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بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو  2015  
ت�ستقبل نخبة من حمرتيف اللعبة يف العامل

عربي ودويل

�سحة دبي ت�ستخدم تقنية جديدة 
لق�سطرة الأطراف ال�سفلية للمر�سى

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

وزير ال�سحة اليمني: اإيران 
متد احلوثيني بـاأ�سياء خفية

•• اأبوظبي-وام:

وجه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي بتعزيز منظومة الت�شريعات واخلدمات 
�شن حزمة من  االحتادية، من خالل  تقدمها احلكومة  التي  ال�شحية 

الت�شريعات لالرتقاء بالقطاع ال�شحي يف الدولة.
ووجه �شموه يف هذا ال�شياق باإ�شدار نظام االإعالنات ال�شحية كمنظومة 
اإىل  ال�شحية  املنتجات  اإع��الن��ات  على  الرقابة  لتوفري  تهدف  متكاملة 

جانب عدد من الت�شريعات االأخرى املرتبطة بالقطاع ال�شحي.
واأو�شح �شموه اأن منظومة الرعاية ال�شحية يف الدولة متكاملة مع بقية 
القطاعات التي ت�شهم يف تنمية الدولة وتعزز من مكانتها على ال�شعيد 
عليها  احلكومة  تعمل  وطنية  اأولوية  ال�شحية  الرعاية  فقطاع  العاملي 
ب�شكل ي�شمن مواءمة ت�شريعاتها وخدماتها مع توجيهات قيادة الدولة 
واملمار�شات  املعايري  اأف�شل  م��ع  متا�شيها  جانب  اإىل  �شعبها  وتطلعات 
املعتمدة يف هذا املجال، موؤكدا �شموه اأن دور احلكومة هو احلفاظ على 
�شحة املجتمع واأفراده وال يتم ذلك بتقدمي اخلدمات العالجية فح�شب 
واإمنا بالعمل على �شن الت�شريعات التي تنظم عمل املن�شاآت العاملة يف 

هذا املجال �شواء على امل�شتوى احلكومي اأو اخلا�س.
النمو  اأن  اإىل  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأ�شار 
االقت�شادي الذي ت�شهده الدولة جعلها حا�شنة الأكرب املن�شاآت وال�شركات 
العاملة يف املجال ال�شحي والطبي كما اأثمر عن م�شاركة فاعلة للقطاع 
اخلا�س يف توفري الرعاية ال�شحية من حيث نوعية اخلدمات العالجية 

اأو املنتجات الطبية .                                             )التفا�شيل �س2(

   

عبداهلل بن زايد يراأ�س وفد الدولة لالجتماع الوزاري باجلامعة العربية
العربي يدعو لإن�شاء قوة 

ع�شكرية اأمنية عربية م�شرتكة 
•• القاهرة-وام: 

تراأ�س �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية ام�س وفد 
الدولة امل�شارك يف اجتماع وزراء اخلارجية العرب يف دورته العادية ال� 
143 التي عقدت ام�س مبقر االمانة العامة جلامعة الدول العربية 
الفل�شطينية  الق�شية  راأ�شها  العربية على  املو�شوعات  لبحث عدد من 
وتطورات االو�شاع يف �شوريا وليبيا واليمن. و�شم وفد الدولة معايل 
حممد بن نخريه الظاهري �شفري الدولة لدى جمهورية م�شر العربية 
ومندوبها الدائم لدى اجلامعة العربية و�شعادة احمد اجلرمن م�شاعد 
العو�شي  الرحيم  عبد  ال��دك��ت��ور  و���ش��ع��ادة  ال�شيا�شية  لل�شوؤون  ال��وزي��ر 
اخللويف  جا�شم  الدكتور  و�شعادة  القانونية  لل�شوؤون  ال��وزي��ر  م�شاعد 
مدير اإدارة ال�شوؤون العربية بوزارة اخلارجية وعلي ال�شميلي م�شوؤول 

اجلامعة العربية ب�شفارة الدولة بالقاهرة.   )التفا�شيل �س3(

حممد بن را�شد خالل تروؤ�شه جل�شة جمل�س الوزراء   )وام(

برئا�شة حممد بن را�شد

جمل�س الوزراء يعتمد حزمة ت�شريعات لالرتقاء بالقطاع ال�شحي يف الدولة

الإمارات تفوز با�شت�شافة 
 2019 اآ���ش��ي��ا  ك���اأ����س 

مواقــيت ال�صالة
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الع�صاء......   08:00

املوقع االلكرتوينالربيد االلكرتوين

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 واالأجهزة الدقيقة 
وامل�شخات، اىل تركيب و�شيانة البنية التحتية لل�شبكات واأنظمة االأمان 

تغطي دولة االمارات العربية املتحدة والعراق . 
لال�شتف�شار االت�شاالت:

اأبوظبي
هاتف
فاك�س

العراقدبي

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

القوات الليبية ت�شرب الإرهابيني يف مطار معيتيقية
•• طرابل�س-وكاالت:

للحكومة  تابعة  حربية  طائرات  اإن  م�شوؤولون  ق��ال 
االثنني  ام�����س  هاجمت  دول��ي��ا  بها  امل��ع��رتف  الليبية 
اآخر مطار يعمل يف العا�شمة طرابل�س التي ي�شيطر 
من  �شل�شلة  يف  حلقة  اأح���دث  يف  االإره��اب��ي��ون  عليها 

ال�شربات .
وق���ال ع��ب��د ال�����ش��الم ب��وع��م��ود امل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م مطار 
اإن طائرات حربية �شنت غارات جوية هذا  معيتيقة 
اأن  اأ�شرار. واأ�شاف  ال�شباح على املطار لكن مل تقع 
الرحالت اجلوية توقفت ملدة �شاعة فقط لكن املطار 

يعمل االآن ب�شكل طبيعي.
وقال حممد احلجازي املتحدث با�شم القوات املوالية 
حلكومة رئي�س الوزراء عبد اهلل الثني املعرتف نحن 
من �شربنا معيتيقة الأنه خارج �شرعية الدولة وياأتي 
امليلي�شيات يف  اإىل  واالأ�شلحة  االأجانب  املقاتلون  منه 

املنطقة الغربية.
ويبا�شر الثني واحلكومة املنتخبة عملهما من ال�شرق 
طرابل�س  على  ليبيا  فجر  جماعة  �شيطرت  اأن  منذ 
�شيف ال��ع��ام امل��ا���ش��ي واأع�����ادت ال��ع��م��ل ب��ربمل��ان �شابق 

و�شكلت حكومة موازية.
بت�شكيل  ال�شراع  اإقناع طريف  املتحدة  االأمم  وحتاول 
حكومة وحدة وطنية وقالت يوم ال�شبت اإن املحادثات 

التي جرت يف املغرب حققت تقدما.
املندوبني  اأن  امل��ت��ح��دة  االأمم  يف  م�����ش��وؤول��ون  وذك����ر 
�شيعودون هذا االأ�شبوع الإجراء املزيد من املفاو�شات 

بعد م�شاورات يف ليبيا.
ياأتي ذلك فيما  قال العقيد اأحمد امل�شماري، املتحدث 
ال��ل��ي��ب��ي، املنبثقة عن  اأرك�����ان اجل��ي�����س  ب��ا���ش��م رئ��ا���ش��ة 
ام�س  اأدى  حفرت  خليفة  الفريق  اإن  ط��ربق  حكومة 
اأمام  الليبي،  للجي�س  عام  كقائد  الد�شتورية  اليمني 

جمل�س النواب.

قوات كردية تعاين جثامني االرهابيني الدواع�س غربي كركوك )رويرتز(

العكرمي يهاجم جنل ال�شب�شي ويتهمه بتعطيل االنتخابات

عبد اهلل بن زايد خالل تروؤ�شه وفد الدولة  )وام(

ال�شعودية توؤكد اأن اأمن دول التعاون واأمن اليمن كل ال يتجزاأ

ع�شرات القتلى يف هجوم ومعارك بجنوب اليمن وو�شطه

•• بغداد-وكاالت:

و�����ش����ل رئ���ي�������س ه���ي���ئ���ة االأرك���������ان 
امل�������ش���رتك���ة ل��ل��ج��ي�����س االأم����ريك����ي 
اجل������رال م���ارت���ن دمي��ب�����ش��ي اإىل 
م�شادر  ق���ال���ت  ح���ني  يف  ب����غ����داد، 
تدور  ع��ن��ي��ف��ة  م���ع���ارك  اإن  اأم��ن��ي��ة 
املدعومة  احلكومية  القوات  بني 
ال�شعبي  احل�������ش���د  مب���ل���ي�������ش���ي���ات 
يف  داع�����س  تنظيم  م�شلحي  ���ش��د 
التي  تكريت  جنوبي  ال���دور  بلدة 
كبريا  هجوما  القوات  تلك  �شنت 

ال�شتعادتها.
و�شل  -ال����ذي  دميب�شى  وي��ج��ري 
ع�شكرية-  ط����ائ����رة  م����ن  ع���ل���ى 
حمادثات مع عدد من امل�شوؤولني 

العراقيني.
وك���ان امل�����ش��وؤول االأم���ريك���ي �شرح 
اجلي�س  وح�����دات  م���ن  ب��ع�����ش��ا  اأن 

•• الفجر – تون�س - خا�س

ال��ت��ن��ف��ي��ذي حلركة  امل���دي���ر  ق����ال 
نداء تون�س بوجمعة الرميلي، يف 
اإّن الهيئة  ت�شريح اأم�س االثنني، 
�شتجتمع  ل��ل��ح��زب  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي��ة 
ال��ي��وم ال��ث��الث��اء ب��رئ��ا���ش��ة حممد 
ال�14  وب���اأع�������ش���ائ���ه���ا  ال���ن���ا����ش���ر 
للح�شم يف اخلالفات بني قيادات 
احلزب وتقرر من املعاجلات التي 
حتد من التوترات، واأ�شاف اأنه مل 
يتم التوافق حول مقرتح تو�شيع 
اإىل  التاأ�شي�شية وحتويلها  الهيئة 
�شرورة  م��وؤك��دا  �شيا�شي،  مكتب 
ح��ل اخل���الف���ات ال��ت��ي و���ش��ف��ه��ا ب 
االأط�����ر احلزبية  داخ����ل  ال��ع��ادي��ة 
الت�شريحات  اإىل  ال��ل��ج��وء  دون 

االإعالمية. ���ش��ارل دي��غ��ول، لتحري ال��دق��ة يف 
دون  للحيلولة  اجل��وي��ة  ال��غ��ارات 
���ش��ق��وط م��زي��د م���ن ال��ق��ت��ل��ى بني 

املدنيني.
ياأتي ذلك، يف حني اأفادت م�شادر 
عنيفة  معارك  اأن  عراقية  اأمنية 
احلكومية  ال����ق����وات  ب����ني  ت������دور 
احل�شد  مب��ل��ي�����ش��ي��ات  امل���دع���وم���ة 
تنظيم  م�شلحي  ���ش��د  ال�����ش��ع��ب��ي، 
ال�����دور جنوبي  ب��ل��دة  داع�������س، يف 
م��دي��ن��ة ت��ك��ري��ت، ب��ع��د اأ���ش��ب��وع من 
ال���ع���راق���ي هجوما  اجل��ي�����س  ب����دء 
و����ش���ف ب���اأن���ه االأك������رب م���ن نوعه 
من  وحميطها  املدينة  ال�شتعادة 

التنظيم.
وق����ال م�����ش��وؤول��ون ع���راق���ي���ون اإن 
امللي�شيات  وع���ن���ا����ش���ر  اجل���ي�������س 
ي���ك���اف���ح���ون الإر������ش�����ال م���زي���د من 

القوات لتعزيز تقدمهم.

يف ح����ني اع�������دم ت��ن��ظ��ي��م داع�������س 
االإرهابي 20 �شخ�شا يف حمافظة 
كركوك يف �شمال العراق، لنيتهم 
التي  ال��ف�����ش��ائ��ل  اىل  االن�����ش��م��ام 
افاد  م��ا  بح�شب  التنظيم،  تقاتل 

م�شوؤولون عراقيون ام�س.
ا�شتخبارات  يف  ���ش��اب��ط  واو����ش���ح 
ان  حمليان،  وم�شوؤوالن  ال�شرطة 
بلدة احلويجة  اعدموا يف  ه��وؤالء 
التنظيم  ع��ل��ي��ه��ا  ي�����ش��ي��ط��ر  ال���ت���ي 

جنوب غرب مدينة كركوك.
الذين  ان  امل���������ش����ادر  وا�����ش����اف����ت 
اعدموا كانوا يعتزمون االن�شمام 
الذي  ال�شعبي”  “احل�شد  اىل 
ي�شكل غطاء للمجموعات امل�شلحة 
القوات  ج��ان��ب  اىل  ت��ق��ات��ل  ال��ت��ي 
احل��ك��وم��ي��ة ���ش��د ال��ت��ن��ظ��ي��م الذي 
ي�شيطر على م�شاحات وا�شعة من 

البالد منذ حزيران يونيو.

م�شت�شار نتنياهو تعهد اأمام بلري 
بالن�شحاب اإىل حدود 1967 

•• غزة -وام:

وثيقة  ع��ن  النقاب  اال�شرائيلية  التلفزيونية  العا�شرة  القناة  ك�شفت 
الوزراء  لرئي�س  ال�شيا�شي  امل�شت�شار  �شنوات  ع��دة  قبل  قدمها  ج��دي��دة 
اال�شرائيلي بنيامني نتنياهو - رون ديرمر - ال�شفري احلايل يف وا�شنطن 
اإىل مبعوث الرباعية الدولية توين بلري وتعهد فيها بان�شحاب اإ�شرائيل 
اإىل  ق��دم  دي��رم��ر  اإن  العا�شرة  القناة  وق��ال��ت   .1967 ال��ع��ام  ح��دود  اإىل 
اأن  فيها  جاء  نوايا  وثيقة  �شنوات  عدة  قبل  بينهما  اجتماع  خالل  بلري 
م�شاحة الدولة الفل�شطينية عندما تقوم �شيكون مطابقة للمنطقة التي 
احتلتها اإ�شرائيل يف العام 1967. واأ�شافت اأن الوثيقة تتعلق بالفرتة 
التي �شبقت بدء املفاو�شات املبا�شرة بني نتنياهو والرئي�س الفل�شطيني 
الت�شريحات  مع  يتناق�س  التعهد  ه��ذا  اأن  اإىل  م�شرية  عبا�س  حممود 
من  لالن�شحاب  املطلق  رف�شه  وبينها  نتنياهو  يطلقها  التي  العلنية 
الوثيقة  اأن هذه  اإىل  القناة  ال�شرقية وعودة الالجئني. ولفتت  القد�س 
التي وقع عليها ديرمر موجودة �شمن وثائق وزير اخلارجية االأمريكي 

ب�شكل  جم���ه���زة  غ����ري  ال����ع����راق����ي 
ال�شلطات  اأن  م����وؤك����دا  م����الئ����م، 
هذا  م�شوؤولية  تتحمل  العراقية 
النق�س، ودافع عن وترية احلملة 
تنظيم  م���واق���ع  ت�����ش��ت��ه��دف  ال���ت���ي 

التنفيذي للحزب،  املدير  واعترب 
اأّن احلل لتجاوز االإ�شكال املطروح 
ال����ي����وم داخ������ل احل������زب ي��ك��م��ن يف 
مكتب  ت���ك���وي���ن  ب����ني  االخ����ت����ي����ار 

وقال  و�شوريا،  العراق  يف  الدولة 
اأهداف احلملة يحتاج  اإن حتقيق 

اإىل �شرب اإ�شرتاتيجي.
ودعا يف حديث لل�شحفيني، على 
الفرن�شية  من حاملة الطائرات 

باالنتخاب،  اأو  بالتوافق  �شيا�شي 
موؤمتر  ت��ن��ظ��ي��م  يف  االإ�����ش����راع  اأو 

احلزب.
)التفا�شيل �س13(

•• عوا�صم-وكاالت:

يف  ام�����س  املعتدين  امل�شلحني  م��ن  و�شبعة  ج��ن��ود  ارب��ع��ة  قتل 
هجوم ن�شب اىل تنظيم القاعدة يف جنوب اليمن فيما �شجلت 

معارك دامية يف و�شط البالد بني احلوثيني والقبائل.
م�شلحني  ان  بر�س  فران�س  لوكالة  ع�شكري  م�شوؤول  وق��ال 
يف  للجي�س  موقع  على  هجوما  �شنوا  القاعدة  اىل  ينتمون 

بلدة املحفد” الواقعة بني حمافظتي ابني و�شبوة.
القبائل،  الهجوم مب�شاعدة  امل�شدر جنحنا يف �شد  وا�شاف 

ولكن قتل اربعة جنود.
ومن جهته اكد م�شدر قبلي ان �شبعة من م�شلحي القاعدة 

قتلوا يف الهجوم وت�شررت العديد من عرباتهم.
وبعد �شدهم، تراجع م�شلحو القاعدة اىل منطقة واقعة يف 

�شرق املحفد، بح�شب امل�شدر القبلي.
وتتكرر الهجمات التي تن�شب اىل القاعدة يف جنوب اليمن 

حيث ين�شط التنظيم املتطرف.
م��ن ج��ان��ب اخ��ر ج��رت م��ع��ارك عنيفة ليال ب��ني احلوثيني 

وقبائل يف البي�شاء يف و�شط البالد.
م�شتقل  ب�شكل  ال�شحايا  ح�شيلة  من  التحقق  يت�شن  ومل 
لكن م�شادر قبلية ا�شارت اىل �شقوط 22 قتيال يف �شفوف 
املقاتلني احلوثيني. ومل تك�شف هذه امل�شادر عن اخل�شائر 

يف �شفوفها.
ويف الريا�س اأكد جمل�س الوزراء ال�شعودي - خالل اجتماعه 
بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  برئا�شة  ام�س 
اململكة  م��واق��ف  ا���ش��ت��م��رار  جم���ددا   - �شعود  اآل  عبدالعزيز 
واأن  ال�شقيق  اليمني  ال�شعب  اإىل جانب  الوقوف  الثابتة يف 

اأمن دول املجل�س واأمن اليمن كل ال يتجزاأ.
ال�شعودي الدكتور ع��ادل بن  الثقافة واالإع���الم  وق��ال وزي��ر 
زيد الطريفي - يف ت�شريح عقب جل�شة جمل�س الوزراء - ان 
خادم احلرمني ال�شريفني اأحاط املجل�س مبحتوى الر�شالة 

التي تلقاها من الرئي�س اليمني عبدربه من�شور هادي ب�شاأن 
الظروف الدقيقة واحلرجة التي يعي�شها االأ�شقاء يف اليمن 
ونا�شد  الد�شتورية  ال�شرعية  على  احلوثي  االنقالب  جراء 
با�شتمرار  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  يف  اأ�شقاءه  فيها 
مبدينة  املجل�س  مظلة  حت��ت  م��وؤمت��ر  بعقد  ال��ب��ن��اء  دوره���م 
الريا�س حت�شره االأطياف ال�شيا�شية اليمنية كافة الراغبة 
يف املحافظة على اأمن وا�شتقرار اليمن وترحيب وا�شتجابة 
اأ�شحاب اجلاللة وال�شمو قادة دول املجل�س لطلب الرئي�س 
واأن  بالريا�س  املجل�س  مظلة  حت��ت  امل��وؤمت��ر  بعقد  اليمني 

تتوىل اأمانة املجل�س و�شع الرتتيبات الالزمة لذلك.
واأو�شح اأن املجل�س اطلع على نتائج اجتماع اأ�شحاب ال�شمو 
التعاون لدول اخلليج  وزراء خارجية دول جمل�س  واملعايل 
العربية مع وزير اخلارجية االأمريكي يوم اخلمي�س املا�شي 
ومواقف دول املجل�س الثابتة من الق�شايا التي تهم املنطقة 

وا�شتقرارها.

دميب�شي يف بغداد واملعارك متوا�شلة يف تكريت

اإعدامات جديدة لداع�س وعملية كردية لتحرير كركوك

نداء تون�س..على حافة الهاوية:

مطالب بحل الهيئة التاأ�شي�شية و تدخل ال�شب�شي..!
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الطائرة ال�شم�شية �شولر اإمبل�س 2 تنطلق من اأبوظبي يف رحلتها التاريخية حول العامل
•• اأبوظبي-وام:

اأقلعت الطائرة العاملة بالطاقة ال�شم�شية �شوالر اإمبل�س 2 التي ت�شت�شيفها م�شدر مبادرة اأبوظبي فجر 
ام�س من اأبوظبي يف رحلتها التاريخية حول العامل دون ا�شتخدام قطرة وقود واحدة. وانطلقت الرحلة 
بحر  عرب  م�شارها  لتتابع  االأوىل  حمطتها  يف  م�شقط  اإىل  متجهة  باأبوظبي  اخلا�س  البطني  مطار  من 
العرب لت�شل يف وقت الحق اإىل اأحمد اأباد بالهند حيث �شتتوقف الطائرة يف 12 حمطة حول العامل قبل 
اأبوظبي بنهاية �شهر يوليو املقبل. وقاد املوؤ�ش�س والرئي�س التنفيذي ل� �شوالر اإمبل�س اأندريه  عودتها اإىل 
بور�شبريغ الطائرة من اأبوظبي اإىل م�شقط معلنا بدء اإنطالق الرحلة ويتابع القيادة رئي�س جمل�س االإدارة 

بريتراند بيكارد من م�شقط اإىل اأحمد اآباد.        )التفا�شيل �س2(

م�شرع 200 عن�شر من بوكو حرام يف معارك بنيجرييا 
•• جنامينا-اأ ف ب:

افاد م�شدر امني ت�شادي ام�س ان قرابة 200 عن�شر من حركة بوكو 
وت�شاد  النيجر  ق���وات  ا�شتعادة  عند  امل��ع��ارك  يف  قتلوا  االإره��اب��ي��ة  ح���رام 
ال�شيطرة على بلدة دما�شاك )�شمال �شرق( بعد ان كانت احلركة ت�شيطر 

عليها منذ ت�شرين الثاين نوفمرب.
قتلوا يف  ح��رام  بوكو  مقاتل من   200 قرابة  ان  االمني  امل�شدر  وتابع 
الهجوم الذي بدا منذ االحد بينما �شقط ع�شرة قتلى و20 جريحا بني 
�شفوف اجلي�س الت�شادي. واكد م�شوؤول من النيجر يف ديفا كربى مدن 
جنوب �شرق النيجر )30 كلم دما�شاك( ان التحالف ا�شتعاد ال�شيطرة 
على دما�شاك بعد معارك عنيفة، كما ا�شار اىل خ�شائر كبرية يف �شفوف 
بوكو حرام. ومل تدل احلكومة او جي�س النيجر حتى االن باي ت�شريح 

حول ا�شتعادة ال�شيطرة املهمة على هذه البلدة.
الق�شاء  اجل  من  االقليمية  اجلهود  يف  جديدة  جبهة  الهجوم  وي�شكل 

على احلركة اال�شالمية التي انت�شرت اىل خارج حدود نيجرييا.

باك�شتان تطلق �شاروخا بالي�شتيا 
•• ا�صالم اباد-وام:

اأع���ل���ن اجل��ي�����س ال��ب��اك�����ش��ت��اين ام�س 
البالي�شتي  لل�شاروخ  اختبار  اج��راء 
اأجيال  م��ن   3- �شاهني  امل��دى  بعيد 
ح���ت���ف ال����ق����ادر ع���ل���ى ح���م���ل روؤو�������س 
بيان  وت��ق��ل��ي��دي��ة. وج�����اء يف  ن���ووي���ة 
للجي�س  ال��ع��ام��ة  ال��ع��الق��ات  م��ك��ت��ب 
البالي�شتي  ال�������ش���اروخ  جت���رب���ة  ان 
ال�شاروخ  ا�شاب  حيث  بنجاح  ج��رت 
كيلومرتا   2750 بعد  على  هدفه 
الهدف  ان  واو���ش��ح  ب��ح��رال��ع��رب.  يف 
ال�������ش���اروخ ه���و �شمان  م���ن اط�����الق 
ملجموعة  ال���ع���م���ل���ي  اال�����ش����ت����ع����داد 
والتحقق  اال�شرتاتيجية  ال�شواريخ 
واملعايري  ال��ت�����ش��ام��ي��م  ���ش��الم��ة  م���ن 

الإمارات تفوز با�شت�شافة 
 2019 اآ���ش��ي��ا  ك���اأ����س 
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اأخبـار الإمـاراتاأخبـار الإمـارات
التعليم العايل تنظم فعالية علمية بحثية مع جمهورية بيالرو�شيا

•• اأبوظبي-وام:

تنظم وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يومي 16 و 17 من �شهر 
العليا  التقنية  كليات  بيالرو�شية يف   - اإماراتية  فعالية  مار�س اجلاري 
- فرع اأبوظبي - يح�شرها عدد من الباحثني وامل�شوؤولني اجلامعيني 
واالأكادمييني من البلدين. وقال �شعادة الدكتور �شعيد احل�شاين وكيل 
اإليك�شادنروفيت�س  روم��ان  �شعادة  اجتماعه يف مكتبه مع  ال��وزارة عقب 
مت  البي�شاء..اأنه  رو�شيا  بيالرو�شيا  جمهورية  �شفري  غولوفت�شينكو 
اأي�شا االتفاق على اإعداد خطط وم�شروعات بحثية م�شرتكة خا�شة يف 
جمال العلوم التطبيقية وتقنية املعلومات تنفيذا ملا جاء يف بنود مذكرة 
العايل  التعليم  جم��ال  يف  البلدين  بني   2013 ع��ام  املوقعة  التفاهم 
البلدين  بني  العالقات  وتنمية  توطيد  اأهمية  واأك��د  العلمي.  والبحث 

 .. العلمي  والبحث  العايل  التعليم  اخل��ربات يف  نقل  خا�شة يف جم��ال 
ال�شيخ حمدان بن  تنفيذا لتوجيهات معايل  ياأتي  اأن ذلك  اإىل  م�شريا 
مبارك اآل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي باالهتمام بالتعاون 
الدويل وتفعيل االتفاقيات ومذكرات التفاهم املوقعة مبا ي�شهم يف رفع 
لتاأهيل  الالزمة  والتخ�ش�شات  الربامج  وط��رح  العايل  التعليم  ج��ودة 
وح�شر   . اأخ�شر  معريف  اقت�شاد  لبناء  املطلوبة  االإم��ارات��ي��ة  ال��ك��وادر 
االجتماع من جانب الوزارة �شعادة �شيف را�شد املزروعي الوكيل امل�شاعد 
مدير  العلماء  ح�شام  الدكتور  و�شعادة  وامل�شاندة  املوؤ�ش�شية  للخدمات 
اإدارة البحث العلمي وال�شيدة خديجة الربيك�ي رئي�شة ق�شم العالقات 
اإىل جانب  ال��وزارة. ومثل اجلانب البيالرو�شي  الثقافية اخلارجية يف 
�شعادة ال�شفري البيالرو�شي ال�شيد نيكيتا خاتينيفيت�س �شكرتري ثالث 

لدى �شفارة بيالرو�شيا يف الدولة. 

�شندوق الفرج ي�شدد مديونية 150 نزيال عام 2014 ب� 10 ماليني درهم
•• اأبوظبي-وام: 

�شدد �شندوق الفرج - التابع لوزارة الداخلية - مديونيات اأكرثمن 150 نزيال 
 192 ل�  10 ماليني درهم بجانب تقدمي م�شاعدات مالية  تزيد قيمتها عن 
نا�شر  الدكتور  اللواء  واأك��د   .  2014 ع��ام  خ��الل  املتعرثين  النزالء  اأ�شر  من 
خلريباين النعيمي االأمني العام ملكتب �شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
الفرج - خالل تروؤ�شه اجتماع جمل�س  اإدارة �شندوق  الداخلية رئي�س جمل�س 
االإدارة الذي ا�شتعر�س منجزات واأعمال ال�شندوق خالل العام املا�شي - اأهمية 
تعزيز روح التعاون والتوا�شل مع �شرائح املجتمع للتعريف باأهداف ال�شندوق 
بو�شفه من اجلمعيات الرائدة يف جمال العمل االإن�شاين والرتكيز على تعميق 
التعاون مع اجلمعيات اخلريية..اإ�شهاما يف االرتقاء بالعمل اخلريي وحتقيق 

االأهداف امل�شرتكة يف هذا اجلانب. ودعا اللواء الدكتور نا�شر النعيمي - خالل 
االجتماع الذي عقد يف مقر القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي - اإدارة ال�شندوق 
تنمية  لت�شهم يف  اال�شتثمارية  امل�شاريع  للمزيد من  درا�شة  اإج��راء  اإىل �شرورة 
موارد ال�شندوق ودعمه خالل املرحلة املقبلة . واأعرب عن بالغ تقديره ملنجزات 
ال�شندوق خالل 2014 بزيادة عدد حمالت �شداد مديونيات النزالء واالإفراج 
فاعلي  م��ن  والعديد  اخل��ريي��ة  واملوؤ�ش�شات  اجل��ه��ات  م��ن  ع��دد  مب�شاركة  عنهم 
املع�شرين.  ال��ن��زالء  فئة  جت��اه  املجتمعية  مب�شوؤوليتهم  منهم  اخل��ري..اإمي��ان��ا 
ال�شندوق يف  ال�شندوق منها م�شاركة  اإجن��ازات كل فعاليات  وعر�س االجتماع 
معر�س عطايا بالتعاون مع هيئة الهالل االأحمر االإماراتي وحملتا ال�شندوق 
باأ�شبوع  امل�شاركة  اإىل  اإ�شافة   ..  43 ال���  الوطني  وال��ي��وم  رم�شان  �شهر  خ��الل 

النزيل اخلليجي املوحد للعام الثالث على التوايل.

 برئا�شة حممد بن را�شد

جمل���س ال��وزراء ي��عتمد ح��زمة ت�ش��ريعات لالرتق��اء بال��قطاع ال���شحي يف ال��دولة
•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  وج������ه 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
بتعزيز  دب�������ي  ح�����اك�����م  ال�������������وزراء 
واخلدمات  الت�شريعات  منظومة 
احلكومة  تقدمها  التي  ال�شحية 
االحت��ادي��ة، م��ن خ��الل �شن حزمة 
من الت�شريعات لالرتقاء بالقطاع 

ال�شحي يف الدولة.
ال�شياق  ه�����ذا  يف  ����ش���م���وه  ووج�������ه 
ال�شحية  االإعالنات  نظام  باإ�شدار 
كمنظومة متكاملة تهدف لتوفري 
املنتجات  اإع���الن���ات  ع��ل��ى  ال��رق��اب��ة 
من  ع�����دد  ج���ان���ب  اإىل  ال�����ش��ح��ي��ة 
املرتبطة  االأخ�������رى  ال��ت�����ش��ري��ع��ات 

بالقطاع ال�شحي.
منظومة  اأن  ����ش���م���وه  واأو�������ش������ح 
ال����رع����اي����ة ال�����ش��ح��ي��ة يف ال���دول���ة 
التي  متكاملة مع بقية القطاعات 
وتعزز  ال���دول���ة  ت��ن��م��ي��ة  يف  ت�����ش��ه��م 
العاملي  ال�شعيد  على  مكانتها  من 
اأولوية  ال�شحية  الرعاية  فقطاع 
عليها  احل���ك���وم���ة  ت��ع��م��ل  وط���ن���ي���ة 
ت�شريعاتها  مواءمة  ي�شمن  ب�شكل 
ت��وج��ي��ه��ات قيادة  م���ع  وخ��دم��ات��ه��ا 
ال����دول����ة وت���ط���ل���ع���ات ���ش��ع��ب��ه��ا اإىل 
جانب متا�شيها مع اأف�شل املعايري 
واملمار�شات املعتمدة يف هذا املجال، 
احلكومة  دور  اأن  ���ش��م��وه  م���وؤك���دا 
املجتمع  �شحة  على  احل��ف��اظ  ه��و 

بتقدمي  ذل����ك  ي��ت��م  وال  واأف��������راده 
اخلدمات العالجية فح�شب واإمنا 
التي  الت�شريعات  �شن  بالعمل على 
ت��ن��ظ��م ع��م��ل امل��ن�����ش��اآت ال��ع��ام��ل��ة يف 
امل�شتوى  ع��ل��ى  ���ش��واء  امل��ج��ال  ه���ذا 

احلكومي اأو اخلا�س.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  واأ�����ش����ار 
اأن  اإىل  اآل مكتوم  حممد بن را�شد 
ت�شهده  ال���ذي  االق��ت�����ش��ادي  النمو 
ال����دول����ة ج��ع��ل��ه��ا ح��ا���ش��ن��ة الأك����رب 
امل��ن�����ش��اآت وال�����ش��رك��ات ال��ع��ام��ل��ة يف 
اأثمر  كما  والطبي  ال�شحي  املجال 
عن م�شاركة فاعلة للقطاع اخلا�س 
من  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  ت��وف��ري  يف 
العالجية  اخل��دم��ات  نوعية  حيث 

كمنظومة متكاملة تهدف لتوفري 
املنتجات  اإع���الن���ات  ع��ل��ى  ال��رق��اب��ة 
املعلومات  ت��ق��دمي  ع��رب  ال�شحية 
وتنظيم  للمتعاملني  ال�شحيحة 
ع��م��ل��ي��ة ال���رتخ���ي�������س ب����االإع����الن 
ال�����ش��ح��ي وم���راق���ب���ة االإع����الن����ات 
ال�شحية .. وي�شدد النظام اجلديد 
�������ش������رورة احل���������ش����ول على  ع���ل���ى 
ترخي�س م�شبق من وزارة ال�شحة 
بخ�شو�س االإع��الن والرتويج عن 
التاأكد  اأي منتج �شحي وذلك بعد 
ال�شروط  جلميع  مطابقتها  م��ن 

املدرجة يف النظام.
اآخ����ر، اع��ت��م��د املجل�س  م��ن ج��ان��ب 
املالية  االإج�������راءات  دل��ي��ل  اإ����ش���دار 

دولة االإم��ارات العربية املتحدة يف 
ال�شندوق  مل��وارد  العا�شر  التجديد 
اإيفاد  ال��زراع��ي��ة  للتنمية  ال����دويل 
حيث   2018  -  2016 للفرتة 
متخ�ش�شة  وك���ال���ة  اإي���ف���اد  ي��ع��ت��رب 
امل��ت��ح��دة. وقد  م��ن وك����االت االأمم 
ويوجد   1977 ع�����ام  يف  اأن���������ش����اأ 
م���ق���ره ال��رئ��ي�����ش��ي مب��دي��ن��ة روم���ا 

باجلمهورية االإيطالية.
ويهدف ال�شندوق اإىل تعبئة موارد 
واإتاحتها ب�شروط مي�شرة  اإ�شافية 
نظم  حت�شني  م�شروعات  لتمويل 
املعي�شة  واأح������وال  االأغ���ذي���ة  اإن���ت���اج 
البلدان  يف  ف��ق��را  ال�����ش��ك��ان  الأ����ش���د 
ن�شاء  الريفيني  ومت��ك��ني  النامية 

يعزز  مم���ا  ال��ط��ب��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات  اأو 
والت�شريعي  ال��رق��اب��ي  ال����دور  م��ن 
حاجات  تلبية  ل�شمان  للحكومة 

النا�س وفق اأعلى املعايري الطبية.
ت����روؤ�����س �شموه  ج����اء ذل����ك خ����الل 
جل�شة جمل�س الوزراء التي عقدت 
اليوم يف ق�شر الرئا�شة .. بح�شور 
الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
و�شمو  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي�����ر  ال�������وزراء 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ من�شور 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 

�شوؤون الرئا�شة.
ووافق جمل�س الوزراء على اإ�شدار 
نظام االعالنات ال�شحية يف الدولة 

للمعلومات  االحت���������اد  ل�������ش���رك���ة 
واملنتهية  امل���دق���ق���ة  االئ���ت���م���ان���ي���ة 
بتاريخ 31 من �شهر دي�شمرب عام 
الوزراء  جمل�س  وواف��ق   .2013
لع�شوية  ال���دول���ة  ان�����ش��م��ام  ع��ل��ى 
 ITF امل���ن���ت���دى ال�������دويل ل��ل��ن��ق��ل
ع��ن منظمة حكومية  ع��ب��ارة  وه��ي 
دولية تعمل يف اإطار نظام منظمة 
 OECD وال��ت��ن��م��ي��ة  ال���ت���ع���اون 
دول���ة   54 ع�����ش��وي��ت��ه��ا  وت�����ش��م يف 
وفكرية  بحثية  هيئة  مبثابة  وهي 
النقل  ���ش��ي��ا���ش��ات  ق�����ش��اي��ا  ت��ت��ن��اول 
العاملي وتقوم بتنظيم قمة �شنوية 

لوزراء النقل.
م�شاهمة  على  املجل�س  واف���ق  كما 

امل�����وح�����د ل���ل���ح���ك���وم���ة االحت�����ادي�����ة 
يت�شمن  وال������ذي   2015 ل��ل��ع��ام 
اأه������م ال�������ش���ي���ا����ش���ات واالإج�����������راءات 
على  ال��واج��ب  واملحا�شبية  امل��ال��ي��ة 
اجل��ه��ات االحت���ادي���ة اإت��ب��اع��ه��ا عند 
واحل�شاب  العامة  امليزانية  اإع���داد 

اخلتامي.
اإىل �شمان  ال��دل��ي��ل  ه���ذا  وي��ه��دف 
الدولية  وامل��ع��اي��ري  االأ���ش�����س  تبنى 
للحكومة  امل��ال��ي��ة  امل������وارد  الإدارة 
تعزيز  ج����ان����ب  اإىل  االحت������ادي������ة 
تن�شيق  خ�����الل  م����ن  ال�������ش���ف���اف���ي���ة 
املمار�شات  كفاءة  ورف��ع  ال�شيا�شات 
والت�شريعات املالية. كما اعتمد يف 
اخلتامية  احل�شابات  ال�شياق  نف�س 

ورجاال من التغلب على الفقر.
وعلى ال�شعيد االإقليمي والدويل، 
املجل�س خالل جل�شته على  �شادق 
اخلارجية  االتفاقيات  م��ن  حزمة 
وامل�شاعدة  التعاون  اإتفاقيتي  مثل 
ال�شوؤون  يف  امل���ت���ب���ادل���ة  االإداري���������ة 
اجل���م���رك���ي���ة ب����ني ح���ك���وم���ة دول����ة 
االإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وكل 
وجمهورية  ه��ول��ن��دا  مم��ل��ك��ة  م���ن 
����ش���ريي���الن���ك���ا. ك���م���ا �����ش����ادق على 
ات����ف����اق����ي����ات ال���ن���ق���ل اجل�������وي بني 
العربية  االإم������ارات  دول����ة  ح��ك��وم��ة 
منغوليا  حكومة  من  وكل  املتحدة 
وحكومة جمهورية التفيا وحكومة 

جمهورية فيتنام اال�شرتاكية

الطائرة ال�شم�شية �شولر اإمبل�س 2 تنطلق من اأبوظبي يف رحلتها التاريخية حول العامل
•• اأبوظبي-وام:

ال�شم�شية  ب��ال��ط��اق��ة  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ط��ائ��رة  اأق��ل��ع��ت 
م�شدر  ت�شت�شيفها  ال���ت���ي   2 اإم��ب��ل�����س  ����ش���والر 
م���ب���ادرة اأب��وظ��ب��ي ف��ج��ر ام�����س م���ن اأب��وظ��ب��ي يف 
ا�شتخدام  دون  ال��ع��امل  ح��ول  التاريخية  رحلتها 
قطرة وقود واحدة. وانطلقت الرحلة من مطار 
البطني اخلا�س باأبوظبي متجهة اإىل م�شقط يف 
حمطتها االأوىل لتتابع م�شارها عرب بحر العرب 
بالهند  اأب����اد  اأح��م��د  اإىل  الح���ق  وق���ت  يف  لت�شل 
حول  حم��ط��ة   12 يف  ال��ط��ائ��رة  �شتتوقف  ح��ي��ث 
�شهر  بنهاية  اأب��وظ��ب��ي  اإىل  ع��ودت��ه��ا  قبل  ال��ع��امل 
التنفيذي  والرئي�س  املوؤ�ش�س  وقاد  املقبل.  يوليو 
اأندريه بور�شبريغ الطائرة من  اإمبل�س  ل� �شوالر 
اإىل م�شقط معلنا بدء انطالق الرحلة  اأبوظبي 

بريتراند  االإدارة  جمل�س  رئي�س  القيادة  ويتابع 
بيكارد من م�شقط اإىل اأحمد اآباد حيث يتبادالن 
لطيار  مق�شورتها  تت�شع  ال��ت��ي  ال��ط��ائ��رة  ق��ي��ادة 
واحد يف رحلة تبلغ م�شافتها 35 األف كيلومرت 
م��وزع��ة على  ال��ط��ريان  م��ن  25 يوما  وتت�شمن 
مدى 5 اأ�شهر. واأكد قائدا الطائرة ا�شتعدادهما 
ت�شكلها عوامل  التي قد  التحديات  للتغلب على 
ال��ع��امل وحتقيق  ال��رح��ل��ة ح��ول  الطق�س الإمت���ام 
لرحلة  التح�شري  وا���ش��ت��غ��رق  ب��ن��ج��اح.  اأه��داف��ه��ا 
الطريان حول العامل من قبل فريق العمل نحو 
من العمل الدوؤوب حيث جاء امل�شروع  عاما   13
اإم��ب��ل�����س ومنوذجها  ���ش��والر  ل��ط��ائ��رة  ا���ش��ت��ك��م��اال 
عاملية.  قيا�شية  اأرق��ام  ثمانية  الذي حطم  االأول 
�شلطان  اأحمد  بن  �شلطان  الدكتور  وقال معايل 
م�شدر  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  دولة  وزير  اجلابر 

التي طاملا  اللحظة  اليوم هي  الطائرة  اإقالع  اإن 
�شنوات  فبعد   2 اإمبل�س  �شوالر  فريق  انتظرها 
من العمل وعدة �شهور من التح�شريات هنا يف 
اأبوظبي انطلقت الطائرة يف رحلتها حول العامل 
الوعي  وتعزيز  االبتكار  ر�شالة  ن�شر  يف  لت�شهم 
باأهمية الطاقة النظيفة واإمكانياتها الكبرية .. 
وهذه هي القيم التي تعمل م�شدر على ن�شرها 
وتعزيزها متا�شيا مع الروؤية احلكيمة للقيادة يف 
قائم  اقت�شاد  لبناء  ت�شعى  والتي  االإم��ارات  دولة 
الرحلة  انطالق  وقبيل   . واالبتكار  املعرفة  على 
اأح��م��د اجلابر  �شلطان  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  ���ش��اف��ح 
لهما  متمنيا  وب��ور���ش��ب��ريغ  ب��ي��ك��ارد  ال��ط��ي��اري��ن 
مع  تتزامن  التي  رحلتهما  يف  والتوفيق  النجاح 
اإىل  وال��ع��ودة ب�شالمة  االإم���ارات  ع��ام االبتكار يف 
اأبوظبي. و�شيقوم فريق �شوالر اإمبل�س بالتعاون 

للم�شروع  امل�����ش��ت�����ش��ي��ف  ال�����ش��ري��ك  م�����ش��در  م���ع 
واجلامعات  للمدار�س  خا�شة  فعاليات  بتنظيم 
يف كافة حمطات التوقف حول العامل للتعريف 
املتجددة  الطاقة  قطاع  وتطور  االبتكار  باأهمية 
والتكنولوجيا النظيفة. وت�شمل حمطات توقف 
اآب���اد وف��اران��ا���ش��ي يف  ال��رح��ل��ة .. م�شقط واأح��م��د 
وت�شونغت�شينغ  م��ي��امن��ار  يف  وم���ان���داالي  ال��ه��ن��د 
وفينيك�س  وه����������اواي  ال�������ش���ني  يف  ون���اجن���ي���ن���غ 
املتحدة  الواليات  يف  اأخ��رى  وحمطة  ونيويورك 
اأوروبا  جنوب  يف  ملحطتني  باالإ�شافة  االأمريكية 
و�شمال اأفريقيا. من جهة اأخرى مت اأم�س اإطالق 
م�شتدام  م�شتقبل  نحو  بعنوان  ج��دي��دة  م��ب��ادرة 
النظيفة  التكنولوجيا  اعتماد  دع��م  اإىل  تهدف 
يف جميع اأنحاء العامل حيث مت اختيار عدد من 
ال�شخ�شيات العاملية املوؤثرة ك�شفراء لهذه املبادرة 

ال�شيا�شيني  م��ن  ع���دد  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  وا�شتملت 
معايل  املحلي  ال�شعيد  على  و�شمت  وامل�شاهري 
ا�شتملت  فيما   .. اجلابر  اأحمد  �شلطان  الدكتور 
الثاين  األ���ربت  االأم���ري   .. ال��ع��امل��ي  ال�شعيد  على 
االأ�شبق  االأمريكي  الرئي�س  ونائب  موناكو  اأمري 
واملغامر  االأع���م���ال  رج���ل  اإىل  اإ���ش��اف��ة  غ���ور  اآل 
ري��ت�����ش��ارد ب��ران�����ش��ون وامل���خ���رج ال�����ش��ه��ري جيم�س 
اإط��الق حملة نحو  ك��ام��ريون. وبهذا ال�شدد مت 
م�شتقبل م�شتدام على املوقع الر�شمي للم�شروع 
حل�شد الدعم ال�شروري من اأجل تبني التقنيات 
النظيفة عامليا. وتعترب �شوالر اإمبل�س 2 خمتربا 
قدمها  تقنية  ح��ل��ول  با�شتخدام  �شنعت  ط��ائ��را 
فريق ي�شم 80 خبريا و100 �شريك وا�شت�شاري 
ومت ت�شميمها لتكون قادرة على حتمل التحديات 
والتحليق يف اجلو ليال ونهارا دون االعتماد على 

 2 اإمبل�س  ���ش��والر  ومتتلك  تقليدي.  وق���ود  اأي���ة 
 747 بوينغ  طائرة  كجناحي  طويلني  جناحني 
كما  �شم�شية  خلية   17000 م��ن  ب��اأك��رث  جهزا 
التحليق  وت�شتطيع  عائلية  �شيارة  وزنها  يعادل 
تتفاوت  ب�شرعة  8500 مرت  اإىل  ي�شل  بارتفاع 
وت�شكل  بال�شاعة.  كيلومرت   100 اإىل   50 بني 
رحلة �شوالر اإمبل�س 2 حول العامل حتديا لقدرة 
حت��م��ل ال��ط��ي��اري��ن ف��ه��ي مت��ل��ك م��ق�����ش��ورة قيادة 
ل��ق��ائ��د واحد  ت��ت�����ش��ع  3.8 م���رت م��ك��ع��ب  ب��ح��ج��م 
وخ��ال��ي��ة م���ن ن��ظ��م ال��ت��دف��ئ��ة وت��ك��ي��ي��ف ال�شغط 
و�شترتاوح احلرارة فيها اأثناء الرحلة بني 40- 
الطائرة  رحلة  و�شتكون  مئوية.  درج��ة   40 اإىل 
اأك��رب حتديات مراحل  الهادي هي  املحيط  ف��وق 
اإىل  ا�شتكمالها  اأج��ل  من  �شتحتاج  حيث  الرحلة 

التحليق خم�شة اأيام بلياليها دون توقف.

رئي�شة بلدية بيت حلم ت�شيد بدعم المارات لإعادة اإعمار مبني البلدية
•• ابوظبي-وام:

اأ�شادت الدكتورة فريا بابون رئي�شة 
ب��ل��دي��ة ب��ي��ت حل���م مب���واق���ف قيادة 
وح��ك��وم��ة و���ش��ع��ب دول����ة االم����ارات 
الفل�شطيني  ال�������ش���ع���ب  دع������م  يف 
وتثبيت �شموده يف وجه االحتالل 
حديث  يف  وق���ال���ت  اال����ش���رائ���ي���ل���ي. 
ان  وام  االم��������ارات  ان���ب���اء  ل���وك���ال���ة 
دول���ة االم�����ارات ك��ان��ت والت����زال يف 
مقدمة الدول التي تدعم الوجود 
ال���ع���رب���ي يف ال���ق���د����س وب���ي���ت حلم 
املقد�شة  االماكن  حلماية  وت�شعى 
التهويد  خم����ط����ط����ات  وج�������ه  يف 
الدكتورة  وذك����رت  واال���ش��ت��ي��ط��ان. 
ان  حاليا  البالد  ت��زور  التي  بابون 

الوقت  كيلومرتات فقط يف  �شبعة 
خطورة  اىل  ..م�����ش��رية  احل��ا���ش��ر 
اجلدار العازل الذي دمر ال�شياحة 
االن�شاين  وال��ت��وا���ش��ل  واخل��دم��ات 
ا�شرائيل  ان  واو�شحت  املدينة.  يف 
ت��ع��م��ل ح��ال��ي��ا الن�����ش��اء ج����دار عزل 
ج���دي���د يف اجل�����زء ال�����ش��م��ايل من 
امل��دي��ن��ة ال��ت��ي ق���ام االح���ت���الل منذ 
�شنوات بف�شلها عن مدينة القد�س 
املحتلة ..حمذرة من هذا املخطط 
ال�شكان  ي��دف��ع  ال���ذي  اال�شرائيلي 
بال�شغط  الهجرة  نحو  اال�شليني 
ع���ل���ي���ه���م وم�����������ش�����ادرة ارا����ش���ي���ه���م 
والتنقل.  العمل  م��ن  وح��رم��ان��ه��م 
ودع���ت ك��اف��ة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة اإىل 
التدخل من اأجل منع اإ�شرائيل من 

وا�شارت  اجلانبني.  بني  واخلدمي 
بالتعاون  ح��ال��ي��ا  ي��ج��ري  ان���ه  اىل 
مع ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية 
العاملية  امل��ق��اول��ني  احت���اد  و���ش��رك��ة 
�شي �شي �شي و�شركة خا�شة باإعادة 
املهد  كني�شة  �شاحة  وترميم  اعمار 
ال��ت��اري��خ��ي��ة والتي  امل��دي��ن��ة  و���ش��ط 
مت��ث��ل ه���وي���ة ب��ي��ت حل����م. وذك����رت 
للتنمية  اال����ش���الم���ي  ال���ب���ن���ك  ان 
ق���دم م��ب��ل��غ ث��الث��ة م��الي��ني دوالر 
والتطوير  ال��ت��ح��دي��ث  مل�����ش��روع��ات 
ت�شتقبل  التي  املدينة  والنظافة يف 
���ش��ائ��ح من  م��ل��ي��وين  ق��راب��ة  �شنويا 
خم��ت��ل��ف ان���ح���اء ال����ع����امل. واك����دت 
القطاع  يف  اال����ش���ت���ث���م���ار  اه���م���ي���ة 
ال�شياحي نظرا لوجود 22 فندقا 

اقت�شاديا.  املدينة  لتطور  فر�شة 
قد  االإ�شرائيلي  امل�شروع  اإن  وقالت 
حلم  بيت  يف  البطالة  ن�شبة  يرفع 
من 22.3 يف املائة اإىل 25.7 يف 
املائة ..م�شرية يف هذا ال�شدد اىل 
يف  اليدوية  ال�شناعات  غالبية  ان 
لعدم  ب��االن��ق��را���س  م��ه��ددة  املدينة 
ال�شباب عليها ب�شبب �شعف  اقبال 
حركة ال�شياحة الدينية. واكدت يف 
ختام حديثها ان ابناء املدينة �شوف 
يوا�شلون حمل الر�شالة االإن�شانية 
وال��ع��امل��ي��ة مل��دي��ن��ة ب��ي��ت حل��م بتفان 
بيت  م��دي��ن��ة  واأن  خ��ا���ش��ة  وع��ط��اء 
اىل  فل�شطني  ن��اف��ذة  ت��ع��ت��رب  حل��م 
العامل فهي وطنية بهويتها وعاملية 
بر�شالتها. وتعترب مدينة بيت حلم 

اعادة  يف  �شاهمت  االم�����ارات  دول���ة 
ب��ن��اء ب��ل��دي��ة ب��ي��ت حل��م وه���و مبنى 
ت��اري��خ��ي واث����ري ل��ه ق��ي��م��ة كبرية 
القيام  يف  ام���ل���ه���ا  ع����ن  ..م���ع���رب���ة 
مبزيد من امل�شروعات ذات الطابع 
لتخفيف  واالن���������ش����اين  اخل����دم����ي 
معاناة ال�شعب الفل�شطيني يف بيت 
املدينة التزال  ان  واو�شحت  حلم. 
وعيادات  م�شت�شفى  اىل  ب��ح��اج��ة 
ومدار�س وطرق ومالعب لل�شباب 
مقومات  ل����دع����م  حت���ت���ي���ة  وب����ن����ى 
ال�شكان  هجرة  ومنع  فيها  احلياة 
املها  ع���ن  ..م��ع��رب��ة  اخل�����ارج  اىل 
بيت  مع مدينة  ابوظبي  تواأمة  يف 
حل��م ال��ت��اري��خ��ي��ة وال��ق��ي��ام مبزيد 
البلدي  امل���ج���ال  يف  ال���ت���ع���اون  م���ن 

بالقرب  االأم��ن��ي  احل��اج��ز  تو�شيع 
م���ن امل��دي��ن��ة ..وق���ال���ت اإن���ه���ا تقوم 
اأجل  م��ن  ال��ن��ط��اق  وا���ش��ع��ة  بحملة 
منع خطط اإ�شرائيلية لبناء جدار 
ج��دي��د ي�����ش��ي��ق اخل���ن���اق ع��ل��ى بيت 
حل��م. وح���ذرت م��ن ت��داع��ي��ات بناء 
منطقة  وتو�شيع  االأم��ن��ي  اجل���دار 
احلاجز االأمني االإ�شرائيلي بالقرب 
االقت�شاد  ع���ل���ى  حل����م  ب���ي���ت  م����ن 
املحلي الذي قد يجعل من املدينة 
غ���ري ق�����ادرة ل��ل��ت��ط��ور واالزده�������ار. 
االأو�شاع  وعربت عن خ�شيتها من 
االقت�شادية ال�شعبة التي �شتعاين 
منها املدينة يف اأعقاب االإعالن عن 
م�شروع اجلدار االأمني االإ�شرائيلي 
اأي  امل��دي��ن��ة ومي��ن��ع  �شيخنق  ال���ذي 

ف��ق��ط يف ب��ي��ت حل��م وه���ي ال تكفي 
امل�شيحيني  احل���ج���اج  ال���ش��ت��ق��ب��ال 
الذين يق�شون عطالتهم  والزوار 
ت�شتفيد  ان  دون  م��ن  ا�شرائيل  يف 
املدينة من انفاقهم ال�شياحي على 
مدار العام. واعتربت ان بيت حلم 
للب�شرية  االن�شانية  الر�شالة  ه��ي 
ج��م��ع��اء وه���ي ال��ت��اري��خ وه���ي مهد 
امل�شيح ومنها بداأ التقومي امليالدي 
تعد  التي مل  ال�شالم  وه��ي مدينة 
ت����ت����ذوق ط���ع���م ال�������ش���الم م����ن 62 
ان  وقالت  االح��ت��الل.  ب�شبب  عاما 
اال�شتيطان  خطر  ت��واج��ه  امل��دي��ن��ة 
تقل�شت  اذ  اال�شتيطاين  والتمدد 
م�������ش���اح���ة ب���ي���ت حل����م م����ن 400 
اىل   1967 ع��ام  م��رب��ع  كيلومرت 

ال�شالم  عليه  امل�شيح  ال�شيد  مهد 
واحدة من مدن فل�شطني الرئي�شة 
بيت  الكنعانيون  عليها  اطلق  وقد 
ب��ي��ت ليحم  اخل���ب���ز وب��ال��ك��ن��ع��ان��ي��ة 
واأ�شبحت عا�شمة العامل امل�شيحي 

منذ ولد امل�شيح يف مغارة املهد.
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عبداهلل بن زايد يراأ�س وفد الدولة يف الدورة العادية الـ 143 ملجل�س اجلامعة العربية 

ال��عربي ي��دعو لإن�ش��اء ق��وة ع�ش��كرية اأم��نية ع��ربية م�ش��رتكة 

ال�شركة متتلك اأعلى ن�شبة جناح اإطالق اأقمار �شناعية عامليًا بن�شة 96 %

 اإيا�شت تكّلف ميت�شوبي�شي لل�شناعات الثقيلة لإطالق خليفة �شات

•• القاهرة-وام: 

تراأ�س �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
ام�س  وزي���ر اخل��ارج��ي��ة  ن��ه��ي��ان  اآل 
امل�����ش��ارك يف اجتماع  ال���دول���ة  وف���د 
دورته  يف  ال��ع��رب  اخلارجية  وزراء 
العادية ال� 143 التي عقدت ام�س 
جلامعة  ال���ع���ام���ة  االم����ان����ة  مب��ق��ر 
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ل��ب��ح��ث ع���دد من 
راأ�شها  على  العربية  امل��و���ش��وع��ات 
وتطورات  الفل�شطينية  الق�شية 
االو�شاع يف �شوريا وليبيا واليمن. 
و���ش��م وف��د ال��دول��ة م��ع��ايل حممد 
بن نخريه الظاهري �شفري الدولة 
العربية  م�����ش��ر  ج��م��ه��وري��ة  ل����دى 
اجلامعة  ل��دى  ال��دائ��م  ومندوبها 
ال��ع��رب��ي��ة و���ش��ع��ادة اح��م��د اجلرمن 
م�شاعد الوزير لل�شوؤون ال�شيا�شية 
الرحيم  ع��ب��د  ال���دك���ت���ور  و����ش���ع���ادة 
لل�شوؤون  الوزير  م�شاعد  العو�شي 
جا�شم  الدكتور  و�شعادة  القانونية 
ال�شوؤون  اإدارة  م���دي���ر  اخل����ل����ويف 
وعلي  اخل��ارج��ي��ة  ب����وزارة  العربية 
ال�شميلي م�شوؤول اجلامعة العربية 
وناق�س  بالقاهرة.  الدولة  ب�شفارة 
االج���ت���م���اع ال��������وزاري ال�����ذي عقد 
وزير  ج��ودة  نا�شر  معايل  برئا�شة 
تطورات   .. االأردين  اخل���ارج���ي���ة 
باالإ�شافة  امل��ن��ط��ق��ة  يف  االأو�����ش����اع 
العربية  ل��ل��ق��م��ة  ال��ت��ح�����ش��ري  اإىل 
�شرم  م���دي���ن���ة  يف  ع���ق���ده���ا  امل����ق����رر 
و29   28 يومي  امل�شرية  ال�شيخ 
الدورة  وتت�شمن  احل���ايل.  م��ار���س 
اجلديدة ملجل�س اجلامعة 28 بندا 
تناولت كافة ق�شايا العمل العربي 

واقت�شاديا  ���ش��ي��ا���ش��ي��ا  امل�������ش���رتك 
واجتماعيا حيث تعقد حتت عنوان 
العربي  ال��ق��وم��ي  االأم�����ن  ���ش��ي��ان��ة 
اأ���ش��ا���ش��ي��ة لالأمن  ب��اع��ت��ب��اره رك��ي��زة 
التعاون  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  االإق��ل��ي��م��ي 
التحديات  م��واج��ه��ة  يف  ال��ع��رب��ي 
وتهدد  العربي  االأم��ن  تواجه  التي 
ب�شبب  وا�شتقرارها  ال��دول  �شيادة 
االإرهابية  اجل��م��اع��ات  ت��ه��دي��دات 
جمل�س  ون����اق���������س  وامل����ت����ط����رف����ة. 
م�شتجدات  اأي���������ش����ا  اجل����ام����ع����ة 
يرتبط  وما  الفل�شطينية  الق�شية 
ع���ل���ى �شعيد  ت�����ط�����ورات  م����ن  ب���ه���ا 
االإ�شرائيلي   - ال��ع��رب��ي  ال�����ش��راع 
لالأرا�شي  االإ�شرائيلي  واالحتالل 
تبقى  وما  واجل��والن  الفل�شطينية 
م��ن اأرا�����س يف ج��ن��وب ل��ب��ن��ان. كما 
ناق�س املجل�س الت�شامن مع لبنان 
وتطورات االأو�شاع يف ليبيا واليمن 
االإماراتية  اجلزر  وق�شية  و�شوريا 
واال�شتقرار  ال�شالم  ودعم  الثالث 
يف ال�������ش���ودان وال�������ش���وم���ال وج���زر 
ب��ن��د حول  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ال��ق��م��ر 
على  االإ�شرائيلي  الت�شلح  خماطر 
والدويل.  العربي  القومي  االأم��ن 
وت�����ش��م��ن ج�����دول االأع����م����ال بندا 
العراق  يف  االأو�شاع  تطورات  حول 
لالإرهاب  ال��ت�����ش��دي  ���ش��ب��ل  وب��ح��ث 
خ�����ش��و���ش��ا يف ظ����ل م����ا ي����ق����وم به 
وا�شتمل  االإره��اب��ي.  داع�س  تنظيم 
جدول االأعمال كذلك على ق�شايا 
التجمعات  م���ع  ال��ع��رب��ي  ال��ت��ع��اون 
مقدمتها  ويف  واالإقليمية  العربية 
التعاون العربي االأفريقي واحلوار 
ال��ع��رب��ي االأوروب������ي وال��ت��ع��اون مع 

•• دبي-الفجر:

للعلوم  االإم����ارات  موؤ�ش�شة  كّلفت 
والتقنية املتقدمة – اإيا�شت �شركة 
الثقيلة  لل�شناعات  ميت�شوبي�شي 
ال�شناعي  ال��ق��م��ر  اإط����الق  م��ه��م��ة 
خليفة  وي��ع��ت��رب   . ����ش���ات  خ��ل��ي��ف��ة 
����ش���ات ال��ق��م��ر ال�����ش��ن��اع��ي االأك����رث 
لالإمارات  �شتطلقه  ال��ذي  ت��ط��وراً 
ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة وي���ع���م���ل على 
ت�شميمه جمموعة من املهند�شني 
االإماراتيني من اإيا�شت . و�شيطلق 
ال�شاروخ  م��ن  على  ���ش��ات  خليقة 
التابع  ات�س(   2 H-IIA - )اى 
ال�شاروخ  �شيحمل  اإذ  ل��ل�����ش��رك��ة، 
اأي�شاً القمر ال�شناعي غو�شات- 2 
التابع ل� وكالة ا�شتك�شاف الف�شاء 
�شيعمل  ال��ذي  جاك�شا   - اليابانية 

ع���ل���ى م���راق���ب���ة ت����ط����ور ال����غ����ازات 
امل�شببة لالحتبا�س احلراري على 

االأر�س.
الذي  التقدم  �شات  خليفة  يعك�س 
حققته االإمارات العربية املتحدة يف 
جمال تكنولوجيا الف�شاء وتو�ّشع 
املعرفة واخلربات االإماراتية عقب 
اإيا�شت  ل���  ال�����ش��اب��ق��ني  امل�����ش��روع��ني 
 . �شات2-  دب��ي  و  �شات1-  دب��ي   -
وكان القمر ال�شناعي اجلديد قد 
طّور يف مراحله االأوىل يف مرافق 
مدينة  يف  اإن��ي�����ش��ي��ت��ي��ف  ���ش��ات��ري��ك 
دييجيون يف كوريا اجلنوبية وبات 
امل�شروع اليوم يف مراحل متقدمة 
ت�شنيع  م����راف����ق  يف  ل��ل��ت�����ش��ن��ي��ع 
االأق���م���ار ال�����ش��ن��اع��ي��ة امل��ت��ط��ورة يف 
اإفتتاحها  �شيتم  ال��ت��ي  امل��وؤ���ش�����ش��ة 

قريباً.

وا���ش��ت��ق��الل��ه��ا وع�����دم ال���ت���دخ���ل يف 
احلاالت  يف  اإال  الداخلية  �شوؤونها 
ال���ت���ي ت��ت��ط��ل��ب ذل�����ك وب����ن����اء على 
املعنية  ال���دول  اأو  ال��دول��ة  موافقة 
وا�شتقرارها  اأم��ن��ه��ا  ي��ك��ون  وال��ت��ي 
وتطلب  ل���ل���م���خ���اط���ر  ي���ت���ع���ر����س 
اأ�شقائها  م�������ش���اع���دة  ح��ك��وم��ات��ه��ا 
العرب. ونبه العربي اإىل اأن االأمن 
ال��ق��وم��ي ال��ع��رب��ي ي��واج��ه خماطر 
على  وتداعياتها  حدتها  تت�شاعد 
ج��م��ي��ع ب��ل��دان امل��ن��ط��ق��ة ول��ع��ل من 
اأخ���ط���ره���ا م���ا ن�����ش��ه��ده ال���ي���وم من 
جماعات  الأن�شطة  �شرطاين  متدد 
االإرهاب والتطرف العابرة للحدود 
والتي تتخذ من الدين االإ�شالمي 
ع���ب���اءة  وب���ه���ت���ان���ا  زورا  احل���ن���ي���ف 
جلرائمها وانتهاكاتها الب�شعة عرب 
والدمار  والقتل  امل��وت  ثقافة  ن�شر 
لكل ما مييز هذه املنطقة العريقة 
م��ن ت��ن��وع دي��ن��ي واإث��ن��ي وح�شاري 
واإرث ثقايف. ويف هذا ال�شياق اأ�شار 
العربي اإىل اأنه يف مقدمة القرارات 
ال��ه��ام��ة امل���ط���روح���ة ل��ل��ب��ح��ث على 
جدول اأعمال املجل�س تلك املتعلقة 
بتطوير اآليات عمل جامعة الدول 
م�شروع  خا�شة  وتفعيلها  العربية 
ب��ت��ع��دي��ل ميثاق  ال���ق���رار اخل���ا����س 
وم�شروع  العربية  ال���دول  جامعة 
ال��ن��ظ��ام االأ���ش��ا���ش��ي امل��ع��دل ملجل�س 
اإىل  اإ�شافة  العربي  ال�شلم واالأم��ن 
ال��ق��رار اخل��ا���س ب�شيانة  م�����ش��روع 
ومكافحة  العربي  القومي  االأم��ن 
اجل��م��اع��ات االإره���اب���ي���ة ع��ل��م��ا باأن 
م�����ش��روع��ات ال���ق���رارات ه���ذه �شوف 
اإىل  ق��ب��ل املجل�س  ي��ت��م رف��ع��ه��ا م��ن 

للنظر فيها  املقبلة  العربية  القمة 
واتخاذ القرار املنا�شب ب�شاأنها. من 
جانبه اأكد وزير اخلارجية االردين 
املحدقة  االخطار  ان  ج��ودة  نا�شر 
تتطلب  و�شعوبه  العربي  بالوطن 
ملواجهتها  واجل��ادة  الفوري  العمل 
اجتثاثها  بهدف  خماطرتها  ودرء 
اخلطري  ال��ت��ن��ام��ي  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف 
والفكر  االره���اب  لظاهرة  واملقلق 
عقب  له  كلمة  يف  وق��ال  املتطرف. 
جماعة  ان  ال���دورة  رئا�شة  ت�شلمه 
اره���اب���ي���ة ا���ش��ب��ح��ت ت�����ش��ي��ط��ر على 
ارا���ش��ي ع��رب��ي��ة وت��ت��م��دد فيها مبا 
واالمن  ال��دول  ه��ذه  كيانات  يهدد 
ان  اىل  م�شريا  ال��دول��ي��ني  وال�شلم 
ممار�شات  ترتكب  اجلماعات  ه��ذه 
ت�شور.  ك��ل  وح�شيتها  يف  ت��ت��ج��اوز 
م��ن��ا جميعا  امل��ط��ل��وب  ان  وا����ش���اف 
اإطار  العمل اجلماعي والفوري يف 
ج���م���اع���ة ال�������دول ال���ع���رب���ي���ة ووف����ق 
ومن�شقة  ع��اج��ل��ة  منهجية  ج��ه��ود 
وفكرية  وامنية  ع�شكرية  و�شاملة 
ه����ذه اجل���م���اع���ات ووفقا  مل��واج��ه��ة 
يتيحها  ال��ت��ي  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ل��الأط��ر 
العربية  ال������دول  ج��ام��ع��ة  م��ي��ث��اق 
امل�شرتك  العربي  الدفاع  واتفاقية 
معتربا ان بالده كانت و�شتبقى يف 
طليعة ال�شفوف يف كل جهد يواجه 
الت�شامن  واك��د �شرورة  االره��اب. 
مع الدول العربية التي تعاين من 
االرهاب بكافة �شور الت�شامن مبا 
االقت�شادي  التكامل  حتقيق  فيها 
الذي ميكن ان يق�شي على ا�شباب 
اجلماعات  هذه  وا�شتفحال  ظهور 

االرهابية. 

حتقيق  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  امل��ن��ط��ق��ة 
التنمية ال�شاملة يف دولة االإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة. وب��ال��ن��ظ��ر اإىل 
ميت�شوبي�شي  ���ش��رك��ة  م�����ش��اري��ع 
وخ�شو�شا  ال��ث��ق��ي��ل��ة  ل��ل�����ش��ن��اع��ات 
 H-IIA اإجنازاتها مع ال�شاروخ
ن�شبة  ب��اأع��ل��ى  و���ش��ج��ل��ه��ا احل���اف���ل 
جناح اإطالق اأقمار �شناعية عاملياً، 
نحن واثقون من اأن التعاون بيننا 
���ش��ي��ك��ون ن���اج���ح���اً و���ش��ي�����ش��ت��م��ر يف 
برنامج  اإط����الق  م��ن��ذ  امل�شتقبل.  
الف�شاء  �شواريخ  لتطوير  وطني 
عام 1975، اعتمدت اليابان على 
الثقيلة  لل�شناعات  ميت�شوبي�شي 
الت�شنيع  ج����وان����ب  خم��ت��ل��ف  يف 
ال�شناعية.  االأق��م��ار  اإط��الق  حتى 
اإطالق االأقمار  وتبلغ ن�شبة جناح 
اأي   96% ل��ل�����ش��رك��ة  ال�����ش��ن��اع��ي��ة 
 27 اأ�شل  من  ناجح  اإطالق   26
حماولة، ما يجعلها العباً اأ�شا�شياً 
على م�شتوى االأن�شطة الف�شائية 

 II-A يف اليابان. ويعترب �شاروخ
ال�شاروخ الرئي�شي يف اليابان.

يذكر اأّن موؤ�ش�شة االإمارات للعلوم 
وال��ت��ق��ن��ي��ة امل��ت��ق��دم��ة اإي��ا���ش��ت هي 
ت��اب��ع��ة حلكومة  ع��ام��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة 
دبي، مت اإن�شاوؤها يف العام 2006 
لت�شجيع االبتكار العلمي والتقدم 
التقني يف دبي واالإم���ارات، ف�شال 
تناف�شية لتطوير  بناء قاعدة  عن 
وتعزيز  املواطنة  الب�شرية  امل��وارد 
واالرتقاء  لديهم  التقني  االبتكار 
رائدة.  علمية  م�شتويات  اإىل  بهم 
للعلوم  االإم���ارات  موؤ�ش�شة  وتقوم 
بتنفيذ  اإيا�شت  املتقدمة  والتقنية 
الف�شاء  رئي�شية يف جمال  اأبحاث 
اخل�����ارج�����ي، وت�����ش��ن��ي��ع االأق����م����ار 
النظم  وت����ط����وي����ر  ال�������ش���ن���اع���ي���ة 
خدمات  وت����وف����ري  ال�������ش���ل���ة،  ذات 
وخدمات  ال��ف�����ش��ائ��ي  ال��ت�����ش��وي��ر 
املحطة االأر�شية والدعم لالأقمار 

ال�شناعية االخرى.

وال�شني  وال��ي��اب��ان  والهند  رو�شيا 
وغريها. وناق�س املجل�س عددا من 
ميثاق  منها  االإع��الم��ي��ة  الق�شايا 
ال�شرف االإعالمي املحال من قبل 
العتماده  ال��ع��رب  االإع�����الم  وزراء 
ت��وث��ي��ق ذاك����رة اجلامعة  وم�����ش��روع 
عاما   70 مرور  مبنا�شبة  العربية 
العام  االأم��ني  واأك��د  اإن�شائها.  على 
الدكتور  العربية  ال���دول  جلامعة 
نبيل العربي يف كلمته اأمام اعمال 
االردن  ت��راأ���ش��ت��ه��ا  ال���ت���ي  ال�������دورة 
االآن  املطلوب  اأن   - خلفا ملوريتانيا 
قوة  اإن�شاء  يف  النظر  ه��و  وب��اإحل��اح 
م�شرتكة  عربية  اأم��ن��ي��ة  ع�شكرية 
تكون متعددة الوظائف قادرة على 
اال���ش��ط��الع مب��ا ي��ع��ه��د اإل��ي��ه��ا من 
ال�شريع  التدخل  مهام يف جماالت 
ملكافحة االإرهاب واأن�شطة املنظمات 

وامل�����ش��اع��دة يف عمليات  االإره��اب��ي��ة 
عمليات  وت���اأم���ني  ال�����ش��الم  ح��ف��ظ 
االإن�شانية  وامل�����ش��اع��دات  االإغ���اث���ة 
وتوفري احلماية للمدنيني اإ�شافة 
اإىل التعاون يف املجاالت ذات ال�شلة 
املعلومات  وت��ب��ادل  االأم����ن  بحفظ 
ب��ني ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي اأ�شبح 
ع����ددا م��ن��ه��ا يف ح��اج��ة م��ا���ش��ة ملثل 
حكوماتها  مل�����ش��اع��دة  االآل���ي���ة  ه���ذه 
واال�شتقرار  االأم����ن  ���ش��ي��ان��ة  ع��ل��ى 
وموؤ�ش�شاتها  قدراتها  بناء  واإع���ادة 
الوطنية. وقال اأن اتخاذ القرارات 
ذل�����ك مناط  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال����الزم����ة 
احلق  �شاحبة  االأع�����ش��اء  ب��ال��دول 
فيه  ن��������زاع  ال  ال��������ذي  ال���������ش����ي����ادي 
للدفاع  امل�شلحة  القوة  با�شتخدام 
االإقليمية  و�شالمتها  اأم��ن��ه��ا  ع��ن 
وروؤيتها  ت��ت��ف��ق  ال��ت��ي  ب��ال��ط��ري��ق��ة 

الوطنية  وواج��ب��ات��ه��ا  مل�شلحتها 
وقواعد  اأحكام  اإط��ار  يف  والقومية 
اأن  اإىل  ال�����دويل. واأ����ش���ار  ال��ق��ان��ون 
ال���ق���رار ال�����ش��ي��ا���ش��ي ب��ال��ل��ج��وء اإىل 
الع�شكرية  االآل��ي��ة  تلك  ا���ش��ت��خ��دام 
اإليها  امل�����ش��ار  امل�����ش��رتك��ة  واالأم��ن��ي��ة 
يتعني اأن يكون وفقا الأحكام ميثاق 
واالتفاقيات  واملعاهدات  اجلامعة 
ال��ع��رب��ي��ة ومب���ا يت�شق  وال����ق����رارات 
اأي�����ش��ا م��ع اأح��ك��ام وم��ب��ادئ ميثاق 
ذات  وق����رارات����ه����ا  امل���ت���ح���دة  االأمم 
الدويل  ال��ق��ان��ون  وق��واع��د  ال�شلة 
ال����ق����رار البد  ه�����ذا  م���ث���ل  اأن  ك���م���ا 
وا�شحا  ت�������ش���ورا  ي��ت�����ش��م��ن  واأن 
اللجوء  فيها  ي��ت��م  ال��ت��ي  ل��ل��ح��االت 
االآلية  ه���ذه  م��ث��ل  ا���ش��ت��خ��دام  اإىل 
احلفاظ  ي�شمن  ومب���ا  امل�����ش��رتك��ة 
ع���ل���ى ����ش���ي���ادة ال��������دول االأع�������ش���اء 

ي����و�����ش����ف حمد  ������ش�����ع�����ادة  واأك�����������د 
موؤ�ش�شة  ع���ام  م��دي��ر  ال�����ش��ي��ب��اين، 
االإمارات للعلوم والتقنية املتقدمة 
اأنه مت اختيار �شركة ميت�شوبي�شي 

الأدائها  نظراً  الثقيلة  لل�شناعات 
امل���ت���م���ّي���ز و���ش��م��ع��ت��ه��ا احل�����ش��ن��ة يف 
حول  الف�شاء  تكنولوجيا  اأو�شاط 
العامل. واأ�شاف قائاًل: من مراحل 

اإطالقه،  وحتى  االأوىل  الت�شميم 
يعترب خليفة �شات م�شروعاً هاماً 
ب��ارز على  تاأثري  و�شيكون له  ج��داً 
يف  الف�شاء  تكنولوجيا  م�شتقبل 

اأخبار ال�شاعة : ا�شرتاتيجية متكني املراأة
تتعلق  اإىل ق�شية حمورية  املنا�شبة  بهذه  �شموها  اأ�شارت  كل عام حيث 
اأو  امل��راأة  االرتقاء بو�شع  �شواء على م�شتوى  االإماراتي  التفوق  بجوهر 
وامل�شكالت  العقبات  لتجاوز  القوية  االإرادة  وه��ي  االأخ��رى  املجاالت  يف 
مهما كانت �شدتها اأو درجة تعقيدها. واأ�شافت الن�شرة - التي ي�شدرها 
مركز االإمارات للدرا�شات والبحوث اال�شرتاتيجية - اأن هذا ما اأكدته 
اإن التحديات التي واجهت العمل من اأجل متكني  اأم االإم��ارات بقولها 
مكنتنا  بل  لطموحاتنا  اإعاقة  ت�شكل  مل  املا�شية  ال�شنوات  خالل  امل��راأة 
اأ�شهمت يف تذليلها  التفكري ب�شكل منهجي لطرح و�شائل وطرائق  من 
املراأة  جعل  ال���ذي  ه��و  وال��ع��م��ل  التفكري  يف  املنهج  ه��ذا  اأن  مو�شحة   ..
واإمنا  االإقليمية  باملعايري  لي�س  املتميز  موقعها  يف  ال��ي��وم  االإم��ارات��ي��ة 

باملعايري العاملية وحولها اإىل منوذج رائد يف امل�شاركة الفاعلة واحلقيقية 
يف كل جماالت العمل الوطني فاأ�شبحت وزيرة وقا�شية و�شفرية ونائبة 
اأه���م ما  اأن  ب��ق��وة على امل�شتويات ك��اف��ة. وذك���رت  ال��ربمل��ان وح��ا���ش��رة  يف 
اأنها   2021  -  2015 امل��راأة  لتمكني  الوطنية  اال�شرتاتيجية  مييز 
تت�شمن اأولويات ا�شرتاتيجية واأهدافا مرحلية حمددة ميكن التحقق 
من تنفيذها على اأر�س الواقع حيث حتتوي على اأربع اأولويات اأ�شا�شية 
هي .. احلفاظ على ا�شتدامة االإجنازات التي حتققت للمراأة االإماراتية 
واال�شتمرار يف حتقيق املزيد من املكت�شبات لها واحلفاظ على الن�شيج 
االجتماعي ومتا�شكه من خالل تكامل االأدوار بني الرجل واملراأة لبناء 
جمتمع قوي ومتما�شك قادر على مواكبة التغريات امل�شتجدة وتوفري 

•• اأبوظبي-وام:

اأهم جوانب التميز يف ا�شرتاتيجية  اأحد  اأن  اأخبار ال�شاعة  اأكدت ن�شرة 
النهو�س باملراأة يف دولة االإمارات العربية املتحدة اأنها ت�شتند اإىل خطط 
تنفيذها  على  تقوم  وامل�شتقبل  للحا�شر  وا�شحة  اأه���داف  ذات  حم��ددة 
موؤ�ش�شات فاعلة وهذا ما يف�شر النجاحات الكبرية التي حتققها املراأة 
واالجتماعية  واالقت�شادية  ال�شيا�شية  املجاالت  يف  الفاعل  وح�شورها 
واالأمنية والع�شكرية وغريها. وحتت عنوان ا�شرتاتيجية متكني املراأة 
اأ�شافت اأنه يف هذا ال�شياق جاء اإطالق �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 
رئي�شة االحتاد الن�شائي العام الرئي�شة االأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية 
رئي�شة املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة اأم االإمارات .. اال�شرتاتيجية 
 2021  - 2015 امل��راأة وريادتها يف دول��ة االإم��ارات  الوطنية لتمكني 
.. بالتزامن مع يوم املراأة العاملي الذي يوافق الثامن من �شهر مار�س 

عالية  باأ�ش�س  االجتماعي  وال��رف��اه  واالآم��ن��ة  الكرمية  احلياة  مقومات 
املراأة  مكانة  وتعزيز  وامل�شوؤولية  ال��ري��ادة  روح  وتنمية  للمراأة  اجل��ودة 
االإماراتية يف املحافل االإقليمية والدولية. واأ�شافت اأن هذه االأولويات 
اال�شرتاتيجية االأربع �شيتم تنفيذها على مرحلتني .. االأوىل ت�شتغرق 
الفرتة من 2015 اإىل 2018 فيما ت�شتغرق املرحلة الثانية الفرتة 
اأهداف  املرحلتني  هاتني  م��ن  مرحلة  ك��ل  ويف   2021  -  2019 م��ن 
حمددة يتم حتقيقها من خالل �شيا�شات وا�شحة. واأكدت اأخبار ال�شاعة 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  اأن  يعني  ه��ذا  االفتتاحي..اأن  مقالها  ختام  يف 
تتوقف  ال  ب��امل��راأة  النهو�س  ح��ول  و�شاملة  كاملة  روؤي��ة  متتلك  املتحدة 
روؤية  يت�شم مع  اأي�شا مبا  امل�شتقبل  ت�شمل  واإمنا  على احلا�شر فح�شب 
االإمارات 2021 التي تهدف اإىل جعل االإمارات من اأف�شل دول العامل 
يف الذكرى ال� 50 الإن�شائها وتوؤكد كل املوؤ�شرات ويف مقدمتها املوؤ�شرات 

اخلا�شة بتمكني املراأة اأن االأمور ت�شري بقوة نحو حتقيق هذا الهدف. 

