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1850 العباً والعبة يبدوؤون مناف�ساتهم 
غداً يف مونديال ال�سطرجن العاملي

عربي ودويل

الرتبية ت�سع مالمح و�سوابط م�رشوع 
الربملان املدر�سي واآليات الرت�سيح له

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

جي�ص االحتالل ي�ستنفر 
ملقتل جندي على حدود لبنان 

اأبوظبي-وام:

الدولة  اآل نهيان رئي�س  ال�شيخ خليفة بن زايد  ال�شمو  تلقى �شاحب 
اآل مكتوم نائب  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  حفظه اهلل و�شاحب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ر�شالتني خطيتني من 
فخامة الرئي�س االمريكي باراك اأوباما تت�شالن بالعالقات الثنائية 

بني البلدين.
ت�شلم الر�شالتني معايل الدكتور اأنور بن حممد قرقا�س وزير الدولة 
مايكل  �شعادة  ب��ال��وزارة  مبكتبه  ا�شتقباله  ل��دى  اخلارجية  لل�شوؤون 

كوربني �شفري الواليات املتحدة االأمريكية لدى الدولة.
وثمن الرئي�س االمريكي يف خطابيه العالقات الثنائية القائمة بني 
دولة االمارات العربية املتحدة والواليات املتحدة االمريكية ..معربا 

عن حر�شه وتطلعه لتعزيزها يف خمتلف املجاالت.
اإك�شبو  معر�س  باإ�شت�شافة  االم����ارات  االم��ري��ك��ي  الرئي�س  ه��ن��اأ  كما 
2020 يف دبي ..منوها ومقدرا ريادة االمارات يف التعليم واالبتكار 

واالأعمال.
رئي�س  ال�شمو  �شاحب  اىل  ر�شالته  يف  االم��ري��ك��ي  الرئي�س  وت��ط��رق 

الدولة اىل التطورات االقليمية الراهنة.

   

ح�صر حفل اال�صتقبال الثاين بعنوان )الدبلوما�صية يف دعم التعاون االقت�صادي(
عبداهلل بن زايد: ن�سعى اىل جعل الإمارات 

مركزا وحا�سنة لالقت�ساد العاملي الذكي يف املنطقة
•• اأبوظبي-الفجر:

وزير  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  وح�شور  رعاية  حتت 
اخلارجية نظمت وزارة اخلارجية م�شاء ام�س حفل اال�شتقبال الثاين 
بعنوان )الدبلوما�شية يف دعم التعاون االقت�شادي( وذلك بديوان عام 
الوزارة باأبوظبي. ح�شر احلفل ممثلون عن �شركاء وزارة اخلارجية 
االق��ت�����ش��ادي��ون وال�����ش��رك��ات احل��ك��وم��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة ورج����ال و�شيدات 
االأع���م���ال و���ش��ف��راء ال����دول ال��ع��رب��ي��ة واالأج��ن��ب��ي��ة ومم��ث��ل��و ال�شركات 

االجنبية والفعاليات االقت�شادية بالدولة. 
وقال �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان خالل الكلمة األقاها يف 
اللقاء  على  عام  م��رور  بعد  ياأتي  الثاين  ال�شنوي  احلفل  ان  احلفل: 
االأول والذي �شهدنا خالله الكثري من النمو يف دولة االإمارات التي 
له  املغفور  اأر�شاها موؤ�ش�س االحت��اد  التي  القواعد  روؤاه��ا من  ت�شتمد 
�شعلتها  ويحمل  ث��راه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 

اهلل. 
يف  مهمني  حدثني  على  اأي���ام  م��رور  بعد  اأي�شا  نلتقي  �شموه:  وق��ال 
م�شرية البالد هما احتفاالت اليوم الوطني الثاين واالأربعني الحتاد 
االإمارات وفوز الدولة ممثلة مبدينة دبي با�شت�شافة اإك�شبو 2020 
م�شريا �شموه اىل ان العام املن�شرم �شهد تعزيزا ملكانة االإمارات ومنو 

اقت�شادها ح�شب عدد من اال�شتطالعات والتقييمات الدولية. 
االإم���ارات ح�شلت  ان  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ عبداهلل  �شمو  واأ�شار 
اأن�شطة  تقرير ممار�شة  واالأوىل عربيا يف  عامليا   23 ال�  املرتبة  على 
االأعمال ال�شادر عن البنك الدويل وموؤ�ش�شة التمويل الدولية لعام 
2014 ومتكنت االإمارات من حتقيق خطوات وا�شعة جتاه حتقيق 
العاملية  التناف�شية  تقارير  اأثبتتها  التي  التناف�شية  م�شتويات  اأف�شل 
والتي ت�شدرت فيها قائمة اأف�شل 10 اقت�شادات اأداء يف 85 موؤ�شرا 
عامليا يف عام 2013.                                                            التفا�شيل 

حممد بن را�شد يف �شورة تذكارية مع املكرمني من الرعيل االأول يف بنك االإمارات دبي الوطني )وام(

رئي�س الدولة ونائبه يتلقيان ر�صالتني من الرئي�س االأمريكي  

اأوباما يهنيء الإمارات باإ�ست�سافة اإك�سبو 2020 
وي�سيد بريادتها يف التعليم والبتكار والأعمال

هل تقاطع املعار�سة التون�سية احلوار الوطني..؟

•• م�رص- يو بي اأي:

حازم  الدكتور  امل�شري  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  اأك��د 
ال��ب��ب��الوي، اأم�����س االث��ن��ني، ال��ت��زام احل��ك��وم��ة تاأمني 
ال�شهر  امل��رت��ق��ب  ال��د���ش��ت��ور  م�����ش��روع  على  اال�شتفتاء 
وال�شرطة  امل�شلحة  ال��ق��وات  اأن  اإىل  م�����ش��رياً  امل��ق��ب��ل، 
ي��ن�����ش��ق��ان م����ع امل���ح���اف���ظ���ني يف ه�����ذا ال�������ش���دد.وق���ال 
اجتماع   تروؤ�شه  عقب  �شحايف  موؤمتر  يف  الببالوي، 
�شيكون  املحافظات  دور  اإن  اأم�س  املحافظني  جمل�س 
اأ�شا�شياً يف اال�شتفتاء املرتقب على الد�شتور ويتم يف 
هذا ال�شدد تن�شيق بني املحافظني والقوات امل�شلحة 
االأمن  بتوفري  احلكومة  ال��ت��زام  م��وؤك��داً  وال�شرطة، 
للمواطنني يف جميع مقار اال�شتفتاء.واأ�شاف ان كافة 
الوزارات املعنية �شتعمل على تذليل اأي عقبات الإمتام 
لها  حمافظة  كل  اأن  اإىل  م�شرياً  اال�شتفتاء،  عملية 

ظروف خا�شة يتطلب مراعاتها خالل اال�شتفتاء.
وكان الرئي�س امل�شري املوؤقت امل�شت�شار عديل من�شور 

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

ال ت��ب��دو االأزم������ة ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة يف ت��ون�����س ع��ل��ى عتبة 
اإّن  ب��ل  للحكومة،  ج��دي��د  رئي�س  اخ��ت��ي��ار  رغ��م  احل��ل 
املعار�شة  اأّن  االأم��ور مبا  تعقيد  زاد يف  االختيار  هذا 
اأعلنت رف�شها له، وقادها اإىل انتقاد الرباعي الراعي 
للحوار وحتى الت�شكيك يف حياده م�شتقبال، مما بات 
اأح��زاب املعار�شة يف ما تبقّى من  اأهّم  يهدد م�شاركة 

جل�شات احلوار الوطني.
ويف هذا ال�شياق، اأّكد الناطق با�شم اجلبهة ال�شعبية 
حمة الهمامي، اأن مهدي جمعة وحكومته ال يلزمان 
اجلبهة ال�شعبية الأنها مل ت�شارك يف الت�شويت خالل 
احلوار الوطني ورف�شت من البداية اآلية الت�شويت 

ومل جتد مربرا لها .
و����ش���دد ال��ه��م��ام��ي ع��ل��ى اأن ه����ذه احل���ك���وم���ة ول���دت 
التوافق  فاإن  وبالتايل  االأول  اليوم  منذ  مبعار�شتها 

اأ����ش���در، ال�����ش��ب��ت ال��ف��ائ��ت، ق�����راراً ج��م��ه��وري��اً بدعوة 
يومي  الد�شتور  م�شروع  على  لال�شتفتاء  املواطنني 

املقبل. يناير  الثاين  كانون  من  و15   14
ومن ناحية اأخرى قال الببالوي اإن احلكومة ملتزمة 
بتوفري مواد الوقود وال�شلع التموينية يف ظل ظروف 
اأنحاء البالد،  ال�شيئ الذي  تعانيه خمتلف  الطق�س 
الفتاً اإىل اأن حالة من االرتباك يف الهيئات واجلهات 
الر�شمية حدثت عند مواجهة حالة الطق�س البارد، 
ال��ع��ذر الأن��ه��ا ظ��اه��رة غري  نلتم�س  اأن  ول��ك��ن مي��ك��ن 
الذي  ال��ت��ح��ال��ف  ق���رر  ذات���ه  ال�شعيد  م�شتمرة.على 
اال�شتفتاء  امل�شلمني مقاطعة  تقوده جماعة االخوان 
على م�شروع الد�شتور امل�شري اجلديد املقرر اجراوؤه 
ما  بح�شب  املقبل،  يناير  الثاين  كانون  و15   14 يف 

اكد متحدث با�شمه لوكالة فران�س بر�س.
الذي  التحالف  با�شم  املتحدث  الفروي  حمزة  وق��ال 
مر�شي  حممد  اال�شالمي  الرئي�س  ع��زل  بعد  ت�شكل 

اننا نرف�س اي اقرتاع حتت احلكم الع�شكري.

مل يح�شل بل بالعك�س مت تكري�س االنق�شام موؤكدا اأن 
الرباعي الراعي للحوار مل ينجح على م�شتوى امل�شار 

احلكومي. 
احتج  اأنه  اإىل  ال�شعبية،  با�شم اجلبهة  الناطق  واأ�شار 
ب�شدة على م�شوؤول من الرباعي الراعي للحوار، خرّي 
الت�شويت  ا�شمه، على حماولة دفعه الآلية  عدم ذكر 
للت�شاور  ال�شبت  ي���وم  ان�شحبوا  ع��ن��دم��ا  اأن���ه  م��وؤك��دا 
وعادوا لتبليغ موقفهم الراف�س لهذه االآلية وجدوا 

اأن عملية الت�شويت قد متت.
واأو�شح اأن رف�شهم الآلية الت�شويت وعدم امل�شاركة يف 
النه�شة  ك��ردة فعل على رف�س  االختيار جاء  عملية 
مل��ح��م��د ال��ن��ا���ش��ر ع��ن��دم��ا مت ال��ت�����ش��وي��ت ل�����ش��احل��ه يف 
ملاذا  م��ت�����ش��ائ��ال  ال��وط��ن��ي  ل��ل��ح��وار  االأوىل  اجل�����والت 
قبل  م��ن  رف�شه  يتم  فيما  النه�شة  فيتو  قبول  يتم 

املعار�شة.  
 )التفا�شيل �س15(

كرم الرعيل االأول يف بنك االإمارات دبي الوطني 

حممد بن را�سد:نكافىء من يخل�ص يف عمله 
وي�ساهم يف تطوير وحماية اقت�ساده الوطني

•• دبي - وام:

كرم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
ام�س  العاملي �شباح  التجاري  رع��اه اهلل يف مركز دبي 
اآل  بح�شور �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
مكتوم ويل عهد دبي..الرعيل االأول من روؤ�شاء ونواب 

روؤ�شاء واأع�شاء جمل�س اإدارة بنك دبي الوطني �شابقا 
و بنك االإم��ارات دبي الوطني حاليا بجانب عدد من 
البنك  وم��دي��ري  ونوابهم  التنفيذيني  البنك  روؤ���ش��اء 
الذي اأ�ش�س يف عهد املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ 
را�شد بن �شعيد اآل مكتوم خالل عام 1962 .. وتوىل 
ل� بنك دبي الوطني املرحوم  اإدارة  اأول رئي�س جمل�س 

�شلطان بن علي العوي�س.          )التفا�شيل �س2(

بع�س اأهايل حلب واجلي�س احلر يخلون اجلثث واجلرحى جراء ق�شف قوات النظام بالرباميل املتفجرة )ا ف ب(

•• عوا�صم-وكاالت:

�شخ�شا   76 ع��ن  يقل  م��ا ال  قتل 
بينهم 28 طفال يف ق�شف جوي 
نفذته القوات النظامية ال�شورية 
ع��ل��ى اح���ي���اء يف م��دي��ن��ة ح��ل��ب يف 
�شمال �شوريا، يف ح�شيلة هي من 
النظام  دموية منذ جلوء  االكرث 
الطريان يف مواجهته  �شالح  اىل 
 18 مع املقاتلني املعار�شني قبل 
ال�شوري  املر�شد  بح�شب  �شهرا، 

حلقوق االن�شان.
مقاتلي  اإن  ن�شطاء  ق��ال  ح��ني  يف 
املعار�شة قتلوا عددا من عنا�شر 
الغوطة  يف  ال��ن��ظ��ام��ي��ة  ال���ق���وات 
ال�����ش��رق��ي��ة، و���ش��ي��ط��روا ع��ل��ى عدد 

من اآلياتهم.
واع����ل����ن امل����ر�����ش����د ال���������ش����وري ان 
بالرباميل  ق�شفت  النظام  ق��وات 
حلب  مدينة  يف  اح��ي��اء  املتفجرة 
املعار�شة  مقاتلو  عليها  ي�شيطر 
على  احياء  �شتة  الغارات  و�شملت 

االقل.
ال�شوري  امل��ر���ش��د  م��دي��ر  وي��ق��ول 
النظام  ان  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  رام���ي 
الرباميل  اىل  ي��ل��ج��اأ  م���ا  غ��ال��ب��ا 
الق�شف  ح���م���الت  يف  امل��ت��ف��ج��رة 

ق��ت��ل��ت عددا  امل��ع��ار���ش��ة  ق����وات  اإن 
النظامي،  اجل��ي�����س  عنا�شر  م��ن 
و�شيطرت على عدد من اآلياتهم.

اأفاد مركز  اأي�شا  ويف ريف دم�شق 
م�شار االإعالمي باأن عدد القتلى 
الذين �شقطوا جراء الغارات التي 
مدينة  على  النظام  ق��وات  �شنتها 

ال�شمري بلغ 24.
املتحدة  االأمم  اط��ل��ق��ت  اإن�����ش��ان��ي��اً 
نداء  اأك���رب  تت�شمن  حملة  ام�����س 
الإغاثة  االإط�����الق  ع��ل��ى  اإن�����ش��اين 

ال�شعب ال�شوري.
معونات  جمع  النداء  وي�شتهدف 
من املقرر اأن يوجه معظمها اإىل 
احلرب  م��ن  املت�شررين  ماليني 
درا�شة جديدة  �شوريا.وتك�شف  يف 
�شادرة عن جلنة االإنقاذ الدولية، 
ح�شلت عليها بي بي �شي، عن اأن 
�شوريني  خم�شة  ب��ني  م��ن  اأرب��ع��ة 
يعي�شون يف قلق ب�شبب اخلوف من 
هي  االإن��ق��اذ  الطعام.وجلنة  نفاد 
بالتعامل  تخت�س  اإغاثة  منظمة 
االإن�شانية يف  االأزم����ات  اأ���ش��واأ  م��ع 
العامل.وتقول الدرا�شة اإنه بع�س 
م��ن��اط��ق ���ش��وري��ا، ت�����ش��اع��ف فيها 
�شعر اخلبز خم�س مرات مقارنة 

مبا كان عليه منذ عامني.

االأمم املتحدة تطلق اأكرب حملة اإغاثة لل�صعب ال�صوري

جمزرة جديدة بحق املدنيني يف حلب بينهم 28 طفال وقتلى للنظام يف الغوطة

ردًا  ا�سكندر  �سورايخ  تن�سر  رو�سيا 
الأمريكية ال�ساروخية  الدرع  على 

•• رو�صيا-يو بي اأي:

الرو�شية،  ال���دف���اع  وزارة  اأّك�����دت 
اأم�����ش��االإث��ن��ني، اأن��ه��ا و���ش��ع��ت 10 
بطاريات ل�شواريخ ا�شكندر غرب 
اأح��د الردود  اأن��ه  ال��ب��الد، معتربًة 
ال�شاروخية  ال��درع  م�شروع  على 
املتحدة  ال����والي����ات  ب�����داأت  ال����ذي 
العمل  و)ال����ن����ات����و(  االأم���ريك���ي���ة 
به.ونقلت وكالة االأنباء الرو�شية  
بطاريات   10 و�شعت  رو�شيا  اأن 
املنطقة  يف  ا���ش��ك��ن��در  ل�����ش��واري��خ 
)مقاطعة  ال��غ��رب��ي��ة  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
ن�شر  اأن  م�شيفاً  كالينينغراد(، 
ه���ذه ال�����ش��واري��خ ال ي��ت��ن��اف��ى مع 
رو�شيا  دولية.وكانت  اتفاقية  اأي 
الكت�شاف  ج��دي��داً  راداراً  و�شعت 
منها  رّد  يف  املهاجمة،  ال�شواريخ 
م�شادة  �شبكة  ن�����ش��ر  خ��ط��ة  ع��ل��ى 

لل�شواريخ يف اأوروبا.

اجلوي التي يقوم بها يف مناطق 
خمتلفة من �شوريا.

هذه  الق�شف  ادوات  ان  واو���ش��ح 
ه�����ي ع�����ب�����ارة ع�����ن ب����رام����ي����ل من 
طبقة  داخلها  يف  تو�شع  احلديد 
امل�����ش��ل��ح وحت�شى  اال���ش��م��ن��ت  م���ن 
مب����ادة ت���ي ان ت���ي وق�����ش��ب��ان من 

ل���ت���وؤدي اىل ق����درة قتل  احل��دي��د 
وتدمري اكرب.

وي�����ت�����م ال������ق������اء ال�����ربام�����ي�����ل من 
واملروحية  احل��رب��ي��ة  ال��ط��ائ��رات 
من دون اي نظام توجيه، بح�شب 
املر�شد، ما يت�شبب بقتل الكثريين 
غري  بوا�شطتها  الق�شف  ويجعل 

ا���ش��اب��ة اهدافه،  دق��ي��ق مت��ام��ا يف 
ع�شكريني،  خ��رباء  بح�شب  لكنه، 
ال�شواريخ  م��ن  بكثري  كلفة  اق��ل 

او القنابل.
وعلى حماور اأخرى قال متحدث 
امل�شلحة  ال�شورية  املعار�شة  با�شم 
بالغوطة ال�شرقية يف ريف دم�شق 

حتالف االخوان امل�صلمني يعلن مقاطعة اال�صتفتاء 

الببالوي :التزام احلكومة امل�سرية بتاأمني ال�ستفتاء على الد�ستور 
ع���������س����رات ال���ق���ت���ل���ى يف 
ه��ج��م��ات دام��ي��ة ب��ال��ع��راق 

•• تكريت --اأ.ف.ب:

عراقياً   42 ع��ن  يقل  ال  م��ا  قتل 
موجة  يف  ال���ع�������ش���رات  واأ����ش���ي���ب 
مفخخة  ب�������ش���ي���ارات  ت���ف���ج���ريات 
الر�شا�شة  ب��االأ���ش��ل��ح��ة  وه��ج��م��ات 
����ش���رب���ت اأن�����ح�����اء م���ت���ف���رق���ة من 
م�شلحون  اق��ت��ح��م  ال��ب��الد.ف��ق��د 
البلدي  املجل�س  جمهولون مبنى 
ت��ك��ري��ت ك����ربى مدن  يف م��دي��ن��ة 
ال���دي���ن �شمال  حم��اف��ظ��ة ���ش��الح 
بغداد واحتجزوا موظفيه لبع�س 
ال���وق���ت.واو����ش���ح���ت امل�������ش���ادر ان 
م�شلحني جمهولني فجروا �شيارة 
مفخخة امام مبنى املجل�س، قبل 
ان يتمكنوا من اقتحامه واحتجاز 
موظفيه.وفر�شت  م����ن  ع�����دد 
للتجوال،  ح���ظ���را  االم�����ن  ق�����وات 
تابعة  خا�شة  ق��وات  اغلقت  فيما 

للجي�س والطوارىء املنطقة.

مواقــيت ال�سالة
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الع�ساء......   07:08

اأهال بكم يف 
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موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم اخلريية تدعم طلبة جامعة زايد 
ومهنية  بكفاءة  ال��دول��ة  موؤ�ش�شات  ت�شهده  ال��ذي  التطور  مع  التعامل 
عالية .. الفتة اإىل اأن هذا الدعم ي�شاعد الطلبة يف مقابلة امل�شروفات 

الدرا�شية كما ي�شهم يف توفري البيئة املالئمة يف التح�شيل العلمي.
زايد  جامعة  ب��ني  القائم  بالتعاون  الكتبي  �شريعة  االأ���ش��ت��اذة  واأ���ش��ادت 
وموؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم لالأعمال اخلريية واالإن�شانية منذ 

�شنوات حيث ظلت تقدم الدعم الالزم للم�شرية التعليمية يف الدولة.
االآيل  احلا�شب  م�شروع  يف  كانت  التعاون  ه��ذا  ثمرات  اأك��رب  ان  وقالت 
من خالل توفري هذا املتطلب احلتمي للدرا�شة والذي ا�شتمر لل�شنة 

التا�شعة على التوايل حتى ال�شنة االأكادميية املا�شية.

العلمي.
املالية  امل�شاهمة  املوؤ�ش�شة  مدير  امل��زروع��ي  زاه��ر  �شالح  ال�شيد  و�شلم 
ال�شيك يف مقر املوؤ�ش�شة للدكتورة اأ�شماء عبيد مديرة �شئون الطالبات 
متخ�ش�س  الكتبي  �شريعة  االأ���ش��ت��اذة  بح�شور  دب��ي  ف��رع  زاي��د  بجامعة 
مكتب دعم وم�شاندة الطلبة بجامعة زايد فرع دبي وبح�شور ال�شيدة 

بخيتة الكتبي رئي�شة ق�شم امل�شاعدات الداخلية باملوؤ�ش�شة.
ل��ت��ع��زي��ز دعمها  ت�����ش��ع��ى دوم�����ا  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اأن  امل����زروع����ي  وق�����ال ���ش��ال��ح 
على  تاأخذ  التي  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  خا�شة  املحلية  للموؤ�ش�شات 
عاتقها م�شوؤولية االرتقاء بقطاع التعليم يف الدولة وذلك متا�شيا مع 

من  راف��دا  كونه  اجلامعي  بالتعليم  االإهتمام  يف  الدولة  اإ�شرتاتيجية 
ياأتي من  الدعم  اأن هذا  وامل��واط��ن.. مو�شحا  بالوطن  رواف��د االرتقاء 
اأجل ت�شجيع الطلبة والطالبات على موا�شلة حت�شيلهم العلمي ب�شكل 
قدراتهم  وتطوير  اهتماماتهم  و�شمن  الحتياجاتهم  وتلبية  طبيعي 

العلمية.
وثمنت الدكتورة اأ�شماء عبيد مديرة �شئون الطالبات بجامعة زايد فرع 
اآل مكتوم  را�شد  به موؤ�ش�شة حممد بن  ال��ذي تقوم  املتميز  ال��دور  دبي 
للم�شرية  الدعم  تقدمي  واالإن�شانية وحر�شها على  لالأعمال اخلريية 
ق��ادرة على  موؤهلة  ك��وادر وطنية  اأج��ل تخريج  بالدولة من  التعليمية 

•• دبى-وام:

قدمت موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم لالأعمال اخلريية واالإن�شانية 
اإط��ار برناجمها  دعما ماديا لطلبة وطالبات جامعة زايد فرع دبي يف 
املوؤ�ش�شات  تلعبه  ال��ذي  ب��ال��دور  منها  اإمي��ان��ا  نرتقي  بالعلم  التعليمي 

التعليمية يف االرتقاء بالقطاع التعليمي بدولة االإمارات.
املحدود  ال��دخ��ل  ذوي  م��ن  الطلبة  م�شاعدة  اإىل  امل��ق��دم  ال��دع��م  يهدف 
الإكمال م�شريتهم التعليمية والتغلب على العوائق التي يواجهونها مما 
ي�شهم يف حل م�شاكل الطالب املادية ويزيد من اإقبالهم على التح�شيل 

حممد بن را�سد يكرم الرعيل الأول يف بنك الإمارات دبي الوطني 

•• دبي - وام:

كرم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل يف مركز دبي التجاري العاملي  رئي�س جمل�س 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  بح�شور  ام�س  �شباح 
واأع�شاء جمل�س  روؤ���ش��اء  ون��واب  روؤ���ش��اء  االأول من  دبي..الرعيل  ويل عهد 
اإدارة بنك دبي الوطني �شابقا و بنك االإم��ارات دبي الوطني حاليا بجانب 
اأ�ش�س  ال��ذي  البنك  ومديري  ونوابهم  التنفيذيني  البنك  روؤ�شاء  من  عدد 
يف عهد املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ را�شد بن �شعيد اآل مكتوم خالل 
عام 1962 .. وتوىل اأول رئي�س جمل�س اإدارة ل� بنك دبي الوطني املرحوم 

�شلطان بن علي العوي�س.
واحل�شور  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شاهد  وق��د 
فيلما وثائقيا عن تاريخ ن�شاأة البنك منذ تاأ�شي�شه وتطور خدماته امل�شرفية 
واال�شتثمارية ودوره يف دعم ومتويل االأن�شطة وامل�شاريع اال�شتثمارية على 
م�شتوى دبي قبل قيام دولة االمارات ثم بات من البنوك الوطنية امل�شاهمة 

يف نه�شة البالد االقت�شادية واملالية والتنموية ب�شكل عام.
وجاء يف الفيلم اأن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 

عبدالعزيز بن على العوي�س وال�شيد عي�شى نا�شر ال�شركال وال�شيد عمران 
�شلطان العوي�س وال�شيد حممد جمعة النابودة وال�شيد خالد جمعة املاجد 
وال�شيد  خ��وري  ها�شم  مري  �شعيب  وال�شيد  الفطيم  عبداهلل  عمر  وال�شيد 
العوي�س  حممد  �شلطان  بن  عبداهلل  وال�شيد  العلماء  �شلطان  اأحمد  �شليم 
وال�شيد فردان على الفردان وال�شيد اأني�س عبداهلل اجلالف وال�شيد خالد 
جا�شم بن كلبان وال�شيد حمد مبارك بوعميم وال�شيد بطي عبيد بطي املال 
وال�شيد حممد  ال�شحي  وال�شيد حممد حمد عبيد  اآرت دوغال�س  وال�شيد 
هادي احل�شيني. كما كرم �شموه عددا من الروؤ�شاء التنفيذيني ومنهم ال�شيد 
تي . دبليو . ماك وال�شيد ريك ماكنز واملدير العام ال�شيد ت�شارلز جيمني. 
و�شمل التكرمي كذلك عددا ممن �شغلوا من�شب نائب رئي�س جمل�س اإدارة 
�شعيد  حممد  وال�شيد  ال�شركال  عبداللطيف  نا�شر  امل��رح��وم  وه��م  للبنك 
املال وال�شيد �شعيد حممد املال وال�شيد جمعة املاجد وال�شيد �شعيد جمعة 
القرق  �شالح  عي�شى  وال�شيد  العوي�س  علي  بن  حميد  وامل��رح��وم  النابودة 

وال�شيد ه�شام عبداهلل القا�شم نائب رئي�س جمل�س ادارة البنك احلايل.
بن  �شلطان  املرحوم  مقدمتهم  ويف  االدارة  جمال�س  روؤ�شاء  تكرمي  مت  كما 
الطاير وال�شيد عبداهلل حممد �شالح  اأحمد حميد  العوي�س ومعايل  علي 
باال�شافة اىل رئي�س جمل�س االدارة احلايل �شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل 

اأم��ر يف  ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل كان قد  رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
العام 2007 بدمج بنك دبي الوطني وبنك االمارات يف كيان م�شريف واحد 
امل�شرفية  الكيانات  من  اأ�شبح  ال��ذي  الوطني  دب��ي  االم���ارات  بنك  لي�شبح 
الوطنية املهمة والقوية كما اأراد له �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم عندما قرر �شموه بدمج البنكني ليولد بنك االمارات دبي والذي 
اآل مكتوم رئي�س  اأحمد بن �شعيد  ال�شيخ  اإدارت��ه حاليا �شمو  يراأ�س جمل�س 

هيئة دبي للطريان الرئي�س االأعلى ملجموعة طريان االمارات.
اأكرث من مائتي فرع يف  اأن للبنك حاليا  واأ�شار التقرير امل�شجل يف الفيلم 
اإزدهار  ركائز  من  ركيزة  ويعد  عميل  مليون  نحو  ويخدم  والعامل  الدولة 
اقت�شادنا الوطني. وعلى من�شة التكرمي يف قاعة ال�شيخ �شعيد كرم �شاحب 
ال�شمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي قرابة اربعني 
جمال�س  كروؤ�شاء  وعملوا  البنك  تاأ�شي�س  يف  �شاهموا  الذين  من  �شخ�شية 
وحاليني  قدامى  واأع�شاء  االإدارة  جمال�س  لروؤ�شاء  ون��واب��ا  للبنك  اإدارات 
الأع�شاء  التكرمي  بداأ  وقد  عامني.  ومديرين  ونوابهم  تنفيذيني  وروؤ�شاء 
حبيب  يو�شف  وامل��رح��وم  خ��وري  ها�شم  مري  املرحوم  منهم  االدارة  جمل�س 
العوي�س  نا�شر  حميد  وال�شيد  ك��ل��داري  ع��ب��دال��وه��اب  وامل��رح��وم  اليو�شف 
وال�شيد حممد مهدي التاجر واملرحوم عبداهلل ح�شن الر�شتماين واملرحوم 

مكتوم الذي قدم يف ختام احلفل هدية تذكارية اىل راعي التكرمي �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم.

ثم التقطت ل�شموه ال�شور التذكارية مع املكرمني وهناأهم �شموه باالجنازات 
التي حققها البنك بف�شل جهودهم ومثابرتهم التي اأو�شلت بنك االمارات 
اخلدمات  تقدمي  يف  ع��ال  م�شتوى  من  االن  عليه  ماهو  اىل  الوطني  دب��ي 
امل�شرفية لعمالئه وم�شاهمته البناءة يف دعم عجلة اقت�شاد دولتنا الوطني 
ومتويله للعديد من امل�شاريع االمنائية واالن�شطة اال�شتثمارية يف الدولة 
على  ويحافظ  عمله  يف  يخل�س  من  نكافىء  نحن  �شموه  وق��ال  وخارجها. 
�شمعة وطننا الغايل وي�شاهم يف تطوير وحماية اقت�شاده الوطني وكل من 
يبدع يف عمله من اأجل خدمة الوطن واملواطن ويتم�شك بالف�شيلة والنزاهة 
ويعطي وطنه كل مالديه من طاقات وافكار خالقه تدعم روؤيتنا مل�شتقبل 
بلدنا واأجياله . ح�شر حفل التكرمي معايل عبيد بن حميد الطاير وزير 
ال�شويدي حمافظ م�شرف  نا�شر  �شلطان  املالية ومعايل  لل�شوؤون  الدولة 
ع��ام ديوان  ال�شيباين م��دي��ر  اب��راه��ي��م  امل��رك��زي وم��ع��ايل حممد  االم����ارات 
دائرة  عام  مدير  �شليمان  �شعيد  خليفة  و�شعادة  دبي  حاكم  ال�شمو  �شاحب 
الت�شريفات وال�شيافة يف دبي اىل جانب عدد من اأعيان البالد والفعاليات 

االقت�شادية وامل�شرفية يف الدولة وكبار امل�شوؤولني وذوي املكرمني.

�سيف بن زايد يطلع على اآلية حتكيم فريق الإنقاذ - لفئة الثقيل
•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل الفريق �شمو ال�شيخ �شيف 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
جمل�س الوزراء وزير الداخلية يف 
اأم�س االول..املقدم حممد  مكتبه 
االأن�����ش��اري ق��ائ��د ف��ري��ق االإم���ارات 
املحكمني  واالإنقاذ وجلنة  للبحث 
للبحث  ال��دول��ي��ة  للهيئة  التابعة 
ورحب  املتحدة.  االأمم   - واالإنقاذ 
باللجنة  ال���ل���ق���اء  خ�����الل  ����ش���م���وه 
الدولية واطلع على اآلية التحكيم 
واعتماد  ت�شنيف  ب�شاأن  املعتمدة 
واالإنقاذ  للبحث  االإم����ارات  فريق 
اأ�ش�س  ب��ج��ان��ب  ال��ث��ق��ي��ل   - ل��ف��ئ��ة 
يعد  حيث  امل�شنفة  الفرق  اختيار 
نوعه  م���ن  االأول  امل�������ش���روع  ه����ذا 
ا�شتمع  كما  العامل.  م�شتوى  على 
قائد  من  موجز  �شرح  اإىل  �شموه 
واالإنقاذ  للبحث  االإم����ارات  فريق 
ع����ن اإم����ك����ان����ات ال���ف���ري���ق وم����دى 
االأدلة  ملف  ناحية  من  جاهزيته 

�شكرتارية  مدير  ال�شاعدي  �شعود 
م���ك���ت���ب ����ش���م���و ال�����وزي�����ر وامل����ق����دم 
ال��ع��ام��ري مدير  اإب��راه��ي��م  حممد 
العامة  وال�شالمة  الطوارئ  اإدارة 
التابعة  املحكمني  جلنة  وك��ان��ت   .

واالإنقاذ  للبحث  الدولية  للهيئة 
�شباح  اجتمعت  املتحدة  االأمم  يف 
االأدلة  اإدارة  قاعة  يف  االول  اأم�س 
اجل��ن��ائ��ي��ة يف ���ش��رط��ة اأب��وظ��ب��ي و 
ن��اق�����ش��ت م��ل��ف االأدل�����ة اخل���ا����س ب� 
واالإنقاذ  للبحث  االإم����ارات  فريق 
ب�����ش��اأن م�����ش��روع ال��ت�����ش��ن��ي��ف لفئة 
االجتماع..اللواء  وح�شر  الثقيل. 
الركن الدكتور عبيد الكتبي نائب 
اأبوظبي  ل�����ش��رط��ة  ال���ع���ام  ال��ق��ائ��د 
ب��دران مدير  داوود  واللواء خليل 
واللواء  واخل���دم���ات  امل��ال��ي��ة  ع���ام 
حممد بن العو�شي املنهايل مدير 

واللواء  ال�شرطية  العمليات  ع��ام 
الري�شي  ن��ا���ش��ر  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور 
املركزية  ال��ع��م��ل��ي��ات  ع����ام  م���دي���ر 
املطرو�شي  ث���اين  را����ش���د  وال���ل���واء 
باالإنابة  امل��دين  ال��دف��اع  ع��ام  قائد 
الفار�شي  خليفة  ف��ار���س  والعميد 
م���دي���ر ع�����ام احل����را�����ش����ات وامل���ه���ام 
اأب���وظ���ب���ي  ����ش���رط���ة  اخل���ا����ش���ة يف 
الدكتور �شيف بوظفرية  والعميد 
�شوؤون االأمن  العامري مدير عام 
اأب���وظ���ب���ي  ����ش���رط���ة  وامل����ن����اف����ذ يف 
ون�����واب امل��دي��ري��ن ال��ع��ام��ني. كما 
يو�شف  االج��ت��م��اع..ال��ل��واء  ح�شر 

ع��ام املطافئ يف  االأن�����ش��اري مدير 
الغنام  وال���ل���واء ع��ب��داهلل  ال��ك��وي��ت 
املدين  الدفاع  ع��ام  مدير  م�شاعد 
و  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  يف 
ال��ع��م��ي��د ح�����ش��ام ال�����ش��ع��وب مدير 
اإدارة االأزمات والكوارث يف الدفاع 
�شامل  وال��ع��ق��ي��د  االأردين  امل����دين 
هيئة  ع��ام  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ال�شنامي 
االإ�شعاف واالإنقاذ يف �شلطنة عمان 
العامري  ع��ب��دال��ع��زي��ز  وال��ع��ق��ي��د 
الدفاع  يف  ال��ت��دري��ب  اإدارة  م��دي��ر 
 35 امل��دين يف مملكة البحرين و 

مراقبا دوليا.

امليداين  ل��الخ��ت��ب��ار  واال���ش��ت��ع��داد 
ال�����ذي ي���ق���ام خ����الل ال���ف���رتة من 
دي�شمرب  �شهر  م��ن   18 اإىل   16
اجل�����اري يف م��ن��ط��ق��ة ال�����ش��ل��ي��ل��ة يف 
اإم�������ارة اأب���وظ���ب���ي. وت�����ش��م جلنة 

التحكيم ت�شعة اأع�شاء من اململكة 
االأردن����ي����ة ال��ه��ا���ش��م��ي��ة وال���والي���ات 
امل���ت���ح���دة االأم����ريك����ي����ة وال���ي���اب���ان 
وهولندا  وال���دمن���ارك  وال���روي���ج 
اللقاء..اللواء  ح�شر  وال�����ش��ني. 

الري�شي  ن��ا���ش��ر  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور 
املركزية  ال��ع��م��ل��ي��ات  ع����ام  م���دي���ر 
علي  وال��ع��م��ي��د  اأب��وظ��ب��ي  ب�شرطة 
خلفان الظاهري مدير عام �شوؤون 
والعقيد  اأبوظبي  ل�شرطة  القيادة 

حامد بن زايد يرتاأ�ص اجتماع جمل�ص اأمناء جامعة خليفة 
•• اأبوظبي-وام: 

ت����راأ�����س ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���ام���د بن 
دي�����وان  رئ���ي�������س  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د 
رئي�س  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
جمل�س اأمناء جامعة خليفة ام�س 
اأمنائها وذلك يف  اإجتماعا ملجل�س 

مقر اجلامعة باأبوظبي.

كيو�شي كوروكاوا و�شعادة الدكتور 
ح�شره  ..ك���م���ا  وو  ك���وي���ن   - م����او 
اإدارة اجلامعة كل من  من جانب 
الدكتور تود الر�شن رئي�س جامعة 
�شلطان  ع���ارف  وال��دك��ت��ور  خليفة 
احلمادي مدير اجلامعة والدكتور 
حممد املعال نائب الرئي�س االأول 
واإبراهيم  وال��ت��ط��وي��ر  ل��ل��ب��ح��وث 

بحرم اجلامعة يف ال�شارقة وطرق 
العليا  الدرا�شات  طلبة  ا�شتقطاب 
م���ن اجل���ام���ع���ات امل���رم���وق���ة حول 
املاج�شتري  برامج  لدرا�شة  العامل 
خليفة  ج��ام��ع��ة  يف  وال����دك����ت����وراه 
والعمل يف املراكز البحثية التابعة 

لها.
وتناول املجل�س اأي�شا اإن�شاء مركز 

املجل�س  اأع�شاء  االجتماع  ح�شر 
وهم كل من معايل الدكتور مغري 
خمي�س اخلييلي مدير عام جمل�س 
حممد  ومعايل  للتعليم  اأبوظبي 
املهند�س  و���ش��ع��ادة  ع��م��ران  ح�شن 
ح�شني احل��م��ادي و���ش��ع��ادة حممد 
الدكتور  و�شعادة  الرميثي  خلفان 
الدكتور  و�شعادة  زره��وين  اإليا�س 

الرئي�س  ن���ائ���ب  االأح����م����د  ج��ع��ف��ر 
لل�شوؤون االإدارية واملالية.

اأم��ن��اء اجلامعة قد  وك��ان جمل�س 
اطلع قبل االجتماع على عدد من 
ينفذها  ال��ت��ي  البحثية  امل�����ش��اري��ع 

طلبة وباحثو اجلامعة.
ومت خالل االجتماع مناق�شة عدد 
من املو�شوعات من بينها تطورات 

اجلامعة  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ن��ق��ل 
واطلع  العلمي  ال��دع��م  و���ش��ن��دوق 
املقبل  التخرج  حفل  خطط  على 
والذي من املقرر اإج��راوؤه يف �شهر 
اإبريل من العام القادم مع اقرتاح 
اأن يعقد جمل�س االأمناء اجتماعه 

القادم قبل حفل التخرج.
متطلبات  كذلك  املجل�س  وناق�س 

اجلامعي  احل��رم  تو�شعة  م�شروع 
ا�شتجد يف مو�شوع  وما  باأبوظبي 
اإن���������ش����اء ك���ل���ي���ة ال����ط����ب وال���ع���ل���وم 
مناق�شة  ج���ان���ب  اإىل  ال�����ش��ح��ي��ة 
االعرتاف االأكادميي ودور اللجنة 
واال�شرتاتيجية  اال���ش��ت�����ش��اري��ة 
ال���ب���ح���ث���ي���ة ل���ل���ج���ام���ع���ة وامل���������وارد 
املتعلقة  واخل����ط����ط  اخل���ارج���ي���ة 

باالإ�شافة  والرتخي�س  التدقيق 
واأخ������رى  م���ال���ي���ة  م���وا����ش���ي���ع  اإىل 
مثل  ال��ب�����ش��ري��ة  ب���امل���وارد  متعلقة 
ملجل�س  ال��ذات��ي  التقييم  ا�شتبيان 
االأم���ن���اء وف���ق م��ا اق��رتح��ت��ه جلنة 
والتوافق  وامل���خ���اط���ر  ال��ت��دق��ي��ق 
والتكلفة  اجل���ام���ع���ة  وم���ي���زان���ي���ة 

املتوقعة لكل طالب فيها .



الثالثاء  -  17  ديسمبر    2013 م   -   العـدد    10972
Tuesday   17   December   2013  -  Issue No   10972

03

اأخبـار الإمـارات

03

اأخبار الإمارات

 

امل�صت�صفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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 االمل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

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�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

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

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

ال�صارقة 
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

�صيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية املدينة                       7468424
�شيدلية االمارات                    7474900
�شيدلية االأم                           7429006

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

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

ال�صارقة
�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 القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�صرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

الرتبية ت�صع مالمح و�صوابط م�صروع الربملان املدر�صي واآليات الرت�صيح له

ال�سماح لالأع�ساء بح�سور جل�سات املجل�ص الوطني الحتادي وفتح قنوات للحوار مع �سناع القرار

تربئة طبيب من 
الو�سفات الوهمية 

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

برئا�شة  اأم�����س  جل�شتها  يف  اخليمة  راأ����س  حماكم  يف  اجلنح  حمكمة  ب���راأت 
القا�شي �شهيل الفاروق طبيبا من تهمة ا�شدار و�شفات عالجية وهمية .

ويف التفا�شيل تقدمت احدى �شركات التاأمني ال�شحي ب�شكوى اىل النيابة 
با�شدار  اخلا�س  بالقطاع  عالجية  جهة  يف  االأط��ب��اء  اأح��د  متهمة  العامة 
لكن  �شخمة  مالية  خ�شائر  كبدها  مما  وهميني  لعمال  عالجية  و�شفات 
نتيجة للتحريات والتحقيقات التي جرت يف اأعقاب االتهام تبني ان الدعوى 

ال �شند لها وهو ما دفع املحكمة لتربئة الدكتور املدعى عليه . 

الهالل الأحمر يوا�سل تنفيذ برنامج امل�ساعدات الإغاثية لالجئني ال�سوريني بالأردن
••  اأبوظبي-وام:

 توا�شل هيئة الهالل االأحمر تنفيذ برنامج امل�شاعدات االإغاثية التي 
تقدمها لالأ�شقاء ال�شوريني يف االأردن والذي بلغت تكلفته منذ يناير 
80 مليون  اأك��رث من  ال�شهر احل��ايل  املا�شي حتى منت�شف  العام  من 
اأم�س برئا�شة ال�شيد حممد  درهم. وقد غادر وفد من الهالل البالد 
االأح��م��ر بدبي متوجها  الهالل  ف��رع  ال��زرع��وين مدير  عبداهلل احل��اج 
املخ�ش�س  االإغ��اث��ي  الربنامج  ملتابعة  الها�شمية  االردن��ي��ة  اململكة  اإىل 
لالجئني ال�شوريني املتواجدين يف خميمات باملدن االأردنية وخميمات 

اأخرى قريبة من احلدود االأردنية ال�شورية.
املتواجدين يف هذه  االأو�شاع احلياتية لالجئني  الوفد على  و�شيطلع 

املخيمات واحتياجاتهم خا�شة يف هذه الظروف اجلوية القا�شية التي 
تخيم على عدد من دول اجلوار ال�شورية.

و�شوف يتابع الوفد تنفيذ برنامج امل�شاعدات االإغاثية ال�شتوية املختلفة 
حيث بادر الهالل االأحمر منذ اندالع االأحداث على ال�شاحة ال�شورية 
اإىل  واالإي��وائ��ي��ة  والغذائية  الطبية  االإغ��اث��ات  م��ن  حزمة  تقدمي  اإىل 
النزوح  اإىل  االآالف منهم  ا�شطر ع�شرات  الذين  ال�شوريني  الالجئني 
االأحداث  نتيجة  امل��ج��اورة  ال���دول  اإىل  وال��ل��ج��وء  وق��راه��م  م��ن مدنهم 

الدامية التي اجتاحت خمتلف املحافظات واملدن ال�شورية.
وتبلغ القيمة االإجمالية ملا قدمته هيئة الهالل االأحمر من م�شاعدات 
الها�شمية  االأردن��ي��ة  اململكة  يف  ال�شوريني  لالجئني  خمتلفة  واإغ��اث��ات 
خالل الفرتة من يناير 2012 حتى منت�شف �شهر دي�شمرب احلايل 

80 مليونا و848 األفا و949 درهما.
كما �شريت الهيئة اأربع طائرات اإىل االأردن نقلت 230 طنا من مواد 
االإغاثة واأر�شلت 101 �شاحنة حملت اأكرث من األفني و525 طنا من 
مواد االإيواء و وفرت الهيئة 270 طنا من املواد الغذائية مت �شراوؤها 

من ال�شوق املحلي باالأردن.
كما قدمت الهيئة 116 األف طرد غذائي و�شحي ووزعت 167 األفا 
و370 قطعة من املالب�س واالأحذية والبطانيات اإ�شافة اإىل اخلدمات 
ال�شحية التي تقدمها الهيئة عرب امل�شت�شفى امليداين يف مدينة املفرق 
االأردنية حيث ا�شتفاد من خدمات امل�شت�شفي الطبية حوايل 97 األف 
 189 ا�شتقبلت  م�شت�شفيات  ثالث  وجتهيز  لدعم  باالإ�شافة  مري�س 

حالة والدة.

•• دبي- حم�صن را�صد

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت   
اأم�س وبعد اأقل من 24 �شاعة من 
قرار التغيريات يف مقاعد الوكالء 
ب��ع��د ت��رق��ي��ة مروان   ، امل�����ش��اع��دي��ن 
الرتبية  وزارة  ل��وك��ي��ل  ال�����ش��وال��ح 
العبدويل  ك��ن��ي��ز  ب��ن��ق��ل   ق������رارا   ،
االإر�شاد  اإدارة  مدير  ت�شغل  والتي 
اإدارة  لتتوىل   ، بالوزارة  الطالبي 
، ومل  املعلمني بالوزارة  تراخي�س 
�شيتوىل  م��ن  اختيار  بعد  يتحدد 

اإدارة االإر�شاد الطالبي .
اأع���ل���ن���ت كنيز  اأخ�������رى  م����ن ج���ه���ة 
اأخ����ر ت�����ش��ري��ح لها  ال���ع���ب���دويل يف 
ب������اإدارة االإر�����ش����اد ال��ط��الب��ي ، عن 
�شدور دليلني  للطالب واملدر�شة، 
دلياًل،   740 ل��ك��اله��م��ا  واأق������رت 
و660  ل��ل��ط��ل��ب��ة،   80 مب���وج���ب 
ل���ل���م���دار����س، ح���ي���ث ي�شم  دل���ي���ال 
دل���ي���ل ال���ط���ال���ب م���ف���اه���ي���م حول 
اأهمية العمل الربملاين يف املجتمع 
املدر�شي، حمددا 7 اآليات لتحقيق 
�شبل  تاأمني  يف  تلخ�شت  اأه��داف��ه، 
متكن  ال��ت��ي  ال��ربمل��ان��ي��ة  واالأدوات 

ال��ط��ل��ب��ة م���ن ع���ر����س اأف���ك���اره���م، 
الفاعلة  امل�شاركة  على  وتدريبهم 
وتعميق  العامة،  احلياة  �شوؤون  يف 
االيجابية  امل����واط����ن����ة  م���ف���اه���ي���م 
واالن��ت��م��اء وال����والء، وف��ت��ح قنوات 
للحوار املبا�شر بني الطلبة و�شناع 
ال�����ق�����رار، ومت���ك���ني ال���ط���ل���ب���ة من 
الوطني  املجل�س  فعاليات  ح�شور 
املبادرة  ت��ل��ك  وت���اأت���ي  االحت�������ادي، 
يف  الربملانية  الثقافة  رف��ع  بهدف 

امليدان الرتبوي. 
وف��ي��م��ا ي��خ�����س  ب���رمل���ان امل���دار����س 
وط���ال���ب���ة  ط����ال����ب����ا   54 ف���ي�������ش���م 
7 طالب من ذوي  اإىل  باالإ�شافة 
ميثلون  اخل��ا���ش��ة،  االح��ت��ي��اج��ات 
خمتلف مراحل ومدار�س الدولة، 
الثانوية  امل��رح��ل��ة  ط��الب  وي�شكل 
عدد  م��ن   50% وبنات”  “بنني 
طالب  م���ن  و40%  االأع�������ش���اء، 
من  و10%  ال���ث���ان���ي���ة،  احل��ل��ق��ة 
تالميذ مرحلة التعليم االأ�شا�شي، 
م�شيفة اأن هناك 5 اأدوات تلخ�س 
املدر�شي،  ال��ربمل��اين  اخت�شا�شات 
وبيان  االإح�����اط�����ة  “طلب  م��ن��ه��ا 
املناق�شة  ع��اج��ل وال�����ش��وؤال وط��ل��ب 

املدر�شي،  ال��ربمل��ان  يف  والطالبات 
وح��������ددت اإج�����������راءات ت��ف��ع��ي��ل��ه يف 
7 معايري  م���ن خ���الل  امل����دار�����س، 
الطلبة  اخ���ت���ي���ار  مب��وج��ب��ه��ا  ي��ت��م 
ل��الل��ت��ح��اق ب���ه، ور���ش��م��ت مالمح 
امل�شروع يف امل��دار���س من خ��الل 9 
تلخ�س  اأدوات  و5  برملانية،  جلان 
 5 وح��ددت  الربملان،  اخت�شا�شات 
اأخ���ط���اء الإ���ش��ق��اط ال��ع�����ش��وي��ة عن 

الطالب.
وا���ش��ت��ه��دف��ت ال������وزارة م���ن خالل 
 2013-1847 برقم  لها  كتابا 
، الذي ح�شلت الفجر على ن�شخة 
الطلبة،  م���ن  ع�����ش��وا   42 م���ن���ه، 
مبوجب  تعليمية،  مناطق   6 من 
ال�شارقة، و5  دب��ي، و8 يف  10 يف 
القيوين، و8  ب��اأم  يف عجمان، و6 
الفجرية،  يف  و6  اخليمة،  ب��راأ���س 
باالإ�شافة اإىل 6 من�شقني مبوجب 
تعليمية،  منطقة  ك��ل  م��ن  من�شق 
املدار�س  برملان  فعاليات  حل�شور 

كنيز العبدويل
املجل�س  مقر  يف  ان��ع��ق��اده��ا  امل��ق��رر 
ال��وط��ن��ي ب��اأب��وظ��ب��ي، ب��ت��اري��خ 24 
برنامج  وت�شم  اجل��اري،  دي�شمرب 

تدريبي للطلبة ومن�شقي املناطق 
يناير  و9   8 ي���وم���ي  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
املقبل، وجل�شة اإجرائية ل� الوطني 

يف 14 من ال�شهر ذاته.
اأع�شاء  م�شاركة  �شوابط  وح��ددت 
فعاليات  يف  امل���در����ش���ي  ال����ربمل����ان 
3 �شروريات، ا�شتملت  املجل�س يف 
على اأهمها تواجد الطلبة مواعيد 
حمددة وب�شورة جماعية، وتواجد 
ذهابا  ل��ل��ط��ل��ب��ة  م���راف���ق  م�����ش��رف 
واإيابا جلميع الفعاليات،  م�شددة 
امل�شتهدفني  م��ن  اأي  تخلف  بعدم 
اإدارة  وم�����واف�����اة  احل�������ش���ور،  ع����ن 
جوازات  ب�شور  الطالبي  االإر���ش��اد 
برملان  مل�����ش��روع  امل��ن��اط��ق  من�شقي 
االأمور  واأولياء  والطلبة  املدار�س 

واأرقام هواتفهم.

ومتثل  بالرغبة”،  واالق��������رتاح 
االإحاطة”  “طلب  االأويل  االأداة 
������ش�����ورة م�����ن اأ�����ش����ك����ال ال���رق���اب���ة 
الربملانية التي متنح الطالب حق 
اأع�����ش��اء احلكومة  اح���د  م��ط��ال��ب��ة 
بتو�شيح مدى جدوى االإجراءات 

احلكومية اإزاء مو�شوع معني .
واأ�شافت العبدويل اأنه يتم اختيار 
اأع�����ش��اء ب��رمل��ان امل���دار����س م��ن بني 

باملدار�س،  ال��ط��الب��ي��ة  امل��ج��ال�����س 
ب��ح��ي��ث ي��ك��ون ال��ط��ال��ب اإم���ارات���ي 
اجلن�شية، واأال يقل معدل جناحه 
ال�شري  وح���������ش����ن   ،80% ع�����ن 
وال�����ش��ل��وك، و���ش��ب��ق م�����ش��ارك��ت��ه يف 
اأن�����ش��ط��ه وب��رام��ج ق��ي��ادي��ة، وملما 
وبيئية،  جم���ت���م���ع���ي���ة  ب���ق�������ش���اي���ا 
وموافقة ويل االأمر على م�شاركة 
ع�شوية  اأن  م���و����ش���ح���ة  جن����ل����ه، 

الطالب ت�شقط يف 5 حاالت منها 
ي�شتوجب  ملخالفة  الع�شو  ارتكاب 
م�شددة،  مدر�شية  عقوبة  عليها 
اإىل  واالنتقال  اال�شتقالة،  وحالة 
الع�شو  تغيب  اأو  اأخ���رى،  مدر�شة 
عن  متتاليني  م��رت��ني  م��ن  اأك����رث 

اجتماعات اللجان الربملانية.
الرتبية  وزارة  و����ش���ع���ت  وق������د 
والتعليم �شوابط ع�شوية الطلبة 

دائرة ال�سوؤون البلدية تعتمد اأع�ساء جلنة 
ال�ست�ساريني العاملني يف قطاع البناء والت�سييد 

•• اأبوظبي-وام:

اأع�شاء  ابوظبي  اإم��ارة  البلدية يف  ال�شوؤون  دائرة  اعتمدت 
ال��ب��ن��اء واالإن�شاء  ب��ق��ط��اع  ال��ع��ام��ل��ني  جل��ن��ة اال���ش��ت�����ش��اري��ني 
من  وا�شعة  �شريحة  ميثلون  مكتبا   20 ع��دده��م  والبالغ 
التعاون  اأوا���ش��ر  تعزيز  اإىل  القطاع يف خطوة تهدف  ه��ذا 
ب����اآراء هذه  واالأخ����ذ  االإم����ارة  اال�شت�شارية يف  امل��ك��ات��ب  م��ع 
اآلية العمل واالرتقاء بالبيئة الت�شريعية  املكاتب لتطوير 
البناء والت�شييد. وخالل اجتماع �شم اجلانبني  يف قطاع 
قامت املهند�شة يا�شمني �شعادة مدير اإدارة اللوائح البلدية 
على  االعتماد  �شهادات  بتوزيع  البلدية  ال�شوؤون  دائ��رة  يف 
اأع�شاء اللجنة الذين �شيعملون خالل املرحلة املقبلة عن 
قرب مع الدائرة من خالل عقد اجتماعات دورية م�شرتكة 
هذا  يف  العمل  باآلية  ترتقي  التي  ال�شبل  اأف�شل  ملناق�شة 
االأخ��ذ بعني االعتبار  املقدمة فيه مع  القطاع واخلدمات 
م���ن م�شرعني  ال��ع��الق��ة  ذات  االأط������راف  م�����ش��ال��ح ج��م��ي��ع 
وا�شت�شاريني ومتعاملني. وقالت املهند�شة يا�شمني �شعادة 
البلدية  ال�����ش��وؤون  دائ���رة  يف  البلدية  ال��ل��وائ��ح  اإدارة  مدير 
ورئي�س جلنة اال�شت�شاريني ان اعتماد جلنة اال�شت�شاريني 
ينبع من حر�س دائرة ال�شوؤون البلدية على اإ�شراك جميع 
االأطراف املعنية بقطاع اال�شت�شارات وتكاتف اجلهود بينها 
يف �شبيل ت��ط��وي��ر ه���ذا ال��ق��ط��اع واخل���دم���ات امل��ق��دم��ة فيه 
اأخذ م�شالح جميع اجلهات املرتبطة  الأف��راد املجتمع مع 
به بعني االعتبار. وا�شارت اىل ان الدائرة تنظر اإىل املكاتب 
اأ�شا�شي  ب�شكل عام ك�شريك  اال�شت�شارية والقطاع اخلا�س 
على  بالنفع  يعود  مبا  وذل��ك  التطويرية  خططها  يف  لها 
النظام  ج��ه��ود  ي��دع��م  ال��وق��ت  نف�س  ويف  االأط����راف  جميع 
البلدي لالرتقاء باآلية العمل وحتقيق التنمية امل�شتدامة 
يف هذا القطاع. وذكرت ان هذا التوجه �شي�شهم يف ا�شتدامة 
النمو بقطاع البناء والت�شييد وقد ي�شمل قطاعات اأخرى 
وغريهم  واحلرفيني  وامل��وردي��ن  املقاولني  مثل  م�شتقبال 
القطاعات يف عملية �شنع  اإ�شراك هذه  اإن  اإىل  .. م�شرية 
القرارات البلدية �شيعزز البيئة اال�شتثمارية املحلية ويزيد 

من تناف�شية هذه القطاعات ويرفع كفاءتها واإنتاجيتها.
اأن ت��ع��زي��ز ال�����ش��راك��ة اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة م��ع املكاتب  واأك����دت 

تطبيق  عملية  ع��ل��ى  ب��االإي��ج��اب  �شينعك�س  اال���ش��ت�����ش��اري��ة 
املجل�س  اعتمدها  ال��ت��ي  للبناء  ال��دول��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي  ك���ودات 
اأكتوبر  �شهر  ب��داي��ة  ر�شميا  اأب��وظ��ب��ي  الإم����ارة  التنفيذي 
امل��ا���ش��ي وال��ت��ي ���ش��ت��دخ��ل ح��ي��ز ال��ت��ط��ب��ي��ق االإل���زام���ي على 
االأول  من  اعتبارا  االإم���ارة  يف  احلكومية  امل�شاريع  جميع 
بلجنة  تناط  التي  امل��ه��ام  وم��ن   .2014 ع��ام  اأكتوبر  م��ن 
اال���ش��ت�����ش��اري��ني امل�����ش��رتك��ة ب��ني ال��ن��ظ��ام ال��ب��ل��دي واملكاتب 
اال�شت�شارية الهند�شية درا�شة الو�شع احلايل لتحديد اأهم 
واقرتاح  اال�شت�شارية  املكاتب  نظر  وجهة  من  التحديات 
التو�شيات املنا�شبة للتعامل معها وعقد اجتماعات دورية 
املكاتب  تواجهها  قد  �شعوبات  اأي  ملناق�شة  اجلانبني  بني 
املنا�شبة  احللول  واإي��ج��اد  االإم���ارة  بلديات  مع  التعامل  يف 
اآخر  ومناق�شة  لعر�س  م�شرتكة  عمل  ور���س  واإع���داد  لها 
امل�شتجدات واملقرتحات اخلا�شة بتطوير النظم الت�شغيلية 
دور  بتفعيل  اللجنة  تقوم  كما  واالإن�شاء.  البناء  قطاع  يف 
املتطورة  اخل���ربة  ذات  الهند�شية  اال���ش��ت�����ش��اري��ة  امل��ك��ات��ب 
الفني يف قطاع اال�شت�شارات  االأداء  لكي تعمل على تعزيز 
وور�س  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال�����دورات  ع��ق��د  خ���الل  م��ن  الهند�شية 
العمل للعاملني يف ذات القطاع. و�شتقوم اللجنة من وقت 
اآراء املكاتب العاملة يف هذا القطاع عند  الآخر با�شتطالع 
والت�شريعات  العامة  ال�شيا�شات  م�شودات  ال��دائ��رة  اإع���داد 
املتعلقة به. وقد مت حتديد مدة ع�شوية اللجنة ل�شنتني 
تو�شيع  بهدف  وذلك  جدد  اأع�شاء  باختيار  جتديدها  يتم 
اال�شت�شارية  للمكاتب  اأ���ش��م��ل  متثيل  وحتقيق  امل�����ش��ارك��ة 

العاملة يف االإمارة.
البلدية  ال�����ش��وؤون  دائ���رة  تبذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  اأن  ي��ذك��ر 
باملكاتب  تربطها  التي  اال�شرتاتيجية  ال�شراكة  لتعزيز 
اال�شت�شارية واجلهات االأخرى يف القطاع اخلا�س واإتاحة 
الفر�شة اأمام هذه املكاتب للم�شاركة يف �شنع القرار ياأتي 
انطالقا من مبداأ تعميم الفائدة على جميع اجلهات ذات 
العالقة ال �شيما �شكان االإم��ارة مبا يعك�س التزام الدائرة 
اأن  اإىل  الهادفة   2030 اأبوظبي  روؤية  بتحقيق متطلبات 
ت�شبح حكومة اأبوظبي واحدة من اأف�شل خم�س حكومات 
التي تقدمها الأفراد  العامل من حيث جودة اخلدمات  يف 

املجتمع يف �شتى املجاالت.

اأبوظبي للرقابة الغذائية يختتم م�ساركته يف مهرجان زايد الرتاثي
•• اأبوظبي-وام:

يف  م�شاركته  الغذائية  للرقابة  اأب��وظ��ب��ي  ج��ه��از  اختتم 
قدوتنا  ه��وي��ت��ن��ا..زاي��د  تراثنا  ال��رتاث��ي  زاي���د  مهرجان 
ال���ذي اأق��ي��م خ��الل ال��ف��رتة م��ن ال��ث��اين وح��ت��ى 14 من 
دي�شمرب اجلاري يف الوثبة..تزامنا مع احتفاالت الدولة 

باليوم الوطني ال� 42 .
االت�شال  اإدارة  م��دي��ر  ال��ري�����ش��ي  ج���الل  وق����ال حم��م��د   
وخدمة املجتمع يف اجلهاز يف ت�شريح له بهذه املنا�شبة..
من  �شخ�س  األ��ف��ي  ح���وايل  ا�شتقطب  اجل��ه��از  ج��ن��اح  اإن 
االأه���ايل وال���زوار واالأج��ان��ب وطلبة امل��دار���س لالإطالع 
�شرائح  ملختلف  يقدمها  ال��ت��ي  املتنوعة  خ��دم��ات��ه  على 
واأكد   . املجتمع  اأهمية دور اجلهاز يف  يوؤكد  املجتمع ما 
امل�شاركة يف املهرجانات والفعاليات  حر�س اجلهاز على 

�شرائح  مبختلف  لاللتقاء  فر�شة  تعد  التي  املختلفة 
و�شليم  اآم��ن  غ��ذاء  ر�شالته يف حتقيق  لتو�شيل  املجتمع 
ال��زوار اطلعوا  اأن  اإىل  الري�شي  واأ�شار   . الأف��راد املجتمع 
على اخلدمات التي يقدمها اجلهاز يف جمال ال�شالمة 
الغذائية والرثوة احليوانية و القطاع الزراعي . واأ�شاف 
واف��ي��ا حول  �شرحا  ل��ل��زوار  ق��دم��وا  اجل��ه��از  اأن موظفي 
االأ�شاليب املتبعة لتحقيق ال�شالمة الغذائية واخلدمات 
البيطرية التي يقدمها اجلهاز ملربي الرثوة احليوانية 
الزراعية  اجلهاز  منتجات  وا�شتعرا�س  الرتقيم  ونظام 
ال�����زوار وط��ل��ب��ة املدار�س  وال��ع�����ش��ل ال��ط��ب��ي��ع��ي. واأب�����دى 
الغذائية  للرقابة  اأب��وظ��ب��ي  ج��ه��از  ب��خ��دم��ات  اإعجابهم 
التي تهم املجتمع مبختلف فئاته..م�شريين اإىل اأهمية 
املعلومات التي قدمها موظفو اجلهاز يف اجلناح ب�شاأن 

ال�شالمة الغذائية. 

جانب ما اإحدى جل�صات الربملان الطالبي

كنيز العبدويل

دعوة حل�صور اجتماع اجلمعية العمومية غريالعادية  للم�صاهمني
يف جمموعة اأغذية �س.م.ع. )"ال�صركة"(

ا�شتناداً اإىل القانون االحتادي رقم 8 ل�شنة 1984 املتعلق بال�شركات التجارية وتعديالته وعطفاً على اأحكام عقد التاأ�شي�س والنظام 
االأ�شا�شي لل�شركة؛

يرجى العلم باأن اجلمعية العمومية غري العادية للم�شاهمني بال�شركة �شوف تنعقد يوم الثالثاء املوافق 7 يناير 2014 ال�شاعة 
الثالثة بعد الظهر يف املركز الرئي�شي لل�شركة، �شكاي تاور الطابق 17، جزيرة الرمي، اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة، وذلك 

ملناق�شة مو�شوعات جدول االأعمال التالية:
تعديل املادة 22 من النظام االأ�شا�شي لل�شركة والتي تتعلق يف جمل�س اإدارة ال�شركة لت�شبح على النحو التايل:

22-1 يتوىل اإدارة ال�شركة جمل�س اإدارة يتكون من عدد من اأالأع�شاء ال يقل عن خم�شة وال يزيد عن ع�شرة ، يتم اإنتخابهم من قبل 
اجلمعية العمومية العادية بالت�شويت ال�شري فيما عدا ثالثة )3( اأع�شاء يتم تعيينهم لع�شوية املجل�س من قبل �شركة �شن�اعات 

�س.م.ع )املعروفه �شابقاً با�شم ال�شركة القاب�شة العامة( من بني تنفيذيي ال�شركات الفرعية. 
يجب يف كل االأحوال اأن يكون اأغلبية اأع�شاء املجل�س مبن فيهم رئي�س املجل�س ونائب الرئي�س من مواطني دولة االإمارات العربية 

املتحدة.
22-2  يكون عدد اأع�شاء املجل�س ت�شعة ، يتم  اإنتخاب �شتة اأع�شاء  من قبل اجلمعية العمومية العادية وثالثة اأع�شاء يتم تعيينهم 

من قبل �شركة �شناعات �س.م.ع )املعروفه �شابقاً با�شم ال�شركة القاب�شة العامة(.
يتم تعيني كافة اأع�شاء املجل�س ملدة ثالث �شنوات تبداأ من تاريخ توقيع حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية العادية لل�شركة.

22-3 فيما عدا الثالث اأع�شاء اللذين يتم تعيينهم من قبل �شركة �شناعات �س.م.ع )املعروفه �شابقاً با�شم ال�شركة القاب�شة العامة( 
وفقاً الأحكام البند 22-1 من هذا النظام، ي�شرتط يف املتقدم لع�شوية املجل�س اأن يتم تر�شيحه من قبل م�شاهم/ م�شاهمون ميلك/

ميلكون )5%( خم�شة يف املائة على  االأقل من اأ�شهم ال�شركة. يتم حتديد �شكل )منوذج( الرت�شيح بقرار من  جمل�س االإدارة.
القاب�شة  ال�شركة  با�شم  �شابقاً  )املعروفه  ���س.م.ع  �شركة �شناعات  تعيينهم من قبل  يتم  اللذين  اأع�شاء  الثالث  22-4 فيما عدا 
العادية مبقت�شى  العمومية  املجل�س  من قبل اجلمعية  اأع�شاء  انتخاب  يتم  النظام  البند 22-1 من هذا  الأحكام  وفقاً  العامة( 
اأغلبية عادية ويف حالة ح�شول عدد من املر�شحني على اأ�شوات باالأغلبية العادية وال يت�شع املجال لتعيينهم جميعاً فعندها يتاأهل 
االأ�شوات يكون لرئي�س اجلمعية  ت�شاوي  العادية، ويف حالة  االأغلبية  االأ�شوات �شمن  اأكرثية  املجل�س من ح�شل على  لع�شوية 

العمومية العادية �شوتاً مرجحاً.
2. تعديل املادة 53 من النظام االأ�شا�شي لل�شركة والتي تتعلق يف مراجع احل�شابات لت�شبح على النحو التايل:

53- تعنّي اجلمعية العامة مدقق ح�شابات لل�شركة ملّدة �شنة قابلة  للتجديد وتقوم بتحديد اأتعابه. مبوجب قرار جهاز اأبو ظبي 
للمحا�شبة رقم )1( ل�شنة 2010 ب�شاأن قواعد تعيني مدققي احل�شابات، تقوم ال�شركة بطرح مناق�شة خدمات التدقيق كل اأربع 

�شنوات.
فيما عدا ما مت ذكره اأعاله، تظل بقية مواد النظام االأ�شا�شي لل�شركة كما هي دون اأي تعديل وذات قوه وتاأثري كامل.

