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اإ�سدال ال�ستار على مناف�سات 
بطولة ال�سباحة الأوىل لل�سيدات 

عربي ودويل

نائب رئي�ص الوزراء البو�سني ي�سكر الإمارات على 
م�ساعداتها للمت�رضرين من الفي�سانات يف بالده

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

النتخابات الأوروبية تتّوج 
رينزي ملكاً على اإيطاليا!

•• اأبوظبي -وام: 

العام  الن�سائي  ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحت��اد  �سمو  اأك��دت 
االأعلى  املجل�س  رئي�سة  االأ���س��ري��ة  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأع��ل��ى  الرئي�سة 
للأمومة والطفولة..اأن �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة حفظه اهلل يوا�سل م�سرية املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه يف دعم ومتكني املراأة االإماراتية.. بن �سلطان 
م�سرية �سموها اإىل اأن القيادة الر�سيدة لدولة االإم��ارات اأطلقت برامج 
من  الكثري  ت�سبق  جعلها  مما  كافة  املجاالت  يف  امل��راأة  لتمكني  طموحة 

ن�ساء العامل يف تبووؤ اأعلى املنا�سب القيادية . 
لبناء  روؤي��ت��ه احلكيمة  يكن يف  املوؤ�س�س مل  ال��وال��د  ب��اأن  �سموها  ون��وه��ت 

كل  لها يف  ن�سريا  كان  بل  للمراأة فح�سب  قويا  داعما  واملواطن  الوطن 
ما ي�سيمها وكان يوؤمن اأن املراأة هي ن�سف املجتمع واأنه ال ميكن لدولة 
تريد اأن تبني نف�سها اأن ت�ستغني عن ن�سفها واأن م�ساركة املراأة يف خدمة 
املجتمع والتنمية اأمر اأ�سا�سي ومهم ال�ستكمال حلقتي العطاء. واأ�سارت 
الن�سائي  االحت���اد  اأن  اإىل  ال��وط��ن  درع  م��ع جملة  خ��لل حديث  �سموها 
العام منذ تاأ�سي�سه عمل على النهو�س باملراأة االإماراتية لتكون عن�سرا 
من  وذل��ك  جماالتها  ك��ل  يف  امل�ستدامة  التنمية  مل�سرية  وداع��م��ا  فاعل 
خلل و�سع االأطر واالأ�س�س املنظمة للعمل الن�سائي. واأكدت �سموها اأن 
ال�سعادة تغمرها اليوم و ت�سعر بالفخر واالعتزاز للنجاحات واالإجنازات 
تفاعلها  �سعيد  على  وخا�سة  االإم���ارات  ابنة  حققتها  التي  احل�سارية 
وانفتاحها على جتارب وثقافات العامل.                )التفا�سيل �س5-4(

   

باملنا�سبة
ال�سي�سي.. واختبار الأعباء الثقيلة!

•• الفجر:

يف مراحل ما من تاريخها، تخ�سى االأمم والدول من نف�سها، وتعطي 
وعندما  و�سخطها،  وخ��وف��ه��ا  قلقها  ت��رج��م  ال��ت��ي  االإ����س���ارات  ع��دي��د 
قبل  نف�سها  من  ينقذها  من  عن  تبحث  مري�س  ج�سد  اإىل  تتحول 
اإنقاذها من اأعدائها، الن من اخطر عوامل ال�سقوط واالنهيار، هي 
اأن تتحول االأوطان، بحكم ق�سورها الداخلي، اإىل دول فا�سلة فتتطلع 
اإىل ذاك البطل الذي تعتقد انه االأجدر باأن يجعل منها دولة قادرة 

ال عاجزة.
وعندما ي�سبح االكتئاب واالإحباط ظاهرة عامة، ويكاد يتحول اإىل 
توّقف ومل  التاريخ قد  وك��اأّن  ال�سعور  ويتم  الهوية،  �سمات  �سمة من 
اأّن  اإىل  توؤ�سر  ير�سم �سورة  اأو  بناء جديد،  اأّي  �سفره  ي�سّجل يف  يعد 
تلك الدولة اأو االأّمة تنب�س حياة ومل تفقد حيويتها، تتطلع اجلموع 
اإىل بطل تاأتي به ال�سدفة، قادر على حتمل االأعباء الثقيلة، وعلج 
الدولة  بنية  يف  امل�سجلة  العميقة  واالن��ه��ي��ارات  ال��داخ��ل��ي��ة  االأدواء 
واملجتمع، بطل قادر على اأن يجمع ما تبعرث، ويبني ما تهّدم، وُيعيد 
للعقد االجتماعي وال�سيا�سي بني �سرائح وفئات البلد الواحد معانيه 

ومراميه، اأي ُينقذ الوطن من ذاته ومن انحراف بع�س اأبنائه.
امل��ث��ايل؟ وه��ل م���ازال بو�سعنا يف هذا  ال��رج��ل  ي��وج��د مثل ه��ذا  فهل 
الع�سر اأن نتوقع ظهور مثل هذا البطل القادر على حتقيق الوفاق 
بني جميع الفرقاء، ويجمع النا�س على كلمة �سواء، وي�سع نف�سه فوق 

االأحزاب، ويعلن والءه للوطن دون �سواه ؟.
ت��رزح حتت نري حكم ن�ساز ال يعّب عن  تلك كانت ح��ال م�سر وه��ي 
ينت�سب  وال  وقيما،  وروح���ا  فكرا  معها  قطيعة  يف  ه��و  ب��ل  جوهرها، 

اأ�سحابه اإليها اإاّل جغرافيا.
وقد اكت�سف امل�سريون �سريعا اأّن االإخوان، وهم يديرون ال�ساأن العام، 

غرباء عنهم يدينون بالوالء اإىل خارج حدودهم.
)التفا�سيل �س12(

اأكدت فخرها مبا حققته ابنة الإمارات حمليا وعامليا

ال�سيخة فاطمة: خليفة يوا�سل نهج
 زايد يف دعم متكني املراأة حمليًا وعامليًا

حفر خلل موؤمتره ال�سحفي ام�س  )رويرز(

•• عوا�صم-وكاالت:

���س��ن��ت م��ق��ات��لت يف ���س��لح اجلو 
عن  املن�سق  ال��ل��واء  ل��ق��وات  التابع 
اجل��ي�����س ال��ل��ي��ب��ي خ��ل��ي��ف��ة حفر 
ثلث غارات جوية على ملي�سيات 

يف مدينة بنغازي ظهر ام�س.
وق������ال م���ت���ح���دث ب���ا����س���م اإح�����دى 
حفر  م��ق��ات��لت  اإن  امل��ل��ي�����س��ي��ات 
بينها  اأه��������داف  ث���لث���ة  ق�����س��ف��ت 
م�����ق�����رات ب����ال����ق����رب م�����ن م���واق���ع 

للمدنيني.
ق���ائ���د عمليات  اأك�����د  ج��ه��ت��ه  م���ن 
حفر  لقوات  التابع  اجل��و  �سلح 
ال��ع��م��ي��د ���س��ق��ر اجل��رو���س��ي وقوع 
اأ�سابت  اإنها  قائل  ال��غ��ارات  ه��ذه 
وبدقة  م��ب��ا���س��ر  ب�سكل  اأه��داف��ه��ا 
ويل  ق�سر  اأن  اإىل  الف��ت��ا   ، عالية 
قوات  فيه  ت��ت��واج��د  ك��ان��ت  العهد 

تابعة جلماعة اأن�سار ال�سريعة.
عملية  اإن  اجل����رو�����س����ي  وق��������ال 
الق�ساء  حتى  م�ستمرة  الكرامة 
حد  على  ليبيا  يف  االإره����اب  على 

و�سفه.
بدعم  احل���م���ل���ة  ه�����ذه  وح���ظ���ي���ت 
الع�سكرية  الوحدات  من  العديد 
وامليلي�سيات كما اأيدها عدد كبري 

من االأهايل.

ا�ستمرار عملية الكرامة وق�سف ملي�سيات لأن�سار ال�سريعية يف بنغازي

حفرت يدعم �سربة ع�سكرية لتاأمني حدود م�سر بعد مقتل 6 من جنودها

•• غزة -وكاالت:

رف�ست اإ�سرائيل ال�سماح لثلثة وزراء من قطاع 
يف  للم�ساركة  ال��ي��وم  اهلل  رام  اإىل  بالتوجه  غ��زة 
اليمني  ال��وط��ن��ي  ال��وف��اق  ح��ك��وم��ة  اأداء  م��را���س��م 
الر�سمية  العبية  االإذاع���ة  وقالت  الد�ستورية. 
ر�سميا  الفل�سطينية  ال�سلطة  اأبلغت  اإ�سرائيل  اإن 
اهلل  رام  اإىل  ال��ت��وج��ه  ل���ل���وزراء  ال�����س��م��اح  رف�سها 
املناطق  يف  احلكومة  اأع��م��ال  من�سق  اأن  م�سيفة 
امل��ي��ج��ر ج���رال ي����واآف م��ردخ��اي رف�����س الطلب 
ال�سدد.  بهذا  الفل�سطيني  اجلانب  قدمه  ال��ذي 
ت�سكيل  اإ���س��رائ��ي��ل��ي  ���س��ي��ا���س��ي  م�����س��در  وو����س���ف 
احلكومة الفل�سطينية اجلديدة ب� خطوة �سلبية 

للغاية موؤكدا اأن اإ�سرائيل لن تتفاو�س معها. 
اإ�سرائيل  ح��ك��وم��ة  ت��ع��ت��زم  مت�سل  �سعيد  ع��ل��ى 
اإىل  خللها  م��ن  ت�سعى  دبلوما�سية  حملة  �سن 
تقوي�س التاأييد الدويل املتوقع حلكومة الوحدة 
اإتفاق  اأعقاب  يف  ت�سكيلها  اجل��اري  الفل�سطينية 

امل�ساحلة بني حركتي فتح وحما�س. 
ال��دويل على عدم  املجتمع  ام�س  نتانياهو  وحث 
الوطني  التوافق  بحكومة  واالع���راف  الت�سرع 
اليمني  ���س��ت��وؤدي  وال��ت��ي  ال��ق��ادم��ة،  الفل�سطينية 

القانونية اليوم االثنني.
يف  امل�سوؤولة  العنا�سر  كافة  ادعو  نتانياهو  وقال 
واالع���راف  الت�سرع  ع��دم  اىل  ال���دويل  املجتمع 

بحكومة فل�سطينية ت�سم حما�س.

 204 ال��ك��ت��ي��ب��ة  اأن  اإىل  ي�������س���ار 
ن��ظ��ام��ي��ة من  كتيبة  ه��ي  دب���اب���ات 
ال��ع�����س��ك��ري��ني يف رئ��ا���س��ة االأرك����ان 
اأعلن يف وقت  اآمرها  العامة لكن 
الكرامة  لعملية  معار�سته  �سابق 

ووقوفه اىل جانب الثوار.
اللواء  ك�����س��ف  اخ�����رى  م���ن ج��ه��ة 
حفر،  خليفة  امل��ت��ق��اع��د  ال��ل��ي��ب��ي 
اإن���ه م��ع اأي �سربة  ام�����س االأح����د، 
ع�سكرية توؤمن حدود م�سر حتى 

لو كانت داخل ليبيا.
ال�سلطات  ن�سحت  حفر:  وق��ال 
احلاكمة يف طرابل�س من قبل اأن 

ي��رك��وا ت��اأم��ني احل���دود امل�سرية 
قادرين  نف�سها، الأنهم غري  مل�سر 
ع��ل��ي��ه��ا، ف��ه��ذه احل��ك��وم��ة عاجزة 
لكن  ���س��يء،  ت��ق��دمي  ت�ستطيع  ال 
باأيد  ي��ب��ن��ى  اأن  ي��ج��ب  امل�����س��ت��ق��ب��ل 
ت���وؤم���ن  اأن  ت�����س��ت��ط��ي��ع  وط���ن���ي���ة 
احلدود لنف�سها وجلريانها، ال اأن 
تركها مفتوحة تدخل منها كل 
باأي  يقم  اأنه مل  كا�سفاً  امل�سائب، 
ال�سلطات  مع  للتوا�سل  حماولة 

امل�سرية بعد.
�سربة  اأي  م����ع  اأن�������ا  واأو�������س������ح: 
ع�سكرية توؤمن حدود م�سر حتى 

من  التخل�س  نريد  ليبيا،  داخ��ل 
هذه املجموعات يف درنة وبنغازى 
واإجدابيا و�سرت وطرابل�س وعلى 
اجل����زائ����ري����ة، ال ميكن  احل������دود 
اأن  منهم  الأي  ن�سمح  اأن  اإط��لق��اً 
اجلوار  بلدان  �سد  باأعمال  يقوم 
واملو�سوع  وال�سديقة،  ال�سقيقة 
م��ن عمل  ملنعهم  ت��ع��اون��ا  ي��ح��ت��اج 

مع�سكرات يف م�سر اأو ليبيا.
وك�سف اأن كتائب اأن�سار ال�سريعة 
قتلت  معها،  املتحالفة  والكتائب 
يف االأ�سهر االأخرية 500 �سابط 
وجمند. جاء هذا يف الوقت الذي 
اعلن فيه املتحدث الر�سمي با�سم 
اجلي�س امل�سري ان �ستة ع�سكريني 
م��ن ق���وات ح��ر���س احل���دود قتلوا 
ق��رب احلدود  ال�سبت االح��د  ليل 
غرب  )���س��م��ال  امل�سرية-الليبية 
مهربو  �س����نه  هج����وم  يف  البلد( 
ا�����س����ل����ح����ة. واك��������د امل����ت����ح����دث يف 
على  �سفحته  ع��ل��ى  ن�����س��ره  ب��ي��ان 
و5  �سابط������ا  ان  في�س���������بوك 
جن�ود من ق�������وات ح���ر�س احلدود 
من  ا�ستهدافهم  اث��ر  على  قتلوا 
قبل بع�س املهربي�ن واخلارج������ن 
عن القان��ون اأثن����اء تنفيذ اإحدى 
جبلية  مب���ن���ط���ق���ة  ال��������دوري��������ات 

بالواحات. 

ا�سرائيل متنع وزراء غزة من دخول ال�سفة 
وحتر�ض العامل على حكومة الوحدة الفل�سطينية

مواقــيت ال�صالة
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•• عوا�صم-وكاالت:

و�سل ال�سرجنت االمريكي بو برغدال الذي افرجت عنه حركة طالبان يف 
افغان�ستان بعد خم�س �سنوات من االحتجاز، اىل املانيا االحد، بح�سب ما 

افاد املركز الطبي الع�سكري االمريكي يف املانيا.
وقالت القاعدة يف بيان ان برغدال الذي مت االفراج عنه ال�سبت �سيبقى 
يف مركز الند�ستوهل يف جنوب املانيا حتى اكماله ما ي�سفه اجلي�س بانه 
عملية اعادة اندماج. واأعرب وزير الدفاع االأمريكي ت�ساك هاجل عن اأمله 
اإىل  وطالبان  املتحدة  ال��والي��ات  بني  للأ�سرى  تبادل  �سفقة  ت��وؤدي  اأن  يف 

الو�سول اإىل انفراجة يف جهود الت�سوية مع املقاتلني االأفغان.
واأ�سفرت �سفقة تبادل االأ�سرى عن اإطلق ال�سارجنت يف اجلي�س االأمريكي 
اآخ��ر �سجناء  اأك��رث من خم�س �سنوات وه��و  ب��رج��دال- املحتجز منذ  ب��وي 
اخلا�سة  للقوات  وت�سليمه  االنتهاء-  على  ت�سارف  التي  اأفغان�ستان  حرب 
االأمريكية يف اأفغان�ستان اأم�س االأول يف مقابل اإطلق خم�سة معتقلني من 

طالبان من معتقل جوانتانامو االأمريكي يف كوبا ونقلهم اإىل قطر.

اإذا كان االإفراج  وردا على �سوؤال عما 
على  طالبان  �سي�سجع  ال�سجناء  عن 
خطف املزيد من اجلنود االأمريكيني 
ق��ال هاجل ك��ان ه��ذا ت��ب��ادال الأ�سرى 
احل�����رب.. ك���ان ت��رك��ي��زن��ا ع��ل��ى عودة 
يوفر  قد  وه��ذا  برجدال  ال�سارجنت 

ج�سرا جديدا حمتمل ملفاو�سات جديدة.
وقال هاجل اإن حكومته ا�ستمرت يف البحث عن فر�س ال�ستعادة برجدال 

حتى بعد اأن قطع املتمردون املفاو�سات عام 2012.
اآفاق مع طالبان لنحاول ا�ستعادة  اإيجاد طرق لفتح  وقال كنا نعمل على 
ال�سارجنت برجدال. هذه العملية مل تبداأ للتو. كانت نتاج جهود م�ستمرة 
التي  املنافذ..  بع�س  وجدنا  امل�ستويات.  كل  على  حكومتنا  فيها  و�ساركت 

جعلت االأمور تت�سح بالن�سبة لنا.
ان  االح��د  العطية  خالد  القطري  اخلارجية  وزي��ر  و���س��رح  ال��دوح��ة  ويف 

الدوحة تو�سطت يف عملية التبادل ال�سباب ان�سانية.

ع�سرات القتلى للنظام بريف 
دم�سق وا�ستباكات يف حلب

•• عوا�صم-وكاالت:

قالت �سبكة �سام اإن 25 عن�سرا من قوات النظام 
ريف  املليحة يف  ب��ل��دة  يف  ام�����س  قتلوا  ال�����س��وري 
ال�سرقية  باملنطقة  ال��دائ��رة  امل��ع��ارك  يف  دم�سق 
نقاط  ع��ل��ى  ا���س��ت��ب��اك��ات عنيفة  و���س��ط  ل��ل��ب��ل��دة، 
باملدفعية  وق�����س��ف  وري��ف��ه��ا،  ح��ل��ب  يف  خمتلفة 

والباميل املتفجرة على مدن وبلدات اأخرى.
اأن  مبا�سر  �سوريا  �سبكة  اأو�سحت  جهتها،  من 
هذه املعارك اأدت اإىل ا�ستعادة املعار�سة ال�سيطرة 
على مزارع تقع على اأطراف بلدة املليحة �سيطر 
�سقوط  اإىل  اأدى  ما   ، النظامي  اجلي�س  عليها 
ق��ت��ل��ى وج���رح���ى م���ن ق����وات ال��ن��ظ��ام. ويف ريف 
براميل  املروحي  الطريان  األقى  اأي�سا،  دم�سق 

متفجرة على جرد فليطة مبنطقة القلمون.

الهالل الأحمر تنجز املرحلة 
الأخرية من مبادرة مدر�ستي فل�سطني

•• اأبوظبي -وام: 

اأجنزت هيئة الهلل االأحمر املرحلة االأخرية من مبادرة  مدر�ستي 
يف  مدار�س  �ست  وجتهيز  وتاأهيل  �سيانة  ت�سمنت  التي  فل�سطني  
الهيئة وذلك �سمن مبادرات الهلل  القد�س بتمويل من  مناطق 
لدعم العملية التعليمية يف فل�سطني وتعزيز قدرات قطاع التعليم 
للقيام بدوره يف ظل الظروف التي ت�سهدها االرا�سي الفل�سطينية 

حاليا.
)التفا�سيل �س2(

بو�ساطة قطرية

امتام �سفقة اإطالق اجلندي الأمريكي مقابل 5 عنا�سر لطالبان من غوانتانامو 
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نائب رئي�ض الوزراء البو�سني ي�سكر الإمارات على م�ساعداتها للمت�سررين من الفي�سانات يف بالده

•• اأبوظبي-وام: 

اأجن�������زت ه��ي��ئ��ة ال����ه����لل االأح���م���ر 
امل����رح����ل����ة االأخ����������رية م����ن م����ب����ادرة  
ت�سمنت  التي  فل�سطني   مدر�ستي 
����س���ي���ان���ة وت����اأه����ي����ل وجت���ه���ي���ز �ست 
مدار�س يف مناطق القد�س بتمويل 
مبادرات  �سمن  وذل��ك  الهيئة  م��ن 
التعليمية  العملية  لدعم  ال��ه��لل 
قطاع  ق��درات  وتعزيز  فل�سطني  يف 
ب�������دوره يف ظل  ل��ل��ق��ي��ام  ال��ت��ع��ل��ي��م 
االرا�سي  ت�سهدها  التي  ال��ظ��روف 

الفل�سطينية حاليا.

املعينات  و  وامل����ع����دات  ب���االأج���ه���زة 
ال���درا����س���ي���ة . واإه����ت����م����ت امل����ب����ادرة 
باجلانب املهني واالإداري للمعلمني 
واالإداري�������ني وع��م��ل��ت ع��ل��ى تطوير 
و  ق����درات  وب��ن��اء  ال��وظ��ي��ف��ي  االأداء 
مهارات املدر�سني يف املجاالت التي 
لها علقة بالتعلم الن�سط وتفعيل 
يف  املعلومات  تكنولوجيا  ا�ستخدام 
العملية التعليمية وذلك بال�سراكة 
ران��ي��ا لتدريب  امللكة  اأك��ادمي��ي��ة  م��ع 
املعلمني ومبادرة التعليم االأردنية.

ياأتي دعم الهيئة ملبادرة  مدر�ستي 
على  حر�سها  اإط����ار  يف  فل�سطني  

تنفيذها  مت  التي   - املبادرة  �سملت 
رانيا  امللكة  موؤ�س�سة  مع  بالتعاون 
العبد اهلل للتعليم باململكة االأردنية 
دار  م��در���س��ة  تو�سعة   - الها�سمية 
االأي���ت���ام االإ���س��لم��ي��ة ال��ث��ان��وي��ة يف 
البلدة القدمية و�سيانة مدار�س دار 
اللجئة  والفتاة  االأ�سا�سية  االأيتام 
ال�سابات  وم���در����س���ة  اأ  االأ���س��ا���س��ي��ة 
امل�سلمات الثانوية يف منطقة وادي 
مدر�سة  �سيانة  جانب  اإىل  اجل��وز 
ال��ث��ان��وي��ة ومدر�سة  ط��وب��ا  اأم  ذك���ور 
�سرفات االأ�سا�سية املختلطة يف بيت 
�سفافا اإىل جانب مد تلك املدار�س 

جم����االت ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����س��ي��ق مع 
عدد من ال�سركاء االإن�سانيني على 
ال�ساحة الفل�سطينية يف مقدمتهم 
م��وؤ���س�����س��ة امل��ل��ك��ة ران���ي���ا ال��ع��ب��د اهلل 
ب��دور كبري يف ح�سد  التي ت�سطلع 
ال��دع��م وال��ت��اأي��ي��د ل��ل��م��ب��ادرات التي 
فل�سطني  يف  التعليم  قطاع  تخدم 
التي  العقبات  تذليل  على  وتعمل 
التعليم يعتب  اأن  تعر�سه خا�سة 
ال�سبيل الوحيد للحد من البطالة 
على ال�ساحة الفل�سطينية وحت�سني 
االأو�ساع االقت�سادية واالجتماعية 

ال�سائدة حاليا . 

على  االإن�سانية  االأو���س��اع  حت�سني 
وم�ساندتها  الفل�سطينية  ال�ساحة 
يف اأهم املجاالت كال�سحة والتعليم 
ال�سرورية  واخل��دم��ات  واالإ���س��ك��ان 
فل�سطني من  التعليم يف  ويعتب   .
ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة ال��ت��ي تعرثت 
ال�سائدة  ل��ل��ظ��روف  نتيجة  ك��ث��ريا 
الهلل  هيئة  توليه  ل��ذل��ك  ه��ن��اك 
وحتر�س  ك��ب��ريا  اإهتماما  االح��م��ر 
باعتباره  وم�����س��ان��دت��ه  دع��م��ه  ع��ل��ى 
م���ن رك���ائ���ز ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ب�����س��ري��ة يف 

املجتمعات اله�سة.
وعززت مبادرة الهيئة يف هذا ال�سدد 

•• �رساييفو- وام: 

الغوجميا  زالتكو  الدكتور  اأع��رب 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
البو�سنة  يف  اخل��ارج��ي��ة  ال�����س��وؤون 
وتقديره  امتنانه  ع��ن  والهر�سك 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ل�����س��اح��ب  ال��ع��م��ي��ق 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
اأول  وال��ف��ري��ق  اهلل  ال��دول��ة حفظه 
اآل  ب��ن زاي���د  ال�����س��ي��خ حم��م��د  �سمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
و  امل�سلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد 
اآل  زاي��د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو 
وزير  ال����وزراء  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان 
موؤ�س�سة  رئ��ي�����س  ال��رئ��ا���س��ة  ���س��وؤون 
خليفة بن زايد اآل نهيان للأعمال 
االغاثية  للم�ساعدات  االن�سانية 
ال���ع���اج���ل���ة ال����ت����ي ق���دم���ت���ه���ا دول����ة 
الفي�سانات  ل�����س��ح��اي��ا  االم�������ارات 

العا�سمة  يف  ال���دول���ة  ���س��ف��ارة  م���ع 
م�ساعدات  وزع  ق����د  ال��ب��و���س��ن��ي��ة 
اغاثية عاجلة على املت�سررين من 
والهر�سك  البو�سنة  الفي�سانات يف 
من  بتوجيهات  و�سربيا  وكرواتيا 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
ودعم من الفريق اأول �سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد ومتابعة من �سمو 

ال�سيخ من�سور بن زايد.
امل�سوؤولني  م���ع  ال���وف���د  ب��ح��ث  ك��م��ا 
البو�سنيني ال�سبل الكفيلة بتقدمي 
يف  للمواطنني  العاجلة  امل�ساعدات 
الفي�سانات  من  املت�سررة  املناطق 
ال��ت��ي و���س��ف��ت ب��اأن��ه��ا االأ����س���واأ منذ 

قرن.
لنهج  انعكا�سا  اخلطوة  ه��ذه  تاأتي 
الدولة وقيادتها الر�سيدة بتقدمي 
يد العون للمت�سررين من الكوارث 

يف اأي مكان من العامل. 

العربية  االم�������ارات  دول����ة  ل��ق��ي��ادة 
على  و�سعبها  وحكومتها  امل��ت��ح��دة 
هذه املبادرة االن�سانية واأعرب عن 
اإ�ستعدادها لتقدمي كل ما من �ساأنه 
امل�ساعدات  ت��وزي��ع  عملية  ت�سهيل 
م�����س��ت��ح��ق��ي��ه��ا يف  اىل  وو����س���ول���ه���ا 

والهر�سك  البو�سنة  �سربت  التي 
موؤخرا.

وقال الدكتور زالتكو الغوجميا يف 
خليفة  موؤ�س�سة  من  وفد  مع  لقاء 
ومم��ث��ل��ني ع���ن ���س��ف��ارة ال���دول���ة يف 
ب����لده مم��ت��ن��ة جدا  اإن  ���س��راي��ي��ف��و 

املناطق املت�سررة.
واأكد اأن �سراء االإحتياجات واملعدات 
ال����لزم����ة م���ن ال�������س���وق امل��ح��ل��ي يف 
يف  �سي�ساهم  وال��ه��ر���س��ك  البو�سنة 

تعزيز االإقت�سادي املحلي.
كان وفد موؤ�س�سة خليفة بالتعاون 

مراكز وزارة الداخلية للمعاقني تدرب منت�سبي �سرطة ال�سارقة على لغة الإ�سارة
كل  وت�ستحق  املجتمع  يف  ومهمة  كبرية  �سريحة  ت�سكل  اأ�سبحت  التي 
ال�سرطية  القيادة  واإ�سراتيجية  روؤي��ة  مع  متا�سيا  واالهتمام  الرعاية 
األقى املحا�سرات خللها يا�سر مو�سى عو�س  . وت�سمنت الدورة التي 
وت�سغيل  لتاأهيل  الداخلية  وزارة  مراكز  اإدارة  يف  االإ���س��ارة  لغة  م��درب 
املعاقني .. التعريفات اخلا�سة بال�سم وباالإعاقة ال�سمعية وباالأ�سخا�س 
ذوي االإعاقة ال�سمعية واأ�سبابها وت�سنيفاتها وكيفية التعامل والتوا�سل 
مع ذوي االإعاقة ال�سمعية بوا�سطة لغة االإ�سارة با�ستخدام امل�سطلحات 
االإ�سارية املتداولة بني ال�سم املواطنني. وقام العقيد عبداهلل بن عامر 
اأعمالهم  يف  التوفيق  لهم  متمنيا  اخلريجني  على  ال�سهادات  بتوزيع 

واال�ستفادة من املهارات واملعارف التي اكت�سبوها خلل الدورة.

ال�سراكة مع  بتعزيز  ال�سرطية  القيادة  واهتمام  روؤية  اإطار  املعاقني يف 
كافة �سرائح املجتمع . واأكد ابن عزيز اإ�ستعداد مراكز وزارة الداخلية 
لغة  على  ال�سرطية  االإدارات  خمتلف  يف  ال�سرطة  عنا�سر  ل��ت��دري��ب 
تعزيز  ال�سمعية بهدف  االإعاقة  اأ�سحاب  التوا�سل مع  االإ�سارة وكيفية 
ثقتهم  وك�سب  املجتمع  يف  الهامة  ال�سريحة  هذه  مع  التوا�سل  ج�سور 
ودجمهم يف املجتمع . كما اأكد اإ�ستعداد مراكز وزارة الداخلية لتنظيم 
واملوؤ�س�سات  الهيئات  ملختلف  االإ���س��ارة  لغة  يف  متقدمة  تدريبية  دورات 
اإطار  يف  وذل���ك  ال�سمعية  االإع���اق���ات  ل���ذوي  خ��دم��ات��ه��ا  ت�سهيل  ب��ه��دف 
من  اأن  اإىل  م�سريا  الفئة  ه��ذه  جت��اه  ل���لإدارة  االجتماعية  امل�سوؤولية 
متطلبات احلياة الع�سرية اأن يوجد على االأقل يف املوؤ�س�سات اخلدمية 

يف الدولة بع�س املتخ�س�سني يف لغة االإ�سارة مل�ساعدة اأ�سحاب االإعاقات 
الدكتور خالد حمد احلمادي مدير  املقدم  ذكر  . من جهته  ال�سمعية 
معهد تدريب ال�سرطة يف ال�سارقة اأن هذه الدورة تاأتي يف اإطار حر�س 
خمتلف  م��ع  التوا�سل  تعزيز  على  ال�سارقة  ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة 
يف  ودجمهم  االإع��اق��ة  ل��ذوي  متميزة  خدمات  وتقدمي  املجتمع  �سرائح 
املجتمع م�سريا اإىل اأن �سرطة ال�سارقة نظمت من قبل ثلث دورات يف 
هذا املجال مب�ساركة 85 من عنا�سر ال�سرطة . واأكد على اأهمية هذه 
االإعاقة يف خمتلف مراكز خدمة  التعامل مع ذوي  ت�سهيل  ال��دورة يف 
واإجناز  ال�سارقة  ل�سرطة  التابعة  واالأق�سام  االإدارات  كافة  يف  العملء 
معاملتهم يف اأق�سى �سرعة ممكنة لرفع املعاناة عن كاهل هذه الفئة 

•• العني-وام: 

احتفلت اإدارة مراكز وزارة الداخلية لتاأهيل وت�سغيل املعاقني بتخريج 
دورة لغة االإ�سارة التي نظمتها االإدارة ملنت�سبي �سرطة ال�سارقة مب�ساركة 
العقيد عبداهلل بن  التخريج  ال�سف واالأفراد. ح�سر  28 من �سباط 
بن  نا�سر  وقال  ال�سارقة.  ب�سرطة  املركزية  العمليات  عام  عامر مدير 
وت�سغيل  لتاأهيل  الداخلية  وزارة  مراكز  اإدارة  مدير  ال�سريفي  عزيز 
املعاقني..اإن الدورة التي ا�ستمرت اأ�سبوعني تاأتي يف اإطار اإ�سراتيجية 
وزارة الداخلية الهادفة لتاأهيل عنا�سر ال�سرطة يف خمتلف املجاالت..
مع  التوا�سل  م��ه��ارات  امل�ساركني  اإك�ساب  على  رك��زت  اأن��ه��ا  اإىل  م�سريا 

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل رئي�ض جمل�ض 
النواب بجمهورية البارغواي

بحث التعاون يف املجالت ال�سرطية والأمنية بني الإمارات وفيتنام 

جمل�ض اأبوظبي للتعليم يدعو ل�سرورة اللتزام مبواعيد الت�سجيل اجلديدة يف ريا�ض الأطفال واملدار�ض احلكومية

•• اأبوظبي-وام:

وزير  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  اإ�ستقبل 
اخل��ارج��ي��ة يف دي����وان ع���ام ال�����وزارة ام�����س م��ع��ايل خوان 
جمهورية  يف  ال����ن����واب  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ب���ارت���ول���وم���ي 

البارغواي الذي يزور البلد حاليا.
دولة  بني  ال�سداقة  علقات  بحث  اللقاء  خ��لل  ج��رى 
مبا  وتطويرها  تعزيزها  و�سبل  وال��ب��ارغ��واي  االإم���ارات 
يخدم امل�سالح امل�سركة بني البلدين يف املجاالت كافة 
اإىل جانب تبادل وجهات النظر حول جممل التطورات 

االإقليمية والدولية والق�سايا ذات االهتمام امل�سرك.

اآل نهيان مبعايل  ورح��ب �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زاي��د 
خوان بارتولومي.. موؤكدا اأهمية العلقات الثنائية بني 

دولة االإمارات والبارغواي و�سبل تعزيزها وتطويرها.
البارغواي  يف  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�س  اأ���س��اد  جانبه  م��ن 
بنتائج الزيارة التي قام بها �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان اىل بلده يف اأبريل املا�سي واأكد اأهمية تبادل 
ت�ساهم يف  والتي  البلدين  امل�سوؤولني بني  الزيارات بني 
وتبادل  واحل���وار  التفاهم  م��ن  م�سركة  اأر�سية  اإق��ام��ة 
على  ال��ب��ارغ��واي  اىل حر�س  ون��وه  والثقافات.  االأف��ك��ار 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  مع  الثنائية  علقاتها  تطوير 

املتحدة بال�سكل الذي يخدم م�سالح اجلانبني. 

•• اأبوظبي-وام:

اإلتقى الفريق �سيف عبداهلل ال�سعفار وكيل وزارة الداخلية 
اأول دان��غ فن هيو النائب  ال��وزارة ام�س الفريق  يف مقر 
االأول لوزير االأمن العام يف جمهورية فيتنام اال�سراكية 
وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه ال���ذي ي��ق��وم ح��ال��ي��ا ب��زي��ارة للدولة 
امل�سوؤولني يف  ع��ددا من  يلتقي خللها  يومني  ت�ستغرق 
الداخلية. مت خلل  ال�سرطية بوزارة  االأجهزة واملرافق 
اللقاء بحث عدد من املو�سوعات ذات االهتمام امل�سرك 

املجاالت  خمتلف  يف  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  تعزيز  و�سبل 
االأمنية بني وزارتي الداخلية يف البلدين. ح�سر املقابلة 
العميد حممد غدير الكتبي مدير عام ال�سرطة اجلنائية 
االحتادية باالإنابة يف الوزارة والعقيد عبدالواحد اأحمد 
احلمادي مدير اإدارة ال�سرطة اجلنائية الدولية باالإنابة  
االإنربول والعقيد ح�سني حممود العو�سي مدير اإدارة 
العلقات العامة باالإنابة واملقدم اأحمد �سعيد املزروعي 
واأع�ساء  الداخلية  ب��وزارة  ال��دويل  التعاون  اإدارة  مدير 

الوفد املرافق .

•• اأبوظبي-وام:

باب  فتح  اإع���ادة  االإث��ن��ني  اليوم  من  اعتبارا  للتعليم  اأبوظبي  جمل�س  يبداأ 
يت�سنى  مل  ممن  حكمهم  يف  ومن  املواطنني  امل�ستجدين  للطلبة  الت�سجيل 
لهم الت�سجيل خلل الفرة ال�سابقة يف ريا�س االأطفال ومدار�س التعليم 
 2014- ال��ق��ادم  ال��درا���س��ي  للعام  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  ملجل�س  التابعة  ال��ع��ام 

املعتمدة. ال�سفية  والكثافة  املتوفرة  ال�سواغر  ح�سب  وذلك   ..  2015
على  املجل�س  حر�س  اإط��ار  يف  احل��ايل  يونيو   12 حتى  الت�سجيل  وي�ستمر 

�سمان مقعد درا�سي لكل طالب يف اإمارة اأبوظبي.
اأبوظبي  القبي�سي مدير عام جمل�س  اأمل عبداهلل  وقالت معايل الدكتورة 
ا�ستيعاب  هو  الت�سجيل  ب��اب  فتح  اإع���ادة  من  الرئي�س  الهدف  للتعليم..اإن 
لظروف  مراعاة  وذل��ك  الت�سجيل  عن  املتخلفني  املواطنني  الطلبة  جميع 
الطارئة..بجانب  االأم��ور  من  غريها  اأو  العلج  اأو  ال�سفر  ب�سبب  البع�س 
ت�سهيل ت�سجيل الطلبة القادمني من خارج اإمارة اأبوظبي ب�سبب انتقالهم 

النظام  ميكن  حيث  الفنية  املعاهد  او  احلكومية  او  اخلا�سة  امل��دار���س  من 
 2014 ال��ق��ادم  ال��درا���س��ي  اجل��دي��د ه���وؤالء م��ن حجز مقعد درا���س��ي للعام 
2015 من خلل زيارة املدر�سة املراد حجز املقعد فيها. وقال �سعادته اإن 
املجل�س �سي�ستمر يف تطبيق الئحة االأعمار اجلديدة حيث يقبل يف ال�سنة 
االأوىل من ريا�س االأطفال من اأكمل الرابعة من عمره يف 31 دي�سمب من 
عام القبول ويقبل من اأمت اخلام�سة من عمره يف ذات التاريخ يف الرو�سة 
اأكمل  الثانية كما يقبل يف ال�سف االأول من مرحلة التعليم االأ�سا�سي من 
ال�ساد�سة من عمره ومل يتجاوز الثامنة يف 31 دي�سمب من عام القبول. 
ودعا املجل�س اأولياء االأمور للتوجه اإىل املدار�س التي تقع �سمن النطاقات 
اجلغرافية ل�سكنهم لت�سجيل اأبنائهم الطلبة كما �سيتم ا�ستحداث مدار�س 
ال��دار���س��ي اجل��دي��د يف مناطق �سكنية خمتلفة يف  ال��ع��ام  ج��دي��دة م��ع حلول 
املدار�س  املدار�س لتقوم بت�سجيل الطلبة يف  االإم��ارة. وحدد املجل�س بع�س 
اجلديدة منوها ب�سرورة التوجه اىل اأماكن ت�سجيل هذا املدار�س وريا�س 
الباهية يف  امل�ستحدثة يف منطقة  الرثيا  رو�سة  امل�ستحدثة وهي  االأطفال 

ال�سكنية.. لنطاقاتهم  التابعة  امل��دار���س  يف  والت�سجيل  االأم���ارة  يف  لل�سكن 
ي�سمن  الدرا�سي  العام  نهاية  يف  الت�سجيل  باب  فتح  اإع��ادة  اأن  اإىل  م�سرية 
واحت�ساب  اجلديد  الدرا�سي  العام  بداية  مع  املدار�س  ا�ستقرار  من  التاأكد 
العام  اإرب��اك وكي يتعرف كل طالب على مكانه قبل بدء  احتياجاتها دون 
�سعادة  اأو�سح  التعليمية. من جانبه  العملية  ي�سهم يف جناح  الدرا�سي مبا 
املدر�سية..اأن  العمليات  لقطاع  التنفيذي  املدير  الظاهري  �سامل  حممد 
من  ا�ستحداثها  مت  التي  احلديثة  االأنظمة  تطبيق  يف  �سي�ستمر  املجل�س 
اأثبتت كفاءتها وفعالتيها يف الت�سجيل  قبل قطاع العمليات املدر�سة والتي 
امل�ستجدين واال�ستغناء  الطلبة  الهوية يف ت�سجيل  ا�ستخدام بطاقة  ومنها 
عن االوراق الثبوتيه..وذلك من خلل الربط بني نظام الت�سجيل يف نظام 
معلومات الطالب وبطاقة الهوية والذي مكن املدار�س من قراءة البيانات 
و ي�سرع  النظام مما ي�سهل  الهوية وحفظها مبا�سرة يف  املخزنة يف بطاقة 
عملية الت�سجيل يف املدار�س وكذلك نظام حجز املقعد للطلبة امل�ستمرين يف 
الدرا�سة والراغبني باالنتقال اىل املدار�س التابعة ملجل�س ابوظبي للتعليم 

اإيه و بي وال�سليله ويتم  اأبوظبي والتي تخدم النطاقات ال�سكنية للباهية 
الت�سجيل فيها من خلل اإدارة رو�سة االإبتهال و رو�سة النايفة امل�ستحدثة 
للفلح  ال�سكنية  النطاقات  ت��خ��دم  وال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال��ف��لح  منطقة  يف 
اجلديدة يتم ا�ستقبال طلبات الت�سجيل يف رو�سة املزون ومدر�سة ال�سلم 
والتي  اأبوظبي  الفلح يف  - يف منطقة  اأوىل خمتلطة  - حلقة  امل�ستحدثة 
يتم  حيث  القدمية  وال��ف��لح  اجل��دي��دة  للفلح  ال�سكنية  النطاقات  تخدم 
ا�ستقبال  يتم  بينما  التفوق  مدر�سة  يف  للبنني  الت�سجيل  طلبات  ا�ستقبال 
يف  وم��ن  املواطنني  فئة  وت�سمل  املها.  مدر�سة  يف  للبنات  الت�سجيل  طلبات 
دول  واأب��ن��اء  القيد  خل�سة  حاملي  وامل��واط��ن��ات  امل��واط��ن��ني  اأب��ن��اء  حكمهم 
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية واأبناء حملة املرا�سيم ال�سادرة عن 
�ساحب ال�سمو رئي�س الدولة اأو �ساحب ال�سمو نائب رئي�س الدولة واأبناء 
البطاقات  العربية من حاملي  والهيئات  الدبلوما�سي  ال�سلك  العاملني يف 
الدبلوما�سية ال�سادرة عن وزارة اخلارجية يف الدولة بجانب اليتيم الذي 
يعيله مواطن ب�سبب وفاة والده �سريطه اأن يكون الكفيل هو نف�سه املعيل. 

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تفتح باب الرت�سح لدورتها ال�سابعة 2015
•• اأبوظبي-وام: 

ال��ع��ام��ة جلائزة  االأم���ان���ة  ف��ت��ح��ت 
التمر  ل��ن��خ��ي��ل  ال���دول���ي���ة  خ��ل��ي��ف��ة 

ل��ف��ئ��ات��ه��ا اخلم�س  ال��ر���س��ح  ب����اب 
يف دورت���ه���ا ال�����س��اب��ع��ة اع��ت��ب��ارا من 
ام�����س وح��ت��ى ال��ث��لث��ني م��ن �سهر 
اأك���ت���وب���ر ال�����ق�����ادم. وت�����س��م��ل هذه 

املتميزة  ال�سخ�سية  الفئات..فئة 
تنموي  م�������س���روع  اأف�������س���ل  وف���ئ���ة 
وفئة  متميزة  تقنية  اأف�سل  وفئة 
املنتجني املتميزين وفئة البحوث 
امل��ت��م��ي��زة يف جمال  وال����درا�����س����ات 
التمور.  واإن���ت���اج  ال��ن��خ��ي��ل  زراع�����ة 
جاء ذلك خلل املوؤمتر ال�سحفي 
عبد  الدكتور  �سعادة  عقده  ال��ذي 
ال��وه��اب زاي���د اأم���ني ع��ام اجلائزة 
مب�ساركة   .. االإم������ارات  ق�����س��ر  يف 
�ساعد  ح��م��ي��د  ه�����لل  ال����دك����ت����ور 
االإداري����ة  اللجنة  رئ��ي�����س  الكعبي 
نا�سف  واملالية باجلائزة وح�سور 
احليوانية  ال��رثوة  خبري  ريحاين 
االإقليمي  ال���ف���رع���ي  امل���ك���ت���ب  يف 
للأمم  والزراعة  االأغذية  ملنظمة 
اأب���وظ���ب���ي. وقال  ف���او يف  امل��ت��ح��دة 
ال�سيخ  م��ع��ايل  اإن  زاي���د  ال��دك��ت��ور 
وزير  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان 
الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع 
اأم��ن��اء اجل��ائ��زة.. رئ��ي�����س جمل�س 
وج���ه ب��اإت��اح��ة امل���ج���ال اأم�����ام كافة 
والباحثني  وامل��ن��ت��ج��ني  امل���زارع���ني 
واالأكادمييني واملخت�سني وحمبي 
العامل  ح��ول  التمر  نخيل  �سجرة 
للتناف�س  ب��ط��ل��ب��ات��ه��م  ل���ل���ت���ق���دم 
اجلائزة  ف��ئ��ات  ب���اإح���دى  وال���ف���وز 

العام  االأم�������ني  وق������دم  اخل���م�������س. 
للجائزة  البياين  للمنحى  عر�سا 
املا�سية  ال�����س��ت  ال�����س��ن��وات  خ���لل 
والذي ينمو باطراد على خمتلف 
اجلائزة.. ح�سدتها  التي  ال�سعد 
الكبري  االن��ف��ت��اح  اأن  اىل  م�����س��ريا 
اأف�سل  �سكل  املحلي  املجتمع  على 
اأع��داد املر�سحني  النتائج يف زي��ادة 
اجلائزة  فئات  ملختلف  املواطنني 
مواطنا.   65 ال��ع��دد  و���س��ل  حيث 
واأ�ساف انه وفقا لتوجيهات معايل 
نهيان  اآل  م��ب��ارك  ن��ه��ي��ان  ال�����س��ي��خ 
للجائزة  ال��ع��ام��ة  االأم���ان���ة  ق���ررت 
الوطنية  حملتها  يف  قدما  امل�سي 
امل��ج��ت��م��ع املحلي  واالن���ف���ت���اح ع��ل��ى 
ل��ت��و���س��ي��ع ن��ط��اق امل�����س��ارك��ة الأكب 
ع��دد م��ن امل��زارع��ني م��ن ال�سرائح 
كانوا  �����س����واء  ك���اف���ة  امل�����س��ت��ه��دف��ة 
مزارعني اأو منتجني م�سنعني اأو 
وت�سجيعهم  واأك��ادمي��ي��ني  باحثني 
خمتلف  على  للتناف�س  وتاأهيلهم 
ف��ئ��ات اجل���ائ���زة. ك��م��ا اأك���د حر�س 
احل�سور  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  م��ع��ال��ي��ه 
للجائزة  وال���������دويل  االإق���ل���ي���م���ي 
التي  ال���ن���ج���اح���ات  ع��ل��ى  وال���ب���ن���اء 
املا�سية  ال�سنوات  خ��لل  حتققت 
مل��ا ف��ي��ه م��ن خ��ري وت��ق��دي��ر لكافة 

والباحثني  وامل��ن��ت��ج��ني  امل���زارع���ني 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ع���امل. وق����ال اإن 
للتوجيهات  ت��رج��م��ة  مي��ث��ل  ذل���ك 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  احلكيمة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
اجلائزة  راعي  اهلل  الدولة حفظه 
ال�سيخ  �سمو  اأول  ال��ف��ري��ق  ودع���م 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة وح���ر����س �سمو 
اآل نهيان  ال�سيخ من�سور بن زايد 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
�سوؤون الرئا�سة على تعزيز موقع 
اجلوائز  ب��ني  ومكانتها  اجل��ائ��زة 
العامل.  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  االأخ������رى 
م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال ال���دك���ت���ور هلل 
جممل  اإن  الكعبي  ���س��اع��د  حميد 
اأع�����داد امل��ر���س��ح��ني مل��خ��ت��ل��ف فئات 
 675 الكلي  بلغ عددهم  اجلائزة 
حول  دول���ة   38 ميثلون  م�ساركا 
عربية  دول�����ة   20 م��ن��ه��ا  ال���ع���امل 
هذا  اأن  واأو����س���ح  اأج��ن��ب��ي��ة.   18 و 
العدد ي�سمل 347 م�ساركا يف فئة 
الدرا�سات والبحوث املتميزة و 50 
م�ساركا يف فئة اأف�سل اإنتاج متميز 
و 83 م�ساركا يف فئة اأف�سل تقنية 
متميزة و 106 م�ساركني يف فئة 

اأف�سل م�سروع تنوي متميز و 89 
م�ساركا يف فئة ال�سخ�سية املوؤثرة. 
املتنامية يف  الزيادة  اأن  اإىل  واأ�سار 
ع����دد امل��ر���س��ح��ني مل��خ��ت��ل��ف فئات 
والثقة  ال�سدقية  ت��وؤك��د  اجل��ائ��زة 
ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا اجل����ائ����زة خلل 
توجيهات  بف�سل  ق�����س��رية  ف���رة 
اآل  م��ب��ارك  ن��ه��ي��ان  ال�سيخ  م��ع��ايل 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س جم��ل�����س االأم���ن���اء. 
ورد الدكتورعبد الوهاب زايدعلى 
اأن  م��وؤك��دا  اإل��ي��ه  املوجهة  االأ�سئلة 
جهدا  �ست�سهد  ال��ق��ادم��ة  ال��ف��رة 
تعاونيا بني اجلائزة ووزارة البيئة 
ت�سنيف  ب�����س��اأن  ال���ف���او  و  وامل���ي���اه 
املنطقة  ال�سبع يف  النخيل  واح��ات 

ال�سرقية اإ�سافة اىل ا�سدار بع�س 
ال��ك��ت��ب امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���اجل���ائ���زة. كما 
على  ال��ك��ع��ب��ي  ال���دك���ت���وره���لل  رد 
اىل  م�سريا  اليه  املوجهة  االأ�سئلة 
وزراعته  ب��ال��ن��خ��ي��ل  االه��ت��م��ام  اأن 
يرجع اىل القران وال�سنة والراث 
اال�سلمي يف جممله كون النخلة 
للغذاء  م�������س���درا  ق���دمي���ا  ك���ان���ت 
وعامل اأ�سا�سيا للبناء يف �سحراء 
العرب حمدودة املوارد. كما حتدث 
ع����ن اه���ت���م���ام االم���������ارات ب���زراع���ة 
االحتاد  قيام  ماقبل  منذ  النخيل 
زايد  ال�سيخ  له  املغفور  ك��ان  حيث 
اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  ال  �سلطان  ب��ن 
النخيل  �سجرة  ن�سر  ي��دع��م  ث���راه 

ال��دول��ة ويو�سي  ك��ل م��ك��ان يف  يف 
ب��ه��ا واحل���ر����س عليها  ب��االه��ت��م��ام 
احلالية  ال��ق��ي��ادة  ان  اىل  وا����س���ار 
النهج.  نف�س  على  ت�سري  للدولة 
الوهاب  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور  واأ����س���اف 
زايد اأن من مظاهر هذا االهتمام 
ال�سبكة  وتاأ�سي�س  اجل��ائ��زة  اإن�ساء 
وجمعية  التمر  لنخيل  ال��دول��ي��ة 
الدويل  واملوؤمتر  النخلة  اأ�سدقاء 
اأب��وظ��ب��ي م��رة كل  ال���ذي يعقد يف 
�سنتني حول ال�سحرة املباركة اىل 
ال��درا���س��ات املتعلقة  ج��ان��ب وح���دة 
االمارات  التمر يف جامعة  بنخيل 
وامل����رك����ز اخل���ا����س ب���االإك���ث���ار من 

زراعة ان�سجة النخيل.
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وم�ستح�سرات ا�ستحمام غري طبية والعطور واملكياج والنظارات واحلقائب واجللديات وحقائب اليد وجميع اأنواع احلقائب، وامل�ستلزمات املنزلية 
وامللءات واأغطية االأ�سّرة واأغطية الو�سائد واأغطية اللحاف واملنا�سف واملكان�س الكهربائية واآالت حت�سري القهوة ومعاجلات االأغذية وم�ستلزمات 
املطبخ وال�سحون واالأطباق العميقة واالأطباق والفناجني واالأقداح والكوؤو�س واأدوات القطع )ال�سوك وال�سكاكني وامللعق( اأواين القلي والقدور 
والقليات والك�سروالت وال�سواين؛ كرا�سي التدليك واأجهزة اإزالة الرطوبة واأجهزة وجتهيزات التدفئة واأجهزة وجتهيزات التبيد والهواتف 
املحمولة واأغطية وملحقات وبطاريات الهواتف املحمولة؛ جتميع ت�سكيلة من الب�سائع الواردة اأعله حل�ساب الغري مبا ميكن جمهور امل�ستهلكني 
من معاينة تلك الب�سائع و�سرائها ب�سكل ملئم؛ تقدمي خدمات البيع بالتجزئة من خلل كاتالوج طلب الب�سائع الواردة اأعله عب البيد؛ 
بالتجزئة عب  البيع  الذكر؛ تقدمي خدمات  االآنفة  الب�سائع  لبيع  الكروين  بالتجزئة عب االنرنت من خلل موقع  البيع  تقدمي خدمات 
حمطة تلفزيونية لبيع الب�سائع االآنفة الذكر؛ تقدمي خدمات البيع بالتجزئة عب الهاتف الثابت اأو املتحرك اأو االأجهزة املحمولة لبيع املنتجات 
االآنفة الذكر؛ تقدمي خدمات البيع بالتجزئة من خلل الت�سويق املبا�سر للب�سائع االآنفة الذكر؛ تقدمي املعلومات واالأخبار عن االأعمال وتقدمي 
التجارية  امل�سورة  تقدمي  الذكر؛  االآنفة  الب�سائع  يخ�س  فيما  االنرنت  عب  التجارة  خدمات  التجزئة؛  جت��ارة  خدمات  يخ�س  فيما  امل�سورة 

وامل�ساعدة فيما يخ�س اختيار الب�سائع؛ الدعاية واالإعلن للآخرين؛ خدمات املعلومات واال�ست�سارات املتعلقة مبا �سبق. 
 الواق�عة بالفئة: 35 

و�سف العلمة:  تتكون العلمة االأوىل من �سكل مميز ل�سندوق مع قو�س بداخل دائرة برتقالية اللون. تتكون العلمة الثانية من �سكل مميز 
ل�سندوق مع قو�س بداخل دائرة.

اال�س��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله بالبيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، 

وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
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الطوارئ على
 مدار24 �صاعة

وكيل وزارة ال�سحة و �سفري اإ�سبانيا يبحثان التعاون بني البلدينم�ست�سفى الرباحة بدبي يعلن بدء الت�سجيل يف البورد العربي لالأنف والأذن واحلنجرة
•• دبي-وام: 

الثانية  للدفعة  الت�سجيل  باب  ام�س عن فتح  بدبي  الباحة  اأعلن م�ست�سفى 
اإثنني  االأن��ف واالأذن واحلنجرة بعدد طبيبني  العربي يف  البورد  من برنامج 
ملنح  معتمدا  مركزا  الباحة  م�ست�سفى  ويعد  اجل��اري.  يونيو   26 يوم  حتى 
واالأذن  االأن��ف  اأطباء  عليها  يح�سل  �سهادة  اأعلى  وهي  العربي  البورد  �سهادة 
واحلنجرة يف املنطقة. واأو�سح الدكتور اأحمد العمادي اإ�ست�ساري ورئي�س ق�سم 
االأنف واالأذن واحلنجرة مب�ست�سفى الباحة ان املجل�س العلمي الإخت�سا�س 
قرار  مبوجب  تاأ�س�س  وجراحتها  والعنق  وال��راأ���س  واحلنجرة  واالأن��ف  االأذن 
اأكتوبر  بالبحرين يف  الطبية  العربي للإخت�سا�سات  العليا للمجل�س  الهيئة 
عام 1994 كخطوة نحو حتقيق احل�سول على �سهادة معرف بها يف الدول 

وجراحتها.  والعنق  وال��راأ���س  واحلنجرة  واالأن��ف  االأذن  الإخت�سا�س  العربية 
واأ�ساف اأنه مت قبول طبيبني مواطنني كدفعة اأوىل متتد فيها مدة الدرا�سة 
ثم  وم��ن  اإخت�سا�سي  درج���ة  على  الطبيب  بعدها  يعني  ���س��ن��وات  خم�س  اإىل 
ي�ساعد  البنامج  اأن  موؤكدا   .. واحلنجرة  واالأذن  االأن��ف  اأق�سام  يف  اإ�ست�ساري 
الطبيب املتدرب على تتبع اآخر التطورات يف جمال هذا التخ�س�س. و�سيتم 
على مدى خم�س �سنوات قبول ع�سرة اأطباء يف البنامج .. م�سريا اإىل اأن عدد 
االطباء املواطنني املتخ�س�سني يف االأنف واالأذن واحلنجرة ال يتجاوز ع�سرة 
اأن  الباحة  م�ست�سفى  اأحمد اخلدمي مدير  اأو�سح  اأطباء حاليا. من جانبه 
البورد العربي يف تخ�س�س االأنف واالأذن واحلنجرة والراأ�س والعنق وجراحتها 
العليا  درا�ساتهم  باإ�ستكمال  وذلك  ال�سفر  عناء  املواطنني  االأطباء  على  يوفر 

احل�سول على �سهادة البورد العربي املعرف بها عامليا داخل الدولة. 

•• اأبوظبي -وام: 

بحث �سعادة الدكتور حممد �سليم العلماء وكيل وزارة ال�سحة خلل 
فالديراما  فرينانديث  �ساالريت�س  اإيوخينيو  خو�سيه  �سعادة  لقائه 
امل�����س��رك يف  ال��ت��ع��اون  ل���دى دول����ة..اأوج����ه  �سفري اململكة اال���س��ب��ان��ي��ة 
عقد  ال��ذي  اللقاء  ح�سر  البلدين.  بني  ال�سحية  امل��ج��االت  خمتلف 
املن�سوري  اأحمد  عي�سى  الدكتور  اأبوظبي  يف  ال�سحة  وزارة  مقر  يف 
ال�سحية  العلقات  اإدارة  مدير  و  ال�سحة  وزارة  وكيل  مكتب  مدير 
اخلارجية الدولية. واأعرب الدكتور العلماء خلل اللقاء عن تطلع 
الوزارة لتطوير علقات التعاون امل�سرك بني اجلانبني يف املجاالت 
بني  تربط  التي  العلقات  عمق  موؤكدا  املتنوعة  وال�سحية  الطبية 
االإمارات و اململكة االإ�سبانية حكومة و�سعبا. واأ�سار اإىل اأن ثمة اأوجه 

تعاون متعددة ميكن االإ�ستفادة منها بني اجلانبني خا�سة يف جمال 
التعليم والتدريب ال�سحي يف اإ�سبانيا ف�سل عن اخلبات يف جمال 
االإ�سباين.  بها اجلانب  التي يحظى  املتقدمة  ال�سحية  املرافق  اإدارة 
من جانبه اأعرب خو�سيه ايوخينيو �ساالري�س عن �سعادته بتواجده يف 
دولة االإمارات ممثل لبلده الفتا اإىل اأن العلقات وامل�سالح امل�سركة 
املجتمعني  �سالح  يف  ت�سب  م�ستمرة  ت��ط��ورات  ت�سهد  اجلانبني  بني 
بني  امل�سرك  التعاون  �سبل  الطرفان  وبحث  واالإ�سباين.  االإم��ارات��ي 
البلدين يف املجال ال�سحي..واطلعا على اآلية اإر�سال املر�سى للعلج 
ال�سحية  وامل��راك��ز  امل�سهورة  االإ�سبانية  التخ�س�سية  امل�ست�سفيات  يف 
من  ال��ك��ف��اءات  اإ�ستقبال  و  امل�ستع�سية  االأم��را���س  جم��ال  يف  خا�سة 
اإدارة  ال��ت��ع��اون يف جم��ال  �سبل  اأح���دث  ال��زائ��ري��ن ومناق�سة  االأط��ب��اء 

املرافق ال�سحية و التعاون يف امل�ستقبل يف املجال ال�سحي.

خطة بروح الفريق الواحد لرفع اأداء الطلبة وفقًا لروؤية المارات 2021

الرتبية اأعدت دار�سة حتليلية لنتائج الختبارات الدولية من القيا�ض اإىل التطوير والتقدم 
املناطق التعليمية �سركاء اأ�سا�سيون يف التطبيق والتحليل والتطوير

م�سرية التنمية ال�ساملة يف الدولة، 
متنوعة  خ���بات  اإك�سابهم  وك��ذل��ك 
ودرا�ستهم  خ���بات���ه���م  ج���ان���ب  اإىل 
ا�ستقبال  اأن  م�سرية  التخ�س�سية، 
املتدربني  الطلبة  ل��ه��وؤالء  البلدية 
م�سوؤوليتها  اإط�������ار  ���س��م��ن  ي����اأت����ي 
يف  الفاعلة  وم�ساهمتها  املجتمعية 
دعم كل ما ي�سهم ببناء ا�سراتيجية 
م�����س��ت��دام��ة وي��ع��ك�����س ح��ر���س��ه��ا على 
املواطنة  ال���ك���وادر  وت���دري���ب  ت��اأه��ي��ل 
خللق جيل متميز قادر على مواكبة 
احلالية  ال�ساملة  التنمية  متطلبات 

وامل�ستقبلية.
البلدية  اأن  اجل���ن���ي���ب���ي  واأ�������س������ارت 
ي�ستطيع  تدريبيا  برناجما  و�سعت 
ا�ستيعاب الطلبة وبالوقت ذاته يلبي 
واالإدارات  ال��ق��ط��اع��ات  اح��ت��ي��اج��ات 
م��ن��ه��ج��ي يراعي  ب�����س��ك��ل  واالأق�������س���ام 
باالإ�سافة  ال��درا���س��ي��ة  التخ�س�سات 
العادل  ال��ت��وزي��ع  على  ال��رك��ي��ز  اإىل 

للطلبة على خمتلف القطاعات .
التدريب  ب���رن���ام���ج  اأن  واأ�����س����اف����ت 
 2014 احل��ايل  للمو�سم  ال�سيفي 
احلايل  يونيو   26 يف  ر�سميا  ي��ب��داأ 
مبعدل  اأغ�سط�س   24 يف  وُيختتم 

املتوا�سل  ال���ت���دري���ب  م���ن  ���س��ه��ري��ن 
، وق����د ب������داأت ال��ب��ل��دي��ة ب��ال��ف��ع��ل يف 
اأعلنت  اأن  ب��ع��د  ال��ط��ل��ب��ة  ت�����س��ج��ي��ل 
ال�ستقبال  ا���س��ت��ع��داده��ا  ع��ن  ر�سميا 
ال��ط��ل��ب��ة واأت����اح����ت ال��ت�����س��ج��ي��ل اأم����ام 
الطلبة من 18 مايو احلايل وحتى 
خلل  م��ن  ذات����ه  ال�����س��ه��ر  م��ن   29
الرئي�س  ب��امل��ب��ن��ى  ال��ب��ل��دي��ة  م��ك��ات��ب 

ب�سارع ال�سيخ زايد .
اأه���م���ي���ة  اإىل  اجل���ن���ي���ب���ي  ون�����وه�����ت 
ال���������دورات نظرا  ب���ه���ذه  االل���ت���ح���اق 
ل��ل��ن��ت��ائ��ج االإي��ج��اب��ي��ة ال��ك��ب��رية التي 
خبات  من  الطلبة  عليها  يتح�سل 
اأر�س  على  امل��ه��ام  ومم��ار���س��ة  عملية 
ن��ف��و���س��ه��م لدخول  ال���واق���ع وت��ه��ي��ئ��ة 
�سوق العمل معززين بالثقة بالنف�س 
باالإ�سافة  املهمة  العملية  والتجربة 
ال�سيفي  ال���ف���راغ  اأوق�����ات  �سغل  اإىل 
تعود  ال����ت����ي  امل���ف���ي���دة  ب���االأن�������س���ط���ة 
م�سرية  واخل���بة،  بالفائدة  عليهم 
�سيح�سلون  وال��ط��ل��ب��ات  الطلبة  اأن 
كذلك على راتب �سهري طوال مدة 
باالإ�سافة  رمزية  كمكافاأة  التدريب 
تدريبي  م�ساق  اإمت���ام  ���س��ه��ادات  اإىل 

ر�سمية.

•• ابوظبي-الفجر: 

ابوظبي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  اأن�����ه�����ت 
طلبة  ال����س���ت���ق���ب���ال  ا����س���ت���ع���دادات���ه���ا 
اجل����ام����ع����ات وال���ك���ل���ي���ات وامل���ع���اه���د 
وال���ذي   2014 احل����ايل  ل��ل��م��و���س��م 
وط���ال���ب���ة من  ط���ال���ب   100 ي�����س��م 

خمتلف جامعات الدولة. 
خليفة  را������س�����د  اأك�������د  ج���ان���ب���ه  م�����ن 
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  الرميثي 
باالإنابة  وامل�ساندة  ال��دع��م  خ��دم��ات 
اأب��وظ��ب��ي حققت  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  اأن 
ري�����ادة يف جم����ال ت��ن��ظ��ي��م ال�����دورات 
اأعدادا  ا�ستقطبت  التي  التدريبية 
ك��ب��رية م��ن ال��ط��لب وال��ط��ال��ب��ات يف 
وذل����ك جت�سيدا  ال�����س��اب��ق��ة  امل��وا���س��م 
اللحمدود  اأبوظبي  حكومة  لدعم 
توليها  ال���ت���ي  ال��ف��ائ��ق��ة  وال���رع���اي���ة 
للمواطنني من خلل اإر�ساء برامج 
التنمية املجتمعية والنهو�س بقدرات 
الطلبة واالرتقاء بهم اىل امل�ستويات 
م�ساريع  ل���ق���ي���ادة  ت���وؤه���ل���ه���م  ال���ت���ي 
التنمية وال�سري بها نحو املزيد من 
ال��ت��ق��دم وال��ت��ط��ور واالزده�����ار وفتح 
والتاأهيل  وال��ت��دري��ب  امل��ع��ارف  اآف���اق 

مل�سوؤولياته  واع  جيل  بخلق  الكفيلة 
بكافة  التنمية  دف��ة  اإدارة  على  ق��ادر 

اأ�سكالها.
ابوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  اإن  وق�����ال 
الرائدة  املوؤ�س�سات  م��ن  اأن��ه��ا  تفخر 
تاأ�سي�س قاعدة من  �سعت نحو  التي 
مع  وال��ت��ف��اع��ل  وال��ت��وا���س��ل  التكامل 
من  ب��ال��دول��ة  التعليمية  املوؤ�س�سات 
رائد  م�سروع ح�ساري  اإر�ساء  خلل 
الب�سرية  ال��ط��اق��ات  بتنمية  ي��ه��ت��م 
املواطنة واملتمثل باحت�سان الدائرة 
والطالبات  ال��ط��ل��ب��ة  م��ن  مل��ج��م��وع��ة 
�سمن مناهج تدريبية �سيفية تركز 
اأ�سا�سا على اإك�ساب الطلبة اخلبات 
االإمكان  ق��در  واال���س��ت��ف��ادة  العملية 
م���ن وق����ت ال��ع��ط��ل��ة ال�����س��ي��ف��ي��ة مبا 
يعود عليهم بالنفع واخلري وي�سيف 
واالأكادميي  امل��ع��ريف  ر�سيدهم  اإىل 
خ�����بات ع��م��ل��ي��ة م���ن واق�����ع احلياة 

العملية ومتطلباتها التطبيقية.
ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د ذات�����ه اأ����س���ار حممد 
املوارد  اإدارة  مدير  الرميثي  خلفان 
ابوظبي  مدينة  بلدية  اأن  الب�سرية 
مل تدخر جهدا يف �سبيل تذليل اأي 
الكفيلة  االإمكانات  وت�سخري  عقبات 

االإنتاجي اخلبري ، اأحد اأهم دعامات 
واملوؤ�س�ساتية  ال��ب�����س��ري��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
املقومات  اأح�����د  وه����و  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
يف  االإج�����ادة  اإىل  امل���وؤدي���ة  احلقيقية 
االإنتاج والتميز باالإجناز ، وهذا هو 
جوهر اأهداف بلدية مدينة ابوظبي 
املتعلمة  ال��ق��اع��دة  اإي��ج��اد  حتمية  يف 
املواطنني يف  ال�سباب  واخلبرية من 
اآن واحد .. واملواءمة بني احتياجات 
التنمية ال�ساملة والقدرات الب�سرية 

املواطنة.

باإجناح برامج التدريب االأمر الذي 
فر�س علينا حتمية التطوير امل�ستمر 
لروؤية التدريب واأهدافه من خلل 
التعامل  يف  ج��دي��دة  اآل���ي���ات  اإدخ�����ال 
م��ع امل��ت��درب��ني واع��ت��ب��اره��م ج���زءا ال 
العام  التنظيمي  الهيكل  من  يتجزاأ 
، وم��ن هنا فقد ج��اء جناح  للدائرة 
ال���دائ���رة مم��ي��زا وع��ن��وان��ا رائ�����دا يف 
جم���ال ال��ت��دري��ب ال�����س��ي��ف��ي وال���ذي 
كافة  عب  والتفاعل  باجلدية  ات�سم 
الفكر  ب���ن���اء  اأن  واأ�����س����اف  دورات�������ه. 