اأكدت اأهمية االبتكار ومواكبة ا�شرتاتيجية االأر�شيف لروؤية االإمارات 2021

الأر�شيف الوطني يختتم خلوة قيادية ا�شتعر�شت تطلعاته ال�شرتاتيجيه
•• ابوظبي-الفجر:

لدولة  ال��وط��ن��ي  االأر����ش���ي���ف  اخ��ت��ت��م 
االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة اخللوة 
خطته  لو�شع  عقدها  التي  القيادية 
 2018  2016- اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
الكفاءات  ت��ط��وي��ر  ت�شتهدف  وال��ت��ي 
التي  املوؤ�ش�شية  وال��ق��درات  القيادية 
���ش��ت��وؤدي اإىل االب��ت��ك��ار، وال��ت��ي ركزت 
ال��ت��ي ت�شاعد  يف حت��دي��د االأول���وي���ات 
الوطني  االأر�شيف  روؤية  على حتقيق 
ور����ش���ال���ت���ه واأه������داف������ه.  وق����د قامت 
الوطني  ل��الأر���ش��ي��ف  العليا  ال��ق��ي��ادة 
اإدارات����ه وف��ري��ق التخطيط  وم��دي��رو 
�شرايا  ب��ف��ن��دق  ف��ي��ه  اال���ش��رتات��ي��ج��ي 
دب����ي ع��ل��ى م����دار يومي:  زع��ب��ي��ل يف 
والتا�شع  ال��ث��ام��ن  واالث���ن���ني  االأح�����د 
���ش��ه��ر م����ار�����س اجل��������اري بعقد  م����ن 
ا�شتعر�شت  ال����ت����ي  االج����ت����م����اع����ات 
اال�شرتاتيجية  اخل���ط���ة  م���ك���ون���ات 
لالأعوام الثالثة القادمة، واملتالئمة 

موؤكداً  ل��الأج��ي��ال،  وحفظها  ال��وط��ن 
على دور االأر�شيف الوطني يف تعزيز 
ركائز الهوية الوطنية، وغر�س القيم 
اأب����رز تطلعات  ال��وط��ن��ي��ة وذل����ك م��ن 
واأ�شاف    2021 االإم�������ارات  روؤي�����ة 
�شعادة مدير عام االأر�شيف الوطني: 
الوطني  االأر���ش��ي��ف  بتطور  ثقتي  اإن 
املفعمة  النفو�س  اإىل  ت��ع��ود  ومت��ي��زه 
هذه  يف  تلتقي  وال��ت��ي  ال��وط��ن  بحب 
على  ال�����ش��ري  ع��ل��ى  م�شممة  اخل��ل��وة 
اأهداف  تتحقق  حتى  النجاح  طريق 

اأبوظبي،  العامة الإمارة  االأجندة  مع 
وروؤية االإمارات 2021. وقد اأعرب 
الري�س  اهلل  ع��ب��د  ال���دك���ت���ور  ���ش��ع��ادة 
م���دي���ر ع����ام االأر����ش���ي���ف ال���وط���ن���ي يف 
بنجاح  ث��ق��ت��ه  ع����ن  االف���ت���ت���اح  ك��ل��م��ة 
يعقدها  التي  القيادية  اخللوة  ه��ذه 
ال  ومبخرجاتها،  الوطني  االأر�شيف 
بتقييم  حت��ف��ل  اأج��ن��دت��ه��ا  واأن  �شيما 
امل�شاريع  ودرا���ش��ة  ال�شابقة  امل�شاريع 
االرتقاء  �شاأنها  من  التي  امل�شتقبلية 
بالعمل االأر�شيفي املعني بجمع ذاكرة 

ور�شالته،  وروؤيته  الوطني  االأر�شيف 
نهج  على  ال�شري  اإىل  نتطلع  ون��ح��ن 
حلكومة  العامة  ال�شيا�شة  معطيات 
اأب����وظ����ب����ي، واحل���ك���وم���ة االحت����ادي����ة 
املنبثقة من الروؤية الثاقبة لقيادتنا 
اخلطط  ت�������ش���وغ  وه�����ي  ال���ر����ش���ي���دة 
التنموية الهادفة اإىل حتقيق الريادة 
على خمتلف ال�شعد يف دولة االإمارات 
الدكتور  وك�����ش��ف  امل��ت��ح��دة.  ال��ع��رب��ي��ة 
اخللوة  معطيات  اأهمية  عن  الري�س 
اأن  ينبغي  ال��ت��ي  ونتائجها  القيادية 

تت�شق مع تطلعات االأر�شيف الوطني 
ال�شدارة  يف  ي��ج��ع��ل��ه  م�شتقبل  اإىل 
اأك����رث ب���ل���دان العامل  اأر���ش��ي��ف��ات  م���ع 
املرحلة  اأهمية  �شعادته  واأك��د  تقدماً، 
الوطني  االأر���ش��ي��ف  عمر  يف  القادمة 
االأر�شيفي  العمل  اإر�شاخ  تعتمد  التي 
على  العاملية  املمار�شات  اأف�شل  وف��ق 
وركز  والعربي.  االإقليمي  امل�شتويني 
اأهمية  ال��ري�����س يف  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة 
بعده  وم���ا   2015 ع���ام  االب��ت��ك��ار يف 
ا���ش��ت��ج��اب��ة ل���ق���رار جم��ل�����س ال������وزراء 
�شعادته  م�����ش��رياً  م���وؤخ���را،  ال�����ش��ادر 
تقول:  التي  املنطقية  النتيجة  اإىل 
الطبيعي  ال��ت��ط��ور  ه��و  االب��ت��ك��ار  اإن 
االأر�شيف  يعمل  الذي  التميز  ملرحلة 
الوطني بعزمية وجّد لبلوغه، و�شّدد 
القادمة  املرحلة  اأهمية  �شعادته على 
القادمة  اال�شرتاتيجية  اخلطة  الأن 
االإمارات  روؤي��ة  تطلعات  مع  تن�شجم 
تطلعات  ع���ن  ت��ع��رّب  ال��ت��ي   2021

القيادة وال�شعب. 
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زايد  برنامج  جلنة  يف  ت�شجل  القيوين  واأم  اخليمة  وراأ�س  والفجرية  عجمان  من  عائلة   550
•• عجمان -وام: 

للحج  زاي��د  برنامج  للت�شجيل يف  اإم��ارة عجمان  اأبناء  ع��دد كبري من  تقدم 
ال�شنوي الذي اأطلقته موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية 

واالإن�شانية.
الفجرية  ت�شجيلها يف كل من  التي مت  اإجمايل طلبات احلج  ي�شل  وبذلك 
من  وهم  اليوم  حتى  عائلة  وراأ�س اخليمة واأم القيوين وعجمان اإىل 550 
امل�شتوفني لل�شروط ممن مل يوؤدوا فري�شة احلج من قبل ومن ذوي الدخل 

املحدود وال يقل عمرهم عن 35 عاما.
يف  الت�شجيل  اأع��م��ال  ال��ث��الث��اء  ال��ي��وم  للحج  زاي���د  برنامج  جلنة  وت�شتاأنف 
وياأتي  الت�شجيل فيها  يتم  التي مل  االإم��ارات  بقية  ال�شارقة ومن ثم  اإم��ارة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  �شمو  تعليمات  على  ب��ن��اء  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا 

اآل نهيان لالأعمال اخلريية  اأمناء موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان  رئي�س جمل�س 
جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  عمر  ال�شيخ  و�شمو  واالإن�����ش��ان��ي��ة 

االأمناء.
على  جريا  باأنه  املوؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  الظاهري  �شبيب  اأحمد  �شعادة  و�شرح 
نهج املغفور ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان رحمه اهلل تقوم املوؤ�ش�شة دوريا 
باإيفاد املواطنني ممن تنطبق عليهم ال�شروط الأداء هذا الركن اخلام�س من 
اأركان االإ�شالم وذلك بناء على و�شية �شاحب مكرمة املوؤ�ش�شة ال�شيخ زايد 

طيب اهلل ثراه .
وقال اإن املوؤ�ش�شة قد وفرت كل الو�شائل التي من �شاأنها تخفيف معاناة اأداء 
وامل�شرب  واملاأكل  احل��رم  من  القريب  ال�شكن  توفري  اىل  باالإ�شافة  املنا�شك 
لل�شوؤون  العامة  الهيئة  مع  والتن�شيق  بالتعاون  وذلك  والتنقالت  وال�شحة 

االإ�شالمية واالأوقاف والبعثة الر�شمية للدولة . 

حتقق اأمنية طفلة فلبينية باأن ت�شبح فنانة ر�شوم متحركة 
•• اأبوظبي-وام:

حققت موؤ�ش�شة حتقيق اأمنية اأمنية الطفلة الفلبينية جوبلي اأدو التي 
تعاين من �شرطان الدم يف اأن ت�شبح فنانة ر�شوم متحركة ملدة يوم كامل 
يف اأكادميية كارتون نتورك للر�شوم املتحركة . وقامت جوبلي 14 عاما 
وا�شتمتعت  االآيل  احلا�شب  با�شتخدام  الكرتونية  ال�شخ�شيات  بر�شم 
التخطيط  مراحل  على  تعرفت  حيث  والديها  ب�شبحة  الهواية  بهذه 
للر�شوم املتحركة من الر�شم على الورق وثم كتابة املالحظات والر�شم 
على احلا�شب االآيل مرورا بطرق ت�شجيل �شوت ال�شخ�شيات الكرتونية 
ودجمها. وفاجاأت جوبلي خالل جتولها يف االأكادميية التي تقع يف توفور 
54 باأبوظبي املحا�شرين والطالب يف االأكادميية بعر�س جمموعة من 
ال�شور التي قامت بر�شمها والتي عك�شت موهبتها وخميلتها الوا�شعة 

وابهرت اجلميع كما مت ا�شطحابها اإىل منطقة االلعاب حيث ا�شتمعت 
 . وبرجمتها  االل��ع��اب  وت��ط��وي��ر  وتن�شيق  ط��رق  ع��ن  مف�شل  ���ش��رح  اإىل 
ال��ذي��ن رح��ب��وا بها  ن��ت��ورك بالعربية  ب��ال��ت��ج��ول يف  واخ��ت��ت��م��ت زي��ارت��ه��ا 
امل�شتقبلية لالأطفال يف  املعلومات اخلا�شة عن براجمهم  لها  وقدموا 
تن�شاه  الذي لن  اليوم  الغامرة بهذا  �شعادتها  اعربت جوبلي عن  حني 
مطلقا و�شيحفر يف ذاكرتها مدى احلياة. وعرب والدا جوبلي عن جزيل 
�شكرهم العميق وتقديرهم ملوؤ�ش�شة حتقيق اأمنية على دورها االن�شاين 
منذ  حتبه  ال��ذي  العمل  ه��ذا  ملمار�شة  الفر�شة  ابنتهم  منح  يف  النبيل 
ال�شغر وكانت حتلم فيه منذ طفولتها اإىل اأن جاء اليوم الذي اأ�شبح 
دولة  يف  اأمنية  حتقيق  موؤ�ش�شة  اأن  بالذكر  جدير  حقيقة.  احللم  فيه 
االمارات تعمل على جت�شيد احالم االطفال الذين يعانون من امرا�س 

م�شتع�شية تهدد حياتهم من خالل حتقيقها على ار�س الواقع. 

ويل عهد عجمان يرتاأ�س اجلل�شة الثانية للمجل�س التنفيذي 
•• عجمان -وام:

ت�����راأ������س ���ش��م��و ال�������ش���ي���خ ع���م���ار بن 
عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد 
رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ام�س 
لهذا  للمجل�س  ال��ث��ان��ي��ة  اجل��ل�����ش��ة 
الديوان  يف  ع��ق��دت  وال���ت���ي  ال���ع���ام 
اأحمد  ال�����ش��ي��خ  ب��ح�����ش��ور  االأم�����ريي 
�شاحب  ممثل  النعيمي  حميد  بن 
رئي�س  نائب  عجمان  حاكم  ال�شمو 
����ش���م���وه خالل  . ورح������ب  امل��ج��ل�����س 
اجلل�شة باأع�شاء املجل�س التنفيذي 
اأعمالهم  يف  التوفيق  لهم  متمنيا 
مبا يخدم روؤي��ة عجمان 2021 . 

ال��ت��ط��وي��ر احلكومي  رئ��ي�����س جل��ن��ة 
املوارد  كفاءة  رفع  �شاأنه  من  والتي 
 2015 ع��ام  اإع��الن  بعد  الب�شرية 
ع��ام��ا ل��الب��ت��ك��ار ول�����ش��م��ان حتقيق 
ال���ت���وج���ه اال����ش���رتات���ي���ج���ي الإم�����ارة 
التوجهات  م���ع  امل��وائ��م��ة  ع��ج��م��ان 
االحت�����ادي�����ة م����ن خ�����الل ال���ربام���ج 
التى حتت�شن املبدعني واملبتكرين 
ا�شتثمار  ي�����ش��م��ن  مب���ا  االإم������ارة  يف 
عملية  و�شمان  الب�شري  العن�شر 
املجل�س  ن��اق�����س  ك��م��ا  اال���ش��ت��دام��ة. 
قطاع  تطوير  يف  احل��ك��وم��ة  ت��وج��ه 
عر�شه  ال��ذي  العقاري  اال�شتثمار 
امل��وي��ج��ع��ي رئي�س  ���ش��ع��ادة ع��ب��داهلل 

التي تبناها املجل�س يف االجتماعات 
املهند�س  �شعادة  . وعر�س  ال�شابقة 
���ش��ع��ي��د ���ش��ي��ف امل��ط��رو���ش��ي االأم����ني 
تو�شيات  ب�������ش���اأن  م����ذك����رة  ال����ع����ام 
التي  ال�شابقة واالإج��راءات  املجل�س 
قبل  م��ن  ب��ن��وده��ا  لتنفيذ  ات��خ��ذت 
احلكومية  وال����دوائ����ر  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
املتخ�ش�شة  ال���ف���ن���ي���ة  وال����ل����ج����ان 
ا�شتملت  والتي  م�شتجداتها  واآخ��ر 
التو�شيات  م��ت��اب��ع��ة  ت��ق��ري��ر  ع��ل��ى 
ومذكرات حول املقرتحات املقدمة 
باملجل�س  ال���دائ���م���ة  ال���ل���ج���ان  م���ن 
على  املجل�س  واط��ل��ع   . ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
بالبيئة  االه��ت��م��ام  ح���ول  م��ذك��رات 

وا�شتعر�س املجل�س خالل اجتماعه 
عبدالعزيز  ال�شيخ  ح�شره  ال���ذي 
دائرة  رئ��ي�����س  النعيمي  حميد  ب��ن 
را�شد  وال�شيخ  ال�شياحية  التنمية 
دائرة  رئ��ي�����س  النعيمي  حميد  ب��ن 
واأع�شاء  وال��ت��خ��ط��ي��ط  ال��ب��ل��دي��ة 
الدكتور  ال�شيخ  وم��ع��ايل  املجل�س 
رئي�س  النعيمي  �شعيد  ب��ن  م��اج��د 
االجتماع  حم�����ش��ر   .. ال�����دي�����وان 
تابع  فيما  عليه  و���ش��ادق  ال�����ش��اب��ق 
ت��ن��ف��ي��ذ ال��ت��و���ش��ي��ات ال�����ش��اب��ق��ة من 
خالل االطالع على جدول االأعمال 
العامة  االأم�����ان�����ة  اأع�����دت�����ه  ال������ذي 
والتو�شيات  ب��ال��ق��رارات  واخل��ا���س 

واحل��ف��اظ عليها وذل��ك من خالل 
ت���دوي���ر ال���ن���ف���اي���ات ب��ت��وف��ري مكب 
ويخ�شع  معتمدة  م��وا���ش��ف��ات  ذي 
ل��ل��م��ع��اي��ري ال��ف��ن��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة حتى 
الداعمة  ع��ج��م��ان  روؤي������ة  ت��ت��ح��ق��ق 
يتما�شى  ومبا  االأخ�شر  لالقت�شاد 
م��ع روؤي����ة ال��دول��ة وجت��ن��ب��ا لالآثار 
احلياة  على  ت��وؤث��ر  ال��ت��ى  اجلانبية 
العامة . وناق�س املجل�س التنفيذي 
جدول  على  املطروحة  املو�شوعات 
املذكرات  على  اطلع  االأعمال حيث 
االإبداع  مبادرات  باإطالق  اخلا�شة 
واالب��ت��ك��ار احل��ك��وم��ي امل��ق��دم��ة من 
املطرو�شي  ���ش��ال��ح  العميد  ���ش��ع��ادة 

املركز التخ�ش�شي لالأ�شنان بعجمان يوعي الطفال بكيفية املحافظة على اأ�شنانهم

جامعة عجمان تنظم ور�شة عمل بعنوان مثلث املراأة الناجحة

•• عجمان ـ الفجر 

التخ�ش�شي  امل��رك��ز  اإدارة  ���ش��ارك��ت 
فعاليات  بعجمان يف  االأ�شنان  لطب 
واللياقة(  لل�شحة  )امل��رح  مهرجان 
ح��دي��ق��ة احلميدية  اأق��ي��م يف  ال���ذي 
ب���اإم���ارة ع��ج��م��ان حت��ت رع��اي��ة �شمو 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة 
الرئي�شة  ال��ع��ام  ال��ن�����ش��ائ��ي  االحت����اد 
االأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأع��ل��ى 
لالأمومة  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة 
اآمنة  الدكتورة  وقالت  والطفولة. 

با�شتخدام الفر�شاة وخيط االأ�شنان، 
وجت��رب��ة ك��دزان��ي��ا ال��ت��ي ع��ا���س معها 
االأط��ف��ال جو العمل يف جم��ال طب 
االأ�شنان من خالل قيامهم مبجاراة 
الطبيبة يف عمل احل�شوات لالأ�شنان 
عرب وجود املج�شمات واالأدوات التي 
ال��ف��ع��ل��ي للعمل يف  ال���واق���ع  حت��اك��ي 
هذا التخ�ش�س الطبي وذلك حتت 
التي  اهلل،  م���ال  م���رمي  د.  اإ����ش���راف 
ق��ام��ت اأي�����ش��ا ب��ع��م��ل ور����ش���ة تعرف 
تكون  كيفية  على  االطفال  خاللها 

اجلري على االأ�شنان.

���ش��ارة ع��ب��داهلل، ود.ال����رمي عبداهلل، 
�شمرية  ود.  املطرو�شي،  ود.عائ�شة 
ال�����زرع�����وين، ود.������ش�����ارة خ����ري اهلل، 
واأ�شرفت  ال��ط��ن��ي��ج��ي،  ود.م���ي���ث���اء 
�شيف  عائ�شة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ه��ذ  ع��ل��ى 
للمركز  االإداري������ة  امل�����ش��ئ��ول��ة  ع��ب��ي��د 

التخ�ش�شي لطب االأ�شنان.
اأن  �شيف  عائ�شة  قالت  جانبها  من 
���ش��ارك فيها نحو  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ه���ذه 
اجلمهور  اأبدى  وقد  اأطفال   108
املقدمة  ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات  اإع���ج���اب���ه���م 
وا���ش��ت��ف��ادت��ه��م م��ن��ه��ا، واأ����ش���اف���ت اإن 

االأ�شنان  م��رك��ز  م��دي��رة  ال�شام�شي 
بتنظيم  ق��ام  املركز  اإن  التخ�ش�شي 
املخ�ش�س  ال��رك��ن  يف  فعاليات  ع��دة 
للمركز يف حديقة احلميدية ، حيث 
والفعاليات  امل�����ش��ارك��ة  ه��ذه  جمعت 
التثقيفي  ال�����ش��ح��ي  اجل���ان���ب  ب���ني 
بالتن�شيق   ، ل��الأط��ف��ال  والرتفيهي 
 ، التعليمية  ع��ج��م��ان  م��ن��ط��ق��ة  م���ع 
 10 الفعاليات  ه��ذه  بتنفيذ  وق���ام 
من طبيبات االمتياز يف املركز وهن 
عائ�شة  ود.   ، اهلل  م���ال  د.م�����رمي   :
ف����وؤاد، ود.م����رمي ع��ب��دال�����ش��م��د، ود. 

يف  االب���داع  على  حر�شن  الطبيبات 
ت��ق��دمي ه���ذه ال��ف��ق��رات يف ج���و من 
االأل���ف���ة وامل�����رح م���ن خ����الل تقدمي 
والعلمية  ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة  امل���ع���ل���وم���ات 
العلمية  ال��ور���ش��ات  ع��رب  ل��الأط��ف��ال 
امل��ق��دم��ة ل��ه��م وال���ت���ي ت��ت��ح��دث عن 
ال����غ����ذائ����ي وت�����اأث�����ريه على  ال����ه����رم 
االأ�شنان، وجتربة امل�شروبات الغازية 
االأ�شنان،  ع��ل��ى  ال�شلبي  وت��اأث��ريه��ا 
ال��ن��وت��ال وال��ت��ي تعلم من  وجت��رب��ة 
الطريقة  ع��ل��ى  االأط���ف���ال  خ��الل��ه��ا 
االأ�شنان  ت��ن��ظ��ي��ف  يف  ال�����ش��ح��ي��ح��ة 

•• عجمان : الفجر

ن��ظ��م��ت وك���ال���ة االإر�����ش����اد امل��ه��ن��ي يف ج��ام��ع��ة ع��ج��م��ان للعلوم 
والتكنولوجيا ور�شة عمل بعنوان مثلث املراأة الناجحة واملتمثلة 
يف الزوجة، واالأم، واملوظفة، ، مبقر اجلامعة هذا وقد قدمتها 
املعتمدة  واملدربة  واملرتجمة  الكاتبة  اإ�شماعيل،  اأمل  االأ�شتاذة 
املوارد  وتنمية  للتدريب  العاملية  العربية  االأكادميية  قبل  من 

الب�شرية.
 جاءت الور�شة يف قالب حتفيزي جمع بني املعلومات النظرية 
والتدريبات العملية على مهارات التحلي بالتوازن والتنظيم 
تواجه  التي  امل�شكالت  اأه��م  املدربة  وا�شتعر�شت  واالإيجابية، 
املراأة يف اأدوارها املختلفة. وحتدثت عن كيفية حتقيق التوازن 
اخلارجي،  التوازن  لتحقيق  ال�شعي  ثم  اأوال،  للمراأة  الداخلي 
اأف�شل ما لديها على  االإمي��ان بقدراتها، لتقدمي  مع �شرورة 
اإجابات  ت��ق��دم  اأن  اأم���ل  االأ���ش��ت��اذة  ا�شتطاعت  االأ���ش��ع��دة.  ك��اف��ة 
بلغ  واللواتي  احل�شور،  ل��دى  الت�شاوؤالت  من  للعديد  �شافية 

احتياجاتهن،  على  وال��وق��وف  وخريجة،  طالبة   30 عددهن 
وقدمت لهن مناذج عملية ميكن تطبيقها يف احلياة اليومية 

لتحقيق اال�شتفادة املرجوة من الدورة. 
وقد عربت امل�شاركات يف الور�شة عن مدى الفائدة التي عادت 
التدريبية  الو�شائل  تنوع  بف�شل  وذل��ك  الور�شة،  من  عليهن 
التي ا�شتخدمتها املدربة، مما اأ�شفى جواً من املرح واحليوية 
بني احلا�شرات. واأكدت بع�س امل�شاركات اأنهن �شيقمن بتطبيق 
نحو  حياتهن  اأ���ش��ل��وب  تغيري  يف  للبدء  تعلمنها  التي  امل��ب��ادئ 

االأف�شل.
م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ال��دك��ت��ور اأح���م���د ع��ن��ك��ي��ط، م�����ش��اع��د رئي�س 
اجلامعة للعالقات اخلارجية، اإننا ال ميكن اأن نغفل عن مدى 
واأم وعاملة، ومدى  امل��راأة كزوجة  ال��ذي تلعبه  ال��دور  �شعوبة 
عظم امل�شوؤولية الكبرية امللقاة على عاتقها، فهي متثل ن�شف 
املجتمع وتقوم برتبية الن�شف االآخر، من هنا ارتاأينا اأن نقوم 
وور���س عمل  تدريبية  دورات  املجتمع من خالل  بدعم ن�شف 

اإخالء تدريبي لطالبات مدر�شة لناأخذ بيدها نحو االأف�شل.
اجلرف للتعليم الثانوي

•• عجمان ـ الفجر 

نفذت االإدارة العامة للدفاع املدين عجمان مترين اإخالء يف مدر�شة اجلرف 
واالإ�شعاف  االإن��ق��اذ  علميات  التمرين  وت�شمن   ، للبنات  الثانوي  للتعليم 

واالإطفاء.
وبح�شب ال�شيناريو الذي مت تنفيذه يف مترين االإخالء تلقت غرفة العلميات 
ب��الغ��ا بن�شوب ح��ري��ق يف اإح���دى خم��ت��ربات امل��در���ش��ة، وع��ل��ى ���ش��وء البالغ 
توجهت على الفور �شيارات االإطفاء واالإنقاذ واالإ�شعاف اإىل موقع احلادث، 
ومت اإخالء الطالبات واملعلمات اإىل نقطة التجمع املحددة م�شبقا من قبل 
االإعالم والعالقات  الزري رئي�س ق�شم  را�شد  نا�شر  العقيد  واأكد  املدر�شة. 
اأن هدف متارين االإخالء يف املدار�س يفيد التعامل واملمار�شة عن  العامة 
كيفية مواجهة االأخطار التي من املمكن اأن تكون �شمن الكوارث واالأزمات 
ال قدر اهلل، م�شريا اأن اختيار فئة طلبة املدار�س يف تطبيق تدريبات االإخالء 
له اأهمية خا�شة حتى تكون اأ�شلوب ومنهج ملعرفة كيفية التعامل والت�شرف 

يف حاالت الكوارث واالأزمات.

االإدارة  ل�����دى  االإج������������راءات  ق���ي���د 
القانونية.  ل���ل�������ش���وؤون  امل���رك���زي���ة 
ووجه �شمو ال�شيخ عمار بن حميد 
الدوائر  اجلل�شة  ختام  يف  النعيمي 
راأي  تق�شي  ب�����ش��رورة  احل��ك��وم��ي��ة 
املجتمع يف امل�شائل العامة واالطالع 
امل��م��ار���ش��ات وحت�شني  اأف�����ش��ل  ع��ل��ى 

جل���ن���ة ال���ت���ن���م���ي���ة االق���ت�������ش���ادي���ة . 
حول  م��ذك��رة  على  املجل�س  واط��ل��ع 
املجل�س  م��ن  امل��ح��ال��ة  ال��ت�����ش��ري��ع��ات 
الت�شريعات  بخ�شو�س  التنفيذي 
ال�شادرة والت�شريعات حمل النظر 
تنفيذا لتو�شيات وقرارات املجل�س 
الت�شريعات  وم�����ش��اري��ع  التنفيذي 

منطقة  يف  وت��ك��ام��ل��ه��ا  اخل����دم����ات 
احللول  وتقدمي  واملنامة  م�شفوت 
معاجلة  �شاأنها  من  التي  املتكاملة 
املثلى  بالطرق  اخلدمات  وحت�شني 
االإم�����ارة  م�شلحة  يف  ت�����ش��ب  ال��ت��ي 
وما  عليها  واملقيمني  ومواطنيها 
يدعم تطبيق روؤية عجمان2021 .

�شرطة عجمان تفتتح فعاليات اأ�شبوع املرور 
اخلليجي ال� 31 

جائزة املعال للقراآن تنظم حفل ختام م�شابقة املدار�س الثامنة اخلمي�س املقبل

•• عجمان -وام:

افتتح العميد �شلطان بن عبداهلل النعيمي قائد �شرطة 
31 لدول  ال�  املرور  باأ�شبوع  عجمان فعاليات االحتفال 
يف  تقام  والتي  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س 
حتت  املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزارة  م��رك��ز 
االفتتاح  حفل  ح�شر   . م�شريك  ي��ح��دد  ق���رارك  �شعار 
ع��ل��ي حميد  وال��ع��ق��ي��د  ال�شقيقة  ال��ك��وي��ت  دول���ة  وف���د   ..
العامة  بالقيادة  وال��دوري��ات  امل��رور  اإدارة  امل�شيبي مدير 
ب�شرطة عجمان اإىل جانب عدد من امل�شوؤولني بالدوائر 
ال�شباط  م��ن  وع��دد  واخل��ا���ش��ة  احلكومية  واملوؤ�ش�شات 
امل��واط��ن��ني. وق���دم ط���الب منطقة عجمان  وج��م��ع م��ن 

التعليمية خالل احلفل اأبريتا غنائيا عن اأ�شبوع املرور 
اإتباع  باأهمية  التذكري  اإىل  تهدف  ا�شتعرا�شية  وفقرات 
القوانني املرورية املحافظة على اأمن الطرقات لتحقيق 
ت�شمن  كما  م�شتخدميها  جلميع  امل��روري��ة  ال�شالمة 
احل��ف��ل ع��ر���ش��ا لفيلم وث��ائ��ق��ي ت��وع��وي ع��ن احل����وادث 
�شرطة  ع��ام  ق��ائ��د  ق��ام  الفعاليات  خ��ت��ام  . ويف  امل��روري��ة 
عجمان بتكرمي وفد دولة الكويت ال�شقيقة وال�شائقني 
املرور  اإدارة  يف  العاملني  املتميزين  واملوظفني  املثاليني 
يف  امل�شاهمة  واملوؤ�ش�شات  وال�شركاء  عجمان  �شرطة  يف 
املقامة  امل��روري��ة  القرية  افتتاح  مت  اأن��ه  يذكر  احل���دث. 
على كورني�س عجمان تزامنا مع اأ�شبوع املرور اخلليجي 

املوحد .

•• اأم القيوين ـ الفجر 

بن  حم��م��د  ال�شيخ  �شمو  بح�شور 
اأمناء  جمل�س  رئي�س  املعال  �شعود 
جائزة را�شد بن اأحمد املعال للقراآن 
ال���ك���رمي وال��ث��ق��اف��ة االإ���ش��الم��ي��ة ، 
م�شابقة  ختام  حفل  اجلائزة  تقيم 
الت�شجيعية  الكرمي  القراآن  حفظ 
ل���ل���م���دار����س ال��ث��ام��ن��ة ���ش��ب��اح يوم 
اخلمي�س القادم املوافق 12مار�س 
القيوين  اأم  م��در���ش��ة  م�����ش��رح  ع��ل��ى 

للتعليم االأ�شا�شي للبنات.
بن  اهلل  عبد  �شعادة خلفان  واأف���اد   
يوخه اأمني عام اجلائزة اأن امل�شابقة 

فيها  ���ش��ارك  فقد   ، ع��ام م�شى  اأي 
ث��الث��م��ائ��ة و ���ش��ب��ع��ون ط��ال��ب��ا من 
ت���اأه���ل منهم   ، واالإن��������اث  ال����ذك����ور 
للت�شفيات  طالباً  و�شبعون  ثالثة 
النهائية ، و اأفاد اأي�شاً اأنه �شيتم يف 
هذا احلفل تكرمي جميع الطالب 
خمتلف  من  امل�شابقة  يف  الفائزين 
مدار�س االإمارة مبراحلها املختلفة 
من ريا�س االأطفال وحتى املرحلة 
هذه  اأن  اإىل  م�����ش��رياً   ، ال��ث��ان��وي��ة 
اأبنائنا  حت��ث  ال��ق��راآن��ي��ة  الفعالية 
و  ال�شريفة  املناف�شة  على  الطالب 
االجتهاد يف حفظ كتاب اهلل تعاىل 

واإتقانه.
�شهدت هذا العام بحمد اهلل تعاىل 
من  اأك���رث  النظري  منقطع  اإق��ب��اال 

�شرطة عجمان و بنك اأبوظبي الوطني 
يوقعان اتفاقية تعاون

•• عجمان-وام:

ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  وق��ع��ت 
الوطني  اأب��وظ��ب��ي  وب��ن��ك  عجمان 
اأجهزة  ت��ع��اون الع��ت��م��اد  ات��ف��اق��ي��ة 
مراكز  يف  االل�����ك�����رتوين  ال����دف����ع 
للقيادة.  التابعة  اخلدمة  تقدمي 
العميد  ���ش��ع��ادة  االت��ف��اق��ي��ة  وق����ع 
ال�������ش���ي���خ ����ش���ل���ط���ان ب�����ن ع���ب���داهلل 
النعيمي قائد عام �شرطة عجمان 
االإقليمي  املدير  دروي�س  جمال  و 
لبنك  ال�شمالية  واملنطقة  دبي  يف 

م�������ن خ���������الل اأج��������ه��������زة ال�����دف�����ع 
ذلك  و   )POS( االل����ك����رتوين 
�شمو  الفريق  لتوجيهات  تنفيذا 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شيف  ال�شيخ 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
الداخلية و�شعيا لرفع درجة ر�شا 
اأخرى  قنوات  باإ�شافة  املتعاملني 
ل���ل���دف���ع ع����رب اأح�������دث اخل���دم���ات 
التقنية اإىل جانب الدفع النقدي 
القيادة  اإلتزام  الذي يعك�س  االأمر 
اال�شرتاتيجية  االأه���داف  بتنفيذ 
ت����ق����دمي اخل����دم����ات  امل��ت��م��ث��ل��ة يف 

اأبوظبي الوطني..بح�شور العقيد 
اإدارة  ال�شام�شي مدير  عبدالعزيز 
�شلطان  وال��رائ��د  املالية  ال�����ش��وؤون 
اأب���وم���ه���ري مدير  خ��ل��ي��ف��ة ع��ي�����ش��ى 
اإدارة ترخي�س االآليات وال�شائقني 
ب���ج���ان���ب ع������دد م�����ن امل�������ش���وؤول���ني 
�شعادة  وق�������ال  اجل����ان����ب����ني.  م�����ن 
ال�شام�شي  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ال��ع��ق��ي��د 
االتفاقية  توقيع  م��ن  ال��ه��دف  اإن 
قيمة  ت�شديد  عملية  ت�شهيل  ه��و 
املعامالت املرورية على املتعاملني 
االئتمانية  البطاقات  با�شتخدام 

االإدارية كافة وفق معايري اجلودة 
تعزيز  و  وال�����ش��ف��اف��ي��ة  وال���ك���ف���اءة 
اخلدمات  بفعالية  اجلمهور  ثقة 
املقدمة. و�شدد �شعادته على �شعي 
تقدمي  لت�شهيل  عجمان  �شرطة 
اخل���دم���ات ل��ل��ج��م��ه��ور م���ع االأخ���ذ 
الفاعل  ال�������دور  االع���ت���ب���ار  ب���ع���ني 
للخدمات االإلكرتونية يف تقلي�س 
القدرة  يعزز  مبا  واجلهد  الوقت 
االأداء  وت��ق��دمي  امل��ه��ام  تنفيذ  على 
الدقة  م�����ش��ت��وي��ات  اأع���ل���ى  ���ش��م��ن 

والكفاءة.
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اأخبار الإمارات

موا�شالت المارات ت�شارك فى ا�شبوع املرور اخلليجى بالغربية
 •• املنطقة الغربية – لطيفة جابر

�شارك فرع  موا�شالت االمارات املدر�شية احلكومية باملنطقة 
الغربية فى ا�شبوع املرور لدول جمل�س التعاون اخلليجى فى 
مع  متزامنا  ج��اء  وال���ذى  الغربية  باملنطقة  الروي�س  مدينة 
الرابعة  دورتها  فى  املهنية  وال�شحة  ال�شالمة  �شهر  فعاليات 
ال�شالمة  ثقافة  تعزيز  اىل  تهدف  توعوية  ن�شائح  بتقدمي   ،
وال�شحة املهنية ، وتوفر كافة اال�شرتاطات واملعايري املعتمدة 

التى ت�شمن توفري بيئة عمل امنة وخالية من املخاطر.

ومن خالل هذه الفعاليات قام فريق ال�شالمة بفرع الغربية 
املهنية  بال�شالمة  اخل��ا���ش��ة  واملل�شقات  ال��ربو���ش��رات  بتقدم 
املجتمع  املرورية الأف��راد  التوعية  املعر�س وقد مت فيها  داخل 
م��ن اأول��ي��اء ام��ور وط��الب امل��دار���س مت فيها ال�شرح ال��واف��ى و 
من  وذل��ك  املدر�شية  احلافلة  ا�شتخدام  كيفية  على  التعريف 
احلافلة  انتظار  كيفية  و�شرح  الذهبية  القاعدة  �شرح  خ��الل 
املناطق  فى  احلافلة  من  وال��ن��زول  ال�شعود  وعملية  املدر�شية 
ال�شكنية وداخل احلرم املدر�شى والتعامل معها  بطرقة فعالة 
مما يوؤدى اىل ال�شالمة امل�شتدامة وجمتمع اآمن و خاىل من 

احلوادث.
وا�شارحممد �شيف املزروعى مدير املوا�شالت باملنطقة الغربية 
، بالدور الفعال الذى تقوم به موا�شالت االمارات فى توعية 
اهدافها  منطلق  م��ن  واخل��ارج��ى  ال��داخ��ل��ى  املجتمع  وتوجيه 
اال�شرتاتيجية التى تن�شدها دوما والتى جاءت وفقا لتوجهات 
ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة ، ك��م��ا ا���ش��اد م��دي��ر امل��وا���ش��الت بالغربية 
بتقدمي  بالفرع  ال�شالمة  فريق  قبل  م��ن  امل��ب��ذول��ة  باجلهود 
الن�شح والربو�شرات لزوار جناح موا�شالت االمارات وجتاوب 

كافة فئات املجتمع وتفاعلهم بقبول الن�شائح و التوعية .

اخلارجية تبحث التعاون
مع ال�شني 

•• اأبوظبي-وام:

وزارة  عام  بديوان  اآ�شيا مبكتبه  اإدارة غرب  املطرو�شي مدير  عبداهلل  اأحمد  الدكتور  �شعادة  ا�شتقبل 
اخلارجية �شعادة جو زمبينج رئي�س فريق العمل اخلا�س جلمهورية ال�شني التي تتوىل رئا�شة منتدى 
اأهم  ا�شتعرا�س  اللقاء  خالل  وجرى  له.  املرافق  والوفد  �شيكا  اآ�شيا  يف  الثقة  بناء  وتدابري  التفاعل 
الثنائية بني دولة االإم��ارات وجمهورية  اإىل بحث العالقات  اإ�شافة  الق�شايا ذات االهتمام امل�شرتك 
ال�شني و�شبل تعزيز التعاون مبختلف املجاالت مبا ي�شهم يف حتقيق امل�شالح امل�شرتكة بني البلدين . 

•• الفجرية -وام:

املجل�س  ع�شو  ال�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
االأعلى حاكم الفجرية يف ق�شر �شموه يف الرميلة ام�س كال على حده �شعادة 
مبارك نا�شر مبارك �شفري جمهورية تنزانيا املتحدة لدى الدولة و�شعادة 
داركو ا�شكوكوفي�س �شفري جمهورية مونتينيغرو اجلبل االأ�شود لدى الدوله 
اللذين قدما لل�شالم على �شموه. كما ا�شتقبل �شموه كال على حده احمد 
بن علي التميمي قن�شل عام دولة قطر لدى الدوله واأرمان اي�شاغالييف 
لل�شالم على  اللذين قدما  الدوله  كازاخ�شتان لدى  قن�شل عام جمهورية 
..متمنيا  بالدبلوما�شيني  الفجرية  حاكم  ال�شمو  �شاحب  ورح��ب  �شموه. 
دولهم  ب��ني  ال�����ش��داق��ة  اأوا���ش��ر  وت��ق��وي��ة  لتوطيد  عملهم  يف  التوفيق  لهم 
ودولة االإمارات. ح�شر اللقاءات ال�شيخ مكتوم بن حمد بن حممد ال�شرقي 

..و�شعادة حممد �شعيد الظنحاين مدير الديوان االأمريي يف الفجرية.

�شمن ا�شبوع املرور اخلليجي

�شرطة راأ�س اخليمة تد�شن املعر�س املروري 

موا�شالت الإمارات حتتفل مبوظفاتها مبنا�شبة يوم املراأة العاملي

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

���ش��م��ن ف���ع���ال���ي���ات اأ����ش���ب���وع امل�����رور 
اخل��ل��ي��ج��ي امل���وح���د ل����دول جمل�س 
ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي امل���ق���ام حتت 
 ) م�شريك  يحدد  ق���رارك   ( �شعار 
لعام 2015م ، افتتح العقيد علي 
املرور  اإدارة  مدير  العلكيم  �شعيد 
راأ���س اخليمة  ب�شرطة  وال��دوري��ات 
يرافقه عدد من ال�شباط واالفراد 
، املعر�س املروري امل�شغر يف مركز 
املنار التجاري برعاية �شركة �شاعد 
مع  وبالتعاون  امل��روري��ة  لالأنظمة 

عدد من مدار�س االإمارة .
واأكد مدير اإدارة املرور والدوريات 
التوعوي  للمعر�س  تفقده  خ��الل 
اخليمة  راأ���������س  ����ش���رط���ة  ح����ر�����س 
اآم���ن���ة وخالية  ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ري  ع��ل��ى 
امل���روري���ة وحتقيق  م���ن احل�����وادث 
اأهدافها اال�شرتاتيجية مب�شاعفة 
الطرق،  وفيات  من  للحد  اجلهود 
وت��ف��ق��د حم���ت���وي���ات امل���ع���ر����س من 
ون�شرات  وم��ل�����ش��ق��ات  م��ط��ب��وع��ات 
ت���وع���ي���ة وجم�������ش���م���ات ع����ن ح����زام 
ال�شوئية  االإ�شارة  وعبور   ، االأم��ان 

•• دبي-الفجر:

اللقاء  االإم��ارات  عقدت موا�شالت 
يوم  مب��ن��ا���ش��ب��ة  مل��وظ��ف��ات��ه��ا  االول 
املراأة العاملي لعام 2015 يف فندق 
النخلة-جمريا،  فريمونت جزيرة 
م�شاركة  �شعار  حتت  يعقد  وال��ذي 
بح�شور   ، ل��ل��ج��م��ي��ع  ت��ق��دم  امل������راأة 
لدائرة اخلدمات  التنفيذي  املدير 
املوؤ�ش�شية فريال توكل ، وح�شد من 
موظفات مراكز االأعمال واالإدارات 
من  للموؤ�ش�شة  ال��ت��اب��ع��ة  وال���ف���روع 

خمتلف مناطق الدولة.
واأك�����دت ال�����ش��ي��دة ف��ري��ال ت��وك��ل يف 
ك��ل��م��ة ل��ه��ا ع��ل��ى االه���ت���م���ام ال���ذي 
امل��راأة يف دول��ة االإمارات  حتظى به 
القيادية،  امل�����ش��ت��وي��ات  ك���اف���ة  م���ن 
د�شتور  اأن�شف  االحت��اد  قيام  فمنذ 
حقوقها،  لها  وكفل  امل��راأة،  الدولة 
ت���وؤك���د مبداأ  ب����ن����وداً  ت�����ش��م��ن  ك��م��ا 
للمراأة  واأن  االجتماعية،  امل�شاواة 
والعمل  التعليم  يف  الكامل  احل��ق 
الرجل،  م��ث��ل  م��ث��ل��ه��ا  وال���وظ���ائ���ف 
وهو ما اأهل الدولة الفوز باملرتبة 

امل���رك���ز ال��ت��اج��ري وم��ن��ط��ق��ة راأ����س 
�شاعد  و�شركة  التعليمية  اخليمة 
والتقدير  ب��ال�����ش��ك��ر  وت����وج����ه    .
للمعر�س  ال����راع����ي����ة  ل���ل�������ش���رك���ات 
اجلمهور  اأف����راد  بتفاعل  ،م�����ش��ي��دا 
بفعاليات  اجلن�شيات  خمتلف  من 
ا�شتطاعت  التي  امل��روري��ة  التوعية 
خماطر  اإىل  اأن���ظ���اره���م  ت��ل��ف��ت  ان 
املرورية  ب��االأن��ظ��م��ة  ال��ت��ق��ي��د  ع���دم 
اإقامة  م���ن  ال���ه���دف  اأن  واأو�����ش����ح 
باأهمية  ال�شائقني  توعية  املعر�س 
االل��ت��زام ب��ق��واع��د واأن��ظ��م��ة ال�شري 
املخالفات  ارت��ك��اب  لتجنب  وامل���رور 
امل��روري��ة وخا�شة اخل��ط��رة.  ومن 
العلكيم  العقيد  دع���ا  اآخ���ر  ج��ان��ب 
ب�شرورة  امل��ج��ت��م��ع  اأف������راد  ج��م��ي��ع 
باملنار  ال��ت��وع��وي��ة  امل��ع��ار���س  زي����ارة 
ت�شتمر  حيث   ، م��ول  وراك   ، م��ول 
املعار�س حتى نهاية  فعاليات هذه 
ع��ل��ى الفرتتني  االأ���ش��ب��وع احل���ايل 
م�شيفاً   ، وال�����ش��ب��اح��ي��ة  امل�����ش��ائ��ي��ة 
باأنه مت توزيع مايقارب عن 500 
برو�شور توعي على مرتادي مركز 
م��ن��ار م��ول خ��الل اف��ت��ت��اح املعر�س 
 ، واالإجن��ل��ي��زي��ة  العربية  باللغتني 

يف كافة املحافل.
ملوظفات  االأول  ال��ل��ق��اء  وت�����ش��م��ن 
م����وا�����ش����الت االإم�������������ارات وال������ذي 
ا���ش��ت��م��ر مل���دة ي��وم��ني ع��ل��ى برامج 
وترفيهية  فنية  وور�����س  تثقيفية 
الدكتورة  ق��دم��ت  ح��ي��ث  م��ت��ن��وع��ة، 
تطوير  يف  جل�شة  النعيمي  ر���ش��ل 
اأهمية  اأك��دت خاللها على  ال���ذات، 
الناجحة  ال�شخ�شية  �شمات  ب��ن��اء 
يف امل��راأة، والتخل�س من ال�شلبيات 
الذاتية، وامل�شي قدماً نحو التميز 
وال��ن��ج��اح، م��ن اأج���ل ب��ن��اء جمتمع 

يت�شم بطاقة اإيجابية.
اإجراء ور�شة ع�شف  اللقاء  وتخلل 
واملبادرات  االأف��ك��ار  اه��م  عن  ذهني 
ميكن  التي  املوؤ�ش�شية  والفعاليات 
وور�شة  العاملة،  للمراأة  تنفيذها 
وجل�شة  ل��ي��ل��ن��از،  الفنية  للخبرية 
�شاطئ  ع���ل���ى  امل���وظ���ف���ات  ج��م��ع��ت 
ثقافية  وم�����ش��اب��ق��ات  ال���ذك���ري���ات، 
بتوزيع  اللقاء  واختتم  وترفيهية، 
مبنا�شبة  امل�����ش��ارك��ات  على  ال��زه��ور 
ال�شور  والتقاط  العاملي  امل��راأة  يوم 

اجلماعية.

كذلك مت اإلقاء حما�شرات توعوية 
خالل الطابور ال�شباحي مبدر�شة 
االأ���ش��ا���ش��ي من  للتعليم  ب��ن ظ��اه��ر 
اإلقاء م�شاعد اول اأحمد كندر من 
ف���رع ال��ت��وع��ي��ة واالإع������الم امل����روري 
، واأخ��رى مبدر�شة الغيل  ب���االإدارة 
تلك  وت�شمنت   ، الثانوي  للتعليم 
امل���ح���ا����ش���رات ع���ل���ى ال���ع���دي���د من 
امل���ح���اور ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ال��ه��ام��ة وكان 
منها التعريف ب�شعار اأ�شبوع املرور 
واأهميته وتقدمي الن�شح واالإر�شاد 
للطلبة من خالل ال�شعود ال�شليم 
وال�شحيح للحافلة املدر�شية وحول 
اأ���ش��ب��اب احل����وادث امل��روري��ة وطرق 
احلد منها ، كما تت�شمن املعار�س 

التجارية  باملركاز  املقامة  املرورية 
توعوية  م�����ش��اب��ق��ات  اإق����ام����ة  ع��ل��ى 
م�����روري�����ة ل����الأط����ف����ال وزائ����ري����ه����ا 

وتوزيع الهدايا واجلوائز .
العقيد علي  اكد   ، اآخ��ر  من جانب 
التفتي�س  جل��ان  م�شاركة  العلكيم 
امليداين منذ انطالق اأ�شبوع املرور 
واملطبوعات  امل��ن�����ش��ورات  ت��وزي��ع  يف 
التوعوية على �شائقي املركبات من 
خالل متركز الدوريات يف خمتلف 
باالإمارة  وال�������ش���وارع  ال��ت��ق��اط��ع��ات 
لتقدمي الن�شح واالإر�شاد لل�شائقني 
قامت  ك��ذل��ك   ، ال��ط��ري��ق  و�شالكي 
 ، ب��ال��دوري��ات  متمثلة  امل���رور  اإدارة 
ال�شري  حركة  تنظيم  يف  بامل�شاركة 

واملرور خالل االحتفالية املاراثون 
الذي اأقيم �شباح اليوم من تنظيم 
التعليمية  اخليمة  راأ����س  منطقة 
مب�������ش���ارك���ة ع������دد م�����ن امل�����دار������س 
ب��االإم��ارة وال���ذي انطلق م��ن نادي 
ال�شفري  ال�����ش��رط��ة وح��ت��ى  ���ش��ب��اط 
القوا�شم حول  مول على كورني�س 

)مر�شى ال�شكري( .
ب�شرورة  اجل��م��ي��ع  ال��ع��ل��ك��ي��م  ودع����ا 
ال���ت���ق���ي���د ب���االأن���ظ���م���ة وال����ق����واع����د 
بها على م�شتوى  املعمول  املرورية 
ال���دول���ة ، و����ش���رورة ال��ت��ع��اون مع 
اإخ����وان����ه����م م����ن رج������ال امل�������رور يف 
احل���ف���اظ ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع خ���ال من 

احلوادث املرورية .

احل�����م�����راء ، و����ش���ي���ان���ة امل���رك���ب���ة ، 
وال����ت����ح����دث ب���ال���ه���ات���ف ال���ن���ق���ال ، 
املخالفات  م��ن  وغ��ريه��ا  وال�شرعة 
ال����ت����ي ي���ج���ب ع���ل���ى ال�������ش���ائ���ق اأن 
يتجنبها تفاديا لوقوعه باحلوادث 
املرورية وحترير املخلفات ، كذلك 
املرورية  املج�شمات احلوادث  بّينت 
عدم  نتيجة  وق��ع��ت  ال��ت��ي  البليغة 

االل�����ت�����زام ب���ال���ق���وان���ني وال���ل���وائ���ح 
املرورية وبع�س الفعاليات االأخرى 
يف  امل�شاركة  اجلهات  نظمتها  التي 

املعر�س. 
ما  اأن  العلكيم  علي  العقيد  وق��ال 
ت�شمنه املعر�س من ن�شرات واأدوات 
حديثة يف جمال التوعية املرورية 
تبذلها  التي  اجل��ه��ود  �شمن  ي��اأت��ي 

براأ�س  وال�����دوري�����ات  امل�����رور  اإدارة 
والثقافة  ال���وع���ي  ل��ن�����ش��ر  اخل��ي��م��ة 
املرورية بني �شرائح املجتمع للحد 
واحلوادث  اخلطرة  املخالفات  من 
تنظيم  خ��������الل  م������ن  ال����ب����ل����ي����غ����ة 
حما�شرات توعية واإقامة حمالت 
البناءة  باجلهود  م�شيدا   ، تثقيف 
يف  القائمني  م��ن  املثمر  وال��ت��ع��اون 

اح���رتام  م��وؤ���ش��ر  يف  ع��امل��ي��اً  االأوىل 
عاملي خمت�س  تقرير  امل��راأة �شمن 
ب��ق��ي��ا���س ال��ت��ط��ور االج��ت��م��اع��ي يف 

خمتلف دول العامل. 
وثمنت توكل باجلهود التي تبذلها 
ال�شيخة فاطمة  �شمو  االإم��ارات  اأم 
بنت مبارك رئي�شة االحتاد الن�شائي 
ملوؤ�ش�شة  االأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����س  ال���ع���ام 
املجل�س  رئي�شة  االأ���ش��ري��ة  التنمية 
االأعلى لالأمومة والطفولة والتي 

االأك�����رب والفاعل  ال�����دور  ل��ه��ا  ك���ان 
االإماراتية  امل���راأة  مكانة  تعزيز  يف 

واالرتقاء بها عاملياً. 
لدائرة  التنفيذي  املدير  وو�شحت 
اخلدمات املوؤ�ش�شية اأهمية ما تقوم 
االإم����ارات يف جمال  ب��ه موا�شالت 
امل��راأة وحتفيزها للعمل  دعم تقدم 
واالإن���ت���اج خل��دم��ة ال���وط���ن، والتي 
املراأة  دور فعال يف متكني  لها  كان 
ورفع مكانتها، مما �شاهم يف تعزيز 

خمتلف  يف  امل���وؤ����ش�������ش���ة  جن����اح����ات 
ال��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة، حيث  ال��ق��ط��اع��ات 
%20 من  ت�شكل امل��راأة ما ن�شبته 

الفئة القيادية يف املوؤ�ش�شة.
اأهمية  اإىل  ودعت فريال املوظفات 
تبذلها  ال���ت���ي  اجل����ه����ود  م���ق���اب���ل���ة 
حكومتنا جتاههن، بالعمل الدوؤوب 
والتوقعات  ال���ت���وج���ه���ات  وت��ل��ب��ي��ة 
واالب��ت��ك��ار يف  ب��االإب��داع  احلكومية، 
الدولة  العمل لرفع مكانة  ميدان 

يف ور�شة )�شاركني معرفتي (

العميد جمال الطري : التعاون الدويل وتبادل اخلربات �شاهم يف مواجهة ع�شابات تهريب املخدرات
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

عام  مدير  الطري  اأح��م��د  جمال  العميد  ق���ّدَم 
امل�����وارد واخل���دم���ات امل�����ش��ان��دة ب�����ش��رط��ة راأ����س 
�شاركني  اخليمة، ور�شة عمل �شمن مبادرة ) 
ومدراء  العاّمون  امل��دراء  بح�شور   ،) معرفتي 
االإدارات وعدد من ال�شباط واالفراد بالقيادة 
تطبيقاً  اخل���ي���م���ة،  راأ��������س  ل�����ش��رط��ة  ال���ع���ام���ة 
ا�شرتاتيجيتها  يف  الداخلية  وزارة  لتوجيهات 
املعرفة،  ث��ق��اف��ة  ن�����ش��ر  ت��ف��ع��ي��ل  اإىل  ال���داع���ي���ة 

الروؤ�شاء  بني  املعريف  التوا�شل  لدور  وتفعياًل 
واملروؤو�شني، لال�شتفادة من املعارف واخلربات 
وتوظيفها البتكار معارف جديدة، يف اإطار دعم 

القيادة ملبادئ تطبيق مفاهيم اإدارة املعرفة.
الور�شة  خ���الل  ال��ط��ري،  العميد  وا���ش��ت��ع��ر���س 
الوظيفي،  تدرجه  وم��راح��ل  الذاتية،  �شريته 
العملية  وجت�����ارب�����ه  خ����ربات����ه  ك����اف����ة  ن����اق����ال 
اإىل  املهنية، متطرقاً  وال�شرطية طيلة حياته 
اإدارة  يف  عمله  ف���رتة  خ���الل  املهنية  جت��رب��ت��ه 
جهود  اإىل  م�شرياً  �شابقاً،  امل��خ��درات  مكافحة 

امل��خ��درات، واأوجه  ال���وزارة يف جم��ال مكافحة 
لهذه  الت�شدي  يف  واآل��ي��ات��ه  ال���دويل  ال��ت��ع��اون 
املعلومات  ت��ب��ادل  واأه��م��ي��ة  اخل���ط���رية،  االآف����ة 
تنفيذ  �شلطات  يف  ال��ع��ام��ل��ني  ب��ني  واخل����ربات 
ب��ني الدول  ال��ت��ع��اون  اأهمية  ال��ق��ان��ون، م��وؤك��داً 
اأمن وا�شتقرار  ملحاربة هذه االآفة، التي تهدد 
املجتمعات، ملواجهة ع�شابات تهريب املخدرات 

 .
امل�شاندة  امل��وارد واخلدمات  واأو�شح مدير عام 
ب�شرطة راأ�س اخليمة، اأن العمل بروح الفريق 

واأداء الواجبات واملبادرات ال�شجاعة واملتميزة، 
مبا  بالعمل،  االرت��ق��اء  يف  كبري  ب�شكل  ت�شهم 
اإىل  م�����ش��رياً  ال��ع��ام��ل��ني،  على  اإي��ج��اب��اً  ينعك�س 
راأ�����س اخليمة،  ل�����ش��رط��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  اأن 
حري�شة على اال�شتفادة من املعرفة ال�شريحة 
فيها،  ومتميزين  ال��ق��ادة  جلميع  وال�شمنية 
لتح�شني  املوؤ�ش�شي  التميز  ي��خ��دم  نحو  على 
مبادرة  خ����الل  ال��وظ��ي��ف��ي  االأداء  م���وؤ����ش���رات 
االأداء  وتطوير  اال�شرتاتيجية  اإدارة  نظمتها 

بوزارة الداخلية.

ح��اكم ال��فجرية ي�ش��تقبل �ش��فريين وق�ن�شل��ني 

ال�شجن 60 يوما ل�شجني حطم ممتلكات ال�شجن 

جنايات راأ�س اخليمة ت�شتمع لأقوال ال�شيدات الثالث املخطوفات 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

راأ�س  حم��اك��م  دائ����رة  يف  االأوىل  اجل��ن��ح  حمكمة  ق�شت 
�شاب  بحب�س  ال��ق��الع  فتحي  القا�شي  برئا�شة  اخليمة 
اإت��الف ممتلكات  بتهمة  ادانته  بعد  �شهرين  عربي مدة 

ال�شجن .
ويف تفا�شيل الق�شية اعتدى املتهم بال�شرب على اأربعة 

ال�شجن  زن��زان��ة  نف�س  امل��وق��وف��ني معه يف  زم��الئ��ه  م��ن 
نتيجة خالفات متبادلة ليقوم بعدها وهو بحالة هياج 

ع�شبي بتك�شري النوافذ الزجاجية القريبة منه .
العامة  للنيابة  حتويله  مت  املتهم  م��ع  التحقيق  وب��ع��د 
بحكمها  عليه  ق�شت  ال��ت��ي  املخت�شة  للمحكمة  ومنها 
ال�شابق بعد تنازل زمالئه وت�شاحلهم معه ب�شاأن ق�شية 

االعتداء عليهم . 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

حماكم  دائ���رة  يف  اجلنايات  حمكمة  عقدتها  جل�شة  يف 
الدكتور  القا�شي  برئا�شة  اأم�����س  �شباح  اخليمة  راأٍ����س 
ثالثة  الأق����وال  ا�شتمعت  اخل��اط��ري  مفتاح  ب��ن  حممد 
�شابني  قبل  م��ن  بخطفهن  ال�����ش��روع  ق�شية  يف  �شيدات 

يحمالن اجلن�شية االأ�شيوية
ويف تفا�شيل الق�شية التي تعود اإىل مطلع العام اجلاري 
ت��ق��دم��ت ث��الث��ة ا���ش��ي��وي��ات وه���ن يف ح��ال��ة ه��ل��ع ب�شكوى 
ملحاولة  تعر�شهن  خاللها  م��ن  ك�شفن  ال�شرطة  ل��دى 

خدمة  عليهن  عر�شا  ا�شيويني  �شابني  قبل  من  خطف 
ال�شابني  لكن  الت�شوق  بغية  املتاجر  الإح��دى  تو�شيلهن 
منطقة  �شوب  ال�شيارة  م�شار  بتغيري  وقاما  خدعوهن 
بعيدة عن املتجر الذي يق�شدونه مما دفعهن لل�شراخ 
اجبارهم  بعد  باملارة  لال�شتنجاد  ال�شيارة  من  والنزول 

على التوقف
ومت��ك��ن��ت ال�����ش��رط��ة م��ن ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ه��وي��ة ال�شابني 
ثم  ومن  معهما  وبالتحقيق  عليهما  القب�س  القاء  ومت 
عر�شهما على النيابة العامة التي اأحالتهما اىل املحكمة 

املخت�شة
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•• ال�صارقة -وام: 

احتفلت هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة بيوم املراأة العاملي من خالل تكرمي 
�شفرية  مبادة  وذلك �شمن  الهيئة  اإدارات  املوظفات مبختلف  نخبة من 
 14 �شمن  املوظفات  من  بعدد  لالحتفاء  الهيئة  اأطلقتها  التي  التميز 
فئة خمتلفة والالتي قدمن م�شاهمات فاعلة للمجتمع يف العديد من 
اأن  الهيئة  رئي�س  الليم  را�شد  املهند�س  الدكتور  �شعادة  واأك��د  امل��ج��االت. 
مبادرة �شفرية التميز تهدف اىل ت�شليط ال�شوء على امل�شاهمات الوا�شعة 
التي تقدمها املوظفات يف املجتمع باالإ�شافة اإىل التاأكيد على اأهمية دعم 
جهود تطوير املراأة تعليميا ومهنيا. واأ�شار اإىل اأن الهيئة توا�شل دورها 
يف دعم وتطوير املوظفات تقديرا وعرفانا بدورهن وم�شاهمتهن الفاعلة 
يف عملية التنمية وحتقيق االإجنازات والطموحات امل�شتقبلية باعتبارهن 

�شركاء للرجل يف بناء املوؤ�ش�شات وبناء الوطن مو�شحا ان ن�شبة م�شاركة 
واأو�شح  باملائة.   45 من  اأك��رث  تبلغ  بالهيئة  القيادية  املنا�شب  يف  امل��راأة 
اأن القيادة الر�شيدة يف اإمارة ال�شارقة متيزت بدعم متكني املراأة حمليا 
واقليميا م�شريا اىل �شرورة التاأكيد على اأهمية دور املراأة يف خلق اأفكار 
جديدة ت�شاهم يف التغلب على التحديات والعقبات احلالية وامل�شتقبلية 
. مت خالل االحتفال عر�س فيلم وثائقي ق�شري حول رائدات االإمارات 
الفئات  املوظفات يف  الليم بتكرمي  �شعادة  املجاالت حيث قام  يف خمتلف 
املختلفة . واأكدت فاطمة حممد علي رئي�س اللجنة املنظمة لالحتفاالت 
اأن املراأة االإماراتية حققت خالل ال�شنوات القليلة املا�شية اإجنازات كبرية 
ومتكنت من التجاوب الفاعل مع حركة احلياة ومتغرياتها وذلك بف�شل 
اإمارة  يف  حتظى  امل��راأة  اأن  اإىل  الر�شيدة..م�شرية  القيادة  وت�شجيع  دع��م 

ال�شارقة باهتمام كبري وتتبواأ كافة املنا�شب القيادية.

•• ال�صارقة-وام:

ثمن �شعادة جمال عبيد البح رئي�س منظمة االأ�شرة العربية اإطالق قرينة �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم 
ال�شارقة �شمو ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�شمي رئي�شة املجل�س االأعلى ل�شوؤون 
االأ�شرة بال�شارقة .. �شبكة االإمارات حلماية الطفل بهدف �شمان �شالمة االأطفال 
وتاأمني حقوقهم واإيجاد بيئة اآمنة لهم . ووجه �شعادته ال�شكر والتقدير ل�شموها 
اأجيال  اأجل حماية  والروؤية احلكيمة من  االإبداعية اخلالقة  االأفكار  على هذه 
ورجال امل�شتقبل . ونوه �شعادته يف حديث لوكالة اأنباء االإمارات وام باأن اإطالق 
الطفل  حلماية  الدولية  االتفاقيات  جانب  اإىل  الطفل  حلماية  االإم��ارات  �شبكة 
مبادرات  تطلق  التي  ال��دول  م�شاف  يف  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يجعل 
والتي  املتميزة  امل�شاريع  من  تعترب  ال�شبكة  اأن  موؤكدا   .. الطفل  حلماية  مميزة 

اأو انتهاك حلقوقهم  اأو عدوان  اأي اأخطار  متكن وت�شهم يف حماية االأطفال من 
. واأو�شح �شعادته اأن �شبكة االإمارات حلماية الطفل تبني مدى حر�س واهتمام 
القيادة الر�شيدة يف دعم ومتكني الطفل وحمايته موؤكدا اأنها خطوة متثل �شياجا 
اآمنا لالأطفال وجتعلهم يعي�شون حياتهم الطبيعية دون اأي منغ�شات اأو م�شاكل 
اأو عقد نف�شية قد توؤثر �شلبا على م�شتقبله . واأ�شار البح يف حديثه ل� وام اإىل اأن 
منظمة االأ�شرة العربية تعمل على اإبراز هذه امل�شاريع و االأفكار الرائدة واإتاحتها 
اأمام خمتلف الدول العربية التي هي بحاجة للتجارب الناجحة واال�شتفادة منها 
حيث اأن معظم هذه الدول تتبنى هذه التجارب الناجحة وتعمل على تطبيقها 
م�شروع  �شتعر�س  العربية  االأ�شرة  اأن منظمة  وقال   . اإمكانياتها وظروفها  وفق 
�شبكة االإمارات حلماية الطفل يف االجتماع القادم الأع�شاء جامعة الدول العربية 
الذي �شيعقد خالل منت�شف �شهر اأبريل املقبل يف العا�شمة امل�شرية القاهرة من 

اأجل اال�شتفادة من هذه التجربة الناجحة. 

رئي�س منظمة الأ�شرة العربية يثمن اإطالق قرينة حاكم ال�شارقة ل�شبكة الإمارات حلماية الطفلكهرباء ال�شارقة حتتفل بيوم املراأة العاملي وتطلق مبادرة �شفرية التميز

•• ال�صارقة -وام: 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قرينة  اأطلقت 
القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور 
ال�شارقة  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�شو 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة ج���واه���ر ب��ن��ت حممد 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  ال��ق��ا���ش��م��ي 
�شبكة  ب��ال�����ش��ارق��ة  االأ�����ش����رة  ل�������ش���وؤون 
االإم��ارات حلماية الطفل التي تهدف 
دولة  يف  االأط��ف��ال  �شالمة  �شمان  اإىل 
وتاأمني  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات 
الالزمة  احل��م��اي��ة  وت��وف��ري  حقوقهم 
لهم اإ�شافة اإىل تعزيز قدرات العاملني 
العاملني  خا�شة  الطفولة  جم��ال  يف 
م����ع االأط�����ف�����ال امل���ع���ر����ش���ني ل����الإي����ذاء 
والعنف . جاء ذلك خالل زي��ارة �شمو 
ال�شيخة جواهر القا�شمي اأم�س الإدارة 
ال�شارقة  يف  ال��ط��ف��ل  ح��ق��وق  ح��م��اي��ة 
لدائرة  التابعة  االإدارات  اإح��دى  وه��ي 
بال�شارقة  االج��ت��م��اع��ي��ة  اخل����دم����ات 
وكان يف ا�شتقبال �شموها عفاف املري 
اخلدمات  ل����دائ����رة  ال���ع���ام���ة  امل����دي����رة 
التي  املوؤ�ش�شات  وم���دراء  االجتماعية 
روؤ�شاء  اإىل  اإ���ش��اف��ة  �شموها  ت��رع��اه��ا 
حماية  اإدارة  يف  وال��ع��ام��الت  االأق�����ش��ام 
حقوق الطفل . وتفقدت �شمو ال�شيخة 
ج���واه���ر ال��ق��ا���ش��م��ي اأق�������ش���ام ال���دائ���رة 
والربامج  اخل���دم���ات  ع��ل��ى  واط��ل��ع��ت 
التي تقدمها يف �شبيل حماية الطفل 
اجل�شدية  �شالمته  ي��ه��دد  م��ا  ك��ل  م��ن 
�شموها  وقالت   . والنف�شية  وال�شحية 
تطورا  �شهد  االإم���ارات���ي  امل��ج��ت��م��ع  اأن 
عنه  نتج  االأخ���رية  ال�شنوات  يف  كبريا 
الكثري من الظواهر اجلديدة وبالتايل 
ور�شد  التطورات  ه��ذه  مواكبة  علينا 
مل��ع��رف��ة كيفية  ت��اأث��ريات��ه��ا اجل��ان��ب��ي��ة 
خا�شة  لها  والتوعية  معها  التعامل 
واأن جمتمعنا االإماراتي يتحفظ على 
االجتماعية  امل�����ش��ك��الت  ب��ع�����س  ط���رح 
ع��ل��ن��ا وي��ف�����ش��ل ح��ل��ه��ا ب��ن��ف�����ش��ه ولكن 
�شينجح  اأن��ه  بال�شرورة  يعني  ال  ه��ذا 

اال�شتعانة  عليه  يتوجب  ب��ل  حلها  يف 
ب��ذوي اخل��ربات ف��االع��رتاف بامل�شكلة 
اإليه اليوم  هو ن�شف حلها وما ن�شعى 
هو اأن تكون اإمارة ال�شارقة متميزة يف 
كل النواحي التي تهم االإن�شان ولذلك 
�شوف نعمل على توعية جميع االأفراد 
�شمو  واأ���ش��ادت   . وال�شغار  الكبار  م��ن 
ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�شمي 
باالهتمام الكبري الذي يوليه �شاحب 
بن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو 
حممد القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى 
ومتابعته  ل��الأ���ش��رة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
جميع م�شاكلها وتوجيه �شموه بالعمل 
.. م�شرية  ل��ه��ا  اإي���ج���اد احل���ل���ول  ع��ل��ى 
�شموها اإىل اأن توا�شل �شاحب ال�شمو 
�شاحب ال�شمو مع اأفراد املجتمع عرب 
اإذاعة ال�شارقة يف برنامج اخلط  اأثري 
املبا�شر هو اأحد االأدوات للوقوف على 
�شاحب  اأن  واأ���ش��اف��ت   . امل�شاكل  ه��ذه 
ال�����ش��م��و ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة ي��ع��م��ل على 
للحاالت  ك��ام��ل  م�����ش��ح  اإىل  ال��و���ش��ول 
ليتعرف  ال�شارقة  الإم��ارة  االجتماعية 
ذات  احل��االت  امل�شاكل خا�شة  على كل 
باملراأة  االإن�شاين والتي تت�شل  الطابع 
واالأط���ف���ال وامل�����ش��ن��ني م��ن اأج���ل حلها 
ول��ه��ذا ال��غ��ر���س اأ���ش�����س ���ش��م��وه قاعدة 
ب�شوؤون  املعنية  املوؤ�ش�شات  من  وا�شعة 
وثمنت   . �شرائحهم  بجميع  االأف����راد 
االإماراتيات  الفتيات  ج��ه��ود  �شموها 
االجتماعي  امل����ج����ال  يف  ال����ع����ام����الت 
املجهولني  ب����اجل����ن����ود  وو����ش���ف���ت���ه���ن 
بعيدا  الكوالي�س  وراء  يعملن  اللواتي 
عن املردود املادي انطالقا من احل�س 
االإن�������ش���اين وال�������والء ال���وط���ن���ي ال���ذي 
. واأعربت  ك��ث��ريا  ال��ي��وم  اإل��ي��ه  ن��ح��ت��اج 
���ش��م��وه��ا ع���ن ت���اأث���ره���ا ال��ع��م��ي��ق لدى 
التي  احل��االت  بع�س  ق�ش�س  �شماعها 
 .. ب��ه��ا  ل��اله��ت��م��ام  االإدارة  ا�شتقبلتها 
اأن االأط��ف��ال ع��ادة ما يكونون  م��وؤك��دة 
�شحايا خالفات الكبار الذين مييلون 
اإىل تنا�شي اأدوارهم جتاههم . وثمنت 

اإدارة  ���ش��م��وه��ا ال��ت��دخ��ل ال�����ش��ري��ع م��ن 
ال�شارقة  يف  ال��ط��ف��ل  ح��ق��وق  ح��م��اي��ة 
االجتماعية  لدائرة اخلدمات  التابعة 
احلاالت  ه��ذه  ا�شتقبال  يف  بال�شارقة 
وا�شفة   .. بها  وااله��ت��م��ام  االإن�شانية 
االإدارة  يف  وال����ع����ام����الت  ال���ع���ام���ل���ني 
ب��اأن��ه��م ه��م اأ���ش��ح��اب ال��ق��ل��وب الكبرية 
واأث����ن����ت ع��ل��ى ت��ع��ام��ل��ه��م ال��ط��ي��ب مع 
وال�شالم  املحبة  لن�شر  املجتمع  اأف��راد 
ال�شيخة  �شمو  واأ���ش��اف��ت   . والت�شامح 
جواهر القا�شمي ناأ�شف ل�شماع اأن مثل 
ه���ذه احل����االت م��وج��ودة يف جمتمعنا 
حماية  اإدارة  دور  ي��اأت��ي  وه��ن��ا  الطيب 
مدار  على  تعمل  التي  الطفل  حقوق 
ال�شاعة بجد واجتهاد لتوفري احلماية 
اأ�شرهم يف  للطفل وم�شاعدة  الالزمة 
حل امل�شاكل الناجتة عن اإيذائه .. لذا 
حلماية  االإم���ارات  �شبكة  اليوم  نطلق 
�شالمة  ل�شمان  تهدف  والتي  الطفل 
الدولة  يف  حقوقهم  وتاأمني  االأطفال 
اآم���ن���ة توفر  وت�����ش��ع��ى الإي����ج����اد ب��ي��ئ��ة 
االإم�������ارات وتعزز  احل��م��اي��ة الأط���ف���ال 
الطفولة  جم��ال  يف  العاملني  ق���درات 
االأطفال  م���ع  ال��ع��ام��ل��ني  وب���االأخ�������س 
فهوالء   .. والعنف  لالإيذاء  املعر�شني 
اأك��ب��ادن��ا واأمانة  االأط��ف��ال ه��م ف��ل��ذات 
مليء  مب�شتقبل  ون���اأم���ل  اأع��ن��اق��ن��ا  يف 
االإم�شاك  على  ق��ادرة  معافاة  باأجيال 
تعرفت  . وقد  والقيادة  االأم��ور  بزمام 
�شمو ال�شيخة جواهر القا�شمي خالل 
زيارتها على اأق�شام االإدارة واخلدمات 
ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا ك���ل ق�����ش��م وم���ن بينها 
 800700 الطفل  جن��دة  خط  ق�شم 
والع�شو يف   2007 ع��ام  اأطلق  ال��ذي 
االأطفال  م�����ش��ان��دة  خ��ط��وط  منظمة 
ح��ي��ث ���ش��رح��ت امل��ه��ن��د���ش��ة ع��ائ�����ش��ة اآل 
جندة  خط  تطوير  فريق  رئي�س  علي 
يف  املتمثل  اخل��دم��ة  م�شمون  الطفل 
بالتعامل  خمت�س  عمل  فريق  توفري 
ال�����واردة ع��ن االأطفال  م��ع ال��ب��الغ��ات 
امل��ع��ر���ش��ني ل��ل��م��خ��اط��ر واالع����ت����داءات 

اجل�شدي  االع����ت����داء  م��ث��ل  ب��اأن��واع��ه��ا 
واجل���ن�������ش���ي وال���ع���اط���ف���ي واالإه�����م�����ال 

واال�شتغالل التجاري. 
و�شول  اإىل  علي  اآل  عائ�شة  واأ���ش��ارت 
ال�����واردة للخط منذ  ال��ب��الغ��ات  ع���دد 
حتى  ب���الغ���ا   2612 اإىل  اإن�������ش���ائ���ه 
عدد  بلغ  ح��ني  يف   2014 ع��ام  نهاية 
البالغات 661 بالغا يف عام 2014 
اإما  ك��ان��ت  ال��ب��الغ��ات  اأن  مو�شحة   ..
اأو  ال�شخ�شي  باحل�شور  اأو  بالهاتف 
باالإحالة من جهات اأخرى اأو �شناديق 
بالربيد  اأو  امل����دار�����س  يف  ال���ب���الغ���ات 
اأع��ل��ى ن�شبة  اأن  االإل��ك��رتوين . وق��ال��ت 
من املبلغني كانت من الوالدين بن�شبة 
55 باملائة بينما بلغت ن�شبة االعتداء 
 39.5 باأنواعه على الطفل  واالإي��ذاء 
اال�شتجابة  ف���ري���ق  ق����ام  وق����د  ب��امل��ائ��ة 
ال��ف��وري��ة وال��ت��دخ��ل العاجل ب���  - 40 
 .  2014 ت���دخ���ل خ����الل ع����ام  ح���ال���ة 
اآل علي  عائ�شة  املهند�شة  كما عر�شت 
رئي�س فريق تطوير خط جندة الطفل 
.. التطبيق املتوفر يف متجر اأندرويد 
بخط  اخل��ا���س  التعريفي  وال��ف��ي��دي��و 
جندة الطفل واملوقع اخلا�س باالإبالغ 
اإطالقها  مت  وال���ت���ي  االإن���رتن���ت  ع���رب 
ال�شيخة  �شمو  اطلعت  كما   . م��وؤخ��را 
اأق�شام  جواهر القا�شمي على اإجنازات 
اإدارة حماية حقوق الطفل مثل ق�شم 
تاأمني احلقوق واملعني ب�شمان توفري 
احل���ق���وق ل��الأط��ف��ال وم���ن ب��ي��ن��ه��ا حق 
االأوراق  وح��ق  ال�شحة  وح��ق  التعليم 
الثبوتية والن�شب وحق امل�شكن وامللب�س 
العوي�س  مرمي  وا�شتعر�شت   . واملاأكل 
ق�شم  يف  االج��ت��م��اع��ي��ة  االخت�شا�شية 
ت��اأم��ني احل��ق��وق بع�س احل���االت التي 
جنح الق�شم يف التعامل معها وتوفري 
املعوقات  م���ن  ال���رغ���م  ع��ل��ى  ح��ق��وق��ه��ا 
العمل  التي تواجه فريق  وال�شعوبات 
التابعة  ال���ف���روع  ت��ن��اول��ت ج��ه��ود  ك��م��ا 
ل���الإدارة يف تاأمني حقوق االأط��ف��ال يف 
واملنت�شرة  االإم���ارة  وم��دن  مناطق  ك��ل 

ب��احل��م��ري��ة وخ���ورف���ك���ان وك��ل��ب��اء ودبا 
ومليحة  وامل�������دام  وال����ذي����د  احل�����ش��ن 
اأعمالهم  واإح�������ش���ائ���ي���ات  وال���ب���ط���ائ���ح 
���ش��رح من  ���ش��م��وه��ا اىل  . وا���ش��ت��م��ع��ت 
وقاية  جلنة  رئي�س  اإ�شماعيل  م��رمي 
ع���ن اأه������داف واأع����م����ال ال��ل��ج��ن��ة التي 
االأطفال  ���ش��الم��ة  ���ش��م��ان  اإىل  ت��ه��دف 
لبع�س الفئات يف املجتمع كونهم اأكرث 
لالإ�شاءة  التعر�س  الحتماالت  عر�شة 
النف�شيني  املر�شى  اأبناء  وهم  والعنف 
واأبناء  املعاقني  واأبناء  املدمنني  واأبناء 
امل�شاجني واأبناء عدميي الدخل حيث 
لهوؤالء  داع���م���ة  ب���رام���ج  ت���ق���دمي  ي��ت��م 
وتاأمني  درا�شيا  ومتابعتهم  االأط��ف��ال 
يف  �شقوطهم  ع��دم  ل�شمان  حقوقهم 
دائرة اخلطر واالإ�شاءة . واطلعت �شمو 
ق�شم  على  القا�شمي  جواهر  ال�شيخة 
مع  تعامله  وكيفية  االأ����ش���ري  ال��دم��ج 
واالأطفال  الن�شب  جمهويل  االأط��ف��ال 
االأ�شر  يف  ومتابعتهم  االأم  م��ع��ل��وم��ي 
البديلة وكذلك متابعة اأطفال الت�شدع 
ومن  اأ�شرهم  يف  املعنفني  اأو  االأ���ش��ري 
برنامج  ت�شميم  الق�شم  اأع��م��ال  اأب���رز 
اإخبار  بكيفية  االأ���ش��ر  الإر���ش��اد  خ��ا���س 
اأن  ب��واق��ع��ه االج��ت��م��اع��ي دون  ال��ط��ف��ل 
يت�شبب هذا الواقع باأي �شدمة نف�شية 
�شموها  وتعرفت  عليه.  يوؤثر  جرح  اأو 
على دور اإدارة حماية حقوق الطفل يف 
رف�س  واآليات  بطرق  االأطفال  توعية 
االع����ت����داء م���ن خ����الل ب���رن���ام���ج كيف 
تقول ال واال�شرتاتيجيات التي ميكن 
ل��ل��ط��ف��ل ات��ب��اع��ه��ا ل��رف�����س االع���ت���داء 
الكتيبات  ب��ع�����س  ا���ش��ت��ع��را���س  مت  ك��م��ا 
يف  امل�شتخدمة  وامل��ن�����ش��ورات  واالأل��ع��اب 
ال�شيخة  ���ش��م��و  واط��ل��ع��ت   . ال��ت��وع��ي��ة 
ال��زي��ارة على  القا�شمي خ��الل  جواهر 
وا���ش��ت��م��ع��ت �شموها  اإ���ش��راق��ة  ب��رن��ام��ج 
االخت�شا�شية  امل��رزوق��ي  فاطمة  اإىل 
التي  االأط��ف��ال  دار  وم��دي��رة  النف�شية 
���ش��رح��ا مف�شال عن  ب���دوره���ا  ق��دم��ت 
عالجي  ب����رن����ام����ج  وه������و  ال����ربن����ام����ج 

اخل����دم����ات  دائ��������رة  ت�����ش��م��ي��م��ه يف  مت 
االعتداء  �شحايا  لعالج  االجتماعية 
 5 اجلن�شي من االأطفال ما بني عمر 
الربنامج  ه��ذا  ويعد   . عاما   13 اإىل 
واملبني  ال���دول���ة  يف  ن��وع��ه  م��ن  االأول 
اللعب  اأو  باللعب  ال��ع��الج  منهج  على 
الدرا�شات  اأث���ب���ت���ت  ح��ي��ث  ال���ع���الج���ي 
لالأطفال  النف�شي  العالج  يف  فعاليته 
. كما مت تقدمي مناذج ملجل�س الروؤية 
والتقارير  االإح�������ش���ائ���ي���ات  وب���ع�������س 
عبارة  وهو  االأ�شري  بامللتقى  اخلا�شة 
ع���ن م���رك���ز ل��ت��ن��ف��ي��ذ اأح����ك����ام ال���روؤي���ة 
الأحكام  وف��ق��ا  املح�شونني  ل��الأط��ف��ال 
وت�شليم  ا���ش��ت��الم  ي��ت��م  ح��ي��ث  املحكمة 
االأبناء يف املركز واإثبات ذلك للقا�شي 
املري  ع��ف��اف  وج��ه��ت  وق���د   . املخت�س 
مدير عام دائرة اخلدمات االجتماعية 
�شاحب  قرينة  اإىل  �شكرها  بال�شارقة 
بن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو 
حممد القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى 
جواهر  ال�شيخة  �شمو  ال�شارقة  حاكم 
املجل�س  رئي�شة  القا�شمي  حممد  بنت 
بال�شارقة  االأ����ش���رة  ل�����ش��وؤون  االأع���ل���ى 
حقوق  حماية  اإدارة  ملقر  زيارتها  على 
�شموها  ت��وج��ي��ه��ات  مثمنة   .. ال��ط��ف��ل 
حماية  على  العمل  ب�شرورة  امل�شتمرة 

الطفل و�شيانة حقوقه .. م�شرية اىل 
اأن دائرة اخلدمات االجتماعية ت�شعى 
اخلدمات  تقدمي  يف  رائ��دة  تكون  الأن 
االإرتقاء  يف  وامل�����ش��اه��م��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة 
جمتمع اإمارة ال�شارق ة. واأ�شافت نحن 
عالجية  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  على  نعمل 
الأف�شل  وف���ق���ا  واإمن����ائ����ي����ة  ووق���ائ���ي���ة 
مم��ار���ش��ات اخل���دم���ة االج��ت��م��اع��ي��ة يف 
والتاأهيل  واحل��م��اي��ة  ال��رع��اي��ة  جم��ال 
ل����الأف����راد واالأ�����ش����ر وامل��ج��م��وع��ات من 
اخلا�شة  االجتماعية  ال��ظ��روف  ذوي 
التكيف  يف  �شعوبات  ي��واج��ه��ون  مم��ن 
اال�شتفادة من موارد  اأو  مع ظروفهم 
العلل  درا���ش��ة  على  نعمل  كما  بيئتهم 
االجتماعية يف املجتمع وغر�س القيم 
م�شاهمة  فيه  االإيجابية  االجتماعية 
منا يف عملية التنمية ال�شاملة ملجتمع 
اإمارة ال�شارقة . واأكدت اإن م�شوؤوليتنا 
جتاه هوؤالء االأفراد وخا�شة االأطفال 
م�����ش��وؤول��ي��ة ك��ب��رية ج���دا ت��ت��ط��ل��ب منا 
�شحذ اجلهود ملواجهة جميع التقلبات 
االإماراتي  املجتمع  ع��ل��ى  وال��ت��غ��ريات 
ب�شكل  ال�شارقة  وجمتمع  ع��ام  ب�شكل 
ي��ك��ون لدينا برامج  خ��ا���س ل��ذا دائ��م��ا 
ومبادرات جديدة نخطوها كخطوات 
ا�شتباقية ت�شتجيب للتغيري والتطوير 

بهدف �شمان �شالمة االأف��راد واالأ�شر 
كما  بحقوقهم  ومتتعهم  واالأط���ف���ال 
الإعادة  اإ�شراقة  برنامج  هو احلال مع 
من  اجلن�شي  االعتداء  �شحايا  تاأهيل 
االأطفال . وثمنت املري جتديد واإعادة 
لتتواءم  ال���ق���وان���ني  ب��ب��ع�����س  ال���ن���ظ���ر 
وامل�����ش��ت��ج��دات يف امل��ج��ت��م��ع داع���ي���ة .. 
اإدارة  ال��ت��ع��اون م��ع  اإىل  ك��ل االأط����راف 
اأن  اإىل  ي�شار   . الطفل  حقوق  حماية 
ت�شكيل �شبكة االإمارات حلماية الطفل 
���ش��ي�����ش��ه��م يف ت��ع��زي��ز ال�������ش���راك���ات بني 
واالأهلية  ال��ع��ام��ة  املجتمع  موؤ�ش�شات 
اأداء  ع��ل��ى  تنعك�س  وال��ت��ي  واخل��ا���ش��ة 
االأطفال  مع  تعاملهم  اأثناء  العاملني 
من خالل متكينهم باالأدوات املنا�شبة 
العنف  �شحايا  االأط��ف��ال  مع  للتعامل 
توعية  ب���اآل���ي���ات  وك���ذل���ك  واالإ������ش�����اءة 
االأطفال بطرق رف�س العنف واالإ�شاءة 
االنت�شاب  ومي��ك��ن  اأنف�شهم.  وحماية 
الع�شوية  اأن���������واع  ب����اأح����د  ل��ل�����ش��ب��ك��ة 
اأن  ميكن  حيث  الفردية  اأو  املوؤ�ش�شية 
تاأثري  ذات  �شخ�شيات  لل�شبكة  ينت�شب 
اأو امل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ع��ام��ل��ة يف  جم��ت��م��ع��ي 
جمال  يف  والعاملون  الطفولة  جمال 
مبجال  املهتمون  االأف���راد  و  الطفولة 

حماية الطفل. 