عنهم،  ينوب  من  اأو  م�شاهمني  ح�شور  هو  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  الإنعقاد  القانوين  الن�شاب  ب��اأن  العلم  اأخ��ذ  يرجى 
اإجتماع  ميثلون 75% من راأ�شمال ال�شركة، وفى حالة عدم توفر الن�شاب القانوين للح�شور يف 7 يناير 2014، �شيجرى تاأجيل 
اجلمعية العمومية غري العادية واإعادة اإنعقاده يف يوم الثالثاء املوافق 14 يناير 2014 يف نف�س املكان والزمان. ويف هذه احلالة 
يكون االإجتماع الثاين �شحيحا بح�شور م�شاهمني اأو من ينوب عنهم ميثلون 50% من راأ�شمال ال�شركة. واإذا مل يكتمل الن�شاب 
القانوين يف االجتماع الثاين ينعقد االجتماع الثالث يوم الثالثاء املوافق 21 يناير 2014 ، يف نف�س الزمان واملكان و�شيكون هذا 

االجتماع �شحيحا مبن ح�شر. 
مالحظات :

1- يجوز لكل م�شاهم اأن يوكل غريه حل�شور االجتماع، علماً باأنه اليجوز اأن يكون الوكيل من اأع�شاء جمل�س االإدارة، كما اليجوز 
اأن يحوز الوكيل بهذه ال�شفة على اأكرث من )5%( خم�شة باملئة من راأ�شمال ال�شركة.

2- يكون مالك ال�شهم امل�شجل يف يوم االثنني 6 يناير 2014 هو �شاحب احلق يف الت�شويت يف اجلمعية العمومية غري العادية .

جمل�س اإدارة جمموعة اأغذية �س م ع 
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بلدية راأ�ص اخليمة تنجز اخلريطة التاريخية  دبي الق�سائي يعقد جل�سة ع�سف ذهني
على امل�شروع على اأهمية اإجناز خريطة حتدد عليها املواقع االأثرية اخلا�شة 
التي  االأث��ري��ة  املواقع  راأ���س اخليمة وال��ذي ي�شهم يف احلفاظ على  ب��اإم��ارة 
تعك�س ما�شي الوطن وتبني تراث اأبناء االإمارات، وتر�شخ معاين الوطنية 

واالعتزاز باملا�شي العريق.
املرحلة  اأربع مراحل اخت�شت  امل�شروع ت�شمن  اإن  ال�شحي  واأ�شافت عائ�شة 
االإلكرتونية  احلكومة  هيئة  مع  والتوا�شل  العمل  خطة  و�شع  يف  االأوىل 
لتوفري البيانات املتوفرة لديهم �شابقاً وحتديثها م�شرية اىل ان ما مت يف 
اأما  املواقع  زي��ارة  و  املعنية  البيانات من اجلهات  الثانية كان جمع  املرحله 

املرحله الثالثة فقد مت تثبيت البيانات يف قاعدة البيانات .
م�شروع  ويعترب  ال��راب��ع��ة،  املرحلة  يف  ال�شتخدامها  البيانات  اعتماد  ومت   
جميع  يف  االإم����ارة  ت��ط��ور  م��واك��ب��ة  يف  مهماً  م��ن��ج��زاً  التاريخية  اخل��ري��ط��ة 

املجاالت وخمتلف النواحي.

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

ب��ل��دي��ة راأ�����س اخليمة  ���ش��ع��ادة م��ب��ارك ع��ل��ي ال�شام�شي رئ��ي�����س دائ����رة  اأ���ش��اد 
يتمثل  ال���ذي  اال���ش��رتات��ي��ج��ي  ال��ه��دف  لتحقيق  �شعياً  امل��ن��ف��ذة  ب��اخل��ط��وات 
العمل  واأك��د على �شرورة  ال��دائ��رة  املعرفة يف  و  املعلومات  اإدارة  يف تطوير 
امل�شاريع التي تنفذها دائرة بلدية راأ�س  اإجناز  اأجل  بال�شرعة النوعية من 

اخليمة للو�شول اإىل اأف�شل اخلدمات و امل�شاهمة يف تطوير االإمارة.
جاء ذلك مبنا�شبة ت�شلم �شعادته م�شروع اخلريطة التاريخية الذي يهدف 
البيانات  قاعدة  با�شتخدام  االأثرية  املواقع  تو�شح  بيانات  قاعدة  بناء  اإىل 

املكانية .
ومن جهته اأكد فريق امل�شروع الذي يتاألف من ال�شيدة عائ�شة �شيف ال�شحي 
وامل�شرفان  اجلغرافية  املعلومات  نظم  م�شاريع  من�شقا  �شبا�شتيان  وال�شيد 

لتعزيز تناف�شية دبي على اخلارطة القانونية العاملية واالرتقاء بالبنية 
اأف�شل  تبني  �شباقة يف  كانت  لطاملا  التي  االإم���ارات  دول��ة  الت�شريعية يف 
ال�شميطي  و�شدد  املحلي.  املجتمع  خدمة  فيه  مبا  القانونية  املمار�شات 
بها  خرجت  التي  والتو�شيات  املقرتحات  لتنفيذ  اجلهود  تكثيف  على 
العامة  النيابة  ور���س عمل يف كل من  تنظيم  واملتمحورة حول  اجلل�شة 
يف دبي وحماكم دبي من قبل معهد دبي الق�شائي حول اأهمية التدريب 
العامة مبا يواكب  النيابة  واأع�شاء  الق�شاة  باأداء  الق�شائي يف االرتقاء 
الع�شف  جل�شة  ان  واأو���ش��ح  امل�شتويات.  كافة  على  املت�شارعة  املتغريات 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات  مع  متا�شيا  تاأتي  الذهني 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد 
رعاه اهلل يف تعزيز احلوار وتبادل االأفكار وت�شارك العقول من اأجل و�شع 

احللول االإبداعية ملواكبة املتغريات املتالحقة .

•• دبي-وام:

اختتم معهد دبي الق�شائي جل�شة ع�شف ذهني حتت عنوان بناء وتطوير 
قدرات اأع�شاء ال�شلطة الق�شائية مب�شاركة وا�شعة من روؤ�شاء النيابات 
اال�شتئناف  وق�شاة  املحاكم  روؤ���ش��اء  جانب  اإىل  بدبي  العامة  النيابة  يف 
يف حم��اك��م دب����ي. وت��ع��د ه����ذه اجل��ل�����ش��ة خ��ط��وة ن��وع��ي��ة ل��ل��و���ش��ول اإىل 
القانون  مبداأ  تر�شيخ  �شاأنها  واأفكار جديدة من  مبتكرة  ا�شرتاتيجيات 
واالرتقاء بالنظام الق�شائي اإىل اأعلى م�شتويات التميز مبا ين�شجم مع 
الع�شف  االإم���ارات. وعقدت جل�شة  دول��ة  تنتهجها  التي  الريادة  م�شرية 
عام  ال�شميطي مدير  الدكتور جمال ح�شني  القا�شي  باإ�شراف  الذهني 
املفتوح  احل���وار  ق��ن��وات  تفعيل  اأهمية  اأك��د  ال��ذي  الق�شائي  دب��ي  معهد 
مبتكرة  مفاهيم  وتطوير  اإب��داع��ي��ة  اأف��ك��ار  لتوليد  اجلماعي  والتفكري 

ويل عهد اأم القيوين يطلع على 
خطط وبرامج وزارة البيئة 

وزير الأ�سغال ي�سارك يف اجتماع الدورة الثالثني ملجل�ص وزراء الإ�سكان العرب

•• اأم القيوين-وام:

املعال  را���ش��د  ب��ن  �شعود  ب��ن  را���ش��د  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
ويل عهد اأم القيوين مبكتبه بالديوان االمريي معايل 
الدكتور را�شد اأحمد بن فهد وزير البيئة واملياه رئي�س 
بلديات  وم���دراء  البلديات  ل�شئون  التن�شيقي  املجل�س 
اع�شاء  امل�شاعدين  واملياه  البيئة  وزارة  ووك��الء  الدولة 
�شموه  على  لل�شالم  ق��دم��وا  ال��ذي��ن  التن�شيقي  املجل�س 
مبنا�شبة االجتماع الثاين ع�شر ل�شوؤون البلديات والذي 

يعقد بدائرة البلدية بامارة ام القيوين.
واطلع �شمو ويل عهد ام القيوين - بح�شور ال�شيخ احمد 
بن �شعود بن را�شد املعال نائب رئي�س املجل�س التنفيذى 
المارة ام القيوين - على خطط وبرامج وا�شرتاتيجية 

وزارة البيئة واملياة خالل املرحلة القادمة على م�شتوى 
الدولة عامة وام القيوين خا�شة.

رئي�س  وامل��ي��اه  البيئة  وزي���ر  م��ع��ايل  م��ن  �شموه  وت��ع��رف 
املجل�س التن�شيقي ل�شوؤون البلديات على خطط الوزارة 
الغذائية  ل��ل��م��واد  اال���ش��رتات��ي��ج��ي  امل���خ���زون  ت���وزي���ع  يف 

وخطط اال�شتجابة الوطنية للوزارة.
واأ�شاد �شمو ويل عهد ام القيوين خالل اللقاء باجلهود 
التي تبذل من الوزارة والتي تركز على تقدمي اخلدمات 
لتطوير  م�شاريع  من  �شتنفذه  ما  اىل  ا�شافة  املتميزة 

اخلدمات البيئية على م�شتوى االمارة.
وا�شتمع �شموه من معايل الدكتور بن فهد ل�شرح حول 
والربامج  واخل��ط��ط  ال�����وزارة  وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  �شيا�شة 

وامل�شاريع التى �شتنفذها خالل املرحلة القادمة.

•• دبي-وام: 

ي���رتاأ����س م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ب��ن حم��م��د بلحيف 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال��ع��ام��ة  االأ���ش��غ��ال  وزي���ر  النعيمي 
يف  امل�شارك  الدولة  وف��د  لالإ�شكان  زاي��د  ال�شيخ  برنامج 
االإ�شكان  وزراء  ملجل�س  الثالثني  ال��دورة  اأعمال  اجتماع 
اجلامعة  مبقر  ال��ي��وم  �شيبداأ  ال���ذي  ال��ع��رب  والتعمري 

العربية يف بالقاهرة وي�شتمر ملدة يومني.
يناق�س االجتماع عددا من ق�شايا االإ�شكان التي يتابعها 
ونتائج  للبناء  املوحدة  العربية  االأك��واد  مثل  با�شتمرار 
موؤمتر القمة االقت�شادية الذي عقد يف الكويت موؤخرا 

اال�شتثماري  وال��ب��ن��اء  االإ���ش��ك��ان  اأع��م��ال  مت�س  وق�شايا 
مبا  تنظيمه  ت�شهل  التي  الت�شريعات  واق��رتاح  العقاري 
ي��خ��دم امل���واط���ن ال��ع��رب��ي واالن�����ش��ي��اب ال�����ش��ل�����س خلدمة 

اال�شتثمار العقاري البيئي.
امل�����ش��ارك يف االج��ت��م��اع ك��ال م��ن املهند�شة  ال��وف��د  ي�شم 
ج��م��ي��ل��ة ال��ف��ن��دي امل���دي���ر ال���ع���ام ل��ربن��ام��ج ال�����ش��ي��خ زايد 
لالإ�شكان والدكتور حممد حممود اآل حرم مدير اإدارة 
تنفيذ امل�شاريع واملهند�س حممد جعفر اآل دروي�س مدير 
عبداهلل  وح�شني  العامة  االأ�شغال  ب��وزارة  االإ�شكان  اإدارة 
ال�شيح  بربنامج  احلكومي  االت�شال  اإدارة  مدير  الب�شر 

زايد لالإ�شكان. 

اأكدت اأهمية مبادرة نائب رئي�س الدولة 

د.خلود املن�سوري :6 �ساعات كحد اأق�سى لتجنب ادمان ا�ستخدام الأجهزة الذكية

الداخلية و�سرطة راأ�ص اخليمة تتعاونان لتطوير العمل المني 

مركز التدريب والت�سوير الإ�سعاعي يف جامعة عجمان يعقد دورة تدريبية

 •• راأ�ص اخليمة – الفجر:

اأكدت امل�شت�شارة الرتبوية د. خلود 
اأهمية مبادرة احلكومة  املن�شوري 
�شاحب  اأط��ل��ق��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ذك���ي���ة، 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س 
رعاه  دب��ي،  حاكم  ال����وزراء  جمل�س 
اإع���داد  تتطلب  اأن��ه��ا  م���وؤك���دة  اهلل، 
للتعامل  الأبنائهم  االأم���ور  اأول��ي��اء 
الذي  بال�شكل،  وم��واك��ب��ت��ه��ا  معها 
ي��ح��ق��ق االأه���������داف امل���ن�������ش���ودة من 

ورائها.
امل���ن�������ش���وري،  خ����ل����ود  د.  اأ�����ش����اف����ت 
جمعية  نظمتها  حما�شرة  خ��الل 
االجتماعية  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  االإم�������ارات 
فعاليات  �شمن  اخل��ي��م��ة،  راأ����س  يف 

 ،2005 مليارات تطبيق فقط يف 
ال�شريع  ال���ن���م���و  ع����ن  ي��ك�����ش��ف  م����ا 
يف اأع������داد م�����ش��ت��خ��دم��ي االأج���ه���زة 
التجارة  قيمة  تبلغ  بينما  الذكية، 
دوالر  م��ل��ي��ار   21 االإل���ك���رتون���ي���ة 
�شنويا، وفقا لالإح�شاءات العاملية.

اأهمية  اإىل  امل��ن�����ش��وري  د.  ول��ف��ت��ت 
االأ�شرية،  ال��ع��الق��ة  وت��ع��زي��ز  ب��ن��اء 
ل��ك��ي ال ت��ط��غ��ى ع��ل��ي��ه��ا االأج���ه���زة 
الذكية، مع �شرورة احلر�س على 
اأولياء  الكمبيوتر لدى  اأمية  اإلغاء 
االأ�شرة ب�شكل عام،  واأف��راد  االأم��ور 
احلكومة  خدمات  من  لال�شتفادة 
واجلهد،  الوقت  توفري  يف  الذكية 
بثقافة  االإمل��ام  ف�شال على �شرورة 
تفاديا  املواقع،  طريق  عن  ال�شراء 
ول�شمان  ا�شتغالل  الأي  للتعر�س 

ع�����ش��رة ملهرجان  ال�����دورة احل���ادي���ة 
عوايف، اأن احلكومة الذكية تتطلب 
التعامل  ت�����ش��ت��ط��ي��ع  ذك���ي���ة،  اأ����ش���را 
وتكون  تطوراتها،  ومواكبة  معها 
احلكومية  القوانني  على  مطلعة 
اخل����ا�����ش����ة ب���احل���ك���وم���ة ال���ذك���ي���ة، 
باأال  االل��ت��زام  ���ش��رورة  اإىل  م�شريا 
تتجاوز �شاعات ا�شتخدام ال�شخ�س 
الواحد لالأجهزة الذكية 6 �شاعات 
ي��وم��ي��ا ك��ح��د اأق�����ش��ى، ت��الف��ي��ا الأي 
لها  يتعر�س  ق��د  �شحية  خم��اط��ر 
االأجهزة  ت��ل��ك  ا���ش��ت��خ��دام  م��دم��ن��و 
اأن  ل�����ش��اع��ات ط��وي��ل��ة، م�����ش��رية اإىل 
الهواتف  اأج��ه��زة  م�شتخدمي  ع��دد 
املتحركة يف العامل يبلغ 6 مليارات 
مليار   100 حمل  فيما  �شخ�س، 
 5 ب  مقارنة   ،2013 يف  تطبيق 

االأجهزة  من  فقط  يلزم  ما  �شراء 
وج����وب  اإىل  م�������ش���رية  وغ�����ريه�����ا، 
االأ�شرة  واأف������راد  االأه�����ايل  م��ع��رف��ة 
االأجهزة  لو�شع  االأمثل  باالأماكن 
داخل منازلهم، مبا يحافظ عليها 

من التلف وعبث االأطفال.
وتناولت املحا�شرة اأف�شل االأجهزة 
االأ�شواق،  يف  طرحت  التي  الذكية، 
وك��ي��ف��ي��ة اال����ش���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا ومن 
براجمها يف تربية وتثقيف االأبناء، 
برامج  ع���ل���ى  اح���ت���وائ���ه���ا  ظ����ل  يف 
ومتابعة،  م���راق���ب���ة  وت��ط��ب��ي��ق��ات 
ت�شهم يف حماية االأبناء من بع�س 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال�������ش���ارة، الف��ت��ة اإىل 
ال������دور، ال����ذي ي��ج��ب اأن ت��ق��وم به 
التقنيات  مع  التعامل  يف  املدر�شة 
جيل  خلق  يف  لالإ�شهام  احل��دي��ث��ة، 

وامل�شي  امل�شوؤولية  قادر على حمل 
االأم��ان��ة واحلفاظ  قدما يف حتمل 

على منجزات الدولة.
م���ن ج��ان��ب��ه، اأو����ش���ح خ��ل��ف �شامل 
االإمارات  عنرب، مدير عام جمعية 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة االج���ت���م���اع���ي���ة يف راأ������س 
املحا�شرة  ت��ن��ظ��ي��م  اأن  اخل���ي���م���ة، 
م�شاركة  اإط����ار  يف  ي��اأت��ي  ال��ه��ادف��ة 
ال����������دورة احل����ادي����ة  اجل���م���ع���ي���ة يف 
ا�شتكماال  ع���وايف،  مل��ه��رج��ان  ع�شرة 
ال�شابقة  ال�����دورات  يف  مل�����ش��ارك��ات��ه��ا 
تعزيز  على  حر�شا  املهرجان،  من 
واأداء  امل��ج��ت��م��ع  خ��دم��ة  يف  دوره�����ا 
اأن  م�شيفا  املجتمعية،  ر���ش��ال��ت��ه��ا 
امل�شاركة تت�شمن برنامج م�شابقات 
للجمهور توزع خالله جوائز قيمة 

على احل�شور.

•• را�ص اخليمة – الفجر 

ا���ش��ت��ق��ب��ل ال��ع��ق��ي��د حم��م��د حميد 
االإدارة  ع�����ام  م����دي����ر  دمل�������وج  ب����ن 
وتطوير  لالإ�شرتاتيجية  العامة 
الداخلية، وفد من  ب��وزارة  االأداء 
ال���ق���ي���ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة راأ�����س 
يو�شف  امل��ق��دم  ب��رئ��ا���ش��ة،  اخليمة 
ي��ع��ق��وب رئ��ي�����س ق�����ش��م املهام  ب���ن 
اخلا�شة وعدد من �شباط و�شف 
اأوجه  لبحث  بالق�شم  ال�����ش��ب��اط 

واأكد  واأف���راده،  املجتمع  م�شلحة 
مدى  على  يعقوب  يو�شف  املقدم 
اأهمية مثل هذه الزيارات ودورها 
كافة  ب���ني  ال���ع���الق���ات  ت��ن��م��ي��ة  يف 
م�شتوى  على  االأم��ن��ي��ة  االأج��ه��زة 

الدولة وتو�شيع اآفاقها .
  ومن جانبه، اأك��د بن دمل��وج على 
العامة  ال���ق���ي���ادة  ح��ق��ق��ت��ه  م���ا  اأن 
وجه  على  اخليمة  راأ���س  ل�شرطة 
اخل�شو�س خالل االأعوام املا�شية 
يف املجال االأمني يجيء ا�شتجابة 

اجلانبني  والتن�شيق بني  التعاون 
االأمني  العمل  تطوير  خدمة  يف 
خالل  م��ن  امل�شتجدات  وم��واك��ب��ة 

تبادل اخلربات .
ا�شتعرا�س  ال��ل��ق��اء،  خ���الل  ومت    
اأعمال ومهام ق�شم املهام اخلا�شة 
واخلطة  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  ب�شرطة 
ال�شنوية املو�شوعة يف الق�شم، كما 
مت خ���الل ال��ل��ق��اء ب��ح��ث جماالت 
تطويرها  و�شبل  االأمني  التعاون 
فيه  مل��ا  التن�شيق  اأوج����ه  وتفعيل 

لروؤية  حقيقية  وترجمة  �شادقة 
ت���األ  مل  ال���ت���ي  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
اأ�شباب واإمكانات  جهداً يف توفري 
والتنمية  وال����ت����ط����ور  ال����ت����ق����دم 
االأم����ن����ي����ة، ل����ت����وؤك����د ع���ل���ى م���دى 
الذي  واالإب��ت��ك��ار،  االإب����داع  اأهمية 
اخلدمات  كافة  تطوير  يف  �شاهم 
وفق  للجمهور  املقدمة  االأم��ن��ي��ة 
اإ�شرتاتيجية حمنكة ُبغية اإحداث 
االأمني،  االأداء  يف  ن��وع��ي��ة  ق��ف��زة 
وب���ن���اء وت���ع���زي���ز ث��ق��اف��ة اجل����ودة 

تفكري  طريقة  وتغيري  والتميز 
الب�شرية  امل��وارد  واأداء  و�شلوكيات 
متمنياً  ال�������ش���رط���ي،  امل����ج����ال  يف 
ل��ه��م ك���ل ال��ت��وف��ي��ق وم����زي����داً من 

النجاحات .
اأه��دى املقدم    ويف ختام الزيارة، 
ي��و���ش��ف ���ش��امل ب���ن ي��ع��ق��وب درع���اً 
دملوج  بن  حممد  للعقيد  تذكارياً 
معرباً عن �شكره واعتزازه حل�شن 
املطلق  ال��ت��ع��اون  وع��ل��ى  ال�شيافة 

بني اجلانبني .

•• عجمان ـ الفجر 

والبحوث  ال��ت��دري��ب  م��رك��ز  �شهد 
كلية  يف  االإ�شعاعي  والت�شخي�س 
ط��ب االأ���ش��ن��ان ب��ج��ام��ع��ة عجمان 
دورة  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  ل���ل���ع���ل���وم 
االأجهزة  اأح�����دث  ع��ل��ى  ت��دري��ب��ي��ة 
الت�شوير  يف  احلديثة  والتقنيات 
االإ�شعاعي، وذلك على مدار اأربعة 
اأي����ام م��ت��ت��ال��ي��ة. و���ش��م��ل��ت ال����دورة 
التدريب على الت�شوير االإ�شعاعي 

الت�شوير  جم����ال  يف  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
واالإ�شعاع.

الدورة  اأن ه��ذه  تلي  ب��ن  واأو���ش��ح 
فقط  ت����ع����ن����ى  ال  ال����ت����دري����ب����ي����ة 
بالتدريب على ا�شتخدام االأجهزة 
تقوم  ب��ل  امل��ر���ش��ى،  ت�شخي�س  يف 
على توفري الدعم التقني والفني 
ت��ق��دمي خدمات  على  وال��ت��دري��ب 
املختلفة  ل���الأج���ه���زة  ال�����ش��ي��ان��ة 

املتخ�ش�شة يف املجال.
الدكتور  ق���ال  ال�����ش��ي��اق،  ه���ذا  ويف 

داخ����ل ال���ف���م، وال���ك���ام���ريات التي 
الفم،  داخ���ل  للت�شوير  ت�شتعمل 

واأجهزة البانوراما الرقمية.
االأ�شتاذ  ال��دورة  على  اأ�شرف  وقد 
التطوير  مدير  تّلي،  بن  منت�شر 
يف �شركة كري �شرتمي، والذي اأكد 
التدريبية  ال��دورات  اأن هذه  على 
والكفاءة  املهارة  زيادة  على  تعمل 
العالج والت�شخي�س يف جمال  يف 
ط���ب االأ����ش���ن���ان، ك��م��ا اأن���ه���ا متكن 
املتدربني من التعرف على اأحدث 

����ش���امل اأب�����و ف���ن���ا����س، ع��م��ي��د كلية 
االأ�شنان يف جامعة عجمان،  طب 
جهدا  ت���األ  مل  ال��ت��ي  اجلامعة  اإن 
الو�شائل  ب��ك��اف��ة  ال��ك��ل��ي��ة  دع���م  يف 
العلمي  مب�����ش��ت��واه��ا  ل���الرت���ق���اء 
م�شريا  �شواء،  حد  على  والعملي 
اجلامعة  ب���ني  ال���ت���ع���اون  اأن  اإىل 
يهدف  ك����ري�����ش����رتمي  و�����ش����رك����ة 
اخل���دم���ات  اأف�������ش���ل  ت���ق���دمي  اإىل 
وتدريب  ل��ل��م��ر���ش��ى،  ال��ع��الج��ي��ة 
على  التعليمي  وال���ك���ادر  الطلبة 

يف  امل�شتخدمة  االأج���ه���زة  اأح����دث 
جمال الت�شوير الطبي باالأ�شعة.

القادر  ع��ب��د  امل���ت���درب  اأك�����د  وق����د 
وخدمات  �شيانة  م�شوؤول  وليد، 
ال��ك��ل��ي��ة، على  ط���ب االأ����ش���ن���ان يف 
للدورة  العلمي  املحتوى  اأهمية 
من  مكنتهم  وال��ت��ي   ، التدريبية 
اآخ�����ر م���ا تو�شل  االط������الع ع��ل��ى 
االإ�شعاعي  ال��ت�����ش��وي��ر  ع��ل��م  ل���ه 
النظرية  الناحية  من  ومواكبته 

والعملية.

الهوية حت�سد جائزة ال�سارقة لالت�سال احلكومي لفئة اأف�سل توا�سل اجتماعي
•• اأبوظبي-وام:

لعام  احلكومي  لالت�شال  ال�شارقة  بجائزة  للهوية  االإم��ارات  هيئة  فازت 
اإجتماعي يف خدمة االت�شال احلكومي  اأف�شل توا�شل  2013 عن فئة 
تقديرا جلهودها املتميزة يف حتقيق التميز يف قطاع االت�شال احلكومي.

واأثنت جلنة حتكيم اجلائزة على ن�شاط الهيئة وفاعليتها واحرتافها يف 
ا�شتخدام �شبكات التوا�شل االجتماعي مثل تويرت و في�شبوك وغريهما 
وامل�شمون  االأ�شلوب  بجودة  احلكومي  االت�شال  خلدمة  ب�شعيها  منوهة 
اإ�شافة اإىل تفاعلها ب�شكل م�شتمر مع متعامليها وحر�شها على اال�شتجابة 

ال�شتف�شاراتهم ومالحظاتهم.
اأقيم م�شاء  الهيئة باجلائزة خالل حفل ر�شمي  االإع��الن عن فوز  وجاء 
اأم�س االول حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
ال�شيخ  �شمو  وبح�شور  ال�شارقة  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
�شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة.

وكرم �شمو ويل عهد ال�شارقة هيئة االإم��ارات للهوية حيث ت�شلم �شعادة 
الدكتور املهند�س علي حممد اخلوري مدير عام الهيئة من �شموه درع 
االإعالمية  الفعاليات  من  كبري  ح�شد  بح�شور  التميز  و�شهادة  اجلائزة 

واملوؤ�ش�شات واجلهات الفائزة وامل�شاركة يف خمتلف فئات اجلائزة.
بهذه اجلائزة يف �شوء ما حققته من تطور كبري يف  الهيئة  وياأتي فوز 

التفاعل مع متعامليها عرب �شفحاتها على مواقع التوا�شل االجتماعي 
اإطار �شعيها  وحر�شها على االرتقاء الدائم مب�شتوى تلك ال�شفحات يف 
موؤ�ش�شة  بتطوير  واملتمثل  اال�شرتاتيجية  اأهدافها  اأب��رز  اأح��د  لتحقيق 
على  قائمة  حديثة  خ��دم��ات  توفري  على  تركز  عاملية  مبعايري  خ��دم��ات 

االأداء املتميز.
واأهدى الدكتور اخلوري فوز الهيئة باجلائزة اإىل قيادة الدولة الر�شيدة 
وعلى راأ�شها �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
حفظه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
اأ�شحاب  واإخوانهما  اهلل  رع��اه  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 

ال�شمو اأع�شاء املجل�س االأعلى لالحتاد حكام االإمارات.
كما اأهدى الدكتور اخلوري الفوز اإىل الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة واإىل 
�شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان م�شت�شار االأمن الوطني رئي�س جمل�س 
اإدارة هيئة االإم��ارات للهوية واإىل الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل 
نائب رئي�س جمل�س  الداخلية  ال��وزراء وزي��ر  نائب رئي�س جمل�س  نهيان 
والتقدير  ال�شكر  اآي��ات  باأ�شمى  الهيئة  ع��ام  مدير  وتوجه  الهيئة.  اإدارة 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل 
�شلطان  بن  �شلطان بن حممد  ال�شيخ  �شمو  واإىل  ال�شارقة  االأعلى حاكم 
القا�شمي ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة معربا عن فخر واعتزاز اأ�شرة 

هيئة االإم��ارات للهوية بهذا الفوز الذي يعد حافزا لها على اال�شتمرار 
يف التطور واالإبداع وتتويجا جلهودها احلثيثة و�شعيها الدوؤوب لتحقيق 

اأرقى درجات التميز يف خمتلف جماالت عملها.
االإم��ارات على  واأبناء  للدولة  الر�شيدة  القيادة  الدكتور اخل��وري  وعاهد 
اأن يبقى التميز نهج الهيئة والريادة هدفها واأن حتافظ على اإجنازاتها 
املتعاملني  ثقة  ك�شب  اإىل  و���ش��وال  خدماتها  م�شتوى  تطوير  وت��وا���ش��ل 
والعاملي  املحلي  امل�شتويني  على  اإليها  و�شلت  التي  باملكانة  يليق  ومب��ا 
قنوات  على  �شفحاتها  لتطوير  وامل�شتمر  ال���دوؤوب  الهيئة  �شعي  م��وؤك��دا 
نقلة  وحتقيق  اال�شرتاتيجية  اأه��داف��ه��ا  خل��دم��ة  االجتماعي  التوا�شل 
الدولة  �شكان  مع  توا�شلها  وتعزيز  املتعاملني  م�شتوى خدمة  نوعية يف 
احلكومة  خطة  مع  ين�شجم  مبا  احلديث  االت�شال  قنوات  خمتلف  عرب 
االحتادية الهادفة اإىل تقدمي خدماتها عرب القنوات االإلكرتونية و�شوال 
الهواتف  عرب  اخلدمات  وتقدمي  الذكية  احلكومة  مبادرة  جت�شيد  اإىل 

املحمولة واالأجهزة اللوحية.
اأهم و�شائل  اإحدى  اأ�شبحت ت�شكل  اإن قنوات التوا�شل االجتماعي  وقال 
وتاأثريها  انت�شارها  ل�شعة  نظرا  احلديث  الع�شر  يف  واالت�شال  االإع��الم 
الكبري على توجهات اأفراد املجتمع االأمر الذي بات يتطلب من املوؤ�ش�شات 
التطورات  م��واك��ب��ة  ���ش��رورة  التميز  حتقيق  اإىل  ت�شعى  ال��ت��ي  واجل��ه��ات 
الكبرية يف هذا املجال وخماطبة اجلمهور ب�شكل عام ومتعامليها ب�شكل 

خا�س من خالل خمتلف الو�شائل التي تنقل ر�شالتها اإليهم على اأكمل 
وجه ويف مقدمتها مواقع التوا�شل االجتماعي.

واأ�شاف اأن فوز الهيئة باجلائزة يعك�س �شعيها الدائم نحو تطوير اأدائها 
يف جمال االت�شال احلكومي واملجتمعي عرب قنوات التوا�شل االجتماعي 
خدماتها  م�شتوى  لتح�شني  احل��دي��ث  االإع����الم  م��زاي��ا  م��ن  واال���ش��ت��ف��ادة 

و�شمان ك�شب ر�شا متعامليها.
اإىل بذل مزيد  ودعا الدكتور اخل��وري موظفي هيئة االإم��ارات للهروية 
من اجلهد واالإبداع لتحقيق االأهداف اال�شرتاتيجية للهيئة وامل�شاهمة 
بثقة نحو  التي مت�شي  الدولة  العمل احلكومي يف  يف تطوير منظومة 

حتقيق روؤية االإمارات 2021 .
العبدويل  نا�شر  كل من  الهيئة  اجلوائز من جانب  ت�شليم  ح�شر حفل 
مدير اإدارة دعم مراكز اخلدمة وا�شماعيل ف�شل اهلل مدير اإدارة مراكز 
اإدارة االت�شال احلكومي واملجتمعي وعدد  اخلدمة وعامر املهري مدير 

من امل�شوؤولني يف الهيئة.
يذكر اأن جائزة ال�شارقة لالت�شال احلكومي التي ينظمها مركز ال�شارقة 
يف  االأف�شل  تقدمي  يف  املوؤ�ش�شات  م�شاركة  تعزيز  اإىل  تهدف  االإع��الم��ي 
جديدة  منظومة  لبناء  امل��رك��ز  ل��روؤي��ة  دعما  احلكومي  االت�����ش��ال  جم��ال 
الثقافية  ال�شارقة  اإمارة  لفكر االت�شال احلكومي مبا يتما�شى مع روؤية 

واالإعالمية وتر�شيخ مكانة االإمارة كمركز اإعالمي مرموق يف املنطقة .
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ح�شر �شعادة ال�شفري اأحمد اجلرمن م�شاعد وزير اخلارجية لل�شوؤون ال�شيا�شية م�شاء اأم�س االول..
حفل اال�شتقبال الذي اأقامه �شعادة قايرات الما �شريف �شفري جمهورية كازاخ�شتان لدى الدولة 
مبنا�شبة اليوم الوطني لبالده. كما ح�شر احلفل الذي اأقيم يف مقر ال�شفارة يف اأبوظبي عدد من 
املعتمدين لدى  واالأجنبية  العربية  الدبلوما�شية  البعثات  وروؤو�شاء  وزارة اخلارجية  امل�شوؤولني يف 
الدولة. واأكد �شفري كازاخ�شتان يف كلمة له بهذه املنا�شبة..اأن دولة االإمارات تعترب رابع اأكرب �شريك 
جتاري لكازاخ�شتان يف اآ�شيا وال�شريك االأول يف منطقة ال�شرق االأو�شط واخلليج العربي اإ�شافة اإىل 

اأنها م�شتثمر رئي�شي يف كازاخ�شتان..

م�ساعد وزير اخلارجية لل�سوؤون ال�سيا�سية 
يح�سر حفل �سفارة كازاخ�ستان •• دبي-وام: 

العائلي  حممد  ب��ن  زاي��د  ملتقى  فعاليات  االول  اأم�����س  م�شاء  انطلقت 
و�شملت   . دب��ي  يف  اخل��ريي  والعمل  االإ�شالمية  ال�شوؤون  ل��دائ��رة  التابع 
زوار  ا�شتقطبت  التي  ال�شعبية  للفرق  العرو�س  من  العديد  الفعاليات 
املوؤ�ش�شي  امللتقى. وعقدت منى باحل�شا املدير التنفيذي لقطاع الدعم 
اللجنة  واأع�شاء  امللتقى  نائب مدير  اجتماعا مو�شعا مع  امللتقى  مدير 
املنظمة لفريق العمل لالإطالع على جاهزية الفعاليات واأماكن امللتقى 
الرتاثية  امل��ح��الت  وبع�س  ال�شعبي  وال�����ش��وق  احل��ي��وان��ات  حديقة  منها 
اإىل  باحل�شا  واأ���ش��ارت  كبري.  جماهريي  باإقبال  حتظى  التي  وال�شعبية 
املدين وبلدية دبي  التن�شيق مع �شرطة دبي واالإ�شعاف والدفاع  اأنه مت 

امللتقى  ف��رتة  خ��الل  بتواجدهم  وامل��وا���ش��الت..م��ن��وه��ة  ال��ط��رق  وهيئة 
القادم.  م��ار���س  ب��داي��ة  حتى  ال�شهر  ون�شف  �شهرين  م��دة  ت�شتمر  التي 
واأ�شافت اأن جدول فعاليات العام اجلاري يختلف عن الدورات ال�شابقة 
اإ�شافية  وتوعوية  ثقافية  وب��رام��ج  املحا�شرات  من  العديد  ي�شتمل  اإذ 
املحا�شرين  امللتقى عددا من  ي�شت�شيف  فيما  تدريبية جديدة  ودورات 
وال���دع���اة م��ن دول جم��ل�����س ال��ت��ع��اون ل����دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة والعامل 
االإ�شالمي على م�شرح امللتقى..وذلك بهدف ن�شر التوعية الدينية بني 
اأن  اأه��داف ملتقى العائلة. واأو�شحت  اأهم  اأف��رد املجتمع والتي هي من 
متحف ملتقى زايد بن حممد العائلي يعترب بوابة تفتح اآفاق التوا�شل 
مع املا�شي واحلنني للذكريات و االأي��ام التي عا�شها االأج��داد واالآب��اء اإذ 
تكمن خلف اأ�شواره ثقافة الب�شاطة والت�شامح لت�شفي �شحرا مهيبا بها 

وهي بالتايل تر�شخ �شورا حية من منط احلياة قدميا ماثلة اأمام اأعيننا 
لتعريف اجلماهري  اأقيم  املتحف  اأن  اإىل  واأ�شارت   . وانبهارا  بريقا  ت�شع 
والزائرين بعادات وت��راث االآب��اء واالأج��داد وهو ي�شم عددا من ال�شور 
التقليدي  االإم���ارات���ي  البيت  منها  االأج��ن��ح��ة  وبع�س  ال��ن��ادرة  والتحف 
بكامل حمتوياته بجانب جناح يربز حياة ال�شيادين ورحالت الغو�س 
اخلا�شة بجمع اللوؤلوؤ غ�شافة اإىل العري�س ال�شيفي واخليمة ال�شتوية 
بكل حمتوياتهما..اإ�شافة اإىل بيوت اأهل البادية و�شكان اجلبال. واأعربت 
باحل�شا عن �شعادة واعتزاز اإدارة ملتقى زايد بن حممد واللجنة املنظمة 
برعاية حرم �شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
الدائمة  �شموها  احل�شني..ومتابعة  بنت  هيا  االأم��رية  �شمو  دب��ي  حاكم 

حتى يظهر امللتقى بال�شورة التي يطمح اإليها اجلميع.

توجت وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية 
املجتمع اإ�شداراتها عن خدمة ال�شراء 
جديدة  ك��ت��ب   10 بنحو  الت�شجيعي 
م��ن عام  االأخ����ري  ال��رب��ع  ب��ه��ا  اختتمت 
خ���الل  اأ�������ش������درت  ب���ع���دم���ا   ،2013
اآخ��ري��ن وزعت  ال��ع��ام ن��ح��و 30 ك��ت��اب��اً 
والثاين  االأول  ال��رب��ع  على  بالت�شاوي 
اأ�شدرته  ما  جمموع  لي�شل  والثالث، 
 40 ال��وزارة �شمن هذه اخلدمة نحو 
ق�ش�س  م��ن  االأدب  يف جم���االت  ك��ت��اب��اً 
والتاريخ،  وال��ن��رث  وال�شعر،  االأط��ف��ال، 
وال��ت��وث��ي��ق وال��ل��غ��ة، وامل�������راأة. وتهدف 
الت�شجيعي  ال�شراء  الوزارة من خدمة 
اإبداع  واأي  املواطن  املبدع  ت�شجيع  اإىل 
اأدبي اأو علمي تكون االإمارات حموره، 
تقوم  ال��ت��ي  االإ����ش���دارات  بن�شر  وذل���ك 
ث���م تزويد  ب�����ش��رائ��ه��ا م���ن م��وؤل��ف��ي��ه��ا 
املكتبات العامة التابعة للوزارة بها، اأو 
عر�شها يف مكتبات امللحقيات الثقافية 
ل�شفارات الدولة يف اخلارج، وامل�شاهمة 
وتوزيعه،  االإم���ارات���ي  ال��ك��ت��اب  ن�شر  يف 
للموؤلفني  الفكري  بالنتاج  والتعريف 
يتناولون  الذين  والعرب  االإماراتيني 

اإه�����داء  اأو  م��وؤل��ف��ات��ه��م،  االإم��������ارات يف 
الدوائر  اإىل  االإ����ش���دارات  تلك  بع�س 
ومن  الدولة.  م�شتوى  على  والهيئات 
اأح�����دث االإ������ش�����دارات يف ه����ذا االإط�����ار 
ال�شعرية  ال��ق�����ش��ائ��د  م���ن  جم��م��وع��ة 
الق�شرية حتت عنوان )بوقفل يف ع�س 
ال�شاعر من خالل  الزوجية( ويتناول 
الق�شائد ال�شعرية �شلوكيات �شخ�شية 
ا�شرته بح�س فكاهي  افراد  بوقفل مع 
ال�شراء  �شاخر و�شمن خدمة  وا�شلوب 
الت�شجيعي كتاب بعنوان )حمد خليفة 
واملوقف(  والتوثيق  ال�شعر  اأبو�شهاب 
عبا�س  موؤيد  امل��وؤل��ف  ي�شتعر�س  حيث 
ال�شاعر  جت���رب���ة  ال�����ش��ي��ب��اين  حم��م��د 
االماراتي حمد خليفة ابو �شهاب الذي 
عن  ب��اح��ث��اً  ع��ام��ا  خم�شني  نحو  ق�شى 
باملوقف  وم��ه��م��وم��ا  ال�شفاهي  ال��ن�����س 
ا�شعاره  بع�س  الكتاب  و�شمن  الثقايف 
وال�������ش���ع���راء ال�����ذي ق��دم��ه��م ح��م��د ابو 
���ش��ه��اب يف جم��ال�����س ال�����ش��ع��ر واحل����وار 
وال�شعدي.  ���ش��ه��اب  اب���و  ب��ني  ال�����ش��ع��ري 
وم����ن ب���ني االإ������ش�����دارات ك���ت���اب �شيد 
للكاتب  العربية  احل�شارة  يف  ال�شقور 

من  ويهدف  ال�شامرائي  رجب  حممد 
متاأنية  ف��ر���ش��ة  ات���اح���ة  ك��ت��اب��ه  خ���الل 
فالرتاث  ال���رتاث  يف  املعرفية  ل��ل��رثوة 
ي��ظ��ل امل��خ��زن االأه����م وال�����ش��ج��ل االول 
الكتاب  ويت�شمن  االن�����ش��ان  الإب��داع��ات 
مهارة ال�شيد والقن�س يف اربع ف�شول 
القراآن  يف  ال�شيد  االأول  الف�شل  وهي 
الف�شل  ي��اله��ا  وال��ع��رب��ي��ة  واحل���دي���ث 
ال��ت��اري��خ كما  ال��ث��اين ال�شيد يف ذاك���رة 
ال�شيد  عنوان  الثالث  الف�شل  ت�شمن 
الرابع  للف�شل  باال�شافة  العرب  عند 

واالأخري �شيد ال�شقور عربيا. 
كتاب)مفتاح  ال�������وزارة  ا����ش���رتت  ك��م��ا 
هماليل  دار  ع���ن  االأط�����ف�����ال(  ���ش��اع��ر 
اطفال  اأهازيج  يت�شمن  والذي  للن�شر 
اب���ت���ك���ر فيها  ال�����ش��ع��ب��ي  ال�������رتاث  م����ن 
ونظم  ج��دي��دة  �شعرية  اوزان  ال�شاعر 
اختار  وقد  لالأطفال  خمتلفة  ق�شائد 
قريبا  ليكون  مفتاح  �شخ�شية  ال�شاعر 
ويعلمهم  وي���ح���اوره���م  االط���ف���ال  م���ن 
جم���م���وع���ة م����ن ال���ق���ي���م ت���ن���م���ي ح�س 
املبادرة لديهم وت�شجيعهم على العمل 

اجلماعي وحب املعرفة

وا�شرتت الوزارة كتاب )را�شد اخل�شر 
ق�����ش��ي��دة ال��ل��ه��ج��ة ورم���وزه���ا امل��ك��اين ( 
ال���ذي ي��ت��ن��اول ال��ك��ات��ب  م��وؤي��د عبا�س 
الكتاب  خ���الل  م��ن  ال�شيباين  حم��م��د 
يف  ال�شعبية  الق�شيدة  ع��ن  معلومات 
حياة  اإىل  الكاتب  تطرق  ثم  االم���ارات 
وابداعاته  اخل�����ش��ر  را����ش���د  ال�����ش��اع��ر 
ال�شعرية من خالل مراحل حياته اإىل 
يف  �شعرية  جماهريية  اك��رب  حقق  ان 
امل�شهد ال�شعري االماراتي كما ا�شتدل 

ق�شيدة  ل��ت��و���ش��ي��ح  ال�����ش��اع��ر  ب���اأب���ي���ات 
اللهجة ورموزها املكانية.

وتوفر مكتبة خدمة ال�شراء الت�شجيعي 
ديوان �شعري بعنوان )حتت ال�شيطرة( 
رائعة  �شعرية  اأب��ي��ات  يت�شمن  وال���ذي 
لل�شاعر �شامل �شيف اخلالدي حيث �شم 
عن  فيها  تغني  ق�شيدة   72 ال��دي��وان 
املحبوبة  االم وعن  الوطني وعن  حب 
عائ�شة  للكاتبة  �شتاء  كتاب  وت��ط��رق   .
���ش��ل��ط��ان االع���الم���ي���ة امل���ع���روف���ة جزءا 

ق�ش�س  يف  لرتويها  حياتها  �شري  م��ن 
جزءا  الكاتبة  ا�شتخدمت  كما  ق�شرية 
من لقطات واقع احلياة على هيئة 70 
ق�شة . ومن مكتبة ال�شراء الت�شجيعي 
هنادي  للكاتبة  الق�ش�شية  املجموعة 
امل��ن�����ش��وري وال������ذي ت��و���ش��ح ف��ي��ه��ا ما 
والتي  احلياة  يف  جت��ارب  من  اكت�شبته 
الفرح  ب��ني  ك��ث��رية  تناق�شات  مت��الأه��ا 
واحل����زن وال��ط��ي��ب��ة وال�����ش��ر ت��رك��زت يف 

جمموعتها الق�ش�شية.
ال�شراء  ���ش��م��ن خ��دم��ة  ال��ك��ت��ب  واآخ�����ر 
ال��ت�����ش��ج��ي��ع��ي ك���ت���اب اأح����م����د ب����ن علي 
امل���ك���ان و�شرية  امل����رر ����ش���ورة  ال��ك��ن��دي 
الق�شيدة للكاتب موؤيد عبا�س حممد 
�شرية  اإىل  الكاتب  ويتطرق  ال�شيباين 
الكندي  علي  بن  احمد  ال�شاعر  حياة 
املرر اأحد اأبرز �شعراء املنطقة الغربية 
يف اإمارة اأبوظبي حيث ت�شمن الكتاب 
نبذة عن ق�شيدة اللهجة متناوال عدد 
عند  وال���وق���وف  ال�����ش��اع��ر  ق�شائد  م��ن 
مكامن اللهجة واختالفاتها وتنوعها. 
وت�شعى وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية 
ال�شراء  اإط����الق خ��دم��ة  امل��ج��ت��م��ع م��ن 

الت�شجيعي هو دعم االأن�شطة الثقافية 
بالثقافة  ال����وع����ي  م�������ش���ت���وى  ورف�������ع 
االإماراتية، والذي ميثل الهدف االأول 
�شمن اإ�شرتاتيجية الوزارة )2011-

ب���اخل���دم���ة  م�������ش���ت���ه���دف���ة   ،)2013
وكذلك  النا�شئة  واالإب��داع��ات  املواهب، 
اأدباء و �شعراء و  املبدعني ال�شباب من 
كتاب.  ويف هذا ال�شياق، تدعو الوزارة 
واأ�شحاب  املوهوبني  والكتاب  االأدب���اء، 
االإب����داع����ات امل��ت��ن��وع��ة يف ال��ك��ت��اب��ة من 
امل��واط��ن��ني املهتمني  امل��واط��ن��ني وغ���ري 
التوا�شل  اإىل  موؤلفاتهم  يف  باالإمارات 
مع الوزارة واالن�شمام خلدمة )ال�شراء 
ال��ت�����ش��ج��ي��ع��ي( خ�����الل ال����ع����ام ال���ق���ادم 
وتقدم الوزارة الدعم املادي   .  2014
الت�شجيعي  ال�شراء  خلدمة  واملعنوي 
اأعداد املواهب  حر�شاً منها على زيادة 

 25% بن�شبة  امل��واط��ن��ة  واالإب���داع���ات 
�شنوياً، من خالل م�شاريع مبتكرة يف 
خمتلف املجاالت االبداعية مثل جائزة 
والعلوم،  ل��الآداب  التقديرية  االإم��ارات 
اإبداعات  وم�����ش��روع  ال�����ربدة،  وج���ائ���زة 
الثقافية  امل�شابقات  وب��رن��ام��ج  ���ش��اب��ة، 
والفنية املتنوعة، والذي تنفذه الوزارة 
العام  م��دار  على  الثقافية  وم��راك��زه��ا 
التاأليف  ق�شم  ويقوم  الدولة.   باأنحاء 
الإدارة  ال���ت���اب���ع  وال���رتج���م���ة  وال��ن�����ش��ر 
االأن�شطة الثقافية واملجتمعية بتزويد 
للمثقفني،  الت�شجيعي  ال�شراء  خدمة 
�شرط اأن تتم املوافقة على �شراء الكتاب 
مع  عليه  خمت�شة  جلنة  موافقة  بعد 
حتديد عدد الن�شخ، واأن يتناول الكتاب 
املجتمع املحلي والثقافة االإماراتية يف 

خمتلف املجاالت.

تتوج بها الربع االأخري من العام اجلاري

وزارة )الثقافة( ت�سدر 10 كتب جديدة �سمن خدمة ال�سراء الت�سجيعي 

•• اأبوظبي-الفجر:

اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  وح�شور  رعاية  حتت 
نظمت وزارة اخلارجية م�شاء ام�س حفل اال�شتقبال الثاين بعنوان )الدبلوما�شية 

عام  بديوان  وذلك  االقت�شادي(  التعاون  دعم  يف 
ال�����وزارة ب��اأب��وظ��ب��ي. ح�شر احل��ف��ل مم��ث��ل��ون عن 
�شركاء وزارة اخلارجية االقت�شاديون وال�شركات 
االأعمال  و�شيدات  ورج��ال  والوطنية  احلكومية 
و���ش��ف��راء ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة واالأج��ن��ب��ي��ة وممثلو 
االقت�شادية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  االج��ن��ب��ي��ة  ال�����ش��رك��ات 
بالدولة.  وقال �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل 
نهيان خالل الكلمة األقاها يف احلفل: ان احلفل 
اللقاء  على  عام  بعد مرور  ياأتي  الثاين  ال�شنوي 
االأول والذي �شهدنا خالله الكثري من النمو يف 
دول��ة االإم���ارات التي ت�شتمد روؤاه��ا من القواعد 
ال�شيخ  له  املغفور  االحت��اد  موؤ�ش�س  اأر�شاها  التي 

زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه ويحمل �شعلتها �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل.  وقال �شموه: نلتقي اأي�شا بعد 
اليوم الوطني  اأي��ام على حدثني مهمني يف م�شرية البالد هما احتفاالت  مرور 
الثاين واالأربعني الحتاد االإم��ارات وفوز الدولة ممثلة مبدينة دبي با�شت�شافة 
اإك�شبو 2020 م�شريا �شموه اىل ان العام املن�شرم �شهد تعزيزا ملكانة االإمارات 
ومنو اقت�شادها ح�شب عدد من اال�شتطالعات والتقييمات الدولية.  واأ�شار �شمو 
ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان ان االإمارات ح�شلت على املرتبة ال� 23 عامليا 
الدويل  البنك  عن  ال�شادر  االأعمال  اأن�شطة  ممار�شة  تقرير  يف  عربيا  واالأوىل 
وموؤ�ش�شة التمويل الدولية لعام 2014 ومتكنت االإمارات من حتقيق خطوات 
وا�شعة جتاه حتقيق اأف�شل م�شتويات التناف�شية التي اأثبتتها تقارير التناف�شية 
موؤ�شرا   85 يف  اأداء  اقت�شادات   10 اأف�شل  قائمة  فيها  ت�شدرت  والتي  العاملية 
عامليا يف عام 2013 كان اآخرها تقرير التناف�شية العاملي 2013-2014 الذي 
كانت حتتل  اأن  بعد  عامليا  اقت�شادا   148 19 بني  املركز  االإم���ارات  فيه  احتلت 
التوايل  على  الثامن  للعام  الدولة  حافظت  كما  ال�شابق  التقرير  يف   24 املركز 
على وجودها يف مرحلة االقت�شادات القائمة على االإبداع والتنوعية  التي تعترب 
اأكرث مراحل تطور االقت�شادات العاملية بناء على منهجية املنتدى االقت�شادي 
العاملي.  ويف اإطار ا�شرتاتيجية احلكومة االحتادية لدعم االقت�شاد الوطني قال 
�شموه: يقوم القطاع االقت�شادي يف وزارة اخلارجية بتبني خطط دعم وتعزيز 
الواعدة خارج  االأ�شواق  ا�شتثمارية يف  وا�شتك�شاف فر�س  ا�شتثماراتنا يف اخلارج 
الدولة وال�شعي لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه �شركاتنا الوطنية على 

خمتلف االأ�شعدة. 
وتوفري  االقت�شاد  قطاعات  تنويع  خ��الل  م��ن  االإم����ارات  تعمل  �شموه  واأ���ش��اف 
البني التحتية املتطورة على تعزيز تناف�شية اقت�شادها من خالل بناء اقت�شاد 
مبني على املعرفة يرتكز على البحث والتطوير جلعل االإمارات مركزا وحا�شنة 

لالقت�شاد العاملي الذكي يف املنطقة. 

االتفاقيات  وخا�شة  ال���وزارة  عمل  يف  مهم  ج��زء  االتفاقيات  �شكلت  �شموه  وق��ال 
و�شركائها  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ب��ني  وث��ي��ق  ت��ع��اون  ن��ت��اج  وه��ي  ال��داع��م��ة لال�شتثمار 
الدويل  والتعاون  والتنمية  واالقت�شاد  املالية  ب��وزارة  ممثلني  اال�شرتاتيجيني 
والهيئة العامة للطريان املدين وامل�شرف املركزي والهيئة االحتادية للجمارك 
ظبي  اأب��و  وج��ه��از  واحلكومية  املحلية  وال��دوائ��ر 
االإم���ارات عرب  �شموه حر�س  واأك��د  لال�شتثمار.  
الدولة  يف  االأخ����رى  واجل��ه��ات  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
االقت�شادية  الت�شريعية  املنظومة  تطوير  على 
للدولة مبا ي�شمن النمو االقت�شادي املتوازن مع 
امل�شتوى املحلي وااللتزام  مراعاة املتطلبات على 
ب��االت��ف��اق��ي��ات وال��ق��وان��ني ال��دول��ي��ة م��ث��ل منظمة 
التجارة العاملية واتفاقيات التجارة احلرة.  وقال 
�شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان اإن �شيا�شة 
والقيم  االأ�ش�س  على  ترتكز  اخلارجية  االم���ارات 
للدولة  املوؤ�ش�شون  االأب���اء  اأر���ش��اه��ا  التي  وامل��ب��ادئ 
ويرعاها ويطورها حكام االإمارات حاليا.. ويبدو 
ذلك جليا يف ت�شجيع االمارات لنهج الت�شوية ال�شيا�شية ال�شلمية لكافة ال�شراعات 
ومن باب اأوىل ال�شراعات يف املنطقة م�شريا �شموه اىل ان اال�شتقرار ال�شيا�شي 
والتطور االقت�شادي وال�شيا�شة اخلارجية املتزنة ت�شكل حافزا لكثري من االأعمال 

وال�����ش��رك��ات ال��ك��ربى يف ال��ع��امل جلعل االم���ارات 
اال�شتثمار  اإىل  ا�شافة  االقليمي  ن�شاطها  مركز 
�شموه  واأ���ش��ار  االم��ارات��ي.   االقت�شاد  يف  املبا�شر 
ل�شركاتنا  كبرية  اأهمية  ت��ويل  احلكومة  ان  اىل 
وتتكفل  اخل��ارج  يف  امل�شتثمرة  واملحلية  الوطنية 
وذل��ك من  وامل�شاندة  ال��دع��م  اأوج���ه  ك��ل  بتقدمي 
املبا�شر  واالإ�شراف  الفعالة  الدبلوما�شية  خالل 
االإيجابية  ال��ن��ت��ائ��ج  م��ن  ال��ع��دي��د  حتقيق  مت  اإذ 
واحل�ش�س  االإغ�����راق  ق�شايا  م��ع��اجل��ة   .. منها 
والر�شوم اجلمركية العالية التي فر�شتها بع�س 
مو�شوع  وح��ل  الوطنية  منتجاتنا  �شد  ال���دول 
يف  و�شركاتنا  موؤ�ش�شاتنا  بع�س  على  ال�شرائب 

مال  وراأ���س  اأرب��اح  على حتويالت  املفرو�شة  القيود  ومعاجلة  الدولية  االأ���ش��واق 
بع�س �شركاتنا يف اخل��ارج وزي��ادة عدد رحالت ناقالتنا الوطنية وفتح خطوط 
جديدة اإىل العديد من دول العامل ا�شافة اىل وجود قطاعات مهمة اأخرى متت 
خدمتها مثل الطاقة والطاقة املتجددة واالت�شاالت وخدمات املوانئ واخلدمات 

اللوج�شيتية وال�شناعات الوطنية وال�شركات اال�شتثمارية الكربى والقاب�شة. 
ولفت وزي��ر اخلارجية اىل ان االم��ارات تدعم جهود احلكومة امل�شرية يف دعم 
اأمام  العقبات  وتذليل  االقت�شادية  اخلطط  تطوير  خ��الل  من  اقت�شادها  منو 
امل�شري  اال�شتثماري اخلليجي  املنتدى  اإىل  �شموه  امل�شتثمرين يف م�شر م�شريا 
والذي عقد موؤخرا بالقاهرة بتنظيم دولة االإم��ارات وجمهورية م�شر العربية 
ال�شوق  يف  خليجية  ا�شتثمارات  �شخ  خ��الل  م��ن  امل��رج��وة  نتائجه  حقق  وال���ذي 

امل�شري الذي يزخر بالفر�س اال�شتثمارية الواعدة يف �شتى املجاالت باالإ�شافة 
امل�شرية  احلكومة  بني  االقت�شادي  التعاون  وم��ذك��رات  االتفاقيات  توقيع  اإىل 

وال�شركات اخلليجية. 
وقال �شموه: لقد جاء اإعفاء مواطني الدولة من تاأ�شرية اململكة املتحدة موؤخرا 

لت�شهيل  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  رك���ائ���ز  اأه����م  ك���اأح���د 
واأي�شا  االأع��م��ال  ورج��ال  الدولة  مواطني  حركة 
اإعفاء  نحو  كبرية  اخلارجية جهوداً  وزارة  بذلت 
مما  ال�شينغن  ت��اأ���ش��رية  م��ن  ال���دول���ة  م��واط��ن��ني 
���ش��ي��ع��زز ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري ب��ني دول����ة االم����ارات 
�شيقوي  كما  جهة  م��ن  االوروب����ي  االحت���اد  ودول 
ه���ذا ال��ق��رار ال��ع��الق��ات ب��ني االإم�����ارات واالإحت����اد 
اإ�شارة نحو  االأورب��ي يف خمتلف املجاالت ويعطي 
م��زي��د م��ن االن��ف��ت��اح ال��ث��ق��ايف ب��ني دول االإحت����اد 
االأوروبي والعاملني العربي واالإ�شالمي.  واأَ�شاف 
�شموه: نتيجة الثقة يف دولة االإمارات واقت�شادها 
با�شت�شافة  ب��ج��دارة  دب��ي  مدينة  ف���ازت  املناف�س 

البلدان  من  ع��دد  مع  و�شفافة  قوية  مناف�شة  اط��ار  يف   2020 اك�شبو  معر�س 
اأن تنظيم احلدث متزامنا مع احتفاالت  اقت�شاديا.. وال �شك  الكبرية والقوية 
االمارات بعيدها اخلم�شني �شيحفز تطوير قطاعات االقت�شاد املختلفة يف �شتى 

املجاالت. 
واأكد �شموه اإن فوز دبي مبعر�س اك�شبو 2020 
وال�شركات  االأع���م���ال  م���ن  ل��ك��ث��ري  ح���اف���زا  ي�����ش��ك��ل 
الكربى يف العامل جلعل االمارات مركزا لن�شاطها 
االقليمي ومن�شة انطالق للعمل يف خارج البالد 
واال�شتثمار املبا�شر يف االقت�شاد االماراتي وذلك 
اال�شتقرار  نتيجة  اإيجابية  عوائد  من  ي�شمنه  ملا 

ال�شيا�شي واالقت�شادي. 
بتقدمي  ال��دول��ة  �شفراء  وجهنا  لقد  �شموه  وق��ال 
كافة �شبل الدعم لتذليل ال�شعوبات التي تواجه 
رج����ال و���ش��ي��دات االع���م���ال وامل�����ش��ت��ث��م��ري��ن وفتح 
تناف�شية  ت��ع��زي��ز  خ��ان��ة  يف  ت�شب  ال��ت��ي  االأ����ش���واق 
اقت�شادنا الوطني موؤكدا �شموه اأن ا�شتمرار الفعاليات االقت�شادية مع امل�شوؤولني 
ويف  العقبات  ازال���ة  يف  �شي�شهم  اخل���ارج  يف  ال��دول��ة  و�شفراء  اخلارجية  وزارة  يف 
نف�س الوقت �شيعزز موقف ال�شفراء يف اخل��ارج.  واأع��رب �شموه عن تطلعه من 
ال�شفراء والقنا�شل املوجودين يف االمارات العمل على تعزيز التعاون التجاري 
واالق��ت�����ش��ادي ب��ني دول��ه��م واالإم������ارات وذل���ك بعقد ات��ف��اق��ي��ات جت��اري��ة وتعزيز 

ال�شراكات اال�شتثمارية بيننا وبينهم. 
يف  والنظر  للبحث  اخلا�س  القطاع  من  االقت�شاديني  ال�شركاء  �شموه  دعا  كما 
اأفريقيا واأمريكا  ال�شاعدة خا�شة يف  االأ�شواق  الواعدة يف  الفر�س اال�شتثمارية 
يف  امل��وؤث��ر  ال���دور  لها  �شيكون  التي  اآ�شيا  �شرق  ودول  الكاريبي  وج��زر  اجلنوبية 

ال�شيا�شة اخلارجية لدولة االإمارات و�شيمنحها اأبعادا اإ�شافية. 

واأكد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية اإن ال�شنوات القادمة 
مهمة بالن�شبة لنا للمحافظة على املكت�شبات الوطنية وزيادة الدور الذي تلعبه 
ال�شيا�شة اخلارجية واالقت�شادية واال�شتثمارية يف االقت�شاد الدويل وقال �شموه 
اإننا اإذ ن�شتذكر بكل فخر اجنازات اقت�شادنا الوطني فاإننا نتطلع بكل تفاوؤل اإىل 
العمل  طريق  عن  االجن���ازات  من  املزيد  حتقيق 
املعنية  اجلهات  كافة  بني  ال��واح��د  الفريق  ب��روح 
ويدعم  ال��وط��ن��ي  اقت�شادنا  ق�شايا  ي��خ��دم  ومب��ا 

ا�شتثماراتنا يف اخلارج. 
وقال �شموه ان دور وزارة اخلارجية �شيظل داعما 
لل�شركاء االقت�شاديني ولن ناألو جهدا يف اأن تكون 
اخلارجية  وزارة  يف  امل�����ش��وؤول��ني  ل��ق��اءات  حم���اور 
االقت�شادية  ال�������ش���رك���اء  اه���ت���م���ام���ات  ���ش��ل��ب  يف 
مع  حم��ادث��ات��ن��ا  �شلم  و�شتت�شدر  واال�شتثمارية 
�شمو  ال��ق��ى  ك��م��ا  وال�����ش��ق��ي��ق��ة.   ال�شديقة  ال����دول 
هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �شعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ 
طريان  ملجموعة  االأعلى  الرئي�س  للطريان  دبي 
ال�شيخ عبداهلل  ل�شمو  والتقدير  ال�شكر  فيها  كلمة خالل احلفل قدم  االإم��ارات 
ت�شاهم  والتي  بها  يقوم  التي  اجلهود  على  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
يف رفع مكانة دولتنا واإع��الء �شاأنها بني االأمم.  وقال �شموه من خالل موقعي 
كرئي�س لهيئة الطريان املدين يف دبي وكرئي�س لطريان االإم��ارات وفالي دبي 
ال�شلك  ورج���ال  اخلارجية  وزارة  حتققه  مب��ا  تامة  ودراي���ة  يومية  متابعة  على 
اأمامنا  القنوات  فتح  وخا�شة  العامل  عرب  دولتنا  ميثلون  الذين  الدبلوما�شي 
النقل اجلوي  املزيد من حقوق  ودعم جهودنا لتعزيز عملياتنا واحل�شول على 

اإىل خمتلف الدول. 
الذي   2020 ال���دويل  اك�شبو  معر�س  با�شت�شافة  دب��ي  ف��وز  اأن   : �شموه  واأك���د 
ج����اء ن��ت��ي��ج��ة حل��م��ل��ة ت��روي��ج��ي��ة ���ش��خ��م��ة ����ش���ارك ف��ي��ه��ا ال���ع���دي���د م���ن اجلهات 
لوال  حققناه  ال��ذي  الكبري  بالتفوق  ليتم  كان  ما  اخلا�شة  واملوؤ�ش�شات  حكومية 
ال�شلك  ورج��ال  اخلارجية  وزارة  بذلته  ال��ذي  املكثف  والعمل  املخل�شة  اجلهود 

الدبلوما�شي. 
وقدم �شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم نيابة عن فريق عمل اك�شبو وكل من 
�شارك يف هذا اجلهد وبا�شم هيئة الطريان املدين وطريان االإمارات وفالي دبي 
جزيل ال�شكر وعظيم االمتنان والتقدير لكل من �شاهم يف حتقيق هذا االجناز. 

ومتنى �شموه يف ختام كلمته لالإمارات كل اخلري والتوفيق والنجاح لدولة من 
اأجل موا�شلة تقدمها يف ظل قيادتنا الر�شيدة وعلى راأ�شها �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 

رعاه اهلل. 
ومت يف ختام احلفل تكرمي ال�شركاء امل�شاهمني يف اأن�شطة وزارة اخلارجية .

 يذكر ان احلفل ال�شنوي الذي تنظمه وزارة اخلارجية وللعام الثاين على التوايل 
يهدف اىل دعم االقت�شاد الوطني واال�شتثمارات الوطنية يف اخلارج واإبراز دور 

الوزارة املتنامي يف دعم اال�شتثمارات الوطنية يف اخلارج وخلق �شبكة التوا�شل.