���س��م��ن االإط�������ار ذات�����ه اأك������دت خولة 
التدريب  ق�����س��م  رئ��ي�����س  اجل��ن��ي��ب��ي 
الب�سرية  امل��وارد  اإدارة  يف  والتطوير 
برنامج  اأن  اأبوظبي  مدينة  ببلدية 
للتدريب  اب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة 
املتدربني  تزويد  ي�ستهدف  ال�سيفي 
للدرا�سات  املكملة  العملية  باملهارات 
ال��ن��ظ��ري��ة وت��ط��وي��ر ق���درات���ه���م من 
العمل و�سقل ح�سيلتهم  واقع بيئة 
االأك���ادمي���ي���ة ب��اخل��بة االأم����ر الذي 
يرفع من جودة املخرجات مبا يخدم 

•• دبي – حم�صن را�صد

والتعليم  ال��رب��ي��ة  وزارة  ان��ت��ه��ت 
حتليلية  دار�سة  و�سع  من  موؤخراً، 
ل���ن���ت���ائ���ج االخ�����ت�����ب�����ارات ال���دول���ي���ة 
عنونتها ب� من القيا�س اإىل التطوير 
الدرا�سة  ت��ل��ك  وج�����اءت  وال���ت���ق���دم 
الوطنية  االجندة  اأهداف  لتحقيق 
التي تبلور روؤية االإمارات 2021، 
رفيع  ت��ع��ل��ي��م��ي  ن����ظ����ام  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
طلبة  اأداء  لرفع  يهدف  امل�ستوى، 
الدولية  االخ��ت��ب��ارات  االم����ارات يف 
 ،  Timss -Pisa –Pirls
االهداف  ال��درا���س��ة  ت�سمنت  حيث 
وا�سراتيجيات التنفيذ، وموؤ�سرات 
االجن�����������از وال������ن������ج������اح، واخل����ط����ة 
امل�سوؤوليات  وت����وزي����ع  ال���زم���ن���ي���ة، 
العمل  فريق  انتهى  كما  واالدوار، 
املكلف من قبل خولة املعل الوكيل 
امل�ساعد لوزارة الربية لل�سيا�سات 
لقاءات  ع��دة  عقد  م��ن  التعليمية 
مع اإدارات املناطق التعليمية كافة ، 
ال�ستعرا�س خطتها يف االختبارات 
 Pisa المتحان  موؤ�سراً  الدولية 
ترتيب  يكون  اأن  على  واحل��ر���س   ،
20 دولة  اأف�����س��ل  ال���دول���ة ���س��م��ن 
الثلثة  ال�������دورات  خ����لل  ع��امل��ي��ا، 
للختبار  ال��رئ��ي�����س��ي  ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق 
-2018  2015- االع�������وام  يف 
2021 . وا�ستعر�س فريق العمل 
وال��ذي كان يراأ�سه  خلل لقاءته 
الوكيل  امل���ع���ل  خ���ول���ة  ب��ع�����س��ه��ا  يف 
 ، التعليمية  لل�سيا�سات  امل�����س��اع��د 
والتي  االخ���ت���ب���ارات  ت��ل��ك  اأه��م��ي��ة 
ت��وف��ر املعرفة  ت��رك��ز ع��ل��ى م���دى 
وامل����ه����ارات ال��ع��م��ل��ي��ة يف ال����ق����راءة، 
امل�سح  اأن  اىل  الفتا  والريا�سيات، 
التعليمي الدويل هو الوحيد الذي 
مل��ن هم  وامل���ه���ارات  امل��ع��رف��ة  يقي�س 
ع���ام���اً، ح��ي��ث يقرب   15 ���س��ن  يف 

من  ال���دول  اأغ��ل��ب  يف  الطلبة  فيه 
باملدر�سة  االلزامي  تعليمهم  نهاية 
موؤ�سر  اىل  ال���وزارة  اأ���س��ارت  كذلك 
وامل�ستهدف   Timss ام��ت��ح��ان 
�سمن  ال����دول����ة  ت���ك���ون  اأن   ، م���ن���ه 
امل�ستوى  ع��ل��ى  دول����ة   15 اأف�����س��ل 
العاملي يف الدورتني الرئي�ستني يف 
لتلك   2019-2015 ال��ع��ام��ني 
مدى  تقي�س  وال��ت��ي  االخ���ت���ب���ارات، 
العملية يف  واملهارات  املعرفة  توفر 
الريا�سيات والعلوم لطلبة ال�سف 
توؤهلهم  ال���ت���ي  وال���ث���ام���ن  ال����راب����ع 

للم�ساركة يف املجتمع.
ن�سخة  ع���ل���ى  ال���ف���ج���ر  وح�������س���ل���ت 
ت��ف�����س��ي��ل��ي��ة ل���ن���ت���ائ���ج ال����درا�����س����ات 
 Timss -Pisa ال�����دول�����ي�����ة 
خولة  ك��ت��اب  وك���ذل���ك   –Pirls
لل�سيا�سات  امل�ساعد  الوكيل  املعل 
 ،2014  -  505 رق��م  التعليمية 
اخلطة  تنفيذ  اآليات  �سمل  وال��ذي 
ع���ل���ى م�����س��ت��وى امل���در����س���ة وف�����ق 5 
ا�ستملت   ، اإج����رائ����ي����ة  خ����ط����وات 
التخطيط  ف���ري���ق  ت�����س��ك��ي��ل  ع��ل��ى 
يف  امل����در�����س����ة  ط���ل���ب���ة  اداء  ل����رف����ع 
ال�سياق  فهم  ال��دول��ة،  االخ��ت��ب��ارات 
املدر�سي قبل البدء بو�سع اخلطة 
بالن�سبة  االول������وي������ات  وحت����دي����د 
للمواد الدرا�سية واالن�سطة، وبناء 
خطة لرفع اأداء الطلبة مبكوناتها 
املتابعة  اآلية  اآنفا، وو�سع  املو�سحة 

امل�ستمرة والتقييم الداخلي.
م�سئول  م�سدر  اأو���س��ح  جهته  م��ن 
التعليمية  ال�������س���ي���ا����س���ات  ب���ق���ط���اع 
بالوزارة ، اآليات التنفيذ وتت�سمن 
منوذج خطة رفع االداء للأهداف 
م�ستوى  على  رك��زت  التي  املحددة، 
العا�سر  ال���������س����ف  ط���ل���ب���ة  ق��������درة 
الهند�سية  اال����س���ك���ال  جم�����ال  يف 
اال�سراتيجيات،  ث��م  ال��ف��راغ��ي��ة، 
لرفع  اجت����اه����ات   3 ب���ل���ورت  ال���ت���ي 

والقيام  االداء،  رف��ع  خطط  تنفيذ 
املنطقة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ب��درا���س��ات 
لتح�سني  امل��وؤث��رة  ال��ع��وام��ل  ملعرفة 
ا�ستمارة  اىل  واأ���س��ار  الطلبة.  اداء 
املدار�س خلطة رفع  متابعة تنفيذ 
الدولية، ويتم  الدرا�سات  االداء يف 
بهدف  10اآليات،  وف��ق  بها  العمل 
وتبلورت  خم��رج��ات،   10 حتقيق 
املتابعة  ف��رق  ت�سكيل  يف  االه���داف 
لرفع االأداء، وحتليل الواقع داخل 
املدر�سة، وو�سع البنامج العلجي، 
وم��ع��اي��ري اخ��ت��ي��ار امل�����س��وؤول��ني عن 
خ���ط���ة ال���ت���ن���ف���ي���ذ، ووج���������ود اأدل������ة 
اإر�سادية للعمل، وتوظيف ا�ستمارة 
رفع  خطة  تطبيق  ج���ودة  م��راق��ب��ة 
اأو  تدريبية  ور����س  وتنفيذ  االداء، 
بدء  قبل  للم�ستهدفني  تعريفية 
الدولية  ال��درا���س��ات  تطبيق  ف��رة 
االمور  واأول��ي��اء  والطلبة  املعلمني 
يف  تطويرية  مقرحات  واع���داد   ،
الدولية،  ال��درا���س��ات  ع��م��ل  ج��ان��ب 
الطلبة،  اأداء  ن���ت���ائ���ج  وحت���ل���ي���ل 
على  بناء  تطويرية  خطط  وو�سع 
م��وؤ���س��رات ال��ن��ت��ائ��ج ، الف��ت��ا اىل اأن 
ك�سوف  توفري  اىل  تطمح  ال���وزارة 
باأ�سماء ومعايري االختبار، وتقرير 
عن حالة كل مدر�سة للوقوف على 
ال���ق���وة وال�����س��ع��ف، وخطة  ن���ق���اط 
ا�سئلة  لنماذج  مت�سمنة  علجية 
اال�سماء  وك�سوف  عاملية،  مبعايري 
وم���ع���اي���ري االخ���ت���ب���ار، واالدل�������ة اأو 
من�����اذج االر�����س����اد، ون���ت���ائ���ج حتليل 
التعريف  وب��رن��ام��ج  اال���س��ت��م��ارات، 
واملقرحات  ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة،  وامل������ادة 
التوثيق،  ومرفق  املنفذة  املرفوعة 
ومناذج التحليل، واخلطط ونتائج 
كافة  تعاون  على  موؤكدا  التطبيق، 
مع  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل���ن���اط���ق  اإدارات 
تطمح  م��ا  لتحقيق  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق 
اليه الوزارة . كما اأ�سار اىل تقرير 

تعليمية،  منطقة  كل  مدار�س  اداء 
املتابعة،  ف����رق  اأع�������س���اء  وا����س���م���اء 
للخطة،  املطبقة  امل���دار����س  وع���دد 
ون�سبة  امل�ستهدفني،  الطلبة  وعدد 
ت��ن��ف��ي��ذ اخل��ط��ة وف���ق 4 جم���االت، 
وامل��وؤ���س��رات االول��ي��ة لنتائج خطط 
والتحديات  منطقة،  ك��ل  م��دار���س 
ال����ت����ي ت����واج����ه ت��ن��ف��ي��ذ اخل���ط���ط، 
املطلوب،  اال���س��ايف  الفني  وال��دع��م 
مراجعة  اأه���م���ي���ة  ع���ل���ى  م�������س���ددا 
املدار�س،  م��ت��اب��ع��ة  ا���س��ت��م��ارة  ب��ن��ود 
كفاية  م��دى  يبلور  تقرير  وكتابة 
اال�ستمارة،  يف  ال�����واردة  امل��وؤ���س��رات 
باالأهداف،  وارتباطها  وو�سوحها 
�ستقوم  ال��ت��ي  التنفيذية  واخل��ط��ة 
اداء  لرفع  التعليمية  املنطقة  بها 
الدولية  االخ���ت���ب���ارات  يف  ال��ط��ل��ب��ة 
وكيفية تنفيذها ومدتها الزمنية. 
التحليلية  ال����درا�����س����ة  وخل�������س���ت 
التقومي  اإدارة  ب��ه��ا  ق���ام���ت  ال���ت���ي 
الربية  وزارة  يف  واالم���ت���ح���ان���ات 
االختبارات  والتحديات يف  النتائج 
تتمثل يف  5 حت��دي��ات،  يف  الدولية 
املدار�س اخلا�سة  اداء  الفجوة بني 
االوىل  طلبة  وتفوق  واحلكومية، 
على االخ���رية، وت��ف��اوت االداء بني 
الطلبة املواطنني وغري املواطنني، 
االول،  ع����ل����ى  االخ���������ري  وت������ف������وق 
حل  مهارة  يف  الطلبة  اأداء  وت��دين 
التقارير  اأظهرت  حيث  امل�سكلت، 
�سعف الطلبة يف هذه النوعية من 
املهارات، وتفاوت االداء بني الطلبة 
ت�سكل  ح���ي���ث  واالن���������اث،  ال����ذك����ور 
بينهما،  االداء  يف  ملحوظة  فجوة 
يحاكي  ج����اء  االخ�����ري  وال���ت���ح���دي 
اال�سكال  جم��ال  يف  الطلبة  �سعف 
الهند�سية الفراغية يف الريا�سيات 
، حيث يتدنى م�ستوى اأداء الطلبة 
يف ه���ذا امل��ج��ال ال��ف��رع��ي م��ن مادة 

الريا�سيات.

يف  واملتمثلة  الطلبة،  اداء  م�ستوى 
جديدة  ا�سراتيجيات  ا���س��ت��خ��دام 
الفراغية،  ال��ه��ن��د���س��ة  ل��ت��دري�����س 
فيما  امل�سكلت  حلل  اإ�سايف  ووق��ت 
ي��ت��ع��ل��ق ب���االأ����س���ك���ال، وو����س���ع م���واد 
الفراغية،  الهند�سة  لفهم  جاذبة 
والنجاح،  االإجن������از  م��وؤ���س��ر  ورك����ز 
ال�سعف  م���ع���دل  ان��خ��ف��ا���س  ع��ل��ى 
والهند�سة  اال����س���ك���ال  جم�����ال  يف 
ثم   ،20% ب��ن�����س��ب��ة  ال���ف���راغ���ي���ة 
تنفيذها  امل��ق��رر  الزمنية،  اخل��ط��ة 
خلل الف�سليني الدرا�سيني االول 
التنفيذ  م��ه��ام  وي��ت��وىل  وال���ث���اين، 
الريا�سيات.  م��ادة  ومعلمو  موجه 
واأ�ستعر�س ذات امل�سدر دور املناطق 
يتلخ�س  وال��������ذي   ، ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
كل  يف  ع���م���ل  ف����ري����ق  ت�����س��ك��ي��ل  يف 
نائب مدير  اإ���س��راف  منطقة حتت 
الدعم  ب��ت��وف��ري  ل��ي��ق��وم  امل��ن��ط��ق��ة، 
ال��ف��ن��ي ل��ل��م��دار���س ال ع���داد خطط 
االختبارات  يف  الطلبة  اأداء  لرفع 
ال���دول���ي���ة، وم��ت��اب��ع��ة خ��ط��ط رفع 
على  التغلب  يف  وامل�����س��اع��دة  االداء 
تنفيذ  تقارير  ودرا�سة  التحديات، 
خطط رفع االداء وتوفري التغذية 
الراجعة للمدر�سة، واإعداد تقارير 
اأداء مدار�س املنطقة يف �سوء نتائج 

ت�سمل 100 طالب من اجلامعات واملعاهد الوطنية

بلدية مدينة اأبوظبي تنهي ا�ستعداداتها ل�ستقبال طلبة التدريب ال�سيفي

تقدر قيمتها بثالثمائة األف

�سرطة ال�سارقة تلقي القب�ض على متهم قام ب�سرقة قطع لغيار ال�سيارات باإحدى املحالت مبدينة خورفكان  
•• ال�صارقة-الفجر:

ال���رام���ي���ة للحد  اإط�����ار ج��ه��وده��ا  يف 
اأجهزة  متكنت  ال�سرقة  جرائم  من 
التحريات واملباحث اجلنائية باإدارة 
اإلقاء  من  ال�سرقية  املنطقة  �سرطة 
ب�سرقة  ق���ام  م��واط��ن  ع��ل��ى  القب�س 
لل�سيارات  غيار  قطع  من  جمموعة 

م���ن ق��ط��ع غ���ي���ار ال�������س���ي���ارات تقدر 
األ���ف دره���م ،  قيمتها ب��ث��لث��ة م��ائ��ة 
امني  فريق  ت�سكيل  مت  ال��ب��لغ  ف��ور 
واملباحث  ال���ت���ح���ري���ات  اأف��������راد  م����ن 
و�سبط  والتحري  للبحث  اجلنائية 
اجل��ن��اة وم���ن خ���لل ال��ب��ح��ث وجمع 
اال�ستدالالت متكن الفريق من القاء 
القب�س على املتهم املدعو) ف.ح.�س( 

من اإحدى حملت الور�س لت�سليح 
ال�سيارات .

بتلقي  ال���واق���ع���ة  ت��ف��ا���س��ي��ل  وت���ع���ود 
ال�سامل  خ��ورف��ك��ان  ���س��رط��ة  م��رك��ز 
بلغ هاتفي من املواطن ) ط.ع.ع( 
����س���اح���ب حم�����ل اإح���������دى امل���ح���لت 
قيام  ع��ن  يفيد  ال�����س��ي��ارات  لت�سليح 
جمموعة  ب�سرقة  االأ���س��خ��ا���س  اح��د 

معه  وبالتحقيق  �سنة   24 م��واط��ن 
جمموعة  ب�سرقة  بقيامه  اع���رف 
من قطع غيار لل�سيارات من احدى 
حيث  ال�����س��ي��ارات،  لت�سليح  امل��ح��لت 
اع����رف ان����ه ق����ام ب��ال�����س��رق��ة خلل 
م��ت��ف��اوت��ة ويف عدة  ف����رات زم��ن��ي��ة 
حلني  املتهم  توقيف  مت  وعليه  اأي��ام 
ومن  ال��ع��ام��ة.  النيابة  على  عر�سه 

ال�سارقة  ���س��رط��ة  ج�����ددت  ج��ان��ب��ه��ا 
دع����وت����ه����ا الأ������س�����ح�����اب ال�������س���رك���ات 
اتخاذ  ب�سرورة  واملحلت  التجارية 
ك��اف��ة االإج�����راءات االأم��ن��ي��ة اللزمة 
وذل����ك ب��ه��دف ال��وق��اي��ة م���ن �سرقة 
مراقبة  كامريات  بو�سع  حملتهم 
وتاأمني  حم��لت��ه��م  ���س��رق��ة  لتجنب 
وعدم  الليل  ف��رات  خ��لل  اإقفالها 

وترك مبالغ مالية كبرية يف اأماكن 
ي�����س��ه��ل ال���و����س���ول اإل���ي���ه���ا م���ن قبل 

ممتلكاتهم  يعر�س  مم��ا  الل�سو�س 
وحياتهم للخطر .

خولة املعال

الدولية الختبارات  لنتائج  حتليلية  • دار�سة 
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يف حديث �سامل ملجلة درع الوطن

 ال�سيخة فاطمة: خليفة يوا�سل نهج زايد يف دعم متكني املراأة حمليا وعامليا
ما ي�سيمها وكان يوؤمن اأن املراأة هي ن�سف املجتمع 
اأن  نف�سها  تبني  اأن  تريد  لــدولــة  ميكن  ل  واأنـــه 
خدمة  يف  املراأة  م�ساركة  واأن  ن�سفها  عن  ت�ستغني 
ل�ستكمال  ومهم  اأ�سا�سي  اأمــر  والتنمية  املجتمع 

حلقتي العطاء. 

يوا�سل  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد 
بن  زايـــد  ال�سيخ  اهلل  ـــاإذن  ب لــه  املــغــفــور  م�سرية 
ومتكني  دعم  يف  ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �سلطان 
القيادة  اأن  اإىل  �سموها  الإماراتية..م�سرية  املراأة 
برامج طموحة  اأطلقت  الإمارات  لدولة  الر�سيدة 

ت�سبق  جعلها  مما  كافة  املجالت  يف  املراأة  لتمكني 
املنا�سب  اأعلى  تبووؤ  يف  العامل  ن�ساء  من  الكثري 
املوؤ�س�س مل  الوالد  باأن  �سموها  . ونوهت  القيادية 
واملواطن  الوطن  لبناء  احلكيمة  روؤيته  يف  يكن 
داعما قويا للمراأة فح�سب بل كان ن�سريا لها يف كل 

•• اأبوظبي -وام: 

رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  اأكــدت 
ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة  العام  الن�سائي  الحتاد 
التنمية الأ�سرية رئي�سة املجل�س الأعلى لالأمومة 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  والطفولة..اأن 

واأ����س���ارت ���س��م��وه��ا خ���لل ح��دي��ث مع 
االحت���اد  اأن  اإىل  ال��وط��ن  درع  جم��ل��ة 
الن�سائي العام منذ تاأ�سي�سه عمل على 
لتكون  االإم��ارات��ي��ة  ب��امل��راأة  النهو�س 
عن�سرا فاعل وداعما مل�سرية التنمية 
امل�����س��ت��دام��ة يف ك���ل جم��االت��ه��ا وذلك 
واالأ�س�س  االأط�����ر  و���س��ع  خ����لل  م���ن 
امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ع��م��ل ال��ن�����س��ائ��ي. واأك����دت 
و  اليوم  تغمرها  ال�سعادة  اأن  �سموها 
للنجاحات  واالع��ت��زاز  بالفخر  ت�سعر 
واالإجنازات احل�سارية التي حققتها 
اب��ن��ة االإم����ارات وخ��ا���س��ة على �سعيد 
ت��ف��اع��ل��ه��ا وان��ف��ت��اح��ه��ا ع��ل��ى جت���ارب 
وثقافات العامل واال�ستفادة منها مبا 
يتلءم مع خ�سو�سيتها و�سخ�سيتها 
وهويتها وانتمائها الوطني والتزامها 
احلنيف  االإ���س��لم��ي  ال��دي��ن  بتعاليم 
ال�سمحاء  االإ����س���لم���ي���ة  وال�����س��ري��ع��ة 
والعادات والتقاليد االأ�سيلة املتوارثة 
مما اأك�سبها تقدير العامل واحرامه. 
واأ���س��اف��ت ���س��م��وه��ا اأن اه��ت��م��ام��ه��ا مل 
املتعلقة باملراأة  يقت�سر على الق�سايا 
على امل�ستوى املحلي فقط بل جتاوز 
ذلك اإىل االهتمام بكافة ق�سايا املراأة 
العربية وم�ساندتها للنهو�س بدورها 
يف خ���دم���ة جم��ت��م��ع��ات��ه��ا واالإ����س���ه���ام 
اأوط��ان��ه��ا.. يف  التنمية  يف  وامل�����س��ارك��ة 
اآف��اق اأرح��ب على  وم��ن ثم وثبنا اإىل 
ال�����س��ع��ي��دي��ن االإق���ل���ي���م���ي وال������دويل 
اأثبتت  اأن  بعد  للعامل  مكان  ك��ل  ويف 
وح�سورها  ج��دارت��ه��ا  االإم����ارات  فتاة 
االإي��ج��اب��ي يف ه��ذه امل��ح��اف��ل. ونوهت 
درع  ت��رب��ط��ه��ا مبجلة  ب��اأن��ه��ا  ���س��م��وه��ا 
الوطن ذكريات عا�سرتها مع القائد 
بن  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور  املوؤ�س�س 
�سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه منذ 
اأن انطلقت خلل �سهر اأغ�سط�س عام 
اإعلمية بارزة حيث  1971 كمنارة 
واهتمامه  مب��ت��اب��ع��ت��ه  حت��ظ��ى  ك��ان��ت 
حيوي  ب��دور  املجلة  واأ�سهمت  ودعمه 
يف م�����س��رية ت��اأ���س��ي�����س وب���ن���اء االحت���اد 
يف  النبيلة  واأه��داف��ه  فكرته  وتعميق 
ن��ف��و���س اأب���ن���اء ال���وط���ن وح��ث��ه��م على 
على  هممهم  و�سحذ  عليه  احل��ف��اظ 
العمل والعطاء وااللتفاف والتلحم 
مع قيادتهم الر�سيدة الإجناز ملحمة 
نه�سة  وال��ت��ن��م��ي��ة وحت��ق��ي��ق  ال���ب���ن���اء 

الوطن وتقدمه.
وفيما يلي ن�س احلديث الذي اأجرته 

�سمو ال�سيخة فاطمة:
بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  رافقتم   -
ثراه  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  ���س��ل��ط��ان 
فكيف  املباركة  حياته  م�سرية  خ��لل 
كانت نظرة الوالد املوؤ�س�س اإىل املراأة 
النه�سة  يف  دوره���ا  واىل  االإم��ارات��ي��ة 

والتنمية والعمل الوطني ؟. 
اأبناء  ل��ك��ل  ال��ك��ب��ري  االأب  م���ع  ع�����س��ت 
ال��وط��ن وب��ن��ات��ه امل��وؤ���س�����س امل��غ��ف��ور له 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب 
تاأ�سي�س  م��راح��ل  خمتلف  ث���راه  اهلل 
وال�سعاب  االإم����������ارات  دول������ة  وب����ن����اء 
وامل�����س��اق ال��ت��ي واج��ه��ت��ه وال��ت��ي متكن 
بروؤيته الثاقبة وحكمته و�سبه من 
جتاوزها..وتلم�ست عن قرب م�ساعره 
واأحا�سي�سه وكفاحه وقوة عزميته يف 
وتفانيه  للم�ساعب  اال�ست�سلم  عدم 
يف ال��ع��م��ل ب��اإخ��ل���س م��ن اأج����ل بناء 
����س���روح دول�����ة االحت������اد ال���ت���ي كانت 
متثل له الطريق والو�سيلة والرافعة 
لبناء نه�سة الوطن وتقدمه واإ�سعاد 
امل��واط��ن��ني وت��وف��ري احل��ي��اة الكرمية 
وعا�سرت  املتعاقبة.  وللأجيال  لهم 
اأراها  التي كنت  الفرح وال�سعادة  اأيام 
ع��ل��ى وج��ه��ه ع��ن��د ك��ل اإجن����از يتحقق 
لتعزيز م�سرية االحت��اد..وك��ان يقول 
باالرتياح  ن�����س��ع��ر  هلل  واحل���م���د  اإن���ن���ا 
وال�سرور اأن االحتاد ي�سري يف طريقه 
ال�سحيح وتنتقل دولة االإمارات معه 
من مرحلة اإىل اأخرى حتى اأ�سبحت 
مدعاة فخر للجميع باملنجزات التي 

ورائدة  مهمة  �سابقة  حينها  واعتب 
اخلليج  منطقة  يف  الن�سائي  للعمل 
هذه  حتققت  وق��د  باأ�سرها.  العربي 
التي  ال�ساملة  احل�سارية  االإجن��ازات 
حدود..كما  ب��ل  بدعم  اإليها  اأ���س��رمت 
املوؤ�س�س  ال��ق��ائ��د  م��ن  ال��ق��ول  اأ�سلفنا 
�سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه وهو الدعم 
�ساحب  بقيادة  وتعزز  توا�سل  ال��ذي 
اآل  زاي����د  ب��ن  ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و 
�ساحب  واأخيه  الدولة  رئي�س  نهيان 
اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي واإخوانهما 
اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء املجل�س االأعلى 
للحتاد حكام االإمارات والفريق اأول 
�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
برامج  ب����اإط����لق  امل�����س��ل��ح��ة  ل���ل���ق���وات 
املجاالت  يف  امل����راأة  لتمكني  ط��م��وح��ة 
من  الكثري  ت�سبق  جعلها  مم��ا  ك��اف��ة 
املنا�سب  اأعلى  تبوء  يف  العامل  ن�ساء 
يف  اأ�سا�سيا  �سريكا  وت�سبح  القيادية 
والتطوير  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�����س��رية  ق���ي���ادة 
يف  م�ساركتها  خ��لل  من  والتحديث 
ال�سلطات ال�سيادية الثلث التنفيذية 
وال��ن��ي��اب��ي��ة وال��ق�����س��ائ��ي��ة اإ���س��اف��ة اإىل 
ح�سورها الفاعل على �ساحات العمل 
الن�سوي العربي واالإقليمي والدويل. 
واأ���س��ب��ح��ت امل����راأة االإم���ارات���ي���ة ت�سغل 
اليوم اأربعة مقاعد وزارية يف جمل�س 

ال�����وزراء مم��ا يعد 
الن�سب  اأع��ل��ى  م��ن 
مت������ث������ي������ل ع����ل����ى 
العربي  امل�����س��ت��وى 
بثماين  وت��ت��م��ث��ل 
ع���������������������س����������وات يف 
الوطني  امل��ج��ل�����س 
االحت�����������������������ادي يف 
احلالية  دورت��������ه 
اأع�سائه  ب��ني  م��ن 
وبن�سبه  االأرب��ع��ني 
امل�����ائ�����ة  يف   22

اأع��ل��ى الن�سب  اأي�����س��ا م��ن  وال��ت��ي تعد 
على �سعيد متثيل املراأة يف املوؤ�س�سات 
البملانية اإ�سافة اإىل �سغل اأول امراأة 
من�سب املندوبة الدائمة للدولة لدى 
واأرب��ع �سيدات  املتحدة  منظمة االأمم 

ك�سفريات  يعملن 
ل�����������ل�����������دول�����������ة يف 
وال�سويد  اإ�سبانيا 
وم���ن���ت���وم���وج���ري 
عامة  وق���ن�������س���ل���ة 
كونغ.  ه���ون���غ  يف 
ك��م��ا ت��ع��م��ل امل����راأة 
ب��ك��ف��اءة ع��ال��ي��ة يف 
الق�سائية  الهيئة 
العامة  وال��ن��ي��اب��ة 
والق�ساء ال�سرعي 
كذلك  واقتحمت 

والع�سكري  امل���دين  ال��ط��ريان  جم��ال 
وال�����دف�����اع اجل������وي ب���االإ����س���اف���ة اإىل 
ع��م��ل��ه��ا يف خم��ت��ل��ف اأف�������رع وح�����دات 
امل������راأة  وت�����س��ك��ل  ال���داخ���ل���ي���ة.  وزارة 
القوى  خ���ري���ط���ة  يف  م��ه��م��ا  م���ك���ون���ا 
حيث  احلكومي  القطاع  يف  الب�سرية 
الوظائف  م��ن  امل��ائ��ة  يف   66 ت�سغل 
احلكومية من بينها 30 يف املائة من 
املرتبطة  العليا  القيادية  الوظائف 
امل���ائ���ة من  ال���ق���رار و15 يف  ب��ات��خ��اذ 
التي  واالأك��ادمي��ي��ة  الفنية  الوظائف 
وال�سيدلة  والتدري�س  الطب  ت�سمل 
انخراطها يف  اإىل جانب  والتمري�س 
وال�سرطة  امل�سلحة  ال��ق��وات  �سفوف 
ن�سبة م�ساهمة  وارتفعت  واجلمارك. 
و�سوق  االقت�سادي  الن�ساط  يف  امل��راأة 
�سيدات  جمل�س  تاأ�سي�س  بعد  العمل 
م�سطردة  ب�سورة  بالدولة  االأع��م��ال 
امل�������س���ج���لت يف غرف  ع�����دد  ل��ي�����س��ل 
األف   13 اإىل  وال�����س��ن��اع��ة  ال��ت��ج��ارة 

���س��ي��دة اأع���م���ال ي����درن اأك����رث م��ن 20 
با�ستثمارات  و���س��رك��ة  موؤ�س�سة  األ���ف 
تتجاوز 15 مليار درهم.  - تعد �سمو 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك اأكرث من 
يعرف املراأة االإماراتية بحكم التاريخ 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى ق�ساياها  ال��ط��وي��ل م��ن 
املراأة  متتلكها  التي  ال�سمات  هي  فما 
االإم���ارات���ي���ة و���س��اع��دت ع��ل��ى حتقيق 
العامل  ب��ه  ي�سهد  ال���ذي  النجاح  ه��ذا 

االآن ؟.
 اإن بنات الوطن جميعهن هن بناتي 
الن�سائي  العمل  مل�سرية  قيادتي  ويف 
منهن  ق���ري���ب���ة  اأك�������ون  اأن  ح���ر����س���ت 
ول�سيقة بهن للتعرف على طلباتهن 
امل�ساكل  على  والوقوف  وطموحاتهن 
وال�سعاب التي تعر�س طريقهن اأو 
حياتهن. وكنت اأ�سعد كثريا يف لقاءاتي 
م��ع��ه��ن ووج������ودي م��ع��ه��ن وب��ي��ن��ه��ن..
ووجدت منهن يف كل مراحل م�سرية 
االإقبال  البناء كل جتاوب وتعاون يف 
للعمل  واال����س���ت���ع���داد  ال��ت��ع��ل��ي��م  ع��ل��ى 
وامل�ساركة يف خدمة املجتمع والوطن 
مع  تتنا�سب  التي  املجاالت  جميع  يف 
طبيعتهن. ومل�ست عن قرب حما�سهن 
خمتلف  يف  العطاء  على  وعزميتهن 
االإبداع  يف  وجدارتهن  العمل  مواقع 
وتغمرين  م���ي���دان.  ك���ل  يف  وال��ت��م��ي��ز 
واعتزاز  بفخر  واأ�سعر  ال�سعادة  اليوم 
احل�سارية  واالإجن�����ازات  للنجاحات 
االإم��ارات وخا�سة  ابنة  التي حققتها 
على  وانفتاحها  تفاعلها  �سعيد  على 
وثقافات  جت����ارب 
العامل واال�ستفادة 
يتلءم  مب��ا  منها 
خ�سو�سيتها  م��ع 
و����س���خ�������س���ي���ت���ه���ا 
وه����������وي����������ت����������ه����������ا 
وانتمائها الوطني 
والتزامها بتعاليم 
االإ�سلمي  الدين 
احل�������������ن�������������ي�������������ف 
وال���������������س�������ري�������ع�������ة 
االإ��������س�������لم�������ي�������ة 
والتقاليد  وال������ع������ادات  ال�������س���م���ح���اء 
االأ�سيلة املتوارثة مما اأك�سبها تقدير 

العامل واحرامه. 
املراأة  - كيف ترون �سموكم م�ساهمة 
االإماراتية فيما حققته دولة االإمارات 
م��������ن ت�������ط�������ور يف 
ك���������ل امل��������ج��������االت 
وما  ال���ت���ن���م���وي���ة؟ 
دوره��ا يف احتلل 
ال������دول������ة م���راك���ز 
على  ال�����������س�����دارة 
العاملي  امل�����س��ت��وى 
امل�ستوى  وع����ل����ى 
االإقليمي يف كثري 
م������ن امل�����وؤ������س�����رات 
االق�����ت�����������س�����ادي�����ة 
واالج����ت����م����اع����ي����ة 
وخا�سة تبواأها يف �سهر اإبريل املا�سي 
املرتبة االأوىل عامليا يف موؤ�سر احرام 
املراأة يف تقرير عاملي حديث خمت�س 
ب���ق���ي���ا����س ال���ت���ط���ور االج���ت���م���اع���ي يف 

خمتلف دول العامل؟.
 حققت دول��ة االإم����ارات خ��لل فرة 
واالأمم  ال��دول  بناء  تاريخ  يف  وجيزة 
معدالت  ع���ق���ود  اأرب����ع����ة  ت���ت���ج���اوز  مل 
ع��ال��ي��ة م���ن ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة يف 
املجاالت مما و�سعها يف مراكز  كافة 
تقارير  م���ن  ال���ع���دي���د  يف  ال�������س���دارة 
والدولية  االإق���ل���ي���م���ي���ة  امل���وؤ����س�������س���ات 
املتخ�س�سة خا�سة يف موؤ�سرات تقارير 
يف  �سنفتها  التي  العاملية  التناف�سية 
يف  تقدما  العامل  دول  اأف�سل  �سدارة 
التحتية  والبنية  االقت�ساد  جم��االت 
امل�ساواة  وحتقيق  الب�سرية  والتنمية 
بني امل���راأة وال��رج��ل ومتكني امل���راأة يف 
واالجتماعية  االقت�سادية  امل��ج��االت 
وموؤ�سرات  امل���ج���االت  م���ن  وغ���ريه���ا 

ت�سدرت  ك��م��ا  امل�����س��ت��دام��ة.  ال��ت��ن��م��ي��ة 
الدولية  ال��ت��ق��اري��ر  االإم�������ارات  دول����ة 
ملوؤ�سرات ال�سعادة والر�سا واال�ستقرار 
�سعوب  ب���ني  االج���ت���م���اع���ي  وال���ت���ق���دم 
و2013   2012 ع��ام��ي  يف  ال��ع��امل 
ع��ل��ى ال����ت����وايل. وم����ن ال��ط��ب��ي��ع��ي اأن 
عملية  يف  فاعل  �سريكا  امل���راأة  تكون 
يف  امل�ساهمة  ويف  امل�ستدامة  التنمية 
العظيمة  الوطنية  االإجن�����ازات  ه��ذه 
متكينها  على  ال��دول��ة  عملت  اأن  بعد 
جانب  اإىل  مب�سوؤولياتها  للنهو�س 
العمل  م��ي��ادي��ن  ال��رج��ل يف خم��ت��ل��ف 
االإمارات  دولة  تبوؤ  ويعك�س  الوطني. 
املرتبة االأوىل عامليا يف موؤ�سر احرام 
اأ�سدره جمل�س االأجندة  ال��ذي  امل��راأة 
االقت�سادي  للمنتدى  التابع  الدويل 
العاملي للعام 2014 املكانة املرموقة 
االإماراتية  امل���راأة  اإليها  ارت��ق��ت  ال��ت��ي 
وح�سورها  االإي��ج��اب��ي��ة  وم�����س��ارك��ت��ه��ا 
املحلية  امل��ي��ادي��ن  خمتلف  يف  الفاعل 
وال����ع����امل����ي����ة. وي����ع����د ه�������ذا االإجن��������از 
ال��ع��امل��ي ال��ك��ب��ري و���س��ام��ا غ��ال��ي��ا على 
���س��در امل���راأة االإم��ارات��ي��ة ال��ت��ي اأثبتت 
ك��ف��اءت��ه��ا وت��ف��وق��ه��ا يف ك���ل م���ا تولت 
وتتويجا  وم�������س���وؤول���ي���ات  م���ه���ام  م���ن 
االإمارات  ابنة  عليه  ح�سلت  ملا  دوليا 
�سهادات  م��ن  االأخ�����رية  ال�����س��ن��وات  يف 
ال��ت��ق��دي��ر االإق���ل���ي���م���ي وال�������دويل من 
ووكاالتها  امل��ت��ح��دة  االأمم  منظمات 
دول  م��ن  ال��ع��دي��د  وم���ن  املتخ�س�سة 
لع�سوية  ان��ت��خ��اب��ه��ا  وك��ذل��ك  ال��ع��امل 
االأمم  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����س 
اجلن�سني  ب���ني  ل��ل��م�����س��اواة  امل���ت���ح���دة 
�سنوات  ث����لث  مل����دة  امل�������راأة  ومت���ك���ني 
االأممي  املجل�س  م��ن  ت��ق��دي��را  وذل���ك 
ملا حققته املراأة يف دولة االإمارات من 
منجزات نوعية مقارنة مع مثيلتها 
يف العامل خا�سة على �سعيد حتقيق 
الفجوة  و�سد  اجلن�سني  بني  امل�ساواة 
التمكني  بينهما والتقدم يف جماالت 
من  وغريها  واالقت�سادي  ال�سيا�سي 
املجاالت. واإنني اأ�سعر ب�سعادة غامرة 
وفخر واع��ت��زاز بهذا االإجن��از والذي 
ميثل كذلك اإجنازا للمراأة يف وطننا 
على  واإنني  واملنطقة  الكبري  العربي 
�ستكون حافزا  باأن هذه اجلائزة  ثقة 
املزيد  لتحقيق  االإم���ارات  البنة  قويا 
م��ن االإجن�����ازات وامل��ك��ا���س��ب يف جميع 
املجاالت لتج�سد تطلعات قيادة دولتنا 
دولتنا  لنكون  وطموحاتها  الر�سيدة 
دوم��ا االأف�سل واالأول يف ال��ع��امل.   - 
�سهدت دول��ة االإم����ارات ت��ط��ورا مهما 
وامل�ساركة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  جم���ال  يف 
ن�سف  ان��ت��خ��اب  يف  مت��ث��ل  ال�سيا�سية 
االحتادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  اأع�����س��اء 
الوعي  اأب���رز مظاهر من��و  وك���ان م��ن 
ال�سيا�سي فوز املراأة بع�سوية املجل�س 
وامل�ساركة  االن���ت���خ���اب  ط���ري���ق  ع����ن 
اأعماله  يف  املجل�س  لع�سوات  امل��وؤث��رة 
واأن�سطته فكيف تنظرون �سموكم اإىل 
هذا التطور ككل واىل م�ساركة املراأة 

االإماراتية فيه ؟. 
تعد م�ساركة املراأة يف العمل ال�سيا�سي 
امل���راأة  ال���ذي حققته  االإجن����از االأه����م 
وقد  متكينها.  م�سرية  يف  االإماراتية 
التاريخية  اخل���ط���وة  ه���ذه  ان��ط��ل��ق��ت 
الأول مرة مببادرة من جانبي اأعلنتها 
يف لقاء مهم مع قيادة العمل الن�سائي 
موؤكدة   1997 يناير   8 يف  بالدولة 
يف ذل���ك ال��ل��ق��اء اأن����ه ل��ي�����س ه��ن��اك ما 
امل�����س��ارك��ة يف احلياة  امل����راأة م��ن  مينع 
جدارتها  اأث��ب��ت��ت  اأن  بعد  ال�سيا�سية 
املنا�سب  وت��ويل  امل�سوؤولية  حتمل  يف 
ال��ق��ي��ادي��ة يف ال��ك��ث��ري م���ن ال������وزارات 
وانطلقت  ب����ال����دول����ة  وامل���وؤ����س�������س���ات 
االإيجابي  ب��ح�����س��وره��ا  ال��ع��امل��ي��ة  اإىل 
املوؤمترات  يف  ال��ف��اع��ل��ة  وم�����س��ارك��ت��ه��ا 
واالإقليمية  ال��ع��رب��ي��ة  وامل��ل��ت��ق��ي��ات  

والدولية .

حتققت على اأر�س هذا الوطن . ومل 
لبناء  احلكيمة  روؤي��ت��ه  يف  زاي���د  يكن 
للمراأة  قويا  داعما  واملواطن  الوطن 
فح�سب بل كان ن�سريا لها يف كل ما 
ي�سيمها .. وكان يوؤمن اأن امل��راأة هي 
لدولة  ميكن  ال  واأن��ه  املجتمع  ن�سف 
تريد اأن تبني نف�سها اأن ت�ستغني عن 
امل��راأة يف خدمة  واأن م�ساركة  ن�سفها 
وهام  اأ�سا�سي  اأم��ر  والتنمية  املجتمع 
العطاء..وكان  ح��ل��ق��ت��ي  ال���س��ت��ك��م��ال 
وي�سجعها  التعليم  على  امل���راأة  يحث 
تتنا�سب  التي  امل��واق��ع  يف  العمل  على 
ودعمني  �سجعني  طبيعتها..وقد  مع 
بل حدود للنهو�س باملراأة وحتفيزها 
الهياكل  وت��اأ���س��ي�����س  ال��ت��ع��ل��ي��م  ع��ل��ى 
برفعتها  ت��ع��ن��ى  ال��ت��ي  وال��ت��ن��ظ��ي��م��ات 
يتطلع  وح��ق��وق��ه��ا..وك��ان  وق�ساياها 
ي��رى فيه بني  ال��ذي  اليوم  اإىل  بثقة 
واملهند�سة  الطبيبة  االإم���ارات  فتيات 
على  اليوم  حتققت  وق��د  وال�سفرية. 
اأر�س الواقع اأمانيه الطموحة للمراأة 
املجل�س  يف  وع�سوا  وزي��رة  واأ�سبحت 
الوطني االحتادي و مهند�سة وطبيبة 
وقا�سية  وحم���ام���ي���ة  ودب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
ووكيلة نيابة واأ�ستاذة ومعيدا جامعيا 
اجلوي  ال��دف��اع  يف  وط��ي��ارا  و�سابطا 
وغريها  اأعمال  و�ساحبة  وم�ستثمرة 
م��ن امل���واق���ع وامل��ن��ا���س��ب ال��ت��ي اأثبتت 
العمل  يف  وق��درات��ه��ا  ج��دارت��ه��ا  فيها 
واالإب��داع جنبا اإىل جنب مع الرجل. 
وعب رحمه اهلل عن �سعادته وفرحته 

مل���ا ح��ق��ق��ت��ه امل�����راأة 
م����ن اإجن���������ازات يف 
كل جمال وموقع 
حني ق��ال.. اإن ما 
ح��ق��ق��ت��ه امل������راأة يف 
دول�������ة االإم���������ارات 
خ�����������������لل ف���������رة 
يجعلني  وج���ي���زة 
ومطمئنا  �سعيدا 
باأن كل ما غر�سناه 
باالأم�س بداأ يوؤتي 
بحمد  و . . ه ر ثما

يبز  امل��ج��ت��م��ع  يف  امل�����راأة  دور  اإن  اهلل 
ويتحقق ملا فيه خري اأجيالنا احلالية 
وال���ق���ادم���ة . وت��وا���س��ل��ت االإجن������ازات 
واملكت�سبات  ال�����س��ام��ل��ة  احل�����س��اري��ة 
املراأة  حققتها  التي  املتميزة  النوعية 

بقيادة  وت����ع����ززت 
ال�سمو  ����س���اح���ب 
بن  خليفة  ال�سيخ 
نهيان  اآل  زاي�������د 
رئ����ي���������س ال����دول����ة 
الذي  اهلل  حفظه 
اأجن������������ز واأخ������������وه 
ال�سمو  ����س���اح���ب 
بن  حممد  ال�سيخ 
مكتوم  اآل  را����س���د 
ن�������ائ�������ب رئ����ي���������س 
رئي�س  ال������دول������ة 

جمل�س الوزراء حاكم دبي واإخوانهما 
اأع�ساء املجل�س االأعلى للحتاد حكام 
ال�سيخ  �سمو  اأول  والفريق  االإم���ارات 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
وبرامج  ا���س��رات��ي��ج��ي��ات  امل�����س��ل��ح��ة.. 
املجاالت  يف  امل����راأة  لتمكني  ط��م��وح��ة 
اأمامها  وا���س��ع��ة  االآف�����اق  ك��اف��ة وف��ت��ح 
وخمتلف  امل���ن���ا����س���ب  اأع����ل����ى  ل���ت���ت���ب���واأ 
املت�سلة  ال��ع��ل��ي��ا  ال���ق���ي���ادي���ة  امل����واق����ع 

باتخاذ القرار. 
اأحد  ال��ع��ام  الن�سائي  االحت���اد  يعد   -
لدولة  االحت�������ادي  ال��ب��ن��ي��ان  دع���ائ���م 
االإم����������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة منذ 
من  والع�سرين  ال�سابع  يف  تاأ�سي�سه 
�سمو  يد  1975 على  عام  اأغ�سط�س 
ال�����س��ي��خ��ة ف���اط���م���ة ب���ن���ت م����ب����ارك اأم 
االإمارات ..كيف ميكن اال�ستفادة من 
درو�س جناح جتربة االحتاد الن�سائي 
ال��ت��ن��م��وي على  امل�����راأة  ت��ع��زي��ز دور  يف 

امل�ستويني االإقليمي والدويل ؟.
الن�سائي  االحت������اد  ت��اأ���س��ي�����س  ���س��ك��ل   
ال��ع��ام مب������وؤازرة ودع����م غ��ري حمدود 
زايد  ال�سيخ  له  املغفور  املوؤ�س�س  من 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه  بن �سلطان 
البنيان االحت��ادي لدولة  اأحد دعائم 
االإم������������ارات وك����ذل����ك ن���ق���ط���ة حت���ول 
رئي�سية يف م�سرية تقدم املراأة باإقرار 
كفلت  ال��ت��ي  وال��ق��وان��ني  الت�سريعات 
حقوقها الد�ستورية يف املجاالت كافة 
والتعليم  العمل  ح��ق  مقدمتها  ويف 
وال�سمان  ال�������س���ح���ي���ة  وال�����رع�����اي�����ة 
االأعمال  واإدارة  والتملك  االجتماعي 
احلقوق  يف  وامل���������س����اواة  واالأم�����������وال 
مع  وال�����واج�����ب�����ات 
وغريها.  ال��رج��ل 
والرجل  ف����امل����راأة 
جناحا  زاي���د  عند 
ميكن  ال  ط����ائ����ر 
التحليق باأحدهما 
االآخ���������������ر  دون 
واإميانه را�سخ باأن 
حاجة  يف  املجتمع 
كافة  ج���ه���ود  اإىل 
اأبنائه رجاال كانوا 
اأجل  من  ن�ساء  اأو 
وثبات.  بثقة  التنمية  م�سرية  خو�س 
منذ  ال��ع��ام  الن�سائي  االحت����اد  وع��م��ل 
 1975 اأغ�سط�س   27 يف  تاأ�سي�سه 
على النهو�س باملراأة االإماراتية لتكون 
عن�سرا فاعل وداعما مل�سرية التنمية 
امل�����س��ت��دام��ة يف كل 
وذلك  جم��االت��ه��ا 
خ����لل و�سع  م���ن 
واالأ�س�س  االأط�����ر 
للعمل  امل���ن���ظ���م���ة 
نفذ  و . . ئي لن�سا ا
ال�سياق  ه�����ذا  يف 
ال��������ع��������دي��������د م����ن 
ت  تيجيا ا �سر ال ا
وال�����������������بام�����������������ج 
واالأن�����������������س��������ط��������ة 
احل�������������ي�������������وي�������������ة 
اأهمها  وال��درا���س��ات وال��ب��ح��وث وم���ن 
املراأة  لتقدم  الوطنية  اال�سراتيجية 
التي اأطلقناها يف العام 2002 وتعد 
اإجن��ازات م�سرية االحتاد  اأ�سخم  من 
اإعدادها  مت  والتي  واأبرزها  الن�سائي 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع خ�����باء م���ن منظمة 
املراأة وبرنامج  االأمم املتحدة لتنمية 
لتمكني  االإمن����ائ����ي  امل���ت���ح���دة  االأمم 
االآفاق  وفتح  كافة  املجاالت  يف  امل��راأة 
املنا�سب  اأعلى  لتتبواأ  اأمامها  وا�سعة 
الثلث  ال�������س���ي���ادي���ة  ال�������س���ل���ط���ات  يف 
والق�سائية  والت�سريعية  التنفيذية 
القيادية  امل���واق���ع  خم��ت��ل��ف  وت��ت��ق��ل��د 
اإ�سافة  القرار  باتخاذ  املت�سلة  العليا 
اإىل ح�سورها البارز يف �ساحات العمل 
الن�سوي العربي واالإقليمي والدويل. 
مكانة  العام  الن�سائي  االحتاد  ويتبواأ 
مرموقة على �سعيد تعزيز دور املراأة 
االإقليمي  امل�ستويني  على  التنموي 
اإىل  ان�سمامه  منذ  وذل���ك  وال����دويل 

ومنظمة  ال���دويل  الن�سائي  االحت���اد 
امل�������راأة ال��ع��رب��ي��ة وم��ن��ظ��م��ة االأ����س���رة 
العربية  االأ���س��رة  ومنظمة  ال��دول��ي��ة 
الن�سوية  امل���ن���ظ���م���ات  م����ن  وغ����ريه����ا 
وم�ساركته  وال���دول���ي���ة  االإق��ل��ي��م��ي��ة 
القمم  ف���ع���ال���ي���ات  يف  االإي����ج����اب����ي����ة 
وامل�������وؤمت�������رات ال����ت����ي ت���ع���ق���ده���ا ه���ذه 
املنظمات وتبادل اخلبات والتجارب 
ال��ن�����س��ائ��ي��ة يف هذه  ال����ق����ي����ادات  م����ع 
التجمعات. وي�سعدين يف هذا ال�سياق 
اأن اأ�سري اإىل تبني قمة املراأة العربية 
ال���ت���ي ع���ق���دت ب��ال��ع��ا���س��م��ة االأردن���ي���ة 
التو�سيات   2002 ال��ع��ام  يف  ع��م��ان 
اأ���س��دره��ا منتدى  ال��ت��ي  وال����ق����رارات 
ا�ست�سافه  ال�����ذي  واالإع�������لم  امل�������راأة 
اأبوظبي  يف  ال��ع��ام  الن�سائي  االحت���اد 
وك���ذل���ك - اإع������لن اأب���وظ���ب���ي ال���ذي 
كما  ال�ساأن.  ه��ذا  يف  املنتدى  اأ���س��دره 
العام  الن�سائي  االحت��اد  اأن  اإىل  اأ�سري 
قد ا�ست�ساف يف اإطار �سعينا لتوطيد 
االإقليمية  امل��ن��ظ��م��ات  م��ع  ع��لق��ات��ن��ا 
الن�سائي  بالعمل  املعنية  وال��دول��ي��ة 
وح���ر����س���ن���ا ع���ل���ى ت����ب����ادل اخل������بات 
امل�����س��رك��ة م��ن جتاربها  واال���س��ت��ف��ادة 
وجت���ارب���ن���ا ال���ع���دي���د م���ن امل����وؤمت����رات 
وامللتقيات االإقليمية والدولية املهمة 
من بينها املوؤمتر الثاين ملنظمة املراأة 
العاملي  االقت�سادي  وامللتقى  العربية 
االأول ل�سيدات االأعمال وقمة االأ�سرة 
االأطفال  وم��وؤمت��ر  ال�سابعة  العاملية 
اأبوظبي  وم���وؤمت���ر  ال����دويل  ال��ع��رب��ي 
اأبوظبي  العاملي لل�سيخوخة وموؤمتر 
ال������دويل ل��ري��ا���س��ة امل�������راأة وال������دورة 
بدول  امل����راأة  ري��ا���س��ة  مل��وؤمت��ر  الثانية 
ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي وقمة  جم��ل�����س 
ال�سرق  منطقة  يف  االأع��م��ال  �سيدات 
االأو�سط و�سمال اإفريقيا وغريها من 
اأ�سهمت يف  املوؤمترات واللقاءات التي 
تعزيز علقتنا مع املنظمات الن�سائية 
وقياداتها يف العامل.  - يف �سوء جتربة 
مدى  اأي  اإىل  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ���س��م��وك��م 
ميكن اأن يوؤثر ارتفاع الوعي الن�سائي 
وتنميتها..وهل  املجتمعات  رق��ي  يف 
ه���ن���اك ع���لق���ة وا����س���ح���ة ب���ني تقدم 
وواقع  ناحية  من  واملجتمعات  االأمم 

املراأة من ناحية ثانية ؟.
العامل  ه����و  ال��ت��ع��ل��ي��م  اأن  ����س���ك  ال 
الوعي  ارت���ف���اع  يف  االأول  ال��رئ��ي�����س��ي 
واالإدراك االإن�ساين مبا يف ذلك املراأة 
االإي��ج��اب��ي يف  االإ���س��ه��ام  لتتمكن م��ن 
فالتعليم  امل��ج��ت��م��ع.  ورق����ي  التنمية 
الذي  احلقيقي  املقيا�س  مبثابة  ه��و 
حت����رزه ال�����دول ل��ل��ن��ج��اح وال��ت��م��ي��ز يف 
جمال اال�ستثمار يف العن�سر الب�سري 
املتعلم  املراأة. فاالإن�سان  وي�سمل ذلك 
اأ�سا�س  ه����و  ام��������راأة  اأم  ك�����ان  رج�����ل 
والتقدم.  ال��رق��ي  احل�����س��ارة وحم���ور 
م�سوارنا  ان��ط��لق  منذ  اأعطينا  ل��ذا 
االأولوية  الن�سائي  ال��ع��م��ل  ق��ي��ادة  يف 
االأمية  وحم��و  امل���راأة  لتعليم  املطلقة 
يف �سفوفها و�سكل هذا االأمر حتديا 
ي��وج��د يف  ي��ك��ن  اإذ مل  و�سعبا  ك��ب��ريا 
اإم������ارات ال���دول���ة ق��ب��ل ق��ي��ام االحت���اد 

للبنات  م��در���س��ة  اأي���ة   1955 وح��ت��ى 
ومل تكن اأي امراأة تذهب اإىل املدر�سة 
حتى العام 1956 الذي �سهد افتتاح 
 30 ���س��م��ت  ل����لإن����اث  م���در����س���ة  اأول 
طالبة يف ف�سل واحد ومعلمة واحدة 
ف��ق��ط..و���س��ه��د ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م بعد 
قيام دولة االحتاد قفزات متتالية يف 
واإقبال  االإن��اث  اإن�ساء مدار�س  جمال 
املئات  واف��ت��ت��اح  التعليم  على  الن�ساء 
من مراكز حمو االأمية حتى و�سلنا 
جتاوز  اإذ  ال��ي��وم  عليه  ن��ح��ن  م��ا  اإىل 
عدد االإناث يف مدار�س التعليم العام 
بل  الطلب  والعايل عدد  واجلامعي 
اإن ن�سبة الفتيات يف التعليم اجلامعي 
تعد من اأعلى الن�سب يف العامل وفقا 
للإح�ساء  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  ل��ت��ق��ري��ر 
وو�سلت   2013 ال��ع��ام  يف  ب��ال��دول��ة 
فيه اإىل نحو 1.144 يف املائة حتى 
امل�����راأة على  واأث��ب��ت��ت   .2010 ال��ع��ام 
جدارة  وامل���ي���داين  ال��ع��م��ل��ي  ال�سعيد 
اأداء كل امل�سوؤوليات التي  واقتدارا يف 
اأوكلت اإليها واأ�سبحت �سريكا اأ�سا�سيا 
للعامل  واأث��ب��ت��ت  التنمية  م�����س��رية  يف 
ومتيزها  وجناحها  وقدرتها  تفوقها 
مبا ح�سلت عليه من تقدير ومكانة 
املنظمات  م���ن  ال���ع���دي���د  ت���ق���اري���ر  يف 
املراأة  خطت   - والدولية.  االإقليمية 
�سموكم  ج��ه��ود  ب��ف�����س��ل  االإم���ارات���ي���ة 
ف��رة ق�سرية  خطوات كبرية خ��لل 
االآن مواقع مهمة  ن�سبيا وهي حتتل 
يف كل اأجهزة الدولة احل�سا�سة وتقوم 
باأدوار موؤثرة يف جماالت كانت حكرا 
ت��ع��م��ل �سفرية  ف��ه��ي  ال����رج����ال  ع��ل��ى 
املجل�س  يف  وع�سوا  وقا�سية  ووزي��رة 
الوطني االحتادي ولها ح�سور موؤثر 
يف القوات امل�سلحة وال�سرطة. فما هي 
حتقيق  على  �ساعدت  التي  ال��ع��وام��ل 
هذا االإجناز احل�ساري الكبري وكيف 
واجهتكم  التي  ال�سعاب  على  تغلبتم 

خلل هذه امل�سرية الطويلة ؟. 
امل�سرية  ه�����ذه  ب����داي����ة  يف  واج���ه���ت���ن���ا 
الدوؤوب  امل�سني  العمل  من  الطويلة 
انطلق  فقد  ك��ث��رية.  وم�����س��اق  �سعاب 
ال�سبعينات  بداية  يف  الن�سائي  العمل 
ب���اأرب���ع ���س��ي��دات ف��ق��ط ح��ي��ث مل يكن 
هناك اأي وجود الأي نوع من احلراك 
الن�سائي و�سعينا بهذا العدد ال�سغري 
دولة  يف  ن�سائي  جتمع  اأول  بناء  اإىل 
االإم�������ارات ب��ت��اأ���س��ي�����س ج��م��ع��ي��ة امل����راأة 
بتوفيق   1973 العام  يف  الظبيانية 
وت���ع���اىل  ����س���ب���ح���ان���ه  اهلل  ع���ن���د  م�����ن 
القائد  ودع����م  وم��ن��ا���س��رة  وت�����س��ج��ي��ع 
بن  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور  املوؤ�س�س 
 . ث���راه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �سلطان 
االإم���ارات  ابنة  بحما�س وجت���اوب  ث��م 
االإ���س��ه��ام يف  ع��ل��ى  نف�سها وح��ر���س��ه��ا 
م�سرية  يف  وامل�ساركة  املجتمع  خدمة 
ال��ت��ن��م��ي��ة االأم�����ر ال����ذي ف��ت��ح االآف����اق 
مماثلة  جمعيات  الإن�����س��اء  واالأب�����واب 
وتتويج هذه  الدولة  اأنحاء  يف جميع 
اجلهود بقيام االحتاد الن�سائي العام 
اأ�سا�سية  حت���ول  ن��ق��ط��ة  ���س��ك��ل  ال����ذي 
يف م�����س��رية ت��ق��دم امل����راأة يف االإم����ارات 

والفخر  ال�سعادة  تغمرين 
ــنــجــاحــات  ــل ـــــزاز ل ـــــت والع
والإجنـــــــــازات احلــ�ــســاريــة 
الإمارات  ابنة  حققتها  التي 

والتكاتف  ـــريي  اخل الــعــمــل 
ـــــاآزر الإنــــ�ــــســــاين هو  ـــــت وال
ثقافة  يف  متاأ�سلة  خ�سلة 
الإمــــارات �سعب  ــارة  وحــ�ــس

الحتـــــاد الــنــ�ــســائــي الــعــام 
مــنــذ تــاأ�ــســيــ�ــســه عــمــل على 
الإماراتية  باملراأة  النهو�س 
ــال  ــاع لـــتـــكـــون عـــنـــ�ـــســـرا ف

اأطــلــقــنــا الــعــديــد من 
واجلوائز  ــادرات  ــب امل
التي تهدف اإىل حتفيز 
الوطن  وبنات  اأبــنــاء 

يـتـبـع

العدد  11112 بتاريخ   2014/6/2     
اعالن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى 467 /2014 جت جز- م ر-ب -  ع ن

املتخ�ص�صة: املقاولت والنزاعات الن�صائية
مدعي/موؤ�س�سة ا�سيل مات �ساه العمال احلدادة والنجارة امل�سلحة وميثلها ا�سيل مات 
العامة  للن�ساءات  الين  عليه:فرونت  مدعي  االمارات  اجلن�سية:  باد�ساه  �سبني  �ساه 
االمارات  اجلن�سية:  الظاهري  باحلريان  �سامل  عبداهلل  ميلكها/من�سور  والتعمري 
درهم   10000 مببلغ  تعوي�س   - درهم   37372.25 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع 
عبداهلل  ميلكها/من�سور  والتعمري  العامة  للن�ساءات  الين  فرونت  اعلنه/  املطلوب 
بالن�سر  املوؤ�س�سة  الظاهري اجلن�سية: االمارات عنوانه: اعلن مالك  �سامل باحلريان 
املوافق  اخلمي�س  يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى  قام  املدعي  ان  حيث 
�سباحا   8:30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2014/6/5
او  �سخ�سيا  االداري  املركز  الكائنة  االبتدائية-  العني  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام 
بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها 
قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ 2014/5/29  

قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11112 بتاريخ  2014/6/2      
  اعالن بالن�صر

رقم املرجع :268     
 ليكن معلوما للجميع بان كل من االطراف ال�سيد/علي عبداهلل �سعيد نومه الكتبي اماراتي اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 51% اىل ال�سيد/حمد عبدالرزاق عبدالنور مري 
بنغلدي�سي  نور حممد  اي��وب  ال�سيد/ حممد  االط��راف  تنازل  اماراتي اجلن�سية ومت  املازمي  ه��ادي 
اجلن�سية وال�سيد/ حممد منري �سودهري بن بن نور حممد بنغلدي�سي اجلن�سية وال�سيد/ حممد 
 49 البالغة  ح�ستهم  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغبون  اجلن�سية  بنغلدي�سي  حممد  نور  برهان 
ح�سه وذلك اىل ال�سيد/ بيجينابيل حممد ابراهيم حممد بريي هندي اجلن�سية يف/ مطعم اجلريان 
ذ.م.م مبوجب رخ�سة رقم )534357( تعديلت اخرى : ال يوجد . وعمل باحكام القانون االحتادي 
رقم )4( ل�سنة 2013م يف �ساأن الكاتب العدل .  فقد اقت�سى ن�سر هذا االعلن للعلم وانه �سوف يتم 
الت�سديق على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرا�س حيال 

ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية.
مكتب الكاتب العدل 

دار الق�صاء ال�صارقة

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  11112 بتاريخ  2014/6/2      

 اعـــــــالن       
 املرجع :2014/764

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان:ال�سيد/ 
الت�سديق على  حمد ح�سن حممد ح�سن االم��ريي اجلن�سية: االم��ارات وطلب 
املواد  لتجارة  )زاخر  التجاري  اال�سم  يف  :تنازل  يت�سمن  حمرر  يف  التوقيع 
الغذائية( واملرخ�سة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف 
بعجمان اىل :مرمي حممد  وال�سناعة  التجارة  وامل�سجل لدى غرفة   )11743(
بان  للجميع  معلوما  ليكن  االم���ارات  اجلن�سية:  احمد  عبداهلل  زوجة/يو�سف 
الكاتب العدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق على ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعلن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  11112 بتاريخ  2014/6/2      

   مذكرة اعادة اعالن موعد جل�صة بالن�صر
  رقم الدعوى 2014/134 مدين كلي

 اىل املدعى عليها:فاطمة علي ح�سن حلة ال�سحي حيث ان املدعي: بنك االحتاد 
الوطني قد اقام عليك الدعوى احلقوقية رقم 2014/134 مدين كلي للمطالبة 
مببلغ )109.106.04 درهم( وعليه يقت�سي ح�سورك اىل حمكمة راأ�س اخليمة 
القاعة رقم 2 براأ�س اخليمة �سباح يوم  الثانية( يف  الكلية  االبتدائية )الدائرة 
الدعوى  التا�سعة �سباحا للجابة على  ال�ساعة  املوافق 2014/6/12م  اخلمي�س 
ار�سال  او  وتقدمي ما لديك من بيانات ودف��وع ويف حالة تخلفك عن احل�سور 

وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر الدعوى غيابيا بحقك.
اأمانة �سر الدائرة الكلية الثانية

حكومة را�س اخليمة
  دائرة املحاكم
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اأخبـار الإمـارات

وك����ان ل��ه��ا يف ���س��اح��ات��ه��ا دور ب����ارز يف 
الدفاع عن حقوق املراأة يف كل مكان. 
ل���ه ال�سيخ  امل��غ��ف��ور  اأع���ل���ن  وم����ن ث���م 
ن��ه��ي��ان طيب  اآل  ���س��ل��ط��ان  ب���ن  زاي�����د 
اهلل ث���راه يف ل��ق��اء م��ع مم��ث��لت �ست 
اإىل  ح�سرن  ال��دول��ي��ة  املنظمات  م��ن 
تاأييده  لتكرميي  خ�سي�سا  اأبوظبي 
املبادرة موؤكدا..  ودعمه املطلق لهذه 
���س��ري��ك كامل  االإم���ارات���ي���ة  امل�����راأة  اإن 
للرجل يف كافة اأوجه احلياة واإن لها 
ال�سيا�سية  امل�ساركة  يف  الكامل  احل��ق 
اإن��ه ال مانع  . وق��ال..  القرار  واتخاذ 
للمجل�س  امل��راأة  ان�سمام  من  اإطلقا 
وقد  حقها  فهذا  االحت���ادي  الوطني 
االآن  وال������دور  ه���ذا  اأع��ل��ن��ت  اأن  ���س��ب��ق 
على جمل�س ال��وزراء وال��وزراء وكافة 
احلق  ه��ذا  لتحويل  املعنية  اجل��ه��ات 
اإىل واقع ملمو�س . ويف العام 2005 
اأعلن �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زايد 
اهلل برنامج التمكني ال�سيا�سي الذي 
نيابية  انتخابات  اأول  باإجراء  انطلق 
الوطني  امل��ج��ل�����س  اأع�������س���اء  ل��ن�����س��ف 
امل����راأة الأول  ���س��ارك��ت فيها  االحت����ادي 
وت�����س��وي��ت��ا ومتيزت  ت��ر���س��ي��ح��ا  م����رة 
ب��ح�����س��ور ك��ب��ري اأ���س��ف��ر ع��ن ف���وز اأول 
امراأة يف الدولة يف املوؤ�س�سة النيابية 
ن�سبة  لت�سل  اأخريات  ثماين  وتعيني 
امل��راأة يف املجل�س الذي يتكون  متثيل 
من 40 ع�سوا اإىل 2 ر22 يف املائة 
التمثيل  ن�سب  اأع��ل��ى  م��ن  اعتب  مم��ا 
امل�ستوى  على  البملانات  يف  الن�سائي 
االإقليمي..كما �ساركت املراأة بح�سور 
االأخرية  االنتخابات  يف  وكبري  فاعل 
التي اأجريت يف العام 2011 بعد اأن 
تو�سعت الدائرة االنتخابية واأ�سفرت 
اأي�سا عن ف��وز ام��راأة واح��دة وتعيني 
يف  بفعالية  ي�����س��ارك��ن  اأخ���ري���ات  �سبع 
الوطني  للمجل�س  احل��ال��ي��ة  ال����دورة 
اإحدى  انتخاب  اإىل  اإ�سافة  االحتادي 
ال���ع�������س���وات وه�����ي ال����دك����ت����ورة اأم����ل 
القبي�سي ل�سغل من�سب النائب االأول 
لرئي�س املجل�س واإدارتها بكفاءة لعدد 
من اجلل�سات يف هذه الدورة. واأثبتت 
جتربة خو�س املراأة للحياة ال�سيا�سية 
على اأنها على قدر امل�سوؤولية يف كل ما 
تتواله من مهام حيث كان مل�ساركتها 
الوا�سعة يف احلياة البملانية ح�سور 
ب�����ارز وم�����س��م��ون وب���ع���د ح��ق��ي��ق��ي يف 
مناق�ساته ومداوالته واإثراء دوره يف 
العمل ملا فيه خري الوطن وم�سلحة 
م�ساركتها  اإىل  امل���واط���ن..اإ����س���اف���ة 
وملتقيات  م���وؤمت���رات  يف  االإي��ج��اب��ي��ة 
البملانية  وال���ت���ج���م���ع���ات  ال���ه���ي���ئ���ات 

االإقليمية والدولية.
بالر�سا  ت�����س��ع��رون  م���دى  اأي  اإىل   -
العربي  ال��ع��م��ل  مل�����س��رية  االرت���ي���اح  اأو 
امل�������س���رك ع���ل���ى ���س��ع��ي��د االأم����وم����ة 
والطفولة؟ وهل ترون اأن هناك اإرادة 
املراأة  واقع  لتح�سني  جماعية  عربية 

والطفل يف عاملنا العربي ؟.
العربية  االإم�������ارات  دول����ة  ت��رج��م��ت   
الوطني  ال�����س��ع��ي��د  ع���ل���ى  امل���ت���ح���دة 
وحر�سها  ال���ت���زام���ه���ا  ق��ي��ام��ه��ا  م��ن��ذ 
ع��ل��ى ح��م��اي��ة ح��ق��وق االأ����س���رة وامل����راأة 
 16 15 و -  وال��ط��ف��ل يف امل��ادت��ني - 
م���ن ال��د���س��ت��ور ال���دائ���م واإ����س���داره���ا 
املنظمة  القوانني  من  العديد  تباعا 
اإىل  ان�����س��م��ام��ه��ا  اإىل  اإ���س��اف��ة  ل��ذل��ك 
االإقليمية  وامل���ع���اه���دات  االت��ف��اق��ي��ات 
حقوق  بحماية  تعنى  التي  والدولية 
االأمم  اتفاقية  ومنها  والطفل  امل��راأة 
الطفل  ب��ح��ق��وق  اخل��ا���س��ة  امل��ت��ح��دة 
اأ�سكال  جميع  على  الق�ساء  واتفاقية 
واالتفاقية  امل��������راأة  ����س���د  ال��ت��م��ي��ي��ز 
ال��دول��ي��ة ب�����س��اأن ع��م��ل ال��ن�����س��اء ليل 
باحلد  املعنية  ال��دول��ي��ة  واالت��ف��اق��ي��ة 
واالتفاقية  اال�ستخدام  ل�سن  االأدن��ى 
العمال  م�������س���اواة  ب�������س���اأن  ال���دول���ي���ة 
واالتفاقية  االأج�����ر  يف  وال���ع���ام���لت 
ال��دول��ي��ة حل��ق��وق االأ���س��خ��ا���س ذوي 
االختياري  وب��روت��وك��ول��ه��ا  االإع���اق���ة 
االإعلن  مع  التجاوب  اإىل  و�سارعت 
العاملي ب�ساأن الق�ساء على العنف �سد 
امل����راأة واالإ����س���اءة ل��لأط��ف��ال واتخذت 
عدة قرارات وتدابري حا�سمة وحلوال 
وقائية ملنع حدوث العنف �سد الطفل 
اإدارات  ا�ستحداث  اأهمها  وامل��راأة ومن 
ال����وزارات  يف  االج��ت��م��اع��ي��ة  للحماية 
للتوجيه  اأق�������س���ام  واإن�������س���اء  امل��ع��ن��ي��ة 
واإن�ساء  ال��دول��ة  االأ���س��ري يف حم��اك��م 
مراكز الإيواء �سحايا االجتار بالب�سر 
هاتفية  ات�����س��االت  خطوط  وتد�سني 
�ساخنة حلماية االأطفال من االإ�ساءة 
اأمان  دور   - اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  وال��ع��ن��ف 

االأزمات الطارئة والكوارث الطبيعية 
والنزاعات  امل���اأ����س���اوي���ة  واحل��������وادث 
واحلروب وجتاوبها ال�سريع يف تلبية 
نداءات اال�ستغاثة العاجلة للتخفيف 
ال�سحايا  م��ن  املنكوبني  معاناة  م��ن 
يف  اإ�سهامها  اإىل  اإ�سافة  املت�سررين 
تقدمي اال�ستثمارات واملنح والقرو�س 
املي�سرة للدول النامية مبا يحقق لها 
م�ستداما  واجتماعيا  اقت�ساديا  منوا 
واال�ستقرار.  ال���ت���ق���دم  ل��ه��ا  وي���وف���ر 
وت�سدرت دولة االإمارات دول العامل 
يف ال���ع���ط���اء االإن���������س����اين وج�������اءت يف 
امل��رت��ب��ة ال�����س��اد���س��ة ع�����س��رة ع��امل��ي��ا من 
االأك��رث عطاء يف  املانحة  ال��دول  بني 
جم��ال امل�����س��اع��دات اخل��ارج��ي��ة، وفقا 
االإغاثية  امل�ساعدات  جلنة  لت�سنيف 
ملنظمة التعاون االقت�سادي والتنمية 
امل�ساعدات  حجم  بلغ  حيث  الدولية 
العام  حتى  قدمتها  التي  اخلارجية 
 052.166 م���ن  اأك�����رث   2013
يف  دول����ة   100 ل��ن��ح��و  دوالر  م��ل��ي��ار 

قارات العامل.
وقد غر�س القائد 
املغفور  امل��وؤ���س�����س 
ل����ه ال�����س��ي��خ زاي����د 
اآل  ����س���ل���ط���ان  ب����ن 
ن��ه��ي��ان ط��ي��ب اهلل 
ب�سخ�سيته  ث���راه 
املعطاء  االإن�سانية 
يف نفو�سنا جميعا 
حب  و�سعبا  قيادة 
عمل اخل��ري حتى 
ممار�سة  اأ����س���ب���ح 

وواج���ب���ا حتميا  اإن�����س��ان��ي��ة ط��ب��ي��ع��ي��ة 
عطاء  اأدائ��������ه  يف  ن��ت�����س��اب��ق  م��ق��د���س��ا 

وتطوعا.
ق���دم���ت���ه م����ن م����ب����ادرات  ك����ل م����ا  اإن 
التوجه  ه��ذا  اإط���ار  يف  ي��اأت��ي  اإن�سانية 
ملجمل  مكملة  اإ���س��اف��ات  مي��ث��ل  وه���و 
التي  الرائعة  االإن�سانية  االإجن����ازات 
العقود  م��دى  على  ال��دول��ة  حققتها 
اأر�ساه  ال����ذي  ل��ل��ن��ه��ج  وف����اء  امل��ا���س��ي��ة 
�سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه وي�سري عليه 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل .
اإن كل ما اأجنزناه من هذه املبادرات 
بف�سل اهلل �سبحانه وتعاىل وتوفيقه 
املليني  منها  ا�ستفاد  والتي  وعونه 
وال�سيوخ  وال���ن�������س���اء  االأط����ف����ال  م���ن 
و�سمل  العامل  م�ستوى  وعلى  حمليا 

ع������لج امل���ع���وزي���ن 
وامل��ح��روم��ني من 
ال�سحية  الرعاية 
وحت���������س����ي����ن����ه����م 
����س���د االأم�����را������س 
وعلج  واالأوب����ئ����ة 
ق�����ل�����وب ال���ن�������س���اء 
واحل������������������������د م�����ن 
االأمرا�س  انت�سار 
بينهن  ال��ق��ل��ب��ي��ة 
املر�سى  وم�ساندة 
املحتاجني واإغاثة 

املبادرات  املراأة اللجئة وغريها من 
دور  ب��اإق��ام��ة  متثلت  التي  االإن�سانية 
وامل�ست�سفيات  ال�����س��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة 
اخلا�سة  االح��ت��ي��اج��ات  ذوي  ورع��اي��ة 
اإمن���ا هو  املتعففة  االأ���س��ر  وم�����س��اع��دة 
زاي���د وثمار  ح�����س��اد م��ا غ��ر���س��ه فينا 
فر�سان  وت�����ع�����اون  وت���ك���ات���ف  ج���ه���ود 
ال�سركاء  واأه����ل اخل���ري م��ن  ال��ع��ط��اء 
املتطوعني  من  واالآالف  واملح�سنني 
ال��ذي��ن مل ي��دخ��روا ج��ه��دا يف �سبيل 

م�ساعدة كل حمتاج.
واإن�����ن�����ا يف ه�����ذا امل����ج����ال ن���ع���رب عن 
به  ال���ذي ت�سطلع  ل��ل��دور  ارت��ي��اح��ن��ا 
املفو�سية ال�سامية ل�سوؤون اللجئني 
االأحمر  الهلل  هيئة  مع  بالتن�سيق 
يف تنفيذ برامج وم�ساريع ال�سندوق 
بادرنا  الذي  االأمهات  بدعم  اخلا�س 
 2000 ال����ع����ام  يف  ت���اأ����س���ي�������س���ه  اإىل 
م��ل��ي��وين دره���م لتح�سني  ب��راأ���س��م��ال 
اأو�ساع االأمهات اللجئات يف املناطق 
ورعاية  ح��م��اي��ة  وت���وف���ري  امل��ل��ت��ه��ب��ة 
والأطفالهن  ل��ه��ن  اأف�����س��ل  اإن�����س��ان��ي��ة 
مواجهة  ع���ل���ى  ق���درت���ه���ن  وت���ع���زي���ز 
القا�سية  اللجوء  وظ��روف  م�ساعب 

وتبعاته. 
ب�سورة  ن���ت���اب���ع  ال�������س���ي���اق  ه�����ذا  ويف 
تقارير  وق��ل��ق  اهتمام  بكل  م�ستمرة 
االإقليمية  واملنظمات  املتحدة  االأمم 
والدولية املعنية باالأو�ساع االإن�سانية 
اأ�سف  ب��ك��ل  ت���وؤك���د  ال���ع���امل وال���ت���ي  يف 
التي  وامل��ع��ان��اة  الكارثة  وق��ع  ت�ساعد 
الب�سر  م���ن  امل���لي���ني  ف��ي��ه��ا  ي��ع��ي�����س 

