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مهرجان �سلطان بن زايد الدويل 
التا�سع  للفرو�سية يف بوذيب اليوم

عربي ودويل

موؤ�س�سة خليفة الإن�سانية تد�سن 
م�رشوعا ل�ستخراج املياه يف ال�سومال 

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

الدبلوما�سية التون�سية جتل�ص 
على كر�سيني يف ليبيا..!

رئي�س �لدولة ي�سدر مر�سوما �أمرييا باإعادة 
ت�سكيل جمل�س �إد�رة هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي

•• اأبوظبي-وام: 

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ�شدر 
باإعادة  اأم��ري��ا  مر�شوما  اأب��وظ��ب��ي  لإم����ارة  حاكما  ب�شفته  اهلل  حفظه 
ت�شكيل جمل�س اإدارة هيئة مياه وكهرباء اأبوظبي برئا�شة �شعادة ال�شيخ 
امل��ر���ش��وم على ع�شوية  اآل ح��ام��د. ون�����س  ب��ن بطي  ب��ن حممد  ع��ب��داهلل 
دائرة  الأحبابي  م�شلح  علي  عبداهلل  وال�شادة  ال�شعادة  اأ�شحاب  من  كل 
املالية وم�شبح مبارك م�شبح املرر بلدية مدينة اأبوظبي وعامر ح�شني 
حممد احلمادي جمل�س اأبوظبي للتخطيط العمراين وم�شبح خمي�س 
نا�شر حمد املزروعي جهاز اأبوظبي لال�شتثمار والدكتور �شيف �شلطان 
خليفة  �شيف  خليفة  واأحمد  الوطنية  اأبوظبي  برتول  �شركة  النا�شري 

القبي�شي �شركة برتول اأبوظبي الوطنية. 

حممد بن زايد خالل تفقده الأجنحة امل�شاركة يف معر�س اآيدك�س  )وام(حممد بن زايد خالل ا�شتقباله رئي�س تتار�شتان  )وام(

زار عددا من اأجنحة اآيدك�س 2015 والتقى وزراء وممثلي الدول امل�شاركة 

حممد بن ز�يد ي�ستقبل رئي�س تتار�ستان ويوؤكد حر�س �لإمار�ت على تنمية عالقاتها مع �لدول �ل�سديقة 
•• اأبوظبي -وام:

عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ام�س يف برزة ق�شر احل�شن 
الذي  تتار�شتان  جمهورية  رئي�س  ميننيخانوف  علي  نور  ر�شتم  فخامة 
اآيدك�س  ال��دويل  الدفاع  معر�س  فعاليات  حل�شور  للدولة  بزيارة  يقوم 

.2015
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب  ق��ام  اخ��رى  من جهة 

ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة عددا من الوزراء 
وممثلي الدول امل�شاركة يف معر�س ايدك�س 2015 خالل فعاليات اليوم 

الثاين للمعر�س الذي يقام يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س.
وزير  جا�شيت�س  براتي�شالف  معايل  ح��ده  على  ك��ال  �شموه  التقى  فقد 
والتجارة  ال�شناعة  وزي��ر  مانتوروف  ديني�س  ومعايل  ال�شربي  الدفاع 

الرو�شي والفريق ارتو راتي نائب وزير الدفاع الفنلندي.
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  التقى  كما 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة معايل الفريق اأحمد قايد 
اأركان اجلي�س الوطني ال�شعبي  �شالح نائب وزير الدفاع الوطني قائد 

ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة بزيارة عدد من 
فعاليات  �شمن   2015 اآيدك�س  معر�س  يف  امل�شاركة  الدولية  الأجنحة 
اليوم الثاين للمعر�س الذي يقام يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س.

واطلع �شمو ويل عهد اأبوظبي خالل جولة التفقدية على ما ت�شمنته 
اأجنحة ال�شركات و اآخر مبتكرات ال�شركات العار�شة من اأجهزة ومعدات 
لتكنولوجيا ال�شالح وامل�شاريع التطويرية يف املجالني الع�شكري واملدين 
اأهم ال�شناعات التي يتم عر�شها  امل�شوؤولني على  .. وا�شتمع �شموه من 

خالل املعر�س.
من جهة اخرى التقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

مواقــيت ال�صالة
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املوقع اللكرتوينالربيد اللكرتوين

توريد  جم��ال  يف  تدريجيا  وتطورت   1982 ع��ام  تاأ�ش�شت  عريقة  �شركة 
والغاز.  النفط  جم��ال  يف  العاملية  ال�����ش��رك��ات  اأ���ش��ه��ر  وخ��دم��ات  م��ع��دات 
وخ�شو�شا حلول القيا�س والعدادات واأنظمة التحكم والأجهزة الدقيقة 
وامل�شخات, اىل تركيب و�شيانة البنية التحتية لل�شبكات واأنظمة الأمان 

تغطي دولة المارات العربية املتحدة والعراق . 
لال�شتف�شار الت�شالت:

اأبوظبي
هاتف
فاك�س

العراقدبي

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

الربملان الليبي املنتخب يعلق امل�شاركة يف حمادثات برعاية اأممية

�أوباما: �لو�سع يف ليبيا ميثل تهديد� لأمريكا 

هدم قرية بوابة القد�س �شرق اأبودي�س للمرة التا�شعة

�لحتالل يقطع �لكهرباء عن مدينتي جنني ونابل�س 

•• عوا�صم-وكاالت:

اإىل  بر�شالة  اوب��ام��ا  ب���اراك  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  بعث   
الكوجنر�س اأم�س مبد حالة طواريء قومية بالن�شبة 
ل��ل��ي��ب��ي��ا ل��ع��ام واح����د ب�����ش��ب��ب ال�������ش���راع ع��ل��ى ال�شلطة 

وال�شيطرة على املوارد يف البالد.
وقال اوباما يف ر�شالته اىل الكوجنر�س الو�شع يف ليبيا 
لالأمن  وا�شتثنائي  ع��ادي  غر  تهديدا  ميثل  زال  ما 

القومي وال�شيا�شة اخلارجية للوليات املتحدة.
ج���اء ه���ذا يف ال��وق��ت ال���ذي ق���رر ف��ي��ه جمل�س النواب 
يف  م�شاركته  تعليق  الثنني  دوليا  به  املعرتف  الليبي 
لهذا  ال�شيا�شي  امل�شتقبل  ح��ول  الوطني  ب��ني  احل���وار 
البلد برعاية الأمم املتحدة بعد ان بدا ال�شهر املا�شي 
يف جنيف قبل ان ينتقل اىل غدام�س يف جل�شة يتيمة.

•• القد�س املحتلة-وام:

ل�شلطات  التابعة  ال�شرائيلية  الكهرباء  �شركة  ب��داأت 
واأحياء  مناطق  ع��دة  ع��ن  ال��ك��ه��رب��اء  قطع  الح��ت��الل 
الغربية  ال�شفة  ���ش��م��ال  وج��ن��ني  نابل�س  مدينتي  يف 

املحتلة.
���ش��ل��ط��ات الحتالل  ب���ق���رار  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون  وت��ف��اج��اأ 
تقلي�س كمية الكهرباء املزودة ل�شركات توزيع الكهرباء 
اإ�شطر ال�شركات الفل�شطينية لقطع  الفل�شطينية ما 
مدينتي  م��ن  واح��ي��اء  مناطق  ع��ن  الكهربائي  ال��ت��ي��ار 

جنني وناب�س بهدف توزيع الكمية لديها.
وقال غ�شان ال�شكعة رئي�س بلدية نابل�س اإن هذا القرار 
للمحكمة  توجهم  ب�شبب  للفل�شطينيني  ابتزازا  ياأتي 

وقال النائب عي�شى العريبي اإن جمل�س النواب �شوت 
بني  احل���وار  جل�شات  يف  م�شاركته  تعليق  على  ال��ي��وم 
الأطراف الليبيني حول امل�شتقبل ال�شيا�شي لهذا البلد 
برعاية الأمم املتحدة, كما قرر ا�شتدعاء جلنة احلوار 
وكان  للت�شاور.  الربملان  قبة  اإىل  املجل�س  املنبثقة عن 
من املزمع عقد اجلل�شة املقبلة اخلمي�س يف الرا�شي 

املغربية.
النباء  ووك���ال���ة  امل��ج��ل�����س  يف  الإع������الم  اإدارة  واك�����دت 
الر�شمية �شدور القرار, دون اإعطاء تفا�شيل ا�شافية.

وعلق النائب ع�شام اجلهاين قائال اإما اأن نكون اأو ل 
يف  الأربعة  النواب  دعا  الربملان  اأن  اإىل  م�شرا  نكون, 
جلنة احلوار املنبثقة عنه للعودة من الأرا�شي املغربية 
اخلمي�س  للحوار  املزمعة  اجلل�شة  يف  امل�شاركة  وع��دم 

املقبل.

اجلنائية الدولية.. واأ�شاف اأن �شركة كهرباء ال�شمال 
للكهرباء غر مديونة  املوزعة  ال�شركات  احدى  وهي 
لل�شركة ال�شرائيلية واأنه توجد فاتورة كهرباء واحدة 
ت�شتحق الدفع الأمر الذي يوؤكد اأن ما تقوم به �شركة 
الكهرباء ال�شرائيلية اإمنا جاء كعقاب جماعي لأبناء 

ال�شعب الفل�شطيني لرف�شهم الحتالل. 
اىل ذلك هدمت جرافات الحتالل ال�شرائيلي ام�س 
قرية بوابة القد�س �شرق بلدة اأبو دي�س للمرة التا�شعة 

على التوايل.
ال�شعبية هاين  امل��ق��اوم��ة  ب��ا���ش��م جل���ان  ال��ن��اط��ق  وق���ال 
ترافقها جرافة  الع�شكرية  الآليات  ع�شرات  اإن  حلبية 
اقتحمت قرية بوابة القد�س يف �شاعة مبكرة من �شباح 

ام�س و�شرعت بهدمها وم�شادرة حمتوياتها.

مقاتلة رافال تنطلق من على منت حاملة الطائرات �شارل ديجول تنطلق باجتاه العراق

مينيون ينا�شرون هادي ويعار�شون �شيطرة احلوثيني على احلكم بقوة ال�شالح  )رويرتز(

•• �صنعاء-اأ ف ب:

ان  مينية  �شيا�شية  م�شادر  اك��دت 
هادي  من�شور  ع��ب��درب��ه  الرئي�س 
ال�����ذي مت��ك��ن م���ن الف������الت من 
الق��ام��ة اجل��ربي��ة وع��اد ليمار�س 
مهامه من مدينة عدن اجلنوبية, 
يوؤيد احلوار للخروج من الزمة 
ي�شيطر  التي  �شنعاء  خارج  ولكن 

عليها امل�شلحون احلوثيون.
ويف املقابل, قال م�شدر قريب من 
رئي�س احلكومة اليمنية امل�شتقيلة 
احلكومة  ه����ذه  ان  ب���ح���اح  خ���ال���د 
البالد  اع���م���ال  ت�����ش��ي��ر  ت��رف�����س 

تنفيذا لقرار ا�شدره احلوثيون.
حوار  يف  حا�شرة  م�شادر  وق��ال��ت 
ا�شتوؤنف  ال��ذي  ال�شيا�شية  القوى 
لوكالة  �شنعاء,  يف  الأح���د  م�شاء 
الممي  املبعوث  ان  بر�س  فرن�س 
ل���ل���ي���م���ن ج����م����ال ب�����ن ع����م����ر اك����د 
بالرئي�س  ات�شل  ان��ه  للمجتعني 
ان���ه متم�شك  ه����ادي و���ش��م��ع م��ن��ه 
واآليتها  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  ب����امل����ب����ادرة 
ن�������ش���ت على  ال����ت����ي  ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة 
مراحل انتقال ال�شلطة بعد تنحي 
ع��ل��ي عبداهلل  ال�����ش��اب��ق  ال��رئ��ي�����س 
احلوار  بنتائج  ومت�شكه  ���ش��ال��ح, 

هادي يدعم احلوار ب�شرط ان يكون خارج �شنعاء

�حلكومة �مل�ستقيلة ترف�س ت�سيري �لأعمال 

•• عوا�صم-وكاالت:

وع�����د وزي�������ر ال�����دف�����اع الم����رك����ي 
ك���ارت���ر الثنني  ا���ش��ت��ون  اجل���دي���د 
بتنظيم  ن��ه��ائ��ي��ة  ه��زمي��ة  ب���احل���اق 
وذل������ك فيما  الره�����اب�����ي,  داع���������س 
ع�شكريني  ق��ادة  مع  اجتماع  يعقد 
ودب��ل��وم��ا���ش��ي��ني ب��ه��دف ال��ب��ح��ث يف 

مت�شجدات احلرب على الرهاب.
ا�شتالمه  م���ن  ف��ق��ط  اي�����ام  وب���ع���د 
م���ه���ام���ه, ي��ج��ت��م��ع وزي������ر ال���دف���اع 
ع�شرين  ح�����واىل  م���ع  الم����رك����ي 
وم�شوؤول  و�شفرا  ع�شكريا  قائدا 

يف اجهزة املخابرات.
القوات  اىل  متوجها  ك��ارت��ر  وق��ال 
الم������رك������ي������ة ق����ب����ي����ل ان�����ط�����الق 
الدويل  الئ���ت���الف  ان  الج��ت��م��اع, 

•• الفجر – خرية ال�صيباين

2016, قد  تدور النتخابات الرئا�شية الأمريكية القادمة يف نوفمرب 
ب��داأت احلملة فعليا, خا�شة من  الواقع,  يبدو تاريخها بعيدا, ولكن يف 
زاوية الهجوم على املرت�شحني املحتملني, �شواء كانوا من الدميقراطيني 

اأو اجلمهوريني, من اجل دفع بع�شهم اإىل الرتاجع عن الرت�شح. 
ويف هذا ال�شياق, ل غرابة يف اأن تكون هيالري كلينتون, الهدف الرئي�شي 
بو�شت,  نيويورك  املحافظة  ال�شحيفة  للجمهوريني.  الإعالمية  لالآلة 
�شعت اإىل ا�شتهداف املواقع املوجعة واملوؤملة, من ذلك ن�شرها ملقال يف�شر 
ال�شابق  الرئي�س  زوجها  كلينتون هو  اأمام هيالري  الرئي�شي  العائق  اأّن 

بيل كلينتون, ومغامراته العاطفية.                              
                )التفا�شيل �س12(

داع�س الرهابي يف العراق.
ل��روي��رتز م�شرا  امل�شدر  واأ���ش��اف 
حاملة  ب�����داأت  ال��ع��م��ل��ي��ة  ا���ش��م  اإىل 
البحرية  وجمموعتها  الطائرات 
العملية  ���ش��م��ن  م��ه��ام��ه��ا  ر���ش��م��ي��ا 

�شامال يف العراق.
حاملة  ان  اآخ������ر  م�������ش���در  وذك������ر 
العملية  يف  ���ش��ت�����ش��ارك  ال��ط��ائ��رات 

طوال عدة ا�شابيع.
التي  فيجارو  لو  �شحيفة  واك��دت 
ت��راف��ق وزي��ر ال��دف��اع ج��ان اإي��ف لو 
دري��ان بدء العملية من على ظهر 
رحلة  اأول  واأن  ال��ط��ائ��رات  حاملة 
ا�شتطالع ورمبا اأول �شربات جوية 

يف العراق نفذت يف ال�شباح.
تن�شم  دول����ة  اأول  ف��رن�����ش��ا  وك��ان��ت 

للتحالف �شد داع�س.

جنديني  مقتل  توؤكد  كييف 
و�إ�سابة ع�سرة خالل 24 �ساعة 

•• كييف-رويرتز:

اإن  ام�س  الأوك����راين  اجلي�س  ق��ال 
اثنني من جنوده قتال كما اأ�شيب 
ع�����ش��رة خ����الل ال�����ش��اع��ات الأرب�����ع 
وال��ع�����ش��ري��ن امل��ا���ش��ي��ة مم���ا ي�شر 
اأن القتال مل يتوقف لل�شماح  اإىل 
النار.  اط��الق  وقف  اتفاق  بتنفيذ 
فالنتني  الع�شكري  املتحدث  وقال 
اإن القوات الأوكرانية  فيديت�شيف 
27 مرة خالل  تعر�شت للق�شف 
امل��ن�����ش��رم. وت��راج��ع القتال  ال��ي��وم 
اأن خرق  اأوك��ران��ي��ا م��ن��ذ  ���ش��رق  يف 
اإطالق  وقف  اتفاق  النف�شاليون 
النار من اأجل ال�شيطرة على بلدة 
املا�شي  الأرب��ع��اء  ي��وم  ديبالت�شيف 
مل  الو�شع  اإن  تقول  كييف  ولكن 
ي���ه���داأ مت��ام��ا مب���ا ي�����ش��م��ح ب�شحب 

املدفعية من على خط اجلبهة.

املتحدة  ال����ولي����ات  ت���ق���وده  ال�����ذي 
يدفع داع�س بفاعلية للتقهقر.

ابدا  �شك  لديكم  يكن  ل  وا���ش��اف 
باننا �شنلحق بهم هزمية نهائية.

ع�شكري  م�شدر  ق��ال  باري�س  ويف 
فرن�شي ام�س اإن حاملة الطائرات 
ال��ف��رن�����ش��ي��ة ����ش���ارل دي���ج���ول ب���داأت 
تنظيم  �شد  الع�شكرية  عملياتها 

الوطني الذي قرر حتويل اليمن 
اىل بلد احتادي من �شتة اقاليم.

ان  احلا�شرين  م��ن  م�شدر  واك��د 
الرئي�س هادي حتفظ على احلوار 
نقل  �شرورة  اإىل  ودع��ا  �شنعاء  يف 
يتوافق  اآم����ن  م��ك��ان  اىل  احل�����وار 

عليه اجلميع.

وكانت اللجنة الثورية العليا, وهي 
احلوثيون  �شكلها  ال��ت��ي  ال��ل��ج��ن��ة 
ل���ق���ي���ادة ع��م��ل��ي��ة ال�����ش��ي��ط��رة على 
قرارا  ا�شدرت  �شنعاء,  يف  احلكم 
احلكومة  ب��ت��ك��ل��ي��ف  الح������د  ي�����وم 
ال�شوؤون  ب��ت�����ش��ري��ف  امل�����ش��ت��ق��ي��ل��ة 
ت�شكيل  حل���ني  ل���ل���دول���ة  ال���ع���ام���ة 

احلكومة النتقالية.
وق���ال م�����ش��در ق��ري��ب م��ن رئي�س 
احلكومة امل�شتقيلة لوكالة فران�س 
اأن  ت��وؤك��د  بحاح  حكومة  ان  بر�س 
ق������رار الن���ق���الب���ني احل����وث����ني ل 
وهو  وا���ش��ح  موقفها  واأن  يعنيها 

التم�شك بال�شتقالة.

وزير الدفاع الأمريكي يتوعد داع�س بهزمية نهائية 

حاملة طائر�ت فرن�سية تبد�أ عملياتها بالعر�ق 

�شباق احلواجز يف الطريق اإىل الرئا�شية الأمريكية:

�سائد �لن�ساء.. هيالري.. وكر�سي �لبيت �لأبي�س..!
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وزي���ر �ل��دف��اع �ل�����س��ود�ين: 
�لإمار�ت فخر لنا يف �لعامل �لعربي

•• الفجر-مهند داغر

ال��ف��ري��ق عبدالرحيم  م��ع��ايل  ق��ال 
حم���م���د ح�������ش���ني وزي��������ر ال����دف����اع 
ال�����ش��وداين يف ل��ق��اء خ��ا���س م��ع ) 
املعنوية  ال���دف���ع���ة  اإن   , ال���ف���ج���ر( 
م��ن دولة  تلقتها اخل��رط��وم  ال��ت��ي 
الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة من 
معر�س  يف  م�������ش���ارك���ت���ن���ا  خ������الل 
الدفاع الدويل اآيدك�س 2015 يف 
اأب��و ظبي , وزي��ارة �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
التاريخية  دب����ي  ح���اك���م  ال�������وزراء 
جلناح دولة ال�شودان يف املعر�س , 
وح�شور فخامة الرئي�س ال�شوداين 
عمر ح�شن الب�شر حفل الفتتاح 
, جعلتنا نفخر بدولة الإمارات يف 
حممد  وتوجه   . العربي  الوطني 
دولة  ق��ي��ادة  اإىل  بال�شكر  ح�����ش��ني 
الإم��ارات العربية ممثلة ب�شاحب 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو 
والقائمني  ال��دول��ة,  رئي�س  نهيان 
الدفاعي  املحفل  هذا  تنظيم  على 

العاملي بكل املقايي�س .
)اأنظر ملحق اآيدك�س(

مع العدد
ملحق خا�س مبنا�سبة �آيدك�س
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اأخبـار الإمـاراتاأخبـار الإمـارات
�سندوق �لزكاة يطرح 27 بطاقة خدمة �لكرتونية عرب موقعه �للكرتوين

•• اأبوظبي-وام: 

اأن  ال��زك��اة  اأم���ني ع��ام �شندوق  امل��ه��ري  ب��ن عقيده  ق��ال �شعادة ع��ب��دهلل 
ال�شندوق طرح عرب موقعه الإلكرتوين 27 بطاقة خدمة الكرتونية 
تهدف جميعها خلدمة فري�شة الزكاة. واأو�شح �شعادة الأمني العام اأن 
اإلكرتونية  باقات  �شت  الإل��ك��رتوين  موقعه  عرب  اأطلق  الزكاة  �شندوق 
اخلا�شة  واخلدمة  الزكاة  وم�شتحقو  املزكون  و  امل�شتفتون  متميزة هي 
اإطالقها متا�شيا مع توجه  اأنت الأهم واملوؤ�ش�شات والتي مت  اىل جانب 
حكومة دولة الإمارات نحو التحول للخدمات احلكومية الذكية. واأ�شار 
واخلا�شة  احلكومية  اجل��ه��ات  متكن  امل�شتفتون  باقة  اأن  اىل  امل��ه��ري 
م��ي��زة احل�شول على معلومات  م��ن  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  وال�����ش��رك��ات  والأف����راد 
وب��ي��ان��ات جم��ان��ي��ة ع��ن ال��زك��اة وال�����ش��ن��دوق واخل���دم���ات ال��ت��ي يقدمها 

كتيبات  �شكل  يف  املعلومات  ه��ذه  على  احل�شول  ميكنهم  كما  ملتعامليه 
اأو ر�شائل ن�شية واإلكرتونية ب�شورة دورية وهي  اأو فيديو  اأو �شوتيات 
من  للمتعاملني  ميكن  كما  والجنليزية.  العربية  باللغتني  متوفرة 
الزكاة  م�شارف  اإح�شائيات  خدمة  من  ال�شتفادة  الباقات  هذه  خالل 
واحل�����ش��ول ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات دق��ي��ق��ة ح���ول م�����ش��اري��ع ال�����ش��ن��دوق واأع����داد 
امل�شتفيدين واملبالغ التي �شرفت ونحوه وطلب الفتوى وح�شاب الزكاة 

وطلب الن�شاب.
ال��زك��اة م��ن خ��الل و�شيلة  امل��زك��ون فاإنها تت�شمن ط��رق دف��ع  اأم��ا باقة 
الدفع التي يف�شلها املتعامل نقدا كانت اأو من خالل �شيكات اأو بطاقات 
تقدمي اخلدمة  وذل��ك من خالل مراكز  بطاقات اخل�شم  اأو  الئتمان 
الر�شائل  خ��الل  من  اآلية  اإ�شعارات  ار�شال  يتم  كما  والذاتية.  املبا�شرة 
تذكر  اأو  املدفوعة  املبالغ  با�شتالم  تفيد  املحمول  الهاتف  على  الن�شية 

باملوعد التايل لأداء الزكاة اإذ ميكن للمتعامل عرب خدمة توجيه الزكاة 
تخ�شي�س زكاته لفئات اأو جهات معينة كما يتيح ال�شندوق خدمة تعديل 
بياناتك اأو ا�شرتجاع زكاتك كلها اأو جزء منها يف حال قيامك دفعها عن 
طريق اخلطاأ. وفيما يخ�س باقة م�شتحقو الزكاة خلدمة الأفراد ممن 
تنطبق عليهم �شروط احل�شول على امل�شاعدة فاإن موظفي ال�شندوق يف 
خدمات م�شتحقي الزكاة على ا�شتعداد لقبول طلبات �شرف الزكاة وهي 

عبارة عن خدمة �شرف م�شاعدات مالية مقطوعة اأو دائمة.
ولأ�شحاب احلالت العاجلة التي ت�شتدعي تدخال �شريعا ميكن تقدمي 
طلب عاجل لت�شريع طلب احل�شول على اخلدمة وميكن تقدمي طلب 
مر  ال�شندوق  من  �شابقة  م�شاعدة  على  ح�شلوا  ملن  م�شاعدة  جتديد 
ا�شتالم  يتم  الطلب  تقدمي  وبعد  املعاملة  �شر  اأثناء  كامل  ع��ام  عليها 
خالل  اآيل  ب�شكل  امللف  بحالة  تفيد  ن�شية  ر�شائل  عن  عبارة  اإ�شعارات 

امللف  متابعة  ميكن  كما   .. امل�شاعدة  على  احل�شول  اج���راءات  مراحل 
ال�شندوق اىل  التي وفرها  الإلكرتونية  القنوات  اآيل من خالل  ب�شكل 

جانب امكانية تقدمي طلب �شهادة ملن يهمه الأمر وطلب ال�شرتحام.
اأما باقة اخلدمة اخلا�شة فهي خدمة مميزة ومتحركة خم�ش�شة لكبار 
من  يتمكنون  املميزين  ملتعامليه  الزكاة  �شندوق  يوفرها  ال�شخ�شيات 
خاللها طلب مفت اأو موظف من خدمات املزكني اأو م�شتحقي الزكاة 

للح�شور اإليهم يف املكان والزمان الذي ينا�شبهم.
بينما تهدف باقة اأنت الأهم الإلكرتونية اإىل توفر خدمات ذات جودة 
عالية والتي ميكن ملتعاملي ال�شندوق اإبداء اآرائهم ومالحظاتهم حول 
متكن  معلوماتية  خدمة  هي  املوؤ�ش�شات  وباقة  يقدمها  التي  اخلدمات 
املوؤ�ش�ش�شات وال�شركات من ح�شاب زكاتهم وتعديل بياناتهم عرب املوقع 

اللكرتوين ل�شندوق الزكاة.

من�سور بن ز�يد ير�أ�س �جتماع �ملجل�س �لوز�ري للخدمات

من�سور بن ز�يد يكرم �لفائزين بجائزة �لإمار�ت للمو�رد �لب�سرية يف �حلكومة �لحتادية

•• اأبوظبي-وام:

للخدمات  ال��وزاري  املجل�س  ناق�س 
ام�س  ع���ق���د  ال������ذي  اج���ت���م���اع���ه  يف 
بق�شر الرئا�شة يف اأبوظبي برئا�شة 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب���ن زاي���د 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
الرئا�شة  �����ش����وؤون  وزي�����ر  ال��������وزراء 
نظام الإعالنات ال�شحية بالدولة 
الرحمن  عبد  معايل  م��ن  امل��ق��رتح 
ال�شحة  وزي��ر  العوي�س  حممد  بن 
ب�شاأن نظام العالنات ال�شحية يف 
تهدف  الدولة كمنظومة متكاملة 
اعالنات  ع��ل��ى  ال���رق���اب���ة  ل��ت��وف��ر 
امل��ن��ت��ج��ات ال�����ش��ح��ي��ة ع���رب تقدمي 
جلمهور  ال�����ش��ح��ي��ح��ة  امل��ع��ل��وم��ات 
عملية  وت���ن���ظ���ي���م  امل�������ش���ت���ه���ل���ك���ني 
ال�شحي  ب����الإع����الن  ال��رتخ��ي�����س 
 .. ال�شحية  الع��الن��ات  وم��راق��ب��ة 
وي�شع القانون الآليات وال�شوابط 

الالزمة بهذا ال�شاأن.
�شرورة  املقرتح  النظام  ويت�شمن 
احل�شول على ترخي�س م�شبق من 
الإعالن  بخ�شو�س  ال�شحة  وزارة 
�شحي..  منتج  اأي  ع��ن  وال��رتوي��ج 
مطابقتها  م��ن  التاأكد  بعد  وذل��ك 
جل���م���ي���ع ال���������ش����روط امل�����درج�����ة يف 

•• اأبوظبي-وام:

كرم �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
بق�شر  ام�س  الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر 
الأوىل  ب��ال��دورة  الفائزين  الرئا�شة 
الب�شرية  للموارد  الإم���ارات  جلائزة 
يف احلكومة الحتادية التي اأطلقتها 
الب�شرية  للموارد  الحتادية  الهيئة 
 2014 ال���ع���ام  احل��ك��وم��ي��ة خ����الل 

برعاية �شموه.
زايد  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  واأك��د 
تاأتي  اجل���ائ���زة  ه���ذه  اأن  ن��ه��ي��ان  اآل 
ان�شجاما مع روؤية القيادة الر�شيدة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  ل��دول��ة 
ال��ت��ي ت���ويل ال��ع��ن�����ش��ر ال��ب�����ش��ري كل 
ال�شمو  راأ�شها �شاحب  وعلى  اهتمام 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ 
رئ��ي�����س ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل واأخ����وه 
بن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
ال�شيخ  ال�شمو  و���ش��اح��ب  اهلل  رع���اه 
حممد بن زاي��د اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 

امل�شلحة.
الإم���������ارات  دول������ة  اأن  اإىل  واأ������ش�����ار 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة اأول����ت راأ�����س املال 
ال��ب�����ش��ري اأه��م��ي��ة ك���ربى م��ن��ذ وقت 
مبكر انطالقا من اإميانها باأهميته 
امل�شتدامة  ال�شاملة  كركيزة للتنمية 
لنجاح  الرئي�شة  امل��ق��وم��ات  واإح���دى 
الدولة وتفوقها يف �شباق التناف�شية 
اأداء  م�����ش��ي��دا مب�����ش��ت��وى   .. ال��ع��امل��ي��ة 
ال������������وزارات واجل�����ه�����ات الحت����ادي����ة 
وت�شريعات  و����ش���ي���ا����ش���ات  واأن���ظ���م���ة 
امل��وارد الب�شرية املعمول بها يف هذه 
اجلهات والتي تعد خال�شة لأف�شل 

املمار�شات العاملية.
باجلائزة من  الفائزين  �شموه  وهناأ 
واأفراد  وهيئات  ووزارات  موؤ�ش�شات 
وقال : نريد ملوظفينا اأن يكونوا يف 
مواقع  يف  متميزين  دائما  الطليعة 
الفعلي  امل�شتقبل  رهان  فهم  عملهم 
العربية  الإم������ارات  روؤي����ة  لتحقيق 
الر�شيدة  قيادتها  وتطلعات  املتحدة 
. ح�شر احلفل معايل ال�شيخ نهيان 
الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن 
ومعايل  املجتمع  وتنمية  وال�شباب 
اآل نهيان  ال�شيخ حمدان بن مبارك 

والبحث  ال����ع����ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزي������ر 
عبداهلل  بن  حممد  ومعايل  العلمي 
�����ش����وؤون جمل�س  ال���ق���رق���اوي وزي�����ر 
ال��وزراء ومعايل ح�شني بن اإبراهيم 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر  احل��م��ادي 
للموارد  الحت���ادي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
�شقر  وم��ع��ايل  احلكومية  الب�شرية 
بن غبا�س �شعيد غبا�س وزير العمل 
البادي  �شعيد  ب��ن  �شلطان  وم��ع��ايل 
ومعايل  ال���ع���دل  وزي�����ر  ال���ظ���اه���ري 
الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف 
العامة  الأ����ش���غ���ال  وزي�����ر  ال��ن��ع��ي��م��ي 
و�شعادة الدكتور عبدالرحمن العور 

مدير عام الهيئة.
باجلائزة  ال��ف��ائ��زي��ن  ���ش��م��وه  وك����رم 
اجلهات  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى  ب�����ش��ق��ي��ه��ا 
الحتادية والأفراد حيث فازت وزارة 
العمل وهيئة الأوراق املالية وال�شلع 
ووزارة   .. ال�����ش��ام��ل��ة  اجل���ه���ة  ب��ف��ئ��ة 
لرعاية  ال���ع���ام���ة  وال��ه��ي��ئ��ة  امل���ال���ي���ة 
اجلهة  فئة  عن  والريا�شة  ال�شباب 
واملياه  ال��ب��ي��ئ��ة  ووزارة   .. امل��ح��ف��زة 
اجلهة  فئة  �شمن  ال��زك��اة  و�شندوق 
وهيئة  القت�شاد  ووزارة   .. املمكنة 
فئة  ع���ن  وال�����ش��ل��ع  امل��ال��ي��ة  الأوراق 

اجلهة اخلدمية .
وف������از ع���ل���ى م�����ش��ت��وى الأف���������راد كل 
املالية  وزارة  م��ن  ح���داد  جا�شم  م��ن 
ع��ن ف��ئ��ة ال��ق��ائ��د امل��ت��م��ي��ز يف امل����وارد 
الب�شرية .. وم�شطفى املرزوقي من 
هيئة الأوراق املالية وال�شلع عن فئة 
التنفيذي الواعد يف املوارد الب�شرية 

وف���ر����ش���ة ل��ت�����ش��ل��ي��ط ال�������ش���وء على 
الب�شرية  امل����وارد  اأف�����ش��ل مم��ار���ش��ات 
حمليا وعامليا وحافزا لتحقيق اأعلى 
باإدارة  يتعلق  فيما  الأداء  م�شتويات 
راأ�س املال الب�شري ورعاية املوهوبني 
واحلفاظ على الكفاءات الوطنية يف 
اأعلى  ت�شمن  اإي��ج��اب��ي��ة  ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة 

م�شتويات الر�شا وال�شعادة.
وذك������ر م���ع���ايل رئ���ي�������س ال��ه��ي��ئ��ة اأن 
اجل����ائ����زة ف���ر����ش���ة م��ث��ال��ي��ة لإب������راز 
النجاح وتكرمي امل�شتحقني وت�شليط 
املمار�شات  اأف�������ش���ل  ع���ل���ى  ال�������ش���وء 
امل��ط��ب��ق��ة ع��ل��ى ال�����ش��ع��ي��د ال��ع��امل��ي يف 
التي  الب�شرية  امل����وارد  اإدارة  جم��ال 
امل�شافة  القيمة  تعزيز  �شاأنها  م��ن 
ورف������ع م�����ش��ت��وى الإن���ت���اج���ي���ة لدى 
الوزارات  يف  الب�شرية  امل��وارد  اإدارات 
ي�شمن  الحت����ادي����ة مب���ا  واجل���ه���ات 
 2021 الإم���������ارات  روؤي������ة  حت��ق��ي��ق 
يف  الب�شرية  امل����وارد  وا�شرتاتيجية 

احلكومة الحتادية.
توؤكد حر�س  اأن اجلائزة  اإىل  ولفت 
الب�شرية  للموارد  الحتادية  الهيئة 
تطلعات  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ي��ة 
لدولة  الر�شيدة  القيادة  وتوجهات 
الإم��ارات الرامية اإىل احلفاظ على 
املجالت  �شتى  يف  ال��دول��ة  منجزات 
وتر�شيخ  ال�����ش��ع��د  خم��ت��ل��ف  وع���ل���ى 
خارطة  ع���ل���ى  ال����الف����ت  ح�������ش���وره���ا 

الريادة والتناف�شية العاملية.
واأك���������د م����ع����ايل ح�������ش���ني اإب����راه����ي����م 
من  ت���رم���ي  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  احل����م����ادي 

واأجندتها   2021 الإم����ارات  روؤي���ة 
الإمارات  جائزة  وتنق�شم  الوطنية. 
احلكومة  يف  ال��ب�����ش��ري��ة  ل���ل���م���وارد 
الأوىل  تعنى  فئتني  اإىل  الحت��ادي��ة 
املتميزة  الحتادية  اجلهات  بتكرمي 
وف���ق���ا لأرب�������ع ف���ئ���ات ف���رع���ي���ة وهي 
العام  امل�شتوى  على  الفائزة  اجلهة 
واملمكنة  امل��ح��ف��زة  واجل��ه��ة  ال�شامل 
واخلدمية وتركز الفئة الثانية على 
عدة  اإىل  وتتفرع  املتميزين  الأف��راد 
املوارد  يف  املتميز  القائد  ه��ي  ف��ئ��ات 
ال��ب�����ش��ري��ة وال��ت��ن��ف��ي��ذي ال���واع���د يف 

املوارد الب�شرية.
واإقبال  ت��ف��اع��ال  اجل���ائ���زة  و���ش��ه��دت 
بعدما  الأوىل  دورت���ه���ا  يف  ك��ب��ري��ن 
على  م�����ش��ارك��ة   50 ق���راب���ة  ت��ل��ق��ت 
م�شتوى اجلهات الحتادية والأفراد 
وه�����ي ت����ق����دم ال���ع���دي���د م����ن امل����زاي����ا 
ل��ل��م�����ش��ارك��ني وال���ف���ائ���زي���ن اأب���رزه���ا 
ت�شليط ال�شوء على اأف�شل املمار�شات 
مدعومة بق�ش�س اأو جتارب النجاح 
اأف�شل  تطبيق  اإمكانية  وا�شتك�شاف 
الب�شرية  امل��وارد  وممار�شات  جت��ارب 
املوارد  جعل  يف  الثقة  وبناء  العاملية 
وتعزيز  العمل  يف  �شريكا  الب�شرية 
اإدارات  و���ش��ف��اف��ي��ة  واح��رتاف��ي��ة  دور 
امل��������وارد ال��ب�����ش��ري��ة وال���ت���ع���رف اإىل 
اأح��دث الإب��داع��ات يف حوكمة املوارد 
الب�شرية عالوة على تكرمي الأفراد 
اجلائزة  ب��دروع  الحتادية  واجلهات 

مع �شهادات التكرمي.
ومت تقييم ملفات اجلهات الحتادية 

ث��م��ن م���ع���ايل ح�شني  . م���ن ج��ه��ت��ه 
اإبراهيم احلمادي الرعاية الكرمية 
اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  ل�شمو 
ن��ه��ي��ان ل��ل��ج��ائ��زة ال��ت��ي ت��ع��د اإح���دى 
للهيئة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  امل����ب����ادرات 
حجزت  اجل����ائ����زة  اأن  اإىل  م�����ش��را 
جوائز  ب��ني  رف��ي��ع��ة  م��ك��ان��ة  لنف�شها 
التميز التي تعنى بتنمية راأ�س املال 
الب�شري ومتكينه على م�شتوى دولة 

الإمارات العربية املتحدة.
واأكد اأن رعاية �شموه للجائزة ودعمه 
عامال  يعد  الهيئة  مل��ب��ادرات  الكبر 
مهما يف اإجناحها و�شمانة للتطبيق 
املوارد  وت�شريعات  لأنظمة  ال�شليم 
يتواكب  ومب���ا  الحت���ادي���ة  الب�شرية 
واأف�شل  الر�شيدة  القيادة  وتطلعات 

املمار�شات العاملية يف هذا ال�شاأن.
اإن دول����ة الإم������ارات  وق����ال م��ع��ال��ي��ه 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ���ش��ب��اق��ة ع��امل��ي��ا يف 
جمالت التناف�شية والتميز والإبداع 
والبتكار وما ذلك اإل ترجمة فعلية 
الر�شيدة  قيادتنا  وتوجيهات  لروؤية 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  راأ�شها  وعلى 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
ال�شمو  الدولة حفظه اهلل و�شاحب 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 

الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل .
املختلفة  بفئاتها  اجل��ائ��زة  واع��ت��رب 
تكليال لإجنازات اجلهات الحتادية 
والعاملني يف جمال املوارد الب�شرية 
املتوازن  الأداء  بطاقات  وفق حماور 

امل����ب����ادرات اخل���الق���ة التي  ل�����ش��ل�����ش��ة 
م�شتوى  على  تباعا  الهيئة  تطلقها 
باأنها  م��ن��وه��ا  احل��ك��وم��ة الحت���ادي���ة 
املوارد  اإدارات  باإجنازات  تعد احتفاء 
اجلهات  يف  والأف�����������راد  ال���ب�������ش���ري���ة 
حماور  وف��ق  الحت��ادي��ة  احلكومية 

بطاقات الأداء املتوازن.
واأ�شار �شعادته اإىل اأن اجلائزة تهدف 
اإب��راز م��ب��ادرات امل��وارد الب�شرية  اإىل 
م�����ش��ت��وى اجلهات  ع��ل��ى  ال��ن��اج��ح��ة 
وتعك�س  الحت������ادي������ة  احل���ك���وم���ي���ة 
ال���دور احل��ي��وي ل��ل��وزارات واجلهات 
وفاعلية  كفاءة  تعزيز  يف  الحتادية 
راأ�������س م��ال��ه��ا ال��ب�����ش��ري والرت����ق����اء 
الب�شرية  املوارد  مب�شتوى ممار�شات 
خلق  اإىل  بالإ�شافة  الأف���راد  واإدارة 
بيئة عمل حمفزة ل�شتقطاب املوارد 
الب�شرية املتخ�ش�شة واحلفاظ على 
الكفاءات واملواهب املتواجدة وتعزيز 
املوارد  لإدارة  املتميز  الأداء  مفهوم 
الوزارات  وحتفيز  وتقدير  الب�شرية 
واجل����ه����ات احل��ك��وم��ي��ة ع��ل��ى زي����ادة 

الإنتاجية بكل كفاءة وفاعلية.
مع  ت�����ت�����واءم  اجل�����ائ�����زة  اإن  وق��������ال 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة امل�����وارد ال��ب�����ش��ري��ة يف 
احلكومة الحتادية لدولة الإمارات 
وه�������ي ت���خ���ت���ل���ف ع�����ن غ�����ره�����ا من 
اجلوائز �شكال وم�شمونا حيث اأنها 
لراأ�س  امل�شافة  القيمة  برفع  معنية 
ال��وزارات واجلهات  الب�شري يف  املال 
كما  الأوىل  ب���ال���درج���ة  الحت����ادي����ة 
حتقيق  يف  فاعل  ب�شكل  ت�شهم  اأن��ه��ا 

ت�شتهدف  ال���ت���ي  اجل�����ائ�����زة  خ�����الل 
تكرمي الوزارات واجلهات الحتادية 
اأنظمة  بتطبيق  وامللتزمة  ال��رائ��دة 
وت�شريعات املوارد الب�شرية اخلا�شة 
مب��وظ��ف��ي احل��ك��وم��ة الحت���ادي���ة .. 
وحتفيزهم  موظفيها  مت��ك��ني  اإىل 
لدولة  ال���ف���ري���دة  امل���ك���ان���ة  وت���ع���زي���ز 
للتميز  ع���امل���ي  ك���م���رك���ز  الإم����������ارات 
مثالية  وحا�شنة  املتميزين  ورعاية 

للمواهب واملوهوبني.
واأو�شح اأن جائزة الإم��ارات للموارد 
الحتادية  احل��ك��وم��ة  يف  ال��ب�����ش��ري��ة 
�شنوي  ب�شكل  تنظيمها  �شيتم  التي 
التقدير  اأ�شاليب  اأك��ر  اإح���دى  تعد 
اأه��م��ي��ة ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى ال��وط��ن��ي يف 
احلكومية  الب�شرية  امل����وارد  جم��ال 
املوارد  لإدارات  ت�شكل حافزا هاما  و 
احلكومة  م��وؤ���ش�����ش��ات  يف  ال��ب�����ش��ري��ة 
م�شتويات  ل��ت��ح��ق��ي��ق  الحت������ادي������ة 
وتعطي  والتقدير  الأداء  من  اأعلى 
فيها  وال��ع��ام��ل��ني  عليها  ال��ق��ائ��م��ني 
ال��داف��ع��ي��ة ل��ب��ذل امل���زي���د يف اأج����واء 
املثابرين  امل��ب��دع��ني  ت��ك��رم  تناف�شية 
الوطنية  ال��ك��ف��اءات  ع��ل��ى  وحت��اف��ظ 
اأف��ك��اره��م ال��ن��رة اخلالقة  وت��دع��م 
يف  وت�شاعد  الإب��داع��ي��ة  ومبادراتهم 
واملمار�شات  التجارب  وتبادل  تعميم 

الناجحة.
الدكتور  ����ش���ع���ادة  اأك�����د  ج��ان��ب��ه  م���ن 
اجلائزة  اأن  ال���ع���ور  ع��ب��دال��رح��م��ن 
ع��ل��ى �شعيد  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة  ت�����ش��ك��ل 
جوهرية  واإ�شافة  احلكومي  العمل 

واملوظفني امل�شاركني يف اجلائزة من 
قبل فريق متخ�ش�س موؤهل ومدرب 
للموارد  الحت��ادي��ة  الهيئة  قبل  من 
ا�شطلع  حيث  احلكومية  الب�شرية 
منها  امل�شوؤوليات  من  بعدد  الفريق 
الزيارات امليدانية وعمليات التحقق 
وامل�شتندات  الأدل����ة  على  والط����الع 
وتقدمي  امل�شاركة  امللفات  يف  املرفقة 
من  النتهاء  بعد  الراجعة  التغذية 
النهائية  ال��ت��ق��ي��ي��م  ت��ق��اري��ر  اإع������داد 
امل�شاركني  واملوظفني  اجل��ه��ات  لكل 
جلنة  الهيئة  و�شكلت  اجل���ائ���زة.  يف 
حتكيم م�شتقلة حيادية من القطاع 
واجلهات  احلكومي  و�شبه  اخل��ا���س 
يف  امل�شاركة  امللفات  لتحكيم  املحلية 
اجلائزة حيث تولت م�شوؤولية مقابلة 
وفق  وتقييمهم  املر�شحني  الأف���راد 
الفائزين  املعتمدة وحتديد  املعاير 
تقييم  ملفات  ومراجعة  فئة  كل  يف 
اجل��ه��ات الحت��ادي��ة امل��ع��دة م��ن قبل 
فريق التقييم بالإ�شافة اإىل حتديد 
الفائزين �شمن كل فئة وفق الآلية 
واملعاير واجلداول املعتمدة ورفعها 

للفريق التنفيذي للجائزة.
و�شتقدم الهيئة تقريرا مف�شال لكل 
امل�شاركني يف الدورة الأوىل للجائزة 
م��ن ج��ه��ات اإحت��ادي��ة واأف����راد يو�شح 
ن��ق��اط ال��ق��وة ال��ت��ي ي��ج��ب احلفاظ 
التي  التح�شينية  وال��ن��ق��اط  عليها 
�شرتفع من القيمة امل�شافة للموارد 
اإدارة  وم��ف��ه��وم  دور  وف���ق  ال��ب�����ش��ري��ة 

املوارد الب�شرية.

باأية  ال�شماح  وع���دم   .. واخل��ا���ش��ة 
اإعالنات �شحية دون موافقة وزارة 
ال�شحة. و�شتقوم الوزارة بالتن�شيق 
ب�شاأن  امل���خ���ت�������ش���ة  اجل�����ه�����ات  م�����ع 
اجراءات ترخي�س تلك الإعالنات. 
و يهدف النظام ب�شيغته اجلديدة 
الإع�������الين  ال���������ش����وق  ����ش���ب���ط  اإىل 
بالدولة من خالل �شبط ومراقبة 
الإعالن ال�شحي مبا ي�شمن عدم 
ن�شر  املجتمع وع��دم  اأف��راد  ت�شليل 
اجلمهور  حت��ث  م�شلله  اإع��الن��ات 
على ا�شتخدام اأدوية وم�شتح�شرات 
ط��ب��ي��ة غ���ر م��ع��ت��م��دة. ك��م��ا اطلع 
الأ�شر  برنامج  نتائج  على  املجل�س 
مرمي  م��ع��ايل  م��ن  امل��ق��دم  املنتجة 
حم���م���د خ���ل���ف���ان ال����روم����ي وزي�����رة 
بينت  والتي  الجتماعية  ال�شوؤون 
واأه����م نتائجه  ال��ربن��ام��ج  م�����ش��رة 
ودوره  امل���ا����ش���ي���ة  ال����ف����رتة  خ�����الل 
امل�شاركة  ع��ل��ى  ال���ش��ر  ت�شجيع  يف 
ا�شتطاع  ح���ي���ث  ال���ع���م���ل  ����ش���وق  يف 
اأ�شرة   925 ا�شتقطاب  الربنامج 
مواطنة منتجة و�شاعد يف ت�شويق 
وخارجها  الدولة  داخ��ل  منتجاتها 
امل�شتقبلية  اخل��ط��ط  ع��ل��ى  واط��ل��ع 

للربنامج.
ب����دء وزارة  امل��ج��ل�����س ع��ل��ى  وواف�����ق 

ال���ع���دل يف اإع�����داد ق���ان���ون احت���ادي 
الت�شال  تقنية  ا���ش��ت��خ��دام  ب�����ش��اأن 
عن بعد يف الإج��راءات اجلزائية.. 
وي���ه���دف ال��ت�����ش��ري��ع اجل���دي���د اإىل 
الق�شايا  يف  ال���ف�������ش���ل  ت�������ش���ري���ع 
اجل��زائ��ي��ة وت��خ��ف��ي��ف اجل��ه��د على 
املتهمني  نقل  يف  الأمنية  الأجهزة 

وحتقيق الأمن والأمان املطلوب.
امل��ج��ل�����س ع��ل��ى تو�شية  ك��م��ا اط��ل��ع 
امل����ج����ل���������س ال�����وط�����ن�����ي الحت���������ادي 
مب��ن��ا���ش��ب��ة ال�����ش��وؤال امل��وج��ه ملعايل 
وزيرة  ال�شام�شي  ���ش��امل  ميثاء  د. 
اإدارة �شندوق  رئي�س جمل�س  دولة 

ال����������زواج ح������ول خ���ط���ط وب����رام����ج 
�شندوق الزواج يف تنفيذ ال�شيا�شة 
وناق�س  ل���ل���دول���ة  الج���ت���م���اع���ي���ة 
املجل�س  م��ن  املقرتحة  التو�شيات 

ب�شاأن �شيا�شة وزارة الداخلية.
واطلع املجل�س الوزاري اأي�شا على 
تقرير مقدم من وزارة املالية ب�شاأن 
ال�شنوية  الجتماعات  يف  امل�شاركة 
ل�شندوق النقد الدويل وجمموعة 
البنك ال���دويل خ��الل ال��ف��رتة من 
يف   2014 اأكتوبر   12 اإىل   10

العا�شمة الأمريكية وا�شنطن.
امل�شاركة  اأن  ال���ت���ق���ري���ر  واأظ����ه����ر 

لوفد  امل���ت���م���ي���زة  والق�������رتاح�������ات 
الدولة �شاهمت يف تعزيز العالقات 
الثنائية مع �شندوق النقد الدويل 
ال����دويل. واط��ل��ع املجل�س  وال��ب��ن��ك 
على تقرير دي�وان املحا�شب�ة ب�شاأن 
الحتاد  ل�شركة  اخلتامي  احل�شاب 
الفرتة  للمعلومات الئتمانية عن 
دي�شمرب   31 اإىل  اأكتوبر   16 من 
2012 وعن ال�شنة املالية املنتهية 

يف 31 - 12 - 2013.
اأخرى  املجل�س مو�شوعات  وناق�س 
واتخذ  اأع��م��ال��ه  ج����دول  ت�شمنها 

ب�شاأنها القرارات املنا�شبة. 

النظام.
الرقابة  م�شوؤولية  النظام  ويو�شح 
ال�شحي  الع�����الن  ع��م��ل��ي��ات  ع��ل��ى 
وزارة  ع����ات����ق  ع���ل���ى  ت���ق���ع  وال����ت����ي 
املتعلقة  الآل���ي���ة  وي�����ش��رح  ال�����ش��ح��ة 
العامة  ال�شروط  ويحدد  ب��ذل��ك.. 
للح�شول على ترخي�س بالإعالن 
باأن  يتعلق  م��ا  خ�شو�شا  ال�شحي 
يكون املنتج ال�شحي املراد الإعالن 
بتداوله  م�شرحا  اأو  مرخ�شا  عنه 

الإع����الن  ي�����ش��ك��ل  واأل  ال���دول���ة  يف 
ال�������ش���ح���ي خم����ال����ف����ة ل���ل���ق���وان���ني 
والنظم املعمول بها واأن ل يخالف 
العادات والتقاليد الإماراتية وقيم 

جمتمعنا الإ�شالمية.
ويلزم النظام جميع و�شائل الإعالم 
امل�������ش���م���وع���ة وامل���رئ���ي���ة وامل����ق����روءة 
بعدم  والإل���ك���رتون���ي���ة  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
اإع���الن  اأي  ب��ث  اأو  بن�شر  ال�����ش��م��اح 
والتي  ال�شحة  وزارة  موافقة  دون 

اجلهات  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  ���ش��ت��ق��وم 
الحتادية واملحلية املخت�شة ب�شاأن 
و�شائل الإعالم التي تن�شر اأو تبث 

اإعالنات بدون ترخي�س م�شبق.
كما يلزم النظام اجلهات الحتادية 
املوافقات  مبنح  املخت�شة  واملحلية 
وداخل  الطرق  الإع��الن��ات يف  على 
ممار�شة  واأم��اك��ن  الت�شوق  م��راك��ز 
والرتفيهية  الريا�شية  الأن�شطة 
وب�����و������ش�����ائ�����ل ال����ن����ق����ل اجل����م����اع����ي 

�لد�خلية تطلق برنامج توعية �لأحد�ث لعام 2015
•• اأبوظبي -وام: 

احرتام  ثقافة  مكتب  يف  ممثلة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اأط��ل��ق��ت 
القانون برنامج توعية الأحداث لعام 2015 بالتن�شيق مع 
اأبوظبي.  مركز رعاية الأحداث يف القيادة العامة ل�شرطة 
ثقافة  الغول مدير مكتب  الدكتور �شالح  العقيد  واأو�شح 
ثقافة  تر�شيخ  اإىل  ي��ه��دف  ال��ربن��ام��ج  اأن  ال��ق��ان��ون  اح���رتام 
احرتام القانون لدى الأحداث واأولياء اأمورهم وتعريفهم 
مبفهوم ثقافة احرتام القانون والإملام باحلقوق والواجبات 

والعادات  الإن�����ش��ان  بها  يتحلى  اأن  يجب  ال��ت��ي  والأخ����الق 
يف  ناجحا  ف��ردا  ليكون  ال�شحيحة  وال�شلوكيات  احلميدة 
من  يعد  الأح����داث  توعية  برنامج  اأن  واأ���ش��اف  جمتمعه. 
بعينها  ���ش��ري��ح��ة  ت�����ش��ت��ه��دف  ال��ت��ي  التخ�ش�شية  ال���ربام���ج 
والجتماعية  القانونية  الثقافة  م�شتوى  رف��ع  وه��دف��ه��ا 
يت�شمن  الربنامج  اأن  اإىل  واأ�شار  وذويهم..  الأح��داث  لفئة 
جمموعة من حما�شرات التوعية يف اجلانبني الجتماعي 
والقانوين ف�شال عن عقد عدد من ور�س العمل التثقيفية 
التي ت�شتهدف �شريحة الأحداث. وذكر اأن الربنامج يركز 

الإيجابي  تاأكيدا على دوره��م  الأح���داث  اأم��ور  اأول��ي��اء  على 
الفعال وتاأثره يف �شلوك الأبناء وي�شمل العاملني مبركز 
رعاية الأحداث لدورهم الكبر يف توجيه ورعاية الأحداث 
خالل فرتة وجودهم باملركز. وقال العقيد الدكتور �شالح 
الغول اإنه �شيتم تنفيذ املحا�شرات وور�س العمل التثقيفية 
ع��ل��ى م����دار ال��ع��ام وال��ت��ي ت��غ��ط��ي ط��ائ��ف��ة م��ن املو�شوعات 
القوانني  واإ���ش��اءات على  القانون  اح��رتام  كثقافة  واملحاور 
وكيفية جتنب املخالفات. واأو�شح النقيب حمدان احلفيتي 
احرتام  ثقافة  مكتب  يف  املجتمعي  التثقيف  ق�شم  رئي�س 

الن�سء  حماية  تعزيز  اإىل  ي��ه��دف  ال��ربن��ام��ج  اأن  ال��ق��ان��ون 
واأمن  وتاأثراتها على م�شتقبلهم  ال�شلبية  ال�شلوكيات  من 
وا�شتقرار املجتمع م�شرا اإىل اأنه انطلق بعقد حما�شرتني 
توعويتني قدمهما النقيب عبداهلل نا�شر الدهماين مدير 
القانون  اح����رتام  ث��ق��اف��ة  مبكتب  وامل��ت��اب��ع��ة  التن�شيق  ف���رع 
القانون  اح��رتام  ثقافة  مو�شوع  الأوىل  املحا�شرة  تناولت 
اأما املحا�شرة  وخ�ش�شت للعاملني مبركز رعاية الأح��داث 
وكان  اأم��وره��م  واأول��ي��اء  الأح���داث  فئة  فا�شتهدفت  الثانية 

عنوانها الآباء والأبناء .. حقوق وواجبات .
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اأخبار الإمارات

 

امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
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مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 
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م�شت�شفى توام                         7677444
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�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
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دبى 
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�ل�سحة تدخل �أحدث �لتقنيات للك�سف عن �لفريو�سات ل�سمان �سالمة نقل �لدم 
•• دبي-وام: 

اأول جهاز على  ال�شحة  ال��دم والأب��ح��اث يف وزارة  اأدخ��ل مركز خدمات نقل 
رو�س  �شركة  قبل  م��ن  وامل�شنع  عامليا  والأح����دث  الأو���ش��ط  ال�شرق  م�شتوى 

العاملية للك�شف عن الفرو�شات التي تنتقل عن طريق نقل الدم.
ويتميز اجلهاز بدقة النتائج وح�شا�شية عالية وطاقة انتاجية كبرة ويتمكن 
من اعطاء النتائج للفحو�شات الروتينية خالل ثالث �شاعات والتي كانت 

تعطى بالنظام ال�شابق خالل �شت �شاعات مما يوفر الوقت واجلهد.
اإىل  ال��دم  عينات  يوجه  اليكرتوين  نظام  بوجود  اجلديدة  التقنية  وتتفرد 
بتخزين  ويقوم  املرجعية  اأرقامها  وي�شجل  املحاليل  ويرتب  املطلوب  امل�شار 

دون  اجل��ه��از  داخ���ل  ث��الج��ة  يف  حلفظها  الفحو�شات  ان��ت��ه��اء  بعد  املحاليل 
احلاجة لزالتها وحفظها يف ثالجة خارجية.

ويتميز  النووي  احلم�س  ق�شم  يف  للعاملني  والوقت  اجلهد  اجلهاز  ويوفر 
بح�شا�شية اأعلى من اجلهاز احلايل املعمول به من ال�شركة امل�شنعة نف�شها.

عينات  على  روت��ي��ن��ي  كفح�س  عامليا  ال��ن��ووي  احلم�س  فح�س  ادخ���ال  ومت 
ميكن  ل  والتي  احل�شانة  دور  يف  الفرو�شات  انتقال  ملنع  بالدم  املتربعني 

الك�شف عنها بالفحو�شات الروتينية امل�شتخدمة يف بنوك الدم.
و ج  الكبد نوع ب  امل�شبب للتهاب  الفرو�س  الك�شف عن  العر�س  ويت�شمن 

وفرو�س نق�س املناعة املكت�شب اليدز .
ويقوم املركز حاليا بتح�شر عدة اأوراق علمية وبحوث والتي �شيتم عر�شها 

خالل املوؤمتر العاملي لنقل الدم والذي �شت�شت�شيفه الدولة يف عام 2016 
ويعك�س حر�س وزارة ال�شحة على متابعة التطورات العلمية يف جمال نقل 
متلقي  واملري�س  بالدم  للمتربعني  اخل��دم��ات  اأف�شل  تقدمي  بغر�س  ال��دم 
لوزارة  والتابع  بال�شارقة  والأبحاث  الدم  نقل  خدمات  مركز  ويعترب  ال��دم. 
ال�شحة مركزا مرجعا عامليا واقليميا وذلك لتميز وجودة اخلدمات املقدمة 
للمتربعني بالدم الطوعيني وللمر�شى يف امل�شت�شفيات بالدولة التي تعتمد 
على وحدات الدم ومكوناته امل�شروفة حتت اأعلى درجات ال�شالمة واملاأمونية 
بنوك  جلمعية  الثانية  للزيارة  حاليا  املركز  ويتهياأ  العاملية.  املعاير  ح�شب 
الدم الأمريكية بغر�س اعتماده للمرة الثانية حر�شا من وزارة ال�شحة على 

اعتماد جميع اخلدمات املقدمة من قبل جهات عاملية. 

عبد�هلل بن ز�يد ي�ستقبل نائب رئي�س وزر�ء ووزير خارجية تايالند  

موؤ�س�سة خليفة �لإن�سانية تد�سن م�سروعا ل�ستخر�ج �ملياه و�إن�ساء �أطول خط يف �ل�سومال لنقل مليون جالون يوميا

�سلطان بن ز�يد يهنئ �أمري 
�لكويت باليوم �لوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام:

�شاحب  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  بعث 
ال�شمو رئي�س الدولة برقية تهنئة اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
مبنا�شبة  الكويت  دولة  اأمر  ال�شباح  اجلابر  الأحمد  �شباح 
اليوم الوطني لبالده.  واأعرب �شموه يف الربقية عن اأ�شدق 
التهاين واأطيب التمنيات بال�شحة وال�شعادة ل�شاحب ال�شمو 
اأمر الكويت ول�شعبه ال�شقيق دوام التقدم والزدهار..م�شيدا 
�شموه بالعالقات الأخوية التي تربط دولة الإم��ارات ودولة 

الكويت يف �شتى املجالت. 

•• اأبوظبي-وام:

بن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
اخلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
بديوان عام الوزارة ام�س اجلرنال 
ب��ات��ب��م��اب��راج��ورن نائب  ت��ان��ا���ش��اك 
خارجية  وزي�����ر  ال��������وزراء  رئ��ي�����س 
مملكة تايالند الذي يزور البالد 

حاليا.
اللقاء  ب���داي���ة  يف  ���ش��م��وه  رح����ب  و 
التايالندي  اخل���ارج���ي���ة  ب���وزي���ر 
معتربا �شموه اأن هذه الزيارة من 
الثنائية  العالقات  تعزز  اأن  �شاأنها 
امليادين  خمتلف  يف  البلدين  ب��ني 
والتجارية  الق��ت�����ش��ادي��ة  خ��ا���ش��ة 

وال�شتثمارية.
واأك�����د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
اللقاء  خ�����الل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د 
حر�س دولة الإم��ارات على تعزيز 
ال���ع���الق���ات م���ع ت���اي���الن���د مل���ا فيه 

•• هرجي�صا -وام:

ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذا 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
ومتابعة  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
.. د�شنت موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل 
نهيان لالأعمال الن�شانية م�شروعا 
خط  اأط��ول  وبناء  املياه  ل�شتخراج 
منطقة  يف  ال�������ش���ك���ان  اىل  ل��ن��ق��ل��ه 
ه��رج��ي�����ش��ا يف ال�������ش���وم���ال. وق����ال 
خليفة  موؤ�ش�شة  يف  م�شوؤول  م�شدر 
امل�شروع  الغن�شانية..اإن  ل��الإع��م��ال 
معاناة  ت��خ��ف��ي��ف  ي�����ش��ت��ه��دف  ال����ذي 
وحت�شني  ال�����ش��وم��ال��ني  الأ����ش���ق���اء 
ظروفهم الإن�شانية يبداأ العمل فيه 
املياه  ل���ش��ت��خ��راج  ب��ئ��را   13 بحفر 
لتجميعها  عمالقة  خ��زان��ات  وب��ن��اء 
اىل  حنبوينة  منطقة  من  و�شخها 
مدينة هرجي�شا ال�شومالية . وذكر 
اأنباء  ل��وك��ال��ة  ت�����ش��ري��ح  امل�����ش��در يف 
الإم��ارات وام اأن طول اخلط الذي 
�شينقل املياه امل�شتخرجة من الآبار 

للبلدين.  امل�������ش���رتك���ة  امل�����ش��ل��ح��ة 
وزي�����ر خارجية  ن����وه  ج��ان��ب��ه  م���ن 
ت��اي��الن��د ب��ع��الق��ات ال�����ش��داق��ة بني 
بينهما  الوثيق  والتعاون  البلدين 

وجود معطيات م�شجعة للطرفني 
والنطالق  ل��ل��ث��ق��ة  ق���اع���دة  ل��ب��ن��اء 
م���ن���ه���ا ن���ح���و اآف��������اق ج����دي����دة من 
القت�شادية  وال�����ش��راك��ة  ال��ت��ع��اون 

القليمية  ال��راه��ن��ة  وامل�����ش��ت��ج��دات 
والدولية.

التوقيع  ال��ل��ق��اء  هام�س  على  ومت 
الأمني  ال���ت���ع���اون  ات��ف��اق��ي��ة  ع��ل��ى 

امل���ج���الت.. وع��رب عن  يف خمتلف 
رغبة بالده يف مد ج�شور التعاون 
القطاعني  �شعيد  ع��ل��ى  ال��ث��ن��ائ��ي 
احل��ك��وم��ى واخل���ا����س م�����ش��را اإىل 

وال�شتثمارية املثمرة.
امل����ق����اب����ل����ة بحث  وج��������رى خ�������الل 
الهتمام  ذات  الق�شايا  م��ن  ع��دد 
ال���ت���ط���ورات  امل�������ش���رتك يف �����ش����وء 

بني  ال�شتثمار  ت�شجيع  واتفاقية 
�شعادة  ال��ل��ق��اء  ح�����ش��ر  ال��ب��ل��دي��ن. 
وزير  م�شاعد  الغيث  غ��امن  خالد 

اخلارجية لل�شوؤون القت�شادية. 

يبلغ 52 كيلو مرتا وبطاقة تفوق 
املليون جالون يوميا ليخدم 250 
هرجي�شا  م��دي��ن��ة  يف  �شخ�س  ال���ف 
�شمايل ال�شومال. واأو�شح اأن العمل 
ب��ئ��را بعمق   13 ب��ح��ف��ر  ب����داأ ف��ع��ال 
اأكر  ي��خ��دم  بئر  لكل  م��رتا   140
مدينة  يف  �شخ�س  األ��ف   250 م��ن 
ي�����ش��ت��غ��رق تنفيذ  ف��ي��م��ا  ه��رج��ي�����ش��ا 
تو�شيل مياه واإن�شاء اخلزانات 16 

اإطار حر�س دولة الإم��ارات الدائم 
الدعم  اأ�شكال  تقدمي خمتلف  على 
ال�شومال  يف  ل��الأ���ش��ق��اء  وامل�����ش��ان��دة 
جت�شيدا  الن�����ش��ان��ي��ة  امل���ج���الت  يف 
التي  الوطيدة  الأخ��وي��ة  للعالقات 
والبلدين  ال�����ش��ع��ب��ني  ب���ني  ت���رب���ط 
اأ�شاد معايل  ال�شقيقني. من جانبه 
ع��ب��دال��رح��م��ن زي��ل��ع��ي ن��ائ��ب رئي�س 
اأر�س ال�شومال خالل احلفل الذي 

املياه  ه��رج��ي�����ش��ا خ��ا���ش��ة يف جم���ال 
اأرك��ان احل�شارة  اأهم  التي تعد من 
واأحد العنا�شر الرئي�شية للتنمية. 
وعرب عن �شكره ملوؤ�ش�شة خليفة بن 
الإن�شانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زايد 
ع��ل��ى دوره����ا الإي��ج��اب��ي يف اخلطة 
التي و�شعتها للم�شروع بعد درا�شة 
اثلجت  وف��ن��ي��ة حم��ك��م��ة  م��ي��دان��ي��ة 
الذين  ه��رج��ي�����ش��ا  ����ش���ك���ان  �����ش����دور 

�شبكة  م���ن خ����الل  ي��ن��ق��ل  و  ���ش��ه��را 
م��ن الأن��اب��ي��ب اأق��ي��م��ت وف��ق اأف�شل 
املعاير الهند�شية يف جمال �شبكات 
النقل. واأ�شار امل�شدر اىل اأن امل�شروع 
�شاحب  مل��ب��ادرات  ا���ش��ت��م��رارا  يعترب 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو 
الن�شانية  امل�����ش��روع��ات  اإق���ام���ة  يف 
وال�شديقة  ال�����ش��ق��ي��ق��ة  ال������دول  يف 
املحتاجة..ويف  ال�شعوب  وم�شاعدة 

اأقيم لتد�شني امل�شروع وح�شره وفد 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  موؤ�ش�شة 
ل���الأع���م���ال الإن�����ش��ان��ي��ة وع�����دد من 
بجهود   .. ال�شوماليني  امل�شوؤولني 
وحكومة  ق���ي���ادة  الإم���������ارات  دول�����ة 
و�شعبا والدور الكبر وامل�شاند الذي 
تقدمه الإمارات لل�شعب ال�شومايل 
اهم  يعد  امل�شروع  اأن  .. م�شرا اىل 
ملدينة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  امل�����ش��اري��ع 

من  ا�شا�شية  ب�شفة  �شي�شتفيدون 
ه���ذا امل�����ش��روع الإن�����ش��اين. ك��م��ا اأكد 
وزير  عبداهلل  اأحمد  ح�شني  معايل 
امل��ي��اه يف كلمة ل��ه خ���الل احل��ف��ل..

