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نا�رص العطية يقرتب من احت�ضان 
لقب رايل اأبوظبي ال�ضحراوي 

عربي ودويل

�ضيف بن زايد ي�ضهد مترين 
ال�ضقر اجلارح يف مدينة الذيد

الفجر الريا�ضي

اخبار االمارات

حرب �ضوارع بني املتمردين 
واللجان ال�ضعبية يف عدن

   

تناولته الفجر بالن�سر 2012 .. والرتبية تدر�سه لتخفيف املعاناة 
تو�صية مبقرتح لتوحيد اإجراءات الإقامة 

من ر�صوم نقل كفالة ومكفولني للمعلمني
•• دبي – حم�شن را�شد

تدر�س وزارة الرتبية والتعليم حاليا مقرتح من �شاأنه تخفيف املعاناة 
وابنائه،  زوجته  كافلة  لنقل  املوظف  يتحملها  التي  املالية  والأع��ب��اء 
بع�س  تتطلب  ح��ي��ث   ، لأخ����رى  تعليمية  منطقة  م��ن  ان��ت��ق��ال��ه  ج���راء 
الجراءات املتبعة حاليا حتميل املوظف اأعباء مالية يف حال �شدر له 
برغبته اأو وفق متطلبات العمل قرار نقل من مدر�شته ملدر�شة اأخرى 
خارج املنطقة التعليمية ، ناهيك عن الوقت واملراجعة للإدارات املعنية 
، وعليه  باملدر�شة  ودوام���ه  العمل  وق��ت  اإج��راءات��ه على ح�شاب  لأن��ه��اء 
التعليمية  بالوزارة ومناطقها  العاملني  ال�شماح لكافة  الوزارة  تقرتح 
م��ع��ام��ل��ة تخت�س  اأي  اإج������راءات  اإجن����از  م��ن  وم��وظ��ف��ني  م��ن معلمني 
للرجوع  احلاجة  دون  بها  للعمل  انتقل  التي  الم���ارة  من  بالإقامات 

لإدارة القامة و�شئون الجانب بالأمارة التي كان يعمل بها م�شبقا .
جاء ذلك يف اجتماع للجنة �شئون املوظفني مت موؤخرا بالوزارة ، حيث 
مت طرح هذا املقرتح لرفعه بتو�شية لقيادات الوزارة للبت فيه ، ومن 
ب�شوؤون  املعنية  اجل��ه��ات  ب��دوره��ا مبخاطبة  ال���وزارة  ق��ي��ادات  تقوم  ث��م 
على  توفري اجلهد  �شاأنه  م��ن  م��ا  على  ، للتفاق  والأج��ان��ب  الق��ام��ة 
منها  اج���راءات  م��ن   ، عليهم  املالية  الع��ب��اء  م��ن  والتخفيف  املعلمني 
و�شوؤون  القامة  اإدارة  التعليمية من  املناطق  العاملني يف  نقل ملفات 
اإدارات القامة و�شوؤون الجانب بالإدارة التابعة  الأجانب يف دبي اإىل 
اأن الجراءات  املقرتح  اأكد  ال�شدد  التعليمية، ويف هذا  املناطق  لها يف 
اخلا�شة باإقامات   املعلمني يف مناطق تعليمية بعينها تتم يف اإمارة دبي، 
مطالباً بنقلها للمنطقة التعليمية التابع لها املعلم، وذلك للحد من 

الهدر يف الوقت واملال والعمل ، ف�شًل عن �شرعة املتابعة والإجناز.
)التفا�شيل �س4(

حممد بن را�شد ي�شع اإكليل من الزهور اأمام  الن�شب التذكاري ملوؤ�ش�س اأذربيجان الراحل حيدر علييف )وام(

رئي�س الدولة ي�صدر قانونا 
احتاديا ب�صاأن ال�صركات التجارية

 زار الن�سب التذكاري للم�ؤ�س�س حيدر علييف ون�سب امل�سعل الأبدي

حممد بن را�صد يبداأ زيارة ر�صمية لأذربيجان

•• باكو-وام:

زار �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
دبي رعاه اهلل يف م�شتهل زيارته الر�شمية جلمهورية 
الراحل  للموؤ�ش�س  ال��ت��ذك��اري  الن�شب  اأذرب��ي��ج��ان 
الرئي�س حيدر علييف يف العا�شمة باكو م�شاء ام�س 
وو�شع �شموه اإكليل من الزهور على ال�شريح الذي 
يقع يف املقربة الفخرية التي ت�شم اأ�شرحة اأكرث من 

العلمية  ال�شخ�شيات  من  مرموقة  �شخ�شية   500
لدى  املعروفة  والأدب��ي��ة  والقت�شادية  وال�شيا�شية 
ال�شعب الأذري اإىل جانب �شخ�شيات ممن �شاركوا يف 

خو�س احلرب العاملية الثانية �شد الفا�شية.
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  زار  كما 
املقربة  ال��ذي يقع مع  الأب��دي  امل�شعل  مكتوم ن�شب 
العا�شمة  يف  ال����راق����ي  ���ش��ب��اي��ل  ح���ي  يف  ال��ف��خ��ري��ة 

الأذرية.             
)التفا�شيل �س2(

ال�������ش���رك���ة ع����ن ال���ت���زام���ات���ه���ا اإل 
مب��ق��دار راأ����س امل���ال ال����وارد بعقد 
اأحكام  عليه  وت�����ش��ري  تاأ�شي�شها 
املحدودة  امل�شوؤولية  ذات  ال�شركة 
القانون فيما ل  ال���واردة يف ه��ذا 
وتنحل  طبيعتها  م��ع  ي��ت��ع��ار���س 

اإل  موؤ�ش�شها  بوفاة  ال�شركة  هذه 
مع  ا�شتمرارها  ال��ورث��ة  رغ��ب  اإذا 
توفيق و�شعها وفقا لأحكام هذا 
اختيار  عليهم  وي��ج��ب  ال��ق��ان��ون 
نيابة  ال�شركة  اإدارة  ي��ت��وىل  م��ن 
عنهم.            )التفا�شيل �س3(

مواقــيت ال�صالة
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مقاتلة اإماراتية تق�شف مواقع املتمردين احلوثيني �شمن عملية عا�شفة احلزم

•• عوا�شم-وام-وكاالت:

املقاتلة  ال�����ط�����ائ�����رات  وا�����ش����ل����ت 
اجلوية  ���ش��رب��ات��ه��ا  الم����ارات����ي����ة 
ال��ن��اج��ح��ة ���ش��د ع���دد م��ن املواقع 
احلوثيون  عليها  ي�شيطر  ال��ت��ي 
�شمن عملية عا�شفة احلزم التى 
لدعم  ال��ع��رب��ي  التحالف  ينفذها 

ال�شرعية يف اليمن.
اجلوية  ال�����ش��رب��ات  وا���ش��ت��ه��دف��ت 
�شنعاء  م���ط���ار  م���ب���اين  الأخ�������رية 
الدفاع  اأه��داف ملواقع رادار  وع��دة 
اجل�����وي وم���رك���ز ال���دف���اع اجل���وي 
اإم������داد ال���دف���اع اجلوي  وخم�����ازن 
الطائرات  مل�������ش���ادات  وم���وق���ع���ني 
وخمزنا للذخائر واآخر لل�شواريخ 

البال�شتيه.
الق�شف  ���ش��م��ل  ت��ع��ز  م��دي��ن��ة  ويف 

خمزنا للأ�شلحة وموقع رادار.
اإىل  املقاتلة  الطائرات  ع��ادت  وقد 

قواعدها �شاملة.
م��ن ج��ه��ة اخ����رى دخ��ل��ت عا�شفة 
و�شط  ال�������ش���اب���ع،  ي���وم���ه���ا  احل������زم 
التحالف  ق���وات  لعمليات  تكثيف 
املا�شية،  ال�شاعات  خ��لل  العربي 
احلوثيني  املتمردين  مواقع  على 
واحل�����ر������س اجل����م����ه����وري امل�����وايل 
ل��ل��رئ��ي�����س ال��ي��م��ن��ي ال�����ش��اب��ق علي 
عبداهلل �شالح خا�شة يف العا�شمة 

املقاتالت الماراتية ت�ا�سل �سرب م�اقع احل�ثيني 

غارات عا�صفة احلزم تطرد املتمردين من مطار عدن 

ال�شمال،  ج��ب��ه��ة  ت��له��ا  ���ش��ن��ع��اء، 
ح���ي���ث ا����ش���ت���ه���دف حت����ال����ف دع���م 
ومواقع  كثاف،  مع�شكر  ال�شرعية 
ال�����دف�����اع اجل��������وي وال���������ش����واري����خ 
عليها  ا���ش��ت��وىل  ال��ت��ي  البال�شتية 

احلوثيون.
واأف����������ادت م�������ش���ادر م����ت����ع����ددة  اأن 
املتمردين احلوثيني وقوات �شالح 
اإ�شقاط مدينة عدن  التي حت��اول 
ف���روا م��ن م��ط��ار ع���دن، على وقع 
ال�شربات اجلوية لقوات التحالف 
الأه���داف  جميع  ا�شتهدفت  ال��ت��ي 

املتحركة باجتاه املدينة.
اأما يف احلديدة غرب اليمن، فقد 

عدة  التحالف  طائرات  ا�شتهدفت 
مواقع  م��ن��ه��ا  امل��دي��ن��ة  يف  م���واق���ع 
الع�شكري،  واملطار  اجلوي  الدفاع 
كما جرى ق�شف خمازن الأ�شلحة 
دف����اع جوي،   65 ل���ل���واء  ال��ت��اب��ع��ة 
الدفاع  مع�شكر  لق�شف  اإ���ش��اف��ة 

ال�شاحلي يف الكيلو �شبعة.
طائرات  اأغ���ارت  اإب  حمافظة  ويف 
اللواء  ال�شرعية على  حتالف دعم 
55 ح��ر���س ج��م��ه��وري يف منطقة 
ي������رمي، وع���ل���ى م��ع�����ش��ك��ر ال���دف���اع 

اجلوي باملحافظة.
اأع���������ادت  �����ش����ب����وة  حم����اف����ظ����ة  ويف 
ال��ق��ب��ائ��ل ت��رت��ي��ب ���ش��ف��وف��ه��ا حتت 

لهجمات  للت�شدى  موحدة  قيادة 
املدعومة  احل��وث��ي��ة  امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات 
ال�شابق،  النظام  اأرك��ان  بقوات من 
القتلى  ع�������ش���رات  خ���ل���ف���ت  ال����ت����ي 
والأ�شرى بني �شفوف احلوثيني، 
وجرحى  قتلى  �شقط  امل��ق��اب��ل  يف 
ق�شف  ج����������راء  امل�����دن�����ي�����ني  م������ن 
من  ك��ل  يف  للحوثيني  ���ش��اروخ��ي 

عدن واحلديدة.
الع�شكري  اللواء  اأعلن  الثناء  يف 
ل��واء م�شاة - ولءه  111 - وه��و 
اليمن،  يف  ال�����ش��رع��ي��ة  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
فيه  قالت  ال��ذي  الوقت  يف  ام�س، 
احلوثي  ميلي�شيات  اإن  م�����ش��ادر 

اأعدمت 5 جنود من اللواء 33. 
واأك������دت ق���ي���ادة و���ش��ب��اط واأف�����راد 
مديرية  يف  م�����ش��اة   111 ال���ل���واء 
بيان  اأب�����ني يف  اأح������ور مب��ح��اف��ظ��ة 
ر�شمي تاأييدهم للقيادة ال�شرعية 

املتمثلة بالرئي�س من�شور هادي.
اأف���ادت م�شادر طبية يف  اىل ذل��ك 
اأن  اليمن  غرب  احلديدة،  مدينة 
�شقطوا  الأق�����ل  ع��ل��ى  ق��ت��ي��ًل   37
يقع  ل��لأل��ب��ان  اح���رتاق م�شنع  يف 
بالقرب من مع�شكر الدفاع اجلوي 
باملدينة بعد اإ�شابته بقذائف عدة 
من جهة احلوثيني الذي حاولوا 
اأ�شابع  توجيه  التفجريات  بهذه 

الإتهام اإىل قوات التحالف.

جبهة الن�سرة تفر�س ق�انينها املتطرفة يف اإدلب

داع�س ي�صيطر على معظم خميم الريموك
•• دم�شق-وكاالت:

الريموك  خميم  معظم  على  الإره���اب���ي  داع�����س  تنظيم  مقاتلو  �شيطر 
ام�س  �شباح  اقتحامه  بعد  دم�شق  جنوب  الواقع  الف�شطينيني  للجئني 
الأربعاء، وفق ما اعلن م�شدر فل�شطيني. وقال مدير الدائرة ال�شيا�شية 
»اقتحم  ال��ه��ادي  عبد  ان��ور  �شوريا  يف  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  يف 
غالبيته  على  وا���ش��ت��ول��وا  ال��ريم��وك  خميم  ام�����س  �شباح  داع�����س  مقاتلو 
اأن القتال ل يزال م�شتمرا بني عنا�شر التنظيم وامل�شلحني  اإىل  م�شريا 
داخله«. واأو�شح نا�شط فل�شطيني داخل املخيم راف�شا الك�شف عن هويته 
اإىل معارك اندلعت �شباح ام�س مع كتائب اأكناف بيت املقد�س ومقاتلي 

التنظيم الذين تقدموا من حي احلجر الأ�شود املجاور«.
»ا�شتباكات  باأن هناك  الإن�شان  ال�شوري حلقوق  املر�شد  اأفاد  من جانبه، 
اإ�شلمي  ف�شيل  وم��ق��ات��ل��ي  ط����رف،  م��ن  التنظيم  ع��ن��ا���ش��ر  ب��ني  عنيفة 
اإىل  املخيم«، م�شريا  اأط���راف  الواقعة عند  ال�����ش��وارع  اآخ��ر يف  م��ن ط��رف 
ال�شتباكات  وتتزامن  املخيم«.  يف  للتنظيم  تقدم  عن  موؤكدة  »معلومات 
وفق املر�شد »مع ق�شف لقوات النظام على مناطق يف خميم الريموك 

واحلجر الأ�شود يف جنوب دم�شق«.
ياأتي ذلك يف وقت اأ�شارت جبهة الن�شرة جناح تنظيم القاعدة يف �شوريا 
اإىل تطبيق ما ت�شميه اأحكام ال�شريعة يف مدينة اإدلب التي �شيطرت عليها 
من احلكومة يف الأيام الأخرية وزعمت اإنها ل تريد ال�شتئثار بال�شلطة.

غ���������ارات ج����وي����ة ع��ل��ى 
م���ط���ار ال���زن���ت���ان ال��ل��ي��ب��ي

•• طرابل�س-رويرتز:

قال م�شوؤول ليبي ام�س ان طائرة 
ح��رب��ي��ة جم��ه��ول��ة ���ش��ن��ت غ����ارات 
ب��ل��دة الزنتان  ج��وي��ة ع��ل��ى م��ط��ار 
الغربية التي حتالفت قواتها مع 

احلكومة املعرتف بها دوليا.
م�شوؤوليتها  جهة  اأي  تعلن  ومل 
�شررا  اأحلقت  التي  ال�شربة  عن 
ل����ل����رك����اب لكن  ط���ف���ي���ف���ا مب���ب���ن���ى 
م�شدرا ع�شكريا يف حكومة رئي�س 
األقى  ال��ث��ن��ي  اهلل  ع��ب��د  ال��������وزراء 
ب��ال��ل��وم ع��ل��ى ج��م��اع��ة ف��ج��ر ليبيا 

املتطرفة.
و�شيطرت امللي�شيات على العا�شمة 

طرابل�س ال�شيف املا�شي.
با�شم  املتحدث  وقال عمر معتوق 
ق�شفت  طائرة  ان  الزنتان  مطار 
قذائف  ب�شبع  ال�شباح  هذا  املطار 
احداها �شقطت قرب مبنى الركاب 

واأحلقت اأ�شرارا بواجهته.

ق�صاة ي�صتمعون اإىل اإفادة �صاركوزي 
2012 يف  حملته  ح�صابات  حول 

•• باري�س-اأ ف ب:

ب����ع����د ث����لث����ة اي��������ام ع����ل����ى جن����اح 
ا�شرتاتيجيته للعودة اىل ال�شلطة 
بف�شل فوزه يف انتخابات حملية، 
ا����ش���ت���م���ع ق�������ش���اة الرب������ع������اء اىل 
الرئي�س الفرن�شي ال�شابق نيكول 
حملته  ح�شابات  ح��ول  �شاركوزي 
النتخابية يف 2012. ويف ختام 
الرئي�س  اع���ت���رب  اجل��ل�����ش��ة  ه����ذه 
مدعى  ���ش��اه��دا  ال�شابق  اليميني 
من  املرحلة  ه��ذه  يف  وافلت  عليه 
والتحقيق  ال��ي��ه.  التهمة  توجيه 
ال����ذي مت ال���ش��ت��م��اع خ��لل��ه اىل 
ي��ت��ع��ل��ق بدفع  ����ش���ارك���وزي  اف������ادة 
ح��زب��ه الحت�����اد م���ن اج���ل حركة 
الأول  ت�شرين  ن��ه��اي��ة  يف  �شعبية 
التي  للغرامات   2013 اكتوبر 
لتجاوز  �شخ�شيا  عليه  ف��ر���ش��ت 
���ش��ق��ف ال��ن��ف��ق��ات امل�����ش��م��وح ب��ه��ا يف 
 22،5( رئا�شية  انتخابية  حملة 

ر�صميا فل�صطني ع�صو يف املحكمة اجلنائية الدولية 
•• الهاي-وكاالت:

ان�شمت فل�شطني ام�س ر�شميا اإىل املحكمة اجلنائية الدولية لت�شبح الع�شو ال� 123 
قد  فل�شطني  دولة  وكانت  وتون�س.  الأردن وجيبوتي  بعد  والرابعة عربيا  املحكمة  يف 
اأوائل �شهر يناير املا�شي. واعتبارا  قدمت وثائق ان�شمامها اإىل نظام روما الأ�شا�شي 
من الن �شيكون للمحكمة اجلنائية - مقرها لهاي - الولية الق�شائية على جرائم 
الأرا�شي  داخ��ل  ارتكبت  التي  اجلماعية  والإب����ادة  الإن�شانية  �شد  واجل��رائ��م  احل��رب 
م�شوؤولون  اأم�س  احتفال  يف  و���ش��ارك  الفل�شطينيني.  املواطنني  وبحق  الفل�شطينية 
وق�شاة يف املحكمة، كما ح�شره وفد فل�شطني الذي يرتاأ�شه وزير ال�شوؤون اخلارجية 

ريا�س املالكي.
املوؤ�ش�س  روم��ا  ميثاق  م��ن  الأ�شلية  الن�شخة  ال��وزي��ر  ت�شليم  الحتفال  نهاية  يف  ومت 

للمحكمة اجلنائية الدولية، والقي بعدها كلمة فل�شطني يف الحتفال.
واعتربت منظمة التحرير الفل�شطينية اأن ان�شمام دولة فل�شطني ر�شمياً اإىل ع�شوية 
املحكمة اجلنائية الدولية، خطوة اأُوىل نحو خو�س معركة �شيا�شية وق�شائية متوا�شلة 

و�شاملة �شد جرائم الحتلل الإ�شرائيلي.
اإن الن�شمام للمحكمة اجلنائية  املنظمة  الأربعاء، قالت  اأم�س  بيان �شادر عنها،  ويف 
هو خطوة اأوىل ملعركة مع الحتلل الإ�شرائيلي، ملعاقبته على جرائمه يف مقدمتها 
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•• اأبوظبي -وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اأ����ش���در 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل قانونا احتاديا 
التي  التجارية  ال�شركات  ب�شاأن 
تعد عن�شرا اأ�شا�شيا يف اأي اقت�شاد 
ال�شركات  قانون  وت�شمن  ناجح. 
 2015 ل�شنة   2 رق��م  التجارية 
.. 378 مادة فيما ت�شري اأحكام 
واللوائح  والأن���ظ���م���ة  ال���ق���ان���ون 
له  تنفيذا  ال�����ش��ادرة  وال���ق���رارات 
ع��ل��ى ال�����ش��رك��ات ال��ت��ج��اري��ة التي 
ت�شري  كما  ال��دول��ة..  يف  توؤ�ش�س 
بال�شركات  اخل���ا����ش���ة  الأح����ك����ام 
الأجنبية الواردة يف هذا القانون 
التي  والأن����ظ����م����ة  وال�������ق�������رارات 
ت�شدر تنفيذا له..على ال�شركات 
الدولة  يف  تتخذ  التي  الأجنبية 
مركزا ملمار�شة اأي ن�شاط فيها اأو 
تن�شئ بها فرعا اأو مكتب متثيل. 
وت�شمن القانون الحتادي عددا 
والتخ�ش�شات  ال��ت��ع��ري��ف��ات  م��ن 
واأهمها .. �شركة ال�شخ�س الواحد 
لل�شخ�س  ال��ق��ان��ون  اأج�����از  ح��ي��ث 
الواحد الطبيعي تاأ�شي�س ومتلك 
حمدودة  م�����ش��وؤول��ي��ة  ذات  ���ش��رك��ة 
مال  راأ�����س  م��ال��ك  ي�����ش��األ  ل  واأن 
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اأخبـار الإمـاراتاأخبـار الإمـاراتاأخبـار الإمـارات

•• باكو-وام:

زار �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  را�شد 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
رعاه اهلل يف م�شتهل زيارته الر�شمية 
الن�شب  اأذرب�����ي�����ج�����ان  جل���م���ه���وري���ة 
التذكاري للموؤ�ش�س الراحل الرئي�س 
باكو  ال��ع��ا���ش��م��ة  ع��ل��ي��ي��ف يف  ح���ي���در 
م�شاء ام�س وو�شع �شموه اإكليل من 
يف  يقع  ال��ذي  ال�شريح  على  الزهور 
املقربة الفخرية التي ت�شم اأ�شرحة 
مرموقة  �شخ�شية   500 من  اأك��رث 
من ال�شخ�شيات العلمية وال�شيا�شية 
والقت�شادية والأدبية املعروفة لدى 
ال�شعب الأذري اإىل جانب �شخ�شيات 
مم����ن �����ش����ارك����وا يف خ���و����س احل����رب 

العاملية الثانية �شد الفا�شية.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  زار  ك���م���ا 
اآل م��ك��ت��وم ن�شب  حم��م��د ب��ن را���ش��د 
امل�شعل الأبدي الذي يقع مع املقربة 
الراقي  ���ش��ب��اي��ل  ح���ي  يف  ال��ف��خ��ري��ة 
�شموه  وو���ش��ع  الأذري����ة  العا�شمة  يف 

الن�شب  ع��ل��ى  ال���زه���ور  م���ن  اك��ل��ي��ل 
يف ح���ني ا���ش��ط��ف��ت ث��ل��ة م���ن حر�س 
الأذرية  امل�شلحة  القوات  يف  ال�شرف 
ت��رح��ي��ب��ا مب���ق���دم ���ش��م��وه ث���م عزفت 
الوطنيني  ال�����ش��لم��ني  امل��و���ش��ي��ق��ى 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الم������ارات  ل��دول��ة 

وجمهورية اأذربيجان.

وا�شتمع �شاحب ال�شمو نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي والوفد املرافق من عمدة مدينة 
باكو ال�شيد مري حاجي اأبوطالبوف 
ن�شب  ت���اري���خ  ح���ول  واف  ���ش��رح  اىل 
لتخليد  اأق��ي��م  ال��ذي  الأب���دي  امل�شعل 
ذك������رى ����ش���ه���داء اأح��������داث ي���ن���اي���ر يف 

اأذرب��ي��ج��ان امل��ع��روف��ة ل��دى الأذري���ني 
بال�شهر الأ�شود.

ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  اأع����رب  وق���د 
م���ك���ت���وم عن  اآل  را�����ش����د  ب����ن  حم���م���د 
الن�شب  ه������ذه  ب�����زي�����ارة  اه���ت���م���ام���ه 
واأ����ش���رح���ة ع��ظ��م��اء اأذرب���ي���ج���ان من 
ومثقفني  وف����ن����ان����ني  ����ش���ي���ا����ش���ي���ني 

ت�شكل  لأنها  ومقاتلني  واقت�شاديني 
ال�شديق  الأذري  لل�شعب  بالن�شبة 
ورمزا  العريق  تاريخهم  م��ن  ج���زءا 
م�����ن رم���������وز امل�����ع�����امل ال���ت���اري���خ���ي���ة 
اأذربيجان  بها  التي تفخر  والوطنية 

رئي�شا وحكومة و�شعبا.
واأ�شاد �شموه بح�شارة ال�شعب الأذري 

ال��ع��ري��ق��ة واحل��دي��ث��ة م��ن��وه��ا �شموه 
الرئي�س  لفخامة  احلكيمة  بالقيادة 
م�شرية  ي��ق��ود  ال����ذي  علييف  اإل���ه���ام 
لإ�شعاد  �شاملة  وح�����ش��اري��ة  تنموية 
وال�شتقرار  ال��رف��اه  وحتقيق  �شعبه 
�شتى  يف  والج����ت����م����اع����ي  امل���ع���ي�������ش���ي 

القطاعات. 

رئي�س  ن��ائ��ب  ال�شمو  ���ش��اح��ب  وك���ان 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دب����ي ق���د و���ش��ل يف وق����ت ���ش��اب��ق من 
م�شاء ام�س اىل باكو على راأ�س وفد 
ر�شمي يف زيارة ر�شمية اىل جمهورية 
من  كرمية  لدعوة  تلبية  اأذرب��ي��ج��ان 
فخامة الرئي�س اإلهام علييف رئي�س 

جمهورية اأذربيجان ت�شتمر يومني.
رف��ع ي�شم كل  وي��راف��ق �شموه وف��د 
اآل  اأحمد بن �شعيد  من �شمو ال�شيخ 
للطريان  دب���ي  هيئة  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم 
ال��رئ��ي�����س الأع���ل���ى مل��ج��م��وع��ة طريان 
الإمارات ومعايل حممد بن عبداهلل 
�����ش����وؤون جمل�س  ال����ق����رق����اوي وزي������ر 
امل��ه��ن��د���س �شلطان  ال�����وزراء وم��ع��ايل 
القت�شاد  وزير  املن�شوري  �شعيد  بن 
وم���ع���ايل ال��دك��ت��ور اأن�����ور ب���ن حممد 
لل�شوؤون  ال����دول����ة  وزي������ر  ق���رق���ا����س 
اخلارجية ومعايل رمي بنت اإبراهيم 
الها�شمي وزيرة دولة ومعايل حممد 
ديوان  عام  ال�شيباين مدير  اإبراهيم 
ومعايل  دب��ي  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب 
ب���ن را����ش���د الفتان  ال��ف��ري��ق م�����ش��ب��ح 
نائب  ال�شمو  �شاحب  مكتب  م��دي��ر 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
ح��اك��م دب���ي و���ش��ع��ادة خ��ل��ي��ف��ة �شعيد 
�شليمان مدير عام دائرة الت�شريفات 
دب���ي و���ش��ع��ادة �شامل  وال�����ش��ي��اف��ة يف 
لدى  ال��دول��ة  �شفري  الغفلي  خليفة 

جمهورية اأذربيجان. 

حممد بن را�صد يبداأ زيارة ر�صمية جلمهورية اأذربيجان

املوؤمتر الدويل الثاين لطب الأطفال وحديثي الولدة ينطلق اليوم بدبي 
•• دبي-وام:

وحديثي  الأط��ف��ال  لطب  الثاين  ال��دويل  املوؤمتر  فعاليات  اليوم  تنطلق 
ال����ولدة بيديا دب��ي ال���ذي ي��ق��ام حت��ت رع��اي��ة ج��ائ��زة ال�شيخ ح��م��دان بن 
را�شد اآل مكتوم للعلوم الطبية بالتعاون مع جامعة راأ�س اخليمة للطب 
اآل  را���ش��د  ب��ن  اأي���ام يف جممع حممد  ث��لث��ة  وي�شتمر  ال�شحية  وال��ع��ل��وم 
مكتوم الأكادميي الطبي مبدينة دبي الطبية مب�شاركة اأكرث من 350 

متخ�ش�شا من داخل الدولة وخارجها.
وقال �شعادة عبد اهلل بن �شوقات املدير التنفيذي جلائزة ال�شيخ حمدان 
بن را�شد اآل مكتوم للعلوم الطبية ان املوؤمتر يقام هذا العام حتت �شعار 

الأطفال  لطب  العملية  واملمار�شة  العلمى  البحث  نتائج  ب��ني  امل��واءم��ة 
وحديثى الولدة بهدف تعزيز �شبل ال�شتفادة من نتائج البحوث والأدلة 
املبنية على الرباهني فى املمار�شة ال�شريرية للأطباء يف هذا التخ�ش�س 

الهام.
طبية  �شاعة   18 على  �شيح�شلون  امل��وؤمت��ر  يف  امل�شاركني  ان  اإىل  ولفت 
الطبية  حمدان  جائزة  رعاية  ان  ال�شحة..مو�شحا  وزارة  من  معتمدة 
�شاأنه الرتقاء بالآداء  اإط��ار جهودها لدعم كل ما من  تاأتي يف  للموؤمتر 
الطبي  التعليم  اأن�شطة  وبخا�شة  ال�شحي  القطاع  للقائمني على  املهني 
امل�شتمر التي تعد فر�شة متميزة لتبادل اخلربات والإطلع على اأحدث 

ما تو�شل اإليه العلم احلديث يف التخ�ش�شات الطبية املختلفة.

واأ�شار الدكتور عبداهلل اخلياط رئي�س املوؤمتر اإىل ان فعاليات هذا احلدث 
تت�شمن 23 حما�شرة لنخبة من ال�شت�شاريني والأ�شاتذة يف جمال طب 
والبحرين  وال�شعودية  وعمان  الإم���ارات  من  ال��ولدة  وحديثى  الأطفال 
باأنه  ..منوها  وايرلندا  وبلغاريا  املتحدة  واململكة  وم�شر  ولبنان  وقطر 
يف  امل�شتخدمة  التقنيات  لأح���دث  معر�س  امل��وؤمت��ر  هام�س  على  �شيعقد 
 12 مب�شاركة  وعلجها  ال���ولدة  وحديثي  الأط��ف��ال  اأم��را���س  ت�شخي�س 

�شركة متخ�ش�شة يف هذا املجال.
ور���س عمل  �شبع  عقد  للموؤمتر  الأول  ال��ي��وم  خ��لل  �شيتم  ان��ه  واأ���ش��اف 
لتدريب املتخ�ش�شني على اأ�شا�شيات التنف�س ال�شناعي واأحدث ما تو�شل 
اإليه العلم احلديث يف جمال التنف�س ال�شناعي غري التدخلي بالإ�شافة 

للجهاز  اخللقية  العيوب  ت�شخي�س  فى  املقطعية  الأ�شعة  ا�شتخدام  اإىل 
التنف�شي واحلالت الطارئة والإ�شعافية للجهاز اله�شمي والقىء املتكرر 
عند الأطفال وا�شتخدامات فيتامني د فى الوقاية من م�شكلت العظام 
لدى  الرتكيز  وق��وة  والأورام  واحل�شا�شية  املناعة  واأم��را���س  وعلجها 

الأطفال.
ولفت اإىل ان فعاليات اليوم الأول للموؤمتر تت�شمن كذلك تنظيم اأربع 
حما�شرات علمية تناق�س العديد من املو�شوعات الهامة ومنها تخطيط 
قلوب الأطفال وكيفية ال�شتفادة من هذه التقنية فى ت�شخي�س اأمرا�س 
الأطفال  لدى  وال�شمنة  اللوكيميا  الدم  اأورام  وت�شخي�س  لديهم  القلب 

والوقاية من اللتهابات التنف�شية الفريو�شية لدى الأطفال اخلدج.

�صيف بن زايد ي�صهد مترين ال�صقر اجلارح يف مدينة الذيد
•• الذيد-وام:

رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  �شهد 
جمل�س الوزراء وزير الداخلية �شباح ام�س مترين ال�شقر اجلارح 
ال���ذي نفذته ق��ي��ادة ق���وات الأم���ن اخل��ا���ش��ة يف وزارة ال��داخ��ل��ي��ة يف 
جميع  التمرين  يف  ���ش��ارك  ال��ذي��د.  مدينة  يف  امل��ه��ب  �شيح  منطقة 
القطاعات ال�شرطية والأمنية يف الوزارة وعدد من الوزارات والهيئة 
يف  املعنية  واجلهات  وال��ك��وارث  والأزم���ات  الطوارئ  لإدارة  الوطنية 
الدولة. واأكد امل�شاركون اأن اأمن الوطن وا�شتقراره يف قمة اأولويات 
العامل  بلدان  اأك��رث  الإم���ارات يف طليعة  دول��ة  لتبقى  العليا  القيادة 
اأمنا وا�شتقرارا و�شلمة وملوا�شلة م�شريتها التطويرية نحو مزيد 

من التقدم والزدهار والرقي. وثمن امل�شاركون دعم القيادة العليا 
املواطنة لتكون قادرة  الب�شرية  ال�شرطي وكوادرها  العمل  ملنظومة 
دوما على �شون اأمن الوطن ومكت�شباته وتوفري احلياة الآمنة لكل 
التمرين  مواطن وزائر ومقيم على هذه الأر���س الطاهرة. ح�شر 
والفريق  الداخلية  وزارة  وكيل  ال�شعفار  عبداهلل  �شيف  الفريق   ..
دبي  يف  ال��ع��ام  والأم���ن  ال�شرطة  رئي�س  نائب  متيم  خلفان  �شاحي 
والقادة وامل��دراء العامون لل�شرطة وعدد من كبار �شباط الوزارة. 
وذكر العميد الركن عبد العزيز اأحمد الهاجري قائد قوات الأمن 
اخلا�شة اأن مترين ال�شقر اجلارح ي�شهم يف تعزيز وتطوير قدرات 
واإمكانيات قوات الأمن اخلا�شة والرتقاء مب�شتوى اأدائها وكفاءتها 

وفق اأف�شل املعايري املتقدمة.

ال�صحة تعتمد تخ�ص�س التقنيات احليوية خلريجي الدولة 

اتفاقية تعاون بني املجمع العربي للملكية الفكرية ومعهد العامل العربي للتاأهيل املهني

•• دبي-وام: 

امل�شاعد  ال�شحة  وزارة  الأم��ريي وكيل  اأم��ني  الدكتور  اأك��د 
ال�شحة  ب���وزارة  وال��رتاخ��ي�����س  العامة  ال�شحة  ل�شيا�شات 
الذي  احليوية  التقنيات  تخ�ش�س  لعتماد  ال���وزارة  دع��م 
يدر�س حاليا يف جامعة ال�شارقة وقبول الطلبة اخلريجني 
ملعايري  وف��ق��ا  وذل���ك  ب��ال��دول��ة  العلمي  التخ�ش�س  ه��ذا  يف 
معايل  وقعه  ال��ذي  والرتاخي�س  للتقييم  امل��وح��د  النظام 
ومديرا  ال�شحة  وزي��ر  العوي�س  حممد  ب��ن  عبدالرحمن 
باأبوظبي ودب��ي. جاء ذلك خلل رده على  هيئتي ال�شحة 

�شوؤال لإحدى الطالبات عرب برنامج البث املبا�شر يف اإذاعة 
ال�شارقة حول اإمكانية ح�شول خريجي تخ�ش�س التقنيات 
احليوية من جامعة ال�شارقة على ترخي�س مزاولة املهنة 
من وزارة ال�شحة ..لفتا اإىل ان تخ�ش�س التقنيات احليوية 
يعد من التخ�ش�شات اجلديدة بحكم انه مل يكن موجودا 
بقرار  املعتمدة  التخ�ش�شات  نطاق  يف  ال�شابقة  املرحلة  يف 
الطبية  التخ�ش�شات  لعتماد  املوقر  ال���وزراء  جمل�س  من 
وقال  الفنية.  والتخ�ش�شات  امل�شاندة  الطبية  واخل��دم��ات 
ال�شارقة بعد الرجوع  ارتاأت دعم جامعة  ان وزارة ال�شحة 
للتفاقية املربمة بينها وبني كل من هيئة �شحة باأبوظبي 

للتقييم  امل��وح��د  ال��ن��ظ��ام  اإط���ار  2014 يف  يناير  ودب���ي يف 
الوزارة  دع��م  اإىل  الأم���ريي  الدكتور  واأ���ش��ار  والرتاخي�س. 
للتقنيات احلديثة والبتكارات واجلوانب البحثية ..م�شيدا 
بالتفاقيات التي وقعتها جامعة ال�شارقة يف هذا املجال مع 
 .. واأ���ش��رتال��ي��ا  ال��ي��اب��ان وفرن�شا  العديد م��ن اجل��ام��ع��ات يف 
بالدولة  الرتاخي�س  لتوحيد  العليا  اللجنة  ان  اإىل  لفتا 
واملتمثلة يف وزارة ال�شحة وهيئتي ال�شحة باأبو ظبي ودبي 
وافقت على اإدراج تخ�ش�س التقنيات احليوية �شمن النظام 
جامعة  خ��ري��ج��ي  وق��ب��ول  الطبية  للتخ�ش�شات  اجل��دي��د 

ال�شارقة على م�شتوى الدولة.

•• عمان-الفجر:

املجمع  ب��ني  ت��ع��اون  اتفاقية  على  عمان  يف  التوقيع  مت 
العربي  ال���ع���امل  م��ع��ه��د  و  ال��ف��ك��ري��ة  للملكية  ال��ع��رب��ي 
امل�شرتك  ال��ع��م��ل  ب��ه��دف  دب���ي  وم��ق��ره  امل��ه��ن��ي  للتاأهيل 
يف  املتخ�ش�شة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال������دورات  وع��ق��د  لط����لق 
املجالت احليوية  الفكرية كواحد من  امللكية  جمالت 
للموؤ�ش�شات  احل���ي���اة  ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف  يف  وال���ه���ام���ة 
والف����راد.  وي��ق��وم املجمع ك��اأح��د اه��م بيوت اخل��ربة يف 
والعاملي  العربي  امل�شتوى  على  الفكرية  امللكية  جم��ال 
نظراً لدوره الفاعل ومكانته الدولية املرموقة يف هذا 
املجال، ومبوجب التفاقية، بتوفري الدورات التدريبية 
املتكاملة يف جمالت امللكية الفكرية للفراد املوؤ�ش�شات 
وبارقى ال�شاليب التدريبية والتعليمية العاملية املتبعة. 
العربي  املجمع  رئي�س  اأبوغزاله  ط��لل  الدكتور  وك��ان 
تطوير  على  �شيعمل  املجمع  اأن  اك��د  الفكرية  للملكية 
يف  وال��ت��دري��ب  التعليم  يف  املتبعة  والأ���ش��ال��ي��ب  الآل��ي��ات 
ه����ذا امل���ج���ال مل���ا ل���ه م���ن اه��م��ي��ة م��ت��ع��اظ��م��ة يف حتقيق 

املحت�شنة  ل��ل��دول  وال�شيا�شية  الق��ت�����ش��ادي��ة  النه�شة 
�شيتم  التفاقية  اط���ار  ويف  الفكرية.  امللكية  ل��ق��وان��ني 
الدورات  باطلق  للبدء  الطرفني  بني  التعاون  تفعيل 
التدريبية يف مدينة دبي ، حيث مت التفاق على �شمول 
اهم  كاأحد  معتمد  عربي  فكرية  ملكية  خبري  برنامج 

العناوين �شمن الربامج التدريبية التي �شيتم عقدها. 
و من جانبه ا�شاد امل�شت�شار حممد فرحات ، رئي�س معهد 
العامل العربي للتاهيل املهني بالدور الهام الذي يلعبه 
املجمع على امل�شتويني القليمي و الدويل و خا�شة يف 

جمال التطوير املهني. 

 إدارة المشـــــتريات 

إعـالن طرح مناقصة عامة

لمزيد من المعلومات عن تفاصيل إعالن المناقصة يرجى زيارة الموقع االلكتروني لبلدية مدينة 
أبوظبي (www.adm.gov.ae) ـ إعالنات المناقصات والمزايدات.         

لالستفسار يرجى االتصال على الرقم (6956166/ 02) أو الكتابـــــة الــــــى البريــد االلكتروني

     تعلن بلديــة مدينة أبوظبي عن طرح المناقصة المذكورة أدناه وفقا لما يلي:

الثــالثــاء  الموافق 
2015/05/05م

2500
درهم

آخر موعدالموضــوعرقم المناقصة
لتقديم العطاءات 

رسوم
 المناقصة

(procurementdivision@adm.abudhabi.ae) 

إنشاء حدائق 
في مدينة محمد بن زايــد 

 مقاولــة 1040  

 2015/46 
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اأخبار الإمارات

 

امل�ست�سفيات احلك�مية 
اأب�ظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
 م�شت�شفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى توام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الرباحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى المل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�سارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام الق�يني

م�شت�شفى ام القوين                7656888
را�س اخليمة 

م�شت�شفى �شقر                       2223666
م�شت�شفى �شيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأب�ظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى الأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى الماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�سارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  اب�ظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية الأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بلزا  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية املدينة                       7468424
�شيدلية المارات                    7474900
�شيدلية الأم                           7429006

دبى 
�شيدلية املدينة                       2240566 
�شيدلية اجلامعة                    3967335 
�شيدلية الأحتاد                      3935619
�شيدلية ابن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جراند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية العني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شلم اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الكورني�س  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام الق�ين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

الأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�س  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

اإقامة دبي : اأكرث من األف مقيم ومواطن �صجلوا يف خدمة البوابة الذكية خلل معر�س دبي للإجنازات احلكومية
•• دبي-وام:

قامت الإدارة العامة للإقامة و�شوؤون الأجانب يف دبي بت�شجيل اأكرث من 
األف �شخ�س من املقيمني يف الدولة من خمتلف اجلن�شيات والعديد من 

املواطنني يف خدمة البوابة الذكية التابعة لها جمانا.
ب��داأ يف مركز  ال��ذي  جاء ذلك خلل معر�س دبي للإجنازات احلكومية 

دبي التجاري الثنني املا�شي واختتم ام�س.
واأبدى عدد كبري من اجلمهور الذين توافدوا ملن�شة اإقامة دبي بالهتمام 
بخدمة البوابة الذكية واملوجودة حاليا على بوابة الو�شول يف مطار 3 

قي مطار دبي الدويل.
وتوفر خدمة البوابة الذكية للقادمني من مبنى 3 اأ�شرع طريقة للمرور 

من خلل مراقبة اجلوازات وهذه اخلدمة ت�شمح للقادمني امل�شجلني بها 
باملرور من مراقبة اجلوازات يف اأقل من 15 ثانية.

ل�شتخدام  للجمهور  الفر�شة  املعر�س  يف  دب��ي  اإق��ام��ة  من�شة  واأت��اح��ت 
البوابة الذكية وهي خدمة ذاتية ونظام اآمن و�شهل ال�شتخدام وبديل 
لكاونرت مراقبة جوازات ال�شفر التقليدية يف املطارات تهدف اإىل ت�شريع 

اإجراءات الدخول وت�شاعد على احلد من طوابري النتظار الطويلة.
وقال �شعادة اللواء حممد اأحمد املري مدير عام الدارة العامة للإقامة 
و�شوؤون الأجانب يف دبي اأن املعر�س حقق جناحا كبريا واأعطى الفر�شة 

للدوائر احلكومية للتناف�س واإظهار اأف�شل ما لديها.
�شيكون لها  اإقامة معار�س كهذه  اأن  له  املري يف ت�شريح  اللواء  واأ�شاف 
احلكومية  للدوائر  الباب  �شتفتح  لأنها  البلد  تطور  على  كبري  تاأثري 

لإظهار اأف�شل الإجنازات على امل�شتوى الدويل ..لفتا اإىل اأن اإقامة دبي 
جلعل  للجمهور  الذكية  اخل��دم��ات  من  املزيد  تقدمي  اإىل  دائما  تتطلع 

حياتهم �شهلة وكما ت�شعى ل�شعادة و ر�شا املتعاملني.
واأ�شار اإىل اأن هناك مواهب اإماراتية ومثل هذا النوع من الأن�شطة مهم 
الدارة  ب��اأن  منوها   .. مواهبهم  و  اأعمالهم  لعر�س  لهم  بالن�شبة  للغاية 
التي ميكن  و  الذكية  التطبيقات  العديد من  املعر�س عن  اأعلنت خلل 

الو�شول اإليها على الجهزة الذكية.
اإقامة دبي �شاركت بعدة ور�س عمل خلل املعر�س منها ور�شة  اأن  يذكر 
عمل امل��وظ��ف ال��ذك��ي و ور���ش��ة الب����داع احل��ك��وم��ي واأي�����ش��ا ور���ش��ة رعاية 
املوهوبني كما �شارك موظفو اإقامة دبي يف ور�شة عمل عن دبي والقت�شاد 

الإ�شلمي وور�شة عمل هوية اإلكرتونية حلكومة اأذكى.

باملتعاملني يف ق�شم  للعناية  اآم��ر  ادارة  الكتبي من  واأف��ادت رفيعة مهري 
�شوت املتعامل يف وحدة ا�شتطلع الراأي يف اإقامة دبي اأنه مت ا�شتطلع 
وعن  دب���ي  اإق��ام��ة  من�شة  م��وق��ع  ح���ول  امل��ع��ر���س  زوار  و  املتعاملني  اآراء 

التجهيزات و اخلدمات املقدمة و مت اأخد اقرتاحاتهم و ملحظاتهم.
واأعرب اجلمهور خلل ال�شتطلع عن �شعاتهم بتوفري خدمة الت�شجيل 
بالبوابة الذكية خلل املعر�س واأبدوا رغبتهم بتوفري اخلدمة يف جميع 
دبي  يف  الت�شوق  م��راك��ز  يف  اأي�شا  توفريها  و  ل���لدارة  اخلارجية  امل��راك��ز 

ليت�شنى لهم الت�شجيل بها.
املعر�س حول  دبي خلل  اإقامة  اأجرته  الذي  ال�شتبيان  نتائج  واأظهرت 
98 باملائة من املتعاملني را�شون عن خدمات اإقامة  خدماتها اأن ن�شبة 

دبي .

رئي��س ال�دولة ي�ص�در ق�انونا احت�اديا ب�ص�اأن ال��صركات ال�تجارية

ت�سمل 3814 قطعة اأر�س �سمن 49 ح��سًا 

بلدية مدينة اأبوظبي تدعو املواطنني الراغبني با�صتبدال اأرا�صيهم يف �صمال الوثبة اإىل جنوب ال�صاخمة ملراجعة البلدية الرئي�صية اأو مراكزها اخلارجية 
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأب��وظ��ب��ي امل��واط��ن��ني ال��راغ��ب��ني با�شتبدال  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة  ت��دع��و 
اأرا�شيهم يف �شمال الوثبة باأرا�س جديدة يف جنوب ال�شاخمة اإىل 
العملء  خدمة  مراكز  وجميع  للبلدية  الرئي�س  املركز  مراجعة 

لإمتام اإجراءات ال�شتبدال .
التنفيذي  املدير  القبي�شي  اأحمد  عوي�شة  �شعادة  اأك��د  جانبه  من 
اأن  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  يف  ب��الإن��اب��ة  البلدية  خ��دم��ات  لقطاع 
اأبوظبي  اإطار حر�س النظام البلدي يف  ياأتي �شمن  امل�شروع  هذا 
جت�شيدا  امل��واط��ن��ة  ل��لأ���ش��ر  ال���ش��ت��ق��رار  حتقيق  يف  امل�شاهمة  على 
لتوجيهات احلكومة الر�شيدة و�شعيها احلثيث لتاأمني كل اأ�شباب 
والبنية  اخل��دم��ات  منظومة  وت��وف��ري   ، الكرمية  احل��ي��اة  ال��راح��ة 
والقيم  للمعايري  وفقا  منا�شبة  معي�شة  لهم  تتيح  التي  التحتية 
امل�شروع  كما يعرب هذا   ، الر�شيدة  اأبوظبي  اأر�شلتها حكومة  التي 
عن التزام النظام البلدي جتاه املواطنني من خلل تاأهيل املناطق 

املنا�شبة ل�شكنهم ومعي�شتهم، والإ�شهام يف حتقيق ا�شتقرار الأ�شرة 
واملجتمع .

واأ�شاف اأن ا�شتبدال قطع الأرا�شي من �شمال الوثبة اإىل جنوب 
ال�����ش��اخم��ة ج���اء ن��ت��ي��ج��ة ت���واف���ر ك��اف��ة م��ك��ون��ات ال��ب��ن��ي��ة التحتية 
الذي  الأم����ر  ال�����ش��اخم��ة  اأرا����ش���ي ج��ن��وب  املتكاملة يف  واخل���دم���ات 
ي�شاهم يف دفع وت�شريع عجلة البناء والعمران حفاظا على الن�شيج 

الجتماعي و الرتابط الأ�شري.
 على ال�شعيد ذاته اأكد ال�شيد اأحمد عمران القبي�شي – مدير اإدارة 
الأرا�شي والعقارات بالإنابة باأن النظام البلدي ي�شعى بكل جدية 
للمواطنني وتخيريهم  املنا�شبة  الراحة واخلدمات  �شبل  لتوفري 
بني البقاء يف �شمال الوثبة اأو النتقال اإىل جنوب ال�شاخمة وهو 

اأمر اختياري غري ملزم لأي مواطن .
نطاق  الأرا����ش���ي حم�����ش��ورة �شمن  ا���ش��ت��ب��دال  اأن عملية  واأ���ش��اف 
 49 على  م��وزع��ة  اأر����س  3814 قطعة  وت�شمل  ج��غ��رايف حم��دد 
 NW16 ،  : ف��ق��ط وه���ذه الأح���وا����س بالتحديد ه���ي:  ح��و���ش��ا 

 NW17، NW26 ، NW27، NW18 ، NW19،
 NW28 ، NW29، NW5 ، NW6، NW7 ،
 NW8 ، NW1، NW2 ، NW3، NW4 ، NW35،
 NW36 ، NW37، NW38 ، NW44، NW45 ،
 NW47، NW46، NW39 ، NW47، NW115 ،
 NW116، NW49 ، NW50، NW51، NW54،
 NW55 ،5616، NW57 ، NW9 ، NW10،
اأن  NW11 ، NW20، NW21 ، NW22،م�شرياً 
املراكز  العملء يف  تقدمي اخلدمة متاح يف جميع مراكز خدمة 

اخلارجية واملقر الرئي�شي للبلدية يف �شارع ال�شيخ زايد. 
وامتيازات  ح��ق��وق  ح��ف��ظ  ع��ل��ى  ح��ري�����ش��ة  ال��ب��ل��دي��ة  اأن  اأو����ش���ح  و 
املواطنني من حيث موا�شفات قطعة الأر���س امل�شتبدلة ، موؤكدا 
الوثبة  �شمال  يف  اأرا���ش��ي��ه��م  با�شتبدال  ال��راغ��ب��ني  امل��واط��ن��ني  اأن 
التي كانوا  اأر�س متطابقة مع الأر�س القدمية  �شيح�شلون على 
ميتلكونها يف �شمال الوثبة من حيث املوا�شفات واملوقع وامل�شاحة 

وذلك ح�شب الإمكانات املتاحة. 
واأ�شاف اأن البلدية ا�شتندت يف اختيار الأحوا�س وقطع الأرا�شي 
على  احل�شول  يف  الأقدمية  مبداأ  اعتماد  خ��لل  من  امل�شتهدفة 
قطعة الأر�س وذلك لتحقيق العدالة يف توزيع وا�شتبدال الأرا�شي 

يف جنوب ال�شاخمة .
اأم���ا ع��ن الإج������راءات امل��ط��ل��وب��ة لإمت����ام عملية ال���ش��ت��ب��دال فاأكد 
اأنه يتوجب على املواطنني الراغبني يف الأمر مراجعة  القبي�شي 
اأو اأي مركز خدمة  املركز الرئي�شي للبلدية يف �شارع ال�شيخ زايد 
تعهد  واإم�����ش��اء   ، للبلدية  التابعة  اخل��ارج��ي��ة  امل��راك��ز  يف  ع��م��لء 
عملية  اإج���راء  لإمت���ام  بالطلب  اخل��ا���س  ال��ن��م��وذج  على  باملوافقة 
ال�شتبدال ، وللمواطن كامل احلرية يف الإقدام على هذه اخلطوة 
اأ�شا�شها اختيارية وغري ملزمة،  ، فالعميلة من  اأو المتناع عنها 
وجاءت من اأجل خدمة املواطنني واإتاحة اأر�س متكاملة اخلدمات 
الإ�شكانية  م�شاريعهم  تنفيذ  م��ن  ليتمكنوا  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة 

والعمرانية باأ�شرع وقت.

•• اأبوظبي -وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
حفظه اهلل قانونا احتاديا ب�شاأن ال�شركات التجارية التي تعد عن�شرا 
اأ�شا�شيا يف اأي اقت�شاد ناجح. وت�شمن قانون ال�شركات التجارية رقم 
2 ل�شنة 2015 .. 378 مادة فيما ت�شري اأحكام القانون والأنظمة 
واللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذا له على ال�شركات التجارية التي 
توؤ�ش�س يف الدولة.. كما ت�شري الأحكام اخلا�شة بال�شركات الأجنبية 
الواردة يف هذا القانون والقرارات والأنظمة التي ت�شدر تنفيذا له..

اأي  ملمار�شة  مركزا  ال��دول��ة  يف  تتخذ  التي  الأجنبية  ال�شركات  على 
القانون  وت�شمن  متثيل.  مكتب  اأو  فرعا  بها  تن�شئ  اأو  فيها  ن�شاط 
�شركة   .. واأه��م��ه��ا  والتخ�ش�شات  ال��ت��ع��ري��ف��ات  م��ن  ع���ددا  الحت����ادي 
الطبيعي  ال��واح��د  لل�شخ�س  القانون  اأج��از  حيث  ال��واح��د  ال�شخ�س 
مالك  ي�شاأل  ل  واأن  حم��دودة  م�شوؤولية  ذات  �شركة  ومتلك  تاأ�شي�س 
اإل مبقدار راأ�س املال الوارد بعقد  راأ�س مال ال�شركة عن التزاماتها 
تاأ�شي�شها وت�شري عليه اأحكام ال�شركة ذات امل�شوؤولية املحدودة الواردة 
ال�شركة  القانون فيما ل يتعار�س مع طبيعتها وتنحل هذه  يف هذا 
بوفاة موؤ�ش�شها اإل اإذا رغب الورثة ا�شتمرارها مع توفيق و�شعها وفقا 
ال�شركة  اإدارة  يتوىل  اختيار من  القانون ويجب عليهم  لأحكام هذا 
تاأ�شي�س   .. الواحد العتباري  لل�شخ�س  القانون  واأجاز  نيابة عنهم. 
ي�شاأل  ول  حم���دودة  م�شوؤولية  اأو  خا�شة  م�شاهمة  �شركة  ومت��ل��ك 
مالك راأ�س مال ال�شركة عن التزاماتها اإل مبقدار راأ�س املال الوارد 
اأحكام ال�شكل القانوين الواردة يف هذا  بعقد تاأ�شي�شها وت�شري عليه 
القانون فيما ل يتعار�س مع طبيعتها وتنحل هذه ال�شركة بانق�شاء 
ب�شوء  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  قام  واإذا  العتباري.  ال�شخ�س 
حتقيق  قبل  اأو  مدتها  انتهاء  قبل  ن�شاطها  وق��ف  اأو  بت�شفيتها  نية 
الغر�س الوارد بعقد تاأ�شي�شها كان م�شوؤول عن التزاماتها يف اأمواله 
ب� ال�شركات القاب�شة .. فقد عرفها القانون  اخلا�شة. وفيما يت�شل 
اجلديد باأن ال�شركة القاب�شة هي التي تقوم بتاأ�شي�س �شركات تابعة 
وذلك  قائمة  �شركات  على  ال�شيطرة  اأو  وخارجها  الدولة  داخ��ل  لها 
ال�شركة  ب���اإدارة  التحكم  تخولها  اأ�شهم  اأو  خ��لل متلك ح�ش�س  من 
والتاأثري يف قراراتها . وتتخذ هذه ال�شركة ال�شكل القانوين لل�شركة 
اأغرا�س  تقت�شر  واأن  امل��ح��دودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  اأو  امل�شاهمة 
ال�شركة القاب�شة على متلك اأ�شهم اأو ح�ش�س يف ال�شركات امل�شاهمة 
والكفالت  القرو�س  وت��ق��دمي  امل��ح��دودة  امل�شوؤولية  ذات  وال�شركات 
والتمويل لل�شركات التابعة لها ومتلك العقارات واملنقولت اللزمة 
امللكية  حقوق  ومتلك  لها  التابعة  ال�شركات  واإدارة  ن�شاطها  ملبا�شرة 
اأو ر���ش��وم ومناذج  اأو ع��لم��ات جت��اري��ة  ب���راءات اخ���رتاع  الفكرية م��ن 
�شناعية اأو حقوق امتياز وتاأجريها لل�شركات التابعة لها اأو ل�شركات 
اأخرى. واأنه ل يجوز لل�شركات القاب�شة اأن متار�س اأن�شطتها اإل من 
للأوراق  ال�شعري  البناء  ب���  يت�شل  وفيما  التابعة.  �شركاتها  خ��لل 
املالية .. فقد عرفها القانون اجلديد بالعملية التي يتم مبقت�شاها 
حتديد �شعر الورقة املالية عند اإ�شدارها اأو بيعها يف اكتتاب عام حيث 
ا�شتثماري  بنك  خ��لل  م��ن  املالية  ل���لأوراق  امل�شدرة  ال�شركة  تقوم 
العتبارية  الأ���ش��خ��ا���س  امل��وؤه��ل��ني  للم�شتثمرين  ع��رو���س  ب��ت��ق��دمي 
من  وغريها  ال�شتثمار  و�شناديق  املالية  واملوؤ�ش�شات  امل�شارف  من 
ثم  وم��ن  طرحها  امل��زم��ع  املالية  الأوراق  ع��ن  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات 

املقدمة  الكتتاب  الكتتاب من خلل طلبات  اأوام��ر  �شجل  بناء  يتم 
البنك  مع  بالتعاون  ال�شركة  وتقوم  فقط  املوؤهلني  امل�شتثمرين  من 
الكتتاب  ن�شرة  يف  وذل��ك  املالية  الورقة  �شعر  بتحديد  ال�شتثماري 
وذلك بعد حتليل بيانات ال�شجل اخلا�س باأوامر الكتتاب يف الأوراق 
تقل  ن�شبة ل  بطرح  امل�شدرة  تلتزم اجلهة  اأن  على  املطروحة  املالية 
60 يف  ع��ن  ون�شبة ل تقل  الأف���راد  للم�شتثمرين  امل��ائ��ة  20 يف  ع��ن 
املطروحة  املالية  الأوراق  من  وذلك   .. املوؤهلني  للم�شتثمرين  املائة 
اآلية  ينظم  ق��رارا  الهيئة  ت�شدر  اأن  على  القانون  ون�س  للكتتاب. 
املالية وتلتزم اجلهات  ال�شعري للأوراق  البناء  اأ�شا�س  الكتتاب على 
الراغبة يف اإتباع هذا الأ�شلوب بالأحكام والإجراءات املن�شو�س عليها 

يف القرار الذي ت�شدره الهيئة بهذا ال�شاأن. 
اأن  على  ال��ق��ان��ون  ن�س   .. العينية  احل�ش�س  تقييم  ب���  يتعلق  وفيما 
 30 تقل عن  باأ�شهم ل  العامة  امل�شاهمة  بال�شركة  املوؤ�ش�شني  يكتتب 
امل�شدر  ال�شركة  م��ال  راأ���س  املائة من  70 يف  املائة ول تزيد على  يف 
اأ���ش��ه��م ال�شركة.  ب��اق��ي  ال��ع��ام يف  ال���دع���وة ل��لك��ت��ت��اب  .. وذل����ك ق��ب��ل 
اأ�شهمهم  اأن يقدموا مقابل  ال�شركة  ملوؤ�ش�شي  اأنه  اإىل  القانون  واأ�شار 
على  العينية  احل�ش�س  تقييم  يتم  واأن  عينية  ح�ش�شا  ال�شركة  يف 
املاليني  امل�شت�شارين  م��ن  اأك��رث  اأو  واح��د  خ��لل  م��ن  مقدميها  نفقة 
تختاره اأو تختارهم الهيئة من املعتمدين لديها اأو من اجلهات ذات 
اإل  و  الهيئة  تقرها  والتي  التقييم  واملالية مبو�شوع  الفنية  اخلربة 
العينية اللحق  التقييم باطل واأن يخ�شع تقييم احل�ش�س  اعترب 
يف  عليها  املن�شو�س  التقييم  اأح��ك��ام  ل��ذات  ال�شركة  تاأ�شي�س  ملرحلة 
العينية  ح�شتهم  من  لن�شبة  املوؤ�ش�شني  بيع  اإط��ار  ويف  القانون.  هذا 
يف اإكتتاب عام .. فقد اأجاز القانون لل�شركة الراغبة يف التحول اإىل 
�شركة م�شاهمة عامة اأن تبيع عن طريق الكتتاب العام ن�شبة ل تزيد 
عن 30 يف املائة من راأ�س مالها بعد التقييم واأن ت�شدر الهيئة قرارا 
اأ�شهم ال�شركة عند حتولها.  ينظم �شروط واإج��راءات بيع ن�شبة من 
لها عند  يكون  اأن  لل�شركة  القانون  اأج��از   .. التغطية  وح��ول متعهد 
تاأ�شي�شها اأو عند زيادة راأ�شمالها متعهد تغطية اأو اأكرث من املعتمدين 
اأن يعيد  اأ�شهم الكتتاب وله  من قبل الهيئة لتغطية ما يتبقى من 
طرح ما اكتتب به من اأ�شهم وفقا لل�شروط وال�شوابط والإجراءات 
التي ي�شدر بها قرار من الهيئة .. واأن ت�شدر الهيئة قرارا ب�شوابط 
حق  بيع  وب�شاأن  بالدولة.  التغطية  متعهد  ن�شاط  مزاولة  و�شروط 
الأول��وي��ة يف  للم�شاهمني حق  اأن��ه يكون  القانون  اأو�شح   .. الأول��وي��ة 
ذل��ك يف  خ��لف  على  �شرط  كل  ويبطل  بالأ�شهم اجلديدة  الكتتاب 
نظام ال�شركة اأو القرار ال�شادر بزيادة راأ�س املال واأنه يجوز للم�شاهم 
بيع حق الأولوية مل�شاهم اآخر اأو للغري مبقابل مادي وي�شدر جمل�س 

اإدارة الهيئة القرار املنظم ل�شروط واإجراءات بيع حق الأولوية. 
وحول ال�شريك ال�شرتاتيجي .. فقد عرفه القانون باأنه ال�شريك الذي 
ينتج عن م�شاهمته يف ال�شركة توفري دعم فني اأو ت�شغيلي اأو ت�شويقي 
لل�شركة مبا يعود بالنفع عليها. وقد اأجاز القانون لل�شركة مبوجب 
وي�شدر  ا�شرتاتيجي  �شريك  بدخول  راأ�شمالها  تزيد  اأن  قرار خا�س 
اإدارة الهيئة قرارا يحدد �شروط واإج��راءات دخول ال�شريك  جمل�س 
اإدارة  جمل�س  يعر�س  اأن  على  بال�شركة.  كم�شاهم  ال�شرتاتيجي 
التي �شتجنيها  املنافع  العمومية درا�شة تبني  ال�شركة على اجلمعية 
وعلى  فيها.  كم�شاهم  ال�شرتاتيجي  ال�شريك  اإدخ���ال  م��ن  ال�شركة 
الهيئة وال�شلطة املخت�شة اأن ترف�س م�شاهمة ال�شريك ال�شرتاتيجي 

يف ال�شركة اإذا كان من �شاأن هذه امل�شاهمة خمالفة قوانني الدولة اأو 
حتويل  وب�شاأن  العامة.  بامل�شلحة  الإ�شرار  اأو  بها  املعمول  الأنظمة 
القانون  اأج���از   .. ال�شركة  راأ���ش��م��ال  يف  اأ���ش��ه��م  اإىل  النقدية  ال��دي��ون 
راأ�شمالها عن طريق حتويل  تزيد  اأن  ق��رار خا�س  لل�شركة مبوجب 
ديونها النقدية اإىل اأ�شهم يف راأ�شمالها على اأن يعر�س جمل�س اإدارة 
ال�شركة على اجلمعية العمومية درا�شة تبني �شرورة حتويل الديون 
امل�شتحقة  الديون  وتعترب  ال�شركة.  راأ�شمال  يف  اأ�شهم  اإىل  النقدية 
للحكوم��ة الحتادية واحلكومات املحلية والهيئات واملوؤ�ش�شات العامة 
يف الدولة والبنوك و�شركات التمويل ديون نقدية وفقا لأحكام هذا 
القانون. وي�شدر جمل�س اإدارة الهيئة قرارا يحدد �شروط واإجراءات 
حتويل الديون النقدية اإىل اأ�شهم يف راأ�شمال ال�شركة. وحول حتفيز 
مبوجب  لل�شركة  القانون  اأج��از   .. اأ�شهمها  بتملك  ال�شركة  موظفي 
موظفي  حتفيز  ب��رن��ام��ج  لتطبيق  راأ�شمالها  ت��زي��د  اأن  خ��ا���س  ق���رار 
ال�شركة  اإدارة  جمل�س  يعر�س  اأن  على  فيها.  اأ�شهم  بتملك  ال�شركة 
بتملك  ال�شركة  موظفي  حتفيز  برنامج  العمومية  اجلمعية  على 
اأ�شهم فيها. واأنه ل يجوز لأع�شاء جمل�س الإدارة امل�شاركة يف برنامج 
اأن ي�شدر جمل�س  اأ�شهم فيها. على  بتملك  ال�شركة  حتفيز موظفي 
حتفيز  برنامج  تطبيق  واآل��ي��ة  ���ش��روط  يت�شمن  ق���رارا  الهيئة  اإدارة 
موظفي ال�شركات بتملك اأ�شهم فيها. ويف مو�شوع الأ�شهم املمتازة .. 
فقد عرفها القانون باأنها الأ�شهم التي متنح مالكها حقوق اإ�شافية ل 
يتمتع بها �شاحب ال�شهم العادي وقد جتتمع هذه احلقوق اأو بع�س 
منها يف بع�س الأ�شهم املمتازة اأو تختلف من نوعية لأخرى والأ�شهم 
املمتازة يح�شل اأ�شحابها على اأ�شبقية عن حملة الأ�شهم العادية يف 
احل�شول على ن�شبة من اأرباح ال�شركة كما اأنهم يتمتعون باأولوية يف 
احل�شول على ناجت ت�شفية ال�شركة قبل حملة الأ�شهم العادية وبعد 
حملة ال�شندات. واأجاز القانون ملجل�س الوزراء املوقر بناء على اإقرتاح 
فئات  فيه  يحدد  ق���رارا  ي�شدر  اأن  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  م��ن 
التي  واللتزامات  واحلقوق  اإ�شدارها  و�شروط  الأ�شهم  من  اأخ��رى 
تنظمها. وحول مو�شوع  التي  والإج���راءات  والقواعد  عليها  ترتتب 
اأو جمموعة من  اأوجب القانون على كل �شخ�س  ال�شتحواذ .. فقد 
اأو يرغبوا يف  العلقة يرغب  الأط��راف ذات  اأو  املرتبطة  الأ�شخا�س 
�شراء اأو القيام باأي ت�شرف يوؤدي اإىل ال�شتحواذ على اأ�شهم اأو اأوراق 
امل�شاهمة  ال�شركات  اإحدى  راأ�س مال  مالية قابلة للتحول لأ�شهم يف 
اأو  ع��ام  اكتتاب  يف  اأ�شهمها  ط��رح��ت  ال��ت��ي  ب��ال��دول��ة  املوؤ�ش�شة  العامة 
مدرجة باإحدى الأ�شواق املالية بالدولة اأن يلتزم بالأحكام والقرارات 
املنظمة لقواعد و�شروط واإجراءات عمليات ال�شتحواذ ال�شادرة عن 
الهيئة. ويف مو�شوع الإبلغ عن تعار�س امل�شالح و�شروط ال�شفقات 
مع الأط��راف ذات العلقة .. فقد اأوج��ب القانون على كل ع�شو يف 
جمل�س اإدارة ال�شركة تكون له م�شلحة يف عملية تعر�س على جمل�س 
الإدارة لإقرارها اأن يبلغ املجل�س بذلك واأن يثبت اإقراره يف حم�شر 
اجلل�شة ول يجوز له ال�شرتاك يف الت�شويت اخلا�س بالقرار ال�شادر 
يف �شاأن هذه العملية فاإذا تخلف عن الإبلغ جاز لل�شركة اأو لأي من 
م�شاهميها التقدم للمحكمة املخت�شة لإبطال العقد اأو اإلزام الع�شو 
املخالف باأداء اأي ربح اأو منفعة حتققت له من التعاقد ورده لل�شركة. 
واأع�شاء  رئي�س  مع  �شفقات  لعقد  ال�شركة  على  القانون  وا���ش��رتط 
لل�شركة  العليا  التنفيذية  الإدارة  واأع�����ش��اء  لل�شركة  اإدارة  جمل�س 
والعاملني بها وال�شركات التي ي�شاهم فيها اأي من هوؤلء مبا ل يقل 

عن 30 يف املائة من راأ�شمالها وكذا ال�شركات التابعة اأو ال�شقيقة اأو 
احلليفة اأن يكون ذلك مبوافقة جمل�س الإدارة فيما ل يجاوز خم�شة 
يف املائة من راأ�شمال ال�شركة ومبوافقة اجلمعية العمومية لل�شركة 
فيما زاد على ذلك ويتم تقييم ال�شفقات بوا�شطة مقيم معتمد لدى 
الهيئة. كما اأوجب القانون على مدقق ح�شابات ال�شركة اأن يت�شمن 
تقريره الذي يعر�س على اجلمعية العمومية بيان ب�شفقات تعار�س 
امل�شالح والتعاملت املالية التي متت بني ال�شركة واأي من الأطراف 
ذات العلقة والإج��راءات التي اتخذت ب�شاأنها. واأخريا ويف مو�شوع 
 .. الهيئة  ل��دي  ال��ع��ام��ة  امل�شاهمة  ال�شركات  ح�شابات  مدققي  قيد 
مدقق  عامة  م�شاهمة  �شركة  لكل  يكون  اأن  على  القانون  ن�س  فقد 
ويعر�س  ال�شركة  اإدارة  جمل�س  من  تر�شيحه  يتم  اأك��رث  اأو  ح�شابات 
العمومية  للجمعية  يكون  واأن  للموافقة.  العمومية  اجلمعية  على 
تعيني مدقق ح�شابات اأو اأكرث ملدة �شنة قابلة للتجديد على األ جتاوز 
ثلث �شنوات متتالية واأن ي�شدر جمل�س اإدارة الهيئة قرارا ب�شوابط 

اعتماد مدققي ح�شابات ال�شركات امل�شاهمة العامة.
وحول القانون اأكد معايل �شلطان بن �شعيد املن�شوري وزير القت�شاد 
اخلا�س   2015 ل�شنة   2 رق���م  اجل��دي��د  الحت����ادي  ال��ق��ان��ون  اأن   ..
الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  اأ���ش��دره  ال��ذي  التجارية  بال�شركات 
ي�شكل نقلة نوعية يف القت�شاد الوطني و�شيكون له �شاأن ودور كبريان 
يف تعزيز التنمية القت�شادية امل�شتدامة يف الدولة وتقوية تناف�شيتها 
خطوات  وت�شريع  القت�شادي  التنويع  �شيا�شة  ودعم  وعامليا  اإقليميا 
الدولة نحو التحول اإىل اقت�شاد املعرفة امل�شتند على الإبداع والبتكار 
اإن  وق��ال معاليه  الوطنية.  واأجندتها   2021 الإم���ارات  روؤي��ة  وف��ق 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  الر�شيدة  القيادة  روؤي��ة  �شمن  جاء  القانون 
�شاحب  واأخيه  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
للحتاد  الأعلى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهم 
حكام المارات .. لرفع م�شتوى تناف�شية القت�شاد الوطني وحتقيق 
اأحد اأهم اأهداف الأجندة الوطنية بالو�شول اإىل املركز العا�شر على 
موؤ�شر التناف�شية العاملي. واأ�شاف نحن اأمام قانون ع�شري من �شاأنه 
املن�شو�س  املن�شودة  اأهدافها  اإىل  القت�شادية  بالتنمية  مي�شي  اأن 
2021 تلك الروؤية احلري�شة على تنويع  عليها يف روؤية الإم��ارات 
القطاع  جن��اح  اأن  ي��درك  منفتح  اقت�شادي  بعقل  وتعزيزه  القت�شاد 
اخلا�س من �شاأنه اأن يرفع من قدرة القت�شاد الوطني على �شمان 
وتنعك�س  واإدارة وعاملني  الإنتاج من مال  لعنا�شر  الأمثل  الت�شغيل 
يف  واملقيمني  للمواطنني  الجتماعية  احلياة  م�شتقبل  على  نتائجه 
امل�شاهمة يف  اإىل  القانون يهدف  اأن  واأو�شح معاليه  الإم���ارات.  دول��ة 
تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها القت�شادية بتنظيم 
ال�شركات طبقا للمتغريات العاملية خا�شة ما تعلق منها بتنظيم قواعد 
احلوكمة وحماية حقوق امل�شاهمني وال�شركاء ودعم تدفق ال�شتثمار 
الأجنبي وتعزيز امل�شوؤولية املجتمعية لل�شركات و�شي�شاهم يف تعزيز 
ا�شرتاتيجية  فى  متميزة  مكانة  التي حتتل  التجارية  ال�شركات  دور 
التنمية لدولة الإمارات بالنظر اإىل دورها الهام واحليوي يف م�شرية 
التنويع  �شيا�شة  وم�شاندة  الدولة  ت�شهدها  التي  امل�شتدامة  التنمية 

القت�شادي التي تتبعها الدولة.

