��ت��ه، وان امل�����س��ري��ني هم 
قرارهم  و�سيادة  اإرادت��ه��م  علوية  تكري�س  عر  املنت�سرون 
هذه  يف  احلقيقي  الرهان  اأّن  اعتبارنا  هنا  وم��ن  الوطني، 
حجم  واإمن��ا  �سباحي،  اأو  ال�سي�سي  ف��وز  لي�س  النتخابات، 
م�ساركة امل�سريني ون�سبتها، والتي ل ن�سك يف اأنها �ستكون 
الدللة للم�سككني يف  مرتفعة لن يف ذلك ر�سالة عميقة 

الداخل واخلارج يف �سرعية النتخابات وم�سروعيتها.
خو�س  عن  يتخّلف  ل  التحدي  �سعب  اأّن  ثقتنا،  وم�سدر 
معارك امل�سري كلما اقت�ست امل�سلحة الوطنية رفع حتديات 
وك�سب رهانات جديدة، فالوطنية امل�سرية م�سروع حّي ل 
اأبهى مظاهره واأج��ّل معانيه  ميوت، �سرعان ما يتجلى يف 
���س��اع��ة ي��ك��ون ال��ت��ح��دي وال���ره���ان امل��ط��ل��وب ع��ل��ى ارتباط 
والجتماعي  ال�سيا�سي  بنائها  ومتا�سك  م�سر  مب�ستقبل 

ومناعتها.
للعنف  التحري�س والدعوة  بيانات  بان  ونحن على قناعة 
امل�سريني باجتاه �سناديق الق��رتاع، لن  لن توقف زحف 
وال�ستقرار  والأم���ان  الأم��ن  �سفة  اإىل  العبور  هو  الرهان 
والنهو�س احل�ساري، وهو عبور ل يقّل اأهمية ، يف روحه 
وم��ع��ان��ي��ه وم��رام��ي��ه واأب���ع���اده، ع��ن ع��ب��ور اأك��ت��وب��ر 1973 
امل��رة، تقت�سر على و�سع ورقة  اأخ��رى هذه  بو�سائل  ولكن 
الت�سويت يف �سندوق الق��رتاع، اأّيا كان ا�سم املر�سح الذي 
باإرادتهم  اخ��ت��اروه  قد  امل�سريني  اأّن  هو  ف��الأه��ّم  حتتويه، 

احلرة، ودون و�ساية من احد.
القرتاع،  �سناديق  من  فقط  الفائز  ا�سم  يخرج  لن  نعم، 
امل�سريني  اإثناء  واإمنا �ستخرج معه وثيقة ف�سل حماولت 
عن امل�ساركة يف الت�سويت، ووثيقة تاأبني جماعة الإخوان 
ووثيقة  الأخ��ري،  مثواها  اإىل  �سيا�سيا  وت�سييعها  امل�سلمني 
وتقدميه  واإرادت�����ه،  �سيادته  ا�ستعادة  م�سر  �سعب  اإع���لن 
ال��ت��ع��ازي ل��ل��ح��امل��ني يف الإق��ل��ي��م وم���ا ج�����اوره ب�����س��رق��ة دور 
اأخلقيا  م��ط��ال��ب��ون  و���س��رق��ا،  غ��رب��ا  اجل��م��ي��ع،  اإّن   . م�سر 
�سيفرزه  وم����ا  م�����س��ر  ���س��ع��ب  اإرادة  ب���اح���رتام  و���س��ي��ا���س��ي��ا، 
ي�سكك  اأن  لأح��د  م�سموحا  ولي�س  النتخابي،  ال�سندوق 
ملن  امل�سري  ال�سعب  اختيار  بعد  لأن���ه  نتائجه،  يف  لح��ق��ا 
�سي�سو�س اأمره ويدير �سوؤونه، ت�سقط  كل الأورام الدعائية 
اخلبيثة، واملقولت الزائفة والرخي�سة املبنية على اخلداع 
والوقيعة، و�سيكون زخم امل�ساركة املمحاة التي �ست�سطب ما 
الإعلمية وما زيفوه واختلقوه  واأبواقهم  الإخ��وان  ادع��اه 
الأجر،  املدفوعة  الفتاوى  تهافت  و�سُيك�سف  وق��ائ��ع،  م��ن 
وال�سادرة عن �سيطان تعّمم لينفث �سموم اأفكاره اجلاهلية 

والبعيدة عن مقا�سد الإ�سلم وقيمه ال�سمحاء.
اأخ�����ريا، ن��ح��ن ن����درك ان���ه ل��ي�����س م���ن ح���ق ال���ع���رب، الذين 
هذا  ل�سالح  الت�سويت  وعقولهم،  قلوبهم  م�سر  ت�سكن 
حكرا  يظل  مقد�س  وطني  واج��ب  فذلك  ذاك،  اأو  املر�سح 
اأن مينع  باإمكانه  املقابل، ل احد  امل�سريني، ولكن يف  على 
اخل��رّيي��ن م��ن ال��ع��رب، وال��غ��ّي��وري��ن على اأّم��ت��ه��م، م��ن حق 
الت�سويت ل�سالح م�سر وهي تتهّياأ ملرحلة ا�ستقرار ندرك 
مدى تعقيداتها، غري اأّن ما ميّيز جغرافية م�سر وخ�سال 
�سعبها، يجعلنا ل منلك اإل اأن نتفاءل، هي التي اأثبتت عر 
املحن التي مرت بها، اأنها متلك القدرة على تاأكيد ذاتها، 

والنهو�س من رمادها، وامتلك م�ستقبلها.
فمن كان بيده حجر فليلقه، ومن مل يعجبه تطور الأو�ساع 
يف م�سر فلي�سرب من ماء البحر، حتى ل نقول لل�سابحني 
العكرة:  املياه  امل�سري وال�سائدين يف  الوطني  التيار  �سد 

موتوا بغي�سكم..!

••مايدوغوري-اأ ف ب:

ت��ب��دو م��اي��دوغ��وري امل��ع��ق��ل ال��ت��اري��خ��ي ل��ب��وك��و ح���رام يف 
�سمال �سرق نيجرييا، اكرث هدوءا مما كانت قبل �سنة. 
لكن �سكانها يعي�سون فيها كاأنهم حما�سرون ويتجنبون 

مغادرتها خوفا من هجمات ي�سنها ال�سلميون.
وقد متكنت ميلي�سيات الدفاع الذاتي يف حزيران يونيو 
2013 من طرد بوكو حرام من مايدوغوري عا�سمة 
وقع  على  اجلي�س  �سنه  ه��ج��وم  �سياق  يف  ب��ورن��و،  ولي���ة 
حيوية  م��دي��ن��ة  وه���ي  ال��ي��وم��ي.  �سبه  امل��دف��ع��ي  الق�سف 
جدا ويناهز �سكانها املليون. لكن التهديد مل ي�ستاأ�سل. 
فاملجموعة امل�سلحة التي اثارت ا�ستياء دوليا بخطفها يف 
ني�سان ابريل اكرث من 200 طالبة يف �سيبوك، احدى 
يف  ع�سكرية  م��واق��ع  �سبعة  ا���س��ت��ه��دف��ت  امل��ن��ط��ق��ة،  ق���رى 
مايدوغوري يف كانون الول ديي�سمر 2013 ويف اذار 

مار�س املا�سي، و�سوقا مكتظة يف كانون الثاين يناير.

ال�سكان يعتقدون ان ما يثري خوفهم يكمن خارج  لكن 
املدينة، حيث يقيم رجال مدججو بال�سلح ويختبئون 
الع�سكرية  بالثياب  ال��ط��رق  على  ح��واج��ز  الدغ����ال،  يف 

ويعتدون على املدنيني ويجتاحون القرى املجاورة.
احد  كاكا  اآري  ق��ال  بر�س،  فران�س  لوكالة  ت�سريح  ويف 
بوكو  من  عمليا  حما�سرون  نحن  مايدوغوري،  �سكان 
حرام . وا�ساف ان اخلروج من املدينة هو مثابة كابو�س 
لن مقاتلي بوكو حرام غالبا ما يقيمون حواجز على 
ان  وق���ال   . امل�سافرين  وق��ت��ل  للتفتي�س  ال��ط��رق  ك��رى 
مغادرة املدينة يعني املجازفة يف املجهول املتمثل بخطر 

الوقوع يف ايدي الع�سابات امل�سلحة الجرامية .
اىل  �سهريا  برحلتني  القم�سة  تاجر  كاكا  اآري  وي��ق��وم 
على  البلد،  �سمال  يف  الكبري  القت�سادي  املركز  كانو، 
بعد 600 كلم اىل الغرب. ويقول ان هذه الرحلة التي 
القيام بها وت�ستغرق �سبع �ساعات  ت�سطره جتارته ايل 

عذاب نف�سي .

ب�ك� حرام حتا�سر مايدوغ�ري �سمال نيجرييا 

داخلية م�سر حتذر من تعكري �سف� القرتاع

باملنا�شبة

تعازينا للحاملني يف الإقليم وما جاوره ب�سرقة دور م�سر
•• القاهرة-وكاالت:

العليا  ال��ل��ج��ن��ة  ع�����ام  اأم������ني  اأك������د 
امل�ست�سار  الرئا�سية  للنتخابات 
جميع  اأن  ����س���امل���ان،  ال���ع���زي���ز  ع��ب��د 
الق�ساة امل�سرفني على النتخابات، 
و899  األ��ف��اً   13 عددهم  والبالغ 
قا�ٍس، ت�سلموا اأوراق القرتاع من 
امل��ح��اك��م الب��ت��دائ��ي��ة ���س��ب��اح ام�س 
اإىل  ب��ه��ا  للتوجه  الأح����د، مت��ه��ي��داً 
�سيتولون  ال��ت��ي  الفرعية  ال��ل��ج��ان 

الإ�سراف عليها.
ت�سريحات  يف  ����س���امل���ان،  واأو�����س����ح 
من  ت��اأك��دوا  الق�ساة  اأن  �سحافية، 
وج������ود ����س���ع���ار اجل���م���ه���وري���ة على 
و�سيقومون  اق�����رتاع،  ب��ط��اق��ة  ك���ل 
اإعطائها  ق��ب��ل  ع��ل��ي��ه��ا  ب��ال��ت��وق��ي��ع 
حتى  ف��ي��ه��ا،  للت�سويت  للناخبني 
اإىل  م�����س��رياً  اأ���س��وات��ه��م،  تبطل  ل 
املحافظني  م��ع  ن�سقت  اللجنة  اأن 
وروؤ�������س������اء امل���ح���اك���م الب���ت���دائ���ي���ة، 
يف  للق�ساة  اإق��ام��ة  اأم��اك��ن  لتوفري 
الأجهزة  تكليف  مع  حمافظة،  كل 
�سبل  وتوفري  بحرا�ستهم  الأمنية 
ق��ب��ل وب���ع���د عملية  ل��ه��م  ال����راح����ة 

الت�سويت .
اأك������د وزي����ر  ����س���ي���اق م���ت�������س���ل،  ويف 
اللواء  والإداري����ة  املحلية  التنمية 
ع����ادل ل��ب��ي��ب، اأن����ه مت ال��ت��اأك��د من 
ا�ستعدادات وجاهزية جميع املراكز 
والبالغ  باملحافظات،  النتخابية 
مركزاً  و114  األ���ف���اً   11 ع��دده��ا 
و893  األفاً   13 وت�سم  انتخابياً، 

ان��ت��خ��اب��ي��ة، ح��ي��ث مت عمل  جل���ن���ًة 
ال�سيانة اللزمة لها، والتاأكد من 
والأثاث  واخلدمات  املرافق  وج��ود 

بها، خا�سًة الكهرباء واملياه.
على  التنبيه  مت  اإن���ه  لبيب  وق���ال 
ب�سرورة  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  امل��ح��اف��ظ��ات 
ت��واج��د ���س��ي��ارات اإ���س��ع��اف جمهزة 
كل  داخ��ل  مدنية  حماية  و�سيارات 
جلنة عامة للفرز، وتوفري مقاعد 
املدار�س  اأفنية  داخ��ل  ال�سن  لكبار 
ال��ل��ج��ان وم��ظ��لت للوقاية  مب��ق��ار 
خ��ا���س��ًة يف حمافظات  احل����ر،  م��ن 
الرئي�س  ق��ال  جهته  من  ال�سعيد. 
من�سور  ع����ديل  امل���وؤق���ت  امل�����س��ري 
تقف  ال��دول��ة  موؤ�س�سات  اإن  ام�����س 
الرئا�سة  انتخابات  يف  احلياد  على 
وت�ستمر  الثنني  اليوم  تبداأ  التي 
يومني وحث امل�سريني على الإدلء 
باأ�سواتهم حتى ل يحكمهم من ل 

يرعى م�ساحلهم .
نقلها  ك��ل��م��ة  يف  م���ن�������س���ور  وق������ال 

وح���������ذر م����ن���������س����ور م������ن ع����واق����ب 
العزوف عن امل�ساركة يف الت�سويت 

بالنتخابات.
امل�ساركة  ع���ن  ي��ع��زف  ف��م��ن  وق����ال 
�سيكون  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  احل����ي����اة  يف 
يرعى  ل  مب��ن  يحكم  لأن  عر�سة 

م�ساحله. 
وبعد  غ��داً  جميعا  لننزل  واأ���س��اف 
غد لنعر عن خيارنا احلر لنختار 
نثق  م���ن  اإم������لء  اأو  ت��وج��ي��ه  دون 
واإدارة  ب��ن��اء  على  ب��ق��درت��ه  ونقتنع 

الدولة اأيا كان هو. 

موؤ�س�سات  اإن  امل�سري  التلفزيون 
موؤ�س�سة  منها  القلب  ويف  ال��دول��ة 
ت���ق���ف على  امل�������س���ري���ة  ال���رئ���ا����س���ة 
مر�سحي  م��ن  مت�ساوية  م�سافات 
الرئا�سة ومل ولن توجه مواطنا اأو 

مواطنة لختيار معني. 
وتوىل من�سور وهو رئي�س املحكمة 
رئي�س  من�سب  العليا  الد�ستورية 
ال�سي�سي  اإع��لن  بعد  املوؤقت  م�سر 
ع�����زل ال���رئ���ي�������س ال�������س���اب���ق حممد 
الخوان  جلماعة  املنتمي  مر�سي 

الإرهابية يف يوليو متوز.