تنموية  نقلة  �شيحدث  امل�شروع  اأن 
�شد  ف���اع���ل يف  ب�����ش��ك��ل  و���ش��ي�����ش��ه��م 
مدينة  ل�شكان  امل��ي��اه  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب 
هرجي�شا يف حياتهم اليومية و�شقي 

موا�شيهم. 

جناح جو �لد�خلية تنقذ م�سابًا �آ�سيويًا تعر�س 
لك�سر برقبته يف باخرة

جمارك دبي ت�سارك يف موؤمتر دويل عن 
�ملخدر�ت �ل�سطناعية و�ملوؤثر�ت �لعقلية

•• اأبوظبي-الفجر:

اأن���ق���ذت ط���ائ���رة ال��ب��ح��ث والإن���ق���اذ؛ 
وزارة  يف  اجل��و  جناح  لإدارة  التابعة 
العمر  من  يبلغ  اآ�شيوياً,  الداخلية, 
حلادث  ت��ع��ر���ش��ه  اإث����ر  ع���ام���اً,   37
وجوده  اأثناء  برقبته  ك�شر  اإىل  اأدى 
يف باخرة تبعد 4 اأميال بحرية عن 

اإمارة ال�شارقة.
 وكانت غرفة عمليات جناح اجلو- 
ق�����ش��م ال�����ش��ارق��ة, ت��ل��ق��ت ب���الغ���اً من 
العمليات املركزية ل�شرطة ال�شارقة؛ 
اأخراً , يفيد بوجود �شخ�س اآ�شيوي 
عر�س  يف  وه�����و  ال���ن���ج���دة,  ي��ط��ل��ب 

البحر.
وذك�����ر ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن ط���ي���ار علي 
جناح  اإدارة  مدير  املزروعي,  حممد 
ملكتب  ال���ع���ام���ة  الأم����ان����ة  اجل�����و, يف 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  �شمو 
البحث  ط��ائ��رة  اأن  الداخلية,  وزي��ر 
والإنقاذ اأقلعت على الفور مع طاقم 
الإ���ش��ع��اف اجل����وي م��ن ق�����ش��م جناح 
وتبني  امل��وق��ع,  اإىل  بال�شارقة  اجل��و 
مهبط  ب��ه��ا  ي��وج��د  ل  ال��ب��اخ��رة  اأن 
الطاقم  فا�شتخدم  الطائرة  لنزول 
ال�شخ�س  لإن���ق���اذ  ال��ع��م��ل��ي��ة  امل���ه���ارة 
وتثبيته  نقالة  يف  بو�شعه  امل�����ش��اب 
املتبع؛ ورفعه  وفق الأ�شلوب الطبي 
اإىل  ب�����ش��ورة حمكمة ودق��ي��ق��ة  اآل���ي���اً 

الطائرة.
واأكد املزروعي, اأن اإدارة جناح اجلو, 
الدولة,  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  واأق�����ش��ام��ه��ا 
وج���م���ي���ع ال����ط����ي����اري����ن وامل����الح����ني 
اجلويني, يعملون على مدار ال�شاعة 
يف �شتى الأماكن؛ حفاظاً على الأمن 
عند  امل�شاعدة  وتقدمي  وال�شالمة, 

تلقي اأي نداء ا�شتغاثة.
ال���ع���م���ي���د طيار  ذك������ر  م����ن ج���ان���ب���ه 
ق�شم  رئي�س  ال��ذي��ب,  �شامل  عبداهلل 
جناح اجلو -  ال�شارقة, اأن التن�شيق 
ك��ان ع��ال��ي��اً ج���داً ب��ني امل��وج��ودي��ن يف 
مت  حتى  الطائرة؛  وطاقم  الباخرة 
بنجاح  ال��ط��ائ��رة  اإىل  امل�����ش��اب  رف���ع 
ل��ي��ت��وىل ط���اق���م ال���ط���ائ���رة  توفر 
نقله  ثم  للم�شاب,  الطبية  العناية 
ل�شتكمال  القا�شمي  م�شت�شفى  اإىل 

العالج الالزم.

•• دبي-الفجر:

����ش���ارك���ت ج���م���ارك دب����ي مم��ث��ل��ة يف 
اجلمركية  ال���ش��ت��خ��ب��ارات  اإدارة 
الإقليمي حول  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال  يف 
واملوؤثرات  ال�شطناعية  املخدرات 
نظمته  ال���ذي   , اجل��دي��دة  العقلية 
وزارة الداخلية بالتعاون مع مكتب 
املخدرات  ملكافحة  امل��ت��ح��دة  الأمم 
واجلرمية يف اأبوظبي خالل يومي 
بفندق  اجلاري  فرباير  و18   17

هيلتون باأبوظبي.
�شيف  ال���ف���ري���ق  ����ش���ع���ادة  واف���ت���ت���ح 
وزارة  وك���ي���ل  ال�����ش��ع��ف��ار,  ع���ب���داهلل 
الداخلية, اأعمال املوؤمتر مب�شاركة 
والأكادمييني  اخل����رباء  م��ن  ع���دد 
مكافحة  جم��ال  يف  واملتخ�ش�شني 
املخدرات من دول جمل�س التعاون 
ل����دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة, وال����دول 
ع���ن منظمة  ال��ع��رب��ي��ة, ومم��ث��ل��ني 
جمارك  وم���ث���ل  امل���ت���ح���دة.   الأمم 
ال�شيد  م���ن  ك���ل  امل����وؤمت����ر  يف  دب����ي 
اأول  مدير  �شاحي,  م�شبح  حممد 
الت�شال والعالقات )ريلو( باإدارة 
وال�شيد  اجلمركية,  ال�شتخبارات 
ق�شم  الهرمودي, مدير  اأم��ني  بدر 
مديحة  وال�شيدة  اخلا�شة,  امل��ه��ام 
ق�شم  تفتي�س يف  �شابط  ا�شماعيل, 

املهام اخلا�شة.
-  حم��م��د م�شبح  ال�����ش��ي��د  وق�����دم 
���ش��اح��ي ورق���ة ع��م��ل ح���ول تعريف 
امل������وؤث������رات ال��ع��ق��ل��ي��ة وامل�����خ�����درات 
ت�شمل  ال�����ت�����ي  ال�����ش����ط����ن����اع����ي����ة, 

م�����ش��ت��ح�����ش��رات ع�����ش��ب��ي��ة واأم�����الح 
ا�شتحمام وكوا�شف خمتربية نقية 
تهديداً  ت�شكل  والتي  حم�شرة,  اأو 

لل�شحة العامة.
وح��������������ول م������اه������ي������ة امل���������خ���������درات 
اأول  م��دي��ر  اأو���ش��ح  ال�شطناعية, 
اأنها  )ري��ل��و(  وال��ع��الق��ات  الت�شال 
�شناعتها  يتم  التي  املنتجات  تلك 
م������ن م���������واد ك����ي����م����اوي����ة م����ط����ورة 
املخدرات  مع  تاأثرها  يف  لتت�شابه 
احل�شي�س  م��ث��ل  امل�������ش���روع���ة  غ���ر 
�شكل  يف  وت�����اأت�����ي  وال����ك����وك����اي����ني, 
وغالبا  ع�شبية,  وحبوب  م�شاحيق, 
ما تباع على الإنرتنت ويف متاجر 
بيع ال�شجائر, ويطلق عليها اأ�شماء 
ع�شبية  م�شتح�شرات  مثل  اأخ��رى 

واأمالح ال�شتحمام. 
امل���وؤمت���ر  ال����ث����اين م����ن  ال����ي����وم  ويف 
م�شبح  حم���م���د    - ال�����ش��ي��د  ق�����دم 
ال�شوء  فيه  األ��ق��ى  ع��ر���ش��اً  �شاحي 
ع��ل��ى ج��ه��ود ج��م��ارك دب���ي, خا�شة 

يف  اجلمركية,  ال�شتخبارات  اإدارة 
الت�شدي لنت�شار املوؤثرات العقلية 
من  ال���ش��ط��ن��اع��ي��ة  امل����خ����درات  اأو 
التقنيات  اأح���دث  ا�شتخدام  خ��الل 

من اأهمها نظام حمرك املخاطر.
وهو  �شباي�س,  خم��در  اإىل  وت��ط��رق 
ع��ب��ارة ع��ن جم��م��وع��ة وا���ش��ع��ة من 
مماثل  ت��اأث��ر  ذات  الع�شبية  امل���واد 
مواد  على  وحتتوي  للماريجوانا, 

كيميائية م�شافة.
دب�������ي على  ج������م������ارك  وحت������ر�������س 
والدويل  الإقليمي  التعاون  تعزيز 
وتوؤكد  امل��خ��درات,  لآف���ة  للت�شدي 
اأه���م���ي���ة امل�������ش���ارك���ة يف امل����وؤمت����رات 
العربية  والجتماعات  وال��ل��ق��اءات 
لتبادل  ال�����ش��ل��ة  ذات  وال����دول����ي����ة 
وتفعيل  وامل���ع���ل���وم���ات,  اخل������ربات 
ال��ق��ائ��م��ة مب���ا يعزز  الت���ف���اق���ي���ات 
انت�شار  وم��ك��اف��ح��ة  م��واج��ه��ة  م���ن 
العقلية  وامل������وؤث������رات  امل�����خ�����درات 

اجلديدة يف املنطقة.
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بدء �أعمال معر�س عجمان �لثاين للتوظيف حتت �سعار �لنطالقة نحو م�ستقبل مهني ناجح غد�
•• عجمان-وام:

حتت رعاية �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س 
املجل�س التنفيذي تنظم الإدارة املركزية لتنمية املوارد الب�شرية حلكومة 
نحو  النطالقة  �شعار  حتت  للتوظيف  الثاين  عجمان  معر�س  عجمان 
م�شتقبل مهني ناجح وذلك خالل يومي 25 و26 فرباير بقاعة ال�شيخ 

زايد بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا.
التنفيذي  املدير  ال�شويدي  ج��ربان  بن  عبدالرحمن  را�شد  �شعادة  واأك��د 
لالإدارة املركزية لتنمية املوارد الب�شرية بحكومة عجمان اأن املعر�س ياأتي 
متما�شيا مع روؤية عجمان 2021 التي حملت يف طياتها تنمية الإمارة 

اأح��د ه��ذه اجلوانب  ال��ذي يعد  امل��واط��ن الإم��ارات��ي  بكل جوانبها وب��ن��اء 
املهمة التي حازت على اهتمام ودعم القيادة احلكيمة التي تبنت �شيا�شة 
التطوير والتنمية مبا يتعلق باملوارد الب�شرية .. كما يتيح الفر�شة اأمام 
العديد  على  والط��الع  العمل  اأ�شحاب  مع  املبا�شر  لاللتقاء  املواطنني 
املهارات املطلوبة للح�شول على  من فر�س التدريب والتعليم واكت�شاب 

الوظيفة املنا�شبة من خالل ور�س العمل واملقابالت املبا�شرة.
واأ�شار اإىل اأن املعر�س يهدف اإىل توفر فر�س عمل لالإماراتيني الباحثني 
عن العمل وتعريف طلبة املدار�س والكليات واجلامعات مبتطلبات �شوق 
العمل وتعريف اجلمهور مبختلف اجلهات احلكومية وال�شركات اخلا�شة 
يف دول���ة الم����ارات وت��وف��ر ال��وق��ت واجل��ه��د ع��ن ط��ري��ق عمل مقابالت 

مبا�شرة وا�شتقطاب الكفاءات واأ�شحاب اخلربات املواطنة وان�شاء قاعدة 
فئات  ي�شتهدف  املعر�س  اأن  اإىل  ..منوها  العمل  ع��ن  للباحثني  بيانات 
املجتمع املختلفة من خريجي الثانوية العامة واجلامعات ممن يبحثون 
ال��ت��وا���ش��ل املهني بني  ع��ن ف��ر���س عمل وم�����ش��ار وظيفي ج��دي��د وت��ع��زي��ز 

موظفي ومدراء املوارد الب�شرية امل�شاركني يف املعر�س.
والنظم يف  ال�شيا�شة  ق�شم  اأول  ال�شام�شي مدير  اأك��دت موزة  من جانبها 
املنظمة  اللجنة  رئي�س  بعجمان  الب�شرية  امل��وارد  لتنمية  املركزية  الإدارة 
ملعر�س التوظيف اأن معر�س عجمان الثاين للتوظيف يعزز دور املواطنني 
داخل الإمارة من خالل التوظيف والتدريب والتعليم واإ�شراك العديد 
احلكومية  اجلهات  بني  امل�شاركات  �شتتنوع  حيث  املختلفة  اجلهات  من 

املعر�س  اأن  ال�شام�شي  واأو���ش��ح��ت  اخل��ا���س.  وال��ق��ط��اع  احلكومية  و�شبه 
املطلوبة للح�شول  املهارات  املثلى للمواطنني لكت�شاب  الفر�شة  �شيوفر 
اأن جل��ن��ة معر�س  امل��ق��اب��الت ح��ي��ث  م��ن خ���الل  املنا�شبة  ال��وظ��ي��ف��ة  ع��ل��ى 
التوظيف اأنهت ال�شتعدادات الأ�شا�شية من ترتيبات تخ�س مكان اقامة 
املعر�س بقاعة ال�شيخ زايد بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا وادخال 
البيانات اخلا�شة املوجودة لدى اجلهات احلكومية واخلا�شة ممن لديهم 
�شواغر تنا�شب الباحثني عن العمل من املواطنني يف حني �شتقوم املوارد 
الب�شرية بدورها يف متابعة اجلهات التي �شاركت يف املعر�س ملعرفة �شر 
فقط  املعار�س  تنظيم  على  مقت�شر  غر  فالأمر  فيها  التوظيف  عملية 

واإمنا يتبعها متابعة يف عملية توظيف الباحثني عن العمل.

ا�شتحداث م�شابقات تعنى بالإعالم الرقمي واأندية للبحث العلمي والروبوت وحتدي �شتيم 

 �لرتبية تعتمد �سيا�سة عامة لالبتكار باإطالق �أن�سطة نوعية ت�ستهدف �مليد�ن
�أمل �لكو�س: روؤية حكومتنا �لر�سيدة جتعلنا د�ئما يف تناف�سية وغر�س ثقافة �لبتكار و�لتطوير مهمتنا

•• دبي-الفجر:

والتعليم  ال���رتب���ي���ة  وزارة  ت���در����س 
والأن�شطة  البيئة  ق��ط��اع  يف  ممثلة 
امل����در�����ش����ي����ة, ال�������ش���ي���ا����ش���ة ال���ع���ام���ة 
خا�شة  اأج��ن��دة  لتنفيذ  امل�شتقبلية, 
الطلبة وخمتلف  ت�شمل  البتكار  يف 
ال��ع��ام��ل��ني يف امل��ي��دان ال��رتب��وي من 
موظفني ومعلمني وفنيني يف قطاع 
من  �شل�شلة  تنفيذ  ع��رب  الن�����ش��ط��ة, 
اليهم,  املوجهة  وامل��ب��ادرات  امل�شاريع 
وروح  التناف�شية  خ��ل��ق  ع��ن  ف�����ش��اًل 
البداع والبتكار يف قطاع الأن�شطة, 
مهارات  يف  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة  لإح������داث 
التفكر  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب��ة وحت��ف��ي��زه��م 

البداعي.
وترتكز ال�شيا�شة اجلديدة وامل�شتمدة 
الر�شيدة ممثلة  روؤية احلكومة  من 
خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ب�����ش��اح��ب 
الدولة,  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال�شمو  �شاحب  واأخ��ي��ة  اهلل,  حفظه 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
ال��وزراء حاكم دب��ي, رع��اه اهلل, ومن 
اطلقها  التي  البتكار  ا�شرتاتيجية 
اآل  ب��ن زاي���د  ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور  �شمو 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
القمة  ال��رئ��ا���ش��ة, يف  ����ش���وؤون  وزي����ر 
غر�س  ع���ل���ى   , اأخ��������راً  احل���ك���وم���ي���ة 
البداعي  والتفكر  البتكار  مبادئ 
وتعزيز  والن�������ش���ط���ة,  ال����ربام����ج  يف 
مفاهيم البتكار بحيث يكون اأ�شلوب 
ومنهجية را�شخة يف العمل اليومي 

للموظفني.
و�شوف يطلق قطاع الأن�شطة والبيئة 
املدر�شية قريباً حزمة من الأن�شطة 
ال��ت��ي ت��ع��زز م��ن ه���ذا ال��ت��وج��ه, مثل 
�شتيم  التحدي  م�شروع  ا�شتحداث 
وم�شابقات  ال���روب���وت,  وم�����ش��اب��ق��ة   ,
الرقمي,  ب����الإع����الم  ت��ع��ن��ى  اأخ������رى 
عن  ف�شاًل  العلمي,  للبحث  واأندية 
نوعية  تدريبية  ور�س  بتنفيذ  البدء 
م��وج��ه��ة ل��ل��م��ي��دان ال���رتب���وي, وفتح 
بالبتكار  للدعم خا�شة  10 مراكز 

يف خمتلف املناطق التعليمية.
الوكيل  الكو�س  اأم��ل  �شعادة  وق��ال��ت 
والبيئة  الأن�����ش��ط��ة  لقطاع  امل�شاعد 
املدر�شية يف وزارة الرتبية والتعليم, 
اإن ال�شيا�شة العامة اجلديدة لقطاع 
اإىل  حيثياتها  يف  ت�شتند  الأن�شطة 
و�شع اأطر عامة يف التطوير والبتكار 
ب��دءاً من  ت�شتهدف حماور خمتلفة 
بناء �شراكات ا�شرتاتيجية مع جهات 
لها عالقة يف املجالت التكنولوجية 

واأهداف امل�شروع, موؤكدة اأن الطالب 
ي�شتطيع ان يوظف هذه الأدوات يف 
التي  اخل��ا���ش��ة  وجت��ارب��ه  م�شاريعه 
تخدم م�شواره الدرا�شي, اأو ميكن له 
اأن ي�شتفيد منها يف امل�شاركة باأن�شطة 
ابتكارية يف م�شروع التحدي �شتيم .

امل�شروع  اأن  اإىل  ال��ك��و���س  ون���وه���ت 
اإذ �شتكون  �شوف ينفذ على مراحل, 
النطالقة مع طلبة احللقة الثانية, 
املقبل  ال��درا���ش��ي  ال��ع��ام  ويف  كبداية, 
�شوف ت�شمل احللقتني الدرا�شيتني, 
م�شيفة  العامة,  والثانوية  الأوىل 
ب����اأن ث��م��ة ج���وائ���ز حت��ف��ي��زي��ة �شوف 
املراكز  ع��ل��ى  للحا�شلني  تخ�ش�س 
م�شتوى  على  �شواء  الأوىل,  الثالث 
املناطق  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  اأو  ال��������وزارة 

التعليمية.
تد�شني  ب�شدد  ال����وزارة  اأن  وذك���رت 
10 مراكز للدعم يف املدار�س وعلى 
بغر�س  التعليمية,  املناطق  م�شتوى 
توفر بيئة منا�شبة ملمار�شة الطلبة 
اأن�����ش��ط��ت��ه��م ال��ع��ل��م��ي��ة, ودف��ع��ه��م اإىل 
البتكار, مبا يحقق اأهداف م�شروعي 

التحدي �شتيم والروبوت.
املقرر  ال��روب��وت  م�شروع  اإن  وق��ال��ت 
جزءاً  اأي�شاً  هو  يعد  قريباً  اطالقه 
م��ن امل���ب���ادرات ال��ت��ي ���ش��وف تطلقها 
الوزارة لتحفيز الطلبة على البداع 
اإىل ت��وف��ر ور�س  والب��ت��ك��ار, لف��ت��ة 
لتزويدهم  ل��ل��م��ع��ل��م��ني  ت���دري���ب���ي���ة 
ال�شرورية  واخل����ربات  ب��امل��ع��ل��وم��ات 
ح���ول ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل م���ع حقيبة 
الأدوات  ت��ت�����ش��م��ن  ال��ت��ي  ال����روب����وت 
م�شاريع  يف  ال�����الزم�����ة  وامل������ع������دات 

الطلبة.
ال��ط��ل��ب��ة ل  ع������داد  اأن  واأو�����ش����ح����ت 
يقت�شر على هذا اجلانب فقط, كون 
الغاية من هذه امل�شاريع اإيجاد طلبة 
على  وقادرين  ومبتكرين,  مفكرين 
الدولة,  وتطلعات  توجهات  حتقيق 
الدولية,  امل�����ش��اب��ق��ات  يف  وامل�����ش��ارك��ة 
وطنية  ع��ق��ول  تن�شئة  يف  وال���ش��ه��ام 
مبتكرة ومبدعة, ودعم روح البحث 
ال��ع��ل��م��ي والب���ت���ك���ار والب������داع لدى 
الطلبة, وفتح باب اخليال والبتكار 
والعاملي,  امل��ح��ل��ي  امل��ج��ت��م��ع  خل��دم��ة 
واكت�شاف املواهب والقدرات وامليول 
العلمية لديهم يف مرحلة مبكرة من 
حياتهم, ورعايتها وتنميتها و�شقلها 

وتوجيها بال�شكل ال�شحيح.
املدار�س على  اأن طلبة  اإىل  واأ���ش��ارت 
موعد مع م�شابقات حملية واقليمية 
طالبات  ودولية, اإذ �شوف ت�شارك 5 
ابريل  �شهر  يف  الثانوية  املرحلة  يف 
الكويت  اب��ت��ك��ار  م�شابقة  يف  امل��ق��ب��ل 
متميزين,  مب�����ش��روع��ني  ال��ع��ل��م��ي��ة 
ف�شاًل عن م�شابقة الروبوت العاملي 
الذي �شوف يقام يف اأغ�شط�س املقبل 

بدولة الربازيل.
حققوا  ط��ل��ب��ت��ن��ا  اأن  اإىل  وخ��ل�����ش��ت 
امل�شابقات  يف  م��ر���ش��ي��ة  اجن��������ازات 
املا�شية, اإذ ح�شدنا املركز الثاين على 
م�شتوى اخلليج يف احدى امل�شابقات, 
مطبق  م�شروع  اأف�شل  ح�شلنا  كما 
واأف�شل مل�شق, ومراكز متقدمة يف 
امل�شابقات الأخرى, وناأمل احل�شول 
امل�شابقات  يف  الأوىل  امل���راك���ز  ع��ل��ى 

املقبلة.

البتكار,  يف  املتخ�ش�شة  واجلامعات 
وخلق بيئة عمل تناف�شية من خالل 
للموظفني  وح���واف���ز  ج��وائ��ز  و���ش��ع 
وامل��ج��ت��ه��دي��ن, ف�شاًل عن  امل��ب��دع��ني 
برامج تدريبية لالبتكار  تخ�شي�س 
ليكونوا  ل���ل���م���وظ���ف���ني,  م���وج���ه���ة 
ق��ي��ادي��ني وم��ب��ادري��ن, وك��ذل��ك بناء 
ليكونوا  امل��وظ��ف��ني  ل���دى  امل���ه���ارات 
تهتم  تثقيفية  برامج  مبدعني عرب 
بذلك, ف�شاًل عن بث روح التناف�شية 
داخل احلرم املدر�شي عرب م�شابقات 
والطالب  الأم���ر  ويل  فيها  ي�شارك 
معاً, وتهيئة البيئة املدر�شية لتكون 
هذا  ون�شر  البتكار  لثقافة  حا�شنة 

املفهوم من خالل ور�س العمل.
واأك��دت الكو�س اأنه يف �شبيل حتقيق 
ه�����ذه ال���غ���اي���ة ك�����ان ل ب����د ل���ن���ا من 
الطالع على جتارب الدولة املتميزة 
فعلياً,  مت  ما  وهو  عاملياً  البتكار  يف 
الدولية  ال��ت��ق��اري��ر  اأن  اإىل  لف��ت��ة 
لهما  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ب��ح��ث  اأن  تظهر 
البتكار  تطوير  يف  مبا�شرة  عالقة 
يف ال��ت��ع��ل��ي��م, وك��اأم��ث��ل��ة ع��ل��ى ال���دول 
الرائدة  جتاربها  على  اطلعنا  التي 

ن�����ش��ر ث��ق��اف��ة الب�����داع والعمل  ع��رب 
التناف�شية,  وخ��ل��ق  ال��ف��ري��ق  ب����روح 
التحول  توجهاتها يف  يعزز من  مبا 
اإىل  الدولة  لدى  التعليمي  بالنظام 
نظام حديث ي�شتند على ركائز قوية 
ما  وه��و  عاملياً,  الأف�شل  منه  جتعل 
التي  ال�شبع  امل��ب��ادرات  م��ع  يتما�شى 
القمة  ن����واجت  اأن  م���وؤك���دة  اأط��ل��ق��ت, 
احل��ك��وم��ي��ة الأخ�����رة وم���ا متخ�س 
واملحرك  املحفز  مبثابة  كانت  عنها 
بعزمية  ق����دم����اً  امل�������ش���ي  ن���ح���و  ل���ن���ا 
وا�شرار لتحقيق الأهداف التعليمية 

املاأمولة على املدى القريب.
ال��ت��ح��دي �شتيم  اإن م�����ش��روع  وق��ال��ت 
احللقات  ج��م��ي��ع  ط��ل��ب��ة  ي�����ش��ت��ه��دف 
مراحل,  ع��ل��ى  وي��ن��ف��ذ  ال���درا����ش���ي���ة, 
على  ق��ادر  جيل  تن�شئة  اإىل  ويهدف 
21 عرب  ال��ق��رن  مواجهة حت��دي��ات 
امتالك الأدوات واملهارات املطلوبة, 
و����ش���وًل اإىل ق���درت���ه ع��ل��ى الب����داع 
تعليمية  ب��ي��ئ��ة  ���ش��م��ن  والب����ت����ك����ار 

جاذبة.
واأكدت اأن ق�شية البتكار باتت احد 
الدولة  ���ش��ي��ا���ش��ة  يف  الأج����ن����دة  اه����م 

ه��ي حم��ل اه��ت��م��ام��ن��ا, وث��م��ة جهود 
وا�شحة تبذل من قبل الوزارة التي 
اأجندتها  ���ش��م��ن  الب��ت��ك��ار  و���ش��ع��ت 
تطبيق  يف  قدماً  للم�شي  الرئي�شة, 

هذه املبادرات.
واأفادت الكو�س باأن العمل جار على 
ور�س  تخ�شي�س  الأول  حم��وري��ن, 
ت��دري��ب��ي��ة ح���ول الب��ت��ك��ار والب�����داع 
ومت  واملعلمني,  للموظفني  موجهة 
البدء فعلياً يف تنفيذ هذه الدورات, 
تدريبيتني  ور����ش���ت���ني  ع��ق��د  مت  اإذ 
للموظفني يف الوزارة وجميع املناطق 
التعليمية, تتناولن اأ�شكال البتكار, 
وم����ع����وق����ات ال���ت���ف���ك���ر الب����ت����ك����اري, 
الكثر  وغرها  املبتكرين,  و�شمات 

من املهارات الأخرى.
م�شروع  و����ش���م���ن  اإن�������ه  واأ�����ش����اف����ت 
املعلمني  تدريب  بداأ  �شتيم  التحدي 
على ا�شتخدام احلقائب التي حتوي 
توزع  ���ش��وف  ال��ت��ي  العلمية  الأدوات 
ع��ل��ى امل����درا�����س, ف�����ش��اًل ع���ن خطط 
ور�س  خالل  من  املعلمني  ت�شتهدف 
تدريبية يف جميع املناطق التعليمية 
يف  الور�س  ه��ذه  من  ي�شتفيدوا  لكي 

عالية  م�شتويات  اإىل  و�شلت  والتي 
يف جمال البتكار, بغر�س ال�شتفادة 
التعليمي,  نظامنا  يف  خرباتها  من 
والدمنارك,  و���ش��ن��غ��اف��وره,  ف��ن��ل��ن��دا, 
وال�����ي�����اب�����ان, وك������وري������ا اجل���ن���وب���ي���ة, 

وال�شويد.
و����ش���ددت ال��ك��و���س ع��ل��ى اأن الب����داع 
والب����ت����ك����ار م��ف��ه��وم��ني ي��ن��ب��غ��ي اأن 
العاملني  ���ش��ف��وف  ب���ني  ن��غ��ر���ش��ه��م��ا 
خالل  من  التعليم,  قطاع  يف  لدينا 
ت��ه��ي��ئ��ة ب��ي��ئ��ة ع��م��ل حم���ف���زة, ون�شر 
اطالع  على  وال��ب��ق��اء  الثقافة,  ه��ذه 
الناجحة,  الآخ��ري��ن  ب��ت��ج��ارب  دائ���م 
بداية  يتج�شد  الب��ت��ك��ار  اأن  م��وؤك��دة 
�شرورة  اإىل  لفتة  العمل,  قلب  من 
الوعي  لن�شر  متكاملة  �شيا�شة  بناء 
ب��اأه��م��ي��ة الب��ت��ك��ار واأث����ره يف حت�شن 
وت���ط���ور امل��ج��ت��م��ع��ات, ب��ح��ي��ث يكون 
م���ن���ه���ج���ي���ة واأ������ش�����ل�����وب ع���م���ل ل���دى 

املوظف. 
تر�شم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اأن  واأ���ش��اف��ت 
مل���الم���ح واأف������ق وا����ش���ع���ة ت�����ش��ع��ى من 
خ���الل���ه���ا ا����ش���ت���ن���ه���ا����س ال���ط���اق���ات 
ال��ع��ام��ل��ني لديها,  ل���دى  الي��ج��اب��ي��ة 

وبالتايل  امل�شتقبلية,  وت��وج��ه��ات��ه��ا 
منهجية  ي�شكل  الأم���ر  ه��ذا  اأ�شحى 
ع��م��ل ل��دي��ن��ا ن��ح��و ت��ك��ري�����س معاير 
البتكار وحتفيز الطلبة عرب حزمة 
م��ن الأن�����ش��ط��ة ال��ت��ي ت�����ش��ب يف هذا 

ال�شياق.
متغر,  ع�������امل  يف  اإن�����ن�����ا  وق�����ال�����ت 
وه������و الأم��������ر ال�������ذي ي��ت��ط��ل��ب منا 
ال��ع��م��ل ب��ج��دي��ة لإح�������داث ال���ف���ارق 
ت�����ش��خ��ر كل  ع����رب  م����دار�����ش����ن����ا,  يف 
ت�شهم  ال��ت��ي  واملتطلبات  الم��ك��ان��ات 
بعوامل  امل��در���ش��ي  امل��ج��ت��م��ع  رف���د  يف 
ت���ط���وره, وه����و الأم�����ر ال����ذي توليه 
اهتمامها,  ج��ل  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
باعتبار اأن التعليم اأحد اهم الركائز 
ونه�شة  ورق���ي  ت��ط��ور  يف  الأ�شا�شية 
�شكة  على  للبقاء  والو�شيلة  الأمم, 

التناف�شية العاملية.
ال�شبع  امل����ب����ادرات  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 
���ش��م��و ال�شيخ  اأخ�����راً  اأط��ل��ق��ه��ا  ال��ت��ي 
ن��ه��ي��ان نائب  اآل  ب��ن زاي����د  م��ن�����ش��ور 
ال��وزراء وزي��ر �شوؤون  رئي�س جمل�س 
احلكومية,  ال��ق��م��ة  يف  ال���رئ���ا����ش���ة, 
اخل���ا����ش���ة يف ال��ت��ع��ل��ي��م والب���ت���ك���ار, 

اكت�شاب اأ�شا�شيات ومهارات البتكار, 
نقل خ��ربات��ه��م وجتاربهم  ث��م  وم��ن 

اإىل الطلبة.
�شتيم  ال��ت��ح��دي  م�����ش��روع  اأن  وبينت 
الدرا�شية,  احللقات  جلميع  موجه 
م�شاريع  �شكل  ع��ل��ى  ي��ط��رح  و���ش��وف 
لأ�شبوع,  ي����وم  م���ن  مت��ت��د  ���ش��غ��رة 
ت�شتغرق  ك��ب��رة  م�����ش��اري��ع  واأي�������ش���اً 
اأح����ي����ان����اً ف�������ش���اًل درا�����ش����ي����اً ك���ام���اًل, 
على  ي���اأت���ي  امل�����ش��روع  اأن  اإىل  لف��ت��ة 
الطالب  ي�شتطيع  م�����ش��اب��ق��ة  ���ش��ك��ل 
ب�شكل  اأو  ل��وح��ده  فيها  ينخرط  اأن 
جماعي مع باقي زمالئه عرب طرح 
اب��ت��ك��اري, ي�شرف  مل�����ش��روح  ال������وزارة 
ويت�شمن  متخ�ش�س,  معلم  عليه 
عرب  ذهني  ع�شف  جل�شات  امل�شروع 
مواقع التوا�شل الجتماعي ت�شمن 
وتطوير  خ��دم��ة  يف  الطلبة  تفاعل 
امل�شروع  لنجاح  قدراتهم  وتوظيف 

الذي هم ب�شدده.
ي��ت��م توفر  ���ش��وف  اأن����ه  اإىل  ول��ف��ت��ت 
وم���ع���دات يف  اأدوات  ح��ق��ائ��ب حت���وي 
و�شيانة  والهند�شة  الف�شاء  جم��ال 
امل��ب��اين وغ��ره��ا, مب��ا ي��خ��دم غايات 

مبعهد التمري�س �شابقا 

طبية ر�أ�س �خليمة تتابع �إن�ساء مركز �لثال�سيميا بر�أ�س �خليمة
�سرطة ر�أ�س �خليمة حتبط عملية ترويج عقاقري �لجها�س

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

لعالج  مركز  ان�شاء  جهود  مبتابعة  الطبية,  اخليمة  راأ����س  منطقة  تقوم 
مر�شى الثال�شيمياء و�شكلت فريق عمل ملتابعة تنفيذ ذلك امل�شروع الذي 
والعلمية  الإن�شانية  نهيان  اآل  خليفة  بن  �شلطان  ال�شيخ  موؤ�ش�شة  تكفلت 
موؤخرا بت�شييده يف الإمارة, لي�شكل املركز الأول من نوعه لعالج امل�شابني 

باملر�س فيها.
الدكتور  ال�شيخ  �شمو  من  وتوجيهات  مبكرمة  املركز  اإن�شاء  لقرار  ووفقا 
�شلطان بن خليفة اآل نهيان, م�شت�شار �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة, الرئي�س 
الأعلى للموؤ�ش�شة, بهدف رعاية مر�شى راأ�س اخليمة وتوفر العالج واأف�شل 

ال�شنوات  املر�شى وذويهم يف  ال�شحية لهم, وال�شتجابة ملطالب  اخلدمات 
املا�شية, تخفيفا ملعاناتهم يف البحث عن العالج يف اإمارات اأخرى.

راأ���س اخليمة, و�شمت يف  النعيمي, مدير طبية  اللجنة د. عبد اهلل  تراأ�س 
ع�شويتها حممد را�شد بني ار�شيد, مدير م�شت�شفى اإبراهيم بن حمد عبيد 
وع�شوا,  للجنة  مقررا  �شبيع  وحممد  للرئي�س,  نائبا  اخليمة,  براأ�س  اهلل 
بطبية  املالية  امل���وارد  ق�شم  رئي�س  الكا�س,  ح�شن  من  كل  ع�شوية  بجانب 
راأ�س اخليمة, عواطف الربق, رئي�شة ق�شم نظم املعلومات واحلا�شب الآيل 
عبيد  مب�شت�شفى  ال��دم  اأب��ح��اث  ق�شم  رئي�س  �شميم,  حممد  د.  املنطقة,  يف 
املري,  بامل�شت�شفى, موزة  ال�شيادلة  ق�شم  رئي�شة  �شكر,  املهند�شة عفرا  اهلل, 

م�شاعدة مدير امل�شت�شفى ل�شوؤون التمري�س.
وعقد فريق العمل اجتماعا مبقر م�شت�شفى عبيد اهلل اأم�س الأول, بح�شور 
العمل  واأع�شائه, حيث بحثت مراحل  العمل  املنطقة ورئي�س فريق  مدير 

الأولية واخلطوات املقرر اإجنازها يف املرحلة الراهنة.
التمري�س  اإن الختيار وقع على موقع معهد  النعيمي:  د. عبد اهلل  وقال 
ال�شابق يف راأ�س اخليمة, الذي يقع �شمن حرم م�شت�شفى عبيد اهلل, لت�شييد 
يعود  الذي  للمعهد,  القدمي  املبنى  اإزال��ة  الثال�شيميا اجلديد, عرب  مركز 
بناوؤه ملنت�شف �شبعينات القرن املا�شي, مو�شحا اأن الختيار وقع على هذا 

املكان لعتبارات فنية.
اأن العمل حاليا يتمثل يف تخلي�س الإج��راءات الر�شمية وو�شع  واأ�شار اإىل 
املناق�شة  �شتطرح  فيما  الثال�شيميا,  مركز  مل�شروع  الهند�شية  الت�شاميم 
بلدية  م��ن  الت�شاميم  اعتماد  بعد  لح��ق��ا,  املنفذ  امل��ق��اول  على  لرت�شيتها 
راأ�س اخليمة, موؤكدا اأن مهمة فريق العمل �شتتوا�شل حتى اإجناز امل�شروع 

بالكامل, بالتعاون والتن�شيق مع موؤ�ش�شة ال�شيخ �شلطان.

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

من  اخليمة  راأ����س  �شرطة  متكنت 
خالل ق�شم اجلرائم املنظمة باإدارة 
من  اجلنائية  واملباحث  التحريات 
يبيعان  ع��رب��ي��ان  �شخ�شان  �شبط 
العقاقر  م�����ن  ك����ب����رة  ك���م���ي���ات 
الإجها�س  ت�����ش��ب��ب  ال��ت��ي  ال��ط��ب��ي��ة 
وعقاقر جن�شية, كما مت العثور يف 
كميات  وبحوزتهما  اإقامتهما  مقر 
والأقرا�س  ال��ع��ق��اق��ر  م��ن  ك��ب��رة 
الطبية املتنوعة وذلك بالتعاون مع 

القيادة العامة ل�شرطة عجمان.
املقدم خالد بن في�شل بن  واأ�شار   
– رئ��ي�����س ق�شم  ال��ق��ا���ش��م��ي  ���ش��امل 
اجل���رائ���م امل��ن��ظ��م��ة ب�����ش��رط��ة راأ����س 
معلومات  وردت  ق��د  ب��اأن��ه  اخليمة 
تفيد باأن �شخ�س عربي يقوم ببيع 
عقاقر طبية من نوع ) �شايتوتيك 
ل  والتي  الإجها�س  ت�شبب  التي   )
ت�شرف اإل عرب و�شفة طبية على 
اإعالن  الأ�شخا�س من خالل  احد 
ع��رب اأح����د امل���واق���ع الإل��ك��رتون��ي��ة , 
وب��ع��د ات��خ��اذ الإج�����راءات الالزمة 
يقوم  وه������و  امل�����ذك�����ور  ����ش���ب���ط  مت 
اأن��ه من  واأ�شاف  الرتويج.  بعملية 

للجهات  واإح���ال���ت���ه���م  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
املخت�شة.  وك�شف املقدم خالد بن 
في�شل القا�شمي اأن ق�شم اجلرائم 
امل��ن��ظ��م��ة ي��ق��وم مب��راق��ب��ة احلالت 
وال�شراء  ال��ب��ي��ع  وح����الت  امل��م��اث��ل��ة 
التي تتم عرب املواقع الإلكرتونية 
تداولها  امل��ح��ظ��ور  امل�����واد  مل��خ��ت��ل��ف 
اجلهات  من  ر�شمي  برتخي�س  اإل 
اإىل وجود  اأ���ش��ار  احل��ك��وم��ي��ة.  كما 
راأ�س  �شرطة  ب��ني  وت��ع��اون  تن�شيق 
ممثلة  ال�����ش��ح��ة  ووزارة  اخل��ي��م��ة 
الطبية  اخل��ي��م��ة  راأ������س  مب��ن��ط��ق��ة 
و���ش��ب��ط ومتابعة  م��راق��ب��ة  ب��ه��دف 
واإ�شاءة  الطبية  الو�شفات  �شرف 

ا�شتخدامها. 
ودعا رئي�س ق�شم اجلرائم املنظمة 
ب�������ش���رط���ة راأ���������س اخل���ي���م���ة اأف�������راد 
باأهمية  الأم����ور  واأول���ي���اء  املجتمع 
الأ�شخا�س  م����ع  ال����ت����ع����اون  ع�����دم 
الذين يبيعون مثل هذه العقاقر 
للمجتمع  ت�شبب  قد  التي  الطبية 
اأن  كما   , �شحية  واأ���ش��رار  م�شاكل 
عليهم اإبالغ ال�شرطة عن احلالت 
التي تتم عرب املواقع اللكرتونية 
الجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  وو����ش���ائ���ل 

وعرب خمتلف الو�شائل املتاحة. 

باأنه  تبني  ال�شتدلل  جمع  خالل 
بتو�شيل  ي���ق���وم  ���ش��خ�����س  جم�����رد 
ويقوم  اآخر  �شخ�س  من  الطلبيات 
ح�شاب  ع��رب  املالية  املبالغ  ب��اإي��داع 
البحث  وبعد  الرئي�شي,  ال�شخ�س 
ال�شخ�س  ب�����اأن  ت��ب��ني  وال���ت���ح���ري 
عجمان  اإم����ارة  يف  يقيم  الرئي�شي 

وم���ن خ���الل ال��ت��ع��اون م��ع �شرطة 
لل�شخ�س  ال��ت��و���ش��ل  مت  ع��ج��م��ان 
كميات  على  العثور  الرئي�شي, ومت 
والأقرا�س  ال��ع��ق��اق��ر  م��ن  ك��ب��رة 
املحظور تداولها دون و�شفة طبية 
املالية  ال��ع��وائ��د  على  واحل�����ش��ول   ,
الإج����راءات  ب��اق��ي  ا�شتكمال  ومت   ,

اأمل الكو�س
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اأخبار الإمارات

تنفيذي عجمان ينظم ور�سة عمل حول �سيا�سة دمج ذوي �لحتياجات �خلا�سة يف �ملجتمع
•• عجمان-وام: 

�شمن  عمل  ور�شة  بعجمان  التنفيذي  للمجل�س  العامة  الأم��ان��ة  نظمت 
اأجندة ال�شيا�شات العامة للمجل�س لعام 2015 . ناق�شت الور�شة اأهمية 
دمج ذوي الحتياجات اخلا�شة يف جمتمع الإمارة وح�شد وتوحيد جهود 
جميع اجلهات املعنية يف الإمارة خلدمة هذه الفئة وتوفر ال�شعادة لهم 

ولذويهم.
وتناولت الور�شة التي عقدت بح�شور ال�شيخة عزة بنت عبداهلل النعيمي 
رئي�شة اللجنة الدائمة للتنمية الجتماعية باملجل�س التنفيذي و اأع�شاء 
اخلا�شة  الح��ت��ي��اج��ات  ذوي  جم��ال  يف  اخل���رباء  م��ن  وجمموعه  اللجنة 

�شيا�شة تعزيز دمج هذه الفئة مبا ي�شمن التكافل الجتماعي.
و اأكدت ال�شيخة عزة بنت عبداهلل النعيمي اأهمية تعزيز الوعي املجتمعي 
ال�شرح  العمل وتقدمي  ال��روؤى وذل��ك من خ��الل تكثيف ور���س  وتو�شيح 
ومبا  وا�شحة  علمية  اأ�ش�س  �شمن  لتنفيذها  املثلى  لالأ�شاليب  ال���وايف 
ي�شمن حتقيق الو�شول اإىل تنمية جمتمعية �شاملة ترتكز على التعاون 
وال�شراكة مع موؤ�ش�شات القطاع اخلا�س والأفراد للقيام بالأدوار املنوطة 

بهم يف حتفيز املجتمع وخدمته ملا يحقق روؤية عجمان 2021.
ال�شيا�شات  م���ع  ت��ت��م��ا���ش��ى  ال��ت��ى  الأف����ك����ار  اإي���ج���اد  اأه��م��ي��ة  اإىل  واأ�����ش����ارت 
ال�شرتاتيجية لالإمارة والتعرف على اأبعاد �شيا�شة دمج ذوي الحتياجات 
اخل��ا���ش��ة م��ن ك��اف��ة ال��زواي��ا وال��ت��ب��اح��ث يف اآل��ي��ة جت���اوز ك��اف��ة التحديات 

روؤية  لتحقيق  ال�شيا�شات  و�شع  احل�شور  وناق�س  بتطبيقها.  املرتبطة 
�شيا�شات  تطوير  اإىل  تهدف  التي  اجلارية  والربامج  وامل��ب��ادرات  عجمان 
احتياجات  م��ع  تتعامل  حمكمة  علمية  ومنهجية  حقائق  على  مبنية 
مهمة لتحقيق روؤية احلكومة ال�شرتاتيجية حيث اأن �شيا�شة دمج ذوي 

الحتياجات اخلا�شة تعد من اأولويات القيادة الر�شيدة.
واأ�شار علي ح�شن مدير املنطقة التعليمية بعجمان ع�شو اللجنة الدائمة 
يف  واخلا�شة  احلكومية  واملوؤ�ش�شات  والهيئات  والفرد  املجتمع  دور  اإىل 
و�شع ال�شيا�شة املالئمة للتطبيق والرتكيز على ال�شتفادة من الدرا�شات 
املعاير  وح�شب  الدولية  ال�شرتاتيجية  ال�شيا�شات  جم��ال  يف  املتنوعة 
اأن عدد ذوي الحتياجات اخلا�شة بجميع  العاملية يتم تفعيلها مو�شحا 

املراحل التعليمية على م�شتوى املنطقة بلغ 252 طالبا وطالبة وي�شرف 
عليهم كوادر ب�شرية متخ�ش�شة يف تعليم هذه الفئة.

وال�شرتاتيجية  ال�شيا�شات  اإدارة  مدير  �شطاف  اأح��م��د  اأك��د  جانبه  م��ن 
بالأمانة العامة للمجل�س التنفيذي بعجمان اأن ور�شة �شيا�شة دمج ذوي 
اأع�شاء  بها  اأو���ش��ى  التى  الأول��وي��ات  �شمن  ت��اأت��ي  اخلا�شة  الحتياجات 
هذه  ت��رتج��م  الإدارة  جعل  مم��ا  الأخ���رة  جل�شته  يف  التنفيذي  املجل�س 
التو�شيات مبا ي�شمن لالإمارة حتقيق روؤيتها 2021 مو�شحا اأن املرحلة 
ال�شرتاتيجية  الأه���داف  وتعريف  ال�شيا�شة  حتديد  ت�شهد  التمهيدية 
املجل�س  يف  امل�شوؤولني  مع  املقابالت  تكثيف  و  والأداء  التقييم  ومعاير 

التنفيذي واجلهات احلكومية ذات العالقة. 

حاكم عجمان ي�سدر مر�سوما ب�ساأن �إعادة تنظيم د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية
•• عجمان-وام: 

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد 
املجل�س  ع�شو  النعيمي  را���ش��د  ب��ن 
مر�شوما  ع��ج��م��ان  ح��اك��م  الأع���ل���ى 
دائرة  تنظيم  اإع���ادة  ب�شاأن  اأم��ري��ا 

التنمية القت�شادية يف الإمارة. 
وحدد املر�شوم اأهداف الدائرة ومن 
التنمية  العمل على حتقيق  اأهمها 
الإمارة  يف  امل�شتدامة  القت�شادية 
بتبني  خا�شة  ب�شفة  الهتمام  مع 
القت�شاد  اإىل  ال��ت��ح��ول  ���ش��ي��ا���ش��ات 
الأخ�����������ش�����ر وت���ن���ظ���ي���م ال���������ش����وؤون 
قطاع  وت���ن�������ش���ي���ط  الق���ت�������ش���ادي���ة 
الأعمال يف الإمارة من خالل تبني 
املتكاملة  والت�شريعات  ال�شيا�شات 
واأف���������ش����ل امل����م����ار�����ش����ات الإداري����������ة 
الأن�شطة  م����زاول����ة  يف  وال��ع��م��ل��ي��ة 
ال�شتعانة  بجانب   .. القت�شادية 
جمع  يف  التقنية  الو�شائل  باأحدث 

البيانات القت�شادية. 
ك���م���ا ت�������ش���م���ل اأه�����������داف ال�����دائ�����رة 
ل�شمان  ال�شليمة  اخل��ط��ط  و���ش��ع 
املادية  للموارد  الأمثل  ال�شتغالل 
وال���ب�������ش���ري���ة امل���ت���اح���ة يف الإم�������ارة 
وتوفر البنية التحتية القت�شادية 
امل����ط����ل����وب����ة ل����ت����ن����وي����ع ال����ق����اع����دة 
القطاعات  وت��ط��وي��ر  الق��ت�����ش��ادي��ة 
الإمارة..بجانب  يف  الق��ت�����ش��ادي��ة 
لال�شتثمار  منا�شب  م��ن��اخ  ت��وف��ر 
ال�شتثمارات  جل����ذب  ع��ج��م��ان  يف 
ال��وط��ن��ي��ة والأج���ن���ب���ي���ة اإل��ي��ه��ا من 
والبيانات  املعلومات  توفر  خالل 
القت�شادية  الأن�شطة  عن  الكافية 
وفر�س ال�شتثمار يف الإمارة وو�شع 
والت�شويقية  الرتويجية  اخلطط 
ال�شلع  م��ن  وم��ن��ت��ج��ات��ه��ا  ل���الإم���ارة 
توفر  اإىل  اإ���ش��اف��ة   .. واخل��دم��ات 
على  والرقابة  التجارية  احلماية 
القت�شادية  والأن�����ش��ط��ة  امل��ن�����ش��اآت 
فيما  ال�شريفة  املناف�شة  وتنظيم 
لأن�شطتها  م��زاول��ت��ه��ا  اأث��ن��اء  بينها 
ملقت�شيات  وف����ق����ا  الق���ت�������ش���ادي���ة 
الت�شريعات ال�شارية يف الدولة ويف 

الإمارة. 
واأن�����������اط امل����ر�����ش����وم ب�����ال�����دائ�����رة - 
.. جمموعة من  اأهدافها  لتحقيق 
الخ��ت�����ش��ا���ش��ات م���ن ب��ي��ن��ه��ا اإع����داد 
لالإمارة  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال�شيا�شات 

ورفعها  ل��ل��دائ��رة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
واإعداد  لإق��راره��ا  ال��دائ��رة  لرئي�س 
للدائرة  ال�شنوية  امل��وازن��ة  م�شروع 
اعتمادها  ب��ع��د  تنفيذها  وم��ت��اب��ع��ة 
وف��ق��ا ل���الأ����ش���ول امل��رع��ي��ة واإع�����داد 
م�شروع الهيكل التنظيمي للدائرة 
والنظم  ال����ل����وائ����ح  وم�������ش���روع���ات 
رئي�س  اإىل  ورفعها  فيها  الإداري����ة 
اإ�شدارها  اأو  لإق����راره����ا  ال���دائ���رة 
القرارات  واإ���ش��دار  احل��ال  بح�شب 
الإدارية الداخلية اخلا�شة بتنظيم 
اإجراءات العمل يف الدائرة ومتثيل 
العقود  واإب��رام  اأم��ام الغر  الدائرة 
لتحقيق  ال����الزم����ة  والت����ف����اق����ات 
وفقا  ال�����دائ�����رة  وم����ه����ام  اأه���������داف 
ل��ل�����ش��الح��ي��ات ال���ت���ي ي��ف��و���ش��ه بها 
رئي�س الدائرة من وقت لآخر وفتح 
وت�شغيل احل�شابات امل�شرفية با�شم 
ال�شالحيات  ح�����دود  يف  ال����دائ����رة 
ل��ه م��ن رئ��ي�����س الدائرة  امل��م��ن��وح��ة 
يف  املطبقة  املالية  لالأنظمة  ووفقا 
الدائرة  موظفي  وتعيني  الإم����ارة 
املدنية  اخل���دم���ة  لأن���ظ���م���ة  وف���ق���ا 
امل��ع��م��ول ب��ه��ا يف ح��ك��وم��ة الإم�����ارة 
اإداري������ا وفنيا  ع��ل��ي��ه��م  والإ�����ش����راف 
اأخ���رى  ���ش��الح��ي��ات  اأو  م��ه��ام  واأي 
رئي�س  ق��ب��ل  م���ن  ب��ه��ا  تكليفه  ي��ت��م 
للمدير  امل�����ادة  واأج�������ازت  ال����دائ����رة 
م��ن موظفي  اأي���ا  يفو�س  اأن  ال��ع��ام 
اأو  اأي جهة  اأم��ام  لتمثيلها  الدائرة 
بالنيابة  مهام حم��ددة  ب��اأي  للقيام 
املدير  بالنيابة عن  اأو  الدائرة  عن 

العام . 
الدائرة  اأم����وال  ان  امل��ر���ش��وم  واأك����د 
تعترب اأموال عامة وتطبق ب�شاأنها 
الأموال  بحفظ  املتعلقة  القواعد 
عليها  والتدقيق  والتاأمني  العامة 
التي  احل���م���اي���ة  ذات  ل��ه��ا  وت���ك���ون 
ال��ع��ام ول  ل��ل��م��ال  ال��ق��ان��ون  يكفلها 
دين  اأي  ا�شتيفاء  جهة  لأي  يجوز 
الدائرة  ذمة  يف  م�شتحق  التزام  اأو 
ع��ن ط��ري��ق ح��ج��ز وب��ي��ع ممتلكات 

للدائرة باملزاد العلني . 
امل�����وارد  اأن  اإىل  امل���ر����ش���وم  واأ�����ش����ار 
املالية للدائرة تتكون من الأموال 
امل��خ�����ش�����ش��ة ل���ل���دائ���رة يف امل���وازن���ة 
ال�����ش��ن��وي��ة حل��ك��وم��ة الإم������ارة واأي 
ال�شداد  م�شتحقة  اأخ���رى  اإي����رادات 
ل���ل���دائ���رة م��ق��اب��ل اخل���دم���ات التي 

ال�شركات التجارية وجمع املعلومات 
بكافة  امل��ت��ع��ل��ق��ة  والإح�������ش���ائ���ي���ات 
الإمارة  يف  القت�شادية  الأن�شطة 
ب��ي��ان��ات مرجعية  ق��اع��دة  وت��وف��ر 
وحفظها  وحت���دي���ث���ه���ا  ب�������ش���اأن���ه���ا 
واإج����راء  م��ت��ط��ورة  تقنية  ب��و���ش��ائ��ل 
املتعلقة  وال���ب���ح���وث  ال����درا�����ش����ات 
الإمارة  يف  القت�شادية  بالأن�شطة 
والقطاعي  ال��ك��ل��ي  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
الكتيبات  ون�شر  واإع����داد  وال��ن��وع��ي 
والإ�شدارات  التعريفية  والن�شرات 
ال��دوري��ة واإع���داد واإب���داء ال���راأي يف 
يف  القت�شادية  اجل���دوى  درا���ش��ات 
احلكومية  القت�شادية  امل�شروعات 
واإعداد الدرا�شات الالزمة لتفعيل 
واق������رتاح  اخل����ا�����س  ال���ق���ط���اع  دور 
وال�شرتاتيجيات  ال�������ش���ي���ا����ش���ات 
وتنميته  ب���ت���ط���وي���ره  اخل����ا�����ش����ة 
املعنية  اجل����ه����ات  م����ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
الوطنية  ال���ش��ت��ث��م��ارات  وت�شجيع 
ال����ق����ط����اع����ات  يف  والأج������ن������ب������ي������ة 
املالئم  املناخ  وتوفر  القت�شادية 
لالإمارة  امل�شتثمرين  ل�شتقطاب 
وت���ع���زي���ز م�������ش���ارك���ة امل���واط���ن���ني يف 
وت�شجيع  الق���ت�������ش���ادي  ال��ن�����ش��اط 
ال�شغرة  املوؤ�ش�شات  وتنمية  ودعم 
وامل���ت���و����ش���ط���ة واإي������ج������اد احل���ل���ول 
للتحديات وامل�شاكل واملعوقات التي 

تواجه اأدائها. 
اأي�شا  الخ��ت�����ش��ا���ش��ات  وت�����ش��م��ن��ت 
ر�شد املتغرات القت�شادية العاملية 
وحتليل  وامل���ح���ل���ي���ة  والإق���ل���ي���م���ي���ة 
الإمارة  اقت�شاد  على  انعكا�شاتها 
القت�شادية  الت��ف��اق��ي��ات  واإب������رام 
يف  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  بالتن�شيق 
اأو الإم��ارة ومتثيل حكومة  الدولة 
والفعاليات  امل��وؤمت��رات  يف  الإم����ارة 
الق����ت���������ش����ادي����ة امل����ح����ل����ي����ة وع���ل���ى 
وتطوير  وتنمية  ال��دويل  امل�شتوى 
الإم���ارة  ال�شناعة يف  ق��ط��اع  ودع���م 
املعنية  اجل����ه����ات  م����ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
م���ن خ����الل ال��ع��م��ل ع��ل��ى حت�شني 
المارة  امل�شنعة يف  املنتجات  جودة 
وتعزيز قدراتها التناف�شية والعمل 
وخارجيا  حم��ل��ي��ا  ت�����ش��وي��ق��ه��ا  ع��ل��ى 
ب���ه���دف زي�������ادة ������ش�����ادرات الم������ارة 
ي�شندها  اأخ���رى  اخت�شا�شات  واأي 

احلاكم اإىل الدائرة . 
ووفقا  ل���ل���دائ���رة  امل���ر����ش���وم  واأج������از 
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2011 .. على اأن ت�شتمر الدائرة 
الت�شريعات  ك����اف����ة  ت���ط���ب���ي���ق  يف 
الأن�شطة  مبزاولة  املتعلقة  املحلية 
والتي  الإم��������ارة  يف  الق���ت�������ش���ادي���ة 
كانت تطبقها �شابقا دائرة البلدية 
وغرفة  ع��ج��م��ان  يف  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
جت�����ارة و���ش��ن��اع��ة ع��ج��م��ان وذل���ك 
ت�شريعات حملية  اإ�شدار  اىل حني 
الأن�شطة  ه�����ذه  م����زاول����ة  ب�������ش���اأن 

القت�شادية . 
اجلريدة  يف  امل��ر���ش��وم  ه��ذا  وين�شر 
الر�شمية ويتم تعميمه على جميع 
اجلهات املعنية به للعمل مبقت�شاه 

وتنفيذه كل فيما يخ�شه. 
ب����ن حميد  اأح����م����د  واأك�������د ال�����ش��ي��خ 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  مم��ث��ل  ال��ن��ع��ي��م��ي 
حاكم عجمان رئي�س دائرة التنمية 
اإ�شدار  اأن  عجمان  يف  القت�شادية 
الدائرة من  ب�شان  اأم��ري  مر�شوم 
حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قبل 
املجل�س  ع�شو  النعيمي  را���ش��د  ب��ن 
خطوة  يعد  عجمان  حاكم  الأع��ل��ى 
تهدف  ج��دي��دة  ا�شرتاتيجية  نحو 
الدائرة يف عجمان  دور  تعزيز  اىل 
الرتقاء  م��ن  متكنها  ال��دول��ة  ويف 
باأداء القطاع القت�شادي يف الإمارة 
ورف�����ع ق����درات����ه ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة على 
اأف�شل  م��ع  ويتما�شى  ي��واك��ب  نحو 
امل�شتجدات  واأح������دث  امل���م���ار����ش���ات 
الدولة  والتطورات القت�شادية يف 
والدويل  الإقليمي  امل�شتوى  وعلى 
وتعزيز النمو القت�شادي امل�شتدام 

لالإمارة. 
اأن  النعيمي  اأح��م��د  ال�����ش��ي��خ  وق����ال 
ه���ذا امل��ر���ش��وم ح���دد اآل���ي���ات العمل 
اإىل ت�شهيل  بالدائرة والتي تهدف 
اخلدمات  وت���ط���وي���ر  الإج����������راءات 
بدخول  والراغبني  للم�شتثمرين 
اإمارة  يف  القت�شادي  العمل  �شوق 
عجمان من اأجل جذب ا�شتثمارات 
داخ��ل��ي��ة وخ��ارج��ي��ة ول��ت��ك��ون مركز 
وا�شتثماري وتتحول  جذب جتاري 
لالقت�شاد  واح������ة  اإىل  الإم���������ارة 

والتنمية امل�شتدامة . 
واأ�شاف اأن �شدور املر�شوم يعد من 
الإمارة  تخطوها  التي  اخل��ط��وات 
كما  والتطوير  التنمية  م�شرة  يف 
ل��روؤي��ة عجمان  ي��اأت��ي جت�شيدا  اأن��ه 

املعنية  اجل����ه����ات  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  اإىل  ورف��ع��ه��ا 
لإق���������راره���������ا واإع���������������داد اخل���ط���ط 
وامل�شاريع  وال��ربام��ج  القت�شادية 
بعد  تنفيذها  وم��ت��اب��ع��ة  التنموية 
اعتمادها .. اإ�شافة اإىل التعاون مع 
لإعداد  الإم���ارة  يف  املعنية  اجلهات 
م�شروعات الت�شريعات القت�شادية 
واإ�شدار اللوائح والنظم والقرارات 
ن�شاط  اأي  م��زاول��ة  تنظيم  ب�����ش��اأن 

اقت�شادي يف الإمارة . 
بيئة  وج���������ود  ع����ل����ى  ت���ع���م���ل  ك����م����ا 
متطورة  اق���ت�������ش���ادي���ة  ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
والرتاخي�س  الأن�شطة  وت�شنيف 
وفقا  الإم����������ارة  يف  الق���ت�������ش���ادي���ة 
لأف�شل املمار�شات العاملية واإ�شدار 
ال���رتاخ���ي�������س ال�����الزم�����ة مل����زاول����ة 
الإمارة  يف  القت�شادية  الأن�شطة 
وو�شع املعاير وال�شروط املالئمة 
اجلهات  م��ع  بالتن�شيق  مل��زاول��ت��ه��ا 
ال�شجل  وح���ف���ظ  واإع�������داد  امل��ع��ن��ي��ة 
وتخ�شي�س  وت��ن��ظ��ي��م��ه  ال��ت��ج��اري 
الأ������ش�����م�����اء ال����ت����ج����اري����ة وال���ق���ي���ام 
وفقا  كافة  بهما  املتعلقة  بال�شوؤون 
الدولة  يف  بها  املعمول  للت�شريعات 
ال�شالحيات  ومم��ار���ش��ة  والإم�����ارة 
املخت�شة  املحلية  لل�شلطة  امل��ق��ررة 
يف الإم�������ارة امل��ن�����ش��و���س ع��ل��ي��ه��ا يف 
الحتادية  والت�شريعات  القوانني 
ومزاولة  ب��الق��ت�����ش��اد  ال�شلة  ذات 
الأن�������ش���ط���ة الق���ت�������ش���ادي���ة وذل����ك 

بالتن�شيق مع اجلهات املعنية. 
الدائرة  اخ��ت�����ش��ا���ش��ات  وا���ش��ت��م��ل��ت 
الحتادية  اجل��ه��ات  م��ع  التن�شيق 
امللكية  ح��ق��وق  امل��خ��ت�����ش��ة حل��م��اي��ة 
والأ�شماء  ل��ل��ع��الم��ات  ال��ت��ج��اري��ة 
التجارية وحقوق امللكية ال�شناعية 
ل����������رباءات الخ����������رتاع وال����ر�����ش����وم 
للقواعد  وفقا  ال�شناعية  والنماذج 
الدولة  ب��ه��ا يف  امل��ع��م��ول  والأ���ش�����س 
ون�������ش���ر ال����وع����ي الق����ت���������ش����ادي يف 
املحلي..بجانب  الم����ارة  جمتمع 
الإج��راءات الالزمة ملحاربة  اتخاذ 
ال���غ�������س ال����ت����ج����اري وامل����م����ار�����ش����ات 
اأ���ش��واق المارة  امل�����ش��روع��ة يف  غ��ر 
وال�شتثمار يف امل�شروعات الإنتاجية 

واخلدمية . 
ت�شمل  اأن  ع��ل��ى  امل���ر����ش���وم  ون�������س 
يف  امل�شاهمة  ال��دائ��رة  اخت�شا�شات 

توؤديها للمنتفعني بتلك اخلدمات 
واأي غرامات تتقا�شاها الدائرة من 
الدائرة  ول��وائ��ح  لنظم  املخالفني 
ال�شارية  الت�شريعات  لأحكام  وفقا 
ال�شتثمارات  وع��وائ��د  الم����ارة  يف 
وامل�شروعات القت�شادية والتنموية 
ال��ت��ي ت�����ش��ارك ال����دائ����رة ف��ي��ه��ا وي 
ي��واف��ق عليها  اأخ���رى  م���وارد مالية 

احلاكم اأو ويل عهد الإمارة . 
وح���������ول ال�����ر������ش�����وم وامل����خ����ال����ف����ات 
والغرامات اأكد املر�شوم �شرورة اأن 
اخلدمات  نظر  ال��دائ��رة  تتقا�شى 
ال���ت���ي ت���ق���دم���ه���ا مب���وج���ب اأح���ك���ام 
والقرارات  وال��ل��وائ��ح  املر�شوم  ه��ذا 
ال�����ش��ادرة مب��وج��ب��ه ر���ش��وم��ا مالية 
ي��ت��ح��دد م���ق���داره���ا ب���ق���رار اأم����ري 
بعد  الإم�������ارة  ع��ه��د  ي�������ش���دره ويل 
م��واف��ق��ة امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي كما 
ع���ن خمالفة  ال����دائ����رة  ت��ت��ق��ا���ش��ى 
ال���دائ���رة غرامات  اأن��ظ��م��ة ول��وائ��ح 
بقرار  م���ق���داره���ا  ي��ت��ح��دد  م��ال��ي��ة 
الإمارة  عهد  ويل  ي�شدره  اأم��ري 

بعد موافقة املجل�س التنفيذي . 
الدائرة  ع��ام  مدير  املر�شوم  واأل���زم 
القانونية  الإج�������������راءات  ات����خ����اذ 
ال������الزم������ة ل�������ش���م���ان م����ن����ح ع����دد 
منا�شب من موظفي الدائرة �شفة 
ماأموري ال�شبط الق�شائي لإثبات 
باملخالفة  تقع  التي  الأفعال  بع�س 
ال�شادرة  وال��ل��وائ��ح  النظم  لأح��ك��ام 
مبوجب اأحكام هذا املر�شوم ويكون 
لهم يف �شبيل ذلك حترير حما�شر 
اأثناء  ال�شبط الالزمة وال�شتعانة 
باجلهات  ب���واج���ب���ات���ه���م  ق��ي��ام��ه��م 
احلكومية املعنية مبا يف ذلك اأفراد 

ال�شرطة. 
للدائرة  يكون  اأن  املر�شوم  واأوج��ب 
موازنة �شنوية خا�شة للدائرة تدرج 
حلكومة  ال�شنوية  امل��وازن��ة  �شمن 
الإمارة وي�شع املدير العام م�شروع 
امل����وازن����ة ال�����ش��ن��وي��ة ل���ل���دائ���رة بعد 
وفقا  ال��دائ��رة  رئي�س  م��ع  الت�شاور 
امل��ال��ي��ة املعمول  ل��ل��ق��واع��د وال��ن��ظ��م 
بها يف حكومة الإمارة ويتم اعتماد 
تلك املوازنة ال�شنوية ب�شفة نهائية 
وفقا لالأ�شول املرعية يف الإمارة . 
الأمرية  املرا�شيم  املر�شوم  واألغى 
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العمل  وم��ت��ط��ل��ب��ات  لح��ت��ي��اج��ات��ه��ا 
فيها .. 