�سلطان بن خليفة يزور خميم الب�سمة لـ »اأطفال ال�سكري« 

الإمارات والعامل لأطفال  اأمنية  حتقيق  موؤ�ص�صة  حققتها  اأمنية   1500
•• راأ�س اخليمة – الفجر

بن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  �شهد 
�شاحب  م�شت�شار  نهيان،  اآل  خليفة 
اأم�س،  ال�شمو رئي�س الدولة، �شباح 
الأطفال  اأم��ن��ي��ات  )حت��ق��ي��ق  ح��ف��ل 
نظمه  ال��ذي  بال�شكري(،  امل�شابني 
ل)اأطفال  ال��ث��ام��ن  الب�شمة  خميم 
العام،  ه���ذا  ن�شخته  يف  ال�����ش��ك��ري(، 
ب��ح�����ش��ور ال�����ش��ي��خ اأح��م��د ب��ن �شقر 
اجلمارك  دائ���رة  رئي�س  القا�شمي، 
ورئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة امل��ن��ط��ق��ة احل����رة يف 
احلمرا  ق���اع���ة  يف  اخل���ي���م���ة،  راأ�������س 
ل�����ل�����م�����وؤمت�����رات ب����ق����ري����ة احل����م����را 

ال�شياحية يف راأ�س اخليمة.
�شلطان  ال���دك���ت���ور  ال�����ش��ي��خ  واأك�������د 
ت�شريح  يف  ن��ه��ي��ان،  اآل  خليفة  ب��ن 
ل��و���ش��ائ��ل الإع����لم ب��ع��د احل��ف��ل، اأن 

ل��لأط��ف��ال امل��ر���ش��ى، ال��ذي��ن حققت 
املا�شي  العام  يف  اأمنياتهم  املوؤ�ش�شة 

اأمنية.  427 اإىل   2014
بداأت  املوؤ�ش�شة  اإن  الزبيدي:  وق��ال 
ترجمة  يف  ال��ت��و���ش��ع��ي  م�����ش��روع��ه��ا 
واق����ع على  اإىل  الأط���ف���ال  اأم��ن��ي��ات 
م�����ش��ت��وى ال���وط���ن ال��ع��رب��ي، خلل 

العام املا�شي، حيث بداأت يف الأردن، 
يف حني تدر�س حاليا نقل ن�شاطها 
اأخرى،  عربية  دول  اإىل  الإن�����ش��اين 
ب��ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����ش��ي��ق م��ع اجلهات 

املخت�شة فيها.
الأطفال  اأم��ن��ي��ات  ح�شاد  اأن  وب��ني 
املوؤ�ش�شة  ح��ول��ت��ه��ا  ال��ت��ي   ، امل��ر���ش��ى 

 50 ي��ف��وق  م��ا  يت�شمن  واق���ع،  اإىل 
حالة طلبت خلل الأعوام املا�شية 
مع  ال��ع��م��رة  منا�شك  واأداء  ال�شفر 
املوؤ�ش�شة  نفذته  م��ا  وه��و  اأ���ش��ره��م، 
الفر�شة  تقدم  اأنها  مو�شحا  لهم، 
الأمنيات للطفل  النوع من  يف هذا 

املري�س و3 من اأفراد اأ�شرته.

اأمنيات  اإىل حتقيق  املوؤ�ش�شة ت�شبو 
وجهودها،  اإمكاناتها  بكل  الأطفال 
اأطفال  ل  الب�شمة  مبخيم  م�شيدا 
ال�شكري ، ال�شحي التثقيفي، الذي 
الأطفال  م���ن  وف����ود  ف��ي��ه  ت�����ش��ارك 
امل�����ش��اب��ني ب���داء ال�����ش��ك��ري م��ن عدد 
ك��ب��ري م���ن ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة ودول 
اأن  اإىل  م�����ش��ريا  الأخ������رى،  ال���ع���امل 
امل�شتطاع  ق����در  حت�����اول  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
وال�شغار  الأط��ف��ال  اأمنيات  حتقيق 
خطرة  باأمرا�س  امل�شابني  املر�شى 

ومزمنة.
الرئي�س  ال���زب���ي���دي،  ه����اين  وق�����ال 
)حتقيق  مل���وؤ����ش�������ش���ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
اأب���وظ���ب���ي: اإن  اأم���ن���ي���ة(، م��ق��ره��ا يف 
الأطفال  واأح���لم  اأمنيات  اإج��م��ايل 
بالأمرا�س  امل�����ش��اب��ني  وال�����ش��غ��ار 
ال��ت��ي حققتها  وامل��زم��ن��ة،  اخل��ط��رة 

و�شل  تاأ�شي�شها،  منذ  املوؤ�ش�شة  لهم 
من  اأم���ن���ي���ة،   1500 ح����وايل  اإىل 
واملقيمني  الإم���ارات���ي���ني  الأط���ف���ال 
اأر�����س ال���دول���ة، م��ن جن�شيات  ع��ل��ى 
احلالة  كانت  اأي��ا  ووا�شعة،  خمتلفة 
تاأخذه  ل  ما  وه��و  لأ�شرهم،  املادية 

املوؤ�ش�شة بعني العتبار.
اأمنية(،  )حتقيق  موؤ�ش�شة  وحتظى 
برعاية   ،2010 تاأ�ش�شت عام  التي 
�شلطان  الدكتور  ال�شيخ  �شمو  حرم 
م�شت�شار  ن���ه���ي���ان،  اآل  خ��ل��ي��ف��ة  ب���ن 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة، 
ال�����ش��ي��خ��ة ���ش��ي��خ��ة ب��ن��ت ���ش��ي��ف بن 
جمل�س  رئي�شة  ن��ه��ي��ان،  اآل  حممد 

اإدارة املوؤ�ش�شة.
موؤ�ش�شة  اأن  اإىل  ال��زب��ي��دي  واأ����ش���ار 
)حتقيق اأمنية( ت�شارك يف فعاليات 
للأطفال  التوعوي  الب�شمة  خميم 

حتقيق  ويف  ب��ال�����ش��ك��ري  امل�����ش��اب��ني 
امل�شاركني  ال�شكري  اأطفال  اأمنيات 
يف املخيم ال�شحي للعام الثاين على 
ال���ت���وايل، ف��ي��م��ا ح��ق��ق��ت ه���ذا العام 
97 طفل م�شابني بالداء  اأمنيات 
وم�شاركني يف املخيم، من نحو 15 
املواطنني  م���ن  خم��ت��ل��ف��ة،  جن�شية 
وامل���ق���ي���م���ني ع���ل���ى اأر���������س ال����دول����ة 
وال���زائ���ري���ن ل��ه��ا م��ن وف����ود ال���دول 
امل�شاركة يف املخيم هذا العام، مقابل 
ال����دورة  يف  حققتها  اأم��ن��ي��ة   100

ال�شابعة من املخيم العام املا�شي.
ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�س  ولفت 
اأن��ه��ا حققت  اإىل  اأم��ن��ي��ة(  )حت��ق��ي��ق 
400 ط���ف���ل يف  ح������وايل  اأم���ن���ي���ات 
الدولة خلل العام احلايل 2015 
جميع  ع��ل��ى  ي��ت��وزع��ون  الآن،  ح��ت��ى 
الإجمايل  العدد  وو�شل  الإم���ارات، 
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الأر�صيف الوطني ي�صتقبل الكوادر التعليمية والإدارية يف الهلل الدولية
•• ابوظبي-الفجر:

العربية  الإم��ارات  لدولة  الوطني  الأر�شيف  ا�شتقبل 
اأك��رث من �شتني زائ��راً من اجلهاز التعليمي  املتحدة 
اأبوظبي،  يف  ال��دول��ي��ة  ال��ه��لل  مدر�شة  يف  والإداري 
ب���ه���دف الط�����لع ع��ل��ى دور الأر����ش���ي���ف ال��وط��ن��ي يف 
ج��م��ع ذاك����رة ال��وط��ن وح��ف��ظ��ه��ا، وت��ع��زي��ز معرفتهم 
العربية  الإم������ارات  دول���ة  ت��اري��خ  يف  ب��ج��وان��ب مهمة 
الثقايف  املو�شم  اإطار  ويف  الوثائقي.  وتراثها  املتحدة 
الهوية  تعزيز  ي�شتهدف  وال��ذي  الوطني  للأر�شيف 
الأر�شيف  املجتمع قدم  اأبناء  والنتماء لدى  والولء 
ل���ل���زوار حم��ا���ش��رة ب��ع��ن��وان: اجل����زر ال���ث���لث - حق 

اأب��وظ��ب��ي، وق��د ا�شتعر�شت  اإم��ارت��ي مثبت مب��ق��ّره يف 
امل��ح��ا���ش��رة اخل��ل��ف��ي��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة ل��ل��ج��زر، وحقوق 
الدويل  الق�شاء  واأح��ك��ام  فيها،  ال�شيادية  الإم����ارات 
تعزيز  بهدف  وذل��ك  الإم��ارات��ي��ة،  للأ�شانيد  امل��وؤي��دة 
هذه  ح��ول  واجل��غ��رايف  وال��ق��ان��وين  التاريخي  الفهم 
الق�شية لدى اجلهاز التدري�شي والإداري الذي يكون 
على ات�شال مبا�شر مع طلبة املدار�س وهو يعمل على 

تثقيفهم بق�شايا الوطن امل�شريية.
والأدلة  التاريخية  احلقائق  املحا�شرة  ا�شتعر�شت   
اإثبات  اإليها دولة الإمارات يف  القانونية التي ت�شتند 
طنب  اأب��وم��و���ش��ى،  ال��ث��لث:  املحتّلة  للُجزر  ملكيتها 
اأدل���ت���ه بع�شرات  ُم���ع���ّززاً  ال���ك���ربى، ط��ن��ب ال�����ش��غ��رى، 

الوثائق واأحكام الق�شاء الدويل، وخل�شت املحا�شرة 
اإىل ا�شت�شراف اآفاق ت�شوية النزاع يف اجلزر، ُمربهنة 
بالوثائق التاريخية واأحكام القانون الدويل قّوة اأدلة 
الإثبات التي حتوزها دولة الإمارات لت�شويغ مت�شكها 
بهذه اجلزر الثلث، و�شمان احلكم مل�شلحتها فيما 
لو اأحيل النزاع اإىل الق�شاء الدويل. ويذكر اأن الزيارة 
قد �شملت جولة يف مكتبة الإمارات التي حتتوي اآلف 
الورقي  ب�شكليها  العامة  والكتب  وامل��راج��ع،  امل�شادر 
املتخ�ش�شة،  الكتب  من  ث��روة  وفيها  والإل��ك��رتوين، 
واأم���ه���ات ال��ك��ت��ب امل��ع��ن��ي��ة ب��دول��ة الإم������ارات وجمل�س 
�شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  وقاعة   ، اخلليجي  التعاون 

التي ت�شم مناذج من ال�شور واخلرائط والوثائق. 

تناولته الفجر بالن�سر اأكت�بر 2012 .. والرتبية تدر�سه لتخفيف املعاناة والأعباء املالية 

تو�صية مبقرتح لتوحيد اإجراءات الإقامة من ر�صوم نقل كفالة ومكفولني للمعلمني

ق�صم الأ�صنان يف مركز م�صريف ال�صحي ي�صتقبل 4628 مراجعا العام املا�صي
•• عجمان ـ الفجر

ا�شتقبل ق�شم الأ�شنان يف مركز م�شريف 
من   4628 ن��ح��و  ب��ع��ج��م��ان  ال�����ش��ح��ي 
املا�شي  العام  واملراجعني خلل  املر�شى 
مديرة  اأحمد  ابراهيم  عائ�شة  وقالت   ،
العدد  ه��ذا  اأن  ال�شحي  م�شريف  مركز 
العدد الجمايل  %10 من  ميثل نحو 
يح�شلون  والذين  للمركز  للمراجعني 
ع��ل��ى خم��ت��ل��ف اخل���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة التي 
يقدمها املركز ، م�شيفة اأن ق�شم الأ�شنان 
عيادة  منها  عيادات  ثلث  ي�شم  باملركز 

على  ال��ع��ي��ادات  تلك  وتعمل  تخ�ش�شية 
ال�شباحي  ال�����دوام  خ���لل  ال��ي��وم  م����دار 

وامل�شائي للمركز. 
 واأ�شافت مديرة مركز م�شريف ال�شحي 
يقوم  املثمر  املجتمعي  للتعاون  حتقيقاً 
الفعاليات  ك��اف��ة  يف  ب��امل�����ش��ارك��ة  امل���رك���ز 
بالتن�شيق  وذلك  عجمان  باإمارة  املقامه 
املجتمعيه  وامل���وؤ����ش�������ش���ات  ال��ه��ي��ئ��ات  م���ع 
�شارك  حيث  الطبيه  عجمان  ومنطقه 
مركز م�شريف ال�شحي يف عدة فعاليات 
منها اأ�شبوع املرور اخلليجي حتت �شعار 
قرارك يحدد م�شريك بالقرية املرورية 

ال��ت��ي اأق��ي��م��ت ع��ل��ى ك��ورن��ي�����س ع��ج��م��ان ، 
ح��ي��ث ���ش��ارك م��رك��ز م�����ش��ريف ال�شحي 
يف ت��ل��ك ال��ف��ع��ال��ي��ات ب��ف��ري��ق م��ن اطباء 
ال�شنان العاملني باملركز وذلك بالقيام 
ب��ال��ف��ح�����س ال�����ش��ام��ل ل��ل���ش��ن��ان ل����زوار 
اأط��ب��اء ال�شنان  ق���ام  ك��ذل��ك   ، الأ���ش��ب��وع 
بعجمان  امل�����ش��ن��ني  دار  ب���زي���ارة  ب��امل��رك��ز 
لعمل التوعية ال�شاملة للمحافظة على 
�شحة ا�شنانهم. من جهته قال الدكتور 
ال�شنان  اأط���ب���اء  م��ن�����ش��ق  ���ش��ع��ث  ا����ش���لم 
بالرعاية ال�شحية الولية: يعترب مركز 
ال�شحية  امل��راك��ز  من  ال�شحي  م�شريف 

�شاملة  خ��دم��ات  ت��ق��دم  ال��ت��ي  يف عجمان 
يتم  التي  الأ�شنان  بينها خدمات  ، ومن 
ال�شباحية  ال��ف��رتت��ني  خ��لل  تقدميها 
خلل  م��ن  امل��رك��ز  ويحر�س   ، وامل�شائية 
ق�شم ال�شنان على تقدمي كافة خدمات 
ت�شمل جميع  وال��ت��ي  ل��ل���ش��ن��ان  ال��ع��لج 
وع���لج ع�شب  التحفظي  ال��ع��لج  ان���واع 
ال�شنية  واجل����راح����ات  ال����ش���ن���ان  ج����ذور 
اأمرا�س  ع��لج  اإىل  بالإ�شافة  ال�شغرى 
وال��ت��ه��اب��ات ال��ل��ث��ة جل��م��ي��ع الأع���م���ار من 
الذكور والإثاث. وتقوم عيادات ال�شنان 
ال��دوري لطلب  الفح�س  بعمل  باملركز 

وتنفيذ  م�����ش��ريف  مب��ن��ط��ق��ة  امل����دار�����س 
برامج التوعية اللزمة يف جمال �شحة 
الفم والأ�شنان. واأ�شاف �شعث كما �شاهم 
ال�����ش��ح��ي يف مهرجان  م�����ش��ريف  م��رك��ز 
الأ�شنان  اأطباء  من  بفريق  للياقة  امل��رح 
ال��ع��ام��ل��ني ب��امل��رك��ز ���ش��م ال��دك��ت��ورة امل 
 ، ال�شعيدي  ح�شة  وال��دك��ت��ورة   ، حب�شي 
والدكتورة   ، الغوي�س  وف��اء  وال��دك��ت��ورة 
فعاليات  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ع���ب���دال���ه���ادي  رن�����ا 
واأكد  والأ�شنان  الفم  �شحة  يف  متنوعة 
ي�شطلع  باملركز  ال�شنان  ق�شم  اأن  �شعث 

بدورة التدريبي والتعليمي .

�سمن اأعمال منتدى اخلليج العربي

 الرتبية توؤ�ص�س جمل�صًا للمعلمني يتبع الوزير مبا�صرة
•• دبي-الفجر:

اأعلن معايل ح�شني احلمادي وزير 
تاأ�شي�س  ع���ن  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة 
جمل�شاً  ليكون  املعلمني،  جمل�س 
مبا�شرة،  ملعاليه  وتابعاً  ا�شت�شارياً 
يف خطوة غري م�شبوقة، ت�شتهدف 
النتقال  ال���رتب���ي���ة،  وزارة  م��ن��ه��ا 
اإىل م��رح��ل��ة مت��ك��ني امل��ع��ل��م��ني من 
امل�شاركة يف �شناعة القرار الرتبوي، 
دفة  وق��ي��ادة  التخطيط،  و�شياغة 
ال�شرتاتيجيات  وب��ن��اء  التطوير، 

امل�شتقبلية وتنفيذها .
اأن مهنة  احل���م���ادي  م��ع��ايل  وذك����ر 
املهن  واأرق����ى  اأف�����ش��ل  م��ن  التعليم 
ع��ل��ى م��ر ال��ت��اري��خ، واأن امل��ع��ل��م هو 
املجتمعات  ن��ه�����ش��ة  يف  الأ����ش���ا����س 
وت�����ش��ك��ي��ل ال���وع���ي ل���دى اأف���راده���ا، 
وه������و اأح�������د اأه�������م امل�������ش���اه���م���ني يف 
ح�شارة الأمم، واأن دولة الإمارات 
العلم  دول��ة  وه��ي  املتحدة  العربية 
وال���ع���ل���م���اء، ل��ه��ا ال�����ش��ب��ق دائ���م���اً يف 
اأ�شحاب الر�شالة الرتبوية  تقدير 
التعليم،  لقطاع  املنت�شبني  وجميع 
موؤكداً معاليه على اأهمية الرعاية 
التعليم  بها  يحظى  التي  الكرمية 
م��ن ل���دن ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�شيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل ، واأخيه �شاحب 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
دب���ي رعاه  ال�����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
ال�شمو  اأ�شحاب  واإخ��وان��ه��م��ا   ، اهلل 
الأع����ل����ى حكام  امل��ج��ل�����س  اأع�������ش���اء 
ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  الإم���ارات، 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

للقوات امل�شلحة .
واأ�شار معاليه اإىل بع�س من ملمح 
اإىل  واملنت�شبني  بالتعليم  الهتمام 
قطاع الرتبية، واملتمثل يف حمافل 
للمعلمني  ال�������ش���ن���وي���ة  ال���ت���ك���رمي 
وال��رتب��وي��ني، م��ن خ��لل اجلوائز 

امل���ع���رف���ة، ي���ع���د اأم����ان����ة يف اأع���ن���اق 
من  ال��رتب��ي��ة  وزارة  واأن  اجل��م��ي��ع، 
هذا املبداأ تعمل على بناء �شراكات 
املجتمع،  م���وؤ����ش�������ش���ات  م����ع  ق���وي���ة 
ب�شكل  واأف�������راده وم����ع اجل���ام���ع���ات 
، والطلبة  واأول��ي��اء الأم��ور  خا�س، 
رف��ع م�شتوى خمرجات  اأج���ل  م��ن 
اإىل  الو�شول  اأج��ل  وم��ن  التعليم، 
الأف�شل  ه��و  ي��ك��ون  تعليمي  ن��ظ��ام 

عاملياً .
ال�شراكة  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأو������ش�����ح 
ال�شرتاتيجية للوزارة مع اأطراف 
ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وم���ب���ادرات 
املدر�شية  القيادات  جمل�س  ت�شكيل 
وجم��ل�����س امل��ع��ل��م��ني، وغ���ريه���ا، كل 
ذلك يوؤ�ش�س لل�شفافية التي ينبغي 
الأ���ش��ا���س يف �شناعة  ت��ك��ون ه��ي  اأن 
واتخاذ القرار، ويف التخطيط، ويف 
العملية  التي حتكم  جميع الأم��ور 
ب�شكل  ت���وؤث���ر  وال���ت���ي  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 

مبا�شر يف اأعمال التطوير .
واأ����ش���اف م��ع��ال��ي��ه م��وج��ه��اً حديثه 
م�شتوى  على  ال��رتب��وي��ني  جلميع 
الدولة، قائًل : نحن فريق واحد 
واأمامنا  واح����دة  ت��رب��وي��ة  وع��ائ��ل��ة 
ال�شفافية  واأن  واح���������د،  ه������دف 
والو�شوح والتوا�شل، هي املبادىء 
الرئي�شة التي تتم�شك بها الوزارة 
ل��ل��ع��م��ل م��ع��اً وم���ع ج��م��ي��ع اأط����راف 
اأ�شاد  ف��ي��م��ا  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،  ال��ع��م��ل��ي��ة 
معاليه بالتعاون املثمر بني الوزارة 
واجلامعات، منوهاً يف الوقت نف�شه 
التعاون،  ه���ذا  ا���ش��ت��ث��م��ار  ب��اأه��م��ي��ة 
القائمة  ال�شراكة  من  وال�شتفادة 
مع موؤ�ش�شات التعليم لدفع جهود 

التطوير نحو اأهدافها املن�شودة .
وا�شت�شهد معاليه يف ختام حديثه، 
قائًل  وتقدمها،  الدولة  بح�شارة 
: اإن الإم��ارات ل تعرف امل�شتحيل، 
واأن���������ه ب����ه����ذا امل����ف����ه����وم ال����را�����ش����خ، 
 2021  ( روؤي����ة  ه���دف  �شيتحقق 
(، وهو الو�شول اإىل نظام تعليمي 
توجهات  يعزز  الأول،  الطراز  من 

ا�شتحقاقاتها  وي����دع����م  ال����دول����ة 
يف  الأوىل  وم���راك���زه���ا  وم��ك��ان��ت��ه��ا 

�شتى املجالت عاملياً .

اخت�سا�سات املجل�س
ي�شم جمل�س املعلمني يف ع�شويته 
ميثلون  وم��ع��ل��م��ة  م��ع��ل��م��اً   320
جميع املناطق التعليمية ومن كافة 
امل��راح��ل ال��درا���ش��ي��ة وم���ن خمتلف 
ال��ت��خ�����ش�����ش��ات، وي��ت��ب��ع امل��ج��ل�����س يف 
الوزير  معايل  التنظيمية،  هيكلته 
مبجموعة  يخت�س  وه��و  مبا�شرة، 

املهام والخت�شا�شات، منها :
لتبادل  املعلمني  م��ع  ل��ق��اءات  عقد 
امل�شتجدات  على  واطلعهم  الآراء 
ونظام  ثقافة  وت��ع��زي��ز  ال��رتب��وي��ة، 
ال����ع����م����ل ل�������دى امل���ع���ل���م���ني وب����ن����اء 
يف  دائ��م��ة  تعلم  وجمتمعات  اأف���راد 
النمو  ف��ر���س  وت��ع��زي��ز  امل����دار�����س، 
املعلمني  ل�����دى  وامل����ع����ريف  امل���ه���ن���ي 
م�����ن خ������لل ب����ن����اء �����ش����راك����ات مع 
اإىل  املهنية،  واجلمعيات  املوؤ�ش�شات 
والتجارب  اخل���ربات  ت��ب��ادل  جانب 
ال����رتب����وي����ة امل���خ���ت���ل���ف���ة )داخ���ل���ي���ة 
التحديات  ودرا�����ش����ة  خ���ارج���ي���ة(، 
ت��واج��ه املعلمني  ال��ت��ي  وامل�����ش��ك��لت 
وال��ط��ل��ب��ة واق������رتاح احل���ل���ول لها، 
التي  وامل��ب��ادرات  امل�شاريع  ودرا���ش��ة 
نتائجها  وتقييم  املدار�س  يف  تنفذ 
املو�شوعات  ودرا�����ش����ة  وج����دواه����ا، 
وامل�شاهمة يف  ال��وزارة،  املحالة من 

اإجراء البحوث الإجرائية
 

اأهداف املجل�س
ثقافة  تعزيز  اإىل  املجل�س  ي�شعى 
املعلمني  ب��ني  وال��ت��وا���ش��ل  احل����وار 
واملناطق  امل���در����ش���ي���ة  وال����ق����ي����ادات 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال���ق���ي���ادات ال��ع��ل��ي��ا يف 
جمموعة  لتحقيق  وذل��ك  ال���وزارة 
م�����ن الأه�����������داف يف م���ق���دم���ت���ه���ا : 
وال�شرتاتيجيات  اخل��ط��ط  و���ش��ع 
الطلبة  مب�������ش���ت���وى  ل���ل���ن���ه���و����س 
ومتكني  وامل������دار�������س،  وامل���ع���ل���م���ني 
بفاعلية  امل�����ش��ارك��ة  م���ن  امل��ع��ل��م��ني 
التعليمية،  ال��ع��م��ل��ي��ة  ت��ط��وي��ر  يف 
الأفكار والروؤى الرتبوية  وعر�س 
الرتبوية  ال�����ش��اح��ة  يف  امل�����ش��ت��ج��دة 
للبحث والنقا�س وتبادل اخلربات 

من واقع املمار�شة امليدانية.
ر�شد  اإىل  امل��ج��ل�����س  ي���ه���دف  ك���م���ا 
الرتبوي  امل���ي���دان  يف  ال��ت��ح��دي��ات 
امل��ن��ا���ش��ب��ة لها،  واق������رتاح احل���ل���ول 
امل����ي����دان  امل���ع���ل���م���ني يف  وخ�����دم�����ة 
اإىل  ورفعها  احتياجاتهم  وتلم�س 
خربات  وا�شتثمار  ال��ع��لق��ة،  ذوي 
والتطوير  التخطيط  يف  املعلمني 

والتقييم ور�شم ال�شيا�شات.

�سفافية الختيار
حددت وزارة الرتبية جمموعة من 
بال�شفافية  تت�شم  التي  اخل��ط��وات 
اأع�شاء  اخ��ت��ي��ار  يف  وامل��و���ش��وع��ي��ة 
بالتعميم  ت���ب���داأ  وه����ي  امل��ج��ل�����س، 
والإعلن عن جمل�س املعلمني على 
عدد  وحتديد  التعليمية،  املناطق 
وذلك  منطقة،  ك��ل  يف  امل��ر���ش��ح��ني 
ملعلمي  الإج��م��ايل  العدد  على  بناًء 
املقررة،  ل��لأع��داد  ووف��ق��اً  املنطقة 
الرت�شيح،  ط��ل��ب��ات  ف���رز  ث���م  وم���ن 
واإع��داد قوائم باملر�شحني م�شنفة 
وتخ�ش�س،  م��ن��ط��ق��ة  ك���ل  ح�����ش��ب 
النهائي،  الخ���ت���ي���ار  ي��ت��م  وع��ل��ي��ه 
�شروطه  وف����ق  امل��ج��ل�����س  وت�����ش��ك��ي��ل 

و�شوابطه املعتمدة .

املتخ�ش�شة،  والتعليمية  الرتبوية 
املوؤ�ش�س،  ومن بينها جائزة القائد 
تيمناً  ال���������وزارة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
له  املغفور  دولتنا  موؤ�ش�س  بذكرى 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
ومنظومة  املفاهيم  على  وتاأ�شي�شاً 
طيب  قواعدها  اأر�شى  التي  القيم 

اهلل ثراه .
تزخر  الإم����ارات  اأن  معاليه  وذك���ر 
ممن  و�شفوتهم،  املعلمني  بخرية 
ويتفانون  ج����ه����وده����م  ي����ب����ذل����ون 
يف ع��م��ل��ه��م مب�����ش��وؤول��ي��ة، وه����و ما 
ت���ق���دره ال������وزارة وت��ع��ت��ز ب���ه، لفتاً 
ا�شت�شاري  جمل�س  تاأ�شي�س  اأن  اإىل 
ترجمة  ه��و  املعلمني،  م��ن  ملعاليه 
اأه����م����ي����ة دور  ل���ت���اأك���ي���د  ح��ق��ي��ق��ي��ة 
يكون  اأن  يف  وا���ش��ت��ح��ق��اق��ه  امل��ع��ل��م 
ال�شيا�شات  ر�شم  يف  ف��اع��ًل  �شريكاً 

من مبادرات التنمية املهنية، لرفع 
دعم  و  ال��رتب��وي��ني  اأداء  م�����ش��ت��وى 
املعلمني على وجه التحديد وتعزيز 
اأدوارهم، للنهو�س مب�شتوى املهنة، 
ت��ع��م��ل ب��ح��ر���س �شديد  اأن���ه���ا  ك��م��ا 
املعلمني  مل�����ش��اع��دة  حثيثة  وخ��ط��ى 
والإ�شهام  والب��ت��ك��ار،  الإب���داع  على 
التحول  ع���م���ل���ي���ات  يف  ب���ف���اع���ل���ي���ة 

النوعي يف املجتمع املدر�شي.
اأن جناح  م��ع��ايل احل���م���ادي  واأك�����د 
جهود الوزارة ، يتوقف على الأداء 
وم�شتوى  ل��ل��م��ع��ل��م��ني  امل��خ��ل�����س 
، وعلى  ال����ذي مي��ي��زه��م  ال��ت��ف��اين 
يتحملونه  وم��ا  اجل��زي��ل،  عطائهم 
م���ن م�����ش��وؤول��ي��ات وواج���ب���ات جتاه 
ي�شتحقون  ال��ذي��ن  ال���دول���ة،  اأب��ن��اء 
و يرتقبون  عناء،  من اجلميع كل 
علمياً  وتفاعًل  تربوية  ممار�شات 

والتقييم،  وامل��ت��اب��ع��ة  والتخطيط 
النبيلة  اأدواره ور�شالته  اإىل جانب 
ب����اإخ����ل�����س وكل  ال���ت���ي ي����وؤدي����ه����ا، 
الأوان  اآن   : وق��ال معاليه   . اأم��ان��ة 
ومتكينه  املعلم،  اأم��ام  املجال  لفتح 
توجيه  يف  بفاعلية  الإ���ش��ه��ام  م��ن 
اأهدافها،  نحو  التعليم  منظومة 
اأن الوزارة مع  اأو�شح معاليه  فيما 
وتفعيله،  املعلمني  جمل�س  ت�شكيل 
وجمل�س القيادات املدر�شية القائم 
اجلاري،  ال��ع��ام  ب��داي��ة  منذ  بعمله 
مرحلة  اإىل  ان��ت��ق��ل��ت  ق����د  ت���ك���ون 
واملهام  الأدوار  تكامل  م��ن  مهمة 

وامل�شوؤولية امل�شرتكة .
الرتبية  وزارة  اأن  معاليه  واأو���ش��ح 
العربي  اخل��ل��ي��ج  م��ن��ت��دى  اأط��ل��ق��ت 
احلقائب  وب���رن���ام���ج  ل��ل��م��ع��ل��م��ني 
التدريبية املتخ�ش�شة، وغري ذلك 

اأك���رث رق��ي��اً، ي�����ش��اع��ده��م ع��ل��ى رفع 
العلمي،  حت�����ش��ي��ل��ه��م  م�������ش���ت���وى 
ال�����وزارة  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  م�����ش��رياً 
تنظر للمعلمني وما يقدمونه بكل 
تقدير، واأنها على ثقة يف خربتهم 
م�شلحة  حتقيق  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ه��م 
ال����ط����ال����ب، ال��������ذي مي���ث���ل رك���ي���زة 
جهود  وه��دف  التعليمية،  للعملية 

التطوير املبذولة .
وك�����ان م���ع���ايل وزي�����ر ال��رتب��ي��ة قد 
حت�����دث يف ب����داي����ة ال����ي����وم ال���راب���ع 
العربي  لأع��م��ال م��ن��ت��دى اخل��ل��ي��ج 
الأربعاء   ( اأم�����س  ي���وم  للمعلمني 
موؤكداً  امل��ن��ت��دى،  ح�����ش��ور  اأم����ام   ،)
ال��دول��ة والأجيال  اأب��ن��اء  اإع���داد  اأن 
وامل�شتقبل،  ل���ل���ح���ي���اة  ال����ق����ادم����ة 
واإك�����ش��اب��ه��م م���ه���ارات ال���ق���رن 21، 
اقت�شاد  جمتمع  لإدارة  وتهيئتهم 

معلمًا ومعلمة من جميع التخ�ص�صات وخمتلف املناطق التعليمية ي�صكلون املجل�س  320
احلمادي : اآن الآوان لتمكني املعلم من امل�صاركة يف �صناعة القرار والتخطيط ور�صم ال�صيا�صات

معاملته  اجن����از  م��ن  اأخ����رى  اإىل 
اإىل  يف تلك الم��ارة دون احلاجة 
، اإ�شافة اىل توحيد  نقل القامة 
انت�شاب العاملني يف وزارة الرتبية 
ا�شم  كتابة  وب��الم��ك��ان  والتعليم، 
اليها  املنت�شب  التعليمية  املنطقة 
بني قو�شني، بهدف اإجناز املعاملة 
القامة  اإدارات  م��ن  اإدارة  اأي  يف 
و������ش�����وؤون الج�����ان�����ب يف ال���دول���ة 
اإق���ام���ة  ن���ق���ل  اإىل  احل����اج����ة  دون 
خ�شو�شاً  ومكفوليهم،  العاملني 
ور�شوم  �شداد مبالغ  واأن��ه يتطلب 

باهظة ل يتحملها العاملني.
اإمكانية  التو�شية  اق��رتح��ت  كما 
اأن تظل اإقامة املعلم على املنطقة 
التعليمية التي مت تعيينه بها حتى 
منطقة  اإىل  لح��ق��اً  نقله  مت  واإن 
تعليمية اأخرى، ليتمكن بعد ذلك 
اخلا�شة  امل���ع���ام���لت  اإجن�����از  م���ن 
اأو  ب�شاأن الق��ام��ة وجت��دي��ده��ا  ب��ه 
الغائها من قبل املنطقة ال�شلية 

•• دبي – حم�شن را�شد

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ت��در���س 
تخفيف  �شاأنه  من  مقرتح  حاليا 
امل���ال���ي���ة التي  امل���ع���ان���اة والأع����ب����اء 
ل��ن��ق��ل كفالة  امل���وظ���ف  ي��ت��ح��م��ل��ه��ا 
انتقاله  ج���راء   ، واب��ن��ائ��ه  زوج��ت��ه 
م���ن م��ن��ط��ق��ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة لأخ����رى، 
الج����راءات  بع�س  تتطلب  ح��ي��ث 
املوظف  ح��ال��ي��ا حت��م��ي��ل  امل��ت��ب��ع��ة 
اأع���ب���اء م��ال��ي��ة يف ح����ال ���ش��در له 
العمل  متطلبات  وفق  اأو  برغبته 
ق���رار ن��ق��ل م��ن م��در���ش��ت��ه ملدر�شة 
التعليمية  املنطقة  خ���ارج  اأخ���رى 
واملراجعة  ال��وق��ت  ع��ن  ن��اه��ي��ك   ،
اإجراءاته  ل��لإدارات املعنية لأنهاء 
ودوامه  العمل  وق��ت  ح�شاب  على 
الوزارة  تقرتح  وعليه   ، باملدر�شة 
بالوزارة  العاملني  لكافة  ال�شماح 
ومناطقها التعليمية من معلمني 
وم��وظ��ف��ني م��ن اإجن����از اإج�����راءات 

بالإقامات  تخت�س  م��ع��ام��ل��ة  اأي 
م��ن الم�����ارة ال��ت��ي ان��ت��ق��ل للعمل 
لإدارة  للرجوع  احل��اج��ة  دون  بها 
القامة و�شئون الجانب بالأمارة 

التي كان يعمل بها م�شبقا .
للجنة  اج���ت���م���اع  يف  ذل������ك  ج������اء 
امل����وظ����ف����ني مت م����وؤخ����را  ����ش���ئ���ون 
، ح��ي��ث مت ط����رح هذا  ب����ال����وزارة 
لقيادات  بتو�شية  لرفعه  املقرتح 
الوزارة للبت فيه ، ومن ثم تقوم 
قيادات الوزارة بدورها مبخاطبة 
القامة  ب�����ش��وؤون  املعنية  اجل��ه��ات 
والأج�����ان�����ب ، ل���لت���ف���اق ع��ل��ى ما 
م���ن ����ش���اأن���ه ت���وف���ري اجل���ه���د على 
العباء  من  والتخفيف  املعلمني 
املالية عليهم ، من اجراءات منها 
املناطق  يف  العاملني  ملفات  نقل 
القامة  اإدارة  م���ن  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
اإىل  دب����ي  و�����ش����وؤون الأج����ان����ب يف 
الجانب  و�شوؤون  القامة  اإدارات 
املناطق  ل��ه��ا يف  ال��ت��اب��ع��ة  ب�����الإدارة 

اأكد  ال�شدد  ه��ذا  ويف  التعليمية، 
اخلا�شة  الج�����راءات  اأن  امل��ق��رتح 
امل��ع��ل��م��ني يف مناطق  ب���اإق���ام���ات   
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب��ع��ي��ن��ه��ا ت��ت��م يف اإم�����ارة 
للمنطقة  بنقلها  م��ط��ال��ب��اً  دب���ي، 
املعلم،  ل��ه��ا  ال���ت���اب���ع  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
وذلك للحد من الهدر يف الوقت 
واملال والعمل ، ف�شًل عن �شرعة 

اإمكانية  املتابعة والإجن��از. كذلك 
لكافة  امل���ن�������ش���اأة  ب��ط��اق��ة  ت��وح��ي��د 
ال��ع��ام��ل��ني ال��واف��دي��ن يف ال����وزارة 
يت�شنى  حتى  التعليمية،  واملناطق 
اعتماد توقيع املفو�شني بالتوقيع 
و�شوؤون  الق��ام��ة  اإدارات  كافة  يف 
الأجانب مبختلف الدارات، وذلك 
اإمارة  من  املنقول  املعلم  ليتمكن 

العقد املربم بني وزارة الرتبية واملعلمني

    اخلرب املن�س�ر بالفجر اأكت�بر 2012
بالن�شر  تناولت  قد  الفجر  كانت  مت�شل  �شياق  ويف 
يف اأكتوبر 2012 عقود الوزارة املربمة بينها وبني 
حينها  والتعليم  الرتبية  وزارة  واأك���دت    ، معلميها 
وكان   ، الق��ام��ات  جتديد  تكاليف  بتحمل  التزامها 
" ب����اإدارات بع�س  " اجل��ه��اب��ذة  ذل��ك ردا على بع�س 
املناطق التعليمية الذين اأفتوا حينها ، باأن تكاليف 
الإقامة يتحملها املعلمني ، واملناطق ينح�شر دورها 
 ، ال���ش��ت��م��ارات  ع��ل��ى  بالت�شديق  ق��ي��ام��ه��ا   ف��ق��ط يف 
فقط   بالتجديد   ، املعنية  للجهات  الأوراق  وتقدمي 
لهذا  مدار�شهم  من  للخروج  املعلمني  عن  تخفيفا 
الغر�س ، دون التزام ب�شداد تكاليف جتديد الإقامة 
، اإل اأن��ه ومبوجب العقد امل��ربم بني ال���وزارة  وبني 
ب��ر���ش��وم القامة  اأن���ه���ا م��ل��زم��ة  ي���وؤك���د   ، م��ع��ل��م��ي��ه��ا 

عقد  من��وذج  اإىل  وب��ال��رج��وع   ، ومعلميها  ملوظفيها 
تعيني العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم الفئة ) 
اأ – ب ( وال��ذي مت تعميمه على املناطق التعليمية 
يف العام الدرا�شي 2012 – 2013 تبني اأن البند 
العا�شر منه اأكد اأن جهة العمل هي امللزمة بتحمل 
البند  واأو���ش��ح  للموظف.  القامة  ر�شوم  و  تكاليف 
العاملني  على  ي�شري  اأن��ه  العقد  نف�س  من  الثامن 
اخلدمة  انتهاء  اأ�شباب  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف 
الواردة باملادة )101( من املر�شوم بقانون احتادي 
اأحكام  بع�س  تعديل  ب�شاأن   2011 ل�شنة  رقم )9( 
 2008 ل�شنة  املر�شوم بقانون احتادي رقم )11( 
الحتادية  احل��ك��وم��ة  ال��ب�����ش��ري��ة يف  امل������وارد  ب�����ش��اأن 

واللئحة التنفيذية لهما.
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اأخبار الإمارات

وزارة الأ�صغال العامة تنتهي من تنفيذ طريق الذيد - م�صايف نهاية اإبريل اجلاري بطول 29 كيلو مرت
•• دبي-الفجر:

كفاءة  رفع  م�شروع  تنفيذ  من  انتهاءها  عن  العامة،  الأ�شغال  وزارة  ك�شفت 
اإبريل  ني�شان  �شهر  نهاية  مع  مرت  كيلو   29 بطول  م�شايف  الذيد-  طريق 
من  يتكون  ال���ذي  للم�شروع  الفعلية  الإجن����از  ن�شبة  بلغت  حيث  اجل����اري، 
حارتني يف كل اجتاه، %90. من جانبه لفت املهند�س جابر جا�شم مدير 
تطوير  ع��ن  ع��ب��ارة  امل�شروع  اأن  اإىل  العامة،  الأ���ش��غ��ال  ب���وزارة  ال��ط��رق  اإدارة 
وقال  م�شايف،  مدينة  ب��اجت��اه  امل�شجد(  دوار   ( ال��ذي��د  مدينة  م��ن  الطريق 
وال�شلمة  الأم��ن  معدلت  زي��ادة  اإىل  امل�شروع  يهدف  الطرق:  اإدارة  مدير 
كما  ان�شيابية احلركة،  وزي��ادة  كفاءته،  رفع  الطرق، من خلل  مل�شتخدمي 
ي�شهد  حيث  الب�شائع  ونقل  والتجاري  القت�شادي  النمو  دع��م  يف  ي�شاهم 

الدولة،  ت�شهده  الذي  التجارية  الب�شائع  ل�شاحنات  ن�شطة  حركة  الطريق 
و�شل  حلقة  ب��اع��ت��ب��اره  الب�شائع،  نقل  ان�شيابية  يف  م�شاهمته  خ��لل  م��ن 
ال�شناعات،  ت�شم خمتلف  التي  ال��دول��ة،  املناطق احليوية يف  ع��دد من  بني 
والك�شرات، وغريهما من املن�شاآت التجارية . ولفت اإىل اأن مثل هذه امل�شاريع 
تعترب من اأهم دعائم النمو امل�شتدام يف دولة المارات العربية املتحدة، ملا لها 
من دور بارز يف دفع عجلة النمو القت�شادي والرخاء الجتماعي، من خلل 
ت�شهيل عمليات التنقل داخليا بني اإمارات الدولة ومدنها احليوية، وربطها 
مبختلف منافذ الدولة، با�شتخدام معايري عاملية و�شعت المارات الوىل يف 

العامل بجودة طرقها. 
وقال: ت�شعى وزارة الأ�شغال العامة جل جهدها من خلل تنفيذها امل�شاريع 
املختلفة ومنها م�شاريع الطرق اإىل حتقيق مكانة مرموقة لدولة الإمارات 

العربية املتحدة دولياً يف جمال  الطرق، وكذلك الريادة والتفوق عاملياً يف 
دولة  ت�شهده  الذي  القت�شادي  النمو  ي�شاهم يف دعم  املجالت، ما  خمتلف 
واملقيمني  للمواطنني  ال�شعادة  موؤ�شرات  اأعلى  حتقيق  وكذلك  الإم����ارات، 
على اأر�س الإمارات، حيث ي�شب ذلك كله يف دعم الأجندة الوطنية للدولة 
التي اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي، رعاه اهلل . واأ�شاف: تعمل وزارة 
الأ�شغال العامة، على مواكبة وتطبيق اأف�شل املمار�شات العاملية يف جمالت 
املنظومة  يف  وحقيقية  نوعية  نقلة  اإح��داث  بهدف  الطرق،  م�شاريع  تنفيذ 
التنموية ذات العلقة بعمل ال��وزارة، وقد ب��ادرت ال��وزارة على اإط��لق عدد 
من  ت��ه��دف  للبيئة،  �شديقة  ط��رق  م�شاريع  تنفيذ  ل�شمان  امل��ب��ادرات  م��ن 
خللها اإىل تقليل الآثار ال�شلبية الناجمة عن تنفيذ امل�شروعات على البيئة 

ال���وزارة عدد  كما طرحت  اأولوياتها،  اأه��م  يعد من  ال��ذي  الأم��ر  واملجتمع، 
الطرق  اإن��ارة  منها  لل�شتدامة،  والداعمة  بالبيئة  ال�شديقة  امل�شاريع  من 
ال���وزارة حتر�س من خ��لل عملها  اأن  الحت��ادي��ة بتقنية )LED( . وذك��ر 
على ت�شهيل عمليات التنقل للمواطنني واملقيمني يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة، حيث تاأتي م�شاريع تطوير الطرق متا�شياً مع روؤية دولة الإمارات 
العربية املتحدة وا�شرتاتيجية الوزارة يف بناء وتطوير �شبكة طرق احتادية 
الرخاء  معدلت  رف��ع  يف  وت�شاهم  القت�شادي  النمو  تدعم  اجل��ودة  عالية 
الجتماعي. واأفاد اأن زيادة معدلت الر�شا العام للمواطنني واملجتمع عرب 
وعدم  الرئي�شة  الطرق  ب�شبكات  وتو�شيلها  ال��دول��ة  مناطق  خمتلف  رب��ط 
الإخلل باملنظومة الجتماعية عند التنفيذ ميثل اأحد املعايري الرئي�شة يف 

تنفيذ م�شاريع وزارة الأ�شغال العامة ب�شكل عام.

حاكم عجمان ي�صتقبل مدير الأمن العام الأردين

 �صفري الدولة ووزيرة الرتبية والتعليم العايل 
ال�صومالية يبحثان علقات التعاون بني البلدين

•• عجمان -وام:

النعيمي  را�شد  بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
الديوان  الأعلى حاكم عجمان يف مكتبة يف  املجل�س  ع�شو 
الأمريي ام�س.. الفريق اأول الركن الدكتور توفيق حامد 
الطوالبة مدير الأمن العام يف اململكة الأردنية الها�شمية 
الداخلية.  وزارة  م��ن  ب��دع��وة  ح��ال��ي��ا  ال��ب��لد  ي���زور  ال���ذي 
.ورافقه �شعادة العميد ال�شيخ �شلطان بن عبداهلل النعيمي 
ق��ائ��د ع���ام ���ش��رط��ة ع��ج��م��ان. وج���رى خ���لل ال��ل��ق��اء تبادل 

الأحاديث حول �شبل التعاون الأمني وال�شرطي وال�شتفادة 
الأردين.. الوفد  �شم  اجلانبني.  بني  اخل��ربات  تبادل  من 
مدير  مكتب  مدير  املخامرة  اأم��ني  ماهر  الدكتور  العقيد 
الدعجة  وامل��لزم حممد عبدالعزيز  الأردين  العام  الأم��ن 
اأمني  عبداهلل  �شعادة   .. اللقاء  وح�شر  الع�شكري.  املرافق 
را�شد  حمد  و���ش��ع��ادة  احل��اك��م  دي���وان  يف  امل�شت�شار  ال�شرفا 
النعيمي  حممد  يو�شف  و�شعادة  ال��دي��وان  مدير  النعيمي 
مدير عام الت�شريفات وال�شيافة و�شعادة طارق بن غليطة 

مدير مكتب �شاحب ال�شمو حاكم عجمان.

•• مقدي�شو-وام: 

بحث �شعادة حممد اأحمد العثمان 
ال�شومال  ل���دى  ال���دول���ة  ���ش��ف��ري 
ب�������ش���ري علي  وم�����ع�����ايل خ�������ش���رة 
وزيرة الرتبية والتعليم العايل..

التعاون  ع���لق���ات  ت��وط��ي��د  ���ش��ب��ل 
الإم����ارات وال�شومال.  دول��ة  ب��ني 
والتعليم  الرتبية  وزيرة  وقدمت 
العايل خلل اللقاء - الذي مت يف 
والتقدير  ال�شكر   - ال�شفارة  مقر 
لدولة الإمارات على دورها البارز 
التنموية  امل���ج���الت  خم��ت��ل��ف  يف 

والإن�شانية يف ال�شومال.
تبذلها  ال��ت��ي  ل��ل��ج��ه��ود  .م�����ش��رية 

ل����دع����م  ب�������لده�������ا  يف  ال��������دول��������ة 
جم���ال ال��ت��ع��ل��ي��م م��ن خ���لل بناء 
يف  التعليمية  وامل���راك���ز  امل���دار����س 
خم���ت���ل���ف م���ن���اط���ق ال�������ش���وم���ال. 
���ش��ف��ري الدولة  ق���دم  م���ن ج��ان��ب��ه 

الرتبية  لوزيرة  وتقديره  �شكره 
وحر�شها  جل��ه��وده��ا  وال��ت��ع��ل��ي��م 
على دع��م ع��لق��ات ال��ت��ع��اون بني 
ال��ب��ل��دي��ن يف جم���الت ال��رتب��ي��ة و 

التعليم العايل. 

حاكم عجمان ي�صتقبل ال�صفري ال�صيني

ال�صفرية ال�صوي�صرية ت�صيد بجهود ودور �صرطة عجمان يف ملحقة 
بائعي وموزعي املنتجات املقلدة يف اأ�صواق الدولة

بلدية عجمان تنظم حملة نظافة واأعمال زراعة تطوعية مب�صروع الزوراء

•• عجمان -وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
ع�شو  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  ح��م��ي��د 
ح���اك���م عجمان  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س 
ال����دي����وان الأم����ريي  يف م��ك��ت��ب��ه يف 
ال�شيخ عبدالعزيز  ام�س- بح�شور 
دائرة  رئ��ي�����س  النعيمي  حميد  ب��ن 
ال�شياحية - �شعادة ت�شانغ  التنمية 
ال�شني  ج���م���ه���وري���ة  ���ش��ف��ري  ه�����وا 
على  لل�شلم  ق��دم  ال��ذي  ال�شعبية 
�شموه مبنا�شبة ت�شلمه مهام عمله 
�شاحب  ورح������ب  ال�����دول�����ة.  ل�����دى 
 .. بال�شفري  عجمان  حاكم  ال�شمو 
متمنيا له طيب الإقامة والتوفيق 
�شيجد من  اأن��ه  .. موؤكدا  والنجاح 
مهام  اأداء  يف  تعاون  كل  امل�شوؤولني 
وال�شفري  ���ش��م��وه  وب���ح���ث  ع��م��ل��ه. 
التعاون  ع��لق��ات   .. اللقاء  خ��لل 
البلدين  ب���ني  ال��ق��ائ��م��ة  ال��ث��ن��ائ��ي 
م�شلحة  فيه  مل��ا  تطويرها  و�شبل 
ال�شعبني ال�شقيقني. واأثنى ال�شفري 
امل�شرتك  ال��ت��ع��اون  ع��ل��ى  ال�شيني 

•• عجمان-وام:

اندريا  ال�����ش��ي��دة  ���ش��ع��ادة  اأ�����ش����ادت 
بجهود  �شوي�شرا  �شفرية  رايخلني 
ل�شرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  ودور 
بائعي  م����لح����ق����ة  يف  ع����ج����م����ان 
وم����وزع����ي امل���ن���ت���ج���ات امل���ق���ل���دة يف 
اأ���ش��واق ال��دول��ة. واأك���دت ال�شفرية 
�شعادة  لقائها  خلل  ال�شوي�شرية 
العميد ال�شيخ �شلطان بن عبد اهلل 
النعيمي قائد عام �شرطة عجمان 
مبنى  يف  الج���ت���م���اع���ات  ق���اع���ة  يف 
اأهمية  ال�شرطة..  ت��دري��ب  معهد 
ن��ف��ذت��ه��ا �شرطة  ال��ت��ي  احل���م���لت 
املقلدة  املنتجات  ل�شبط  عجمان 
اأ�شفرت  اأ�شواق الإم��ارات والتي  يف 
ع����ن ����ش���ب���ط ع�����دد م����ن امل���ح���لت 
 18 من  اأكرث  وم�شادرة  املخالفة 
األف �شاعة �شوي�شرية مقلدة تقدر 
ق��ي��م��ت��ه��ا ب��ن��ح��و اأرب���ع���ة م��لي��ني و 
اللقاء  ح�شر  دره���م.  األ���ف   500
ال�شام�شي  اأحمد  املقدم علي جرب 
���ش��رط��ة احلميدية  م��رك��ز  رئ��ي�����س 

•• عجمان : الفجر 

مدير  املعل  حميد  املهند�س  اأ�شاد 
والبيئة  ال���ع���ام���ة  ال�����ش��ح��ة  اإدارة 
ب���ال���دائ���رة ب��ال��ت��ع��اون امل��ت��م��ي��ز من 
تكاتف  برنامج  يف  املتطوعني  قبل 
ال���ت���ط���وع���ي وم���ب���ادرت���ه���م ب���زي���ارة 
حم��م��ي��ة ال��������زوراء وال���ت���ع���اون مع 
تطوعية  اأعمال  تنفيذ  يف  الدائرة 
م�شاهمتهم منها يف حماية احلياة 
يف  جهودهم  مثمنا  فيها  الفطرية 
لأ�شجار  زراع��ي��ة  اأع��م��ال  تنفيذهم 
نظافة  بحملة  والقيام  فيها  بيئية 
موؤكدا  فيها  البيئة  على  للحفاظ 
باأن الدائرة تعمل على ن�شر ثقافة 
اأفرادها ترجمة  التطوع بني كافة 
ل���دع���وة ال���ق���ي���ادة وح��ر���ش��ه��ا على 
ذل��ك يف ك��اف��ة اأن��ح��اء ال��وط��ن ،وما 
ترجمة  يف  تكاتف  فريق  به  اأ�شهم 
حماية  يف  ال��دائ��رة  ا�شرتاتيجيات 
البيئة بالإمارة بتوجيه من القيادة 
ال��ع��ل��ي��ا ف��ي��ه��ا وي��ح��ر���س م���ن �شمو 
النعيمي  حميد  ب��ن  را���ش��د  ال�شيخ 
رئي�س الدائرة، ومتابعة من �شعادة 
العام  املدير  اأحمد  اإبراهيم  يحيى 
وتاأكيدهما على اأهمية ن�شر ثقافة 
ال��ت��ط��وع ب��ني ك��اف��ة اأف����راد املجتمع 

و�شلمة  �شحة  على  فقط  لي�س 
الو�شع  ع���ل���ى  ول���ك���ن  امل�����ش��ت��ه��ل��ك 
ووجهت  ع��ام.  ب�شكل  القت�شادي 
ال�����ش��وي�����ش��ري��ة خلل  ال�������ش���ف���رية 
مع  املثمر  التعاون  بتكثيف  اللقاء 
عجمان  ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة 
امللكية  ح��ق��وق  ح��م��اي��ة  ���ش��ب��ي��ل  يف 
الب�شائع  ت���داول  ومنع  التجارية 
املقلدة يف اأ�شواق الدولة.. م�شيدة 
�شرطة  يف  العاملني  اأداء  بتطور 
عجمان ودورهم الفاعل يف حماية 
يف  وم�شاهمتهم  التجارية  امللكية 
الإم���ارة.  ت�شهدها  ال��ت��ي  النه�شة 
�شلطان  ال�����ش��ي��خ  ال��ع��م��ي��د  واأك������د 
عجمان  ���ش��رط��ة  اأن   .. ال��ن��ع��ي��م��ي 
�شتقف و ب�شكل ح��ازم يف وج��ه كل 
التلعب  ن��ف�����ش��ه  ل���ه  ت�����ش��ول  م���ن 
منتج  اأي  م��ن  امل�شتهلك  اأم���ن  يف 
و�شتعمل  ب�شحته و�شلمته  ي�شر 
جنبا اإىل جنب الأجهزة ال�شرطية 
والأمنية يف الدولة حلماية امللكية 
التجارية لأي منتج عاملي من عني 

املرتب�شني لها.

اإن�شاءه  م��ن  وال�شياحية  البيئية 
والتي تخدم روؤية ور�شالة واأهداف 
للأعوام  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  الإم�����ارة 
القيادة  ل��ه  تتطلع  وم���ا   2021
ب����الإم����ارة ب��ت��ح��وي��ل امل��ن��ط��ق��ة اإىل 

مرفق �شياحي بيئي م�شتقبلي .
البيئة  حماية  ق�شم  ف��ري��ق  وق���دم   
���ش��رح��ا ح���ول احلياة  ل��ل��م�����ش��ارك��ني 
البيئية  وال���ط���ب���ي���ع���ة  ال���ف���ط���ري���ة 
ل��ه��ا وم���ا ف��ي��ه��ا م��ن اأ���ش��ج��ار بيئية 
ب���ح���ري���ة و ومت  حم��ل��ي��ة وم��������وارد 
توزيع 40 �شتلة من �شجرة القرم 
يف  زراعتها  ومتت  املتطوعني  على 
يف  نظافة  حملة  تنفيذ  و  املحمية 

املنطقة. 
امليدانية  اجل����ول����ة  ن���ه���اي���ة  يف  و   
للم�شاركني  التطوعية  واحل��م��ل��ة 
التثقيف  وح��دة  عمل  فريق  وزع   ،
ال�شحي بالدائرة الهدايا الرمزية 
على امل�شاركني و قدم درع الدائرة 
ال��ت��ط��وع��ي تثمينا  ت��ك��ات��ف  ل��ف��ري��ق 
والتعاون  التن�شيق  يف  جل��ه��وده��م 
التطوعي  ال��ع��م��ل  ال���دائ���رة يف  م��ع 
ثقافة  ن�شر  يف  معها  وم�شاهمتهم 
التطوع بني جيل ال�شباب وحماية 
احلياة الفطرية يف حممية الزوراء 

البيئية.

وال�شيافة  الت�شريفات  ع��ام  مدير 
و�شعادة ط��ارق عبداهلل بن غليطة 
مدير مكتب �شاحب ال�شمو حاكم 
عجمان وعدد من كبار امل�شوؤولني.

املختلفة  املجالت  يف  البلدين  بني 
والقت�شادية  ال��ت��ج��اري��ة  خ��ا���ش��ة 
وال�شحية  والتعليمية  وال�شتثمار 
.. م�شيدا بالتطور احل�شاري الذي 

ت�شهده دولة الإمارات عامة واإمارة 
كافة.  امليادين  يف  خا�شة  عجمان 
ح�شر اللقاء .. ال�شيدة الهام زانغ 
ال�شني  جمهورية  ع��ام  قن�شل  اأي 

ال�شرفا  ام����ني  ع���ب���داهلل  و����ش���ع���ادة 
امل�شت�شار يف ديوان احلاكم و�شعادة 
حمد را�شد النعيمي مدير الديوان 
النعيمي  ي��و���ش��ف حم��م��د  و���ش��ع��ادة 

الكعبي  غ��ي��ث  وال���رائ���د  ال�����ش��ام��ل 
وعدد من ال�شابط واأفراد املركز.. 
ومن اجلانب ال�شوي�شري القن�شل 
دب��ي وع��دد من  ل��دى  ال�شوي�شري 
�شامل  واملحامي  ال�شفارة  اأع�شاء 
ال�����ش��ع��ايل مم��ث��ل ل��ب��ع�����س ملك 
ال�شوي�شرية  التجارية  العلمات 

الوفد  زي����ارة  وت���اأت���ي  ال���دول���ة.  يف 
تدريب  م��ع��ه��د  اإىل  ال�����ش��وي�����ش��ري 
ال�شكر  ت��ق��دمي  ب��ه��دف  ال�����ش��رط��ة 
عجمان  �����ش����رط����ة  ع�������ام  ل����ق����ائ����د 
�شرطة  م����رك����ز  يف  وال����ع����ام����ل����ني 
احلميدية ال�شامل وتكرميهم على 
اجلهود احلثيثة واملتابعة امل�شتمرة 

التي قاموا بها يف ملحقة بائعي 
وموزعي املنتجات املقلدة يف اأ�شواق 
�شكر  ال�شفرية  ونقلت   . الإم���ارات 
وزارة  جهود  على  بلدها  �شلطات 
الداخلية يف احلد من انت�شار مثل 
هذه اجلرائم والتي تندرج �شمن 
توؤثر  التي  القت�شادية  اجل��رائ��م 

على  واحل��ف��اظ  الطبيعة  وحماية 
البيئة يف الإمارة.

ذل�����ك خ�����لل ح��م��ل��ة نظافة  ج�����اء 
واع��م��ال زراع����ة مب�����ش��روع ال����زوراء 
وت��ع��زي��زا ل��ل��ت��ع��اون امل�����ش��رتك بني 
دائرة البلدية والتخطيط بعجمان 
و���ش��رك��ائ��ه��ا ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني يف 
التطوعي  ال���ع���م���ل  ث���ق���اف���ة  ن�����ش��ر 
ال�شحة  اإدارة  ق��ام��ت  الج��ت��م��اع��ي 
العامة و البيئة بالدائرة بالتن�شيق 
زيارة  بتنظيم  ال����زوراء  �شركة  م��ع 
برنامج  م��ن  مل��ت��ط��وع��ني  م��ي��دان��ي��ة 
حممية  اإىل  ال���ت���ط���وع���ي  ت���ك���ات���ف 

ال������زوراء و����ش���ارك يف اجل��ول��ة 25 
م��ت��ط��وع مب�����ش��اح��ب��ة ف���ري���ق عمل 
والبيئة  العامة  ال�شحة  اإدارة  من 

بالدائرة.
 ونظم ق�شم حماية البيئة و وحدة 
باإدارة  البيئي  و  ال�شحي  التثقيف 
ال�����ش��ح��ة ال��ع��ام��ة وال��ب��ي��ئ��ة خلل 
اجلولة ور�شة عمل تدريبية تهدف 
حممية  بخ�شائ�س  لتعريفيهم 
وميزاتها  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ال����������زوراء 
البيئية واحلياة الفطرية املوجودة 
ف��ي��ه��ا وذل����ك ب��ه��دف ن�����ش��ر الوعي 
اأهمية  ح������ول  امل�������ش���ارك���ني  ل������دى 

املحمية البيئية ودوره��ا يف حماية 
املحمية  و قيمة  بالإمارة  الطبيعة 

البيئية للإمارة .
تكاتف  ب���رن���ام���ج  ف���ري���ق  اأط����ل����ع  و 
م�شروع  ت�شاميم  على  التطوعي 
تطوير الزوراء الذي تنفذه �شركة 
الزوراء بالتعاون مع دائرة البلدية 
فريق  ورافق  بعجمان  والتخطيط 
والبيئة  ال���ع���ام���ة  ال�����ش��ح��ة  اإدارة 
ميدانية  ج���ول���ة  يف  امل�������ش���ارك���ون 
ومرافقها  امل���ح���م���ي���ة  اأرج���������اء  يف 
حول  ل�شرح  وا�شتمعوا  ال�شياحية 
مراحل تطوير امل�شروع والتطلعات 

دعوة امل�صاهمني حل�صور اجتماع اجلمعية العمومية العادية 
ل�صركة خمازن لل�صتثمار »�س.م.خ« عن العام 2012

ا�شتنادا  انه  ابوظبي  بامارة  مقرها  والكائن  »����س.م.خ«  لل�شتثمار  خم��ازن  �شركة  تعلن 
وتعديلته  التجارية  ال�شركات  بخ�شو�س   1984 ل�شنة   8 رق��م  الحت��ادي  القانون  اىل 
وعطفا على احكام عقد التاأ�شي�س والنظام ال�شا�شي ل�شركة خمازن لل�شتثمار �س.م.خ 
ادارة �شركة خمازن لل�شتثمار �س.م.خ دعوتكم حل�شور اجتماع اجلمعية  ي�شر جمل�س 

العمومية العادية الول وذلك للنظر يف جدول العمال التايل:
1- تقرير جمل�س الدارة عن ن�شاط ال�شركة وعن مركزها املايل لل�شنة املنتهية بتاريخ 

31 دي�شمرب 2012 وتقرير مدقق احل�شابات والت�شديق عليهما.

املالية  ال�شنة  عن  لل�شركة  واخل�شائر  الرب��اح  وح�شاب  العمومية  امليزانية  مناق�شة   -2

املنتهية بتاريخ 31 دي�شمرب 2012 والت�شديق عليها .
3- ابراء ذمة اع�شاء جمل�س الدارة ومدقق احل�شابات من امل�شوؤولية حتى تاريخ ال�شنة 

املالية املنتهية بتاريخ 31 دي�شمرب 2012 .
4- اعتماد قرارات جمل�س الدارة عن الفرتة ال�شابقة من تاريخ انتخاب املجل�س احلايل 

وحتى تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية العادية احلالية والت�شديق عليها.
5- مناق�شة ما ي�شتجد من اعمال .