قرينة حاكم ال�شارقة تطلق �شبكة الإمارات حلماية الطفل

•• العني-الفجر:

زار �شعادة املهند�س عي�شى امليدور مدير عام هيئة ال�شحة 
يف دبي جناح جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا، امل�شارك 
دوفات  والتكنولوجيا  لل�شيدلة  الدويل  دبي  يف معر�س 
2015 ، وكان با�شتقباله الدكتور نور الدين عطاطرة، 
الرئي�س امل�شت�شار جلامعة العني ، حيث قدم د. عطاطرة 
ل�����ش��ع��ادت��ه ���ش��رح��ا م��ف�����ش��ال ع���ن ج��ام��ع��ة ال��ع��ني للعلوم 
حيث   ، خ��ا���س  ب�شكل  ال�شيدلة  وك��ل��ي��ة  والتكنولوجيا 
اجلامعة  يف  ال�شيدلة  بكالوريو�س  برنامج  ان  اأو�شحا 
العملي  والتطبيق  النظرية  العلمية  امل���ادة  ب��ني  مي��زج 
وامل�شت�شفيات  االأدوي����ة  م�شانع  يف  ال��ت��دري��ب  خ��الل  م��ن 

وال�شيدليات اخلا�شة . 
لل�شنة  دوف��ات  معر�س  يف  العني  جامعة  م�شاركة  وتاأتي 
ال��راب��ع��ة ع��ل��ى ال���ت���وايل اإدراك������اً الأه��م��ي��ة امل��ع��ر���س الذي 
العاملة  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  اأك��رب  �شقف  حتت  يجمع 
يف جم���ال ال�����ش��ي��دل��ة ب��االإ���ش��اف��ة ل��ك��ل��ي��ات ال�����ش��ي��دل��ة يف 
اجلامعات املختلفة، وقد متثلت م�شاركة كلية ال�شيدلة 
الطبية،  واالأبحاث  الدرا�شات  من  مبجموعة  باجلامعة 
لقيت  ال��ت��ي  امل�����ش��ورة،  وال��ع��رو���س  العلمية،  واملل�شقات 

الدكتور  وق��ال   . واملهتمني  احل�شور  م��ن  ك��ب��رياً  اإق��ب��ااًل 
العني  جلامعة  امل�شت�شار  الرئي�س  عطاطرة،  الدين  نور 
اإ�شراك  اأهمية  هي  املعر�س  يف  اجلامعة  م�شاركة  تتمثل 
الطلبة باملوؤمترات واملعار�س العلمية التي تطلعهم على 
اآخر التطورات والبحوث والدرا�شات املتقدمة ، حيث اأكد 
اأننا نحر�س على امل�شاركة دوماً يف معر�س دوفات، لدفع 
والك�شف  الطبية،  املوؤ�ش�شات  مع  التوا�شل  نحو  الطلبة 
عن موؤهالتهم العلمية، واالطالع على اآخر امل�شتجدات 
ب��ه��دف م��واك��ب��ة التطورات  ب��ه��م،  امل��ح��ي��ط��ة  وال��ت��ج��ارب 
خريي  الدكتور  واأ�شاف   . ال�شيدلة  جمال  يف  احلديثة 
م�شطفى، عميد كلية ال�شيدلة يف جامعة العني للعلوم 
اخلطوات  تفعيل  على  اجلامعة  تعمل  والتكنولوجيا: 
الثابتة جتاه التطورات العلمية احلديثة التي البد من 
االإطار  هذا  �شمن  م�شاركتنا  وتاأتي  تعليمياً،  مواكبتها 
للم�شاركة  الكلية  اأم��ام طلبة  الفر�شة  اإتاحة  من خالل 
املبا�شر  واالحتكاك  املتخ�ش�شة،  العلمية  امل��وؤمت��رات  يف 
مع عنا�شر �شوق العمل املت�شلة باخت�شا�شاتهم العلمية 
اإىل  باالإ�شافة  املعلوماتية،  وال�شركات  االأدوي��ة  كم�شانع 
كليات ال�شيدلة املختلفة امل�شاركة يف املعر�س من داخل 

دولة االإمارات وخارجها .

جامعة العني ت�شارك يف معر�س دوفات 2015 

افتتاح املعر�س الطالبي العامل 
حتت �شقف واحد بال�شارقة 

•• ال�صارقة -وام:

اف��ت��ت��ح حم��م��د ح��م��دان ب��ن جر�س 
اجلامعية  امل���دي���ن���ة  ع������ام  م����دي����ر 
اأولياء  جم��ل�����س  ع�����ش��و  ب��ال�����ش��ارق��ة 
املعر�س  والطالبات  الطلبة  اأم��ور 
العامل  �شعار  حتت  املقام  الطالبي 
حتت �شقف واحد املقام يف مدر�شة 
وا�شط النموذجية مبدينة ال�شارقة. 
ال�شيخة  االف���ت���ت���اح  ح��ف��ل  ح�����ش��ر 
القا�شمي  حم���م���د  ب���ن���ت  ع��ائ�����ش��ة 
ع�شو اللجنة اال�شت�شارية باملجل�س 
االأع��ل��ى ل�����ش��وؤون االأ����ش���رة وحممد 
االن�شطة  ق�شم  رئي�س  ماجد  علي 
مبنطقة ال�شارقة التعليمية وعلي 
ال�شارقة  جم��ل�����س  م��ن  احل��و���ش��ن��ي 
للتعليم ولفيف كبري من املدعوين 
وع�������دد م����ن ال����رتب����وي����ني ووف������ود 
امل��دار���س االآخ����رى. وي��ع��د املعر�س 
ال��ط��الب��ي من��وذج��ا ل��ل��ت��ف��اع��ل بني 
املدر�شية  واالدارة  ال���ط���ال���ب���ات 
وا�شرتاتيجيات  خطط  نهج  وف��ق 
لتاأهيل  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة 
وامل�شاركة  العطاء  على  الطالبات 
معر�س  يف  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ب��اأف��ك��اره��ن 
متنوعا  و����ش���وق���ا  م���ت���ج���را  مي���ث���ل 
التي  املنتجات  العديد من  يعر�س 
اجتمعت  ع���دي���دة  ث��ق��اف��ات  مت��ث��ل 
�شعارها  ل��رتف��ع  امل��در���ش��ة  ف��ن��اء  يف 
العامل حتت �شقف واحد. وتنوعت 
الرتاثية  املالب�س  بني  املعرو�شات 
واالإك�ش�شوارات  والبخور  والعطور 
باالإ�شافة اإىل العبايات واحللويات 
الدمى  اىل  ا����ش���اف���ة  وال��ع�����ش��ائ��ر 

واالأكالت ال�شعبية والرتاثية .

•• اأبوظبي-وام:

هذا  ال��زواج  �شندوق  موؤ�ش�شة  تطلق 
ال��ع��ام ل���ق���اءات ح���واري���ة ب��ني معايل 
الدكتورة ميثاء بنت �شامل ال�شام�شي 
اإدارة  وزي����رة دول����ة رئ��ي�����ش��ة جم��ل�����س 
الزواج..وال�شباب  �شندوق  موؤ�ش�شة 
�شبكات  ع����ل����ى  وذل��������ك  واخل�����������رباء 
تبادل  بهدف  االجتماعي  التوا�شل 
االأف���ك���ار وم��ن��اق�����ش��ة ال��ق�����ش��اي��ا التي 
ت��ه��م االأ����ش���رة وت��ع��ن��ى ب��ن��ج��اح احلياة 
اللقاءات  ه����ذه  وت���اأت���ي   . ال���زوج���ي���ة 
التوايل  الثاين علي  للعام  احلوارية 
يف اإطار �شعي موؤ�ش�شة �شندوق الزواج 
املجتمع  اأب��ن��اء  ب��ني  العالقة  لتعزيز 
على  ال��ع��ام  ه��ذا  و�شرتكز  واملوؤ�ش�شة 
عدد من الق�شايا الهامة منها كيف 
يعمل  اأن  االأ���ش��ري  للتما�شك  ميكن 
على حتقيق التالحم املجتمعي وما 
دور اأفراد االأ�شرة يف ذلك وكذلك ما 
هي املوؤثرات الداخلية واخلارجية يف 
هذا املو�شوع . وكانت هذه اللقاءات 
احلوارية قد انطلقت يف العام املا�شي 
وناق�شت عددا من االأفكار والق�شايا 
ت��ه��م االأ�����ش����رة وت��ع��ن��ى بنجاح  ال���ت���ي 
تبادل  خاللها  ومت  الزوجية  احلياة 
االأف��ك��ار واخل��ربات يف ه��ذه املجاالت 
ب���ني م��ع��ايل ال���دك���ت���ورة م��ي��ث��اء بنت 
رئي�شة  دولة  وزي��رة  ال�شام�شي  �شامل 
جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة �شندوق الزواج 
ونتيجة   . واخل������رباء  وال�����ش��ب��اب   ..
اللقاءات  ح��ق��ق��ت��ه  ال������ذي  ال���ن���ج���اح 
احلوارية يف العام املا�شي �شيتم هذا 
العام اإطالق لقاءات حوارية جديدة 
حول عدد من الق�شايا الهامة التي 
 . املجتمع  االأ�شرة ودوره��ا يف  تخ�س 

والذين اأ�شهموا ب�شكل كبري يف اإثراء 
وقالت   . احل���وارات  تلك  يف  النقا�س 
�شامل  بنت  ميثاء  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل 
لهذه  النظر  يتم  مل  اإن��ه  ال�شام�شي 
تغريدة  جمرد  اأنها  على  امل�شاهمات 
ال يتجاوز اأحرفها 140 حرفا واإمنا 
كان النظر اإىل اأثرها وفائدتها اإذ كان 
لها اأثر كبري يف اإحداث نقلة نوعية 
يف ال��ع��م��ل االإع���الم���ي وال��ت��وع��وي يف 
�شندوق ال��زواج حيث مت فرز جميع 
بها  واالأخ���ذ  حتليلها  ومت  امل�شاركات 
من  ي�شعى  متكاملة  عمل  خطة  يف 
اأهداف  لتحقيق  ال�شندوق  خاللها 
حمددة واقعية قابلة للقيا�س لدعم 
العام وذلك  الت�شغيلية لهذا  اخلطة 
لكل  الكفء  التوظيف  على  اعتمادا 
واالإعالم  االت�شال  واآل��ي��ات  م��داخ��ل 
وفاعلة  ق���وي���ة  ع���الق���ات  وت��اأ���ش��ي�����س 
الزواج  بق�شايا  املعنيني  جميع  م��ع 
واال�����ش����ت����ق����رار االأ�������ش������ري يف دول�����ة 
باعتبار  املتحدة  العربية  االإم����ارات 
التنمية  يف  رئي�شا  �شريكا  ال�شندوق 
اإىل  ي��ه��دف  امل�شتدامة  االجتماعية 
اأه�����م ل��ب��ن��ة يف امل��ج��ت��م��ع وهي  ب���ن���اء 
واأ�شافت   . عليها  واملحافظة  االأ�شرة 

ي��ه��دف كذلك  ال�����زواج  ���ش��ن��دوق  اأن 
واالجت����اه����ات  امل����ع����ارف  زي�������ادة  اإىل 
وامل��م��ار���ش��ات ل��ف��ئ��ات اجل��م��اه��ري ذات 
ال�شندوق  ق�شايا  باأولويات  ال�شلة 
التوجه  ه���ذا  اأن  معاليها  وق��ال��ت   .
ل��ت��وج��ه��ات احلكومة  ام��ت��ث��اال  ي��اأت��ي 
االحت��ادي��ة م��ن اأج���ل اال���ش��ت��ف��اده من 
اخلدمات  ت��ط��وي��ر  يف  التكنولوجيا 
املتعاملني  م���ع  ال���ت���وا����ش���ل  واإب��������راز 
موؤ�ش�شة  ب����اأن  م��ع��ال��ي��ه��ا  م��ن��وه��ة   ..
�شندوق الزواج تويل اهتماما كبريا 
لل�شبكات  امل�����ش��ت��وي��ات  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى 
من  لال�شتفادة  وذل���ك  االجتماعية 
من  وخ�شائ�شها  املتاحة  اإمكاناتها 
اأكرب  اإىل  للو�شول  توظيفها  خ��الل 
ع���دد مم��ك��ن م��ن اجل��م��ه��ور وتقدمي 
اأف�������ش���ل اخل����دم����ات احل���ك���وم���ي���ة له 
بي�شر وكفاءة لتحقيق اأهدافها �شواء 
والتعريف  االأ�شرية  التوعية  لن�شر 
املادي  ال��دع��م  ت��ق��دمي  يف  بر�شالتها 
بالوعي  االرتقاء  اأج��ل  من  واملعنوي 
اإر�����ش����اء  االأ�������ش������ري وامل�������ش���اه���م���ة يف 
ال��ث��ق��اف��ة االإم���ارات���ي���ة ال��رام��ي��ة اإىل 
حتقيق التما�شك االأ�شري والتالحم 

املجتمعي. 

بعد  ملعاليها  ال��ث��اين  ال��ل��ق��اء  وي��اأت��ي 
املا�شي  العام  يف  االأول  اللقاء  جن��اح 
والذي �شهد جتاوبا كبريا بني جميع 
فئات املجتمع من ال�شباب واأ�شحاب 
الدولة ومن  االخت�شا�س من داخل 
خارجها والذين تقدموا مبقرتحات 
وم�����ش��اه��م��ات م��ت��م��ي��زة ح��ي��ث لوحظ 
احلوارات  مع  املتفاعل  اجلمهور  اأن 
ال���وزاري���ة ه��و ج��م��ه��ور م��ث��ق��ف وواع 
تلك  مع  املتفاعل  ال�شباب  من  �شواء 
اأو  امل�شتهدفة  الفئة  وه��م  احل���وارات 
من اال�شاتذة اجلامعيني و املخت�شني 
الب�شرية  والتنمية  يف علم االجتماع 

ميثاء ال�شام�شي تلتقي اجلمهور عرب و�شائل التوا�شل الجتماعي للعام الثاين على التوايل 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

جديدة  كتقنية  ال��ك��رب��ون  اأك�شيد  ث��اين  ا�شتخدام  ب��دب��ي  ال�شحة  هيئة  ب���داأت 
امللونة  ال�شبغات  م��ن  ب��دال  للمر�شى  ال�شفلية  االأط����راف  ���ش��راي��ني  لق�شطرة 
وذلك  وال�شكري  الكلى  ملر�شى  احليوية  الوظائف  على  ال�شلبي  التاأثري  ذات 
الدكتورة فريدة  واأك��دت  االإم���ارات.  دول��ة  ك��اأول موؤ�ش�شة �شحية على م�شتوى 
التي  اجلهود  على  دب��ي  مب�شت�شفى  امل�شاندة  الطبية  ال�شوؤون  مديرة  اخلاجة 
العاملية لتقدمي اخلدمات  اأحدث االأجهزة والتقنيات  الهيئة لتوفري  تقوم بها 
الربوتوكوالت  اأف�����ش��ل  م��ع  واملتما�شية  للمر�شى  وال��ع��الج��ي��ة  الت�شخي�شية 
واالأ�شعة  الق�شطرة  ا�شت�شاري  �شالح  اأمين  الدكتور  وقال  العاملية.  واملمار�شات 
درجات  اأعلى  ت�شمن  التي  التقنية  اأهمية هذه  اإىل  دبي  التداخلية مب�شت�شفى 
االأمن وال�شالمة للمر�شى ب�شكل عام وملر�شى ال�شكري والكبد والف�شل الكلوي 
ب�شكل خا�س واملر�شى الذين لديهم ح�شا�شية من ا�شتخدام ال�شبغات امللونة. 
تعد من  التي  التقنية  امل�شتفيدين من هذه  املر�شى  يت�شاعف عدد  اأن  وتوقع 
التقنيات االآمنة ملر�شى الكلى وال�شكري م�شريا اإىل ان ق�شم الق�شطرة واالأ�شعة 
150عملية  اإىل   100 باإجراء ما بني  التداخلية مب�شت�شفى دبي يقوم حاليا 
واإتباع  الريا�شة  ممار�شة  اأهمية  واأك���د  االأع��م��ار.  خمتلف  م��ن  ملر�شى  �شنويا 
منط احلياة ال�شحي واالبتعاد عن التدخني لتجنب ت�شلب �شرايني االأطراف 
التدفق  اإع��اق��ة  يف  وتت�شبب  الكولي�شرتول  ده��ون  فيها  ترتاكم  التي  ال�شفلية 

الطبيعي للدم يف االأوعية الدموية. 

•• اأبوظبي-وام: 

نظم املركز الوطني للتاأهيل بالتعاون مع جهات 
ح��ك��وم��ي��ة ووط��ن��ي��ة م��ع��ن��ي��ة ب��ق�����ش��اي��ا امل���خ���درات 
ام�����س بفندق دو���ش��ت ت��اين اأب��وظ��ب��ي ور���ش��ة عمل 
ملناق�شة  وذل��ك  والتحديات  االحتياجات  بعنوان 
�شيا�شات املدار�س اخلا�شة بالوقاية من املخدرات 
ا�شتعرا�س  اإىل  ال��ور���ش��ة  وت���ه���دف   . ال���دول���ة  يف 
اإج���راءات  اإىل  والتو�شل  االحتياجات  ومناق�شة 
منظمة باملدار�س ت�شاعد على التعاطي مع جميع 
اإم��ك��ان��ي��ة و���ش��ع خطط  امل��خ��درات وب��ح��ث  ق�شايا 
�شعادة  واأك���د  وتطبيقها.  ال�شيا�شات  ه��ذة  اإع���داد 
الدكتور حمد عبداهلل الغافري مدير عام املركز 
�شاحب  بتوجيهات  امل��رك��ز  اأن  للتاأهيل  الوطني 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
الدولة حفظه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

االأعلى للقوات امل�شلحة ورعاية ومتابعة م�شتمرة 
من �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة ي�شعى 
للت�شدي لالإدمان  ا�شرتاتيجية عامة  اإعداد  اإىل 
املعنية  اجل��ه��ات  جميع  م��ع  وامل�شاركة  بالتن�شيق 
وا�شتحداث  وال��وق��اي��ة  للتوعية  ب��رام��ج  وتطوير 
املر�س ومتابعته من خالل عقد  برنامج لر�شد 
حلقات نقا�س مع كافة ال�شركاء املعنيني يف جميع 
اأهمية  ملناق�شة  التعليمية  وخ��ا���ش��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
توعية  يف  اخلا�شة  امل��دار���س  واإج����راءات  �شيا�شات 
واملحافظة  االإدم������ان  م��ر���س  ال��ط��ل��ب��ة مب��خ��اط��ر 
املر�س  م�شببات  م��ن  خ���ال  �شحي  جمتمع  ع��ل��ى 
وا�شتعرا�س الربامج وال�شيا�شات واال�شرتاتيجيات 
انت�شار املواد املخدرة يف  واخلطط التي حتد من 
مدار�س الدولة وحتديد االحتياجات والتحديات 
التعاون  خ��الل  من  وذل��ك  تطبيقها  تواجه  التي 
وتكاتف جهود جميع االأطراف املعنية. من جانبه 

اأو�شح الدكتور علي املرزوقي مدير اإدارة ال�شحة 
العامة والبحوث اأن ور�شة العمل �شهدت م�شاركة 
وا�شعة من املوؤ�ش�شات وال�شركاء الفاعلني ومنهم 
التنمية  وم��وؤ���ش�����ش��ة  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جم��ل�����س 
اأبوظبي  و�شركة  اأبوظبي  �شحة  وهيئة  االأ�شرية 
للخدمات ال�شحية ووزارة الداخلية ودائرة ق�شاء 
النقا�شية  احللقة  ه��ذه  اأن  اإىل  م�شريا  اأب��وظ��ب��ي 
تاأتي يف الوقت الذي تزداد فيه احلاجة اإىل اإعداد 
واملتخ�ش�شة  املعنية  امل��دار���س  �شيا�شات  وتطبيق 
املخدرات واالدمان  والتوعية بق�شايا  الوقاية  يف 
لتزويد الكادر التعليمي والطالب واأولياء االأمور 
باالأدوات التي �شت�شاهم ب�شكل كبري يف خلق اأجواء 
تعليمية اآمنة وخالية من املخدرات. من جانبهم 
اأ�شاد امل�شاركون بور�شة العمل وبالدور الذي يقوم 
بالتعاون مع اجلهات  للتاأهيل  الوطني  املركز  به 
من  وللحد  املجتمع  حلماية  ب��ال��دول��ة  امل�شوؤولة 
انت�شار ظاهرة مر�س االإدمان بني اأفراد املجتمع. 

•• دبي-وام:

اأجنز برنامج حممد بن را�شد للتعلم الذكي اخلطة 
اأع�شائه  االأولية ل� جمل�س االبتكار الذي مت تعيني 
موؤخرا مبنا�شبة اإعالن عام 2015 عام االبتكار يف 
االإمارات .. وذلك ا�شتجابة للمبادرات التي اأطلقها 
�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
روح  لتعزيز  الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س 
ال��ق��ائ��م��ون على  ذل���ك  اأع��ل��ن   . التعليم  االب��ت��ك��ار يف 
الربنامج واأو�شحوا اأن هذه اخلطة تت�شمن القيام 
االفكار  ت��ب��ادل  لت�شجيع  دوري���ة  ميدانية  ب��ج��والت 
الطلبة  ول��ق��اءات متعددة مع  امل��دار���س  املبتكرة بني 
واأع�شاء الهيئة التدري�شية لطرح ومناق�شة االفكار 
املناهج  بتطوير  يتعلق  فيما  االف�شل منها  واختيار 
املجل�س  وي�شم   . الال�شفية  واالأن�شطة  التعليمية 
االأفكار  ط���رح  ع��ن  امل�����ش��وؤول��ني  املعلمني  م��ن  نخبة 
الربنامج  تطوير  على  امل�����ش��اع��دة  ب��ه��دف  اخل��الق��ة 
والتوا�شل  امليدانية  اخل��ربات  خ��الل  من  وتعزيزه 
الربنامج  تلبية  من  للتاأكد  واملعلمني  الطالب  مع 
جلميع احتياجاتهم ومتطلباتهم ولتح�شني م�شتوى 
الربنامج بوترية م�شتمرة . كما �شيقوم هذا املجل�س 
�شمن  املتبادلة  الداخلية  امل�شاركة  اأعمال  بت�شجيع 
وقال   . املدار�س  ادارات  بالتعاون مع  وذلك  املدر�شة 
املهند�س حممد غياث املدير العام لربنامج حممد 
ع��م��ل منذ  ال��ربن��ام��ج  اأن  ال��ذك��ي  للتعلم  را���ش��د  ب��ن 

2012 على ت�شجيع روح االبتكار  انطالقه يف عام 
واإي���ج���اد ج��ي��ل ج��دي��د م��ن ال��ط��ل��ب��ة ي��ح��ب��ون القيام 
بالبحوث واالبتكار وامل�شاركة يف العملية التعليمية 
بدال من تلقي املعلومات فقط واالعتماد على عملية 
التلقني .. م�شريا اإىل اأن الربنامج يتطلع اىل ايجاد 
املبتكرة  احل��ل��ول  اي��ج��اد  على  تعمل  مبدعة  ع��ق��ول 
ودفع  املعرفة  على  قائم  اقت�شاد  بناء  يف  وامل�شاركة 
عجلة التقدم يف جمتمعنا نحو االأم��ام . وقد اأطلق 
الربنامج جمموعة من الربامج واملبادرات اجلديدة 
ع��دد من  الذكية يف  االإذاع���ة  اإط���الق  تت�شمن  التي 
املدار�س املختارة وذلك من بداية الف�شل الدرا�شي 
لالإذاعة  اجل���دي���دة  امل��ن�����ش��ة  ه���ذه  و�شتتيح  احل���ايل 
املدر�شية اإمكانية البث من خالل �شبكة االإنرتنت ما 
املدر�شة  مع  اأكرب  بفعالية  امل�شاركة  للطالب  ي�شمح 
اأخرى.  جهة  م��ن  البع�س  بع�شهم  وب��ني  جهة  م��ن 
التدريبية  ال��دورات  تقدمي  اي�شا  الربنامج  ويعتزم 
الدورية جلميع اأع�شاء فرق الدعم التابعة لربنامج 
حممد بن را�شد للتعلم الذكي باالإ�شافة اإىل اإجراء 
ل�شمان  اخلا�شة  وال���دورات  التاأهيلية  االختبارات 
اأهلية االأع�شاء. و�شتحظى هذه الدورات التدريبية 
باأهمية خا�شة عند اأولياء االأمور الذين �شيتمكنون 
من متابعة اأداء اأطفالهم من خالل من�شة الربامج 
االطالع  التي متكنهم من  االنرتنت  اخلا�شة عرب 
ع��ل��ى ج����داول ال���درو����س وال��وظ��ائ��ف وامل��ه��ام املوكلة 
املدراء  بوابة  وتهدف  املرحلية.  والتقارير  للطالب 

املدار�س مبا  م��دراء  املعريف بني  التبادل  اإىل حتفيز 
ف�شال  املمار�شات  اأف�شل  تبادل  اإمكانية  لهم  يتيح 
عن تعزيز مفهوم التعلم من الزميل ورفع م�شتوى 
الربنامج  قام  وقد   . املدار�س  خمتلف  بني  التعاون 
اآالف  ثالثة  بتوزيع  االأول  الدرا�شي  الف�شل  خالل 
 800 يف  املعلمني  على  حم��م��ول  كمبيوتر  و543 
�شف مدر�شي ت�شم 24 األفا و 328 طالبا يف 146 
اأن��ح��اء االإم�����ارات و���ش��م��ل ذلك  م��در���ش��ة يف خمتلف 
املراحل التعليمية املتو�شطة مبا فيها ال�شف ال�شابع 
املعلمني  ت��دري��ب  اإىل  باالإ�شافة  والتا�شع  والثامن 
التفاعلية  ال��ت��ع��ل��ي��م  األ�����واح  ا���ش��ت��خ��دام  كيفية  ع��ل��ى 
كيفية  اأولية حول  تثقيفية  ل��دورة  وتلقيهم  الذكية 
االت�شال  واأدوات  ال��ك��م��ب��ي��وت��ر  اأج���ه���زة  ا���ش��ت��خ��دام 
ب�شبكة االإنرتنت من اأجل اإمتام مهامهم باالإ�شافة 
وحتقيق  الت�شغيل  اأن��ظ��م��ة  ا���ش��ت��خ��دام  كيفية  اإىل 
االإن���رتن���ت ل�شالح حتقيق  م��ن  ال��ق�����ش��وى  ال��ف��ائ��دة 
الربنامج  ي��وف��ر  كما  التعليمية.  ال��ط��الب  اأه����داف 
مل�شاعدتهم على حتديد  املنا�شبة  االأدوات  للمعلمني 
االختبارات  وو�شع  االنرتنت  عرب  الدرو�س  خطط 
املتبعة  املمار�شات  اأف�شل  وا�شتعرا�س  واالمتحانات 
الزمالء والطالب  املعلومات والتوا�شل مع  لتبادل 
الربنامج  با�شتخدام من�شة  وذل��ك  االأم��ور  واأول��ي��اء 
ب��رن��ام��ج التدريب  ���ش��ب��ك��ة االن���رتن���ت وي��ع��م��ل  ع���رب 
ال�شرورتني  واملعرفة  بالثقة  املعلمني  تزويد  على 

لال�شتفادة من اأدوات التعلم الذكي. 

•• ابوظبي-وام: 

الكعبي رئي�س  ال��دك��ت��ور حم��م��د م��ط��ر  ���ش��ع��ادة  اأك���د 
الهيئة العامة لل�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف اأهمية 
ال�شيخ  �شماحة  ال��دول��ة  اإىل  بها  يقوم  التي  ال��زي��ارة 
اللبنانية  اجل��م��ه��وري��ة  مفتي  دري����ان  عبداللطيف 
وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه وال��ت��ي ت��اأت��ي يف اط���ار التعاون 
عدد  يف  اجلانبني  بني  والتن�شيق  اخل��ربات  وت��ب��ادل 
الدينية  ب���ال�������ش���وؤون  ت��خ��ت�����س  ال���ت���ي  امل���ج���االت  م���ن 
تيارات  الفتوى ومواجهة  واآليات �شناعة  والفقهية 
ال��ع��ن��ف وال��ت��ط��رف ال��ت��ي اب��ت��ل��ى ب��ه��ا ال��ع��امل اأجمع 
الهيئة  رئي�س  ورح���ب  احل�شا�شة.  امل��رح��ل��ة  ه��ذه  يف 
ال��ع��ام��ة ل��ل�����ش��وؤون االإ���ش��الم��ي��ة واالأوق�����اف ب�شماحة 
خالل  امل��راف��ق  وال��وف��د  دري���ان  عبداللطيف  ال�شيخ 
التنظيمية  الهياكل  على  واط��ل��ع��ه  للهيئة  زي��ارت��ه 
وعمل االإدارات واإجنازاتها يف الهيئة. و�شاهد الوفد 

املنجزات  ي��و���ش��ح  وث��ائ��ق��ي  لفيلم  ع��ر���ش��ا  ال��ل��ب��ن��اين 
حتققت  وال��ت��ي  للهيئة  اال�شرتاتيجية  واالأه�����داف 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  روؤي�����ة وت��ط��ل��ع��ات  ان��ط��الق��ا م���ن 
واملادي  امل��ع��ن��وي  ال��دع��م  ت��وف��ري  ال��ت��ي حر�شت على 
و���ش��خ��رت ك��اف��ة االم��ك��ان��ي��ات واالح��ت��ي��اج��ات الإجناز 
امل�شلمني.  وخدمة  تعاىل  اهلل  دي��ن  خلدمة  مهامها 
امل��رك��ز الر�شمي  ل��ب��ن��ان يف  ���ش��م��اح��ة م��ف��ت��ي  وجت����ول 
ل��الإف��ت��اء ب��دول��ة االم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة حيث 
االإلكرتونية  ال�شا�شات  واأم��ام  مف�شل  ل�شرح  ا�شتمع 
ح���ول اخل���دم���ات ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ت��ق��دمي��ه��ا للجمهور 
من داخل وخارج الدولة والتي ت�شتمل على خدمة 
من  خدماته  يقدم  ال��ذي  للفتوى  امل��ج��اين  الهاتف 
ال�شاعة الثامنة �شباحا وحتى الثامنة م�شاء خالل 
و  العربية  ال��ث��الث  باللغات  الر�شمي  ال����دوام  اأي���ام 
عرب  الفتوى  خدمة  وكذلك  واالأوردو  االإجنليزية 
املر�شد  خلدمة  باالإ�شافة  �شح�س  الن�شية  الر�شائل 

االأم��ني عرب املوقع االلكرتوين للهيئة حيث ميكن 
تلقي اأ�شئلة اجلمهور على مدار ال�شاعة على عنوان 
دريان  عبداللطيف  ال�شيخ  �شماحة  واأث��ن��ى  امل��وق��ع. 
والوفد املرافق على ما �شاهدوه من م�شتوى متطور 
م��ف��خ��رة ح�شارية  ه��و  ���ش��ه��ده  م��ا  اأن  اإىل  ..م�����ش��ريا 
املزدهرة  ال��ن��ه�����ش��ة احل�����ش��اري��ة  وي���واك���ب  ع�����ش��ري��ة 
لدولة االإمارات العربية املتحدة التي اأر�شى دعائمها 
طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور 
اهلل ثراه ووا�شل م�شرية تقدمها وازهارها �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
حفظه اهلل ونائبه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  مكتوم  اآل  را�شد 
رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
املجل�س  اع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  واأخوانهم  امل�شلحة 

االعلى حكام االإمارات.

•• دبي -وام: 

8 دوائ�����ر ح��ك��وم��ي��ة يف دبي  اح��ت��ف��ل��ت 
110 عرو�س من  اأم�س االول بزفاف 
�شبع اإم��ارات يف احتفالية حملت �شعار 
دان���ات االإم�����ارات وذل���ك ب��ال��ت��زام��ن مع 

االحتفاالت بيوم املراأة العاملي.
مركز  يف  اأري��ن��ا  بقاعة  االحتفال  اقيم 
ال��ع��امل��ي ح��ي��ث ا�شتمر  ال��ت��ج��اري  دب���ي 
التح�شري له عدة اأ�شهر برعاية كرمية 
وبح�شور حرم �شمو ال�شيخ حمدان بن 
را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير 
بن  اأحمد  بنت  رو�شة  ال�شيخة  املالية 

جمعة اآل مكتوم.
اأحمد بن  ال�شيخة رو�شة بنت  واأك��دت 
جمعة اآل مكتوم يف كلمتها اأمام احلفل 
الن�شائي  اجلماعي  العر�س  مبادرة  اأن 
اأعرا�س  وج���ود  باأحقية  اإمي��ان��ا  ج���اءت 
باالأعرا�س  اأ����ش���وة  ن�����ش��ائ��ي��ة  ج��م��اع��ي��ة 
اجل���م���اع���ي���ة ل����ل����رج����ال وال����ت����ي ت���اأت���ي 
لقيادتنا  ال�شامية  للتوجيهات  تنفيذا 
ال�شمو  �شاحب  راأ�شها  وعلى  الر�شيدة 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
�شاحب  واأخ���ي���ه  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 

ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
جمل�س ال����وزراء ح��اك��م دب��ي رع���اه اهلل 
حول تر�شيد االإنفاق يف حفالت الزواج 
التي  الكبرية  التكاليف  للتخفيف من 
ال��ع��ر���ش��ان اجل����دد يف بداية  ي��ت��ك��ب��ده��ا 
حياتهم االأ�شرية واالبتعاد عن مظاهر 
االإ�����ش����راف يف االأع����را�����س وه����ذا م���ا مت 
مالحظته يف كافة االأعرا�س الن�شائية 
ال��ت��ي ت��ف��وق ب��اإ���ش��راف��ه��ا ع��ل��ى حفالت 
ال�����ش��ي��خ��ة رو�شة  ال���رج���ال. وت��وج��ه��ت 
باعتبارها  ال���زواج  على  حت��ث  بعبارات 
ام��������راأة.. موؤكدة  ل��ك��ل  خ��ط��وة م��ه��م��ة 
التم�شك  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ����ش���رورة  ع��ل��ى 
ت���ك���ون بداية  ك���ي  االإ�����ش����الم  مب���ب���ادئ 
احلياة الزوجية �شعيدة باالإ�شافة اإىل 
الرتبية  االأب��ن��اء  تربية  على  احل��ر���س 
الوطن  حماة  يكونون  كي  ال�شحيحة 

م�شتقبال.
وقالت ال�شيخة رو�شة يف كلمات معربة 
من اأم حفت يدها باخلري والعطاء اإىل 
امل�����ش��ارك��ات يف العر�س  ب��ن��ات االإم�����ارات 
الزواج  اإن  الثالث   الن�شائي  اجلماعي 
اآي��ة م��ن اآي���ات اهلل يف ال��ك��ون وه��و �شنة 

االأن��ب��ي��اء وامل��ر���ش��ل��ني وال��ط��ري��ق��ة التي 
اجلن�س  لبقاء  ال��ع��امل��ني  رب  ارت�����ش��اه��ا 
لعمارة  ا���ش��ت��خ��ل��ف��ه  ال������ذي  ال���ب�������ش���ري 
االأر����������س ف��ح��ف��ظ ب����ه االأن���������ش����اب من 
كما  ال�شياع  من  واحلقوق  االختالط 
خلقها  ال��رج��ل  �شقيقة  ه��ي  امل����راأة  اأن 
اهلل من �شلعه لتكون اأقرب اإىل فوؤاده 
وقلبه فهي قرة عينه و�شكنه واأم اأوالده 
و���ش��ي��دة ب��ي��ت��ه وم�����ازال ال���رج���ل يف كل 
االآخر  زم��ان ومكان يبحث عن ن�شفه 
حتى يجده فاإذا وجده ا�شتقرت نف�شه 
وهداأت حياته واختلفت نظرته للدنيا 
. وه���ن���اأت ح���رم ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حمدان 
العرائ�س  جميع  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
متمنية  دان��ات  احتفالية  يف  امل�شاركات 
لهن حياة اأ�شرية �شعيدة مكللة بالنجاح 
والتوفيق .. وقالت  اإنكن زهرة احلياة 
ال��ع��ط��رة وم��ع��ني الرحمة  وري��ح��ان��ت��ه��ا 
ومورد احلب ومنهل احلنان ال�شايف .. 
اإن املراأة هي ن�شف املجتمع بل اأ�شا�شه 
واإن  االأمم  تفنى  دون��ه��ا  وم��ن  ومنبعه 
الليلة هي  ت�شارك يف هذه  كل عرو�س 
 . للم�شتقبل  واأم  وزوج���ة  واب��ن��ة  اأخ���ت 
بن  اأحمد  بنت  رو�شة  ال�شيخة  وكانت 

تبنت  م��ن  اأول  ه��ي  م��ك��ت��وم  اآل  جمعة 
االأعرا�س اجلماعية الن�شائية ملوظفات 
دبي  حكومة  دوائ���ر  موظفي  وزوج���ات 
الثالثة  ب��دورت��ه��ا  االح��ت��ف��ال  ال��ت��ي مت 
ه���ذا ال���ع���ام. وق��ال��ت ع��واط��ف �شلطان 
احلليان رئي�شة جلنة العر�س اجلماعي 
رئي�شة  دب��ي  حكومة  ل��دوائ��ر  الن�شائي 
دبي  بجمارك  الن�شائي  العر�س  جلنة 
الثالث  الن�شائي  اجلماعي  العر�س  اإن 
املجتمعية  ال�شراكة  ملبداأ  تعزيزا  ياأتي 
متكافئة  ف��ر���س  تهيئة  يف  وامل�شاهمة 
ال��زواج وتقدمي كل ما  للمقبلني على 

واملواطن  املجتمع  و���ش��ال��ح  خ��ري  ف��ي��ه 
كما اأن هذا العمل يقدم خدمة جليلة 
الزوجية  احل��ي��اة  الإ����ش���الح  وع��ظ��ي��م��ة 
ال�شتمرارها  ال�شاحلة  البيئة  وتوفري 
االأ�ش�س  ت��ر���ش��ي��خ  يف  اأث�����ر  م���ن  ل���ه  مل���ا 
ان  واأو�شحت  االأ���ش��رة.  لبناء  القومية 
اجلماعي  العر�س  تنظيم  من  الهدف 
لروح  احلقيقية  ال�����ش��ورة  اإظ��ه��ار  ه��و 
االإماراتي  املجتمع  اأف��راد  بني  التكافل 
وم�������ش���اع���دة امل���ق���ب���ل���ني ع���ل���ى ال�������زواج 
ومتطلباته  ال��زف��اف  اأع��ب��اء  وتخفيف 
م��ن بدء  امل��ادي��ة ودعمهم مب��ا ميكنهم 
وامل�شاهمة  ب��ث��ب��ات  ال��زوج��ي��ة  حياتهم 
املجتمعي.  الت�شامن  روح  تر�شيخ  يف 
بنت  رو���ش��ة  ال�شيخة  اأن  اىل  واأ���ش��ارت 
حتر�س  م��ك��ت��وم  اآل  جمعة  ب��ن  اأح��م��د 
ع���ل���ى ا����ش���ت���دام���ة اإق�����ام�����ة االأع�����را������س 
وذلك  للموظفات  الن�شائية  اجلماعية 
اأ�شوة باالأعرا�س اجلماعية للموظفني 
وزوجات  املوظفات  م�شتقبال  لت�شمل 
اإم������ارات الدولة  امل��وظ��ف��ني م��ن ك��اف��ة 
ومن خمتلف الهيئات والدوائر املحلية 
ال�شيخة  ك���رم  �شمل  ك��م��ا  واالحت���ادي���ة 
رو����ش���ة ه����ذا ال���ع���ام اإ�����ش����راك زوج����ات 

واملوظفات  املوظفني  واأبناء  املوظفني 
لتتقا�شم من خاللها  االإن��اث  فئة  من 
ال��ف��رح وال��ب��ه��ج��ة يف  ال�شبع  االإم�����ارات 
واأكدت  الكبري.  الن�شائي  التجمع  هذا 
اإقامة  ���ش��اح��ب��ة  ه��ي  دب���ي  اأن ج��م��ارك 
اأول ع��ر���س ج��م��اع��ي ن�����ش��ائ��ي م��ن بني 
حيث  االإم����ارة  يف  احلكومية  ال��دوائ��ر 
االأول  الن�شائي  اجلماعي  العر�س  �شم 
م��وظ��ف��ات وزوج����ات م��وظ��ف��ي جمارك 
والذي  ال��ث��اين  العر�س  اأم��ا  دب��ي فقط 
دوائر   6 �شم  فقد  دان���ات  �شعار  حمل 
دب�����ي وهيئة  ه����ي ج����م����ارك  ح��ك��وم��ي��ة 
كهرباء ومياه دبي وبلدية دبي وهيئة 
ال�شوؤون  دائ��رة  و  واملوا�شالت  الطرق 
االإ���ش��الم��ي��ة وال��ع��م��ل اخل���ريي وهيئة 
اجلماعي  ال��ع��ر���س  اأم���ا  ب��دب��ي  ال�شحة 
الن�شائي الثالث لهذا العام ي�شم عدد 
اإ�شافة  مت��ت  حيث  حكومية  دوائ���ر   8
لالإقامة  العامة  االإدارة  من  موظفات 
العامة  وال���ق���ي���ادة  االج���ان���ب  و����ش���وؤون 
اال�شتعداد  اإط�����ار  ويف  دب����ي.  ل�����ش��رط��ة 
الن�شائي  اجل��م��اع��ي  ال��ع��ر���س  الن��ع��ق��اد 
الثالث ومتا�شيا مع روؤية جلنة العر�س 
اجلماعي يف توعية املقبلني على الزواج 

ال�شليمة  الزوجية  للحياة  وتاأ�شي�شهم 
الناجح  ال��زواج  برنامج  تنظيم  ا�شتمر 
بالتعاون مع جمعية النه�شة الن�شائية 
يتم  حيث  التوايل  على  الثانية  لل�شنة 
توعوية  دورات  ت��ق��دمي  خ��الل��ه��ا  م���ن 
يف  للم�شاركني  ال���زواج  على  للمقبلني 
وقد  اجلن�شني.  من  اجلماعي  العر�س 
اإقباال من  العام  ه��ذا  ال���دورات  �شهدت 
احلكومية  الدوائر  خمتلف  موظفات 
اجلماعي  ال����ع����ر�����س  يف  امل���������ش����ارك����ات 
الدورات  �شاهمت  الثالث كما  الن�شائي 
اخلرباء  من  نخبة  فيها  حا�شر  التي 
وامل��ت��خ�����ش�����ش��ني واال����ش���ت�������ش���اري���ني يف 
يف  واالأ���ش��ري��ة  االجتماعية  ال��ع��الق��ات 
تكوين  بقواعد  االأ���ش��ري  الوعي  زي��ادة 
اال�شتقرار  وحتقيق  ال�شليمة  االأ���ش��رة 

االأ�شري للمقبلني على الزواج.
رو�شة  ال�شيخة  م��ب��ادرة  ت��ت��وق��ف  ومل 
عند  مكتوم  اآل  جمعة  ب��ن  اأح��م��د  بنت 
الن�شائي  اجل��م��اع��ي  ال��ع��ر���س  رع���اي���ة 
ا�شت�شافة  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ت  ب��ل  فح�شب 
امل�شاركات يف احتفالية  دانات االإمارات 
بنادي زعبيل لل�شيدات وقدمت هدايا 
قيمة للعرائ�س وعرو�شا جمانية على 

كافة اخلدمات املقدمة يف نادي زعبيل 
لل�شيدات ومركز اجلودي.

من جانبهن تقدمت العرائ�س بال�شكر 
هذه  على  رو���ش��ة  لل�شيخة  وال��ع��رف��ان 
املبادرة الكرمية التي القت ا�شتح�شان 
اجل��م��ي��ع وق��ب��ول��ه��ن وق���د اأث���ن���ني على 
رعايتها لهذه االحتفالية ولكل الدعم 
ال���ذي ق��دم��ت��ه ل��ه��ن الإ���ش��ف��اء البهجة 

وال�شعادة يف نفو�شهن.
العر�س  ب���اأج���واء  وا���ش��ت��م��ت��ع احل�����ش��ور 
ت�شمن  ال������ذي  ال��ن�����ش��ائ��ي  اجل���م���اع���ي 
اال�شتعرا�شية  ال��ف��ق��رات  م��ن  ال��ع��دي��د 
وعر�س  ال��دان��ات  ق�شة  عر�س  �شملت 
التجهيزات  م����ن  م�������ش���ورة  ل���ق���ط���ات 
زعبيل  ن���ادي  ل��دى  للعرائ�س  االأول��ي��ة 
اليوم  لهذا  ا�شتعدادا  وذل��ك  لل�شيدات 
الذي �شاهم يف اإ�شفاء بريق المع على 
اأب��ه��ى حلة  العرائ�س وه��ن يف  اإط��الل��ة 
بعنوان  ح�شرية  زف��ة  جتهيز  مت  كما 
اأجمل دانات من كلمات واإلقاء ال�شاعر 
فقرات  تخللت  ح��ني  يف  اخل����وار  ع��ل��ي 
احلفل مزيجا من الرق�شات ال�شعبية 
اإىل زف���ة من  ب��االإ���ش��اف��ة  االإم���ارات���ي���ة 

الرتاث املغربي. 

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي للرقابة  افتتح ام�س �شعادة را�شد حممد ال�شريقي مدير عام جهاز 
الغذائية .. فعاليات برنامج العلماء الذي ي�شت�شيف 300 من كبار العلماء 
لتحديات  بالت�شدي  الكفيلة  احل��ل��ول  لبحث  دول��ة   71 ميثلون  واخل���رباء 
اجلوع و نق�س التغذية يف العامل نتيجة ت�شاوؤل املوارد وتغري املناخ.. وذلك 
على هام�س املنتدى العاملي لالبتكارات الزراعية الذي بداأ اأعماله ام�س. واأكد 
ال�شريقي يف م�شتهل كلمته خالل الربنامج اأن هذا احلدث العاملي الذي يقام 
حتت رعاية �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
الغذائية.. للرقابة  اأبوظبي  اإدارة جهاز  الرئا�شة رئي�س جمل�س  �شوؤون  وزير 

يعك�س روؤية قيادتنا الر�شيدة الرامية اإىل حتفيز االبتكار يف خمتلف مناحي 
ذلك متا�شيا  و   .. الزراعة  مثل  اال�شرتاتيجية  املجاالت  راأ�شها  وعلى  احلياة 

مع مبادرة عام االبتكار التي اأعلنها �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
اأكرث من ثالثة  اأهمية ا�شتقطاب  نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل . واأو�شح 
الذي  املحوري  ال��دور  لي�شتعر�شوا  العامل  العقول يف  اأمل��ع  200 من  و  اآالف 
تلعبه التكنولوجيا يف تغيري طريقة اإنتاج الغذاء يف العامل مبا ي�شمن تاأمينه 
تلعبه  ال��ذي  الرئي�شي  ال��دور  ال�شريقي  وتناول  كافة.  والظروف  االأوق��ات  يف 
البحوث العلمية يف تطوير قطاع زراعي وغذائي م�شتدام فيما ي�شهم برنامج 
ا�شت�شافة 300 من اأف�شل العقول العلمية يف العامل من 71 دولة يف تقدمي 
املنتدى  مع  بالتعاون  الربنامج  ت�شميم  مت  حيث  امل�شتدامة  ال��زراع��ة  حلول 
مثل  اأ�شا�شية  موا�شيع  عدة  على  الرتكيز  بهدف  الزراعية  للبحوث  العاملي 
االأمن الغذائي والتغذية ال�شحية وتغري املناخ بجانب دور املراأة يف الزراعة 
والتنوع البيولوجي الزراعي. واأ�شاف اأن املنتدى العاملي لالبتكارات الزراعية 
يعد من�شة فريدة لالبتكار ت�شت�شيف وجتمع املجتمعات العلمية واملبتكرين 

ال�شفقات  وعقد  واالأف��ك��ار  املعرفة  لتبادل  معا  الزراعية  امل�شاريع  واأ�شحاب 
للتحاور  والعلماء  امل�شاركني  اأم��ام  مثالية  فر�شة  ي�شكل  اأن��ه  كما  وال�شراكات 
وتبادل االأفكار حول م�شتقبل القطاع الزراعي العاملي ودور العلم يف النهو�س 
به من خالل جل�شات العمل التي �شت�شكل نتائج مناق�شاتها مواد علمية مهمة 
�شيتم ا�شتعرا�شها خالل املوؤمتر العاملي للبحوث الزراعية من اأجل التنمية. 
احلدث  ه��ذا  على  القائمني  جلميع  �شكره  بالغ  ع��ن  اأع���رب  كلمته  ختام  ويف 
تطلعات  لتج�شيد  اجلهاز  عمل  فريق  قبل  من  كافة  املبذولة  اجلهود  وعلى 
قيادتنا الر�شيدة الرامية اإىل اإعادة ر�شم خريطة ال�شيا�شة الزراعية يف اإمارة 
اأبوظبي وجعلها اأكرث ا�شتدامة..مبا ي�شهم يف احلفاظ على املوارد الطبيعية 
املطلوب. من جانبه قال حممد  الغذائي  االأم��ن  القادمة وحتقيق  لالأجيال 
جالل الري�شي مدير اإدارة االت�شال وخدمة املجتمع يف جهاز اأبوظبي للرقابة 
الغذائية ورئي�س اللجنة املنظمة للمنتدى .. اإن هدف هذه التظاهرة العلمية 

لالرتقاء  ملمو�شة  عملية  خ��ط��وات  تقدمي  ه��و  العلماء  برنامج  يف  املتمثلة 
العقبات  كافة  وتذليل  مناخيا  الذكية  بالزراعة  املتعلقة  النواحي  مبختلف 
يف ظل النق�س الكبري يف املوارد الطبيعية والت�شدي ملختلف التحديات التي 
يواجهها العامل يف القطاع الزراعي. حيث جتمع هذه املن�شة املثالية نخبة من 
اأبرز العلماء واخلرباء واملتخ�ش�شني واملهتمني لطرح وتبادل االأفكار والروؤى 
و�شوال  العامل  ح��ول  ال��زراع��ة  م�شتقبل  لتطوير  املمكنة  ال�شبل  اأف�شل  ح��ول 
لتحقيق االأمن الغذائي . يذكر اأن برنامج العلماء يقام حتت مظلة املنتدى 
الغذائي  االأم���ن  م��رك��زي  برعاية  يعقد  ال��ذي  ال��زراع��ي��ة  لالبتكارات  العاملي 
اأبوظبي وخدمات املزارعني يف اأبوظبي بجانب وزارة �شوؤون الرئا�شة و�شركتي 
اإك�شيد ال�شناعية والظاهرة واحتاد غرف التجارة وال�شناعة يف الدولة فيما 
يحظى املنتدى بدعم وزارة البيئة واملياه حيث يت�شمن كلمة رئي�شية يلقيها 

معايل الدكتور را�شد اأحمد بن فهد وزير البيئة واملياه.

بدء فعاليات برنامج العلماء الذي يقام على هام�س املنتدى العاملي لالبتكارات الزراعية مب�شاركة 300 عامل

•• اأبوظبي : رم�صان عطا

جائزة  يف  املخت�شة  ال��ل��ج��ان  ب����داأت 
امليدانية  الزيارات  الرتبوية  خليفة 
لدورتها  املر�شحة  االأع��م��ال  لتقييم 
وذلك   2015-2014 ال��ث��ام��ن��ة 
امل�شاريع  ع���ل���ى  االإط���������الع  ب���ه���دف 
امل��ر���ش��ح��ة واإج��������راء م���ق���اب���الت مع 
ال���ق���ائ���م���ني ع���ل���ى ت��ن��ف��ي��ذه��ا داخ����ل 
حتى  وت�شتمر  وخ��ارج��ه��ا،  ال���دول���ة 

نهاية مار�س اجلاري .
ر�شيد املر�شحني

اأم��ل العفيفي االأم��ني العام  واأك��دت 
الزيارات  هذه  اأهمية  على  للجائزة 
التقييم  مراحل  اإح��دى  متثل  التي 
التي  وامل��ب��ادرات  للم�شاريع  القوية 
يف  للجائزة  العامة  االأم��ان��ة  تلقتها 

دورتها احلالية . 
اأع�شاء  اأن  ال��ع��ف��ي��ف��ي  واأو����ش���ح���ت 
الزيارات  هذه  يف  امل�شاركني  اللجان 
ير�شدون عدد من اآليات اإجناز هذه 
امل�����ش��اري��ع وامل���راح���ل ال��ت��ي م���رت بها 
امل�����ش��روع جم��رد فكرة  ك��ان  اأن  منذ 
م�شروع  اإىل  حتولت  وكيف  ب�شيطة 

قبل  من  املتبعة  والطرق  مبادرة  اأو 
القائمني على امل�شروع يف اإعداد فرق 

عمل امل�شاركة يف تنفيذها، باالإ�شافة 
التي  التحديات  على  ال��ت��ع��رف  اإىل 
امل�شاريع  ه��ذه  تنفيذ  يف  واجهتهم 

وكيف تغلبوا عليها. 
�شت�شمل  املقابالت  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
يف  امل�شاركة  ال��ف��ئ��ات  خمتلف  اأي�����ش��ا 
الع�شر  االأح������د  اجل����ائ����زة  جم�����االت 
املطروحة يف دورتها احلالية والتي 
والتعليم  ال���ع���ام،  ال��ت��ع��ل��ي��م  ت�����ش��م��ل 
والتعليم  االإع���اق���ة،  وذوي  ال��ع��ايل، 
وخدمة املجتمع، والتعليم  والبيئة 
اجلديد  واالإع����������الم  امل�������ش���ت���دام���ة، 

وال���ت���ع���ل���ي���م، وال���ت���ع���ل���ي���م ال����ع����ايل، 
والبحوث   ، ال��رتب��وي��ة  وامل�����ش��اري��ع 
الرتبوية، واالإبداع يف تدري�س اللغة 
اأن  اإىل  العفيفي  ولفتت    . العربية 
امل�شتوى  ع��ل��ى  امل��ي��دان��ي��ة  ال���زي���ارات 
مقابالت  اأي�����ش��ا  ي��واك��ب��ه��ا  امل��ح��ل��ي 
الدولة  امل��ر���ش��ح��ني م���ن خ����ارج  م���ع 
ميكن  بحيث  متطورة  تقنيات  عرب 
التوا�شل  املخت�شة  التحكيم  للجان 
ال��ف��ع��ال م��ع ج��م��ي��ع امل��ر���ش��ح��ني من 
خارج الدولة ومناق�شتهم يف املعايري 
ال��ت��ي ال��ت��زم��وا بها ك��اًل يف جم��ال��ه ، 

�شتقدم  اللجان  جميع  اإىل   م�شرية 
الزيارات  ه��ذه  ح��ول  علمية  تقارير 

ر�شيد  اإىل  ل��ت�����ش��اف  وامل���ق���اب���الت 
التحكيم  عمليات  �شمن  املر�شحني 

ال�شاملة التي تقوم بها فرق علمية 
متخ�ش�شة . 

لر�شد اآليات اإجناز امل�شاريع 

جائزة خليفة الرتبوية تنظم زيارات تقييمية وميدانية لالإطالع على الأعمال املر�شحة لدورتها الثامنة 
امل العفيفي:الزيارات امليدانية يواكبها مقابالت مع املر�شحني من خارج الدولة عرب تقنيات متطورة

�شحة دبي ت�شتخدم تقنية جديدة لق�شطرة الأطراف ال�شفلية للمر�شى

املركز الوطني للتاأهيل يناق�س �شيا�شات املدار�س اخلا�شة بالوقاية من املخدرات يف الدولة 

برنامج حممد بن را�شد للتعلم الذكي يعلن اإجناز اخلطة الأولية ملجل�س البتكار 

مفتي لبنان يزور الهيئة العامة لل�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف باأبوظبي

دوائر حكومية بدبي تزف 110 عرو�س يف العر�س اجلماعي دانات الإمارات   8
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز مورفيلدز للعيون 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1802907 قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل لوحة االعالن /اجمايل من م�شاحة 0.80*0.40 اىل 0.70*0.40

تعديل ا�شم جتاري:من/مركز مورفيلدز للعيون ذ.م.م 
MOORFIELDS EYE CENTRE LLC

اىل/مركز م�شت�شفى مورفيلدز للعيون ذ.م.م
MOORFIELDS EYE HOSPITAL CENTRE LLC

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة 
غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11354 بتاريخ 2015/3/10

اإعــــــــــالن
البطني  ال�ش�����ادة/�شهم  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للعقارات رخ�شة رقم:CN 1686286 قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة فهد علي نا�شر علي املن�شوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل �شامل ال�شمو�شي 
االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 11354 بتاريخ 2015/3/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كيوب لوك العمال الديكور

رخ�شة رقم:CN 1477460 قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ذي فري�شت ابوظبي ماجنمنت �شريفي�شز ذ.م.م 

THE FIRST ABU DHABI MANAGEMENT SERVICES LLC
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

JOW INVESTMENT LIMITED ا�شافة جيه اأو دبليو انف�شتمنت ليمتد
تعديل وكيل خدمات/حذف احمد علي عبداهلل احمد الكثريي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف امين �شعيد توفيق ابو هنط�س
تعديل راأ�س املال/من null اىل 1000000

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*3.5 اىل 0.20*0.50
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري:من/كيوب لوك العمال الديكور 
CUBE LOCK FOR DECORATIONS

اىل/كيوب لوك العمال الديكور ذ.م.م
CUBE LOCK FOR DECORATIONS LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة مواد الديكور والقواطع - باجلملة )4663024(
تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شترياد )4610008(

تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات حقول ومن�شاأت النفط والغاز الربية والبحرية )0910018(
االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة  االعالن مراجعة  االعرتا�س على هذا  له حق  فعلى كل من 
ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد 

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

العدد 11354 بتاريخ 2015/3/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل الباز لكهرباء ال�شيارات 

رخ�شة رقم:CN 1062312 قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبدالواحد �شالح حممد ال�شابري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبدالغني حممد احمد البلو�شي
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 6*1

تعديل عنوان/من ابوظبي م�شفح ال�شناعية دكان رقم 5 م 6 ق 41 املالك/ 
مطر �شعيد حمد احل�شاين اىل ابوظبي م�شفح ال�شناعية م 6 ق 41 حمل 

رقم 2 + 3 املالك/ مطر �شعيد حمد احل�شاين
تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شالح ميكانيك املركبات )4520003(

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  االقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11354 بتاريخ 2015/3/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/برايفت للهواتف

رخ�شة رقم:CN 1837542 قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خالد �شيف عبيد برهوم الكعبي %25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شالح �شيف عبيد برهوم الكعبي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/�شالح �شيف عبيد برهوم الكعبي من 100% اىل %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة هزاع حممد  �شامل برهوم الكعبي %25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة في�شل حممد �شامل برهوم الكعبي %25
تعديل راأ�س املال/من null اىل 200000

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*3 اىل 1*3
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري:من/برايفت للهواتف 
PRIVATE PHONE

اىل/برايفت للهواتف ذ.م.م
PRIVATE PHONE LLC

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11354 بتاريخ 2015/3/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ا�شتوديو 

CN 1173807:وحمالت القوع للت�شوير رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب: 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 11354 بتاريخ 2015/3/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الق�شر 

املميز خلدمات االفراح ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1548626 قد تقدموا الينا بطلب: 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 11354 بتاريخ 2015/3/10

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/فرع/ بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

موؤ�ش�شة احلري�س لت�شليح الدينامو
رخ�شة رقم:CN 1119496-1 قد تقدموا الينا بطلب: 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11354 بتاريخ 2015/3/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شكويك خلدمات التنظيف

 رخ�شة رقم:CN 1786091 قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة را�شد �شعيد را�شد الهنائي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة جاني�س كاتكام كاتكام برابهاكار %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شلطان علي املهري علي املزروعي

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 0.60*0.40 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/�شكويك خلدمات التنظيف  

SQUEAK CLEANING SERVICES
اىل/�شكويك خلدمات التنظيف

SQUEAK CLEANING SERVICES
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  االقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11354 بتاريخ 2015/3/10

اإعــــــــــالن
الزهور  ال�ش�����ادة/ليلة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
للعطور رخ�شة رقم:CN 1195096 قد تقدموا الينا بطلب: 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة غامن �شعيد عبداهلل يو�شفي احلمادي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شاهيم احمد �شلمان احلمادي 

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 11354 بتاريخ 2015/3/10

 اعــــــــــــالن
تعلن هيئة ابوظبي لل�شياحة والثقافة بان ال�شادة/ رامي جاردن لل�شقق 
الفندقية رخ�شة رقم TL0613 قد ابدو رغبتهم يف التعديالت املذكورة 

ادناه وهي كاالتي:
1- تغيري ال�شكل القانوين من �شركة ت�شامنية اىل موؤ�ش�شة فردية

2- تنازل كل من املذكورين ادناه عن الرخ�شة ال�شياحية لل�شادة/ الظنة القاب�شة ذ.م.م
1- ال�شيخة/جميلة بنت احمد الغرير بن�شبة %14.95

2- ال�شيخ/�شلطان بن �شرور بن �شلطان الظاهري بن�شبة %18.9
3- ال�شيخ/احمد بن �شرور بن �شلطان الظاهري بن�شبة %18.9

4- ال�شيخ/حممد بن �شرور الظاهري بن�شبة %18.9
5- ال�شيخة/�شيخة بنت �شرور بن �شلطان الظاهري بن�شبة %9.450

6- ال�شيخة/اليازية بنت �شرور الظاهري بن�شبة %9.450
7- ال�شيخة/عائ�شة بنت �شرور الظاهري بن�شبة %9.450

وعلى كل من له احلق يف االعرتا�س على هذا االجراء التقدم ومراجعة 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ميالدي  ا�شبوع  خالل  الهيئة 
املده  هذه  انق�شاء  بعد  دعاوي  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الهيئة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املذكورة اعاله.
 اإدارة املعايري والتنظيم والرتاخي�ص

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم  : 224516         بتاريخ :2015/1/4م
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   201م

با�ش��م: /  م�شعود نا�شر ا�شعدي لتجارة املواد الغذائية �س.ذ.م.م   
وعنوانه: �س  ب: 125504 . دبي  - االمارات العربية املتحدة. هاتف: 043389985 فاك�س: 3389973 04

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
من  امل�شنوعة  وامل�شتح�شرات  الدقيق  وال�شاغو،    التابيوكا  االأرز،  اال�شطناعية،  والقهوة  وال�شاي  القهوة 
احلبوب، اخلبز، والفطائر واحللويات واملثلجات، ع�شل النحل والع�شل االأ�شود ،اخلمرية وم�شحوق اخلمرية، 
، �شوكوالتة و�شائر املنتجات التي ي�شتمل يف  ، الثلج   امللح، اخلردل، واخلل وال�شل�شة ) التوابل(، البهارات 

الفئة 30
و�شف العالمة: 30

العالمة التجارية : KHAN COFFEE هي عبارة عن كلمتني مكتوبتني باللغة االإجنليزية باحلروف 
الكبري باللون اال�شمر بطريقة مميزة.

اال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

دولة الإمارات العربيه املتحده
وزارة الإقت�ساد  - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجاريه
الثالثاء  10  مار�ص 2015 العدد 11354

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم  :224665          بتاريخ :2015/1/6م
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   201م

با�ش��م: /  م�شعود نا�شر ا�شعدي لتجارة املواد الغذائية �س.ذ.م.م   
وعنوانه: �س  ب: 125504 . دبي  - االمارات العربية املتحدة. هاتف: 043389985 فاك�س: 3389973 04

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
البرية )�شراب ال�شعري( واملياه املعدنية والغازية وغريها من امل�شروبات غري الكحولية، م�شروبات م�شتخل�شة 
من الفواكه وع�شائر الفواكه، �شراب وم�شتح�شرات اأخرى لعمل امل�شروبات و�شائر املنتجات التي ت�شتمل يف 

الفئة 32. 
و�شف العالمة: 32

العالمة التجارية :PRENS هي عبارة عن كلمة واحدة  مكتوبة باللغة االإجنليزية باحلروف ال�شغري 
ما عدا حرف P باللون االحمر الفاحت  مغطي باللون اال�شمر  باخللفية االحمر الفاحت  يف �شكل امل�شتطيل  

بطريقة مميزة. 
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

دولة الإمارات العربيه املتحده
وزارة الإقت�ساد  - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجاريه
الثالثاء  10  مار�ص 2015 العدد 11354

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم  : 225882        بتاريخ :2015/1/28م
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   201م

با�ش��م: /  �شالمت على للتجارة العامة �س.ذ.م.م
وعنوانه: �س  ب: 379387 . دبي  - االمارات العربية املتحدة. هاتف: 042221368 فاك�س: 042221308

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
كرات للعب ،العب واأدوات اللعب، م�شارب، ، دمي، كرة التن�س، االت للتمارين البدنية، قفافيز، األعاب، اأ�شلحة 
مبارزة،  اأقنعة  لعب،  مركبات  البدنية،  للريا�شة  اأدوات  الداخية،  القدم  كرة  للعبة  بال�شيف،�شاحات  مبارزة 

ح�شوات حماية،يف الفئة 28  
و�شف العالمة: 28

 العالمة التجارية : "STALLIONS"   هي عبارة عن كلمة واحدة  مكتوبة باللغة االإجنليزية باللون 
الذي  امل�شد�س. ويوجد �شورة اخليل  �شكل  S  بطريقة مميزة  يف  ال�شغري ماعدا حرف  االأ�شود باحلروف 

STALLIONS“ " يركب على امليدان  بالللون اال�شود بطريقة مميزة يف اأعلي الكلمة
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

دولة الإمارات العربيه املتحده
وزارة الإقت�ساد  - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجاريه
الثالثاء  10  مار�ص 2015 العدد 11354

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/  
كاليد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم :11055 
 با�ش��م: دبليو ام. ريغلي جونيور كومبني 

وعنوانه: 1132 و�شت بالكهوك �شرتيت ،�شيكاغو ،
اإلينوي 60642، الواليات املتحدة االمريكية

بتاريخ:29 ابريل 1998   وامل�شجلة حتت رقم:14960 
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  2015/06/12  وحتى تاريخ: 2025/06/12
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربيه املتحده
وزارة الإقت�ساد  

اإدارة العالمات التجاريه
الثالثاء  10  مار�ص 2015 العدد 11354

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

تاريخ االإيداع 2001/05/19   رقم االإيداع / الطلب 42579 
 الفئة 30 

 ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع 
 ا�شم ال�شركة �شيخ عبد املالك بن �شيخ عبد اخلالق - �شيخ عبد اخلالق و اأوالده 

 جن�شية ال�شركة دولة االإمارات العربية املتحدة 
    Tiara ا�شم العالمة تيارى 

 العنوان ديرة دبي – �س . ب : 1634 دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة 
املثلوجات )بودرة  ، ذرور  الزالبيا  ، خليط  ، ذرور اخلبز  الكرميلة  ، كرمي  الك�شرتد  ب��ودرة   ، املنتجات اجللي 

 البوظة ( ، ال�شوفان والروح ) نكهات م�شتخل�شة من نباتات بطريقة التقطري ( . 
تيارى  باحلروف الالتينية  والعربية   و�شف العالمة 

 *  اال�شرتاطات 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد والتجارة اأو 

اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا االإعالن

دولة الإمارات العربيه املتحده
وزارة الإقت�ساد  

اإدارة العالمات التجاريه
الثالثاء  10  مار�ص 2015 العدد 11354

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  10  مار�ص 2015 العدد 11354

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  10  مار�ص 2015 العدد 11354

وحدات التحكم يف اال�شتقرار للمركبات
اأجهزة الت�شوير باال�شعة حتت احلمراء
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اأخبـار الإمـارات

مرور اأبوظبي تعر�س اأحدث م�شاريعها التقنية يف معر�س ال�شالمة يف يا�س 

•• ال�صارقة -وام:

ان�شم ع��دد كبري من االأط��ب��اء واملمر�شني االإم��ارات��ي��ني وع��دد من 
االأمل  ل��ن��داء  تلبية  ال��وردي��ة  القافلة  اإىل  وال��ع��ي��ادات  امل�شت�شفيات 
والوعي الذي اأطلقته القافلة الوردية لالأطباء للم�شاركة يف م�شرية 
هذا العام التي �شتنطلق يف 16 مار�س اجلاري . اأعلنت ذلك اللجنة 
املنظمة العليا مل�شرية فر�شان القافلة الوردية يف اإطار ا�شتعداداتها 
النطالق م�شرية هذا العام والتي �شت�شتمر حتى 25 من �شهر مار�س 
جلمعية  العام  االأم��ني  املا�شي  �شو�شن  الدكتورة  وقالت   . اجل��اري 
فر�شان  مل�شرية  الطبية  اللجنة  رئي�شة  ال�شرطان  مر�شى  اأ�شدقاء 

االختيار  عليها  وق��ع  التي  النهائية  القائمة  اأن  ال��وردي��ة  القافلة 
وطبيبة  طبيبا   27 منهم  عن�شرا   102 �شمت  الطبي  للطاقم 
مثقفني  �شمت  كما  ممر�شة  و57  اإم��ارات��ي��ة  طبيبة   18 بينهم 
�شينت�شرون  الن�شاء  م��ن  �شحيات  مثقفات  و���ش��ت  اث��ن��ني  �شحيني 
طيلة اأيام امل�شرية يف 30 نقطة على امتداد دولة االإمارات العربية 
و12  وع��ي��ادة  م�شت�شفى   18 امل�����ش��رية  اإىل  �شتن�شم  فيما  امل��ت��ح��دة 
قبل  من  الكبري  التفاعل  ه��ذا  اأن  املا�شي  واع��ت��ربت   . طبيا  مركزا 
االأطباء واملمر�شني واملوؤ�ش�شات الطبية وال�شحية ياأتي يف اإطار روح 
التطوع العام التي ي�شت�شعرها اجلميع و ال�شعي وراء تقدمي العون 

وامل�شاعدة لالآخرين التي يتميز بها املجتمع االإماراتي . 