تابعة  متخ�ش�شة  موؤ�ش�شات  اإن�شاء 
اأع��م��ال��ه��ا يف املجالت  ل��ه��ا مت��ار���س 
املتعلقة بتقدمي وتطوير اخلدمات 
القت�شادية يف الإمارة ويتم اإن�شاء 
امل��وؤ���ش�����ش��ات مبوجب  ت��ل��ك  م��ن  اأي 
ي�����ش��دره ويل عهد  اأم�����ري  ق����رار 
الإم��������ارة ب���ن���اء ع��ل��ى ت��و���ش��ي��ة من 
رئي�س الدائرة ويجوز كلما اقت�شى 
الأم��ر ذلك واإع��ادة حتديد اأهداف 
املوؤ�ش�شات  تلك  م��ن  اأي  واأغ��را���س 
موؤ�ش�شات  م��ع  دجم��ه��ا  اأو  حلها  اأو 
اأمري  ب��ق��رار  اأخ���رى  متخ�ش�شة 
لح���ق ي�����ش��دره ويل ع��ه��د الإم����ارة 
للدائرة  التابعة  املوؤ�ش�شات  وتلتزم 
وال�شيا�شات  اخل����ط����ط  ب��ت��ن��ف��ي��ذ 
تقارير  ورف����ع  ل���ل���دائ���رة  امل��ع��ت��م��دة 
وبراجمها  اأع���م���ال���ه���ا  ع���ن  دوري������ة 
التي  وامل���ع���ل���وم���ات  والإح���������ش����اءات 

تتوفر لديها اىل رئي�س الدائرة. 
ون�س املر�شوم على اأن يكون رئي�س 
الدائرة على قمة الهيكل التنظيمي 
ل��ل��دائ��رة وامل�������ش���وؤول الأع���ل���ى اأم���ام 
�شيا�شات  و�شع  ع��ن  الإم���ارة  حاكم 
العمل  و����ش���ر  ال����دائ����رة  وخ���ط���ط 
امل�شندة  مل��ه��ام��ه��ا  وت��ن��ف��ي��ذه��ا  ف��ي��ه��ا 
املر�شوم  هذا  اأحكام  مبوجب  اإليها 
اإ�شدار  ال����دائ����رة  ل��رئ��ي�����س  وي��ح��ق 
ال������ق������رارات والأوام�����������ر وال���ل���وائ���ح 
ح�شبما  لآخ��ر  وق��ت  م��ن  الداخلية 
ت���ك���ون لزم������ة ل�����ش��م��ان قيام  ق����د 
الدائرة بت�شريف اأعمالها اليومية 
وتاأديتها لخت�شا�شاتها وحتقيقها 
ال��واردة يف هذا املر�شوم  لأغرا�شها 
األ تتعار�س هذه القرارات  ب�شرط 
هذا  اأحكام  مع  واللوائح  والأوام���ر 
الأخرى  املرا�شيم  واأحكام  املر�شوم 

ال�شارية يف الإمارة . 
وجاء باملر�شوم اأن يتم تعيني املدير 
العام للدائرة مبوجب قرار اأمري 
املدير  وي���ك���ون  احل���اك���م  ي�������ش���دره 
الأول  التنفيذي  املوظف  هو  العام 
عن  الدائرة  رئي�س  اأم��ام  وامل�شوؤول 
وعلى  والإداري  ال��ف��ن��ي  الإ����ش���راف 
اليومية  و�شوؤونها  ال��دائ��رة  اأعمال 
مبوجب  مهامها  وتنفيذ  الأخ���رى 
اأح���ك���ام ه���ذا امل��ر���ش��وم وع��ل��ى وجه 
اخلطة  م�شروع  اإع��داد  اخل�شو�س 

املجالت  يف  تتعمق  التي   2021
امل��خ��ت��ل��ف��ة وت��ن��ط��ل��ق ن���ح���و الأف�����ق 
الفاعلة  احللول  عن  بحثا  البعيد 
القت�شادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
املدعومة  امل�����ش��ت��دام��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة 
بعيدة  رائدة  باآليات عمل حكومية 
املختلفة  بالقطاعات  ترتقي  املدى 
بوابة  على  عجمان  لتقف  لالإمارة 
�شجلها  اإىل  ي�شاف  ج��دي��د  اإجن���از 

املميز واحلافل . 
التنمية  دائ�������رة  اأن  اإىل  واأ������ش�����ار 
الق���ت�������ش���ادي���ة ����ش���وف ت�����ش��ع��ى من 
خالل الخت�شا�شات واآليات العمل 
امل��ن��وط��ة ب��ه��ا ب���ن���اء اق��ت�����ش��اد قوي 
وين�شجم  متميزة  حكومة  حتفزه 
الدولة  وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  روؤي����ة  م��ع 
ال�شمو  �شاحب  توجيهات  �شوء  يف 
النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد  ال�شيخ 
ع�شو املجل�س الأعلى حاكم عجمان 
ال���دوائ���ر  اأداء  ت��ط��وي��ر  ب�������ش���رورة 
احلكومية يف الإمارة وفقا لأف�شل 
الدولة  داخ���ل  املطبقة  امل��م��ار���ش��ات 
امل�شتجدات  وم���واك���ب���ة  وخ���ارج���ه���ا 
الدوائر  اأداء  واملتميزة يف  احلديثة 
احلكومية والعمل اجلاد لالرتقاء 
بالإمارة لتكون واحة لال�شتقرار . 
ب����ن حميد  اأح����م����د  واأك�������د ال�����ش��ي��خ 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  مم��ث��ل  ال��ن��ع��ي��م��ي 
حاكم عجمان رئي�س دائرة التنمية 
اإمارة  اأن  عجمان  يف  القت�شادية 
عجمان مقبلة على منو اقت�شادي 
يف ظل ا�شرتاتيجيتها القت�شادية 
وانفتاحها على كل اأ�شواق العامل .. 
اإن مهمتنا يف دائ��رة التنمية  وق��ال 
م�شاعدة  يف  يتمثل  الق��ت�����ش��ادي��ة 
واإيجاد  وال�����ش��رك��ات  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
م����ن����اخ ع����م����ل مم����ت����از م�����ن خ����الل 
م�شاعدة تلك ال�شركات عن طريق 
الت�شهيالت  م��ن  امل��زي��د  اإع��ط��ائ��ه��ا 

واحلوافز احلكومية . 

يف جل�شة حوار منتدى الت�شال احلكومي: 

�لأخ�سر �لإبر�هيمي يحذر حكومات �ملنطقة من عدم �إيجاد حل �سريع لالأزمات �لتي تعاين منها
•• ال�صارقة -وام: 

�شهد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن �شامل بن �شلطان القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة 
�شباح ام�س جل�شة احلوار التي اأقيمت مع الأخ�شر الإبراهيمي مبعوث الأمم 
لالت�شال  ال��دويل  املنتدى  من  الثاين  اليوم  فعاليات  �شمن  ال�شابق  املتحدة 
احلكومي 2015 املقام باك�شبو ال�شارقة وذلك بح�شور فخامة األني جون�شون 
�شرليف رئي�شة جمهورية ليبريا والرئي�س اللبناين ال�شابق مي�شال �شليمان 

وجوليا جيالرد رئي�شة وزراء ا�شرتاليا �شابقا.
واأ�شار الأخ�شر الإبراهيمي الدبلوما�شي اجلزائري وامل�شت�شار اخلا�س ال�شابق 
اأن عدم  اإىل  احل��وار  2005 خ��الل   -  2004 املتحدة  ل��الأمم  العام  لالأمني 
التو�شل اإىل حل الأزمة يف و�شوريا بعد مرور �شنوات على ن�شوبها يعود ب�شكل 
اأ�شا�شي اإىل اخلالفات الدولية التي تعطل كافة اجلهود املبذولة جلمع اأطراف 
النزاع على طاولة احلوار ودفعها نحو التو�شل اإىل اتفاق ينهي معاناة ال�شعب 

ال�شوري.
درغ��ام مديرة مكتب �شحيفة  راغ��دة  الإعالمية  وا�شتعر�شت مديرة اجلل�شة 
احلياة يف نيويورك جتربة الإبراهيمي يف العمل الدبلوما�شي وم�شاعيه لن�شر 
ال�شالم وحفظ الأمن التي متتد لأكر من 40 عاما اإىل جانب روؤيته املعمقة 
الدبلوما�شي  اأك��د  حيث  النزاعات  وحل  وال�شراعات  الدولية  العالقات  حول 
الأممي ال�شابق اأن جتربة النتقال ال�شيا�شي يف جنوب اأفريقيا والإ�شراف على 
تعد  رئي�شا  العن�شري وجاءت مبانديال  التمييز  نظام  اأنهت  التي  النتخابات 

من اأكر التجارب الرية يف تاريخه املهني.
اأن املحطة اللبنانية وحتديدا بلورة اتفاق الطائف  اأ�شار الإبراهيمي اإىل  كما 
التجارب  اأه��م  من  واح��دة  كانت  الأهلية  احل��رب  من  عاما   15 اأنهت  التي 

ال�شيا�شية التي راأى �شرورة اطالع العامل عليها.
وقال يف هذا ال�شدد اأنا معجب ب�شكل كبر بلبنان واأهله وما قام به الرئي�س 
اللبناين ال�شابق العماد مي�شال �شليمان خالل فرتة توليه مقاليد ال�شلطة مع 
كل التعقيد يف امل�شهد اللبناين .. واليوم يتحمل هذا البلد عبء ا�شت�شافة ما 
يزيد عن 2 مليون لجئ �شوري وهو عدد كبر يقدر بن�شف عدد اأفراد ال�شعب 
اللبناين ول اأعتقد باأنه يوجد بلد يف العامل ي�شتطيع حتمل مثل هذا العبء 
ورغم النق�شام الذي يعي�شه لبنان فاإنه ليزال واقف على قدميه ومي�شي يف 

حماولة اإيجاد احللول التي تكفل ا�شتقراره وهو اأمر ي�شاد به .
اأما عن التحديات التي تواجه عملية الت�شال بني احلكومات واجلمهور على 
ال�شعيدين العاملي والعربي يف ظل الأحداث املتتالية والتغرات اجليو�شيا�شية 
التحدي  اأن  اإىل  الإب��راه��ي��م��ي  ال�شفر  ..اأ����ش���ار  ال��ي��وم  ال��ع��امل  ي�شهدها  ال��ت��ي 
الأكرب يتج�شد يف تنمية القدرات والو�شائل التي تتيح للحكومات واملوؤ�ش�شات 
الإعالمية التعاطي مع امل�شتجدات وللدللة على ذلك حتدث الإبراهيمي عن 
تنامي املواقف املوؤيدة حلقوق ال�شعب الفل�شطيني يف ال�شارع الأوروبي ..وقال 
منظمات  مع  تتعاون  اأن  العربية  الإعالمية  واملوؤ�ش�شات  احلكومات  على  ان 
على  ق��ادرة  هيئات  وت�شكيل  امل�شتقلة  العتبارية  وال�شخ�شيات  املدين  املجتمع 

بني  التوا�شل  ان  اىل  م�شرا   .. تطويرها  على  والعمل  التغرات  ه��ذه  ر�شد 
ال�شعوب خلدمة الق�شايا الإن�شانية امللحة ي�شاعد احلكومات واجلهات املعنية 

يف �شياغة حلول منا�شبة لهذه الق�شايا.
وحول نظرته امل�شتقبلية لتوا�شل احلكومات مع اجلمهور وما تلعبه منظومة 
ال�شيا�شي  ال�شتقرار  وتركيز  الإيجابية  املفاهيم  بث  يف  احلكومي  الت�شال 
التوا�شل  على  العربية  احل��ك��وم��ات  ق���درة  اإن  الإب��راه��ي��م��ي  ..ق���ال  املنطقة  يف 
وهناك  الطموحات  مب�شتوى  ولي�شت  ل��الآم��ال  خميبة  واخل���ارج  �شعوبها  م��ع 
اجلهود  لتكاتف  احلاجة  باأم�س  اليوم  هي  التي  العربية  البلدان  من  العديد 
عاجزة  العربية  املنطقة  حكومات  جل  اأن  واحلقيقة  و�شعوبها  حكوماتها  بني 
اإعجابي  ال�شعوب وهو الأمر الذي يدفعني لإبداء  التعامل الإيجابي مع  عن 
وتقديري للدور الرائد الذي تقوم به حكومة ال�شارقة ودولة الإمارات العربية 
املتحدة يف جمال تعزيز منظومة الت�شال احلكومي بال�شكل الإيجابي الذي 
يجب اأن يكون عليه واعتقد باأنه ل يوجد اليوم منوذج حيوي كاملنتدى الدويل 
لالت�شال احلكومي على م�شتوى املنطقة والعامل واأمتنى اأن تنتهج حكومات 
الإعالم  و�شائل  م��ع  الإي��ج��اب��ي  الإن��ف��ت��اح  خاللها  م��ن  تتبنى  �شيا�شة  املنطقة 

وتطبيق الطرق الأمثل للتعامل البناء معها .
اإن  وب�شوؤاله عن جناعة التدخل الع�شكري حلل الأزم��ات ..اأج��اب الإبراهيمي 
التجربة يف هذا ال�شياق اأثبتت عدم قدرة القوة الع�شكرية على حل امل�شكالت 
الداخلية ولقد راأينا اأن نتائج التدخل الع�شكري كانت عك�شية ومل ت�شهم ال يف 
املزيد من اخلراب وت�شببت يف زيادة املعاناة لل�شعوب كما هو احلال يف جتربة 

التدخل الع�شكري يف العراق .
وتطرق املبعوث الأممي ال�شابق اإىل الو�شع امل�شري ..واأ�شاد باملوقفني الإماراتي 
وال�شعودي الداعمني ل�شتقرار م�شر ومتكينها من العودة لدورها الرائد على 
م�شتوى املنطقة ..وقال م�شر ت�شتحق امل�شاعدة وتكاتف اجلميع لدعمها وكل 
ال�شكر لدولة الإمارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�شعودية على املواقف 
امل�شرفة من دعم اجلهود امل�شرية للعودة اإىل ال�شاحة العربية ودورها الإقليمي 
اأن  ميكن  ل  مل�شر  العربية  امل�شاعدات  ب��اأن  اأي�شا  التنويه  يجب  وهنا  احليوي 
على  امل�شرية  القيادة  تعمل  اأن  يجب  والتي  الذاتية  لإمكانياتها  بديال  تكون 

تنميتها باأ�شرع وقت ممكن يف �شبيل ا�شتعادة دورها ومكانتها .
واأ�شا�شية ول  دول��ة حمورية  اأن م�شر  املنطقة على  اثنان يف  واأك��د ل يختلف 
يوجد دولة عربية ت�شتطيع اأن تاأخذ مكانها يف منظومة العمل امل�شرتك حيث 
تعداد  راأ�شها  وعلى  وت��ف��رد  خ�شو�شية  لها  يجعل  م��ا  املميزات  م��ن  لديها  اأن 
ال�شعب امل�شري من جهة وموقعها اجلغرايف الرابط بني قارتي اآ�شيا واإفريقيا 
وخالل ال�شنوات املا�شية �شعرنا باأن غياب م�شر خ�شارة للعرب واجلميع متنى 

عودتها �شريعا اإىل امل�شهد العربي .
الدول  نبذ اخلالفات بني  على �شرورة  بالتاأكيد  الإبراهيمي حديثه  واختتم 
الفاعلة يف املنطقة مبا ي�شاعد على التو�شل اىل �شيغ منا�شبة للحوار والتفاهم 
وتعزيز قدرتها يف حل الق�شايا املعلقة .. وت�شاءل الإبراهيمي عن جدوى اأي 

جهود دولية اأو اإقليمية اإذا مل تكن من�شجمة وموحدة يف الروؤية والنوايا.

برنامج �سرطة ر�أ�س �خليمة �لإذ�عي يناق�س �لرت�مادول 
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

اعتبارا  ال�����ش��ح��ة  وزارة  ت��ط��ب��ق 
ال�شرف  نظام  ال��ق��ادم  ابريل  من 
الل������������ك������������رتوين مل�������ش���ت���ح�������ش���ر 
الو�شفات  ب��دل من  ال��رتام��ادول 
وربط  م�شتودعاتها  يف  ال��ورق��ي��ة 
ال�شدليات  م��ن  عليه  احل�����ش��ول 
لت�شديد  جهود  اط��ار  يف  بالهوية 

الرقابة .
ج��اء ذل��ك يف رد ال��دك��ت��ورة خولة 
ال�شيدلة  ادارة  مديرة  ال�شرهان 
الطبية  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  مبنطقة 
ب���رن���ام���ج العني  ب���رن���ام���ج  خ����الل 
ال�����ش��اه��رة الإذاع������ي ال����ذي تعده 
ال���ق���ي���ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة راأ�����س 
اخليمة على الهواء مبا�شرة عرب 
 , FM اأث��ر اإذاع��ة راأ���س اخليمة
اأثناء مناق�شة ظاهرة الرتامادول 
وتاأثرها يف اأفراد املجتمع ب�شكل 
وجه  على  ال�شباب  و�شريحة  ع��ام 
على  و�����ش����رره����ا   , اخل�������ش���و����س 

ال�شحة واملجتمع .
وا���ش��ت��ق��ب��ل ال���ربن���ام���ج ع����ددا من 
خماطر  عن  للتحدث  امل�شئولني 
ال���ظ���اه���رة وو����ش���ع احللول  ه����ذه 
ا�شت�شاف  ح��ي��ث   , ل��ه��ا  امل��ن��ا���ش��ب��ة 
ال��ربن��ام��ج ع��رب ال��ه��ات��ف ك��اًل من 
ال�شرهان مديرة  الدكتورة خولة 
ال��دوائ��ي��ة يف  وال��رق��اب��ة  ال�شيدلة 
الطبية  اخل��ي��م��ة  را�����س  م��ن��ط��ق��ة 
على  للوقوف  ال�شحة  وزارة  من 
الظاهرة  ه����ذه  ان��ت�����ش��ار  اأ����ش���ب���اب 
التي  اجل����ه����ود  اإىل  وال����ت����ط����رق 
الت�شدي  ح���ول  ال�����وزارة  تبذلها 
مناق�شة  ومت   , الآف���������ة  ل����ه����ذه 
بها  املعمول  والتدابر  القوانني 
وزارة  �شنتها  وال���ت���ي  ال���دول���ة  يف 
اخلا�شة  وال���������ش����روط  ال�����ش��ح��ة 
ل���ش��ت��خ��دام ه���ذا ال��ع��ق��ار ومدى 
ب�شكل  ا�شتخدم  م��ا  اإذا  خطورته 

�شحية يف براثن تلك الآفة التي 
باتت ت�شكل خطراً على اجلميع .

التقرير  ع���رب  احل��ل��ق��ة  وك�����ش��ف��ت 
ال�����ش��وت��ي امل��ع��د م��ن امل����الزم اأول 
ال��ع��ق��ار يتم  اأن  زي��ن��ب يحيى ع��ن 
ت��روي��ج��ه م���ن ق��ب��ل اأ���ش��خ��ا���س ل 
وقعوا  ال�����ذي  اخل���ط���ر  ي����درك����ون 
امل���راك���ز الأوىل  ب���ه واأن������ه ي��ح��ت��ل 
امل���خ���درة وفقاً  ال��ع��ق��اق��ر  ���ش��م��ن 
اإدارة  من  ال�شادرة  لالإح�شائيات 
راأ�س  ب�شرطة  املخدرات  مكافحة 
اخليمة , كذلك بّينت احللقة قيام 
و�شفات  ب�شرف  الأط��ب��اء  بع�س 
ط��ب��ي��ة م���ق���اب���ل اأج������ر م������ادي من 
اإدمانه  على  يعمل  مم��ا  امل��ري�����س 
عليه ب�شكل كامل , وهذا ما حدث 
عام 2012م حيث �شبط ت اإدارة 
مكافحة املخدرات براأ�س اخليمة 
با�شتغالل  ي��ق��وم  ع��رب��ي  ط��ب��ي��ب 
باطني  اأخ�شائي  كطبيب  مهنته 
طبية  و�شفات  وحت��ري��ر  باإعطاء 
وبيعها لفئات عمرية من ال�شباب 
وت�شهيل تعاطي املوؤثرات العقلية 
لقاء  احل���ل���ق���ة  وا���ش��ت��ع��ر���ش��ت    .
خا�س مع اإحدى اأمهات املدمنني 
والذي تعر�س اإبنها لتعاطي هذه 
واألقى  الرتامادول  املخدرة  امل��ادة 
ون�شيتحها  راأي����ه����ا  ال���ربن���ام���ج 

مفرط وبدون حاجة املري�س له 
وذل���ك م��ن خ���الل ع���دة اإج����رءات 
بها  �شيعمل  واح���رتازي���ة  وق��ائ��ي��ة 
2015م يف   -  4  -  1 م��ن  ب���دءا 
مراقبة امل�شتودعات الطبية التي 
لل�شيدليات  امل���ادة  ه��ذه  ت�شرف 
اإذا  م����ن  وال����ت����اأك����د  وم���راق���ب���ت���ه���ا 
وذلك  ا�شتخدامها  ي��ت��م  بالفعل 
�شرف  يف  ورق��ي��اً  ب��دًل  اإلكرتونياً 
هذه الو�شفات الطبية للمري�س 
م��رت��ب��ط��اً ب��ال��ه��وي��ة , ك���ذل���ك مت 
التوا�شل عرب الهاتف مع ف�شيلة 
عميد  عبدالكرمي  �شالح  ال�شيخ 
ك��ل��ي��ة ال���درا����ش���ات الإ���ش��الم��ي��ة يف 
والواعظ  – دب��ي  جامعة جمرا 
يف  الإ�شالمية  ال�شئون  دائ���رة  يف 
وجوب  على  اأك���د  ال���ذي  ال�شارقة 
امل�شئولية  ال����وال����دي����ن  حت���م���ل 
الكاملة يف تربية ومراقبة الأبناء 
الأم�����ر ال����ذي ي��ع��ت��رب م���ن اأوام����ر 

ديننا الإ�شالمي .
ظاهرة  ع���ل���ى  احل���ل���ق���ة  ورك��������زت 
اأو�شاط  بني  ال��رتام��ادول  انت�شار 
طالب املدار�س واجلامعات ب�شكل 
خ��ا���س , و���ش��ري��ح��ة امل���راه���ق���ني , 
ا�شت�شاف الربنامج مدمن  حيث 
بكل  النقا�س  ودار  تائب  م��واط��ن 
�شفافية ودقة حول كيفية وقوعه 

بهذه  ال��وق��وع  جتنب  يف  لل�شباب 
الآفة اخلطرة التي تهدم الأ�شرة 

واملجتمع . 
مو�شوع  اي�شاُ  احللقة  وتناولت 
حولتهم  ال����ذي����ن  الأ�����ش����خ����ا�����س 
م��واق��ع ال��ت��وا���ش��ل امل��خ��ت��ل��ف��ة اإىل 
وكيفية  امل�شاهر  من  يكونوا  اأن 
ال�����ش����ت����ف����ادة م����ن ه������ذه امل����واق����ع 
ب�����ش��ك��ل اإي���ج���اب���ي وال���ت���اأث���ر على 
�شحيح  ب�شكل  واأف����راده  املجتمع 
, وك����ان����ا ���ش��ي��ف��ا احل���ل���ق���ة ه���م���ا : 
, مع  اأبيال  �شعيد الرميثي وفهد 
املواقع  تلك  اأن����واع  اإىل  ال��ت��ط��رق 
اأطلق  وقد   , ا�شتخدامها  وكيفية 
اإر�شادية  حملة  الربنامج  معهم 
اأم���ان���ك والتي  ب��ع��ن��وان ح���زام���ك 
الأمان  ح��زام  ودور  اأهمية  تعك�س 
الإ�شابة  خ��ط��ر  م��ن  التقليل  يف 
اإذا م��ا وق��ع ح���ادث ل �شمح اهلل , 
وم��وؤك��داً من خ��الل ه��ذه احلملة 
اإلتزام اجلميع به واتباع القواعد 

والأنظمة املرورية .
وخ�ش�شت احللقة جزءاً للتفاعل 
احللقة  يف  ط����رح����ه  مت  م����ا  م����ع 
م��ع اجل��م��ه��ور وذل����ك م��ن خالل 
للمكاملات  ال���ربن���ام���ج  ا���ش��ت��ق��ب��ال 
ال��ه��ات��ف��ي��ة يف خ��ط��وة ت��ع��م��ل على 
م���ع اجلمهور  ال��ت��وا���ش��ل  ت��ع��زي��ز 
ال�شرطي  م��ع اجل��ه��از  اخل��ارج��ي 

والذي يتيحه الربنامج .
اأبرز واهم  اإىل  وتطرق الربنامج 
ل�شرطة  وال��ف��ع��ال��ي��ات  الأح������داث 
راأ�������س اخل��ي��م��ة خ����الل ا����ش���ب���وع , 
من  ع��دد  توجيه  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
الإر�شادية  الإع��الن��ي��ة  ال��ف��ق��رات 
ب�شكل عام عن  لتوجيه اجلمهور 
والبتعاد  تهددهم  خماطر  ع��دة 
ع��ن��ه��ا وال����ت����ع����اون م����ع الأج����ه����زة 
انت�شارها  م��ن  احل���د  يف  الأم��ن��ي��ة 
وذلك لتعزيز الأمن والأمان لهم 

وللمجتمع .



الثالثاء  -  24  فبراير    2015 م   -   العـدد    11342 
Tuesday  24  February   2015  -  Issue No   1134206

العدد 11342 بتاريخ 2015/2/24

اإعــــــــــالن
اكرم  ال�ش�����ادة/اخلياط  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�شيدات رخ�شة رقم:CN 1106022 قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة الرمي �شعيد حممد عو�س احلمري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعيد عبيد را�شد الكعبي
العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11342 بتاريخ 2015/2/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل �شامل علي 

ال�شام�شي ل�شالح كهرباء ال�شيارات
رخ�شة رقم:CN 1126314 قد تقدموا الينا بطلب: 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة نا�شر �شامل علي �شعيد ال�شام�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامل علي �شعيد ال�شام�شي

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11342 بتاريخ 2015/2/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/نا�شر �شامل ال�شام�شي 

CN 1252227:لت�شليح كهرباء ال�شيارات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب: 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة نا�شر �شامل علي �شعيد ال�شام�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامل علي �شعيد ال�شام�شي

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا العالن وال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل 
فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

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

العدد 11342 بتاريخ 2015/2/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

البيت اجلميل لعمال ال�شباغ 
رخ�شة رقم:CN 1130178 قد تقدموا الينا بطلب: 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 11342 بتاريخ 2015/2/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل ابوطفيل 
للخياطة رخ�شة رقم:CN 1015955 قد تقدموا الينا بطلب: 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة احمد جمال احمد عبداهلل ري�س %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عي�شى ال�شيد ح�شني حممد الرفاعي احلو�شني

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11342 بتاريخ 2015/2/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الزاوية للنقليات 

العامة رخ�شة رقم:CN 1153365 قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة م�شلم �شالح جمعان حممد ال�شيعري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف من�شور عبداهلل احلاج ناجي �شالح
العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11342 بتاريخ 2015/2/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة كرير لال�شت�شارات 

الدارية رخ�شة رقم:CN 1138925 قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد جا�شم يو�شف املرزوقي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف اماين عبدالفتاح رم�شان ابو �شباب
تعديل وكيل خدمات

حذف وداد عبداهلل فرح عبدالرحمن
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة 
غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11342 بتاريخ 2015/2/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

رمال الزمن لل�شيانة العامة - فرع 
رخ�شة رقم:CN 1077043-1 قد تقدموا الينا بطلب: 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 11342 بتاريخ 2015/2/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ليان للتجهيزات 

الطبيه رخ�شة رقم:CN 1064937 قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة زينب حممد في�شل راغب عدي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف احمد حممد ب�شر ح�شني ال�شقفه
العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11342 بتاريخ 2015/2/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شبغة موج البحر 

رخ�شة رقم:CN 1041887 قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل وكيل خدمات

ا�شافة خديجة ابراهيم عبداهلل احلو�شني
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد ا�شف مبني احمد �شيخ %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعيد �شيف �شليمان املعمري
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال 
فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

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

العدد 11342 بتاريخ 2015/2/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/توتال مارين �شابورت لتمثيل 

ال�شركات ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1750028 قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 0.50*0.20 اىل 0.50*0.20

تعديل ا�شم جتاري:من/توتال مارين �شابورت لتمثيل ال�شركات ذ.م.م 
TOTAL MARINE SUPPORT REPRESENTATION OF COMPANIES LLC

اىل/توتال مارين �شابورت ذ.م.م
TOTAL MARINE SUPPORT LLC

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غر 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11342 بتاريخ 2015/2/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/امواج ال�شماء لل�شيانة 

العامة رخ�شة رقم:CN 1754895 قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 0.30*1 اىل 2*5

تعديل ا�شم جتاري:من/امواج ال�شماء لل�شيانة العامة 
SKY WAVES GENERAL MAINTENANCE

اىل/�شكاي ويف للمقاولت العامة
SKY WAVES GENERAL CONTRACTING

تعديل ن�شاط/ا�شافة مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(
تعديل ن�شاط/حذف ال�شيانة العامة للمباين )4329901(

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا العالن وال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل 
فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

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

العدد 11342 بتاريخ 2015/2/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شوبر �شوبرمي 

CN 1094203:للمقاولت العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب: 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة مبارك حم�شن احمد حم�شن الربيكي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف فهد خمي�س را�شد م�شبح ها�شل

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11342 بتاريخ 2015/2/24

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ناهل لت�شليح  التنمية القت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

CN 1120378:كهرباء ال�شيارات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب: 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة نا�شر �شامل علي �شعيد ال�شام�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامل علي �شعيد ال�شام�شي

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11342 بتاريخ 2015/2/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/البيت الوطني 

CN 1127507:لالمناء والتعمر رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب: 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبدالهادي �شامل علي العبيدي الهاجري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي �شامل علي �شالح العبيدي

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11342 بتاريخ 2015/2/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/معمل طابوق املح�شنني

  رخ�شة رقم:CN 1045273 قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبداهلل احمد حممد ح�شن خوري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف بهمن اكرب طالبي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد حممد ح�شن خوري
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 40*60

تعديل نوع الرخ�شة/من حرفية اىل جتارية
تعديل �شكل قانوين/من �شركة تو�شية اىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري:من/معمل طابوق املح�شنني 
ALMOHSINAIN BLOCK WORKS

اىل/املح�شنني ملواد البناء
ALMOHSINAIN BUILDING MATERIALS

عبداهلل  حممد  ورثة/�شامل  بناية  الطابوق  م�شانع  موقع  م�شفح  ابوظبي  عنوان/من  تعديل 
مقرعة املن�شوري اىل املنطقة الغربية ليوا جفن للمالك بلدية املنطقة الغربية ق 12 مكتب 17

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع مواد البناء بالتجزئة )4752034(
تعديل ن�شاط/حذف اعمال الطابوق )4330001(

القت�شادية خالل  التنمية  دائرة  العالن مراجعة  العرتا�س على هذا  له حق  فعلى كل من 
ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11342 بتاريخ 2015/2/24

اإعـــالن
تعلن مكتب تنمية ال�شناعة باأن: ال�شادة/م�شنع اجلزيرة للبال�شتيك 

ذ.م.م رقم الرخ�شة ال�شناعية: 1159
قد ابدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديل الآتي:

ال�شرياين  عبداهلل  خمي�س  عبداهلل  ال�شيد  من  ال�شريك  ا�شم  تعديل 
اىل ورثة عبداهلل خمي�س عبداهلل ال�شرياين

لت�شبح الرخ�شة با�شم ال�شركاء:
علي عبداهلل خمي�س عبداهلل ال�شرياين

�شعيد �شهيل �شعيد خمي�س النيادي
ورثة عبداهلل خمي�س عبداهلل ال�شرياين

مراجعة  اعاله  املذكور  الجراء  على  اعرتا�س  لديه  من  كل  وعلى 
اأ�شبوعان  امل�شتثمرين - خالل  اإدارة خدمة   - ال�شناعه  مكتب تنمية 
اأية اعرتا�س بعد  املوؤ�ش�شة  , واإل فلن تقبل  من تاريخ ن�شر الإعالن 

انق�شاء مدة الإعالن .
اإدارة عالقات امل�شتثمرين

العدد 11342 بتاريخ 2015/2/24

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

ت��ع��ل��ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��وا���ش��الت )ق���ط���اع النقل 

قد تقدم  اأبوظبي املحدودة  بان /�سركة الفاميد  البحري( 

بطلب ت�شجيل ال�شفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�شفينة  ه��ذه  ت�شجيل  على  اع��رتا���س  له  كل من  على 

مدة  خ��الل  ابوظبي  ال�شفن  ت�شجيل  مكتب  مراجعة 

اق�شاها 60 يوما من تاريخ هذا العالن.

 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

                   اإ�شم ال�شفينة                    رقم الت�شجيل ال�شابق          العلم ال�شابق
ايكو فرنديل - ECO FRIENDLY 11                جديد                    جديد

العدد 11342 بتاريخ 2015/2/24

اإعـــــــــالن
تعلن هيئة اأبو ظبي لل�شياحة والثقافة باأن ال�شادة/ فندق ريجن�شي 

- الديار قد تقدموا بطلب تعديالت وهي كالتي:
رقم  رخ�شة  بوب  فن  نادي  ال�شياحية  الرخ�شة  عن  تنازل   -1

TL09291 لل�شيد/علي حممد �شعيد البادي الظاهري.

2- تنازل عن الرخ�شة ال�شياحية مطعم ريجنت كورت رخ�شة رقم 
TL09294 لل�شيد/علي حممد �شعيد البادي الظاهري .

التقدم  الإجراء  هذا  على  الإعرتا�س  يف  احلق  له  من  كل  على  و 
ومراجعة الهيئة خالل اأ�شبوع ميالدي من تاريخ ن�شر هذا الإعالن  
واإل فاإن الهيئة غر م�شئولة عن اأي حقوق اأو دعاوي بعد اإنق�شاء 

هذه املدة, حيث �شت�شتكمل الإجراءات املذكورة اأعاله.
 اإدارة املعايري والتنظيم والرتاخي�ص

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 �س. كاريان للحقائب �س.ذ.م.م 

 m MONZA: بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية

املودعة بالرقم: 67705
با�شم : �س.كاريان للحقائب �س.ذ.م.م

وعنوانه : المارات العربية املتحدة - دبي - ديره - 
�س.ب: 65441 - هاتف رقم : 042350831 - فاك�س رقم : 042350832

امل�شجلة حتت رقم 56765  بتاريخ: 2005/12/14
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2015/3/6 وحتى تاريخ : 2025/3/6
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  24  فرباير 2015 العدد 11342
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اأخبـار الإمـارات
دفاع مدين عجمان ينظم حما�سرة توعوية ل�سائقي مو��سالت �لإمار�ت

•• عجمان ـ الفجر 

نظمت الإدارة العامة للدفاع املدين بعجمان, حما�شرة توعوية ل�شائقي موا�شالت الإمارات, عن احلرائق واأنواعها 
واألقاها  اأنواعها,  باختالف  احلريق  طفايات  ا�شتخدام  وط��رق  ال��ط��وارئ,  ح��الت  مع  التعامل  وكيفية  وم�شبباتها 
املحا�شر م�شاعد اأول �شعود ح�شن الزرعوين. وقال العقيد نا�شر را�شد الزري رئي�س ق�شم الإعالم والعالقات العامة 
فئات  الوقائية جلميع  التوعية  ثقافة  لن�شر  امل��دين  الدفاع  ياأتي �شمن جهود  املحا�شرة  تنظيم هذه  اأن  ب���الإدارة, 
املجتمع؛ التي توؤكد بيئة الأمان والوقاية للجميع, وتهدف اإىل تعريف جميع ال�شائقني باأنواع طفايات احلريق, 
وال�شالمة  والوقاية  توفر احلماية  اأجل  وذلك من  اأنواعه,  باختالف  والتعامل مع احلريق  ا�شتخدامها  وكيفية 
لأفراد املجتمع. واأ�شاف اأن املحا�شر تطرق اإىل كيفية الت�شرف يف حالة الطوارئ من حوادث احلريق, لفتاً اإىل 

الإجراءات التي يجب اتباعها يف حالة وقوع تلك احلوادث, با�شتخدام دللت طفايات احلريق املتبعة عامليا.
ويف ختام املحا�شرة, قام املحا�شر باإجراء جتربة تطبيقية مب�شاركة ال�شائقني لإطفاء حريق با�شتخدام اإحدى اأنواع 

طفايات احلريق.

جنايات ر�أ�س �خليمة توؤجل ق�سية قاتل زوجته ل�سماع مطالب �أولياء �لدم
•• راأ�س اخليمة - الفجر

راأ���س اخليمة  دائ��رة حماكم  اأرج���اأت حمكمة اجلنايات يف 
خالل جل�شتها التي عقدتها �شباح اأم�س برئا�شة القا�شي 
من  كل  وع�شوية  اخل��اط��ري,  مفتاح  بن  حممد  الدكتور 
النظر  خليل,  وب�شام  الزعابي,  حميدان  عارف  القا�شيني 
)الأبناء(  ال��دم  اأولياء  مثول  بغية  زوجته  قاتل  ق�شية  يف 

لتاأكيد تنازلهم عن الق�شية اأمام هيئة املحكمة.
يحمل  ال���ذي  ع  ع.  املتهم  اجل��رمي��ةاع��رتف  تفا�شيل  ويف 

اأم���ام  حم��اك��م��ت��ه  ج��ل�����ش��ات  اأوىل  يف  ع��رب��ي��ة  دول����ة  جن�شية 
ن�شوب  اإث��ر  زوج��ت��ه,  بقتل  راأ���س اخليمة,  حمكمة جنايات 

خالفات زوجية.
مو�شحاً  اخلالفات,  تراكم  ب�شبب  اجلرمية  ارتكاب  وبرر 
اأب��ن��ائ��ه ال��ث��الث��ة يف م��دار���ش��ه��م, وطعن  اأن���ه ا�شتغل وج���ود 
زوجته باآلة حادة ال�شاطور , و�شلم نف�شه اإىل اأحد مراكز 
ال�شرطة, ووجهت النيابة العامة اإليه تهمة القتل العمد, 

با�شتخدام اأ�شلحة بي�شاء.
قبل  �شابق  وق��ت  اإىل  تعود  القتل  ان جرمية  املعلوم  وم��ن 

عامني, عندما تلقت �شرطة راأ�س اخليمة بالغاً من اأحد 
الأ�شخا�س يفيد بوجود امراأة مقتولة يف منزلها مبنطقة 
�شهيلة, وح�شب تقرير ال�شرطة, فاإن املجني عليها اأ�شيبت 

اإ�شابات عدة يف ج�شدها, وقطع مرفق اليدين.
ات�شل  ال�شرطة  اىل  نف�شه  القاتل  ال��زوج  ي�شلم  ان  وقبل 
رعاية  منه  وط��ل��ب  زوج��ت��ه,  قتل  ب��اأن��ه  واأب��ل��غ��ه  ب�شديقه, 
حددت  ال��ت��ي  امل��خ��ت�����ش��ة  للمحكمة  حت��وي��ل��ه  ومت  اأب��ن��ائ��ه, 
جل�شتها املقبلة حل�شور اأولياء الدم لتاأكيد التنازل الذي 

تقدموا به خالل الفرتة املا�شية لهيئة املحكمة؟

�لهو�ء حتت  �لتوجيهات  ومئات  �ملبا�سر  �خلط  مع  �ل�سارقة  حلاكم  �سوتية  مد�خلة   60

عبد�هلل بن �سامل �لقا�سمي ي�سهد جل�سات �ليوم �لثاين من �ملنتدى �لدويل لالت�سال �حلكومي بال�سارقة
•• ال�صارقة- وام:

�شهد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن �شامل 
ال�شارقة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  ال��ق��ا���ش��م��ي 
للمنتدى  ال��ث��اين  ال��ي��وم  ف��ع��ال��ي��ات 
احلكومي  ل���الت�������ش���ال  ال���������دويل 
�شعار  حت��ت  ي��ق��ام  ال���ذي   2015
اأف�شل  نتائج   .. حم���ددة  خ��ط��وات 
يف م��رك��ز اك�����ش��ب��و ال�����ش��ارق��ة وذلك 
ال�شابق  اللبناين  الرئي�س  بح�شور 

العماد مي�شال �شليمان.
ثاين  يف  الرئي�شة  الكلمة  واأل��ق��ت 
لالت�شال  ال�����دويل  امل��ن��ت��دى  اأي�����ام 
جون�شون  األ��ني  فخامة  احلكومي 
�شرليف رئي�شة جمهورية ليبريا 
ق���دم���ت ف��ي��ه��ا جت���رب���ة ب���الده���ا يف 
اإيبول  وب����اء  تف�شي  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل 
ودور الت�شال احلكومي يف الأزمة 
و�شعبها  ب��ل��ي��ب��ري��ا  ع�����ش��ف��ت  ال��ت��ي 

وحكومتها.
الأزم���ة  اإدارة  يف  جت��رب��ت��ه��ا  وح���ول 
جمهورية  رئ��ي�����ش��ة  ا���ش��ت��ع��ر���ش��ت 
ل��ي��ب��ري��ا - ���ش��اح��ب��ة ل��ق��ب امل�����راأة 
احلديدية يف اأفريقيا واأول رئي�شة 
القارة  يف  دمي���ق���راط���ي���ا  م��ن��ت��خ��ب��ة 
ال�شمراء - جتربتها يف التعامل مع 
اأزمة مر�س ايبول التي هددت اأمن 
ليبريا والعديد من دول اأفريقيا 
وكانت لها تداعيات حملية وعاملية 

وقال اأ�شامة �شمرة اإن روؤية حكومة 
ال�������ش���ارق���ة مل�����ش��ت��ق��ب��ل ال���ع���الق���ات 
اإميانها  م����ن  ت��ن��ط��ل��ق  ال��ب�����ش��ري��ة 
العميق باأن الإن�شان هو جوهر كل 
والقرارات  والفعاليات  الن�شاطات 
احلكومي  الت�����ش��ال  ع��م��ل��ي��ة  واأن 
للواقع  انعكا�س  ه��ي  ج��وه��ره��ا  يف 
املج�شد على الأر�س والذي يربهن 
على �شدق اخلطاب الر�شمي وعلى 
مدى الن�شجام بني القول والفعل 
فقرار التنمية الذي تتبناه حكومة 
لي�س  امل��ث��ال  �شبيل  ع��ل��ى  ال�����ش��ارق��ة 
ق����رارا اق��ت�����ش��ادي��ا ب��ح��ت��ا ب��ل ق���رارا 
جماعيا اإن�شانيا اأخالقيا يف جوهره 
واأهدافه لتحقيق املغزى الأ�شا�شي 
من التنمية وهو خدمة اجلماهر 
وهويتها  وتراثها  حقوقها  وحفظ 

على حد �شواء .
الإجن�����ازات  منحتنا  ل��ق��د  واخ��ت��ت��م 
ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا ه����ذه الإم��������ارة يف 
كافة املجالت امل�شداقية يف القول 
واخل���ط���اب وال��ه��م��ت��ن��ا الإب�������داع يف 
الفكر ويف الو�شيلة ملجاراتها ونقلها 
امل�شروع  ع��ن  ك��ن��م��وذج  ال��ع��امل  اىل 
النموذج  هو  وه��ذا  بحق  الإن�شاين 
للم�شداقية  وال��ف��ع��ل��ي  احل��ق��ي��ق��ي 
للخطاب  التي متنحها احلكومات 
احلكومية  ولر�شائلها  الإع��الم��ي 
واآلياتها  و���ش��ي��ل��ت��ه��ا  ك���ان���ت  م��ه��م��ا 

والدينية  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  وال���ق���ي���ادات 
وق���ام امل��ت��ط��وع��ون ب��زي��ارات توعية 
لنقل املعلومات وتثقيف النا�س من 

بيت اإىل بيت .
واأ�شافت الرئي�شة الليبرية بف�شل 
احلكومة  ب���ني  اجل���ه���ود  ت�����ش��اف��ر 
حتولت  والنا�س  الإع���الم  وو�شائل 
واخلارجية  ال���داخ���ل���ي���ة  ال���ن���ظ���رة 
جتاه الأزمة الليبرية من اخلوف 
الطماأنينة  ن��ح��و  ل��ت��م��ي��ل  وال��ه��ل��ع 
والأم�����ل وك��ن��ا ن��ع��م��ل ي���دا ب��ي��د مع 
املعلومات  لتوفر  الإع��الم  و�شائل 
عرب  وال�شادقة  والفورية  املحدثة 
نظام خا�س بالإبالغ عن الإ�شابات 
كنا  اننا  ورغ��م   .. امل��ر���س  وانت�شار 
الإعالم  و���ش��ائ��ل  ت�شخيم  ن�����ش��ارع 
حر�شنا  اأننا  اإل  لالأزمة  الأجنبية 
ع���ل���ى ت�����زوي�����د و�����ش����ائ����ل الإع�������الم 
الإعالمية  ب��الإح��اط��ات  الأجنبية 
امل��ن��ت��ظ��م��ة وت���اأم���ني و���ش��ول��ه��م اإىل 
يحتاجون  ال���ت���ي  الأم����اك����ن  ك���اف���ة 
لزيارتها . واختتمت األني جون�شون 
بالقول كان عدم  �شرليف كلمتها 
ب�شرعة  ال���ت���ح���رك  ع��ل��ى  ق���درت���ن���ا 
واإبالغ النا�س بطبيعة املر�س �شببا 
ال�شعب  قبل  م��ن  الثقة  ف��ق��دان  يف 
ب��امل��وؤ���ش�����ش��ات احل��ك��وم��ي��ة وخ���الل 
للمر�س  ال�شريع  الن��ت�����ش��ار  ف��رتة 
واج���ه���ن���ا حت���دي���ا ه���ائ���ال مت��ث��ل يف 

واجهوا  الليبريني  ان  ..وق���ال���ت 
حتديا هائال متثل يف اإنقاذ بلدهم 
فقد ع�شف املر�س بالنا�س والنظام 
ال�شحي والقت�شاد خملفا عواقب 
ه��ائ��ل��ة ع��ل��ى ك��اف��ة ن��واح��ي احلياة 
..م�شرة اىل انه مت لهذا الغر�س 
جميع  ت�شمل  تن�شيق  هيئة  اإن�شاء 
اأ����ش���ح���اب امل�����ش��ل��ح��ة وت�����ش��م ق���ادة 
ال�����ش��ل��ط��ات ال��ث��الث ومم��ث��ل��ني عن 
املدين  واملجتمع  ال���دويل  املجتمع 
املحليني  وال������ق������ادة  ل���ي���ب���ري���ا  يف 
كان  والروحيني حيث  التقليديني 
الهدف تعزيز روح امل�شوؤولية لدى 

اجلميع حلل امل�شكلة.
احلكومي  الت�شال  اأهمية  وح��ول 
جون�شون  األ�����ني  ..ق����ال����ت  ودوره 
ن���ظ���را لأه���م���ي���ة ح�شد  ���ش��رل��ي��ف 
نحقق  ك����ي  وحت����ف����ي����زه  امل���ج���ت���م���ع 
ال���ت���غ���ي���ر امل����ط����ل����وب وخ����ا�����ش����ة يف 
على  عملنا  فقد  التفكر  اأ�شاليب 
حتويل العملية من عملية مركزية 
ل  عملية  اإىل  احل��ك��وم��ة  ت��ق��وده��ا 
املجتمعات  فيها  تتحمل  مركزية 
املعرفة  ن�����ش��ر  م�����ش��وؤول��ي��ة  امل��ح��ل��ي��ة 
وال���ش��ت��ج��اب��ة ل��الح��ت��ي��اج��ات حيث 
�شل�شلة منظمة وفاعلة من  عملت 
توا�شل  حركة  لإن�شاء  املتطوعني 
�شعبية تدعمها الهيئات احلكومية 
واملوؤ�ش�شات  احل���ك���وم���ي���ة  وغ�����ر 

ال�شريع  الن��ت�����ش��ار  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل 
عرب  خا�شة  وال�شائعات  ل��الأخ��ب��ار 
الجتماعي  ال���ت���وا����ش���ل  و����ش���ائ���ل 
حيث اأخفقنا يف البداية يف جتهيز 
لإي�شال  امل��ن��ا���ش��ب��ة  الإج�����������راءات 
للمواطنني  ال�شحيحة  املعلومات 
فر�س  يف  امل����ح����اولت  ت��ن��ج��ح  ومل 
احل�����ظ�����ر واحل������ج������ر ال����ط����ب����ي بل 
النا�س  م���ع  ����ش���راع  اإىل  وحت���ول���ت 
وفاقدين  خ��ائ��ف��ني  ك���ان���وا  ال���ذي���ن 
النا�س  اإ���ش��راك  ك��ان  لقد   .. للثقة 
واملجتمعات در�شا يف غاية الأهمية 
اأ�شا�س  ه��و  ل��ن��ا  بالن�شبة  واأ���ش��ب��ح 
ال�شراكة  م��ب��ادئ  وك��ان��ت  ال��ن��ج��اح 
التوا�شل  عرب  العالقات  وتاأ�شي�س 
مع النا�س هي و�شفة النجاح التي 

مكنتنا من جتاوز حمنتنا .
فعاليات  اف��ت��ت��اح  م��را���ش��م  وك���ان���ت 
ب������داأت بكلمة  ق���د  ال���ث���اين  ال���ي���وم 
مركز  م����دي����ر  ����ش���م���رة  لأ�����ش����ام����ة 
اأن  اأك��د  ال��ذي  الإع��الم��ي  ال�شارقة 
الدورة الرابعة من املنتدى الدويل 
لالت�شال احلكومي ت�شعى للخروج 
مع  تتنا�شب  وق�����رارات  بتو�شيات 
ك��رت فيها  ال��ت��ي  امل��رح��ل��ة  طبيعة 
وو�شعت  واخل����الف����ات  ال���ن���زاع���ات 
الن�شيج الجتماعي واملكون الثقايف 
الكثر من  التنموي يف  وامل�شتقبل 

دول العامل يف خانة اخلطر.

•• ال�صارقة - وام:

ب�شبب  ق��ي��ل��ول��ت��ي  م����ن  ح���رم���ت   
وات���اب���ع���ه بكل   .. امل��ب��ا���ش��ر  اخل����ط 
ل��و ك��ن��ت يف الطائرة  م��ك��ان ح��ت��ى 
ال�شمو  ل�شاحب  الكلمات  ه��ذه   ..
ال�������ش���ي���خ ال����دك����ت����ور ����ش���ل���ط���ان بن 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد 
الأعلى حاكم ال�شارقة التي جاءت 
�شمن كلمته الفتتاحية لفعاليات 
امل����ن����ت����دى ال����������دويل ل���الت�������ش���ال 
ينظمه  ال��ذي   2015 احلكومي 
م���رك���ز ال�������ش���ارق���ة الإع�����الم�����ي يف 

مركز اإك�شبو ال�شارقة. 
اأحد  هو  املبا�شر  اخل��ط  وبرنامج 
ال���ربام���ج ال���ت���ي ت�����ذاع ع���رب اأث���ر 
اإذاع����ة وت��ل��ف��زي��ون ال�����ش��ارق��ة على 
الهواء مبا�شرة ويتم خالله طرح 
ال��ع��دي��د م���ن ال��ق�����ش��اي��ا م���ن قبل 
اأ�شحاب  اإىل  لإي�شالها  املت�شلني 

القرار �شعيا اإىل حلها. 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وي���وؤك���د 
ب����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
العلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
ع��رب مداخالته  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 
حر�شه  ال��ربن��ام��ج  م��ع  امل�شتمرة 

منوذجا لدفع العمل نحو الجناز 
وت��ر���ش��ي��خ ال�����ش��ل��ة ب���ني الإع�����الم 
اإىل  للو�شول  احلكومي  والقطاع 
التي  اليجابية  الأه��داف  حتقيق 

ت�شب مب�شلحة اجلميع. 
ال�شارقة  م���رك���ز  ت���ق���ري���ر  واأك�������د 
ال�شمو  الإعالمي حر�س �شاحب 
حاكم ال�شارقة على متابعة هموم 
اأي مكان  الإم�����ارة م��ن  اأب��ن��ائ��ه يف 
الكثر  اإىل  ..م�����ش��را  ف��ي��ه  ي��ك��ون 
�شموه  وتوجيهات  مداخالت  من 
ب��ال��ط��ائ��رة اإىل  وه����و يف ط��ري��ق��ه 
ومنها  ال��ع��امل  دول  م��ن  ال��ع��دي��د 
ع��ن��دم��ا ات�����ش��ل امل��واط��ن اأب���و عبد 
العزيز بالربنامج بعد اأن اأرهقته 

الديون وهموم احلياة. 
عندما  ع��ب��دال��ع��زي��ز  اأب�����و  ي���ق���ول 
يزيح  وه��و  احلاكم  �شوت  �شمعت 
عني هموما قد اأثقلت علي احلياة 
اأدرك����ت اأن���ه ل ه��م��وم م��ع توا�شل 
ال�شارقة  ح��اك��م  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
وما ينتهجه من فتح الأبواب دون 

عوائق اأمام مواطنيه . 
حاكم  ال�شمو  �شاحب  جت��اوب  ان 
اأبو  م�شكلة  مع  الفوري  ال�شارقة 
ا���ش��ت��ن��ف��رت جميع  ال���ع���زي���ز  ع��ب��د 

النا�س  ع��ل��ى  تقطعوا  ل  و  حل���وح 
بال�شرب  او���ش��ي��ك��م  و  م��ك��امل��ت��ه��م 
ال��ن��ا���س وبث  ���ش��ك��اوى  تلقي  ع��ن��د 

همومهم هي توعية اإعالمية. 
�شاحب  ان  ال���ت���ق���ري���ر  واأو������ش�����ح 
ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد 
اإىل  ينظر  ال�شارقة  حاكم  الأعلى 
يطرحها  التي  الق�شايا  خمتلف 
�شواء  �شاحبها  بنظرة  املت�شلون 
حيث  ك���ب���رة  اأو  ���ش��غ��رة  ك���ان���ت 
ت��ت��ن��وع ال��ق�����ش��اي��ا امل��ط��روح��ة عرب 
ب��رن��ام��ج اخل����ط امل��ب��ا���ش��ر م���ا بني 
ق�شايا فردية واجتماعية ومادية 
الكثر من  وغرها مما تالم�س 
ل��ي��ت��م على   .. احل���ي���اة  ت��ف��ا���ش��ي��ل 
اأث��ره��ا اإ���ش��دار ق���رارات مهمة من 
قبل �شموه بهدف ا�شتئ�شال تلك 

امل�شاكل من جذورها. 
ومن �شمن املوا�شيع التي طرحت 
عرب برنامج اخلط املبا�شر �شيدة 
ت�شكو من املركبات املزودة مل�شادر 
الزع�����اج امل��ت��ع��م��د ل��ي��ت��م ع��ل��ى اثر 
من  توجيه  اإ���ش��دار  امل�شكلة  ه��ذه 
�شموه مب�شادرة اأي مركبة مزودة 
الإم���ارة  �شكان  اإزع����اج  يف  تت�شبب 

مواطنيه  م����ع  ال���ت���وا����ش���ل  ع���ل���ى 
اأن  اإىل  ال�شارقة  باإمارة  للو�شول 

ت�شبح خالية من امل�شاكل. 
اأراده  ال���ربن���ام���ج  ان���ط���الق  ف��م��ع 
�شموه اأن يكون منوذجا خمتلفا يف 
الأداء وين�شب تركيزه على ق�شايا 
اح�شائيات  ت�����ش��ر  ح��ي��ث  ال��ن��ا���س 
اأن  اإىل  الإعالمي  ال�شارقة  مركز 
ال�شمو  م���داخ���الت ���ش��اح��ب  ع���دد 
ح����اك����م ال�������ش���ارق���ة ع���ل���ى ال����ه����واء 
�شوتية  مداخلة   60 اإىل  و�شلت 
بالإ�شافة اإىل مداخالته الأخرى 
مع العديد من الربامج الذاعية 
املثيلة يف الدولة اإ�شافة اىل مئات 
بها  ي��وج��ه  ك��ان  ال��ت��ي  التوجيهات 
ال�شارقة  ح��اك��م  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
حت���ت ال���ه���واء ب��ح��ل ال��ع��دي��د من 
منها  ي�������ش���ك���و  ال����ت����ي  ال���ق�������ش���اي���ا 

اأ�شحابها. 
اأ������ش�����دره مركز  ت���ق���ري���ر  واأ������ش�����ار 
العبارات  اإىل  الإعالمي  ال�شارقة 
التي يرددها �شاحب ال�شمو حاكم 
مداخالته  مب��خ��ت��ل��ف  ال�����ش��ارق��ة 
وامل����ت����ع����ل����ق����ة ب���ت���ح���ف���ي���ز ال���ن���ا����س 
وامل�شوؤولني وو�شائل الإعالم على 
احلاجة  �شاحب  التوا�شل  تعزيز 

للمحافظة على الهدوء وال�شكينة 
يف ال�شارقة. 

اأحمد  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  واأك����د 
ال�شارقة  مركز  رئي�س  القا�شمي 
الإعالمي اأن فكرة اإطالق املنتدى 
احلكومي  ل���الت�������ش���ال  ال��������دويل 
وتوجيهات  روؤى  ع��ل��ى  ا���ش��ت��ن��دت 
ال�شارقة  ح��اك��م  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
برامج  ع�����دة  م����ن  واح�������دة  وه�����ي 
يعمل عليها املركز يف تعزيز اآليات 
ال��ت��وا���ش��ل وت��ف��ع��ي��ل ل��غ��ة احل����وار 

امل�شرتك. 
�شاحب  ت��وا���ش��ل  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
الدائم  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  ال�����ش��م��و 
املبا�شر  اخل�������ط  ب����رن����ام����ج  م�����ع 
لدى  الإع��الم��ي��ة  التوعية  اأوج���د 
امل���������ش����وؤول����ني ب����اإل����غ����اء احل����واج����ز 
انعك�س  مم���ا  ال��ت��وا���ش��ل  وت��ع��زي��ز 
ايجابيا على اأداء العمل وحت�شني 
باأبناء  املحيطة  الظروف  خمتلف 
الإمارة ..موؤكدا اأن لغة التوا�شل 
اإىل  و�شول  التطوير  اأ�شا�س  هي 

حتقيق التنمية امل�شتدامة. 
الخت�شا�س  اأ����ش���ح���اب  وي���ج���د 
�شاحب  ت���وا����ش���ل  اأن  واخل�������ربة 
ال�شمو حاكم ال�شارقة الدائم يعد 

البوح بها عرب برامج البث املبا�شر 
مع  التوا�شل  ي�شتطيعون  ل  وملن 
الربنامج وللفئة املتعففة التي ل 

تبوح باحتياجاتها. 
م���ب���ادرة  ان  امل����راق����ب����ون  وي���ع���ت���رب 
ب��رن��ام��ج م���ربة ال��ت��ي ت��ع��د الوىل 
م���ن ن��وع��ه��ا يف ال���ع���امل ت�����ش��ه��م يف 
التقارب  اإزال����ة احل��واج��ز وزي����ادة 
بني احلاكم ومواطنيه ما ينعك�س 
ب�����ش��ك��ل اي��ج��اب��ي وم��ل��م��و���س على 

جميع افراد املجتمع. 
ال�����ش��م��و حاكم  وي����وؤك����د ���ش��اح��ب 
النا�س  ر�شائل  جميع  اأن  ال�شارقة 
ويطلع  ت�شله  ال��ي��ه  ت��ر���ش��ل  ال��ت��ي 
عرب  ار����ش���ل���ت  واإن  ح���ت���ى  ع��ل��ي��ه��ا 
اإذ يجري  وب��اأع��داد كبرة  الربيد 
ف����رزه����ا ع����رب ق����وائ����م ت�����ش��ن��ف يف 
ف��ئ��ات ���ش��م��ن جم��م��وع��ات ليطلع 
�شاحب  يوؤكد  كما  �شموه.   عليها 
دور  على  ال�شارقة  ح��اك��م  ال�شمو 
الإع�����الم خل��دم��ة امل��ج��ت��م��ع  -  -  
العربية  ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات  مي��ك��ن  ل 
كانت  م���ه���م���ا  ال��ت��ن��م��ي��ة  حت���ق���ي���ق 
الم���ك���ان���ي���ات ب���ع���ي���دا ع����ن ال�����دور 
الفاعل واحلقيقي لالإعالم الذي 
ينقل �شورة �شادقة لهموم النا�س 

ل��ي��ج��ري العمل  امل��ع��ن��ي��ة  اجل��ه��ات 
ع���ل���ى ت�������ش���دي���د دي����ون����ه وت���وف���ر 
طارئ  وم�شكن  له  دائمة  وظيفة 
دائم  منزل  لعائلته حلني جتهيز 
م�شاعدة  وت��ق��دمي  ولأ���ش��رت��ه  ل��ه 

مادية فورية. 
وق����ال اب��وع��ب��دال��ع��زي��ز ل��ق��د تغر 
ال�شمو  �شاحب  مكاملة  بعد  ح��ايل 
عائلتي  وب���ات���ت  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 
طرق  اخ�����ش��ى  اع���د  ومل  م�شتقرة 

باب بيتي من احد الدائنني . 
اأب�����و ع��ب��دال��ع��زي��ز ه���و واح�����د من 
العديد من احلالت التي هاتفت 
الدولة  امل��ب��ا���ش��ر يف  ال��ب��ث  ب��رام��ج 
وبثت �شكواها ليقينها ان �شوتها 
ال�شمو  �شاحب  قبل  من  م�شموع 
يعرف  ال������ذي  ال�������ش���ارق���ة  ح���اك���م 

بتوا�شله الدائم مع النا�س. 
ح���ر����س �شاحب  م���ن  وان���ط���الق���ا 
زيادة  على  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو 
الق�شايا  اأ���ش��ح��اب  م��ع  ت��وا���ش��ل��ه 
مبادرة  ���ش��م��وه  اأط���ل���ق  احل���رج���ة 
برنامح مربة للتوا�شل املبا�شر مع 
�شموه من خالل ا�شتقبال املكاملات 
لديهم  ال����ذي����ن  امل���واط���ن���ني  م����ن 
ي�شتطيعون  ول  خ��ا���ش��ة  م�شاكل 

اأف�شل    م�شتقبل  نحو  وتطلعاتهم 
بو�شمنوه  ���ش��امل  اأح��م��د  واأك����د    .
موؤ�ش�شة  اإدارة  جم��ل�����س  ع�����ش��و 
ال�شارقة لالإعالم حر�س �شاحب 
الدائم  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  ال�����ش��م��و 
وحث  التوا�شل  ثقافة  ن�شر  على 
اهدافه  ت��ر���ش��ي��خ  ع��ل��ى  الإع�������الم 

خلدمة ق�شايا النا�س. 
اأبدى  عندما  بو�شمنوه  وي�شتذكر 
ال�شارقة  ح��اك��م  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
 1974 ال��ع��ام  خ��الل  توجيهاته 
ال�شارقة  اإذاع��������ة  يف  ل��ل��ع��ام��ل��ني 
فا�شل  ملجتمع  ب��روؤي��ت��ه  املتعلقة 
والثقافة  والعلم  ال�شكينة  ي�شوده 
ق�شايا  م��ع  والتعاطي  لالهتمام 

املجتمع. 
ال�شمو  ت��وج��ي��ه��ات ���ش��اح��ب  وم���ن 
مبحاكاة  املتعلقة  ال�شارقة  حاكم 
عندما  ال��ن��ا���س  لق�شايا  الإع����الم 
تلفزيونية  حمطة  ب��اإن�����ش��اء  وج��ه 
نريدها قناة تعرب عن النا�س ول 
تعرب عنا نريدها و�شيلة ت�شاعدهم 
و�شيلة  ولي�شت  حياتهم  بناء  على 
�شعار  ك���ان  وق���د  عيوبنا  لتغطية 
ال���وق���ت ندخل  ذل����ك  امل��ح��ط��ة يف 

بيوتكم ..نحن الأمناء . 

الب�شرية و�شعادة هنا  امل��وارد  دائرة 
�شيف ال�شويدي رئي�س هيئة البيئة 
و�شعادة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  وامل���ح���م���ي���ات 
عام  م��دي��ر  ال��زع��اب��ي  عبيد  حممد 
وال�شيافة  ال��ت�����ش��ري��ف��ات  دائ�������رة 
امل��دف��ع مدير  و���ش��ع��ادة خ��ال��د عمر 
ال�����ش��ارق��ة لالإعالم  م��وؤ���ش�����ش��ة  ع���ام 
امل�شت�شار  امل��و���ش��ى  ذي����اب  وحم��م��د 
جانب  اإىل  الأم�����ري  ال���دي���وان  يف 
ال�شيا�شية  ال�شخ�شيات  م��ن  ع��دد 
والقيادية وروؤ�شاء ومدراء الدوائر 
وح�شد  ال�����دول�����ة  يف  احل���ك���وم���ي���ة 
م���ن الع���الم���ي���ني والأك���ادمي���ي���ني 
واخل������رباء وط��ل��ب��ة الت�������ش���ال من 

خمتلف جامعات الدولة.

ترجمة  ي��ك��ون  ان  ي��ج��ب  ف��ال��ق��ول 
متعار�شا  ل  معه  من�شجما  للفعل 

ول منف�شال .
لليوم  الفتتاحية  اجلل�شة  ح�شر 
اأحمد  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  ال��ث��اين 
ال�شارقة  م��رك��ز  رئ��ي�����س  القا�شمي 
الإع�����الم�����ي وال�������ش���ي���خ حم���م���د بن 
دائ����رة  رئ��ي�����س  ث����اين  اآل  ع���ب���داهلل 
املجتمعية  وال��ت��ن��م��ي��ة  الإح�������ش���اء 
ال�����ل�����واء ح��م��ي��د حممد  و�����ش����ع����ادة 
الهديدي قائد عام �شرطة ال�شارقة 
�شلطان  ب����ن  ع����ب����داهلل  و�����ش����ع����ادة 
التجارة  غ��رف��ة  رئ��ي�����س  ال��ع��وي�����س 
و�شعادة  ب��ال�����ش��ارق��ة  وال�����ش��ن��اع��ة 
ب���ن خ�����ادم رئي�س  ���ش��ل��ط��ان  ط�����ارق 

وت���ن���اق�������س ال��������دورة ال���راب���ع���ة من 
امل�����ن�����ت�����دى ال������������دويل ل���الت�������ش���ال 
الإج���������راءات   2015 احل���ك���وم���ي 
اأف�شل  ل�شمان  واملطلوبة  الفورية 
بني  العالقة  �شعيد  على  النتائج 
احل��ك��وم��ة واجل��م��ه��ور م���ن خالل 
الفعال  احلكومي  الت�شال  اآل��ي��ات 
وال��وا���ش��ح امل��ع��امل ح��ي��ث ع��م��د اإىل 
الت�شال  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ا���ش��ت�����ش��راف 
املحلي  ال�شعيدين  على  احلكومي 
وال��������دويل وحت����دي����د الج��������راءات 
دور  لتفعيل  املطلوبة  واخل��ط��وات 
للو�شول  احل���ك���وم���ي  الت���������ش����ال 
توا�شال  اأك��ر  حكومات  روؤي��ة  اإىل 

وا�شتجابة مع اجلمهور.