يف حفل اال�صتقبال الثاين بعنوان )الدبلوما�صية يف دعم التعاون االقت�صادي(

عبداهلل بن زايد: ن�سعى اىل جعل الإمارات مركزا وحا�سنة لالقت�ساد العاملي الذكي يف املنطقة
االإمارات يف املرتبة الـ 23 عامليا واالأوىل عربيا يف تقرير ممار�صة اأن�صطة االأعمال 

نتيجة الثقة يف دولة االإمارات واقت�صادها املناف�س فازت مدينة دبي بجدارة با�صت�صافة معر�س اك�صبو 2020 

حافظت الدولة للعام الثامن 
على التوايل على وجودها يف 
مرحلة االقت�صادات القائمة 

على االإبداع والتنوعية  

اإعفاء املواطنني من تاأ�صرية 
اململكة املتحدة جاء كاأحد اأهم 
ركائز وزارة اخلارجية لت�صهيل 

حركة مواطني الدولة

االمارات حتر�س 
على تطوير املنظومة 

الت�صريعية االقت�صادية 
مبا ي�صمن النمو  املتوازن

ب����دء فعالي���ات ملتق���ى زاي���د ب���ن حمم���د العائل�����ي
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العدد 10972 بتاريخ 2013/12/17   

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

CN 1221387:العلمي للكمبيوتر رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10972 بتاريخ 2013/12/17   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/قف وت�شوق

 رخ�شة رقم:CN 1020137 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 3.6*10

تعديل ا�شم جتاري:من/قف وت�شوق
STOP & SHOP

اىل/بقالة قف وت�شوق 
BAQALA STOP & SHOP

تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي �شارع ال�شيخ را�شد بن �شعيد ال مكتوم بناية 
النيادي اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي �شارع املطار �شرق 22 رقم  علي م�شبح علي 

القطعة 18 بناية �شعيد م�شبح علي النيادي
تعديل ن�شاط/ا�شافة بقالة )4711003(

تعديل ن�شاط/حذف بيع الفواكه واخل�شروات الطازجة - بالتجزئة )4721001(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة املواد الغذائية املعلبة واملحفوظة - باجلملة )4630101(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة املواد الغذائية الطازجة - باجلملة )4630102(
تعديل ن�شاط/حذف بيع املواد الغذائية املجمدة - بالتجزئة )4721033(

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

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

العدد 10972 بتاريخ 2013/12/17   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة اال�شكايف التجارية - 

 CN 1118055:ذات م�شوؤولية حمدودة - فرع رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 3*1
تعديل �شكل قانوين/من فرع اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري:من/�شركة اال�شكايف التجارية - ذات م�شوؤولية حمدودة - فرع
AL ISCAFI TRADING CO WLL - BRANCH

اىل/�شركة اخلطاف لتجارة االحذية ذ.م.م 
AL KHATAF SHOES TRADING COMPANY LLC

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 10972 بتاريخ 2013/12/17   

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

CN 1686652:لل�شيانة العامة  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة بدر �شالح حممد �شامل باوزير )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامل علي �شيف بن بريهيم النعيمي

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

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

العدد 10972 بتاريخ 2013/12/17   

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

لل�شيارات رخ�شة رقم:CN 1004000 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة فاطمة علي حممد بور )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 10972 بتاريخ 2013/12/17   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ج�شت درينك مي 

للع�شائر رخ�شة رقم:CN 1452405 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة دروي�س حممد عبداهلل بارون اآل علي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 10972 بتاريخ 2013/12/17   

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

CN 1180839:الذهبي لل�شتائر رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة احمد �شعيد علي احمد الظاهري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عتيق علي حممد علي �شعيد ال�شام�شي

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

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

العدد 10972 بتاريخ 2013/12/17   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كويف نت دانات

 رخ�شة رقم:CN 1166829 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ال�شيد حممد ح�شن عبدالهادي اجلندي )%49(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة فاطمة عبداهلل �شيف علي املن�شوري )%51(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف فاطمة عبداهلل �شيف علي املن�شوري

تعديل راأ�س املال/من null اىل 200000
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 9.6*1.2 اىل 1*9.20

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/كويف نت دانات

DANAT COFFEE NET
اىل/مطعم ليايل البندقية ذ.م.م 

AL BUNDUQIYA NIGHT RESTAURANT LLC
تعديل ن�شاط/ا�شافة مطعم درجة ثالثة )5610001.3(

تعديل ن�شاط/حذف خدمات االنرتنت )ي�شمل مقاهي االنرتنت( )6190001(
تعديل ن�شاط/حذف م�شروبات باردة و�شاخنة )5630004(

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

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

العدد 10972 بتاريخ 2013/12/17   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شركة االملانية خلدمات الفح�س 

والتدقيق ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1442904 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/خالد خمي�س حممد خمي�س احلو�شني من �شريك اىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ خالد خمي�س حممد خمي�س احلو�شني من 51% اىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف هور�شت اودو بركاهاردت 
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 0.15*1 اىل 0.60*0.20

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ا�شم جتاري:من/ال�شركة االملانية خلدمات الفح�س والتدقيق ذ.م.م

GERMAN INSPECTION & AUDITING SERVICE LLC

اىل/االملانية خلدمات الفح�س والتدقيق 
GERMAN INSPECTION & AUDITING SERVICE

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

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

العدد 10972 بتاريخ 2013/12/17   

اإعــــــــــالن
�شايد  �شي  ال�ش�����ادة/م�شبغة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لكوي املالب�س رخ�شة رقم:CN 1015542 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 3.50*1

تعديل ا�شم جتاري:من/م�شبغة �شي �شايد لكوي املالب�س
SEA SIDE IRONING LAUNDRY

اىل/خمبز نور غزين 
NOOR GHAZHI BAKERY

تعديل ن�شاط/ا�شافة خمبز تنور )4781003(
تعديل ن�شاط/حذف كي املالب�س )9601001(

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

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

العدد 10972 بتاريخ 2013/12/17   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شوبر ماركت الرحبه 

- فرع رخ�شة رقم:CN 1043673 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 14*1.5 اىل 1*4

تعديل �شكل قانوين/من فرع اىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ا�شم جتاري:من/�شوبر ماركت الرحبه - فرع

AL RAHBA SUPERMARKET - BRANCH
اىل/عجوة ال�شهامة للتمور 

AJOWA AL SHAMAMA DATES
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع التمور - بالتجزئة )4721022(

تعديل ن�شاط/حذف جممع ا�شتهالكي )�شوبر ماركت( )4711002(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

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

العدد 10972 بتاريخ 2013/12/17   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شالل املرتفع كويف 

�شوب رخ�شة رقم:CN 1072206 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*3

تعديل ا�شم جتاري:من/ال�شالل املرتفع كويف �شوب
HIGH WATER FALL COFFEE SHOP

اىل/ال�شالل للبليارود وال�شنوكر 
WATERFALL BILLIARDS & SNOOKER

تعديل ن�شاط/ا�شافة �شالة البليارود وال�شنوكر )9311008(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

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

العدد 10972 بتاريخ 2013/12/17   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ماك اير �س ذ م م - 

فرع ابوظبي رخ�شة رقم:CN 1011324 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 0.15*0.40 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/ماك اير �س ذ م م - فرع ابوظبي
MAC AIR LLC - ABUDHABI BRANCH

اىل/بالفوند فيت اوت �س.ذ.م.م - فرع ابوظبي 1 
PLAFOND FIT OUT LLC - BRANCH OF ABU DHABI 1

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

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

العدد 10972 بتاريخ 2013/12/17   

اإعــــــــــالن
احلدادة  العمال  ال�شريع  ال�ش�����ادة/الركن  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واالملنيوم رخ�شة رقم:CN 1064345 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 01*01 اىل 4*1

تعديل ا�شم جتاري:من/الركن ال�شريع العمال احلدادة واالملنيوم
SPEED CORNER STEEL & ALUMINIUM WORKS

اىل/الركن ال�شريع لتجارة قطع غيار ال�شيارات اجلديدة 
SPEED CORNER NEW AUTO PARTS TRADING

تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة قطع الغيار اجلديدة لل�شيارات )4530001(
تعديل ن�شاط/حذف ور�شة حدادة وحلام )2592005(

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

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

العدد 10972 بتاريخ 2013/12/17   

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

العاملية رخ�شة رقم:CN 1098313 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.30*0.10

تعديل ا�شم جتاري:من/جمموعة اخلرباء العاملية
EXPERTS GLOBAL GROUP

اىل/جمموعة اخلرباء 
EXPERTS GROUP

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

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

العدد 10972 بتاريخ 2013/12/17   

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

CN 1014005:ال�شهامة للرجال رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة علي نا�شر علي الهطايل )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شيف حممد علي �شرور املعمري

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

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

فقدان جواز �سفرت
املدعو/يوجنمى  ف���ق���د 
ل��و  - ال�شني  اجلن�شية- 
ج���������������واز �������ش������ف������ره رق������م 
  )4 6 1 9 5 7 9 8 (
م�����������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
االت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

   050/6691058

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو/�شيف اال�شالم 
-بنغالدي�س  ا�شالم  ت��ازال 
�شفره  ج����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة- 
  )0149240( رق������م 
م�����������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
االت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

   050/3333892

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د امل������دع������و/ج������ه������ون 

كري�شتوفري ديزون الفلبني 

اجلن�شية - جواز �شفره رقم 

)0505869(  من يجده 

عليه االت�شال بتليفون رقم 

   050/9055502

فقدان جواز �سفرت
احمد  املدعوة/رقيه  فقدت 
بريطانيا  جوليد-  ���ش��ودى 
�شفرها  ج���واز   - اجلن�شية  
  )501921266( رق���م 
م��������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم  ب��ت��ل��ي��ف��ون  االت���������ش����ال 

   055/5616129

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د امل�����������دع�����������و/ ب�������ش���ري 
بنغالي�س   - م���ي���اه   رح��ي�����س 
رقم  �شفره  ج���واز  اجلن�شية  
)F0409481(  من يجده 
اقرب  اىل  ت�����ش��ل��ي��م��ه  ب���رج���اء 
ال�شفارة   او  ���ش��رط��ة  م���رك���ز 

بنغالدي�س  م�شكوراً.

اعـــالن تغيري ا�سما 
اع����ل����ن ان����ا/�����ش����ل����ي����م خ����ان 
ب��ي��دي��ا     ه��ن��دي اجلن�شية  
واح���م���ل ج�����واز ���ش��ف��ر رقم  
وارغب   )F5671850(
�شليم  من  ا�شمي  تغيري  يف 
خان بيديا   اىل�صليم خان  

�صوهان  وهذا للعلم.       

اعالن تغيري ا�سم
انا/ �شيد احمد امام، هندي اجلن�شية يحمل جواز ال�شفر رقم 0468669/

اف �شادر من ابوظبي بتاريخ 11/10/2004 ومقيم دائم يف برياجوبيت 
واعمل حاليا  بي  ايه  كاكينادا-  تي،  اي�شت جودافاري دي  تي،  ا�س  �شيالواري 
لدى ال�شادة/ مكتب �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد ال نهيان  )�شائق ثقيل ( �س ب 
17817 العني، ابوظببي اأ ع م اغري ا�شم ابنتي ال�شغرية عائ�شة حتمل جواز 
�شف رقم 1981393/جيه �شادر من ابوظبي بتاريخ 31/3/2010 من 

)عائ�شة( اىل )عائ�صة �صيد( مبفعول فوري.
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اأخبـار الإمـارات
ويل عهد راأ�ص اخليمة يوجه با�ستحداث منطقة �سكنية جديدة يف منطقة وادي العجيلي دوائر عجمان احلكومية ت�سارك يف جائزة اأف�سل خدمة حكومية عرب الهاتف املحمول

•• راأ�ص اخليمة -وام:

بناء على توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي 
ع�شو املجل�س االأعلى حاكم راأ�س اخليمة ..وجه �شمو ال�شيخ حممد 
بن �شعود بن �شقر القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة رئي�س املجل�س 
�شكنية  منطقة  با�شتحداث  اخليمة  راأ����س  بلدية  دائ���رة  التنفيذي 

جديدة يف منطقة وادي العجيلي اجلنوبية التابعة لالإمارة.
تاأتي هذه املبادرة يف اإطار حر�س �شمو ويل عهد راأ�س اخليمة على 
امل�شتفيدين  املنطقة  الأه��ايل  املتزايدة  ال�شكنية  االحتياجات  تلبية 
اآل نهيان  زاي����د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  م��ن م���ب���ادرات ���ش��اح��ب 

رئي�س الدولة حفظه اهلل وبرنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان والطلبات 
ال�شخ�شية لالأهايل.

وامل�شاحة  التخطيط  بدائرة  ممثلة  البلدية  دائ��رة  �شموه  وجه  كما 
املنا�شيب  وف���ق  املنطقة  تخطيط  ب�شرعة  امل�����ش��اري��ع  ادارة  وم��ك��ت��ب 

الت�شميمية.
ب�شرعة  اخليمة  برا�س  العامة  واخلدمات  االأ�شغال  دائ��رة  وجه  كما 

اجناز عمليات الت�شوية للق�شائم �شمن اخلطة الزمنية املو�شوعة.
وتت�شمن املنطقة العديد من املرافق اخلدمية الأهايل املنطقة التي 
من خاللها ت�شفي عليها مزيدا من التميز وجتعلها مبثابة مدينة 

متكاملة اخلدمات.

•• عجمان ـ الفجر 

جائزة  يف  املحلية  ال��دوائ��ر  من  ع��دد  م�شاركة  عن  عجمان  حكومة  ك�شفت 
رئا�شة  مكتب  ينظمها  التي  املحمول  الهاتف  عرب  حكومية  خدمة  اأف�شل 
را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  روؤي��ة �شاحب  تفاعاًل مع  ال��وزراء  جمل�س 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي للحكومة 
بتطبيق  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  من  كل  اجل��ائ��زة  يف  و���ش��ارك  الذكية. 
االأرا�شي واالأم��الك بتطبيق خدمة  االإقرتاحات والبالغات، ودائرة  نظام 
اإ�شدار  خدمة  بتطبيق  عجمان  و�شناعة  جت��ارة  وغرفة  امللكيات،  ت�شديق 
�شهادات املن�شاأ، و�شلطة منطقة عجمان احلرة بخدمة �شواهي خلدمة طلب 

الر�شائل الأع�شاء املنطقة احلرة من امل�شتثمرين ورجال االعالم.
يعرب  ما  املبادرة  مع هذه  احلكومية جتاوباً  املوؤ�ش�شات  العديد من  واأب��دت 

عن فهم وا�شح للجائزة الإجناز م�شاريع توؤهلها للمناف�شة وتدعم اأهدافها 
اخلدمات  وتطوير  ذكية  حكومة  اإىل  االإم���ارات  حكومة  حت��ول  يف  املتمثلة 
اإبداعية ومبتكرة مبا يدعم جهودها يف حتقيق  احلكومية بطرق وو�شائل 
اأهداف  مع  وين�شجم  املتعاملني  بر�شى  يحظى  وم�شتدام  ملحوظ  تطور 
ويعد م�شتوى التجاوب من   .2021 احلكومة يف حتقيق روؤي��ة االم��ارات 
قبل الفئات امل�شمولة باجلائزة واملتمثل يف االإت�شاالت الهاتفية والر�شائل 
واالإط��الع على املوقع االإلكرتوين من قبل اجلهات احلكومية يف عجمان، 
م�شروعا  باعتبارها  اجلائزة  يف  امل�شاركة  على  اجلهات  هذه  حر�س  يعك�س 
احلكومية  ب��اخل��دم��ات  االرت���ق���اء  يف  تتمثل  �شامية  اأه���داف���اً  ي��خ��دم  وط��ن��ي��ا 
اجلائزة  اأهمية  اىل  باالإ�شافة  ر�شاهم  وحتقيق  املتعاملني  رحلة  وت�شهيل 
يف توفري مناخ حمفز على االإبداع واالإبتكار وتبادل اخلربات واملعرفة مبا 

ين�شجم مع روؤية القيادة احلكيمة يف االإنتقال اإىل احلكومة الذكية.

املعار�س وم�صات منرية الإماراتنا احلبيبة 

اجلميع ي�سفها بال�سريان الرئي�سي للثقافات واإك�سبو واأيدك�ص اأهم الفعاليات
•• حتقيق رم�صان عطا :

جلميع  م��ن��ارة  االإم����ارات  اأ�شبحت 
جلن�شيات  وم����وط����ن  ال���ث���ق���اف���ات 
التى  امل���ع���ار����س  وب����ات����ت  م���ت���ع���ددة 
تنظم يف ابوظبي هي نافذة للعامل 
لتلقي  ���ش��روري  وتنوعها  املحيط 
 ، م��ن اجلن�شيات  ال��ع��دي��د  اإع��ج��اب 
وهناك الكثري من املعار�س املهمة 
اأبوظبي منها  اإمارة  التي تتاألق يف 
و�شيتي  وادي��ب��ك  اي��دك�����س  معر�س 
�شكيب ومعر�س الكتاب و الوطني 
واملتو�شطة  ال�����ش��غ��رية  للم�شاريع 
املهمة  امل����ع����ار�����س  م����ن  وغ����ريه����ا 
ابوظبي  حتت�شنها  التى  والقيمة 
كل عام ومتتاز املعار�س بتحديثها 
يجذب  ال��ذي  العبقري  وتنظيمها 
اجلن�شيات  ج��م��ي��ع  م���ن  اجل��م��ه��ور 
معر�س  هناك  وبالطبع  واالأع��م��ار 
ينتظره  ال�����ذي   2020 اإك�����ش��ب��و 
نك�شف  التحقيق  هذا  ويف  املاليني 
اأه��م��ي��ة امل��ع��ار���س يف اأب��وظ��ب��ي عن 
طريق اأراء متعددة ل�شريحة كبرية 

من املجتمع االإماراتي .
القحطاين  على  ق��ال  البداية  ويف 
امل��ع��ار���س ه���ي م���ن اه���م اجلوانب 
علينا  ت�شفي  ف��ه��ي  ل��ن��ا  احل��ي��ات��ي��ة 
مل��ا ل��ه��ا م��ن حمتوي  متعة خ��ا���ش��ة 
املختلفة  ب����ال����ث����ق����اف����ات  زاخ����������م 
ومن  والقيمة  الثمينة  واملعلومات 
اه���م امل��ع��ار���س ال��ت��ى اح��ر���س على 
الكتاب  م���ع���ر����س  ه����و  ح�������ش���وره���ا 

ومعر�س التوظيف اأبوظبي .

االهتمام بالطفولة
وقال يف نف�س ال�شياق حامت احمد 
م���رك���ز اب���وظ���ب���ي ل��ل��م��ع��ار���س من 
اب��وظ��ي وميتاز  ال�����ش��روح يف  اه���م 
احلركة  و�شهولة  اجليد  بالتنظيم 
وتذليل  اأم��اك��ن لالأ�شر  ووج��ود  به 
واال�شتمتاع  ام���ام���ن���ا  ال���ع���ق���ب���ات 
ب����اوق����ات����ن����ا ب����داخ����ل����ة م�����ن خ���الل 
داخله  �شهريا  تقام  التي  املعار�س 
بتنوعها  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ه���ذه  ومت��ت��از 
االعمار  م��ن  للعديد  وم��الءم��ت��ه��ا 
امل�شوؤولني  م��ن  اه��ت��م��ام  ف��ه��ن��اك   ،
بالطفولة حيث يوجد العديد من 
بركن  تهتم  وامل��ع��ار���س  الفعاليات 
خا�س لالطفال يوجد بها و�شائل 
من  ي�شتطيع  خم��ت��ل��ف��ة  تعليمية 
مهاراتة  بتنمية  ال��ط��ف��ل  خ��الل��ه��ا 

وقدراتة .
ا�شرف  ق��ال  امل��ع��ار���س  وع��ن اهمية 
فتحي، عادة تكون املعار�س ناجحة 
اقت�شادياً  امل�����ش��ت��ق��رة  ال������دول  يف 
املاني�ا  ت��ع��د  ف��م��ث��اًل  ���ش��ي��ا���ش��ي�����اً.  و 
واالم��ارات م�ن اهم دول العامل يف 
وتتناف�س  الدولية  املعار�س  اقامة 
بينها  ف��ي��م��ا  امل��خ��ت��ل��ف��ة  االم��������ارات 
ار�شها  على  املع�ار�س  تل�ك  الإقامة 
الت�شهيالت  م��ن  ال��ك��ث��ري  ب��ت��ق��دمي 

وتاأمني راحة الزائر و العار�س.
وع��ن راي���ه ق��ال اح��م��د اب��و الدهب 

امل����ع����ار�����س يف االم��������ارات  اأه���م���ي���ة 
ت��ات��ى م��ن خ���الل اه��ت��م��ام حكامنا 
و����ش���ي���وخ���ن���ا ب����ت����زوي����د امل���واط���ن���ني 
ب��امل��ع��ل��وم��ات واخل�����ربات، واه����م ما 
و�شل اليه العلم يف جميع املجاالت 
، واالطالع على الثقافات املتنوعة 

واملختلفة ،
واي�شا تنظيم املعار�س ياأتي ثماره 
على االأجيال اجلديدة التى �شوف 

حتمل راية الوطن يف امل�شتقبل.

التكنولوجيا
ال��ق��ي�����ش��ي قائال  اح���م���د  واأو�����ش����ح 
مبعر�س  اه���ت���م  ان����ا  يل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
ل��ع��م��ل��ي يف جمال  ���ش��ك��ي��ب  ���ش��ي��ت��ي 
لزيارة  عام  كل  واحر�س  العقارات 
واحدث  اه��م  يقدم  ال��ذي  املعر�س 
يف  التكنولوجيا  ال��ي��ه  تو�شلت  م��ا 

جمال العقارات واالأثاث .
وا���ش��ت��ط��رد حم��م��د ح���ج���اج قائال 
القطاع  ه��ذا  مارات  االإ دولة  ت��ويل 
للمعار�س  ملا  نظ��را  خا�شة  اهمية 
العالقات  ت��وط��ي��د  يف  اه��م��ي��ة  م��ن 
اإىل  العالم  اأق���ط���ار  ب���ني  ال��دول��ي��ة 
ترويج  يف  املعار����������س  دور  جانب 
االقت�شادي  التبادل  وفى  ال�شلع 
بتراث  خرى  االأ ال�شعوب  وتعري���ف 
وح�شارة الدولة. مما كان له اأعمق 
االإماراتي  ال�شعب  نفو���س  يف  ثر  االأ
ناجحا  جماهرييا  اإقباال  ولقيت 
من  ع���ر����ش���ه  مت  ما  خالل  من 

خمتلف االأن�شطة . 

ثقة اقت�صادية
اإقامة  ان  على  حميد  ���ش��امل  واك���د 
الدولية  املعار����������س  من  العدي��������د 
اأبوظبي  اإمارات  يف  املتخ�ش�شة 
مكانتها  لتعزي����ز  وال�شارقة  ودبي 
يف   جت�����اري�����ة  اإق���ل���ي���م���ي���ة  كمراكز 
امل��ن��ط��ق��ة. وت����اأت����ي احلر�������س على 
ا�شتمرارية هذه املعار�س �شواء من 
جانب الدولة اأو احلكومات املحلية 
الدولية  ال�شركات  جانب  من  اأو 
التي  االق�����ش��ادي��ة  للثقة  ت���اأك���ي���دا 

دوائر  مارات يف  االإ بها دولة  تتمتع 
عمال واملال واالقت�شاد. االأ

اتابع  ان  اح��ب  �شعيد  ���ش��امل  وق���ال 
املعار�س ال�شنوية وانتظرها بفارغ 
ال�شرب لكونى متخ�ش�س يف العلوم 

�شغف  ول���دي  العلمية  واالأب���ح���اث 
م�شتجدات  على  للمطالعة  كبري 

الدول امل�شاركة اأجندة الفعاليات.
وعن دليل املعر�س حتدث �شالمة 
للزائر  ي��ت�����ش��ن��ى  ق���ائ���ال  ح���ج���ازي 

الباحث  ح���ت���ى  و  امل�����ش��ت��ث��م��ر  او 
قبلها  امل��ع��ر���س  ل��زي��ارة  التح�شري 
دليل  على  يح�شل  ان  وذل��ك  بايام 
او ممكن احل�����ش��ول على  امل��ع��ر���س 
املعلومات العامة عن طريق املوقع 

االلكرتوين ملركز املعار�س ، ليوفر 
الفعاليات  باجندة  خارطة  للزائر 
، و عليه ممكن  ال��ع��ام  م���دار  ع��ل��ى 
و  زيارته  بجدولة  الزائر  يقوم  ان 
املواعيد  اخذ  و حتى  الوقت  ك�شب 

العار�شة  ال�����ش��رك��ات  م��ن  امل�شبقة 
الخت�شار الوقت و �شمان احل�شول 

على املطلوب بدون تاأجيل. 

حراك �صياحي
الأبوظبي  امل��ع��ار���س  اأه��م��ي��ة  وع���ن 
املعار�س  ت�شاعد  عمر  حممد  ق��ال 
خالل  من  ال�شياحة  تن�شيط  على 
املعر�س  يف  امل�������ش���ارك���ة  ال�����وف�����ود 
ب���امل���ع���ار����س م���ن �شتي  وامل��ه��ت��م��ني 
ب��ق��اع االر����س ، وال��ف��ن��ادق املجاورة 
للحجزات  ت�شتفيد  املعار�س  ملركز 
ال���دائ���م���ة ط����وال ال���ع���ام مم���ا جعل 
يف  ملحوظ  �شياحي  ح��راك  هناك 
�شمري،ان  ا�شعد  وا���ش��اف  ابوظبي 
ب�شناعة  ي�����ش��م��ى  م���ا  او  امل��ع��ار���س 
املعار�س ت�شكل دخل اقت�شادي هام 
للدولة و املدينة امل�شت�شيفة لتلك 
املعار�س. ومن اجل اجناحها فانه 
ع���ايل، وقوة  اع��الم��ي  ف��ن  يتطلب 

عالقات عامة، وامكانية ادارية ذو 
تقنية عالية وقدرة مدرو�شة على 
الرتويج ومرونة لكل من العار�س 

و الزائر. 

متطلبات ال�صوق
ق�����ال احمد  ن���ظ���ره  وم�����ن وج���ه���ة 
امل��ع��ر���س ي�شهل  زي�����ارة  ال��ق��ب��ي�����ش��ي 
للم�شتثمر او التاجر و للم�شوق او 
امل�شنع اوالباحث ان يجد املطلوب 
احدث  على  يطلع  ان  و  �شرعة  يف 
ما هو يف اال���ش��واق و التعرف على 
هي  النتيجة  و  ال�����ش��وق  متطلبات 
الناحية  وم����ن  ل��ل��ج��م��ي��ع.  ف���ائ���دة 
االجتماعية ا�شاف ا�شرف القا�شمي 
املعر�س هو و�شيلة ت�شهيل مقابلة 
و  �شركات  م��ن  ب��ه  ي�شتهان  ب��َك��ْم ال 
ه��ي��ئ��ات يف م��وق��ع واح����د ب����داًل من 
تلك  لزيارة  الطويل  ال�شفر  اتعاب 

امل�شانع او اال�شخا�س. 

حامت اأحمد: متتاز هذه الفعاليات بتنوعها ومالءمتها للعديد من الأعمار
حممد حجاج: للمعار�ص اأهمية يف توطيد العالقات الدولة بين اأقطار العالم

علي القحطاين: احر�ص على ح�سور معر�ص الكتاب والتوظيف اأبوظبي

عمال واملال  مارات بثقة اقت�سادية يف دوائر الأ �سامل حميد: تتمتع الإ
حممد عمر: حراك �سياحي ملحوظ يف اأبوظبي ب�سبب املعار�ص

اأ�سرف فتحي: تعد اأملانيا والإمارات م�ن اأه�م دول العامل يف اإقامة املعار�ص الدولية
�سالمة حجازي: املوقع الإلكرتوين ملركز املعار�ص يوفر للزائر اأجندة للفعاليات
اأ�سرف القا�سمي: املعر�ص هو و�سيلة ت�سهيل مقابلة بَكْم ل ي�ستهان به من �سركات

الإدارة العامة لالإقامة و�سوؤون الأجانب واجلامعة الأمريكية يف راأ�ص اخليمة توقعان اتفاقيةبلدية الغربية ت�سدر العدد اخلام�ص من جملة اأ�سدقاء احلدائق والطبيعة
•• الفجر– املنطقة الغربية: 

الغربية  امل��ن��ط��ق��ة  ب��ل��دي��ة  اأ�����ش����درت 
اأ�شدقاء  جملة  م��ن  اخلام�س  ال��ع��دد 
احل������دائ������ق وال����ط����ب����ي����ع����ة اخل���ا����ش���ة 
 )12-6( العمرية  الفئة  باالأطفال 
على  اخلام�س  العدد  رك��ز  حيث  �شنة 
مو�شوع )دملا مدينتي اجلميلة ( من 
الدولة على احلفاظ  منطلق حر�س 
تلك  لتعزيز  اخلالبة  الطبيعة  على 
امل��ع��اين عند االأط��ف��ال وق���ال �شلطان 
�شامل املن�شورى مدير اإدارة احلدائق 
اإن  زايد  مبدينة  الرتفيهية  واملرافق 
والطبيعة  احلدائق  اأ�شدقاء  جماعة 

امل�شاحات اخل�شراء واأعمال الت�شجري 
التعليمية  امل���وؤ����ش�������ش���ات  يف  خ���ا����ش���ة 
وزي������ادة ع����دد امل�����ش��ات��ل ال�����ش��غ��رية يف 
على  ع���الوة   ، التعليمية  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
البيئية  واملعار�س  الفعاليات  تنظيم 
امل��ت��خ�����ش�����ش��ة ل����الأط����ف����ال وت���ق���دمي 
التحديات  اأه��م  من��اذج مب�شطة حول 
املن�شوري  واأك��د   . البيئية  وامل�شكالت 
اأن االأعداد القادمة �شت�شهد املزيد من 
والتي  املتنوع�ة  واملوا�شيع  الت�شويق 
الزراع���ة  ح����ب  غ��ر�س  اإىل  ته��دف 
و�شالمتها  البيئ�ة  على  واملحافظ���ة 
على  وت�شجيعهم  الطالب  نفو�س  يف 

غر�س االأزهار والورود يف بيوتهم وم

اإدارة احلدائق واملرافق  اأن�شاأتها  التي 
الوعي  ن�شر  اإىل  ت��ه��دف  الرتفيهية 
الطالب  فئة  وال��زراع��ي لدى  البيئي 
يف املراحل املختلفة يف املنطقة وغر�س 
والهادفة  ال�شليمة  البيئية  املمار�شات 
وتعزيز  ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  اإىل 
 ، اأف�شل  اأج��ل م�شتقبل  م��وارده��ا من 
لدى  البيئى  ال��وع��ى  م�شتوى  ورف���ع 
ال��ط��الب يف م��دي��ن��ة زاي���د وذل���ك من 
والدورات  املحا�شرات  تنظيم  خ��الل 
التعليمية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  يف  التدريبية 
وتوزيع املل�شقات والن�شرات التوعوية 
للحفاظ على البيئة يف مدينة زايد ، 
ه���ذا اىل ج��ان��ب امل�����ش��اه��م��ة يف زي���ادة 

وت�شمنت املجلة العديد من الق�ش�س 
املمتعة وال�شيقة .

•• راأ�ص اخليمة-وام:

وقعت االإدارة العامة لالإقامة و�شوؤون االأجانب يف راأ�س اخليمة واجلامعة 
االأمريكية يف االإمارة..اتفاقية توفر اجلامعة مبوجبها الفر�س التعليمية 
درجتي  لنيل  اجلامعية  درا�شتهم  ال�شتكمال  واأبنائهم  االإدارة  ملوظفي 
البكالوريو�س واملاج�شتري..بجانب تنظيم دورات علمية متخ�ش�شة تتعلق 

باملتطلبات الوظيفية ملوظفي االإدارة. 
اجلامعة  رئي�س  العلكيم  ح��م��دان  ح�شن  الدكتور  �شعادة  االتفاقية  وق��ع 
و�شعادة العميد �شلطان يو�شف النعيمي املدير العام تنظم لالإدارة العامة 
اإن  ل��الإق��ام��ة و���ش��وؤون االأج��ان��ب. وق���ال ال��دك��ت��ور ح�شن ح��م��دان العلكيم 
االإتفاقية تاأتي يف اإطار توحيد وت�شافر اجلهود بني الدوائر واملوؤ�ش�شات 
املحلية كافة و احلر�س على العمل �شويا للم�شاهمة يف حتقيق ا�شرتاتيجية 
حكومة راأ�س اخليمة وروؤية القيادة الر�شيدة يف تعزيز التنمية امل�شتدامة 

بجانب تقدمي اأف�شل اخلدمات التعليمية الأبناء االإمارة من خالل اأرقى 
التعليم  مركز  يطرح  كما  ك��اف��ة.  املجتمع  ول�شرائح  التعليم  م�شتويات 
وفق  امل��وظ��ف��ون  يحتاجون  ال��ت��ي  ال����دورات  خمتلف  اجلامعة  يف  امل�شتمر 
تتنا�شب  مبواعيد  امل��واد  ط��رح  يتم  الوظيفية..كما  مهمامهم  متطلبات 
مع �شاعات العمل لتمكينهم من االلتحاق بالدرا�شة دون االخالل ب�شري 
يف  ي�شب  االإتفاقية  توقيع  اإن  النعيمي  �شلطان  ق��ال  جانبه  من  العمل. 
خدمة جمتمع راأ�س اخليمة بوجه عام و موظفي االقامة بوجه خا�س مبا 
اإىل توا�شل  االإم��ارة.. م�شريا  املعرفة والتعليم والتنمية يف  ي�شهم بدعم 
الختيار  حم��ددة  اآلية  وف��ق  العمل  اخليمة  راأ���س  يف  االأمريكية  اجلامعة 
االإطار  ه��ذا  يف  ت�شب  التي  ال��ل��ق��اءات  وتعزيز  اال�شرتاتيجيني  ال�شركاء 
اتفاقيات  وعقد  املعرفة  وت��ب��ادل  العالقات  حت�شني  جم��االت  يف  والبحث 
التعاون مع جهات حملية متعددة يف �شبيل دفع عجلة التعليم والتنمية 

يف اإمارة راأ�س اخليمة .
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اإعــــــــــالن
النوبي  ال�ش�����ادة/بقالة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1105132 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ثاين علي النوبي عبداهلل الظاهري من وكيل خدمات اىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء

ثاين علي النوبي عبداهلل الظاهري من 0% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/حمل كبري احمد لت�شليح كهرباء  التنمية االقت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

وراديرتات ال�شيارات رخ�شة رقم:CN 1129335 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*3.30

تعديل ا�شم جتاري:من/حمل كبري احمد لت�شليح كهرباء وراديرتات ال�شيارات
KABIR AHMED CAR ELECTRIC & RADIATOR REPAIR SHOP

اىل/حمل كبري احمد لت�شليح كهرباء ال�شيارات 
KABIR AHMED CAR ELECTRIC REPAIR SHOP

تعديل ن�شاط/حذف ا�شالح مربدات )راديرتات( املركبات وتنظيفها )4520006(
تعديل ن�شاط/حذف ا�شالح مكيفات هواء ال�شيارات )4520021(

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

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة وادي االندل�س للمقاوالت 

العامة رخ�شة رقم:CN 1101632 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 3.60*1

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة وادي االندل�س للمقاوالت العامة
اىل/موؤ�ش�شة وادي االندل�س للمقاوالت العامة 

WADI ALANDALOS GEN CONT EST

ال�شوؤون  دائرة  الغربية  املنطقة  زايد  مدينة  الغربية  املنطقة  عنوان/من  تعديل 
املنطقة  الغربية  املنطقة  اىل   5 رقم  حمل   103 االر�س  رقم  ال�شناعية  البلدية 

الغربية ال�شناعية اجلديدة �شامل عي�شى حبيب �شامل املزروعي
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10972 بتاريخ 2013/12/17   

اإعــــــــــالن
 6X6 تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كراج

 رخ�شة رقم:CN 1712923 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*3 اىل 1*1

6X6 تعديل ا�شم جتاري:من/كراج
GARAGE 6X6

اىل/ كراج 6X6 االمارات 
GARAGE 6X6 U A E

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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نظارات النور- ذ م م
واخلا�س  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
بت�شفية ال�شركة املذكورة اأعاله  )نظارات النور- ذ م م( يعلن 
املذكورة  ال�شركة  ت�شفية  عن  يو�شف  �شعد  اأمري   / امل�شفى 
املذكورة  ال�شركة  على  حقوق  اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعاله 
اعاله عليه التقدم مبطالبته مع امل�شتندات املوؤيدة لذلك اإىل 
امل�شفى، وذلك خالل الدوام الر�شمي وملدة 45 يوماً من تاريخ 
باالإعالن  املحددة  املدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل  االإعالن، 

ي�شقط حقه باملطالبة.
 تليفون امل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
�شارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق )6( �شقة )17( 

مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون. 

اإعـــالن ت�سـفية �ســركة
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ثريموفري ال�سرق الو�سط للمقاولت ذ م م
واخلا�س  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
بت�شفية ال�شركة املذكورة اأعاله )ثريموفري ال�شرق االو�شط 
للمقاوالت ذ م م( يعلن امل�شفى / اأمري �شعد يو�شف عن ت�شفية 
على  حقوق  اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعاله  املذكورة  ال�شركة 
ال�شركة املذكورة اعاله عليه التقدم مبطالبته مع امل�شتندات 
املوؤيدة لذلك اإىل امل�شفى، وذلك خالل الدوام الر�شمي وملدة 
45 يوماً من تاريخ االإعالن، وكل من مل يتقدم خالل املدة 

املحددة باالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة.
 تليفون امل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
�شارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق ) 6 ( �شقة )17( 

مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون. 

اإعـــالن ت�سـفية �ســركة

العدد 10972 بتاريخ 2013/12/17   

الرمان للتجارة- ذ م م
واخلا�س  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
م( م  ذ  للتجارة-  )الرمان  اأعاله  املذكورة  ال�شركة  بت�شفية 

ال�شركة  ت�شفية  عن  يو�شف  �شعد  اأمري   / امل�شفى  يعلن 
ال�شركة  على  حقوق  اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعاله  املذكورة 
املذكورة اعاله عليه التقدم مبطالبته مع امل�شتندات املوؤيدة 
لذلك اإىل امل�شفى، وذلك خالل الدوام الر�شمي وملدة 45 يوماً 
املحددة  املدة  يتقدم خالل  وكل من مل  االإعالن،  تاريخ  من 

باالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة.
 تليفون امل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
�شارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق ) 6 ( �شقة )17( 

مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون. 

اإعـــالن ت�سـفية �ســركة

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/4/18م   املودعة حتت رقم: 172156 
 با�ش��م: اجنازات �شرفي�ش�س 

وعنوانه:اخلالدية ، زايد االول ، �س.ب: 61314 ، هاتف: 026666319 ، فاك�س: 026655876
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

 خدمات متابعة املعامالت ، خدمات الطباعة وت�شوير امل�شتندات . 
 الواق�عة بالفئة:35 

باللون  اللون االخ�شر وا�شفله �شرفي�ش�س  العالمة:العالمة عبارة عن ورقتني يف طرفهما اجنازات  و�شف 
على  اال�شود  باللون   SERVICE ا�شفله  االخ�شر  باللون   enjazat طرفهما  ورقتان  وا�شفله  اال�شود 

ار�شية بي�شاء .
 اال�ش��رتاطات:   

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  دي�سمرب 2013 العدد 10972

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:ج�شت ك�شري ذ.م.م
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:JUST KUSHARI ج�شت ك�شري  

املودعة بالرقم:195938       بتاريخ:2013/8/6 م
با�ش��م:ج�شت ك�شري ذ.م.م

وعنوانه:�شارع امليناء خلف جمعية امليناء ، �س.ب:2378 ، هاتف: 026731000 ، فاك�س: 026732100
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43 كافترييا .

وباالجنليزي  ك�شري  ج�شت  بالعربي  مكتوب  بداخله  ���ش��وداء  خلفية  ذات  م�شتطيل  العالمة:�شكل  و�شف 
  . طبق  يده  يف  ويحمل  طباخ  مالب�س  يرتدي  رجل  و�شورة    JUST KUSHARI

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

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  دي�سمرب 2013 العدد 10972

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
�س. نا�شر كد�شة �شوركاوؤه

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 58650
با�ش��م: �س. داي�شون ليمتد

وعنوانها: تيتبوري هيل، مامل�شبريي، ويلت�شاير ا�س ان 16 او ار بي، اجنلرتا
وامل�شجلة حتت رقم : ) 49447 (  بتاريخ: 2004/11/29م

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
احلماية يف :2014/1/28 وحتى تاريخ :   2024/1/28

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  دي�سمرب 2013 العدد 10972

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
�س. نا�شر كد�شة �شوركاوؤه

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 58651
با�ش��م: �س. داي�شون ليمتد

وعنوانها: تيتبوري هيل، مامل�شبريي، ويلت�شاير ا�س ان 16 او ار بي، اجنلرتا
وامل�شجلة حتت رقم : ) 49403 (  بتاريخ: 2004/11/28م

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
احلماية يف :2014/1/28 وحتى تاريخ :   2024/1/28

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  دي�سمرب 2013 العدد 10972

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
�س. نا�شر كد�شة و�شركاوؤه

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 6120
با�ش��م: �س. حمد عبداهلل العي�شى واأوالده 

وعنوانه: عمارة العي�شى - �شارع املطار الريا�س- اململكة العربية ال�شعودية 
وامل�شجلة حتت رقم : )2930(  بتاريخ: 1995/11/13

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
احلماية يف :2014/5/8م وحتى تاريخ :   8/ 5/ 2014

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  دي�سمرب 2013 العدد 10972

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
�س. نا�شر كد�شة و�شركاوؤه

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 6122
با�ش��م: �س. حمد عبداهلل العي�شى واأوالده 

وعنوانه: عمارة العي�شى - �شارع املطار الريا�س- اململكة العربية ال�شعودية 
وامل�شجلة حتت رقم : )2931(  بتاريخ: 1995/11/3

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
احلماية يف :2014/5/8م وحتى تاريخ :   8/ 5/ 2014

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  دي�سمرب 2013 العدد 10972

العدد 10972 بتاريخ 2013/12/17   

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

زاهد ح�شني العمال البال�شرت
 رخ�شة رقم:CN 1129325 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10972 بتاريخ 2013/12/17   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم وم�شاوي 

ال�شحاري رخ�شة رقم:CN 1118043 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حمد را�شد �شامل را�شد الكعبي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد علي عبا�س
تعديل وكيل خدمات

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

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

العدد 10972 بتاريخ 2013/12/17   

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

CN 1153164:للخدمات العازله رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
فك عقد وكيل خدمات

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

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

العدد 10972 بتاريخ 2013/12/17   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شما زاخر للمقاوالت العامة 

وتن�شيق احلدائق رخ�شة رقم:CN 1297479 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/�شما زاخر للمقاوالت العامة وتن�شيق احلدائق
SAMA ZAKHER GENERAL CONTRACTING & LANDSCPAING

اىل/�شما زاخر للمقاوالت العامة 
SAMA ZAKHER GENERAL CONTRACTING

تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت الت�شجري )4220403(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  االقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

فقدان جواز �سفرت
راثيكا  املدعو/ذيبه  فقد 
ماليزيا    - ج���وه���ان���اث���ان  
�شفره  ج����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة- 
  )31174564( رق����م 
م�����������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
االت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

   050/1805040

فقدان جواز �سفرت
مكلني  امل�������دع�������و/  ف����ق����د 
����ش���ت���ي���ف���ن ال���������ن- ك���ن���دى 
اجلن�شية  جواز �شفره رقم 
)520524(  من يجده 
اقرب  اىل  ت�شليمه  برجاء 
ال�شفارة  او  �شرطة  مركز 

الكندية  م�شكوراً.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة- وام: 

���ش��ل��ط��ان القا�شمي  ب��ن  ب��ن حم��م��د  ���ش��ل��ط��ان  ال�����ش��ي��خ  ك���رم �شمو 
عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  بح�شور  ال�شارقة  حاكم  ونائب  عهد  ويل 
الفائزين  ال�شارقة  حاكم  نائب  القا�شمي  �شلطان  بن  �شامل  بن 
ب��� ج��ائ��زة ال�����ش��ارق��ة لالت�شال احل��ك��وم��ي وذل���ك خ��الل احلفل 
قاعة اجلواهر  االإعالمي يف  ال�شارقة  اأم�س مركز  الذي نظمه 
احلفل..ال�شيخ  ح�شر  ال�����ش��ارق��ة.  يف  وامل���وؤمت���رات  للمنا�شبات 
االإعالمي  ال�شارقة  مركز  رئي�س  القا�شمي  اأحمد  بن  �شلطان 
مكتب  ع��ام  م��دي��ر  القا�شمي  ال��رح��م��ن  عبد  ب��ن  ���ش��امل  وال�شيخ 
�شمو احلاكم و�شعادة عبد الرحمن بن علي اجل��روان امل�شت�شار 
الهديدي قائد عام  اللواء حميد  االأم��ريي و�شعادة  الديوان  يف 
الإمارة  التنفيذي  املجل�س  اأع�شاء  من  وع��دد  ال�شارقة  �شرطة 
املهند�س  الدكتور  و�شعادة  احلكومية  الدوائر  وروؤ�شاء  ال�شارقة 
علي حممد اخلوري مدير عام هيئة االإم��ارات للهوية واأ�شامة 
رئي�س  عمر  وح�شني  االإع��الم��ي  ال�شارقة  م��رك��ز  م��دي��ر  �شمرة 
اأفريقيا  و�شمال  االأو�شط  ال�شرق  يف  اال�شرتاتيجية  ال�شراكات 
كبار  من  ع��دد  بجانب  بر�س  ا�شو�شيتد  العاملية  االأن��ب��اء  لوكالة 
الدولة  يف  واالجتماعية  احلكومية  وال�شخ�شيات  امل�شوؤولني 
املحلية  االإع��الم��ي��ة  وال��ق��ي��ادات  ال�شخ�شيات  ك��ب��ار  م��ن  ونخبة 
من  االإع���الم  و�شائل  ممثلي  من  وح�شد  والعربية  واخلليجية 
داخل الدولة وخارجها. واأكد �شمو ويل عهد ال�شارقة يف ت�شريح 
ال�شارقة  اإم��ارة  تتبناها  التي  امل��ب��ادرات  اأهمية  املنا�شبة  لهبهذه 
اأ�شا�س  يعد  الذي  الب�شري  بالعن�شر  االرتقاء  �شاأنها  والتي من 
العملية التنموية يف خمتلف املجاالت االجتماعية واالقت�شادية 
ل�شاحب  ال�شديدة  للتوجيهات  واقعية  ترجمة  يف  وال�شيا�شية 
ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س 
االأعلى حاكم ال�شارقة ب�شرورة تبني املبادرات احلكومية املبتكرة 
واإطالقها . واأعرب �شموه عن تقديره لدور االإعالم يف خدمة 
وتطوير جميع مناحي احلياةال�شيا�شية واالقت�شادية والثقافية 
املحلية  االإع��الم��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  دور  مثمنا   .. واالج��ت��م��اع��ي��ة 
واالإقليمية واملجموعات واالأفراد الإجنازاتهم واإبداعاتهم التي 
وعربية  وخليجية  حملية  اإعالمية  �شناعة  اإيجاد  يف  �شاهمت 
متميزة. وقال اليوم جند ترجمة تلك الروؤى جلية ونلتم�شها 
ب��و���ش��وح ت��ام م��ن خ��الل م��ا ق��ام ب��ه م��رك��ز ال�����ش��ارق��ة االإعالمي 
الذراع االإعالمية حلكومة ال�شارقة من مبادرة تعد االأوىل من 
نوعها يف املنطقة باإطالقه جائزة ال�شارقة لالت�شال احلكومي 
الكفاءات  تطوير  وبغية  احلكومية  املوؤ�ش�شات  جلهود  تثمينا 
بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  واأ�شاد   . املوؤ�ش�شات  تلك  يف  االإعالمية 
قطاع  دع��م  يف  املبذولة  باجلهود  القا�شمي  �شلطان  بن  حممد 
االت�شال احلكومي وال�شعي اإىل تنميته وفق ا�شرتاتيجية اإمارة 
وكل  االإع��الم��ي  ال�شارقة  مركز  اإىل  ال�شكر  موجها  ال�شارقة.. 
�شي�شهم  وال��ذي  ه��ذا  ومنجزهم  مبادرتهم  على  فيه  العاملني 
يف دفع عجلة التطوير االإعالمي واإىل جلنة التحكيم التي مل 
تاألو جهدا يف تطوير وحتديد معايري وفئات اجلائزة وجهودها 
يف تقييم االأعمال امل�شاركة �شمن الدورة االأوىل للجائزة . من 
جانبه اأكد ال�شيخ �شلطان بن اأحمد القا�شمي يف كلمة له خالل 
تعد  التي  احلكومي  لالت�شال  ال�شارقة  جائزة  اأهمية  احلفل 
االإعالمي  ال�شارقة  مركز  اأطلقها  م��ب��ادرات  حزمة  من  واح��دة 
ت�شعى يف جمملها اإىل بناء منظومة متكاملة يف فكر االت�شال 
احلكومي وكان املنتدى الدويل لالت�شال احلكومي واحدا من 

اأن جدية طروحات املنتدى دفعت باالإ�شراع  اأبرزها. واأ�شار اإىل 
اإطالق  تبع ذلك من  تو�شيات وما  تنفيذ ما خرج عنه من  يف 
باكورة  لتكون  احلكومي  االت�شال  وح��دة  اأبرزها  مبادرات  عدة 
واأعرب  فاعلة لالت�شال احلكومي.  �شبكة  اأول  اإط��الق  اأعمالها 
رئي�س مركز ال�شارقة االإعالمي عن بالغ �شكره ل�شاحب ال�شمو 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي واملجل�س التنفيذي 
بن  حممد  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  برئا�شة  ال�شارقة  الإم���ارة 
�شلطان القا�شمي لدعم �شموهما الدائم ملبادرات املركز يف قطاع 
تتبناه  ال��ذي  التطوير  فكر  يعك�س  ما  وهو  احلكومي  االت�شال 
اإم��ارة ال�شارقة . وقال اإن ر�شالتنا يف اإم��ارة ال�شارقة من خالل 
اإعطاء  ه��و  احلكومي  االت�شال  يف  ومبادراتنا  براجمنا  جملة 
املزيد من االهتمام لهذا القطاع وتطوير اأدائه وتكرمي مبدعيه 
العمل  ال�شارقة لالت�شال احلكومي هو  نريده من جائزة  وما 
االإب����داع وحتقيق  اإل��ي��ه حتفيز  ال�����ش��ع��ارات وم��ا ن�شعى  اجل���اد ال 
االإعالمي  ال�شارقة  مركز  رئي�س  وهناأ   . االإجن���از  تلو  االإجن���از 
بجائزة  للفوز  اليوم  ا�شتحقاقكم  باجلائزة..م�شيفا  الفائزين 
ال�شارقة لالت�شال احلكومي هو مدعاة فخر لنا جميعا لتكون 
االت�شال  رواد  ف��ي��ه  يلتقي  ���ش��ن��وي  تقليد  ن��ح��و  ب��داي��ت��ن��ا  معكم 
احلكومي من خمتلف اأنحاء املنطقة . من جهته اأعرب اأ�شامة 
حاكم  نائب  العهد  ل�شموويل  وامتنانه  �شكره  بالغ  عن  �شمرة 
الدائم  الهام ولدعمه  ال�شارقة لرعايته وح�شوره هذا احلدث 
اأثرااإيجابيا يف  املختلفة وهو ما ترك  املركز وبراجمه  ملبادرات 
ال�شعي لتحقيق اإجنازات اأكرب والرقي مبكانة ال�شارقة. واأو�شح 
منها  انطلقت  التي  ال��روؤي��ة  االإع��الم��ي  ال�شارقة  مركز  مدير 
جائزة ال�شارقة لالت�شال احلكومي والتي ولدت من نهج اإمارة 
ال�شارقة لتحمل للعامل ر�شالتها الهادفة والو�شول من خاللها 
اأع�شاء  دور  احلكومي..مثمنا  االت�شال  يف  جديد  م�شهد  اإىل 

جلنة التحكيم البارز يف اإجناح اجلائزة.
من ناحيتها قالت االإعالمية روان ال�شامن ع�شو جلنة حتكيم 
االإخبارية  اجل��زي��رة  قناة  يف  برامج  وخمرجة  منتجة  اجل��ائ��زة 
يف ب��ي��ان جل��ن��ة حت��ك��ي��م ج��ائ��زة ال�����ش��ارق��ة ل��الت�����ش��ال احلكومي 
مدى  على  ت�شلم  االإع��الم��ي  ال�شارقة  مركز  2013..اإن  لعام 
واأفراد  موؤ�ش�شات  من  م�شاركة   300 ح��وايل  املا�شية  االأ�شهر 
م��ن داخ���ل دول���ة االإم�����ارات ع��ام��ة وال�����ش��ارق��ة خا�شة وب��ع��د فرز 
جلنة داخلية من املركز لالأعمال املقدمة وت�شنيفها والتحقق 
اأع�����ش��اء جلنة  اإىل ك��ل  م��ن مطابقتها م��ع��اي��ري ك��ل ف��ئ��ة و���ش��ل 
مر�شحة  ف��ئ��ات  ت�شع  �شمن  م�����ش��ارك��ة   160 ح���وايل  التحكيم 
فكانت مرحلة الدرا�شة والتحليل والتقييم ثم ح�شاب املعدالت 
واأعربت  للجنة.  اجلماعي  للتحكيم  و�شوال  واملفا�شلة  ريا�شيا 
حتكيم  جلنة  يف  اأ�شا�شي  كع�شو  بالعمل  �شعادتها  عن  ال�شامن 
واال�شتقالل  التامة  بالنزاهة  ات�شمت  اأج���واء  وو�شط  اجل��ائ��زة 
امل��ط��ل��ق وال��ت��ع��م��ق ال��ه��ادئ ل��ل��و���ش��ول اإىل ق���رار واث����ق. و�شكرت 
لالت�شال  ال�شارقة  ج��ائ��زة  وف��ري��ق  االإع��الم��ي  ال�شارقة  مركز 
بذلت  موؤ�ش�شة  وك��ل  ف��رد  وك��ل  ال���دوؤوب  على اجلهد  احلكومي 
�شنتها  واجل��ائ��زة يف  التحكيم  ووثقت يف جلنة  وال��وق��ت  اجلهد 
يرغب  مل��ن  بيانها  يف  اللجنة  واأو����ش���ت  ف��ي��ه.  و���ش��ارك��ت  االأوىل 
االعتبار  بعني  االأخ��ذ  ب�شرورة  القادمة..  ال��دورة  يف  بامل�شاركة 
عنا�شر  تكون  اأن  تلفزيوين  برنامج  من  بحلقة  الرت�شح  عند 
والفنيات.  التنوع  م�شتوى  على  متميزة  فيه  امليدانية  ال�شورة 
ونوهت باحلر�س عند تقدمي حلقة من برنامج اإذاعي على اأن 
تكون عنا�شر ال�شوت امليدانية فيه متميزة على م�شتوى التنوع 

والفنيات فبع�س الربامج التلفزيونية واالإذاعية التي تر�شحت 
ت�شجل داخل اال�شتوديو وت�شتخدم احلوار فقط و�شيلة لها وهو 
قالب مل يعد كافيا حتى يف حال وجود م�شمون متميز جلذب 
امل�شاهد وامل�شتمتع الذي تتناف�س عليه و�شائل االإعالم والرتفيه 
االإعالمي  فئة  يف  تو�شياتها  التحكيم  جلنة  وقدمت  املختلفة. 
اأجنز  اأك��دت �شرورة تقدمي م�شروع واح��د متميز  ال�شاب حيث 
نف�شه  العام  م��دى  على  حم��ددا  �شيئا  الطالبة  اأو  الطالب  فيه 
اخلا�س باجلائزة عو�شا عن تقدمي ملفات مطولة تغطي عدة 
ال�شحفيني بتقدمي حتقيق �شحفي ولي�س  �شنوات. كمااأو�شت 
امل�شاركات  فع�شرات  ال�شحفي  التحقيق  فئة  يف  �شحفي  تقرير 
كانت تقاريرا ال تعك�س اأيا من مهارات اال�شتق�شاء وجمع االآراء 
 .. �شحفية  ���ش��ورة  اأف�شل  فئة  يخ�س  وفيما  منها.  والتحقق 
مل  املتقدمة  امل�شاركات  جميع  اأن  اجل��ائ��زة  حتكيم  جلنة  اأك��دت 
تعك�س التميز املن�شود يف جمال الت�شوير ال�شحفي..لذلك جاء 
يف بيان جلنة التحكيم ارتاأينا يف جلنة التحكيم حجب اجلائزة 
بتحفيز  االإعالمي  ال�شارقة  ملركز  تو�شية  وتقدمي  العام  لهذا 
عقد دورة تدريبية لتطوير قطاع الت�شوير ال�شحفي يف قطاع 
االت�شال احلكومي هنا يف االإمارات خا�شة اأن هذا احلقل ي�شهد 
تطورا هائال يف عامل اليوم مع التقنيات املعا�شرة . واأكد البيان 
احلكومي  لالت�شال  ال�شارقة  جائزة  حتكيم  جلنة  عن  ال�شادر 
�شرورة توافر عن�شر االإتقان بالعمل .. م�شريا اإىل اأن االإتقان 
املقدمة  االأع��م��ال  �شمن  التحكيم  جلنة  يف  عنه  بحثنا  م��ا  ه��و 
ثم  وكان اخليار �شعبا  بينها  فيما  املتقدمة  االأعمال  فتناف�شت 
البيان  واأو���ش��ح   . للمن�شة  �شي�شعدون  ال��ذي��ن  ال��ف��ائ��زون  ج��اء 
باالت�شال  الر�شمية  املوؤ�ش�شات  م��ن  حقيقي  اهتمام  هناك  اأن 
حثيثة  خ��ط��وات  فيه  نخطو  اأف�شل  بغد  يب�شر  مم��ا  احلكومي 
احلكومي  االت�شال  قطاع  يف  مهنية  ممار�شة  اأف�شل  لرت�شيخ 
املا�شة لالأمل يف واقع وطننا العربي  العربي ففي ظل حاجتنا 
ال�شيخ �شلطان بن حممد  اأم��ل. وك��رم �شمو  بارقة  اجلريح هنا 
بن �شلطان القا�شمي يرافقه ال�شيخ �شلطان بن اأحمد القا�شمي 
املختارة  الفئات  يف  الفائزين  اجلويعد  اأ�شماء  و  �شمرة  واأ�شامة 
واملر�شحة �شمن حفل جائزة ال�شارقة لالت�شال احلكومي الذي 
قدم فقراته االإعالمية جلني عمران واالإعالمي خالد ال�شاعر 
وال��ت��ي اخ��ت��ريت م��ن ق��ب��ل م��رك��ز ال�����ش��ارق��ة االإع���الم���ي وجلنة 
حتكيم اجلائزة بناء على ا�شهاماتهما املتنوعة يف تطوير قطاع 
االإعالم واالت�شال يف دول جمل�س التعاون اخلليجي. وفاز بلقب 
ال�شخ�شية االإعالمية من جائزة ال�شارقة لالت�شال احلكومي 
داوود  ال�شعودي  وال�شحايف  القدير  االإعالمي  االأوىل  بدورتها 
عام  م��ن��ذ  وال�شحفية  االإع��الم��ي��ة  مل�شريته  ت��ق��دي��را  ال�����ش��ري��ان 
1976 ح��ت��ى ال��وق��ت احل���ايل ح��ي��ث ي��ع��د ال�����ش��ري��ان اأح���د اأبرز 
�شناع الراأي يف املجال االإعالمي يف دول التعاون وله عدة اأعمال 
اإعالمية متميزة متوافقة مع معظم املعايري التي حددتها جائزة 
ال�شارقة لالت�شال احلكومي لل�شخ�شية االإعالمية اأهمها ن�شر 
االجتماعية  امل�شكالت  من  عدد  وحل  اإن�شانية  ح�شارية  ر�شالة 
ال�شائكة يف جمتمعه من خالل ن�شر الوعي النري حيال الق�شايا 
اإ�شهامه  اإىل  والبيئيةاإ�شافة  وال�شحية  والرتبوية  االجتماعية 
بفعالية يف تطوير االت�شال احلكومي يف املنطقة. وحازت القناة 
االإخبارية �شكاي نيوز عربية الناطقة باللغة العربية على لقب 
اأكرث  تقدمي  يف  لدورها  العامتقديرا  لهذا  االإعالمية  الريادة 
لالأحداث  م�شتمر  وب�شكل  ب�شرعة  و�شفافية  �شبقا  التغطيات 
حدوثها  حلظة  احل���دث  قلب  م��ن  وذل���ك  وال��ع��امل��ي��ة  االإقليمية 

اإىل  اإ�شافة  واالب��ت��ك��ار  واملو�شوعية  باحليادية  ميتاز  باأ�شلوب 
املحلية  والكوادر  وا�شتيعاب اخلربات  توظيف  املتميز يف  دورها 
من كل الدول والثقافات وتطويرها طاقات االأفراد يف منطقتي 

ال�شرق االأو�شط واملغرب العربي. 
وك���رم �شمو ويل ال��ع��ه��د ن��ائ��ب ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة ال��ف��ائ��زي��ن من 
الهيئات  تر�شيح  ح�شب  املر�شحة  الفئات  من  االأوىل  املجموعة 
كليات  تر�شيح من  اأو  �شخ�شي  ب�شكل  اأو  االإداري��ة  اأو  احلكومية 
التحكيم  تقييملجنة  نتائج  اإىل  ا���ش��ت��ن��ادا  واالت�����ش��ال  االع���الم 
اأف�شل  وه��ي  ال�شارقة  خا�شةباإمارة  جوائز  اأرب��ع  وا�شتملتعلى 
ممار�شة ات�شال حكومي واأف�شل متحدث ر�شمي واأف�شل موقع 
املوؤ�ش�شي  االت�شال  اإدارة  وفازت   . ال�شاب  واالإعالمي  اإلكرتوين 
اأف�شل ممار�شة ات�شال  ال�شارقة بجائزة  التابعة لبلدية مدينة 
حكومي تثمينا الإ�شهاماتها البارزة يف قطاع االت�شال احلكومي 
اآل���ي���ات ال��ت��وا���ش��ل م��ع اجلمهور  يف االإم�����ارة ودوره�����ا يف ت��ع��زي��ز 
الداخلي واخلارجي وحتقيق اأعلى معدالت الر�شا بني العمالء 
الر�شا  درج��ات  اأعلى  حتقيق  يف  دوره��ا  اإىل  اإ�شافة  واملراجعني 
والفعاليات  ال��ربام��ج  م��ن  ع���دد  خ���الل تطبيق  م��ن  ال��وظ��ي��ف��ي 
لتحقيق توا�شل حكومي اأمثل. كما فاز العقيد �شلطان عبداهلل 
ل�شرطة  العامة  بالقيادة  العامة  العالقات  اإدارة  مدير  اخليال 
اأف�����ش��ل م��ت��ح��دث ر���ش��م��ي ت��ق��دي��را ملهاراته  ال�����ش��ارق��ة ب��ج��ائ��زة 
الق�شايا  ال�شحيحة والتجاوب مع  املعلومة  التوا�شلية يف نقل 
اإدارة االأزم��ات ب�شكل مهني  املتلقي وقدرته يف  التي ت�شغل فكر 
وفعال اإ�شافة اإىل �شعيه الدائم للتفاعل مع اأ�شئلة ال�شحفيني 
اإلكرتوين  اأف�شل موقع  والتوا�شل مع اجلمهور. وفاز بجائزة 
ال�شارقة  وال�شياحي يف  التجاري  لهيئة االمناء  الر�شمي  املوقع 
تر�شيحه  ومت  ال��ه��ي��ئ��ة  يف  االإع�����الم  اإدارة  ع��ل��ي��ه  ت�����ش��رف  ال����ذي 
واختياره للفوز تقديرا ملا يقدمه من خدمات اإخبارية متنوعة 
من  قطاعات  عدة  املوقع  ويتناول  ونوعية.  حقيقية  ومتجددة 
امل�شاهمة يف خدمة زوار االإم��ارة مب�شتوى فني وجمايل  �شاأنها 
راق كالرتاث والثقافة والفنون والتعليم والرتفيه وعر�س اأبرز 
الفعاليات الرئي�شية يف اإمارة ال�شارقة. وفازت الطالبة حمبوبة 
عبدالرحمن �شالح من جامعة ال�شارقة ق�شم العالقات العامة 
يف  وم�شاركاتها  لن�شاطاتها  وذل��ك  ال�شاب  االإع��الم��ي  جائزة  ب� 
الفعال  احلكومي  االت�شال  تخدم  التي  الفعاليات  من  الكثري 
ال�����ش��ارق��ة ودول����ة االإم��ارات��ب��ج��ان��ب فوزها  اإم����ارة  ع��ل��ى م�شتوى 
ب��ج��وائ��ز ع���دي���دة م��ن��ه��ا ج���ائ���زة ح���م���دان ب���ن را����ش���د اآل مكتوم 
ال�12  دورتها  املتميز يف  الطالب  فئة  املتميز  التعليمي  ل��الأداء 
الرتبوي  والتميز  للتفوق  امل��ع��ايل  وج��ائ��زة   2010  2009
 2010  2009 العام  ال�شاد�شة  ال���دورة  املتميز  الطالب  فئة 
الفائزين من  ال�شارقة  . كما كرم �شمو ويل العهد نائب حاكم 
اأربع جوائز  املر�شحةالتي �شملت  الفئات  الثانية من  املجموعة 
تقييم  لنتائج  ا�شتنادا  اختيارهم  ومت  الدولة  من  للم�شاركني 
االإدارية  اأو  احلكومية  الهيئات  تر�شيح  ح�شب  التحكيم  جلنة 
اأو ب�شكل �شخ�شي ومن فئاتها جائزة اأف�شل توا�شل اجتماعي 
يف خدمة االت�شال احلكومي واأف�شل حتقيق �شحفي واأف�شل 
برنامج  واأف�شل  الراهنة  بال�شوؤون  يخت�س  تلفزيوين  برنامج 
للهوية على جائزة  االم���ارات  . وح�شلت هيئة  ح��واري  اإذاع���ي 
اأف�شل توا�شل اجتماعي يف خدمة االت�شال احلكومي تقديرا 
التوا�شل  �شبكات  ا�شتخدام  واحرتافها يف  وفاعليتها  لن�شاطها 
االجتماعي مثل تويرت وفي�س بوك وغريها و�شعيها املتوا�شل 
وب�����ش��ك��ل ف��اع��ل خ��دم��ة االت�����ش��ال احل��ك��وم��ي ب��ج��ودة االأ�شلوب 

للرد  جمهورها  مع  با�شتمرار  اإىلتفاعلها  اإ�شافة  وامل�شمون 
على ا�شتف�شاراتهم وانتقاداتهم اخلا�شة بالهيئة. وفاز بجائزة 
اأف�شل حتقيق �شحفي باملنا�شفة كل من اأحمد حممد مر�شي 
�شحفي يف ق�شم املحليات يف جريدة االحتاد عن عمل مداخالت 
ال�شيخ �شلطان الذي تناول 35 مداخلة ل�شاحب ال�شمو حاكم 
اأبرز  وع��ر���س  واالإذاع��ي��ة  التلفزيونية  ال��ربام��ج  ع��رب  ال�شارقة 
ات�شم  باأ�شلوب  وخارجها  ال�شارقة  اإم��ارة  يف  ومكارمه  مبادراته 
باملنا�شفة  الفئة  الثاين من نف�س  بال�شفافية والدقة. والفائز 
ال�����ش��ح��ف��ي م��زه��ر ف���اروق���ي م��ن ج��ري��دة ج��ل��ف ن��ي��وز لطرحه 
تناولق�شية تربوية هامة  الذي  ال�شحفي  التحقيق  املتميز يف 
هامه  املجتمع وعر�س من خالله جوانب  امل��دار���س يف  خ�شت 
امل�شاواة  ق��دم  على  وجعله  املجتمع  يف  التعليم  قطاع  لتطوير 
م��ع امل��ع��اي��ري ال��دول��ي��ة واأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات ومت��ي��زت املوا�شيع 
والروح  واجل����راأة  وال��ن��زاه��ة  واحل��ي��ادي��ة  باملو�شوعية  ال��ف��ائ��زة 
املهنية يف طرح الق�شايا. كما فاز برنامج ال�شرطي الذي يبث 
ل�شرطة  العامة  القيادة  باإعداد  الف�شائية  ال�شارقة  قناة  عرب 
بال�شوؤون  يخت�س  تلفزيوين  برنامج  اأف�شل  بجائزة  ال�شارقة 
الراهنة لدوره البارز يف عر�س الق�شايا وامل�شاكلباأ�شلوب يت�شم 
بدقة وعمق  االإخبارية  والق�ش�س  التقارير  بالتميز يف عر�س 
�شرطة  يف  العاملني  ال�شباط  يقدمه  اأ�شبوعي  برنامج  وه��و 
ال�شارقة اإ�شافة اإىل اأنه برنامج اأمني اجتماعي يهدف اإىل رفع 
اليوم  املجتمع. وفاز برنامج دبي  اأف��راد  الوعي عند  م�شتويات 
الذي يبث عرب اإذاع��ة دبي اآي. اأو عني دبي على جائزة اأف�شل 
برنامج اإذاعي حواري تقديرا لتاأثريه االإيجابي على امل�شتمعني 
من خالل تناوله عددا من املوا�شيع االجتماعية باأ�شلوب ممتع 
ومقنع وملا ي�شتمله على معلومات دقيقة تقدم مبهارات اإبداعية 
با�شتخدام و�شائل �شمعية وحتريرية مبتكرة. وتقديرا جلهوده 
ب�شناع  واإي�����ش��ال��ه��ا  واملقيمني  امل��واط��ن��ني  ق�شايا  مالم�شة  يف 
برنامج  ن��ال  فقد  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول���ة  يف  ال��ق��رار 
اخلط املبا�شر الذي يبث عرب موؤ�ش�شة ال�شارقة لالإعالم على 
القيم  وتثميناالأ�شلوبه  التحكيم  جلنة  قبل  من  خا�س  تكرمي 
وحلولها  الق�شية  ت��ق��دمي  يف  احل��رف��ي��ة  م��ن��ه  ي�شت�شف  ال���ذي 
على  اأحدثها من خالل ظهوره  التي  النوعية  للنقلة  ونتيجة 
امل�شداقية  م�شتوى  رف��ع  يف  �شاهم  ال��ذي  االأم��ر  التلفاز  �شا�شة 
خارجها  ومن  الدولة  داخل  واجلمهور  امل�شوؤولني  بني  والثقة 
وكان جلهود فريق الربنامج موؤخرا باإعداد التجهيزات الكاملة 
اأحداث التعر�س للعا�شفة املتوقعة  الإر�شال املرا�شلني لتغطية 
ال���ذي يبث  ب��رن��ام��ج ق�شية وط��ن  االإم�����ارات. وا�شتحق  ل��دول��ة 
جلنة  قبل  من  خا�س  تكرمي  على  لالإعالم  دب��ي  موؤ�ش�شة  من 
التنظيم  ق�شية  ا�شتعرا�س  يف  ل��دوره  تثمينا  وذل��ك  التحكيم 
يف  وتداعياتها  االأ�شا�شية  معطياتها  وف��ق  وحتليلها  ال�شري 
تامة  ب�شراحة  الق�شية  جوانب  تناول  تلفزيوين  برنامج  اأول 
انتهاجه  اإىل  اإ�شافة  املجتمع  يف  هامة  �شخ�شيات  با�شت�شافة 
مبداأ ال�شفافية ال ال�شرية يف العر�س االأمر الذي طماأن قلوب 
اأبناء املجتمع واحلفاظ على اأمنه و�شالمة بيته املتوحد. يذكر 
مركز  ينظمها  التي  احلكومي  لالت�شال  ال�شارقة  ج��ائ��زة  اأن 
يف  املوؤ�ش�شات  م�شاركة  تعزيز  اإىل  تهدف  االإع��الم��ي  ال�شارقة 
تقدمي االأف�شل يف جمال االت�شال احلكومي دعما لروؤية املركز 
يتما�شى  احلكومي مبا  االت�شال  لفكر  لبناء منظومة جديدة 
الثقافية واالإعالمية وتر�شيخ مكانة  ال�شارقة  اإم��ارة  روؤية  مع 

اإمارة ال�شارقة كمركز اإعالمي مرموق يف املنطقة. 