•• ابوظبي-وام:

فالح  القا�شي  برئا�شة  العليا  االحت��ادي��ة  باملحكمة  ال��دول��ة  اأم��ن  دائ��رة  عدلت 
الهاجري رئي�س الدائرة ام�س و�شف االتهام امل�شند اإىل املتهم يف ق�شية التخابر 
مع دولة  اأجنبية ) ع ر ر(  اإىل  ت�شليم اأخبار ومعلومات خا�شة بدائرة حكومية 
حمظور ن�شرها وت�شليمها ملن يعمل مل�شلحة دولة اأجنبية . وقررت املحكمة عقد 
جل�شتها القادمة يف 16مار�س اجلاري ل�شماع مرافعة دفاع املتهم. كما ناق�شت 
املحكمة خالل اجلل�شة �شاهد االثبات ال�شتي�شاح بع�س النقاط حول �شهادته. 
العقوبات  قانون  من  و170   169 باملادتني  االإدان���ة  حالة  يف  املتهم  ويعاقب 

34 ل�شنة  169 من قانون العقوبات االحت��ادي رقم  امل��ادة  االحت��ادي. وتن�س 
2005م مبعاقبة املتهم باحلب�س وبالغرامة اأو باإحدى العقوبتني من ن�شر اأو 
اأو الأحد ممن يعملون مل�شلحتها باأية �شورة وعلى  اأجنبية  اأو �شلم لدولة  اأذاع 
اأي وجه وباأية و�شيلة كانت اأخبارا اأو معلومات اأو اأ�شياء اأو مكاتبات اأو وثائق اأو 
اأو ر�شوما اأو �شورا اأو غري ذلك مما يكون خا�شا بالدوائر احلكومية  خرائط 
وكان حمظورا من اجلهة املخت�شة ن�شره اأو اإذاعته. ون�شت الفقرة االأوىل من 
املادة 170 من القانون اأن املعلومات احلربية وال�شيا�شية واالقت�شادية التي ال 
اإال االأ�شخا�س الذين لهم �شفة يف ذلك والتي تقت�شي  يعمها بحكم طبيعتها 

م�شلحة الدفاع عن البالد اأن تبقى �شرا على من عداهم.

الأطباء واملمر�شون الإماراتيون ي�شاركون يف 
م�شرية فر�شان القافلة الوردية 

دائرة اأمن الدولة باملحكمة الحتادية العليا تعدل و�شف التهام 
امل�شند اىل املتهم بق�شية التخابر اىل ت�شليم معلومات حمظورة

المارات للهوية ت�شدر اأكرث من 179 األف بطاقة عاجلة خالل 2014
•• اأبوظبي-وام:

ب��ل��غ ع����دد ب���ط���اق���ات ال���ه���وي���ة التي 
للهوية  االإم����ارات  هيئة  اأ���ش��درت��ه��ا 
الالمركزية  الطباعة  ن��ظ��ام  ع��رب 
خ��دم��ة ع��اج��ل خ��الل ع��ام 2014 
بطاقة  و543  األفا   179 املا�شي 
املتعاملني  خدمة  مراكز  يف  وذل��ك 
التابعة للهيئة على م�شتوى الدولة 
ال��ت��ي ت��ت��وف��ر ف��ي��ه��ا ه����ذه اخلدمة 
مركزا.   11 ع��دده��ا  ي��ب��ل��غ  وال��ت��ي 
واأظ���ه���رت اإح�����ش��ائ��ي��ات ال��ه��ي��ئ��ة اأن 
الربع االأول من العام املا�شي �شهد 
طباعة 55287 بطاقة عرب هذه 
اخلدمة يف حني متت خالل الربع 
بطاقة   49715 ط��ب��اع��ة  ال��ث��اين 
ب��ي��ن��م��ا ب��ل��غ ع����دد ال��ب��ط��اق��ات التي 
مت اإ���ش��داره��ا خ��الل ال��رب��ع الثالث 
الربع  ..و���ش��ه��د  بطاقة   36520
االأخري من العام طباعة 38021 
ب����ط����اق����ة. وح������ل م����رك����ز ال����وح����دة 
اأبوظبي  يف  امل��ت��ع��ام��ل��ني  خل���دم���ة 
عدد  حيث  م��ن  امل��راك��ز  مقدمة  يف 
بلغ  حيث  عاجل  خدمة  معامالت 
ع���دد امل��ع��ام��الت ال��ت��ي اأجن����زت فيه 
مركز  ت�����اله  م��ع��ام��ل��ة   36793
 30573 الرا�شدية يف دبي بواقع 
معاملة ..وحل بعده مركز ال�شارقة 
الذي ا�شتقبل 25858 معاملة ثم 
اأ�شدر  ال��ذي  بدبي  الرب�شاء  مركز 
عاجلة  ب���ط���اق���ة   22149 ن���ح���و 
تبعه مركز العني بواقع 17685 

م���ع���ام���ل���ة ت������اله م����رك����ز ال���ك���رام���ة 
بطاقة  و230  األفا   17 مبجموع 
ثم مركز عجمان مبجموع 13 األفا 
و163 بطاقة ..فيما بلغ جمموع 
طباعتها  مت���ت  ال���ت���ي  ال���ب���ط���اق���ات 
واأم  الفجربة  م��راك��ز  يف  المركزيا 
ال��ق��ي��وي��ن وراأ�����س اخل��ي��م��ة ومدينة 
األفا و47 بطاقة. وقال   16 زاي��د 
دعم  اإدارة  مدير  العبدويل  نا�شر 
مراكز اخلدمة يف الهيئة اإن خدمة 
الهوية  بطاقة  اإ�شدار  تتيح  عاجل 
خالل 24 �شاعة من تاريخ تقدمي 
الطلب يف اأيام العمل الر�شمية حيث 
ومواطنو  ال��دول��ة  م��واط��ن��و  متكن 
اخلليجي  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س  دول 
بالدولة  ر�شمية  ب�شفة  املقيمني 

بطاقاتهم  ع���ل���ى  احل�������ش���ول  م����ن 
الالمركزية  الطباعة  اأجهزة  عرب 
على  املقرر  الر�شم  حت�شيل  مقابل 
اخل��دم��ة امل��ط��ل��وب��ة ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 
ر�شم اخلدمة العاجلة البالغ 150 
للمقيمني  ميكن  حني  ..يف  درهما 
ح�����ال طلب  م��ن��ه��ا يف  اال����ش���ت���ف���ادة 
ا�شتخراج بطاقة هوية  - بدل فاقد 
اأو تالف فقط وذلك نظرا الرتباط 
الهوية   ب��ط��اق��ة  اإ����ش���دار  اإج������راءات 
ب�����اإج�����راءات  - جت���دي���د  ج���دي���د   -
االإق����ام����ة. واأو����ش���ح ال��ع��ب��دويل اأن 
ر�شوم الت�شجيل والتجديد ملواطني 
جمل�س  دول  ومل���واط���ن���ي  ال����دول����ة 
درهم   100 اخل��ل��ي��ج��ي  ال���ت���ع���اون 
ل��ك��ل 5 ���ش��ن��وات يف ال���وق���ت ال���ذي 

ميكن للمواطنني فيه اختيار فرتة 
 5 اإم��ا  لتكون  بطاقاتهم  �شالحية 
ر�شوم  تبلغ  �شنوات يف حني   10 اأو 
للمقيمني  وال��ت��ج��دي��د  الت�شجيل 
اإقامة  ���ش��ن��ة  ك��ل  ع��ن  دره����م   100
االإقامة  م��دة  النظرعن  وب�����ش��رف 
درهما   40 اإىل  باالإ�شافة  املتبقية 
ر�شوم  درهما  و30  خدمات  ر�شوم 
الفئات.  جلميع  ال��ط��ب��اع��ة  مكتب 
ولفت اإىل اأن عملية اإ�شدار بطاقة 
ال��ه��وي��ة ع��رب االإج����راء ال��ع��ادي عن 
طريق اال�شتمارة االإلكرتونية على 
موقع الهيئة على �شبكة االإنرتنت 
اأو من خالل تطبيق الهاتف الذكي 
ت�شتغرق  الطباعة  مكاتب  ع��رب  اأو 
تقدمي  ت��اري��خ  م��ن  واح���دا  اأ�شبوعا 

ال��ط��ل��ب مل��واط��ن��ي ال���دول���ة يف حني 
اأ�شبوعا من تاريخ �شدور  ت�شتغرق 
وذلك  للمقيمني  بالن�شبة  االإقامة 
يف  املدخلة  البيانات  كانت  ح��ال  يف 
وامل�شتندات  �شحيحة  اال���ش��ت��م��ارة 
مكتملة. جدير بالذكر اأن اخلدمة 
الهوية ال  بطاقة  الإ�شدار  العاجلة 
تتطلب زيارة مكتب الطباعة واإمنا 
زيارة اأحد مراكز خدمة املتعاملني 
م�شبق  موعد  دون  للهيئة  التابعة 
م��ع اإب����راز ال��وث��ائ��ق امل��ح��ددة �شواء 
والتي  للمقيمني  اأو  ل��ل��م��واط��ن��ني 
مي��ك��ن االط������الع ع��ل��ي��ه��ا ����ش���واء يف 
اأو  م�����رة  الأول  ال��ت�����ش��ج��ي��ل  ح���ال���ة 
فاقد  ب��دل  ا�شتخراج  اأو  التجديد 
املتوفر  اخلدمات  دليل  خ��الل  من 
امل���وق���ع االإل����ك����رتوين. وتتيح  ع��ل��ى 
توفريها ملختلف  التي مت  اخلدمة 
الت�شجيل  اإمكانية  الفئات العمرية 
البطاقات  وجت����دي����د  م�����رة  الأول 
امل��ن��ت��ه��ي��ة واإ�����ش����دار ب����دل ف���اق���د اأو 
ت����ال����ف. وت�����ن�����درج ه������ذه اخل���دم���ة 
الفئات  ملختلف  توفريها  مت  التي 
الهيئة  اإط����ار ح��ر���س  ال��ع��م��ري��ة يف 
لالرتقاء  ج��ه��وده��ا  موا�شلة  على 
وتب�شيط  خ���دم���ات���ه���ا  مب�������ش���ت���وى 
اإ�شدار  عملية  وت�شريع  اإجراءاتها 
املتعاملني  لتلبية حاجة  البطاقات 
بعد  ال��ه��وي��ة  بطاقة  اإىل  امل��ت��زاي��دة 
املعامالت  الإجن���از  �شرطا  باتت  اأن 
القطاعني  م��وؤ���ش�����ش��ات  م��ع��ظ��م  يف 

احلكومي واخلا�س بالدولة. 

•• اأبوظبي-وام:

املرور والدوريات يف  وا�شلت مديرية 
منظومتها  ع��ر���س  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رط��ة 
معر�س  يف  امل��ت��ط��ورة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
يا�س  م���رك���ز  امل����روري����ة يف  ال��ت��وع��ي��ة 
وذل��ك �شمن   .. اأبوظبي  يف  التجاري 
اأ����ش���ب���وع امل������رور اخل��ل��ي��ج��ي امل���وح���د..

جمال  يف  الت�شغيلية  للعمليات  دعما 
ال�����ش��الم��ة امل����روري����ة ووف���ق���ا الأح����دث 
االأنظمة  وت�شمل  العاملية.  املمار�شات 
املرورية  االأنظمة  مركز   : املعرو�شة 
الذكية  االأب�������راج  وم�������ش���روع  ال��ذك��ي��ة 
االإ�شارة  م��ت��ج��اوزي  �شبط  وم�����ش��روع 
ال�����ش��رع��ة و جهاز  احل���م���راء وح�����دود 
خليفة  العميد  وقال  االآيل.  لل�شبط 
هند�شة  اإدارة  مدير  اخلييلي  حممد 
ال��ط��رق يف مديرية  امل���رور و���ش��الم��ة 
اأبوظبي  �شرطة  والدوريات يف  امل��رور 
يا�س  مب��رك��ز  امل���روري  املعر�س  اإن   ..
التعريف  اإىل  ي����ه����دف  ال����ت����ج����اري 
اب��وظ��ب��ي يف جمال  ب��ت��ج��رب��ة م�����رور 
وفيات  خف�س  و  امل��روري��ة  ال�شالمة 
لال�شتفادة  ناجح  كنموذج  احل���وادث 
م��ن��ه ع��ل��ى ط��ري��ق حت�����ش��ني م�شتوى 
اأن  واأ���ش��اف  الطريق.  على  ال�شالمة 

التطبيقات  اأح�����دث  ي�����ش��م  امل��ع��ر���س 
ال���ذك���ي���ة التي  امل����روري����ة  واالأن���ظ���م���ة 
واإدارة حلول تقنية  ت�شهم يف تطوير 
م��ت��ك��ام��ل��ة وف��ع��ال��ة يف حت�����ش��ني نظام 
النقل على الطرق وعرو�شا متنوعة 
اأف��الم توعية مرورية وتوزيع  ت�شمل 
الثقافة  م�����ش��ت��وى  ل���رف���ع  ك��ت��ي��ب��ات 
املرورية بني الزوار وتثقيف اجلمهور 
املرورية.  تثقيف  دوري����ة  خ���الل  م��ن 
ور�س  تت�شمن  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأن  وذك���ر 
عمل وحما�شرات وندوات وم�شابقات 
يف  تتناول  فيديو  ومقاطع  تثقيفية 
م�شتخدمي  �شلوك  توجيه  جمملها 
ب��اأ���ش��ال��ي��ب م��ب��ت��ك��رة حتاكي  ال���ط���رق 
الواقع احلقيقي وت�شلط ال�شوء على 

الناجمة عن  النف�شية واملادية  االآث��ار 
احلوادث املرورية التي تهدف لتعزيز 
بطريقة  التوعية  واإي�����ش��ال  التفاعل 
مبتكرة اأو يتم اإطالق تلك الربامج. 
وقال اإن من اأبرز الربامج واالأن�شطة 
رمز  حتمل  حمطمة  ���ش��ي��ارة  امل��ق��ام��ة 
ا�شتجابة �شريع حيث تك�شف مبجرد 
م�شح ذلك الرمز املوجود عليها عرب 
ال��ه��ات��ف ال���ذك���ي م��الب�����ش��ات احل���ادث 

لعبة  اإىل  له..اإ�شافة  تعر�شت  ال��ذي 
ال��ظ��ل وه���ي ع��ر���س ت��وع��وي تفاعلي 
االأ���ش��رة يبني بطريقة  اأف��راد  جلميع 
م���ب���ت���ك���رة ك��ي��ف��ي��ة اخ���ت���ي���ار ق�������رارات 
كما  ال��ط��ري��ق.  مل�شتخدمي  منا�شبة 
زم���ن���ي تفاعلي  ع���ر����س ج�����دول  ي��ت��م 
وهو عبارة عن حائط تاريخي رقمي 
يربز م�شرية االإجنازات التي حققتها 
ال�شنوات  م��دار  على  الداخلية  وزارة 

الع�شر املا�شية وعر�س ل�شيارة �شاعد 
اأبوظبي  ل�����ش��رط��ة  ودوري������ة  ال��ذك��ي��ة 
وح��اف��ل��ة م��در���ش��ي��ة و���ش��ي��ارة حماكاة 
لتعليم  االإم����ارات  �شركة  م��ن  ال��واق��ع 
املعر�س  ي�شاحب  و  ال�شيارات.  قيادة 
برامج  خ���الل  م��ن  ال��ت��وع��ي��ة  تكثيف 
في�س  ال���  على  االجتماعي  التوا�شل 
بوك وتويرت ويوتيوب ان�شتغرام لبث 
ر���ش��ائ��ل ت��وع��ي��ة وم�����ش��اب��ق��ات واإط���الق 
قرارك  ال��ق��رار  بعنوان  توعوي  و�شم 
بربنامج  ال��ت��ع��ري��ف  ع���ن  ف�����ش��ال   ..
املرورية  احل������وادث  م���ن  ل��ل��ح��د  م��ع��ا 
ال�������ذي اأط���ل���ق���ت���ه امل����دي����ري����ة يف ع���ام 
كافة  م��ع  التوا�شل  لتعزيز   2012
ال�شبكة  خ��الل  م��ن  املجتمع  ���ش��رائ��ح 
املديرية  وحت����ر�����س  ال��ع��ن��ك��ب��وت��ي��ة. 
م�شاركتها  اأو  تنظيمها  خ���الل  م��ن 
التعريف  على  التوعية  م��ع��ار���س  يف 
ال��ت��ي حتققها  ب��ال��ن��ت��ائ��ج االإي��ج��اب��ي��ة 
وحما�شرة  ع��م��وم��ا  امل�����رور  اأ���ش��اب��ي��ع 
االإ�شكاليات ال�شلبية التي تف�شي اإىل 
ارت��ك��اب اأخ��ط��اء م��روري��ة م��ن خالل 
الفعاليات واالأن�شطة التفاعلية التي 
حتث اجلميع اإىل حتمل م�شوؤولياته 
امل���روري���ة ق�شية  ال�����ش��الم��ة  ب��اع��ت��ب��ار 

جمتمعية.

•• اأبوظبي-وام:

ي�شهد معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير 
جمل�س  رئ��ي�����س  املجتمع  وتنمية  وال�����ش��ب��اب  ال��ث��ق��اف��ة 
اأمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر يوم االأحد 
القادم..احلفل الدويل لتكرمي الفائزين باجلائزة يف 
للت�شوير  م�شابقتها  يف  و  م   2015 ال�شابعة  دورتها 
دورتها  العامل يف  النخلة يف عيون  ال�شنوية  ال�شوئي 
ال�شاد�شة . ويراأ�س معاليه عقب احلفل - الذي يقام 
يف فندق ق�شر االإمارات يف اأبوظبي - اجتماع جمل�س 
اإدارة اجلائزة للنظر يف عدد من املو�شوعات املطروحة 
على جدول االأعمال. وقال الدكتور عبد الوهاب زايد 
ال�����وزراء وكبار  اإن ع����ددا م��ن  اأم����ني ع���ام اجل���ائ���زة .. 
�شيح�شرون  وخارجها  ال��دول��ة  داخ��ل  م��ن  امل�شئولني 
الفئات  يف  املكرمني  قائمة  اأن  اإىل  م�شريا   .. احلفل 
بحوثا  ت�شمل  ال�شابعة  دورت��ه��ا  يف  للجائزة  اخلم�س 
االإم����ارات  ج��ام��ع��ات  م��ن  متميزة  وتقنيات  ودرا����ش���ات 
ونيويورك يف اأبوظبي وامللك في�شل يف اململكة العربية 
ال�شعودية و�شوؤون البالط ال�شلطاين يف �شلطنة عمان 
م�شروعا  كذلك  ت�شمل  املكرمني  قائمة  اأن  واأ�شاف   .
وادي  تكرمي  جانب  اإىل  فل�شطني  يف  تنمويا  زراع��ي��ا 

املتحدة  ال��والي��ات   � التمر  لنخيل  التاريخي  كو�شيال 
االأمريكية وال�شخ�شية املتميزة من الهند .. مو�شحا 
على  �شيح�شل  فئة  ك��ل  يف  االأول  ب��امل��رك��ز  ال��ف��ائ��ز  اأن 
األ��ف دره��م ودرع تذكاري و�شهادة تقدير فيما   300
�شيح�شل الفائز باملركز الثاين على مبلغ 200 األف 
عدد  بلغ  وق��د   . تقدير  و�شهادة  ت��ذك��اري  ودرع  دره��م 
134 درا�شة  ال�شابعة  التي تر�شحت للدورة  االأعمال 
منها  دول���ة   23 م��ن  مل�شاركني  ال��ف��ئ��ات  ك��ل  يف  وبحثا 
الفائزون  اأم��ا   . اأجنبية  دول  و�شبع  عربية  دول��ة   16
ال�شوئي  ل��ل��ت�����ش��وي��ر  اجل���ائ���زة  م�����ش��اب��ق��ة  ال��ث��الث��ة يف 
ال�شاد�شة  دورتها  العامل يف  النخلة يف عيون  ال�شنوية 
االأول  باملركز  الفائز  الفون�شو  روج��ر  الفلبيني  فهم 
اأن�س  و  ال��ف��ار���ش��ي  حم��م��د  ب��ن  ا�شماعيل  وال��ع��م��ان��ي��ان 
على  والثالث  الثاين  باملركز  الفائزان  الذيب  حممد 
مبلغ  على  االأول  باملركز  الفائز  و�شيح�شل  ال��ت��وايل. 
األف درهم والفائز   15 األف درهم والثاين على   20
باملركز الثالث على مبلغ ع�شرة اآالف درهم اإ�شافة اإىل 
�شهادة تقدير ودرع تذكاري لكل منهم . وقد اختارت 
جلنة التحكيم �شور الفائزين الثالثة من بني 864 
بها  �شارك  اجلائزة  م�شابقة  ل�شروط  مطابقة  �شورة 

243 مت�شابقا من 24 دولة عربية واجنبية.

نهيان بن مبارك ي�شهد حفل تكرمي الفائزين يف م�شابقتي 
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر الأحد القادم

•• دبي-وام:

لل�شيدلة  ال��������دويل  دب�����ي  وم���ع���ر����س  م����وؤمت����ر  وا�����ش����ل 
الثاين يف  يومه  فعاليات   2015 دوف��ات  والتكنولوجيا 
مركز دبي الدويل للموؤمترات واملعار�س مب�شاركة لفيف 
واملوردين من منطقة  االأدوي��ة  ال�شيادلة وم�شنعي  من 
اخلليج وال�شرق االأو�شط واملهتمني باآخر امل�شتجدات يف 
اأقيم حتت  ال��ذي   - العلمي. ويعترب دوف��ات  املجال  ه��ذا 
رعاية �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم 
وبتنظيم  دبي  يف  ال�شحة  هيئة  رئي�س  املالية  وزي��ر  دبي 
الع�شو  وامل��ع��ار���س  امل���وؤمت���رات  لتنظيم  ان��دك�����س  ���ش��رك��ة 
ال�شرق  منطقة  يف  ح��دث  اأك���رب   - القاب�شة  ان��دك�����س  يف 
من�شة  ي�شكل  ب��ات  حيث  ال�شيدلة  جم��ال  يف  االأو���ش��ط 
العلمي  امل�شتويني  على  امل�شاركني  بني  للتفاعل  علمية 
واملهني. وي�شلط احلدث الذي يختتم اليوم ال�شوء على 
العلوم ال�شيدالنية والتي  امللحة يف حقل  املوا�شيع  اأهم 
تعود بالنفع على العاملني يف جمال ال�شناعة الدوائية 
والطالب  واالأط��ب��اء  والباحثني  ال��دوائ��ي  الت�شويق  ويف 
وغريهم من العاملني يف جمال الرعاية ال�شحية حيث 
ت�شتمل فعالياته هذا العام على العديد من املحا�شرات 
العلمية  واملل�شقات  املتخ�ش�شة  العمل  وور���س  العلمية 
املدار�س  و  ال�شيدلة  وط��الب  املخت�شني  قبل  املعدة من 
املعر�س  جانب  اإىل  ال�شيادلة  من  ال��ق��ادم  للجيل  دعما 
له  تو�شلت  ما  اآخ��ر  يعر�س  وال��ذي  للموؤمتر  امل�شاحب 
دوفات  يجمع  كما  ال�شيدالين.  احلقل  يف  التكنولوجيا 
وا�شت�شاريني  ج��ام��ع��ات  واأ���ش��ات��ذة  كليات  ع��م��داء  ك��ذل��ك 
وروؤ����ش���اء ج��م��ع��ي��ات ���ش��ي��دالن��ي��ة م��ن ذوي اخل����ربة على 
وخلفيات  ثقافات  اإىل  ينتمون  والذين  العامل  م�شتوى 
واإثراء  اخل��ربات  تبادل  يف  بفاعلية  ي�شاهم  ما  متعددة 

ال�شيدلة  قطاع  اأهمية  على  وتعليقا  املكت�شبة.  املعارف 
ق���ال ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ال�����ش��ي��د م��دي��ر اإدارة ال�����ش��ي��دل��ة يف 
املهنة  تعترب  ال�شيدلة  ان  املوؤمتر  رئي�س  ال�شحة  هيئة 
املهم احلفاظ على م�شتوى  االأك��رث موثوقية حيث من 
واجباتنا  يف  االإن�شاين  والنهج  املهنية  الكفاءة  من  ع��ال 
بع�س  ان  واأو���ش��ح   . ك�شيادلة  اليومية  وم�شوؤولياتنا 
ت�شكل  املرتفعة  االأ�شعار  ذات  حديثا  املطروحة  االأدوي���ة 
على  يجب  ول��ذل��ك  ال�شحية  الرعاية  ملوؤ�ش�شات  حتديا 
ميزانيات الرعاية ال�شحية تطبيق املزيد من الدرا�شات 
والتحليالت االقت�شادية على مناذج اقت�شاديات الدواء 
تنظيم  اأج��ل  ال�شيدلة من  العاملني يف جمال  من قبل 
الرعاية ال�شحية واحلفاظ على معايري اجلودة العالية. 
املوؤمتر  جل�شات  اح���دى  ان  ال�شيد  علي  ال��دك��ت��ور  ون���وه 
من  ال�شيدلية  اخل��دم��ات  تو�شيع  اأهمية  على  �شرتكز 
اأدوار ال�شيديل عن  خالل املبادرات املختلفة مثل زيادة 
طريق ا�شتمرارية الرعاية ال�شحية وحتقيق اال�شتخدام 
االأمثل للتكنولوجيا وتطبيق التكنولوجيا الذكية ورفع 
م�����ش��ت��وى امل��ع��رف��ة وال��ك��ف��اءة امل��ه��ن��ي��ة ل��ل�����ش��ي��دالين. من 
اإبراهيم ال�شرا رئي�س اجلمعية  جانبه قال الربوفي�شور 
احدى  ان  امل��وؤمت��ر  يف  وامل��ت��ح��دث  ال�شعودية  ال�شيدلية 
من  واح����دا  مناق�شة  ���ش��ه��دت  ال��ي��وم  العلمية  اجل��ل�����ش��ات 
الكبد  التهاب  وه��و  انت�شارا وخطورة  االأك��رث  االأم��را���س 
ال��وب��ائ��ي ح��ي��ث مت ت��ن��اول اخل���ي���ارات امل��ت��واج��دة للعالج 
واأ�شباب انت�شار املر�س يف املنطقة وامل�شاعفات الرئي�شية 
التهاب  مر�س  انت�شار  ن�شبة  ان  وذك��ر  بالعالج.  املتعلقة 
الكبد الوبائي �شي يف منطقة ال�شرق االأو�شط بلغت 25 
باملائة موؤكدا اأهمية حتديد وتوحيد املبادئ التوجيهية 
ملثل  التوعية  حمالت  وزي��ادة  الرئي�شية  العالج  خلطط 

هذا النوع من االأمرا�س. 

•• اأبوظبي -وام:

اأطلقت وزارة الداخلية ام�س حملة ال للت�شول للتوعية 
من  الت�شول  باعتبار  املت�شولني  مع  التعامل  مبخاطر 
االآف�����ات غ���ري احل�����ش��اري��ة وم�����ش��درا ل���الإزع���اج ويفتح 
املال  على  للح�شول  والن�شب  التحايل  ل�شور  جم��اال 
من النا�س املتعاطفني مع هوؤالء املت�شولني كما يعطي 
انطباعا ي�شيء للوجه احل�شاري للدولة. ودعا الفريق 
اأفراد  الداخلية  وزارة  وك��ي��ل  ال�شعفار  ع��ب��داهلل  �شيف 
االإبالغ  يف  ال�شرطة  اأج��ه��زة  م��ع  ال��ت��ع��اون  اإىل  املجتمع 

للت�شدي  املجتمع  مع  ال�شراكة  باعتبار  املت�شولني  عن 
ال�شرطي.  العمل  اأول��وي��ات  من  املجتمعية  االآف��ة  لهذه 
اإدارة االإع����الم  ت��ن��ف��ذه��ا  ال��ت��ي  اإط����ار احل��م��ل��ة  واأك����د يف 
االأم���ن���ي ب���االأم���ان���ة ال��ع��ام��ة مل��ك��ت��ب ���ش��م��و ن��ائ��ب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير الداخلية اأن اجلهود ال ميكن اأن 
املجتمعية  امل�شاركة  عرب  اإال  فعال  ب�شكل  ثمارها  توؤتي 
ويتحمل فيها اجلمهور واجباته باعتباره خط الدفاع 
املت�شولني  اإن  االأول يف مواجهة ومكافحة االآفة. وقال 
واملقيمني  امل��واط��ن��ني  ع��ط��ف  ا���ش��ت��درار  اإىل  ي��ت��ج��ه��ون 
وب�شور واأ�شكال متعددة يغلب عليها الكذب واالحتيال 

م�شتغلني طيبة جمتمع االإمارات واندفاع النا�س لعمل 
ال�شلبية  باآثارها  تنعك�س  الظاهرة  اأن هذه  اخلري غري 
على النواحي االأمنية وعلى املجتمع. وحذر وكيل وزارة 
فهناك  االحتيالية  املت�شولني  اأ�شاليب  م��ن  الداخلية 
اأو  اإ�شابتهم  مدعني  طبية  اأوراق  بحمل  يقومون  من 
املنازل  النا�س يف  اأقربائهم باالأمرا�س يعر�شونها على 
انقطع  اأن��ه  يدعي  م��ن  ومنهم  عطفهم  بها  لي�شتدروا 
جتواله  اأث��ن��اء  الت�شول  مي��ار���س  وبع�شهم  ال�شبيل  ب��ه 
يدخل  من  ومنهم  امل�شاجد  من  وبالقرب  الطرقات  يف 
اإىل امل�����ش��اك��ن وق���د ي��رت��ك��ب��ون ج��رائ��م ال�����ش��رق��ات حتت 

غطاء الت�شول وغريها من ال�شلوكيات ال�شلبية. وحث 
املت�شولني  االإب��الغ عن  التعاون يف  على  املجتمع  اأف��راد 
عمليات  غ��رف  م��ع  هاتفيا  التوا�شل  ع��رب  اأب��وظ��ب��ي  يف 
ال�شرطة على هاتف الطوارئ 999 وخدمة اأمان على 
 800243 هاتف  على  دبي  ويف   8002626 هاتف 
وراأ�س   065632222 على  االت�شال  ال�شارقة  ويف 
على  ع��ج��م��ان  ويف   072053372 ع��ل��ى  اخل��ي��م��ة 
الرقم  ع��ل��ى  ال��ق��ي��وي��ن  واأم   067401616 ه��ات��ف 
 - العمليات   غ��رف��ة  ه��وات��ف  على  الفجرية  ويف   999

 .  092051100   092224411

•• دبي-وام:

هيئة  م��ع  بالتعاون  االإم����ارات  بريد  جمموعة  اأ���ش��درت 
بريديا  طابعا  بال�شارقة  وال�شياحي  التجاري  االإمن���اء 
لعام  العربية  ال�شياحة  عا�شمة  ال�شارقة  ع��ن  تذكاريا 

.2015
اإب���راه���ي���م ب���ن ك����رم امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي التجاري  وق����ال 
اإىل  يهدف  االإ���ش��دار  ه��ذا  اإن  االإم����ارات  بريد  ملجموعة 
ال�شياحة  عا�شمة  ال�شارقة  اختيار  على  ال�شوء  ت�شليط 

العربية لعام 2015 من خالل جمموعة من الطوابع 
اإىل  باالإ�شافة  دراه���م   3 فئة  م��ن  التذكارية  الربيدية 

بطاقة تذكارية فئة 10 دراهم.
التذكاري  للطابع  املميز  االإ���ش��دار  ه��ذا  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
لدولة االإمارات جاء بالتعاون مع هيئة االإمناء التجاري 
اللقب داللة وا�شحة  بال�شارقة ليج�شد هذا  وال�شياحي 
ال�شياحة  ق��ط��اع  ب��ه  يتمتع  ال���ذي  وال��ت��ف��رد  التميز  على 
على  وملحوظا  متزايدا  من��وا  �شهد  وال���ذي  االإم���ارة  يف 
امل�شتوى املحلي واالإقليمي والدويل خالل �شنوات العقد 

ال�شتار  اإ�شدال  مع  اأك��رب  ب�شكل  قيمته  وتتجلى  املا�شي. 
على م�شرية عام تكلل بالنجاح بعد فوز ال�شارقة بجائزة 
ع��ا���ش��م��ة ال��ث��ق��اف��ة االإ���ش��الم��ي��ة ل��ع��ام 2014 م��ن قبل 

منظمة التعاون االإ�شالمي.
واأكد اأن اإ�شدارات بريد االإمارات من الطوابع التذكارية 
متوفرة للهواة واملهتمني عرب منافذ خا�شة خلدمتهم 
حفظ  واأل��ب��وم��ات  ال��ط��واب��ع  جمع  ه��واي��ة  اأدوات  ت�شمل 

الطوابع التذكارية.
يذكر انه مت اختيار ال�شارقة لنيل لقب عا�شمة ال�شياحة 

15 ملجل�س  ال����  ال�����دورة  2015 خ���الل  ل��ع��ام  ال��ع��رب��ي��ة 
وزراء ال�شياحة العرب بالقاهرة يف 18 اأكتوبر من عام 
ملعايري  اللقب  ه��ذا  على  احل�شول  ويخ�شع    .2012
ويتم  ال��ع��رب  ال�شياحة  وزراء  جمل�س  قبل  م��ن  حم��ددة 

منحه للوجهة التي تطبق هذه املعايري.
والدول  الفائزة  الوجهة  ب��ني  ال�شياحي  التبادل  ويعد 
العربية حمورا رئي�شيا يف معايري اجلائزة التي تركز على 
كيفية دمج ال�شياحة بني الدول العربية با�شرتاتيجيات 

واأهداف حمددة تعرب بو�شوح عن هذا املبداأ. 

•• باري�س-وام:

فعاليات  اجل��اري  مار�س   21 اإىل   17 من  الفرتة  خ��الل  اأبوظبي  ت�شت�شيف 
موؤمتر العاملي حول التبغ اأو ال�شحة WCTOH ال�شتعرا�س اآخر التطورات 
جميع  يف  التبغ  تعاطي  من  للحد  العاملية  واجل��ه��ود  التبغ  مكافحة  جم��ال  يف 
اأ�شكاله. واأعلن املوؤمتر العاملي حول التبغ اأو ال�شحة WCTOH ام�س اأن 
الدكتور اأرون موت�شاليدي وزير ال�شحة يف جنوب اأفريقيا �شيتحدث اإىل خالل 
اجلل�شة العامة الوزارية للموؤمتر ب�شاأن الروابط بني تعاطي التبغ واالأمرا�س 
غري املعدية . كما �شي�شارك يف املوؤمتر اجلراح العام االأمريكي نائب االأمريال 
اإت�س مورثي يف حفل االفتتاح �شمن جلنة ب�شاأن مكافحة التبغ والتي  فيفيك 
ت�شم اأي�شا االأمرية دينا مرعد املديرة العامة ملوؤ�ش�شة امللك احل�شني لل�شرطان 
اإيرلندا  يف  الربملان  وع�شو  وال�شباب  االأطفال  �شوؤون  وزي��ر  و�شيكون  ب��االردن. 
التي �شتعقد يوم  العامة  الدكتور جيم�س رايلي املتحدث الرئي�شي يف اجلل�شة 
19 مار�س ومو�شوعها عوملة عبوات التبغ املوحدة ما هي البلدان التالية ؟ . 
واأو�شحت االأم��رية دينا مرعد اأن تعاطي التبغ م�شوؤول عن 30 يف املائة على 
االأقل من جمموع الوفيات الناجمة عن ال�شرطان ويت�شبب يف 87 يف املائة من 
الوفيات الناجمة عن �شرطان الرئة لدى الرجال و 70 يف املائة من الوفيات 
الناجمة عن �شرطان الرئة لدى الن�شاء. واأعربت االأمرية دينا عن اأملها يف اأن 
اأو ال�شحة العاملي يف و�شع االأ�ش�س وح�شد اجلهات املعنية  ي�شهم موؤمتر التبغ 
لو�شع خارطة طريق �شاملة مل�شتقبل خال من التبغ لالأجيال القادمة . يذكر 
اأن املوؤمتر العاملي حول التبغ اأو ال�شحة يعقد كل ثالث �شنوات وي�شتقطب ما 

يقرب من 3000 مندوب من حول العامل. 

وزارة ال����داخ��لي����ة تطل����ق حمل�����ة ل للت���ش�����ول 

بريد الإمارات ي�شدر طابعا بريديا تذكاريا عن ال�شارقة لختيارها عا�شمة ال�شياحة العربية لعام 2015 

موؤمتر ومعر�س دبي الدويل لل�شيدلة 
والتكنولوجيا دوفات يوا�شل فعالياته

اأبوظبي ت�شت�شيف فعاليات املوؤمتر العاملي حول 
التبغ اأو ال�شحة 17 مار�س اجلاري 
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مريكل تذكر اليابان مبا�شيها خالل احلرب
•• طوكيو-رويرتز:

اإىل  ام�س  اأجنيال مريكل  االأملانية  امل�شت�شارة  �شعت 
خالل  ما�شيها  مواجهة  ب�شرورة  اليابان  ت��ذك��رة 
املجاورة  ال��دول  اأن على  اإىل  اأ���ش��ارت  لكنها  احل��رب 
امل�شاحلة.  لتحقيق  االأخ��رى  هي  بدورها  تقوم  اأن 
اأملانيا  جتربة  اإىل  م�شرية  تتحدث  مريكل  وكانت 

ذاتها.
وياأتي ذلك يف الوقت الذي يعد فيه رئي�س الوزراء 
اآب����ي ك��ل��م��ة مب��ن��ا���ش��ب��ة الذكرى  ال���ي���اب���اين ���ش��ي��ن��زو 
ال�شبعني للحرب العاملية الثانية وهي االإرث الذي 

ما زال يوتر العالقات بني طوكيو وال�شني وكوريا 
اجلنوبية.

و�شتتابع الكلمة عن كثب بكني و�شول اللتان عانيتا 
على اأيدي اجلي�س الياباين كما �شتتابعها الواليات 

املتحدة حليفة اليابان الوثيقة.
وك��ان اآب��ي ق��ال اإن��ه يعتزم اإب��داء الندم على احلرب 
يف  مب��ا  ال�شابقة  االع���ت���ذارات  ت��وؤي��د  حكومته  واإن 
مورياما  توميت�شي  ال�����وزراء  لرئي�س  كلمة  ذل���ك 
�شيكرر  اآب���ي  ك��ان  اإذا  م��ا  يت�شح  ومل   .1995 ع��ام 
“االعتذار ال�شادر من القلب” وما اإذا كان �شي�شري 

اإىل احلكم اال�شتعماري والعدوان يف كلمته.

لليابان منذ  لها  زي��ارة  اأول  م�شتهل  كلمتها يف  ويف 
الرئي�س  كلمة  اإىل  م��ريك��ل  اأ����ش���ارت   2008 ع���ام 
االأملاين الراحل ريت�شارد فون فايت�شكر عام 1985 
والتي و�شف فيها انتهاء احلرب العاملية الثانية يف 
اأوروبا بيوم التحرر وقالت اإن من يغ�شون الطرف 

عن املا�شي ال يرون احلا�شر.
واأجابت على �شوؤال حول ما اإذا كانت اأملانيا متكنت 
مل  قائلة  احل��رب  بعد  خ�شومها  مع  الت�شالح  من 
يكن هذا �شي�شبح ممكنا دون لفتتات من جرياننا 
االأ�شياء  اأملانيا الأن ن�شمي  ... ولكن هناك قبول يف 

باأ�شمائها.

الأمم املتحدة تدين الهجوم على قواتها يف مايل 

�شحيفة ا�شرتالية تك�شف هوية اجلهادي الأبي�س

•• بريوت-رويرتز:

ال�������ش���وري حلقوق  امل���ر����ش���د  ق�����ال 
�شنها  ج���وي���ة  غ�����ارة  اإن  االإن�������ش���ان 
الواليات  ت��ق��وده  ال���ذي  ال��ت��ح��ال��ف 
م�شفاة  اأ�شابت  �شوريا  يف  املتحدة 
ن���ف���ط ي����دي����ره����ا ت���ن���ظ���ي���م داع�������س 
االإره��اب��ي ق��رب احل��دود مع تركيا 
مقتل  اإىل  اأدى  مم��ا  االأول  ام�����س 

30 �شخ�شا.
وق����ال رام����ي ع��ب��د ال��رح��م��ن الذي 
القتلى  ب��ني  م��ن  اإن  املر�شد  يدير 
من  وم��ت�����ش��ددي��ن  بامل�شفاة  ع��م��اال 
امل�شفاة  وت���ق���ع   . داع�������س  ت��ن��ظ��ي��م 
تل  بلدة  �شرقي  �شمال  امل�شتهدفة 

اأبي�س قرب احلدود الرتكية.
و����ش���ئ���ل ع����ن ه�����ذا ال���ت���ق���ري���ر قال 
متحدث با�شم قوة املهام امل�شرتكة 
ال���ت���ي ت�����ش��رف ع��ل��ى ال���ق���ت���ال �شد 
م�شداقية  يتقرر  عندما  التنظيم 
ادعاء ب�شقوط �شحايا من املدنيني 
قوات  اأو  االأمريكية  القوات  ب�شبب 
التحالف يتم اإجراء حتقيق �شامل 
ه���ذا االدع���اء  دق���ة  م���دى  لتحديد 

واأي مالب�شات حميطة به.
وقال املتحدث اإن القوات االأمريكية 
ن��ف��ذت تدابري  ال��ت��ح��ال��ف  وق�����وات 
ت��خ��ف��ي��ف م��ه��م��ة يف ع��م��ل��ي��ة �شرب 
بعمليات  القيام  وخ��الل  االأه���داف 
للحد من احتمال �شقوط �شحايا 

•• بانكوك-وكاالت:

التايالندية  ال�����ش��رط��ة  ات��ه��م��ت 
اأم�������س ح��رك��ة ال��ق��م�����ش��ان احلمر 
احلكومة  بدعم  القوية  ال�شعبية 
وبو�شع  ان���ق���الب  اط��اح��ه��ا  ال��ت��ي 
النظام  لتقوي�س  ���ش��ام��ل��ة  خ��ط��ة 
اليها  ون�شبت  القائم،  الع�شكري 
اال�شبوع  نهاية  يف  قنبلة  تفجري 

يف بانكوك.
ال�شرطة  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث  واك����د 
ثافورن�شريي  ب�����راوت  ال��وط��ن��ي��ة 
ت��وق��ي��ف م�����ش��ب��وه��ني اث���ن���ني على 
اث����ر ه����ذا االن���ف���ج���ار ال�����ذي وقع 
ق���رب حم��ك��م��ة. وق���ال يتبني من 
التحقيق الذي جنريه انهما على 

�شلة بالقم�شان احلمر.
�شوميوت  ال�����ش��رط��ة  ق��ائ��د  وق����ال 
بومبامنونغ انها “ال�شبكة نف�شها” 
التي تقف وراء انفجار قنبلتني يف 
االول من �شباط فرباير يف مركز 

جتاري ببانكوك.
احلكومة  با�شم  املتحدث  وا�شاف 
ان  ك�����اي�����ك�����وم�����رد  �����ش����ان���������ش����رن 
كبري  بعدد  �شلة  على  امل�شبوهني 
�شابقني يف  ك��ب��ار  م�����ش��وؤول��ني  م��ن 
موؤكدا عزم حكومته  احلكومة”، 
مت  ه���ج���م���ات  وق������وع  “منع  ع���ل���ى 
ل�����ش��ن��ه��ا ع��ل��ى نطاق  ال��ت��خ��ط��ي��ط 

وا�شع يف انحاء البالد.
فيما  االت����ه����ام����ات  ه�����ذه  وت����ات����ي 
املطبق  ال��ع��ريف  القانون  يتعر�س 

�شرييراج  م�شت�شفى  اإىل  تايالند 
ببانكوك يف اأكتوبر ت�شرين االأول 
حيث خ�شع جلراحة اإزالة املرارة 
وت���ل���ق���ى ع���الج���ا م����ن ع������دوى يف 

االأمعاء.
ع���ن منا�شبة  امل��ل��ك  غ��ي��اب  وك����ان 
���ش��ن��وي��ة ل��الح��ت��ف��ال بعيد  ع���ام���ة 
االأول  كانون  دي�شمرب  يف  ميالده 

قد اأثار قلقا على �شحته.
وقال �شابط �شرطة خارج الق�شر 
يدعى امنواي كات�شانان لرويرتز 
�شيغادر  ج���الل���ت���ه  ب������اأن  اأب���ل���غ���ن���ا 
اإىل  وينتقل  �شرييراج  م�شت�شفى 

ق�شر ت�شيرتاالدا.
و�شاهد �شحفي من رويرتز امللك 
وهو يغادر يف موكب ملكي ويعود 
نحو  ق�شى  بعدما  امل�شت�شفى  اإىل 

�شاعة يف الق�شر.
وك�������ان امل����ل����ك ق����د ت����دخ����ل اأث����ن����اء 
ال�شديدة  ال�شيا�شية  اخل��الف��ات 
ال���ت���ي ���ش��ه��دت��ه��ا ت���اي���الن���د. ففي 
حلل  الق�شاة  امل��ل��ك  دع��ا   2006

اأزمة د�شتورية.
ال����ع����ه����د  ويل  ي����ح���������ش����ل  ومل 
قدر  على  بعد  فاجريالوجنكورن 

ال�شعبية الذي يحظى به والده.

امل�شاحبة  واالأ���ش��رار  املدنيني  من 
لذلك.

على  امل��ت��ط��رف  التنظيم  و�شيطر 
م�شاحات وا�شعة من �شوريا والعراق 
عرب  “خالفة”  واأعلنها جزءا من 
احل����دود . وت�����ش��م االأرا����ش���ي التي 
�شمال  يف  التنظيم  عليها  ي�شيطر 
منتجة  م���ن���اط���ق  ����ش���وري���ا  و�����ش����رق 

للنفط متول اأن�شطة التنظيم.
نوفمرب  يف  املتحدة  االأمم  وق��درت 

ال��ع��امل��ي��ة وال�����ذي اأث����ر اأي�����ش��ا على 
ذلك،  اىل  ال�شوداء.  ال�شوق  اأ�شعار 
ب�شوؤون  واخل��ب��ري  ال��ب��اح��ث  اأع��ل��ن 
اجلماعات امل�شلحة ه�شام الها�شمي 
ع��ن مقتل اأب����رز اأرب��ع��ة ق��ي��ادات يف 
 300 واأك���رث م��ن  داع�����س،  تنظيم 
اآذار  عمليات  انطالق  منذ  عن�شراً 

لتطهري حمافظة �شالح الدين.
اآذار  عمليات  اإن  ال��ه��ا���ش��م��ي  وق���ال 
كافة  ل���ت���ح���ري���ر  ان���ط���ل���ق���ت  ال����ت����ي 

ت�شرين الثاين اأن عائدات التنظيم 
من النفط ترتاوح بني 846 األف 

دوالر و1.6 مليون دوالر يوميا.
ال����������دف����������اع  وزارة  ول����������ك����������ن 
اأن  قيمت  االأمريكية)البنتاجون( 
االأ�شا�شي  امل�شدر  يعد  مل  النفط 
وق������ال   . ال���ت���ن���ظ���ي���م  ل�����ع�����ائ�����دات 
دبلوما�شيون غربيون اإن هذا يعود 
املن�شاآت  ع��ل��ى  اجل��وي��ة  ل��ل��ه��ج��م��ات 
النفط  اأ�شعار  ول��رتاج��ع  النفطية 

 2014 اأي���ار م��اي��و  ان��ق��الب  منذ 
م��ن اج���ل ت����دارك اع��م��ال العنف، 
ت�شفه  التي  االنتقادات  من  ملزيد 

بانه و�شيلة ملنع التظاهرات.
ون��ف��ت ح��رك��ة ال��ق��م�����ش��ان احلمر 
التي توؤيد رئي�شة الوزراء ال�شابقة 
وامل�شتعدة  ���ش��ي��ن��اوات��را  ي��ان��غ��الك 
ل��ل��ن��زول اىل ال�������ش���وارع ب����االالف، 

تورطها يف تفجري القنبلة.
يف  ت��ي  بي�س  ل�شبكة  ت�شريح  ويف 
جاتوبرون  ت�شاءل  ال�شالم،  قناة 
برومبان زعيم هذه احلركة التي 

املجل�س  رئ����ي���������س  اغ����ت����ن����م  وق�������د 
االنفجار  وق����وع  م���ن  ال��ع�����ش��ك��ري 
ل���ي���ربر م�����رة ج����دي����دة االن���ق���الب 

الذي قام به.
 وق��ال ام�س االث��ن��ني ل��و مل اأقدم 
ب����االم����ور، لكان  ع��ل��ى االم�������ش���اك 

ح�شل املزيد من اعمال العنف.
وي������اأت������ي ت����وج����ي����ه االت������ه������ام اىل 
يتعر�س  فيما  احل��م��ر  القم�شان 
النتقادات  جديد  د�شتور  م�شروع 

كبرية على رغم القانون العريف.
احل���������زب  رئ������ي�������������س  ان  ح������ت������ى 

ت�شم عددا كبريا من االن�شار يف 
�شمال و�شمال �شرق البالد، املعقل 
قائال  �شيناواترا،  الآل  االنتخابي 
احلادث؟  ه��ذا  م��ن  امل�شتفيد  م��ن 

ل�شنا نحن.
وقد تبادل االطراف ال�شيا�شيون يف 
ال�شابق تهمة الت�شبب يف الفو�شى 
ا�شهر  العنف. وط��وال  من خ��الل 
ال��ت��ظ��اه��رات م��ن اواخ����ر 2013 
اىل مطلع 2014، انفجرت عدة 
قنابل يدوية يف بانكوك وا�شفرت 

عن اكرث من 25 قتيال.

وتكريت  ال���دي���ن  ����ش���الح  م��ن��اط��ق 
ع��ن مقتل  اأ���ش��ف��رت  ب�شكل خ��ا���س، 
ق����ي����ادات داع�س  اب�����رز  اأرب����ع����ة م���ن 
املت�شدد، واأكرث من 300 عن�شراً، 
مما دفع التنظيم لزج العديد من 
قيادات ال�شف االأول ملناطق �شمال 
تكريت لال�شتعداد للمعركة املقبلة 
اإميانهم بخ�شارتهم يف �شالح  بعد 
الدين. واأ�شاف اأن “اأبرز من هلك 
م��ن ق��ي��ادات داع�����س ه��م اأب���و دحام 
اجل��زراوي �شرعي ناحية حمرين، 
ي�شمى  م��ا  ال�شعودي  عائ�شة  واأب���و 
�شالح  لوالية  ال�شرعي  بالقا�شي 
البدري  �شكر  �شبع  وحامد  الدين، 
امل�شافات  م�������ش���وؤول  خ���ل���دون  اأب�����و 
جندل  واأب����������و  واالن�����ت�����ح�����اري�����ني، 
ال�شعودي م�شوؤول ما ت�شمى بكتيبة 

االنغما�شيني يف �شالح الدين.
وتابع ب�شكل عام خ�شرت داع�س يف 
 240 عن  اليقل  ما  تكريت  �شرق 
 50 ت��ك��ري��ت  م��ق��ات��ل ويف ج���ن���وب 
 35 وال��غ��رب  ال�شمال  ويف  مقاتال 

مقاتال.
داع�س  زع��ي��م  اأن  ال��ه��ا���ش��م��ي  واأك����د 
اأر����ش���ل قيادة  ب��ال��ب��غ��دادي  امل��ل��ق��ب 
جنوب  وه��ي  دجلة  لوالية  جديدة 
املو�شل ا�شتعدادا ملعركة ال�شرقاط 
وق��ي��ادة ما  اإدارة  وت���ويل  وم��ت��اب��ع��ة 
ل��ه��م م���ن ع��ن��ا���ش��ر يف والية  ب��ق��ي 

�شالح الدين.

الدميوقراطي املحافظ ابهي�شيت 
بتحفظه،  امل���ع���روف  ف��ي��ج��اج��ي��ف��ا 
مقابلة   يف  امل�����ش��روع  ه���ذا  و���ش��ف 
�شحيفة  م�����ع  االث�����ن�����ني  ام���������س 
بانكوك بو�شت املحلية باأنه �شرقة 

للدميوقراطية.
فهو يعطي يف الواقع جمل�س �شيوخ 
غري  اع�شاء  من  بالكامل  يتاألف 
ال�شلطات،  من  مزيدا  منتخبني، 
الوزراء  رئي�س  من�شب  يكون  وال 

رهنا بنتيجة االنتخابات.
بدوره، قال حزب بوا ثاي بزعامة 
امل�������ش���روع  ه������ذا  ان  ����ش���ي���ن���اوات���را 
للد�شتور يحاول ان ين�شىء نظاما 
يرمي اىل متهيد الطريق لرئي�س 

وزراء غري منتخب.
ويفوز هذا احلزب بكل االنتخابات 
الوطنية منذ 2001، على ح�شاب 

النخب التقليدية كاجلي�س.
تايالند  م��ل��ك  غ�����ادر  ذل�����ك،  اىل 
امل�شت�شفى  ادول��ي��ادي��ج  ب��وم��ي��ب��ون 
ق�����ش��ره يف بانكوك  ل��زي��ارة  ام�����س 
فيها  يخرج  التي  االأوىل  امل��رة  يف 
من امل�شت�شفى منذ اأن دخله العام 
امل��ا���ش��ي االأم�����ر ال����ذي ق���د يهدئ 
ويرون  يبجلونه  ممن  الكثريين 
االنق�شامات  و����ش���ط  ح��ك��م��ا  ف��ي��ه 
بالبالد  تع�شف  التي  ال�شيا�شية 

ويغلب عليها العنف اأحيانا.
عاما(   87( ب���وم���ي���ب���ون  ودخ������ل 
اأك��رث ملوك ال��ع��امل بقاء يف  وه��و 
ال�����ش��ل��ط��ة وي��ع��ت��رب اأب����ا ل���الأم���ة يف 

م�شرع الع�شرات من التنظيم االإرهابي يف �شالح الدين

قتيال يف ق�شف م�شفاة نفط لداع�س ب�شوريا  30

امللك يغادر امل�شت�شفى اإىل ق�شره

اتهام القم�شان احلمر بالتخطيط للفو�شى يف تايالند

قائد اإ�شرائيلي يقلل من جدوى القبة احلديدة
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

قادرة  تكون  لن  احلديدية  القبة  منظومة  اإن  اإي�شيل  اأم��ري  االإ�شرائيلي  اجلو  �شالح  قائد  قال 
واأ�شاف  امل�شتقبل.  يف  حمتملة  �شاروخية  هجمات  اأم��ام  مطلقة  حماية  اإ�شرائيل  حماية  على 
االإ�شرائيلية  اجلوية  “الدفاعات  اأن  العامة  االإ�شرائيلية  االإذاع��ة  نقلتها  ت�شريحات  يف  اإي�شيل، 
�شتتمكن من اعرتا�س العديد من القذائف ال�شاروخية، ولكن لي�س ب�شكل مطلق. ومنظومة 
التي  املدى  املتو�شطة  القبة احلديدية هي نظام دفاع جوي ي�شم �شواريخ م�شادة لل�شواريخ 
نقلتها  ت�شريحات  يف  خ��رباء  و�شكك  غ��زة.  قطاع  م��ن  الفل�شطينية  املقاومة  ف�شائل  تطلقها 
القبة احلديدية، وذلك يف ردها  االإ�شرائيلية عن �شحة ما ين�شر عن قدرات  �شحيفة هاآرت�س 
على تقديرات ل�شالح اجلو االإ�شرائيلي قال فيها اإنه مت اعرتا�س %90 من ال�شواريخ التي 
اأطلقت باجتاه اإ�شرائيل خالل احلرب االأخرية على غزة. ويف وقت �شابق، قال قيادي ع�شكري 
اإ�شرائيلي يف اجلبهة ال�شمالية على احلدود مع لبنان اإن القبة احلديدية لن تكون قادرة على 

تاأمني م�شتوطنات ال�شمال، مما يرجح تفريغ بع�شها من امل�شتوطنني.

•• نيويورك-اأ ف ب:

ال�شنيع على  الهجوم  ب�شدة  ال��دويل  دان جمل�س االمن 
املنفذين  وح��ذر  م��ايل  �شمال  ال��زرق يف  للقبعات  قاعدة 

من مالحقتهم.
وقتل عن�شر ت�شادي وطفالن بعد �شقوط اكرث من 30 

�شاروخا اطلقت على ثكنتهم يف كيدال )�شمال( .
وم���ن ن��اح��ي��ت��ه، دان االم���ني ال��ع��ام ل���المم امل��ت��ح��دة بان 
اي�شا ثمانية  اوق��ع  ال��ذي  ب�شدة هذا االعتداء  كي مون 
جرحى بني طاقم بعثة االمم املتحدة يف مايل وثالثة 

بني ال�شكان املدنيني خارج القاعدة.
وق��ال ب��ان كي م��ون يف بيان ان قتل عنا�شر ق��وة حفظ 
ال�شالم ومدنيني ماليني هو عمل غري مقبول وال ميكن 
الت�شامح معه وي�شكل انتهاكا للقانون االن�شاين الدويل. 
التقدم  الع��اق��ة  الفا�شحة  امل��ح��اول��ة  ه���ذه  ان  وا���ش��اف 
ال�شالم يف مايل  ال��ذي حتقق يف وق��ت حا�شم يف عملية 

•• �صيدين-اأ ف ب:

اال�شرتالية  ميديا  فريفاك�س  ت�شدرها  �شحيفة  ذك���رت 
لالعالم يف تقرير ام�س ان غربيا بدا يف �شورة اىل جانب 
اجلهادي  لقب  عليه  واطلق  داع�س  تنظيم  من  متطرفني 
ال��ربي��ط��اين االب��ي�����س ه��و يف ال���واق���ع م��راه��ق ا����ش���رتايل . 
وانت�شرت �شورة ال�شاب التي يظهر فيها وهو يحمل بندقية 
التنظيم  علم  يبدو  بينما  اثنني  متطرفني  ب��ني  ويجل�س 
دمي�شرب.  االأول  كانون  اواخ��ر  يف  تويرت  على  اخللفية،  يف 
وانذاك تباهى التنظيم بتجنيد ال�شاب معتربا انه �شربة 
لقب  بريطانية  اع��الم  و�شائل  عليه  اطلقت  بينما  مهمة 
اجلهادي الربيطاين االبي�س. اال ان �شكوكا حول �شدقية 

اأوت�شا يدعو التايالنديني مل�شاعدة الأمن 
•• بانكوك-رويرتز:

على  ام�س  التايالنديني  اأوت�شا  ت�شان  برايوت  التايالندي  ال��وزراء  رئي�س  حث 
اأجل تعزيز ثقة العامل يف تايالند بعد  اأعني واآذان قوات االأمن من  اأن يكونوا 
واعتقلت  �شهر.  ع��ن  قليال  مايزيد  خ��الل  بانكوك  العا�شمة  يف  انفجار  ث��اين 
املا�شي  ال�شبت  ليل  وقع  قنبلة  بانفجار  يتعلق  فيما  اأ�شخا�س  ثالثة  ال�شرطة 
برايوت  الهجوم. وقال  اأحد يف  بانكوك. ومل ي�شب  خارج حمكمة اجلنايات يف 
اأعني  يكونوا  اأن  النا�س  من  نطلب  لل�شحفيني 
اأوال.  ياأتي  اأن  ال�شلطات الأن االأم��ن يجب  واآذان 

علينا اأن نعيد بناء ثقة االأجانب.
تخ�شع  تايالند  وم��ازال��ت  لالأ�شرار.  اأر�شخ  لن 
الع�شكريون  ال��ق��ادة  وي��ق��ول  العرفية  ل��الح��ك��ام 
اإن��ه��م ال ي��ن��ون رف��ع��ه��ا.وق��ال اجل���رال �شوميوت 
التايالندية  امللكية  ال�شرطة  قائد  بومبامنواجن 
اإن امل�شوؤولني عن الهجوم الذي وقع يوم ال�شبت 
عن  للم�شوؤولني  ال�شيا�شية  اخللفية  نف�س  م��ن 
االن���ف���ج���اري���ن امل����زدوج����ني ال��ل��ذي��ن وق���ع���ا خارج 
امل�شتبه  اأح��د  واأب��ل��غ  املا�شي.  ال�شهر  بانكوك  يف  التجاري  ب��اراج��ون  �شيام  مركز 
بهم ال�شحفيني اإنه ورجل اآخر تقا�شيا 20 األف باهت )614 دوالرا( لتنفيذ 
املتحدة  االأمم  اأج��ل دفع  اآخ��رى من  التخطيط ل�شن هجمات  واإن��ه مت  الهجوم 
للتدخل. وقال امل�شتبه به لل�شحفيني ركب اأحدنا الدراجة النارية واألقى االآخر 
القنبلة. كانت هناك خطط ل�شن هجمات على مواقع اأخرى حتى تتدخل االأمم 
اأ�شرتي  اإعالة  اأج��ل  ذل��ك ولكن من  اأفعل  اأن  اأري��د  اأك��ن  تايالند. مل  املتحدة يف 

عر�شت اأن اأكون ال�شائق.

كولومبيا تقيد حركة قائد ال�شفينة ال�شينية
•• بوغوتا-اأ ف ب:

امر قا�س يف مدينة قرطاجنة ب�شمال كولومبيا بو�شع قائد ال�شفينة ال�شينية “دا 
دان �شيا” املحتجزة منذ ا�شبوع، قيد االقامة اجلربية ب�شبب نقل معدات ع�شكرية 
اىل كوبا غري م�شرح بها، ح�شب ما اعلنت املحكمة . وقال امل�شدر لوكالة فران�س 
بر�س ان الكابن وو هونغ �شيبقى يف قرطاجنة حتت مراقبة ال�شلطات حتى انتهاء 
التحقيق حول هذه احلمولة التي ال توجد معه اية وثيقة ر�شمية بها. ومت اعرتا�س 
ال�شفينة ال�شينية يف خليج قرطاجنة على ال�شاحل الكاريبي لكولومبيا وعلى متنها 
مليون  و2،6  امل�شحوق  من  طن  مئة  بينها  الع�شكرية  امل��ع��دات  من  كبرية  حمولة 

�شاعق وعنا�شر ل�شنع قذائف، ح�شب ما ذكرت ال�شلطات الكولومبية.

ال15  االم��ن  جمل�س  اع�شاء  وطلب  العقاب.  ت�شتحق 
من احلكومة املالية فتح حتقيق وتقدمي الفاعلني اىل 

الق�شاء، ح�شب ما جاء يف بيان لالمم املتحدة.
وا�شاف البيان ان جمل�س االمن ا�شار اىل ان امل�شوؤولني 
ع���ن ه����ذا ال��ه��ج��وم ���ش��وف ي��دف��ع��ون ال��ث��م��ن وذك����ر بان 
الهجمات التي ت�شتهدف القبعات الزرق ميكن ان ت�شكل 

جرائم حرب.
ودعا املجل�س من جهة اخرى جميع االطراف اىل �شبط 
جته�س  ان  �شاأنها  من  باعمال  القيام  وحتا�شي  النف�س 
وهدد  ال��ب��الد.  اىل  ال�شالم  تبذل الع���ادة  التي  اجل��ه��ود 
م�شوؤولية  يتحملون  الذين  على  عقوبات  بفر�س  اي�شا 

ا�شتئناف االعمال العدائية يف مايل.
ال�����ش��الم يف مايل  امل��ت��ح��دة حل��ف��ظ  بعثة االمم  وك��ان��ت 
مدنيني  مقتل  ع��ن  بيان  يف  االح��د  االأول  ام�س  اعلنت 
واحد عنا�شرها يف هجوم بال�شواريخ �شنه مقاتلون على 

احد املع�شكرات التابعة لها يف كيدال يف �شمال مايل.

ال�شورة بدات تظهر عندما ادعى احد املدونني انه فربك 
ال�شورة خلداع االعالم الربيطاين. وتوؤكد ال�شحيفة ان 
انه  اك��دوا  ملبورن  يف  م�شجدين  واع�شاء  ال�شاب  ا�شدقاء 
طالب المع �شابق يف ال18 وا�شمه جايك دون الك�شف عن 
هويته بالكامل نزوال عند طلب احد افراد ا�شرته. وتابعت 
ال�شحيفة انه كان بارعا يف ريا�شيات وكان يدر�س يف ثانوية 
كايدجبورن يف ملبورن اال انه ترك درو�شه يف منت�شف العام 
املا�شي بعد ان اعتنق اال�شالم وا�شرتى بطاقة ذهاب فقط 
وتقول  وال��ع��راق.  �شوريا  اىل  منها  ليتوجه  ا�شطنبول  اىل 
�شافروا  ا�شرتاليا   140 قرابة  ان  اال�شرتالية  احلكومة 
للقتال يف �شفوف التنظيم يف �شوريا والعراق بينما هناك 

150 �شخ�شا يدعمونهم يف الداخل.

بوتني يك�شف عن العملية ال�شرية ل�شم القرم 
يانوكوفيت�س  وظ���ه���ر 
م����دي����ن����ة  يف  ب������ع������ده������ا 
رو�����ش����ت����وف ال���رو����ش���ي���ة 
)ج��ن��وب( ومل ي��ع��د اىل 
اوكرانيا بعد ذلك ابدا.

يانوكوفيت�س  ان  ي��ذك��ر 
كان  ب���ال���ف�������ش���اد  امل���ت���ه���م 
مواليا للكرملني ويوؤيد 
ب����ق����اء اوك����ران����ي����ا حتت 

تاثري رو�شيا.
القوات  ب��ني  امل��ع��ارك  �شتة االف �شخ�س يف  اك��رث م��ن  وق��ت��ل 
االوكرانية واالنف�شاليني املوالني للكرملني والذين تتهمهم 
كييف والدول الغربية بتلقي الدعم من رو�شيا وهو ما تنفيه 

مو�شكو ب�شدة.

الذي عقد  ايام على ذلك االجتماع  اربعة  اىل رو�شيا. وبعد 
الهوية مبنى  احتل م�شلحون جمهولو   ،2014 يف فرباير 
عجل  على  النواب  ا�شتدعي  حيث  القرم  يف  املحلي  الربملان 
القرم  �شم  ذل��ك  بعد  ومت  ا�شتفتاء.  اج���راء  على  للت�شويت 
ا�شتنكارا  اث��ار  مم��ا  م��ار���س   18 يف  مو�شكو  قبل  م��ن  ر�شميا 
دوليا. ويف البدء بقيت العملية الع�شكرية �شرية رغم االعمال 
الوا�شحة لقوات رو�شية ولو انها مل تك�شف عن هويتها على 
املحليني وحدهم  ال�شكان  ان  على  و�شددت مو�شكو  االر���س. 
اق��ر يف وقت  ���ش��ارك يف االح��ت��ج��اج��ات، اال ان الكرملني  م��ن 
الحق انه كان وراء عملية ال�شم. ويف الدعاية، يقول بوتني 
ان القوات الع�شكرية الرو�شية كانت م�شتعدة للقتال من اجل 
اخراج يانوكوفيت�س من دونيت�شك )�شرق(. وقال بوتني كان 
او  برا  دونيت�شك  من  الخراجه  وحت�شرنا  للقتل  �شيتعر�س 

بحرا او جوا كما مت ن�شر ر�شا�شات ثقيلة يف املنطقة حت�شبا.

•• مو�صكو-اأ ف ب:

التي  اللحظة  الرو�شي فالدميري بوتني عن  الرئي�س  ك�شف 
وروى  رو�شيا  اىل  القرم  ل�شم  ال�شرية  االوام��ر  فيها  اعطى 
انقاذ  كيف كانت القوات الرو�شية م�شتعدة للقتال من اجل 
الرئي�س االوكراين املعزول. ويف دعاية بثت لوثائقي بعنوان 
1 احلكومية،  رو�شيا  قناة  تنفيذ  الوطن” من  اىل  “العودة 
يبدو بوتني وهو يتحدث ب�شراحة عن عملية ال�شم املثرية 
وي��روي بوتني كيف عقد  ع��ام.  ل�شبه اجل��زي��رة قبل  للجدل 
ق���ادة االج��ه��زة االمنية  ال��ل��ي��ل م��ع  ا�شتمر ط���وال  اج��ت��م��اع��ا 
ال��رئ��ي�����س االوك������راين املعزول  ل��ل��ت��ب��اح��ث يف ك��ي��ف��ي��ة اخ�����راج 
بوتني  ويقول  كييف.  من  ف��راره  بعد  يانوكوفيت�س  فيكتور 
يف الدعاية انتهينا قرابة ال�شاعة 7 �شباحا وقبل ان نفرتق 
القرم  اع��ادة  اج��ل  العمل من  نبدا  ان  قلت لزمالئي: علينا 
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عربي ودويل

ال�شي�شي: لن ي�شتطيع اأحد 
اأن يوؤثر يف معنويات امل�شريني

•• القاهرة -وكاالت:

يوؤثر  اأو  اأن يهز  اأح��د  اأن��ه لن ي�شتطيع  ال�شي�شي،  الفتاح  امل�شري عبد  الرئي�س  اأك��د 
اأن “ما يحدث من عمليات خ�شي�شة وجبانة كنا  مو�شحاً  يف معنويات امل�شريني”، 
ندركه من هذه الفئة ال�شالة اأعداء احلياة واالإن�شانية والدين«. ونقل التلفزيون 
امل�شري على موقعه االإلكرتوين، ام�س عن ال�شي�شي قوله، يف كلمة عقب افتتاحه 

اإ�شراف  حت��ت  تنفيذها  مت  م�شروعاً   19
الهيئة الهند�شية للقوات امل�شلحة بتكلفة 
3.5 مليار جنيه: “اإننا امل�شريون �شناع 
على  ونحافظ  االإن�شانية  ونخدم  احلياة 
الذي  احلقيقي  الدين  احلقيقي..  ديننا 
ويحرتم  النا�س  ويحمي  علينا  يحافظ 
ولي�س  واخ��ت��ي��ارات��ه��م  واإرادت���ه���م  هويتهم 
القتل والتدمري. و�شدد ال�شي�شي على اأنه 
الوراء  اإىل  بنا  يعود  اأن  اأح��د  ي�شتطيع  ال 
موجها  اهلل”،  ب��اإذن  ملن�شورة  م�شر  واأن 
حديثه ل�شعب م�شر قائال اإن “اهلل معك 
اأنه لن  واأك��د  وامل�شتقبل لك.  و�شيحميك 
واأن  اأن يوقف تقدم م�شر  اأحد  ي�شتطيع 
تكرب م�شر وتنمو الأن امل�شريني يفهمون 

جيدا كل االأمور واأنهم م�شتعدون للوقوف اإىل جانب بالدهم بكل اإخال�س. واأ�شاف 
ال�شي�شي اأننا يف معركة كبرية من اأجل املواطن امل�شري واأنه لن ت�شتطيع اأية جهة 
مواجهة امل�شريني جميعا، واأ�شار اإىل اأن النه�شة والتنمية حتتاجنا جميعا. واأو�شح 
اأن القتل والتدمري والتخريب لي�س من �شيم االأديان واأنه لي�س من املنطق اأو العقل 
اأن من يقول اإنه يرفع راية الدين اأن يقتل ويدمر. وعن املوؤمتر االقت�شادي املزمع 
ياأخذنا  اأن  يحاول  من  هناك  اإن  ال�شي�شي  قال  اجلمعة،  يوم  ال�شيخ  �شرم  يف  عقده 
اأن تعطى الأوالدها  اأم��ة  يعيق  اأن  اأح��د  ي�شتطيع  ول��ن  ذل��ك  ي�شتطيعوا  ول��ن  للوراء 

وتبنى االأمن وال�شالم واال�شتقرار والرحمة والعدالة.

ذباح  ان��ه  يعتقد  ال��ذي  الربيطاين  ام���وازي  وال��د حممد  اعلن حمامي 
تنظيم داع�س ان�شحابه من الق�شية بعدما رفع دعاوى نيابة عن موكله. 
وقال �شامل احل�شا�س املحامي الكويتي خالل موؤمتر �شحايف مل ي�شتمر 
�شوى ب�شع دقائق قررت االن�شحاب من الق�شية ال�شباب �شخ�شية من 
وكان  ا�شئلة.  على  االجابة  وراف�شا  ا�شافية  تفا�شيل  اي  يذكر  ان  غري 
جا�شم اموازي والد حممد اموازي الذي يعتقد انه منفذ عمليات قطع 
كلف احل�شا�س  داع�س،  تنظيم  لدى  االجانب  الرهائن  روؤو���س عدد من 
اال�شبوع املا�شي رفع دعاوى �شد الذين يتهمهم بن�شر �شائعات كاذبة عن 
ابنه وعائلته. وقال احل�شا�س وهو يتلو بيانا خطيا انه رفع عدة دعاوى 
ان  وا���ش��اف  مبوكله.  الت�شهري  بتهمة  يحددها  مل  ثالثة  اط���راف  �شد 
اموازي هو مواطن بريطاين لي�س له اية عالقات مع الكويت با�شتثناء 
البلد لتفقد والدته. واكد احل�شا�س مرة  التي يقوم بها لهذا  الزيارات 
دليل  اي  االن  حتى  تقدم  مل  الغربية  اال�شتخبارات  وك��االت  ان  جديدة 
يثبت ان حممد اموازي هو االإرهابي جون بح�شب اللقب الذي يعرف به 
منفذ عمليات قطع روؤو�س الرهائن. واكد ان كل االخبار وال�شائعات التي 
تن�شر بهذا اخل�شو�س غري �شحيحة وال ا�شا�س لها. ومل يو�شح املحامي 
ما �شيكون م�شري الدعاوى التي رفعها بعد ان�شحابه من الق�شية. وكان 
احل�شا�س افاد �شحيفة القب�س الكويتية اال�شبوع املا�شي انه مت ا�شتجواب 

موكله يف وزارة الداخلية لثالث �شاعات قبل اطالق �شراحه.

اأو املركبات  على الرغم من االقبال ال�شديد على الطائرات بال طيار 
ال�شيليكون  وادي  يف  رائ��ج��ة  ب�شاعة  تعد  التي  امل��اأه��ول��ة  غ��ري  اجل��وي��ة 
تردد  ف���اإن  ل��ل��ع��امل  التقنية  العا�شمة  ي��ع��د  ال���ذي  امل��ت��ح��دة  ب��ال��والي��ات 
احلكومة االأمريكية يف تخفيف القيود على ا�شتخدامها اأتاح ل�شركات 
يف اخلارج ال�شبق للتفكري يف اأف�شل ال�شبل ال�شتغاللها. وتقول �شركة 
بال  الطائرات  على  العاملي  االإن��ف��اق  اإن  لالأبحاث  اإنتيليجن�س  ب��ي.اآي 
الع�شر  ال�شنوات  100 مليار دوالر خالل  اأن يقرتب من  طيار ميكن 
الزراعة  اأغرا�س جتارية يف جماالت مثل  ا�شتخدامها يف  القادمة مع 
اإدارة  تلكاأت  �شنوات  م��دى  على  لكن  االأن��اب��ي��ب.  وخ��ط��وط  والت�شوير 
ال��ط��ريان االحت��ادي��ة وه��ي الهيئة امل�����ش��وؤول��ة ع��ن تنظيم ال��ط��ريان يف 
ي�شتطيع  م��ن  ب�����ش��اأن  للقواعد  م�����ش��ودة  ت�شدر  ومل  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات 
فقط.  املا�شي  ال�شهر  �شوى  ومتى  وكيف  طيار  بال  الطائرات  ت�شغيل 
نباأ  اأك��رث وهو  اأو  القواعد قبل عام  بهذه  العمل  يبداأ  اأال  املرجح  ومن 
ن�شاط  اىل  وتتطلع  املتحدة  الواليات  خارج  تعمل  التي  لل�شركات  �شار 
جت��اري تكون املركبات اجل��وي��ة غ��ري امل��اأه��ول��ة حم���وره. وت��ق��ول �شركة 
�شكاي فيوت�شرز وهي �شركة بريطانية تهيمن ب�شكل وا�شع النطاق على 
ا�شتخدام الطائرات بال طيار جلمع وحتليل البيانات ل�شركات النفط 
والغاز اإن عملها زاد بن�شبة 700 يف املئة العام املا�شي الأن قطاع الطاقة 

املتحفظ بطبيعته اجته ال�شتخدام التكنولوجيا اجلديدة.

�شتكرر  اإن بالده  با�شم احلكومة اال�شرتالية لرويرتز  قال متحدث 
معار�شتها لعقوبة االعدام اأثناء موؤمتر لالأمم املتحدة عن مكافحة 
املخدرات يف خطوة من املرجح اأن تزيد ال�شغط على اإندوني�شيا وهي 

ت�شتعد العدام مهربي خمدرات ا�شرتاليني.
وقال متحدث با�شم فيونا نا�س م�شاعدة وزيرة ال�شحة اال�شرتالية 
لرويرتز يف ر�شالة بالربيد االلكرتوين اإن نا�س تعتزم تكرار معار�شة 
االأمم  جلنة  اأم���ام  كلمة  خ��الل  االع����دام  لعقوبة  الثابتة  ا���ش��رتال��ي��ا 
مليوران  املزمع  االع���دام  واأث���ار   . امل��خ��درات  مبكافحة  املعنية  املتحدة 
دبلوما�شية  توترات  عاما   31 ت�شان  واأن��درو  عاما   33 �شوكوماران 
بني ا�شرتاليا واإندوني�شيا بعد منا�شدات متكررة نيابة عنهما بالعفو 
عنهما. واالثنان �شمن 11 متهما معظمهم من االأجانب من املقرر 
اأن  املتحدث  واأ�شاف  نو�شاكامباجنان.  ال�شجن بجزيرة  اعدامهم يف 
نا�س لن ت�شر يف كلمتها خالل االجتماع يف فيينا اإىل اإندوني�شيا اإال 
اأن كلمتها �شتكون اإ�شافة لل�شكاوى املتزايدة ال�شرتاليا من معاملة 
مكبالن  وهما  اجل��زي��رة  اإىل  نقلهما  بعد  لال�شرتاليني  اإندوني�شيا 

باالأغالل وحتت حرا�شة م�شددة.