ج�������راء م�����ه�����ددات اجل�������وع وامل����ر�����س 
والفقر والت�سرد واحلروب الطاحنة 
وال�����ن�����زاع�����ات امل�������س���ل���ح���ة واالأزم���������ات 
االأقاليم  م����ن  ع�����دد  يف  وال�����ك�����وارث 
والطفل  امل����راأة  ت��ك��ون  ال��ت��ي  امللتهبة 
فيها من اأكرث املتاأثرين واملت�سررين 

من نتائجها املاأ�ساوية.
اإن����ن����ا ن���دع���و امل��ج��ت��م��ع ال�������دويل اإىل 
باإيجابية  وال��ع��م��ل  اإرادت�������ه  ت��ف��ع��ي��ل 
املواثيق  تطبيق  الإح��ك��ام  و���س��ف��اف��ي��ة 
والبوتوكوالت  واالأع���راف  الدولية 
يف  االإن�����س��ان  حماية  اإىل  تهدف  التي 
اإن�سانيته  اح��رام  و�سمان  مكان  كل 
و�سون  م��ع��ان��ات��ه  م���ن  وال��ت��خ��ف��ي��ف 
كرامته وندعو ب�سورة خا�سة يف هذا 
اإغاثة  اإىل االإ�سراع يف  الوقت بالذات 
خميمات  يف  ال�����س��وري��ني  ال��لج��ئ��ني 
ال���ذي���ن  اجل��������وار  دول  يف  ال����ل����ج����وء 
اأعدادهم  وتتزايد  معاناتهم  تتفاقم 
اإن�سانية  ظ��روف  وط��اأة  يف  ويعي�سون 
�سفوف  يف  خ��ا���س��ة  وح��رج��ة  قا�سية 
وال�سيوخ  الن�ساء 

واالأطفال.
-ب�������ع�������د ك���������ل م���ا 
ح���ق���ق���ت���ه امل����������راأة 
االإم�����ارات�����ي�����ة من 
م�����ك�����ا������س�����ب وم������ا 
من  عليه  ح�سلت 
بف�سل  ح�����ق�����وق 
�سموكم  ج����ه����ود 
م��ا ه��ي االأه����داف 
التي  امل�ستقبلية 
�سموكم  ت���������رون 
اأن������ه ي���ج���ب حت��ق��ي��ق��ي��ه��ا؟ وم�����ا اأب�����رز 
�سعيد  على  امل�ستقبلية  طموحاتكم 
وعربيا  حم���ل���ي���ا  وال����ط����ف����ل  امل����������راأة 

وعامليا؟
من  امل��زي��د  لتحقيق  ط��م��وح��ات��ي  اإن 
املكا�سب واالإجن��ازات النوعية للمراأة 
لها.  ح������دود  ال  ك���اف���ة  امل����ي����ادي����ن  يف 
العام  الن�سائي  وتطلعاتنا يف االحتاد 
حتقيقها  اإىل  جاهدين  ن�سعى  التي 
ال�سبق  دوم�������ا  ل���ه���ا  ي����ك����ون  اأن  ه����ي 
اأوج����ه احلياة  وال���ري���ادة يف خم��ت��ل��ف 
م�سوؤولياتها  وتعظيم  دورها  وتفعيل 
واالقت�سادية  ال�سيا�سية  املجاالت  يف 
وال�سحية  والتعليمية  واالجتماعية 
البيئية  و  وال��ث��ق��اف��ي��ة  واالإع���لم���ي���ة 
ت�سبح  بحيث  امل��ج��االت  من  وغريها 
حقيقيا  ���س��ري��ك��ا  االإم���ارات���ي���ة  امل������راأة 
فاعل ولي�س م�ساركا فقط يف اإجناز 
وخطط  ب����رام����ج 
التنمية امل�ستدامة 
وحت����ق����ي����ق ت���ق���دم 
الوطن  وازده�������ار 
واإع������������لء ����س���اأن���ه 

ومكانته.
ال��رغ��م من  وعلى 
ه����ذه االإجن�������ازات 
التي  وامل���ك���ا����س���ب 
ح���ق���ق���ت���ه���ا ف����ت����اة 
االإمارات وتفوقت 
بها على نظريتها 
من الن�ساء يف العديد من دول العامل 
املوؤثر  القوي  ح�سورها  اإىل  اإ�سافة 
العربي  الن�سوي  العمل  ���س��اح��ات  يف 
ذلك  اأن  اإال  وال������دويل  واالإق���ل���ي���م���ي 
ينبغي اأن ال يكون مدعاة لل�سرخاء 
واإمنا حافز ملزيد من العمل الدوؤوب 

والعطاء املتوا�سل.
اأخواتي  ال�����س��ي��اق ن��دع��و  اإن��ن��ا يف ه���ذا 
وبناتي يف الوطن اإىل �سحذ هممهن 
وت�سخري  وط��اق��ات��ه��ن  واإم��ك��ان��ي��ات��ه��ن 
الوطن  خلدمة  وخ��بات��ه��ن  علمهن 
املركز  ع��ه��دن��اه��ن يف  ك��م��ا  ول��ي��ب��ق��ني 

االأول يف االإجناز والعطاء والتميز.
التي  الهائلة  الوطنية  املنجزات  اإن 
ت��وق��ع وت�سور  ك���ل  حت��ق��ق��ت وت���ف���وق 
ت��ف��ر���س ع��ل��ي��ن��ا ج��م��ي��ع��ا امل���زي���د من 
وااللتفاف  للوطن  والعطاء  اجلهد 
الر�سيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  م���ع  وال���ت���لح���م 

للحفاظ عليها واإعلء �سروحها.
فاإن  والعاملي  العربي  ال�سعيد  وعلى 
املزيد  امل�����راأة  حت��ق��ق  اأن  ط��م��وح��ات��ي 
فيما  املكا�سب اجلوهرية خا�سة  من 
يت�سل بتمكينها وحتقيق حقوقها يف 
امل�ساواة وتعزيز م�ساركتها يف احلياة 
وكافة  واالق���ت�������س���ادي���ة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
جم����االت ال��ت�����س��ري��ع��ات واالإج�������راءات 
الواجب اتخاذها للق�ساء على جميع 
املراأة  �سد  والتمييز  العنف  اأ���س��ك��ال 

والطفل وحماية حقوقهما.
اإننا يف هذا اخل�سو�س جندد تاأكيدنا 
اأوجه  خمتلف  دع���م  ع��ل��ى  وح��ر���س��ن��ا 
العمل الن�سوي عربيا واإقليميا ودوليا 

امل���راأة ومكانتها  ���س��اأن  م��ن  مب��ا يعلي 
دوره���ا يف خدمة جمتمعاتها  وي��ع��زز 
وحتقيق اأحلمها وتطلعاتها يف حياة 

اآمنة وم�ستقرة.
�سباقة  ك���ان���ت  االإم���������ارات  دول�����ة  اإن 
اإىل  االن�������س���م���ام  يف  ق���ي���ام���ه���ا  م���ن���ذ 
االإقليمية  وامل��ع��اه��دات  االت��ف��اق��ي��ات 
والبوتوكوالت  واملواثيق  والدولية 
امل���راأة  نه�سة  بق�سايا  تت�سل  ال��ت��ي 
كرامتها  و�سون  وحمايتها  وتقدمها 
املنظمات  هذه  مع  والتعاون  والعمل 
وم�����س��ان��دت��ه��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه���داف���ه���ا يف 
دورها  وتفعيل  امل����راأة  متكني  جم��ال 
امل�ستدامة.  التنمية  يف  وم�ساركتها 
واأ�سري هنا اإىل ان�سمامنا اأخريا اإىل 
ودعمنا  للن�ساء  املتحدة  االأمم  هيئة 
ل���ه���ذه امل��ن��ظ��م��ة ال���ول���ي���دة مب��ب��ل��غ 5 

مليني دوالر اأمريكي.
فاطمة  ال�سيخة  �سمو  حتمل  -م���اذا 
بنت م��ب��ارك م��ن ذك��ري��ات ملجلة درع 
املغفور له  واأن��ه��ا م��ع  ال��وط��ن خا�سة 
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ 
تبنوا  ال���ذي���ن  م���ن  ث�����راه  اهلل  ط��ي��ب 
هذه املجلة منذ بدايتها يف اأغ�سط�س 

1971؟.
تربطني مبجلة درع الوطن ذكريات 
عا�سرتها مع القائد املوؤ�س�س املغفور 
اآل نهيان  له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
يف  انطلقت  اأن  منذ  ث���راه  اهلل  طيب 
اإعلمية  كمنارة   1971 اأغ�سط�س 
ب����ارزة ح��ي��ث ك��ان��ت حت��ظ��ى مبتابعته 
واه��ت��م��ام��ه ودع��م��ه واأ���س��ه��م��ت املجلة 
بدور حيوي يف م�سرية تاأ�سي�س وبناء 
االحت�����اد وت��ع��م��ي��ق ف��ك��رت��ه واأه���داف���ه 
النبيلة يف نفو�س اأبناء الوطن وحثهم 
هممهم  و�سحذ  عليه  احل��ف��اظ  على 
وااللتفاف  وال���ع���ط���اء  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى 
الر�سيدة  ق��ي��ادت��ه��م  م���ع  وال��ت��لح��م 
والتنمية  ال���ب���ن���اء  م��ل��ح��م��ة  الإجن������از 

وحتقيق نه�سة الوطن وتقدمه.
ك��م��ا ل��ع��ب��ت دورا حم���وري���ا م��ه��م��ا يف 
ومتابعة  ال��وط��ن��ي  االن��ت��م��اء  تر�سيخ 
امل�سرية  م��ن��ج��زات  وت��وث��ي��ق  واإب�������راز 
�سادقة  ����س���ورة  وع��ك�����س  االحت����ادي����ة 
ال�سعيدين  ع��ل��ى  امل���ن���ج���زات  ل���ه���ذه 

املحلي واخلارجي.
وواكبت جملة درع الوطن مب�سوؤولية 
التنمية  م���راح���ل  خم��ت��ل��ف  وم��ه��ن��ي��ة 
مواقع  ك��اف��ة  يف  وال�����س��ورة  بالكلمة 
وميادين العمل الوطني.. كما قامت 
متابعة  يف  م�����س��ه��ود  رئ��ي�����س��ي  ب�����دور 
التي  امل���ه���م���ة  االإجن����������ازات  وت���وث���ي���ق 
�سعيد  على  امل�سلحة  قواتنا  حققتها 
وحتديثها  وتوحيدها  بنائها  اإع���ادة 
كفاءاتها  ورف�����ع  ت��ق��ن��ي��ا  وجت��ه��ي��زه��ا 
ع��ن مكت�سبات  ال��دف��اع  وق��درات��ه��ا يف 
ال����وط����ن ال���ت���ن���م���وي���ة واحل�������س���اري���ة 
درعا  لتكون  واإع���داده���ا  واالإن�����س��ان��ي��ة 
للوطن يف الذود عن اأمنه وا�ستقراره 

و�سيادته الوطنية.
ي�ستح�سرين  االإط����������ار  ه������ذا  ويف 
اإ�سهام  خ���ا����س���ة  ب�������س���ورة  واأت�����ذك�����ر 
دع���م االحتاد  ال��وط��ن يف  درع  جم��ل��ة 
الن�سائي العام منذ تاأ�سي�سه يف العام 
وبراجمه  اأن�سطته  واإب���راز   1975
باملراأة ويف  للنهو�س  وا�سراتيجياته 
وت�سجيعها  االإم������ارات  ف��ت��اة  حت��ف��ي��ز 
باملوؤ�س�سة  وااللتحاق  االنت�ساب  اإىل 
ومتيز  باقتدار  وامل�ساركة  الع�سكرية 
يف خمتلف �سفوف العمل الع�سكري 
وا�ستحداث مدر�سة خولة بنت االأزور 
كبري  باإعجاب  نتابع  التي  الع�سكرية 
م�ساهمتها ودورها يف تاأهيل الفتيات 
وكذلك  الع�سكرية  كفاءتهن  ورف���ع 
النجاحات الباهرة التي حتققها فتاة 
االإمارات يف �سفوف العمل الع�سكري 
وو�سولها اإىل رتبة عميد واقتحامها 
والدفاع  الع�سكري  ال��ط��ريان  جم��ال 
واقتدار  وك���ف���اءة  ب�����س��ج��اع��ة  اجل����وي 
التطوعية يف  اإىل م�ساهمتها  اإ�سافة 
دعم وحفظ ال�سلم العاملي من خلل 
ال�سلم  ح��ف��ظ  ق���وات  يف  م�ساركتها 
واالإغاثة  ال��ع��ون  ي��د  وم���د  ال��دول��ي��ة 
مل�ساندة ال�سعوب املنكوبة يف احلروب 
وال���ن���زاع���ات امل�����س��ل��ح��ة وال����ك����وارث يف 

العديد من بقاع العامل.
اإن���ن���ا ح���ني ن��ت��ح��دث ع���ن جم��ل��ة درع 
الوطن فاإننا نتحدث عن دور ريادي 
ل��ه��ا يف جم���ال ال��ع��م��ل االإع���لم���ي يف 
اأه���م ال��ظ��روف وامل��راح��ل ال��ت��ي مرت 
ب��ه��ا ب���لدن���ا م��ن��ذ ت��اأ���س��ي�����س االحت����اد 
وبنيانه  اأرك���ان���ه  وت��ر���س��ي��خ  وق��ي��ام��ه 
وهو ال��دور الذي الت��زال ت�سطلع به 
وامل�سوؤولية  واالق��ت��دار  الكفاءة  ب��ذات 

واملهنية.

ال�سجينات  اأبناء  من  الر�سع  لرعاية 
والعقابية  االإ�سلحية  املن�ساآت  داخل 
وغ���ريه���ا م���ن ال��ت��داب��ري ال��ت��ي تكفل 
واالأطفال  للن�ساء  وال��دع��م  احلماية 
من �سحايا العنف واالإ�ساءة واالجتار 
باأن  اجل��ه��ود  ه��ذه  وت��وج��ت  بالب�سر. 
اعتمد جمل�س الوزراء يف نهاية العام 
حقوق   - ق���ان���ون  م�����س��روع   2012
االأطفال  يكفل جلميع  ال��ذي  الطفل 
دون متييز احلق يف حياة اآمنة وبيئة 
وحماية  دائ���م���ة  ورع����اي����ة  م�����س��ت��ق��رة 
م��ن اأي���ة خم��اط��ر اأو ان��ت��ه��اك��ات تهدد 
حقوقهم االأ�سا�سية يف احلياة واالأمان 
والتعبري اإ�سافة اإىل جمموعة كبرية 
الرعاية  االأ���س��ا���س��ي��ة يف  م��ن احل��ق��وق 
ال�سحية  واخل������دم������ات  وال���ن���ف���ق���ة 
وحمايتهم حتى من خماطر التلوث 
باالأمرا�س  االإ���س��اب��ة  وم���ن  ال��ب��ي��ئ��ي 
املنتجات  اأو  التبغ  بيع  وم��ن  املعدية 
يف  التدخني  حتى  اأو  لهم  الكحولية 
بوجودهم  العامة  املو�سلت  و�سائل 

القانون  وح���ظ���ر 
جم������������������ال  يف 
الثقافية  احلماية 
تداول  ل��لأط��ف��ال 
اأو  ع������ر�������س  اأو 
اإن���ت���اج  اأو  ح����ي����ازة 
اأعمال مرئية  اأي��ة 
م�������س���م���وع���ة  اأو 
اأو  م��ط��ب��وع��ة  اأو 
اإلكرونية  األ��ع��اب 
غرائزه  ت��خ��اط��ب 
اجل��������ن�����������������س��������ي��������ة 

اأو  االن������ح������راف  ع���ل���ى  ت�����س��ج��ع��ه  اأو 
ا�ستخدامهم يف ت�سوير اأو ت�سجيل اأو 
ن�سر اأو توزيع اأية مواد اإباحية وذلك 
وكينونتهم  ك��رام��ت��ه��م  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��ا 
ون�س  و�سمعتهم.  اأخلقهم  وحماية 
القانون على عقوبات رادعة متفاوتة 
ت�سل اإىل ال�سجن ملدة ال تقل عن ع�سر 
�سنوات وغرامة ال تقل عن 100 األف 
درهم ملن ال تردعه اأخلقه ودينه عن 
واإيذائهم.  االأط���ف���ال  ع��ل��ى  ال��ت��ع��دي 
اإطار  يف   2010 العام  يف  بادرنا  كما 
العنف  حر�سنا على حماربة ظاهرة 
ال�سامل  املركز   - اإن�ساء  اإىل  االأ�سري 
حلماية االأ�سرة والطفولة - . ودعونا 
حماية  ع��ل��ى  ال��رك��ي��ز  ����س���رورة  اإىل 
االأط���ف���ال ووق��اي��ت��ه��م وت��وف��ري جميع 
ال�سوية  والتن�سئة  النماء  متطلبات 
كعماد  اأه��م��ي��ة  م��ن  ي�سكلونه  مل��ا  لهم 

ل����ل����م���������س����ت����ق����ب����ل. 
ويعمل املركز على 
على  امل����ح����اف����ظ����ة 
والثقافة  ال��ق��ي��م 
ال�سليمة  االأ�سرية 
وم��واج��ه��ة االآث����ار 
التي  ال�������س���ل���ب���ي���ة 
العنف  ي��خ��ل��ف��ه��ا 
على  االأ����������س���������ري 
ال���ط���ف���ل وامل���������راأة 
و�سون  خ�سو�سا 
الكرامة االإن�سانية 

م��ن خ��لل تقدمي خ��دم��ات متكاملة 
االأ�سري  ال��ع��ن��ف  ل�����س��ح��اي��ا  و���س��ام��ل��ة 
اأ�س�ست  ق���د  االإم�������ارات  دول����ة  وك���ان���ت 
االأعلى  امل��ج��ل�����س   2003 ال���ع���ام  يف 
االرتقاء  بهدف  والطفولة  للأمومة 
واملتابعة  والعناية  الرعاية  مب�ستوى 
وتقدمي  والطفولة  االأمومة  ل�سوؤون 
املجاالت  ج��م��ي��ع  يف  ل���ذل���ك  ال���دع���م 
والثقافية  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  وخ�����س��و���س��ا 
والنف�سية  واالجتماعية  وال�سحية 
اأم���ن و�سلمة  وال��رب��وي��ة وحت��ق��ي��ق 
الطفل واالأم ومتابعة وتقييم خطط 
التنمية والتطوير لتحقيق الرفاهية 
امل���ن�������س���ودة م���ع ت�����س��ج��ي��ع ال���درا����س���ات 
ال�ساملة  الثقافات  ون�سر  واالأب��ح��اث 
حر�سنا  وق��د  واالأم���وم���ة.  للطفولة 
تعزيز  على  املجل�س  ه��ذا  اإن�ساء  منذ 
املنظمات  م���ع  وامل�������س���ارك���ة  ت��ع��اون��ن��ا 
املنظمة  ومنها  والدولية  االإقليمية 
ل���لأ����س���رة وم��ن��ظ��م��ة االأمم  ال��ع��امل��ي��ة 
اليوني�سيف   - ل��ل��ط��ف��ول��ة  امل���ت���ح���دة 
ومنظمة  ال��ع��رب��ي��ة  امل������راأة  وم��ن��ظ��م��ة 
االأ�سرة العربية لبلورة روؤية م�سركة 
املراأة  لدعم  وا�سراتيجيات متقدمة 
وال��ط��ف��ل وح��م��اي��ة ح��ق��وق��ه��م��ا وفقا 
ال��ع��امل��ي��ة. كما عملنا  امل��ع��اي��ري  الأرق���ى 
منظمة  يف  ح�������س���ورن���ا  خ�����لل  م����ن 
االقت�سادي  واملجل�س  العربية  امل���راأة 
جلامعة  ال�����ت�����اب�����ع  واالج�����ت�����م�����اع�����ي 
ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى اإي���ج���اد روؤي����ة 
من  م�سركة  عربية  وا�سراتيجيات 
اأج����ل حت�����س��ني واق����ع وظ����روف امل����راأة 

والطفل يف وطننا العربي. 
دور  ل�������س���م���وك���م  ي��������زال  وال  ك������ان   -
العربية  ب���امل���راأة  ال��ن��ه��و���س  يف  رائ����د 
وخ���دم���ة ق�����س��اي��اه��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة وهذا 
�سموكم  م�ساهمة  يف  بو�سوح  يتجلى 
منظمة  م��ق��ر  ل��ب��ن��اء  امل����ادي  بالتكفل 
واإطلق  ال��ق��اه��رة  يف  العربية  امل����راأة 
للمراأة  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  جائزة 
العربية املتميزة وغريها الكثري من 
املبادرات التي ت�ستهدف تعزيز مكانة 
املراأة العربية والنهو�س بها ومتكني 
اأنتم را�سون  دورها يف املجتمع. فهل 
عن االأحوال الراهنة للمراأة العربية 
االأحوال  ه��ذه  اأن  تعتقدون  ؟..وه���ل 
تتطور اأم تاأثرت �سلبا ببقية املوؤ�سرات 
التنموية العربية التي �سهدت تراجعا 

يف ال�سنوات القلئل االأخرية؟ .
بالق�سايا  اه��ت��م��ام��ن��ا  ي��ق��ت�����س��ر  مل   
املحلي  امل�ستوى  على  ب��امل��راأة  املتعلقة 
اأن اأجنزنا يف فرة  فقط خا�سة بعد 
وجيزة برامج طموحة لتحقيق نه�سة 
االإماراتية  امل����راأة 
وت������ق������دم������ه������ا ب���ل 
جت��������اوزن��������ا ذل�����ك 
االه�����ت�����م�����ام  اإىل 
ق�سايا  ب����ك����اف����ة 
العربية  امل����������راأة 
وم�����������س�����ان�����دت�����ه�����ا 
بدورها  للنهو�س 
خ�����������دم�����������ة  يف 
جم�����ت�����م�����ع�����ات�����ه�����ا 
واالإ�������������س������������ه������������ام 
وامل�������������س������ارك������ة يف 
اأوط��ان��ه��ا. وم��ن ثم وثبنا  التنمية يف 
ال�سعيدين  ع��ل��ى  اأرح�����ب  اآف�����اق  اإىل 
مكان  ك���ل  ويف  وال������دويل  االإق��ل��ي��م��ي 
االإمارات  فتاة  اأثبتت  اأن  بعد  للعامل 
ج��دارت��ه��ا وح�����س��وره��ا االإي��ج��اب��ي يف 
الروؤية  اإط��ار هذه  ويف  املحافل.  هذه 
تاأ�سي�س منظمة  يف  م�ساهمتنا  جاءت 
ببناء  بالتكفل  العربية ودعمها  املراأة 
بوقفيته  ب��ال��ق��اه��رة  ال���دائ���م  م��ق��ره��ا 
مبليون  والتبع  وتاأ�سي�سه  وجتهيزه 
اأن�سطة  ول��دع��م  الغر�س  لهذا  دوالر 
وت��و���س��ي��ع جم�����االت عملها  امل��ن��ظ��م��ة 
وبراجمها واالرتقاء بدورها وتعزيزه 
خلدمة ق�سايا املراأة العربية. و�سعينا 
ت��زام��ن��ا م��ع ذل��ك اإع���لء ل�����س��اأن املراأة 
وتعزيز مكانتها اإىل اإطلق - جائزة 
العربية  ل���ل���م���راأة  ف��اط��م��ة  ال�����س��ي��خ��ة 
املتميزة يف منا�سبة يوم املراأة العربية 
من  االأول  يف 
 2006 ف���باي���ر 
ب�������ه�������دف اإب�������������راز 
لها  املتميز  ال��دور 
االأ�����س����رة  ب���ن���اء  يف 
واملجتمع والوطن 
ول����ت����ك����ون ح���اف���زا 
يف  للم�ساهمة  لها 
دفع عجلة التقدم 
وال�����ت�����ن�����م�����ي�����ة يف 
والرقي  اأوط��ان��ه��ا 
على  مب���ك���ان���ت���ه���ا 
واقعنا  اأن  ���س��ك  ال  االأ���س��ع��دة.  ك��اف��ة 
موؤ�سفة  مبرحلة  حاليا  مير  العربي 
من التفكك واالنق�سام واملحاور التي 
التنموية  املوؤ�سرات  على  �سلبا  اأث��رت 
يف عدد من الدول العربية وانعك�ست 
نتائجها على االأو�ساع الراهنة للمراأة 
اإ�سهامها ودورها يف  العربية وتراجع 
�سرائح  خمتلف  اإىل  اإ�سافة  التنمية 
بالطبع  ال����دول.  ه��ذه  يف  املجتمعات 
االأحوال  ل�سنا را�سني كليا عن  نحن 
هذه  ونتابع  العربية  للمراأة  الراهنة 
اإىل  ونتطلع  وقلق  باهتمام  االأو�ساع 
دور حموري ت�سهم فيه املراأة العربية 
يف اإع������ادة ال��ت�����س��ام��ن وال����وف����اق بني 
االأ�سقاء وتوحيد �سفوفهم وكلمتهم 
يف مواجهة التحديات التي تعر�س 
يف  امل�����س��رك  ال��ع��رب��ي  العمل  م�سرية 
جبهتنا  مت��ت��ني  اإن  م��ي��ادي��ن��ه.  جميع 
ال��داخ��ل��ي��ة وت��ع��زي��ز ق��درات��ن��ا وتفعيل 
ويف  العربية  موؤ�س�ساتنا  اأداء  اآل��ي��ات 
م��ق��دم��ت��ه��ا م��ن��ظ��م��ة ج��ام��ع��ة ال����دول 
العربية  امل������راأة  وم��ن��ظ��م��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
راأينا  املنظمات متثل يف  وغريها من 
نقدمها  اأن  مي��ك��ن  م�ساهمة  اأف�����س��ل 
الظروف  ه���ذه  و���س��ع��وب��ن��ا يف  الأم��ت��ن��ا 

الدقيقة واخلطرية. 
- خلل تكرمي �سموكم عام 2011 
و�سفتكم  ل��ل��م��راأة  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  يف 
للمراأة  م��ث��ال  ب��اأن��ك��م  امل��ت��ح��دة  االأمم 
الب�سرية  و���س��داد  ال��ع��ق��ل  يف رج��اح��ة 
م�ستجدات  ك����ل  م����ع  ال���ت���ف���اع���ل  ويف 
�سموكم  ت���ك���رمي  مت  وق�����د  ال���ع�������س���ر 

اإقليمية  امل��رات من قبل جهات  مئات 
ودول��ي��ة ت��ع��ب��ريا ع��ن ت��ق��دي��ر اجلهود 
�سملت  ال���ت���ي  ل�����س��م��وك��م  االإن�����س��ان��ي��ة 
مناذج  اآخ���ر  وم���ن  خمتلفة  جم���االت 
هذا التقدير والتكرمي اإ�سادة منظمة 
الفاو مب�سروع  االأغ��ذي��ة وال��زراع��ة - 
���س��م��وك��م ل��ت��ح�����س��ني ال��ت��غ��ذي��ة لدى 
امل��دار���س وتعزيز قدرات  االأط��ف��ال يف 
وتقدمي  ال����زراع����ة  جم����ال  يف  امل�������راأة 
يف  الراغبات  للن�ساء  تدريبية  دورات 
اإقامة م�سروعات �سغرية ومتو�سطة 
يف جم��ال ال��زراع��ة وال��غ��ذاء والرثوة 
احليوانية وذلك بعد تعيينكم �سفريا 
�سنوات.  قبل  للمنظمة  ال��ع��ادة  ف��وق 
كل  اإىل  ���س��م��وك��م  ت���ن���ظ���رون  ف��ك��ي��ف 
تلقيتموها؟.  ال��ت��ي  التكرمي  اأ���س��ك��ال 
وهل ميكننا التعرف اإىل اأبعاد الدور 
ق�سايا  منا�سرة  يف  ل�سموكم  العاملي 
املراأة يف خمتلف مناطق العامل ودوله 
والتكاتف  اخل�����ريي  ال��ع��م��ل  اإن  ؟.  
واالأمم  الدول  بني  االإن�ساين  والتاآزر 
ثقافة  يف  م���ت���اأ����س���ل���ة  خ�������س���ل���ة  ه�����و 
وح�سارة �سعب االإمارات ونهج غر�سه 
فينا القائد املوؤ�س�س املغفور له ال�سيخ 
اآل نهيان طيب اهلل  زايد بن �سلطان 
ثراه الذي يعد رائدا ومنوذجا عامليا 
يف �ساحات اخلري والعطاء للإن�سانية 
ج��م��ع��اء. وق���د ع���زز ���س��اح��ب ال�سمو 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����س��ي��خ 
النهج  الدولة حفظه اهلل هذا  رئي�س 
واآفاقه  جغرافيته  وتو�سعت  وتنوعت 
وعطاءاته انطلقا من قناعة �سموه 
هو  االإن�����س��اين  العمل  ب���اأن  الرا�سخة 
اأخلقية  م�����س��وؤول��ي��ة  االأ����س���ا����س  يف 
واإن�����س��ان��ي��ة..اإن م��ا قدمناه وم��ا قمنا 
ب��ه م��ن جهود يف ه��ذا امل��ج��ال انطلق 
االإن�ساين  ال��ع��م��ل  ب����اأن  اإمي��ان��ن��ا  م���ن 
اإن�سانية  مم��ار���س��ة  ه���و  وال��ت��ط��وع��ي 
و�سلوكا ح�ساريا  راقية جت�سد نهجا 
وال�سعوب  االأمم  رق�����ي  ع����ن  ي���ع���ب 
والتاآزر  ل��ل��ت��اآخ��ي  رم���ز  م��ن  مل��ا ميثله 
الوثيق  والرت����ب����اط����ه  وال���ت�������س���ام���ن 
وت��ع��ب��ريه ال�����س��ادق ع��ن اأرف���ع معاين 
تكرمينا  اإن  االإن�سانية.  اخلري  وقيم 
امل��ئ��ات من  قبل  م��ن  ال�سياق  ه��ذا  يف 
ودول  والدولية  االإقليمية  املنظمات 
ت�سريف  ه����و  وامل���ج���ت���م���ع���ات  ال����ع����امل 
الوقت  يف  وه��و  ب��ه  ونفخر  نعتز  لنا 
البنة  وتكرمي  تقدير  �سهادات  نف�سه 
االإمارات واأو�سمة غالية ت�سعها على 
ومتيزها  بريادتها  حققته  ملا  راأ�سها 
واإبداعاتها فيما حققته من منجزات 
وم�ساركات  عاملية  واإجن���ازات  وطنية 
التطوعي  ال����ع����م����ل  يف  اإي����ج����اب����ي����ة 
التكرمي حافز  ه��ذا  واالإن�����س��اين..اإن 
كبري ي�ساعف من حجم م�سوؤولياتنا 
الق�سايا  وم�������س���ان���دة  م���ن���ا����س���رة  يف 
على  ومتكينها  امل��راأة  بتقدم  املتعلقة 
ويف  وال���دويل  االإقليمي  ال�سعيدين 
ك��اف��ة وخ��ا���س��ة يف ميادين  امل��ج��االت 

العمل االإن�ساين وخدمة الب�سرية.
اأي�سا فقد  التكرمي  ثقافة  اإط��ار  -يف 
اجلوائز  م��ن  ع���ددا  �سموكم  اأن�����س��اأمت 
ال��ت��ي ت��ت�����س��رف ب��ح��م��ل ا���س��م��ك��م مثل 
بنت  ف��اط��م��ة  ال�سيخة  ���س��م��و  ج��ائ��زة 
الدولية  ال��ع��رب��ي  ل��ل�����س��ب��اب  م���ب���ارك 
بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  وج��ائ��زة 
..فيما  ال��ري��ا���س��ي��ة  ل��ل��م��راأة  م���ب���ارك 
ه��ي فل�سفة ه��ذه اجل��وائ��ز؟ وم��ا هي 

دوافعكم الإن�سائها؟.
واإط�����لق  ت��ن��م��ي��ة  يف  اال���س��ت��ث��م��ار  اإن 
ط�����اق�����ات ال�������س���ب���اب وال����ف����ت����ي����ات هو 
اال�ستثمار االأهم واالأكرث جدوى على 
املت�ساعدة  االأجيال  بناء  االإطلق يف 
اأكرث من ن�سف املجتمع  التي ت�سكل 
للوطن..  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ع���م���اد  ومت���ث���ل 
والريا�سة جزء ال يتجزاأ من التنمية 

املجتمعية ال�ساملة.
ويف اإطار هذه الروؤية اأطلقنا العديد 
امل��ب��ادرات واجل��وائ��ز التي تهدف  من 
وبنات  اأب��ن��اء  حتفيز  اإىل  جمملها  يف 
ال���ع���رب���ي على  ال����وط����ن وال�������س���ب���اب 
م�ستوى العامل وحثهم على املناف�سة 
وتنمية قدراتهم االإبداعية ومتكينهم 
من حتقيق التفوق والتميز �سواء يف 
اأو يف  العملية  اأو  االأكادميية  حياتهم 

امليادين الريا�سية.
حققه  ال��ذي  الكبري  النجاح  وحفزنا 
لريا�سة  ال����دويل  اأب��وظ��ب��ي  م��وؤمت��ر 
املراأة الذي يعد االأول من نوعه على 
وت�سرفنا  االأو���س��ط  ال�سرق  م�ستوى 
ب��ا���س��ت�����س��اف��ت��ه ورع��اي��ت��ه م��ن��ذ دورت���ه 
اإطلق  اإىل   2012 العام  يف  االأوىل 
للمراأة  ف���اط���م���ة  ال�����س��ي��خ��ة  ج����ائ����زة 
املراأة  بريا�سة  للرتقاء  الريا�سية 

م�ساركتها  ودع�����م  دوره������ا  وت���ع���زي���ز 
حمليا  ال���ري���ا����س���ي���ة  امل���ن���اف�������س���ات  يف 

وخارجيا.
اأجواء  اأن  والر�سا  باالرتياح  واأ�سعر 
امل��ن��اف�����س��ة ال���ت���ي اأوج�����ده�����ا امل���وؤمت���ر 
واجل�������ائ�������زة م����ع����ا ق�����د اأ�����س����ه����م����ت يف 
اإىل  الن�سائية  ب��ال��ري��ا���س��ة  ال��و���س��ول 
درجات متميزة من التفوق والريادة 
واالإب�������داع. وح��ق��ق��ت ف��ت��اة االإم�����ارات 
اإجنازات م�سهودة يف جمال الريا�سة 
املحلي  امل�����س��ت��وي��ني  ع��ل��ى  التناف�سية 
وال�����دويل وح�����س��دت ف��ت��اة االإم�����ارات 
 117 اأك��رث من  املثال-  -على �سبيل 
وبرونزية  وف�سية  ذهبية  ميدالية 
ال�سمو  ����س���اح���ب  ت���ك���رمي  ح���ف���ل  يف 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����س��ي��خ 
الأ�سحاب  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 
العام  يف  ال���ري���ا����س���ي���ة  االإجن�����������ازات 

.2012  -  2011
اأم�����ا ج���ائ���زة ال�����س��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 
الدولية  ال��ع��رب��ي  ل��ل�����س��ب��اب  م���ب���ارك 
اأط��ل��ق��ن��اه��ا ر�سميا  اأردن�����ا ح���ني  ف��ق��د 
مبادرة  ت��ك��ون  اأن   2012 ال��ع��ام  يف 
دائ����م����ة ل���لح���ت���ف���اء ب���امل���ب���دع���ني من 
العربي  ال��وط��ن  يف  ال��ع��رب��ي  ال�سباب 
والعامل تقديرا وتكرميا الإجنازاتهم 
اإمياننا  م��ن  ان��ط��لق��ا  واإب��داع��ات��ه��م 
املبدع  ال�سباب  دور  باأهمية  العميق 
م�سرية  ورف������د  االأوط����������ان  ب���ن���اء  يف 
االإجن����������ازات ال���وط���ن���ي���ة مب���زي���د من 
خا�سة  كافة  امل��ج��االت  يف  النجاحات 
فيما يت�سل باإبراز اإجن��ازات وقدرات 
ال�سباب العربي على م�ستوى العامل 
وثقافة  ف��ك��ر  ت��ع��زي��ز  يف  واالإ����س���ه���ام 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل�������س���ت���دام���ة يف االأج����ي����ال 
القادمة وت�سجيع دورهم وعطاءاتهم 

االإبداعية و�سوال اإىل العاملية.
اجلائزة  اأن  ب��ال��غ��ة  ب�����س��ع��ادة  وا���س��ع��ر 
ق��د ج��ذب��ت وه���ي ال ت����زال ول��ي��دة يف 
دورتها الثانية العديد من ال�سراكات 
اال�سراتيجية املهمة الداعمة مل�سارها 
على  وحتفيزهم  ال�سباب  ت�سجيع  يف 
اإبداعاتهم  ورعاية  قدراتهم  تطوير 
فاعلني  �سركاء  ليكونوا  وابتكاراتهم 
حا�سرهم  ت��ن��م��ي��ة  يف  وم����وؤث����ري����ن 
و�سناعة م�ستقبلهم وب�سورة خا�سة 
للثقافة  ال���وط���ن���ي  امل����رك����ز  ����س���راك���ة 
ال�سقيقة.  االأردنية  باململكة  والفنون 
واأتوجه يف هذا ال�سدد بجزيل ال�سكر 
نور  امللكة  جللة  جلهود  واالمتنان 
الوطني  امل����رك����ز  وف����ري����ق  احل�������س���ني 
ملا  ال�سقيق  للثقافة والفنون باالأردن 
�سبيل  يف  جهد  من  ويبذلونه  بذلوه 
وكافة  التطبيقية  ال�����س��راك��ة  تعزيز 
اهتمامهم  على  للجائزة  الداعمني 
الكبري بال�سباب واإميانهم بقدراتهم 
للإبداع  م�ستمرا  منبعا  بو�سفهم 

والتطور والتميز والتفوق.
ك��ب��ريا من  ع���ددا  �سموكم  -اأط��ل��ق��ت��م 
�سملت  ال��ت��ي  االإن�����س��ان��ي��ة  امل����ب����ادرات 
ك��ل اأن��ح��اء ال��ع��امل ���س��واء م��ن خلل 
الهلل  لهيئة  ال��ف��خ��ري��ة  رئ��ا���س��ت��ك��م 
من  اأو  الأن�سطتها  ودعمكم  االأح��م��ر 
ال��ن��وع��ي��ة ومنها  خ���لل م��ب��ادرات��ك��م 
على �سبيل املثال ال احل�سر- مبادرة 
لتوفري   2011 عام  االأحمر  ال��رداء 
برامج ت�سخي�سية ووقائية وتوعوية 
الن�ساء املعر�سات للإ�سابة باأمرا�س 
وخارجها  ال�����دول�����ة  داخ������ل  ال���ق���ل���ب 
وم�����ب�����ادرة االأي����������ادي امل����ع����ط����اءة عام 
علجية  ب���رام���ج  ل��ت��ن��ف��ي��ذ   2008
التخ�س�سات  خم��ت��ل��ف  يف  ووق��ائ��ي��ة 
ال��ط��ب��ي��ة ل��ل��م��ر���س��ى امل��ع��وزي��ن داخل 
العطاء  حملة  و  وخارجها  االإم���ارات 
ت�ستهدف  ال��ت��ي  طفل  مليون  ل��ع��لج 
ر�سم الب�سمة على وجوه مليون طفل 
مم���ن ي���ع���ان���ون خم��ت��ل��ف االأم����را�����س 
ال��ق��ادري��ن على ت��دب��ري نفقات  وغ��ري 
ال�سيخة  ���س��ن��دوق  واإط����لق  ال��ع��لج 
فاطمة للمراأة اللجئة بالتعاون مع 
املفو�سية ال�سامية ل�سوؤون اللجئني 
.. فما هي  االأح��م��ر  ال��ه��لل  و هيئة 
االإن�ساين؟  ل��ل��ع��م��ل  ���س��م��وك��م  روؤي�����ة 
وكيف ميكن تنميته حمليا واإقليميا 
وعامليا؟ وما هو مردود هذه اجلهود 

التنموية املتوا�سلة؟.
واالإن�ساين  اخل�����ريي  ال��ع��م��ل  ���س��ك��ل 
وامل�ساعدات التنموية لدولة االإمارات 
اأحد  قيامها  م��ن��ذ  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
�سيا�ستنا  لنهج  الرئي�سية  االأع��م��دة 
مرموقة  مكانة  وت��ب��واأت  اخلارجية. 
و����س���م���ع���ة ط���ي���ب���ة وا�����س����ع����ة ل����دوره����ا 
املحوري والريادي يف �ساحات العمل 
يف  اأو  مبادراتها  يف  املتمثل  االإن�ساين 
ال��دول��ي��ة ملواجهة  م�����س��ان��دة اجل��ه��ود 

الن�سائي  الحتاد  قيام 
العام �سكل نقطة حتول 
م�سرية  يف  اأ�ــســا�ــســيــة 
تقدم املراأة يف الإمارات 

العمل  يف  املـــــراأة  مــ�ــســاركــة 
الأهـــم  ــــاز  الإجن ال�سيا�سي 
الـــــــذي حـــقـــقـــتـــه املـــــــراأة 
الإماراتية يف م�سرية متكينها

مل يكن زايد داعما 
قويا للمراأة فح�سب 
لها  ن�سريا  كــان  بل 
ي�سيمها  مــا  كــل  يف 

يف  الــفــتــيــات  ن�سبة 
الــتــعــلــيــم اجلــامــعــي 
من  تعد  بـــالإمـــارات 
اأعلى الن�سب يف العامل

القيادة الر�سيدة اأطلقت برامج طموحة لتمكني املراأة يف املجالت كافة 
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حاكم راأ�ض اخليمة ي�ستقبل �سفري وقن�سل اأ�سرتاليا
•• راأ�س اخليمة-وام: 

اإ�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم راأ�س 
وال�سيد  الدولة  لدى  اأ�سراليا  �سفري  كاجن  ت�سهيهو  بابلو  �سعادة  ام�س  ق�سره  اخليمة يف 
مبنا�سبة  �سموه  على  لل�سلم  قدما  اللذين  دب��ي  يف  اأ�سراليا  ع��ام  قن�سل  �سيب  ج���ريارد 

ت�سلمهما مهام من�سبيهما لدى الدولة.
ورحب �ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة ب�سفري و قن�سل اأ�سراليا متمنيا لهما التوفيق يف 
خدمة علقات ال�سداقة القائمة بني دولة االإمارات العربية املتحدة وا�سراليا وتطويرها 

ملا فيه م�سلحة �سعبي البلدين ال�سديقني و�سعيا نحو تعميق اأوا�سر علقات ال�سداقة.
ح�سر اللقاء �سعادة �سالح اأحمد ال�سال م�ست�سار �ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة و�سعادة 

حمد اأرحمة ال�سام�سي مديرعام دائرة الت�سريفات وال�سيافة .

معهد التدريب والدرا�سات الق�سائية يفتتح مقره اجلديد يف اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام: 

اإفتتح معهد التدريب والدرا�سات الق�سائية مبنى مقره اجلديد يف اأبوظبي مبنطقة مع�سكر اآل نهيان 
ورفع امل�ست�سار الدكتور حممد حممود الكمايل مدير عام املعهد علم الدولة فوق �سارية املبنى. ح�سر 
االفتتاح امل�ست�سار عبيد �سيف بن تري�س القمزي نائب املدير العام وطارق خليفة الق�سيمي مدير اإدارة 
ال�سوؤون املالية واملوارد الب�سرية واأحمد ح�سن ال�سرهان رئي�س ق�سم الت�سويق والعلقات العامة ومدير 
مكتب املدير العام وعدد من موظفي املعهد. واأكد امل�ست�سار الدكتور حممد حممود الكمايل اأن املقر 
اجلديد جاء فى ظل االإقبال املتزايد على ال��دورات التي ينفذها املعهد والطلب منه تنظيم الدورات 
اإنتقل  املعهد  اإن  واأ�ساف  املعهد.  ملتعاملي  اخلدمات  اأف�سل  توفري  �سرورة  مع  املتخ�س�سة  القانونية 
التميز والتدريب الق�سائي  املبنى اجلديد ليلبي ويحقق هذه االحتياجات ومتطلبات ر�سالته يف  اإىل 
والقانوين وتعزيز الدرا�سات واالأبحاث ذات ال�سلة وفقا الأف�سل املمار�سات العاملية للم�ساهمة يف رفع 

كفاءة النظام الق�سائي والقانوين. 

عمار النعيمي ي�سهد حفل تخريج دفعة من برنامج البيارق يف منطقة عجمان التعليمية
•• عجمان-وام:

حميد  بن  عمار  ال�سيخ  �سمو  اأ�ساد 
عجمان  ع����ه����د  ويل  ال���ن���ع���ي���م���ي 
ال�سيخ  �سمو  اأول  الفريق  بحر�س 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
�سموه  وتوجيهات  امل�سلحة  للقوات 
االلتزام  م��ب��ادئ  لتعزيز  امل�ستمرة 
الن�سء  ن��ف��و���س  يف  واالن�������س���ب���اط 
وت��ع��م��ي��ق ال�����س��ع��ور ال��وط��ن��ي لدى 
ال�سباب من خلل تنفيذ البامج 
مدار�س  يف  التدريبية  الع�سكرية 
اأث��ر طيب على  ال��دول��ة وال��ت��ي لها 

تكوين �سخ�سية الطالب.
جاء ذلك خلل ح�سور �سمو ويل 
بقاعة  ام�����س  �سباح  عجمان  عهد 
ال�سيخ زايد للموؤمترات فى جامعة 
والتكنولوجيا  ل��ل��ع��ل��وم  ع��ج��م��ان 
255 ط��ال��ب��ا من  ت��خ��ري��ج  ح��ف��ل 
اىل  للمنت�سبني  ال��ث��ان��ي��ة  ال��دف��ع��ة 
عجمان  مبنطقة  البيارق  برنامج 

التعليمية.
وقال �سموه اإن برنامج البيارق يعد 
مك�سبا كبريا لطلبة املدار�س فمن 
خلله يتم غر�س القيم واالأخلق 
احل��م��ي��دة ل��دي��ه��م وي��ن��م��ي عندهم 
ب�سخ�سيتهم  ال��ق��ي��ادي��ة  امل���ه���ارات 
وهو من البامج الرائدة لقيادتنا 
جيل  ايجاد  يف  مل�ساهمته  الر�سيدة 
وقوة  بالعلم  مت�سلح  ال�سباب  م��ن 
الوالء واالنتماء للوطن على قدر 
ك���ب���ري م����ن حت���م���ل امل�������س���وؤول���ي���ة يف 

خدمة جمتمعه ووطنه.
واأ�ساف �سموه اأن ال�سباب هم عماد 
ال��ق��ي��ادة للحفاظ  ال��دول��ة وره����ان 
التي  االحت�����ادي�����ة  امل�������س���رية  ع���ل���ى 
بن  زايد  ال�سيخ  له  املغفور  اأطلقها 
ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �سلطان 
واخوانه من جيل االآباء املوؤ�س�سني 
رحمهم اهلل جميعا بكل ما قدمته 
هذه امل�سرية من اإجنازات ح�سارية 
ونه�سة �سملت مناحي احلياة كافة 
موؤكدا اأنه يجب على �سباب الوطن 
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ه����ذه االإجن������ازات 
التي حتققت. ح�سر احلفل �سعادة 
منطقة  مدير  حممد  ح�سن  على 
م�سعل  و�سعادة  التعليمية  عجمان 
برنامج  م��دي��ر  ال��ظ��اع��ن��ي  ج��م��ع��ة 
بيارق و�سعادة اأحمد مطر النعيمي 
املدير االقليمي للبنامج للمناطق 
ال�سمالية اإ�سافة اإىل امل�سوؤولني عن 
الدوائر  وم���دراء  البيارق  برنامج 
باالإمارة  احل��ك��وم��ي��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات 
واأهايل الطلبة. وا�ستهلت فعاليات 
للدولة  الوطنى  بال�سلم  احل��ف��ل 

ثم اآيات من الذكر احلكيم.
حممد  ح�سن  على  ���س��ع��ادة  واأل��ق��ى 
التعليمية  عجمان  منطقة  مدير 
�سعادته  ع���ن  ف��ي��ه��ا  اأع������رب  ك��ل��م��ة 
ال�سيخ  �سمو  اأول  الفريق  مب��ب��ادرة 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�سلحة املتمثلة يف برنامج 
الربية الع�سكرية  البيارق  الذي 
مدار�س  يف  الثانية  لل�سنة  يطبق 

على  والعمل  دولتهم  اإليها  و�سلت 
تعزيز هذه املكانة.

والتقدير  ب��ال�����س��ك��ر  ت���وج���ه  ك���م���ا 
العامة  القيادة  الرئي�سيني  للرعاة 
ل���ل���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة وامل��ت��م��ث��ل��ة يف 
مديرية التدريب ووزارة الداخلية 
على  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  وجم��ل�����س 
للبنامج  ال���دائ���م���ة  م�����س��ان��دت��ه��م 
وللوحدات  ال��لحم��دود  ودع��م��ه��م 

امل�ساندة للبنامج.
وقدم ال�سكر واالإمتنان ل�سمو وىل 
ع��ه��د ع��ج��م��ان مل���ا ���س��رف��ه��م ب���ه من 
باأن  �سموه  معاهدا  واهتمام  رعاية 
ي��ك��ون��وا ج��ن��ودا اأوف��ي��اء ل��رثى هذا 
الوطن الغايل حتت قيادة �ساحب 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
القائد  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
االأع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة حفظه 
ال�سيخ  ���س��م��و  اأول  وال���ف���ري���ق  اهلل 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
االأول  ال���راع���ي  امل�����س��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 

للبنامج.
عرو�سا  احلفل  ف��ق��رات  وت�سمنت 
ق���دم���ه���ا طلبة  وع�����س��ك��ري��ة  ف��ن��ي��ة 
م�����دار������س ع���ج���م���ان اإ�����س����اف����ة اىل 
حول  البيارق  طلبة  قدمه  عر�س 
م���ه���ارات ا���س��ت��خ��دام ال�����س��لح من 
حركات  وع����ر�����س  وت���رك���ي���ب  ف����ك 
ثم  امل�ساة  وعر�س  بال�سلح  امل�ساة 
ال��والء. ويف  ق�سم  ادى اخلريجون 
�سمو وىل عهد  ق���ام  احل��ف��ل  خ��ت��ام 
املتفوقني وتوزيع  بتكرمي  عجمان 

التذكارية  وال����ه����داي����ا  اجل����وائ����ز 
�سموه  واإل��ت��ق��ط  امل�����س��ارك��ني..  على 
اخلريجني  م���ع  ت���ذك���اري���ة  ����س���ورة 
يذكر  ال��بن��ام��ج.  على  والقائمني 
اأن برنامج البيارق برنامج تدريبي 
وديناميكي  جت��ري��ب��ي  وت��ع��ل��ي��م��ي 
لطلبة املدار�س من ال�سف الثامن 
تنفذه  ع�����س��ر  ال���ث���اين  ال�����س��ف  اإىل 
ال��ت��اب��ع��ة ل�سركة  ال�����س��اه��ني  ���س��رك��ة 
املتقدمة  لل�ستثمارات  االإم����ارات 
حت��ت اإ���س��راف وت��دري��ب نخبة من 
باخلبة  واملت�سلحني  الوطن  اأبناء 
وال��ع��ل��م وامل��ع��رف��ة ال��ذي��ن يقومون 
وتعليم  ع��م��ل��ي  ت���دري���ب  ب��ت��ق��دمي 
م��ت��ع��م��ق وم��ت��ن��وع يف ال��ع��دي��د من 
املجاالت ويكمل اخلبة االكادميية 
للتدريب  ب��اإخ�����س��اع��ه��م  ل��ل��ط��لب 

الع�سكري و الريا�سى.
ال����ذي ترعاه  ال��بن��ام��ج  وي���ه���دف 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
متمثلة يف مديرية التدريب ووزارة 
مهارات  ت��ط��وي��ر  اىل  ال���داخ���ل���ي���ة 
القيادة وا�ستيعاب العمل اجلماعي 
وتعزيز �سفات االن�سباط واملثابرة 
باالإ�سافة  وال��ت�����س��ام��ح  وال�������والء 
الطالب  م�����ه�����ارات  ت���ط���وي���ر  اىل 
مع  االندماج  ومهارات  ال�سخ�سية 
الطلب واالأفراد االخرين ف�سل 
وال�سعور  االح�����س��ا���س  ت��ع��زي��ز  ع���ن 
املجتمع  باخلدمة واالل��ت��زام جت��اه 
وتزويد الطلبة بالتوعية اللزمة 
القوات  يف  املحتملة  امل��ه��ن  ب�����س��اأن 

امل�سلحة وال�سرطة.

طالبا   255 فيه  و�سارك  عجمان 
من طلبة ال�سف الثاين ع�سر من 

طلبة مدار�س املنطقة.
البيارق  برنامج  تطبيق  اإن  وق��ال 
التعليمية  ع���ج���م���ان  م��ن��ط��ق��ة  يف 
جم����ال ف��خ��ر واع����ت����زاز ل��ن��ا ودع���م 
اأ����س���ا����س���ي ل���ك���اف���ة خ���ط���وات���ن���ا فهو 
الدرا�سي  ل��ل��م��ن��ه��اج  ف��ع��ل��ي  م��ك��م��ل 
الطلب  ���س��خ�����س��ي��ة  ي�����س��ق��ل  الأن����ه 
والقدرة  والقوة  االت��زان  ويك�سبها 
على حتمل امل�سوؤولية فيجمع بني 
واملهارات  ال��ع�����س��ك��ري��ة  ال��ت��دري��ب��ات 
اأبناء  ل��ل��وط��ن  ف��ي��وج��د  احل��ي��ات��ي��ة 
اأوفياء يعرفون بحق ماهية الوالء 
وي��درك��ون دوره���م يف ب��ن��اء وطنهم 
���س��اأن��ه ومت��ث��ي��ل��ه يف جميع  ورف���ع���ة 

املحافل خري متثيل.

امل��ت��م��ي��ز - ال��ب��ي��ارق - م�����س��ريا اىل 
برعاية  ي��ح��ظ��ى  امل�����س��روع  ه���ذا  ان 
فيه  ملا  الر�سيدة  قيادتنا  واهتمام 
بتطوير  تهتم  وروؤى  ���س��م��ات  م��ن 
يف  الطلبة  اأبنائنا  وك��ف��اءة  ق���درات 
واالحتياجات  امل���ج���االت  خم��ت��ل��ف 
الغد  ورجال  قادة  ليكونوا  الذاتية 
حاملني  ج�سام  م�سوؤوليات  عليهم 
اأم����ان����ة ه����ذا ال���وط���ن ال���غ���ايل اإىل 

م�ستقبل م�سرق باإذن اهلل تعاىل.
ال�سنة  خ��������لل  اأن���������ه  واأ���������س��������اف 
منطقة  لطلبة  الثانية  التدريبية 
القائمني  مل�س  التعليمية  عجمان 
والتن�سيق  التعاون  البنامج  على 
التام بني ال�سركة املنفذة للم�سروع 
ال�ساهني  ����س���رك���ة  يف  وامل���ت���م���ث���ل���ة 
ومنطقة عجمان التعليمية ممثلة 

وتوجه اإىل الطلبة بكلمة قال فيها 
االأ���س��ا���س وخدمته  ال��وط��ن ه��و  اإن 
لنا  ق��دم  علينا جميعا فقد  واج��ب 
الكثري وجاء دوركم االآن لتت�سلحوا 
بالعلم النافع وجتعلوا وطنكم هو 
البلد  خلدمة  وتهدفوا  اال�سا�س 
م�سوؤوليتكم  وت��ت��ح��م��ل��وا  وال��ع��ب��اد 
كاملة وتكملوا امل�سرية باأقوى اإرادة 
وعزمية.. مقدما ال�سكر لهم ولكل 

من �ساهم يف جناح البنامج. 
واألقى �سعادة اأحمد مطر النعيمي 
املدير االقليمي للمناطق ال�سمالية 
اأ�ساد فيها  فى برنامج بيارق كلمة 
عهد  ويل  �سمو  وح�����س��ور  ب��رع��اي��ة 
الدفعة  ت���خ���ري���ج  ح���ف���ل  ع���ج���م���ان 
الثاين  ال�سف  طلبة  م��ن  الثانية 
االإماراتي  الطالب  لبنامج  ع�سر 

جميع  وم�����ن  امل��ن��ط��ق��ة  م���دي���ر  يف 
اأع�ساء الهيئة االإدارية والتعليمية 
 .. ع���ج���م���ان  اإم���������ارة  م�����دار������س  يف 
والتقدير.  ال�سكر  كل  لهم  مقدما 
التدريبي  ال��بن��ام��ج  اأن  واأو����س���ح 
الربية  مادة  على  ا�ستمل  للطلبة 
ال�سرطية  العلوم  ومادة  الع�سكرية 
املهارات احلياتية ومت ذلك  وم��ادة 

على اأيدي خبات مواطنة.
ح�سن  لهم  �ساكرا  للطلبة  وتوجه 
تعاونهم ورغبتهم يف هذا البنامج 
يحافظوا  اأن  يف  اأم��ل��ه  ع��ن  م��ع��رب��ا 
االإجتهاد  من  امل�ستوى  نف�س  على 
واأن  العلمي  والتح�سيل  واملثابرة 
االأمة  ه��ذه  �سمن  فاعلني  يكونوا 
وا�سعني  خمل�سني  اأوف��ي��اء  كاأبناء 
ن�سب اأعينهم املكانة الرفيعة التي 

ال�سيخ حممد بن علي النعيمي يكرم الدفعة احلادية ع�سرة من خريجي الثانوية العامة

حارب �سامل العرياين : لدينا فر�سة لبناء جيل قادر على البناء وتنمية املجتمع
•• عجمان : اأ�صامة عبد املق�صود

حت���ت رع���اي���ة ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
العدل  دائ��رة  رئي�س  النعيمي  علي 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ب��ع��ج��م��ان 
التعليمية  االإمي���ان  منار  موؤ�س�سة 
اخلريية اأقيم حفل تكرمي الدفعة 
الثانوية  طلبة  من  ع�سر  احل��ادي��ة 
واالأدبي،  العلمي  ب�سعبتيها  العامة 
فعاليات  اط��ار  يف  االحتفال  وج��اء 
الطلبة  بتكرمي  ال�سنوي  املدر�سة 
تخريج  ح����ف����ل  يف  وال����ط����ال����ب����ات 
ال��دف��ع امل��ت��ع��اق��ب��ة، وح�����س��ر احلفل 
ال����ع����ري����اين مدير  �����س����امل  ح�������ارب 
دائ��رة االأرا���س��ي واالأم��لك وع�سو 
وحممد  امل��وؤ���س�����س��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
املدر�سة  م���دي���ر  امل����ه����ريي  غ�����امن 
العامة  ال�سخ�سيات  م��ن  ول��ف��ي��ف 
الهيئتني  واأع�ساء  االأم��ور  واأولياء 

امل��ع��ل��وم��ة وحت��ل��ي��ل��ه��ا وت����اأت����ي بعد 
والتخطيط  التنوير  مرحلة  ذلك 
ل��ت��ك��ت��م��ل ال�������س���ورة وت��ن��ت��ق��ل حليز 
النتائج  باأف�سل  واخل��روج  التنفيذ 

التى ي�ستفيد منها الوطن.
اخلا�س  القطاع  اأن  قائل  واأ�ساف 
م�ساندة  يف  ه��ام��ا  دورا  اأي�����س��ا  ل���ه 
من  عجمان  باإمارة  التعليم  قطاع 
حيوية  م�ساريع  جمموعة  خ��لل 
منار  م����در�����س����ة  اأن  ع�����ن  ف�������س���ل 
االمي�����ان ت��ع��ت��ب واح�����دة م���ن هذه 
ال��ت��ى تهدف  امل����ب����ادرات اخل���ريي���ة 
الرئي�سة  اخل���دم���ات  ت���وف���ري  اإىل 
الأف��راد املجتمع املدين ذات الدخل 
بناء كوادر  ي�ساعد يف  املحدود مما 
االأفكار  ق��ادرة على �سخ كمية من 
والتقدم،  للنهو�س  ال��دول��ة  تدفع 
موا�سلة  ق��ررن��ا  �سلف  مل��ا  ونتيجة 
لتنمية  حم������دود  ال���غ���ري  ال����دع����م 

من  التعليمية  املوؤ�س�سة  وتطوير 
خلل توقيع اتفاقيات و�سراكة مع 

القطاع اخلا�س بالدولة.
اأكد حارب �سامل العرياين مدير عام 
دائ��رة االأرا���س��ي واالم��لك وع�سو 
جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة على �سرورة 
وبناء  التعليم  قطاع  يف  اال�ستثمار 
يف  جديد  مفهوم  وت�سكيل  العقول 
طرق التعليم والو�سول اإىل كل ما 
هو حديث ومبتكر لتنمية الطلبة 
وتطوير  امل��ن��اف�����س��ة  روح  وغ���ر����س 
طالب  كل  عند  ال�سخ�سية  امللكات 
وط��ال��ب��ة ح��ت��ى ي��ك��ون ل��دي��ن��ا جيل 
ال��ك��وادر حلمل  اأف�سل  ج��دي��د م��ن 
وتنمية  وال��ت��ع��م��ري  ال���ب���ن���اء  راي�����ة 
امل���ج���ت���م���ع،م���ع ت���ر����س���ي���خ ال����ع����ادات 
الهوية  على  واحل��ف��اظ  والتقاليد 
من  النبيلة  �سورها  يف  االإماراتية 
الداعمة  التعليمية  املناهج  خلل 
بخطوة  وامل��ب�����س��رة  ال�سليم  للفكر 
اكت�ساب  بعد  والرقي  التقدم  جتاه 
املكثفة  وال����ت����دري����ب����ات  اخل�������بات 

امل�سقولة بالعلم.
وعب حممد غامن املهريي مدير 
�سعادته  ع���ن  ك��ل��م��ت��ه  يف  امل���در����س���ة 
ب���ال���دور اخل����ريي ال����ذي ت��ق��وم به 
وبالدعم  وال�������س���رك���ات  االأف����������راد 
ال�سيخ  ق����ب����ل  م������ن  االحم�������������دود 
حم��م��د ب���ن ع��ل��ي ال��ن��ع��ي��م��ي الذي 
رفعة هذه  اأج��ل  م��ن  اجلهد  يبذل 
امل��ه��م��ة يف دع���م املجتمع  امل��وؤ���س�����س��ة 

حانية  ك���ل���م���ات  ووج����ه����ة  امل�������دين 
العلم  طلب  على  وحثهم  للطلبة 
االنبياء  طلب  يف  االأم��ث��ال  و�سرب 
اأج��ل��ه وذكر  للعلم وال��رح��ال م��ن 
االآي������ات ال���دال���ة ع��ل��ى ح��دي��ث��ه من 
وا�ست�سهد يف ح��واره مع  كتاب اهلل 
النبوية  االأحاديث  ببع�س  الطلبة 
بعدد  الطلبة  ب�سر  وم��ن  ال�سريفة 
يف  التى  الدرا�سية  املنح  م��ن  كبري 
انتظارهم اأخر العام حيث تقدمت 
ب�ستة  اخلريية  االح�سان  موؤ�س�سة 
املتفوقني  للطلبة  درا���س��ي��ة  م��ن��ح 
كما منحت �سركة دملا بخم�س منح 
اأخرى للطلبة االأوائل من املدر�سة 
ال���دول���ة، واجلدير  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
بالذكر اأن طلبة وطالبات املدر�سة 
ي��ح��رزون م��راك��ز متقدمة ك��ل عام 
يوؤهلهم  الدولة مما  على م�ستوى 
الدرا�سية  امل���ن���ح  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول 
اجلامعات  ل���ي���خ���ت���اروا  امل���ج���ان���ي���ة 
التقدم  يف  يرغبون  التى  والكليات 

اجلارحي  ج����لل  اأع������رب  اإل���ي���ه���ا. 
مم��ث��ل اأول����ي����اء االأم������ور ع���ن مدى 
خلل  ونقل  تغمره  التى  ال�سعادة 
القرانية  ب��االأي��ات  امل�سفعة  كلمته 
اأولياء  اح�سا�س  النبوية  واحلديث 
به  ي�سعروا  ال��ذي  بالفخر  االأم���ور 
ب���وج���ود ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن علي 
وعن  احل��ف��ل  راأ�����س  ع��ل��ى  النعيمي 
وم�ساهمته  ال��ن��ج��اح  م�����س��رية  دع���م 
العون  ي���د  ت���ق���دمي  م��ع��ه يف  وم����ن 
بال�س�سكر  وتقدم  الدخل  ملحدودي 
اأولياء االأمور لكل من وقف  باأ�سم 
خ��ل��ف ه���ذا ال��ن��ج��اح ودع���م و�سارك 
الطلبة  ب�����اأذه�����ان  ال���ع���ل���م  ب����ث  يف 
بالدعاء  كلمته  وانهى  والطالبات 
وال�سكر للمدر�سة والقائمني عليها 

من اإداريني ومعلمني. 
الوطني  ال�������س���لم  احل���ف���ل  ت��خ��ل��ل 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  ل��دول��ة 
ال�سعر  م�����ن  ق�������س���ائ���د  وال����ل����ق����اء 
م�����ن ق���ب���ل ال���ط���ل���ب���ة مم�����ا وج�����دت 
ا�ستح�سان اجلمهور ورجت القاعة 
ال�سعر  ال���ق���اء  اث���ن���اء  ب��ال��ت�����س��ف��ي��ق 
احلفل  م���������س����ام����ع����ه����م،واأدار  ع���ل���ى 
العلقات  مدير  احلمادي  اأ�سحاق 
فيلم  عر�س  كما  باملوؤ�س�سة  العامة 
ت�سجيلي ق�سري عن دور املدر�سة يف 

والوقوف بجوار  الب�سرية  التنمية 
حم���دودي ال��دخ��ل وم��د ي��د العون 
لهم من اأجل التفوق واالإبداع، ويف 
حممد  ال�سيخ  �سلم  احلفل  نهاية 
الهداية  الطلبة  النعيمي  علي  بن 
ال��ع��ي��ن��ي��ة وال��ت��ق��ط م���ع ك���ل �سعبه 
و�سلم  منف�سلة  ت��ذك��اري��ة  ���س��ورة 
امل�ساركة  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال�����س��رك��ات 
وال����داع����م����ة ل���ل���م�������س���روع اخل����ريي 
ال���دروع وك��رم االإداري���ني العاملني 
بالهداية  اخل����ريي����ة  ب���امل�������س���اري���ع 
اأن حفل  بالذكر  واجلدير  العينية 
���س��ي��ق��ام بقاعة  ال��ط��ال��ب��ات  ت��ك��رمي 
املوؤمنني  اأم  االحتفاالت يف جمعية 

بالتا�سع من ال�سهر اجلاري.

االإدارية والتدري�سية.
وق�������ال ال�������س���ي���خ حم���م���د ب����ن علي 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ال��ن��ع��ي��م��ي 
التعليمي  ال��ق��ط��اع  اإن  امل��وؤ���س�����س��ة 
دعم  يف  واأ�سا�سيا  هاما  دورا  يلعب 
والتطور  والنمو  التنوير  م�سرية 
يف دولة االإم��ارات العربية املتحدة 

تكوين  م�����س��اه��م��ت��ه يف  خ���لل  م���ن 
الطريق  ع���ل���ى  وو����س���ع���ه  ال��ن�����س��ئ 
القدرة  الفرد  مينح  كما  ال�سحيح 
ت��ع��ل��م ط���رق و���س��ب��ل التفكري  ع��ل��ى 
لتطوير  البحث  وكيفية  ال�سليم 
على  القدرة  مينح  فالتعليم  ذات��ه، 
االخ��ت��ي��ار وم��ع��رف��ة ال��ت��ن��ق��ي��ب عن 

العدد  11112 بتاريخ  2014/6/2      
  مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/165 مدين جزئي                   
اىل املدعى عليه/1- علي عبدالرحمن عبداهلل العرج جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / �سركة االمارات للت�ساالت املتكاملة )�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املتنازع �سده 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(  للمتنازع مبلغ وقدره )3.859.50  يوؤدي  بان 
املحاماه والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد 
بالقاعة  8:30 �س  ال�ساعة   2014/6/22 املوافق  االح��د  ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت   .
ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على االقل .  
 رئي�س الق�صم                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

اإعـــــالن مفقودات
اماراتية   - عبداجلليل  ع��ب��دال��رح��ي��م  ف��اط��م��ة  امل��واط��ن��ه/  اأن���ا 
العقارية والتي حتمل رقم  ا�سهم اعمار  اجلن�سية فقد �سهادة 
0084820221 . فعلى كل من يجدها ان ي�سلمها  امل�ستثمر 
اأو   0505520996 الرقم  او يت�سل معنا على  لبنك االحتاد 

ي�سلمها عب البيد على �سندوق بريد رقم 75.
ونحمل كل من ي�ستعملها اأو يخفيها امل�سوؤولية القانونية.

اإعالن تغيري ا�سم
اأنا حممدميدين نبي�سة علي ابن حممد ميدين احمل جواز �سفر هندي 

اأقيم   1997/12/31 بتاريخ  ابوظبي  من  �سادر  اأيه/3879959  رق��م 

اقامة دائمة يف 720/7 �سارع بي اي�ست بانايكوالم 623522 )مقاطعة( 

تكنيكل الين  الكرو  حاليا يف  واأق��ي��م  الهند  ن��ادو  تاميل  رام��ان��اث��اب��ورام 

ا�سمي من حممد ميدين  اأغ��ري  ابوظبي مبوجب هذا   52710 ���س.ب: 

نبي�سة علي اىل نو�ساث علي حممد ميدين ب�سورة فورية.

اإعالن تغيري ا�سم
اأنا ليام ابن مونثانفيتال عبداالأكب كوتي اأحمل جواز �سفر هندي رقم 

اأت�س/ 6011832 �سادر يف ملبورام بتاريخ 2009/8/31 اأقيم اقامة 

دائمة يف موثام فيتيل خلف هيلث �سنر قرية نيدوفا )م.ب( ت�سيتيبادي 

 701 رق��م  �سقة  يف  حاليا  واأقيم  الهند   676319 م��لب��ورام  )مقاطعة( 

مبنى ال�سيخ حمدان �سارع املطار ابوظبي مبوجب هذا اأغري ا�سمي من 

ليام اىل ليام اأكب مونثانفيتال ب�سورة عاجلة.

العدد  11112 بتاريخ   2014/6/2     
  �صهادة بالتاأ�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�سم ال�سركة: بوجا لأعمال التبليط )�س.ذ.م.م(  
ديرة   - للعقارات  ال�سويب  ملك   212 رقم  مكتب  العنوان:   609168 الرخ�سة:  رقم 
التجاري:  بال�سجل  القيد  رق��م  حم���دودة  م�سئولية  ذات  ال��ق��ان��وين:  ال�سكل  ن��اي��ف 
1026633 تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي بانهاب�سدد الغاء الرخي�س اخلا�س 
بال�سركة الواردة اعله وذلك مبوجب االجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى 
من لديه اي اعرا�س التقدم اىل دائرة التنمية االقت�سادية بدبي من خلل البيد 
كافة  معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae االل��ك��روين 

امل�ستندات واالوراق الثبوتية وذلك خلل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
 دائرة التنمية القت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

فقدان جواز �صفرت
اأحمد  امل��������������������دع��و/  ف��������ق��د 
اب����راه����ي����م اح����م����د ام�������ام - 
م�����س��ري اجل��ن�����س��ي��ة- جواز 
رقم)463867(  ���س��ف��ره 
�سادر من م�سر برجاء من 
بال�سفارة  االت�����س��ال  ي��ج��ده 

امل�سرية لدى الدولة.  العدد  11112 بتاريخ  2014/6/2      
  اعالن بورود التقرير بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/760 مدين كلي                
اىل املدعى عليه/1- ن�سرين عبداالله نعيمي جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / فالز ال��رزاق وزي��ر الدين وميثله: حممد ح�سني 
بجل�ستها  ق��ررت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  امل�سعبني  حديجان  بخيت 
املنعقدة بتاريخ 2014/5/26 يف الدعوى املذكورة اعله. اخطاركم 
بورود تقرير ال�سيد اخلبري املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�سة 
بالقاعة  �سباحا   9.30 ال�ساعة   2014/6/9 امل��واف��ق  االث��ن��ني  ي��وم 

ch1.C.15 للتعقيب على التقرير. 
رئي�س الق�صم                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-وام:

�سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإلتقى 
بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم 
احلاكم  �سمو  مبكتب  ام�س  ظهر  قبل  ال�سارقة 
واأع�ساء  ال�سعري   البيت  برنامج   عمل  بفريق 
مركز  يف  وامل�����س��وؤول��ني  وال���ف���رز  التحكيم  جل��ن��ة 

حمدان بن حممد الإحياء الراث.
ال�سارقة  ح��اك��م  ال�سمو  ���س��اح��ب  ت��رح��ي��ب  وب��ع��د 
البيت  ب��رن��ام��ج   على  والقائمني  العمل  بفريق 

ال�سعري  البيت  مب�سروع  �سموه  اأ���س��اد  ال�سعري 
ال����ذي م���ن ���س��اأن��ه اإب������راز وظ���ه���ور ���س��ع��راء جدد 
�سموه  واأك��د  ال�سعرية.  ال�ساحات  على  مبدعني 
اأن دولة االإمارات العربية املتحدة اأولت االهتمام 
وجود  ع��ب  النبطي  وال�سعر  ال�سعبي  ب��ال��راث 
ال�سعبي  ب��ال�����س��ع��ر  ت��ع��ن��ى  وم���وؤ����س�������س���ات  م���راك���ز 
واأهلهمما كان له االأثر الكبري يف اإثراء ال�ساحة 
تركوا  ب�سعراء  واخلليجية  االإماراتية  ال�سعرية 
وقدم  ال�سعر.  جم��ال  يف  وا���س��ح��ة  ب�سمات  لهم 
التنفيذي  الرئي�س  دمل��وك  ب��ن  ح��م��دان  اهلل  عبد 

�سكره  ال��راث  ملركز حمدان بن حممد الإح��ي��اء 
على  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  ل�ساحب  واإمتنانه 
اإت���اح���ة ه���ذه ال��ف��ر���س��ة ل��ل��ق��اء ���س��م��وه م��ث��م��ن��ا ما 
ال�سمو  �ساحب  يوليه  كبري  اهتمام  من  �ساهده 
حاكم ال�سارقة يف خدمة الثقافة واالأدب وال�سعر 
باأنواعه املختلفة م�سريا اإىل تبني اإمارة ال�سارقة 
ال�سعرية  وامل��ه��رج��ان��ات  الفعاليات  م��ن  للعديد 
التي توؤكد حر�س واهتمام �سموه يف دعم االأدب 

وال�سعر ال�سعبي.
واألقى ال�سعراء عددا من الق�سائد اأمام �ساحب 

حبهم  ع��ن  فيها  اأع��رب��وا  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو 
الر�سيدة  وق��ي��ادت��ه��ا  االإم������ارات  ل��دول��ة  ال��ع��م��ي��ق 
متمنني ل�سموه موفور ال�سحة والعافية وللدولة 
مزيدا من التقدم والرقي. وبهذه املنا�سبة ت�سلم 
�ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة هدية تذكارية من 
عبارة  ال��راث  الإحياء  مركز حمدان بن حممد 

عن ا�سدارات املركز.
�سرار  را���س��د  ال�ساعر  م��ن  ك��ل  اال�ستقبال  ح�سر 
وال�ساعر  ال�سعبي  لل�سعر  ال�سارقة  مركز  مدير 

حممد البيكي مدير بيت ال�سعر يف ال�سارقة.