وذلك يف متام ال�شاعة الثالثة من م�شاء يوم اخلمي�س املوافق 30 ابريل 2015 يف العنوان 
املذكور ادناه:

فندق فريمونت باب البحر - ابوظبي - المارات العربية املتحدة.
�شيكون اجتماع اجلمعية العمومية �شحيحا اذا ح�شره عدد من امل�شاهمني ميثلون %50 
الجتماع  لهذا  القانوين  الن�شاب  يكتمل  واذا مل  ال�شركة  راأ���س مال  ا�شهم  من جمموع 
ف�شوف ينعقد الجتماع الثاين يوم اخلمي�س املوافق 01 مايو 2015 يف ذات املكان والزمان 

و�شيكون الجتماع �شحيحا مبن ح�شر .
وتف�شلوا بقبول فائق الحرتام والتقدير ،،،
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اإعــــــــــالن
اجلودة  ال�ش�����ادة/ركن  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1183142:للتنظيف وكوي امللب�س رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب: 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة خلود جمعان �شامل حممد الكندي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عمر ابوبكر �شامل بن حمفوظ 

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

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

العدد 11374 بتاريخ 2015/4/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مكتب الحتاد 

CN 1108427:العربي لل�شت�شارات الهند�شية رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب: 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حمد عبداهلل �شعيد �شامل النعيمي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شالح �شعيد علي عبيد ال�شام�شي 

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

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

العدد 11374 بتاريخ 2015/4/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مرطبات ناكفه

 رخ�شة رقم:CN 1014492 قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ع�شام �شعيد �شامل م�شلم العرميي %100
تعديل وكيل خدمات

حذف قائد �شيف احمد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف مل مل بيني بريهي 

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

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

العدد 11374 بتاريخ 2015/4/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/يورو لين لتجارة املعدات

 رخ�شة رقم:CN 1061311 قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل لوحة العلن /اجمايل من م�شاحة 50*20 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/يورو لين لتجارة املعدات
EUROLINE EQUIPMENT TRADING

اىل/اليان�س خلدمات حقول النفط 
ALLIANCE OILFIELD SERVICES

تعديل ن�شاط/ا�شافة ال�شيانة الفنية للمعدات وامل�شانع واملن�شاأت البرتولية )0910009(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة املعدات امليكانيكية - باجلملة )4659101(

تعديل ن�شاط/حذف ا�شترياد )4610008(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العلن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خلل  القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11374 بتاريخ 2015/4/2

اإعــــــــــالن
ار�شد  ال�ش�����ادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1042030:لت�شليح الذهب واملجوهرات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب: 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة جاويد اخرت حممد منري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد ار�شد زاهد منري 

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

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

العدد 11374 بتاريخ 2015/4/2

اعالن قبل �سدور الرتخي�س
بهذا تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية - قطاع ال�شوؤون التجارية 
التجاري  بال�شم   CN  1167088 رقم  التجارية  الرخ�شة  بان 
تيتانك لتاجري الدراجات املائية والنارية وميلكها ال�شيد/ علي 

حممد عبداهلل طهري امارات اجلن�شية.
حيث ابدى املذكور اعله رغبته يف اجراء التعديلت التالية:
تنازل املذكور اعله اىل/�شلطان �شعدي كامل جا�شم العامري

وذلك قبل �شدور الرتخي�س
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العلن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

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

العدد 11374 بتاريخ 2015/4/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة الفروق لل�شيانة واملقاولت 

العامة رخ�شة رقم:CN 1020280 قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل لوحة العلن /اجمايل من م�شاحة 60*40 اىل 0.50*0.20

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة الفروق لل�شيانة واملقاولت العامة
AL FUROOQ GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE ESTABLISHMENT

اىل/�شكلز اند كواليتي للن�شاءات وال�شيانة العامة 
SKILLS & QUALITY CONSTRUCTION & GENERAL MAINTENANCE

ار�س  اجلديدة  ال�شناعية  الغربية  املنطقة  الغربية  املنطقة  عنوان/من  تعديل 
رقم 189 مكتب رقم 46 اىل ابوظبي ابوظبي �شارع املطار احلو�س غرب 2-24 

القطعة C3 الطابق G مكتب 03 املالك زايد عبداهلل بوحميد املزروعي
تعديل ن�شاط/ا�شافة �شيانة الطرق )4329912(

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 11374 بتاريخ 2015/4/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كيلفني اخلليج للخدمات العامة

 رخ�شة رقم:CN 1421174 قد تقدموا الينا بطلب: 
neo energy holdings f z c تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة نيو انرجي هولدينجز �س م ح
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/مينوتو بارامبيل بالن �شونيلن من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ مينوتو بارامبيل بالن �شونيلن من 100% اىل %10
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/يا�شر �شامل حممد اجلنيبي من وكيل خدمات اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ يا�شر �شامل حممد اجلنيبي من 0% اىل %51
تعديل راأ�س املال/من null اىل 100000

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

تعديل ا�شم جتاري:من/كيلفني اخلليج للخدمات العامة
KELVIN GULF GENERAL SERVICES

اىل/كيلفني اخلليج للخدمات العامة ذ.م.م 
KELVIN GULF GENERAL SERVICES LLC

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 11374 بتاريخ 2015/4/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز بداية لتاأهيل 

ذوي العاقة رخ�شة رقم:CN 1855370 قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل لوحة العلن /اجمايل من م�شاحة 1*2.5 اىل 2.5*1

تعديل ا�شم جتاري:من/مركز بداية لتاأهيل ذوي العاقة
ALBEDAYA REHABILITATION CENTER

اىل/مركز بداية للتدريب والتاأهيل 
BEDAYA REHABILITATION AND TRAINING

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

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

العدد 11374 بتاريخ 2015/4/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة الكنز الف�شي للمقاولت الكهربائية 

والتكييف ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1136045 قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل لوحة العلن /اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/�شركة الكنز الف�شي للمقاولت الكهربائية والتكييف ذ.م.م
SILVER TREASURE ELECTRICAL CONTRACTING AND AIR CONDITIONING LLC

اىل/�شركة الكنز الف�شي للمقاولت العامة ذ.م.م 
SILVER TREASURE GENERAL CONTRACTING CO LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات حقول ومن�شاأت النفط والغاز الربية والبحرية )0910018(
تعديل ن�شاط/ا�شافة مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات جتميل احلدائق واملنتزهات )8130002(
تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال تركيب احوا�س ال�شباحة )4390011(

تعديل ن�شاط/ا�شافة تركيب و�شيانة م�شخات املياه )3320007(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

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

العدد 11374 بتاريخ 2015/4/2

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

CN 1133832:خلدمات الفراح رخ�شة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب: 

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

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

العدد 11374 بتاريخ 2015/4/2

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

الكواكب الذهبية للديكور ذ.م.م
 رخ�شة رقم:CN 1154585 قد تقدموا الينا بطلب: 

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

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

العدد 11374 بتاريخ 2015/4/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ميزان املنارة اللكرتوين 
للطارات ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1715074 قد تقدموا الينا بطلب: 

تعديل ن�شب ال�شركاء
حممد رايف كاكيدي فاليا فيتيل من 17% اىل %25

تعديل ن�شب ال�شركاء
باز هاياكاث حممد �شفيق من 16% اىل %24

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبدال�شلم ماثور مامي ماثور 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11374 بتاريخ 2015/4/2

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

النارية للمقاولت وال�شيانة العامة
 رخ�شة رقم:CN 1035300 قد تقدموا الينا بطلب: 

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

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

العدد 11374 بتاريخ 2015/4/2

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

CN 1129368:للك�ش�شوارات  رخ�شة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب: 

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

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

العدد 11374 بتاريخ 2015/4/2

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/فار�س  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1256779:العني ل�شيانة احلدائق رخ�شة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب: 

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

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

العدد 11374 بتاريخ 2015/4/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/معر�س يا�شمني 

رخ�شة رقم:CN 1106446 قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حارب ثاين حارب جمعه الظاهري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف خليفة حممد �شلبود اخليلي 
العلن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خلل  التنمية  دائرة 
العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 11374 بتاريخ 2015/4/2

تن�ية الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
بن  �شريكة  التجاري  بال�شم   CN  1112087 رقم 
الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  الزراعية  ماجد 

والغاء الرتخي�س التجاري. 
العلن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خلل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العلن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 11374 بتاريخ 2015/4/2

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
واحة  موؤ�ش�شة  التجاري  بال�شم   CN  1013893 رقم 
تعديل  طلب  بالغاء  ال�شيارات  ل�شكراب  ال�شعيد 

الرخ�شة واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا. 
العلن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خلل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العلن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 11374 بتاريخ 2015/4/2

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

 رخ�شة رقم:CN 1102018 قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شامل خليفة �شامل عبيد ال�شام�شي من وكيل خدمات اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شامل خليفة �شامل عبيد ال�شام�شي من 0% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد امني رو�شان دين 

تعديل لوحة العلن /اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*3
تعديل ا�شم جتاري:من/اخلياط حممد امني

MOHAMMAD AMIN LADIES TAILORS

اىل/خياط القطعة اخل�شراء لل�شيدات 
ALQATAA AL KHADHRA LADIES TAILORING

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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•• ال�شارقة-الفجر:

حمد  خالد  الدكتور  العقيد  �شهد 
احلمادي مدير ادارة معهد تدريب 
ل�شرطة  العامة  بالقيادة  ال�شرطة 
ال�������ش���ارق���ة ت���ك���رمي امل�������ش���ارك���ني يف 
يف  تنظيمها  مت  التي  العمل  ور�شة 
مدر�شة الر�شد المريكية اخلا�شة 
بال�شارقة حول الإ�شعافات الأولية 
احلرجة  احل����الت  يف  وال��ت�����ش��رف 
التدري�شية  ال��ه��ي��ئ��ة  مب�������ش���ارك���ة 
والداري������ة ب��امل��در���ش��ة، ا���ش��اف��ة اىل 
م�شاركة )1100( طالب وطالبة 

والتي ا�شتمرت ملدة ثلثة اأيام.
طاقم  ال��ور���ش��ة  بتقدمي  ق��ام  حيث 
هذا  يف  واملخت�شني  اخل����رباء  م��ن 
املجال العاملني يف �شرطة ال�شارقة 

.
تدريب  معهد  ادارة  م��دي��ر  واأ���ش��ار 
القائد  توجيهات  ان  اىل  ال�شرطة 
العمل  هو  ال�شارقة  ل�شرطة  العام 

التوعية  ن�����ش��ر  ع��ل��ى  دائ�����ٍم  ب�����ش��ك��ٍل 
املجتمع  اأف��������راد  ب����ني  والإر�������ش������اد 
بهدف  امل��دار���س  ط��لب  وخ�شو�شاً 
اأج�شادهم  ���ش��لم��ة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 
اأي خطر قد ُيهدد  واأرواح��ه��م من 
الدورات  عقد  خ��لل  م��ن  حياتهم 

التوعوية  وامل��ح��ا���ش��رات  وال��ور���س 
التي تهم املجتمع .

واأكد العقيد احلمادي على ا�شتعداد 
���ش��رط��ة ال�������ش���ارق���ة ب��ت��ق��دمي مثل 
جلميع  التخ�ش�شية  ال��ور���س  ه��ذه 
امل��دار���س اخل��ا���ش��ة واحل��ك��وم��ي��ة يف 

بقدر  لل�شتفادة  ال�����ش��ارق��ة  ام���ارة 
امل��ع��ل��وم��ات واملعارف  الإم��ك��ان م��ن 
الطلب  يتلقاها  ال��ت��ي  اجل��دي��دة 
وال��ه��ي��ئ��ات ال��ت��دري�����ش��ي��ة والداري�����ة 
من اخلرباء واملحا�شرين ب�شرطة 
ال�����ش��ارق��ة وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ع��ل��ى اأر����س 

ال���واق���ع وال���ش��ت��ع��ان��ة ب��ه��ا يف وقت 
الور�س  م���ن  ب��اع��ت��ب��اره��ا  احل���اج���ة 
ال���ع���م���ل���ي���ة ال����ت����ي حت���ق���ق امل�������ردود 
الإيجابي املطلوب يف اإك�شاب اأفراد 
املجتمع مهارات الإ�شعاف والإنقاذ 

املنزيل ويف الأماكن العامة.

•• اأبوظبي-وام:

ناق�شت جلنة حقوق الإن�شان يف وزارة الداخلية اجلهود املبذولة 
من قبل القيادات العامة لل�شرطة والإدارات العامة يف الوزارة 
ال�شرتاتيجية  امل��ب��ادرات  خ��لل  الإن�شان من  يف جم��ال حقوق 
للفرق  العمل  الإن�شان وخطط  بثقافة حقوق  الوعي  زي��ادة  يف 
الفرعية للعام احلايل . وكانت اللجنة عقدت اجتماعها ال�شابع 
يف قاعة الحتاد يف مقر ال��وزارة برئا�شة العميد اأحمد حممد 
نخرية مدير اإدارة حقوق الإن�شان يف وزارة الداخلية .. لبحث 
جمال  يف  الداخلية  وزارة  ق��ي��ادات  جهود  وتفعيل  تعزيز  �شبل 
الدكتور عبد اهلل علي �شاحوه  العميد  . وقدم  الإن�شان  حقوق 
بعنوان  عر�شا  بال�شارقة  الأجانب  و�شوؤون  الإقامة  عام  مدير 

ي��ع��زز ح��ق��وق الإن�����ش��ان وي��ح��ف��ظ الكرامة  ���ش��ل��وك مهني  ن��ح��و 
الإن�شانية كما تطرق اإىل مقرتح وثيقة اإر�شادات �شلوكية لتعزيز 
حقوق الإن�شان لدى منت�شبي اجلن�شية والإقامة واملنافذ كما 
الإن�شان لدى  ا�شتبيان م�شتوى ثقافة حقوق  نتائج  ا�شتعر�س 
الجتماع  . ح�شر  الأجانب  و�شوؤون  الإقامة  بقاعات  العاملني 
العميد الدكتور حممد عبداهلل املر مدير الإدارة العامة حلقوق 
الإن�شان ب�شرطة دبي والعميد الدكتور عبداهلل حممد بوهندي 
الكعبي  عبيد  خمي�س  والعميد  الأح���داث  رع��اي��ة  مركز  مدير 
العميد  واأكد  الداخلية.  ب��وزارة  الإن�شان  واأع�شاء جلنة حقوق 
ابن نخرية اأن الهتمام بحقوق الإن�شان من اأهم ال�شمات التي 
متيز دولة الإم��ارات العربية املتحدة .. لفتا اإىل جهود وزارة 
والوطنية  والإقليمية  الدولية  امل��ب��ادرات  متابعة  يف  الداخلية 

جلعل قيم حقوق الإن�شان ممار�شة واقعية يف الوزارة. واأ�شاف 
اأن وزارة الداخلية اأولت اهتماما خا�شا ب�شيانة حريات وحقوق 
وقوانينها  ال��دول��ة  د�شتور  كفلها  التي  املجتمع  اأف���راد  وك��رام��ة 
احلنيف لفتا  ديننا  وتعاليم  قيمنا  امل�شتمدة من  وت�شريعاتها 
اإىل حر�س القيادات والإدارات ال�شرطية على الجراءات كافة 
التي تكفل حقوق الإن�شان. وحث على �شرورة تكاتف اجلميع 
وطرح اأفكار جديدة لتعزيز ن�شر ثقافة حقوق الإن�شان وتفعيل 
املعنية  اجل��ه��ات  جميع  تر�شي  بنتائج  للخروج  اللجنة  مهام 
امل�شرتك لرد اجلميل لهذا الوطن  التعاون والتن�شيق  وتعزيز 
اأع�شاء  جهود  مثمنا  وا�شتقراره  اأمنه  على  باحلفاظ  املعطاء 
اللجنة يف تعزيز ثقافة حقوق الإن�شان على م�شتوى القطاعات 

والقيادات ال�شرطية بالدولة .

••تغطية -رم�شان عطا 

زايد  بن  ال�شيخ من�شور  �شمو  اعتمد   
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
جمل�س  رئي�س  الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر 
اأ�شماء  الرتبوية  خليفة  جائزة  اأمناء 
للجائزة  الثامنة  ال��دورة  يف  الفائزين 
�شيتم  وال���ذي���ن   ،2015  -  2014
للجائزة  ال�شنوي  تكرميهم يف احلفل 
ق�شر  ب��ف��ن��دق  وذل����ك  اأب���ري���ل   14 يف 
الإم��ارات يف اأبوظبي .والبالغ عددهم 
مر�شح   500 ب���ني  م���ن  ف����ائ����زاً   35
جمالت  م��ن  جم��اًل   11 يف  تناف�شوا 
املحلي  امل�������ش���ت���وي���ني  ع���ل���ى  اجل�����ائ�����زة 
وال����وط����ن ال���ع���رب���ي . ح��ي��ث ب��ل��غ عدد 
الدولة  داخ���ل  م��ن  املحكمة  الأع���م���ال 
304 وخارج الدولة 196 .وفاز من 
فائزين   9 و  فائزاً   26 الدولة  داخ��ل 

على م�شتوى الوطن العربي .
امل��وؤمت��ر ال�شحفي  وج���اء ه���ذا خ���لل 
ال����ذي ع��ق��د مب��ق��ر اجل���ائ���زة بح�شور 
م��ع��اىل ام���ل ال��ع��ف��ي��ف��ي الأم�����ني العام 
واأي�شا  ال����رتب����وي����ة  خ��ل��ي��ف��ة  ج����ائ����زة 
الدكتور خالد العربي وممثلي و�شائل 

العلم املختلفة .

ــدة  ــن اأج الــتــعــلــيــم يف مــقــدمــة 
الأول�يات ال�طنية

حتت �شعار لأنك ت�شتحق التكرمي ميز 
الأمني  العفيفي  اأم���ل  اأعلنت  نف�شك 
الفائزين.  اأ����ش���م���اء  ل��ل��ج��ائ��زة  ال���ع���ام 
ال��ف��ائ��زي��ن م�شرية  ال��ع��ف��ي��ف��ي  وه���ن���اأت 
يف  امل��ر���ش��ح��ة  الأع���م���ال  جميع  اأن  اإىل 

ت�شتهدف  لأنها  فائزة  تعترب  اجلائزة 
ال��ع��ام��ل��ني يف  الأول حت��ف��ي��ز  امل��ق��ام  يف 
على  وعربياً  حملياً  التعليمي  امليدان 
طرح مبادرات وتنفيذ م�شاريع تربوية 
بجودة  الرت��ق��اء  م��ن  ت��ع��زز  وتعليمية 
تعلم  بيئة  وتهيء  التعليمية،  العملية 
ت��واك��ب ع�����ش��ر امل��ع��رف��ة، وت��ف��ت��ح اآف���اق 
البتكار والبداع اأمام خمتلف عنا�شر 

العملية التعليمية . 
خلل  للجائزة  العام  الأم��ني  واأ�شادت 
الفائزين برعاية  اأ�شماء  الإع��لن عن 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأخيه 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء ح���اك���م دبي 
ال�شيوخ  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  واإخ��وان��ه��م��ا 
اأع�شاء املجل�س الأعلى للحتاد حكام 
ال�شيخ  �شمو  اأول  وال��ف��ري��ق  الإم����ارات 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 

للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
الدولة  يف  التعليم  مل�شرية   ، امل�شلحة 
وحر�س �شموهم على اأن يكون التعليم 
الوطنية  الأولويات  اأجندة  يف مقدمة 
مل�شرية  القطاع قاطرة  واأن ميثل هذا 
ت�شهدها  ال��ت��ي  احل�����ش��اري��ة  النه�شة 

الدولة يف جميع املجالت . 
حتظى  اجل����ائ����زة  اأن  اإىل  واأ������ش�����ارت 
ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ري ودع���م ل حم���دود من 
اآل  زايد  بن  ال�شيخ من�شور  �شمو  قبل 
ن��ه��ي��ان ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س ال����وزراء 
جمل�س  رئي�س  الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر 
اأمناء جائزة خليفة الرتبوية وحر�س 
�شموه على اأن متثل هذه اجلائزة فيما 
تطرحه من مبادرات علمية واأكادميية 
اإ�شافة حيوية ملا ي�شهده قطاع التعليم 
قبل  من  واهتمام  رعاية  من  بالدولة 

قيادتنا الر�شيدة.
الكبرية  اجلهود  العفيفي  ثمنت  كما 
لأع�شاء جمل�س اأمناء اجلائزة وكذلك 

وجلان  ل��ل��ج��ائ��زة،  التنفيذية  اللجنة 
العاملني  وجميع  واملن�شقني  التحكيم 
داخل  والتعليمي  الرتبوي  امليدان  يف 

الدولة وخارجها. 
اأعلنت  ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  نهاية  ويف 
اأمل العفيفي عن ال�شخ�شية الرتبوية 
العتبارية معايل جمعه املاجد رئي�س 
والرتاث  للثقافة  املاجد  جمعه  مركز 
بدبي والذي يعترب ع�شواً من اللجان 
والدويل،  العربي  ال��ع��امل  يف  الفاعلة 
وم��ن��ه��ا م��وؤ���ش�����ش��ة ال��ف��ك��ر ال���ع���رب���ي يف 
ملركز  ال�شت�شارية  واللجنة  ب���ريوت، 
درا����ش���ات ال�����ش��رق الأو����ش���ط يف جامعة 
ه�����ارف�����ارد، وع���م���ل ع��ل��ى اإن�������ش���اء عدد 
التعليمية  وامل����دار�����س  ال��ك��ل��ي��ات  م���ن 
واجلمعيات اخلريية، وهو يعترب اأحد 
الدولة  وال��ف��ك��ر يف  ال��ث��ق��اف��ة  رج����الت 

والوطن العربي. 
العامة  الأم��ان��ة  تقدير  ع��ن  واأع��رب��ت 
جل��م��ي��ع اجل���ه���ود امل���ب���ذول���ة م���ن قبل 

و�شائل الإعلم يف دعم ر�شالة اجلائزة 
وحت��ق��ي��ق اأه���داف���ه���ا امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، كما 
اأ���ش��ادت ب��ت��ع��اون اجل��ائ��زة م��ع خمتلف 
املوؤ�ش�شات املحلية والإقليمية والعاملية 
للجائزة  ال��ع��ام��ة  الأم����ان����ة  واأ�����ش����ارت 
للدورة  ال��ف��ائ��زي��ن  اأ���ش��م��اء  اإع����لن  اأن 
�شيتم   2015  -  2014 ال��ث��ام��ن��ة 
الإعلن عنها من خلل قنواتها على 

مواقع التوا�شل الجتماعي . 

اأ�سماء الفائزين
ال�شخ�شية الرتبوية  *وف��از يف جمال 
العتبارية معاىل جمعة املاجد رئي�س 

مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث 
املعلم  فئة  العام  التعليم  *ام��ا جمال   
املبدع فازت ابت�شام ال�شميلي تخ�ش�س 
للتعليم  ال�����روؤي�����ة  م���در����ش���ة  ف���ي���زي���اء 

ال�شا�شي والثانوي للبنات 
امل�����وىل تخ�ش�س  ع��ب��د  امي����ن  وف�����از   
ف��ي��زي��اء م��در���ش��ة ع��م��ر ب��ن اخل��ط��اب ، 

وزيد املجذوب تربية ا�شلمية مدر�شة 
ال�شعدي  ،و�شليمة  اب��وظ��ب��ي  غلينلغ 
ال��وط��ن��ي��ة م��در���ش��ة جويرية  ال��رتب��ي��ة 
احلنطوبي  وع��ائ�����ش��ة   ، احل����ارث  ب��ن��ت 
الرحيب  م��در���ش��ة  اق��ت�����ش��اد  تخ�ش�س 
عبد  ال��رزاق  ،وعبد  ال�شا�شي  للتعليم 
امل��ن��ع��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة م��در���ش��ة �شيف 
اليعربي للتعليم الثانوي ، وعل كمال 
تخ�ش�س ريا�شيات مدر�شة ام المارات 
، وماريه الن�شاري تخ�ش�س حا�شوب 
مدر�شة امامة بنت ابي العا�س ، جناه 
النقبي الرتبية الفنية مدر�شة عاتكة 
بنت زيد ، واأخريا فازت هد�س ال�شحي 
م��رك��ز تطوير  اط��ف��ال  ري��ا���س  معلمة 

ريا�س اطفال .
ال��ع��ام فئة  التعليم   *ام���ا ع��ن جم���ال 
امل��ع��ل��م ال���واع���د ف�����ازت ا���ش��م��اء خذيل 
الهري  م���رك���ز  ري���ا����ش���ي���ات  ت��خ�����ش�����س 
لتعليم الكبار ، واي�شا رفعة املن�شوري 
مدر�شة  اإ���ش��لم��ي��ة  ت��رب��ي��ة  تخ�ش�س 
ومرمي   ، ال���ش��ا���ش��ي  للتعليم  امل��ت��ح��دة 
 ، للطفال  ال�شرق  رو���ش��ة  الظهورى 
عمر  مدر�شة  حممد  ع��ب��داهلل  وم��زن��ة 
التعليم  جم��ال  *ام��ا  عبدالعزيز   ب��ن 
املوؤ�ش�شي  التعليمي  الداء  فئة  ال��ع��ام 

فازت مدر�شة مزيرع للتعليم ال�شا�شي 
وزارة الرتبية والتعليم بعجمان ،

ال�شا�شي  للتعليم  امل��ا���ش��ة  وم��در���ش��ة   
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  وال���ث���ن���وي 
الفجرية ، ومدر�شة النمار النموزجية 

وزارة الرتبية والتعليم ال�شارقة 
 *ام�����ا جم����ال ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���اىل على 
العربي  وال����وط����ن  ال����دول����ة  م�����ش��ت��وي 
التدري�س  يف  املتميز  اجلامعة  ال�شتاذ 
حيث فاز الدكتور منجد مرقة جامعة 
المارات   *اما فئة ال�شتاذ اجلماعى 
املتميز يف البحث العلمي فاز الدكتور 

ايهاب عبيدات جامعة المارات 
املوؤ�ش�شات  ف��ئ��ة  الع����اق����ة  ذو  *ام�����ا   
لتاهيل  الفجرية  مركز  ف��از  وامل��راك��ز 

املعاقني وزارة ال�شوؤون الجتماعية 
امل���ج���ت���م���ع فئة   وال���ت���ع���ل���ي���م وخ����دم����ة 
امل���وؤ����ش�������ش���ات ال���داع���م���ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م فاز 
م�����ش��روع اج��ي��ال ت��ق��را ، وف���از م�شروع 
التثقيف  يف  املجتمعية  ال�شرطة  دور 
ال�شرطة  ادارة  امل��ج��ت��م��ع��ى  وال��ت��ع��ل��ي��م 
ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  املتجمعية 
اب���وظ���ب���ي   *ام����ا ع���ن جم���ال الع���لم 
املوؤ�ش�شات  ف��ئ��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م  اجل���دي���د 
التعليم  ث��ق��اف��ة  ن�����ش��ر  م�������ش���روع  ف����از 

التوا�شل  م���وق���ع  ع���رب  الل����ك����رتوين 
العزيز  عبد  امللك  جامعة  الجتماعى 
والتعليم  الل��ك��رتوين  التعلم  ع��م��ادة 

عن بعد اململكة العربية ال�شعودية 
 ، وفاز يف جمال البداع يف تدري�س اللغة 
العربية فئة املعلم نارميان جمدلوي 
اكادمية  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  ت��خ�����ش�����س 
ال�شرهان  و�شيخة  للبنات  زايد  ال�شيخ 
مدر�شة الظيت للتعليم الثانوي   *اما 
جمل البحوث الرتبوية على م�شتوي 
البحوث  العربي فئة  الدولة والوطن 
الرتبوية ا�شم البحث م�شاهمة منوذج 
والتعلم  مل��ه��ام  اىل  م�����ش��ت��ن��د  ت��دري��ب��ي 
القيادية  الكفايات  تعزيز  يف  باخلربة 
مل���دي���ري امل����دار�����س ال��ف�����ش��ل��ط��ي��ن��ي��ة يف 
�شوفيا  ال���دك���ت���ور  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����ش��ف��ة 

رمياوى زحنان دبدوب 
اما فئة البحوث الرتبوية الجرائية 
الرحلت  ا�شتخدام  فاعلية  بحث  فاز 
امل�شرفية عرب الويب للدكتور موؤن�س 

حمادنه وح�شني القطي�س
ف���ازت رواية  اأدب الأط���ف���ال  *ام���ا ع��ن 
واملو�شوعات  الفن  خ�شائ�س  للفتيان 
جامعة  كاظم  ع��ب��داهلل  جن��م  الدكتور 

بغداد اجلمهورية العراقية .

 الداخلية تناق�س مبادراتها ال�صرتاتيجية لزيادة الوعي بثقافة حقوق الإن�صان

 35 فائزًا من بني 500 مر�سح تناف�س�ا يف 11 جماًل

من�صور بن زايد يعتمد اأ�صماء الفائزين يف الدورة الثامنة جلائزة خليفة الرتبوية
امل العفيف:جمعة املاجد يعترب اأحد رجالت الثقافة والفكر يف الدولة والوطن العربي

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

النعيمي  علوان  بن  عبداهلل  علي  ال��ل��واء  تفقد 
�شري  يتفقد  اخل��ي��م��ة،  راأ����س  �شرطة  ع��ام  ق��ائ��د 
العمل يف مركز �شرطة املنيعي ال�شامل والنقاط 
الأمنية التي تقع �شمن املناطق اجلنوبية من 
الإمارة، رافقه خلل اجلولة التفقدية العميد 
عبداهلل خمي�س احلديدي مدير الإدارة العامة 
اأحمد  غ���امن  وال��ع��م��ي��د  ال�����ش��رط��ي��ة،  للعمليات 

املركزية،  العامة للعمليات  الإدارة  غامن مدير 
مكتب  مدير  �شيف  بن  حممد  ط��ارق  والعقيد 
رئي�س  الزعابي  عدنان  والعقيد  العام،  القائد 
ق�شم الأمن الوقائي، وعدد من �شباط القيادة 
اأمين  الرائد  الوفد،  ا�شتقبال  العامة، وكان يف 
ح�����ش��ن ال��ع��وب��د رئ��ي�����س م��رك��ز ���ش��رط��ة املنيعي 
اخلدمات  ف����رع  م���دي���ر   - ب���الإن���اب���ة  ال�����ش��ام��ل 
امل�شاندة، وال�شيد م�شبح القايدي اأمري منطقة 
مدير  احل��م��ادي  حممد  اأح��م��د  وال�شيد  ك���درا، 

دائ�����رة الأ����ش���غ���ال وع����دد م���ن ال�����ش��ب��اط و�شف 
ال�شباط والأفراد .

حيث ا�شتمع قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة، اإىل 
�شرٍح تف�شيلي من رئي�س مركز �شرطة املنيعي 
ال�شامل، لأدوار املوظفني باملركز، وذلك بهدف 
اإىل  وال�شتماع  املركز  احتياجات  على  الوقوف 
حل  على  والعمل  املوظفني،  ومقرتحات  اآراء 
اأعمالهم،  اأداء  يف  ت��واج��ه��ه��م  ال��ت��ي  امل�����ش��ك��لت 
م���وؤك���داً خ���لل اجل��ول��ة امل��ي��دان��ي��ة، ع��ل��ى الدور 

الأم��ن��ي ال��ك��ب��ري ال���ذي ي��ق��وم ب��ه م��رك��ز �شرطة 
املنيعي ونقاطه الأمنية .

ال�شنوية  اخل��ط��ة  �شمن  ال���زي���ارة  ه���ذه  وت��اأت��ي 
ومراكز  اإدارات  ل��ك��اف��ة  التفتي�شية  ل��ل��ج��ولت 
م����ب����ادرة تعزيز  ال�����ش��ام��ل��ة، ���ش��م��ن  ال�����ش��رط��ة 
الهدف  على  وبناًء  ال�شرطي،  للعمل  التفتي�س 
الذي  الداخلية  ل��وزارة  ال�شابع  ال�شرتاتيجي 
يرمي اإىل �شمان تقدمي كافة اخلدمات الإدارية 

وفق معايري اجلودة والكفاءة وال�شفافية.

قائد عام �صرطة راأ�س اخليمة يتفقد مركز املنيعي ال�صامل

�صرطة ال�صارقة تنظم ور�صة عمل حول الإ�صعافات الأولية والت�صرف يف 
احلالت احلرجة يف مدر�صة الر�صد المريكية

•• ال�شارقة-الفجر:

يف اإط���ار ح��ر���س م��دي��ري��ة �شرطة امل��ن��اط��ق اخل��ارج��ي��ة على 
حتقيق منهجية الت�شال و التوا�شل الداخلي مع الإدارات 
باملديرية  والتقييم  التطوير  جلنة  ع��ق��دت  ل��ه��ا،  التابعة 
برئا�شة  ال�شامل  كلباء  �شرطة  مركز  يف  الثالث  اجتماعها 
العميد �شيف حممد الزري مدير مديرية �شرطة املناطق 
حممد  ع��ارف  العقيد  بح�شور  اللجنة،  رئي�س  اخلارجية 
اإدارة  م��دي��ر  ال��ع��وب��د  ع��ب��داهلل  حم��م��د  وال��ع��ق��ي��د  ال�شام�شي 
�شرطة املنطقة ال�شرقية و روؤ�شاء الأق�شام و املراكز باملديرية 
، حيث ناق�س الجتماع موؤ�شرات الأداء لق�شمي التحريات و 

الربع  ال��دوري��ات خ��لل  و  امل��رور  و ق�شم  املباحث اجلنائية 
الأول من العام اجلاري مع مقارنتها بالعام املن�شرم ، كما 
تناول الرائد �شليمان علي النقبي مدير فرع ال�شرتاجتية 
للعام  للمديرية  الإ���ش��رتاجت��ي��ة  اخل��ط��ة  الأداء  ت��ط��وي��ر  و 
و تطرق   ، ال��لزم حتقيقها  الت�شغيلية  و اخلطط   2015
املتعلقة  امل��ط��روح��ة  امل��وا���ش��ي��ع  بع�س  اإىل  اللجنة  اأع�����ش��اء 
اأكد العميد �شيف الزري  بالإدارتني . و يف نهاية الجتماع 
، و  على �شرورة اجناز كافة اخلطط الت�شغيلية املو�شوعة 
بذل مزيداً من اجلهد يف �شبيل تطوير اخلدمات املقدمة 
متما�شيتاً مع التطور الذي ت�شهده وزارة الداخلية يف جميع 

جمالتها ، و تطبيقاً ل�شرتاجتية الوزارة الداخلية .

•• دبي-وام: 

ا�شتجابت اإدارة املباين يف بلدية دبي لأكرث من 500 بلغ 
خلل الربع الأول من العام اجلاري حيث قام فريق عمل 
ال�شاعة  مدار  على  اجلمهور  �شكاوى  مبعاجلة  متخ�ش�س 
بتغطية احتياجات اأكرث من 15 األف م�شروع حتت التنفيذ 
مدير  امل��ل  �شالح  حممد  خ��ال��د  املهند�س  وق���ال  دب���ي.  يف 
اأولوية  تعطي  املباين  اإدارة  ..اإن  دبي  ببلدية  املباين  اإدارة 
ق�شوى لتطبيق ا�شرتاطات ومتطلبات ال�شلمة يف املواقع 
الإن�شائية وتر�شيخ ثقافة ال�شلمة الإيجابية لدى اجلميع 
اخل�شائر  من  واحل��د  واملمتلكات  الأرواح  حماية  اأج��ل  من 
الناجتة عنها واإميانا منها بتقدمي خدمات متميزة حتت 
اإ�شعاد  يف  و�شيا�شتها  اأهدافها  لتحقيق  تنام  ل  بلدية  �شعار 
البلدية  اأن  اإىل  امل��ل  املهند�س  ولفت   . دب��ي  اإم���ارة  قاطني 
املباين  جميع  على  ال�شرتاطات  هذه  تطبيق  من  تتحقق 
حتت التنفيذ بالإمارة والتي يتجاوز عددها اأكرث من 15 
وي�شرف  دب��ي  مناطق  خمتلف  يف  اإن�شاوؤها  يتم  مبنى  األ��ف 
على  متخ�ش�شة  عمل  ف��رق  خ��لل  م��ن  البلدية  مهند�شو 
جميع مراحل البناء بدءا بت�شوير املوقع واحلفريات وعمل 
ثم  وم��ن  والت�شطيب  البناء  بعمليات  وانتهاء  الأ���ش��ا���ش��ات 

اإ�شدار �شهادة الإجن��از . من جهته قال املهند�س عبد اهلل 
املباين  ب��اإدارة  الهند�شي  الإ���ش��راف  ق�شم  رئي�س  ال�شيزاوي 
املنتظم  ال��دوري  بالتفتي�س  ق�شمه معني  اأن  دبي  بلدية  يف 
الإن�����ش��اء م��ن خ��لل فريق خا�س  امل��واق��ع قيد  على جميع 
املهند�شني والفنيني املخت�شني  بالطوارئ ي�شم عددا من 
البلغات  لكل  بال�شتجابة  ومكلفني  الهند�شية  بالأعمال 
طيلة اأيام الأ�شبوع وعلى مدار 24 �شاعة. واأ�شار املهند�س 
ال�شيزاوي اإىل اأن الفريق ي�شتجيب لعدة اأنواع من البلغات 
التي تت�شمن احلوادث الإن�شائية واملخالفات وحالت عدم 
ال�شلمة  ومتطلبات  الهند�شية  ب��ال���ش��رتاط��ات  الل��ت��زام 
ب��امل��واق��ع ق��ي��د الإن�����ش��اء ب��الإ���ش��اف��ة اإىل ب��لغ��ات الإزع����اج 
الناجتة عن العمل الليلي . واأ�شاف اأن الفريق يقوم اأي�شا 
بال�شتجابة للبلغات بال�شرعة املطلوبة وح�شب مقايي�س 
اأداء حمددة ويتم اتخاذ كل الإجراءات واملتطلبات اللزمة 
والتن�شيق مع اجلهات و الدوائر املعنية باخل�شو�س للحد 
من الآثار ال�شلبية واملخاطر واخل�شائر الناجتة عن حالت 
عدم اللتزام وملا فيه خدمة املجتمع. ونا�شد جميع املعنيني 
مع  التوا�شل  اجلمهور  وكذلك  البناء  بقطاع  والعاملني 
البلدية والإبلغ عن اأي حالة خمالفة اأو خطورة يف املباين 

 . قيد الإن�شاء من خلل الرقم املجاين 800900 

جلنة التطوير والتقييم مبديرية �صرطة املناطق اخلارجية 
تعقد اجتماعها الثالث ملناق�صة موؤ�صرات الأداء 

بلدية دبي : 15 األف م�صروع يجري تنفيذها يف الإمارة
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العدد 11374 بتاريخ 2015/4/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الهنوف للمواد 

CN 1078333:الزراعية رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب: 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عي�شى عبداهلل عي�شى احلمادي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شيف مهدي �شهيل علي املزروعي 

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

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

العدد 11374 بتاريخ 2015/4/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ليوا الكرتوميكانيكية 

رخ�شة رقم:CN 1508743 قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة خالد احمد �شعيد ح�شن الكندي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف خمي�س را�شد حممد حمو�س املزروعي 
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العلن وال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

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

العدد 11374 بتاريخ 2015/4/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بقالة عرب الثري

 رخ�شة رقم:CN 1059386 قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

مطر حممد فريح خلفان القبي�شي من وكيل خدمات اىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء

مطر حممد فريح خلفان القبي�شي من 0% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد ح�شن العينني 
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العلن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

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

العدد 11374 بتاريخ 2015/4/2

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

CN 1138235:المارات للديكور رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب: 

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اأبريل 2015 العدد 11374

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اأبريل 2015 العدد 11374

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اأبريل 2015 العدد 11374
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العدد 11374 بتاريخ 2015/4/2
اإىل من يهمه الأمر

نحن/فيفو �شوليو�شن بروفايدر منطقة حرة ذ.م.م �شركة منطقة حرة ذات 
م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت وفقا لقانون ال�شركات اخلا�شة يف منطقة دبي 
احلرة للتكنولوجيا والعلم 2003 )قانون ال�شركات اخلا�شة( نود الخطار 
باأنه ومبوجب البند رقم 9 من قانون ال�شركات اخلا�شة قررنا تغيري ا�شم 
ال�شركة اىل: نيك�شتنجز �شوليو�شن بروفايدر منطقة حرة ذ.م.م. على من 
يرغب بالإعرتا�س على هذا التغيري اأن يقدم اإعرتا�شه كتابة خلل اأربعة 

ع�شر )14( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإ�شعار على العنوان التايل:
دائرة الت�شجيل والرتاخي�س

�شلطة منطقة دبي احلرة للتكنولوجيا والإعلم
�س.ب:73000

دبي ، الإمارات العربية املتحدة
فاك�س: 8992 368 4 971+

لعناية مدير الت�سجيل والرتاخي�س
فيف� �س�لي��سن بروفايدر منطقة حرة ذ.م.م

 اإ�سعار تغيري ا�سم �سركة منطقة
حرة ذات م�سوؤولية حمدودة

العدد  11374 بتاريخ 2015/4/2     
    اعالن  ح�سور مدعي عليه بالن�سر
 رقم الدعوى  6921 ل�سنة 2014     

اىل املدعى عليه /1- عبدالرزاق حممد الن�شاري 
مبا ان املدعيه: بقاله زينل م�شتاق م�شتاقي ذ م م

قد اقام �شدكم الدعوى 6921 ل�شنة 2014 ايجارات امام املركز بطلب الزام املدعى عليه: 
1- بتمكني  امل�شتاجر من املاجور الكائن بامارة دبي منطقة ديرة- املرقبات- حمل رقم 
1 تنفيذا مبا جاء مبوجب عقد اليجار املوؤرخ يف 2011/3/1 بني املدعية واملدعى عليه. 
2- اقرار ما هو وارد بعقد اليجار امل��وؤرخ يف 2011/3/1 حتت بند امللحظات من بدء 
نفاذ عقد اليجار من تاريخ انتهاء املدعي عليها من اعمال ال�شيانة التي تقوم بها على 
املاجور و�شريانه وامتداده للمدة املتفق عليها يف عقد اليجار املربم بني كل من املدعية 
الدعوى والتعاب مع  ر�شوم وم�شاريف  بكافة  املدعي عليها  ال��زام  واملدعي عليها. 3- 

حفظ كافه حقوق املدعية الخرى. 
املوافق  الح���د  ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اع��لن��ك��م  الق�شائية  اللجنة  وق���ررت   
البتدائية  ب��ال��دائ��رة  )الوىل(  الق�شائية  اللجنة  ام��ام  4.30م  ال�شاعة   2015/4/12
واملنعقدة مبقر املركز مببنى بلدية دبي لنظر الدعوى وقد امر بتق�شري مدة امل�شافة 
اىل ثلثة ايام من تاريخ الن�شر. فانت مكلف باحل�شور او  من ميثلك قانونا وتقدمي 

مالديكم من دفاع وم�شتندات.
مركز ف�س املنازعات اليجارية    

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد  11374 بتاريخ 2015/4/2     
    اعالن  ح�سور مدعي عليه بالن�سر

 رقم الدعوى  02001182015 /�سناعي       
اىل املدعى عليه /عمر حممد احمد حريف املري

���س ذم م وام���ري حممد عثمان  ال��دي��زل  ل��ت��ج��ارة  ا�شيا  امل��دع��ي��ه: جنمة  ان  مب��ا 
امام  ايجارات  02001182015/�شناعي  الدعوى  �شدكم  اقام  قد  عبداللطيف  
املركز بطلب الزامكم بالتايل: جتديد عقد ايجار- الزام املدعي عليه بتجديد 

عقد اليجار املنتهي يف تاريخ 2015/1/31 بنف�س قيمة و�شروط العقد ال�شابق
مطالبة مالية- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى.

الربعاء  ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اعلنكم  الق�شائية  اللجنة  وق���ررت   
الثامنة(  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة  ام��ام  3.00م  ال�شاعة   2015/4/8 املوافق 
لنظر  الي��ج��اري��ة  امل��ن��ازع��ات  ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة  البتدائية  ب��ال��دائ��رة 
الدعوى، وقد امر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثلثة ايام من تاريخ الن�شر.  فانت 

مكلف باحل�شور او  من ميثلك قانونا وتقدمي مالديكم من دفاع وم�شتندات.
يتم ا�شدار هذه الوثيقة الكرتونيا ول تتطلب اي ختم او توقيع.

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد  11374 بتاريخ 2015/4/2     
    اعالن  ح�سور مدعي عليه بالن�سر
 رقم الدعوى  7906 ل�سنة 2014     

اىل املدعى عليه / ا�شماعيل كعكه جى جمهول حمل القامة
مبا ان املدعيه: حممد علي زينل م�شتاقي   

ل�شداد  املركز  امام  ايجارات   2014 ل�شنة   7906 الدعوى  اقام �شدكم  قد 
امل�شتحق من اليجار ا�شافه اىل م�شاريف الدعوى.

وقررت اللجنة الق�شائية اعلنكم بالن�شر للح�شور جلل�شة يوم الحد 
الرابعة(   ( الق�شائية  اللجنة  ام��ام   )3( ال�شاعة   2015/4/19 امل��واف��ق 
لنظر  والم���لك  الرا���ش��ي  دائ��رة  مبقر  واملنعقدة  البتدائية  بالدائرة 
ال��دع��وى وق���د ام���ر بتق�شري م���دة امل�����ش��اف��ة اىل ث��لث��ة اي���ام م��ن تاريخ 

الن�شر. 
 فانت مكلف باحل�شور او  من ميثلك قانونا وتقدمي مالديكم من دفاع 

وم�شتندات.
مركز ف�س املنازعات اليجارية    

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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•• دبي-وام: 

دب��ي م��رياك��ل غاردن  ف��ازت حديقة 
احلدائق  �شياحة  ب��ج��ائ��زة  ل��ل��زه��ور 
حديقة  ف��ئ��ة  ع��ن   2015 ال��ع��امل��ي��ة 
للحدائق  جت���رب���ة  لأح������دث  ال���ع���ام 
برنامج  ���ش��م��ن  وذل������ك  امل���ت���م���ي���زة 
ال�شبكة  ت��ن��ظ��م��ه  ال�����ذي  اجل����وائ����ز 
العاملية للحدائق ال�شياحية و ملتقى 
حفله  وا�شت�شافت  اأمريكا  ح��دائ��ق 
تورنتو  م��دي��ن��ة  م���وؤخ���را  اخل��ت��ام��ي 
الدولية  ال�شبكة  ومت��ن��ح  الكندية. 
للمنظمات  ج��وائ��زه��ا  املتخ�ش�شة 
والأف����راد ال��ذي��ن مت��ي��زوا يف تقدمي 
جتارب ناجحة وذات طابع فريد يف 
وحتويلها  احل��دائ��ق  تطوير  جم��ال 
ويتم   .. �شياحي  ج��ذب  مناطق  اإىل 
�شنوي  حفل  خ��لل  اجلوائز  توزيع 
املنظمات  ك���ربى  مم��ث��ل��و  ي��ح�����ش��ره 
ال�شلة  ذات  ال�شياحية  واملوؤ�ش�شات 

من خمتلف اأنحاء العامل.
احتفاء  العاملي  التقدير  ه��ذا  ي��اأت��ي 
التي  احلديقة  يف  الوا�شح  بالتميز 
 45 م��ن  اأك���رث  جنباتها  ب��ني  ت�شم 

ت�شاميم  على  زه��رة موزعة  مليون 
اأعدادا  ت�شتقطب  ومتنوعة  فريدة 
�شواء  �شنويا  ال����زوار  م��ن  م��ت��زاي��دة 
من داخل الدولة اأو خارجها وذلك 
وتنوع  وت�شاميمها  طبيعتها  لتفرد 
جنباتها  ب����ني  امل��ن��ت�����ش��رة  ال����زه����ور 
زراعته  ي��ت��م  بع�شها  واأن  ل���ش��ي��م��ا 
اخلليج  منطقة  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة 
ريت�شارد  للدكتور  ووف��ق��ا  ال��ع��رب��ي. 
الدولية  ال�شبكة  رئي�س  فيلد  ب��ني 
�شياحة  ف�����اإن  احل����دائ����ق  ل�����ش��ي��اح��ة 
احل����دائ����ق مت��ث��ل ج�����زءا م��ه��م��ا من 

ال��ع��امل��ي��ة والتي  ال�����ش��ي��اح��ة  ���ش��ن��اع��ة 
العامل  يف  �شناعة  اأك���رب  راب���ع  ت��ع��د 
وح�شب تقديره فاإن هذا ال�شكل من 
�شنويا  ي�شتقطب  ال�شياحة  اأ�شكال 
زائ��ر فيما يرى  250 مليون  نحو 
اأن هذا الرقم مر�شح للزيادة اإذا ما 
اأخذ يف العتبار الفعاليات الأخرى 
م���ه���رج���ان���ات  م���ث���ل  ال�������ش���ل���ة  ذات 
ومعار�س احلدائق التي تقام �شنويا 
ح���ول ال���ع���امل. وت��ع��د دب���ي مرياكل 
غاردن اأكرب حديقة زهور يف العامل 
 72 اإىل  ت�شل  اإج��م��ال��ي��ة  مب�شاحة 

األف مرت مربع وتقع الواحة امللونة 
يف حميط جممع دبي لند وتنت�شر 
جمموعة  ومم���رات���ه���ا  اأرك���ان���ه���ا  يف 
والراأ�شية  الأفقية  الت�شاميم  م��ن 
امل���ت���م���ي���زة ب��ت�����ش��ك��ي��لت م����ن األ������وان 
ال��زه��ور وال����ورود وال��ن��ب��ات��ات باأكرث 
من 60 لونا خمتلفا. وقد احتفلت 
دبي مرياكل غاردن موؤخرا بافتتاح 
يف  للفرا�شات  مغطاة  حديقة  اأك��رب 
ال�شرق  منطقة  يف  والأوىل  ال��ع��امل 
األف   15 ب��اإج��م��ايل ن��ح��و  الأو����ش���ط 
26 ف�شيلة مت  فرا�شة من ح��وايل 
العامل  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن  جمعها 
اإىل  ت�شل  اإجمالية  م�شاحة  وعلى 
منطقة  منها  م��رب��ع  م��رت   4400
م���غ���ط���اة ب���ال���ك���ام���ل م�����ش��م��م��ة على 
ه��ي��ئ��ة ت�����ش��ع ق���ب���اب مب�����ش��اح��ة تبلغ 
حوايل 2600 مرت. ومن بني اأبرز 
تت�شمنها  ال��ت��ي  ال��زه��ور  ت�شاميم 
�شخمة  جم�شمات  غ���اردن  م��رياك��ل 
العامل  بناء يف  اأع��ل��ى  ب��رج خليفة  ل��� 
الزهور  واأه��رام��ات  الإم���ارات  ون�شر 
ال��ق��ل��وب ومم�شى  اإىل مم��ر  اإ���ش��اف��ة 

املظلت امللونة ونهر الزهور. 

•• دبي-وام: 

اأحمد  را����ش���د  ال���دك���ت���ور  اط���ل���ع م���ع���ايل 
ب���ن ف��ه��د وزي����ر ال��ب��ي��ئ��ة وامل���ي���اه خلل 
ا�شتقباله اإدارة حملة حماية ال�شحراء 
احلملة  رئي�س  العبار  ع���ارف  برئا�شة 
اأهداف  على   .. الهوايات  ن��ادي  رئي�س 
التي  واأن�شطتها  وفعالياتها  احلملة 
عموما  ال��ب��ي��ئ��ي  ال��وع��ي  لن�شر  ت�شعى 
خ�شو�شا.  ال�����ش��ح��راوي��ة  وب��امل��ن��اط��ق 
الذي عقد  اللقاء  العبار خلل  واطلع 
يف مقر الوزارة يف دبي .. على تطورات 
انطلقت  وال���ت���ي  ال�����ش��اب��ق��ة  احل���م���لت 
اأكرب  اإىل  وو���ش��ل��ت   2008 ع���ام  م��ن��ذ 
امل��ج��ت��م��ع وع��م��ل��ت على  ال�������ش���رائ���ح يف 
احلفاظ  باأهمية  وتوعيتهم  تثقيفهم 
اأية  م��ن  وخ��ال��ي��ة  نظيفة  بيئتنا  ع��ل��ى 
م���واد ���ش��ارة ل��لإن�����ش��ان اأو احل��ي��وان يف 
ال�شحراء اإ�شافة اإىل حت�شريات حفل 
الداعمة.  باجلهات  والحتفاء  اخلتام 
وت��ه��دف احل��م��ل��ة ال��ت��ي ي��ن��ف��ذه��ا نادي 
اأبريل   12 ح��ت��ى  وت�شتمر  ال��ه��واي��ات 
اجلاري اإىل حماية املجتمع املحلي من 
وتوعية  البيئية  واملخاطر  الأم��را���س 
املناطق  م��رت��ادي  م��ن  املجتمع  اأف����راد 
ال�������ش���ح���راوي���ة واح����ت����واء ال�����ش��ب��اب يف 
واإبعادهم  واملفيدة  الهادفة  الفعاليات 
واملحافظة  الفراغ  اأوق��ات  خماطر  عن 
العربية  وال���ت���ق���ال���ي���د  ال�����ع�����ادات  ع���ل���ى 
املجتمع  اأف�������راد  وت���وع���ي���ة  الأ����ش���ي���ل���ة. 

ب�����ش��رورة ال��رف��ق ب��احل��ي��وان��ات الربية 
وتدريب  ال�����ش��ح��راء  يف  تعي�س  وال��ت��ي 
م����رت����ادي ال�������ش���ح���راء ع���ل���ى ال����ع����ادات 
النظافة  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  يف  اجل���ي���دة 
ملرتادي  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  وت��ر���ش��ي��خ 
املحافظة  واأهمية  ال�شحراوية  املناطق 
وتعزيز  القادمة  للأجيال  البيئة  على 
م��ع��اي��ري ال�����ش��لم��ة يف رح�����لت ال���رب. 
وقال العبار اإن احلملة تت�شمن العديد 
اإىل  الهادفة  والفعاليات  الأن�شطة  من 
ا�شتقبال  وي��ت��م  امل����دين  امل��ج��ت��م��ع  دع���م 
مقر  يف  وذوي�����ه�����م  امل������دار�������س  ط������لب 
العوير  منطقة  يف  الرئي�شي  احل��م��ل��ة 
يف دب��ي خ��لل ال��ف��رتة م��ن 29 مار�س 
مع  بالتزامن  اأب��ري��ل  من  الثالث  حتى 
الثاين بجانب  الدرا�شي  الف�شل  اإجازة 

احلكومية  املوؤ�ش�شات  بع�س  ا�شتقبال 
ب�شوؤون  وامل��ه��ت��م��ني  امل��ع��ن��ي��ة  واخل��ا���ش��ة 
حت�شني الأداء البيئي وتعزيز ال�شتدامة 
لل�شور  م��ع��ر���س  اإىل  اإ���ش��اف��ة  البيئية 
وبانوراما  ال�شحفيني  جمعية  ب��دع��م 
تثقيفية  واأم�شيات  ال�شحراوية  البيئة 
ح����ول ال��ب��ي��ئ��ة وال�������ش���ح���راء. واأ����ش���اف 
الذي  ل��ل��ح��م��ل��ة  الأخ�����ري  الأ����ش���ب���وع  اأن 
ي��ب��داأ يف اخل��ام�����س م��ن اأب��ري��ل احلايل 
زيارات ميدانية ومبا�شرة لأم  يت�شمن 
القيوين وعجمان واملنطقة الغربية يف 
ال�شكر  اآي��ات  اأ�شمى  العبار  ووج��ه  ليوا. 
والتقدير لأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ على 
الكبري  واه��ت��م��ام��ه��م  امل�شتمر  دع��م��ه��م 
ب��اأه��م��ي��ة احل���ف���اظ ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة عامة 
ملا  ن��ظ��را  خا�شة  ال�شحراوية  والبيئة 

حتتويه من كنوز وتاريخ عريق للدولة 
واملياه  البيئة  ل����وزارة  ال�شكر  وق���دم   .
وبلدية دبي ودائرة التنمية القت�شادية 
وم���وان���ئ دب���ي ال��ع��امل��ي��ة وه��ي��ئ��ة الطرق 
املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  وه��ي��ئ��ة  وامل���وا����ش���لت 
�شفراء  وبرنامج  ال�شحفيني  وجمعية 
العطاء - نادي ال�شباب العربي واملركز 
وموؤ�ش�شة  الفقري  للعمود  الأم��ريك��ي 
دبي  وموؤ�ش�شة  الإ�شعاف  خلدمات  دبي 
والبداد  ال�شحفيني  وجمعية  للإعلم 
ال��ع��امل��ي��ة واأ����ش���ب���اغ ن���ا����ش���ي���ون���ال.. على 
وتت�شمن  الكبري.  والتعاون  الهتمام 
لل�شور  م��ع��ر���ش��ا   .. احل��م��ل��ة  ف��ع��ال��ي��ات 
وبانوراما  ال�شحفيني  جمعية  ب��دع��م 
تثقيفية  واأم�شيات  ال�شحراوية  البيئة 

حول البيئة وال�شحراء.

•• اأبوظبي-وام:

حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  �شهد 
دبي  ع��ه��د  م��ك��ت��وم ويل  اآل  را����ش���د  ب���ن 
ع�شرة  اخلام�شة  الدفعة  تخريج  اأم�س 
مكتوم  اآل  ���ش��ع��ي��د  ب���ن  را����ش���د  ك��ل��ي��ة  يف 
الحتفال  وب���داأ  اأب��وظ��ب��ي.  يف  البحرية 
اأحمد  حممد  م��ع��ايل  ح�شره  ال���ذي   -
البواردي الفل�شي وكيل وزارة الدفاع 
و���ش��ع��ادة ال��ف��ري��ق ال��رك��ن ح��م��د حممد 
ث���اين ال��رم��ي��ث��ي رئ��ي�����س اأرك����ان القوات 
بحري  الركن  اللواء  و�شعادة  امل�شلحة 
اإب���راه���ي���م ���ش��امل حم��م��د امل�����ش��رخ قائد 
الوطني  بال�شلم   - البحرية  ال��ق��وات 
ث��م اآي����ات م��ن ال��ذك��ر احل��ك��ي��م. وتقفد 
ثم  ذلك طابور اخلريجني  بعد  �شموه 
الرئي�شية  املن�شة  اأم����ام  ال��ط��اب��ور  م��ر 
ع��ل��ى ه��ي��ئ��ة ا���ش��ت��ع��را���س ع��ك�����س مهارة 
الع�شكري.  وان�شباطهم  اخل��ري��ج��ني 
وقال العميد ركن بحري طارق خلفان 
بن  را�شد  كلية  قائد  الزعابي  عبداهلل 
كلمته  يف  ال��ب��ح��ري��ة  م��ك��ت��وم  اآل  �شعيد 
اأب�شر..اأب�شري  وطني   .. احلفل  خلل 
اإم�������ارات خ��ل��ي��ف��ة ف��ه��ذا ي����وم ي�����ش��م��و يف 
امل�شلحة..�شفحة  ق��وات��ن��ا  ���ش��ف��ح��ات 
من  جيل  ه��و  فها  لإجن��ازات��ه��ا  ت�شاف 
�شبقهم  مب��ن  يلتحقون  ال��وط��ن  ح��م��اة 
م��ن رج���ال ال���ق���وات ال��ب��ح��ري��ة .. جيل 
ال���ذود ع��ن حيا�س  اأم��ان��ة  يتوق حلمل 
الوطن ومياهه .. واإنه لي�شرفنا �شيدي 
رعايتكم حفل تخرج الدفعة اخلام�شة 
لكلية  البحريني  املر�شحني  ع�شرة من 

البحرية.. مكتوم  اآل  �شعيد  بن  را�شد 
فهذه الرعاية اإيذانا بدفق دماء جديدة 
ت�شري يف عروق وج�شد قواتنا امل�شلحة 
و���ش��ي��ب��ق��ى ي��وم��ا خ��ال��دا ل��ل��خ��ري��ج��ني..

�شموكم  ف��ي��ه  ت��ط��ل��ق��ون  ال�����ذي  ال���ي���وم 
بوعي  امل�شتقبل  نحو  لعزائمهم  العنان 
القيادة  ب����روؤى  م�شتنريين  وب�����ش��رية 
يوما  يزيد  م��ا  اأن  واأ���ش��اف   . الر�شيدة 
زملء  اخلريجني  بني  يكون  اأن  �شعدا 
لهم من مملكة البحرين ودول��ة قطر 
و دول���ة ال��ك��وي��ت و ودول����ة اأري��ت��ريي��ا..

لهم  ومتمنني  جناحهم  لهم  مباركني 
دولة  اإن  وق����ال   . ب��ل��ده��م  يف  ال��ت��وف��ي��ق 
قيادته  ب���ه  اأب����ح����رت  وط����ن  الإم��������ارات 
العقول  اإدارة  يف  م���ت���ف���ردة  ب��ف��ل�����ش��ف��ة 
والطاقات ويف �شتى املجالت ويف خ�شم 
امل�شلحة  ال��ق��وات  حملت  امل�����ش��رية  ه��ذه 

بكل حب  و  الأب���رز  ال���دور  كاهلها  على 
الفارقة  البناء  ووفاء حمققة اجنازات 
وداعمة  ال��ب�����ش��ري��ة  ال���ق���وة  مت��ك��ني  يف 
خلطط البناء والتطوير . واأ�شار قائد 
كلية را�شد بن �شعيد اآل مكتوم البحرية 
الع�شكري  ال��ع��ل��م  حم��ف��ل  يف  اأن����ه  اإىل 
والأك����ادمي����ي مت�����ش��ي ك��ل��ي��ة را����ش���د بن 
من  لها  ر�شم  ما  نحو  البحرية  �شعيد 
اأه�����داف و ب��ك��ل ع��زمي��ة ت�����ش��ي��ف يوما 
الوطن  با�شم  ي�شجل  اجن���ازا  ي��وم  بعد 
عالية  ب���ج���ودة  ف��ال��ع��م��ل   .. ول���ل���وط���ن 
اأ�شبح اخليار احلتمي �شمن منظومة 
ق���وات���ن���ا امل�����ش��ل��ح��ة..ل��ن��ظ��ل اأمن����وذج����ا 
الن�شباط  بتقاليد  متم�شكا  ف��ري��دا 
الع�شر  ملعطيات  وم��واك��ب��ا  الع�شكري 
امل��ع��رف��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ة .. وال���ي���وم جنني 
مل�شتقبل  الطموحة  القيادة  ثمار خطة 

يغادرون  ف��اخل��ري��ج��ون  ال���وط���ن  ه����ذا 
مقبلني  البحرية  ال��ق��وات  رج��ال  مهد 
مت�شلحني  م�شتقبلهم  حت��دي��ات  ع��ل��ى 
اأمت�����وه م���ن م��ت��ط��ل��ب��ات تخرجهم  مب���ا 
اإميانهم  اإ�شرار  بنجاح م�شتمدين بكل 
امل�شلحة  للقوات  النت�شاب  باأن  الرا�شخ 
فخر ل يدانيه فخر و�شرف ل يوازيه 
اأنتم فيها  اأمانة  ف��اهلل اهلل يف   .. �شرف 
ال��ع��ني ال�����ش��اه��رة ال��ت��ي حت��ر���س الوطن 
اإن���ه يف ه��ذا اليوم  وت���ذود عنه . وق���ال 
اأم��ام مدر�شة  اأق��ف  اأن  ميلي علي املقام 
الحتاد ننهل مبا حملت يف طياتها من 
ال��درو���س وال��ع��رب وم��ن معني الرجال 
النية  واأخل�شوا  الوعد  �شدقوا  الذين 
املوؤ�ش�شني  والآب�������اء  زاي����د  م��در���ش��ة   ..
ما  على  واإكبار  اإع��زاز  بكل  ن�شتذكرهم 
ب��ذل��وه م��ن ت�شحية وم��ا اأظ��ه��روه من 

ح��ك��م��ة و ب���اأ����س وع���زمي���ة ل��ي��ك��ت��ب��وا بها 
اهلل  بف�شل من  فيه  ننعم  وط��ن  تاريخ 
عنا  اأن يجزيهم  تعاىل  اإليه  متوجهني 
منزلة  يف  يجعلهم  واأن  اجل����زاء  خ��ري 
وال�شهداء  وال�������ش���دي���ق���ني  ال���ن���ب���ي���ني 

وال�شاحلني وح�شن اأولئك رفيقا .
اأنه على خطى ال�شلف ت�شتمر  واأ�شاف 
م�����ش��رية ال��ع��ط��اء خل���ري خ��ل��ف �شيدي 
زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  �شاحب 
اآل نهيان رئي�س الدولة القائد الأعلى 
 .. ورع���اه  اهلل  حفظه  امل�شلحة  للقوات 
اآيات  اأ�شمى  ملقامه  نرفع  اأن  وي�شرفنا 
تخرج  مبنا�شبة  والتربيكات  التهاين 
هذا الفوج من رجال القوات البحرية 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ولأخيه 
رئي�س  ن���ائ���ب  م���ك���ت���وم  اآل  را�����ش����د  ب����ن 
حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
ل�شيدي �شاحب  وال�شكر مو�شول  دبي 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي�����د اآل 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
امل�����ش��ل��ح��ة.. مباركني  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى 
ولذويهم  ال�شتحقاق  ه��ذا  خلريجينا 
���ش��م��و ويل  ذل����ك وزع  وب���ع���د   . ال���ك���رام 
يف  املتفوقني  على  اجل��وائ��ز  دب��ي  عهد 
الولء  ق�شم  اخلريجون  واأدى  ال��دورة 
من  العلم  ت�شليم  ثم  ورئي�شها  للدولة 
ال����دورة اخل��ام�����ش��ة ع�����ش��رة اإىل ال���دورة 
بالق�شم  م�����ش��ح��وب��ا  ع�����ش��رة  ال�����ش��اد���ش��ة 
الدولة  ع��ل��م  ع��ل��ى  ي��ح��اف��ظ��وا  اأن  ع��ل��ى 
مرفوعا عاليا. وا�شتاأذن قائد الطابور 
وغادر  للن�شراف  احلفل  راع��ي  �شمو 
الحتفال  م���ي���دان  اأر������س  اخل��ري��ج��ون 

جمهور  وح����م����ا�����س  ت�����ش��ف��ي��ق  و�����ش����ط 
القوات  �شباط  ك��ب��ار  م��ن  احلا�شرين 
الدبلوما�شي  ال�شلك  واأع�شاء  امل�شلحة 
لدى الدولة واأقارب اخلريجني. وهناأ 
�شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
بكفاءتهم  واأ�شاد  اخلريجني  مكتوم  اآل 
بالعلوم  واإملامهم  الع�شكرية  ومهارتهم 
خلل  تلقوها  ال��ت��ي  ك��اف��ة  الع�شكرية 
�شموه  م���وؤك���دا   .. وال���ت���دري���ب  ال�����دورة 
اأن وط��ن��ن��ا ب��خ��ري م���ادام���ت ل��دي��ه هذه 
ال���ذي���ن يثبتون  ال�����ش��ب��اب  ال�����رثوة م���ن 
للم�شوؤولية  اأه���ل  اأن��ه��م  ي��وم  بعد  ي��وم��ا 
كفاءة  بكل  الوطنية  الأم��ان��ة  وحت��م��ل 
العزيز  ال��وط��ن  ل��ه��ذا  وولء  واق���ت���داء 
وقيادته الر�شيدة التي مل تبخل يوما 
العطاء  بجزيل  وبناتها  اأب��ن��ائ��ه��ا  على 
مواقع  جميع  يف  والهتمام  والرعاية 
العمل الوطني ويف املدار�س واجلامعات 
وكل القطاعات. ورفع �شموه اأ�شمى اآيات 

ال�شمو  �شاحب  اإىل  والتقدير  ال���ولء 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
اللحمدود  دع��م��ه  ع��ل��ى  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
لقواتنا  واملعنوية  الإن�شانية  وعطاءاته 
ت�شاهي  ب��ات��ت  ال��ت��ي  البا�شلة  امل�شلحة 
اأعرق اجليو�س ت�شليحا وعلوما وكفاءة 
توجه  كما  واأه��ل��ه.  للوطن  واإخ��ل���ش��ا 
اإىل  والم��ت��ن��ان  ال����ولء  بعظيم  ���ش��م��وه 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
جمل�س ال����وزراء ح��اك��م دب��ي رع���اه اهلل 
قواتنا  لتطوير  الدوؤوبة  متابعته  على 
امل�شتدامة  التنمية  وحتقيق  امل�شلحة 
من  وم�����ش��ان��دة  ب��دع��م  وذل����ك  ل�شعبنا 
اأخ��ي��ه ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب 
ال�����ذي ي�����ش��ل ال��ل��ي��ل ب��ال��ن��ه��ارع��م��ل و 

الرب  امل�شلحة يف  قواتتا  مل�شرية  متابعة 
الطماأنينة  يبعث  مم��ا  واجل��و  والبحر 
بخطى  ت�����ش��ري  امل�شلحة  ق��وات��ن��ا  اأن  يف 
بقدراتها  الكامل  الرت��ق��اء  نحو  ثابته 
الت�شليحية والقتالية واملعنوية حلماية 
احل�شارية  ومكت�شباته  الغايل  الوطن 
ا�شتقبل  الحتفال  وعقب  والإن�شانية. 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان ب���ن حم��م��د بن 
اآل مكتوم ويل عهد دبي..روؤ�شاء  را�شد 
وامللحقية  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  ال��ب��ع��ث��ات 
الع�شكرية العرب والأجانب املعتمدين 
لدى الدولة وكبار قادة و�شباط قواتنا 
واحل�شور  ���ش��م��وه  ت��ب��ادل  اإذ  امل�����ش��ل��ح��ة 
احل����دي����ث ح�����ول ع�����دد م����ن ال�������ش���وؤون 
جرى  ال����ذي  والح���ت���ف���ال  التنظيمية 
اجلديدة  الكوكبة  هذه  بتخريج  اليوم 
من كلية را�شد بن �شعيد البحرية. ثم 
مع  التذكارية  ال�شور  �شموه  التقطت 

اخلريجني.

حمدان بن حممد ي�صهد تخريج الدفعة ال� 15 يف كلية را�صد بن �صعيد البحرية

•• دبي-وام:

افتتح العميد الدكتور حممد عبد اهلل املر مدير الدارة العامة حلقوق الن�شان 
يف �شرطة دبي ام�س دورة القانون الدويل للجئني ومبداأ احلماية الدولية التي 
ال�شامية للأمم  املفو�شية  بالتعاون مع  العامة حلقوق الن�شان  تنظمها الدارة 
�شرطة  �شباط  ن��ادي  يف  للتدريب  العامة  والدارة  اللجئني  ل�����ش��وؤون  املتحدة 
املن�شوري  يو�شف  احمد  الدكتور  املقدم  ال���دورة  افتتاح  ح�شر  بالقرهود.  دب��ي 
مدير ادارة احلقوق واحلريات وال�شيدة مي كدكوي كبري م�شوؤويل احلماية يف 
املفو�شية ال�شامية للأمم املتحدة ل�شوؤون اللجئني- ابوظبي وال�شيدة ن�شرين 
ربيعان مدير مكتب املفو�شية بالنيابة-ابوظبي وم�شاركة 35 منت�شبا من القيادة 
العامة ل�شرطة دبي والدارة العامة للإقامة و�شوؤون الجانب ووزارة اخلارجية 
وموؤ�ش�شة دبي لرعاية الن�شاء والطفال. و�شكر العميد الدكتور حممد عبد اهلل 

املر يف كلمته اثناء افتتاح الدورة املفو�شية ال�شامية ل�شوؤون اللجئني لتعاونهم 
يف  يتواجدون  الذين  للأ�شخا�س  وامل�شاعدة  الدعم  تقدمي  يف  وامل�شتمر  الدائم 
الدولة ول ي�شتطيعون العودة اىل اوطانهم ب�شبب الظروف ال�شيا�شية يف بلدهم 

..حيث يتم توفري وطن بديل لهم يف الدول التي تقبل ال�شخا�س كلجئني.
وتدريب  تثقيف  جم��ال  يف  املفو�شية  م��ع  بالتعاون  امل��ر  الدكتور  العميد  وا���ش��اد 
القانون  مبادئ  ح��ول  ال��دويل  املجتمع  وموؤ�ش�شات  احلكومية  ال��دوائ��ر  موظفي 
الدويل فيما يتعلق باللجئني من اجل اعداد كادر وطني ي�شتطيع التعامل يف 
هذه احلالت من اجلوانب القانونية والن�شانية من اجل ايجاد جيل واع يهتم 
مب�شائل حقوق الن�شان ويدافع عنها ويقدم امل�شاعدة لكل �شخ�س تنتهك حقوقه 
من اأي جهة. من جانبها �شكرت مي كدكوي الدارة العامة حلقوق الن�شان يف 
�شرطة دبي لعقدها هذه الدورة املهمة التي تندرج يف اطار بناء القدرات الذاتية 
الق�شايا  على  التعرف  خ��لل  م��ن  ق��درات��ه��م  تعزيز  بهدف  الم��ارات��ي��ة  ل��ل��ك��وادر 

الن�شانية التي تهتم بحقوق النزلء ومعاجلة ق�شايا اللجوء ..كما ثمنت جهود 
الدارة العامة حلقوق الن�شان و�شعيها ال��دوؤوب لفتح افاق جديدة من التعاون 
بهدف الرتقاء يف العمل ليعك�س ال�شمعة الطيبة التي تتمتع بها دولة المارات 
يف هذا امليدان. وقالت كدكوي ..نود ان نحقق من هذه الدورة الهداف املرجوة 
لديهم  الذين  اولئك  م�شاعدة  جم��ال  يف  والتجارب  اخل��ربات  تبادل  يف  خا�شة 
خماوف مربرة للعودة اىل بلدهم الأ�شلي وبحاجة اىل احلماية الدولية والعمل 
�شويا لإتاحة الفر�شة لهم للتمتع بحق تقدمي طلب اللجوء. واعربت عن اهتمام 
املفو�شية البالغ بتوا�شل علقات العمل الن�شاين القائمة بني مكتب املفو�شية 
ال�شامية يف اأبوظبي والدارة العامة حلقوق الن�شان يف �شرطة دبي. بدوره اأو�شح 
املقدم الدكتور احمد املن�شوري اأن الدورة تاأتي يف اطار جهود الدولة يف تعزيز 
مفهوم حقوق الن�شان حيث انها تهدف اىل تثقيف وتنمية قدرات العاملني يف 
الجهزة التنفيذية على م�شتوى الدولة من �شرطة دبي والدارة العامة للإقامة 

والطفال  الن�شاء  لرعاية  دب��ي  وموؤ�ش�شة  اخلارجية  ووزارة  الج��ان��ب  و���ش��وؤون 
ال�شخ�س  يف  توفرها  الواجب  وال�شروط  واملعايري  اللجئ  مبفهوم  وتعريفهم 
اللجئ والجراءات التي يجب اتخاذها يف التعامل مع اللجئني. وا�شار املقدم 
املفو�شية  ع��ن  نبذة  تقدمي  ت�شمن  ال���دورة  م��ن  الول  ال��ي��وم  اأن  اىل  املن�شوري 
ال�شامية ل�شوؤون اللجئني قدمتها ن�شرين ربيعان وال�شلة بني مبادئ احلماية 
الدولية ومفاهيم حقوق الن�شان قدمتها ع�شري امل�شاعني كبري م�شوؤويل احلماية 
يف مكتب املفو�شية بالريا�س وال�شلة بني مبادئ احلماية الدولية واللجوء يف 
ال�شلم قدمتها مي كدكوي ..وورق��ة عمل عن الدارة العامة حلقوق الن�شان 
حول ال�شراكة مع مكتب املفو�شية ال�شامية للأمم املتحدة ل�شوؤون اللجئني . 
اللجوء  واللجئني وطالبي  الول  لليوم  الثاين مراجعة عامة  اليوم  ويت�شمن 
الدائمة  واحللول  اللجئ  و�شع  لتحديد  واملعايري  والج���راءات  الحتجاز  قيد 

والتحديات ومقرتح التعاون امل�شرتك وتطبيقات عملية. 