عوا�صم

الكويت

�سيدين

وا�سنطن

نتنياهو ينفي تراجعه عن حل الدولتني
•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

عن  ت��راج��ع  يكون  ان  نتانياهو  بنيامني  اال�شرائيلي  ال����وزراء  رئي�س  نفى 
خطاب القاه يف عام 2009 اعرتف فيه ب�شرورة اقامة دولة فل�شطينية، 

بح�شب ما اعلن متحدث ام�س االثنني.
ومت توزيع كتيبات نهاية اال�شبوع املا�شي على الكن�س اليهودية فيها ا�شئلة 
الت�شريعية  االن��ت��خ��اب��ات  يف  �شت�شارك  ال��ت��ي  الرئي�شية  ل��الح��زاب  واج��وب��ة 
يتزعمه  ال���ذي  اليميني  الليكود  ح��زب  م��ن  اج��اب��ة  وفيها  املقبل  اال���ش��ب��وع 

نتانياهو حول �شوؤال على اقامة دولة فل�شطينية.
وقالت االجابة اعلن رئي�س الوزراء للجمهور ان خطابه يف بار ايالن الغ يف 
ا�شارة اىل خطاب القاه نتانياهو ووافق فيه للمرة االوىل على �شرورة اقامة 

دولة فل�شطينية كجزء من اتفاق �شالم.
واكد متحدث با�شم نتانياهو انه مل يقل �شيئا مماثال ولكنه ا�شار بان الوقت 
غري منا�شب لالن�شحاب وت�شليم ارا�س للف�شطينيني يف الظروف احلالية.

ال�شرق  يف  الراهنة  الظروف  مع  ان��ه  �شنوات  منذ  يوؤكد  نتانياهو  وا�شاف 
عليها  �شت�شتويل  للفل�شطينيني،  ت�شليمها  يتم  ارا����س  اي  ف��ان  االو���ش��ط 

عنا�شر متطرفة على حد زعمه .
يف  الت�شريحات  ان  �شابق  وقت  يف  او�شحت  الليكود  با�شم  متحدثة  وكانت 
الكتيب ال تعك�س اراء احلزب بل تعرب عن اراء �شخ�شية للنائبة من اجلناح 

املتطرف للحزب ت�شيبي حوتوفلي.
وكتبت حوتوفلي اي�شا يف الكتيب ان �شرية نتانياهو ال�شيا�شية برمتها هي 

معركة �شد اقامة دولة فل�شطينية.
ومل يتم طرح مو�شوع اقامة دولة فل�شطينية كثريا يف احلملة االنتخابية 

لالنتخابات التي �شتجري يف 17 من مار�س اجلاري.

وزير ال�شحة اليمني: اإيران متد احلوثيني ب�اأ�شياء خفية

حفرت يوؤدي اليمني قائدا للجي�س الليبي

خطف 9 اجانب يف هجوم على حقل نفطي بليبيا 

فو�شويون يحتلون مقر حزب �شرييزا اليوناين 

اإف بي اآي يحقق يف قر�شنة مواقع الكرتونية
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

اوردت �شبكة ان بي �شي نيوز ام�س ان مكتب التحقيقات الفدرايل اف بي اآي يحقق يف �شل�شلة عمليات قر�شنة ملواقع 
الكرتونية ادت اىل ن�شر راية تنظيم داع�س عليها. وتابعت ال�شبكة ان من بني هذه املواقع موقع ل�شباق ال�شيارات 
يف والية اوهايو ومركز غودويل يف ميزوري وكني�شة يف كندا. كما �شجلت هجمات مماثلة على مواقع اخرى غري 
معروفة يف واليات مونتانا ونيويورك وما�شات�شو�شت�س وميني�شوتا. وقال اف بي اآي انه على علم باحلوادث وانه على 
ات�شال مع االطراف املت�شررين. وقال حملل يف ال�شوؤون االمنية ل�شبكة ان بي �شي انه من غري املحتمل ان يكون 
لعمليات القر�شنة اي عالقة حقيقية بالتنظيم املتطرف. وا�شري اىل عمليات قر�شنة م�شابهة ام�س االأول االحد يف 

ايرلندا حيث تعر�س موقع مركز دبلن حلوادث االغت�شاب للقر�شنة.

العربي واجلعفري يبحثان تطورات الأو�شاع يف العراق وجهود مكافحة الإرهاب

•• الريا�س - وكاالت:

قال الدكتور ريا�س يا�شني عبد اهلل 
اجل�شر  اإن  اليمني  ال�شحة  وزي���ر 
ال��ذي فتحه احلوثيون يف  اجل��وي 
اليمن مع اإيران ال يتعلق مبعدات 
ُمعلن،  ه��و  كما  اإن�شانية  اأو  طبية 

واإمنا اأ�شياء خفية ال ُيعلم ما هي.
وزارة  يف  ج��ه��ت��ن��ا  م����ن  واأ������ش�����اف: 
ال�شحة مل نعلن ر�شميا عن و�شول 
اإن�����ش��ان��ي��ة ك��م��ا يدعي  م�����ش��اع��دات 
�شيء  اأي  يوجد  وال  االنقالبيون، 
اأ�شياء  واإمن���ا ه��ي  القبيل  م��ن ه��ذا 
خفية بهدف دعم االنقالبيني من 

قبل طهران.
ح���دي���ث  يف  اهلل  ع����ب����د  واع������ت������رب 
ل�����ش��ح��ي��ف��ة ال�������ش���رق االأو�����ش����ط اأن 
مرحلة  ه���ي  احل���ال���ي���ة  “املرحلة 
بعد  ال���ي���م���ن  ت����اري����خ  يف  ف���ا����ش���ل���ة 
ا���ش��ت��ي��الء احل��وث��ي��ني ع��ل��ى �شنعاء 
و���ش��واح��ي��ه��ا و���ش��ع��دة، مب��ا ال يقل 
�شنعاء  م����ن  امل����ائ����ة  يف   20 ع����ن 
واملحافظات املجاورة لها وحماولة 
ف���ر����س ه��ي��م��ن��ت��ه��م ب���ال���ت���ع���اون مع 
مك�شوفة  اأ�شبحت  ب�شورة  اإي���ران، 
ووا�����ش����ح����ة، خ�����ش��و���ش��ا ب���ع���د فتح 
احلوثيون  وح�����اول  ج����وي،  ج�����ش��ر 
و�شع غطاء ملا يجلبونه اإىل داخل 
البالد، على اأ�شا�س اأنها م�شاعدات 

طبية.
جمل�س  ب��رتت��ي��ب��ات  يتعلق  م��ا  ويف 

االأخرية  التحركات  يوؤيد  اليمني 
الو�شع  اأن  وب���نّي  ه���ادي،  للرئي�س 
خ�شو�شا  ي��وم��ي،  ب�شكل  يتح�شن 
اأن هناك اإجماعا اإقليميا على دعم 
ال�����ش��رع��ي��ة، وه���ن���اك اإج���م���اع دويل 
اإجماع  ذل��ك  اإىل  وي�شاف  ك��ذل��ك، 
اليمني  ال�����ش��ع��ب  مي��ث��ل��ه  داخ����ل����ي 
احلوثي،  االن��ق��الب  مواجهة  على 
ويت�شح ذلك من خالل املظاهرات 
ال����ي����وم����ي����ة ال�����ت�����ي ت���ع���ل���ن رف�������س 
اأخ��ريا يف  ال�شاعر اليمني ملا حدث 

الوزراء اليمني بعد اإعالن الرئي�س 
ع��ب��د رب����ه م��ن�����ش��ور ه������ادي، عدن 
عا�شمة للبالد، قال: نحن االآن يف 
عدن حتت رعاية عبد ربه من�شور 
اجتماعات  و���ش��ن�����ش��ت��اأن��ف  ه������ادي، 
االأو�شاع  لرتتيب  ال��وزراء  جمل�س 
من  باأكملها  ال��ب��الد  الإدارة  ع��ام��ة 
الرئي�س  اأعلنها  ال��ت��ي  ع��دن  داخ���ل 
هادي عا�شمة للبالد، وذلك بهدف 

اإدارة �شوؤون البالد كافة.
ال�شعب  اأن  ال�����ش��ح��ة  وزي����ر  واأك�����د 

ال��ب��الد، متمثال يف االن��ق��الب على 
ال�شرعية.

ال���دك���ت���ور ري���ا����س جميع  وط���ال���ب 
م���ع���ا، بهدف  ب��ال��ع��م��ل  ال��ي��م��ن��ي��ني 
جمددا  والعودة  اال�شتقرار  تاأمني 
للبالد  التحتية  بالبنية  لالهتمام 
�شيما  ال  املواطنني،  حياة  وت�شهيل 
ال�شحة  مب���ج���االت  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  يف 
االأ�شا�شية  وامل��ت��ط��ل��ب��ات  وال��ت��ع��ل��ي��م 

لالإن�شان يف اليمن.
اأن���ه ال  و���ش��دد وزي���ر ال�شحة ع��ل��ى 

وا�شافت  اذاع�����ة.  مل��ح��ط��ة  ر���ش��م��ي��ة 
يزعجني  الباب كي ال  اقفلت  لقد 
واو�شحت  �شيحات.  �شمعت  اح��د. 

احلزب  با�شم  اجل��دي��دة  املتحدثة 
رانيا �شفيغو لوكالة فران�س بر�س 
كنت اعطي من مكتبي اول مقابلة 

ت�شجيل  م�����ن  ان���ت���ه���ي���ت  ع���ن���دم���ا 
يجري  ماذا  املقابلة خرجت الرى 
فطلبوا مني االن�شراف موؤكدة ان 
دعوة  يرغبوا يف  املبنى مل  حرا�س 

ال�شرطة.
على  يافطات  الفو�شويون  ورف��ع 
باقفال  ت���ط���ال���ب  امل���ق���ر  ����ش���رف���ات 
نوع  م��ن  للجدل  امل��ث��رية  ال�شجون 
�شي حيث يعتقل كبار املجرمني يف 
باعمال  متهمني  و�شجناء  ال��ب��الد 

ارهابية.
كما طالبوا يف بيان عرب موقعهم 
�شافا�س  عن  باالفراج  االلكرتوين 
خ����ريو�����س، خ���ب���ري امل���ت���ف���ج���رات يف 
الذي  نوفمرب”   17“ جمموعة 

قالوا ان �شحته قد تدهورت.

•• اثينا-اأ ف ب:

اح��ت��ل ع�����ش��رات ال��ف��و���ش��وي��ني ملدة 
�شرييزا  ح��زب  مقر  ���ش��اع��ات  ت�شع 
ال��ي�����ش��اري ال��رادي��ك��ايل احل��اك��م يف 
اليونان دعما ال�شراب �شجناء عن 
عند  املقر  يغادروا  ان  قبل  الطعام 
ما  ح�����ش��ب  ت���غ،   22،00 ال�����ش��اع��ة 

اعلنت ال�شرطة.
ومل يحتجز اي ع�شو من احلزب 
املقر خ��الل ه��ذا االقتحام.  داخ��ل 
واعترب احلزب بعد ذلك ان عملية 
االحتالل هذه غري مفهومة نظرا 
للحزب  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  امل���واق���ف  اىل 

حول هذه امل�شائل.
فران�س  وك���ال���ة  م��را���ش��ل��ة  واف�����ادت 
بر�س ان كل �شيء عاد اىل الهدوء 
بعد  ت���غ   23،00 ال�����ش��اع��ة  ع��ن��د 
علقت  التي  اليافاطات  نزعت  ان 
على املبنى كما متكن حار�س املقر 
عمله.  م���زاول���ة  اىل  ال���ع���ودة  م���ن 
ال�شرطة  رج�����ال  م���ن  ع����دد  وك�����ان 
امل�����ك�����ان واع���ل���ن  م����ت����واج����دي����ن يف 
احدهم ان املتظاهرين مل يلحقوا 
اي اذى باملقر. واقتحم حواىل 50 
�شخ�شا مقر �شرييزا يف و�شط اثينا 
بعد ظهر االح��د حيث كان يوجد 
ح���واىل ع�����ش��رة ا���ش��خ��ا���س. وقالت 

�شيما  الداخل، ال  فائدة من ح��وار 
يف �شنعاء، يف ظل التهديدات التي 
ي��ج��ده��ا اأع�����ش��اء احل����وار م��ن قبل 
بطريقة  ذل��ك  م�شبها  احل��وث��ي��ني، 
االأمريكية  ال���ب���ق���ر  رع������اة  اأف�������الم 
ك��اوب��وي ال���ذي يحمل ���ش��الح��ه يف 
كل �شوؤون حياته لتحقيق ما يريد، 
احلوار  ي��ك��ون  اأن  ُي��ف�����ش��ل  م��ب��ي��ن��ا: 
يف اخل���ارج، الأن ح��وار ال��داخ��ل وال 
ف���ائ���دة منه،  ���ش��ن��ع��اء ال  ���ش��ي��م��ا يف 
عندما  ك��اوب��وي  طريقة  على  فهو 
اأحد املحاورين �شالحه على  ي�شع 
ال��ط��اول��ة اأو ع��ل��ى راأ�����س االأط����راف 
االأخ��رى يف احل��وار، ويطلب منهم 
احلوار اأو اإبداء الراأي، ووفقا لهذه 
االعتبارات فاإن اأي حوار يف �شنعاء 
هو حوار م�شلوب االإرادة وحوار لن 
مفيدة  غ��ري  نتيجة  اإىل  اإال  ي���وؤدي 

للم�شلحة العامة.
اخل���ارج  يف  احل����وار  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
وال  االإيجابية،  تبعاته  له  �شيكون 
جمل�س  رعاية  حتت  كان  اإذا  �شيما 
الروؤية  لتنفيذ  اخلليجي  التعاون 
اخلليجية،  ل��ل��م��ب��ادرة  احل��ق��ي��ق��ي��ة 
الذي  ال�����ش��اب��ق  اأن احل����وار  ك��ا���ش��ف��ا 
اأ�����ش����رف ع��ل��ي��ه امل���ب���ع���وث ال�����دويل 
ك��ث��ري م��ن االأخطاء  اح��ت��وى ع��ل��ى 
يجري  اأن  ون��ت��م��ن��ى  وال�����ش��ل��ب��ي��ات، 
ت���اليف ه���ذه االأخ���ط���اء، م��ن خالل 
االإ����ش���راف امل��ب��ا���ش��ر واحل��ث��ي��ث من 

قبل جمل�س التعاون اخلليجي.

هذه املباحثات تاأتي قبيل انطالق الدورة العادية ال� 
143  ملجل�س اجلامعة العربية على م�شتوى وزراء 
يدين  قرار  م�شروع  تناق�س  والتي  العرب  اخلارجية 
يد  على  العراق  يف  والثقايف  الديني  ال��رتاث  تدمري 

التنظيمات االإرهابية. 
ويدعم م�شروع القرار العراق يف حربه �شد “ داع�س 
االإرهابية  والهجمات  اجل��رائ��م  ويدين  االإره��اب��ي   “
التي يرتكبها هذا التنظيم كما يدعو م�شروع القرار 
اإغاثة  لغر�س  للعراق  وامل�شاندة  الدعم  تقدمي  اإىل 
النازحني داخليا الذين تركوا منازلهم وم�شاحلهم 
“ االإرهابي على مناطقهم  “ داع�س  نتيجة �شيطرة 

•• القاهرة-وام:

بحث الدكتور نبيل العربي اأمني عام جامعة الدول 
العراق  خارجية  وزير  اجلعفري  ابراهيم  و  العربية 
الذي يزور اجلامعة للمرة االأوىل منذ توليه مهامه 
العراق  يف  االأو���ش��اع  تطورات  العراقية  احلكومة  يف 
وجهود مكافحة االإرهاب وخا�شة الت�شدي للعمليات 
االإجرامية التي يرتكبها تنظيم  داع�س  االإرهابي..
اإ�شافة اىل طلب بغداد مناق�شة االأ�شرارالتي حلقت 
االإرهابية.  االأعمال  ج��راء  املائية  وال�شدود  بالعراق 
“ اأن  اأ  “ اأ �س  اأن��ب��اء ال�شرق االأو���ش��ط  وذك��رت وكالة 

اإذ يحت�شن العراق  اإىل الالجئني ال�شوريني  اإ�شافة 
م��ا ي��زي��د ع���ن  260  األ���ف الج���يء ���ش��وري وه���و ما 
ف��ر���س ع��ل��ى ال���ع���راق اأع���ب���اء م��ال��ي��ة ك��ب��رية لتوفري 
والالجئني  ال��ع��راق��ي��ني  ال��ن��ازح��ني  اإىل  م�����ش��اع��دات 
القرار  الوقت. كما يدعو م�شروع  ذات  ال�شوريني يف 
اإىل تفعيل جمل�س الدفاع العربي امل�شرتك للجامعة 
العربية بال�شكل الذي ياأخذ بنظر االعتبار االأخطار 
االأمن  تهدد  والتي  العربية  ال��دول  بجميع  املحدقة 

القومي العربي. 
قرار  م�شروع  اأي�شا  ال��وزاري  يناق�س  اأن  املقرر  ومن 
يف  ال��ري  من�شاآت  ا�شتخدام  يجرم  العراق  من  مقدم 

احل��روب واأع��م��ال االإره���اب و يدعو للمحافظة على 
�شالمة ال�شدود ومن�شاآت الري الرئي�شية من اأعمال 
االأغرا�س  خل��دم��ة  امل��ائ��ي��ة  امل����وارد  واإدارة  االإره�����اب 
م�شروع  وي��وؤك��د    . امل�شتدامة  والتنمية  االإن�����ش��ان��ي��ة 
ال��ع��راق املائية من خ��الل اتخاذ  ال��ق��رار دع��م حقوق 
يف  اجل���وار  دول  �شيا�شات  ملواجهة  م�شرتكة  م��واق��ف 
ا�شتغالل مياه االأنهار امل�شرتكة دون مراعاة حلقوق 
يف  واال�شتثمار  التمويل  يف  امل�شاهمة  وع��دم  ال��ع��راق 
م�����ش��اري��ع ال����ري وال�����ش��دود ���ش��م��ن اأح���وا����س االأنهار 
التو�شل  العراق ما مل يتم  امل�شرتكة مع دول ج��وار 

اإىل اتفاق يحدد ح�شة كل دولة من املياه .

تداولت �شفحات مقربة منه مقطع فيديو لنزوله من 
بطربق  النا�شر  عبد  جمال  قاعدة  مطار  يف  طائرته 

حماطا بجمع كبري من الع�شكريني.
املنعقد يف مدينة طربق  الليبي  النواب  وك��ان جمل�س 
ر�شميا  امل��ا���ش��ي  ف��رباي��ر  اأواخ����ر  اأق���ر  ق��د  ليبيا  �شرقي 

•• طرابل�س-وكاالت:

اعلنت ال�شلطات الفيليبينية ام�س ان اربعة فيليبينيني 
وخم�شة اجانب خطفوا خالل هجوم على حقل الغاين 
النفطي جنوب ليبيا ن�شبته م�شادر ليبية اىل متطريف 

تنظيم داع�س.
وق��ت��ل ث��م��ان��ي��ة ح��را���س اي�����ش��ا يف ال��ه��ج��وم ال����ذي وقع 
النفطية  املن�شاآت  با�شم حر�س  ناطق  قال  كما  اجلمعة 

الليبية.
الوطنية  املوؤ�ش�شة  ف��روع  احد  الهروج،  �شركة  وت�شتغل 
ل��ل��ن��ف��ط، ح��ق��ل ال���غ���اين. وك��ان��ت امل��وؤ���ش�����ش��ة ا����ش���ارت اىل 

فقدان من�شاوي وفيليبيني.
وقال املتحدث با�شم وزارة اخلارجية الفيليبنية ت�شارلز 
بنغالد�س  م��ن  واث��ن��ان  فيليبينيني  ارب��ع��ة  ان  ج��وزي��ه 

وغاين وت�شيكي ومن�شاوي خطفوا.
واعلن املتحدث ا�شتنادا اىل تقرير ال�شفارة الفيليبينية 
اخلاطفني  ه��وي��ة  ت��اك��ي��د  ب��ام��ك��ان��ه  لي�س  ان���ه  ليبيا  يف 

م�شريا اىل انه مل يتم تقدمي اي مطلب.
ليبيا.  يف  فيليبنيني  �شبعة  خطف  ال�شنة  مطلع  ومنذ 

فرباير  منذ  اي�شا  فيليبنيني  رع��اي��ا  ث��الث��ة  واع��ت��ق��ل 
يزال  وال  ط��راب��ل�����س  ���ش��رق  النفطي  امل����ربوك  ح��ق��ل  يف 
م�شريهم غري معروف. ومنذ عدة ا�شابيع ت�شهد ليبيا 
على  ي�شيطر  ال��ذي  التنظيم  تبناها  هجمات  �شل�شلة 

مناطق �شا�شعة يف العراق وليبيا.
الفيليبني  ح��ك��وم��ة  ام����رت  ح��ني   2014 ي��ول��ي��و  ويف 
باجالء رعاياها من البالد، كان يعمل 13 الفا منهم 
احلني  ذل��ك  ومنذ  اخلارجية.  وزارة  بح�شب  ليبيا  يف 
يزالون  ال  منهم  االف  ارب��ع��ة  لكن  ليبيا  االالف  غ��ادر 

يعملون يف البالد ب�شبب الرواتب املرتفعة ن�شبيا.
يف  فيليبيني  مليون  مئة  م��ن   10% ح���واىل  ويعمل 

اخلارج.
اأحمد امل�شماري، املتحدث با�شم  اىل ذلك، قال العقيد 
ع��ن حكومة  املنبثقة  ال��ل��ي��ب��ي،  اأرك����ان اجل��ي�����س  رئ��ا���ش��ة 
اليمني  ام�س  اأدى  “ الفريق خليفة حفرت  اإن  ط��ربق 
جمل�س  اأم��ام  الليبي،  للجي�س  ع��ام  كقائد  الد�شتورية 

النواب«.
وو�شل حفرت م�شاء اأم�س االأول ملدينة طربق، ا�شتعداًدا 
الأداء الق�شم القانوين قائًدا عاًما للجي�س الليبي، فيما 

والذي  الليبي،  للجي�س  ال��ع��ام  القائد  من�شب  ق��ان��ون 
ا�شتحدثه يف وقت �شابق، وكلف رئي�شه عقيلة  كان قد 
�شالح بتعني �شخ�شية يف املن�شب، واختار االأخري وفق 
للقوات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ب�شفته  ل��ه  امل��م��ن��وح  التكليف 

امل�شلحة الليبية، حفرت للمن�شب.

حما�س تتهم ال�شلطة 
باإعتقال 30 من كوادرها

•• رام اهلل -رويرتز:

االثنني  ام�س  قالت حركة حما�س 
الفل�شطينية  االأم�����ن  اأج���ه���زة  اإن 
اأع�شائها  م��ن  ال��ع�����ش��رات  اعتقلت 
الغربية  ال�����ش��ف��ة  يف  واأن�������ش���اره���ا 

الليلة قبل املا�شية.
ب���ي���ان لها  واأ����ش���اف���ت احل���رك���ة يف 
عند  ب����داأت  االع��ت��ق��االت  حملة  اأن 
العا�شرة م�شاء يف خمتلف  ال�شاعة 
يزيد  م��ا  وط��ال��ت  ال�شفة  مناطق 
اأن���������ش����ار وق����ي����ادات  30 م����ن  ع����ن 

احلركة بعد مداهمة منازلهم.
ورف�����س ال��ل��واء ع��دن��ان ال�شمريي 
االمنية  االج��ه��زة  با�شم  امل��ت��ح��دث 
بانه  ما جرى  و�شف  الفل�شطينية 

حملة اعتقاالت �شيا�شية.
وقال لرويرتز حما�س تتحدث عن 
اعتقاالت لكنها مل تذكر يف بيانها 
اأن حتري�شها اأدى اىل حرق واإتالف 
ن�شب ال�شهيد معاذ الك�شا�شبة ومل 
تقل اأن اثنني من عنا�شرها �شاركا 

يف هذه اجلرمية.
وك��������ان ن�������ش���ب���ا ت����ذك����اري����ا اأق����ام����ه 
البرية  م��دي��ن��ة  يف  الفل�شطينيون 
للطيار االردين الذي قتله تنظيم 
تعر�س  ���ش��وري��ا  يف  ح��رق��ا  داع�������س 

للتخريب يف االأيام املا�شية.
وات�������ه�������م ال�����������ش�����م�����ريي ح���م���ا����س 
مبوا�شلة التحري�س �شد ال�شلطة 
مل  “حما�س  وق����ال  الفل�شطينية 
التحري�س  ع����ن  ي����وم����ا  ت���ت���وق���ف 
واالدع��اء والكذب وان هناك حملة 

�شدها.
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  يف الدعوى رقم 2014/771 مدين كلي جتاري

 حمكمة ال�سارقة البتدائية املدنية التجارية
 اىل املدعى عليها: ال�شيدة: مرمي حممد علي احل�شني ) جمهول حمل االقامة( مباان املدعى 
: م�شرف ابوظبي اال�شالمي بوكالة: مكتب بيت احلكمة للمحاماة واال�شت�شارات القانونةي 
قد اقام عليكم الدعوى الق�شائية رقم  2014/771 مدين كلي جتاري ال�شارقة فانتم مكلفون 
او وكيلكم القانوين باحل�شور امام اخلبري امل�شريف  املكلف من عدالة املحكمة جلل�شة اخلربة 
الواحدة ظهرا  املوافق 2015/3/19  باإذن اهلل يف يوم اخلمي�س  اجتماع اخلربة  �شيكون  االوىل 
الطابق  بوينت-  بزن�س  برج  دبي  ديرة،  بور�شعيد-  )منطقة  للمحاماة  احلكمة  بيت  مبكتب 
الرابع 104( دبي، ديرة وللتوا�شل هاتف 2946945-02 فاك�س : 02-6275685 . 04-2511318 
لتي�شري  منا�شبا  ترونه  وما  لدفوعكم  املوؤيدة  امل�شتندات  كافة  عن  ن�شخة  معكم  م�شطحبني 
الدعوى، ويف حالة عدم  اأداء مهمته وبيان وجه احلق يف  اعمال اخلربة ومتكني اخلبري من 

احل�شور �شيتم االجرءا يف غيابكم وتتحملون كامل امل�شئولية.
اخلبري امل�سريف الدكتور: حممد الفقي  
هاتف 050-62521992

اعالن ح�سور اجتماع اخلربة

العدد  11354 بتاريخ 2015/3/10    
    مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر         

   يف  الدعوى 2014/1128  جتاري جزئي                          
ال��ت��ج��اري��ة ذ م م جم��ه��ول حمل  ���ش��رك��ة ميهتا اخل��ل��ي��ج  امل��دع��ى ع��ل��ي��ه1-  اىل 
االقامة مبا ان املدعى: �شركة امليمون التجارية ذ م م   قد اقام عليك الدعوى 
 67.195.50( وق��دره  وق��دره  مببلغ  عليها  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى 
ال��ت��ام.   . وح��ددت لها جل�شة يوم االح��د املوافق 2015/3/15 ال�شاعة  ال�شداد 
ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.D.19 بالقاعة  �س   8.30
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. 
رئي�ص الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11354 بتاريخ 2015/3/10    

    اعادة اعالن  بالن�سر         
   يف  الدعوى 2015/76  عقاري كلي                            

ان  او�شان فيبودها ويكرام�شينغهي  جمهول حمل االقامة مبا  املدعى عليه/1-  اىل 
املدعى: امالك للتمويل )�شركة م�شاهمة عامة( وميثله: عبداللطيف حممد ابوبكر 
ف�شخ  ون��ف��اذ  ب�شحة  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د  احل��م��ادي  احمد 
اتفاقية االجارة ومالحقها والزام املدعى عليه بت�شليم العقار مو�شوع االتفاقية من 
ال�شواغل ورد احليازة والغاء ا�شارة القيد العقاري وخماطبة دائرة االرا�شى واالمالك 
بذلك والزامه بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم 
اخلمي�س املوافق 2015/3/19 ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة ch1.B.8 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 االق��ل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون 

مبثابة ح�شوري. 
رئي�ص الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11354 بتاريخ 2015/3/10    
    مذكرة اعالن مدعى بالن�سر         

   يف  الدعوى 2014/857  عقاري كلي                            
اىل املدعى عليه/1- خالد جمعه ح�شن غريب احل�شوين جمهول حمل االقامة مبا 
حممد  عبداللطيف  وميثله:  عامة(  م�شاهمة  )�شركة  للتمويل  ام��الك  امل��دع��ى:  ان 
ابوبكر احمد احلمادي قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة ب�شحة ونفاذ ف�شخ 
اتفاقية االجارة ومالحقها والزام املدعى عليه بت�شليم العقار مو�شوع االتفاقية خاليا 
وقدره  مبلغ  ب�شداد  والزامه  العقاري  القيد  ا�شارة  والغاء  احليازة  ورد  ال�شواغل  من 
)173.371.59 درهم( ل�شالح املدعية والر�شوم وامل�شروفات واتعاب املحاماة   وحددت 
لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2015/3/18 ال�شاعة 9.30 �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 االقل. 
رئي�ص الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11354 بتاريخ 2015/3/10    
    مذكرة اعالن مدعى بالن�سر         

   يف  الدعوى 2015/53  مدين كلي                            
اىل املدعى عليهم/1- فاطمة عبدالرحمن �شيف عبدالرحمن اآل �شالح 2- ح�شني عبدالرحمن �شيف 
عبدالرحمن اآل �شالح 3- من�شور عبدالرحمن �شيف عبدالرحمن اآل �شالح 4- حمد عبدالرحمن 
�شيف عبدالرحمن اآل �شالح  5-منى عبدالرحمن �شيف عبدالرحمن اآل �شالح 6- �شمية عبدالرحمن 
اآل �شالح  جمهويل حمل  �شيف عبدالرحمن  7- �شفية عبدالرحمن  اآل �شالح  �شيف عبدالرحمن 
اآل �شالح وميثله: بدر حممد علي  االقامة مبا ان املدعى: في�شل عبدالرحمن �شيف عبدالرحمن 
القر�س  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بفرز وجتنيب ح�شة املدعيني وازالة ال�شيوع يف 
العقار رقم 1791 ويف حالة تعذر يطلب املدعيني ببيعه و/او بيع ح�ش�شهم باملزاد العلني الأعلى �شعر 
واتعاب  وامل�شاريف  وبالر�شوم  العقار  املدعني يف  بالربع عن ح�ش�س  املدعى عليهم بحديدا   وال��زام 
 ch2.E.21 املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 2015/3/15 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة
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 االقل. 

رئي�ص الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11354 بتاريخ 2015/3/10    
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :472/     
 ليكن معلوما للجميع بان كال من   ال�شيدة/ كنول حمريه زوجة ذي�شان اخرت، باك�شتانية 
تالو  ال�شيد:  اىل   %100 البالغة  حت�شها  كامل  ع��ن  وال��ت��ن��ازل  البيع  يف  ترغب  اجلن�شية 
نيفييكات جو�شف تيتو�س، هندي اجلن�شية رخ�شة برقم )25608( با�شم ) الوردة اجلميلة 

خلياطة املالب�س الن�شائية( تعديالت اخرى: 
  وعمال بن�س املادة )14( فقره 5 من القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة 2014 يف �شان الكاتب 
العدل  فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق على االجراء امل�شار 
اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي طلب 

لدى مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية.
مكتب الكاتب العدل 
دار الق�ساء- ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  11354 بتاريخ 2015/3/10    

  اعالن بالن�سر
رقم املرجع :2015/474     

بالبيع  ترغب  اجلن�شية  هندية   - فايتي�شواران  نيتيا  ال�شيدة/  ب��ان   للجميع  معلوما  ليكن   
�شاري  ابو  �شارا�شواتي  برا�شاتا  ال�شيدة:  اىل  )49%(وذل��ك  البالغة  ح�شتها  كامل  عن  والتنازل 
جايكومار- هندية اجلن�شية يف ) اال�شكار لتجارة املواد العازلة ذ م م( ورقمها )722036(حيث 
مت تعديل الن�شاط: الن�شاط ال�شابق: جتارة املواد العازلة باجلملة بيع معدات واجهزة احلفظ 
والتربيد بالتجزئية الن�شاط احلايل: جتارة املواد العازلة باجلملة بيع معدات واجهزة احلفظ 
والتربيد باجلملة مكتب. وعمال بن�س املادة )14( فقره 5 من القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة 
2014 يف �شان الكاتب العدل  فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق على 
االج��راء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية.
  الكاتب العدل 
دار الق�ساء- ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  11354 بتاريخ 2015/3/10    

  اعالن  
رقم املرجع :478/     

 ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ حممد اقد�س خواجه حممد- باك�شتاين اجلن�شية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%( يف )حممد اقد�س للمقاوالت الفنية 
رخ�شة رقم )725521( وذلك لل�شيد: حممد حميد ا�شد ا�شد اكرم- باك�شتاين اجلن�شية. مت 
تغيري اال�شم التجاري من )حممد اقد�س للمقاوالت الفنية ( اىل ال�شكل القانوين اجلديد 
)حممد حميد للمقاوالت الفنية(.   وعمال لن�س املادة )14( فقره 5 من القانون االحتادي 
رقم )4( ل�شنة 2014 يف �شان الكاتب العدل  فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف 
يتم الت�شديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي 

اعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�شبل القانونية حيال ذلك.
  الكاتب العدل 
دار الق�ساء- ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات-مكتب ال�سارقة

العدد  11354 بتاريخ 2015/3/10    
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/2339 تنفيذ جتاري
فيديا  دت  �شنكر   -2 م  م  ذ  تريدينغ  بريز  �شي  �شدهما/1-  املنفذ  اىل 
م  م  ذ  تريدينغ  ب��ري��ز  �شى  �شركة  يف  و���ش��ري��ك  م��دي��ر  ب�شفته  ب��راك��ا���س- 
رام    رام مهاديو  التنفيذ/ جياين  ان طالب  االقامة مبا  جمهويل حمل 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )77799(  به  املنفذ 
.وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11354 بتاريخ 2015/3/10    
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/962 تنفيذ مدين
اىل املنفذ �شدهما/1- �شركة ثري اآي كابيتل جروب 2- يو�شف امني ) ب�شفته 
رئي�س يف �شركة ثري اي كابيتال جروب ( جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب 
�شريف  بن م�شلم وميثله: حبيب حممد  بن ح�شني  بنت علي  ن��وال  التنفيذ/ 
عبداهلل املال قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )12678835( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
.وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11354 بتاريخ 2015/3/10    
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/298  ا�ستئناف عقاري       
م(      ذم  ���س   ( �شيلكت  دب���ي   -2 ج���روب  �شيلكت  ���ش��ده��م��ا/  امل�����ش��ت��اأن��ف  اىل   
جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف /باي �شنرتال ديفلومبنتز ليمتد 
وميثله: را�شد احمد را�شد بن �شبيب قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر 
بالدعوى رقم 146 ل�شنة 2013 عقاري كلي بتاريخ 2014/4/24   وحددت 
�شباحا   10.00 ال�شاعة   2015/3/26 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  جل�شه  لها 
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد  11354 بتاريخ 2015/3/10    

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2015/50 تنفيذ عقاري

اىل املنفذ �شده/1-�شكيب بن حممد زهو    جمهول حمل االقامة مبا ان طالب 
التنفيذ/ امالك للتمويل )�شركة م�شاهمة عامة( وميثله: عبداللطيف حممد 
 2014/620 رق��م  الدعوى  يف  ال�شادر  باحلكم  نعلنكم  احل��م��ادي   احمد  ابوبكر 
التنفيذ رقم )2015/50( تنفيذ عقاري باعتباره �شندا  عقاري كلي واملقيد به 
تنفيذيا وذلك :  1- بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )236640( درهم  وت�شليمه 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا االعالن 
والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى متام 

ال�شداد.
رئي�ص الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11354 بتاريخ 2015/3/10    
اعالن حكم بالن�سر

فى الدعوى رقم 2014/1952 جتاري جزئي       
املرفوعة من املدعي/ بنك االحتاد الوطني �س م ع    - اىل املدعى عليه: فاطمة حممد 
احمد حممد املرزوقي نعلمك بانه قد �شدر بحقك يف الدعوى امل�شار اليها احلكم املبني 
ادناه حكمت املحكمة ح�شوريا اعتباريا: بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعى ) مبلغ 
77.117.99 درهم( �شبعة و�شبعون الف ومائة و�شبعة ع�شر درهما و 99 فل�شا( والزمتها 
بفائدة تاخريية مبقدار 4% �شنويا ب�شيطة من تاريخ 2013/7/5 وحتى متام ال�شداد ومبا 
ال يجاوز ا�شل املبلغ املق�شى به والزمتها مب�شروفات الدعوى ومبلغ مائتي درهم مقابل 
اتعاب املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات.   حكما قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
يوم اعتبارا من اليوم التايل لالعالن وبفوات هذا امليعاد دون الطع ن منكم على احلكم 

امل�شار اليه �شتتخذ بحقكم االجراءات القانونية لتنفيذه �شدكم. 
قلم الكتاب  

وزار العدل 
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

العدد  11354 بتاريخ 2015/3/10    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2015/213 ك.ع.ت
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/را�شد 
�شلطان عبداهلل حممد بن بن حارب املهريي اجلن�شية: االم��ارات  عائ�شة علي عبداهلل 
�شبيت ال�شحي اجلن�شية: االمارات وطلب الت�شديق على حمرر يت�شمن :تنازل يف اال�شم 
واملرخ�شة  ذ.م.م(  والبطاعة(  التجارية  املعلومات  خلدمات  )ر�شالة  التجاري 
من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف)64327( وامل�شجل لدى غرفة 
التجارة وال�شناعة بعجمان اىل ال�شيد:علي احمد حممد علي اجلن�شية: االمارات احمد 
حمفوظ احمد را�شد ال�شحي اجلن�شية: اماراتي مبوافقة: خليل ابراهيم عقيل عبدول 
العبدول العو�شي اجلن�شية: االمارات ليكن معلوما بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم 
بالت�شديق على التوقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ 

الكاتب العدل   ن�شر هذا االعالن.   
 دائرة التنمية القت�سادية-بعجمان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  11354 بتاريخ 2015/3/10    
اليت للعقارات   /ذ م م

م  م  للعقارات/ذ  األيت   : اع��اله هي  املذكورة  ال�شركة  بان   نعلن للجميع 
-�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة    تا�ش�شت يف امارة عجمان مبوجب قانون 
ال�شركات االحتادي  رقم  )8( ل�شنة )1984( وتعديالته مرخ�شة يف بلدية 
عجمان و�شجلته بالبلدية  حتت رقم )51431( وقد قرر ال�شركاء حلها 

وت�شفيتها وتعيني ال�شادة.
  جمال لتدقيق احل�شابات     

التقدم  او اعرتا�س   م�شفى  قانوين لل�شركة فعلى كل من له اي حق 
القانوين املذكورة اعاله خالل مدة )45( يوما من تاريخ  به للم�شفي 
ن�شر االعالن وعلى العنوان التايل: امارة عجمان ،  هاتف:7447771  ، 

�س.ب:1131   

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
       اعالن وحل وت�سفية

العدد  11354 بتاريخ 2015/3/10    
 اعالن بالن�سر

يف ال�ستئناف رقم 16 ل�سنة  2015 عمايل       
 اىل امل�شتاأنف �شده: اميان خليل ر�شدي اخلطيب  نعلمكم بان امل�شتاأنف : 
الفن الف�شي ملقاوالت الديكور   - قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الق�شية 
املدنية رقم 2764 ل�شنة  2014 ) عمايل جزئي ( ال�شارقة وقد حتدد لنظره 
والن�شف �شباح مبقر هذه  التا�شعة  ال�شاعة  جل�شة 2015/3/24. يف متام 
من  او  باحل�شور  التف�شل  يرجى  ل��ذا  العمالية.  ال��دائ��رة  ام��ام  املحكمة 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  غيابكم  ويف حالة  مالديكم  لتقدمي  قانونا  ميثلكم 

نظر اال�شتئناف وفقا الأحكام القانون.
رئي�ص قلم الكتاب     

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

العدد  11354 بتاريخ 2015/3/10    
  يف الدعوى رقم 2014/1849 ا�ستئناف جتاري    

 حمكمة ابوظبي ال�ستئنافية التجارية
 اىل امل�شتانف �شدها : ال�شيدة: اآمال حممد ارملة �شعيد خلفان �شحي الهاملي ) جمهول حمل 
االقامة( مبا ان امل�شتانف: م�شرف ابوظبي اال�شالمي بوكالة: مكتب بيت احلكمة للمحاماة 
واال�شت�شارات القانونية، قد اقام عليكم الدعوى الق�شائية رقم 2014/1849 ا�شتئناف جتاري- 
ابوظبي فانتم مكلفون او وكيلكم القانوين باحل�شور امام اخلبري امل�شريف  املكلف من عدالة 
الواحدة  ال�شاعة   2015 مار�س   من   19 املوافق  اخلمي�س  يوم  االوىل  اخلربة  جلل�شة  املحكمة 
ظهرا مبكتب اخلبري ) �شيكون اجتماع اخلربة باإذن اهلل يف يوم اخلمي�س املوافق 2015/3/19 
بزن�س  برج  دبي  ديرة،  بور�شعيد-  )منطقة  للمحاماة  احلكمة  بيت  مبكتب  ظهرا.  الواحدة 
بوينت- الطابق الرابع 104( دبي، ديرة وللتوا�شل هاتف 2946945-02 فاك�س : 02-6275685 . 
2511318-04 م�شطحبني معكم ن�شخة عن كافة امل�شتندات املوؤيدة لدفوعكم وما ترونه منا�شبا 
لتي�شري اعمال اخلربة ومتكني اخلبري من اأداء مهمته وبيان وجه احلق يف الدعوى، ويف حالة 

عدم احل�شور �شيتم االجرءا يف غيابكم وتتحملون كامل امل�شئولية.
اخلبري امل�سريف الدكتور: حممد الفقي  

اعالن ح�سور اجتماع اخلربة

العدد  11354 بتاريخ 2015/3/10    
  يف الدعوى رقم 2014/136 نزاع تعيني خربة عقاري- دبي

 ا�شماعيل احمد عبدالنبي اآل عبا�س �شد : جلف ديفلوبرز �س م ح
من  ال�شادر  القرار  مبوجب  ح  م  �س  ديفلوبرز  جلف  �شدها:  املتنازع  اعالن 
املذكورة  الدعوى  ندبنا خبريا يف  فقد مت  للمنازعات  الودية  الت�شوية  مركز 
املوافق 2015/3/15  االحد  يوم  تقرر عقد جل�شة خربة هند�شية  وقد  اعاله 
يف متام ال�شاعة العا�شرة �شباحا مبكتبنا الكائن يف دبي مبنطقة ديرة- مركز 
ابوهيل التجاري الطابق االول مكتب رقم )FL-05( هاتف  04-2669246 
فاك�س 2669245-04 لذا يتوجب عليكم احل�شور اىل مكتب اخلبري يف املوعد 
املذكور اعاله لتقدمي مالديكم من م�شتندات واال �شوف يتم ا�شتكمال اعمال 

اخلربة حتى يف غيابكم.
اخلبري املنتدب: املهند�ص: زكريا حممود عبدالعليم

اعالن اجتماع خربة

العدد  11354 بتاريخ 2015/3/10    
  يف الدعوى رقم 2014/663 جتاري كلي

 �شد املدعى عليه: �شانديب كومار �شو�شيل كومار تريفيدي
امام  �شدكم  مقامه  دعوى  هناك  ان  مبا  لل�شرافة-  اآ�شيا  مركز  من  املقامة 
خرباء  ندبنا  مت  انه  وحيث  كلي  جتاري   2014/663 رقم  حتت  دبي  حماكم 
حما�شبني يف الدعوى فاننا وعمال باحكام قانون االثبات رقم 10 ل�شنة 1992 
يعقد  �شوف  والذي  قانونا  ميثلكم  من  او  خربة  اجتماع  حل�شور  ندعوكم 
مبكتبنا على العنوان املو�شح ادناه وذلك يوم االربعاء املوافق 2015/3/18 يف 
متام ال�شاعة 11 �شباحا. برج كرو�س فينيور- �شارع ال�شيخ زايد بدبي- االجتاه 
اىل ابوظبي- قبل فندق الكراون بالزا- الدور التا�شع والع�شرون- مكتب رقم  

.2905
اخلبري املحا�سبي: حممد �سعيد الظنحاين

اعالن اجتماع خربة

العدد  11354 بتاريخ 2015/3/10    
  يف الدعوى رقم 2014/1566 جتاري كلي

 املدعى عليه: بنك االحتاد الوطني �س م ع 
املدعى عليها: مرمي �شامل مبارك �شعيد   اخل�شم املدخل: �شعيد �شامل مبارك 
�شعيد باال�شارة اىل الكتاب ال�شادر عن حمكمة دبي االبتدائية ب�شاأن تكليفنا 
العلم  يرجى  اعاله  املذكورة  الدعوى  يف  امل�شرفية  اخلربة  مهمة  بتنفيذ 
بانه تقرر عقد اجتماع خربة م�شرتك مع طريف الدعوى يوم االحد املوافق 
ببناية  الكائن  وذلك مبقر اخلربة  5.00 م�شاء  ال�شاعة  2015/3/15 يف متام 
االحتاد )وزارة الطاقة( خلف �شتي �شنرت ديره دبي- الطابق التا�شع- مكتب 
رقم 902 لذا يرجى ح�شور كل طرف او من ميثله قانونا وذلك لالطالع على 

ا�شول امل�شتندات الثبوتية التي بحوزته.
اخلبري املنتب: عبداهلل فايز ال�سام�سي    

اجتماع خربة امل�سرفية

العدد  11354 بتاريخ 2015/3/10    
  يف الدعوى رقم 2014/398 نزاع تعيني خربة جتاري-  

 ال�شادة: �شركة اليجنت ليفينج للت�شميم �س ذم م
جل�شة  حل�شور  حماده  غ�شان  اخلبري  مكتب  اىل  احل�شور  وجوب  نبلغكم 
خربة يف املنازعة رقم 2014/398 نزاع تعيني خربة جتاري املقامة �شدكم من 
�شيتم  ذم م ومن ثم  العقاري �س  املتنازعة �شركة كيان لال�شتثمار والتطوير 
االنتقال اىل موقع ال�شقة رقم 5906الكائنة يف برج ) ذا انفنيتي( دبي مارينا. 
الزمان: ال�شاعة  الواحدة من بعد ظهر يوم اخلمي�س يف  2015/3/12 املكان: 
�شارع ال�شيخ زايد بناية املريخي طابق 29 مكتب 2905 قرب فندق �شانغريال 

يوجد يف الطابق االر�شي من البناء مطعم زعرت وزيت .
اخلبري املهند�ص غ�سان حماد.

اعالن ح�سور جل�سة خربة
العدد  11354 بتاريخ 2015/3/10    

    مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر         
   يف  الدعوى 2015/11  مدين جزئي                              

حمل  جمهول  احل��م��ادى  يو�شف  احمد  ابراهيم  عليه/1-  امل��دع��ى  اىل 
االقامة مبا ان املدعى: غريب بن �شليم بن جعرييف احلب�شي قد اقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ وقدره 
وحتى  اال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  والر�شوم  )37000دره����م( 
ال�شداد التام.   وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 2015/3/29 ال�شاعة 
8.30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك 
او م�شتندات للمحكمة  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11354 بتاريخ 2015/3/10    
    اعادة  اعالن  بالن�سر         

   يف  الدعوى 2015/50  احوال نف�ص م�سلمني                                 
اىل املدعى عليه/1- ماجد املر�شي حممد ابراهيم   جمهول حمل االقامة مبا 
اقام  قد  ابراهيم حممد احلمادي  علي  ت�شفايت وميثله:  �شكينة  املدعى:  ان 
بامل�شتحقات  واملطالبة  لل�شرر  بالطالق  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  عليك 
 ( واالت��ع��اب..  وامل�شاريف  والر�شوم  جميعها  الطالق  على  املرتتبة  ال�شرعيه 
جميع الطلبات مو�شحة تف�شيليا يف �شحيفة الدعوى(   وحددت لها جل�شة 
يوم الثالثاء املوافق 2015/3/17 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch1.C.13 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 االقل.ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�ص الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11354 بتاريخ 2015/3/10    

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/487  ا�ستئناف عقاري       

حمل  جم��ه��ول  بيلجرامي  فاطمة  �شيوجهرا  �شدهما/  امل�شتاأنف  اىل   
علي  وميثله:  براملي  فريدريك  /بوجو�شتاف  امل�شتاأنف  ان  مبا  االقامة 
ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى  ابراهيم حممد احلمادي  قد 
جل�شه  لها  وح���ددت    2014/6/29 ب��ت��اري��خ  كلي  ع��ق��اري   2013/870 رق��م 
رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2015/4/2 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم 
ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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عربي ودويل

عدن حوامل اإىل تون�س: اأكرث من 100 امراأة تون�شية مار�شت »جهاد النكاح«
•• الفجر – تون�س - خا�س

 ك�شفت رئي�شة االحتاد الوطني للمراأة التون�شية، را�شية 
ال�شكاوى  م��ن  ع����ددا  ت��ل��ق��ى،  امل�����راأة  اأن احت����اد   ، اجل��رب��ي 
بخ�شو�س ما ي�شمى ب�جهاد النكاح، وحر�س على تقدمي 
ال���دع���م ل��ه��ن والأ����ش���ره���ن، خ��ا���ش��ة اأن���ه���ن ع���دن حوامل. 
واأو�شحت را�شية اجلربى يف حديث لها مع وكالة تون�س 
بلغ،  احل���االت  تلك  ع��دد  اأن  الر�شمية،  ل��الأن��ب��اء  اإفريقيا 
ا�شتنادا اإىل ما و�شفته باإح�شائيات ر�شمية، 100 حالة، 
غري اأنها رجحت اأن يكون العدد اأكرب، م�شرية اإىل اأن جهاد 
هذه  م��ن  والكثري  وحقيقية  خطرية  ظ��اه��رة  ه��و  النكاح 
االأم��ر ميثل  الفتيات رف�شتهن عائالتهن، وهو ما جعل 

م�شكلة اجتماعية كبرية. وعن اأ�شباب ظهور م�شكلة جهاد 
النكاح فى تون�س بوجه خا�س، قالت اجلربى اإن االنفالت 
االأم��ن��ي ع��ق��ب ال���ث���ورة، وع����ودة ال��ع��ن��ا���ش��ر اجل��ه��ادي��ة من 
ا�شتقبال  اإىل  اإ�شافة  اخلارج، وفو�شى احلدود مع ليبيا، 
م��ن م�شّببات  ُت��ع��ّد  املتطرفني،  ال��دع��اة  م��ن  لعدد  ال��ب��الد 
را�شية  ال�شباب. وذك��رت  ل��دى  االأف��ك��ار  ه��ذه  انت�شار مثل 
العاملي حلقوق  اليوم  قام مبنا�شبة  االحت��اد  ب��اأن  اجلربي 
اإح��داث مر�شد  باالإعالن عن  املا�شية  ال�شنة  االإن�شان يف 
انطلق  االإجرامية  واالأع��م��ال  االإره���اب  �شحية  للطفولة 
درا�شة  بتقدمي  قريبا  و�شيقوم  يناير2015  يف  عمله 
ال�شيا�شيني  الفاعلني  �شت�شاعد  االإره��اب والطفولة  حول 

على التدخل يف هذا املجال.

مهدي جمعة يعلن قريبا عن حزب �شيا�شي اجلديد
•• الفجر – تون�س - خا�س

خالل   ، جمعة  م��ه��دي  ال�����ش��اب��ق  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  يعلن  اأن  املنتظر  م��ن 
االأ�شهر القليلة القادمة ، عن حزب �شيا�شي جديد ذو توجه ليربايل ي�شم 
جمموعة من ال�شخ�شيات الوطنية وال�شيا�شية املعروفة.  وبح�شب بع�س 
امل�شادر، فان حزب مهدي جمعة �شي�شم �شخ�شية �شغلت من�شبا هاما يف 
اأّن حزب  امل�شادر  تلك  واأ�شافت  الداخلية يف عهد حكومة جمعة.   وزارة 
واالأمريكية  االأوروب��ي��ة  اخلارجية  اجل��ه��ات  بدعم  يحظى  جمعة  مهدي 
هو  ال�شابق  احلكومة  رئي�س  ب��اأن  تفيد  �شابقة  الت�شريبات  يوؤكد  ما  وه��و 
ال�شخ�شية اجلديدة التي تراهن عليه اأمريكا واأوربا لي�شغل من�شبا هاما 
خليفة  ليكون  وحت��دي��دا  القادمة  االنتخابية  اال�شتحقاقات  خ��الل  م��ن 

لرئي�س اجلمهورية احلايل الباجي قائد ال�شب�شي. 

••  الفجر – تون�س - خا�س
نداء  حل��رك��ة  التنفيذي  امل��دي��ر  ق��ال 
تون�س بوجمعة الرميلي، يف ت�شريح 
اإّن الهيئة التاأ�شي�شية  اأم�س االثنني، 
الثالثاء  ال���ي���وم  �شتجتمع  ل��ل��ح��زب 
وباأع�شائها  النا�شر  حممد  برئا�شة 
بني  اخل���الف���ات  يف  ل��ل��ح�����ش��م  ال14 
قيادات احلزب وتقرر من املعاجلات 
التي حتد من التوترات، واأ�شاف اأنه 
مل يتم التوافق حول مقرتح تو�شيع 
اإىل  وحت��وي��ل��ه��ا  التاأ�شي�شية  الهيئة 
���ش��رورة حل  م��وؤك��دا  �شيا�شي،  مكتب 
العادية  ب  و�شفها  التي  اخل��الف��ات 
اللجوء  دون  احلزبية  االأط���ر  داخ���ل 

اإىل الت�شريحات االإعالمية.
اأّن  واعترب املدير التنفيذي للحزب، 
احلل لتجاوز االإ�شكال املطروح اليوم 
داخل احلزب يكمن يف االختيار بني 
اأو  بالتوافق  �شيا�شي  مكتب  تكوين 
تنظيم  يف  االإ����ش���راع  اأو  ب��االن��ت��خ��اب، 

موؤمتر احلزب.

الهيئة تترباأ
التاأ�شي�شية  الهيئة  اأكدت  من جهتها 
ن����داء ت��ون�����س يف ب��ي��ان لها،   حل��رك��ة 
اأنها مل جتتمع   ، ام�س االأول االأح��د 
االجتماعات  ت��اأخ��ري  اإىل  ت���دع  ومل 
املكتب  بت�شكيل  اخلا�شة  االنتخابية 
اأّن  م��ب��ّي��ن��ة  ل���ل���ح���رك���ة،  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
اأع�����ش��اءه��ا ت��ف��اج��وؤوا ب��ال��ت��اأج��ي��ل مبا 
ب�شكل  امل�����ش��وؤول��ي��ات  حت��دي��د  ي�شتلزم 

وا�شح وعلني.
واأ�شاف البيان اإّن الهيئة كانت بادرت 
بالدعوة لت�شكيل مكتب �شيا�شي يقع 
ع�شويته  ل�����ش��غ��ل  مم��ث��ل��ني  ان��ت��خ��اب 
الكتلة  وم���ن  التنفيذي  امل��ك��ت��ب  م��ن 
مو�ّشع  �شكل  ل��ه  وي��ك��ون  ال��ربمل��ان��ي��ة 
املن�شقنّي  ك��اف��ة  ب��ح�����ش��ور  ي��ت��ج�����ش��د 
باأغلبية  دائما  ومت�شكت  اجلهويني، 
انتخاب  �����ش����رورة  ع��ل��ى  اأع�����ش��ائ��ه��ا 
تثبته  كما  ال�شيا�شي،  املكتب  اأع�شاء 
حما�شر جل�شاتها، يف حني كانت قلة 
االنتخابي  اال�شتحقاق  م��ن  تتهرب 
وهي نف�شها التي تدعي اليوم عك�س 
نف�س  على  الهيئة  زال���ت  وم��ا  ذل���ك. 

موقفها.
بع�س  ح��ول  النقا�س  اأّن  اإىل  واأ���ش��ار 
بتو�شيع  اخلا�شة  القانونية  ال�شيغ 
يف  ج��اء  وال���ذي  التاأ�شي�شية،  الهيئة 
جم����رى احل�����وار احل���زب���ي اجل����اري، 
النا�شر  حممد  رئا�شة  من  مي�ّس  ال 
حلركة نداء تون�س بالنيابة الأن هذه 
الهيئة  تو�شيع  قبل  وقعت  الت�شمية 
وحددت اآجال ا�شتمرارها اإىل حدود 
املوؤمتر املقبل الذي �شيختار القيادة 
اجل��دي��دة ل��ل��ح��زب، م��وؤك��دة ان��ه على 
االإ�شاعات  ب��ع�����س  ت�����ردده  م���ا  ع��ك�����س 
يف  اأب���دا  التفكري  يقع  فلم  املغر�شة 

تغيري رئا�شة احلزب.
بيانها  يف  التاأ�شي�شية  الهيئة  ودع��ت 
يجمع  م��و���ّش��ع  اج��ت��م��اع  تنظيم  اإىل 
والكتلة  للحركة  التنفيذي  املكتب 
اجلهويني  وامل��ن�����ش��ق��ني  ال���ربمل���ان���ي���ة 
ل��و���ش��ع خارطة  ال��وط��ن��ي  وامل��ج��ل�����س 
مبا�شرة  ت����ق����ود  ج�����دي�����دة  ط����ري����ق 

للموؤمتر املقبل للحزب.
وط����ل����ب����ت م�����ن م���ن���ا����ش���ل���ي احل�����زب 
ومنا�شالته اليقظة واالنتباه للدور 
اأط�����راف من  تلعبه  ال����ذي  اخل��ط��ري 
خارج احلزب تعمل من اأجل تق�شيمه 
خدمة الأجندات ال تخفى على اأحد.

 وك��ان حم�شن م��رزوق ع�شو الهيئة 
وامل�شت�شار  ل���ل���ح���زب  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي��ة 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي ل��ل�����ش��ب�����ش��ي، ق���د اأك�����د يف 
ت�شريح �شحفي اأنه ال توجد اأي نية 
احلركة،  راأ����س  على  تغيري  الإح���داث 
داعيا اإىل عقد اجتماع مو�شع الإعداد 
اجن����از  اإىل  ت���ق���ود  خ����ارط����ة ط���ري���ق 

املوؤمتر الوطني. 

االأ�شوات خالل االنتخابات لي�شيطر 
على احلزب هدد باأنه �شيقوم باإدخال 
االن���ت���خ���اب���ات فخ�شع  ي����وم  ال��ب��ل��ب��ل��ة 
ال��ن��ا���ش��ر وبوجمعة  ك��ل م��ن حم��م��د 

الرميلي وقاما بالتاأجيل.

خارطة طريق جديدة
وذكرت م�شادر من داخل احلزب، اأّن 
عددا من قيادات نداء تون�س و نوابه 
اجلهويني،  ومن�شقيه  ال��ربمل��ان��ي��ني 
تتمثل  جديدة  مبادرة  بطرح  قاموا 
ب��ع��ث مكتب  يف ال��ت��خ��ل��ي ع���ن ف��ك��رة 
جلنة  بت�شكيل  وتعوي�شها  �شيا�شي 
عاجلة  ب�شفة  للتح�شري  ت��واف��ق��ي��ة 
ل��ل��م��وؤمت��ر ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي يف اأج�����ل ال 

يتجاوز �شهر يونيو املقبل.
اأّن خارطة  امل�����ش��ادر،  ه���ذه  واأف�����ادت   
ال����ط����ري����ق ه������ذه اأ�����ش����ح����ت امل���خ���رج 
االأن�������ش���ب ال�����ذي مي��ك��ن م���ن خالل 
الراهنة  ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة  االأزم������ة  جت����اوز 
وال���ت���ي ت�����ش��اع��دت وت��ريت��ه��ا يف ظّل 
ال��ت�����ش��ري��ح��ات  ال��الم�����ش��وؤول��ة لعدد 
الت�شيريية  واللخبطة  القيادات  من 

�شلب احلزب.
اأن يعقد  امل��ن��ت��ظ��ر  اّن����ه م��ن  واأف������ادت 
بالنيابة  احل��زب  رئي�س  م��ع  اجتماع 
اإقناعه  اأج����ل  م���ن  ال��ن��ا���ش��ر  حم��م��د 
خارطة  ب���ن���ود  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ب��امل�����ش��ي 
ال���ط���ري�������������������������������ق اجل������دي������دة الإن����ق����اذ 
الت�شظي  خ��ط��ر  م���ن  ت��ون�����س  ن�����داء 

واالنق�شام.
وت��ق��وم امل��ب��ادرة اجل��دي��دة على فكرة 
جميع  ت�شّم  توافقية  جلنة  اإح���داث 
مع  احلزب  داخل  والهياكل  الروافد 
ال�شبابي والن�شائي  ت�شريك العن�شر 
و ممثلني عن التن�شيقيات اجلهوية 
انتخابي  مل��وؤمت��ر  التح�شري  ب��ه��دف 

تاأ�شي�شي.
و�شّددت على �شرورة اأن يكون املوؤمتر 
القادم للنداء يف ظرف ال يتجاوز 3 
يحافظ  تقدير  اأق�����ش��ى  على  اأ���ش��ه��ر 
فيه على مبداأ التوافق والتوازن بني 
املكونة  واالأط�����راف  ال��رواف��د  جميع 

للحزب.
خلية  ي�شبه  م��ا  اأّن  اإىل  وي�����ش��ار  ه��ذا 
من  احل����زب  داخ����ل  ت�شكلت  االأزم�����ة 
الهيئة  ق��رارات  على  الغا�شبني  قبل 
االلتزامات  غّيبت  التي  التاأ�شي�شية 
احلكومية لعدد من اأع�شائها نهاية 
االأ���ش��ب��وع امل��ا���ش��ي، ع��ل��ى غ���رار وزير 
ال��ع��ام الطيب  اخل��ارج��ي��ة واالأم�����ني 
لالإ�شكان  ال��دول��ة  ك��ات��ب  و  البكو�س 
اأن���ي�������س غ���دي���رة ف�����ش��ال ع���ن وزي����رة 

ال�شياحة �شلمى اللومي الرقيق.
ع��ن حزب  النائب  دع��ت  م��ن جهتها، 
حميدة،  باحلاج  ب�شرى  تون�س  ن��داء 
واحلوار  التعقل  اإىل  احل��زب  قيادات 
وعدم ت�شفية ح�شاباتهم عرب و�شائل 

االإعالم. 
واع���ت���ربت يف ت�����ش��ري��ح اإذاع�������ي،  اأن 
ارتكبت  للحزب  التاأ�شي�شية  الهيئة 
الت�شكيك  ي���ج���ب  ال  ل���ك���ن  اأخ����ط����اء 
من  ق��ول��ه��ا  م�شيفة  ���ش��رع��ي��ت��ه��ا،  يف 
اإىل  احلزب  قيادات  تلجاأ  اأن  املوؤ�شف 
االإعالم لب�شط م�شاكلها رغم وجود 

اإمكانية احلوار �شلب احلزب. 
كبارات  ب���  و�شفتهم  م��ن  اإن  وق��ال��ت 
حمفوفة  لعبة  خو�س  ب�شدد  احل��ّي 
با�شمحالل  ت���ه���دد  ق���د  ب��امل��خ��اط��ر 
احلزب ويف هذه احلالة فاإن اخلطر 
�شي�شتهدف تون�س مبا�شرة، على حد 

تعبريها. 
تون�س  ن�����داء  ح���رك���ة  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
املقاعد  اأكرثية  على  احلائز  احل��زب 
والطرف  ال�����ش��ع��ب  ن�����واب  مب��ج��ل�����س 
�شهدت  احل����ك����وم����ة،  يف  ال���رئ���ي�������ش���ي 
ق��ي��ادات��ه تفاقمت بعد  ب��ني  خ��الف��ات 
ال�شيا�شي  املكتب  انتخابات  ت��اأج��ي��ل 
الذي كان مقررا اأم�س االأول االأحد، 

وو�شل �شداها اإىل و�شائل االإعالم.

تيار ت�شحيحي
يف امل��ق��اب��ل، اأط��ل��ق��ت جم��م��وع��ة من 
اأغلبية  مي��ث��ل��ون  احل������زب،  اأع�������ش���اء 
واأغلبية  ال��ربمل��ان��ي��ة  الكتلة  اأع�����ش��اء 
واملن�شقني  التنفيذي  املكتب  اأع�شاء 
اجل�����ه�����وي�����ني، م�����ا اأ�����ش����م����ت����ه  ت����ي����ارا 
الهيئة  ت�شحيحيا  وق��ررت مقاطعة 
قراراتها،  اعتبار  وع��دم  التاأ�شي�شية 
مكتب  واإح�������داث  ح��ل��ه��ا  اإىل  ودع�����ت 

�شيا�شي.
بيان قام  واأ���ش��ارت هذه املجموعة يف 
احل��زب خمي�س  القيادي يف  بتالوته 

حافظ  من  بتعليمات  متت  للحركة 
الهيئة  اأن  م�شيفا   ، ال�شب�شي  قائد 
التاأ�شي�شية قد اأ�شدرت بيانا وا�شحا 
ال�شيا�شي  امل��ك��ت��ب  ان��ت��خ��اب��ات  ح���ول 
ل��ل��ح��زب ب��غ��ي��ة مت��ك��ني اجل��م��ي��ع من 
ف��ر���ش��ة ل��ل��م�����ش��ارك��ة وف��وج��ئ��ت مثل 
غريها  بهذا القرار الذي كان خارجا 

عن اإرادتها على حد تعبريه.
حافظ  اأّن  العكرمي،  لزهر  واأ���ش��اف 
االنتخابات  ب��اإف�����ش��اد  ه��دد  ال�شب�شي 
اأيقن هذا  اأن  بعد  وق��ال  اإذا ما متت 
اأغلبية  على  يح�شل  لن  اأنه  الوريث 

ع���ن رئ��ا���ش��ة احل���رك���ة، واأك������دت هذه 
املجموعة اأنها �شتقوم قريبا بتجميع 
ق���ي���ادات وم��ن��ا���ش��ل��ي احل���زب واتخاذ 
نداء  اإنقاذ  بهدف  املنا�شبة  القرارات 
ما  ح�شب  م�����ش��اره  وت�شحيح  تون�س 

ورد يف ن�س البيان.
نائبا   65 اأّن  ق�شيلة  خمي�س  واأعلن 
كذلك  و  بالربملان  احل��زب  كتلة  من 
التنفيذي  مكتبه  اأع�����ش��اء  م��ن  ع��دد 
اأعلنوا مقاطعتهم للهيئة التاأ�شي�شية 

للحركة.
وق������ال ق�����ش��ي��ل��ة ه���ن���اك اإج����م����اع بني 

االأح���د  ح�����واري  ب��رن��ام��ج  يف  ق�شيلة 
اأّن   اإىل  خ��ا���ش��ة،  تون�شية  ق��ن��اة  ع��ل��ى 
عاجزة  اأ�شبحت  التاأ�شي�شية  الهيئة 
عن اال�شطالع مبهامها وعن ح�شن 

اإدارة االنت�شار االنتخابي.
ال��ب��ي��ان، يف دعم  ع��ج��زت، ح�شب  كما 
املكانة  و���ش��م��ان  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال��ك��ت��ل��ة 
وعن  احلكومة،  يف  للحزب  القيادية 
اأن�شار  مع  االأدن��ى  التوا�شل  حتقيق 
احلركة وهياكلها، وعن �شياغة حل 
املتفجرة  القيادية  لالزمة  توافقي 
ال�شب�شي  ق��ائ��د  ال��ب��اج��ي  تخلى  منذ 

واأفاد   . تعبريه  ح��ّد  على  االآراء  من 
ال��ق��ط��ي ع��ل��ى اأن���ه���م ع���اج���زون على 
حتقيق التوافق داخل النداء، موؤّكدا 

اأّن احلزب يعي�س اأزمة حقيقية.
القيادي  القطي،  العزيز  واتهم عبد 
العكرمي،  االأزه����ر  احل���زب  نف�س  يف 
املوؤامرة  بقوله  والتوريث  باملوؤامرة 
وال��ت��وري��ث م��ن اخ��ت�����ش��ا���س االأزه����ر 

العكرمي ح�شب تعبريه.
نداء  ال��ب��ارز بحركة  ال��ق��ي��ادي  وك���ان 
اأو�شح  ق��د  ال��ع��ك��رم��ي،  ل��زه��ر  تون�س 
اأن تاأجيل انتخابات املكتب ال�شيا�شي 

اأع�������ش���اء امل���ك���ت���ب ال���ت���ن���ف���ي���ذي حلّل 
للحزب، مو�شحا  التاأ�شي�شية  الهيئة 
املن�شحبني  ت��ون�����س  ن����داء  ن����واب  اأن 
باملبادرة  التاأ�شي�شية  الهيئة  طالبوا 
ب��ح��ل ن��ف�����ش��ه��ا م��ط��ال��ب��ا يف االأث���ن���اء 
قائد  الباجي  ال�شابق  احل��زب  رئي�س 
الإنقاذ  ال��ع��اج��ل  بالتدخل  ال�شب�شي 
نداء تون�س من امل�شاكل التي تع�شف 

به على حد قوله.
يف حني �شدد ع�شو املكتب التنفيذي 
للحزب توفيق بوع�شبة، على الف�شل 
فرتة  اإدارة  يف  ح�شل  ال��ذي  ال��ذري��ع 
ت�����ش��ك��ي��ل احل���ك���وم���ة ال���ت���ي ك���ان���ت يف 
جانب منها يف يد الهيئة التاأ�شي�شية 
التي مل تعمل يف خدمة احلزب ومل 
ت��داف��ع ع��ن ك��ف��اءات وك���وادر احلزب، 
و�شدد على ا�شتحالة ا�شتمرار احلزب 
باعتبار  الت�شيري  النمط من  يف هذا 
النادي  مبثابة   اأ�شبحت  الهيئة  اأن 
اخل����ا�����س  وت���ق���وم ب���ات���خ���اذ ق�����رارات 
منفردة، قائال  هناك عدم ر�شا على 

نطاق وا�شع اإزاء هذه الهيئة.

جنل ال�شب�شي حطب املعركة
من جانبه، اعترب القيادي يف حركة 
ال��ع��زي��ز القطي،  ت��ون�����س ع��ب��د  ن����داء 
تون�س  ن��داء  داخ��ل ح��زب  الو�شع  اأن 
ويعود  التون�شيني،  ان��ت��ظ��ارات  خّيب 
ذلك اإىل اأّن الهيئة التاأ�شي�شية داخل 
اجلهة  ب��اأن��ه��ا  نف�شها  ت�شف  احل���زب 
ل���ل���ق���رار، وحت��ت��ك��ر غريها  ال��وح��ي��د 

نداء تون�س..على حافة الهاوية:

مطالب بحل الهيئة التاأ�شي�شية و تدخل ال�شب�شي..!
 65 نائبا من نداء تون�س يعلنون مقاطعتهم للهيئة التاأ�شي�شية للحزب

توفيق بوع�شبة يتهم الهيئة 
التا�شي�شية بالتق�شري

خمي�س ق�شيلة يتزعم التيار 
الت�شحيحي داخل النداء

عبد العزيز القطي يدافع عن جنل 
ال�شب�شي وينفي فكرة التوريث

وليد جالد

�شليم �شيبوب

اليوم اجتماع احل�شم داخل النداء

العكرمي يهاجم جنل ال�شب�شي ويتهمه بتعطيل االنتخابات

اليوم اجتماع للح�شم يف اخلالفات 
بني قيادات احلزب و�شط �شرخ كبري  

اتهام جنل الرئي�س الباجي قائد ال�شب�شي 
بالتوريث.. واف�شاد العملية النتخابية

 التيار الت�شحيحي:الهيئة التاأ�شي�شية عاجزة عن اال�شطالع مبهامها وعن ح�شن اإدارة االنت�شار االنتخابي

مبادرة جديدة تدعو للتخلي عن فكرة بعث مكتب �شيا�شي وتعوي�شها بت�شكيل جلنة توافقية حت�شر للموؤمتر 

الإفراج عن �شليم �شيبوب �شهر 
بن علي مقابل �شمان مايل 

•• الفجر – تون�س - خا�س
العا�شمة  بتون�س  االب��ت��دائ��ي��ة  املحكمة  با�شم  الر�شمي  املتحدث  ق��ال 
االبتدائية  تون�س  مبحكمة  العمومية  النيابة  اإن  ال�شليطي،  �شفيان 
قررت ا�شتئناف قرار االإفراج عن �شليم �شيبوب مقابل �شمان مايل قدر 
مليار دينار ، موؤكدا اأن �شليم �شيبوب �شيظل موقوفا اإىل حني �شدور 
القرار النهائي اأي بعد عر�س امللف على اأنظار الوكيل العام مبحكمة 

اال�شتئناف بتون�س للنظر فيه.
واأ�شاف ال�شليطي ام�س االثنني ، اأن قا�شي التحقيق قرر االإفراج على

 �شليم �شيبوب مقابل �شمان مايل قدره مليار من املليمات التون�شية، م�شريا اإىل اأن طلب االإف��راج ت�شمن 
عدة وثائق وموؤيدات.

•• الفجر - تون�س
نواب  مبجل�س  تون�س  ن��داء  حركة  عن  النائب  اأعلن 
ت��راج��ع��ه ع��ن اال���ش��ت��ق��ال��ة التي  ال�شعب ول��ي��د ج���الد 
اأعلن عنها �شابقا من كتلة احلركة باملجل�س، كما اأكد 

تراجع م�شطفى بن اأحمد عن اال�شتقالة. 
واأعترب جالد يف ت�شريح اإذاعي اأم�س االثنني وجود 
ع�شابات  قبل  م��ن  تون�س  ن���داء  ت�شتهدف  م��وؤام��رة 
تخريب االأح��زاب واالأوط��ان على حد تعبريه وذلك 
ال�شيا�شي  املكتب  انتخابات  تاأجيل  على  تعليقه  يف 
لنداء تون�س. وقال اإنه ينزه نواب نداء تون�س من اأن 

يكونوا طرفا يف املوؤامرة التي ت�شتهدف احلزب. 
باإعطاء  ليبية  اأط��راف��ا  ج���الد   ول��ي��د  النائب  وات��ه��م 

ت��ون�����ش��ي��ة يف حماولة  م��ب��ا���ش��رة الأخ�����رى  ت��ع��ل��ي��م��ات 
اإىل االع��رتاف بحكومة  لتدمري نداء تون�س ودفعه 

فجر ليبيا. 
وقال اإنها موؤامرة اقليمية ل�شق �شفوف نداء تون�س 
احلكومة  على  التاأثري  خالله  وم��ن  عليه  والتاأثري 
املوالية  ليبيا  ف��ج��ر  ب��ح��ك��وم��ة  ل���الع���رتاف  جل��ره��ا 

لالإخوان امل�شلمني.
وكان وليد جالد قد  اأعلن ا�شتقالته من كتلة نداء 
على  احتجاجا  اآخ��ري��ن  ن��واب   2 اإىل  اإ���ش��اف��ة  تون�س 
اإىل  اأدت  والتي  ال�شيا�شي،  املكتب  انتخابات  تاأجيل 
ت��وت��ري االأج�����واء داخ���ل احل���زب ليمتد ���ش��داه��ا اإىل  
و�شائل االإعالم من خالل  ت�شريحات نارية من قبل 

قيادات حزبية.

تراجع عن ال�شتقالة..واتهام فجر ليبيا..!
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يركز على ال�شتثمار يف اخلدمات امل�شرفية الإلكرتونية.. دبي ت�شت�شيف منتدى ال�شرق الأو�شط للخدمات امل�شرفية لالأفراد اأبريل املقبل

اأن دولة االمارات  العامل، مو�شحاً 
جنحت يف حتقيق منو ملحوظ يف 
الناجت الوطني االإجمايل، ومنوهاً 
ال��ن��اجت املحلي االإج��م��ايل بلغ  ب���اأن 
 422( دره�����م  ت��ري��ل��ي��ون   1.54
بلغت  من���و  ب��ن�����ش��ب��ة  دوالر(  م��ل��ي��ار 
4.8% مقارنة بالعام 2013، مع 
تريليوين  بتجاوزه حاجز  توقعات 
مبوجب   2019 ال��ع��ام  يف  دره����م 

بيانات �شندوق النقد الدويل.
ك���م���ا ا���ش��ت��ع��ر���س م���ع���ايل ال���وزي���ر 
الدولة  يف  االأع��م��ال  بيئة  مقومات 
ب��اأن االإم���ارات تعترب البلد  م��وؤك��داً 
االأمثل واالأن�شب لل�شركات ورجال 
مو�شحاً  �شواء،  حد  على  االأع��م��ال 
والقوانني  الت�شريعات  وج��ود  ب��اأن 
التجارة  ل��ق��ط��اع  وامل��ن��ظ��م��ة  امل��رن��ة 
واالأعمال يف الدولة جتعل امل�شتثمر 
اأم��ان تام ومطلع على  االأجنبي يف 
اأ�شار  كما  وواجباته.  حقوقه  كافة 
االنفتاح  �شيا�شة  ب����اأن  امل��ن�����ش��وري 
الدولة  تتبعها  ال��ذي  االقت�شادي 
نهجاً وممار�شة كتوجه ا�شرتاتيجي 
���ش��اه��م��ت ب��ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ت��ه��ا على 
والتجارية  االقت�شادية  اخلريطة 
تعززت  كما  ال��ع��امل،  م�شتوى  على 
تلك املكانة اأي�شاً نتيجة لتناف�شية 
االقت�شاد الوطني و�شيا�شة التنويع 
االقت�شادي التي تنتهجها احلكومة 
االإماراتية والتي مكنت القطاعات 
 69% اإىل  الو�شول  من  املتنوعة 
كن�شبة م�شاهمة يف الناجت الوطني 
الثلث  م��ن  اأق���ل  االإج��م��ايل مبقية 

للقطاعات النفطية.

••  اأبوظبي-الفجر: 
العا�شرة  ال����دورة  اأع��م��ال  اختتمت 
االقت�شادية  اللجنة  اج��ت��م��اع  م��ن 
االإماراتية االأملانية امل�شرتكة والتي 
ع���ق���دت يف ف���ن���دق ف��ريم��ون��ت باب 
اأبوظبي برئا�شة  البحر بالعا�شمة 
�شعيد  بن  �شلطان  املهند�س  معايل 
االقت�شاد ومعايل  وزير  املن�شوري 
امل�شت�شار  نائب  غابرييل  �شيغمار 
لل�شوؤون  االحت����������ادي  وال������وزي������ر 
االقت�شادية والطاقة يف جمهورية 
�شعادة  وبح�شور  االحت��ادي��ة  اأملانيا 
�شفر  اجل���ن���ي���ب���ي  م����ب����ارك  ج���م���ع���ة 
اأملانيا  ج��م��ه��وري��ة  ل����دى  ال����دول����ة 
االحتادية و�شعادة حممد اأحمد بن 
الوزارة  وكيل  ال�شحي  عبدالعزيز 
ومب�شاركة  االقت�شادية  لل�شوؤون 
ورجال  امل�شوؤولني  كبار  من   150
االأع������م������ال االأمل���������ان ومم���ث���ل���ي عن 
امل�شتوى  على  احلكومية  اجل��ه��ات 
االحتادي واملحلي وقطاع االأعمال 

يف الدولة. 
االقت�شادية  ال���ل���ج���ن���ة  وب���ح���ث���ت 
التعاون  ت��ع��زي��ز  ���ش��ب��ل  امل�����ش��رتك��ة 
العالقات  وت��ع��م��ي��ق  االق��ت�����ش��ادي 
ال���ث���ن���ائ���ي���ة وال����ت����ع����اون خ���ا����ش���ة يف 
جم��������االت ال�������ش���ن���اع���ة وال���ط���اق���ة 
وم�شاريع  واال���ش��ت��ث��م��ار  وال��ت��ج��ارة 
ال���ب���ن���ي���ة ال��ت��ح��ت��ي��ة وامل���وا����ش���ف���ات 
وال�شحة  وال��ت��ع��ل��ي��م  وامل��ق��اي��ي�����س 
واالبتكار، اإىل جانب تنمية التبادل 
واال���ش��ت��ث��م��اري وتطوير  ال��ت��ج��اري 
وتقوية  امل�����ش��رتك��ة  اال���ش��ت��ث��م��ارات 
ال��رواب��ط بني جمتمع االأع��م��ال يف 

على  مبني  م�شتدام  اقت�شاد  اإىل 
املعرفة.