•• راأ�ص اخليمة-وام: 

اأعلن امل�شت�شار اأحمد حممد اخلاطري رئي�س دائرة املحاكم 
براأ�س اخليمة عن نتائج تقييم امل�شاركني يف م�شابقة منارة 
ال��ت��ي تنظمها   2013 ل��ع��ام  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ت��م��ي��ز يف دورت���ه���ا 
وم�شرفيها  التنظيمية  وح��دات��ه��ا  م�شتوى  على  ال��دائ��رة 
واالداريني والفنيني وموظفي خدمة املتعاملني. وياأتي 
ذلك يف اإطار �شعي الدائرة لتحقيق اأعلى م�شتوى ممكن 
الفعالة  للم�شاركة  يوؤهلها  مب��ا  املوؤ�ش�شي  التميز  م��ن 
يف   2013 ل��ع��ام  املوؤ�ش�شي  التميز  ج��ائ��زة  يف  واملتميزة 
راأ�س اخليمة والتي  اإم��ارة  الثامنة على م�شتوى  دورتها 
وذكر  احلكومي.  للتميز  �شقر  ال�شيخ  برنامج  ينظمها 

يف  االول  باملركز  الفائز  اأن  اخل��اط��ري  اأح��م��د  امل�شت�شار 
فئة االإدارة املتميزة هي اإدارة الق�شايا املدنية واالأحوال 
فاز  ح��ني  يف  درج��ة   490 درج���ات  مبجموع  ال�شخ�شية 
درجات  مبجموع  الفنية  ال�����ش��وؤون  اإدارة  ال��ث��اين  باملركز 
االأول  باملركز  ف��از  املتميز  الق�شم  فئة  ويف  درج��ة   440
ق�شم التوجيه واال�شالح االأ�شري مبجموع درجات 510 
درجات وفاز باملركز الثاين ق�شم الكاتب العدل مبجموع 
درجات 440 درجة وفاز باملركز الثالث ق�شم االإ�شهادات 
350 درج��ة وف��از باملركز  والتوثيقات مبجموع درج��ات 
 300 درجات  واملواريث مبجموع  الرتكات  ق�شم  الرابع 
ب��امل��رك��ز اخل��ام�����س ق�شم احل��ف��ظ مبجموع  درج���ة وف���از 

درجات 270 درجة.

•• دبي-وام:

ب����داأت جل��ن��ة ال��ت��دق��ي��ق وامل��راج��ع��ة ب��ج��ائ��زة ح��م��دان بن 
را�شد اآل مكتوم اليون�شكو - ملكافاأة املمار�شات واجلهود 
املتميزة لتح�شني اأداء املعلمني يف دورتها الثالثة املرحلة 
االأوىل من عملية التحكيم الدويل وهي فرز خطابات 
من  تر�شيحا   99 اإىل  ع��دده��ا  و���ش��ل  ال��ت��ي  ال��رت���ش��ي��ح 
ابتداء من  اأقاليم   5 مناطق جغرافية خمتلفة غطت 
الهادي  واملحيط  العربية  وال��دول  واآ�شيا  اأفريقيا  ق��ارة 
واأوروبا واأمريكا ال�شمالية واجلنوبية وجزر الكاريبي. 
وقال الدكتور علي الكعبي من�شق عام اجلائزة ورئي�س 

مناف�شات  يف  امل�����ش��ارك��ات  اأع����داد  اأن  االأول  ال��ف��رز  جلنة 
املائة  يف   400 بن�شبة  زادت  احلالية  ل��ل��دورة  اجل��ائ��زة 
كان  ال�شابقة  ال��دورة  امل�شاركات يف  ان عدد  اإىل  م�شريا 
33 م�شاركة. واأ�شاف اأن امللفت يف هذه الدورة هو عدد 
امل�شاركات من الدول العربية حيث تواجدت م�شاركات 
اأن  م��وؤك��دا   .. و���ش��وري��ا  وم�����ش��ر  ل��ب��ن��ان وفل�شطني  م��ن 
ال��ت��ف��اع��ل ال��ع��رب��ي م��ع اجل��ائ��زة يف من��و واأن ذل���ك ينم 
ت�شتحق  املعلمني  اأداء  يف  متميزة  ممار�شات  وج��ود  عن 
اأن تكون حتت املجهر بهدف اال�شتفادة منها ون�شرها. 
التنفيذي  امل���دي���ر  االأن�������ش���اري  ���ش��ل��ي��م��ان  ���ش��ع��ادة  وك����ان 
م�شيدا  واملراجعة  التدقيق  جلنة  اأم�س  تفقد  للجائزة 

بدعم منظمة االأمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم 
- اليون�شكو - جلائزة حمدان اليون�شكو ومتكينها من 
اأداء ر�شالتها يف االرتقاء باأداء املعلمني وت�شجيعهم على 
ابتكار اأ�شاليب تعليمية جديدة ترفع من كفاءة العملية 
التعليمية وكذلك بحر�س اللجان العاملة على تر�شيخ 
حمكمي  بتكرمي  �شعادته  وق��ام  والعمل.  التميز  م��ب��داأ 
اللجنة الدكتور علي الكعبي والدكتور اإبراهيم املجيني 
�شعبان  حممد  وال��دك��ت��ور  حم��ف��وظ  جنيب  وال��دك��ت��ور 
الوا�شحة  بجهودهم  وا�شاد  اإفثيميو..  اإيفي  والدكتور 
التعليمي  التميز  م��ب��ادئ  تر�شيخ  يف  الفعال  و�شعيهم 

باأفق دويل.

بدء فرز خطابات الرت�سيح جلائزة حمدان بن را�سد اليون�سكو ملكافاأة املمار�سات واجلهود املتميزةحماكم راأ�ص اخليمة تعلن عن الفائزين بجائزة منارة التميز

ويل عهد ال�سارقة يكرم الفائزين ب� جائزة ال�سارقة لالت�سال احلكومي 

•• عجمان - حممود علياء: 

املجتمعية  امل�شوؤولية  م��ن  انطالقا 
التي يتبناها و�شمن اإ�شرتاتيجياته 
الطبية  اخلدمات  تقدمي  يف  املعلنة 
ال��ف�����ش��ل��ى ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني م���ع���ه من 
رئي�شه  م����ن  وح���ر����ش���ا   ، امل���ر����ش���ى 
امل����وؤ�����ش���������س �����ش����ع����ادة حم�����ي ال���دي���ن 
يف  ثومبي  جمموعة  رئي�س  ثومبي 
االإم������ارات ورئ��ي�����س ج��ام��ع��ة اخلليج 
ال��ط��ب��ي��ة ب��ع��ج��م��ان وت���اأك���ي���ده على 
�شرورة ن�شر ثقافة العمل التطوعي 
كافة  ب����ني  االإج���ت���م���اع���ي  اخل������ريي 
،اإ�شت�شاف  املجموعة  يف  العاملني 
م�شت�شفى »جي اإم �شي«، يف عجمان، 
نقل  خ��دم��ات  م��رك��ز  م��ع  بالتن�شيق 
ب��ال�����ش��ارق��ة، التابع  ال���دم واالأب���ح���اث 
للتربع  ح��م��ل��ة  ال�������ش���ح���ة   ل��������وزارة 
ب��ال��دم يف م��ق��ره ب��ع��ج��م��ان.  �شهدت 

من  النظري  منقطع  اإقباال  احلملة 
فعالية  يف  له  واملراجعني  املوظفني 

جمع  مت  حيث  مفتوح  تطوعي  ي��وم 
وح����دة   65 م���ن���ه���ا  دم  99وحدة 

للمر�شى  ل���الإ����ش���ت���خ���دام  ����ش���احل���ة 
العمليات  ج����راء  ل��ل��دم  امل��ح��ت��اج��ني 

اجلراحية واحلوادث الطارئة .
م�شاعد  عطا  ع�شام  الدكتور  وذك��ر 
وال�شوؤون  العامة  للعالقات  امل��دي��ر 
ال��ط��ب��ي��ة ب����اأن ت��ن��ظ��ي��م احل��م��ل��ة جاء 
املجتمعية  ل��ل��م�����ش��وؤول��ي��ة  ت��رج��م��ة 
من  ال��ع��دي��د  و���ش��م��ن  للم�شت�شفى 
التطوعية  اخل����ريي����ة  احل����م����الت 
ال����ت����ي ي���ن���ظ���م���ه���ا ب���ال���ت���ن�������ش���ي���ق مع 
القطاع  يف  امل���وؤ����ش�������ش���ات  خم���ت���ل���ف 
ال��ع��ام واخل��ا���س ب���االإم���ارات، وذلك 
�شركائه  م��ع  التعاون  تعزيز  بهدف 
ال�شالت  وتوثيق  اال�شرتاتيجيني، 
وهدفه  ال����زائ����ري����ن  ج���م���ه���وره  م����ع 
كميات  ت��وف��ري  يف  ب��االإ���ش��ه��ام  النبيل 
»الثال�شيميا«  مل��ر���ش��ى  ال�����دم  م���ن 
واملر�شى املحتاجني اىل وحدات دم، 
جراحية،  عمليات  اإج��رائ��ه��م  خ��الل 
التوعية  ب���ث  يف  ه��دف��ه  ج��ان��ب  اإىل 
اأهمية  ح���ول  للجمهور  وال��ت��ث��ق��ي��ف 

واأه���م���ي���ت���ه جل�شم  ب����ال����دم  ال����ت����ربع 
العمرية،  امل��راح��ل  ك��ل  يف  االإن�����ش��ان 
وتعزيزا لن�شر الوعي لدى اجلمهور 
ع��ام��ة وث��ق��اف��ة ال��ت��ط��وع ح���ول طرق 
وا�شاليب نقل الدم املاأمون، وحتفيز 
ال��ن��ا���س ع��ل��ى ال��ت��ربع ب��دم��ائ��ه��م من 

تخدم  ونبيلة  �شامية  اأه���داف  اأج���ل 
القيادة  ل��دع��وة  اإ�شتجابة  االآخ��ري��ن 
بدعم  وحتفيزها  ال��غ��ايل  وطننا  يف 
ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي االإج���ت���م���اع���ي يف 
االإن�شانية  واالأح��وال  الظروف  كافة 
ال�شرائع  ع���ل���ي���ه  ن�������ش���ت  م����ا  وف������ق 

ال�شماوية ومنظمات حقوق االإن�شان 
العمل  خل��دم��ة  اجل��ه��ود  ت�شخري  يف 
ع�شام  د  واأ�شاد  التطوعي  االإن�شاين 
عطا بجهود مركز خدمات نقل الدم 
واالأبحاث بال�شارقة وتعاونه الدائم 

مع م�شت�شفى جي اإم �شي يف ذلك.

خالل تنظيمه حلملة تربع بالدم بالتعاون مع مركز خدمات نقل الدم واالأبحاث بال�صارقة

م�ست�سفى جي اأم �سي بعجمان يجمع 99 وحدة دم من زواره والعاملني فيه منها 65 وحدة دم �ساحلة لال�ستخدام الفوري للمر�سى
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اأخبـار الإمـارات
تكرمي دار الرب يف امللتقى اخلام�ص ل�سركاء �سرطة دبي 2013 

•• دبي-وام:

كرمت القيادة العامة ل�شرطة دبي جمعية دار الرب ومركز املعلومات 
خالل  وذل��ك  ام�س  للجمعية  التابع  باالإ�شالم  للتعريف  االإ�شالمي 
اأقامته  ال��ذي   2013 دب��ي  �شرطة  ل�شركاء  ال�شنوي  امللتقى  حفل 
بفندق  املتميزين  اال�شرتاتيجيني  �شركائها  لتكرمي  دب��ي  �شرطة 

االنرتكونتيننتال بفي�شتيفال �شيتي يف دبي.
ومت تكرمي عدد من الوزارات والدوائر املحلية والهيئات احلكومية 
ال�شركاء  واالأف���������راد  اخل���ا����س  وال���ق���ط���اع  اخل���ريي���ة  واجل���م���ع���ي���ات 
ل�شرطة  العامة  القيادة  مع  املتعاونني  املتميزين  اال�شرتاتيجيني 
العام  القائد  املزينة  مطر  خمي�س  خبري  ال��ل��واء  �شعادة  وق��ام  دب��ي. 

عن  نيابة  التكرمي  درع  ت�شلم  حيث  ال��رب  دار  بتكرمي  دب��ي  ل�شرطة 
ال�شعايل  خليفة  �شعيد  امل��ه��ن��د���س  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س 
وتعاونها  اجلمعية  ل��دور  تقديرا  وذل��ك  باجلمعية  العمليات  مدير 

اال�شرتاتيجي املتميز مع اإدارات وقطاعات وفعاليات �شرطة دبي.
التكرمي  درع  وت�شلم   .. االإ�شالمي  املعلومات  مركز  تكرمي  مت  كما 
فرج الكثريي نائب مدير املركز. واأ�شار املهند�س �شعيد ال�شعايل اإىل 
لدار  واالإن�شاين  اخلريي  العمل  يف  اال�شرتاتيجية  ال�شراكة  اأهمية 
.. مقدرا  ل�شرطة دبي  العامة  والقيادة  املجتمع  الرب مع موؤ�ش�شات 
هذا التكرمي باعتباره دعما للجهود امل�شرتكة والتي تبذلها دار الرب 
وتعاونها يف م�شرية العمل اخلريي واالإن�شاين وعرب م�شريتها التي 
ابتداأتها منذ 35 عاما. ودعا ال�شعايل اأن مين اهلل تعاىل دائما على 

دولة االإمارات باالأمن واالأمان والرخاء واالطمئنان وعلى قيادتها 
الر�شيدة بال�شحة والعافية وطول العمر واأن يدميهم عونا وذخرا 

لكل اأعمال اخلري والرب وم�شرية العطاء والتميز.
وقال اأن هذا التكرمي واكب الذكرى الغالية لليوم الوطني ال�/42 
الحتاد دولة االإمارات والتي اأ�شبحت مثاال ومنوذجا يحتذى حول 
واحدة  ملا حققته من مكت�شبات خ��الل االحت��اد حتت مظلة  العامل 
كما  لتحقيقها  وموؤ�ش�شاته  املجتمع  اأف���راد  ك��ل  ي�شرتك  وب��اأه��داف 

واكبت احتفال الدولة بفوز اإمارة دبي ال�شت�شافة اإك�شبو 2020.
واأ�شاف اأن هذه االإجنازات تكون دائما حافزا لدار الرب يف م�شريتها 
اخلريية واالإن�شانية وتعزيز �شراكاتها مع خمتلف قطاعات املجتمع 

وموؤ�ش�شاته. 

•• دبي-وام:

اأك���د م��ع��ايل حممد اأح��م��د امل��ر رئي�س 
املجل�س الوطني االحتادي اأن االإعالم 
ال������ربمل������اين اأ�����ش����ب����ح حم������ور احل���ي���اة 
ال��ربمل��ان��ي��ة امل��ع��ا���ش��رة ���ش��واء م��ن حيث 
دوره يف التعبري عن الراأي العام ب�شاأن 
جمريات العمل الربملاين واأداء ممثلي 
ال�شعب اأو من حيث م�شوؤوليته يف نقل 
والتعليق  و���ش��رح��ه��ا  ال��ربمل��ان  اأع��م��ال 
ام�س  كلمته  يف  معاليه  و�شدد  عليها. 
االإعالم  منتدى  اأعمال  افتتاح  خالل 
املجل�س  ي��ن��ظ��م��ه  ال������ذي  ال�����ربمل�����اين 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع االحت��������اد ال����ربمل����اين 
ال���دويل يف ف��ن��دق راف��ل��ز دب��ي .. على 
اأن االإع�����الم ال���ربمل���اين امل��ت��ف��اع��ل عن 
ق���رب وب��ع��م��ق م���ع م��ع��ط��ي��ات خمتلف 
العن�شر  هو  الربملاين  العمل  جوانب 
الربملانية  ل��ل��ح��ي��اة  امل��ك��م��ل  ال��رئ��ي�����س 
وت��ف��ع��ي��ل امل�������ش���ارك���ة ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ويف 
ال��ت��ط��ور الربملاين  ا���ش��ت��م��رار م�����ش��رية 
 .. املنتدى  افتتاح  ح�شر  ع��ام.  بوجه 
م��ع��ايل ع��ب��دال��واح��د ال��را���ش��ي رئي�س 
ال�����دويل ومعايل  ال���ربمل���اين  االحت�����اد 
رئي�س  الهاجري  �شامل  عبدالرحمن 
ال�شارقة  الإم��ارة  اال�شت�شاري  املجل�س 
االأمني  بو�شكوج  ال��دي��ن  ن��ور  و�شعادة 
العربي  ال����ربمل����اين  ل���الحت���اد  ال���ع���ام 
و���ش��ع��ادة ج��م��ال ج��ا���ش��م زوي���د القائم 
باأعمال االأمني العام مبجل�س النواب 
يف مملكة البحرين واأ�شحاب ال�شعادة 
الإمارة  اال�شت�شاري  املجل�س  اأع�����ش��اء 
اأع�شاء  ال�شعادة  واأ���ش��ح��اب  ال�شارقة 
واأ�شاتذة  االحت���ادي  الوطني  املجل�س 
ك���م���ا ح�شر  واإع����الم����ي����ني.  وخ�������رباء 
امل��ن��ت��دى ع����دد م���ن وك����الء ال������وزارات 
واالحتادية  املحلية  ال��دوائ��ر  وم���دراء 
اإدارات االت�شال واالإع��الم يف  وم��دراء 
بجانب  املحلية  واملوؤ�ش�شات  ال���وزارات 
االإماراتية  اجلامعات  من  اأكادمييني 

وطلبة جامعات.
حممد  معايل  كلمة  ن�س  يلي  وفيما 
امل��ج��ل�����س الوطني  امل���ر رئ��ي�����س  اأح��م��د 
االحت����������ادي خ������الل اف����ت����ت����اح اأع����م����ال 
بكم  اأرح����ب  اأن  يل  يطيب  امل��ن��ت��دى.. 
ال�شكر  ب��ج��زي��ل  اأت���وج���ه  واأن  ج��م��ي��ع��ا 
الواحد  ع��ب��د  م��ع��ايل  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر 
الربملاين  االحت�����اد  رئ��ي�����س  ال���را����ش���ي 
الدويل على التعاون الكبري وامل�شاركة 

يف هذا املنتدى العلمي حول االإعالم 
ال�����ربمل�����اين وامل�������ش���اه���م���ة ال���ق���ي���م���ة يف 
مو�شول  والتقدير  وال�شكر  اأع��م��ال��ه 
وامل�شاركني  واخل�������رباء  ل���الأ����ش���ات���ذة 
اأوراق  ت��ق��دمي  ي�����ش��اه��م��ون يف  ال��ذي��ن 
عمل ومناق�شة واإثراء خمتلف املحاور 
املطروحة.. لقد بادر املجل�س الوطني 
املنتدى حول  لتنظيم هذا  االحت��ادي 
االإع��������الم ال����ربمل����اين ب���ال���ت���ع���اون مع 
االحتاد الربملاين الدويل والذي يعد 
دولة  يعقد يف  ال��ذي  نوعه  االأول من 
انطالقا  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات 
من اإميان املجل�س باأهمية دور االإعالم 
بفنونه وو�شائله التقليدية واحلديثة 
ك�شريك  ال��ك��ب��رية  وم�شوؤوليته  ك��اف��ة 
ا�شرتاتيجي يف اإثراء احلياة الربملانية 
ال��ربمل��اين مبعناه  ال��وع��ي  تنمية  و يف 
التطورات  �شوء  يف  �شيما  ال  االأ�شمل 
ال��ربمل��ان��ي��ة يف  احل��ي��اة  ت�شهدها  ال��ت��ي 
اإن  امل��ت��ح��دة.  العربية  االإم����ارات  دول��ة 
متثل  وب�شفتها  الربملانية  املجال�س 
اأدوار  م��ن  ب��ه  ت�شطلع  ومب��ا  ال�شعوب 
ت�����ش��ري��ع��ي��ة ورق���اب���ي���ة و���ش��ي��ا���ش��ي��ة هي 
املنابر التي تعرب عن اآمال وطموحات 
املواطنني  وه��م��وم  املجتمع  وق�����ش��اي��ا 
وم�شاكلهم يف خمتلف مناحي احلياة 
م�شوؤوليته  وب��ح��ك��م  االإع������الم  والأن 
االج��ت��م��اع��ي��ة وب��ان��ف��ت��اح��ه ع��ل��ى كل 
اأن  ي�شتطيع  ال��ق�����ش��اي��ا  وك���ل  ال��ن��ا���س 
وي��ط��رح هذه  وي��ن��ق��ل  ال�����ش��وء  ي�شلط 
الق�شايا وامل�شكالت طرحا مو�شوعيا 
ب��امل�����ش��ارك��ة وال���ن���ق���ا����س واحل�������وار مع 
خمتلف املوؤ�ش�شات احلكومية واالأهلية 
وقادة الراأي العام بل وي�شتطيع اأي�شا 
واالأفكار  واالآراء  املالحظات  يقدم  اأن 
املنا�شبة  ورمب���ا احل��ل��ول وامل��ق��رتح��ات 
اأمام  وي�شعها  الق�شايا  ه��ذه  ملعاجلة 
ب�شكل  ي�شاهم  وبذلك  ال�شعب  ممثلي 
وتعزيز  معلوماتهم  اإث����راء  يف  ف��اع��ل 
االأف�شل  الوجه  على  واأدائهم  دوره��م 
يعمل  ثانية  ناحية  وم��ن  ناحية  م��ن 
الثقافة  واإث���راء  امل�شاركة  تعزيز  على 
االإع������الم  اإن  ال���ربمل���ان���ي���ة.  واحل����ي����اة 
ال�����ربمل�����اين اأ�����ش����ب����ح حم������ور احل���ي���اة 
حيث  م��ن  ���ش��واء  املعا�شرة  الربملانية 
العام  ال������راأي  ع���ن  ال��ت��ع��ب��ري  يف  دوره 
ب�شاأن جمريات العمل الربملاين واأداء 
ممثلي ال�شعب اأو من حيث م�شوؤوليته 
و�شرحها  ال����ربمل����ان  اأع����م����ال  ن��ق��ل  يف 

الربملاين  ف��االإع��الم  عليها  والتعليق 
املتفاعل عن قرب وبعمق مع معطيات 
الربملاين  ال��ع��م��ل  ج���وان���ب  خم��ت��ل��ف 
للحياة  املكمل  الرئي�س  العن�شر  ه��و 
الربملانية وتفعيل امل�شاركة ال�شيا�شية 
ويف ا�شتمرار م�شرية التطور الربملاين 
اأح��دث��ت التطورات  ل��ق��د  ب��وج��ه ع���ام. 
التكنولوجية احلديثة نقلة نوعية يف 
عامل االت�شال واالإعالم وغريت �شكل 
وم�شمون االت�شال واالإعالم احلديث 
اأ�شكال  ب���اأن���واع ج��دي��دة م��ن  وج����اءت 
التوا�شل بني م�شتخدميها واأ�شبحت 
االجتماعية  ال����ت����وا�����ش����ل  ����ش���ب���ك���ات 
االأكرث  واملتنوعة  املتعددة  التفاعلية 
انت�شارا على �شبكة االنرتنت ويتنامى 
وعلى  م��ت��زاي��د  ب�شكل  عليها  االإق��ب��ال 
نطاق وا�شع خا�شة بني فئة ال�شباب. 
للمجال�س  ب���د  ال  ال�����ش��ي��اق  ه����ذا  ويف 
ال��ربمل��ان��ي��ة واالإع������الم ال���ربمل���اين من 
مواكبة هذه املتغريات وتوظيف هذه 
ال��و���ش��ائ��ط ع��ل��ى ال���وج���ه االأف�����ش��ل يف 
تعزيز العالقة بني الربملان واجلمهور 
مبا�شر  وب�شكل  متابعة  م��ن  لتمكينه 
الربملانية  ال�����ش��اح��ة  ع��ل��ى  امل��ج��ري��ات 
عملية  يف  واإ���ش��راك��ه  تفاعله  وت��ع��زي��ز 
ا�شتخدام  واأن  خ��ا���ش��ة  ال��ق��رار  �شنع 
ي�شمح  االجتماعي  التوا�شل  و�شائط 
بالو�شول اإىل النا�س ب�شكل اأ�شرع من 
�شهولة  جانب  اىل  اأخ��رى  و�شائل  اأي 
ال���و����ش���ول ل��ت��ل��ك امل���واق���ع ب����اأي مكان 
املجل�س  ح��ر���س  وق���د  وق����ت.  اأي  ويف 
يكون  اأن  ع��ل��ى  االحت�������ادي  ال���وط���ن���ي 
التوا�شل  و�شائط  ا�شتخدام  مو�شوع 
على  ا�شتخدامها  وكيفية  االجتماعي 
النحو االأمثل على ال�شعيد الربملاين 
املطروحة  امل��ه��م��ة  امل���ح���اور  ب���ني  م���ن 
هذا  اإن  امل���ن���ت���دى.  ه����ذا  يف  ل��ل��ن��ق��ا���س 
املنتدى الذي يعترب توا�شال من نوع 
واالإعالميني  ال��ربمل��ان��ي��ني  ب��ني  اآخ���ر 
االإعالم  وو�شائل  موؤ�ش�شات  وخمتلف 
يف  مهمة  حم��اور  على  ال�شوء  ي�شلط 
الربملاين من حيث  االإع��الم  مو�شوع 
التخ�ش�س  ه����ذا  ط��ب��ي��ع��ة  م��ن��اق�����ش��ة 
وفل�شفته  واأ���ش�����ش��ه  امل��م��ي��ز  االإع���الم���ي 
تطوير  وكيفية  وحتدياته  ووظيفته 
املهنية  ج����وان����ب����ه  وخم���ت���ل���ف  دوره 
الربملانيني  م��ن  نخبة  فيه  وي�����ش��ارك 
واالأكادمييني واالإعالميني واخلرباء 
املعنيني باالإعالم الربملاين قادر بعون 

اآف����اق تطوير  ب��ل��ورة  اهلل ت��ع��اىل ع��ل��ى 
واأدوات  واآل��ي��ات��ه  ال���ربمل���اين  االإع�����الم 
الربملان  باأهمية  التعريف  يف  ودوره 
الق�شايا  وحتليل  واأن�شطته  واأعماله 
واملو�شوعات الربملانية وتنوير الراأي 
ال��ف��اع��ل��ة يف  م�شاركته  وت��ع��زي��ز  ال��ع��ام 
العمل الربملاين وكيف ميكن لالإعالم 
باالقرتاح  ال�شعب  ممثلي  عمل  دع��م 
البناء  وال��ن��ق��د  امل��و���ش��وع��ي  والتقييم 
وجتاوز حدوده التقليدية املهنية اإىل 
وت�شخي�س  والتطوير  التحليل  اآف��اق 
تواجه  التي  وال�شعوبات  التحديات 
االإعالم الربملاين وكيفية معاجلتها. 
وناأمل يف اأن تكون اأوراق العمل املعدة 
ل��ه��ذا امل��ن��ت��دى ال��ت��ي ت��ت��ن��اول خمتلف 
الربملاين  االإع�����الم  م��و���ش��وع  حم����اور 
ع���ون���ا جلميع  ح���ول���ه���ا  وامل���ن���اق�������ش���ات 
نعمل  بتو�شيات  للخروج  امل�شاركني 
واإعالميني وو�شائل  جميعا برملانيني 
ن��ظ��ري��ا وعمليا  ت��ب��ن��ي��ه��ا  اإع�����الم ع��ل��ى 
ال����ربمل����اين  االإع���������الم  دور  ل���ت���ط���وي���ر 
املهنية  جوانبه  كافة  من  واإمكانياته 
الربملانية  للحياة  ثريا  راف��دا  لي�شكل 
االإعالم  اأداء  على  اإيجابيا  تنعك�س  و 
ال��ربمل��اين على حد  ال��ربمل��اين واالأداء 
�شواء. وختاما ال ي�شعني اإال اأن اأتقدم 
امل�شاركني  جلميع  اجل��زي��ل  بال�شكر 
تتكلل  ب��اأن  املنتدى ومتنياتي  ه��ذا  يف 
بالتوفيق  وم��ن��اق�����ش��ات��ك��م  ج���ه���ودك���م 
وال��ن��ج�����������������������������������اح يف حت��ق��ي��ق اأه���داف���ه 

املن�شودة /.
عبدالواحد  م��ع��ايل  اأ���ش��اد  جانبه  م��ن 
الرا�شي بالتعاون القائم بني االحتاد 
واملجل�س الوطني االحتادي الذي من 
ال�شامل  الفني  الدعم  يقدم  اأن  �شاأنه 
املكتبة  وي����رثي  ال���ع���رب  ل��ل��ربمل��ان��ي��ني 
توا�شل  وي���ع���زز  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ربمل��ان��ي��ة 
مع  اأف�شل  ب�شكل  العرب  الربملانيني 
نظرائهم على امل�شتوي الدويل. وفيما 
رئي�س االحتاد  يلي ن�س كلمة معايل 
اأن  اأود  ب���داي���ة  ال�������دويل..  ال���ربمل���اين 
اأتوجه ب�شادق التقدير وال�شكر لدولة 
يف  ممثلة  املتحدة  العربية  االإم����ارات 
جمل�شها الوطني االحتاد و على راأ�شه 
معايل املر على دورها الفاعل والرائد 
يف اأع��م��ال االحت���اد ال��ربمل��اين الدويل 
ويف اأن�شطته االأمر الذي جعل املجل�س 
ال��وط��ن��ي االحت����ادي ���ش��ري��ك لالحتاد 
الربملاين ولي�س فقط ع�شوا فيه فهو 

�شريك يعي م�شالح منطقته ويح�شن 
الربملاين  اأج��ه��زة االحت��اد  متثيلها يف 
يف �شخ�س النائب املوقر ال�شيد را�شد 
ال�شريقي وكل اأع�شاء الوفد االحتادي 
�شريك  االحت���ادي  الوطني  فاملجل�س 
الدويل  ال��ربمل��اين  م��ع االحت���اد  يتفق 
فالتعاون  اأه����داف����ه  ويف  م���ب���ادئ���ه  يف 
دعم  اإىل  ي���ه���دف  ب��ي��ن��ه��م��ا  امل�������ش���رتك 
وانني  ككل.  العربي  الربملاين  العمل 
اأ�شكر املجل�س املوقر على هذا التعاون 
الذي من �شاأنه اآن يقدم الدعم الفني 
ويهدف  ال��ع��رب  للربملانيني  ال�شامل 
العربية  الربملانية  املكتبة  اإث���راء  اإىل 
واإىل توا�شل الربملانيني العرب ب�شكل 
ن��ظ��رائ��ه��م ع��ل��ى امل�شتوي  اأف�����ش��ل م��ع 
الدويل. اأحتدث معكم اليوم واالحتاد 
ال���ربمل���اين ال�����دويل ي��ب��ل��غ م���ن العمر 
125 عاما منذ اإن�شائه كاأول منظمة 
وتخدم ممثلي  ال�شعوب  دولية جتمع 
واالحتاد   1889 عام  فمنذ  ال�شعوب 
ال��ربمل��اين ال����دويل ���ش��اه��د ام���ني على 
�شاهد  ال��دول��ي��ة  الدميقراطية  حالة 
ي�����ش��ت��ن��د ع��ل��ى م���ب���ادئ���ه اال���ش��ا���ش��ي��ة . 
125 عاما واالحت��اد الربملاين  فمنذ 
الدويل يعمل على رفع قيمة االإن�شان 
على  واحلفاظ  الدميقراطية  وقيمة 
ال�����ش��ل��م ال����دويل وق���د ���ش��ارك االحتاد 
ال��ربمل��اين ال��ت��اري��خ يف اح����داث ج�شام 
من حروب ومن حتوالت دميقراطية 
وم��ن ان��ه��ي��ار ب��رمل��ان��ات واإع����ادة بنائها 
وح�شد االحتاد الربملاين يف م�شريته 
التقدير  التاريخية كثريا من جوائز 
ال��دول��ي��ة ك��ال��ع��دي��د م��ن ج��وائ��ز نوبل 
لدوره  ع��ل��ىه��ا  ح�شل  ال��ت��ي  ل��ل�����ش��الم 
ول��ث��ب��ات م��واق��ف��ه ف��االحت��اد الربملاين 
الوطنية  ولق�شاياه  لل�شعب  داعم  هو 
العادلة يف خمتلف بقاع االأر���س ففي 
املثال  �شبيل  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة 
يكفي االإ�شارة اإىل اأن االحتاد هو اأول 
منظمة دولية متنح الع�شوية الكاملة 
 2008 عام  يف  الفل�شطيني  للربملان 
اأع��وام قبل اأي منظمة اأخ��رى كما اأن 
اآ�شيا  يف  مماثلة  ومواقف  اأن�شطة  لها 
لدعم  فني  ت��ع��اون  وب��رام��ج  واإفريقيا 
فاإن  تعلمون  ك��م��ا  ال���ربمل���اين.  ال��ع��م��ل 
االحت�����اد ال���ربمل���اين ي��ع��م��ل م��ن��ذ عدة 
ب���ل���ورة م��ع��اي��ري الربملان  اع�����وام ع��ل��ى 
الدميقراطي..واأننا نالحظ اهتماما 
بهدف  الربملانات  متزايدا يف �شفوف 

وب����ال����ت����ايل حتقيق  اأدائ�����ه�����ا  ت���ط���وي���ر 
التح�شن املطلوب. واالحتاد الربملاين 
لتوفري  ج�����ه�����وده  ق���������ش����اري  ي����ب����ذل 
اأن  ميكنها  التي  واالإمكانات  الو�شائل 
يف  ال��ربمل��ان��ات  وت��دع��م  وتفيد  ت�شعف 
معايري  ف��اإن  وبالطبع   . مهامها  اأداء 
الدميقراطي  ال�����ربمل�����ان  واأه����������داف 
وطريقة  اأ�شلوب  وفق  وتنجز  تتحقق 
اأخ�����ذا ب��االع��ت��ب��ار تطوره  ك���ل ب���رمل���ان 
الثقايف..ومعني  و�شياقة  التاريخي 
برملان  م����ن  ه����ن����اك  ل���ي�������س  اأن  ذل�����ك 
منوذجي ي�شلح لكل زمان وكل مكان. 
يتطور  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ك��ك��ل  ف���ال���ربمل���ان 
وديناميكية  منطق  وف���ق  ب��ا���ش��ت��م��رار 
املجتمع.  داخل  والتغريات  التحوالت 
وي���دع���م االحت�����اد ال���ربمل���اين ال����دويل 
الوطني  ال��رتك��ي��ز على اجل��ه��د  م��ب��داأ 
يف ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ط��وي��ر ال����ربمل����اين و 
الدميقراطي فهو �شمان جناح البناء 
توفرت  اإن  خا�شة  ال�شليم  ال��ربمل��اين 
فيه اخلربة الربملانية الوطنية عالية 
اأهمية  ينفي  ال  ذل��ك  اأن  اإال  امل�شتوى 
واأهمية  الدولية  الربملانية  التجربة 
الدولية  ال��ت��ج��رب��ة  ف��ع��ر���س  ت��ب��ادل��ه��ا 
عملية  ببدائل  الوطني  اجلهد  ينري 
ت�شاعد يف ت�شميم ا�شرتاتيجية وطنية 
اأحتدث  ال��ربمل��اين.  للتطوير  ناجحة 
دميقراطية  ظ���روف  يف  ال��ي��وم  معكم 
املعا�شر فنحن  بها عاملنا  خا�شة مير 
�شويا ح��االت ح��راك جمتمعي  نعي�س 
ك��ون��ه��ا حراك  ت��ت�����ش��اب��ه يف  م��ت��زام��ن��ة 
يف  طموحاتها  لتلبية  ت�شعي  �شعوب 
م�شتقبل اأف�شل ويف حياة اأكرم.. فهو 
م�شمونه  يف  عك�س  جمتمعي  ح��راك 
قوة االإعالم و�شطوة و�شائل التوا�شل 

وقد  ع��م��ل��ي��ات  اإدارة  يف  االج��ت��م��اع��ي 
االجتماعي  التوا�شل  و�شائل  ن�شجت 
واأ�شافت  اخلا�س  ال�شيا�شي  جمالها 
ل��ل��ت��وا���ش��ل الربملاين  ق��ن��وات ج��دي��دة 
واأو�شع  اأ�شهل  توا�شل  للنائب  اأتاحت 
الوقت  ن��ف�����س  ويف  امل����واط����ن����ني.  م����ع 
اأ�شافت و�شائط التوا�شل االجتماعي 
للعمل  ف���وري  وتقييم  م��راق��ب��ة  ن��ظ��م 
ال����ربمل����اين ول��ل��ن��ائ��ب ال����ربمل����اين دور 
جت�����اه امل�����واط�����ن ف���م���ن ال����وا�����ش����ح اأن 
ال�شيا�شي  االإع��������الم  اأدوات  ت���ط���ور 
االجتماعي  التوا�شل  �شبكات  وتعقد 
ال�شيا�شي  امل��ن��اخ  م���وؤث���رات  اأه���م  ب��ات��ت 
االعالم  اأهمية  تاأتي  هنا  وم��ن  العام 
كم�شدر  والفني  املو�شوعي  الربملاين 
الربملاين  والعمل  للت�شريعات  مف�شر 
االأك���رب يف  التحدي  اإن  ع��ام��ة.  ب�شفة 
بالن�شبة  وامل�شتقبل  الراهنة  اللحظة 
العامل  يف  الربملانية  للدميوقراطية 
ي��ك��م��ن يف ال���ع���الق���ة ب���ني ال����ربمل����ان و 
توطيد  يقت�شي  م��ا  وه��و  املواطنيني 
امل��واط��ن��ي��ني وممثليهم  ب��ني  ال��ع��الق��ة 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ني ول����ذا ن��ح��ر���س ع��ل��ى اأن 
بوظائفها  الربملانية  موؤ�ش�شاتنا  تقوم 
تكون  واأن  املواطنيني  خلدمة  كاملة 
وتطوير  ابتكار  الإع��ادة  ا�شتعداد  على 
ب���ه���ا كلما  ال���ع���م���ل  وجت����دي����د ����ش���ي���غ 
اأك���رر  اأن��ن��ي  ذل����ك.  ال���ظ���روف  تطلبت 
االحتادي  الوطني  للمجل�س  ال�شكر 
بامل�شتجدات على  العميق  ادراكه  على 
رعايته  وعلى  الربملاين  العمل  اأدوات 
املنتدي وعلى مبادرته برتجمة  لهذا 
البحث التي قام به االحتاد الربملاين 
التوا�شل  ال��ربمل��ان��ات وو���ش��ائ��ط  ح��ول 
االجتماعي واأمتني للمنتدي التوفيق 

منتدى  ت��ن��ظ��ي��م  ي���اأت���ي   ./ وال���ن���ج���اح 
االإع���������الم ال�����ربمل�����اين ك����م����ب����ادرة من 
لت�شليط  االحت���ادي  الوطني  املجل�س 
ال�����ش��وء ع��ل��ى ال����دور امل��ه��م واحليوي 
الوعي  تنمية  يف  ال��ربمل��اين  ل��الإع��الم 
واحلياة  ال��ث��ق��اف��ة  وت��ع��زي��ز  ال�شيا�شي 
املوؤ�ش�شات  م��ع  وال��ت��ف��اع��ل  ال��ربمل��ان��ي��ة 
ال��ذي ت�شطلع  ال��دور  الربملانية ومع 
ورقابية  ت�����ش��ري��ع��ي��ة  ك��م��وؤ���ش�����ش��ات  ب���ه 
و���ش��ي��ا���ش��ي��ة ول��ال���ش��ت��ف��ادة م��ن اأح���دث 
التعاون  ل��ت��ع��زي��ز  امل��ت��ب��ع��ة  امل��م��ار���ش��ات 
ال��ربمل��ان��ي��ة واملجتمع  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ب��ني 
والوقوف  االإع���الم���ي���ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
االإعالم  تواجه  التي  التحديات  على 
ال��ربمل��اين وت��ط��وي��ر اآل��ي��ات��ه مب��ا يتفق 
ون�شاطها  ال���ربمل���ان���ات  اأه�������داف  م���ع 
النوع  ه��ذا  ويكت�شب  واخت�شا�شاتها. 
م���ن االإع�������الم اأه���م���ي���ة خ��ا���ش��ة لدى 
ملتابعة  االحت�����ادي  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����س 
الق�شايا  ن�شاطاته ومناق�شته ملختلف 
يعك�س  مما  معها  والتفاعل  الوطنية 
امل�شاركة  ���ش��ور  م��ن  م��ت��م��ي��زة  ���ش��ورة 
ال�شيا�شية االيجابية ال �شيما والدولة 
ت�شهد تطورات يف التجربة الربملانية 
وامل�����ش��ارك��ة ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة. ومت���ت دعوة 
خرباء من االحت��اد الربملاين الدويل 
ال�شقيقة  ال���ع���رب���ي���ة  ال��������دول  وم������ن 
واأكادمييني من اجلامعات االإماراتية 
من كليات االت�شال واالإعالم لتقدمي 
اأوراق عمل �شيتم مناق�شتها والتعقيب 
عليها للخروج بتو�شيات حول االأفكار 
بتطوير  ال�����ش��ل��ة  ذات  وامل���ق���رتح���ات 
االإعالم الربملاين ب�شكل عام واالإعالم 
الربملاين يف دولة االإم��ارات على وجه 

اخل�شو�س.
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•• العني - الفجر:

ت��وث��ي��ق��ا ل��ل��ع��الق��ات امل��ت��م��ي��زة ب���ني كل 
م��ن دول���ة االإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 
و�شلطنة عمان وا�شتمرارا للتعاون بني 
ال�شلطان  وج��ام��ع��ة  االإم�����ارات  ج��ام��ع��ة 
امل�شرتكة  العليا  اللجنة  قابو�س عقدت 
ال�شاد�س  اج��ت��م��اع��ه��ا  اجل��ام��ع��ت��ني  ب��ني 
ال�شلطان  جامعة  رح��اب  يف  والع�شرين 
قابو�س يف العا�شمة العمانية م�شقط. 

جامعة  من  امل�شرتك  االجتماع  ح�شر 
الدكتور  اال����ش���ت���اذ  م���ن  ك���ل  االم�������ارات 
ري���ا����س ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف امل��ه��ي��دب نائب 
مدير اجلامعة ل�شوؤون الدرا�شات العليا 

والبحث العلمي والدكتور عبدالرحمن 
اجلامعة  مدير  نائب  النقبي  ال�شايب 
والدكتور  والت�شجيل  الطلبة  ل�شوؤون 
مكتب  م�����دي�����ر  امل��������رزوق��������ي  اأح������م������د 
وال�شيد  امل��م��ول��ة  وامل�����ش��اري��ع  ال��ب��ح��وث 
القبول  اإدارة  م��دي��ر  ال��ع��ام��ري  ���ش��ع��ود 
العامري  فا�شل  وال�شيد  والت�شجيل 
كما  واالأع�����الم  االت�����ش��ال  اإدارة  م��دي��ر 
ال�شلطان  جامعة  من  االجتماع  ح�شر 
ق���اب���و����س ����ش���ع���ادة ال���دك���ت���ور ح���م���د بن 
اجلامعة  رئي�س  نائب  ال�شاملي  �شليمان 
لل�شوؤون االدارية واملالية والدكتور بدر 
بن هالل العلوي عميد �شوؤون الطلبة 
عميد  داي  ن���اج���ي  خ���ال���د  وال���دك���ت���ور 

ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وال�����ش��ي��د حم��م��د بن 
عبد اهلل احلارثي مدير اإدارة الن�شاط 
االجتماع  وافتتح  وال��ري��ا���ش��ي  الثقايف 
�شليمان  ب���ن  ح��م��د  ال���دك���ت���ور  ����ش���ع���ادة 
ال�شاملي حيث رحب خالله بوفد جامعة 
املتميزة  ب��ال��ع��الق��ات  واأ����ش���اد  االم�����ارات 
التي تربط ال�شعبني ال�شقيقني اإ�شافة 
اىل عمق العالقة املمتدة والتي تربط 
اجل��ام��ع��ت��ني م���ن خ���الل ه���ذه اللجنة 
امل�����ش��رتك��ة وال���ت���ي ان��ب��ث��ق��ت م��ن��ذ العام 
1988 ،ومن ثم تطرقت اللجنة اىل 
ال��ذي ت�شمن متابعة  ج��دول االأع��م��ال 
وتو�شيات  اأع��م��ال  م��ن  تنفيذه  مت  م��ا 
االج��ت��م��اع اخل��ام�����س وال��ع�����ش��ري��ن بني 

على  اللجنة  اطلعت  كما   . اجلامعتني 
امل�شرتكة  والبحثية  العلمية  االن�شطة 
 2013 ال��ع��ام  يف  تنفيذها  مت  وال��ت��ي 
ارتياحها  ال��ب��ح��ث��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  واأب�������دت 
البحثية  امل�����ش��اري��ع  اإجن�����ازه م��ن  مل��ا مت 
والعلمية و�شجعت اللجنة على تو�شيع 
عدد  اأك����رب  لت�شمل  ال��ب��ح��ث��ي  ال��ت��ع��اون 
املطلوبة  امل���وارد  ور���ش��دت  الكليات  من 
املقرتحة  البحثية  امل�����ش��اري��ع  لتمويل 
واثنت   2014 املقبل  الدرا�شي  للعام 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا امل�����ش��رتك��ة ع��ل��ى ح�شن 
الطالبية  االن�����ش��ط��ة  وجن����اح  ت��ن��ظ��ي��م 
وا�شتعر�شت  اجلامعتني.  ب��ني  املنفذة 
اللجنة امل�شرتكة �شمن جدول اأعمالها 

م��و���ش��وع ال��ت��ب��ادل ب��ني اأع�����ش��اء الهيئة 
التدري�شية والباحثني واأو�شت بت�شهيل 
التبادل  لتحقيق هذا  االج��راءات  كاآفة 
،و يتم �شنويا ووفقا لالتفاقية املوقعة 
لالأن�شطة  ت����ب����ادل  اجل���ام���ع���ت���ني  ب����ني 
حيث  والبحثية  والعلمية  الطالبية 
ا�شتقبال  ال��ع��ام  ه���ذا  �شيف  خ���الل  مت 
بجامعة  العمانيني  الطلبة  م��ن  دفعة 
التدريب  ل��غ��ر���س  وذل�����ك  االإم���������ارات 
والتطوير حيث رعى هذه الزيارة جهاز 
وباملقابل  الغذائية  للرقابة  ظبي  اأب��و 
وبالتعاون  االإم��������ارات  ج��ام��ع��ة  ت��ن��ظ��م 
م��ع ج��ام��ع��ة ال�����ش��ل��ط��ان ق��اب��و���س رحلة 
���ش��ن��وي��ة مل��ج��م��وع��ة ك��ب��رية م��ن طلبتها 

ال�شلطان  وج��ام��ع��ة  ال�شلطنة  ل��زي��ارة 
من  م�شرتكة  جلنة  وت�شكيل  ق��اب��و���س 
والعمانيني  االإم�����ارات�����ي�����ني  ال��ط��ل��ب��ة 
املجاالت  خمتلف  يف  والتعاون  للبحث 
ال�شفارة  ،وك���ان���ت  ال��ط��ال��ب  ت��ه��م  ال��ت��ي 
وجيزة  ف��رتة  وقبل  بالدولة  العمانية 

قد اأحتفلت ويف رحاب جامعة االإمارات 
بالعيد الوطني 43 لل�شلطنة وخرجت 
الطالبات العمانيات املتوقع تخرجهن 
�شارك  حفل  يف  االإم�����ارات  جامعة  م��ن 
جامعة  طالبات  كبرية  جمموعة  فيه 

االإمارات وجامعة ال�شلطان قابو�س.

 ب��ع��ده��ا ق����ام وف����د ج��ام��ع��ة االإم�������ارات 
قابو�س  ال�شلطان  جامعة  ح��رم  بزيارة 
وتفقد املرافق املختلفة باجلامعة وزار 
مركز ر�شد الزالزل وحمطة التجارب 
لكلية  اجلامعي  وامل�شت�شفى  الزراعية 

الطب والعلوم ال�شحية.

•• ال�صارقة-الفجر:

اأثناء  باليد  النقال  الهاتف  ا�شتخدام 
الن�شية،  ال��ر���ش��ائ��ل  ق�����راءة  ال���ق���ي���ادة، 
�شبط  ال�شراب،  اأو  بالطعام  االن�شغال 
اال�شطوانات  وت�شغيل  الراديو  اأجهزة 
ال�شائق  التفات  ال�شمعية،  واالأ�شرطة 
ال���ت���اأث���ر  م���راف���ق���ي���ه،  اىل  ل���ل���ت���ح���دث 
املركبة،  داخ����ل  االأط���ف���ال  ب�����ش��و���ش��اء 
املركبة  ق���ائ���د  وان�������ش���غ���ال  ال���ت���دخ���ني 
رماد  بنف�س  اأو  ت��ب��غ  ل��ف��اف��ة  ب��اإ���ش��ع��ال 
�شاخن على مالب�شه، جميعها م�شببات 
اأ�شا�شية يف وقوع احلوادث وتوؤدي اىل 
االن�شغال عن غري الطريق، كما توؤدي 
اأو  اىل خروج قائد املركبة عن م�شاره 
تدهور ال�شيارة اأو اال�شطدام ب�شيارات 
ووقوع  ال�شري  حركة  وعرقلة  اأخ���رى 

ح����وادث ي��ن��ج��م ع��ن��ه��ا ا���ش��اب��ات بليغة 
ووفيات. 

ل�شرطة  العامة  القيادة  حر�س  وم��ن 
املتوا�شلة  جهودها  اإطار  ويف  ال�شارقة 
واملرورية  االأم��ن��ي��ة  ال��ت��وع��ي��ة  ن�شر  يف 

اأط��ل��ق��ت ادارة  امل��ج��ت��م��ع،  اأف������راد  ب���ني 
العامة  ب��ال��ق��ي��ادة  وال����دوري����ات  امل����رور 
ادارة  م��ع  بالتعاون  ال�شارقة  ل�شرطة 
ال��ع��ام��ة حملة  االع�����الم وال���ع���الق���ات 
د  )التن�شغل بغري الطريق( التي جت�شِّ

ل�شرطة  العامة  القيادة  ا�شرتاتيجية 
ا�شرتاتيجية  ع��ن  املنبثقة  ال�����ش��ارق��ة 
وزارة الداخلية، لبلوغ اأعلى م�شتويات 
ال�شالمة املرورية جلميع م�شتخدمي 
املرور  الطريق، �شمن مبادرات قطاع 
امل��ج��ت��م��ع مبخاطر  ���ش��رائ��ح  ل��ت��وع��ي��ة 
وم���ا ينجم عنها  امل���روري���ة،  احل����وادث 
م��ن وف��ي��ات واإ���ش��اب��ات واأ���ش��رار مادية 

ومعنوية.
حيث تهدف احلملة اىل توعية قائدي 
وم�شتخدمي  امل�شاة  وتوعية  املركبات 
االن�����ش��غ��ال بغري  ع����دم  ال��ط��ري��ق اىل 
املطويات  ت��وزي��ع  ح��ي��ث مت  ال��ط��ري��ق، 
على  ال����ت����وع����ي����ة  وال��������ربو���������ش��������ورات 
م�����ش��ت��خ��دم��ي ال��ط��ري��ق وع��ل��ى جميع 
احلكومية  وامل���وؤ����ش�������ش���ات  ال�����دوائ�����ر 
االن�شغال  خ��ط��ورة  مب��دى  لتعريفهم 

اأخ���رى و���ش��ب ك��ل تركيزهم  اأم���ور  يف 
على القيادة للو�شول االآمن بدون اآية 

حوادث.
لعل  احل�����ش��ر  ال��ذك��ر ال  �شبيل  وع��ل��ى 
لدى  اخلاطئة  ال�شلوكيات  اأك��رث  م��ن 
وت���ن���ت���ج عنها  ال����ط����رق  م�����ش��ت��خ��دم��ي 
حوادث ماأ�شاوية هي ا�شتخدام الهاتف 
النقال خالل القيادة الأنه ي�شتت اإنتباه 
جو  عن  ويبعده  الطريق  عن  ال�شائق 
القيادة، وعدم ال�شري ب�شرعة منتظمة 
ما  ت���رك م�شافة  واإه���م���ال  وم��ن��ا���ش��ب��ة، 
اأمامهم  ال��ت��ي  وامل��رك��ب��ات  املركبة  ب��ني 
وان��خ��ف��ا���س ان��ت��ب��اه ال�����ش��ائ��ق مل���ا يدور 
بيئة الطريق والتاأرجح بني  حوله يف 
وانحراف  ع�����ش��وائ��ي،  ب�شكل  امل�����ش��ارات 
املركبات ب�شبب عدم التحكم يف املقود. 
اأن يويل ال�شائق  فمن ال�شروري جداً 

اإىل  البالغ  اهتمامه  املركبة  قائد  اأو 
وحميطه،  الطريق  وع��الم��ات  امل�شاة 
واإر�شادات رجال ال�شرطة ويتقيد بها، 
واإال فاإن احلادث �شيكون يف االإنتظار، 
واحد  عمل  من  باأكرث  ال�شائق  فقيام 
يف ن��ف�����س ال���وق���ت اأث���ن���اء ال��ق��ي��ادة اأمر 

حمفوف باخلطر.
العقيد �شلطان  اأكد  ال�شياق  ويف نف�س 
اأن ادارة االعالم  عبداهلل اخليال على 

ق��ام��ت م��ن خالل  العامة  وال��ع��الق��ات 
)تويرت،  االجتماعي  التوا�شل  مواقع 
وان�شتجرام(،  ويوتيوب،  ب��وك،  وفي�س 
ب���ال���ت���ف���اع���ل م�����ع اأف�����������راد اجل���م���ه���ور 
مبخاطر  وت���وع���ي���ت���ه���م  وار������ش�����اده�����م 
خ�شو�شاً  ال���ط���ري���ق،  ع���ن  االن�����ش��غ��ال 
ي�شتخدمون  ال��ذي��ن  اجل��م��ه��ور  اأف����راد 
الطريق  عن  وين�شغلون  اأخ��رى  اأم��ور 
ح���وادث  ت�شبب  اأن  امل��م��ك��ن  م��ن  ال��ت��ي 

كبرية يروح �شحيتها اأ�شخا�س اأبرياء 
نتيجة اهمال بع�س اال�شخا�س.

ال��ع��ق��ي��د اخل��ي��ال ان �شرطة  ك��م��ا ق���ال 
برامج  ب��اع��داد  حاليا  تعمل  ال�شارقة 
خا�شة  ع���م���ل  وور��������س  وحم����ا�����ش����رات 
ل��ن�����ش��ر ال��ت��وع��ي��ة امل���روري���ة ع��ل��ى اأكرب 
اجلمهور  اأف����راد  م��ن  ممكنة  �شريحة 
بغري  االن�شغال  مو�شوع  �شمنها  ومن 

الطريق. 

خالل اجتماعها 26 يف م�صقط

اللجنة امل�سرتكة بني جامعة الإمارات وجامعة ال�سلطان قابو�ص تو�سي بتعزيز التبادل العلمي والبحثي

)9919( خمالفة خالل ت�صعة اأ�صهر من العام احلايل 

�سرطة ال�سارقة تطلق حملة توعوية حول الن�سغال بغري الطرق  
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اأخبـار الإمـارات
وزارة البيئة واملياه ت�سارك يف مهرجان الظفرة ملزاينة الإبل 2013 

•• اأبوظبي-وام:

االإبل  ملزاينة  الظفرة  مهرجان  فعاليات  يف  واملياه  البيئة  وزارة  ت�شارك 
2013 للعام اخلام�س على التوايل الذي تنظمه جلنة اإدارة املهرجانات 
والربامج الثقافية والرتاثية - اأبوظبي يف املنطقة الغربية خالل الفرتة 
من 14 اإىل 28 من �شهر دي�شمرب اجلاري. وقال املهند�س مبارك �شامل 
توجيهات  م��ع  متا�شيا  اإن��ه  ال����وزارة..  يف  الغربية  املنطقة  مدير  ما�شي 
قيادتنا الر�شيدة بهدف احلفاظ على الريا�شات الرتاثية حتر�س الوزارة 
على امل�شاركة يف فعاليات املهرجان..م�شريا اإىل اأن م�شاركة الوزارة تتمثل 
يف العديد من اخلدمات التي تقدمها حيث عملت قبل بدء الفعاليات من 

خالل تعزيز الكادر الفني من االأطباء البيطريني يف املنافذ احلدودية 
املختربات  و جتهيز  ال���واردة  االإب��ل  ال�شاعة ال�شتقبال  م��دار  على  للعمل 
خدمة  موظفي  زي��ادة  بجانب  والفحو�شات  والتقنيات  االأجهزة  باأحدث 
الدولة  خارج  من  امل�شاركة  لالإبل  اال�شترياد  اأذون��ات  الإ�شدار  املتعاملني 
امل�شتوفية ل�شروط اال�شترياد التي حددتها الوزارة والتي بداأت من �شهر 
. واأ�شار اإىل قيام االأطباء البيطريني ب�شحب عينات دم  نوفمرب املا�شي 
االإبل الواردة الإجراء الفحو�شات الالزمة للتاأكد من خلوها من جميع 
االأمرا�س املعدية والوبائية وتطبيق جميع االإجراءات املحجرية..الفتا 
والتوعية  املهرجان  فعاليات  ومتابعة  ح�شور  على  ال���وزارة  حر�س  اإىل 
الن�شرات  وت���وزي���ع  ال�شعبي  ال�����ش��وق  يف  م��وق��ع��ه��ا  خ���الل  م��ن  وال��ت��ث��ق��ي��ف 

اأ�شحاب ومالك االإبل باالإر�شادات كما ت�شدر الوزارة  التوعوية وتزويد 
امل�شابقات  انتهاء  ال�شحية لالإبل الإعادة ت�شديرها قبل وبعد  ال�شهادات 
اإىل منع  ه��ذه اخل��دم��ات تهدف  اأن  واأ���ش��اف ما�شي  املهرجان.  اأر���س  يف 
دخ���ول االأم���را����س امل��ع��دي��ة وال��وب��ائ��ي��ة ل��ل��دول��ة لتحقيق اأه����داف ال���وزارة 
املهند�س مبارك  واأ�شار  االأم��ن احليوي.  رفع معدالت  اال�شرتاتيجية يف 
اإىل اأن مهرجان الظفرة ملزاينة االإبل 2013 يعد حدثا ريا�شيا هاما و 
يحظى مب�شاركات ومناف�شات قوية من االإبل املقيمة يف الدولة والواردة 
من الدول االأخرى ويحت�شن املهرجان العديد من الفعاليات وامل�شابقات 
اأنه مت  التي تعك�س تراث االآب��اء واالأج��داد. واأك��د مدير املنطقة الغربية 
خ���الل ال��ع��ام اجل����اري ت��ط��وي��ر م��راك��ز خ��دم��ة ال��ع��م��الء مب��ن��ف��ذي خطم 

ال�شكلة ومزيد ومنفذ الغويفات لتقدمي اخلدمات للمتعاملني واإ�شافة 
اإىل اخلدمات االإلكرتونية  اإ�شافة  ال�شكلة  حظائر جديدة مبنفذ خطم 
اأن  املراجعني. يذكر  الوقت واجلهد على  ال��وزارة لتوفري  اأطلقتها  التي 
جناح وزارة البيئة واملياه امل�شارك يف عام 2012 �شهد اإقباال كبريا من 
الزوار فيما اأ�شدرت الوزارة األفا و 320 �شهادة �شحية الأ�شحاب االإبل 
امل�شاركة يف املهرجان..كما بلغ عدد االإبل التي دخلت عرب املنافذ الربية 
وهي مركز الغويفات يف املنطقة الغربية ومنفذا مزيد و خطم ال�شكلة 
حوايل �شبعة اآالف و 200 راأ���س من االإب��ل يف حني بلغ عدد االإب��ل التي 
االإب��ل خالل  راأ���س من   700 و  اآالف  ت�شعة  نف�شها  املنافذ  خرجت عرب 

فرتة فعاليات املهرجان.

•• ال�صارقة-الفجر: 

حاكم  ال�شمو  �شاحب  قرينة  اأعلنت 
ال�����ش��ي��خ��ة جواهر  ���ش��م��و  ال�����ش��ارق��ة، 
الرئي�س  ال��ق��ا���ش��م��ي،  حم��م��د  ب��ن��ت 
مر�شى  اأ���ش��دق��اء  جلمعية  املوؤ�ش�س 
الدويل  االحت���اد  �شفرية  ال�����ش��رط��ان 
العاملي  لالإعالن  ال�شرطان  ملكافحة 
لل�شرطان، و�شفرية االإحتاد الدويل 
ل�شرطانات  ال�������ش���رط���ان  مل��ك��اف��ح��ة 
انطالق  م����وع����د  ع����ن   ، االأط�����ف�����ال 
لفر�شان  الرابعة  ال�شنوية  امل�شرية 
الفرتة من  ال��وردي��ة خ��الل  القافلة 

15-25 فرباير 2014.
وكانت اوىل جوالت القافلة الوردية 
اأ�شدقاء  احدى مبادرات جمعية   –
يف  انطلقت  قد  ال�شرطان-  مر�شى 
العام 2011 برعاية ودعم �شاحب 
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو 
املجل�س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي،  حم��م��د 
 ، وقرينته  ال�شارقة  حاكم  االأع��ل��ى، 
بهدف ن�شر الوعي بني اأفراد جمتمع 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم��������ارات  دول�����ة 
�شرطان  م����ن  ال���وق���اي���ة  ط�����رق  ع����ن 
عنه  املبكر  الك�شف  و���ش��رورة  الثدي 
حول  املغلوطه  املفاهيم  وت�شحيح 
�شرطان الثدي، وتقدمي الفحو�شات 
يف  واملقيمني  للمواطنني  املجانية 

اأنحاء الدولة كافة.
امل��ت��ط��وع��ون م��ن فر�شان  و���ش��ي��ج��وب 
اجلولة  خ����الل  ال����وردي����ة  ال��ق��اف��ل��ة 
االإم����ارات  اأرج����اء  ال��راب��ع��ة  ال�شنوية 
ال�������ش���ب���ع خ������الل م�������ش���رية اخل���ي���ول 

بدءاً  يوما  ع�شر  اأح��د  ت�شتمر  التي 
م��ن اإم�����ارة ال�����ش��ارق��ة م��ت��وج��ه��ة اإىل 
اإم�����ارة ال��ف��ج��رية، وراأ������س اخل��ي��م��ة ، 
ث��م مروراً  وع��ج��م��ان  ال��ق��ي��وي��ن،  واأم 
اأخ���رى، ومن  م��رة  ال�شارقة  ب��اإم��ارة 
اإم����ارة دب��ي وب��ع��ده��ا مدينة  ث��م اإىل 
اأبوظبي،  بالعا�شمة  وختاماً  العني 
املتنقلة  الطبية  العيادات  ترافقهم 
امل���درب���ة، لزيادة  ال��ط��ب��ي��ة  وال���ك���وادر 
الثدي  ���ش��رط��ان  ال���وع���ي مب��خ��اط��ر 
خدمات  م��ن  امل�شتفيدين  وت��دري��ب 
القافلة الوردية على كيفيه الك�شف 
ال��ذات��ي ال���دوري واإج���راء فحو�شات 
املنا�شبة،  ه���ذه  ويف  امل��ب��ك��ر.  الك�شف 
بنت  ج��واه��ر  ال�شيخة  �شمو  اأع��رب��ت 

�شعادتها  ع����ن  ال���ق���ا����ش���م���ي  حم���م���د 
القافلة  حققتها  ال��ت��ي  بالنجاحات 
الوردية على مدار ال�شنوات الثالث 
املا�شية وحجم التفاعل الكبري على 
بالقافلة  وال��ع��امل��ي  املحلي  امل�شتوى 
القافلة  ت�شتمر  وقالت:  ونتائجها، 
النبيل  دوره�������ا  اأداء  يف  ال�����وردي�����ة 
التوايل، ممثِّلًة  على  الرابعة  لل�شنة 
ال�شرطان  مر�شى  اأ�شدقاء  جمعية 
ب�شرطان  ال��وع��ي  لن�شر  جهودها  يف 
الك�شف  فحو�شات  وتقدمي  الثدي، 
على  اجلميع  وت�شجيع  عنه،  املبكر 
الدورية  ال��ف��ح��و���ش��ات  ه���ذه  اإج�����راء 
ال�شهري  ال���ذات���ي  ال��ف��ح�����س  ����ش���واًء 
ال�شنوي  ال����ط����ب����ي  ال���ف���ح�������س  اأو 

املعتمدة  ال�شروط  واملاموجرام وفق 
دولياً.

جمتمعاتنا  يف  ���ش��م��وه��ا  واأ����ش���اف���ت 
ت���ت���ح���رج امل��������راأة م����ن احل����دي����ث عن 
����ش���رط���ان ال����ث����دي، ل����ذا ن��ع��م��ل على 
ت�شجيع االأ�شرة بالكامل للتغلب على 
املفاهيم  وت�شحيح  النف�شي  احلاجز 
املغلوطه عن �شرطان الثدي للعالج 
وق��د قطعنا  تداعياته،  م��ن  ووق��اي��ة 
يف  احلملة  بداية  منذ  كبريا  �شوطا 

تغيري هذه الثقافة. 
حاالت  ل��ع��دد  �شموها  ت��ط��رق��ت  ك��م��ا 
الثالث  خ��الل  املكت�شفه  ال�شرطان 
�شنوات املا�شية منذ اإنطالق القافلة 
باإكت�شاف  تاأثرها  عن  اأع��رب��ت  حيث 

اأرب������ع������ة ع�������ش���ر ح����ال����ة ����ش���رط���ان 
واح����دة لرجل  ح��ال��ة  ث���دي منهم 
يخ�شعون  ج��م��ي��ع��ه��م  اإم�����ارات�����ي، 

حالياً للعالج.
على  حري�شون  نحن  واأ���ش��اف��ت: 
للعام  القافلة  م�شرية  حتقق  اأن 
م���ا مت  ت���ف���وق  اإجن�������ازات   2014
حت��ق��ي��ق��ه االأع�������وام ال�����ش��اب��ق��ة من 
الوعي  ن�شر  نطاق  تو�شيع  خ��الل 
ب�������ش���رط���ان ال�����ث�����دي ب�����ني اأف�������راد 
املجتمع يف دولة االإمارات وتوفري 
اأحدث التقنيات واالأجهزة الطبية 
احلديثة خالل م�شرية االأحد ع�شر 
خالل  وال��رتك��ي��ز  للقافلة،  ي��وم��ا 
هذا العام على اجلانب التطوعي 
واأهميته الجن��اح مثل  املجتمع  يف 

اأتوجه  اأن  هنا  واأود  امل��ب��ادرات،  ه��ذه 
بال�شكر اإىل الفر�شان والكادر الطبي 
ب��ال��ت��ط��وع، وعلى  ع��ل��ى م��ب��ادرت��ه��م 
االلتزام الكبري وامل�شاهمة القيمة يف 
حتقيق اأهداف القافلة، التي متكنت 
بف�شل جهودهم الدوؤوبة من اإجراء 
ال��ف��ح��و���ش��ات ال��ط��ب��ي��ة ل������الآالف يف 

جميع اأرجاء االإمارات .
ودعت �شمو ال�شيخة جواهر خمتلف 
احلكومية  وال���ه���ي���ئ���ات  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
واخل���ا����ش���ة واأف���������راد امل��ج��ت��م��ع اإىل 
التفاعل مع القافلة الوردية ودعمها 
ب��ع��د ما  خ��ا���ش��ة  اأه��داف��ه��ا،  لتحقيق 
وهامة  كبرية  اجن���ازات  م��ن  حققته 
على �شعيد التوعية ب�شرطان الثدي 
هذه  على  وتعليقاً  م��ن��ه.  وال��وق��اي��ة 
الرحمن  عبد  معايل  اأ�شاد  املنا�شبة، 

حممد العوي�س، وزير ال�شحة بدور 
بنت  ج��واه��ر  ال�شيخة  �شمو  وج��ه��ود 
التوعوية  ن�شر  يف  القا�شمي  حممد 
ح�����ول اأم�����را������س ال�������ش���رط���ان ودع����م 
املر�شى على م�شتوى الدولة وقال: 
اجلهود  ال�شحة  وزارة  دع��م��ت  لقد 
املميزة التي تبذلها القافلة الوردية 
�شنوات،  اأرب���ع  قبل  اإنطالقتها  منذ 
امل����ب����ادرة  ه�����ذه  اإىل  ن��ن��ظ��ر  ف��ن��ح��ن 
الوطنية  امل�����ب�����ادرات  م���ن  ك����واح����دة 
التوعوية الرائدة يف االإمارات والتي 
خمتلف  اإىل  ال��و���ش��ول  ا���ش��ت��ط��اع��ات 
تفاعل  ���ش��م��ن  ال���دول���ة  امل��ن��اط��ق يف 
ر�شمي وجمتمعي كبريين، واي�شال 
الك�شف  �����ش����رورة  ح�����ول  ر���ش��ال��ت��ه��ا 
الثدي  ���ش��رط��ان  امل��ب��ك��رع��ن م��ر���س 
هذا  من  والوقاية  الفح�س  واأهمية 
املر�س واآثاره االجتماعية ال�شلبية .