••ال�صارقة-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ا���س��ت��ق��ب��ل 
ب�����ن حممد  ����س���ل���ط���ان  ال�����دك�����ت�����ور 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي 
حاكم ال�سارقة بح�سور �سمو ال�سيخ 
�سلطان  ب���ن  ب���ن حم��م��د  ���س��ل��ط��ان 
حاكم  ن��ائ��ب  العهد  ويل  القا�سمي 
ال�����س��ي��خ عبداهلل  و���س��م��و  ال�����س��ارق��ة 
ب���ن ���س��امل ال��ق��ا���س��م��ي ن��ائ��ب حاكم 
�سمو  مبكتب  ام�س  �سباح  ال�سارقة 
احلاكم �سعادة الفريق الركن حمد 
حممد ثاين الرميثي رئي�س اأركان 
القوات امل�سلحة والوفد املرافق له.

�ساحب  برحيب  اللقاء  واأ�ستهل 

برئي�س  ال�����س��ارق��ة  ح���اك���م  ال�����س��م��و 
والوفد  امل�����س��ل��ح��ة  ال���ق���وات  اأرك������ان 
املرافق له وتبادل �سموه االأحاديث 
الودية ومناق�سة عدد من املوا�سيع 
وامل�ساريع التي ت�سرف عليها القوات 

امل�سلحة باإمارة ال�سارقة.
الركن  ال��ف��ري��ق  م��ن  �سموه  واإط��ل��ع 
ح��م��د حم��م��د ث���اين ال��رم��ي��ث��ي على 
�سري العمل يف هذه امل�ساريع ومنها 
الع�سكري  زاي��د  م�ست�سفى  م�سروع 
املدر�سة  وم�������س���روع  م��ل��ي��ح��ة  ف����رع 
و�ساح  مبنطقة  الع�سكرية  الثانوية 

باإمارة ال�سارقة.
م�سروع  عن  ل�سرح  �سموه  واإ�ستمع 
الع�سكرية  ال���ث���ان���وي���ة  امل����در�����س����ة 

لطلبتها  توفرها  التي  واخل��دم��ات 
اال�ستيعابية  وال��ط��اق��ة  امللتحقني 
يتم  اأن  املتوقع  من  للمدر�سةالتي 
 2015 ع����ام  ن��ه��اي��ة  اإجن����ازه����ا يف 
مراحل  م���ن  ط��ل��ب��ت��ه��ا  وت�����س��ت��ق��ب��ل 
والثانوية  امل���ت���و����س���ط���ة  ال��ت��ع��ل��ي��م 
املدر�سة  م�����س��روع  يف  روع����ي  ح��ي��ث 
مقومات  اأف�سل  توفري  الع�سكرية 
وتهيئتهم  ال��ع�����س��ك��ري��ة  ال��ت��ن�����س��ئ��ة 
يكونوا  ك���ي  ال�����س��ح��ي��ح��ة  ال��ت��ه��ي��ئ��ة 
ح��م��اة ل��ل��وط��ن وت���راب���ه. ك��م��ا اإطلع 
م�ست�سفى  م�������س���روع  ع��ل��ى  ���س��م��وه 
واآخر  مليحة  ف��رع  الع�سكري  زاي��د 
م�ستجدات العمل يف امل�سروع الذي 
ملنظومة  ن��وع��ي��ة  اإ���س��اف��ة  ���س��ي��ك��ون 

ال��ع��م��ل ال�����س��ح��ي يف ال����دول����ة ويف 
بوجه اخل�سو�س..  ال�سارقة  اإم��ارة 
ب��ح��ك��م موقعه  امل�����س��روع  و���س��ي��خ��دم 
بني  الرابط  املتميز  اال�سراتيجي 
امل��ن��اط��ق الو�سطى  ال��دول��ة  اإم����ارات 

وال�سمالية بالدولة.
حاكم  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  وث����م����ن 
يف  امل�سلحة  القوات  جهود  ال�سارقة 
حماية الوطن و�سون ترابه م�سيدا 
�سموه بامل�ساريع التي ت�سرف عليها 

القوات امل�سلحة يف االإمارة.
امل�����در������س�����ة  اأن  ������س�����م�����وه  واأك��������������د 
ال���ع�������س���ك���ري���ة ����س���ت���ك���ون اإ�����س����اف����ة 
نوعيةللمنظومةالتعليميةودورها 
اأع�����داد ال��ط��ل��ب��ة امل��ل��ت��ح��ق��ني بها  يف 

كييكونوا عنا�سر فاعلني وموؤثرين 
ب���لده���م���ورف���ع���ت���ه���ا يف  يف خ����دم����ة 
الدور  اإىل  اإ���س��اف��ة  ك��اف��ة  امل��ي��ادي��ن 
قادر  ج��ي��ل  تن�سئة  يف  ل��ه��ا  امل���ن���وط 
بحكم  ملعركاحلياة  ال��دخ��ول  على 
والعمليةالتي  ال��ع��ل��م��ي��ة  اخل�����بة 
الع�سكرية..  املدر�سة  من  اكت�سبها 
الفعال  ب�����ال�����دور  ����س���م���وه  واأ������س�����اد 
تقدمي  الع�سكريفي  زايد  مل�ست�سفى 
القوات  الأب��ن��اء  ال�سحية  ال��رع��اي��ة 

امل�سلحة وذويهم.
الفريق  ���س��ع��ادة  ق����دم  م���ن ج��ان��ب��ه 
الركن حمد حممد ثاين الرميثي 
رئي�س اأركان القوات امل�سلحة �سكره 
وام��ت��ن��ان��ه ل�����س��اح��ب ال�����س��م��و حاكم 

الفر�سة  اإت����اح����ة  ع��ل��ى  ال�������س���ارق���ة 
مثنيا على جهود  ب�سموه  لللتقاء 
واملواطن  الوطن  خدمة  يف  �سموه 
وال�����س��ب��ل يف  االإم��ك��ان��ي��ات  وت�سخري 

واإعلء  التقدم  عجلة  دفعة  �سبيل 
اال�ستقبال  ح�����س��ر  ال���وط���ن.  راي����ة 
القا�سمي  �سعود  بن  حممد  ال�سيخ 
رئي�س دائرة املالية املركزية وال�سيخ 

القا�سمي  الرحمن  عبد  ب��ن  �سامل 
رئي�س مكتب �سمو احلاكم وال�سيخ 
رئي�س  القا�سمي  �سلطان  بن  فاهم 

دائرة العلقات احلكومية.

عبد  اأ���ص��ام��ة   : عجمان   ••
املق�صود

����س���ه���دت ق���اع���ة اح���ت���ف���االت ال���ن���ادي 
اأم�س  اأول  عجمان  ب��اإم��ارة  امل�����س��ري 
و�ستني  خم�سة  لتكرمي  كبريا  حفل 
م��ن اأوئ����ل ال��ط��ل��ب��ة وال��ط��ال��ب��ات من 
ال�سفري  بح�سور  امل�سرية  اجلالية 
ال��ب��دي��وي وال��ق��ن�����س��ل العام  ���س��ري��ف 
النادي  رئي�س  ح�سني  ولطفي  بدبي 
امل�����س��ري ب��ع��ج��م��ان واأول���ي���اء االأم����ور 
عجمان  م��دار���س  ومعلمي  وم����دراء 
م�سر  جمهورية  قن�سل  اأع��رب  وق��د 

بروح  الغامرة  �سعادته  عن  العربية 
والطالبات ومدى حما�سهم  الطلبة 
نحو  قدما  وامل�سي  التفوق  لتحقيق 
االإبداع واثبات قدراتهم التى ت�ساهم 
امل�ست�سار  ���س��رح  ال��وط��ن.  تنمية  يف 
النادي  ب����اأن  اأح���م���د  ل��ط��ف��ي ح�����س��ني 
يقوم بهذا االحتفال �سنويا لت�سجيع 
الطلبة  من  امل�سرية  اجلالية  اأب��ن��اء 
ما  ك��ل  وب��ذل  باالجتهاد  والطالبات 
التفوق  لتحقيق  ط��اق��ة  م��ن  لديهم 
وت��ر���س��ي��خ م��ف��ه��وم ح��ب ال��وط��ن من 
خلل التقاء اجلالية وروح املناف�سة 
ب��ني ال��ط��ل��ب��ة مم��ا ي�����س��اه��م بطريقة 

ال�سباب  م��ن  جيل  خلق  يف  ايجابية 
الواعد قادرا على حمل لواء التنوير 
النادي  اأن  حيث  ب��ال��وط��ن،  وال��ت��ق��دم 
يقوم بدور حيوي من خلل التوا�سل 
الدائم بالق�سايا االإن�سانية واحلاالت 
الفوري  ال���ت���دخ���ل  ت�����س��ت��دع��ي  ال���ت���ى 
التى  املعايري  اأج��ل حلها.  وع��ن  من 
اأ�سا�سها  على  املتفوقني  اختيار  يتم 
نخاطب  اأن��ن��ا  ال�سربيني  ها�سم  اأك��د 
اأ�سماء  م��ن��ه��م  ون���ط���ل���ب  امل�����دار������س 
امل�سرية  اجلالية  اأب��ن��اء  من  االأوائ���ل 
وعليها يتم اأختيار من ح�سلوا على 
يتم  ثم   97% عن  يقل  ال  جمموع 

االت�سال باأولياء االأمور وحتديد يوم 
االحتفال وتقدم للمتفوقني �سهادات 
ت��ق��دي��ر وه����داي����ا ع��ي��ن��ي��ة واجل���دي���ر 
ب��دوره نحو  يقوم  النادي  اأن  بالذكر 
بدولة  امل��ق��ي��م��ة  امل�����س��ري��ة  اجل��ال��ي��ة 
االإم��ارات من و�سع ا�ساليب متعددة 
للتوا�سل والتقارب بينهم من خلل 
واملنوطة  ال���ق���وم���ي���ة  االح����ت����ف����االت 
وممار�سة  امل�����س��ري  ال�سعب  ب���اأف���راح 
�سعادتهم  ع��ن  التعبري  يف  حقوقهم 
امل��ح��ددة وذلك  بني جنبات االأم��اك��ن 
القواعد  واح���رام  القانون  اط��ار  يف 
العربية  االإم������ارات  ل��دول��ة  ال��ث��اب��ت��ة 

امل��ت��ح��دة، وال�����س��ئ ب��ال�����س��ئ ي��ذك��ر اأن 
اأب��واب��ه الأب��ن��اء اجلالية  ال��ن��ادي يفتح 
امل�سرية ليمار�سوا االأن�سطة املختلفة 
وجماالتها  ال��ري��ا���س��ة  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة 
امل��ت��ع��ددة وال��ل��ق��اءات ال��ث��ق��اف��ي��ة. بداأ 
احلفل برفع ال�سلم الوطني لدولة 
االإمارات العربية املتحدة ثم ال�سلم 
العربية  م�سر  جلمهورية  الوطني 
وتلوة ما تي�سر من القراآن الكرمي 
وق�����س��ي��دة ���س��ع��ر ال��ق��ت��ه��ا ث��لث��ة من 
ت�سجيلي  فيلم  وع��ر���س  ال��ط��ال��ب��ات 
����س���ع���ب���ان يف حب  ل��ل�����س��اع��ر حم���م���د 
ال�����س��ف��ري �سريف  االإم��������ارات، وث��م��ن 

كلمته  يف  ال��ع��ام  القن�سل  ال��ب��دي��وي 
اأم����ام احل�����س��ور ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال���دور 
الدبلوما�سية  البعثة  تلعبه  ال���ذي 
من  ال�سعبية  ب��ال��ق��اع��دة  وع��لق��ت��ه��ا 
ينظمها  ال��ت��ى  والفعاليات  اجل��ال��ي��ة 
ال���ن���ادي امل�����س��ري يف ك���ل اإم������ارة من 
ال�سورة  ل��ر���س��ي��خ  ال���دول���ة  اإم������ارات 
بني  والتفاعل  ال��روح  وم��د  الذهنية 

اجلالية والوطن احلبيب.
وعلى هام�س احلفل اأعرب طارق عبد 
العزيز من اأولياء االأمور عن �سعادته 
امل�سرية  ال��دول��ة  باإهتمام  وتقديره 
والنادي  ال��ع��ام  القن�سل  يف  متمثلة 
يف  ي�ساهم  مم��ا  باملتفوقني  امل�سري 
ال��ت��ع��اون وامل��ن��اف�����س��ة بني  خ��ل��ق روح 
جيل  لبناء  امل�سرية  اجل��ال��ي��ة  اأب��ن��اء 
القدره  ولديه  بالعلم  م�سلح  جديد 
الم��ت�����س��ا���س اخل������بة يف امل���ج���االت 

احتيار  اه��ت��م��ام��ه يف  ي��ع��ريه��ا  ال��ت��ى 
اهتماماته  و���س��ق��ل  ح��ي��ات��ه  ط��ري��ق 
باخلبة التى تعتمد يف النهاية على 
التدريبية  والبامج  املناهج  تطويع 
واأ�����س����اف ع�سام  ل��ل��ت��ف��وق.  امل���وؤه���ل���ة 
ف��ت��ح اهلل ���س��ق��رة م��ن اأول���ي���اء االأم���ور 
اإن دل ف��ي��دل على  ال��ي��وم  ب���اأن ح��ف��ل 
اأبنائها يف  حر�س م�سر على تكرمي 
�سيجعل اجليل اجلديد  اخلارج مما 
التى  مل�سر  وحمبا  بوطنه  متم�سك 
حبها  ووجدانهم  قلوبهم  يف  نغر�س 
للحتفال  دعوتنا  اأن  كما  وع�سقها 
م��ن اأج���ل ت��ك��رمي اأب��ن��اءن��ا ل��ه مدعاة 
على  وحر�سنا  لهم  بربيتنا  للفخر 
مننحه  وت��ق��دي��ر  و����س���رف  تعليمهم 
ل��ل��ب��ع��ث��ة ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ال��ت��ى تهتم 
اأالء  تقول  ورواده.   امل�ستقبل  ببذور 
طارق عبد العزيز طالبة يف املرحلة 

االإع����دادي����ة ال�����س��ع��ور ب��ال��ت��ك��رمي من 
امل�سري يف حفل مهيب  النادي  قبل 
وا����س���ت���لم ����س���ه���ادات ال���ت���ق���دي���ر من 
يف  وي��ب��ث  للتفوق  يدفعنا  القن�سل 
واالإ�سرار  لبلدنا  الع�سق  وج��دان��ن��ا 
اأعلى  على  واحل�����س��ول  ال��ن��ج��اح  على 
الدرجات العلمية لتطويعها خلدمة 
اأح��م��د حممد  يقول  ال��غ��ايل.  وطننا 
ط��ال��ب ب��ال��ث��ان��وي��ة وج���ودن���ا يف حفل 
القن�سل  وبح�سور  ال��ي��وم  ال��ت��ك��رمي 
العربية  م�����س��ر  جل��م��ه��وري��ة  ال���ع���ام 
ومدير مدر�ستي  ووال��دت��ي  ووال���دي 
والتفوق  ال���ن���ج���اح  ن���ح���و  ي��دف��ع��ن��ي 
بلدي  جت������اه  امل�������س���ئ���ول���ي���ة  وحت����م����ل 
والت�سبث يف املراتب االأوىل دائما من 
اأجل التح�سيل العلمي الذي بدوره 
والنهو�س  وطني  خلدمة  �سيوؤهلني 

مب�سر. 

•• اأبوظبي-وام:

يعتب املقدم حممد عبداجلليل االأن�ساري رئي�س ق�سم البحث 
للإدارة  التابعة  العامة  وال�سلمة  الطوارئ  اإدارة  يف  واالإن��ق��اذ 
فريق  وق��ائ��د  اأب��وظ��ب��ي  ب�����س��رط��ة  امل��رك��زي��ة  للعمليات  ال��ع��ام��ة 
االإمارات للبحث واالإنقاذ اأول عربي واأ�سغر رتبة تتقلد من�سب 
للأمم  التابعة  واالإن��ق��اذ  للبحث  الدولية  الهيئة  رئي�س  نائب 
ميداين  �سرطة  �سابط  اأف�سل  جائزة  على  واحلا�سل  املتحدة 
اأن  يوؤكد  ما  املركزية  للعمليات  العامة  ب���االإدارة   2014 لعام 
هذا  توليه  يف  مبا�سر  ب�سكل  اأ�سهما  عمله  فريق  وجن��اح  متيزه 
نعمل  �سعار   تبنى  ال��ذي  االأن�����س��اري  وت��خ��رج  الرفيع.  املن�سب 
ب�سمت وننجز بقوة لعام 2014 من كلية ال�سرطة عام 1998 
1999 بوزارة الداخلية ق�سم االأمن اجلنائي ثم  والتحق عام 
انتقل اإىل االإدارة العامة للحرا�سات واملهام اخلا�سة ومن ثم اإىل 
ق�سم االإ�سعاف واالإنقاذ وال يزال يعمل يف هذه االإدارة باعتباره 

اأقدم �سابط يعمل يف هذا الق�سم.
واملقدم االأن�ساري واحد من اجلنود املجهولني الذين يعملون 
كما  عنهم  ب��االإن��اب��ة  اأع��م��ال��ه��م  فيه  تتحدث  وق��ت  يف  �سمت  يف 

تك�سف �سهادات التقدير التي يح�سلون عليها حجم مهاراتهم 
وقدراتهم يف الت�سدي للمهام ال�سعبة. وقال انه مت اإن�ساء فريق 
البحث واالإنقاذ يف عام 2001 كفريق متخ�س�س يف اال�ستجابة 
�سعيب  �سيح  يف  احلجاج  با�س  ح��ادث  عقب  للحوادث  ال�سريعة 
النجاحات  من  العديد  واالإن��ق��اذ  البحث  ق�سم  بعدها  لي�سجل 
على ال�سعيدين املحلي والدويل حيث �سارك يف عام 2005 يف 
اأول مهمة خارجية اإثر وقوع زلزال بلكوت يف باك�ستان ويف عام 
2009 بداأت اخلطوة الثانية بهدف التحول من فريق خمت�س 
الدولية  الهيئة  ق��ب��ل  م��ن  االع����راف  ث��م  ف��ري��ق حم���رف  اإىل 
ال��ه��دف يف  للبحث واالإن��ق��اذ يف االأمم املتحدة وق��د حتقق ه��ذا 
دي�سمب عام 2009 ليكون بذلك اأول فريق اإنقاذ على م�ستوى 
ال�سرق االأو�سط واإفريقيا. واأ�ساف االأن�ساري يف حديث �سحفي 
اإدارات   8 ال��ذي يعتب االأك��ب من نوعه ي�سم  اأن هذا التجمع 
وامل�ساغل  االأمني  واالإع��لم  العامة  وال�سلمة  الطوارئ  ت�سمل 
والعمليات  املعلومات  وتقنية  الهند�سية  وامل�ساريع  والنقليات 
الطبية  اخلدمات  واإدارة  كي9  ال���  االأمني  والتفتي�س  املركزية 
املهام  جميع  يف  االإدارات  ه��ذه  بني  كامل  ب�سكل  التن�سيق  ويتم 
الت�سنيف  اأن  واأو�سح  االإم��ارات��ي.  االإنقاذ  فريق  بها  يقوم  التي 

اإي��اه الهيئة الدولية للبحث  ال��دويل - االآي��زو - ال��ذي منحتنا 
واالإنقاذ يف االأمم املتحدة يف جمال البحث واالإنقاذ يتكون من 
134 بندا يتم التدقيق عليها من قبل خم�سة حمكمني ميثلون 
خم�سة فرق بحث واإنقاذ من دول خمتلفة حول العامل ل�سمان 
احليادية علما باأن هوؤالء املحكمني خباء يف هذا املجال اإ�سافة 
اجتيازه  ال�سعب  وم��ن  ودقيق  ق��وي  التدقيق  فنظام  ذل��ك  اإىل 
م�ستوى  على  االأول  واالإن��ق��اذ  للبحث  االإم���ارات  فريق  واأ�سبح 
العامل من حيث اجتياز الفئة املتو�سطة اإىل الفئة الثقيلة فيما 

ر�سبت بع�س الدول يف اجتياز هذا النظام.
ال�سعيدين  على  واالإنقاذ  البحث  حول  امل�ستجدات  اآخر  وحول 
تعزيز  على  نعمل    : االن�ساري  املقدم  ق��ال  وال��دويل  االإقليمي 
�سمنها  م��ن  ع��دة  جم��االت  يف  وال��دول��ي��ة  االإقليمية  ال�سراكات 
اجلانب التدريبي واال�ستجابة باالإ�سافة اإىل اجلانب التطويري 
حيث قمنا مب�ساعدة الفريق العماين والقطري وال�سعودي يف 
بجانب  يتعلق  ما  ويف   .. ال��دويل  واالعتماد  الت�سنيف  م�سروع 
للبحث  الدولية  الهيئة  مع  وتن�سيق  �سراكة  لدينا  اال�ستجابة 
واالأمريكي  وال�����س��ن��غ��اف��وري  ال��بي��ط��اين  وال��ف��ري��ق  واالإن����ق����اذ 
التدريبية فمن  ال�سراكات  اأم��ا  واالأ���س��رايل للبحث واالإن��ق��اذ.. 

خلل رئا�ستي جلنة تطوير فريق البحث واالإنقاذ لدول اخلليج 
واالأردن 6  1 نعمل على تطوير اأ�ساليب التدريب وو�سع قواعد 

موحدة لتاأ�سي�س فرق البحث واالإنقاذ.
والدولية  االإقليمية  امل�����س��اع��دات  لطلب  حم���ددة  اآل��ي��ات  وح���ول 
اأو�سح اأن اآليات طلب امل�ساعدات االإقليمية والدولية تعتمد على 
ثلث طرائق فاإما اأن يتم الطلب من خلل العلقات الثنائية 
اأو عن طريق طلب الدعم الدويل من الهيئة الدولية للبحث 
باأنها  علما  املتحدة  ل��لأمم  العام  االأم��ني  بوا�سطة  اأو  واالإن��ق��اذ 
جميعا معتمدة من قبل االأمم املتحدة والهيئات واملنظمات التي 
ال�سعيد  على  �سارك  فريقه  اأن  اإىل  واأ�سار  لوائها.  تندرج حتت 
ال�ساحل  يف  فيت  واإع�سار  جونو  اإع�سار  مع  التعامل  يف  املحلي 
التي  الغزيرة  االأمطار  تداعيات  وكذلك يف  للإمارات  ال�سرقي 
هطلت يف املناطق ال�سمالية اأكرث من مرة خلل االأعوام املا�سية 
الدولية  الهيئة  خ��لل  م��ن  قدمنا  االإق��ل��ي��م��ي  ال�سعيد  وع��ل��ى 
للبحث واالإنقاذ التابعة للأمم املتحدة الدعم واالإ�سناد ل�سلطنة 
عمان يف حوادث عدة .. وقال  اأما على ال�سعيد الدويل ف�ساركنا 
 2008 اأفغان�ستان  وزل����زال   2005 ع��ام  باك�ستان  زالزل  يف 

. واأندوني�سيا يف االأعوام 2006- 2007- 2009  

وعن االأجهزة التي ت�سهم ب�سكل مبا�سر يف تطوير اآليات البحث 
يتم  التي  االأجهزة  اأح��دث  ان  االن�ساري  املقدم  او�سح  واالإنقاذ 
ع��ن ط��ائ��رة هيلوكوبر  ع��ب��ارة  ال��راه��ن  ال��وق��ت  ا�ستخدامها يف 
فريق  ويعتب  ك��ن��رول  بالرميوت  تعمل  ك��ام��ريا  على  حتتوي 
الكامريا  ه��ذه  ي�ستخدم  فريق  اأول  واالإن��ق��اذ  للبحث  االإم���ارات 
على م�ستوى العامل واأ�سهمت هذه الكامريا يف ت�سهيل اكت�ساف 
املخاطر حول بيئة العمل اإ�سافة اإىل ذلك تعمل على م�ساعدة 
من  العديد  هناك  اأن  واأك��د  العمل.  متابعة  على  الفريق  قائد 
العمل مبا  واأ�ساليب  اآليات  الرامية لتطوير وحتديث  اخلطط 
القيادة  بتوجيهات من  الدولية  املعايري  يتما�سى مع متطلبات 
العليا ف�سل عن ذلك فنحن نعمل ب�سفة م�ستمرة على تطوير 
القائد  موا�سفات  وع��ن  امليدانية.  اخل��بات  على  بناء  اأنف�سنا 
الناجح يف جمال االنقاذ قال املقدم االن�ساري اإن مهمة البحث 
واالإنقاذ تعتب من املهام التطوعية التي ال ميكن تف�سيلها على 
�سخ�س معني اإذا مل يوجد احلافز الذاتي والرغبة يف الت�سحية 
مل�ساعدة االآخرين اإ�سافة اإىل القدرة على اتخاذ القرار ال�سحيح 
يف الوقت املنا�سب وتطوير الذات ب�سفة م�ستمرة واأهم من ذلك 

كله القدرة على العمل اجلماعي.

•• اأبوظبي- وام:

الرئا�سة �سباح  الزعابي نائب وزير �سوؤون  اأحمد جمعة  ا�ستقبل معايل 
�سفري  دراين  اآ�سف علي خان  الرئا�سة..�سعادة  ام�س يف مكتبه يف ق�سر 
جمهورية باك�ستان لدى الدولة. ومت خلل اللقاء بحث اأوجه التعاون 
امل�سرك بني دولة االإمارات وجمهورية باك�ستان االإ�سلمية يف خمتلف 
امل�سركة  امل�سلحة  اآفاقها مبا يخدم  �سبل تعزيزها وتطوير  و  املجاالت 

للبلدين.

نائب وزير �سوؤون الرئا�سة ي�ستقبل 
ال�سفري الباك�ستاين

�سلطان القا�سمي يلتقي فريق عمل برنامج البيت ال�سعري

حاكم ال�سارقة ي�ستقبل رئي�ض اأركان القوات امل�سلحة 

النادي امل�سري يكرم املتفوقني من طلبة الإعدادي والثانوي لعام 2014 

�سريف البديوي : جاء التكرمي ملد ج�سور التفاعل بني اجلالية امل�سرية والوطن احلبيب

اأولياء الأمور: تكرمي اأبنائنا فخر �سي�سطره التاريخ
املتفوقون : التكرمي تكليف بتحمل م�سوؤولية النجاح وخدمة م�سر 

لطفي ح�سني : نوؤ�س�ض جيال قادرا على حمل لواء التنوير والنهو�ض بالوطن

•• ال�صارقة-وام:

حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإ�ستقبل 
الفرن�سية  اجلمهورية  �سفري  مرياييه  مي�سال  �سعادة  احلاكم  �سمو  مبكتب  ام�س  �سباح  ال�سارقة 
لدى الدولة الذي قدم لل�سلم على �سموه مبنا�سبة ت�سلمه مهام عمله لدى الدولة يرافقه اإيريك 
ال�سارقة يف م�ستهل  جريوتيلم قن�سل عام جمهورية فرن�سا بالدولة. ورحب �ساحب ال�سمو حاكم 
التاريخية  العلقات  تعزيز  يف  والنجاح  التوفيق  له  متمنيا  الفرن�سية  اجلمهورية  ب�سفري  لقائه 
املتميزة التي تربط دولة االإمارات العربية املتحدة بجمهورية فرن�سا وتبادل �سموه االأحاديث الودية 
حول املوا�سيع ذات االهتمام امل�سرك وبحث جماالت التعاون امل�سركة و�سبل تعزيزها. ح�سر اللقاء 
ال�سيخ �سامل بن عبد الرحمن القا�سمي رئي�س مكتب �سمو احلاكم وال�سيخ فاهم بن �سلطان القا�سمي 

رئي�س دائرة العلقات احلكومية.

حاكم ال�سارقة ي�ستقبل �سفري جمهورية فرن�سا 

الأن�ساري اأول واأ�سغر عربي يتقلد من�سب نائب رئي�ض الهيئة الدولية للبحث والإنقاذ
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العدد 11112 بتاريخ2014/6/2

اإعــــــــــالن
اليماين  ال�س�����ادة/املطبخ  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1048169  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حليمه مبارك �سالح البيكي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

 حذف نوره مبارك ح�سن البيكي
فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خلل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال 
فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 11112 بتاريخ2014/6/2

اإعــــــــــالن
للنقليات  ال�س�����ادة/الهدار  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1763044:العامة وال�سرف ال�سحي رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حليمه مبارك �سالح البيكي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
 حذف نوره مبارك ح�سن احمد البيكي

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

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 11112 بتاريخ2014/6/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سوبها ميدل اي�ست 

CN 1180248:للمقاوالت العامة �س.ذ.م.م  رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

واملقاوالت  للهند�سة  �سوبا  وبيع/ا�سافة  تنازل  ال�سركاء  تعديل 
SOBHA ENGINEERING & CONTRACTING LLC س.ذ.م.م�

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سوبها للمقاوالت ذ.م.م

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

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 11112 بتاريخ2014/6/2

اإعــــــــــالن
واال�ست�سارات  للمحاماة  العوذيل  احمد  ال�س�����ادة/مكتب  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

القانونية رخ�سة رقم:CN 1190388 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد حامد قايد العزعزي %25

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد �سامل بخيت �سبيح الكعبي %25
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/احمد �سالح احمد عبداهلل العوذيل من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/احمد �سالح احمد عبداهلل العوذيل من 100% اىل %25
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة علي عامر عبدالهادي �سوفان االحبابي %25

تعديل را�س املال/من null اىل 100000
تعديل لوحة االعلن / اجمايل من م�ساحة 15*60 اىل 0.40*0.15

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ت�سامن
تعديل ا�سم جتاري:من/مكتب احمد العوذيل للمحاماة واال�ست�سارات القانونية

AHMED ALOTHALI LAWFIRM & LEGAL CONSUL TATION OFFICE
اىل/ادفان�سد للمحاماه واال�ست�سارات القانونية

ADVANCED ADVOCATES & LEGAL CONSUL TANCES
االقت�سادية خلل  التنمية  دائرة  االعلن مراجعة  االعرا�س على هذا  له حق  فعلى كل من 
ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد 

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 11112 بتاريخ2014/6/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/القب�سة احلديدية للمقاوالت العامة

رخ�سة رقم:CN 1354979 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/جمدالدين عبداللطيف عبدالر�سول حممد ادري�س من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ جمدالدين عبداللطيف عبدالر�سول حممد ادري�س من 100% اىل %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة بيبني موهان جوباالن موهاندا�س %24
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة بيجني موهان جوباالن موهان دا�س %25

تعديل را�س املال/من null اىل 200000
تعديل لوحة االعلن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 0.50*0.20

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري:من/القب�سة احلديدية للمقاوالت العامة
IRON FIST GENERAL CONTRACTING

اىل/القب�سة احلديدية للمقاوالت العامة ذ.م.م
IRON FIST GENERAL CONTRACTING LLC

االقت�سادية خلل  التنمية  دائرة  االعلن مراجعة  االعرا�س على هذا  له حق  فعلى كل من 
ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد 

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 11112 بتاريخ2014/6/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/العقول املبتكرة للدعاية واالعلن ذ.م.م

 رخ�سة رقم:CN 1186662 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/احمد حم�سن �سالح احلامد الها�سمي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ احمد حم�سن �سالح احلامد الها�سمي من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سعاد بنت تومي بوذينة حرم برين�سي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سفيان كيميه
تعديل لوحة االعلن / اجمايل من م�ساحة 8*6 اىل 0.80*0.20

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية
تعديل ا�سم جتاري:من/العقول املبتكرة للدعاية واالعلن ذ.م.م

CREATIVE MINDS ADVERTISING & PUBLICITY LLC
اىل/العقول املبتكرة للدعاية واالعلن

CREATIVE MINDS ADVETISING & PUBLICITY
فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خلل 
ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 11112 بتاريخ2014/6/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/االماراتية الفرن�سية جي اي 

ا�س للخدمات النفطية 
 رخ�سة رقم:CN 1189252 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االعلن / اجمايل من م�ساحة 4*2 اىل 0.50*1
تعديل ا�سم جتاري:من/االماراتية الفرن�سية جي اي ا�س للخدمات النفطية

EMIRATES FRANCE G E S OIL

اىل/رو�سيتي مارينو االمارات للخدمات النفطية
ROSETTI MARIMO EMIRATES OIL SERVICES

فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خلل  االقت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 11112 بتاريخ2014/6/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا بوابة 

الظفرة 

رخ�سة رقم:CN 1356905  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة

االعلن مراجعة  هذا  على  االعرا�س  له حق  كل من  فعلى 

ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  االقت�سادية خلل  التنمية  دائرة 

االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 11112 بتاريخ2014/6/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/معر�س الكو�س 

للمنا�سبات 

رخ�سة رقم:CN 1768161  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة

االعلن مراجعة  هذا  على  االعرا�س  له حق  كل من  فعلى 

ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  االقت�سادية خلل  التنمية  دائرة 

االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 11112 بتاريخ2014/6/2

اإعــــــــــالن
جميب  ال�س�����ادة/مطعم  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1104420     قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة مطر غمران جمعة حممد الظاهري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف علي نايع �سامل نايع النعيمي
فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خلل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال 
فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني)

العدد 11112 بتاريخ2014/6/2

اإعــــــــــالن
االقتدار  ال�س�����ادة/مكتبة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1226614     قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة مطر غمران جمعة حممد الظاهري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف علي نايع �سامل نايع النعيمي
فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خلل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال 
فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني)

العدد 11112 بتاريخ2014/6/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/خياط مطلع القمر لل�سيدات ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1131771 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد خور�سيد بن مهدي ح�سن %100

تعديل وكيل خدمات/ا�سافة �سلطان �سعيد عبيد �سامل املقبايل
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف خالد مبارك مع�سد مبارك البلو�سي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف بدر مبارك مع�سد مبارك البلو�سي
تعديل لوحة االعلن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*3

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية
تعديل ا�سم جتاري:من/خياط مطلع القمر لل�سيدات ذ.م.م

MTALA AL QAMAR LADIES TAILOR LLC
اىل/خياط مطلع القمر لل�سيدات  

MTALA AL QAMAR LADIES TAILOR
فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خلل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)العني)

العدد 11112 بتاريخ2014/6/2

اإعــــــــــالن
امللكي  ال�س�����ادة/املق�س  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1774646:للخياطة الرجالية رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سعيد خلفان عبيد املزروعي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
 حذف عبيدخلفان عبيد �سويكت املزروعي

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

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11112 بتاريخ2014/6/2

اإعــــــــــالن
حللقة  الذهبية  اال�سابع  ال�س�����ادة/�سالون  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الرجال   رخ�سة رقم:CN 1059532 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حممد ا�سلم حممد رم�سان بهاتي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ حممد ا�سلم حممد رم�سان بهاتي من 100% اىل %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة خلفان �سعيد خلفان ح�سني الهاملي %51

تعديل وكيل خدمات/حذف مبارك را�سد مبارك رباعي املن�سوري
تعديل را�س املال/من 40000 اىل 150000

تعديل لوحة االعلن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*4
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري:من/�سالون اال�سابع الذهبية حللقة الرجال
GOLDEN FINGER GENTS HAIRDRESSING SALOON

اىل/�سالون اال�سابع الذهبية حللقة الرجال ذ.م.م
GOLDEN FINGER GENTS HAIRDRESSING SALOON LLC

فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خلل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11112 بتاريخ2014/6/2

)كون�ص�س انرتنا�صيونال ميدل اي�صت لال�صت�صارات ال�صحة وال�صالمة- ذ م م)
بناء على قرار اجلمعية العمومية الغري عادية واخلا�س بت�سفية 

ال�سركة املذكورة اأعله
كون�س�س انرتنا�سيونال ميدل اي�ست لال�ست�سارات ال�سحة وال�سالمة- ذ م م

املذكورة  ال�سركة  ت�سفية  عن  يو�سف  �سعد  اأمري   / امل�سفى  يعلن 
املذكورة اعله  ال�سركة  اأو حقوق على  اعله فكل من له مطالبة 
امل�سفى،  اإىل  لذلك  املوؤيدة  امل�ستندات  مع  مبطالبته  التقدم  عليه 
وذلك خلل الدوام الر�سمي وملدة 45 يوماً من تاريخ االإعلن، وكل 
من مل يتقدم خلل املدة املحددة باالإعلن ي�سقط حقه باملطالبة.  
ابوظبى   ،02/  6210478 فاك�س   ،  02  /  6321546 امل�سفى  تليفون 
 )  17 ( �سقة   )  6  ( الطابق  للزجاج  العني  بناية  الثاين  زايد  �سارع 

مكتب الهاملى و �سركاه – حما�سبون قانونيون. 

اإعـــالن ت�صـفية �صــركة
العدد 11112 بتاريخ2014/6/2

)�صركة العامل اجلديد التجارية- ذ م م)
واخلا�س  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 

بت�سفية ال�سركة املذكورة اأعله
 )�سركة العامل اجلديد التجارية- ذ م م(

يعلن امل�سفى / اأمري �سعد يو�سف عن ت�سفية ال�سركة املذكورة 
املذكورة  ال�سركة  على  حقوق  اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعله 
اعله عليه التقدم مبطالبته مع امل�ستندات املوؤيدة لذلك اإىل 
امل�سفى، وذلك خلل الدوام الر�سمي وملدة 45 يوماً من تاريخ 
باالإعلن  املحددة  املدة  خلل  يتقدم  مل  من  وكل  االإعلن، 

ي�سقط حقه باملطالبة.
 تليفون امل�سفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
�سارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق ) 6 ( �سقة ) 17 ( 

مكتب الهاملى و �سركاه – حما�سبون قانونيون. 

اإعـــالن ت�صـفية �صــركة

تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
 املالك:تراي�ستار غولف للتدريب الفني و االداري ذ.م.م 

TRISTARGULF TRANING TECHN ICAL & MANGEMENT:طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية

املودعة بالرقم:209465       بتاريخ:2014/4/8 م
با�س��م:تراي�ستار غولف للتدريب الفني و االداري ذ.م.م

وعنوانه:العنوان:ابوظبي - �سارع املرور - �س.ب:4085 - هاتف:026432598 - فاك�س:042527373 
االمن  جم��ال  يف  التدريب   ، واملهني  الفني  التدريب  بالفئة:41  الواقعة  اخل��دم��ات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 

وال�سلمة . 
�سكل  ي�سكلون  متقطعة  الغامق  واالزرق  الرمادي  باللون  مثلثات  �سكل  عن  عبارة  العلمة:العلمة  و�سف 
ا�سفلها  مميز  ب�سكل  اللتينية  باللغة  االزرق  باللون   Tristar  GULF ال�سكل  يدنو  و  جنمة  ن�سف 
على  وال�سكل  الرمادي  باللون  اللتينية  باللغة   Training Technical & management

خلفية باللون االبي�س .
اال�س��راطات: . 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالبيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  2  يونيو 2014 العدد 11112

تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم:59325      
با�س��م:نيوفارما ذ.م.م

وعنوانه:ابوظبي - �س.ب:72900 - هاتف:025501000 - فاك�س:025501199 
وامل�سجلة حتت رقم:)47768(   بتاريخ:2004/7/13

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 
يف:2014/3/13 وحتى تاريخ:2024/3/13

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  2  يونيو 2014 العدد 11112

تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم:59336      
با�س��م:نيوفارما ذ.م.م

وعنوانه:ابوظبي - �س.ب:72900 - هاتف:025501000 - فاك�س:025501199 
وامل�سجلة حتت رقم:)91904(   بتاريخ:2008/11/19

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 
يف:2014/3/13 وحتى تاريخ:2024/3/13

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  2  يونيو 2014 العدد 11112  

يعلن ق�سم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لل�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم 207310          بتاريخ : 2014/3/5م     
 تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   201م

با�س��م: عمر مويدين للتجارة)�س.ذ.م.م(
وعنوانه: �س  ب: 96670   امل�سفح    . دبي  - االمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
)الكوزمتيك(  التزيني  وم���واد  ال��ط��ي��ارة  التجميل،الزيوت  مكياج،م�ستح�سرات  م�ساحيق  ال�سفاه،  ط��لء 

وحماليل ال�سعر ومعاجني االأ�سنان،كرميات، العطور والبخور  يف الفئة 3 .
و�سف العلمة:3

علمة التجارية : FOR LIFE 22 هي عبارة عن كلمتني ورقمني مكتوبة باللغة االجنليزية وباللون 
البتقايل يف خلفية ابي�س بداخل مربع كبرية ، ويوجد هناك نقطة حرف I على �سكل قطرة املاء باللون 
االخ�سر ، ويوجد اي�سا مربع �سغرية اعلى من الكلمات باللونني ، امل�ساحة الكبرية باللون االخ�سر وامل�ساحة 
ال�سغرية باللون البتقايل ، ومكتوبة يف م�ساحة الكبرية FOR LIFE  وحرفني L  وf بطريقة مبتكرة 

وباللون الذهبي ، ويف م�ساحة ال�سغرية مكتوبة رقمني 22 باللون االخ�سر.
اال�س��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالبيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  2  يونيو 2014 العدد 11112
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اأخبار الإمارات

•• ابوظبي-الفجر:

باالأر�سيف  ممثلة  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات  دول���ة  ���س��ارك��ت 
الوطني يف االجتماع ال�سنوي الدوري للفرع االإقليمي العربي 
وباجتماع  ف��ي��ه،  ع�����س��واً  ب�سفتها  عربيكا  ال���دويل  ل��لأر���س��ي��ف 
عبد  امل��ل��ك  دارة  يف  م��وؤخ��راً  ع��ق��دت  ال��ت��ي  العمومية  جمعيته 
العزيز يف الريا�س باململكة العربية ال�سعودية، ومّثل االأر�سيف 
الوطني يف االجتماع �سعادة ماجد املهريي املدير التنفيذي مع 

مدراء املراكز االأع�ساء يف الفرع.
امل�ساركة  بهذه  �سعادته  عن  املهريي  ماجد  �سعادة  اأع��رب  وق��د 
لقيناهما  اللذين  والرحيب  للحفاوة  ممتنون  نحن  قائًل: 

م��ن ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي االأم����ري ت��رك��ي ب��ن ع��ب��د اهلل بن 
�سموه  ا�ستقبال  ل���دى  ال��ري��ا���س  منطقة  اأم���ري  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د 
هام�س  ع��ل��ى  احل��ك��م  بق�سر  مكتبه  يف  امل�����س��ارك��ني  ل��لأع�����س��اء 
فعاليات االجتماع، وقد تقّدم االأر�سيف الوطني ل�سموه ببالغ 
ال�سكر والتقدير اإذ تقّبل �سموه اأهم اإ�سداراته ممثلة بالكتب 
ال��ت��ال��ي��ة: )زاي����د م��ن ال��ت��ح��دي ل���لحت���اد( و)زاي�����د رج���ل بنى 
اإن  املهريي:  ماجد  �سعادة  واأ�ساف  احل�سن(.   و)ق�سر  اأم��ة( 
امل�ساركني  جعل  االجتماع  فعاليات  به  ات�سمت  ال��ذي  التنظيم 
اإثر مناق�سة الق�سايا املتعلقة بحفظ  يخرجون بنتائج مهمة 
االأر�سيفات ودورها يف حفظ ذاكرة االأمة، واأهميتها يف الربط 
بني االأجيال، وتعزيز القيم العربية، واملو�سوعات املتعلقة بها 

كاالأر�سيفات العربية املرحلة واالهتمام بها، و�سبل تفعيل دور 
مناق�سة  مّت��ت  كما  العربية،  املجتمعات  خدمة  يف  االأر�سيفات 
واالحتفال  ال��ع��رب��ي،  ال���راث  على  املحافظة  اإم��ك��ان��ي��ة  م��دى 
العربي  االإقليمي  للفرع  التنظيمية  وال�سوؤون  الوثيقة،  بيوم 
�سعادة  ون���ّوه  يواجهها.  التي  والتحديات  ال���دويل  للأر�سيف 
املدير التنفيذي للأر�سيف الوطني اإىل اأن االجتماعات �سهدت 
وانتخاب  االإقليمي،  العربي  للفرع  التنفيذي  املجل�س  انتخاب 
بني  املتينة  وبالروابط  بالتعاون  �سعادته  واأ�ساد  له،  عام  اأمني 
االأر�سيف الوطني لدولة االإمارات العربية املتحدة وموؤ�س�سات 
التوثيق واالأر�سفة يف البلد العربية ويف مقدمتها دارة امللك 

عبد العزيز يف اململكة العربية ال�سعودية.

لطيفة  الغربية-  املنطقة   ••
جابر:

ال��غ��رب��ي��ة حملة  ب��امل��ن��ط��ق��ة  ان��ط��ل��ق��ت 
تنظمها  ال���ت���ي  ال���ت���دخ���ني  م��ك��اف��ح��ة 
مع  بالتعاون  الغربية  املنطقة  بلدية 
�سعار  حت��ت  اأب��وظ��ب��ي،  ال�سحة  هيئة 
ت�����س��م��ن��ت احلملة  وق����د  ل��ل��ت��دخ��ني  ال 
الغربية  امل��ن��ط��ق��ة  م���دن  �سملت  ال��ت��ي 
واملرفاأ،  وغياثي،  وليوا،  زاي��د،  مدينة 
وال�سلع، ودملا، حما�سرات وور�س عمل 
التوعية  ب��ه��دف  ب���رو����س���رات  وت���وزي���ع 
�سامل  وقال حمد  التدخني.  مبخاطر 
الهاملي مدير اإدارة العلقات العامة 
الغربية  املنطقة  ببلدية  واالت�����س��ال 
ي�سمل  احل��م��ل��ة  ف��ع��ال��ي��ات  ب��رن��ام��ج  اأن 
العديد من  على  تت�سمن  ور���س عمل 
االأن�����س��ط��ة ال�����س��ح��ي��ة، ب��االإ���س��اف��ة اإىل 
يقدمها  ت��وع��وي��ة  حم��ا���س��رات  تنظيم 
اأط���ب���اء م��ن ه��ي��ئ��ة ال�����س��ح��ة. ه���ذا اإىل 
جانب اإ�ست�سافة �سخ�سيات اأقلعت عن 
لتو�سيح  واق��ع��ي��ة  كتجربة  ال��ت��دخ��ني 
�سلبيات واآثار التدخني على املدخنني. 
�سحي  اإر���س��اد  البنامج  يت�سمن  كما 
لن�سبة  طبي  وفح�س  للنقا�س  وتبادل 
علوة  للمدخنني  ال��دم  يف  النيكوتني 
ع��ل��ى ت��وزي��ع ب��رو���س��رات ت��وع��وي��ة على 
للم�ساركني  هدايا  وتقدمي  اجلمهور 
يف احلملة. ويتت�سمن البنامج اأي�ساً 

التجارية  للمحلت  ميدانية  زي���ارات 
االأماكن  يف  ال��دخ��ني  مب��ن��ع  للتوعية 
ب��ي��ع م��ن��ت��ج��ات التبغ  ال���ع���ام���ة وع�����دم 

للأعمار اأقل عن 18 �سنة. 
قدمها  حم��ا���س��رة  احلملة  وت�سمنت 
ال����دك����ت����ور ن���ظ���م���ي ال�������س���واحل���ي من 
حما�سرة،  زاي����د  م��دي��ن��ة  م�����س��ت�����س��ف��ى 
املزروعي  �سيف  على  بح�سورالدكتور 
البيئية  اخل�����دم�����ات  اإدارة  م����دي����ر 
واالج��ت��م��اع��ي��ة مب��دي��ن��ة زاي�����د وع���دد 
م���ن م��وظ��ف��ي ال��ب��ل��دي��ة. ت���ن���اول فيها 
ال�سلبيه  واآث�������ار  ال���ت���دخ���ني  خم���اط���ر 
وو�سائل  واملجتمع،  الفرد  �سحة  على 
وط���رق االق���لع ع��ن ال��ت��دخ��ني. وقال 
اأن التدخني يعتب الرئي�سي للإ�سابة 

بال�سرطان، واأمرا�س القلب واأمرا�س 
املجاورين  اال�سخا�س  وتعر�س  اللثه 
للمدخن لل�سعال واحتقان وال�سعوبة 
يف التنف�س. وت�سمن انطلق احلملة 
البلدية  موظفي  فيها  �سارك  م�سرية 
مب��دي��ن��ة ال�����س��ل��ع راف���ع���ني ���س��ع��ار )ال 
للتدخني( من خلل دعوتهم مل�ساركة 
ري��ا���س��ة امل�����س��ي ،وذل����ك داخ���ل املم�سي 
ال�سلع.  ب��ح��دي��ق��ة  امل��ح��ي��ط  اجل���دي���د 
عن  االق���لع  باهمية  التوعية  ب��ه��دف 
على  القطاع  موظفي  وحث  التدخني 
توؤثر  التي  ال�سيئة  العادة  هذه  جتنب 
وكذلك  واأ�سرته،  االإن�سان  �سحة  على 

انعكا�ساتها ال�سلبية على تلوث البيئة 
البلدية  اإط��ار حر�س  بنا يف  املحيطة 
ع���ل���ى ت����وف����ري ال�����دع�����م ال���������لزم بني 
منع  قوانني  بتطبيق  املجتمع  اأف���راد 

التدخني داخل االأماكن العامة . 
ك����م����ا ق�������ام ق�����ط�����اع خ������دم������ات امل������دن 
و�سواحيها مبدينة ليوا ممثل باإدارة 
واالإجتماعية  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  اخل����دم����ات 
م�ست�سفيات  اإدارة  م���ع  وب��ال��ت��ن�����س��ي��ق 
ليوا  م���دي���ن���ة  وم�����دار������س  ال���غ���رب���ي���ة 
ملكافحة  ت��وع��وي��اً  ب��رن��اجم��اً  بتنظيم 
�سحية  بيئة  توفري  بهدف  التدخني 
وتعزيز �سحة املجتمع من خلل رفع 

ال��وع��ي ع��ن اأ����س���رار ال��ت��دخ��ني و�سط 
كافة �سرائح املجتمع وحتقيق تكامل 

االأدوار مع ال�سركاء.
بعنوان  حما�سرة  البنامج  وت�سمن 
الدكتور  قدمها  التدخني(  )اأ���س��رار 
املدير  ال�����س��وه��اج��ي  ال�����س��ي��د  حم��م��د 
بقاعة  وذل���ك  ل��ي��وا،  مل�ست�سفى  الفني 
املحا�سرات مبركز مت، تناول خللها 
و�سرح  وم���ك���ون���ات���ه  ال���ت���ب���غ  ت���ع���ري���ف 
بالتحليل االأ�سباب والدوافع ال�سلوكية 
للمدخن اأو متعاطي التبغ والتي من 
اأه��م��ه��ا االأ����س���دق���اء وال��ت��ق��ل��ي��د وحب 
ال�سحية  االآث��ار  وناق�س  االإ�ستطلع. 
والنف�سية واالإجتماعية واالقت�سادية 
و����س���رح �سبع  ب��ال��ت��دخ��ني  امل��رت��ب��ط��ة 
عنه  االإق���لع  يف  للم�ساعدة  خ��ط��وات 
والعاملية  واالإقليمة  املحلية  واجلهود 

ملحاربة التدخني.
قد  ال�سحة  هيئة  اأن  اىل  اأ���س��ار  كما 
االإقلع  يف  للم�ساعدة  م��رك��زاً  وف��رت 
عن التدخني يف عيادة الظفرة مبدينة 
زايد داعياً اجلميع القيام بدورهم يف 
من  نعمة  ه��ي  ال��ت��ي  �سحتهم  حفظ 
ل��ه��م وح��م��اي��ة �سحة من  ت��ع��اىل  اهلل 
حولهم من اأ�سرار التدخني و�سروره 
والتجارب  ال�سور  بع�س  م�ستعر�ساً 
ال��ت��ي ف��ي��ه��ا م��ن ال��ع��ب ال��ك��ث��ري، هذا 
توفري  امل����ح����ا�����س����رة  ����س���اح���ب  وق������د 
ن�سرات وكتيبات توعية وفح�س طبي 

بقيا�س ن�سبة النيكوتني ل�سريحة من 
احل�سور.

وقد �سمل برنامج احلملة كذلك على 
للم�ساركة  للمجتمع  ودع��وات  ر�سائل 
وزيارات ميدانية للمحلت التجارية 
منتجات  بيع  بعدم  للتوعية  والعامة 
ال��ت��ب��غ ل��لط��ف��ال وامل�����س��اه��م��ة يف عدم 
بالقوانني  واالل����ت����زام  ل���ه  ال���روي���ج 
ال��ت��دخ��ني يف االماكن  امل��ق��ي��دة مب��ن��ع 

العامة.
فعاليات  امل����رف����اأ  مب��ي��دن��ة  واأق���ي���م���ت 
للمتناع  ال��ع��امل��ي  ل��ل��ي��وم  م�����س��اح��ب��ة 
مدر�سة  مب�����س��ارك��ة  ال���ت���دخ���ني،  ع���ن 

ال��ن��خ��ب��ة ح��ي��ث ث��م مت ت��ق��دمي ن�سيد 
ع��ن م�����س��اوىء ال��ت��دخ��ني ي��ه��دف اإىل 
التدخني.ومن  ع��ن  واالق����لع  ال��ع��زم 
ت���ق���دمي���ي ع����ن خماطر  ث����م ع���ر����س 
امل���رت���ب���ة على  ال���ت���دخ���ني واالث���������ار 
عنه  الناجتة  واملخاطر  الفرد  �سحة 
واملجتمع  الفرد  على  ال�سلبي  واثرها 
امل�ساحبه  االم����را�����س  ت��و���س��ي��ح  م���ع 
عمل  ومت  وخم������اط������ره.  ل���ل���ت���دخ���ني 
اأثر  ع��ن  ال��ط��لب  ق��دم��ه��ا  م�سرحية 
عنوان  حت��ت  املجتمع  على  التدخني 
عن  فيديو  ع��ر���س  ومت  للتدخني  ال 
وفيديو  اجل�سم  يف  القطران  تر�سب 

عن فوائد االقلع عن التدخني. 
وت��خ��ل��ل ال��ف��ع��ال��ي��ات ت��وزي��ع ع���دد من 
املطويات التوعوية من قبل الطلب 
التي   3 واحللقة   2 احللقة  لكل من 
اأ�سباب  مثل  معلومات  على  حت��ت��وي 
�سبب  الأن��ه  للتدخني  العامل  حماربة 
واالإ�سابة  ب��ال�����س��رط��ان،  ل��لإ���س��اب��ة 
اللثة  واأم����را�����س  ال��ق��ل��ب  ب���اأم���را����س 
وت���ع���ر����س اال����س���خ���ا����س امل���ج���اوري���ن 
للمدخن لل�سعال واحتقان وال�سعوبة 
تنظيم  مت  ك����م����ا  ال����ت����ن����ف���������س..  يف 
كل  يف  متنوعة  وفعاليات  حما�سرات 

من مدينة غياثي ومدينة دملا.

•• ال�صارقة-الفجر:

الهديدي  حم��م��د  حميد  ال��ل��واء  اأك���د 
ق���ائ���د ع�����ام ����س���رط���ة ال�������س���ارق���ة دعم 
ال�سارقة  ل�����س��رط��ة  ال��ع��ام��ة  ال���ق���ي���ادة 
الرامية  املجتمعية  امل���ب���ادرات  لكافة 
االإيجابية بني  ال�سلوكيات  تعزيز  اإىل 
اأفراد املجتمع والتقليل من املمار�سات 
العامة  وال�سلمة  بال�سحة  ال�سارة 
خ����ا�����س����ة ب������ني اأو���������س��������اط ال�������س���ب���اب 
وامل��راه��ق��ني، وق���ال ���س��ع��ادة ق��ائ��د عام 
التي  ال��ت��داب��ري  اإن  ال�����س��ارق��ة  ���س��رط��ة 
املعنية  اإليها الدولة و�سلطاتها  جلاأت 
املرافق  ال��ت��دخ��ني يف  م��ن خ��لل منع 
العامة واحلكومية تن�سجم متاما مع 
التوجهات الدولية الرامية اإىل احلد 
خطراً  باعتباره  التدخني  اأ�سرار  من 

وحياته  االإن�����س��ان  �سحة  ي��ه��دد  ع��ام��ا 
ويوؤثر �سلبا على طاقاته وقدراته بل 
اللواء  واأع����رب  ع��م��ره،  م��ن  وينتق�س 
ال���ه���دي���دي ع���ن ت��ط��ل��ع��ات��ه ب����اأن ميتد 
واحلد  التدخني  مبكافحة  االهتمام 
الريا�سية  االأندية  اإىل  خماطره  من 
من  وامل��لع��ب  وال�����س��االت  وال�سبابية 
االإدارات  ب��ه��ا  ت���ق���وم  ح���م���لت  خ����لل 
هذه  تنظيم  على  امل�سرفة  واجل��ه��ات 
االأن�سطة وحث اأع�سائها وروادها على 
الكف عن التدخني ومنع التدخني يف 
اروقتها ملا يحمله من خماطر عديدة 

وتاأثري �سار على �ساحاتها.
�سعادته  ح�����س��ور  خ����لل  ذل����ك  ج����اء 
العامة  القيادة  نظمته  ال��ذي  احلفل 
ادارة  مع  بالتعاون  ال�سارقة  ل�سرطة 
ال�سحة  ب���������وزارة  ال����وق����ائ����ي  ال���ط���ب 

والقرى  ال�����س��واح��ي  ����س���وؤون  ودائ�����رة 
�ساحية  مبجل�س  االأح��د  اليوم  �سباح 
اليوم  ب��ال�����س��ارق��ة مب��ن��ا���س��ب��ة  م��غ��ي��در 
ال��ع��امل��������ي مل��ك��اف��ح�����ة ال���ت���دخ���ني ال���ذي 
ي�������س���ادف احل�������ادي وال����ث����لث����ني من 
التاأكيد  ب��ه��دف  ع����ام  ك���ل  م���ن  م��اي�����و 
الدولية  اجل��ه��ود  م��ع  ت�سامنها  على 
ملكافحة التدخني واحلد من اأ�سراره 
عن  والتعبري  االن�ساين  املجتمع  على 
دع��م��ه��ا ل��ل��ت��داب��ري واالج�������راءات التي 
للحد  عام  بعد  عاماً  الدولة  تتخذها 
م���ن ال��ت��دخ��ني يف خم��ت��ل��ف ال���دوائ���ر 
وتوعية  العامة  وامل��راف��ق  احلكومية 
اف������راد امل��ج��ت��م��ع ب�������س���ورة ع���ام���ة عن 

خماطره واأ�سراره.

فعاليات توعويـة 

بداأت الفعاليات بكلمة األقاها املقدم 
حممد خمي�س العثمني مدير ادارة 
على  اأك��د  ال��ذي  املجتمعية  ال�سرطة 
خماطر التدخني وماينتج عنه من 

اأمرا�س وم�ساكل �سحية كبرية.
ابراهيم جابر  الدكتور  األقى  بعدها 
م�سوؤول عيادة االقلع عن التدخني 
ب���ادارة  ال�����س��ح��ي  التثقيف  ادارة  يف 
ال�سارقة  مبنطقة  الوقائي  الطبي 
ال��ط��ب��ي��ة حم��ا���س��رة ح����ول خماطر 
ال��ت��دخ��ني واالأ����س���رار ال��ن��اجت��ة عنه 
ع���ل���ى ����س���ح���ة اجل�������س���م م����ن خ���لل 
تعطيله لكثري من االأجهزة احليوية 
بج�سم االإن�سان وحتويل املدخن اىل 
خلل  م��ن  ومري�س  عاجز  �سخ�س 
ت�سببه باأمرا�س ال�سرطان واحت�ساء 
الدماغية  وال�سكتة  القلب  ع�سلة 

والف�سل  الدموية  االأوعية  وان�سداد 
ال��ق��درة اجلن�سية  ال��ك��ل��وي وت��ده��ور 

وال�سحة االإجنابية.
واأو������س�����ح ال���دك���ت���ور اب���راه���ي���م ب����اأن 
ال�سيجارة حتوي 4000 مادة �سامة 
و 40 مادة م�سرطنة من بينها اأول 
الكربوك�س  وم���ادة  الكربون  اأك�سيد 
هيموغلوبني والقطران والنيكوتني 
والبنزوبريين   210 والبولونيوم 
و�سيانيد  ك���ادم���ي���وم  وال���ر����س���ا����س 
الهدروجني والتي تت�سبب يف تغيري 
ال��ب��ن��اء ال��ت�����س��ري��ح��ي وال��وظ��ي��ف��ي يف 
التدخني  اأن����واع  خطر  واأن  اجل�سم 
وال�سيجار  ك��ال�����س��ي�����س��ة  االأخ���������رى 
والغليون وغريها ال يقل �سررا عن 
ال�سيجارة حيث تعادل جل�سة واحدة 

من ال�سي�سة تدخني 60 �سيجارة. 

�سرطة  ع�����ام  ق���ائ���د  اف���ت���ت���ح  ب���ع���ده���ا 
ال�سارقة املعر�س امل�ساحب للفعالية 
الطب  ادارة  بتنظيمه  ق��ام��ت  ال��ت��ي 
خلل  من  ال�سحة  ب���وزارة  الوقائي 

مل�ساعدة  ط��ب��ي��ة  ف��ح��و���س��ات  اج�����راء 
الراغبني يف االقلع عن التدخني .

تعريفية  ور���س عمل  تنظيم  كما مت 
باملخاطر  ل����ل����ط����لب  وت�����وع�����وي�����ة 

وما  التدخني  اأ���س��رار  عن  الناجم��ة 
وم�سكلت  اأم����را�����س  م���ن  ي�����س��ب��ب��ه 
االن�سان  �سح��ة  ع��ل��ى  ���س��ل��ب��اً  ت���وؤث���ر 

واملحيطني.

دولة الإمارات ممثلة بالأر�سيف الوطني ت�سارك يف اجتماعات )عربيكا(

انطالق حملة ملكافحة التدخني مبدن املنطقة الغربية

�سرطة ال�سارقة تنظم احتفاًل مبنا�سبة اليوم العاملي ملكافحة التدخني

•• اأبوظبي -وام:

اخلريية  للأعمال  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  موؤ�س�سة  دع��ت 
واالن�سانية اإىل االبتعاد عن اآفة التدخني و�سرورة مكافحتها 
وقال  القاتلة.  االآف��ة  ه��ذه  من  االن�سان  �سحة  على  للحفاظ 
اإن  زاي��د  ملوؤ�س�سة  العام  املدير  الظاهري  �سبيب  اأحمد  �سعادة 
التدخني  ملكافحة  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  ت�����س��ارك يف  وه���ي  امل��وؤ���س�����س��ة 
الأحد  حتقيقا  وذل���ك  القاتلة   النبتة  بعنوان  كتابا  اأ���س��درت 
ال�����س��ح��ة ورعايتها  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  االإن�����س��ان��ي��ة يف  اأه��داف��ه��ا 

والوقاية من االخطار وامل�سببات.
ويو�سح الكتاب وهو من تاأليف الدكتور حممد علي �سناوي 
وم��ن عدة  النبتة  ه��ذه  اإنت�سار  ع��ن  الناجتة  االآث���ار اخل��ط��رية 
ملر�س  ت�سببها  ت��اأك��د  ال���ذي  ال�سحي  اجل��ان��ب  اأه��م��ه��ا  ج��وان��ب 
���س��رط��ان ال���رئ���ة وك���ذل���ك اآث�����ار اأخ�����رى ع��ل��ى اأم���را����س الكلى 
وغريها. وي�سري الكتاب اإىل اجلانب االقت�سادي حيث تذهب 
مبالغ كاملة من مداخيل املواطنني يف دفع اأثمان التبغ دون 
للتبغ  اأن  الكتاب  ويوؤكد  بالغة.  باأخطار  ت�سببت  بل  فائدة  اأي 

�سلبيات اأخرى كاالأثر على البيئة والربية والتعليم والتلوث 
واملجتمع و العادات والتقاليد االجتماعية االأمر الذي تكون له 
اآثار م�سافة على اجلوانب ال�سارة الأنه ي�ساهم كثريا يف تف�سي 
املخت�سون  االأطباء  ذكرها  وذلك العتبارات  املخدرات  ظاهرة 
ويتحول  بالتدخني  ي��ب��داأ  امل��دم��ن  اأن  ب�سبب  االإدم����ان  ب��ع��لج 
بع�سهم بعد ذلك اإىل تعاطي نوع من املخدرات.. ويكلف هذا 
ال�سلوك ال�سلبي الدخل الوطني مبالغ طائلة لتقدير املوازنات 
جراء  باالأمرا�س  امل�سابني  وكذلك  املدمنني  املر�سى  لتاأهيل 
هذه العادات امل�سرة. واأو�سح �سعادة الظاهري اأن موؤ�س�سة زايد 
للعمال اخلريية واالن�سانية ت�سع هذا الكتاب ال�سادر عنها 
بهذه املنا�سبة العاملية ملكافحة التدخني يف متناول املخت�سني 
وعلى املوقع االلكروين للموؤ�س�سة لتنبه اإىل خطر التدخني 
ومن اأجل امل�ساهمة يف اإذكاء الوعي ال�سحي ب�ساأن هذه االآفة 
اخلطرية. وقال اإن من واجب اجلميع يف املوؤ�س�سات الوطنية 
اأن  واالإن�سانية  والثقافية  والتعليمية  والربوية  االجتماعية 
للتوعية  اال�سراتيجية  اخلطط  لو�سع  جهودهم  تت�سافر 

والتثقيف خا�سة للجيال ال�ساعدة.

•• اأبوظبي-وام:

اأحد  مبتكر  لبنامج   ال�سيفية  ال���دورة  فعاليات  اأم�س  اإنطلقت 
يف  التكنولوجيا  لتطوير  اأبوظبي  للجنة  اال�سراتيجية  املبادرات 
املعهد البرويل باأبوظبي بح�سور اأكرث من 30 مبتكرا ومبدعا 

من حمبي ال�سنع والعمل احلريف وعلماء امل�ستقبل.
وتت�سمن الدورة ال�سيفية ور�س العمل واملناف�سات االإبداعية التي 
للإبداع  وحتفزهم  باالإبتكار  امل�ساركني  لتلهم  البنامج  �سممها 
وقال  ملمو�س.  ل��واق��ع  الفريدة  اأف��ك��اره��م  حتويل  يف  وت�ساعدهم 
التكنولوجيا  لتطوير  اأب��وظ��ب��ي  جلنة  يف  اأول  مدير  امليل  ماجد 
رئي�س مبادرة  مبتكر اإن الدورة ال�سيفية اجلديدة من البنامج 
تكر�س جناحات الدورة املا�سية التي نظمت مطلع العام وتبني على 
بالعلوم  ال�سغوفني  املوهوبني  االأف��راد  دعم  اإىل  هادفة  اإجنازاتها 

والتكنولوجيا يف دولة االإمارات من حمبي ال�سنع واالبتكار.
وتعلم  مهاراتهم  �سقل  يف  ت�ساعد  ال�سيفية  ال���دورة  اأن  واأ���س��اف 
لتبادل  اأقرانهم  مع  التوا�سل  فر�سة  لهم  وتتيح  جديدة  مهارات 
من  واال���س��ت��ف��ادة  البع�س  بع�سهم  وحتفيز  واخل���بات  املعلومات 
ن�سائح اخلباء واملخت�سني يف املجال.. م�سريا اىل اأنه ومن خلل 

ودعمهم  ال��ذات��ي  الت�سنيع  جم��ال  يف  امل��وه��وب��ني  جمتمع  متكني 
لتطبيق اأفكارهم املتميزة مثل ت�سنيع مناذج الطائرات اأو ت�سميم 
البيئة  منحهم  باملح�سلة  ميكن  الكمبيوتر  برامج  اأو  الروبوتات 
االإبداعية اخل�سبة التي من �ساأنها ت�سجيع اجلميع وبناء قدراتهم. 
ور���س عمل على  �ست  ال�سيفية لبنامج  مبتكر  ال���دورات  وتقدم 
اأغ�سط�س   30 ح��ت��ى  وت�ستمر  اأم�����س  ب����داأت  اأ���س��ه��ر  خم�سة  م���دى 
حول  واملعلومات  باالأفكار  احلافل  البنامج  اإنطلق  وقد  القادم. 
ب� ور�سة عمل �سناعة الطائرات حول  اأم�س  العلوم والتكنولوجيا 
املناهج املتعددة لت�سميم وت�سنيع الطائرات التي يتم التحكم بها 
عن بعد. ويقدم برنامج الدورات التدريبية عددا من ور�س عمل 
اآخرى الحقة منها الطباعة ثلثية االأبعاد والتي تطلع امل�ساركني 
على تفا�سيل الت�سميم والطباعة با�ستخدام تكنولوجيا الطباعة 
ثلثية االأبعاد وبرنامج  ثنكركاد للت�سميم مب�ساعدة الكمبيوتر 
والتقطيع  والطباعة  الت�سكيل  عن  معلومات  تقدمي  جانب  اىل 
با�ستخدام الليزر وفق مبداأ  من الت�سميم اإىل التطبيق . وتت�سمن 
فعاليات ال�سيف كذلك ور�سة عمل الروبوتات .. وتعرف امل�ساركون 
خللها على كيفية تركيب وبرجمة الروبوتات با�ستخدام برنامج  
الإ�سراك  ال��ف��ر���س��ة  للم�ساركني  تتيح  وال��ت��ي  روب��وت��ك�����س  فيك�س 

املناف�سة  اإىل  االإن�سمام  من  ومتكنهم  عوائق  �سباق  يف  روبوتاتهم 
والتحدي يف �سنع الروبوتات ح�سب الت�ساميم ومبادئ البجمة 
ال��ت��ي اع��ت��م��دوه��ا. و�سملت ال��ف��ع��ال��ي��ات ب��رجم��ة  رازب�����اري ب��ي اي  
الكمبيوتر  واآليات برجمة  تقنيات  يتم من خللها عر�س  والتي 
والرميز احلا�سوبي ب�سكل عملي. وت�ستقبل الدورة ال�سيفية من 
املتخ�س�سة  املجموعات  اأو  االأف��راد  امل�ساركني من  مبتكر  برنامج  
وال�سنع  االإب���داع  حمبي  م��ن  ال��ه��واة  اأو  االأك��ادمي��ي��ة  املوؤ�س�سات  اأو 
والت�سميم واالبتكار. وقالت امل�سركة �سيخة حممد الرميثي من 
ق�سم هند�سة هياكل وحمركات الطائرات يف كليات التقنية العليا 
اإن ور�سة عمل ت�سنيع الطائرات كانت مفيدة من حيث الركيز 
على اجلانب العملي. و�سيكون  ركن املبتكر مفتوحا لكل املبتكرين 
املهتمني بالت�سنيع �سمن امل�ستويني املتو�سط واملتقدم خلل اأيام 
6 م�ساء وميكن لهم  ور�س العمل من ال�ساعة 10 �سباحا وحتى 
حيث  العمل  ور���س  حل�سور  احلاجة  دون  املبتكر  رك��ن  ا�ستخدام  
�سيتمكنون من ا�ستخدام اآلة القطع با�ستخدام الليزر والطابعات 
التي  االأدوات  من  وغريها  الكهربائية  واملنا�سري  االأب��ع��اد  ثلثية 
وامل��واد حتت  املعادن  اأ�سعب  وتلحيم  �ستمكنهم من ق�س وتقطيع 

اإ�سراف خمت�سني يف هذا املجال. 