املقيدين  امل�����س��ري��ني  ع���دد  وي��ب��ل��غ 
 54 نحو  النتخابية  اجل���داول  يف 
اجمايل  ب��ني  م��ن  �سخ�س  م��ل��ي��ون 
86 مليون  ال��ب��ال��غ  ال�����س��ك��ان  ع���دد 

ن�سمة.
امل�سريني  م�����ن  ك����ث����ري  وي������اأم������ل 
اإع����ادة  يف  الن��ت��خ��اب��ات  ت�����س��ه��م  اأن 
والقت�سادي  ال�سيا�سي  ال�ستقرار 
مل�سر بعد �سنوات من الإ�سطرابات 
الأ�سبق  بالرئي�س  الإط��اح��ة  منذ 
�سعبية  انتفا�سة  ح�سني مبارك يف 

عام 2011.

14 األف قا�ٍش ت�شلموا اأوراق االقرتاع 

عديل من�س�ر ي�ؤكد حيادية الدولة يف انتخابات الرئا�سة 

•• القاهرة-وكاالت:

اإن �سادي  املت�سددة يف م�سر ام�س الأحد  اأن�سار بيت املقد�س  قالت جماعة 
املنيعي القيادي بها مل يقتل كما ذكرت م�سادر اأمنية قبل يومني وعر�ست 

�سورا له و�سط جمموعة من امل�سلحني.
يف  قتلوا  اخرين  ا�سخا�س  وخم�سة  املنيعي  اإن  قالت  اأمنية  م�سادر  وكانت 
ا�ستباك باأ�سلحة نارية اثناء �سريهم مبنطقة املغارة بو�سط �سيناء يف وقت 

مبكر �سباح اجلمعة. واأ�سافت اأنه قتل بر�سا�س جمهولني.
وقالت اأن�سار بيت املقد�س التي ت�ستلهم اأفكار تنظيم القاعدة وتتمركز يف 
�سمال �سبه جزيرة �سيناء يف بيان بث على موقع تابع للجماعات اجلهادية 
اأمري  واأن���ه  املنيعي  ���س��ادي  املجاهد  الأخ  مقتل  ع��ن  يعلنون  هاهم  ب��ت��اري��خ  

اجلماعة يف حني اأنه مل يقتل ومل يكن اأمريا للجماعة. 
التفجريات والهجمات  اأغلب  ال�سابق م�سوؤوليتها عن  واأعلنت اجلماعة يف 
امل�سلحة التي ا�ستهدفت اأفراد ومقار قوات الأمن يف م�سر منذ عزل اجلي�س 
الرئي�س حممد مر�سي املنتمي جلماعة الخوان الإرهابية يف يوليو متوز 

بعد احتجاجات �سعبية حا�سدة على حكمه.
يعلم  امل�سري مل  اأن اجلي�س  بيانها  املقد�س يف  بيت  اأن�سار  وذك��رت جماعة 
حتى اليوم من هو اأمري هذه اجلماعة ونفت اأن القيادي بها توفيق حممد 
اأذار املا�سي كان اأمريا  اأعلنت مقتله يف مار�س  فريج )اأبي عبد اهلل( الذي 

لها.
وقالت اجلماعة اآنذاك اأن فريج اأحد موؤ�س�سيها وقتل يف حادث �سري اأدى اإىل 

انفجار قنبلة حرارية كان يحملها.
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اع��ت��م��د ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان بن 
حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد 
الريا�سي  دب��ي  جمل�س  رئي�س  دب��ي 
الذي  القدم  ك��رة  اأك��ادمي��ي��ات  نظام 
الريا�سي  دب�����ي  جم��ل�����س  و����س���ع���ه 
يف  الأكادمييات  عمل  �سري  لتنظيم 
دبي يف اإطار اإداري ت�سريعي يتوافق 
مع املعايري الدولية.  واأ�سدر �سموه 
قرار بالعمل بهذا النظام الذي مت 
و���س��ع��ه ب��ع��د الط����لع ع��ل��ى اأف�سل 
اأ�سهر  يف  وامل���م���ار����س���ات  ال���ت���ج���ارب 
بالعامل،  ال���ق���دم  ك����رة  اأك���ادمي���ي���ات 
وذلك اعتباراً من تاريخ �سدوره يف 
ال�سحف. ووجه �سمو رئي�س جمل�س 
دبي الريا�سي باأن يقوم جمل�س دبي 
اأف�سل  تطبيق  مبتابعة  الريا�سي 
كرة  اأكادمييات  اإدارة  يف  املمار�سات 
ال��ق��دم وت��وف��ري ال��دع��م ال���لزم لها 
مبا يحقق الأهداف ال�سرتاتيجية 
القدم، على  لتطوير منظومة كرة 
اإدارات  جمال�س  روؤ���س��اء  ي��ت��وىل  اأن 
الأن���دي���ة و���س��رك��ات ك���رة ال���ق���دم يف 
ال��ق��رار ك��ٌل على ح�سب  دب��ي تنفيذ 

اخت�سا�سه.
 

نظام  لــ�ــشــرح  ــل  ــي دل ـــدار  ـــش اإ�
اأكادمييات كرة القدم

من جهة اأخرى اأ�سدر جمل�س دبي 
نظام  فيه  ي�سرح  دل��ي��ًل  الريا�سي 
توجيهات  على  ب��ن��اء  الأك��ادمي��ي��ات 
�سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن 
عن  يعر  وال��ذي  مكتوم،  اآل  را�سد 
الر�سيدة،  للقيادة  الثاقبة  ال��روؤي��ة 
كرة  اأكادميية  دليل  ويحمل عنوان 
القدم باملوؤ�س�سات الريا�سية باإمارة 

على  الدليل  توزيع  و�سيتم  دبي”، 
ج��م��ي��ع امل��وؤ���س�����س��ات ال��ري��ا���س��ي��ة يف 
اأب���واب  �سبعة  يت�سمن  ه��و  و  دب���ي، 
العمل  م��ن  جانبا  منها  ك��ل  ي�سرح 
املهام  التنظيمي،  الهيكل  وه���ي:   ،
ال�سلوك  ق���واع���د  وامل�������س���وؤول���ي���ات، 
املالية،  الإج������راءات  والن�����س��ب��اط، 
البيانات،  ق��اع��دة  الفني،  التنظيم 

ومعايري وموؤ�سرات قيا�س الأداء.
اإىل تطوير  ال��دل��ي��ل  ه���ذا  وي��ه��دف 
واإن�ساء  دب���ي،  يف  الريا�سيني  اأداء 
ق���اع���دة ع��ري�����س��ة م���ن لع��ب��ي كرة 
و�سوًل  ب��احل��اف��ز  يتمتعون  ال��ق��دم 
وال���س��ت��ث��م��ار يف  الح��������رتاف،  اإىل 
القائمة  ال�����س��ب��اب  ت��ن��م��ي��ة  ب���رام���ج 
اللعبني  وت�سجيع  اجل����ودة،  على 
املهوبني وحتفيز اأولياء اأمورهم يف 
ممار�سة كرة القدم، وقد مر اإعداد 
ت�سكيل  اأولها  بعدة مراحل  الدليل 
فرق عمل لإعداد حمتوى الدليل، 
م��ن قبل جلنة  ث��م مت��ت مراجعته 
املجل�س  يف  وال��ت��ط��وي��ر  الح����رتاف 
كما مت  للمجل�س،  العامة  والأمانة 
م�سوؤويل  م��ع  وم��ن��اق�����س��ت��ه  ع��ر���س��ه 
اأن���دي���ة دب����ي لإب������داء ال������راأي حول 
ال�����س��ي��غ��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ل��دل��ي��ل، ومت 
عر�سه على اجتماع روؤ�ساء جمال�س 
اإدارات الأندية و�سركات كرة القدم، 
اجتماع  ع��ل��ى  ع��ر���س��ه  مت  واأخ������رياً 
امل���ك���ت���ب ال���ت���ن���ف���ي���ذي مل��ج��ل�����س دبي 
الريا�سي لعتماده قبل طباعته و 
تعميمه على الأندية و�سركات كرة 

اقدم للعمل مبوجبه.
 

الهيكل التنظيمي لالأكادمييات

الدليل  م��ن  الأول  ال��ب��اب  ي��ت��ن��اول 
الر�سمية  ب���امل�������س���م���ي���ات  ت���ع���ري���ف 
ك���رة القدم  ب��اأك��ادمي��ي��ات  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
ون��ط��اق ت��ط��ب��ي��ق  ال��ن��ظ��ام اجلديد 
الريا�سية  الأن���دي���ة  ي�سمل  ال����ذي 
و���س��رك��ات ك��رة ال��ق��دم يف دب���ي، كما 
التنظيمي  الهيكل  تف�سيل  يتناول 
لأكادمييات كرة القدم، فيما ي�سمل 
وامل�سوؤوليات  امل��ه��ام  ال��ث��اين  ال��ب��اب 
لكل درجة وظيفية موجود بالهيكل 
يف  مب��ا  ل��لأك��ادمي��ي��ات،  التنظيمي 
ذلك  املوؤهلت واخلرات واملهارات 
روؤ�ساء  اختيار  واآل��ي��ات  درج���ة،  لكل 
بالأكادميية  امل��ج��ال�����س  واأع�������س���اء 
الذي  الأكادميية  مدير  من  بداية 
الأه���داف  حتقيق  يف  دوره  يتحدد 
ال�سرتاتيجية للموؤ�س�سة الريا�سية 
يف جم���ال ت��ك��وي��ن ال��لع��ب��ني وفق 
اأحدث املعايري واملوا�سفات الدولية 
امل���ع���م���ول ب���ه���ا، وذل������ك م����ن خلل 
الإ�سراف على برامج انتقاء املواهب 
واإع���داد  التكوين  م��راح��ل  ملختلف 
وخمتلف  اخلطط  تنفيذ  ومتابعة 
وحتديد  القطاعات  لكل  ال��رام��ج 
والب�سرية  امل����ادي����ة  الح���ت���ي���اج���ات 
الأه���داف،  ه��ذه  بتحقيق  املرتبطة 
جمل�س  اإىل  ذل�����ك  ب���ع���د  وي��ن��ت��ق��ل 
رئي�س  م���ن  يت�سكل  ال����ذي  ال���دع���م 
واأع�ساء بارزين ممن لهم خرة يف 
باملوؤ�س�سات  والفني  الإداري  املجال 
اخت�سا�سهم  وي��ك��ون  ال��ري��ا���س��ي��ة، 
واللوج�ستي  امل���ادي  ال��دع��م  تقدمي 
ل��لأك��ادمي��ي��ة، وت��وىل اق���رتاح طرق 
وامل�ساندة  ال��دع��م  زي���ادة  وجم���الت 
ال��دل��ي��ل تو�سيحا  ي��ق��دم  ث���م  ل��ه��ا. 

ملهام جمل�س اأولياء اأمور اللعبني 
�سراكة  خ���ل���ق  اإىل  ي���ه���دف  ال������ذي 
ا�سرتاتيجية وتوطيد العلقة بني 
رعاية  لدعم  والأ���س��رة   الأكادميية 
اللعبني  م��ن  امل��وه��وب��ني  وتنمية 
يو�سح  كما  امل�ستويات.  كافة  على 
التي  الوظائف  باقي  مهام  الدليل 
املالية الإداري��ة يف  تتوىل العمليات 

الأكادميية.
 

القيم  و  االنــ�ــشــبــاط  قــواعــد 
ال�شلوكية واالجراءات املالية

ي�سرح الباب الثالث قواعد ال�سلوك 
ب��الأك��ادمي��ي��ات التي  والن�����س��ب��اط 
اللعبني  �سلوك  �سبط  تت�سمن 
وامل����درب����ني والإداري����������ني واأول����ي����اء 
باأكادميية  العاملني  وك��ل  الأم���ور 
كرة القدم، ودعم ثقافة العمل بروح 
وتطوير منظومة  الواحد  الفريق 
الحرتاف باملوؤ�س�سة الريا�سية من 
اأجل بلوغ غاياتها الأ�سا�سية، مبا يف 
يجب  التي  ال�سلوكية  القيم  ذل��ك 
املنت�سبني  ج��م��ي��ع  ب��ه��ا  ي��ت��ق��ي��د  اأن 
للأكادميية وتف�سيل كل فئة على 
الن�سباط  قواعد  وتت�سمن  حدة، 
التقيد  ال��ت��ايل:  ب��الأك��ادمي��ي��ة على 
التام  بالنظام الداخلي للأكادميية، 
ترم  التي  العقود  ببنود  الل��ت��زام 
مع الإداريني واملدربني واللعبني، 
التمارين  بح�سور  ال��ت��ام  الل��ت��زام 
التقيد  وامل���ب���اري���ات،  وامل��ع�����س��ك��رات 
والفحو�سات  ال���ع���لج  مب���واع���ي���د 
ال��ط��ب��ي��ة ال����دوري����ة والخ���ت���ب���ارات 
ال�سلوك  ع���ن  الب���ت���ع���اد  ال��ف��ن��ي��ة، 
اأو  الإداري  اأو  الزملء  مع  ال�سيئ 

املدرب اأو املناف�س والتحلي بالروح 
ال���ري���ا����س���ي���ة، اح�������رتام الأع�������راف 
يف  ال��ع��ام  واملظهر  العامة  والآداب 
ال���دول���ة  ، الم��ت��ن��اع ع���ن  تعاطي 
حمظورة،  م���واد  اأي���ة  اأو  املن�سطات 
التدريبات  التام ب�سوابط  اللتزام 
وامل����ب����اري����ات وامل���ع�������س���ك���رات، وع���دم 
الريا�سية  املوؤ�س�سة  اإىل  الإ����س���اءة 
واملدربني و الإداري��ني و اللعبني 
مبا�سرة.   غري  اأو  مبا�سرة  ب�سورة 
للموؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  ويقوم 
ت�سكيل  ق���رار  ب��اإ���س��دار  الريا�سية 
ب��اأك��ادمي��ي��ة كرة  جلنة الن�����س��ب��اط 
القدم برئا�سة مدير الأكادميية او 

من ينوب عنه .
ال��راب��ع الإج���راءات  ال��ب��اب  ويو�سح 
تهدف  والتي  للأكادمييات،  املالية 
اإىل بيان القواعد الأ�سا�سية للنظام 
ال��ت��ي يراعى  ل��لأك��ادمي��ي��ة  امل����ايل 
الريا�سية  املوؤ�س�سات  لدى  اتباعها 
ال�سرت�سادي  امل��ايل  للدليل  وف��ق��اً 
الذي اأ�سدره جمل�س دبي الريا�سي 
الإجراءات  هذه  وت�سمل  قبل،  من 
على: ال�سيا�سات املالية واملحا�سبية 
املدير  م�����س��وؤول��ي��ات  ل��لأك��ادمي��ي��ة، 
وتغيري  مراجعة  للموؤ�س�سة،  املايل 
ومرافقة  العمليات املالية، املوازنة 
التقديرية، مدتها، مبادئ واأهداف 
اإع���داده���ا، اجل��ه��ة امل�����س��وؤول��ة عنها، 
واجلدول الزمني اخلا�س مبراحل 

اإعدادها.
 