افتت���اح دورة ح���ول ق��ان����ون اللجئ����ني ومب�����داأ احلم���اي����ة الدولي�����ة بدب�����ي

وزير البيئة يطلع على اأن�صطة وفعاليات حملة حماية ال�صحراء 2015 

 دبي مرياكل غاردن تفوز بجائزة �صياحة احلدائق العاملية 2015 
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•• دبي-وام: 

تراأ�س �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد 
دب����ي وزير  ن��ائ��ب ح��اك��م  م��ك��ت��وم  اآل 
الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  امل��ال��ي��ة 
والتاأمينات  ل��ل��م��ع��ا���ش��ات  ال���ع���ام���ة 
الأول  الج��ت��م��اع  ام�����س  الجتماعية 
ملجل�س الإدارة يف العام احلايل مبقر 

ديوان �شمو احلاكم يف دبي.
ب��داي��ة الجتماع  ���ش��م��وه ف��ى  ورح���ب 
اأع�شاء  وال�شعادة  امل��ع��ايل  باأ�شحاب 
التوفيق  دوام  لهم  املجل�س..متمنيا 

والنجاح يف عملهم.
حم�شر  ع���ل���ى  امل���ج���ل�������س  و�������ش������ادق 
ال�������ش���اب���ق واط����ل����ع على  اج���ت���م���اع���ه 
م����ن جانب  امل���ت���خ���ذة  الإج�������������راءات 
القرارات  تنفيذ  ب�شاأن  الهيئة  اإدارة 

..كما  ع��ن��ه  ال�������ش���ادرة  وال��ت��و���ش��ي��ات 
اعتمد القرارات والتو�شيات ال�شادرة 

عن اللجان املنبثقة عنه.
واطلع جمل�س الدارة على اآلية النظام 
من  ال�شرتاكات  لتح�شيل  اجلديد 
نظاما جديدا  الهيئة  تطوير  خلل 
يعد الأول من نوعه ا�شتخداما على 
النظام  امل��ن��ط��ق��ة. وي�����ش��ه��ل  م�����ش��ت��وى 
اجلديد من مهمة اأ�شحاب العمل يف 
امل�شتحقة  ال�شرتاكات  اأم��وال  �شداد 
�شعي  �شمن  وذل���ك  موظفيها  ع��ل��ى 
اج��راءات حت�شيل  اأمتتة  الهيئة اىل 
ال�شرتاكات ويف ظل مواكبة الهيئة 

خلطط احلكومة الذكية.
وت��ت��م��ث��ل الآل���ي���ة يف ا���ش��ت��ح��داث رقم 
الهوية  رق����م  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��د  ح�����ش��اب 
كافة  يف  العاملني  املوظفني  جلميع 

القطاع  امل�����ش��ج��ل��ة يف  ال��ع��م��ل  ج��ه��ات 
احل�����ك�����وم�����ي الحت�������������ادي وامل���ح���ل���ي 
والقطاع اخلا�س ما ي�شمح بتعريف 
اأموال ال�شرتاكات لكل موؤمن عليه 
اإىل جهات  ..اإ���ش��اف��ة  ال��ي��وم  يف نف�س 
امل�شروع  ه����ذا  ..ك���م���ا مي��ك��ن  ال��ع��م��ل 
ال�شرتاكات  م��ت��اب��ع��ة  م���ن  ال��ه��ي��ئ��ة 
الفروقات  وب��ي��ان  �شهريا  املح�شلة 
ع���دد  يف  ال���ن���ق�������ش���ان  اأو  ب����ال����زي����ادة 

امل�شرتكني.
ي�شار اإىل اأن اآلية حت�شيل ال�شرتاكات 
املبلغ  اإي��داع  كانت تعتمد �شابقا على 
ال��ب��ن��ك��ي اخلا�س  ب��احل�����ش��اب  ال��ك��ل��ي 
بالهيئة ..وتقوم جهات العمل خلل 
اأكرث  اأو  ���ش��ه��ر  اإىل  ت�����ش��ل  ق��د  ف���رتة 
م��ن ت��اري��خ الإي������داع ب��اإر���ش��ال ك�شف 
باأ�شماء امل�شرتكني لدى جهة العمل 

وال�شرتاكات اخلا�شة بكل م�شرتك 
ومن ثم تقوم الهيئة بت�شوية املبالغ 
امل��ودع��ة ب��احل�����ش��اب اخل��ا���س ب��ه��ا مع 
قبل  من  املر�شلة  ال�شرتاكات  ك�شف 
ج��ه��ة ال��ع��م��ل ح��ي��ث ت�����ش��ت��غ��رق وقتا 

طويل لإجراء الت�شوية.
واط���ل���ع امل��ج��ل�����س ع��ل��ى ن��ظ��ام الدفع 
لتحويل  الإم�������ارات  ن��ظ��ام  اجل���دي���د 
للهيئة حتويل  اأت���اح  ال���ذي  الأم����وال 
م��ع��ا���ش��ات امل��ت��ق��اع��دي��ن م��ب��ا���ش��رة من 
املتقاعدين  ح�����ش��اب��ات  اإىل  ح�شابها 
اخت�شار  يف  اأ���ش��ه��م  م���ا  ال��ب��ن��وك  يف 
حل�شابات  امل��ع��ا���ش��ات  و����ش���ول  وق���ت 
املختلفة  ال��ب��ن��وك  يف  امل�شتفيدين 
يف ال��وق��ت ال���ذي ك��ان��ت حت��ت��اج فيه 
اإىل  �شابقا من ثلثة  العملية  هذه 
..ا���ش��اف��ة اىل م�شاعدة  اأي���ام  اأرب��ع��ة 

البنوك على تعريف املبالغ والتميز 
معا�س  اأو  خدمة  نهاية  كونها  ب��ني 
النظام  من  ا�شتفاد  وقد   . تقاعدي 
تتوزع  م��ت��ق��اع��دا  و221  األ��ف��ا   29
ب���ن���ك���ا يف   39 ع���ل���ى  ح�������ش���اب���ات���ه���م 

الدولة.
لروؤية  ت��ف��ع��ي��ل   � ال��ه��ي��ئ��ة  وق���ام���ت 
املواطنني  اإ�����ش����ع����اد  يف  احل���ك���وم���ة 
ومتا�شيا  اأعبائهم  م��ن  والتخفيف 
ال�شرتاتيجية  ال��ه��ي��ئ��ة  خ��ط��ة  م��ع 
لرفع م�شتوى ر�شا العملء �� �شمن 
ا�شتطلع  بعمل  الت�شغيلية  اخلطة 
راأي للمتعاملني عن الأ�ش�س املعمول 
ب��ه��ا ب�����ش��اأن ت��ق�����ش��ي��ط ت��ك��ال��ي��ف �شم 
اعتمد  حيث  ال�شابق  اخلدمة  م��دد 
بتق�شيطها  ي�شمح  ق����رارا  امل��ج��ل�����س 
�شنتني  ب��دل من  �شنوات  اأرب��ع  على 

نهاية  مكافاأة  قيمة  ا�شرتجاع  بعد 
املوؤمن  عليها  ح�شل  التي  اخلدمة 
�شم  يف  الراغبني  �شيمنح  م��ا  عليه 
للموازنة  اأف�����ش��ل  ف��ر���ش��ة  اخل��دم��ة 
املعي�شية  ح��ي��ات��ه��م  م��ت��ط��ل��ب��ات  ب���ني 

وال���ش��ت��ف��ادة يف ن��ف�����س ال���وق���ت من 
ال�شابقة  اخل��دم��ة  م��دد  �شم  م��ي��زة 
ل����زي����ادة ف���ر����س امل����وؤم����ن ع��ل��ي��ه يف 
التقاعدي  امل��ع��ا���س  ع��ل��ى  احل�����ش��ول 
على  املجل�س  واط��ل��ع  اأك���رب.  بقيمة 

املدققة  اخلتامية  املالية  البيانات 
نتائج  تقرير  وع��ل��ى  امل��ا���ش��ى  للعام 
اأداء ا�شتثمارات اأموال الهيئة خلل 
الفرتة من 2012 - 2014 حيث 

اأثنى املجل�س على تلك النتائج. 

•• اأبوظبي-وام: 

من�شاأة   479 ال��ع��م��ل  وزارة  اأح���ال���ت 
العام  خ����لل  ال��ن��ي��اب��ة  اىل  خم��ال��ف��ة 
القانونية  الج��راءات  لتخاذ  املا�شي 
�شبطتها  ب���ع���د  وذل������ك   .. ح���ي���ال���ه���ا 
زي��ارات تفتي�شية نفذها قطاع  خلل 
التفتي�س يف ال��وزارة على م��دار العام 
امل��ا���ش��ي. وق���ال م��اه��ر ال��ع��وب��د وكيل 
وزارة العمل امل�شاعد ل�شوؤون التفتي�س 
- خلل اإحاطة اإعلمية عقدها ام�س 
يف ديوان الوزارة يف اأبوظبي للإعلن 
خلل  التفتي�س  اأع���م���ال  ن��ت��ائ��ج  ع��ن 
التفتي�س  ق��ط��اع  اإن   -  2014 ع���ام 
�شوء  يف  ي���ع���م���ل  ال���ع���م���ل  وزارة  يف 
وفقا  متكاملة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  خ��ط��ة 
الرقابة  اأول��ه��م��ا  م��ت��وازي��ني  مل�شارين 
ع��ل��ى ���ش��وق ال��ع��م��ل وث��ان��ي��ه��م��ا توعية 
بحقوقهما  الن���ت���اج  ط���ريف  وت��وج��ي��ه 
البع�س  بع�شهما  حيال  وواجباتهما 
وذلك جت�شيدا ل�شرتاتيجية للوزارة 
والرامية يف جمملها اىل ايجاد �شوق 
منتجة  ع��ام��ل��ة  وق���وى  م�شتقر  ع��م��ل 
تناف�شيا  معرفيا  اقت�شادا  يعزز  مب��ا 
حموره املواطن عرب تطبيق منظومة 
وال�شيا�شات  امل��ع��اي��ري  م��ن  م��ت��ك��ام��ل��ة 
وال�������ش���راك���ة  ال����رق����اب����ي����ة  والدوات 
امل���وؤ����ش�������ش���ات���ي���ة وت����ق����دمي اخل����دم����ات 
املتميزة. وحول حمور الرقابة اأو�شح 
اأن مفت�شي الوزارة نفذوا خلل العام 
األفا و 670  املا�شي اأكرث من 288 
التاأكد من  ا�شتهدفت  زي��ارة ميدانية 
القطاع اخلا�س  التزام من�شاآت  مدى 

ب��ت��ط��ب��ي��ق ا�����ش����رتاط����ات ال���ع���م���ل اىل 
ج��ان��ب ال��ت��اأك��د م��ن ا���ش��ت��ي��ف��اء مواقع 
لل�شروط  العمالية  وامل�شاكن  العمل 
واملعايري التي من �شاأنها توفري بيئة 
ال��ع��م��ل الم��ن��ة مب��ا يف ذل���ك ال�شحة 
وكيل  وب�����ني  امل���ه���ن���ي���ة.  وال�������ش���لم���ة 
التفتي�س  ل�����ش��وؤون  امل�����ش��اع��د  ال�����وزارة 
اأن  اأظ��ه��رت  امليدانية  ال��زي��ارات  اأن   ..
نحو 17 األفا و 217 من�شاأة ارتكبت 
املنفذة  والقرارات  للقانون  خمالفات 
الج����راءات  ات��خ��ذت بحقها  ل��ه حيث 
القانونية املن�شو�س عليها وفقا لكل 
خم��ال��ف��ة. وق���ال ال��ع��وب��د اإن م��ن بني 
املن�شاآت  ح��ي��ال  امل��ت��خ��ذة  الج������راءات 
ملن�شاآت  ت��ن��ب��ي��ه��ات  ت��وج��ي��ه  امل��خ��ال��ف��ة 
ارتكبت خمالفات ل تعد ج�شيمة مثل 
احت�شاب بدل �شاعات العمل الإ�شافية 
بطريقة ل تتوافق والقانون وغريها 
م��ن امل��خ��ال��ف��ات ال��ت��ي مي��ك��ن و�شفها 
 479 اإح���ال���ة  مت  ب��ي��ن��م��ا  بالب�شيطة 
من�شاأة اىل اجلهات الق�شائية لتخاذ 
املخالفات  ج������راء  ب��ح��ق��ه��ا  ال��������لزم 
ال��ت��ي ارت��ك��ب��ت��ه��ا وال���ت���ي ���ش��م��ل��ت عدم 
الجور  ب�شداد  من�شاآت   107 التزام 
من�شاأة   167 و  اأك����رث  اأو  ل�����ش��ه��ري��ن 
العمال  وب��ني  بينها  توجد  ل  اأخ���رى 
امل�شجلني لديها علقات عمل حقيقة 
نتيجة اغلق تلك املن�شاآت دون الغاء 
قائمة  غ��ري  انها  او  عمالها  بطاقات 
ف�شل   .. ن�شاطها  متار�س  ول  ا�شل 
عن 62 من�شاأة تركت عمالها يعملون 
لدى غري من املن�شاآت و 115 من�شاأة 
اىل  خمالفني  عمال  بت�شغيل  قامت 

م�شتندات  قدمت  من�شاأة   11 جانب 
من�شاأة   17 و  للوزارة  �شحيحة  غري 
اأخ������رى ع��ام��ل��ة يف ن�����ش��اط��ي وك����الت 
ال��ت��و���ش��ط وال��ت��وظ��ي��ف امل���وؤق���ت حيث 
ارت���ك���ب���ت خم���ال���ف���ات ت���ت���ع���ار����س مع 
التوظيف  وك��الت  تنظيم عمل  ق��رار 
ال������وزارة  اأن  اىل  واأ�����ش����ار  اخل���ا����ش���ة. 
التي  التفتي�شية  ال��زي��ارات  ومبوجب 
تعاملها  اأوق��ف��ت  املا�شي  ال��ع��ام  نفذت 
 .. خمالفة  من�شاأة   50 و  ال��ف��ني  م��ع 
املالية  ال��غ��رام��ات  ف��ر���س  ع��ن  ف�شل 
من�شاأة   142 بحق  عليها  املن�شو�س 
الفني  ن��ح��و  اأن  اىل  لف��ت��ا   .. اأخ����رى 
العام  ق��ام��ت خ���لل  م��ن�����ش��اأة   280 و 
املخالفات  اأو���ش��اع  بت�شويب  املا�شي 
ال���ت���ي اإرت���ك���ب���ت���ه���ا. وح�����ول ال����زي����ارات 
مبواقع  ال��ع��لق��ة  ذات  ال��ت��ف��ت��ي�����ش��ي��ة 
العمل وامل�شاكن العمالية قال العوبد 
.. اإن قطاع التفتي�س نفذ ثمانية اآلف 
888 زيارة مل�شاكن عمالية تبينت  و 
ب�شيطة  من خللها وجود خمالفات 
ل ت�شكل خطورة على �شحة و�شلمة 
العمال حيث وجهت الوزارة للمن�شاآت 
تلك  لإزال����ة  خطية  ان�����ذارات  املعنية 
امل��خ��ال��ف��ات ويف امل��ق��اب��ل ق��ام��ت بوقف 
وتطبيق  اأخ��رى  من�شاآت  مع  التعامل 
الغرامة الدارية بحق من�شاآت اأخرى 
. واأ�شاف اأنه مت تنفيذ اأربعة اآلف و 
614 زيارة ملواقع عمل على م�شتوى 
ا�شتيفاء  م���دى  م��ن  ل��ل��ت��اأك��د  ال���دول���ة 
املهنية  وال�����ش��لم��ة  ال�شحة  ���ش��روط 
من  العظمى  الغالبية  ان  تبني  حيث 
بينما  منها  املطلوب  ت�شتويف  املن�شاآت 

وجهت ان��ذارات ملن�شاآت اأخ��رى حلثها 
ال�شلمة  بو�شائل  التام  التقيد  على 
 877 و  ال�����ف  ت��ن��ف��ي��ذ  اىل  م�������ش���ريا 
مل��ت��اب��ع��ة م���ا يتعلق  ت��ف��ت��ي�����ش��ي��ة  زي�����ارة 
ب��اإ���ش��اب��ات ال��ع��م��ل. وق���ال ال��ع��وب��د اإن 
نفذ  العمل  وزارة  يف  التفتي�س  قطاع 
اأكرث  الداخلية  وزارة  م��ع  بال�شراكة 
زي���ارة يومية   400 و  ال��ف��ا   44 م��ن 
املن�شاآت  يف  ال��ع��م��ال��ة  اأو����ش���اع  مل��ت��اب��ع��ة 
اىل جانب تنفيذ 34 حملة تفتي�شية 
ك������ربى م�������ش���رتك���ة ب�����ني اجل���ان���ب���ني 
عامل   528 ����ش���ب���ط  ع���ن���ه���ا  ن���ت���ج 
النيابات  اىل  احالتهم  مت��ت  خمالفا 
القامة  لدارات  التابعة  املتخ�ش�شة 
و�شوؤون الجانب بينما اتخذت وزارة 
ال��ع��م��ل الج�������راءات ال���لزم���ة حيال 
امل��ن�����ش��اآت امل�����ش��غ��ل��ة ل��ه��م وت���ل���ك التي 
تركتهم يعملون لدى الغري. واأو�شح 
التفتي�س  ل�����ش��وؤون  امل�����ش��اع��د  ال��وك��ي��ل 
بالب�شر  الجت����ار  م��ك��اف��ح��ة  ق�����ش��م  ان 
العام  يف  العمل  وزارة  ان�شاأته  ال���ذي 
املا�شي  ال���ع���ام  خ����لل  ن��ف��ذ   2010
اكرث من الفني و 370 زيارة بهدف 
اأو  الدالة على وجود  املوؤ�شرات  ر�شد 
اأع��م��ال تنطوي على  اح��ت��م��ال وج���ود 
العاملني  �شد  بالب�شر  اجتار  جرمية 
تنظيم  ق��ان��ون  عليهم  يطبق  ال��ذي��ن 
ال�شادرة  وال��ق��رارات  العمل  ع��لق��ات 
الوزارة  حر�س  م��وؤك��دا   .. ل��ه  تنفيذا 
اجلهات  مع  والتعاون  التن�شيق  على 
ال���دول���ة وعلى  امل��ع��ن��ي��ة يف  ال��ر���ش��م��ي��ة 
ملكافحة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  راأ����ش���ه���ا 
الجتار بالب�شر ل �شيما يف ما يتعلق 

واأ�شار  التفتي�س.  عمليات  مبخرجات 
اىل اأن ق�شم مكافحة الجتار بالب�شر 
نفذ العام املا�شي العديد من الور�س 
والطرق  بحقوقهم  العمال  لتوعية 
ال��ق��ان��ون��ي��ة ل��ت��ق��دمي ال�����ش��ك��اوى ذات 
ا�شحاب  ل��ت��وع��ي��ة  وك���ذل���ك  ال��ع��لق��ة 
ال��ع��م��ل مب���وؤ����ش���رات ال��ع��م��ل اجلربي 
ب��الإ���ش��اف��ة لتدريب  ال��ع��م��ل  وق���ان���ون 
للتعرف على  العمل  وتاأهيل مفت�شي 
لل�شتغلل  امل��ح��ت��م��ل��ني  ال�����ش��ح��اي��ا 
ب��اأ���ش��ك��ال��ه ك���اف���ة. وب�������ش���اأن ال���زي���ارات 
والفعاليات  وال�����ربام�����ج  امل���ي���دان���ي���ة 
خلل  والتوجيه  بالتوعية  اخلا�شة 
ال��ع��ام امل��ا���ش��ي اأو����ش���ح ال��ع��وب��د .. اأن 
 42 م��ن  اأك���رث  نفذ  التفتي�س  ق��ط��اع 
الفا و 930 زيارة ميدانية توجيهيه 
 400 ن��ح��و  ت��ن��ظ��ي��م  ج���ان���ب  اىل   ..
 294 اأكرث من  ا�شتفاد منها  فعالية 
األ���ف ع��ام��ل واك���رث م��ن ال��ف و 350 
���ش��اح��ب ع��م��ل .. وذل�����ك م���ن خلل 
الرعاية  ووح������دات  ال��ت��وج��ي��ه  ادارة 
للرعاية  املتنقلة  وال��وح��دة  العمالية 
العمالية التابعة للوزارة. وقال وكيل 
التفتي�س  ل�����ش��وؤون  امل�����ش��اع��د  ال�����وزارة 
امتداد  ع��ل��ى  ط��ب��ق��ت  ال�������وزارة  اإن   ..
املبادرات  م��ن  ع��دد  املا�شية  ال�شنوات 
باأدوات  الرتقاء  اىل  الرامية  املبتكرة 
التفتي�س بال�شكل الذي ميكن القطاع 
من القيام مبهامه بال�شكل املطلوب ل 
�شيما يف ظل قلة عدد املفت�شني مقارنة 
الوزارة  ل��دى  امل�شجلة  املن�شاآت  بعدد 
اأن  اىل  واأ�شار  لديها.  العاملني  وعدد 
عدد املفت�شني يبلغ جمموعهم 367 

بعدد  مقارنة  وذل��ك  ميدانيا  مفت�شا 
املن�شاآت امل�شجلة لدى الوزارة والبالغ 
440 من�شاأة  و  الفا   314 اك��رث من 
اأربعة مليني  اأك��رث من  يعمل لديها 
و 317 الف عامل الأمر الذي يعني 
اأن  منه  مطلوب  ال��واح��د  املفت�س  اأن 
 .. من�شاأة   857 على  �شنويا  يفت�س 
 11 اأكرث من  اأو�شاع  وكذلك متابعة 
760 ع��ام��ل وه���و م��ا ي�شكل  ال��ف��ا و 
و�شعوبة  املفت�شني  على  جمة  اع��ب��اء 
للمطلوب.  وف���ق���ا  مب���ه���ام  ال��ق��ي��ام  يف 
ا�شار فيه اىل نظام  ال��ذي  الوقت  ويف 
حماية الجور كاأحد الدوات الرقابية 
التي اثبتت فاعليتها يف حماية اجور 
العمال تطرق اىل نظام راتبي املتوافر 
يف م��وق��ع ال����وزارة الل��ك��رتوين حيث 
يتيح للعمال تقدمي ال�شكاوى املتعلقة 
بالأجور والتي يتم التعامل معها من 
قبل املفت�شني ب�شرية تامة وذلك خلل 

امل�شتكى  للمن�شاآت  امليدانية  زياراتهم 
�شدها للتحقق من مو�شوع ال�شكاوى 
والتعامل معها وفقا للمطلوب. ولفت 
ال��ع��وب��د يف اط����ار ح��دي��ث��ه ع���ن ادوات 
التفتي�س  نظام  اىل  املبتكرة  التفتي�س 
ال��ذي يعترب الول م��ن نوعه  ال��ذك��ي 
مراحل  يف  يعتمد  ح��ي��ث  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
املن�شاآت  ب��ي��ان��ات  حت��ل��ي��ل  ع��ل��ى  ع��م��ل��ه 
بالعتماد على  ال��وزارة  امل�شجلة لدى 
النظمة الداخلية للوزارة مثل نظام 
العمالية  وال�شكاوى  الج���ور  حماية 
وت���������ش����اري����ح ال����ع����م����ل وغ�����ريه�����ا من 
البيانات  حتليل  اىل  ا�شافة  النظمة 
النظمة  م���ن  ا���ش��ت��ق��ائ��ه��ا  ي��ت��م  ال���ت���ي 
التابعة ل�شركاء الوزارة الذين ترتبط 
معهم الكرتونيا مثل وزارة الداخلية 
وغريها  القت�شادية  التنمية  ودوائ��ر 
الحتادية  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات  م���ن 
العوبد  واأ�شاف  ال�شلة.  ذات  واملحلية 

حتليل  عمليات  على  وبناء  النظام  اأن 
املن�شاآت  ب��ت�����ش��ن��ي��ف  ي���ق���وم  ال��ب��ي��ان��ات 
خم�س  �شمن  اخلطورة  لدرجة  وفقا 
اولويات  حتديد  ث��م  وم��ن  م�شتويات 
من  يومي  ب�شكل  للمفت�شني  املتابعة 
ت�شمن  ذك��ي��ة  تفتي�س  اأج��ه��زة  خ���لل 
التفتي�س على  اإج���راءات  ودق��ة  �شرعة 
املن�شاآت امل�شتهدف. كما تطرق الوكيل 
نظام  اىل  التفتي�س  ل�شوؤون  امل�شاعد 
للمن�شاآت  يتيح  الذي  الذاتي  التقييم 
ت��ق��ي��ي��م ذات���ه���ا ال��ك��رتون��ي��ا م���ن حيث 
حجم العمل وعدد العمالة وغريهما 
بزيارتها  امل��ف��ت�����ش��ني  ي��ق��وم  ث���م  وم����ن 
لح��ق��ا ل��ل��ت��اأك��د ال��ب��ي��ان��ات وه���و المر 
�شفافة  ايجاد علقة  �شاأنه  الذي من 
م�شريا  العمل  وا�شحاب  ال���وزارة  بني 
اىل ان املرحلة التجريبية من النظام 
 300 ال��ف و  اأك��رث م��ن  ت�شمل حاليا 

من�شاأة. 

املعا�صات : نظام جديد لتح�صيل ال�صرتاكات با�صتخدام رقم الهوية 

وزارة العمل حتيل 479 من�صاأة خمالفة اىل النيابة خلل العام املا�صي

•• دبي- وام:

ا�شتعر�شت هيئة ال�شحة بدبي �شمن م�شاركتها بفعاليات معر�س دبي للإجنازات 
احلكومية 2015 اخلدمات الطبية املتنقلة التي تقدمها لأفراد املجتمع املحلي 
مبختلف اأنحاء اإمارة دبي. واأكدت الدكتورة منال ترمي املديرة التنفيذية لقطاع 
خدمات الرعاية ال�شحية الأولية بالهيئة احلر�س الذي توليه الهيئة للو�شول 
لتوجيهات  تنفيذا  ت��واج��ده��م  اأم��اك��ن  يف  دب���ي  ���ش��ك��ان  اإىل  ال�شحية  بخدماتها 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل ب�شرورة الو�شول باخلدمة اىل املتعاملني  جمل�س 
الهيئة لتحديد  بها  التي قامت  الدرا�شات  اإىل  واأ�شارت  على اختلف مواقعهم. 
البداية  املتنقلة والتي مت ح�شرها يف  املجتمع من اخلدمات  نوعية واحتياجات 
بخدمات الأ�شنان والعيون ورعاية كبار ال�شن ليتم تقدميها اإىل خمتلف �شرائح 

وفئات املجتمع وفق اأعلى املعايري والربوتوكولت واملمار�شات الطبية املطبقة يف 
هذا املجال. واأو�شحت ان الهيئة قامت بتخ�شي�س عيادتني متنقلتني للأ�شنان 
واملر�شى  املدار�س  لطلبة  والوقائية  والعلجية  الت�شخي�شية  اخلدمات  لتقدمي 
اأماكن �شكناهم. واأ�شارت اإىل اخلدمات املتعددة التي تقدمها  واأف��راد املجتمع يف 
املجانية  الطبية  الفحو�شات  ك��اإج��راء  املتنقلتني  العيادتني  خ��لل  م��ن  الهيئة 
ال�شنية ملحتاجيها  العلجات واحل�شوات والرتكيبات  الأ�شنان وتقدمي  وتنظيف 
من املر�شى اإ�شافة اإىل تقدمي الن�شائح والإر�شادات الطبية ون�شر الوعي باأهمية 
مت  اللتني  للعيادتني  املتطورة  التجهيزات  اإىل  ولفتت  والأ���ش��ن��ان.  الفم  �شحة 
املتطورة يف جمال طب  الطبية  والتقنيات  واملعدات  الأجهزة  باأحدث  تزويدهما 
الأ�شنان حيث حتتوي كل واحدة مهما على وحدة اأ�شنان متكاملة ووحدة للأ�شعة 
الرقمية وكامريا فموية وت�شوير اأ�شعة اإلكرتوين و�شا�شات حديثة لعر�س حالة 
مريحة  مبوا�شفات  اأ�شنان  وكرا�شي  متحركة  وكرا�شي  الطبيب  اأم��ام  املري�س 

للمر�شى واأجهزة تعقيم وكافة م�شتلزمات الأ�شنان اخلا�شة بالوحدات املتنقلة. 
ونوهت بالدور الفاعل الذي قامت به عيادات الأ�شنان املتنقلة لإجراء الدرا�شة 
والتي   2013 ع��ام  امل��دار���س  ل��دى طلبة  وال���ش��ن��ان  ال��ف��م  ح��ول �شحة  امل�شحية 
مبختلف  وطالبة  طالبا   617 و  اآلف  خم�شة  عن  ال�شحي  الك�شف  خللها  مت 
اإىل اخلدمات  واأ���ش��ارت  15�شنة.  اإىل   5 ب��ني  اأع��م��اره��م  ت��راوح��ت  دب��ي  م��دار���س 
املتنقلة التي توفرها الهيئة لرعاية �شحة كبار ال�شن والتي يتم خللها تقدمي 
املخربية  الفحو�شات  واإج���راء  والتاأهيلية  والعلجي  الت�شخي�شية  اخل��دم��ات 
املتعددة لكبار ال�شن والتي يتم ا�شتخراج نتائجها خلل �شبع دقائق فقط حيث 
يتم اإر�شال النتيجة للمري�س من خلل ر�شالة ن�شية ق�شرية. واأ�شافت انه مت 
اإجراء خم�شة اآلف و 772 فح�شا خمربيا بوا�شطة املخترب الطبي املتنقل لكبار 
1956فح�شا خمربيا مت من خلل برنامج الزيارات املنزلية  ال�شن كان منها 
والربامج  احلملت  خ��لل  من  خمربيا  فح�شا   816 و  اآلف  و3  ال�شن  لكبار 

التوعية اخلا�شة بكبار ال�شن يف املجتمع. واو�شحت انه مت كذلك تنفيذ 3 اآلف و 
190 زيارة منزلية ا�شتفاد منها 351 م�شنا مبختلف اأنحاء امارة دبي ..موؤكدة 
الهتمام الذي توليه هيئة ال�شحة بدبي لرعاية كبار ال�شن من كافة النواحي 
ال�شحية والنف�شية والتاأهيلية والجتماعية و�شعيها الدائم لدجمهم يف املجتمع 
التابعة  املتنقلة  العيون  عيادة  ان  وذك��رت  املجتمع.  عن  عزلهم  دون  واحليلولة 
ملوؤ�ش�شة نور دبي مت جتهيزها بكافة الأجهزة واملعدات التقنية لت�شخي�س وعلج 
اأمرا�س العيون ملختلف الفئات العمرية يف املدار�س واملراكز التجارية واملوؤ�ش�شات 
والدوائر احلكومية واخلا�شة واملناطق البعيدة عن املراكز العلجية.. مو�شحة 
ان العيادة تقوم ب�شرف النظارات والأدوية املجانية ملحتاجيها من املر�شى حتت 
املتعلقة مبختلف  الن�شائح والر�شادات الطبية  اإ�شراف طبي ا�شافة اىل تقدمي 
امرا�س العيون. وقالت ان العيادة متكنت خلل العام املا�شي من اإجراء 3 اآلف 

و 384 فح�شا وتقدمي األف و 56 نظارة جمانية ملحتاجيها من املر�شى. 

�صحة دبي ت�صتعر�س خدماتها الطبية املتنقلة خلل معر�س الإجنازات احلكومية 

•• اأبوظبي-وام:

عبد  الدكتور  تعيني  العربية  ال��دول  جامعة  جمل�س  ق��رر 
للأر�شاد  الوطني  للمركز  التنفيذي  املدير  املندو�س  اهلل 
اجلوية وال��زلزل مر�شح دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
رئي�شا للجنة العربية الدائمة للأر�شاد اجلوية وذلك بعد 

الطلع على نتيجة القرتاع ومذكرة الأمانة العامة.
اإحدى  اجلوية  للأر�شاد  الدائمة  العربية  اللجنة  وتعد 
وت�شم  العربية  ال���دول  جلامعة  التابعة  الفنية  اللجان 
اإىل ممثل  ب���الإ����ش���اف���ة  ع��رب��ي��ة  دول�����ة   19 م���ن  اأع�������ش���اء 
اجلوية  ل��لأر���ش��اد  العاملية  للمنظمة  ومم��ث��ل  للجامعة 
حيث  العربية  والثقافية  العلمية  املنظمات  م��ن  وع���دد 
الدول  ب��ني  وال��ت��ن�����ش��ي��ق  ال��ت��ع��اون  ال��ل��ج��ن��ة تفعيل  ت��ت��وىل 
والتطبيقات  والتعليم  والتدريب  القدرات  وبناء  العربية 
الأر���ش��اد اجلوية والعمل على رفع كفاءة نظم  يف جمال 
معلومات الأر�شاد وتفعيل التعاون مع املنظمات العربية 

والإقليمية والدولية ذات العلقة.
امل��ن��دو���س ع��ن �شكره وتقديره  واأع���رب ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل 
للثقة الكبرية التي اأولها جمل�س جامعة الدول العربية 
اللجنة  لرئا�شة  ثانيا  ول�شخ�شه  اأول  الإم����ارات  ل��دول��ة 

العربية الدائمة للأر�شاد اجلوية.
الأر�شاد  اأن�����ش��ط��ة  ال��ع��رب��ي يف جم���ال  ال��ت��ع��اون  اأن  واأك����د 
للأن�شطة  املقدمة  اخل��دم��ات  تكامل  اإىل  ي���وؤدي  اجل��وي��ة 
اجلميع  على  بالنفع  يعود  مبا  العربية  ال��دول  جميع  يف 
ولذلك �شتعمل اللجنة خلل الفرتة املقبلة على تكثيف 
يف  اأعمالها  لإجن��اح  اللزمة  الإمكانيات  وتوفري  اجلهود 
ويف  حاليا  العربية  املنطقة  تواجه  التي  التحديات  �شوء 
املائية  وامل����وارد  الطق�س  حت�شني  م��و���ش��وع��ات  مقدمتها 
الطق�س  ي�شببها  ال��ت��ي  الطبيعية  امل��خ��اط��ر  م��ن  واحل���د 

كالأعا�شري املدارية والفي�شانات والعوا�شف الرملية.
وحول خطة عمل اللجنة الدائمة للأر�شاد اجلوية خلل 
املرحلة املقبلة اأ�شار الدكتور املندو�س اإىل اأن اللجنة حتتاج 
اإىل روؤية جديدة تكون م�شدر اإلهام لأع�شائها واإىل ر�شالة 

حتدد الغر�س من اإن�شائها وما تتطلع لإجنازه.
اأهداف ا�شرتاتيجية �شوف  اأنه مت حتديد ثلثة  واأو�شح 
يتم  عمل  ب��رن��ام��ج  خ��لل  م��ن  لتحقيقها  اللجنة  ت�شعى 
 2017  �  2015 م��ن  الزمنية  ال��ف��رتة  خ��لل  تطبيقه 
اأن يتم و�شع موؤ�شرات لقيا�س الأداء ومتابعة مدى  على 
جناح هذه الربامج يف حتقيق تلك الأهداف .. لفتا اإىل 
تعزيز  يف  تتلخ�س  للجنة  ال�شرتاتيجية  الأه����داف  اأن 
م�شاهمة اللجنة يف تطور مرافق الأر�شاد اجلوية العربية 
والتن�شيق بني  التعاون  وتعزيز  ودعم  وحت�شني خدماتها 
زيادة  على  العمل  ج��ان��ب  اإىل  العربية  الأر���ش��اد  م��راف��ق 
ب��وج��ود جت��م��ع منظم  امل��ع��ن��ي��ة  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ات  اإدراك 

للمرافق الأر�شاد العربية.
الدائمة  ال��ع��رب��ي��ة  للجنة  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  ال���روؤي���ة  اإن  وق����ال 
اأر�شاد  اإي��ج��اد م��راف��ق  ل��لأر���ش��اد اجل��وي��ة تتمحور ح��ول 
جوية عربية متطورة تلبي اجتياحات املجتمعات العربية 
يف  امل�شاهمة  وك��ذل��ك  العربي  ال��وط��ن  تنمية  يف  وت�شاهم 
ونقل  وتعزيز  العربية  اجلوية  الأر���ش��اد  مرافق  تطوير 
اخلربات فيما بينها و�شمان مواكبتها للمعايري الدولية 
�شبيل  يف  تتبنى  اللجنة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار  عملها.  جم��ال  يف 
الربامج  من  جمموعة  ال�شرتاتيجية  اأهدافها  حتقيق 
للتعاون  واآخ��ر  اللجنة  عمل  طرق  مراجعة  برنامج  مثل 
بني مرافق الأر�شاد العربية وبرنامج ثالث لك�شب الدعم 
اخلارجي وترويج اللجنة الدائمة على امل�شتوى الإقليمي 

والدويل.
وحول جمالت التعاون بني مراكز الأر�شاد العربية اأكد 
الدكتور املندو�س اأن اللجنة �شتعمل خلل الفرتة املقبلة 
على تفعيل م�شروع ربط �شبكة الرادار يف الدول العربية 
مرافق  بيم  الت�����ش��الت  �شبكات  رب��ط  وت�شهيل  وت��ق��وي��ة 
الأر�شاد العربية من اأجل حت�شني تبادل املعلومات والعمل 
املتعلقة  املعلومات  وتبادل  مبكر  اإن��ذار  �شبكة  اإيجاد  على 
بالظروف املناخية القا�شية اإىل جانب تبادل الربجميات 
ونظم معاجلة البيانات واأجهزة الر�شد احلديثة وكذلك 
تبادل املطبوعات والن�شرات الدورية واملعلومات املناخية.

•• اأبوظبي-وام:

اأ�شاد معايل الدكتور اأنور بن حممد قرقا�س وزير 
ل�شوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  اخلارجية  لل�شوؤون  ال��دول��ة 
املجل�س الوطني الحتادي باملتابعات احلثيثة التي 
الوطنية  الق�شايا  جت��اه  املجل�س  اأع�����ش��اء  يبديها 
املهمة التي مت�س اهتمام �شرائح املجتمع الإماراتي 
ك���اف���ة وال����ت����ي ب�����دى اأث����ره����ا وا����ش���ح���ا م����ن خلل 
مف�شل  ب�شكل  مناق�شتها  مت��ت  ال��ت��ي  امل��و���ش��وع��ات 
الوطني  للمجل�س  ع�شر  ال��ث��ان��ي��ة  اجلل�شة  خ���لل 

الحتادي.
واأكد معاليه على الدور الت�شريعي واحليوي الذي 

القانون الحتادي  اأع�شاء املجل�س خا�شة  يقوم به 
ب�شاأن  له  اآخ��ر جل�شة  املجل�س يف  واف��ق عليه  ال��ذي 
ع��ددا من  وا�شتحدث  ع��دل  اأن  بعد  الغذاء  �شلمة 
الدولة  اإقليم  على  اأحكامه  لت�شري  وبنوده  م��واده 
اإق���رار هذا  اأن  ..م��ع��ت��ربا  املناطق احل���رة  مب��ا فيها 
تعزيز  �شعيد  على  متقدمة  خطوة  يعد  ال��ق��ان��ون 
الأمن الغذائي يف الدولة و�شمان �شلمة جمتمعها 

واملقيمني فيها.
اأن احلر�س الدائم للمجل�س على توجيه  اأكد  كما 
ال��ت��و���ش��ي��ات وامل��ط��ال��ب��ات ل��ل��ح��ك��وم��ة ي���دل ع��ل��ى اأن 
املجل�س هو مبثابة نب�س جمتمع الإم��ارات ومراآه 
اأع�شاء  ق��رب  على  دليل  لكونها  اإ�شافة  لتطلعاته 

وتلم�شهم لحتياجاته عن  املجل�س من جمتمعهم 
كثب. واأ�شاف معاليه اأن احلوار الإيجابي والبناء 
بني  اجلل�شة  خ��لل  املجل�س  قبة  حت��ت  دار  ال���ذي 
اأع�شاء املجل�س الوطني الحتادي وممثلي  ال�شادة 
ال�شلطتني  تناغم حقيقي بني  احلكومة يعرب عن 
واملجتمع  الدولة  خلدمة  والتنفيذية  الت�شريعية 
حيث جتد احلكومة يف العمل الدوؤوب الذي يقدمه 
ترثي  قيمة  ذات  نوعية  اإ���ش��اف��ة  املجل�س  اأع�����ش��اء 
حتقيق  على  وت�شاعدها  وا�شرتاتيجياتها  خططها 
املزيد من النجاحات يف توفري اأف�شل ال�شبل التي 
التي  ك��اف��ة  اخل��دم��ات  الإم���ارات���ي  للمجتمع  تهيئ 

يحتاجها على اأكمل وجه.

•• اأبوظبي-وام: 

امل�����ش��ارك��ة يف ملتقى  ال���وف���ود  اط��ل��ع��ت 
ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���دري���ب الأم����ن����ي ب���دول 
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 
على خدمات اإدارتي العمليات والأدلة 

اجلنائية ب�شرطة اأبوظبي.
وقد زارت الوفود اإدارة الأدلة اجلنائية 
و�شاهدوا فيلما وثائقيا عن اخلدمات 
وجهودها  الإدارة  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي 
التكنولوجية  اجل��وان��ب  يف  امل��ت��ط��ورة 

والعلمية والب�شرية.
وقدم العميد عبد الرحمن احلمادي 
�شرحا  اجلنائية  الأدل����ة  اإدارة  م��دي��ر 
املختربات  تطور  مراحل  عن  موجزا 
ال�شرطية  القيادة  واهتمام  اجلنائية 
والب�شرية  الفنية  الإمكانات  بتطوير 
الأمنية  املمار�شات  اأف�شل  يحقق  مبا 

التي ت�شب يف حتقيق العدالة.
وقام ال�شيوف بجولة يف اأق�شام الأدلة 

اإجراء  ط��رق  على  واطلعوا  اجلنائية 
الفحو�س املختلفة واأطلعوا على نظام 
الإلكرتوين  اجل��ن��ائ��ي��ة  الأدل�����ة  اإدارة 
املتقدمة  الأن��ظ��م��ة  م��ن  يعترب  ال���ذي 

عامليا.
العمليات  غ���رف���ة  م��ب��ن��ى  زاروا  ك��م��ا 
من  م��ف�����ش��ل  ����ش���رح  اإىل  وا����ش���ت���م���ع���وا 
العقيد حم�شن اليافعي املكلف باأعمال 
نائب مدير اإدارة العمليات حول مهام 

ال�شرتاتيجية  وخ��ط��ط��ه��ا  ال��غ��رف��ة 
املعلوماتية  املنظومة  على  وت��ع��رف��وا 
وكيفية  ال�����ش��رط��ة  ع��م��ل��ي��ات  ب��غ��رف��ة 
والأنظمة  ال���ب���لغ���ات  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل 
التقنية املتطورة ل�شتقبال البلغات 
منظومة  وف������ق  م���ع���ه���ا  وال����ت����ع����ام����ل 

حديثة.
وثائقيا  ف���ي���ل���م���ا  ال�����وف�����د  و�����ش����اه����د 
ي�������ش���ت���ع���ر����س اأه�������م م����ن����ج����زات غ���رف 

احل���وادث  متابعة  وكيفية  العمليات 
يف  احل��دي��ث��ة  التكنولوجية  وت��وظ��ي��ف 
بالإ�شافة  ال�شتجابة  وت�شريع  تعزيز 
البلغات  وف��ه��ر���ش��ة  ت�����ش��ن��ي��ف  اإىل 

اجلنائية.
وزار الوفد جامع ال�شيخ زايد الكبري 
يف مدينة اأبوظبي والذي يعد �شرحا 
اإ�شلميا بارزا يف دولة الإمارات وزاروا 
���ش��ري��ح امل��غ��ف��ور ل���ه ال�����ش��ي��خ زاي����د بن 
�شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه ودعوا 
م�شتذكرين  وامل��غ��ف��رة  ب��ال��رح��م��ة  ل���ه 
اأ�شهمت  التي  ومبادئه  احلكيم  نهجة 
يف ت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة ال��ت�����ش��ام��ح واحل����وار 

والتعاي�س بني خمتلف الأمم.
التعليم  ملتقى  اأع��م��ال  غ��دا  وتختتم 
ب�����دول جمل�س  الأم����ن����ي  وال���ت���دري���ب 
الذي  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون 
الإمارات  دول��ة  م��رة  لأول  ا�شت�شافته 
التدريب  �شعار  املتحدة حتت  العربية 

ال�شرطي املبني على الكفاءات .

•• اأبوظبي-وام:

مدير  ال�شام�شي  م��ب��ارك  ���ش��ع��ادة  اأك���د 
للتعليم والتدريب  اأبوظبي  عام مركز 
املوؤهلت  اع��ت��م��اد  اأن  وامل��ه��ن��ي  التقني 
والربامج التدريبية ل يتم ب�شرعة ول 
يرتبط بوقت حمدد. واأ�شاف - خلل 
اجتماع عقد يف مقر املركز مع م�شوؤويل 
200 موؤ�ش�شة من املوؤ�ش�شات واملعاهد 
التدريبية اخلا�شة واملرخ�شة يف اأمارة 
دقيقة  عملية  العتماد  اأن   - اأبوظبي 
متطلبات  ا���ش��ت��ي��ف��اء  مب����دى  ت��رت��ب��ط 
العتماد التي يتم من خللها التاأكد 
املطلوبة  امل��ع��اي��ري  ك��ام��ل  ت��وف��ري  م���ن 
طرح  على  املوافقة  منح  يتم  ثم  وم��ن 
ولي�س  حمددة  لربامج  املعتمد  املوؤهل 
لكل الربامج. واأ�شار اإىل اأن الرتخي�س 
على  للح�شول  الأوىل  اخل��ط��وة  ي��ع��د 
واأو�شح  للموؤهلت.  ال��لزم  العتماد 
اأن الرتخي�س مينح لكل برنامج على 
باعتباره  ال��ت��ق��ن��ي  اأب��وظ��ب��ي  م��ن  ح���دة 
واملعتمدة  امل��ان��ح��ة  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ة 
على  للموؤهلت  الوطنية  الهيئة  من 
اإدارة  اإن  وق�����ال   . الإم��������ارة  م�����ش��ت��وى 
الوقت  ط��وال  تعمل  باملركز  امل��وؤه��لت 
املعاهد  ك���ل  يف  ال��ع��م��ل  اآل���ي���ة  ل��ر���ش��د 
املرخ�شة  ال���ت���دري���ب���ي���ة  وامل���وؤ����ش�������ش���ات 
املوؤ�ش�شات  دور  جيدا  ويقدر  واملعتمدة 
متكاملة  مب����ع����اي����ري  ت���ت���م���ت���ع  ال����ت����ي 
وكامل  اأه��داف��ه��ا  لتحقيق  وي��دع��م��ه��ا 

اختيار عبد اهلل املندو�س رئي�صا للجنة 
العربية الدائمة للأر�صاد اجلوية 

قرقا�س : املجل�س الوطني الحتادي هو نب�س املجتمع ومراآة لتطلعاته

وفود التعليم والتدريب الأمني اخلليجي تطلع على خدمات �صرطة اأبوظبي

اأبوظبي التقني يجتمع 
مع م�صوؤويل 200 موؤ�ص�صة 

ومعهد تدريبي خا�س 
لر�صد اآلية العمل فيها
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و�شط  فا�س  مدينة  يف  خلية  تفكيك  اأم�س  املغربية  ال�شلطات  اأعلنت 
البلد قالت انها متخ�ش�شة يف ا�شتقطاب واإر�شال متطوعني مغاربة 

للقتال �شمن �شفوف تنظيم داع�س الإرهابي يف �شوريا والعراق.
اطار  يف  ج��اءت  التفكيك  عملية  ان  بيان  يف  الداخلية  وزارة  وقالت 
العمليات ال�شتباقية ملواجهة التهديدات الإرهابية ، وقام بها املكتب 
املركزي للأبحاث الق�شائية التابع جلهاز مكافحة التج�ش�س املغربي 
الداخلي، والذي اأعلن عن افتتاحه قبل اأ�شبوعني. ومل يحدد البيان 
اأو  اعتقالهم  تاريخ  اأو  اخللية  ه��ذه  �شمن  اعتقالهم  الذين مت  ع��دد 
ما اذا كانت بحوزتهم اأ�شلحة. وبح�شب بيان الداخلية املغربية فقد 
وطيدة  ع��لق��ات  تربطه  اخللية  ه��ذه  زعيم  اأن  التحريات  اأظ��ه��رت 
يعملون  حيث   ، الإره���اب���ي  التنظيم  ب�شفوف  ميدانيني  بقياديني 
بال�شاحة  اجل��دد  املتطوعني  التحاق  عمليات  تن�شيق  على  مبعيته 
ال��ه��دف ه��و اخ�شاعهم  ال��ب��ي��ان ان  . واأو����ش���ح  ال��ع��راق��ي��ة  ال�����ش��وري��ة 
املتطورة،  الأ�شلحة  ا�شتعمال خمتلف  ل��دورات تدريبية مكثفة حول 
الأمري  بايعوا  اخللية  اع�شاء  ان  كما   . لداع�س  التابعة  باملع�شكرات 
املزعوم لهذا التنظيم، وتو�شلوا مببالغ مالية هامة من اخلارج، مت 
لهذه  املقاتلني  ل�شفر هوؤلء  اللزمة  امل�شاريف  لتاأمني  تخ�شي�شها 
اإىل  فيهم  امل�شتبه  تقدمي  الداخلية  ح�شب  و�شيتم   . املتوترة  البوؤرة 
العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري حتت اإ�شراف النيابة العامة 

املخت�شة .

اأف����ادت لئ��ح��ة اع��ده��ا امل��رك��ز الم��ريك��ي مل��راق��ب��ة اجل��م��اع��ات املتطرفة 
لزعيم  مبايعتها  اعلنت  ال��ع��امل  يف  متطرفة  حركة   12 ان  انتل�شنرت 
اخرى  جمموعات  ع�شر  اك��دت  فيما  البغدادي  عمر  اب��و  داع�س  تنظيم 
منت�شرة يف  ه��ذه  ال31  احل��رك��ات  ف��ان  القائمة  ه��ذه  وبح�شب  دعمها. 
العامل يف قو�س ينطلق من اجلزائر غربا اىل اندوني�شيا �شرقا. وقد اعلن 
زعيم داع�س يف اواخر يونيو 2014 يف مدينة املو�شل العراقية اقامة 
ما اأ�شماه خلفة واطلق على نف�شه ا�شم اخلليفة ابراهيم داعيا جميع 
امل�شلمني يف العامل اىل مبايعته وطاعته. وغداة ذلك اعلنت جمموعة 
يف اجلزائر )كتيبة الهدى يف املغرب( وجماعة اخرى يف �شيناء امل�شرية 
احرار  )ل��واء  بلبنان  بعلبك  يف  واخ��رى  املقد�س(  بيت  ان�شار  )جماعة 
التالية  وال�شهر  ال�شابيع  يف  لتتبعها  اجلديد  للزعيم  املبايعة  ال�شنة( 
18 حركة اخرى بينها جماعة بوكو حرام يف نيجرييا وجند اخللفة 
انتل�شنرت  بح�شب  اخ��رى  جمموعات  ع�شر  ع��ربت  ذل��ك  اىل  تون�س.  يف 
عن دعمها ل اخلليفة بدون الذهاب اىل خطوة اعلن املبايعة. ويعترب 
بع�شها  والهمية،  احلجم  متفاوتة  ال�31  احلركات  ه��ذه  ان  اخل��رباء 
منظم جدا وي�شم مئات واحيانا الف املقاتلني، والبع�س الخر موجود 

بالكاد او هم من�شقون عن حركات متطرفة معروفة.

اجتمع م�شوؤولون امريكيون وكوبيون ملناق�شة كيفية معاجلة احلوار 
ال�شائكة مع  الن�شان  ب�شان م�شاألة حقوق  امل�شتقبل  البلدين يف  بني 
وبينما  الدبلوما�شية.  العلقات  ا�شتعادة  نحو  قدما  البلدين  م�شي 
اول  انه  اإل  الجتماع  اعلنات مهمة عن  اي  ي�شدر  األ  املتوقع  من 
ح���وار ر���ش��م��ي ب��ني ال��ب��ل��دي��ن ي��ت��ن��اول ح��ق��وق الن�����ش��ان م��ن��ذ ان اعلن 
كا�شرتو  راوؤول  الكوبي  والرئي�س  اوباما  ب��اراك  المريكي  الرئي�س 
الروبط  ل�شتئناف  ي�شعيان  انهما  الول  ك��ان��ون  دي�شمرب   17 يف 
الوفد  وي��راأ���س  ع��ام��ا.   50 م��ن  اك��رث  منذ  املقطوعة  الدبلوما�شية 
اخلارجية  وزي��ر  م�شاعد  مالينو�شكي  ت��وم  امل��ح��ادث��ات  يف  الم��ري��ك��ي 
بيدرو  الكوبي  الوفد  يراأ�س  بينما  والدميقراطية  الن�شان  حلقوق 
لوي�س بيدرو�شو وهو م�شوؤول كبري بوزارة اخلارجية. وقال م�شوؤول 
ا�شمه  ن�شر  ع���دم  �شريطة  متحدثا  الم��ري��ك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  ب����وزارة 
الن�شان  حقوق  على  امل�شتمر  تركيزنا  يعك�س  الويل  الجتماع  هذا 
اأول��وي��ة.  وحتث  الن�شان  كوبا... حقوق  الدميقراطية يف  واملباديء 
الوليات املتحدة كوبا على حت�شني او�شاع حقوق الن�شان يف اجلزيرة 
ب�شكل خا�س من  القلق  وع��ربت عن  �شيوعية  تديرها حكومة  التي 
ال�شجناء  التي يلقاها  �شجن معار�شني ون�شطاء �شيا�شيني واملعاملة 

ال�شيا�شيون.

عوا�شم

الرباط

وا�ضنطن

باري�ص

الأردن يت�صلم رئا�صة جمل�س الأمن
•• عمان -وام: 

ملدة  ال��دويل  الأم��ن  ملجل�س  الدورية  الرئا�شة  ام�س  ر�شميا  الأردن  ت�شلم 
الأردن ملجل�س  اأن رئا�شة  ب��رتا   الأردن��ي��ة   الأن��ب��اء  وك��ال��ة  �شهر. وذك���رت 
الأمن حتظى باأهمية خلل املرحلة احلالية نظرا للتطورات املت�شارعة 
الذي  ال��دور  بجانب  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  ت�شهدها  التي  واخلطرية 
يقوم به الأردن على امل�شتويات وال�شعد كافة للتعامل مع هذه التطورات 
وال�شعي لتحقيق اأمن وا�شتقرار املنطقة. وتت�شمن رئا�شة الأردن ملجل�س 
واملوا�شيع  الق�شايا  العديد من  اإبريل اجل��اري  �شهر  الأم��ن وعلى مدار 
وامل��ل��ف��ات ال��ه��ام��ة ع��ل��ى امل�����ش��ت��وي��ني الإق��ل��ي��م��ي وال����دويل ال���ذي يطرحها 
الأردن..اأبرزها الو�شع يف ال�شرق الأو�شط والق�شية الفل�شطينية بجانب 
الأزمتني اليمنية وال�شورية وتداعياتهما الن�شانية اإ�شافة اإىل الو�شع يف 
ليبيا ومكافحة التطرف والإرهاب والتحديات التي تواجها بع�س الدول 
الإفريقية..بجانب الق�شايا الدورية املدرجة على جدول اأعمال جمل�س 
خم�شة  منهم  51 ع�شوا  م��ن  يتكون  الأم���ن  جمل�س  اأن  ي��ذك��ر  الأم����ن. 
اأع�شاء دائمني ولهم حق النق�س  الفيتو  وهم : ال�شني و فرن�شا ورو�شيا 
و بريطانيا والوليات املتحدة الأمريكية بجاب 01 اأع�شاء غري دائمني 
الأردن  اىل  اإ�شافة  العامة وهم  قبل اجلمعية  ملدة عامني من  ينتخبون 
ت�شيلي ونيجرييا وليتوانيا وت�شاد وفنزويل ونيوزلندا   .. ال��دورة  لهذه 
وا�شبانيا وماليزيا واأنغول. وكان الأردن قد راأ�س جمل�س الأمن يف يناير 
 5102 اأواخر عام  من العام املا�شي فور انتخابه مدة عامني تنتهي يف 
كانت  ح��ي��ث  ال��ث��ال��ث��ة  ل��ل��م��رة  الأم����ن  جم��ل�����س  ع�����ش��وي��ة  الأردن  ي�شغل  و 
 2891 عامي  5691 و6691 والثانية  عامي  خ��لل  الأوىل  الفرتة 

و3891.

اأكد اأن هذه اخلط�ة �ست�ساعد يف مكافحة الإرهاب

ال�صي�صي يرحب باإفراج وا�صنطن عن الأ�صلحة مل�صر

احرتاق منازل بعد تعر�سها للق�سف احل�ثي 

حرب �صوارع بني املتمردين واللجان ال�صعبية يف عدن

ق�صية جت�ص�س تطيح حكومة البريو 

•• القاهرة-اأ ف ب:

رحب الرئي�س امل�شري عبد الفتاح 
املتحدة  ال��ولي��ات  ب��ق��رار  ال�شي�شي 
رف����ع جت��م��ي��د ت�����ش��ل��ي��م م�����ش��ر 12 
ط����ائ����رة ح���رب���ي���ة م����ن ط������راز اف-
بينها  اخ���رى  ثقيلة  وا�شلحة   16
دبابات و�شواريخ، م�شريا اىل انها 
امل�شلحني  م��واج��ه��ة  يف  ���ش��ت�����ش��اع��د 
بيان  اف��اد  ما  ح�شب  ال�شلميني، 
من الرئا�شة امل�شرية ليل الثلثاء 

الربعار.
والثلثاء، ابلغ الرئي�س المريكي 
ات�����ش��ال هاتفي  اوب���ام���ا يف  ب�����اراك 
ان���ه مت  ال�شي�شي  امل�����ش��ري  ن��ظ��ريه 
رفع قرار جتميد ت�شليم م�شر 12 
اف-16  ط��راز  من  حربية  طائرة 
هاربون  ن���وع  م��ن  ���ش��اروخ��ا  و20 
وكذلك قطع غيار لدبابات ابرامز 

ام1 ايه1.
بيان  يف  المريكية  الدارة  وقالت 
ان هذا القرار من �شانه ال�شتجابة 
يف  للبلدين  امل�����ش��رتك��ة  للم�شالح 

منطقة غري م�شتقرة .
وق���ال ب��ي��ان ال��رئ��ا���ش��ة امل�����ش��ري��ة ان 
الهاتفي  الت�شال  اكد يف  ال�شي�شي 

القرار  ه��ذا  ان  ال�شي�شي  واو�شح   .
بجهود  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  ���ش��ي�����ش��اع��د 
م��ك��اف��ح��ة ال���ت���ط���رف والإره���������اب، 

وحفظ الأمن خا�شة يف �شيناء .
ال����رئ����ي���������س حممد  ع�������زل  وم�����ن�����ذ 
ي�شن   ،2013 ي��ول��ي��و  يف  م��ر���ش��ي 

امل�شاعدات  ا�شتمرار  اأن  اوباما  مع 
الع�شكرية المريكية مل�شر، ف�شل 
الأ�شلحة  �شفقات  ا���ش��ت��ئ��ن��اف  ع��ن 
امل���ت���ع���اق���د ع���ل���ي���ه���ا ب���ال���ف���ع���ل اإمن�����ا 
الأهداف  حتقيق  �شالح  يف  ت�شب 
للبلدين  امل�شرتكة  ال�شرتاتيجية 

الإره���اب���ي���ون ه��ج��م��ات ق��ات��ل��ة �شبة 
�شيناء  يومية على قوات المن يف 
ا�شقطت مئات القتلى من اجلي�س 

وال�شرطة.
نوفمرب  ال�����ث�����اين  ت�������ش���ري���ن  ويف 
ان�شار  ج��م��اع��ة  اع��ل��ن��ت  ال���ف���ائ���ت، 

•• ليما-اأ ف ب:

اأ�شقطت مذكرة بحجب الثقة رئي�شة احلكومة البريوفية انا خارا، يف �شابقة 
منذ خم�شني عاما يف هذا البلد بعدما ك�شف عن عمليات جت�ش�س من قبل 
اعمال ومواطنني  ورجال  برملانيني و�شحافيني  على  ال�شتخبارات  اجهزة 

عاديني. ويفرت�س ان يختار الرئي�س اويانتا اومال خلل 
ذلك  وبعد  ال�شابعة.  للمرة  للحكومة  رئي�شا  �شاعة   72
ي�شادق الربملان على خياره، بينما ل ميلك حزبه اغلبية. 
ويف حال ف�شله ميكن ان يحل الرئي�س احلكومة ويدعو 

اىل انتخابات ت�شريعية.
برئي�شة  لي�شيد  ام�س  م�شاء  �شمته  عن  الرئي�س  وخ��رج 
غري  عنها  الثقة  حجب  ان  معتربا   ، ي�شكرها  و  ال���وزراء 

عادل .
�شيول  �شربتها  التي  خو�شيكا  ملدينة  زي��ارة  خ��لل  وق��ال 
وحلية مدمرة ان انا خارا )46 عاما( من اف�شل روؤ�شاء 

احلكومات التي مرت، ان مل تكن الف�شل .
وا���ش��اف اآ���ش��ف مل��ا ح���دث لكننا ن��ح��رتم��ه لن���ه ج���زء من 
لدينا  �شيكون  ي�شيف  ان  قبل   ، الدميوقراطية  العملية 

وم�شاء   . طبيعي  ب�شكل  احلياة  و�شتتوا�شل   )...( قريبا  جديدة  حكومة 
الثنني وبعد خم�س �شاعات من املناق�شات �شوت الكونغر�س البريويف على 
حجب الثقة عن رئي�شة الوزراء ب72 �شوتا مقابل 42 �شد وامتناع اثنني 
مار�س  اآذار   20 يف  املذكرة  بهذه  تقدمت  املعار�شة  وكانت  الت�شويت.  عن 
بعد خطاب اعترب غري مقنع لرئي�شة احلكومة على اثر معلومات ك�شفتها 
العامة  الدارة  ج��ه��از  ق��ب��ل  م���ن  ح���ول جت�����ش�����س  ال�����ش��ح��ف 
مبا  �شيا�شية  و�شخ�شيات  برملانيني  على  لل�شتخبارات 
و�شحافيني  ومعار�شني  احلاكم  احل��زب  يف  اع�شاء  فيها 
الدارة  هذه  واغلقت  عاديني.  ومواطنني  اعمال  ورج��ال 

موقتا بقرار من احلكومة.
واو�شحت انا خارا يف اطار الدفاع عن نف�شها انها امرت 
باإجراء حتقيق واكدت ان ق�شية التج�ش�س هذه تعود اىل 

عهد الرئي�س ال�شابق اليميني الن غار�شيا.
وتفاقمت الف�شيحة التي �شميتت دينيليك�س يف 19 اآذار 
مار�س بعدما ن�شرت ال�شحيفة ال�شبوعية كوريو �شيمانال 

لئحة با�شماء ا�شخا�س يخ�شعون للمراقبة.
و�شددت خارا على ان امل�شاألة ل تتعلق بتج�ش�س بل بتجميع 

معلومات عامة .

الأردن يحبط حماولة
 تهريب خمدرات من �صوريا

•• عمان-اأ ف ب:

الربعاء  امل�شلحة  للقوات  العامة  القيادة  يف  م�شوؤول  اردين  م�شدر  اعلن 
مقتل �شخ�شني خلل حماولة تهريب خمدرات من �شوريا اىل اململكة .

ق��وات حر�س  ان  قوله  امل�شدر  الر�شمية عن  الردنية  النباء  وكالة  ونقلت 
���ش��وري��ا اىل  ام�����س حم��اول��ة تهريب خم���درات م��ن  احل���دود احبطت م�شاء 
اململكة . وا�شاف ان مراقبات حر�س احلدود �شاهدت جمموعة من الغنام 
قادمة من العمق ال�شوري وبرفقتها �شخ�شان اندفعا من الأودية املتفرعة 
يف املنطقة باجتاه الرا�شي الردنية حيث طبقت معهما قواعد ال�شتباك 

املتبعة يف مثل هذه احلالت وجرى تبادل اطلق النار معهما .
واو�شح انه بعد ال�شيطرة على املوقف جرى تفتي�س املنطقة والعثور على 

جثتي املت�شللني والأ�شلحة والذخائر امل�شتخدمة من قبلهما .
القوة  ا�شتخدام  ت��رتدد يف  ل��ن  الردن��ي��ة  امل�شلحة  ال��ق��وات  ان  امل�شدر  واك��د 
بق�شد  اأك��ان  �شواء  احل��دود  اي حماولة لخ��رتاق  التعامل مع  املنا�شبة يف 
الت�شلل اأم التهريب ، م�شريا اىل حماولت �شابقة للت�شلل وتهريب املخدرات 

با�شتخدام الغنام كغطاء ملثل هذه العمليات .

الإرهابي  التنظيم  امل��ق��د���س  ب��ي��ت 
لتنظيم  ولءه  �شيناء  يف  الرئي�شي 
داع�س. وم�شر ت�شارك يف الت�شدي 
ليبيا  يف  املتطرف  داع�����س  لتنظيم 
ح��ي��ث ن���ف���ذت ���ش��رب��ة ج���وي���ة �شد 
�شرق  يف  ال��ت��ن��ظ��ي��م  ه�����ذا  م���ع���اق���ل 
الفائت،  فرباير  منت�شف  يف  ليبيا 
العربي  التحالف  يف  ت�����ش��ارك  كما 
ال�����ذي يقوم  ال�����ش��ع��ودي��ة  ب���ق���ي���ادة 
لوقف  اليمن  يف  ع�شكري  بتدخل 
ت��ق��دم امل��ت��م��ردي��ن احل��وث��ي��ني. ويف 
ال���وق���ت ال����ذي ي��ك��ث��ف ف��ي��ه تنظيم 
داع�س ارتكاب الفظاعات يف العراق 
�شيناء  يف  نفوذه  ويتنامى  و�شوريا 
امل�شرية قد ي�شكل اجلي�س امل�شري 
القوي العمود الفقري لقوة عربية 
يف  تا�شي�شها  ع��ن  اع��ل��ن  م�شرتكة 
ال�شهر  نهاية  العربية  القمة  ختام 
اطرها  ب��ع��د  ت��ت��ح��دد  ال��ف��ائ��ت ومل 
ون���ط���اق ع��م��ل��ه��ا. وي���اأت���ي الع���لن 
المريكي بعد اقل من �شهرين من 
توقيع اتفاق بني باري�س والقاهرة 
يتعلق بت�شدير 24 طائرة قتالية 
فرن�شية من نوع راف��ال، ما يعترب 
تنويع  رغ��ب��ة م�شر يف  على  دل��ي��ل 

م�شادر ت�شلحها.

وفد دبلوما�صي اأملاين 
ي�صل غزة

•• غزة-وكاالت:

اإىل  اأمل���اين  دبلوما�شي  وف��د  و���ش��ل 
ق��ط��اع غ���زة، ام�����س الأرب���ع���اء، عرب 
�شمايل  اإي��ري��ز  ح��ان��ون  بيت  معرب 
ال��ق��ط��اع، يف زي����ارة ت�����ش��ت��غ��رق عدة 

�شاعات.
واأك�����د م��دي��ر ه��ي��ئ��ة امل��ع��اب��ر بغزة، 
الوفد  و���ش��ول  �شبحة،  اأب���و  م��اه��ر 
دبلوما�شيني  خ��م�����ش��ة  م���ن  امل���ك���ون 
ع��رب م��ع��رب ب��ي��ت ح��ان��ون اخلا�شع 

لل�شيطرة الإ�شرائيلية.
الوفد  ي��ل��ت��ق��ي  اأن  امل����ق����رر  وم�����ن 
املتحدة  ل��لأمم  تابعني  م�شوؤولني 
ووزراء يف حكومة الوفاق الوطني، 

وفق اأبو �شبحة.
الإ�شرائيلية  احل��رب  انتهاء  ومنذ 
على القطاع يوم 26 اأغ�شط�س اآب 
املا�شي، زار غزة عدد من امل�شوؤولني 
بع�س  خارجية  ووزراء  الأمم��ي��ني 
اأبرزهم الأمني  الأوروب��ي��ة،  ال��دول 
ال����ع����ام ل������لأمم امل���ت���ح���دة ب�����ان كي 
الرباعية  اللجنة  وم��ب��ع��وث  م���ون 
الأو�شط،  ال�شرق  ل�شلم  الدولية 
موؤ�ش�شات  وحت������ذر  ب���ل���ري.  ت�����وين 
اإن�شانية  كارثة  من  واأممية  دولية 
م��ا خلفته  ج���راء  غ��زة  و�شحية يف 
احلرب الإ�شرائيلية، بالتزامن مع 

اإغلق املعابر.

اإ�صرائيل تتوقع تكبد مئات القتلى يف اأي حرب مقبلة
اأث��ب��ت فعاليته يف ح��رب غ��زة الأخ����رية ون��ظ��ام دي��ف��ي��دز �شلينج  ال���ذي 
)مقلع داود( الأبعد مدى وهو يف مراحل الختبار النهائية. وت�شري 
قد  ���ش��اروخ  و1500   1000 ب��ني  م��ا  اأن  اإىل  الع�شكرية  التقديرات 
ت�شيب اإ�شرائيل يوميا يف اأي �شراع م�شتقبلي �شامل وهو ما قد يوؤدي 
اإىل مقتل مئات الأ�شخا�س ورمبا ي�شيب من�شاآت رئي�شية بال�شلل مثل 
املطارات واملوانئ البحرية وحمطات الكهرباء. ويف حرب 2006 قتل 
نحو 160 اإ�شرائيليا معظمهم من القوات التي كانت تقاتل حزب اهلل 
داخل لبنان يف حني قتل يف الهجمات الإ�شرائيلية 1200 �شخ�س يف 
لبنان معظمهم من املدنيني. وقال قائد القوات اجلوية الإ�شرائيلية 
امليجر جرنال عمري اي�شيل يف كلمة العام املا�شي تهدف اإىل كبح جماح 
حزب اهلل اإن اأي �شراع م�شتقبلي �شي�شهد هجمات اإ�شرائيلية على لبنان 

تتجاوز قدرتها التدمريية 15 مرة ما حدث يف حرب 2006. 