موؤ�س�سة زايد ت�سدر كتابا مبنا�سبة اليوم العاملي ملكافحة التدخني انطالق فعاليات الدورة ال�سيفية اجلديدة لربنامج  مبتكر 

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

بتاريخ: 2014/04/28م    املودعة حتت رقم:  210668 
  تاريخ اإيداع االأولوية:   

 با�س��م:  فري�ست اإنفي�ستمنت اند ديفلومبنت كومباين ليمتد
 وعنوانه: 34-36 �سوان ديو، كواجن ان وارد، تاي هو، ها نوي، فيتنام 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات الرفيه؛ االأن�سطة الريا�سية والثقافية؛ توفري مرافق اال�ستجمام؛ خدمات النوادي الليلية؛ تنظيم 
واإجراء احلفلت وامل�سابقات؛ االأن�سطة الثقافية لتنظيم العرو�س املو�سيقية والب�سرية؛ العرو�س املو�سيقية 
والدرامية احلية؛ برامج املنوعات والبامج الكوميدية؛ توفري املعلومات ب�ساأن الرفيه؛ تنظيم احلفلت؛ 

اإدارة الفعاليات؛ خدمات املعلومات وامل�سورة واال�ست�سارات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعله.
الواق�عة بالفئة:  41

االإجنليزية. 1001" باللغة   NIGHTS" و�سف العلمة:    كتبت عبارة
اال�س��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالبيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  2  يونيو 2014 العدد 11112

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

بتاريخ: 2014/04/28م    املودعة حتت رقم:  210669 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�س��م:  فري�ست اإنفي�ستمنت اند ديفلومبنت كومباين ليمتد
 وعنوانه: 34-36 �سوان ديو، كواجن ان وارد، تاي هو، ها نوي، فيتنام 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات الفنادق وامل�سروبات واملطاعم؛ خدمات االإقامة املوؤقتة؛ خدمات توفري االأطعمة وامل�سروبات؛ اإعداد 
االأطعمة وامل�سروبات؛ خدمات ال�سيافة؛ خدمات التعاقد على توفري الطعام وامل�سروبات؛ خدمات املطاعم 
املقاهي  وخ��دم��ات  خ��ارج��اً  لتناول�ه  الطعام  حت�سري  مطاعم  وخ��دم��ات  الذاتية  اخل��دم��ة  مطاعم  وخ��دم��ات 
وامل�سروبات؛  الطعام  لتوفري  التموين  خدمات  اخلفيفة؛  الوجبات  مطاعم  وخدمات  الكافيهات  وخدمات 

خدمات املعلومات وامل�سورة واال�ست�سارات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعله.
الواق�عة بالفئة:  43

االإجنليزية. 1001" باللغة   NIGHTS" و�سف العلمة:    كتبت عبارة
اال�س��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالبيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  2  يونيو 2014 العدد 11112

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

بتاريخ: 2014/04/29م    املودعة حتت رقم:  210779 
  تاريخ اإيداع االأولوية:   

  با�س��م:  غرهام كورفيلد 
  وعنوانه: �سريي تري هاو�س، تيبتون، �سروب�ساير تي اإف10 8اإن اإن، اململكة املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
املمرات املنحدرة؛ ممرات التحميل؛ �سلمل وممرات ال�سعود املتحركة للركاب؛ ممرات الدخول ؛ مما�سي 
و�سلمل �سعود ال�سفن؛ اإن�ساءات الدخول؛ وجميعها م�سنوع بالكامل اأو ب�سكل اأ�سا�سي من املعدن؛ قطع غيار 

ولوازم جلميع املنتجات املذكورة اأعله.  
الواق�عة بالفئة:  6

و�سف العلمة:  كتبت كلمة "AVIRAMP" باأحرف التينية.
اال�س��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالبيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  2  يونيو 2014 العدد 11112

يعلن ق�سم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لل�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم 197634          بتاريخ :2013/9/8م    
 تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   201م

با�س��م: اك�سبلونكا فرايت دبي )�س.ذ.م.م(
وعنوانه: �س  ب: 120168       امل�سفح    . دبي  - االمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اأجرة ال�سحن يف  النق�ل وتغليف وتخزين ال�س�لع وتنظيم الرحلت وال�سفر مثل ال�سم�سرة يف ال�سحن، دفع 

ميناء الو�سول، ال�سحن بال�سفن، عقود النقل البحري،. يف الفئة 39.
و�سف العلمة:39

هي عبارة عن ثلثة اأحرف    efl مكتوبة بطريقة مبتكرة باللون االأبي�س  وباللغة اللتينية مكتوب داخل 
مربع مع   اللون البتقايل. ويتم قطع هناك يف الزاوية اليمنى ال�سفلى من مربع.

اال�س��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالبيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
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•• الفجرية -وام:

كرم �سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي ويل عهد الفجرية الطلبة االأوائل واملتفوقني يف مدر�سة 
القرية للتعليم االأ�سا�سي يف الفجرية. وهناأ �سموه خلل احلفل الذي نظمته املدر�سة الطلبة متمنيا لهم 
املدر�سة..فيما  لطلبة  اأوبريت  عر�س  احلفل  وتخلل  املقبلة.  الدرا�سية  املراحل  يف  والنجاح  التوفيق  دوام 
تقدمت نادية دروي�س مديرة املدر�سة خلل كلمة لها بال�سكر والتقدير اإىل �سمو ويل العهد حل�سوره احلفل 
م�سيدة بدور املوؤ�س�سات وتعاونها املثمر الإجناح فعاليات املدر�سة. وقدمت اإدارة املدر�سة هدية تذكارية ل�سمو 
ويل عهد الفجرية. ح�سر احلفل �سامل الزحمي مدير مكتب �سمو ويل عهد الفجرية وجمعة الكندي مدير 

منطقة الفجرية التعليمية وعدد من امل�سوؤولني والهيئة التدري�سية وطلبة املدر�سة.

•• اأبوظبي-وام: 

ي��وج��ه اأع�������س���اء امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي االحت������ادي خ����لل اجلل�سة 
ال���ع���ادي ال��ث��ال��ث للف�سل  اخل��ام�����س��ة ع�����س��رة م��ن دور االن��ع��ق��اد 
الثلثاء  غ���دا  ي���وم  يعقدها  ال��ت��ي  ع�سر  اخل��ام�����س  الت�سريعي 
برئا�سة معايل حممد اأحمد املر رئي�س املجل�س  10 اأ�سئلة اإىل 

ممثلي احلكومة.
ويناق�س املجل�س كذلك م�سروع قانون احتادي يف �ساأن مكافحة 

االأمرا�س ال�سارية.
والعمل  واالإ�سكان  والتعليم  الربية  بقطاعات  االأ�سئلة  وتتعلق 
التطوعي واملوارد الب�سرية والتوطني وال�سحة و�سندوق الزواج 
�سامل  م��ن  ك��ل  �سعادة  يوجه  حيث  االحت��ادي��ة  الهيئات  وم���وارد 
الرومي  حممد  م��رمي  معايل  اإىل  ���س��وؤاال  العامري  بالركا�س 
وزيرة ال�سوؤون االجتماعية حول  ت�سجيع العمل التطوعي  وعلي 
عي�سى النعيمي �سوؤاال اإىل معايل حميد حممد القطامي وزير 
الدرا�سية  املناهج  يف  امل�ستمر  التغيري  ح��ول   والتعليم  الربية 
اإىل معايل  �سوؤاال  القبي�سي  بطي  التعليم اخلا�س  وحممد  يف 
الدكتورة ميثاء �سامل ال�سام�سي وزيرة دولة رئي�س جمل�س اإدارة 
�سندوق الزواج حول  اإلغاء �سرط حتديد �سقف الدخل ال�سهري 
اخلا�س باحل�سول على منحة �سندوق ال��زواج  و�سلطان �سيف 
ال�سماحي �سوؤاال اإىل معايل الدكتور عبداهلل باحليف النعيمي 
ال�سيخ  ب��رن��ام��ج  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ال��ع��ام��ة  االأ���س��غ��ال  وزي���ر 
الزيادة يف قيمة  �ست�سملها  التي  الطلبات  زايد للإ�سكان حول  
عي�سى  وعلي  للإ�سكان   زاي��د  ال�سيخ  ببنامج  املالية  امل�ساعدة 
النعيمي �سوؤاال اإىل معايل وزير االأ�سغال العامة حول  التوطني 
على  واالإ���س��راف  وال��ط��رق  التحتية  البنية  تطوير  م�ساريع  يف 
من  كل  �سعادة  من  اأ�سئلة  ثلثة  توجيه  �سيتم  كما   . تنفيذها 
علي عي�سى النعيمي حول  اإلزامية متثيل العن�سر الن�سائي يف 
بالدولة   احلكومية  وال�سركات  الهيئات  جميع  اإدارات  جمال�س 
الوزارات  اأداء  تقارير  نتائج  ح��ول   غليطة  بن  اأحمد  وم���روان 

والدكتورة   2013-  2011 ل��لأع��وام  االحت��ادي��ة  وال��ه��ي��ئ��ات 
�سيخة عي�سى العري حول  الن�سيد الوطني للدولة  اإىل معايل 
فيما  ال���وزراء.  جمل�س  �سوؤون  وزي��ر  القرقاوي  عبداهلل  حممد 
يتم توجيه �سوؤالني من �سعادة كل من الدكتورة �سيخة عي�سى 
ال��ع��ري ح��ول  ت��دين م�ستوى اخل��دم��ات ال�سحية يف االإم���ارات 
ال�سمالية  ورا�سد حممد ال�سريقي حول  فريو�س كورونا  اإىل 
وين�س  ال�سحة.  وزي���ر  العوي�س  حممد  عبدالرحمن  م��ع��ايل 
�سوؤال �سعادة �سامل حممد بالركا�س العامري املوجه اإىل معايل 
يلي   ما  على  االجتماعية  ال�سوؤون  وزي��ر  الرومي  مرمي حممد 
يحظى العمل التطوعي يف الدول املتقدمة باأهمية كبرية ويتم 
واالأولوية يف احل�سول  االمتيازات  الكثري من  املتطوعني  منح 
واملميزات  احلوافز  هي  فما   .. والتوظيف  التعليم  فر�س  على 

التي متنحها الدولة لت�سجيع العمل التطوعي.
اأفراد  م�ساركة  اأهمية  العامري  بالركا�س  �سامل  �سعادة  واأك��د 
املجتمع يف العمل التطوعي خا�سة يف اأوقات الفراغ االأمر الذي 
اأنه  اإىل  م�سريا  الوطن  خلدمة  فر�سة  ويعد  اخل��بة  يك�سبهم 
�سيطالب ب�سرورة اهتمام املوؤ�س�سات االحتادية واملحلية بالعمل 
التطوعي واإن�ساء مظلة ت�سم العمل التطوعي مبختلف انواعه 
كما اأكد على �سرورة اهتمام االإعلم بالعمل التطوعي واإبرازه 
للمجتمع. وين�س �سوؤال �سعادة علي عي�سى النعيمي املوجه اإىل 
والتعليم  الربية  وزي��ر  القطامي  عبيد  حممد  حميد  معايل 
امل��ع��ل��م��ون وال��ط��لب يف التعليم اخلا�س  ي��ل��ي  ي��ع��اين  ع��ل��ى م��ا 
اأ�سباب  ه��ي  فما   .. الدرا�سية  املناهج  يف  امل�ستمر  التغيري  م��ن 
هذا التغيري وملاذا ال تقوم ال��وزارة بو�سع دليل موحد للتعليم 

اخلا�س يكون املرجع جلميع املدار�س اخلا�سة.
وقال �سعادة النعيمي اإن لديه بع�س اال�ستف�سارات التي تتطلب 
املدار�س  بع�س  اأن  الوزير مو�سحا  ال��رد عليها من قبل معايل 
املناهج  �سمن  التعليمية  امل���واد  بع�س  ب��اإدخ��ال  ت��ق��وم  اخلا�سة 
ال����وزارة.  قبل  م��ن  الرخي�س  على  ح�سولها  بعد  ال��درا���س��ي��ة 
واأو�سح اأن توجيه هذا ال�سوؤال جاء للتاأكد من اأن الوزارة تقوم 

اأية  ارت��ك��اب  ع��دم  م��ن  اخل��ا���س  التعليم  على  بالرقابة  ب��دوره��ا 
قبل  من  املعتمدة  الدرا�سية  باملناهج  اإلتزامهم  ومن  خمالفات 
املوجه  ال�سماحي  �سيف  �سلطان  �سعادة  �سوؤال  وين�س  ال���وزارة. 
النعيمي  ب��احل��ي��ف  ب���ن حم��م��د  ع���ب���داهلل  ال��دك��ت��ور  اإىل م��ع��ايل 
زايد  ال�سيخ  برنامج  اإدارة  رئي�س جمل�س  العامة  االأ�سغال  وزير 
التي  املالية  امل�ساعدة  قيمة  زي��ادة  متت  مايلي   على  للإ�سكان 
يقدمها برنامج ال�سيخ زايد للإ�سكان للم�ستفيدين من 500 
األف دره��م  .. فهل �ست�سمل هذه الزيادة   800 األف درهم اإىل 
املالية لها. وقال �سعادة  امل�ساعدة  التي مل يتم �سرف  الطلبات 
يقدمها  التي  املالية  امل�ساعدة  قيمة  زي��ادة  متت  اإن��ه  ال�سماحي 
األف   500 م��ن  للم�ستفيدين  للإ�سكان  زاي��د  ال�سيخ  برنامج 
اإىل 800 األف درهم..مبينا اأن هناك ا�ستف�سارات من اأ�سحاب 
اإذا �سي�سملهم القرار حول الزيادة علما  الطلبات القدمية عما 
اأن هناك مواطنني طلباتهم قدمية جدا وا�ستحقاقهم للزيادة 

ال بد اأن يكون على ح�سب درا�سة احلالة.
معايل  اإىل  امل��وج��ه  النعيمي  عي�سى  علي  �سعادة  ���س��وؤال  وين�س 
االأ�سغال  وزي��ر  النعيمي  باحليف  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور 
االأجنبية  ال�سركات  على  ال���وزارة  تعتمد  يلي   م��ا  على  العامة 
لتقدمي االأعمال اال�ست�سارية يف م�ساريع اإن�ساء وتطوير البنية 
التحتية والطرق واالإ�سراف على تنفيذها فما هي جهود الوزارة 
للتوطني يف هذا املجال. واأو�سح �سعادة النعيمي اأنه �سي�ستف�سر 
املجال  ه��ذا  يف  التوطني  يف  العامة  االأ���س��غ��ال  وزارة  جهود  ع��ن 
كون اأغلبية مكاتب اال�ست�سارية تفتقد للعن�سر املواطن موؤكدا 
اأهمية التوطني يف هذا املجال وفق �سيا�سة احلكومة الر�سيدة 
وحتقيق اأهداف ا�سراتيجيتها. وقال انه مت توجيه هذا ال�سوؤال 
من باب املتابعة مع الوزارة ملعرفة جهودها يف جمال التوطني 
على  واالإ���س��راف  وال��ط��رق  التحتية  البنية  تطوير  م�ساريع  يف 
تنفيذها خا�سة اأن تنفيذ تلك امل�ساريع تتطلب معايري خا�سة 
من اأهمها التوطني يف مكاتب اال�ست�سارات. وين�س �سوؤال �سعادة 
عبداهلل  ب��ن  حم��م��د  م��ع��ايل  اإىل  امل��وج��ه  النعيمي  عي�سى  ع��ل��ي 

اأ�سدر  يلي  م��ا  ال����وزراء على  ���س��وؤون جمل�س  وزي���ر  ال��ق��رق��اوي 
جمل�س الوزراء املوقر بتاريخ 9-12-2012م قرارا باإلزامية 
الهيئات  جميع  اإدارات  جمال�س  يف  الن�سائي  العن�سر  متثيل 
مت  التي  االإج����راءات  ه��ي  م��ا   .. بالدولة  احلكومية  وال�سركات 
ال�سوؤال  اإن  النعيمي  �سعادة  وقال  القرار.  هذا  لتفعيل  اتخاذها 
ال�����س��ادر عام  ال����وزاراء  ق���رار جمل�س  م��دى تفعيل  ج��اء ملعرفة 
جمال�س  يف  الن�سائي  العن�سر  متثيل  اإلزامية  �ساأن  يف   2012
وعرفة  بالدولة  احلكومية  وال�سركات  الهيئات  جميع  اإدارات 
واال�ستف�سار  القيادات  لهذه  و�سعها  مت  التي  واملعايري  االأ�س�س 
و�سبل  الن�سائية  ال��ق��ي��ادات  م��ن  اأك��ب  ع��دد  تاأهيل  اأمكانية  ع��ن 
�سوؤال  وين�س  القرارات.  اتخاذ  مل�ساركتهم يف  مهاراتهم  تطوير 
�سعادة الدكتورة �سيخة عي�سى العري املوجه اإىل معايل حممد 
بن عبداهلل القرقاوي وزير �سوؤون جمل�س الوزراء على ما يلي  
ن�ست املادة 5 من الد�ستور على اأن يكون للحتاد علمه و�سعاره 
ون�سيده الوطني .. فلماذا مل يتم اعتماد ن�سيد وطني للدولة 
�سبب  عن  �ست�ستف�سر  اأنها  العري  �سعادة  واأو�سحت  االآن.  حتى 
عدم اعتماد الن�سيط الوطني رغم اأن املادة 5 من د�ستور الدولة 
الوطني  ون�سيده  و�سعاره  علمه  للحتاد  يكون  اأن  على  ن�ست 

ومرور 42 عاما على قيام دولة االإمارات العربية املتحدة.
اإىل  وين�س �سوؤال �سعادة الدكتورة �سيخة عي�سى العري املوجه 
ال�سحة على ما  العوي�س وزير  معايل عبدالرحمن بن حممد 
م�ستوى  ت��دين  من  ال�سمالية  املناطق  م�ست�سفيات  تعاين  يلي  
خطة  ه��ي  فما   .. فيها  للمر�سى  املقدمة  ال�سحية  اخل��دم��ات 
ال��وزارة لرفع م�ستوى هذه اخلدمات. وقالت �سعادة العري اأن 
هناك العديد من ال�سكاوى من قبل املواطنني تتعلق باخلدمات 
تتنا�سب  وال  ال�سحة  ل���وزارة  التابعة  املت�سفيات  تقدمها  التي 
التي  اخلدمات  عن  �ست�ستف�سر  اأنها  م�سيفة  الدولة  روؤي��ة  مع 
را�سد  �سعادة  ���س��وؤال  وين�س  امل��ن��اط��ق.  ه��ذه  ال����وزارة يف  تقدمها 
حممد  ب��ن  عبدالرحمن  معايل  اإىل  امل��وج��ه  ال�سريقي  حممد 
الدولة وبع�س  يلي  ظهرت يف  ال�سحة على ما  وزي��ر  العوي�س 

الدول املجاورة حاالت اإ�سابة بفريو�س كورونا .. فما هي خطة 
الوزارة يف مواجهة هذا الفريو�س والوقاية منه. وين�س �سوؤال 
�سعادة حممد بطي القبي�سي املوجه اإىل معايل الدكتورة ميثاء 
اإدارة �سندوق  ال�سام�سي وزيرة دولة رئي�سة جمل�س  بنت �سامل 
حتديد  �سرط  ال���زواج  �سندوق  ا�ستحدث  يلي   ما  على  ال���زواج 
فلماذا   .. ال�سندوق  منحة  ال�ستحقاق  ال�سهري  الدخل  �سقف 
اأحمد  م��روان  �سعادة  �سوؤال  وين�س  ال�سرط.  ه��ذا  اإلغاء  يتم  ال 
القرقاوي  ع��ب��داهلل  ب��ن  م��ع��ايل حممد  اإىل  امل��وج��ه  غليظه  ب��ن 
اخلطط  ت�سمنت  يلي  م��ا  على  ال����وزراء  جمل�س  ���س��وؤون  وزي���ر 
اال�سراتيجية للوزارات والهيئات االحتادية للأعوام 2011م 
 .. لها  التنفيذية  وال��بام��ج  امل�ساريع  من  جمموعة  2013م 
ما هي نتائج تقارير االأداء مل�ساريع وبرامج ال��وزارات والهيئات 
االحت���ادي���ة يف ه���ذه االأع������وام. ويف ب��ن��د ال��ط��ل��ب��ات امل��ق��دم��ة من 
القيام  االإن�سان  حقوق  جلنة  طلب  على  املجل�س  يطلع  اللجان 
اللجنة  بعمل  العلقة  ذات  اجلهات  لبع�س  ميدانية  ب��زي��ارات 
والتن�سيق لعمل لقاءات مع اجلهات احلكومية وغري احلكومية 
املجل�س على  الدولة. ويطلع  االإن�سان يف  املعنية بجانب حقوق 
يف  املجل�س  تو�سيات  تت�سمن  للحكومة  ���س��ادرة  ر�سائل  ث��لث 
والتاأمينات  للمعا�سات  العامة  الهيئة  �سيا�سة  مو�سوع   ���س��اأن 
االجتماعية  وتو�سية املجل�س يف �ساأن �سوؤال حول  اللجان التي 
املوافقة  للمعاقني  وطلب  اأف�سل  لتوفري خدمات  ت�سكيلها  مت 
على مناق�سة مو�سوع  �سيا�سة احلكومة يف �ساأن مكافحة العنف 
ال��واردة من  االأ�سري �سد الن�ساء واالأطفال . ويف بند التقارير 
والدفاع  الداخلية  ال�سوؤون  تقرير جلنة  املجل�س  يطلع  اللجان 
حول تو�سيات املجل�س يف �ساأن مو�سوع  �سيا�سة وزارة الداخلية 
.. كما يطلع على م�سروع تعديل نظام عمل جلنة حقوق االإن�سان 
الوارد من هيئة املكتب ويناق�س املجل�س م�سروع ميزانية املجل�س 
الوطني االحتادي لل�سنة املالية 2015م. وي�سادق املجل�س على 
م�سبطتي اجلل�ستني الثالثة ع�سرة والرابعة ع�سرة املعقودتني 

بتاريخ 6-5-2014م و 20-5-2014م.

•• دبي - الفجر

الكاتب  اأعمال  ا�ستلم طلبات مزاولة  باالأم�س  دبي  بداأت حماكم 
اأ�سدره  ال��ذي  للقانون  تنفيذاً  وذل��ك  دب��ي،  باإمارة  العدل اخلا�س 
رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
، ب�سفته  دب���ي رع���اه اهلل  ال�����وزراء ح��اك��م  رئ��ي�����س جمل�س  ال��دول��ة 
حاكماً الإم���ارة دب���ي، ق��ان��ون الكاتب ال��ع��دل يف اإم���ارة دب��ي رق��م 4 
ل�سنة 2013 ، والذي يطبق على الكاتب العدل العام املعنّي لدى 
الكاتب العدل اخلا�س امل�سرح له مبزاولة  املحكمة، وكذلك على 

كل اأو بع�س اخت�سا�سات الكاتب العدل يف االإمارة.
ب�ساأن  وقد اأ�سدر طار�س املن�سوري مدير عام حماكم دبي، قراراً 
تنظيم اأعمال الكاتب العدل اخلا�س والكاتب العدل من موظفي 
ت�سكيل  القرار على  ن�س  دب��ي، حيث  اإم��ارة  اجلهات احلكومية يف 
جلنة ت�سمى جلنة �سوؤون الكاتب العدل مت ت�سكيلها برئا�سة رئي�س 
الكاتب  اإدارة  مدير  وع�سوية  دب��ي  حماكم  يف  االبتدائية  املحاكم 

ال��ع��دل اخل��ا���س، وك��ت��اب ع��دول من  الكاتب  ال��ع��دل ورئي�س ق�سم 
القانوين  والن�ساب  عملها  واآلية  اخت�سا�ساتها  وحتديد  املحاكم، 

الجتماعاتها وال�سلحيات املنوطة بها.
با�ستلم  البدء  دب��ي  حماكم  يف  العدل  الكاتب  اإدارة  تتوىل  حيث 
طلبات الت�سريح وطلبات القيد يف ال�سجل، واإحالتها اإىل اللجنة 
العدل  وكتاب  املكاتب  من  املقدمة  الطلبات  وا�ستلم  فيها،  للبت 
اخلا�سني ب�ساأن مزاولة اأعمالهم، واتخاذ االإجراءات املنا�سبة ب�ساأنها 
وذلك وفقاً الأحكام القانون والقرارات ال�سادرة مبقت�ساه، كذلك 
االإ�سراف على ال�سجل وتنظيم اإجراءات القيد فيه وتعديل بياناته 
وفقاً لل�سروط واملتطلبات املعتمدة يف هذا ال�ساأن، واإعداد النماذج 
النماذج اخلا�سة  القرار، مبا يف ذلك  اأحكام هذا  لتنفيذ  اللزمة 
احلكومية  اجلهات  وموظفي  اخلا�سني  العدل  كّتاب  قيد  بطلب 
بياناتهم.  وتعديل  قيدهم،  واإع���ادة  واإل��غ��اء  وجت��دي��د  ال�سجل،  يف 
لهذه  ُتعّده  ج��دول  القيد يف  بت�سجيل طلب  االإدارة  تقوم  اأن  على 
اإ�سعاراً بتقدمي طلبه، وتقوم االإدارة  الغاية، وُيعطى طالب القيد 

بعد ذلك باإحالة طلب القيد اإىل اللجنة، لتتوىل درا�سته والتحقق 
من ا�ستيفائه جلميع ال�سروط واملتطلبات اللزمة يف هذا ال�ساأن، 
ويكون للجنة طلب اأية وثائق اأو م�ستندات تراها �سرورية، على اأن 
ت�سدر اللجنة قرارها ب�ساأن طلب القيد يف ال�سجل خلل ثلثني 
واملتطلبات،  ال�سروط  م�ستوفياً  الطلب  تقدمي  تاريخ  من  يوماً 
ويعتب الطلب مرفو�ساً اإذا مل ُت�سدر اللجنة قرارها خلل هذه 
ال�ستكمال  اإ�سافية  مهلة  الطلب  مقدم  منح  للجنة  ويجوز  امل��دة، 

النواق�س التي حتددها قبل اإ�سدار قرارها يف هذا ال�ساأن.
�سعادة  اأم���ام  اليمني  ال��ع��دول  كتاب   7 اأدى  ق��د  ال�سياق  نف�س  ويف 
طار�س عيد املن�سوري مدير عام حماكم دبي، والقا�سي عبدالقادر 
مو�سى نائب مدير عام حماكم دبي، والقا�سي جا�سم باقر رئي�س 
املحاكم االبتدائية، وبح�سور عبدالرزاق قا�سم مدير اإدارة الكاتب 
وذلك  الب�سرية،  امل��وارد  اإدارة  مدير  كلداري  وعبدالواحد  العدل، 
للبدء يف ا�ستلم مهامهم ككتاب عدول يف مراكز تقدمي خدمات 

الكاتب العدل بالطوار والب�ساء وبقرية االأعمال.

•• ال�صارقة-الفجر:

التي  االآيلت�س  دورات  فعاليات  النا�سئة  مراكز  يف  تتوا�سل 
موؤ�س�سات  اإح���دى  النا�سئة  مل��راك��ز  ال��ع��ام��ة  االإدارة  تنظمها 
الأبنائها  جماناً  بال�سارقة،  االأ���س��رة  ل�سوؤون  االأعلى  املجل�س 
اإمارة  اأرج���اء  يف  املنت�سرة  الثمانية  مراكزها  اإىل  املنت�سبني 
من  متكينهم  بهدف  ومناطقها،  مدنها  مبختلف  ال�سارقة 
اأحلمهم يف دخول  االآيلت�س وحتقيق  �سهادة  احل�سول على 

اجلامعة واإمتام درا�ستهم اجلامعية.
م��ن طلب  و���س��اب��اً  نا�سئاً   66 ال����دورات  ه��ذه  م��ن  وي�ستفيد 
مركز  من  نا�سئاً   27 بواقع  ع�سر،  والثاين  احل��ادي  ال�سف 
وا�سط  من   15 و  احل�سن  دب��ا  من  و17  خورفكان،  نا�سئة 
و7 نا�سئني من مركز كلباء، وتقام هذه ال��دورات يف مراكز 

للتدريب  النبا�س  معهد  خورفكان  يف  وينفذها  النا�سئة، 
ال����رواد للغات  وال��ل��غ��ة االإجن��ل��ي��زي��ة، ويف دب��ا احل�سن م��رك��ز 
التعليم  ن��ا���س��ئ��ة وا���س��ط م��رك��ز  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، ويف م��رك��ز 
ينفذها  فيما  ال�سارقة،  بجامعة  املهني  والتطوير  امل�ستمر 
بواقع  واللغات،  للحا�سوب  ال�سرقي  ال�ساحل  مركز  كلباء  يف 
20 �ساعة تدريبية لكل دورة.  وُتعد �سهادة االآيلت�س اختباراً 
الإثبات اإجادة اللغة االإجنليزية لغري الناطقني بها، ويعتمد 
االمتحان اخلا�س بها على اختبار املهارات االأربع االأ�سا�سية 
للغة والتي تتمثل يف التحدث واال�ستماع والقراءة والكتابة، 

وكيفية التعامل معها عب مناذج تدريبية لكل فرع.
ومت خلل الدورات املقامة يف كل مركز من مراكز النا�سئة 
واأجزائه،  االخ��ت��ب��ار  مب��ك��ون��ات  النا�سئة  تعريف  ح���دة،  على 
التح�سري  م��واد  اأح��دث  با�ستخدام  املختلفة  االأ�سئلة  واأن��واع 

المتحان ال��� IELTS ، ف�سًل عن تطوير مهارات النا�سئة 
يف اال���س��ت��م��اع، وامل��ح��ادث��ة، وال���ق���راءة، وال��ك��ت��اب��ة، اإىل جانب 
تدريبهم على ا�سراتيجيات التعامل الفعالة للإجابة على 
اأ�سئلة االختبار. وتدرب النا�سئة على مناذج متعددة الختبار 
ب�سكل متكامل، كي يحاول كل طالب مراعاة   IELTS ال� 
ال��زم��ن امل��ح��دد الإن��ه��اء ح��ل االم��ت��ح��ان وال���ذي ي�سل اإىل 3 
�ساعات بواقع 40 دقيقة لل�ستماع، و�ساعة للقراءة، واأخرى 
15 دقيقة للتحدث، ف�سًل عن تعريفهم  للكتابة، وحوايل 
بتقييم مف�سل الأدائهم، بال�سكل الذي مينحهم الثقة بالنف�س 
يف اجتياز االمتحان.  وتهدف مراكز النا�سئة من خلل هذه 
طرق  على  وتدريبهم  النا�سئة  اأبنائها  تاأهيل  اإىل  ال���دورات 
اجتياز اختبار االآيلت�س بنجاح، والذي يعد من اأهم العقبات 

التي تقف عائقاً بني الطالب وتخ�س�سه اجلامعي.

•• دبي-الفجر:

للثقافة  امل���اج���د  ج��م��ع��ة  م��رك��ز  ن��ظ��م 
 -  5  -  31 ال�����س��ب��ت  ي����وم  وال�������راث 
حل  م���ه���ارات  ب��ع��ن��وان  دورة   2014
امل�����س��ك��لت وات��خ��اذ ال���ق���رارات قدمها 
اخلبري  الها�سمي  م�سطفى  االأ���س��ت��اذ 
احلياتية،  امل��ه��ارات  تطوير  جم��ال  يف 
ومتدربة،  متدربا   38 فيها  و���س��ارك 
حكومية  وموؤ�س�سات  جهات  ع��دة  من 
للأنظمة  ���س��اع��د   : م��ن��ه��ا  وخ���ا����س���ة 
 ، ، هيئة الطرق واملوا�سلت  املرورية 
�سرطة دبي ، دائرة ال�سوؤون االإ�سلمية 
واالأوق������اف وال��ع��م��ل اخل���ريي ب��دب��ي ، 
النموذجية،  مدر�سة حممد بن را�سد 
عجمان  بلدية   ، اخل��ري  بيت  جمعية 
وكلية الدرا�سات االإ�سلمية والعربية. 
هذه  مثل  بتنظيم  امل��رك��ز  يقوم  حيث 
ال��دورات من باب التعاون مع العديد 
تدريبية  فر�س  لتوفري  اجلهات  من 

متميزة للراغبني فيها.
ك���ان ال��ه��دف م��ن ال�����دورة ك��م��ا يقول 
الها�سمي: هو �سقل مهارات املوظفني 

مهارات  الإك�سابهم  املوؤ�س�سات  تلك  يف 
تقليدية،  غ����ري  ح��ي��ات��ي��ة  وت���ق���ن���ي���ات 
واالجتماعية  ال��ع��م��ل��ي��ة  امل���واق���ف  يف 
واالأ�سرية ت�ساعد على اختيار احللول 
امل����واق����ف  امل���ن���ا����س���ب���ة يف  وال�������ق�������رارات 

املختلفة.
اأي�سا  ال���������دورة  حم�������اور  م����ن  وك�������ان 

امل�سكلت،  م���ف���ه���وم  ع���ل���ى  ال���ت���ع���رف 
امل�سكلت،  يف  االإي��ج��اب��ي��ة  واجل���وان���ب 
يقع  التي  الع�سرة  االأخ��ط��اء  ومعرفة 
الكثريون عند مواجهة م�سكلة،  فيها 
وا���س��رات��ي��ج��ي��ات ل��ت��ط��وي��ر االأف���ك���ار 
االإب��داع��ي��ة، واالآل��ي��ات التي تعني على 
وخطوات  اجل���ي���د،  ال����ق����رار  ���س��ن��اع��ة 

بالذكر  القرار. ومن اجلدير  �سناعة 
اأن املركز ينظم هذه الدورات بالتن�سيق 
ال��ع��دي��د م��ن اجل��ه��ات احلكومية  م��ع 
وبلدية  دب��ي  �سرطة  مثل  واخل��ا���س��ة، 
دبي  واإ�سعاف  االإم���ارات  وجامعة  دب��ي 
التدريب  وم��راك��ز  ال�سارقة  وجامعة 

املعتمدة يف الدولة.

•• دبي - وام: 

موقف  اأول  واملوا�سلت  الطرق  هيئة  افتتحت 
ال����ط����رق ال�����س��ري��ع��ة �سمن  ل��ل�����س��اح��ن��ات ع���ل���ى 
ا�سراتيجيتها التي تهدف اإىل تعزيز ال�سلمة 

املرورية و حركة ال�ساحنات.
واأ������س�����ارت امل��ه��ن��د���س��ة م��ي��ث��اء ب���ن ع����دي املدير 
اإىل  بالهيئة  والطرق  امل��رور  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
ال�سلمة  خطة  �سمن  ياأتي  املوقف  اإفتتاح  اأن 
بداأ  وال��ت��ي  الرئي�سية  ال�����س��وارع  ع��ل��ى  امل���روري���ة 
و  املا�سي  العام  اأواخ���ر  منذ  تنفيذها  يف  العمل 
تنتهي يف العام 2016 وتت�سمن توفري العديد 
من اال�سراحات واملواقف اجلانبية لل�ساحنات 
على  االأول  املوقف  افتتاح  مت  اأن��ه  اإىل  ولفتت   .
���س��ارع االإم�����ارات ب��اإجت��اه ال�����س��ارق��ة ق��ب��ل خمرج 
�سيتم  بينما  كيلومرات   5 بنحو  العني  �سارع 
افتتاح بقية املواقف على �سارع االإمارات و�سارع 
ال�سيخ حممد بن زايد خلل العامني القادمني. 
وقالت اإن الهيئة اعتمدت �سمن ا�سراتيجيتها 

وتنفيذ  ت�سميم  امل��روري��ة  بال�سلمة  اخلا�سة 
ت���ت���وزع على  24 م��وق��ف��ا ج��ان��ب��ي��ا ل��ل�����س��اح��ن��ات 
���س��ارع��ي االإم�����ارات وال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي���د و 
ي�ستوعب الواحد منها نحو 30 �ساحنة و ذلك 
اآمن  ب�سكل  ال�سطفافها  اأم��اك��ن  توفري  بهدف 
حال دخول وقت تطبيق حظر مرور ال�ساحنات. 
اإىل مواقف  اإ�سافة  اأن��ه  اإىل  بن عدي  اأ�سارت  و 
ال�ساحنات التي بداأ تنفيذها فاإن الهيئة اإنتهت 
لل�ساحنات  متكاملة  ا���س��راح��ات  ت�سميم  م��ن 
مزودة بعنا�سر اأمن وحرا�سة على مدار ال�ساعة 
وت��ت��وف��ر فيها ك��اف��ة امل��لح��ق واخل���دم���ات التي 
تلك  يف  وال��ع��م��ال  ال�سائقني  اإح��ت��ي��اج��ات  تلبي 
وحمطات  الفندقية  الغرف  مثل  اال�سراحات 
اإىل حمال  ب��االإ���س��اف��ة  ال��ب��رول وع��ي��ادة طبية 
لل�ساحنات  اللزمة  ال�سيانة  وخدمات  جتارية 
تقع على  االأوىل  اال�سراحة  اأن  اإىل  .. م�سرية 
�سارع االإمارات عند التقاطع مع �سارع ال�ساحنات 
�سارع  ع��ل��ى  االإجت���اه���ني  ال��ث��ان��ي��ة يف  ت��ق��ع  بينما 
ال�سيخ حممد بن زايد بالقرب من مدينة دبي 

العاملية وتقع اال�سراحة الثالثة يف �سارع جبل 
علي الهباب  . واأكدت حر�س الهيئة على �سلمة 
اإحتياطات  ك��ل  وت��وف��ري  ال��ط��ري��ق  م�ستخدمي 
الداخلية  ال���ط���رق  ع��ل��ى  ال�����س��لم��ة  و  االأم������ان 
امل��وا���س��ف��ات واملقايي�س  اأع��ل��ى  واخل��ارج��ي��ة وف��ق 
االإج��������راءات  ك���ل  اأن  اإىل  م�����س��رية   .. ال��ع��امل��ي��ة 
لوقف  ك��اف��ي��ة  ت��ك��ون  ل��ن  الهند�سية  وامل�����س��اري��ع 
احلوادث املرورية والوفيات الناجتة عنها مامل 
بقواعد  الطريق  وم�ستخدمو  ال�سائقون  يلتزم 
 . املرورية  ال�سلمة وجتنب م�سببات احل��وادث 
ونوهت املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة املرور والطرق 
بالهيئة اإىل اأن االأخطاء الب�سرية م�سوؤولة عن 
ن��ح��و 85 ب��امل��ائ��ة م��ن احل����وادث امل���روري���ة وهو 
احلكومية  اجل��ه��ود  جميع  ت�سافر  يتطلب  م��ا 
امل���روي عند  ال��وع��ي  ل��رف��ع م�ستوى  واخل��ا���س��ة 
م�ستخدمي الطريق وبالذات �سائقي ال�ساحنات 
ال�سائقني  جميع  م��ن��ا���س��دة  ال��رك��اب  وح��اف��لت 
االل����ت����زام ب��ق��واع��د ال�����س��لم��ة امل����روري����ة وعدم 

خمالفة القوانني.

ويل عهد الفجرية يكرم الطلبة املتفوقني 
يف مدر�سة القرية للتعليم الأ�سا�سي

اأع�ساء املجل�ض الوطني الحتادي يوجهون ع�سرة اأ�سئلة اإىل ممثلي احلكومة بجل�سة الثالثاء

حماكم دبي تبداأ اليوم با�ستالم طلبات مزاولة اأعمال الكاتب العدل اخلا�ض

نا�سئًا يتدربون على ا�سرتاتيجيات الإجابة على اختبار الآيلت�ض يف مراكز النا�سئة بال�سارقة   66

الطرق تفتتح اأول موقف لل�ساحنات على الطرق ال�سريعة مركز جمعة املاجد ينظم مهارات حل امل�سكالت واتخاذ القرارات 
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حوادث  و ق�ضايا

الفرن�سية وظلت  اأوم��ري  �سانت  بلدة  اأح��داث هذه اجلرمية يف  وقعت 
اأخر�س وظل  احلقائق �سائعة حتى اعرف الأن ال�ساهد الوحيد كان 
تارة  ويعوي  ت��ارة  يبكي  بامل�ست�سفى  �سريره  يف  ي�سرخ  العجوز  الرجل 
اأخرى ثم يعاود ال�سراخ خا�سة عندما ي�ساهد ابنه بريامبيل 51 �سنة 
االأب  اإن  الب�سعة  اإخفاء جرميته  ا�ستمر يف زيارة والده حماوال  الذي 
امل�سلول يريد اأن يقول �سيئا ما ولكنه ال ي�ستطيع فهو يعاين من �سلل 
الكلي  ال�سلل  اإنه م�ساب بهذا  التكلم  اأو  رباعي وال ي�ستطيع احل��راك 

عقب حادث �سيارة منذ عامني اأدت به اإىل هذه احلالة امليئو�س منها.
ولكنه عقب نقله اإىل امل�ست�سفى يف االأيام االأخرية اأ�سبح يف حالة هياج 

�سديدة ويريد اأن يحكي كيف حدثت جرمية مقتل زوجته العجوز.

الإدمان هو ال�سبب
مل يكن هذا االبن بيرياميل بهذه الق�سوة من قبل لقد 

كان ميار�س علمه بجدية ون�ساط فهو متخ�س�س 
الطبيعي وناجح جدا يف عمله  العلج  يف 

اأي�����س��ا ت���زوج م��ن��ذ 15 
ع�������ام�������ا م���ن 

اأحبها بعمق واإخل�س لقد كانت ايفيت زوجته هي عمره  امل��راأة التي 
كله ولكن ل�سوء حظه اأ�سبح ال يفارقه حتى يف عمله يحاول جاهدا اأن 
يجد له العلج املنا�سب ويحقق له كل رغباته ال يهم اأنه معوق املهم 

اأين اأرعاه واأحتمله واأحقق له كل اأمانيه كما قال االأب.
عا�س بيرياميل مع زوجته وابنه الوحيد حتى رزق باالبنة الثانية لكن 
اأحبه بعمق  ابنه املعوق الذي  العام من  اأن يحرمه يف نف�س  ي�ساء اهلل 

رمبا اأكرث من نف�سه. 
عقب وفاة االبن حتول بيري اإىل �سخ�س اآخر اجته نحو االإدمان و�سرب 
زوجته  هجرته  حتى  �سائع  مت�سرد  �سبه  واأ�سبح  عمله  اأهمل  اخلمر 
الثانية  ال�سدمة  وكانت  ال�سغرية  االبنة  ومعها 
طريق  يف  ي�سري  بيرياميل  ظ��ل  ال��رج��ل  لهذا 
اإدمان ثم اإهمال العمل ثم ف�سله  الظلم 
ال��ع��م��ل واأ���س��ب��ح ر���س��ي��ده يف البنك  م���ن 
والنا�س  تفوح  رائحته  وب��ات��ت  مك�سوفا 

تنف�س من حوله.
اأقرب  من  حتى  مرفو�سا  اأ�سبح  لقد 
وكل  وج��ريان��ه  اأ�سقائه  ل��ه  املقربني 
ال��ن��ا���س ال�����س��خ�����س ال��وح��ي��د الذي 
العجوز  وال���ده  ه��و  بيته  يف  تقبله 
و�سلت  ال���ت���ي  واالم  امل��ري�����س 
ولكنها  الثمانني  �سن  اإىل 
م���ا زل����ت ت��ع��ام��ل��ه على 
ال�سغري  ال��ط��ف��ل  اأن����ه 

التافه.
وب���ال���رغ���م م���ن ذلك 
تواجد  االأم  ت��ق��ب��ل��ت 
معها  ال�سائع  ابنها 
املنزل خا�سة بعد  يف 
زوجها  اأ����س���ي���ب  اأن 
ال�سلل  بحالة  وال���ده 
ال��رب��اع��ي ال���ذي منعه 
وال���ك���لم  احل����رك����ة  ن 
عن  االأم  واأع�����ل�����ن�����ت 
اإقامة  ع��ل��ى  م��واف��ق��ت��ه��ا 
بيري معهما ب�سرط اأمن 
والده  خدمة  على  يقوم 

امل�سلول.

اإدمـــان  ترف�س  الأم 
البن

وال�سهور  االأي��ام  مبرور 
االأب  ح�������������������ال���ة  زادت 
ح��الة  وزادت  �����س����وءا 
و�سياعا  اإدم����انا  االأب��ن 
ال��ع��ج��وز ال  االأم  وك��������������ان��ت 

ت�سم��ت اأبدا وتردد دائما واأمام ابنها قائلة اأنت نح�س ودخولك املنزل 
اأبواب  لنا �سوء احل��ظ ويغلق يف وجهنا  واأن��ت خممور وخم��در يجلب 

الرحمة .
كل يوم �سراخ وج��دال واالب��ن ال��ذي و�سل اإىل �سن اخلم�سني ما زال 

مدمنا وال يحاول الكف عن اإدمانه.
وما زال االأب العجوز ال ي�ستطيع الكلم واحلركة اإنه جمرد متثال حي 
فوق كر�سي متحرك واالأم العجوز تعاين من �سغط ال�سيخوخة وزيادة 
امل�ساريف وعدم ا�سراك ابنها يف حتمل م�سوؤوليات املعي�سة واأ�سبحت 
احلياة ال تطاق يف املنزل كما يقول بيري ثم ي�سيف لقد فقدت ابني 
واأ�سرتي ثم فقدت عملي وكل ما تبقى يل اأب��واب يف حالة من العجز 
جتعلني دائما اأ�سعر وكاأنني يف �سجن اأبوابه مغلقة ولنم يفتح اأبدا لقد 

�ساقت احللقة من حويل وال مفر من قبول الواقع االأ�سود.

البن ال�سال يقتل اأمه
ال�سرطة عقب  رج��ال  اأم��ام  بيرياميل  ال�سال  االب��ن  اع��راف��ات  وعلى 
انهياره وادالئه بكافة تفا�سيل اجلرمية يف يوم م�سوؤوم عدة اإىل املنزل 
بعد منت�سف الليل وكنت �سبه خمدر متاما مما تناولته من كل اأنواع 
اأن��ام لعدة �ساعات ولكنني  اأن  اأمتناه  املخدرات وامل�سكرات وكان كل ما 
فا�سل  كنت طفل  ل��و  كما  دائ��م��ا  تعاملني  التي  العجوز  اأم��ي  وج��دت 
اأعلى �سلم املنزل متاما واأخ��ذت ت�سرخ ب�سدة وال��دك يف  راأيتها واقفة 
حاجة اإليك اإنه يريد النوم وال جد من ينقله من فوق املقعد املتحرك 
اإىل �سريره ثم بداأت يف لومي وتقريعي يف وقت متاأخر واجلريان بداأوا 
ي�ستيقظون على �سوت �سراخها ففقدت ال�سيطرة على نف�سي متاما 
فاندفعت �ساعدا فوق درج ال�سلم ووقفت اأمامها وجذبتها بقوة وق�سوة 
ف�سقطت من فوق ال�سلم لتموت يف احلال مل اأكن اأق�سد اأن اأقتلها اإن 

االإدمان هو ال�سبب .

الأب هو من دل على قتل الأم
ثم اأ�ساف بيري يف اعرافه اأمام ال�سرطة لقد بكيت كثريا عندما وجدت 
اأمي فاقدة للنطق وعرف���ت اأنها م��اتت ونظرت اإىل اأعلى فوجدت اأبي 
اأي �سيء  امل�سلول يبكي ه���و االآخر���� وي�س����رخ ولكنه ال ي�ستط����يع فعل 
االإبلغ  اأو  ال���كلم  ي�ست����طيع  ول���كنه ال  اأم����ي  قتلت  اأنني  ع���رف  لق����د 

ع���ني .
 نقلت اأمي اإىل حجرة نومها وبدلت لها ملب�سها وغ�سلت لها وجهها 
ثم اأبلغت الطبيب باأنها �سقطت ق�ساء وقدرا من اأعلى ال�سلم فماتت 
وبالفعل قرر الطبيب اأن املوت جاء نتيجة ل�سقوطها على ال�سلم ومل 

يفكر اأنني الفاعل اأو املجرم الذي مل يرحم والدته العجوز.
ومن ذلك احل���ني واالأب ي�سرخ وعيناه تتكلمان والكل يت�ساءل عن �سبب 
�سراخه حتى �سك الطبيب يف �س����لوك االأب خا�سة عندما ي�ساهد ابنه 
اأثناء زيارته له يف امل�ست�سفي وا�ستنتج الطبيب اأن االأب يريد اأن يقول 
التحقيق  ب��داأت  التي  ال�سرطة  فاأبلغ  ي�ستطيع  ال  ولكنه  خطريا  �سيئا 

واعرف االبن بجرميته التي علقها على االإدمان.
واأمام دموعه ال�ساخنة التي ال تنقطع ا�ستطاع حماميه اأن يح�سل له 
على عقوبة خمففة 10 �سنوات حب�سا مع ال�سغل والنفاذ اإنه قاتل اأمه 

ب�سبب االإدمان. 

الفول  �سندوت�سات  تناول  ال�سباح  ويف  اليوم  فيه طوال  يق�سي  الذي  اأنهى رجل م�سري عمله 
والفلفل وكان يعاين من اجلوع واحلاجة اإىل النوم فاختار مكانا منعزال فوق �سكة حديدية 
مهجورة وراح يف نوم عميق. ول�سوء حظه كان قطار يقوم بتجربة اخلط احلديدي الإعادة ت�سغيل 
القطارات عليه والحظ �سائق القطار الذي كان ي�سري ببطء عن بعد اأن مواطنا ينام يف طريق 
الرجل  من  �سنتيمر  بعد50  على  القطار  توقف  اهلل  من  وتوفيق  �سديدة  وب�سعوبة  القطار 
النائم ورغم ارتفاع �سوت فرامل القطار اإال اأن الرجل مل ي�سحو من نومه فما كان من �سائق 
القطار اإال النزول وراح ي�سرب املواطن النائم بعنف �سديد والذي اأفاق من ثباته للحظة ثم مل 

ينطق بكلمة واكت�سف ال�سائق واحلا�سرون من حوله اأن الرجل فارق احلياة.
ح�سر رجال ال�سرطة على الفور ومعهم وكيل النيابة الذي عاين احلادث وكان تكييفه القانوين 
اأن ال�سائق متهم ب�سرب اأف�سى اإىل موت وقدم �سائق القطار اإ لى حمكمة اجلنايات االإ�سكندرية 

وقام ممثل النيابة بتوجيه االتهام و�سط م�ساعر تعاطف من زملء ال�سائق واحل�سور.
حل�سلت  بالقطار  قتلته  كنت  لو  املتهم  اأيها  حماميه  مرافعة  بعد  املتهم  لل�سائق  القا�سي  قال 
على الباءة الأن القتل ترتب على خطاأ املجني عليه وهو �سبب من اأ�سباب االإعفاء من امل�سوؤولية 
اأما ا�ستخدامك لل�سرب مع املجني عليه فقد اأ�سبح جرمية يعاقب عليها القانون وهذه حكمة 
)احللم( وعدم الع�سبية عندما تقابلنا م�سكلة و�سوف ا�ستخدم معك ال�سلطة التي منحها لنا 
القانون والتي تق�سي بتخفيف العقوبة والنزول بها اإىل احلد االأدنى والتي ت�سل اإىل االإيقاف 
مع  �سهور  �ستة  القطار  �سائق  بحب�س  احلكم  و�سدر   .. العقوبات  قانون  من   17 للمادة  طبقا 
ال�سديدة  فرحته  من  بالرغم  واأ�سرته  زملئه  تعليقات  من  املتهم  ي�سلم  ومل  التنفيذ  اإيقاف 
باحلكم املخفف وكانت اأبرز التعليقات )كنت اأقتلته بالقطار واأخل�س ( )كنت اأ�سب عليه وهو 

ميت .. ميت(.

مل يكن يتوقع العري�س اأن يكون يوم زفافه على ابنة خالته 
هو اليوم االأخري يف حياته.

كان الوقت ظهرا والعري�س يلهو وميرح هنا وهناك بعد اأن 
تعاقد مع فرقة للفن ال�سعبي واأحد مطربي االأفراح الإحياء 
ليلة عر�سه التي دعا اإليها اأبناء احلي اإىل جانب اأهله واأهل 

عرو�سه.
ال�سعادة منتظرا  اأ�سرته وهو يف غاية  و�سط  العري�س  جل�س 
حلول امل�ساء حتى يزف على عرو�سه وفجاأة �سمع �سوتا ينادي 

على ابن عمه الذي مل يكن موجودا معه يف هذه اللحظة.
اعتقد العري�س اأن من ينادي على ابن عمه هو اأحد اأ�سدقائه 
فنزل اإليها ليدعوه حل�سور حفل زفافه ولكنه وجد اأمامه 
�سخ�سا ال يعرفه تبدو على وجهه كل علمات ال�سر والغ�سب 

هو االأ�سخا�س الثلثة الذين كانوا ب�سحبته.

عرفه العري�س بنف�سه فغر�س املطواة يف قلبه
عرفه العري�س بنف�سه ودعاه ومن معه حل�سور حفل زفافه 
م�ساء اليوم نف�سه فكان رده على هذه الدعوة اأن غر�س مطواة 
يف قلبه من دون اأي مبر وعدم �سابق معرفة بينهما ولفظ 
العري�س اأنفا�سه االأخرية قبل اأن يتم اإ�سعافه وحاول اجلاين 
ومن معه الهرب لكن اأهايل املنطقة متكنوا من اللحاق بهم 

والقب�س عليهم. 
اإن ما حدث  تن�ساب من عينيه  والدموع  العري�س  والد  قال 
القاتل  ي��ع��رف  ال  ف��اأب��ن��ي  ت�سديقه  ميكمن  ال  ���س��يء  الأب��ن��ي 
الذي اأح�سر 3 اأ�سخا�س اآخرين يف �سيارة انتظرتهم بعيدا 
وعندما �ساهدوا ابني قال له القاتل ))اأنت العري�س (( طب 
خد وطعنه بغدر يف قلبه يف اللحظات التي كان يقول له فيها 

ابني اأنا ال اأعرف من اأنت وليه كدا واأنا فرحي النهار ده.
واأ�ساف االأب وهو يجه�س بالبكاء طلبت االإ�سعاف وح�سرت 
وكانت  العيني  الق�سر  م�ست�سفي  اإىل  ونقلته  ال��ف��ور  على 
ال��دم��اء ت��ن��زف م��ن��ه ب��غ��زارة وف���ور دخ��ول��ه غ��رف��ة العمليات 
24 كي�س من الدم وتبع له الكثريون بالدماء  اإىل  احتاج 
ولكن االأطباء ف�سلوا يف اإنقاذ حياته ب�سبب النزيف الداخلي 
من  اب��ن��ي  فيج�سم  امل��ج��رم  طعنات  اأح��دث��ت��ه  ال���ذي  والتهتك 
اأن تعي�س  اإنها ال تريد  الداخل وقالت عرو�س املجني عليها 
بعد مقتل حبيب عمرها ب�سكني الغدر من جمرم هدم ع�س 
الزوجية قبل اأن ندخله وقتل فرحة ليلة العمر ليذهب اإىل 
القب بدال من ال�سفر لق�ساء �سهر الع�سل وت�سيف والدموع 
تنهمر من عينيها اأنها عندما ذهبت اإىل الكوافري للتفاق 
معه �سعرت ب�سيء يقب�س قلبها يف اللحظة التي كانت�سكني 
الغدر داخل �سدر عري�سها وعندما عادت اإىل النزل وجدت 

ب��ه واأ�سوات  ال���ذي تقيم  ال�����س��ارع  ا���س��ط��راب��ا غ��ري ع���ادي يف 
غرفة  اإىل  اخلطى  و�سارعت  بعيد  من  تاأتيها  ونحيب  بكاء 
العمليات وعندما راأته وراآها قال وهو يقب�س على يدها اأنا 
اأدع��ي يل  اتفقنا  كما  اأحلمك  لك  اأحقق  اأعي�س حتى  عايز 

ربنا ينقذين.
وقالت اإن العري�س مل يكن يعرف املتهم ومن معه واأنهم كانوا 
اأن يحرقوا  اأرادوا  ي�ساألون عن ابن عمه ولي�س عنه ولكنهم 
قلب االأ�سرة كلها على زينة �سباب االأ�سرة يف يوم فرحه. اأما 
املتهم فقال: توجد م�سكلة مالية بيني وبني ابن عم العري�س 
حيث ا�ستدان مني مبلغا من املال و�ساومني يف �سداده وعبثا 
حاولت العثور عليه ال�سرداد اأموايل فلم اأجده فقررت اأن 
اأن ابن عمه �سيزف  اأف��راد عائلته وملا عرفت  اأحد  اأنتقم من 
اليوم اإىل عرو�سه قلت يف نف�سي البد اأن اأحرق قلبهم جميعا 

على ابنهم يف يوم عر�سه.
وب��ال��ف��ع��ل ذه��ب��ت وجم��م��وع��ة م��ن اأ���س��دق��ائ��ي اإىل ب��ي��ت عمه 
وقابلت العري�س وطالبته باأن ينوب عن ابن عمه يف دفع ما 
ا�ستدانة مني فقال اإنه لي�س م�سئوال عن ت�سرفات ابن عمه 
ومل اأدرى نف�سي اإال واأنا اأوجه له الطعنات التي ق�ست عليه 
ول�ست نادما حتى لو �سنقت وبالفعل مت احلكم عليه باالإعدام 

الأنه اأرتكب جرميته مع �سبق االإ�سرار والر�سد

ال�ساهد الوحيد يف الق�سية )اأخر�س(

البن ال�سال قتل اأمه وهو خممور

تعددت الأ�سباب واملوت واحد

طعنة يف القلب نقلت العري�ض يف يوم زفافه من الكو�سه اإىل القرب
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حمتجون يوا�سلون احتالل �ساحة ميدان يف كييف
•• كييف-اأ ف ب:

املتاري�س  ال��وق��ت الزال����ة  ه��ل ح���ان 
من �ساحة ميدان؟ بعد االنتخابات 
لعودة  ال��دع��وات  تكثفت  الرئا�سية 
�ساحة كييف  الطبيعية اىل  احلياة 
املركزية لكن املت�سددين يف �سفوف 
العك�س  ع��ل��ى  ي���ري���دون  حم��ت��ل��ي��ه��ا 
االحتجاج  حلركة  رم��زا  ت�سبح  ان 
التي  خيمته  وام����ام  اوك���ران���ي���ا.  يف 
دميرو  اتخذ  الزفت  على  ن�سبها 
قراره ال معنى يف بقاء هذه اخليمة 
ه��ن��ا وب��ال��ل��ب��ا���س ال��ع�����س��ك��ري، يحزم 
الدفاع  ق����وات  ال�����س��اب يف  امل��ت��ط��وع 
الذاتي يف ميدان اغرا�سه للتوجه 
وحماربة  دونيت�سك  منطقة  اىل 
وبعد  لرو�سيا.  امل��وال��ني  املتمردين 
ث��لث��ة ا���س��ه��ر ع��ل��ى ���س��ق��وط نظام 
اثر  يانوكوفيت�س  فيكتور  الرئي�س 
املحتجني  ي��زال خميم  حمام دم ال 
ع��ل��ى مر  ن�سبت  ال��ت��ي  وامل��ت��اري�����س 
ا���س��اب��ي��ع م��ن امل��واج��ه��ات م��ع قوات 
االم�����ن خ����لل ال�����س��ت��اء، ق��ائ��م��ا يف 
����س���اح���ة اال����س���ت���ق���لل وق�������س���م من 
يعبها.  التي  كري�ست�ساتيك  جادة 
وي�سعب التعرف على �ساحة ميدان 
املوالية  احلركة  اط��لق  �ساعات  يف 
الوروب�����ا ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ع��ج بح�سود 
ت���������س����ارك يف جت���م���ع���ات وح���ف���لت 
وهجرت  ����س���ل���وات.  او  م��و���س��ي��ق��ي��ة 
املتاري�س  وا�سبحت  اخل��ي��م  بع�س 

ازالتها.  وي��ج��ب  غايتها  امل��ت��اري�����س 
يجب ان تعود احلياة الطبيعية اىل 
ان يقبل  ال�سعب  . لكن من  كييف 
اولئك الذين ظلوا يف ال�ساحة ليل 
نهار طوال ال�ستاء يف درجات حرارة 
م��ت��دن��ي��ة ج����دا ب���ه���ذا ال����ق����رار وان 

يقوموا بطي هذه ال�سفحة.
وقال فلدي�سلف احد املارة الذي 
�سارك يف هذا التحرك ان ميدان ال 
تزعج احدا. االنف�ساليون ي�سكلون 
ان  ال�����س��اب  وي����رى   . اك���ب  م�سكلة 
على ال�ساحة ان تبقى حمتلة حلث 
التقدم  ع��ل��ى  ال�����س��ل��ط��ات اجل��دي��دة 
اال�سلحات  ن��ح��و  ا����س���رع  ب���وت���رية 
ويف االي��ام املا�سية ب��داأ ق��ادة �ساحة 
اخليم  ب���ع�������س  ب��ت��ف��ك��ي��ك  م����ي����دان 
امل��ق��ي��م��ني فيها  امل���ه���ج���ورة وط�����رد 
يبحثون عن  او  ثملون  غالبا  وه��م 
ط��ع��ام جم���اين اك���رث مم��ا يوؤمنون 
مببادىء حمددة. ومن غري الوارد 
حتولت  وال��ت��ي  كليا  ال�ساحة  ت��رك 
�سقط  ان  ب��ع��د  م��ق��اوم��ة  رم���ز  اىل 
فيها حواىل مائة متظاهر يف نهاية 
ال�سعب  ق��وة  ورم��ز  �سباط-فباير 
لوكالة  ووف���ق���ا  ال�����س��ل��ط��ات.  ���س��د 
املنظمات  ف��ان  انفو  يوكرين  ان��ب��اء 
الرئي�سية التي ت�سيطر على ميدان 
ن�سرت مذكرة قبل رحيلها مطالبة 
النظام  يف  امل�������س���وؤول���ني  مب��ع��اق��ب��ة 
ال�سابق وعن اعمال القمع او حتى 

تبني تعديلت د�ستورية.

ما يوؤدي اىل زحمة خانقة يف و�سط 
الرئا�سية  كييف. فبعد االنتخابات 
بها  ف���از  ال��ت��ي  اي���ار-م���اي���و   25 يف 
امل��ي��ل��ي��اردي��ر امل�����وايل ل��ل��غ��رب برو 
بورو�سينكو، اعلن فيتايل كليت�سكو 
الذي انتخب يف اليوم نف�سه رئي�س 
التحرك.  ان��ت��ه��اء  امل��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة 
وقال بطل امللكمة ال�سابق حققت 
�ساحة ميدان هدفها الرئي�سي لقد 
وا�ساف   . الدكتاتور  من  تخل�سنا 
االحتجاج حققت  ق��ادة حركة  احد 

امل�سنوعة من االط��ارات او االلواح 
كان  التي  واملن�سة  �سيئة.  حالة  يف 
باتت  املعار�سة  ق��ادة  منها  يخطب 
�ساغرة ومير يف اجل��ادة التي تعب 
ال�سكان  من  حم��دود  ع��دد  ال�ساحة 
وي��خ��ي��م على  ال�������س���ي���اح.  ب��ع�����س  او 
القتلى  م��ع �سور  امل��ك��ان ج��و كئيب 
���س��اح��ة ميدان  ���س��ق��ط��وا يف  ال��ذي��ن 
او تنقل عنا�سر  و�سط زه��ور ذبلت 
من ميلي�سيات الدفاع الذاتي وهم 
يهيمون على وجههم ثملني احيانا. 

كييف  �سكان  م��ن  فالنتينا  وق��ال��ت 
التي حتمل �سم�سية للحتماء من 
ال�ساحة  ا�سبحت  �سيفية  ام��ط��ار 
وا���س��اف��ت عندما   . وب�����س��ع��ة  ق����ذرة 
اتوجه اىل مركز عملي ارى هوؤالء 
اال����س���خ���ا����س ث��م��ل��ني الن���ه���م على 
االرج�����ح ت���ن���اول���وا ال��ك��ح��ول طوال 
ال��ل��ي��ل وي��غ�����س��ل��ون م��لب�����س��ه��م. هذا 
االمر لي�س جيدا . وي�ستاء �سائقون 
ال�سري  ح��رك��ة  م�ساهدة  م��ن  اي�سا 
كري�ست�ساتيك  ج��ادة  على  متوقفة 

الأ�سد .. من حافة الهزمية اإىل رئا�سة جديدة 
•• بريوت-رويرتز:

منذ فرة لي�ست بالبعيدة كان اأعداء ب�سار االأ�سد 
عام  �سيف  ففي  انتهى..  ق��د  اأم���ره  اأن  يح�سبون 
اأب���واب  ع��ل��ى  امل��ع��ار���س��ة  مقاتلو  ي��ك��ن  مل   2012
نف�سها  العا�سمة  داخ��ل  كانوا  بل  فح�سب  دم�سق 

يت�سيدون قوات االأ�سد املنهكة.
اأجزاء  على  �سيطرتها  فقدت  قد  حكومته  كانت 
ك��ب��رية م��ن االرا����س���ي ال�����س��وري��ة وجم��م��وع��ة من 
املدن اال�سراتيجية وكان عدد �سغري من وحدات 
تتبادل  جيدا  تدريبا  واملدربة  له  امل��وايل  اجلي�س 

ال��ب��لد يف حماولة  اأن��ح��اء  م��واق��ع��ه��ا يف خمتلف 
جبهات  على  املعار�سة  ق��وات  تقدم  ل�سد  مرهقة 

عديدة.
لكن هذا احلال تبدل متاما فاالن حتى والواليات 
للمعار�سة  م�ساعداتها  ل��زي��ادة  ت�سعى  امل��ت��ح��دة 
االأ�سد  ق��وات  ملقاتلة  مقاتليها  وت��دري��ب  املعتدلة 
ر�سمية  غري  ب�سفة  اأمريكيون  م�سوؤولون  ي�سلم 

باأن االأ�سد لن يرحل قريبا.
وبف�سل �سل�سلة من االنت�سارات على مدار العام 
االأخ�����ري حت��ق��ق��ت ب��دع��م م���ن اي�����ران وح����زب اهلل 
اللبناين �سيتم انتخاب االأ�سد هذا االأ�سبوع رئي�سا 

هذه  ويخو�س  �سنوات  �سبع  مدتها  ثالثة  لفرة 
االنتخابات ب�سفة رمزية مناف�سان اختريا الداء 
ذاتها  القدمية  �سوريا  توؤكد  اأدوار حمددة وهكذا 
من جديد ففي القلب دولة اأمنية تديرها عائلة 
االأ�سد وحلفاوؤها العلويون و�سركاء خمتارون من 

اأقليات اأخرى ومن االأغلبية ال�سنية.
اأم��ا االأ���س��د نف�سه ال��ذي ت��وارى عن االأن��ظ��ار ومل 
يظهر علنا �سوى يف منا�سبات نادرة وقد بدا عليه 
التوتر واالإجهاد فعاد للظهور وقد بدا م�سرخيا 
احلملة  خ�����لل  ع����دي����دة  م���ن���ا����س���ب���ات  يف  واث����ق����ا 

االنتخابية مع زوجته اأ�سماء.

•• كانو-اأ ف ب:

افاد �سهود عيان االحد ان العديد من اال�سخا�س قتلوا ال�سبت يف هجمات 
بوالية  ق��رى  اأرب��ع  املتطرفة على  ح��رام  بوكو  �سنها م�سلحون من حركة 
بورنو يف �سمال �سرق نيجرييا وقال ال�سهود لوكالة فران�س بر�س ان القرى 
الكامريون والتي  امل�ستهدفة تقع يف مقاطعة غامبورو قرب احلدود مع 
تعتب احدى املناطق االكرث تاأثرا بالتمرد امل�سلح لهذه احلركة املتطرفة. 
واأو�سح احد �سهود العيان ان م�سلحني، بع�سهم يرتدي الزي الع�سكري، 
القرويني  على  النار  واطلقوا  الدفع  رباعية  �سيارات  منت  على  و�سلوا 
ولكن  قتيل،   15 خلف  الهجوم  ان  موؤكدا  منازلهم،  يف  النار  وا�سرموا 
تعذر على فران�س بر�س التحقق يف احلال من هذه احل�سيلة من م�سدر 
ر�سمي. وكان هجوم مماثل ا�ستهدف اخلمي�س املقاطعة نف�سها وا�سفر عن 
�سقوط 35 قتيل وكثفت بوكو حرام املت�سددة الهجمات الدامية يف �سمال 
�سرق نيجرييا يف اال�سهر االخرية فنهبت واحرقت قرى برمتها وقتلت 
ا�سلمية  دولة  �سنوات القامة   5 امل�ستمرة منذ  اطار حملتها  �سكانها، يف 
يف �سمال البلد. وا�سفر العنف املن�سوب اىل اجلماعة املت�سددة عن مقتل 

االالف منذ 2009.

قتلى يف هجمات جديدة لبوكوحرام بنيجرييا

انت�سار اأمني يف بانكوك ملنع التظاهرات

•• عوا�صم-وكاالت:

ي��ق��ول ال��ن��ازح��ون ال�����س��وري��ون من 
اإنهم  ال��ل��ج��اة ق����رب درع�����ا  ق���ري���ة 
اجلبال  يف  ل��ل��ع��ي�����س  م�����س��ط��رون 
يف  ببلدتهم  امل��ح��ي��ط��ة  وال��ك��ه��وف 
الق�سف  م���ن  ل��ل��ه��روب  حم���اول���ة 
امل�������س���ت���م���ر وه�����رب�����ت اأك���������رث من 
حيث  اجل���ب���ال  اإىل  اأ����س���رة   100
االأر�س  م��ن  رق��ع��ة  على  يعي�سون 
ت��ب��ل��غ م�����س��اح��ت��ه��ا ح�����وايل ثلثة 

كيلومرات مربعة.
كهف  يف  امل����ج����د  اأب��������و  وي���ع���ي�������س 
م��ن��ذ اأك�����رث م���ن ع���ام���ني ب��ع��د اأن 
ف��ق��د م��ن��زل��ه ومم��ت��ل��ك��ات��ه نتيجة 

ال�ستباكات يف م�سقط راأ�سه.
اإن��ه يعي�س يف هذه الكهوف  وق��ال 
اإن  اأك��رث من عامني م�سيفا  منذ 
االأوىل  ال�سنة  يف  اأُحرقت  بيوتهم 
دمر  ال���ن���ظ���ام  واإن  ال����ن����زاع  م����ن 
بيوتهم واأحرق كل �سيء ومل يكن 

لديهم اأي خيار �سوى الهرب.
يعي�سون  ال��ذي��ن  ال��ن��ا���س  وي��ع��اين 
نق�س  م�����ن  ال����ك����ه����وف  ه�������ذه  يف 
الرئي�سي  وامل�����س��در  وامل���اء  ال��غ��ذاء 
بالن�سبة لهم هو اخل�سرة  للرزق 
املتفرقة والنباتات التي تنمو بني 
وباالإ�سافة  اجل��ب��ال  يف  ال�سخور 
اإمكانية  ل��دي��ه��م  لي�س  ذل���ك  اإىل 
ال�سحية  الرعاية  على  للح�سول 

عر�سة  ي��ج��ع��ل��ه��م  ال������ذي  االأم�������ر 
اأنهم  حيث  للخطر  خا�س  بوجه 
الزواحف  م��ن  العديد  يواجهون 

ال�سامة يف املناطق املحيطة.
ال���ظ���روف  اإن  امل���ج���د  اب�����و  وق������ال 
ينامون  وان��ه��م  �سعبة  املعي�سية 
و���س��ط ال��ث��ع��اب��ني وال��ع��ق��ارب لكنه 
اأ�ساف اأن هذا اأرحم من الرئي�س 

ال�سوري ب�سار االأ�سد.

الداخلية  وزي���ر  ط��ل��ب  ذل���ك،  اىل 
بيان  يف  امل�سنوق،  نهاد  اللبنانية 
له من جميع النازحني ال�سوريني 
ال����دخ����ول اىل  ع����دم  ل���ب���ن���ان،  اىل 
االأحد،  ام�س  م��ن  اعتبارا  �سوريا 
حقهم  ف������ق������دان  ط����ائ����ل����ة  حت������ت 
كنازحني يف لبنان.  وقال امل�سنوق 
يف بيان، اإنه يف اإطار عملية تنظيم 
ال�سوريني  الرعايا  وخروج  دخول 

6.5 مليون  ونزح ما يقدر بنحو 
�سوري داخل بلدهم و�سعى 2.5 
للح�سول  اآخرين  �سخ�س  مليون 
على م��لذ خ��ارج احل��دود بعد اأن 
اأربعة  ���س��د  االن��ت��ف��ا���س��ة  حت��ول��ت 
اإىل  االأ�سد  عائلة  حكم  من  عقود 
تاأخذ �سبغة طائفية  اأهلية  حرب 
بحياة  واأودت  م��ت��زاي��د  نحو  على 

اأكرث من 150 األف �سخ�س.

يطلب  اللبنانية،  االأرا����س���ي  اإىل 
ال�سوريني  ال��ن��ازح��ني  جميع  اىل 
مفو�سية  ل�������دى  وامل�������س���ج���ل���ني 
اللجئني  ل�سوؤون  املتحدة  االأمم 
االإم��ت��ن��اع )وال��ب��ال��غ ع��دده��م اكرث 
من مليون نازح( عن الدخول اإىل 
�سوريا اإعتباراً من االأول من �سهر 
فقدان  طائلة  حتت  املقبل  يونيو 
لبنان.   يف  ك���ن���ازح���ني  ���س��ف��ت��ه��م 
ياأتي  ال��ت��دب��ري  ه���ذا  اأن  واأ����س���اف 
اإنطلقاً من احلر�س على االأمن 
النازحني  علقة  وعلى  لبنان  يف 
اللبنانيني  باملواطنني  ال�سوريني 
ومنعاً  ل��ه��م،  امل�سيفة  املناطق  يف 
متبادل  ا�ستفزاز  اأو  احتكاك  الأي 
هذا  اأ�سباب  اىل  البيان  ي�سر  ومل 
امل���ن���ع، ل��ك��ن ك���ان���ت وق���ع���ت بع�س 
االنتخابات  خ���لل  االإح��ت��ك��اك��ات 
ال��رئ��ا���س��ي��ة ال�����س��وري��ة ال��ت��ي جرت 
املقيمني يف اخل��ارج يف  لل�سوريني 
الريزة  يف  ال�سورية  ال�سفارة  مقر 

�سرق بريوت. 
واأع��ل��ن��ت ال�����س��ف��ارة ال�����س��وري��ة اأنه 
ي����ق����رع����وا  ل����ل����ذي����ن مل  مي����ك����ن 
بال�سفارة اأن يدلوا باأ�سوتهم يوم 
�سوريا  يف  الرئا�سية  االإن��ت��خ��اب��ات 
املقبل،  ال�����س��ه��ر  م���ن  ال���ث���ال���ث  يف 
يف ���س��ن��ادي��ق اإق����راع ت��و���س��ع على 
اجل���ان���ب ال�������س���وري م���ن احل����دود 

اللبنانية-ال�سورية. 