عبد�هلل بن �سامل �لقا�سمي يطلق �ملوقع �لإلكرتوين �لإخباري �ل�سارقة 24 
•• ال�صارقة-وام:

اأطلق �شمو ال�شيخ عبداهلل بن �شامل بن �شلطان القا�شمي 
الإلكرتوين  الإخ��ب��اري  املوقع  ام�س  ال�شارقة  حاكم  نائب 
اجلديد ال�شارقة 24 الذي يعد الأول من نوعه يف اإمارة 
فخامة  بح�شور  بلحظتها  العامل  اأخبار  وينقل  ال�شارقة 
اي��ل��ني ج��ون�����ش��ون ���ش��رل��ي��ف رئ��ي�����ش��ة ج��م��ه��وري��ة ليبريا 
جاء  �شليمان.  مي�شال  العماد  ال�شابق  اللبناين  والرئي�س 
الرابعة  للدورة  الثاين  اليوم  فعاليات  انعقاد  خالل  ذلك 
ال���دويل لالت�شال احل��ك��وم��ي الذي  امل��ن��ت��دى  اأع��م��ال  م��ن 
ينظمه مركز ال�شارقة الإعالمي يف مركز اك�شبو ال�شارقة. 
اأحمد  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  م��ن  ك��ل  امل��وق��ع  اإط���الق  ح�شر 
القا�شمي رئي�س مركز ال�شارقة الإعالمي وال�شيخ حممد 
ث���اين رئ��ي�����س دائ����رة الإح�����ش��اء والتنمية  اآل  ب��ن ع��ب��داهلل 
قائد  الهديدي  حممد  حميد  ال��ل��واء  و�شعادة  املجتمعية 
عام �شرطة ال�شارقة و �شعادة عبداهلل بن �شلطان العوي�س 
و�شعادة طارق  بال�شارقة  وال�شناعة  التجارة  رئي�س غرفة 
�شلطان بن خادم رئي�س دائرة املوارد الب�شرية و �شعادة هنا 
و�شعادة حممد عبيد  البيئة  رئي�س هيئة  ال�شويدي  �شيف 
و�شعادة  وال�شيافة  الت�شريفات  دائ��رة  عام  مدير  الزعابي 
لالإعالم  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  املدفع  عمر  خالد 

الأم����ري.  ال���دي���وان  امل�شت�شار يف  امل��و���ش��ى  ذي���اب  وحم��م��د 
والأخ�شر الإبراهيمي مبعوث الأمم املتحدة ال�شابق وعدد 
ومدراء  وروؤ���ش��اء  والدولية  املحلية  ال�شخ�شيات  كبار  من 

دوائر احلكومية يف اإمارة ال�شارقة.
مركز  رئي�س  القا�شمي  اأح��م��د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  واأك���د 
الإخباري  الل���ك���رتوين  امل��وق��ع  اأن  الإع���الم���ي  ال�����ش��ارق��ة 
ال�شارقة 24 الذي مت اإطالقه بتوجيهات �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س 
الرتقاء  يف  ال�شارقة  روؤى  يكمل  ال�شارقة  حاكم  الأع��ل��ى 
مبنتجها الإعالمي وي�شاهم يف اإي�شال ر�شالة ال�شارقة اإىل 
العامل. وقال ال�شيخ �شلطان بن اأحمد القا�شمي اإن املوقع 
24 يحر�س على تقدمي  ال�شارقة  اللكرتوين الإخباري 
وجبة �شحفية تتكامل فيها العنا�شر اجلادة واملو�شوعية 
م�شرا  متلقيها  وحترتم  العقول  تخاطب  التي  والهادفة 
فريق عمل  عليه  ي�شرف  ال��ذي  الإخ��ب��اري  امل��وق��ع  اأن  اإىل 
اأ�شحاب اخلربة واملهارة تعمل وفق معاير الأعراف  من 
ال�شحفية مبا تفت�شيه الأجندة الفكرية والثقافية لإمارة 

ال�شارقة.
اأن املوقع  اإىل  ال�����ش��ارق��ة الإع���الم���ي  ول��ف��ت رئ��ي�����س م��رك��ز 
الل���ك���رتوين ال�����ش��ارق��ة 24 ال����ذي ي�����ش��رف ع��ل��ي��ه مركز 
اأطلقها  م��ب��ادرات  حزمة  �شمن  ياأتي  الإع��الم��ي  ال�شارقة 

املركز ت�شتهدف تطوير العمل الإعالمي وتعزيز التوا�شل 
ب��ني اإم�����ارة ال�����ش��ارق��ة وخم��ت��ل��ف اأرج�����اء ال��ع��امل لرت�شيخ 
احلكومي  الت�����ش��ال  يف  ال�شارقة  روؤى  وترجمة  ال��ت��ق��ارب 

الذي يعد اأحد دعائم العمل العالمي.
املوقع  ال��ت��زام  القا�شمي  اأح��م��د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  واأك���د 
توؤديها  ال��ت��ي  النبيلة  الإع��الم��ي��ة  بر�شالته  الإل���ك���رتوين 
الكرتونيا  م�����ش��درا  واع��ت��ربه��ا  املختلفة  الإع����الم  و���ش��ائ��ل 
جديدا يرتكز يف عمله على البتكار وامل�شوؤولية الإعالمية 
وال�شفافية. ولفت رئي�س مركز ال�شارقة الإعالمي اإىل ما 
واملعرفة  وال��دراي��ة  احلكمة  من  الإع��الم  �شناعة  تتطلبه 
والتكامل بني خمتلف الأطراف الإعالمية م�شرا اإىل اأن 
اجلميع �شركاء يف النه�شة الإعالمية العربية ولكل فرد 

دوره الهام والفاعل.
املوقع  اأن  اإىل  الإع��الم��ي  ال�����ش��ارق��ة  م��رك��ز  رئي�س  واأ���ش��ار 
يكون  اأن  اإىل  يهدف  ال�شارقة24  الإخ��ب��اري  الل��ك��رتوين 
اإعالميا وا�شحا  املوثوق وي�شكل خطابا  املرجع الإخباري 

ويحاكي القفزات الكبرة التي حققتها ال�شارقة.
املتغرات  ع��ن  الإع��الم��ي  ال�شارقة  مركز  رئي�س  وحت��دث 
الق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة ال���ت���ي ب����ات ي�����ش��ك��ل فيها 
ال�شيا�شية  العالم دورا حموريا يف جميع مناحي احلياة 
اأ�شاليب  تطوير  يتطلب  مما  والجتماعية  والقت�شادية 

اإ�شدار  النا�س بجميع �شرائحهم من خالل  التوا�شل مع 
ه���ذا امل���وق���ع الل���ك���رتوين والل����ت����زام مب��واث��ي��ق واأع�����راف 

ال�شحافة امللتزمة.
من جانبه قال اأ�شامة �شمرة مدير مركز ال�شارقة الإعالمي 
اإن املوقع الإلكرتوين ال�شارقة 24 امتداد للبيئة الثقافية 
ال�شارقة  اإم����ارة  ب��ه��ا  تتميز  ال��ت��ي  والإع��الم��ي��ة  والعلمية 
منذ  عاتقه  على  اأخ��ذه��ا  التي  امل��رك��ز  مل�شوؤولية  وترجمة 
النوعية  التطورات  خلدمة  الإع��الم  توظيف  يف  اإطالقه 

التي ت�شهدها اإمارة ال�شارقة على خمتلف ال�شعد.
واأك����د م��دي��ر م��رك��ز ال�����ش��ارق��ة الإع���الم���ي ح��ر���س املوقع 
الإخ���ب���اري اجل��دي��د على ت��ق��دمي م��ادت��ه الإع��الم��ي��ة وفق 
بن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات 
حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة باأن 
والنزاهة  الدقة  وم��راع��اة  املهنية  املعاير  باأف�شل  تت�شم 
املوقع  خ��الل  م��ن  نلتزم  �شمرة  اأ�شامة  وق��ال  والن�����ش��اف. 
القارئ  جت���اه  مب�����ش��وؤول��ي��ت��ن��ا  ال�شارقة24  الل���ك���رتوين 
ال��و���ش��ائ��ل الع��الم��ي��ة عرب  م��ن  الكثر  الآن  ال���ذي ميلك 
ال�شحافة  من  جديد  ن��وع  تقدمي  يف  العنكبوتية  ال�شبكة 

اللكرتونية .
اإىل خمتلف  ال�����ش��ارق��ة الإع����الم����ي  ول��ف��ت م��دي��ر م��رك��ز 
اإم���ارة  يف  الإع��الم��ي��ة  ال�شاحة  �شهدتها  ال��ت��ي  ال��ت��ط��ورات 

ال�����ش��ارق��ة ال��ت��ي ���ش��ط��رت ف��ي��ه��ا ت��اري��خ��ه��ا ال�����ش��ح��ف��ي منذ 
الع�شرينيات عندما انطلق منها الإخباري عمان التي يعد 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  م�شتوى  اإخباري على  اأول موقع 
من  اليوم  ال�شارقة  اإم��ارة  حققته  ما  اإىل  م�شرا  املتحدة 
مكانة اإعالمية بارزة ملا لديها من �شروح اإعالمية عريقة 
الإعالمي  ال�شارقة  مركز  مدير  واأو�شح  وا�شحة.  وروؤى 
العديد من  اإىل  ا�شتند  اللكرتوين  املوقع  اإن�شاء  اأن قرار 
الدرا�شات التي اأثبتت احلاجة اإىل ا�شتكمال �شبكة املواقع 
مبوقع  الن��رتن��ت  ع��رب  تنت�شر  ال��ت��ي  املتميزة  الإخ��ب��اري��ة 
اخباري �شامل جديد يتحدث با�شم ال�شارقة ويربز دورها 

يف املنظومة الإعالمية العاملية.
ومت مراعاة ت�شميم املوقع اللكرتوين ال�شارقة 24 الذي 
ي�شتمل على الأخبار والتقارير والتحقيقات والأعمدة مبا 
يتوافق وروؤي���ة امل��وق��ع الإل��ك��رتوين واأه��داف��ه يف خماطبة 
العربية  امل��ج��ت��م��ع��ات  اأف����راد  ال��ق��ط��اع��ات وخم��ت��ل��ف  جميع 

والدولية واإي�شال املعلومة اليهم ب�شهولة.
يتعلق  م��ا  منها  اأب����واب  اإىل  الل��ك��رتوين  امل��وق��ع  وينق�شم 
ومنها  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  واأح���داث  باأخبار 
ال��ع��رب��ي��ة واأخ������رى ال��ع��امل��ي��ة وت��ق�����ش��م ه����ذه الأب�������واب اإىل 
قطاعات القت�شاد والثقافة والفنون والريا�شة وال�شحة 

والتكنولوجيا والدرا�شات والبحوث. 
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العدد  11342 بتاريخ 2015/2/24     
 اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/767  جتاري جزئي                
اىل املدعى عليه/1- بالل حبيب بالل املطوع جمهول حمل القامة 
�شيف   �شيخه حممد  ع وميثله:  م  �س  التمويل  دار   / املدعي  ان  مبا 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  ق��ررت  املحكمة  بان  نعلنكم  املحرزي  علي 
تقرير  ب���ورود  اخطاركم  اع���اله.  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  2015/2/19 يف 
ال�شيد اخلبر املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�شة يوم اخلمي�س 
 ch2.D.19 بالقاعة  �شباحا   8.30 ال�شاعة   2015/3/5 امل��واف��ق 

للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11342 بتاريخ 2015/2/24     
 اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1348  جتاري كلي                
اىل املدعى عليه/1- �شركة م�شندم العاملية للتجارة العامة ذ م م 2- �شركة 
تيكنيكال �شباليز منطقة حره  م م ح  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ دارب��و���س ط��اه��ر ومي��ث��ل��ه: ح��م��دان حممد ح��م��دان ع��ب��داهلل ال�شام�شي   
يف   2015/2/17 ب��ت��اري��خ  املنعقدة  بجل�شتها  ق���ررت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
الدعوى املذكورة اعاله. اخطاركم بورود تقرير ال�شيد اخلبر املنتدب يف 
الدعوى وقد حتددت جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2015/3/3 ال�شاعة 9.30 

�شباحا بالقاعة ch1.B.8 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11342 بتاريخ 2015/2/24     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/1599   جتاري كلي                              
اىل املحكوم عليه /1 -علي احمد الحمد   جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املذكورة  ال��دع��وى  يف   2014/6/17 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة 
اعاله ل�شالح/ رقيه ثابت بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعيه مبلغ وقدره 
درهم(  وت�شعون  �شبعة  وت�شعمائة  الفا  ع�شر  وت�شعة  )مائة  دره��م(   119997(
والزمته بالر�شوم وامل�شروفات ومبلغ 500 درهم مقابل اتعاب املحاماة.   .حكما 
اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة 
التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11342 بتاريخ 2015/2/24     
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/65   بيع عقار مرهون
مو�شوع الق�شية: طلب اذن بيع عقار مرهون عبارة عن قطعه الر�س رقم دبليو 

دبليو اي161 مبنطقه جبل علي, والر�شوم وامل�شاريف.
طالب العالن: طالب التنفيذ : بنك الفجرة الوطني ) �س م ع ( 

 املطلوب اعالنه املنفذ �شده: م�شنع المارات للورق املحدودة
 جمهول حمل القامة

مو�شوع العالن: نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة ار�س 
مبنطقة دبليو دبليو اي 161 جبل علي, وفاء للمبلغ املطالب به )12.739.675.14( 

درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ص الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11342 بتاريخ 2015/2/24     

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2014/85   بيع عقار مرهون

رقم   442 رق��م  فيال  ع��ن  ع��ب��ارة  م��ره��ون  عقار  بيع  اذن  طلب  الق�شية:  مو�شوع 
الر�س 3226 منطقة تالل المارات لقاء مبلغ 3700506.33 درهم

طالب العالن: طالب التنفيذ : �شركة امل�شرق ال�شالمي للتمويل �س م خ املعروف 
�شابقا با�شم �شركة البدر للتمويل ال�شالمي ) �س م خ(

 املطلوب اعالنه املنفذ �شده: حميد عبا�س خ�شري  جمهول حمل القامة
مو�شوع العالن: نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن 
عقار ) املنطقة: تالل الم��ارات الثالثة- رقم الر���س: 3226-ن��وع العقار: فيال 
به  املطالب  للمبلغ  وف���اًء  م��رب��ع(  ق��دم   3.471.50 امل�شاحة   -442 العقار:  رق��م   -

)2.941.589 درهم( وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ص الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11342 بتاريخ 2015/2/24     
         اعادة اعالن بالن�سر         

   يف  الدعوى 2014/1032  عقاري كلي                                              
تانوي  لنغكاي  لينى  وميثلها/  ال��ع��ق��اري��ة-  للو�شاطة  اتوميك  عليهم/1-  امل��دع��ى  اىل 
او�شن �شواب ليمتد  اتوميك بروبرتي�س ) �س ذم م( وميثلها مديرها: واجن لياو 3-   -2
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعى: اظهار احمد خان ا�شرار احمد خ��ان     قد اقام 
املدعى عليهم  الزام  البيع مع  ونفاذ عقدي  املطالبة ب�شحة  الدعوى ومو�شوعها  عليك 
بنقل ملكية املحالت با�شم املدعى يف ال�شجل العقاري بدائرة الرا�شي والمالك بدبى مع 
الت�شريح للمدعى بذلك مع الزام املدعى عليهم بكافة الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب 
املحاماة بحكم م�شمول بالنفاذ املعجل وبالكفالة. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 
2015/3/12 ال�شاعة 9.30 بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

ايام على القل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�سم الدعاوي العقارية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11342 بتاريخ 2015/2/24     
         مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر         

   يف  الدعوى 2015/35  جتاري جزئي                                                
 -1 موؤ�ش�شة  �شاحب  ب�شفته  الفقاعي  حممد  علي  حممد  �شعيد  عليهما/1-  املدعى  اىل 
الريوم للمقاولت والنقليات العامة 2- موؤ�ش�شة اركو للمقاولت العامة 2- حممد �شعيد 
الريوم الكرتوميكانيكية )�شابقا(  الفقاعي ب�شفته �شاحب موؤ�ش�شة  حممد علي حممد 
موؤ�ش�شة اركو الكرتوميكانيكية )حاليا( جمهويل حمل القامة مبا ان املدعى: النقيب 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اقام  قد  م  ذم  �س  وامليكانيكية  الكهربائية  لالأعمال 
بالزام املدعى عليهما بان يدفعا للمدعية مبلغ وقدره )60529 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
احلكم  و�شمول  التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب 
بالنفاذ املعجل بالكفالة.  وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2015/3/8 ال�شاعة 8.30 
بالقاعة ch2.D.19 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل  
ق�سم الق�سايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11342 بتاريخ 2015/2/24     

         مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر         
   يف  الدعوى 2014/796  مدين كلي 

اىل املدعى عليه/1- خالد حممود بدوي عيد جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعى: ابراهيم عبداهلل حممد ال�شاده وميثله: ح�شة �شيف �شامل �شيف 
اجلابري   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليه 
املحاماة.   واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   1.800.000( وق��دره  مببلغ 
وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2015/3/5 ال�شاعة 9.30 بالقاعة 
وعليك  قانونيا  او من ميثلك  باحل�شور  فانت مكلف  لذا   ch2.D.18
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

ايام على القل  
ق�سم الق�سايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11342 بتاريخ 2015/2/24     

         مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر         
   يف  الدعوى 2014/1805  جتاري كلي 

اىل املدعى عليه/1- وحيد خليل ابراهيم خمي�س حممد ال�شحى  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعى: بنك الحتاد الوطني ) �شركة م�شامه عامة( وميثله: احمد عي�شى حممد 
يوؤدى  ب��ان  �شده  املتنازع  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د  عي�شى   
للمتنازع مبلغ وقدره )137.768 درهم( مع ماي�شتجد من فائدة اتفاقيه حتى تاريخ رفع 
الدعوى مع الزامه بفائدة قانونية على اجمايل مبلغ املطالبة بواقع 12% من تاريخ رفع 
الدعوى وحتى متام ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.    وحددت لها جل�شة يوم 
الثنني املوافق 2015/3/9 ال�شاعة 9.30 بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة ايام على القل  
ق�سم الق�سايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11342 بتاريخ 2015/2/24     
         مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر         

   يف  الدعوى 2015/204  جتاري كلي 
اىل املدعى عليه/1- املال لو�شاطة التاأمني ) �س ذم م(  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعى: �شركة دار التاأمني �س م ع وميثله: �شيخه حممد �شيف علي املحرزي قد 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة با�شدار المر بالزام املدعى عليه ب�شداد 
مبلغ 317115 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% والر�شوم وامل�شاريف . وحددت 
 ch1.C.15 لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2015/3/3 ال�شاعة 9.30 بالقاعة 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فانت مكلف باحل�شور 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل  
ق�سم الق�سايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11342 بتاريخ 2015/2/24     
         اعادة اعالن بالن�سر         
   يف  الدعوى 2014/759  عقاري كلي 

اىل املدعى عليه/1- كورين ليوتيتا كومينغ�س جمهول حمل القامة مبا ان املدعى: بنك 
ابوظبي التجاري �س م ع وميثله: عبداهلل خمي�س غريب الناخي اآل علي   قد اقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليهم مببلغ وقدره )2.637.915.25 درهم( 
قيمة القر�س العقاري, ومبلغ )178.210.08 درهم( قيمة البطاقة الئتمائية والر�شوم  
وامل�����ش��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 12% م��ن ت��اري��خ 2014/5/5 وق��ت رف��ع الدعوى 
ومن تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام. . وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 
2015/3/5 ال�شاعة 9.30 بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

ايام على القل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�سم الدعاوي العقارية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11342 بتاريخ 2015/2/24     

         مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر         
   يف  الدعوى 2014/904  مدين كلي 

اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- ام���رة ع��ل��ى كنجر ع��ل��ي جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان املدعى: 
ال�شرعي  ال��وىل  ال�شخ�شيه وب�شفته  �شيت ب�شفته  وال��د احمد  قا�شم  ان��ور حاجى  حاجى 
عن ا�شيا بانو وحممد جعفر )ابناء املرحوم احمد �شيت حاجي(وميثله: عبداهلل خمي�س 
غريب الناخي اآل علي قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليهم 
وادبيا مع  تعوي�شا ماديا  للمدعني  ب��اأداء مبلغ )3000000 درهم(  والت�شامم  بالت�شامن 
وامل�شاريف  والر�شوم  ال�شداد  متام  وحتى  احلكم  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  الفائدة 
واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2015/3/3 ال�شاعة 9.30 بالقاعة 
ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . 
ق�سم الق�سايا املدنية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11342 بتاريخ 2015/2/24     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/885 تنفيذ مدين 
ان  القامة مبا  احمد عوا�شة  جمهول حمل  ���ش��ده/1- علي  املنفذ  اىل 
طالب التنفيذ/ في�شل بن احمد بن عبدالرزاق الن�شاري وميثله: علي 
اأق��ام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة  ابراهيم حممد احل��م��ادي    قد 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )948080( درهم اىل طالب 
الج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف���ان  وع��ل��ي��ه  املحكمة  خ��زي��ن��ة  او  التنفيذ 
يوما   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11342 بتاريخ 2015/2/24     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/919 تنفيذ مدين
القامة  حم��ل  جمهول  بنيكر   رام�شندرا  �شالما  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
ابراهيم حممد  �شي�شوان وميثله: علي  التنفيذ/ جربيل  ان طالب  مبا 
اع��اله والزامك  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  احلمادي   قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )451395( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
التنفيذية بحقك يف  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  .وعليه  املحكمة  
ن�شر هذا  تاريخ  يوما من  املذكور خالل 15  بالقرار  اللتزام  حالة عدم 

العالن. 
رئي�ص ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
اعـالن قطع عالقة

العقارات  وادارة  ال��ع��ام��ة  لل�شيانة  رمي��ا���س  م��وؤ���ش�����ش��ة  تعلن 
�شوري  احل���داد  ادوار  ب��امل��دع��و/ا���ش��ام��ه  عالقتها  ان��ق��ط��اع  ع��ن 
اجلن�شية وانها غر م�شوؤولة ممثلة يف �شخ�س مالكها /عي�شى 
اى  ع��ن  اجلن�شية  ام��ارات��ي  البلو�شي  امل��ح��م��ود  اح��م��د  خليفة 
العالقة  انقطاع  تاريخ  منذ  �شلفا  املذكور  ي�شدرها  ت�شرفات 
بالغاء  احل��داد  ادوار  ا�شامة  ال�شيد:  وبني  املوؤ�ش�شة  بني  فيما 
الوكالتني ال�شادرتني عن �شاحب املوؤ�ش�شة اىل املذكور بتاريخ 
باأي  املذكور  مع  التعامل  مت  واذا   203/2/26 و   2013/12/24
هذه  م��ن  ب��راء  و�شاحبها  املوؤ�ش�شة  تكون  ال�شكال  م��ن  �شكل 

التعامالت او الت�شرفات .
ن�شر هذا العالن على م�شئوولية املعلن

العدد  11342 بتاريخ 2015/2/24     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/782 تنفيذ عقاري
ال�شيد-  وميثلها  م/  م  ذ  للعقارات  اي  �شي  اي��ه  �شركة   -1/ �شدهما  املنفذ  اىل 
روبن لوهمان 2- �شركة الرا�شد للعقارات جمهويل حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/ يو�شف حممد يو�شف حمجوب نعلنكم باحلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 
2014/782 عقاري كلي يوم الحد بتاريخ 2012/3/25 باعتباره �شندا تنفيذيا 
وذلك: 1- بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )2606055.39( درهم   وت�شليمه اىل 
ن�شر هذا العالن    تاريخ  املحكمة خالل 15 يوم من  او خزينة  التنفيذ  طالب 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11342 بتاريخ   2015/2/24     
    يف الدعوى رقم 2014/1730 جتاري كلي

اىل املدعى عليه الول/احمد بن ممحد بن ثنيان ال�شبيعي واملدعى عليها الثانية: ايه 
دبليو فوريك�س م د م �س واملدعى عليها الثالثة/ اي دبليو لال�شتثمارات �س ذم م- جمهويل 
حمل القامة- مبا ان املدعيني : عائ�شة بنت عمر بن ابراهيم طيار واآخرون قد اقاموا 
�شدكم الدعوى امل�شار اليها اعاله وحكمت حماكم دبي البتدائية املوقرة بتعيني اخلبر 
احل�شابي �شاحب الدور للنظر يف امر الدعوى, وحيث مل حت�شروا جل�شة النطق باحلكم. 
يتوجب عليكم احل�شور اىل مكتب اخلبر احل�شابي/ ر�شا دروي�س اآل رحمه, على عنوان 
التايل: دبي بناية هالل بن طراف, �شارع ال�شيخ زايد, بالقرب من بوابة �شالك مقابل 
حمطة مرتو اخلليج التجاري, الطابق الثالث مكتب رقم 301 هاتف 3287778-04 فاك�س 
والن�شف �شباحا  العا�شرة  ال�شاعة  املوافق 2015/3/3  الثالثاء  يوم  وذلك   04-3284449

وتقدمي كافة الوثائق وامل�شتندات التي توؤيد موقفكم يف الدعوى.
اخلبري احل�سابي: د.ر�سا دروي�ص اآل رحمه                

 اعالن باحل�سور اىلمكتب
اخلبري احل�سابي
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    يف الدعوى رقم 2014/4 نزاع تعيني خربة عقاري

اىل املخ�شمني املدخلني: �شركة دبي مارينا )ذ م م( و�شركة اكويازيا انف�شتمنت ليمتد 
رقم  ال��دع��وى  يف  هند�شيا  خبرا  البتدائية  دب��ي  حمكمة  قبل  م��ن  لنتدابي  نظرا 
2014/4 نزاع تعيني خربة عقاري والتي طلب املتنازع/ فا�شل رميزو غلو ح�شينوف 
 2015/3/4 الرب��ع��اء  ي��وم  تكميلية  خ��ربة  اجتماع  عقد  تقرر  فيها  خ�شوما  ادخالكم 
ال�شاعة 15.00 يف مكتب اخلبر الكائن يف دبي- القرهود- بناية الفتان بالزا- الطابق 
�شخ�شيا  باحل�شور  مكلفون  انتم  وعليه   04-2980882 هاتف   )709( مكتب  ال�شابع- 
دفاعكم  كامل  م�شت�شحبني  اع��اله  املحددين  وامل��ك��ان  ال��زم��ان  يف  املعتمد  وكيلكم  او 
وم�شتنداتكم. ويف حالة عدم ح�شور من ميثلكم فان اخلربة �شت�شر يف الجراءات 

املكلفة بها من قبل املحكمة املوقرة.
اخلبري واملحكم الهند�سي
د. �سالح الدين ايوب الزبن
نقال: 050-5642155

اعالن اجتماع خربة 
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    يف الدعوى رقم 2014/652جتاري

املدعى: دار التمويل
املدعى عليه: معن معروف فايز الدراو�شه 

املذكورة  ال��دع��وى  يف  اخل��ربة  اجتماع  حل�شور  اخلبر  يدعوكم 
اعاله وذلك يف يوم الثالثاء املوافق 2015/2/24 يف متام ال�شاعة 
12 ظ��ه��را وذل���ك مب��ق��ر ���ش��رك��ة دار ال��ت��م��وي��ل اخل��ال��دي��ة- بجوار 
املوعد  يف  احل�شور  يرجى   - ال�شابع   الطابق  ال��ك��ربى-  املحالت 

واملكان املحددين اعاله.
اخلبري احل�سابي
احمد ابراهيم

اعالن اجتماع خربة 
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مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 19 /2015 نزاع تعيني خربة جتاري                     
اىل املتنازع �شدهما/1- �شالون التفاحة احلمراء لل�شيدات 2- نينجنينج 
بينج جمهويل حمل القامة مبا ان املتنازع/ ت�شونلينج وو قد اقام عليك 
الدعوى املطالبة بندب خبر متخ�ش�س مع الزام املدعي عليه بالر�شوم 
وامل�����ش��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة. وح���ددت لها جل�شة ي��وم الث��ن��ني املوافق 
2015/3/9  ال�شاعة 8.30 �س مبكتب امل�شلح  لذا فانت مكلف باحل�شور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل.  
رئي�ص الق�سم                                                

حماكم دبي

الت�سويات الودية
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 اعالن للم�ستاأنف �سده بالن�سر
 امل�شتاأنف: رميوند �شتانلي هيكمان ) بريطاين اجلن�شية(

ا�شتئناف رقم 282 ل�شنة 2014 مدين كلي
ا�شتئناف )حكم - امر( حمكمة عجمان الحتادية ال�شتئنافية

ال�شادر بتاريخ// يف الق�شية رقم 1254 ل�شنة 2012م مدين كلي
اىل )�شركة بن �شبت ملقاولت البناء �س ذم م( وعنوانه: )دبي - ديرة- �شارع الرقه- 
ال�شاد�س- مكتب رقم 605( الطابق   - الغرير  لوناه- خلف مركز  �شلطان  مبنى 
اعلم ان ال�شتئناف يف الدعوى اعاله �شتنظره املحكمة يف ال�شاعة 10.00 من يوم 
11 من �شهر 3 �شنة 2015 فان مل حت�شر ب�شخ�شك او بوا�شطة    وكيلك املعتمد 

فان ال�شتئناف �شي�شمع ويف�شل فيه يف غيبتك. حرر العالن يف 2015/2/22.
رئي�ص قلم الكتاب     

 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل
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  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
اىل  بطلب  الكثريي(  مبارك  �شالح  مبارك  /)عدنان  تقدم 
من  ا�شمه  بتغيري  التوثيق  البتدائية ق�شم  يا�س  بنى  حمكمة 

) عدنان( اىل )نهيان( 
 فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�شم املذكور باملحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر العالن .
القا�سي/عبدالله املثنى
حمكمة بني يا�ص البتدائية

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

اجلن�شية  ام��ارات��ي  حماد-  بن  ال�شوكة  عبداهلل  حممد  عبدالهادي  ال�شيد/  للجميع  معلوما  ليكن   
ال�شحية  للمقاولت  الذهبية  ال�شوكة  يف  مالك  وب�شفتي   )784194849705812( رقم  هوية  بطاقة 
والن�شاط: مقاولت  التنمية القت�شادية- فرع كلباء  دائرة  رخ�شة جتارية رقم 610604 �شادر من 
فئة �شاد�شة- �شحي قد تنازلت عن ح�شته يف ال�شوكة الذهبية للمقاولت ال�شحية والبالغة 20% يف 
املذكور اعاله وذلك اىل ال�شيد: ام اي مقيت حممد عبداملطلب وجن�شيته بنجالدي�شي جواز �شفر 
رقم )AD0973628( و 15% يف املذكور اعاله وذلك اىل ال�شيد: عبدال�شمد منتاز علي وجن�شيته 
بنجالدي�س جواز �شفر رقم )Z0365332 , 14% املذكور اعاله وذلك اىل ال�شيد: حفيظ احمد علي 
مطلق  لهم  وللمتنازل   )AG0310923( رقم  �شفر  ج��واز  بنجالدي�س  وجن�شتيه  عبداجلليل  ح��ازي 
احلرية يف الت�شرف يف ح�شته امل�شار اليها اعاله ولهم حق الت�شرف فيها ت�شرف املالك يف ملكهم 
وتغر ل�شكل القانوين اىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة.   وعمال بن�س املادة )5/14( من القانون 
الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وعلى 
كل من له حق العرتا�س على هذا الجراء ان يقوم باملراجعة اىل كاتب العدل خالل ا�شبوعني من 

تاريخ ن�شر هذا العالن وال�شت�شتكمل  الجراءات القانونية.
كاتب العدل

حمكمةكلباء الحتادية البتدائية

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة كلباء  الحتادية البتدائية
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مذكرة اعالن املدعي عليه باحلكم مبثابة احل�سوري بالن�سر

اىل املدعي عليه/�شي�شتم لالن�شاءات- �س ذم م  جمهول حمل القامة نعلنكم باأن 
املذكورة ل�شالح املدعيني بالزام  املنعقدة يف الدعاوي  املحكمة حكمت بجل�شتها 

املدعى عليها بان توؤدي.

 والزمت املدعى عليها بامل�شاريف.
ن�شر  التايل  اليوم  اعبتارا من   حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 

هذا العالن.
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
42/2015/13 
 44/2015/13
 47/2015/13
 48/2015/13
46/2015/13

م
1
2
3
4
5

ا�شم املدعي
 باليندرا كومار راجناريان �شينغ

ار�شاد حممود رحمات علي
حممد نواز حممد اياز

ماني�س برا�شاد
حممد اخالق غل جانان 

تاريخ احلكم
2015/1/25 
2015/1/25
2015/1/25
2015/1/25
2015/1/25

املبلغ املحكوم له  
 20421 درهم �شامل تذكرة العودة
8113 درهم �شامل تذكرة العودة

42093 درهم �شامل تذكرة العودة
35966 درهم �شامل تذكرة العودة
41734 درهم �شامل تذكرة العودة
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عربي ودويل
حملة للتوعية بال�سحة �لنف�سية يف كليات �لتقنية �لعليا بال�سارقة

•• ال�صارقة-الفجر:

حملة  ال�شارقة  يف  للطالبات  العليا  التقنية  بكلية  الإر���ش��اد  ف��ري��ق  نظم 
توعوية بال�شحة النف�شية حتت �شعار عقول �شحيحة, اأنف�س �شليمة , وذلك 
التي  تاأتي احلملة �شمن اجلهود  باملدينة اجلامعية, حيث  الكلية  يف مقر 
تبذلها الكلية يف اإطار ن�شر الوعي والثقافة بني الطالبات حول الأمرا�س 
والأ�شاليب  عالجها  وط��رق  املختلفة  باأنواعها  النف�شية  وال���ش��ط��راب��ات 

الالزمة لتعزيز ال�شحة النف�شية وحتقيق التوازن النف�شي.
بال�شارقة  العليا  التقنية  كليات  مدير  الأن�����ش��اري  يحيى  الدكتور  واأ���ش��اد 
للفرد  النف�شية  ال�شحة  اأهمية  على  موؤكداً  فريق احلملة  بجهود  بالإنابة 
والأ�شرة واملجتمع, م�شراً اإىل اأن دور الكلية ل يقت�شر على اإعداد وتطوير 
الربامج الأكادميية فح�شب, بل ميتد اإىل الهتمام اأي�شاً بال�شحة النف�شية 

للطالب والطالبات من خالل تنفيذ احلمالت واملبادرات التي تهدف اإىل 
ن�شر التوعية حول املو�شوعات والق�شايا املهمة املتعلقة بالنواحي ال�شحية 
ال�شطرابات  م��ن  الوقاية  على  الطلبة  مل�شاعدة  والجتماعية  النف�شية 
على  ت��وؤث��ر  ق��د  ال��ت��ي  اليومية  احلياتية  امل�شكالت  م��ن  وغ��ره��ا  النف�شية 

�شحتهم النف�شية وتنعك�س ب�شكل �شلبي على اأدائهم الدرا�شي.
وت�شمنت الفعاليات, التي مت تنفيذها بالتعاون بني دينا �شحادة وباميال 
�شيتي و�شيخة الأمري املر�شدات النف�شية واأناميكا مي�شرا اأ�شتاذة اخلدمة 
عدة  تنفيذ  بالكلية,  الجتماعية  اخلدمة  برنامج  وطالبات  الجتماعية 
فعاليات واأن�شطة توعوية حول الق�شايا ال�شائعة املتعلقة بال�شحة النف�شية 
واللقاء  التوا�شل  الكلية فر�شة  اأتيحت لطالبات  الإم��ارات, حيث  يف دولة 
املخاوف  ملناق�شة  الفردية  ال�شت�شارية  اجلل�شات  خالل  من  املر�شدات  مع 
اخلدمة  ب��رن��ام��ج  ط��ال��ب��ات  وق��ام��ت  النف�شية,  �شحتهن  ب�����ش��اأن  وال��ه��م��وم 

باإجرائها  التي قمن  البحثية  امل�شاريع  با�شتعرا�س بع�س من  الجتماعية 
املعاجلة  اخل��ازن  كارين  ال�شيدة  وقدمت  النف�شية.  ال�شحة  ق�شايا  ح��ول 
الطعام  ل�شطرابات  الأو���ش��ط  ال�شرق  جمعية  من  الإكلينيكية  النف�شية 
اأن  اإىل  البحوث  ت�شر  الطعام, حيث  ا�شطرابات  حما�شرة حول مو�شوع 
ا�شطرابات الطعام تعد اإحدى الق�شايا البارزة بني اأو�شاط ال�شباب يف دولة 

الإمارات. 
اإق��ام��ة ركن  ال��ف��ع��ال��ي��ات الأخ����رى �شملت  م��ن  ك��م��ا ت�شمن احل��م��ل��ة ع����دداً 
حول  ال��الزم��ة  باملعلومات  الطالبات  لتزويد  الكلية  ح��رم  يف  للمعلومات 
جلميع  حم��دد  ج��دار  وتخ�شي�س  ال�شائعة,  النف�شية  ال�شحة  ا�شطرابات 
النف�شية وكيفية احلفاظ  الطالبات للكتابة والتعبر عن مفهوم ال�شحة 
عليها, اإىل جانب توزيع كتيبات ون�شرات ومل�شقات توعوية وعر�س اأفالم 

فيديو تعليمية ومواد تثقيفية على �شا�شات البالزما بالكلية.

حاكم �لفجرية ي�سدر مر�سوما 
بتعيني �ل�سريف م�ست�سار� يف 

�لديو�ن �لأمريي
•• الفجرية-وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو 
 35 رق��م  اأم��ري��ا  مر�شوما  الفجرة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 
يف  م�شت�شارا  ال�شريف  حممد  اأحمد  بتعيني   2015 ل�شنة 

الديوان الأمري لل�شوؤون ال�شحية. 

بهدف تو�شيع قاعدة التوعية بر�شالتها واأهدافها

جائزة خليفة �لرتبوية ت�سارك يف معر�س م�سقط �لدويل للكتاب 2015
�أمل �لعفيفي : �مل�ساركة تاأتي �سمن ��سرت�تيجية �جلائزة يف تر�سيخ ثقافة �لتميز يف �مليد�ن �لرتبوي حمليًا و�إقليميًا وعربيًا

•• ابوظبي - رم�صان عطا 

ت�����ش��ارك ج��ائ��زة خليفة ال��رتب��وي��ة يف ف��ع��ال��ي��ات ال���دورة 
ب�شلطنة  ل��ل��ك��ت��اب  ال����دويل  م�شقط  مل��ع��ر���س  ال��ع�����ش��ري��ن 
اجل���اري  ف��رباي��ر   25 م��ن  ال��ف��رتة  يف  ال�شقيقة  ع��م��ان 
�شورة  اجلائزة يف جناحها  وتقدم  املقبل,  مار�س   7 اإىل 
الأحد ع�شر  واأهدافها وجمالتها  �شاملة حول ر�شالتها 
وذلك   ,2015-2014 الثامنة  ال���دورة  يف  املطروحة 
امليدان  يف  اجلائزة  ب��دور  التوعية  قاعدة  تو�شيع  بهدف 
اأك��رب عدد  ب�شلطنة عمان, وح��ث  والأك��ادمي��ي  التعليمي 
م��ن امل�����ش��ارك��ني ���ش��واء م��ن الأف�����راد اأو امل��وؤ���ش�����ش��ات على 

الرت�شح للجائزة يف دوراتها املقبلة . 

اآفاقًا وا�شعًة
اأهمية  العام للجائزة على  اأمل العفيفي الأمني  واأك��دت 

هذه امل�شاركة التي تاأتي  �شمن ا�شرتاتيجية اجلائزة يف 
تر�شيخ ثقافة التميز يف امليدان الرتبوي حملياً واإقليمياً 
وعربياً, كما ترتجم  توجيهات �شمو ال�شيخ من�شور بن 
زايد اآل نهيان � نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون 
اأم���ن���اء اجل���ائ���زة, مب��د ج�شور  ال��رئ��ا���ش��ة رئ��ي�����س جمل�س 
املوؤ�ش�شات  وخمتلف  اجل��ائ��زة  ب��ني  وال��ت��ع��اون  التوا�شل 
مبا  وخارجها,  ال��دول��ة  داخ��ل  يف  واملجتمعية  التعليمية 
يعزز من انت�شار اجلائزة ويفتح اآفاقاً وا�شعًة اأمام جميع 
عنا�شر العملية التعليمية, من اأع�شاء الهيئتني الإدارية 
والتدري�شية, وكذلك الباحثني والأكادميني يف خمتلف 
اجلائزة,  يف  املطروحة  باملجالت  العالقة  ذات  اجلهات 
والتي ت�شمل يف الدورة احلالية منظومة متكاملة  من 
 , الإعتبارية  الرتبوية  ال�شخ�شية  جم��ال  هي  امل��ج��الت 
املجالت املحلية ) جمال التعليم العام -  جمال التعليم 
امل�����ش��ت��دام��ة- جم���ال ذوي الإع���اق���ة -  جمال  وال��ب��ي��ئ��ة 

بني  م�شرتكة  وجم����الت   , امل��ج��ت��م��ع(  وخ��دم��ة  التعليم 
امليدانني الرتبويني املحلي والعربي  )  جمال التعليم 
امل�شاريع  -  جم��ال  الرتبوية  البحوث  ال��ع��ايل-  جم��ال 
والربامج الرتبوية- جمال الإعالم اجلديد والتعليم- 
جمال الإبداع يف تدري�س اللغة العربية- جمال التاأليف 

الرتبوي للطفل ( . 
وثمنت العفيفي امل�شاركات التي ا�شتقبلتها اجلائزة خالل 
موؤكدة  ال�شقيقة,  عمان  �شلطنة  من  ال�شابقة  ال���دورات 
على اأهمية هذه امل�شاركات ودورها يف دفع جهود اجلائزة 
العام  التعليم ب�شقيه  الأم��ام بغية الرتقاء مب�شرة  اإىل 

والعايل, وت�شجيع ثقافة التميز يف امليدان الرتبوي . 
ومن جانبه اأكد حممد �شامل الظاهري املدير التنفيذي 
للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  مبجل�س  املدر�شية  العمليات  لقطاع 
ع�شو جمل�س اأمناء اجلائزة رئي�س وفد اجلائزة امل�شارك 
اجلائزة  وف��د  بها  يقوم  التي  ال��زي��ارة  ه��ذه  اأهمية  على 

فعاليات  ت��واك��ب  وال��ت��ي  م�����ش��ق��ط,  ال��ع��م��ان��ي��ة  للعا�شمة 
للكتاب,  ال��دويل  م�شقط  الع�شرين من معر�س  ال��دورة 
الذي يعترب اأحد الفعاليات الثقافية والتعليمية البارزة 
على م�شتوى املنطقة, وي�شتقطب م�شاركني من خمتلف 
مع  التوا�شل  فر�شة  للجائزة  يتيح  مما  العامل,  اأنحاء 
باإعتبارها مبادرة  هذه الفعاليات,  والتعريف بر�شالتها 
املتحدة,  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات  دول���ة  م��ن  تنطلق  وط��ن��ي��ة 
املنطقة  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م  ت��ط��وي��ر  م�����ش��رة  دع���م  م�شتهدفة 

والوطن العربي. 
اأن ج��ن��اح اجل���ائ���زة امل�����ش��ارك يف  واأ����ش���ار ال��ظ��اه��ري اإىل 
املتميز  ال��دور  ح��ول  معريف  ا�شعاع  نقطة  ميثل  املعر�س 
امليدان  العاملني يف  به اجلائزة يف حتفيز  الذي تنه�س 
وم�شاريع  م��ب��ادرات  تد�شني  على  التعليمي  و  ال��رتب��وي 
ال��ت��ع��ل��ي��م يف خم��ت��ل��ف املراحل  ت��خ��دم م�����ش��رة  م��ب��ت��ك��رة 

الدرا�شية والتخ�ش�شات العلمية. 

رئي�س ق�سم �د�رة �ملعرفة مبحاكم دبي يح�سل على �سهادة �ملعرفة �ليابانية

�لكلية �لمار�تية �لكندية �جلامعية بام �لقيوين تنظم فعالية حتت �سعار » ل للمخدر�ت «

من خالل م�شروع اخلرائط »QR«  للقراءة ال�شريعة

بلدية مدينة �لعني ت�سهل على �ملالك مهمة �لتعرف على مو�قع عقار�تهم

•• دبي-الفجر:

اإدارة املعرفة على   ح�شل خليفة حممد املحرزي القائم باأعمال رئي�س ق�شم 
�شهادة العتماد الدويل يف املعرفة اليابانية ) الكايزن ( من معهد جلوبل لنك 
امل��وارد والتطوير والإدارة يف ماليزيا  , بعد  املاليزي ال��دويل واملتخ�ش�س يف 
اليابانية )نوناكا  املنهجية  املعرفة عرب  اإدارة  التدريبي يف  اجتيازه الربنامج 
املعرفية (  حيث مت اعتماده مدربا دوليا , لي�شبح اأول مدرب يف دولة المارات 
العربية املتحدة يح�شل على هذا العتماد الدوىل يف جمال اإعتماد مدربني 
املحرزي  ; ويكون  دب��ي   دوائ��ر حكومة  الأول على م�شتوى  للمعرفة وكذلك 
وفق هذا العتماد خمول باإ�شدار �شهادات معتمدة يف جمال املعرفة املوؤ�ش�شية  
با�شم املعهد املاليزي حيث ي�شبح من يجتاز متطلبات الدورة التدريبية التي 
وذك��ر خليفة    . دول��ي��اً  دب��ي مدير معرفة معتمد  �شوف يطرحها يف حماكم 
اأبرز املفاهيم  الرئي�شة التي تهتم  املحرزي بان املعرفة وتطبيقاتها تعد من 
ال�شريحة  املعرفة  الأ�شا�شية توثيق  الركيزة  املوؤ�ش�شات كونها متثل  بها كافة 
وال�شمينة وا�شتثمارها بال�شورة احل�شنة يف تعزيز العمل الق�شائي مبحاكم 
التي  امليدانية  التقارير  نتيجة  كان  العتماد  هذا  ب��اأن  بالذكر  واجلدير  دبي 

اأيام بعدد  اأقيمت يف كولملبور وملدة ع�شرة  امل�شاركون يف الور�شة التي  قدمها 
الفريق تقييم عددا من  ا�شتطاع  64 �شاعة  تدريبية حيث  �شاعات جت��اوزت 
الدوىل  وامل�شت�شفى  ال�شالمية  العاملية  اجلامعة  مثل  املاليزية  املوؤ�ش�شات 
kbj  وم�شنع تدوير الإطارات وفنادق املاريوت الدولية ومطاعم ح�شرموت 
الإعتماد هو   ب�اأن ح�شوله على هذا  املحرزي  واأ�شار      . ال�شهرة يف ماليزيا 
العمل  بيئة  يف  اجل��دي��د  التحول  اأب��زره��ا  م��ن  لعل  م�شتهدفات  ع��دة  حتقيق 
الب�شرية  امل��وارد  ل��دى  املعرفية  املفاهيم  تعزيز  على  واحلر�س  دب��ي  مبحاكم 
املعرفة  ثقافة  ن�شر  يف  اجلديدة  املناهج  على  ترتكز  معرفية  خارطة  واإيجاد 
اأ�شا�شي  ب�شكل  الفعالية  على  يركز  كان  ال��ذي  التقليدي  الأ�شلوب  من  بدل   ,
,من هذا املنطلق ي�شكل وجود خطة متكاملة لإدارة املعرفة لدى املن�شاأة اأمرا 
يف غاية احليوية والأهمية . واأ�شاف املحرزي باأن  التوجه القادم لنتائج هذا 
املعرفة  اإدارة  ق�شم  موظفي  كافة  ي�شمل  �شوف  للمعرفة  التدريبي  الربنامج 
مبحاكم دبي كما ي�شتهدف قادة املعرفة يف حماكم دبي يف املرحلة الأوىل حيث 
يتطلب من املنت�شب للربنامج بعد اجتياز اجلانب التدريبي تقدمي م�شاريع 
معرفية مبنية على الأ�ش�س واملعاير التي تت�شمن منهجية املعرفة , وبعدها 

يتم تقييم تلك امل�شاريع من قبل فريق متخ�ش�س من اإدارة املعرفة . 

•• ام القيوين-الفجر:

الكندية  الم��ارات��ي��ة  الكلية  نظمت 
اجل���ام���ع���ي���ة ب�����ام ال���ق���ي���وي���ن ب���اك���ورة 
املجتمع  ق�شايا  خل��دم��ة  فعالياتها 
ك��واح��دة م��ن امل��ه��ام والأه����داف التي 
تتطلع اليها الكلية, حتت �شعار ) ل 
فيها عدد من  �شارك   ,  ) للمخدرات 
وامل��خ��ت�����ش��ني يف جمالت  ال��ب��اح��ث��ني 

عدة متعلقة مبو�شوع الفعالية.
العراقي-  الدكتور خالد  افتتح  وقد 
بالوكالة  ال���ق���ان���ون  ق�����ش��م  رئ���ي�������س 
الكرام  بال�شيوف  مرحباً  الفعالية 

ومعرفاً بالفعالية.
ال�شخاوي  حم��م��د  ال��داع��ي��ة  ال�شيخ 
والأوق���اف  ال�شالمية  ال�����ش��وؤون  م��ن 
مق�شد  مبيناً  املتحدثني  اأول  ك��ان   ,
احلفاظ  يف  ال���ش��الم��ي��ة  ال�����ش��ري��ع��ة 
على العقل وجترمي وحترمي تغيبه 
بكل ما اأ�شكر من خمر اأو خمدرات اأو 
القراآنية  بالآيات  م�شت�شهداً  غرها 
النبوية. واختتم حديثه  والأحاديث 
����ش���وء اخلامتة  م���ن م��غ��ب��ة  حم������ذراً 
مرت  ال��ت��ي  الق�ش�س  بع�س  ����ش���ارداً 
ماتوا  م��ن  وتكفني  تغ�شيل  يف  عليه 

ب�شبب اجلرعات الزائدة.
ابواخلر  �شامح  الدكتور  حتدث  ثم 
الطبية,  ال��ق��ي��وي��ن  ام  م��ن��ط��ق��ة   –
للمخدرات  املختلفة  امل�شميات  مبيناً 
على  امل��دم��رة  ال�شحية  وت��اأث��رات��ه��ا 
اأو  مهلو�شات  كانت  ���ش��واءاً  الإن�����ش��ان 

•• العني - الفجر:

العني  ممثلة  بلدية مدينة  ب��داأت 
باإدارة الرا�شي والعقارات بتطبيق 
  )QR( اخل������رائ������ط  م�����������ش�����روع  
للتعرف    , ال�����ش��ري��ع��ة  ل���ل���ق���راءة 
والعقارات  الأرا���ش��ي  م��واق��ع  على 
اخل���ا����ش���ة ب����امل����الك ع���ن���د اإ�����ش����دار 
�شهادات خمطط الأر�س , انطالقا 
م����ن روؤي��������ة ال����ن����ظ����ام ال����ب����ل����دي يف 
التنمية  و  العاملية  الكفاءة  حتقيق 
امل�شتدامة املن�شودة و تعزيز معاير 
اأبوظبي  اإم�����ارة  يف  احل���ي���اة  ج����ودة 
الرامية  اخل��ط��ط  م���ع  مت��ا���ش��ي��اَ  و 
العمل  ل��ت��ط��وي��ر  وامل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  
العميل  على  والت�شهيل  املوؤ�ش�شي 
يف احل�شول على اخلدمات, وذلك 
من  خالل  ت�شهيل مهمة الو�شول 
والعقارات  الأرا����ش���ي  م��واق��ع  اإىل  
م�شح  خ��الل  من  باملالك  اخلا�شة 
الباركود  املدرجة يف �شهادة  لوحة 

خمطط  الأر�س  .
وقال   علي �شالح احلمري  مدير 
ببلدية  والعقارات   الأرا�شي  اإدارة 
ب��ل��دي��ة مدينة  ان   , ال��ع��ني  م��دي��ن��ة 
ال���ع���ني  امل��ت��م��ث��ل��ة ب��ق��ط��اع خدمات 
البلدية  ت�شعى اإىل  تقدمي اف�شل 

بال�شارقة  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال���رتب���ي���ة 
املجتمع  ف��ئ��ات  اىل  اأ����ش���ارت  ح��ي��ث   .
املخدرات  جت��ار  قبل  من  امل�شتهدفة 
والفئات  امل��راه��ق��ني  فئة  يف  املتمثلة 
اأ�شرياً.  �شعفاً  تعاين  التي  املحتملة 
اللتفاف حول  �شرورة  على  موؤكدة 
وم�شارحتهم,  لتب�شرهم  الأب��ن��اء 
الذين  ال�������ش���وء  ا����ش���دق���اء  ل��ت��ج��ن��ب 
ي�شكلون ن�شبة عالية يف القدام على 

تعاطي املخدرات.
واخ���ت���ت���م ال����ش���ت���اذ ال���دك���ت���ور جالل 
جل�شات  ال��ك��ل��ي��ة  رئ���ي�������س   – ح�����امت 
للم�شاركني  �شكره  م��وج��ه��اً  امللتقى 
با�شتمرارية  ال���ت���ام  ال��ك��ل��ي��ة  وت��ع��ه��د 
ادخ��ل تعديل يف  الفعاليات مع  ه��ذه 
املنهج الكادميي لي�شتوعب التوعية 
مبخاطر هذه الآفة التي تعاين منها 

املجتمعات ب�شورة عامة.
ث����م ق�����ام ب���ت���ك���رمي امل�������ش���ارك���ني من 
املحا�شرين وال�شيوف الكرام وعلى 

راأ�شهم:
- ال���رائ���د ال��دك��ت��ور ���ش��ي��ف ���ش��امل – 

رئي�س مركز �شرطة ال�شلمة
 – ال�شريتي  مطر  هناء  الأ�شتاذة   -
ال�شلمة  الداري�����ة مب��رك��ز  امل�����ش��وؤول��ة 

ال�شحي.
ا�شماعيل  اأمي���ن  حم��م��د  الأ���ش��ت��اذ   -
ام القيوين  اذاعة  برامج  – مراقب 

للقراآن الكرمي.
وهذا وقد اأم الفعالية عدد مقدر من 

طالب الكلية وبع�س ال�شيوف 

اأ�شهل  ب�شكل   ال�شالحيات  ح�شب 
ال��ت��ق��ل��ي��ل   م���ن ال�شتهالك  م����ع  
ي�����ش��اه��م يف احلفاظ  ال���ورق���ي مم��ا 

على البيئة.
وي��ع��م��ل ال��ن��ظ��ام م��ن خ���الل م�شح  
ا)ل���ب���ارك���ود(   امل����درج يف املخطط 
ال���������ش����ادر  م����ن دائ��������رة ال�������ش���وؤون 
البلدية – مراكز خدمات العمالء 
والعني  ابوظبي  الثالث  للبلديات 
والغربية من خالل قارئ البيانات 
QR  املتوفر يف الهواتف الذكية ,  
و الذي ينقل بدورة امل�شتخدم اإىل 
للخرائط   اأبوظبي  موقع  حكومة 
املعلومات  ع��ر���س  ذل���ك  ب��ع��د  ليتم 
كرقم  امللتقط  بالباركود  اخلا�شة 
احلي  وا���ش��م  ال�شارع  وا���ش��م  العقار 
والإح��داث��ي��ات لهذا ال��ب��ارك��ود , ثم 
املوقع  املالحة من  بعملية  ال��ب��دء  
موقع   اإىل  ل��ل��م�����ش��ت��خ��دم  احل�����ايل 

الق�شيمة املراد الو�شول اإليها  .
خطط  مع  امل�شروع  هذا  ويتما�شى 
وروؤي����ة ح��ك��وم��ة اب��وظ��ب��ي 2030 
امل��ت��م��ث��ل��ة يف ت�����ش��ه��ل الإج���������راءات 
املقدمة للجمهور من خالل نوافذ 
اللكرتونية  اخل����دم����ات  ت���ق���دمي 
والذكية مبا يتما�شى مع التوجهات 

التطويرية  يف المارة.

مما  وغرها  مثبطات  اأو  من�شطات 
ي��ن��درج حت��ت م�شمى امل��خ��درات, كما 
و���ش��ح ال��ف��روق��ات ب��ني ك��ل ن��وع منها 
كيميائية  اأو  طبيعية  ك��ان��ت  ���ش��واء 
جتنب  ب�����ش��رورة  ح��دي��ث��ه  خمتتماً   ,
التدخني وال��ذي يكون اح��دى طرق 

الدمان .
ثم جاء الدور على اجلانب الت�شريعي 
الأ�شتاذ خالد  قدم  , حيث  القانوين 
 , القيوين  اأم  نيابة  اأول  وكيل  فخرا 
القانونية  الت�شريعات  حما�شرة عن 
اأو الجت��ار فيها ,  لتعاطي املخدرات 
راعى  الإم��ارات��ي  امل�شرع  اأن  مو�شحاً 
ك��اف��ة اجل���وان���ب يف ذل���ك خ��ا���ش��ة يف 
فيه  غلظت  وال���ذي   2005 ق��ان��ون 
ك��ان له  ب��درج��ة كبرة مم��ا  العقوبة 
ان��خ��ف��ا���س جرائم  الأث����ر الأك����رب يف 
على  رده  م��ع��ر���س  ويف  امل����خ����درات. 
ت�شاوؤل بخ�شو�س املخدرات الرقمية 

, و�شح الأ�شتاذ فخرا اأنه غر مقتنع 
لعدم  امل��خ��درات  �شمن  من  بادرجها 
او  كيميائية  مركبات  على  ا�شتمالها 
يف  اح��ي��ان��اً  ت�شتخدم  وامن���ا  طبيعية 
عالج بع�س احل��الت, وهي مزعجة 
ب��ع��ك�����س م����ا ه����و م���ت���ع���ارف ع��ل��ي��ه يف 
امل����خ����درات وت���اأث���ر ال����ش���رتخ���اء او 
الن�شاط يف اجل�شم. اأما ال�شيد ع�شام 
�شامل من �شرطة اأم القيوين , و�شح 
يف حما�شرته جهود �شرطة مكافحة 
املخدرات يف جتفيف املنابع من خالل 
والتوزيع,  التمويل  عمليات  ر���ش��د 
امل��ك��اف��ح��ة ملعرفة  م���ق���درات  وت���ط���ور 
املختلفة  والأن������واع  ال��ت��ه��ري��ب  ط���رق 
التي تقدم يف ا�شكال وقوالب جاذبة 

خا�شة لفئات ال�شباب.
ث������م ج��������اء ال�����������دور ع����ل����ى اجل����ان����ب 
ال�شيدة  ت��ن��اول��ت��ه  وق���د  الج��ت��م��اع��ي 
-  م���رمي ���ش��امل ال�����ش��ل��م��ان – مدير 

باملواطنني  اخل���ا����ش���ة  اخل����دم����ات 
ال�شبل  اأرق�����ى  و  ال���ط���رق  ب��اأ���ش��ه��ل 
ادارة  عملت  املنطلق  ه��ذا  وم��ن    ,
بالدرا�شة  وال���ع���ق���ارات   الرا����ش���ي 
املطورة   الو�شيلة  لهذه  والتطبيق 
وذل��������ك ب���ت���ح���دي���د الح���ت���ي���اج���ات 
اخل��ا���ش��ة ب��امل�����ش��روع وال��ت��ي ت�شمل 
ربط احداثيات الق�شيمة من نظام 
ال��ط��ب��وغ��رايف يف  نظام  ال��ت��ط��ب��ي��ق 

 ELMS الرا���ش��ي الل��ك��رتوين 
ب��ط��ري��ق��ة  ق���ارئ ال��ب��ي��ان��ات الذكي 

.  QR
ت�شهيل  اإىل  ال��ف��ك��رة   ت��ه��دف  حيث 
اإىل  وال��و���ش��ول  ال��ت��ح��دي��د  عملية 
الق�شيمة  ب�شكل  �شريع مما يخدم 
الفردية  و  احل���ك���وم���ي���ة  ال���ف���ئ���ات 
احل�شول  اإىل  اإ�شافة   , واخلا�شة 
املالك  او  الق�شيمة  ب��ي��ان��ات  ع��ل��ى 

تلقت 60 بالغًا

بلدية �ملنطقة �لغربية تزيل �آثار �لعو��سف �لرملية على �ملنطقة
•• املنطقة الغربية- لطيفة جابر

ال�����ط�����وارئ  بلدية  ف����رق   جن��ح��ت 
الرمال  اإزال���ة  يف  الغربية  املنطقة 
من الطرق واإزال��ة بع�س الأ�شجار 
نتيجة  امل���ت�������ش���اق���ط���ة  والأف�������������رع 
ال���ع���وا����ش���ف ال���رم���ل���ي���ة والأت����رب����ة 
امل����ث����ارة ب��ف��ع��ل ال����ري����اح ع��ل��ى مدن 
وق�����ال جا�شم  ال��غ��رب��ي��ة.  امل��ن��ط��ق��ة 
ادارة  م����دي����ر  امل������زروع������ي  را������ش�����د 
ال������ط������وارئ والأزم������������ات ب���الن���اب���ه 
فرق  اأن  الغربية  املنطقة  ببلدية 
تعاملت مع  ب��ال��ب��ل��دي��ة  ال���ط���وارئ  
حول  معظمها  متنوعاً  بالغاً   60
زحف وتراكم الرمال على الطرق 
و�شقوط بع�س الأفرع  والأ�شجار, 
وذل���ك م��ن خ��الل اخل��ط ال�شاخن  
الطوارئ  ات�����ش��ال  مل��رك��ز    993
اتخاذ  ومت  ب��ال��ب��ل��دي��ة,  والأزم�������ات 
بالتن�شيق  ال���الزم���ة  الج��������راءات 
اأ�شباب  لإزال��ة  املعنية  الدارات  مع 
ال���ب���الغ���ات واإزال���������ة ال����رم����ال من 
ط���رق )ام ال���ش��ط��ان- ط��ري��ق بدع 
مرعب-   ت����ل  ط���ري���ق  امل����ط����اوع����ة- 
ط����ري����ق م�����زي�����رع�����ةاإىل ع���������رادة - 
وطريق عرادة اإىل غياثي- وطريق 
واأب�����و  ����ش���اح���ل  اإىل  زاي������د  م���دي���ن���ة 
الرمال  جتمعات  واإزال��ة  الأبي�س( 
ليوا  مدينة  يف  امل��ن��ازل  بع�س  على 
زايد  مدينة  يف  ال��رم��ال  وجتمعات 

ع��ل��ى ال���ط���رق ال���داخ���ل���ي���ة(, وذلك 
م�شتخدمي  �شالمة  على  حفاظا 
ال��ط��رق وت��ف��ادي��ا ل��ق��وع اأي حوادث 
املنطقة  ط��رق  �شبكة  على  مرورية 
ال��غ��رب��ي��ة. ك��م��ا مت ال��ت��وا���ش��ل مع 
الطوارئ يف مدن  وف��رق  املراقبني 
عليهم  والتنبيه  الغربية  املنطقة 
وال�شتجابة  ال���ش��ت��ع��داد  ب�����ش��رورة 
ميدانية  ج���ولت  وع��م��ل  ال�شريعة 
ال�شكنية  وامل��ن��اط��ق  ال���ط���رق  ع��ل��ى 
ات�شال  م���رك���ز  م����ع  وال���ت���وا����ش���ل 
م�شراً  م�شتمر.  ب�شكل  ال��ط��وارئ 
تقرير  ا�����ش����ت����الم  ف������ور  اأن�������ه  اإىل 
التحذيرات اجلوية من قبل املركز 

الوطني لالأر�شاد اجلوية والزلزل 
التح�شرية  الإج�����راءات  عمل  مت 
والتي  ال�����الزم�����ة,  والح������رتازي������ة 
تت�شمن ار�شال ر�شائل ن�شية لإبالغ 
طوارئ البلدية يف حال اأي طارئ اأو 
اأ�شرار يف الطرق اأو البنية التحتية  
اأو احلدائق وغرها بالتن�شيق مع 
والت�شال,  العامة  العالقات  اإدارة 
بالبلدية  ال��ط��وارئ  ف��رق  وتوا�شل 
على  العوا�شف  ب��دء  منذ  اأعمالها 
امل��ن��ط��ق��ة ال��غ��رب��ي��ة  ي����وم الأرب���ع���اء 
املا�شي. واأ���ش��اف امل��زروع��ي اأن��ه مت 
الدارات  جلميع  تعليمات  توجيه 
حيال  الفورية  الج���راءات  لإتخاذ 

املراقبني  خ����الل  م���ن  ط�����ارئ  اأي 
واملقاولني وال�شت�شاريني, والتاأكد 
م���ن ج���اه���زي���ة امل����ع����دات والف������راد 
وو������ش�����ع خ����ط����ة ع����م����ل ل�����الأف�����راد 
����ش���اع���ة وات���خ���اذ   24 ع���ل���ى م������دار 
الج���������راءات ال���ف���وري���ة ح���ي���ال اأي 
ال�شتعداد  درج�����ة  ورف�����ع  ط������ارئ, 
يف م��ك��ت��ب ال�����ط�����وارئ والأزم��������ات 
مدار  على   993 الت�شال  ومركز 
ال�شاعة, بالإ�شافة اإىل رقم الهاتف 
ك�س  لفا ا 0و 2 8 9 8 8 9 9 3
028988680وال�����������������ربي�����������������د 

emergency@wrm الإلكرتوين
.abudhabi.ae.
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فرن�سا ت�سادر جو�ز�ت �سفر �ستة كانو� يخططون للقتال يف �سوريا 
•• باري�س-رويرتز:

ام�س  كازنوف  برنار  الفرن�شي  الداخلية  وزير  قال 
جوازات  ���ش��ادرت  الفرن�شية  ال�شلطات  اإن  الث��ن��ني 
كانوا  جهاديون  باأنهم  ي�شتبه  فرن�شيني  �شتة  �شفر 
يخططون للذهاب اإىل �شوريا للقتال هناك. وهذه 
ه��ي امل����رة الأوىل ال��ت��ي ي��ت��خ��ذ ف��ي��ه��ا ه���ذا الج����راء 

ملكافحة الرهاب يف البالد.
ال�شفر وبطاقات  ج����وازات  م�����ش��ادرة  اج���راء  وك���ان   
ال�شفر  و�شك  على  باأنهم  بامل�شتبه  اخلا�شة  الهوية 
للقتال يف اخلارج من اأبرز الجراءات التي ت�شمنها 
م�����ش��روع ق��ان��ون مل��ك��اف��ح��ة الره�����اب اأق����ره الربملان 

الفرن�شي يف نوفمرب ت�شرين الثاين. وقال كازنوف 
اليوم  مت  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اأم����ام  م��ن  لل�شحفيني 
البالد.  م��غ��ادرة  اإداري���ة حلظر  ق���رارات  �شتة  توقيع 
ويجري اإعداد 40 حظرا اآخرين.  وتابع اأردنا هذا 
الج��راء... لأنه اإذا غادر فرن�شيون لرتكاب اأعمال 
خطرا  ميثلون  عودتهم  فلدى  و�شوريا  ال��ع��راق  يف 
اأك���رب ع��ل��ى الأم����ن ال��ق��وم��ي وق���د ي��رت��ك��ب��ون اأعمال 

ارهابية على نطاق وا�شع. 
 وتقدر احلكومة اأن نحو 1400 فرن�شي تربطهم 
والعراق  �شوريا  يف  للقتال  جتنيد  بخاليا  �شالت 
واأن من بينهم نحو 400 �شخ�س يقاتلون بالفعل 
لكازنوف  م�شاعد  وق���ال  الره��اب��ي��ني.  ���ش��ف��وف  يف 

امل�شتبه  بع�س  باأمر  علمت  ال�شلطات  اإن  ل��روي��رتز 
فرن�شا  مغادرة  من  منعوا  الذين  متطرفون  باأنهم 
العام  فتحته  �شاخن  خط  خالل  من  الثنني  ام�س 
امل��ا���ش��ي فيما مت حت��دي��د الآخ��ري��ن ع��رب حتقيقات 
جارية. وللم�شتبه بهم احلق يف الطعن يف الجراء 
اجلديد اأمام حمكمة اإدارية. وفرن�شا يف حالة تاأهب 
باري�س  يف  ا�شالميون  �شنها  هجمات  بعد  ق�شوى 
�شخ�شا   17 مقتل  ع��ن  واأ���ش��ف��رت  امل��ا���ش��ي  ال�شهر 
البالد  الره��اب��ي��ون  وي�شتهدف  م�شلحني.  وث��الث��ة 
يف  ال�شتعماري  ما�شيها  ب�شبب  ط��وي��ل  وق��ت  منذ 
الأقلية  باندماج  اخلا�شة  وامل�شاكل  افريقيا  �شمال 

امل�شلمة الكبرة يف املجتمع الفرن�شي.

�لربملان �لعربي يدين تفجري�ت مدينة �لقبة �لليبية

تركيا: عملية �جلي�س يف �سوريا ��ستهدفت منع هجوم حمتمل 

خيار �سعب لأمريكا يف �قليم قندهار �لأفغاين 

•• القاهرة-اأ ف ب:

اجلت م�شر �شباح الثنني بعثتها 
الدبلوما�شية واغلقت �شفارتها يف 
ب�شبب  �شنعاء  اليمنية  العا�شمة 
�شوء الو�شاع المنية يف اليمن , 

ح�شب ما نقل العالم الر�شمي.
وي���اأت���ي ه���ذا ال���ق���رار ع��ل��ى خلفية 
اليمن  ي�شهدها  ال��ت��ي  ال��ف��و���ش��ى 
م���ن���ذ ���ش��ي��ط��رة احل���وث���ي���ني على 
ال���ع���ا����ش���م���ة ����ش���ن���ع���اء واح���ت���ج���از 
الرئي�س اليمني امل�شتقيل عبدربه 
من�شور هادي املدعوم من الغرب 
لحقا قيد القامة اجلربية قبل 
الهرب اىل مدينة  ان يتمكن من 

عدن اجلنوبية ال�شبت الفائت.
وقالت وكالة انباء ال�شرق الو�شط 
الدبلوما�شية  البعثة  ان  الر�شمية 
برئا�شة  ����ش���ن���ع���اء  يف  امل�������ش���ري���ة 
عادت  ال�شرقاوى  يو�شف  ال�شفر 
مبكرة  ���ش��اع��ة  يف  ال���ق���اه���رة  اىل 
�شباح ام�س )الثنني( ب�شبب �شوء 

الأو�شاع الأمنية فى اليمن .