الفني  للتنظيم  حمـــورا   14
لالأكادمييات

اخل��ام�����س عنا�سر  ال��ب��اب  ي��ت��ن��اول 

التي  للأكادمييات  الفني  التنظيم 
الفني  العمل  توحيد  اإىل:  تهدف 
ب��اأك��ادمي��ي��ات ك��رة ال��ق��دم يف جمال 
و�سع  والنا�سئني،  الراعم  تطوير 
الفني  للعمل  ال��ع��ام��ة  ال�����س��واب��ط 
داخل اأكادمييات كرة القدم، اعتماد 
املعايري الفنية املعمول بها دولياً يف 
ت��ط��وي��ر ال���راع���م وال��ن��ا���س��ئ��ني مع 
املحلية،  اخل�����س��و���س��ي��ات  م���راع���اة 
م��ن اأج���ل اإع����داد وت��ك��وي��ن لعبني 
اجلوانب  ج��م��ي��ع  م���ن  م��ت��ك��ام��ل��ني 
والنف�سية  وال����ب����دن����ي����ة  ال���ف���ن���ي���ة 
على  وال�����ق�����ادري�����ن  وال�������س���ل���وك���ي���ة 
ناجحة،  اح���رتاف  م�سرية  خ��و���س 
الفنية  ل�������لإدارات  امل���ج���ال  اإت���اح���ة 
ب��اأك��ادمي��ي��ات ك��رة ال��ق��دم م��ن اأجل 
اإع����������داد ب�����رام�����ج وب�����روت�����وك�����ولت 
عنا�سر  وتت�سكل  تف�سيلية  فنية 
للأكادمييات  ال���ف���ن���ي  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
اأهمها:  حم��وراً  ع�سر  لأربعة  وفقاً 
الن�ساط  ال�سنية،  امل��راح��ل  اإع����داد 
فرق  ت�سكيل  ال�����س��ن��وي،  ال��ري��ا���س��ي 
الأك��ادمي��ي��ة م��ن لع��ب��ني يف فئات 
عمرية خمتلفة من �سن 6 �سنوات 
اإىل 17 �سنة، و�سع برنامج متابعة 
ال��لع��ب��ني امل��م��ي��زي��ن ب��ن��ظ��ام اليوم 
الكامل، حتديد مهام وم�سوؤوليات 
للعبني  امل�سرتكة  املتابعة  جلنة 
املميزين، اإجناز عدد من التدريبات 
ال�سنوية وفقا للمعايري  واملباريات 
الفنية الدولية املعتمدة يف تطوير 
انتقاء  وال���ن���ا����س���ئ���ني،  ال�����راع�����م 
امل���واه���ب ال��ري��ا���س��ي��ة وال��ت��ي يجب 
اأف�سل  م��ع  التعاقد  م��راع��اة  فيها 
علمياً  املتخ�س�سة  الفنية  ال��ك��وادر 

وت��رب��وي��اً، وت��وط��ي��د ال��ع��لق��ات مع 
اأمور  واأول��ي��اء  التعليمية  امل��دار���س 
اللعبني وجعل بيئة الأكادمييات 
اآمنة وجاذبة للمواهب الريا�سية، 
ودية  وم��ب��اري��ات  ب��ط��ولت  وتنظيم 
دوري��������ة ب���ال���ت���ع���اون م����ع امل����دار�����س 
بهدف  القريبة  ال�سكنية  والأحياء 
الريا�سية  املواهب  وانتقاء  متابعة 
م���ن���ه���ا، واإل������������زام اأخ���������س����ائ����ي من 
كافة  وح�سور  مبتابعة  الأكادميية 
جمل�س  ينظمها  ال��ت��ي  الفعاليات 
دب��ي ال��ري��ا���س��ي يف ك��رة ال��ق��دم من 

اأجل اختيار اللعبني املوهوبني.
 

متكاملة  بـــيـــانـــات  ـــدة  ـــاع ق
الأكادمييات كرة القدم

ال�ساد�س  الباب  يف  الدليل  يتطرق 
اإىل اإن�ساء قاعدة بيانات لأكادميية 
كرة القدم، تت�سمن بيانات الأجهزة 
الفنية و الإدارية و الطبية و كافة 
العاملني بالأكادميية و اللعبني، 
توفري  البيانات  ق��اع��دة  تتيح  كما 

التي  ال���ت���ق���اري���ر  م����ن  جم���م���وع���ة 
دعت  كلما  داخ��ل��ه��ا  البحث  ي�سهل 
اإدارة  وت��ت��وىل  ذل���ك،  اإىل  احل��اج��ة 
اإن�ساء  ال��ري��ا���س��ي��ة  الأك����ادمي����ي����ات 
للأكادمييات  اإل����ك����رتوين  راب�����ط 
ع��ل��ى م��وق��ع��ه��ا ال��ر���س��م��ي ي��وف��ر كل 
املعلومات وال�سور عن الأكادميية، 
لإدارة  حت��ك��م  ل��وح��ة  تت�سمن  ك��م��ا 
قاعدة بيانات منت�سبي الأكادميية، 
ف��ي��م��ا ي�����س��ري ال���ب���اب ال�����س��اب��ع اإىل 
اأداء  ق��ي��ا���س  وم���وؤ����س���رات  م��ع��اي��ري 
ال������ق������دم، حيث  ك�������رة  اأك�����ادمي�����ي�����ة 
الريا�سي  دب���ي  جمل�س  يخ�س�س 
اأكادميية  لكل  �سنوي  اإ���س��ايف  دع��م 
�سنوي  ت���ق���ي���ي���م  اإج����������راء  م���ق���اب���ل 
والأداء  التنظيم  يف  الأداء  لقيا�س 
اللعبني،  ع��دد  الن�سباط  الفني 
الأحكام  الثامن  الباب  وي�ستعر�س 
اخلتامية مبا فيها اإجراءات تنفيذ 
ال��دل��ي��ل، والأح����ك����ام ال��ع��ام��ة التي 
حت���دد ال��ع��لق��ة ب��ني جم��ل�����س دبي 

الريا�سي والأكادمييات.

نظام عمل متكامل مت و�شعه بعد االطالع على اأف�شل التجارب واملمار�شات يف اأ�شهر اأكادمييات كرة القدم بالعامل

حم���دان ب���ن حمم���د يعتم���د نظ����ام اأك���ادميي����ات ك���رة 
الق���دم يف دب������ي

دون����ف����ان م�ست����اء م���ن ع����دم اإ�س���راك����ه يف امل����ن���دي�������ال 
امله  دون��وف��ان عن خيبة  املخ�سرم لن��دون  املهاجم المريكي  اع��رب 
لعدم ا�ستدعائه اىل ت�سكيلة منتخب بلده لكرة القدم التي �ست�سارك 

يف كاأ�س العامل بالرازيل، معترا انه ي�ستحق امل�ساركة فيها.
وخلت ت�سكيلة املنتخب المريكي التي اعلنها املدرب الملاين يورغن 
كلين�سمان من ا�سم دونوفان، ما حرم مهاجم لو�س اجنلي�س غالك�سي، 
العامل  كاأ�س  نهائيات  غمار  خو�س  من  عاما،   32 العمر  من  البالغ 

للمرة الرابعة بعد اعوام 2002 و2006 و2010.
املنتخب  م��ع  اله���داف  بعدد  القيا�سي  ال��رق��م  ه��و �ساحب  ودون��وف��ان 
 156 ال��ع��امل يف  ك��اأ���س  ن��ه��ائ��ي��ات  5 يف  الم��ريك��ي )57 ه��دف��ا منها 

مباراة(.
وقال دونوفان ا�سعر باخليبة وانا حزين ، م�سيفا اردت حقا الذهاب 

اىل الرازيل .
وتابع احرتم قرار املدرب ولكنني ا�سعر باأنني ا�ستحق امل�ساركة يف كاأ�س 

العامل ولذلك من ال�سعب علي تقبل املوقف .
وردا على �سوؤال حول ما اذا كان قرار كلين�سمان با�ستبعاده جاء ب�سبب 
ادائ���ي يف  ل��و احتكم اىل  ب��اأن��ه  خ��لف��ات بينهما، ق��ال دون��وف��ان اعتقد 
مع�سكر املنتخب فالنتيجة �ستكون انني ا�ستحق بالتاأكيد الذهاب اىل 
الرازيل ، م�سيفا كنت احد اف�سل اللعبني يف املع�سكر، فلو مل اكن 

اعتقد باأنني ا�ستحق ذلك لكنت تقبلت القرار .
ولياقتي  ا�ستعداداتي  واىل  املع�سكر  يف  م�ستواي  اىل  ا�ستنادا  واو�سح 
وعملي والطريقة التي كنت اتدرب فيها، مل اعتقد انني �ساأكون احد 
اللعبني ال23 فقط، بل انني يف الت�سكيلة التي �ستخو�س املباريات 

.
وابتعد دونوفان اربعة ا�سهر قبل انطلق املو�سم املا�سي يف امريكا ما 
املوؤهلة  الت�سفيات  بع�س مباريات منتخب بلده يف  يغيب عن  جعله 

اىل املونديال، لكنه عاد ليلتحق به لحقا.
بخيبة  ا�سعر  لكنني  غا�سبا،  ل�ست  قائل  المريكي  املهاجم  وم�سى 

امل، لقد ام�سيت معظم فرتات م�سريتي امثل بلدي يف هذه اللعبة، 
وم�ساعدة  العامل  كاأ�س  اخ��رى يف  م��رة  اللعب  اىل  اتطلع فعل  وكنت 
ا�سعر فعل  وكنت  املع�سكر  ايام يف  ملدة ع�سرة  �ساركت  املنتخب، لنني 

باأنني �ساأقدم له اكرث مما اتوقع .
ال��ق��رع��ة املنتخب الم��ريك��ي يف م��ون��دي��ال ال��رازي��ل �سمن  واوق��ع��ت 
و�سيخو�س  وال��رت��غ��ال،  وغ��ان��ا  املانيا  جانب  اىل  ال�سابعة  املجموعة 
�سان  بولية  مايو  اي��ار   27 اذربيجان يف  ا�ستعدادية �سد  مباريات   3
نيوجريزي،  يف  ي��ون��ي��و  ح��زي��ران  م��ن  الول  يف  وت��رك��ي��ا  فرن�سي�سكو، 

ونيجرييا يف 7 منه يف فلوريدا.

تبداأ اليوم الثنني با�ستاد �سلطان بن زايد مبقر 
الحتاد الريا�سي للموؤ�س�سات احلكومية يف اأبو 
�سباعيات  لبطولة  الثمانية  دور  مباريات  ظبي 
فرق املوؤ�س�سات الرابعة ع�سرة لكرة القدم التي 
برعاية  للموؤ�س�سات  الريا�سي  الحت��اد  ينظمها 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  الهاملي  اأح��م��د  ب��ن  �سيف 
الحتاد مب�ساركة 16 فريقا والتي متثل ختام 
،والتي  امل��و���س��م  ل��ه��ذا  ال��ك��روي��ة  ن�ساط الحت���اد 
تختتم بعد غد الأربعاء 28-5 احل��ايل.. وقد 
بلغت 8 فرق تلك املرحلة التي جتدد انطلقتها 
اإدارة التحريات وال�سقور  اليوم مب�ساركة فرق 
من املجموعة الأوىل ،ويونك للدعاية وحماية 

واملنطقة  امل��دين  وال��دف��اع  الثانية  م��ن  املن�ساآت 
املجموعة  تاأهل من  ،فيما  الثالثة  الغربية من 
وموؤ�س�سة  ����س���ت���وجت���ارت  اك���ادمي���ي���ة  ال���راب���ع���ة  
تلك  مباريات  ت�سهد  ذل��ك  �سوء  وعلي  ال�سراع 
�ساخنة  م��واج��ه��ات  الثمانية  دور  م��ن  امل��رح��ل��ة 
اإدارة  بلقاء  الليلة  الفتتاحية  جولتها  جتمع 
الثانية  ،ويف  امل��ن�����س��اآت  ح��م��اي��ة  م��ع  ال��ت��ح��ري��ات 
للدعاية  يونك  فريق  البطولة  مفاجاأة  تلعب 
مع فريق ال�سقور ،ويف الثالثة �ستكون املواجهة 
ال�سراع  وموؤ�س�سة  امل���دين  ال��دف��اع  فريقي  ب��ني 
�ستوجتارت  اك��ادمي��ي��ة  بلقاء  اجل��ول��ة  ،وتختتم 
فيه  ترجح  متكافئ  لقاء  يف  الغربية  واملنطقة 

كفه الك��ادمي��ي��ة ..وك��ان��ت اجل��ول��ة ال��ت��ي جرت 
اإدارة  ال��دور التمهيدي قد �سهدت فوز  يف ختام 
التحريات علي ال�سقور 4-1 وموؤ�س�سة خوري 
للدعاية  وي��ون��ك   2-3 ال��ن��ريب  موؤ�س�سة  علي 
اإدارة  ف����ازت  ك��م��ا   1-3 امل��ن�����س��اآت  ع��ل��ي ح��م��اي��ة 
7-2 ،وكانت  امل�سرتيات علي �سرطة اخلالدية 
ال�سراع قد حققت الفوز علي املدر�سة  موؤ�س�سة 
�ستوجتارت  ،واكادميية  نظيف  بهدف  العلمية 
الغربية  ،واملنطقة  3-�سفر  امل�سعود  نادي  علي 
علي النادي ال�سوداين 6-�سفر ،والدفاع املدين 
نبيل  املباريات  واأدار  4-�سفر  ال�سناعي�س  علي 

نعمان واحمد الطنيجي.