الداخلية اللبنانية تقرر منع ال�سوريني الدخول

نازحو �سوريا يعي�سون يف الكهوف هربًا من الق�سف 

بائع الب�سكويت.. الطفل الذي فجرته براميل الأ�سد
•• عوا�صم-وكاالت:

حي  �سوارع  يف  الب�سكويت  يبيع  كان  لطفل  �سوراً  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  على  نا�سطون  تناقل 
ب�ستان الق�سر يف حلب، وقد فجرته براميل االأ�سد اجلمعة املا�سي.

 بائع الب�سكويت طفل مل يتجاوز ال�10 �سنوات من العمر، كان يتنقل بني �سوارع حي ب�ستان الق�سر 
يف حلب بحثاً عن الرزق، عب بيعه للب�سكويت، ولكن طائرات الغدر مل ت�سمح له اأن ي�ستمر باحلياة 

الإعالة اأ�سرته، التي تعتمد عليه يف تاأمني لقمة العي�س.
ورحل الطفل البيء والو�سيم الذي مل ُيعرف ا�سمه بعد، جراء ق�سف طريان النظام احلربي يوم 
اأم�س اجلمعة حي ب�ستان الق�سر ب�ساروخ فراغي، عقب اإلقاء برميل متفجرات قرب اإ�سارات مرور حي 
ب�ستان الق�سر. �سكان احلي الذين و�سفوه بالطفل اللطيف عبوا عن �سخطهم من موا�سلة قوات 
النظام ا�ستهداف منازل مدنيي احلي بالباميل، وال�سواريخ ما يودي بحياة ع�سرات االأطفال من 

اأ�سدقاء بائع الب�سكويت .

•• بانكوك-اأ ف ب:

انت�سر نحو �ستة االف �سرطي وجندي ام�س يف بانكوك 
للنقلب  امل��ن��اه�����س��ني  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  ع��زمي��ة  لتثبيط 
الع�سكري الذين هددوا بتجمعات خاطفة رغم انذارات 
املجل�س الع�سكري احلاكم على ما �سرح م�سوؤول وجرت 
منذ  العا�سمة  يف  يومي  ب�سكل  لكن  �سغرية  تظاهرات 

ا�ستيلء اجلي�س على ال�سلطة يف 22 ايار-مايو.
وتوعد رئي�س املجل�س الع�سكري اجلرال برايوت �سان-
مبلحقات  خ�سو�سا  وعائلتهم  املتظاهرين  او-�سان 
ام����ام حم��ك��م��ة ع��رف��ي��ة. ل��ك��ن ان مت ت��وق��ي��ف ع���دد من 
وبعد  القوة  ي�ستخدموا  مل  الع�سكريني  فان  امل�ساركني 
العا�سمة  ارج��اء  �سائر  �سائعات عن جتمعات عديدة يف 
و�سدوا  االمنية  ال��ق��وات  م��ن  عن�سر  االف  �ستة  انت�سر 
الوطنية  ال�سرطة  ق��ائ��د  م�ساعد  وق���ال  ع���دة.  ط��رق��ات 

�سوميوت بومبامنونغ االحد لوكالة فران�س بر�س لقد 
يف  واجلي�س  ال�سرطة  من  م�سركة  وح��دة   38 ن�سرنا 
ثمانية مواقع من بانكوك وال يوجد اي موؤ�سر يدل على 
ال�سرطة  العديد من عنا�سر  . وي�سرف  وجود تظاهرة 
على مفرق طرق ا�سا�سي يف احلي التجاري يف بانكوك 
بح�سب احد مرا�سلي فران�س بر�س فيما ينتظر ع�سرات 
اجلنود يف مكان اخر. وقد حتدى �سومبات بونغامانونغ 
للحكومة  امل��وال��ني  احلمر  القم�سان  حركة  ق��ادة  اح��د 
التظاهرات،  منظمي  اح���د  ان���ه  ي��ب��دو  ال���ذي  امل��ط��اح��ة، 
اجلي�س على ح�سابه على موقع توير وكتب ان النا�س 
ا�ستخدام  ي�ستطيعون  ال  النا�س  ال�����س��لح،  يحملون  ال 
ازع����اج اجل��ن��ود. و���س��وم��ب��ات هو  ال��ق��وة، بامكاننا ف��ق��ط 
او  وجامعيا  و�سيا�سيا  نا�سطا   250 من  اك��رث  بني  من 
للمثول  الع�سكري احلاكم  الفريق  ا�ستدعاهم  �سحافيا 

امامه.

•• الفجر:

وال��دول من  االأمم  تاريخها، تخ�سى  يف مراحل ما من 
نف�سها، وتعطي عديد االإ�سارات التي ترجم قلقها وخوفها 
عن  تبحث  مري�س  ج�سد  اإىل  تتحول  وعندما  و�سخطها، 
من ينقذها من نف�سها قبل اإنقاذها من اأعدائها، الن من 
اخطر عوامل ال�سقوط واالنهيار، هي اأن تتحول االأوطان، 
بحكم ق�سورها الداخلي، اإىل دول فا�سلة فتتطلع اإىل ذاك 
البطل الذي تعتقد انه االأجدر باأن يجعل منها دولة قادرة 

ال عاجزة.
ويكاد  عامة،  ظاهرة  واالإح��ب��اط  االكتئاب  ي�سبح  وعندما 
وكاأّن  ال�سعور  ويتم  الهوية،  �سمات  من  �سمة  اإىل  يتحول 
التاريخ قد توّقف ومل يعد ي�سّجل يف �سفره اأّي بناء جديد، 
اأو ير�سم �سورة توؤ�سر اإىل اأّن تلك الدولة اأو االأّمة تنب�س 
حياة ومل تفقد حيويتها، تتطلع اجلموع اإىل بطل تاأتي به 
ال�سدفة، قادر على حتمل االأعباء الثقيلة، وعلج االأدواء 
الدولة  بنية  يف  امل�سجلة  العميقة  واالن��ه��ي��ارات  الداخلية 
ما  ويبني  تبعرث،  ما  يجمع  اأن  على  ق��ادر  بطل  واملجتمع، 
�سرائح  ب��ني  وال�سيا�سي  االجتماعي  للعقد  وُيعيد  ت��ه��ّدم، 
وفئات البلد الواحد معانيه ومراميه، اأي ُينقذ الوطن من 

ذاته ومن انحراف بع�س اأبنائه.
بو�سعنا  م��ازال  وهل  املثايل؟  الرجل  هذا  يوجد مثل  فهل 
القادر  البطل  ه��ذا  مثل  ظهور  نتوقع  اأن  الع�سر  ه��ذا  يف 
النا�س  ويجمع  ال��ف��رق��اء،  ب��ني جميع  ال��وف��اق  على حتقيق 
على كلمة �سواء، وي�سع نف�سه فوق االأحزاب، ويعلن والءه 

للوطن دون �سواه ؟.
ت��رزح حتت نري حكم ن�ساز ال  تلك كانت ح��ال م�سر وه��ي 
وروحا  فكرا  معها  قطيعة  يف  ه��و  ب��ل  جوهرها،  ع��ن  يعّب 

وقيما، وال ينت�سب اأ�سحابه اإليها اإاّل جغرافيا.
يديرون  وهم  االإخ��وان،  اأّن  �سريعا  امل�سريون  اكت�سف  وقد 
اإىل خارج  ب���ال���والء  ي��دي��ن��ون  غ��رب��اء عنهم  ال���ع���ام،  ال�����س��اأن 
قوى  م�سالح  تخدم  لوظيفة  مندوبني  هم  بل  ح��دوده��م، 
وامل�سريني،  م�سر  م�سالح  ح�ساب  على  ودول��ي��ة  اإقليمية 
مع  تعاطوا  ال��دول حيث  اإدارة  باأ�سول  ف�سل عن جهلهم 
وك��اأّن��ه��ا جمهورية  دوره����ا،  دول���ة بحجم م�سر وحم��وري��ة 
االأّميني  عند  م�سريها  وت��رك��وا   ، خا�سة  م��زرع��ة  اأو  م��وز 
واملوتورين وحمدودي املوهبة، وبيد �سيا�سيني من الدرجة 
االحتكار  ف��ّن  اأّن��ه��ا  اإاّل  ال�سيا�سة  م��ن  ي��درك��ون  ال  العا�سرة 
وال�سطو واال�ستفراد والت�سجيع على النهب واملنكر، واأّنها 
اإىل  فن االنحياز للكذب والرياء والنفاق، وحتويل الدين 
وبور�ساتها  الدولية  النخا�سة  �سوق  مزاد  يف  جتاري  اأ�سل 

امل�سبوهة واملخت�سة يف تبيي�س االأموال واملواقف.
اأو يطرحها  وملا كان البطل ت�سنعه االأدوار التي يقوم بها 
على نف�سه، وهو يف موقع القرار وامل�سوؤولية ولي�س جمرد 
�سرف نّدعيه، فقد راأت جموع امل�سريني، وهي تثور جمددا 
الثلثني من  ال��دي��ن يف  واال�ستعلء وجت��ار  ال���رداءة  �سد 
يونيو، يف عبد الفتاح ال�سي�سي الذي حمى اإرادتهم وانحاز 
اإليها واليهم، راأوا فيه رجل االإنقاذ وبالتايل بطل املرحلة، 
و�سريعا ما جتلى رهانهم عليه، االأمر الذي مل ي�ستوعبه 
ال االإخ��وان يف جنونهم، وال الغرب يف قراءته املتواطئة اأو 
وىّل،  االأب��ط��ال قد  زم��ن  اأّن  ملا ح��دث، العتقادهم  املحايدة 
والأّنهم ا�سبغوا على �سناديق االقراع نوعا من القدا�سة 
رغم اإدراك اجلميع انه حتى يف اأعرق الدميقراطيات، هناك 
توؤثر يف  اغلبها والدميقراطية،  يتعار�س  موؤثرات عديدة 
نتائج ال�سناديق م�سبقا، وقد تفر�س ما تريد وتق�سي من 

ت�ساء. لذلك، حتى وقد باحت �سناديق االق��راع امل�سرية 
باأ�سرارها، وانتخبت ال�سي�سي رئي�سا مل�سر يف انتخابات مل 
النتيجة  يف  تاأثريها  �سابتها  التي  النقائ�س  لبع�س  يكن 
املعلنة، ظلت تلك االأطراف على موقفها، راف�سة اأن تتخلى 
ع��ن ع��ن��اده��ا وم��ك��اب��رت��ه��ا، وم��ت��ن��ّك��رة حلقائق ال��واق��ع، ومل 
يتوىل  من  اختيار  وحدهم  للم�سريني  يحّق  اأّن��ه  تعرف 
اأمرهم اأو ازدراءه ورف�سه، باعتبار اأّن حّق االختيار هو حّق 
�سيادي ال يخ�سع للم�ساومة الدولية واالبتزاز واملقاي�سة.

ولعل هذه اال�ستماتة يف معار�سة ال�سي�سي، تعود اإىل عدم 
اأمام  وال  ع���ادي،  مر�سح  اأم���ام  لي�سوا  اأّن��ه��م  ال��غ��رب  اإدراك 
ان��ت��خ��اب��ات رئ��ا���س��ي��ة ع��ادي��ة، اأو جم���رد ت��اأم��ني ل��ت��ن��اوب عن 
ال�سلطة، ولكن م�سر اأمام عملية اإنقاذ لدولة كادت تنهار، 
م�سر  اأّن  اأي  اأهلية،  ح��رب  ن��ريان  تلتهمه  ك��ادت  وجمتمع 
ا�ستثنائية متلك  قيادة  يتطلب  ا�ستثنائي حا�سم  يف ظرف 

موا�سفات القدرة على خو�س هذه احلرب وك�سبها.
ترى  وم�����س��ر  االن��ت��خ��اب��ي��ة  امل��ن��اف�����س��ة  ال�سي�سي  دخ���ل  وق���د 
وموقفه  حركته  ذلك  يف  ر�سيده  فيه،  اإنقاذها  موا�سفات 
يف الثلثني من يونيو، مبعنى انه دخل ال�سباق االنتخابي 
وهو بطل ال ُيناف�س، وهذا ما ُيف�ّسر يف جانب ما جمريات 
العملية االنتخابية، فال�سباق حقيقة مل يكن حول برامج 
والعقل  املخيال  يف  و�سخ�سيته  املر�سح  �سورة  ح��ول  واإمن��ا 
اجلمعي، لذلك مل ي�سكك احد من الذين �سوتوا لل�سي�سي، 
اإىل  حاجة  يف  يكن  مل  التي   ، االنتخابية  حملته  ق��ادوا  اأو 
اأو يطعنوا يف وطنية �سّباحي وال يف  خو�سها، مل ي�سككوا 
فيه موا�سفات بطل  ي��روا  واإمّن��ا مل  ونزاهته،  م�سداقيته 

االإنقاذ واملرحلة. 
غري اأّن هذا ال يعني اأّن ال�سعب امل�سري قد منح عبد الفتاح 
اأّن دور البطل الذي �سبغه  ال�سي�سي �سّكا على بيا�س، وال 
عليه هو ذات الدور الذي ا�سطلع به زعماء وقادة اآخرون 
ال��ن��ا���س��ر، ف��امل��رح��ل��ة غ��ري املرحلة،  مب��ا فيهم ج��م��ال ع��ب��د 
واال�ستحقاقات غري اال�ستحقاقات، والرهانات والتحديات 

خمتلفة متاما.
اإ�سلح  اليوم، هو رجل  امل�سريون  الذي يطلبه  البطل  اإّن 
وُيعيد  واالنفتاح،  والدميقراطية  احلرية  ُيكّر�س  وتغيري، 
التنمية  ويحقق  ووظيفتها،  اعتبارها  املوؤ�س�سات  ل��دول��ة 
مبعناها ال�سامل، وي�ستاأ�سل جذور التخلف يف �ستى اأبعاده، 
االجتماعية، ويجعل من  ال��ع��دال��ة  درج���ات  اأع��ل��ى  وُي��ر���ّس��خ 
اإن�ساته لهواج�س �سعبه،  م�سر وطنا للجميع، وال ينقطع 

وتكون املواطنة يف عهده حّقا والء للوطن ال ل�سخ�سه.
من هنا، ت�سبح بطولة ال�سي�سي تكليفا ال ت�سريفا، وي�سبح 
وتكون  ت��ك��رمي��ا،  ال  ووزرا  م�سوؤولية  ال�سعبي  التفوي�س 
ال��رئ��ا���س��ة ح��م��ل ث��ق��ي��ل ال م��ق��ع��دا وث����ريا اأم����ام تعقيدات 
القلب  والدولية وم�سر يف  واالإقليمية  الداخلية  االأو�ساع 

من التحوالت التي تع�سف بها.
لقد انتخب ال�سعب امل�سري بطله برتبة رئي�س، وعلى هذا 
االأخري اأن ُيقّدم روؤية �سيا�سية قادرة على حتقيق تطلعات 
بعدما  م�سروعيتها  البطل  �سفة  تكت�سب  حتى  امل�سريني، 
اكت�سبت �سرعيتها االنتخابية. لذلك جنزم اأّن االأ�سعب يبداأ 
االآن بالن�سبة لعبد الفتاح ال�سي�سي، وان االختبار احلقيقي 
املوكولة  التاريخية  املهمة  االأب��واب واملتمثل يف اجناز  على 
العميقة:  اجل��راح  وت�سميد  الثقيلة،  االأعباء  وحتّمل  اإليه 
النهو�س مب�سر وتخلي�سها من اأمرا�سها املزمنة، ومتكني 
امل�سريني من م�ستلزمات احلياة الكرمية، وهذا هو الدور 
الذي �سُيخيط يف النهاية ثوب البطل، وي�سع اإكليل الغار 

تاجا على راأ�سه.

باملنا�سبة

ال�سي�سي.. واختبار الأعباء الثقيلة!
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تعقد منظمة املراأة العربية يف القاهرة يومي الثالث والرابع من �سهر 
يونيو 2014 ..االجتماع الثالث للجنة اال�ست�سارية الدائمة لل�سباب 
العربي. وت�سع اللجنة خلل اجتماعها ال�سنوي برنامح عملها للعام 
التايل كما تبلور م�سروع يف جمال حمدد يجري عر�سه على املجل�س 
املنظمة.  قبل  م��ن  لتنفيذه  متهيدا  العتماده  للمنظمة  التنفيذي 
وكانت اللجنة حددت خلل اجتماعها الثاين الذي ا�ست�سافته دولة 
حول  م�سروعا   2013 مايو  �سهر  م��ن  و28   27 يومي  االإم����ارات 
املجل�س  اعتمده  احل��ي��اة  وج���ودة  الريفية  للمراأة  النف�سية  ال�سحة 
2014 فيما  املنظمة للعام  التنفيذي للمنظمة �سمن برامج عمل 
التمهيدية  العمل  ور�سة  تنفيذه من خلل عقد  املنظمة يف  �سرعت 
اإن�ساء  اأن  يذكر  القاهرة.  يف   2014 مايو  و28 من   27 يومي  له 
اللجنة اال�ست�سارية الدائمة لل�سباب العربي جاء وفق مقرح �سمو 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام الرئي�سة 
للأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�سة  االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأعلى 
2007-2009 حيث  والطفولة رئي�سة املنظمة يف دورتها الثالثة 
الذي  للمنظمة  الثالث  للموؤمتر  اخلتامية  اجلل�سة  خلل  طرحته 
عقد يف تون�س يف الفرة من 28 اإىل 30 اأكتوبر 2010 .. وتخت�س 
ا�سراتيجية  بتفعيل  يتعلق  فيما  للمنظمة  امل�سورة  بتقدمي  اللجنة 
ال�سباب العربي لدعم دور املراأة يف بناء املجتمع التي و�سعها ال�سباب 

باأنف�سهم يف اإطار برنامج ال�سباب الذي تتبناه املنظمة.

االإفريقي  القرن  منطقة  من  �سخ�س   500 و  األفني  ح��وايل  ت�سلل 
اإىل ال�سواحل اليمنية عب قوارب  150 ام��راأة  65 طفل و  بينهم 
�سومالية  وموانئ  ال�سومايل  ب�سو�سو  ميناء  من  انطلقت  تهريب 
اأخرى منذ مطلع �سهر مايو املا�سي وذكرت تقارير اأجهزة ال�سرطة 
االأفارقة  املت�سللني  ب��ني  م��ن  اأن��ه  ال�ساحلية  املحافظات  يف  اليمنية 
الذين و�سلوا اإىل ال�سواحل اليمنية حوايل األف و 500 اأثيوبي اأما 
واالأطفال.  الن�ساء  فيهم  مبا  ال�سومالية  اجلن�سية  من  فهم  البقية 
وكانت االأجهزة االأمنية اأعربت عن خماوفها يف وقت �سابق من ت�سلل 
تهريب  ق��وارب  م�ستخدمة  اليمنية  ال�سواحل  اإىل  مت�سددة  عنا�سر 
تنظيم  م��ن  االإره��اب��ي��ة  العنا�سر  ملنا�سرة  ال�سوماليني  اللجئني 

القاعدة يف اليمن. 
هوية  يف  التدقيق  ال�ساحلية  املحافظات  يف  االأم��ن  اإدارات  وطالبت 
اللجئني وفر�س رقابة م�سددة على ال�سواحل ل�سبط تلك العنا�سر 

التي يحتمل ت�سللها اإىل البلد.

نظم ما بني الفني اىل ثلثة االف �سخ�س ام�س م�سرية يف �سوارع 
، وبذلك يكون  الذكرى ال25 ل�سحق ربيع بكني  هونغ كونغ قبيل 
�سكان هذه امل�ستعمرة البيطانية �سابقا وحدهم الذين متكنوا من 

االحتجاج �سراحة على القمع يف �ساحة تيان امنني.
و�سارك يف امل�سرية التي تخرج كل �سنة قبل ايام من م�ساء الرابع من 
حزيران-يونيو، ثلثة االف �سخ�س ح�سب املنظمني و1900 ح�سب 
االن  الدميوقراطية  اىل  تدعو  �سعارات  املتظاهرون  وردد  ال�سرطة. 
واىل نهاية احلزب الواحد و االفراج عن غاو يو ال�سحايف ال�سيني 
ن��داءات تظل  الدولة ح�سب بكني. وهي  ا�سرار  بتهمة ك�سف  املعتقل 
دون رد من بكني. لكن هونغ كونغ هي املنطقة الوحيدة يف ال�سني 
التي حتيي �سنويا ذكرى تيان امنني. وخلل ربع قرن، متكن احلزب 
القمع  ال�سيوعي ال�سيني من فر�س �سمت الدولة يف ال�سني حول 
الدامي يف �ساحة تيان امنني والذي يخ�سع لرقابة �سديدة اىل حد 

ان ق�سما من ال�سبيبة يجهل حتى وجودها.
ل��ك��ن ه��ون��غ ك��ون��غ حت��ظ��ى ب��و���س��ع خ��ا���س. ف��ق��د اع��ي��دت امل�ستعمرة 
 1997 متوز-يوليو  من  االول  يف  ال�سني  اىل  �سابقا  البيطانية 
ب��ن��اء ع��ل��ى ات��ف��اق اط��ل��ق عليه ا���س��م ب��ل��د ون��ظ��ام��ان واح��ت��ف��ظ��ت هذه 
املنطقة جنوب ال�سني بعملتها ونظامها الق�سائي ا�سافة اىل حرية 
ال�سحافة والتعبري املفقودتني يف بقية مناطق ال�سني، وفق د�ستور 

خا�س بها وذلك ملدة خم�سني �سنة.

عوا�صم

القاهرة

هونغ كونغ

�سنعاء

بكني تندد بت�سريحات 
ا�ستفزازية لأمريكا واليابان

•• �صنغافورة-اأ ف ب:

نددت بكني االحد ب�سدة بالت�سريحات اال�ستفزازية االخرية التي ادىل بها 
كل من رئي�س الوزراء الياباين �سينزو اآبي ووزير الدفاع االمريكي ت�ساك 
هيغل واتهما فيها ال�سني باتخاذ اجراءات تزعزع اال�ستقرار يف منطقة بحر 
امل�سوؤولني املجتمعني يف منتدى  التوترات. وامام  التي ت�ستد فيها  ال�سني 
اللفتنانت جرال وانغ غواجنونغ، نائب  حول االمن يف �سنغافورة، و�سف 
رئي�س اركان اجلي�س ال�سيني، ت�سريحات امل�سوؤولني ال�سيا�سيني الكبريين 
اتخذت  بانها  ال�سني  هيغل  اتهم  ال�سبت  كلمته  ويف   . مقبولة  غري  بانها 
اجلنوبي،  ال�سني  بحر  يف  لل�ستقرار  مزعزعة  اجلانب  احادية  اج���راءات 
النظام  ان تعر�س  االي��دي  املتحدة لن تبقى مكتوفة  ال��والي��ات  ان  حم��ذرا 
العاملي للخطر واثناء هذا املنتدى ال�سنوي ل حوار �سانغري-ال الذي ي�سم 
م�سوؤويل دفاع و�سباطا كبارا ودبلوما�سيني ا�سافة اىل خباء يف االمن، دعا 
اآبي من جهته اجلمعة الدول اىل احرام القانون، متوجها �سمنا  �سينزو 
بان  ي�سعر  ال�سيني  الوفد  ان  غواجنونغ  وان��غ  اجل��رال  ورد  ال�سني.  اىل 
ت�سريحات اآبي وهيغل ت�سكل عمل ا�ستفزازيا �سد ال�سني . وقال مرتديا 
بزته الع�سكرية هذا بكل ب�ساطة امر ال ميكن ت�سوره ، موؤكدا ان خطابي 
وباأن  من�سقان  بانهما  لدي  انطباعا  تركا  واالمريكي  الياباين  امل�سوؤولني 
واحدهما يدعم االآخر وي�سجع االآخر، وقد ا�ستفادا من واقع انهما حتدثا 
اوال فنظما اعماال ا�ستفزازية واطلقا حتديات بوجه ال�سني . وقال رئي�س 
الوفد ال�سيني اللفتنانت جرال غوجنونغ يف ت�سريح خرج فيه عن ن�س 

كلمته املعدة �سلفا ان ت�سريحات هيغل واآبي غري مقبولة .

م�سر تخطر الإنرتبول باأ�سماء مطلوبني اأعفى عنهم مر�سي

خمطط اإخواين لإ�سعال الفو�سى عقب فوز ال�سي�سي

على عاطف مو�سى �سعيد، واأحمد 
�سنًة   17 ب�  حممود همام، وحكم 
مبارك  اغ��ت��ي��ال  ق�سية  يف  �سجناً 

على حممد اإ�سماعيل خليل.
القرار  �سمل  ذل���ك،  اإىل  اإ���س��اف��ًة 
اأح���داث  يف ق�سية  م���وؤب���داً  ح��ك��م��اً 
العنف التي جرت يف ال�سوي�س عام 
1992، وعرفت باأحداث م�سجد 
االإميان على ال�سيد �سابر خطاب 
حممود،  ع��ب��دال�����س��م��ي��ع  وع��ط��ي��ة 
اغتيال  ق�سية  يف  باملوؤبد  وحكماً 
امل��ف��ك��ر امل�����س��ري ف���رج ف����ودة على 
عبدربه،  حممد  العل  اأب��و  املتهم 
وحكم حب�س 10 �سنوات يف ق�سية 
ت��ف��ج��ريات االأزه����ر ع���ام 2005، 
على حممد ي�سري يا�سني، وحكماً 
على  ال�سعيد،  اأح���داث  يف  م��وؤب��داً 
عبداحلافظ،  عبدالغني  حممود 
و�سحتة  رزق،  ط��ه  ف��اي��د  وح�سني 
ف����وزي اأب����و ت��ري��ك��ة، وال�����س��ي��د اأبو 
ال�سفتاوي، وحممد ح�سن  النجا 

اإبراهيم.
وت�����س��م��ن ال����ق����رار م��ت��ه��م��ني فى 
ق�����س��ي��ة ال���ع���ائ���دون م���ن األ��ب��ان��ي��ا ، 
االإ�سلميني  م��ن  جمموعة  وه��م 
الرئي�س  ح���ك���م  خ�����لل  اأدي�����ن�����وا 
مبارك،  ح�سني  حم��م��د  االأ���س��ب��ق 
األبانيا،  دول��ة  يف  تدريبات  بتلقي 
تنفيذ  اأج������ل  م����ن  وال���ت���خ���ط���ي���ط 
خلل  م�سر  يف  اإرهابية  عمليات 
القرن  م���ن  ال��ت�����س��ع��ي��ن��ي��ات  ف����رة 

املا�سي.

اإب������راه������ي������م م�����ن�����ري، وال����ق����ي����ادي 
ب���اجل���م���اع���ة اإب����راه����ي����م ال����زي����ات، 
وع���ائ�������س ال�����ق�����رين، وال���ق���ي���ادي 
االإخ������واين ال�����س��وري ع��ل��ي غالب 
همت، والقيادي بالتنظيم الدويل 
املتعاي�س  توفيق  يو�سف  للإخوان 
ال�سهري بتوفيق الواعي والقيادي 
الذي  اخل��ويل،  فتحي  باجلماعة 

تويف يف ال�سعودية عام 2010.
وات��ه��م��ت��ه��م اجل���ه���ات االأم���ن���ي���ة يف 
ب����اإم����داد جماعة  ال��ق�����س��ي��ة  ت��ل��ك 
االإخ������وان، امل��وؤ���س�����س��ة ع��ل��ى خلف 
اأح��ك��ام ال��ق��ان��ون، ب��اأم��وال لتمويل 
وكذلك  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة،  اأن�����س��ط��ت��ه��ا 
ارت����ك����اب ج���رمي���ة غ�����س��ل اأم������وال 
م����ن جرمية  م��ت��ح�����س��ل��ة  اأخ�������رى 
اإمداد جماعة غري م�سروعة بتلك 

االأموال .
من   18 اأي�����س��اً  ال��ق��رار  وت�سمن 
اجلهاد  جماعات  على  املح�سوبني 
االإ�سلمي واجلماعة االإ�سلمية، 
باالإعدام  عليهما  املحكوم  وه���م: 
مدر�سة  مدير  اغتيال  ق�سية  يف 
الت�سعينيات، غريب  بال�سوي�س يف 
ال�������س���ح���ات اجل�����وه�����ري، واأح���م���د 
عبدالقادر بكري، وحكم باالإعدام 
ال��ل��واء حممد  اغ��ت��ي��ال  ق�سية  يف 
الت�سعينيات  يف  باأ�سيوط  ال�سيمي 
على ح�سن اخلليفة عثمان، وحكم 
باالإعدام يف ق�سية اغتيال �سابط 

على �سعبان على هريدي.
موؤبد  حكم  اأي�ساً:  القرار  و�سمل 
األبانيا  م��ن  ال��ع��ائ��دون  ق�سية  يف 
عمران،  عثمان  عبداحلميد  على 
و�سوقي �سلمة م�سطفى عطية، 
حماولة  ق�سية  يف  م��وؤب��د  وح��ك��م 
ح�سني  االأ���س��ب��ق  الرئي�س  اغتيال 
مبارك يف اأدي�س اأبابا عام 1995، 

بنحو 2 مليون دوالر، علوة على 
ال�سي�سي  مقا�ساة  حتريك  اإع���ادة 
خلل  من  الدولية  املحاكم  اأم��ام 
حماماة  م���ك���ات���ب  م����ع  االت���ف�����������اق 
 500 ر����س���د  واأن�������ه مت  دول�����ي�����ة، 
لهذا  م��وازن��ة مبدئية  دوالر  األ��ف 

االأمر.
ولفتت امل�سادر اإىل اأنه مت االتفاق 
احلدود  ق��رب  ت��وت��رات  خلق  على 
�سيناء  ف��ق��ط يف  ل��ي�����س  امل�����س��ري��ة، 
ولكن من خلل حتريك عنا�سر 
احلدود  ق��رب  لتتمركز  اإره��اب��ي��ة 
ومطروح،  ال�سلوم  عند  الغربية 
واأي�ساً عند احلدود مع ال�سودان، 
بهدف اإنهاك قوات االأمن، علوة 
على تخ�سي�س موازنة تقدر بنحو 
3 مليني دوالر لدعم امل�سلحني 
والعنا�سر  ب��ال�����س��لح  ���س��ي��ن��اء  يف 

اأجل تنفيذ  املدربة من  االإرهابية 
الفرة  يف  العمليات  م��ن  العديد 
االأوىل من تويل ال�سي�سي، وخلق 

فو�سى اأمنية.
اأفادت م�سادر اأمنية وق�سائية اأن 
اأخطرت  امل�سرية  الداخلية  وزارة 
ال��ب��ول��ي�����س ال�����دويل االإن����رب����ول ، 
الذين  امل��ت��ه��م��ني  ع��ل��ى  ل��ل��ق��ب�����س 
الرئي�س  من  العفو  ق��رار  �سملهم 
واألغاه  م��ر���س��ي،  حم��م��د  امل���ع���زول 
من�سور،  ع��ديل  امل��وؤق��ت  الرئي�س 
بن�سختها  ال��ي��وم  للم�سري  وف��ق��اً 

االإلكرونية.
اأمنية  ت��ق��اري��ر  ب��ي��ن��ت  ذل����ك،  اإىل 
بني  م����ن  اأن  ال���وط���ن���ي  ل����لأم����ن 
فل�سطينياً،   16 امل���ط���ل���وب���ني 
يف  وم��ت��ه��م��ني  واإخ����وان����ي����اً،  و27 
حم��اول��ة اغ��ت��ي��ال م��ب��ارك و فرج 

الدويل  التنظيم  وقيادات   ، ف��ودة 
للإخوان.

املتهمني  اأن  امل���������س����ادر  واأك��������دت 
متورطني  ك��ان��وا  الفل�سطينيني 
وذخائر،  اأ�سلحة  يف ق�سايا حيازة 
واالجت������ار ف��ي��ه��ا، وح���ي���ازة �سلح 
اأبي�س، وا�ستعرا�س القوة والعنف 

.
قرار  اأن  اإىل  امل�������س���ادر  واأ�����س����ارت 
عن  العفو  اإل��غ��اء  �سمل  الداخلية 
كانوا  االإخ�������وان،  ق���ي���ادات  م���ن   9
التنظيم  ق�����س��ي��ة  يف  م��ت��ه��م��ني 
وه�����م:   2010 ع�������ام  ال����������دويل 
املفو�س ال�سابق للعلقات الدولية 
باجلماعة يو�سف ندا، واالإخواين 
وجدي غنيم، والقيادي باجلماعة 
اأ�����س����رف ع���ب���دال���غ���ف���ار، واالأم������ني 
للإخوان  ال��دويل  للتنظيم  العام 

قتيل يف العراق خالل مايو مباحثات مينية - جزائرية برئا�سة وزيري خارجيتي البلدين  900
واآليتها  اخلليجية  امل��ب��ادرة  على  وامل�ستندة  اليمن  يف 
التنفيذية املزمنة وق��رارات جمل�س االأمن الدويل ذات 
ال�سلة .. بجانب اجلهود التي يبذلها الرئي�س اليمني 
عبدربه من�سور هادي يف �سبيل حتقيق التوافق الوطني 
املبادرة  ب��ن��ود  تنفيذ  م��راح��ل  م��ن  تبقى  م��ا  ال�ستكمال 
احلوار  موؤمتر  اإليها  تو�سل  التي  والوثيقة  اخلليجية 
اإىل ح�سد الطاقات الوطنية ملواجهة  اإ�سافة  الوطني.. 

التحديات االقت�سادية واالأمنية الراهنة. 
الذي  النجاح  اليمني  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  ا�ستعر�س  كما 
حققته القوات امل�سلحة واالأمن يف مكافحة االإرهاب مبا 

ي�سهم يف تر�سيخ دعائم االمن واال�ستقرار يف الوطن. 

•• اجلزائر-وام:

بحث الدكتور اأبو بكر عبد اهلل القربي وزير اخلارجية 
ال�سوؤون  وزي�����ر  ل��ع��م��ام��رة  رم���ط���ان  ون���ظ���ريه  ال��ي��م��ن��ي 
التعاون  املا�سية..علقات  الليلة  اجلزائري  اخلارجية 
املجاالت  ت��ع��زي��زه��ا خ��ا���س��ة يف  واآف�������اق  ب��ل��دي��ه��م��ا  ب���ني 
ال�سيا�سية واالقت�سادية والثقافية والتعليمية.. اإ�سافة 
وكالة  وذك���رت  اليمنية.  ال�ساحة  على  ال��ت��ط��ورات  اإىل 
التي  الر�سمية  املباحثات  اأن جل�سة  �سباأ  اليمنية  االأنباء 
وزارة اخلارجية اجلزائرية..  الوزيران يف مقر  عقدها 
تناولت اخلطوات املنجزة على �سعيد العملية ال�سيا�سية 

••بغداد-اأ ف ب:

العراق ام�س  اعلنت م�سادر ر�سمية عراقية وبعثة االمم املتحدة يف 
عنف  اع��م��ال  يف  املدنيني،  م��ن  معظمهم   ، �سخ�سا   938 مقتل  ع��ن 
متفرقة خلل �سهر ايار-مايو املا�سي يف البلد حيث تتوا�سل موجة 
العنف منذ مطلع العام املا�سي. وا�سارت ارقام اعلنتها وزارات ال�سحة 
االحد،  بر�س  فران�س  وكالة  عليها  ح�سلت  التي  والداخلية  والدفاع 
مدنيني   804 هم  املا�سي،  ال�سهر  خ��لل  �سخ�سا   938 مقتل  اىل 
و 78 ع�سكريا و 56 �سرطيا، وا�سابة 1463 �سخ�سا هم 1255 

مدنيا و 120 ع�سكريا و 88 �سرطيا.
 328 اعتقال  ومت  اره��اب��ي��ا   122 امل��ا���س��ي،  ال�سهر  خ��لل  قتل  كما 

�سخ�سا، وفقا للم�سادر وت�سري االرقام اىل انخفا�س حمدود يف عدد 
ال�سحايا مقارنة ب�سهر ني�سان-ابريل الذي �سبقه، حني قتل 1009 
 799 مقتل  اىل  امل��ت��ح��دة  ل��لمم  ح�سيلة  ا���س��ارت  فيما  ا���س��خ��ا���س. 
�سخ�سا وا�سابة 1409 بجروح جراء هجمات ارهابية واعمال عنف 
خلل ال�سهر املا�سي، م�سرية يف الوقت ذاته اىل ان هذه االع��داد ال 
ت�سمل ال�سحايا الذين �سقطوا جراء اعمال العنف يف حمافظة االنبار 
غرب العراق، ح�سب ما نقل بيان ر�سمي. ونا�سد ممثل االأمني العام 
للأمم املتحدة يف العراق نيكوالي ملدينوف امل�سوؤولني العراقيني 
قائل اأحث القادة ال�سيا�سيني على العمل على وجه ال�سرعة لت�سكيل 
اإىل  حكومة �ساملة �سمن املهلة الد�ستورية والركيز على التو�سل 

حلٍّ مو�سوعي للو�سع يف االنبار .

••القاهرة-وكاالت:

اإن  اأمنية م�سوؤولة،  اأكدت م�سادر 
اجتماعاً  ر���س��دت  �سيادية  اأج��ه��زة 
للتنظيم ال��دويل ل��لإخ��وان، عقد 
ال��رك��ي��ة نهاية  امل����دن  اإح����دى  يف 
ب��ه��دف درا�سة  امل��ا���س��ي،  االأ���س��ب��وع 
خطة التحرك واإ�سعال الو�سع يف 
م�سر، ورفع وترية الفو�سى بعد 
فوز امل�سري عبدالفتاح ال�سي�سي يف 
ك�سر  بغر�س  الرئا�سة،  انتخابات 
�سعبيته يف ال�سارع، ح�سبما ن�سرت 

�سحيفة الراأي الكويتية.
وك�سفت امل�سادر اأن االجتماع جاء 
يف  ال��ف��رع��ون،  ك�سر  م�سمى  حت��ت 
مو�سحة  ال�����س��ي�����س��ي،  اإىل  اإ����س���ارة 
ق��ي��ادة من   14 �سهد ح�سور  اأن��ه 
ق����ي����ادات االإخ���������وان يف ع�����دد من 
ال����دول، وه��و االج��ت��م��اع ال���ذي مت 
على مدار يومني، وتوىل القيادي 
تنظيمه  م��ال��ك  ح�سن  االإخ����واين 

وحتمل نفقات انعقاده.
خرج  االج��ت��م��اع  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 
ب��ت��و���س��ي��ات ع�����دة، اأه���م���ه���ا زي����ادة 
االأول  اليوم  التظاهرات من  عدد 
لتن�سيب ال�سي�سي ر�سمّياً، وتكون 
ت��ل��ك ال���ت���ظ���اه���رات يف اأك�����رث من 
اإطار  م��ن  ت��خ��رج  واأن  حم��اف��ظ��ة، 
ال�سلمية اإىل نطاق ال�سدام املبا�سر 
وبالتزامن مع  االأم���ن،  ق��وات  مع 
ذلك يتم تاأجيج املطالب الفئوية 
وامل�سانع،  ال�سركات  م��ن  ع��دد  يف 
م����ن خ�����لل ب��ع�����س ال���ع���م���ال من 
الإظهار  ف��ي��ه��ا  ال��ن��ائ��م��ة  اخل���لي���ا 
ال�سي�سي يف موقف ال�سعيف اأمام 

حتقيق مطالبهم.
اإن���ه مت   ، ال����راأي  واأك�����دت، بح�سب 
الغر�س تقدر  ر�سد موازنة لهذا 

اآليات الحتالل تتوغل جنوب قطاع غزة

اأ�سري فل�سطيني يبداأون اإ�سربًا عن الطعام  1100
•• غزة-رام اهلل-وكاالت: 

اأ�سري   1100 االأح����د  ام�����س  ب���داأ 
االحتلل  �سجون  يف  فل�سطيني 
الطعام  عن  اإ�سرابا  االإ�سرائيلي 
ت�����س��ام��ن��ا م����ع اأ�����س����رى اإداري�������ني 
عن  مفتوحا  اإ���س��راب��ا  يخو�سون 
اإىل  اأدى  ي��وم��ا   38 منذ  الطعام 

تدهور �سحتهم.
االأ����س���رى  �����س����وؤون  وزارة  وق���ال���ت 
اأكرث  ان�سمام  اإن  الفل�سطينيني 
م��ن األ���ف اأ���س��ري ل��لإ���س��راب ياأتي 
االإداريني،  االأ�سرى  دعم  اإط��ار  يف 
االإ�سرائيلية  ال�سيا�سات  ولرف�س 
ب��ح��ق االأ�����س����رى واأك������دت ال�����وزارة 
اأربعني  اأكرث من  اأن  الفل�سطينية 
الطعام  اإداري��ا م�سربا عن  اأ�سريا 
اإ�سرائيلية  م�ست�سفيات  اىل  نقلوا 
لعجزهم  متحركة  ك��را���س��ي  على 
ع���ن احل����رك����ة، واأ����س���ي���ب���وا بنزف 

داخلي.
معركة  االأ�سرى  ه��وؤالء  ويخو�س 
االأمعاء اخلاوية للمطالبة باإنهاء 
ووقف  االإداري  االعتقال  �سيا�سة 
املحاكمة على اأ�سا�س امللف االأمني 
بتحريرهم  وللمطالبة  ال�سري، 

ومنحهم حريتهم.
حمامو  جمعها  معلومات  ووف���ق 
ون����ادي  االأ�����س����رى  �����س����وؤون  وزارة 
ال�سمري  وم���وؤ����س�������س���ة  االأ������س�����ري 

م�سر تعلن ا�سم الرئي�ض 
ر�سميًا خالل 5 اأيام

•• القاهرة-وكاالت:

اللجنة  م�����س��وؤول يف  م�����س��در  ق���ال 
اإنه  الرئا�سية،  للنتخابات  العليا 
م��ن امل��ق��رر ع��ق��د م��وؤمت��ر �سحايف 
عن  للإعلن  االأ�سبوع  هذا  خلل 
للنتخابات،  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ال��ن��ت��ائ��ج 
واإعلن ا�سم الرئي�س، وذلك خلل 
خم�سة اأيام بحد اأق�سى ابتداء من 
االأحد، وذلك وفق قرارات اللجنة 

ال�سابقة.
امل�����س��در، وف��ق��اً ل�سحيفة  واأ���س��اف 
ال�����س��رق االأو����س���ط ال��ل��ن��دن��ي��ة ام�س 
من  ان��ت��ه��ت  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  االأح�������د، 
ت�����س��ل��م ج��م��ي��ع ال���ن���ت���ائ���ج واأع����م����ال 
احل�سر واالأوراق اخلا�سة باللجان 
والفرعية  ال���ع���ام���ة  االن��ت��خ��اب��ي��ة 
واأن  ك��اف��ة،  م��ن حم��اف��ظ��ات م�سر 
االنتخابات  للجنة  العامة  االأمانة 
اإجراء  الرئا�سية تعكف حالياً على 
ومراجعة  دق��ي��ق��ة  ف��ح�����س  عملية 
اخلا�سة  واالأوراق  البيانات  كافة 

باالنتخابات يف املحافظات كافة.
ووفقاً للجدول الزمني للنتخابات 
اللجنة  و�سعته  ال���ذي  الرئا�سية، 
لتلقي  ال��زم��ن��ي��ة  ال���ف���رة  ال��ع��ل��ي��ا، 
الطعون من املر�سحني عبد الفتاح 
على  �سباحي  وحمدين  ال�سي�سي 
اأظهرت  ال��ت��ي  االن��ت��خ��اب��ات،  نتائج 
ال�سي�سي  بفوز  االأوىل  موؤ�سراتها 
ن�سبة  م���ن   96.7% م���ن  ب���اأك���رث 

االأ�سوات.

االأحد،  ام�����س  �سباح  اإ�سرائيلية، 
�سرق  الفل�سطينيني،  اأرا���س��ي  يف 
مدينتي خان يون�س ورفح، جنوب 
قطاع غزة، و�سط اإطلق نار جتاه 

املنازل.
واملعلومات  االأنباء  وكالة  وذك��رت 
اآليات   6 اأن  )وف���ا(  الفل�سطينية 
ع�����س��ك��ري��ة، ت�����س��م ج��راف��ت��ني و4 
عن  تزيد  مل�سافة  توغلت  دب��اب��ات، 
املواطنني  اأرا���س��ي  املئتي م��ر، يف 

زياراتهم  خ��لل  االإن�سان  حلقوق 
االإ�سرائيلية  لل�سجون  االأخ����رية 
فاإن م�سلحة ال�سجون �سحبت كل 
االأ�سرى  حققها  التي  االإجن���ازات 
خلل خو�سهم اإ�سرابات عدة عن 

الطعام.
االأ������س�����رى لهذه  اإف���������ادات  ووف������ق 
املوؤ�س�سات، فاإن م�سلحة ال�سجون 
اال�ستجابة  ترف�س  االإ�سرائيلية 
كما  امل�سربني،  االأ���س��رى  ملطالب 
ت��رف�����س احل������وار م��ع��ه��م، يف ظل 
ت��اأك��ي��دات م��ت��ك��ررة م��ن امل�سربني 
مهما  الن�سال  �سيوا�سلون  باأنهم 

بلغت الت�سحيات.
االإ�سرائيلي  ال��ق��ان��ون  ومب��وج��ب 
امل����������وروث ع�����ن ع���ه���د االح����ت����لل 
ل��ف��ل�����س��ط��ني، ميكن  ال���بي���ط���اين 
فيه  امل�ستبه  الفل�سطيني  و���س��ع 
قيد االعتقال االإداري دون توجيه 
اأ���س��ه��ر قابلة  ل�����س��ت��ة  ل���ه  االت���ه���ام 
ل��ل��ت��ج��دي��د ف�����رة غ����ري حم����ددة 
ويلقى اإ�سراب االأ�سرى االإداريني 
وو�سائل  ال�����س��������������������ارع  يف  دع����م����ا 
واأطلق  االجتماع�����ي  ال��ت��وا���س��ل 
نا�سطون على موقع توير و�سما 
م����ي وملح  ب���ع���ن���وان  )ه���ا����س���ت���اغ( 
امل�سربني  اك��ت��ف��اء  اإىل  اإ����س���ارة  يف 
على  للحفاظ  وامللح  امل��اء  بتناول 

اأمعائهم �سليمة.
ع�سكرية  اآليات  توغلت  ذلك،  اىل 

���س��رق مدينة  ���س��م��ال  ال���زراع���ي���ة، 
موقع  من  انطلقاً  يون�س،  خ��ان 
كي�سوفيم الع�سكري، اجلاثم على 

احلدود �سرق القرارة.
االحتلل  ق����وات  اأن  واأو����س���ح���ت 
وجتريف  مت�سيط  باأعمال  قامت 
و�سط  ال����زراع����ي����ة،  االأرا������س�����ي  يف 
اإط��لق نار على منازل املواطنني 
اإ�سافًة  امل��ن��ط��ق��ة،  م���ن  ال��ق��ري��ب��ة 
ا�ستطلع  ل��ط��ائ��رات  حتليق  اإىل 

اأن  واأ�ساف����ت  املك�����ان.  اأج���واء  يف 
اإ�سرائيلية،  ع�س������كرية  اآل���ي���ات 
وجرافات،  دب��اب��ات   7 م��ن  مكونة 
املئت�����ي  عن  تزيد  مل�سافة  توغل�ت 
�سرق   ، املواطنني  اأرا�سي  يف  مر 
املواقع  من  انطلقاً  رفح،  مدينة 
ال�سريط  على  املقامة  الع�سكرية 
احل���������دودي، و����س���ط اإط�������لق نار 
واأع����م����ال جت���ري���ف يف االأرا�����س����ي 

الزراعية.

كامريون يلوح بالن�سحاب من الحتاد الأوروبي
ال�سنوات اخلم�س املقبلة ، علما اأنه يعتبه حجر عرثة اأمام م�سيه 

يف اإ�سلح علقات االحتاد االأوروبي مع بلده.
على  التعليق  رف�س  ك��ام��ريون  با�سم  متحدثا  اإن  روي��رز  وقالت 
مقال �سبيغل ، لكن يونكر دعا غالبية القادة االأوروبيني اإىل عدم 
الر�سوخ ل�سغوط من و�سفهم باالأقليات، وفقا ملقتطف من مقال 

�سين�سر ب�سحيفة بيلد اأم زونتاغ يوم االأحد.
دول  ق��ادة  االأوروب��ي��ة مبا�سرة من قبل  املفو�سية  رئي�س  وينتخب 
الذي  االأوروب����ي  ال��بمل��ان  م��ن  املوافقة عليه  االحت���اد، لكن يجب 

تغريت موازين القوى فيه بعد انتخابات االأ�سبوع املا�سي.

تعليقات  م��ن  ا�ستقوا  القمة  يف  م�ساركني  اأن  املجلة  واأو���س��ح��ت 
ال�سابق  لوك�سمبورغ  وزراء  رئي�س  يونكر  انتخاب  اأن  ك��ام��ريون 
رئي�سا للمفو�سية االأوروبية الذراع التنفيذية للحتاد قد يزعزع 

ا�ستقرار حكومته واأن ا�ستفتاء على ا�ستمرارها قد ُيطرح.
يونكر خلفا  اختيار  ي��وؤدي  اأن  تعليقات كامريون على  ُفهمت  كما 
للبتغايل خو�سيه مانويل بارو�سو اإىل الذهاب ال�ستفتاء ي�سوت 

فيه البيطانيون على �سحب ع�سويتهم من االحتاد االأوروبي.
وجاء يف مقال �سبيغل اأي�سا اأن كامريون رف�س املر�سح قائل وجه 
م�ساكل  ح��ل  على  ق���ادرا  يكون  ل��ن  املا�سي  ال��ق��رن  ثمانينيات  م��ن 

•• لندن-وكاالت:

حذر رئي�س الوزراء البيطاين ديفد كامريون من اأنه لن يكون 
حال  يف  االأوروب�����ي  االحت����اد  يف  ب���لده  ع�سوية  ا���س��ت��م��رار  �سامنا 
االأوروبية،  للمفو�سية  جديدا  رئي�سا  يونكر  كلود  ج��ان  انتخاب 

ح�سب ما نقلت عنه اليوم جملة �سبيغل االأملانية.
ويف ن�سخة �ستن�سر يف عدد قادم من مقال للمجلة، قالت �سبيغل 
االأوروب��ي��ة يف  القمة  هام�س  على  ج��اءت  كامريون  ت�سريحات  اإن 

بروك�سل الثلثاء املا�سي.
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العدد  11112 بتاريخ  2014/6/2      
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

         يف الدعوى رقم 2014/245  جتاري كلي
وميثلها  ������س.ذ.م.م  ال��ع��ام��ة  للتجارة  م��وج��ام  �سركة  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ى  اىل 
املدعو/ �سايوان ر�سبي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / �سركة زريوار 
الدعوى  اق��ام  روزج��ن��ك  قد  احمد  ي��داهلل  ذ.م.م وميثلها:  العامة  للتجارة 
املذكورة اعله  وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2014/5/28 احلكم 
قانونا  وامل��داول��ة  االوراق  ومطالعة  املرافعة  �سماع  بعد  التايل:  التمهيدي 
با�ستجواب  املو�سوع  يف  الف�سل  وقبل  احل�سوري  مبثابة  املحكمة  حكمت 
ال�ساعة   2014/6/4 جل�سة  لذلك  وح��ددت  باال�سباب  ورد  ما  ب�ساأن  املدعية 

9:30 �سباحا بالقاعة رقم )8( وابقت الف�سل يف امل�سروفات.
  رئي�س الق�صم                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11112 بتاريخ  2014/6/2      
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

         يف الدعوى رقم 2013/2085  جتاري كلي
اىل املدعى عليه/1- جاك جورج �سعد جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/ البنك التجاري الدويل �س م ع  قد اقام الدعوى املذكورة اعله  وعليه 
التايل:  التمهيدي  احلكم   2014/5/22 بتاريخ  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
املخت�س  امل�سريف  اخلبري  بندب  املو�سوع  يف  الف�سل  وقبل  املحكمة  حكمت 
بتلك  ال�سادر  احلكم  منطوق  وفق  مهمته  لتكون  باجلدول  ال��دور  �ساحب 
اجلل�سة. وحددت لها املحكمة جل�سة يوم االثنني املوافق 2014/6/9 ال�ساعة 

9:30 �سباحا يف القاعة Ch 2.E.22 ل�سداد االمانة من قبل املدعي.
  رئي�س الق�صم                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11112 بتاريخ  2014/6/2      
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

         يف الدعوى رقم 2013/851  عقاري كلي
اىل املدعى عليه/1- نيو ورلد انف�ستمنت�س ليمتد �س م ح 2- اك�سون ديفلومبنت �س م 
ح )املنطقة احلرة ملطار ال�سارقة( جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي / ملك حممد 
علي حممد مكوندي قد اقام الدعوى املذكورة اعله  وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بتاريخ 2014/4/28 احلكم التمهيدي التايل: وقبل الف�سل يف املو�سوع بندب اخلبري 
اوراق  على  االط��لع  بعد  تكون مهمته  اجل��دول  خ��باء  ال��دور من  الهند�سي �ساحب 
بايداع  املدعى  والزمت  منها  اخل�سوم  له  يقدمه  ان  ع�سى  وما  وم�ستنداتها  الدعوى 
مبلغ 15 الف درهم على ذمة اتعاب اخلبري . وحددت لها املحكمة جل�سة يوم االثنني 

 Ch 1.A.1 املوافق 2014/6/16 ال�ساعة 9:30 �سباحا يف القاعة
  رئي�س الق�صم                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11112 بتاريخ  2014/6/2      

 اعالن للح�صور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى رقم 2013/1360 جتاري )كلي)

بوا�صطة الن�صر بورود التقرير     
 بناء على طلب حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

اىل املدعى عليه/مرمي �سعيد مظفر ال�سعدي جن�سيته / االمارات العربية 
املتحدة اقام املدعي/دار التمويل �س م ع  عنوان:ابوظبي - اخلالدية الدعوى 
مببلغ  ومو�سوعها:املطالبة  عجمان   - )ك��ل��ي(  جت��اري   2013/1360 برقم 
امام  باحل�سور  مكلف  ف��ان��ت  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره���م   145185 وق���دره 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  اب��و  �سخ�سيا  االبتدائية  االحت��ادي��ة  عجمان  حمكمة 
وذلك يف ال�ساعة : 11:00 من يوم 11 �سهر يونيو ل�سنة 2014م وذلك للنظر 

يف الدعوى بو�سفك مدعى عليه.حرر بتاريخ 2014/5/26   
قلم الكتاب   

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

العدد  11112 بتاريخ  2014/6/2      
   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2013/4060 مدين كلي ال�صارقة 
املدعي  ان  ارملة قمب علي مندي حيث  �سن�سودي  : مرمي  املدعى عليها  اىل 
:دار التمويل �س م ع قد اقامت عليك الدعوى املذكورة رقمها اعله لدى هذه 
املحكمة ويعلنك فيها بتجديد الدعوى من ال�سطب ويطالب فيها مببلغ مائة 
والفائدة  درهم(  وت�سعون )144.795  و�سبعمائة وخم�سة  الف  واربعون  واربعة 
امام  يقت�سي ح�سورك  لذلك   . الدعوى  قيد  تاريخ  9% من  بواقع  القانونية 
هذه املحكمة )الدائرة الكلية املدنية االوىل( يف متام ال�ساعة الثامنة والن�سف 
من يوم 2014/6/22 وذلك للجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات 
ويف حال تخلفك عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان 

املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابكم.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة

الحتادية البتدائية

العدد  11112 بتاريخ  2014/6/2      
   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2013/4044 مدين كلي ال�صارقة 
حيث  عبداهلل  جمعه  �سيد  جمعه  زوجة  املازم  ح�سني  كلثوم   : عليها  املدعى  اىل 
اعله  رقمها  املذكورة  الدعوى  اقامت عليك  قد  ع  م  �س  التمويل  :دار  املدعي  ان 
فيها  وتطالب  ال�سطب  من  الدعوى  بتجديد  فيها  ويعلنك  املحكمة  هذه  لدى 
مببلغ مائتان واثنان وثمانون الف وت�سعمائة وثمانية وثمانون )282.988 درهم( 
والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ قيد الدعوى والر�سوم وامل�ساريف ومقابل 
اتعاب املحاماه . لذلك يقت�سي ح�سورك امام هذه املحكمة )الدائرة الكلية املدنية 
االوىل( يف متام ال�ساعة الثامنة والن�سف من يوم 2014/6/22 وذلك للجابة على 
الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حال تخلفك عن احل�سور او عدم ار�سال 

وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابكم.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة

الحتادية البتدائية

العدد  11112 بتاريخ  2014/6/2      
اعالن حكم بالن�صر

               يف  الدعوى رقم 2013/809 عقاري كلي                              
نعلنكم  االقامة  العقاري جمهول حمل  للتطوير  الفل�سي  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املذكورة  ال��دع��وى  يف   2014/3/31 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
احل�سوري  املحكمة مبثابة  الدبيخي حكمت  براك  عثمان  ل�سالح/ حممد  اعله 
)1( بف�سخ عقد بيع الوحدة العقارية رقم )214( بالطابق الثاين يف م�سروع ارورا 
الكائن يف دبي الند ريزيدن�س كومبلك�س حمل التداعي يف الدعوى الراهنة . )2( 
وبالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 106.733 درهما )مائة و�ستة االف 
قابل لل�ستئناف  .  حكما مبثابة احل�سوري  درهما(  و�سبعمائة ثلثة وثلثون 
خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعلن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11112 بتاريخ  2014/6/2      

اعالن حكم بالن�صر
               يف  الدعوى رقم 2012/663 عقاري كلي                              

اىل املحكوم عليه/1- �سركة ار�ستقراط �ستار انفي�ستمنت �س.ذ.م.م جمهول حمل 
يف   2013/3/18 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة 
على حكم  بامل�سادقة   )1( بي�س�س  ب�سكو  ريكاردو  ل�سالح/  اعله  املذكورة  الدعوى 
املحكم ال�سادر يف الدعوى التحكيمية رقم 2010/84 مركز دبي للتحكيم الدويل 
)2( وبالزام املدعى عليها مب�سروفات الدعوى والف درهم مقابل اتعاب املحاماه 
قابل لل�ستئناف  ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري  ما عدا  )3( رف�س 
خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعلن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11112 بتاريخ  2014/6/2      
اعالن حكم بالن�صر

               يف  الدعوى رقم 2013/725 عقاري كلي                              
�س.ذ.م.م  العقاري  والتطوير  لل�ستثمارات  ال�سحراء  احلم  عليهما/1-  املحكوم  اىل 
2- ديزرت درمي ريال ا�ستيت انرميداري )���س.ذ.م.م( جمهويل حمل االقامة نعلنكم 
املذكورة اعله  الدعوى  بتاريخ 2014/3/27 يف  املنعقدة  بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
حكمت  باجنا�س  القانوين/عبدالنبي  وممثلها  ذ.م.م  بروبرتي�س  باجنا�س  ل�سالح/ 
و   804 باالرقام  العقارية  الوحدات  بيع  عقود  بف�سخ   )1( احل�سوري  ومبثابة  املحكمة 
2704 و 2701 برج درمي باي مب�سروع درمي باي منطقة برج خليفة بدبي املبمة بتاريخ 
2008/1/31 حمل التداعي يف الدعوى الراهنة )3( وبالزام املدعى عليهما بان توؤديا 
للمدعية مبلغ 5.22.  حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11112 بتاريخ  2014/6/2      
     اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/711 جتاري كلي                                 
بلغي  علي  حممد  �سعيد   -2 �سادقي  ر�ساقلي  ا�سغر   -  1 عليهما/  امل��دع��ى  اىل 
وميثله:  ع  م  �س  التجاري  ابوظبي  /بنك  املدعي  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهويل 
ح�سني علي ح�سن علي البناي قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
املدعى عليهما بالت�سامن والتكافل بان يدفعا للبنك املدعي مبلغ )24.854.401.87 
درهم( والفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام 
بل  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  املحاماه  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم 
�س   9:30 ال�ساعة   2014/6/19 املوافق  اخلمي�س  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   . كفالة 
ch 2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على 

االقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11112 بتاريخ  2014/6/2      
     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/5 عقاري كلي                                 
اىل املدعى عليه/ 1 - فالنتني �سايت�سفيت�س جمهول حمل االقامة مبا 
الدعوى  عليك  اق��ام  قد  �سوك�سي  رامي�س  �سوك�سي  /ا�سي�س  املدعي  ان 
ملكية  ونقل  العقارية  ال��وح��دة  بيع  عقد  بتثبيت  املطالبة  ومو�سوعها 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  ال��ع��ق��اري  ال�سجل  يف  امل��دع��ى  ا���س��م  اىل  ال��وح��دة 
ال�ساعة  املوافق 2014/6/15  ي��وم االح��د  . وح��ددت لها جل�سة  واالت��ع��اب 
9:30 �س بالقاعة ch 1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك 
للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

قبل اجلل�سة بثلثة ايام على االقل حيث ان الدعوى معادة للمرافعة.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11112 بتاريخ  2014/6/2      
     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

            يف  الدعوى 2014/20 دعاوى م�صتعجلة جتارية                                 
اىل املدعى عليه/ 1 - �سركة االمارات الذهبية للمقاوالت �س.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي /�سركة اوميغا �ستار للعمال الكهروميكانيكية 
اق��ام عليك  ق��د  ب��ن حيدر  �سامل علي  �����س.ذ.م.م وميثله: حيدر  وامل��ق��اوالت 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة ب�سفه م�ستعجلة ت�سليم املدعية كافة معداتها 
االحد  ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت   . وامل�ساريف  والر�سوم  املخزن  امل��وج��ودة يف 
املوافق 2014/6/8 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة ch 1.B.8 لذا فانت مكلف 
باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على االقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11112 بتاريخ  2014/6/2      
  اعالن احل�صور بالن�صر

يف الدعوى 5985 ل�صنة 2013 ايجارات
بناء على القرار ال�سادر من اللجنة اال�ستئنافية االوىل يف الدعوى )2013/5985( 
ايجارات بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2014/5/21 باعلن امل�ستاأنف �سده مريخات 
اليميوتوف فانه نعلمكم بان امل�ستاأنف احمد عبدالرحمن عقيل قد اقام الدعوى 
امل�ستاأنف  احلكم  ال��غ��اء  املو�سوع  يف   -2 �سكل  اال�ستئناف  )ق��ب��ول  بطلب  قبلكم 
والق�ساء جمددا برف�س الدعوى( والتي �ستنظر بجل�سة 2014/6/9 يوم االربعاء 
احل�سور  منكم  يرجى  فعليه  دب��ي  بلدية  مبنى  يف  املركز  مبقر   06:00 ال�ساعة 
او م�ستندات. ويف حالة تخلفكم عن احل�سور فان  وتقدمي ما لديكم من دفاع 

اللجنة �سوف تتخذ كافة االجراءات القانونية اللزمة.
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد  11112 بتاريخ  2014/6/2      
     مذكرة اعالن متنازع �صده بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/177 نزاع مدين                                 
اىل املتنازع �سدهم/ 1 - امني ف�سل علي 2- نهاد حممد علي 3- �سركة 
نا�سر  ال�سيد  م���روك  ال�سيد   -4 ������س.ذ.م.م  ال��ع��ام��ة  للتجارة  نا�سديك 
الها�سمي 5- �سركة نا�س اويل �س.ذ.م.م 6- خالد عبداهلل عبداجلبار حممد 
جمهويل حمل االقامة مبا ان املتنازع /�سركة فال للبرول املحدودة   قد 
اقام عليكم الدعوى ومو�سوعها املطالبة بندب خبري متخ�س�س مع الزام 
جل�سة  لها  وح��ددت   . املحاماه  واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  املدعى 
يوم االحد املوافق 2014/6/15 ال�ساعة 8:30 �س مبكتب امل�سلح لذا فانت 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور  مكلف 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على االقل . 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11112 بتاريخ  2014/6/2      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2014/177 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- عمر بكار حممد بن حيدر جمهول حمل االقامة 
التنفيذ/ امل �سيف را�سد حمر عني املهريي وميثله:  مبا ان طالب 
ع��ب��داهلل م����روان ع��ب��داهلل اح��م��د بخيت امل��ط��رو���س��ي ق��د اأق����ام عليكم 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )490699( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه 
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان 
االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 
رئي�س الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11112 بتاريخ  2014/6/2      

   يف الق�صية 2011/1364 مدين كلي عجمان - اإعادة ماأمورية
ال�سادة/GSS -1 للعقارات املحدودة 2- �سوهان جروب هولدينجز ب�سفتكم اخل�سمني املدخلني يف 
الق�سية رقم 2011/1364 مدين كلي عجمان املرفوعة من حممد فريوز بخت �سد GSS للعقارات 
وحيث �سدر احلكم من املحكمة املوقرة باعادة املاأمورية لنا العادة مبا�سرتها على �سوء اعرا�سات 
املدعى عليها ويف مواجهة اخل�سمني املدخلني وعليه ندعوكم حل�سور اجتماع اخلبة املقرر له 
تاريخ 2014/6/10 ال�ساعة 10 �سباحا مبكتب  اخلبري الكائن يف دبي - هور العنز �سرق - �سارع 
ابوهيل - بجوار بنك دبي اال�سلمي - بناية عبدالرزاق الزرعوين - مكتب 210 الطابق الثاين 
وعليه يرجى ح�سوركم يف املوعد واملكان املحددين ويف حال عدم ح�سوركم �ستقوم اخلبة باعداد 
التقرير التكميلي وايداعه لدى املحكمة املوقرة مع اثبات عدم ح�سوركم اجتماعات اخلبة املنوه 

عنها والأي ا�ستف�سار يرجى خمطابتنا على العناوين اعله.
املهند�س/ح�صن ابراهيم القر�س 
اخلبري يف الدعوى

فاك�س )اأبوظبي) 02/6328942 هاتف:050/5412815

ت�صليم م�صتندات وطلب اعالن
اخل�صمان املدخالن بالن�صر

 

العدد  11112 بتاريخ   2014/6/2     
  اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  92 /2014 ح نف�س- ب �س- ب- اأظ

االمارات   اجلن�سية:  املن�سوري  فرحان  مبارك  جمعان  مدعي/بخيته 
مو�سوع  م�سر  اجلن�سية:  النحا�س  حممد  عبدال�سلم  عليه:حممد  مدعي 
النحا�س  حممد  عبدال�سلم  اعلنه/حممد  املطلوب  الدعوى:طلق 
اجلن�سية: م�سر  عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله 
وحددت املحكمة يوم االربعاء   املوافق 2014/6/4 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحا امام الدائرة االوىل ب� حمكمة بني 
يا�س االبتدائية- الكائنة بني يا�س �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 االقل. �سدر بتاريخ 2014/5/28  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة بني يا�س البتدائية

 

العدد  11112 بتاريخ   2014/6/2     
  اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  2529 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/حممد جاد الرب علي عبداهلل اجلن�سية: م�سر  مدعي عليه:املخرج الثاين 
لل�سيانة العامة وادارة العقارات ذ.م.م اجلن�سية:االمارات مو�سوع الدعوى:م�ستحقات 
ذ.م.م  العقارات  وادارة  العامة  لل�سيانة  الثاين  اعلنه/املخرج  املطلوب  عمالية 
اعله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  اجلن�سية:االمارات  
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  2014/6/15 موعدا  املوافق  االحد    يوم  املحكمة  وحددت 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �سباحا   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف 
االبتدائية- الكائنة املحكمة العمالية �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 االقل. �سدر بتاريخ 2014/5/21  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11112 بتاريخ   2014/6/2     
  اعالن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  297 /2014 جت كل- م ت-ب-اأظ

املتخ�ص�صة:امل�صارف واملوؤ�ص�صات املالية  
مدعي/بنك االحتاد الوطني اجلن�سية: االمارات مدعي عليه:حممود هيثم حممد 
�سحة   - خبري  الدعوى:ندب  مو�سوع  اجلن�سية:االمارات  امليا�سر  املي�سري  �سالح 
امليا�سر  املي�سري  �سالح  حممد  هيثم  اعلنه/حممود  املطلوب  التحفظي  احلجز  
اجلن�سية:االمارات  عنوانه:ن�سرا بورود التقرير حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
لذا  الدعوى،  املوافق 2014/6/16 موعدا لنظر  االثنني  يوم  املحكمة  اعله وحددت 
فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8:30 �سباحا امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي 
االبتدائية- الكائنة املحكمة التجارية  مبع�سكر اآل نهيان �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 االقل. �سدر بتاريخ 2014/5/26  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

 

العدد  11112 بتاريخ   2014/6/2     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/671 ت عمل- م ع- ت- اأظ)
طالب التنفيذ/�سليمان خان عطاء الرحمن خان اجلن�سية: بنغلد�س املنفذ 
�سده :ال�سيف والغمد للمقاوالت العامة اجلن�سية: االمارات املطلوب اعلنه 
/ال�سيف والغمد للمقاوالت العامة اجلن�سية: االمارات العنوان : بالن�سر مبا 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 
املوافق  االربعاء  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد  ع-ب-اأظ  جز-م  3107-2013-عم 
2014/6/25 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة 
وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  االوىل 

معتمد لتنفيذ ال�سند اعله تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلبي.
  القلم املحكمة                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

 

العدد  11112 بتاريخ   2014/6/2     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/275 ت عام- م ر- ت- اأظ)
طالب التنفيذ/احمد �سعيد زهران حمد احلامتي اجلن�سية: االمارات املنفذ 
�سده :ن�ساء باقر نعمت اخلوري اجلن�سية: االمارات املطلوب اعلنه /ن�ساء 
طالب  ان  مبا  بالن�سر   : العنوان  االمارات  اجلن�سية:  اخلوري  نعمت  باقر 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2013-581 
مد جز - م ر - ب - اأظ وحدد لنظره جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2014/6/5 
موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة االوىل بادارة 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الرئي�سي  املقر  الكائنة  التنفيذ-ابوظبي 

لتنفيذ ال�سند اعله تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلبي.
  القلم املحكمة                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

 

العدد  11112 بتاريخ   2014/6/2     
اعادة   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  78 /2014 مد جز- م ر- ب- اأظ

مدعي/عبداهلل بن خمي�س بن عبداهلل املقبايل اجلن�سية: �سلطنة عمان  مدعي 
عليه:حلم اخلليج خلدمات االفراح اجلن�سية: االمارات مو�سوع الدعوى:مطالبة 
اجلن�سية:  االفراح  خلدمات  اخلليج  اعلنه/حلم  املطلوب  درهم   9000 مببلغ 
االمارات  عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2014/6/10 املوافق  الثلثاء  يوم  املحكمة 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �سباحا   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف 
وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الق�ساء  بدائرة  الكائنة  االبتدائية- 
ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر 

الدعوى بثلثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ 2014/5/27  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11112 بتاريخ   2014/6/2     
  اعالن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  3426 /2013 جت كل- م ت-ب-اأظ

املتخ�ص�صة:املقاولت والنزاعات الإن�صائية  
العامة  لل�سيانة  االمارات مدعي عليه:فرج حمود�س  احمد اجلن�سية:  مدعي/بخيت عو�س   
ميثلها حممد مدثر ب�سري احمد اجلن�سية: االمارات مو�سوع الدعوى:مطالبة باكمال عمل 
حممد  ميثلها  العامة  لل�سيانة  حمود�س  اعلنه/فرج  املطلوب  التعوي�س  مع  مقاولة  عقد 
املدعي  ان  حيث  ال�سطب  من  جتديد  عنوانه:بالن�سر  االمارات  اجلن�سية:  احمد  ب�سري  مدثر 
لنظر  موعدا   2014/6/30 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى  اقام 
حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �سباحا   8:30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى، 
اآل نهيان  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل  ابوظبي االبتدائية- الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر 
املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك  معتمد 

لنظر الدعوى بثلثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ 2014/5/29  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

 

العدد  11112 بتاريخ   2014/6/2     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/811 ت جتر- م ر- ت- اأظ)
اجلن�سية:  واال�سباغ  البل�سر  للعمال  رمزي  عادل  التنفيذ/موؤ�س�سة  طالب 
االمارات  اجلن�سية:  العامة  للمقاوالت  الروو�س  :موؤ�س�سة  �سده  املنفذ  االمارات 
العنوان  االمارات  اجلن�سية:  العامة  للمقاوالت  الروو�س  /موؤ�س�سة  اعلنه  املطلوب 
: بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى 
املوافق  االربعاء  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد  اأظ   - ب   - ت  م   - جز  جت   2012-983 رقم 
2014/6/11 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة االوىل 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الرئي�سي  باملقر  الكائنة  ابوظبي  التنفيذ-  بادارة 

لتنفيذ ال�سند اعله تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلبي.
  القلم املحكمة                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء
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عربي ودويل
اإفراج و�سيك عن �سودانية حمكومة بالإعدامتوقيف فرن�سي م�ستبه بهجوم املتحف يف بروك�سل 

•• اخلرطوم-وكاالت:

توقع م�سوؤول حكومي يف ال�سودان االإفراج عن امراأة �سودانية حكم عليها باالإعدام بتهمة الردة، وذلك 
بعد اأن اأثارت الق�سية �سجة دبلوما�سية وتعر�ست اخلرطوم ل�سغوط دولية.

وقال وكيل وزارة اخلارجية عبد اهلل االأزرق اإن اجلهات املخت�سة يف البلد تعمل الإطلق �سراح املراأة 
ال��ردة، عب الو�سائل واالإج��راءات القانونية  اإبراهيم )27 عاما( املحكوم عليها بحكم  مرمي يحيى 

واأ�ساف ذلك امل�سوؤول اأتوقع اأن يتم هذا )االإفراج( قريبا خلل االأيام املقبلة .
م�سيحي  من  تزوجت  التي  امل��راأة  ب��اإع��دام  املا�سي  مايو-اأيار   15 يف  ق�ست  �سودانية  حمكمة  وكانت 
ما  وه��و  م�سيحي،  من  لزواجها  جلدة  مبائة  عليها  حكم  كما  للإ�سلم،  بالعودة  واأمرتها  اأم��ريك��ي، 
اعتب باأنه زنا. غري اأن مهند م�سطفى حمامي مرمي التي و�سعت االثنني املا�سي طفلتها الثانية 
من زوجها االأمريكي دانيال واين اأكد اأنه مل يتم اإخطاره اأو اأي اأحد من عائلتها ب�ساأن االإفراج عن 

موكلته، لكنه اأعرب عن اأمله باأن يتم اإطلق �سراحها قريبا.