•• كييف-وكاالت:

ام�س  الأوك�����������راين  اجل���ي�������س  ق�����ال 
الث���ن���ني اإن�����ه ل مي��ك��ن��ه ال���ب���دء يف 
خط  من  الثقيلة  الأ�شلحة  �شحب 
يوقف  مل  طاملا  ال�شرق  يف  اجلبهة 
لرو�شيا  امل���وال���ون  الن��ف�����ش��ال��ي��ون 
رغم  احل��ك��وم��ي��ة  امل��واق��ع  مهاجمة 

اتفاق وقف اطالق النار.
ق�����ال  الأ���������ش��������ب��������وع  م����ط����ل����ع  ويف 
الأوكراين  واجلي�س  النف�شاليون 
عملية  لبدء  لتفاق  تو�شلوا  اإنهم 
اتفاق  الأ�شلحة كما يطالب  �شحب 
وقف اطالق النار الذي بداأ �شريانه 

يف 15 فرباير �شباط.
اأناتويل  الع�شكري  املتحدث  وق��ال 
ب�شكل  ت��راج��ع  العنف  اإن  �شيتلماخ 
ولكن  الأخ��������رة  الأي��������ام  يف  ك���ب���ر 
النف�شاليني ق�شفوا مرتني قوات 

احلكومة الليلة قبل املا�شية.
وق�����������ال امل������ت������ح������دث ال����ع���������ش����ك����ري 
اإفادة  يف  �شيليزنيوف  فالدي�شالف 
ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة م���ع ا���ش��ت��م��رار ق�شف 
م���واق���ع اجل���ن���ود الأوك����ران����ي����ني ل 
ميكن اأن يكون هناك اأي حديث عن 
اخرى  جهة  م��ن  الأ�شلحة.  �شحب 
كثف الغربيون حتذيراتهم لرو�شيا 
اجلي�س  ب��ني  امل��ع��ارك  خلفية  ع��ل��ى 
املوالني  والنف�شاليني  الوك��راين 
ماريوبول,  ميناء  ج��وار  يف  ملو�شكو 
اآخر مدينة كبرة يف �شرق اوكرانيا 
موؤ�شر  ويف  كييف.  عليها  ت�شيطر 
�شخ�شان  قتل  ال��و���ش��ع,  ت��وت��ر  اىل 
بانفجار  اخ����رون  ع�����ش��رة  وا���ش��ي��ب 
قنبلة يدوية ال�شنع خالل م�شرة 
وطنية يف خاركيف )�شرق(. وحتدث 

••  قندهار-رويرتز:

مهبط  اأن  ال���������ش����واه����د  اأ�������ش������ارت 
ط��ائ��رات ك��ان يف وق��ت من الأوقات 
باحلركة  مي����وج  ع�����ش��ك��ري��ا  م���رك���زا 
يف  الأم���ري���ك���ي���ة  احل������رب  ذروة  يف 
م�شره  �شيكون  اأفغان�شتان  جنوب 
الغ�����الق يف ه�����دوء ه����ذا ال���ع���ام يف 
الذي  الأم��ري��ك��ي  الن�شحاب  اإط���ار 

قل�س اأعداد القوات المريكية.
فيما  ت��ت��ن��ام��ى  امل���وؤ����ش���رات  اأن  غ���ر 
يتاأجل  ق��د  امل�شر  ب���اأن ه��ذا  ي��ب��دو 
املتحدة  ال����ولي����ات  ت��ب��ح��ث  ري��ث��م��ا 
الن�شحاب  وت���رة  اإب��ط��اء  اإم��ك��ان��ي��ة 
الدفاع  وزي��ر  وزار  اأفغان�شتان.  من 
كارتر  اآ�������س  اجل����دي����د  الأم����ري����ك����ي 
املجمع الكبر يوم الأح��د لكنه مل 
كان  اإذا  ع��م��ا  لل�شحفيني  يف�شح 
يعتقد اأنه يجب اإطالة عمره ليظل 
يف  املتحدة  للوليات  ق��دم  موطيء 
وقال  باأفغان�شتان.  مهمة  منطقة 

��سرت�ليا تبد�أ يف 
�لتدريب على طائر�ت 

�أمريكية م�سلحة بال طيار 
•• �صيدين-رويرتز: 

ق���������ال م�������������ش������وؤول������ون دف�����اع�����ي�����ون 
ا�شرتاليون ام�س الإثنني اإن اأفرادا 
ال�شرتالية  اجل��وي��ة  ال��ق��وات  م��ن 
ع��ل��ى طائرات  ال��ت��دري��ب  ب����داأوا يف 
ب���ال ط���ي���ار م�����ش��ل��ح��ة يف ال���ولي���ات 
اأ�شبوع  اأقل من  املتحدة وذلك بعد 
�شتبداأ  اإن��ه��ا  وا�شنطن  اإع���الن  م��ن 
املثرة  الطائرات  ه��ذه  ت�شدير  يف 
اخلارجية  وزارة  وك��ان��ت  ل��ل��ج��دل. 
الأ�شبوع  ق���ال���ت  ق���د  الأم���ري���ك���ي���ة 
بت�شدير  ���ش��ت�����ش��م��ح  اإن���ه���ا  امل��ا���ش��ي 
ع�شكرية  ط����ي����ار  ب�����ال  ط������ائ������رات 
مب���وج���ب �����ش����روط ����ش���ارم���ة مثل 
ب��رام��ج حكومية  م��ن خ��الل  البيع 
وموافقات من الدول التي حت�شل 
تقدمي  على  ال��ط��ائ��رات  ه��ذه  على 

�شمانات ال�شتخدام النهائي.

كما ا�شارت اىل ان ال�شفارة امل�شرية 
اأب����واب����ه����ا بعد  ب�����ش��ن��ع��اء اغ���ل���ق���ت 
احلوثيون  وك��ان   . البعثة  مغادرة 

ايلول  مقاومة يف  مواجهة  ب��دون 
�شبتمرب.

وال�شهر املا�شي �شيطر احلوثيون 

ال�����ذي�����ن ي����ع����ت����ربون امل���رت���ف���ع���ات 
قد  التقليدي,  مقرهم  ال�شمالية 
�شنعاء  العا�شمة  على  �شيطروا 

هجومني  ع��ن  الوك����راين  اجلي�س 
املدينة  ماريوبول,  قرب  بالدبابات 
خط  ج����ن����وب  يف  ال�����ش����رتاجت����ي����ة 
ال�شيطرة  ت��ت��ي��ح  وال���ت���ي  اجل��ب��ه��ة 
ع��ل��ي��ه��ا ل��ل��م��ت��م��ردي��ن اق���ام���ة ج�شر 
ب��ري م��ع �شبه ج��زي��رة ال��ق��رم التي 
الفائت.  الربيع  يف  رو�شيا  �شمتها 
واكد املتحدث الع�شكري الوكراين 
ع�شكرية  قافلة  ان  لي�شنكو  اندريه 
خم�شني  ت�����ش��م  ال��رو���ش��ي  للجي�س 
دخلت  ب��ال��ذخ��ائ��ر  حمملة  �شاحنة 
اوكرانيا وتتجه اىل نوفوازوف�شك, 
وه�����ي ق����اع����دة ل��ل��م��ت��م��ردي��ن على 
ماريوبول.  م��ن  كلم  ث��الث��ني  بعد 

ه���ولن���د. يف ه���ذه الج�����واء, �شعد 
مو�شكو.  حيال  خطابهم  الغربيون 
وح�����ذر وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة المل����اين 
فرانك فالرت �شتاينماير من تقدم 
لالنف�شاليني يف اجتاه ماريوبول, 
معتربا يف مقابلة مع �شحيفة بيلد 
�شي�شكل  الم����ر  ه����ذا  ان  المل���ان���ي���ة 
انتهاكا وا�شحا لتفاقات مين�شك. 
واع����ل����ن رئ���ي�������س جم���ل�������س اوروب�������ا 
الحد  �شارك  ال��ذي  تو�شك  دونالد 
م�شوؤولني  مع  م�شرة  كييف يف  يف 
ذك������رى  اخ������ري������ن يف  اوروب��������ي��������ني 
قبل  �شقطوا  الذين  املئة  ال�شحايا 
عام يف �شاحة ميدان, انه بداأ ام�س 

وك��ي��ي��ف رو�شيا  ال��غ��رب��ي��ون  وي��ت��ه��م 
بدعم النف�شاليني عرب تزويدهم 
تنفيه  وه��و ما  وال��ق��وات  بال�شلحة 
التوتر حول  وياأتي  ب�شدة.  مو�شكو 
م���اري���وب���ول ب��ع��د ب�����ش��ع��ة اي�����ام من 
ع��ل��ى مدينة  امل��ت��م��ردي��ن  ���ش��ي��ط��رة 
ديبالت�شيفي ال�شرتاتيجية, المر 
والغربيون  كييف  اع��ت��ربت  ال���ذي 
ان��ت��ه��اك خطر ل��وق��ف اطالق  ان��ه 
اتفاقات  عليه  ن�شت  ال���ذي  ال��ن��ار 
هذه  ت���وق���ي���ع  ومت  مين�شك-2. 
اث���ر م��ف��او���ش��ات �شاقة  الت��ف��اق��ات 
انغيال  الملانية  امل�شت�شارة  بو�شاطة 
مركل والرئي�س الفرن�شي فرن�شوا 

كارتر لل�شحفيني خالل اأول زيارة 
ال��ي��م��ني يوم  اأدى  م��ن��ذ  ب��ه��ا  ي��ق��وم 
الثالثاء املا�شي ن�شيحتي يجب اأن 

تذهب اأول اإىل الرئي�س.
احتمال اخلروج من قندهار  وكان 
اأث��ار قلقا يف وا�شنطن  بالكامل قد 
الكوجنر�س  اأع�����ش��اء  ي�����ش��ر  ح��ي��ث 

هذا ال�شهر “قندهار لي�شت جمرد 
بقعة على اخلريطة. بل هي الوطن 
ظهور  وغ��ذى  لطالبان.«  الروحي 
العراق  يف  الرهابي  داع�س  تنظيم 
الأمريكي  الن�����ش��ح��اب  اأع���ق���اب  يف 
تدهور  احتمال  من  القلق  م�شاعر 
ا�شتمرار  اأفغان�شتان مع  الو�شع يف 
خططه  تنفيذ  يف  اأوب��ام��ا  الرئي�س 
خل��ف�����س ال���ق���وات الم��ري��ك��ي��ة من 
الن�شف  اإىل  الف  ع�����ش��رة  ح���وايل 
ث���م خف�شها  ال���ع���ام  ه����ذا  ت��ق��ري��ب��ا 
ال�شفارة  باحتياجات  يفي  م��ا  اإىل 
المريكية فقط يف نهاية 2016.

واأ���ش��ب��ح ع���دد ق����وات ال��ت��ح��ال��ف يف 
جندي   2600 الن  ق����ن����ده����ار 
ذروة  األ����ف يف   26 م���ن  ان��خ��ف��ا���ش��ا 
ومع  ال��غ��رب��ي.  الع�شكري  ال��وج��ود 
املتحدة  للوليات  تتيح  فهي  ذل��ك 
الن�شح  ل���ت���ق���دمي  م��ه��م��ة  ق�������درات 
لالأفغان وت�شهم يف جهود مكافحة 

الرهاب.

ينتقدون  الذين  اجلمهوريني  من 
الرئي�س الدميقراطي باراك اأوباما 
وا�شرتاتيجيته اخلا�شة بالن�شحاب 
اأهمية املنطقة ملقاتلي طالبان  اإىل 
واخل���ط���ر ال�����ذي مي��ث��ل��ون��ه. وق���ال 
لينزي  اجل����م����ه����وري  ال�������ش���ن���ات���ور 
جراهام يف جل�شة مبجل�س ال�شيوخ 

وحا�شروا  الرئا�شي  الق�شر  على 
م��ق��ر اق��ام��ة ه����ادي م��ا دف��ع��ه اىل 
له  ت�شريح  اول  ويف  ال�شتقالة. 
ب��ع��د ف�����راره م���ن ���ش��ن��ع��اء, اعترب 
ان كل  ل��ه  ب��ي��ان  ال�شبت يف  ه���ادي 
القرارات التي اتخذها احلوثيون 
ب��اط��ل��ة ول ���ش��رع��ي��ة ل��ه��ا  وح�س 
الدويل  واملجتمع  العربية  ال��دول 
ع���ل���ى رف���������س الن�����ق�����الب وع�����دم 
املوؤ�ش�شات  ه��ادي  ودع��ا   . �شرعنته 
اىل  ال�شبت  والع�شكرية  امل��دن��ي��ة 
ال�شلطة  ل������ق������رارات  اخل���������ش����وع 
وخا�شة  وح��م��اي��ت��ه��ا  ال��د���ش��ت��وري��ة 

القوات امل�شلحة وقوات المن .
م�شادر  اك�����دت  الث���ن���ني  وال���ي���وم 
الرئي�س  ان  مي���ن���ي���ة  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة 
ع���ب���درب���ه م��ن�����ش��ور ه�����ادي ال���ذي 
الف���الت م��ن القامة  متكن م��ن 
اجل��ربي��ة وع���اد ل��ي��م��ار���س مهامه 
يوؤيد  من مدينة عدن اجلنوبية, 
احلوار للخروج من الزمة ولكن 
ي�شيطر عليها  التي  خارج �شنعاء 

امل�شلحون احلوثيون ال�شيعة.

الث��ن��ني م�����ش��اورات ت��ت��ن��اول فر�س 
مو�شكو.  ع��ل��ى  ج���دي���دة  ع���ق���وب���ات 
نقلتها  ت�شريحات  يف  تو�شك  وقال 
وك��ال��ة ان��رتف��اك�����س-اوك��ران��ي��ا قبل 
العقوبات  تو�شيع  علينا  �شيء,  كل 
عن  اي�����ش��ا  متحدثا  الق��ت�����ش��ادي��ة, 
تابعة  ���ش��رط��ة  ق����وة  ن�����ش��ر  ام���ك���ان 
ال�شالم  حلفظ  الوروب���ي  لالحتاد 
يف ���ش��رق اوك��ران��ي��ا ب��ن��اء على طلب 
كييف. بدوره, مل ي�شتبعد م�شوؤول 
فرن�شي كبر امكان فر�س عقوبات 

اوروبية جديدة على مو�شكو.
الفرن�شي  ال���دول���ة  وزي�����ر  و����ش���رح 
هارمل  الوروب���ي���ة  ال�����ش��وؤون  املكلف 
ديزير من كييف اذا مل يتم احرتام 
اتفاقات مين�شك )...( فان الحتاد 
الوروبي �شيوا�شل فر�س العقوبات 
وكانت  ت�شديدها.  اىل  يعمد  وق��د 
وا�شنطن اعلنت ال�شبت املا�شي انها 
تتجه اىل فر�س عقوبات جدي على 
ال�شيطرة  بعد  وخ�شو�شا  مو�شكو 
�شابق  وقت  ويف  ديبالت�شيفي.  على 
الحد, بدا ان كييف والنف�شاليني 
ي����ح����رزون ت���ق���دم���ا حم�������دودا على 

�شعيد تطبيق اتفاقات مين�شك.
تبادل  عملية  اك���رب  تنفيذ  ف��غ��داة 
�شملت  ال��ع��ام  ب��داي��ة  منذ  لال�شرى 
139 جنديا اوكرانيا و52 مقاتال 
انف�شاليا, اعلنت كييف واملتمردون 
ات��ف��اق��ات لبدء  الأول الح���د  ام�����س 
خط  م��ن  الثقيلة  ال�شلحة  �شحب 
حتديد  دون  م���ن  ول��ك��ن  اجل��ب��ه��ة, 

موعد ومكان هذه العملية.
وحتى ال�شاعة 20,00 ت غ الحد, 
تاأكيد  اي  ع��ل��ى  احل�������ش���ول  ت���ع���ذر 

حل�شول العملية.

ب�شبب �شوء الو�شاع المنية 

م�سر تغلق �سفارتها وجتلي بعثتها �لدبلوما�سية يف �ليمن  

الغرب يحذر رو�شيا وخماوف على مدينة ماريوبول الوكرانية

�جلي�س �لأوكر�ين: لن ن�سحب �لأ�سلحة �لثقيلة طاملا ��ستمرت �لهجمات 

رو�سيا تعر�س على �إير�ن �سر�ء �أحدث �سو�ريخها �مل�سادة للطائر�ت 
•• مو�صكو -رويرتز: 

ن�شبت تقارير اإعالمية اإىل رئي�س جمموعة رو�شتيك الرو�شية للدفاع �شرجي ت�شيميزوف قوله ام�س 
الثنني اإن رو�شيا عر�شت على اإيران �شراء اأحدث �شواريخها امل�شادة للطائرات وهو ال�شاروخ اأنتي-
وياأتي العر�س الرو�شي بعد ف�شل �شفقة لإمداد اإيران ب�شواريخ اإ�س-300 الأقل قوة وذلك   .2500
العر�س  تدر�س  طهران  اإن  قوله  ت�شيميزوف  عن  لالأنباء  تا�س  وكالة  ونقلت  غربية.  �شغوط  ب�شبب 
حاليا. وكانت رو�شيا قد األغت عقدا لإمداد اإيران ب�شواريخ اإ�س-300 اأر�س جو حتت �شغوط غربية 
يف 2010 وتقدمت اإيران فيما بعد بدعوى حتكيم دولية بقيمة اأربعة مليارات دولر �شد رو�شيا يف 
جنيف لكن ظل التحالف بني الدولتني قائما. و�شغطت الوليات املتحدة واإ�شرائيل على رو�شيا ملنع 
جوية  �شربات  من  الإيرانية  النووية  املن�شاآت  حماية  يف  ت�شتخدم  قد  اإنها  وقالتا  ال�شواريخ  مبيعات 
ممكنة يف امل�شتقبل. ومل ي�شدر رد فوري على ت�شريحات ت�شيميزوف من جانب اإيران ول اإ�شرائيل ول 

الوليات املتحدة.

•• القاهرة-وام: 

اأدان الربملان العربي ما قامت به اجلماعات الإرهابية 
واأدت  الليبية  القبة  مبدينة  تفجرات  من  ليبيا  فى 
الأبرياء  من  واجلرحى  القتلى  من  العديد  ل�شقوط 

من ال�شعب الليبي.
وقال معايل احمد بن حممد اجل���روان رئي�س الربملان 
العم��ال  ت��ل��ك  اإن  ام�����س  اأ����ش���دره  ب��ي�����������ان  يف  ال��ع��رب��ي 
ال��ربمل��ان ع��ن الوقوف  ل��ن تثنى  الإره��اب��ي��ة اجل��ب��ان��ة 
ال�شرعية  واحلكومة  الليبي  الربملان  مع  واح��دا  �شفا 

•• اأنقرة-رويرتز:

قالني  ابراهيم  الرتكية  الرئا�شة  با�شم  املتحدث  ق��ال 
اإن العملية التي قام بها اجلي�س الرتكي  ام�س الثنني 
يحا�شره  �شريحا  يحر�شون  تركيا  جنديا   38 لإنقاذ 
ملواجهة هجوم  نفذت  الرهابي  داع�س  تنظيم  مت�شددو 
حمتمل عليهم واإعادة اجلنود الأتراك املحا�شرين من 

�شوريا.
���ش��وري��ا لإنقاذ  ال��رتك��ي��ة توغلت داخ���ل  ال��ق��وات  وك��ان��ت 
اجلنود الذين كانوا يحر�شون �شريح �شليمان �شاه جد 
مقاتلو  ويحا�شرهم  العثمانية  المرباطورية  موؤ�ش�س 
ال�شورية  احلكومة  وو�شفت  �شهور.  منذ  داع�س  تنظيم 

العملية باأنها عدوان �شافر .
و�شاركت يف العملية الرتكية دبابات وطائرات بدون طيار 
وطائرات ا�شتطالع واملئات من اأفراد القوات الربية يف 
اأول توغل من نوعه تنفذه القوات الرتكية داخل �شوريا 

منذ بدء ال�شراع هناك قبل قرابة اأربع �شنوات.

والتعبر  الدميقراطية  م�ش������رة  ملوا�شل����ة  له  املمثلة 
يقف يف  الذي  العظي�����م  الليب����ي  ال�ش������عب  عن موقف 
اإىل  ت�ش����عى  التي  الإره��اب��ي�����ة  الع��م��ال  تلك  مواجهة 
�شرب حماولت التوافق الوطنتي واإحداث �شقاق بني 
و�شالمة  وحدت�������ه  من  للنيل  الليبي  ال�شعب  �شفوف 

اأرا�شيه.
ودعا رئي�س الربملان العربي كل الدول املحبة لل�شالم 
اأج��ل �شرعة بدء ح��وار جاد ي�شم القوى  للتعاون من 
الوطنية التي توؤيد وحدة ليبيا ونبذ تلك التي تدعم 

الإرهاب وتهدد �شالمة الأرا�شي الليبية . 

فرن�سا ت�ست�سيف �جتماعا وز�ريا 
�ليوم ب�ساأن �لأزمة �لأوكر�نية 

•• باري�س-رويرتز:

ورو�شيا  واملانيا  فرن�شا  خارجية  وزراء  ان  فرن�شي  دبلوما�شي  م�شدر  ق��ال 
اتفاق  لع��ادة  م�شعى  يف  الثالثاء  اليوم  باري�س  يف  �شيجتمعون  واأوك��ران��ي��ا 
�شالم متعر بني ال�شلطات الوكرانية والنف�شاليني اىل امل�شار ال�شحيح.

ورغ��م م��رور اأك��ر من ا�شبوع على اتفاق وقف اط��الق النار ال��ذي جتاهله 
انف�شاليون موالون ملو�شكو لل�شيطرة على بلدة ا�شرتاتيجية حتاول كييف 
ام  الن  �شيتوقفون  النف�شاليون  كان  اذا  ما  معرفة  الغربيون  وحلفاوؤها 

�شيتقدمون ب�شكل اأعمق يف اأرا�س ي�شفها الكرملني باأنها رو�شيا اجلديدة.
وقال امل�شدر عن اجتماع الغد انه متابعة لتفاقات مين�شك ل�شمان تنفيذها 

مثل �شحب الأ�شلحة الثقيلة.
وقال اجلي�س الوكراين ام�س الثنني انه ل ي�شتطيع بدء �شحب ال�شلحة 
الثقيلة من اجلبهة يف ال�شرق لن النف�شاليني املوالني لرو�شيا مل يتوقفوا 

عن مهاجمة مواقع حكومية رغم اتفاق وقف اطالق النار.
الجتماع  ب�شاعة وهو ما يجعل هذا  �شاعة  يتطور  املوقف  امل�شدر  واأ�شاف 

هاما.

�لدعوة �ىل �سل�سلة ب�سرية 
حول م�سجد يف �و�سلو 

•• او�صلو-اأ ف ب:

دع�����ا ن���ا����ش���ط���ون ع���ل���ى الن����رتن����ت 
�شل�شلة  ت�����ش��ك��ي��ل  اىل  ن���روج���ي���ون 
يف  الرئي�شي  امل�شجد  ح��ول  ب�شرية 
او���ش��ل��و ال�����ش��ب��ت, ب��ع��د ا���ش��ب��وع على 
ن�شاط مماثل لقي ا�شتجابة وا�شعة 
العا�شمة  يف  ي��ه��ودي  كني�س  ح��ول 

الرنوجية. 
ت�شكيل  اىل  ال�����داع�����ون  واو�����ش����ح 
���ش��ل�����ش��ل��ة ال��ت�����ش��ام��ن  ع���رب موقع 
جمموعة  ن����ح����ن  ف���ي�������ش�����������������������ب���وك 
مواجهة  يف  حت���ر����س,  ا���ش��خ��ا���س 
املخاوف املتزاي�����دة وال�ش��������تقطاب 
املتفاق�����م يف املجتمع, على ان تب�����رز 
اننا ل نعترب امل�شلمني خطرا وامنا 

ثروة .

وقال املتحدث با�شم الرئا�شة الرتكية يف موؤمتر �شحفي 
يف اأنقرة بهذه العملية ق�شت حكومتنا على تهديد ب�شن 
الع�شكري  امل��وق��ع  وعلى  ال�شريح  على  حمتمل  هجوم 

وتعري�س اأرواح جنودنا للخطر. 
واأ�شاف قالني ان احلكومة الرتكية تعمل عن كثب مع 
لندن  تلميذات من  لتتبع ثالث  الربيطانية  ال�شلطات 
ان��ه��ن يف  ويعتقد  امل��ا���ش��ي  ال���ش��ب��وع  تركيا  اىل  ���ش��اف��رن 

طريقهن اىل �شوريا.
وان�شم الف املقاتلني من اأكر من 80 دولة من بينها 
والوليات  وال�����ش��ني  اخ���رى  اأوروب���ي���ة  ودول  بريطانيا 
ال���ش��الم��ي��ة وجماعات  ال���دول���ة  ���ش��ف��وف  اىل  امل��ت��ح��دة 
اأخرى حتارب يف �شوريا والعراق وكثر منهم  مت�شددة 

يعربون من تركيا.
وط���ال���ب���ت ت��رك��ي��ا مب���زي���د م���ن امل��ع��ل��وم��ات م���ن اأجهزة 
تركيا  اإن  قالني  وق��ال  ملالحقتهم.  الغربية  امل��خ��اب��رات 
اأنهم ي�شعون  1400 �شخ�س ي�شتبه يف  اإجمايل  رحلت 

لالن�شمام اىل جماعات متطرفة.
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قال م�شوؤولون ام�س اإن نحو 4000 لجئ عادوا اإىل مدينة كوباين 
العودة  يخ�شون  لكن يظل كثرون  ال�شورية  الكردية  العرب(  )عني 
اإىل املكان الذي دارت فيه معركة على مدى اأربعة اأ�شهر بني املقاتلني 
الدمار حلق  اأن  امل�شوؤولون  واأ�شاف   . داع�س  تنظيم  وق��وات  الأك��راد 
األف   200 م��ن  اأك��ر  يقطنها  ك��ان  التي  املدينة  م��ن  كثرة  باأنحاء 
�شخ�س جراء القتال الذي متكن خالله الأكراد من �شد املت�شددين 
املدينة  �شكان  ويخ�شى  احل��دودي��ة.  املنطقة  اجتياح  ح��اول��وا  ال��ذي��ن 
وقال  احلية.  املورتر  وقذائف  القنابل  من  الكثر  خطر  ال�شابقون 
تركيا  لرويرتز  الرتكية  وال��ط��ورايء  الكوارث  اإدارة  با�شم  متحدث 
تراقب املخارج واملداخل. وت�شر اأحدث الأرقام اإىل اأن نحو 4000 

�شخ�س عادوا اإىل كوباين.
�شخ�شا لق��وا حتفهم   15 اإن  نا�شان  اإدري�س  الكردي  امل�شوؤول  وق��ال 
واأ�شيب كثرون يف حوادث �شملت انفجارات منذ رفع احل�شار عن 
املدينة ال�شهر املا�شي. وتابع الو�شع لي�س اآمنا لكنهم كانوا يتطلعون 
امل�شاعدة يف تطهر كوباين من  اإىل  ال��دويل  املجتمع  ودع��ا  للعودة. 
املتفجرات. وفر كل �شكان املدينة تقريبا عرب احلدود اإىل تركيا العام 

املا�شي هربا من تقدم تنظيم داع�س.
 

اعربت املانيا عن قلقها ب�شان الهدنة ال�شاملة التي مل تطبق بعد يف 
�شرق اوكرانيا ودعت مو�شكو اىل ممار�شة نفوذها على النف�شاليني 

املوالني لها لوقف القتال.
با�شم احلكومة الملانية ن�شعر بقلق  املتحدث  وقال �شتيفان �شيربت 
ان برلني تدعو مو�شكو اىل  �شاملة م�شيفا  بالغ لعدم وج��ود هدنة 

ممار�شة نفوذها مرة اخرى وب�شكل ملح على النف�شاليني.
وا�شاف ان ذلك مقلق لن تطبيق هذه الهدنة هو �شرط م�شبق لبدء 
يف  والتعاون  المن  منظمة  مراقبو  و�شعه  الثقيلة  ال�شلحة  �شحب 
اتفاق على وقف اطالق  التو�شل اىل  اوروب��ا للقيام بعملهم. ورغ��م 
�شنوا هجوما  املتمردين  ان  ال  ا�شبوع,  النار يف مدينة مين�شك قبل 
كما  امل��ا���ش��ي  ال���ش��ب��وع  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ديبالت�شيفي  م��دي��ن��ة  ع��ل��ى 

يح�شدون قواتهم قرب مدينة ماريوبول ال�شاحلية.
وقال �شيربت ان تطبيق اتفاق وقف اطالق النار الذي �شاعدت املانيا 
يف التو�شل اليه “ل يثر الرتياح” لن التطورات يف اليام الخرة 

كان بع�شها ايجابيا وبع�شها الخر �شلبيا لال�شف.
وا�شار اىل اتفاق حول �شحب القوات الثقيلة وتبادل ال�شرى, لكنه 
اوكرانيا  اوق��ع قتيلني يف مدينة خاركيف �شرق  ال��ذي  التفجر  دان 

خالل م�شرة موؤيدة لكييف.

ا�شتقال وزير الزراعة الياباين ام�س بعدما اعرتف بتلقيه هبة مالية, 
اآبي  �شينزو  ال��وزراء  لرئي�س  جديدة  �شربة  ال�شتقالة  هذه  و�شكلت 
الذي اطاحت ق�شايا مالية باثنني من وزراء حكومته ال�شابقة العام 
املا�شي. وقد قرر كويا ني�شيكاوا ال�شتقالة حتى ل تتاأثر املناق�شات 
اآبي يف ت�شريح �شحايف,  كما قال  “م�شاكله اخلا�شة”,  الربملانية ب 
قبل ان يعني بدل منه على الفور هو يو�شيما�شا هايا�شي الذي �شبق 
قيمتها  هبة  تلقى  انه  امل�شتقيل  الوزير  واق��ر  املن�شب.  هذا  �شغل  ان 
مليون ين )7400 يورو( من �شركة تتوىل ادارتها جمموعة ت�شم 
عدة مانع �شكر, كان الوزير منحها قبل ا�شهر م�شاعدة بلغت قيمتها 
خ�شو�شا  ال�شئلة  من  كثرا  الق�شية  ه��ذه  وتثر  ي��ن.  مليار   1,3
التي ل تريد  البالغة الهمية  امل��وارد اخلم�شة  ال�شكر واح��د من  ان 
اليابان التخلي عن �شيء منها يف اطار املفاو�شات ال�شائكة بني �شفتي 
املتحدة  الوليات  اطلقته  للتبادل احلر  وا�شع  اتفاق  الطل�شي, وهو 
ني�شيكاوا  ان  يف  وي�شتبه  بالجمال.  بلدا  ع�شر  اثني  �شي�شم  وال��ذي 
هي  ح�شلت  الخ�شاب  لتحويل  �شركة  م��ن  مماثلة  هبة  اي�شا  قبل 

اي�شا على اموال عامة.
وبذلك تلقى �شينزو اآبي ال�شربة الوىل القا�شية يف اجلبهة الداخلية 
منذ اعادة انتخابه يف كانون الول/دي�شمرب بعد الفوز الكبر حلزبه 

الليربايل الدميوقراطي )ميني( يف انتخابات نيابية مبكرة.

عوا�صم

ا�سطنبول

طوكيو

برلني

كيم جونغ �ون يامر �جلي�س بال�ستعد�د للمعركة 
قبل �ملناور�ت �لع�سكرية �لمريكية �جلنوبية 

•• �صيول-اأ ف ب:

امر زعيم كوريا ال�شمالية كيم جونغ اون اجلي�س بال�شتعداد للمعركة مع اقرتاب 
المركية  القوات  جتريها  التي  امل�شرتكة  ال�شنوية  الع�شكرية  امل��ن��اورات  موعد 
والكورية اجلنوبية. ودعا كيم يف خطاب تاريخي امام اللجنة الع�شكرية املركزية 
للحزب الواحد, هيئة اركان اجلي�س ال�شعبي الكوري اىل ال�شتعداد للرد على اي 
�شكل من ا�شكال احلرب قد ي�شنها العدو, على ما افادت و�شائل العالم الر�شمية 
الكورية ال�شمالية ام�س الثنني. وعقد اجتماع اللجنة بعدما ا�شرف كيم ال�شبوع 
املا�شي على تدريبات ع�شكرية على هجوم وهمي �شد جزيرة كورية جنوبية يف 
البحر ال�شفر. وجرى التدريب الكوري ال�شمايل الذي �شاركت فيه وحدات من 
�شالح املدفعية يف جزيرتي مو وجاجناي املنطقة التي تعترب نقطة �شاخنة مهمة 
الكورية  الر�شمية  الوكالة  قالت  كما  اجلنوبية  كوريا  مع  احل��دود  من  بالقرب 
ال�شمالية. ودعا كيم جونغ اون اجلي�س بهذه املنا�شبة اىل تكثيف تدريباته من 
اجل �شحق العدو اذا ما هاجم كوريا اجلنوبية, بح�شب الوكالة. وكما يف كل �شنة 
كي   “ اجلنوبية  الكورية  المركية  الع�شكرية  امل��ن��اورات  قبل  التوتر  يت�شاعد 
التي تبداأ يف مطلع اذار مار�س. والكوريتان يف حالة  و”فول ايغل”  ري�شولف” 
واطلقت كوريا  حرب تقنيا اذ انهما مل توقعا اتفاقية �شالم بعد هدنة 1953. 
ال�شمالية �شل�شلة تدريبات ع�شكرية يف ت�شرين الثاين نوفمرب وقام زعيمها منذ 
ذلك احلني بتفقد ع�شر وحدات ع�شكرية وفق ما او�شحت وزارة الدفاع الكورية 
اجلنوبية. وعر�شت كوريا ال�شمالية ال�شهر املا�شي تعليق جتارب نووية م�شتقبلية 
موقتا اذا الغت وا�شنطن مناوراتها الع�شكرية يف اجلنوب للعام 2015 ورف�شت 

الوليات املتحدة ر�شميا هذا القرتاح واعتربته تهديدا مبطنا.

تظاهرة يف رام اهلل تطالب باإلفراج عن الطفال املعتقلني يف �شجون الحتالل

�لفل�سطينيون يبد�أون حتركا لل�سغط على �إ�سر�ئيل لالإفر�ج عن �لعائد�ت �ل�سريبية

مفاو�سات �لفر�سة �لأخرية  يف �دي�س �بابا حول �ل�سالم بجنوب �ل�سود�ن 
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��سرت�ليا ت�سدد �جر�ء�تها ملكافحة �لرهاب  مز�عم ر�سى تالحق وزيري خارجية �سابقني يف بريطانيا 
•• �صيدين-اأ ف ب:

اعلن رئي�س الوزراء ال�شرتايل توين ابوت ام�س الثنني ان حكومته �شت�شحب اجلن�شية من الفراد 
املرتبطني مبنظمات ارهابية ويحملون جوازي �شفر, متهما تنظيم داع�س الرهابي باعالن احلرب 
يف  رفعت  املتطرف  التنظيم  �شد  ال��دويل  الئ��ت��الف  يف  ت�شارك  التي  ا�شرتاليا  وكانت  ال��ع��امل.  على 
ايلول�شبتمرب املا�شي م�شتوى النذار ونفذت �شل�شلة من املداهمات اتاحت اف�شال خمطط مفرت�س 

ملوؤيدين للتنظيم كان يق�شي بخطف مدين ا�شرتايل يتم اختياره ع�شوائيا وقطع را�شه.
ال ان الجهزة املتخ�ش�شة ف�شلت يف منع متطرف معروف لدى اجهزة المن هو معن هارون موؤن�س 
اليراين ال�شل من احتجاز 17 �شخ�شا داخل مقهى يف كانون الأول دي�شمرب يف �شيدين. وقتل يف 

احلادث اثنان من الرهائن بال�شافة اىل موؤن�س.
و�شرح ابوت املحافظ يف الكلمة التي حدد فيها اخلطوط العري�شة مل�شروعه ال�شالحي “ل ميكننا 

ان ن�شمح ل�شخا�س �شيئي النوايا با�شتغالل طبيعتنا املنفتحة على ح�شابنا .

الرابعة اأحال الثنان الأمر اىل املفو�س الربملاين للمعاير. ول يوجد ما 
ي�شر اىل ان الثنني ارتكبا فعال غر قانوين ونفيا انهما انتهكا القواعد 

الربملانية.
وقال ريفكني لراديو هيئة الإذاعة الربيطانية )بي.بي.�شي( هذه مزاعم 

جد خطرة ل اأ�شا�س لها و�شاأحاربها بكل قوتي.
مرحلة  يدخل  ومل  ال�شركة  من  �شيء  اأي  يقبل  مل  اأن��ه  ريفكني  واأو���ش��ح 

تفاو�س وانه ذهب اىل الجتماع ملجرد �شماع ما عند مبعوثيها.
�شيتنحى يف  ان���ه  بالفعل  اأع��ل��ن  ال���ذي  ���ش��رتو  ان  )ب��ي.ب��ي.���ش��ي(  وذك����رت 
النتخابات العامة التي جتري يف مايو ايار قال اأي�شا اإنه مل يفعل �شيئا 
“غر لئق” واإنه اأو�شح لل�شركة ان النقا�س يدور حول ما ميكن ان يفعله 

حني ل يكون ع�شوا منتخبا يف الربملان.

 •• لندن-رويرتز:

نفى وزيرا خارجية �شابقان يف بريطانيا ارتكاب اي اأخطاء بعد ان �شجل 
لهما مرا�شالن متخفيان اأحاديث عر�شا خاللها خدمات ل�شركة �شينية 

وهمية مقابل الف اجلنيهات ال�شرتلينية.
وقال مالكومل ريفكيند وهو ع�شو يف حزب املحافظني  الذي ينتمي اإليه 
رئي�س الوزراء ديفيد كامرون للمرا�شل املتنكر ان لديه ات�شال مفيد مع 
كل �شفر بريطاين يف �شتى اأنحاء العامل بينما حتدث جاك �شرتو نائب 
ال��رادار وا�شتخدام نفوذه لتغير  العمل حتت  املعار�س عن  العمال  حزب 

قواعد الحتاد الوروبي.
والقناة  تليجراف  �شحيفة  اأج��رت��ه  حتقيق  يف  وردت  التي  امل��زاع��م  وبعد 

•• رام اهلل -رويرتز: 

قالت وزارة اخلارجية الفل�شطينية 
ام�س الثنني اإن تعميما �شدر اإىل 
الفل�شطينيني  ال�����ش��ف��راء  ج��م��ي��ع 
املعتمدين  ال���دول  ل��دى  للتحرك 
لديها ل�شرح اأبعاد موا�شلة احتجاز 

اإ�شرائيل للعائدات ال�شريبية.
مبوقعها  اخل���ارج���ي���ة  واأ�����ش����اف����ت 
التحرك  م��ن  ال��ه��دف  اأن  الر�شمي 
واخلطرة  الكارثية  الأب��ع��اد  �شرح 
القر�شنة  ا�شتمرار  على  املرتتبة 
الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة يف اح��ت��ج��از اأم����وال 

ال�شعب الفل�شطيني.
ون��ق��ل امل��وق��ع ع��ن وزي���ر اخلارجية 
“بتحرك  مطالبته  املالكي  ريا�س 
دويل عاجل لف�شح هذه اجلرمية 
وال�����������ش�����غ�����ط ع�����ل�����ى احل�����ك�����وم�����ة 
الإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ة ورئ���ي�������س وزرائ���ه���ا 
ال�شرائب  ع��ائ��دات  ع��ن  ل���الإف���راج 

الفل�شطينية فورا«.
وح��������ذر امل����ال����ك����ي م�����ن ت����داع����ي����ات 
م���وا����ش���ل���ة اإ�����ش����رائ����ي����ل اح���ت���ج���از 
الأموال الفل�شطينية على “الأمن 
والإ�شتقرار يف ال�شاحة الفل�شطينية 
ال�شالم  فر�س  وعلى  الإقليم  ويف 

واملفاو�شات امل�شتقبلية«.
الفل�شطينية  احل��ك��وم��ة  وع��ج��زت 
خ����الل ال�����ش��ه��ري��ن امل��ا���ش��ي��ني عن 
ال��وف��اء ب��ال��ت��زام��ات��ه��ا امل��ال��ي��ة جتاه 
يعملون  م��وظ��ف  األ���ف   160 نحو 
امل������دين  ال����ق����ط����اع����ني  ل����دي����ه����ا يف 
والع�شكري ومل تدفع لهم اإل جزءا 

من رواتبهم.
الإ�شرائيلية  احل���ك���وم���ة  ومت���ن���ع 
ال�شريبية  ال����ع����ائ����دات  حت����وي����ل 
التي  الب�شائع  على  جتبيها  التي 
تدخل ال�شوق الفل�شطينية عربها 

يتواجد فيه مما جاء فيها “نربق 
ل���ك���م ح���ك���اي���ة ط���ف���ل و����ش���ع خلف 
جدران  وب���ني  ال�شائكة  الأ����ش���الك 
ال�شجن ليعي�س الظلمة واحلرمان 

والعذاب.
ذنبه  ك��ل  طفل  الر�شالة  وت�شيف 
ي�شتن�شق  اأن  اأح���ب  اأن���ه  وج��رمي��ت��ه 
ه����واء ب��ل��ده ���ش��م��ن ح����دود قريته 
الف�شل  ج�����دار  ي��ح��ا���ش��ره��ا  ال���ت���ي 
الر�شالة  وط���ال���ب���ت  ال��ع��ن�����ش��ري. 
املفو�س ال�شامي بالتحرك ال�شريع 
والعاجل من اأجل اإنقاذ الطفولة يف 
للحرمان  تتعر�س  التي  فل�شطني 
وال���ق���ه���ر ع���ل���ى اأي�������دي الإح����ت����الل 

الإ�شرائيلي.
اإ���ش��م��اع��ي��ل ربيع  ال���ط���ال���ب  ورف�����ع 
العا�شر  ال�����ش��ف  يف  خ���ال���د  زم���ي���ل 
“احلرية  لفته كبرة كتب عليها 
ل�شرى احلرية ل ل�شيا�شة اعتقال 
الط���ف���ال وق����ال ك��ن��ا دائ���م���ا نخرج 
نفتقده  نحن  اخلمي�س  ي��وم  للعب 
كثرا. واأ�شاف مكان خالد معنا يف 

املدر�شة ولي�س يف ال�شجن.
ووقع امل�شاركون يف التظاهرة على 
ع��ري�����ش��ة ت��ط��ال��ب ب����الف����راج عن 
املعتقلني  الفل�شطينيني  الأط��ف��ال 
ا����ش���رائ���ي���ل وم�����ن بني  ����ش���ج���ون  يف 
حمافظ  غ����ن����ام  ل���ي���ل���ى  امل���وق���ع���ني 
على  كتبت  ال��ت��ي  وال��ب��رة  اهلل  رام 
العري�شة احلرية ل�شرى احلرية 

للطفل خالد ال�شيخ.
الأ�شر  ن���ادي  اإح�����ش��اءات  وت�����ش��ر 
الفل�شطيني اإىل وجود 214 طفال 
بني  اأع��م��اره��م  ت���رتواح  فل�شطينيا 
14 و17 عاما بينهم ثالث فتيات 
الإ�شرائيلية  ال�شجون  يف  معتقلني 
اأحكام  ع��ل��ي��ه��م  ����ش���درت  ب��ع�����ش��ه��م 

واآخرون بانتظار املحاكمة.

ف�شنواجه  اإ���ش��اف��ي��ة  ع��ائ��دات  ع��ل��ى 
حينئذ اأزمة اأخرى. واأ�شاف نعمل 
حدوث  دون  للحيلولة  ج��اه��دي��ن 
توا�شلنا  ال�شبب يف  ذلك وهذا هو 
عن  للتعبر  اأ�شا�شية  اأط���راف  م��ع 
�شويا  العمل  اأي�شا  ونحاول  قلقنا 

لإيجاد حل لهذا التحدي.
املجل�س  ي��ع��ق��د  اأن  امل����ق����رر  وم�����ن 
هيئة  اأع��ل��ى  الفل�شطيني  امل��رك��زي 
الرابع  يف  فل�شطينية  ت�شريعية 
القادم  اآذار  مار�س  من  واخلام�س 
على  و���ش��ي��ك��ون  اهلل  رام  يف  جل�شة 
ج����دول اأع��م��ال��ه م��ن��اق�����ش��ة حتديد 
اإ�شرائيل  م����ع  ال���ع���الق���ة  ط��ب��ي��ع��ة 
ومن �شمنها التن�شيق الأمني بني 

اجلانبني.
الفل�شطيني  ال���رئ���ي�������س  وح�������ذر 
ت�شريحات  يف  ع���ب���ا����س  حم���م���ود 

بح�شب  باملئة  ثالثة  ر�شوم  مقابل 
ردا على  القت�شادي  باري�س  اتفاق 
عدد  اإىل  الفل�شطينيني  ان�شمام 
م��ن امل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة مب��ا فيها 

املحكمة اجلنائية الدولية.
الأمريكي  وع��رب وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 
ج���ون ك���ري ي���وم ال�����ش��ب��ت املا�شي 
ال�شلطة  ق��درة  ع��دم  عن قلقه من 
بال�شكل  العمل  على  الفل�شطينية 
قريبا  ت��ت�����ش��ل��م  مل  اذا  امل���ط���ل���وب 
حجبتها  التي  ال�شرائب  ع��ائ��دات 

اإ�شرائيل.
م���وؤمت���ر �شحفي  ك����ري يف  وق����ال 
الفل�شطينية  ال�شلطة  اأوق��ف��ت  اذا 
الأمني  التعاون  �شتوقف  كانت  اأو 
العمل  التوقف عن  ق��ررت  اأو حتى 
نتيجة املاأزق القت�شادي وهذا قد 
يحدث يف امل�شتقبل اإذا مل يح�شلوا 

�شابقة من اتخاذ قرارات �شعبة اإذا 
الأموال  احتجاز  اإ�شرائيل  وا�شلت 
طبيعة  تو�شيح  دون  الفل�شطينية 

هذه الإجراءات.
وو�شل عبا�س ام�س اىل ال�شعودية 
م�شبقا  ع��ن��ه��ا  ي��ع��ل��ن  مل  زي�����ارة  يف 
املتوقع  وم���ن  �شلمان  امل��ل��ك  ل��ل��ق��اء 
اأن يكون على جدول اأعمال اللقاء 
بها  التي متر  املالية  الأزم��ة  بحث 

ال�شلطة الفل�شطينية.
ال�شريبية  ال����ع����ائ����دات  وت�����ش��ك��ل 
عن  نيابة  اإ�شرائيل  جتمعها  التي 
دخل  ثلثي  الفل�شطينية  ال�شلطة 
ال�����ش��ل��ط��ة وم���ن غ���ر ال��وا���ش��ح اإذا 
جزء  اأي  دف��ع  م��ن  �شتتمكن  ك��ان��ت 
اقرتاب  مع  موظفيها  روات��ب  من 

�شهر فراير �شباط من نهايته.
من  الع�شرات  تظاهر  اهلل  رام  ويف 

•• دكا-اأ ف ب:

ارتفعت ح�شيلة غرق العبارة الحد يف و�شط بنغالد�س اىل 69 قتيال ام�س 
الثنني بعد انت�شال مزيد من اجلثث من العبارة املكتظة التي غرقت بعد 

دقائق على ا�شطدامها ب�شفينة �شحن.
واعلنت ال�شلطات ان العديد من ال�شخا�س ل يزالون يف عداد املفقودين 

اثر غرق العبارة بعد دقيقتني فقط على حادث ال�شطدام مما جعل من 
�شبه امل�شتحيل لركاب الطبقة ال�شفلى الفرار.

وهذا ثاين حادث غرق من نوعه خالل ا�شبوعني يف بنغالد�س التي تعتمد 
جلهة  كبرة  ث��غ��رات  م��ن  تعاين  لكنها  للتنقل  ال��ع��ب��ارات  على  كبر  ب�شكل 

ال�شالمة.
و�شرح املفت�س عبد املقتدر لوكالة فران�س بر�س هذا ال�شباح عر على جثث 
داخل العبارة بعد انت�شالها و�شحبها اىل ال�شاطئ بوا�شطة �شفينة جمهزة 
احل�شيلة  ان  فردو�س  ر�شيدة  املحلية  الدارة  يف  امل�شوؤولة  واعلنت  برافعة. 
حتديد  مت  تقريبا  ال150  الركاب  غالبية  ان  م�شيفة  قتيال,   69 باتت 
م�شرهم. والركاب الذين كانوا يف الطبقة العليا متكنوا من ال�شباحة او 

انقذوا من قبل قوارب اخرى.
امل  دون  علقوا  القتلى  غالبية  ان  بر�س  فران�س  لوكالة  فردو�س  وا�شافت 

بالنجاة يف الطبقة ال�شفلى بعد غرق العبارة
وعملت فرق النقاذ طيلة الليل لنت�شال اجلثث بعد حادث ال�شطدام على 

نهر بادما على بعد 70 كلم من العا�شمة دكا.
وجتمع مئات ال�شخا�س من بينهم اقارب املفقودين على ال�شاطئ الثنني 

بينما قام عمال الغاثة بتفتي�س داخل العبارة واخراج اجلثث منها.
الهالل الحمر  ب�شوت عال عندما فتح متطوعو  ينتحب  اح��اد علي  وراح 

احد اكيا�س اجلثث ليتبني له ان �شقيقه بني ال�شحايا.

جناة قائد ع�سكري ميني كبري من 
�لغتيال يف ح�سرموت للمرة �لثانية 

•• عدن-رويرتز: 

قالت وزارة الدفاع اليمنية اإن قائدا ع�شكريا كبرا جنا من حماولة اغتيال 
يف حمافظة ح�شرموت بجنوب �شرق اليمن ام�س الثنني. وهذه هي ثاين 
احلليلي  حممد  الرحمن  عبد  الركن  اللواء  لها  يتعر�س  اغتيال  حماولة 
على  ال���وزارة  با�شم  الناطق  �شبتمرب   26 موقع  ونقل  اأي���ام.  ثالثة  خ��الل 
الأوىل  الع�شكرية  املنطقة  قائد  النرتنت عن م�شدر ع�شكري قوله جناة 
تعر�س  اغتيال  حماولة  من  احلليلي  حممد  الرحمن  عبد  الركن  اللواء 
لها ام�س بانفجار عبوة نا�شفة و�شعت بجانب الطريق ا�شتهدف موكبه يف 
منطقة الباطنة مبديرية القطن بوادي ح�شرموت. وقال امل�شدر ان احد 

مرافقي اللواء احلليلي قتل واأ�شيب �شتة اآخرون.
وكان اللواء احلليلي ن�شب له كمني م�شلح يوم اجلمعة املا�شي يف منطقة 
اإ�شابة خم�شة  اإىل  ادى  ما  �شبام بح�شرموت  �شيئون  البحرة على طريق 
من مرافقيه. ومل يت�شح على الفور من يقف وراء الهجوم لكن ال�شلطات 
م�شوؤولية  القاعدة  بتنظيم  �شالت  تربطهم  مت�شددين  اإ�شالميني  حملت 
ح��وادث اإط��الق نار مماثلة اأ�شفرت عن مقتل اأكر من 350 �شابطا من 
الثالثة  الأع����وام  خ��الل  اليمن  م��ن  خمتلفة  مناطق  يف  والأم����ن  اجلي�س 

املا�شية ونحو 20 �شابطا منذ بداية 2015.

اأمام  الثنني  ام�س  الفل�شطينيني 
مقر مفو�س المم املتحدة حلقوق 
عن  ب���الف���راج  مطالبني  الن�����ش��ان 
عاما(   15( ال�شيخ  خالد  الطفل 
املعتقل  العا�شر  ال�شف  الطالب يف 
منذ �شتني يوما من قبل ال�شلطات 

الإ�شرائيلية.
وقال ح�شام والد خالد لل�شحفيني 
اأم�����ام امل��ق��ر مت اع��ت��ق��ال��ه ي���وم 25 
املقام  اجل����دار  م��ن  ب��ال��ق��رب   12/
على اأر�س بيت عنان )قرية �شمال 
ال���ق���د����س( واق����ت����ادوه ملركز  غ����رب 

حتقيق بحجة رمي احلجارة.
واأ���ش��اف اأن��ه مت عقد اأرب��ع جل�شات 
اجلل�شة  و���ش��ت��ك��ون  حم��اك��م��ت��ه  يف 
25 ف��رباي��ر �شباط  ال��ق��ادم��ة ي��وم 
ال��ت��ه��م��ة �شرب  وت���اب���ع  اجل�������اري. 
يجل�س  ك��ي��ف  اأف���ه���م  ل  احل����ج����ارة 
العمر  م��ن  اخل�شمينات  يف  ق��ا���س 
ي�شكل  اأن���ه  ب��دع��وى  طفال  يحاكم 
دولة  اأي  الدولة.  اأمن  خطرا على 
ال��ت��ي ي�شكل الط��ف��ال خطرا  ه��ذه 

على اأمنها.
واأو����ش���ح وال���د ال��ط��ف��ل ال���ذي رفع 
زمالوؤه بال�شف �شورا له كتب اإىل 
بالفراج  تطالب  ع��ب��ارات  جانبها 
عنه اأن ابنه م�شاب بفقر الدم واأنه 

ل يتلقى اأي عالج داخل ال�شجن.
وقال مل نزره طيلة فرتة اعتقاله 
املحكمة  جل�شة  خ���الل  ن���راه  وك��ن��ا 
مكبل  وه��و  اإل��ي��ه��ا  يح�شروه  ال��ت��ي 
�شامخ  وه����و  وال���ق���دم���ني  ال��ي��دي��ن 

�شجاع ولكنه يبقى طفال.
تعليق  على  احل�����ش��ول  يت�شن  ومل 
ال�شجون  م�����ش��ل��ح��ة  م����ن  ف������وري 

ال�شرائيلية حول الق�شية.
و���ش��ل��م امل���ت���ظ���اه���رون ر����ش���ال���ة اإىل 
مل  ال��ذي  ال�شامي  املفو�س  مكتب 

وقال الربيطاين مات كانيل ممثل الرتويكا )الوليات 
املتحدة وبريطانيا والرنوج( التي متول الق�شم الكرب 
من عملية ال�شالم هذه لقد حان وقت القيام بت�شويات 

•• ادي�س ابابا-اأ ف ب:

ا���ش��ت��وؤن��ف��ت الث��ن��ني يف ادي�����س اب��اب��ا امل��ف��او���ش��ات حول 
و�شفها  ج��دي��دة  جولة  يف  ال�����ش��ودان  جنوب  يف  ال�شالم 
�شنة  الفر�شة الخ��رة  بعد اكر من  بانها  الو�شطاء 

من الف�شل املتكرر.
وامام املتحاربني يف جنوب ال�شودان الذين يتواجهون 
منذ 41 �شهرا يف نزاع دموي, مهلة تنتهي يف اخلام�س 
تقا�شم  ح���ول  ات���ف���اق  اىل  ل��ل��ت��و���ش��ل  م���ار����س  اذار  م���ن 
ال�شلطة داخل حكومة انتقالية واعادة احالل ال�شالم 

يف بلدهم.
الهيئة  ال���و����ش���ط���اء يف  ك��ب��ر  م�����ش��ف��ني  ���ش��ي��وم  وح�����ذر 
)اي���غ���اد( لدى  اف��ري��ق��ي��ا  ���ش��رق  للتنمية يف  احل��ك��وم��ي��ة 
افتتاح جل�شة املفاو�شات يف العا�شمة الثيوبية ان هذه 

املفاو�شات هي الخرة .
وا�شاف انها الفر�شة الخرة للتقدم نحو ع�شر �شالم 

يف جنوب ال�شودان. يجب ان ل نف�شل .
ال�����ش��ودان �شلفا ك��ر ول  ي�����ش��ارك رئ��ي�����س ج��ن��وب  ومل 
اطالق  جل�شة  يف  م�شار  ري��اك  وخ�شمه  ال�شابق  نائبه 
املفاو�شات خالفا للتعهد الذي قطعاه يف بداية �شباط 

فرباير.
اب��رم يف تلك الفرتة,  واتفاق وقف اط��الق النار ال��ذي 

كانون  يف  احلربية  الع��م��ال  ب��داي��ة  منذ  ال�شابع  وه��و 
3102, تعر�س لالنتهاك بعد ب�شعة  الول دي�شمرب 

ايام.
اللم�شات  لو�شع  يوما  ع�شر  خم�شة  املتحاربني  وام��ام 
الخرة على اتفاق تقا�شم ال�شلطة بني حكومة �شلفا 

كر وزعيم املتمردين رياك م�شار.
وبح�شب اجل���دول ال��زم��ن��ي ال���ذي ح��ددت��ه اي��غ��اد, فان 
يف  اب��ري��ل  ني�شان  م��ن  الول  يف  �شتبداأ  انتقالية  ف��رتة 
ت�شكيل حكومة وحدة وطنية  ال�شودان وينبغي  جنوب 

يف التا�شع من متوز يوليو على ابعد تقدير.
اىل  التو�شل  �شيتم  انه  اعتقد  غربي  دبلوما�شي  وقال 
اتفاق. ان �شرب دول املنطقة بلغ مداه واقت�شاد جنوب 
ال�شودان يف تدهور متوا�شل , مقرا بان امل�شكلة �شتبقى 

يف تطبيق اتفاق مماثل .
ال�شودان  امل����دين يف ج��ن��وب  امل��ج��ت��م��ع  واع�����رب مم��ث��ل��و 
واملجتمع الدويل عن نفاد �شربهم حيال تفاقم النزاع 

وتعنت الطرفني.
05 الف  مقتل  عن  ال�شودان  جنوب  يف  النزاع  وا�شفر 
�شخ�س على القل, بح�شب جمموعة الزمات الدولية 

غر احلكومية --من دون توافر اي ح�شيلة ر�شمية.
يعي�شون  الذين  ال�شخا�س  املتحدة عدد  وتقدر المم 

يف حالة من البوؤ�س الغذائي باأربعة ماليني �شخ�س.

. و�شيزيد جمل�س المن الدويل ال�شغط هذا ال�شبوع 
فر�س  امكانية  اىل  يتطرق  ق��رار  على  الت�شويت  م��ع 

عقوبات �شد امل�شوؤولني يف جنوب ال�شودان.
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••  الفجر – تون�س - خا�س

التزام  البكو�س  الطيب  التون�شية  جدد وزير اخلارجية 
ت��ون�����س ب��ال��وق��وف ع��ل��ى ن��ف�����س امل�����ش��اف��ة م���ن الأط�����راف 
كل  ت��دع��ي  حكومتني  وج���ود  ظ��ل  يف  ليبيا  يف  املتنازعة 

منهما متثيل ال�شعب الليبي.
الدبلوما�شية  اأّن  اإع��الم��ي  ت�شريح  يف  البكو�س  وق���ال 
التون�شية تتجه نحو اإر�شاء متثيل قن�شلي تون�شي لدى 
موؤكدا  ط���ربق,  حكومة  ل��دى  واآخ���ر  طرابل�س  حكومة 
حر�س تون�س ورغبتها يف اأن تكثف احلكومتان يف ليبيا 

حتول  التي  الإرهابية  اجلماعات  على  للق�شاء  اجلهود 
دون فر�س ال�شتقرار والأمن يف ليبيا والبلدان املجاورة 
لها. واأ�شاف انه ل ميكن املقارنة بني املوقف التون�شي 
واملوقف امل�شري من جمريات الأح��داث يف ليبيا نظرا 
م�شر  ت�شاند  حيث  البلدين  لكال  الع��ت��ب��ارات  لتباين 
حكومة معينة بليبيا وتعار�س الثانية , يف حني تتعامل 
خمتلف  م��ع  اي��ج��اب��ي  ب��ح��ي��اد  التون�شية  الدبلوما�شية 
اجل  من  الأممية  امل�شاعي  وت�شاند  املتنازعة  الأط��راف 
والإرهاب  التق�شيم  اأم��ام خطر  ليبيا  الدولة يف  توحيد 

الذي يتهددها, على حّد تعبره.

تون�س: وفاة �أحد كبار وزر�ء بن علي
•• الفجر – تون�س - خا�س

ت���ويف ���ش��ب��اح ام�����س الث��ن��ني ع��ب��د ال��ع��زي��ز بن 
اأحد الوزراء وامل�شت�شارين املقربني من  �شياء 
بن  العابدين  زين  ال�شابق  التون�شي  الرئي�س 
علي عن �شن تناهز 79 �شنة بعد معاناته من 

مر�س ع�شال.
الوزارية  املنا�شب  عديد  �شياء  بن  �شغل  وقد 
يف عهد الرئي�س احلبيب بورقيبة وكذلك زين 
العابدين بن على  وهو حا�شل على الدكتوراه 
تولوز  جامعة  م��ن   1967 �شنة  احل��ق��وق  يف 

وعلى �شهادة التربيز يف القانون اخلا�س  �شنة 
وذلك  يناير   14 ث��ورة  عقب  �شجن   1974
بتهمة  ا�شتغالل موظف ل�شفته ل�شتخال�س 
اأن  اأو لغره   قبل  فائدة ل وجه لها  لنف�شه 
يتم الإفراج عنه منذ قرابة ال�شنة يف الق�شايا 
الثالث املرفوعة �شده  بعد تاأمني مبلغ 70 
األف دينار عن كل ق�شية  مع منعه من الظهور 

يف الأماكن العامة
الثالثاء  غ��داً  �شياء  بن  دفن  يتم  اأن  وينتظر 
امل���ك���ن���ني حمافظة  م���دي���ن���ة  راأ�����ش����ه  مب�����ش��ق��ط 

املن�شتر يف ال�شاحل التون�شي.

�نقرة: نظام �ل�سو�ريخ �لطويلة �ملدى �سيكون مت�سقا مع نظام �لناتو
•• اأنقرة -رويرتز: 

اإن تركيا �شتجعل نظام �شواريخها الطويلة املدى اجلديد  اإبراهيم قالني يف موؤمتر �شحفي ام�س الثنني  الرئا�شي الرتكي  قال املتحدث 
مت�شقا مع نظام حلف �شمال الأطل�شي.

لال�شتراد  ال�شينية  ما�شيرني  بري�شيجن  ت�شاينا  �شركة  من  املقدم  العر�س  ف�شلت  قد  الأطل�شي  �شمال  حلف  يف  ع�شو  وهي  تركيا  وكانت 
والت�شدير عام 2013 لتوفر النظام ال�شاروخي مما اأثار خماوف لدى الوليات املتحدة والغرب ب�شاأن ات�شاق النظام الرتكي اجلديد مع 

اأنظمة احللف.
وقال م�شوؤولون وقتها اإن اتفاقا قيمته 3.4 مليار دولر مع ال�شني ل يزال قيد البحث.

و�شرح وزير الدفاع ع�شمت يلمظ يوم اخلمي�س املا�شي باأن بالده ل تعتزم اإدماج نظامها الدفاعي اجلديد يف البنية التحتية حللف الأطل�شي 
مما زاد من هذه املخاوف. لكن املتحدث الرئا�شي قال اليوم الثنني “كواحدة من اأهم الدول يف اخلط الأمني حللف �شمال الطل�شي �شنعمل 
دون �شك على هذا الدماج والت�شاق.« ويف رد مكتوب على ا�شتف�شار يف الربملان قال يلمظ ان درا�شة العرو�س ا�شتكملت وانه مل يتم ت�شلم 

عرو�س جديدة لكن م�شوؤويل احلكومة اأو�شحوا فيما بعد ان هذا ل يعني التو�شل اىل قرار نهائي.

�لدبلوما�سية �لتون�سية جتل�س على كر�سيني يف ليبيا..!

اأن   ويف هذا ال�شياق, ل غرابة يف 
الهدف  كلينتون,  ه��ي��الري  تكون 
ال���رئ���ي�������ش���ي ل����الآل����ة الإع���الم���ي���ة 

للجمهوريني.
نيويورك  امل��ح��اف��ظ��ة  ال�شحيفة 
ا�شتهداف  اإىل  ���ش��ع��ت  ب���و����ش���ت, 
ذلك  من  واملوؤملة,  املوجعة  املواقع 
العائق  اأّن  يف�شر  مل��ق��ال  ن�����ش��ره��ا 
كلينتون  هيالري  اأم��ام  الرئي�شي 
بيل  ال�شابق  الرئي�س  زوج��ه��ا  ه��و 

كلينتون, ومغامراته العاطفية.
وح�شب نيويورك بو�شت, فاإّن بيل 
كلينتون ميكن اأن يكون على �شلة 
املمّول  بطلها  جن�شية  بف�شيحة 
املتهم  اب�شتاين  ج��ي��ف��ري  ال���ري 

بالجتار يف الرقيق الأبي�س.
فرجينيا  ال�شحية  �شهادة  فوفق 
من  واح��دة  كانت  التي  روبرت�س, 
ا�شتخدمهّن  ال���الت���ي  ال��ف��ت��ي��ات 
ج��ي��ف��ري اب�����ش��ت��اي��ن وه���ي يف �شن 
قام  كلينتون  بيل  ف��اإّن  عاما,   15
مب��ا ل ي��ق��ل ع��ن 11 رح��ل��ة على 
منت طائرة خا�شة تعود ملكيتها 
جل���ي���ف���ري اب�������ش���ت���اي���ن, امل���ل���ق���ب ب 
لوليتا اك�شرب�س, كما اأّن الرئي�س 
ال�شابق زار عّدة مرات ق�شر رجل 
الأعمال يف الكاريبي, الذي يطلق 

عليه ا�شم جزيرة العربدة.
روبرت�س  فرجينيا  �شّرحت  وق��د 
اأنها  اأنها”تتذكر   ,  2011 ع��ام 
م���اذا يفعل بيل  ���ش��ال��ت ج��ي��ف��ري, 
اأّن  واأ����ش���اف���ت   . ه���ن���ا؟  ك��ل��ي��ن��ت��ون 
برفقة  ك�����ان  ال�������ش���اب���ق  ال���رئ���ي�������س 
اث��ن��ت��ان منهن على  ف��ت��ي��ات,  اأرب����ع 
عالقة جن�شية منتظمة بجيفري 

اب�شتاين.
الّتهم,  ه����ذه  م���ن  اأّي������ا  ت��ث��ب��ت  مل 

اإذا ا�شتمر تاأجيل اإعالن تر�ّشحها 
وقتا طويال.

تقود  التي  نيل�شون,  ليندا  وقالت 
مقاطعة  يف  ال����دمي����ق����راط����ي����ني 
غا�شبون,  ال��ن��ا���س  ب��وت��اوات��ام��ي: 
اإذا مل  ان����ه  ي��ف��ك��رون يف  وب�������دوؤوا 
تر�شحها,  ق��ري��ب  وق���ت  يف  ت��ع��ل��ن 
البحث  يف  ينطلقوا  اأن  ميكنهم 
عن مر�شحهم من جبهة اأخرى. 

بديهية  ه����ن����اك  الن�����ت�����ظ�����ار,  يف 
ف��ب��اأك��ر م���ن خم�شني  م��ه��ي��م��ن��ة: 
باملائة من املوؤيدين داخل حزبها, 
املحتملني  املناف�شني  وان�����ش��ح��اب 
الآخر,  بعد  ال��واح��د  ال�شباق  م��ن 
ت��ب��دو يف  كلينتون  ه��ي��الري  ف����اإّن 
املر�شحة  ل��ت��ك��ون  م��ف��ت��وح  ط��ري��ق 

الوحيدة لعر�س البيت الأبي�س.
واإذا كان البع�س ي�شكك يف رغبتها 
يف خو�س ال�شباق فلي�س هناك اإّل 
اجل��م��ه��وري��ني ال��ذي��ن ي��رع��ون ما 
ما  حلجب  مغالطة  عملية  ي�شبه 
يرون  ل  اأنهم  اأي  فيه  يتخبطون 
اأ�شخم  موؤ�شرات قيام واحدة من 
اآلت احلملة النتخابية يف تاريخ 

الوليات املتحدة.
الت�شّكل يف  ب�شدد  عاّمة  قيادة  اإّن 
�شانعوا  ب��ه��ا  يلتحق   , ن��ي��وي��ورك 
اأوب��ام��ا يف منا�شبتني. وحتى  ف��وز 
الدميقراطيني  ب��ني  م��ن  ك��ان  اإن 
اأخرى  ام����راأة  ب��دخ��ول  م��ن يحلم 
املعركة,  خو�س  وميكنها  ال�شباق, 
ه�����وؤلء  ف�������اإّن  وارن,  اإل���ي���زاب���ي���ث 
مرتفع,  ع��ل��و  م���ن  ���ش��ي�����ش��ق��ط��ون 
اقرتبت  اإذا  ذل������ك,  م����ن  واأك�������ر 
اليزابيث  م��ن  كلينتون  ه��ي��الري 
كنائبة  ال�����ش��ب��اق  م��ع��ه��ا  ل��ت��خ��و���س 
للرئي�شة, فاإّن تاأثر ذلك �شُيوّقع 
تقريبا ب�شكل نهائي, وثيقة ف�شل 

اجلمهوريني.