•• القد�س املحتلة-رويرتز:

ك�شفت تقديرات ع�شكرية اإ�شرائيلية اأن اإ�شرائيل قد تتعر�س ل�شقوط 
ب�شبب  احل��ي��وي��ة  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  البنية  وت��دم��ري  امل��دن��ي��ني  القتلى  م��ئ��ات 

�شواريخ حزب اهلل اإذا خا�شت حربا اأخرى مع اجلماعة اللبنانية .
اأم�س  الإ�شرائيلية  الإع���لم  و�شائل  ن�شرته  ال��ذي  ال�شيناريو  ويعك�س 
الأرب��ع��اء قلق خ��رباء التخطيط الأم��ن��ي م��ن ان ح��زب اهلل و�شع منذ 
واكت�شب  ال�����ش��اروخ��ي��ة  تر�شانته   2006 ع��ام  الأخ����رية  لبنان  ح��رب 
املعار�شة  امل��ع��ارك من خ��لل دع��م دم�شق يف حربها مع  خ��ربة خو�س 
اأ�شباب  اإع��ط��اء  يف  ال��ت��ق��دي��رات  ن�شر  ي�شاعد  وق��د  ���ش��وري��ا.  يف  امل�شلحة 
وجيهة لل�شتثمار يف الدفاعات املدنية الإ�شرائيلية واأنظمة ال�شواريخ 
العرتا�شية التي تدعمها الوليات املتحدة مثل نظام القبة احلديدية 

•• القاهرة-وام:

اأ�شاد معايل احمد بن حممد اجلروان رئي�س الربملان العربي بان�شمام دولة فل�شطني اىل املحكمة اجلنائية الدولية 
احلرب  جمرمي  وحما�شبة  ال�شهيوين  الكيان  على  ال�شغط  طريق  يف  الهمية  غاية  يف  اخلطوة  ه��ذه  ..معتربا 

ال�شهاينة.
وقال اجلروان يف بيان له ام�س ان ان�شمام فل�شطني اىل املحكمة اجلنائيه الدولية مرحلة مهمة من مراحل الن�شال 
الفل�شطيني امل�شتمر �شد الحتلل ال�شيوين الغا�شم وجرائمه الرهابية املتعددة �شد ال�شعب والر�س الفل�شطينية 
على  ال�شهاينة  احل��رب  جمرمي  حما�شبة  للفل�شطينني  �شيتيح  ان��ه  ..م��وؤك��دا  بالن�شمام  معاليه  واأ���ش��اد  العربية. 

جرائمهم املتكررة �شد ال�شعب والر�س الفل�شطينية العربية.
و�شدد على ان هذا الن�شمام من �شاأنه اأي�شا ان ي�شكل اداة �شغط على الكيان ال�شهيوين والقوى الداعمه له دوليا 

بهدف ا�شرتجاع حقوق ال�شعب الفل�شطيني املغت�شبه واملعرتف بها دوليا. 

داخل  م��ن  بالتحديد،  ع��دده��ا  ي��ع��رف  ال��ت��ي مل  امل��ن��ازل 
مع�شكر بدر الذي ي�شيطر عليه احلوثيون بالقرب من 
املطار، وذلك بعد جتدد املواجهات مع املقاومة ال�شعبية 
من�شور  عبدربه  للرئي�س  امل���وايل  اجلنوبي  )احل���راك 
هادي(. ومل يت�شن احل�شول على تعقيب فوري من قبل 
جماعة احلوثي ب�شاأن هذا الق�شف، كما مل ُيعرف على 

الفور حجم اخل�شائر املادية التي حلق بتلك املنازل.
الطرفني،  بني  ام�س  �شباح  جت��ددت،  مواجهات  وكانت 
والعري�س،  امل��ن�����ش��ورة،  ب��ي��ن��ه��ا،  ب��ع��دن  اأح���ي���اء  ع����دة  يف 
والأ�شلحة  ال���دب���اب���ات،  ف��ي��ه��ا  ا���ش��ت��خ��دم��ا  وخ��ورم��ك�����ش��ر، 
حج  ال��ف��ور  على  ُي��ع��رف  اأن  دون  واخل��ف��ي��ف��ة،  املتو�شطة 

اخل�شائر الب�شرية واملادية لديهما.
للرئي�س  م��وال��ي��ة  ع�شكرية  ق���وات  تخو�س  اأي����ام،  وم��ن��ذ 
تابعون  وم�شلحون  املخلوع علي عبداهلل �شالح  اليمني 

•• عدن-وكاالت:

جتددت املواجهات بني متمردي احلوثي وم�شلحني من 
وموالني  اجلنوبي  للحراك  التابعة  ال�شعبية  املقاومة 
للرئي�س عبد ربه من�شور هادي �شباح ام�س يف مدينة 
عدن جنوبي اليمن، التي ت�شهد و�شعا اإن�شانيا متدهورا 

دفع عددا من ال�شكان اإىل النزوح خارج املدينة.
م�شلحي  بني  اندلعت  مواجهات  اأن  عيان  �شهود  واأف���اد 
جماعة احلوثي واآخرين من املقاومة ال�شعبية يف عدد 
امل��ن�����ش��ورة )���ش��م��ال(، والعري�س  اأح��ي��اء ع��دن بينها  م��ن 

)�شرق(، وخور مك�شر )و�شط(.
احلوثي  جماعة  م��ن  عنا�شر  متكن  بعد  ال��ق��ت��ال  وب���داأ 
تلك  يف  ال��ط��رف��ان  وا�شتخدم  امل��دي��ن��ة،  اإىل  الت�شلل  م��ن 

ال�شتباكات الدبابات والأ�شلحة املتو�شطة واخلفيفة.
للرئي�س  م��وال��ي��ة  ع�شكرية  ق���وات  تخو�س  اأي����ام،  وم��ن��ذ 
اليمني املخلوع علي عبد اهلل �شالح وم�شلحون تابعون 
ق��وات موالية  جلماعة احل��وث��ي م��ن جهة م��ع��ارك �شد 
للرئي�س هادي وم�شلحني تابعني للحراك اجلنوبي من 
اأ�شفرت  اجلنوبية،  املحافظات  من  عدد  يف  ثانية،  جهة 
الطرفني  م��ن  واجل��رح��ى  القتلى  ع�شرات  �شقوط  ع��ن 

بالإ�شافة اإىل مدنيني.
املا�شية، حمطة  الأي��ام  و�شكلت مدينة عدن على م��دار 
مهمة يف القتال الدائر بني احلوثيني واملوالني لهادي، 
واأعلنها  ل��ه  م��ق��راً  الأخ����ري  ات��خ��ذه��ا  اأن  ب��ع��د  �شيما  ل 
عا�شمة موؤقتة، يف اأعقاب متكنه من الفرار من قب�شة 
املا�شي،  �شباط  فرباير   21 ي��وم  �شنعاء،  يف  احلوثيني 
قبل اأن يغادرها اإىل العا�شمة الريا�س اخلمي�س املا�شي، 

اإثر ا�شتداد املعارك.
الإن�شانية يف  الأو���ش��اع  ت��ده��ورت  القتال،  ذل��ك  ويف ظل 
عدن اإىل اأدنى م�شتوياتها، ولليوم الثامن على التوايل 
اإقامة  حت��ت  يعي�شون  الأح��ي��اء  معظم  يف  ال�شكان  ب��ات 

جربية يف منازلهم.
وقال �شكان يف اأحياء خور مك�شر واملن�شورة ودار �شعد، اإن 

اأجربهم على الدخول  اأيام  ال�شوارع اجلاري منذ  قتال 
يف كارثة اإن�شانية ، فاإ�شافة اإىل اأجواء الرعب جراء دوي 
املنازل، وبات من  الغذائية يف  امل��واد  النفجارات، نفدت 
امل�شتحيل التفكري باخلروج جللب مواد غذائية اأو مياه 

�شرب.
مدينة  اأحياء  من  ع��دد  يف  خاوية  �شبه  ال�شوارع،  وب��دت 
اأغلب  اأن  ك��م��ا  ف��ي��ه��ا ح��ظ��ر جت����ول،  اأن  ل���و  ك��م��ا  ع����دن، 

م�شتودعات بيع املواد الغذائية مغلقة اأبوابها.
واأدت ال�شتباكات اإىل انقطاع املياه بعد تعر�س الأنابيب 
لأ�شرار بالغة، وهو ما جعل املديرية والأحياء املجاورة 
اأن  قبل  مياه،  دون  من  متتالية  اأي��ام  ثلثة  تعي�س  لها 

ت�شلح موؤ�ش�شة املياه )حكومية( اأنابيب الإمداد.
اليمنية  امل��ح��اف��ظ��ة  بكونها  مت��ت��از  �شابقا  ع���دن  وك��ان��ت 
الوحيدة التي ل ت�شهد اأزمات يف امل�شتقات النفطية التي 
تعي�شها حمافظات اليمن يف الغالب، لكن خلل اليومني 
املا�شيني �شوهدت طوابري اأمام حمطات تعبئة الوقود، 

بينما اأغلقت الكثري منها اأبوابها اأمام ال�شيارات.
مبئات  ع���دن  م�����ش��ايف  تكتظ  ال�����ش��ح��ي،  ال�شعيد  وع��ل��ى 
تعر�شت  بينما  القتال،  مناطق  من  القادمني  اجلرحى 
م�شت�شفيات خا�شة يف املناطق امللتهبة لق�شف ع�شوائي 

من قبل القوات املوالية للحوثيني.
ن��زوح كبرية �شوب  وب��داأ الكثري من �شكان عدن عملية 
ن�شبيا، مقارنة  ه��دوءا  ت�شهد  التي  تعز )و�شط(  مدينة 
باملحافظات اجلنوبية التي باتت م�شرحا لعمليات قتال 

�شوارع بني موالني لهادي وم�شلحي احلوثي.
يف الث��ن��اء اح��رتق��ت ع���دة م��ن��ازل خ��ال��ي��ة م��ن �شكانها، 
ظهر ام�س الأربعاء، جراء ق�شفها من قبل قوات تابعة 
جلماعة احلوثي ، يف عدن، جنوبي اليمن، بح�شب �شهود 

عيان.
واأفاد �شهود العيان، اأن عدداً من املنازل يف حي الأحمدي، 
الواقع يف خور مك�شر بالقرب من مطار عدن الدويل، 
قوة  قبل  م��ن  مدفعي  لق�شف  تعر�شها  بعد  اح��رتق��ت 
الق�شف لهذه  ال�شهود، جاء  تابعة للحوثيني. وبح�شب 

للرئي�س  ق��وات موالية  جلماعة احلوثي من جهة �شد 
احلايل هادي وم�شلحني تابعني للحراك اجلنوبي من 
املحافظات  من  عدد  يف  م�شلحة  مواجهات  ثانية،  جهة 
اجلنوبية، اأ�شفرت عن �شقوط ع�شرات القتلى واجلرحى 

من الطرفني بالإ�شافة ملدنيني.
وخلل تلك الفرتة ا�شطر �شكان من عدة اأحياء بعدن 

اإىل اخلروج من منازلهم، جراء القتال الدائر هناك .
و�شكلت عدن على مدار الأيام املا�شية، حمطة مهمة يف 
ل�شيما  لهادي،  واملوالني  احلوثيني  بني  الدائر  القتال 
بعد اأن اتخذها الأخري مقراً له واأعلنها عا�شمة موؤقتة، 
ال��ف��رار م��ن قب�شة احلوثيني يف  اأع��ق��اب متكنه م��ن  يف 
�شنعاء، يف 21 فرباير �شباط املا�شي، قبل اأن يغادرها 
املعارك  ا���ش��ت��داد  اإث���ر  امل��ا���ش��ي،  ال��ري��ا���س، اخلمي�س  اإىل 

هناك.

اجلروان ي�صيد بان�صمام فل�صطني للمحكمة اجلنائية الدولية
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من�ذج ٍاعالن الن�سر
تعلن ٍادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك: املجموعة القانونية حمامون وم�شت�شارون 

INA :قانونيون  طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية

املودعة بالرقم:217005 بتاريخ: 2014/09/02
بيانات الأولوية:

بٍا�شم �شركة: �شيفلر تيكنولوجيز جي اإم بي اأج اند كو. كي جي
وعنوانه: : اند�شرتي�شرت 1-3، 91074، هريزوجينارا�س، اأملانيا.     

امل�شنوعة من هذه  املقوى واملنتجات  وال��ورق  ال��ورق   : بالفئة 16  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�شلع  وذلك لتمييز 
املواد وغري واردة يف فئات اأخرى؛ املطبوعات؛ مواد جتليد الكتب؛ ال�شور الفوتوغرافية؛ القرطا�شية؛ مواد 
الآلت  التلوين؛  اأو  الدهان  فرا�شي  الفنانني؛  وم��واد  منزلية؛  لغايات  اأو  القرطا�شية  يف  امل�شتعملة  الل�شق 
الكاتبة واللوازم املكتبة )عدا الأثاث(؛ مواد التوجيه والتدري�س )عدا الأجهزة(؛ مواد التغليف البل�شتيكية 
)غري الواردة يف فئات اأخرى(؛ حروف الطباعة؛ الكلي�شيهات )الرا�شمات(؛ مواد الدعاية؛ ن�شرات اإعلنية؛ 

برو�شورات؛ مواد التعبئة والتغليف. 
و�شف العلمة: العلمة هي عبارة عن كلمة INA والتي تتكون من ثلثة اأحرف لتينية، مكتوبة باخلط 

الأ�شود.
ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا ٍلدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو ٍار�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خل 30 يوما من تاريخ ٍا�شدار هذا اٍلعلن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اأبريل 2015 العدد 11374

من�ذج ٍاعالن الن�سر
تعلن ٍادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك: املجموعة القانونية حمامون وم�شت�شارون 

SUPER A1 :قانونيون  طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية

املودعة بالرقم: 219378 بتاريخ: 2014/10/12
بيانات الأولوية:

بٍا�شم: �س. مي�شوا كيميكالز ليمتد
و عنوانه: : كا�شيول روود، براكميلز اند �شرتيال اي�شتيت، نورثامبتون، ان ان 4 7 بي دبليو، انكلرتا، 

اململكة املتحدة
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 04 : زيوت؛ �شحوم؛ مزلقات؛ ولعات )قداحات(؛ �شموع؛ 

فتائل؛ �ُشُرْج. 
املائل مع  العري�س  الأبي�س  املكتوبة باخلط     SUPER A1 العلمة تتكون من كلمة و�شف العلمة: 
تركيز على  احلرف اللتيني A  و الرقم 1 باخلط الأبي�س العري�س املائل،  كلمة  SUPER A1  مكتوبة 
بالأحمر  رفيعة  خطوط  باأربعة  العلوي  اجلانب  من  حماطة  اأحمر  ل��ون  ذات  خلفية  على  الر�شم  و�شط  يف 
بالأ�شود  ب��اأرب��ع��ة خطوط رفيعة  ال�شفلي  م��ن اجل��ان��ب   والأ���ش��ود على خلفية ح��م��راء، وحم��اط��ة  والأب��ي�����س 

والأبي�س على خلفية باللون الأ�شود. 
ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا ٍلدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو ٍار�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خل 30 يوما من تاريخ ٍا�شدار هذا اٍلعلن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اأبريل 2015 العدد 11374

من�ذج ٍاعالن الن�سر
تعلن ٍادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك: املجموعة القانونية حمامون وم�شت�شارون 

SUPER A1 :قانونيون  طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية

املودعة بالرقم: 219379 بتاريخ: 2014/10/12
بيانات الأولوية:

بٍا�شم: �س. مي�شوا كيميكالز ليمتد
و عنوانه: : كا�شيول روود، براكميلز اند �شرتيال اي�شتيت، نورثامبتون، ان ان 4 7 بي دبليو، انكلرتا، 

اململكة املتحدة
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 04 : زيوت؛ �شحوم؛ مزلقات؛ ولعات )قداحات(؛ �شموع؛ 

فتائل؛ �ُشُرْج. 
املائل مع  العري�س  الأبي�س  املكتوبة باخلط     SUPER A1 العلمة تتكون من كلمة و�شف العلمة: 
تركيز على  احلرف اللتيني A  و الرقم 1 باخلط الأبي�س العري�س املائل،  كلمة  SUPER A1  مكتوبة 
يف و�شط الر�شم على خلفية ذات لون تركوازي التي بدورها توجد على خلفية  باللون الأزرق، حماطة من 

اجلانبني بخطوط رفيعة باللونني الأبي�س والأزرق.
ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا ٍلدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو ٍار�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خل 30 يوما من تاريخ ٍا�شدار هذا اٍلعلن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اأبريل 2015 العدد 11374

من�ذج ٍاعالن الن�سر
تعلن ٍادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك: املجموعة القانونية حمامون وم�شت�شارون 

MAHLE :قانونيون  طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية

املودعة بالرقم:227512 بتاريخ: 2015/02/22
بيانات الأولوية:

بٍا�شم: �شركة ماهلي جي ام بي اأت�س
وعنوانه: : دي-70369 �شتتغارت، اأملانيا.     

ومركبات  املزلقات؛  ال�شناعية؛  وال�شحوم  الزيوت   :  04 بالفئة  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 
امت�شا�س الغبار وترطيبه واللت�شاق به؛ الوقود )مبا فيه روح املحرك( واملواد امل�شيئة؛ ال�شموع والفتايل 

امل�شتخدمة للإ�شاءة وجميع املنتجات التي ت�شملها الفئة رقم 04.
و�شف العلمة: العلمة هي عبارة عن كلمة  MAHLEتتكون من خم�شة حروف لتينية مكتوبة باخلط 

الأ�شود العري�س.
ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا ٍلدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو ٍار�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خل 30 يوما من تاريخ ٍا�شدار هذا اٍلعلن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اأبريل 2015 العدد 11374

من�ذج ٍاعالن الن�سر
تعلن ٍادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك: املجموعة القانونية حمامون وم�شت�شارون 

MAHLE :قانونيون   طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية

املودعة بالرقم:227517 بتاريخ: 2015/02/22
بيانات الأولوية:

بٍا�شم: �شركة ماهلي جي ام بي اأت�س
وعنوانه: : دي-70369 �شتتغارت، اأملانيا.  

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 12 : العربات؛ جهاز للتحرك على الأر�س، اأو الهواء اأو املاء؛ 
ماكينات للعربات الأر�شية؛ حمركات للعربات الأر�شية؛ �شيارات؛ حواف لإطارات ال�شيارات؛ اإطارات جمانية 
اأجهزة م�شادة للنزلق لإطارات العربات )اإطارات(؛  اأوزان للتوازن لإطارات العربات؛  للعربات الأر�شية؛ 
ال�شغط يف اإطارات العربات )الإطارات( )موؤ�شرات اوتوماتيكية للنخفا�س-(؛ حمركات كهربائية للعربات 
وجميع  للعربات  هيدروليكية  دارات  )عربات(؛  غوا�شات  )اإط���ارات(؛  العربة  لإط��ارات  �شمامات  الأر�شية؛ 

املنتجات التي ت�شملها الفئة رقم 12. 
و�شف العلمة: العلمة هي عبارة عن كلمة  MAHLEتتكون من خم�شة حروف لتينية مكتوبة باخلط 

الأ�شود العري�س.
ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا ٍلدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو ٍار�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خل 30 يوما من تاريخ ٍا�شدار هذا اٍلعلن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اأبريل 2015 العدد 11374

من�ذج ٍاعالن الن�سر
تعلن ٍادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك: املجموعة القانونية حمامون وم�شت�شارون 

MAHLE :قانونيون   طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية

املودعة بالرقم:227518 بتاريخ: 2015/02/22
بيانات الأولوية:

بٍا�شم: �شركة ماهلي جي ام بي اأت�س
وعنوانه: : دي-70369 �شتتغارت، اأملانيا.   

امل��واد، غري  وب�شائع م�شنعة من هذه  ورق، كرتون   :  16 بالفئة  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 
املكتبات؛  ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة؛  ال�����ش��ور  ال��ك��ت��ب؛  جتليد  م���ادة  مطبوعة؛  م���ادة  اأخ����رى؛  ت�شنيفات  يف  م��وج��ودة 
اأو منزلية؛ مواد الفنانني؛ فرا�شي الدهان؛ الآلت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا  لوا�شق لأهداف مكتبية 
فئات  يف  واردة  )غري  للتعليب  بل�شتيكية  مواد  الأجهزة(؛  )عدا  والتدري�شية  التعليمية  امل��واد  املفرو�شات(؛ 
التي  املنتجات  وجميع  ورقية  اأع��لم  )ال���ورق(؛  الفلرتة  م��واد  الطباعة؛  من�شات  الطابعة؛  منط  اأخ���رى(؛ 

ت�شملها الفئة رقم 16.
و�شف العلمة: العلمة هي عبارة عن كلمة  MAHLEتتكون من خم�شة حروف لتينية مكتوبة باخلط 

الأ�شود العري�س.
ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا ٍلدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو ٍار�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خل 30 يوما من تاريخ ٍا�شدار هذا اٍلعلن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اأبريل 2015 العدد 11374

من�ذج ٍاعالن الن�سر
تعلن ٍادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك: املجموعة القانونية حمامون وم�شت�شارون 

MAHLE :قانونيون   طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية

املودعة بالرقم:227519 بتاريخ: 2015/02/22
بيانات الأولوية:

بٍا�شم: �شركة ماهلي جي ام بي اأت�س
وعنوانه: : دي-70369 �شتتغارت، اأملانيا.        

املمتلكات  الأم��ن حلماية  قانونية؛ خدمات  : خدمات   45 بالفئة  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�شلع  لتمييز  وذلك 
امللكية  ترخي�س  الأف���راد؛  مبتطلبات  للإيفاء  الآخ���رون  بها  يقوم  واجتماعية  �شخ�شية  خدمات  والأف���راد؛ 

الفكرية وجميع املنتجات التي ت�شملها الفئة رقم 45.
و�شف العلمة: العلمة هي عبارة عن كلمة  MAHLEتتكون من خم�شة حروف لتينية مكتوبة باخلط 

الأ�شود العري�س.
ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا ٍلدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو ٍار�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خل 30 يوما من تاريخ ٍا�شدار هذا اٍلعلن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اأبريل 2015 العدد 11374

من�ذج ٍاعالن الن�سر
تعلن ٍادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك: املجموعة القانونية حمامون وم�شت�شارون 

MAHLE :قانونيون  طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية

املودعة بالرقم:227520 بتاريخ: 2015/02/22
بيانات الأولوية:

بٍا�شم: �شركة ماهلي جي ام بي اأت�س
وعنوانه: : دي-70369 �شتتغارت، اأملانيا.      

والعلوم  ال�شناعة،  يف  امل�شتخدمة  الكيميائية  امل��واد   :  01 بالفئة  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 
املعاجلة،  غ��ري  ال�شنعية  الراتنجات  والأح����راج؛  الب�شتنة  ويف  ال��زراع��ة   يف  كذلك  وامل�شتخدمة  والت�شوير 
التي  وامل�شتح�شرات  للحريق؛  اإطفاء  ومركبات  الع�شوية؛  والأ�شمدة  املعاجلة؛  غري  البل�شتيكية  وامل��واد 
تزيد ال�شلبة والتي ت�شتخدم يف اللحام؛ املواد الكيميائية التي ت�شتخدم يف حفظ الأغذية؛ مواد الدباغة؛ 
املواد الل�شقة امل�شتخدمة يف ال�شناعة؛ املربدات امل�شتخدمة يف حمركات ال�شيارات؛ �شوائل املكابح،  ومواد 
التربيد؛ ال�شوائل امل�شتخدمة يف دارات الهيدروليك؛ املواد ال�شائلة امل�شتخدمة يف دارات الهيدروليك. وجميع 

املنتجات التي ت�شملها الفئة رقم 01.
و�شف العلمة: العلمة هي عبارة عن كلمة  MAHLEتتكون من خم�شة حروف لتينية مكتوبة باخلط 

الأ�شود العري�س.
ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا ٍلدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو ٍار�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خل 30 يوما من تاريخ ٍا�شدار هذا اٍلعلن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اأبريل 2015 العدد 11374

من�ذج ٍاعالن الن�سر
تعلن ٍادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك: املجموعة القانونية حمامون وم�شت�شارون 

MAHLE :قانونيون  طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية

املودعة بالرقم:227513 بتاريخ: 2015/02/22
بيانات الأولوية:

بٍا�شم: �شركة ماهلي جي ام بي اأت�س
وعنوانه: : دي-70369 �شتتغارت، اأملانيا.    

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 06 : املعادن ال�شائعة و�شبائكها؛ مواد البناء املعدنية؛ الأبنية 
من  الكهربائية  غري  والأ���ش��لك  الكابلت  احلديدية؛  لل�شكك  املعدنية  امل��واد  للتحريك؛  القابلة  املعدنية 
معادن �شائعة؛ حديد ومواد معدنية، مواد �شغرية من طبيعة معدنية؛ اأنابيب وموا�شري معدنية؛ اخلزائن 
احلديدية حلفظ الأموال/الأمانات؛ ب�شائع من معادن �شائعة غري موجودة يف فئات اأخرى؛ فلزات معدنية؛ 
من  ميكانيكية،  غري  املعدن،  من  للي  قابلة  لفائف  املرنة؛  للخراطيم  ميكانيكية،  غري  املعدن  من  اأ�شرطة 
اأ�شقف معدنية  وجميع املنتجات التي  اأجل اخلراطيم املرنة؛  اأ�شرطة، ميكانيكية من  اأجل اللفائف املرنة؛ 

ت�شملها الفئة رقم 06.
و�شف العلمة: العلمة هي عبارة عن كلمة  MAHLEتتكون من خم�شة حروف لتينية مكتوبة باخلط 

الأ�شود العري�س.
ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا ٍلدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو ٍار�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خل 30 يوما من تاريخ ٍا�شدار هذا اٍلعلن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اأبريل 2015 العدد 11374

من�ذج ٍاعالن الن�سر
تعلن ٍادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك: املجموعة القانونية حمامون وم�شت�شارون قانونيون 

MAHLE :طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية  

املودعة بالرقم:227514 بتاريخ: 2015/02/22
بيانات الأولوية:

بٍا�شم: �شركة ماهلي جي ام بي اأت�س
وعنوانه: : دي-70369 �شتتغارت، اأملانيا.        

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 07 : الآلت واأدواتها؛ املحركات واملاكينات )عدا املركبات الأر�شية(؛ مكونات و�شل 
الوتوماتيكية؛  البيع  اآلت  البي�س؛  حا�شنات  باليد؛  املّغلة  غري  الزراعية  الآلت  الأر�شية(؛  املركبات  يف  )اإل  احلركة  ونقل  الآلت 
اأجهزة الإ�شعال ملحركات الحرتاق الداخلي؛ �شموع ال�شتعال ملحركات الحرتاق الداخلي؛ مكاب�س ال�شطوانات؛ املكاب�س )اأجزاء من 
الآلت اأو املحركات(؛ مكاب�س للمحركات؛ جهاز حتويل الوقود ملحركات الحرتاق الداخلي؛ مر�شحات كاأجزاء من الآلت؛ مكونات 
الربط ونقل احلركة يف الآلة، عدا يف املركبات الأر�شية، ومكوناتها؛ اأجزاء الآلت، وخا�شة �شمامات الطقطقة وال�شمامات؛ العنفات 
غري عنفات املركبات الأر�شية؛ الآلت، وخا�شة ال�شاغطات الهوائية وال�شاغطات، وخا�شة ال�شواحن التوربينية بنفث الغاز ل�شحن 
حمركات الحرتاق الداخلي؛ الأدوات امليكانيكية للتاأثري على جريان الغاز النفاث يف ال�شواحن التوربينية لآلت الحرتاق الداخلي؛ 
اأجزاء الآلت، وخا�شة منظمات جريان الغاز النفاث ملحركات الحرتاق الداخلي؛ ال�شفرات كاأجزاء من ال�شواحن التوربينية ملحركات 
حمركات  يف  الغاز  لنفث  التوربني  �شواحن  ت�شكل  التي  التعديل  واأج��ه��زة  التعديل  دافعات  وخا�شة  املحركات،  الداخلي؛  الح��رتاق 
اأذرعة  الهواء؛  الداخلي؛ م�شخات  الغاز يف حمركات الحرتاق  التور بينية لنفث  الداخلي؛ �شمامات الفح�س لل�شواحن  الحرتاق 
نقل احلركة؛ روؤو�س ا�شطوانات املحركات؛ متديدات عوادم ت�شريف الغاز لأهداف التنظيف؛ مبادلت احلرارة )اأجزاء من الآلت(؛ 
الهوائية؛  املكثفات  الآلت(؛  )بخار( )قطع من  املكثفات  املكثفة؛  الرتكيبات  واللت؛  واملحركات  للماكينات،  املرافق  املبدلت؛ علب 
مكثفات الهواء؛ مولدات الطاقة اأثناء الطوارئ؛ ال�شمامات الهيدروليكية؛ �شمامات للماكينات واملحركات؛ اأجهزة الت�شغيل ملحركات 
�شمامات  للزيت؛  الفا�شلة  وامل���واد  الفا�شلة،  الأج��ه��زة  املحركات؛  اأو  والآلت  املاكينات،  على  ال�شيطرة  اآل��ي��ات  الداخلي؛  الح���رتاق 
للماكينات؛ مبادلت  ا�شطوانات  والآلت؛  للمحركات  ا�شطوانات  ذاتها؛  والأج��زاء  الآلت(  والآلت؛ �شمامات )قطع من  للمحركات 
احلرارة )اأجزاء من املاكينات(؛ ا�شطوانات للمحركات واملاكينات؛ ا�شطوانات للآلت؛ مبادلت احلرارة )اأجزاء من الآلت(؛ ّعلقات 
هيدروليكية   توربينات  هيدروليكية؛  وماكنات  حمركات  الفلرتة؛  لآلت  خرطو�شات  التعيري؛  حلقات  اأوزان؛  الآلت(؛  من  )اأج��زاء 

وجميع املنتجات التي ت�شملها الفئة رقم 07.
و�شف العلمة: العلمة هي عبارة عن كلمة  MAHLEتتكون من خم�شة حروف لتينية مكتوبة باخلط الأ�شود العري�س.

ال�شرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا ٍلدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو ٍار�شاله بالربيد امل�شجل، وذلك 

خل 30 يوما من تاريخ ٍا�شدار هذا اٍلعلن.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اأبريل 2015 العدد 11374

من�ذج ٍاعالن الن�سر
تعلن ٍادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك: املجموعة القانونية حمامون وم�شت�شارون 

MAHLE :قانونيون   طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية

املودعة بالرقم:227515 بتاريخ: 2015/02/22
بيانات الأولوية:

بٍا�شم: �شركة ماهلي جي ام بي اأت�س
وعنوانه: : دي-70369 �شتتغارت، اأملانيا.  

واأدوات علمية، ملحية، م�شاحية، ت�شويرية،  بالفئة 09 : جهاز  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�شلع  وذلك لتمييز 
جهاز  والتعليم؛  احلياة  لإنقاذ  )الإ�شراف(،  للفح�س  الإ�شارة،  لإر�شال  للقيا�س،  للوزن،  ب�شرية،  �شينمائية، 
واأدوات لتو�شيل، تبديل، حتويل، تراكم، التنظيم اأو ال�شيطرة على الكهرباء؛ جهاز لت�شجيل، نقل اأو اإعادة 
اإنتاج ال�شوت اأو ال�شور؛ حوامل للبيانات املغناطي�شية، وت�شجيل الأقرا�س؛ الأقرا�س املدجمة والديفيدي 
واأو�شاط الت�شجيل الرقمية الأخرى؛ اآليات للأجهزة التي تعمل بالنقود املعدنية؛ م�شجلت وحوا�شب الدفع 
واأدوات  الآيل؛ جهاز مكافحة احلريق؛ جهاز  برامج احلا�شب  البيانات، واحلوا�شب؛  واأداة معاملة  النقدي، 
للكيمياء؛ جهاز لتحويل الوقود ملحركات الحرتاق الداخلي؛ اأجهزة ا�شتعال ملحركات الحرتاق الداخلي؛ 
واملحركات  للماكينات،  الهيدروليكي  التحكم  اأجهزة  (؛  للقرع-  الداخلي )مواد م�شادة  حمركات الحرتاق 

والآلت وجميع املنتجات التي ت�شملها الفئة رقم 09.
و�شف العلمة: العلمة هي عبارة عن كلمة  MAHLEتتكون من خم�شة حروف لتينية مكتوبة باخلط 

الأ�شود العري�س.
ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا ٍلدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو ٍار�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خل 30 يوما من تاريخ ٍا�شدار هذا اٍلعلن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اأبريل 2015 العدد 11374

من�ذج ٍاعالن الن�سر
تعلن ٍادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك: املجموعة القانونية حمامون وم�شت�شارون 

MAHLE :قانونيون  طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية

املودعة بالرقم:227516 بتاريخ: 2015/02/22
بيانات الأولوية:

بٍا�شم: �شركة ماهلي جي ام بي اأت�س
وعنوانه: : دي-70369 �شتتغارت، اأملانيا.      

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 11 : جهاز للإ�شعال، الت�شخني، التربيد، توليد البخار، الطبخ، 
التثليج، التجفيف، التهوية، التزويد باملاء، واأهداف ال�شرف ال�شحي واأجزاء من جميع الب�شائع واخلدمات 
الهواء(  )تكييف  التهوية  تركيبات  منه؛  واأج���زاء  الهواء  تكييف  تركيب  ال��ه��واء؛  لتكييف  فلتر  امل��ذك��ورة؛ 
 واجلهاز اإ�شافة اإىل اأجزاء منها؛ تكييف الهواء يف املركبات؛ جتفيف الهواء؛ تركيب التهوية )تكييف الهواء
( وجهازه؛ تركيبات التهوية )تكييف الهواء( للمركبات؛ تركيبات تكييف الهواء واأجزاء منها؛ جهاز للتربيد 
اأجهزة تبخري؛ �شمامات ثرمو�شتاتية )اأجزاء من  اأجزاء من الآلة؛  واأجزاء منه؛ مبادلت احلرارة، لي�شت 
اأو الغاز واأنابيبتها؛  اأج��زاء الآل��ة؛ مكملت منظمة لأجهزة املاء  تركيبات احل��رارة(؛ مكثفات )غ��از-(، غري 
مكملت منظمة ومكملت ال�شلمة لأنابيب الغاز؛ اأنابيب املاء لرتكيبات ال�شحة العامة وجميع املنتجات 

التي ت�شملها الفئة رقم 11.
مكتوبة  لتينية  ح��روف  خم�شة  من  MAHLEتتكون  كلمة   عن  عبارة  هي  العلمة  العلمة:  و�شف 

باخلط الأ�شود العري�س.
ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا ٍلدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو ٍار�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خل 30 يوما من تاريخ ٍا�شدار هذا اٍلعلن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اأبريل 2015 العدد 11374

من�ذج ٍاعالن الن�سر
تعلن ٍادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك: املجموعة القانونية حمامون وم�شت�شارون 

MAHLE :قانونيون   طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية

املودعة بالرقم:227521 بتاريخ: 2015/02/22
بيانات الأولوية:

بٍا�شم: �شركة ماهلي جي ام بي اأت�س
وعنوانه: : دي-70369 �شتتغارت، اأملانيا.       

ال�شفر  ترتيبات  الب�شائع؛  وتخزين  تعليب  النقل؛   :  39 بالفئة  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 
وجميع املنتجات التي ت�شملها الفئة رقم 39.

و�شف العلمة: العلمة هي عبارة عن كلمة  MAHLEتتكون من خم�شة حروف لتينية مكتوبة باخلط 
الأ�شود العري�س.

ال�شرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا ٍلدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو ٍار�شاله 

بالربيد امل�شجل، وذلك خل 30 يوما من تاريخ ٍا�شدار هذا اٍلعلن.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اأبريل 2015 العدد 11374

من�ذج ٍاعالن الن�سر
تعلن ٍادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك: املجموعة القانونية حمامون وم�شت�شارون 

MAHLE :قانونيون   طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية

املودعة بالرقم:227522 بتاريخ: 2015/02/22
بيانات الأولوية:

بٍا�شم: �شركة ماهلي جي ام بي اأت�س
وعنوانه: : دي-70369 �شتتغارت، اأملانيا.  

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة  40: معاجلة املواد؛ اإعادة تدوير القمامة والنفايات؛ معاجلة 
القمامة )حتويلها(؛ تنقية الهواء وجميع املنتجات التي ت�شملها الفئة رقم 40.

مكتوبة  لتينية  ح��روف  خم�شة  من  MAHLEتتكون  كلمة   عن  عبارة  هي  العلمة  العلمة:  و�شف 
باخلط الأ�شود العري�س.

ال�شرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا ٍلدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو ٍار�شاله 

بالربيد امل�شجل، وذلك خل 30 يوما من تاريخ ٍا�شدار هذا اٍلعلن.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اأبريل 2015 العدد 11374

من�ذج ٍاعالن الن�سر
تعلن ٍادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك: املجموعة القانونية حمامون وم�شت�شارون 

MAHLE :قانونيون   طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية

املودعة بالرقم:227523 بتاريخ: 2015/02/22
بيانات الأولوية:

بٍا�شم: �شركة ماهلي جي ام بي اأت�س
وعنوانه: : دي-70369 �شتتغارت، اأملانيا.    

الريا�شة  الت�شلية؛  ال��ت��دري��ب؛  ت��ق��دمي  التعليم؛   :41 بالفئة  ال��واق��ع��ة  اخل��دم��ات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل���ك 
والن�شاطات الثقافية وجميع املنتجات التي ت�شملها الفئة رقم 41. 

و�شف العلمة: العلمة هي عبارة عن كلمة  MAHLEتتكون من خم�شة حروف لتينية مكتوبة باخلط 
الأ�شود العري�س.

ال�شرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا ٍلدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو ٍار�شاله 

بالربيد امل�شجل، وذلك خل 30 يوما من تاريخ ٍا�شدار هذا اٍلعلن.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اأبريل 2015 العدد 11374

من�ذج ٍاعالن الن�سر
تعلن ٍادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك: املجموعة القانونية حمامون وم�شت�شارون 

MAHLE :قانونيون    طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية

املودعة بالرقم:227524 بتاريخ: 2015/02/22
بيانات الأولوية:

بٍا�شم: �شركة ماهلي جي ام بي اأت�س
وعنوانه: : دي-70369 �شتتغارت، اأملانيا.     

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 42: اخلدمات العلمية والتقنية والأبحاث والت�شميم املتعلق 
التقني؛  البحث  وبراجمه؛  الكمبيوتر  معدات  وتطوير  ت�شميم  البحث؛  وخدمات  ال�شناعي  التحليل  بها؛ 
ال�شناعية؛  والأب��ح��اث  بالتحليلت  املتعلقة  واخل��دم��ات  الت�شميم؛  خدمات  للآخرين؛  والتطوير  البحث 

خدمات ت�شميم التعليب وجميع املنتجات التي ت�شملها الفئة رقم 42. 
و�شف العلمة: العلمة هي عبارة عن كلمة  MAHLEتتكون من خم�شة حروف لتينية مكتوبة باخلط 

الأ�شود العري�س.
ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا ٍلدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو ٍار�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خل 30 يوما من تاريخ ٍا�شدار هذا اٍلعلن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اأبريل 2015 العدد 11374

من�ذج ٍاعالن الن�سر
تعلن ٍادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك: املجموعة القانونية حمامون وم�شت�شارون 

MAHLE :قانونيون   طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية

املودعة بالرقم:227525 بتاريخ: 2015/02/22
بيانات الأولوية:

بٍا�شم: �شركة ماهلي جي ام بي اأت�س
وعنوانه: : دي-70369 �شتتغارت، اأملانيا.    

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 17: مطاط، غاتابر�شا، �شمغ، اأ�شب�شتو�س، امليكا والب�شائع 
امل�شنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى؛ مواد بل�شتيكية يف �شكل لدائن ي�شتعملها ال�شانع؛ مواد 
اأطواق الأنابيب؛  اأطواق؛  اأنابيب مرنة، غري م�شنوعة من املعدن ؛  التعليب والإيقاف )ال�شد( والرتكيب؛ 
خراطيم ت�شتعمل للمربدات فقط لتربيد املحركات وتربيد الهواء وجميع املنتجات التي ت�شملها الفئة رقم 

 .17
و�شف العلمة: العلمة هي عبارة عن كلمة  MAHLEتتكون من خم�شة حروف لتينية مكتوبة باخلط 

الأ�شود العري�س.
ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا ٍلدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو ٍار�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خل 30 يوما من تاريخ ٍا�شدار هذا اٍلعلن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اأبريل 2015 العدد 11374

من�ذج ٍاعالن الن�سر
تعلن ٍادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك: املجموعة القانونية حمامون وم�شت�شارون 

MAHLE :قانونيون  طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية

املودعة بالرقم:227526 بتاريخ: 2015/02/22
بيانات الأولوية:

بٍا�شم: �شركة ماهلي جي ام بي اأت�س
وعنوانه: : دي-70369 �شتتغارت، اأملانيا.    

قا�شية ل معدنية  اأنابيب  البناء )ل معدنية(؛  19: مواد  بالفئة  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�شلع  لتمييز  وذلك 
اأ�شقف، ل معدنية؛  اأبنية ل معدنية قابلة للنقل؛ ن�شب تذكارية، ل معدنية؛  اأ�شفلت، طلء وقار؛  للبناء؛ 

غوا�شات لأعمال البناء حتت املاء وجميع املنتجات التي ت�شملها الفئة رقم 19.
و�شف العلمة: العلمة هي عبارة عن كلمة  MAHLEتتكون من خم�شة حروف لتينية مكتوبة باخلط 

الأ�شود العري�س.
ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا ٍلدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو ٍار�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خل 30 يوما من تاريخ ٍا�شدار هذا اٍلعلن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اأبريل 2015 العدد 11374

من�ذج ٍاعالن الن�سر
تعلن ٍادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك: املجموعة القانونية حمامون وم�شت�شارون 

MAHLE :قانونيون   طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية

املودعة بالرقم:227527 بتاريخ: 2015/02/22
بيانات الأولوية:

بٍا�شم: �شركة ماهلي جي ام بي اأت�س
وعنوانه: : دي-70369 �شتتغارت، اأملانيا.   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 21: اأوعية وحاويات منزلية ومطبخية؛ اأم�شاط وا�شفنجات؛ 
فرا�شي )غري فرا�شي الدهان(؛ مواد �شناعة الفرا�شي؛ مواد لأهداف التنظيف؛ �شوف الفولذ؛ زجاج م�شنع 
اأو ن�شف م�شنع )عدا الزجاج امل�شتخدم يف املباين(؛ اأدوات زجاجية وبور�شلني وخزف غري موجودة يف فئات 

اأخرى؛ جهاز لتعطري اجلو؛ م�شايف وجميع املنتجات التي ت�شملها الفئة رقم 21.
مكتوبة  لتينية  ح��روف  خم�شة  من  MAHLEتتكون  كلمة   عن  عبارة  هي  العلمة  العلمة:  و�شف 

باخلط الأ�شود العري�س.
ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا ٍلدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو ٍار�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خل 30 يوما من تاريخ ٍا�شدار هذا اٍلعلن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اأبريل 2015 العدد 11374

من�ذج ٍاعالن الن�سر
تعلن ٍادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك: املجموعة القانونية حمامون وم�شت�شارون 

MAHLE :قانونيون  طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية

املودعة بالرقم:227528 بتاريخ: 2015/02/22
بيانات الأولوية:

بٍا�شم: �شركة ماهلي جي ام بي اأت�س
وعنوانه: : دي-70369 �شتتغارت، اأملانيا.    

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 25: ثياب، اأحذية، خوذ وجميع املنتجات التي ت�شملها الفئة 
رقم 25.

و�شف العلمة: العلمة هي عبارة عن كلمة  MAHLEتتكون من خم�شة حروف لتينية مكتوبة باخلط 
الأ�شود العري�س.

ال�شرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا ٍلدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو ٍار�شاله 

بالربيد امل�شجل، وذلك خل 30 يوما من تاريخ ٍا�شدار هذا اٍلعلن.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اأبريل 2015 العدد 11374
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رو�صيا تتحكم بقاعدة �صابقة للناتو يف القطب ال�صمايل
•• او�شلو-اأ ف ب:

بتنازلها  بلدهم  ارتكبته  ال��ذي  اخلطاأ  �شابقون  نروجيون  �شباط  ينتقد 
عن قاعدة �شرية للغوا�شات يف القطب ال�شمايل خ�شو�شا انها باتت اليوم 

ت�شت�شيف ... �شفنا رو�شية.
وبعدما كانت مياه القطب ال�شمايل ميدان مواجهة بني غوا�شات الحتاد 
ال�شوفياتي وحلف �شمال الطل�شي يف حقبة احلرب الباردة، ا�شتعادت حاليا 
اهمية ا�شرتاتيجية على �شوء التوترات الخرية بني رو�شيا واحللف التي 
ال�شوفياتي. ولأنها  �شقوط الحتاد  و�شلت اىل م�شتوى غري م�شبوق منذ 
مل تتوقع تنامي قوة العملق الرو�شي الذي ين�شر يف بحر بارنت�س ا�شطول 
ال�شمال الكبري، قررت الرنوج يف 2008 يف اطار اقليمي كان هادئا اآنذاك 

ان تتخلى عن قاعدة اولف�شفرن القريبة من مرفاأ تروم�شو.

من  ال��ي��ه��ا،  نحتاج  حيث  م��وج��ودة  ال�شفن  تكن  مل  اذا  وق���ال   . غوا�شاتنا 
الف�شل ان نحولها خردة .

وما يزيد من املرارة الناجمة عن هذه امل�شاألة، هو ان القاعدة التي ناهزت 
500 مليون يورو( قدمها احللف  تكلفتها اربعة مليارات كورون )حواىل 
الطل�شي، وطرحت للبيع على موقع للإعلنات املبوبة على النرتنت ومل 

جتد من ي�شرتيها، بيعت لرجل اعمال باأقل من اربعني مليون كورون.
املتعلقة  املعلومات  جتمع  رو�شية  �شفن  اىل  الر�شفة  الخ��ري  ه��ذا  وي��وؤج��ر 
بالزلزل او تبحث عنها. وام�شت ثلث منها ال�شتاء يف ما كان قبل فرتة 

موقعا حماطا بتدابري امنية م�شددة.
ح��ول هذه  ا�شرار  يعد هناك من  ولهم�شن مل  املالك اجلديد غونار  وق��ال 
اتفق  منذ  خ�شو�شا  بر�س  فران�س  لوكالة  ت�شريح  يف  وا���ش��اف   . القاعدة 
اجلي�س واحللف الطل�شي على طرحها للبيع على النرتنت  ون�شرت �شور 

جبل  م��داخ��ل  عند  ال��واق��ع  الكبري  اللوج�شتي  املجمع  ه��ذا  ع��ن  وبتخليها 
ا�شا�شية  دعم  نقطة  من  غوا�شاته  ال�شكندينايف  البلد  هذا  حرم  يحميها، 
الكيلومرتات  الف  مئات  اجتيار  اىل  م�شطرة  فباتت  الكبري،  ال�شمال  يف 

ال�شافية للو�شول اىل ما يعترب م�شرح عملياتها ال�شا�شي.
وبعد �شبع �شنوات، ما زال قرار ال�شلطة ال�شيا�شية يوؤجج ال�شتياء خ�شو�شا 
لدى كبار ال�شباط املتقاعدين الذين كانوا ا�شرع من زملئهم يف اخلدمة 

للتعبري عن ا�شتيائهم.
يف  للبحرية  ال�شابق  القائد  �شكورغن  اينار  ال�شابق  الم���ريال  نائب  وق��ال 
�شمال الرنوج بعنا القاعدة الوحيدة اجلديرة بهذا ال�شم التي كنا منلكها 

يف اعايل البحار. انه اجلنون املطلق. 
وا�شاف نحن وحدنا مع رو�شيا نتحرك دائما يف بحر بارنت�س حيث لدينا 
ذلك  فيه مبا يف  تتمركز  ان  يجب  بحريتنا  ان  والوا�شح  م�شرتكة.  ح��دود 

عن ادق تفا�شيلها. وما يزيد الطني بلة، هو انه تو�شع يف ت�شرف ال�شفن 
عن  درا�شة  املثال  �شبيل  على  منها  للع�شكريني  مفيدة  معلومات  الرو�شية 

العماق البحرية او ال�شاحل مع غوا�شات �شغرية عند احلاجة.
وقال نائب المريال ال�شابق يان رك�شنت امل�شوؤول الثاين ال�شابق يف اجلي�س 
الرنوجي ان رو�شيا بلد يحق للدولة فيه مراقبة كل الن�شطة التجارية او 
�شبه الر�شمية. المر وا�شح: قلة من النا�س تعرف ما يح�شل انطلقا من 

هذه ال�شفن .
الرنوجي خ�شر  فالدفاع  لبلدنا.  اولف�شفرن خ�شارة مزدوجة  ان  وا�شاف 

قاعدة مهمة والن تر�شو فيه �شفن رو�شية .
ومن �شخرية القدر، ان القرار بالإغلق اتخذته حكومة ين�س �شتولتنربع 
اليوم  املن�شب  ه��ذا  من  ويدعو  الطل�شي  للحلف  عاما  امينا  ا�شبح  ال��ذي 

الدول الع�شاء يف احللف اىل عدم الرتاخي يف ال�شتنفار.

••هانوي-وام:

ع����ق����دت ج���ل�������ش���ة م����ب����اح����ث����ات بني 
جمموعة الحتاد الربملاين الدويل 
ل��ل��م��ج��ل�����س ال����وط����ن����ي الحت�������ادي 
املر  اأح��م��د  حممد  م��ع��ايل  برئا�شة 
ال�شعبة  رئ��ي�����س  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
..ورئي�س  الإم���ارات���ي���ة  ال��ربمل��ان��ي��ة 
اللتينية  اأم����ري����ك����ا  جم���م���وع���ة 
وال���ك���اري���ب���ي غ������رولك يف الحت����اد 
ال����دويل م��ع��ايل روبرتو  ال��ربمل��اين 
ليون وذلك على هام�س اجتماعات 
الحت��اد الربملاين ال��دويل املنعقدة 
هانوي  الفيتنامية  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف 
مار�س   28 م����ن  ال����ف����رتة  خ�����لل 

املا�شي اإىل 2 اأبريل اجلاري.
ون��اق�����س اجل���ان���ب���ان وف���ق���ا جلدول 
مقرتحات  املباحثات  جل�شة  اأعمال 
ال�����ش��ع��ب��ة ال���ربمل���ان���ي���ة الإم���ارات���ي���ة 
املتعلقة مبكافحة الإرهاب وق�شية 
اجل����زر الإم���ارات���ي���ة ال��ث��لث طنب 
ال���ك���ربى وط���ن���ب ال�����ش��غ��رى واأب����و 
مو�شى املحتلة من قبل ايران ودعم 
اجلانبني  م��ن  الثنائية  ال���زي���ارات 
وال��ت��ن�����ش��ي��ق ال���ربمل���اين امل�����ش��ب��ق بني 
امل�شاركات  خ���لل  امل��ع��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ان 
ف�شل  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  يف 
املطروحة  الق�شايا  مناق�شة  ع��ن 
ع��ل��ى ج���دول اج��ت��م��اع��ات اجلمعية 
للمجل�س   196 وال������دورة   132
الدويل  الربملاين  للحتاد  احلاكم 
واللجان الدائمة والأجهزة التابعة 

للحتاد.
ا�شتنكارهما  اجل����ان����ب����ان  واأك���������د 
حتت  ل��لإره��اب  املطلق  ورف�شهما 
لأي  واإدانتهما  اأوذريعة  م�شمى  اأي 
عن  النظر  بغ�س  اإرهابية  عمليات 
م�شماها اأو �شببها اأو غر�شها وعلى 
اأن الإرهاب والتطرف ل يرتبطان 
اأوح�شارة  اأوجن�شية  اأوجن�س  بدين 
اأومنطقة  ج��م��اع��ة  اأو  ث��ق��اف��ة  اأو 
تغذيها  عاملية  اآف��ة  واأن���ه  جغرافية 
والن�شاف  العدالة  غياب  ع��وام��ل 
يف ح����ل امل�������ش���ك���لت وال�������ش���راع���ات 
وازدواجية  وال��دول��ي��ة  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
وانتهاج  الدولية  ال�شرعية  معايري 
اأ���ش��ال��ي��ب ال���ق���وة وال����ش���ت���غ���لل يف 

العلقات الدولية.
هناك  اأن  ع��ل��ى  اجل���ان���ب���ان  و����ش���دد 
م���ب���ادئ م�����ش��رتك��ة واأ���ش�����ش��ا ميكن 
البناء عليها مثل مكافحة التطرف 
والأمن  ال�شلم  واإ�شاعة  والإره��اب 

الهادف اإىل اإ�شاعة ال�شلم وتوطيد 
ال�شعوب  ب���ني  وال���ت���ع���اون  الأم������ن 
ون�����ش��ر ال���دمي���ق���راط���ي���ة واح�����رتام 
املجموعات  �شمن  الإن�شان  حقوق 
فانه   ���� فيه  املمثلة  اجليو�شيا�شية 
تعزيز  اأه��م��ي��ة  على  التاأكيد  يجب 
الح����رتام امل��ت��ب��ادل ل��ل��م��ب��ادئ التي 
املنظمة كالدفاع  قامت عليها هذه 
ال�شعوب  بني  والتعاون  ال�شلم  عن 
وتدعيم ركائز املوؤ�ش�شات التمثيلية 
القائم بني  التعاون  اأهمية  واإدراك 
الحت���اد ال��ربمل��اين ال���دويل والأمم 
ن�شاطهما  خ������لل  م����ن  امل���ت���ح���دة 
امل�شرتك ملعاجلة الق�شايا الدولية 
احرتام  التفاقية  وت��وؤك��د  املهمة. 
الدويل  القانون  لأحكام  الطرفني 
ال�شوؤون  يف  ال��ت��دخ��ل  وع���دم  ال��ع��ام 
و�شون  الأع�شاء  للدول  الداخلية 
���ش��ي��ادت��ه��ا ووح������دة اأرا����ش���ي���ه���ا مع 
الدبلوما�شية  دور  على  الت�شديد 
للدبلوما�شية  كظهري  ال��ربمل��ان��ي��ة 
ال��ر���ش��م��ي��ة ل��ل��دول وع��ل��ى م��ا يعقد 
عليها من اآمال يف الت�شدي مللفات 

اأ�شا�شية يف ع�شر العوملة املتنامية.
وتهدف هذه التفاقية اإىل توطيد 
حتقيق  اأج��ل  من  ال�شداقة  اأوا�شر 
ال�شتقرار وال�شتمرارية والتعددية 
يف العلقات امل�شرتكة وال�شعي من 
وزيادة  العمل  فر�س  حت�شني  اأج��ل 
ال����ش���ت���ث���م���ار امل���ت���ب���ادل م����ن خلل 
اآفاق  وتو�شيع  جديدة  اأ���ش��واق  فتح 
اجتماعات  من  انطلقا  التفاو�س 
يروج لها الربملانيون من الطرفني 
واإن�شاء  التجارية  التنمية  لتعزيز 
للتعاون  م�������ش���رتك���ة  جم����م����وع����ة 
الوطني  امل��ج��ل�����س  ب���ني  ال���ربمل���اين 
الحت����������ادي وجم����م����وع����ة اأم���ري���ك���ا 
عدد  يزيد  ل  والكاريبي  اللتينية 
�شبعة  اأع�شائها من كل طرف عن 

نواب.
الطرفان  يعقد  للتفاقية  ووف��ق��ا 
اج��ت��م��اع��ا واح������دا ع��ل��ى الأق������ل يف 
اجتماعات  ه��ام�����س  ع��ل��ى  ع����ام  ك���ل 
اأو  ال���������دويل  ال�����ربمل�����اين  الحت���������اد 
اج��ت��م��اع��ات اأخ�����رى م��ت��ب��ادل��ة بني 
الدولة ودول اأمريكا اللتينية واأن 
اللتينية  اأمريكا  جمموعة  تكون 
جمل�س  باأع�شاء  ممثلة  والكاريبي 
اإدارتها واأن تكون الإمارات العربية 
الربملانية  بال�شعبة  ممثلة  املتحدة 
ل��ل��م��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت������ادي يف 

الحتاد الربملاين الدويل.

احرتام  وتاأكيد  ال���دويل  وال��ت��ع��اون 
واإع������لء مبادئ  الإن�������ش���ان  ح���ق���وق 
والقانون  املتحدة  الأمم  واأه���داف 
ال�شوؤون  ال��دويل وع��دم التدخل يف 
الداخلية للدول الأخرى وال�شيادة 

الوطنية.
التي  املو�شوعات  �شمن  م��ن  وك��ان 
اجلزر  مو�شوع  اجلل�شة  ناق�شتها 
..وقال  املحتلة  الثلث  الإماراتية 
الحتادي  الوطني  املجل�س  رئي�س 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  اإن دولة 
جلزرها  اي��������ران  اح����ت����لل  وم����ن����ذ 
الدولة  ق��ي��ام  ب���داي���ة  م���ع  ال���ث���لث 
ت��ط��ال��ب ب��ح��ل ه����ذه ال��ق�����ش��ي��ة من 
خلل املفاو�شات الثنائية وبالطرق 
الق�شاء  اإىل  اأوال��ل��ج��وء  ال�شلمية 
امل�شاألة  ه��ذه  اأن  ..م��وؤك��دا  ال���دويل 
للدولة ومطالباتها بحل  احليوية 
الق�شية مل جتد جتاوبا من  ه��ذه 

جانب اإيران.
اأمريكا  جم��م��وع��ة  رئ��ي�����س  واأ����ش���ار 
ال��لت��ي��ن��ي��ة وال���ك���اري���ب���ي غ����رولك 
ع��ل��ى احلوار  ال��رتك��ي��ز  اأه��م��ي��ة  اإىل 
موؤكدا  الق�شية  هذه  حلل  الثنائي 
اأن املجموعة تركز على هذا النهج 
ال�شيا�شية  الق�شايا  حلل  وتدعمه 
ق�شية  ومنها  ال���دول  ب��ني  العالقة 

اجلزر الإماراتية املحتلة الثلث.
الدكتورة  م��ع��ايل  اجل��ل�����ش��ة  ح�شر 
النائب  ال��ق��ب��ي�����ش��ي  ع���ب���داهلل  اأم�����ل 
كل  و�شعادة  املجل�س  لرئي�س  الأول 
جا�شم  وعلي  ال�شريقي  را���ش��د  م��ن 
وفي�شل  ال�������ش���م���اح���ي  و����ش���ل���ط���ان 
الوطني  املجل�س  اأع�شاء  الطنيجي 

واأ�����ش����اد ب��اه��ت��م��ام دول�����ة الإم������ارات 
العربية املتحدة با�شتخدام الطاقة 
تخطيطها  اط�������ار  يف  امل����ت����ج����ددة 
التنموية  وروؤي���ت���ه���ا  ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل 
رفد  يف  لأهميتها  ن��ظ��را  ال�شاملة 
التي  امل�����ش��ت��دام��ة  التنمية  م�����ش��رية 
ت�شهدها الدولة على كافة ال�شعد.

الحت���ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  وك���ان 
مع   2014 ع�������ام  يف  وق�������ع  ق�����د 
اللتينية  اأم����ري����ك����ا  جم���م���وع���ة 
تعاون  اتفاقية  والكاريبي غرولك 
ع��ل��ى ه��ام�����س اج��ت��م��اع��ات الحت���اد 
ال���ربمل���اين ال�����دويل ب��ج��ن��ي��ف وهي 
املجموعة  ت��ربم��ه��ا  ات��ف��اق��ي��ة  اأول 
اإحدى  م��ع  دول���ة   21 ت�شم  ال��ت��ي 
دول الوطن العربي يف بادرة تعك�س 
حر�س املجل�س على تعزيز التعاون 
ال���ربمل���اين ال�����دويل مب���ا ي��ت��ف��ق مع 

توجهات القيادة احلكيمة.
التفاقية  عليه  ن�شت  م��ا  وح�شب 
املتبادل  الح��رتام  �� ويف �شوء  فاأنه 
مل����ب����ادئ ود�����ش����ات����ري ك����ل م����ن دول����ة 
الإمارات العربية املتحدة والبلدان 
اأمريكا  جم��م��وع��ة  يف  الأع�������ش���اء 
واحرتاما  وال��ك��اري��ب��ي  ال��لت��ي��ن��ي��ة 
واأهدافها  امل��ت��ح��دة  الأمم  مل���ب���ادئ 
ومبادئ واأهداف الحتاد الربملاين 
الإقليمية  وامل���ن���ظ���م���ات  ال�������دويل 
واللتينية  وال��ع��رب��ي��ة  ال��ربمل��ان��ي��ة 
اإىل  خ��لل��ه  م��ن  ت�شعى  م��ا  خا�شة 
اإ���ش��اع��ة ال�����ش��لم وال��ت��ع��اون الدويل 
وح��ق��وق الن�����ش��ان وا���ش��ت��ذك��ارا باأن 
الحت��������اد ال�����ربمل�����اين ال��������دويل هو 
منتدى احلوار الربملاين ال�شيا�شي 

امل��ط��روح��ة يف م���وؤمت���رات الحت���اد 
الربملاين الدويل.

املجل�س  رئ���ي�������س  م����ع����ايل  واأك���������د 
اللقاء  الوطني الحت��ادي يف بداية 
ال��ت��ي ت��رب��ط دولة  ال��ع��لق��ات  عمق 
اأمريكا  جمموعة  ب��دول  الإم����ارات 
ال��لت��ي��ن��ي��ة وال���ك���اري���ب���ي غ����رولك 
..وهي يف تطور م�شتمر وم�شطرد 
وتثمينه  ت���ق���دي���ره  ع���ن  ..م���ع���رب���ا 
ب���ني اجلانبني  ال��ت��ن�����ش��ي��ق  مل�����ش��ت��وى 
خلل اجتماعات الحتاد الربملاين 
الدول ولدعمهم املتوا�شل لل�شعبة 
املحافل  الإم��ارات��ي��ة يف  ال��ربمل��ان��ي��ة 
ال��ربمل��ان��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة الأم����ر الذي 
الثنائية  ال��ع��لق��ات  متانة  يج�شد 
ال���ف���رتة  ت���ط���وي���ره���ا يف  واأه����م����ي����ة 

املقبلة.
املجل�س  رئ���ي�������س  م����ع����ايل  واأ������ش�����اد 
ت�شكل  التي  التفاقية  ه��ذه  ببنود 
للدبلوما�شية  برملانيا مهما  اجنازا 
الربملانية الإماراتية التي تتفق مع 
ال�شيا�شة اخلارجية لدولة الإمارات 
ال��ت��ي حت��ر���س ع��ل��ى ب��ن��اء علقات 
وت���ع���اون م��ع خمتلف دول  ���ش��راك��ة 
اإىل ما حتظى به  ال��ع��امل.. م�شريا 
دول املجموعة التي ت�شم 21 دولة 
باحرتام  حتظى  دولية  �شمعة  من 
ت�شطلع  ومل��ا  ال��ع��امل  دول  خمتلف 
به من دور رائد ل �شيما يف دعمها 
تتبناها  ال���ت���ي  ال��ق�����ش��اي��ا  مل��خ��ت��ل��ف 

ال�شعبة الربملانية الإماراتية.
ال�شعبة  مقرتح  اأهمية  اإىل  واأ���ش��ار 
ال����ربمل����ان����ي����ة الإم������ارات������ي������ة ال�����ذي 
الثالثة  ال���دائ���م���ة  ال��ل��ج��ن��ة  ت��ب��ن��ت��ه 

حممد  الدكتور  و�شعادة  الحت��ادي 
العام  الأم��������ني  امل�����زروع�����ي  ����ش���امل 
عبدالرحمن  و���ش��ع��ادة  للمجل�س 
امل�شاعد  ال��ع��ام  الأم����ني  ال�شام�شي 
الربملانية  و  الت�شريعية  لل�شوؤون 

للمجل�س.
تعزيز  ����ش���ب���ل  اجل����ان����ب����ان  وب����ح����ث 
ع������لق������ات ال�����ت�����ع�����اون امل�������ش���رتك���ة 
وت��ن�����ش��ي��ق امل���واق���ف ح��ي��ال خمتلف 
امل�شرتك  اله��ت��م��ام  ذات  الق�شايا 
اجتماعات  يف  م�شاركتهما  خ���لل 
الحت��اد الربملاين ال��دول وخمتلف 
التاأكيد  م��ع  الربملانية  الفعاليات 
ع��ل��ى اأه���م���ي���ة ت��ن�����ش��ي��ق امل����واق����ف يف 
مكافحة  اإىل  ال���رام���ي���ة  اجل����ه����ود 

الإرهاب والتطرف.
كما جرى التاأكيد على اأهمية تعزيز 
بينها  الثنائية  ال��ع��لق��ات  وتفعيل 
التعاون  ات��ف��اق��ي��ة  تفعيل  اط���ار  يف 
اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي  بينهما  امل��وق��ع��ة 
اأجل  من  ال�شداقة  اأوا�شر  توطيد 
وال�شتمرارية  ال�شتقرار  حتقيق 
امل�شرتكة  العلقات  يف  والتعددية 
امل�شرتك  ل��ل��ت��ع��اون  اآل���ي���ة  وت���وف���ري 
وت������ب������ادل امل����ع����ل����وم����ات وزي����������ارات 
ال��وف��ود ال��ربمل��ان��ي��ة واخل����ربات من 
خ������لل احل�����ف�����اظ ع���ل���ى ع���لق���ات 
وتوطيدها  ال���ث���ن���ائ���ي���ة  ال����ت����ع����اون 
ال���ت���وا����ش���ل يف جم����الت  وت���ع���زي���ز 
وال�شلم  والأم���ن  ال�شيا�شي  احل��وار 
تتيحه  م��ا  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��دول��ي��ني 
ه�����ذه الت���ف���اق���ي���ة ل��ل��ط��رف��ني من 
وتبادل  وال��ت�����ش��اور  املثمر  ال��ت��ع��اون 
الق�شايا واملو�شوعات  الراأي حيال 

العامل باعتبار اأن ذلك ميثل اأر�شية 
والتطرف  الإره��اب  ملكافحة  �شلبة 
مع �شرورة اتخاذ التدابري اللزمة 
والثقافات  ل��لأدي��ان  الإ����ش���اءة  ملنع 
ومعتقدات ال�شعوب وعدم الت�شهري 
بها حر�شا على التكاتف والتعا�شد 

خلري الن�شانية.
اأمريكا  جم��م��وع��ة  رئ��ي�����س  وع����رب 
ال��لت��ي��ن��ي��ة وال���ك���اري���ب���ي غ����رولك 
يف الحت����اد ال��ربمل��اين ال����دويل عن 
وامل�شاركة  امل��ه��م  ب���ال���دور  اع��ج��اب��ه 
ال����ف����اع����ل����ة ل���ل�������ش���ع���ب���ة ال���ربمل���ان���ي���ة 
الربملانية  الفعاليات  يف  الإماراتية 
امل��ت��ن��وع��ة ..م�����ش��ي��دا مب��ا حت��ظ��ى به 
دولة الإم��ارات من �شمعة دولية ملا 
ت�شهده من تقدم وتطور يف خمتلف 
القطاعات وما حتققه من اجنازات 

على م�شتوى املوؤ�شرات العاملية.
املجموعة  دول  ح����ر�����س  واأك���������د 
لتعزيز  ال�����ش��ع��ي  ع��ل��ى  وب��رمل��ان��ات��ه��ا 
جميع  يف  ال������ت������ع������اون  ع������لق������ات 
ال��ق��ط��اع��ات م��ع دول���ة الإم�����ارات ل 
اتفاقية  ..مثمنا  الربملانية  �شيما 
اجلانبني  ب���ني  امل���وق���ع���ة  ال���ت���ع���اون 
التي  الأوىل  التفاقية  تعد  والتي 
عربية  دول��ة  مع  املجموعة  توقعها 
العامل  دول  م�شتوى  على  والثانية 
للتعاون  ب��واب��ة  انها  اىل  م�شريا   ..
واملنطقة  العربية  اخلليج  دول  مع 
العربية ككل ..وهي حمطة مهمة 
توحيد  ع��ل��ى  ال���ط���رف���ني  ت�����ش��اع��د 
امل�شاركات  يف  وامل�����واق�����ف  الآراء 
وتبادل  التعاون  وتعزيز  الربملانية 

اخلربات.

الن�شان  وح���ق���وق  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
الدويل  الربملاين  للحتاد  التابعة 
..وه�������و م�������ش���روع ا�����ش����دار اإع�����لن 
برملاين دويل حول  القانون الدويل 
لل�شيادة  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ف��اه��ي��م  ب���ني 
وعدم التدخل يف ال�شوؤون الداخلية 
ل���ل���دول وح���ق���وق الإن�������ش���ان وذل���ك 
يف  امل��ح��اولت  بع�س  لظهور  ن��ظ��را 
خم���ت���ل���ف امل����ح����اف����ل وامل����ن����ت����دي����ات 
حقوق  لتخاذ  الدولية  واملنظمات 
الإن�شان ذريعة للتدخل يف ال�شوؤون 

الداخلية للدول الأخرى.
واأك������د اجل���ان���ب���ان ح��ر���ش��ه��م��ا على 
ت��ب��ادل اخل����ربات وال��ق��ي��ام بربامج 
تعزيز  حتقق  م�شرتكة  وفعاليات 
على  فقط  لي�س  ال��ربمل��اين  العمل 
الربملانية  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  ���ش��ع��ي��د 
العمل  جم�����الت  يف  اأي�������ش���ا  ول���ك���ن 
الربملاين املختلفة والقيام بزيارات 
متبادلة للطلع على ما ت�شطلع 
ب��ه دول����ة الإم������ارات م��ن دور رائد 
العلقات  م���ن  م��ت��ق��دم  وم�����ش��ت��وى 
العامل  دول  خم��ت��ل��ف  م���ع  امل��ه��م��ة 
تطويرعلقات  اأهمية  اإىل  اإ�شافة 
القطاعات  من  العديد  يف  التعاون 
والتعليم  وال���ط���اق���ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
مع  وغ��ريه��ا  وال�شياحة  وال��ث��ق��اف��ة 
ال�������راأي يف حيال  ت���ب���ادل  �����ش����رورة 

خمتلف هذه الق�شايا.
امل�شرتك  التعاون  اأهمية  اأك��دا  كما 
بني املنظمات واملوؤ�ش�شات الربملانية 
وال���دول���ي���ة والإق��ل��ي��م��ي��ة م���ن اأجل 
اإ����ش���اع���ة احل�������وار وال���ت���ف���اه���م بني 
واأديان  و�شعوب  وثقافات  ح�شارات 

املر ورئي�س جمموعة غرولك يوؤكدان ا�صتنكارهما ورف�صهما املطلق للإرهاب حتت اأي م�صمى اأو ذريعة

•• هانوي-وام:

اأكد �شعادة علي عي�شي النعيمي ع�شو 
املجل�س الوطني الحتادي اأن العديد 
من املفاهيم والتعريفات والإجراءات 
ل  الإلكرتونية  بال�شيا�شة  اخلا�شة 
والأمن  بال�شلم  يتعلق  فيما  �شيما 
ب�شكل  م���ف���ه���وم���ة  ل��ي�����ش��ت  ال��������دويل 
ي��ت��م تو�شيحها  ي���زال  م�����ش��رتك وم���ا 
والإقليمية  الوطنية  امل�شتويات  على 
اإجماع دويل  واملتعددة واأنه ل يوجد 

ب�شاأن بع�س املجالت اخلا�شة بها.
ك��ل��م��ت��ه خلل  ال��ن��ع��ي��م��ي - يف  وق����ال 
م���������ش����ارك����ة ال�������ش���ع���ب���ة ال����ربمل����ان����ي����ة 
اللجنة الأوىل  الإماراتية يف اجتماع 
ل���ل�������ش���لم والأم�����������ن ال���������دويل حتت 
عنوان  احلرب الإلكرتونية: تهديد 
جدي لل�شلم والأم��ن ال��دويل  على 
الربملاين  الحت��اد  اجتماعات  هام�س 
العا�شمة  يف  حاليا  املنعقدة  ال��دويل 
القانون  ان   - ه���ان���وي  ال��ف��ي��ت��ن��ام��ي��ة 
والأدوات  وال��ه��ي��ئ��ات  ال��ع��ام  ال����دويل 
���ش��ي��م��ا ميثاق  امل��ع��ن��ي��ة ل  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
جنيف  وات���ف���اق���ي���ات  امل��ت��ح��دة  الأمم 
والإعلن  الإ�شافية  والربوتوكلت 
وامليثاق  الإن�������ش���ان  حل��ق��وق  ال��ع��امل��ي 
وال�شيا�شية  املدنية  للحقوق  ال��دويل 
ترتبط وت�شري على ا�شتخدام تقنيات 
تي  �شي  اآي  والت�����ش��الت   املعلومات 
اأهميتها يف  ..موؤكدا  الدول  من قبل 
احل��د م��ن امل��خ��اط��ر وح��ف��ظ ال�شلم 

نووي اإيران ينذر مبواجهة
 بني اأوباما والكوجنر�س

•• وا�شنطن –وكاالت:

اأن يوا�شل اجلمهوريون �شعيهم ل�شن ت�شريع يعك�س �شكوكهم  من املنتظر 
اإليه  اآلت  اإي��ران رغم ما  اإليه مع  اأي اتفاق نووي يتم التو�شل  العميقة يف 
ملواجهة  يهييء  مب��ا  �شوي�شرا  يف  العاملية  وال��ق��وى  ط��ه��ران  ب��ني  امل��ح��ادث��ات 

جديدة بينهم وبني الرئي�س الأمريكي الدميقراطي باراك اأوباما.
وانتهت منت�شف الليلة قبل املا�شية يف لوزان مهلة دون التو�شل اإىل اتفاق 
على  املفرو�شة  العقوبات  رف��ع  مقابل  ال��ن��ووي  اإي���ران  برنامج  يقيد  اإط���ار 
طهران على اأن يتم التو�شل اإىل اتفاق �شامل يف مفاو�شاتها مع الوليات 
 30 غايته  موعد  يف  وال�شني  ورو�شيا  واأملانيا  وفرن�شا  وبريطانيا  املتحدة 

يونيو حزيران املقبل.
الدعم  التحرك اجلمهوري وكذلك مدى  ياأخذه  ال��ذي قد  امل�شار  اأن  غري 
التفاق  يتم  ما  تفا�شيل  يتوقف على  الدميقراطيني  يلقاه من  قد  ال��ذي 
اإيران. وكان ال�شناتور اجلمهوري ميت�س مكونيل زعيم الأغلبية  عليه مع 
– ف�شي�شوت  انق�شت  – التي  املهلة  اإذا فاتت  اإن��ه  ق��ال  ال�شيوخ  يف جمل�س 
اإيران  على  جديدة  عقوبات  بفر�س  يق�شي  قانون  م�شروع  على  الأع�شاء 
اإىل اتفاق نهائي بانتهاء املهلة املقررة يف نهاية يونيو  اإذا مل يتم التو�شل 
اإيران  ال�شغط على  زي���ادة  ه��ذه اخل��ط��وة  م��ن  ال��ه��دف  و�شيكون  ح��زي��ران. 