انط���الق دور الثم���اني���ة لف���رق م���ؤ�س���س���ات 
اأب�ظب��������ي الي�����م
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اأق���ام���ت ق���ي���ادة ال����وح����دات امل�����س��ان��دة ح��ف��ل تكرمي 
الثاين  ملهرجانها  الراعية  وال�سركات  للموؤ�س�سات 
للرماية والذي اأقيم حتت رعاية الفريق اأول �سمو 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة خلل الفرتة 
املا�سي يف  ف��راي��ر  �سهر  م��ن   15 اىل  التا�سع  م��ن 
ميدان �سبخة احلفار يف اأبوظبي. ونيابة عن معايل 
اللواء الركن عبداهلل مهري الكتبي قائد الوحدات 
امل�ساندة  ال��وح��دات  ق��ائ��د  م�ساعد  األ��ق��ى  امل�����س��ان��دة 
الظفرة  اأق��ي��م مبطاعم  ال��ذي  خ��لل احلفل  كلمة 
الع�سكرية  الوحدات  مبمثلي  فيها  رحب  باأبوظبي 
وو�سائل  والأف���راد  الراعية  واملوؤ�س�سات  وال�سركات 
العلم وقدم ال�سكر لهم على م�ساهمتهم ودعمهم 
ملهرجان الوحدات امل�ساندة مما كان له اأبلغ الأثر يف 
التوا�سل الجتماعي  و  الروابط  اهم  اأحد  تر�سيخ 

ال�ساعد من  اجل��ي��ل  وخ��ا���س��ة  املجتمع  اأف����راد  ب��ني 
لتكاتف  ثمرة  ج��اء  النجاح  ه��ذا  اأن  حيث  ال�سباب 
جهود اجلميع و�ساهم يف حتقيق الأهداف املطلوبة 
و املرجوة من املهرجان . وقال اإن توجيهات و دعم 
ال�سيخ  �سمو  اأول  الفريق  املهرجان  راع��ي  ومتابعة 
حممد بن زايد اآل نهيان لفعاليات املهرجان كافة 
قيادة  به  حظيت  �سرف  هو  ال�سابقة  الفرتة  طيلة 
وال�سركات  املوؤ�س�سات  وجميع  امل�ساندة  ال��وح��دات 
امل�ساندة  ال��وح��دات  قائد  م�ساعد  وك��رر  امل�ساهمة. 
املخل�سة يف  �سكره جلميع اجلهات وثمن جهودها 
الإ���س��ه��ام مب�سرية ه��ذا ال��وط��ن امل��ع��ط��اء حت��ت ظل 
القيادة الر�سيدة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة القائد الأعلى للقوات 
عدد  ال��ت��ك��رمي  حفل  ح�سر   . اهلل  حفظه  امل�سلحة 
يذكر  امل�ساندة.  ال��وح��دات  وق��ادة  �سباط  كبار  من 

للرماية  امل�ساندة  ال��وح��دات  مهرجان  تنظيم  اأن 
التوا�سل  لتعزيز  ياأتي  التوايل  على  الثاين  للعام 
الر�سيدة  القيادة  مع املجتمع انطلقا من حر�س 
مهارة  لتحقيق  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��وي��ة  ع��ل��ى  للحفاظ 
الرماية وتعلم الدقة والتزان يف ال�سلوك النف�سي 
واجل�����س��دي والن�����س��ب��اط يف ال��ت��ح��ك��م ب��اجل�����س��د يف 
اإ�سابة الهدف من ابعاد وزوايا واجتاهات ما يحقق 
املهرجان  وت�سمن  ال�ساعد.  وق��وة  الق���دام  ر���س��وخ 
م�سابقات  منها  الفعاليات  من  العديد  ال�سنة  هذه 
الرماية  مثل  اآخ���ري  متنوعة  وفعاليات  ال��رم��اي��ة 
اللكرتونية للأولد والبنات وا�ستعرا�س اخليالة 
ا�ستعرا�س  ج��ان��ب  اإىل  امل�����س��ان��دة  ال���وح���دات  م���ن 
التوجيه  ملديرية  التابعة  الع�سكرية  للمو�سيقي 
امل�سلحة  ل���ل���ق���وات  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  يف  امل���ع���ن���وي 

وا�ستعرا�س فرقة فنون الوحدات امل�ساندة.

 ك�سف نادي مليحه الريا�سي الثقايف عن تنظيمه لأ�سخم 
ال�سبت  يوم  م�ساء  وذل��ك  الوطنية  املجتمعية  الفعاليات 

املقبل مبقر نادي مليحه املوافق احلادي والثلثني من 
�سهر مايو اجلاري من منطلق دوره يف اإثراء النواحي 

الجتماعية والوطنية والثقافية يف املجتمع .
امل��ح��ا���س��رة ب��رع��اي��ة جمل�س  ت��ق��ام  اأن  امل���ق���رر  وم���ن 
يو�سف  و�سيم  ال�سيخ  وبح�سور  الريا�سي  ال�سارقة 
حتت  �ستقام  ال��ت��ي  امل��ح��اور  م��ن  ع���دد  يف  ليتحدث 

عنوان ) �سبع ب�سبع ( .
اإدارة  واأ�سار �سحي حارب املن�سوري ع�سو جمل�س 
اللجنة  رئ��ي�����س  ال��ث��ق��ايف   ال��ري��ا���س��ي  ن���ادي مليحه 
عقد  ال���ذي  الج��ت��م��اع  خ���لل  للفعاليات  املنظمة 

الريا�سية  الأل��ع��اب  رئي�س  حمود  خليفه  بح�سور 
اأن تلك  ال��ف��ردي��ة  الل��ع��اب  را���س��د م�سرف  وحم��م��د 

امل��ح��ا���س��رة ت��ع��د م��ن اأب����رز ف��ع��ال��ي��ات ال��ن��ادي ملنطقة 
مليحه و�سواحيها واأن ال�ستعدادات جتري على قدم 

باأعلى  احل��دث  لتنظيم  ال��ن��ادي  مرافق  كافة  يف  و�ساق 
حت�سري .

من  اجلمهور  ل�ستقبال  جاهزيته  اأع��د  النادي  اأن  واأ���س��ار 
ال�سابعة  ال�ساعة  مت��ام  يف  مكيفة  خيم  يف  والن�ساء  ال��رج��ال 
اإميان  منطلق  م��ن  تنظم  ال��ت��ي  امل��ح��ا���س��رة  اإىل  لل�ستماع 
يف  الريا�سي  ال�سارقة  وجمل�س  مليحه  ن��ادي  اإدارة  جمل�س 
اأهمية قيام النادي بدوره الثقايف املجتمعي من خلل تنظيم 
حما�سرة تتحدث ويف قالب وطني عن الحتاد بني الإمارات 
و�سنة  الكرمي  القراآن  الوحدة على �سوء  تلك  اإىل  وال�سارة 

امل�سطفى �سلى اهلل عليه و�سلم .

من  عدد  جت�سد  مليحه  ن��ادي  فعالية  اأن  املن�سوري  واأو�سح 
املعطيات ومن �سمنها النتماء للوطن والولء للقيادة وبيان 
القيمة ل�سيما  املحا�سرة  ه��ذه  خ��لل  الدولة من  اإجن���ازات 
واأن �سيفها هو ف�سيلة ال�سيخ الداعية املعروف و�سيم يو�سف 
يف  ل�سيما  و�سطي  ومنهج  كبري  اإع��لم��ي  ح�سور  من  له  ملا 
اإبراز عدد من القيم الرتبوية واملجتمعية امل�ستفادة من هذا 

الحتاد ال�سامخ .

التن�سيقية  اللجنة  م��ع  اجتماعه  خ��لل  املن�سوري  وت��ن��اول 
كافة اجلهود املبذولة من قبل جمل�س اإدارة النادي واجلهات 
املحا�سرة  حل�سور  اجلهور  ل�ستقبال  واملتطوعني  امل�ساركة 
حماور  م��ن  لل�ستفادة  ال��راح��ة  �سبل  كافة  وت��وف��ري  العامة 

تلك املحا�سرة وما حتققه من عنوانه �سبع ب�سبع .
ودع���ا ك��اف��ة اجل��ه��ور م��ن الأه�����ايل واجل��م��ه��ور م��ن الرجال 

والن�ساء حل�سور وقائع املحا�سرة وال�ستفادة منها .

ال�حدات امل�ساندة تكرم امل�ؤ�س�سات وال�سركات الراعية ملهرجانها الثاين للرماية

برعاية جمل�ش ال�شارقة الريا�شي

نادي مليحه الريا�سي ينظم حما�سرة )�سبع ب�سبع( نهاية ماي� اجلاري
اأختتمت مناف�سات �سباق 2000 جنيز الإيرلندي الكل�سيكي 
للفئة الأوىل مل�سافة األف و 600 مرت والذي اأقيم اأم�س الول 
اإيرلندا  يف  كيلدير  منطقة  يف  ال��ع��ري��ق  ك���وراه  م�سمار  على 
اليوم  فعاليات  �سمن  الرابع  ال�سوط  يف  مهرا   14 مب�ساركة 
الأول من مهرجان اجلنيز الإيرلندي الذي ا�ستمل على �سبعة 
ال�سعودي  للأمري  مان  كينج  الريطاين  املهر  وتوج  اأ�سواط. 
املالية  اإجمايل جوائزه  البالغ  لل�سباق  العبد اهلل بطل  خالد 
األ���ف ي���ورو وج���اء يف امل��رك��ز ال��ث��اين امل��ه��ر �سيفنت باور   300
ال�سيخ  املهر م�ستجيب ل�سمو  .. فيما حل ثالثا  لإيلني �سيفر 
حمدان بن را�سد اآل مكتوم للفئة الأوىل مل�سافة األف و 600 

مرت.
الذي  هاندكاب  املهجنة  للخيول  ال�سعديات  �سباق  بلقب  وفاز 
اأق��ي��م يف ال�����س��وط ال�����س��اد���س مل�سافة األ��ف��ي م��رت ب��رع��اي��ة احتاد 
الإمارات بتوجيهات �سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن خليفة اآل 
نهيان م�ست�سار �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة رئي�س الحتاد .. 
اجلواد تونتون ماكوت لريت�سارد باميت وحل يف املركز الثاين 
اجلواد جون كون�ستابل العائد ملكيته مي�سيل تابور وديريك 
�سميث ويف املركز الثالث اجلواد بري�سيان اإيجيل ملالكه مي�سيل 
جوائزه  اإج��م��ايل  وبلغ  خيل   11 ال�سباق  يف  و���س��ارك  كيتنج. 

املالية 15 األف يورو.
وت���وج ���س��ع��ادة خ��ال��د ن��ا���س��ر را���س��د ل��وت��اه �سفري ال��دول��ة لدى 
امل�ساعد  العام  ال�سر  اأم��ني  العلي  وفي�سل  ايرلندا  جمهورية 
لحتاد الفرو�سية الأبطال الفائزين يف �سباق ال�سعديات الذي 
اأقيم برعاية احتاد الفرو�سية بح�سور عدد من �سفراء الدول 

ال�سقيقة وال�سديقة املعتمدين لدى ايرلندا.
واأما الأ�سواط اخلم�سة الأخرى يف برنامج �سباقات اليوم الأول 
من املهرجان .. هي ال�سوط الأول وهو �سباق املزارع الأوروبية 
للمهرات الذي �سارك فيه 13 خيل مل�سافة األف و 200 مرت 
وبلغ اإجمايل جوائزه املالية 16 األفا و 500 يورو فازت بلقبه 
املهرة جيني جريل بقيادة الفار�س اإن جي وحلت ثانية املهرة 
املهرة  والثالثة  ل���وردان  واي��ن  الفار�س  ليجز”بقيادة  �سك�سي 
ريد اإيفي بقيادة الفار�س كري�س هاي�س. وال�سوط الثاين وهو 
املبتدئة  املهجنة  للخيول  لي�ستد  الأورب���ي  م��وف  كولد  �سباق 
األف مرت  مل�سافة  �سارك فيه خم�سة خيول  الذي  �سنتني  عمر 
وبلغ اإجمايل جوائزه املالية 52 األف يورو وفاز بلقب ال�سباق 
اخليل كابيل �سان�سيفريو بقيادة الفار�س جريي كارول تله 
اخليل �سور�س بقيادة الفار�س ديكلن ماكدونه والثالث اخليل 

برميو اأومو بقيادة الفار�س بات �سمولنز.
ال��ث��ال��ث وه��و �سباق وي��ث��ري الإي��رل��ن��دي للفئة  ال�����س��وط  ويف 
200 مرت وبلغ  األف و  الثالثة �سارك فيه �ستة خيول مل�سافة 
اإجمايل جوائزه املالية 65 األف يورو وفاز بلقبه اجلواد �سلد 
ب���اور بقيادة ال��ف��ار���س واي���ن ل���وردن وال��ث��اين اجل���واد مارييك 
بقيادة الفار�س ديكلن ماكدونه والثالث اجلواد اآن �سيجادور 

بقيادة الفار�س دبلو جي يل.
الثالثة  للفئة  وادي�س  لن��د  �سباق  وه��و  اخلام�س  ال�سوط  ويف 
600 مرت وبلغ جوائزه  األف و  14 خيل مل�سافة  �سارك فيه 
املالية 62 األفا و 500 يورو وفاز باملركز الأول اخليل بيري 
في�سيلونا  اخليل  تله  �سبن�سر  جيم�س  الفار�س  بقيادة  الوجن 
بقيادة الفار�س دبلو جي يل وحلت ثالثة املهرة برن�سي�س لوليو 

بقيادة الفار�س جيم�س دويل.