معايل  اق�������رتح  ال����ل����ق����اء  وخ�������الل 
امل��ن�����ش��وري اإم��ك��ان��ي��ة ال���ت���ع���اون يف 
جمال اال�شتثمارات على امل�شتويات 
ك���اف���ة، م���ن خ����الل ال��ت��ن�����ش��ي��ق بني 
ال��ب��ل��دي��ن، وج��م��ع امل��ع��ل��وم��ات عن 
خمتلف  يف  اال�شتثمارية  الفر�س 
جمهورية  يف  احليوية  القطاعات 
اإىل  اأمل���ان���ي���ا االحت�����ادي�����ة، م�������ش���رياً 
ال�شغرية  امل�شاريع  اإ���ش��راك  اأهمية 
وتوفري  وال��وط��ن��ي��ة،  وامل��ت��و���ش��ط��ة 
عاملياً،  ل��الن��ط��الق  ل��ه��ا  ال��ف��ر���س 
تعاون  ف���ر����س  م����ن  واال����ش���ت���ف���ادة 
ال�شركات  ج���ان���ب  اإىل  ج����دي����دة، 
للوزير  الوطنية الكربى. وموؤكداً 
ال�شيف باأن اال�شتثمار يف االإمارات 
ال�شناعية  امل�������ش���اري���ع  واإق������ام������ة 
امل�شرتكة �شيحقق للجانب االأملاين 
ميزة تناف�شية للت�شويق اإىل خمتلف 
ال��ع��رب��ي��ة، م��وج��ه��اً دعوته  ال�����دول 

من  لال�شتفادة  االأملانية  لل�شركات 
الفر�س اال�شتثمارية الرائدة التي 
خالية  بيئة  يف  االإم����ارات  تقدمها 
للم�شتثمر  تكفل  ال�����ش��رائ��ب  م��ن 
34 منطقة  اأكرث من  االأجنبي يف 
اأرباحه  حت��وي��ل  متخ�ش�شة  ح���رة 

بن�شبة 100%.
وق���دم امل��ن�����ش��وري ل��ل��وزي��ر االأمل���اين 
التقدم  م�������ش���ت���وى  ح�����ول  ����ش���رح���اً 
االق��ت�����ش��ادي ال����ذي ���ش��ه��دت��ه دولة 
االإم����������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة يف 
ل�شاحب  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  ظ���ل 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
ال���دول���ة حفظه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأخيه  اهلل 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال���������وزراء ح���اك���م دب�����ي رع������اه اهلل، 
دولة  اقت�شاد  ب��اأن  املن�شوري  واأك��د 
اليوم واح���داً من  االإم���ارات يعترب 
اأ�شرع االقت�شادات النا�شئة منواً يف 

البلدين ال�شديقني.
االقت�شاد:  وزي�����ر  م���ع���ايل  وق�����ال 
مثلت  ال���ل���ج���ن���ة  اج���ت���م���اع���ات  اإن 
التعاون  ل��ت��ع��زي��ز  ك����ربى  ف��ر���ش��ة 
التبادل  حجم  ورف��ع  االقت�شادي، 
ال����ت����ج����اري واال�����ش����ت����ث����م����اري بني 
طموحات  تلبي  ب�����ش��ورة  البلدين 
وذلك  ال�شديقني،  البلدين  قيادة 
االإمكانات  ا���ش��ت��غ��الل  خ���الل  م���ن 
البلدين  ل���دى  وامل��ت��اح��ة  امل��ت��وف��رة 
اقت�شادية  ع��الق��ات  بناء  اأج��ل  م��ن 
حيث  املقبلة  الفرتة  خ��الل  متينة 
ب��ل��غ ح��ج��م ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري بني 
 2014 املا�شي  العام  يف  البلدين 
12 م��ل��ي��ار ي����ورو بنمو  اأك����رث م��ن 
بلغت ن�شبته %13 عما كان عليه 

. يف العام 2013 
امل��ن�����ش��وري: م��ن��ذ انعقاد  واأ����ش���اف 
االإجتماع االأول للجنة االقت�شادية 
العام  م����ن  ي���ول���ي���و  يف  امل�������ش���رتك���ة 
ال�����ع�����الق�����ات  ������ش�����ه�����دت   1996

يلعبه  الذي  الدور  باأهمية  معاليه 
املجل�س االإماراتي االأملاين امل�شرتك 
القطاع  ودور  والتجارة  لل�شناعة 
يتعلق  فيما  ال��ب��ل��دي��ن  يف  اخل��ا���س 
وخا�شة  الثنائي  ال��ت��ع��اون  بتعزيز 
والتجارة  ال�����ش��ن��اع��ة  جم����االت  يف 
واال�شتثمار. وحث معاليه جمتمع 
ال��ب��ل��دي��ن على  ك���ال  االأع����م����ال يف 
التعاون  ف���ر����س  ل����زي����ادة  ال���ع���م���ل 
م�شرياً اإىل اأهمية التكامل بني دور 
يف  واخلا�شة  احلكومية  املوؤ�ش�شات 

هذا املجال. 
وعلى غرار انعقاد اللجنة امل�شرتكة 
�شلطان بن  املهند�س  التقى معايل 
االقت�شاد  وزي���ر  املن�شوري  �شعيد 
نائب  غ��اب��ري��ي��ل  �شيغمار  وم��ع��ايل 
امل�������ش���ت�������ش���ار وال������وزي������ر االحت�������ادي 
والطاقة  االق��ت�����ش��ادي��ة  ل��ل�����ش��وؤون 
يف ج��م��ه��وري��ة اأمل���ان���ي���ا االحت���ادي���ة، 
العالقات  تعزيز  �شبل  يف  وتباحثا 
ال�شديقني،  البلدين  بني  الثنائية 

االق���ت�������ش���ادي���ة امل�����ش��رتك��ة ت���ط���وراً 
م��ل��ح��وظ��اً ون���وع���ي���اً، وال����ي����وم تعد 
اإحدى  االحتادية  اأملانيا  جمهورية 
اأه���م ال�����ش��رك��اء ال��ت��ج��اري��ني لدولة 
املركز  ت���اأت���ي يف  ح��ي��ث  االإم��������ارات، 
العالقات  ت��رت��ي��ب  ع��ل��ى  ال�����ش��اب��ع 
ال��ت��ج��اري��ة ل���دول���ة االإم��������ارات مع 
اأنها  حني  يف  العامل،  دول  خمتلف 
الئحة  على  الرابع  املركز  يف  تاأتي 
ال���دول امل�����ش��درة ل��دول��ة االإم����ارات، 
الدول  ع��ل��ى الئ��ح��ة   29 وامل��رت��ب��ة 
امل�شتوردة من الدولة، واملرتبة 25 
الت�شدير  املعاد  على الئحة الدول 

اإليها من دولة االإمارات .
واأكد املن�شوري باأن دولة االإمارات 
ال�شريك  ت��ع��د  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
التجاري االأكرب الأملانيا يف املنطقة 
واأن اأحد اأهم اأهداف اجتماع اللجنة 
االتفاق  هو  امل�شرتكة  االقت�شادية 
ال�شراكة  ت��دع��م  ال��ت��ي  االأط���ر  على 
اال�شرتاتيجية بني البلدين. ونوه 

املن�شوري  اأ����ش���اد  ال��ل��ق��اء  وخ����الل 
ودولة  اأملانيا  بني  القائم  بالتعاون 
واأكد  االم���ارات يف جم��ال االبتكار، 
على  االق���ت�������ش���اد  وزارة  ح����ر�����س 
االأملانية يف  التجربة  االطالع على 
جم���ال االب��ت��ك��ار وا���ش��ت��ق��ط��اب عدد 
واالف���ك���ار اخلا�شة  امل�����ش��اري��ع  م���ن 
ب��االب��ت��ك��ار واق��ت�����ش��اد امل��ع��رف��ة، كما 
ال�شيف  ل��ل��وزي��ر  امل��ن�����ش��وري  اأك����د 
القطاعني  ب��ني  ال�شراكة  اأن  على 
العام واخلا�س تعد عاماًل اأ�شا�شي 
ابتكارية  ب��ي��ئ��ة  اإىل  ال���و����ش���ول  يف 
متكاملة، منوهاً اإىل جهود الوزارة 
ب���دع���م ه����ذا ال���ت���وج���ه احل���ي���وي يف 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  اإط�����ار 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
واإعالن  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 
 2015 ل��ل��ع��ام  ال�������وزراء  جم��ل�����س 
عاماً لالبتكار يف االإمارات. م�شدداً 
ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ه���ذا امل��ج��ال احليوي 
باالنتقال  وي�����ش��ه��م  مي��ه��د  ال�����ذي 

برئا�شة املن�شوري وغابرييل

اللجنة القت�شادية الإماراتية الأملانية امل�شرتكة تختتم اأعمالها يف العا�شمة اأبوظبي
املن�شوري: وزارة االقت�شاد حري�شة على االطالع على التجربة االأملانية يف جمال االبتكار

غابرييل: ال�شيا�شات القت�شادية التي تنتهجها الإمارات مكنتها من نيل ثقة كربى ال�شركات الأملانية

ولوك�شون واأوميغا فاينن�شال �شوليو�شنز و�شن غارد اخلدمات امل�شرفية 
اأن ي�شتقطب  لالأفراد وتيمينو�س وفا�شكو ديتا �شكيورتي. ومن املتوقع 
املعر�س اأك��رث من األ��ف زائ��ر من 40 دول��ة. وق��ال األيك�س ه��وف، مدير 
املعار�س يف �شركة فليمنغ جلف اك�شيبي�شنز التي تنظم احلدث: تناق�س 
الدورة العا�شرة للمنتدى العديد من املوا�شيع والق�شايا اخلا�شة بقطاع 
اخلدمات امل�شرفية لالأفراد وم�شتقبلها يف ظل االبتكارات التكنولوجية 
احلديثة والتطور الالفت الذي ت�شهده اخلدمات امل�شرفية االإلكرتونية 
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي . واأ�شاف: يف ظل التحوالت الرقمية 
ت��ق��دمي منتجات  ل��ال���ش��ت��ف��ادة منها يف  ال��الف��ت��ة  وال��ت��وج��ه��ات  احل��ال��ي��ة 
وخدمات م�شرفية متطورة لالأفراد، عملنا على اإ�شافة فعالية جديدة 
لفعاليات املنتدى تتمثل يف اإقامة معر�س لل�شركات االإقليمية والعاملية 
للخدمات  االإل��ك��رتون��ي��ة  واحل��ل��ول  اال�شت�شارات  تقدمي  يف  املتخ�ش�شة 

•• دبي-الفجر:

فعاليات معر�س  املقبل  اأبريل  و7   6 الفرتة بني  دبي خالل  تنعقد يف 
ومنتدى ال�شرق االأو�شط للخدمات امل�شرفية لالأفراد يف دورته العا�شرة 
وذلك يف فندق ريتز كارلتون مركز دبي املايل العاملي مب�شاركة اأكرث من 
50 متحدثا و250 �شخ�شا من املخت�شني واملهنيني يف قطاع اخلدمات 
اك�شيبي�شنز  فليمنغ جلف  ل�شركة  والعامل، وفقا  املنطقة  امل�شرفية من 
ال��ذي يعد احل��دث االأبرز  املنتدى،  التي تنظم احل��دث. ويقام مب��وازاة 
لل�شركات  معر�شا  ل���الأف���راد،  امل�شرفية  اخل��دم��ات  لقطاع  املنطقة  يف 
التجزئة  املتخ�ش�شة يف قطاع اخلدمات واحللول واالإ�شت�شارات لقطاع 
واخلدمات امل�شرفية االإلكرتونية مب�شاركة نحو 50 �شركة متخ�ش�شة 
فيناكل  وانفو�شي�س  اإك��وف��اك�����س  و  اأدوب���ي  �شركات  فيها  مب��ا  القطاع  يف 

التمويل  ب��ي��ت  يف  اخل��ا���ش��ة  امل�شرفية  واخل���دم���ات  ال��ت��ج��زئ��ة  خل��دم��ات 
الكويتي و�شوري�س باجباي، رئي�س اخلدمات امل�شرفية لالأفراد يف بنك 
ليمتد  بنك  حبيب  يف  االأعمال  تطوير  رئي�س  نقفي،  وجمتبى  الدوحة 
االإمارات  يف  ل��الأف��راد  امل�شرفية  اخلدمات  رئي�س  �شليم،  وزي�شان  وران��ا 
اإن املنتدى  وال�����ش��ع��ودي��ة يف بنك االإم�����ارات دب��ي ال��وط��ن��ي. وق���ال ه��وف 
والتطورات  التكنولوجيا  توظيف  م��و���ش��وع  على  جل�شاته  يف  �شريكز 
املقبلة،  الفرتة  خالل  لالأفراد  امل�شرفية  اخلدمات  تعزيز  يف  الرقمية 
من  ع��دد  على  ال�����ش��وء  �شت�شلط  االأول  ال��ي��وم  جل�شات  اأن  اإىل  م�شريا 
الق�شايا مبا فيها تطوير خدمات مناف�شة للمتعاملني وتوظيف النظم 
تقدمي خدمات  امل�شرفية يف  املوؤ�ش�شات  دعم  الرقمية يف  والتكنولوجيا 
م�شرفية متطورة لالأفراد ا�شافة اإىل خدمات الدفع االآمنة عرب اأجهزة 

االت�شاالت املحمولة واأحدث االبتكارات الرقمية للخدمات امل�شرفية.

حمتملني  ب�شركاء  واالل��ت��ق��اء  ومنتجاتها  خدماتها  لعر�س  امل�شرفية 
من قطاع اخلدمات امل�شرفية من الزوار وامل�شاركني يف احلدث . ويركز 
يف  ال��ع��ام  ه��ذا  ل��الأف��راد  امل�شرفية  للخدمات  االأو���ش��ط  ال�شرق  منتدى 
مناق�شاته على خمتلف اجلوانب اخلا�شة بالتجزئة امل�شرفية االأ�شا�شية 
ا�شتقطاب  اآل��ي��ات  وت��ع��زي��ز  ل���الأف���راد  االإل���ك���رتوين  ال��دف��ع  وتكنولوجيا 
املالية  باخلدمات  اخلا�شة  الرقمية  واحللول  والربجميات  املتعاملني 
التكنولوجيا  االإلكرتوين وم�شاهمة  الدفع  الغ�س يف عمليات  وحماربة 
للدفع  وامل�شتقبلية  احلالية  والتوجهات  امل�شتهلك  جتربة  تطوير  يف 

االإلكرتوين با�شتخدام و�شائل واأجهزة االت�شاالت املحمولة.
امل�����ش��وؤول��ني يف ق��ط��اع اخلدمات  امل��ن��ت��دى نخبة م��ن ك��ب��ار  وي��ت��ح��دث يف 
للخدمات  املنتدب  الع�شو  �شني،  �شاجنوي  مثل  املنطقة  يف  امل�شرفية 
ب��اور، رئي�س املجموعة  ايه �شي وديفيد  اإ�س بي  ايه  امل�شريف لالأفراد يف 

بتكلفة 187 مليون درهم

م�شنع فيجن يبداأ اإنتاج م�شتحلب مادة البوليمر من حمرية ال�شارقة
 انخفا�س �شادرات ال�شعودية 
ال�شلعية غري البرتولية اإىل 

15635 مليون ريال 
•• الريا�س-وام: 

ت�شدرت دولة االإمارات العربية املتحدة 
العربية  اململكة  من  امل�شتوردة  ال��دول 
 - البرتولية  غري   - لل�شلع  ال�شعودية 
قيمة  اإجمايل  14.94%من  بن�شبة 
الثانية  امل��رت��ب��ة  ويف  اململكة  ����ش���ادرات 
تلتها  امل���ائ���ة  يف   11.10 ب����  ال�����ش��ني 
املائة.  يف   6.33 بن�شبة  ���ش��ن��غ��اف��ورة 
العربية  اململكة  ����ش���ادرات  وت��راج��ع��ت 
ال�شعودية ال�شلعية - غري البرتولية - 
خالل �شهر يناير املا�شي 2015 ن�شبة 
15635 مليون  اإىل  املائة  9.10 يف 
عام  نف�شها من  بالفرتة  مقارنة  ري��ال 
ن�شبة  ال���واردات  تراجعت  كما   2014
47513 مليون  اإىل  املائة  4.72 يف 
ال�شعودية  االأنباء  وكالة  ونقلت  ري��ال. 
وا�س عن م�شلحة االإح�شاءات العامة 

واملعلومات يف تقريرها ال�شهري .

الق�شباء وجهة اأ�شا�شية يف مهرجان 
ال�شارقة للماأكولت 2015

•• ال�صارقة -وام: 

ال�شارقة  مهرجان  يف  اأ�شا�شية  كوجهة   - الق�شباء   - ال�شياحية  الوجهة  ت�شارك 
دورته  يف  �شروق  والتطوير  لال�شتثمار  ال�شارقة  هيئة  تطلقه  ال��ذي  للماأكوالت 
التا�شعة خالل الفرتة من 25 مار�س حتى 4 اأبريل املقبل يف اأربع وجهات رئي�شية. 
من  العديد  املهرجان  اأي��ام  خالل  الق�شباء  ت�شتقبلها  التي  الفعاليات  و�شتت�شمن 
اأفراد  كافة  فيها  ي�شارك  التي  الطهي  ومناف�شات  واالأل��ع��اب  الرتفيهية  العرو�س 
العائلة وت�شتقطب الزوار من كافة اأنحاء دولة االإمارات العربية املتحدة. و�شيكون 
اأن�شطة رئي�شية تت�شمن  اأيام املهرجان على موعد مع اربعة  زوار الق�شباء خالل 
املوؤ�ش�شات احلكومية وم�شاهري  العائلة وموظفي  اأف��راد  الطهي جلميع  مناف�شات 
حمطة  �شخ�شيات  مع  الطهي  مغامرات  جانب  ..اإىل  واالإع���الم  والريا�شة  الفن 
اليافعني  للطهاة  ب��ي��زارو  واأك��ادمي��ي��ة  ال�شهرية  الكرتونية  ن��ك��ل��ودي��ون  تلفزيون 
باالإ�شافة اإىل اأن�شطة مناف�شات ال�شواء احلامية بني الطهاة والعديد من العرو�س 
الرتفيهية وحما�شرات وور�س تعليمية تتعلق بالطهي وفوائد االأطعمة لالأطفال 
املاأكوالت.  اأ�شناف  خمتلف  تقدم  من�شة   20 الق�شباء  �شت�شتقبل  ..كما  واالأ�شرة 
اأ�شهر  وقالت خلود اجلنيبي م�شوؤول الفعاليات بالق�شباء ان الق�شباء تعترب من 
الوجهات ال�شياحية والرتفيهية يف دولة االإمارات العربية املتحدة وتاأتي م�شاركتها 
يف مهرجان ال�شارقة للماأكوالت لهذا العام اإىل جانب املتنزه وواجهة املجاز املائية 
اأ�شا�شي النعقاد مهرجان  وقلب ال�شارقة ا�شتكماال ملكانتها كوجهة رئي�شية ومكان 

املاأكوالت يف ال�شارقة على مدى االأعوام الثمانية املا�شية.

•• ال�صارقة-وام:

بن  اهلل  ع��ب��د  ب��ن  خ��ال��د  ال�شيخ  �شهد 
�شلطان القا�شمي رئي�س دائرة املوانئ 
املنطقة  وهيئة  واجل��م��ارك  البحرية 
املنطقة  وه��ي��ئ��ة  احل��م��ري��ة  احل����رة يف 
احلرة ملطار ال�شارقة الدويل .. افتتاح 
لل�شناعات  ف��ي��ج��ن  ���ش��رك��ة  م�����ش��ن��ع 
احلرة  املنطقة  يف  -اجلديد  املحدودة 
يف احلمرية الذي بلغت تكلفته 187 
مليون درهم. ح�شر االفتتاح .. �شعادة 
���ش��ع��ود ���ش��امل امل���زروع���ي م��دي��ر هيئة 
امل��ن��ط��ق��ة احل����رة يف احل��م��ري��ة وهيئة 
املنطقة احلرة ملطار ال�شارقة الدويل 
اإنتاجها  ف��ي��ج��ن  ���ش��رك��ة  و����ش���ت���ب���داأ   .
التجاري من م�شتحلب مادة البوليمر 
للدهانات والطالء واملن�شوجات واملواد 
من  االأول  االأ���ش��ب��وع  خ��الل  الال�شقة 

خالل  من  البيئية  للجوانب  امل�شنع 
معاجلة النفايات الناجتة عن عملية 
اأن  ي��ذك��ر  معها.  والتعامل  الت�شنيع 
�شركة  ه��ي  امل��ح��دودة  بوليمر  فيجني 
ال��ه��ن��دي يف ت�شنيع  ال�����ش��وق  ه��ام��ة يف 
ومملوكة  ت���اب���ع���ة  وه�����ي  ال��ب��ول��ي��م��ري 
بالكامل لفيجني لل�شناعات املحدودة 
الهند  يف  م���وم���ب���اي  يف  وامل�������ش���ج���ل���ة 
واأ���ش�����ش��ه��ا ف��ي��ج��اي ن��اي��ر ع���ام 1985 
اإنتاج  يف  متوا�شعة  ال��ب��داي��ات  وك��ان��ت 
500 طن  ب��اإن��ت��اج  ال��ب��ول��ي��م��ر ل��ت��ب��داأ 
ال��ب��ول��ي��م��ر وي�شل  م�����ش��ت��ح��ل��ب��ات  م���ن 
األف   120 ح���وايل  ال��ي��وم  انتاجيتها 
ط��ن م��رتي م��ن خ��الل اأرب���ع وحدات 
اخلطط  من  العديد  ولديها  ت�شنيع 
التو�شع  واأهمها  امل�شتقبلية  التو�شعية 
لت�شييد  ت�شيناي  يف  الهند  جنوب  يف 

م�شنع بطاقة 60 األف طن �شنويا.

مل�شنع  االإجمالية  التكلفة  اأن  فيجاي 
مليون   187 ن��ح��و  و���ش��ل��ت  ف��ي��ج��ن 
مرت  األ���ف   78 بلغت  مب�شاحة  دره���م 
االأجهزة  ب��اأح��دث  ت��زوي��ده  ومت  مربع 
بعملياته  ال��ت��ح��ك��م  وي���ت���م  وامل����ع����دات 
ب��وا���ش��ط��ة ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��دي��ث��ة .. 
طاقته  زي���ادة  �شيتم  اأن���ه  اإىل  م�شريا 
االإنتاجية لت�شل اإىل 300 الف طن 
القادمة.  ال���ث���الث  ال�����ش��ن��وات  خ���الل 
البوليمر  م�����ش��ت��ح��ل��ب  اأن  واأ�����ش����اف 
القطاعات  خمتلف  �شناعة  يف  يدخل 
و�شناعة  وال���ط���الء  ال���ده���ان���ات  م��ث��ل 
وال�شمغ  واالأق���م�������ش���ة  امل���ن�������ش���وج���ات 
واأعمال  اخل�شبي  وال�شمغ  وال��غ��راء 
وامل���واد  االإ���ش��م��ن��ت  و���ش��ن��اع��ة  ال�شغط 
البناء  ف�����ي  امل�����ش��ت��خ��دم��ة  ال��ك��ي��م��اوي��ة 
للمياه على  ال�شلبية  االآث��ار  ومقاومة 
مراعاة  اإىل  ال���ب���ن���اء..الف���ت���ا  اأع���م���ال 

الهند - يف املنطقة احلرة يف احلمرية 
يعك�س املكانة املتميزة للمنطقة والتي 
لل�شناعات  رئ��ي�����ش��ي��ة  ق���اع���دة  ت��ع��ت��رب 
الثقيلة واملتو�شطة تق�شدها ال�شركات 
ال��ع��امل��ي��ة امل���ع���روف���ة. م���ن ج��ان��ب��ه قال 
فيجاي. �س. ناير مدير �شركة فيجن 
هو  امل�شنع  اإن  امل��ح��دودة  لل�شناعات 
االأول لها يف منطقة ال�شرق االأو�شط 
لتلبية الطلب املتزايد يف هذه ال�شوق 
املنطقة احلرة  املتنامية وجاء اختيار 
العديد  به من  تتمتع  ملا  يف احلمرية 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  اللوج�شتية  امل���زاي���ا  م��ن 
املتطورة  واخل����دم����ات  ال��ت�����ش��ه��ي��الت 
�شكره  واأع��رب عن   . املتميز  وموقعها 
امل�شوؤولني  جميع  ل��ت��ع��اون  وت��ق��دي��ره 
املعنيني يف اإمارة ال�شارقة ويف املنطقة 
احل����رة يف احل��م��ري��ة وت��ق��دمي��ه��م كل 
اخلدمات املطلوبة للم�شنع . واأو�شح 

امل�شنع  خالل  من  املقبل  اإبريل  �شهر 
اجلديد وهو ا�شتثمار هندي براأ�شمال 
وت�شل  دره�����م  م��ل��ي��ون   187 ق�����دره 
طاقته االإنتاجية اإىل 120 األف طن 
مرتي خالل العام االأول. واأكد �شعود 
�شامل املزروعي..اأن توفري الت�شهيالت 
اأولويات  لال�شتثمارات احلرة تت�شدر 
الهيئة وذلك ان�شجاما مع التوجيهات 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  ال�����ش��ام��ي��ة 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
ع�شو املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة . 
واأعرب املزروعي عن فخره وترحيبه 
ب�����واح�����دة م����ن ال�������ش���رك���ات ال����رائ����دة 
املجال  ه����ذا  يف  ال���ه���ن���دي  ال�������ش���وق  يف 
وان�����ش��م��ام��ه��ا اىل امل��ن��ط��ق��ة احل����رة يف 
احلمرية .. متمنيا لها حتقيق املزيد 
اإق��ام��ة م�شنع  اإن  وق��ال   . النجاح  من 
فيجن - اأكرب منتج ملادة البوليمر يف 

حماكم دبي
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اعالن جمموعة اعالن بالن�سر
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العدد  11354 بتاريخ 2015/3/10    
    مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر             
   يف  الدعوى 2012/774  عمايل كلي                     

املدعى:  ان  االقامة مبا  دروي�س مرعي  جمهول حمل  م��ازن  املدعى /1-  اىل 
االزهار امللكية للتجارة وميثله: في�شل يون�س زين العابدين اخلاجة قد اقام 
 224054( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
تاريخ  م��ن  عليها  املرتتبة  القانونية  وال��ف��ائ��دة  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م( 
املطالبة وحتى تاريخ ا�شدار احلكم. رقم ال�شكوى )2012/125255(.  وحددت 
القا�شي  مبكتب  �س   8.30 ال�شاعة   2015/3/15 املوافق  االح��د  يوم  جل�شة  لها 
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 االقل. 
رئي�ص الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11354 بتاريخ 2015/3/10    

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2013/156   احوال نف�ص غري م�سلمني

مانوهار.   مينيتا  امل��دع��ى:  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  اينيبويل  في�شوانات  �شانديب  عليه:  املدعى  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2014/11/16 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ مينيتا 
مانوهار بحكمت املحكمة مبثابة احل�شوري : اوال: باثبات ح�شانة املدعية  لل�شغرية انانيا �شانديب. ثانيا: 
بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعية نفقة زوجية مبلغ الفي درهم �شهريا وذلك من تاريخ 2010/11/28 
تاريخ االمتناع ثالثا: بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ الف درهم �شهريا نفقة لل�شغرية انانيا 
�شانديب وذلك من تاريخ 2012/11/28 رابعا: بالزام املدعى عليه بان يوفر للمدعية م�شكن ح�شانة وتاثيثه 
باالثاث الالزم. خام�شا: بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ الف دهرم �شهريا اجر خادم وكذلك 
م�شاريف ا�شتقدامها. �شاد�شا: بالزام املدعى عليه باأداء امل�شروفات الدرا�شية لل�شغرية انانيا �شانديب.�شابعا: 
برف�س ماعدا ذلك من طلبات. ثامنا: بالزام املدعى عليه بالر�شوم وامل�شروفا.   حكما مبثابة احل�شوري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

رئي�ص ال�سعبة                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11354 بتاريخ 2015/3/10    

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2015/738   

مقدم من املنذر: ال�شادة: موارد للتمويل ) �س م خ( ال�شادر لها الرتخي�س التجاري من دائرة االقت�شادية -دبي- 
بري�شماتك  ال�شادة:  اليه:  املنذر   043040809 هاتف  املتحدة.  العربية  االم��ارات  دبي-  العنوان:   588698 رقم  حتت 
�شريفي�شز م د م �س- ال�شادر لها رخ�شة اخلدمات من مركز دبي لل�شلع املتعددة حتت رقم JLT69658  العنوان 
: دبي- الثنية اخلام�شة - ا�شم املبنى: ون ليك بالزا- رقم االر�س 64 رقم العقار: 2803 االمارات العربية املتحدة. 
هاتف متحرك 0558329101- 1- قام املنذر - ب� تاجري العقار الكائن ) دبي- الثنية اخلام�شة- ا�شم املبنى: ون ليك 
بالزا- رقم االر�س- 64 رقم العقار 2803 االمارات العربية املتحدة وذلك مبوجب عقد ايجار موقع بني الطرفني 
ابتداء من تاريخ 2015/1/1 وينتهي يف 2015/12/31 )2( اليرغب املنذر يف جتديد عقد االيجار ل�شنة اخرى وذلك 
لرغبة لبيع العقار الحقا.)3( ينذر املنذر املنذر اليه باأنه لن يجدد عقد االيجار وذلك بعد انق�شاء املهلة القانونية 
املقدرة ب� )12( �شهرا وذلك ابتداء من تاريخ الن�شر لهذا االنذار العديل.)4( ومبوجب هذا االنذار العديل فان املنذر 
بحقه  املنذر  ويحتفظ   )5(  2015/12/31 بتاريخ  االيجار  انتهاء عقد  بعد  ال�شقة  اخالء  ب�شرورة  اليه  املنذر  ينذر 
كامال مبطالبة املنذر اليه بالتعوي�س والعطل وال�شرر عند اي تاأخري يف اخالء العقار فور انتهاء مدة عقد االيجار 
واال �شوف ي�شطر املنذر التخاذ كافة االجراءات القانونية �شده مبا فيها اقامة الدعوى الق�شائية وا�شت�شدار امر 

االداء، مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة    

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال
ارتفاع القيمة ال�شوقية لأ�شواق املال يف الدولة نهاية العام املا�شي اإىل 728.4 مليار درهم

 797.3 نحو  بلغت  املا�شي  العام  خ��الل  العربية  لالأ�شواق  املجمعة 
بليون دوالر فيما بلغ اإجمايل كمية االأ�شهم املتداولة يف هذه االأ�شواق 
قيمتها  مالية وجت���اوزت  ورق��ة  بليون   140.8 ذات��ه��ا  ال��ف��رتة  خ��الل 
يف  املقبل  االأرب���ع���اء  ي��وم  وتنطلق   . دوالر  تريليون   1.04 ال�شوقية 
اأبوظبي اأعمال منتدى ال�شرق االأو�شط لالأوراق املالية ال�شاد�س برعاية 
150 من  اأكرث من  اأبوظبي ل��الأوراق املالية بح�شور وم�شاركة  �شوق 
االأ�شواق  واملخت�شني يف جمال  االقت�شاديني  اخل��رباء  كبار  نخبة من 
املنتدى  يناق�س  و   . والدولية  املحلية  املوؤ�ش�شات  خمتلف  من  املالية 
على مدى يومني يف فندق فريمنت باب البحر عددا من املو�شوعات 
عام  ب�شكل  االقت�شاديات  على  واأث��ره��ا  املنطقة  يف  باملتغريات  املتعلقة 
ومدى تاأثريها على االأ�شواق املالية اخلليجية بجانب ا�شتعرا�س اأثر 

•• اأبوظبي-وام: 

اأكد را�شد البلو�شي الرئي�س التنفيذي ل�شوق اأبوظبي لالأوراق املالية 
يف  املدرجة  لل�شركات  الدولة  يف  املالية  لالأ�شواق  ال�شوقية  القيمة  اأن 
دي�شمرب  �شهر  نهاية  درهم  مليار   646.3 ارتفعت من  االأ�شواق  هذه 
عام  دي�����ش��م��رب  �شهر  ن��ه��اي��ة  دره���م  م��ل��ي��ار   728.4 اإىل   2013 ع���ام 
2014. وقال البلو�شي يف ت�شريح له اليوم - مبنا�شبة االإعالن عن 
عقد منتدى ال�شرق االأو�شط لالأوراق املالية ال�شاد�س يف اأبوظبي غدا 
اأداء االأ�شواق املالية العربية  اإن  االأربعاء والذي ي�شتمر مدة يومني - 
لالأ�شواق  االإيجابي  االأداء  مع  متما�شيا  ج��اء   2014 املن�شرم  للعام 
املالية العاملية والتي �شهدت اأداء اإيجابيا .. الفتا اىل اأن قيمة التداول 

اإىل  االإماراتية  املالية  االأ�شواق  االأخ��رية لرتقية  االيجابية  التطورات 
نا�شئة و حوكمة ال�شركات والتطورات الرئي�شية على االأ�شواق العاملية 
واأ�شواق منطقة ال�شرق االأو�شط وت�شليط ال�شوء على ق�شايا م�شتقبل 
ال��ت��ي تواجه  ال��ت��ح��دي��ات  ب��ح��ث  .. وك��ذل��ك  واإدارة اال���ش��ول  ال��ت��م��وي��ل 
عدد  اإىل  املالية..اإ�شافة  االأوراق  جمال  يف  العاملة  الو�شاطة  �شركات 
من املو�شوعات الهامة ذات العالقة باالأ�شواق املالية. ويقدم الرئي�س 
التنفيذي ل�شوق اأبوظبي لالأوراق املالية الكلمة الرئي�شية يف املنتدى 
تتناول اآخر التطورات املتعلقة بعمل اال�شواق املالية يف دولة االمارات 
العربية املتحدة واالجنازات التي حتققت خالل ال�شنوات املا�شية على 
هذا ال�شعيد وذلك باالإ�شافة اىل اآفاق العمل يف اال�شواق املالية خالل 
املرحلة القادمة . ويف �شياق املو�شوع قال البلو�شي اإن منتدى ال�شرق 

االقت�شادي  التعاون  مظاهر  اأه��م  من  يعد  املالية  ل���الأوراق  االأو���ش��ط 
العديد من  املتميزة يف  النخب  االآراء واخل��ربات بني خمتلف  وتبادل 
اأن  اىل  م�شريا  املالية  االأ���ش��واق  مقدمتها  ويف  االقت�شادية  القطاعات 
الدورات ال�شابقة التي عقدها املنتدى للمنتدى اأ�شفرت بحث العديد 
واأ�شواق  اقت�شاديات  اأ�شهم يف خدمة  الذي  النحو  وعلى  الق�شايا  من 
من  متحدثا   40 نحو  اأن  البلو�شي  واأ���ش��اف  املنطقة.  جميع  يف  امل��ال 
كبار املتخ�ش�شني يف االأ�شواق املالية واالقت�شادية �شيقدمون خرباتهم 
خالل يومني يف املنتدى �شيتم خاللها مناق�شة العديد من الق�شايا 
املنطقة.. دول  اقت�شاديات  ومنها  عام  ب�شكل  باالقت�شاد  العالقة  ذات 
اإ�شافة اىل كل املوا�شيع التي مت�س عمل اأ�شواق املال واجلهود املبذولة 

لتطويرها وتعزيز تناف�شيتها.

 انطالق اأعمال الدورة احلادية ع�شرة ملنتدى الت�شجيل التجاري 2015 باأبوظبي 

10 اأيام تغطي كل من بو�شطن واأتالنتا و�شيكاغو

دبي لتنمية ال�شتثمار ت�شتعر�س الآفاق ال�شتثمارية والقت�شادية 

م�شلم بن حم يفتتح فندق ترب من ويندام يف ابوظبي
ويندام: اإن افتتاح هذا الفندق اجلديد ملجموعة ويندام 
يف قلب العا�شمة ابوظبي وعلي مقربة من الكورني�س 
الرائع يعطي مفهوما جديدا ل�شياحة االعمال وال�شفر 
يف امارة ابوظبي  واكد ان قيام املجموعة بافتتاح فندق 
ترب من ويندام وهو من فئة 4 جنوم يف ابوظبي ملواكبة 
النمو الكبري يف قطاع املوؤمترات واالعمال وال�شياحة يف 

امارة ابوظبي ودولة االمارات بوجه عام .
العمليات  رئي�س  خ��ان  جميل  ال�شيد  ق��ال  جانبه  م��ن   
بدولة  الفنادق  الإدارة  جروماك�س  فنادق  جمموعة  يف 
املنطقة  الفندق اجل��دي��د يف و�شط  ه��ذا  ان   ، االم���ارات 
احتياجات  يلبي  اب��وظ��ب��ي  مل��دي��ن��ة  احل��ي��وي��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
ال����زوار م��ن رج���ال اع��م��ال ووف���ود جت��اري��ة واقت�شادية 
وزوار عاديني نظرا ملا يوفره من خدمات راقية �شممت 

وفقا الأحدث املعايري العاملية .
ال��ك��ائ��ن يف و���ش��ط العا�شمة  ال��ف��ن��دق اجل��دي��د  وي�����ش��م 
اجتماعات  ق���اع���ة  ت�����ش��م��ل  م��ت��ن��وع��ة  م���راف���ق  اب��وظ��ب��ي 
من  وع����ددا  ري��ا���ش��ي��ا  ون��ادي��ا  �شحيا  منتجعا  ف�شيحة، 
مدار  ع��ل��ى  وامل��ت��وف��رة  املتخ�ش�شة  وامل��ط��اع��م  امل��ق��اه��ي 

ال�شاعة . انتهي

•• ابوظبي-الفجر:

العامري  حم  بن  �شامل  بن  م�شلم  ال�شيخ  �شعادة  افتتح 
ع�شو املجل�س اال�شت�شاري الإمارة ابوظبي رئي�س جمل�س 
اإدارة جمموعة بن حم م�شاء ام�س االول فندق ترب من 

ويندام يف ابوظبي ،
 وح�����ش��ر احل��ف��ل ع���دد م��ن ك��ب��ار امل�����ش��وؤول��ني يف قطاع 
ال�شيافة و ال�شياحة وال�شفر ورجال االعمال وم�شوؤولني 

من جمموعة فنادق ويندام .
و يعترب ترب من ويندام ثاين فندق ملجموعة ويندام يف 

ابوظبي بعد فندق رامادا الكورني�س .
اأك��رب �شركة فنادق يف  ان �شركة ويندام هي  وي�شار ايل 

العامل و ت�شم 7،600 فندقا .
غرفة   149 من  املكون  اجلديد،  الفندق  افتتاح  ياأتي 
وغ���رف���ة ت��ن��ف��ي��ذي��ة وج���ن���اح وم��ط��ع��م��ني و���ش��ب��ا وقاعات 
، لي�شيف مفهوما  للموؤمترات واملنا�شبات وكويف �شوب 

جديدا لل�شياحة الراقية يف العا�شمة ابوظبي .
وقال روي بارو�س، نائب الرئي�س االأول واملدير التنفيذي 
الأوروبا وال�شرق االأو�شط واأفريقيا يف جمموعة فنادق 

الهند يدفعهم احلما�س والرغبة يف امل�شاهمة بت�شليط ال�شوء على اأهمية االلتزام 
امل�شوؤول بحماية البيئة التي نعي�س فيها. ونوه الهاجري يف ت�شريح اأم�س باأن هذه 
احلملة حققت اأهدافها يف زيادة وعي الكثري من النا�س حول خماطر اإلقاء النفايات 
يف البيئة الربية والبحرية وت�شجيعهم على تبني اأف�شل املمار�شات املتوفرة يف اإدارة 
املوظفني  اآالف متطوع من  اأرب��ع��ة  اأك��رث من  اأن  واأو���ش��ح   . وج��دوا  اأينما  النفايات 
ومدينة  الغربية  واملنطقة  اأبوظبي  يف  املجتمع  واأف��راد  االأعمال  و�شركاء  والطلبة 
مومباي بالهند قد جنحوا يف جمع 36.4 طن من النفايات من ال�شواطئ والبحر 
واأماكن العمل خالل م�شاركتهم يف احلملة و�شكلت النفايات البال�شتيكية نحو 20 
يف املائة من جمموع ما مت جمعه من نفايات ليتم اإعادة تدويرها مما ي�شلط ال�شوء 
على �شرورة حت�شني ال�شلوكيات واملمار�شات املتعلقة بالتخل�س من النفايات وح�شن 

اإدارتها . 

•• اأبوظبي -وام: 

اأكد عبد العزيز الهاجري الرئي�س التنفيذي ل�شركة اأبوظبي للدائن البال�شتيكية 
للمجتمع  البال�شتيك  يوفرها  التي  الفوائد  ح��ول  ال��ع��ام  ال��وع��ي  تعزيز  اأن  ب��روج 
وت�شجيع النا�س على التوقف عن اإلقاء النفايات با�شتهتار على الياب�شة ويف البحر 
وااللتزام بالطرق ال�شليمة يف جمع واإع��ادة تدوير النفايات ت�شكل جزءا مهما من 
والبيئة  املجتمع  جت��اه  كموؤ�ش�شة  وم�شوؤوليتها  اال�شتدامة  يف  ب��روج  ا�شرتاتيجية 
التي نظمتها �شركتا بروج  اأن حملة بيئة بال نفايات  اإىل  املحلية. واأ�شار الهاجري 
�شركاتها  وجمموعة  اأدن���وك  الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  ل�شركة  التابعتان  وفرتيل 
من  امل�شاركني  من  الكبرية  االأع��داد  بف�شل  كبريا  جناحا  اأيام..حققت  خم�شة  ملدة 
يف  مومباي  من  وحتى  الغربية  واملنطقة  اأبوظبي  من  امل��دار���س  وطلبة  موظفيها 

•• اأبوظبي-وام: 

يا�س  ف����ن����دق  يف  ام���������س  ان���ط���ل���ق���ت 
باأبوظبي  يا�س  بجزيرة  فاي�شروي 
ال������دورة احل���ادي���ة ع�شرة  ف��ع��ال��ي��ات 
 2015 التجاري  الت�شجيل  ملنتدى 
التنمية  دائ�����رة  ت�شت�شيفه  ال����ذي 
مرة  الأول  اأب��وظ��ب��ي   - االقت�شادية 
على م�شتوى املنطقة خالل الفرتة 
من 9 اىل 12 مار�س اجلاري وذلك 
�شخ�شا   250 م��ن  اأك��رث  مب�شاركة 
60 موؤ�ش�شة من  ميثلون اكرث من 
حول  التجاري  الت�شجيل  موؤ�ش�شات 
واأع���رب معايل علي ماجد  ال��ع��امل. 
التنمية  دائ�����رة  رئ��ي�����س  امل��ن�����ش��وري 
كلمة  يف  اأب��وظ��ب��ي   - االق��ت�����ش��ادي��ة 
ع���ن ترحيبه  امل���ن���ت���دى  ب��ه��ا  اف��ت��ت��ح 
امل�����ش��ارك��ة يف ه��ذا املنتدى  ب��ال��وف��ود 
�شمن  جديد  لتطور  ي�شطر  ال��ذي 
م�����ش��اع��ي ال��ت��ح�����ش��ني امل�����ش��ت��م��رة يف 
دولة  يف  التجاري  الت�شجيل  عملية 
ب�شكل  العربية  واملنطقة  االإم����ارات 
التي  كلمته  يف  معاليه  وق���ال  ع���ام. 
ال��ق��اه��ا ن��ي��اب��ة ع��ن��ه ���ش��ع��ادة حممد 
عمر عبد اهلل وكيل الدائرة اإن هذا 
امل�شرتك  االهتمام  نتاج  هو  امللتقى 
ال�شركاء  ملختلف  امل��وح��دة  وال��روؤي��ة 
وقادة  احلكوميني  امل�����ش��وؤول��ني  م��ن 

الن�شاط اخلا�س وكذلك من خالل 
تنفيذ ا�شتثمارات �شخمة يف م�شاريع 
على  ت�شاعد  ال��ت��ي  التحتية  البنية 
الالزمة  والفر�س  املقومات  توفري 
خل���ل���ق ق����ط����اع خ����ا�����س ق�����وى ق����ادر 
ليكون  ذات��ي��ا  وال��ت��ط��ور  النمو  على 
حمركا فعليا للتنمية االقت�شادية. 
الكبرية  اأن هذه اجلهود  اإىل  ولفت 
جيدة  ان��ط��ب��اع��ات  خ��ل��ق  يف  ا�شهمت 
واالإقليمية  املحلية  ال�شركات  لدى 
البيئة  واق����������ع  ع������ن  وال�����ع�����امل�����ي�����ة 
اال�شتثمار  وف���ر����س  اال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
التي متتلكها اأبوظبي والت�شهيالت 
التي تقدمها لل�شركات اال�شتثمارية 
مم��ا ج��ع��ل ال��ق��ط��اع اخل��ا���س يلعب 
املحلي  االقت�شاد  يف  م��ت��زاي��دا  دورا 
خ��الل ال�شنوات االأخ���رية. واأك���د يف 
التنمية  دائ��رة  حر�س  ال�شياق  ه��ذا 
االق��ت�����ش��ادي��ة - اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى بذل 
القدرة  ل��ت��ع��زي��ز  م�����ش��ت��م��رة  ج���ه���ود 
بيئة  وحت�شني  ل��الإم��ارة  التناف�شية 
االأع����م����ال ف��ي��ه��ا م���ن خ����الل زي����ادة 
خلدمة  تقدمها  ال��ت��ي  الت�شهيالت 
من  ال��ع��دي��د  وت��ن��ف��ي��ذ  امل�شتثمرين 
التخفيف  يف  ت�شاهم  التي  املبادرات 
م��ن االإج�������راءات وت��ق��ل��ي�����س الوقت 
االإج�����راءات  ب��ه��ذه  للقيام  امل��ط��ل��وب 
ا�شتخراج  ان�شيابية  على  وت�شاعد 
ال��رخ�����س ال��ت��ج��اري��ة وال��ت��ي جتاوز 
بنهاية  رخ�شة  االف   107 عددها 

عام 2014. 

التطوير  على  تعتمد  ا�شرتاتيجية 
امل���درو����س وامل��ت�����ش��ارع ح��ي��ث جنحت 
كموقع  مكانتها  تر�شيخ  يف  االم��ارة 
جت����اري وم����ايل و���ش��ي��اح��ي حموري 
واأكد  االأو���ش��ط.  ال�شرق  منطقة  يف 
الدور  اأهمية  الدائرة  رئي�س  معايل 
القطاع  ب���ه  ي��ق��وم  اأن  ال����ذي مي��ك��ن 
اأ�شا�شي يف حتقيق  اخلا�س ك�شريك 
اأهداف الروؤية االقت�شادية 2030 
حيث بذلت حكومة اأبوظبي جهودا 
اال�شتثمار  ت�شجيع  اأجل  من  حثيثة 
امل��ح��ل��ي واالأج��ن��ب��ي ع��ل��ى ح��د �شواء 
�شديقة  بيئة عمل  من خالل خلق 
واإ�شدار  اخلا�س  القطاع  ملوؤ�ش�شات 
ت�شهل  التي  واالأنظمة  الت�شريعات 

اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
اال�شتدامة  م��ب��ادئ  على  ب��االرت��ك��از 
املبادئ  اأفراد املجتمع وهي  ومتكني 
التي ت�شكل حمورا رئي�شا من حماور 
 2030 االقت�شادية  اأبوظبي  روؤية 
�شهدت  ابوظبي  ام��ارة  اأن  واأو�شح   .
خ���الل ف���رتة زم��ن��ي��ة ق�����ش��رية منوا 
م��ط��ردا وت��ط��ورا ه��ائ��ال يف خمتلف 
من  العديد  تنفيذ  ومت  القطاعات 
لروؤية  كرتجمة  ال��ك��ربى  امل�شاريع 
�شديدة ونظرة ثاقبة على امل�شتقبل 
حيوية  بيئة  تطوير  اإىل  باالإ�شافة 
لتنمية االأعمال وامل�شاريع من خالل 

املالية  واملوؤ�ش�شات  اخلا�س  القطاع 
امل�شاركني  على  ع���الوة  وامل�شرفية 
م����ن اخل��������رباء وامل��ت��خ�����ش�����ش��ني يف 
جمال اال�شتثمار لنتعرف عن كثب 
التجاري  ال��ت�����ش��ج��ي��ل  اأن��ظ��م��ة  ع��ل��ى 
ب��دول��ة االم����ارات واال���ش��ت��ف��ادة منها 
ك��اإح��دى ال����دول ال���رائ���دة يف جمال 
االطالع  وكذلك  االأع��م��ال  تاأ�شي�س 
العربية  ال���ت���ج���ارب  اأف�������ش���ل  ع���ل���ى 
والعاملية وتبادل اخلربات يف جمال 
اإن  اإىل  واأ�شار   . التجاري  الت�شجيل 
من  العديد  حققت  اأبوظبي  اإم���ارة 
االجنازات بف�شل قيادتها احلكيمة 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  مم��ث��ل��ة يف 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
واأخ��ي��ه �شاحب  ال��دول��ة حفظه اهلل 

ال��زي��ارة يف �شيكاغو  اأع��م��ال  ج���دول 
التجارة  غ���رف���ة  ق���ب���ل  م����ن  ب���دع���م 

�شيكاغو الند. 
اإبراهيم  ق���ال  مت�شل،  ن��ح��و  وع��ل��ى 
اأهلي، مدير اإدارة ترويج اال�شتثمار 
يف موؤ�ش�شة دبي لتنمية اال�شتثمار: 
ن�����ش��ع��ى م����ن خ������الل اجل����ول����ة اإىل 
والتحديات  ال��ق��وة  ن��ق��اط  حت��دي��د 
االأعمال  جم��ت��م��ع  ي��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي 
املقيمني يف كل من املدن االأمريكية، 
وع���ل���ي���ه ن���رك���ز ع���ل���ى ك��ي��ف��ي��ة جذب 
ان��ت��ب��اه��ه��م ع��ن ط��ري��ق ر���ش��م اأوج���ه 
و�شت�شاهم  دب��ي.  اإم��ارة  مع  الت�شابه 
جت����ارة ال��ت��ج��زئ��ة امل���زده���رة يف دبي 
التجارية  العالمات  وتركيزها على 
ال�شركات،  ك���ربى  ان��ت��ب��اه  ج���ذب  يف 
يف  يبحثون  الذين  اأول��ئ��ك  وخا�شة 
ال��ت��و���ش��ي��ع خ���ارج م��واط��ن عملهم . 
الت�شريعات  ت�شاهم  اأهلي:  واأ�شاف 
يف  امل�شتمرة  وال��ت��ط��ورات  احل��دي��ث��ة 
البنية التحتية وال�شيا�شات املعمول 
اإم�����ارة دب���ي ب�شكل ف��ع��ال يف  ب��ه��ا يف 
و�شهولة  الت�شديرية  املعدالت  رفع 
مزاولة االأعمال يف اإمارة دبي، اإذ اأن 
دبي عززت من مكانتها االقت�شادية 
امل�شتدامة  باعتبارها بيئة لالأعمال 
ف��ع��ال��ي��ة، وحلقة  االأك�����رث  وامل���ح���ور 
العاملية  ال�������ش���رك���ات  ب���ني  ال���و����ش���ل 
منطقة  يف  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  واالأ�������ش������واق 
اأفريقيا  و���ش��م��ال  االأو���ش��ط  ال�����ش��رق 

وجنوب اآ�شيا . 

•• دبي-الفجر: 

لتنمية  دب�������ي  م���وؤ����ش�������ش���ة  ت���ن���ظ���م 
دائرة  موؤ�ش�شات  اإح��دى  اال�شتثمار، 
جولة  ب��دب��ي،  االقت�شادية  التنمية 
بالواليات  امل��دن  تعريفية يف كربى 
امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة خ���الل ال�شهر 
احل��������ايل، ال����ش���ت���ع���را����س وت���ق���دمي 
االقت�شادية  ال���ب���ي���ئ���ة  ع����ن  مل���ح���ة 
لالأعمال  اجل��اذب��ة  واال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
باالإ�شافة  دب���ي،  يف  ال��ن��م��و  وف��ر���س 
احلالية  االجت����اه����ات  ع���ر����س  اإىل 
واأمن��اط التدفق يف روؤو���س االأموال 
اإم��ارة دبي،  االأجنبية لال�شتثمار يف 
ودول��ة االإم���ارات ب�شكل ع��ام. وتاأتي 
املوؤ�ش�شة  خطة  �شمن  اجلولة  ه��ذه 
االأعمال  ق���ادة  ج���ذب  اإىل  ال��رام��ي��ة 
العام  القطاعني  من  وامل�شتثمرين 
واخل������ا�������س، وا����ش���ت���ق���ط���اب ك���ربى 
وباالأخ�س  دب�����ي،  اإىل  ال�������ش���رك���ات 
املبتكرة  اخل��دم��ات  قطاع  يف  املعنية 
اجلولة  و�شت�شتمر  والتكنولوجيا.  
اأي������ام، حيث   10 مل����دة  ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة 
قطاعات  مم��ث��ل��ي  زي������ارة  ���ش��ت�����ش��م��ل 
احلكوميني  وامل�����ش��وؤول��ني  االأع���م���ال 
التجاريون  والو�شطاء  اأم��ري��ك��ا،  يف 
يف مدن بو�شطن )ما�شات�شو�شت�س(، 
و�شيكاغو  )ج����ورج����ي����ا(،  اأت���الن���ت���ا 
اإىل جانب عقد لقاءات  )ايلينوي(، 
التجارية  اخل����دم����ات  مم��ث��ل��ي  م���ع 
االأم���ري���ك���ي���ة، وجم���ال�������س االأع���م���ال 

وجهة  االإم���ارة  ك��ون  اإىل  باالإ�شافة 
ملزاولة  وع��امل��ي��ة  اإق��ل��ي��م��ي��ة  م��ث��ال��ي��ة 
االأعمال، يف جذب انتباه امل�شتثمرين 
ورجال االأعمال يف الواليات املتحدة، 
حيث اأثبتت العالقات الثنائية بني 
دول��ة االإم����ارات وال��والي��ات املتحدة 
وتعزيز  ال��ن��م��و  حتفيز  يف  جن��اح��ه��ا 

التجارة وخلق فر�س عمل .
وحتتل والية بو�شطن، التي �شتكون 
قائمة  الوفد،  زي��ارة  حمطات  اأوىل 
اأقوى 30 مدن اقت�شادية يف العامل 
بحري  ميناء  م��ن  مل��ا متتلكه  ن��ظ��راً 
رئي�شي على طول ال�شاحل ال�شرقي 

املتحدة، نرى اأن اأمريكا التي متتاز 
باملعرفة الفنية وال�شناعية، كان لها 
تاأثري اإيجابي لبع�س من اإجنازاتنا، 
طريان  ميتلك  املثال:  �شبيل  فعلى 
االإم���ارات واح���داً من اأك��رب اأ�شطول 
وه��و حمور   ،777 بوينج  ط��ائ��رات 
تو�شيع عمليات ال�شركات االمريكية 

 .
جورجيا،  والي���ة  يف  اأت��الن��ت��ا  وت�شم 
زيارتها،  �شيتم  التي  الثانية  املدينة 
ك���ربى ال�����ش��رك��ات االأم��ري��ك��ي��ة على 
وم���ن   ،  500 ف���ورت�������ش���ن  ق���ائ���م���ة 
جانبها تعد جورجيا م�َشدر رئي�شي 
لل�شيارات وقطع غيار تريبو جيت، 
ومعدات الطريان واملولدات لدولة 
برنامج  ت��ن��ظ��ي��م  ومت  االإم�����������ارات. 
اأت���الن���ت���ا ب���دع���م من  ال�����زي�����ارات يف 
غرفة مرتو اأتالنتا، واإدارة جورجيا 

للتنمية االقت�شادية.
من  اأن������ه  اإىل  ال����ق����رق����اوي  واأ������ش�����ار 
املنطقي لكربى ال�شركات العاملية يف 
اأن يكون لها مقر  الواليات املتحدة 
اإقليمي يف دبي، حيث تقع االإمارة يف 
ي�شم  واع��د  ا�شتهالكي  �شوق  و�شط 
اأكرث من 2.2 مليار ن�شمة موزعني 

االأو�شط  ال�����ش��رق  اأن���ح���اء  جميع  يف 
اآ�شيا.  وج���ن���وب  اأف��ري��ق��ي��ا  و���ش��م��ال 
وقال: اإن تواجد مثل هذه ال�شركات 
دب��ي ميكنهم من احل�شول على  يف 
اخل���دم���ات يف  م��ن  ح��زم��ة متكاملة 
املنطقة وذلك ملا تتميز به دبي من 
اأك��رث امل��ط��ارات ازدح��ام��ا يف العامل، 
حمطات   10 اأك�����رب  م���ن  وواح�������دة 
و���ش��ول ل��ل��ح��اوي��ات، ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 
االأمريكية  املنتجات  ت�شويق  �شهولة 
يف  املجاورة  االأ�شواق  اإىل  والو�شول 

فرتات زمنية تناف�شية . 
النهائي  امل��ق�����ش��د  ���ش��ي��ك��اغ��و،  وت��ع��د 
ل����زي����ارة ال����وف����د، امل���دي���ن���ة االأك�����رث 
اأي�شاً  وت��ع��ت��رب  ب��ال�����ش��ك��ان،  ازدح���ام���اً 
كما  العامل،  يف  الرائد  امل��ايل  املركز 
ال�شركات  ك��ربى  من   12 حتت�شن 
فورت�شن  ق��ائ��م��ة  ع��ل��ى  االأم��ري��ك��ي��ة 
الكبرية،  البوينغ  ، وطائرات   500
ك��ون��ه��ا مركزاً  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ه���ذا 
التجزئة منذ فرتة مبكرة،  لتجارة 
التجارية  العالمات  ك��ربى  وت�شم 
و�شريز،  ول���غ���ري���ن،  م��ث��ل  ال����رائ����دة 
اآي�س،  واأدوات  م��اك�����س،  واأوف���ي�������س 
وكلريز، وكريت اآند باريل. ويحظى 

و�شفارة  االإم����ارات����ي����ة،  االأم��ري��ك��ي��ة 
ومراكز  اأمريكا،  االإم���ارات يف  دول��ة 
املعنية.  امل���دن  ال��ع��امل��ي��ة يف  ال��ت��ج��ارة 
وي�شارك الوفد كل من موؤ�ش�شة دبي 
لتنمية ال�شادرات، اإحدى موؤ�ش�شات 
بدبي،  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة 
واملنطقة احلرة بجبل علي )جافزا(، 
واملنطقة احلرة مبطار دبي )دافزا(، 
وواحة  املتعددة،  لل�شلع  دب��ي  مركز 
ال�شياحة  ودائ���رة  لل�شيليكون،  دب��ي 

والت�شويق التجاري بدبي.
وق�������ال ف���ه���د ال�����ق�����رق�����اوي، امل���دي���ر 
لتنمية  دب����ي  مل��وؤ���ش�����ش��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
املثالية  دبي  بيئة  تعزز  اال�شتثمار: 
م����ن من����و وت���ط���وي���ر ال���ع���دي���د من 
املهمة، مثل  ال�شناعات والقطاعات 
تزايد  يف  ذل��ك  وينعك�س  ال��ط��ريان، 
انتقال ال�شركات العاملية اإىل االإمارة 
والو�شول  املنطقة  يف  التو�شع  بغية 
الذي  االأم��ر  املجاورة،  االأ�شواق  اإىل 
ال��ت��وا���ش��ل مع  اإىل ����ش���رورة  ي��دع��و 
اأق�������وى االق���ت�������ش���ادات ال�����رائ�����دة يف 
املتحدة  الواليات  ت��زال  وال  العامل. 
اإحدى الدول الرئي�شية لال�شتثمار 
يف دب��ي، ومن هنا ن�شعى من خالل 

ج��ول��ت��ن��ا يف امل����دن االأم��ري��ك��ي��ة اإىل 
ا����ش���ت���ع���را����س جم��������االت وع����وام����ل 
التطوير التي تنتهجها ا�شرتاتيجية 
اإىل  دب���ي،  يف  االق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية 
جانب ت�شليط ال�شوء على اإمكانات 
واال�شتثمار  التجارة  تعزيز  وفر�س 
بني  الثنائية  التجارة  حجم  وبلغ   .
دول��ة االإم����ارات وال��والي��ات املتحدة 
درهم(  مليار   91.3( االأم��ري��ك��ي��ة 
دولة  ت����زال  وال   ،2014 ال��ع��ام  يف 
الت�شديرية  ال���وج���ه���ة  االإم���������ارات 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ل���ل���والي���ات امل���ت���ح���دة يف 
و�شمال  االأو����ش���ط  ال�����ش��رق  منطقة 
لل�شنة  باأكملها  واملنطقة  اأفريقيا 
الوقت  ويف  التوايل.  على  ال�شاد�شة 
ذاته، ارتفعت �شادرات االإمارات اإىل 
 %22.3 بن�شبة  املتحدة  ال��والي��ات 
خالل العام 2014 لت�شكل 10.3 
مليار درهم مقابل 8.4 مليار درهم 
واأ�شاف   .2013 ب��ال��ع��ام  م��ق��ارن��ا 

القرقاوي:
املتطورة  التحتية  البنية  �شت�شاهم   
التي تتميز بها دبي، ومنو القطاعات 
ال�شياحي  ال��ق��ط��اع  م��ث��ل  احل��ي��وي��ة 
اللوج�شتية،  واخلدمات  واخلدمي، 

التي  الوقت  ويف  املتحدة.  للواليات 
ت��ع��د ف��ي��ه ب��و���ش��ط��ن م���رك���زا رائ����دا 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م وال�����ش��ي��اح��ة واخل���دم���ات 
ما�شات�شو�شت�س  والي��ة  تعد  املالية، 
االإم����ارات  ل��دول��ة  رئي�شيا  ��درا  م�����شَ
ال�شينية،  االأ�شعة  االآالت  جم��ال  يف 
ال�شلكية  االت�����������ش�����ال  وم������ع������دات 
والال�شلكية وقطع غيار الطائرات.

واأ�شاف القرقاوي: يف الوقت الذي 
�شاهمت فيه متانة التبادل التجاري 
ب����ني دول������ة االإم����������ارات وال����والي����ات 
امل��ت��ح��دة يف ت��ع��زي��ز ال�����ش��واغ��ر لعدد 
ك���ب���ري م����ن ال���وظ���ائ���ف ب���ال���والي���ات 

بروج توؤكد التزامها بتعزيز الوعي البيئي يف املجتمع

العدد  11354 بتاريخ 2015/3/10    
  يف الدعوى رقم 2015/23 نزاع تعيني خربة عقاري

 اىل املتنازع �شدها االوىل: املا�شة انرتنا�شونال للو�شاطة العقارية �س م م
بالدولة:  ليمتد ومتثلها  للعقارات  وايد  ورلد  املا�شة  الثانية:  املتنازع �شدها 

املا�شة انرتنا�شونال للو�شاطة العقارية �س م م
بناء على الدعوى 2015/23 نزاع تعيني خربة عقاري ومبا انكما جمهولتي 
الواحدة  ال�شاعة  بتاريخ  اخلربة  اجتماع  ح�شور  بوجود  نبلغكما  العنوان 
اخلبري  مكتب  يف   2015/3/18 املوافق  االربعاء  يوم  ظهر  بعد  من  والن�شف 
والكائن يف منطقة الكرامة، تقاطع �شارعي خالد بن الوليد وزعبيل، مقابل 
وزارة اخلارجية بناية هم�شة 1 مكتب رقم 307 ويف حال تخلفكم فان اعمال 

اخلربة �شت�شتمر مبثابة احل�شوري.
اخلبري املهند�ص: �سعادة فرح ابو جرجي        

تبليغ موعد جل�سة خربة

العدد  11354 بتاريخ 2015/3/10    
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2014/1784  جتاري كلي
م    جمهول حمل  ذم  �س  ح��رة  افنت�س منطقة  انفي  �شركة  املدعى عليه/1-  اىل 
املذكورة اعاله   الدعوى  اق��ام  املدعي / موؤ�ش�شة تيك�شبوك�س   قد  ان  االقامة مبا 
التايل:  التمهيدي  بتاريخ 2015/2/17 احلكم  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  وعليه 
اخلبري  ب��ن��دب  امل��و���ش��وع:  يف  الف�شل  وق��ب��ل  احل�����ش��وري  مب��ث��اب��ة  املحكمة  حكمت 
احل�شابي املخت�س �شاحب الدور باجلدول- وتكون مهمته كاالتي: االطالع على 
ان يقدمه اخل�شوم. واملحكمة  املقدمة فيها وما ع�شى  وامل�شتندات  الدعوى  ملف 
ح���ددت مبلغ ع�����ش��رة االف دره���م ع��ل��ى ذم���ة ات��ع��اب وم�����ش��اري��ف اخل��ب��ري والزمت 
املدعية بايداعها لدى خزنة املحكمة.  وحددت لها املحكمة جل�شة يوم اخلمي�س 

.  ch2.E.22 2015/3/19 ال�شاعة 9.30 �شباحا يف القاعة
  ق�سم الق�سايا التجارية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11354 بتاريخ 2015/3/10    

 اعــــــــــالن         
رقم  هوية  بطاقة  اجلن�شية   ام��ارات��ي  ال��دب��ي  �شعيد  �شامل  احمد  ال�شيد/  للجميع  معلوما  ليكن   
)784198239627485( وب�شفتي مالك يف: ركن االبداع لزينة ال�شيارات رخ�شة مهنية رقم 555098 
باأنني  ال�شيارات  زينة  ادوات  : تركيب  والن�شاط  التنمية االقت�شادية - فرع كلباء  دائ��رة  �شادرة من 
تنازلت عن ح�شتي يف ركن االبداع لزينة ال�شيارات البالغة 100% وذلك يف ال�شيد: عبدالغفور �شوروث 
عامل بنغالدي�س اجلن�شية ويحمل جواز �شفر رقم AD6796254 وللمتنازل له مطلق احلرية 
يف الت�شرف يف ح�شته امل�شار اليها اعاله وله حق الت�شرف فيها ت�شرف املالك يف ملكه. كما يرغب 
املتنازل اليه بتغيري �شكل القانوين من موؤ�ش�شة  فردية اىل وكيل اخلدمات ويكون الوكيل ال�شيدة/ 
فاطمة تاجر ملوك حاجي جالل. وعمال بن�س املادة )5/14( من القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة 
2013 يف �شان الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وعلى كل من له حق االعرتا�س 
على هذا االجراء ان يقوم باملراجعة اىل كاتب العدل خالل ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن 

واال�شت�شتكمل  االجراءات القانونية.
كاتب العدل
حمكمةكلباء الحتادية البتدائية

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

العدد  11354 بتاريخ 2015/3/10    
 اعالن بالن�سر يف الدعوى رقم 2014/58 مدين جزئي كلباء         

 اىل املدعى عليه: ا�شرف احل�شني طلبه عبداملجيد- م�شري اجلن�شية- جمهول 
احل�شوري  مبثابة  اجلزئي  امل��دين  احلكم  �شدك  �شدر  ان��ه  نبلغك  االقامة  حمل 
املبني ادناه ولك احلق يف االعرتا�س على هذا احلكم امام حمكمة كلباء االحتادية 
االبتدائية خالل مدة �شهر ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغك هذه املذكرة 
ويف حالة عدم تقدميك االعرتا�س خالل املدة املذكورة فان احلكم �شي�شبح قطعيا 
بحقك و�شتتخذ االجراءات القانونية لتنفيذه.  احلكم: بتاريخ يوم االربعاء املوافق 
حكمت  االت��ي:  احلكم  االبتدائية  االحت��ادي��ة  كلباء  حمكمة  ا���ش��درت   2015/1/28
املحكمة مبثابة احل�شوري بالزام املدعى عيه بان يوؤيد للمدعية مبلغ �شتة االف 

درهم )6000 درهم( كما الزمته باملنا�شب من الر�شوم وامل�شروفات.
القا�سي  

دولة المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة كلباء الحتادية البتدائية
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وال���ت���ك���ري���ر وال����ت����وزي����ع وغ���ريه���ا. 
وت���ن�������ش���ط جم���م���وع���ة اأدن�����������وك يف 
االإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وعرب 
ال��ع��امل ك��ل��ه وه���ي ت��ن��ت��ج اأك����رث من 
النفط  م���ن  ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��ون   2.7
القليلة  ال�����ش��ن��وات  ويف   . ال��ي��وم  يف 
اإجن���������ازات  امل���ا����ش���ي���ة مت حت���ق���ي���ق 
ت��ط��وي��ر حقول  ت��و���ش��ع��ة  الف��ت��ة يف 
املتنامي  ال���ط���ل���ب  ل��ت��ل��ب��ي��ة  ال����غ����از 
الغاز  ���ش��ن��اع��ة  م�����ش��ت��خ��دم��ي  م���ن 
وم��ت��ط��ل��ب��ات ح��ق��ن ال��غ��از م��ن اأجل 
واملكثفات  النفط  ا�شتخراج  تعزيز 
الوقت  ويف  املنتجة.  احل��ق��ول  م��ن 

واخلا�س الإبداء الراأي و املالحظات 
التي �شتو�شع يف االعتبار عند اإعداد 

ال�شيغة النهائية للنظام املحدث .
االجتماع  يف  امل�������ش���ارك���ون  اأ�����ش����اد  و 
النظام  لتطبيق  االيجابية  ب��االآث��ار 
االإماراتي للرقابة على مياه ال�شرب 
ي�شم  حيث  املا�شية  ال��ف��رتة  خ��الل 
النظام 12 مادة و3 مالحق تتناول 
م�شطلحات وتعاريف ت�شمل حتديد 
وه����ي اجلهات  امل��خ��ت�����ش��ة  اجل���ه���ات 
اإ�شافة  املعنية  املحلية  اأو  االحتادية 
للجهات املخولة من قبل الهيئة يف 
الدولة التي يناط بها تطبيق اأحكام 
النظام واللوائح ال�شادرة مبقت�شاه 
واملوا�شفة القيا�شية االإماراتية التي 
تعتمدها الهيئة اإلزاميا اإ�شافة اإىل 
تعريفات �شملت مياه ال�شرب ومياه 
ال�شرب  ومياه  معباأة  الغري  ال�شرب 
الطبيعية  امل��ع��دن��ي��ة  وامل��ي��اه  امل��ع��ب��اأة 
الطبيعية  امل��ع��دن��ي��ة  وامل��ي��اه  امل��ع��ب��اأة 
املعدنية  وامل��ي��اه  )ال��ف��وارة(  املكربنة 
)الغري  م��ك��رب��ن��ة  ال��غ��ري  الطبيعية 
الطبيعية  املعدنية  وامل��ي��اه  ف����وارة( 
املنزوعة الغاز ومياه �شرب املعاجلة 
وم���ي���اه ال��ب��ئ��ر وم���ي���اه ال��ن��ب��ع ومياه 
توزيع  ن��ظ��ام  و  االرت����وازي����ة  االآب�����ار 
املياه العمومي اأو اخلا�س واالأجهزة 
والعبوة  باملياه  اخلا�شة  الكهربائية 
املعباأة م�شبقاً . وت�شمل مواد النظام 
ال�شرب  مل���ي���اه  ال���ع���ام���ة  امل��ت��ط��ل��ب��ات 
وم���ت���ط���ل���ب���ات م����ي����اه ال�������ش���رب غري 
واجلودة  بال�شالمة  املتعلقة  املعباأة 
املعتمدة  القيا�شية  للموا�شفة  وفقاً 

بتنفيذ  اأدن������وك  ف��ي��ه  ت��ق��وم  ال����ذي 
ج��م��ي��ع اأن�����ش��ط��ت��ه��ا ال��ت��ج��اري��ة فهي 
و�شمان  امل�شتدامة  بالتنمية  تلتزم 
احتياجات  ب���ني  م��ت��ن��اغ��م  ت������وازن 
والتم�شك  االأر����س  وم���وارد  النا�س 
ودعم  الدولية  املمار�شات  باأف�شل 
ب���رام���ج وم����ب����ادرات حماية  ج��م��ي��ع 
اخلا�س  �شجلها  اأن  البيئة يف حني 
ب��ال�����ش��ح��ة وال�����ش��الم��ة وال��ب��ي��ئ��ة ال 
امل�شتوى  على  م��ع��ي��ارا  فقط  ميثل 
اأي�شا  ب����ل  االإق���ل���ي���م���ي  اخل��ل��ي��ج��ي 
و�شركة  ال������دويل.  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
�شركة  ه��ي  القاب�شة  فينرت�شهال 

ب���ه���ذا امل���ج���ال وت��ق��ي��ي��م امل��ط��اب��ق��ة و 
املعباأة  ال�������ش���رب  م���ي���اه  م��ت��ط��ل��ب��ات 
البيان  ب��ط��اق��ة  متطلبات  وت�����ش��م��ل 
التي  ال�شالمة واجل��ودة  ومتطلبات 
ال�شرب  م��ي��اه  تلبي  اأن  يجب  حيث 
املن�شو�س  املتطلبات  جميع  املعباأة 
ال��ف��ن��ي��ة مياه  ال���الئ���ح���ة  ع��ل��ي��ه��ا يف 
�شالحية  ف���رتات  و  امل��ع��ب��اأة  ال�شرب 
من�شو�س  هو  ملا  وفقا  املعباأة  املياه 
يف  اخلا�شة  الفنية  بالالئحة  عليه 
فرتات �شالحية املنتجات الغذائية 
وم��ت��ط��ل��ب��ات ال��ت��خ��زي��ن ال��ت��ي يجب 
املعباأة  ال�شرب  مياه  تخزين  يتم  اأن 
عليها  املن�شو�س  للمتطلبات  وفقاً 
يف ال��الئ��ح��ة ال��ف��ن��ي��ة وال���ت���اأك���د من 
امل��ي��اه امل��ع��ب��اأة امل�����ش��ت��وردة ع��ن طريق 
اأو  االإماراتية  اجل��ودة  عالمة  توفر 
ع��الم��ة م��ط��اب��ق��ة م��ع��رتف ب��ه��ا من 
ق��ب��ل ال��ه��ي��ئ��ة وف��ق��ا ل��ن��م��وذج توكيد 
متطلباته  امل��ب��ني  ال��ك��ام��ل  اجل����ودة 
تقومي  لنظام  ال��ع��ام��ة  ال��الئ��ح��ة  يف 

فينرت�شهال  وت���ع���ت���رب   . ب��ي��ن��ه��م��ا 
عن  م�����ش��وؤول��ة  ل��ل��م�����ش��روع  كم�شغل 
ال��ت��ق��ي��ي��م ال��ت��ق��ن��ي ل��ل��ح��ق��ل وذل���ك 
النم�شاوية  ال�شركة  م��ع  بالتعاون 
اأو اإم يف وجتري عملية حفر البئر 
 2014 ع��ام  ربيع  منذ  التقييمي 
النتائج  �����ش����دور  امل����ت����وق����ع  وم������ن 
االأولية قريبا . واأكد معايل الوزير 
االأملاين زيغمار غابرييل اأن م�شروع 
االإمكانات  ع��ل��ى  دل��ي��ل  ال�����ش��وي��ه��ات 
ال����ك����ب����رية ل���ل�������ش���راك���ات االأمل����ان����ي����ة 
االإماراتية .. وقال اأن دولة االإمارات 
مهم  �شريك  ه��ي  املتحدة  العربية 
هذه  م����لء  اإن  واأ�����ش����اف   . الأمل���ان���ي���ا 
وظيفة  يعترب  ال  باحلياة  ال�شراكة 
اأي�شا  ال�شركات  بل  فقط  ال�شيا�شة 
اإنني متاأكد من اأن ال�شركات  وقال 
االإماراتية واالأملانية على حد �شواء 
يكون  عندما  الفائدة  حتقق  �شوف 
من  للتعلم  م�شتعدا  اجلانبني  كال 
اخلا�شة  امل��ه��ارات  وتوظيف  االآخ��ر 
م���ن اأج�����ل امل�����ش��ل��ح��ة امل�����ش��رتك��ة .. 
املزيد  اإىل  نحتاج  االإط���ار  ه��ذا  ويف 
وهنا   .. ال���ت���ج���اري  ال���ت���ع���اون  م���ن 
مثاال  وفينرت�شهال  اأدن����وك  ت��ق��دم 
. وق�����ال معايل  ج���ي���دا ع��ل��ى ذل����ك 

••اأبوظبي-وام:

اطلع معايل زيغمار غابرييل وزير 
ام�س  االأمل���اين  والطاقة  االقت�شاد 
ال�شخرية  احل���ف���ر  ع���ي���ن���ات  ع���ل���ى 
التقييمي  البئر  م��ن  امل�شتخرجة 
حل��ق��ل ال�����ش��وي��ه��ات ال�����ذي ي��ق��ع يف 
املنطقة الغربية من امارة اأبوظبي 
. وه���ذه ال��ع��ي��ن��ات ع��ب��ارة ع��ن عينة 
م�شتخرجة  ا���ش��ط��وان��ي��ة  ���ش��خ��ري��ة 
الهيدروكربونية  امل���ك���ام���ن  م����ن 
امل�شتهدفة والذي يرجع عمره اإىل 
وقام   . �شنة  مليون   150 ح���وايل 
ال�شويدي  ن��ا���ش��ر  ع��ب��داهلل  م��ع��ايل 
اأبوظبي  ب��رتول  �شركة  ع��ام  مدير 
راير  وال��دك��ت��ور  ادن���وك  الوطنية 
ل�شركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  زي��ل��ه 
ف��ي��ن��رت���ش��ه��ال ب��ت��ق��دمي ع��ر���س عن 
هذه العينات اأمام الوزير االأملاين يف 
حفل اأقيم يف فندق فريمونت باب 
البحر اليوم مبنا�شبة لقاء اللجنة 
االإماراتية  االأمل��ان��ي��ة  االق��ت�����ش��ادي��ة 
وو�شعت   . اأب��وظ��ب��ي  يف  امل�����ش��رتك��ة 
الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ب���رتول  ���ش��رك��ة 
بذلك  فينرت�شهال  و�شركة  اأدن��وك 
الناجح  للتعاون  م�شرتكا  اأ���ش��ا���ش��ا 

مبنا�شبة  ال�شويدي  نا�شر  عبداهلل 
دول����ة  اأن  احل����ف����ر  ع���ي���ن���ة  ت�����ش��ل��ي��م 
االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة توفر 
 .. للم�شتثمرين  مم��ت��ازة  ظ��روف��ا 
نربط هذا  فاإننا  وبالطبع  واأ�شاف 
ووا�شحة  حم���ددة  بتوقعات  اأي�شا 
ل�����ش��رك��ائ��ن��ا امل��ح��ت��م��ل��ني . وق�����ال : 
ال�شركات  على  ينبغي  لنا  بالن�شبة 
على  ت�����ش��ف��ي  اأن  ����ش���يء  ك����ل  ق���ب���ل 
املدى  على  اإ�شافية  قيمة  ال�شراكة 
الطويل ف�شال عن متتعها مب�شرية 
 .. �شاملة  وخ���ربات  مم��ي��زة  مهنية 
فينرت�شهال  م��ع  جت��ارب��ن��ا  وت���وؤك���د 
اخ���رتن���ا �شريكا  اأن���ن���ا  ال���ي���وم  ح��ت��ى 
 . ال�شويهات  حقل  لتقييم  منا�شبا 
الرئي�س  زيله  راير  الدكتور  وقال 
اإن  فينرت�شهال  ل�شركة  التنفيذي 
ال�����ش��راك��ات ال��دائ��م��ة وال��ن��اج��ح��ة ال 
تن�شاأ اإال من خالل الثقة والنزاهة 
وامل��ع��رف��ة ل��ن��ق��اط ق���وة ال�����ش��ري��ك . 
ال�����ش��ي��اق فقد  واأ�����ش����اف: ويف ه���ذا 
تطور تعاوننا مع اأدنوك يف م�شروع 
املا�شية  ال�شنوات  ال�شويهات خالل 
باأن  ثقة  وكلي   . ج��دا.  ب�شكل جيد 
ت���ع���اون اأدن�������وك وف��ي��ن��رت���ش��ه��ال يف 
ا�شتك�شاف وتقييم احلقل �شيتحول 

وقد   . ال�شركتني  لكال  جن��اح  اإىل 
اأبوظبي  ب�����رتول  ���ش��رك��ة  اأب����رم����ت 
االأملانية  وال�شركة  اأدن��وك  الوطنية 
فينرت�شهال وال�شركة النم�شاوية اأو 
اإم يف يف �شهر يونيو من عام 2012 
الفني  ال��ت��ق��ي��ي��م  ب�������ش���اأن  ات��ف��اق��ي��ة 
واملكثفات  احل��ام�����س  ال��غ��از  حل��ق��ل 
التقييم  وي�����ش��ت��م��ل   . ال�����ش��وي��ه��ات 
اآبار  اإىل ثالثة  على حفر ما ي�شل 
تقييم برية وبحرية وم�شح زلزايل 
و�شيتم احلفر حتى  االأبعاد  ثالثي 
ع��م��ق اأرب���ع���ة اآالف م���رت ت��ق��ري��ب��ا . 
وي�شتلزم حقل ال�شويهات متطلبات 
ا�شتك�شاف  عملية  يف  خا�شة  فنية 
عالية  درج������ة  وي���ت���ط���ل���ب  امل���ك���م���ن 
م���ن االأم������ان ف�����ش��ال ع���ن توظيف 
واملوثوقة  الدقيقة  للتكنولوجيات 
العالية  حم��ت��وي��ات��ه  ب�شبب  وذل���ك 
وثاين  الهيدروجني  كربيتيد  من 
ل�شركة  ومي��ك��ن  ال��ك��رب��ون.  اأك�شيد 
فينرت�شهال يف هذا املجال االعتماد 
على اأكرث من 40 عاما من اخلربة 
الغاز احلام�س يف  اإن��ت��اج  يف جم��ال 
اأملانيا. كما تطبق فينرت�شهال هذه 
اخلربة حاليا يف عملية تقييم حقل 
ا�شتخدام  خ��الل  فمن  ال�شويهات 

اأنابيب م�شنوعة من فوالذ خا�س 
االإيقاف  ���ش��م��ام��ات  م��ن  وال��ع��دي��د 
الغاز  اأجهزة احلفر وكا�شفات  على 
يتم منع كربيتيد الهيدروجني من 
من�شبطة.  غري  بطريقة  الر�شوح 
يجعل  اأن  الناجح  للتقييم  وميكن 
ح��ق��ل ال�����ش��وي��ه��ات واح����دا م��ن اأهم 
واملكثفات  الطبيعي  ال��غ��از  ح��ق��ول 
اأبوظبي..  من  الغربية  املنطقة  يف 
اأي�شا  ذل��ك  ي�شاعد  اأن  ميكن  كما 
على  امل��ت��زاي��د  الطلب  تغطية  على 
الهيدروكربونات يف دولة االإمارات 
العربية باالإ�شافة اإىل امل�شاهمة يف 
الت�شديرية  البالد  ق��درات  تعزيز 
�شركة  وت���ع���ت���رب  االأج��������ل.  ط���وي���ل���ة 
ب���رتول اأب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي��ة اأدن���وك 
والغاز  النفط  �شركات  من  واح��دة 
ال��ع��امل وه���ي مملوكة  ال���رائ���دة يف 
ب��ال��ك��ام��ل م��ن ق��ب��ل ح��ك��وم��ة اإم����ارة 
اأب��وظ��ب��ي . وت��اأ���ش�����ش��ت ال�����ش��رك��ة يف 
1971 وه��ي تعمل يف جميع  ع��ام 
جماالت �شناعة النفط والغاز كما 
خمت�شة  فرعية  �شركة   17 ت�شم 
وم�������ش���روع���ات م�����ش��رتك��ة ت��ع��م��ل يف 
واإنتاج  ا�شتك�شاف  خمتلف جماالت 
الطبيعي  وال����غ����از  اخل�����ام  ال��ن��ف��ط 

•• اأبو ظبي-الفجر: 

املعيني مدير  ع��ب��داهلل  ���ش��ع��ادة  اأك���د 
للموا�شفات  االإم������ارات  ه��ي��ئ��ة  ع���ام 
اأن  ب��االإن��اب��ة  موا�شفات  املقايي�س  و 
التنفيذية  اخل��ط��وات  ب��داأت  الهيئة 
لتحديث النظام االإماراتي للرقابة 
مع  يتما�شى  مبا  ال�شرب  مياه  على 
ا�شرتاتيجية دولة االإمارات حلماية 
االقت�شاد الوطني و ت�شهيل اإجراءات 
ا�شترياد و تداول املنتجات املقيدة يف 
النظام. ج��اء ذل��ك خ��الل االجتماع 
الثاين الذي عقدته هيئة االإمارات 
و  ملناق�شة  واملقايي�س  للموا�شفات 
االإماراتي  ال��ن��ظ��ام  حت��دي��ث  درا���ش��ة 
ال�شادر  ال�شرب  مياه  على  للرقابة 
مب���وج���ب ق������رار جم��ل�����س ال��������وزراء 
املوقر قبل عامني و حتدث خالله 
و�شارك  امل��ع��ي��ن��ي  ع���ب���داهلل  ����ش���ع���ادة 
مياه  بقطاع  واملخت�شني  العاملني 
ال�����ش��رب ب��ال��دول��ة وخ����رباء ميثلون 
عدة �شركات حملية و عاملية. وقال 
���ش��ع��ادة م��دي��رع��ام ه��ي��ئ��ة االإم�����ارات 
باالإنابة  املقايي�س  و  للموا�شفات 
التعرف  ا���ش��ت��ه��دف  االج���ت���م���اع  اأن 
واجهت  ال���ت���ي  ال���ع���وائ���ق  وحت���دي���د 
خالل  النظام  تطبيق  يف  ال�شركات 
مقرتحاتهم  و  امل��ا���ش��ي��ة  ال���ف���رتة 
ل����ت����ط����وي����ره مب������ا ي����ت����م����ا�����ش����ى مع 
ا�شرتاتيجية الدولة م�شريا �شعادته 
اإ�شافة  اأبرز املقرتحات  اأنه من  اإىل 
التحديثات  و  ال��ت��ع��دي��الت  ب��ع�����س 
املطبقة  القيا�شية  املوا�شفات  على 

يف قطاع مياه ال�شرب و اإ�شافة عدد 
م��ن ال��ب��ن��ود و امل����واد اجل���دي���دة اىل 
النظام االإماراتي للرقابة على مياه 

ال�شرب .
اأن�����ه مت خالل  ���ش��ع��ادت��ه  اأ�����ش����اف  و 
االجتماع التاأكيد من قبل م�شنعي 
وم�شتوردي املياه على اأهمية النظام 
االماراتي للرقابة على مياه ال�شرب 
يف ت��وح��ي��د اإج�����راءات ال��رق��اب��ة على 
م���ي���اه ال�������ش���رب يف ج��م��ي��ع اإم�������ارات 
ال���دول���ة و ب��ع��د ت��وح��ي��د اإج������راءات 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع ع��ب��وات م��ي��اه ال�شرب 
املحلية و امل�شتوردة و�شمان الرقابة 
ال�شرب  مياه  �شالمة  و  ج��ودة  على 
العالمات  وج������ود  و  ل��ل��م�����ش��ت��ه��ل��ك 
ال�شرب  مياه  مطابقة  على  ال��دال��ة 
هيئة  اأن  ���ش��ع��ادت��ه  ق����ال  و  امل���ع���ب���اأة. 
املقايي�س  و  للموا�شفات  االإم����ارات 
�شتقوم بتعميم النظام بعد حتديثه 
�شركاء  وكافة  املعنية  اجلهات  على 
احلكومي  ب���ال���ق���ط���اع���ني  ال���ه���ي���ئ���ة 

م�شوؤولية حم��دودة مقرها يف  ذات 
�شركة  اأملانيا وهي  كا�شل يف  مدينة 
بالكامل  م��ل��ك��ي��ت��ه��ا  ت���ع���ود  ف��رع��ي��ة 
لودفيغ�شهافن.  يف  با�شف  ل�شركة 
عاما   120 منذ  ال�شركة  وتن�شط 
امل�����واد اخلام  ا���ش��ت��خ��راج  يف جم���ال 
80 ع����ام����ا يف  اأك�������رث م�����ن  وم����ن����ذ 
ا���ش��ت��ك�����ش��اف واإن���ت���اج النفط  جم���ال 
ال��ط��ب��ي��ع��ي. وتركز  وال���غ���از  اخل����ام 
رئي�شية  مناطق  على  فينرت�شهال 
ال�شركة  ح��ق��ق��ت  ح���ي���ث  خم����ت����ارة 
م�������ش���ت���وى ع���ال���ي���ا م�����ن اخل������ربات 

االإقليمية والتكنولوجية.