لقبول ت�شوية يف الأ�شهر الأخرية من املحادثات.
اإط��ار ف�شيطرح م�شروع  اتفاق  اإىل  التو�شل  اإذا مت  اإن��ه حتى  وق��ال مكونيل 
قانون خمتلف يلزم اأوباما بتقدمي التفاق النهائي اإىل الكوجنر�س لقراره 

وتعطيل حقه يف رفع العقوبات ملدة �شهرين.
وتقول اإدارة اأوباما اإن اأيا من امل�شروعني �شيعر�س اأي اتفاق نهائي للخطر 
اأع�شاء  ق��رر  واإذا  وا�شنطن.  انق�شام يف  اأن��ه  على  الأم��ر  ت�شوير  خ��لل  من 
اقناع  �شعوبة  من  ذل��ك  ف�شيزيد  العقوبات  من  املزيد  فر�س  الكوجنر�س 

اليرانيني باأن اأوباما بو�شعه تخفيف العقوبات التي تعرقل اقت�شادهم.
اأن  الدميقراطيون  فيهم  مبن  الكوجنر�س  اأع�شاء  من  كثريون  ويخ�شى 
يكون حر�س اأوباما على التو�شل لتفاق مع اإيران دافعا له على ال�شماح لها 
بامتلك القدرة على �شنع قنبلة نووية. وت�شر اإيران اأن برناجمها �شلمي. 
اأكرب الأع�شاء الدميقراطيني يف جلنة ال�شوؤون  اإليوت اإجنل  وقال النائب 
اخلارجية مبجل�س النواب الأمريكي اإنه يريد روؤية نتيجة املفاو�شات قبل 
اخلروج باأي ا�شتنتاجات. وقال لرويرتز لرن ما ين�س عليه التفاق ونحكم 

عليه على هذا الأ�شا�س .

تنتج  التي  التهديدات  وال��دويل �شد 
املعلومات  ت��ق��ن��ي��ات  ا���ش��ت��خ��دام  ع���ن 
والت�شالت اآي �شي تي يف اأعمال غري 
ا�شتخدام  اأن  ملحظة  م��ع  قانونية 
اآي  والت�����ش��الت  امل��ع��ل��وم��ات  تقنيات 
الأمن  بيئة  ت�شكيل  اأع��اد  تي قد  �شي 
ال��دويل واأن��ه يف الوقت ال��ذي جتلب 
اقت�شادية  فوائد  التقنيات  هذه  فيه 
اأن  ميكن  اأنها  اإل  هائلة  واجتماعية 
تتوافق  ل  لأه���داف  كذلك  ت�شتخدم 
م���ع ال�������ش���لم والأم�������ن ال������دويل مع 
ملحظة اأنه خلل ال�شنوات الأخرية 
قد ارتفعت خماطر ا�شتخدام تقنيات 

وزيادة املخاطر ب�شكل غري مق�شود.
واأك�����دت ����ش���رورة ال��ع��م��ل ع��ل��ى و�شع 
ات���ف���اق���ي���ة دول����ي����ة ل���لن���رتن���ت متنع 
الإرهابيني  ق��ب��ل  م���ن  ا���ش��ت��خ��دام��ه 
ما  وك�����ل  الإره����اب����ي����ة  امل���ن���ظ���م���ات  اأو 
التمويل  خ��ا���ش��ة  بتوظيفها  يت�شل 
الن�شر  اأو  التجنيد  اأو  التحري�س  اأو 
العنف  ع��ل��ى  امل��ح��ر���ش��ة  لأف���ك���اره���م 
وكراهية الآخر ..لفتة اإىل اأن هناك 
ح��اج��ة ل��ف��ر���س ت����وازن ب��ني مراقبة 
واأنظمة  ال��ك��م��ب��ي��وت��ر  اأج���ه���زة  اأم�����ن 
خ�شو�شية  واح�������رتام  الت�������ش���الت 

الأفراد واأ�شرار الدول.

وال���ش��ت��ق��رار ال���دويل وت��ط��وي��ر بيئة 
الو�شول  �شهولة  م��ع  و�شلمية  اآم��ن��ة 

اإىل تقنيات املعلومات والت�شالت.
الربملانية  ال�����ش��ع��ب��ة  اإن  واأ������ش�����اف 
ب��ن��ود م�شودة  ت��دار���ش��ت  الإم���ارات���ي���ة 
بعنوان  الأوىل  الدائمة  اللجنة  قرار 
الإل��ك��رتون��ي��ة: تهديد جدي  احل��رب 
الأخذ  ال��دويل ومت  والأم���ن  لل�شلم 
ب��ب��ع�����س الأف�����ك�����ار ال���ت���ي ط���رح���ت يف 
ب�شاأن  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال�����ش��ع��ب��ة  م��رئ��ي��ات 
وتبني  اللكرتونية  احل��رب  مو�شوع 
الأخ���ذ مبقرتحني مقدمني  اأن���ه مت 
الماراتية  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال�شعبة  م��ن 
ت�شغط  ب����اأن  ال��ت��و���ش��ي��ة   .. ك���الآت���ي 
اإجراءات  وتبني  لتاأ�شي�س  الربملانات 
امل�شتويني  على  الثقة  لبناء  عملية 
على  للم�شاعدة  وال���دويل  الإقليمي 
زيادة ال�شفافية والقدرة على التوقع 
والتعاون واحلد من الأفكار اخلاطئة 
وبالتايل احلد من خماطر ال�شراع.

الإماراتية  الربملانية  ال�شعبة  واأكدت 
على املزايا الجتماعية والقت�شادية 
الف�شاء  ي��ح��ق��ق��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ه���ائ���ل���ة 
الإل�������ك�������رتوين ل���ك���ل امل����واط����ن����ني يف 
لل�شتقرار  لأن  العامل  اأنحاء  جميع 
نطاق  يف  ال���ت���وق���ع  ع���ل���ى  وال�����ق�����درة 
الف�شاء الإلكرتوين اأهمية كربى .. 
م�شرية اإىل اأهمية ا�شتنكار ا�شتخدام 
لتقنيات  الإره����اب����ي����ة  امل���ج���م���وع���ات 
تي  �شي  اآي  والت�����ش��الت  امل��ع��ل��وم��ات 
املعلومات  وجمع  الت�شال  اأج��ل  من 

والتخطيط  والتنظيم  وال��ت��وظ��ي��ف 
اأفكارهم  الهجمات وتطوير  وتن�شيق 

واأعمالهم وجمع التمويل.
ال����ف���������ش����اء  اع�����ت�����ب�����ار  اإىل  ودع�����������ت 
الإنرتنت  م���ن  اأ���ش��م��ل  الإل����ك����رتوين 
والربامج  الأج���ه���زة  يت�شمن  ح��ي��ث 
املعلومات  واأن����ظ����م����ة  وال����ب����ي����ان����ات 
بني  الجتماعي  والتفاعل  والأف���راد 
التحتية  البنية  وك��ل  العمل  �شبكات 
اإىل  ..م�شرية  الإل��ك��رتوين  والنظام 
املختلفة  امل��ج��الت  اأن  حقيقة  اإدراك 
كونها  م���ع  الإل��ك��رتون��ي��ة  لل�شيا�شة 
مرتابطة ب�شكل متباعد ومعقد واأن 
ال���ق���رارات ال��ت��ي ي��ت��م ات��خ��اذه��ا ومن 
احل�شر  ل  امل��ث��ال  �شبيل  ع��ل��ى  ذل���ك 
على  ت���وؤث���ر   .. الإن����رتن����ت  ح��وك��م��ة 
جوانب الف�شاء الإلكرتوين لل�شلم 

والأمن الدويل.
اأهمية  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال�����ش��ع��ب��ة  واأك�����دت 
اإدراك اأن الف�شاء الإلكرتوين ميكن 
ف��ه��م��ه ع��ل��ى اأن����ه ي��ع��ن��ي ب��ع��دا جديدا 
ع��م��ل جديدة  بيئة  وي��ع��ن��ي  ل��ل�����ش��راع 
ي��ت��م ف��ي��ه��ا ت��ط��ب��ي��ق ال��ع��دي��د م���ن اإن 
الإلكرتونية  الأ����ش���ول  ك��ل  ي��ك��ن  مل 
اإدراك  و  الع�شكرية  اأو  املدنية  �شواء 
نطاقا  لي�س  الإلكرتوين  الف�شاء  اأن 
ال�شتقرار  عدم  اأن�شطة  واأن  معزول 
داخله قد توؤ�ش�س لأ�شكال اأخرى من 

انعدام الأمن اأو ال�شراع التقليدي.
ك���م���ا اأك�������دت اأه���م���ي���ة الق���ت���ن���اع ب����اأن 
الإقليمي  ل��ل��ت��ع��اون  ح���اج���ة  ه���ن���اك 

املعلومات والت�شالت اآي �شي تي يف 
املدمرة  والأن�شطة  اجلرائم  ارتكاب 
ال���دول واجل��م��اع��ات ب�شكل  م��ن قبل 

كبري.
الفهم  غ��ي��اب  اع��ت��ب��ار  اأن  واأ����ش���اف���ت 
امل�شرتك ل�شلوك الدول املقبول فيما 
املعلومات  تقنيات  با�شتخدام  يتعلق 
والت�����ش��الت اآي ���ش��ي ت��ي ي��زي��د من 
خماطر ال�شلم والأمن الدويل واأن 
والأ�شاليب  الأدوات  ون�����ش��ر  ت��ط��وي��ر 
امل��ع��ق��دة ل��ل��ج��رمي��ة م��ن ق��ب��ل ال���دول 
خماطر  من  يزيد  قد  اجلماعات  اأو 
امل�شوؤولية  يف  اخل���اط���ئ���ة  امل�����ش��ارك��ة 

ال�صعبة الربملانية الإماراتية ت�صارك يف اجتماع اللجنة الأوىل لل�صلم والأمن الدويل يف هانوي
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من�ذج ٍاعالن الن�سر
تعلن ٍادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك: املجموعة القانونية حمامون وم�شت�شارون 

MAHLE :قانونيون  طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية

املودعة بالرقم:227529 بتاريخ: 2015/02/22
بيانات الأولوية:

بٍا�شم: �شركة ماهلي جي ام بي اأت�س
وعنوانه: : دي-70369 �شتتغارت، اأملانيا.    

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 35: اإعلن؛ اإدارة اأعمال؛ اإدارة تنفيذية للأعمال؛ الوظائف 
وعر�س  العينات،  وتوزيع  الإع��لن،  واأه��داف  التجارية  املعار�س  تنظيم  الإعلمية؛  امل��ادة  حتديث  املكتبية؛ 
الفئة  ت�شملها  التي  املنتجات  وجميع  العمل  يف  املهنية  ال�شت�شارات  الت�شويق،  درا�شات  الت�شويق،  الب�شائع؛ 

رقم 35. 
و�شف العلمة: العلمة هي عبارة عن كلمة  MAHLEتتكون من خم�شة حروف لتينية مكتوبة باخلط 

الأ�شود العري�س.
ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا ٍلدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو ٍار�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خل 30 يوما من تاريخ ٍا�شدار هذا اٍلعلن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اأبريل 2015 العدد 11374

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم املحامي / الوكلء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�شجيل العلمة التجارية : 

املودعة حتت رقم : 68177
با�ش��م :  جمال عبد النا�شر حممود املحاميد

عنوانه:  �س ب 81450 – دبي – المارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

البرية غري الكحولية – املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�شروبات غري الكحولية – م�شروبات الفاكهة 
وع�شري الفاكهة – ال�شراب غري الكحويل وغريه من امل�شتح�شرات ل�شنع امل�شروبات غري الكحولية .

الواق�عة بالفئة: 32
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف : 2015/3/27
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اأبريل 2015 العدد 11374

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم املحامي / الوكلء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�شجيل العلمة التجارية : 

املودعة حتت رقم :     67541         بتاريخ : 27  / 02 /  2005م
با�ش��م :  �شيبيل كوزمتيك�س ليمتد

وعنوانه: 100/98 لبيدو �شرتيت - مو�شن – لغو�س – نيجرييا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

العطور – والزيوت العطرية وم�شتح�شرات التجميل وغ�شول ال�شعر – ال�شابون - م�شتح�شرات التبيي�س 
وغريها من مواد الغ�شيل –  م�شتح�شرات التنظيف وال�شقل واإزالة البقع والك�شط ومعاجني ال�شنان 

الواق�عة بالفئة: 3
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف : 2015/2/27
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اأبريل 2015 العدد 11374

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  الوكلء املتحدون للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 223032     بتاريخ :  2014/12/11
  تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�ش��م: بو�شمي انرتنا�شونال كو.، ليمتد
وعنوانه: منرب 102 ووجوجن 2 رود، ووجو دي�شرتيكت، نيو تايبيه �شيتي 248، تايوان )ار. او. �شي.(

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : 
البي�س  ؛  بال�شكر  املطبوخة  الفواكهة   ، املربى   ، ؛ جيلى  واملطهية  املجففة  املحفوظة  الفواكه واخل�شروات 

واللنب احلليب وغري ذلك من منتجات الألبان – الزيوت والأدهان ال�شاحلة للأكل
الواق�عة بالفئة: 29

 Fruity الكلمات   . وال�شينية  اللتينية  ب��الأح��رف   Fruity Poppers الكلمات   : العلمة  و�شف 
باللون الأبي�س داخل م�شتطيل منحني للأعلى ا�شود اللون ، حتت امل�شتطيل الكلمات  مكتوبة   Poppers
. خلف امل�شتطيل الأ�شود  اللون  الأ�شود وبحواف بي�شاء  باللون  ال�شينية  بالأحرف   Fruity Poppers

املنحني وخلف الكلمات بالأحرف ال�شينية ر�شم مميز لبقعة ماء متناثرة بطريقة مميزة .
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اأبريل 2015 العدد 11374

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم املحامي / الوكلء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�شجيل العلمة التجارية : 

املودعة بالرقم : 64920
با�شم: فوجيان هوجنك�شينجريكي �شبورت�س قوودز كو. ، ال تي دي

عنوانه: جياجنانان تور�س ديفيلومبنت ايريا ، كوانز هاو �شيتي ، فوجيان بروفين�س ، ال�شني
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

امللب�س ، البيجامات ، اطقم ملب�س املواليد ، ملب�س الرق�س ، لب�س القدم ، اغطية الرا�س ، اجلورابات ، 
اربطة العنق ، احزمة من القما�س 

الواق�عة بالفئة: 25
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :2014/11/20
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اأبريل 2015 العدد 11374

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم املحامي / الوكلء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�شجيل العلمة التجارية : 

املودعة حتت رقم :     67540         بتاريخ :     27  / 02 /  2005م
با�ش��م :  �شيبيل كوزمتيك�س ليمتد

وعنوانه:        100/98 لبيدو �شرتيت - مو�شن – لغو�س – نيجرييا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

العطور – والزيوت العطرية وم�شتح�شرات التجميل وغ�شول ال�شعر – ال�شابون - م�شتح�شرات التبيي�س 
وغريها من مواد الغ�شيل –  م�شتح�شرات التنظيف وال�شقل واإزالة البقع والك�شط ومعاجني ال�شنان 

الواق�عة بالفئة: 3
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :2015/2/27
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اأبريل 2015 العدد 11374

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم املحامي / الوكلء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�شجيل العلمة التجارية : 

املودعة بالرقم : 66946
ا�شم مالك العلمة: جمال عبد النا�شر حممود املحاميد
عنوانه: �س ب 81450 – دبي – المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
ال�شجائر – ال�شيجار – التبغ – اأدوات التدخني – الكربيت 

الواق�عة بالفئة   : 34
وامل�شجلة حتت رقم :      )  54324  (    بتاريخ : 2005/7/13

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف : 2015/2/2
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اأبريل 2015 العدد 11374

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم املحامي / الوكلء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�شجيل العلمة التجارية : 

املودعة حتت رقم :     67543         بتاريخ :     27  / 02 /  2005م
با�ش��م :  �شيبيل كوزمتيك�س ليمتد

وعنوانه:        100/98 لبيدو �شرتيت - مو�شن – لغو�س – نيجرييا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

العطور – والزيوت العطرية وم�شتح�شرات التجميل وغ�شول ال�شعر – ال�شابون - م�شتح�شرات التبيي�س 
وغريها من مواد الغ�شيل –  م�شتح�شرات التنظيف وال�شقل واإزالة البقع والك�شط ومعاجني ال�شنان 

الواق�عة بالفئة: 3
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف : 2015/2/27
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اأبريل 2015 العدد 11374

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  الوكلء املتحدون للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 223033     بتاريخ :  2014/12/11
 تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�ش��م: بو�شمي انرتنا�شونال كو.، ليمتد
وعنوانه:    منرب 102 ووجوجن 2 رود، ووجو دي�شرتيكت، نيو تايبيه �شيتي 248، تايوان )ار. او. �شي.(

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : 
– الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة  النب وال�شاى والكاكاو وال�شكر والأرز والتبيوكة وال�شاغو وبدائل النب 

من احلبوب واخلبز والكعك والفطائر واحللويات واملثلجات – ع�شل النحل والع�شل الأ�شود 
الواق�عة بالفئة: 30

 Fruity الكلمات   . وال�شينية  اللتينية  بالأحرف   Fruity Poppers الكلمات    : العلمة  و�شف 
باللون الأبي�س داخل م�شتطيل منحني للأعلى ا�شود اللون ، حتت امل�شتطيل الكلمات  مكتوبة   Poppers
Fruity Poppers بالأحرف ال�شينية باللون الأ�شود وبحواف بي�شاء اللون . خلف امل�شتطيل الأ�شود 

املنحني وخلف الكلمات بالأحرف ال�شينية ر�شم مميز لبقعة ماء متناثرة بطريقة مميزة
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اأبريل 2015 العدد 11374

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  الوكلء املتحدون للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 223034     بتاريخ :  2014/12/11
 تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�ش��م: بو�شمي انرتنا�شونال كو.، ليمتد
وعنوانه:    منرب 102 ووجوجن 2 رود، ووجو دي�شرتيكت، نيو تايبيه �شيتي 248، تايوان )ار. او. �شي.(

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : 
م�شروبات   – الكحولية  غري  امل�شروبات  من  وغريها  والغازية  املعدنية  املياه   – الكحولية(  )غ��ري  البرية 

الفاكهة وع�شري الفاكهة – ال�شراب وغريه من امل�شتح�شرات ل�شنع امل�شروبات
الواق�عة بالفئة: 32

 Fruity الكلمات   . وال�شينية  اللتينية  ب��الأح��رف   Fruity Poppers الكلمات    : العلمة  و�شف 
Poppers مكتوبة باللون الأبي�س داخل م�شتطيل منحني للأعلى ا�شود اللون ، حتت امل�شتطيل الكلمات 
وبحواف بي�شاء اللون . خلف امل�شتطيل الأ�شود  الأ�شود  باللون  ال�شينية  بالأحرف   Fruity Poppers

املنحني وخلف الكلمات بالأحرف ال�شينية ر�شم مميز لبقعة ماء متناثرة بطريقة مميزة
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اأبريل 2015 العدد 11374

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  الوكلء املتحدون للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 223035     بتاريخ :  2014/12/11
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�ش��م: بو�شمي انرتنا�شونال كو.، ليمتد
وعنوانه: منرب 102 ووجوجن 2 رود، ووجو دي�شرتيكت، نيو تايبيه �شيتي 248، تايوان )ار. او. �شي.(

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : 
خدمات الدعاية والإعلن ؛ خدمات اإدارة وتوجيه الأعمال ؛ خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�شائع ل�شالح 
خدمة  على  ذل��ك  ينطوي  (ول  احلاجة،  عند  و�شرائها  معاينتها  من  الزبائن  مة  عا  لتمكني  وذل��ك  الغري، 
النقل( ؛ وقد تقدم مثل هذه اخلدمات من خلل متاجر البيع بالتجزئة، اأ�شواق البيع باجلملة، كتالوجات 
الت�شوق  برامج  اأو  الإلكرتونية  املواقع  الإلكرتونية، مثل  الأو�شاط  بوا�شطة  اأو  املبا�شر  الربيد  الطلب عرب 

التلفزيونية
الواق�عة بالفئة: 35

 Fruity الكلمات   . وال�شينية  اللتينية  ب��الأح��رف   Fruity Poppers الكلمات    : العلمة  و�شف 
Poppers مكتوبة باللون الأبي�س داخل م�شتطيل منحني للأعلى ا�شود اللون ، حتت امل�شتطيل الكلمات 
ال�شينية باللون الأ�شود وبحواف بي�شاء اللون . خلف امل�شتطيل الأ�شود  بالأحرف   Fruity Poppers

املنحني وخلف الكلمات بالأحرف ال�شينية ر�شم مميز لبقعة ماء متناثرة بطريقة مميزة
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اأبريل 2015 العدد 11374

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم املحامي / الوكلء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�شجيل العلمة التجارية : 

املودعة بالرقم : 67666
با�شم: فوجيان هوجنك�شينجريكي �شبورت�س قوودز كو. ، ال تي دي

عنوانه: جياجنانان تور�س ديفيلومبنت ايريا ، كوانز هاو �شيتي ، فوجيان بروفين�س ، ال�شني
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

امللب�س ، الك�شوات )ملب�س( ، بدلت ال�شتحمام ، الأحذية الريا�شية ، لب�س القدم ، اجلوارب ، القفازات ، 
ا�شكريتات ، الأحذمة )ملب�س( ، اغطية الراأ�س ، بالفئة 25 وغري واردة بالفئات الأخرى .

الواق�عة بالفئة: 25
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف  :3/5 / 2015
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اأبريل 2015 العدد 11374

اعالن جتديد
يعلن ق�شم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل/ الوكلء املتحدون للملكية الفكرية

بطلب لتجديد العلمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم : 68179             بتاريخ:     2005/3/27
ا�شم مالك العلمة:  تي دي ار دي اوه اوه

عنوانه:  اوبال يف نازوروا روفينج – كرواتيا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : 

ال�شجائر - ال�شيجار - التبغ - ادوات التدخني - الكربيت .
الواق�عة بالفئة: 34

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف : 2015/3/27  
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اأبريل 2015 العدد 11374

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم املحامي / الوكلء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�شجيل العلمة التجارية : 

املودعة بالرقم : 69438
ا�شم مالك العلمة: ار ا�س يف بي ام اند �شي �شات�شي )�س. م.م.(

عنوانه: دبي، �س ب 281891 ، هاتف 04/332255 ، فاك�س 04/3320110 ، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

العلنات واخلدمات التجارية
الواق�عة بالفئة   : 35

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :  2015/5/4
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اأبريل 2015 العدد 11374

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم املحامي / الوكلء املتحدون للملكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�شجيل العلمة التجارية : 

املودعة حتت رقم :     67544         بتاريخ :     27  / 02 /  2005م
با�ش��م :  �شيبيل كوزمتيك�س ليمتد

وعنوانه:        100/98 لبيدو �شرتيت - مو�شن – لغو�س – نيجرييا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

العطور – والزيوت العطرية وم�شتح�شرات التجميل وغ�شول ال�شعر – ال�شابون - م�شتح�شرات التبيي�س 
وغريها من مواد الغ�شيل –  م�شتح�شرات التنظيف وال�شقل واإزالة البقع والك�شط ومعاجني ال�شنان 

الواق�عة بالفئة: 3
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف : 2015/2/27
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اأبريل 2015 العدد 11374

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  الوكلء املتحدون للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 223036     بتاريخ :  2014/12/11
 تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�ش��م: ديريكدك اند�شرتيز كورب.
وعنوانه:    9 ف.، منرب 70-1، �شك. 1، �شينغد رود، تايبيه، تايوان )ار. او. �شي.(

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : 
امللب�س ولبا�س القدم والراأ�س

الواق�عة بالفئة: 32
و�شف العلمة :  الكلمة ULTITEC بالأحرف اللتينية بالون الأ�شود على خلفية بي�شاء. ووتتميز باأن 
احلرف i مكتوب على �شكل رجل ، ومتثل نقطة احلرف i الراأ�س وباقي احلرف i يف هيئة اجل�شم والرجلني 

. وو�شط اجل�شم باللون الأبي�س وما ميثل الزراعني والكتفني باللون الأ�شود . 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اأبريل 2015 العدد 11374

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  األفا للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 162901     بتاريخ : 25 / 09 / 2011
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /   20م

با�ش��م: نا�شيونال توباكو للتجارة )ذات م�شئولية حمدودة(. 
 وعنوانه : �س.ب: 118712 دبي المارات العربية املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: التبغ واأدوات املدخنني والثقاب. 
الواق�عة بالفئة: 34

وال�شريط  �شريط  داخ��ل  كتبت   ROCKIN ROYAL اللتينية  الكلمة  عبارة عن  العلمة:  و�شف 
كما هو مو�شح ر�شم ب�شكل ملتف وكتبت الكلمات باللون الأ�شود الغامق وحمدد ال�شريط من اأعلى الكلمات 
واأ�شفلها باللون الأ�شود الغامق ويف منت�شف ال�شريط من داخلى كتب احلرف اللتيني R ب�شكل مميز بحيث 

يظهر وله ظل كما بال�شكل املو�شح .   
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اأبريل 2015 العدد 11374

يعلن ق�شم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي  حكمة القانون لل�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم 164755       بتاريخ : 11  /   03 /  2011 م
 تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   201م

با�ش��م: حكيم مو�شي حممد
وعنوانه: دبي  �س. ب: 3843     هاتف: 042264688     فاك�س:    

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
واخل�شراوات  الفواكه  اللحوم،  م�شتخرجات  ال�شيد،  وطيور  حيوانات  الداجنة،  الطيور  الأ�شماك،  اللحوم، 
منتجات  من  وغ��ريه  اللنب  البي�س،  باأنواعها،  املربيات  )اجل��ل��ي(،  وال��ه��لم  واملطهية،  واملجففة  املحفوظة 
الألبان، الزيوت وال�شحم املعدة للتغذية، ملح الطعام، الأغذية املحفوظة واملخللت والتمور) مثلجة ولي�شت 

طازجة( يف الفئة 29.
الواق�عة بالفئة:29 

الكبرية  الأ�شود باحلروف الجنليزية  باللون  التجارية  العلمة  " تظهر   NESTO " و�شف العلمة:  
بخلفية بي�شاء.
ال�ش��رتاطات: 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اأبريل 2015 العدد 11374

يعلن ق�شم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي  حكمة القانون لل�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم  164756       بتاريخ : 11  /   03 /  2011 م
 تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   201م

با�ش��م: حكيم مو�شي حممد
وعنوانه: دبي    �س. ب: 3843     هاتف:  042264688     فاك�س: 042267406

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
النب، ال�شاي، الكاكاو، ال�شكر، الأرز، التابيوكا وال�شاجو،  وما يقوم مقام النب، الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة 
من احلبوب، اخلبز، الب�شكويت والكعك والفطائر واحللويات، فواكه معلبة، زيوت �شاحلة للأكل، منتجات 
احلليب، واملثلجات، ع�شل النحل والع�شل الأ�شود )الدب�س(، ملح الطعام، اخلمرية وم�شحوق اخلمرية، امللح، 

اخلردل، الفلفل واخلل وال�شل�شة، البهارات التوابل، الثلج  يف الفئة 30
الواق�عة بالفئة:30 

الكبرية  الجنليزية  باحلروف  الأ�شود  باللون  التجارية  العلمة  " تظهر   NESTO " العلمة:  و�شف 
بخلفية بي�شاء.
ال�ش��رتاطات: 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اأبريل 2015 العدد 11374

تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك:�س. البان اخلليج وال�شفا
LABAN UP بطلب نقل ملكية العلمة التجارية: لنب اب

املودعة بالرقم:004553       بتاريخ:1994/1/18 م
وامل�شجلة بتاريخ: 1995/10/21

با�ش��م:�س. البان اخلليج وال�شفا
وعنوانه:الرا�شدية ، �شارع املطار ، �س.ب: 1759 دبي ، المارات العربية املتحدة . 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:29. 
بيان التعديل:

ا�شم من انتقلت اليه امللكية : �س -1 البان اخلليج وال�شفا )ابوظبي( ذ.م.م 2- البان اخلليج وال�شفا )دبي( 
ذ.م.م.

عنوانة: 1- ام النار �س.ب: 2422 ابوظبي 2- الرا�شدية - �شارع املطار �س.ب: 1759 دبي المارات العربية 
املتحدة 

تاريخ انتقال امللكية:2015/1/7 تاريخ التاأ�شري: 2015/3/10
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اأبريل 2015 العدد 11374
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الإعلن ر�صميًا عن فوز بخاري برئا�صة نيجريا
•• اأبوجا-وكاالت:

اأُعلن يف نيجرييا، ام�س الأربعاء، ر�شمياً عن فوز مر�شح املعار�شة 
حممد بخاري يف انتخابات الرئا�شة بعد اأن اأحلق هزمية حا�شمة 

مبناف�شه الرئي�س املنتهية وليته غودلك جوناثان.
واأو����ش���ح���ت امل��ف��و���ش��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة امل�����ش��ت��ق��ل��ة ل��لن��ت��خ��اب��ات اأن 
التقدمي  امل���وؤمت���ر  حل���زب  ينتمي  ال����ذي  ع���ام���اً(   72( ب��خ��اري 
حني  يف   ،53.95% ب��ن�����ش��ب��ة  ���ش��وت��اً   15،424،921 ن���ال 
على  ال�شعبي  ال��دمي��ق��راط��ي  احل���زب  م��ر���ش��ح  ج��ون��اث��ان  ح�شل 
اأ�شوات  اإج��م��ايل  من   44.96% اأي  �شوتاً   12،853،162

الناخبني.

36 يف البلد، وخ�شو�شاً  اأ�شل  21 ولية من  وفاز بخاري يف 
بوكو  حركة  معقل  تعترب  التي  �شرق(  )�شمال  بورنو  ولي��ة  يف 
التي يتوىل  ت��اري��خ نيجرييا  الأوىل يف  امل��رة  ح���رام. وه��ذه ه��ي 
احلاكم،  احل��زب  من  احلكم دميقراطياً  مقاليد  معار�س  حزب 
بينما اعتربته وكالة اأ�شو�شيتد بر�س للأنباء موؤ�شراً على ن�شج 
الواقعة يف غرب  الدولة  بهذه  النا�شئة  الدميقراطية  التجربة 

اأفريقيا.
وظل حزب جوناثان يحكم نيجرييا منذ انتهاء حقب احلكومات 

الع�شكرية الديكتاتورية عام 1999.
عفوية  احتفالت  انطلقت  حتى  بخاري  ف��وز  عن  اأُعلن  اإن  وم��ا 
حملته  مقر  وح���ول  ل��ه،  معقًل  ُت��ع��د  ال��ت��ي  نيجرييا،  �شمال  يف 

وهي  الهواء،  يف  باملكان�س  املحتفلون  ول��ّوح  اأبوجا.  العا�شمة  يف 
امل�شتفحل  الف�شاد  بكن�س  النتخابية  بخاري  حملة  لوعد  ترمز 
يف نيجرييا. من جانبه، اأقر جوناثان )57 عاماً( بهزميته يف 

بيان عقب الإعلن الر�شمي عن النتائج.
انتهاج  على  اأن�����ش��اره  ال��ث��لث��اء  ولي��ت��ه  املنتهية  الرئي�س  وح��ث 
الإجراءات املتبعة يف التعبري عن اإحباطهم لهزميته بالنتخابات 
التي جرت ال�شبت املا�شي، وذلك يف م�شعى منه لتفادي اأي عنف 

حمتمل بعد النتخابات.
وقال جوناثان يف البيان اإن طموحات اأي اأحد ل ت�شاوي دم اأي 
يف  الفائز  بخاري  ملناف�شه  متنياته  اأ�شدق  عن  معرباً  نيجريي 

النتخابات.

الدول الفريقية تطلب م�صاعدة دولية ملواجهة بوكو حرام 

طرد فنلندي من رو�صيا لل�صتباه بتج�ص�صه

العراق ي�صكل لواء من األفي مقاتل لتحرير نينوى 

•• تكريت-وكاالت:

اأع���ل���ن حم��اف��ظ حم��اف��ظ��ة �شلح 
الدين رائد اجلبوري عن ا�شتئناف 
ال���ع���م���ل ال���ر����ش���م���ي يف ال����دواوي����ن 
مركز  تكريت  مبدينة  احلكومية 
امل��ح��اف��ظ��ة ب��ع��د ي����وم م���ن اإع����لن 
ال��ق��وات ال��ع��راق��ي��ة ا���ش��ت��ع��ادت��ه��ا، يف 
قوات  با�شم  املتحدثة  ق��ال��ت  ح��ني 
اأحياء  بع�س  اإن  ال��دويل  التحالف 
�شيطرة  حت����ت  ت������زال  ل  امل���دي���ن���ة 

عنا�شر تنظيم داع�س الإرهابي.
ت�شريحات  -يف  اجل���ب���وري  ودع����ا 
احلكوميني  امل��وظ��ف��ني  �شحفية- 
اإىل مبا�شرة عملهم يف تكريت بعد 
تنظيم  �شيطرة  م��ن  اأ���ش��ه��ر  ت�شعة 
الدولة منذ الهجوم الوا�شع الذي 

�شنه يف يونيو حزيران املا�شي.
ملي�شيات  اأع���ل���ن���ت  ج��ه��ت��ه��ا  وم����ن 
اأمنية  خطة  ع��ن  ال�شعبي  احل�شد 
بان�شحابها  ت��ق�����ش��ي  ت���ك���ري���ت  يف 
م��ن م��رك��ز امل��دي��ن��ة اإىل الأط����راف 
وت�شليم امللف الأمني الداخلي اإىل 
ومقاتلي  املحلية  ال�شرطة  ق���وات 

الع�شائر ال�شنية.
عن  الأنا�شول  اأنباء  وكالة  ونقلت 
احل�شد  با�شم  الع�شكري  املتحدث 
اأن م�شلحي  ال�شعبي كرمي النوري 
على  �شريابطون  ال�شعبي  احل�شد 
اأي حماولة  مل��ن��ع  امل��دي��ن��ة  اأط����راف 
ل���ع���ن���ا����ش���ر ت���ن���ظ���ي���م داع�����������س من 

مهاجمة املدينة.
وكان رئي�س الوزراء العراقي حيدر 
العبادي اأعلن اأن القوات العراقية 
احل�شد  ي�������ش���م���ى  مب�����ا  م����دع����وم����ة 
تكريت  مدينة  ا�شتعادت  ال�شعبي 

من تنظيم داع�س .
املدينة  ا���ش��ت��ع��ادة  ال���ع���ب���ادي  واأك�����د 
قال  بيانا  اإ���ش��داره  بعيد  بالكامل 

•• ا�شطنبول,-اأ ف ب:

اوق��ف��ت ال�����ش��رط��ة ال��رتك��ي��ة اأم�س 
���ش��خ�����ش��ا مقربني  ع�����ش��ري��ن  ن��ح��و 
ال�شرية  الي�شارية  املجموعة  م��ن 
امل�شوؤولة عن عملية احتجاز قا�س 
والتي  الأول  ام�����س  م�شاء  رهينة 
ونا�شطني  القا�شي  مبقتل  انتهت 

كانا يحتجزانه.
وج����������رت ح����م����ل����ة ق����������وات الم������ن 
ان���ط���ال���ي���ا )ج����ن����وب(  يف م���دي���ن���ة 
ي�شتبه  ط��ال��ب��ا   22 وا���ش��ت��ه��دف��ت 
ب�شلتهم باحلزب اجلبهة الثورية 
لتحرير ال�شعب التي تبنت عملية 

احتجاز الرهينة .
الرتكية  الن���ب���اء  وك���ال���ة  وذك�����رت 
بعد  تدخلت  ال�شرطة  ان  دوغ���ان 
ت��ب��ع��ث على  م��ع��ل��وم��ات  ت��ل��ق��ت  ان 
اجلبهة  احل������زب  ب�����ان  الع���ت���ق���اد 
يح�شر  ال�شعب  لتحرير  الثورية 
ل��ع��م��ل��ي��ات اخ�����رى مم��اث��ل��ة لتلك 
ال��ت��ي ن��ف��ذت يف ق�����ش��ر ال���ع���دل يف 

ا�شطنبول.
ل����ك����ن حم����ام����ي����ا ع������ن ال����ط����لب 
املوقوفني نفى لوكالة دوغان هذه 

املزاعم.
م�شاء  الم���ن  ق���وات  تدخلت  وق��د 
الثلثاء �شد نا�شطني م�شلحني يف 
هذه املجموعة املارك�شية املعروفة 

و�شلت  احلكومية  ال��ق��وات  اإن  فيه 
م���رك���ز م��دي��ن��ة ت���ك���ري���ت، وح����ررت 
اجلانبني اجلنوبي والغربي منها، 
واإن����ه����ا ت��ت��ح��رك ل��ل�����ش��ي��ط��رة على 

املدينة بالكامل.
ا�شتعادة  ال��ع��ب��ادي  اإع����لن  وق��ب��ي��ل 
م�شوؤولون  اأك���د  ب��ال��ك��ام��ل،  تكريت 
ع�شكريون ومتحدث با�شم ملي�شيا 
احل�������ش���د ال�����ش��ع��ب��ي ا����ش���ت���ع���ادة جل 
ومنها  املدينة،  يف  احلكومية  املقار 
حم��اف��ظ��ة ����ش���لح ال����دي����ن، ورف���ع 

الأعلم العراقية فوقها.
ال��ع��راق��ي��ة �شنت  ال���ق���وات  وك���ان���ت 
ل�شتعادة  الأك��������رب  ه����و  ه���ج���وم���ا 
الأولني  الأ���ش��ب��وع��ني  ويف  ت��ك��ري��ت، 
ا�شتعادت القوات بلدة الدور جنوب 
)�شمالها(،  ال��ع��ل��م  وب��ل��دة  امل��دي��ن��ة 
وت�����وق�����ف ال����ه����ج����وم ع�������ش���رة اأي������ام 
، ثم  ب�شبب مقاومة تنظيم داع�س 

ق���ائ���د ���ش��رط��ة حم��اف��ظ��ة الأن���ب���ار 
اللواء كاظم الفهداوي اأن التنظيم 
الرمادي  مركز  على  الهجوم  �شّن 
العراقية  القوات  تتح�شن  -حيث 
وال�شحوات- من املحاور ال�شمالية 

والغربية واجلنوبية.
وو�����ش����ف ال����ف����ه����داوي ال���و����ش���ع يف 
امل��دي��ن��ة ب��اأن��ه ب��ال��غ احل����رج ب�شبب 
غياب الدعم من الطريان العراقي 
اأو طريان التحالف الدويل. وقال 
وال�شحوات  احلكومية  القوات  اإن 
خ���ا����ش���ت ا����ش���ت���ب���اك���ات ع��ن��ي��ف��ة مع 
م�شيفا   ، داع�����س  تنظيم  م�شلحي 
الو�شع،  اأنها ل تزال ت�شيطر على 

ح�شب تعبريه.
يف الث��ن��اء ب��داأت ال��ق��وات العراقية 
اأم�������س م����ط����اردة امل��ت��ط��رف��ني بني 
النقا�س املنت�شرة يف �شوارع مدينة 
حذر  و�شط  حتريرها  بعد  تكريت 

بع�س  باعرتا�س  ُو�شف  ما  ب�شبب 
-امل�شاركة  ال��ع��راق��ي��ة  امل��ل��ي�����ش��ي��ات 
تدخل  ع��ل��ى  ال�شعبي-  احل�����ش��د  يف 
ط��������ريان ال���ت���ح���ال���ف ال���������دويل يف 

العمليات.
ق���ال���ت م�شادر  اأخ������رى  ج��ه��ة  م���ن 
مدينة  يف  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����ش��ل��ط��ات  اإن 
الأنبار  حمافظة  مركز  ال��رم��ادي 
للتجوال  حظرا  فر�شت  العراقية 
اإث������ر ه���ج���وم وا�����ش����ع جديد  ف��ي��ه��ا 
اإثره  ع��ل��ى  مت��ك��ن  داع�����س  لتنظيم 
من ال�شيطرة على مناطق جديدة 

�شمايل املدينة.
جاء  احلظر  اأن  امل�شادر  واأ���ش��اف��ت 
مع  بالعنيفة  ُو�شفت  معارك  بعد 
م�شلحي التنظيم يف حي الأندل�س 
احلكومي  امل��ج��م��ع  م���ن  ال���ق���ري���ب 

و�شط املدينة.
عن  الأنا�شول  اأنباء  وكالة  ونقلت 

الع��ت��داءات يف  م��ن  العديد  ب�شن 
تركيا منذ ت�شعينات القرن املا�شي، 
عدة  �شاعات  منذ  يحتجزان  كانا 

قا�شيا ويهددان بقتله.
اثناء  ال��ره��ي��ن��ة  وق���ت���ل حم��ت��ج��زا 
عملية التدخل وفارق املدعي العام 
بعد  احل��ي��اة  ك���ريزا  �شليم  حم��م��د 
امل�شت�شفى  اىل  نقله  من  �شاعتني 
يف  بالر�شا�س  ا�شابته  اث��ر  على 

�شباح  له  تكرمي  واقيم   .2013
الرب������ع������اء يف ق�������ش���ر ال�����ع�����دل يف 
الوروبية  ال�شفة  على  ت�شاغليان 
من  مئات  ام��ام  الرتكية  للمدينة 
زملئه الق�شاة واملحامني. وكتب 
على لف��ت��ة ك��ب��رية رف��ع��ت يف قلب 
انت  ن��ن�����ش��اك.  ل��ن  الف�شيح  امل��ب��ن��ى 

�شهيدنا .
رئي�س  يح�شر  ان  املفرت�س  وم��ن 

ال����راأ�����س وال�������ش���در يف ظ����روف مل 
تتو�شح بعد.

ب�شاأن  يحقق  القا�شي  ه��ذا  وك���ان 
ال���ف���ت���ى بركني  وف������اة  م���لب�������ش���ات 
 2014 11 اذار مار�س  الفان يف 
ب��ع��د 269 ي��وم��ا م���ن دخ���ول���ه يف 
ال�شرطة  اط���لق  ب�شبب  غيبوبة 
قنبلة م�شيلة للدموع يف ا�شطنبول 
يونيو  ح��زي��ران  تظاهرة يف  اث��ن��اء 

من العبوات املفخخة التي تركوها 
خ��ل��ف��ه��م. واع���ل���ن رئ��ي�����س ال�����وزراء 
مدينة  حت���ري���ر  ال���ع���ب���ادي  ح���ي���در 
العلم  ورف���ع  ب��غ��داد  �شمال  تكريت 
حمافظة  م��ب��ن��ى  ع���ل���ى  ال���ع���راق���ي 
التحالف  الدين فيما يرى  �شلح 
الدويل الذي تقوده وا�شنطن بانه 

ثمة عمل كبري يجب القيام به .
ت���ك���ري���ت مركز  م���دي���ن���ة  و����ش���ه���دت 
حمافظة �شلح الدين، احتفالت 
ال�شوداء  داع�������س  راي����ة  ازال�����ة  ب��ع��د 
عنها،  ب��دل  ال��ع��راق��ي  العلم  ورف���ع 

بعد عملية ع�شكرية كبرية.
م����ازال م�شري مئات  ذل���ك،  ورغ���م 
بانه  ويعتقد  جمهول  املتطرفني 
يتح�شن منهم  م��ن  ه��ن��اك  م���ازال 
كلم   160( تكريت  املدينة  داخ��ل 
الرئي�س  م��ع��ق��ل  ب����غ����داد(،  ���ش��م��ال 

العراقي املخلوع �شدام ح�شني.
واع��ل��ن ال��ع��ب��ادي يف ب���ادىء المر، 
ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى مناطق  ا���ش��ت��ع��ادة 
تكريت،  وغ������رب  وج����ن����وب  و����ش���ط 
العراقية  ال���ق���وات  ان  اىل  لف���ت���ا 
تقوم بتطهري باقي املناطق ب�شبب 

تفخيخ داع�س املنازل والطرق .
التحالف  ب��ا���ش��م  م��ت��ح��دث  وا����ش���ار 
ال��دويل ال��ذي وجه �شربات جوية 
�شد الإرهبيني يف تكريت بانه من 
ال�����ش��اب��ق لوان����ه ادع����اء ال��ن�����ش��ر يف 

معركة م�شتمرة منذ عدة ا�شهر.
وقال امليجور كيم ميكل�شن لوكالة 
اج��زاء من  زال��ت  بر�س ما  فران�س 
املدينة حتت �شيطرة داع�س ومازال 

هناك عمل يجب القيام به .
ب���ري���ت ماكرك  م���ن ج��ان��ب��ه، ق����ال 
المريكي  الرئي�س  نائب  مبعوث 
ب�����اراك اوب���ام���ا اىل ال��ت��ح��ال��ف، ان 
تقدما  حققت  ال��ع��راق��ي��ة  ال���ق���وات 

�شجاعا يف تكريت.

الوزراء ال�شلمي املحافظ احمد 
داود اوغلو يف وقت لحق جنازته 
انباء  وك����ال����ة  ب��ح�����ش��ب  ال���دي���ن���ي���ة 

النا�شول الرتكية.
ا�شطنبول  ���ش��رط��ة  ق���ائ���د  وب�����رر 
عنا�شره  تدخل  التينوك  �شلمي 
عيارات  ب�����ش��ب��ب  ان���ه مت  م��و���ش��ح��ا 
ال��ق��اع��ة حيث  ن���اري���ة اط��ل��ق��ت يف 
ال��ل��ذان يناهزان  ال��ن��ا���ش��ط��ان  ك���ان 
يحتجزان  ال��ع��م��ر  م��ن  الع�شرين 

رهينتهما.
بعد  لل�شحافيني  التينوك  وق��ال 
بو�شعنا  م���ا  ك���ل  ب��ذل��ن��ا  ال��ع��م��ل��ي��ة 

حلملهما على ال�شت�شلم.
وق������ب������ل �����ش����ه����ري����ن م�������ن م����وع����د 
ال�شابع  يف  الت�شريعية  النتخابات 
اعرب  املقبل  يونيو  ح��زي��ران  م��ن 
لنهاية  ارت��ي��اح��ه  ع��ن  اوغ��ل��و  داود 
عملية احتجاز الرهينة. وقال ان 
هذه العملية بلغت هدفها اىل حد 

كبري .
ان  نعترب  اوغ��ل��و  داود  وا���ش��ت��ط��رد 
ي�شتهدف  ي��ك��ن  مل  ال��ه��ج��وم  ه���ذا 
كرياز  �شليم  حممد  املدعي  فقط 
بل واي�شا الق�شاء والدميقراطية 
م�شيفا   ، تركيا  مواطني  وجميع 
ان���ه ي��ج��ب ان ل ت�����ش��اور اح���د اي 
���ش��ك��وك ب��ان��ن��ا ���ش��ن��وا���ش��ل حماربة 

الرهاب بعزم وب�شتى الو�شائل .

الق�ات العراقية تطارد جي�ب املتطرفني

دعوة لاإ�صتئناف العمل يف تكريت بعد حتريرها

تركيا تنفذ حملة �سد اجلبهة الث�رية للتحرير

ا�صتباكات بني حمتجني وال�صرطة يف ا�صطنبول 

ال�صني تدعو لتقريب املواقف حول النووي الإيراين 
•• لوزان-اأ ف ب:

مواقفها  تقريب  اىل  واي����ران  ال�شت  ال��ك��ربى  ال���دول  اأم�����س  ال�شني  دع��ت 
تعليق  م��ن  �شاعات  بعد  الي���راين  ال��ن��ووي  امللف  ات��ف��اق ح��ول  للتو�شل اىل 
املفاو�شات و�شط غمو�س تام، بح�شب بيان ا�شدره الوفد ال�شيني يف لوزان 
الربعاء. وق��ال وزي��ر اخلارجية وان��غ يي يف البيان انه من املهم احلد من 
اخللفات يف وجهات النظر. يف هذه املرحلة الخرية على جميع الطراف 
ان يبدوا ا�شتعدادا لتقريب مواقفهم حمذرا من انه اذا تعرثت املفاو�شات 

ف�شوف يتم اف�شاد كل اجلهود ال�شابقة .

وقال وانغ الذي غادر مفاو�شات لوزان م�شاء الثلثاء تاركا م�شاعده ممثل 
وال��ه��دف من   . للمفاو�شات  اق��وى  �شيا�شي  دف��ع  اعطاء  املهم  ان��ه من  عنه 
التفاق هو التثبت من عدم �شعي ايران حليازة القنبلة الذرية، لقاء رفع 
منذ  تتعرث  املفاو�شات  ان  غري  اقت�شادها.  تخنق  التي  الدولية  العقوبات 
ا�شهر عند نقاط ا�شا�شية ويف طليعتها مدة التفاق وم�شالة رفع العقوبات.

�شوي�شرا حيث  الرو�شي �شريغي لف��روف  من جهته غادر وزير اخلارجية 
يفرت�س ان ت�شتاأنف املحادثات بني دول جمموعة 5+1 وايران حول ملف 
الرو�شية  اخلارجية  وزارة  با�شم  متحدثة  اعلنت  ما  على  النووي،  طهران 

لوكالة فران�س بر�س.

•• جنيف-اأ ف ب:

املتحدة  ل��لمم  التابع  الن�شان  حقوق  جمل�س  ي��در���س 
ط��ل��ب��ا م��ن ال����دول الف��ري��ق��ي��ة مل�����ش��اع��دت��ه��ا يف مكافحة 
 15 ادى متردها اىل �شقوط  التي  جماعة بوكو ح��رام 

الف قتيل على القل خلل �شت �شنوات.
وت��ق��دم��ت جم��م��وع��ة ال����دول الف��ري��ق��ي��ة بطلب يف هذا 
الجتاه اىل املجل�س الذي يعقد اليوم جل�شة ا�شتثنائية 

لدرا�شة هذا الطلب.
فعلي  دع��م  تقدمي  اىل  الدولية  ال���ش��رة  الن�س  ويدعو 
والنيجر  وت�����ش��اد  ال���ك���ام���ريون  اىل  ال���ش��ك��ال  وم��ت��ع��دد 
املجموعة  ب��اع��م��ال  ت�����ش��رر  اآخ����ر  ب��ل��د  واي  ون��ي��ج��ريي��ا 
الرهابية بوكو حرام، بطلب من هذه البلدان وبتعاون 

وثيق مع حكوماتها .
وقال املفو�س العلى حلقوق الن�شان المري زيد رعد 
حرام  بوكو  جمموعة  قامت   2009 منذ  انه  احل�شني 

•• مو�شكو-اأ ف ب:

عاما   15 م��ن��ذ  رو���ش��ي��ا  يف  يقيم  فنلندي  م�شتثمر  اع��ل��ن 
�شبهات  ب�شبب  البلد  دخ��ول  من  �شنوات  خلم�س  منع  ان��ه 
بالتج�ش�س يوؤكد ان ل ا�شا�س لها يف اجواء من التوتر بني 

مو�شكو والدول الغربية.
ويف مقابلتني ن�شرتهما ال�شحيفتان الرو�شية فيدومو�شتي 
رميي�س  �شيبو  ي��روي  �شانومات،  هيل�شينغني  والفنلندية 
عطلة  لق�شاء  رو�شيا  مغادرته  عند  تلقى  انه  عاما(   59(
ال�شتخبارات  م��ن  ان���ذارا  م��ار���س  اآذار  منت�شف  فنلندا  يف 
عند  الرو�شية  القت�شادية  لل�شحيفة  وا�شاف  الرو�شية. 
ا�شبحت  بانني  ر�شميا  ابلغت  م��ار���س  اآذار   22 يف  ع��ودت��ي 
التي  ف��ي��دوم��و���ش��ت��ي  . وق��ال��ت  ف��ي��ه  �شخ�شا غ��ري م��رغ��وب 
اطلعت على النذار، انه متهم بجمع معلومات عن روؤ�شاء 
التنموية  وم�شاريعها  الكهرباء  قطاع  يف  العامة  ال�شركات 
مبا يف ذلك تفا�شيل تعد من ا�شرار الدولة، حل�شاب اجهزة 

•• بغداد – وكاالت:

ك�شف �شامل حممد، ممثل املكون ال�شبكي يف جمل�س النواب 
ال��ع��راق��ي )ال��ربمل��ان(، ام�س الرب��ع��اء، ع��ن ت�شكيل ل��واء من 
للن�شمام  ا�شتعدادا  عن�شر،  األفا  قوامه  ال�شبك  املقاتلني 
مناطق  حترير  عمليات  �شتتوىل  التي  المنية  ال��ق��وات  اىل 
وقال  داع�����س.  تنظيم  قب�شة  من  املو�شل  مدينة  يف  ال�شبك 
ل��واًء من ثلثة اف��واج ي�شم  اإن املكون ال�شبكي �شكل  حممد 
األفي عن�شر ملقاتلة تنظيم داع�س وا�شرتجاع مناطق ال�شبك 
التي ي�شيطر عليها داع�س يف مدينة املو�شل ، موؤكدا ان فوجا 
�شيبداأ  عن�شر   600 م��ن  اك��رث  ي�شم  ال�شبك  م��ن  ع�شكريا 
اليوم عملية انت�شار مع قطعات قوات البي�شمركة يف نينوى. 
البي�شمركة  قوات  مع  مبا�شرا  تن�شيقا  جنري  نحن  واأ�شاف 
يف  للم�شاركة  والأعتدة  الأ�شلحة  ال�شبك  ملقاتلي  اأمنت  التي 

باعمال عنف وا�شعة وقتل 15 الف �شخ�س على القل 
والن�شاء  الط��ف��ال  م��ن  يح�شى  ع���ددا ل  ان  وا���ش��اف   .
وال���رج���ال خ��ط��ف��وا وك���ان���وا ���ش��ح��اي��ا جت�����اوزات وجندوا 

بالقوة .
ا�شتهدفن  وف��ت��ي��ان  ن�����ش��اء  ان  امل��ف��و���ش��ي��ة  رئ��ي�����س  وت��اب��ع 
باكملها  وم���دن  ق��رى  دم���رت  بينما  مرعبة  بانتهاكات 

وزالت عن وجه الر�س .
واكد ان هذه املجزرة التي ت�شكل تهديدا وا�شحا )...( 
ي��ج��ب ان ت��ت��وق��ف . وحت����دث ع���ن لئ��ح��ة ط��وي��ل��ة من 
بينها  وم��ن  ال�شلميون  املقاتلون  ارتكبها  مم��ار���ش��ات 

اعمال قد ت�شكل جرائم حرب وجرائم �شد الن�شانية.
ال�شلطات  ت��ك��ث��ف   ان  ال�������ش���روري   م���ن  ان����ه  راأى  ك��م��ا 
ال�شحايا.  احتياجات  لتلبية  الدولية جهودها  وال�شرة 
تكون  ان  ي��ج��ب  الع�شكرية  ال��ع��م��ل��ي��ات  ك��ل  ان  وا����ش���اف 
متكافئة وت�شتهدف التهديد وت�شمن الواجب املرتبط 

بال�شت�شلم ، اي احالة امل�شبوهني على الق�شاء.

ا�شتخبارات خارجية. ومل يتهم ر�شميا بالتج�ش�س لكن كتب 
ان افعاله اوجدت ال�شروط لرتكاب جنح تندرج حتت هذه 
تقدر قيمة �شندوقه  ال��ذي  العمال  وق��ال رجل   . ال�شفة 
اي او ا�س رو�شيا ب1،8 مليار دولر، لل�شحيفة الفنلندية 
ان هذه التهامات �شخيفة . وراأى ان هذا القرار قد يكون 
مرتبطا بخلفه مع ادارة �شركة ت�شغيل الكهرباء رو�شيتي 
خ�شخ�شة  عملية  ب�����ش��اأن  ادارت���ه���ا،  جمل�س  يف  ع�شو  وه��و 
التوتر غري  امل�شتثمر اي�شا اىل اجواء  جزئية. وا�شار هذا 

امل�شبوقة منذ احلرب الباردة بني مو�شكو والغربيني.
وتذكر فيدومو�شتي من جهتها بالرئي�س ال�شابق لل�شندوق 
براودر  وليام  مانيجمنت  كابيتال  هريميتيج  الربيطاين 
بالمن  امل�شا�س  بتهمة   2006 يف  رو�شيا  من  ط��رد  ال��ذي 
�شريغي  ال�شندوق  ع��ن  امل��داف��ع  املحامي  وراأى  ال��ق��وم��ي. 
م��ان��ي��ت�����ش��ك��ي ان���ه���ا م�����ش��األ��ة ت���لع���ب م�����ايل. وق����د ت����ويف يف 
مو�شكو  بني  دبلوما�شية  ازم��ة  م�شببا   2009 يف  ال�شجن 

ووا�شنطن.

الدفاع  وزارت���ي  م��ع  تن�شيق  ولدينا  نينوى،  حترير  م��ع��ارك 
من  امل�شكل  ال��ل��واء  دع��م  ب�شاأن  للتباحث  ببغداد  والداخلية 
املكون ال�شبكي .   وكان تنظيم داع�س قد فر�س �شيطرته على 
نحو 60 قرية مبنطقة �شهل نينوى ذات الغالبية ال�شبكية 
والرتكمان، وهجر مئات العوائل وا�شتوىل على العديد من 
اأن  باحثون  ويعتقد  املمتلكات.  جميع  م�شادرة  بعد  امل��ن��ازل 
البع�س  يراهم  فيما  الكردية،  الطوائف  اإح��دى  هم  ال�شبك 
ع�شائر  اأقلية من  مع  الغالب،  كردية يف  ع�شائر  خليطا من 
فار�شية وتركية، ويقدر عددهم بنحو 300 األف ن�شمة وفق 
وبلدات  ق��رى  يف  ال�شبك  ويقطن  ر�شمية.  غري  اإح�شائيات 
تقع �شمال و�شرق مدينة املو�شل، وتعر�شت بع�شها لهجمات 
دامية اأوقعت مئات القتلى واجلرحى خلل الأعوام الثلثة 
�شيطر   ،2014 يونيو   10 ويف  خ��ا���ش��ة.  ب�����ش��ورة  املا�شية 

تنظيم داع�س على مدينة املو�شل مركز حمافظة نينوى .
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العدد  11374 بتاريخ 2015/4/2    
    يف الدعوى رقم 2014/22 مدين كلي را�س اخليمة

املعلن اليه: املدعي عليه: حممود عبدالقادر داعر
 2 م��دين  الب��ت��دائ��ي��ة-  را����س اخليمة  م��ن قبل حمكمة  تكليفنا  ب��ن��اًء على 
اع���له فقد ح��ددن��ا يوم  ال��دع��وى  امل��وق��ره لع��م��ال اخل���ربة املحا�شبية يف 
لعقد  �شباحاً  والن�شف  العا�شرة  ال�شاعة   2015/4/13 امل��واف��ق  الث��ن��ني 
الجتماع للخربة املحا�شبية وذلك مبقر حمكمة را�س اخليمة البتدائية. 
لذا يطلب ح�شوركم او من ميثلكم قانونا حل�شور الجتماع املذكور مع 

اح�شار كافة امل�شتندات املتعلقة بالدعوى .
اخلبري املحا�سبي/�سعيد حممد ال�سارد

 دعوة حل�سور الجتماع الول 
للخربة املحا�سبية

العدد  11374 بتاريخ 2015/4/2    
    يف الدعوى رقم 2014/559 نزاع تعيني خربة جتاري- دبي

املى املتنازع �شدها: �شي�شتم للن�شاءات �س ذ م م- بدبي
باعمال اخلربه  للقيام  للمنازعات  الودية  الت�شوية  تكليفنا من مركز  على  بناء 
احل�شابية بالدعوى اعله املقامة من املتنازع : �شيد ارت- ذ م م وميثلها خليفه 
�شامل علي �شامل امل�شكري... بوكالة املحامي/ بدر حممد علي القرق- وا�شتكمال 
لأعمالنا نحدد لكم موعداً اجتماع خربه ح�شابية يوم الثلثاء املوافق 2015/4/7 
بالعنوان  بدبي  مكتبنا  مبقر  وذل��ك  �شباحا..  ع�شر  احل��ادي��ه   )11.00( ال�شاعة 
هاتف   )206 مكتب   الثاين-  ال��دور  �شلطان-  قا�شم  بناية  املطار-  �شارع  التايل: 
رقم  2942611-04، 4822793-050 فاك�س رقم 2942612-04 يرجى تاأكيد املوعد 

واحل�شور وتقدمي كافة اقوالكم وم�شتنداتكم بالدعوى اعله.
اخلبري املنتدب/وليد ابراهيم ال�سايغ    

 اعالن دعوة حل�سور اجتماع
اخلربة احل�سابية

العدد  11374 بتاريخ 2015/4/2    
    يف الدعوى رقم 2014/830 مدين جزئي

املدعية: جميلة عواد مو�شى
ميثلها: حممد عبداهلل للمحاماة وال�شت�شارات القانونية  

2( املدعى عليهم /1- حممد �شيف علي احمد املهريي  و )2( مرمي علي 
عبيد العلي. بال�شارة اىل قرار ندبنا كخربة هند�شية يف الدعوى املذكورة 
اعله فقد تقرر ان يكون يوم الحد املوافق 2015/4/5 ويف متام ال�شاعة 
ابوظبي  يف  وذل��ك  الهند�شية.  اخل��ربة  اجتماع  لعقد  معدا  �شباحا   9.00
املكتب ميزانني 02-  الفلحي-  بناية حمدان بن غامن  �شارع حمدان-   -

بنف�س املبنى هافانا كافيه .
اخلبري الهند�سي: ماهر عثمان الطرابل�سي

اخطار موعد اجتماع اخلربة الخري

العدد  11374 بتاريخ 2015/4/2    
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  611/ 2014 -مدين- م ر-�س- اأظ

امل�شتاأنف : �شركة الفريدة لل�شتثمارات ذ م م واخرون اجلن�شية: المارات  امل�شتاأنف 
عليهما: 1-�شرينه احمد خليفه ال�شويدي والعنود احمد اآل حامد واآخرون اجلن�شية: 
المارات  مو�شوع ال�شتئناف : الغاء حكم- عدم العتداد بحكم   املطلوب اعلنهما/  
اآل حامد واآخرون اجلن�شية: المارات         �شرينه احمد خليفه ال�شويدي والعنود احمد 
العنوان: بالن�شر)بالطرق املتبعة( مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى 
رقم 2014/95 مد كل- م ر- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الحد املوافق 2015/4/12 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 10.00 �شباحا امام الدائرة الوىل حمكمة ا�شتئناف 
ابوظبي الكائنة-   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك 

و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف املدين

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

العدد  11374 بتاريخ 2015/4/2    
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1501  /2014 جت جز- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/موؤ�ش�شة النوبة للمقاولت العامة ميثلها �شاحبها/حممد علي احلمادي اجلن�شية: 
المارات مدعي عليه: �شركة با�شكا المارات للمقاولت ذ م م اجلن�شية: المارات مو�شوع 
الدعوى: مطالبة بقيمة 35000 درهم + 5000 درهم تعوي�س  املطلوب اعلنه/  �شركة با�شكا 
المارات للمقاولت ذ م م اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
الدعوى،  لنظر  موعدا   2015/4/20 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحا   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا 
البتدائية- الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر  ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا  وعليك 
الدعوى بثلثة ايام على القل.علما بان مثولك امام القا�شي املخت�س �شيكون ح�شب دورك 

يف ك�شف اجلل�شات �شدر بتاريخ  2015/3/29  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11374 بتاريخ 2015/4/2     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2015/30 تنفيذ عقاري
القامة  حمل  جمهول  م  م  ذ  العقارية  للو�شاطة  ميمون  �شده/1-  املنفذ  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/ مزدة ا�شماعيل �شديقي وميثله: حميد غلم دروي�س 
ابراهيم نعلنكم باحلكم ال�شادر يف الدعوى 2014/224 عقاري كلي يوم الثنني 
بتاريخ 2014/7/21  باعتباره �شند تنفيذيا وذلك : 1- بالزامكم ب�شداد مبلغ 
وقدره )780571.8( درهم  وت�شليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خلل 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  الع��لن  هذا  ن�شر  تاريخ  يوم من   15
يوما من   15 خ��لل  املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  التنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد  11374 بتاريخ 2015/4/2     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/734 تنفيذ عقاري
ذ  ال�شتثمار  وتطوير  ل��لدارة  كلداري  وم�شطفى  اليا�س  �شده/1-  املنفذ  اىل 
ايدينز    نيبوموك  التنفيذ/ جوهانز  ان طالب  القامة مبا  م م جمهول حمل 
بتاريخ  الح��د  يوم  كلي  عقاري   2014/37 الدعوى  يف  ال�شادر  باحلكم  نعلنكم 
2014/7/27  باعتباره �شند تنفيذيا وذلك : 1- بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره 
)539896( درهم  وت�شليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خلل 15 يوم 
من تاريخ ن�شر هذا العلن وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 
ن�شر  تاريخ  يوما من   15 املذكور خلل  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  بحقك يف 

هذا العلن. 
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11374 بتاريخ 2015/4/2     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2015/79 تنفيذ عقاري
ان  القامة مبا  املحدودة  جمهول حمل   6 العقارية رقم  امنيات  املنفذ �شده/1-  اىل 
باحلكم  نعلنكم  قرقا�س    علي  عبداهلل  �شمرية  وميثله:  علي  فايزة  التنفيذ/  طالب 
باعتباره  بتاريخ 2013/8/18   الحد  يوم  كلي  الدعوى 2010/794 عقاري  ال�شادر يف 
والفائدة  دره��م   وق��دره )2433320(  ب�شداد مبلغ  بالزامكم   -1  : وذل��ك  تنفيذيا  �شند 
القانونية بواقع 9% حتى متام ال�شداد  وت�شليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
خلل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا العلن 2- بف�شخ اتفاقية البيع �شند الدعوى املوؤرخة 
2007/10/18  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11374 بتاريخ 2015/4/2    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة:  زهرة العال للمالب�س اجلاهزة ) �س.ذ.م.م(
عبدالرحيم  وعلي  جعفري  قا�شم  عبدالرحيم  حممد  ملك   3 رقم  حمل  العنوان: 
جعفري- ديرة- ال�شغاية ال�شكل القانوين: ذات م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة: 
552229  رقم القيد بال�شجل التجاري: 1023053 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحلل ال�شركة 
واملوثق  بتاريخ 2014/12/18  دب��ي  ق���رار حم��اك��م  وذل���ك مب��وج��ب  اأع���له،  امل��ذك��ورة 
اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2014/12/18 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى 
ا�س كيه ام العاملية حما�سب�ن قان�ني�ن   اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني 
 - نهيان  اآل  ال�شيخ حممد  ل�شمو  اخلا�شة  ال��دائ��رة  705 ملك  رق��م  العنوان: مكتب 
املرقبات   هاتف  2340950-04 فاك�س: 2340949-04  م�شطحباً معه كافة  دي��رة- 

امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11374 بتاريخ 2015/4/2    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/ا�س كيه ام العاملية حما�سب�ن قان�ني�ن
 - نهيان  اآل  ال�شيخ حممد  ل�شمو  اخلا�شة  ال��دائ��رة  705 ملك  رق��م  العنوان: مكتب 
ديرة- املرقبات   هاتف  2340950-04 فاك�س: 2340949-04 مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعله لت�شفية  زهرة 
العال للمالب�س اجلاهزة )�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
وعلى    2014/12/18 بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق   2014/12/18
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العنوان املذكور اأعله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11374 بتاريخ 2015/4/2     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/705  ا�ستئناف  عقاري    
 اىل امل�شتاأنف �شدهما/ هاي تاور بروبرتيز ليمتد 2- مارينا بريز ليمتد      
انف�شتمنت  جلوبال  /م��اج��وم  امل�شتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهويل 
ليمتد وميثله: را�شد احمد را�شد بن �شبيب قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم 
ال�شادر بالدعوى رقم 2013/98 عقاري كلي بتاريخ 2014/9/25 وحددت 
لها جل�شه يوم الثلثاء املوافق 2015/4/21 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة 
رقم 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

العدد  11374 بتاريخ 2015/4/2     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2015/382 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1-العاملية الوىل للمقاولت ) �س ذم م( جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الرواد للكهربائيات �س ذم م   قد 
املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق��ام 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )55288(  به  املنفذ 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11374 بتاريخ 2015/4/2     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2015/350 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1-بلل يحيى احمد احلبي�شي جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ البنك التجاري الدويل  قد اأقام عليكم الدعوى 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����له وال��زام��ك��م ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب��ه وق���دره 
فان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )112662239(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11374 بتاريخ 2015/4/2     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2015/354 تنفيذ جتاري

القامة  العلوى  جمهول حمل  �شامل جمعة  املنفذ �شده/1-نا�شر  اىل 
اأق���ام عليكم  ق��د  ال���ش��لم��ي  اب��وظ��ب��ي  التنفيذ/ م�شرف  ان ط��ال��ب  مب��ا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  املحكمة وعليه  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب   )237.363.18(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11374 بتاريخ 2015/4/2     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2015/483 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1-حممد ح�شن عبداهلل عبا�س جمهول حمل القامة 
اأق���ام عليكم  ق��د  ال���ش��لم��ي  اب��وظ��ب��ي  التنفيذ/ م�شرف  ان ط��ال��ب  مب��ا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
او خزينة املحكمة وعليه فان  التنفيذ  )1873721.64( درهم اىل طالب 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11374 بتاريخ 2015/4/2     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2015/349 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1-حممد ح�شني علي امريي البلو�شي  جمهول حمل 
الدعوى  اأق��ام عليكم  باركليز  قد  بنك  التنفيذ/  ان طالب  القامة مبا 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����له وال��زام��ك��م ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب��ه وق���دره 
فان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )13053305(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11374 بتاريخ 2015/4/2     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2015/417 تنفيذ جتاري
اىل امل��ن��ف��ذ ���ش��ده/1-ع��م��رو اح��م��د ف���وزى ع��ب��دال�����ش��لم  جم��ه��ول حمل 
ع   م   ���س  ال��وط��ن��ي  را����س اخليمة  التنفيذ/ بنك  ان ط��ال��ب  الق��ام��ة مب��ا 
والزامكم  اعله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  ابوظبي   قد 
او  التنفيذ  املنفذ به وقدره )118280.85( درهم اىل طالب  املبلغ  بدفع 
خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا 

العلن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11374 بتاريخ 2015/4/2     

            اعالن جمموعة اعالن بالن�سر
)اىل املنفذ �شدها: مطعم ليايل ا�شطنبول )�س ذم م

 مبا ان طالبي التنفيذ اقاموا التنفيذات املو�شحة بالك�شف ادناه، وذلك للزامك
 ب�شداد املبالغ املو�شحه به خلل )15( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة

 �شتتخذ الجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم اللتزام بالقرار املذكور

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم التنفيذ
2015/640  تنفيذ عمايل
2015/638  تنفيذ عمايل
2015/641  تنفيذ عمايل

م
1
2
3

اجلهة طالبة التنفيذ
 مارلون رومان ايرا�شجا

مارك بريون اورتيجا كارايج
جوناتان اورتري بينجامني

ر�شم التنفيذ
193 درهم
 202 درهم
202 درهم

املبلغ املنفذ به
 3200 درهم
 3200 درهم
3200 درهم

العدد  11374 بتاريخ 2015/4/2     
    اعادة اعالن ح�سور مدعي عليه بالن�سر
 رقم الدعوى  02010892015 /جتاري       

اىل املدعى عليه /هوريزون ايفينتز �س ذ م م
مبا ان املدعي: حممد خليفة عبداهلل حممد العطيه

الزامكم  املركز بطلب  امام  ايجارات  الدعوى 02010892015/جت���اري  اقام �شدكم  قد 
للفرتة  ايجارية  املدعى عليه مبلغ كقيمة  انه تر�شد بذمة  بالتايل: مطالبة مالية- 
من // 2014 وحتى //2015 ورغم اخطاره يف 2014/12/17 ميتنع عن ال�شداد. اخلء 
عقار- ان املدعى عليه ميتنع عن �شداد الجرة للماجور للفرتة وحتى فرت�شد بذمته 

مبلغ 22000 درهم وميتنع عن �شداده رغم اخطاره بال�شداد او الخلء يف // 201
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى.