الإيرلندية  امل���زارع  �سباق  وه��و  والأخ���ري  ال�سابع  ال�سوط  اأم��ا 
الذي  اأربع �سنوات ما فوق هاند كاب”  للخيول املهجنة عمر 
�سارك فيه 18 خيل مل�سافة امليل واإجمايل جوائزه املالية 50 
اإذ بلينتي بقيادة  ي��ورو .. وف��از باملركز الأول اخليل ذات  األ��ف 
بقيادة  ثاتي كويل  بولد  والثاين اخليل  ويلن  رون��ان  الفار�س 
بقيادة  اأونينغتيدرميد  اخليل  والثالث  هوبن  كونور  الفار�س 
اأن ج��ائ��زة رئي�س  ل��وت��اه  �سعادة  واأك���د  ل��وردي��ن.  واي��ن  الفار�س 
الدولة للخيول العربية الأ�سيلة لي�ست بجديدة على خريطة 
 .. ب�سكل خا�س  ك��وراه  و م�سمار  عام  ب�سكل  ايرلندا  �سباقات 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وت�سجيع  دع��م  اأن  اإىل  م�سريا 
ال�سمو  الدولة حفظه اهلل و�ساحب  اآل نهيان رئي�س  زايد  بن 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س  ال�سيخ حممد بن را�سد 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل والفريق اأول �سمو ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
له  مثيل  ل  دعما  للجائزة  اأوج��د   .. امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى 

وتوجيههم بات�ساع اجلائزة مبختلف بقاع العامل.
ايرلندا  يف  اخلام�سة  للمرة  تتواجد  التي  اجل��ائ��زة  اإن  ق��ال  و 
ت�سهد تطورا يف التنظيم ويف زيادة عدد امل�ساركني واجلمهور 
انطلقتها  منذ  ال�سباقات  اأجن��ح  من  تعد  اأنها  اإىل  منوها   ..

الأوىل يف العام 1994.
ال�سعوب ويف كل الريا�سات  اأن الريا�سة دائما جتمع  واأ�ساف 
وتعتر اخليول عامل م�سرتك بني الإم��ارات وايرلندا �سواء 
يف �سباقات اخليل التي تنظم ب�سكل م�ستمر ويف تربية اخليل 

ب�سكل عام حيث تقرب ال�سعوب.
واأو�سح اأن اليرلنديني اتخذوا هذه ال�سباقات ا�ستثمارا لهم 
وتعرفوا على كل مناحي احلياة بالإمارات �سواء منها الرتاثية 
اهتمامات  من  الكثري  تاأخذ  وب��داأت  والقت�سادية  والثقافية 
وملك  مدربني  من  اخليل  ب�سوؤون  واملهتمني  الأيرلنديني 

وكذلك ح�سور ر�سمي وحكومي يف اأيرلندا.
وت��وج��ه خ��ال��د ل��وت��اه بال�سكر وال��ت��ق��دي��ر ل��ك��ل م��ن ���س��اه��م يف 
الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  جائزة  لبطولة  اجلولة  اإجن��اح 
ل�سمو  والتقدير  ال�سكر  موجها  الأ�سيلة  العربية  للخيول 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن خليفة اآل نهيان جلهوده يف تطوير 
اجلائزة وحل�سوره فعاليات اجلائزة يف اأيرلندا ما كان له اأثر 

كبري يف تطوير اخليول العربية الأ�سيلة.
من جانبه اأ�ساد بول هين�سي مدير عام م�سمار كواره بامل�ساركة 
والرعاية التي يحظى بها مهرجان اجلنيز اليرلندي ودعم 
احتاد الإمارات للفرو�سية وال�سباق لهذه ال�سباقات التي تدعم 

ب�سكل كبري ريا�سة اخليل مما اأ�سهم يف جناح املهرجان.
�سواء  املهرجانات  ه��ذه  مثل  تتوا�سل  اأن  يف  اأمله  عن  واأع���رب 
للتعريف  ال�سعوب  ب��ني  والجتماعية  والثقافية  الريا�سية 
بقدرات الإمارات على خمتلف امل�ستويات وت�سمل كل القطاعات 

�سواء ال�سبابية والريا�سية والثقافية وغريها من املجالت.
امتطى �سهوة  ال���ذي  دوي���ل  ال��ف��ار���س جيم�س  اأك���د  م��ن جهته 
2000 جنيز اليرلندي  �سباق  الفائز بلقب  املهر كينج مان 
الكل�سيكي للفئة الأوىل اأن جاهزية املهر �ساعدته يف حتقيق 
الفوز. يف حني اأكد املدرب الريطاين جون جو�سدين مدرب 
وخرته  دوي���ل  جيم�س  ال��ف��ار���س  ك��ف��اءة  اأن  م���ان  كينج  امل��ه��ر 
وتنفيذه للتعليمات اإ�سافة جلاهزية املهر كينج مان مكنه من 

الفوز.

اختتام مناف�سات �سباقي 2000 جنيز الإيرلندي 
الكال�سيكي وال�سعديات يف ايرلندا

ا�ستع���دادات ل���دورة �سق���ر ال���رم�س��اني���ة ب�س���رط����ة راأ�س اخليم�������ة
تراأ�س العميد حممد النوبي حممد نائب قائد عام �سرطة 
ال�سرطة  �سباط  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اخليمة  راأ����س 
اجتماع املجل�س بح�سور العميد غامن اأحمد غامن نائب رئي�س 
اأع�ساء جمل�س  وع��دد من  العام  ال�سر  اأم��ني  الإدارة  جمل�س 
لنطلقة  وال��رتت��ي��ب��ات  ال���س��ت��ع��دادات  ب��دء  ملناق�سة  الإدارة 
تدخل  التي  وال�سنوكر  القدم  لكرة  الرم�سانية  �سقر  دورة 
ورحب   .  25 ال���  عامها  وتكمل  ال��ع��ام  ه��ذا  الف�سي  يوبيلها 
العميد النوبي باحل�سور م�سيدا بجهودهم املبذولة يف �سبيل 
تطوير العمل الريا�سي وتقدمي اأف�سل اخلدمات للجميع .. 
باملعايري  والأخ��ذ  واملثابرة  املزيد من اجلهد  بذل  اإىل  داعيا 
الفعاليات  ل��ك��اف��ة  وال��ت��ن��ظ��ي��م  الإع�����داد  ح�سن  يخ�س  فيما 

الرم�سانية  �سقر  دورة  خا�سة  بالنادي  املقامة  الريا�سية 
التي حتمل ا�سما غاليا على اجلميع. واأ�سدر العميد حممد 
النوبي قرارا بت�سكيل اللجنة العليا املنظمة للدورة بناء على 
القا�سمي قائد عام  ال�سيخ طالب بن �سقر  اللواء  توجيهات 
العقيد  العليا  اللجنة  ي��رتاأ���س  حيث  اخليمة  راأ����س  �سرطة 
علي  العقيد  ع�سويتها  يف  وت�����س��م  ال�سلومي  ���س��امل  اأح��م��د 
�سلطان الزعابي والعقيد حممد حممد املطوع والرائد فهد 
العو�سي والنقيب  اأحمد جابر  عبد اهلل بن جمعه والنقيب 
خالد ح�سن النقبي والنقيب ح�سن حممد مراد وامللزم اأول 
را�سد ربيعه وامللزم زيد مالك الرحبي وامللزم عبد النا�سر 

عمران وامل�ساعد اأول معت�سم عثمان.

�سرطة  ع��ام  ق��ائ��د  م��ن  بتوجيهات  النوبي  العميد  اأم���ر  كما 
راأ�س اخليمة باأن تكون هذه الدورة خمتلفة عن كل الدورات 
حتتفل  كونها  لها  والتجهيز  ال�ستعداد  ناحية  من  ال�سابقة 
املادية  ج��وائ��زه��ا  م�ساعفة  اإىل  اإ���س��اف��ة  الف�سي  بيوبيلها 
اأو  داخ��ل  من  �سواء  القوية  الفرق  واأك��ف��اأ  اأف�سل  ل�ستقطاب 

خارج الدولة.
اإجتماعها  الرم�سانية  املنظمة لدورة �سقر  اللجنة  وعقدت 
العقيد  برئا�سة  العليا  اللجنة  ت�سكيل  اإع���لن  ف��ور  الأول 
للبدء  اللجنة  اأع�ساء  كافة  وح�سور  ال�سلومي  �سامل  اأحمد 
يف الإعداد والتجهيز لإقامة الدورة الرم�سانية التي تعتر 
عرو�س واأق��دم ال��دورات الرم�سانية على م�ستوى الدولة .. 

حيث مت اإقرار انطلقتها يف الثاين من رم�سان على اأن تقام 
على امللعب اخلارجي للنادي الذي �سيتم جتديده وجتهيزه 
الغفري  اجلماهريي  احل�سور  مع  يتلءم  كامل ومبا  ب�سكل 
اأجهزة  توفري  اإمكانية  اللجنة  تدر�س  و   . ح�سوره  املنتظر 
تكييف حول امللعب لراحة اجلماهري خلل هذه الفرتة من 
ال�سيف التي ت�سهد حرارة مرتفعة. واأو�سح العقيد ال�سلومي 
الكبار  للعبني  �ستكون  ال��ق��دم  ك��رة  بطولة  يف  امل�ساركة  اأن 
وال�سباب من مواليد 1994 م و�سيبداأ الت�سجيل بداية من 
اليوم الثنني بنادي �سباط ال�سرطة. وقال العقيد ال�سلومي 
اأنه مت يف الجتماع مناق�سة الرتتيبات و التجهيزات الأولية 
الدورات  عن  كليا  خمتلفة  �ستكون  التي  ال���دورة  لنطلقة 

ال�سابقة كونها تدخل عامها ال� 25 واليوبيل الف�سي حيث 
من  بداية  اجل��وان��ب  كافة  من  مبهرة  تكون  اأن  املنتظر  من 
ولفتة  م�سبوقة  غري  فقرات  �سي�سهد  ال��ذي  الفتتاح  حفل 
اختيارها  �سيتم  ال��ت��ي  امل�ساركة  ال��ف��رق  وك��ذل��ك  للجماهري 
اأن  ال�سلومي  العقيد  واأ�ساف  بعناية ل�سمان مناف�سة قوية. 
هذه البطولة الرم�سانية جاءت من منطلق حر�س �سرطة 
برامج  الكرمي  رم�سان  �سهر  ا�ستغلل  على  اخليمة  راأ���س 
مكامن  ع��ن  تبعدهم  و  ال�سباب  ف��راغ  اأوق���ات  ت�سغل  مفيدة 
راأ�س  ���س��رط��ة  ���س��ب��اط  ن���ادي  دور  تفعيل  و  وال�����س��وء  اخل��ط��ر 
اخليمة من خلل اخلدمات التي يقدمها جلميع منت�سبيه 

وكذلك جلميع اأفراد املجتمع. 

مب�شاركة األف و 193 مت�شابقا

الق����ات امل�سلح����ة تنظ����م م��اراث���ن����ا ريا�سي���ا 
مبن����ا�سب�����ة ذك�����رى ت�حي���ده���ا

امل�����س��ل��ح��ة م��اراث��ون��ا ريا�سيا  ال���ق���وات  ن��ظ��م��ت 
األ��ف و 193 من خمتلف  �سارك فيه ح��وايل 
الوحدات التابعة لها وذلك مبنا�سبة الذكرى 
الذي  امل���اراث���ون  ت�سمن  لتوحيدها.   38 ال��� 
طيار  الركن  ال��ل��واء  �سعادة  رعاية  حتت  اأقيم 
هيئة  رئي�س  البلو�سي  حممد  �سالح  اإ�سحاق 
جلميع  كيلومرتات  ثمانية  الإمداد..�سباقات 
ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة واأرب���ع���ة ك��ي��ل��وم��رتات لفئة 
لفئة  كيلومرتات  واأرب��ع��ة  ف��وق  فما  �سنة   44

20 �سنة فما دون واأربعة كيلومرتات جلميع 
الفئات العمرية. واأ�سفرت نتائج �سباق ثمانية 
ك���ي���ل���وم���رتات ع���ن ف����وز ع��ب��ي��د حم��م��د عبيد 
باملركز  ال��ري��ة  ال��ق��وات  ق��ي��ادة  م��ن  النعيمي 
�سليماين  ح�سن  اإب��راه��ي��م  ثانيا  وح��ل  الأول 
من قيادة حر�س الرئا�سة وجاء ثالثا اإبراهيم 
العماري من قيادة القوات الرية . ويف �سباق 
اأربعة كيلومرتات لفئة 44 �سنة فما فوق فاز 
باملركز الأول مبارك ريحان من قيادة حر�س 

العلوي  �سيف  ح��ارب  خليفة  وثانيا  الرئا�سة 
م��ن ق��ي��ادة ال���ق���وات ال��ري��ة واأن���ت���وين اأرنيل 
مناف�سات  يف  وف��از  الرية.  القوات  قيادة  من 
دون.. فما  �سنة   20 لفئة  كيلومرتات  اأربعة 
باملركز  ال�سحي  م��رو���س  را���س��د  �سعيد  حممد 
اخلطيبي  ع��ب��داهلل  على  حممد  وعلى  الأول 
ثانيا واأحمد �سامل خمي�س �ساملني زويد ثالثا 
وجميعهم من مركز التعليم والتطوير املهني. 
الفئات  جلميع  كيلومرتات  اأرب��ع��ة  �سباق  ويف 

العمرية حل يف املركز الأول حممد اأيت مما�س 
تله  املن�ساآت  حماية  جهاز  معهد  من  تودكا 
عبد املجيد الأخ�سر من معهد جهاز حماية 
املن�ساآت وجاء مبارك را�سد ح�سن املر�سده من 
قيادة القوات الرية ثالثا. وتوج رئي�س هيئة 
الإمداد ونائب قائد مركز الرتبية الريا�سية 
الع�سكري وقائد جناح الريا�سات الع�سكرية يف 
ختام ال�سباقات الفائزين يف ال�سباقات ووزعوا 

الكوؤو�س وامليداليات على م�ستحقيها.
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الذي  الن��ت��ق��اد  على  ال��رازي��ل  رئي�سة  رو���س��ي��ف  ديلما  ردت 
وجهه جنم كرة القدم الرازيلي ال�سابق رونالدو ب�ساأن �سوء 

ال�ستعدادات لبطولة كاأ�س العامل لكرة القدم.
رونالدو  تذكر  اأن  دون  برازيليا  يف  كلمة  يف  رو�سيف  وقالت 
كاأ�س  على  �سوف حت�سل  بلدنا  اأن  من  واثقة  اأنني  بال�سم 
يدعونا  ما  لدينا  باجنازاتنا.لي�س  فخورة  اإنني    . الكوؤو�س 
ح�سرية  مقابلة  ويف  نق�س.   ع��ق��دة  لدينا  ولي�س  للخجل 
اإلغاء  اأو  اأو تقلي�س  اأ�سفه لتاأخر  اأبدى رونالدو  مع رويرتز 
كانت احلكومة  التي  الأ�سا�سية  البنية  كثري من م�سروعات 
الرازيلية قد وعدت باجنازها لبطولة كاأ�س العامل يف حني 