••باري�س-اأ ف ب:

يف  ا�سخا�س  ارب��ع��ة  قتل  بانه  ي�ستبه  رج��ل  مر�سيليا  يف  اوق��ف 
حوزته  ويف  اي��ار-م��اي��و،   24 يف  بروك�سل  يف  اليهودي  املتحف 
العا�سمة  ا�ستخدما يف  كاللذين  وم�سد�س  �سلح كل�سنيكوف 
ب��ر���س م�سادر  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة  االح���د  اف���ادت  كما  البلجيكية 
يف  ي�ستبه  ان��ه  التحقيق  م��ن  ق��ري��ب  م�سدر  وق���ال  متطابقة. 
ويتحدر  29 عاما  البالغ  نينمو�س  الفرن�سي مهدي  يكون  ان 
من روبيه )�سمال فرن�سا( ان�سم اىل اجلهاديني يف �سوريا يف 
ال�سبب  ا�سمه كان مدرجا لهذا  ان  امل�سدر  وا�ساف    .2013
يف ملفات االدارة العامة للمن الداخلي وبعد ان �سلم اجلمعة 

اآلة ت�سوير من نوع غو برو وبني ملب�سه قبعة �سبيهة لقبعة 
ال�سرطة  بثتها  ل�سور  وفقا  اليهودي  املتحف  يف  النار  مطلق 
البلجيكية التقطتها كامريات املراقبة. واوقعت حادثة اطلق 
اربعة  بروك�سل  اليهودي يف  املتحف  ال�سبت يف  بعد ظهر  النار 
وموظف  فرن�سية  ومتطوعة  ا�سرائيليان  زوج��ان  بينهم  قتلى 
ارهابي.  عمل  انه  البلجيكي  الق�ساء  اعلن  واالثنني  بلجيكي 
اث���ارت �سدمة خ��ارج ح��دود بلجيكا  التي  وبعد ه��ذه احل��ادث��ة 
على  للعثور  ال�سكان  اىل  ن���داء  البلجيكية  ال�سلطات  وج��ه��ت 
رجل  تظهر  امل��راق��ب��ة  ك��ام��ريات  م��ن  مقتطفات  وبثت  القاتل 
يقرب من املتحف ويطلق النار مرارا من بندقية كل�سنيكوف 

بعد ان اخرجها من كي�س ا�سود، يف اقل من دقيقتني.

يف  و�سع  الداخلي  للمن  العامة  االدارة  يف  عنا�سر  قبل  من 
احلب�س على ذمة التحقيق بتهمة القتل وحماولة القتل على 
علقة مبنظمة ارهابية بح�سب م�سدر ق�سائي. وميكن لفرة 
حب�سه التي بداأت ظهر اجلمعة ان ت�ستمر 96 �ساعة اي حتى 
الثلثاء او 144 �ساعة حتى اخلمي�س اذا تذرع املحققون بانه 
يطرح تهديدا ارهابيا و�سيكا. واوقف امل�ستبه به يف حمطة �سان 
�سارل يف مر�سيليا من قبل رجال جمارك عندما كان يف حافلة 
قادمة من ام�سردام عب بروك�سل. وافادت م�سادر قريبة من 
التحقيق انه كان يحمل يف امتعته بندقية هجومية وم�سد�سا 
مع ذخائر وقال احد هذه امل�سادر ان ا�سلحة من النوع نف�سه 
24 ايار-مايو يف بروك�سل . وكان يحمل اي�سا  ا�ستخدمت يف 

•• الفجر- تون�س - خا�س:

حركة  م��وؤمت��ر  عقد  م�ساألة  تثري 
احلزب،  داخل  �سراعا  تون�س  نداء 
وجدال كبريا بني قيادييه خرج اإىل 
واأن�ساره  العلن لي�سغل منخرطيه 
ال�سيا�سية  وال��ط��ب��ق��ة  واالإع�������لم 
ب��اع��ت��ب��ار حركة  ال���ع���ام،  وال�������س���ارع 
نداء تون�س رقما �سعبا يف املعادلة 
وتر�سحه  ت��ون�����س،  يف  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
ا�ستطلعات الراأي بت�سدر امل�سهد 

يف االنتخابات القادمة. 
وتناق�سها  ال��ت�����س��ري��ح��ات  ت��ب��اي��ن 
م�سري  ح��ول  ال�سوؤال  تطرح  باتت 

هذا املوؤمتر: ينعقد اأو ال ينعقد؟ 
اأّك��د رئي�س ح��زب ن��داء تون�س  لقد 
املوؤمتر  اأن  ال�سب�سي،  قايد  الباجى 
بناءا  �سينعقد  للحزب  التاأ�سي�سي 
التنفيذي،  امل���ك���ت���ب  ق�������رار  ع���ل���ى 
م�سيفا اأن جلنة االإعداد للموؤمتر 

•• الفجر – خرية ال�صيباين:

اال�سراكي  احل�����زب  ع��ك�����س  ع��ل��ى 
يف  االيطايل  الي�سار  فاز  الفرن�سي 
االأوروبية  البملانية  االن��ت��خ��اب��ات 
تنه�سه  ب��ل��د  يف  ع��ري�����س  وب���ف���ارق 
على  وجم��ب  االقت�سادية  االأزم���ة 
���س��ي��ا���س��ة �سّد  ال��ت��ق�����س��ف واع���ت���م���اد 

االأحزمة.
اإيطاليا  ت��وا���س��ل  النتيجة  وب��ه��ذه 
فا�ستطلعات  اجل��م��ي��ع،  م��ف��اج��اأة 
ال�����راأي ال��ت��ي ���س��ج��ل��ت ت���زاي���د عدم 
بروك�سل  جت���اه  االي��ط��ال��ي��ني  ث��ق��ة 
وتنامي  االأوروب��������������ي،  واالحت����������اد 
اليورو  ع���ن  ال��ت��خ��ل��ي  يف  ال��رغ��ب��ة 
كما هو اجلو العام يف بقية الدول 
بانتخابات  تنباأ  ك��ان��ت  االأوروب���ي���ة، 
خطرة للموؤيدين الأوروبا وب�سعود 
�����س����اروخ����ي ل��ل��م�����س��ك��ك��ني ف���ي���ه���ا ، 
جنوم  خ��م�����س  ح���رك���ة  اأّن  خ��ا���س��ة 
اإيطايل  ح��زب  اأول  اأ�سبحت  التي 
فباير  البملانية  االنتخابات  بعد 
2013 بح�سولها على ن�سبة 25 

فا�سل5 باملائة من االأ�سوات.
غري اأّن الفائز يف هذه االنتخابات، 
التي متيزت مبناف�سة �سديدة بني 
غريللو،  وب��ي��ب��ي   ، ري���ن���زي  م��ات��ي��و 
برل�سكوين  �سيلفيو  اق��ل،  وبدرجة 
، هو ال�ساب رئي�س الوزراء اجلديد 
باملائة   8 فا�سل   40 جمع  ال���ذي 
م��ن االأ���س��وات ، وه��ي نتيجة غري 

متوقعة.
فكيف ميكن تف�سري هذا النجاح ؟

م��ن��ذ ت��ع��ي��ي��ن��ه رئ��ي�����س��ا ل����ل����وزراء يف 
�سعبية  حت��ط��م  امل���ا����س���ي  ف���باي���ر 
القيا�سية.  االأرق����ام  ري��ن��زي  ماتيو 
ف��ه��و ُي��ج��ي��د ف���ن���ون االت�������س���ال، ال 
يرتبك �سواء على �سا�سة التلفزيون 
على  اأو  العامة  االجتماعات  يف  اأو 
االجتماعي،  ال��ت��وا���س��ل  ���س��ب��ك��ات 
اأمام  ع��ادّي��ا  الظهور  على  يحر�س 
ال���ن���ا����س ، وي�������س���ت���خ���دم، ب����اإف����راط 
ومقوالت  ب�����س��ي��ط��ة  ل��غ��ة  اأح���ي���ان���ا، 
�سيا�سة  ويعتمد  ومده�سة،  موؤثرة 

القرب مع االيطاليني.
�سرائح  ح��ول��ه  يجمع  اأن  ا�ستطاع 
يرون  خمتلفة  وم�سارب  اآف��اق  من 
الرغم  على  ج��دي��دا،  �سيا�سيا  فيه 
من اأّن �سريته الذاتية تبنّي عك�س 
ذلك، وخا�سة املنقذ لبلد يتاأمل ويف 

متعددة  رواف������د  ب��ع��ن��وان  ت��ون�����س، 
الّناطق  قال   ، ُم�سرك  وم�ستقبل 
ب��ا���س��م ح��رك��ة ن����داء ُت��ون�����س، ر�سا 
اأو  باحلاج، ال وج��ود الأي��ة خلفات 

�سراع داخل احلزب .
ق���ائ���ل: هناك  ي�����س��ت��درك  اأن  ق��ب��ل 
م�سائل خلفّية وجتاذبات ب�سيطة 
لي�س من �ساأنها اأن ت�سّدع احلركة 
تون�س،  ن���داء  فحركة  ت��رِب��ك��ه��اَ،  اأو 
ال�سيا�سي  ال��ع��م��ر  م��ن  بلغت  ال��ّت��ي 
تعرف  مل  ال�ّسنة،  ون�سف  �سنتني 

فيهما اأي ان�سحاب الأع�سائها .
بدوره، قال االأمني العام للحركة، 
نداء  م�سروع  اإن  البكو�س،  الّطيب 
غ��م��ار احلياة  ت��ون�����س ودخ���ول���ه يف 
ال�سيا�سّية يف تون�س منذ اأكرث من 
���س��ن��ت��ني، ه���ي جت���رَب���ة ف���ري���دة من 
يتم  وال  تنجح،  اأن  ويجب  نوعها، 
الّتيارات  خمتلف  بنجاح  اإال  ذل��ك 

الّتي تنتمي لنداء تون�س .

انتخابات مبكرة،  اإث��ارة  وحماولته 
فقدت مفعولها، واأ�سبحت ال وزن 
ال�سغط  جماعات  على  وب��ات  لها، 
الذين يعار�سوه اأن ياأخذوا نتيجة 
هذه االنتخابات يف االعتبار، ويبقى 
وجمودها  العمومية  االإدارة  ب��طء 
العائق الوحيد اأمام التغيري الذي 

ين�سده.
�سعبيته،  م��ن  ري��ن��زي  ا�ستفاد  لقد 
واأن���ع�������س ح��م��ل��ة ان��ت��خ��اب��ي��ة ب����اردة، 
وقواعده  ح��زب��ه  ق���ي���ادات  ورّو������س 
الذين التفوا جميعا حوله، ومكنه 
ُي���ت���ّوج ملكا على  ان  ذل���ك م��ن  ك��ل 

ايطاليا.
وب��اخ��ت�����س��ار، مي��ل��ك م��ات��ي��و رينزي 
لُيظهر  ي��ده  يف  االأوراق  ك��ل  ال��ي��وم 
اأنه حّقا رجل دولة يف اإيطاليا، قادر 
املوؤ�س�سية  االإ�سلحات  اإجراء  على 
من   ، واالجتماعية  واالقت�سادية 
خلل اعتماد نظام انتخابي جديد، 
واالإقدام على تخفي�سات �سريبية، 
واإعادة هيكلة �سوق العمل من اأجل 
وحتديث   ، النمو  ا�ستعادة  تعزيز 

االإدارة العمومية والتعليم الخ..
ورجل دولة اأي�سا يف اأوروبا ، حيث 
غّرة  من  اعتبارا  ايطاليا  �ستتوىل 
ي��ول��ي��و ، رئ��ا���س��ة جم��ل�����س االحت���اد 
�سنتمكن  اأننا  يعني  االأوروب���ي، مبا 
ما  تقييم  م��ن  املقبلة  االأ���س��ه��ر  يف 
م�ستوى  يف  ري��ن��زي  ماتيو  ك��ان  اإذا 
الهائلة  التطلعات واالآم��ال  وحجم 
ال��ي��وم ،  اإي��ط��ال��ي��ا  امل��ع��ل��ق��ة عليه يف 

ورمبا غدا يف اأوروبا.

 15 ي��وم  �ستقرر موعده  التي  هي 
يونيو اجلاري اأو خلف ذلك ومن 
االإع���داد  جلنة  رئي�س  اأّك���د  جهته، 
حلزب  االأول  التاأ�سي�سي  للموؤمتر 
نداء تون�س لزهر القروي ال�سابي، 
ال�15  املوؤمتر يف  انعقاد  اإّن موعد 

من يونيو ما يزال قائما. 
تقريرا  قدمت  اللجنة  اأن  واأ�ساف 
يو�سي  التاأ�سي�سية  للهيئة  كتابيا 
بعقد املوؤمتر التاأ�سي�سي يف موعده 
اأح�����د،  ي���ع���ر����س ع���ل���ى ذل�����ك  ومل 
بقيت  اجل��ل�����س��ة  اأّن  اإىل  م�����س��ريا 
مفتوحة ومل يتخذ خللها رئي�س 

هو  الفكرية  ال�سيا�سية  الندوة  فى 
اأّن حركة  مو�سوع قدمي ملحظا 
هياكلها  ال��ي��وم  تبنى  تون�س  ن���داء 
ال�سخ�سنة  عن  بعيدا  وموؤ�س�ساتها 
�سخ�سية  ع��ل��ى  ت���ق���وم  اأّن����ه����ا  رغ����م 
موؤ�س�سها  يف  متمثلة  كاريزماتية 

الباجى قائد ال�سب�سى .
ن����داء تون�س،  ون��ف��ى ح���زب ح��رك��ة 
اإعلم  و���س��ائ��ل  ت��داول��ت��ه  م��ا  �سحة 
موؤخرا عن وجود �سراعات داخلية 
يف ���س��ف��وف��ه ق��د ت��وؤث��ر ع��ل��ى م�سار 

احلزب.
العا�سمة  يف  ن���دوة  ه��ام�����س  وع��ل��ى 

تاأجيله  اإّن  واأ���س��اف  التاأ�سي�سية.  
اأ����س���ب���ح �����س����رورة الأن�����ه ال ب���د من 
املوؤمتر،  اال�ستعداد اجليد لتنظيم 
احل���زب  درا�����س����ة  اأّن  اإىل  م�����س��ريا 
ل��ل��واق��ع اأث��ب��ت��ت ان���ه ال مي��ك��ن عقد 
املوؤمتر بهذه ال�سرعة. واأو�سح انه 

مل يتم حتديد موعد عقده بعد.
التنفيذي  املدير  اأف��اد  املقابل،  ويف 
حلركة نداء تون�س ر�سا بلحاج، اأّن 
رئي�س احلركة مل يتخذ بعد قرارا 
تاأجيل  اإمكانية  وان  ال�ساأن  يف هذا 
موؤكدا  واردة،  التاأ�سي�سي  امل��وؤمت��ر 
م�ستمرة،  م���ازال���ت  ال��ن��ق��ا���س��ات  اأّن 

اأي  ال�سب�سي  قائد  الباجي  احل��زب 
قرار بعد. 

لت�سريحات  ت��اأ���س��ف��ه  ع���ن  وع�����ّب 
الطيب  ل���ل���ح���زب  ال����ع����ام  االأم�������ني 
خمالفة  اع��ت��به��ا  ال��ت��ي  البكو�س، 
اأقرته جلنة االإع��داد للموؤمتر ،  ملا 

ح�سب تعبريه.
ع���ام ح���زب نداء  اأم����ني  اأّن  وي��ذك��ر 
اأعلن  ال��ب��ك��و���س،  ال��ط��ي��ب  ت��ون�����س 
املوؤمتر  ت��اأج��ي��ل  ق���ّرر  ال�سب�سي  اأن 
اإىل وقت  التاأ�سي�سي االأول للحزب 
الح��ق، اث��ر اإط��لع��ه على خمتلف 
الهيئة  اج���ت���م���اع  خ����لل  امل����واق����ف 

اأو  االأح���زاب  داخ��ل  النقا�سات  على 
تتعلق  موا�سيع  ب�ساأن  اخل��لف��ات 
اأو  م���ب���ادئ���ه  اأو  احل������زب  ب��ت�����س��ي��ري 
ح�سب  امل�ستقبلية  ا�سراتيجياته 

قوله.
و�سدد على اأّن لهذه الروافد نف�س 
يحتم  م��ا  وه��و  وامل�����س��ري  امل�ستقبل 
التفاهم  اخل���لف���ات  رغ����م  ع��ل��ي��ه��ا 
البلد  وان  ال���س��ي��م��ا  وال����ت����ق����ارب 
انتخابية  ت�ستعد خلو�س حمطات 

كبى وفق تقديره.
�سخ�سنة  م���و����س���وع  اأّن  واأو�����س����ح 
امل�ساركون  ط��رح��ه  ال���ذي  ال�سلطة 

ب�سدد  ال�سب�سي  قائد  الباجى  وان 
االآراء  خم���ت���ل���ف  ع���ل���ى  االط��������لع 

ليح�سم قريبا يف االأمر . 
اأّن احل��رك��ة مل  اإىل  اأ���س��ار  اإن  وبعد 
اأو  ان�سقاقا  ال��ي��وم  ح��د  اإىل  ت�سهد 
اإّن  ب��ل��ح��اج،  ق���ال  ن��وع��ي��ة،  ا�ستقالة 
ت��ع��دد ال��رواف��د داخ���ل ح��رك��ة نداء 
يتح  ف����رة وج���ي���زة مل  ت��ون�����س يف 
متازجها بال�سكل املطلوب، معتبا 
اأّن تباين االآراء بني قياديي احلزب 
واخللفات التي و�سفها بال�سحية 
غري  التنوع  لهذا  طبيعية  نتيجة 
اأّن االإعلم واملواطنني مل يتعودوا 

اأعلن عن عدد هائل  �سّيئة.  �سحة 
القليل  وج����د  االإ����س���لح���ات،  م���ن 
منها  التنفيذ،  اإىل  طريقه  منها 
 80 �سهرية قيمتها  تقدمي منحة 
يورو للأجراء الذين تقل رواتبهم 

عن 1200 يورو �سهريا .
الكامل  ان���خ���راط���ه  خ�����لل  وم�����ن 
االأوروبية،  االن��ت��خ��اب��ات  حملة  يف 
وج���والت���ه امل��ارات��ون��ي��ة ع��ل��ى كامل 
ومب�ساعفة   ، اجلزيرة  �سبه  ت��راب 
املداخلت والت�سريحات يف و�سائل 
كان  امل�����س��رح،  وبت�سدره   ، االإع���لم 
لعبة  ميار�س  وكاأنه  رينزي،  ماتيو 

امل�سبوقة والتاريخية ، ماتيو رينزي 
�سرعّية متنحه مطلق احلرية االآن 
داخل  معار�سيه  اأ�سوات  وكّممت   ،
اأحزاب  من  حلفاءه  اأّن  كما  حزبه، 
ال�سغرية  الو�سط  ومي��ني  الو�سط 
البملانية،  االأغ��ل��ب��ي��ة  يف  امل�����س��ارك��ة 
حتولت اإىل حميط يدور يف فلكه، 
االأغلبية  م���ن  خ��روج��ه��ا  واأ���س��ب��ح 
عليها  خماطر  يت�سمن  البملانية 

اأكرث من املكا�سب.
�سيلفيو  ت�����ه�����دي�����دات  اأّن  ك����م����ا 
ب��رل�����س��ك��وين ب���اإن���ه���اء االت���ف���اق مع 
 ، االنتخابي  القانون  حول  رينزي 

االأطفال ( ، وقدم نف�سه، من ناحية 
اأخرى، على اأنه موؤيد الأوروبا قّرر 
العامة،  امل��ال��ي��ة  واإ����س���لح  تطهري 
ايطاليا  يف  ك��ب��ري  ت��غ��ي��ري  واإج�����راء 
ح��ت��ى ي��ت�����س��ن��ى ل���ه ال��ت��اأث��ري ب�سكل 
االقت�سادية  ال�سيا�سة  على  اأف�سل 

االأوروبية.
ب�سقوط  ح��رك��ّي��ت��ه  ع��ّج��ل��ت  وق����د 
ب��رل�����س��ك��وين ن��ه��ائ��ي��ا ه���ذه امل�����رة، و 
قدمية  ع��م��ل��ة  االأخ�������ري  ه�����ذا  الح 
اإاّل  ي��ح�����س��ل  م��ن��اف�����س��ه، ومل  اأم�����ام 
ب���امل���ائ���ة من   8 ف��ا���س��ل   16 ع��ل��ى 
اإجباره  هو  االأهم  ولكن  االأ�سوات، 

ال��ب��وك��ر، وي��ع��ّر���س ن��ف�����س��ه خلطر 
كبري يف �سورة الف�سل، لكنه اظهر 
يف هذا االختبار مهارته ال�سيا�سية 

الهائلة.
م����ن ن���اح���ي���ة ، ت���ب���ّن���ى االن���ت���ق���ادات 
امل��وج��ه��ة ���س��د االحت����اد االأوروب�����ي، 
التي  تلك  اخل�سو�س  وج��ه  وعلى 
االقت�سادية  ب��ال��ق�����س��اي��ا  ت��ت��ع��ل��ق 
الهجرة  �سيا�سة  اأو  واالجتماعية 
بتاريخ  ت��غ��ري��دة  يف  ي����ردد  ومل   (
12 مايو ، بعد غرق مهاجرين يف 
االحتاد  يكتب،  اأن  املتو�سط  البحر 
ال��ب��ن��وك ويقتل  ي��ن��ق��ذ  االأوروب�������ي 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال����ق����دمي����ة، واق�����رح 
واأ�سار   ، ال�سيا�سة  تكلفة  من  احلد 

با�ستمرار اإىل حتّم�سه للإ�سلح .
ول��ئ��ن ال مي��ك��ن ل��ف��وز ري���ن���زي اأن 
املعادية للحتاد  االأح��زاب  يحجب 
من  خمتلفة،  بحجج   ، االأوروب�����ي 
ال��ي�����س��ار ال���رادي���ك���ايل و����س���وال اإىل 
امل��ت��ط��رف م����رورا برابطة  ال��ي��م��ني 
ال�سمال ، اإذ حت�سلت هذه التيارات 
اأك�����رث م���ن 48 ب���امل���ائ���ة من  ع��ل��ى 
يظل  ان��ت�����س��اره  ان  اإال  االأ����س���وات، 

انت�سارا مهّما ، بل حا�سما.
ل��ق��د اأك�����س��ب��ت ه���ذه ال��ن��ت��ي��ج��ة غري 

هو  االن��ح��ن��اء،  على  غريللو  بيبي 
انه  واّدع���ى  بت�سونامي  ب�ّسر  ال��ذي 
وانه  معار�سيه،  جميع  �سي�سحق 
ورئي�س  رئي�س اجلمهورية  �سيزيح 
م�سبقا  ن��ف�����س��ه  راأى  و  احل��ك��وم��ة، 

مكلفا بت�سكيل حكومة جديدة.
ال �سك ، اأّن جزء من ناخبي غريللو 
ن�سبة  ال��ت�����س��وي��ت )  ع���ن  ام��ت��ن��ع��وا 
مقابل  فقط  باملائة   57 امل�ساركة 
وان�سم   ،  )  009 ع��ام  باملائة   65
ال���ذي �سحب  ري��ن��زي  اإىل  اآخ����رون 
ال��ب�����س��اط م��ن حت��ت اأق�����دام حركة 
الطبقة  ان��ت��ق��د  ع��ن��دم��ا  جن����وم   5

ت�سريحات مت�ساربة لقيادييه ت�سّو�س الروؤية

هل �سيتم تاأجيل املوؤمتر التاأ�سي�سي لنداء تون�ض؟

اأ�سبح ي�سكل اأماًل جديدًا للي�سار الأوروبي

النتخابات الأوروبية تتّوج رينزي ملكًا على اإيطاليا!
تهديدات برلو�سكوين بالرتاجع عن التفاق املربم معه حول القانون النتخابي فقدت وزنها ومفعولها 

الباجي .. ماأزق النداء واحل�سم املطلوب االمني العام للحزب والتغريد خارج احلزب ر�سا بلحاج  قيادي يعار�س عقد املوؤمتر

اأك�سبت نتيجة النتخابات ماتيو رينزي �سرعّية اأطلقت يديه وكّممت اأ�سوات معار�سيه داخل حزبه
�سحب رينزي الب�ساط من حتت اأقدام حركة 5 جنوم واأجرب زعيمها على النحناء 

ماتيو رينزي رجل ايطاليا القوي

بيبي غرييللو ابرز اخلا�سرينهل ا�سدل ال�ستار علي زمن برلو�سكوين
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عم جز - م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�سة يوم الثلثاء املوافق 2014/6/10 لذا فانت 
مكلف باحل�سور ال�ساعة 10:00 �سباحا امام الدائرة االوىل حمكمة ا�ستئناف ابوظبي 
الكائنة مبدينة حممد بن زايد �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وميكنك التقدم 

مبذكرة بدفاعك و�سوار مل�ستنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�سة املحددة.
قلم ال�صتئناف العمايل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�صاء)
    حمكمة ا�صتئناف ابوظبي

العدد  11112 بتاريخ  2014/6/2      
     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/159 مدين كلي                                 
اىل املدعى عليه/ 1 - ما�سيمو حكيم - ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته املدير املفو�س بالتوقيع 
/�سركة  املدعي  ان  االقامة مبا  ذ.م.م جمهول حمل  العامة  للتجارة  ماروما�س  �سركة  عن 
ادارتها/ جمل�س  رئي�س  قانونا  وميثلها   - م�ساهمة  �سركة   - لل�ست�سارات  بيهلر  ماركو�س 
م��ارك��و���س ج��وه��ان��ي�����س ومي��ث��ل��ه: ه��ا���س��م حم��م��د ح��م��دان اجل��م��ل ق��د اق���ام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليهما بالت�سامن والت�سامم مببلغ وقدره )71.226.29 
يورو( او ما يعادله بالدرهم االماراتي مبلغ وقدره )352.568 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
وحتى   2011/10/18 يف  احلا�سل  اال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 وال��ف��ائ��دة  املحاماه  وات��ع��اب 
ال�سداد التام . وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2014/6/5 ال�ساعة 9:30 �س بالقاعة 
ch 2.D.18 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على االقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11112 بتاريخ  2014/6/2      
     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/339 عقاري كلي                                 
املدعي  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  العقارية  اللوؤلوؤة   -  1 عليه/  املدعى  اىل 
عليك  اق���ام  ق��د  علي  مو�سى  فاطمة  وميثله:  حمي�سن  حممد  �سامي  /حم��م��د 
ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة ب��ف�����س��خ من����وذج ح��ج��ز ال��ف��ي��ل امل���ح���رر بتاريخ 
2006/11/25 باال�سافة اىل رد مبلغ وقدره )992.250 درهم( والفائدة القانونية 
12% من تاريخ املطالبة لل�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب . وحددت لها 
 ch 1.B.8 جل�سة يوم االثنني املوافق 2014/6/16 ال�ساعة 11:00 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على االقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11112 بتاريخ  2014/6/2      

     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2014/343 عقاري كلي                                 
املدعي  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  العقارية  اللوؤلوؤة   -  1 عليه/  املدعى  اىل 
عليك  اق���ام  ق��د  علي  مو�سى  فاطمة  وميثله:  حمي�سن  حممد  �سامي  /حم��م��د 
ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة ب��ف�����س��خ من����وذج ح��ج��ز ال��ف��ي��ل امل���ح���رر بتاريخ 
2006/11/25 باال�سافة اىل رد مبلغ وقدره )992.250 درهم( والفائدة القانونية 
12% من تاريخ املطالبة لل�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب . وحددت لها 
 ch 1.B.8 جل�سة يوم االثنني املوافق 2014/6/16 ال�ساعة 11:00 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على االقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11112 بتاريخ  2014/6/2      
     اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/2088 جتاري كلي                                 
اىل املدعى عليه/ 1 - عارف كيدي علي �سهراب احمد جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /م�سرف الهلل وميثله: عبداهلل خمي�س غريب الناخي ال علي قد اقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليهما وعلى �سبيل الت�سامن والتكافل بان 
التحفظي  املدعى مبلغ )131.287.77دره���م( و�سحة وتثبيت احلجز  يوؤديا للم�سرف 
املحاماه  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  جت��اري  حتفظي  حجز   2013/335 رق��م 
املوافق  اخلمي�س  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   . كفالة  بل  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول 
او  فانت مكلف باحل�سور  لذا   ch 2.E.21 بالقاعة  ال�ساعة 9:30 �س   2014/6/19
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثلثة ايام على االقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11112 بتاريخ  2014/6/2      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2014/204 تنفيذ مدين
اىل املنفذ ���س��ده/1- حم��م��ود رم�سان اح��م��د ه��ي��لن جم��ه��ول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ �سركة دبي للتاأمني وميثله: عبدالكرمي 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد  ا�ستيتيه  جودت عبداهلل 
اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )63295( درهم اىل طالب 
فان  .وعليه  وامل�ساريف  للر�سوم  �ساملة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 
رئي�س الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11112 بتاريخ  2014/6/2      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/1753 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- اي ال تي �سي للتجارة العامة �س.ذ.م.م وميثلها كرمي  
االه��ل��ي��ه - خط  ال�سركة  التنفيذ/  ان ط��ال��ب  االق��ام��ة مب��ا  جم��ه��ول حم��ل 
اخلليج للتجارة العامة )اخلا�سة( املحدودة فرع وميثله: عبدالكرمي جودت 
عبداهلل ا�ستيتيه قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم 
او خزينة  التنفيذ  به وق��دره )15941( دره��م اىل طالب  املنفذ  املبلغ  بدفع 
املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 
رئي�س الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11112 بتاريخ  2014/6/2      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/1866 تنفيذ جتاري
���س.ذ.م.م وميثله قانونا  املنفذ �سدهما/1- معر�س هاي واي موتورز  اىل 
خالد عمر طه 2- خالد عمر ط��ه  جمهويل حمل االق��ام��ة مبا ان طالب 
التنفيذ/ اندري فا�سيندين وميثله: ه�سام ال�سيد احمد ال�سيد عبدالرحيم 
ها�سم الها�سمي قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )170895( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 
رئي�س الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11112 بتاريخ  2014/6/2      
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/305  ا�صتئناف جتاري
جمهول   هيبه  علي  حممد  مو�سى  1-اح��م��د  �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
امل�ستاأنف /را�سد حممد عبداهلل كرم�ستجي  حمل االقامة مبا ان 
وميثله: من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين قد ا�ستاأنف احلكم 
 2014/3/9 بتاريخ  كلي  جتاري   2013/263 رقم  بالدعوى  ال�سادر 
ال�ساعة 10.00  املوافق 2014/6/22  يوم االحد  لها جل�سه  وحددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 بالقاعة  �سباحا 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا . 
رئي�س الق�صم                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف

العدد  11112 بتاريخ  2014/6/2      
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/669  ا�صتئناف عمايل
حمل  جمهول  بينيديكتو  باي�سا  1-لوفريلني  �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
حرة  منطقة  الب�سرية  امل�ساركة  /�سركة  امل�ستاأنف  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
�س.ذ.م.م وميثله: مبارك عبداهلل القيطي امل�سعبي قد ا�ستاأنف احلكم 
ال�سادر بالدعوى رقم 2010/6893 عمايل جزئي بتاريخ 2014/4/1 
 10.00 ال�ساعة   2014/6/9 امل��واف��ق  االث��ن��ني  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 بالقاعة  �سباحا 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا . 
رئي�س الق�صم                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف

العدد  11112 بتاريخ  2014/6/2      
   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2013/4390 كلي مدين ال�صارقة 
وحدات  تركيب  ملقاوالت  النموذجي  التبيد  �سركة   : عليها  املدعى  اىل 
التكييف حيث ان املدعي :نا�سر احمد علي نا�سر قد اقام عليكم لدى هذه 
املحكمة الدعوى املذكورة اعله وانه مت ايداع تقرير اخلبة يف الدعوى 
الثامنة  ال�ساعة  متام  يف  املحكمة  هذه  امام  ح�سورك  يقت�سي  لذلك   .
ما  وتقدمي  الدعوى  على  للجابة  وذلك   2014/6/8 يوم  من  والن�سف 
لديك من بيانات ويف حال تخلفك عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنك 

يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة

الحتادية البتدائية

العدد  11112 بتاريخ  2014/6/2      
     اعالن حم�صر حجز بالن�صر

   التنفيذ رقم 2013/168 تنفيذ عقاري   
مو�سوع الق�سية تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2009/1016 عقاري كلي ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )723693 درهم( �سامل للر�سوم وامل�ساريف.
املنفذ  اع��لن��ه:  امل��ط��ل��وب  ال��ه��زمي  علي  عبا�س  علي  التنفيذ  ط��ال��ب  االع����لن:  ط��ال��ب 

�سده/1- جلف ديفلوبرز �س م ح جمهول حمل االقامة.
مو�سوع االعلن:

خا�س  �سمان  ح�ساب  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��و  اخلا�سة  اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم 
بامل�سروع امل�سمى )THE PALMAROSA( حتت رقم )01 3514897 520 001( لدى 
بنك دبي اال�سلمي وذلك يف حدود املبلغ املنفذ به وقدره )723693 درهم( وذلك للعلم 

مبا جاء به بناء على قرار املحكمة ال�سادر بتاريخ 2014/6/1.
رئي�س ال�صعبة       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11112 بتاريخ  2014/6/2      

   يف الدعوى رقم 2014/282 نزاع جتاري
اىل املتنازع �سده االول/عبداهلل �سعيد بخيت اجلابري واملتنازع �سده الثاين/ حممد 
 - اجلاهزة  اخلر�سانة  ل�سناعة  كواليتي  الثالثة/�سركة  �سدها  واملتنازع  رزق  احمد 
اقام �سدكم  بليله قد  �سعيد بن  املتنازع/�سعيد مطر  ان  جمهويل حمل االقامة مبا 
اخلبري  بتعيني  املوقرة  االبتدائية  دبي  حماكم  وحكمت  اع��له  اليها  امل�سار  الدعوى 
احل�سابي �ساحب الدور للنظر يف امر الدعوى وحيث انكم مل حت�سروا جل�سة النطق 
باحلكم يتوجب عليكم احل�سور اىل مكتب اخلبري احل�سابي/ ر�سا دروي�س اآل رحمه 
على عنوانه التايل: دبي  بناية هلل بن طراف �سارع ال�سيخ زايد بالقرب من بوابة 
هاتف   301 رقم  الثالث مكتب  الطابق  التجاري  اخلليج  �سالك مقابل حمطة مرو 
3287778-04 فاك�س 3284449-04 وذلك يوم االحد املوافق 2014/6/8 يف متام ال�ساعة 
الثانية ع�سر ظهرا وتقدمي كافة الوثائق وامل�ستندات التي توؤيد موقفكم يف الدعوى.
اخلبري احل�صابي/ر�صا دروي�س اآل رحمه

اإعالن باحل�صور اىل مكتب 
اخلبري احلا�صبي

العدد  11112 بتاريخ  2014/6/2      
  اعالن ح�صور مدعى عليه بالن�صر

يف الدعوى 2481 ل�صنة 2014
اىل املدعى عليه/ تريي جني جريود جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
ريا�س يو�سف جميل اللحام قد اقام �سدكم الدعوى رقم 2481 ل�سنة 2014 
ايجارات امام املركز بطلب الزامكم : بتجديد العقد بنف�س ال�سروط والقيمة 
االيجارية والزامكم بالر�سوم وامل�سروفات املرتبة كاملة . وقررت اللجنة 
الق�سائية اعلنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم االثنني املوافق 2014/6/2 
االبتدائية  ب��ال��دائ��رة  )ال��ث��ان��ي��ة(  الق�سائية  اللجنة  ام���ام  4:30م  ال�ساعة 
واملنعقدة مبقر املركز مببنى بلدية دبي لنظر الدعوى وقد امرت بتق�سري 
مدة امل�سافة اىل ثلثة ايام من تاريخ الن�سر فانت مكلف باحل�سور او من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات.
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد  11112 بتاريخ  2014/6/2      
     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/1793 عمايل جزئي                                 
اىل املدعى عليه/ 1 - جنم الدائرة للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول 
اقام  دي��در ع��امل جعفر احمد قد  املدعي /حممد  ان  حمل االقامة مبا 
مقدارها  عمالية  بحقوق  مطالبة  دع��وى  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
رقم  ال�سكوى  يف  دره���م(   1000( بقيمة  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   16106(
)2014/172951( والر�سوم وامل�ساريف . وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س 
املوافق 2014/6/12 ال�ساعة 8:30 �س مبكتب القا�سي لذا فانت مكلف 
باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على االقل . 
رئي�س ال�صعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11112 بتاريخ  2014/6/2      

     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2014/1585 عمايل جزئي                                 

حمل  جم��ه��ول  �����س.ذ.م.م  لل�سياحة  يو�سف  ا�سيا   -  1 عليه/  امل��دع��ى  اىل 
االقامة مبا ان املدعي /نازية عبا�س حممد عبا�س قد اقام عليك الدعوى 
وتذكرة  دره��م(   10620( مقدارها  عمالية  بحقوق  مطالبة  ومو�سوعها 
ال�سكوى رقم )2014/170944(  . وحددت  عودة بقيمة )1000 درهم( يف 
لها جل�سة يوم االحد املوافق 2014/6/8 ال�ساعة 8:30 �س مبكتب القا�سي 
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على االقل . 
رئي�س ال�صعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

 

العدد  11112 بتاريخ   2014/6/2     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/455 ت عمل- م ع- ت- اأظ)
طالب التنفيذ/ا�سف انور حممد انور اجلن�سية: باك�ستان املنفذ �سده :زو�سر 
للمقاوالت وال�سيانة العامة ذ.م.م اجلن�سية: االمارات املطلوب اعلنه /زو�سر 
للمقاوالت وال�سيانة العامة ذ.م.م اجلن�سية: االمارات العنوان : بالن�سر مبا 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 
املوافق  الثلثاء  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد  ع-ب-اأظ  جز-م  2427-2013-عم 
2014/6/17 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة 
وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  االوىل 

معتمد لتنفيذ ال�سند اعله تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلبي.
  القلم املحكمة                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

 

العدد  11112 بتاريخ   2014/6/2     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/887 ت عمل- م ع- ت- اأظ)
�سده  املنفذ  بنغلد�س  اجلن�سية:  العامل  نور  خان  التنفيذ/اعظم  طالب 
/ اعلنه  املطلوب  االمارات  اجلن�سية:  ذ.م.م  البناء  مواد  لتجارة  :برودك�س 

بالن�سر   : العنوان  االمارات  اجلن�سية:  ذ.م.م  البناء  مواد  لتجارة  برودك�س 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى 
رقم 566-2014-عم جز-م ع-ب-اأظ وحدد لنظره جل�سة يوم االثنني املوافق 
2014/6/16 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة 
وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  االوىل 

معتمد لتنفيذ ال�سند اعله تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلبي.
  القلم املحكمة                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

 

العدد  11112 بتاريخ   2014/6/2     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/942 ت عمل- م ع- ت- اأظ)
املتحدة  :اخلليج  �سده  املنفذ  الهند  اجلن�سية:  ناتاراجان  التنفيذ/كارثيكيان  طالب 
/اخلليج  اعلنه  املطلوب  االمارات  اجلن�سية:  ذ.م.م  العامة  والنقليات  للمقاوالت 
املتحدة للمقاوالت والنقليات العامة ذ.م.م اجلن�سية: االمارات العنوان : بالن�سر مبا 
الدعوى رقم 540- ال�سادر يف  التنفيذ  ال�سند  التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  ان طالب 
 2014/6/19 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد  ع-ب-اأظ  جز-م  2014-عم 
بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�سور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا 
التنفيذ- الكائنة املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند 

اعله تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلبي.
  القلم املحكمة                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

 

العدد  11112 بتاريخ   2014/6/2     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/153 ت عمل- م ع- ت- اأظ)
املنفذ �سده  العامل اجلن�سية: بنغلد�س  التنفيذ/حممد منري احل�سن ديدار  طالب 
:موؤ�س�سة �سعار التميز للخدمات الفنية اجلن�سية: االمارات املطلوب اعلنه /موؤ�س�سة 
طالب  ان  مبا  بالن�سر   : العنوان  االمارات  اجلن�سية:  الفنية  للخدمات  التميز  �سعار 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2483-2013-عم 
املوافق 2014/6/18 موعدا لنظر  جز-م ع-ب-اأظ وحدد لنظره جل�سة يوم االربعاء 
الكائنة  التنفيذ-  بادارة  االوىل  الدائرة  امام  باحل�سور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب 
املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعله تفاديا التخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلبي.
  القلم املحكمة                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

 

العدد  11112 بتاريخ   2014/6/2     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/115 ت عمل- م ع- ت- اأظ)
طالب التنفيذ/خي�سر منري منري احمد اجلن�سية: بنغلد�س املنفذ �سده: غ�سن 
الورد  /غ�سن  اعلنه  املطلوب  االمارات  اجلن�سية:  العامة  للمقاوالت  الورد 
التنفيذ  ان طالب  بالن�سر مبا   : العنوان  االمارات  اجلن�سية:  العامة  للمقاوالت 
تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2206-2013-عم جز-م 
لنظر  موعدا   2014/6/18 املوافق  االربعاء  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد  ع-ب-اأظ 
طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ- الكائنة 
املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعله تفاديا 

التخاذ اجراءات التنفيذ اجلبي.
  القلم املحكمة                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

 

العدد  11112 بتاريخ   2014/6/2     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/936 ت عمل- م ع- ت- اأظ)
:خط  �سده  املنفذ  بنغلد�س  اجلن�سية:  اكب  �سيد  الرحمن  التنفيذ/حبيب  طالب 
/ اعلنه  املطلوب  االمارات  اجلن�سية:  ذ.م.م  العامة  وال�سيانة  للمقاوالت  امل�ستقبل 
 : العنوان  االمارات  اجلن�سية:  ذ.م.م  العامة  وال�سيانة  للمقاوالت  امل�ستقبل  خط 
بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى 
املوافق  الثلثاء  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد  ع-ب-اأظ  جز-م  513-2014-عم  رقم 
2014/6/17 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة الثانية 
او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ  العمالية �سخ�سيا  املحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة 

ال�سند اعله تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلبي.
  القلم املحكمة                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

 

العدد  11112 بتاريخ   2014/6/2     
اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  131 /2014 جت جز- م ت- ب- اأظ

ال�سيارات ملالكها طحنون خلفان نا�سر اخلزناوي اجلن�سية:  مدعي/االراده لتاجري 
االمارات  مدعي عليه:ابوبكر علي عبداهلل �سامل ال�سقاع  اجلن�سية: االمارات   مو�سوع 
الدعوى:مطالبة مالية مببلغ 17.233 درهم  املطلوب اعلنه/ابوبكر علي عبداهلل 
�سامل ال�سقاع  اجلن�سية: االمارات عنوانه:بالن�سر باجلل�سة امل�سائية حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم االثنني  املوافق 2014/6/9 موعدا 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر 
او بوا�سطة وكيل  اآل نهيان �سخ�سيا  التجارية مبع�سكر  الكائنة املحكمة  االبتدائية- 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ 2014/5/27  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

 

العدد  11112 بتاريخ   2014/6/2     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/994 ت اجر- م ر- ت- اأظ)
املنفذ  االردن  اجلن�سية:  قا�سم  ح�سن  �سبحي  التنفيذ/ع�سام  طالب 
�سده :موؤ�س�سة اجلزيرة للمطابخ اجلن�سية: االمارات املطلوب اعلنه /
بالن�سر مبا ان   : العنوان  موؤ�س�سة اجلزيرة للمطابخ اجلن�سية: االمارات 
طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 
لنظر  موعدا   2014/6/16 املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد   --
طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ- 
ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�سند اعله تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلبي.
  القلم املحكمة                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء
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توج فريق نادي الن�سر بجدارة بطل لكاأ�س �ساحب 
ال�سمو رئي�س الدولة الألعاب القوى للرجال وال�سباب 
االماراتية  االل���ع���اب  اأم  ت���اري���خ  يف  م���رة  الأول  م��ع��ا 
كاأ�س  يف  خا�سة  كبري  ب��ف��ارق  البطولتني  مكت�سحا 
�ساحب ال�سمو رئي�س الدولة ملرحلة ال�سباب. وكان 
الن�سر قد ت�سدر بطولة الرجال بعد اأن ح�سل على 
�ساحب  االهلي  رج��ال  جمع  فيما  نقطة   14338
يف  الو�سل  وح��ل  نقطة   11880 الو�سيف  مركز 
املركز الثالث بر�سيد 6894 نقطة وجاء ال�سارقة 
العني  ثم  نقطة   1763 بر�سيد  ال��راب��ع  املركز  يف 
بر�سيد  اخلليج  ثم  نقطة   1596 بر�سيد  خام�سا 

1003 نقطة ثم حتا 923 نقطة.
وحقق نادي الن�سر فوزا مماثل يف بطولة ال�سباب 
وا�ستحق كاأ�سها بعد اأن جمع ر�سيدا قيا�سيا يف عدد 
عن  هائل  بفارق  نقطة   9489 اىل  و�سل  النقاط 
بر�سيد  الثاين  املركز  يف  حل  ال��ذي  الو�سل  �سباب 
املركز  ي��ا���س يف  ب��ن��ي  ���س��ب��اب  ن��ق��ط��ة وج����اء   3992
الثالث بر�سيد 2874 نقطة وحل �سباب االهلي يف 
املركز الرابع بر�سيد 1361 نقطة ثم حتا خام�سا 
 584 754 نقطة ثم دبا احل�سن �ساد�سا بر�سيد 
نقطة ثم االمارات بر�سيد 574 نقطة ثم ال�سعب 

544 نقطة. واأهدت اأ�سرة اأم االألعاب بنادي الن�سر 
بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  اإىل  امل�سبوق  غري  االإجن��از 
را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية رئي�س 
نادي الن�سر لدعمه املتوا�سل والكبري للنادي .. كما 
اأهدت االجناز اإىل مروان بن غليطة رئي�س جمل�س 
ورئي�س  ومنت�سبيه  املجل�س  اأع�ساء  و  النادي  ادارة 

واأع�ساء جمل�س ادارة النادي.
وق����ال ع��ب��دال��رح��م��ن اأب����و ال�����س��وارب ع�����س��و جمل�س 
اإدارة نادي الن�سر رئي�س جلنة االأن�سطة الريا�سية 
اأبطال  حققه  ال��ذي  امل�ستحق  الفوز  اإن  واملجتمعية 
عزيزا  اإ�سما  يحمل  ال���ذي  ال��غ��ايل  بالكاأ�س  ال��ن��ادي 
على كل االإماراتيني هو اإ�سم �ساحب ال�سمو رئي�س 
الدولة جاء ليوؤكد قدرة ومتيز اأبطال األعاب القوى 
بقلعة العميد خا�سة بعد اأن جاء فوزهم بالكاأ�س يف 
وفردي  فرق  العام  ال��دوري  ببطولة  فوزهم  اإعقاب 
ل��ي��رب��ع اأب��ن��اء ال��ن��ادي ب��ج��دارة ع��ل��ى ع��ر���س اللعبة 
اإدارة  ال��ن��اج��ح ملجل�س  ال��ن��ه��ج  اأن  واأ����س���اف  حم��ل��ي��ا.  
النادي برئا�سة املهند�س مروان بن غليطة وزملئه 
الفنية  ال��ط��ف��رة  وراء  ك��ان  االإدارة  جمل�س  اأع�����س��اء 
بل  فقط  القوى  األ��ع��اب  م�ستوى  على  لي�س  املميزة 

على م�ستوى كل االألعاب يف النادي.

نادي  اإدارة  جمل�س  ع�سو  بوعميم  اهلل  عبد  واأك���د 
النادي  ال��ف��ردي��ة يف  االأل���ع���اب  رئ��ي�����س جل��ن��ة  الن�سر 
اأبناء  الذي حققه  الكبري وامل�ستحق  بالفوز  �سعادته 
اأكد  اأن ما حتقق  اإىل  األعاب القوى بالنادي م�سريا 
حجم اجلهد الذي بذل من قبل اجلميع يف النادي 
منذ  ح��ر���س  ال���ذي  االإدارة  جمل�س  مقدمتهم  ويف 
اليوم االأول منذ توليه امل�سوؤولية على توفري كل ما 
هو ممكن الألعاب ال�سالة الفردية منها واجلماعية. 
ووعد بوعميم مبكافاآت م�ساعفة جلميع اللعبني 
عليه..  والقائمني  النادي  جماهري  اأ�سعدوا  الذين 
ال��ن��ادي مبوا�سلة  القوى يف  األ��ع��اب  اأب��ط��ال  وطالب 
م�������س���وار ت��ف��وق��ه��م ب��ت��ح��ق��ي��ق م���زي���د م���ن االأل���ق���اب 

والبطوالت خلل املوا�سم املقبلة.
امل��ل��ك االأم���ني العام  اإب��راه��ي��م عبد  م��ن جانبه رف��ع 
اأ�سمى  والريا�سة  ال�سباب  لرعاية  العامة  للهيئة 
ال�سيخ حمدان  �سمو  اإىل  والتبيكات  التهاين  اآي��ات 
املالية  وزي��ر  دب��ي  نائب حاكم  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
رئ��ي�����س ن����ادي ال��ن�����س��ر ل��دع��م��ه امل��ت��وا���س��ل والكبري 
للريا�سة وللريا�سيني عامة ولنادي الن�سر خا�سة 
كما هناأ املهند�س مروان بن غليطة رئي�س جمل�س 
اإن  وقال  النادي.   املجل�س وحمبي  واأع�ساء  االدارة 

بكاأ�س �ساحب  الن�سر  ن��ادي  فوز 
للرجال  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ال�����س��م��و 

النادي  ه��ذا  اإه��ت��م��ام  يعك�س  وال�سباب 
مقدمتها  ويف  الفردية  بااللعاب  العريق 

األعاب القوى.
ووجه عبد امللك التهنئة اإىل احتاد االمارات 
الألعاب القوى على جناح املو�سم الذي زخر 

اأرقام  وحتقيق  النجاحات  م��ن  بالعديد 
اللعبني  م��ن  ع��دد  ج��دي��دة وح�سول 

التاأهل  ب��ط��اق��ات  ع��ل��ى  وال��لع��ب��ات 
مما  وال��ق��اري��ة  والعاملية  االومل��ب��ي��ة 
املبذولة.  اجل��ه��ود  حجم  يعك�س 
امل�ست�سار  وج������ه  ج���ان���ب���ه  م�����ن 
اأح���م���د ال��ك��م��ايل ع�����س��و جمل�س 
الألعاب  ال�����دويل  االحت�����اد  ادارة 
ال��ق��وى رئ��ي�����س احت����اد االم����ارات 

حمدان  ال�سيخ  �سمو  اىل  التهنئة 
دبي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن 

الن�سر لدعمه  ن���ادي  رئ��ي�����س  امل��ال��ي��ة  وزي���ر 
عامة  وللريا�سيني  للريا�سة  وال��ك��ب��ري  امل��ت��وا���س��ل 
ولنادي الن�سر خا�سة كما هناأ املهند�س مروان بن 

و  املجل�س  واع�����س��اء  االدارة  جمل�س  رئي�س  غليطة 
كافة االندية واللعبني الذين حققوا نتائج جيدة 
اىل  ال�سكر  م��وج��ه��ا  امل��و���س��م  ه���ذا  قيا�سية  واأرق���ام���ا 

واللجنة  والريا�سة  ال�سباب  لرعاية  العامة  الهيئة 
اأ�سهم  االوملبية الوطنية على دعمهما للحتاد مما 

يف جناح ان�سطته وبراجمه وم�ساركاته.

انهى اأبطال االإمارات من ذوي االإعاقة مناف�سات االأن�سطة املحلية 
دبي  بنادي  اإنطلقت  والتي   2014-2013 الريا�سي  للمو�سم 
خمتلف  م��ن  والع��ب��ة  الع��ب   250 مب�ساركة  وحظيت  للمعاقني 
اأن��دي��ة امل��ع��اق��ني ب��ال��دول��ة م��ن اأب��وظ��ب��ي وال��ع��ني ودب���ي وال�سارقة 
وخورفكان وعجمان ، واملدرجني �سمن اأن�سطة اللجنة الباراملبية 
االإمارات  وجلنة  االإم��ارات��ي  اخلا�س  االأوملبياد  وجلنة  االإم��ارات��ي��ة 

لريا�سة ال�سم. 
حيث اإنطلق امل��ه��رج��ان ال��راب��ع ل��لأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س االإم���ارات���ي يف 
مناف�سات كرة ال�سلة وكرة الطاولة والدراجات ليحتل املركز االأول 
اأبوظبي  ن��ادي  ذك��ور  االأوىل  املجموعة  ال�سلة يف  كرة  مناف�سات  يف 
لذوي االإحتياجات اخلا�سة تله يف املركز الثاين نادي خورفكان 
ال��ث��ان��ي��ة واحل��دي��دي��ة للمهرجان  امل��ج��م��وع��ة  ل��ل��م��ع��اق��ني وج����اءت 
الفا�سل  وكان  النقط  امل�ساركة يف عدد  الفرق  فيها  ت�ساوت  والتي 
الثقة  نادي  ، وليت�سدر  امل�سجلة من كل منها  ال�سلت  بينها عدد 
للمعاقني الرتيب حا�سل على املركز االأول تله يف املركز الثاين 
للمعاقني،  دبي  ن��ادي  الثالث  املركز  واحتل  للمعاقني  العني  ن��ادي 
اأن يحتل املركز االأول  ا�ستطاع نادي دبي للمعاقني  ولفئة االإن��اث 
للمعاقني  الثقة  ن��ادي  الثاين  املركز  ت��له يف  االأوىل  املجموعة  يف 
لذوي  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي  االأول  امل��رك��ز  اإن��ت��زع  الثانية  املجموعة  ويف 
االإحتياجات اخلا�سة تله نادي خورفكان للمعاقني ويف مناف�سات 
االأح��ب��اب��ي العب  االأول حممد خمي�س  امل��رك��ز  ح��ل يف  ال���دراج���ات 
2 كيلو ويف  4 دقائق م�سافة  نادي العني للمعاقني بزمن وق��دره 
العب  ناجي  حممد  اأح��م��د  االأول  امل��رك��ز  ان��ت��زع  الثانية  املجموعة 
4:47 تله يف املركز الثاين  نادي العني للمعاقني بزمن وقدره 
را�سد املن�سوري العب مركز العني لرعاية وتاأهيل املعاقني بزمن 
اإزرايدي  م�سطفى  زميله  الثالث  امل��رك��ز  يف  وح��ل   4:49 وق���دره 
االأول  امل��رك��ز  يف  ح��ل  الثالثة  املجموعة  ويف   4:55 وق���دره  بزمن 
 5:23 ن��ادي العني للمعاقني بزمن وق��دره  اإبراهيم العب  ع��وده 
اأبوظبي  تله يف املركز الثاين حممد �سامل احلمادي العب نادي 
لذوي االإحتياجات اخلا�سة بزمن وقدره 5:59 ويف مناف�سات كرة 
الطاولة اإناث للفئة العمرية 16-21 حلت اآمنة عزيز العبة نادي 
دبي للمعاقني يف املركز االأول لتكون و�سيفتها زميلتها بتول حممد 
ح�سني وللفئة العمرية فوق فوق 21 اإ�ستطاع نادي دبي للمعاقني 
اإنتزاع املراكز الثلثة االأوىل بكل جناة اأحمد يف املركز املركز تلتها 
يف املركز الثاين نادية دريب الفل�سي لتحتل املركز الثالث فاطمة 
العبي  حل   21-16 العمرية  للفئة  الذكور  ولفئة  النجار  اأم��ني 
مدينة ال�سارقة للخدمات االإن�سانية املراكز الثلثة االأوىل حيث 

زميله  الثاين  باملركز  ليحظى  علي  �سلطان  االأول  املركز  يف  ج��اء 
عثمان عادل عبا�س ليحتل املركز الثالث حممد عبدالوايل �سالح 
ويف املجموعة الثانية حل العب نادي خورفكان للمعاقني عبداهلل 
للخدمات  ال�سارقة  مدينة  الع��ب  ت��له  االأول  امل��رك��ز  ح�سن  علي 
االإن�سانية عمر جمعه ليحظى زميله �سامل حممد مبارك باملركز 
املجموعة  يف  االأول  املركز  حل   21 ف��وق  العمرية  وللفئة  الثالث 
االأوىل العب نادي دبي للمعاقني حممد عبدالرحيم املا�س ليكون 
ع��ادل غلوم وجاء  للمعاقني  الثقة  ن��ادي  ال��ث��اين الع��ب  امل��رك��ز  يف 

زميله يا�سر عبيد ليحتل املركز الثالث. 

دورة تدريبية 
االإماراتي  اخلا�س  باالأوملبياد  واالأ�سر  امل��ب��ادرات  جلنة  نظمت  كما 
ال�ساطري  �سفية  وتن�سيق  القبي�سي  �سيف  م��رمي  �سعادة  برئا�سة 
حما�سرة تدريبية للأ�سر واملدربني وامل�سرفني على برنامج �سغار 
املحا�سرة  األقتها  الذهنية  االإعاقة  ذوي  من  اللعبني  من  ال�سن 
باالأوملبياد  واالأ���س��ر  امل��ب��ادرات  جلنة  رئي�سة  فتوين  نيبال  الدولية 
اخلا�س الدويل مبنطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا وحظيت 
ومراكز  اأندية  مبختلف  واملخت�سني  الفنيني  من  وا�سع  بح�سور 
املعاقني بالدولة ، ا�ستعر�ست خللها البامج اخلا�سة باللعبني 
التعامل مع هذه  وكيفية  الذهنية  االإعاقة  ذوي  ال�سن من  �سغار 

الفئة واالأهداف الرامية لدمج هذه الفئة باملجتمع .

املتحركة  بالكرا�سي  لــلــمــبــارزة  ا�ستعرا�سية  ــاراة  مــب
واجلودو 

م���ن ج��ه��ة اأخ������رى ن��ظ��م��ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��ن��ي��ة ال��ب��ارامل��ب��ي��ة مباراة 
اإ�ستعرا�سية للمبارزة بال�سيف على الكرا�سي املتحركة �سارك فيها 
اللعب حممد احلب�سي و�سيف هلل احلمريي من ذوي االإعاقة 
الباراملبية  االآ�سيوية  االأل��ع��اب  يف  للم�ساركة  وامل��وؤه��ل��ني  احلركية 
�ساركهما  كما  املقبل  اأك��ت��وب��ر  ال��ك��وري��ة  اأن�����س��ي��ون  مبدينة  امل��ق��ام��ة 
العبني من اإحتاد االإم��ارات للمبارزة من غري املعاقني وهم معاذ 
اأحمد را�سد واأحمد عبداهلل وعمران حممد �سهدات وعمر حممد 
�سهدات بهدف دمج االأ�سوياء بذوي االعاقات املختلفة كما اأقيمت 
مباراة يف اجلودو مت خللها ترقية حزام اللعب م�سبح غريب 
واملر�سح  خورفكان  ب��ن��ادي  الب�سرية  االإع��اق��ة  ذوي  م��ن  اليماحي 
للم�ساركة يف االألعاب االآ�سيوية الباراملبية بكوريا اجلنوبية ويكون 
بذلك اأول العب اإماراتي من ذوي االإعاقة ميار�س هذه الريا�سة 

على امل�ستوى الدويل.

مناف�سة قوية يف بطولة الدولة لرفعات القوة 
اإعتمادها  �سيتم  والتي  القوة  لرفعات  الدولة  بطولة  حظيت  كما 
الأول مرة من قبل االإحت��اد الدويل مبناف�سة قوية بني اللعبني 
حيث  االأوىل  الثلثة  املراكز  حل�سد  تناف�سوا  الذين  واللعبات 
اإن��ت��زع ال��ب��ط��ل ال��ب��ارامل��ب��ي حم��م��د خمي�س خ��ل��ف الع���ب ن���ادي دبي 
ب��رف��ع��ه وزن  ك��ي��ل��و ج����رام   97-88 ف��ئ��ة وزن  ذه��ب��ي��ة  ل��ل��م��ع��اق��ني 
خورفكان  ن���ادي  الع���ب  ال��ث��اين  امل��رك��ز  ليحتل  ج���رام  200كيلو 
يف  وج��اء  كيلوجرام   150 وزن  برفعه  النقبي  عبداهلل  للمعاقني 
املركز الثالث عبداهلل بن فرحان العب نادي دبي للمعاقني برفعه 
80-88-97 كيلوجرام حل  146 كيلوجرام.  ولفئة وزن  وزن 
وزن  برفعه  االأول  املركز  للمعاقني  دبي  نادي  �سانبيه العب  عادل 
نادي  الع��ب  حيدر  حممد  الثاين  املركز  ليحتل  كيلوجرام   132
عجمان للمعاقني برفعه وزن 90كيلوجرام وجاء يف املركز الثالث 
علي املري العب نادي اأبوظبي لذوي االحتياجات اخلا�سة برفعه 
اإنتزع  كيلوجرام   65-59-54 وزن  ولفئة   . كيلوجرام   75 وزن 
االإيراين �سيد با�سكاي املركز االأول برفعه وزن 164 ليحتل املركز 
الثاين العب نادي الثقة للمعاقني حممد اأحمد برفعه وزن 85 
للمعاقني  خورفكان  ن��ادي  العب  الثالث  املركز  واإحتل  كيلوجرام 
فئة  �سهدت  كما   . كيلوجرام   70 وزن  برفعه  الظنحاين  �سعيد 
ن��ادي خورفكان  اللعبات حيث ح�سل  االإن��اث م�ساركة قوية بني 
ال��زي��ودي يف  م��وزه  م��ن  بكل  االأوىل  الثلثة  امل��راك��ز  على  ملعاقني 
العبدويل  الثاين و�سندية  املركز  الزيودي يف  املركز االأول ومرمي 

يف املركز الثالث .
 

القدم  كــرة  خما�سيات  دوري  يف  الفائزة  الفرق  تتويج 
والبولينج لذوي الإعاقة ال�سمعية

كما توج �سعادة حممد حممد فا�سل الهاملي رئي�س جمل�س اإدارة 
اإحتاد االإمارات لريا�سة املعاقني الفرق امل�ساركة بدوري خما�سيات 
بح�سور  ال�سمعية  االإعاقة  لذوي  والبولينج  لل�ساالت  القدم  كرة 
وحممد  املظلوم  �سامل  واأح��م��د  الع�سيمي  عبداهلل  ماجد  ال�سادة 
من  امل��ه��ري  حممد  و�سعيد  ح�سن  حممد  واأح��م��د  املهلبي  عبيد 
جمل�س اإدارة االإحتاد ، وال�سيد فالح الفي�سل مدير نادي اأبوظبي 
ل���ذوي االإح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة حيث مت تتويج ال��ف��ري��ق امل��ث��ايل يف 
ال�سارقة  مدينة  فريق  ن�سيب  من  ك��ان  وال��ذي  القدم  ك��رة  دوري 
للخدمات االإن�سانية وفاز بلقب بطل الدولة يف هذا الدوري ملو�سم 

2013-2014 فريق نادي اأبوظبي لذوي االحتياجات اخلا�سة 
الثالث  امل��رك��ز  ويف  للمعاقني  ال��ع��ني  ن���ادي  ف��ري��ق  الو�سيف  وك���ان 
هداف  تتويج  مت  كما  االإن�سانية  للخدمات  ال�سارقة  مدينة  فريق 
من  احل��م��ادي  علي  نا�سر  ال��لع��ب  عليه  ح�سل  وال���ذي  البطولة 
واأف�سل حار�س عدنان  االإحتياجات اخلا�سة  اأبوظبي لذوي  نادي 
اأف�سل العب فكان من  النادي،اأما لقب  �سيف اجلابري من نف�س 
للمعاقني. كما مت  العني  نادي  النيادي من  �سعيد  ن�سيب م�سبح 
تتويج فرق البولينج حيث ح�سل فريق نادي دبي للمعاقني على 
املركز  يف  ت��له  الذهبية  امليدالية  على  بح�سوله  البطولة  ك��اأ���س 
يف  تله  اخلا�سة  االإحتياجات  ل��ذوي  اأبوظبي  ن��ادي  فريق  الثاين 
املركز الثالث فريق نادي العني للمعاقني كما ح�سل كل من طارق 
�سهاب وعلي اجلابري ومطر الرميثي على كاأ�س اأف�سل العب.  كما 
اإحت��اد االإم��ارات لريا�سة  اإدارة  عقد على هام�س البطولة جمل�س 
املعاقني اإجتماعه الدوري مبقر نادي دبي للمعاقني برئا�سة �سعادة 
وبح�سور  االإدارة  جمل�س  رئي�س  الهاملي  فا�سل  حممد  حممد 
البنود واملو�سوعات  ، وتناول االإجتماع طرح العديد من  اأع�ساءه 
بالدولة واالإرتقاء بها  املعاقني  املبا�سرة لدعم ريا�سة  ال�سلة  ذات 
مع  بالتما�سي  تنفيذها  مت  التي  واالأن�سطة  املبادرات  واإ�ستعرا�س 
مت  كما   2016-2014 للفرة  للإحتاد  االإ�سراتيجية  اخلطة 
امل�ساركات  وب��رام��ج  ل��لحت��اد  الفرعية  اللجان  اأع��م��ال  ا�ستعرا�س 
فر�سان  غمارها  �سيخو�س  التي  الدولية  والبطوالت  اخلارجية 
االإرادة خلل الفرة القادمة والتي �ست�ساهم وب�سكل كبري وفعال يف 
تعزيز اإجنازات ريا�سة املعاقني بالدولة. كما مت اإ�ستعرا�س االآليات 
واالإدارات  االإحت��اد  اأعمال جلان  ت�سيري  �ساأنها  التي من  والبامج 
الفنية والتنفيذية ب�سورة اأكرث اإحرافية خلل املرحلة املقبلة . 
من جانبه اأكد حممد حممد فا�سل الهاملي رئي�س جمل�س اإدارة 
احتاد االإمارات لريا�سة املعاقني ع�سو اللجنة الباراملبية الدولية 
�سهدت   2014-2013 للمو�سم  اخلتامية  املحلية  البطولة  اأن 
اأندية  الذين ميثلون  امل�ساركني  اللعبني  تفاعًل كبرياً من قبل 
�ساأن  لها  �سيكون  التي  املواهب  العديد من  اأف��رزت  ال��دول��ة، حيث 

كبري يف امل�ستقبل القريب.
اللعبني  الختيار  مهمة  حمطة  يعد  املحلي  الن�ساط  اإن  وق��ال: 
راأ���س��ه��ا بطولة االألعاب  ال��دول��ي��ة وع��ل��ى  ال��ب��ط��والت  امل�����س��ارك��ني يف 
االآ�سيوية  واالل��ع��اب  املقبل  اأغط�س  بريطانيا  يف  لل�سباب  العاملية 

الباراملبية يف مدينة ان�سيون يف كوريا اكتوبر املقبل .
اأن  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة:  الفنية  اجل��ن��ة  رئي�س  ح�سن  حممد  اح��م��د  وق���ال 
امل�ستويات التي قدمت يف البطوالت املحلية تب�سر بنجوم امل�ستقبل، 

موؤكداً على اأن اللعبني تبادلوا اخلبات واالحتكاك فيما بينهم 
االإحتاد.   اأن�سطة  يف  م�ساركتهم  من  املكا�سب  من  بجملة  وخرجوا 
اأن   : الباراملبية  املنتخبات  املظلوم رئي�س جلنة  اأحمد �سامل  واأ�سار 
اللعبني من اأبنائنا من فر�سان االإرادة حر�سوا على التفاعل مع 
البطولة واإظهار م�ستويات طيبة على كافة االأ�سعدة، وناأمل منهم 
املزيد يف امل�ستقبل لتحقيق الهدف املن�سود خلل الفرة القادمة 
وعلى راأ�سها بطولة العامل للرماية باأملانيا يف منت�سف �سهر يوليو 
واالألعاب العاملية لل�سباب واملقامة يف او�ستكوماندفيل البيطانية 
مبدينة  واملقامة  الباراملبية  االآ�سيوية  واالأل��ع��اب  املقبل  اأغ�سط�س 
م�ساركة  باأكب  �ستحظى  والتي  اأكتوبر  �سهر  يف  الكورية  اأن�سيون 
املعاقني  ريا�سة  ت��اري��خ  يف  املختلفة  االإع��اق��ات  ذوي  م��ن  للعبني 
بحوايل  للمعاقني  الوطنية  املنتخبات  �ست�سارك  حيث  االإماراتية 
القوة  ورف��ع��ات  الرماية  وه��ي  ريا�سات   10 يف  والعبة  العبا   70
ال��ي��دوي��ة ورماية  وال���دراج���ات  بال�سيف  وامل���ب���ارزة  ال��ق��وى  واأل��ع��اب 
القو�س وال�سهم والبوت�سيا واجلودو للمكفوفني وكرة ال�سلة على 
الكرا�سي والبوت�سيا، وقال باأنه �سيتم توفري البيئة واملناخ املنا�سبني 
للعبني لنحافظ على املكت�سبات الريا�سية التي حققناها خلل 
ال�سليم  والتخطيط  اجليد  االإع���داد  خ��لل  م��ن  ال�سابقة  ال��ف��رة 

للم�ساركات الدولية.

ا�ستعدادات
احتاد  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  خ���ادم  ب��ن  �سلطان  ط���ارق  اأ���س��ار 
االإمارات لريا�سة املعاقني اأن امل�ساركات التي خا�سها اأبناء االإمارات 
على  ليكونوا  للعبينا  اإع���داد  خ��ري  كانت  املا�سية  ال��ف��رة  خ��لل 
واأ�ساف  القادمة،  الدولية  املحافل  التتويج يف  موعد مع من�سات 
باأنهم قادرين على حتقيق املزيد واأن اإحتاد املعاقني �سي�سخر كافة 
كبرية  العبينا  يف  ثقته  اأن  م��وؤك��دا  العقبات  كل  لتذليل  اإمكاناته 

لتحقيق مزيد من االإجنازات. 

يوم حافل بالأن�سطة 
اإحتاد  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  الع�سيمي  عبداهلل  ماجد  واأك��د 
اأن  اخلا�س  للأوملبياد  الوطني  واملدير  املعاقني  لريا�سة  االإم��ارت 
برنامج اليوم اخلتامي الأن�سطة املو�سم مليء بالفعاليات املتنوعة 
لريا�سة  االإم����ارات  اإحت���اد  مظلة  حت��ت  تعمل  التي  اللجان  لكافة 
القادمة تهدف  ا�سراتيجية االإحت��اد للمرحلة  اإن  املعاقني وقال: 
اإىل م�ساعفة االإجنازات باالإ�سافة اإىل املحافظة على ال�سمعة التي 

تتمتع بها ريا�سة املعاقني االإماراتية حمليا واإقليميا ودوليا. 

الن�ســـر بطــــاًل لكـــاأ�ض رئــــي�ض الــدولــــة لألعــــاب القــــوى للرجـــــال وال�سبـــــــــاب

�سهدت م�ساركة 250 لعبًا ولعبة من اأندية الدولة

ختـــام مثيــــر لأن�سطــــة احتــــاد الإمــــارات لريا�ســـــة املعاقــــني املحليــــة بدبــــــي

رئيـــ�ض منطــــاد الإمـــارات م�ســاركتـنــــا الدوليــــة القادمــــة لها حتديـــات كبيـــــــرة
رئي�س  املن�سوري  نا�سر  عبدالعزيز  الكابنت طيار  او�سح 
�ستواجه  التي  الكبرية  التحديات  على  االإم���ارات  منطاد 
منطاد االمارات خلل م�ساركات الدولية القادمة ملا لها 
يف  العالية  الدقة  من  الكثري  تتطلب  كبري  حتديات  من 
العمل واالجناز والتي �ستت�سمن م�ساركات دولية وا�سعه 
يف كل من الواليات املتحدة االمريكية واالحتاد االوروبي 
واليابان واطلق الفريق لعدد كبري من املناطيد املحلية 
والدولية وتنظيمه لعدد من املهرجانات العاملية يف عدد 
من دول املنطقة مما يجعل الفريق مطالب ب�سرعة ودقة 

العمل ال���ذي ت��ف��ان��وا ب��ه اب��ن��اء االم����ارات خ��لل م�سريته 
على مدى العقد املن�سرم وال��ذي كانوا خلله على قدر 
قيادتها  روؤي��ة  ونقل  الدولة  لتمثيل  امل�سوؤولية  من  كبري 
زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  الر�سيدة 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واخيه �ساحب ال�سمو 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  ال  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
ماأكدين  اهلل  رع���اه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  رئ��ي�����س جمل�س 
االمارات  روؤي��ة  ونقل  والنجاح  التميز  نهج  ا�ستمرار  على 
مبنجزات  وال��ت��ع��ري��ف  ال��ع��امل  ودول  ���س��ع��وب  جميع  اإىل 

االإمارات احل�سارية يف �ستى املجاالت من خلل جوالتهم 
وم�ساركاتهم يف البطوالت واملهرجانات العاملية.