اأّي  كلينتون  بيل  تربط  تعد  ومل 
ع��الق��ة ب��ج��ي��ف��ري اب�����ش��ت��اي��ن منذ 
ولكن  الأق����ل,  على  ���ش��ن��وات  ع�شر 
مّرت  بو�شت  ن��ي��وي��ورك  �شحيفة 
عندما  وق����ال����ت:  ال���ه���ج���وم,  اإىل 
رئي�شة  اأول  ل��ت��ك��وين  ت��رت���ّش��ح��ني 
للوليات املتحدة وكنت اإىل جانب 
ذل���ك ت��داف��ع��ني ع��ن ح��ق��وق امل���راأة 
�شنوات  ق�شى  وزوج��ك  والأطفال 
يف �شحبة �شاذ جن�شيا ُعرف بوجود 
عاما   14 اأعمارهن  ت�شل  فتيات 
ف��اإّن ذلك ي�شكل عقبة  يف �شبكته, 
عليها.       التغلب  ميكن  ل  ام��ام��ك 
اللعبة,  ت��غ��ي��ر  ك���ت���اب  وح�������ش���ب 
النتخابات  حملة  يعر�س  ال���ذي 
للعام  الأم����رك����ي����ة  ال���رئ���ا����ش���ي���ة 
هيالري  خ�شرتها  ال��ت��ي   2008
لنيل  اأوباما  ب��اراك  اأم��ام  كلينتون 
كانت   , الدميقراطي  ثقة احلزب 
هناك جلنة �شمن حملة هيالري 
كل  األغام  ن��زع  الوحيدة  وظيفتها 
كلينتون  بيل  مبيل  عالقة  له  ما 

للن�شاء.
اأن و�شعته يف مقدمة  �شبق  ميل, 
امل�شهد, وبطريقة عفوية تقريبا, 
ال�������ش���ن���ات���ور ال����دمي����ق����راط����ي عن 
مكا�شكيل  كلر  مي�شوري,  ولي��ة 
2006 يف ح��وار تلفزيوين,  ع��ام 
اأع��رب��ت ع��ن راأي��ه��ا يف بيل  عندما 
كان  اأن���ه  اأع��ت��ق��د  ق��ائ��ل��ة:  كلينتون 
قائدا عظيما ... ولكن ل اأريد اأن 

اإعالنها الرت�شح �شيتم بني ابريل 
 , ال�شحيفة  تقول  لكن,  ويوليو. 
تقييم  ياأتي اخلطاأ من  اأن  ميكن 
النتخابات  رمزّية  لأهمّية  �شّيء 
املبكرة.  مراحلها  يف  التمهيدّية 
ولية  يف  ان���ه  ال�شحيفة  وت��ذك��ر 
تر�شيح  معركة  اأول  م�شرح  اي���وا, 
املحليني  القادة  يحّذر  للرئا�شية, 
ال�شيدة  ال��دمي��ق��راط��ي  ل��ل��ح��زب 
كلينتون, من خطر رد فعل عك�شي 

م��ت��اأث��رة مب��ا ي��ح��دث م��ن حولها, 
املت�شائلني  دائ�����رة  ���ع  و����شّ م��وق��ف 
ويقول  �شرها.  ب��طء  اأ�شباب  عن 
الإع�����الن  ���ش��دم��ة  اأن  ال��ب��ع�����س, 
الآخر  البع�س  وي��رج��ح  و���ش��ي��ك��ة, 

النتظار حتى يوليو القادم.
اإّن      ال�����ش��يء ال��وح��ي��د امل���وؤك���د: 
�شّيدة  ت��ب��ق��ى  ك��ل��ي��ن��ت��ون  ه���ي���الري 
اأج��ن��دت��ه��ا, وت��ع��ت��زم ال���ش��ت��م��رار يف 
مت�ّشيها. ولكن ل منا�س, يف مثل 

تقرتب ابنتي منه.
يف املقابل, تزداد ال�شغوط اليوم, 
ومن جهات خمتلفة, على هيالري 
ك���ل���ي���ن���ت���ون ح���ت���ى ت����ق����رر اإع������الن 
الرئا�شية  لالنتخابات  تر�شحها 
اجلانب  يف  ت��ن��م��و  ك��م��ا   ,2016
م�شتنفرة  ه�شتريا,  اجلمهوري 
كل خيالها, لزرع القنابل املوقوتة 

على م�شار هيالري م�شتقبال.
و ت��ب��دو ه��ي��الري, ظ��اه��ري��ا, غر 

يثر  قد  الظاهر  هيالري  جمود 
ب��ع�����س الن����زع����اج ال�����ش��ع��ب��ي وبني 

ال�شيا�شيني املحليني.
عدد  يعتقد  ال�شحيفة  وتك�شف 
باإمكان  اأن����ه  امل��ق��ّرب��ني  ك��ب��ر م��ن 
ال�شابقة  اخل�����ارج�����ي�����ة  وزي����������رة 
الن��ت��ظ��ار امل����دة ال��ت��ي حت��ل��و لها, 
واّن تاأخر دخولها �شباق 2016 
وتقول  جليلة,  خ��دم��ة  لها  ي��ق��دم 
م�����ش��ادر م��ط��ل��ع��ة ع��ل��ى امل��ل��ف اإّن 

اآلة  اأن تت�شكل  هذه احل��الت, من 
حرب من حولها.

ويرى مراقبون , اأن اإ�شرتاتيجيتها 
ويف  باملخاطر,  حمفوفة  احلالية 
ال�����ش��ي��اق, لح��ظ��ت �شحيفة  ه���ذا 
اأن�����ه يف  ���ش��رتي��ت ج����ورن����ال,  وول 
الإث���ارة  فيه  ت�شود  ال���ذي  ال��وق��ت 
اجلمهوريني  امل���ر����ش���ح���ني  ب����ني 
الذين يجوبون البالد  املحتملني 
فاإّن  والتمويل,  الدعم  عن  بحثا 

�شباق احلواجز يف الطريق اإىل الرئا�شية الأمريكية:

�سائد �لن�ساء.. هيالري.. وكر�سي �لبيت �لأبي�س..!
يرّجح اأن تعلن هيالري كلينتون تر�شحها بني ابريل ويوليو القادم

هل يحرم بيل كلينتون زوجته من فوز �شبه حمقق؟

اإليزابيث وارن..مناف�شة ام �شريكة؟

هيالري كلينتون..ثغرة وحيدة قادرة على الطاحة بحلمها

�جل��م��ه��وري��ون 
�لقنابل  يزرعون 
�مل����وق����وت����ة يف 
طري��ق �ملر�س�حة 
�لأوف����ر حظ����ا 
للدميق�ر�طي��ني

ق�������د ي����ك����ون 
�ل������������زوج.. 
�ل��ع��ائ��ق �لأب���رز 
�أول  ف��وز  �أم���ام 
برئا�سة  �م���ر�أة 
�لوليات �ملتحدة

ــتــخــابــات  تــــدور الن
الأمريكية  الرئا�شية 
نوفمرب  يف  الــقــادمــة 
يــبــدو  ـــد  ق  ،2016
ولكن  بعيدا،  تاريخها 
بــــداأت  ــــواقــــع،  ال يف 
فعليا، خا�شة  احلملة 
الهجوم  زاويـــــة  مـــن 
عـــلـــى املـــر�ـــشـــحـــني 
املحتملني، �شواء كانوا 
مـــن الــدميــقــراطــيــني 
من  اجلــمــهــوريــني،  اأو 
اجل دفع بع�شهم اإىل 
الراجع عن الر�شح. 

•• الفجر – خرية ال�صيباين

الطيب 
البكو�س 

وزير 
خارجية 

تون�س

ويل عهد �ليابان يدعو
 لتذكر �حلرب و�أهو�لها 

•• طوكيو-رويرتز:

يف  احل��رب  ما�شي  لتذكر  دع��وة  ناروهيتو  الأم���ر  اليابان  عهد  ويل  وج��ه 
الوزراء  رئي�س  ي�شعى فيه  الثانية يف وقت  العاملية  اليابان وفظائع احلرب 

�شينزو اآبي اىل احلديث عن التاريخ الع�شكري لبالده بنغمة اأقل اعتذارا.
ت��اري��خ احلرب  ع��ن  ي�شجل  م��ا  ت��غ��ي��رات على  ادخ���ال  اآب���ي  وطلبت حكومة 
بانتقادات  اليابان وهو ما قوبل  الذي تعتربه غر �شحيح وي�شر ب�شورة 
الثنني  ام�س  �شحفي  موؤمتر  يف  ناروهيتو  وق��ال  اأمريكيني.  دار�شني  من 
مبنا�شبة عيد مياله اخلام�س واخلم�شني اأنا مل اأع�س جتربة احلرب... لكن 
اأعتقد اأنه من املهم اليوم يف الوقت الذي بداأت فيه ذكرى احلرب تتوارى 
ان ننظر اىل اخللف بتوا�شع على املا�شي وان ننقل ب�شكل �شحيح التجارب 
املاأ�شوية والتاريخ الذي �شلكته اليابان من اجليل الذي عا�س جتربة احلرب 
اىل من لي�س عنده معرفة مبا�شرة. واأدىل ناروهويتو بهذه الت�شريحات ردا 
على �شوؤال ب�شاأن الذكرى ال�شبعني لنهاية احلرب العاملية الثانية التي حتل 
هذا العام. وكان اليابانيون يقد�شون جد ناروهيتو المرباطور هروهيتو 
لكن الو�شع تغر بعد هزمية اليابان وحتول المرباطور للدعوة لل�شالم 
�شيا�شيا  دورا  اليابان  يف  املالكة  الأ���ش��رة  اأف���راد  يلعب  ول  والدميقراطية. 
اأكيهيتو  احل���ايل  الم���رباط���ور  ل��ك��ن 
اجلروح  ت�شميد  يف  هاما  دورا  لعب 
اأنحاء  �شتى  يف  احل��رب  خلفتها  التي 
وال��ده. ومن  با�شم  �شنت  والتي  اآ�شيا 
املتوقع ان يديل رئي�س وزراء اليابان 
الذكرى  مبنا�شبة  اأي�شا  بت�شريحات 
من  والتي  احل��رب  لنتهاء  ال�شبعني 
حليفة  كثب  عن  تتابعها  ان  املنتظر 
واأي�شا  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ال��ي��اب��ان 
ولهما  اجل��ن��وب��ي��ة  وك����وري����ا  ال�����ش��ني 
ذكريات مريرة عن احلرب لر�شد اأي 
موؤ�شر على تراجع اآبي عن اعتذارات 
�شابقة عن هذه احلقبة من التاريخ.

فرن�سا تدعم م�سعى �لحتاد �لفريقي 
لنيل تاأييد جمل�س �لأمن لقوة �فريقية 

•• نيامي-رويرتز:

الحتاد  �شعي  �شتدعم  فرن�شا  اإن  فابيو�س  ل��وران  الفرن�شي  اخلارجية  وزي��ر  ق��ال 
التي  للقوة  املتحدة  ل��الأمم  التابع  الأم��ن  تاأييد جمل�س  على  للح�شول  الفريقي 
فابيو�س  وحت��دث  الرهابية.  ح��رام  بوكو  جماعة  لقتال  دول  خم�س  فيها  ت�شارك 
اثناء جولة يقوم بها يف كل من ت�شاد والكامرون والنيجر وهي الدول التي ت�شن 
عمليات �شد املت�شددين الذين قتلوا الآلف يف حرب تدور رحاها منذ �شت �شنوات 
لقامة دولة متطرفة يف �شمال نيجريا. وقال فابيو�س يف نيامي عا�شمة النيجر 
دعم فرن�شا لقوة الرد الفريقية املوحدة كامل. فرن�شا �شتدعم طلبا من الحتاد 
اأخ��رى ل�شت�شدار قرار من جمل�س الأم��ن. واأق��ر الحتاد  الفريقي ودول معنية 
الفريقي ت�شكيل القوة التي تتاألف من وحدات من نيجريا وت�شاد والكامرون 
والنيجر وبنني يف قمة عقدت ال�شهر املا�شي يف اثيوبيا. ويقول م�شوؤولون اأفارقة 
اأن مينح القوة تفوي�س  اإن �شدور قرار من جمل�س الأم��ن ميكن  رفيعو امل�شتوى 

الأمم املتحدة. 
وت�شكلت القوة لأ�شباب منها ف�شل نيجريا فيما يبدو يف هزمية املت�شددين الذين 
الأ�شابيع  ت�شاد خالل  الهجمات عرب احل��دود يف منطقة بحرة  �شل�شلة من  �شنوا 
القليلة املا�شية اإ�شافة اإىل قتل املئات يف نيجريا. وقال فابيو�س يف موؤمتر �شحفي 

كامل  ب�شكل  تخو�س  نيجريا  اأن  ل�شك 
الوا�شح  وم��ن  ح��رام.  بوكو  �شد  �شراعا 
ب��ه��ا احلكومة  ق��ام��ت  ال��ت��ي  الأع���م���ال  اأن 
النيجرية موؤخرا م�شجعة. وقال اجلي�س 
ان القوات النيجرية تدعمها ال�شربات 
باجا احلدودية  ا�شتعادت مدينة  اجلوية 
بوكو  جماعة  من  البالد  �شرق  �شمال  يف 
ح���رام. وت��ق��ع ب��اج��ا على ح���دود نيجريا 
مع ت�شاد والنيجر والكامرون وهي مقر 
جنودا  ت�شم  اجل��ن�����ش��ي��ات  م��ت��ع��ددة  ل��ق��وة 
ا�شتعادتها  الأرب�����ع.  ومي��ث��ل  ال����دول  م��ن 
ن�شرا مهما �شمن عدة انت�شارات خالل 

الأ�شبوعني املا�شيني.

طهر�ن توؤكد عدم �لتو�سل بعد 
�ىل حل ب�ساأن �مللف �لنووي 

•• طهران-اأ ف ب:

اليراين  الر�شمي  التلفزيون  نقل 
وزير اخلارجية  نائب  الثنني عن 
اليراين عبا�س عرقجي, احد كبار 
امل��ف��او���ش��ني الي��ران��ي��ني, ق��ول��ه ان 
طهران  ب��ني  جنيف  يف  املفاو�شات 
ال��ك��ربى ح��ول الربنامج  وال��ق��وى 
ال��ن��ووي الي���راين مل تتو�شل بعد 

اىل حل ب�شاأن امل�شائل ال�شا�شية .
الت�شريح  ب��ه��ذا  ع��رق��ج��ي  وادىل 
ع���ق���ب اج���ت���م���اع ا����ش���ت���غ���رق ث���الث 
وزيري  ب��ني  الح���د  ���ش��اع��ات م�شاء 
جواد  حممد  الي���راين  اخلارجية 
ظ��ري��ف ون��ظ��ره الم��رك��ي جون 
ك��ري, و���ش��ارك فيه وزي��ر الطاقة 
ورئي�س  مونيز  ارن�شت  الم��رك��ي 
الذرية  للطاقة  اليرانية  املنظمة 
ع���ل���ي اك������رب �����ش����احل����ي. واك�������د ان 
واخلالفات  قائمة  زال��ت  ما  الهوة 
الط������راف  ك���اف���ة  وان  م�����وج�����ودة, 
يتفاو�شون بجدية وت�شميم )...( 
كاملة  ح��ل��ول  ب��ع��د  جن��د  مل  لكننا 
وعقد   . ال�شا�شية  امل�شائل  ب�����ش��اأن 
ايران  لقاء اخر جمع ممثلني عن 
)الوليات   1+5 جمموعة  ودول 
فرن�شا,  ال�شني,  رو�شيا,  املتحدة, 
م�شتوى  ع��ل��ى  وامل��ان��ي��ا   بريطانيا 

نواب وزراء ومديرين عامني.
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املال والأعمال
�سمن �سل�سلة من �لتقارير �لقت�سادية ..  �لقت�ساد ت�سدر تقريرً� حول �ل�سيا�سة �لتجارية ململكة �لبحرين لعام 2014

البحرين  ململكة  التجارية  ال�شيا�شة  حول  بتقرير  املخت�شرة  التقارير 
يرتكز على تقرير �شابق ملراجعة ال�شيا�شة التجارية للمملكة �شادر عن 

منظمة التجارة العاملية يف العام 2014م.
وحول املو�شوع قالت هند يو�شف اليوحه مدير اإدارة �شيا�شات التجارة 
اخلارجية يف الوزارة: اإن مثل هذا النوع من التقارير يت�شمن حتليالت 
عميقة ب�شاأن �شيا�شات التجارة اخلارجية لدى الدول املق�شودة من حيث 
ل�شيا�شة جتارتها اخلارجية,  نظم  وما تطبقه من  القت�شادية,  بيئتها 
على  وامل��وؤث��رة  لديها  النافذة  التجارية  واملمار�شات  ال�شيا�شات  واأي�شاً 
ف�شاًل  ه��ذا  واخل�شخ�شة,  وال�شتثمار  والإن��ت��اج  وال���واردات  ال�شادرات 
القت�شادية  القطاعات  لكافة  املطبقة  لل�شيا�شات  املف�شل  التحليل  عن 

للدولة كل على حدة .
البحرين  ململكة  التجارية  لل�شيا�شة  حتليلية  ق���راءة  التقرير  وي��ق��دم 

•• اأبوظبي-الفجر: 

التقارير  م��ن  �شل�شلة  لإ����ش���دار  توجهها  ع��ن  الق��ت�����ش��اد  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
املخت�شرة ب�شاأن مراجعات ال�شيا�شة التجارية لل�شركاء التجاريني التي 
ت�شدرها منظمة التجارة العاملية باعتبارها من اأهم م�شادر املعلومات 
املتعلقة بقواعد وقيود التجارة وال�شتثمار لأية دولة ع�شو يف املنظمة, 
وذلك يف اإطار اأهدافها ومهامها واأن�شطتها العديدة على حت�شني وعي 
ال�شركاء  لدى  وال�شتثمار  التجارة  باأنظمة  واخلا�س  العام  القطاعني 

الرئي�شيني لدولة الإمارات العربية املتحدة.
ومن خالل ر�شد وحتليل ما يرد يف تقارير ودرا�شات البلدان ال�شادرة 
الأخرى.  املعتمدة  املعلومات  م�شادر  ويف  العاملية,  التجارة  منظمة  عن 
�شل�شلة  القت�شاد  ب���وزارة  اخلارجية  التجارة  �شيا�شات  اإدارة  اإ�شتهلت 

فرتة  خ��الل  القت�شادية  وقطاعاتها  بيئتها  يف  احل��ادث��ة  وال��ت��ط��ورات 
باأن النمو القت�شادي يف اململكة يعتمد  املراجعة, حيث يظهر التقرير 
لعام  الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  يف  النمو  واأن  وم�شتقاته  ال��ب��رتول  على 
 2008 باأنه ومنذ عام  التقرير  اأظهر  4.8%. كما  اإىل  2013 و�شل 
الروؤية  من  املنبثقة  القت�شادي  التنوع  ا�شرتاتيجية  البحرين  تطبق 
عن  بعيدا  التنويع  على  ال�شرتاتيجية  وت��رك��ز   .2030 القت�شادية 
النفط وكانت النتائج باأن �شاهم قطاع اخلدمات بقيادة اخلدمات املالية 
اإىل 58% من الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي يف عام 2012. و�شاهم 
الطاقة  كثيفة  ال�شناعات  على  ال��ق��ائ��م  التحويلية  ال�شناعات  ق��ط��اع 
)ب�شكل رئي�شي من الأملنيوم والبرتوكيماويات( اإىل 15.2% من الناجت 

املحلي الإجمايل احلقيقي.
العربية  الإم��ارات  دولة  الثنائية مع  التجارية  العالقات   وعلى �شعيد 

بني  النفطية  غر  الثنائية  التجارة  حجم  اأن  التقرير  اأظهر  املتحدة 
مليارات   3 ح���وايل  يبلغ  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم����ارات  ودول���ة  البحرين 
البلدين يعمالن  ف��اإن  2013, ومن ثم  العام  و515 مليون دولر يف 

على تعزيز عالقاتهما القت�شادية وم�شاحلهما امل�شرتكة.
واأ�شار التقرير اإىل اأن دولة الإمارات العربية املتحدة ت�شّدر اإىل البحرين 
اأو  اأو ن�شف م�شغول  الذهب مبا يف ذلك الذهب املطلي بالبالتني خام 
ب�شكل م�شحوق, والإ�شمنت املائي بكافة اأنواعه مبا فيه الإ�شمنت املكتل 
واملجوهرات  واحل��ل��ي  م��ل��ون��اً,  ك���ان  واإن  كلنكر  امل�شمى  امل��ط��ح��ون  غ��ر 
من  بق�شرة  مك�شوة  عادية  معادن  من  اأو  ثمينة  معادن  من  واأج��زاوؤه��ا 
اأخ��رى من زيوت  وق��ار نفطي وبقايا  معادن ثمينة. واملجمر من نفط 
اأو من زي��وت م��واد معدنية قارية, و�شفائح واأل��واح و�شرائط من  نفط 

الألومنيوم.

حلقة نقا�سية بغرفة عجمان بعنو�ن �ملع�سكر �لريادي لتحويل �لفكار �ملبتكرة �ىل م�ساريع جتارية 

ا�شتمر 3 اأيام يف املنار مول براأ�س اخليمة 

 مو��سفات تطلق برناجمًا جديد� لرفع �جلودة يف �لأ�سو�ق �ملحلية

حمطة جديدة يف جمال التوطني بال�شركة

�ن�سمام �ملوظف �لإمار�تي رقم �ألفني )2000( �إىل �لحتاد للطري�ن 

�سركة �لتطوير و�ل�ستثمار �ل�سياحي ت�ست�سيف وفدً� من �ل�سفر�ء 
�ملعتمدين يف جولة ميد�نية على م�ساريع جزيرة �ل�سعديات

 56.65 دولر للربميل �سعر ت�سوية �لعقد 
�لآجل خلام عمان يف بور�سة دبي للطاقة �م�س 

الدكتور  معايل  مع  لل�شفراء  اجتماع  اجلولة  واأع��ق��ب 
حيث  اخلارجية,  لل�شوؤون  الدولة  وزي��ر  قرقا�س,  اأن��ور 
�شلط ال�شوء على اجلهود املتوا�شلة التي تبذلها �شركة 
الهتمام  جم���ال  يف  ال�شياحي  وال���ش��ت��ث��م��ار  ال��ت��ط��وي��ر 
معاليه  ا�شتعر�س  كما  حقوقهم,  ورعاية  البناء  بعمال 
ال��ت��ق��دم والإجن��������ازات ال��ت��ي ح��ق��ق��ت��ه��ا ال�����ش��رك��ة والتي 
الأخر  امل�شتقل  الرقابة  تقرير  بالتف�شيل  عنها  تكلم 
ل�شركة براي�س ووترهاو�س كوبرز )PWC(.  و�شرح 
التطوير  �شركة  ب��اأن  لل�شفراء  قرقا�س  الدكتور  معايل 
اإر�شاء  يف  طوياًل  �شوطاً  قطعت  ال�شياحي  وال�شتثمار 
العي�س  م�شتويات  اأف�����ش��ل  ت��ق��دمي  يف  متميزة  معاير 
كما  املختلفة,  م�شاريعها  يف  البناء  قطاع  يف  للعاملني 
اأن م�شاألة الرعاية الجتماعية للعمال وحماية  اأو�شح 
دائماً  اهتماماً  تتطلب  م�شتمرة,  عملية  هي  حقوقهم 

ورقابة م�شتمرة. 

•• اأبوظبي-الفجر:

ال�شياحي,  وال���ش��ت��ث��م��ار  ال��ت��ط��وي��ر  ���ش��رك��ة  ا���ش��ت��ق��ب��ل��ت 
والثقافية  ال�شياحية  الوجهات  لأب��رز  الرئي�شي  املطّور 
املعتمدين  ال�شفراء  م��ن  وف���داً  اأب��وظ��ب��ي,  يف  وال�شكنية 
امل��ت��ح��دة يف ج��ول��ة على  ل��دى دول���ة الإم�����ارات العربية 
ج���زي���رة ال�������ش���ع���دي���ات. وق����د ت�����ش��م��ن��ت اجل���ول���ة زي����ارة 
م��وق��ع اإن�����ش��اء متحف ال��ل��وف��ر اأب��وظ��ب��ي ل��الط��الع على 
العمليات  �شهدتها  التي  والإجن����ازات  امل�شتجدات  اآخ��ر 
الدبلوما�شي  ال���وف���د  ق���ام  ك��م��ا  م����وؤخ����راً.  ال��ت��ط��وي��ري��ة 
باتت  التي  لالإ�شكان  ال�شعديات  قرية  ب��زي��ارة  الرفيع 
رائ��داً يف املنطقة لل�شكن العمايل  ت�شكل اليوم منوذجاً 
ت�شت�شيف  حيث  والت�شهيالت,  املرافق  باأف�شل  املجهز 
اجلزيرة  م�شاريع  يف  العاملني  ال��ب��ن��اء  ع��م��ال  ال��ق��ري��ة 
املتنوعة ومنها متاحف املنطقة الثقافية يف ال�شعديات. 

عام 2007 اإحدى البور�شات املتخ�ش�شة على م�شتوى 
العامل واأ�شبح عقدها الرئي�س وهو العقد الآجل خلام 
اإىل  املتجه  الأك��ر موثوقية للنفط اخلام  املعيار  عمان 
والأداة  ال�شوي�س  �شرق  �شريعا  منوا  ت�شهد  التي  ال�شوق 
التي تعك�س اقت�شادات املنطقة الآ�شيوية ب�شورة متفردة 
واأكرب عقد من نوعه يف العامل من حيث الت�شليم الفعلي 
واملعيار  ال��ع��امل  يف  اخل��ام  للنفط  �شعري  معيار  وث��ال��ث 
عمان  م��ن  ت�شديره  يتم  ال���ذي  اخل���ام  للنفط  الوحيد 
اأعمالها  ودبي. وت�شتخدم بور�شة دبي للطاقة يف كافة 
اإليها  الو�شول  التي ميكن  الإلكرتونية  الأنظمة  اأرق��ى 
20 منطقة منها املراكز املالية  اأكر من  انطالقا من 

الرئي�شة يف اآ�شيا واأوروبا والوليات املتحدة.

•• دبي-وام:

ت�شليم   � عمان  خل��ام  الآج��ل  العقد  ت�شوية  �شعر  تراجع 
اأبريل املقبل � لدى تداوله يف بور�شة دبي للطاقة ام�س 
ب�شعر  مقارنة  الواحد  للربميل  اأمريكي  دولر   0.94
ال�شاعة  ع��ن��د  دولر   56.65 ليبلغ  ال�����ش��اب��ق  ت�شويته 
08:30 بتوقيت جرينت�س   12:30 بالتوقيت املحلي 
. وتهدف بور�شة دبي للطاقة � وهي اأول بور�شة دولية 
يف منطقة ال�شرق الأو�شط لعقود الطاقة الآجلة وال�شلع 
النفط واملتداولني والعمالء  اإنتاج  اإىل تزويد �شركات   �
املهتمني بالأ�شواق التي تقع �شرق ال�شوي�س باأ�شعار تت�شم 
بال�شفافية للنفط اخلام. وتعد البور�شة منذ افتتاحها 

•• عجمان ـ الفجر 

اأكد �شعادة عبداهلل املويجعي رئي�س 
جمل�س اإدارة غرفة عجمان حر�س 
املبدعة  الأفكار  الغرفة تبني كافة 
مل�شاريع  دع��م��ه��ا  ل��ت��وؤك��د  وامل��ب��ت��ك��رة 
ي�شب  ال�شباب من اجلن�شني ومبا 
يف اإزده����ار عمل ال��غ��رف��ة والم���ارة 
وخطتها  الم�����ارة  روؤى  وي��رتج��م 
ويحفز   2021 ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
التنمية  يف  امل�شاهمة  على  ال�شباب 
توجه  التي  احل�شارية  والنه�شة 
واأ�شاف  ال��ر���ش��ي��دة.  قيادتنا  اليها 
���ش��ع��ادة ع��ب��داهلل امل��وي��ج��ع��ي خالل 
تراأ�شها  ال��ت��ي  ال��ن��ق��ا���ش��ي��ة  احل��ل��ق��ة 
بح�شور  ع���ج���م���ان  غ���رف���ة  مب���ق���ر 
عنوان  حت����ت  ال���غ���رف���ة  م���وظ���ف���ي 
الفكار  لتحويل  الريادي  املع�شكر 
اأن   , جتارية  م�شاريع  اىل  املبتكرة 
مو�شوع احللقة يرتجم توجيهات 
ب��اإع��ت��ب��ار العام  ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة 
دولة  البتكار يف  ع��ام  اأن��ه   2015
الإم�����ارات. واأك���د على ���ش��رورة اأن 
تكون غرفة عجمان بكافة اإداراتها 
حملية  وم���ن�������ش���ة  و�����ش����ل  ح���ل���ق���ة 
الفكار  وا���ش��ح��اب  امل��ب��دع��ني  ب��ني 
املمولني  وب��ني  املبتكرة  وامل�شاريع 
من كافة القطاعات بهدف ترجمة 
ملمو�س  واق����ع  اىل  الف���ك���ار  ت��ل��ك 
الإمارة  اإقت�شاد  تنمية  يف  ي�شاهم 
وت��ط��وره��ا. وق����دم احل��ل��ق��ة نا�شر 

التعرف  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ن��ق��ا���ش��ي��ة 
واملمار�شات  التجارب  اأف�شل  على 
�شوق  لتحديات  الطلبة  اإع���داد  يف 
مل�شاريع  اأفكارهم  وترجمة  العمل 
ومنتجات. كما وجه رئي�س جمل�س 
اإدارة غرفة عجمان بت�شكيل فريق 
الربنامج  تنفيذ  على  يعمل  عمل 
اأ���ش��ح��اب الفكار  وال��ب��دء يف رب��ط 
لتبني الفكار  باملمولني  وامل�شاريع 

وتطويرها على اأر�س الواقع.
مناق�شات  احل��ل��ق��ة  خ���ت���ام  و���ش��ه��د 
منهجية  اف�����ش��ل  ع��ل��ى  ل���ل���وق���وف 
كافة  يخدم  مبا  الربنامج  لتنفيذ 
اأ�شحاب  م���ن  امل��ع��ن��ي��ة  الط�������راف 
الف�����ك�����ار وامل����م����ول����ني, ك���م���ا وج���ه 
امل��وي��ج��ع��ي ال�شكر  ���ش��ع��ادة ع��ب��داهلل 
لكافة احل�شور موؤكدا على اهمية 
احللقات النقا�شية وما ت�شاهم فيه 
م���ن اإي���ج���اد م��ق��رتح��ات ت�����ش��ب يف 

تنمية القت�شاد املحلي. 

اإىل عمل جتاري ر�شمي  لتحويلها 
ال�شجل  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  واخ�����را 
واأك�������دت احللقة  ه����ذا  ال���ت���ج���اري. 

وحاجة  امل�شتقبلية  النظرة  ح�شب 
الربنامج  وي�����ش��ت��ه��دف  الم��������ارة. 
متميز  جيل  خلق  بغر�س  الطلبة 
وا����ش���ح���اب  الع�����م�����ال  رواد  م�����ن 
امل�����ش��اري��ع ال���رائ���دة وامل�����ش��اه��م��ة يف 
اث�������راء احل�������راك الق���ت�������ش���ادي يف 
الدخل  م�������ش���ادر  وت���ن���وع  ع��ج��م��ان 
مراحل  وتت�شمن  فيها.  القومي 
الت�شجيل  ع���م���ل���ي���ة  ال�����ربن�����ام�����ج 
ل����ل����م����رت�����ش����ح����ني ول����ل����م����ق����اب����الت 
ال�������ش���خ�������ش���ي���ة وحت����ل����ي����ل ال��������روؤى 
والأفكار وحتويلها خلطط ومناذج 
باملحا�شرات  والبدء  معتمدة  عمل 
امل�شاريع  متويل  ثم  العمل  وور���س 

العالقات  ق�شم  رئي�س  ال��ع��و���ش��ي, 
ب��غ��رف��ة ع��ج��م��ان, الذي  ال���دول���ي���ة 
تقدمي  و���ش��رورة  اأهمية  على  اأك��د 
يد العون اإىل الطلبة واخلريجني 
املبدعة لتحويلها  اأ�شحاب الفكار 
العو�شي  وق������دم  م�������ش���اري���ع,  اإىل 
فكرة برنامج حتت عنوان املع�شكر 
 Startup Boot( ال���ري���ادي 
Camp( على اأن يكون الربنامج 
وموؤ�ش�شات  ج��ه��ات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
خمتلفة معنية يف هذا اخل�شو�س , 
و يتم الرتكيز على م�شاريع معينة 
مثل تقنية املعلومات بكافة اأنواعها 
وغرها  ال���ذك���ي���ة  والخ�����رتاع�����ات 

•• اأبو ظبي-الفجر: 

اأطلقت هيئة الإمارات للموا�شفات 
برناجما  »م��وا���ش��ف��ات  واملقايي�س 
»طبقاً  ب��ع��ن��وان  للتوعية  ج��دي��دا 
للموا�شفات لرفع م�شتوى اجلودة 
ن�شر  املحلية من خالل  بالأ�شواق 
مبعاير  امل�شتهلكني  لدى  الوعي 
واملقايي�س  وامل��وا���ش��ف��ات  اجل����ودة 
باملنتجات  ت����واف����ره����ا  ال�����واج�����ب 
القطاعات  يف  حم��ل��ي��ا  امل���ت���داول���ة 
الرتكيز  م��ع  ع��ام  ب�شكل  املختلفة 
بالأمن  املرتبطة  املوا�شفات  على 
على  وامل����ح����اف����ظ����ة  وال���������ش����الم����ة 

البيئة.
ال�شيد علي را�شد بن ق�شوم  وقال 
النقبي رئي�س املكتب الفني بهيئة 

•• ابوظبي-الفجر:

املوظف  ميثل  ال��ذي  املن�شوري  حممد  بان�شمام  للطران  الحت��اد  رحبت 
الإماراتي رقم األفني )2000( يف ال�شركة.

ان�شم حممد, البالغ من العمر 30 عاماً وهو من اإمارة اأبوظبي, اإىل ق�شم 
و�شيا�شات  ل�شوؤون مكافاآت  اأول  بوظيفة مدير  ال�شركة  الب�شرية يف  امل��وارد 

املوظفني.
دراية  وميتلك  املتحدة,  باململكة  هال  جامعة  من  املن�شوري  حممد  تخّرج 
للطران,  الحت��اد  اإىل  ان�شمامه  وقبيل  الب�شرية.  امل��وارد  اإدارة  يف  وا�شعة 
اأبوظبي الوطنية )اأدن��وك( حيث �شغل  كان حممد يعمل يف �شركة برتول 
ال�شرتاتيجيات  ل�شوؤون  اأول  متخ�ش�س  مثل  الرفيعة  املنا�شب  من  باقة 
واملحيط  اآ�شيا  ملنطقة  واملزايا  الأجور  ل�شوؤون  اأول  والدرا�شات ومتخ�ش�س 

الهادئ وال�شرق الأو�شط وكان يزاول مهام عمله من �شنغافورة.
وبف�شل عمله يف جمال الغاز والنفط ملدة تزيد على �شت �شنوات, اكت�شب 
املوظفني  مبكافاآت  ال�شلة  ذات  ال�شيا�شات  جم��ال  يف  وا�شعة  خ��ربة  حممد 

وامل�شتحقات الدولية.
وقد لعب حممد دوراً بارزاً يف م�شروعات ومبادرات رئي�شية اأطلقتها �شركة 
تعديل  املثال  �شبيل  على  ت�شمل  والتي  الب�شرية,  امل���وارد  جم��ال  يف  اأدن���وك 
واأمتتة نظام اإدارة الأداء يف ال�شركة وتقييم وان�شجام الوظائف وتخطيط 
القوى الب�شرية وا�شتطالعات املوظفني وخطط الإحالل وتطوير بطاقات 

واملقايي�س  للموا�شفات  الم���ارات 
الهيئة  اأ�شدرته  �شحفي  بيان  يف 
ال���ربن���ام���ج  اأن  الث�����ن�����ني   ام���������س 
ا�شتمر  للهيئة  اجلديد  التوعوي 
ث��الث��ة اأي����ام يف م��رك��ز امل��ن��ار مول 
م�شرا  اخليمة  ب��راأ���س  ال��ت��ج��اري 

هذه  م��ن  ال��ت��اأك��د  و�شبل  املختلفة 
امل���ع���اي���ر واخل�����ط�����وات ال����واج����ب 
يف  امل�شتهلكني  قبل  م��ن  ات��خ��اذه��ا 
اأي  مطابقة  ع���دم  اك��ت�����ش��اف  ح���ال 

منتج للموا�شفات القيا�شية.
على  رك����ز  ال���ربن���ام���ج  اإن  وق�����ال   
الإماراتية  القيا�شية  املوا�شفات 
ا�شتهالك  ك��ف��اءة  ل��رف��ع  امل��ط��ب��ق��ة 
ال��ط��اق��ة خ�����ش��و���ش��ا يف الأج���ه���زة 
الكهربائية املنزلية و�شبل التحقق 
من توافر معاير الأمن وال�شالمة 
مو�شحا  املنتجات  بهذه  واجل��ودة 
على  حر�شت  الهيئة  اأن  �شعادته 
التوعوي خالل  الربنامج  تنظيم 
ت�شهد  التي  ال�شبوع  نهاية  عطلة 
املرتادين  اأع����داد  ك��ب��رة يف  زي���ادة 

للمراكز التجارية. 

ال���ت���وع���وي  ال����ربن����ام����ج  اأن  اإىل 
التعريف  ع���ل���ى  رك������ز  اجل�����دي�����د 
التي  ال�شاملة  الأن��ظ��م��ة  ب��ح��زم��ة 

تطبقها موا�شفات .
التوعوي  ال��ربن��ام��ج  اأن  واأو����ش���ح 
ت�شمن ور�س عمل للزوار ومر�شما 
عالمة  على  لتعريفهم  لالأطفال 
اجلودة الماراتية واأهميتها و�شبل 
على  ال��ت��ع��رف  وكيفية  اكت�شافها 
املطابقة  وغر  املطابقة  املنتجات 
الإماراتية  القيا�شية  للموا�شفات 
العديد  ال���ربن���ام���ج  ت�����ش��م��ن  ك��م��ا 
م��ن الأن�����ش��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات التي 
نظمتها الهيئة لتعريف املواطنني 
واملقيمني بالدولة بكيفية التعرف 
اجلودة  ومعاير  املوا�شفات  على 
املنتجات  يف  ت���واف���ره���ا  ال����واج����ب 

الأداء املتوازن يف ق�شم املوارد الب�شرية, ف�شاًل عن تطوير الباقات الدولية 
واملحيط  اآ�شيا  دول��ة مبنطقة   14 اأك��ر من  الب�شرية يف  امل��وارد  و�شيا�شات 

الهادئ مثل تايالند وفيتنام واإندوني�شيا وال�شني.
وبهذه املنا�شبة, اأفاد راي غاميل, رئي�س �شوؤون املوظفني والأداء يف الحتاد 
ل��ل��ط��ران, ب��ق��ول��ه: ي�����ش��رن��ا اأن ن��رح��ب ب��ان�����ش��م��ام حم��م��د ل��ي��ك��ون املوظف 

الإماراتي رقم 2000 يف الحتاد للطران. 
بتعزيز  نلتزم  املتحدة,  العربية  الإم��ارات  الوطني لدولة  الناقل   وب�شفتنا 
اأكر  دور  لأداء  ومتكينهم  املوؤهلة  الإم��ارات��ي��ة  الب�شرية  ال��ك��وادر  وتطوير 

اأهمية يف اأعمال ال�شركة عاملية امل�شتوى. 
األفي  على  حالياً  للطران  الحت���اد  يف  الإم��ارات��ي��ني  املوظفني  ع��دد  يزيد   
اإماراتي موزعني بني خمتلف اأق�شام ال�شركة, علماً باأن اجلن�شية الإماراتية 
حتظى باملرتبة الأوىل كاأكرب جن�شية على م�شتوى املدرين ودرجات الإدارة 
املوظف  اأك���ون  اأن  ي�شرين  امل��ن�����ش��وري:  اأف���اد حممد  وم��ن جهته,  الأع��ل��ى. 
الإماراتي رقم 2000 الذي ين�شّم اإىل الحتاد للطران واأن اأكون جزءاً 
من فريق عمل هذه ال�شركة الرائدة التي حتظى مبنزلة رفيعة داخل دولة 

الإمارات العربية املتحدة اأو خارجها. 
وراء  الثقل  ه��ذا  كل  ت�شع  �شركة  اإىل  ان�شم  اأن  الإل��ه��ام  على  يبعث   ومم��ا 
ومتعددة  الإنتاجية  عالية  اأج��واء  يف  الإماراتية  الكوادر  وتطوير  توظيف 
اأكر  اإىل  ينتمون  زم��الء  مع  للعمل  رائعة  فر�شة  الثقافات, مبا مينحني 

من 144 جن�شية.

�سعر �سلة خامات �لأوبك يبلغ 
56.55 دولر للربميل يوم �جلمعة

•• فيينا -وام:

امل�شدرة  ال�������دول  م��ن��ظ��م��ة  اأع���ل���ن���ت 
�شلة خاماتها  �شعر  اأن  اأوب��ك  للنفط 
ي���وم اجل��م��ع��ة املا�شي  12 و���ش��ل  ال���� 
اىل 56.55 دولر للربميل مقارنة 
ب�شعر اليوم الذي قبله وبلغ 56.29 
�شلة خامات  دولر للربميل. وت�شم 
تعد مرجعا  التي  الأوب���ك اجل��دي��دة 
يف م�شتوى �شيا�شة النتاج 12 نوعا 
ه���ي خ����ام م���رب���ان الإم����ارات����ي وخام 
مزيج �شحارى اجلزائري واليراين 
العراقي  اخلفيف  والب�شرة  الثقيل 
وخ������ام ال��ت�����ش��دي��ر ال���ك���وي���ت���ي وخ����ام 
اخلفيف  ب��وين  وخ��ام  الليبي  ال�شدر 

النيجري .

العدد 11342 بتاريخ 2015/2/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حممد طارق مبارك للهدايا ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1030690 قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد�شالح عبداهلل �شالح القا�شمي من �شريك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد�شالح عبداهلل �شالح القا�شمي من 51% اىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد طارق مبارك علي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد طارق مبارك علي من 49% اىل %100
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 0.20*0.50 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ا�شم جتاري:من/حممد طارق مبارك للهدايا ذ.م.م 

MOHAMEMD TARIQ MUBARAK GIFTS LLC

اىل/حممد طارق مبارك لتجارة الف�شة
MOHAMMAD TARIQ MUBARAK SILVER TRADING

 C47 تعديل عنوان/من ابوظبي مع�شكر اآل نهيان مع�شكر اآل نهيان حو�س �شرق 25 قطعة رقم
الطابق 10 مكتب رقم 7 املالك/ حممد خلفان مطر �شعيد الرميثي اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي 

�شارع حمدان ق 3 ق 68 حمل 3 ال�شيد عبدالرحيم ال�شيد مو�شى حممد مو�شى اله�شمي
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع احللي والك�ش�شوارات من الف�شة - بالتجزئة )4773203(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة الهدايا - باجلملة )4649034(
القت�شادية خالل  التنمية  دائرة  العالن مراجعة  العرتا�س على هذا  له حق  فعلى كل من 
ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد  11342 بتاريخ 2015/2/24     
  اعالن بالن�سر  

رقم املرجع :223/     
 ليكن معلوما للجميع بان كال من تنازل ال�شيد: احمد خليفة غامن خلفان, اماراتي 
ال�شيد: فارز  البالغة 100% اىل  البيع والتنازل عن كامل ح�شته  اجلن�شية يرغب يف 
 ( با�شم   )17383( رق��م  رخ�شة  اجلن�شية  ه��ن��دي  ب��وام��ادت  ك��وت��ي  اب��راه��ي��م  ب��وام��ادت 
�شوبرماركت فينيقيا( تغير ال�شكل القانوين من فردية اىل وكيل خدمات- تعديالت 
اخرى:  وعمال بن�س  املادة )14( فقره 5 من القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق 
على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س 

على ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
مكتب الكاتب العدل
دار الق�ساء ال�سارقة

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

العدد  11342 بتاريخ 2015/2/24     
  اعـــــالن  

رقم املرجع :2015/225    
 ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ حممد �شياء احلق حاجى ك�شمر- باك�شتاين اجلن�شية 
البالغة  كامل ح�شته  والتنازل عن  البيع  رقم )225465( يرغب يف  قيادة  ويحمل رخ�شة 
واملرخ�شة  ال�����ش��ي��ارات(  ل�شيانة  اخلفيفة  ال�شيارة  )ور���ش��ة  امل�شماة  الرخ�شة  يف   )%100(
هوية  بطاقة  ويحمل  اجلن�شية  باك�شتاين  �شاه-  واحد  �شاه  نويد  لل�شيد:  ولك   )556161(
رقم )784198291654246(    وعمال لن�س  املادة )14( فقره 5 من القانون الحتادي رقم 
)4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف 
يتم الت�شديق على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي 

اعرتا�س على ذلك اتباع ال�شبل القانونية حيال ذلك.
الكاتب العدل بال�سارقة

دار الق�ساء ال�سارقة 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات - مكتب ال�سارقة
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مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2015/23  ا�ستئناف تظلم جتاري          
 اىل امل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده/ ن�����ش��ال حت�شني حم��م��د ال�����ش��ام��ى جم��ه��ول حمل 
حممد  وميثله:  الوطني  اخليمة  را���س  /بنك  امل�شتاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة 
عي�شى �شلطان ال�شويدي   قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى 
جل�شه  لها  وح��ددت   .2015/1/20 بتاريخ  جت��اري  تظلم   2014/481 رق��م 
رقم  بالقاعة  �شباحا   17.30 ال�شاعة   2015/3/18 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.B.7

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد  11342 بتاريخ 2015/2/24     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2015/363 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �شده/1- فال�س للعقارات جمهول  حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/ احمد عاطف غريب اجلزار   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )31813( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )1924 درهم( ر�شوم 
التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة 
تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  بحقك يف حالة عدم 

ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11342 بتاريخ 2015/2/24     
         اعادة اعالن بالن�سر         

   يف  الدعوى 2014/1393  احوال نف�ص م�سلمني   
القامة  احمد  جمهول حمل  بي  بيغ  علي  عليه/1- حيدر  املدعى  اىل 
مبا ان املدعى: امال بنعمر قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بالتطليق لل�شرر والر�شوم وامل�شاريف.   وحددت لها جل�شة يوم الربعاء 
فانت  لذا   ch1.C.14 بالقاعة  �س   8.30 ال�شاعة   2015/3/4 املوافق 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل .ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
خدمات الحوال ال�سخ�سية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11342 بتاريخ 2015/2/24     
         اعادة اعالن بالن�سر         

   يف  الدعوى 2014/28  جتاري جزئي       
اىل املدعى عليه/1- 1 اف تي لالعمال الفنية   جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعى: بدرية زعل بالل مبارك قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره )40000 درهم(والر�شوم وامل�شاريف والفائدة 
القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة 
يوم الثنني املوافق 2015/3/9 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل .ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
رئي�ص الق�سم                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11342 بتاريخ 2015/2/24     
         اعادة اعالن بالن�سر         

   يف  الدعوى 2014/5770  عمايل جزئي         
اىل املدعى عليه/1- املنال للو�شاطه التجارية �س ذ م م  جمهول حمل القامة 
ال��دع��وى ومو�شوعها  اق��ام عليك  ال��دي��ن دولينتا�س دوك��ا ق��د  امل��دع��ى:  مب��ا ان 
بقيمة )2000  دره��م( وتذكرة عودة  دعوى مطالبة بحقوق مقدارها )69373 
ال�شكوى رقم )2014/191311(.  وحددت لها  درهم( والر�شوم وامل�شاريف. يف 
جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2015/2/26 ال�شاعة 8.30 �س بكمتب القا�شي   لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل .ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
رئي�ص الق�سم                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11342 بتاريخ 2015/2/24     
         اعادة اعالن بالن�سر         

   يف  الدعوى 2015/71  عمايل كلي         
اىل املدعى عليه/1- ايديبل براندز جي ال تي  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعى: �شما حممد قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات 
درهم(   3000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(   165596.95( وق��دره��ا  عمالية 
 2015/3/5 املوافق  اخلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  وامل�شاريف.    والر�شوم 
ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1.A.2 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك 
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
ايام على القل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة  اجلل�شة بثالثة 

ح�شوري.  
رئي�ص الق�سم                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11342 بتاريخ 2015/2/24     
      اعالن مدعى عليه بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2014/4127 جتاري جزئي  
اىل املدعى عليه:1/جابر �شلوح احل�شني حيث ان املدعي: بدير حممد ر�شاد 
احمد ح�شن ال�شواف اأقام عليك لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة اعاله 
يعلمك فيها بانه قد �شدر حكم متهيدي باحالة الدعوى للتحقيق. وعليه     
متام  يف  الوىل(  اجلزئية  املحكمة)الدائرة  هذه  امام  ح�شورك  يقت�شي 
ال�شاعة الثامنة والن�شف من يوم 2015/3/2 وذلك لالجابة على الدعوى 
وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حال تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال 
وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.

حرر يف: 2015/2/8م
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  11342 بتاريخ 2015/2/24     
 اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1369  جتاري كلي                
جمهول  احمد  ح�شن  عبداهلل  حممد  في�شل  عليه/1-  املدعى  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / ال��ب��ن��ك ال��ت��ج��اري ال����دويل ���س م ع 
وميثله: حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي  نعلنكم بان املحكمة قررت 
اعاله.  املذكورة  الدعوى  يف   2015/2/19 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها 
ال��دع��وى وقد  امل��ن��ت��دب يف  ال�شيد اخل��ب��ر  ب���ورود تقرير  اخ��ط��ارك��م 
حتددت جل�شة يوم الثنني املوافق 2015/3/9 ال�شاعة 9.30 �شباحا 

بالقاعة ch2.E.21 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11342 بتاريخ 2015/2/24     
 اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/551  عقاري كلي                
العاملية  تنميات  م 2-  م  ذ  العقاري  والتطوير  تنميات لال�شتثمار  املدعى عليهم/1-  اىل 
احلرة  باملنطقة  م�شجلة  اف�شور  �شركة  تنميات  جمموعة   -3 م  م  ذ  العقاري  للتطوير 
بن  عبدالعزيز  بن  عبداهلل   -5 املاجد  نا�شر  بن  عبدالعزيز  بن  �شليمان   -4 علي  بجبل 
نا�شر املاجد 6- زياد بن ابراهيم بن �شليمان الغثرب 7- عبداهلل بن �شعود بن عبدالعزيز 
الدحيم  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / �شبر احمد �شليمان وميثله: حممود 
بتاريخ 2015/2/18 يف  املنعقدة  بجل�شتها  املحكمة قررت  بان  نعلنكم  احمد  ح�شني علي 
الدعوى املذكورة اعاله. اخطاركم بورود تقرير ال�شيد اخلبر املنتدب يف الدعوى وقد 
 ch1.B.8 حتددت جل�شة يوم الربعاء املوافق 2014/3/4 ال�شاعة 11.00 �شباحا بالقاعة

للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11342 بتاريخ 2015/2/24     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2014/1468  جتاري كلي
اىل املدعى عليه/1- طالب بن احمد بن نا�شر احلارثي  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / بنك را�س اخليمة الوطني  قد اقام الدعوى املذكورة اعاله  وعليه 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2014/12/29 احلكم التمهيدي التايل: حكمت 
املحكمة: وقبل الف�شل يف املو�شوع بندب اخلبر امل�شريف املخت�س �شاحب الدور 
باجلدول لتكون مهمته وفق منطوق احلكم ال�شادر بتلك اجلل�شة.   وحددت لها 
القاعة  يف  �شباحا   9.30 ال�شاعة    2015/3/9 املوافق  الثنني  يوم  جل�شة  املحكمة 

. التقرير  لورود    ch2.E.21
  ق�سم الق�سايا التجارية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11342 بتاريخ 2015/2/24     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2014/1014  جتاري جزئي
اىل املدعى عليه/1- �شي�شتم لالن�شاءات �س ذم م  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / �شركة �شرتاتال 
لتجارة مواد البناء ذ م م وميثله: يو�شف حممد ح�شن حممد البحر  مبا ان املدعي: �شركة �شرتاتال 
بتاريخ  املحكمة حكمت  بان  اع��اله  وعليه نعلنكم  املذكورة  الدعوى  اق��ام  م م قد  ذ  البناء  لتجارة م��واد 
2015/2/16 احلكم التمهيدي التايل: حكمت املحكمة وقبل الف�شل يف املو�شوع بندب اخلبر املحا�شبي- 
�شاحب الدور باجلدول- مامل يتفق طريف اخل�شومة على ت�شمية خبر اآخر ا�شبوعا من تاريخ ا�شدار 
هذا احلكم- تكون مهمته بعد مطالعة الوراق وما ع�شى ان يقدم له من م�شتندات بيان طبيعة العالقة 
بني طريف اخل�شومة- وبيان الب�شاعة التي ا�شرتتها املدعي عليها من املدعية وما يفيد ت�شلمها وحددت 
ايداعها  املدعية  والزمت  واتعابة  اخلبر  وم�شروفات  وح�شابات  ذمة  على  كاأمانة  دره��م  الف   5 مبلغ 
خلزينة املحكمة يف ا�شبوعني من ا�شدار هذا احلكم وحددت جل�شة 2015/3/2 لنظر الدعوى بحالتها يف 
حال عدم �شداد مبلغ المانة قبلها وجل�شة 2015/3/30 يف حال ال�شداد. وحددت لها املحكمة جل�شة يوم 

. التقرير  لورود   ch1.A.1 الثنني املوافق 2015/3/2 ال�شاعة 8.30 �شباحا يف القاعة
  ق�سم الق�سايا التجارية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11342 بتاريخ 2015/2/24     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2013/251  احوال نف�ص م�سلمني                                

اىل املدعى عليه   /1 -ا�شر حممد داود مكارم  جمهول  حمل القامة مبا ان املدعى: دنيا فوزي حممد 
عي�شى  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ   يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ دنيا 
املدعى عليه  املذكورة على  دينا   للمدعيه  املحكمة مبثابة احل�شوري  فوزي حممد عي�شى ب حكمت 
ا�شر املذكور بالتي: 1-احلاق التفاقية املربمة بينها وبني املدعى عليه واملوؤرخه بتاريخ 2011/1/1 
ال�شند  ق��وة  يف  وجعلها  حمتوها  واث��ب��ات  ب��دب��ي  امل�شريه  القن�شلية  م��ن  وامل�����ش��دق��ة  واملوقعةمنهما 
التنفيذ.2- ال�شماح للمدعية  بتجديد اقامة البناء نور وجودي ونقل اقامتهم على كفالة املدعية. 3- 
اجراء املقا�شه بني هذا احلكم وما دفع من النفقة املوؤقته وال�شادره مبوجب التمهيدي ال�شادر بتاريخ 
واربعمائة  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليه  املدعى  وت�شمني  املذكور  التمهيدي  احلكم  والغاء   2013/5/16
درهم اتعاب حماماة وافهام وكيل املدعيه بان عليه اعالن املدعى عليه باحلكم املذكور ح�شب ال�شول. 
هذا  لن�شر  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�شتئناف خالل ثالثني  قابال  حكما مبثابة احل�شوري 
العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�سم ق�سايا ال�سرة                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11342 بتاريخ 2015/2/24     
 اعـــــــالن       

 املرجع :2015/155 ك.ع.ت
العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/راجا  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا   تقدم ايل 
:تنازل  يت�شمن  على  حمرر  الت�شديق  الهند  وطلب  اجلن�شية:  موتايا  موتايا  كومار 
يف ال�شم التجاري )�شفن �شتار للمقاولت الكهروميكانيكية/ذ.م.م (  واملرخ�شة 
من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )53170( وامل�شجل لدى غرفة 
التجارة وال�شناعة بعجمان اىلال�شيد: بونا�شامي ا�شوكان بونو�شامي اجلن�شية: الهند 
امل��زروع��ي اجلن�شية: الم���ارات    ليكن  الع�شم  مبوافقة: عبداهلل حممد ماجد حممد 
يف  ال�شاأن  ذوي  التوقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم  بعجمان  العدل  الكاتب  بان  معلوما 

املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.  
الكاتب العدل   

دائرة التنمية القت�سادية بعجمان                                   

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  11342 بتاريخ 2015/2/24     

 اعـــــــالن       
 املرجع :2015/149 ك.ع.ت

والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/مر  العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا  ايل  تقدم   
:تنازل يف  يت�شمن  الت�شديق على  حم��رر  باك�شتان   وطلب  ظفر اهلل خ��ان اجلن�شية: 
دائرة  واملرخ�شة من  للمقاولت ذ م م(    البيت البي�س  التجاري )�شركة  ال�شم 
التنمية القت�شادية يف عجمان  حتت رقم امللف )11692( وامل�شجل لدى غرفة التجارة 
وال�شناعة بعجمان اىلال�شيد: حممد جمن علي حممد اجلن�شية: باك�شتان مبوافقة: 
ال�شيخ: عبداحلكيم بن نا�شر بن را�شد النعيمي اجلن�شية: المارات ليكن معلوما بان 
الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على التوقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.  
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�سادية بعجمان                                   

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  11342 بتاريخ 2015/2/24     

 اعـــــــالن       
 املرجع :2015/137 ك.ع.ت

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
احمد حممد رحمه حممد املزروعي اجلن�شية: المارات  وطلب الت�شديق على  
حمرر يت�شمن :تنازل يف ال�شم التجاري )م�شنع عبدالبا�شط للبال�شتيك (
واملرخ�شة من دائرة التنمية القت�شادية يف عجمان  حتت رقم امللف )66986( 
وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىلال�شيد: علي ل�شكري احمد 
ابراهيم اجلن�شية: الم��ارات   ليكن معلوما بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم 
بالت�شديق على التوقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.  
الكاتب العدل   

دائرة التنمية القت�سادية بعجمان                                   

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  11342 بتاريخ 2015/2/24     

  اعـــــالن  
رقم املرجع :2015/318    

 ليكن معلوما للجميع بان ال�شيخ / خالد عبداهلل حممد عبداهلل املعال- اماراتي اجلن�شية 
ال�شيد: حممد عبدال�شالم  البالغة)51%( اىل  البيع والتنازل عن كامل ح�شته  يرغب يف 
را�شد مطر ال�شويدي- اماراتي اجلن�شية يف رخ�شة )ا�شدود للتجارة العامة- ذ م م( مبوجب 
الرخ�شة رقم )528687(   �شياء غاردنر- بريطاين اجلن�شية يرغب يف اليع والتنازل عن 
كامل ح�شته البالغة   وعمال بن�س  املادة )14( فقره 5 من القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 
2013 يف �شان الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق 
على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س على 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
مكتب الكاتب العدل
دار الق�ساء ال�سارقة

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

العدد  11342 بتاريخ 2015/2/24     
 اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/856  جتاري جزئي                
اىل املدعى عليه/1- جنت عبداحلكيم رحيم بخ�س مراد عي�شى جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي / بنك الحتاد الوطني �س م ع وميثله: فهد 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  ق��ررت  املحكمة  بان  نعلنكم  لوتاه  علي  �شلطان 
ال�شيد  تقرير  ب��ورود  اخطاركم  اع��اله.  املذكورة  الدعوى  يف   2015/2/19
املوافق  ي��وم اخلمي�س  ال��دع��وى وق��د حت���ددت جل�شة  امل��ن��ت��دب يف  اخل��ب��ر 
للتعقيب على   ch2.D.19 بالقاعة  ال�شاعة 8.30 �شباحا   2015/3/12

التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11342 بتاريخ 2015/2/24     

 اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/1519  جتاري كلي                

زياد تاجي �شالح  جمهول حمل القامة مبا  املدعى عليه/1-  اىل 
���س م ع ومي��ث��ل��ه: فهد �شلطان  ال��وط��ن��ي  امل��دع��ي / بنك الحت���اد  ان 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  ق���ررت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  ل��وت��اه  علي 
تقرير  ب���ورود  اخطاركم  اع���اله.  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  2015/2/16 يف 
املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�شة يوم الثنني  ال�شيد اخلبر 
 ch2.E.21 بالقاعة  �شباحا   9.30 ال�شاعة   2015/3/2 امل��واف��ق 

للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11342 بتاريخ 2015/2/24     

 اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/1520  جتاري كلي                

البلو�شي جم��ه��ول حمل  ن���واف ف��الح ح�شني  امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1-  اىل 
القامة مبا ان املدعي / بنك الحتاد الوطني �س م ع وميثله: فهد 
املنعقدة  بجل�شتها  ق��ررت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  ل��وت��اه  علي  �شلطان 
بورود  اخطاركم  اع��اله.  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2015/2/16 بتاريخ 
ت��ق��ري��ر ال�����ش��ي��د اخل��ب��ر امل��ن��ت��دب يف ال���دع���وى وق���د حت����ددت جل�شة 
بالقاعة  �شباحا   9.30 ال�شاعة   2015/3/19 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم 

ch2.E.21 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11342 بتاريخ 2015/2/24     
         مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر         

   يف  الدعوى 2014/284  عقاري كلي                                              
اىل اخل�شم املدخل  /1-  �شركة مزن للتطوير العقاري  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعى: علي عبداهلل احمد عبداهلل اخل�شر وميثله: �شعيد جمعة �شالح 
اتفاقية  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  الغيالين  مبارك 
اتفاقية الجارة  العقار مو�شوع  بت�شليم  املدعى عليه  وال��زام  الج��ارة ومالحقها 
كتعوي�س  دره���م(   765.572.73( مببلغ  عليها  امل��دع��ى  وال���زام  بالتملك  املنتهية 
ل�شالح املدعية والر�شوم وامل�شاريف والتعاب. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س 
مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.B.8 بالقاعة  �س   11.00 ال�شاعة   2015/2/26 امل��واف��ق 
ب��احل�����ش��ور او م��ن ميثلك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك ب��ت��ق��دمي م��ا ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . 
ق�سم الدعاوي العقارية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11342 بتاريخ 2015/2/24     

         مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر         
   يف  الدعوى 2014/2376  جتاري كلي                                              

اىل املدعى عليه    /1-  �شركة الهواء النقي لالنظمة الفنية ) �س ذم م(  جمهول 
ذم م(  الدولية لالن�شاءات ) �س  �شتار  اركد  �شركة  املدعى:  ان  حمل القامة مبا 
وميثله: هاين رجب مو�شى عبداهلل اجل�شمي  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية املبلغ املرت�شد يف ذمتها والبالغ 
قيمته مبلغ وقدره )146.619 درهم( بال�شافة للفائدة القانونية والتي تقدر %12 
من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف والتعاب.    وحددت 
 ch2.E.22 لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2015/3/2 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فانت مكلف باحل�شور 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . 
ق�سم الق�سايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11342 بتاريخ 2015/2/24     
         اعادة اعالن بالن�سر         

   يف  الدعوى 2014/733  مدين  كلي                                              
املركبات  ترخي�س  ادارة  مدير  ب�شفته  نعمت  عبدالكرمي  حممد    -1/ عليه  املدعى  اىل 
حممد  املدعى:  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  دب��ي  بحكومة  واملوا�شالت  الطرق  بهيئة 
زاجر ح�شني حممد �شاه عامل وميثله: موزه �شيف �شامل �شيف اجلابري  قد اقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره )3000000 درهم( والفائدة 
9% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام والزامه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب 
بالقاعة  �س   9.30 ال�شاعة   2015/3/1 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة. 
ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
حالة  ويف   . الق��ل  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�سم الق�سايا املدنية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11342 بتاريخ 2015/2/24     

         مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر         
   يف  الدعوى 2014/1150  عمايل كلي                                            

اىل املدعى عليه/1- �شي�شتم لالن�شاءات �س ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان املدعى: 
عبدالرحمن  م��راد  حممد  عبدالرحمن  وميثله:  مطلوب  جميل  عبداجلليل  ا�شعد 
املازمي قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها دعوى مطالبة بحقوق عمالية مقدارها 
) 249290 درهم( وتذكرة عودة بقيمة )2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف يف ال�شكوى 
ال�شاعة   2015/3/2 املوافق  الثنني  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت    .)2014/193338( رقم 
قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.A.2 بالقاعة  ���س   9.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 
على القل , وعلما بان الدعوى مت احالتها اىل الدائرة العمالية الكلية الوىل, وعلما 

ان الدعوى مت جتديدها من ال�شطب  
ق�سم الق�سايا العمالية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11342 بتاريخ 2015/2/24     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/955 تنفيذ جتاري
الق��ام��ة مبا  العاملية  جم��ه��ول حم��ل  باينت�س  ب��رو  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
عبدالرحمن  وميثله:  م  م  ذ  �شوليو�شنز  توب  �شركة  التنفيذ/  طالب  ان 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق���ام  ق��د  امل��ازم��ى  عبدالرحمن  م��راد  حممد 
املذكورة اعاله والزامكم دفع املبلغ املنفذ به وقدره )126704( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال
�لحتاد للطري�ن و�سيتي توقعان على �تفاقية �سر�كة لتمويل �سل�سلة �لتوريد 

املختلفة, وا�شتمعوا اإىل �شرح واف 
مل�شنع  الت�شغيلية  العمليات  حول 

ال�شركة.

•• دبي-الفجر: 

اف��ت��ت��ح ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��دان بن 
را�شد اآل مكتوم, نائب حاكم دبي, 
كهرباء  هيئة  رئي�س  املالية,  وزير 
وم�شنع  �شركة  ام�س  دب��ي,  ومياه 
املعباأة,  ال�����ش��رب  مل��ي��اه  دب���ي  م���اي 
�شارع  على  اليالي�س  منطقة  يف 
دب����ي, بح�شور  اإم�����ارة  ال���ق���درة يف 
اآل  �شعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  �شمو 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم, 
ل��ل��ط��اق��ة يف دب����ي, وم���ع���ايل مطر 
ح��م��ي��د ال���ط���اي���ر, رئ��ي�����س جمل�س 
دبي,  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة  اإدارة 
معايل   و  الكندي,  �شعيد  ومعايل 
و�شعادة   احلبتور,  خليفة  حممد 
الع�شو  ال��ط��اي��ر,  ���ش��ع��ي��د حم��م��د 
التنفيذي لهيئة  الرئي�س  املنتدب 
�شعادة   و  دب�����ي,  وم���ي���اه  ك���ه���رب���اء 
النائب  ال�شام�شي,  ح��م��د  م��اج��د 
الأول لرئي�س جمل�س اإدارة غرفة 
و�شعادة  دب�����ي,  و���ش��ن��اع��ة  جت�����ارة 

التنفيذي  وال��رئ��ي�����س  دب���ي  م���اي 
كما  لل�شركة.  الإداري  وال��ف��ري��ق 
���ش��ه��د الإف���ت���ت���اح ع����دد ك��ب��ر من 

مم��ث��ل��ي و���ش��ائ��ل الإع�������الم. وق���ام 
بجولة  ال�شخ�شيات  وكبار  �شموه 
تفقدية اإطلعوا فيها على الأق�شام 

بلدية  ع���ام  م��دي��ر  ل��وت��اه,  ح�شني 
دبي, و�شعادة عي�شى امليدور, مدير 
عام هيئة ال�شحة يف دبي, و�شعادة 

الذكية,  دب��ي  حكومة  ع��ام  م��دي��ر 
وع��������دد م�����ن م���������دراء ال������دوائ������ر, 
اإدارة  اأع�����ش��اء جمل�س  م��ن  وع���دد 

ه����الل امل�����ري, م���دي���ر ع����ام دائ����رة 
يف  التجاري  والت�شويق  ال�شياحة 
حميدان,  بن  اأحمد  و�شعادة  دبي, 

وكبار  الأعيان  من  وع��دد  الهيئة, 
امل�شوؤولني..