مايزيد  قبل  وذل��ك  ت�ستكمل  مل  مازالت  امللعب  بع�س  اأن 
رونالدو  وقال  البطولة.  اإنطلق  اأ�سبوعني على  قليل عن 
اأبرز  العامل ومن  لكاأ�س  املحلية  املنظمة  اللجنة  وهو ع�سو 
الرازيلية  واحلكومة  )الفيفا(  الدويل  الداعمني للحتاد 
اإنه عار. اإنني حمرج فهذه بلدي واأنا اأحبها ويجب األ ننقل 
هذه ال�سورة اإىل اخلارج.  واأعيد ن�سر ت�سريحات رونالدو يف 
ال�سفحة الأوىل من �سحف الرازيل الرئي�سية يوم ال�سبت 
املا�سي وحظيت بتغطية اإعلمية كبرية مما دفع احلكومة 

اإىل الرد.
األ��دو ريبيلو يف وقت �سابق  وق��ال وزي��ر الريا�سة الرازيلي 

ي�سدد  �سخ�س  مبثابة  رون��ال��دو  ت�سريحات  اإن  ال�سبت  ي��وم 
م�سارك  نف�سه  رون��ال��دو  لأن  نظرا  فريقه  مرمى  يف  قذيفة 

ب�سكل كبري يف ال�ستعدادات لكاأ�س العامل.
اإىل حماية كل من  رد احلكومة و�سط جهود تهدف  وياأتي 
لعادة  تاأهبها  مع  نف�سها  رو�سيف  و�سورة  الرازيل  �سورة 
انتخابها يف اأكتوبر ت�سرين الأول. وعلى الرغم من موافقة 
الذي  النتقاد  يف  حمق  الفيفا  اأن  على  املقابلة  يف  رون��ال��دو 
اأن هذا  اإىل  اأ�سار  العامل فقد  كاأ�س  ا�ستعدادات  ب�ساأن  وجهه 
احلدث حقق بع�س التح�سن يف املدن الرازيلية مثل كويابا 

وهي اإحدى 12 مدينة �ست�ست�سيف مباريات كاأ�س العامل.

رئي�سة الربازيل ترد على انتقاد رونالدو 

ويرتدون  الأب��ط��ال  يهتفون  وه��م  مدريد  ري��ال  م�سجعي  من  الآلف  احت�سد 
قم�سان فريقهم البي�ساء يف �سوارع العا�سمة ال�سبانية بعد دقائق من فوز 
اأبطال  نهائي دوري  اتليتيكو مدريد يف  املدينة  4-1 على غرميه يف  ريال 

اوروبا لكرة القدم يف ل�سبونة.
اأن لقب  املباراة  اثناء  ال�سعداء - الذين ظنوا يف وقت ما  امل�سجعون  وزحف 
ريال العا�سر يف البطولة الوروبية يبتعد - اىل �ساحة �سيبيل�س وهي معلم 
من  اأق���ل  وتبعد  بانت�ساراته  ال��ف��ري��ق  فيها  يحتفل  م��دري��د  و���س��ط  يف  �سهري 

كيلومرت واحد عن املوقع املعتاد الذي يحتفل فيه اتليتيكو.
وقال خواكني وهو م�سجع يبلغ من العمر 27 عاما كان يرتدي قمي�س ريال 
اأنا �سعيد للغاية لأننا هزمنا اتليتيكو مدريد.. والعودة بعد التاأخر 1-�سفر. 

اتليتيكو كان مناف�سا جيدا... لكن هذا هو ريال. 
وا�ستمر �سوت املو�سيقى العالية من من�سة احتفالت حتى نحو ال�ساد�سة 
كانت  التي  ري��ال  حافلة  اأخ��ريا  و�سلت  عندما  املحلي  بالتوقيت  �سباحا 
تقل اللعبني املرتدين لقم�سان كتب عليها العا�سرة يف اإ�سارة اإىل اإحراز 

اللقب للمرة العا�سرة بعد انتظار دام 12 عاما.
وكتب م�سجع يف تغريدة عر تويرت رغم انتظاري �ست �ساعات للحتفال 

بفريق ريال مدريد فاإن اللقب العا�سر ل يقدر بثمن. 
وبالن�سبة مل�سجعي اتليتيكو كان من ال�سعب تقبل الهزمية 4-1 يف اأول 

نهائي لدوري الأبطال يجمع فريقني من املدينة ذاتها.
ا�سبوع  منذ  العا�سمة  �سوارع  يف  ال�سباين  ال��دوري  بلقب  الحتفال  وبعد 
الأول  لقبه  �سي�سبح  كان  ما  على  اتليتيكو يف احل�سول  ف�سل  واح��د فقط 
على الطلق يف الكاأ�س الوروبية على يد غرميه اللدود وجاره الأكرث ثراء 

بطريقة حتطم القلوب.
وكان اتليتيكو على م�سارف النت�سار قبل اأن ي�سجل �سريجيو رامو�س مدافع 
ليجعل  ال�سائع  ب��دل  املحت�سب  ال��وق��ت  م��ن  الثالثة  الدقيقة  يف  ه��دف��ا  ري���ال 

النتيجة 1-1 وير�سل النهائي اىل وقت اإ�سايف.

وقال كامينو لوبيز وهو اإداري ي�سجع اتليتيكو يبلغ عمره 57 عاما بعد اأن �ساهد 
كنا  اأن  بعد  للبيتزا يف حي لبابيي�س لقد ذبحونا..  اأ�سدقائه يف مطعم  املباراة مع 

قريبني للغاية من الفوز. 
الحتفال  من  ليلة  حتمل  عليهم  تعني  الذين  اتليتيكو  م�سجعي  اأم��ل  خيبة  ورغ��م 

ال�ساخب جلماهري ريال اإل اأن امل�ساعر بني اجلانبني ظلت جيدة.
واختلط امل�سجعون يف احلانات بل ان البع�س من م�سجعي ريال اأظهروا تعاطفا مع 

املناف�س املهزوم الذي مل يكن مر�سحا للفوز.
املباراة يف  �ساهد  لريال  بورجو�س وهو م�سجع قدمي  الأعمال مانويل  رج��ال  وق��ال 

مطعم البيتزا ذاته كانت هزمية زائدة عن احلد.. ا�ستحق اتليتيكو نتيجة اأف�سل. 
233 �سخ�سا خلل الحتفالت ونقل  واأعلنت خدمات الطوارئ يف مدريد اإ�سابة 

37 منهم اإىل امل�ست�سفيات رغم اأن كل الإ�سابات كانت ب�سيطة.
الإي��ط��ايل كارلو  الإ���س��ب��اين،  ري���ال م��دري��د  الفني لفريق  امل��دي��ر  اأع���رب  م��ن جانبه 

اأن�سيلوتي، عن �سعادته البالغة بفوز فريقه بلقب بطولة دوري اأبطال اأوروبا. 
وقال اأن�سيلوتي يف ت�سريحات ل�سبكة قنال بل�س التلفزيونية: اإنه �سيء ل ي�سدق، 

لقد حلمنا بهذا النت�سار يف بداية املو�سم، ومتكنا من حتقيقه ب�سق الأنف�س .
ويعد هذا اللقب هو الثالث للمدير الفني اليطايل يف تاريخه كمدرب، حيث حقق 

اللقبني الأخرين مع فريق ميلن الإيطايل عامي 2003 و2007.
واأ�ساف اأن�سيلوتي حققنا التعادل يف الوقت بدل ال�سائع، كنا على يقني من قدرتنا 

على حتقيق ذلك .
عن  احلديث  راف�ساً  ككل  مدريد  ريال  للعبي  اجلماعي  بالعمل  اأن�سيلوتي  واأ�ساد 
اأحد اللعبني ب�سكل فردي، اأو التطرق اإىل اخلطاأ الذي ارتكبه حار�س مرماه ايكر 
كا�سيا�س، والذي كان �سببا يف هدف التقدم لأتلتيكو مدريد قبل اأن يحرز �سريخيو 

رامو�س هدف التعادل يف الدقائق الأخرية من ال�سوط الثاين.
وقال: اجلميع قدم اأداًء جيداً، لقد فعلوا كل ما يجب عليهم القيام به داخل امللعب، 

هكذا تلعب املباريات النهائية للبطولة الأوروبية .

تراجع م�ستوى اندية الدوري اليطايل لكرة القدم يف العوام 
الخرية وباتت الكرة اليطالية تواجه اعمال ال�سغب جمددا 
اأك���رث خ��ط��ورة يف البطولت  دائ��م��ا  ي��ك��ون  ات����زوري  بيد ان ال 

الكبرية مثل كاأ�س العامل عندما تكون انديته يف اأزمة.
يف  ؟  اأزم��ة  يف  تكون  عندما  اأف�سل  بطريقة  ايطاليا  تلعب  هل 
عام 1982، توجت باللقب العاملي يف ا�سبانيا بف�سل هدافها باولو 
رو�سي العائد ع�سية املونديال من اليقاف ملدة عامني ب�سبب التلعب 

بنتائج املباريات مبا يعرف بف�سيحة توتونريو 1980.
العاملي رغم ف�سائح  التاج  ايطاليا  ا�ستعادت   ،2006 ويف عام 
التلعب بنتائج املباريات اي�سا وال�سهري بكالت�سيوبويل 

.
ويف نهائيات كاأ�س اوروبا الخرية يف اوكرانيا وبولندا، 
الرغم من  على  النهائية  املباراة  بلوغ  ايطاليا يف  جنحت 
ف�سيحة كالت�سيوكومي�سي اي املراهنة على مباريات كرة القدم والتي 
مداهمة  �سهدت  والتي  املو�سم  ذل��ك  يف  اليطالية  بالكرة  ع�سفت 
ال�سرطة اليطالية ملركز التدريبات كوفريت�سيانو قبل يومني 

من ال�سفر اىل بولندا.
وم��رة اخ��رى ت�سد ايطاليا ال��رح��ال يف ال��رازي��ل وه��ي يف 
ازمة تراجع م�ستوى الكال�سيو واعمال ال�سغب يف امللعب 
ايطاليا  لكاأ�س  النهائية  امل��ب��اراة  ف�سولها  اخ��ر  ك��ان  وال��ت��ي 
 3 تعر�س  وفيورنتينا حيث  نابويل  املا�سي بني  مايو  اي��ار   3 يف 
بينهم واح��د يف حالة  ن��اري��ة  ب��اع��رية  ن��اب��ويل ل�سابات  م�سجعني م��ن 

خطرية اثر ا�ستباكات مع رجال حفظ المن.
ال�سربة اجل��دي��دة ل�سمعة الي��ط��ال��ي��ني، فان  ال��رغ��م م��ن ه��ذه  وع��ل��ى 
العبارة  بح�سب  امل��ر���س��ح��ني  م��ن  ال��ث��اين  ال�����س��ف  ب��ني  يظهر  الزوري 
املرمى  حار�س  والقائد  برانديلي  ت�سيزاري  امل��درب  ي�ستخدمها  التي 

جانلويجي بوفون.
القارة  ك��ب��ار  ب��ني  خم��ي��ف  ب�سكل  الي��ط��ال��ي��ة  ال��ك��رة  م�ستوى  وت��راج��ع 
مل�سابقة  النهائي  ثمن  ال���دور  يف  ال��وح��ي��د  ممثلها  ف��م��ي��لن،  ال��ع��ج��وز، 
دوري ابطال اوروبا، خرج ب�سقوطه املذل امام اتلتيكو مدريد ال�سباين 
)�سفر-1 ذهابا يف ميلنو، و1-4 ايابا يف مدريد(، ويوفنتو�س حامل 
لقب الدوري املحلي يف العوام الثلثة الخرية خرج من الدور الول 
مل�سابقة القارية العريقة على غرار نابويل ووا�سل امل�سوار يف الدوري 
ي��د بورتو  النهائي على  ال��ث��اين م��ن ثمن  ي��وروب��ا ليغ ف��ودع  الوروب����ي 
الرتغايل، والول من دور الربعة امام بنفيكا الرتغايل وعلى ملعبه 

يوفنتو�س ارينا الذي احت�سن املباراة النهائية.
كل هذه النتائج ادت اىل تراجع ايطاليا اىل املركز اخلام�س يف ت�سنيف 

الحتاد الوروبي ما اعتر �سفعة قوية يف �سبه اجلزيرة.
وبا�ستثناء ملعبي يوفنتو�س و�سان �سريو، فان امللعب اليطالية تعاين 
م��ن امل��ق��ارن��ة م��ع امل��لع��ب احلديثة يف ال���دول الخ���رى وب���داأت تخ�سر 

املتفرجني والنجوم ب�سبب ال�سغب.
فبعد رحيل الرازيلي ثياغو �سيلفا وال�سويدي زلتان ابراهيموفيت�س 
اىل باري�س �سان جرمان، يبدو النجم ال�ساعد الفرن�سي بول بوغبا يف 
وقوة  الكرث غنى  الندية  اهتمام  ب�سبب  الكال�سيو  توديع  اىل  طريقه 

من ناديه يوفنتو�س.
اليطايل  املنتخب  ف���ان  حم��ن��ة  يف  الن��دي��ة  م�ستوى  ك��ان��ت  اذا  ول��ك��ن 
 4 العامل  ايطاليا توجت بطلة  ي�سهد على ذلك كون  والتاريخ  يتاألق. 
مرات )1934 و1938 و1982 و2009( بفارق لقب واحد خلف 
الرازيل حاملة الرقم القيا�سي يف عدد اللقاب )5(. وتواجه ايطاليا 
م�سكلة تقدم ركائزها ال�سا�سية يف ال�سن خا�سة من �سنعوا ملحة كاأ�س 
اوروبا الخرية بينهم �سانع العابها اندريا بريلو )35 عاما( وحار�س 
م��رم��اه��ا ب��وف��ون )36 ع��ام��ا( وه���و م��ا ق��د ي��وؤث��ر عليها يف ظ��ل املناخ 

الرازيلي وقوة جمموعتها الرابعة اىل جانب انكلرتا 
والوروغواي وكو�ستاريكا.