رئي�س  املن�سوري  نا�سر  العزيز  عبد  طيار  الكابنت  واك��د 
م��ن��ط��اد االإم�������ارات ع��ل��ى م���دى واالث�����ر ال��ك��ب��ري للرعاية 
حممد  ال�سيخ  �سمو  اأول  الفريق  اأواله���ا  ال��ت��ي  الكرمية 
بن زايد اآل نهيان لفريق ويل عهد ابوظبي نائب القائد 
لها  ك��ان  والتي  االإم���ارات  ملنطاد  امل�سلحة  للقوات  االعلى 
ال�سدى الكبري يف نفو�س ابناء االمارات ونقلهم للعاملية 
خلل وقت وجيز ليكون احد اهم الفرق العاملية يف هذا 

م�سركة  اتفاقية  لتوقيع  ي�ستعد  الفريق  ان  كما  املجال 
القادم �سمن  ال�سهر  االمريكي خلل  وبني نظريه  بينه 
اأوا�سر ال�سداقة بني  حر�س منطاد االم��ارات يف توطيد 
العلقات  ينمي  االمريكي مبا  وال�سعب  االم��ارات  �سعبي 
على  والعمل  امل��ج��االت  �ستى  يف  وال�سعبني  البلدين  ب��ني 
زي���ادة ال��راب��ط وال��ت��ع��ارف ب��ني ال�سعبني وذل��ك مل��ا يعود 
روؤية  ال�سديقني �سمن  وال�سعبني  البلدين  باخلري على 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  الر�سيدة  ال��دول��ة  ق��ي��ادة 

خليفة بن زايد ال نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل.

للفريق  تعزية  االم��ارات ببقية  رئي�س منطاد  بعث  كما 
الرو�سي لرحيل موؤ�س�س وعميد املناطيد الرو�سية ال�سيد 
ي���وري ت���ران ال���ذي ف���ارق احل��ي��اة خ��لل ف��رة ع��لج��ه يف 
املانيا بعد معانة طويلة من املر�س �سلبته عطائه املميز 
كان  وال���ذي  ع��ام  وج��ه  على  والعاملية  الرو�سية  لل�ساحة 
الفريق يف  داعم رئي�سا ملنطاد االم��ارات خلل م�ساركات 
منطاد  خللها  القى  والتي  االحتادية  رو�سيا  جمهورية 
النجم االم��ع يف  االم��ارات عدد من اجلوائز ومنها لقب 

مدينة منريال ووتر الرو�سية.
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تتويج فرق اأبوظبي الريا�سي ودبي وال�سرقية باألقاب دوري النا�سئات والفتيات وال�سالت 

هل اأنت الرجل املنا�سب ليخت عزام؟

فريق اأبوظبي للمحيطات يطلق م�سابقة ل�ست�سافة ع�سو جديد يف طاقم الفريق ليوم واحد

مناف�سات  كبري  بنجاح  االول  ام�س  ي��وم  اختتمت 
دوري�����ات ال��ف��ت��ي��ات وال��ن��ا���س��ئ��ات وال�������س���االت لكرة 
ال��ق��دم ال��ت��ي ت��ق��ام حت��ت مظلة جل��ن��ة ك���رة القدم 
لل�سيدات التابعة ملجل�س ابوظبي الريا�سي �سمن 
ثقافتها  ون�سر  اللعبة  ق��اع��دة  لتو�سيع  خططها 
لدعم  روؤيتها  م��ع  يتما�سى  مب��ا  مكانتها  وتعزيز 
يف  النجاح  وحتقيق  الوطنية  املنتخبات  م�سرية 

اال�ستحقاقات االقليمية والقارية .
و�سهدت �سالة نادي االهلي بدبي يوم ام�س االول 
ت��ت��وي��ج م��رك��ز ت��دري��ب ال�����س��ارق��ة-ال�����س��رق��ي��ة )ب( 
لكرة  لل�ساالت  والنا�سئات  الفتيات  دوري  بلقبي 
القدم بوقوفه بالبطولتني بال�سدارة بر�سيد 19 
ال�سارقة-ال�سرقية  تدريب  مركز  ووق��ف   ، نقطة 

القيوين  ام  ت��دري��ب  وم��رك��ز  ال��ث��اين  ب��امل��رك��ز  )اأ( 
باملركز الثالث يف دوري الفتيات من نف�س امل�سابقة 
النا�سئات  دوري  الثاين يف  باملركز  ج��اء  ، يف حني 
مركز تدريب ال�سارقة ، وحل باملركز الثالث مركز 

تدريب ام القيوين .
الفتيات  دوري  بلقب  دبي  تدريب  مركز  توج  كما 
 11 15 �سنة الذي �سارك فيه  لكرة القدم حتت 
فريقا، واختتمت مبارياته على امللعب الفرعية 
ن����ادي ابوظبي  ث��ان��ي��ا  ، وج����اء  ب���ال���ن���ادي االه���ل���ي 
ال��ري��ا���س��ي ، وح��ل ب��امل��رك��ز ال��ث��ال��ث م��رك��ز تدريب 
ب��ج��ائ��زة اف�سل الع��ب��ة طرفة  ، وف���ازت  ال��ف��ج��رية 
ونالت  الريا�سي  ابوظبي  نادي  من  النا�سر  عبد 
من  احمد  خمي�س  حمده  مرمى  حار�سة  اف�سل 

مركز تدريب دبي ، وتوجت بلقب هدافة البطولة 
ال�سارقة- تدريب  را�سد عبيد من مركز  �ساحلة 

ال�سرقية .
وح�����س��د ن����ادي اب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���س��ي ل��ق��ب دوري 
النا�سئات حتت 17 �سنة الذي �سارك يف مناف�ساته 
الفجرية  ت��دري��ب  م��رك��ز  ب��ع��ده  11 فريقا، وح��ل 
وعلى   ، دب��ي  ت��دري��ب  الثالث مركز  باملركز  وج��اء 
ب��ج��ائ��زة فا�سل  ف���ازت  ال��ف��ردي��ة  �سعيد اجل��وائ��ز 
الع��ب��ة يف ال�����دوري ال��لع��ب��ة ن���ور اب���و ك�����س��ك من 
م��رك��ز ت��دري��ب اب��وظ��ب��ي ، وذه��ب��ت ج��ائ��زة اف�سل 
مركز  من  �سلطان  احمد  حلمده  مرمى  حار�سة 
البطولة  ، ونالت جائزة هدافة  الفجرية  تدريب 
 14 حت��ت  الوطني  منتخبنا  م��ن  ابراهيم  جن��ود 

�سنة الذي جاءت م�ساركته يف �سوء خطط جلنة 
لك�سبه مزيدا من اخلبات  لل�سيدات  القدم  كرة 

والتجارب من مباريات الدوري .
وقامت علياء احلو�سني ع�سو جمل�س ادارة جلنة 
ق�سم  رئي�س  الزحمي  وعلي  لل�سيدات  القدم  كرة 
التعليمية  الفجرية  مبنطقة  املدر�سية  االن�سطة 
ال���ع���زي���ز ع��ب��د اهلل اجل������راح رئ��ي�����س ق�سم  وع���ب���د 
ال�سارقة- منطقة  يف  املدر�سية  والبيئة  االن�سطة 
ال�����س��رق��ي��ة وال��دك��ت��ور حم��م��د ب���لل مم��ث��ل وزارة 
كل  يف  الفائزة  ال��ف��رق  بتتويج  والتعليم  الربية 
الفردية  اجل���وائ���ز  ت��ق��دمي  ج��ان��ب  اىل  م�����س��اب��ق��ة 
، و�سط  البطوالت الثلث  امل�ساركات يف  للعبات 
والتميز يف ختام  النجاح  ي�سودها  ايجابية  اج��واء 

للفتيات  العمرية  املراحل  لفرق  الكروي  املو�سم 
بو�سلخ  ام���ل  ا����س���ادت  جهتها  م��ن   . وال��ن��ا���س��ئ��ات 
بالنجاحات  لل�سيدات  القدم  كرة  جلنة  �سر  امني 
ال�ساالت  دوري  ب��ط��والت  حققتها  التي  الكبرية 
الفتيات  دوري���ات  جانب  اىل  والنا�سئات  للفتيات 
متقدمة   ، الع�سبية  امل��لع��ب  ع��ل��ى  وال��ن��ا���س��ئ��ات 
املو�سم  ختام  يف  الفائزة  الفرق  جلميع  بالتهنئة 
املميزة  وامل�ساركة  الكبري  التفاعل  على  مثنية   ،
الكروية  امل�سابقات  اث��رت  التي  الفرق  جانب  من 
على مدار مو�سما كامل ، موؤكدة ان اللجنة ويف 
العلماء  حف�سة  ال�سفرية  �سعادة  توجيهات  ظ��ل 
البامج  ت��ق��دمي  على  واخ��ل���س  ج��د  بكل  تعمل 
كل  يف  اجل��دي��دة  الريا�سية  وامل�سابقات  النوعية 

 2014-2013 مو�سم  ان  اىل  الف��ت��ة   ، مو�سم 
وحجم  امل�سابقات  مب�ستوى  نوعية  ق��ف��زات  �سهد 
م�����س��ارك��ة ال���ف���رق ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���دول���ة ، حيث 
اىل  والنا�سئات  للفتيات  ال�ساالت  دوري  م�سابقة 
كاأ�س  اىل  باال�سافة  الكرة  براعم  م�سروع  جانب 
االمارات للفتيات والنا�سئات ، معبة عن �سعادتها 
على  ايجابا  ينعك�س  مب��ا  امل�سابقات  كافة  بنجاح 
تطور كرة القدم الن�سائية وم�ساعي االرتقاء بها 

نحو م�ساف متقدم .
ابوظبي  مل��ج��ل�����س  ب��ال�����س��ك��ر  ب���و����س���لخ  وت���ق���دم���ت 
والتعليم  الربية  ووزارة  الكرة  واحتاد  الريا�سي 
و�سعيهم  وتعاونهم  جهودهم  على  االهلي  ون��ادي 

الكبري لتحقيق النجاح مل�سابقاتنا الكروية .

اأنحاء العامل، قليلٌة  بالن�سبة للبحارة يف خمتلف 
واإثارتها  اأهميتها  يف  تتفوق  التي  ال��ت��ج��ارب  ه��ي 
على جتربة االن�سمام اإىل فريق م�سارك يف �سباق 

فولفو للمحيطات.
اأبوظبي  هيئة  �ستقدمه  م��ا  بال�سبط  ذل��ك  لكن 
لفريق  ال��داع��م��ة  امل��وؤ���س�����س��ة  وال��ث��ق��اف��ة،  لل�سياحة 
اأبوظبي للمحيطات الذي ميثل اإمارة اأبوظبي يف 
للبحار..   15-2014 للمحيطات  فولفو  �سباق 
ع���زام م�سابقة  امل��ن��ا���س��ب ليخت  ال��رج��ل  اأن���ت  ه��ل 
جديدة �سيتم اإطلقها عب �سفحة فريق اأبوظبي 
www.facebook.com/ للمحيطات 

من 1 يونيو   abudhabioceanracing
اأبوظبي  15 يوليو، حيث يبحث قائد فريق  اإىل 
امل�سابقة  اإي��ان ووك��ر من خ��لل ه��ذه  للمحيطات 
اإىل فريقه املتميز،  عن املر�سح املثايل للن�سمام 
القوارب  �سباق  يف  الفريق  ب�سحبة  ي��وم  لق�ساء 
ويك يف  كاوز  اأ�سيت ماجنمنت  اأبردين  التاريخي 

اأيل اأوف وايت يف اململكة املتحدة.
وبهذه املنا�سبة، قال الربان االإجنليزي اإيان ووكر 
للمرة  للمحيطات  فولفو  �سباق  �سيخو�س  ال��ذي 

الثالثة يف وقت الحق من هذا العام: نادراً ما تتاح 
الفر�سة اأمام هواة وع�ساق الريا�سة الختبار حياة 
ولكننا  حقيقتها،  ع��ل��ى  امل��ح��رف��ني  ال��ري��ا���س��ي��ني 
ليوم  االإب��ح��ار  ع�ساق  اأم���ام  الفر�سة  ه��ذه  �سنتيح 

واحد. 
واأ�ساف  �سيحظى �ساحب احلظ من هواة االإبحار 
عزام،  اليخت  منت  على  اإلينا  االن�سمام  بفر�سة 
ال�سباقات تطوراً من  اأكرث يخوت  الذي يعد من 
الناحية التكنولوجية، خلو�س غمار �سباق بحري 
انطلق  �سهرين فقط من  ب�سحبة فريقنا، قبل 
�سباق فولفو للمحيطات يف مو�سمه القادم. واآمل 
اأن يكون الفائز بامل�سابقة على اأمت اال�ستعداد لبذل 

كل جهد للفوز بال�سباق. 
للمحيطات  اأبوظبي  فريق  م�سابقة  يف  الت�سجيل 
م��ف��ت��وح اأم����ام ال��ب��ح��اري��ن ال���ذك���ور مم��ن جت���اوزت 
من  االأول  ي����وم  ب��ح��ل��ول  ع���ام���اً   18 اأع���م���اره���م 

اأغ�سط�س 2014.
على  للمحيطات  اأبوظبي  فريق  �سفحة  و�ستتيح 
الفي�سبوك الت�سجيل يف امل�سابقة ابتداًء من االأول 
تو�سيح  للم�سابقة  املتقدمني  وعلى  يونيو،  م��ن 

االأ�سباب التي جتعلهم اأهًل ليكون الرجل املنا�سب 
ليخت عزام . 

للمتقدم  بالت�سويت  اجل��م��ه��ور  ع��م��وم  و���س��ي��ق��وم 
�ساحب امللف االأكرث اإقناعاً، ومن ثم تتم مراجعة 
الطلبات اخلم�سة االأوىل من حيث عدد االأ�سوات 
من قبل الفريق وهيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة 

الختيار الفائز بامل�سابقة.  
ال������ذي يتوجب  ال���ف���ائ���ز،  امل�������س���رك  و���س��ي��ن�����س��م 
للتقدم  االإب��ح��ار  يف  �سابقة  ب��خ��بة  التمتع  عليه 
على  للمحيطات  اأبوظبي  فريق  اإىل  للم�سابقة، 
اأرمتي�س يف �سباق  منت ع��زام خلل �سباق حتدي 

املراكب كاوز ويك يف 7 اأغ�سط�س 2014. 
ويعد �سباق حتدي اأرمتي�س جزًءا بارزاً من �سباق 
ماجنمنت  اأ�سيت  اأبردين  ال�سهري  العاملي  املراكب 
اأ�سرع  م��ن  ع���دد  ف��ي��ه  يتناف�س  وي���ك، ح��ي��ث  ك���اوز 
العامل، يف حماولة  البحرية يف  ال�سباقات  يخوت 
للإبحار حول اأيل اأوف وايت باأعلى �سرعة ممكنة. 
و�سوف ميثل هذا ال�سباق بالن�سبة لفريق اأبوظبي 
قبل  االأخ����ري  ال��ت��ح�����س��ريي  ال�����س��ب��اق  للمحيطات 
بريطانيا  ح��ول  �ستار  �سيفن  �سباق  يخو�س  اأن 

 1.802 طوله  البالغ  واأيرلندا 
ب��ع��د ذل���ك بثلثة  م��ي��ًل ب��ح��ري��اً 

اأيام.
م��ن ج��ه��ت��ه، اع��ت��ب ال��ب��ح��ار االإم���ارات���ي 

وع�سو طاقم فريق اأبوظبي للمحيطات، 
عادل خالد، اإن �سباق حتدي اأرمتي�س يعد 
اأ�سا�سياً من حت�سريات وتدريبات  جزًءا 

يف  الكبري  للحدث  ا���س��ت��ع��داداً  الفريق 
وق���ت الح���ق م���ن ه���ذا ال���ع���ام، وقال 

بحلول اأغ�سط�س، نكون قد اأبحرنا 
10.000 م��ي��ًل على  اأك���رث م��ن 
�سنتمكن من  ح��ي��ث  ع����زام،  م��نت 
و���س��ع ال��ل��م�����س��ات االأخ�����رية على 
ا���س��ت��ع��دادات��ن��ا ل��ل�����س��ب��اق، يف حني 
ي��ن�����س��رف ت���رك���ي���زن���ا ع���ل���ى خط 

بداية ال�سباق يف األيكانتي. 
بامل�سابقة  الفائز  �سيحظى  واأ���س��اف 

اإىل الفريق على منت  بفر�سة االن�سمام 
عزام، و�سن�سعى معا للفوز بتحدي اأرمتي�س و�سباق 
ذلك  بعد  واأيرلندا  بريطانيا  حول  �ستارز  �سيفن 

نهاية  األيكانتي  اإىل  نبحر  اأن  قبل  اأي���ام،  بب�سعة 
لهواة  ذهبية  فر�سة  ذل��ك  ميثل  و���س��وف  ال�سهر. 
االإبحار فاإذا جنح الفائز يف االن�سمام اإلينا، �سوف 

االإعلن  و�سيتم  تن�سى  ال  مثرية  بتجربة  يحظى 
قبل  من  اختياره  بعد  بامل�سابقة،  الفائز  ا�سم  عن 

اإيان ووكر، يوم 21 يوليو.

احتاد الإمارات للمبارزة يكرم املنتخبات الوطنية احلا�سلة على اإجنازات دولية املو�سم املا�سي
اأقام احتاد االمارات للمبارزة حفل الأ�سرة املبارزة مبنا�سبة 
وذلك   2014-2013 امل��ح��ل��ي  ال��ري��ا���س��ي  امل��و���س��م  خ��ت��ام 

بفندق رادي�سون بلو بجزيرة يا�س يف اأبوظبي.
القا�سمي  �سلطان  بن  �سامل  ال�سيخ  املهند�س  احلفل  ح�سر 
االإدارة  جم��ل�����س  واأع�������س���اء  االحت�����اد  ادارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
ومدربو  الوطنية  للمنتخبات  واالداري���ة  الفنية  واالأج��ه��زة 
باال�سافة  واحلكام  الفنية  واللجان  الدولة  باأندية  املبارزة 
للحتاد  ال���داع���م���ة  وامل���وؤ����س�������س���ات  اجل����ه����ات  مم��ث��ل��ي  اىل 

واملتعاونني.
مت خلل احلفل تكرمي العبي املنتخبات الوطنية احلا�سلني 
على اجنازات دولية خلل املو�سم املا�سي وت�سليم �سهادات 
التقدير لهم اإ�سافة اإىل تكرمي جميع املتعاونني مع االحتاد 
خلل املو�سم واللجنة املنظمة للبطولة اخلليجية للمبارزة 

التي ا�ست�سافتها الدولة خلل فباير املا�سي.
�سلطان  بن  �سامل  ال�سيخ  للمهند�س  بكلمة  واأ�ستهل احلفل 

بجهود  للمبارزة  االم����ارات  احت���اد  اأن  فيها  اأك���د  القا�سمي 
واداري��ني واعلميني ومتعاونني يرتقي  العبني ومدربني 
التي  االجن����ازات  لتحقيق  االأم����ام  اإىل  دوم���ا  ومي�سي  بكم 
من  الطيبة  ب��اجل��ه��ود  اإال  تتحقق  ال  وال��ت��ي  اإل��ي��ه��ا  ن�سبو 

اجلميع معربا عن تقديره لتلك اجلهود.
وقال اإن الريا�سة بالدولة اأ�سحت حتظى باإهتمام ورعاية 
يف  متمثلة  ال��ر���س��ي��دة  قيادتنا  قبل  م��ن  النظري  منقطعة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأخ��ي��ه  ورع��اي��ة  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئي�س 
اأ�سحاب  واإخوانهما  اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س 
ال�سمو حكام االمارات.. موؤكدا اأن دعم ورعاية الفريق اأول 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو 
االأثر  عظيم  لهما  امل�سلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  ن��ائ��ب 
ننتهز  اإننا  واأ���س��اف  بالدولة.  الريا�سيني  جميع  قلوب  يف 

لقيادتنا  والوفاء  ال��والء  عهد  العهد  لنجدد  الفر�سة  هذه 
االماراتية  امل���ب���ارزة  اأ���س��رة  منت�سبي  جميع  م��ن  ال��ر���س��ي��دة 
ريا�سة  لتكون  جهدنا  ق�سارى  �سنبذل  اأننا  دوما  موؤكدين 
املحافل  بجميع  ال��ت��ت��وي��ج  م��ن�����س��ات  ع��ل��ى  دوم����ا  االم������ارات 
 2014-2013 اأن مو�سم  واال�ستحقاقات الدولية. واأكد 
خمتلف  على  اإحتادنا  حققها  التي  باالجنازات  حافل  كان 
االأ�سعدة فاإجنازات منتخباتنا الوطنية التي حققها اأبناوؤنا 
فتاة  واجن���ازات  العني  تخطئه  ال  واقعا  اأ�سحت  اللعبون 
االمارات اأبهرت املتابعني حتى غدت ال ترت�سي بديل عن 
يثلج �سدورنا  ما  وهو  الدولة  علم  ورف��ع  التتويج  من�سات 
جميعا. ووجه التحية والتقدير اإىل الهيئة العامة لرعاية 
واملجال�س  الوطنية  االأوملبية  واللجنة  والريا�سة  ال�سباب 
الريا�سية بكل من اأبوظبي ودبي وال�سارقة و�سركة احل�سن 
الطيب  االأث��ر  الإحت��ادن��ا  ورعايتها  دعمها  �سكل  التي  للغاز 

واملردود االإيجابي يف حتقيق اإ�سراتيجية االإحتاد.

وتقدم بال�سكر والتقدير ملجال�س اإدارات االأندية الريا�سية 
بالدولة لتعاونهم الدائم طوال العام وهم نادي بني يا�س 
ال�سارقة  �سيدات  ون��ادي  العربي  ال�سباب  ون��ادي  الريا�سي 
خلل  االحت���اد  دعمت  التي  الريا�سية  املوؤ�س�سات  وجميع 
املو�سم. كما تقدم بال�سكر والتقدير لللجنة العليا املنظمة 
�سيف  �سعادة  برئا�سة  للمبارزة  الثالثة  اخلليجية  للبطولة 
البطولة  لتنظيم  ال��رائ��ع��ة  ج��ه��وده��ا  ع��ل��ى  الغفلي  اأح��م��د 
ب��ال�����س��ورة ال��رائ��ع��ة امل�����س��رف��ة ل��ن��ا جميعا واأع�����س��اء جمل�س 
ورفعة  لوطنهم  خدمة  املتوا�سلة  جلهودهم  االحت��اد  ادارة 
جهدا  تاألو  ال  التي  االحت��اد  ادارة  وكذلك  الدولة  لريا�سة 
يف �سبيل االرتقاء بالعمل وكذلك االأجهزة الفنية واالإدارية 
واحلكام  الفنية  اللجنة  واأع�����س��اء  ال��وط��ن��ي��ة  للمنتخبات 
تدريب  ومراكز  امل�ساركة  الفرق  ومدربات  مدربي  وجميع 
اللعبة. اىل ذلك اأختتمت اأم�س االول ب�سالة �سمو ال�سيخة 
فعاليات  باأبوظبي  الكرامة  مبنطقة  مبارك  بنت  فاطمة 

بطولة كاأ�س �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة للمبارزة وتاألق 
العبو نادي بني يا�س الريا�سي وفر�سوا �سيطرة كاملة على 

األقابها.
الثقيل  العيار  من  مفاجاأة  العزعزي  نهيان  الواعد  وحقق 
اثر تغلبه  ال�سي�س للرجال  بعد فوزه بلقب م�سابقة �سلح 
يف املباراة النهائية على ماجد املن�سوري بنتيجية 11-15 
فر�س  ال�سغري  البطل  ا�ستطاع  وم��ث��رية  ق��وي��ة  م��ب��اراة  يف 
�سيطرته على معظم فراتها.. فيما نال كل من عبد اهلل 
ن��ادي بني يا�س الريا�سي وم��ب��ارك ح�سن  احل��م��ادي الع��ب 

البلو�سي العب مركز العني املركز الثالث.
املباراة  فكانت  ال�سابر  العربي  ال�سيف  �سلح  م�سابقة  اأم��ا 
الرحيم  عبد  جمعت  والتي  البطولة  ختام  م�سك  النهائية 
الريا�س  يا�س  بني  ن��ادي  من  الها�سمي  وحممد  اخل��ي��اري 
خليفة  ح��ل  فيما  باللقب  ال��ف��وز  اخل��ي��اري  ا�ستطاع  حيث 

العبي وعلي احلمادي يف املركز الثالث. 

كـــو�ستـــاريكــــا تــاأمــــل بتخطـــــي جمموعتهــــا احلــــديــــديــــة 
 1990 الناجحة يف مونديال  ان كو�ستاريكا حتلم بتكرار جتربتها  �سحيح 
عندما بلغت الدور الثاين يف م�ساركتها االوىل يف كا�س العامل لكرة القدم، 
لكن حتقيق ذلك يبدو قريبا من امل�ستحيل بعد وقوعها يف جمموعة نارية 
تيكو�س م�سوارا جيدا يف  وانكلرا واالوروغ���واي. حقق لو�س  ايطاليا  ت�سم 
ت�سفيات امريكا ال�سمالية والو�سطى والكاريبي، فحلوا يف املركز الثاين وراء 
الدور  انتهاء  على  جولتني  قبل  التاأهل  بطاقة  و�سمنوا  املتحدة،  ال��والي��ات 
ال�سمالية  ام��ريك��ا  يف  منتخب  اجن��ح  ثالث  كو�ستاريكا  فا�سبحت  احل��ا���س��م، 
�ساهما  ع��ام��لن  امل��ت��ح��دة.   وال��والي��ات  املك�سيك  بعد  وال��ك��اري��ب��ي  والو�سطى 
اه��داف فقط يف  �سبعة  تلقت  اذ  الدفاع  ال�سريح: �سلبة  كو�ستاريكا  بتاأهل 
ع�سر مباريات، وم�سوارها الرائع على ار�سها حيث حققت خم�سة انت�سارات 
�سدمت  ملعبها.  خ���ارج  متوا�سعة  حم�سلة  مقابل  يف  م��ب��اري��ات  خم�س  يف 
كو�ستاريكا، امل�سنفة 34 عامليا )ت�سنيف ايار-مايو 2014( بقرعة و�سعتها 

1966 وايطاليا اربع مرات يف  مع ثلثة ابطال عامل �سابقني، انكلرا يف 
و1950.   1930 يف  واالوروغ���واي  و2006  و1982  و1938   1934
مدربها  ا�سراف  حتت  كو�ستاريكا  تخطت   ،1990 يف  االوىل  م�ساركتها  يف 
اخلبري ال�سربي بورا ميلوتينوفيت�س ا�سكتلندا وال�سويد التي �سمت انذاك 
البازيل  ام��ام  بهدف وحيد  االوروب��ي��ني، وخ�سرت  النجوم  ع��ددا كبريا من 
قبل ان ي�سقطها توما�س �سكوهرايف بثلثيته ويقود ت�سيكو�سلوفاكيا اىل فوز 

كبري 4-1 يف الدور الثاين يف مدينة باري.
الكولومبي  امل��درب  يقول  وعنها  �سئيلة،  االجن��از  ه��ذا  تكرار  حظوظ  تبدو 
خورخي لوي�س بينتو ان فريقه �سيكون جاهزا لتحديات املجموعة الرابعة: 
تكتيكي  منتخب  ايطاليا  نخ�ساها  ال  لكن  نحرمها  ج��دا،  جيدة  املنتخبات 
للغاية، اعتقد انهم احرزوا كاأ�س العامل 5 او 6 مرات )4(. فريقهم مدمج 
و���س��ر���س ج���دا. االوروغ�����واي ق��وي��ة م��ع مهاجمني ك��ام��ل��ني، وان��ك��ل��را لديها 

ا�سلوب �سريع وعمودي مع دقة اأقل . ميلك بينتو �سمعة انتاج فرق منظمة 
تكتيكيا باال�سافة اىل فر�سة التمتع مبهاجمني من الطراز اجليد ويعتمد 
بطل كونكاكاف اعوام 1963 و1969 و1989، على مهارة القائد براين 
باال�سافة  الهولندي،  ايندهوفن  اىل  املعار  االنكليزي  فولهام  مهاجم  رويز 
اىل املهاجم الفارو �سابوريو )ريال �سولت اليك االمريكي(، والعب الو�سط 
كري�ستيان بوالنيو�س )كوبنهاغن الدمناركي(، وحار�س املرمى املميز كيلور 
ار�سنال  جناح  كامبل  جويل  ال�ساب  واملهاجم  اال�سباين(،  )ليفانتي  نافا�س 
على  وال�سرعة  االبتكار  و�ساحب  اليوناين  اوملبياكو�س  اىل  املعار  االنكليزي 
االطراف. �سرق كامبل )21 عاما( اال�سواء خلل م�ساهمته بفوز اوملبياكو�س 
اوروب��ا، كما �سجل هدفا  ابطال  على مان�س�سر يونايتد االنكليزي يف دوري 
وديا.   1-2 الباراغواي  ب��لده على  الفتا بطريقة فنية خلل فوز منتخب 
لكن كو�ستاريكا او ال�ساحل الغني �سيفتقد خلدمات جناح ايفرتون االنكليزي 

براين اوفييدو الذي مل ينجح بالتعايف من ك�سر مزدوج يف �ساقه خلل مباراة 
يف كاأ�س انكلرا �سد �ستيفينيدج يف كانون الثاين-يناير.

الدولية  مبارياتها  اول  كو�ستاريكا  خا�ست  امل�سنية،  اجلهود  من  عقود  بعد 
يف 1921، عندما اكت�سحت جارتها يف امريكا الو�سطى ال�سلفادور ب�سباعية 
نظيفة، وعلى اثر م�ساركتها يف 1990 مع جنومها هرنان مدفورد وروجر 
فلوري�س واحلار�س لوي�س كونيخو واو�سكار رامرييز، انتظرت حتى املونديال 
مع  ال�ساحة  اىل  للعودة  وال��ي��اب��ان  اجلنوبية  ك��وري��ا  يف   2002 يف  اال�سيوي 
جنومها باولو وان�سوب وروالندو فون�سيكا ووالر �سنتينو وون�ستون بارك�س، 
لكن خروجها كان موؤملا يف الدور االول، فبغم فوزها على ال�سني 2-�سفر 
وتعادلها مع تركيا 1-1 اال ان خ�سارتها الكبرية امام برازيل رونالدو 5-2 
بان  علما  تركيا،  بالنقاط مع  تعادلها  برغم  الثاين  املركز  احتلل  حرمتها 

االخرية بلغت ن�سف النهائي والبازيل احرزت لقبها اخلام�س.
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اأقيمت �سمن خطط اأكادميية فاطمة بنت مبارك

اإ�ســــدال ال�ستـــــار علــــــى مناف�ســــــات بطولـــــــة ال�سباحــــــة الأولــــــى لل�سيــــــــدات 

باأ�سلوب اإيطايل خارج عن املعهود

كتيبــــة بــــرانــديلــــي ت�سعــــى للكـــــــاأ�ض العامليــــــة الـخـــــــام�ســــــــة 

ا����س���دل ال�����س��ت��ار ع��ل��ى م��ن��اف�����س��ات ال��ب��ط��ول��ة االأوىل 
اكادميية  بتنظيم  اقيمت  التي  لل�سيدات  لل�سباحة 
الن�سائية  للريا�سة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة 
مدى  على  امل�سلحة  القوات  �سباط  ن��ادي  م�سبح  يف 
ثلثة ايام ومب�ساركة 40 مت�سابقة يف ثلث مراحل 

)املبتدئة ، املتو�سطة ، املتقدمة(.
و����س���ه���دت م��ن��اف�����س��ات ال���ب���ط���ول���ة م��ن��اف�����س��ة مثرية 
املميز  ودوره��ن  امل�ساركات  جانب  من  كبري  وتفاعل 
يف دع���م ب��رام��ج وم���ب���ادرات اك��ادمي��ي��ة ف��اط��م��ة بنت 
غري  اهتمام  ت��ويل  التي  الن�سائية  للريا�سة  مبارك 
مدار  على  اجندتها  يف  امل�سابقات  لتقدمي  م�سبوق 
وال�سيدات  الفتيات  �سريحة  لدعم  الريا�سي  املو�سم 
وت�سجيعهن على املمار�سة الريا�سية وتعزيز املفاهيم 
الدعم  مع  متا�سيا  املجتمع،  يف  وال�سحية  التوعوية 
الكبري الذي يحظى به قطاع ريا�سة املراة من قبل 
االإم����ارات(  )ام  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو 
رئي�سة  االأ���س��ري��ة  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأع��ل��ى  الرئي�س 
االحت�����اد ال��ن�����س��ائ��ي ال���ع���ام ال��رئ��ي�����س االأع���ل���ى ملجل�س 
امل��ت��اب��ع��ة واالهتمام  ، ويف ظ��ل  وال��ط��ف��ول��ة  االأم���وم���ة 
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  ه��زاع  بنت  فاطمة  ال�سيخة  من 
مبارك  بنت  فاطمة  اأك��ادمي��ي��ة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
نورة  املبتدئة  الفئة  بلقب  وتوج  الن�سائية.  للريا�سة 

 ، ال��ث��اين  باملركز  النقيب  جيهان  وحلت  علي  احمد 
، وفازت  فيما جاءت �سم�سة الرميثي باملركز الثالث 
ب��ل��ق��ب ال��ف��ئ��ة امل��ت��و���س��ط��ة ودمي����ة ال�����س��ام��ل ، ووقفت 
املرزوقي  وعائ�سة  ال��ث��اين  باملركز  املن�سوري  مهرة 
الري�سي من  م��روة  ، يف حني جنحت  الثالث  باملركز 
مرية  بعدها  وح��ل��ت   ، املتقدمة  الفئة  بلقب  ال��ف��وز 
الهاملي وامرية البلو�سي . ويف ختام البطولة ثمن 
امل�ساركون الدعم املتوا�سل الذي توليه �سمو ال�سيخة 
االأعلى  الرئي�س  االم���ارات(  )ام  مبارك  بنت  فاطمة 
الن�سائي  االحت��اد  رئي�سة  االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة 
والطفولة،  االأم��وم��ة  ملجل�س  االأع��ل��ى  الرئي�س  العام 
لتعزيز مكانة املراأة وتفعيل دورها يف �ستى املجاالت 
ال�سيما  ال��ع��ري�����س��ة  واآم��ال��ه��ا  ط��م��وح��ات��ه��ا  لتحقيق 
والتقدير  بال�سكر  متقدمني  الريا�سي،  امل��ج��ال  يف 
لل�سيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد اآل نهيان رئي�س 
جمل�س اإدارة اأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�سة 
املراة  ريا�سة  نه�سة  يف  الكبري  ل��دوره��ا  الن�سائية، 
وامل�ساريع  امل���ب���ادرات  الإط����لق  ال��ك��ب��ري  واه��ت��م��ام��ه��ا 
ال��ت��ي ت��واك��ب ط��م��وح��ات ال��ري��ا���س��ة ال��ن�����س��ائ��ي��ة، اإىل 
الريا�سي  الن�ساط  جانب متابعتها للبامج وخطة 

للأكادميية. 
اإدارة  م��دي��رة  ال��ع��م��رية  اأ���س��ادت م��رمي  م��ن ناحيتها 

فاطمة  اك����ادمي����ي����ة  يف  ال����ت����دري����ب 
الن�سائية  ل��ل��ري��ا���س��ة  م���ب���ارك  ب��ن��ت 

الذي  الكبري  والنجاح  ال��ع��ام  بامل�ستوى 
بطولة  م����ن  االوىل  ال��ن�����س��خ��ة  ���س��ج��ل��ت��ه 

البطولة  ان  م��وؤك��دة   ، لل�سباحة  ال�����س��ي��دات 
ت����ن����درج ���س��م��ن اج����ن����دة االك����ادمي����ي����ة لدعم 

الدوؤوب  و�سعيها  الن�سائية،  الريا�سة  م�سرية 
الفتاة  ح��ق��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ن���ج���اح���ات  ل��ت��ع��زي��ز 
االإم��ارات��ي��ة مبختلف االأل��ع��اب وامل�����س��اب��ق��ات ، 

و�سقل  الواعدة  واملواهب  اخل��بات  وتنمية 
االأكادميية  خطط  من  انطلقا  امل��ه��ارات، 

الن�سائية  الريا�سة  تنمية  اإىل  الهادفة 
واكدت  متقدمة.  ريا�سية  وفق خطط 

م�ساحة  وف��رت  البطولة  ان  العمرية 
جيدة للفتيات للتعبري عن طاقتهن 
ا�سهمت  تناف�سية  باأجواء  الريا�سية 
بالك�سف عن مواهب واعدة وقدرات 
ج���دي���دة ق�����ادرة ع��ل��ى رف����د احلركة 
اىل  م�سرية   ، الن�سائية  الريا�سية 

عزم  ب��ك��ل  �ستوا�سل  االك��ادمي��ي��ة  ان 
والبامج  امل�سابقات  لتقدمي  وا�سرار 

والو�سول  امل�����راة  ب��ري��ا���س��ة  ل���لرت���ق���اء 

يدخل املنتخب االيطايل لكرة القدم اىل مونديال البازيل 
�سدره  على  خام�سة  جنمة  ي�سع  ب��ان  يحلم  وه��و   2014
ال�سيافة،  ا�سحاب  با�سم  امل�سجل  القيا�سي  الرقم  ومعادلة 
العر�س  يف  ع�سرة  الثامنة  م�ساركته  يخو�س  االزوري  لكن 
م���ع مدربه  ع���ن طبيعته  خ����ارج  ب��ا���س��ل��وب  ال��ع��امل��ي  ال���ك���روي 

ت�سيزاري برانديلي.
متكنت ايطاليا منذ ان ا�ستلم برانديلي اال�سراف عليها خلفا 
 ،2006 املانيا  يف  الرابع  التتويج  مهند�س  ليبي،  ملارت�سيلو 

 2010 بعد الف�سل التام يف جنوب افريقيا 
من  االزوري  خ���رج  ح��ي��ث 

من  االول،  ال����������دور 
خطة  مقاي�سة 
ك���ات���ي���ن���ات�������س���و 
ال������دف������اع������ي������ة 
ب��االح��ك��ام على 
جم������������ري������������ات 
لكنها  امل��ب��اراة، 
ت��زال قادرة  ال 
ن  ا

تدافع على طريقتها القدمية بف�سل قوة جماعية �ستجعلها 
م���ن امل��ن��ت��خ��ب��ات امل��ر���س��ح��ة ل��ل��ف��وز يف م���ون���دي���ال ال���بازي���ل 

.2014
وجنحت ايطاليا بقيادة مدرب فيورنتينا ال�سابق يف تقدمي 
فيه  فاجاأت   2012 اوروب��ا  كاأ�س  يف  مميز  هجومي  ا�سلوب 
العامل لكنها �سقطت يف املر االخري امام بطل العامل وحامل 

اللقب القاري املنتخب اال�سباين )�سفر-4(.
امل��ن��ت��خ��ب االي���ط���ايل اداءه اجل��ي��د يف  ووا����س���ل 
 2014 ال���بازي���ل  امل��وؤه��ل��ة اىل  ال��ت�����س��ف��ي��ات 
يذكر،  عناء  دون  جمموعتها  ت�سدرت  حيث 

ارب��ع م��رات ان ميتد  العامل  ابطال  وياأمل 
البازيلي  اختبارهم  م�سل�سل جناحهم يف 
للغاية  ال��ذي و�سعهم يف جمموعة �سعبة 

)الرابعة( التي ت�سم بطلي عامل �سابقني 
االوروغوياين  املنتخبان  وهما  اي�سا 

واالنكليزي اىل جانب كو�ستاريكا.
بامكان برانديلي االعتماد يف امل�سوار 
منتخبه  ي�ستهله  ال���ذي  ال��بازي��ل��ي 
لقاء  ق���ب���ل  االن���ك���ل���ي���ز  مب����واج����ه����ة 
على  االوروغ������واي،  ث��م  كو�ستاريكا 
العاب  �سانع  مثل  اخل��بة  عنا�سر 
وزملئه  ب��ريل��و  ان��دري��ا  يوفنتو�س 
املتوج   ، ال��ع��ج��وز  ال�سيدة  ف��ري��ق  يف 
الثالث  للمو�سم  اليطاليا  بطل 
على التوايل، احلار�س القائد 

ج����ان����ل����وي����ج����ي ب����وف����ون 

بونوت�سي  ول��ي��ون��اردو  كييليني  ج��ورج��ي��و  ال��دف��اع  وث��لث��ي 
واندريا بارزاغلي، ا�سافة اىل العبي و�سط روما دانييلي دي 

رو�سي وميلن ريكاردو مونتوليفو.
التي ظهرت  التكتيكية  واملرونة  العلم  اي�سا  االزوري  ميلك 
مونديال  اىل  املوؤهلة  والت�سفيات   2012 اوروب���ا  كاأ�س  يف 
برانديلي  وي���ت���ح���دث   ،2014
ع��ن ه��ذه امل�����س��األ��ة، قائل: 
موهبة هذا الفريق 
ع���دم  يف  ت���ك���م���ن 
فقدان الركيز، 
على  وال������ق������درة 
املعاناة للبقاء يف 

املباراة .
من اجل النجاح 
التحول،  ه��ذا  يف 
تعتمد ايطاليا 
على قوة 

نحن  �سنوات:  ارب��ع  قبل  الفريق  مهند�س  ر�سمها  جماعية 
فريق يعرف امكاناته متاما، ي�ستفيد اىل احلد االق�سى من 

قدراته، ويقدم كل ما يف و�سعه .
العر�س  يف  قيمتهم  اثبات  على  العبيه  برانديلي  حث  وق��د 
ديلو  غازيتا  ل�سحيفة  حديث  يف  م�سيفا  العاملي،  ال��ك��روي 
تنظيم  علينا  ث��م  االول  ال���دور  جت��اوز  علينا  اوال   : �سبورت 

�سفوفنا باكب قدر ممكن من اجل الو�سول اىل النهائي .
�سيعتمدها  التي  اخلطة  يقرر  مل  انه  اىل  برانديلي  وا�سار 

يف البازيل ان كانت 2-1-3-4 او 1-5-4 او 3-5-2 
 ،2012 اوروب��ا  كاأ�س  التي طبقها يف معظم مباريات 
على  املفتاح،  تكون  قد  التكتيكية  امل��رون��ة  ب��ان  معتبا 
غرار ما ح�سل يف كاأ�س القارات العام املا�سي حني و�سل 

منتخبه اىل ن�سف النهائي قبل ان يخ�سر جمددا امام 
املرة  ه��ذه  الرجيح  بركلت  لكن  اال�سباين  نظريه 

)حل ثالثا بفوزه على مناف�سته 
يف مونديال 2014 

االوروغ����������������واي 
ب��������رك��������لت 

الرجيح(.
بتغيري  قمنا  املا�سي  العام  القارات  كاأ�س  برانديلي يف  وق��ال 
ت�سكيلتنا والعبينا كثريا لكن متكنك من القيام بهذا االمر 

مينحك خيارات ا�سافية. انها اف�سلية .

ك�ســـــر يف �ســـــــــــــاق مونتــــــوليفــــــــــو 
يحـــــــــــرمــــــــه املونـــــديـــــــال

القدم  ل��ك��رة  االي���ط���ايل  للمنتخب  ال��ط��ب��ي  اجل���ه���از  اع��ل��ن 
من  ان�سحب  مونتوليفو  ري��ك��اردو  م��ي��لن  و���س��ط  الع��ب  ان 
البازيل  يف  ال��ع��امل  ك��اأ���س  نهائيات  يف  امل�ساركة  الت�سكيلة 
الدولية  املباراة  يف  الي�سرى  �ساقه  يف  لك�سر  تعر�سه  ب�سبب 

الودية امام جمهورية ايرلندا )�سفر-�سفر( يف لندن.
راي  لقناة  ت�سريح  يف  كا�ستيلت�سي  انريكو  الدكتور  وق��ال 
 ، ال�ساق  يف  ك�سر  منه،  نخ�سى  كنا  ملا  مونتوليفو  تعر�س   :
م�سيفا مل اأر حتى االآن نتيجة االأ�سعة لتقييم مدى خطوة 

عملية  يتطلب  ال�����س��اق  يف  لك�سر  التعر�س  ول��ك��ن  اال���س��اب��ة 
جراحية .

مباراة  يف  ال��ق��ائ��د  ���س��ارة  حمل  ال���ذي  مونتوليفو  وت��ع��ر���س 
ال�سبت، لل�سابة يف الدقيقة 13 اثر احتكاك مع االيرلندي 
اليك�س بري�س وخرج على حمالة حيث نقل اىل م�ست�سفى يف 

ت�سل�سي.
وكان مونتوليفو يوؤكد خلل خروجه من امللعب بانه تعر�س 
ت�سكيلتها  يف  ا�سا�سي  الع��ب  جهود  ايطاليا  وخ�سرت  لك�سر 

وقد يعو�سه العب بارما ماركو بارولو، باال�سافة اىل العب 
و�سط باري�س �سان جرمان الفرن�سي ماركو فرياتي.

وعلق مدرب ايطاليا ت�سيزاري برانديلي قائل: من ال�سعب 
قبل  تخ�سر العبني  امل��ب��اراة عندما  فني عن  تقدمي حتليل 
نهاية ال�سوط االول يف ا�سارة اىل تعر�س البتو اكويلين، 
ترك  على  اأرغمته  الراأ�س  يف  ا�سابة  اىل  مونتوليفو،  بديل 
امللعب وتلعب ايطاليا يف النهائيات العاملية �سمن املجموعة 

الرابعة اىل جانب انكلرا واالوروغواي وكو�ستاريكا.

اإميوبيلي يوؤكد انتقاله اإىل بورو�سيا دورمتوند 
ذكرت وكالة �سيد االملانية ان هداف تورينو والدوري االيطايل 
لكرة القدم الدويل ت�سريو اميوبيلي اكد انتقاله اىل بورو�سيا 
االمل���اين يف ت�سريح الحدى  ال���دوري  دورمت��ون��د و�سيف بطل 

القنوات التلفزيونية االيطالية.
وقال اميوبيلي )24 عاما( يف ت�سريح لقناة راي �سبور عقب 
لندن  يف  �سفر-�سفر  اي��رل��ن��دا  جمهورية  م��ع  ايطاليا  ت��ع��ادل 
اتفاق، ومل  العامل: لقد تو�سلنا اىل  كاأ�س  لنهائيات  ا�ستعدادا 

يبق �سوى توقيعي على العقد. �ساأتوجه اإىل اأملانيا االثنني .
االيطالية  الريا�سية  �سبور  ديلو  غازيتا  ال  �سحيفة  وبح�سب 

ميلكان  اللذين  وتورينو  يوفنتو�س  ناديي  عن  امل�سوؤولني  فان 
عقد اميوبيلي، التقوا ملناق�سة تفا�سيل ال�سفقة.

 22 �ساحب  اميوبيلي  ان  االملانية  االع��لم  و�سائل  واو�سحت 
هدفا يف الكال�سيو هذا املو�سم �سيوقع على عقد مدته 5 اعوام 

مقابل مبلغ يراوح بني 18 و19 مليون يورو.
ينجزها  التي  الثانية  ال�سفقة  التعاقد مع اميوبيلي  و�ستكون 
بورو�سيا دورمتوند لتعوي�س رحيل مهاجمه الدويل البولندي 
روبرت ليفاندوف�سكي اف�سل هداف يف البوند�سليغا بر�سيد 20 

هدفا، اىل بايرن ميونيخ حامل اللقب يف العامني االخريين.

املا�سي  ني�سان-اأبريل  مطلع  اعلن  دورمت��ون��د  بورو�سيا  وك��ان 
الكولومبي  ال��دويل  برلني  هرتا  مواطنه  مهاجم  مع  تعاقده 
وان�سم   ..2018 ع���ام  ح��ت��ى  اع����وام   4 مل���دة  رام���و����س  ادري�����ان 
اميوبيلي اىل مع�سكر املنتخب االيطايل وهو احد 7 مهاجمني 
اىل  عددهم  �سيتقل�س  برانديلي  ت�سيزاري  امل��درب  ت�سكيلة  يف 

خم�سة قبل انطلق النهائيات.
ت�سدره  بعد  امل��ون��دي��ال  بخو�س  اميوبيلي  ح��ظ��وظ  وارت��ف��ع��ت 
ترتيب الهدافني يف الدوري املحلي )22 هدفا( متقدما على 

لوكا طوين )20( واالرجنتيني كارلو�س تيفيز )19(.



    

تد�سني اأطول تلفريك يف 
العامل

التلفريك  �سبكة  م��ن  خ��ط  اأول  مورالي�س  اإي��ف��و  البوليفي  الرئي�س  د�سن 
احل�سري االأعلى واالأطول يف العامل بني الباز واإل األتو.  وقد كلفت �سركة 
مليون   234 بقيمة  ميزانية  مع  ال�سبكة  هذه  باإر�ساء  النم�سوية  دوبلناير 
3200 و4000 مر يف  ي��راوح بني  األتو على علو  ب��اإل  دوالر لربط الب��از 
قلب جيال االأنديز.  وي�سمح هذا اخلط للركاب باالنتقال من مدينة اإىل 
اأخرى يف اأقل من 10 دقائق، علما اأن الرحلة ت�ستغرق بال�سيارة اأو بو�سائل 
اإيفو مورالي�س خلل  الرئي�س  �ساعة.  وق��ال  اأك��رث من ن�سف  العام  النقل 

حفل التد�سني الذي نظم يف الباز نحن جد �سعداء باإجناز اخلط . 
ومتتد هذه ال�سبكة على حواىل 10 كيلومرات، مع 2.6 كيلومر للخط 

االأول و7.3 كيلومرات للخط الثاين املرتقب تد�سينه يف نهاية العام. 
و�سيكون هذا النظام �سغاال ملدة 17 �ساعة يف اليوم خلل 360 يوما يف ال�سنة. 
التقديرات  بح�سب  ال��واح��دة،  ال�ساعة  يف  �سخ�س  األ��ف   18 نقل  و�سعه  ويف 
�سنتا  بوليفيانو )43   3 الواحدة يف مقابل  النقل  الر�سمية.  وتباع تذكرة 
من الدوالر(، والتلفريك االآخر املتوفر يف و�سط بوليفيا ي�ستخدم الأغرا�س 

�سياحية ال غري. 

تو�سية بتقليل اجلرعات العالجية 
لل�سرطان 

بو�سع االأطباء تقليل اجلرعات العلجية التي يتناولها مر�سى يعانون من 
اأنواع معينة من ال�سرطان وذلك بناء على اأدلة اأفادت بان بع�س اأدوية علج 

االأورام ميكن االإقلل منها.
جاء ذلك �سمن معلومات اأخرى وردت خلل اإجتماع اجلمعية االأمريكية 
للعلج االكلينيكي للأورام يف �سيكاجو متهد ال�سبيل اأمام االأطباء كي يحدوا 

من خماطر رعاية املر�سى الناجتة عن تعاطي عقاقري علج االأورام.
واأيدت عدة درا�سات اأخرى هذه اال�سراتيجية اجلديدة التي ميكنها اأي�سا 

ان حتد من تكاليف الرعاية ال�سحية.
العظام  اىل  انت�سر  ال��ذي  الثدي  �سرطان  فان مري�سات  املثال  �سبيل  فعلى 
مبجموعة  ال��وري��د  يف  احلقن  تت�سمن  �سهرية  بجرعات  يعاجلن  ما  ع��ادة 
يعالج  الذي  زوليدرونيك  حم�س  منها  بايفو�سفونات  با�سم  تعرف  دوائية 
ك�سور العظام وم�ساكلها. وتنتج �سركة نوفارت�س حم�س زوليدرونيك حتت 

االإ�سم التجاري زوميتا.
ميكن  ان��ه  �سيكاجو  يف  االأورام  لعلج  اأن��در���س��ون  مركز  يف  الباحثون  وج��د 
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لجئون �سوريون يف الأردن 
يعر�سون اأعمال ل�سك�سبري 

االأطفال  م��ن  جمموعة  ا���س��رك��ت 
ال�������س���وري���ني ال���ذي���ن ي��ق��ي��م��ون مع 
ع���ائ���لت���ه���م مب���خ���ي���م ال����زع����ري 
تقدمي  يف  االأردن  يف  ل���لج���ئ���ني 
)امللك  م�سرحيتي  من  مقتطفات 
�سك�سبري  لوليام  )هاملت(  و  لري( 
ب�����امل�����درج  م���������س����رح����ي  ع�����ر������س  يف 

الروماين يف العا�سمة عمان.
 45 امل�سرحي  العر�س  م��دة  بلغت 
)�سك�سبري  ع��ن��وان  وح��م��ل  دق��ي��ق��ة 
جماعة  ون��ظ��م��ت��ه  ال����زع����ري(  يف 
)�سوريون( االإن�سانية بالتعاون مع 

الهلل االأحمر القطري.
م��رة يف مار�س  العر�س الأول  ُق��دم 
اآذار داخل خميم الزعري يف �سمال 
فقرر  جن��اح��ا  الق���ى  ح��ي��ث  االأردن 
امل�����س��وؤول��ون ع��ن��ه ت��ق��دمي��ه جُمددا 
ي����وم اجلمعة  ال����روم����اين  ب���امل���درج 
)30 مايو اأيار( حيث ح�سره مئات 
وال�سوريني.  االأردنيني  امل�ساهدين 
ال�سوري  الفنان  اأخ��رج��ه  العر�س 
الهدف  اأن  ذك���ر  ال���ذي  بلبل  ن���وار 
مبدنية  التذكري  هو  تقدميه  من 

وح�سارة ال�سوريني.
وقال: العر�س بب�ساطة هو الإثبات 
ال�سوري  ال�سعب  وح�سارة  مدنية 
العامل..  ثقافات  يعك�س  اأن  القادر 
للأ�سف العامل مل ي�ستطع اأن يفهم 
هذه اللغة التي خرج بها يف بداية 
قلنا   .15-3-2011 يف  ث���ورت���ن���ا 
االأر�سية  ال��ك��رة  ل��لأ���س��ف  ح��ري��ة.. 
ل�����س��ب��ب م����ا ف��ه��م��ت��ه��ا ج���ه���ادي���ة.. 
فهمتها �سلفية.. فهمتها ما باعرف 
�سو. اليوم العر�س لنثبت اأنه نحن 
منعرف �سو هذه املدنية و�سو هذه 

احل�سارة.

يلقي بنف�سه يف بئر لإنقاذ 
كلب

على  فيديو  ك�سف  لكن  ل�ساحبه،  ويف  الكلب  اأن  �سحيح 
االإن�سان لديه م�ساعر رقيقة  اأن  اأي�ساً  اليوتيوب، يو�سح 
التوا�سل  �سبكات  م�ستخدمو  ت��داول  فقد  الكلب.  جتاه 
للخطر  نف�سه  عر�س  لرجل  فيديو  مقطع  االجتماعي 
على  كلب،  فيه  �سقط  بئر  داخ��ل  ون��زل  بحياته  وج���ازف 
ال��ب��دائ��ي��ة واملك�سوفة  ت��ل��ك االآب�����ار  ال��رغ��م م��ن خ��ط��ورة 

ودعوات ال�سلطات اإىل االبتعاد عنها.
راأف هذا الرجل بحال الكلب امل�سكني الذي اإما وقع داخل 
البئر  بحجارة  ال��رج��ل  فت�سبث  اأح���د،  ب��ه  األ��ق��ى  اأو  البئر 
اأعلى  اإىل  وي�سعد  فيها  الكلب  ي�سع  كي  �سجادة،  وبيده 

الإنقاذه ويعيده اإىل احلياة مرة اأخرى.

طفل يحتجز والده يف 
املطار

ع��ن موهبته  ع��م��ره  م��ن  ال��راب��ع��ة  ك�سف �سبي �سيني يف 
كوريا  اإىل  ال�����س��ني  م��ن  لعائلته  رح��ل��ة  اأث���ن���اء  ب��ال��ر���س��م، 
اأبيه الإظهارها، فعلق االأب  اجلنوبية، واختار جواز �سفر 
وجد  البيطانية،  م��رو  �سحيفة  وبح�سب  امل��ط��ار.   يف 
الطفل ما ين�سغل به خلل الرحلة وهو جواز �سفر االأب، 
اأ�سود، وبباءة االأطفال ر�سم بع�س الر�سوم  اإذ اأخذ قلما 
الأ�سخا�س  فعل  اجلميلة  ب���  ال�سحيفة  و�سفتها  ال��ت��ي 
وحيوانات، كما اأدخل بع�س التعديلت على وجه والده. 

امتلكه  ع���دم  ب�سبب  اجل��ن��وب��ي��ة  ك��وري��ا  يف  االأب  وع��ل��ق 
وثائق �سفر ميكن التعرف عليه من خللها، بل وحذرته 
ال�سلطات من اأنه قد ال يتمكن من العودة اإىل بلده مع 
وانت�سرت �سورة    . نيوز  �سكاي  وبقية رفقته ح�سب  ابنه 
التوا�سل االجتماعي ال�سينية  ال�سفر على �سبكات  جواز 
طالبا  يتو�سل  حيث  �سني،  با�سم  املعروف  االأب،  بوا�سطة 
بقية  ال�سيني  االأب  �سيق�سي  االأرج���ح،  وعلى  امل�ساعدة.  

اإجازته مم�سكا بهاتفه وعلى ات�سال بال�سفارة ال�سينية. 

ورم يف ذقن رجل وزنه 
كغم  7

 7 اإزال��ة ورم �سخم يزن  متكن االأطباء يف �سلوفاكيا من 
كيلوغرام تقريباً من عنق رجل منا يف وجهه ب�سكل خميف، 
لدرجة اأن النا�س توقفوا عن التحديق بوجهه يف ال�سارع. 
وكان �ستيفان زولييك قد اأ�سيب عام 2004 مبر�س نادر 
وجهه  يف  الدهنية  االأورام  بنمو  ت�سبب  مادلونغ،  يدعى 
حجم  حجمها  يفوق  كتلة  و�سكلت  االأذن،  اإىل  االأذن  من 
راأ�سه بح�سب ما اأوردت �سحيفة دايلي ميل البيطانية. 
ومل  زولييك،  لل�سيد  كبرياً  اإزع��اج��اً  الكتلة  ه��ذه  و�سببت 
تناله  اأن  ال�سوارع دون  التنقل بحرية يف  على  ق��ادراً  يعد 
نظرات اال�سمئزاز والنفور من املارة، باالإ�سافة اإىل الثقل 

�سامة تعيد مولودها بعد تبديله
يف حادث موؤ�سف كاد مواطن �سعودي اأن يفقد ابنه،لوال �سامة باأُذنه واإح�سا�س زوجته،اللذان كانا ال�سبب يف عودته، 

بعدما مت تبديله مبولود اآخر يف م�ست�سفى امللك �سعود بعنيزة. 
وبح�سب �سحيفة االأنباء فقد ت�سبب هذا االأمر يف قرار ف�سل ثلث ممر�سات جراء اإهمالهن. 

بع�س  يعاين  لكنه  مولوده  بقدوم  تبلغه  زوجته،  من  هاتفياً  ات�ساال  تلقى  اأن��ه  مبيناً  الواقعة،  تفا�سيل  االأب  �سرد 
امل�ساكل ال�سحية، ما دعا الفريق الطبي اإىل و�سعه يف العناية املركزة. 

اأنه فور و�سوله للم�ست�سفى طلب من املمر�سات روؤية طفله، وبالفعل مت ذلك، وبعد م�ساهدته لفته وجود  وتابع 
اأن��ه بعد ذلك خرج من  اإىل  العربية نت  اأذن��ه، ما جعله يوثقها بال�سورة عب جواله، م�سريا وفقا ملوقع  �سامة يف 

امل�ست�سفى، وعاد م�ساء، ووجد الطفل عند اأمه التي ق�ست معه الليلة كاملة. 
واأ�ساف: يف اليوم التايل واأثناء اإنهاء اإجراءات مغادرة زوجتي والطفل الذي مت ت�سليمه اإليها قبل املغادرة بدقائق، 
اأكدت ىل زوجتي اأن الطفل الذي ت�سلمته لي�س مولودها، وت�سبب اإحلاحها باإثارة ال�سكوك لدي، ما جعلني اأبحث يف 

الطفل عن ال�سامة التي راأيتها للمرة االأوىل، لكنني تفاجاأت بعدم وجودها يف الطفل الذي �ُسلم اإىل زوجتي . 
ونوه االأب اإىل اأنه ا�ستدعى مدير امل�ست�سفى الذي اأكد للزوج بعد البحث من خلل ف�سيلة الدم وموعد الوالدة اأن 
الطفل لي�س طفله فعًل واأن االأمر مت تداركه، ليذهب اإىل غرفة العناية وبالفعل يجد طفله موجودا فطلب اإجراء 

حتليل DNA ليتاأكد اأكرث، وبح�سب ما طلب فقد مت تطابق التحاليل. 
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تقراأ كتابًا اأثناء قيادة ال�سيارة
ال�سائقني على طريق �سريع يف بريطانيا من ت�سوير  اأحد  متكن 
امراأة تقود ب�سرعة جتاوزت 70 ميًل يف ال�ساعة، وهي تقراأ يف كتاب 
ال�سائقني على  اأثار غ�سب باقي  ال�سيارة، مما  و�سعته على مقود 

الطريق وحاولوا اإيقافها دون جدوى.
احلادثة وقعت بعد ظهر يوم االأربعاء املا�سي عندما �سوهدت امراأة 
توجه  وه��ي  القيادة،  عجلة  على  اأمامها  مو�سوعاً  كتاباً  تت�سفح 
�سيارتها على اإحدى الطرقات يف مدينة لي�سيت�ساير، وا�ستمرت يف 
تقليب ال�سفحات على الرغم من تلويح باقي ال�سائقني الغا�سبني 

لها حلملها عن التوقف عن هذا الت�سرف االأرعن.
يف  �سديقه  جانب  اإىل  يجل�س  ك��ان  ع��ام��اً(   28( �ستونهام  ال�سيد 
ال�سيارة عندما �ساهدا املراأة وهي تقراأ اأثناء قيادة ال�سيارة، واأكدا 

اأنها كانت على اأحد امل�سارب ال�سريعة على الطريق.
وح��اوال االق��راب منها عدة م��رات اإىل اأن متكنا من ذل��ك، وبذال 
اكتفت  اأن��ه��ا  اإال  ان��ت��ب��اه��ه��ا،  جل���ذب  وال��ت��ل��وي��ح  بالت�سفري  ج��ه��داً 
كتابها،  يف  القراءة  تتابع  اأن  قبل  بيدها  والتلويح  لهما  باالبت�سام 

بح�سب ما ذكرت �سحيفة دايلي ميل البيطانية.
يقومون  ال�سائقني  م��ن  العديد  �ساهد  اأن���ه  اإىل  �ستونهام  واأ���س��ار 
باأفعال خطرة مثل التحدث عب الهاتف اأو تناول الطعام اأو و�سع 
املكياج اأثناء قيادة ال�سيارة، اإال اأن ما فعلته هذه املراأة جتاوز حدود 
اأن تركز على الطريق يف الوقت الذي ين�سغل  املعقول، فكيف لها 

فيه نظرها بالقراءة.

يحتفل بنجاحه مع املاعز 
لكل �سخ�س طريقته اخلا�سة به يف االحتفال بنجاحه، لكن املاألوف 
اأن ال�سخ�س ي�سعد كثرياً بق�ساء هذا اليوم مع اأحبابه واأ�سدقائه 
يكون  اأن  ق��رر  االآن  ب�سدده  ال��ذي نحن  ال�ساب  ه��ذا  لكن  واأ�سرته، 

خمتلفاً ويحتفل بتخرجه مع احليوانات.
بنف�سه  اأنه �سجل مقطع فيديو  الذي على ما يبدو  ال�ساب،  وقرر 
فهو مل يظهر فيه وتداوله عدد من م�ستخدمي �سبكات التوا�سل 
م��ن هذا  ن�����س��ي��ب��اً  ال��ت��ي ميتلكها  ل��ل��م��اع��ز  ي��ك��ون  اأن  االج��ت��م��اع��ي، 
املاعز  اأن  يبدو  ما  وعلى  لها،  كيك  قالب  فارتاأى جلب  االحتفال، 
الكيك  على  انق�ست  اإذ  املبهجة،  املنا�سبة  ل��ه��ذه  م�ستعدة  ك��ان��ت 

املكتوب عليها األف مبوك التخرج والتهمته �سريعاً.

الرومان�سية تت�سبب بطالقهما 
دفعت �سعودية الثمن غالياً من اجل رومان�سيتها وخيالها الوا�سع 
بعد اأن وجدت نف�سها مطلقة بعد ثلثة اأ�سهر من زواجها نتيجة 
ع�س  يف  احدثتها  ال��ت��ي  وال��ت��غ��ي��ريات  ال�سموع  ���س��راء  يف  اإ���س��راف��ه��ا 
برومان�سية وحياة  تعتقد  كانت  كما  تعي�س حياتها  الزوجية حتى 
�سحيفة  وبح�سب   . وال�����س��م��وع  وال�����س��ع��ادة  احل��ب  مي��ل��وؤه��ا  �سعيدة 
�سدى  ال�سعودية ا�سطرت ال�سيدة بيع بع�س حليها لكي تكمل ما 
تخيلته لبيت الزوجية ، اال اأن ذلك مل يرق للزوج الذي رمى ميني 
الطلق عليها وادعى باأنها م�سابة بالوا�سوا�س ومن االف�سل لهما 
ال�سحيفة عن م�سدر  ونقلت  اطفال.   يربطهما  ان  قبل  االبتعاد 
الوا�سع  خيالها  دفعها  ال��زوج��ة  ب��اأن  الطرفني  م��ن  مقرب  خا�س 
اىل االقرا�س من �سقيقة الزوج مبلغ )5000 االآف ( ريال وبعد 
يف  ودخ���ل  اغ�سبه  م��ا  وه��و  املبلغ  ب��رد  �سقيقها  طالبت  اأ�سبوعني 

املمثلة �ساي ميت�سل خالل ح�سورها الحتفال باحللقة املائة من Pretty Little Liars يف هوليوود بكاليفورنيا. )ا ف ب(خلف مع زوجته انتهى بهما املطاف اىل الطلق .

�ساب يتجول بـ الفيزون 
الفل�سطينية  ال�����س��رط��ة  ا���س��ط��رت 
ل��ل��ت��دخ��ل وح��م��اي��ة ���س��اب ق���دم من 
 ،1948 ع�����ام  امل��ح��ت��ل��ة  االأرا������س�����ي 
ال�سفة  �سمال  نابل�س  مدينة  اإىل 
اأثار  ما   ، الفيزون  الغربية مرتدياً 
غ�سب وا�ستياء �سكان املدينة الذين 
االع�����ت�����داء عليه  ب��ع�����س��ه��م  ح������اول 
نابل�س  ���س��ك��ان  ب��ال�����س��رب. وف��وج��ئ 
ب�����س��اب ع�����س��ري��ن��ي ي�����س��ري ع��ل��ى دوار 
امل��دي��ن��ة مرتديا  ب��و���س��ط  ال�����س��ه��داء 
الفيزون ، ما اأثار ا�ستفزاز الع�سرات 
من املواطنني وال�سبان الذين بداأوا 
عدد  وح���اول  ال�ستائم،  ل��ه  يكيلون 
ال�سرطة،  تدخل  لوال  �سربه  منهم 
لبع�س  ال�������س���اب  اح���ت���ج���زت  ال���ت���ي 
�سبيله.  ت��خ��ل��ي  ان  ق���ب���ل  ال����وق����ت 
واعتب الع�سرات من اأهايل نابل�س 
اأن  موؤكدين  ميثلهم،  ال  ال�ساب  اأن 
بحرية  يوؤمن  الفل�سطيني  ال�سعب 
امللب�س،  اخ��ت��ي��ار  وح����ق  االع���ت���ق���اد 
اأن ال يتعار�س ذلك  ولكن �سريطة 

مع قيم املجتمع ومبادئه.

اختفاء 6 مت�سلقني 
على جبل رينيه 

الوطنية  امل��ت��ن��زه��ات  ه��ي��ئ��ة  ق��ال��ت 
املتوقع  غري  من  اإن  االأمريكية 
مت�سلقني  ���س��ت��ة  ع��ل��ى  ال���ع���ث���ور 
اخ��ت��ف��وا م��ن��ذ ث��لث��ة اأي�����ام على 
اأحياء  ب��وا���س��ن��ط��ن  ري��ن��ي��ه  ج��ب��ل 
البحث  ف�����رق  وج������دت  ب���ع���دم���ا 

معداتهم متناثرة.
وقالت فون باور املتحدثة با�سم 
اإن  الوطني  رينيه  جبل  متنزه 
اأط���ق���م ال��ب��ح��ث يف م��ت��ن��زه جبل 
ال���وط���ن���ي ع�����رثت على  ري���ن���ي���ه 
م���ع���دات ال��ت��خ��ي��ي��م وال��ت�����س��ل��ق يف 
 900 م��ن  اأك���رث  بعد  على  الثلج 
م���وق���ع معلوم  اآخ������ر  م����ن  م����ر 
التقطت  ال�ستة كما  للمت�سلقني 

ا�سارات ا�ستغاثة من املجموعة.
اإن��������ه ي����ب����دو اأن  وق�����ال�����ت ب��������اور 
جرفهم  اأو  �سقطوا  املت�سلقني 
اأو  ���س��خ��ري  اأو  ث��ل��ج��ي  ان���ه���ي���ار 
اإن��ه مل يتم  اآخ��ر. وقالت  حطام 

حتديد موقع اأي جثث.
واأ�سافت باور ال نعتقد اأن هناك 
فر�سة اأمامهم للبقاء على قيد 
احل���ي���اة. وق��ال��ت اإن����ه ع��رث على 
م����ع����دات امل��ت�����س��ل��ق��ني ع���ل���ى بعد 
منطقة  يف  م��ر   2900 ح���وايل 

منحدة وخطرية من اجلبل.

حمبو القطط اأذكى من مالكي الكالب
اأن وجد  اأزيل، منذ  اأم��ر  والقطط  الكلب  ال�سراع بني 
هذان احليوانان على وجه الب�سيطة، وامتد هذا ال�سراع 
اإىل حماولة ك�سب ود عا�سقي احليوانات االأليفة الذين 
الكلب،  يحب  وم��ن  القطط  يحب  م��ن  ب��ني  انق�سموا 
ذكاءاً  اأك��رث  القطط  حمبي  اأن  حديثة  درا�سة  واأظهرت 
م��ن حم��ب��ي ال��ك��لب ب��غ�����س ال��ن��ظ��ر ع��ن م�����س��ت��وى ذكاء 

احليوان نف�سه.
ك������ارول مبدينة  اأج����ري����ت يف ج��ام��ع��ة  ال���ت���ي  ال���درا����س���ة 
ف��روق��ات جوهرية بني  وج��ود  اإىل  اأ���س��ارت  وي�سكون�سني 
ما  وغالباً  وال��ك��لب،  القطط  حمبي  من  كل  �سخ�سية 
يف  منفتحة  ح�سا�سة  ب�سخ�سية  القطط  مقتنو  يتمتع 
حني يكون مالكو الكلب اأكرث ن�ساطاً وحيوية بح�سب 

ما اأوردت �سحيفة دايلي ميل البيطانية.
 600 اأك��رث من  اأج��ري على  البحث على م�سح  واعتمد 
مبا�سر  ب�سكل  وربطها  النف�سية  �سفاتهم  ملعرفة  طالب 

مع نوعية احليوان االأليف الذي ميتلكونه.
ال��ط��لب عبوا  % م��ن   60 اأن  واأظ��ه��ر االإح�����س��ائ��ي��ات 
% فقط عن   10 للكلب، يف حني عب  تف�سيلهم  عن 

يحبون  اأن��ه��م  ال��ب��اق��ون  اأك���د  فيما  للقطط،  تف�سيلهم 
احليوانني ب�سكل مت�ساو.

اأ�سخا�س  القطط  اأ���س��ح��اب  اأن  اإىل  ال��درا���س��ة  واأ���س��ارت 
اإجتماعية  ب�سخ�سية  ويتمتعون  احل�سا�سية  �سديدي 
اأنهم  اإال  االج��ت��م��اع��ي��ة،  ال���رواب���ط  وي���ق���درون  منفتحة 
الذين  اأ�سحاب الكلب  القوانني من  اأكرث ميًل لك�سر 
اأوقات  ويق�سون  بالقوانني  ال�سارم  االل��ت��زام  يف�سلون 

اأطول خارج املنزل.
واأرجعت الدكتورة ديني�س غوا�ستيلو التي كانت تتحدث 
النف�سية يف �سيكاغو �سبب  ال�سنوية للعلوم  يف اجلمعية 
اإىل  والقطط  الكلب  مالكي  �سخ�سية  بني  االختلف 
نوعية املحيط االجتماعي الذي ي�سطرون اإىل التعامل 

معه.
عليهم  ي��ت��وج��ب  ال��ك��لب  م��ال��ك��ي  اأن  غوا�ستيلو  وب��ي��ن��ت 
اأن  اخل���روج ب�سحبة كلبهم م��ن وق��ت الآخ���ر، يف ح��ني 
املنزل  داخ��ل  تبقى  اأن  ميكن  منزلية  حيوانات  القطط 
اإىل  الركون  على  اأ�سحابها  ذلك  وي�ساعد  طويل  لوقت 

الراحة وقراءة الكتب وممار�سة ن�ساطات عقلية اأكرث.

جومانة مراد حتلم 
بالأمومة

االأ�سري حالياً،  اال�ستقرار  ال�سورية جومانة مراد، حالة من  الفنانة  تعي�س 
العمل  �سخب  ع��ن  ب��ع��ي��داً  ب�سي�سو،  رب��ي��ع  االأردين  امل��ح��ام��ي  زوج��ه��ا  برفقة 
اأنها تتمنى اأن يرزقها اهلل بطفل الأن ذلك اإحدى اأمنياتها  الفني، مو�سحة 

ال�ساحة  االأخ��رية عن  الفرة  �سر غيابها يف  ال�سخ�سية منذ طفولتها. وعن 
الفنية، وهل لزوجها يد يف ذلك، قالت الفنانة ال�سورية اإن �سبب غيابها هو 
عدم  ق��ّررت  اأنها  الفتًة  متكامل،  جيد  بعمل  تعود  حتى  االنتظار  تف�سيلها 
اأخرى على ح�ساب فنها، مو�سحة  اأحد من زملئها بالو�سط مرة  جماملة 

اأنها تعكف حالياً على التجهيز لل�سخ�سية التي �ستج�سدها مب�سل�سل اأكاذيب 