 وترتكز روؤية القافلة الوردية على 
خالل  م��ن  للتغيري  اأداة  ت�شبح  اأن 
واملوؤ�ش�شات  املنظمات  جميع  اإ�شراك 
للعمل  الثدي  ب�شرطان  ال�شلة  ذات 
وتوحيد جهود  زي��ادة  اأج��ل  من  معاً 
العربية  االإم�����������ارات  يف  ال���ت���وع���ي���ة 
ذلك  ���ش��ب��ي��ل  وت���ن���ف���ذ يف  امل���ت���ح���دة. 
تعتمد  التي  الفعاليات  من  �شل�شلة 
املعارف،  وت��ب��ادل  ال��وع��ي  ن�شر  على 
وت�����ش��ج��ي��ع ال��ك�����ش��ف امل���ب���ك���ر، ودع����م 
واأ���ش��ره��م خ���الل مواجهة  امل��ر���ش��ى 
هذا املر�س.  كما ت�شعى القافلة اإىل 
املايل  ال��دع��م  م��ن  امل��زي��د  ا�شتقطاب 
ل�شراء  ال���الزم���ة  االأم������وال  ل��ت��وف��ري 
اأح������دث ال��ت��ق��ن��ي��ات امل�����ش��ت��خ��دم��ة يف 
�شرطان  ع��ن  امل��ب��ك��ر  الك�شف  جم���ال 
الثدي. وجنحت الكوادر الطبية منذ 
العام  يف  ال��وردي��ة  القافلة  اإن��ط��الق 

2011 يف اإجراء فحو�شات الك�شف 
500 متقدم يومياً من  الأك��رث من 
وال��رج��ال، حيث متكنت من  الن�شاء 
املبكر  ال��ك�����ش��ف  ف��ح��و���ش��ات  ت��ق��دمي 
املجانية اإىل 22877 األف �شخ�س، 

من �شمنهم 5450 رجل.
الوردية  القافلة  م�شرية  يف  و�شارك 
جمموعة  ال�شابقة  االأع�����وام  خ���الل 
�شملت  امل���ت���ط���وع���ني،  م����ن  ك����ب����رية 
االأ����ش���ر احلاكمة  اأف������راد  م���ن  ع�����دداً 
والدبلوما�شيني وموظفي وموظفات 
وموؤ�ش�شات  ال��ط��ب��ي��ة،  امل���وؤ����ش�������ش���ات 
وو�شائل  واخلا�س،  العام  القطاعني 
االإع�������الم وال���ف���ن���ان���ني، ح��ي��ث قطع 
الطبية م�شافة  والطواقم  الفر�شان 
اأرجاء  كافة  ك��م يف   900 ع��ن  تزيد 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم��������ارات  دول�����ة 
والتي  البعيدة  املناطق  على  تركيزاً 

دعت املوؤ�ص�صات واالأفراد اإىل التفاعل مع القافلة ودعمها لتحقيق اأهدافها

جواهر القا�سمي تعلن عن انطالق اجلولة ال�سنوية الرابعة للقافلة الوردية يف فرباير املقبل

•• الفجر- املنطقة الغربية :

ف���ى مهرجان  امل���ق���ام  ال���وط���ن���ي  امل��خ��ي��م  ج����ذب 
للتعليم  اأبوظبي  مركز  نظمه  ال��ذى  و  الظفرة 
جلنة  م��ع  بالتعاون  واملهني  التقني  وال��ت��دري��ب 
الثقافية والرتاثية  املهرجانات والربامج  اإدارة 
وامل��واط��ن��ات من  امل��واط��ن��ون  الطلبة  ب��اأب��وظ��ب��ي 
للم�شاركة  كبري  اإقبال  يف  الدولة  اإم���ارات  كافة 
يف فعاليات املخيم الوطني الرتاث للحياة حيث 
طالباً   2000 نحو  اإىل  امل�شاركني  ع��دد  و�شل 
وطالبة جاوؤوا اإىل املخيم حتقيقاً ل�شعاره البيت 
مع  بالتعاون  وذل��ك   ، وم�شتقبل  ت��راث  املتوحد 
معهد التكنولوجيا التطبيقية، ومعهد اأبوظبي 
االإمارات،  وم��ه��ارات  املهني،  والتدريب  للتعليم 
جامعية  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة   23 ومب�����ش��ارك��ة 
للمخيم  االن�شمام  فر�شة  وم��ازال��ت  وث��ان��وي��ة 
ال��ط��الب والطالبات  امل��زي��د م��ن  اأم����ام  م��ت��اح��ًة 
اإليها  امل�شار  التعليمية  للموؤ�ش�شات  املنت�شبني 
ال�شحية،  للعلوم  كلية فاطمة  بينها  والتي من 
التكنولوجيا  وث��ان��وي��ات  اأب��وظ��ب��ي  وبوليتكنك 
التطبيقية، والثانويات الفنية، ومركز اأبوظبي 
املوؤ�ش�شات  وخمتلف  املهني  والتطوير  للتعليم 
اأبوظبي  م��رك��ز  عليها  ي�����ش��رف  ال��ت��ي  االأخ�����رى 

للتعليم والتدريب التقني واملهني.
الدكتور  بلقاء  بداأت  املخيم قد  وكانت فعاليات 
ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف ال�����ش��ام�����ش��ي م���دي���ر ع����ام معهد 
العليا  اللجنة  رئي�س  التطبيقية  التكنولوجيا 

والطالبات  ال���ط���الب  م���ع  ل��ل��م��خ��ي��م  امل��ن��ظ��م��ة 
امل�����ش��ارك��ني ف��ي��ه، ح��ي��ث اأع�����رب ال�����ش��ام�����ش��ي عن 
والفتيات  ال�شباب  م��ن  االإق��ب��ال  ب��ه��ذا  �شعادته 
�شكل  الدولة، مما  اإم��ارات  كافة  الذين ميثلون 
على  العمل  �شاأنها  م��ن  ك��ب��رية  وطنية  ملحمة 
نفو�س  االأ���ش��ي��ل يف  االإم���ارات���ي  ال���رتاث  تر�شيخ 
للوطن  يزيد من حبهم  االأجيال اجلديدة مبا 
ويجعلهم اأكرث ارتباطا برتاث االأجداد وميكنهم 
م��ن احل��ف��اظ ع��ل��ى ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة، مطالباً 
تنفيذ  على  التام  واحل��ر���س  بااللتزام  اجلميع 
فائقة  بعناية  و�شعه  مت  ال��ذي  املخيم  برنامج 
ل�شمان حتقيقه لكامل االأه��داف املرجوة منه. 
موؤكداً على اأن هذا املخيم يعد منوذجا يحتذى 
التي ت�شب  به يف الربامج الرتاثية والرتبوية 
بالتن�شيق  واأنه يتم  الوطن، خا�شة  يف م�شلحة 

مع هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة.
 

فئة  للتلواح  الظفرة  كاأ�س  مناف�صات  بدء 
اجلرنا�س لل�صيوخ

للتلواح  الظفرة  كاأ�س  مناف�شات  اليوم  تنطلق 
ي�شهد  وال���ذي  اجل��رن��ا���س  لفئة  ال�شيوخ  ���ش��وط 
الرتاثية  ال��ري��ا���ش��ات  م��ن ع�شاق  ك��ب��رياً  اإق��ب��ااًل 
الفئات  خمتلف  م��ن  مكثف  باهتمام  ويحظى 

العمرية.
الفعاليات  مدير  امل��زروع��ي  خلفان  عبيد  واك��د 
التي  بال�شقور،  ال�شيد  م�شابقة  اأن  ال��رتاث��ي��ة 
تقام بالتعاون مع نادي اأبوظبي لل�شقارين، من 

امل�شابقات التي ت�شتحوذ على اهتمام العديد من 
واالأجداد،  االآب��اء  ريا�شة  باإحياء  املهتم  ال�شباب 
وهو ما دعا اللجنة املنظمة اإىل تفعيلها �شمن 
ارتباطاً  امل�����ش��اب��ق��ة  ت��رت��ب��ط  ح��ي��ث  امل���ه���رج���ان، 
وياأتي  فيه،  وتتجذر  ال�شعبي  ب��امل��وروث  وثيقاً 
الرتاث  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  اأج���ل  م��ن  ا�شتحداثها 
واإطالع  جيدة،  ب�شورة  به  والتعريف  االأ�شيل 
الفعاليات تظل  �شيقة من  ال��زوار على م�شاحة 

را�شخة يف ذاكرتهم.
تت�شمن  امل�شابقة  �شروط  اأّن  املزروعي  واأو�شح 
يف  التثبيت  جلنة  قبل  م��ن  ال�شقر  فئة  تثبيت 
ب��ف��ئ��ت��ه، واأن����ه ي��ح��ق للم�شارك  ح��ال��ة اال���ش��ت��ب��اه 
البطولة  ف��ئ��ات  م��ن �شقر يف  ب��اأك��رث  امل�����ش��ارك��ة 
على اأال ي�شمح بدخول اأي �شقر يف امل�شابقة ما 
مل يكن يحمل رقم وحلقة مع �شرورة اأن يكون 
واأن  ال�شقر  امل�شوؤول عن عملية دعو  املالك هو 
ا�شتخدام  م��ن��ع  م��ع  ب��ه  اخل��ا���س  امل���ل���واح  يجلب 

احلمام يف عملية دعوه.
كما اأ�شار اإىل اأن امل�شابقة تت�شمن جوالت تاأهيل 
لفئة  ب��ال�����ش��ق��ور  لل�شيد  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ك��اأ���س 
�شوطان  تبع  فئة اجلري  التايل:  التلواح ح�شب 
�شوطان  �شاهني  اجل��ري  – فئة  وف���رخ  جرنا�س 
�شوطان جرنا�س  اجل��ري  – فئة  وف��رخ  جرنا�س 
���ش��وط��ان جرنا�س  ال��ق��رم��و���ش��ة  – ف��ئ��ة  وف�����رخ 
وفرخ. كما يت�شمن كاأ�س الظفرة للتلواح ح�شب 
بجميع  اجلرنا�س  لفئة  العامة  �شوط  ال��ت��ايل: 
ال��ف��رخ بجميع  ال��ع��ام��ة لفئة  – ���ش��وط  اأن���واع���ه 

اأنواعه – �شوط ال�شيوخ لفئة اجلرنا�س بجميع 
بجميع  ال��ف��رخ  لفئة  ال�شيوخ  – ���ش��وط  اأن��واع��ه 
اأنواعه كما اأ�شار اإىل وجود جوالت تاأهيل كاأ�س 
التدريب  لفئة  بال�شقور  لل�شيد  الدولة  رئي�س 

بالبالون.
 

�صباق  ــروط  ــص � يعلن  الــظــفــرة  مــهــرجــان 
ال�صلوقي العربي الرتاثي 

 200 ل�  �شباقان.. تاأهيلي ونهائي و12 �شوطاً 
�شلوقي 

ال�شلوقي  �شباق  الظفرة  مهرجان  ادارة  تنظم 
املناف�شات  اأكرث  العربي الرتاثي الذي يعد من 
الفعاليات  �شمن  رواج��اً جماهريياً  ت�شهد  التي 
امل�����ش��اح��ب��ة مل��زاي��ن��ة االإب�����ل، ح��ي��ث ي��ق��ام ال�شباق 
الفريد من نوعه يف االإمارات يومي 21 و 28 
الهجن  �شباق  م�شمار  على  اجل���اري  دي�شمرب 

�شمن موقع احلدث.
واأكد عبيد املزروعي مدير الفعاليات الرتاثية 
جملة  و�شعت  املنظمة  اللجنة  اأن  املهرجان  يف 
م��ن ال�����ش��روط ال��واج��ب توفرها ل��ال���ش��رتاك يف 
امل�شابقة ويف مقدمتها اأن يكون ال�شلوقي عربياً 
اأ�شياًل وغري مهجن واأن يتم م�شاركة ال�شلوقي 
اجلن�شني  وم��ن  واالأري�����س  النوعني احل�س  من 
ال�شلوقي  ع��م��ر  ي��ق��ل  اأال  ع��ل��ى  واالأن���ث���ى  ال��ذك��ر 
امل�شاركة  تكون  بحيث  واح��دة  �شنة  امل�شارك عن 
للم�شارك  �شلوقي   4 عدد  عن  يقل  وال  للعموم 

الواحد .
ال�شلوقي  يكون  اأن  بوجوب  ال�شروط  بينت  كما 
م�شتوفياً  ي���ك���ون  واأن  االأم����را�����س  م���ن  خ��ال��ي��اً 
اأن  و���ش��رورة  الطبية،  واللقاحات  التح�شينات 
– املايكرو  تعريفية  الكرتونية  �شريحة  يحمل 
بدنياً  يكون الئقاً  واأن  امللكية  – الإثبات  �شيبب 
ا�شتخدام  عدم  و�شرورة  االإع��اق��ات،  من  وخالياً 
الفح�س  �شيتم  حيث  القانونية  غري  املن�شطات 
ال�شلوقي  نتيجة  احت�شاب  �شيتم  واأن��ه  خمتربياً 
وحتى  البداية  خط  من  انطالقته  من  الفائز 
خط النهاية بحيث لن حت�شب نتيجة من يخرج 

عن ميدان ال�شباق .
وا�شار املزروعى اإىل اأن هذه الفعالية توفر ملالكي 
العربي  لل�شلوقي  االأ�شيلة  ال�شاللة  وحم��ب��ي 
الطبيعية  ب��ب��ي��ئ��ت��ه  ال���رتاث���ي  ال�����ش��ي��د  خ����ربات 
ال�شحراوية، وتتيح الفر�شة لالإ�شارة لل�شلوقي 
وما يتحلى به من �شفات جمالية وق��درة على 

ال�شبق وال�شيد.
ال���وع���ى ملوروثنا  امل�����ش��اب��ق��ة جل��ل��ب  ت��ه��دف  ك��م��ا 
هو  ال�شلوقي  على  احل��ف��اظ  وق���ال:  التاريخي، 
جزء هام من الرتاث العربي وموروث االأجداد 
البدو  حلياة  عريق  وت��راث  العربية.  باجلزيرة 
يف املا�شي والعمل على املحافظة على ال�شاللة 
مرور  فمع  وم�شتقبلنا،  حا�شرنا  يف  االأ�شيلة 
والتقاليد  العادات  ف��اإّن  االأجيال  وتغري  الزمن 
تتنا�شى ومن واجبنا  العريقة لل�شيد تدريجياً 
للجيل  واالأول��وي��ة  االأهمية  ونعطي  اأن نحر�س 

القادم .

الفوتوغرايف  الت�صوير  م�صابقة  �صروط 
والتناف�س على 4 مراكز

اأكدت اإدارة مهرجان الظفرة يف ت�شريح �شحفي 
الواجب  ال�شروط  م��ن  جمموعة  و�شع  مت  اأن��ه 
مقدمتها  ويف  بامل�شابقة  امل�شاركني  يف  توفرها 
اأن ي��ت��ق��دم امل�����ش��ارك ب��اأع��م��ال مت ال��ت��ق��اط��ه��ا يف 
للم�شورين  ويحق   ، حتديداً  الظفرة  مهرجان 
 – امل�شابقة  يف  امل�شاركة  العامل  دول  جميع  من 
ال�شور  تكون  اأن  ه��واة وحمرتفني-، كما يجب 
اأ�شطوانة  يف  حتفظ  رقمية  ملفات  هيئة  على 
كاملة  امل�شاركة  ا�شتمارة  م��ع  وتر�شل  مدجمة 
�شرورة  مع  فقط.  االإنكليزية  باللغة  البيانات 
اأ�شطوانة  كل  وعنوانه على  الفنان  ا�شم  تدوين 
اإىل مكتب م�شابقة االإمارات  واإر�شالها بالربيد 
للت�شوير الفوتوغرايف يف جلنة اإدارة املهرجانات 
ال�شماح  الثقافية والرتاثية حيث مت  والربامج 
للم�شور بامل�شاركة بخم�شة اأعمال كحد اأق�شى، 
 15 االأع��م��ال  اآخ��ر موعد لقبول  اأن يكون  على 

يناير املقبل 2014
مراكز  اأرب��ع��ة  وج���ود  امل��ه��رج��ان  اإدارة  وك�شفت 
�شيتناف�س عليها املت�شابقون حيث �شينال الفائز 
 20 وال���ث���اين  دره����م،  األ����ف   30 االأول  ب��امل��رك��ز 
10 اآالف درهم  األفا والرابع   15 األفا والثالث 
و�شهادات  ت�شجيعية  ج��وائ��ز  وج���ود  ع��ن  ف�شال 

تقدير لالأعمال املتميزة .

املخيم الوطني يجذب 2000 طالب وطالبة من كافة اإمارات الدولة
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العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/513 بالن�سر  

اىل املدعى عليه: معتز �شامل مر�شد ابو دلو العنوان: بالن�شرنعلمك انه بتاريخ 
املوافق 2013/12/9 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 
بف�شخ  اللجنة:  -حكمت  للعقارات  التجاري  ابوظبي  �شركة   / ل�شالح  اعاله 
عقد االيجار �شند الدعوى وباخالء املدعى عليه  من العني املوؤجرة وت�شليمها 
امل�شتحقة  ال�شواغل واال�شخا�س، والزامه ب�شداد االجرة  للمدعية خالية من 
بح�شب  وذلك  الفعلي  االخالء  تاريخ  وحتى   2013/3/19 من  اعتبارا  عليه 
القيمة االيجارية ال�شنوية املتفق عليها وقدره )13890( درهم �شنويا ا�شافة اىل 
الزيادة القانونية وقدرها 5% وبتقدمي براءة ذمة عن ا�شتهالك املاء والكهرباء 

وبامل�شاريف .
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/369 بالن�سر  

انه  اىل املدعى عليه: حمد خالد مال اهلل  حممد العو�س  العنوان: بالن�شرنعلمك 
بتاريخ املوافق 2013/12/9 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 
املدعي  باخالء  اللجنة:  للعقارات -حكمت  التجاري  ابوظبي  �شركة   / ل�شالح  اعاله 
كما  واال�شخا�س،  ال�شواغل  من  خالية  للمدعية  وت�شليمها  املوؤجر   العني  من  عليه 
الزمته ب�شداد االجرة املرت�شدة يف ذمته من تاريخ 2012/10/30  وذلك بح�شب القيمة 
االيجارية ال�شنوية املتفق عليها وقدرها )35000( درهم ) خم�شة وثالثني الف درهم( 
بواقع  ال�شداد  ا�شتمرار  تاريخ 2013/11/10 مع  القانونية وقدرها 5% حتى  والزيادة 
االجرة ال�شنوية وحتى تاريخ االخالء الفعلي والزمته بتقدمي براءة ذمة عن ا�شتهالك 

املاء والكهرباء وبامل�شاريف.   
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
              اعالن احلكم يف الدعوى العمالية اجلزئية رقم  2013/359

االمارات    �س.ذ.م.م-  العامة  للمقاوالت  �شند�س  جولدن  �شركة  عليه:  املدعى  اىل 
العنوان: يعلن بالن�شر

املوافق  2013/11/6م قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى  انه بتاريخ  نعلمك 
حكمت  افغان�شتان  الدين-  عظيم  ا�شحاق  حممد  ل�شالح/  اعاله  بالرقم  املذكورة 
املحكمة علنيا ومبثابة احل�شوري يف حق املدعى عليها بالزام املدعى عليها باأدائها اىل 
املدعى مبلغ 1200 درهم عن اجر �شهر مار�س 2013+ 2200 درهم عن اجازة 22 �شهرا 

+ 1500 درهم عن بدل �شكن 15 �شهرا وبرف�س باقي الطلبات.
 حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند. 

�شدر بتوقيعي وختم املحكمة 2013/12/10
القا�سي               

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/861 ت جتر- م ر-ت- ع ن(
االمارات   اجلن�شية:  نهيان  اآل  �شعيد  بن  طحنون  بن  �شعيد  ال�شيخ  التنفيذ/  طالب 
املنفذ �شده : نور زارينا بنت �شليمان اجلن�شية: �شنغافورة املطلوب اعالنه: نور زارينا 
بنت �شليمان اجلن�شية: �شنغافورة  عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب 
تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم  2013/54 جت كل- م ر-ب- ع ن وحدد 
لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2014/1/7 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف 
باحل�شور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ-العني الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا 
درهم   30000  + درهم   363000 مبلغ  ب�شداد  ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
التام + 500 درهم  ال�شداد  تعوي�س + 5% فائدة من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى 
ر�شوم اتعاب املحاماة + 800 درهم م�شاريف االعالن بالن�شر + 20000 درهم م�شاريف 

الدعوى + 3000 درهم ر�شوم التنفيذ.  تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/283 ت اجر- م ر-ت- ع ن(
طالب التنفيذ/ خليفة حممد �شاهني املرر اجلن�شية: االمارات   املنفذ �شده : موؤ�ش�شة وادي 
حتا لتجارة التدخني اجلن�شية: االمارات املطلوب اعالنه: موؤ�ش�شة وادي حتا لتجارة التدخني 
اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ 
ال�شادر يف الدعوى رقم   وحدد لنظره جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/12/30 موعدا لنظر 
طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ-العني الكائنة باملقر 
الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد متديد عقد االيجار من تاريخ نهاية العقد ال�شابق 
بواقع  بينكما  فيما  عليها   املتفق  ال�شروط  وذات   2013/12/19 تاريخ  حتى   2012/11/19 يف 
الفرتة من  + من عن  درهم   45000 االيجارية  القيمة  �شداد   + درهم   45000 ال�شنوية  القيمة 
تاريخ جتديد العقد حتى تاريخ نهايته 2013/12/19 + �شداد ر�شوم وامل�شاريف 1890 درهم + 
600 درهم ر�شوم الن�شر + 200 درهم اتعاب حماماة + 950 درهم ر�شوم التنفيذ تفاديا التخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم اليجاري                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/355 ت اجر- م ر-ت- ع ن(
: موؤ�ش�شة  املنفذ �شده  العامة اجلن�شية: االمارات    للنقليات  التنفيذ/ موؤ�ش�شة كنانة  طالب 
املدار لل�شتائر   املطلوب اعالنه: موؤ�ش�شة املدار لل�شتائر اجلن�شية: االمارات   عنوانه: بالن�شر 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم   وحدد لنظره 
باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/12/23 املوافق  االثنني  يوم  جل�شة 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  التنفيذ-العني  بادارة  االوىل  الدائرة  امام 
من  خالية  التنفيذ  لطالب  وت�شليمها  الدعوى  مو�شوع  املوؤجرة  العني  الخالء  معتمد  وكيل 
ال�شواغل واال�شخا�س و�شداد االجرة امل�شتحقة عليها عن الفرتة من تاريخ 2012/5/1 وحتى 
متام االخالء الفعلي و�شداد القيمة االيجارية املتفق عليها وقدرها 30000 درهم  مع الزيادة 
املاء  ا�شتهالك  الذمة عن  ال�شداد 2013/1/10+ تقدمي  براءة  تاريخ  القانونية بواقع 5% من 
 .... ر�شوم   + الن�شر 600 درهم  الدعوى 1260 درهم + م�شاريف  �شداد م�شاريف   + والكهرباء 

التنفيذ 659 درهم  ر  تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم اليجاري                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10972 بتاريخ 2013/12/17     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/207  ا�ستئناف عقاري
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1 -ح�شني ر�شا حاجي عبا�شي  جمهول حمل االقامة 
مبا ان امل�شتاأنف / عبداملجيد بن �شعد بن فهد الكريدي�س وميثله: حمد 
علي حممد بن �شاملني ال�شويدي    قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر 
لها  بتاريخ 2012/3/27 وحددت  كلي  رقم 2010/672 عقاري  بالدعوى 
جل�شه يوم اخلمي�س املوافق  2014/1/9 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة 
ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.C.11
ورد  اخلبري  تقرير  بان  غيابيا.علما  حماكمتكم  �شتجري  تخلفكم  حال 

للمحكمة.   
رئي�س الق�سم                             

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
          اعالن مبوعد جل�سة  

 يف الطعن بالنق�س رقم )2013/721 جتاري - م ر- ق - اأظ(
الطاعن : انربوم ملعدات وخدمات حقول النفط والغاز ذ.م.م بوكالة املحامي 
الفا�شل معت�شم املقبول اجلن�شية: االمارات املطعون �شده : �شركة فلوتيك 
فلوتيك  �شركة   : اعالنه  املطلوب  االمارات  اجلن�شية:  ال  ار  ا�س  اور�شينيجو 
اور�شينيجو ا�س ار ال اجلن�شية: االمارات  العنوان: بالن�شر   مبا ان الطاعن 
اأظ    �س-  ت-  م   - جتاري   2013/1021 رقم  اال�شتئناف  حكم  على  طعن  قد 
ال�شادر عن حمكمة ا�شتئناف ابوظبي فانه يتعني عليك ان تودع مذكرة بالرد 
االعالن  ا�شتالم  تاريخ  من  يوما  ع�شر  خم�شة  خالل  الطعن  �شحيفة  على 

وذلك لدى قلم كتاب حمكمة النق�س ابوظبي.
 القلم املدين

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10972 بتاريخ 2013/12/17     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1461 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شدهم/1- بريتون للتجارة العامة ) ���س.ذ.م.م(2- بهادر كاكاجان 
ال��ع��ام��ة )������س.ذ.م.م(   ك���ورت 4- اوم��ي��ت للتجارة  م��ريزائ��ي 3- ب�شري ���ش��ربي  
جم��ه��ويل حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب التنفيذ/ ب��ن��ك ����ش���ادرات اي����ران فرع 
املكتوم وميثله: ابراهيم حممد احمد حممد القا�شم قد اأقام عليكم الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8894044.51 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره���م( 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15  االج��راءات 

يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10972 بتاريخ 2013/12/17     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/801  جتاري  جزئي                
اىل املدعى عليه/ 1 - ن�شال جان غنطو�س  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
اجلرمن    ابراهيم  ا�شماعيل  علي  وميثله:  ���س.ذ.م.م  للتغليف  املدينة  /�شركة 
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة با�شدار االمر بالزام املدعى عليه 
ب�شداد مبلغ  45.000 درهم والر�شوم وامل�شاريف واالتعاب.   وحددت لها جل�شة 
 ch2.D.19 بالقاعة  ال�شاعة 8:30 �س   املوافق 2013/12/25  االربعاء  يوم 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الق�سايا التجارية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10972 بتاريخ 2013/12/17     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1540  جتاري  كلي                
اىل املدعى عليه/ 1 - نا�شر حممد ر�شا ها�شم ب��ور    جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /بنك �شادرات ايران وميثله: ابراهيم حممد احمد حممد القا�شم     قد اقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليهما )1-2( بالتكافل والت�شامن 
فيما بينهما بان يوؤديا للمدعي مببلغ وقدره )850.662.52 درهم( والفائدة التاخريية 
االتفاقية بواقع 14% من تاريخ اال�شتحقاق احلا�شل 2013/6/30 وحتى ال�شداد التام 
وامل�شاريف  بالر�شوم  بينهما  فيما  والت�شامن  بالتكافل   )2-1( عليهما  املدعى  وال��زام 
ال�شاعة  املوافق 2014/1/2  يوم اخلمي�س  لها جل�شة  املحاماة. وحددت  اتعاب  ومقابل 
قانونيا  او من ميثلك  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.E.21 بالقاعة  ���س    9:30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على االقل. مع تق�شري مدة امل�شافة ال�شبوع من تاريخ الن�شر.
ق�سم الق�سايا التجارية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10972 بتاريخ 2013/12/17     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1354  جتاري  كلي                
اىل املدعى عليه/ 1 - فورتك�س للتجارة العامة �س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
الدعوى  اق��ام عليك  القا�شم  قد  ابراهيم حممد احمد حممد  اي��ران وميثله:  /بنك �شادرات 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليهما )1، 2( بالتكافل والت�شامن فيما بينهما بان يوؤديا 
عليها  املدعى  مع  والتكافل  وبالت�شامن  دره��م(   60620313.98( قدره  اجماليا  مبلغا  للمدعى 
الثالثة يف حدود مبلغ وقدره )34500000 درهم( من اجمايل املبلغ �شالف الذكر وبالت�شامن 
والتكافل مع املدعي عليه الرابع يف حدود مبلغ )4000000 دوالر امريكي( وما يعادلة بالدرهم 
االماراتي وقدره )14695200 درهم( من اجمايل املديونية والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 11% من تاريخ اال�شتحقاق احلا�شل يف 2013/4/29 وحتى ال�شداد التام.    وحددت لها 
جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2014/1/2 ال�شاعة 9:30 �س  بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف 
باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.

ق�سم الق�سايا التجارية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10972 بتاريخ 2013/12/17     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2009/1086   عقاري كلي                    
اىل املحكوم عليه /1- هامب�شتيد اأند مايفري للو�شاطة العقارية  جمهول حمل االقامة 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2011/1/3 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم 
امل��دع��ي مبلغ  428.000 دره��م ) اربعمائة  ت���وؤدي اىل  ب��ان  امل��دع��ى عليها  ب��ال��زام  اع��اله 
ت��اري��خ املطالبة  ب��واق��ع 5% �شنويا م��ن  ال��ف دره���م( وال��ف��ائ��دة ع��ن ه��ذا املبلغ  وع�شرون 
امل�شاريف والر�شوم  التام والزمتها  ال�شداد  الق�شائية احلا�شلة يف 2009/8/16 وحتى 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة وذلك ل�شالح/ اولودوتون ادي�شوجي فا�شانيا.    
حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
اآل  �شعيد  بن  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  با�شم �شاحب  االع��الن �شدر  هذا  لن�شر 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10972 بتاريخ 2013/12/17     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2010/1037   عقاري كلي                    

اىل املحكوم عليه /1- جمموعة �شركات بيامود   جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
املنعقدة بتاريخ 2013/2/27 يف الدعوى املذكورة اعاله  ل�شالح/احمد ابوبكر اوال: بقبول ادخال اخل�شوم 
املدخلني 1- �شركة بيامود للعقارات 2- �شركة بيامود ال�شرق االو�شط للو�شاطة العقارية 3- �شركة ا�س كي اي 
هولدينجز ليميتد �شكال يف الدعوى: ثانيا: بف�شخ الوحدة  حمل التداعي واملوؤرخ 2007/5/16 ثالثا: بالزام 
املدعى عليها) جمموعة �شركات بيامود( واخل�شمني املدخلني االول والثاين ) 1- �شركة بيامود للعقارات 
2- �شركة بيامود ال�شرق االو�شط للو�شاطة العقارية( بان يوؤدوا للمدعي مبلغ 291.165.43 درهم ) مئتان 
وواحد وت�شعون الف ومائة وخم�شة و�شتون درهما وثالثة  واربعون  فل�شا( والفوائد القانونية بواقع 9% من 
تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف 2010/12/23 وحتى متام ال�شداد مع الزام املدعى عليها واخل�شمني 
املدخلني االول والثاين بامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات. 
حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن 

�شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10972 بتاريخ 2013/12/17     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2010/1038   عقاري كلي                    

ال�شرق    بيامود  �شركة   -3 للعقارات  بيامود  �شركة   -2 بيامود   �شركات  جمموعة   -1/ عليهم  املحكوم  اىل 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  االقامة  حمل  جمهويل  العقارية  للو�شاطة  االو�شط 
2013/2/27 يف الدعوى املذكورة اعاله  ل�شالح/احمد ابوبكر اوال: بقبول ادخال اخل�شوم املدخلني 1- �شركة 
بيامود للعقارات 2- �شركة بيامود ال�شرق االو�شط للو�شاطة العقارية 3- �شركة ا�س كي اي هولدينجز ليميتد 
عليها)  املدعى  بالزام  ثالثا:   2007/5/16 وامل��وؤرخ  التداعي  الوحدة  حمل  بف�شخ  ثانيا:  الدعوى:  �شكال يف 
جمموعة �شركات بيامود( واخل�شمني املدخلني االول والثاين ) 1- �شركة بيامود للعقارات 2- �شركة بيامود 
ال�شرق االو�شط للو�شاطة العقارية( بان يوؤدوا للمدعي مبلغ 291.74540.43 درهم ) مئتان وواحد وت�شعون 
املطالبة  تاريخ  بواقع 9% من  القانونية  والفوائد   ) فل�شا  واربعون  درهما  واربعون  و�شبعمائة وخم�شة  الف 
الق�شائية احلا�شل يف 2010/12/23 وحتى متام ال�شداد مع الزام املدعى عليها واخل�شمني املدخلني االول 
والثاين بامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة 
با�شم  التايل لن�شر هذا االعالن �شدر  اليوم  احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

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

رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10972 بتاريخ 2013/12/17     
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر

                         يف الطعن   2013/204 طعن عقاري   
تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز

معتوق مرزوق  �شاكر  �شي وميثله:  ان  اي  زرع��وين  داينا�شتي  الطاعن/ 
اندريارتر  كليندي�شت  �شركة  �شدهما/1-  املطعون  باعالن  امل��رزوق��ي  
قانونا.    ميثلها  وم��ن  باركفيل  �شركة   -2 قانونا  ميثلها  وم��ن  ليميتد 
جمهويل حمل االقامة. نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة 
على  للرد  وذل��ك  التمييز  حمكمة  اىل  احل�شور  عليكم  ويتوجب  اع��اله 

�شحيفة الطعن املقدمة �شدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/299 ت عمل- م ر-ت- ع ن(
 : �شده  املنفذ  الهند  اجلن�شية:  جوهن  بي  يف  جوهن  �شاراما  التنفيذ/  طالب 
جممع عيادات اجليمي الطبي اجلن�شية: االمارات   املطلوب اعالنه:  جممع 
عيادات اجليمي الطبي اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ 
تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/278 عم جز- م 
ر-ب- ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/12/30 موعدا لنظر 
طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ-العني 
الكائنة باملقر الرئي�شي   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، 

تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/100 ت عمل- م ر-ت- ع ن(
طالب التنفيذ/ جهري احمد عبداحلكيم اجلن�شية: بنغالدي�س  املنفذ �شده : 
موؤ�ش�شة ح�شن البلو�شي العمال البال�شرت اجلن�شية: االمارات املطلوب اعالنه:  
موؤ�ش�شة ح�شن البلو�شي العمال البال�شرت اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر 
الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا 
رقم 2012/970 عم جز- م ر-ب- ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم االثنني املوافق 
الدائرة  امام  باحل�شور  فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  2013/12/30 موعدا 
االوىل بادارة التنفيذ-العني الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
    اعالن بالن�سر 

املدعي : �شامل �شيف را�شد املن�شوري
املدعى عليها: �شركة امليناء الرقمي ال�شمايل املحدودة لالن�شاءات

جلنة  ام��ام  املنظورة  ايجارية  (م��ن��ازع��ات   2013/3890( رق��م  الق�شية  يف  تقرر   
را�شد  �شيف  /�شامل  من  واملرفوعة  الثالثة(  اللجنة   ( االيجارية  املنازعات  ف�س 
املحدودة  ال�شمايل  الرقمي  امليناء  �شركة  عليها/  امل��دع��ى  الع��الن  املن�شوري- 
ل���الن�������ش���اءات- مي��ث��ل��ه��ا/ ل��ي��ن��ه��ان- ن�����ش��را حل�����ش��ور ج��ل�����ش��ة ي����وم االح����د املوافق 
2013/12/29 يف ال�شاعة 06.00 م�شاء يف مقر اللجنة الكائن يف ابوظبي- �شارع 
الدفاع- منطقة مع�شكر اآل نهيان- بجانب �شندوق الزواج فيال رقم 2- الطابق 

االر�شي- وذلك على نفقة املدعي.
ق�سم قلم الق�سايا
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
    اعالن بالن�سر 

املدعي : �شركة ابوظبي الوطنية للعقارات  
املدعى عليها: موؤ�ش�شة مكتب زهرة لبنان للكتابة والت�شوير 

جلنة  ام��ام  املنظورة  ايجارية  (م��ن��ازع��ات   2013/3395( رق��م  الق�شية  يف  تقرر   
ابوظبي  /�شركة  من  واملرفوعة  اخلام�شة(  اللجنة   ( االيجارية  املنازعات  ف�س 
الوطنية للعقارات - العالن املدعى عليها/ موؤ�ش�شة مكتب زهرة لبنان للكتابة 
والت�شوير- ميثلها/ بالل عبدال�شالم احمد ابوبكر- ن�شرا - حل�شور جل�شة يوم 
الكائن يف  اللجنة  06.00 م�شاء يف مقر  ال�شاعة  املوافق 2014/1/15 يف  االربعاء 
ابوظبي- �شارع الدفاع- منطقة مع�شكر اآل نهيان- بجانب �شندوق الزواج فيال 

رقم 2- الطابق االر�شي- وذلك على نفقة املدعية.
ق�سم قلم الق�سايا

جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
    اعالن بالن�سر 

املدعي : �شركة ابوظبي الوطنية للعقارات  
املدعى عليها: جمموعة �شرتيت اليف لل�شيانة العامة

جلنة  ام��ام  املنظورة  ايجارية  (م��ن��ازع��ات   2013/3459( رق��م  الق�شية  يف  تقرر   
ابوظبي     /�شركة  من  واملرفوعة  اخلام�شة(  اللجنة   ( االيجارية  املنازعات  ف�س 
لل�شيانة  اليف  �شرتيت  جمموعة  عليها/  املدعى  الع��الن   - للعقارات  الوطنية 
املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم  - حل�شور جل�شة  ن�شرا   - ات��ات��ال  - ميثلها/ عمر  العامة  
�شارع  ابوظبي-  الكائن يف  اللجنة  مقر  م�شاء يف   06.00 ال�شاعة  2014/1/15 يف 
الدفاع- منطقة مع�شكر اآل نهيان- بجانب �شندوق الزواج فيال رقم 2- الطابق 

االر�شي- وذلك على نفقة املدعية.
ق�سم قلم الق�سايا
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
    اعالن بالن�سر 

املدعي : بنك ابوظبي الوطني    
املدعى عليها: �شركة راما تكنولوجي للمقاوالت وال�شيانة العامة

 تقرر يف الق�شية رقم )2013/3898 (منازعات ايجارية املنظورة امام جلنة ف�س 
الوطني-  ابوظبي  /بنك  من  واملرفوعة  الثالثة(  اللجنة   ( االيجارية  املنازعات 
العامة-  وال�شيانة  للمقاوالت  تكنولوجي  رام��ا  عليها/�شركة  املدعى  الع��الن  
ميثلها/ عمر مانع �شاملني  باكويري- ن�شرا- حل�شور جل�شة يوم االحد املوافق 
2013/12/29 يف ال�شاعة 06.00 م�شاء يف مقر اللجنة الكائن يف ابوظبي- �شارع 
الدفاع- منطقة مع�شكر اآل نهيان- بجانب �شندوق الزواج فيال رقم 2- الطابق 

االر�شي- وذلك على نفقة املدعي.
ق�سم قلم الق�سايا
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  1710/ 2013 -جتاري - م ت-  �س- اأظ

امل�شتاأنف : �شركة يونايتد بريكا�شت كونكريت ذ.م.م- ميثلها/هاين ح�شني علي العايل  
امل�شتاأنف عليه: �شركة بنيان للتطوير ذ.م.م. ميثلها املدير العام ال�شيد/ اديد اميينوفيك 
امل�شتاأنف   املطلوب اعالنه/   الغاء احلكم  اجلن�شية: االمارات  مو�شوع اال�شتئناف : 
�شركة بنيان للتطوير ذ.م.م. ميثلها املدير العام ال�شيد/ اديد اميينوفيك اجلن�شية: 
االمارات    العنوان: بالن�شر مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم  
2013/1867 جت كل- م ت- ب- اأظ  وحدد لنظره جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/12/30 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا امام الدائرة االوىل حمكمة ا�شتئناف 
ابوظبي الكائنة- مع�شكر اآل نهيان �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 التجاري

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

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  1063/ 2013 -عمايل - م ع-  �س- اأظ

حممد  عليه:  امل�شتاأنف  االمارات  اجلن�شية:  اخلليج  اك�شربي�س  �شفريات   : امل�شتاأنف 
حكم  تعديل   : اال�شتئناف  مو�شوع  ال�شومال   اجلن�شية:  جامع  �شالد  عبدالقادر 
م�شتحقات عمالية وتذكرة �شفر 8714 درهم    املطلوب اعالنه/  حممد عبدالقادر 
�شالد جامع اجلن�شية: ال�شومال العنوان: بالن�شر مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم 
ال�شادر يف الدعوى رقم  2013/1196 عم جز- م ع- ب- اأظ  وحدد لنظره جل�شة يوم 
امام  �شباحا   9.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   2013/12/22 املوافق  االحد 
مول  مزيد   - العمالية  املحكمة  الكائنة-  ابوظبي  ا�شتئناف  حمكمة  االوىل  الدائرة 
�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 العمايل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي
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عربي ودويل

من  دي�شمرب  �شهر  م��ن   17 و   16 يومي  البحرين  مملكة  حتتفل 
املوؤ�ش�س  عهد  يف  احلديثة  البحرينية  الدولة  قيام  بذكرى  ع��ام  كل 
اأحمد الفاحت ككيان عربي اإ�شالمي عام 1783 ميالدية والذكرى 
الع�شوية  ك��ام��ل��ة  ك���دول���ة  امل���ت���ح���دة  ل�����الأمم  الن�����ش��م��ام��ه��ا   42 ال����� 
عي�شى  ب��ن  امل��ل��ك حمد  اجل��الل��ة  �شاحب  لت�شلم   14 ال���  وال��ذك��رى 
التاج  عن  البحرين  وا�شتقلت  اململكة  يف  احلكم  مقاليد  خليفة  اآل 
الربيطاين عام 1971 لتبداأ م�شريتها بالتقدم والتطور من خالل 
يكت�شف  دولة خليجية  اأول  واأنها  �شيما  الذاتية اخلا�شة ال  قدراتها 
مملكة  �شهدت  ال�شيا�شي  ال�شعيد  وعلى    .1932 عام  النفط  فيها 
امللك  تويل  بعد  لها  هاما  تاريخيا  ومنعطفا  نوعية  نقلة  البحرين 
حمد بن عي�شى اآل خليفة احلكم عام 1999 باإعالنه االإ�شالحات 
الد�شتورية وامليثاق الوطني الذي عادت من خالل احلياة الربملانية 
ت�شكيل جلنة وطنية  االإع��الن عن  اململكة. ومت  اإىل  والدميقراطية 
2000 ثم جرى ا�شتفتاء  الإعداد ميثاق العمل الوطني خالل عام 
على امليثاق الوطني الذي حاز به على اإجماع البحرينيني لتاأتي بعده 
اأول انتخابات نيابية يف اأكتوبر عام 2002. واأعلن ملك البحرين يف 
الوطني  العمل  االأوىل لتد�شني ميثاق  الذكرى  خطاب له مبنا�شبة 
حتول البحرين من اإمارة اإىل مملكة د�شتورية وبهذا االإعالن ت�شبح 
واملغرب.  واالأردن  ال�شعودية  بعد  الرابعة  العربية  اململكة  البحرين 
لت�شبح  ا�شتقاللها  منذ  اململكة  خططت  االقت�شادية  الناحية  ومن 
ال��ع��رب��ي خالل  اخل��ل��ي��ج  وم��ال��ي��ا متميزا يف منطقة  م��رك��زا جت��اري��ا 
اأ�شبحت  حتى  لدخلها  متنوعة  م�شادر  عن  للبحث  مبكرة  مرحلة 

مركزا للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية. 
 

ام�س  ال�شني  غ��رب  يف  ال��واق��ع��ة  �شينجيانغ  منطقة  حكومة  ق��ال��ت 
االثنني ان ال�شرطة قتلت بالر�شا�س  14  �شخ�شا يف اعمال �شغب 
وقعت قرب مدينة كا�شقار على طريق احلرير القدمي قتل خاللها 
اي�شا �شرطيان يف احدث ا�شطرابات تقع يف تلك املنطقة الواقعة يف 

اق�شى غرب ال�شني.
وا�شافت احلكومة على موقعها االخباري الر�شمي ان ح�شدا هاجم 
عندما  �شكاكني  ي�شهر  وك���ان  متفجرة  ب��ع��ب��وات  ور���ش��ق��ه��ا  ال�����ش��رط��ة 
توجهت ال�شرطة العتقال جمرمني م�شتبه بهم يف قرية قرب مدينة 

كا�شقار يف اقليم �شينجيانغ.
حا�شم.  ب�شكل  ردت  ال�شرطة  ان  مقت�شب  بيان  يف  احلكومة  وقالت 

وا�شافت ان �شخ�شني اعتقال اي�شا وان حتقيقا يف االحداث بداأ.
احلكومة  مب�����ش��وؤويل  ف���وري  ب�شكل  االت�����ش��ال  ل��روي��رتز  يت�شن  ومل 
و�شرطيني  مدنيني  ت�شعة  ع��ن  يقل  ال  م��ا  وقتل  ذل��ك  على  للتعليق 
عندما هاجم ا�شخا�س م�شلحون ببلطات و�شكاكني مركزا لل�شرطة 

قرب كا�شقار اي�شا ال�شهر املا�شي.

ال��وزراء ميكوال  املناطق احلاكم يف اوكرانيا رئي�س  طالب نواب حزب 
ازاروف بتعديالت وزارية كبرية يف احلكومة ب�شبب االزمة ال�شيا�شية 
وقد  ا�شابيع.  ثالثة  م��ن  اك��رث  منذ  ال��ب��الد  ت�شهدها  التي  اخل��ط��رية 
اتفاقات  ال��غ��اء  يانوكوفتي�س  فيكتور  االوك����راين  الرئي�س  ق��رار  اث��ار 
ه��ام��ة م��ع االحت����اد االوروب�����ي ال�����ش��ه��ر امل��ا���ش��ي وب��ع��د ذل���ك ا�شتخدام 
ال�شرطة القوة �شد املتظاهرين، اكرب تظاهرات ت�شهدها هذه الدولة 
ال�شوفياتية ال�شابقة منذ الثورة الربتقالية املطالبة بالدميوقراطية 
يف عام 2004. وقدم يانوكوفيت�س العديد من التنازالت حيث اقال 
م�شوؤولني كبريين ب�شبب العنف الذي ا�شتخدمته ال�شرطة واعلن عفوا 
عن متظاهرين موقوفني يف حماولة لنزع فتيل التوتر. لكن املعار�شة 
املطالبة بالتقارب مع االحتاد االوروبي اعتربت هذه االجراءات غري 
واجراء  ازاروف  ميكوال  ال����وزراء  رئي�س  با�شتقالة  وتطالب  كافية. 
انتخابات رئا�شية وبرملانية مبكرة. وقالت النائبة انا غريمان االثنني 
يف ختام لقاء بني عدد من النواب ورئي�س ال��وزراء طلبنا من ازاروف 
تعديال ي�شمل %90 من احلكومة وتابعت ان ازاروف قال انه �شيبلغ 
م�شرية  العرب  ا�شتخال�س  و�شيتم  الربملانية  الكتلة  مبوقف  الرئي�س 

اىل ان النواب مل يطلبوا ا�شتقالة رئي�س الوزراء.

عوا�صم

اأبوظبي

كييف

بكني

راي�ص جتتمع مب�سوؤولني 
اإ�سرائيليني ب�ساأن اإيران

•• وا�صنطن-رويرتز:

ا�شت�شافت �شوزان راي�س م�شت�شارة االمن القومي للرئي�س االمريكي باراك اوباما 
حماولة  يف  املا�شي  اال�شبوع  ا�شرائيليني  م�شوؤوليني  مع  االجتماعات  من  �شل�شلة 
الربنامج  اح��ت��واء  اىل  يهدف  اي���ران  م��ع  م��وؤق��ت  الت��ف��اق  تاأييدهم  على  للح�شول 
النووي االيراين. وجنمت هذه االجتماعات التي اعلنها بيان للبيت االبي�س عن 
ال�شهر  نتنياهو  بنيامني  اال�شرائيلي  ال��وزراء  ورئي�س  اوباما  بني  جرت  حمادثات 
 . االي��راين  االتفاق  بدعم  املت�شككة  ا�شرائيل  اقناع  وا�شنطن  حماولة  مع  املا�شي 
وت�شك ا�شرائيل فيما اذا كانت ايران �شتتخلى فعال عن برنامج نووي يعتقد الغرب 
اليه  التو�شل  ال��ذي مت  املوؤقت  االتفاق  ن��ووي ويوقف  ان��ه يهدف اىل �شنع �شالح 
االيراين  النووي  الربنامج  دول كربى  و�شت  اي��ران  املا�شي بني  ال�شهر  يف جنيف 
التفاو�س خالل اال�شهر  للعقوبات. و�شتحاول االطراف  مقابل تخفيف متوا�شع 
ال�شتة املقبلة على حل �شامل للتحدي النووي االيراين. والتقت راي�س باال�شافة 
مع  واخل��زان��ة  اخلارجية  وزارات���ي  م��ن  كبار  وم�شوؤولني  بلنكني  ت��وين  نائبها  اىل 
يو�شي كوهني م�شت�شار االمن القومي اال�شرائيلي وم�شوؤولني ا�شرائيليني اخرين 
خالل  االم��ري��ك��ي  الفريق  اك��د  االبي�س  البيت  وق���ال  واجل��م��ع��ة.  اخلمي�س  ي��وم��ي 
هذه االجتماع هدف الرئي�س اوباما مبنع ايران من احل�شول على �شالح نووي. 
وكانت �شل�شلة االجتماعات تلك خطوة مبدئية يف اجتاه الوفاء بوعد قدمه اوباما 
لنتنياهو يف ات�شالهما الهاتفي يف 24 نوفمرب بان الواليات املتحدة �شتت�شاور فيما 
يتعلق بجهود التو�شل حلل �شامل مع ايران. ويو�شح اوباما ال�شرائيل وان�شارها 
املقبلة  ال�شتة  اال�شهر  ا�شتغالل  املهم  ان من  االمريكي  ال�شيوخ  والع�شاء جمل�س 
الختبار مااذا كانت ايران جادة يف التو�شل التفاق �شامل ويحر�س بع�س اع�شاء 
احتمال  وه��و  اي��ران  على  جديدة  اقت�شادية  عقوبات  فر�س  على  ال�شيوخ  جمل�س 

يقول البيت االبي�س انه �شيعرقل اجلهود الدبلوما�شية احل�شا�شة مع ايران .

مباحثات بني �صباط لبنانيني ومن االأمم املتحدة واإ�صرائيل

جي�ص الحتالل ي�ستنفر ملقتل جندي على حدود لبنان 

الأمم املتحدة تدعو للهدوء اإثر ال�ستباكات يف جوبا
•• نريوبي-اأ ف ب:

امل��م��ث��ل��ة اخل��ا���ش��ة لالمني  دع����ت 
امل��ت��ح��دة يف جنوب  ال��ع��ام ل���المم 
ام�س  جون�شون  هيلدي  ال�شودان 
اط���راف ال��ق��ت��ال اىل ال��ه��دوء بعد 
امل��ع��ارك ال��ت��ي ج��رت ليال يف عدد 
من احياء جوبا، م�شرية اىل انها 
على ات�شال مع القادة ال�شيا�شيني 

الرئي�شيني يف البالد.
وقالت جون�شون يف بيان احث كل 
اطراف القتال على وقف االعمال 
واب�������داء �شبط  ف�����ورا  ال���ع���دائ���ي���ة 
دائم  ات�����ش��ال  على  ان��ن��ي  النف�س. 
اعلى  على  اال�شا�شيني  القادة  مع 

امل�شتويات للدعوة اىل الهدوء .
ومل تذكر اي تفا�شيل اخرى لكن 
ب��ي��ان��ه��ا اوح���ى ب���ان امل���ع���ارك تدور 
متخا�شمة  �شيا�شية  ف�شائل  بني 
و���ش��م��ع اط����الق ن���ار ك��ث��ي��ف ودوي 
يف  االثنني  االح��د  ليل  انفجارات 
حم��ي��ط ث��ك��ن��ت��ني ع�����ش��ك��ري��ت��ني يف 
ال�شودان،  ج��ن��وب  عا�شمة  ج��وب��ا 
داخل  �شيا�شي  توتر  خلفية  على 
من  ي����ك����ون  ان  ب�������دون  ال����ن����ظ����ام، 
املمكن يف الوقت احلا�شر تو�شيح 

ميارديت، �شيعقد موؤمتراً �شحفياً 
حول ما جرى فيها.

اجلي�س،  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث  وق�����ال 
ال�شكان  م��ن  نطلب  اأغ��ري  فيليب 
م���الزم���ة م��ن��ازل��ه��م ح��ت��ى نعرف 

ال�شبب الفعلي الإطالق النار .

اىل  ع���������ادت  ج�����وب�����ا  م����دي����ن����ة  يف 
طبيعتها ونقلت �شبكة )ال�شروق( 
االإخبارية ال�شودانية، عن منيانق 
قوله اإن االأو�شاع يف مدينة جوبا 
عادت اىل طبيعتها، م�شرياً اىل اأن 
�شلفاكري  ال�شودان  جنوب  رئي�س 

ا�شباب املعارك وحتديد االطراف 
املتقاتلة.

الو�شع  ان  دب���ل���وم���ا����ش���ي  وق������ال 
غام�س ن�شبيا م�شريا اىل انه مل 
منذ  النار  اط��الق  اي  ي�شمع  يعد 
 6،00(  9،00 ال�����ش��اع��ة  ح���واىل 
ت.غ( فيما تنت�شر قوات االمن يف 

املدينة بكثافة.
ال�شاعة  قرابة  النار  اط��الق  وب��داأ 
مبنيني  ج���������وار  يف   22،30
وا�شتمر حتى  ع�شكريني يف جوبا 
ان  ق��ب��ل   2،30 ال�����ش��اع��ة  ح����واىل 
قرابة  ا�شتوؤنف  ثم  ه��دوء،  يخيم 
ال�شاعة 6،00 وتوقف من جديد 

بعد ثالث �شاعات.
ال�����ش��ودان توترا  وي�����ش��ه��د ج��ن��وب 
���ش��ي��ا���ش��ي��ا ����ش���دي���دا م��ن��ذ ان اق���ال 
ال��رئ��ي�����س ���ش��ال��ف��ا ك���ري يف مت���وز-

ي���ول���ي���و امل���ا����ش���ي احل���ك���وم���ة، وال 
م�شار  ري��اك  الرئي�س  نائب  �شيما 
ال����ذي اعلن  خ�����ش��م��ه ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
الرئي�س  ���ش��د  ال��رت���ش��ح  يف  ن��ي��ت��ه 
عام  ال��رئ��ا���ش��ي��ة  االن���ت���خ���اب���ات  يف 

.2015
خماوف  احل��ك��وم��ة  اق��ال��ة  وبعثت 
م��ن ع���ودة اخل��الف��ات ب��ني ان�شار 

يتحدرون  منهم  والعديدون  كري 
من اتنية الدينكا، وطائفة النوار 
ال���ت���ي ي��ن��ت��م��ي ال���ي���ه���ا م�������ش���ار ويف 
دولة  الدفاع يف  االثناء قال وزير 
ج��ن��وب ال�����ش��ودان اجل����رال كوال 
االأو�شاع  اإن  االإث���ن���ني،  م��ن��ي��ان��ق، 

•• يانغي-وكاالت:

اأفريقيا  ج��م��ه��وري��ة  زع��ي��م  ي��در���س 
جوتوديا  مي�شال  املوؤقت  الو�شطى 
امللي�شيات  ع���ن  ال��ع��ف��و  اإم���ك���ان���ي���ة 
امل�����ش��ارك��ة يف اأع���م���ال ال��ع��ن��ف بني 
نزع  مقابل  وامل�شلمني  امل�شيحيني 
طلبا  تلقى  اإن���ه  وق���ال  اأ�شلحتهم، 
ب��ه��ذا امل��ع��ن��ى م���ن ق���ي���ادات يف تلك 
امل��ل��ي�����ش��ي��ات. وق����ال ج��وت��ودي��ا وهو 
خطاب  يف  �شابق  متمردين  زع��ي��م 
اأجرى  اإن��ه  الر�شمية  االإذاع���ة  عرب 
امللي�شيا  م��ن��دوب ع��ن  ات�����ش��اال م��ع 
امل�شيحية التي تطالب باإ�شراكها يف 
يراأ�شها  التي  االنتقالية  احلكومة 
حتى اإجراء االنتخابات املقررة عام 

.2015
امل�شيحية  امل��ل��ي�����ش��ي��ا  اأن  واأو�����ش����ح 
امل�شادة  امللي�شيا  ب��ا���ش��م  امل��ع��روف��ة 
اأر���ش��ل��ت م��ب��ع��وث��ا، وقالت  ل��ل��ب��االك��ا 
اأ�شلحتها ومغادرة  اإلقاء  اإنها تريد 
االأح�����را������س، ل��ك��ن��ه��ا ت��خ�����ش��ى على 
���ش��الم��ة ع��ن��ا���ش��ره��ا، م�����ش��ريا اإىل 
اأنها طرحت �شروطا وطلبت العفو 

وامل�شاركة يف احلكومة. واأ�شاف اأن 
االت�شاالت بداأت بالفعل و�شنوا�شل 
ال�شالم  اأج��ل  االت�شاالت من  ه��ذه 
جلميع مواطني اأفريقيا الو�شطى 
وع��رب ج��وت��ودي��ا ع��ن اع��ت��ق��اده باأنه 
درا���ش��ة مطالب  ي��رى خطرا يف  ال 
امللي�شيا امل�شادة للباكاال، وعرّب عن 
اعتقاده باأن ذلك هو ثمن ال�شالم 
ب��ا���ش��م احلكومة  م��ت��ح��دث  . وق���ال 
من  اأي���ا  ي�شتبعد  مل  ج��وت��ودي��ا  اإن 
امللي�شيا  ط��رح��ت��ه��ا  ال��ت��ي  امل��ط��ال��ب 

امل�شيحية، واإنه يعتزم التوا�شل مع 
جماعات اأخ��رى الإج��راء حمادثات 
ملي�شيا  متمردي  م��ع  اأي  مماثلة، 
���ش��ي��ل��ي��ك��ا. م���ن ج��ه��ة اأخ������رى، قال 
لوران  الفرن�شي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر 
مزيدا  �شتطلب  بالده  اإن  فابيو�س 
من العون من �شركائها االأوروبيني 
التي  ال�شالم  حفظ  مهمة  لتعزيز 
اأفريقيا  ج��م��ه��وري��ة  يف  ب��ه��ا  ت��ق��وم 
ال��و���ش��ط��ى وق���ال ف��اب��ي��و���س الإذاع���ة 
لذلك  كبرية،  امل�شكلة  اإن  اأوروبا1 

وزراء  جمل�س  اإىل  غ���دا  �شيتوجه 
ال�شركاء  م��ن  وي��ط��ل��ب  اخل��ارج��ي��ة 
االأوروب���ي���ني زي���ادة امل�����ش��اع��دات مبا 
واأظهر  امل��ي��دان��ي��ة  امل�����ش��اع��دة  فيها 
التاأييد  ت��راج��ع  ل��ل��راأي  ا�شتطالع 
يف ف��رن�����ش��ا ل��ل��ت��دخ��ل ال��ع�����ش��ك��ري يف 
بعد  الو�شطى  اأفريقيا  جمهورية 
اأي��ام من مقتل جنديني فرن�شيني 
يف  م�شاركتهما  اأث��ن��اء  ا���ش��ت��ب��اك  يف 
وتن�شر  ب��ان��غ��ي.  بالعا�شمة  دوري���ة 
اأفريقيا  1600 جندي يف  فرن�شا 
املت�شاعد  العنف  لوقف  الو�شطى 
بني متمردي �شيليكا الذين اأطاحوا 
بالرئي�س ال�شابق فران�شوا بوزيزي، 
ويتاألف غالبيتها من امل�شلمني اإىل 
بوزيزي،  يناه�شون  اآخرين  جانب 
موؤيدة  م�شيحية  ملي�شيات  وب��ني 
املهمة  و�شاهمت  املخلوع  للرئي�س 
امل��ت��ح��دة يف  اأج���ازت���ه���ا االأمم  ال��ت��ي 
العا�شمة  اإىل  الهدوء  اإع��ادة بع�س 
ب��ان��غ��ي، ل��ك��ن ف��اب��ي��و���س اأو����ش���ح اأن 
م����ع تدهور  ي���ت���ج���دد  ق����د  ال���ع���ن���ف 
االآالف  لع�شرات  االإن�شاين  الو�شع 

من الالجئني.

خيبة اأمل جراء �سيا�سة اأوباما جتاه �سوريا ميقاتي يدين ا�ستهداف اجلي�ص اللبناين يف �سيدا 
وت�شّكل  واللبنانيني،  لبنان  تدافع عن  التي 

ح�شن ال�شيادة واال�شتقالل .
حول  االلتفاف  اىل  اجلميع  ميقاتي  ودع��ا 
اللبنانية  االأم��ن��ي��ة  ال��ق��وى  و���ش��ائ��ر  اجلي�س 
باالأمن  ب��ال��ع��ب��ث  ك���ان  الأي  ال�����ش��م��اح  وع����دم 
والنيل من دور املوؤ�ش�شة الع�شكرية وهيبتها 

.
وكان عنا�شر من اجلي�س اللبناين تعّر�شوا 
ليل االأحد اىل هجوم من قبل م�شّلحني يف 
جندي  مقتل  اىل  اأّدي���ا  خمتلفني،  موقعني 

و4 م�شلحني.

•• بريوت-يو بي اأي:

االأع���م���ال  ت�����ش��ري��ف  ح��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  اأدان 
اللبنانية جنيب ميقاتي ام�س، االعتداءين 
اللذين ا�شتهدفا اجلي�س اللبناين يف مدينة 
واأّديا  اأم�س  ليل  اجلنوبية  ال�شاحلية  �شيدا 
اىل مقتل جندي وجرح 3 اآخرين وو�شفهما 

باالإرهابيني .
هذين  ندين  اإننا  ت�شريح  يف  ميقاتي  وق��ال 
الكلمة،  معنى  بكل  االإرهابيني  االعتداءين 
خ�شو�شاً واأنهما ا�شتهدفا املوؤ�ش�شة الع�شكرية 

اأفريقيا الو�سطى تدر�ص العفو عن امللي�سيات

•• القد�ص-بريوت-وكاالت:

ا�شتدعى اجلي�س االإ�شرائيلي عدداً 
اإىل احلدود  ع��ن��ا���ش��ره  م��ن  ك��ب��رياً 
اأعقاب  يف  االإ�شرائيلية-اللبنانية، 
مقتل جندي اإ�شرائيلي بنريان من 
اللبناين يعتقد ان جندياً  اجلانب 

لبنانياً اأطلقها.
اأحرونوت(  )يديعوت  موقع  واأف��اد 
اجل����ي���������س  ان  االإل�������������ك�������������رتوين 
االإ���ش��رائ��ي��ل��ي زج ب��ق��وات ك��ب��رية يف 
منطقة راأ�س الناقورة عند احلدود 
مقتل  بعد  االإ�شرائيلية-اللبنانية 
ج���ن���دي اإ����ش���رائ���ي���ل���ي ب����ن����ريان من 

اجلانب اللبناين .
م�شادر  م����ن  ن���ق���ل  امل����وق����ع  وك������ان 
قولها  االإ����ش���رائ���ي���ل���ي  اجل��ي�����س  يف 
اجلندي  ان  ه���ي  ال���ت���ق���دي���رات  اإن 
قوة  ب��اجت��اه  ال��ن��ار  اأط��ل��ق  اللبناين 

اإ�شرائيلية على م�شوؤوليته .
اجل���ن���دي  ان  امل���������ش����ادر  وذك���������رت 
ال���ل���ب���ن���اين اأط����ل����ق م����ا ب����ني 6 و7 
مروحية  واأُط����ل����ق����ت  ر����ش���ا����ش���ات 
اإىل  اأح��د  ت�شل�شل  ع��دم  للتاأكد من 
وحتدثت  االإ����ش���رائ���ي���ل���ي  ال���ط���رف 
ع�شكرية  اآل��ي��ة  ان  اأول���ي���ة  ت��ق��اري��ر 
اإ�شرائيلية ا�شتهدفت، حيث اأ�شيب 
اآب-اأغ�شط�س  بانفجار يف  4 جنود 
امل���ا����ش���ي ون��ق��ل��ت ال�����ش��ح��ي��ف��ة عن 
رفيع  اإ�شرائيلي  ع�شكري  م�شدر 
اإن ظروف احلادث مل تت�شح بعد، 

اللبنانية  االأرا�شي  جهة  من  النار 
اأن  اإىل  ت�����ش��ري  ال���ت���ق���دي���رات  واأن 
ولي�س  ال��ن��ار  اأط��ل��ق  لبنانيا  جنديا 

معلوماً بعد اأ�شباب اإطالق النار.
االإ�شرائيلي  اجل���ن���دي  وت���ع���ر����س 
القتيل الإطالق النار عندما كانت 
�شيارته متوقفة يف جانب الطريق 
لل�شريط احل��دودي وقال  املحاذية 
االإ�شرائيلي  ال��ع�����ش��ك��ري  ال��ن��اط��ق 
�شكوى  ت���ق���دمي  مت  اإن������ه  ب���ي���ان  يف 
املتحدة  اإىل االأمم  اللهجة  �شديدة 

ولكن الو�شع جدي .
ت�شلل  ع��ل��ى  امل�����ش��در  ي��ت��ح��دث  ومل 
واأك��د م�شدر ع�شكري مطلع  اأح��د 
لوكالة  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي  اجل��ي�����س  يف 
ي��ون��اي��ت��د ب��ر���س اإن��رتن��ا���ش��ون��ال اإن 
ج��ن��دي��اً م��ن ���ش��الح ال��ب��ح��ري��ة قتل 
يبدو  م��ا  على  لبنانياً  جندياً  واأن 
للجي�س  موقع  باجتاه  النار  اأطلق 

االإ�شرائيلي عند راأ�س الناقورة.
واأع���ل���ن اجل��ي�����س االإ���ش��رائ��ي��ل��ي اأن 
الإطالق  تعر�شت  له  تابعة  دوري��ة 

يف اأع����ق����اب ه�����ذا احل������دث واأع���ل���ن 
انه رفع حالة  االإ�شرائيلي  اجلي�س 
ال���ت���اأه���ب يف ���ش��ف��وف ق���وات���ه على 
طول احلدود بني اإ�شرائيل ولبنان 
واأن��ه يحتفظ بحق ال��رد يف الوقت 

واملكان املنا�شب .
ويف ذات ال�شياق، قال وزير احلرب 
اال����ش���رائ���ي���ل���ي م��و���ش��ي ي��ع��ل��ون ان 
�شباطا من ا�شرائيل ولبنان وقوات 
لتهدئة  يجتمعون  املتحدة  االمم 
ان قتل جندي لبناين  التوتر بعد 

جنديا ا�شرائيليا بالر�شا�س.
وق������ال م�������ش���در اأم������ن ل���ب���ن���اين ان 
حادث  بعد  فقد  اللبناين  اجلندي 
اط����الق ال��ر���ش��ا���س ع���رب احل���دود 
وقال  االن  ع��ل��ي��ه  ال��ع��ث��ور  ل��ك��ن مت 
تعترب  ا�شرائيل  ان  بيان  يف  يعلون 
واجلي�س  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  احل���ك���وم���ة 
يف  ح��دث  عما  م�شوؤولني  اللبناين 

جانبهم )من احلدود(. 
و����ش���رح ب����اأن ���ش��ب��اط ات�����ش��ال من 
مع  �شيجتمعون  ولبنان  ا�شرائيل 
���ش��ب��اط ح��ف��ظ ال�����ش��الم م���ن قوة 
لبنان  يف  امل��وؤق��ت��ة  امل��ت��ح��دة  االمم 
لتو�شيح مالب�شات احلادث. وقالت 
قوات حفظ ال�شالم انها حتث على 

�شبط النف�س.
اجلي�س  من  �شنطلب  يعلون  وق��ال 
اللبناين اأوال تف�شريا ملا حدث وما 
مارقا  جنديا  احلقيقة  يف  ك��ان  اذا 
وم��اذا فعلوا معه وما ال��ذي يعتزم 
اجلي�س اللبناين فعله ملنع حوادث 

من هذا النوع. 
قوة  اىل  �شكوى  ا�شرائيل  وقدمت 
ح���ف���ظ ال�������ش���الم ال���ت���اب���ع���ة لالمم 
ت��ت��م��رك��ز يف جنوب  ال��ت��ي  امل��ت��ح��دة 
1978 وذك���رت  ل��ب��ن��ان م��ن��ذ ع���ام 
ان����ه����ا رف����ع����ت ح����ال����ة اال����ش���ت���ع���داد 
ب��ام��ت��داد احل���دود وق��ال يعلون لن 
تقع  التي  االنتهاكات  ازاء  نت�شامح 
احلدود  امتداد  على  �شيادتنا  �شد 

وخ�س بالذكر احلدود مع لبنان.