 23( بالوتيلي  م��اري��و  ال��ث��ال��ث  جنمها  ان  كما 
اللفت  ت��األ��ق��ه  الن  ي��وؤك��د حتى  ع��ام��ا( مل 

كما يف ام�سية الثنائية يف مرمى الملان 
 ،2012 اوروب���ا  لكاأ�س  الرب��ع��ة  دور  يف 
بال�سافة اىل ان اجليل اخللف يتاأخر 

يف التاألق.
واو���س��ح ب��ران��دي��ل��ي يف ه���ذا ال�����س��دد يف 

ت�سريح لوكالة فران�س بر�س : ال�سباب 
نحن  م�ساعفة،  جهود  ب��ذل  عليهم  يتعني 

ننتظر ال�سىء الكثري منهم ، م�سيفا كان هناك 
اوروب���ا،  ك��اأ���س  نهائي  بعد  ال�ساعدة  النجوم  م��ن  الكثري 

يل  يبدو  ولكن  عليهم...  معلقة  كانت  الم��ال  من  والكثري 
باأنهم يعانون �سيئا ما . قدم ت�سريو اميوبيلي م�ستوى رائعا 
يف الن�سف الثاين من املو�سم احلايل وانهاه يف املركز الثاين 

على لئحة الهدافني )22 هدفا( لكنه مل يختر �سوى مرة 
واحدة مع املنتخب وكانت يف مباراة دولية ودية امام ا�سبانيا 
)�سفر-1( يف اآذار مار�س املا�سي. ويرى برانديلي يف مهاجم 
تورينو م�سري باولو رو�سي او توتو �سكيلت�سي اللذين تاألقا 
يف نهائيات كاأ�س العامل الول عام 1982 يف ا�سبانيا والثاين 
يف مونديال 1990 يف ايطاليا. وعموما تبقى قوة ايطاليا 

الدفاع  خ��ط  على  يرتكز  ال��ت��ي  ال��رائ��ع  اجل��م��اع��ي  اللعب  ه��ي 
%80 من يوفنتو�س )بوفون واندريا بارزاغلي  الذي ميثله 
التكتيكي  واحل�س  كيليني(،  وجورجيو  بونوت�سي  وليوناردو 

التقليدي الذي ح�سنه برانديلي.

اإن�شيلوتي يعرتف: هذا �شيء ال ي�شدق

جم���اه�ي���ر ري����ال م���دري���د حتتف����ل باللق����ب الأوروب�����ي الع�������ا�س������ر 

مع تراجع م�شتوى االأندية االيطالية

الآزوري يتعمل�ق يف الأزم��ات ع�سي��ة ك��اأ�س الع�ال�م



    

اأول اآلة غ�سيل كلى حلديثي 
ال�لدة

جنح باحثون من اإيطاليا يف ابتكار وا�ستخدام اأول اآلة غ�سيل كلى يف العامل 
تقوم بعلج الأطفال حديثي الولدة واخلّدج، حيث متكنت الآلة من علج 

طفل حديث الولدة لديه ف�سل يف عدة اأجهزة من اجل�سم.
الروفي�سور  موؤخراً جملة لن�سيت متكن  ن�سرته  الذي  التقرير  وبح�سب 
اإيطاليا وزم��لوؤه يف علج  كلوديو رونكو من م�ست�سفى �سان بورتولو يف 
طفل حديث الولدة يعاين من الف�سل الكلوي. توؤثر حالة الف�سل الكلوي 
على 18 باملائة من الر�سع املولودين قبل الأوان، والذين يكونون منخف�سي 
الوزن، وحوايل 20 باملائة من حديثي الولدة املقبولني يف العناية املركزة.

مع  ا�ستخدامها  عند  م�ساكل  ت��واج��ه  ال��ع��ادي��ة  الكلى  غ�سيل  اآلت  وك��ان��ت 
وزنهم  لأ�سخا�س  املهمة  اأداء  ت�ستطيع  ل  لأنها  ال��ولدة،  حديثي  الأطفال 
اأقل من 15 كجم، حيث تقوم ب�سحب كثري من ال�سوائل ما ي�سبب اجلفاف 

للطفل، وارتفاع �سغط الدم لديه، كما اأو�سح الروفي�سور رونكو.
باملهمة   )CARPEDIEM( لل�سغار  الكلى  غ�سيل  اآل��ة  تقوم  اأن  وميكن 

الآن، حيث مت ت�سميمها لتوفر الدعم للأطفال يف وزن بني 2 و10 كجم.
الدم،  ارت��ف��اع �سغط  وم��ع��اجل��ة  ال��دع��م  ت��وف��ري  احل��دي��ث��ة  الآل����ة  ت�ستطيع 

والرت�سيح الفائق التدفقات، وميكن اأي�ساً ا�ستخدامها يف الق�سطرة.

حريق باأف�سل كليات الفن يف 
العامل

اج��ت��اح ح��ري��ق اإح����دى اأف�����س��ل ك��ل��ي��ات ال��ف��ن يف ال��ع��امل يف م��دي��ن��ة غل�سغو 
املهند�س  �سممه  ال���ذي  التاريخي  باملبنى  ا���س��رارا  ملحقا  ال�سكتلندية، 

املعماري ت�سارلز ريني ماكينتو�س. 
وقد اجلي الطلب والعاملون يف كلية غل�سغو �سكول اوف اآرت بامان على 

ما افاد م�سوؤولون. 
اإنها �سيطرت على احلريق وان 90 % من املبنى ل  وقالت فرق الأطفاء 

يزال �ساحلا لل�ستخدام ف�سل عن 70 % من حمتوياته. 
وافاد �ساهد عيان بي بي �سي ان احلريق اندلع بعد انفجار �سوء كا�سف يف 

طابق �سفلي. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ابن خمرج يف ه�لي�د يقتل �ستة 
جنل  ان  املحلية  ال�����س��رط��ة  اع��ل��ن��ت 
ي����ع����اين من  ه����ول����ي����ود  خم������رج يف 
ا����س���ط���راب���ات ع��ق��ل��ي��ة ق��ت��ل ثلثة 
ا���س��خ��ا���س ط��ع��ن��ا ب�����س��ك��ني ق��ب��ل ان 
بالر�سا�س  اآخ��ري��ن  ث��لث��ة  يقتل 
�سانتا  من  بالقرب  اجلمعة  م�ساء 

بربارا جنوب كاليفورنيا.
�سخ�سا   13 ان  ال�����س��رط��ة  وق��ال��ت 
بر�سا�س  ج����رح����وا  الأق�������ل  ع���ل���ى 
عاما   22 رودج�����ر  ال���ي���وت  اط��ل��ق��ه 
ال����ذي ان��ت��ح��ر ع��ل��ى م���ا ي��ب��دو بعد 
بالقرب  في�ستا  اي�سل  يف  هجماته 
م��ن ح���رم ج��ام��ع��ة ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا يف 

�سانتا بربارا.
ووال�����د ال�����س��اب ه���و ب��ي��رت رودج����ر 
املعروف مب�ساركته يف فيلم هانغر 
غيمز الذي حقق جناحا كبريا يف 

.2012
فيديو  �سريط  ال�سرطة  وت��در���س 
يوتيوب  ع���ل���ى  ال���������س����اب  و����س���ع���ه 
ويظهر   . ع��ق��اب  ع���ن���وان  وي��ح��م��ل 
ال��ف��ي��ل��م جال�سا  ال��ي��وت رودج����ر يف 
نف�سه  ي�سور  �سيارته  م��ق��ود  وراء 
�سعوره  دقائق عن  ل�سبع  ويتحدث 
بالوحدة واملرارة ب�سبب رف�سه من 

قبل الن�ساء.
وي��ث��ري اط���لق ال��ن��ار اجل��دي��د هذا 
من  الخ���ري  الف�سل  ي�سكل  ال���ذي 
نارية  با�سلحة  قتل  �سل�سلة جرائم 
���س��ه��دت��ه��ا ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة يف 
ال�����س��ن��وات الخ����رية، اجل���دل حول 

حيازة ال�سلحة.
وق����ال ���س��ري��ف ���س��ان��ت��ا ب���رب���ارا بيل 
ثلث  واجهت  ال�سرطة  ان  ب��راون 
مرات اليوت رودجر اولها يف متوز 

يوليو 2013.

يطبخ عظمه ليتذوق 
طعمه

م���ن اأغ�����رب ح����الت ال��ف�����س��ول يف ال���ع���امل، جت��رب��ة �ساب 
نرويجي طبخ فخذه بعد ا�سئ�ساله بعملية جراحية من 
اأجل اأن يكت�سف طعمها، بح�سب �سحيفة نيويورك دايلي 
الك�سندر  الفنان  خ�سع  التفا�سيل،  ويف  الأمريكية.  نيوز 
عظم  ل���س��ت��ب��دال  ج��راح��ي��ة  لعملية  وينغ�سول  �سيلفيك 
الفخذ باآخر ا�سطناعي، لكنه اأ�سر على ا�سطخاب فخذه 

املبتور اإىل املنزل بعد خروجه متعافياً من امل�ست�سفى.
واإذ يعتر ف�سوله �سرباً من اجلنون، غري اأنه اأكد اأنه مل 
با�ستغلل حلمة عظم  بنيته طبخ فخذه لكنه فكر  يكن 
فخذه لكت�ساف طعمها، موؤكداً اأنها قريبة جداً من طعم 
حلم ال�ساأن. وكان وينغ�سول ولد بفخذ م�سوهة، واأم�سى 
بلغ  وعندما  عكازين،  على  اأو  متحرك  كر�سي  يف  �سنوات 
عمره 21 عاماً، اأجرى له الأطباء عملية ا�ستبدال ملف�سل 
ع��ام يف  واأم�����س��ى نحو  اآخ��ر معدنياً.  ل��ه  الفخذ، وزرع���وا 

حماولة لإقناع الأطباء بال�سماح له بت�سوير العملية.

هياكل ب�سرية متنع بناء 
مدر�سة

ال�سعودية  بي�سة  ال��ع��م��ال يف حم��اف��ظ��ة  م��ن  ع���دد  ت��ف��اج��اأ 
بظهور جمجمة وهيكل عظمي ب�سري، ك�سفتهما الأمطار 
التي هطلت يف موقع م�سروع مدر�سي جديد تابع لوزارة 
الرتبية  مدير  اأك��د  التفا�سيل،  ويف  والتعليم.   الرتبية 
مدر�سي  مبنى  م�سروع  اعتماد  �سامل  اآل  �سعد  والتعليم 
البدء  وعند  للمقاول  امل�سروع  و�سلم  الأر����س،  ه��ذه  على 
مما  احلفر،  موقع  يف  ب�سرية  وهياكل  جماجم  اكت�سفت 

ت�سبب يف اإيقاف امل�سروع وفتح حتقيق باحلادثة.
ُنقل  املبنى  اأن  ال�سعودية  اآل �سامل ل�سحيفة عكاظ  واأفاد 
امل�سروع  البدء يف  تاأجيل  اإىل  املقابلة، م�سرياً  اإىل اجلهة 
ح��ت��ى ان��ت��ه��اء ال��ت��ع��ام��ل م��ع ه���ذه ال��ق��ب��ور مبخاطبة فرع 
القبور  ه��ذه  ح��ي��ال  للتوجيه  ع�سري  منطقة  يف  الإف��ت��اء 

حفاظاً على كرامة املوتى .

املدير ي�سط� على 
م�سرفه

العيار  من  مفاجاأة  الفرن�سية  الأمنية  ال�سلطات  ك�سفت 
تولوز  مدينة  يف  م�سرف  على  ال�سطو  ق�سية  يف  الثقيل 
فيها  ال�سالعني  اأح���د  اأن  تبني  اإذ   ،2012 ال��ع��ام  ن��ف��ذت 
م�سدر  اعلن  ما  وف��ق  نف�سه،  للم�سرف  �سابق  مدير  هو 
ق�سائي.  ويبلغ هذا الرجل من العمر 42 عاما، وقد اوقف 
موؤ�س�سة  يف  للعمل  انتقل  ك��ان  وه��و  التحقيق،  ذم��ة  على 
ال�ساد�س  يف  ال�سطو  عملية  تنفيذ  قبل  اخ��رى  م�سرفية 
من مار�س 2012.  ونفذ املدير ال�سابق عمليته بالتعاون 
مع �سريك له، وقاما باجبار احدى املوظفني بالقوة على 

اأفقر رئي�س يف العامل ي�ؤوي 100 طفل �س�ري 
ل يكف رئي�س الأوروغواي عن بث املفاجاآت. ففي كل مرة يحمل هذا الرئي�س املتوا�سع لفتة يذهل بها العامل. فقد 
اأعلنت املفو�سية العليا ل�سوؤون اللجئني اأن خو�سيه موخيكا، الرئي�س الذي �سنف الأفقر يف العامل، �سوف ي�ست�سيف 

يف بيته ال�سيفي 100 يتيم �سوري ممن اأجرتهم احلرب يف بلدهم اإىل اللجوء اإىل الدول املجاورة.
وقالت املفو�سية اإن كل طفل �سوف يرافقه �سخ�س بالغ من ذويه، بح�سب موقع العربية نت .

% من مرتبه الذي يبلغ �سهرياً 12 األفاً  نِّف موخيكا بالأفقر من بني زعماء العامل؛ لكونه ل يحتفظ �سوى ب� 10  �سُ
و500 دولر اأمريكي، ويتّرع بالباقي للجمعيات اخلريية.

الق�سر  يف  العي�س  ويرف�س  مبزرعته،  ريفي  بيت  يف   ،2010 مار�س  �سهر  يف  الرئا�سة  توليه  منذ  موخيكا  ويعي�س 
الرئا�سي، كما اأنه ل يتمتع باحلرا�سة امل�سددة كبقية روؤ�ساء العامل.