 وقررت اللجنة الق�شائية اعادة اعلنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الثلثاء املوافق 
2015/4/7 ال�شاعة 3.00م امام اللجنة الق�شائية )اللجنة الوىل( بالدائرة البتدائية 
واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات اليجارية لنظر الدعوى، وقد امر بتق�شري مدة 
امل�شافة اىل ثلثة ايام من تاريخ الن�شر.  فانت مكلف باحل�شور او  من ميثلك قانونا 

وتقدمي مالديكم من دفاع وم�شتندات.

يتم ا�شدار هذه الوثيقة الكرتونيا ول تتطلب اي ختم او توقيع.

مركز ف�س املنازعات اليجارية

فقدان جواز �سفرت
املدعو/ رمزى عباد  فقد  
احمد املبارك - ال�شومال 
اجلن�شية  - ج��واز  �شفره 
     )00201069( رق����م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

   050/4111944

فقدان جواز �سفرت
عبدالباقي  امل��دع��و/  فقد  
ع��ب��داهلل اح��م��د ال���دان���ى - 
ال�شودان اجلن�شية  - جواز  
رقم )025586(      �شفره 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

   055/7087077

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ �شليم حممد 
بنغلدي�س   - ح�������ش���ني    
اجلن�شية  - ج��واز  �شفره 
     )0030120( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

   050/1139511

فقدان جواز �سفرت
مار�شيل  امل����دع����و/  ف���ق���د  
اجلن�شية   امل���ان���ي���ا   - ادم 
�����ش����ف����ره رق����م  - ج�����������واز  
     )2672150849 (
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

   050/5811168

فقدان جواز �سفر
-نيبال اجلن�شية  م��اغ��ار   ك��ام��ال  امل��دع��و/  فقد 
جواز �شفره  رقم �شفره رقم )5734442( - 
يرجى ممن يعرث عليه ت�شليمه ب�شفارة النيبالية 

او اقرب مركز �شرطة بالمارات.  

فقدان جواز �سفر
ح�شني    ت�شدق  خيزير  حممد  امل��دع��و/  فقد  
رقم  ���ش��ف��ره  ج����واز    - اجلن�شية   باك�شتان   -
)4118901(     من يجده عليه الت�شال 

بتليفون رقم 050/7066271   

فقدان جواز �سفر
جري�شزكزوك     ك��رزي�����ش��زت��وف  ال����ربت  امل���دع���و/  ف��ق��د 
-ب��ول��ن��ده اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره  رق���م ���ش��ف��ره رقم 
ت�شليمه  عليه  يعرث  مم��ن  يرجى   -  )3747096(
ب�شفارة البولندية او اقرب مركز �شرطة بالمارات.  

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو/ اجنانا براديب راج���ان     -هندي 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج�������واز ����ش���ف���ره  رق�����م ����ش���ف���ره رقم 
عليه  ي��ع��رث  مم���ن  ي��رج��ى   -  )2933208(
ت�شليمه ب�شفارة الهندية او اقرب مركز �شرطة 

بالمارات.  
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الفجر الريا�ضي

الإم�����ارات  احت����اد  اإدارة  ع��ق��د جم��ل�����س 
م�شاء  ال����دوري  اإج��ت��م��اع��ه  لل�شطرجن 
املقبايل  �شعيد  برئا�شة  اأم�س  اأول من 
رئ��ي�����س الحت����اد ، وذل����ك مب��ق��ر نادي 
ال�شطرجن والثقافة للفتيات بال�شارقة 
يف اإطار احلر�س على زيارات الأندية 
والت�شاور  معهم  والتوا�شل  الأع�شاء 

يف اأمور اللعبة
عي�شى  ج����م����ال  الج�����ت�����م�����اع  ح�������ش���ر 
ال��ع��ام وح�شني خلفان  الأم���ني  امل��دف��ع 
وفوزية  امل�����ايل  الأم������ني  ال�����ش��ام�����ش��ي 
واأع�شاء  امل�شاعد  العام  الأم��ني  عبا�س 
الطاهر  علي  ه�شام   : الإدارة  جمل�س 
ال�����ش��رق��ي، وح�شور  ���ش��ه��ي��ل  وحم��م��د 
م�شبح  را�شد  للحتاد  العام  امل�شت�شار 
الحتاد  ومدير  الظاهري  ك�شي�س  بن 

�شعود املرزوقي.
التقرير  الإدارة  جمل�س  اعتمد  وق��د 
وامل����ق����رر   2014 ل����ع����ام  الإداري 
املقبل  الج�����ت�����م�����اع  ع����ل����ى  ع����ر�����ش����ه 
حيث  ال��ع��ادي��ة  ال��ع��م��وم��ي��ة  للجمعية 
الإدارية  الإجن����ازات  التقرير  ت�شمن 
وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة واأ�����ش����م����اء ال���ق���ي���ادات 
اأ�شحاب  ال�����ش��ط��رجن��ي��ة  الإم���ارات���ي���ة 
املنا�شب الدولية والقارية والإقليمية 
، وك����ذل����ك الأن�������ش���ط���ة وامل�������ش���ارك���ات 
الإداري����������ة وال����ت����ي ك�����ان م����ن اأب����رزه����ا 
امل�������ش���ارك���ة الإي���ج���اب���ي���ة وال���ف���ع���ال���ة يف 
ح�شور اجتماعات اجلمعية العمومية 
ل���لحت���ادي���ن ال�����دويل والأ����ش���ي���وي يف 
2014 يف  اأغ�����ش��ط�����س  ���ش��ه��ر  خ����لل 
وكذلك  الرنويجية  تروم�شو  مدينة 
ح�����ش��ور اج���ت���م���اع���ات جل����ان الحت����اد 

الدويل 
حتقق  مب��ا  املقبايل  �شعيد  اأ���ش��اد  وق��د 
م����ن اإجن����������ازات ع����دي����دة خ�����لل ع���ام 

ال��ن��واح��ي الإداري����ة  ���ش��واء يف   2014
الفنية  ال���ن���واح���ي  اأو  وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
ال��ت��ي حققها  ال��ت�����ش��وي��ق��ي��ة  وال��ط��ف��رة 
الحتاد وت�شمنت توفري موارد مالية 
من  العديد  دع��م  يف  �شاهمت  اإ�شافية 
وامل�شاركات  وال���ب���ط���ولت  الأن�����ش��ط��ة 
الأندية  اإىل  دع��م  وتقدمي  اخلارجية 
ذات ال���دخ���ل امل���ح���دود مل�����ش��اع��دت��ه��ا يف 
وبرامج  وخ��ط��ط  اأن�����ش��ط��ت��ه��ا  ت��ط��وي��ر 
اللعبة  ون�������ش���ر  ال���لع���ب���ني  ت���ط���وي���ر 
وال����ت����ع����اق����د م�����ن خ�������رباء وم����درب����ني 

عامليني.
الت�شويق  اإي�����رادات  اأن  امل��ق��ب��ايل  واأك���د 
احلايل  العام  خ��لل  تت�شاعف  �شوف 
اأرقام غري م�شبوقة  و�شوف ت�شل اإىل 
ال�شطرجن  اأن�شطة  ت�شويق  ت��اري��خ  يف 
م�شروع  ت��ن��ف��ي��ذ  ب�����دء  م����ع  وخ���ا����ش���ة 

ال�شطرجن يف املدار�س
التقرير  الإدارة  جم��ل�����س  واع��ت��م��د   
ت�شمن  وال����ذي   2014 ل��ع��ام  ال��ف��ن��ي 
وامليداليات  الإجن�������ازات  واأب�����رز  اأه����م 
يف  الوطنية  املنتخبات  ح�شدتها  التي 

البطولت الدولية والقارية والعربية 
وال���ت���ي ب��ل��غ��ت 20 م��ي��دال��ي��ة م��ن��ه��ا 8 
 . ب��رون��زي��ة   10  ، ف�شية   2  ، ذه��ب��ي��ة 
البيانات  ك��ذل��ك  ال��ت��ق��ري��ر  وت�����ش��م��ن 
الأع�شاء  الع�شرة  الأندية  عن  الفنية 
الن�شطني  اللعبني  واأع��داد  بالحتاد 
ولعبة  لع��ب   521 بلغ  وال���ذي  بها 
ثلث  وت��ن��ظ��ي��م   2014 ع���ام  خ���لل 
مركز  م��ع  بالتن�شيق  تدريبية  دورات 
ال��ق��ادة لإع���داد وتاأهيل احلكام  اإع���داد 

واملنظمني يف اأبوظبي ودبي والعني 
وقرر جمل�س الإدارة اعتماد فوز نادي 
ال�����ش��ارق��ة ال��ث��ق��ايف ل��ل�����ش��ط��رجن بدرع 
لفئة   2014 م��و���ش��م  ال��ع��ام  ال��ت��ف��وق 
ال�شطرجن  ن����ادي  ف���از  بينما  ال���ذك���ور 
وال��ث��ق��اف��ة ل��ل��ف��ت��ي��ات ب��ال�����ش��ارق��ة بدرع 
ال��ت��ف��وق ال���ع���ام ل��ف��ئ��ة الإن������اث وتقرر 
بكاأ�س  الفائزة  الأن��دي��ة  ح�شم  تاأجيل 

التميز العام اإىل الجتماع املقبل 
وقرر جمل�س الإدارة اعتماد التقارير 
املالية ل�شهر مار�س 2015 واحل�شاب 

اخلتامي لعام 2014 

ت���اب���ع جمل�س   ، اأخ������رى  ن��اح��ي��ة   م���ن 
اجتماعات  ا�شت�شافة  ترتيبات  الإدارة 
لل�شطرجن  الدويل  الحتاد  كوجنر�س 
خلل  اأبوظبي  مدينة  يف   ) الفيدا   (
�شهر �شبتمرب املقبل ومت التاأكيد على 
�شرورة اإخراج احلدث يف اأف�شل �شورة 
يف  الإم�����ارات  مب��ك��ان��ة  تليق  تنظيمية 
ا�شت�شافة كربيات الأحداث الريا�شية 
العاملية وت�شمل ال�شت�شافة اإجتماعات 
العامة  واجلمعية  التنفيذي  املكتب 
ال������دويل وك���ذل���ك خمتلف  ل���لحت���اد 
واجتماعات  ال�����دويل  الحت�����اد  جل���ان 
يف  القارية  للحتادات  العامة  الهيئة 

اأ�شيا واأوربا واأمريكا واأفريقيا
يف  امل�����ش��ارك��ة  الإدارة  جمل�س  واع��ت��م��د 
الدولية يف مو�شكو  اأيروفلوت  بطولة 
�����ش����امل عبد  ال����لع����ب����ني  وت�������ش���ج���ي���ل 
اإيفان  وامل��درب  نعمان  وعمر  الرحمن 

�شوكولوف.
م�شاركة  امل��ج��ل�����س  اع���ت���م���د  وك����ذل����ك 
اللعب �شامل عبدالرحمن يف بطولة 
ذك���رى ب��ط��ل ال��ع��امل ال�����ش��اب��ق الكوبي 

�شهر  خلل  كابابلنكا  راوؤول  خوزيه 
يونية القادم يف هافانا .

ع��ل��ى متابعة  امل��ق��ب��ايل  ���ش��ع��ي��د  واأك�����د 
ال�شطرجن  لإدراج  اجلهود  وموا�شلة 
التعليمية  وامل��ن��اه��ج  الن�شطة  �شمن 
امل��در���ش��ي��ة يف اإط�����ار م�����ش��روع اإدخ�����ال 
مع  بالتن�شيق  امل��دار���س  يف  ال�شطرجن 
وال�شتفادة  والتعليم  الرتبية  وزارة 
م��ن ال��ت��ج��رب��ة الأرم��ي��ن��ي��ة ع��ل��ى �شوء 
التعلون  وات��ف��اق��ي��ة  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة 
برعاية  م����وؤخ����را  ت��وق��ي��ع��ه��ا  مت  ال���ت���ي 
اأرمينيا  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  وح�����ش��ور 
واأ�����ش����اف   .. ي���ري���ف���ان  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف 
ال�شطرجن  اإدخ��ال  اأن م�شروع  املقبايل 
يف امل��دار���س ���ش��وف ي��رى ال��ن��ور قريبا 
و�شوف ي�شعى الحتاد كذلك اإىل زيادة 
الندية ال�شطرجنية والرتويج للعبة 
اىل  وال��و���ش��ول  الريا�شية  امل��راك��ز  يف 
اجلماهري لن�شر اللعبة والتعريف بها 
يف الماكن العامة وبا�شتخدام خمتلف 
العنكبوتية  بال�شبكات  بداية  الو�شائل 
بالتطبيقات  وان���ت���ه���اءا  وب���راجم���ه���ا 

املختلفة للهواتف الذكية 
ا�شتمرار  ع��ل��ى  الدارة  جمل�س  واأك����د 
ال���ت�������ش���اور وال���ت���وا����ش���ل ي���وم���ي���ا عرب 
تقنيات و�شبكات التوا�شل الجتماعي 
ال���وات�������س اب واجل�����روب  وت��ط��ب��ي��ق��ات 
ل��رئ��ي�����س واع�������ش���اء جمل�س  اخل���ا����س 
تنفيذ  م��ت��اب��ع��ة  ت��ت��م  ب��ح��ي��ث  الدارة 
باللعبة  ال��ن��ه��و���س  وب����رام����ج  خ��ط��ط 
املختلفة  الق���������رتاح���������ات  وط����������رح 
على  والت��ف��اق  للمناق�شة  وامل��وا���ش��ي��ع 
العام  ال�شالح  حتقق  التي  ال��ق��رارات 
،����ش���رح ب��ذل��ك ج��م��ال ع��ي�����ش��ى املدفع 

الأمني العام للحتاد 

الإم��ارات لوجنني لقفز احلواجز  ل��دوري   23 الأ�شبوع  اليوم مناف�شات  تنطلق 
لوجنني  برعاية  تقام  والتي  للفرو�شية  اأبوظبي  ن��ادي  يف  الع�شبي  امليدان  على 
وم�شاندة  وب��دع��م  ال��ن��ادي  م��ع  وبالتعاون  للفرو�شية  الإم����ارات  اإحت���اد  واإ���ش��راف 
جمل�س اأبوظبي الريا�شي. ي�شارك يف املناف�شات فر�شان وفار�شات قفز احلواجز 
مالية  جوائز  على  للتناف�س  الدولة  يف  الفرو�شية  ومراكز  اأندية  اإىل  املنت�شبني 
قيمتها 338 األف درهم. وتت�شمن املناف�شات 10 اأ�شواط ت�شتمر يومني .. اأربعة 
ال�شغرى  للفئة  خم�ش�س  الأول  ال��واح��دة  اجلولة  مبوا�شفات  غ��دا  تقام  منها 
للفر�شان  والثاين خ�ش�س  �شنتيمرتا   125 �شنوات على حواجز   6  �  5 وخيول 
والثالث  �شنتيمرتا   125  �  120 بني  ارتفاعها  ي��رتاوح  حواجز  على  النا�شئني 
خم�ش�س لفر�شان القفز من دولة الإمارات على كاأ�س جمل�س اأبوظبي الريا�شي 
و�شمم م�شاره بحواجز يبلغ اإرتفاعها بني 130 � 140 �شنتيمرتا الأخري �شوط 
مفتوح على حواجز ارتفاعها 135 �شنتيمرتا. وتت�شمن مناف�شات اليوم الثاين 

 5  �  4 وخيول  املبتدئني  للفر�شان  واح��دة  جولة  من  ب�شوط  تبداأ  اأ���ش��واط  �شتة 
باجلوكر  النقاط  لتجميع  �شوط  ويعقبه  �شنتيمرتا   100 حواجز  على  �شنوات 
 110  �  105 بني  ارتفاعها  ي��رتاوح  حواجز  على  ال�شغار  للفر�شان  خم�ش�س 
�شنتيمرتا وال�شوط ال�شابع بذات املوا�شفات خم�ش�س للفر�شان املبتدئني وخيول 
4 � 5 �شنوات. كما تت�شمن �شوطا مبوا�شفات اجلولة الواحدة مع جولة للتمايز 
حواجز  على  والكربى  الو�شطى  الفئتني  من  للفر�شان  امل�شاركة  مفتوح  الثامن 
ال�شوط  املوا�شفات يقام  �شنتيمرتا وبنف�س   145  �  135 ارتفاعها بني  يرتاوح 
اأبوظبي وختام  كاأ�س  الإم��ارات على  دولة  القفز من  لفر�شان  املخ�ش�س  التا�شع 
على  �شنوات   6  �  5 عمر  ال�شغرية  واخليول  ال�شغرى  للفئة  ب�شوط  املناف�شات 
حواجز 125 �شنتيمرتا. من جهة اأخرى اأ�شدر احتاد الفرو�شية قوائم للنقاط 
التي ح�شل عليها الفر�شان من جميع الفئات يف دوري الإم��ارات لوجنني لقفز 
 20 2014 وحتى  اأكتوبر   10 الرابعة خلل الفرتة من  احلواجز يف ن�شخته 

مار�س 2015 على القائمة املوؤقتة لفر�شان القفز من دولة الإمارات.
كيدام  الهواجر  باجلواد  الهاجري  الفار�س حممد غامن  الكربى  الفئة  يت�شدر 
من نادي ال�شارقة للفرو�شية ويت�شدر قائمة الفئة الو�شطى الفار�س عمر غازي 
اآر زد من مركز الإم��ارات للفرو�شية بدبي وقائمة  خوري باجلواد كابيتول ا�س 
اخليول عمر 7 �شنوات تت�شدرها الفار�شة نادية ترمي باجلواد فورادو من نادي 
امل�شكري  خليفة  نادين  الفار�شة  تت�شدرها  ال�شغرى  الفئة  و  لل�شيدات  ال�شارقة 
باجلواد كويلوا بيريفيليه من اإ�شطبلت الأ�شايل والفار�س عبد العزيز املرزوقي 
باجلواد اأوغولني دو ل بيري يتقدم القائمة املوؤقتة خليول القفز ال�شغرية عمر 
5 � 6 �شنوات . وتت�شدر قائمة الفر�شان املبتدئني الفار�شة عنود عبد اهلل �شلطان 
قائمة  يت�شدر  فيما   .. للفرو�شية  ن��ادي عجمان  �شن�س من  دو ل  ب��درو  باجلواد 
اأ�شحاب خيول القفز ال�شغرية عمر 4 � 5 �شنوات الفار�س �شامل اأحمد ال�شويدي 

باجلواد لودي من نادي ال�شارقة للفرو�شية.

وعلى قائمة املا�شرتز لعموم الفر�شان .. تت�شدر الفئة الكربى الفار�شة تينا لوند 
بالفر�س كالفارا من نادي مندرة للفرو�شية و الفئة الو�شطى يتقدمها الفار�س 
�شادي غريب باجلواد بالدرو من نادي ال�شارقة للفرو�شية وحتتل الفار�شة نادية 
ترمي باجلواد فورادو من نادي ال�شارقة لل�شيدات ال�شدارة املوؤقتة ل� خيول القفز 
عمر 7 �شنوات يف قائمة عموم الفر�شان اأي�شا بالإ�شرتاك مع الفار�شة تينا لوند 
باجلواد بابريكا”من نادي مندرة للفرو�شية. وبالن�شبة لقائمة الفئة ال�شغرى 
يتقدمها الفار�س توما�س ماك باجلواد اإ�شد كومبانيون من اإ�شطبلت الأ�شايل 
وقائمة خيول القفز ال�شغرية عمر 5 � 6 �شنوات يتقدمها الفار�س عبد العزيز 
اأوغولني دو ل بيري من نادي تراث الإم��ارات والفار�س رامي  املرزوقي باجلواد 
غريب باجلواد �شيكونز من اإ�شطبلت الغيث يت�شدر قائمة الفر�شان املبتدئني 
وي��ح��اف��ظ ال��ف��ار���س ���ش��امل اأح��م��د ال�����ش��وي��دي ب��اجل��واد ل���ودي م��ن ن���ادي ال�شارقة 

للفرو�شية على ال�شدارة املوؤقتة ل� خيول القفز ال�شغرية عمر 4 � 5 �شنوات . 

حتت رعاية �شمو ال�شيخة فاطمة بنت 
مبارك ) اأم الإم��ارات( رئي�شة الحتاد 
الن�شائي العام الرئي�س الأعلى ملوؤ�ش�شة 
املجل�س  رئ��ي�����س  الأ����ش���ري���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
الأع���ل���ى ل��لأم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة ، ويف 
فاطمة  ال�شيخة  واهتمام  متابعة  ظل 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  بنت 
بنت  فاطمة  اك��ادمي��ي��ة  اإدارة  جمل�س 
رئي�شة  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ة  م��ب��ارك 
نادي ابوظبي لل�شيدات، يعقد موؤمتر 
ابوظبي الدويل الثالث لريا�شة املراأة 
وذلك  حواجز  بل   .... ريا�شة  ب�شعار 
بنت  ف��اط��م��ة  اأك��ادمي��ي��ة  م��ن  بتنظيم 
مبارك للريا�شة الن�شائية و بالتعاون 
وذلك  الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س  مع 
 2015 م��اي��و   5-4 ال���ف���رتة  خ����لل 

بفندق ق�شر المارات.
ال�شحفي  امل���وؤمت���ر  ذل���ك خ���لل  ج���اء 
بنت  فاطمة  اأك��ادمي��ي��ة  عقدته  ال���ذي 
اجلهة   ( الن�شائية  للريا�شة  م��ب��ارك 
اأبوظبي  وجمل�س  ل��ل��ح��دث(  املنظمة 
الريا�شي اأم�س الربعاء ، بح�شور عبد 
الرحيم البطيح ممثل �شركة اأبوظبي 
ع�شو  الكعبي  ن��ورة  و�شعادة  ل��لإع��لم 
بنت  فاطمة  اأك��ادمي��ي��ة  ادارة  جمل�س 
وطلل  الن�شائية،  للريا�شة  م��ب��ارك 
اأبوظبي  جم��ل�����س  مم��ث��ل  ال��ه��ا���ش��م��ي 
ال���ري���ا����ش���ي، ومم��ث��ل��و رع�����اة امل���وؤمت���ر: 
ال�شوؤون  اأول  م��دي��ر  الها�شمي  اأح��م��د 
امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة يف الحت����اد ل��ل��ق��ط��ارات، و 
فوزية املحمود ، القائم باأعمال املدير 
اإدارة  و  املعلومات  و  للبيئة  التنفيذي 

التوعية يف هيئة البيئة باأبوظبي .
من  ت�شويقية  برعاية  امل��وؤمت��ر  وي��ق��ام 
���ش��رك��ة دول���ف���ني ل��ل��ط��اق��ة امل���ح���دودة 
للقطارات وط��ريان الحتاد  والحت��اد 
ال�شريك   ( للإعلم  اأبوظبي  و�شركة 
وهيئة  ه����ي����ور،  وت�������اج   ) الإع�����لم�����ي 
الوطنية  واخل��دم��ة   ، اأبوظبي  البيئة 
فيول  و  الم��������ارات  ق�����ش��ر  وف���ن���دق   ،

كوميونيكي�شن.
ال�شحفي عن  امل��وؤمت��ر  يف  اأع��ل��ن  ك��م��ا 
للحدث  م�����ش��اح��ب��ة  ف��ع��ال��ي��ات  تنظيم 
م�شاحب  ريا�شي  معر�س  بينها  م��ن 
ابوظبي  موؤمتر  فعاليات  هام�س  على 
الدويل الثالث لريا�شة املراأة، لي�شكل 
نافذة يطل من خللها اجلميع على 

ال�شاحة  يف  الإماراتية  امل��راأة  ن�شاطات 
املحلي  ال�����ش��ع��ي��د  ع���ل���ى  ال���ري���ا����ش���ي���ة 
الفر�شة  اإت��اح��ة  بجانب  واخل���ارج���ي، 
للحتادات واجلهات امل�شاركة للرتويج 
والفعاليات  الأن�������ش���ط���ة  ج��م��ي��ع  ع���ن 
المارات،  و�شيدات  فتيات  تخدم  التي 
وبراجمها  خ��ط��ط��ه��ا  وا����ش���ت���ع���را����س 
بالإ�شافة   ، امل�شتقبلية  وم��ب��ادرات��ه��ا 
اىل ذلك تعريف امل�شاركني يف حماور 
الكبرية  ال���ت���ط���ل���ع���ات  ع����ن  امل�����وؤمت�����ر، 
الفتاة  ت�������راود  ال���ت���ي  وال���ط���م���وح���ات 
خمتلف  يف  واجن���ازات���ه���ا  الإم���ارات���ي���ة 
البطولت  بكافة  واملناف�شات  الأل��ع��اب 
عن  اأي�شا  الك�شف  مت  كما  الر�شمية.  
الت�شوير  م�����ش��اب��ق��ة  ج���ائ���زة  ت��ن��ظ��ي��م 
الن�شائي  ال���ري���ا����ش���ي  ال���ف���وت���وغ���رايف 
بالتعاون  وذلك  املواطنات  للم�شورات 
اميجيز  جيتي  ال��ع��امل��ي��ة  ال��وك��ال��ة  م��ع 
على  نوعها  م��ن  الوىل  ه��ي  ب���ادرة  يف 
ت�شجيعية  وخ��ط��وة  ال��دول��ة،  م�شتوى 
وحتفيزية على التواجد والتفاعل مع 
�شعيا  الن�شائية،  الريا�شية  الح���داث 
بنات  ل��دع��م تطلعات  الك��ادمي��ي��ة  م��ن 
الإم������ارات وال��ع��م��ل ع��ل��ى خ��ل��ق فر�س 

النخراط يف امل�شوار الريا�شي.
اه���م اخلبريات  امل���وؤمت���ر  وي�����ش��ارك يف 
الريا�شة  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  وامل��خ��ت�����ش��ات 
ابرز  ال��دول��ي��ة اىل ج��ان��ب  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة 
باعتباره  وال����ب����ط����لت،  ال����لع����ب����ات 
�شعيد  على  نوعه  م��ن  الول  امل��وؤمت��ر 
يهتم  ال����ذي  الأو�����ش����ط،  ال�����ش��رق  دول 
ب��ت��ط��وي��ر ري��ا���ش��ة امل�����راأة ودف����ع عجلة 
ال���ت���ق���دم وال��ت��ن��م��ي��ة ب�����ش��ريت��ه��ا نحو 
امل��ج��د والجن�������ازات، ل�شيما  م��ع��ان��ق��ة 
�شجلتها  التي  الكبرية  النجاحات  بعد 
ال����دورت����ني امل��ا���ش��ي��ت��ني وال����ش���اف���ات 
مكانة  ل��دع��م  قدمتها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية 
الريا�شة الن�شائية لتحقيق املزيد من 

الجنازات .
ويقام املوؤمتر يف �شوء خطط اأكادميية 
فاطمة بنت مبارك للريا�شة الن�شائية 
جديدة  م��ن��ج��زات  لتحقيق  ال�شاعية 
م�شريته  ودع���م  امل���راأة  ريا�شة  لقطاع 
ب����امل����وؤمت����رات وال�����ن�����دوات وال����ربام����ج 
الهادفة للرتقاء بطموحات املنت�شبات 
للأكادميية ورفدهن بخربات وجتارب 
ح��دي��ث��ة م��ت��ط��ورة ت�����ش��اع��د ع��ل��ى دعم 

جنحت  التي  الإم����ارات  ريا�شة  تفوق 
بت�شجيل اجنازات  الخ��رية  الآون��ة  يف 
التي  والتنمية  التقدم  تعا�شر  مهمة 
املوؤمتر  يهدف  كما  ال��دول��ة،  ت�شهدها 
وال�شيدات  الفتيات  وت��ط��وي��ر  ت��اأه��ي��ل 
الريا�شي  امل����ج����ال  يف  والإداري�������������ات 
وتو�شيع اآفاق جناحات املراأة الريا�شية 
ممار�شتها  اأه���م���ي���ة  ع��ل��ى  وال���ت���اأك���ي���د 
ل��لأن�����ش��ط��ة ال��ري��ا���ش��ي��ة وع��ك�����س دور 
اجل����وان����ب  ال����ري����ا�����ش����ة يف حت�������ش���ني 
املراأة،  حلياة  والجتماعية  النف�شية 
كو�شيلة  الريا�شة  ا�شتخدام  واأهمية 
للتغري  فاعلة  واأداة  للتعبري  مثالية 
للحياة  اأ�شلوبا  وجعلها  الأف�شل  نحو 
اىل جانب التاأكيد على دور املوؤ�ش�شات 
لت�شجيع  ال���ن�������ش���ائ���ي���ة  والحت������������ادات 
ممار�شة الن�شاطات الريا�شية ب�شورة 
زيادة  على  والعمل  ومنتظمة،  وا�شعة 
الوعي لدى الن�شاء وعك�س دور و�شائل 
امل�شاركة  ع��ل��ى  لت�شجيعهن  الإع�����لم 
والفعاليات  امل���ن���ا����ش���ب���ات  ج��م��ي��ع  يف 

الريا�شية.
من جهتها، اأعربت �شعادة نورة الكعبي 
فاطمة  اأكادميية  اإدارة  جمل�س  ع�شو 
عن  الن�شائية،  للريا�شة  مبارك  بنت 
عظيم �شكرها وامتنانها ل�شمو ال�شيخة 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك ) اأم الم����ارات( 
ودورها الريادي الكبري يف دعم مكانة 
القيادية  لتكون  الثقة  ومنحها  امل��راأة 
ال��ن��م��وذج��ي والقدوة  وامل��ث��ال  امل��ب��دع��ة 
جمالته  ب�شتى  املجتمع  يف  احل�شنة 
ومن بينها الناحية الريا�شية، م�شرية 
اإىل اأن �شموها عّودتنا دائما على دعمها 
يف  ت�شّب  التي  للفعاليات  وم�شاندتها 
والثقافية  الجتماعية  التنمية  جهود 
فئات  توعية  يف  وت�شاهم  والريا�شية، 
املجتمع املختلفة، وهي حتر�س ب�شكل 
امل���راأة ودعم  ���ش��وؤون  دائ��م على متابعة 
بها  النهو�س  اإىل  الداعية  التوجهات 

وم�شاندة براجمها واأن�شطتها .
واملتابعة  التوجيهات  الكعبي  وثمنت 
بنت  ف��اط��م��ة  ال�شيخة  م��ن  امل�����ش��ت��م��رة 
هزاع بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س 
مبارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  اك��ادمي��ي��ة  ادارة 
ل��ل��ري��ا���ش��ة ال��ن�����ش��ائ��ي��ة رئ��ي�����ش��ة ن���ادي 
يف  الكبري  ودوره���ا  لل�شيدات  ابوظبي 
ار����ش���اء دع��ائ��م م��راح��ل ال��ت��ط��ور وفق 

خطط علمية وبرامج ومبادرات هادفة 
ري��ا���ش��ي��ا وقيادتها  امل����راأة  ���ش��اأن  ل��رف��ع 
مل�شتويات متقدمة متا�شيا مع اخلطة 
وانطلقا  للأكادميية  ال�شرتاتيجية 
م���ن ح��ر���ش��ه��ا ال��ك��ب��ري جل��ع��ل الفرتة 
اللزمة  ب��امل��ق��وم��ات  مليئة  ال��ق��ادم��ة 
يف  امل��راأة  لريا�شة  النجاحات  لتحقيق 

دولة المارات وعا�شمتها ابوظبي.
موؤمتر  ان���ع���ق���اد  اأن  ال��ك��ع��ب��ي  وق���ال���ت 
لريا�شة  ال���ث���ال���ث  ال������دويل  اب���وظ���ب���ي 
لعمل  مهمة  ا�شتمرارية  ي�شكل  امل���راأة 
اكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�شة 
املحلية  ال�شاحة  الن�شائية على �شعيد 
جاءت  الكادميية  اأن  حيث  والدولية، 
الريا�شيات  واآم����ال  ط��م��وح��ات  لتلبي 
ومدهن  وال�������ش���ي���دات  ال���ف���ت���ي���ات  م����ن 
باخلربات والعوامل و�شقل مهاراتهن 
املتطورة  اللوازم  وامكانياتهن بجميع 
�شناعة  م�����ش��اف  اىل  ب��ه��ن  ل��ل��و���ش��ول 
بطلت عامليات على امل�شتوى الوملبي، 
يتمحور  الك��ادمي��ي��ة  دور  ان  م�شيفة 
واجنازات  ملمو�شة  نتائج  حتقيق  يف 
الماراتية  امل�����راأة  ب��ه��ا  ت��ن��ع��م  ج���دي���رة 
العاملية  امل����وؤمت����رات  ع��ق��د  م���ن خ���لل 
وال���ش��ت��ف��ادة م��ن ال��ت��ج��ارب واخلربات 
املتوا�شل  وال�شعي  الدولية  الريا�شية 
ريا�شية  ون�شاطات  م�شابقات  لتنظيم 
املمار�شة  ق��اع��دة  ت��و���ش��ي��ع  ع��ل��ى  تعمل 
اأ�شلوبا  وجعلها  الن�شوية  الريا�شية 
مثاليا للحياة وغر�س الوعي الريا�شي 

وال�شحي 
م�شاركة  ب��اأه��م��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع  ل��ت��ع��ري��ف 
املراأة يف الفعاليات واملناف�شة امل�شروعة 
وال���ب���ط���ولت، م�شرية  الأل���ق���اب  ع��ل��ى 
بدورته  امل���وؤمت���ر  ان��ع��ق��اد  اأه��م��ي��ة  اإىل 
ال���ث���ال���ث���ة ال������ذي ن��ت��ط��ل��ع م����ن خلله 
من  حت��د  ه��ادف��ة  بتو�شيات  ل��ل��خ��روج 
تطلعات  وج��ه  يف  تقف  التي  املعوقات 
وم�شرية الفتيات وال�شيدات يف املجال 
الريا�شي، موؤكدة �شعينا للتاأكيد على 
لل�شحة  التنموي  ال��دور  للريا�شة  اأن 
اأفراد  وجلميع  للمراأة  اأف�شل  وحلياة 
اع��ت��ب��اره��ا ثقافة  اأ���ش��رت��ه��ا و����ش���رورة 
املنتظمة،  املمار�شة  خ��لل  من  يومية 
كما �شيتيح املوؤمتر الفر�شة للطلع 
والتجارب  ال��ع��امل��ي��ة  اخل������ربات  ع��ل��ى 
على  �شتعود  التي  باملكت�شبات  الغنية 

ريا�شة املراأة الإماراتية بفوائد كبرية 
وحماور هامة نحر�س على ا�شتثمارها 
لتو�شيع خططنا يف التطوير والتقدم 
الريا�شي ل�شريحة الريا�شة الن�شائية 
مبثابة  �شيكون  امل��وؤمت��ر  ان  م��وؤك��دة   ،
ح�����دث ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي م���ه���م ي���ق���ام على 
بينها  من  م�شاحبة  فعاليات  هام�شه 
الت�شوير  وج���ائ���زة  ري��ا���ش��ي  م��ع��ر���س 
الريا�شي  ل��ل��ت�����ش��وي��ر  ال���ف���وت���وغ���رايف 
ب������دور جمل�س  م�������ش���ي���دة  ال���ن�������ش���ائ���ي، 
يف  الكبري  وتعاونه  الريا�شي  ابوظبي 
ب��رام��ج الك��ادمي��ي��ة، متقدمة  اجن���اح 
الداعمني  ال���رع���اة  جل��م��ي��ع  ب��ال�����ش��ك��ر 

لإجناح اهداف املوؤمتر .
الها�شمي  ط����لل  ت��وج��ه  ج��ان��ب��ه  م���ن 
ممثل جمل�س اأبوظبي الريا�شي، من 
املوؤمتر  يف  القاها  التي  كلمته  خ��لل 
للدور  وال��ت��ق��دي��ر  بال�شكر  ال�شحفي 
ال���رائ���د وال���دع���م ال����لحم����دود الذي 
ت��ق��دم��ه ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 
الن�شائية،  الريا�شة  ل�شريحة  مبارك 
ومن بينها عقد و تنظيم الدورة الثالثة 
ملوؤمتر ابوظبي الدويل لريا�شة املراأة، 
املوؤمتر  لهذا  الكرمية  الرعاية  وتاأتي 
باملراأة من  الهتمام  على  دليل  كخرَي 
توؤّكد  �شمّوها  اإّن  اإذ  امل�شتويات،  اأعلى 
يف ك��ل م��ن��ا���ش��ب��ة ع��ل��ى ����ش���رورة رعاية 
راأ�شها  وعلى  املجتمع،  فئات  خمتلف 
لل�شيخة  الرائد  بالدور  امل��راأة، م�شيدا 
اآل نهيان  زاي��د  ب��ن  ه��زاع  بنت  فاطمة 
فاطمة  اكادميية  ادارة  جمل�س  رئي�س 
بنت مبارك للريا�شة الن�شائية رئي�شة 
واهتمامها  لل�شيدات،  ابوظبي  ن��ادي 
ودعم  امل����راأة  ري��ا���ش��ة  بتطوير  الكبري 
واملبادرات  ال��ربام��ج  ب��اأح��دث  ال�شاحة 
�شريحة  تطلعات  التي تخدم  النوعية 

الفتيات وال�شيدات.
امل��وؤمت��ر جزء  ه��ذا  اإّن  الها�شمي  وق��ال 
فاطمة  اأك��ادمي��ي��ة  م��ن عمل  يتجزاأ  ل 
اإىل دعم  ت�����ش��ع��ى  ال���ت���ي  م���ب���ارك  ب��ن��ت 
اخل��ط��ط وال���ربام���ج ال��ت��ي م��ن �شاأنها 
اأن تنه�س بتنمية املراأة وتعزز مكانتها 
املوؤمتر  يحقق  اأن  ون��اأم��ل  املجتمع،  يف 
اإىل  امل���راأة  بريا�شة  ويرتقى  اأه��داف��ه، 
امل�شتويات املاأمولة ، موؤكدا على اأهمية 
ودوره  الثالثة  للمرة  املوؤمتر  توا�شل 

يف تفعيل 

او�شع  نحو  على  الن�شائية  ال��ري��ا���ش��ة 
اخلطط  م�����ن  ان����ط����لق����ا  وا������ش�����م�����ل، 
فاطمة  اكادميية  قبل  من  املو�شوعة 
الن�شائية  ل��ل��ري��ا���ش��ة  م����ب����ارك  ب���ن���ت 
هزاع  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�شيخة  ب��رئ��ا���ش��ة 
ب���ن زاي�����د اآل ن��ه��ي��ان ال���ت���ي ت����ويل كل 
يف  والتقدم  التميز  لتحقيق  الهتمام 
ابتداء  املراأة  القادمة لريا�شة  امل�شرية 
م��ن م��ب��ادرة امل��وؤمت��ر م���رورا مب�شاريع 
والرتقاء  التنمية  فاعلة يف  وخطوات 
الن�شائية  الريا�شية  للكوادر  والدعم 
و�شول لنتائج مثمرة حتقق الزدهار 

للمراأة يف املجال الريا�شي.
واأ�����ش����اف ال��ه��ا���ش��م��ي م���ن ه��ن��ا ن���درك 
بالتوافق  يقام  وال��ذي  املوؤمتر  اأهّمية 
الريا�شي  ابوظبي  مع خطط جمل�س 
انبثاق  اهتمامه منذ  الذي كر�س جل 
الن�شائية  الريا�شات  لدعم  م�شريته 
م���ق���وم���ات جن���اح���ه���ا، لفتا  وت���ع���زي���ز 
بالريا�شات  يخت�س  امل��وؤمت��ر  ان  اىل 
الن�شائية ويطرح التجارب واملمار�شات 
املنظومة  يف  ال��ع��امل��ي��ة  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
امل����ت����ك����ام����ل����ة ل�����دع�����م م�����وق�����ف امل���������راأة 
الريا�شية،  م�شريتها  يف  وم�شاندتها 
م���وؤك���دا ب����اأن امل���وؤمت���ر ي��ح��ف��ل مبحاور 
تنمية جمتمع  اإط��ار  ت�شّب يف  حيوية 
اأهمية  ي��ع��ي وي�����درك  م��ث��ّق��ف ���ش��ح��ي��اً 
وانعكا�شات  للريا�شة،  الن�شاء  مزاولة 
ذلك على فئاته كافة، ونحن على ثقة 
�شت�شهم  املوؤمتر وجل�شاته  باأن حماور 
الن�شائية  ال��ري��ا���ش��ة  ثقافة  تعزيز  يف 
و�شترثي النقا�س بهدف الو�شول اإىل 
تقود  للتنفيذ  قابلة  وتو�شيات  نتائج 
ملمو�شة  اإيجابية  نتائج  حتقيق  اإىل 
والداعمني  ال���رع���اة  ب����دور  م�����ش��ي��دا   ،

لرتجمة اهدافه 
اأحمد  اإب���راه���ي���م  م���ن ج��ان��ب��ه ����ش���رح 
الأن�شاري، الرئي�س التنفيذي ل�شركة 
دولفني للطاقة املحدودة ، اإن رعايتنا 
لهذا املوؤمتر للأكادميية تاأتي يف اإطار 
تاأييدنا لروؤيته ور�شالته، كما �شت�شهم 
الإماراتية  امل����راأة  م��ن��ح  يف  م�شاركتنا 
الأن�شطة  جميع  يف  امل�����ش��ارك��ة  فر�شة 
التعليم  خ�������لل  م�����ن  ال����ري����ا�����ش����ي����ة 
تتيح  اأن��ه��ا  كما  واملناف�شة.  وال��ت��دري��ب 
كافة  بدعم  التزامها  تعزيز  لل�شركة 
التي  الريا�شية  وامل��ب��ادرات  الفعاليات 

الريا�شة،  ثقافة  تطوير  اإىل  ت��ه��دف 
البدنية  اللياقة  مب�شتويات  والرتقاء 

لأفراد املجتمع. 
هيور  ت��اج  �شركة  �شرحت  جهتها  م��ن 
ال�شاعات  ���ش��ن��اع  اح����د  ن��ع��د  ن��ح��ن   ،
ال�شوي�شرية الأوائل من عام 1860، 
و ي����اأت����ي دع���م���ن���ا ل���ه���ذا امل����وؤمت����ر من 
واق���ع ت��راث��ن��ا ال��غ��ن��ي امل��ب��ن��ي ع��ل��ى دفع 
الريا�شيني على تخطي احلدود وك�شر 
العقلي  الثبات  م�شخرين  ال��ق��واع��د: 
يف  التكنولوجية  القيود  على  للتغلب 
خ��ل��ق ���ش��اع��ات وم��وؤق��ت��ات ج��ري��ئ��ة. ويف 
����ش���راك���ات ط��وي��ل��ة الأم�����د م���ع الفرق 
اجلذابة  الكاريزما  �شفراء  الريا�شية 
�شناعة  ت���ق���ال���ي���د  ل��ك�����ش��ر  ل���دف���ع���ه���م 
اأ�شبحوا  ل��ذل��ك،  ونتيجة  ال�����ش��اع��ات، 
متناهية.  دق�����ة  يف  ال����زم����ن  اأ�����ش����ي����اداً 
التجارية  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال���ع���لم���ة  ان 
املذهلني  ال��ري��ا���ش��ي��ني  و   ،DNA
اأمثال كري�شتيانو رونالدو، و جن�شون 
الن�شوة  ال��ري��ا���ش��ي��ات  جميع  و  ب��ات��ون 
هيور  ت��اغ  ي�شاندون  الذين  املتميزات 
)رابطة  ���ش��اراب��وف��ا  م��اري��ا  مثل  ب�شدة 
املراأة للتن�س(، جيزيل بوليدو ) بطلة 
الورقية  للطائرات  9 مرات  ل�  العامل 
)مت�شابقة  ه�����ول�����ربوك  ����ش���اب���ني   ،)
وكذلك  ال�شوبر(،  النارية  للدراجات 
)مت�شابق  �شيلف�شرتو  دي  ���ش��ي��م��ون��ا 
والذين  ل��ل�����ش��ي��ارات(  اإن����دي  ���ش��ب��اق  يف 
التي  و  اأح��لم��ه��ا،  فريق  اإىل  ينتمون 
يف  املتمثلة  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  ال��ق��ي��م  تعك�س 
الذهنية،  وال���ق���وة  اجل��م��اع��ي،  ال��ع��م��ل 

وال�شجاعة والطموح. و ب�شعار،
ل ت�شدع حتت ال�شغوط ، و الذي هو 
اأكرث بكثري من جمرد مقولة - بل هو 

قناعة نعمل وفقها.

 فعاليات امل�ؤمتر 
ابوظبي  م����وؤمت����ر  ب���رن���ام���ج  وي�����ش��م��ل 
ال����دويل ال��ث��ال��ث ل��ري��ا���ش��ة امل�����راأة على 
تناق�س  جوهرية  عمل  جل�شات  خم�س 
من  املحاور  من  جمموعة  وت�شتعر�س 
الريا�شة  ت��ت��ن��اول  اأوراق  ع���دة  خ���لل 
الن�شائية وبناء �شخ�شية املراأة الرائدة، 
للموؤمتر  الفتتاحي  اليوم  �شي�شهد  اإذ 
4 م��اي��و املقبل  امل���واف���ق  ي���وم الث���ن���ني 
حمور  ت�����ش��م��ل  الأوىل  جل�شتني  ع��ق��د 
املجتمع  ت��ط��وي��ر  يف  ال��ري��ا���ش��ة  )دور 
اجلل�شة  ���ش��ت��ت��ن��اول  وث��ق��اف��ت��ه(،ف��ي��م��ا 
وذوي  ال���ري���ا����ش���ة   ( حم�����ور  ال���ث���ان���ي���ة 
افتتاح  ويليها   ، اخلا�شة(  الحتياجات 
للم�شورات  الريا�شية  ال�شور  معر�س 
الت�شوير  ج�����ائ�����زة  يف  امل���������ش����ارك����ات 
الن�شائي، ومن  الريا�شي  الفوتوغرايف 
ث��م ان��ط��لق ث��لث ور����س عمل الوىل 
حول اللجنة الوملبية الوطنية والثانية 
الن�شائية  الريا�شية  الكادمييات  عن 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���دول���ة، ف��ي��م��ا يختتم 
الثالثة  بالور�شة  الول  اليوم  برنامج 

التي تتناول الريا�شة والتغذية.
عقد  للموؤمتر  الثاين  اليوم  و�شي�شهد 
�شرتكز  ال��ت��ي  الثالثة  اجلل�شة  وق��ائ��ع 
الريا�شية(،  )ال���رع���اي���ة  حم����ور  ع��ل��ى 
وت��ل��ي��ه��ا اجل��ل�����ش��ة ال���راب���ع���ة مب���ح���ور ) 
جانريو  دي  ري��و  اوملبياد  اىل  الطريق 
تعقبها  ح��ني  يف   ،)  2016 ال��ربازي��ل 
اجل��ل�����ش��ة اخل��ام�����ش��ة مب��ح��ور )حتطيم 
احلواجز  وحتطيم  القيا�شية  الرق���ام 
لعر�س  ج��ل�����ش��ة  وت��ل��ي��ه��ا   ،) وال���ق���ي���ود 
وال��درا���ش��ة، يف  ح��الت عاملية للطلع 
حني �شيعقبها ور�شتني عمل حول علم 
النف�س الريا�شي ، واخرى حول العلج 

الطبيعي للإ�شابات الريا�شية.

انطلق مناف�صات الأ�صبوع 23 لدوري الإمارات لقفز احلواجز يف اأبوظبي

حتت رعاية ال�سيخة فاطمة بنت مبارك وب�سعار )ريا�سة .... بال ح�اجز( 

الإعلن عن تنظيم الدورة الثالثة ملوؤمتر اأبوظبي الدويل لريا�صة املراأة 4-5 مايو املقبل 
تنظيم معر�س ريا�صي واإطلق جائزة م�صابقة الت�صوير الفوتوغرايف الريا�صي الن�صائي �صمن الفعاليات امل�صاحبة 

يف اإجتماع برئا�سة املقبايل

فوز ال�صارقة بدرع التفوق العام 2014 يف فئة الذكور ونادي الفتيات بفئة الإناث وتاأجيل ح�صم كاأ�س التميز
�صباق حتدي ادنوك للدراجات الهوائية ينطلق غدا يف اأبوظبي

اأنها فرغت من  ادنوك  اأبوظبي الوطنية  اأكدت �شركة برتول 
اإع��داد كل الرتتيبات وتوفري كل التجهيزات والفرق الطبية 
وف����رق ال��دع��م ل��ل��م�����ش��ارك��ني يف ب��ط��ول��ة ���ش��ب��اق حت���دي ادنوك 
للدراجات الهوائية وتوفري جميع الإمكانات التي تكفل جناح 

البطولة وخروجها يف اأزهى �شورة.
وتنظم �شركة ادنوك �شباق حتدي ادنوك للدراجات الهوائية 
غدا اجلمعة مب�شاركة اكرث من 500 مت�شابق من اجلن�شني 

ور�شدت جوائز كبرية للفائزين.
الدارية  ال�شوؤون  دائرة  القمزي مدير  �شيف  �شعيد بن  وثمن 
رئي�س جلنة ن�شاط نادي الكورني�س يف �شركة ادنوك يف موؤمتر 
باأبوظبي  للطاقة  خليفة  ال�شيخ  مبجمع  ام�س  عقد  �شحفي 
للإعلن عن برنامج وتفا�شيل �شباق حتدي ادنوك للدراجات 
ال��ه��وائ��ي��ة .. ال��دع��م ال���ذي حظيت ب��ه ال��ب��ط��ول��ة م��ن جمل�س 
اأبوظبي الريا�شي واحتاد الإمارات للدراجات الهوائية وبلدية 
باإدارة مرور  ابوظبي والدارة العامة ل�شرطة ابوظبي ممثلة 
ق�شم  مدير  البادي  �شعيد  ال�شحفي  املوؤمتر  ح�شر  ابوظبي. 
فريوز  وعبدال�شلم  ادن��وك  ب��  املتعدد  والو�شائط  املطبوعات 
يو�شف  وال�شيد  ب��ادن��وك  الرتفيهية  اخل��دم��ات  �شعبة  رئي�س 
مبجل�س  اجلماعية  ال��ري��ا���ش��ات  ق�شم  رئي�س  البلو�شي  عمر 
ابوظبي الريا�شي وال�شيد حممد قا�شم ممثل احتاد المارات 
وممثلي  ب��ادن��وك  امل�شوؤولني  م��ن  ع��دد  و  الهوائية  ل��ل��دراج��ات 
و�شائل العلم املحلية. وقال البادي اأن تنظيم هذه الفعالية 
املجتمعية لأدن��وك واهتمامها بدعم  امل�شوؤولية  اإط��ار  ياأتي يف 
والأن�شطة  للفعاليات  الداعمني  اأه��م  اأح��د  ب�شفتها  الريا�شة 
الريا�شية واملجتمعية يف الدولة واعرتافا وتقديرا للإجنازات 
العربي  ال�شعيد  التي حققها ريا�شيو الم��ارات على  الكبرية 
والق��ل��ي��م��ي وال�������دويل. واأك������د ح���ر����س ادن������وك ع��ل��ى تنظيم 
للموظفني  الريا�شية  الل��ع��اب  ك��ل  يف  الريا�شية  البطولت 
وا�شرهم و التوا�شل مع املهتمني بهذه الريا�شة واأعداد فريق 
اأدنوك للدراجات الهوائية للم�شاركات املحلية .. لفتا اىل ان 
الهوائية نظرا  للدراجات  اأدن��وك  نادي  اأ�ش�شت موؤخرا  ادن��وك 
للهتمام الكبري الذي حتظى به هذه الريا�شة والتي �شهدت 

تطورا ملحوظا خلل الفرتة املا�شية.
واك����د ال��ق��م��زي اه��ت��م��ام ادن����وك وح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى ت��وف��ري بيئة 
ال�شحية  والرعاية  والتطوير  التدريب  ت�شمل  متميزة  عمل 
امللعب  وتهيئة  ت��وف��ري  ع��رب  ولياقتهم  امل��وظ��ف��ني  و���ش��لم��ة 
واملرافق الريا�شية وتنظيم البطولت وال�شباقات والن�شاطات 
ال��ري��ا���ش��ي��ة ل��ك��اف��ة ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى اللعاب 

الفردية واجلماعية.
واو�شح ان تنظيم بطولة للدراجات الهوائية مب�شاركة جميع 
وتتيح  املتعة  من  تخلو  ل  ولكنها  بالتحدي  تت�شم  اجلن�شيات 
والتطور  ال�شياحية  ومعاملها  اب��وظ��ب��ي  ج��م��ال  على  ال��ت��ع��رف 
ال�شنة مما  التوقيت من  املدينة يف هذا  ت�شهده  ال��ذي  الكبري 

ي�شهم يف دعم ال�شياحة والرتويج لها.
وقال �شعيد البادي ان اقامة هذه البطولة ياأتي ثمرة للتعاون 
الإم���ارات  واحت���اد  الريا�شي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  م��ع  والتن�شيق 
.. معربا  املعنية  وال�شلطات  الدوائر  الهوائية وكل  للدراجات 
عن �شكر ادنوك وتقديرها على تعاونهم البناء على وجهودها 
يف تنظيم واقامة البطولة موؤكدا حر�س ادنوك على ا�شتمرار 

هذا التعاون يف بطولت وم�شاركات قادمة.
الرتفيهية  اخلدمات  �شعبة  رئي�س  ف��ريوز  عبدال�شلم  وثمن 
وع�����ش��و جل��ن��ة ن�����ش��اط ن����ادي ال��ك��ورن��ي�����س ب���ادن���وك ج��ه��ود كل 
بالدور  م�شيدا   .. البطولة  تنظيم  يف  ا�شهمت  التي  اجلهات 
ال��ف��ع��ال وال��ت��ع��اون امل�شتمر م��ن ك��ل ال��و���ش��ائ��ل الع��لم��ي��ة يف 
جميع  على  ال�شوء  ت�شليط  يف  جهدا  تدخر  ل  والتي  الدولة 
ال��ن�����ش��اط��ات وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ري��ا���ش��ي��ة ال��ت��ي ت��ن��ظ��م��ه��ا ادن���وك 
وجمموعة �شركاتها من خلل ن�شر اأخبار بطولت وفعاليات 
يف  ا�شهم  مم��ا  الإع���لم  و�شائل  خمتلف  يف  الريا�شية  ادن���وك 
مو�شحا  الفعاليات  هذه  حل�شور  اجلماهري  وج��ذب  جناحها 
ن�شاطاتها  ك��ل  الع���لم يف جن��اح  تعول كثريا على  ادن���وك  ان 
البلو�شي  الريا�شية ل�شيما هذه البطولة. واكد يو�شف عمر 
رئي�س ق�شم الريا�شات اجلماعية مبجل�س ابوظبي الريا�شي 
ريا�شة  وت�شجيع  ب��دع��م  اب��وظ��ب��ي  جمل�س  واه��ت��م��ام  ح��ر���س 
به  حتظى  ال��ذي  الكبري  للهتمام  نظرا  الهوائية  ال��دراج��ات 
الفرتة  خ��لل  ملحوظا  تطورا  �شهدت  والتي  الريا�شة  ه��ذه 
للحياة  منطا  وباعتبارها  بها  الهتمام  لتزايد  ن�شبة  املا�شية 

ي�شهم يف املحافظة على ال�شحة ال�شليمة.
واو�شح اأن املجل�س قد ر�شد جوائز نقدية كبرية للفائزين .. 
الوا�شع من جميع اجلن�شيات للم�شاركة يف  م�شيدا بالتجاوب 

هذه البطولة.
وقال حممد قا�شم ممثل احتاد المارات للدراجات الهوائية 
كورني�س  م��ن  ت��ب��داأ  كيلومرتا   80 تبلغ  البطولة  م�شافة  اأن 
الرجال  فئة  ت�شم  فئات  ث��لث  ا�شا�س  على  و�شتقام  ابوظبي 
من  املت�شابقني  م��ن  ع��دد  ومب�شاركة  الن��دي��ة  وف��ئ��ة  والن�شاء 
من  متعددة  جن�شيات  م�شاركة  اىل  ا�شافة  اخلليجية  ال��دول 

املقيميني يف المارات.
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اإجراءات  -اخلمي�س-  ال��ي��وم  ت��ب��داأ 
للقوارب  دب���ي  ���ش��ب��اق  امل�����ش��ارك��ة يف 
اخل�����ش��ب��ي��ة ال�������ش���ري���ع���ة )اجل���ول���ة 
ال���راب���ع���ة م���ن ب��ط��ول��ة الإم�������ارات 
ن���ادي  ي��ن��ظ��م��ه  وال������ذي   )2015
البحرية  للريا�شات  ال��دويل  دب��ي 
�شباح يوم غد -اجلمعة- يف امليناء 

ال�شياحي.
وي�����ش��ه��د م��ق��ر ن����ادي دب���ي ال���دويل 
امليناء  يف  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات 
ال�شياحي ع�شر اليوم -اخلمي�س- 
ا�شتكمال اإجراءات امل�شاركة بو�شول 
القوارب امل�شاركة اإىل �شاحة الفرق 
الفني  الفح�س  اإج����راء  اج���ل  م��ن 
وكذلك  ال�����ق�����وارب  ج���م���ي���ع  ع���ل���ى 
الت�شجيل  اإجراءات  كافة  ا�شتكمال 
ي����ع����ق����ب ذل��������ك وع�����ن�����د ال�������ش���اع���ة 
الجتماع  انعقاد  ع�شرا  اخلام�شة 
اللجنة  ب���ني  اخل���ا����س  ال��ت��ن��وي��ري 
يف  امل�شاركني  واملت�شابقني  املنظمة 
قاعة تو�شيح ال�شباقات وذلك من 
اجل �شرح م�شار ال�شباق والرد على 

كافة ال�شتف�شارات املتعلقة بذلك
وم���ن امل��ن��ت��ظ��ر اأن ت��ب��داأ اإج�����راءات 
ي�����وم غد  ال�������ش���ب���اق  امل�������ش���ارك���ة يف 
-اجل����م����ع����ة- م���ب���ك���را م����ع اإج�������راء 
جميع  ع���ل���ى  ال���ط���ب���ي  ال���ف���ح�������س 
امل�شاركني قبل التحول اإىل عر�س 
وال�شتعداد  العربي  اخلليج  مياه 
من  ب��داي��ة  ال�����ش��ب��اق  يف  للم�شاركة 

ال�شاعة التا�شعة �شباحا
ال�شاعة  املنظمة  اللجنة  وح���ددت 
العا�شرة �شباحا موعدا لنطلقة 
كور�س  ع���ل���ى  امل���رت���ق���ب  ال�������ش���ب���اق 
اإىل  م�شافته  ت�شل  ال��ذي  ال�شباق 
على  م��وزع��ة  بحريا  ميل   31.8
اإىل  ال��واح��دة ي�شل  7 لفات ط��ول 
اإ�شافة اإىل لفة  3.5 ميل بحريا 
ال��ب��داي��ة ال��ت��ي ي�����ش��ل ط��ول��ه��ا اإىل 
�شتدور  ح��ي��ث  ب��ح��ري��ا  م��ي��ل   6.8
ال��ق��وارب ح��ول ك��ور���س ال�شباق يف 
هلل  مب��ح��اذاة  ال�شياحي  امل��ي��ن��اء 
منطقة  وداخ��������ل  ج����م����ريا  ن���خ���ل���ة 
املعتاد  املكان  وهو  ال�شياحي  امليناء 
ال�شريعة  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل�����ش��ب��اق��ات 
والذي �شهد العديد من ال�شباقات 

للزوارق  ال��ع��امل  بطولتي  وم��ن��ه��ا 
الأوىل  اك�س كات والفئة  ال�شريعة 
الزفني  �شيف  ع��ارف  وق��ال  �شابقا 
دبي  ن�����ادي  اإدارة  جم��ل�����س  ع�����ش��و 
البحرية  ل���ل���ري���ا����ش���ات  ال��������دويل 
اللجنة  اأن  ال�����ش��ب��اق  ع���ام  م�����ش��رف 
املنظمة ت�شع يف مقدمة اأولوياتها 
الأمن وال�شلمة مبينا اأنها تراقب 
اخلا�شة  التقارير  ك��ل  كثب  وع��ن 
ب��الأر���ش��اد اجل��وي��ة وح��ال��ة البحر 

يوم ال�شباق
التح�شريات  ك����اف����ة  اأن  واأك���������د 
منا�شدا  ال�شباق  لإق��ام��ة  اكتملت 
ب�شرورة  امل�شاركني  املت�شابقني  كل 
املنظمة  ال���ل���ج���ن���ة  م����ع  ال����ت����ع����اون 
كافة  ا�شتكمال  يف  الفنية  واللجنة 
الفنية  ب��احل��ال��ة  املتعلقة  الأم����ور 
ل��ل��ق��وارب امل�����ش��ارك��ة وا���ش��ت��ي��ف��اء كل 
ال�شروط اخلا�شة بامل�شاركة ومنها 

الفح�س الطبي قبل النطلقة

الرتتيب العام
لبطولة  العام  الرتتيب  ويت�شدر 
بعد  ال�شريعة  ل��ل��ق��وارب  الإم����ارات 
الترب  القارب  نهاية ثلث جولت 
يف  يليه  نقطة   800 بر�شيد   1
6 نقاط  وب���ف���ارق  ال���ث���اين  امل���رك���ز 
11 وال�����ذي ميلك  ن��ا���س  ال���ق���ارب 
ثالثا  ي���اأت���ي  ف��ي��م��ا  ن��ق��ط��ة   794
 695 بر�شيد   12 الترب  ال��ق��ارب 
حم�شورة  املناف�شة  وت��ب��دو  نقطة 

ال�شدارة  ال��ق��وارب علي  ه��ذه  ب��ني 
واملراكز الأويل

ياأتي  ال�����ش��دارة  وبعيد ع��ن ���ش��راع 
14 يف املركز الرابع  القارب امللك 
بر�شيد 384 نقطة يليه يف املركز 
اخل��ام�����س ال���ق���ارب احل���م���ري 22 
القارب  ث��م  نقطة   350 بر�شيد 
بر�شيد  ال�شاد�س  امل��رك��ز  يف   3 دمل��ا 
 17 وال��ق��ارب رهيب  349 نقطة 
 262 بر�شيد  ال�����ش��اب��ع  امل��رك��ز  يف 
الر�شيد  نف�س  يف  ي�شاركه  نقطة 
املركز  �شاحب   5 النوبي  ال��ق��ارب 
 10 القارب نا�س  ياأتي  الثامن ثم 
 225 بر�شيد  ال��ت��ا���ش��ع  امل��رك��ز  يف 
الكويتي  الكراج  القارب  ثم  نقطة 
بر�شيد  ال��ع��ا���ش��ر  امل���رك���ز  يف   99

180 نقطة
 45 ال��ق��ارب الإم��رباط��ور  ويحتل 
املركز احلادي ع�شر بر�شيد 110 
ثم القارب رهيب 7 يف املركز الثاين 
والقارب  نقطة   84 بر�شيد  ع�شر 
النوبي 20 يف املركز الثالث ع�شر 
بر�شيد 47 نقطة والقارب �شابكو 
 40 ب��ر���ش��ي��د   14 امل��رك��ز  يف   13
 55 احل��اج مارين  والقارب  نقطة 
نقطة   22 بر�شيد   15 املركز  يف 
وال��ق��ارب ره��ي��ب 4 يف امل��رك��ز 16 
بر�شيد 9 نقاط والقارب احلمري 
21 يف املركز 17 بر�شيد 9 نقاط 
والقارب برو راي��دار 16 يف املركز 

18 ب�شبع نقاط.

ال�شعودي  وزي���دان  الب�شطي  غنتوت  فريقا  ت��اأه��ل 
لنهائي بطولة الإم��ارات الدولية املفتوحة للبولو 
ظهر  بعد  تختتم  ال��ت��ي   2015 –  2014 ل��ع��ام 
الرئي�شي  زاي���د  ال�شيخ  ب��اإ���ش��ت��اد  اجل��م��ع��ة  غ��د  ي���وم 
بنادي غنتوت يف اأبو ظبي يف احتفالية كبرية م�شكا 
ال�شيخ  للمو�شم الريا�شي وذلك حتت رعاية �شمو 
اإدارة نادي  اآل نهيان رئي�س جمل�س  فلح بن زايد 
غنتوت ل�شباق اخليل والبولو وبدعم من جمل�س 
النقدية  جوائزها  تبلغ  والتي  الريا�شي  ظبي  ابو 
�شمت  وال��ت��ي  دره���م  املليون  ون�شف  مليون  مبلغ 
العربية  وامل��م��ل��ك��ة  ال��دول��ة  م�شتوى  ع��ل��ى  ف���رق   8
الثانية  عند  اخلتامية  امل��ب��اراة  وت�شبق  ال�شعودية 
لتحديد  ب����امل  ودي������زرت  دري  ب���ن  م���ب���اراة  ظ��ه��را 
املركزين الثالث والرابع.وجاء تاأهل فريق غنتوت 
الب�شطي بقيادة اللعب يو�شف بن د�شمال للمباراة 
اخلتامية بفوزه يف الدور قبل النهائي علي فريق 

م��ي��دان��ي��ة على  �شيطرة  ب��ع��د   7  12 ب���امل  دي����زرت 
ال��ت��ي ظ��ل فيها فريق  ال���ش��واط اخلم�شة  ام��ت��داد 
3 �شفر  غنتوت متقدما من بداية ال�شوط الأول 
و�شهد   7 و11   5  9 ث��م   3  6 ال��ث��اين  نهاية  ويف 
ف��ري��ق وقد  اخل��ام�����س الأخ���ري ت�شجيل ه��دف لكل 
غنتوت  فريق  �شفوف  يف  الهدافني  قائمة  ت�شدر 
الب�شطي الغندرو الذي �شجل 6 اأهداف فيما �شجل 
اأربعة اأهداف وهدفني للعب فيليب وقد  زافالتا 
،فيما �شجل  الدفاعي بنجاح  د�شمال دورة  ادي بن 
لفريق ديزرت بامل را�شد البواردي وفاكندو هدفا 
و3 للعب  م��ارت��ني  وه��دف��ني للعب  منهما  لكل 
���ش��ان��ت��ي��اغ��و واأداره�������ا م��ارت��ل��ي مب�����ش��اع��دة ف���رياري 
بقيادة عمرو  ال�شعودي  زيدان  فريق  ودياز.وتاأهل 
اللقب  ح��ام��ل  دري  ب��ن  ف��ري��ق  زي���دان علي ح�شاب 
الذي �شيلعب على امليدالية الربونزية بعد ان ادى 
 12  9 مو�شما ا�شتثنائيا وجاءت خ�شارته بنتيجة 

امل�شنف  املحرتف  زي��دان  ان جنح جنم فريق  بعد 
اأه��داف مبفرده   9 ت�شجيل  دونغا من  بابلو  الول 
فيما �شجل مارتني هدفني وهدفا للعب فاكندوا. 
و�شجل لفريق بن دري قائد الفريق �شعيد بن دري 
ه��دف��ا وم��ان��وي��ل اأرب��ع��ة اأه����داف وه��دف��ني لكل من 
اوغ�شتني وراوؤول وبخ�شارته يلعب فريق بن دري 
يف مباراة حتديد املركزين الثالث والرابع فيما بلغ 
فريق زيدان ال�شعودي املباراة النهائية من جديد 
حيث يتوقع ان تكون مباراته اأمام غنتوت الب�شطي 
اجلماهريية قمة يف الداء والعطاء من الفريقني 
لوجود العديد من اللعبني البارزين وادار املباراة 

فرياري، ودياز مارتلي.