كما   . )اإيكا�س(  االإماراتي  املطابقة 
للرقابة  االإم���ارات���ي  ال��ن��ظ��ام  ي��ح��دد 
على مياه ال�شرب متطلبات املعدات 
واملر�شحات  الكهربائية  واالأج��ه��زة 
ال�شرب  م����ي����اه  م����ع  امل�������ش���ت���خ���دم���ة 
وال�شمامات  االأن��اب��ي��ب  ومتطلبات 
ملياه  امل�شتخدمة  التو�شيل  وق��ط��ع 
برقابة  املتعلقة  واالأم�����ور  ال�����ش��رب 
مطابقة  م����ن  ل���ل���ت���اأك���د  االأ�������ش������واق 
وقطع  وال�������ش���م���ام���ات  االأن����اب����ي����ب 
االإلزامية  للمتطلبات  ال��ت��و���ش��ي��ل 
وكذلك متطلبات خزانات و�شهاريج 
ومركبات نقل وتوزيع مياه ال�شرب 
كما تت�شمن العقوبات يف حال �شبط 
خمالفات ذات عالقة ب�شالمة املياه 
و اتخاذ االإجراءات الفورية الالزمة 
ذلك  يف  مب��ا  املخالفة  ه��ذه  ل�شبط 
لتنفيذ  امل�����ش��وؤول��ة  للجهة  االإي���ع���از 
ل�شبط  الالزمة  االإج���راءات  جميع 
القرارات  مع  يتوافق  مبا  املخالفة 

الر�شمية بهذا ال�شاأن .

وزير الطاقة الأملاين يطلع من اأدنوك و فينرت�شهال على عينات احلفر من حقل ال�شويهات يف اأبوظبي 

 موا�شفات تبحث مع ممثلي ال�شركات واجلهات املعنية حتديث نظام رقابة مياه ال�شرب ومقرتحات تطويره 

عبد اهلل املعيني يوؤكد على التطوير والتحديث امل�شتمر للت�شريعات وا�شراك القطاع اخلا�س

 اإف اإم اإك�شبو 2015 يعر�س اأحدث احللول واخلدمات لقطاع اإدارة املرافق مايو املقبل
•• دبي-وام:

ي�شت�شيف مركز دبي التجاري العاملي خالل الفرتة من 18 اىل 20 مايو 
املقبل معر�س اإدارة املرافق اإف اإم اإك�شبو 2015 الوحيد املتخ�ش�س يف اإدارة 
املتطلبات  على  ال�شوء  ت�شليط  بهدف  االأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  املرافق 
املتاحة  االأع��م��ال  فر�س  ا�شتك�شاف  م��ن  ال���زوار  ومتكني  للقطاع  املتنامية 
قطاع  اأق��ط��اب  جمع  اإىل  باالإ�شافة  االأم��ث��ل  بال�شكل  وتوظيفها  واملحتملة 
اإدارة املرافق حتت �شقف واحد ملناق�شة اآخر االجتاهات والتحديات واأف�شل 
�شاهم  وقد  فيه.  املتوفرة  الفر�شة  وا�شتعرا�س  املجال  املتبعة يف  املمار�شات 
الناجت  باملائة من   7.89 بن�شبة  االإم��ارات  دول��ة  والت�شييد يف  البناء  قطاع 
املحلي االإجمايل خالل الربع االأول من العام املا�شي ومن املتوقع اأن ترتفع 
هذه الن�شبة بني 11 و 11.5 باملائة بحلول العام 2021 ومن �شاأن هذا 

اإدارة املرافق الذي  اأن يعود بالفائدة الكبرية على  النمو املطرد يف القطاع 
يقدر اأن ت�شل قيمته احلالية اإىل 20 مليار دوالر اأمريكي ويزخر بالعديد 

من فر�س النمو والتو�شع الواعدة.
وت�شعى ال�شركات املحلية واالإقليمية والعاملية العاملة يف جمال اإدارة املرافق 
اإىل اال�شتفادة الق�شوى من الفر�س املتاحة يف قطاع االإن�شاءات يف االإمارات 
امل��راف��ق عالية اجل���ودة وامل��ت��ط��ورة لتعزيز  اإدارة  ت��وف��ري ح��ل��ول  م��ن خ��الل 
مكانتها وح�شورها يف ال�شوق املحلية. وقال جعفر �شرب مدير اأول للم�شاريع 
اإن مالمح الطفرة الكبرية يف قطاع  اإك�شبو  اإم  اإدارة املرافق اإف  يف معر�س 
االإن�شاءات املحلي تنعك�س ب�شكل اإيجابي ووا�شح على قطاع اإدارة املرافق الذي 
بات يكت�شب اأهمية كبرية يف ظل زيادة اهتمام العمالء وحر�شهم على اختيار 
خدمات اإدارة املرافق االأكرث تطورا وتكامال يف �شبيل احل�شول على درجة 
عالية من الفعالية والكفاءة من حيث جودة اخلدمات والتكلفة. واأ�شار اإىل 

ذات  واخل��دم��ات  احللول  اأح��دث  ال�شتعرا�س  وعامليا  اإقليميا  عار�شا   150
املباين  واإدارة  الدخول  مراقبة  نظم  فيها  املرافق مبا  اإدارة  ال�شلة مبجال 

واإدارة الطاقة واحللول البيئية.
ويحظى احلدث بدعم كل من بلدية دبي و جمعية ال�شرق االأو�شط الإدارة 
ك��ل من  اإىل دع��م  ب��االإ���ش��اف��ة  امل��راف��ق  ال��ربي��ط��اين الإدارة  املعهد  امل��راف��ق و 
و�شركة  االبتكار  اإمريل كراعي  و�شركة  الرئي�شي  املعلومات  ك�شريك  اإم��داد 
فارنك كراعي اال�شتدامة و�شركة اإي تي اإيه الإدارة املرافق كراعي بالتيني. 
وي�شت�شيف معر�س اإف اإم اإك�شبو 2015 فعاليات املوؤمتر العاملي ال�شنوي 
الإدارة املرافق اإ�شافة اإىل عدد من الن�شاطات املتنوعة وور�س العمل املجانية 
ك��ل م��ن معر�س  ..ك��م��ا �شيقام بالتزامن م��ع احل��دث  وامل��ع��رتف بها دول��ي��ا 
التجاري  امل��ع��ر���س  و  ال��ت��دوي��ر  واإع�����ادة  ال��ن��ف��اي��ات  االأو����ش���ط الإدارة  ال�����ش��رق 

للتنظيف والنظافة العامة . 

اأن املعر�س �شي�شكل من�شة ممتازة للتوا�شل عن كثب مع املوردين ومزودي 
الوقت  املنطقة والعامل ويف نف�س  اأنحاء  املرافق من خمتلف  اإدارة  خدمات 
االطالع على اأحدث االجتاهات يف القطاع عرب �شل�شلة الفعاليات التثقيفية 
امل�شاحبة للحدث ..منوها باأن الن�شخة التا�شعة من املعر�س �شتوفر فر�شة 
مثالية مل�شاركة االأفكار النرية واملبتكرة لدفع عجلة منو قطاع اإدارة املرافق 
يف دولة االإم��ارات. واأو�شح جمال عبداهلل لوتاه الرئي�س التنفيذي ل�شركة 
العربية  اخلليج  دول  االإن�����ش��اءات يف  امللحوظ يف قطاع  االإزده���ار  اأن  اإم���داد 
يف  املرافق  اإدارة  ل�شركات  الواعدة  الفر�س  العديد من  اإيجاد  يف  اأ�شهم  قد 
اأن ال�شوق االإمارتية ت�شهد توجها متناميا نحو  املنطقة والعامل ..م�شيفا 
على  املتخ�ش�شة  ال�شركات  بحر�س  مدعومة  املتكاملة  املرافق  اإدارة  حلول 
توفري اأحدث اخلدمات املتطورة وفق اأعلى معايري ال�شفافية واجلودة. ومن 
املتوقع اأن ي�شتقطب احلدث اأكرث من 7 اآالف و500 زائر وما يزيد على 

مليون درهم ت�شرفات    828
العقارات يف دبي ام�س

•• دبي-وام:

ح��ق��ق��ت ال��ت�����ش��رف��ات ال��ع��ق��اري��ة يف 
دائ��رة االرا���ش��ي واالم��الك يف دبي 
دره����م  م���ل���ي���ون   828 م����ن  اك�����رث 
حيث �شهدت الدائرة ام�س ت�شجيل 
210 مبايعة بقيمة 757 مليون 
درهم منها 113 مبايعة لالأرا�شى 
و97  دره���م  مليون   612 بقيمة 
بقيمة  وال���ف���ل���ل  ل��ل�����ش��ق��ق  م��ب��اي��ع��ة 
اأهم  وج���اءت  دره���م.  145 مليون 
 514 بقيمة  االأرا����ش���ي  م��ب��اي��ع��ات 
اخلليج  منطقة  ف��ى  دره��م  مليون 
التجارى تليها مبايعة بقيمة 30 
احلبيه  منطقة  ف��ى  دره��م  مليون 
االوىل فمبايعة بقيمة 14 مليون 
درهم فى منطقة الرب�شاء الثالثه. 
وت�شدرت منطقة الثنيه اخلام�شة 
املبايعات  امل��ن��اط��ق م��ن ح��ي��ث ع���دد 
 9 ب��ق��ي��م��ة  ���ش��ج��ل��ت م��ب��اي��ع��ت��ني  اإذ 
م��الي��ني دره����م. اأم����ا ف��ي��م��ا يتعلق 
والفلل  ال�����ش��ق��ق  م��ب��اي��ع��ات  ب���اأه���م 
ف��ق��د ج����اءت م��ب��اي��ع��ة ب��ق��ي��م��ة 10 
ماليني درهم مبنطقة مر�شى دبي 
منطقة  وت�شدرت  املبايعات.  كاأهم 
حيث  من  املناطق   2 ال�شفا  وادي 
اإذ  وال��ف��ل��ل  ال�شقق  م��ب��اي��ع��ات  ع���دد 
 12 بقيمة  م��ب��اي��ع��ة   21 �شجلت 
الثنيه  منطقة  تلتها  درهم  مليون 
مبايعة   12 بت�شجيلها  اخلام�شة 
16 مليون درهم. و�شجلت  بقيمة 
الرهونات قيمة قدرها 71 مليون 
اأرا�شى  ره��ون��ات   18 منها  دره���م 
دره�����م و41  م��ل��ي��ون   34 ب��ق��ي��م��ة 
 37 بقيمة  و���ش��ق��ق  ف��ل��ل  ره���ون���ات 

مليون درهم .

املجل�س الأعلى للطاقة يف دبي ينظم اجتماعا ملتابعة 
 2015 طلبات امل�شاركة يف جائزة الإمارات للطاقة 2014 

•• دبي-وام:

عقد املجل�س االأعلى للطاقة يف دبي ام�س اجتماعا ملتابعة طلبات امل�شاركة 
يف جائزة االإمارات للطاقة يف دورتها الثانية 2014-2015 التي ينظمها 
املجل�س حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رع��اه اهلل بهدف تكرمي  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س 
جهود وممار�شات املوؤ�ش�شات واالأفراد العاملني يف قطاع الطاقة وخلق بيئة 
واال�شتدامة  التميز  ثقافة  تعزيز  ت�شاعد على  حمفزة ومنظومة متكاملة 
يف هذا القطاع احليوي الهام. وهدف االجتماع اىل تنظيم �شري العمليات 
ال��داخ��ل��ي��ة لت�شجيل وم��راج��ع��ة ط��ل��ب��ات امل��وؤ���ش�����ش��ات وال�����ش��رك��ات واالأف�����راد 
املتقدمني للجائزة وذلك عقب ا�شتالم املجل�س لطلبات تر�شح جديدة من 
منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا مطلع العام اجلاري. وكان املجل�س 
التعريفية ح��ول اجلائزة  وال��زي��ارات  ال�شحفية  امل��وؤمت��رات  ع��ددا من  نظم 
االأو�شط و�شمال  ال�شرق  املا�شي يف منطقة  العام  االأخ��ري من  الربع  خالل 
اأفريقيا وذلك بهدف التعريف باأهداف اجلائزة وفئاتها واآليات الرت�شح لها 
وت�شجيع املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة على امل�شاركة يف اجلائزة التي تعد 
االأوىل من نوعها على م�شتوى املنطقة. وقال �شعادة �شعيد حممد الطاير 
نائب رئي�س املجل�س االأعلى للطاقة يف دبي ورئي�س جائزة االإمارات للطاقة 
اأن جائزة االإمارات للطاقة تهدف اإىل ن�شر الوعي يف املنطقة حول �شرورة 
واملتجددة  النظيفة  الطاقة  م�شادر  اعتمادية  ورف��ع  الطاقة  كفاءة  تعزيز 
املزيد  ا�شتالم  ونتوقع  التقليدية.  الطاقة  االعتماد على م�شادر  وتقلي�س 
15 مار�س  من طلبات الرت�شح قبل املوعد النهائي ال�شتالم امل�شاركات يف 
اجلاري. واأ�شاف �شعادته اأن منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا تزخر 
والطاقة  املتجددة  الطاقة  ميدان  يف  اال�شتثمارية  الفر�س  من  بالعديد 
ال�شم�شية وقد بذل فريق عمل اجلائزة جهودا كبرية ومتوا�شلة من اأجل 
للجائزة  الرت�شح  بطلبات  للتقدم  املنطقة  يف  واالأف���راد  املوؤ�ش�شات  ت�شجيع 
امل�شتدامة.  التنمية  م�شرية  م��ن  يتجزاأ  ال  ج��زءا  يكونوا  اأن  على  وحثهم 
من جهته قال �شعادة اأحمد بطي املحريبي االأمني العام للمجل�س االأعلى 
للطاقة يف دبي ونائب رئي�س اللجنة التنفيذية للجائزة اأننا قمنا مبراجعة 
2014 كما  املا�شي  العام  والتي مت تقدميها خالل  الرت�شح  كافة طلبات 
قمنا مبتابعة �شري العمليات الداخلية يف ت�شجيل الطلبات اجلديدة لهذا 
العام والتي جاءت نتيجة للجهود التي بذلها املجل�س يف التعريف باجلائزة 
يف عدد من دول املنطقة. جدير بالذكر اأن املجل�س االأعلى للطاقة �شيقوم 
اأكتوبر   22 ي��وم  باجلائزة  الفائزين  لتكرمي  دب��ي  يف  خا�س  حفل  بتظيم 

2015 وذلك بالتزامن مع يوم الطاقة العاملي.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  10  مار�ص 2015 العدد 11354

اإجتماع  حل�شور  يدعوكم  اأن   ، ����س.م.ع  �شليو�شنز  م�شار  �شركة  اإدارة  جمل�س  ي�شر 
مبنطقة  الكائن  ال�شركة  مقر  يف  �شيعقد  الذي  لل�شركة  العادية  العمومية  اجلمعية 
حممد بن زايد )مزيد مول ، مبنى رقم 2 ، الطابق ال�شابع( يف يوم الثالثاء املوافق 

2015/3/31 يف متام ال�شاعة 11:00 �شباحاً ، ملناق�شة جدول االأعمال التايل:

1- عر�س تقرير جمل�س االإدارة عن ن�شاط ال�شركة عن عام 2014 .

2- عر�س تقرير مراجعي احل�شابات عن عام 2014 .

3- اإعتماد تو�شية جمل�س االإدارة بخ�شو�س توزيع اأرباح عام 2014 .

4- النظر يف اإقرتاح مكافاأة جمل�س االإدارة .

5- امل�شادقة على امليزانية العمومية واحل�شابات اخلتامية لل�شركة عن عام 2014 .

6- اإبراء ذمة رئي�س واأع�شاء جمل�س االإدارة ومراجعي احل�شابات من كل من يتعلق 

باإدارتهما لل�شركة ل�شنة  2014 .
7- تعيني مراجعي ح�شابات ال�شركة لعام 2015 واعتماد اتعابهم .

رئي�س جمل�س االإدارة

دعوة حل�شور اإجتماع اجلمعية العمومية 

العادية ل�شركة م�شار �شليو�شنز �س.م.ع

العدد  11354 بتاريخ 2015/3/10    
   اعادة اعالن ح�سور اخل�سم املدخل بالن�سر

يف الدعوى رقم 4913 ل�سنة 2014
 اىل اخل�شم املدخل  : عليا ابراهيم ال علي- جمهول حمل االقامة

التميمي  مكتب  بوكالة   / كومباين  ا�شوران�س  ه��وم  امريكان  التدخل:  طالب  ان  مبا 
وم�شاركوه للمحاماة. 

بالزام  احلكم  املركز  ام��ام  اي��ج��ارات   2014 ال�شنة   4913 الدعوى  يف  ادخالكم  طلب  قد 
اخل�شم املدخل مبا ع�شى ان يحكم به على املدعى عليها ببدل االيجار عن الفرتة من 
2014/2/10 وحتى 2014/5/10 مببلغ وقدره 109.420 احتياطيا احلكم بالزام اخل�شم 
املدخل بان ترد للمدعى عليها طالبت االدخال مبلغ وقدره 109.420 عباره عن بدل 
االيجار عن املدة من 2014/2/10 حتى 2014/5/10 ويف جميع االحوال الزام اخل�شم 

املدخل بكافة الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
املوافق  الن�شر للح�شور بجل�شة يوم االحد  اع��ادة اعالنكم  الق�شائية   اللجنة  وق��ررت 
االبتدائية  بالدائرة  )ال�شابعة(  الق�شائية  اللجنة  ام��ام  4.30م  ال�شاعة   2015/3/15

واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات االيجارية لنظر الدعوى. 
وقد امر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر.  فانت مكلف باحل�شور 

او من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات.
مركز ف�ص املنازعات اليجارية

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد  11354 بتاريخ 2015/3/10    
  اعالن حكم بالن�سر

 يف  الدعوى  6460 ل�سنة 2014 ايجارات    
ذم م(2( خالد  الفنية ) �س  اال�شالم للخدمات  ذاك��ر  املحكوم عليهما: 1- حممد  اىل  

ا�شماعيل حممد حارب ال�شام�شي جمهول حمل االقامة
نعلمكم  بان اللجنة الق�شائية االبتدائية باملركز حكمت بجل�شتها بتاريخ 2015/2/18 
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح: موؤ�ش�شة البفتة العقارية ) موؤ�ش�شة فردية( ملالكها: 

عبداهلل حممد احمد الزرعوين 
للمدعية  وت�شليمها  امل��وؤج��رة  العني  ب��اإخ��الء  عليهما  امل��دع��ى  ب��ال��زام  اوال:  بالزامكم: 

خاليةمن �شواغلها.
وقدره  مبلغ  االيجار  ب��دل  متاخرات  للمدعية  يوؤديا  ب��ان  عليهما  املدعى  ال��زام  ثانيا: 
 2014/10/26 وحتى   2014/5/10 من  للفرتة  دره��م(  االف  )ع�شرة  دره��م(   10.000(
�شهريا.  دره��م   2250 بواقع  الفعلي  االخ��الء  حتى  ايجارية  قيمة  من  ي�شتجد  ما  مع 
ثالثا: بالزام املدعى عليهما بان يقدمها للمدعية مايفيد براءة ذمتهما من م�شتحقات 
بر�شوم  عليهما  املدعى  ال��زام  رابعا:   - امل��وؤج��رة  للعني  ت�شغلهما  اثناء  والكهرباء  املياه 
وم�شروفات الدعوى. وملا كان هذا احلكم قد �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�شوري، فهو قابل لال�شتئناف خالل 

15 وما اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال �شار نهائيا قابل للتنفيذ.
مركز ف�ص املنازعات اليجارية    

مركز ف�ص املنازعات اليجارية
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الفجر الريا�ضي

خطوة ريا�شية تربوية تالقت بني 
ال�شارقة  يف  ال��ق��ا���ش��م��ي��ة  اجل��ام��ع��ة 
الثقايف  الريا�شي  ال�شارقة  ون��ادي 
�شباح اأم�س االأول من خالل تنظيم 
يوم ريا�شي متكامل لطلبة اجلامعة 
القا�شمية يعد تعزيزا  للروؤى نحو 
بطلبة  ل��اله��ت��م��ام  االدوار  ت��ك��ام��ل 
والذي  ريا�شيا  القا�شمية  اجلامعة 
ميثلون عددا من كبريا من اأقطار 
ت��واف��دوا للدرا�شة يف  ال��ع��امل مم��ن 

اجلامعة .
ويعد الربنامج الريا�شي هو الثاين 
م��ن ح��ي��ث ت��ع��اون اجل��ام��ع��ة ونادي 
الالفتة من  امل�شاركة  بعد  ال�شارقة 
الربامج  فعاليات  يف  الطلبة  قبل 
وال��ذي نظمته  اأب��دع  بلغتي  الثقايف 
موؤخرا  ب��ال��ن��ادي  الثقافية  اللجنة 
الور�س  م���ن  ع����دد  ع��ل��ى  واح����ت����وى 
ال�شهر  ���ش��م��ل��ت  وال���ت���ي  االب���داع���ي���ة 

واخلط واالن�شاد والقراءة .
وح���ر����س ع���ب���داهلل ب���ن خ����ادم نائب 
ال�شارقة  نادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
ال��ري��ا���ش��ي ال��ث��ق��ايف ي��راف��ق��ه حممد 
ج��ر���س ع�شو جمل�س  ب��ن  ح��م��دان 
وم�شرف  ال�������ش���ارق���ة  ن������ادي  اإدارة 
الثقايف  والن�شاط  الفردية  االلعاب 
الدكتور  اال���ش��ت��اذ  ا���ش��ت��ق��ب��ال  ع��ل��ى 
ر������ش�����اد ������ش�����امل م�����دي�����ر اجل���ام���ع���ة 
ل��ه من  امل��راف��ق  وال��وف��د  القا�شمية 
طلبة اجلامعة لق�شاء يوم ريا�شي 

متكامل يف �شاالت النادي .
واب��������ن جر�س  خ��������ادم  اب�������ن  وق��������ام 
ب����ا�����ش����ط����ح����اب م�����دي�����ر اجل���ام���ع���ة 
على  الطالعهم  جولة  يف  والطلبة 
وال�شاالت  ال��ن��ادي  مرافق  خمتلف 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ك��م��ا وق��دم��ا روؤي����ة لدور 
التي  الريا�شية  ور���ش��ال��ت��ه  ال��ن��ادي 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اخ��ت��ط��ه��ا 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  ال�����دك�����ت�����ور 
امل��ج��ل�����س االعلى  ال��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��و 
لالحتاد حاكم ال�شارقة  حفظه اهلل 
ورع��اه  جلعل النادي قبلة وموقعا 
الريا�شات  ملمار�شة  االب��ن��اء  لكافة 
املختلفة واالهتمام بلياقتهم ون�شر 

ثقافة الريا�شة اأو�شاط املجتمع .
ونقل ابن خادم حتيات ال�شيخ اأحمد 

بن 
عبداهلل اآل ثاين رئي�س جمل�س اإدارة 
ال��ري��ا���ش��ي الثقايف  ال�����ش��ارق��ة  ن���ادي 
واأكد  �شامل  ر�شاد  الدكتور  لال�شتاذ 
ا�شتقبال  ي�شعده  ال�شارقة  ن��ادي  اأن 
ملمار�شة  القا�شمية  اجلامعة  طلبة 
�شاالت  يف  ال���ري���ا����ش���ات  خم��ت��ل��ف 
النادي واأن ي�شتفيدوا من اخلدمات 

التي تتاح يف النادي .
موؤكدا اأن طلبة اجلامعة القا�شمية 
هم �شيوف االمارة بعد اأن توافدوا 

من اأقطار العامل يف هذه اجلامعة 
ال�شارقة  ح��اك��م  ه��دي��ة  ت��ع��د  ال��ت��ي 
والعلوم  امل��ق��ررات  ل��درا���ش��ة  للعامل 

ال�شرعية .
للم�شاركة  الطلبة  خ��ادم  اب��ن  ودع��ا 
الريا�شية  االل����ع����اب  خم��ت��ل��ف  يف 
واملجتمعية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  واالن�����ش��ط��ة 
ينظموا  واأن  ال��ن��ادي  يقيمها  ال��ت��ي 
خم��ت��ل��ف ال����ربام����ج ال��ري��ا���ش��ي��ة يف 

�شاالت النادي .
اب��ن جر�س عر�شا  ق��دم  من جانبه 

الفردية  ال��ري��ا���ش��ات  ع��ن خم��ت��ل��ف 
الثقافية  االن�شطة  بجانب  بالنادي 
مكتبة  زي�������ارة  وك����ذل����ك  امل���ت���ن���وع���ة 
ال��ن��ادي وال��ت��ي ت�شمم ع���ددا كبريا 
اهتمامها  ب��ج��ان��ب  امل���وؤل���ف���ات  م���ن 
على  واأك���د  الريا�شية  ب��ال��درا���ش��ات 
اجلامعة  ب��ط��ل��ب��ة  ي���رح���ب  ال���ن���ادي 
الريا�شات  ج��م��ي��ع  يف  ال��ق��ا���ش��م��ي��ة 
فيها  ي�������ش���ه���م���وا  واأن  وال������ربام������ج 

بجهودهم .
ر���ش��اد �شامل  الدكتور  اأع���رب  ب���دوره 

م���دي���ر اجل���ام���ع���ة ال��ق��ا���ش��م��ي��ة عن 
���ش��ع��ادت��ه ب��ه��ذه احل���ف���اوة م���ن قبل 
ال��ري��ا���ش��ي الثقايف  ال�����ش��ارق��ة  ن���ادي 
هذا  اأن  م���وؤك���دا  اإدارت�������ه  وجم��ل�����س 
لي�س بغريب على اأ�شرة النادي وما 
جمتمعية  م�شاهمات  م��ن  ت��ق��دم��ه 
كبرية ودورها يف االهتمام باجلانب 

الريا�شي والثقايف.
بني  ال��ت��ع��اون  ه���ذا  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
اجلامعة القا�شمية ونادي ال�شارقة 
يهدف  كونه  االأول  يعد  الريا�شي 
من  اجلامعة  منت�شبي  متكني  اإىل 
ممار�شة خمتلف االألعاب يف �شاالت 
ال���ن���ادي ال��ري��ا���ش��ي ب��ل وي��ت��ي��ح لهم 
االمارات  اأبناء  مع  التالقي  فر�س 
ح�شارة  على  وال��ت��ع��رف  واملقيمني 
وبالتايل  ���ش��ع��ب��ه��ا  ورق�����ي  ال����دول����ة 
يتعرق الطلبة وعن قرب عن القيم 
ال�شعب االماراتي  بها  التي يتحلها 

وينقلونها  الأوطانهم .
القا�شمية  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  واأك�����د 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأن 
القا�شمي  حم���م���د  ب�����ن  ����ش���ل���ط���ان 
لالحتاد  االع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و 
يف  و�شعا  يدخر  مل  ال�شارقة  حاكم 
التعليمية  امل��راف��ق  خمتلف  اإت��اح��ة 
خمتلف  يف  والثقافية  والريا�شية 
هنا  وبالتايل  ال�شارقة  اإم���ارة  رب��وع 
اأمام  الإتاحتها  االدوار  تكامل  ياأتي 
ملجل�س  تقديره  عن  معربا  الطلبة 
الريا�شي على  ال�شارقة  نادي  اإدارة 
حر�شهم على تعزيز التعاون وفتح 

ال�شاالت لطلبة اجلامعة .
ث�����م ت�����ب�����ادل اجل�����ان�����ب�����ان ال���������دروع 
الطلبة  انخرط  بعدها  التذكارية 
االن�شطة  م��ن  العديد  ممار�شة  يف 
وال�شلة  ال���ق���دم  ك��ك��رة  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
وان��ق�����ش��م امل�����ش��ارك��ون اإىل ع���دد من 
الن�شاط  اأه�����داف  لتفعيل  ال���ف���رق 

الريا�شي.
 وعرب الطلبة امل�شاركون عن مدى 
يوم  لق�شاء  و���ش��روره��م  �شعادتهم 
االهتمام  النادي ومدى  ريا�شي يف 
ال�شارقة  ن���ادي  اإدارة  توليه  ال���ذي 
الريا�شي  بهم من خالل متكينهم 
وممار�شة  ريا�شي  ي��وم  ق�شاء  م��ن 

حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل 
اأبوظبي  بطولة  �شت�شت�شيف  امل�شلحة،  ل��ل��ق��وات 
وكاأ�س   2015 اجل��وج��ي��ت�����ش��و  مل��ح��رتيف  ال��ع��امل��ي��ة 
التوايل  ع��ل��ى  ال�����ش��اب��ع��ة  لل�شنة  ل��ل�����ش��غ��ار  ال��ع��امل 
ن��خ��ب��ة م���ن امل��ق��ات��ل��ني، االإن�����اث وال����ذك����ور، الذين 
دول��ة خمتلفة    100 م��ن  اأك��رث  م��ن  �شيتوافدون 
للتناف�س على لقب البطولة والفوز بجوائز تبلغ 
قيمتها االإج��م��ال��ي��ة اأك���رث م��ن م��ل��ي��وين دره���م يف 

اآيبيك اأرينا، يف مدينة زايد الريا�شية. 
املميزين  وال�شيوف  ال�شخ�شيات  كبار  وبح�شور 
وال��الع��ب��ني امل��ح��ل��ي��ني ال��ذائ��ع��ي ال�����ش��ه��رة، اأطلق 
اإحتاد االإمارات للجوجيت�شو، وهو اجلهة املنظمة 
اجلوجيت�شو  ملحرتيف  العاملية  اأب��وظ��ب��ي  لبطولة 
الدورة  ر�شمياً  لل�شغار،  العامل  وكاأ�س   2015
ال�شابعة من بطولة اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�شو 

يف اأبوظبي، عا�شمة اجلوجيت�شو يف العامل.
 و�شت�شهد بطولة 2015  برناجماً مو�شعاً لكاأ�س 
اأكرب  ع��دد  وم�شاركة  و���ش��ول  م��ع  لل�شغار  ال��ع��امل 
العامل  اأن��ح��اء  ال�شغار من خمتلف  االأب��ط��ال  من 
اإىل   20( اأي����ام  ث��الث��ة  م���دى  ع��ل��ى  �شيتناف�شون 
العاملي،  امل�شتوى  ذات  املباريات  من  اأب��ري��ل(   22
التي �شت�شّكل م�شدر اإلهام لنجوم الغد يف ريا�شة 
اجلوجيت�شو. ومن ثم تليه مبا�شرة بطولة الكبار 
اآيبيك  اأب���ري���ل، يف   25 اإىل   23 م��ن  ال��ت��ي مت��ت��د 
والتي تقع يف مدينة  املن�شاأة االأكرث تطوراً  اأرينا، 

زايد الريا�شية يف العا�شمة اأبوظبي.

ور�س  للجوجيت�شو  االإم���ارات  اإحت��اد  �شينظم  كما 
عمل على هام�س بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف 
اجلوجيت�شو، منها ور�س عمل لذوي االحتياجات 
املن�شطات،  مبكافحة  تخت�س  واأخ���رى  اخلا�شة، 
البطولة  ���ش��رياف��ق  ك��م��ا  ال�����ش��ل��ي��م��ة.  وب��ال��ت��غ��ذي��ة 
فعاليات واأن�شطة �شحية متنوعة الإبراز البطولة 
بريا�شة اجلوجيت�شو  كفعالية �شحية ال تخت�س 
ب���ال���دم. هذا  وال���ت���ربع  ال�����ش��ك��ري  ف��ق��ط، كفح�س 
املميزين  ال��الع��ب��ني  اخ��ت��ي��ار  ب��رن��ام��ج  و���ش��ي��ط��ل��ق 
كالعبي  تعريفهم  �شيتم  حيث  البطولة  خ��الل 

النخبة يف اجلوجيت�شو.  
ال��دورة ال�شابعة من بطولة  اأخ��رى، ت�شهد  وم��رة 
االأبطال  م�شاركة  اجلوجيت�شو  مل��ح��رتيف  ال��ع��امل 
احلزام  حامل  الكتبي،  في�شل  مثل  االإم��ارات��ي��ني، 
الذين  ك��ب��رية،  ب�شعبية  يحظى  وال����ذي  االأ����ش���ود 
من  ال��ق��ادم��ني  ال��ع��امل  اأب��ط��ال  �شد  �شيتناف�شون 
خم��ت��ل��ف ان���ح���اء ال���ع���امل م��ث��ل اأ���ش��رتال��ي��ا وكوريا 
املتَّحدة  واململكة  وبولندا  والربتغال  وال��ربازي��ل 
اإىل  واليابان وكندا والواليات املتحدة االأمريكية 
اأبوظبي، عا�شمة اجلوجيت�شو، للفوز بلقب بطل 
الريا�شية،  اأب��وظ��ب��ي  ق��ن��وات  و�شتغّطي  ال��ع��امل. 
امل��ب��اري��ات وتنقلها  ل��ل��ب��ط��ول��ة،  ال��ر���ش��م��ي  ال��ن��اق��ل 

مبا�شرًة.
��ق��ت ب��ط��ول��ة اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي��ة ملحرتيف  وق���د ح��قَّ
جماهريياً  واإقبااًل  ملحوظاً  جناحاً  اجلوجيت�شو 
���ش��ه��دت بطولة  اإذ  امل��ا���ش��ي��ة،  ���ش��ن��وات��ه��ا  يف  ك��ب��رياً 
م��ق��ات��ل من   2100 م��ن  اأك���رث  و���ش��ول   2014

اأب��وظ��ب��ي،. هذا  70 دول��ة خمتلفة اإىل  اأك��رث من 
و�شيبتهج امل�شجعون االإماراتيون بعد اأن اأّكد اإحتاد 
اأملييدا،  م��ارك��و  م�شاركة  للجوجيت�شو  االإم����ارات 
بطل العامل  احلايل للوزن الثقيل املفتوح للحزام 
االأ�شود، باالإ�شافة اإىل كبار جنوم اللعبة، ولبطلة 

الوزن املفتوح للحزام االأ�شود غابرييل غار�شيا.
اإحتاد  رئي�س  الها�شمي،  املنعم  عبد  �شعادة  واأف���اد 
الر�شمي  االإع��الن  خالل  للجوجيت�شو،  االإم���ارات 
عن بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�شو 
ن�شعر  ق��ائ��اًل:  لل�شغار،  ال��ع��امل  وك��اأ���س   2015
 ،2015 عام  بطولة  الإط��الق  واالعتزاز  بالفخر 
ال�شابعة  ال�����ش��ن��وي��ة  ال����دورة  اأّن  ث��ق��ة  ع��ل��ى  ون��ح��ن 
وال  ال���ذاك���رة.  يف  م��اث��ل��ة  �شتبقى  الفعالية  ل��ه��ذه 
اأنه بوجود هذا العدد ال�شخم من املقاتلني  �شك 
املو�ّشع،  لل�شغار  العامل  كاأ�س  وبرنامج  الدوليني 
تلو  �شنة  مت��ّي��زاً  ي���زداد  ال��ذي  البطولة  وم�شتوى 
االأخرى، �شت�شّكل بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف 
وبف�شل  ج��دي��دة.  �شابقة   2015 اجلوجيت�شو 
االإع���داد لتقدمي فعالية  م��ن  ال��رع��اة متّكنا  دع��م 
ريا�شية مب�شتوى عاملي، ومهرجان من الفعاليات 
واالأن�شطة الرتفيهية املتنوعة يف منطقة م�شجعي 

اآيبيك بعيداً عن احللبة. 
داً  مون جمدَّ ع املنظِّ وكما يف الدورات ال�شابقة، يتوقَّ
1000 الع��ب دويل م��ن عدة  اأك��رث م��ن  ح�شور 
فئات، بعد اإقامة اأكرث من 20 بطولة تاأهيلية يف 
خمتلف اأرجاء العامل للو�شول وامل�شاركة يف هذه 
البطولة. واأ�شاف الها�شمي: لريا�شة اجلوجيت�شو 

فوائد اإيجابية على اجلوانب البندية 
تتطّلب  واالإجتماعية، وهي  والفكرية 
كما  ت��ام  وان�شباط  ب���ارزة  ذهنية  ق��وة 
ع��ل��ى االح�����رتام. وف�����ش��اًل عن  ت�شّجع 
تتطلب  املهمة،  االأ�شا�شية  القيم  هذه 
الريا�شة رفع م�شتويات ال�شحة  هذه 
اأن��ه��ا توازن  ال��ب��دن��ي��ة، حيث  وال��ل��ي��اق��ة 
هنا  من  والعقل.  اجل�شم  تدريب  بني 

ور�س  م��ن  ال��ع��دي��د  اإط���الق  على  �شنعمل 
ريا�شة  اأهمية  على  ال�شوء  ت�شلط  والتي  العمل 
التطوير  ع��م��ل��ي��ة  يف  واأه��م��ي��ت��ه��ا  اجل��وج��ي��ت�����ش��و 

املجتمعي.
و�شرتحب �شركة اال�شتثمارات البرتولية الدولية 
اآي���ب���ي���ك، ال�����ش��ري��ك ال��ر���ش��م��ي الحت�����اد االإم������ارات 
امل�شجعني  منطقة  يف  باجلمهور  للجوجيت�شو، 
االأك���رب م�شاحًة وال��ت��ي تقع داخ��ل االأري��ن��ا. وهذا 
العام اأي�شاً، تقدم �شركة اآيبيك دعمها الالحمدود 
لهذه البطولة الريا�شية العاملية، وبهذه املنا�شبة 
وق����ال ���ش��ع��ادة خ����ادم ع��ب��داهلل ال��ق��ب��ي�����ش��ي، الع�شو 
املنتدب ل�شركة اال�شتثمارات البرتولية الدولية: 
ل�شاحب  وال��ع��رف��ان  ال�شكر  بخال�س  “نتوجه 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
ابوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة على 
ولريا�شة  ع��ام  ب�شكل  للريا�شيني  الكبري  دعمه 
باأن  ف��خ��ورون  ونحن  خا�س،  ب�شكل  اجلوجيت�شو 
نكون ال�شريك الر�شمي لبطولة اأبوظبي العاملية 
مل��ح��رتيف اجل��وج��ي��ت�����ش��و 2015 ال��ت��ي ���ش��ت��ق��ام يف 

اآي��ب��ي��ك اأري���ن���ا. واأ����ش���اف: ن��ح��ن ن��وؤم��ن ب��ق��وة باأن 
هناك العديد من املواهب االإماراتية التي ميكن 
اأبطال امل�شتقبل، وتكمن م�شوؤوليتنا يف  اأن ت�شبح 
االإماراتية  واالحت����ادات  الفعاليات  خمتلف  دع��م 
بهدف متكني الريا�شيني من التناف�س بقوة على 

امل�شتويني الوطني والدويل.
ال�شريك  لتكون  اأبوظبي لالإعالم  تعود  وجم��دداً 
للطريان  واالإحتاد  للبطولة،  الر�شمي  االإعالمي 
ال��ر���ش��م��ي��ة للبطولة،  ل��ي��ك��ون اخل��ط��وط اجل��وي��ة 
ك�شريك  روف�����ر  والن�����د  موتورز”  و”برمييري 
بدعم  البطولة  حتظى  كما  احل�شري،  ال�شيارات 
م��ن ال��رع��اة امل��ا���ش��ي��ني: ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�شرطة 
اأب��وظ��ب��ي، وجم��م��وع��ة ال��ف��ط��ي��م، و���ش��رك��ة برتول 
الذهبيني:  والرعاة  )اأدن���وك(،  الوطنية  اأبوظبي 
ال��ع��امل��ي��ة ل��الأمل��ن��ي��وم، ودولفني  ���ش��رك��ة االإم�������ارات 
فهم:  الف�شيون  ال��رع��اة  اأّم���ا  امل��ح��دودة؛  للطاقة 
حماية  وجهاز  والثقافة،  لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة 
اأبوظبي  وب��ن��ك  وال�����ش��واح��ل،  امل��ن�����ش��اآت احل��ي��وي��ة 
اجلوجيت�شو  ريا�شة  م�شجعو  وت���وازن.  الوطني، 

واملقيمون يف االإم��ارات العربية املتحدة مدعوون 
يف  وامل�شاركة  اأري��ن��ا،  اآيبيك  يف  البطولة  حل�شور 
التي  املجانية  والفعاليات  االأن�شطة  من  العديد 
كما  اآيبيك.  م�شجعي  منطقة  يف  الرعاة  يقدمها 
اأبوظبي  بطولة  م�شجعي  من  احل�شور  �شيحظى 
وكاأ�س   2015 اجل��وج��ي��ت�����ش��و  مل��ح��رتيف  ال��ع��امل��ي��ة 
وبرناجماً  وق��ت��اً،  اأط���ول  بتجربة  لل�شغار  ال��ع��امل 
االإفتتاح،  ح��ف��ل  ي��ت�����ش��ّم��ن  ل��ل��م�����ش��اه��دي��ن  اأف�����ش��ل 
ال���رع���اة وفعاليات  ون�����ش��اط��ات م��ن��ّظ��م��ة م��ن ق��ب��ل 
�شحوبات  اإىل  اإ�شافة  تفاعلية،  ومن�شات  عائلية 
حيث يحظى جميع الزوار بفر�شة الفوز ب��شيارتي 

  .XF الند روفر دي�شكفري �شبورت وجاكوار
لل�شغار  العامل  بكاأ�س  البطولة  برنامج  ُي�شتهل 
2015 على مدى 3 اأيام من االثنني 20 اأبريل 
اأبوظبي  بطولة  تليه  اأب��ري��ل،   22 االأرب��ع��اء  حتى 
 23 م��ن   2015 اجلوجيت�شو  مل��ح��رتيف  العاملية 
زايد  مدينة  يف  اأري��ن��ا،  اآيبيك  يف  اأب��ري��ل   25 اإىل 
الريا�شية، اأبوظبي. وي�شتطيع امل�شجعون ح�شور 

جميع املباريات جماناً.

حتت رعاية حممد بن زايد 

بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�شو 2015 
ت�شتقبل نخبة من حمرتيف اللعبة يف العامل

التهاين  باأ�شدق   ، املتحدة  العربية  االإم���ارات  بدولة  الريا�شيني  جمعية  تتقدم 
الدولة،  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شموال�شيخ  �شاحب  اإىل  والتربيكات 
حفظه اهلل، و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال��وزراء حاكم دب��ي، رع��اه اهلل، و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن  رئي�س جمل�س 
رعاه  امل�شلحة،  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  زاي����داآل 
فوز  مبنا�شبة   ، الكرمي  االإم���ارات  و�شعب  االم���ارات،  حكام  ال�شمو  واأ�شحاب  اهلل، 
دولة االإم��ارات العربية املتحدة ب�شرف ا�شت�شافة وتنظيم كاأ�س اأ�شيا لكرة القدم 
بالغ  عن   ، واالأع�شاء  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  واأع�شاء  رئي�س  ويعرب   .2019
القدرات  يف  القدم  لكرة  االآ�شيوي  االحت��اد  بثقة  واعتزازهم  وفخرهم  �شعادتهم 
التنفيذي  للمكتب   14 االج��ت��م��اع  يف   اإع��الن��ه  خ��الل  م��ن   ، للدولة  التنظيمية 
بن  �شلمان  ال�شيخ  برئا�شة  املنامة  البحرينية  العا�شمة  ال��ذي عقد  يف  لالحتاد، 

العربية  االإم���ارات  دول��ة  ف��وز  عن   ، االآ�شيوي  االحت��اد  رئي�س  خليفة  اآل  اإبراهيم 
املتحدة  با�شت�شافة البطولة  ،وذلك بعد انح�شار املناف�شة بني االمارات واإيران 
على ا�شت�شافة البطولة، كما تعتز اجلمعية  بتفوق ملف االإمارات ب�شكل وا�شح، 
الختيار  االآ���ش��ي��وي  االحت���اد  قبل  م��ن  املكلفة  التفتي�س  جلنة  اإع��ج��اب  ن��ال  بعدما 
الريا�شيني  واأكدت جمعية  القارية.  البطولة  املقبلة من  امل�شيف للن�شخة  البلد 
اأن منح االإمارات التنظيم �شهادة جديدة لتطور ريا�شة االإمارات والتي �شبق اأن 
نالت اإ�شادة االحتادين الدويل واالآ�شيوي لكرةالقدم بعدما جنحت يف  ا�شت�شافة 
بطوالت كربى مثل كاأ�س اآ�شيا 1996 ،وكاأ�س العامل لل�شباب 2003، والنا�شئني 
2013،  ومونديال االأندية يف ن�شختيه عامي 2009 و2010. وبهذه املنا�شبة 
يف  العاملني  املهنيني  م��ن  ك��وادره��ا  جميع  الريا�شيني  جمعية  ت�شع   ، ال�شعيدة 

خمتلف القطاعات بالدولة يف خدمة هذا املحفل الريا�شي الدويل الكبري.

جمعية الريا�شيني تهنئ رئي�س الدولة با�شت�شافة كاأ�س اأ�شيا 2019

اأن���ه���ت جل��ن��ة ت��ق��ي��ي��م ج���ائ���زة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة فاطمة 
من  الرابعة  املرحلة  الريا�شية   للمراأة  مبارك  بنت 
حيث   2015  2014 ال��ث��ان��ي��ة  ل���ل���دورة  ب��رن��اجم��ه��ا 
تقييم  مرحلة  م��ن  االأول  اجل���زء  اللجنة  ا�شتكملت 
ل��ل��ج��ائ��زة والبالغ  م��ل��ف��ات امل��رت���ش��ح��ني وامل��رت���ش��ح��ات 
ملفا    48 واالحت���ادات   للموؤ�ش�شات  بالن�شبة  عددها 
امل�شتوى  ع��ل��ى  ل��ل��م��رت���ش��ح��ات  م��ل��ف��ا    194 ب��ج��ان��ب 
م��ن قبل  امل��ل��ف��ات  تقييم  وا���ش��ت��م��رت عملية  ال��ف��ردي. 
اأيام وبعد التقييم و�شل  جلنة متخ�ش�شة ملدة ت�شعة 
14 ملفا  اإىل  امل��وؤ���ش�����ش��ات واالحت������ادات  م��ل��ف��ات  ع���دد 
  87 و���ش��ل   فقد  ال��ف��ردي  امل�شتوى  ملفات  ع��دد  اأم���ا 
اجلائزة  ع��ام  من�شق  املهريي  خولة  واأو�شحت  ملفا. 
واملتمثل  التقييم  م��رح��ل��ة  م��ن  ال��ث��اين  اجل���زء  اأن   ..
الوا�شلة  امل��ل��ف��ات  و���ش��اح��ب��ات  اأ����ش���ح���اب  م��ق��اب��ل��ة  يف 
بالن�شبة  ع��دده��م  وال��ب��ال��غ  امل��رح��ل��ة  ه���ذه  ن��ه��ائ��ي  اإىل 
بالن�شبة    43 و  12  ملفا  واالحت���ادات   للموؤ�ش�شات 
مللفات املرت�شحات قد ا�شتمرت اأ�شبوعا كامال من  18  
املهريي  واأك��دت  املا�شي.  26  من �شهر فرباير  اإىل  
ملدة  ا�شتمر  الرت�شح  طلبات  ف��رز  اأن  مت�شل  �شياق  يف 
ع�شرة اأيام بعد اإغالق باب الرت�شح وقد و�شل مكتب 
اجلائزة  13  ملفا تر�شح عن فئة املوؤ�ش�شة االإعالمية 
املتميزة يف الريا�شة الن�شائية و�شبعة ملفات عن فئة 
الرعاية والت�شويق وعن فئة تطوير النا�شئات ثمانية 
وامل�شاركة  املنتخبات  تطوير  فئة  ع��ن  اأم���ا   .. ملفات 
20  ملفا فيما  اإىل   امللفات  الفاعلة فقد و�شل عدد 
تر�شحت للجائزة  15  ريا�شية متميزة ذات اإعاقة و 
64  ملفا من فئة الريا�شية املتميزة و 35  ملفا من 
فئة االإعالمية املتميزة و 41  ملفا من فئة االإدارية 
يعمل  اجلائزة  مكتب  اأن  املهريي  واأ�شافت  املتميزة. 
للمرت�شحني  التعقيبية  التقارير  اإمت���ام  على  حاليا 
واملرت�شحات على اأن تطرح خالل اجتماع جلنة حتكيم 
اأبريل  �شهر  اخلام�س من  يوم  عقده  واملقرر  اجلائزة 
 .. االأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الرئي�شي  املقر  يف  املقبل 
بح�شور كل من �شعادة اللواء اأحمد بن نا�شر الري�شي 
بني  ن��ادي  اإدارة  رئي�س جمل�س  التحكيم  رئي�س جلنة 
اآل  عبدالعزيز  بنت  حياة  وال�شيخة  الريا�شي  يا�س 
خليفة رئي�شة جلنة املراأة والريا�شة باللجنة االأوملبية 
البحرينية والدكتورة رانيا علواين ع�شو جمل�س اإدارة 
اأمني  املتوكل  نوال  االأهلي من م�شر ومعايل  النادي 
عام م�شاعد لل�شوؤون الريا�شية الهيئة العامة لرعاية 
عبداملح�شن  و�شعادة  امل��غ��رب  م��ن  والريا�شة  ال�شباب 
للتميز  اأبوظبي  برنامج  الدو�شري مدير مكتب  فهد 

. واأ�شارت اإىل اأن مرحلة االعتماد �شتكون يوم / 15 
/ من �شهر اأبريل من قبل اللجنة العليا جلائزة �شمو 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك للمراأة الريا�شية برئا�شة 
ال�شيخة فاطمة بنت هزاع بنت زايد اآل نهيان رئي�شة 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  اأكادميية  اإدارة  جمل�س 

للريا�شة الن�شائية .. 
وذلك بح�شور اأع�شاء اللجنة معايل الدكتورة ميثاء 
الدكتورة  ومعايل  دول��ة  وزي��رة  ال�شام�شي  �شامل  بنت 
اأبوظبي  جمل�س  ع��ام  م��دي��ر  القبي�شي  ع��ب��داهلل  اأم���ل 
الرميثي نائب  اللواء حممد خلفان  للتعليم ومعايل 
�شامل  علي  وم��ع��ايل  اأب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د 
رئي�س  ال��رئ��ا���ش��ة  ���ش��وؤون  وزي���ر  مكتب  م��دي��ر  الكعبي 
رئي�س  نائب  االأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة  اأمناء  جمل�س 
اإبراهيم  و���ش��ع��ادة حم��م��د  ل��ل��ج��ائ��زة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة 
املحمود رئي�س �شركة اأبوظبي لالإعالم و�شعادة مرمي 
حممد الرميثي مديرة عام موؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية 
ع�شوي اللجنة وخولة املهريي من�شق عام اجلائزة . 
وكان مكتب جائزة �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 
بتاريخ   الرت�شح  باب  اأغلق  قد  كان  الريا�شية  للمراأة 
الن�شخة  اإطالق  بعد  املا�شي  دي�شمرب  �شهر  31  من 
2014 حيث  م��اي��و  �شهر  م��ن    29 ب��ت��اري��خ   الثانية 
تلقى املكتب 242  ملفا يف خمتلف فئات اجلائزة اأي 
يف  االقبال  ن�شبة  عن  املائة  يف  بزيادة ن�شبتها  100  
الن�شخة االأوىل وذلك من  12 دولة عربية هي دولة 
االإمارات ومملكتا البحرين وال�شعودية ودولة الكويت 
و فل�شطني وم�شر بجانب االأردن و تون�س وال�شودان 
واملغرب واليمن و�شوريا وكان ذلك موؤ�شرا مهما على 
العربية  ال��دول  اأغلبية  اإىل  وو�شولها  اجلائزة  جناح 
املهتمة بالريا�شة الن�شائية. اجلدير بالذكر اأن جائزة 
الريا�شية  للمراأة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو 
تن�شوي حتت لواء برنامج �شمو ال�شيخة فاطمة بنت 
عليه  وت�شرف  تنظمه  التي  والتميز  ل��الإب��داع  مبارك 
اجلائزة  وت��ت��وزع   . االأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة  كامال 
يف فئة االأفراد على عدة فئات هي الريا�شية املتميزة 
املتميزة  وامل��درب��ة  املتميزة  والريا�شية  االإع��اق��ة  ذات 
فئة  اأم��ا يف   . املتميزة  واالإداري���ة  املتميزة  واالإعالمية 
املوؤ�ش�شات فتتوزع على اأربعة جماالت هي فئة املوؤ�ش�شة 
وتطوير  الن�شائية  الريا�شة  يف  املتميزة  االإع��الم��ي��ة 
الفاعلة  وامل�����ش��ارك��ة  امل��ن��ت��خ��ب��ات  ال��ن��ا���ش��ئ��ات وت��ط��وي��ر 
والرعاية والت�شويق ف�شال عن جائزة �شخ�شية العام 
و�شخ�شية  حملية  ريا�شية  ل�شخ�شية  واملخ�ش�شة 

ريا�شية عربية.

اأول تعاون ريا�شي ال�شتقبال طلبة اجلامعة القا�شمية يف �شاالت نادي ال�شارقة  

يوم ريا�شي لطلبة اجلامعة القا�شمية يف نادي ال�شارقة الريا�شي
جلنة تقييم جائزة ال�شيخة فاطمة بنت مبارك للمراأة الريا�شية 

تكمل املرحلة الرابعة من برناجمها للدورة الثانية

فريقا ميثلون   70 اإىل  ينتمون  1200 العب  اأك��رث من  ي�شارك 
التي  ال�شاطئية  الطائرة  لالأطباق  العامل  بطولة  يف  دول��ة   23
ان��ط��ل��ق��ت اأم�����س ب�����ش��اط��ئ امل��م�����ش��ى ب��دب��ي ق���رب ن���ادي ���ش��ك��اي دايف 
الدويل  االحت���اد  ينظمها  ال��ت��ي   ���� البطولة  مناف�شات  وت�شتمر   .
ل��الأط��ب��اق ال��ط��ائ��رة ب��دع��م م���ن جم��ل�����س دب���ي ال��ري��ا���ش��ي ����� حتى 
الثالث ع�شر من ال�شهر اجلاري . وتاأتي ا�شت�شافة بطولة العامل 
الريا�شية  لالأجندة  مهمة  كاإ�شافة  ال�شاطئية  الطائرة  لالأطباق 
بطوالت  ال��ع��ام  م��دار  على  ت�شت�شيف  التي  دب��ي  الإم���ارة  ال�شنوية 
قارية ودولية وعاملية عديدة مما عزز مكانتها الريا�شية الرائدة 
ال��دول امل�شاركة يف البطولة التي مت  يف العامل. وتتقدم االم��ارات 
الت�شنيف.  ح�شب  ف��ئ��ات  �شبع  اإىل  فيها  امل�شاركة  ال��ف��رق  تق�شيم 
املانيا  الفوز على  املتحدة االمريكية يف حتقيق  الواليات  وجنحت 

وحر�شت  للبطولة.  االفتتاحية  املباراة  يف   8 مقابل   12 بنتيجة 
اللجنة املنظمة للبطولة على اإن�شاء مدرجات تت�شع الأكرث من األف 
�شخ�س تطل على املالعب التي جترى عليها املباريات . وحتظى 
الريا�شية  دب��ي  قناة  تقوم  حيث  كبري  اعالمي  باهتمام  البطولة 
. وعملت  العامل  اإىل  ال�شورة  لنقل  يوميا  املباريات  ببث عدد من 
منطقة  يف  املطلوبة  اخل��دم��ات  كافة  توفري  على  املنظمة  اللجنة 
البطولة ل�شمان جناحها جماهرييا وفنيا . واأ�شاد االحتاد الدويل 
لالأطباق الطائرة يف خطاب ر�شمي بعث به ملجل�س دبي الريا�شي 
البطولة  ال�شت�شافة  دب��ي  اأجن��زت��ه��ا  ال��ت��ي  امل��م��ي��زة  بالتح�شريات 
لالأطباق  ال��ع��امل  لبطولة  منا�شبا  مكانا  ج��م��ريا  �شاطئ  معتربا 
الطائرة ال�شاطئية حيث ي�شتويف كافة ا�شرتاطات االحتاد الدويل 

املطلوبة يف البطوالت العاملية. 

 دبي ت�شت�شيف بطولة العامل لالأطباق الطائرة ال�شاطئية
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ث��ع��ل��وب الدرعي  ب���ن  ����ش���ع���ادة حم��م��د  ت���ق���دم 
رئي�س جلنة ملف االإم��ارات ال�شت�شافة كاأ�س 
الر�شيدة  و�شعب  القيادة  اإىل  اآ�شيا  بالتهنئة 
االإم���ارات���ي  امل��ل��ف  ف���وز  االم������ارات  مبنا�شبة 
لعام  االآ���ش��ي��وي��ة  ال��ق��دم  ك��رة  بطولة  بتنظيم 
الريا�شية  املنا�شبة  ب��ه��ذه  ورف���ع   ،  2019
اآيات التهاين والتربيكات اإىل �شاحب  اأ�شمى 
اآل نهيان  زاي����د  ب���ن  ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��م��و 
رئي�س الدولة حفظه اهلل واإىل اأخيه �شاحب 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
اأ�شحاب  واإخ��وان��ه��م��ا  اهلل  رع����اه  دب���ي  ح��اك��م 
حكام  االأعلى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شيوخ  ال�شمو 
االإمارات  واإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  ب��ن 
م��وؤك��داً  اأن   ، امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد 
اآل نهيان  زاي��د  ال�شيخ ه��زاع بن  متابعة �شمو 
م�شت�شار االأمن الوطني نائب رئي�س املجل�س 
الفخري  اأبوظبي  الرئي�س  التنفيذي الإمارة 
الحتاد الكرة كانت وراء تفوق ملف االإمارات 
املتعلقة  التفا�شيل  �شموه  كافة  تابع  حيث   ،
دقيق  ب�شكل  واطلع   ، اال�شت�شافة  مبتطلبات 
ع��ل��ى م��الح��ظ��ات ال��ل��ج��ان االآ����ش���ي���وي���ة التي 
ابن  واأ���ش��ار   ، بتنفيذها  واأوع���ز  ال��دول��ة  زارت 
ال�شيخ  �شمو  ودع���م  م��ت��اب��ع��ة  اأن  اإىل  ث��ع��ل��وب 
جت�شيد  هو  اال�شت�شافة  مللف  زاي��د  بن  ه��زاع 
االإماراتية  للريا�شة  الر�شيدة  القيادة  لدعم 
ول��ت�����ش��ج��ي��ع��ه��ا ع���ل���ى ا���ش��ت�����ش��اف��ة االأح�������داث 

 ، واالإقليمية  وال��ق��اري��ة  ال��دول��ي��ة  الريا�شية 
م�شرياً اأن هذا الدعم الالحمدود هو ال�شبب 
رئي�س  ق��دم  و  النجاح  .  حتقيق  يف  الرئي�س 
اإىل  والتقدير  ال�شكر  االإم����ارات  ملف  جلنة 
واالأندية  الكرة  واحت��اد  الريا�شية  املجال�س 
وو���ش��ائ��ل االإع����الم كافة، وكل م��ن ���ش��ارك  يف 
بالتعاون  م�شيداً   ، النجاح  هذا  اأ�شباب  تهيئة 
اأجل  م��ن  الريا�شية  موؤ�ش�شاتنا  ب��ني  الكبري 
ال�شكر  ق��دم  كما   ، اال�شت�شافة  ه��دف  حتقيق 
الأ���ش��رة ك���رة ال��ق��دم االآ���ش��ي��وي��ة وع��ل��ى راأ�شها 
خليفة  اآل  ابراهيم  بن  �شلمان  ال�شيخ  �شعادة 
رئي�س االحتاد االآ�شيوي على ثقتهم مبلفنا ، 

موؤكداً باأن االإمارات �شتقدم ن�شخة غري قابلة 
لال�شتن�شاخ عام 2019 من جميع اجلوانب 
ال�شابقة  وتطور  جتاربنا  من  م�شتفيدين   ،
منظومة االح��رتاف لدينا ، كما اأكد على اأن 
هذه  منذ  نعمل  �شيجعلنا  مبلفنا  القارة  ثقة 
ن�شخة  لتنظيم  اال�شتعداد  اأج��ل  من  اللحظة 
اأ�شطورية تبقى خالدة يف ذاكرة التاريخ ، كما 
�شبق وان فعلنا يف 96 ، وهذا لي�س جديداً على 
من  املزيد  اكت�شبت  التي  الوطنية  عنا�شرنا 
اخلربات من خالل تنظيم بطوالت اإقليمية 
اآخ��ره��ا كانت بطولة كا�س   ، وق��اري��ة ودول��ي��ة 

العامل للنا�شئني 2013 .

جميع  اأن  اإىل  ث��ع��ل��وب  ب���ن  حم��م��د  واأ�����ش����ار 
حظيت  االإم�����ارات  نظمتها  ال��ت��ي  ال��ب��ط��والت 
ب�����اإ������ش�����ادة اأ�����ش����رت����ي ك������رة ال�����ق�����دم ال���دول���ي���ة 
والقارية  وباإعجاب النقاد واملتابعني ووفرت 
اأق�شى درجات الراحة والطماأنينة لل�شيوف 
اأن  اإىل  الفرق واملنتخبات ،منوهاً  وجلماهري 
التي ت�شت�شيفها الدولة  االأحداث الريا�شية 
ب�شبب  اج��ت��م��اع��ي��ة  اح���ت���ف���االت  اإىل  ت��ت��ح��ول 
ب�شيوف  وترحيبهم  االم����ارات  طيبة  �شعب 
البالد  ، وقال اإن اجلاليات االآ�شيوية ال�شقيقة 
يف  �شت�شاهم  الدولة  يف  امل��وج��ودة  وال�شديقة 
اإجن�����اح ال��ب��ط��ول��ة م���ن خ���الل وق��وف��ه��ا خلف 
من  اجلاليات  ه��ذه  اأك���دت  فقد   ، منتخباتها 
خ���الل ال��ب��ط��والت ال�����ش��اب��ق��ة اه��ت��م��ام��ه��ا بكل 
وعن  ال��دول��ة  ت�شت�شيفها  ري��ا���ش��ي��ة  ب��ط��ول��ة 
اأه���م���ي���ة ا���ش��ت�����ش��اف��ة ب��ط��ول��ة اآ����ش���ي���ا 2019 
باإن  الدرعي  �شعادة حممد بن ثعلوب  اختتم 
الكروية  االأ���ش��رة  ثقة  دليل  هي  اال�شت�شافة 
خري  البطولة  و�شتكون  بقدراتنا،  االآ�شيوية 
الدولة،  يف  اللعبة  لتطوير  م�شاعد  ع��ام��ل 
ونحن جاهزون لال�شت�شافة فالبنية التحتية 
لدينا متينة و البيت متوحد ولدينا جمهور 
حمب لكرة القدم، ومالعب جمهزة باأحدث 
زايد  بن  ه��زاع  اإ�شتاد  ف��وز  ولعل  التجهيزات، 
دليل   2014 لعام  العامل  يف  ملعب  باأف�شل 
اأغراء  الوجهة االك��رث  اأن االم���ارات هي  على 
والبطوالت  الفعاليات  واأك��رب  اله��م  وجناحا 

العاملية.

حممد بن ثعلوب يهنئ القيادة الر�شيدة و�شعب
 الإمارات با�شت�شافة بطولة كاأ�س اآ�شيا 2019 لكرة القدم

•• العني - الفجر

الريا�شي  االحت����اد  وب��ط��ول��ة  اأب��وظ��ب��ي  ج��ام��ع��ات  دوري  �شمن 
ملوؤ�ش�شات التعليم العايل متكنت فرق ال�شلة والطائرة والقدم 
معظم  حتقيق  االإم�����ارات،  جلامعة  التابعة  االأر���ش��ي  والتن�س 
وعلى  ال��ط��ائ��رة  ل��ك��رة  النهائية  امل���ب���اراة  ف��ف��ي  االأوىل،  امل��راك��ز 
الدوري  بطل  لتحديد  ب��اأب��وظ��ب��ي  ن��ي��وي��ورك  جامعة  م��الع��ب 
اأ�شتطاع فريق جامعة االإم��ارات الفوز على نظريه فريق كلية 
اخلوارزمي بنتيجة -2�شفر، وبهذا توج فريق اجلامعة باملركز 

االأول وكاأ�س البطولة بجدارة وا�شتحقاق.
ا�شتطاع  الثالث  املركز  حتديد  مباراة  و�شمن  ال�شلة  ك��رة  ويف 
اأن يح�شمها بالفوز على نظريه فريق  فريق جامعة االإم��ارات 
الثالث  امل��رك��ز  وح�����ش��د   21-26 بنتيجة  اأب��وظ��ب��ي  ج��ام��ع��ة 

للبطولة والظفر بامليدالية الربونزية.
اما يف كرة القدم و�شمن نف�س البطولة دوري جامعات اأبوظبي 
ويف مباراة قوية ومثرية جمعت فريق جامعة االإمارات وفريق 
حتقيق  م��ن  اجل��ام��ع��ة  ف��ري��ق  خاللها  متكن  اأب��وظ��ب��ي  جامعة 
انت�شار �شعب بنتيجة -1 �شفر، وبهذه النتيجة تاأهل الفريق 

لتحديد  ن��ي��وي��ورك  جامعة  فريق  ليالقي  النهائية  للمباراة 
املركزين االأول والثاين.

العايل،  التعليم  ملوؤ�ش�شات  الريا�شي  االحت���اد  بطولة  و�شمن 
فريق  حقق  االأر���ش��ي  للتن�س  نيويورك  جامعة  مالعب  وعلى 
جامعة االإمارات لقب هذه البطولة يف مباراة و�شفت  بالقوية 
واملتكافئة بذل فيها الالعبون م�شتوى مهاري ممتاز �شد فريق 
اجلامعة االأمريكية بال�شارقة، واأ�شاد اجلميع مب�شتوى طالب 
جامعة االإمارات وهم عبد اهلل الها�شمي وعبد العزيز اليافعي 

وبرهان الدين اأحمد وربيع بركة واإياد �شوان.