من جانبها، اأكدت زوجة موخيكا اأن هذه املبادرة تهدف اإىل حث املجتمع الدويل على حتمل م�سوؤولياته جتاه الكارثة 
التي تعي�سها �سوريا. وقالت اإن الرئي�س كان يفكر يف البداية بالطلب من جمل�س النواب املوافقة على هذه املبادرة، 

لكنه جتاوز ذلك واتخذ القرار.
وتبقى اأبرز جملة لهذا الرئي�س هي قوله: اإن من يع�سق املال ل مكان له يف ال�سيا�سة . فهو يعي�س يف نف�س املنزل 
ونف�س احلي وبنف�س الطريقة قبل توليه الرئا�سة، لأن اأغلبية ال�سعب الذي �سوت له من الفقراء، لذلك يجب عليه 

اأن يعي�س مثلهم ول يحق له عي�س حياة الرتف.
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ث�ان ف�سلتها عن امل�ت حتت قطار
مقطع  الإجتماعي  التوا�سل  مواقع  م�ستخدمي  من  عدد  ت��داول 
فيديو يظهر حلظات مرعبة عا�سهتا �سيدة علقت عجلت �سيارتها 
على �سكة الطار مما و�سعها يف حلظة يف خط يف�سل احلياة عن 

املوت.
وق��ع��ت احل���ادث���ة ع��ل��ى ���س��ك��ة ح��دي��د ل��ق��ط��ار يف م��دي��ن��ة فلوريدا 
لقطار يف  �سكة حديد  ام��راأة على  �سيارة  الأمريكية عندما علقت 
ال�سيارة  الأمريكية، وقد متكنت من اخلروج من  مدينة فلوريدا 

قبيل ثوان من ا�سطدام القطار ب�سيارتها.
ومت ت�سجيل الفيديو من كامريا مراقبة مو�سوعة يف عربة القيادة 
يف القطار، ويبني الت�سجيل كيف حالف احلظ املراأة ومتكنت من 
مغادرة �سيارتها قبل اأقل من 3 ثواين من حلظة ا�سطدام القطار 

ب�سيارتها.

ي�ستيقظ يف �ساحنة نفايات
الليل ليجد  ا�ستيقط رجل توجه للنوم يف حاوية للقمامة خلل 

نف�سه وقد و�سع يف �ساحنة جلمع القمامة �سباحاً.
خلف  م��ن  وط��رق��اً  �سيحات  �سمع  عندما  ال�ساحنة  �سائق  وت��وق��ف 
واأنقذت  ال���س��رتال��ي��ة.  الإذاع�����ة  هيئة  ذك���رت  ح�سبما  ال�����س��اح��ن��ة، 
ال�سرطة ورجال الإطفاء والإ�سعاف الرجل 30عاما ومت نقله اإىل 

م�ست�سفى داروين م�ساباً يف كتفه.
نورثرن  منطقة  يف  ال�سرطة  مفت�سة  يورجين�سن  ل��وي��زا  وق��ال��ت 
لأنه مل  الأ�سرتالية: كان )الرجل( حمظوظاً  تريوتري للإذاعة 
اآخ��ر من  يتعر�س لإ�سابة خطرية لأن��ه مت فيما يبدو جمع ع��دد 

حاويات القمامة بعدما مت تفريغ احلاوية التي كان بها . 

ازدحام مروري بط�ل 344 كلم
�سجلت مدينة �ساو باولو التي ت�ست�سيف يف 12 يونيو )حزيران( 
القادم املباراة الفتتاحية ملونديال الرازيل، اجلمعة، رقماً قيا�سياً 
اإذ و�سل طول طوابري ال�سيارات العالقة  جديداً يف زحمة ال�سري، 

يف الزحام على طرقاتها اإىل 344 كلم. 
م�ساء اجلمعة يف كرى مدن  املوؤ�سف  القيا�سي  الرقم  هذا  �سجل 
الرازيل، بح�سب ما اأعلنت ال�سركة العامة التي تدير حركة املرور 
ن�سمة  مليون   20 �سكانها  ع��دد  يبلغ  التي  باولو  و�ساو  املدينة.  يف 
م�سهورة بفو�سى حركة املرور فيها، ولكن ما زاد الأزمة ا�ستفحاًل 
هو ال�سراب الذي بداأه منذ اأيام �سائقو حافلت النقل امل�سرتك 

يف املدينة.
وبعد توقف عن العمل ملدة 48 �ساعة )يومي الربعاء واخلمي�س( 
نف�سها،  باولو  �ساو  مدينة  يف  احل��اف��لت  �سائقو  نقذه  اإ���س��راب  يف 
اأعلن زملوؤهم يف �ساحية املدينة اإ�سراباً مماثًل ليومي اخلمي�س 

واجلمعة. 
.% ويطالب امل�سربون خ�سو�ساً بزيادة رواتبهم بن�سبة 10 

التظاهرات  اإط�����ار  يف  الح��ت��ج��اج��ي��ة  ال��ت��ح��رك��ات  ه����ذه  وت���ن���درج 
وال�سرابات التي ت�سهدها البلد عموما مع اقرتاب موعد انطلق 
مباريات كاأ�س العامل يف كرة القدم التي ت�ست�سيفها الرازيل، من 

12 يونيو )حزيران( ولغاية 13 يوليو )يوليو(.
املونديال  ا�ست�سافة  انفقت على  التي  العامة  الأم��وال  اأن  ويعتقد 
بلغت 11 مليار دولر، وهو مبلغ اأثار �سخط العديد من الرازيليني 
العام الفائت واأنزلهم اإىل ال�سوارع يف تظاهرات احتجاجية �سخمة 

طالبوا فيها الدولة بالنفاق على حت�سني اخلدمات العامة.
 Clouds of Sils Maria اميي ويلريتون حتيي معجبيها لدى و�شولها على ال�شجادة احلمراء حل�شور عر�ش فيلم

خالل مهرجان كان ال�شينمائي الدويل. )يو بي اآي(

كري�ستينا ريت�سي حامل 
اأعلنت املمثلة الأمريكية كري�ستينا 
مبولودها  ح���ام���ل  اأن���ه���ا  ري��ت�����س��ي 
الأول. وقال املتحدث با�سم ريت�سي 
 34 العمر  م��ن  البالغة  املمثلة  اأن 
من  الأول  ب��ط��ف��ل��ه��ا  ح���ام���ل  ���س��ن��ة 

زوجها جيم�س هريديغني.
هريديغني  و  ري��ت�����س��ي  اأن  ي���ذك���ر 
عام  بداية  يف  علقتهما  عن  اأعلنا 
الأول  ت�سرين  يف  وت��زوج��ا   ،2012

اأكتوبر املا�سي.

تهديد مذيعة بالقتل 
ي�قف برناجمها

برنامج  ومقدمة  مذيعة  ك�سفت 
فل�سطني  ت��ل��ف��زي��ون  يف  ���س��ه��ري، 
تهديدات  تلقيها  ع��ن  ال��ر���س��م��ي، 
جمهولة،  ج���ه���ات  م����ن  ب��ال��ق��ت��ل 
الرنامج  وق���ف  ع��ل��ى  اأج��رت��ه��ا 
ب�سوؤون  اخل����ا�����س  الأ����س���ب���وع���ي 
الأ�سرى يف ال�سجون الإ�سرائيلية، 
والذي كان ي�سّكل حلقة و�سل بني 

املعتقلني وذويهم.
وق��ال��ت الإع��لم��ي��ة م��ن��ال �سيف 
اإن��ه��ا ت��ع��ر���س��ت، وزم��ي��ل��ه��ا خمرج 
ب��رن��ام��ج لأج��ل��ك��م حم��م��د عمرو، 
اإىل  م�����س��ريًة  بالقتل،  لتهديدات 
تعلم  فل�سطني  تلفزيون  اإدارة  اأن 
بكل تلك التهديدات، والتي و�سل 

اآخرها �سباح اأم�س ال�سبت.
يف  ط��ال��ب خمت�سون  وب���دوره���م، 
جلنة  بت�سكيل  الأ����س���رى  ����س���وؤون 
حت���ق���ي���ق وت���ق�������س���ي احل����ق����ائ����ق، 
للوقوف على الأ�سباب احلقيقية 
 ، ب��رن��ام��ج لأج��ل��ك��م  اإي���ق���اف  وراء 
م�ساهدة  ب��ن�����س��ب��ة  ي��ح��ظ��ى  ال����ذي 
مرتفعة، وترتقبه ب�سكل اأ�سبوعي 

عائلت الأ�سرى الفل�سطينيني.
ال�������س���ل���ط���ات  اأن  اإىل  ي�����������س�����ار 
الإ�سرائيلية كانت حذرت يف وقت 
نوعاً  ي�سّكل  الرنامج  ب��اأن  �سابق 
الحتلل،  جت��اه  التحري�س  من 
وي���ع���ت���ر و����س���ي���ل���ة ات���������س����ال بني 

الأ�سرى وذويهم يف اخلارج.

ندري اأن  دون  املناعة  ت�سعف  ع�امل   7
طوال  املناعة  جهاز  باختبار  والفريو�سات  البكرتيا  تقوم 
�ساعات النهار والليل، اأي اأنها تهاجمه دون انقطاع، لذلك 
اإليك  على الإن�سان جتنب كل ما يوؤثر �سلباً على مناعته. 
جمموعة من العوامل التي ت�سعف مناعة الإن�سان، والتي 
خطورتها:  نعلم  اأن  دون  حياتية  ك��ع��ادات  بع�سها  منار�س 
املقاومة  والأواين  ال��ق��دور  حت��ت��وي  واأ���س��ب��اه��ه��ا.  ال��ت��ي��ف��ال 
للت�ساق الطعام على مركبات كيميائية ت�سعف من جهاز 
املناعة. ا�ستخدم اأواين للطهي من الألومنيوم اأو الزجاج. 
اأك��ي��ا���س ج���اه���زة للب�سار  امل��ي��ك��روي��ي��ف. ه��ن��اك  ال��ب�����س��ار يف 
)الفي�سار( ُتعد يف امليكروييف للح�سول على الب�سار �سريعاً 
لأن  الأط��ف��ال،  مناعة  على  خا�سة  خطورة  وت�سكل  ومعباأً، 
املواد الكيمائية التي توجد يف هذا النوع من الب�سار توجد 
يف ال�سجاد، وتهدد املناعة ب�سكل كبري. جتنب الب�سار املُعد يف 
امليكروييف �سواء كان الإعداد يف املنزل اأو جاهزاً. الوحدة. 
املناعة  نظام  يهدد  �سلبي  عامل  والوحدة  بالعزلة  ال�سعور 
يف ج�سم الإن�سان. وتعتر مكافحة الأمرا�س اأ�سعب كثرياً 
اإجهاداً  ت�سبب  لأنها  بالوحدة،  ي�سعر  ال��ذي  املري�س  ل��دى 
الجتماعية  �سلتك  تقوية  م��ن  ت��اأك��د  املناعة.  ي�ستنزف 
باملحيطني بك، والتعرف على اأ�سخا�س جدد من اآن لآخر. 
التي  اخلليا  من  النوم  من  احلرمان  يخ�سم  النوم.  قلة 
ت�ساعد على قتل البكرتيا والفريو�سات، وقد وجدت درا�سة 

امل�سادة  الأج�سام  من  كثرياً  يقلل  �ساعات   4 ملدة  النوم  اأن 
اجل�سم  يحتاج  اجل�سم.  يف  الإنفلونزا  فريو�س  تقاوم  التي 
اإىل البتعاد عن �سا�سات الأجهزة الإليكرتونية خلل -30 

60 دقيقة قبل موعد النوم لتفادي الأرق.
املناعة  الأدوي����ة جهاز  ه��ذه  ت�ستنزف  احل��ي��وي��ة.  امل�����س��ادات 
حتقق  ل  ال�����س��رورة.  عند  اإل  تناولها  جتنب  يجب  لذلك 
امل�سادات احليوية اأي فائدة يف علج الإنفلونزا اأو التهابات 
اجليدة  البكرتيا  بقتل  تقوم  العك�س  على  بل  مثًل،  الأذن 
حيوي  م�ساد  بتناول  قمت  اإذا  املناعة.  جهاز  تدعم  التي 
بع�س  عن  اجل�سم  لتعوي�س  )الزبادي(  اللنب  باأكل  عليك 

البكرتيا ال�سديقة التي يتم الق�ساء عليها.
كيميائي  م��رك��ب  على  املعلبات  حت��ت��وي  املعلبة.  الأغ��ذي��ة 
اأج���ري���ت يف جامعة  درا����س���ة  وج����دت  وق���د   ،BPA ي�����س��ّم��ى 
املركب  ه���ذا  م�ستويات  ارت��ف��اع  اأن   2010 ع���ام  ميت�سغان 
ُين�سح  ل��ذل��ك  امل��ن��اع��ة،  ج��ه��از  ي��ه��دد  اجل�سم  يف  الكيميائي 
 100 تناول  يقلل  ال�سكر.  املعلبة.  الأطعمة  تناول  بتقليل 
غرام من ال�سكر من قدرة خليا الدم البي�ساء على قتل 
زجاجات  يف  الكمية  ه��ذه  توجد  �ساعات،   5 مل��دة  البكرتيا 
ال�سودا واللنب )الزبادي( املحّلى بالفواكه وقطع احللوى. 
جتنب تناول امل�سادر الغذائية امل�ساف اإليها �سكر، وتناول 

الفواكه الطبيعية واللنب قليل الد�سم. 

زواج كيم كارد�سيان ووي�ست 
واأخرياً، تزوج جنم الراب كانيي وي�ست من جنمة تلفزيون الواقع كيم كارد�سيان يف حفل زفاف 

اأ�سطوري، اأقيم يف قلعة تاريخية يف مدينة فلورن�سا الإيطالية.
اأقيمت  خا�سة  زواج  مرا�سم  يف  ت��زوج  الثنائي  اأن  ع��ام��اً(   36( وي�ست  با�سم  املتحدث  واأك���د 

بح�سور اأفراد العائلة والأ�سدقاء يف قلعة بيلفيدير التي تعود اإىل القرن ال�ساد�س ع�سر 
يف فلورن�سا اأم�س الأول.

وو�سفت م�سادر الزفاف ب� اخليايل و الأ�سطوري الذي يليق باأمرية.
وت�����س��ت��م��ر الح��ت��ف��الت ب��ال��زف��اف يف ن��ه��اي��ة الأ����س���ب���وع، واأق�����ام وي�ست 

يف  ف��ري���س��اي  ق�سر  يف  ا�ستقبال  حفل  ع��ام��اً(   33( وك��ارد���س��ي��ان 
باري�س يوم اجلمعة.