م�سروع قانون اإ�سرائيلي 
يعاقب املنظمات احلقوقية

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

اأقرت جلنة وزارية اإ�شرائيلية م�شروع 
على  قا�شية  عقوبات  يفر�س  قانون 
ج��م��ع��ي��ات اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ل��ل��دف��اع عن 
ت���دع���م احلمالت  االإن�������ش���ان  ح���ق���وق 
اأو التهام  اإ�شرائيل  ملقاطعة  الهادفة 
جرائم  بارتكاب  اإ�شرائيليني  جنود 
اليهودي  البيت  واأعلن حزب  حرب. 
كان  الذي  املت�شدد،  الديني  القومي 
اأن  القانون،  مل�شروع  الداعمني  اأح��د 
على  القانون  اأق��رت م�شروع  اللجنة 
اأن يرفع الحقا اإىل احلكومة ثم اإىل 
الكني�شت. وقال احلزب يف بيان له اإن 
حماية  على  �شي�شاعد  القانون  ه��ذا 
اجلنود االإ�شرائيليني من حماكمات 
ع��دائ��ي��ة مم��ول��ة م��ن اخل����ارج وكان 
قد  فين�شتاين  ي��ه��ود  ال��ع��ام  ال��ن��ائ��ب 
القبيل  ه���ذا  م���ن  ق��ان��ون��ا  اأن  اأع���ل���ن 
�شيكون خمالفا للد�شتور، واأنه غري 
م�شتعد للدفاع عنه. واأفادت االإذاعة 
االإ�شرائيلية العامة اأن وزيرة العدل 
ت�شيبي ليفني �شتدعو احلكومة اإىل 
رف�س م�شروع القانون الذي و�شفته 
باأنه �شعبوي حتت �شتار وطني . من 
جهته اأعلن اأياليت �شاكيد من حزب 
القانون  اأن م�شروع  اليهودي  البيت 
على   45% ����ش���ري���ب���ة  ي����ف����ر�����س 
املنظمات غري احلكومية التي تتلقى 
اأم��واال من اخل��ارج وتدعم مقاطعة 
�شد  مبالحقات  تقوم  اأو  اإ�شرائيل، 
ارتكاب  بتهمة  اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ني  ج��ن��ود 
جرائم حرب اأو ال تعرتف باإ�شرائيل 

دولة يهودية ودميقراطية .

•• وا�صنطن-وكاالت:

تناولت ال�شحف االأمريكية ام�س موا�شيع متنوعة �شملت املفاو�شات حول الربنامج 
اأوباما جتاه  النووي االإي��راين، وخيبة االأمل حول �شيا�شة الرئي�س االأمريكي باراك 
�شوريا، ومعاناة الالجئني ال�شوريني يف لبنان مع موجة الثلوج االأق�شى خالل عقود، 

والو�شع يف اأوكرانيا، وفقدان اأوباما �شعبيته يف اأوروبا.
ون�شرت وا�شنطن بو�شت مقاال للكاتب ديفيد اإغنا�شيو�س ي�شتعر�س فيه ت�شريحات 
لوزير اخلارجية االإيراين حممد جواد ظريف خالل مقابلة �شحفية له يف طهران، 
حول  املفاو�شات  يف  اال�شتمرار  على  ب��الده  حر�س  ظريف  تاأكيد  ت�شمنته  ما  اأب��رز 
اإجراءات  املا�شي  االأ�شبوع  االأمريكية  اخلزانة  وزارة  اإع��الن  رغم  النووي  برناجمها 

جديدة الإعمال العقوبات احلالية �شد اإيران . 
وقال ظريف اإن وزير اخلارجية االأمريكي جون كريي ومن�شقة ال�شوؤون اخلارجية 

يف االحتاد االأوروبي كاثرين اآ�شتون اأكدا التزامهما باإجناز مفاو�شات جنيف يف وقت 
مبكر، على اأمل التو�شل اإىل اتفاق �شامل حول الربنامج النووي االإيراين.

كما اعرتف بوجود خالفات بينه ورئي�س احلر�س الثوري االإيراين اللواء حممد علي 
اأن تتطابق روؤاهما  اإنه مل يكن يتوقع  اأهمية ذلك قائال  جعفري، وقلل ظريف من 

حول كثري من الق�شايا ال�شيا�شية.
املتحدة، ت�شعى  ب��الده، مثلها مثل الواليات  اأن  اأي�شا  االإي��راين للكاتب  الوزير  واأك��د 
التي ترى نف�شها  الوحيدة  اأمريكا لي�شت هي  واإعمال قيمها  اإىل حتقيق م�شاحلها 
دولة فريدة، نحن اأي�شا نرى اأن بالدنا فريدة . كذلك ن�شرت وا�شنطن بو�شت مقاال 
للكاتب فريد هيات ينتقد فيه تناق�س اأوباما يف مواقفه، م�شريا اإىل اأنه انتقد ب�شدة 
قتل  ملنع  حتركه  لعدم  بو�س  دبليو  ج��ورج  ال�شابق  االأم��ريك��ي  الرئي�س   2008 ع��ام 
وجتويع مواطني دارفور بال�شودان يف حني يقوم اليوم بنف�س الدور جتاه مواطني 

�شوريا الذين يواجهون ويف عهد رئا�شته القتل والتجويع.

اتهام  يف  احلكم  فرباير   24
مبارك بال�ستيالء على املال العام 

•• القاهرة-يو بي اأي:

�شباط- من  والع�شرين  الرابع  يوم  ام�س  القاهرة،  جنوب  حمكمة  دت  ح��دَّ
فرباير املقبل موعداً للنطق باحلكم يف دعوة تتهم الرئي�س االأ�شبق ح�شني 
هيئة  رت  وق��رَّ برده  واإلزامهم  العام  املال  على  باال�شتيالء  واآخرين  مبارك 
الدائرة الرابعة لالأحوال املدنية يف حمكمة جنوب القاهرة، حجز ق�شية 
تتهم مبارك وجنليه عالء وجمال وعدداً من رموز نظامه باال�شتيالء على 

امل��ال العام واإل��زام��ه��م ب��رده اإىل ال��دول��ة، للحكم 
وال��ع�����ش��ري��ن من  ال���راب���ع  ت��ع��ق��ده��ا يف  يف جل�شة 
فرباير 2014. وكان امل�شت�شار حممد جمدي 
اأقام، نيابة عن 80 مدعياً باحلق املدين بينهم 
منظمات حقوقية، دعوى ق�شائية �شد مبارك، 
وزير  ال��ع��اديل  وحبيب  وج��م��ال،  ع��الء  وجنليه 
ديوان  رئي�س  عزمي  وزكريا  االأ�شبق،  الداخلية 
ال�شريف  و�شفوت  ال�شابق،  اجلمهورية  رئي�س 
رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شابق، واأحمد عز اأمني 
وحممد  امل��ن��ح��ل،  ال��وط��ن��ي  احل���زب  يف  التنظيم 

اإبراهيم �شليمان وزير االإ�شكان االأ�شبق. وطالبت 
الدعوى، املدعى عليهم برد اأموال ال�شعب التي مت اال�شتيالء عليها �شواء 
اأو االأجنبية، وت�شليمها  اأو مودعة بالبنوك امل�شرية  اأو �شائلة،  كانت عينية 
اإىل وزارة املالية واخلزانة العامة للدولة، مع تقدمي اإقرارات الذمة املالية 

جلميع املدعى عليهم من ِقبل اجلهاز املركزي للمحا�شبات.

اقتحام جمل�ص بلدي 
تكريت واحتجاز موظفيه 

•• تكريت-اأ ف ب:

اقتحم م�شلحون جمهولون مبنى 
تكريت  مدينة  يف  البلدي  املجل�س 
�شالح  حم���اف���ظ���ة  م������دن  ك������ربى 
واحتجزوا  ب���غ���داد  ���ش��م��ال  ال���دي���ن 
م�شادر  اف���ادت  ح�شبما  موظفيه، 
االثنني  ال���ع���راق���ي���ة  ال�����ش��رط��ة  يف 
م�شلحني  ان  امل�����ش��ادر  واو���ش��ح��ت 
مفخخة  �شيارة  فجروا  جمهولني 
ام�������ام م���ب���ن���ى امل���ج���ل�������س، ق���ب���ل ان 
واحتجاز  اق��ت��ح��ام��ه  م��ن  يتمكنوا 

عدد من موظفيه .
حظرا  االم�������ن  ق�������وات  وف����ر�����ش����ت 
للتجوال، فيما اغلقت قوات خا�شة 
املنطقة  وال��ط��وارئ  للجي�س  تابعة 
ا�شتعدادا  املجل�س  مببنى  املحيطة 
امنية  م�شادر  بح�شب  القتحامه، 
باخالء  ك��ذل��ك  ال�شلطات  وق��ام��ت 
جميع املدار�س ومباين وموؤ�ش�شات 

الدولة يف املحافظة.
وب��ح�����ش��ب م��را���ش��ل ف��ران�����س بر�س 
ي��ج��ري ح��ال��ي��ا ت���ب���ادل اط����الق نار 
م��ت��ق��ط��ع ب���ني ق�����وات االم�����ن التي 
الذين  وامل�شلحني  املبنى  حا�شرت 
����ش���ي���ط���روا ع���ل���ي���ه، ف��ي��م��ا ال ي����زال 

م�شري الرهائن جمهوال.
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رائحة املوت ل تغيب عن اأهايل احلولة يف �سوريا 
•• ريف حم�ص-وكاالت:

املجازر  اآث���ار  ليغطي  الثلج  ي��اأت��ي 
والق�شف على بلدة احلولة بريف 
حم�س والتي مل تغب عنها رائحة 
املوت حتى يف حال توقف �شقوط 
الربد  كان  حيث  عليها،  القذائف 
كفيال بقتل �شابني اأثناء حماولة 

دخولها.
وي���ق���ول ال��ن��ا���ش��ط اأب�����و ال���ن���ور اإن 
العا�شفة كانت عنوانا للموت وال 
اإنها  حيث  القذائف،  عن  تختلف 
اأتلفت احلياة وح�شدت ما زرعناه 
بيدنا  تكن  ومل  معاناتنا،  وزادت 

حيلة لنقي اأنف�شنا �شرها .
واأ�شاف اأبو النور اأن اأهايل احلولة 
بداية  ق���ب���ل  اإل���ي���ه���ا  وال����ن����ازح����ني 
النداءات  مئات  وجهوا  العا�شفة 
واملنظمات  ل��ل��ه��ي��ئ��ات  االإن�����ش��ان��ي��ة 
ال��ع��ام��ل��ة، ول��ك��ن مل ي��ك��رتث اأحد 
العا�شفة  اإن  وي����ق����ول  حل���ال���ه���م 
جت�شد  حقيقية  ل��ك��ارث��ة  حت��ول��ت 

معاناة اإن�شان يف وطن جريح .
احلم�شي  ب�شام  النا�شط  ويو�شح 
عليها  يعتمد  ال��ت��ي  االأخ�����ش��اب  اأن 
تعد  مل  ال���ت���دف���ئ���ة  يف  االأه���������ايل 
م����وج����ودة، مم���ا ا���ش��ط��ره��م اإىل 
فتح اأربع مدار�س ابتدائية ينعدم 
الدوام فيها وك�شر اأبوابها واإخراج 
لي�شتخدموا  داخلها  من  املقاعد 
اأخ�����������ش�����اب االأب��������������واب وامل����ق����اع����د 

من  م����دف����ع����ي  ق���������ش����ف  ظ������ل  يف 
ق��ب��ل اجل���ن���ود امل���ت���واج���دي���ن عند 

احلواجز.
املنظمات  احلولة  اأه��ايل  وينا�شد 
االهتمام  واحلقوقية  االإن�شانية 
ب��ه��ذه ال��ك��ارث��ة ال��ت��ي ح��ل��ت بهم، 
وت��وف��ري ال��ل��ب��ا���س امل��ن��ا���ش��ب ومادة 
املازوت ودعم مادة الطحني، حيث 
و���ش��ل �شعر رب��ط��ة اخل��ب��ز يف ظل 
العا�شفة الثلجية اإىل 250 لرية 

�شورية )دوالران(.

وكان  البلدة  يف  ال��ط��رق��ات  اأغ��ل��ب 
املغرتبون من اأبناء البلدة اأر�شلوا 
م��ب��ال��غ ب�����ش��ي��ط��ة ل�����ش��راء امل�����ازوت 
يكِف  مل  ولكنه  االأه����ايل،  لبع�س 

عددا يذكر، بح�شب اأبو خالد.
مع  الثلجية  العا�شفة  وتزامنت 
الكهربائي  للتيار  ال��ن��ظ��ام  ق��ط��ع 
عن البلدة. وبهذا االإجراء ي�شيق 
واملعاناة  احل�����ش��ار  حلقة  ال��ن��ظ��ام 
البلدة، ومينعهم من  اأه��ايل  على 
الكهربائية  امل��داف��ئ  التدفوؤعلى 

لعله  للمدافئ  كحطب  الدرا�شية 
يقي اأطفالهم �شاعة من الربد.

�شديقه  ع��ن  ق�شة  ب�شام  وي�شرد 
ق��ائ��ال ���ش��دي��ق��ي ت����زوج م��ن��ذ عام 
غرفة  اأب���واب  بحرق  ق��ام  تقريبا، 
واالأدوات  واأثاثها  اجلديدة  نومه 
عن  ل��ه  ���ش��وؤايل  وع��ن��د  اخل�شبية، 
الغرفة  اإن  �شبب قيامه بهذا قال 
اإذا م��ات هو وزوجته  ل��زوم لها  ال 
من الربد، واإن �شاعة من الدفء 

ت�شتحق حرق البيت كله .
وحت��دث ب�شام ع��ن ح��رق االأهايل 
الفقراء واملعدمني ثيابهم للتدفوؤ 
عليها، فعائلة اأبو �شامر التي تقيم 
اإح��دى مدار�س احلولة ب�شبب  يف 
النظام  ق�شف  ج��راء  بيتها  تهدم 
القدمية  اأف���راده���ا  ث��ي��اب  ح��رق��ت 

وال�شيفية لهذا الغر�س.
تقوم  ال��ع��ائ��ل��ة  ه���ذه  اأن  واأ����ش���اف 
حاليا بجمع ال�شناديق الكرتونية 
مدافئها  اإ�شعال  يف  ال�شتخدامها 
اأج�شاد  ت���ق���ي  ع���ّل���ه���ا  ال��ب�����ش��ي��ط��ة 
اأف���راده���ا م��ن ال���ربد ال���ذي يفتك 

بهم.
واأف��اد اأب��و خالد، وه��و اأح��د �شكان 
احل���ول���ة، ب���وج���ود ن��ق�����س ح����اد يف 
االأهايل،  ل��دى  وال�شراب  الطعام 
هناك  امل�شاجد  قيام  عن  وحت��دث 
باملناداة عرب املاآذن ملن ميلك زيادة 
العوائل  ي�شاعد  ب���اأن  ال��ط��ع��ام  يف 

اجلائعة.

يومني  منذ  امل�شاجد  اأح���د  وك���ان 
اأب��ل��غ ع��ن وج����ود ع��ائ��ل��ة مل ياأكل 
اأطفالها �شيئا منذ يومني وي�شيف 
عمدوا  االأه�������ايل  اأن  خ���ال���د  اأب�����و 
ال���ش��ت��خ��دام م����اآذن امل�����ش��اج��د لهذا 
الغر�س، ب�شبب عدم خروج النا�س 
العا�شفة  ب�����ش��ب��ب  م��ن��ازل��ه��م  م���ن 

الثلجية والربد ال�شديد.
وي�شف �شماكة الثلج باأنها و�شلت 
�شنتيمرتا   15 اإىل  احل���ول���ة  يف 
لتقطع  اأدى  مم��ا  االأر�������س،  ف���وق 

فرن�سا توؤكد ا�ستمرار التهديد الإرهابي مبنطقة ال�ساحل 
•• اجلزائر-اأ ف ب:

اآيرولت  م��ارك  ج��ون  الفرن�شي  ال���وزراء  رئي�س  اعترب 
ال�شاحل  منطقة  من  يختف  مل  االرهابي  التهديد  ان 
بالرغم من التدخل الفرن�شي يف �شمال مايل والتعاون 
ن�شرته و�شائل اعالم  مع اجل��زائ��ر، كما ج��اء يف ح��وار 

جزائرية ام�س.
وقال ايرولت يف احلوار الذي ن�شرته �شحيفتا اخلرب 
و الوطن واملوقع االلكرتوين كل �شيء عن اجلزائر انه 
لالأ�شف، اأّكدت االأزمة التي تعر�شت لها مايل والهجوم 
يف عني امنا�س )باجلزائر(، املخاطر التي حّذرت فرن�شا 

املجتمع الدويل منها منذ مدة طويلة .
وت��اب��ع حت��ّم��ل ب��ل��دي م�����ش��وؤول��ي��ات��ه ب��ن��اء ع��ل��ى منا�شدة 
االإفريقي،  م��ن االحت����اد  وب��دع��م  م���ايل  ال�����ش��ل��ط��ات يف 
وقد وقفت اجلزائر اإىل جانبنا يف هذا القرار ال�شعب 
وا���ش��ك��ره��ا ع��ل��ى ذل���ك وا����ش���اف اي���رول���ت ال����ذي و�شل 
اتاحت  يومني  ت�شتمر  زي��ارة  االح��د يف  م�شاء  اجلزائر 
وا�شعاف  م��ايل  يف  اال�شتقرار  حتقيق  �شريفال  عملية 
منطقة  يف  ملحوظ  نحو  على  االإره��اب��ي��ة  املجموعات 
املغرب  ب����الد  يف  ال���ق���اع���دة  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  ال�����ش��اح��ل، 
االإ�شالمي لكن اخلطر براأيه مل يختف وهو ما يربر 
اكد  للجزائر  وبالن�شبة  ال���دويل  اال�شتنفار  ا�شتمرار 

رئي�س احلكومة الفرن�شية ان التعاون يف جمال الدفاع 
للرهانات  ن��ظ��را  ب��ال��غ��ة  اه��م��ي��ة  يكت�شي  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني 
ان  اىل  م�شريا  باملنطقة  امل��ح��دق��ة  وامل��خ��اط��ر  االأم��ن��ي��ة 
عليه  ���ش��ّدق  دف���اع،  باتفاق  باجلزائر  مرتبطة  فرن�شا 
ويجب  ه��والن��د  فرن�شوا  الرئي�س  انتخاب  بعد  ب��ل��دي 

علينا اأن نوا�شل البناء على هذا االأ�شا�س .
امل�شرتكة  التمرينات  البلدين  بني  التعاون  ويت�شمن 
وعمليات التدريب ل�شالح اجلي�س اجلزائري واحلوار 
اال�شرتاتيجي وال ميتد هذا التعاون اىل تدخل اجلي�س 
اجلزائري خارج احل��دود كما �شبق ان اكد ذلك رئي�س 

الوزراء اجلزائري عبد املالك �شالل.

•• تون�ص-يو بي اأي:

اأعلنت ال�شلطات التون�شية عن اعتقال 5 اأ�شخا�س ينتمون اإىل التيار ال�شلفي 
�شفوف  يف  للقتال  ليبيا  عرب  �شوريا  اإىل  ال�شفر  يعتزمون  كانوا  اجلهادي 
جبهة الن�شرة ونقلت اإذاعات حملية تون�شية، ام�س عن م�شدر اأمني ُو�شف 
بامل�شوؤول، قوله اإن وحدات اأمنية نا�شطة ببلدة بن قردان التون�شية احلدودية 

مع ليبيا متكنت اأم�س االأحد من اإلقاء القب�س على 5 اأ�شخا�س ينتمون اإىل 
نحو  ومنها  الليبية  االأرا���ش��ي  اإىل  الت�شلل  يعتزمون  كانوا  اجلهادي  التيار 
�شوريا . واأ�شاف امل�شدر اأن اجلهاديني ، قدموا من بلدة دوار هي�شر املحاذية 
ب�شخ�س  ا�شتعانوا  حيث  احلدودية،  ق��ردان  بن  بلدة  اإىل  العا�شمة،  لتون�س 
من نف�س التيار ال�شلفي مل�شاعدتهم على ال�شفر اإىل �شوريا عرب ليبيا قبل 
اأن يتم القب�س عليهم فيما الذ �شاد�س بالفرار وال يزال البحث عنه جار . 
وياأتي االإعالن عن اإعتقال ال�شلفيني ال�5 ليوؤكد �شحة التقارير التي ت�شري 
اإىل اإ�شتمرار تدفق اجلهاديني التون�شيني على �شوريا عرب ليبيا، حيث �شبق 
اأن حذرت تلك التقارير من وجود مع�شكرات يف ليبيا يتم فيها تدريبهم قبل 
نقلهم بحرا اإىل تركيا، ومنها للقتال يف �شوريا وكانت ال�شلطات التون�شية 
اأن الع�شرات من ال�شلفيني اجلهاديني التون�شيني يقاتلون حاليا يف  اأعلنت 
�شوريا. وكان ملف التون�شيني الذين يقاتلون يف �شوريا اأثار جداًل وا�شعاً يف 
البالد دفع احلكومة احلالية برئا�شة علي لعري�س القيادي البارز يف حركة 
تركيا.  اإىل  ال�شفر  من  ال�شباب  مبنع  ق��رار  اإتخاذ  اإىل  االإ�شالمية  النه�شة 
يف  احلالية  التون�شية  احلكومة  يف  الداخلية  وزي��ر  ج��دو  بن  لطفي  واأع��ل��ن 
وقت �شابق عن متكن االأجهزة االأمنية يف بالده من منع نحو 5 اآالف �شاب 
من االإلتحاق بجبهات القتال يف �شوريا. وُتقدر التقارير االإ�شتخباراتية عدد 
التون�شيني املتواجدين حالياً يف �شوريا باالآالف، حيث ُقتل منهم اأكرث من 

.2011 اآذار-مار�س  يف  االأزمة  اإندالع  منذ  املعارك  خالل   900

�سحيفة : اإيران تدرب 
احلوثيني يف �سمال اأريرتيا 

•• الريا�ص-يو بي اأي:

قالت �شحيفة الوطن ال�شعودية اأنها ح�شلت من م�شادرها اخلا�شة، على 
وثائق تفيد اأن جمموعات من حوثيي اليمن يتلقون تدريباٍت ع�شكرية على 
غري  اإري��رتي��ة  مناطق  يف  تقع  تدريٍب  مع�شكرات  يف  اإيرانيني،  ُمدربني  يد 
ماأهولٍة بال�شكان.  وذكرت ال�شحيفة، ام�س اأن الوثائق حددت عددا من تلك 
املواقع التي مت حتويلها اإىل مع�شكراٍت للتدريب، ويطل بع�شها على �شاحل 
. وعللت  اأخرى جبلية و�شحراوية  اليمن، ومواقع  االأحمر باجتاه  البحر 
الوثائق متركز عدد من تلك املع�شكرات باملناطق ال�شاحلية العتباراٍت عدة، 
اأهمها �شهولة التنقل من واإىل اليمن عرب زوارق بحرية �شريعة واأو�شحت 
اأُ�ش�ٍس  على  اليمن  �شمال  يف  ين�شطون  احلوثيني  من  عنا�شر  اأن  الوثائق 
الع�شكريني  امل��درب��ني  م��ن  جمموعة  اإ���ش��راف  حت��ت  تدريبهم  مت  عقائدية، 
االإيرانيني، يف مع�شكر تدريٍب يقع يف منطقة غري ماأهولة بال�شكان بالقرب 
اإريرتيا  من مر�شى )بريطي(، وبالقرب من منطقة )راأ���س ق�شار( �شمال 
حوايل  ويبعد  االإري��رتي��ة،  املرا�شي  اأق���دم  �شمن  بريطي  مر�شى  ويعترب   .
 ، اإىل مر�شى ح�شمت  اإ�شافة  راأ�س ق�شار،  6.5 كيلومرتات جنوب منطقة 
راأ�س  31 كيلومرتا جنوب منطقة  اأي�شاً، يبعد حوايل  وهو مر�شى قدمي 

ق�شار.

تون�ص تعتقل 5 �سلفيني اأرادوا القتال ب�سوريا

اأخبار ال�ساعة: نحو
 دعم اليمن وا�ستقراره

•• اأبوظبي-وام:

�شهدت  املا�شية  القليلة  االأي����ام  اإن  ال�شاعة  اأخ��ب��ار  ن�شرة  ق��ال��ت 
م��ن ج��ان��ب تنظيم  االإره��اب��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات  ت�����ش��اع��دا ملحوظا يف 
اأدى  مم��ا  اليمن  يف  ب��ه  املرتبطة  املتطرفة  واجل��م��اع��ات  القاعدة 
اجلي�س  ق��وات  �شفوف  يف  واجل��رح��ى  القتلى  ع�شرات  وق��وع  اإىل 
عملياته  يف  يركز  التنظيم  كان  اأن  بعد  اأن��ه  وال�شرطة..مو�شحة 
على املحافظات اجلنوبية بداأ يتحرك يف اأكرث من منطقة وجاءت 
العملية االأخرية التي ا�شتهدفت جممع وزارة الدفاع يف العا�شمة 
اأي��ام لتمثل حتديا �شريحا و مبا�شرا للجي�س الذي  �شنعاء قبل 
تنفيذ  التنظيم ما�س يف  اأن  ولتوؤكد  التنظيم  املواجهة مع  يقود 
خمططاته التخريبية التي ت�شتهدف زعزعة االأمن واال�شتقرار 

يف البالد وتعطيل ا�شتحقاقات املرحلة االنتقالية يف اليمن. 
وحتت عنوان نحو دعم اليمن وا�شتقراره اأو�شحت اأن ت�شاعد ن�شاط 
القاعدة لي�س اخلطر الوحيد الذي يواجه االأمن واال�شتقرار يف 
يف  وال�شلفيني  احلوثيني  بني  املواجهات  ا�شتمرار  اإن  بل  اليمن 
ب�شاأن  تثريه من خم��اوف  وما  دم��اج مبحافظة �شعدة..  منطقة 
اأن  وخا�شة  اأي�شا  القلق  اإىل  يدعو  اأم��ر  املذهبي  ال�شراع  تفاقم 
فقط  لي�س  �شلبية  تداعيات  عليها  يرتتب  التحديات  ه��ذه  مثل 
على امل�شتويني االأمني وال�شيا�شي..واإمنا على امل�شتويني املعي�شي 
واالقت�شادي اأي�شا. واأكدت الن�شرة التي ي�شدرها مركز االإمارات 
للدرا�شات والبحوث اال�شرتاتيجية..اأن اإعالن احلكومة اليمنية 
اأنها ما�شية يف مواجهة تنظيم القاعدة ووقف حتركاته  موؤخرا 
ملحة  �شرورة  املناطق..ميثل  بع�س  على  ال�شيطرة  اإىل  الهادفة 
الدولة  واإع��ادة هيبة  البالد  االأم��ن واال�شتقرار يف  للحفاظ على 
وب�شط نفوذها يف خمتلف املناطق و ينبغي اأن تقف وراءها خمتلف 
م�شاحلها  على  الوطنية  امل�شلحة  تعلي  واأن  ال�شيا�شية  القوى 
يف  اأ�شا�شي  ورك��ن  مهمة  عربية  دول��ة  اليمن  اأن  وبينت  اخلا�شة. 
منظومة االأمن القومي العربي ومعادلة االأمن االإقليمي ب�شكل 
املنطقة  التي تواجه  عام وتلعب دورا مهما يف مواجهة االأخطار 
وحدة  تعري�س  اأن  م��ن  االإره����اب..حم����ذرة  خطر  مقدمتها  ويف 
كلها  وا���ش��ت��ق��راره��ا  املنطقة  الأم���ن  تهديد  ه��و  للخطر  اأرا���ش��ي��ه��ا 
اإطاريه  يف  اال�شرتاتيجية  اليمن  اأهمية  ي��درك  العامل  ك��ان  واإذا 
فاإنه  وم�شاعدته  م�شاندته  على  ويحر�س  وال���دويل  االإقليمي 
اأمني  دع��م  اإىل  فقط  يحتاج  ال  اليمن  اأن  تاأكيد  ال�����ش��روري  م��ن 
يف احلرب التي ي�شنها �شد تنظيم القاعدة واإمنا اأي�شا اإىل دعم 
تنموي الأن البيئة التي اأفرزت جماعات التطرف هناك و�شاعدت 
تنظيم القاعدة على التغلغل والوجود يف العديد من املناطق هي 
نتاج لرتدي االأو�شاع االقت�شادية وانت�شار الفقر ب�شورة ملحوظة 
ال�شباب لذا من ال�شروري العمل  وتنامي معدالت البطالة بني 
على دعم اليمن وا�شتقراره على امل�شتويات املختلفة. وقالت اأخبار 
ال�شاعة يف ختام مقالها االفتتاحي اإنه من هذا املنطلق فاإن دولة 
الداعمة  ال��دول  دائما يف طليعة  املتحدة تقف  العربية  االإم��ارات 
املبادرات  من  العديد  ذلك  �شياق  يف  بالفعل  طرحت  وقد  لليمن 
له  وم�شاندتها  وقوفها  خاللها  من  اأك��دت  واالإمنائية  االإن�شانية 
املختلفة  االأزم��ات  ويتجاوز  عافيته  ي�شتعيد  و�شعبا حتى  حكومة 
التي مير بها من منطلق قناعتها باأن اال�شتقرار االقت�شادي هو 
اأن هذا هو  .. مو�شحة  االأمني وال�شيا�شي  املدخل لال�شتقرارين 
نهجها دائما يف التعامل مع خمتلف االأزمات التي تواجه الدول 
كل  دع��م  على  العمل  يف  جهدا  تدخر  ال  حيث  ال�شقيقة  العربية 

جهد من �شاأنه احلفاظ على االأمن واال�شتقرار يف هذه الدول.

اتفاق تركي اأوروبي حول الهجرة غري ال�سرعية 

•• بريوت-وا�صنطن-وكاالت:

االأمريكي  وزي���ر اخل��ارج��ي��ة  ات��ه��م 
ال�شوري  ال��رئ��ي�����س  ك����ريي  ج����ون 
ب��اإط��الق وت��غ��ذي��ة ما  ب�شار االأ���ش��د 
و���ش��ف��ه ب��وح�����س ال��ت��ط��رف ليظهر 
للعامل اأنه اخليار االأف�شل مقارنة 
باملت�شددين، كما اتهم كريي االأ�شد 
بتاأجيج ال�شراع الطائفي واالقتتال 
كانت  التي  املعار�شة  �شفوف  ب��ني 
اأعرب  كما  طويلة  لفرتة  م��وح��دة 
ك����ريي ع���ن ث��ق��ت��ه يف اإم��ك��ان��ي��ة اأن 
املعتدلة  ال�شورية  املعار�شة  تتحد 
اأن ظلت موحدة  بعد  اأخ���رى  م��رة 

لفرتة طويلة.
اإن  ����ش���اب���ق  وق������ال ك�����ريي يف وق�����ت 
تقيم  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
�شوريا،  يف  االأر�����س  على  االأو���ش��اع 
اجلماعات  ���ش��ي��ط��رة  ب��ع��د  خ��ا���ش��ة 
اأ�شلحة  خم�����ازن  ع��ل��ى  امل���ت�������ش���ددة 
ت��اب��ع��ة ل��ل��ج��ي�����س ال�������ش���وري احل���ر، 
بع�س  اإثرها  على  وا�شنطن  علقت 
امل�������ش���اع���دات ال��ع�����ش��ك��ري��ة، وح���ذت 
ح���ذوه���ا ب��ري��ط��ان��ي��ا، االأم�����ر الذي 

اأبدت فرن�شا ا�شتغرابها منه.
ورغم ذلك، اأكد كريي اأن بالده تثق 
ال��ل��واء �شليم  يف اجلي�س احل��ر ويف 
اجلي�س  بتدعيم  و�شتقوم  اإدري�����س 
االئتالف  و���ش��ف  ح���ني  يف  احل����ر، 

باأنه  امل�����ش��اع��دات  تعليق  ال�����ش��وري 
مت�شرع.

عنيفة  مواجهات  اندلعت  ميدانيا 
حم�س،  مدينة  يف  لنا�شطني  وفقا 
ب��ع��د ت��ع��ر���س ح��ي ال��وع��ر للق�شف 
واأ�شفرت  ه��ود،  ب��اب  اإىل  باالإ�شافة 
ق�شوا  ���ش��وري��ا   135 م��ق��ت��ل  ع���ن 
حلب  يف  معظمهم  النظام  بنريان 

ودم�شق.

يف غ�شون ذلك، بلغ عدد الالجئني 
ال���ق���ادم���ني م���ن ���ش��وري��ا م��ن��ذ بدء 
مار�س  اآذار  م��ن��ت�����ش��ف  يف  ال���ن���زاع 
املئة  يف  ع�شرين  ي�شاوي   ،2011
من �شكان لبنان، بح�شب اآخر ارقام 
للمفو�شية العليا لالجئني التابعة 
لالمم املتحدة. وي�شمل هذا الرقم 
االمم  ل���دى  امل�شجلني  ال��الج��ئ��ني 
املتحدة، وتقدر ال�شلطات اللبنانية 

كما اليزال الريف الدم�شقي يعاين 
احل�����ش��ار وال���ربد ال��ق��ار���س، و�شهد 
�شارية  ومعارك  ا�شتباكات  كذلك 
ع��ل��ى اأك����رث م��ن ج��ب��ه��ة، خ��ا���ش��ة يف 
اأعلن  وال��ق��ل��م��ون ويف ح��م��اة  دوم���ا 
الثوار  �شيطرة  االإعالمي  مركزها 
والربغوثية  الع�شافرة  قرى  على 
ب��ع��د معارك  ال�����ش��رق��ي  ال���ري���ف  يف 

�شارية خا�شها الثوار هناك.

اال�شافية  االل���وف  ع�شرات  وج��ود 
من الالجئني غري امل�شجلني.

املفو�شية  وزع��ت��ه��ا  ارق����ام  واف�����ادت 
ان عدد  ام�������س  ل��الج��ئ��ني  ال��ع��ل��ي��ا 
لبنان  يف  ال�������ش���وري���ني  ال���الج���ئ���ني 
وع����دد  ال����ف����ا،   842 اىل  ارت����ف����ع 
الالجئني الفل�شطينيني القادمني 
من �شوريا اىل 52 الفا. وال ي�شمل 
الفل�شطيني  الالجئني  االح�����ش��اء 
املوجودين ا�شال يف لبنان والذين 
الفا   350 بحواىل  عددهم  يقدر 
واحدا  ان  اىل  املفو�شية  وا���ش��ارت 
على خم�شة من �شكان لبنان املقدر 
باربعة ماليني ومئتي الف 20 يف 

املئة هو من الالجئني اجلدد.
وي�شت�شيف لبنان 36 يف املئة من 
املوجودين  ال�����ش��وري��ني  ال��الج��ئ��ني 
املفو�شية  ب��ح�����ش��ب  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 
ويحتاج 72 يف املئة من الالجئني 
القادمني من �شوريا اىل م�شاعدة 
ان�شانية متوا�شلة، ويعي�س ثالثون 
ام��اك��ن موقتة،  م��ن��ه��م يف  امل��ئ��ة  يف 
امل�شتعملة،  غري  واالبنية  كاخليم، 

وور�س البناء، ومرائب ال�شيارات.
لالجئني  العليا  املفو�شية  وقالت 
ان هناك مليونا ومئتي الف لبناين 
تاأثروا �شلبا باالزمة ال�شورية التي 
ت�شل  ان  ال������دويل  ال��ب��ن��ك  ي���ق���در 
كلفتها على لبنان بنهاية 2014، 

مليار  ون�شف  مليارات  �شبعة  اىل 
ال�شوريني  الالجئني  وبني  دوالر. 
ال���ف   280 ه����ن����اك  ل���ب���ن���ان،  اىل 
ال��درا���ش��ة، مت تقدمي  طفل يف �شن 
منهم،  ال��ف��ا   130 اىل  ال��درا���ش��ة 
لتخطي  ونف�شيا  اجتماعيا  ودعما 
اآث���ار احل���رب اىل ع�����ش��رات االلوف 
الذين  االط���ف���ال  ع���دد  ي��ع��رف  وال 
ت�شجلوا يف املدار�س خارج اخلدمات 
واملنظمات  املفو�شية  تقدمها  التي 

االن�شانية ال�شريكة معها.
وي�شكل الالجئون ال�شوريون عبئا 
كبريا على لبنان الذي يعاين من 
�شيا�شية  وازم�����ة  اق��ت�����ش��ادي  ب���طء 
ال�شوري  ال��ن��زاع  خلفية  على  ح��ادة 
العجز  نتيجة  املوؤ�ش�شات  يف  و�شلل 
حكومة  ت�شكيل  على  التوافق  عن 
يقرتب  فيما  ا���ش��ه��ر،  ثمانية  منذ 
الد�شتورية  امل���ه���ل���ة  ب�����دء  ت����اري����خ 
نهاية  ال��رئ��ا���ش��ي��ة يف  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
ت�شكل  انتخابات  وهي  اآذار-مار�س، 
كذلك حمور انق�شام بني االطراف 

اللبنانيني.

% من �صكان لبنان الجئون �صوريون  20

كريي: الأ�سد يوؤجج ال�سراع الطائفي ويدعم املتطرفني

ال�سحافة يف املو�سل كابو�ص يطارد العاملني
•• املو�صل-العراق-اأ ف ب:

حتولت مهنة ال�شحافة يف املو�شل، ثاين اكرب مدن العراق، اىل كابو�س يطارد العاملني 
يف  الغارقة  املدينة  يف  االول-اكتوبر  ت�شرين  منذ  اعالميني  خم�شة  قتل  بعدما  فيها، 
كلم  املو�شل )350  واالعالميون يف  ال�شحافيون  وتلقى  اليومي.  العنف  دوام��ة من 
لوكالة  اكد �شحافيون  ما  بح�شب  والت�شفية،  بالقتل  تهديدات  موؤخرا  بغداد(  �شمال 
فران�س بر�س، ما يدفع بالعديد منهم اىل ترك عملهم او التفكري يف املغادرة. ويقول 
ال�شحايف �شليم فا�شل )30 عاما( لفران�س بر�س ا�شطررت اىل تغيري مكان �شكني يف 
املو�شل ومالزمة بيتي دون مغادرته بعد عمليات القتل التي طالت عددا من زمالئي 
موؤخرا وي�شيف لقد غادر زمالء يل املو�شل نحو اقليم كرد�شتان مع عائالتهم او نحو 
خارج العراق هربا من ا�شتهدافهم املحتمل خا�شة وان هناك �شائعة يف املو�شل تقول ان 

اجلماعات امل�شلحة ا�شدرت قائمة با�شماء 40 �شحافيا �شتتم ت�شفيتهم من قبلها .

•• انقرة-رويرتز:

ي�شمح  اتفاقا  االثنني  االوروب���ي  واالحت��اد  تركيا  وقعت 
و�شلوا  الذين  املهاجرين  باعادة  االوروبية  للحكومات 
اىل اأوروب��ا قادمني من تركيا ب�شورة غري م�شروعة يف 
خطوة اأبرزت حت�شن العالقات بني اأنقرة ودول االحتاد 

الثماين والع�شرين.
اأن��ق��رة وق��ع وزي��ر اخلارجية  اأقيمت يف  وخ��الل مرا�شم 
الداخلية  ال�شوؤون  ومفو�شة  اأوغلو  داود  اأحمد  الرتكي 
اتفاقا  اأي�شا  مامل�شرتوم  �شي�شيليا  االوروب��ي  االحت��اد  يف 
الدخول  تاأ�شرية  ا�شقاط  ح��ول  مفاو�شات  يف  للدخول 

لالتراك امل�شافرين اىل اأوروبا.

وتركيا املر�شحة لعو�شية االحتاد االوروبي يف منت�شف 
طريق هام للهجرة غري ال�شرعية من اأفريقيا وال�شرق 

االو�شط اىل اأوروبا.
املهاجرين  باعادة  اخلا�س  االتفاق  حمادثات  وتعطلت 
غ��ري ال�����ش��رع��ي��ني ط���وال ���ش��ن��وات وي��رج��ع ذل���ك بدرجة 
االوروبي  االحت��اد  ا�شتعداد  يف  تركيا  ت�شكك  اىل  كبرية 

لتخفيف قواعد ا�شدار تاأ�شريات الدخول.
وبداأت تركيا مفاو�شات االن�شمام اىل االحتاد االوروبي 
18 عاما على تقدمي الطلب.  2005 بعد م��رور  عام 
جزيرة  منها  ال�شيا�شية  العقبات  م��ن  جمموعة  لكن 
قرب�س املق�شمة واعرتا�س املانيا وفرن�شا على ع�شوية 

تركيا عطلت التقدم يف هذا امل�شار.
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عربي ودويل
بتك�سا�صكريي: زعيم كوريا ال�سمالية قا�ٍص ومتهور نار  اإطالق  يف  جرحى   5

•• وا�صنطن-يو بي اأي:

اإط���الق ن��ار يف ح��ي �شانلفيو  اأ���ش��خ��ا���س يف   5 اأ���ش��ي��ب 
مبقاطعة هاري�س الواقعة يف والية تك�شا�س االأمريكية 
قولها  ال�شرطة  ع��ن  اأم��ريك��ي��ة  اإع���الم  و�شائل  ونقلت 
اإطالق  ح�شول  ع��ن  ل��ب��الغ  ا�شتجابوا  عنا�شرها  ان 
امل��ك��ان حيث تبني  اإىل  �شانلفيو، وه��رع��وا  ن��ار يف ح��ي 
�شيارات  يف  امل�شابني  من   4 ونقل  م�شابني   5 وج��ود 
يف  اخلام�س  نقل  فيما  قريب،  م�شت�شفى  اإىل  اإ�شعاف 
وبداأت  ال��ت��ذك��اري  ه��ريم��ان  م�شت�شفى  اإىل  م��روح��ي��ة 
ذكر  فيما  احل����ادث،  مالب�شات  لتحديد  التحقيقات 
العديد  �شمل  اعتداء  ك��ان  النار  اإط��الق  ان  املحققون 

من االأ�شخا�س.

•• وا�صنطن-رويرتز:

و���ش��ف وزي����ر اخل��ارج��ي��ة االأم��ري��ك��ي ج���ون ك���ريي زع��ي��م كوريا 
ال�شمالية كيم جوجن اأون باأنه متهور ويفتقر اىل ال�شعور بالثقة 
بعد اإع��دام زوج عمته جاجن �شوجن ثايك وقال اإن ت�شرفات كيم 
يوجنياجن  برنامج  �شد  موحد  موقف  اتخاذ  اإىل  احلاجة  تربز 
ال����ن����ووي. وق�����ال ك����ريي يف م��ق��اب��ل��ة م���ع حم��ط��ة اي����ه ب���ي �شي 
اأق��وى رجل  اإع��دام جاجن الذي كان يعترب ثاين  اإن  التلفزيونية 
والواليات  ال�شني  تعمل  اأن  �شرورة  يو�شح  ال�شمالية  كوريا  يف 
املتحدة والدول االخرى معا للحد من برنامج الت�شلح النووي 

الكوري ال�شمايل.

عفوي  ب��ان��ه  يخربنا  داخ��ل��ي��ة  معلومات  م��ن  لدينا  م��ا  واأ���ش��اف 
ويناور  ال�شلطة  هيكل  يف  و�شعه  على  يخ�شى  زال  وم��ا  ومتقلب 
بق�شوة  ذلك  ويفعل  مناف�س حمتمل  اأو  اي خ�شم  على  للق�شاء 
اأول حالة اع��دام يف عهد  اإن ه��ذه لي�شت  وا�شحة.  وق��ال ك��ريي 
اأع��داد ح��االت االع��دام ت�شكف لنا الكثري عن حالة  كيم م�شيفا 
عدم اال�شتقرار الداخلي للنظام ومن ناحية اخرى ال تزال كيم 
كيوجن هوي عمة الزعيم الكوري ال�شمايل كيم جوجن اأون �شمن 
الدائرة املقربة يف ال�شلطة حتى بعد اعدام زوجها واأعلنت كوريا 
ال�شمالية اختيار كيم كيوجن هوي )67 عاما( ابنة موؤ�ش�س كوريا 
ال�شمالية كيم اإيل �شوجن �شمن اأع�شاء اللجنة املكلفة باال�شراف 

على اجلنازات يف احلزب احلاكم وهو مركز مرموق.

اإعدام  نباأ  يوم اجلمعة  ال�شمايل  الكوري  الر�شمي  االع��الم  وبث 
انها جردته  �شابق  قالت يف وقت  ال�شمالية  كوريا  وكانت  جاجن. 
جنائية  اع��م��ال  ب��ارت��ك��اب  واتهمته  ومنا�شبه  �شلطاته  ك��ل  م��ن 
واإدمان  والف�شاد  والف�شق  للدولة  امل��ايل  النظام  ادارة  �شوء  منها 

الكحول.
على  ي��دور  م��ا  فعليا معرفة  اخل��ارج��ي��ة  االأط����راف  على  ويتعذر 
ال�شاحة ال�شيا�شية يف كوريا ال�شمالية ومن ثم يحتمل اأي�شا اأن 
�شخ�شية  اأ�شباب  اأو  كيم  مع  خالف  ب�شبب  ا�شتبعد  جاجن  يكون 
اخ��رى. وقال كريي عن كيم يف املقابلة هذا يك�شف لنا يف املقام 
االول الكثري عن مدى ق�شوته وتهوره.. كما يك�شف لنا الكثري 

عن مدى افتقاره اىل ال�شعور بالثقة اإىل حد ما. 

•• بانكوك-رويرتز:

يف  الرئي�شي  امل��ع��ار���ش��ة  ح���زب  ب���داأ 
ليقرر  ام�������س  اج��ت��م��اع��ا  ت���اي���الن���د 
انتخابات  يف  ���ش��ي�����ش��ارك  ك����ان  ان 
احلكومة  ال���ي���ه���ا  دع������ت  م���ب���ك���رة 
يف  االح��ت��ج��اج  م��ظ��اه��رات  لتهدئة 
ال�������ش���وارع ل��ك��ن ع�����ش��وا ب�����ارزا قال 
ان اال���ش��الح��ات ال��ت��ي ط��ال��ب بها 

املحتجون يجب ان تنفذ اأوال.
ينجلوك  ال������وزراء  رئ��ي�����ش��ة  ودع����ت 
اجرءاالنتخابات  اىل  ���ش��ي��ن��اوات��را 
ب���ع���د اح���ت���ج���اج���ات ت���ف���ج���رت منذ 
ا�شابيع �شدها هي و�شقيقها رئي�س 
الوزراء املعزول تاك�شني �شيناواترا 
ال�شيا�شي  النظام  يف  ن��ف��وذه  و�شد 
املحتجون  ورف�������س  ت���اي���الن���د.  يف 
املدعومون من النخبة يف بانكوك 
ت�شكيل  وي�����ري�����دون  االن���ت���خ���اب���ات 
نفوذ  على  يق�شي  �شعبي  جمل�س 
ا�شالحات  واج���راء  تاك�شني  نظام 
ب���ع���د ع���ق���د م����ن ف�����وز ت��اك�����ش��ني اأو 
من  بدعم  االنتخابات  يف  حلفائه 

فقراء الريف واحل�شر.
ك���م���ا اأي������د االح���ت���ج���اج���ات احل����زب 
اأقدم  وه��و  املعار�س  الدميقراطي 
وا�شتقال جميع  تايالند.  حزب يف 
اأع�����ش��اء احل���زب ال��دمي��ق��راط��ي يف 

عودة معتقلني من 
غوانتنامو اإىل ال�سعودية

•• وا�صنطن-يو بي اأي:

اأع���������ادت ال�������ش���ل���ط���ات االأم���ريك���ي���ة 
معتقلني كانا حمتجزين يف �شجن 
ونقلت  ال�شعودية  اإىل  غوانتانامو 
���ش��ح��ي��ف��ة م���ي���ام���ي ه�����ارول�����د عن 
م�شادر يف احلكومة االأمريكية اأن 
ترحيلهما  مت  ال��ذي��ن  ال�شعوديني 
هما �شعد حممد ح�شني قحطاين 
حمود  اهلل  عبد  وحمود  عاماً   35

. عاماً   48
ال��رُج��ل��ني، تراجع  ت��رح��ي��ل  وب��ع��د 
ع���دد امل�����ش��ج��ون��ني يف امل��ع��ت��ق��ل اإىل 
�شعي  ا���ش��ت��م��رار  ظ����ّل  يف   ،160
الإغ�������الق  االأم�����ريك�����ي�����ة  االإدارة 
الذي  االأم���ر  غوانتانامو،  معتقل 
تعّهد  اأوب��ام��ا  ب���اراك  الرئي�س  ك��ان 
بالقيام به خالل حملته الرئا�شية 

االأوىل.
قد  االأم���ريك���ي���ة  االإدارة  وك���ان���ت 
اأ���ش��ب��وع��ني جزائرين  ق��ب��ل  اأع����ادت 
اإىل  غوانتانامو  يف  معتقلني  كانا 
بالدهما على الرغم من رف�شهما 
ذلك خ�شية التعّر�س لهما وقالت 
امل�شادر اإن ترحيل ال�شعوديني كان 
كانا  ال��رُج��ل��ني  اأن  ط��وع��ي��اً، ح��ي��ث 
خ�شوعهما  ب��ع��د  ل��ذل��ك  م��وؤه��ل��ني 

لالإجراءات االأمنية املالئمة.

الربملان هذا ال�شهر وان�شم البع�س 
اىل االحتجاجات ومن بينهم زعيم 
الذي  فيجاجيفا  ابهي�شيت  احلزب 
من  الفرتة  يف  للوزراء  رئي�شا  كان 

عام 2008 اىل عام 2011.
بعد  ي����ع����ل����ن  مل  احل�����������زب  ل�����ك�����ن 
الثاين  ان���ت���خ���اب���ات  م����ن  م���وق���ف���ه 
ومقاطعة  ����ش���ب���اط.  ف���رباي���ر  م���ن 
لالنتخابات  الدميقراطي  احلزب 

وت������وج������د خ������الف������ات ب������ني ك������ورن 
وزع��ي��م ح��رك��ة االح��ت��ج��اج �شوتيب 
تاوج�شوبان وهو نائب دميقراطي 
ا�شتقال يف وقت �شابق.  اآخر  قدمي 
االأحيان  م��ع��ظ��م  يف  ك����ورن  وغ����اب 
نظمها  ال���ت���ي  االح���ت���ج���اج���ات  ع���ن 
�شوتيب واإن كان قد قلل من �شاأن 
على  تعليق  يف  بينهما  اخل��الف��ات 

في�شبوك.

�شرعيتها  م���ن  ك���ث���ريا  ���ش��ي��ق��ل�����س 
ال�شيا�شية.  ال�شكوك  اأم��د  ويطيل 
الذي  ت�شاتيكافانيج  ك���ورن  وق���ال 
كوزير  وا�شع  باحرتام  يحظى  كان 
لن  ان���ه  ابهي�شيت  ع��ه��د  يف  م��ال��ي��ة 
ي��خ��و���س االن��ت��خ��اب��ات ع��ل��ى زعامة 
ال��ذي يختتم  احل��زب يف االجتماع 
ي��ت�����ش��ن على  ال���ث���الث���اء. ومل  غ����دا 

الفور االت�شال به للتعليق.

املعار�سة التايالندية تدر�ص امل�ساركة يف النتخابات 

وزيرا خارجيتي م�سر وال�سني يبحثان عالقات التعاون بني بلديهما
•• بكني-وام:

ونظريه  امل�شري  اخلارجية  وزي��ر  فهمي  نبيل  بحث 
وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ال�����ش��ي��ن��ي وان����غ ي���ي يف ب��ك��ني ام�س 
املجاالت  خمتلف  يف  بلديهما  بني  التعاون  ..عالقات 
والتن�شيق امل�شتمر بينهما..اإ�شافة اإىل ا�شتعرا�س عدد 

من الق�شايا ذات االهتمام امل�شرتك.
ام�س عن  اأ  �س  اأ  االأو�شط  ال�شرق  اأنباء  وكالة  ونقلت   
وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ال�����ش��ي��ن��ي ت��اأك��ي��ده ا���ش��ت��ع��داد بالده 
كافة.. املجاالت  يف  م�شر  مع  التعاون  ودف��ع  لتطوير 

اإىل بكني وا�شتقبال  اأن زي��ارة نبيل فهمي  اإىل  م�شريا 

�شابق  وق��ت  ت�شاو يف  ي��وان  ال�شيني يل  الرئي�س  نائب 
ت��وؤك��د ع��م��ق وم��ت��ان��ة ال��ع��الق�����ة ب��ني ال��ب��ل��دي��ن واأهمية 

الزيارة بالن�شبة لل�شني. 
يذكر اأن وزير اخلارجية امل�شري كان قد التقى نائب 
دعم  على  ب��الده  حر�س  اأك��د  ال��ذي  ال�شيني  الرئي�س 
االأ�شا�شي  وموقفها  م�شر  م��ع  الثنائية  العالق�������ات 
تقرير  يف  امل�شري  ال�شعب  واإرادة  ح��ق  اح���رتام  جت��اه 
م�شريه ور�شم م�شتقبله ورف�س التدخالت اخلارجية 
ك���اف���ة. وي�����������زور ف��ه��م��ي ح��ال��ي��ا ال�����ش��ني ���ش��م��ن جولة 
زي����ارة كل من كوريا اجلنوبي���ة  اأي�شا  ت�ش���مل  اآ�شيوية 

واليابان. 

با�سليه تفوز برئا�سة ت�سيلي وتعد بتغيريات 
• �صانتياغو-اأ ف ب:

با�شليه فوزا كبريا يف االنتخابات  حققت اال�شرتاكية مي�شيل 
الرئا�شية الت�شيلية على ا�شا�س برنامج وعدت فيه بردم الهوة 
يف  منا�شريها  ام���ام  با�شليه  وق��ال��ت  واالغ��ن��ي��اء  ال��ف��ق��راء  ب��ني 
وقد وقف اىل جانبها  ال�شاحق  اع��الن فوزها  بعيد  �شانتياغو 
اوالده����ا ووال��دت��ه��ا لقد ح��ان ال��وق��ت اخ���ريا ل��ب��دء التغيريات 
اذار-م���ار����س خلفا   11 با�شليه مهامها يف  وت��ت��وىل  ال��ب��الد  يف 
للرئي�س املحافظ املليادير �شيبا�شتيان بينيريا لوالية رئا�شية 

ت�شتمر حتى العام 2018.
وقالت هذه حلظة تاريخية لت�شيلي النها قررت انه اآن االون 
بعد  مل��ا  امل��ج��اين  التعليم  مثل  املطلوبة  اال���ش��الح��ات  لتطبيق 
املرحلة الثانوية وزيادة ال�شرائب واعتماد د�شتور جديد اكرث 

حداثة.
الذين تظاهروا يف  املنتخبة باالف الطالب  الرئي�شة  وا�شادت 
العام 2011 للمطالبة بتعليم جامعي نوعي وقالت التعليم 
االحالم  اال�شا�شي.  داف��ع��ه  امل��ال  يكون  اال  ويجب  �شلعة  لي�س 

لي�شت �شيئا ميكن �شراوؤه او بيعه، اجلميع لهم احلق بها .
وحول اال�شالحات االجتماعية واالقت�شادية قالت با�شليه لن 
يكون االمر �شهال، لكن متى كان العمل من اجل تغيري العامل 
لتح�شينه �شهال؟ . وكانت با�شليه انتخبت اول رئي�شة للبالد يف 
العام 2006 واالن لديها فر�شة لرت�شيخ ارثها مع ا�شالحات 
امل��وروث عن  الد�شتور  اج��ل تغيري  ك��ربى من  ب�شعبية  حتظى 

حقبة الديكتاتور اوغو�شتو بينو�شيه )1990-1973(.
ف����ازت ب  با�شليه  ان  ال��وط��ن��ي��ة  االن��ت��خ��اب��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  واع��ل��ن��ت 
62،10 باملئة من اال�شوات يف مناف�شة املحافظة ايفلني ماتي 

التي نالت 37،80 باملئة بعد فرز كل اال�شوات تقريبا.
واملناف�شة بني با�شليه وماتي �شكلت اول مواجهة بني امراأتني 
مر�شحتني ملن�شب الرئا�شة يف الدورة الثانية من االنتخابات 
الرئا�شية ودعي اكرث من 13 مليون ت�شيلي لالدالء با�شواتهم 
ي��ك��ون فيها  ال��ت��ي  امل���رة االوىل  ك��ان��ت  ال�شنة  االح���د لكن ه��ذه 
ن�شبة  ان  اىل  التقديرات  وت�شري  ت�شيلي.  يف  طوعيا  االق��رتاع 
التي  االوىل  ال��دورة  ويف  متدنية  كانت  الت�شويت  يف  امل�شاركة 
ح�شلت فيها با�شليه على %47 من اال�شوات مقابل 25% 

الناخبني  م��ن   50% م��ن  اك��رث  ي�شارك  مل  م��ات��ي،  ملناف�شتها 
يف  جرالني  ابنتا  وبا�شليه  عاما(   60( وماتي  االق���رتاع.  يف 
لكن  املدر�شة  اي��ام  �شداقة  على  وكانتا  الت�شيلي  اجل��و  �شالح 
االنقالب الع�شكري الذي نفذه اوغ�شتو بينو�شيه على الرئي�س 
 1973 11 ايلول-�شبتمرب  اال�شرتاكي �شلفادور الليندي يف 
حتى  ع��ذب  با�شليه  فالربتو  عقب.  على  راأ���ش��ا  حياتهما  قلب 
ماتي  ف��رن��ان��دو  ان�شم  فيما  امل��خ��ل��وع،  للرئي�س  ل��والئ��ه  امل���وت 
الع�شكري احلاكم حتى ا�شبح م�شوؤوال عن مكان  اىل املجل�س 

اعتقال �شديقه.
ووفاة والدها بعد ا�شهر يف احلب�س والتعذيب اثر بعمق على 
اليوم  ق��اده��ا  ال���ذي  ال�شيا�شي  التزامها  وح���دد  مي�شال  ابنته 
اوىل  والي��ة  فبعد  ت�شيلي  يف  الرئا�شة  �شدة  اىل  الثانية  للمرة 
ام�شت  �شعبيتها  على  حمافظة  انهتها   )2010-2006(
املتحدة  االمم  هيئة  را����س  على  �شنوات  ث��الث  الطبيبة  ه��ذه 
على  االنتخابية  حملتها  با�شليه  ورك��زت  نيويورك  يف  للن�شاء 
وعود بعدالة اجتماعية اكرب يف بلد ي�شجل اعلى دخل للفرد 

يف دول امريكا الالتينية.

املعار�شة  اأّن  االثنني،  اأم�س  واأك��د 
يف  وامل�����ش��ارك��ة  التفاعل  �شتوا�شل 
ال��وط��ن��ي رغ���م حتفظها  احل�����وار 
احلكومة  رئ��ي�����س  ���ش��خ�����س  ع��ل��ى 
اجلل�شة  اأن  اإىل  م�شريا  اجل��دي��د، 
العامة الجتماع االأح��زاب �شتعقد 
امل�شارات  ل��ت��دار���س  االأرب���ع���اء  غ��دا 
والتاأ�شي�شي  االن��ت��خ��اب��ي  ال��ث��الث 
ب���ع���د جت������اوز عقبة  واحل���ك���وم���ي 

اختيار رئي�س احلكومة. 
�شيعمل  ال��رب��اع��ي  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
ت�شكيل  اآج��������ال  اخ���ت�������ش���ار  ع���ل���ى 
احلكومة اإىل 10 اأيام عو�شا عن 
اأ�شبوعني كما ن�شت عليه خارطة 

الطريق. 
اإن ع���ّداد خارطة  وق���ال حم��ف��وظ 
ي��ن��ط��ل��ق من  اأن  ال��ط��ري��ق مي��ك��ن 
جديد يوم اخلمي�س 19 دي�شمرب 

اجلاري.

ح��زب��ه ل��ن مي��ن��ح ال��ث��ق��ة حلكومة 
عليها  �شيحكم  ب��ل  جمعة  مهدي 
م��ن خ��الل برناجمها واأدائ��ه��ا يف 

امل�شتقبل.
ال�شابي  جن���ي���ب  اح���م���د  وك�������ش���ف 
ان����ه اأج�����رى م��ك��امل��ة ه��ات��ف��ي��ة  مع 
دامت  اأم�س  مهدي جمعة �شباح  
حوايل 20 دقيقة، وانه ابلغه بان 
رئي�س  اأي  اأم����ام  �شيكون  ال��و���ش��ع 
البالد  الن  �شعبا  جديد  حكومة 
حتديات  وتعي�س  انكما�شا  تواجه 
اجتماعيا،  وت��وت��را  ك��ب��رية  اأم��ن��ي��ة 
جيدة  ال�شغل  احت���اد  ت��زك��ي��ة  وان 
ب���ال���ن�������ش���ب���ة ل�����ه ل����ت����ويل رئ���ا����ش���ة 
احل��ك��وم��ة ال��ق��ادم��ة، ول��ك��ن اأكرث 
االإ���ش��راب��ات خ��ارج��ة ع��ن نطاقه، 
اأن تخّف هذه  باالإمكان  كان  وانه 
ال�شعوبات لو ولدت حكومته  يف 

اإطار توافق �شيا�شي.

وق�����ال ال�����ش��اب��ي ان����ه اب���ل���غ مهدي 
لهم  م�شكل  ال  اأن  اأي�����ش��ا،  جمعة 
اأو  ل��ه  احلكم  وان  ك�شخ�س،  معه 
اإاّل عند مبا�شرته  يكون  لن  عليه 
املطالب،  بع�س  ال�شلطة وحتقيق 
اأّن  على  ال�شياق،  ه��ذا  يف  م�شددا 
متم�شك  اجل����م����ه����وري  احل�������زب 
راب���ط���ات  وح�����ل  االإدارة  ب���ح���ي���اد 

حماية الثورة.
للحوار  ال��راع��ي  الرباعي  موقف 
الراف�شة  امل��ع��ار���ش��ة  م��واق��ف  م��ن 
رئي�شا  ج��م��ع��ة  م���ه���دي  الخ���ت���ي���ار 
للحكومة، جاء على ل�شان العميد 
حممد الفا�شل حمفوظ والناطق 
الوطني،  احل���وار  با�شم  الر�شمي 
املعار�شة  م�شاندة  اأّن  ق��ال  ال��ذي 
ملهدي جمعة  من عدمها مرتبط 
خارطة  ل��ب��ن��ود  ت��ن��ف��ي��ذه  مب����دى 

الطريق. 