 بالإ�شافة اإىل جمل�س اإدارة �شركة 

حتت رعاية وح�شور حمدان بن را�شد 

هيئة كهرباء ومياه دبي تعلن �لفتتاح �لر�سمي ل�سركة وم�سنع ماي دبي ملياه �ل�سرب �ملعباأة 

اإىل  الو�شول  ت�شهيل  �شاأنه  من  ال��ذي  الأم��ر  العامل,  اأنحاء  خمتلف  يف 
ال�شيولة النقدية ل�شركات املوردين من خمتلف الأحجام. 

ومتثل اتفاقية ال�شراكة مع الحتاد للطران اأول اتفاقية متويل ل�شل�شلة 
و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  ل�شيتي  الطران  قطاع  يف  التوريد 
التوريد  اتفاقية �شراكة لتمويل �شل�شلة  اأول  اأفريقيا, كما متثل كذلك 
تعقدها �شيتي يف اأبوظبي. وبالت�شاق مع ذلك, تعد تلك هي املرة الأوىل 
التي تطلق فيها الحتاد للطران مثل هذا الربنامج ملورديها. وتعتزم 
ال�شركة تطبيق الربنامج التمويلي على مرحلتني, بحيث ت�شم املرحلة 
الأوىل جمموعة خمتارة من املوردين الرئي�شيني لل�شركة, على اأن يتم 

لحقاً اإدراج املوردين املتبقني خالل املرحلة الثانية. 
بالحتاد  املالية  ال�����ش��وؤون  رئي�س  ريجني,  جيم�س  اأف���اد  ال�شدد,  وب��ه��ذا 

•• اأبوظبي-الفجر: 

واخلدمات  النقدية  اإدارة  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  يف  ال��رائ��دة  �شيتي,  اأع��ل��ن��ت 
التجارية يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا, والحتاد للطران, 
الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية املتحدة, ام�س عن التوقيع على 
ال�شداد ملجموعة  توفر حلول  بهدف  التوريد  �شل�شلة  لتمويل  اتفاقية 

خمتارة من موردي ال�شركة.  
و�شوف يتيح الربنامج التمويلي املبتكر لالحتاد للطران توفر املزيد 
�شبه  ب�شورة  م��وردي��ه��ا  اإىل  امل��دف��وع��ات  وت�شديد  ال�شيولة  م�شادر  م��ن 
الربنامج  يوفر  كما  �شيتي.  من  املقدمة  التمويالت  خ��الل  من  فورية 
ال�شركة  م��وردي  يتنا�شب مع قطاع  كذلك هيكل متويل خم�ش�س مبا 

لعمالئنا, ونويل اأهمية كبرة لتطوير �شراكة طويلة املدى مع الحتاد 
للطران مبا يعود بالنفع الوفر على مورديها .  وجتدر الإ�شارة اإىل اأن 
اأفريقيا  �شيتي تتمتع بح�شور قوي يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال 
منذ عام 1995, وتوفر باقة وا�شعة من اخلدمات امل�شرفية املتكاملة 
ت�شمل اخلدمات امل�شرفية لل�شركات واخلدمات امل�شرفية ال�شتثمارية 
يف كل من م�شر, ودولة الإم��ارات العربية املتحدة, والبحرين, وقطر, 
وباك�شتان,  واجل��زائ��ر,  وامل��غ��رب,  وتون�س,  والأردن,  ولبنان,  وال��ك��وي��ت, 
املنطقة  �شيتي يف  التي توفرها  املوؤ�ش�شية  والعراق. وتت�شمن اخلدمات 
واخلدمات  لل�شركات  امل�شرفية  واخل��دم��ات  وال��ت��ج��ارة,  اخل��زان��ة  حلول 
واخلدمات  امل����ال,  راأ�����س  اأ����ش���واق  واإ�����ش����دارات  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة,  امل�شرفية 

امل�شرفية بالأ�شواق العاملية واخلدمات امل�شرفية الإ�شالمية. 

للطران, بالقول ميثل موردونا عاماًل اأ�شا�شياً يف جناح اأعمالنا وي�شعدنا 
لالئتمانات  ج��دي��دة  م�شادر  اإت��اح��ة  �شاأنها  م��ن  التي  الأدوات  نوفر  اأن 

وال�شيولة وت�شريع اإمكانية و�شول موردينا اإىل التدفقات النقدية . 
ميكننا  التي  الطريقة  على  منوذجياً  مثاًل  امل�شروع  ه��ذا  يعد  واأ���ش��اف 
ال��ع��م��ل ب��ه��ا ���ش��وي��اً م��ع �شيتي ل��ت��ع��زي��ز اإم��ك��ان��ي��ة و���ش��ول م��وردي��ن��ا اإىل 
املنطقة مبا  التطور يف  املزيد من  وت�شجيعهم على حتقيق  التمويالت 
ي�شاهم يف بناء اقت�شاد م�شتدام وحيوي .  وبدوره, قال �شتيف دونوفان, 
ال�شرق الأو�شط و�شمال  رئي�س حلول اخلزانة والتجارة ب�شيتي ملنطقة 
اأفريقيا وباك�شتان وتركيا متثل هذه التفاقية عالمة فارقة يف جهود 

�شيتي لدعم قطاع الطران الهام بدولة الإمارات العربية املتحدة . 
واأ�شاف نحن ملتزمون بتوفر اأف�شل حلول التمويل ل�شل�شلة التوريد 

�لمار�ت ت�سارك يف �أعمال �مللتقى �لبحري �لعربي بالأردن 
وقال معايل النعيمي ان م�شاركة دولة الإمارات يف هذا 
امللتقى البحري تاأتي يف اإطار امل�شعى الوطني لتكري�س 
النقل البحري الذي  املكانة املرموقة للدولة يف قطاع 
يلعب دورا مهما يف اقت�شاد الدولة والذي يعد من اأكر 

اقت�شاديات العامل منوا.
وال�شعوبات  ال��ت��ح��دي��ات  يناق�س  امللتقى  اأن  واأ����ش���اف 
العربي  ال��ب��ح��ري  ال��ن��ق��ل  ق��ط��اع  ال��ت��ي يوجهها  امل��ال��ي��ة 
وينا�شد موؤ�ش�شات التمويل وال�شناديق العربية لتحمل 
م�شوؤولياتها جتاه هذا القطاع ودور التاأمني البحري يف 
تنمية �شناعة النقل البحري من خالل عمل التغطيات 
التاأمينية املنا�شبة ملعظم املخاطر التي تتعر�س لها هذه 
بجناح  اأي�شا  ت�شارك  الهيئة  اأن  واأك���د  ككل.  ال�شناعة 
الذي  العربي  احل��دث  لهذا  امل�شاحب  باملعر�س  مميز 
وفتح  امل��وج��ودة  للم�شكالت  احللول  اإع��ط��اء  على  يركز 
يف  املختلفة  العمل  جم��الت  يف  للتعاون  ج��دي��دة  اآف���اق 

�شناعة النقل البحري.

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت الهيئة الحتادية للموا�شالت الربية والبحرية 
م�شاركة وفد رفيع برئا�شة معايل الدكتور عبداهلل بن 
رئي�س  العامة  الأ�شغال  وزي��ر  النعيمي  بلحيف  حممد 
اأعمال امللتقى البحري العربي  اإدارة الهيئة يف  جمل�س 
الذي يقام يف العا�شمة الردنية عمان اليوم 24 وغدا 

25 فرباير اجلاري.
من  الوزير  معايل  تلقاها  لدعوة  تلبية  امل�شاركة  تاأتي 
حل�شور  الأردين  النقل  وزي���رة  �شبيب  لينا  ال��دك��ت��ورة 

اأعمال امللتقى.
وي�شم الوفد ممثلني عن الهيئة الحتادية للموا�شالت 
و�شلطة مدينة  العاملية  دبي  وموانئ  والبحرية  الربية 
دبي املالحية ودائرة املوانئ واجلمارك بال�شارقة وهيئة 
املالحة  و���ش��رك��ة  اإر����ش���اد  و���ش��رك��ة  للت�شنيف  الم�����ارات 

العربية املتحدة و�شركة اخلليج للمالحة.

املوؤ�شرات  ونوعية  ج��ودة  حت�شني  على 
اآليات  وتنظيم  الإح�شائية,  والبيانات 
ج��م��ع ون�����ش��ر ال��ب��ي��ان��ات ب��ات��ب��اع اأف�شل 
املمار�شات الدولية يف هذا املجال, كما 
ور�س  م��ن  ع���دد  بتنظيم  امل��رك��ز  ي��ق��وم 
حملية  موؤ�ش�شات  مع  بالتعاون  العمل 
تبادل  بهدف  وذل��ك  ودولية  واإقليمية 
الكفاءات اخلليجية  اخلربات, وتعزيز 
القت�شادية  بالإح�شاءات  يتعلق  فيما 
يف  ي�شاهم  مبا  وغرها  والجتماعية 
باملتطلبات  يفي  اإح�شائي  ن��ظ��ام  ب��ن��اء 
احلالية ويتواكب مع التنمية ال�شاملة 

التي ت�شهدها دول املنطقة.

امل�شتخدمني لالإح�شاءات داخل وخارج 
دول املجل�س باإح�شاءات من�شقة يف �شتى 
املجالت. كما تت�شمن خارطة الطريق 
مراحل التح�شر للتعداد ال�شكاين يف 
ال�شجالت  ع��ل��ى  امل��ب��ن��ى  امل��ج��ل�����س  دول 
باإذن  2020م  ع��ام  يف  تنفيذه  امل��زم��ع 
الإح�شائي  امل��رك��ز  اأن  اإىل  ي�شار  اهلل.  
اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  ل��دول 
اأعماله  ب���دء  ي�����ش��اه��م وم��ن��ذ  ال��ع��رب��ي��ة 
تطوير  يف   2013 م���اي���و  ���ش��ه��ر  يف 
ال��ع��م��ل الإح�������ش���ائ���ي يف امل��ن��ط��ق��ة من 
الأجهزة  والتن�شيق مع  التعاون  خالل 
الإح�شائية يف الدول الأع�شاء, والعمل 

اإىل ا�شتكمال املفاو�شات املتعلقة بجدول اأعمال برنامج التنمية العاملية 
ب��ال��ط��اق��ة وكذلك  املتعلقة  الأه�����داف  ذل���ك  2030 مب��ا يف  ع���ام  ح��ت��ى 
املناخ يف موؤمتر الأطراف  اإىل اتفاق دويل جديد ب�شاأن تغر  التو�شل 

احلادي والع�شرين يف باري�س.
اأما على ال�شعيد املحلي فاإن دولة الإمارات �شتقوم بتنفيذ ال�شرتاتيجية 
الوطنية للتنمية اخل�شراء و�شول لتحقيق الروؤية الحتادية 2021 
اإطارا هاما لتوجيه عجلة التنمية القت�شادية امل�شتدامة  والتي توفر 

للدولة يف جميع القطاعات.
العاملي  املجل�س  ال�شيا�شات يف  �شاندرا وينكلر مديرة  من جانبها قالت 
مع  وتن�شيقنا  البناء  وتعاوننا  املثمرة  ب�شراكتنا  �شعداء  اإننا  للطاقة: 
ال�شتفادة  ليتم  الهامة  الور�شة  ه��ذه  وعقد  تنظيم  الإم���ارات يف  دول��ة 
من اخلربات املكت�شبة يف اإعداد تقرير الركائز الثالثية للطاقة ملوؤمتر 

. الطاقة الدويل 2015 
والتحديات  ال��ف��ر���س  م��ن  ال��ع��دي��د  �شيلخ�س  ال��ت��ق��ري��ر  اأن  واأ���ش��اف��ت 
الرئي�شية للدول املعنية يف تلبية اأهداف التنمية امل�شتدامة ذات ال�شلة 
بالطاقة واملناخ ملا بعد عام 2015 اإ�شافة اإىل اأنه �شيتقا�شم ويت�شارك 

الر�شائل الرئي�شية لقطاع الطاقة للمفاو�شني و�شانعي ال�شيا�شات. 

التقرير  يقي�س  ..كما  احليوي  القطاع  هذا  يواجهها  التي  التحديات 
الثالثية  ال��رك��ائ��ز  ح���ول  ع��ل��ى حتقيقه  ال����دول  تعمل  ال���ذي  ال���ت���وازن 
الدائم  امل��ن��دوب  ال��زي��ودي  اأحمد  ث��اين  الدكتور  �شعادة  وق��ال  للطاقة. 
اإدارة  مدير  اآيرينا  املتجددة  للطاقة  الدولية  الوكالة  ل��دى  للدولة 
�شوؤون الطاقة وتغر املناخ يف وزارة اخلارجية اإن الإمارات من الدول 
ال�شباقة يف امل�شاهمة وامل�شاركة الفاعلة يف اجلهود العاملية للتقليل من 
ال��ذي �شم نخبة  اأن هذا الجتماع  اإىل  .. م�شرا  املناخ  تداعيات تغر 
من خرباء الطاقة العامليني �شلط ال�شوء على اجلهود املبذولة يف هذا 
بلد  بكل  املتعلقة  واخل�شو�شيات  املحددة  العوامل  مراعاة  مع  الط��ار 
من البلدان �شواء اأكان ذلك لالإمارات اأو لأي دولة اأخرى يف املنطقة. 
امل�شاركني حر�شوا على رفع م�شتوى الوعي والإدراك من  اأن  واأ�شاف 
العمل على  الثالثية للطاقة وكذلك  الركائز  املناق�شات ملفهوم  خالل 
اإىل  اإ�شافة  الجتماعية  والتنمية  القت�شادي  النمو  اأه���داف  حتقيق 
بحث مواجهة التحديات البيئية التي تعترب بالغة الأهمية للحكومات 

يف منطقتنا .
ويعترب 2015 عاما حا�شما على ال�شعيدين الدويل واملحلي بالن�شبة 
لق�شايا الطاقة وتغر املناخ .. فعلى امل�شتوى الدويل ت�شعى دول العامل 

•• اأبوظبي-وام:

ا�شت�شافت اإدارة �شوؤون الطاقة وتغر املناخ يف وزارة اخلارجية باأبوظبي 
التي  الطاقة  وزارة  مع  بالتعاون  العاملي  الطاقة  ملجل�س  عمل  ور�شة 
تراأ�س اللجنة الوطنية للمجل�س بهدف مناق�شة تبعات التفاق العاملي 
املقبل ب�شاأن تغر املناخ وتاأثرها على قطاع الطاقة يف منطقة ال�شرق 
الأو�شط. �شلطت الور�شة ال�شوء على التحديات الرئي�شية التي تواجه 
املنطقة والفر�س الأ�شا�شية املتاحة لتحقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة 
الطاقة  جمل�س  اأطلقه  ال��ذي  للطاقة  الثالثية  الركائز  مفهوم  على 
وال�شتدامة.  عليها  احل�شول  واإمكانية  الطاقة  اأم��ن  وت�شمل  العاملي 
وممثلو  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  دول  من  امل�شاركة  ال��وف��ود  وتبادلت 
اجلهات املعنية يف دولة الإمارات وجهات النظر حول موا�شيع وق�شايا 
ذات  وال��ت�����ش��ري��ع��ات  وال�����ش��ي��ا���ش��ات  الج��ت��م��اع��ي��ة والق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية 
املناخ.  تغر  ظاهرة  تداعيات  من  للتقليل  الدولية  واجلهود  العالقة 
و�شيتم ال�شتفادة من تو�شيات وخمرجات هذه الور�شة يف اإعداد تقرير 
2015 الأمر الذي  الركائز الثالثية للطاقة ملوؤمتر الطاقة الدويل 
من �شاأنه م�شاعدة احلكومات يف جميع اأنحاء العامل لالرتقاء مل�شتوى 

•• م�صقط-الفجر: 

الإح�شائي  امل��رك��ز  اإدارة  جمل�س  عقد 
اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  ل��دول 
العربية اأم�س الول )الأحد( اجتماعه 
الأول لهذا العام يف العا�شمة العمانية 
م�����ش��ق��ط, ح��ي��ث ا���ش��ت��ع��ر���س اإجن�����ازات 
خارطة  واأق����ر  2014م,  ل��ع��ام  امل��رك��ز 
ال��ط��ري��ق ل��ل��ن��ظ��ام الإح�����ش��ائ��ي بدول 

املجل�س للفرتة 2015-2020م. 
ا�شتعرا�س  الج��ت��م��اع  خ���الل  مت  ك��م��ا 
م���ب���ادرة ال��ب��ي��ان��ات ال�����ش��خ��م��ة. ك��م��ا مت 
عر�س حم�شر الجتماع الثاين لفريق 
عمل املعلومات الإح�شائية اجلغرافية 
املكانية, اإىل جانب ا�شتعرا�س تو�شيات 
اج���ت���م���اع���ات ال���ل���ج���ان ال��ف��ن��ي��ة وف����رق 
العمل, ويف ختام الجتماع مت مناق�شة 
جمال  يف  والتطورات  امل�شتجدات  اأه��م 
الإح�شائي  امل���رك���ز  ودور  الإح�������ش���اء, 
املراكز الإح�شائية  اخلليجي وكل من 
الوطنية بدول املجل�س يف تعزيز العمل 

الإح�شائي يف املنطقة. 
ب���اأن خ��ارط��ة ال��ط��ري��ق تت�شمن  ع��ل��م��اً 
الإح�شائية  امل�����ش��وح  م��ن  ع���دد  تنفيذ 
خ���الل  امل���ج���ل�������س  دول  يف  امل�������ش���رتك���ة 
ال�شنوات اخلم�س القادمة من اأجل رفد 

جمل�س �إد�رة مركز �لإح�ساء �خلليجي يعقد �جتماعه �لأول يف 2015

خرب�ء �إقليميون يلتقون يف �أبوظبي ملناق�سة �لركائز �لثالثية للطاقة يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط

موؤ�س�سة دبي لتنمية �ل�سادر�ت و�آر ��س �آيه للخدمات �للوج�ستية
يعزز�ن �لتجارة و�حلركة �لت�سديرية عرب دبي وورلد �سنرت�ل

•• دبي-الفجر: 

وقعت موؤ�ش�شة دبي لتنمية ال�شادرات, 
التنمية  دائ������رة  م��وؤ���ش�����ش��ات  اإح������دى 
تفاهم  م��ذك��رة  دب���ي,  يف  القت�شادية 
املتخ�ش�شة  اي���ه  ا����س  اآر  ���ش��رك��ة  م���ع 
اللوج�شتية  اخل����دم����ات  جم�����ال  يف 
ومقرها دبي وورلد �شنرتال لتقدمي 
اخل��دم��ات وامل���ب���ادرات امل��ت��ن��وع��ة التي 
التجارية  احلركة  ت�شريع  �شاأنها  من 
ي�شاهم  مم��ا  دب��ي  ع��رب  والت�شديرية 
التجاري  ال��ت��ب��ادل  م�����ش��ت��وى  رف���ع  يف 
بني دب��ي ودول��ة الإم���ارات ب�شكل عام 
موؤ�ش�شة  وت�شعى  الأخ��رى.  والأ�شواق 
خالل  م��ن  ال�������ش���ادرات  لتنمية  دب���ي 
من  ال�شتفادة  اإىل  التفاهم  م��ذك��رة 
كمركز  دب��ي  بها  تتمتع  ال��ت��ي  امل��ك��ان��ة 
يف  الت�شدير  واإع���ادة  للت�شدير  رائ��د 
املتنامية  ال��ق��درات  وت��ع��زي��ز  املنطقة 
خمتلف  يف  الإم����ارات����ي����ة  ل��ل�����ش��رك��ات 

القطاعات. 
امل�شدرة  املحلية  ال�شركات  و�شتتمكن 
م����ن خ������الل م����ذك����رة ال����ت����ع����اون من 
ا�شتخدام املرافق اللوج�شتية متعددة 
وورلد  دب��ي  يف  واملتكاملة  الو�شائط 
�شنرتال ل�شمان �شهولة الو�شول اإىل 
اخلارج.  يف  ال�شرتاتيجية  الأ���ش��واق 
وت���ن���درج ات��ف��اق��ي��ة ال��ت��ع��اون يف اإط���ار 

رفع  وبالتايل  اخلارجية  الأ���ش��واق  يف 
الت�شدير.  واإع����ادة  الت�شدير  �شقف 
وناأمل من خالل �شراكتنا مع �شركة 
جمال  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة  اي����ه  ا�����س  اآر 
اخل���دم���ات ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة م��ن حتقيق 
اأ�شواق  امل��زي��د م��ن ال��ن��ج��اح��ات وف��ت��ح 

جديدة, ودعم املنتجات الإماراتية .
وق����ال اأب��ي�����ش��ي��ك اأج�����اي ����ش���اه, مدير 
اآر ا�س  العمليات وتطوير الأعمال يف 
مذكرة  بتوقيع  ف��خ��ورون  نحن  اي��ه: 
ال��ت��ف��اه��م م��ع م��وؤ���ش�����ش��ة دب���ي لتنمية 
ال�������ش���ادرات مم���ا ل��ه��ا م���ن اإجن������ازات 
التنمية  م�����ش��رة  ت��ع��زي��ز  جم����ال  يف 
و�شنعمل  الإم������ارة.  يف  الق��ت�����ش��ادي��ة 
ا�شرتاتيجي  ك�شريك  امل��وؤ���ش�����ش��ة  م��ع 
حم��ل��ي ع��ل��ى ت��ع��زي��ز اخل���دم���ات ذات 
امل�شنعني  من  لكال  امل�شافة  القيمة 
والتجار الذين يبحثون عن خدمات 
الإمارات  دولة  من   3PL لوج�شتية 
و�شتعمل  وخارجها.  املتحدة  العربية 
دبي  ال�شادرات  لتنمية  دبي  موؤ�ش�شة 
�شركة اآر ا�س ايه اللوج�شتية على دعم 
ال�شركات الإماراتية لتكون جزءا من 
من  تربط  الفعالة  التوريد  �شال�شل 
خ��الل دب��ي وورل��د �شنرتال, ايل تقع 
بالقرب من ميناء جبل علي واملنطقة 
احل����رة, وك��ذل��ك اآل م��ك��ت��وم ال���دويل 

)مركز دبي للطران عن قريب(.

التحالفات  خ�����الل  م����ن  امل���وؤ����ش�������ش���ة 
وال�شراكات ال�شرتاتيجية اإىل اإيجاد 
معلومات  ل���ت���ق���دمي  ج����دي����دة  ���ش��ب��ل 
م�����ش��اف��ة مثل  ق��ي��م��ة  ذات  وخ���دم���ات 
ت��اأم��ني الئ��ت��م��ان وال��ت��م��وي��ل و�شهادة 
موؤ�ش�شات  ل��دع��م  للم�شدرين  املنتج 
من  تتخذ  ال��ت��ي  الت�شدير  و���ش��رك��ات 
دولة الإمارات مقراً لها, مما ي�شاهم 
عملياتها  وتو�شيع  ن�شاطها  دع��م  يف 

وت�شعى  اخل����ارج����ي����ة.  الأ������ش�����واق  يف 
اإىل  ال�شادرات  لتنمية  دب��ي  موؤ�ش�شة 
القيمة  توفر  التي  ال�شراكات  اإق��ام��ة 
الت�شدير  ���ش��ري��ك  خ��دم��ات  امل�����ش��اف��ة 
بناًء  ا�شتثنائي  ب�شكل  للم�شدرين 
ال�شركاء.  اتفاقيات متبادلة مع  على 
�شاعد  املهند�س  قال  املنا�شبة,  وبهذه 
ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  امل��دي��ر  العو�شي, 
ت�شعى  ال�����������ش�����ادرات:  ل��ت��ن��م��ي��ة  دب�����ي 

التابعة  ال��ت�����ش��دي��ر  ���ش��ري��ك  خ��دم��ات 
مل��وؤ���ش�����ش��ة دب����ي ل��ت��ن��م��ي��ة ال�������ش���ادرات 
املوؤ�ش�شة  اأع�����ش��اء  ح�����ش��ول  ل�����ش��م��ان 
ال�شامل  والإر��������ش�������اد  ال����دع����م  ع���ل���ى 
ت�شديرية  اأع��م��ال  اإن�����ش��اء  عند  ���ش��واء 
توفر  ي�����ش��م��ل  وذل����ك  ت��و���ش��ي��ع��ه��ا,  اأو 
والمتيازات  ال�شوق  ح��ول  معلومات 
وو�شوًل  ال��ت�����ش��دي��ر  ع��م��ل��ي��ة  خ����الل 
الفعلية  امل���ب���ا����ش���رة  امل�������ش���اع���دة  اإىل 

فقدان جواز �سفرت
امل������دع������و/ حممد  ف����ق����د  
افريدي    خ���ان  ان����ور  خ���ان 
اجلن�شية   ب���اك�������ش���ت���ان    -
- ج�������واز  ����ش���ف���ره رق�����م )  
1526823(     من يجده 
بتليفون  الت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/5739105   

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د  امل��������دع��������و/ ج�����ون 
ف��ران�����ش��ي�����س ك��ي��ن��ي��دي    - 
اي����رل����ن����دا  اجل���ن�������ش���ي���ة  - 
ج�����������واز  �����ش����ف����ره رق��������م )  
يجده  م��ن       )6511
بتليفون  الت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 056/1020082   

فقدان جواز �سفرت
عبداهلل  امل�����دع�����و/  ف���ق���د  
ت��ي�����ش��ر ال���������ش����ع����دي     - 
اجلن�شية   ف����ل���������ش����ط����ني  
- ج�������واز  ����ش���ف���ره رق�����م )  
419853(     من يجده 
بتليفون  الت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/2361013   

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ جاويد اخرت 
باك�شتان   ب��ل��و���س خ����ان   - 
اجلن�شية  - ج��واز  �شفره 
     )1345721( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

   056/2102174

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل��دع��و/ ج��اى لورد 
دال�����ي�����دا ب���اج���ي���ن���اج���و    - 
ال�����ف�����ل�����ب�����ني  اجل���ن�������ش���ي���ة  
�����ش����ف����ره رق����م  - ج�����������واز  
)6589133(من يجده 
بتليفون  الت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 056/2759043   

  فقدان جواز �سفر
فقد  املدعو/ عدي اياد �شليمان اخلطيب    
رقم  ���ش��ف��ره  ج���واز  اجلن�شية  الردن     -
)789075(    من يجده عليه الت�شال 

بال�شفارة الردنية لدى الدولة.
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العدد  11342 بتاريخ 2015/2/24     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/2307 تنفيذ جتاري 
اىل املنفذ �شدهما/1- الجنحة امللكية لل�شياحة �س ذ م م جمهول حمل 
عامة  م�شاهمة  �شركة  العربي-  البنك  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  القامة 
وميثله: حبيب حممد �شريف امل��ال   قد اأق��ام عليكم الدعوى التنفيذية 
 )1832595.75( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   ر�شوم خلزينة املحكمة.وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11342 بتاريخ 2015/2/24     

         مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر         
   يف  الدعوى 2014/166  جتاري كلي         

اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- وائ���ل امل���ن���ويف     جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ى: البنك 
اق��ام عليك  امل��ال قد  �شريف عبداهلل  ع وميثله: حبيب حممد  م  ال��دويل �س  التجاري 
يوؤدوا  ب��ان  والت�شامن  بالتكافل  عليهم  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   2.873.501.34( وق��دره  مببلغ  للبنك 
والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وبدفع التعوي�س مبلغ مائتي الف 
درهم وذلك نتيجة لل�شرر الذي حلق بالبنك وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بالكفالة. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2015/3/19 ال�شاعة 9.30 �س 
بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . 
رئي�ص الق�سم                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11342 بتاريخ 2015/2/24     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/5860  عمايل جزئي                                    
اىل املحكوم عليه: 1- �شي�شتم لالن�شاءات �س ذم م  جمهول  حمل القامة  نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2015/1/21  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�شالح/ نا�شر بلو�س عبدالرحمن بالزام املدعى عليها ان توؤدي للمدعى 
مبلغ )52308( اثنني وخم�شون الف وثالثمائة وثمانية دراهم, والزمت املدعى 
عليها بامل�شاريف.  . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
ال�شمو  با�شم �شاحب  التايل لن�شر هذا الع��الن �شدر  اليوم  اعتبارا من  يوما 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11342 بتاريخ 2015/2/24     

         مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر         
   يف  الدعوى 2014/5618  عمايل جزئي           

اىل املدعى عليه/1- ف�شتان فا�س لالزياء املغربية جمهول حمل القامة 
ال��دع��وى ومو�شوعها  اق��ام عليك  ق��د  امل��دع��ى: حممد خربو�س  ان  مب��ا 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )26000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 )2014/191989( ال�شكوى  رق��م  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   1700(
وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2015/3/1 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب 
القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل .  
رئي�ص الق�سم                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11342 بتاريخ 2015/2/24     
         اعادة اعالن بالن�سر         

   يف  الدعوى 2014/2379  جتاري كلي         
اىل املدعى عليه/1- �شركة فورمو�شت كونرتاكتينج ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعى: �شركة ام اند بي مورتار اند بال�شرت دراي مك�س ذ م م وميثله: حممد علي 
�شلمان املرزوقي قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليها بان 
تاريخ  القانونية بواقع 12% من  الفائدة  توؤدي للمدعية مبلغ 117.278.60 درهم مع 
رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام مع الزامه املدعى عليها بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2015/3/5 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.E.22
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ص الق�سم                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11342 بتاريخ 2015/2/24     

         مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر         
   يف  الدعوى 2015/239  جتاري كلي         

اىل املدعى عليه/1- حممد ر�شا علر�شا ر�شيدى جورابي جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعى: بنك �شادرات ايران وميثله: ابراهيم حممد احمد حممد القا�شم  قد اقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليهم ) 1, 2, 3( بالتكافل والت�شامن 
فيما بينهم بان يوؤدوا للمدعى مبلغ)5773304.40 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة بال�شافة اىل الفائدة التاخرية التفاقية بواقع 17% من تاريخ ال�شتحقاق 
املوافق  ال�شداد.   وح��ددت لها جل�شة يوم الثنني  احلا�شل يف 2014/9/7 وحتى متام 
او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.E.21 بالقاعة  �س   9.30 ال�شاعة   2015/3/23
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة ايام على القل . 
رئي�ص الق�سم                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11342 بتاريخ 2015/2/24     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2015/590   

 املنذر/بنك دبي ال�شالمي  
املنذر اليه: رو�شانا تفاري�س �شعيد )جمهول حمل القامة(

ينذر املنذر املنذر اليها ب�شرعة �شداد مبلغ وقدره )281.915.00 ( درهم نتيجة 
الخالل ب�شداد الق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط وذلك خالل 
الجراءات  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر  وال  الن���ذار,  ه��ذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع 
 Q7( ن��وع  من  /H/دبي(  )41609/خ�شو�شي  رق��م  ال�شيارة  على  التنفيذية 
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  واملمولة   ) ا�شتي�شن  اودي- 

املنذر من اأي نوع كانت,,,,
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11342 بتاريخ 2015/2/24     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2015/593   

 املنذر/بنك دبي ال�شالمي  
املنذر اليه: فاروق �شهزاد احمد ن�شر  ) جمهول حمل القامة(

نتيجة  درهم   )88.424.00( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�شداد الق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط وذلك خالل 
الجراءات  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر  وال  الن���ذار,  ه��ذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع 
)هوندا  نوع  من  /C/دبي(  )68254/خ�شو�شي  رقم  ال�شيارة  على  التنفيذية 
كافة حقوق  املنذر مع حفظ  قبل  ل�شاحلكم من  واملمولة   ) �شيفيك- �شالون 

املنذر من اأي نوع كانت,,,,
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11342 بتاريخ 2015/2/24     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2015/591   

 املنذر/بنك دبي ال�شالمي    
املنذر اليه: اح�شان م�شيح يون�س م�شيح  )جمهول حمل القامة(

نتيجة  درهم   )21.798.00( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�شداد الق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط وذلك خالل 
الجراءات  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر  وال  الن���ذار,  ه��ذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع 
)تويوتا  نوع  من  /N/دبي(  )12137/خ�شو�شي  رقم  ال�شيارة  على  التنفيذية 
كافة حقوق  املنذر مع حفظ  قبل  ل�شاحلكم من  واملمولة   ) �شالون  ك��ورول- 

املنذر من اأي نوع كانت,,,,
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

  فقدان �سهادات  ا�سهم
مت فقدان �شهادات ا�شهم �شادرة من �شركة ا�شماك 
والتي   )1719966( رق��م  امل�شتمر  اىل  وال��ع��ائ��دة 

حتمل الرقام التية:
1732037 بعدد ) 200( �شهم
1732036 بعدد )400( �شهم

1732354 بعدد )1000( �شهم
1732356 بعدد )1000( �شهم
1732163 بعدد )1200( �شهم

1732164 بعدد )200( �شهم
ي��ع��ر ع��ل��ي��ه��ا الت�������ش���ال بالرقم  ال����رج����اء مم���ن 
املذكورة  لل�شركة  ت�شليمها  او   )0507880702(

اعاله.

العدد  11342 بتاريخ 2015/2/24     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2015/609   

 املنذر/�شركة تطوير  جممع دبي لال�شتثمار)ذ م م( 
بوكالة املحاميني/ عماد اهلي وفي�شل اخلاجه ونوال احلو�شني

- املنذر اليه  / موؤ�ش�شة ارنكو للعقارات
لذلك

 فاإننا وب�شفتنا وكالء عن ال�شركة املنذرة نعلمكم بت�شحيح ما �شدر عنكم من اخالل ب�شاأن عدم 
تنفيذ املادتني 4 )ط( و 4 )ع( املن�شو�س عليهما يف اتفاقية التاجر وفقا ملا يالقى ا�شتح�شان 
موكلتنا املنذرة, وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ اعالنكم قانونا بهذا الع��الن, ويف حالة 
اىل  دون احلاجة  التاجر  اتفاقية  انهاء  �شيتم  بعالية  املذكورة  ال�شروط  بتنفيذ  التزامكم  عدم 
ا�شهر ) 6( اعتبارا من  او اي ت�شرف اخر عند م��رور فرتة زمنية قدرها �شتة  اع��الن  او  ان��ذار 
وا�شتعادة  دخ��ول  اع��ادة  الكامل يف  ملوكلتنا احلق  الع��الن ومن ثم يكون  لهذا  ا�شتالمكم  تاريخ 
حيازة العني املوؤجرة, دون امل�شا�س مبا ن�س عليه هذا العالن, ول يجوز ان يوؤول انهاء التفاقية 
على انه ا�شقاط او اعفاء املنذر اليها من التزاماتها وم�شئولياتها التعاقدية والتي تت�شمن على 

�شبيل املثال ولي�س احل�شر:
وتعوي�س  امل��وؤج��رة  العني  اخ��الء  التفاقية  انهاء  تاريخ  حتى  امل�شتحقة  املبالغ  جميع  �شداد   -1

موكلتنا عن جميع اخل�شائر املتكبدة ب�شبب النهاء املبكر لتفاقية التاجر
2- دفع الغرامات التي قد ت�شبح واجبة ال�شداد وفقا لل�شروط املقررة يف اتفاقية التاجر نتيجة 

تراكم وعدم �شداد املبالغ امل�شتحقة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11342 بتاريخ   2015/2/24     

يدعو م�شرح زايد للمواهب وال�شباب الع�شاء امل�شرح حل�شور اجتماع اجلمعية 
العمومية العادية الذي �شيعقد يف م�شرح ابوظبي للفنون ال�شعبة مقابل نادي 
الرتاث المارات ق�شم الن�شطة بخلف نادي الوحده الريا�شي يف متام ال�شاعة 

7 م�شاًء يوم الثنني املوافق 2015/3/9 ملناق�شة العمال التالية:
1- �شماع التقرير الداري ملجل�س الدارة

2- امل�شادقه على امور ادارية مالية ال�شنوية
3- تعيني مدقق احل�شابات
4- انتخاب جمل�س الدارة

5- واقرتاحات ومالحظات الع�شاء.
لال�شتف�شار: 050-5667668

اعــــــــــالن
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انذار عديل بالن�سر
   رقم 2015/461   

 املنذر/جيانكارلو زونينو- ايطايل اجلن�شية بوكالة املحامني- يو�شف احمد عبداهلل وروكز حبيقه   
املنذر اليه: ريج هوم�س و�شاطة عقارية ملالكها/�شعيب ح�شني علي باقر الزرعوين

 A07 عنوانه: دبي- تيكوم- داماك �شمارت هايت�س- مكتب رقم Rich homes Real Estate Brokerage 
12/ هاتف : 3608119-04 - 1447210-056 ينذر املنذر املنذر اليه بوجوب �شداد قيمة ال�شيك املرجتع رقم 
درهما يف  و�شبعمائة وخم�شون  الفا  وع�شرون  )ثماين   )28750( بقيمة   2014/9/24 امل�شتحق يف   )000039(
موعد اق�شاه ثالثون يوما من تاريخ ن�شر هذا النذار. ويف حال امتناع/ املنذر اليه عن ال�شداد, فان املنذر 
�شيقوم باتخاذ الجراءات القانونية الالزمة للمحاظفة على حقوقه مبا يف ذلك طلب اخالئه من املاأجور 
البند )01( والوارد  )اأ( من  الفقرة  ا�شتناذا لحكام  بامارة دبي  املنازعات اليجارية  امام مركز ف�س  وذلك 
باملادة رقم )25( من القانون رقم 26 ل�شنة 2007 ب�شاأن تنظيم العالقة بني موؤجرى وم�شتاجري العقارات 
يف امارة دبي وذلك على كامل م�شوؤولية املنذر اليه حمملني اياه اية م�شاريف ور�شوم واتعاب قد تن�شا عن 

اتخاذ مثل هذا الجراء القانوين.
 الكاتب العدل
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حماكم دبي البتدائية
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         مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر         

   يف  الدعوى 2014/145  عقاري كلي         
اىل اخل�شم املدخل /1- ظفار حممد بر�شا 2- في�شل حممد يو�شف 3- �شركة تباين العقارية 4- 
�شركة �شان�س للو�شاطة العقارية 5- حممد �شليم زكريا 6- ابوعلي مالك مالك  �شريف عبدامللك 
�شروف جمهويل حمل القامة مبا ان املدعى: خالد احمد قا�شم اخلطيب وميثله : خالد حممد 
اتفاقيتي احلجز  الق�شاء بف�شخ وبطالن  الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك  �شعيد بوج�شيم  قد 
املربمتني بني املدعى واملدعى عليهما ب�شاأن الطابقني الثالث ع�شر والرابع ع�شر والزام املدعى 
 %12 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(   3.137.024( مبلغ  ب��رد  والت�شامم  بالت�شامن  عليهما 
والزامهما بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 
ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   ch1.B.8 بالقاعة  �س   11.00 ال�شاعة   2015/3/4
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل . 

رئي�ص الق�سم                  

حماكم دبي
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       اعادة  اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/1373  احوال نف�ص م�سلمني                                

اىل املدعى عليه/1- علي عبيد خليفه عبيد الظباح جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعى: مرمي خليفة خمي�س بوخ�شم وميثله: موزه �شيف �شامل �شيف اجلابري 
بالنفقه  ومطالبة  لل�شرر  تطليق  دع��وى  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د 
وامللب�س.   وامل�شرب  واملاأكل  امل�شكن  �شامله  البنوه  املتاأخرة ونفقه  والنفقه  احلاليه 
بالقاعة  �س   8.30 ال�شاعة   2015/3/4 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت 
Ch1.C.14 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل 

.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
رئي�ص ال�سعبة                                                                                                                                           

حماكم دبي
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الفجر الريا�ضي

بتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة  حفظه اهلل  وبرعاية كرمية من �شمو ال�شيخ 
�شلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
رئي�س نادي تراث الإمارات. تنطلق اليوم الثالثاء يف قرية 
مهرجان  فعاليات  اخلتم  مبدينة  للقدرة  العاملية  بوذيب 
�شلطان بن زايد الدويل التا�شع للفرو�شية  2015  والتي 
ينظمها نادي تراث المارات بالتعاون والتن�شيق مع اإحتاد 
العربية,  للخيول  الم���ارات  وجمعية  للفرو�شية  الم���ارات 

ومنظمة اجلواد العربي .
ت�شارك  فعالية    15 ع��ن  ت��زي��د  ال��ت��ي  الفعاليات  وت�شتمر 
امل�شيفة  الدولة  اإىل  بال�شافة  وخليجية  عربية  دول  بها 
المارات بح�شور عدد من ال�شخ�شيات العربية والأجنبية 
حتى  الفرو�شية  بريا�شة  ال�شلة  ذات  والإعالمية  العامة 

الرابع ع�شر من مار�س املقبل. 

اإفتتاح كرنفايل
�شالة  يف  �شباحا   التا�شعة  يف  امل��ه��رج��ان  فعاليات  تفتتح 
اآل نهيان الكربى للفرو�شية  ال�شيخ �شلطان بن زايد  �شمو 
ال��ع��رب��ي��ة الأ���ش��ي��ل��ة فئة  ب��اإط��الق م�شابقة ج��م��ال اخل��ي��ول 
الركوب وت�شتمر مناف�شاتها ملدة ثالثة اأيام مب�شاركة 362 

خيال .

اأن  النادي  يف  لل�شباقات  املنظمة  العليا  اللجنة  وا�شرتطت 
تكون كافة اخليول امل�شاركة عربية خال�شة وغر مهجنة , 
وان تكون من مواليد اإحدى دول جمل�س التعاون اخلليجي 
, وذل���ك يف خ��ط��وة لت�شجيع م���الك وم��رب��ي اخل��ي��ول على 

املحافظة على ال�شاللت الأ�شيلة واإكثارها , 
ويف يومي اجلمعة وال�شبت 27و28 فرباير اجلاري �شتعقد 
يف فندق رويال روز ابوظبي الن�شخة الثانية من ندوة اخليل 
امل�شتقبل  ورهانات  تاريخي  تعاقد  العربي  واملربي  العربي 
وندوة ثانية بعنوان نادي �شباقات اخليول العربية وذلك يف 

اإطار تعزيز اجلانب التنظري والفكري للمهرجان .
وت�����ش��ت��م��ل ف��ع��ال��ي��ات م��ه��رج��ان ���ش��ل��ط��ان ب���ن زاي����د التا�شع 
اإل��ت��ق��اط الأوت�����اد  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة 2015  ب��ط��ول��ة م�����ش��اب��ق��ة 
من  ال�شغار  لفئة  املخ�ش�شة  الفرو�شية  واألعاب   , الدولية 
احلواجز  على  القفز  بطولة  ومناف�شات   , والنا�شئة  الهواة 
والنا�شئني  الأ�شيلة,  العربية  واخل��ي��ول  املبتدئني  لفئات 
للبطولة  الكربى  لنيل اجلائزة  املحرتفني  وال�شباب وفئة 
بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  وبطولة   , ليومني  ت�شتمر  التي 
زايد اآل نهيان للمربني العرب كا�س املربني العرب وتقام يف 

املهرجان للمرة الثانية .
يت�شدره  ال���ق���درة  ل��ري��ا���ش��ة  ب��رن��ام��ج خم�ش�س  ذل���ك  ي��ل��ي 
اآل نهيان للقدرة  ال�شيخ �شلطان بن زايد  �شباق كاأ�س �شمو 

مل�شافة 240 كم ) ثالثة جنوم ( , وي�شتمل على جملة من 
مل�شافة  اخلا�شة  امللكية  ذات  اخليول  �شباق  مثل  ال�شباقات  
للقدرة  والنا�شئني  ال�شباب  �شباق   ,  ) جنمتان   ( كم   120
مل�شافة 120 كم )جنمتان( , و�شباق القدرة الن�شائي املحلي 
املفتوح مل�شافة 120 كم , و�شباق القدرة الدويل مل�شافة 80 
كم ) جنمة واح��دة ( ,  بالإ�شافة اإىل ال�شباقات التاأهيلية 
الثانية  للمرة  املهرجان  وي�شتمل    , كم  و80   40 مل�شافة 
ال�شباب  القدرة للفرق يف فئتي  التوايل على م�شابقة  على 

والنا�شئني مل�شافة 120 كم. 

مهرجان تراثي م�شاحب
للفرو�شية  التا�شع  زاي��د  ب��ن  �شلطان  مهرجان  ويت�شمن   
القرية  باإ�شراف  وثقافية  وفنية  تراثية  فعاليات    2015
على  وت�شتمل   , الم����ارات  ت���راث  ل��ن��ادي  التابعة  ال��رتاث��ي��ة 
عرو�س الألعاب ال�شعبية, وعرو�س ال�شقارة واليولة وركن 
لالأكالت ال�شعبية , ومعر�شا لل�شور الفوتوغرافية يعك�س 
 , لللنادي   املنت�شبني  املراكز  لطلبة  املخ�ش�شة  الن�شاطات 
باإدارة  اخلا�شة   واملل�شقات  والن�شرات  للكتيبات   ومعر�شا 
الفنون  ف��رق  عرو�س  اإىل  بال�شافة  ال��ن��ادي,  يف  الأن�شطة 
برنامج  وتخ�شي�س   , �شامل   ت��راث��ي  ومعر�س   , ال�شعبية 

جلوائز فورية جلمهور املهرجان .

يف اجلانب الحتفايل ي�شتقطب احلدث �شيوفا و�شخ�شيات 
الفرو�شية من عدة دول خليجية  ب��ارزة ذات �شلة بريا�شة 
وعربية وعاملية , اىل جانب ا�شت�شافة عدد من العالميني 
العالم  ب��ال���ش��اف��ة جل��ه��ود   , احل���دث  لتغطية  ال��دول��ي��ني 
العاملة  والجنبية  العربية  الع��الم  و�شائل  وكافة  املحلي 

يف الدولة . 
ويف اجل���ان���ب ال��ف��ن��ي ه��ن��اك ت��رك��ي��ز ع��ل��ى م�����ش��ارك��ة الهواة 
والنا�شئة من خالل ال�شباقات التاأهيلية وال�شباق املخ�ش�س 
لل�شباب والنا�شئة حيث من املتوقع تاأهيل اأكر من 150 
�شمن  امل�شتقبل  فر�شان  ليكونوا  واإعدادهم  وفار�شة  فار�شا 
امل�شروع الوطني الذي تتبناه اإ�شطبالت بوذيب منذ �شنوات 
ريا�شة  لتوا�شل  ال��ن��ادي  رئي�س  �شمو  توجيهات  ���ش��وء  يف 
القدرة عرب الأجيال واعداد كوادر وطنية مدربة على فنون 

وقوانني ريا�شة التحمل.

اللجنة املنظمة : اإ�شادة بجهود رئي�س الدولة 
ثمنت   , املهرجان  لط��الق  ال�شتعدادات  اإكتمال  مبنا�شبة 
اللجنة العليا املنظمة جهود �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
“ يف دعم  “ حفظه اهلل  ال��دول��ة  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  بن 
وت�شجيع ريا�شة الفرو�شية يف الدولة , واإهتمامه بتطوير 
هذه الريا�شة العريقة , ملا لها من مكانة مميزة يف نفو�س 

لكافة  ال��الحم��دود  �شموه  بدعم  م�شيدة   , الم���ارات  اأب��ن��اء 
والريا�شات   , ع���ام  ب�شكل  ب��ال��دول��ة  والأن���دي���ة  ال��ري��ا���ش��ات 
والأن���دي���ة ال��رتاث��ي��ة ب�شكل خ��ا���س, ال���ذي اأث��م��ر اإي��ج��اب��ا يف 
اإىل  ونقله   , ج��ان��ب  م��ن  ال��رتاث��ي  امل����وروث  على  املحافظة 
الأج���ي���ال اجل���دي���دة م��ن ج��ان��ب اآخ����ر . وق��ال��ت ال��ل��ج��ن��ة يف 
من  ال�شديدة  والتوجيهات  الدائمة  املتابعة  اإن  ت�شريحها 
�شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �شاحب ال�شمو 
رئي�س الدولة رئي�س نادي تراث المارات لكافة الن�شاطات 
الرتاثية , وبخا�شة الفرو�شية اإنعك�س ب�شكل وا�شح  يف رفع 
العديد  تبّني  خالل  من  الفرو�شية  ميدان  يف  الدولة  اإ�شم 
من الفر�شان النا�شئني اأو دعم الفر�شان املتميزين , واأن دعم 
�شمو رئي�س النادي اأو�شح مما ل يدع لل�شك اأن الزيادة يف 
عدد الفر�شان والفار�شات امل�شاركني يف هذا املهرجان الكبر 
النادي  الأخ���رى كدليل عملي ح��ول جن��اح  ي��زداد �شنة عن 
و�شركائه من الرعاة والداعمني يف اأداء ر�شالته ب�شكل عام 
�شمو  توجيهات  �شوء  يف  خا�س  ب�شكل  الفرو�شية  ور�شالة 
رئي�س النادي , ورحبت اللجنة املنظمة يف ختام ت�شريحها 
بجميع امل�شاركني وال�شيوف والعالم واملوؤ�ش�شات الداعمة 
واإحياء   , وج��م��ال��ي��ات��ه��ا  ال��ف��رو���ش��ي��ة  ب��ري��ا���ش��ة  ل��الح��ت��ف��اء 
ومكانتها  الم����ارات   فرو�شية  منظومة  �شمن  مفرداتها 

الدولية الالفتة لالنتباه .

دب��ي قادمني  ت��واف��ده��م على م��ط��ارات  ال��رم��اة  يوا�شل 
للم�شاركة  ال��ع��امل  ق���ارات  م��ن خمتلف  دول���ة   47 م��ن 
ال�شحراوية  ال�شبا  ند  بطولة  من  الثانية  الن�شخة  يف 
-25 ال��ف��رتة  خ��الل  مناف�شاتها  ت��ق��ام  ال��ت��ي  للرماية 
ال�شيخ حمدان  �شمو  رعاية  اجل��اري حتت  28 فرباير 
رئي�س  دب��ي  اآل مكتوم ويل عهد  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حممد 
اأكر  جوائزها  جمموع  ويبلغ  الريا�شي  دب��ي  جمل�س 
املتواجدة  ال�شتقبال  اأمركي. جلان  من مليون دولر 
يف م��ط��ارات دب���ي ع��ل��ى م���دار ال�����ش��اع��ة و ال��ت��ي �شكلتها 
�شابة  وطنية  ك���وادر  وت�شم  للبطولة  املنظمة  اللجنة 
ال�شيافة  ���ش��ور  ب��اأج��م��ل  امل�����ش��ارك��ني  ا�شتقبال  ت��ول��ت   ,
الإماراتية العربية الأ�شيلة , و اإجناز اجراءات دخولهم 
ثم  وان�شيابية  ب�شرعة  واأ�شلحتهم  حقائبهم  وا�شتالم 
الر�شمية  ال��ف��ن��ادق  اإىل  البطولة  ب��ا���ش��ات  ع��رب  نقلهم 
قرابة  ل�شيافة  حجزها  مت  والتي  للبطولة  املخ�ش�شة 
واملرافقني  امل��درب��ني  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ورام��ي��ة  رام  األ���ف 
والفنيني و املحكمني يف هذه البطولة الكربى.        من 
فرباير   23 الثنني  اأم�س  �شباح  انطلقت  ثانية  جهة 
2015 , التدريبات الر�شمية للرماة ال� 954 , وذلك 
يف موقع البطولة املميز الذي مت ت�شييده على طريق 
اإليه  الو�شول  وميكن  �شابقا”,  العابر  “دبي  الإم��ارات 
عرب املخرجني 55 اأو 56 , حيث قامت اللجنة الفنية 
للبطولة  املنظمة  اللجنة  رئ��ي�����س  ت��وج��ي��ه��ات  وح�����ش��ب 
بو�شع  مكتوم  اآل  ح�شر  ب��ن  حممد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ 
جدول ملواعيد التدريب اخلا�شة بالرماة مبا مينحهم 
ال���ذي �شهد حتديثات  امل��ي��دان  ل��ل��ت��اأق��ل��م م��ع  ال��ف��ر���ش��ة 
وتغيرات جديدة قامت اللجنة املنظمة باإجنازها لكي 
الأطباق  من  اأك��رب  عدد  رماية  امل�شاركني  الرماة  متنح 

الرمي  ت��وزي��ع من�شات  اإع���ادة  اأق�����ش��ر, كما مت  يف وق��ت 
لتقليل الوقت املخ�ش�س لالنتقال بني مناطق الرمي 
وكذلك يف اأماكن حفظ وت�شليم البنادق للرماة , وهي 
 , ال��رم��اة  نتائج  حت�شني  يف  �شت�شاهم  التي  التعديالت 
معامل  يف  والتجول  لل�شياحة  م�شافا  وقتا  ومتنحهم 
ال�شياحة  للراغبني يف  امل�شاعدة  توفر  , حيث مت  دبي 
ت�شهد  الرماية  بطولت  واأن  �شيما   , دب��ي  يف  والتجول 
الرامي  برفقة  الأ�شخا�س  من  ع��دد  ح�شور  ال��ع��ادة  يف 
اأ�شدقاءه ملنحه الدعم والت�شجيع  اأو  �شواء من عائلته 
, وهو ما يعني اأن هنالك الآلف من الأ�شخا�س الذين 
يتوافدون اإىل دبي خالل فرتة البطولة , وهو اأمر مهم 

لل�شياحة الريا�شية يف دبي.

حوافز اإ�شافية 
اللجنة  رئي�س  و  البطولة  مدير  العبار  ماجد  ق��ال  و   
ال��ف��ن��ي��ة ت��ن��ف��ي��ذا ل��ت��وج��ي��ه��ات رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة املنظمة 
بن  حممد  بن  اأحمد  ال�شيخ  الأومل��ب��ي  البطل  للبطولة 
ح�شر اآل مكتوم , قامت اللجنة املنظمة بزيادة احلوافز 
 , الوطنيون  بينهم رماتنا  للم�شاركني ومن  املخ�ش�شة 
وذلك من خالل اإطالق م�شابقة يومية لأف�شل نتيجة 
يحققها الرماة بجائزة مالية ا�شافية ت�شل قيمتها اإىل 
60  األف دولر اأمركي مق�شمة بالت�شاوي على الأيام 
ا�شافة  اجل��دي��دة  اجل��ائ��زة  لتكون  للبطولة,  الأرب��ع��ة 
ال��ت��ي تتجاوز  اأ���ش��ال و  امل��ع��ت��م��دة  امل��ال��ي��ة  اإىل اجل��وائ��ز 
امل�شابقة  تتميز  واأ�شاف  اأمركي.  دولر  املليون  حاجز 
يتم  الأف�شل  النتيجة  �شاحب  اختيار  بكون  ال�شافية 
له,  الكلي  املجموع  عن  النظر  بغ�س  اليوم  م��دار  على 
اأم��ام اجلميع  وهو الأم��ر ال��ذي يجعل الفر�شة متاحة 

للتناف�س عليها بغ�س النظر عن كون الرامي من نخبة 
اأبطال العامل اأو من الرماة ال�شباب اجلدد املوهوبني , 
وهي �شتكون فر�شة لهم للتناف�س على األأقاب البطولة 
الت�شجيعية  اجل���ائ���زة  ع��ل��ى  اأو  ال��ر���ش��م��ي��ة  وج���وائ���زه���ا 
اجلديدة , وهو الأم��ر الذي ولد ال�شعادة لدى الرماة 
ال�شافية  بامل�شابقة  اب��الغ��ه��م  مت  ال��ذي��ن  امل�����ش��ارك��ني 
واأكدوا اأنها �شتكون �شببا لتناف�س اآخر داخل البطولة .

يذكر اأن توزيع اجلوائز املالية للرماة امل�شاركني, �شتكون 
ال�75 بفئة الرجال, و املراكز  لأ�شحاب املراكز الأوىل 
�شيح�شل �شاحب  , حيث  ال�شيدات  بفئة  ال�40  الأوىل 
و  اأم��رك��ي,  األ��ف دولر   200 الأول على مبلغ  امل��رك��ز 
والثالث  دولر,  األف   100 الثاين  املركز  ينال �شاحب 
األ��ف, واخلام�س على  األ��ف, والرابع على 25  على 50 

بقية  تتدرج  فيما  األ��ف,   15 وال�شاد�س على  األ��ف,   20
10 و7 و5 و3  تنازليا:  املالية يف عدة فئات  اجلوائز 

اآلف, و�شول اإىل األفي دولر ل�شاحب املركز 75.
األف   50 مبلغ  تخ�شي�س  مت  ال�شيدات,  �شعيد  على  و 
تنال  ف��ي��م��ا  الأول,   امل���رك���ز  ل�����ش��اح��ب��ة  اأم���رك���ي  دولر 
�شاحبة املركز الثاين مبلغ 25 األف, والثالثة على 20 
األف, والرابعة 15 األف, واخلام�شة 10 اآلف, وتتدرج 
اجلوائز تنازليا و�شول اإىل مبلغ األفي دولر ل�شاحبة 
وت���ق���دم ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ اأح���م���د ب���ن حممد  امل���رك���ز 40. 
اآيات  باأ�شمى  املنظمة,  اللجنة  رئي�س  مكتوم,  اآل  ح�شر 
را�شد  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  اإىل  ال�شكر 
اآل مكتوم, ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�شي, 
املالية  ال�شخية وتخ�شي�س هذه اجلوائز  على مكارمه 

الأ�شخم من نوعها على م�شتوى العامل.
 

را�شد خلفان:
 �شبكة خدمات تقنية ل� 3000 �شخ�س وتوفر الفايرب 

اأوبتك داخل ال�شحراء
وتقنية  الت�شجيل  جل��ن��ة  ري�����س  خ��ل��ف��ان,  را���ش��د  ك�����ش��ف 
التجهيزات  ك���اف���ة  اإمت������ام  ال���ب���ط���ول���ة,  يف  امل���ع���ل���وم���ات 
املوا�شفات  اأح��دث  الإلكرتونية يف موقع احل��دث, وفق 
و باأف�شل التقنيات جلعل املناف�شات متكاملة من كافة 
النواحي, و توفر و�شائل التوا�شل بني الرماة و العامل 
لالإعالميني  الدعم  تقدمي  اإىل  بالإ�شافة  اخل��ارج��ي, 
م��ن داخ��ل وخ���ارج ال��دول��ة ,  وق��ال قمنا بتوفر نظام 
ال�شحراء  داخ��ل  اأوب��ت��ك(  )الفايرب  الب�شرية  الل��ي��اف 
متميزة  تقنية  خ��دم��ة  يف  ال��ب��ط��ول��ة,  م��وق��ع  يقع  حيث 
األف   3000 م��ن  اأك���ر  ت��خ��دم  تقنية  وه��ي   , للحدث 

�شبكة  ا�شتخدام  م��ن  ومتكنهم  ال��وق��ت  بنف�س  �شخ�س 
النرتنت والت�شالت عالية اجلودة معا.

وتابع متت اإقامة 5 خطوط �شبكات ل�شلكية لالإنرتنت, 
وامل�شاركني  املنظمة  اللجنة  م��ن  الفئات  ك��اف��ة  ت�شمل 
وممثلي الإعالم واللجان املختلفة وحتى زوار احلدث, 
جمانا  الإن��رتن��ت  ا�شتخدام  فر�شة  لهم  �شتتاح  الذين 
داخ���ل م��وق��ع ال��ب��ط��ول��ة, م��ع الأخ���ذ ب��الع��ت��ب��ار العديد 
الكبر حيث يتوقع اأن يتواجد الآلف يوميا على مدار 
هذه  توفر  اأهمية  خلفان,  واأو�شح  البطولة.  فعاليات 
اأن  �شاأن هذه اخلدمة  و قال من  للم�شاركني,  اخلدمة 
عرب  وف��ع��ال��ي��ات��ه��م  ���ش��وره��م  لن�شر  ال��ف��ر���ش��ة  متنحهم 
احلدث  نقل  يعني  مما  الجتماعي,  التوا�شل  و�شائل 
اإعالميا  دع��م��ا  ي��ق��دم  مبا�شر مم��ا  ب�شكل  ال��ع��امل  ح��ول 

النتائج  على  احل�شول  كما ميكن   , للحدث  وترويجيا 
من  بثها  �شيتم  حيث  مبا�شر  وب�شكل  بلحظة  حلظة 

املركز الإعالمي بالتعاون مع جلنة احلكام.
الأحجام  متعددة  �شا�شات  و�شع  ع��ن  خلفان,  واأو���ش��ح 
�شتتوفر  وق��ال  البطولة,  مواقع  مبختلف  والأغ��را���س 
داخل خيمة امل�شاركني �شا�شات ملتابعة احلدث والنتائج 
بال�شاحة  عمالقتني  �شا�شتني  ن�شب  م��ع  ب����اأول,  اأول 
الأخ���رى مبختلف  ال�شا�شات  اخل��ارج��ي��ة, وغ��ره��ا م��ن 

اأماكن البطولة.
وخ���ت���م خ��ل��ف��ان ح��دي��ث��ه, وق�����ال ���ش��ي��ت��م ت���وف���ر خدمة 
داخل  ال�شاعة  م��دار  على  املعلومات  لتقنية  امل�شاعدة 
موقع البطولة, للتجاوب مع كافة امل�شتجدات و�شمان 

تقدمي اأف�شل متاحة للبطولة العاملية.

يطلقه نادي تراث المارات مب�شاركة عربية وخليجية وا�شعة

مهرجان �سلطان بن ز�يد �لدويل �لتا�سع  للفرو�سية يف بوذيب �ليوم

رماة �لعامل يتو�فدون على دبي للم�ساركة يف بطولة ند �ل�سبا �ل�سحر�وية للرماية 

اآل  را�شد  ال�شيخ من�شور بن حممد بن  ي�شهد �شمو 
مكتوم رئي�س نادي دبي الدويل للريا�شات البحرية 
حفل توقيع ال�شراكة اجلديدة بني املوؤ�ش�شة العاملية 
اأي���ه- وم�شئويل  ب��ي  ب��ي  -دب��ل��ي��و  ال�شريعة  ل��ل��زوارق 
مدينة جولد كو�شت ال�شرتالية وذلك عند ال�شاعة 
ال���واح���دة م��ن ب��ع��د ظ��ه��ر ال��ي��وم -ال���ث���الث���اء- مبقر 
امليناء  يف  البحرية  للريا�شات  ال���دويل  دب��ي  ن���ادي 

ال�شياحي.
وي��ح�����ش��ر ح��ف��ل ت��وق��ي��ع ال�����ش��راك��ة ال���ي���وم  ت���وم تيت 

عمدة مدينة جولد كو�شت والوفد املرافق له خالل 
اإىل  اإىل الدولة واإم���ارة دب��ي  ال��زي��ارة التي يقوم بها 
جانب �شعادة �شيف بن مرخان الكتبي رئي�س جمل�س 
بي  -دبليو  ال�شريعة  للزوارق  العاملية  املوؤ�ش�شة  اإدارة 
بي اأيه- و�شعيد حممد حارب رئي�س احتاد الإمارات 
نادي  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات 
خالد  وال��دك��ت��ور  البحرية  للريا�شات  ال���دويل  دب��ي 
املوؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  ال��زاه��د  حممد 
العاملية نائب رئي�س جمل�س اإدارة نادي دبي الدويل 

املوؤ�ش�شة  اإدارة  واأع�شاء جمل�س  البحرية  للريا�شات 
العاملية واملهتمني بالريا�شات البحرية.

وكانت املوؤ�ش�شة العاملية للزوارق ال�شريعة  قد اأعلنت 
وقبل فرتة الربنامج الكامل جلولت بطولة العامل 
للزوارق ال�شريعة -اك�س كات- 2015 والتي �شوف 
ت��ب��داأ الأوىل م��ن ع��رو���س بحر  مت��ر بثمان حمطات 
العرب اإمارة الفجرة نهاية الأ�شبوع اجلاري بينما 
�شتقام مناف�شات اجلولة الثانية يف دبي ال�شهر املقبل 
اإىل  البي�شاء  ال��ق��ارة  اإىل  البطولة  ت��رح��ل  اأن  قبل 

�شتقام  حيث  والرابعة  الثالثة  اجلولتني  يف  اأوروب���ا 
ق��اف��ل��ة البطولة  ت��ق��ط��ع  ث���م  ال��ربت��غ��ال  ال��راب��ع��ة يف 
ال�شرتالية  ال���ق���ارة  ن��ح��و  الأم���ي���ال  اآلف  ال��ع��امل��ي��ة 
التي �شوف حتت�شن  وحتديدا مدينة جولد كو�شت 
البطولة للمرة الأوىل يف �شهر اأغ�شط�س املقبل على 
اأن تقام اجلولة ال�شاد�شة يف اآ�شيا قبل العودة اإىل مياه 
اخلليج العربي التي �شوف ت�شت�شيف اجلولتني قبل 
اخلتامية )ال�شابعة( يف دبي واخلتامية )الثامنة( يف 

العا�شمة احلبيبة ابوظبي

من�شور بن حممد ي�شهد حفل التوقيع اليوم

�سر�كة جديدة للموؤ�س�سة �لعاملية مع )جولد كو�ست(
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�شهد �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل 
عهد الفجرة �شباح ام�س يف مكتبه بالديوان الأمري توقيع 
اتفاقية بني حكومة الفجرة ممثلة ب�شعادة �شامل الزحمي 
مدير مكتب �شمو ويل العهد واجلهة املنظمة ل�شباق املناطيد 
العاملي “وورلد �شكاي ري�س” ممثلة ب )جو اآر هارد�شيل ( 
اإمارة  اختيار  مبنا�شبة  ..وذل��ك  للم�شروع  التنفيذي  املدير 
 2016 يف  يجري  ال��ذي  العاملي  لل�شباق  م�شارا  الفجرة 

..وميتد م�شاره بني عدد من  العامل  دول  مب�شاركة معظم 
عوا�شم العامل الكربى. واأكد �شمو ال�شيخ حممد بن حمد 
ال�شرقي � بهذه املنا�شبة � اأن اختيار الفجرة كجزء من م�شار 
ال�شباق العاملي ياأتي تعزيزا ملكانة الفجرة ودورها الإن�شاين 
املوؤثر يف خارطة العامل ..ل�شيما اأن ال�شباق مب�شاره العاملي 
الطويل واملتنوع  رغم طابعه التناف�شي ي�شكل وا�شطة العقد 
الذي جتمع العامل حول فكرة نبيلة مفادها اأن �شماء واحدة 

لنا جميعا توحد اإن�شانيتنا. و�شدد �شمو ويل عهد الفجرة 
على اأن ال�شباق �شي�شكل فر�شة ليطل العامل على الفجرة 
حباها  مبا  العامل  على  الفجرة  لتطل  جديدة  ..ومنا�شبة 
اهلل من �شحر يجمع البحر واجلبل ف�شال عن تاريخ عريق 
وحا�شر اإماراتي ين�شد الرقم الواحد يف كل املجالت ..واأن 
ا�شتقبالها مل�شار ال�شباق وتنظيمها له  ذلك �شيظهر بح�شن 

وما ت�شيفه اإليه.