يف بطولتي دوري جامعات اأبوظبي وموؤ�ش�شات التعليم العايل

فرق جامعة الإمارات ت�شتحوذ على املراكز الأوىل

اأمناء  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  نهيان  ال�شيخ  �شمو  هناأ 
موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية واالإن�شانية 
رئي�س جمل�س اأبوظبي الريا�شي القيادة الر�شيدة و�شعب االإمارات 
مبنا�شبة الفوز با�شت�شافة كاأ�س اآ�شيا 2019 لكرة القدم والذي 
جاء ليعزز م�شرية املنجزات التنموية التي ت�شجلها الدولة يف ظل 
القيادة احلكيمة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة حفظه اهلل واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
اآل نهيان  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  رع��اه اهلل و�شاحب  دبي 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة واإخوانهم 
واأولياء  االإم���ارات  حكام  االأعلى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب 

العهود.
اآل  زاي��د  ب��ن  ه��زاع  ال�شيخ  ل�شمو  وتربيكاته  تهانيه  �شموه  وق��دم 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب  الوطني  االأم��ن  م�شت�شار  نهيان 
الإمارة اأبوظبي واالأ�شرة الريا�شية بهذا االإجناز اجلديد واملك�شب 
الريا�شي املهم الذي يعزز خطط التنمية التي تعا�شرها الدولة 
يف خمتلف املجاالت ..مو�شحا �شموه اأن االإمارات توا�شل ريادتها 
�شتى  يف  واالرت���ق���اء  ال��ت��ق��دم  لتحقيق  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  بحكمة 
طليعة  يف  وال��وق��وف  االإجن����ازات  على  املحافظة  بغية  القطاعات 

الدول.
مكانة  على  �شريحة  دالل���ة  يعد  االإم�����ارات  ف��وز  اإن  �شموه  وق���ال 
اأمام  ج��ددت  كما  العامل  ق��ارات  اأك��رب  االآ�شيوية  القارة  يف  الدولة 
تتمتع  التي  الكبرية  االإمكانيات  مدى  والقارية  الدولية  االأ�شرة 
ومالعب  ريا�شية  ومن�شاآت  متطورة  حتتية  بنى  من  الدولة  بها 
دليل  وخ��ري  العاملية  املالعب  اأك��رب  بها  ت�شاهي  رفيع  ط��راز  ذات 
باأف�شل املالعب لعام  ا�شتاد هزاع بن زايد موؤخرا  على ذلك فوز 

2014 على م�شتوى العامل.
من  واإعادته  اآ�شيا  اأمم  كاأ�س  با�شت�شافة  الفوز  ان  �شموه  واأ�شاف 
حقيقيا  مك�شبا  ميثل  عاما   23 بعد  االإم���ارات  اأر���س  اإىل  جديد 
االإجنازات  لر�شيد  جديدة  واإ�شافة  والتطور  التنمية  مل�شريات 

وترجمة ناجحة للخطط احلكومية ..م�شريا �شموه اإىل اأن تلك 
املكت�شبات حتققت بف�شل الدعم ال�شخي للقيادة الر�شيدة ودورها 
الريادي واهتمامها الكبري بتنمية الريا�شة لتعزيز اأوجه التعارف 

والتالقي بني �شعوب العامل.
ملف  جن��اح  اأن  اإىل  الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س  رئي�س  �شمو  ون��وه 
نف�شه  فر�س  االأخ���رى  االآ�شيوية  ال���دول  على  وتفوقه  االإم����ارات 
نتيجة  وال�شروط  املعايري  الفوز ال�شتيفائه  وا�شتحق  ج��دارة  عن 
اأهم  واحت�شان  ا�شت�شافة  يف  الدولة  تلعبه  الذي  الريادي  للدور 
بف�شلها  والتي  االألعاب  خمتلف  يف  العاملية  الريا�شية  الفعاليات 
نالت ثقة واإعجاب االحتادات الريا�شية الدولية ..م�شريا اىل اأن 
الفوز يوؤكد مدى ت�شافر اجلهود والتخطيط الدقيق واخلطوات 
تامة  ثقة  عن  القارية  اال�شت�شافة  الإ�شناد  ق��ادت  التي  ال�شليمة 

وقناعة مطلقة.
والعاملية واخلربات  القارية  البطوالت  ا�شت�شافة  اإن  �شموه  وقال 
املرتاكمة يف التنظيم لعب دورا بارزا بو�شع االإم��ارات يف مقدمة 
الدول العاملية ذات احل�شور الفاعل يف ال�شاحة الريا�شية الدولية 
واالقت�شادية  وال�شياحية  الريا�شية  احل��رك��ة  تطور  ع��ن  واأث��م��ر 

للدولة.
ملف  على  وامل�شرفني  القائمني  بجهود  اخل��ت��ام  يف  �شموه  واأ���ش��اد 
املوؤ�ش�شات  جميع  ب��ه  عملت  ال���ذي  ال��ك��ب��ري  وال��ت��ك��ات��ف  االإم�����ارات 
اأجل دعم جناح  احلكومية واحتاد الكرة واالأندية الريا�شية من 
امللف ورفع علم االإم��ارات �شاخما يف املحفل القاري الذي يحظى 
لكل  االإم��ارات هو فوز  اأن فوز  ..موؤكدا  النظري  باهتمام منقطع 

عرب اآ�شيا جميعا. 
الريا�شي  ل�شجلها  تاريخيا  اإجن���ازا  االإم���ارات  دول��ة  اأ�شافت  وق��د 
احلافل بفوزها با�شت�شافة الن�شخة ال�شابعة ع�شرة من كاأ�س اآ�شيا 
2019 لكرة القدم وذلك بف�شل اهتمام ودعم القيادة الر�شيدة 
التنفيذي  املكتب  اج��ت��م��اع  وخ���الل  وال��ري��ا���ش��ة.  ال�شباب  لقطاع 
ل��الحت��اد االآ���ش��ي��وي ل��ك��رة ال��ق��دم ال����ذي ع��ق��د ام�����س بالعا�شمة 
البحرينية املنامة ظهر تفوق امللف االإماراتي ب�شورة وا�شحة على 

امللف االإيراين بح�شب تقرير جلنة التفتي�س املوكلة اختيار البلد 
الذي �شي�شت�شيف النهائيات االآ�شيوية . وحاز امللف االإماراتي على 
اإعجاب القائمني على اللجنة التي توقف اأفرادها على االإمكانات 
واملوا�شالت  وال��ن��ق��ل  التحتية  البنى  ت��ط��ور  جم���االت  يف  امل��ت��اح��ة 
التدريب وغريها من  االإق��ام��ة ومالعب  امل��ط��ارات ومقار  ووف��رة 
فريدا  حدثا  البطولة  ا�شت�شافة  جتعل  التي  اجلانبية  االأم���ور 
يف  املا�شية  ال�شنوات  خالل  الدولة  حققتها  التي  النجاحات  بعد 
تنظيم وا�شت�شافة كربى الفاعليات واالأح��داث الريا�شية. كانت 
 1996 القارية االأوىل عام  االإم��ارات قد جنحت يف اال�شت�شافة 
جميع  من  ا�شتثنائية  بطولة  وقدمت  التنظيم  مفاهيم  تغري  يف 
النواحي تنظيميا وفنيا وو�شلت اآنذاك اإىل املباراة النهائية التي 
. وهناأ يو�شف  ال�شعودي بركالت الرتجيح  املنتخب  اأما  خ�شرتها 
ال�شركال رئي�س احتاد االمارات لكرة القدم بهذه املنا�شبة �شاحب 
حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  “ و�شاحب  اهلل 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب 
اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شمو 
املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  واأ�شحاب  امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد 
القدم  واأ�شرة كرة  االإم���ارات  دول��ة  االإم���ارات و�شعب  االأعلى حكام 
با�شت�شافة  االإم��ارات��ي  امللف  ف��وز  اأن  ال�شركال  واأك��د   . االإماراتية 
2019 لكرة القدم يدل  اآ�شيا  ال�شابعة ع�شرة من كاأ�س  الن�شخة 
على مكانة االإمارات وال�شمعة العطرة والعالقات القوية واملتينة 
اإىل  .. م�شريا  وال��دويل  االقليمي  امل�شتوى  بها على  التي حتظى 
تتمتع  التي  واالأم���ان  االأم��ن  وعنا�شر  بالدولة  الكبرية  الثقة  اأن 
ال�شمعة  اإىل  باالإ�شافة  الر�شيدة  قيادتها  ظ��ل  يف  االإم����ارات  بها 
ا�شت�شافة  على  بقدرتها  االإم���ارات  بها  تعرف  باتت  التي  الكبرية 
كربى االأحداث العاملية كانت العامل االأبرز يف دعم امللف جلعله 
التي  اال�شيوي  االحت��اد  اأع�شاء  الأ�شوات  �شاحقة  باأغلبية  يحظى 
يقام  ال��ذي  احل��دث  ه��ذا  ال�شت�شافة  ل��الإم��ارات  اأ�شواتها  منحت 
ي�شعنا  العامل  ا�شيا  كاأ�س  با�شت�شافة  الفوز  وقال  الثانية.  للمرة 

تعك�س  جيدة  ب�شورة  البطولة  نقدم  اأن  واأمتنى  كبري  حتد  اأم��ام 
على  قدرتها  خالل  من  الدولة  بها  تتمتع  التي  الطيبة  ال�شمعة 
ال�شكر  وق���دم   . “ ال��ك��ربى  ال��ع��امل��ي��ة  االح����داث  ك���ربى  ا�شت�شافة 
و�شاعد على ح�شولنا على هذا االجن��از وفور  اأ�شهم  اإىل كل من 
العاملة واال�شتعداد  اللجان  بت�شكيل  �شنبداأ  الدولة  اأر�س  عودتنا 
تعرف  ما  ع��ادة  التي  امل�شرفة  بال�شورة  البطولة  بهذه  للخروج 
عن البطوالت التي ت�شت�شيفها االإمارات . من جهته تقدم �شعادة 
حممد بن ثعلوب الدرعي رئي�س جلنة ملف االإمارات ال�شت�شافة 
االإماراتي  وال�شعب  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  اإىل  بالتهنئة  اآ�شيا  كا�س 
مبنا�شبة فوز امللف االإماراتي بتنظيم بطولة كرة القدم االآ�شيوية 
اآل نهيان  زاي��د  ه��زاع بن  ال�شيخ  �شمو  اأن متابعة  واأك��د   .  2019
الإمارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب  الوطني  االأم��ن  م�شت�شار 
ملف  تفوق  وراء  كانت  الكرة  الحت��اد  الفخري  الرئي�س  اأبوظبي 
مبتطلبات  املتعلقة  التفا�شيل  كافة  �شموه  تابع  حيث  االإم���ارات 
اال�شت�شافة واطلع ب�شكل دقيق على مالحظات اللجان االآ�شيوية 
اأن  اإىل  اب��ن ثعلوب  واأ���ش��ار   . بتنفيذها  واأوع���ز  ال��دول��ة  زارت  التي 
هو  اال�شت�شافة  مللف  زاي��د  ب��ن  ه��زاع  ال�شيخ  �شمو  ودع��م  متابعة 
القيادة الر�شيدة للريا�شة االإماراتية ولت�شجيعها  جت�شيد لدعم 
على ا�شت�شافة االأحداث الريا�شية الدولية والقارية واالإقليمية 
.. الفتا اإىل اأن هذا الدعم هو ال�شبب الرئي�س يف حتقيق النجاح. 
املجال�س  اإىل  والتقدير  ال�شكر  االإم��ارات  وقدم رئي�س جلنة ملف 
ال��ري��ا���ش��ي��ة واحت����اد ال��ك��رة واالأن���دي���ة وو���ش��ائ��ل االإع����الم وك���ل من 
الكبري  بالتعاون  م�شيدا   .. النجاح  ه��ذا  اأ�شباب  تهيئة  يف  �شارك 
 . اال�شت�شافة  هدف  حتقيق  اأج��ل  من  الريا�شية  موؤ�ش�شاتنا  بني 
�شعادة  راأ�شها  وعلى  االآ�شيوية  القدم  كرة  الأ�شرة  ال�شكر  قدم  كما 
ال�شيخ �شلمان بن ابراهيم اآل خليفة رئي�س االحتاد االآ�شيوي على 
ثقتهم مبلف االإمارات .. موؤكدا باأن االإمارات �شتقدم ن�شخة غري 
م�شتفيدين  اجلوانب  جميع  من   2019 عام  لال�شتن�شاخ  قابلة 
وقال   . لدينا  االح��رتاف  منظومة  وتطور  ال�شابقة  جتاربنا  من 
اللحظة من  ه��ذه  نعمل منذ  �شيجعلنا  ال��ق��ارة مبلفنا  ثقة  اإن   “

ذاكرة  يف  خالدة  تبقى  اأ�شطورية  ن�شخة  لتنظيم  اال�شتعداد  اأج��ل 
لي�س بجديد على  وه��ذا   1996 فعلنا يف  وان  �شبق  كما  التاريخ 
املزيد من اخل��ربات من خالل  اكت�شبت  التي  الوطنية  عنا�شرنا 
تنظيم بطوالت اإقليمية وقارية ودولية اآخرها كانت بطولة كا�س 
العامل للنا�شئني 2013 . واأ�شار حممد بن ثعلوب اإىل اأن جميع 
البطوالت التي نظمتها االإمارات حظيت باإ�شادة اأ�شرتي كرة القدم 
الدولية والقارية وباإعجاب النقاد واملتابعني ووفرت اأق�شى درجات 
 .. واملنتخبات  الفرق  وجلماهري  لل�شيوف  والطماأنينة  الراحة 
منوها اإىل اأن االأحداث الريا�شية التي ت�شت�شيفها الدولة تتحول 
اإىل احتفاالت اجتماعية ب�شبب طيبة �شعب االمارات وترحيبهم 
يو�شف  الكرة  احت��اد  اإدارة  جمل�س  ع�شو  وق��ال   . البالد  ب�شيوف 
اإع��داده باأ�شلوب  2019 مت  اآ�شيا  اإن ملف ا�شت�شافة كاأ�س  خوري 
احرتايف من �شركة عاملية مت التعاقد معها بالتن�شيق مع جمل�س 
اأبوظبي الريا�شي وب��داأ االإع��داد للملف من خالل زي��ارة قام بها 
يف  مقره  اإىل  اأ�شهر  ثالثة  قبل  االآ�شيوي  لالحتاد  اإم��ارات��ي  وف��د 
باال�شت�شافة  اخلا�شة  ال�شروط  كرا�شة  ا�شتعرا�س  ومت  ماليزيا 
احلايل  الوقت  يف  وقائم  متوافر  جميعها  اأن  بعدها  وجدنا  التي 
مبا يوؤكد قدرة االإمارات على ا�شت�شافة البطولة يف 2015. من 
جانبه قال عارف العواين االمني العام ملجل�س اأبوظبي الريا�شي 
ا�شت�شافة  يف  النجاحات  من  حافال  �شجال  متتلك  االإم���ارات  اإن 
االأخرية  ال�10  ال�شنوات  اأن  خ�شو�شا  الكربى  العاملية  االأح��داث 
“ الفيفا  ل�  تابعة  ا�شت�شافة خم�س بطوالت عاملية كربى  �شهدت 
“ ما زاد من اخلربات املرتاكمة يف ا�شت�شافة البطوالت الدولية 
والقارية. واأكد معايل ال�شيخ �شلمان بن ابراهيم اآل خليفة رئي�س 
االإحتاد االآ�شيوي لكرة القدم اأن دولة االمارات �شتنجح با�شت�شافة 
كا�س اآ�شيا .. موؤكدا اأن القيادة بدولة االمارات دائما حتر�س على 
اأن االم��ارات مبا متتلكه من خربة كبرية يف  اإىل  . واأ�شار  التميز 
جمال اإ�شت�شافة البطوالت الريا�شية قادرة على اإخراج مناف�شات 
احلدث  مب�شتوى  تليق  ممكنة  �شورة  باأبهى   2019 اآ�شيا  كاأ�س 

الريا�شي وتطلعات اأبناء القارة اال�شيوية.

نهيان بن زايد يهنئ القيادة احلكيمة و�شعب االإمارات با�شت�شافة البطولة

الإمارات تفوز با�شت�شافة الن�شخة ال�شابعة ع�شرة من كاأ�س اآ�شيا 2019 لكرة القدم

اأكد 75 من نخبة ال�شباحني يف العامل م�شاركتهم يف ماراثون 
�شيقام  الذي  كلم   10 مل�شافة  الطويلة  لل�شباحة  العامل  كاأ�س 
الثالث  يف  املقبلة  اجلمعة  اأب��وظ��ب��ي  االإم��ارات��ي��ة  العا�شمة  يف 
اأف�����ش��ل الع��ب��ي هذه  م��ن   9 وي�شتعد  م��ار���س،  �شهر  م��ن  ع�شر 
الريا�شة للمناف�شة على جوائز البطولة التي يبلغ جمموعها 

دوالر اأمريكي.  60،000
و�شتجري جولة ابو ظبي اجلديدة بالقرب من �شاطئ املدينة 
ال����دويل للرتايثلون  ب��ع��د ب��ط��ول��ة االحت����اد  ال���رائ���ع م��ب��ا���ش��رًة 
كل  ويتطلع  املن�شرم.  اال�شبوع  نهاية  اأقيمت  التي  اأبوظبي 
الريا�شي  اأبوظبي  االإم���ارات وجمل�س  �شباحة  احت��اد  من من 
يف  العامليني  املواهب  اأ�شحاب  من  كبرية  جمموعة  ال�شتقبال 

االإمارات هذا االأ�شبوع.
وق��د ق��ال ع��ب��داهلل الوهيبي االأم���ني ال��ع��ام الحت���اد االإم����ارات 
ماراثون  اأبوظبي  يف  م��رة  الأول  ن�شت�شيف  �شوف  لل�شباحة: 
كاأ�س العامل لل�شباحة الطويلة، االأمر الذي يعد مرحلة بارزة 

يف م�شرية التطور الريا�شي يف االإمارات.
حيث �شيجتمع على كورني�س اأبوظبي اأ�شرع 75 �شباح م�شافات 
طويلة يف العامل و�شوف يتناف�شون للح�شول على اأعلى تكرمي 
يف هذا احلدث املهم. �شوف تكون عطلة هذا االأ�شبوع يف الذاكرة، 
واإنني اأدعو كافة حمبي الريا�شة للح�شور وم�شاركتنا ت�شجيع 

اأف�شل اأبطال الريا�شة املتواجدين هنا يف اأبوظبي
الالعبني  كبار  م��ن  اثنني  ال�شباق  ه��ذا  يف  اجلمعة  وي�����ش��ارك 
ببطوالت  ف��ازوا  املتناف�شني وممن  القيا�شية  االأرق��ام  اأ�شحاب 
متتالية وهما االأملاين توما�س لورز والربازيلي اأالن دو كارمو. 
ويعترب توما�س لورز احلائز على 12 لقب عاملي وميداليتني 
التاريخ. و�شيكون  املفتوحة يف  املياه  �شباح يف  اأف�شل  اأوملبيتني 
هذا النجم االأملاين قوة يح�شب لها ح�شاب يف جولة اأبوظبي، ال 
�شيما واأنه يتطلع للح�شول على امليدالية الذهبية يف اأوملبياد 

عامل  يف  ال�شاعد  النجم  هنالك  امل��ق��اب��ل،  ويف   .2016 ري��و 
25 عاماً والذي ي�شعى  ال�شباحة دو كامرو البالغ من العمر 
اإىل حتقيق اأف�شل نتيجة يف االإم��ارات التي ي�شتعد فيها االآن 

خلو�س املياه اإىل جانب نخبة من ال�شباحني االآخرين
ومن جهة اأخرى ت�شهد املناف�شة الن�شوية ح�شوراً قوياً يف هذه 
مل�شافة  الطويلة  لل�شباحة  العامل  كاأ�س  ماراثون  من  اجلولة 
كلم، فهنالك االإيطالية را�شيل بروين التي بداأت مو�شم   10
2015 بالفوز مبيدالية ذهبية يف االأرجنتني، وكذلك البطلة 
العاملية االأملانية، اأجنيال مورار والتي حتمل يف جعبتها �شبعة 
األقاب عاملية يف �شباقات 10 كلم و25 كلم يف املياه املفتوحة 
وتتطلع اإىل ترك ب�شمتها يف اجلولة الثانية من بطولة كاأ�س 
احلائزة  العاملية  ال�شباحة  اأي�شاً  وهنالك  املو�شم.  هذا  العامل 
على امليداليات االأوملبية، الربازيلية بوليانا اأوكيموتو وهي من 
الالعبات التي ينبغي اأخذها باحل�شبان خالل جولة اأبوظبي. 
كما دعا نادي اأبوظبي للريا�شات ال�شراعية واليخوت ، ونادي 
اأب��وظ��ب��ي ال����دويل ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة اجل��م��ه��ور للح�شور 
العامل  امل�شافات يف  �شباحي  اأف�شل  اداء  واال�شتمتاع مب�شاهدة 
�شباق  قرية  املنظمون  اأق��ام  وق��د  والن�شاء،  الرجال  فئتي  من 
واملنا�شرين  واالأ�شدقاء  العائالت  لكافة  وجمانية  مفتوحة 

الذي �شيح�شرون يف نهاية هذا االأ�شبوع.
الفنية  ال�شوؤون  اإدارة  الها�شمي مدير  قال طالل  ومن جهته 
كاأ�س  بطولة  تكون  اأن  نتطلع    : الريا�شي  ابوظبي  مبجل�س 
اجلمعة  ي���وم  تنطلق  اأن  امل��ق��رر  م��ن  ال��ت��ي  لل�شباحة  ال��ع��امل 
للم�شتوى الذي حققه جمل�س  ، ووفقاً  املقبل حدثاً ال ين�شى 
اأبوظبي الريا�شي يف تنظيم البطوالت ، ال �شيما واأننا انتهينا 
العامل  املن�شرم من تنظيم املرحلة االأوىل من كاأ�س  اال�شبوع 
 ، ال��ع��امل  ك��ل  وم��ن  عالية  مب�شاركة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  للرتاياثلون 

ومقبلون على بطوالت اأخرى بنف�س امل�شتوى.

تاأكيد م�شاركة العديد من النجوم يف افتتاح ماراثون كاأ�س العامل لل�شباحة الطويلة يف اأبوظبي

اأكرث من 75 من اأف�شل �شباحي العامل ي�شاركوا 
يف مناف�شات اجلولة الثانية يف 13 مار�س

افتتاح  القا�شمي  حميد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شهد 
والدوائر  واملوؤ�ش�شات  للهيئات  العا�شرة  البطولة 
احل��ك��وم��ي��ة ل���ك���رة ال���ق���دم ال���ت���ي ي��ن��ظ��م��ه��ا ن���ادي 
م��وظ��ف��ي ح��ك��وم��ة ال�����ش��ارق��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع نادي 
ال��ث��ق��ة ل��ل��م��ع��اق��ني. ي�����ش��رف ع��ل��ى ال��ب��ط��ول��ة التي 
جمل�س  للمعاقني  الثقة  ن���ادي  م��الع��ب  يف  ت��ق��ام 
ميثلون  ف��رق    10 مب�شاركة  الريا�شي  ال�شارقة 
ال���دوائ���ر وامل��وؤ���ش�����ش��ات احل��ك��وم��ي��ة يف االإم������ارة . 
ح�شر املباراة االفتتاحية طارق �شلطان بن خادم 
التنفيذية لنادي موظفي حكومة  اللجنة  رئي�س 
اللجنة  العبار نائب رئي�س  ال�شارقة وحميد على 
التنفيذية لنادي موظفي ال�شارقة واملقدم جا�شم 
اإدارة احل��ر���س االأم����ريي  حم��م��د اخل��ي��ال م��دي��ر 
لنادي  التنفيذي  امل��دي��ر  امل��ظ��ل��وم  ���ش��امل  واأح��م��د 
الهامور  الرحمن  عبد  وحممد  للمعاقني  الثقة 

رئي�س اللجنة الريا�شية بنادي موظفي ال�شارقة 
امل�شاركة  احلكومية  واملوؤ�ش�شات  الدوائر  وممثلي 
يف البطولة . واأكد طارق �شلطان بن خادم رئي�س 
اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة ال�شارقة 
اأن الفعاليات التي ينظمها نادي موظفي ال�شارقة 
من  انطالقا  ت��اأت��ي  ال��ق��دم  ك��رة  مناف�شات  ومنها 
توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 
بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم 
ال�شارقة ومتابعة �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد 
ب��ن ���ش��ل��ط��ان ال��ق��ا���ش��م��ي ويل ع��ه��د ون��ائ��ب حاكم 
ال�شارقة رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة ال�شارقة 
وتهدف اإىل توفري اخلدمات لكل موظفي حكومة 
للمرة  البطولة  تنظيم  اأن  اإىل  واأ�شار   . ال�شارقة 
املناف�شات  ف���رق يف  ع�����ش��رة  ال��ع��ا���ش��رة ومب�����ش��ارك��ة 
التي  الطيبة  وال�شمعة  الكبري  النجاح  دليل على 

ت��ت��م��ت��ع ب��ه��ا ب���ط���والت م��وظ��ف��ي ال�����ش��ارق��ة والتي 
جتمع املوظفني من خالل مناف�شات ريا�شية يف 
والتوا�شل  التقارب  زيادة  اأخوى وتعمل على  جو 
ال�شياق  ويف   . ال�����ش��ارق��ة  ح��ك��وم��ة  م��وظ��ف��ي  ب���ني 
نف�شه اأكد حميد علي العبار نائب رئي�س اللجنة 
التنفيذية لنادي موظفي ال�شارقة رئي�س اللجنة 
املنظمة للبطولة اأن اللجنة املنظمة راعت توفري 
عاملة  جل��ان  من  للبطولة  النجاح  مقومات  كل 
بال�شورة  وت��خ��رج  اأه��داف��ه��ا  البطولة  حتقق  ك��ي 
ال�شكر  موجها  ال�شارقة  موظفي  بنادي  الالئقة 
جلميع  ملتابعته  الريا�شي  ال�شارقة  جمل�س  اإىل 
االأحداث الريا�شية التي ينظمها النادي وكذلك 
ا�شت�شافة  للمعاقني على  الثقة  نادي  اإىل  ال�شكر 
فعاليات البطولة موجها الدعوة لو�شائل االإعالم 

ملتابعة اأحداث البطولة.

حممد بن حميد القا�شمي ي�شهد افتتاح بطولة 
املوؤ�ش�شات احلكومية يف ال�شارقة
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اأعرب �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان م�شت�شار االأمن 
اأبوظبي  الإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب  الوطني 
الرئي�س الفخري الحتاداالمارات لكرة القدم عن فخره 
واع���ت���زازه ب��ف��وز دول���ة االإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة بحق 
اأ�شمى  راف��ع��ا   2019 االآ�شيوية  االأمم  ك��اأ���س  ا�شت�شافة 
التربيكات والتهاين اإىل القيادة احلكيمة ل�شاحب ال�شمو 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل 

امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
و اأع�شاء املجل�س االأعلى حكام االإمارات و�شعب االإمارات 
على هذا الفوز امل�شتحق الذي ياأتي ليوؤكد مكانة الدولة 

على �شعيد تنظيم البطوالت والفعاليات الدولية.
ال��ب��ط��ول��ة م�شدر  ه���ذه  بتنظيم  ال��ف��وز  ان  ���ش��م��وه  وق���ال 
�شهادة  اإماراتي وخليجي وعربي وهو  لكل  �شعادة وفخر 
االإماراتية  الريا�شة  بلغته  ال��ذي  التطور  على  بها  نعتز 
وعلى وجه اخل�شو�س يف جمال كرة القدم حيث تتمتع 
الدولة بكل املوؤهالت �شواء التنظيمية اأو البنية التحتية 
وامل��الع��ب امل��ت��ط��ورة اأو امل��راف��ق احل��ي��وي��ة االأخ����رى التي 

جتعلها ت�شت�شيف بكل جدارة وجناح مثل هذه االأحداث 
الريا�شية الكربى.

واأ�شاف �شموه بهذه املنا�شبة يطيب يل اأن اأ�شكر كل من 
االإم��ارات ال�شت�شافة بطولة كاأ�س  عمل على ملف دول��ة 
الدرعي  ثعلوب  بن  حممد  �شعادة  2019برئا�شة  اآ�شيا 
ال����ذي ق����اد ف��ري��ق��ا م��ت��م��ي��زا وحم���رتف���ا و���ش��ل اإىل هذه 
م�شرية  نوا�شل  ���ش��وف  باأننا  امل�شرفةوكليثقة  النتيجة 
تنظيم  باأف�شل  العامل  نده�س  و�شوف  واالإجن��از  النجاح 
الوقت  يف  ..م��وؤك��دا  امل�شتويات  كافة  على  البطولة  لهذه 
اجلانب  ت��ت��ج��اوز  ال��ك��ب��ري  ال��ف��وز  ه���ذا  دالالت  اأن  نف�شه 

الدولةوتقدمها  مكانة  اإىل  به  نفتخر  ال��ذي  الريا�شي 
وجناح م�شرية التنمية فيها على امل�شتويات كافة.

اإن  بالقول  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ه��زاع  ال�شيخ  �شمو  وختم 
ح��ر���س ق��ي��ادة ال��دول��ة ع��ل��ى االرت���ق���اء ب��ق��ط��اع الريا�شة 
املزيد  القطاع  ه��ذا  يحقق  لكي  االإمكانيات  كل  وتوفري 
م��ن ال��ن��ج��اح��ات وال��ت��ق��دم وال��ت��ط��ور وال��و���ش��ول ب��ه اإىل 
جيل  ولدينا  ثماره  يوؤتي  ب��داأ  العاملية  م�شتوىاملناف�شة 
املنا�شب  القطاع يف خمتلف  العاملني يف هذا  كامل من 
ت�شبح  حتى  ملمو�شة  ج��ه��ودا  يبذلون  ال��ذي��ن  واالأدوار 
ال��ري��ا���ش��ة وج��ه��ا م�����ش��رف��ا م��ن اأوج����ه ال��ت��ق��دم والتطور 

اقت�شادي  جذب  وعامل  الدولة  ت�شهدها  التي  والتنمية 
االجتماعي  البعد  اإىل  باالإ�شافة  و�شياحي  وا�شتثماري 
للريا�شة  ملا  كثريا  عليه  نعول  الذي  وال�شبابي  والثقايف 
من اأهمية كربى يف تنمية روح العمل والتعاون وترويج 
 2019 العام  ويف   .. واملحبة  والت�شامح  امل�شاركة  ثقافة 
يف  متج�شدة  كلها  القيم  ه��ذه  اأجمع  العامل  ي��رى  �شوف 
للكرة  فمربوك  البطولة..  لهذه  وتنظيمنا  ا�شت�شافتنا 
االإماراتية ومربوك جمددا لدولة االإمارات قيادة و�شعبا 
اإجنازات  �شجل  اإىل  ي�شاف  ال��ذي  اجلديد  االإجن���از  ه��ذا 

الدولة امل�شرفة. 

هزاع بن زايد : فوز الإمارات با�شت�شافة كاأ�س اآ�شيا موؤ�شر على جناح م�شرية التنمية

اللقب يف و���ش��ع جيد  اال���ش��ب��اين ح��ام��ل  ري���ال م��دري��د  �شيكون 
لتخطي �شيفه �شالكه االملاين اليوم الثالثاء يف اياب ثمن نهائي 
دوري ابطال اوروبا لكرة القدم برغم خيبته املحلية حيث فقد 

بالتحديد �شدارة الدوري لغرميه التقليدي بر�شلونة.
ار���س �شالكه ذهابا  ف��وزا مهما على  ري��ال م��دري��د حقق  وك��ان 
والربازيلي  رونالدو  كري�شتيانو  الربتغايل  لنجميه  بهدفني 
م��ار���ش��ي��ل��و، م���ا ي��ج��ع��ل��ه ي��خ��و���س م���ب���اراة االي�����اب ب���راح���ة تامة 

لت�شجيله هدفني خارج ملعبه.
و�شبق لريال مدريد ان اجتاز �شالكه يف الدور ذاته من البطولة 
املو�شم املا�شي اي�شا عندما �شحقه 6-1 يف املانيا، ثم جدد فوزه 

عليه 3-1 يف مدريد.
وقد يكون توقيت املباراة االوروبية مزعجا جدا لريال مدريد، 

بعد �شقوطه املفاجىء امام اتلتيك بلباو �شفر-1 وفوز 
رايو فايكانو االحد، ما  6-1 على  ال�شاحق  بر�شلونة 

افقد الفريق امللكي �شدارة الليغا بفارق نقطة خلف 
بر�شلونة.

لكن الريال ما يزال ي�شعى ليكون اول فريق منذ ربع 
قرن يحتفظ بلقب بطل دوري ابطال اوروبا، وهو 

بع�شرة  فيها  القيا�شي  ال��رق��م  يحمل  ال���ذي 
القاب.

وكان ريال مدريد انتزع اللقب 
بعد  امل���ا����ش���ي  امل���و����ش���م  يف 

نهائي مثري مع جاره 
ات��ل��ت��ي��ك��و م���دري���د، 

االخ����ري  ب���ق���ي  اذ 
م�������ت�������ق�������دم�������ا 
الثواين  ح��ت��ى 
قبل  االخ��������رية 

له  ي���������درك  ان 
�شريخيو رامو�س 

ويفر�س  التعادل 
�������������ش������������وط������������ني 
ح�شم  ا���ش��اف��ي��ني 
ف��ي��ه��م��ا ال����ن����ادي 

النتيجة  امل����ل����ك����ي 
.1-4

الفوز على �شالكه ذهابا كان العا�شر 
امل�شابقة  يف  ل��ل��ري��ال  ال���ت���وايل  ع��ل��ى 

ف���ع���ادل رق���م ب���اي���رن م��ي��ون��ي��خ االمل���اين 
الذي حققه بني ني�شان ابريل وت�شرين 

الثاين نوفمرب 2013.
ك��م��ا ك����ان ري�����ال ال��وح��ي��د ال�����ذي ي��ح��ق��ق 6 

بازل  ع��ل��ى  االول  ال�����دور  يف  ك��ام��ل��ة  ان��ت�����ش��ارات 
ولودغوريت�س  االنكليزي  وليفربول  ال�شوي�شري 

هدفني  مقابل  هدفا   16 م�شجال  البلغاري، 
يف مرماه.

ورمبا يحتاج فريق املدرب االيطايل 
على  ال��ف��وز  اىل  ان�شيلوتي  ك��ارل��و 

ار��������س ����ش���ان���ت���ي���اغ���و ب���رن���اب���ي���و غ���دا 
اال�شباين،  ال���دوري  يف  الثقة  ال�شتعادة 

حيث تنتظره مباراة الكال�شيكو يف كامب 
نو يف املرحلة بعد املقبلة.

اخل�شارة امام اتلتيك بلباو كانت الرابعة للريال يف 

14 مباراة خا�شها هذا العام.
وهبط اداء عدد من العبي ريال مدريد ب�شكل ملحوظ بدءا من 
رونالدو الذي بداأ ي�شعر ب�شغط كبري خ�شو�شا بعد ان عادله 
هدايف  ���ش��دارة  يف  مي�شي  ليونيل  االرجنتيني  بر�شلونة  جن��م 
الدوري اال�شباين بر�شيد 30 هدفا لكل منهما، اىل الفرن�شي 
كرمي بنزمية والويلزي غاري�س بايل، كما تاأثر الفريق با�شابة 
الذي  رام��و���س  �شريجيو  ال��دف��اع  ك�شخرة  الالعبني  م��ن  ع��دد 
لعب دورا بارزا يف عدد من املباريات والعب الو�شط الكولومبي 
خامي�س رودريغيز ب�شبب اال�شابة، والكرواتي لوكا مودريت�س.

ا�شابة  م��ن  �شفائه  بعد  فريقه  م��ع  التمارين  رام��و���س  وع���اود 
كان  حيث  �شالكه،  ام���ام  امل�شاركة  م��ن  يتمكن  وق��د  الفخذ  يف 
وخرج  االي�شر  للفخذ  اخللفية  الع�شلة  يف  لتمزق  تعر�س 
يف ال�شوط االول من املباراة املوؤجلة التي فاز فيها 
�شباط/ يف   1-2 ا�شبيلية  على  مدريد  ري��ال 

فرباير املا�شي.
اي�شا  م��ودري��ت�����س  ي��ع��ود  ان  امل��ت��وق��ع  وم���ن 

الغائب منذ ت�شرين االأول اكتوبر.
امل�شكلة  ع���ل���ى  ان�������ش���ي���ل���وت���ي  وع����ل����ق 
موؤخرا  ف��ري��ق��ه  يف  ال��ه��ج��وم��ي��ة 
االم�����ر غريبا  ي���ب���دو  ق���ائ���ال 
مدريد  ري����ال  ان  ال���ق���ول 

ي������������ع������������اين م�����ن 

م�شكالت يف الهجوم يف حني اننا �شجلنا العديد من االهداف 
خالل املو�شم، ولكن هذه هي احلقيقة.

ان  اك��د  كا�شيا�س  ايكر  ال���دويل  واحل��ار���س  الفريق  قائد  ولكن 
الفريق  م��ب��اراة  على  توؤثر  لن  اال�شباين  ال���دوري  يف  اخل�شارة 
اوروبيا بقوله انه بطولة خمتلفة، وبالن�شبة اىل م�شجعي ريال 

مدريد فانها تعني الكثري.
بالتاأهل  بالعودة  جدا  �شعبة  املقابل  يف  �شالكه  مهمة  و�شتكون 
املرفعة  العبيه  معنويات  برغم  مدريد،  من  النهائي  ربع  اىل 
الدوري  يف  املا�شي  ال�شبت   1-3 هوفنهامي  على  ال��ف��وز  بعد 
38 نقطة،  املركز اخلام�س بر�شيد  ال��ذي يحتل فيه  االمل��اين 

بفارق 23 نقطة خلف بايرن ميونيخ املت�شدر.
ويلعب اي�شا بورتو الربتغايل مع بازل ال�شوي�شري �شاعيا اىل 
ح�شم تاأهله اىل دور الثمانية بعد ان انتهت مباراة الذهاب يف 

�شوي�شرا 1-1.
وي��خ��و���س ب���ازل امل��راح��ل االق�����ش��ائ��ي��ة ل��ل��م��رة ال��ث��ال��ث��ة ف��ق��ط يف 

تاريخه.
مرة  ���ش��وى  و2004،   1987 يف  امل��ت��وج  ب��ورت��و،  يخ�شر  ومل 
وحيدة يف 6 مواجهات امام فريق �شوي�شري وت�شدر جمموعته 
االوك���راين  دانيت�شك  �شاختار  ام���ام  االول  ال���دور  يف  ب�شهولة 

واتلتيك بلباو اال�شباين وباتي بوري�شوف البيالرو�شي.
تتناف�س  االوروبية  االندية  نخبة  ان  يذكر 
ال��ظ��ه��ري االمي���ن لبورتو،  ع��ل��ى ���ش��م 
ال��ربازي��ل��ي دان��ي��ل��و، حيث ي���رتدد ان 
يريدان  وبر�شلونة  م��دري��د  ري���ال 
لكي  االخ���ري  وخ�شو�شا  �شمه 
ي��ح��ل ب���دال م��ن م��واط��ن��ه داين 
انتهاء  ب���ع���د  وذل������ك  ال���ف���ي�������س 
التعاقدات  م��ن  م��ن��ع��ه  ع��ق��وب��ة 
من الفيفا يف كانون الثاين 

يناير 2016.

بورتو ي�شعى حل�شم التاأهل اأمام بازل

الريال يواجه �شالكة بو�شع مريح يف دوري الأبطال اليوم

�شجل املهاجم االأرجنتيني ليونيل مي�شي رقما قيا�شيا 
الدرجة  دوري  ل�شدارة  بر�شلونة  ليقود  الثالثيات،  يف 
االأوىل االإ�شباين لكرة القدم بعد اكت�شاح رايو فايكانو 

.
الثاين يف  للمركز  اأوروب���ا  ري��ال مدريد بطل  وت��راج��ع 
بلباو  اأتلتيك  ملعب  على   0-1 هزميته  بعد  اإ�شبانيا 

�شاحب املركز الثامن.
وحجز اأ�شتون فيال اأوىل بطاقات التاأهل لقبل النهائي 
اأع��م��ال �شغب عند  يف ك��اأ���س االحت���اد االجن��ل��ي��زي، لكن 
و�شت  على   0-2 ف���وزه  على  بظاللها  األ��ق��ت  النهاية 

بروميت�س البيون.
وفيما يلي جولة بني اأكرب البطوالت املحلية يف اأوروبا 

هذا االأ�شبوع.
* اإ�شبانيا:

يف  قيا�شيا  رق��م��ا  مي�شي  ل��ي��ون��ي��ل  االأرج��ن��ت��ي��ن��ي  ح��ط��م 
فايكانو  رايو  الكت�شاح  بر�شلونة  قاد  بعدما  الثالثيات 
6-1 وال�شعود لل�شدارة بعد هزمية ريال مدريد بطل 

اأوروبا 1-0 على ملعب اأتلتيك بلباو.
اب���ت���ع���اد الثالثي  وا���ش��ت��م��ر ت��ع��رث ري�����ال م���دري���د م���ع 
عن  بيل  وجاريث  بنزمية  وك��رمي  رونالدو  كري�شتيانو 
م�شتواهم اأمام بلباو الذي تفوق بف�شل هدف جاء من 

�شربة راأ�س الريتز اأدوريز.
ومل يواجه بر�شلونة �شعوبة يف اكت�شاح فايكانو بعدما 
�شجل مي�شي 3 اأهداف يف مباراة واحدة للمرة 32 يف 

م�شواره مع ناديه.
الكرة  يف  للثالثيات  القيا�شي  ال��رق��م  مي�شي  وح��ط��م 
االإ�شبانية والذي كان يتقا�شمه مع تيلمو زارا املهاجم 
يف  اللقب  حامل  مدريد  اأتلتيكو  وظل  لبلباو.  ال�شابق 
7 نقاط عن ال�شدارة بعد تعادل  املركز الثالث بفارق 

1-1 مع فالن�شيا الذي يحتل املركز الرابع.
* اجنلرتا:

لكاأ�س  بالو�شول  جيدا  اأ�شبوعا  فيال  ا�شتون  ت��وج 
ع��ل��ى و�شت   0-2 ب��ال��ف��وز  االحت�����اد االجن��ل��ي��زي 

بروميت�س البيون الذي خ�شر للمرة الثانية يف 
خم�شة اأيام اأمام نف�س املناف�س.

انت�شار  على  بظاللها  األقت  �شغب  اأعمال  لكن 
اأ����ش���ت���ون ف���ي���ال م����ع ان����دف����اع امل�����ش��ج��ع��ني نحو 

اأر�����س امل��ل��ع��ب يف ن��ه��اي��ة ال��ل��ق��اء وه���و م��ا قد 
ي������وؤدي ل��ت��وق��ي��ع ع��ق��وب��ات م���ن االحت����اد 

االجنليزي.
اإعادة  مباراة  ليفربول  و�شيخو�س 

ب��ع��د ت��ع��ادل��ه ب���دون اأه����داف على 
اأر�����ش����ه م���ع ب���الك���ب���رين روف����رز 

املنتمي للدرجة الثانية.
ب���رادف���ورد �شيتي  ت��ع��ادل  ك��م��ا 
الثالثة  ل����ل����درج����ة  امل���ن���ت���م���ي 

ريدينج  م����ع  اأه��������داف  ب������دون 
الدرجة  يف  ي��ن��اف�����س  ال�����ذي 

�شيتقابل  ف��ي��م��ا  ال��ث��ان��ي��ة، 
مع  اللقب  حامل  اآر���ش��ن��ال 

مان�ش�شرت يونايتد .
امل���م���ت���از،  ال���������دوري  ويف 
وا�شل هاري كني تاألقه 
ليقود  ه��دف��ني  واأح����رز 
ت��وت��ن��ه��ام ل��ل��ف��وز 1-2 
كوينز  م�����ش��ي��ف��ه  ع��ل��ى 
املتعرث  رينجرز  بارك 

واال�������ش������ت������م������رار يف 
م���ط���اردة االأرب���ع���ة 

االأوائل.
* اأملانيا:

و�������ش������ع ب�����اي�����رن 
حامل  م���ي���ون���خ 

و�شاحب  ال��ل��ق��ب 
ال�����ش��دارة ال��ف��ارق مع 

فوزه  بعد  نقطة   11 اإىل  مناف�شيه  اأق��رب 
3-1 على م�شيفه هانوفر بف�شل هدفني من 

توما�س مولر.
وح��ط��م اجل��ن��اح ال��ه��ول��ن��دي اآري���ن روب���ن الرقم 

اأقل  خ��الل  انت�شار   100 حتقيق  يف  القيا�شي 
عدد من امل�شاركات بالدوري االأملاين عندما احتاج 

اإىل 126 مباراة فقط لتحقيق هذا االجناز.
وف�����ش��ل ف��ول��ف�����ش��ب��ورج ���ش��اح��ب امل���رك���ز ال���ث���اين يف 
م��الح��ق��ة ب��اي��رن ب��ع��د ه��زمي��ت��ه 1-0 ع��ل��ى ملعب 

اأوج�شبورج.
بهدفني  تقدمه  مون�شنجالدباخ  برو�شيا  واأه����در 

ل��ي��ت��ع��ادل 2-2 ع��ل��ى م��ل��ع��ب م��اي��ن��ز، ل��ك��ن��ه ظ���ل يف 
املركز الثالث متقدما بنقطتني على باير ليفركوزن 
3-0 على م�شيفه  فاز  ال��ذي  الرابع  املركز  �شاحب 

بادربون الوافد اجلديد لالأ�شواء.
* اإيطاليا:

تعرث روما جمددا يف مالحقة يوفنتو�س حامل 
بدون  تعادله  بعد  ال�شدارة  و�شاحب  اللقب 

اأهداف مع م�شيفه كييفو املتعرث.

وهذا التعادل الثامن لروما �شاحب املركز الثاين يف 9 
مباريات بالدوري.

ي��وف��ن��ت��و���س الذي  ن��ق��اط وراء  ب��ث��م��اين  وي��ب��ت��ع��د روم����ا 
ي�شت�شيف �شا�شولو املتوا�شع .

بهدفني  تقدمه  الثالث  املركز  �شاحب  نابويل  واأه��در 
ليتعادل 2-2 مع �شيفه اإنرت ميالن فيما انتهت مباراة 

بارما متذيل الرتتيب مع اأتالنتا بدون اأهداف.
وياأتي الت�شيو يف املركز الرابع قبل مواجهة فيورنتينا 

�شاحب املركز اخلام�س .
* فرن�شا:

م�شيفه  �شحق  بعدما  ال�شدارة  يف  ليون  اأوملبيك  ظل 
هذه  يف  ال��ك��ب��ار  ج��م��ي��ع  ان��ت�����ش��ار  م��ع   1-5 مونبلييه 

اجلولة.
الكازيت  الك�شندر  واأ�شاف  هدفني  فقري  نبيل  و�شجل 
بنقطة  متقدما  ليون  ليظل  مثلهما  ال���دوري  ه��داف 
واح������دة ع��ل��ى ب���اري�������س ����ش���ان ج���ريم���ان ح���ام���ل اللقب 

و�شاحب املركز الثاين.
االجنليزي  ت�شيل�شي  ملواجهة  جريمان  �شان  وا�شتعد 
اأبطال  غ��دا االأرب��ع��اء يف اي��اب دور ال�شتة ع�شر ب��دوري 

اأوروبا باكت�شاح الن�س 1-4.
وياأتي اأوملبيك مر�شيليا يف املركز الثالث وله 53 نقطة 
تولوز  �شحق  بعدما  ال�����ش��دارة  ع��ن  نقاط  اأرب���ع  ب��ف��ارق 

.1-6
47 نقطة بعد  وظل موناكو يف املركز الرابع بر�شيد 

فوزه 3-1 على م�شيفه ايفيان.
* هولندا:

 11 بفارق  متقدما  ال�شدارة  على  ايندهوفن  حافظ 
و�شاحب  اللقب  حامل  ام�شرتدام  اأياك�س  على  نقطة 
اهيد  ج��و  على ملعب   0-3 ف���وزه  بعد  ال��ث��اين  امل��رك��ز 

ايجلز.
�شيفه  على   0-1 اأي��اك�����س  وف��از 
اأك�شل�شيور بف�شل هدف قرب 
الغازي  اأن���ور  م��ن  النهاية 
ف���ي���م���ا ت���غ���ل���ب ف���ي���ن���وورد 
الثالث  امل���رك���ز  ���ش��اح��ب 
بعد  ب����ري����دا  ع���ل���ى   0-3
ميت�شل  م��ن  ه��دف��ني 

تي فريده.

مي�شي ملك الهاتريك وبايرن 
يحّلق يف البوند�شليجا اأدرك دييجو �شيميوين مدرب اأتلتيكو مدريد اأن فر�شة 

الدرجة  دوري  بلقب  ال��ف��وز  يف  �شعيفة  ب��ات��ت  فريقه 
ال��ث��ان��ي��ة على  ل��ل��م��رة  ال���ق���دم  ل��ك��رة  االأوىل االإ����ش���ب���اين 
دييجو  الهداف  بيع  النادي على  التوايل منذ موافقة 

كو�شتا وال�شماح لالعبني بارزين اآخرين بالرحيل.
اأتلتيكو يف املو�شم املا�شي وتوج بلقب الدوري  وتاألق 

مدريد  ري��ال  العمالقني  ح�شاب  على 
 ، نة �شلو بر و

ك������م������ا ب���ل���غ 
ن�������ه�������ائ�������ي 
ي  ر و د

اأب���ط���ال اأوروب�����ا 
اأن م�����ش��ت��وى ال��ف��ري��ق قد  ب����دا  ل��ك��ن 

املو�شم  ال�شيء خالل  تراجع بع�س 
اجلاري.

فالن�شيا  مع   1-1 اأتلتيكو  وتعادل 
���ش��اح��ب امل��رك��ز ال���راب���ع ي���وم ام�س 
بانت�شار  ليكتفي  االأح�����د،  االأول 

وي�شبح  مباريات   4 اآخ��ر  يف  وحيد 
بر�شلونة  م���ن  ن��ق��اط   7 ب��ع��د  ع��ل��ى 

املت�شدر و6 نقاط عن ريال قبل 12 
جولة على النهاية.

اإذ  اأتلتيكو  م��ن  قريبا  امل��ت��األ��ق  فالن�شيا  وي��ب��دو 
يتاأخر عنه بنقطة واحدة فقط، وقال �شيميوين 
اإن فريقه لديه رغبة كبرية يف االحتفاظ باملركز 

الثالث والتاأهل لدوري اأبطال اأوروبا.
بدون  اأتلتيكو  م��ع  ت��ع��ادل  ال��ذي  اإ�شبيلية  ويبقى 

اأهداف مطلع ال�شهر اجلاري  داخل دائرة املناف�شة 

املركز اخلام�س  اإذ يحتل  التاأهل لدوري االأبطال  على 
�شيميوين  وق��ال  فالن�شيا.  عن  نقاط  بخم�س  متاأخرا 
قلنا مرارا  ول��ق��د  ال����دوري ط��وي��ل  م��وؤمت��ر �شحفي  يف 
فالن�شيا  مع  املراكز  على  �شنتناف�س  اإننا 
منتخب  ق��ائ��د  واأ���ش��اف  واإ�شبيلية. 
االأرجنتني ال�شابق مل يتمكن اأي 
مناف�س فالن�شيا واأ�شبيلية من 
مباراتني  اآخ��ر  يف  علينا  الفوز 
ونبقى نتقدم بفارق نقطة واحدة 
املناف�شة  وهذا ما نحتاجه.  وتابع 
بهذه الطريقة تعد اإجنازا كبريا 
املو�شم  ي��ن��ت��ه��ي  اأن  واأمت���ن���ى 

باحتاللنا املركز الثالث.
اأت����ل����ت����ي����ك����و  ي�����ك�����ن  ومل 
ال�����ف�����وز  يف  حم�����ظ�����وظ�����ا 
االأول  ام�س  ي��وم  باملباراة 
ا�شتفاد  ب���ع���دم���ا  االأح���������د 
ليدرك  النهاية  ق��رب  ه��دف  م��ن  فالن�شيا 
ال���ت���ع���ادل م���ع ف���ري���ق ���ش��ي��م��ي��وين ال���ذي 
ال�شوط  يف  كوكي  �شجله  بهدف  تقدم 
�شيافة  يف  اأتلتيكو  و�شيلعب  االأول. 
ي���وم ال�شبت  ب���ال���دوري  اإ���ش��ب��ان��ي��ول 
باير  ي�شت�شيف  اأن  قبل  املقبل، 
ليفركوزن االأملاين يف اإياب دور 
ال�شتة ع�شر بدوري االأبطال 
يف 17 مار�س اآذار اجلاري. 
ذهابا  اأت��ل��ت��ي��ك��و  وخ�������ش���ر 
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ف��ق��ي�����ر اخ���ت�����ار اأتلتيكو مدريد يركز على املركز الثالث يف الليجا
الإن�شم��ام للدي��وك

بان  اوال���س  ليون جان مي�شال  ن��ادي  رئي�س  برنار الكومب م�شت�شار  ك�شف 
مهاجم الفريق نبيل فقري قرر الدفاع عن الوان منتخب فرن�شا.

وقال الكومب يف املنطقة املختلطة لالعبني بعد فوز فريقه على مونبلييه 
لقد  الواحد  باحلرف  ليقول يل  نبيل  بي  ات�شل  االح��د  االأول  ام�س   1-5

غريت راأيي، �شاأدافع عن الوان منتخب فرن�شا.
وا�شاف تناق�شنا يف املو�شوع، انه خياره، مل نقم باأي �شيء لندفعه باجتاه 
معني وقد اتخذ القرار بنف�شه. �شرى الحقا ما اذا كان اخليار �شائبا ام 
مونبلييه  مواجهة  يف  فقري  ب��اداء  فورنييه  هوبري  ليون  م��درب  وا�شاد  ال. 
حيث �شجل هدفني وقال لعب نبيل بحرية كبرية وقد �شاهم ب�شكل كبري 
يف خروج فريقنا بنتيجة عري�شة. و�شئل املدرب اي�شا عن خيار فقري فقال 
�شاأترك له حرية اخليار وهو خيار �شنحرتمه  ذل��ك.  اع��الن  ل�شت خموال 
ال�شبت  اك��د  راوراوة  وك��ان رئي�س االحت��اد اجل��زائ��ري حممد  مهما ح�شل. 
ات�شل فقري  ال�شدد لقد  وق��ال يف هذا  �شيلعب للجزائر  ب��اأن فقري  املا�شي 
عن  له  ليعلن  اجلزائر  منتخب  م��درب  غوركوف  كري�شتيان  باملدرب  فعال 

خياره باللعب ملنتخب اجلزائر.
وا�شتدعى غوركوف بالفعل فقري �شمن الئحة مو�شعة للم�شاركة يف مع�شكر 

تدريبي يف قطر اواخر ال�شهر احلايل.
وكان فقري اعلن على �شفحته اخلا�شة على فاي�شبوك ال�شبت باأنه مل يتخذ 
ملباراتني  اجلزائر  منتخب  اىل  با�شتدعائي  تاأثرت  لقد  وق��ال  بعد،  ق��راره 
مل  لكنني  منه،   30 يف  عمان  و�شد  مار�س  اذار   26 يف  قطر  �شد  وديتني 

اتخذ بعد قراري النهائي.
باأين  �شبق وقلت  وا�شاف تكلمت هاتفيا مع كري�شتيان غوركوف لكن كما 
بان  القول  املبكر  من  وبالتايل  مار�س  اذار  �شهر  نهاية  يف  ق��راري  �شاأتخذ 

االمور ح�شمت.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

يك�شف ت�شعرية كل جرمية ارتكبها
باأ�شعار جرائمة التي كان يرتكبها، والتي تراوحت بني اإطالق النار،  اإيطايل النقاب عن قائمة  ك�شف رجل مافيا 

بهدف الت�شبب باالإعاقة، وبني الت�شفية اجل�شدية. 
واعرتف االإيطايل جيان كارلو )48 عاماً( للمحققني باأنه كان يتقا�شى مبلغ 3700 دوالر مقابل اإ�شابة �شحيته 

باالإعاقة، ومبلغ 27000 دوالر مقابل كل جرمية قتل كان يرتكبها، بح�شب �شحيفة ديلي تيليغراف.
و�شرح جيان كارلو ل�شحيفة كوررير ديال �شريا االإيطالية، باأنه كان يتبع االأ�شلوب نف�شه يف جرائمه كلها، مهما كان 

نوع اجلرمية التي ينوي ارتكابها،
�شم�شية،  نظارات  نارية م�شروقة، معتمراً خوذة ومرتدياً  دراج��ة  اإىل م�شرح جرميته على من  وكان كارلو ي�شل 

ويدعي باأنه ماأمور �شرطة قبل اأن يقوم باإطالق النار على �شحيته.
ومن بني جرائم جيان كارلو العديدة، الت�شبب باالإعاقة الدائمة الأخ�شائية التجميل ت�شينيزيا بولييزي )61 عاماً( 

بعد اأن اأطلق النار عليها يف مركز التجميل التابع لها يف العا�شمة االإيطالية روما. 
وتقا�شى كارلو ما يقارب 20000 دوالر مقابل ت�شفية تاجر املخدرات فيديريكو دي ميو الذي كان على خالف مع 

ع�شابة األبانية، بينما ح�شل على 27000 دوالر مقابل قتله موزع املخدرات �شي�شتو كورفيني يف �شيارته.
ويذكر باأن هذا املجرم املحرتف، ارتكب �شل�شلة من اجلرائم ل�شالح ع�شابات املافيا، اإال اأن ال�شرطة االإيطالية األقت 

القب�س عليه بعد اأن قامت مبالحقته اإثر �شرقته لدراجة نارية اأخذها اإىل منزله. 
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يطلق زوجته غرية من جمل
انتهى نقا�س بني زوجني �شعوديني اإىل طالق بعد خالف حاد حول 
قيمة جمل ميلكه والد الزوجة التي اأ�شرت على اأن قيمة اجلمل 
اأغلى بكثري من الزوج. و�شغلت هذه الواقعة التي  ولقبه الوليف 
مع  تفاعلوا  ال��ذي  ال�شعوديني  املغردين  حملية  �شحيفة  اأوردت��ه��ا 

ها�شتاغ #مواطن_يطلق_زوجته_ب�شبب_بعري.
وتعود التفا�شيل بح�شب �شحيفة �شدى ال�شعودية اىل اأن زوجني 
اأهلها  ملنزل  زيارتهما  اأثناء  م��زاح  يف  دخ��ال  الريا�س  مدينة  غ��رب 
قابلته  غزلية  بعبارات  م�شاعرها  دغ��دغ��ة  ال���زوج  ح��اول  اأن  وبعد 
لي�س  باأنه عزيز لديها ولكن  اأي�شاً  الزوجة مبكابرة و�شوء تعبري 
اأغلى من قعود والدها الوليف. واأ�شافت ال�شحيفة باأن الزوج مل 
للمنزل،  عودتهما  وخ��الل  اأ�شقائها  اأم��ام  عليه  زوجته  رد  يعجبه 
اأن وال��ده��ا رف�س بيع الوليف مببلغ م��ايل كبري  ال��زوج��ة  اأ���ش��رت 
، وهو ال��رد ال��ذي زاد من حدة غ�شب ال��زوج على زوجته املعجبة 
زوجته  من  طلب  ال��زوج  اأن  ال�شحيفة  وك�شفت  الوليف.  بالقعود 
الوليف وعندما  اخل��روج يف نزهة برية عرجا خاللها على مكان 
ميني  عليها  رم��ى  البالغة،  ال�شعادة  تظهر  وه��ي  بجانبه  �شاهدها 

الطالق اأمام اجلمل الوليف .

تخرب زوجها بالهاتف حلظة طعنها
يف  بال�شكني  طعناً  العمر  من  واالأرب��ع��ني  احل��ادي��ة  يف  �شيدة  قتلت 
زوجها،  م��ع  ال��ه��ات��ف  على  تتكلم  ك��ان��ت  عندما  �شيدين  يف  متنزه 
كومار  اآرون  برابها  وطعنت  املحلية.  ال�شحف  ك�شفت  ما  بح�شب 
اأخذت  عندما  بال�شكني  هندي  اأ�شل  من  املعلوماتية  يف  اخلبرية 
غرب  ب��ارام��ات��ا  متنزه  ع��رب  منزلها  اإىل  للعودة  خمت�شراً  طريقاً 
�شيدين م�شاء يوم ال�شبت املا�شي. وك�شفت �شحيفة ديلي تلغراف 
طعني  مت  حبيبي  ك��ان��ت  الهند  يف  ل��زوج��ه��ا  االأخ����رية  كلماتها  اأن 
بال�شكني قبل انقطاع املكاملة. وعرث اأحد املارة على ال�شحية بعيد 
احلادث. ونقلت اإىل امل�شت�شفى لكن تعذر على االأطباء اإنقاذها، بعد 
اأن نزفت دماً كثرياً. و�شرعان ما توجه زوجها الذي يعي�س يف الهند 
مع ابنتهما البالغة من العمر ت�شع �شنوات اإىل اأ�شرتاليا حيث اأبلغ 
اآرون  برابها  اإن  ال�شكن  يف  ال�شحية  �شريكة  وقالت  زوجته.  بوفاة 
كثرية.  اأح��ي��ان  يف  الليل  من  متاأخرة  ل�شاعات  تعمل  كانت  كومار 
اأو�شتها مراراً  املنزل. وهي  اإىل  اأحد  اأن يقلها  وهي مل تكن تقبل 
بعدم املرور عرب املتنزه لياًل. ويف العام 2010، ا�شتهدفت �شل�شلة 
�شاب يف احلادية  اأ�شول هندية. وقتل  من االعتداءات طالباً من 
اأث��ار توترات  بال�شكني يف ملبورن، ما  العمر طعناً  والع�شرين من 

بني البلدين لكن العالقات حت�شنت يف ما بعد.

اكت�شاف حطام �شفينتني اأثريتني 
عرث اأثريون �شعوديون واأملان على حطام �شفينتني اأثريتني قبالة 
�شاحل جدة، يف م�شروع بحثي م�شرتك بني الهيئة العامة لل�شياحة 
واالآثار، وجامعة فيليب�س ماربورغ يف اأملانيا. واأو�شح العلماء اأنهم 
اأثرية  ل�شفينة  اأقدم حطام  رومانية، وهي  �شفينة  اكت�شفوا حطام 
وجدت على طول ال�شاحل ال�شعودي، بينما تعود ال�شفينية االأخرى 

اإىل الع�شر االإ�شالمي االأول، بح�شب جريدة االأنباء الكويتية.
حالياً  يجرى  اإن��ه  ميكايال  رينفيلد  االأمل��ان��ي��ة  االآث���ار  عاملة  وق��ال��ت 
حماية  يف  ال�شعوديني  االآث��ار  وعلماء  املخت�شني  مل�شاعدة  مبادرات 
معار�س  اإقامة  اإىل  اإ�شافة  البحر،  حتت  القابعة  القدمية  االآث��ار 
عامة لها، يف م�شروع بداأ يف 2013 وملدة خم�س �شنوات، لتدريب 16 
�شخ�شاً، ي�شكلون فريقاً �شعودياً، �شيتم اختبارهم قريباً للح�شول 

على تراخي�س الغو�س اخلا�شة بهم.

طفل ميوت جوعًا بعد وفاة والدته 
تويف طفل اأمريكي من اجلوع، بعدما بقي وحيداً يف املنزل، اإىل جانب جثة 

والدته التي لقيت حتفها اإثر تناولها جرعة زائدة من املخدرات.
باأنها جرعة زائدة من  �شارة كي�شلري)22 عاماً( ب�شبب ما يعتقد  وتوفيت 
تاركة  االأمريكية،  بن�شلفانيا  بوالية  �شقتها  يف  ميتة  وج��دت  اإذ  امل��خ��درات، 
طفلها الذي مل يتجاوز عمره 9 اأ�شهر على االأر�س يف غرفة املعي�شة ي�شارع 

اجلوع حتى فارق احلياة، بح�شب ال�شلطات املحلية.
واكت�شف هذه احلادثة املروعة �شقيق �شارة، الذي ا�شتدعى �شرطة منطقة 
يوم  �شباح  يف  وطفلها  �شقيقته  يتفقد  كان  باأنه  واأعلمهم  كاونتي،  األيغني 
اجلمعة املا�شي، بعد اأن انقطعت اأخبارهما عنه الأكرث من اأ�شبوعني، و�شعق 

عندما وجدهما جثتني هامدتني يف املنزل. 
ويعتقد باأن كي�شلر توفيت قبل اأ�شبوع اأو اأ�شبوعني من اكت�شاف جثتها، وتويف 
ب�شبب اجلوع بعدها بوقت ق�شري، بح�شب �شحيفة  كاي�شي كي�شلر  طفلها 
ن��ي��وي��ورك داي��ل��ي ن��ي��وز االأم��ري��ك��ي��ة. و���ش��رح م�شاعد م��اأم��ور م��رك��ز �شرطة 
األيغني كاونتي، جيم�س مورتون، باأن الطفل عانى كثرياً ب�شبب عدم وجود 
اأي طعام يتناوله، مما اأدى اإىل وفاته يف نهاية املطاف. واأ�شاف مورتون باأن 
ال�شرطة مل تعرث على عالمات داخل ال�شقة الأية حماولة لل�شرقة اأو العبث 

مبحتوياتها، واأن اجلثة لن يتم ت�شريحها حتى نهاية االأ�شبوع. 

الفنانة احلديدية حبي�شة منزلها يف اأفغان�شتان
تهديدات متطرفني  ب�شبب  اأنها تالزم منزلها حاليا  اأفغانية  فنانة  اأك��دت 
اأيام، للتنديد بالتحر�س يف ال�شوارع.  لها بعد ارتدائها درعا حديدية قبل 
وب�شبب التهديدات، اأرغمت كربا خادمي البالغة 27 عاما على تغيري حمل 
�شارع  لدقائق يف  �شارت كربا  26 فرباير،  املا�شية. ففي  االأي��ام  اإقامتها يف 
بو�شط كابول مرتدية درعا حديدية، �شممته لدى حداد حملي معروف 
بت�شنيع املواقد مقابل 10 دوالرات، قبل اأن ت�شطر اإىل الفرار �شريعا لي�س 
ب�شبب ال�شتائم، واإمنا ب�شبب الر�شق باحلجارة. وقالت كرب حدث كل �شيء 
كما كنت اأتوقع، فقد تدافعت احل�شود نحوي. واأ�شافت كربا خادمي مفهوم 
عملي الفني ياأتي انطالقا من حياتي ال�شخ�شية واللحظات الرهيبة التي 
ع�شتها، م�شرية اىل اأن هذا العمل يروي ما حدث يل عندما كنت يف الرابعة 
بالن�شبة  بالفرار.  والذ  ال�شارع  يف  بي  اأحدهم  حتر�س  عندما  اخلام�شة،  اأو 
اليه مل اأكن �شوى جمرد فتاة ب�شرف النظر عن �شني. وتابعت قلت لنف�شي 
حينها: حبذا لو كانت مالب�شي الداخلية م�شنوعة من احلديد. ومنذ هذه 
امل�شرية ال�شريعة يف ال�شارع، تتلقى الفنانة االفغانية تهديدات بالقتل عرب 
كربا  خطوة  على  اأي��ام  وبعد  قولها.  حد  على  و�شتائم  االلكرتوين  الربيد 
الربقع تعبريا عن  كابول مرتدين  �شوارع  �شار رجال بدورهم يف  خادمي، 

ت�شامنهم مع الن�شاء االأفغانيات.

كلوين ينفي 
خالفاته الزوجية

نفى جنم هوليوود، جورج كلوين، 
ال�شائعات التي اأثريت موؤخراً حول 
خالفات زوجية طاحنة بينه وبني 
االأ�شول  ذات  الربيطانية  زوج��ت��ه 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، اأم���ل ع��ل��م ال��دي��ن، عن 
طريق اخلروج يف ع�شاء رومان�شي 

معها.
ال��ن��ج��م وزوج���ت���ه اأخ�����ذا راح����ة من 
لتناول  املن�شغل  اأعمالهما  ج��دول 
وجبة ع�شاء معاً يف املطعم الياباين 

كابو ما�شا. 
ك��ل��وين واأم���ل ظ��ه��را مم�شكني كل 
توجهما  اأث��ن��اء  االآخ����ر،  ي��د  منهما 
ل��ل��م��ط��ع��م ال����ي����اب����اين ال���ف���اخ���ر يف 

نيويورك.
وقد ظهر جنم هوليوود مبالب�س 
كاجوال، فيما ظهرت اأمل كعادتها 
مبعطف اأ�شفر فوق تنورة ق�شرية 
�شوداء م�شغولة بنقو�س ذهبية وتي 

�شريت اأ�شود.

عادل اإمام ينفي تقدمي 
جزء ثان من طيور الظالم

اإمام،اأنه  عادل  امل�شري  النجم  اأكد 
ال ي���ن���وي ت���ق���دمي ج����زء ث����اين من 
النجم  ال��ظ��الم. وق��ال  فيلم طيور 
كل  ق����ال  االأول  اجل�����زء  ال���ك���ب���ري: 
حاجة، والق�شة معروفة، لي�شت يف 
حاجة اإىل جزء ثان، قوى الظالم 
حت��ارب م��ن اأج��ل اإي��ج��اد مكان لها 
واإن  تفلح،  اأنها لن  اإال  املجتمع،  يف 
واأ�شاف  ت�شقط.  ف�شوف  جنحت، 
ع�����ادل اإم�������ام: ه���ن���اك خ��ط��ر كبري 
ال�شيما  ال��دي��ن��ي،  ال��ت��ي��ار  يف  يكمن 
املت�شددين بينهم، والذين يريدون 
ت��ع��ك��ري ���ش��ف��و ح���ي���اة ال���ن���ا����س، من 
اأ�شا�س  ال  واأ���ش��اط��ري  �شعارات  اأج��ل 
اأر������س ال����واق����ع. وك�شف  ل��ه��ا ع��ل��ى 
يقدم عماًل  اأن  يتمنى  اأن��ه  الزعيم 
ال�شيناري�شت  مع  بالتعاون  جديداً 
اأنه  م��وؤك��داً  ح��ام��د،  وحيد  الكبري، 
روؤي���ة عميقة  ول��دي��ة  ك��ب��رياً،  كاتباً 
ت�شريحات  وت��اأت��ي  االأ���ش��ي��اء.  لكل 
الزعيم عادل اإمام  لنفي ال�شائعات 
التي انت�شرت يف بع�س املواقع، عن 
حت�����ش��ريه جل����زء ث����اين م���ن فيلم 

الظالم". "طيور 

لعدد  البطيء  الت�شوير  اأظ��ه��ر 
ال�شرعوف  ال��ن��ب��ي  ف��ر���ش��ات  م��ن 
وه�����ي ت���ق���ف���ز �����ش����وب ه�����دف ما 
احل�شرات  لتلك  متناهية  دق���ة 
قبل  النظر  طويال  تطيل  التي 

القفز.
الربيطانيان  الباحثان  ودر����س 
وجريجوي  ب��������اروز  م���ال���ك���ومل 
التي  النبي  فر�س  قفزة  �شاتون 
القفز  م���ن حل��ظ��ة  ت�����ش��ت��غ��رق  ال 
حتى و�شولها اإىل الهدف ع�شرا 
من الثانية اأي اأ�شرع من طرفة 
ال���ع���ني. وخ�����الل ال��ق��ف��زة ي���دور 
ج�شم احل�شرة يف الهواء مبعدل 
يف  م����رة   2.5 ن��ح��و  اىل  ي�����ش��ل 

الثانية.
ب������اروز وه����و م���ن جامعة  وق�����ام 
ك���م���ربدج و���ش��ات��ون م���ن جامعة 

م�شور  ب��ت�����ش��ج��ي��ل  ب���ري�������ش���ت���ول 
وهي  ح�شرة  وخم�شني  لثماين 
تقفز �شوب ق�شيب اأ�شود رفيع. 
قبل  ق��ف��زة   400 نحو  و�شجلوا 

البدء يف الت�شوير البطيء.
وب��ع��د درا����ش���ة ال��ف��ي��دي��و الحظ 
تبداأ  القفز  قبل  ان��ه  ال��ب��اح��ث��ان 
مينى  النظر  يف  اأوال  احل�����ش��رات 
وي�شرى وهي حتدد اأبعاد الهدف 
اأج�����ش��اده��ا للخلف  ت��ه��ز  ق��ب��ل ان 
وبعد  البطن.  منطقة  وتقو�س 
الدفع باالقدام تنطلق يف الهواء 
بطريقة  بج�شمها  ت����دور  وه���ي 
دوران  ع��م��ل��ي��ة  ت���ت���م  حم���ك���م���ة. 
ومعقد  مبهر  تتابع  يف  اجل�شم 
الرجلتني  ث���م  ب��ال��ب��ط��ن  ي���ب���داأ 
االماميتني ثم االرجل اخللفية 
ومع انطالقها يف الهواء تنتقل 

ح��رك��ة ال������دوران م���ن ج���زء اىل 
اآخر.

وي����ق����ول ب�������اروز احل����ف����اظ على 
ال��ت��وازن وحتى ال ي��دور اجل�شم 
الهواء  يف  حم��ك��م  غ���ري  ب�����ش��ك��ل 
تكون  وح��ني  �شعبة.  مهمة  ه��و 
حركة  وت��ك��ون  �شريعة  احل��رك��ة 
تكون  اأج��ن��ح��ة  وال مت��ل��ك  ق��ف��ز 
اأ�����ش����ع����ب. ورغ�������م ذلك  امل���ه���م���ة 
ب�شرعة  ال��ن��ب��ي  ف��ر���س  ت��ت��ح��رك 
دوران ج�شمها حتى  وتتحكم يف 
الهدف  ���ش��وب  ب��دق��ة  ي�شتقيم 
وتفعل كل ه��ذا يف اق��ل من مئة 
م��ي��ل��ي ث��ان��ي��ة اي م��ئ��ة ج���زء من 

الف من الثانية.
وي��ق��ول ال��ب��اح��ث��ان ان م��ث��ل هذا 
غري  القفز  يف  الدقيق  التحكم 

معتاد يف عامل احل�شرات.

ال�شرعوف اأ�شرع من رم�شة العني  العثور على منزل امل�شيح يف فل�شطني 
االآث����ار  ب��ع��ل��م  املتخ�ش�س  االآث�����ار  ع���امل  ق���ال 
يقوم  ال���ذي  امل��ن��زل  اأن  دارك  ك��ني  امل�شيحي، 
منذ عام 2006 برتميمه يف مدينة النا�شرة 
الذي  امل��ن��زل  االأرج�����ح  ع��ل��ى  ه��و  بفل�شطني، 
رّبت فيه مرمي العذراء ابنها امل�شيح عي�شى، 

ح�شب �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.
ت��ل��ة �شخرية،  امل���ن���زل ع��ل��ى م��ن��ح��در  وي��ق��ع 
املبنية من  ال��غ��رف  م��ن  ع��دد  على  ويحتوي 

احلجارة واملالط.
واأكد دكتور دارك اأنه يف حني ي�شتحيل تاأكيد 
االعتقاد  مينع  �شبب  يوجد  ال  ولكن  ذل��ك، 

باأن هذا هو منزل امل�شيح.
طريق  عن  املنزل  على  العثور  مت  اأن��ه  يذكر 
ال�شدفة يف القرن ال� 19 من قبل جمموعة 
احلفريات  اأُجريت  ذلك  بعد  الراهبات،  من 
من  امل����زي����د  اإج��������راء  ومت  ل��ل��م��وق��ع  االأوىل 
احلفريات على يد الكاهن الي�شوعي هري 

�شين�س عام 1936.

حترق 34 األف دولر لعمل كوب �شاي
عق رجل �شيني عقب روؤيته اأمواله واأجور عمال �شركته  �شُ
زوجته  ق��ام��ت  ب��ع��دم��ا  االأدخ���ن���ة،  منها  تت�شاعد  ال��ن��ا���ش��ئ��ة 

بحرقها داخل موقد كبري عن طريق اخلطاأ.
وكان الزوجان ال�شينيان يحتفظان مببلغ مايل قدره 20 
اأم��ري��ك��ي( يف  دوالر  األ��ف   34 )نحو  ا�شرتليني  األ��ف جنية 
اأنهما  اإذ  االأع��ني،  عن  بعيداً  املوقد  داخ��ل  كي�س بال�شتيكي 
من ال�شريحة التي ال ت�شع ثقتها يف البنوك، ولكن الزوجة 
ن�شت وجود النقود، فاأ�شعلت نريان املوقد لعمل كوب �شاي 
�شاخن. وعندما ذهبت الزوجة هاو بن )35 عاماً( الإح�شار 
بال�شتيكياً،  كي�شاً  �شاهدت  املوقد،  داخ��ل  وو�شعها  اأخ�شاب 
اإخماد النريان، لكن  اأنه كي�س االأم��وال، فحاولت  فتذكرت 
بالكامل،  ال��ن��ق��دي��ة  االأوراق  اح��رتق��ت  ف��ق��د  ج����دوى،  دون 
بح�شب موقع مريور الربيطاين. حزن الزوج وانغ كثرياً، 
وغ�شب من زوجته، لكنه غفر لها، �شاكراً اهلل اأنه وزوجته 
ال يزاالن على قيد احلياة، فيما ا�شطر وانغ اإىل االقرتا�س 
من االأ�شدقاء واالأهل لدفع اأجور العمال الذين يوؤ�ش�شون 
املالية.  �شائقته  حت�شن  ح��ني  اإىل  ال�����ش��غ��رية،  �شركته  ل��ه 
وبح�شب املوقع، فاإنه على الرغم من التطور الذي ت�شهده 
بالبنوك،  يثقون  ال  منهم  ك��ب��رياً  ع���دداً  اأن  غ��ري  ال�����ش��ني، 

ويف�شلون اإخفاء اأموالهم داخل منازلهم.

تتزوج ع�شر مرات يف اأقل من عامني 
االحتيال  ب��ت��ه��م��ة  ال��ق�����ش��اء  اإىل  اإي���ران���ي���ة  ���ش��اب��ة  اأح��ي��ل��ت 
�شنين،  اأق��ل من  م��رات يف  تزوجت وطلقت ع�شر  بعدما 
للح�شول على املهر يف كل مرة. وتبلغ الفتاة من العمر 
كانت  وهي  ا�شمها،  ال�شلطات  تك�شف  ومل  عاما،  ع�شرين 
���ش��ب��ان��ا م��ن ع��ائ��الت ث��ري��ة، و���ش��رع��ان م��ا تطلب  تلتقي 
االإقامة  ترف�س  القران،  يتم عقد  اإن  وما  لكنها  ال��زواج، 
مع زوجها، وتطلب الطالق. وبح�شب القانون االإيراين، 
تتقا�شى الزوجة املطلقة ن�شف املهر يف حال عدم ح�شول 
عالقة مع زوجها. ونقلت �شحيفة اإيران اأن ال�شابة كنت 
تتقا�شى عن كل ط��الق ما بني مئة قطعة ذهبية ومئة 
ولفتت  دوالر.  األ��ف  ثالثني  ي���وازي  م��ا  اأي  قطع،  وع�شر 
املتكررة  زي��ارات��ه��ا  ب�شبب  اإليها  ال�شلطات  اأن��ظ��ار  ال�شابة 
عامني  خ��الل  ط��ه��ران  يف  ال�شخ�شية  االأح����وال  ل��دوائ��ر 
الإبطال عقود الزواج املتتالية، فاأبلغ املوظفون بها النيابة 
اأفعل  مل  التحقيق  قا�شي  اأم���ام  ال�شابة  وق��ال��ت  العامة. 
�شيئا خمالفا للقانون، ال اأعرف ملاذا اأخ�شع لال�شتجواب 
. ووجهت اإليها تهمة االحتيال واإجراء عقود زواج زائفة. 
وا�شتدعت ال�شلطات االأزواج الع�شرة لالإدالء ب�شهاداتهم، 

فكانت اأقوالهم متطابقة.

يتزوج بعد حب ل�65 عامًا
على  ق��ران��ه  يعقد  اأن  اأخ����ريا  ع��ج��وز  ن��ي��ج��ريي  م�شن  ق���رر 
ال�شرعية على  65 عاما، الإ�شفاء  التي عا�س معها  حبيبته 
عالقتهما. وبرر ديكام دابوك )107 اأعوام(، الذي يعي�س يف 
والية بالتو النيجريية مع 7 زوجات و32 طفال، قراره هذا 
باأنه وجد الرب موؤخًرا، ح�شب موقع ديلي ميل الربيطاين. 
واأ�شاف اأنه يريد اأن يعي�س ما تبقى من عمره بال خطايا، 

واأن االأمر لن يكلفه �شيئا اإذا تزوج ب�شكل �شرعي.
امل�شت�شارة االأملانية اأجنيال مريكل ت�شافح الروبوت اأ�شيمو من �شنع �شركة هوندا موتور، خالل زيارتها املتحف الوطني 

للعلوم واالبتكار يف طوكيو يرافقها مامورو موري املدير التنفيذي للمتحف ورائد الف�شاء ال�شابق. )رويرتز(

�شذى ح�شون تك�شف عن موا�شفات 
فتى اأحالمها

ك�شفت الفنانة العراقية �شذى ح�شون، عن موا�شفات فتى اأحالمها، م�شرية اإىل اأنها 
حتب الرجال اأ�شحاب الب�شرة البي�شاء، وال�شعر الفاحت، ف�شاًل عن وجود حلية لي�شت 
"اآي تي بالعربي"، على ف�شائية  كبرية. وقالت �شذى يف ت�شريحات خا�شة لربنامج 
"اإم بي �شي 4"، اإنها تختار املوديل الذي يظهر معها يف كليبات اأغانيها بنف�شها، م�شددة 

على �شرورة اأن ت�شعر معه بالراحة، حتى يخرج العمل يف اأح�شن �شورة.
االأخري  كليبها  على  االإيجابية  االأفعال  ب��ردود  �شعادتها  عن  ال�شابة  النجمة  واأعربت 
عن  جمهورها  ر�شا  تلم�س  عندما  النجاح  بطعم  ت�شعر  اأنها  م�شيفة  عليك"،  "اأموت 

اأعمالها. ومن جانب اآخر، احتفلت الفنانة العراقية �شذى ح�شون، بعيد ميالدها 
ال�34، و�شط لفيف من اأ�شدقائها، باأحد فنادق دبي.