�سعيد بن ح�فان يهنىء بالنجاح 
هناأ �شعادة �شعيد بن حوفان املن�شوري نائب رئي�س 
والبولو  اخليل  ل�شباق  غنتوت  ن��ادي  اإدارة  جمل�س 

يف  امل�شاركني  وك��اف��ة  غنتوت  ن���ادي  اأع�����ش��اء  جميع 
 2014 مو�شم  خ��لل  ال��ن��ادي  وفعاليات  اأن�شطة 
املو�شم  �شهده  ال��ذي  الكبري  بالنجاح   2015  –
ال�شيخ  �شمو  وم��ت��اب��ع��ة  اه��ت��م��ام  بف�شل  ال��ري��ا���ش��ي 
ف���لح ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���ن���ادي ب��ع��د ان 
ب��اإق��ام��ة خ��ت��ام بطولة  ال��ن��ادي خ��ت��ام مو�شمه  ب��ل��غ 
الإمارات املفتوحة للبولو الدولية لعام 2014 – 
ي��وم غد اجلمعة  بعد ظهر  تختتم  والتي   2015
اأبو  بنادي غنتوت يف  الرئي�شي  ال�شيخ زايد  باإ�شتاد 
للمو�شم  م�شكا  كبري  احتفايل  مهرجان  يف  ظبي 
ال��ري��ا���ش��ي ا���ش��ت��ث��م��ارا ل��رع��اي��ة جم��ل�����س اأب����و ظبي 
الريا�شي وال�شركات الوطنية التي كانت وراء تلك 

النجاحات.
ي�شتعد  للحفل كما مل  ال��ن��ادي  ا�شتعد  - قد  وق��ال 
يتنا�شب  ال���ذي  بال�شكل  اب��رازه��ا  ب��ه��دف  قبل  م��ن 
اأب������رز واأغ���ل���ى بطولت  واه��م��ي��ت��ه��ا ك���واح���دة م���ن 

الو�شط  وال�����ش��رق  املنطقة  م�شتوى  علي  ال��ب��ول��و 
للمو�شم  م�شكا  اخلتامي  احلفل  ياأتي  اأن  ،متمنيا 
لفرق  ال��ف��ن��ي��ة  ب��ال��ك��ف��اءات  لل�شتمتاع  ال��ري��ا���ش��ي 
املربع الذهبي التي تاأهلت للجولة اخلتامية وذلك 
ال�شريف  والتناف�س  الريا�شية  ال��روح  اط��ار  ويف 
 18 مب�شتوى)  البطولة  ت�شنيف  مت  ان  بعد   ،
الفني  امل�شتوى  ارت��ف��اع  ي��وؤك��د  ك��اب ( مم��ا  ه��ان��د 

ال��لع��ب��ني وال��لع��ب��ات بقيادة  اب���رز  وال��ت��ي �شمت 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة م��ي��ث��اء ب��ن��ت حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
امل�شتوى  عك�س  يف  م�شاركتها  ا�شهمت  التي  مكتوم 
اأكرث  ملو�شم  تطلعا  الم��ارات��ي  للبولو  احل�����ش��اري 
ال��ب��ول��و كما  ا���ش��راق��ا وت��ط��ورا بالتن�شيق م��ع ك��اف��ه 
كان  جناحا  �شهد  ال��ذي  املن�شرم  املو�شم  يف  ح��دث 

مكان ا�شادة من اجلميع.

ح��ق��ق ف��ري��ق اأب��وظ��ب��ي ل��ل��م��ح��ي��ط��ات ، 
�شباق فولفو  اأبوظبي يف  اإم��ارة  ممثل 
جديداً  ق��ي��ا���ش��ي��اً  رق��م��اً   ، للمحيطات 
لل�شرعة خلل   IWC على مقيا�س 
الن�شخة احلالية من ال�شباق امللحمي 
ال����ذي ي���اأخ���ذ الأ����ش���ط���ول امل�����ش��ارك يف 
حت���ٍد ل��لإب��ح��ار ح���ول ال���ع���امل. وقطع 
م�شافة  للمحيطات  اأب��وظ��ب��ي  ف��ري��ق 
 24 خ��لل  ب��ح��ري��اً  م��ي��ًل   550.82
���ش��اع��ة، وذل���ك م��ع اق��رتاب��ه م��ن كيب 
املرحلة  م���ن���اف�������ش���ات  خ������لل  ه�������ورن 
اخلام�شة من نيوزلندا اإىل الربازيل. 
الذي يحظى بدعم  الفريق  وا�شتطاع 
والثقافة  ل��ل�����ش��ي��اح��ة  اأب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة 
هذه  اللفتة  الجتياز  عملية  تنفيذ 
مع  الثنائية  مناف�شته  احتدام  خ��لل 
الرتكي-الأمريكي  األفيميديكا  فريق 
باللتفاف  ق�����ام  وال�������ذي  امل�������ش���رتك، 
اأبوظبي  ح��ول كيب ه��ورن قبل فريق 

للمحيطات بفارق ميلني فقط.
واأو�شح اإيان ووكر، ربان فريق اأبوظبي 
ميداليتني  على  واحلائز  للمحيطات 
اأن كافة الظروف  اأوملبيتني،  ف�شيتني 
كانت مهياأة لت�شجيل الرقم القيا�شي 
واأن اأع�شاء الفريق قد بذلوا ق�شارى 
؛  األفيميديكا  بفرق  لّلحاق  جهودهم 
النتيجة  اإىل هذه  اأف�شى  الذي  الأمر 

املميزة. 
واأ�شاف ووكر: كانت تلك واحدة من 

كرث  اأ
ال��ل��ح��ظ��ات ح��م��ا���ش��اً وت�����ش��وي��ق��اً خلل 
م�شريتي كبحار؛ اإذ مل اأ�شتمتع بقيادة 
ال��دف��ة مب��ث��ل ه���ذا الإث�����ارة م��ن��ذ وقت 
طويل. لقد هبت رياح مواتية ب�شرعة 
ال��ذي �شجعنا على  30 عقدة؛ الأم��ر 
باأق�شى  ل��لن��ط��لق  ال���ق���ارب  ت��ه��ي��ئ��ة 
���ش��رع��ة مم��ك��ن��ة، ول ���ش��ي��م��ا اأن���ن���ا مل 
طويلة  مل�شافة  عاتية  اأمواجاً  ن�شادف 
ن�شبياً، اأي اأننا واجهنا الظروف املثلى 
لدفع ’عزام‘ للإبحار باأق�شى �شرعة 

ممكنة .
ل ووكز ومّلح  وجاء ذلك بعد اأن ف�شّ
م�شار  اأخ���ذ  في�شر  ���ش��امي��ون  ال��ف��ري��ق 
باملقارنة  اجل���ن���وب  ن��ح��و  م��ي��ًل  اأك����رث 
اأبحرت  ال����ذي  الأ����ش���ط���ول  ب��اق��ي  م���ع 
ق���وارب���ه ع��ل��ى م�����ش��اف��ات ق�����ش��رية من 
الأخريين  ال��ي��وم��ني  خ���لل  بع�شها 
قبل ال��و���ش��ول اإىلك��ي��ب ه���ورن . وقد 
نتائج مميزة  املناورة عن  اأثمرت هذه 
اخلام�س  امل��رك��ز  م��ن  بالفريق  دف��ع��ت 

اإىل الثاين مبا�شرة. 

وب��ال��ن�����ش��ب��ة ل�����ش��امي��ون ف��ي�����ش��ر، تطلب 
اإبحار  القيا�شي  ال��رق��م  ه���ذا  حتقيق 
ال�شيطرة،  ح��دود  اأق�شى  �شمن  ع��زام 
اأنه  اإل  املجازفة  بع�س  فيه  اأم��ر  وه��و 
اأقوى  على  احل�شول  للفريق  �شمن 

رياح ممكنة.
’فولفو  ق��وارب  تبحر  في�شر:  واأ�شاف 
عندما  �شرعاتها  باأعلى   ‘65 اأو���ش��ن 
الأداء.  ح��دود  اأق�شى  اإىل  دفعها  يتم 
كان من ال�شروري الإبحار اأمام جبهة 
بداأت  قد  كانت  التي  ال�شيء  الطق�س 

بالت�شكل خلفنا واأخذت بتحريك رياح 
اأنه  ن��درك  كنا  بذلك،  وللقيام  قوية. 
اإ�شافية  لليلة  ال�شمود  علينا  يتوجب 
احلوادث  من  ن��وع  لأي  التعر�س  دون 
هورن‘.  ’كيب  ح���ول  الل��ت��ف��اف  ق��ب��ل 
نوبات   3 تنفيذ  ح��ت��م��اً  ذل���ك  وي��ع��ن��ي 
مهما  الأخ��ط��اء  ارت��ك��اب  دون  متتالية 
كانت �شغرية، وهو اأمر مل يكن بهذه 
الب�شاطة نظراً لأننا ا�شطررنا للقيام 

بكل ذلك يف الظلم معظم الوقت . 
بالن�شبة  الإبحار  ظروف  حت�شن  ومع 
للمحيطات  ف��ول��ف��و  ���ش��ب��اق  لأ���ش��ط��ول 
اأن  ووك��ر  يتوقع  ، ل  ه��ورن  بعد كيب 
على  القيا�شي  ال��رق��م  ه��ذا  ك�شر  يتم 

الأقل خلل مناف�شات هذه املرحلة. 
الظروف  واج���ه���ن���ا  ووك������ر:  واخ���ت���ت���م 
ال�شرعة  ه����ذه  ل��ت�����ش��ج��ي��ل  ال��ف�����ش��ل��ى 
ول  هورن‘،  ’كيب  ق��ب��ل  ال��ق��ي��ا���ش��ي��ة 
اللتفاف  ب��ع��د  �شتتكرر  اأن��ه��ا  اأع��ت��ق��د 
ميل   2000 مل�شافة  �شماًل  وال�شعود 
النهاية  ال�شاق نحو خط  الإبحار  من 

يف اإيتاي . 
وت�شري التوقعات اإىل اأن فريق اأبوظبي 
للمحيطات �شيعرب خط نهاية املرحلة 
اأبريل.   6 اإي��ت��اي ح��وايل  اخلام�شة يف 
ومي����ك����ن ل���ع�������ش���اق ري���ا����ش���ة الإب����ح����ار 
وامل�شجعني متابعة تقدم الفريق عرب 
على  ال�شباق  جم��ري��ات  تتبع  �شفحة 
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رئي�س  ال�شام�شي  عبيد  ث���اين  ك���رم 
فريق  احلمرية  ن��ادي  اإدارة  جمل�س 
اأم�س مبقر النادي  التجديف م�شاء 
وا�شاد مبا حققه النادي من اإجنازات 

يف الأن�شطة البحرية .
ح�������ش���ر احل����ف����ل ك����ل م����ن م���ب���ارك 
رئ��ي�����س جمل�س  ن���ائ���ب  ال�����ش��ام�����ش��ى 
الدارة واأحمد الكتبى ع�شو جمل�س 
و�شامل  امل�شاعد  ال�شر  اأم��ني  الدارة 
ع�����ش��و جمل�س  ال�����ش��ام�����ش��ى  غ�����امن 
الدارة رئي�س اللجنة املائية وجمعة 
الدارة  ع�����ش��و جم��ل�����س  ال�����ش��ام�����ش��ى 

املدير املايل.
الروؤية  على  ال�شام�شي  ثاين  واثنى 
نادي  اإدارة  ملجل�س  ال�شرتاتيجية 
ت��اأه��ي��ل الفرق  اأه��م��ي��ة  احل��م��ري��ة يف 
يف  بفعالية  للم�شاركة  وال��لع��ب��ني 
واملائية وحتقيق  البحرية  الن�شطة 
ال��ن��ت��ائ��ج م���ن خ����لل ت���اأه���ي���ل جيل 

مواطن قادر على امل�شاهمة وامل�شاركة 
يف �شناعة اإجن��ازات للنادي ولإمارة 

ال�شارقة وللدولة .
اللعبني واجلهازين  وب��ارك جهود 

الداري والفني يف حتقيق الجنازات 
والتح�شري اجليد للمناف�شة موؤكدا 

الريا�شي  ال�������ش���ارق���ة  جم��ل�����س  اأن 
ال�شباب  ل��رع��اي��ة  ال��ع��ام��ة  وال��ه��ي��ئ��ة 
والريا�شة لهما جهودهما يف تنمية 
روافد نادي احلمرية وتاأهيل لعبيه 

يف كافة املناف�شات .
فريق  بتكرمي  املنا�شبة  ب��ه��ذه  وق���ام 
املركز  ع��ل��ى  حل�شولهم  ال��ت��ج��دي��ف 
حميد  ال����رب����اع����ي  ف���ئ���ة  يف  الأول 
املطرو�شى وحمد املطرو�شى وجمعة 
املربوعي واأحمد خمي�س يف اجلولة 
للتجديف  الم���ارات  ل��دوري  الأوىل 
احل���دي���ث ب��احل��م��ري��ة ع�����لوة على 
باملركز  الفائزين  اللعبني  تكرمي 
حمد  وه��م��ا  ال��زوج��ي  فئة  يف  الول 
واملركز  خمي�س  واأح��م��د  املطرو�شى 
املطرو�شي  حميد  ال��زوج��ي  ال��ث��اين 
وجمعة املربوعى يف بطولة احلمرية 
للتجديف  الم��������ارات  دوري  يف  و 

احلديث بالفجرية. 

خميم  ام�س  م�شاء  الم����ارات  ن��ادي  ا�شتقبل 
ال�شكري  ب���داء  امل�شابني  للطفال  الب�شمة 
بالنادي  ال���وق���ت  ب��ع�����س  الط���ف���ال  وام�����ش��ى 
ال�شحي  ط��ارق  ال�شهيد  ملعب  على  وت��درب��وا 
رئي�س  �شكرالزعابي  بن  احمد  و�شكر حممد 
ال�شمو  الم��ارات �شاحب  نادي  ادارة  جمل�س 
ال�����ش��ي��خ ���ش��ع��ود ب���ن ���ش��ق��ر ال��ق��ا���ش��م��ي ع�شو 
املجل�س العلي حاكم را�س اخليمة على رعاية 
من�شوبي  ب��وج��ود  �شعادته  ع��ن  وع��رب  املخيم 

امل��خ��ي��م والط���ف���ال ب��ال��ن��ادي وا���ش��ار اىل دور 
المارات وحر�شه على التعاطي مع امل�شاريع 
انطلقا  امل��خ��ت��ل��ف��ة  وال�����ش��ح��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
و�شيلة  الريا�شة  ان  واأو�شح  �شموليته.   من 
للرتفيه وتفادي المرا�س وحماربتها ونوه 
اىل اهمية الريا�شة ملر�شى ال�شكري بالذات 
وملعبه  امكاناته  ي�شع  ن��ادي��ه  ان  واو���ش��ح 
حتت ت�شرف املخيم وراى ان نادي المارات 
واملخيم يت�شاركان يف الهتمام ب�شحة الفرد 

املبذول  اجلهد  �شكر  اب��ن  وثمن  واملجتمع.  
ال�شفاء  ام����ره ومت��ن��ى  ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى  م���ن 
العاجل للطفال ، وذكر الدكتور �شلح بن 
علي امل�شرف العام على املخيم ا�شت�شاري طب 
الب�شمة  خميم  ان  املجتمع  و�شحة  ال���ش��رة 
انطلقت فكرته من ام��ارة را���س اخليمة عام 
2006، وقال : املخيم يهدف اىل احت�شان 
وتثقيفهم  ال�شكري  ب��داء  امل�شابني  الطفال 
وامل���ه���ارات يف  ال��لزم��ة  امل��ع��ل��وم��ات  ومنحهم 

كيفية التعامل مع املر�س من طبيب التغذية 
املخت�شة وتابع :واملخيم يهتم اي�شا باجلانب 
ال��ري��ا���ش��ي و���ش��رورة مم��ار���ش��ة الط��ف��ال لها 
واي�شا الهدف دمج الطفال امل�شابني حديثا 
ب��ال�����ش��ك��ري م��ع ال��ق��دام��ى وت���ب���ادل اخل���ربات 
ان  اىل  ون���وه  امل��ر���س  م��ع  التعامل  كيفية  يف 
اي�����ش��ا م��ن��ح الطفال  امل��خ��ي��م م���ن اه���داف���ه 
باأنف�شهم وتعويدهم على ان يتعاملوا  الثقة 

كاأ�شحاء . 

�سمن بط�لة الإمارات الدولية املفت�حة للب�ل� لعام 2014 – 2015

تاأهل فريقي غنتوت الب�صطي وزيدان ال�صعودي للنهائي 

فريق اأب�ظبي للمحيطات ي�سجل رقمًا قيا�سيًا جديدًا على مقيا�س  IWC ل�سرعة الإبحار مع اقرتابه من كيب ه�رن 

 عزام يبحر ب�صرعة 550.82 ميل بحريا يف 24 �صاعة يف جنوب املحيط الهادىء

ثاين ال�صام�صي يكرم جتديف نادي احلمرية وي�صيد بنجاحات النادي يف الن�صطة البحرية

ا���ش��اد ���ش��ع��ادة حم��م��د ب��ن ث��ع��ل��وب ال��درع��ي رئ��ي�����س احتاد 
للجنة  ب��ق��رارات  بوك�شينغ  والكيك  واجل���ودو  امل�شارعة 
التنظيمية اخلليجية للعبة اجلودو لدول جمل�س التعاون 
يف  موؤخرا  اعمالها  اختتمت  التي  العربية  اخلليج  لدول 
)م(  طيار  الركن  اللواء  برئا�شة  ال�شقيقة  الكويت  دول��ة 
عبيد زايد العنزي بدعم تر�شيح نا�شر التميمي الأمني 
العام للحتاد للحتفاظ مبن�شبه كاأمني عام ل�شندوق 
املقبلة للحتاد  النتخابات  للجودو يف  ال��دويل  الحت��اد 
اغ�شط�س  يف  كازاخ�شتان  يف  �شتعقد  التي  للعبة  ال��دويل 
لرئي�س  وم�شاندتهم  ال��ك��ام��ل  دع��م��ه��م  ب��ج��ان��ب   ، امل��ق��ب��ل 

اللجنة ورئي�س الحتادين ال�شيوي والكويتي عبيد زايد 
العنزي يف النتخابات املقبلة للحتاد ال�شيوي للجودو 
التي تعقد يف دولة الكويت يف مايو املقبل وتر�شيحه للمرة 
لل�شنوات  الحت���اد  رئي�س  ملن�شب  ال��ت��وايل  على  الثالثة 
با�شت�شافة  ال��درع��ي  ثعلوب  ب��ن  حممد  ورح���ب  الرب���ع. 
�شالة  يف  للجودو  ع�شرة  التا�شعة  اخلليجية  البطولة 
تعديل  بعد  اأبوظبي  يف  الريا�شية  زاي��د  مبدينة  اآيبيك 
15 �شنة و21 �شنة وفئة الرجال  لئحتها لتقام لفئات 
اأغ�شط�س   20 وح��ت��ى   16 م���ن  ال���ف���رتة  خ���لل  وذل����ك 
عن  ال�شعودية  العربية  اململكة  اع��ت��ذار  بعد  املقبل  اآب 

الألعاب  ل��دورة  اململكة  تنظيم  مع  بتزامنها  ا�شت�شافتها 
ب�شرورة  موجها  ل��لأن��دي��ة،  ال��ع��رب  وبطولة  اخلليجية 
ال�شراع يف العداد للبطولة مبا يتنا�شب واهميتها لتلك 
مع  تزامنا  الحت���اد  عليها  ي��رك��ز  ال��ت��ي  العمرية  الفئات 
ا�شت�شافة الإمارات ملونديال �شباب العامل للجودو الذي 
يقام لأول مرة يف الإمارات يف الن�شف الثاين من اأكتوبر 
ت�شرين الأول املقبل والتي تعقبها بطولة الغراند �شلم 
الثاين  ت�شرين  نوفمرب  يف  تقام  والتي  للجودو  العاملية 

املقبل، يف �شالة اآيبيك الريا�شية يف اأبوظبي.
م��ن ج��ان��ب اآخ���ر – غ����ادرت ال��ب��لد اأم�����س بعثة منتخب 

يف  اع��داد  مع�شكر  لإقامة  فرن�شا  اىل  للجودو  النا�شئني 
4 اىل مدينة براغ   9 مدينة مر�شيليا ينقل بعدها يوم 
ملده  ه��ن��اك  ت��ق��ام  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  البطولة  يف  للم�شاركة 
في�شل  خليفة  ه��م  لعبني  اأرب��ع��ة  البعثة  وت�شم  اي��ام   3
احلو�شني ، را�شد علي امل�شجري ،ميثاء عبداهلل النيادي ، 
وهاجر عبداهلل النيادي واملدرب نعمان �شويدان و�شيلحق 
العام  الم��ني  جا�شم  حممد  الثانية  املرحلة  يف  بالبعثة 
بطولة  يف  للم�شاركة  ال�شتعدادات  تلك  وت�شب  امل�شاعد 
ال�شتثمارات  �شركة  برعاية  ت��ق��ام  ال��ت��ي  املقبلة  اخلليج 

البرتولية الدولية اآيبيك .

حممد بن ثعلوب ي�صيد بقرارات اللجنة التنظيمية اخلليجية للعبة اجلودو 

امليناء ال�سياحي ي�ستعد لنطالقة ال�سباق غدا اجلمعة

الفح�س والجتماع التنويري للقوارب اخل�صبية ال�صريعة اليوم
الزفني: الأمن وال�صلمة اأولوية ونراقب تقارير الأر�صاد اجلوية

نادي المارات ي�صتقبل خميم الب�صمة للأطفال امل�صابني بال�صكري
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الفجر الريا�ضي

اأبوظبي  رايل  اخ���ت���ت���ام  ح���ت���ى  واح������د  ي�����وم  ب���ق���اء  م����ع 
ال�شحراوي املدعوم من ني�شان، متكن ال�شائق القطري 
اللمع نا�شر العطية من موا�شلة ال�شري نحو اللقب 
الثاين له يف ال��رايل يف الوقت ال��ذي يقرتب فيه بطل 
العامل للدراجات النارية، مارك كوما، من رفع الكاأ�س 
الثامن له يف الإمارات. وي�شارك يف الرايل برفقة امللح 
رباعية  ميني  نوع  من  ب�شيارة  بوميل  ماثيو  الفرن�شي 
الدفع، ويتطلع قدما لتكرار فوزه بن�شخة الرايل للعام 
ني�شان  مرحلة  يف  مهما  ف��وزا  العطية  حقق   ،2008
258كم  طولها  يبلغ  التي  الرابعة  اخلا�شة  ب��ات��رول 
فلدميري  ال��رو���ش��ي  اللقب،  ع��ن  امل��داف��ع  على  متفوقا 
لل�شائقني  العام  للرتتيب  �شدارته  ليو�شع  فا�شيليف، 
بفارق 19 دقيقة و47 ثانية عن ال�شائق الرو�شي الذي 

ي�شارك ب�شيارة اأخرى من نوع ميني. 
الهولندي  لل�شائقني  ال��ع��ام  الرتتيب  يف  ثالثا  وي��ح��ل 
اإيريك فان لون بفارق 20 دقيقة، يليه على الرتتيب 
كل من، الربيطاين هاري هنت ب�شيارة ميني، وال�شعودي 
اللذان   ، دابروزكي  الراجحي والبولندي ماريك  يزيد 

ي�شاركان ب�شيارتني من نوع تويوتا هايلوك�س. 
وحملت مرحلة اليوم خيبة اأمل كبرية لكل من ال�شيخ 
خالد القا�شمي، الذي بداأ املرحلة من املركز الرابع يف 
املخ�شرم  ال�شائق  ومواطنه  لل�شائقني،  العام  الرتتيب 
يحيى بلهلي، الفائز باملرحلة الأوىل للرايل يوم الأحد. 
وي�شارك برفقة امللح الربتغايل خو�شيه ماركيز ب�شيارة 
من نوع تويوتا هايلوك�س، خرج القا�شمي من املناف�شات 
م�����ش��اك��ل يف علبة  ب��ع��د  اجل��ول��ة  ح����وايل منت�شف  ب��ع��د 
اأول ظهور له يف جولة  اأدائ��ه القوي يف  الرتو�س. لكن 
ل��ل��رال��ي��ات الطويلة  ال��ع��امل  ك��اأ���س  م��ن ج���ولت بطولة 

لل�شيارات فيا يب�شر باخلري ومب�شتقبل م�شرق.
للمركز  ترتيبه  ت��راج��ع  ال���ذي  بلهلي،  ل���  بالن�شبة  اأم���ا 
اأن كان قد تفوق  الثالث بعد  اليوم  �شباقات  التا�شع يف 
حمليا،  امل��ع��دل��ة  ب�����ش��ي��ارت��ه  امل�شنعية  ال�����ش��ي��ارات  ع��ل��ى 
الني�شان بيك اأب، فقد انقلبت �شيارته يف بداية املرحلة 
انطلق  م���ن  35كم  ب��ع��د  ع��ن��ي��ف  ل��ه��ب��وط  وت��ع��ر���س 

امل�شاعد  ال�شائق  الفريق الطبي لإخراج  املرحلة. وجاء 
ونقله بطائرة الهيلوكوبرت اإىل م�شت�شفى مدينة زايد 

والت�شخي�س الأويل ي�شري جلراح يف الظهر. 
 يف ه����ذه الأث����ن����اء ك���ان���ت م�����ش��ارك��ة ���ش��ائ��ق ال���دراج���ات 
الربتغايل باولو غونكالفي�س، بطل ن�شخة العام املا�شي 
بعد م�شاكل  انتهت  ال�شحراوي، قد  اأبوظبي  رايل  من 
ميكانيكية تعر�شت لها دراجته، قبل مرحلة من انتهاء 
اخلام�شة،  اخلا�شة  اأب��وظ��ب��ي  ط��ريان  مرحلة  ال���رايل، 
يا�س  مر�شى  حللبة  ال�شائقون  بعدها  يتوجه  وال��ت��ي 

باأبوظبي متام ال�شاعة 4:30 ع�شرا. 
�شلّيم،  ب��ن  حممد  ���ش��رح  ال��ي��وم،  اأح���داث  على  وتعليقا 
رئي�س نادي الإمارات لل�شيارات، اجلهة املنظمة للرايل، 
قائل: �شوء احلظ لزم ال�شيخ خالد الذي كان ي�شغط 
ه��ذه هذ  لكن  الأوائ����ل،  ال��ث��لث��ة  ال�شائقني  ب��ق��وة على 
الريا�شة. اأما بلهلي فقد واجه اأوقاتا �شعبة بعد فوزه 
اإماراتيان  �شائقان  �شاهدنا  لكننا  الأوىل،  املرحلة  يف 
حم����ارب����ان، وق����د ب����ذل ج���ه���دا ك���ب���ريا ون��اف�����ش��ا نخبة 

للوطن  طيبة  ���ش��ورة  ق��دم��ا  وق��د  العامليني  ال�شائقني 
امل�شاركني  الإماراتيني  وبجميع  بهما  فخورون  ونحن 
يف الرايل واملدافعني عن علم الإم��ارات. خالد الكندي 

ملح من الطراز الرفيع وناأمل اأن يتعافى �شريعا .
ال�����رايل، مت��ك��ن ال�شائق  وم���ن امل�����ش��ادف��ات ال��رائ��ع��ة يف 
تي2،  فئة  بطل  برييزوف�شكي،  ديني�س  الكازاخ�شتاين 
الرابعة  اخل��ا���ش��ة  ب��ات��رول  ني�شان  مبرحلة  ال��ف��وز  م��ن 
اأن  م��ن  ال��رغ��م  على  ب��ات��رول،  ني�شان  ن��وع  م��ن  ب�شيارة 
على  – ح��اف��ظ  بلهلي  ي��ح��ي��ى  اب���ن   - بلهلي  م��ن�����ش��ور 
�شدارته للرتتيب العام لفئة النتاج ب�شيارة اأخرى من 

نوع ني�شان باترول. 
النارية،  ال�����دراج�����ات  يف  امل���رح���ل���ة  ب��ط��ل  ي���واج���ه  ومل 
النم�شاوي ماتيا�س ووكرن، اأية م�شاكل تذكر يف �شباقات 
الفريق، مارك كوما، الذي  اليوم، مثله مثل زميله يف 
كان ثاين اأ�شرع �شائق يف �شباقات اليوم معززا �شدارته 
عن  ثانية  و55  دقيقة   11 ب��ف��ارق  ال��ع��ام  الرتتيب  يف 

زميلهما الآخر يف فريق كيه تي اأم، �شام �شندرلند. 

يف  و
الوقت الذي واجه فيه اأف�شل �شائقني اإماراتيني يوما 
الإم����ارات����ي، حممد  ال���دراج���ات  ���ش��ائ��ق  ع�شيبا، مت��ك��ن 
من  اأك��رث  العرب  كرو�س  موتو  بلقب  الفائز  البلو�شي، 
مرة، من �شطر موهبته والتاأكيد على قدرته مقارعة 
اأ�شرع �شائق  اأف�شل ال�شائقني العامليني باأن كان �شاد�س 
يف �شباقات اليوم، ليتقدم ترتيبه العام للمركز ال�شاد�س 
اأي�����ش��ا. وح��ل يف امل��راك��ز الثالث وال��راب��ع واخل��ام�����س يف 
بابلو  الت�شيلي  م���ن،  ك��ل  لل�شائقني  ال��ع��ام  ال��رتت��ي��ب 
ريكي  والأمريكي  فاريا  روب��ن  الربتغايل  كوينتانيل، 
الرباعية،  الدراجات  فئة  الرتتيب.  ويف  على  باربيك، 
�شاهم فوز القطري، حممد اأبو عي�شى، مبرحلة اليوم 
بتعزيز �شدارته للفئة بفارق 24 دقيقة و43 ثانية عن 
العاملي،  اللقب  عن  واملدافع  املا�شي  العام  ن�شخة  بطل 
مرحلة  ع��ل��ى  تعليقه  ويف  ���ش��ون��ي��ك.  راف����ال  ال��ب��ول��ن��دي 
و�شوله  بعد  العطية  �شرح  ال��راب��ع��ة،  اخلا�شة  ني�شان 
خ��ط ال��ن��ه��اي��ة ق��ائ��ل: ك��ان��ت م��رح��ل��ة �شعبة، ودرج���ات 

وال��رم��ال كانت ح��ارة ج��دا لكننا  احل���رارة كانت عالية 
قمنا بعمل جيد واحلمدهلل. حاولنا البقاء حذرين يف 
هذه املرحلة لأنها كانت مليئة بالفتحات الكبرية، لكن 
�شيارة امليني قامت بعمل جيد واإط��ارات مي�شلني التي 

ا�شتخدمتها كانت ملئمة لهذا الرايل . 
معوقات  اأية  بدون  اجلولة  اأنهيت  باأن  �شعيد  واأ�شاف: 
ملرحلة  ن�شتعد  اأن  علينا  ���ش��يء.  اأه����م  وه����ذا  وب�����ش��لم 
ن��رى تلل  ال���رايل. ل  اأن نفوز بهذا  اآم��ل  الغد لكنني 
اأبوظبي  رايل  داك���ار.  �شباق  يف  حتى  ال�شخامة  ب��ه��ذه 
فيه  ن�شارك  م��رة  كل  ويف  نوعه  من  فريد  ال�شحراوي 

نتعلم �شيئا جديدا .
من جهته �شرح فا�شيليف على خط النهاية قائل: ل 
نود اأن ن�شغط اأكرث وحماولة اللحاق بنا�شر والندفاع 
لرت���ك���اب الأخ���ط���اء. اجل���و ح���ار ج���دا وال���ت���لل �شعبة 
واأحيانا ن�شطر للقيادة على طريق اأخرى. ن�شري بحذر 

ونحاول البقاء اآمنني، هذه اأولويتنا .
الإ�شباين  م���رات،  خم�س  ال��ع��امل  بطل  ع��رب  جهته  م��ن 

مارك كوما، عن �شعادته باإنهاء مرحلة اليوم ب�شلمة 
وتفوق قائل: قدت �شمن جمموعة من خم�س دراجات 
من  متكنا  املفتوحة  ال�شحراء  عند  الأول  الق�شم  ويف 
بتهدئة  قمت  بعدها  القيادة.  يف  كبري  ب�شكل  التناغم 
ال�����ش��ع��ب��ة ولدرجات  ال��ق��ي��ادة  ل���ظ���روف  ن��ظ��را  الأم�����ور 

احلرارة العالية. اأنا �شعيد جدا مبرحلة اليوم .
 وع�����رّب ����ش���ام ���ش��ن��درلن��د ع���ن اأ����ش���ف���ه خل�����روج البطل 
على  بالأ�شف  اأ�شعر  ق��ائ��ل:  املناف�شات  م��ن  الربتغايل 
اذا كان هناك  خروج باولو لكن هذه طبيعة الراليات. 
�شخ�س ل اأاأ�شف باخل�شارة اأمامه فهو مارك. اإنه �شائق 
الثلث  امل��راك��ز  حتقيق  م��ن  نتمكن  اأن  ون��اأم��ل  عظيم، 

الأوىل ل�شالح فريق كيه تي اأم .
الرابعة،  اخلا�شة  ب��ات��رول  ني�شان  مبرحلة  الفائز  اأم��ا 
ماتيا�س ووكرن، فعلق قائل: مرحلة اليوم كانت جميلة 
للغاية، التلل كانت اأكرث دائرية ومتعة. ا�شتمتعت حقا 
بفارق  باجلولة  بفوزي  و�شعيد  اأكرث  ال�شغط  وحاولت 
�شعوبة  ع��ن  البلو�شي  ع��رب  ج��ان��ب��ه  م��ن   . ث���واين   10
التجربة و�شعادته بخو�شها قائل: مرحلة اليوم كانت 
املت�شارعة  القلب  دق��ات  للغاية وح��ارة جدا ومع  �شعبة 
ي�شبح اجل���و اأك���رث ح����رارة. ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن��ن��ي يف 
ح��ال��ة ب��دي��ن��ة اأف�����ش��ل %100 ع��ن ال��ع��ام امل��ا���ش��ي، اإل 
اأنني اأ�شعر بالتعب يف اليوم الرابع وعلي اأن اأح�ّشن من 
ب�شعادة  اأ�شعر  اأحتاجه ل�شرتداد طاقتي.  الذي  الزمن 
غ��ام��رة لأن��ن��ي ���ش��اأع��ود مل��ن��زيل ي��وم غ��د . واأخ���ريا �شرح 
على  عي�شى،  اأب��و  القطري  ال��ك��وادز،  فئة  مت�شدر  بطل 
تفوقه قائل: كان من الرائع تخطي رافال )�شونيك(. 
التفوق علي،  الأم�س ومتكن من  اأت�شرع يف مرحلة  مل 
اأحب  ال�شغط.  علي  �شيتوجب  باأنه  اأعلم  كنت  لكنني 
املا�شية  الثلث  ال�شنوات  يف  بها  ف��زت  ن�شيان،  مرحلة 
وجولة هذا العام الأ�شعب بدون مقارنة .  ي�شار بالذكر 
اإىل اأن الدورة ال� 25 لرايل اأبوظبي ال�شحراوي تقام 
حتت رعاية كرمية من �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل 
الغربية، وبتنظيم من  نهيان، ممثل احلاكم للمنطقة 

نادي الإمارات لل�شيارات. 

نادي ال�صارقة الريا�صي يكرم اأع�صاء فريقه الثقايف مل�صاركة 
يف بطولة نادي دبي الثقايف 

اأكد حممد حمدان بن جر�س ع�شو جمل�س اإدارة نادي ال�شارقة 
اأهمية  بالنادي على  الثقافية  اللجنة  رئي�س  الثقايف  الريا�شي 
دور الندية يف تن�شيط املعرفة بني اللعبني واملجتمع واإثراء 
اأدوارها يف هذا املجال مبا يتفق وروؤى الدولة من اإن�شاء الأندية 
واجلانب  الريا�شي  اجلانب  بني  ما  متكامل  ب��دور  قيامها  يف 
الثقايف. وا�شاد يف هذا ال�شدد بجهود العديد من الندية وفق 
خططها وخطط الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�شة على 
م�شتوى الدولة اأو يف اإمارة ال�شارقة مبجل�س ال�شارقة الريا�شي 

على اأهمية اإيلء الثقافية اأهميتها يف زخم الربامج والن�شطة 
الثقايف لنادي  الفريق  . جاء ذلك خلل حفل تكرمي  املقدمة 
ال�شارقة بعد م�شاركته يف بطولة نادي دبي الثقايف وم�شاهمته 
الفاعلة يف امل�شابقة وح�شوله على املركز اخلام�س يف مناف�شات 
البطولة والتي �شهدت م�شاركة 28 ناديا من خمتلف الدولة 
ال��ث��ق��ايف بح�شور جا�شر  ال��ف��ري��ق  ب��ت��ك��رمي  اب���ن ج��ر���س  . وق���ام 
حما�شي املن�شط الثقايف بالنادي ووجه ال�شكر لأع�شاء الفريق 
ال��ث��ق��ايف على م��ا يقدمونه م��ن ع��ط��اء وال��ت��زام وط��م��وح لنيل 

الإيجابية  النتائج  الأوىل وحثهم على موا�شلة ح�شاد  املراكز 
جر�س  اب��ن  واأ���ش��اد  املعرفة.   عن  والبحث  بالقراءة  والهتمام 
امل�شرف  التمثيل  اأع�شاء الفريق على جهدهم وعلى  مب�شتوى 
خلل  انعك�س  ال��ذي  املميز  وبامل�شتوى  امل�شابقة  خلل  للنادي 
م�شوار ال�شباق وعك�س الداء الثقايف للنادي واحلر�س الكبري 
ثاين  اآل  اأح��م��د  ال�شيخ  برئا�شة  الدارة  جمل�س  يبذله  ال���ذي 
الثقايف  ال�شهام  وتنمية  تطوير  على  الدارة  جمل�س  ومتابعة 

ليكون رافدا من روافد النادي يف اإمارة ال�شارقة والدولة 

نا�سر العطية يقرتب من احت�سان لقب رايل اأب�ظبي ال�سحراوي يف ال�قت الذي ي�ا�سل فيه ك�ما �سيطرته على الدراجات النارية 

ب���ن �صلّي���م : احل���ظ يع��ان���د الق���ا�صم���ي وبلهل���ي لكنه�ما قام���ا ب���واجبيهم���ا جت���اه الوط�����ن

قمة  الإ�شباين  بر�شلونة  جنم  مي�شي  ليونيل  الأرجنتني  اعتلى 
الربع  يف  ال��لع��ب��ني  لأف�����ش��ل  ال��ع��امل��ي��ة  الت�شنيفات 

الأول للعام احلايل 2015.
وك���ان���ت ال��ب��داي��ة ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ل��ل��ربغ��وث يف 
 20 ���ش��ج��ل  ل��ل��غ��اي��ة، ح��ي��ث  2015 مم���ي���زة 
ال��ث��لث��ة الأوىل من  ال�����ش��ه��ور  خ���لل  ه���دف���اً 

امل�����ش��اب��ق��ات، ليت�شدر  ك��اف��ة  ال��ع��ام احل����ايل يف 
الريا�شية  للدرا�شات  ال���دويل  امل��رك��ز  ت�شنيف 

.)CIES(
اأو املوؤ�ش�شة بت�شنيف اللعبني  ويقوم هذا املركز 

القارة  ال��ك��ربى يف  امل��ح��ل��ي��ة اخل��م�����س  ال��ب��ط��ولت  يف 
)الإ�شباين-الإنكليزي-الإيطايل-الأملاين- الأوروبية 

الفرن�شي( ، وكان مي�شي يف ال�شدارة دائماً.
املوؤ�ش�شة املعنية باإ�شدار اإح�شائيات دائمة عن اللعبني 
يف هذه البطولت، تقوم يف نتائجها على موؤ�شرات حمددة 

وتوزيعها،  الكرة  ومترير  الفر�س،  وخلق  كالت�شديد، 
الدفاعية،  والتغطية  والأه�����داف،  اللعب  و�شناعة 

وقد جاء مي�شي يف املقدمة مبئة نقطة.
وع��ل��ى غ��ري امل��ت��وق��ع ج���اء جن��م ري����ال مدريد 

التا�شع  امل��رك��ز  يف  رون��ال��دو  كري�شتيانو 
زميليه  ج��اء  بينما  والع�شرين، 

غ���اري���ث ب��ي��ل يف امل���رك���ز 35 
وكرمي بنزميا يف املركز 37، 
وا���ش��ح على  موؤ�شر  وذل���ك يف 

ريال مدريد يف  تراجع م�شتوى 
.2015

وفيما يلي قائمة اأف�شل 15 لعباً ودرجاتهم 
وفقاً لهذا الت�شنيف:

 100  – )ب��ر���ش��ل��ون��ة(  مي�شي  -1ليونيل 
نقطة

 92 – م��ي��ون��خ(  )ب���اي���رن  روب�����ن  -2اآريني 
نقطة

-3با�س دو�شت )فولف�شبورغ(- 77 نقطة
-4لوي�س �شواريز )بر�شلونة( – 71 نقطة

-5دييغو كو�شتا )ت�شيل�شي( – 61 نقطة
-6هاري كني )توتنهام( – 57 نقطة

 57 – دورمت���ون���د(  )ب��ورو���ش��ي��ا  ري��و���س  -7ماركو 
نقطة

-8لوكا�س باريو�س )مونبلييه( – 56 نقطة
)بورو�شيا  اأوب��ام��ي��ان��غ  اإمي��ريي��ك  -9بيري 

دورمتوند( – 55 نقطة
-10كري�شتوف مانداين )غانغان( – 

54 نقطة
 – )اأتلتيكو(  -11اأنطوان غريزمان 

52 نقطة

-12نيمار جونيور ) بر�شلونة( – 51 نقطة
-13اأوليفييه جريو )اآر�شنال( – 51 نقطة

-14كارلو�س باكا )اإ�شبيلية( – 51 نقطة
-15اإيدر مارتينز )�شامبدوريا( – 50 نقطة

الدور  اخل��روج من  عامليا  اول  امل�شنف  ديوكوفيت�س  نوفاك  ال�شربي  جتنب 
للما�شرتز  نقطة  الل��ف  دورات  ثاين  الدولية،  ميامي  ل��دورة  النهائي  ثمن 
للرجال وال�شيدات والبالغة قيمة جوائزها 235ر381ر5 مليني دولر، 
 )7-3(  7-6 دولغوبولوف  الك�شندر  الوك���راين  على  �شعبا  ف��وزا  وحقق 

و7-5 و6-�شفر.
وكان ديوكوفيت�س يف طريقه اىل فقدان اللقب عندما خ�شر املجموعة الوىل 

الثانية،  يف  و5-4   4-1 وتخلف  الفا�شل،  ال�شوط  اىل  الحتكام  بعد 
لكنه اخرج كل ما يف جعبته وقلب الطاولة على الوكراين وك�شب 
9 ا�شواط متتالية لينهي املباراة يف �شاحله يف مدى �شاعة و58 
دقيقة وحرمه من حتقيق فوزه الول عليه يف 4 مباريات جمعت 

بينهما حتى الن.
عملية  ب��دء  منذ  �شعرت  ي��وم��ي،  يكن  مل  ديوكوفيت�س:  وق��ال 
م�شتاء يف  كنت  ل�شبت يف حالة جيدة معنويا.  بانني  الحماء 

اع�شابي   ع��ل��ى  ال�����ش��ي��ط��رة  وف��ق��دت  الوىل  امل��ج��م��وع��ة 
امل�����ش��رب عقب  ا����ش���ارة اىل ك�����ش��ره  يف 

خ�شارته ال�شوط التا�شع بعد 3 
اخطاء مبا�شرة متتالية.

وي���������ش����ع����ى دي���وك���وف���ي���ت�������س 
مرات   4 باللقب  ال��ف��ائ��ز 
و2011   2007 اع��وام 
و2012 و2014، اىل 
لعب  اول  ي�����ش��ب��ح  ان 
دورت���ني  اول  يف  ي��ت��وج 
املا�شرتز  دورات  م��ن 
3 مرات )حقق ذلك 

 2011 ع�������ام�������ي 
بعد  و2014( 

ان هزم ال�شبوع 
امل������ا�������ش������ي يف 

دورة  نهائي 
ان������دي������ان 

وي��������ل��������ز 

واحتفظ  ميامي،  ع��ن  وال��غ��ائ��ب  ثانيا  امل�شنف  ف��ي��درر  روج��ي��ه  ال�شوي�شري 
باللقب.

و�شرب ديوكوفيت�س موعدا مع ال�شباين دافيد فرير ال�شاد�س والذي تغلب 
على الفرن�شي جيل �شيمون الثاين ع�شر 7-6 )7-5( و6-�شفر يف �شاعة 

و35 دقيقة.
وهو الفوز ال�شابع لفرير على �شيمون يف 9 مباريات جمعت 

بينهما حتى الن.
فاز  ام��ام فرير حيث  ديوكوفيت�س  كفة  ومتيل 

13 مرة مقابل 5 هزائم.
وبلغ الدور ربع النهائي اي�شا الربيطاين 
ان��دي م���وراي وال��ي��اب��اين ك��ي ني�شيكوري 
امل�شنفان ثالثا ورابعا على التوايل بفوز 
كيفن  اف���ري���ق���ي  اجل���ن���وب  ع��ل��ى  الول 
اندر�شون اخلام�س ع�شر 6-4 و6-3 
و6-4 يف �شاعتني و4 دقائق، والثاين 
الثامن  غوفان  دافيد  البلجيكي  على 

ع�شر 6-1 و6-2 يف 68 دقيقة.
ويف الدور املقبل يلتقي مواري مع النم�شوي 
ادريان  الفرن�شي  على  الفائز  ثيام  دومينيك 
 )5-7(  6-7 والع�شرين  الثامن  مانارينو 
دقيقة،  و13  �شاعتني  يف  و5-7  و6-4 
ون��ي�����ش��ي��ك��وري م���ع الم���ريك���ي جون 
اي�شرن الثاين والع�شرين والفائز 
على الكندي ميلو�س راونيت�س 
اخلام�س 6-7 )3-7( و6-7 
يف   )5-7( و6-7   )6-8(

�شاعتني و43 دقيقة.
الت�شيكي  ال��دور ذاته  وبلغ 
ط�����وم�����ا������س ب���ردي���ت�������س 
ب���ف���وزه على  ال��ث��ام��ن 
الفرن�شي الخر غايل 
ال�شابع  م���ون���ف���ي�������س 
و2-3   3-6 ع�����ش��ر 
ث�����م ب���الن�������ش���ح���اب، 
مع  موعدا  لي�شرب 
الرجنتيني خوان 
الفائز  م��ون��اك��و 
ال�شباين  ع��ل��ى 
ف����������رن����������ان����������دو 
ف�������ردا��������ش�������ك�������و 
التا�شع والع�شرين 
6-3 و6-3 يف �شاعة 

و23 دقيقة.
ال�شيدات، خرجت المريكية فينو�س ول��������������دى 

من  م��رات   3 اللقب  وحاملة  ع�شرة  �شاد�شة  امل�شنفة  وليام�س 
الدور ربع النهائي اثر خ�شارتها امام ال�شبانية كارل �شواريز نافارو 

الثانية ع�شرة 6-�شفر و1-6 و5-7 يف �شاعة و49 دقيقة.

فين��س وليام�س ت�دع من ربع النهائي 

ديوكوفيت�س يفلت من الهزمية اأمام دولغوبولوف يف ميامي
مي�صي الأف�صل ورونالدو يف املوؤخرة
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ال�صحك ي�صيب فتاة بال�صلل
ن��ادرة، جتعلها تنهار وت�شاب بال�شلل يف كل مرة تتعر�س فيها لنوبة من  تعاين فتاة بريطانية من حالة مر�شية 
ال�شحك. و�شّخ�س الأطباء اإ�شابة جودي كيلي )19 عاماً( من دبلن بحالة ع�شبية تدعى متلزمة اجلمدة ، ينتج 
عنها �شعف �شديد يف الع�شلت عند تعر�شها مل�شاعر قوية كال�شحك، وينتج عن ذلك �شقوطها على الأر�س غري 
اأعرا�س فقدان  10 مرات كل يوم، وت��رتاوح  ال�شلل حوايل  اأطرافها. وتتعر�س جودي لنوبات  ق��ادرة على حتريك 
اأي من الع�شلت،  ال�شيطرة على الع�شلت بني �شعف الركبتني وحتى النهيار التام وعدم القدرة على حتريك 

وميكن اأن ت�شتمر هذه النوبات بني ب�شع ثوان ودقيقتني. 
وذكرت جودي اأن اأول نوبة تعر�شت لها كانت اأثناء متابعتها لفيلم هاري بوتر اآند ذا هالف بلود برين�س ، ومنذ ذلك 
الوقت، حرمت نف�شها من متابعة براجمها الكوميدية املف�شلة، خوفاً من اأن يت�شبب ال�شحك بنوبات �شلل مفاجئة. 
ول تقت�شر هذه النوبات على حالت ال�شحك، بل ميكن للم�شاعر الأخرى كالده�شة اأو الغ�شب اأن تت�شبب جلودي 

بحالت من ال�شلل وفقدان ال�شيطرة على الع�شلت بح�شب ما ذكرت �شحيفة دايلي ميل الربيطانية.
وقالت جويل التي تدر�س اإدارة الأعمال يف اجلامعة: اأ�شعر اأن ركبتي تنف�شلن عن ج�شدي كلما بداأت بال�شحك، 
اإنه �شعور غريب ل ميكن و�شفه بالكلمات، ف�شرعان ما يبداأ راأ�شي بالتخبط، لأجد نف�شي ملقاة على الأر�س غري 

قادرة على احلراك .
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يلقى حتفه ب�صاهدة قرب والدته
لقي رجل اأمريكي م�شن م�شرعه بعد اأن �شقطت �شاهدة قرب والدته 
عليه اأثناء تزيينه لقربها.  وكان �شتفني وويتاك )74 عاماً( يزين 
قرب والدته يف مقربة �شانت جوزيف يف منطقة لكاوانا كانتي يف 
�شمال �شرق بن�شلفانيا، عندما �شقطت �شاهدة القرب عليه، مما اأدى 
اإىل وفاته، بح�شب �شحيفة �شكرانتون تاميز تريبيون الأمريكية 
املحلية.  واأدى الطق�س الربيعي الدافئ اإىل عدم ا�شتقرار الرتبة 

حتت �شاهدة القرب، مما اأدى اإىل �شقوطها على �شتيفن وويتاك. 
بزيارة  قاما  لو�شي  وزوجته  وويتاك  ال�شيد  باأن  ال�شحيفة  وقالت 
املقربة مرات كثرية طوال ال�شنوات املا�شية، ولكن هذه املرة كان 
ال�شيد وويتاك يثبت بع�س الزينة ذات الطابع الديني على �شاهدة 

قرب والدته، عندما �شقطت عليه ال�شاهدة ودفنته حتتها . 
وبعد اأن �شقطت ال�شاهدة عليه هرعت زوجته، وطلبت النجدة من 
م�شوؤول املقربة اإيد كوبليبو�س والذي قام بدوره بطلب ال�شرطة، 

واجته م�شرعاً اإىل القرب، ولكنه مل يتمكن من رفع ال�شاهدة. 
يفطر  ال��ذي  الأليم  باحلادث  احل��ادث  كوبليبو�س  ال�شيد  وو�شف 
القلوب.  وقالت ال�شيدة لو�شي وويتاك التي عا�شت مع زوجها 46 
عاماً، باأن الأمر حدث ب�شرعة وب�شكل مل تتوقعه وعربت عن حزنها 

ال�شديد وفجيعتها بفقدان زوجها بهذه الطريقة املاأ�شاوية. 

طفل يقود ب�صرعة 200 كم يف ال�صاعة
اأثار فيديو من�شور على يوتيوب ا�شتياًء كبرياً عرب مواقع التوا�شل 
الع�شر  عمره  يتجاوز  ل  �شعودي  طفل  ظهور  ب�شبب  الجتماعي 
�شنوات، يقود �شيارة ب�شرعة 200 كم يف ال�شاعة. يظهر يف الفيديو 
على  �شريع  طريق  على  �شي  اأم  جي  ن��وع  من  �شيارة  يقود  الطفل 
اإحدى الطرقات ال�شريعة يف ال�شعودية بينما ي�شّور �شخ�س يجل�س 
على املقعد املجاور لل�شائق ال�شغري ي�شور عداد ال�شرعة ثم يوجه 
اللقطة اإىل الطفل  واأثار الفيديو �شيًل من التعليقات امل�شتهجنة 
لويل اأمر هذا الطفل ومن ي�شّوره، اإذ كاد اأن يقتل نف�شه وي�شدم 
ال�شيارات املجاورة له يف حال ارتبك اأو ظهرت اأمامه �شاحنة ب�شكل 

مفاجئ.
الفيديو  تعقب  ل�شرعة  امل���رور  �شرطة  التعليقات  غالبية  ودع���ت 
وحما�شبة الفاعلني للحد من هذه الظاهرة القاتلة التي مل تعد 

منت�شرة بني ال�شباب فقط، بل جتاوزتهم للأطفال. 

اأر�صعت طفلها فطردت من الطائرة
اإرغامها  اأ�شرتالية لنتقادات �شديدة، بعد  تعر�شت �شركة طريان 
اإر�شاع طفلها،  التوقف عن  لرف�شها  الطائرة  على مغادرة  ام��راأة 

اأثناء اإقلع الطائرة.
نف�شها  التي وجدت  روجت��رز  بال�شيدة فريجيني  ال�شبل  وتقطعت 
عائدة  الطائرة  ا�شتدارت  اأن  بعد  كو�شت،  غولد  مطار  يف  وحيدة 
اإىل املطار لت�شليمها وطفلها لل�شرطة املحلية الحتادية، لرف�شها 

التوقف عن اإر�شاع طفلها البالغ من العمر 10 اأ�شهر فقط.
ال�شغري،  اإر�شاع  اأثناء  نف�شها  غطت  اإنها  روجت��رز  ال�شيدة  وقالت 
اإل اأن طاقم طائرة فريجني اأ�شرتاليا اأرغموها على اإزالة الغطاء، 
وطلبوا منها التوقف عن اإر�شاع الطفل بح�شب ما ذكرت �شحيفة 

دايلي ميل الربيطانية.
واأ�شافت روجترز يف حديث ل�شحيفة �شيفن نيوز ال�شرتالية، اأن 
م�شيف الطريان بداأ بال�شراخ عليها، واأ�شبح عدوانياً ب�شكل وا�شح 

جتاهها.

م�صوؤول يقرتح خطف اأوباما
ا�شتقال مر�شح حلزب ال�شتقلل الربيطاين )يوكيب( امل�شكك يف اوروبا 
للنتخابات الت�شريعية التي �شتجرى يف ال�شابع من مايو واختري بديل 
له، بعدما كتب يف ر�شالة على موقع في�شبوك انه على ا�شرائيل خطف 

الرئي�س المريكي باراك اوباما.
املا�شي يف اوج  وكان جريميي زيد يعلق يف ر�شالته التي كتبها ال�شبوع 
ال�شتعدادات للنتخابات على ك�شف وثائق �شرية حول الربنامج النووي 

ال�شري ل�شرائيل.
ال�شرائيليون  يقوم  ان  اوباما )من�شبه( يجب  يغادر  زيد عندما  وكتب 

مبا فعلوه مع اآي�شمان+ ثم �شجنه لت�شريبه ا�شرار دولة .
وا�شاف يف ر�شالته اخطفوه كما فعلتم مع اآي�شمان يف ا�شارة اىل ادولف 
ا�شرائيلية  وح���دة خا�شة  ق��ام��ت  ال���ذي  ال��ن��ازي  احل���رب  اآي�شمان جم��رم 

بخطفه يف الرجنتني يف 1960 ثم �شدر عليه حكم يف ا�شرائيل.
وارتكب عدد من اع�شاء حزب يوكيب املعروف مبواقفه املعادية للهجرة 

وللوحدة الوروبية، هفوات وا�شطر عدد من مر�شحيه لل�شتقالة.
ويف ت�شريحات ل�شحيفة ايفنينغ �شتاندارد، قال زيد ان ا�شتقالته لي�شت 

مرتبطة بر�شالته.
اهتم  ان  يجب  التهامات.  ه��ذه  مواجهة  �شئمت  لنني  ان�شحبت  وق��ال 

ب�شحتي والتعليق الذي و�شعته ب�شاأن اوباما ادافع عنه بالكامل .

اآباء ُي�صّهرون باأطفالهم على اإن�صتغرام
لأطفال يف مواقف طريفة  �شوراً  الربيطانية  ميل  دايلي  ن�شرت �شحيفة 
و�شعها اآباوؤهم على اإن�شتغرام، ومن اأطرفها طفلة تّلون وجهها بال�شوكول 

واأخرى ترمي كل لفافات ورق احلمام على الأر�س.
اأفادت ال�شحيفة اأن هذه ال�شور م�شدرها ح�شاب اأن�شاأته كندية من اأوتاوا 
املا�شي، وخ�ش�شته كم�شاحة لين�شر بها الآباء  العام  يف �شهر مار�س )اآذار( 
من خمتلف اأنحاء العامل �شوراً طريفة لأطفالهم اأثناء قيامهم بتخريب 

املنزل وحتويله اإىل فو�شى خلقة .
ومن ال�شور الطريفة ، �شورة لفتاة حولت اأحد جدران منزلها اإىل لوحة 
خرابي�س فنية باللون الأحمر، فيما تنظر اإىل الأ�شفل وكاأنها معاقبة اأمام 

اجلدار كي ل تعيد الر�شم مرة اأخرى على كامل جدران املنزل.

كامريون: انا ابن 
عم كيم كارد�صيان

الربيطاين  ال����وزراء  رئي�س  ف��اج��اأ 
هيت  ق���راء جملة  ك��ام��رون  ديفيد 
عددها  يف  ا���ش��ت�����ش��اف��ت��ه  ال��ت��ي   –
اأعلن انه ينتمي  – عندما  الأخري 
ال�شهرية  ك��اردي�����ش��ي��ان  ع��ائ��ل��ة  اإىل 

املثرية.
وجاء ال�شتجواب يف اإطار ا�شتعداد 
ك���ام���ريون ل��ت��ويل ف���رتة ث��ان��ي��ة يف 
الربيطانية  احل���ك���وم���ة  رئ���ا����ش���ة 
التي  الت�شريعية  النتخابات  بعد 

�شتنظم يف 7 اأيار مايو املقبل.
�شوؤال  ع��ل��ى  ردا  ت�����ش��ري��ح��ه  وج����اء 
 : ال�شحفي ج��اء فيه  م��ن  ط��ري��ف 
هل تتابع برنامج تلفزيون الواقع 
ع��ائ��ل��ة ك��اردي�����ش��ي��ان ال��رائ��ع��ة ،فرد 

كمرون ل ولكنني من عائلتهم .
نحن  املحافظ:  ال�شيا�شي  واأ�شاف 
اأب���ن���اء ع��م��وم��ة م��ن ال���درج���ة 13 ، 
املعلومة التي تاأكدت منها �شحيفة 
اأن  اإىل  وتو�شلت   ، ت��ل��غ��راف  دي��ل��ي 
كيم كاردي�شيان و ديفيد كامريون 
لهما جد م�شرتك هو ال�شري ويليام 

�شبان�شر املزداد �شنة 1955.

جوين ميت�صل 
ت�صتعيد الوعي

للمغنية  ال���ر����ش���م���ي  امل����وق����ع  ق�����ال 
جوين  ال�شهرية  الغ��اين  وموؤلفة 
اأحد جنوم فرتة مهرجان  ميت�شل 
اإن��ه��ا نقلت اىل  وود���ش��ت��وك ال��ف��ن��ي 
م�شت�شفى يف كاليفورنيا بعد العثور 
عليها فاقدة الوعي يف منزلها واإنها 
. وج��اء يف  يف حالة معنوية جيدة 
اأن  الإلكرتوين  موقعها  على  بيان 
املغنية البالغة من العمر 71 عاما 
ا�شتعادت وعيها يف �شيارة الإ�شعاف 
اإىل م�����ش��ت�����ش��ف��ى يف  ن��ق��ل��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
واأ�شاف  اجنلي�س.  ل��و���س  منطقة 
البيان اأن ميت�شل تخ�شع لفحو�س 
املركزة يف  العناية  وح��دة  طبية يف 
وعيها  ك��ام��ل  يف  لكنها  امل�شت�شفى 
وتتمتع بروح معنوية جيدة.  ومل 
اإ�شافية  تفا�شيل  اأي  البيان  يوفر 
والظرف  ال�شحي  و�شعها  ب�����ش��اأن 
الوعي.  اأف��ق��ده��ا  ال����ذي  ال�����ش��ح��ي 
واأ�شار موقع )تي.اإم.زي. دوت كوم( 
املتخ�ش�س باأخبار الفن وامل�شاهري 
اإن ميت�شل نقلت اإىل امل�شت�شفى بعد 
ات�شال من  الطوارئ  تلقي خدمة 
منزلها يف لو�س اأجنلي�س يبلغ عن 

فقدان اإمراأة للوعي.

كذبة الأول من اأبريل اأو مب�شطلحها 
العربي ال�شهري كذبة ني�شان تطورت 
اأ���ش��خ��ا���س وم��واط��ن��ني عاديني  م���ن 
ل��ت�����ش��م��ل م�����ش��اه��ري و���ش��ي��ا���ش��ي��ني، بل 
على  امل���ق���ل���ب  اأو  ال���ك���ذب���ة  ل��ت�����ش��ب��ح 

م�شتوى العامل.
وكذبة  خ��دع��ة   100 ت�����ش��ن��ي��ف  ومت 
اخلدع  كاأ�شهر  اأب��ري��ل  يف  الأول  ع��ن 
والأك��اذي��ب على م��ر ال��ت��اري��خ، نذكر 

منها:

تر�سح نيك�س�ن للرئا�سة جمددا
الإذاعة  ن�شرت   ،1992 اأب��ري��ل   1 يف 
نيك�شون  اأن  الأمريكية عن  الوطنية 
جمددا  �شيرت�شح  مفاجئة  وبخطوة 
حملته  �شعار  واأن  اأم��ري��ك��ا،  لرئا�شة 
اجلديدة اأنا مل اأفعل اأي �شيء خاطئ 
واأن�����ا ل���ن اأف���ع���ل ذل���ك م���رة اأخ�����رى ، 
وا�شتجاب ال�شعب غريزيا مع اخلرب، 

واأث��ار �شجة وغ�شبا كبريين، ولكن 
املذيع ك�شف بعد فرتة اأن هذا اخلرب 
الكوميدي  املمثل  واأن  م��زح��ة،  ك��ان 
ب���ان���ت���ح���ال �شوت  ل��ي��ت��ل ق�����ام  رت�������س 

ني�شكون.

عامل فلكي يخدع النا�س
مقابلة  خ���لل   1976 اأب���ري���ل   1 يف 
يف ال�شباح الباكر على رادي��و بي بي 
�شي اأعلن العامل الفلكي الربيطاين 
 9:47 ال�شاعة  يف  اأن���ه  م��ور  باتريك 
ملرة  �شيحدث حدث  اليوم،  ذلك  من 
ال��ع��م��ر ح��ي��ث �شيحاذي  واح����دة م��ن 
وهذا  امل�شرتي،  كوكب  بلوتو  كوكب 
اجلاذبية  م���ن  ي��ق��ل��ل  اأن  ���ش��اأن��ه  م���ن 
كلمه  موجها  مور  وق��ال  الأر�شية، 
للم�شتمعني اإنكم �شتح�شون باإح�شا�س 
وع��ن��دم��ا و�شلت  وخ��ف��ي��ف،  غ���ري���ب 
املحطة  ب�����داأت   9:47 اإىل  ال�����ش��اع��ة 

الهاتفية  امل��ك��امل��ات  م��ئ��ات  با�شتقبال 
اأنهم �شعروا  من م�شتمعني يزعمون 
ب��ه��ذا الإح�����ش��ا���س، ب��ل وو���ش��ل الأمر 
اأنها  اأبلغت  ال�شيدات  اإح��دى  اأن  اإىل 
كرا�شيهم  ارتفعت  ق��د  و�شديقاتها 

وطرحت يف جميع اأنحاء الغرفة!.

بركان األ�سكا
�شكان  ا�شتيقظ   ،1974 اأب��ري��ل   1 يف 
األ���ش��ك��ا ع��ل��ى م�����ش��ه��د م��ث��ري للقلق، 
ل�شحب دخان ترتفع من فوهة جبل 

طويلة. فرتة  منذ  نائم  – بركان 
وهم  ال�������ش���وارع  اإىل  ال���ن���ا����س  وه�����رع 
ي��ح��دق��ون ب��ال��ربك��ان ب��رع��ب، ولكن 
حل�شن احلظ ات�شح اأن رجل ولي�س 
دخان  اإ�شعال  عن  م�شوؤول  الطبيعة 
ليخدع  ال��ط��ري��ق��ة  ب���ه���ذه  واإث�����ارت�����ه 
اأن  ال���ن���ا����س وي��ج��ع��ل��ه��م ي���ع���ت���ق���دون 

الربكان يثور.

اأ�صهر خدع اأبريل على مر التاريخ املخابرات الأمريكية 
تر�صم وجوه هتلر

ق���ام���ت امل���خ���اب���رات الم���ريك���ي���ة يف 
ماكياج  ف��ن��ان  ب��ت��اأج��ري   1944 ال���� 
�شور  وو�����ش����ع  ل��ت��غ��ي��ري  م�������ش���ه���ور 
لهتلر يف خمتلف حالته،  متعددة 

خ�شية من فراره .
ه��ت��ل��ر واح����د م���ن ال��ط��غ��اة الأك���رث 
م�شاًبا  ك���ان  ال��ت��اري��خ،  يف  وح�شية 
ب���ال���ف�������ش���ام وك����ان����ت م��ه��م��ت��ه هي 
النتقام من الغ�شب املكبوت داخله 

منذ �شنوات طفولته.
وت�شفيفة  وحل��ي��ة  كثيف  ���ش��ارب   -
���ش��ع��ر خم���ت���ل���ف���ة..ن���ظ���ارة دائ���ري���ة 
ال�شكل باطار ا�شود �شميك و�شارب 
وت�شفيفة  ����ش���ارب  خ���ف���ي���ف...دون 
����ش���ع���ر اأخ�������رى...ن�������ظ�������ارة اخ����رى 
�شميك  ،����ش���ارب  الط�����ار  خم��ت��ل��ف��ة 

وت�شفيفة �شعر .

طفلة تعرث على كلبها مطبوخًا 
�شورة  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  م�شتخدمو  ت��داول 
تفطر القلب لطفلة يف فيتنام تذرف الدموع حزناً على 
اأحد  داخ���ل  م��ق��ت��وًل  عليه  ع��رثت  اأن  بعد  امل��ف��ق��ود،  كلبها 

اأك�شاك بيع اللحوم ا�شتعداداً لتقدمي حلمه للزبائن.
العمر  من  البالغة  الطفلة  �شورة  انت�شرت  ما  و�شرعان 
اله�شيم على الإنرتنت، وهي جتل�س  5 �شنوات كالنار يف 
املفقود،  كلبها  اأن��ه  تعتقد  كلب  جثة  على  يدها  وا�شعة 
وراحت جته�س بالبكاء حزناً على حيوانها املدلل. وذكرت 
يف  تعي�س  التي  الطفلة  اأن  الفيتنامية  ال�شعب  �شحيفة 
 3 مل��دة  ف��ل��ور  ت��رب��ي كلبها  ك��ان��ت  الأري����اف �شمايل فيتنام 
ف��ق��دان��ه يف ظروف  ب��ح��زن �شديد بعد  و���ش��ع��رت  ���ش��ن��وات، 
عن  البحث  يف  م�شنية  جهوداً  الطفلة  وبذلت  غام�شة. 
كلبها املفقود دون جدوى، وبعد عدة اأيام، مرت بال�شدفة 
املحلية،  الكلب  يبيع حل��وم  الأطعمة  اأك�شاك  اأح��د  اأم��ام 
الأر���س جثة  كبيها ملقى على  تعرفت على  و�شرعان ما 
هامدة ا�شتعداداً لبيعه للزبائن بعد طهي حلمه. وحظيت 
�شبكات  م�شتخدمي  من  الآلف  مئات  بتعاطف  ال�شورة 
التوا�شل الجتماعي، واعترب الكثري منهم اأن هذه املاأ�شاة 
اأكرب مما ميكن اأن تتحمله طفلة بعمر 5 �شنوات، وطالبوا 
بفر�س قوانني حلظر ا�شتهلك حلوم الكلب يف البلد. 
ال�شهية يف  الأط��ب��اق  م��ن  ال��ك��لب تعترب  اأن حل��وم  يذكر 
الكثري من البلدان الآ�شيوية، مبا يف ذلك كوريا وال�شني 
اأطنان   7 اأن  املا�شي  العام  وثائقي  فيلم  وك�شف  وفيتنام، 
من الكلب احلية ت�شحن يومياً اإىل العا�شمة الفيتنامية 
من  امل�����ش��روق��ة  ال��ك��لب  م��ن  ومعظمها  لذبحها،  ه��ان��وي 

احلدائق وال�شرفات الأمامية للمنازل.

ال�صينما تقلل خطر اخلرف
ك�شف باحثون بريطانيون عن اأن الذهاب لل�شينما مرة اأو 
مرتني يف الأ�شبوع ميكن اأن يحول دون الإ�شابة باخلرف 
. وقال الباحثون اإن م�شاهدة فيلم كوميدي ،ذي مو�شوع 
جيد ، ي�شاعد يف حتفيز املخ ومنع تكون الروا�شب ال�شارة 
. واأ�شاف الباحثون اأن مناق�شة ق�شة الفيلم مع الأ�شدقاء 
مينع  ،كما  ن�شطا  امل��خ  اإبقاء  على  ي�شاعد  م�شاهدته  بعد 

تكون الروا�شب التي قد ت�شبب مر�س الزهامير .
وذكرت �شحيفة ديلي ميل الربيطانية اأنه لإثبات �شحة 
ه���ذه ال��ن��ظ��ري��ة ي��ج��ري اأك���ادمي���ي���ون م��ن ج��ام��ع��ة �شاوث 
 – ال�شن  كبار  من   40 ت�شمل  جتربة  يجرون  هامبتون 
ن�شفهم يتوجهون اإىل ال�شينما مرة اأو مرتني يف الأ�شبوع 
اأن  ال��ت��ج��رب��ة،  ت��ق��ود  ال��ت��ي   ، ك����اراري  . وتعتقد روك�����ش��ان��ا 
ال�شامة يف  امل��واد  تكون  اأن مينع  الفكري ميكن  التحفيز 

املخ ، التي توؤدي للإ�شابة بالزهامير .

ل�صو�س يقتحمون مركز ت�صوق 
للت�شوق  جتارياً  مركزاً  الل�شو�س،  من  جمموعة  اقتحم 
باأ�شرتاليا، وهاجموا حمل جموهرات، وا�شتولوا على كل 
ما به، وفروا هاربني. ويظهر يف الفيديو الذي ن�شر على 
موقع رو�شيا اليوم ، الل�شو�س، وهم يقتحمون ب�شيارتهم 
املنطقة  اإىل  واجت��ه��وا  الت�شوق،  ملركز  الرئي�شية  البوابة 
ب��اب��ه��ا الرئي�شي  ب��امل��ح��لت، واأخ�����ذوا ي��دف��ع��ون  اخل��ا���ش��ة 

بخلفية ال�شيارة عدة مرات، حتى مت ك�شر الباب. طفلة تتابع رجال يق�م بتثبيت بال�نات على هيئة اأ�سماك يف ناف�رة للمياه مبنا�سبة ي�م كذبة ابريل يف و�سط مدينة ني�س الفرن�سية. )رويرتز(

تايلور �صويفت تعزف 
اجليتار ملادونا

اأبهرت تايلور �شويفت جمهورها بظهورها كعازفة جيتار ولي�س كمطربة، يف حفل 
توزيع جوائز iHeartRadio املو�شيقية، حيث غنت مادونا على نغمات جيتارها 

يف عر�س م�شرتك رائع.
اأن  املفرت�س  كانت من  التي  �شويفت،  ومعها  امل�شرح  مادونا على خ�شبة  و�شعدت 
بجيتار  بدخولها  اجلمهور  فاجئت  لكنها  كمذيعة،  احلفل  مرا�شم  تقدمي  تتوىل 

وتقدمي مقطوعة رائعة بالتعاون مع مادونا.
املطربتان اأ�شعلتا امل�شرح باأغنية مادونا ، حيث تعالت �شيحات اجلمهور يف اأعقاب 

انتهاء العر�س.