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

ال ت���ب���دو االأزم�������ة ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة يف 
ت���ون�������س ع���ل���ى ع��ت��ب��ة احل�����ل رغم 
للحكومة،  ج��دي��د  رئي�س  اختيار 
اإّن هذا االختيار زاد يف تعقيد  بل 
اأعلنت  امل��ع��ار���ش��ة  اأّن  االأم����ور مب��ا 
انتقاد  اإىل  وق���اده���ا  ل���ه،  رف�����ش��ه��ا 
ال��رب��اع��ي ال��راع��ي ل��ل��ح��وار وحتى 
الت�شكيك يف حياده م�شتقبال، مما 
ب���ات ي��ه��دد م�����ش��ارك��ة اأه����ّم اأح���زاب 
املعار�شة يف ما تبقّى من جل�شات 

احلوار الوطني.
ويف هذا ال�شياق، اأّكد الناطق با�شم 
الهمامي،  حمة  ال�شعبية  اجلبهة 
اأن م��ه��دي ج��م��ع��ة وح��ك��وم��ت��ه ال 
الأنها  ال�شعبية  اجل��ب��ه��ة  ي��ل��زم��ان 
ال��ت�����ش��وي��ت خالل  ت�����ش��ارك يف  مل 
احل������وار ال���وط���ن���ي ورف�������ش���ت من 
الت�شويت ومل جتد  اآلية  البداية 

مربرا لها .
هذه  اأن  ع��ل��ى  ال��ه��م��ام��ي  و����ش���دد 
منذ  مبعار�شتها  ولدت  احلكومة 
اليوم االأول وبالتايل فاإن التوافق 
مل يح�شل بل بالعك�س مت تكري�س 
الرباعي  اأن  م���وؤك���دا  االن��ق�����ش��ام 
ال���راع���ي ل��ل��ح��وار مل ي��ن��ج��ح على 

م�شتوى امل�شار احلكومي. 
اجلبهة  ب��ا���ش��م  ال���ن���اط���ق  واأ�����ش����ار 
ب�شدة  اح��ت��ج  اأن����ه  اإىل  ال�����ش��ع��ب��ي��ة، 
على م�شوؤول من الرباعي الراعي 
للحوار، خرّي عدم ذكر ا�شمه، على 
الت�شويت  الآل��ي��ة  دف��ع��ه  حم��اول��ة 

يوم  ان�شحبوا  عندما  اأن��ه  م��وؤك��دا 
لتبليغ  وع����ادوا  للت�شاور  ال�شبت 
االآلية  ل��ه��ذه  ال��راف�����س  موقفهم 
قد  الت�شويت  عملية  اأن  وج���دوا 

متت.
الآل���ي���ة  رف�������ش���ه���م  اأن  واأو�������ش������ح   
ال��ت�����ش��وي��ت وع������دم امل�������ش���ارك���ة يف 
ك���ردة فعل  عملية االخ��ت��ي��ار ج��اء 
على رف�س النه�شة ملحمد النا�شر 
يف  ل�شاحله  الت�شويت  مت  عندما 
الوطني  للحوار  االأوىل  اجل��والت 
فيتو  ق��ب��ول  يت����م  مل���اذا  مت�شائال 
النه�شة فيما يتم رف�شه من قبل 

املعار�شة.
واأّكد الهمامي اأن امل�شار احلكومي  
ال�شعبية  اجل��ب��ه��ة  ي��ل��زم  ي��ع��د  مل 
ع��ل��ى اع��ت��ب��ار اأن��ه��ا مل ت�����ش��ارك يف 
الت�شويت وبالتايل لن ت�شارك يف 
م�شريا  احلكومة،  ت�شكيل  عملية 
بقية  م��ع  �شيجتمعون  اأن��ه��م  اإىل 
لتحديد  االإن��ق��اذ  جبهة  م��ك��ون��ات 
امل��وق��ف م��ن م�����ش��األ��ة امل�����ش��ارك��ة يف 
والتاأ�شي�شي  االنتخابي  امل�شارين 

من عدمها. 
من جهته، ك�شف الطيب البكو�س 
االأمني العام حلركة نداء تون�س، 
اأّن ان�شحابهم من احلوار الوطني 
اأو  ل��ل��ح��وار  مقاطعتهم  ي��ع��ن��ي  ال 
وقال  عنها،  اأ�شفر  ال��ت��ي  للنتائج 
اإّن��ه��م غ����ادروا يف وق���ت ب��ات��ت فيه 
واأّنهم  حم�شومة،  �شبه  النتيجة 
خرّيوا عدم امل�شاركة يف الت�شويت 
يوم  بقيا  ال��ذي��ن  املر�شحني  على 

ملهدي  ال��دمي��ق��راط��ي  ال��ت��ح��ال��ف 
جمعة لن تكون مطلقة واإمنا هي 
م�شروطة مبدى تطبيقه ما ورد 

يف خارطة الطريق من مهام.
ح�شب  احلكومة  مهام  اأّن  ويذكر 
خ���ارط���ة ال���ط���ري���ق امل��م�����ش��اة من 
طرف 21 حزب �شارك يف احلوار 
عاجل�����ة  ح���ل���ول  ت��ق��دي�����������������م  ه���ي 
وتدهور  االق��ت�����ش��������������اد  الإن��ق�����������������اذ 
املقدرة ال�شرائية للمواط�����ن وفتح 
امللف  وم��ع��اجل��ة  الت�شغيل،  اآف����اق 
متكامل����ة  خطة  باإحداث  االأمني 
تبداأ بحل كل امللي�شيات امل�شاهمة 
ب���رواب���ط حماية  ب���دءا  ال��ع��ن��ف  يف 
الثورة و�شوال للتي�����ارات املت�شددة، 
واإعادة النظر يف التعيينات املبنية 
ع��ل��ى ال�����والء احل���زب���ي، واإح�����داث 
احلكوم��ة  ل���دع���م  اإ����ش���ن���اد  جل��ن��ة 
واملجتمع  االأح�����زاب  م��ن  متكونة 
الراع���ي  وال����رب����اع����ي  امل��دن�����������������ي 
للحوار، واأخريا، خلق جو مالئم 
حرة  ان���ت���خ���اب���ات  اإىل  ل��ل��و���ش��ول 

و�شفافة .
اأّن حزب  ع��ل��ى  و����ش���ّدد احل���ام���دي 
�شيتحلى  الدميقراطي  التحالف 
احلكومة  وي���خ���ت���رب  ب���ال���ي���ق���ظ���ة 
بخارطة  التزامها  وم��دى  املقبلة 

الطريق.
التحالف  ح����زب  م���وق���ف  وح�����ول 
م���ن ان�����ش��ح��اب ع����دد م���ن اأح�����زاب 
الوطني،  احل����وار  م��ن  امل��ع��ار���ش��ة 
قال احلامدي ال حجة للمعار�شة 
تلتزم  مل  وه����ي  االن�������ش���ح���اب،  يف 

ال�شبت يف نهاية ال�شباق. 
وقال:عرفنا اأين �شت�شري االأمور. 
املبدئي للحزب  املوقف  ان  موؤكدا 
ه����و ع�����دم م��ق��اط��ع��ة احل�������وار وال 
االع���رتا����س ع��ل��ى م��ا اأ���ش��ف��ر عنه 

الوفاق الوطني.
وق������ال ن���ح���ن ل����ن ن���ع���رت����س على 
نتائج احلوار رغم حتفظاتنا على 
الطريقة التي انتهت بها النتائج 

واأكّد انه مل يكن هناك وفاق.
واأ�شاف انه يعترب ح�شر االختيار 
النه�شة  ر���ش��ح��ت��ه��م��ا  ا���ش��م��ني  يف 
جمعة  ومهدي  عياد  جلول  وهما 
مت بطريقة غري �شليمة ، واعترب 

اأّن النتيجة كانت ظاهرة للعيان.
الرتويكا  اأّن  ال���ب���ّك���و����س  وق������ال 
مر�شحني  �شابق  وق��ت  يف  رف�شت 
حظوا بن�شبة اأكرب من الت�شويت 
وب���ال���ت���ايل اأ����ش���ب���ح ال���ّل���ج���وء اإىل 
الت�شويت ح�شب نظرهم ال معنى 

له.
اأّم���ا حممد احل��ام��دي اأم���ني عام 
الدميقراطي،  ال��ت��ح��ال��ف  ح����زب 
فقد اأكد اأم�س االثنني ، اأّن حزبه 
ملن�شب  جمعة  م��ه��دي  ي��ر���ش��ح  مل 
اأنه  اإال  املرتقبة  احلكومة  رئي�س 
اختياره،  مت  اأن  ب��ع��د  ���ش��ي�����ش��ان��ده 
امل�شاندة  ه����ذه  اأّن  اإىل  م�����ش��ريا 

�شتكون م�شروطة.
الندوة  اإث����ر  واأو����ش���ح احل���ام���دي، 
احلزب  ع��ق��ده��ا  ال��ت��ي  ال�شحفية 
اأم�س الإبراز موقفه من م�شتجدات 
احلوار الوطني، اأّن م�شاندة حزب 

بنتائج احلوار الوطني.
م��وق��ف احل����زب اجل��م��ه��وري كان 
اأك����رث ح�����ّدة، ف��ق��د اع��ت��رب رئي�س 
للحزب  العليا  ال�شيا�شية  الهيئة 
عملية  اإن  ال�شابي،  جنيب  اأح��م��د 
رئي�شا  ج��م��ع��ة  م���ه���دي  اخ���ت���ي���ار 
اتفاق  اأ���ش��ا���س  على  مت  للحكومة 
ث���ن���ائ���ي ب����ني ال����رب����اع����ي ال���راع���ي 
ل��ل��ح��وار وال��ن��ه�����ش��ة م�����ش��ريا اإىل 
االأح������زاب  دور  ت��ه��م��ي�����س  مت  اأن�����ه 
يف  ال��ب��الد  يف  الفاعلة  ال�شيا�شية 

م�شاألة االختيار.
واأو�شح ال�شابي اأم�س االثنني، اإن 
الرعاية  من  حت��ّول  الرباعي  دور 
اإىل الو�شاية، م�شريا اإىل اتفاق يف 
اإث��ره احلزب  ق��ّرر على  الكوالي�س 
اجلمهوري االن�شحاب من احلوار 
لن  احل���زب  اأن  م�شيفا  ال��وط��ن��ي، 
الوطني  احل���وار  اجتماع  يح�شر 

القادم.. 
و�شدد ال�شابي على اأن دعم حزبه 
الأح���م���د امل�����ش��ت��ريي ك���ان يف اإط���ار 
اأك��رب قدر  احل��ر���س على ح�شول 
من التوافق الأنه ال�شخ�شية التي 
ذلك  يف  مب��ا  اجلميع  لها  يطماأن 
النه�شة وله القدرة على الو�شول 
انتخابات  اجن������از  اإىل  ب���ال���ب���الد 
الرباعي  اأن  اإال  و�شفافة  م�شتقلة 
له  اأ�شبحت  عندما  احل��ي��اد  فقد 
اإرادة يف تعطيل التوافق احلا�شل 
امل�����ش��ت��ريي وحممد  ب���ني حم��م��د 

النا�شر.
واأّك�����د اأح��م��د جن��ي��ب ال�����ش��اب��ي اأن 

رف�صت مهدي جمعة وانتقدت الرباعي الراعي:

هل تقاطع املعار�سة التون�سية احلوار الوطني..؟

اجلمهوري يقاطع احلوار الوطني
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  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/781  جتاري كلي                
اىل املدعى عليه /1- حممد ر�شاد نقوه جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / بنك ابوظبي التجاري وميثله: عبداهلل خمي�س غريب 
الناخي اآل علي   نعلنكم بان املحكمة قررت بجل�شتها املنعقدة  بتاريخ 
ب��ورود تقرير  امل��ذك��ورة اع��اله. اخطاركم  ال��دع��وى  2013/12/9  يف 
املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�شة يوم االثنني  ال�شيد اخلبري 
 ch2.E.21 بالقاعة  �شباحا   9.30 ال�شاعة   2013/12/30 املوافق 

للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10972 بتاريخ 2013/12/17     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2013/391   جتاري  جزئي                      
اىل املدعى عليه /1- نزار الدين ح�شن من�شى  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعى: 
بنك ابوظبي التجاري نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2013/7/10 
يف الدعوى املذكورة اعاله  ل�شالح/بنك ابوظبي التجاري بالزام  املدعى عليه بان يوؤدي 
للبنك املدعى مبلغ )15.628.78 درهم( )خم�شة ع�شر الف و�شتمائة وثمانية وع�شرون 
املطالبة  تاريخ  �شنويا من  بواقع %9  فل�شا(. وفائدة تاخريية  و�شبعون  درهم وثمانية 
ومبلغ  والر�شوم  بامل�شروفات  والزمته  ال�شداد،  متام  حتى   2013/5/12 يف  الق�شائية 
لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  خم�شمائة 
با�شم �شاحب  لن�شر هذا االع��الن �شدر  التايل  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10972 بتاريخ 2013/12/17     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2013/399   عقاري كلي                        
اىل املحكوم عليه /1- عادل عبدالقادر عبدالرزاق جمهول حمل االقامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2013/11/7 يف الدعوى املذكورة 
البيع  اتفاقية  بف�شخ  )����س.ذ.م.م(  القاب�شة لال�شتثمار  ل�شالح/تعمري  اع��اله  
وحدة التداعي رقم  1901 مب�شروع برج ريجال مو�شوع الدعوى والزام املدعى 
عليه باعادتها للمدعية والزمت املدعى عليه امل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/945 جتاري جزئي  

نعلمك  بالن�شر  العنوان  ال��را���ش��دي  عيد  حمد  �شامل  علي  عليه/  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف  احلكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  2013/12/11م  املوافق  بتاريخ  انه 
بالتايل: حكمت  التجارية   بالرقم اعاله ل�شالح / موؤ�ش�شة �شالحة  املذكورة 
املدعى  بالزام  احل�شوري  مبثابة  املحكمة  حكمت  احل�شوري:  مبثابة  املحكمة 
الفا  ت�شعة وثالثني   ) دره��م  وق��دره )39.509  ي��وؤدي للمدعية مبلغ  ب��ان  عليه 
وخم�شمائة وت�شعة دراهم والر�شوم وامل�شاريف.  �شدر بتوقيعي وختم املحكمة 
بتاريخ املوافق 2013/12/12  حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من 

اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/حممد عمر مقن�سة                                  
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الثانية      

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10972 بتاريخ 2013/12/17    
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان:ال�شيد/
الت�شديق  ابراهيم احمد احلمادي اجلن�شية: االم��ارات  وطلب  ال�شيد :يو�شف 
اال�شم  يف   %100 البالغة  ح�شته  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن  حم��رر  على  التوقيع  على 
التجاري )فن ال�صباب ملقاوالت التك�صية واالر�صيات ( واملرخ�س من دائرة 
ال�شادر  االقت�شادية يف مدينة خورفكان، رخ�شة جتارية رقم 532757  التنمية 
بتاريخ 2004/12/27 يف دائرة التنمية االقت�شادية بخورفكان. اىل ال�شيد: عليم 
الكاتب  بان  للجميع  معلوما  ليكن  افغان�شتان   اجلن�شية:  ر�شول  حبيب  ر�شول 
العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
  الكاتب العدل   
حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية        

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد  10972 بتاريخ 2013/12/17    

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان:ال�شيد/
الت�شديق  ابراهيم احمد احلمادي اجلن�شية: االم��ارات  وطلب  ال�شيد :يو�شف 
اال�شم  يف   %100 البالغة  ح�شته  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن  حم��رر  على  التوقيع  على 
االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�س   ) العرب  �صباب  )خمبز  التجاري 
 2005/2/23 بتاريخ  ال�شادر   532901 رق��م  مهنية  رخ�شة  خورفكان،  مدينة  يف 
حممد  ���ش��رور  حممد  ال�شيد:  اىل  بخورفكان.  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  يف 
عظم اجلن�شية: افغان�شتان  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة 
بعد  املذكور  املحرر  يف  ال�شاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم  خورفكان 

انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
  الكاتب العدل   
حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية        

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد  10972 بتاريخ 2013/12/17    

 اعـــــــالن       
 ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد: وليد خمي�س حممد عبيد اليماحي وجن�شيته: االمارات 
ال�شيارات  اليماحي لتاأجري  ويحمل بطاقة هوية رقم 784197982927267 وب�شفته مالك/ 
ون�شاطه  كلباء  ف��رع  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  م��ن  ���ش��ادرة   )556389  ( جت��اري��ة  رخ�شة 
التجاري: تاجري ال�شيارات. بانه تنازل عن ح�شته يف/ اليماحي لتاجري ال�شيارات والبالغة 
100% وذلك لل�شيدة /مرمي علي احمد بغداد الدرمكي- وجن�شيتها االمارات  وحتمل بطاقة 
هوية رقم 784196007584186 وللمتنازل اليه مطلقة احلرية يف الت�شرف يف ح�شته امل�شار 
اليها اعاله وله حق الت�شرف فيها ت�شرف املالك يف ملكة.  وعمال لن�س املادة )16( فقرة 3 
من القانون االحتادي رقم )22( ل�شنة 1991 يف �شاأن الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا 
االعالن للعلم وعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االج��راءات ان يقوم باملراجعة اىل 

كاتب خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال �شت�شتكمل االجراءات القانونية.
  الكاتب العدل   
حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية        

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد  10972 بتاريخ 2013/12/17    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/1035 ك.ع.غ

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
على  الت�شديق  وطلب  االم����ارات    اجلن�شية:  اجل�شمي  جا�شم  م�شطفى  خالد 
التوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف اال�شم التجاري )مطعم بومباي يو دبي 
( واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )40859( 
علي  ا�شماعيل  ال�شيد:حزار  بعجمان  وال�شناعة  التجارة  غرفة  لدى  وامل�شجل 
الرتكماين اجلن�شية: االمارات  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان 
�شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من 

تاريخ ن�شر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1259 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ حممد االمني بوهيا �شيني بوهيا اجلن�شية: بنغالدي�س    املنفذ 
�شده : بحر الزراف للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات املطلوب اعالنه: بحر 
طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  الزراف 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/274 
عم جز - م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/12/26 
بادارة  االوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا 
التنفيذ-   الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1656 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
بنغالدي�س      اجلن�شية:  خان  يو�شف  ليت  الكرمي  نور  حممد  التنفيذ/  طالب 
املنفذ �شده : ور�شة يا�شني حممد �شليمان العمال احلدادة واللحام اجلن�شية: 
االمارات  املطلوب اعالنه: ور�شة يا�شني حممد �شليمان العمال احلدادة واللحام 
اجلن�شية: االمارات    عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/413 عم جز - م ع- ب- اأظ وحدد 
التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/12/26 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�شة  لنظره 
باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت 
العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1497  /2013 جت جز- م ت- ب- اأظ

يو�شف  بن  ماهر  بوكالة/  ال�شيارات  لتاجري  اال�شطورة  مكتب  مدعي/   
اجلن�شية: االمارات مدعي عليه: عدي حممد علي خ�شمان اجلن�شية: االردن    
مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 6000 درهم املطلوب اعالنه/عدي حممد 
علي خ�شمان اجلن�شية: االردن   عنوانه:بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم اخلمي�س املوافق 2014/1/09 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب� 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/12  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1279  /2013 جت جز- م ت- ب- اأظ

 مدعي/ اال�شطورة لتاجري ال�شيارات اجلن�شية: االمارات مدعي عليه: نظم 
الهدى حممد بابول اجلن�شية: بنغالدي�س مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 
اجلن�شية:  بابول  حممد  الهدى  اعالنه/نظم  املطلوب  درهم   2900 مببلغ 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر   بنغالدي�س 
الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/26 املوافق  اخلمي�س  يوم  املحكمة  وحددت 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة 
�شخ�شيا  نهيان  اآل  مبع�شكر  التجارية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر 

بتاريخ  2013/12/09  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1109  /2013 جت جز- م ت- ب- اأظ

حممدي  يو�شف  بن  ماهر  بوكالة  ال�شيارات  لتاجري  اال�شطورة  مدعي/   
م�شر     اجلن�شية:  ابراهيم  علي  حممد  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�شية: 
علي  اعالنه/حممد  املطلوب  درهم   7390 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  م�شر   اجلن�شية:  ابراهيم 
موعدا   2013/12/26 املوافق  اخلمي�س  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة 
الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل 
نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/09  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2637  /2013 جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
 مدعي/ فريد ح�شني �شالح ح�شني اجللبي ب�شفته وكيال عن والده- فريد ح�شني 
�شالح اجللبي اجلن�شية: االمارات مدعي عليه: موؤ�ش�شة �شعيد الفال�شي للمقاوالت 
درهم   13.000.000 عقد  ف�شخ  الدعوى:  مو�شوع  االمارات   اجلن�شية:  العامة 
للمقاوالت  الفال�شي  �شعيد  اعالنه/موؤ�ش�شة  املطلوب  درهم    6.000.000 تعوي�س 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  االمارات   اجلن�شية:  العامة 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2014/1/7 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/11  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 567  /2013 جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية    
 مدعي/ موؤ�ش�شة تريبويل للمقاوالت وال�شيانة العامة ميثلها/ حممد جميل دياب 
اجلن�شية:  واآخرون  للعقارات  التجاري  ابوظبي  عليه:  مدعي  االمارات   اجلن�شية: 
اعالنه/ املطلوب  درهم    2.507.005 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  االمارات 
بخيت حممد بخيت املن�شوري اجلن�شية: االمارات عنوانه:بالن�شر)بتعديل الطلبات 
االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  ن�شرا( 
املوافق 2013/12/23 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
�شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية 
ايداع مذكرة بدفاعك  بوا�شطة وكيل معتمد وعليك  او  اآل نهيان �شخ�شيا  مبع�شكر 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/10  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1277  /2013 جت جز- م ت- ب- اأظ

اجلن�شية:  يو�شف  بن  ماهر  بوكالة/  ال�شيارات  لتاجري  اال�شطورة  مدعي/   
مو�شوع  تون�س     اجلن�شية:  عمران  خمي�س  ه�شام  عليه:  مدعي  االمارات 
الدعوى: مطالبة مالية  وقدرها 10100 درهم املطلوب اعالنه/ه�شام خمي�س 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر   تون�س  اجلن�شية:  عمران 
موعدا   2013/12/26 املوافق  اخلمي�س  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة 
الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل 
نهيان  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/09  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10972 بتاريخ 2013/12/17     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1299   جتاري كلي              
اىل املدعى عليه/ 1 - بن بليلة للمقاوالت )�س.ذ.م.م(    جمهول حمل االقامة 
�شيف  ����س.ذ.م.م( وميثله: حممد  )املو�شى(  العام  للنقل  /الكو  املدعي  ان  مبا 
عبيد علي احلفيتي  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى 
املحاماة  عليها مببلغ وق��دره )432.532 دره��م(  والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
ال�شداد.  مت��ام  وحتى  اال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة 
وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2013/12/25 ال�شاعة 9:30 �س  بالقاعة 
ch2.E.22 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ايام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  ما لديك من مذكرات 

االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الق�سايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
يف الدعوى رقم 2013/862 مدين جزئي جتاري
حمكمة ابوظبي البتدائية املدنية التجارية

اىل املدعى عليها: ال�شيد/ خيال نواز نورجن )جمهول حمل االقامة(
مبا ان املدعي: بنك ام القيوين الوطني بوكالة : مكتب بن عمري وريد للمحاماة واال�شت�شارات 
القانونية قد اقام عليكم الدعوى الق�شائية رقم 2013/862 مدين جزئي جتاري ابوظبي- فانتم 
املحكمة جلل�شة  عدالة  املكلف من  امل�شريف  ام��ام اخلبري  باحل�شور  القانون  وكيلكم  او  مكلفون 
البيان  دار  ال��واح��دة ظهرا مبكتب اخلبري  املوافق 2013/12/21  ال�شبت  ي��وم  االوىل يف  اخل��ربة 
بجوار  دن��ات��ا،  للطريان  دب��ي  مركز  خلف  بور�شعيد  �شارع  دي���رة-   دب��ي  واال�شت�شارات  للح�شابات 
للتوا�شل  ال�شيارات  لتاجري  بناية 16 مكتب رقم 101 فوق  روك�س  نيو هابي الند  �شوبرماركت 
كافة  ن�شخة عن  :  6210131-02  2511318-04 م�شطحبني معكم  فاك�س  هاتف 02-6210103 
امل�شتندات املوؤيدة لدفوعكم وما ترونه منا�شبا لتي�شري اعمال اخلربة ومتكني اخلبري من اداء 
مهمته،  وبيان وجه احلق يف الدعوى ويف حال عدم احل�شور �شيتم االجراء يف غيابكم وتتحملون 

كامل امل�شئولية .
اخلبري امل�صريف الدكتور/ حممد الفقي/ هاتف: 050-6521992=

اعالن ح�سور اجتماع اخلربة

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
 يف الدعوى رقم 2013/596 جتاري جزئي

ال�شيد/ رميار دابو �شاالجن�شاجن/ املدعى عليه
�شنرت-  الهنا  مركز  مكتبنا  مقر  اىل  باحل�شور  التف�شل  يرجى 
بجوار دوار ال�شطوة-  مقابل كارفور- مكتب رقم 229/228 وذلك 
ال�شاعة 10.00 �شباحا  املوافق 2013/12/16 يف متام  يوم االثنني 
وذلك حل�شور اجتماع اخلربة كما يرجى اح�شار كافة امل�شتندات 

التي توؤيد موقفكم يف الدعوى املذكورة اعاله.
 طارق الغيث
اخلبري احل�سابي

حتديد موعد اجتماع خربة

العدد  10972 بتاريخ 2013/12/17     
اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده     
فى الدعوى رقم 2012/1086 تنفيذ جتاري

طالب التنفيذ: يونايتد بنك ليمتد وميثله ال�شيد/ ا�شد ح�شن بورين -  عنوانه: امارة دبي- �شارع ال�شيخ 
زايد- فندق الفريمونت- برج �شما تاور- الطابق االول- مكتب رقم 105  املنفذ �شده: احمد حممود عزام        
عنوانه: امارة دبي- الرب�شاء- ريزيدن�س باال�س- �شقة 407 انه يوم االحد املوافق 2013/12/22 ال�شاعة 6.00 
م�شاًء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجري بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التي 
www.emiratesauction.   انيط بها البيع �شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين

ae ( وعلى راغبى ال�شراء من مواطني الدولة ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن اال�شا�شي قبل دخول 
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا بريره من م�شتندات قبل اجلل�شة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات: او�شاف العقار: 
وحدة �شكنية- ا�شم املبنى- برج حمزة- رقم املبنى- 1- رقم العقار: 609 امل�شاحة: 80.33 مرت مربع قطعة 

االر�س رقم : 45 منطقة: احلبية  الرابعة  ال�شعر اال�شا�شي: 600.000 درهم    مالحظة: يدفع املبلغ فوراً.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:ايزادور للمفرو�شات املنزلية
  ISADOR:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:198599       بتاريخ:2013/9/26 م
با�ش��م:ايزادور للمفرو�شات املنزلية

وعنوانه:م�شفح ، دملا مول ، �س.ب:32100 ، هاتف: 0502402155 ، فاك�س: 02777725
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�شائع ل�شالح الغري وذلك 

لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة )وال ينطوي ذلك على خدمة النقل .
و�شف العالمة:العالمة عبارة عن �شكل  طائر فرعوين له منقار طويل متجهة ناحية اليمني وجناحة متجه 

ناحية الي�شار وا�شفله كلمة IZADOR يدنو الكلمة خط على طول ال�شعار .  
اال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  دي�سمرب 2013 العدد 10972

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:امارل�س للزهور
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:زهور طبيعيه  

املودعة بالرقم:186998       بتاريخ:2013/2/18 م
با�ش��م:امارل�س للزهور

وعنوانه:مع�شكر اآل نهيان ، �س.ب:9795 ، هاتف: 026422914 ، فاك�س: 026422913
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:31 زهور .

و�شف العالمة:العالمة عبارة عن �شكل ر�شمة )زهور طبيعية( بخطوط طولية باللون االخ�شر واالبي�س 
وال�شكل على خلفية بي�شاء .  

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

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  دي�سمرب 2013 العدد 10972

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:جمموعة العافية
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:AL AFIYA GROUP A group جمموعة العافية  

املودعة بالرقم:197596       بتاريخ:2013/9/5 م
با�ش��م:جمموعة العافية

وعنوانه:�شارع زايد االول ، �س.ب:47765 ، هاتف: 026659659 ، فاك�س: 0266659659
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 ادارة ال�شركات واملوؤ�ش�شات اخلا�شة .

�شكل  حدودها  دائ��رة  �شكل  ويدنوها  اال�شود  باللون  العافية  جمموعة  عن  عبارة  العالمة:العالمة  و�شف 
زخرفة باللون اال�شود وبداخلها �شكل زخرفة باللون اال�شفر وداخل الدائرة �شكل حرف A باللون اال�شود 
 AL AFIYA GROUP ال�شكل  ويدنو  اال�شود  باللون   group ويدنوه بخط �شغري  بخط كبري 

باللون اال�شود .  
اال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  دي�سمرب 2013 العدد 10972
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الفجر الريا�ضي

مدير  النعيمي  �شيف  عبداهلل  ت��ًوج 
 ، اأبوظبي  وكهرباء  مياه  هيئة  ع��ام 
بلقب  ال��ق��دم  لكرة  تران�شكو  فريق 
من  بطولة  من  اخلام�شة  الن�شخة 
 2013 ك���اأ����س االحت�����اد ت��ران�����ش��ك��و 
احلكومية  وال���دوائ���ر  للموؤ�ش�شات 
ال���ت���ي اخ��ت��ت��م��ت م��ن��اف�����ش��ات��ه��ا على 
م��ل��ع��ب ن����ادي ال��ع��ني ل��ل��م��ع��اق��ني يف 
ع���ل���ى جمل�س  ف������وزه  اإث������ر   ، زاخ������ر 
املباراة  يف   ،  2-3 للتعليم  اأبوظبي 
اإث��ارة كبرية  التي �شهدت  اخلتامية 
االأخرية  دقائقها  يف  الفريقني  من 

تران�شكو  ل��الع��ب��ي  الف���ت  وت���األ���ق   ،
وعامر  امل���ن�������ش���وري  ع���ب���دال���وا����ش���ع 
�شنويا  البطولة  وت��ق��ام   . البلو�شي 
بالتزامن مع العيد الوطني للدولة 
، مب�����ش��ارك��ة ف����رق مت��ث��ل ال���دوائ���ر 
يف  املختلفة  احلكومية  واملوؤ�ش�شات 
�شيف  ع��ب��داهلل  وق���ام  ال��ع��ني  مدينة 
االأول  الفريقني  بتكرمي  النعيمي 
ال����دروع تذكارية  وال��ث��اين وت��وزي��ع 
ك��م��ا مت تكرمي   ، امل�����ش��ارك��ة  ل��ل��ف��رق 
الظاهري  ع��و���س  ال��ب��ط��ول��ة  ح��ك��ام 
البطولة  وه����داف   ، �شهيل  وع����ادل 

ال�شحي  ال�������ش���رف  ن�������ادي  الع�����ب 
مرمى  وح�����ار������س  ج����م����ال  حم���م���د 
بخ�س  خالد  املن�شاآت  حماية  فريق 
مرمى  حار�س  اأف�شل  لقب  �شاحب 
يف البطولة . وهناأ النعيمي �شاحب 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي ، 
والفريق  احلكام  ال�شمو  واأ�شحاب 
زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 

نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
 ، امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
مب��ن��ا���ش��ب��ة ال��ع��ي��د ال��وط��ن��ي ال 42 
اأن بطولة تران�شكو  واأك��د   . للدولة 

لتحقيق   ، ال��ن��ج��اح  حت��ق��ي��ق  ت��ت��اب��ع 
الرتابط  دع��م  يف  النبيلة  غاياتها 
ال�شركات  موظفي  بني  االجتماعي 
وتعزيز   ، احل��ك��وم��ي��ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 

الريا�شية  ب��االأن�����ش��ط��ة  االه���ت���م���ام 
دعم  اأن  اإىل  م�شريا   ، واالجتماعية 
البطولة يف ال�شنوات املقبلة �شيوؤدي 
اإىل تو�شيع رقعة امل�شاركة فيها ومن 

جانبه اأ�شاد اأحمد احلرا�شي مدير 
عبداهلل  ودع���م  ب��رع��اي��ة   ، البطولة 
���ش��ي��ف ال��ن��ع��ي��م��ي ل��ل��ب��ط��ول��ة ، من 
الدور  اأهمية  على  حر�شه  منطلق 

مواكبة  يف   ، للموؤ�ش�شة  املجتمعي 
االأح��������داث ال��ري��ا���ش��ي��ة ب���ال���دول���ة ، 
اأن اليوم الوطني للدولة  خ�شو�شاً 
منا�شبة غالية على قلوب اجلميع .

ت�����ش��ه��د ���ش��ال��ة امل��ب��ن��ى ال���ه���اليل ب��ج��ام��ع��ة االإم�����ارات 
مب��دي��ن��ة ال��ع��ني يف ال��ث��ام��ن��ة م��ن م�����ش��اء ال��ي��وم حفل 
العمرية  للفئات  لل�شطرجن  ال��ع��امل  بطولة  اإفتتاح 
8 ،10 ،12 ، 14 ، 16 و18 �شنة التي �شتنطلف 
االأربعاء  غٍد  ع�شر  الثالثة  يف  الر�شمية  مناف�شاتها 
نادي  ، وينظمها  دي�شمرب احلايل   29 اإىل  وت�شتمر 
م��ع جمل�س  ب��ال��ت��ع��اون  وال�����ش��ط��رجن  للثقافة  ال��ع��ني 
االإم������ارات لل�شطرجن  ال��ري��ا���ش��ي واحت����اد  اأب��وظ��ب��ي 
ت�شت�شيف  التي  املتحدة  العربية  االإم��ارات  وجامعة 
هذا احلدث العاملي الكبري الذي يتم تنظيمه للمرة 
حتت  وافريقيا  االأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  يف  االأوىل 

اإ�شراف ورعاية االحتاد الدويل لل�شطرجن )فيدا(.
العباً   1850 م��ن  اأك��رث  البطولة  ه��ذه  يف  ي�شارك 
اأبطال  ب��ي��ن��ه��م  م���ن  دول�����ة   120 والع���ب���ة مي��ث��ل��ون 
ومن  العمرية،  الفئات  لكل  االأخ���رية  البطولة  من 
امل��ت��وق��ع اأن ت��اأت��ي امل��ن��اف�����ش��ات ب��ني امل�����ش��ارك��ني قوية 
ملتابعة  اجلماهري  اأم���ام  متاحة  والفر�شة  وم��ث��رية 
ه���ذا احل����دث م���ن خ���الل االأم���اك���ن ال��ت��ي خ�ش�شت 
جل��ل��و���ش��ه��م وي��ع��ت��رب ه���ذا ال���ع���دد م���ن امل�����ش��ارك��ني يف 
ب��ط��والت كاأ�س  ت��اري��خ  ه��ذه البطولة ه��و االأك���رب يف 
املنتظر  وم��ن   ، النا�شئني  فئة  يف  لل�شطرجن  العامل 
واأولياء  لل�شيوف من العبني  الكلي  العدد  يبلغ  اأن 
الفنية  واالأج��ه��زة  امل�شاركة  الوفود  واأع�شاء  االأم��ور 
البطولة  �شتكون  اآالف �شخ�س كما  اأربعة  واالإداري��ة 
فر�شة �شانحة ومثالية لالعبي منتخبات االإمارات 
من  امل��زي��د  الكت�شاب  املختلفة  العمرية  ال��ف��ئ��ات  يف 
االأذك��ي��اء ومتثيل دولتهم متثياًل  اخل��ربات يف لعبة 
البطوالت  م��ن  وغ��ريه��ا  املناف�شات  ه��ذه  يف  م�شرفاً 
الفرتة  يف  للعبة  ال���دويل  االحت���اد  �شينظمها  ال��ت��ي 
مع  ال��ت��ح��دي  خل��و���س  مهمة  فر�شة  وه��ي   ، املقبلة 
اأف�����ش��ل ال��الع��ب��ني ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���ع���امل وحتقيق 
�شفوفه  بني  ي�شم  املنتخب  اأن  خا�شة  طيبة  نتائج 
عبدالرحمن  ���ش��امل  االإم����ارات����ي  ال�����دويل  ال���الع���ب 
م��ن قبل  ت��األ��ق  وال���ذي  الكبرية  االإجن����ازات  �شاحب 
اأك��رث من ميدالية ملونة  العامل وحقق  اأذك��ي��اء  مع 
اآ�شيا يف خمتلف الفئات التي �شارك فيها  يف بطولة 
، و�شيكون املنتخب الوطني هو امل�شتفيد االأكرب من 
هذه امل�شاركة والتي �شتدعم خربته قبل م�شاركته يف 

اال�شتحقاقات االأخرى خالل الفرتة املقبلة.

البطولة  م��ب��اري��ات  ن��ق��ل  �شيتم  اأخ����رى  ج��ه��ة  وم���ن 
احرتافية  بطريقة  االن��رتن��ت  �شبكة  على  مبا�شرة 
اللعبة  لع�شاق هذه  وت�شمح  تلبي طموحات اجلميع 
على م�شتوى العامل مبتابعة املباريات اأواًل باأول، وقد 
اأكملت اللجنة املنظمة للبطولة ترتيباتها من جميع 
النواحي وقامت باالإتفاق مع اأ�شخا�س خمت�ش�شني 
 ، االفتتاحي  من احلفل  اعتباراً  املهمة  بهذه  للقيام 
 ، وانتهاًء بحفل اخلتام  البطولة  وم��روراً مبباريات 
للجميع  متاحة  �شتكون  الفر�شة  اأن  اإىل  باالإ�شافة 
الدويل  االحت��ادي��ن  موقعي  على  البطولة  ملتابعة 

والقاري لل�شطرجن ، وفق تقنيات عالية اجلودة .
اجتماعات  تعقد  �شوف  املونديال  هذا  هام�س  وعلى 
لل�شطرجن  واالآ�شيوي  ال��دويل  لالحتادين  تن�شيقية 
وذلك بهدف مناق�شة هموم اللعبة و�شبل تطويرها 
والو�شول بها اإىل اأعلى القمم حيث وجهت اللجنة 
امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ب��ط��ول��ة ال����دع����وة ل���ق���ي���ادات ال��ل��ع��ب��ة يف 
االحت��ادي��ن ال���دويل وال��ق��اري واالحت����ادات االأخرى 

على م�شتوى املنطقة ملتابعة البطولة.
 

احلدث  النطالق  الرتتيبات  اكتمال  ــد  اأك
العاملي الكبري

مونديال  با�صت�صافة  فخورون   : العامري 
ال�صطرجن ونتوقع جناحًا باهرًا 

بطولة  مدير  ال��ع��ام��ري  �شامل  نا�شر  ال��دك��ت��ور  اأك��د 
تنطلق  وال��ت��ي  العمرية  للفئات  لل�شطرجن  ال��ع��امل 
غدا االأربعاء بجامعة االمارات وت�شتمر حتي التا�شع 
من  كرمية  برعاية  اجل��اري  ال�شهر  من  والع�شرين 
�شمو ال�شيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س 
اخلريية  لالأعمال  �شلطان  بن  زاي��د  موؤ�ش�شة  اأمناء 
البطولة،  راع��ي  الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س  ،رئي�س 
اإن كافة الرتتيبات املتعلقة بهذا احلدث قد اكتملت 
النطالق التظاهرة العاملية الكبرية، الفتاً يف الوقت 
الوفود  اإق��ام��ة  م��ق��ر  يف  ال��ت��ج��ه��ي��زات  اأن  اإىل  نف�شه 
االإمارات  بجامعة  الريا�شية  وال�شاالت  وامل�شاركني 
بلغت مرحلة ممتازة بف�شل جهود اللجان العاملة، 
ويتوقع اأن حتظي املناف�شة بنجاح كبري، كما هي عادة 
اإجن��اح االأحداث  املتحدة يف  العربية  االإم���ارات  دول��ة 

العاملية ب�شورة الفتة. 

بطولة  با�شت�شافة  فخورون  نحن   : العامري  وقال 
االأو�شط،  ال�����ش��رق  يف  م��رة  الأول  لل�شطرجن  ال��ع��امل 
بعد اأن قدمنا ملفاً متكاماًل وناجحاً ما قادنا للفوز 
الدول  م��ن  ال��ك��ب��رية  املناف�شة  ب��رغ��م  باال�شت�شافة 
الر�شيدة  قادتنا  ودع��م  اهلل  بف�شل  وه��ذا  االأخ����رى، 
يف  كبرية  ت�شهيالت  قدمنا  حيث  ال��ك��رام،  و�شيوخنا 
منح ال��ت��اأ���ش��ريات واالإق��ام��ة وق��ررن��ا ر���ش��وم ا�شرتاك 
القيا�شي يف  ال��رق��م  نحطم  م��ا جعلنا  وه��و  رم��زي��ة، 
4000 مناف�س  ال  ���ش��ارف  وال����ذي  ع���دد احل�����ش��ور 
ميثلون 120 دولة. كما اأ�شار اإىل اأن اللجنة املنظمة 
حتدث  اأن  ميكن  ال��ت��ي  امل�شتجدات  لكافة  احتاطت 
فيما يخ�س اإقامة ال�شيوف، وبالرغم من اأن �شكن 
نحو  ي�شتوعب  اأن  ميكنه  االإم����ارات  جامعة  ط��الب 
فنادق مدينة العني  اأي�شاً  اأن هناك  اإال  اآالف،  ت�شعة 
التي قدمت لنا عرو�شاً مميزة ال�شت�شافة الوفود يف 

حال قرر بع�شهم االإقامة خارج ال�شكن الطالبي.
اأن  ميكن  وال��ت��ي  امل�شاحبة  بالربامج  يتعلق  وفيما 
ت��ق��ام ع��ل��ى ه��ام�����س ال��ب��ط��ول��ة، اأو����ش���ح ال��ع��ام��ري اأن 
لتعريفهم  لل�شيوف  زي��ارات  لتنظيم  ترتيب  هناك 
باالأماكن ال�شياحية والرتاثية بالدولة مثل حديقة 
احليوانات  اأكرب حدائق  تعترب من  التي  احليوانات 
الهيلي، ف�شاًل عن  قلعة  وكذلك  االأو�شط،  بال�شرق 
رحالت يومية اإىل مراكز الت�شوق وخمتلف املناطق 
ال�شياحية بالعني. كما �شتكون هناك رحلة اإىل اإمارة 
اجلاري،  ال�شهر  م��ن  والع�شرين  اخل��ام�����س  يف  دب��ي 
حما�شرات  ك��ذل��ك  امل�����ش��اح��ب��ة  ال���ربام���ج  و�شت�شمل 
والتحكيم،  ال�����ش��ط��رجن  لعبة  يف  ت��دري��ب��ي��ة  ودورات 
و�شائل  من  ذلك  وغري  لالأطفال  واألعاب  ومعار�س 
الرتفيه.  وتوجه العامري بعميق ال�شكر والتقدير 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول���ة  �شيوخ  ال��ق��ادة  اإىل 
جمل�س  واإىل  ل��ل��ب��ط��ول��ة،  ال����الحم����دود  ل��دع��م��ه��م 
زايد  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  برئا�شة  الريا�شي  اأبوظبي 
بن  زاي���د  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل 
�شلطان لالأعمال اخلريية ، رئي�س جمل�س اأبوظبي 
ال��ري��ا���ش��ي، وم��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن م��ب��ارك اآل 
نهيان وزير الثقافة وال�شباب، رئي�س الهيئة العامة 
لل�شباب والريا�شية وخدمة املجتمع، واإىل اأكادميية 
حتر�س  ظ��ل��ت  ال��ت��ي  االإم�����ارات  اأم  ف��اط��م��ة  ال�شيخة 
بالدولة،  الريا�شية  االأح��داث  كافة  دعم  على  دائما 

ال�شيخ  معايل  راأ�شها  وعلي  االإم����ارات  جامعة  واإىل 
العايل  التعليم  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن  حمدان 
والبحث العلمي الرئي�س االأعلى جلامعة االإمارات ، 
و الدكتور علي را�شد النعيمي مدير اجلامعة الذي 
قام بكافة الت�شهيالت املتعلقة با�شت�شافة البطولة. 
وال�شحافة  االع���الم  ال��ع��ام��ري ج��ه��ود  وام��ت��دح  كما 
التي قامت بعمل مميز يف الرتويج للبطولة، معرباً 
اأن حتظي فعاليات البطولة مب�شاحات  اأمله يف  عن 

اأكرب على �شفحات ال�شحف يف الفرتة املقبلة.
 

مرمي ال�صام�صي
مباراة ا�شتعرا�شية وفعاليات �شيقة يف حفل االفتتاح 

الليلة 
امل��را���ش��م يف بطولة  م��دي��رة  ال�شام�شي  م��رمي  اأك���دت 
الرتتيبات القامة حفل  اكتمال   ، لل�شطرجن  العامل 
افتتاح البطولة يف الثامنة من م�شاء اليوم يف املبنى 
وذلك   ، العني  مبدينة  االإم����ارات  بجامعة  ال��ه��اليل 
بف�شل التن�شيق الرائع بني االأطراف املعنية الذي مت 
خالل املرحلة املا�شية ، م�شرية اإىل اأن حفل االفتتاح 
بو�شول  �شيبداأ   ، دقيقة   60 نحو  �شي�شتغرق  ال��ذي 
راع����ي احل��ف��ل واإع���الن���ه ان���ط���الق ال��ب��ط��ول��ة ب�شكل 
ر�شمي، و �شي�شهد كلمة رئي�س اللجنة العليا املنظمة 
نهيان  اآل  �شخبوط  بن  خليفة  بن  �شلطان  ال�شيخ   ،
وكلمة رئي�س االحتاد الدويل لل�شطرجن .كما اأ�شارت 
ال�شام�شي اإىل اأن احلفل االفتتاحي �شيت�شمن اأي�شاً 
عر�س اأعالم الدول امل�شاركة يف البطولة ، اإىل جانب 
والعرو�س  االإم��ارات��ي��ة  ال��رتاث��ي��ة  ال��ع��رو���س  بع�س 
ال�شالم  دار  العز  دار  واأوب��ري��ت   ، االأخ��رى  املو�شيقية 

ومباراة ا�شتعرا�شية يف ال�شطرجن .
التي  الوفود  اأن  البطولة  مرا�شم  مديرة  واأو�شحت 
ح�شرت مبكراً اإىل مقار اقامتها يف جامعة االإمارات 
يف  الرتيبات  م�شتوى  من  التام  ارتياحها  اأب��دت  قد 
وح�شن  باال�شتقبال  �شعادتها  عن  وع��ربت  اجلامعة 
ال�شيافة . وقالت: يجدر بنا اإزجاء ال�شكر والتقدير 
يعملون  ال��ذي��ن  وط��ال��ب��ات اجلامعة  ك��ل ط��الب  اإىل 
كمتطوعني يف جلان البطولة على اجلهود الكبرية 
التي قاموا بها خالل االيام املا�شية قبل وبعد �شول 
الوفدين  اأع�شاء  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت  امل�شاركة  ال��وف��ود 
ال��رو���ش��ي واالم��ري��ك��ي ال��ل��ذي��ن و���ش��ال م��ب��ك��راً اأب���دوا 

حالة من االرتياح جتاه ما قوبلوا به داخل اجلامعة 
، خ�شو�شا اأن الغرف كانت جمهزة بجميع املعطيات 
التي تو�شح مداخل  ، مثل كتيبات اخلرائط  املهمة 
وخمارج الغرف املختلفة ومقر املباريات .واأو�شحت 
حر�س  �شخبوط  ب��ن  خليفة  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  اأن 
الوفود يف اجلامعة واالأماكن  على تفقد مقر �شكن 
اآق�شى  بتوفري  ووج���ه  ال��ط��ع��ام،  ل��ت��ن��اول  املخ�ش�شة 
امل�شرفة  ال�شورة  وعك�س  لل�شيوف  ال��راح��ة  درج��ات 
ع��ن ال��دول��ة اأم����ام ال�����ش��ي��وف ال��ذي��ن ب���داأ توافدهم 
خ���الل ال�����ش��اع��ات امل��ا���ش��ي��ة.وع��ربت ال�����ش��ام�����ش��ي عن 
خالل  اجلامعة  بها  قامت  التي  للجهود  تقديرها 

يف  امل�شاركات  الطالبات  وحر�س  التح�شريات  فرتة 
جلان البطولة على توفري اأ�شباب الراحة وال�شيافة 
اإىل جانب حر�شهن على جتهيز   ، امل�شاركة  للوفود 
امل��ن��اط��ق ال��رتاث��ي��ة داخ����ل اجل��ام��ع��ة ، ح��ت��ى يت�شنى 
بدء مناف�شات  االط��الع عليها قبل  امل�شاركة  للوفود 
العاملة  اللجان  اأن  اإىل  ال�شام�شي  واأ�شارت  البطولة 
لتلبية طلبات  التاأهب  درج��ات  باأق�شى  العمل  تتابع 
ال�������ش���ي���وف وت����ق����دمي ج��م��ي��ع اأن��������واع ال����دع����م ال����ذي 
اأي  وج��ود  ونفت   ، البطولة  اأي���ام  خ��الل  يحتاجونه 
اإقامتها  �شكاوى من الوفود التي ح�شرت اإىل مقار 

يف جامعة االإمارات . 

النعيمي يتًوج فريق تران�سكو 
بلقب كاأ�ص الحتاد

حفل االفتتاح الليلة باملبنى الهاليل بجامعة االإمارات

لعبًا ولعبة يبدوؤون مناف�ساتهم غدًا يف مونديال ال�سطرجن العاملي  1850

الريا�شية نظم جمل�س  االأندية  مب�شاركة خمتلف 
ال�شنوي لالألعاب اجلماعية  امللتقى  الريا�شي  دبي 
املتميزين  الريا�شيني  اإع��داد  �شعار  والفردية حتت 
املتحدثون  ا�شتعر�س  حيث   ، الفردية  االأل��ع��اب  يف 
خالل العرو�س والنقا�شات اآليات اإعداد الريا�شيني 
املتميزين االألعاب الريا�شية من خمتلف اجلوانب 
التنظيمية والفنية والنف�شية واالإعالمية وغريها 
مهما  دورا  تلعب  ال��ت��ي  وال��ع��وام��ل  امل��ت��غ��ريات  م��ن 
ال�شتمرارية حتقيق النتائج املتميزة والو�شول اإىل 
والدولية.  االإقليمية  املحافل  يف  التتويج  من�شات 
ال��ت�����ش��ورات اخلا�شة  ال��ع��دي��د م���ن  ك��م��ا مت ط����رح 
لالعبني  املجال  واإف�شاح  املن�شود،  التطور  بتحقيق 

لالرتقاء  واأفكارهم  مقرتحاتهم  لطرح  املتميزين 
مب�����ش��ت��وى ال��ق��ط��اع ال��ري��ا���ش��ي ب���دول���ة االإم������ارات 
العربية املتحدة على وجه العموم ودبي على وجه 
اخل�شو�س.  واألقى علي عمر مدير اإدارة التطوير 
كلمة  ب��االإن��اب��ة  الريا�شي  دب��ي  مبجل�س  الريا�شي 
تاأتي  ال�شنوي  امللتقى  اإقامة هذا  اأن  فيها على  اأكد 
باب  لفتح  الدائمة  املجل�س  م�شاعي  م��ن  انطالقا 
التوا�شل مع االأندية واالحتادات الريا�شية واإف�شاح 
واأفكارها فيما يخ�س  لها لطرح ت�شوراتها  املجال 
عملية تطوير خمتلف االألعاب الريا�شية من كافة 
الريا�شي.   القطاع  مب�شتوى  ل��الرت��ق��اء  اجل��وان��ب 
اأدار  حيث  رئي�شية،  جل�شات  ث��الث  امللتقى  و�شمل 

املجل�س  يف  ال�شراكات  ق�شم  مدير  اإب��راه��ي��م  اأح��م��د 
اجلل�شة االأوىل التي حملت عنوان واقع الريا�شات 
ه�شام  م��ن  ك��ل  فيها  وحت��دث  دب��ي  باأندية  الفردية 
�شري من نادي الن�شر، د. عالء حلوي�س من النادي 
نادي حتا.  فيما  املعطي من  االأهلي، وع�شام عبد 
اأدار عبد اهلل �شهداد مدير ق�شم الريا�شة املدر�شة 
اجلل�شة الثانية التي اأقيمت بعنوان خطط وبرامج 
الفردية  الريا�شيات  الريا�شية لتطوير  االحتادات 
باالأندية االإماراتية ، وحتدث فيها كل من: حم�شن 
�شريف  الطاولة، عمر  ك��رة  ال��دم��ردا���س من احت��اد 
املرزوقي من احتاد التن�س، وخويطر الظاهري من 
باإقامة  امللتقى  فعاليات  واختتمت  ال�شباحة.  احتاد 

الريا�شات  دع���م  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  ب��ع��ن��وان  ج��ل�����ش��ة 
الفردية على م�شتوى الدولة وعلى م�شتوى اإمارة 
اأحمد �شامل مدير ق�شم  دبي ب�شكل خا�س واأداره��ا 
من:  كل  فيها  حتدث  والتي  باملجل�س  االأكادمييات 
اأحمد  الوطنية،  االأوملبية  اللجنة  من  ال�شيد  عادل 
علي  التعليمية،  دب���ي  منطقة  م��ن  ال��رح��م��ن  ع��ب��د 
عمر البلو�شي من جمل�س دبي الريا�شي.  وجتدر 
الريا�شي  دب���ي  جم��ل�����س  اأن  اإىل  ب��ال��ذك��ر  االإ����ش���ارة 
االألعاب  ملتقيات   2008 العام  منذ  �شنوياً  ينظم 
الفردية واجلماعية لتكون الفر�شة �شانحة لعر�س 
ال��ت��ي تواجهها  ال�����ش��ع��وب��ات وامل��ع��وق��ات  وم��ن��اق�����ش��ة 
خم��ت��ل��ف االأل�����ع�����اب ال���ري���ا����ش���ي���ة وحم����اول����ة حلها 

املثمر ما  ال��ت��ع��اون  م��ن خ��الل  االأن�����ش��ب  بالطريقة 
الريا�شية  واالحت���ادات  الريا�شي  دبي  جمل�س  بني 
واالأندية، كما اأن العديد من التو�شيات التي يخرج 

بها امللتقى �شنوياً ت�شاهم يف تنفيذ املجل�س للعديد 
وت�شكل  الريا�شي  املجال  ترثي  التي  املبادرات  من 

اإ�شافة نوعية ت�شهم يف حتقيق روؤية املجل�س. 

ملتقى جمل�ص دبي الريا�سي ال�سنوي ي�سلط ال�سوء على اإعداد املتميزين يف الألعاب الفردية

ال�شحفي  للمحيطات  اأبوظبي  �شباق  فريق  اختار 
املقيم يف دولة االإمارات توم با�شل كمرا�شل �شحفي 
ع��ل��ى م��ن ي��خ��ت��ه ال����ذي ي�����ش��ارك يف ���ش��ب��اق فولفو 
من  وي��ب��داأ   ،2015-2014 دورة  يف  للمحيطات 

ميناء األيكانتي االإ�شباين خالل اأكتوبر املقبل. 
البالغ  را�شل  ت��وم  الربيطاين  على  االختيار  ووق��ع 
�شمن  �شيلدز،  ن��ورث  من  وينحدر   31 العمر  من 
لل�شياحة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  م��ن  م��دع��وم��ة  جمموعة 
ال�شعبة  االخ��ت��ي��ار  عملية  وا���ش��ت��م��رت  وال��ث��ق��اف��ة، 

خم�شة اأ�شهر.
الفائز  للمحيطات  اأبوظبي  قائد فريق  هذا ولعب 
ووكر  اإي��ان  االأوملبياد  يف  الف�شية  بامليدالية  مرتني 
عملية  على  وتعليقاً  االختيار  عملية  يف  ب��ارزاً  دوراً 
الفوز، �شرح ووكر قائاًل: اأبحرت مع توم يف م�شيق 
ال�شباق  يف  موؤخراً  و�شاركنا  ال�شيف،  هذا  �شولينت 
بع�س  واجهنا  حيث  فييتنام،  اإىل  كونغ  هونغ  من 
اأث��ب��ت خاللها توم  م��ا،  اإىل ح��د  ال�شعبة  ال��ظ��روف 
را�شخة  ال�شحافية  ق��درات��ه  وك��ان��ت  كبحار.  نف�شه 

بالفعل . 
واأ���ش��اف ووك��ر قائاًل: ه��ذا احل��دث بالن�شبة ل� توم 
اأن:  اإىل  م�����ش��ريا   ، حقيقية  ل��رح��ل��ة  ب��داي��ة  جم���رد 
االقرتاب  قبل  اجل��اد  العمل  من  الكثري  بانتظاره 

من خط البداية يف األيكانتي .
ال��دور فريد من نوعه يف  ولفت ووك��ر قائاًل: هذا 

عامل ال�شحافة اأو الريا�شة، اإذ �شيكون عمله بارزاً 
ع��ل��ى م��ن ال��ي��خ��ت. ف�����ش��ال ع��ل��ى اأن ث��م��ة منحنى 
توم،  ع��ن  اختربته  مل��ا  بالن�شبة  لكن  للتعلم،  ح���اداً 
اأنا على ثقة اأنه �شيقوم مبا يتوجب عليه، و�شيقدم 
ل��ل��م�����ش��ج��ع��ني ح����ول ال���ع���امل ن��ظ��رة م��ذه��ل��ة مليئة 
من  على  والتحدي  وال�شغوط  والعناء  ب��االإث��ارة 
عرب  االأم���ي���ال  الآالف  �شيبحر  ال���ذي  ع����ّزام  يختنا 

املحيط ال�شا�شع . 
�شحايف  يلعبه  ال���ذي  ال���دور  يعد  ذل���ك،  غ�شون  يف 
على من اليخت مكماًل ل�شباق فولفو للمحيطات 
اأ�شهر ، بالن�شبة جلميع الفرق  الذي ي�شتمر ت�شعة 
من�شغلني  ال�����ش��ب��اق  منظموا  وك���ان  ه���ذا  امل��ن��اف�����ش��ة. 
ل��ل��غ��اي��ة، اإذ ب��ل��غ ع���دد ال��ط��ل��ب��ات امل��ق��دم��ة اأك���رث من 
األ��ف��ني. وغ��ال��ب��اُ م��ا ت��و���ش��ف ه���ذه ال��ري��ا���ش��ة باأنها 
اإعالمياً،  تغطية  االأق��ل  لكنها  العامل،  يف  االأف�شل 
م�شوؤواًل  اليخت  من  على  ال�شحايف  �شيكون  لهذا 
امل�شوقة على من كل يخت  الق�ش�س  التقاط  عن 
خالل مدة ت�شتمر الأ�شهر طويلة يف عر�س البحر، 
اأط��ول حدث  االأم��ر ال��ذي يجعل من ه��ذا ال�شباق، 

ريا�شي احرتايف يف العامل.
للمحيطات  �شباق فولفو  ينفرد  ذل��ك،  ع��الوة على 
ذات���ه جمموعة  ال��وق��ت  و يتطلب يف  ال����دور،  ب��ه��ذا 
فريدة من املهارات للعي�س على من قارب �شراعي، 
وممار�شة مهنة ال�شحافة، وخو�س اأ�شعب الظروف 

يف ه���ذه ال��ري��ا���ش��ة ع��ل��ى ح��د ����ش���واء. وي��ن��ب��غ��ي على 
املوازنة  اليخت  م��ن  على  ال�شحافيني  املرا�شلني 
مع  ديناميكية  بطريقة  امل�شاركة  اإىل  احلاجة  بني 
اأعتى  اأم���ام  وال�شمود  ال��ق��ارب،  م��ن  على  الفريق 
بنقل  امل�شوؤولية  حتمل  وب��ني  العامل،  يف  املحيطات 
حلظات الت�شويق على من يخت فولفو اأو�شن 65 

الذي �شيقطع 39.379 مياًل بحرياً.
ي��ج��م��ع ب��ا���ش��ي��ل ب���ني م��ه��ن��ة ال�����ش��ح��اف��ة، وخربته 
عندما  عائلته  مع  االإب��ح��ار  ب��داأ  اإذ  كبحار  ال�شابقة 
للريا�شة،  وحبه  عمره  من  ع�شرة  الثانية  يف  ك��ان 
االأمر الذي اأقنع فريق اأبوظبي للمحيطات بقدرته 
على ا�شطياد وتوثيق البطوالت واالإجن��ازات التي 
على  ال��ظ��روف  اأق�����ش��ى  خ�شم  يف  حتقيقها  مي��ك��ن 
اأو����ش���ن 65 . ع��م��ل ب��ا���ش��ل يف جمال  م��ن ف��ول��ف��و 
التلفزيون والراديو و و�شائل االإعالم املطبوعة، يف 
كربى املوؤ�ش�شات االإعالمية ومنها جمموعة راديو 
كابيتال يف بريطانيا، وراديو دبي 92، وعيون دبي 
وحمطة  امل��ت��ح��دة،  العربية  االإم����ارات  يف   103.8
�شيتي �شفن التلفزيونية، يف اأنحاء ال�شرق االأو�شط 

و�شمال اإفريقيا، وتامي اأوت.
م��ن ج��ه��ة اأخ����رى، ي���درك ب��ا���ش��ل مت��ام��اً املتطلبات 
واملخاطر املتوقعة عند م�شاركته يف اأكرب املغامرات 
ال��ب��ح��ري��ة ب��ع��ب��ور امل��ح��ي��ط االأط���ل�������ش���ي، وال���ه���ادي، 

والهندي، واجلنوبي، والقارات اخلم�س.

ال�شباق  ه���ذا  يف  ك�شحفي  اخ��ت��ي��اره  ع��ل��ى  وتعليقاً 
التي  للثقة  للغاية  اأن���ا مم��ن  ب��ا���ش��ل:  ق��ال  ال��ع��امل��ي 
اأظهرتها اأبوظبي جتاهي من خالل اختياري لهذا 
مبنا�شبة  اأتلقاها  ق��د  هدية  اأف�شل  وه��ي  احل���دث، 
الفر�شة  اأك��ن الأرف�س هذه  واأ���ش��اف: مل   . االأعياد 
ال��ت��ي اأت��ي��ح��ت يل الأك�����ون ج�����زًءا م���ن ه���ذا احلدث 
واأنا  ال��ع��امل،  يف  البحارة  اأف�شل  برفقة  التاريخي، 
مت�شوق لالنطالق. لقد ق�شيت خم�س �شنوات من 
اأزوره��ا با�شتمرار  عمري يف دول��ة االإم���ارات، وكنت 
م��ن��ذ ال��ث��م��ان��ي��ن��ات، وه��ئ��ن��ذا اأم��ث��ل اأب��وظ��ب��ي يف هذا 
دولة  ا���ش��م  ج���داً حلمل  ومت�شوق  ال��ع��امل��ي،  احل���دث 

االإمارات يف فريقنا، ونحن نبحر حول العامل .
واأردف قائاًل: قمت بتغطية �شباق فولفو للمحيطات 
للمحيطات يف غالوي،  اأبوظبي  ال�شابق، مع فريق 
االآن  واأمتنى  اأم،  برو  �شباق  وفزنا مبيدالية خالل 
اأن تكون اأوىل املحطات العديدة التي �شاأزورها مع 
 ، بكثري  اأ�شعب  االأم���ر  �شيكون  امل��رة  ه��ذه  الفريق. 
اأن  ال�شك  فقط.  ط��واق��م  ت�شعة  وج��ود  م��ع  ال�شيما 
تدريبات  خ�شت  لذا  ال�شهولة،  بتلك  لي�شت  املهمة 
ق�شارى  الأب���ذل  ج��اه��ز  لكني  مكثفة،  وا���ش��ت��ع��دادت 

جهدي، والقيام بكل �شيء يطلبه الفريق مني .
تدريبي  برنامج  الفريق  يف  وزم���الءه  ت��وم  ينتظر 
مكثف وطويل. و�شين�شم با�شل اإىل �شباق اأبوظبي 
للمحيطات بدوام كامل يف نيويورك، بينما ي�شتعد 

 65 اأو�شن  فولفو  يخت  على  لال�شتحواذ  الفريق 
اجلديد، والك�شف عن كامل فريقه الذي �شيخو�س 

التحدي الكبري.
وب���اع���ت���ب���اره م��ق��ي��م��اً م��ن��ذ ف����رتة ط��وي��ل��ة يف دول���ة 
االإم��ارات، �شيكون و�شول الطاقم اإىل اأبوظبي من 
با�شل، ال�شيما  اأم��ام  ال�شباق  خ��الل  اللحظات  اأب��رز 
للجولة  حمطة  �شتكون  االإماراتية  العا�شمة  واأن 
ومن  الأ�شبوعني  متتد  والتي  ال�شباق  من  الثانية 
املزمع عقدها يف منت�شف دي�شمرب من العام املقبل. 
-2011 ���ش��ب��اق  خ���الل  ا�شت�شافتها  جن���اح  وب��ع��د 

ق�شارى  لبذل  املرة  هذه  اأبوظبي  ت�شتعد   ،2012
جهدها يف ا�شت�شافة جوالت ال�شباق القادمة.

لل�شياحة  اأب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  ت��خ��ط��ط  م���ن ج��ان��ب��ه��ا، 
اأبوظبي  �شباق  ف��ري��ق  وراء  تقف  ال��ت��ي  وال��ث��ق��اف��ة، 

جوالت  الإحدى  العا�شمة  وا�شت�شافة  للمحيطات، 
حدا  على  وامل�شجعني  بالفرق  للرتحيب  ال�شباق، 
دي�شمرب  م��ن  املمتدة  ال��ف��رتة  ���ش��واء بحفاوة ط��وال 
و�شت�شت�شيف  ه���ذا   .2015 ي��ن��اي��ر  اإىل   2014
ال�شنة  راأ���س  حفلة  للمحيطات  فولفو  �شباق  قرية 
كورني�س  على  االأم����واج  كا�شر  مبنطقة  اجل��دي��دة 
حية،  فعاليات  ال��ق��ري��ة  �شتحت�شن  كما  اأب��وظ��ب��ي. 
واأن�شطة واألعابا مائية تتنا�شب مع جميع االعمار، 
التي ت�شل  ا�شت�شافتها جلميع الفريق  اإىل  اإ�شافة 
من  قدومها  بعد  الطويلة  الثانية  حمطتها  اإىل 

كيب تاون.
ومن املتوقع اأن ي�شتقطب �شباق فولفو للمحيطات 
اأبوظبي يف  اإىل  ال��زوار االأجانب  اآالف  مرة جديدة 

فرتة اأعياد امليالد وراأ�س ال�شنة 2015-2014.

�صحفي يف دولة االإمارات يفوز مبهمة مرا�صل على منت قارب يف �صباق فولفو للمحيطات

البطل الإجنليزي: اأف�سل هدية اأتلقاها مبنا�سبة الأعياد على الإطالق
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الفجر الريا�ضي

واالأربعاء  الثالثاء  يومي  م��دى  على  الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س  ينظم 
ور���ش��ة ت��دري��ب��ي��ة مل��درب��ي ح��را���س امل��رم��ى يف ان��دي��ة اب��وظ��ب��ي اخل��م�����ش��ة ) 
، الظفرة (،حتت ا�شراف مدربني  ، بني يا�س  ، الوحدة  ، اجلزيرة  العني 
االأندية  وفرق  اأكادمييات  التدريبي يف  بامل�شتوى  االرتقاء  بهدف  عاملني، 
العاملية،وذلك  التجارب واخلربات  اأحدث  اىل مراحل متقدمة ومواكبة 
من  اليوم  من  اب��ت��داء  الور�شة  وتقام  الريا�شي.  اجل��زي��رة  ن��ادي  مقر  يف 
املوؤمترات  قاعة  يف  ظهرا  الثانية  حتى  ومتتد  �شباحا  العا�شرة  ال�شاعة 
االفتتاح  اأجندتها  وتت�شمن  بنادي اجلزيرة،  الفرعي  وامللعب  ال�شحفية 
الر�شمي ومن ثم املحا�شرات النظرية التي �شي�شهدها اليوم االول ، فيما 
املرمى.  حرا�س  تدريب  يف  التطبيقية  اجلوانب  الثاين  اليوم  ي�شتعر�س 

واعتمد جمل�س ابوظبي الريا�شي ك�شوفات املر�شحني من مدربي حرا�س 
املرمى املر�شلة من جانب اندية ابوظبي اخلم�شة، للم�شاركة يف الور�شة 
التي �شيحا�شر فيها الي�شاندرو ني�شتا مدرب حرا�س مرمى الفريق االول 
بنادي انرت ميالن االيطايل ، واحلار�س ال�شابق لبالريمو وتورينو الربتو 
التاأهيلية للحرا�س من  التطرق للجوانب  الور�شة  �شت�شهد  فونتانا، كما 
املراحل العمرية مرورا بالفريق االول ، اىل جانب ا�شتعرا�س املمار�شات 
احل��دي��ث��ة وال��ق��وان��ني ال��ت��ي ا���ش��ت��ج��دت يف ح��را���ش��ة امل��رم��ى ع��ل��ى ال�شعيد 
الفاعلة  الربامج واخلطوات  التدريبية يف �شوء  الور�س  وتاأتي  ال��دويل. 
التي يقوم بها جمل�س ابوظبي الريا�شي لدعم م�شرية االرتقاء والتنمية 
اندية  ودع���م  اب��وظ��ب��ي،  اإم���ارة  م�شتوى  على  الريا�شة  قطاعات  بجميع 

التدريبية  الكوادر  لدعم  وال�شعي  العاملية  واخل��ربات  بالتجارب  ابوظبي 
امل�شرفة على تدريب حرا�س املرمى باخلطط املتطورة واجلوانب العلمية 
تاأهيل  يف  ي�شهم  مبا   ، والتدريب  التخطيط  يف  اال�شرتاتيجية  واالأ�ش�س 
ومبا  التدريب،  م�شوار  على  اإيجابا  وينعك�س  متميز  مب�شتوى  املدربني 
ال��ري��ا���ش��ي من  اب��وظ��ب��ي  و�شبق ملجل�س  االم�����ارات.  ل��ك��رة  ال��ن��ج��اح  يحقق 
خالل برنامج الرعاية الريا�شية التابع له ان نظم دورة تدريبية ملدربي 
حرا�س املرمى للم�شتوى الثاين وذلك بالتن�شيق مع احتاد الكرة واالحتاد 
اال�شيوي لكرة القدم ، �شعيا منه لتطوير الكوادر التدريبية والفنية عرب 
دورات وور�س عمل تزودهم باخلربات والتجارب احلديثة بجانب منحهم 

ال�شهادات ورخ�س العمل املعتمدة قاريا ودوليا .

تقام بتنظيم جمل�س اأبوظبي الريا�صي 
اليوم.. انطالق الور�سة التدريبية ملدربي حرا�ص املرمى يف اأندية اأبوظبي

ال�شطرجن  ل��ب��ط��ول��ة  اخل��ت��ام��ي��ة  اجل���ول���ة  ���ش��ه��دت 
لعام  لل�شطرجن  العرب  بطولة  �شمن  الكال�شيكي 
م�شاء  اختتمت  ،ال��ت��ي  وال�شيدات  للرجال   2013
اأم�س بفندق اإنرتكونتننتال اأبوظبي ،برعاية ال�شيخ 
نهيان بن مبارك اآل نهيان ، وزير الثقافة وال�شباب 
وتنمية املجتمع، رئي�س الهيئة العامة لرعاية ال�شباب 
الهيئة  من  بدعم  دول��ة،   14 والريا�شة،مب�شاركة 
العامة لرعاية ال�شباب والريا�شة وجمل�س اأبوظبي 
ال��ري��ا���ش��ي وجم��م��وع��ة ���ش��رك��ات ب����رتول اأب����و ظبي 
الوطنية )اأدنوك( �شهدت قمة يف االإثارة والتحدي 
،بعد اأن قدم اأبطال العرب عرو�شا مثرية يف اجلولة 
االأخرية من البطولة التي �شهدت طاولتها االأويل 
تتويج بطل العرب وم�شر با�شم اأمني �شمري باللقب 
الذهبي بعد اأن حقق فوزا �شعبا علي مناف�شه العب 
فل�شطني الواعد ح�شام التكروري الذي حاول بكل 
اأن يحقق الفوز ولكن براعة با�شم وخربته يف  قوة 
الدفاع والهجوم امل�شاد حالت دون حتقيق املفاجاأة، 
حيث قام ح�شام بت�شحية احد القطع للهجوم علي 
ملرحلة  وانتقل  الهجوم  امت�س  ولكنه  با�شم  ملك 

ال��ن��ه��اي��ات ورغ���م م��ن��اورات ال��ت��ك��روري مل ينجح يف 
با�شم بنقطة م�شتحقة ولقب  التفوق ليفوز  اإح��راز 
اأبو ظبي  اأح�شن نادي  البطولة الثالثة ع�شرة التي 

لل�شطرجن تنظيمها بدرجة االمتياز .
اليمني  بني  جمعت  التي  الثانية  الطاولة  و�شهدت 
امل��خ�����ش��رم ب�����ش��ري ال���ق���دمي���ي واجل�����زائ�����ري حممد 
ح���دو����س ع��ر���ش��ا رائ���ع���ا ال ي��ق��ل ع���ن ���ش��اب��ق��ة يف فن 
ب�شتي  الفوز  الطرفان  وقد حاول  والدفاع  الهجوم 
النهاية  حتي  و�شجاال  قتاال  املباراة  ،فكانت  الطرق 
،اإال اأن براعة حدو�س يف اللحظات االأخرية ح�شمت 
املوقف لي�شارك العب االإمارات �شامل عبد الرحمن 
امل��رك��ز ال��ث��اين حيث يفك االرت��ب��اط ب��ني الالعبني 
ال�����ذي مت م�شاء  ال��ت��ت��وي��ج  ال���الئ���ح���ة ق��ب��ل  ح�����ش��ب 
علي  البطولة  يف  الثالثة  ال��ط��اول��ة  وك��ان��ت  اأم�����س.. 
م��وع��د م��ع ال��ل��ق��اء اجل��م��اه��ريي امل��ث��ري ال���ذي جمع 
والقطري  الرحمن  عبد  �شامل  االإم���ارات  بطل  بني 
كانت  وال��ت��ي  اللقب(  )ح��ام��ل  ال�شيد  نا�شر  حممد 
من اأك��رث اجل��والت اإث��ارة والتي �شهدت ع��وده �شامل 
اإىل اأداءه املميز يف الهجوم اأمام العب قطر وحامل 

القطع  اح��د  بت�شحية  ال�شيد  نا�شر  حممد  اللقب 
والهجوم بكل �شرا�شة علي ملك حممد نا�شر حتي 
اأع��ج��اب متابعي البطولة  ب���اأداء ح��از  ال��ف��وز  ل��ه  دان 
�شكر  �شامي  امل�شري  ف��از  الرابعة  الطاولة  ..وعلى 
م��ب��اراة مثرية  ك�����ش��واين يف  االإم���ارات���ي في�شل  على 
الرابع  املركز  ك�شواين  اه��دى  التعادل  ح�شم  ،ولكن 
البطولة  خ��الل  ال��ق��وي  ل���الأداء  ومت��ي��ز  با�شتحقاق 
بينما حل اليمني ب�شري القدميي يف املركز اخلام�س 
واأحرز امل�شري �شامي �شكر املركز ال�شاد�س بر�شيد 

خم�س نقاط لكل منهم .