ويل عهد �لفجرية ي�سهد توقيع �تفاقية �ختيار �لمارة م�سار� 
لل�سباق �لعاملي »وورلد �سكاي ري�س«

لعبو كرة القدم الإماراتيون ال�شباب هم من بني 
دبي  م��دار���س  كاأ�س  دب��ي,  م��دار���س  كاأ�س  ال�شاعدة يف  النجوم 
يوم  مرحلة   16 ال  دور  تدخل  التي  ال��ق��دم,  لكرة  الر�شمي 

ال�شبت 28 فرباير.
تعليقاً على الكاأ�س الذي هو �شراكة بني جمل�س دبي الريا�شي 
واإن�شبراتو�س, قال عبد اهلل حممد �شهداد, مدير الريا�شة 
املدر�شية يف جمل�س دبي الريا�شي: كاأ�س مدار�س دبي ي�شجع 
على تطوير لعبي كرة القدم املوهوبني ونحن �شعداء ب�شكل 
لهذا  بينهم  الإم���ارات���ي  ال�شباب  م��ن  امل��ت��زاي��د  بالعدد  خ��ا���س 
العام, كما نحن واثقون من اأننا �شرنى العديد منهم من بني 

الالعبني املحرتفني يف الفريق الوطني لكرة القدم!
خا�شة  مدر�شة  و55  طالب   2000 من  اأك��ر  م�شاركة  مع 
فريدة  من�شة  ال��ك��اأ���س  يخلق  دب���ي,  اأن��ح��اء  ك��ل  م��ن  ور�شمية 
ل��رع��اي��ة م��واه��ب ك���رة ال��ق��دم ب��ني ال��ري��ا���ش��ي��ني ال�����ش��ب��اب من 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة مبا يف ذلك عدد متزايد من 

املواطنني الإماراتيني. لعب يف فريق الفتيان فئة حتت 14, 
�شعيد هو من  بن  را�شد  �شامل  من مدر�شة  عبيد عيد عبيد 
اأبرع الريا�شيني يف البطولة. وقد �شاعدت جهود عبيد يف كرة 
يف  مركزا  وحيازة  جمموعتهم  �شدارة  بتاأمني  فريقه  القدم 
الدور ال 16 هذا ال�شبت. يقوم عبيد وزمالئه كل يوم �شبت 
برحلة ملدة �شاعتني من حتا اإىل دبي من اأجل فر�شة امل�شاركة 

يف كاأ�س مدار�س دبي.
كانت  ق��ال:  للكاأ�س  بالن�شبة  �شعوره  ع��ن  عبيد  �ُشئل  عندما 
الفرق  يف  الأق��وي��اء  الالعبون  بع�س  وهناك  �شعبة  املباريات 
الح��رتايف كما  امل�شتوى  نف�س  األعب يف  اأنني  اأ�شعر  الأخ��رى. 
األعب مع الفريق الوطني يف هذه البطولة, انها مثرة للغاية 

و�شعبة. يلعب عبيد اأي�شا للفريق الوطني لدولة الإمارات.
الأبطال العائدون من مدر�شة دبي الوطنية الرب�شاء هم قوة 
 14  ,16 حتت  الثالث  الفئات  مع  بها.  ي�شتهان  ل  حقيقية 
و12 من الفتيان م�شاركة يف الدور ال 16, هم متاأكدون من 

ال�شام�شي واحد  العام. كان عبد اهلل  اإرث هذا  خلق فريق ذو 
دبي  م��در���ش��ة  يف  �شاهموا  ال��ذي��ن  الرئي�شيني  ال��الع��ب��ني  م��ن 
الوطنية الرب�شاء وقد ك�شب املركز الأول يف العام املا�شي. هو 
يلعب هذا العام يف فئة الفتيان حتت 14 و ياأمل الو�شول اإىل 
باحلديث عن جتربته هذا العام, قال عبداهلل  الدور ال 16. 
: نتدرب معا مرتني اأو ثالث مرات يف الأ�شبوع, ونحن دائما 
ن�شع 100%  من جهدنا فاإن ربحنا اأو خ�شرنا, نعلم اأننا بذلنا 
املراحل  اىل  اأننا قد و�شلنا  �شعيد جدا  اأن��ا  ق�شارى جهودنا. 
التالية من البطولة. ومع ذلك, اأعتقد اأن ما مكننا من الفوز 
حتى الآن هو روح التعاون بيننا. اإذا وا�شلنا اللعب بهذه الروح 

والطريقة, اأنا واثق من اأننا �شوف ن�شل اإىل النهائيات.
الكاأ�س  الرئي�شية يف قلب  القيادية  القيم  اإح��دى  التعاون هو 
واإن�شبراتو�س.  الريا�شي  دبي  روؤي��ة جمل�س  ينبع من  وذلك 
اظهار  لإن�شبراتو�س,  التنفيذي  امل��دي��ر  م���راد,  ح�شني  ق��ال 
كاأ�س  يف  ن�شهدها  التي  للعب  الإح��رتاف��ي��ة  للجودة  ال��ط��الب 

مدار�س دبي عاما بعد عام كان واحدا من القوى الدافعة وراء 
البطولة, ونحن �شعداء مع التحول الذي ينمو لدى الطالب 

الإماراتيني هذا العام.
عودة مدر�شة ال�شافعي للعام الثاين على التوايل اأثبتت �شرعة 
لعب ديناميكية واللتزام بالتح�شني مما يوؤدي بهم اإىل جتاوز 

مراحل الكاأ�س وفر�شة اأن ي�شبحوا الأبطال.
هذه  كانت  امل��ه��ري:  مطر  ماجد  مطر  ال�شاب  الالعب  ق��ال 
البطولة جتربة رائعة لفريقنا. لقد عملنا بجد وي�شرين اأن 
فرقنا قد و�شلت اىل الدور ال 16 مع العديد من الالعبني 
الإم��ارات��ي��ني امل�����ش��ارك��ني يف ال��ب��ط��ول��ة, واآم���ل م��ن خ��الل هذا 
الثانية  املرحلة  اإىل  القدم  لكرة  حما�شنا  ياأخذنا  اأن  الكاأ�س 

حتى نلعب يوما ما لالإمارات العربية املتحدة.
اأ�شبوع بعد  املتفرجني  اإعجاب  الإماراتيات  الفتيات  قد لفتت 
اأ�شبوع مع حما�شهّن وحبهّن للعبة. تعود الفتيات ال�شابات من 
مدر�شة الأمرة هيا بنت احل�شني هذا العام  بقوة مع اخلربة 

املكت�شبة من الن�شخة الأوىل من البطولة. وقد اأمّن اأماكنهّن 
يف ‘دور ال 16’ حيث انهّن ياأملن يف جعل مدر�شتهّن فخورة. 
قالت املتحدثة با�شم الفريق بعد املباراة: ل يوجد العديد من 
اأخ��را لدينا  البطولت للفتيات يف كرة القدم يف دبي و لكن 
كاأ�س مدار�س دبي الذي يعد بطولة كبرة. هناك الكثر من 
فرق الفتيات هذا العام واملباريات �شعبة للغاية ويجب علينا 
كل اأ�شبوع التح�شني من اأجل البقاء يف اللعبة. اأنا فخورة جدا 

لكوين األعب هنا كاإماراتية.
فرباير,   28 ال�شبت  ه��ذا  ت��ب��داأ  الت�شفيات  مرحلة  اأن  مب��ا 
�شين�شم ال�شباب وال�شابات من املدار�س الإماراتية لنظرائهم 
الدور  اإىل  بالتاأهل  اآمالهم  ك��ل  50 دول��ة م��ع  اأك��ر م��ن  م��ن 
ال���ث���اين م���ن ال��ب��ط��ول��ة ون���ي���ل ف��ر���ش��ة ال��ع��م��ر ب��ال�����ش��ف��ر اإىل 
والتدرب  املمتاز,  ال��دوري  مباراة  مل�شاهدة  يونايتد  مان�ش�شرت 
من قبل مدربي مان�ش�شرت يونايتد وذلك بف�شل رعاة الكاأ�س 

�شفروليه.

�لالعبون �لإمار�تيون ي�سلون �ىل �لنجومية يف كاأ�س مد�ر�س دبي
• بنات من مدر�شة الأمرية هيا بنت 

احل�شني ينتظرن يوما اآخر من الألعاب
• مدر�شة را�شد بن �شعيد للبنني 

من حتا تثبت العزمية
• عودة اأبطال مدر�شة دبي 

الوطنية الرب�شا للتحدي

ال�شتوية  الإم�������ارات  ب��ط��ول��ة  م���وؤخ���راً  اخ��ت��ت��م��ت 
ل�����ش��ب��اح��ة امل���ي���اه امل��ف��ت��وح��ة ب��ت��ن��ظ��ي��م م���ن احتاد 
الريا�شي  اأبوظبي  وجمل�س  الإماراتي  ال�شباحة 
وب���اإ����ش���راف الحت�����اد ال�����دويل ل��ل�����ش��ب��اح��ة, وذلك 
تعد  فيما  الدولة,  الأندية يف  مب�شاركة خمتلف 
العامل  كاأ�س  ملاراثون  واإع���دادا  متهيدا  البطولة 
تنطلق  التي  كلم   10 مل�شافة  الطويلة  لل�شباحة 

يف الثالث ع�شر من �شهر مار�س املقبل.
ماراثون  ب��ط��ول��ة  ج��وائ��ز  جم��م��وع  قيمة  وت��ب��ل��غ 
 »60,000« اأبوظبي  يف  لل�شباحة  العامل  كاأ�س 
نخبة  من   100 فيها  وي�شارك  اأمريكي,  دولر 

ال�شباحني يف العامل. 
يوم  اأق��ي��م  ال���ذي  التجريبي  ال�شباق  يف  و���ش��ارك 
اجلمعة 35 �شباحاً من النا�شئني حتت 16 �شنة 
كاأ�س  بطولة  م�شار  نف�س  على  �شنة   18 وف��وق 
اأبوظبي؛ ومل  اأمواج كورني�س  العامل على كا�شر 
طارئة  حالة  اأي��ة  ال�شباق  على  القائمون  ي�شجل 
اأو ح��ادث, ليعك�س ذلك مدى جاهزية املنظمني 
ل�شت�شافة بطولة عاملية على اأعلى م�شتوى من 

ال�شالمة.  ويف فئة حتت 16 �شنة كان الفوز من 
ن�شيب �شباح نادي اجلزيرة يا�شني ال�شماع, ومن 
الوحدة يف فئة  ن��ادي  ن�شيب عبداهلل ح��امت من 
اأم��ني ع��ام جمل�س  18 �شنة.  وه��ّن��اأ �شعادة  ف��وق 
الفائزين  ال���ع���واين  ع���ارف  ال��ري��ا���ش��ي  اأب��وظ��ب��ي 
العايل  بامل�شتوى  اإعجابه  ع��ن  معرباً  بال�شباق, 
التي  العا�شفة  للم�شاركني بالرغم من الأج��واء 
ج��ع��ل��ت م��ن ال�����ش��ب��اح��ة يف امل��ي��اه امل��ف��ت��وح��ة اأكر 
حتدياً  ���ش��ك��ّل��ت  »الأج������واء  اأن  م�شيفاً  ���ش��ع��وب��ة, 
مهماً  اختباراً  اأي�شاً  كانت  اأنها  اإل  للمت�شابقني, 
على  تقع  امل�شاركني  �شالمة  اأن  اإذ  للمنظمني, 
قمة اأول��وي��ات��ن��ا, وق��د ات��خ��ذن��ا ك��اف��ة الإج����راءات 
الالزمة ل�شت�شافة هذه البطولة العاملية ال�شهر 

القادم.« 
وم����ن ج��ان��ب��ه اأك�����د ع���ب���داهلل ال��وه��ي��ب��ي الأم����ني 
اكتمال  على  لل�شباحة  الإم�����ارات  لحت���اد  ال��ع��ام 
ال�شتعدادات  »جت��ري  ق��ال:  حيث  ال�شتعدادات, 
العامل  ك��اأ���س  م��اراث��ون  ل�شتقبال  مكثف  ب�شكل 
جلميع  اآم��ن��ة  بيئة  وت��وف��ر  الطويلة  لل�شباحة 

امل�شاركني.  ويعمل عدد كبر من املخت�شني على 
توفر كافة اإجراءات ال�شالمة مبا ي�شمن جناح 

هذا احلدث يف العا�شمة.«
وي����ق����وم امل���ن���ظ���م���ون ب���ال����ش���ت���ف���ادة م����ن خ����ربات 
الذين  البحرية  الريا�شات  �شالمة  م�شت�شاري 
ال��دويل يف  الحت��اد  بالتعاون مع  يعملون حالياً 
ال�شباق,  خ��الل  ال��الزم  الدعم  لتوفر  اأبوظبي 
ح��ي��ث ي��ع��م��ل امل�����ش��ت�����ش��ار م���ارت���ن ����ش���وزان, مدير 
�شالمة املياه وال�شباق, مع اأكر من 40 خبراً 
ومنقذاً لتاأمني حياة املت�شابقني يف بطولة كاأ�س 

العامل ال�شهر املقبل. 
وع���ّل���ق م���ارت���ن ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال�����ش��الم��ة الذي 
كان  »ل��ق��د  ب��ال��ق��ول:  التجريبي,  ال�شباق  �شهده 
وا�شحاً خالل ال�شباق التجريبي مدى جاهزية 
امل��ن��ظ��م��ني م���ن ن��اح��ي��ة ال�������ش���الم���ة؛ ل��ق��د كانت 
بها  للقيام  ا�شررنا  التي  الحرتازية  التغيرات 
ب�شبب �شعوبة الأحول اجلوية اختباراً مواتياً ملا 
قد يكون عليه �شباق كاأ�س العامل ال�شهر املقبل؛ 
لقد جرى كّل �شيء ح�شب املخطط, واأن��ا �شعيد 

بذلك.«  واأ�شاف: »اإنها م�شوؤولية كبرة, وهناك 
العديد من العوامل التي يجب علينا و�شعها يف 
احل�شبان. من املهم جداً اأن يكون جميع املنقذين, 
وال���ط���اق���م ال��ط��ب��ي, وال���ط���اق���م ال��ت��ق��ن��ي, وخفر 
ال�شواحل, على معرفة م�شبقة بطبيعة املياه التي 
�شيقام فيها ال�شباق, وذلك ل�شمان عدم وقوع اأية 
اأن �شركاءنا يف الحت��اد الإماراتي  ح��وادث.  كما 
الدويل  والحت����اد  ال�����ش��واح��ل,  وخ��ف��ر  لل�شباحة, 
للريا�شات  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  ون���ادي  لل�شباحة, 
هذا  يجعل  م��ا  ك��ب��راً,  دع��م��اً  يقدمون  البحرية 
احلدث على اأعلى م�شتويات ال�شالمة.«  تنطلق 
مل�شافة  لل�شباحة  العامل  كاأ�س  م��اراث��ون  بطولة 
10كلم 2015 من على �شاطىء نادي اأبوظبي 
ل��ل��ري��ا���ش��ات ال�����ش��راع��ي��ة وال��ي��خ��وت ع��ل��ى كا�شر 
الأم��واج, حيث تقام يف الأ�شبوع ال�شابق لبطولة 
 7 6 و  اأبوظبي يف  ال��دويل للرتايثلون  الحت��اد 
تتوفر  كما  للجمهور,  جماناً  وال��دخ��ول  مار�س. 
تقام  و  املختلفة,  والطعام  امل�شروبات  بيع  منافذ 
جمموعة العرو�س الإماراتية الثقافية امل�شلية. 

اأعلن منظمو بطولة �شوق دبي  احلرة للتن�س 
ماكي  الي��رل��ن��دي جيم�س  ال��الع��ب  منح  ع��ن 
بطاقة دعوة وايلد كارد  للم�شاركة يف احلدث 
كبار  مب�شاركة  اليوم  مناف�شاته  تنطلق  ال��ذي 
اأ�شبح ماكي  العامل, وبذلك  التن�س يف  لعبي 
بطولة  يف  ي�شارك  ايرلندي  تن�س  لع��ب  اأول 

دبي منذ انطالقتها.
مباراته  يف  ع����ام����اً-   27- م���اك���ي  وي��ل��ت��ق��ي 
اليوم  ظهر  بعد  م��ن   2 ال�شاعة  الفتتاحية 
امل�����ش��ن��ف 45 ع��ل��ى ال���ع���امل ج����واو ����ش���وزا من 
ال��ذي يتدرب  ال��ربت��غ��ال, ويحتل الي��رل��ن��دي, 

ح���ال���ي���اً يف اأك���ادمي���ي���ة ب���ي ت���ي ت���ي ل��ل��ت��ن�����س يف 
وو�شل  ال��ع��امل,  على   208 املرتبة  بر�شلونا, 
الت�شنيف  ���ش��ل��م  ع��ل��ى  ل���ه  م��رك��ز  اأف�����ش��ل  اإىل 

العاملي ) 188( يف 2014.
التنفيذي  ال��ن��ائ��ب  م��اك��ل��وك��ل��ني  ك���ومل  وق����ال 
لرئي�س جمل�س اإدارة �شوق دبي احلرة, اجلهة 
ايرلندا  تتمتع  للبطولة:  وامل��ن��ظ��م��ة  امل��ال��ك��ة 
ب��ع��الق��ة ق���وي���ة  م���ع ال��ب��ط��ول��ة, وي�����ش��ع��دن��ا اأن 
نرحب باأول لعب ايرلندي يف بطولت �شوق 
دبي احلرة, ونتطلع ملتابعة عرو�شه يف امللعب 

الرئي�شي اليوم, ونتمنى له حظاً موفقاً.  

ف��ي��درر يف  روج��ي��ه  ال�شوي�شري  ي�شتهل  ب���دوره 
عن  ال��دف��اع  حملة  ال��ي��وم  م�شاء  م��ن  ال�شابعة 
الرو�شي  م��ع  متوقعة  قوية  مبواجهة  اللقب 
ميخائيل يوجيني الذي ي�شارك يف دولية دبي 

للتن�س للمرة الرابعة ع�شر على التوايل.
ديوكوفيت�س,  ن��وف��اك  ال�شربي  ين�شم  بينما 
الذي تلقى بطاقة دعوة للم�شاركة يف الزوجي, 
مواطنه  اإىل  ال��ي��وم  الف��ت��ت��اح��ي��ة  م��ب��ارات��ه  يف 
الرابعني  امل�شنفني  ل�شلو جري يف مواجهة 
يف البطولة روهان بوبانا ودانييل ن�شتور على 

امللعب رقم 1, املتاح جماناً للجمهور.

تنطلق بطولة �شوق دبي احلرة لتن�س الرجال 
اليوم, ويقام النهائي يف 28 فرباير, وي�شارك 
وديوكوفيت�س  م���وراي  ج��ان��ب  اإىل  احل���دث  يف 
كل من روجيه فيدرر, حامل اللقب وامل�شنف 
الذي  العامل, وتوما�س برديت�س  الثاين على 

و�شل اإىل نهائي دبي مرتني.   
تقام بطولت �شوق دبي احلرة املفتوحة للتن�س, 
التي متلكها وتنظمها �شوق دبي احلرة, حتت 
رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم, نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

الوزراء حاكم دبي.

�أبوظبي ت�ستعد ل�ستقبال مار�ثون كاأ�س �لعامل لل�سباحة �لطويلة 2015

جيم�س ماكي �أول �يرلندي يف بطولة �سوق دبي �حلرة للتن�س

راأ���س اخليمة الوطني  )راك بنك( الإع��الن عن  ي�شّر بنك 
انطالق الن�شخة الرابعة من دوري كاأ�س ال�شداقة الإماراتي 
للجولف   لينك�س  ت���اور  ن���ادي  ملعب  يف  للجولف   ال��ه��ن��دي 
العام جلمهورية  القن�شل  بدعم من  وذل��ك  اخليمة,  براأ�س 
الدوري مبادرة رائدة تتيح للم�شاركني  الهند. وي�شكل هذا 
بناء عالقات متينة على ال�شعيدين ال�شخ�شي واملهني بعيداً 
وتر�شيخ  احل��واج��ز  اإزال���ة  يف  ت�شهم  كما  العمل,  اأج���واء  ع��ن 

الروابط بني الثقافتني الإماراتية والهندية.
العام  القن�شل  �شعادة  بو�شان,  اأن���وراج  ق��ال  املنا�شبة,  وبهذه 
’دوري  الالفت على  الإق��ب��ال  اإن  دب��ي:  الهند يف  جلمهورية 
دبي  يف  للجولف‘  ال��ه��ن��دي  الإم����ارات����ي  ال�����ش��داق��ة  ك���اأ����س 
ال�شعبية  على  ملمو�شاً  دل��ي��اًل  ي�شكل  واأب��وظ��ب��ي  وال�شارقة 
كما  املنطقة,  يف  الريا�شة  ه��ذه  بها  حتظى  ال��ت��ي  الوا�شعة 
تنظيم  املن�شودة من  الرفيعة  الأه��داف  على  ال�شوء  ي�شلط 
هذه البطولة. ل �شك يف اأّن ع�شاق اجلولف يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة ا�شتمتعوا بهذه الريا�شة الراقية على اأر�س 

هذا امللعب الذي ميتاز باإطاللته الرائعة على جبال احلجر 
. من جانبه, قال ديباك اأهوجا, مدير اإدارة الروات يف راك 
’دوري كاأ�س ال�شداقة الإماراتي  اأن ن�شارك يف  بنك : �شرنا 
توظيف  يف  البنك  روؤي���ة  يج�شد  ال���ذي  للجولف‘  ال��ه��ن��دي 
ودائمة.  مثمرة  عمل  ع��الق��ات  لبناء  الريا�شية  الأن�شطة 
وقد ان�شجم هذا احلدث مع التزامنا بدعم الفعاليات التي 
التعاون  �شّرفنا  كما  اخليمة,  راأ���س  الأم  اإمارتنا  ت�شت�شيفها 
ا�شت�شاف  ثانية,  . من جهة  دبي  الهندية يف  القن�شلية  مع 
نادي تاور لينك�س للجولف  معر�شاً خا�شاً لل�شور التي مت 
التقاطها خالل الدورات ال�شابقة للبطولة, ف�شاًل عن عدد 
من امل�شابقات والأن�شطة الرتفيهية للح�شور. وتولت اإدارة 
 )GolfLAN(  هذه ال�شل�شلة الفريدة �شركة جولف لن
الإم��ارات, وهي تعد  با�شرت عملياتها موؤخراً يف دولة  التي 
من ال�شركات الرائدة يف ن�شر ريا�شة اجلولف بني �شريحة 
اأو�شع من �شكان دولة الإمارات من خالل مقرتحها املبتكر 

نادي النخبة لالعبي للجولف 

ر�أ�س �خليمة ت�ست�سيف دوري كاأ�س �ل�سد�قة 
�لإمار�تي �لهندي للجولف  
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وج���ه ���ش��ع��ادة ���ش��ي��ف ب��ن م��رخ��ان ال��ك��ت��ب��ي رئي�س 
ال�شريعة  للزوارق  العاملية  املوؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س 
-دبليو بي بي اأيه- ال�شكر اجلزيل اإىل �شمو ال�شيخ 
حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد 
دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�شي تقديرا للدعم 
الكبر والهتمام الذي يوليه ملختلف القطاعات 
البحرية  الريا�شات  فيها  مبا  املجتمع  و�شرائح 
املوؤ�ش�شة  اأدركته  ال��ذي  الوا�شع  النجاح  اأن  مبينا 
اأي����ه- م��ن��ذ انطالقتها  ال��ع��امل��ي��ة -دب��ل��ي��و ب��ي ب��ي 
التوجيهات  خ���الل  م��ن  اإل  يتحقق  مل  ال��ع��امل��ي��ة 
ال�شديدة من �شموه واملتابعة امل�شتمرة والتي كان 

لها الأثر الفاعل يف الو�شول اإىل العاملية.
وح��ر���س ال��ك��ت��ب��ي م��ع اق����رتاب م��وع��د انطالقة 
ال�شريعة -اك�س  للزوارق  العامل  فعاليات بطولة 
يوم  العاملية  املوؤ�ش�شة  عليها  ت�شرف  والتي  ك��ات- 
ال�شكر اجلزيل  -الأرب��ع��اء- على تقدمي  بعد غد 
ويل  ال�شرقي  حمد  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اإىل 
عهد الفجرة وحكومة وم�شئويل اإمارة الفجرة 
ع��ل��ى ال��دع��م ال��ك��ب��ر وم��واق��ف��ه��م امل�����ش��ت��م��رة من 
اإجن��اح م�شرة احلدث حيث تزور البطولة  اجل 
العاملية  حلتها  يف  الثالثة  للمرة  الإم��ارة  العاملية 
مما يوؤكد م��دى الرت��ب��اط بهذا احل��دث ويدعم 

ب�شكل ثابت انطالقتنا منذ عام 2012
وق�����ال اأن ج���ائ���زة ال��ف��ج��رة ال���ك���ربى ل���ل���زوارق 
رائعة  اأيقونة  متثل  ظلت  ك��ات-  -اك�س  ال�شريعة 
يف احل���دث وحم���ل اه��ت��م��ام ك��ث��ر م��ن امل�شاركني 
اأهمها  مميزات  من  فيها  ملا  العاملية  البطولة  يف 
الكرم الفيا�س والتنظيم الحرتايف الذي يعك�س 
قدرات اأبناء الإمارات مبينا اأن من بني الأهداف 
التي ر�شمتها املوؤ�ش�شة العاملية كان اإظهار الوجه 
الدولة  واإم���������ارات  م��ن��اط��ق  ك���ل  يف  احل�������ش���اري 

والإ�شهام يف اجلانب الرتويجي وال�شياحي.
ورحب الكتبي بجميع الفرق امل�شاركة يف البطولة 
اجلدد  واملت�شابقني   2015 ن�شخة  يف  العاملية 
التوفيق  امل�شاركني يف احلدث متمنيا  والقدامى 
للجميع من جلان تنظيمية وفنية وكوادر وطنية 
تتحمل امل�شئولية الآن يف الت�شدي وتنظيم كربى 
ال��ذي �شكل  الأم��ر  العاملية  الأح��داث والبطولت 
جمرد  من  باحلدث  وم�شي  الوا�شحة  الإ�شافة 
حيث  عامليا  املقدمة  اإىل  ودولية  اإقليمية  بطولة 
ب�شهادة  عامليا  الأف�����ش��ل  باأنها  البطولة  و�شفت 
اأننا  ويكفي  العامل  اأنحاء  من  املت�شابقني  جميع 
الوليات  من  الأب��ط��ال  من  النخبة  جنمع  اليوم 
املتحدة الأمريكية وايطاليا وبريطانيا وا�شرتاليا 

والرنويج وال�شويد وفرن�شا والكويت اإ�شافة اإىل 
���ش��ف��راء ال��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة اأب��ط��ال الإم����ارات 
14 فريقا يف احلدث ميثل  اأن وجود  اإىل  واأ�شار 
البطولة  ا�شتقرار هذه  يوؤكد  رائ��ع  اأم��ر  ال�شفوة 
البطولت  جميع  عن  الوا�شح  ومتيزها  العاملية 
وان  خا�شة  الهتمام  م��دي  يعك�س  مما  الخ��ري 
يف  للم�شاركة  وم�شتمرة  متزايدة  رغبة  هنالك 
احل����دث م���ن ق��ب��ل ال��ع��دي��د م���ن ال���ف���رق العاملية 
الخري وهذا يوؤكد مدي ن�شوج املنتج الإماراتي 
وال��ذي بات اليوم من اأهم الأح��داث والبطولت 
العاملية. واأو�شح اأن ان�شمام املت�شابقة ال�شويدية 
ام���راأة تطرق جمال  ك���اأول  اول��دي��ري��ن  فرونيكا 
���ش��ب��اق��ات ال������زوارق ال�����ش��ري��ع��ة -اك�����س ك����ات- لهو 
لإظهار  اللطيف  اجل��ن�����س  ي�شجع  اي��ج��اب��ي  اأم���ر 
ال�شرعة  ريا�شة  مهاراتهن وموهبتهن يف جمال 
والإثارة ويدعم اأهداف الحتاد الدويل للزوارق 

ال�شريعة -يو اأي اأم-.

�شاعدت �شربة راأ�س كالر�شا�شة من كري�شتيانو رونالدو ريال مدريد على 
الدرجة  دوري  �شدارة  يف  الفارق  ليو�شع  ايلت�شي  على  2-�شفر  الفوز 

الأوىل ال�شباين لكرة القدم لربع نقاط.
ويف ظل هزمية بر�شلونة املفاجئة على اأر�شه اأمام ملقة  ام�س 

بفارق  التقدم  فر�شة  لريال  اأتيحت  ال�شبت  الأول  قبل 
ال��ت��ق��ل��ي��دي وح��ق��ق ذلك  ع��ل��ى مناف�شه  ن��ق��اط  ارب���ع 

ب��ه��دف��ني يف ال�����ش��وط ال���ث���اين ع���ن ط��ري��ق كرمي 
بنزمية ورونالدو.

ال��ربت��غ��ايل �شدد  ال��الع��ب  اأن  ورغ���م 
دقائق  ارب��ع  م��رور  بعد  القائم  يف 

�شعوبات  واج����ه  ري����ال  اأن  اإل 
ايلت�شي  دف����اع  اخ����رتاق  يف 

ب��ذل جهدا كبرا  ال��ذي 
وت��دخ��ل لع��ب��وه بعنف 

على مناف�شيهم.
وتخلى احلظ عن 

الغاء  بنزمية يف 
�شجله  ه����دف 

ب���ت�������ش���دي���دة 
رائعة  خلفية 

يف  الت�شلل  ب�شبب 
قرار مثر للجدل 

يف  الكرة  و�شع  لكنه 
م�شافة  م���ن  ال�����ش��ب��اك 

الدقيقة  يف  ق���ري���ب���ة 
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ذلك  بعد  رونالدو  واأك��د 
راأ�س  ب�شربة  الن��ت�����ش��ار 
العليا  ال���زاوي���ة  يف  ق��وي��ة 

اي�شكو  ك���رة  م��ن  للمرمى 
العر�شية يف الدقيقة 70.

جيدة  دفعة  الهدف  و�شيعطي 
ل����رون����ال����دو ال�������ذي ع����ان����ى من 

عيد  عطلة  منذ  م�شتواه  تراجع 
للمو�شم  قوية  ب��داي��ة  بعد  امل��ي��الد 

قائمة  يف  الثالث  للمركز  الن  وتقدم 
هدايف ريال عرب الع�شور.

الربتغايل  الالعب  و�شجل 
بالت�شاوي  290 هدفا 

م��������ع ك������ارل������و�������س 
نا  نتيا �شا

بينما يت�شدر راوؤول القائمة وله 323 هدفا.
وقال ايكر كا�شيا�س حار�س ريال لل�شحفيني بعد اأن احتفل مبباراته 
500 مع النادي نحاول ا�شتعادة اأف�شل م�شتوى لنا ونعرف اأنه 

يف وقت ق�شر كل �شيء ميكن اأن يتغر.
ال��ك��ث��ر م��ن الن��ت��ق��ادات لكن  واأ����ش���اف تلقينا 
هذه  اأف�������ش���ل.  الن  امل����وق����ف 
املواقف طبيعية عندما 
ري�������ال  يف  ت����ل����ع����ب 

مدريد.
اأ�شلوبنا  وت���اب���ع 
�شحيحا  ك��������ان 
دائ����������م����������ا وم�������ن 
الطبيعي اأن تكون 
�شعود  اأوق������ات  ه��ن��اك 
يهبط  ع��ن��دم��ا  وه����ب����وط. 
م�����ش��ت��واك ي��ك��ون ه���ذا ه��و وقت 

الحتاد وهذه هي الق�شية.
�شو�شيداد  ري��ال  وا�شل  �شابق  وقت  ويف 
الكبار  اأم��ام  اأر�شه  الرائعة على  نتائجه 

بفوزه 4-3 على ا�شبيلية.
ري������ال مدريد  ع���ل���ى  ال���ت���ف���وق  وب���ع���د 
حامل  م��دري��د  واتليتيكو  املت�شدر 
اللقب وبر�شلونة �شاحب املركز 
ال��ث��اين مت��ك��ن ���ش��و���ش��ي��داد من 
�شاحب  ا���ش��ب��ي��ل��ي��ة  اإ����ش���اف���ة 
اإىل  اخل����ام���������س  امل�����رك�����ز 

قائمة �شحاياه.
وك���������ان ����ش���و����ش���ي���داد 
قبل   2-3 م��ت��اأخ��را 
اأق��ل من ع�شر دقائق 
على النهاية لكنه ا�شتفاد 
اريبا�س  ال��ي��خ��ان��درو  �شجله  ه���دف  م��ن 
مرماه  يف  اخلطاأ  بطريق  ا�شبيلية  لعب 
برييتو  ت�شابي  اأح��رز  ثم   83 الدقيقة  يف 
هدف النت�شار من ركلة جزاء يف الدقيقة 

الأخرة.
وكارلو�س  كولودت�شياك  تييموتي  و�شجل 
ب���اك���ا وك��ي��ف��ن ج���ام���رو م���ن رك���ل���ة ج���زاء 
ل�شبيلية بينما جاء اأول هدفني ل�شو�شيداد 
عرب اميانويل اجرت�شي وبرييتو من ركلة 

جزاء.
وقفز �شو�شيداد الذي مل يحقق اأي انت�شار خارج 
اأر�شه اإىل املركز العا�شر بر�شيد 27 نقطة بينما 

بقي ا�شبيلية خام�شا وله 45 نقطة.
ويف لقاء اآخر ا�شتفاد اتليتيك بيلباو من هدف متاأخر 
86 ليفوز 1-�شفر على رايو  اأحرزه ادوريز يف الدقيقة 

فايكانو.
متقدما  نقطة   27 بر�شيد   12 امل��رك��ز  اإىل  بيلباو  وت��ق��دم 

بنقطة واحدة على مناف�شه فايكانو �شاحب املركز 14.

�شان جرمان  باري�س  وال�شدارة من  النت�شارات  �شكة  ليون  ا�شتعاد 
بفوزه ال�شعب على �شيفه نانت 1-�شفر على ملعب جرلن وامام 
الدوري  م��ن  والع�شرين  ال�شاد�شة  امل��رح��ل��ة  يف  متفرجا  ال��ف   34

الفرن�شي لكرة القدم.
ويدين ليون بفوزه اىل مهاجمه اجلزائري ال�شل نبيل فقر 

الذي �شجل الهدف الوحيد يف الدقيقة 67.
وح�شل فقر على ركلة جزاء يف الدقيقة الرابعة من الوقت 

بدل ال�شائع اهدرها مك�شيم غونالون�س.
 3 بعد  والول  املو�شم  ه��ذا  لليون  ع�شر  ال�شاد�س  الفوز  وه��و 
تعادلت متتالية فرفع ر�شيده اىل 45 نقطة بفارق نقطتني 

انتزع ال�شدارة موؤقتا  امام باري�س �شان جرمان الذي كان 
بفوزه على �شيفه تولوز 3-1 ال�شبت املا�شي.

ب�شقوطه  الو�شافة  ا�شتعادة  يف  مر�شيليا  وف�شل 
اتيان  �شانت  م�شيفه  ام���ام  ال��ت��ع��ادل  ف��خ  يف 

وامام  غي�شار  ج��وف��روا  ملعب  على   2-2
35651 متفرجا.

وك���������ان �����ش����ان����ت ات�����ي�����ان ال�����ب�����ادىء 
الدويل  املهاجم  عرب  بالت�شجيل 

غراديل  الن  ماك�س  العاجي 
لكن   , ج�������زاء  رك����ل����ة  م����ن 

ب���ق���وة  رد  م���ر����ش���ي���ل���ي���ا 
للبلجيكي  وب��ه��دف��ني 

مي�شي بات�شيويايي, 
ب����دي����ل ان�����دري�����ه-
جينياك,  ب����ي����ار 
الدقيقتني  يف 

و67   64
م�شافة  م�����ن 
ق���ري���ب���ة اث���ر 

تني  ير متر
م��������������������ن 
روم�����ان 

الي�شاندرينني بديل التوغويل روماو, لكن �شانت اتيان خطف هدف 
التعادل يف الدقيقة الوىل من الوقت بدل ال�شائع ب�شربة راأ�شية 

من م�شافة قريبة عرب الرتكي مولود اردينغ.
الثالث  امل���رك���ز  اىل  م��ر���ش��ي��ل��ي��ا  وت���راج���ع 
بر�شيد 50 نقطة, و�شانت 
اتيان اىل املركز اخلام�س 

بر�شيد 42 نقطة.
املركز  اىل  ن��ان��ت  وت��راج��ع 
جتمد  بعدما  ع�شر  احل��ادي 

ر�شيده عند 33 نقطة.
وع������زز م��ون��ب��ل��ي��ي��ه م���وق���ع���ه يف 
ب��ف��وزه الثمني  ال�����ش��اب��ع  امل��رك��ز 
2-�شفر  غ��ان��غ��ان  م�شيفه  على 
 14 وام����ام  رودورو  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى 

الف متفرجا.
�شان�شون  م�����ورغ�����ان  و����ش���ج���ل 

وكيفن بريغو الهدفني.
بكار  ج����م����ال  واأه����������در 
م��ن ج���زر ال��ق��م��ر ركلة 
ج����زاء مل��ون��ب��ل��ي��ي��ه يف 
الدقيقة الخرة.

مونبلييه  ورف�����ع 
 39 اىل  ر������ش�����ي�����ده 
نقاط   4 ب����ف����ارق  ن��ق��ط��ة 
ثامنا  بقي  ال��ذي  غانغان  ام��ام 
ع�شرة  الثالثة  اخل�شارة  تلقى  بعدما 
اخلم�س  مبارياته  يف  والوىل  املو�شم  ه��ذا 
الخرة التي حقق فيها تعادل واحدا و3 انت�شارات 

بينها انثنان متتاليان.
وتعادل رين�س مع متز �شفر-�شفر على ملعب اوغو�شت 

ديلون وامام 14 الف متفرجا.

ليون ي�ستعيد �ل�سد�رة ومر�سيليا يف�سل يف ��ستعادة �سربة ر�أ�س رونالدو �لقوية تقود ريال للفوز على �يلت�سي 
�لو�سافة بالدوري �لفرن�سي 

وجه ال�شكر اإىل حمدان بن حممد وحممد ال�شرقي

�لكتبي:نرتقب مو�سما ناجحا ملونديال �ك�س كات 2015
وجوه جديدة واإقبال م�شتمر من الفرق للم�شاركة يف احلدث
ايجابيات كثرية حققتها البطولة وو�شعتها يف املقدمة عامليا

امل�شري  والريا�شة  ال�شباب  وزي��ر  اعلن 
خالد عبد العزيز ان بالده قررت �شحب 
افريقيا  امم  كاأ�س  ل�شت�شافة  تر�شحها 
اجلزائر,  ت��ر���ش��ي��ح  ل��دع��م   2017 ع���ام 
اعمال  على  فقط  ا�شبوعني  بعد  وذل���ك 
نادي  م�شجعي  ب��ني  ج��رت  ال��ت��ي  ال�شغب 
ال��زم��ال��ك وال�����ش��رط��ة ادت اىل وف���اة 19 

�شخ�شا يف القاهرة.

لو�شائل  ت�شريح  يف  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  وق���ال 
تو�شيح  دون  م����ن  امل���ح���ل���ي���ة  الع��������الم 
تر�شحنا  ���ش��ح��ب  ق���ررن���ا  ال���ق���رار:  ���ش��ب��ب 
لرت�شيح  ب��ال��ت��ايل  ودع��م��ن��ا  لال�شت�شافة 

اجلزائر.
على  ا�شبوعني  بعد  ال��ق��رار  ه��ذا  وي��اأت��ي 
م�شجعي  بني  ح�شلت  التي  ال�شتباكات 
امل�شرية  وال�������ش���رط���ة  ال���زم���ال���ك  ف���ري���ق 

بالقرب من مدخل ملعب القاهرة وادت 
اىل �شقوط 19 قتيال.

وت��ت��ن��اف�����س ال���غ���اب���ون وغ���ان���ا اي�����ش��ا على 
ا�شت�شافة ن�شخة عام 2017 التي كانت 

مقررة يف ليبيا التي ت�شهد حربا اهلية.
و�شيتم العالن عن البلد امل�شيف خالل 
8 ابريل  م��وؤمت��ر الحت����اد الف��ري��ق��ي يف 

املقبل يف القاهرة.

اإن  الثنني  ام�س  الريا�شية  �شكاي  �شبكة  قالت 
ت�شيل�شي �شيطعن على قرار طرد نيمانيا ماتيت�س 
خ���الل ال��ت��ع��ادل 1-1 م���ع ب��رن��ل��ي يف ال����دوري 

الجنليزي املمتاز مطلع ال�شبوع اجلاري.
وط����رد م��ات��ي��ت�����س ب��ب��ط��اق��ة ح���م���راء م��ب��ا���ش��رة يف 
وراء  ورك�����س  ف��ج��اأة  نه�س  بعدما   70 الدقيقة 
يعاقب  بينما مل  اأر���ش��ا  واأ���ش��ق��ط��ه  ب��ارن��ز  اآ���ش��ل��ي 
بقدمه يف  العنيف  التدخل  على  مهاجم برنلي 

�شاق ماتيت�س.

اإن لعبه  وقال جوزيه مورينيو مدرب ت�شيل�شي 
على  الغا�شب  رده  يف  احل��ق  كل  امتلك  ماتيت�س 
م�شواره  ينهي  اأن  ميكن  ك��ان  اإج��رام��ي  ال��ت��ح��ام 
�شكاي  ل�شبكة  م��وري��ن��ي��و  وق����ال  ال���ق���دم.  ك���رة  يف 
الوا�شح  وم��ن  بامل�شاعر  تتعلق  لعبة  ال��ق��دم  ك��رة 
هذا  لكل  ال�شبب  لديه  ك��ان  ماتيت�س  نيمانيا  اأن 
الغ�شب. ما الذي قد ت�شببه الدفعة التي وجهها 
كانت  التي  التبعات  هي  ما  �شيء.  ل  )لبارنز(؟ 
�شتلحق مباتيت�س من هذا التدخل؟ كان �شينتهي 

م�شواره. اإنه التحام اإجرامي.
ويتعني على ت�شيل�شي تقدمي الطعن اىل الحتاد 
 1300 ال�شاعة  بحلول  القدم  لكرة  الجنليزي 
بتوقيت جرينت�س اليوم الثالثاء. واإذا مل ينجح 
هذا الطعن فان ماتيت�س �شيغيب عن نهائي كاأ�س 
رابطة الندية الجنليزية يوم الحد املقبل اأمام 

توتنهام على ملعب وميبلي.
الدوري  يف  مباراتني  عن  بالغياب  �شيعاقب  كما 

املمتاز اأمام و�شت هام يونايتد و�شاوثامبتون.

اكدت دعمها تر�شيح اجلزائر 

م�سر تن�سحب من ��ست�سافة كاأ�س �مم �فريقيا 2017 
ت�سيل�سي يطعن على قر�ر طرد ماتيت�س �أمام برينلي 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�سوكولتة لعالج �لتجاعيد 
ابتكر علماء بريطانيون نوعاً جديداً من ال�شوكولتة ذو وظيفة جتميلية, تفيد يف احلفاظ على نقاء الب�شرة واإزالة 
التجاعيد منها. مل يعد طعم ال�شوكولته اللذيذ هو ال�شبب الوحيد يف اإقبال الكثرين على تناولها, فقد اكت�شف 
العلماء فوائد اأخرى لل�شوكولتة بعد اأن قاموا باإنتاج ما اأ�شموه ال�شوكولتة التجميلية التي تفيد يف ازالة التجاعيد 

وتزيد من تدفق الدم وت�شاعد على ا�شتعادة ن�شارة الب�شرة.
ويقول العلماء باأن تناول 7.5 غرام من هذه ال�شوكولتة يومياً, �شتظهر اآثاره الإيجابية خالل 3 اأ�شابيع لفقط, 
اأنها حتتوي على م�شادات الأك�شدة التي تقلل من ن�شبة الكولي�شرتول, كما حتتوي على 38 حريرة فقط, بالإ�شافة 
اإىل %72 من نوع خا�س من الكاكاو. ومت تطوير هذا النوع التجميلي من ال�شوكولتة, بعد درا�شة اأجرتها جامعة 
ال�شهر املقبل  العاملي, الذي �شيقام يف لندن يف  كامربيدج, و �شيتم ك�شف النقاب عنه يف موؤمتر التطوير الغذائي 

بح�شب �شحيفة دايلي ميل الربيطانية.
على  اأجريت  التي  ال�شريرية  التجارب  اأن  ال�شوكولته,  بت�شويق  �شتقوم  التي  للتقنيات  كامربيدج  �شركة  وك�شفت 
اأ�شابيع من  فبعد ثالثة  ملحوظاً يف �شحتهم,  اأظهرت حت�شناً   , 60 عاماً  و   50 اأعمارعم بني  ت��رتاوح  متطوعني 
تناولهم لل�شوكولته, حت�شنت اإمدادات الدم اإىل اجللد والدهون حتت اجللد لديهم, مما �شاعد الأك�شجني بالو�شول 
اإىل اجللد الأمر الذي ح�شن عملية التنف�س. وو�شف متحدث با�شم ال�شركة البتكار اجلدي باأنه �شوكولته داكنة 
رائعة ممزوجة بامل�شتخل�شات النباتية القوية . اإل اأن الربوفي�شور نافيد �شاتار من جامعة غال�شكو الربيطانية قال 

�شاخراً باأن تناول الكثر من ال�شوكولتة يعني املزيد من احلريرات وهذا يعني ال�شمنة.
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تزوج عليها فدّمرت منزل �سرتها
قامت �شعودية غا�شبة بعد علمها باقرتان زوجها من امراأة اأخرى 
ب�شّب جام غ�شبها على اأثاث وممتلكات �شرتها , فعبثت وحطمت 

لها منزلها اجلديد. 
واأفاد م�شدر ل�شحيفة املواطن ال�شعودية اأن املواطنة �شعرت بتغر 
بتاأثيث  باأخرى ويقوم  اأنه تزوج  اأم��ره علمت  زوجها, وبالبحث يف 
للثاأر من  الزوجة مل جتد طريقة  اأن  واأ���ش��اف   . لها  �شكن جديد 
زوجها اإل بتدمر اأثاث منزل �شرتها مبختلف اأغرا�شه, قبل اأن 
يعود الزوج اإىل منزله اجلديد فيتفاجاأ مبا فعلته زوجته الأوىل 

خمِلّفًة له خ�شائر مادية باهظة .

تطلب �خللع ب�سبب �مللل
اأن حمكمة الأ�شرة �شهدت لأول مرة طلب  اإخبارية  ذكرت تقارير 
زوجة فوق اخلم�شني عاماً اخللع من زوجها رغم مرور 25 عاما 

على الزواج.
ون��ق��ل م��وق��ع ال��ي��وم ال�����ش��اب��ع ع��ل��ى الن��رتن��ت ع��ن ال��زوج��ة القول 
الوحدة  م��ن  تعبت   : بينهما  ال�شلح  حم��اول��ة  خ���الل  للمحكمة 
واجللو�س مبفردي, وكثراً ما اأحتدث مع نف�شي نتيجة اإح�شا�شي 
بامللل . واأ�شافت : ول��داي هاجرا .. وزوج��ي يرتكني ليجل�س مع 
اأ�شحابه يف املقاهي .. وعندما طلبت الطالق ب�شورة ودية اتهمني 

زوجي باجلنون بينما غ�شب اأبنائي ومل يعودوا يت�شلون بي .
ورد الزوج : اأنا مثل اأي رجل اأخرج مع اأ�شحابي .. هذه املراأة تعاين 
الذي  القرار  ال�شحيفة  تذكر  مل  بينما   , كرب  على  وجنت  الفراغ 

اتخذته املحكمة.

�سجرة تنقذ عري�سا �سقط بهاوية 
اراد �شاب هولندي ان يبتعد عن عرو�شه ليلتقط لها �شورة على 
 1200 قمة �شاهق يف �شريالنكا ف�شقط يف هاوية �شحيقة عمقها 
مرت, ال ان حظه الكبر جعله ي�شقط على �شجرة يف اول املنحدر, 

انقذته من موت حمتم.
وقال متحدث با�شم اجلي�س ال�شريالنكي اإن ال�شاب كان حمظوظا 

كثرا فقد ا�شتقر على �شجرة بعدما �شقط اربعني مرتا .
زوجته  ت�شوير  ي��ري��د  وك���ان  ع��ام��ا,   35 العمر  م��ن  ال�����ش��اب  ويبلغ 

فابتعد عنها, لكنه �شقط من اعلى اجلرف.
اىل  ون��ق��ل  ال�شجرة,  ع��ن  �شحبه  م��ن  اجلي�س  م��ن  ف��رق��ة  ومتكنت 

م�شت�شفى جماور, وهو لي�س يف خطر.
وتعد هاوية ورلدز اند )نهاية العامل( اكر املواقع جذبا لل�شياح يف 

حممية هورتون بلينز الطبيعية يف و�شط �شريالنكا. 

�سيديل يقتل ل�سًا 
جلرمية  فيديو  مقطع  الربيطانية,  ميل  ديلي  �شحيفة  ن�شرت 

وقعت يف ولية وي�شت فرجينيا الأمريكية.
ويظهر الفيديو ال�شيديل وهو يعمل يف �شيدليته مبدينة بين�س, 
ليدخل عليه ل�س مقنع, ويقف يف ال�شف للحظات, بينما ا�شتمر 
يف  ي��ده  املقنع  و�شع  وفجاأة  للزبائن,  خدماته  بتقدمي  ال�شيديل 

جيبه واأخرج م�شد�شه مطالًبا باملال يف خزنة ال�شيدلية.
م�شد�شه  اإخ���راج  يف  ي��رتدد  مل  ال�شيديل  اأن  ال�شحيفة  واأ���ش��اف��ت 
واإط����الق ال��ن��ار م��رت��ني ع��ل��ى ال��ل�����س, ث��م خ���رج م��ن خ��ل��ف ماكينة 
نقل  وبعدها مت  قتياًل.  اأرداه  النار حتى  اإط��الق  ووا�شل  احل�شاب 
اإىل  رادكليف  عاد  بينما  وفاته,  اأعلنت  حيث  امل�شت�شفى  اإىل  الل�س 

عمله بعد 24 �شاعة فقط.

�لف�ساتني �ملطرزة تهيمن على �لب�ساط 
�لأحمر يف حفل �لأو�سكار 

ت��الألأ اخل��رز املطرز واحللي  املعتاد يف هوليوود  يف ليلة مطرة على غر 
يف  الحمر  الب�شاط  اإىل  ال�شينما  �شناعة  جنمات  و�شول  مع  واملجوهرات 
حفل توزيع جوائز اأكادمية فنون وعلوم ال�شينما )الأو�شكار( لعام 2015.
اأف�شل ممثلة  اأو�شكار  وارتدت كل من املمثلة جوليان مور الفائزة بجائزة 
وفيلي�شتي جونز وروزاموند بايك وغرهن كر اأثوابا مطرزة تلمع وتربق 
ت�شيد  احلفل  بداية  ومن  الأمريكية.  ال�شينما  ل�شناعة  الكبرة  الليلة  يف 
على الب�شاط اللونان الف�شي والأحمر. وارتدت جونز التي ر�شحت جلائزة 
اأف�شل ممثلة عن دورها يف فيلم )ذا ثري اوف ايفريثينج( الذي فاز عنه 
العامل  �شخ�شية  لتج�شيده  ممثل  اأف�شل  اأو�شكار  بجائزة  ريدمني  اإي��دي 
�شتيفن هوكينج ثوبا رماديا ي�شبه ف�شاتني الق�ش�س اخليالية من ت�شميم 
وقالت  عاريتني.  وكتفني  واللوؤلوؤ  باخلرز  مطرز  ب�شدر  مكوين  األك�شندر 
جونز انها اختارت هذا الثوب لأنه �شمم ليربز القوة والأنوثة يف اآن واحد. 
اأف�شل ممثلة عن دورها يف فيلم  اما روزاموند بايك التي ر�شحت جلائزة 
)جان جرل( فقد ارتدت ثوبا اأحمر مطرزا من ت�شميم جيفينت�شي يعطي 
جائزة  اقتن�شت  التي  مور  اأم��ا  املتداخلة.  احلمراء  ال��ورود  اأوراق  اح�شا�س 
اأف�شل ممثلة عن جت�شيدها دور اأ�شتاذة جامعية م�شابة بالزهامير يف فيلم 
)�شتيل األي�س( فقد ارتدت ثوبا مطرزا براقا من ت�شميم �شانيل يبداأ باللون 
الرمادي لتتداخل يف ذيله حبات من اخلرز الأ�شود. بينما ارتدت ناعومي 
اأف�شل  اأو�شكار  بجائزة  فاز  ال��ذي  فيلم )بردمان(  اأبطال  وات�س وهي من 
بالكامل  اأرم��اين مطرزا  ت�شميم  ثوبا من  اأو�شكار  اأرف��ع جائزة  فيلم وهي 
اأزياء امل�شاهر يف  باخلرز الف�شي والأ�شود. وعادة ما ت�شلط الأ�شواء على 

حفل توزيع جوائز الأو�شكار كل عام.

فيفتي �سيدز يحافظ على �سد�رة �إير�د�ت �ل�سينما �لأمريكية 
اإي����رادات  ع��ل��ى ���ش��دارة  ���ش��ي��دز اوف ج��ري��ه  ال���درام���ي فيفتي  الفيلم  ح��اف��ظ 
الثاين  املا�شية لالأ�شبوع  الأيام الثالثة  ال�شمالية خالل  اأمريكا  ال�شينما يف 
اأخرج الفيلم �شام تايلور جون�شون  23.2 مليون دولر.  على التوايل وجمع 
وقام ببطولته جامي دورنان وداكوتا جون�شون. وحافظ اأي�شا فيلم احلركة 
لالأ�شبوع  الثاين  املركز  يف  ترتيبه  على  �شرفي�س  �شكريت  ذا  كينج�شمان: 
الثاين على التوايل حمققا 17.5 مليون دولر. الفيلم بطولة كولني فرث 
اأي�شا  وا�شتقر  اإخراج ماثيو فون.  اإيجرتون و�شمويل جاك�شون من  وتارون 
 15.5 قدرها  اإي���رادات  حمققا  الثالث  املركز  يف  م��ويف  ب��وب  �شبوجن  ذا  فيلم 
مليون دولر. يعتمد الفيلم على تقنيات البعد الثالث وميزج بني �شخ�شيات 
عادية واأخرى كارتونية. الفيلم بطولة انطونيو بانديرا�س ومن اخراج بول 
تيبت. وجاء الفيلم الدرامي اجلديد للممثل كيفن كو�شترن ميكفارلند يف 
املركز الرابع باإيرادات قدرها 11.3 مليون دولر. ي�شارك كو�شترن يف بطولة 

الفيلم كل من ماريا بيلو ورامرو رودريجيز ويخرجه نيكي كارو.

�أمل حجازي تنتقد 
�أحالم 

اأمل  اللبنانية  ال��ف��ن��ان��ة  ان��ت��ق��دت 
ح�����ج�����ازي ت���������ش����رف����ات امل���ط���رب���ة 
وتباهيها  اأح�������الم  الإم����ارات����ي����ة 
باهظة  وم��ق��ت��ن��ي��ات��ه��ا  ب���اأم���وال���ه���ا 
اأنها ل حتب  الثمن, موؤكدة على 
والتي من  الت�شرفات,  هذه  مثل 
�شاأنها ترك اآثار �شلبية يف نفو�س 

املحتاجني والفقراء.
حوارها  يف  ح���ج���ازي  واأو����ش���ح���ت 
بربنامج املتهم اأنها تراعي �شعور 
اجل��م��ه��ور ال���ذي ي�����ش��اه��ده��ا عرب 
اأن  ل���ذل���ك ل حت���ب  ال�������ش���ا����ش���ات, 
تذكر اأي مبالغ مالية اأو التباهي 
من  ه����ن����اك  لأن  مب���ق���ت���ن���ي���ات���ه���ا, 

لميلك ثمن طعامه اأوعالجه.
ذلك,  يفعل  م��ن  اأن  على  واأك���دت 
فهو يعاين من عقد نق�س, لذلك 
باهظة  بالأ�شياء  بالتباهي  يقوم 
باحل�شرة  التفكر  دون  ال��ث��م��ن, 
اأن ي�����ش��ع��ر بها  امل��م��ك��ن  ال��ت��ي م���ن 
�شخ�س اآخر غر قادر على اقتناء 

مثل هذه الأ�شياء.

�سريي عادل تن�سم 
ل� »لعبة �إبلي�س«

�شري  امل�شرية  الفنانة  ان�شمت 
اإبلي�س  لعبة  م�شل�شل  لأ�شرة  عادل 
, وال�������ذي م����ن امل����ق����رر ع���ر����ش���ه يف 

رم�شان القادم.
ويعترب هذا العمل الدرامي الثالث 
ال����ذي ي��ج��م��ع ب��ني ال��ف��ن��ان يو�شف 
عادي,  ���ش��ري  والفنانة  ال�شريف 
بعد م�شل�شلي رقم جمهول و ا�شم 

موؤقت .
اإجني  ق�شة  اإبلي�س  لعبة  م�شل�شل 
ع�����الء, و���ش��ي��ن��اري��و وح�����وار عمرو 
اأحمد  واإخ���������راج  ع����اط����ف,  ���ش��م��ر 
التي  اأروم���ا  واإن��ت��اج �شركة  ج���الل, 
واملنتج  م��رت�����ش��ى,  ت���ام���ر  مي��ل��ك��ه��ا 

وليد �شربي.
توا�شل �شري  اآخ���ر,  وم��ن ج��ان��ب 
البيوت  م�شل�شلها اجلديد  ت�شوير 
اأ�����ش����رار , وال�����ذي ت��ل��ع��ب ف��ي��ه دور 
�شخ�شية ي�شرا, تعي�س حياة مليئة 
بع�س  يف  تقع  ولكنها  بالرفاهية, 
ملقابالت  ي��ع��ر���ش��ه��ا  م���ا  امل�����ش��اك��ل, 
وم��ن��اف�����ش��ات ن�����ش��ائ��ي��ة ب��ي��ن��ه��ا وبني 
�شديقاتها البنات, ب�شبب الغرة .

حلق فيلم بردمان الكوميدي ال�شود 
جلوائز  والثمانني  ال�شابع  احلفل  يف 
الح���د يف هوليوود  م�����ش��اء  الو���ش��ك��ار 
اف�شل  بينها  م��ك��اف��اآت  ارب���ع  ح��ا���ش��دا 
الفيلم  و�شكل  خم��رج.  واف�شل  فيلم 
الذي يتناول ق�شة جنم �شابق يف افالم 
ابطال خارقني يحاول انعا�س �شهرته 
ك��ب��را للمخرج  ان��ت�����ش��ارا  امل�����ش��رح,  يف 
غونزالي�س  ال���ي���خ���ن���درو  امل��ك�����ش��ي��ك��ي 
بثالث  �شخ�شيا  ف��از  ال���ذي  ان��ي��اري��ت��و 
مر�شحا  الفيلم  وكان  او�شكار.  جوائز 
يف ت�شع فئات. وح�شد فيلم ذي غراند 
اي�شا  ج��وائ��ز  ارب���ع  ب��وداب�����ش��ت هوتيل 
اكرها يف الفئات الفنية يف حني حقق 
بينها  م��ك��اف��اآت  ث��الث  وي��ب��ال���س  فيلم 
للممثل  ث��ان��وي  دور  يف  ممثل  اف�شل 

املخ�شرم جاي كاي �شيمنز.
من  فكانت  ممثل  اف�شل  ج��ائ��زة  ام��ا 
ريدماين  اي���دي  ال��ربي��ط��اين  ن�شيب 
الفيزياء  ع��امل  �شخ�شية  تاأديته  ع��ن 
يف  هوكينغ  �شتيفن  امل�شلول  الفلكية 

فيلم ذي ثيري اوف افريثينغ .
امل�شابني  ب�شجاعة  املمثل  ا���ش��اد  وق��د 
مب������ر�������س ������ش�����اك�����رو م�����ث�����ل ال�����ع�����امل 
فازت  املقابل  يف  ال�شهر.  الربيطاين 
ممثلة  اف�شل  باو�شكار  م��ور  جوليان 
م�شابة  جامعية  كاأ�شتاذة  دوره��ا  عن 
ب��ب��داي��ات م��ر���س ال��زه��امي��ر يف فيلم 
ت�شلمها  ل��دى  وق��ال��ت   . اآل��ي�����س  �شتيل 
اجل���ائ���زة ع��ل��ى م�����ش��رح دول���ب���ي ثياتر 
يف ه��ول��ي��وود, ان���ا ���ش��ع��ي��دة ج���دا لننا 
متكنا من ت�شليط ال�شوء على مر�س 
املر�شى  م����ن  ف��ال��ك��ث��ر  ال����زه����امي����ر. 
ي�شعرون بالعزلة والتهمي�س . واهدى 
ال������ذي حقق  ان���ي���اري���ت���و  ال���ي���خ���ن���درو 
للمك�شيك جائزة اف�شل خمرج لل�شنة 
ب��ع��د الفون�شو  ال��ت��وايل  ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى 
 , غرافيتي  عن  املا�شي  العام  ك��وارون 
الو�شكار اىل مواطنيه. وحت��دث عن 
الوليات  اىل  املك�شيكيني  املهاجرين 
امل��ت��ح��دة ق���ائ���ال ا���ش��ل��ي م���ن اج����ل ان 
اللذين  والح��رتام  بالكرامة  يعاملوا 

حظي بهما الذين اتوا قبلهم و�شاركوا 
يف بناء امة املهاجرين الرائعة هذه .

ام��ا فيلم ب��وي��ه��ود ال��ف��ري��د م��ن نوعه 
12 عاما  وال�����ذي ���ش��ور ع��ل��ى م���دى 
والذي كان يعترب من الوفر حظا يف 
احلفل, فقد فاز بجائزة واحدة فقط 
بينما كان مر�شحا يف �شت فئات. فقد 
او�شكار  جائزة  اآركيت  باتري�شيا  نالت 

اف�شل ممثلة يف دور ثانوي.
واخ����ت����ر ب���ي���غ ه������رو 6 م����ن ان���ت���اج 
ا�شتديوهات ديزين اف�شل فيلم ر�شوم 
فيلم  اف�شل  ج��ائ��زة  ون���ال  متحركة. 

اجنبي الفيلم البولندي ايدا .
اما جائزة اف�شل فيلم وثائقي فكانت 
من ن�شيب �شيتيزنفور حول امل�شت�شار 
المركية  ل��ال���ش��ت��خ��ب��ارات  ال�����ش��اب��ق 
وثائق  ���ش��رب  ال����ذي  ���ش��ن��ودن  ادوارد 
املراقبة  ر�شمية ك�شفت حجم برنامج 
وال���ت���ن�������ش���ت الم������رك������ي. و����ش���ن���ودن 
امل��ت��ح��دة وهو  ال����ولي����ات  م���الح���ق يف 

لجئ يف رو�شيا.

بريدمان يحلق يف حفل جو�ئز �لو�سكار  مايكل فيلب�س يخطب ملكة 
جمال كاليفورنيا �ل�سابقة 

الأمريكي  ال�����ش��ب��اح��ة  جن���م  اأع���ل���ن 
اأكرب  ح�شد  ال��ذي  فيلب�س  مايكل 
على  الأوملبية  امليداليات  من  ع��دد 
مللكة  الأح�������د خ��ط��ب��ت��ه  الإط��������الق 
ال�شابقة  كاليفورنيا  ولي��ة  جمال 

نيكول جون�شون.
وكتب فيلب�س على �شفحته ب�شبكة 
الجتماعي  ل��ل��ت��وا���ش��ل  في�شبوك 
�شورة  نا�شرا  ن��ع��م!!!!  قالت  لقد 
يلعبان  وه���م���ا  م���ع ج��ون�����ش��ون  ل���ه 
�شميت  األي�شون  ون�شرت  بالثلوج. 
زميلة فيلب�س ال�شابقة يف املنتخب 
الأوملبي �شورة جون�شون وفيلب�س. 
عرب  ثانية  �شورة  �شميت  ون�شرت 
اإن�شتجرام  م��وق��ع  ع��ل��ى  ح�����ش��اب��ه��ا 
عاما(   29( جون�شون  فيها  تظهر 

وهي مبتهجة ويف يدها خامت.

مطار فرن�سي للم�سردين 
مع  الثانية  املحطة  يف  امل�شافرين  و�شط  علي  يجل�س 
عربة مليئة باحلقائب, اإل اأنه لن ي�شتقل الطائرة فهو 
مقيم هنا يف مطار روا�شي الباري�شي �شاأنه يف ذلك �شان 

مائة تقريبا من امل�شردين الآخرين.
يف اأروق���ة ه��ذا امل��ط��ار وه��و ال��ث��اين يف اأوروب����ا م��ع اأكر 
من 63 مليون م�شافر �شنويا, يتجنب هوؤلء النظرات 
يتنبه  ل  امل��رء  فيكاد  امل�شافرين,  بجموع  ويختلطون 

لوجودهم.
علي الذي يقول اإن عمره 52 عاما ل يذكر كيف انتهى 
به املطاف يف املحطة الثانية من املطار التي يقيم فيها 
منذ اكر من �شنتني. وهو يروي مبت�شما كيف مي�شي 

اأيامه بني القراءة وال�شالة.
وي��و���ش��ح ال��رج��ل ال���ذي ي��ق��ول اأن���ه فرن�شي م��ول��ود يف 
الهند »ل اأنام كثرا فاملقاعد لي�شت مريحة اإل اإن بايل 
مرتاح هنا«. يف العربة التي تالزمه كظله, كد�شة من 
جياته  م��ن  مزيج  فيها  القدمية  والك��ي��ا���س  احلقائب 

املا�شية واأ�شياء عر عليها يف املطار.
فمطار روا�شي �شارل ديغول يقع يف نهاية خط قطارات 
يف ال�شاحية على بعد حواىل 30 كيلومرتا من باري�س 
�شاأن  ذل��ك  يف  �شاأنه  امل�شردين  من  للكثر  ملتقى  وه��و 
اأماكن عامة اأخرى. اإل اأنه تتوافر فيه التدفئة يف كل 
اإىل  اإ�شافة  وحمامات  مراحي�س  عن  ف�شال  الطوابق 

�شخاء بع�س امل�شافرين واملتاجر ال�شغرة.
انطوين بورت من�شق فرق ال�شليب الأحمر النقالة يف 
اأرجائه  روا�شي يعرف كل زواي��ا املطار الذي يجوب يف 
�شبحا وم�شاء لر�شد امل�شردين وم�شاعدتهم وتوجيههم 

تدريجا ليندجموا جمددا يف املجتمع.

يلتقط �سورة لمر�أة وين�سرها 
على ح�سابها بالفي�سبوك

األتامونتي  م��دي��ن��ة  يف  الأم���ري���ك���ي���ة  ال�����ش��رط��ة  ت��ب��ح��ث 
املنازل  اأحد  اقتحم  �شربينغ�س بولية فلوريدا عن رجل 
والتقط �شورة ل�شاحبته اأثناء ا�شتحمامها, وفق ما ذكر 

موقع نيويورك ديلي نيوز الإلكرتوين. 
اإىل  وت�شلل  امل��ن��زل  اقتحم  ال��رج��ل  اأن  اإىل  امل��وق��ع  واأ���ش��ار 
اإىل  يعمد  اأن  قبل  ت�شتحم,  الم���راأة  كانت  حيث  احلمام 
ا�شتخدام هاتفها الذكي, فالتقط �شورة لها ثم عمد اإىل 

ن�شرها عرب ح�شابها على موقع في�س بوك. 
وو�شف املتحدث با�شم ال�شرطة احلادث باملرعب, م�شراً 
املنطقة, خ�شو�شاً  التي حت�شل يف  الأوىل  امل��رة  اأنها  اإىل 
�شورتها  ون�����ش��ر  ال�شحية  ه��ات��ف  ا���ش��ت��خ��دم  املقتحم  اأن 
بع�س  عن  نيوز  ديلي  نيويورك  ونقل  ب��وك.   في�س  عرب 
الن�شوة يف احلي تاأكيدهن اأنهن يقفلن �شبابيك منازلهن 
�شوهد  ال��ذي  الرجل  ت�شلل  الأب��واب خوفاً من  ويو�شدن 

قرب اأحد املنازل �شابقاً. ريز ويذر�شبون املر�شحة جلائزة اأف�شل ممثلة عن دورها يف وايلد �شمن حفل توزيع جوائز الأكادميية يف هوليوود. )رويرز(

نيكول �سابا يف �أزمة ب�سبب 
ق�سمتي ون�سيبك 

ذكر م�شادر اإعالمية, اأن النجمة اللبنانية نيكول �شابا, تواجه اأزمة حقيقية, ب�شبب 
من  اإنتهائها  العمل  �شناع  ينتظر  حيث   , ون�شيبك  ق�شمتي  م�شل�شل  يف  م�شاركتها 
ت�شوير م�شل�شل األف ليلة وليلة . وقالت امل�شادر اإن نيكول طلبت من خمرج األف ليلة 
وليلة , روؤوف عبدالعزيز, و�شع جدول زمني, حل�شم اإنتهاء م�شاهدها, كي ت�شتطيع 
التوا�شل بني العملني, والغريب اأن عبدالعزيز يواجه اأي�شاً م�شكلة, ب�شبب اإرتباط 

اأبطال م�شل�شله باأعمال اأخرى, ما جعله ي�شور ن�شف امل�شاهد فقط حتى  معظم 
 10 مل��دة  تايلند,  اإىل  وليلة  ليلة  األ��ف  عمل  فريق  ي�شافر  اأن  املقرر  وم��ن  الآن. 
اأيام, لت�شوير عدد من امل�شاهد اخلارجية, على اأن تنتهي امل�شاهد الداخلية بعد 
عودتهم, وهو ما يجعل الفنانة �شابا يف اأزمة ب�شبب �شيق الوقت, وعدم قدرتها 

على التن�شيق بني العملني.