�صطرجن  ذهــــب  حتــــرز  زو�ـــصـــني  ــقــطــريــة  ال
ال�صيدات 

�شمن  لل�شطرجن  ال�شيدات  بطولة  م�شتوى  وعلى 
فنون  بكافه  حفلت  التي  ال��ع��رب  بطولة  مناف�شات 
االإث��ارة حتى اجلولة االأخ��رية من املناف�شات والتي 
اأو  ميدالية  اإح���راز  اج��ل  من  مثريا  �شراعا  �شهدت 
من اجل اإحراز مركز متقدم ،وقد �شهدت الطاولة 
االأوىل فوز القطرية زو�شني على مناف�شتها العبة 

للغاية  �شريعة  م��ب��اراة  بعد  ال�شعيبي  رزان  االأردن 
ل��ل��خ��ربة ال��ت��ي مت��ت��ع ب��ه��ا ال��الع��ب��ة ال��ق��ط��ري��ة التي 
احتفظت بلقبها الذهبي ..و�شهدت مباراة امل�شرية 
االأط��ر���س نوعا من  واالأردن��ي��ة �شابرينا  منى خالد 
اأن  ،اإال  كاملة  بالنقطة  للفوز  ال�شطرجنية  املتعة 
تطلب  مناف�شتها  جعل  خالد  منى  امل�شرية  تفوق 
التعادل لت�شمن كلتا البطلتان بلوغ من�شة التتويج 
وقد كفل التعادل امليدالية الف�شية للم�شرية منى 
االأطر�س  �شابرينا  للجزائرية  وال��ربون��زي��ة  خالد 

بعد ح�شم ذهب البطولة للقطرية زو�شني.
وعلى الطاولة الثالثة تفوقت ناتايل فوؤاد )االأردن( 
بعد مباراة قوية للغاية علي مناف�شتها اللبنانية مايا 
جلول حيث و�شحت الروح القتالية العالية لناتايل 
للظفر  امل��ب��اراة  يف  فر�شة  مناف�شتها  تعط  مل  التي 
الطاولة  وع��ل��ى   .. حليفها  ال��ف��وز  ف��ك��ان  بالنقطة 
الرابعة قدمت اجلزائرية اأمينة مزيود مباراة قوية 
�شروق  امل�شرية  الطموحة  مناف�شتها  اأم��ام  للغاية 
،ولكنه حرم  ترتيبها  ف��وزا ح�شن من  ناجي لتحرز 
اقوى  لتنتهي  م�شتحقة  ميدالية  م��ن  مناف�شتها 

االإمارات  ار���س  على  وتنظيميا  فنيا  عربية  بطولة 
ويف �شيافة عا�شمتها اأبوظبي التي اأح�شنت احلفاوة 

باالأ�شقاء يف �شيافة عميد فنادق اأبوظبي .

اأبو ظبي لل�صطرجن يحتفي 
االأول  اأم�����س  م�شاء  لل�شطرجن  اأب��وظ��ب��ي  ن��ادي  اأق���ام 
برتول  ل�شركة  التابع  احل�شن  ب��ن��ادي  ع�شاء  حفل 
اأب����و ظ��ب��ي )زادك�����و( ع��ل��ى ���ش��رف ���ش��ي��وف اجلمعية 
والبطولة  لل�شطرجن  العربي  ل��الحت��اد  العمومية 
العربية لل�شطرجن التي ي�شت�شيفها احتاد االإمارات 
دول��ة عربية   14 اأب��و ظبي مب�شاركة  لل�شطرجن يف 
،وق���د ح�شر احل��ف��ل ك��اف��ه روؤ���ش��اء ال��وف��ود العربية 
اإبراهيم حممد  تقدمها  التي  البطولة  امل�شاركة يف 
بن  و�شعود  العربي  االحت��اد  رئي�س  البناي  عبداهلل 
االأوملبية  للجان  ال��ع��ام  االأم���ني  العزيز  العبد  علي 
العربية الوطنية وجورج ماكرو نائب رئي�س االحتاد 
الدويل لل�شطرجن واالأخ�شر معزوز رئي�س االحتاد 
االأف���ري���ق���ي وي��و���ش��ف اأح���م���د ن��ائ��ب رئ��ي�����س االحت���اد 
العربي لل�شطرجن والوفود العربية امل�شاركة ممثلة 

،قطر،  فل�شطني  ال��ب��ح��ري��ن،  مملكة  منتخبات  يف 
العراق،تون�س،  اجل��زائ��ر،  االأردن،  م�شر،  ال��ك��وي��ت، 
ال�شودان،  ،م��وري��ت��ان��ي��ا،  ال�����ش��وم��ال  امل��غ��رب،  ليبيا، 
�شهيل  ال��ذي �شم  االإم���ارات  وف��د  اإىل جانب  اليمن 
عبد الرحيم.  بداأ احلفل الذي جنح يف اإدارت��ه بدر 
بكلمة  االوفود،لعربية  مدير  خ��وري  اجلليل  عبد 
لل�شطرجن  ظ��ب��ي  اأب���و  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  لرئي�س 
باالأ�شقاء  رح����ب  ال����ذي  اخل�����وري  ع���ب���داهلل  ح�����ش��ني 
العربي  االحت����اد  رئ��ي�����س  مهنئا  ال��ث��اين  ب��ل��ده��م  يف 
االحتادات  بثقة  بفوزه  البناي  اإبراهيم  االإم��ارات��ي 
رئي�س  امل��ق��ب��ايل  �شعيد  ،وه��ن��اأ  لل�شطرجن  ال��ع��رب��ي��ة 
التنظيمي  النجاح  علي  لل�شطرجن  االإم���ارات  احت��اد 
بطولة  �شهدتها  التي  القيا�شية  وامل�شاركة  والفني 
العرب الثالثة ع�شر ،وهناأ كافه االأبطال العرب علي 
..وبعد  العربي  ال�شطرجن  اأنع�شت  التي  جهودهم 
كافه  م��ع  التذكارية  ال��ن��ادي  دروع  ت��ب��ادل  مت  كلمته 
درعا  امل�شري  االحت��اد  رئي�س  ،وق��دم  الوفود  روؤ�شاء 
ت��ذك��اري��ا ب��ا���ش��م االحت����اد امل�����ش��ري وك��ذل��ك االحتاد 

الفل�شطيني للنادي وال�شيوف بهذه املنا�شبة .

ال���رج���ل احلديدي  ل���ب���ط���والت  ال���ع���امل  ب��ط��ل  اأك�����د 
لريده،  ف��ان  فريدريك   ،2013 لعام  والرتايثلون 
بطولة  يف  مب�شاركته  ال��ق��ادم  املو�شم  �شيفتتح  ب��اأن��ه 
تنطلق  التي   2014 للرتايثلون  الدولية  اأبوظبي 
يف 15 مار�س املقبل، يف حماولة منه لتحقيق فوزه 

الثالث بالبطولة. 
وكان فوز فريدريك بالبطولة يف وقت �شابق من هذا 
االأول  لقبه  بعد  بالبطولة  الثاين  ف��وزه  وهو  العام، 
مو�شماً  ليحقق  الطريق  له  مهد  قد   ،2011 ع��ام 
رائعاً فاز فيه باأربعة انت�شارات قبل اأن يح�شد لقب 
بطل العامل يف بطولة الرجل احلديدي والرتايثلون 
هيمنة  م��ن  �شنوات  �شت  بذلك  حمطماً  ه���اواي،  يف 

االأ�شرتاليني على هذا اللقب. 
هذا  مو�شمه  الفتتاح  فريدريك  البلجيكي  وي�شتعد 
اأدائه  بعد  للرتايثلون،  ال��دول��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي  ببطولة 

الرائع يف اختتام مو�شم عام 2013، ما يجعل جميع 
االأنظار ت�شخ�س اإليه لروؤية ما اإذا كان با�شتطاعته 

متابعة م�شوار النجاح والدفاع عن لقبه. 
قلبي، حيث مثلت  اأبوظبي مكانة خا�شة يف   حتتل 
للم�شي قدماً  بالن�شبة يل  انطالق  نقطة  البطولة 
ا�شتقبلتني  ول��ط��امل��ا  ال���ع���امل.  ب��ط��ل  ل��ق��ب  وحت��ق��ي��ق 
مفتوحة  ب���اأذرع  االإم���ارة  و�شعب  واملدينة،  البطولة، 

ودعم رائع .
 واآمل بالفوز بلقبي الثالث يف العام القادم، ورغم اأن 
التحدي يف البطولة �شعب للغاية، بوجود جمموعة 
من اأملع الريا�شيني يف العامل، فاإنني اأدرك اأن الفوز 
ببطولة اأبوظبي �شيمنحني دفعة نحو اآفاق جديدة، 
لذا فاإنني �شاأكون على اأهبة اال�شتعداد للبطولة يوم 

15 مار�س .
تعد بطولة اأبوظبي الدولية للرتياثلون، والتي يقوم 

على تنظيمها هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة، ركناً 
ت�شتقطب  اإذ  العاملي،  الرتياثلون  مو�شم  يف  اأ�شا�شياً 
يف  واملناف�شني  الريا�شيني  اأمل��ع  من  نخبة  البطولة 
بلداً. لقد �شهدت بطولة   50 اأك��رث من  العامل من 
 2.000 بلغ  قيا�شياً  رق��م��اً  ال��ع��ام  ه��ذا  الرتياتلون 
اإىل العا�شمة االإماراتية الرائعة،  مت�شابق تقاطروا 
2014 يف  عام  لبطولة  القائمة  اال�شتعدادات  ومع 
الدورة  تكون  اأن  املتوقع  من  ف��اإن  اخلام�س،  عامها 

االأكرب من هذا احلدث حتى االآن.
وحجز  امل�شاركات،  من  القيا�شي  العدد  خ��الل  وم��ن 
بالفعل،   2014 ع��ام  لبطولة  االأم��اك��ن  ن�شف  نحو 
فاإن بطولة اأبوظبي الدولية للرتياتلون تعترب االآن 
دولة  يف  الريا�شية  الفعاليات  واأجن���ح  اأك��رب  اإح���دى 
االإم��ارات العربية املتحدة، وتكت�شب �شمعة متنامية 
باعتبارها ت�شم حلبة الرتايثلون االأكرث تاألقاً على 

ال�شعيد العاملي.
اأ���ش��ا���ش��ي��اً ع��ل��ى ت��ق��ومي ريا�شة  وب��اع��ت��ب��اره��ا رك���ن���اً 
فر�شة  للم�شاركني  البطولة  ت��وف��ر  ال��رتي��ات��ل��ون، 
ال��ت��ن��اف�����س ع��ل��ى امل�����ش��ار ال��ط��وي��ل، اأو ال��ق�����ش��ري، اأو 
بامل�شاهد  ذات����ه  ال��وق��ت  واال���ش��ت��م��ت��اع يف  ال�����ش��ري��ع، 

اخلالبة ملدينة اأبوظبي.
ت��ب��داأ ���ش��ب��اق��ات ال��ب��ط��ول��ة يف م��ي��اه اخل��ل��ي��ج العربي 
املفتوح،  اأبوظبي  �شاطئ  قبالة  ال�شافية  ال��زرق��اء 
اأبوظبي،  ك��ورن��ي�����س  ���ش��اط��ئ  ب��ع��ده��ا ع��رب  وت��ن��ت��ق��ل 
و����ش���واًل اإىل ج��زي��رة ي��ا���س ال��رائ��ع��ة وح����ول حلبة 
مر�شى يا�س، التي ت�شت�شيف �شباق جائزة االحتاد 
قبل  اأب��وظ��ب��ي،  يف  للفورموال1  ال��ك��ربى  للطريان 

العودة من جديد اإىل قلب العا�شمة االإماراتية.
من  للرتايثلون  ال��دول��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي  بطولة  ت��ت��األ��ف 
كلم  كلم )3  الطويل-223  امل�شار  ثالث م�شارات: 

ك��ل��م جري(،  و20  دراج�����ات،  ك��ل��م  و200  ���ش��ب��اح��ة، 
كلم  و100  �شباحة،  كلم   1.5( الق�شري  وامل�����ش��ار 
دراج��ات، و10 كلم ج��ري(، وامل�شار ال�شريع )750 

جري(.  كلم  و5  دراج����ات،  كلم  و50  �شباحة،  م��رت 
ومي��ك��ن امل�����ش��ارك��ة يف ك��ل م��ن امل�����ش��اري��ن ال��ق�����ش��ري و 

ال�شريع ك�شباقات تتابع للفريق.

كرم برنامج الرعاية الريا�شية التابع ملجل�س 
اإداري الفريق االأول بنادي  اأبوظبي الريا�شي 
تقديراً  املن�شوري  ح�شني  م���رزوق  ي��ا���س  بني 
قطاع  خدمة  اأج��ل  م��ن  يبذلها  التي  للجهود 
ال��ري��ا���ش��ة وال��ت��ع��اون م��ن اأج���ل اإجن����اح برامج 

الرعاية التي ينفذها بالنادي.
وا�شتقبل ال�شيد طالل الها�شمي مدير برنامج 
موظفي  بح�شور  باالإنابة  الريا�شية  الرعاية 
الربنامج ال�شيد مرزوق املن�شوري واثنى على 
الدور احليوي الذي يقوم به من اأجل ت�شهيل 
م��ه��ام ف��ري��ق ع��م��ل ال���ربن���ام���ج ال��ت��ي ينفذها 

هذا  اأن  الها�شمي  واأك����د  ي��ا���س.  ب��ن��ي  ن���ادي  يف 
التكرمي ياأتي يف اإطار حر�س جمل�س ابوظبي 
الريا�شي على االرتقاء بالريا�شة يف االإمارة ، 
والرتكيز على الكوادر واالأف��راد من منت�شبي 
ي�شاركون يف حتقيق  الذين  الريا�شي  القطاع 
�شواء  املجل�س  وا�شرتاتيجيات  وخطط  روؤى 

بتطويرهم اأو حتفيزهم على بذل الطاقات.
ولفت الها�شمي اإىل اأن االإمكانيات املادية التي 
من �شاأنها االرتقاء بهذا القطاع متوافره، غري 
اأنه من ال�شروري االإميان مبا ميلكه ال�شباب 
من طاقات واأفكار خالقة من �شاأنها اخلروج 

مبنظومة ريا�شية على قدر عايل من االإتقان 
،وهنا ينبغي توجيه تلك الطاقات واال�شتفادة 

منها على الوجه االأكمل. 
املن�شوري عن �شروره  اأع��رب م��رزوق  وب��دوره 
بها  قام  التي  الكرمية  اللفته  البالغ من هذه 
ب��رن��ام��ج ال��رع��اي��ة ال��ري��ا���ش��ي��ة ال��ت��اب��ع ملجل�س 
االأع���م���ال  اأن  م����وؤك����داً   ، ال��ري��ا���ش��ي  اأب���وظ���ب���ي 
يقدم  اأن  على  حر�شه  من  نابعه  يوؤديها  التي 
اأف�����ش��ل م��ا ع��ن��ده م��ن اأج���ل خ��دم��ة ن���ادي بني 
اإليه  تطمح  ال���ذي  بامل�شتوى  واإظ���ه���اره  ي��ا���س 
تكرمي  اأن  ذاته  الوقت  يف  موؤكداُ  النادي  اإدارة 

الكوالي�س  خ��ل��ف  ب��ال��ع��ام��ل��ني  و���ش��ف��ه��م  م���ن 
ك��ث��رية ومتعددة  ق��ط��اع��ات  ه��م م��وظ��ف��ون يف 
حري�شون على اأداء اأدوارهم كاًل يف تخ�ش�شه 
غمار  وخ���و����س  االأداء  مب�����ش��ت��وى  ل���الرت���ق���اء 

املناف�شات يف كافة املجاالت. 
العاملني يف قطاع  اإىل قدرة  املن�شوري  ولفت 
اأك��م��ل وجه  ال��ري��ا���ش��ة على اجن���از امل��ه��ام على 
ب���اب حب  ي������وؤدون م��ه��ام��ه��م م���ن  اأواًل  الأن���ه���م 
النادي ثانياً الأنهم جميعهم يعملون يف اأجواء 
كما  مهامه  ي���وؤدي  ال  م��ن  ت��رح��م  ال  تناف�شية 

ينبغي.

اختتام بطولة العرب لل�سطرجن يف اأبوظبي

فريدريك فان لريده يفتتح مو�صمه لعام 2014 ببطولة اأبوظبي الدولية للرتايثلون

حامل اللقب ي�سعى لتحقيق فوزه الثالث من خالل الدفاع عن لقبه يف البطولة الفتتاحية لهذا املو�سم

تقديرًا جلهوده وتفانيه 

برنامج الرعاية الريا�سية يكرم اإداري بني يا�ص مرزوق املن�سوري

العايل  التعليم  احت��اد  فريقا  تاأهل 
ل��ل��ك��رة وج��ه��از حماية  ل��ل��ج��ام��ع��ات 
امل��ن�����ش��اآت ل��ل��م��ب��اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة علي 
���ش��م��و ال�شيخ  ب��ط��ول��ة ك���اأ����س  ك���اأ����س 
ممثل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شلطان 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
ال����رئ����ي���������س ال�����ف�����خ�����ري ل����الحت����اد 
احلكومية  للموؤ�ش�شات  الريا�شي 
لفرق  ال�����ق�����دم  ل����ك����رة  ال�������ش���ن���وي���ة 
ظبي  اأب��و  يف  احلكومية  املوؤ�ش�شات 
م�شاء  م��ن  ال�شاد�شة  يف  تقام  التي 
يوم غد االأربعاء باإ�شتاد �شلطان بن 

زايد مبقر االحتاد الريا�شي العام 
اأبوظبي  يف  احلكومية  للموؤ�ش�شات 
التعليم  فريق  ت��اأه��ل  ج��اء  اأن  ،بعد 
العايل بفوزه يف مباراة الدور قبل 
النهائي علي فريق �شركة ترمك�س 
3-�شفر والتي ت�شابق يف ت�شجيلها 
البديل  وال����الع����ب  ب���دي���ر  حم��م��د 
حم��م��ود ع��ط��وة الع���ب ردي����ف بني 
يا�س ال�شابق وارن�شت ،والتي اأدارها 
ط��اق��م احت����اد ال��ك��رة ب��ق��ي��ادة عادل 
املرزوقي  النقبي مب�شاعده �شديق 
و�شعيد راكان وم�شعد �شرك�س رابعا 

وراق���ب���ه���ا احل���ك���م ال������دويل حممد 
امل���ب���اراة  ويف   . امل���ه���ريي  اجل�����الف 
الثانية ا�شتطاع فريق جهاز حماية 
املن�شاآت التفوق علي مناف�شة الدائم 
العا�شمة  ���ش��رط��ة  م��دي��ري��ة  ف��ري��ق 
قوية  م��ب��اراة  بعد  ل��ه��دف  بهدفني 
متكافئة انتهى �شوطها االأول بهديف 
الفريق  ه���داف  و�شجلهما  اجل��ه��از 
واأدارها  زغبي  وم��راد  العوين  ب��در 
فهد النوبي ،وقد بداأت علي الفور 
ا�شتعدادات االحتاد الريا�شي العام 
بتوجيهات  احلكومية  للموؤ�ش�شات 

���ش��ي��ف ب��ن اأح��م��د ال��ه��ام��ل��ي رئي�س 
للبطولة  للحفل اخلتامي  االحتاد 
اقرتبت من عقدها  التي  ال�شنوية 
الثالث ،والتي تعنى الكثري لالحتاد 
للتحدي  ال��ف��ري��ق��ان  ا�شتعد  ،فيما 
امل�شابقات  خم��ت��ل��ف  يف  امل�����ش��ت��م��ر 
يتوقع  ،حيث  ال�شنوية  الريا�شية 
اأن ت��ك��ون امل���ب���اراة ق��م��ة ك���روي���ة ملا 
بعد  ب��ارزي��ن،  ي�شمانه من العبني 
اأن جاء تاأهل فريق التعليم العايل 
احل�شاين  �شعيد  ال��دك��ت��ور  ب��ق��ي��ادة 
االأوىل  ل��ل��م��ج��م��وع��ة  ب�������ش���دارت���ه 

اأو  دون هزمية  نقاط   12 بر�شيد 
تعادل ودون اأن تهتز �شباك مرماه 
و�شدارته على م�شتوى املجموعات 
كاأقوى خطوط مت�شدر املجموعة 
الثالثة كاأول هزمية له يف البطولة 
فيها  تهتز  التي  االأوىل  امل��رة  وه��ي 
جهاز  تاأهل  ..وج���اء  مرماه  �شباك 
�شيف  علي  بقيادة  املن�شاآت  حماية 
ب��ن ب��ره��وم ال��ك��ع��ب��ي ب���دون هزمية 
كذلك ودون ه��دف يف م��رم��اه مما 
ال�شاعدين  الفريقني  ق��وة  ي��وؤك��د 

للنهائي .

التعليم العال�ي وحماي�ة املن�س�اآت يف نه���ائ�ي كرة القدم
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الفجر الريا�ضي

•• العني – الفجر :

م���ن �شدارة  ال���ع���ني  ف���ري���ق  اق�����رتب 
العربي  اخلليج  دوري  يف  الرتتيب 
امل�شتحق  ف���وزه  ، عقب  ال��ق��دم  ل��ك��رة 
اأم�س االأول على �شيفه ال�شعب 2-5 
املناف�شة  م��ن  العا�شرة  اجل��ول��ة  يف   ،
جيان  واح���رز  ال��ق��ط��ارة  ملعب  على 
اأب��ع��دت��ه يف ����ش���دارة ترتيب  ث��ن��ائ��ي��ة 
اإىل   ، هدفا   13 بر�شيد  الهدافني 
برو�شكي  األيك�س  اال���ش��رتايل  جانب 
با�شتو�س  م��ي�����ش��ي��ل  وال�����ربازي�����ل�����ي 
واملدافع مهند العنزي ، بينما احرز 
مي�شيل  الفرن�شي  ال��الع��ب  لل�شعب 
كيكي  االإ�����ش����ب����اين  واأك�������د   . ل����ورن����ت 
فريقه  اأن  ال��ع��ني  م����درب  ف��ل��وري�����س 
قدم م�شتوى متميزاً خالل مواجهة 
اجليد  االأداء  بذلك  ليتابع  االأح���د، 
املا�شية  م��ب��ارات��ه  ب��ه يف  ال���ذي ظهر 
اأم����ام ال�����ش��ارق��ة، ال��ت��ي ج���رت �شمن 
مرحلة دور ال� 16 من بطولة كاأ�س 
رئي�س الدولة لكرة القدم، مو�شحاً 
اأن فرحة العبي الفريق داخل غرفة 
رغبتهم  على  توؤكد  املالب�س  تبديل 
التي  املخل�شة  اجلماهري  اإ�شعاد  يف 
ظلت ت�شاند العني يف جميع امليادين، 
و�شخ�شياً اأمتنى اأن نوا�شل مردودنا 
املقبلة  ا�شتحقاقاتنا  خ��الل  ال��ق��وي 
لتحقيق  احلايل  املو�شم  نهاية  حتى 

اأهدافنا املرجوة .
منح  على  يعمل  اأن���ه  كيكي  واأو���ش��ح 
الع��ب��ي ف��ري��ق��ه ال��ث��ق��ة امل��رج��وة قبل 

حت�شني  يف  دائماً  ويفكر  مباراة،  كل 
م�شتوى الفريق من جولة الأخرى، 
يتطور،  امل�شتوى  اأن  املوؤكد  م�شيفاً 
اأك��رث اطمئناناً  ال��ذي يجعلنا  االأم��ر 
الطريق  يف  مي�شي  الفريق  اأن  على 
زلنا يف حاجة  واأكمل:ال   . ال�شحيح 
اإىل الوقت حتى نتمكن من الظهور 
املتميز الذي يتما�شى مع طموحات 
ويف  ال��ع��ني،  ن����ادي  وج��م��اه��ري  اإدارة 
مباراة اليوم اأظهر الفريق م�شتوى 
جيداً يف جميع اخلطوط، وتنتظرنا 
بطوالت مهمة ومباريات قوية خالل 

اال�شتحقاقات املقبلة، والتي تتطلب 
م�شاعفة اجلهود والرتكيز.

تاأثري  م��دى  ���ش��وؤال ح��ول  على  ورداً 
اأداء  على  عبدالرحمن  عمر  غ��ي��اب 
الفريق يف مباراة اليوم ، قال: املوؤكد 
اأن عمر عبدالرحمن من الالعبني 
التي  املمتعة  الكرة  يقدمون  الذين 
ولكننا  اجل��م��ي��ع،  ب��اإع��ج��اب  حت��ظ��ى 
ن��ل��ع��ب دائ���م���اً ك��ف��ري��ق واح����د ، وكرة 
اأن  ال��ق��دم لعبة ج��م��اع��ي��ة، ال مي��ك��ن 
العب  ع��ل��ى  ف��ري��ق  اأي  فيها  يعتمد 
اأو اثنني يف امليدان، وبرغم افتقادنا 

اأن  اإال  ال����ي����وم  م���واج���ه���ة  يف  ل��ع��م��ر 
احل��ل��ول ك��ان��ت م��ت��واف��رة م��ن خالل 
التكتيكي  وااللتزام  اجلماعي  االأداء 
ون��ح��ن نحب   ، اخل��ط��وط  يف جميع 
اأداء عمر املمتع ، لكن من الطبيعي 
ويف  ج��ه��وده،  اإىل  الفريق  يفتقد  اأن 
عبدالرحمن  حم��م��د  اأن  اع��ت��ق��ادي 
املتميز  امل�����ش��ت��وى  ت���ق���دمي  يف  جن���ح 
املوكلة  امليدانية  بالواجبات  والقيام 

اإليه على االأر�س.
عدم  ح���ول  ���ش��وؤال  ع��ل��ى  تعليقه  ويف 
اأر�شه،  الفوز خارج  مقدرة العني يف 

خارج  م��ب��اري��ات  ث���الث  لعبنا  ق����ال: 
ملعبنا كانت اأمام فرق قوية مثل بني 
يا�س واالأهلي والوحدة ، ومل نح�شد 
خاللها العالمة الكاملة، الأننا منر 
اأخطاء  وت�شويب  تطوير  مبرحلة 
ل��الع��ب��ني دائماً  ال��ف��ري��ق، وح��دي��ث��ي 
ين�شب حول عدم وجود الفوارق ما 
بني املباريات داخل اأو خارج اأر�شنا ، 
وال بد لنا اأن حتلى بالثقة يف جميع 

مواجهاتنا حتى نحقق اأهدافنا . 
املدرب  وق���ال  اخل�����ش��ارة   ن�شتحق  ال 
الرتكي   ، ال�����ش��ع��ب  ل��ف��ري��ق  امل���وؤق���ت 

ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  خ��الل  جيم�شري 
على  م�شت  فريقه  حت�����ش��ريات  اأن 
اأنهم  اإىل  م�������ش���رياً   ، مم���ت���از  ن���ح���و 
باإمكانيات  كانوا على معرفة جيدة 
مناف�شهم يف امليدان، حيث اإن العني 
ف��ري��ق ق���وي وه���و ال��ب��ط��ل امل��ت��وج يف 
كما  ال����دوري،  بلقب  مو�شمني  اأخ��ر 
الالعبني  الذي ميتلك  الفريق  اأنه 
اإحداث  الذين مبقدورهم  املميزين 
عمر  م����ن  حل���ظ���ة  اأي  يف  ال�����ف�����ارق 
املواجهة، وكنا من�شي على الطريق 
اأدركنا  ح��ت��ى  امل���ب���اراة  يف  ال�����ش��ح��ي��ح 

ال��ت��ع��ادل يف ال��دق��ي��ق��ة االأخ����رية من 
�شوط اللعب االأول.

الثاين  الهدف  اأن  اعتقادي  وزاد:يف 
اأكرب، واأثر على  للعني منحهم ثقة 
ال�����ش��ع��ب، وهناك  م��ع��ن��وي��ات الع��ب��ي 
�شيء اأ�شعدين يف مباراة اليوم، وهو 
بعد  ال��ث��اين  للهدف  الفريق  اإح���راز 
اأن ا�شتقبل مرمانا الهدف اخلام�س 
يف املباراة، ما يوؤكد اأن الرغبة على 
التغيري حا�شرة يف نفو�س الالعبني. 
تقييمه  ح�����ول  �����ش����وؤال  ع���ل���ى  ورداً 
اإن  قال:  اليوم،  مباراة  بعد  للفريق 

كان  املا�شية  الفرتة  خ��الل  الفريق 
ه��ن��اك جهود  م��دم��ر، وح��ال��ي��اً  �شبه 
االإداري  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ج��م��اع��ي��ة 
توازن  الإع���ادة  وال��الع��ب��ني،  والفني 
الفريق، والقريب من نادي ال�شعب 
ومتا�شك  ت����راب����ط  مب�����دى  ي�����ش��ع��ر 
التي  ال����ظ����روف  ل���ت���ج���اوز  اجل��م��ي��ع 
يعي�شها حالياً، ونعمل على التغيري 
من خالل التح�شري اجليد، ويجب 
اأن نعزز من معنوياتنا وعدم التاأثر 
ب��ن��ت��ي��ج��ة ال���ي���وم، ح��ت��ى ن��ت��م��ك��ن من 
ملباراتنا  ج��ي��دة  ب�����ش��ورة  اال���ش��ت��ع��داد 

القادمة يف بطولة الدوري .
واأو�شح جم�شري اأنه مل يتحدث مع 
مو�شوع  ح��ول  ال�شعب  ن���ادي  اإدارة 
وا�شتقدام  ال�����ش��ت��وي��ة  االن���ت���ق���االت 
الع��ب��ني ل��ل��ف��ري��ق، الأن و���ش��ع��ه غري 
م�����ش��ت��ق��ر م����ع ال���ف���ري���ق، وع���م���ل���ه يف 
تطوير  على  فقط  يقت�شر  ال��ن��ادي 
واأنا  ال��ن��ادي،  يف  ال�شباب  الالعبني 
االإدارة  اأوكلتها  التي  باملهمة  �شعيد 
ا�شتقراره على  بالتاأكيد. وحول  يل 
فريق  اأي  ق����ال:  ال��ف��ري��ق،  ت�شكيلة 
جتاوزها،  اإىل  يتطلع  بظروف  مير 
وفريق ال�شعب لديه ظروف غيابات 
واإ���ش��اب��ات، يف ال��وق��ت ال��راه��ن، كما 
اأن ل��دي��ه ع��دد م��ن ال��الع��ب��ني حتت 
ت�شكيلة  توجد  ال  لذلك  االخ��ت��ب��ار، 
املقبلة  امل���رح���ل���ة  وخ������الل  ث���اب���ت���ة، 
�شننجح يف جتاوز الظروف، ون�شتقر 
تنا�شب  التي  املثالية  الت�شكيلة  على 

مقدرات الفريق .

ال�شباب  ل��رع��اي��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ادارة  ي��ع��ق��د جم��ل�����س 
وال��ري��ا���ش��ة ال��ي��وم اج��ت��م��اع��ه ال�����ش��اد���س ب��رئ��ا���ش��ة معايل 
وال�شباب  الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  نهيان  ال�شيخ 
وتنمية املجتمع رئي�س الهيئة العامة لرعاية والريا�شة 
وب��ح�����ش��ور ���ش��ع��ادة اب���راه���ي���م ع��ب��دامل��ل��ك حم��م��د اأم���ني 
وكافة  والريا�شة  ال�شباب  لرعاية  العامة  الهيئة  ع��ام 
املو�شوعات  كافة  ملناق�شة  وذلك  االدارة  جمل�س  اأع�شاء 
والذي  االجتماع  اأعمال  املدرجة على جدول  والق�شايا 
ال�شبابية  البنية  تطوير  متطلبات  مناق�شة  تت�شدره 

م�شروع  ومناق�شة  ال��دول��ة،  يف  اال�شا�شية  والريا�شية 
املن�شطات،  ملكافحة  العليا  اللجنة  ب�شاأن  احت��ادي  قانون 
للتحكيم  االم���ارات  مركز  ح��ول  تقريرين  وا�شتعرا�س 
ال��ري��ا���ش��ي، وت��ق��ري��ر اآخ���ر ع��ن ت�شجيل ال��الع��ب��ني من 
اأبناء املواطنات بعد ال�شن الثامنة ع�شر، باالإ�شافة اإىل 
اإدارة جمعية مر�شدات االمارات  اعتماد ت�شكيل جمل�س 
ويذكر اأن االجتماع ينعقد يف ال�شاعة العا�شرة �شباحاً يف 
قاعة االجتماعات مببنى الهيئة العامة لرعاية ال�شباب 

والريا�شة بدبي.

التي   2013 للتجديف  العربية  البطولة  ام�س يف  للتجديف  االإم��ارات  �شارك منتخب 
 20 وحتى   18 من  اعتبارا  االأ�شكندرية  مدينة  يف  للتجديف  العربي  االحت��اد  ينظمها 
من �شهر دي�شمرب اجل��اري. وتعد امل�شاركة االأوىل بالن�شبة لدولة االإم��ارات يف البطولة 
واحل�شور االأول لها من خالل اإحدى بطوالت االحتاد العربي. وت�شم بعثة املنتخب التي 
توجهت اإىل القاهرة كال من مهدي قريدي مدرب املنتخب وم�شاعده �شيد علي والبحارة 
حمد املطرو�شي و اأحمد خمي�س احلمادي وجمعة را�شد املربوعي وعبد اهلل ح�شن البلو�شي 
املناف�شة اجلادة  اإىل  االأول  وي�شعى منتخبنا من خالل ظهوره  �شعيد احلمودي.  ومانع 
على لقب البطولة واإظهار قدرة اأبناء االإمارات يف جمال الريا�شة البحرية . كما �شتكون 
هذه البطولة مرحلة اإعدادية اأي�شا يف م�شرية املنتخب وتدعم اجلداول التدريبية التي 
اجتماع  البطولة  هام�س  على  ويقام  املت�شابقني.  حت�شري  اأج��ل  من  م�شبقا  و�شعها  مت 

لدى  وامل�شتجدات  التطورات  اآخر  على  الوقوف  بهدف  ال�شباق  انطالق  قبل  يعقد  فني 
اأن اجلمعية العامة لالحتاد �شتعقد  خمتلف االحت��ادات من خالل هذه الريا�شة . كما 
املقبلة من  للدورة  االإدارة  انتخابات جمل�س  ت�شهد  ان  املقرر  اليوم حيث من  اجتماعها 
الكبري  تفاوؤله  ع��ن  ق��ري��دي  مهدي  املنتخب  م��درب  وك�شف   .2017-2013 االحت���اد 
اأحد  ال�شباق يف  واإنهاء  البطولة  نتائج متميزة يف هذه  املنتخب من حتقيق  يتمكن  ب��اأن 
اأن  اأن التح�شري واالإع��داد للبطولة كان متنا�شبا . واأكد مهدي  املراكز االأوىل ..موؤكدا 
املنتخب الذي ي�شم بني �شفوفه عددا مميزا من العبي التجديف احلديث يعترب نواة 
للمنتخب الوطني..م�شريا اإىل م�شاركته يف العديد من البطوالت اأبرزها بطولة العامل 
اآ�شيا للتجديف يف  2010 وبطولة  للتجديف احلديث التي ا�شت�شافتها نيوزيلندا عام 

. كوريا اجلنوبية 2011 

منتخب الإمارات ي�سارك مبناف�سات البطولة العربية للتجديف يف ال�سكندريةنهيان بن مبارك يراأ�ص اجتماع جمل�ص اإدارة ال�سباب والريا�سة

�شرعان ما وجه ال�شائق االإماراتي خالد القبي�شي 
األ���ق���اب �شباقات  اآخ�����ر م���ن  ل��ق��ب  اأن����ظ����اره ن��ح��و 
القادم يف  ال�شهر  التحمل، والذي �شيقام يف دبي 
دبي بعد اأن متكن خّط ا�شمه مرة اأخرى يف كتب 

االأرقام القيا�شية لريا�شة ال�شيارات.
القيادة  ت�������ش���ارك  وال������ذي  ال��ق��ب��ي�����ش��ي،  واأ����ش���ب���ح 
�شنايدر  ب���رين���د  االأمل�������اين  م���ن  ك���ل  ج���ان���ب  اإىل 
فريق  �شمن  بليكمولني  ج���ريون  وال��ه��ول��ن��دي 
يتذوق  اإم��ارات��ي  �شائق  اأول  لل�شباقات،  اأبوظبي 
الذي  �شاعة   12 اخلليج  �شباق  يف  الن�شر  طعم 
نهاية  اأبوظبي  يا�س يف  ا�شت�شافته حلبة مر�شى 

االأ�شبوع املا�شي. 
وم���ع ا���ش��ت��ع��دادات��ه ل��ل��ف��وز ل��ل��م��رة ال��ث��ال��ث��ة على 
ال��ذي يقام  �شاعة   24 دن��ل��وب  �شباق  ال��ت��وايل يف 
يف دبي ال�شهر القادم، اأكد القبي�شي، الذي ي�شغل 
اأبوظبي  �شركة  املنتدب يف  الع�شو  اأي�شا من�شب 
ال�شائقني  اأجن�����ح  ك���اأح���د  م��ك��ان��ت��ه  ل��ل�����ش��ب��اق��ات، 

و�شرح  احل���ل���ب���ات  ����ش���ب���اق���ات  يف  االإم�����ارات�����ي�����ني 
للغابة  �شعبة  ف��رق  مواجهة  يف  كنا  القبي�شي: 
النهاية  يف  متكنا  لقد  �شهلة،  املناف�شة  تكن  ومل 
هذا  وك���ان  �شاعة   12 اخلليج  بلقب  ال��ف��وز  م��ن 
رائعا. االآن نتطلع لتحقيق نف�س االجناز يف دبي، 
ورفع كاأ�س دنلوب 24 �شاعة للمرة الثالثة على 
متاما  را�شيا  كنت  القبي�شي:  واأ�شاف   . التوايل 
عن اأدائي. يف الوقت الذي كنت اأقود فيه ال�شيارة 
مت��ك��ن��ت م��ن ت��و���ش��ي��ع ال���ف���ارق ب��ي��ن��ي وب���ني اأقرب 
املناف�شني علي وتابع: هذا وطني، وهذه حلبتي، 
هذا  بالن�شبة يل.  ج��دا  مهما  ال��ف��وز  ه��ذا  وك���ان 
واملهارة  احلرفية  عايل  فريق  باأننا  يوؤكد  الفوز 
باأننا  اأثبتنا  لقد  العاملية.  امل�شتويات  اأعلى  وعلى 
ميكننا املناف�شة والفوز على اأف�شل الفرق. اأحمد 

اهلل على هذا االجناز .
وب��رز حجم االجن��از ال��ذي حققه فريق اأبوظبي 
ال�شركة  من  بالدعم  يحظى  وال��ذي  لل�شباقات، 

الطريقة  اال���ش��م، م��ن خ��الل  ال��ت��ي حتمل نف�س 
ال�شباق،  اأح���داث  على  الفريق  بها  �شيطر  التي 
امل�شتوى  العاملية  ال��ف��رق  ق��وة  ع��ن  النظر  بغ�س 

التي جتمعت يف حلبة مر�شى يا�س. 
كانت حا�شرة يف  التي  املتميزة  الفرق  ومن بني 
الفائز  االإيطايل،  كور�س  اأف  اإيه  فريق  ال�شباق، 
العامل  بطولة  يف  ب��رو  اإي  ت��ي  ج��ي  اأم  األ  بلقب 
 12 ، وال����ذي رف���ع ك��اأ���س اخل��ل��ي��ج  للتحمل ف��ي��ا 
�شاعة مرتني على التوايل يف العامني املا�شيني، 
جي  كونتينانتال  بينتلي  ف��ري��ق  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 

تي3، والذي كان يطارد بقوة على اللقب.
كور�س  اأف  اإي���ه  ف��ري��ق  ���ش��رح  القبي�شي:  وع��ل��ق 
باأنهم عانوا من م�شاكل يف االإط���ارات، لكن كان 
فوزنا عليهم عادال. فهم مل يتفوقوا علينا يف اأي 
مرحلة من مراحل ال�شباق وكان فريق اأبوظبي 
لل�شباقات، والذي متكن من الفوز بفارق دقيقة 
فيه،  ال�شابق  الع�شو  ا�شم  ثانية، قد حمل  و41 

تدريبه  خ��الل  حتفه  لقى  ال��ذي  اإدواردز،  �شون 
اأكتوبر  يف  اأ�شرتاليا  يف  ال�شباب  ال�شائقني  اأح��د 

املا�شي، على �شيارتي الفريق وخوذ ال�شائقني. 
وق����ال ال��ق��ب��ي�����ش��ي: ل��ق��د خ�����ش��رن��ا ���ش��دي��ق��ا عزيزا 
بارعا  �شائقا  كان  له.  الفوز  هذا  ونهدي  للغاية، 
و���ش��خ�����ش��ا ط��ي��ب��ا. ���ش��ت��ب��ق��ى ذك�����راه م��ع��ي لالأبد 
من  القبي�شي  متكن  املا�شيني،  العامني  وخ��الل 
خط ا�شمه يف كتب االأرق��ام القيا�شية يف العديد 
من املنا�شبات، فقد اأ�شبح اأول اإماراتي ع�شو يف 
يف  دب��ي  يف  �شاعة   24 دن��ل��وب  بلقب  يفوز  فريق 
مرة  به  للفوز  ع��اد  ال��ذي  اللقب   ،2011 يناير 
اإماراتي  اأول  اأ���ش��ب��ح  ث��م  وم��ن  ع���ام،  بعد  اأخ���رى 
اال�شطوري  �شاعة   24 ليمانز  �شباق  يف  ي�شارك 
يف يونيو املا�شي. وخالل نهاية االأ�شبوع املا�شي، 
املركز  من  ينطلق  اإماراتي  اأول  القبي�شي  اأ�شبح 
االأول على خط االنطالق يف �شباق اخلليج 12 

�شاعة. 

القبي�صي يوجه اأنظاره نحو اللقب الثالث ل�صباق 24 �صاعة يف دبي وذلك بعد اأن خّط ا�صمه مرة اأخرى يف كتب االأرقام القيا�صية

جنم احللبات الإماراتي ي�سري اإىل اأن الفوز بلقب كاأ�ص اخلليج 12 �ساعة يرفع ت�سنيف فريق اأبوظبي لل�سباقات

يف اجلولة العا�صرة من دوري اخلليج العربي 

العني يقرتب من منطقة ال�سدارة بخم�سة اأهداف يف مرمى ال�سعب 

�شتكون املواجهة بني ار�شنال االنكليزي وبايرن ميونيخ االملاين حامل اللقب، 
الدور  مباريات  اب��رز  اال�شباين  بر�شلونة  �شد  االنكليزي  �شيتي  ومان�ش�شرت 
الثاين من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم مبوجب القرعة التي �شحبت ام�س 

يف مدينة نيون ال�شوي�شرية مقر االحتاد االوروبي.
وتعترب املواجهة االوىل اعادة للقاء املدفعجية مع الفريق البافاري يف الدور 

ذاته املو�شم املا�شي حيث فاز بايرن ذهابا يف عقر دار ار�شنال 3-1، قبل ان يخ�شر 
امامه �شفر-2 على ملعب اليانز ارينا.

وتغريت امور كثرية يف �شفوف الفريقني هذا املو�شم، اذ ا�شتلم اال�شراف على تدريب 
بايرن املدرب اال�شباين الناجح بيب غوارديوال الذي يواجه حتديا كبريا يتمثل يف 

قيادة فريقه لكي ي�شبح اول ناد يحتفظ باللقب القاري منذ ان جنح يف ذلك 
للمرة االخرية ميالن عام 1990.

مان�ش�شرت  عن  املبا�شرة  املواجهات  بفارق  جمموعته  بايرن  وت�شدر 
�شيتي لكن �شجله تلطخ بع�س ال�شيء ب�شقوطه امام االخري 3-2 

يف اجلولة االخرية بعد ان حقق 10 انت�شارات متتالية.
يف املقابل، حت�شنت عرو�س ار�شنال يف املو�شم احلايل حيث يت�شدر 

اال�شبوع  با�شتثناء  االنكليزي وقدم عرو�شا الفتة  ال��دوري  ترتيب 
املا�شي حيث خ�شر امام نابويل االيطايل �شفر-2 يف اجلولة االخرية 

من االبطال وخ�شو�شا امام مان�ش�شرت �شيتي 3-6 يف الدوري املحلي.
يف املقابل، ي�شيل اللعاب للمواجهة الثانية بني مان�ش�شرت �شيتي وبر�شلونة 
النها جتمع فريقني يلعبان ا�شلوبا هجوميا بحتا وي�شمان يف �شفوفهما 
ليونيل  واالرجنتيني  نيمار  الربازيلي  امثال  العاملية  الكرة  جن��وم  اب��رز 

الكاتالوين،  ال��ف��ري��ق  يف  انيي�شتا  وان��دري�����س  ه��رن��ان��دي��ز  وت�����ش��ايف  مي�شي 
واالرجنتيني االخر �شريخيو اغويرو والعاجي يايا توريه والفرن�شي �شمري 

ن�شري والبلجيكي فن�شان كومباين يف �شيتي.
اال�شبانية  الفرق  بيليغريني  مانويل  الت�شيلي  �شيتي  م��درب  ويعرف 

ج��ي��دا بعد ان ا���ش��رف على ت��دري��ب ان��دي��ة ف��ي��اري��ال وري���ال مدريد 
بر�شلونة، ف�شي�شتعيد على  اما  نتائج الفتة  وملقة وحقق معها 

االرجح خدمات جنمه مي�شي يف الدور الثاين علما بانه يتماثل لل�شفاء حاليا يف االرجنتني 
من متزق ع�شلي حاد.. ويلتقي ريال مدريد ال�شاعي اىل لقبه العا�شر يف امل�شابقة القاري 

املرموقة مع �شالكه االملاين الذي ي�شهد م�شتواه هبوطا و�شعودا كبريين.
ويعترب الفريق امللكي مر�شحا بقوة لتخطي مناف�شه وبلوغ ادوار متقدمة يف 
البطولة وكما متنى مدرب ت�شل�شي جوزيه مورينيو، فان فريقه �شيقابل 
العاجي  ال�شابق  اللندين  الفريق  جن��م  بقيادة  ال��رتك��ي  ���ش��راي  غلطة 
ديدييه دروغبا، كما ان �شانع العاب الفريق الرتكي الدويل الهولندي 
وي�شلي �شنايدر لعب اي�شا با�شراف مورينيو يف �شفوف انرت ميالن 

االيطايل واحرز معه لقب امل�شابقة عام 2010.
مدربا  كان  عندما  املا�شي  املو�شم  الثنائي  واج��ه  مورينيو  وك��ان 
اوقعته  حيث  يونايتد  ملان�ش�شرت  القرعة  وابت�شمت  مدريد  لريال 
يف مواجهة اوملبياكو�س اليوناين وتبدو املواجهة متكافئة بني ميالن 
االيطايل حامل اللقب �شبع مرات واتلتيكو مدريد اال�شباين القوي 
مع اف�شلية ن�شبية لالخري نظرا للقوة الهجومية ال�شاربة بقيادة 

دييغو كو�شتا.
�شد  ن�شبيا  �شهلة  الفرن�شي  جرمان  �شان  باري�س  مهمة  و�شتكون 
ب��اي��ر ل��ف��رك��وزن االمل���اين قيا�شا ب��ال��ع��رو���س ال��رائ��ع��ة ال��ت��ي قدمها 
زالتان  ال�شويدي  الثنائي  بقيادة  الفرن�شية  العا�شمة  فريق 
حني  يف  ك��اف��اين،  ادين�شون  واالوروغ��وي��اين  ايرباهيموفيت�س 
مل ي�شمد ليفركوزن امام مان�ش�شرت يونايتد يف دور املجموعات 
وايابا  ذه��اب��ا  احلمر  ال�شياطني  م��ن  اه���داف  ت�شعة  �شباكه  وتلقت 
البطولة  االملاين و�شيف  امام دورمتوند  الطريق معبدة  وتبدو 
الذي  الرو�شي  بطر�شربغ  �شان  زينيت  لتخطي  املا�شي  املو�شم 
فيينا  او�شرتيا  ام��ام  املجموعة  دور  يف  االخ���رية  مباراته  خ�شر 
النم�شوي 1-4 وتقام مباريات الذهاب يف 18 و19 و25 و26 
�شباط-فرباير، ومباريات االياب يف 11 و12 و18 و19 اذار-

مار�س.

ت�شهد مباراة بايرن ميونيخ االملاين بطل اوروبا وغوانغجو 
ن�شف  ال���دور  �شمن  ال��ث��الث��اء  ال��ي��وم  ا�شيا  بطل  ال�شيني 
النهائي ملونديال االندية يف كرة القدم، مواجهة من الطراز 
جوزيب  ال�شاب  اال�شباين  الفريقني  م��درب��ي  ب��ني  الرفيع 

غوارديوال وااليطايل املحنك و املخ�شرم مارت�شيلو ليبي.
وميلك ليبي )65 عاما( خربة اكرب مقارنة مع غوارديوال 
ال��ذي ح�شد يف فرتة ق�شرية جميع االلقاب  )42 عاما( 
وت��ذوق كال  ال�شابق بر�شلونة اال�شباين  املمكنة مع فريقه 
املدربني طعم اللقب العاملي مرتني، فليبي ظفر مبونديال 
االأندية مع يوفنتو�س عام 1996 مب�شماها القدمي الكاأ�س 
مباراة  م��ن  تلعب  ك��ان��ت  عندما  انرتكونتيننتال  ال��ق��اري��ة 
االإيطايل  املنتخب  مع  للمنتخبات  العامل  وكاأ�س  واح��دة، 
لالندية  العاملي  اللقب  غوارديوال  نال  فيما   ،2006 عام 

مرتني بنظامها اجلديد عامي 2009 و2011.
خا�شة  اأه��م��ي��ة  وغ���واردي���وال  ليبي  ب��ني  امل��واج��ه��ة  وتكت�شي 
غوارديوال  ق����ال:  ال����ذي  االي���ط���ايل  امل����درب  اىل  بالن�شبة 
راأينا ما حققه مع بر�شلونة وبايرن  رجل ذكي ج��دا. لقد 
فل�شفته  املمكنة وطور  االألقاب  اأح��رز جميع  لقد  ميونيخ. 

ال�شخ�شية ببطء ولكن بثبات .
)غوارديوال(  و�شده  ميونيخ  بايرن  �شد  امل��ب��اراة  واأ���ش��اف 
احلايل،  ال��وق��ت  يف  اإلينا.  بالن�شبة  خا�شة  اأهمية  تكت�شي 
العامل م�شريا  فريق يف  باأف�شل  ب�شاطة  بكل  يتعلق  االم��ر 

اىل انه يكن كل االحرتام ملناف�شه.
وتابع ليبي الذي مني بخيبة اأمل كرية لدى ف�شله يف قيادة 
ال��ت��وايل يف  على  الثاين  العاملي  اللقب  اىل  ب��الده  منتخب 
جنوب افريقيا 2010: ال ميكن التكهن بنتائج املباريات 
بايرن  اأم��ام  م��ب��اراة   100 للم�شتحيل فيها. يف  وال وج��ود 
املرة  تكون  ان  وامتنى  م��رة   99 نخ�شر  ان  ميكن  ميونيخ 

الوحيدة للفوز عليه هي املباراة املقبلة .
مونديال  يف  الف�شل  م���رارة  غ��واردي��وال  ت���ذوق  جهته،  م��ن 
انرتنا�شيونال  ام���ام   2006 ن��ه��ائ��ي  ب��خ�����ش��ارت��ه  االن���دي���ة 
هذه  تكرار جتربة  يريد  ال  لكنه  �شفر-1،  اليغري  بورتو 

الذكرى ال�شيئة. وقال غوارديوال املونديال م�شابقة مهمة 
جدا ومرموقة جدا، لي�س من ال�شهل بلوغها اأو الفوز بها. 
واملباراة  النهائي  ن�شف  املونديال،  يف  مباراتني  �شنخو�س 

النهائية، ونحن بب�شاطة يجب اأن نفوز يف املباراتني معا .
هذه  غمار  �شاأخو�س  لكوين  للغاية  حمظوظ  اأن��ا  واأ�شاف 
للتواجد  امامك مرات عدة  ت�شنح  فالفر�شة ال  البطولة، 
اأن  اأود  كمدرب،  او  كالعب  االحرتافية  م�شريتك  يف  فيها 
بف�شلهما  الن��ن��ي  هاينكي�س  وي���وب  ميونيخ  ب��اي��رن  اأ���ش��ك��ر 
للنادي  هاينكي�س  �شلفه  ق��ي��ادة  اىل  ا���ش��ارة  يف  هنا  اأت��واج��د 
البافاري اىل اللقب القاري ومن ثم التاأهل اىل مونديال 

االندية.
واو�شح غوارديوال انه يتعي على العبيه الرتكيز جيدا يف 
البطولة العاملية وعدم التفكري يف العطلة ال�شتوية مثلما 
حدث يف املباراة االخرية يف الدوري امام هامبورغ )1-3( 
حيث بدا وا�شحا غياب الرتكيز لدى الالعبني من خالل 
خ�شارة ك��رات عدة مثلما كان االم��ر اي�شا ام��ام مان�ش�شرت 
اوروبا  ابطال  دوري  م�شابقة  يف   )3-2( االنكليزي  �شيتي 
عندما مني الفريق البافاري بخ�شارته االوىل هذا املو�شم.
وان  بااللقاب  وزاخ��را  نا�شعا  �شجال  املدربني  كال  وميلك 
المتهان  امل��ب��ك��رة  ب��داي��ت��ه  بحكم  تتويجا  اأك���رث  ليبي  ك���ان 
غوارديوال  ب����داأ  ف��ي��م��ا   ،1982 ع���ام  وحت���دي���دا  ال��ت��دري��ب 
 2008 عام  وحتديدا  عاما   16 بعد  التدريبية  م�شريته 
عندما كان عمره 37 عاما حيث يعترب ثالث ا�شغر مدرب 

ي�شرف على االدارة الفنية للفريق الكاتالوين.
وت����وج ك���ال امل���درب���ني ب��ال��ل��ق��ب ال��ع��امل��ي م���رت���ني، ل��ي��ب��ي مع 
ومع   1996 عام  االنرتكونتيننتال  الكاأ�س  يف  يوفنتو�س 
مع  وغ���واردي���وال   ،2006 م��ون��دي��ال  يف  ب���الده  منتتخب 
و2011،   2009 عامي  االن��دي��ة  مونديال  يف  بر�شلونة 
وكالهما ظفر باللقب القاري مرتني حيث نال االيطايل 
ودوري   1996 ع��ام  يوفنتو�س  م��ع  اوروب����ا  اب��ط��ال  دوري 
2013، واحرز غوارديوال  ا�شيا مع غوانغجو عام  ابطال 

م�شابقة دوري ابطال اوروبا عامي 2009 و2011.

مواجهة من الطراز الرفيع بني ليبي وغوارديول  اأبرز مواجهات الدور الثاين بدوري االأبطال

بر�سلونة ي�سطدم ب�سيتي واأر�سنال مع بايرن والريال يواجه �سالكا



قتله.. لأّنه اأخذ منه فتاة اأحالمه..!
•• تون�ص - الفجر

نهاية  يف  بقرنبالية  االبتدائية  باملحكمة  اجلنائية  الدوائر  اإحدى  �شتنظر 
�شهر يناير يف جرمية قتل وامل�شاركة يف ذلك تورط فيها 3 �شّبان تاآزروا على 
تعنيف ال�شحية فيما عمد املتهم الرئي�شي اإىل طعنه بوا�شطة اآلة حادة على 
م�شتوى بطنه ورغم حماولة اإ�شعافه فقد لفظ اأنفا�شه االأخرية بعد ثالثة 

اأيام من االعتداء. 
اأنه بينما كان الهالك عائدا اإىل منزل والديه  وتفيد وقائع هذه الق�شية 
يف �شاعة متاأخرة من الليل فوجئ بثالثة �شبان يحا�شرونه من كل اجتاه 
اأر�شا فيما توىل  و�شقط  ولكما حتى خارت قواه  تعنيفه ركال  و�شرعوا يف 
اجلميع  يلوذ  اأن  قبل  بطنه  م�شتوى  على  ب�شكني  طعنه  الرئي�شي  املتهم 

بالفرار تاركينه يف حالة �شحية حرجة. 
االأمنية  ال�شلطات  باإعالم  ب��ادر  امل��ارة  اأح��د  اإليه من ط��رف  التفطن  وح��ال 
املت�شرر على جناح  املكان ومت نقل  املدنية على عني  اأع��وان احلماية  فحل 
ال�شرعة اإىل اأحد امل�شت�شفيات وخ�شع لعملية جراحية عاجلة ثم احتفظ به 
حتت العناية الطبية املركزة لكن حالته ال�شحية  تدهورت ولفظ اأنفا�شه 

االأخرية متاأثرا بامل�شاعفات اخلطرية لالعتداء الذي تعر�س له.
امليدانية  املعاينات  واأجريت  االأمنية  امل�شالح  اإع��الم  امل�شت�شفى  اإدارة  تولت 
على اجلثة من طرف وكيل اجلمهورية باملحكمة االبتدائية بتون�س واأذن 
بعر�شها على الطبيب ال�شرعي لتحديد اأ�شباب الوفاة بدقة فيما انطلقت 
اإلقاء  فتم  فيهم  املظنون  يف  ال�شبهة  ح�شر  واأم��ك��ن  الق�شية  يف  االأب��ح��اث 

القب�س عليهم.
وبا�شتنطاقهم نفوا يف البداية ما ن�شب اإليهم لكن مبحا�شرتهم باالأ�شئلة 
اأفاد املتهم الرئي�شي انه اعرت�س �شبيل ال�شحية مع �شريكيه ب�شبب عداوة 
كان  اأن��ه )اجل���اين(  اإىل  االأخ���ري م�شريا  ه��ذا  ال�شحية يجهلها  وب��ني  بينه 
معجبا بفتاة وكان ميّني النف�س بك�شب ودها لكن ال�شحية تقدم خلطبتها 

وحظي مطلبه بالقبول نظرا لوظيفته املحرتمة. 
ال��ع��داوة وقرر  اأ�شبح يكّن لغرميه  اأن��ه منذ ذل��ك احل��ني  واأ���ش��اف اجل��اين 
يكن  مل  اأن��ه  واأ���ش��اف  الفتاة.  عن  االبتعاد  على  يجربه  حتى  منه  االنتقام 

يهدف اإىل قتله بل تاأديبه فقط. 
وبا�شت�شارة النيابة العمومية اأذنت باالحتفاظ باملظنون فيهم من اجل ما 
ن�شب اإليهم وقد مت�شك املتهم الرئي�شي باأقواله ال�شابقة. اأما �شريكاه فقد 
اأن تكون لديهما نية قتله واأّن  اأنهما �شاهما يف تعنيف ال�شحية دون  اأف��ادا 

املتهم الرئي�شي هو من توىل طعنه ب�شكني. 
وامل�شاركة  العمد  القتل  تهمة  الرئي�شي  للمتهم  التحقيق وجهت  بعد ختم 
اأيدت دائرة االتهام ن�س االإحالة و�شتنظر  يف ذلك بالن�شبة ل�شريكيه وقد 

املحكمة قريبا يف ملف الق�شية.
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يومية - �سيا�سية - م�ستقلة 
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)هوبيت( يت�سدر 
ايرادات ال�سينما 

واخليال  امل��غ��ام��رات  فيلم  ت�����ش��در 
اجلديد هوبيت ايرادات ال�شينما يف 
احلايل  اال�شبوع  ال�شمالية  امريكا 

م�شجال 73.7 مليون دوالر.
الفيلم بطولة ايان مكلني ومارتن 
ف��رمي��ان وري��ت�����ش��ارد ارم��ي��ت��اج ومن 

اخراج بيرت جاك�شون.
املتحركة   ال��ر���ش��وم  فيلم  وت��راج��ع 
جممد من املركز االول اىل املركز 
مليون   22.2 حم���ق���ق���ا  ال����ث����اين 

دوالر.
الفيلم  ال���ث���ال���ث  امل���رك���ز  يف  وج�����اء 
كري�شما�س  اجل���دي���د  ال��ك��وم��ي��دي 
16 مليون  م��ادي��ا حم��ق��ق��ا  ال��ع��م��ة 

دوالر.
ويقوم ببطولة الفيلم تايلر بريي 
�شمرت  وتيكا  مايكل موراي  وت�شاد 

ومن اخراج تايلر بريي.
واملغامرات  احلركة  فيلم  وتراجع 
األعاب اجلوع: ا�شتعال النريان من 
املركز الثاين اىل املركز الرابع هذا 
بلغت  اي�����رادات  م�شجال  اال���ش��ب��وع 

13.2 مليون دوالر.
فران�شي�س  اخ�����راج  م���ن  وال��ف��ي��ل��م 
جينيفر  وب�����ط�����ول�����ة  ل�����وران�����������س 
لوران�س وجو�س هوت�شر�شن وليام 

هيم�شورث.
ال��ظ��الم من  وت���راج���ع فيلم ع���امل 
املركز الرابع اىل اخلام�س م�شجال 

ايرادات بلغت 2.7 مليون دوالر.
والفيلم بطولة كري�س هيم�شوورث 
وناتايل بورمتان وتود هيدل�شتون 

ومن اخراج االن تيلور.

يقطع اأنف و�سفتي 
زوجته

قال م�شئولون يف والية هرات غرب اأفغان�شتان اأن رجال 
قطع اأنف زوجته و�شفتيها ب�شكني . وقال املتحدث با�شم 
البالغة  �شيتارا  اأن  �شي  �شي  البي  م��ع  لقاء  يف  ال�شرطة 
اأن عمرها23  ذك��رت  املواقع  30 عاما وبع�س  العمر  من 
ال��زوج قد  . وك��ان  العالج  امل�شت�شفى لتلقي  اإىل  مت نقلها 
رف�شت  لكنها  جموهراتها  تعطيه  اأن  زوجته  من  طلب 
اأنفها  وقطع  �شكني  اأح�شر  ثم  البداية  يف  ب�شربها  فبداأ 
و�شفتيها . واأ�شاف املتحدث :  ووفقا للتقارير االأولية مت 
طعن �شيتارا عدة مرات على راأ�شها اأي�شا ، وزوجها مدمن 
 . امل��خ��درات  بها  امل��ج��وه��رات لي�شرتي  بيع  اأراد  خم���درات 
وذكر اأقارب �شيتارا اأن لديهم 3 اأطفال واأنها كانت تكافح 

من اأجل م�شاعدته للتخل�س من اإدمانه .

ل�ص يبيع �سحيته 
امل�سروقات

اأفالم  بيع  العمر  من  والع�شرين  الرابعة  يف  ل�س  ح��اول 
فيديو وم�شّغل بلو راي اإىل رجل، بعد �شاعات من قيامه 
اإن  م��ريور  ديلي  �شحيفة  وق��ال��ت  منزله.  م��ن  ب�شرقتها 
الل�س جرى اعتقاله حني حاول بيع �شحيته اأحد اأفالم 
روبن هود وم�شّغل بلو راي. واأ�شافت اأن، دانيال �شيامارا، 
للبيع  امل�شروقة  امل��واد  وعر�س  كمبيوتر  اإىل متجر  دخل 
على، ديفيد هاري�شون، غري اأن االأخري اأيقن اأنها اأمالكه 
غري  ن�شخة  وخا�شة  منها  فيلم  ك��ل  على  ت��ع��ّرف  اأن  بعد 
ال�شحيفة  واأ���ش��ارت  ه��ود.  ل��روب��ن  فيلم  م��ن  م�شتخدمة 
بعد  ال��ع��ودة  �شيامارا  الل�س  من  طلب  هاري�شون  اأن  اإىل 
راي  بلو  م�شّغل  اخ��ت��ب��ار  م��ن  يتمكن  حتى  �شاعة  ن�شف 
الل�س  ال�شرطة  واعتقلت  ال�����ش��رط��ة.  با�شتدعاء  وق���ام   ،
الذي اعرتف بعد التحقيق معه بتهمة ال�شرقة، وقررت 
بكفالة  �شبيله  اخ��الء  بري�شتون  مدينة  يف  التاج  حمكمة 

حتى ال�شهر املقبل الإ�شدار حكم بحقه.

يحتفالن بزواجهما و�سط 
الثلوج

اإك��م��ال م��را���ش��م زواجهما،  اأردن��ي��ان على  اأ���ش��رَّ ع��رو���ش��ان 
اإغ���الق الطرق  و���ش��ط الثلوج وال���ربد ال��ق��ار���س، وم��ع��ان��اة 
التي  ال�شعبة  واالأج���واء  وج��ر���س،  عمان  حمافظتي  بني 
ال�شحيفة  ونقلت  القطبية.   األيك�شا  عا�شفة  فر�شتها 
ح�شرت  العرو�س  اإن  قوله  العرو�شني،  اأق��رب��اء  اأح��د  عن 
من منزل ذويها، برفقة والدها ووالدتها واأقربائها، عند 
ال�شاد�شة م�شاًء ، قادمة من جر�س، اإىل منزل عري�شها يف 
التزاماً مبوعد احلفل الذي  اليا�شمني،  منطقة �شاحية 
حجزت له احدى قاعات االحتفال �شرق عمان، ودعي له 
االأهل واالأ�شدقاء.  موكب العرو�شني واالق��ارب، مل يكد 

و�سائل طبيعية لعالج اآلم الظهر
يلجاأ كثري من النا�س اإىل م�شكنات مثل االأ�شربين واالأيبوبروفني وم�شادات االلتهاب لتخفيف اآالم الظهر، ورغم 
اأن هذه االأدوية قد تكون فعالة، اإال اأنها ت�شبب قرحة املعدة. وتعترب اآالم اأ�شفل الظهر �شائعة، حيث يقّدر اأن 80 
هي  االآالم  ه��ذه  لتخفيف  طريقة  اأف�شل  احل��ي��اة.  مراحل  من  ما  مرحلة  يف  م��رة  ول��و  يعانونها  النا�س  من  باملائة 
م�شاعدة اجل�شم على �شفاء نف�شه من خالل الو�شائل الطبيعية. من اأهم الو�شائل الطبيعية التي ت�شاعد اجل�شم 
على التخل�س من اآالم اأ�شفل الظهر النظام الغذائي، واملكمالت الغذائية، وحركة واأداء اجل�شم، وممار�شة الريا�شة. 
منا�شبة،  اأحمال غري  ورفع  واالإ�شابات،  الفقري،  العمود  �شكل  تغريات يف  ما بني  الظهر  اأ�شفل  اآالم  اأ�شباب  تتعدد 
و�شعف يف ميكانيكا احلركة، واالإفراط يف بع�س االأدوية والعالجات. وقد ت�شمن كتاب الدليل الكامل اإىل العالجات 
الطبيعية ملوؤلفه كري�شتل فيلدر 7 تو�شيات للحد من اآالم الظهر وعالجها: حت�شني النظام الغذائي. يجب االمتناع 
عن تناول الكحول، وتقليل تناول الكافيني  واالأطعمة ال�شكرية والغنية بالدهون، وتناول االأطعمة الكاملة الغنية 
باملعادن واالألياف، وتناول املزيد من الفواكه واخل�شروات. املاء. عليك اأن ت�شرب ما يحتاجه ج�شمك من املاء لتقليل 
االنكما�س الذي يحدث  يف االأقرا�س االإ�شفنجية يف الظهر، وهو انكما�س طبيعي يحدث مع التقدم يف العمر ويوؤدي 
اإىل االأمل. كذلك عليك التنبه اإىل اأن الكافيني  ي�شبب اجلفاف، ويجب تناول حوايل 3 لرت من املاء يومياً. امل�شكنات 
الطبيعية. على عك�س االأدوية ال توؤثر امل�شكنات الطبيعية على املعدة، ويو�شي اخلرباء بتناول الكركم الأنه يحتوي 

م�شادات لالأك�شدة ولاللتهابات، اأو اأية م�شكنات طبيعية اأخرى.
الزجنبيل. غلي الزجنبيل الطازج يف ماء �شاخن ثم �شربه من اأف�شل عالجات اآالم الظهر.
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هبوط طائرة خلالف حول احلمام
اأقدم  بعدما  �شيبرييا،  يف  ا�شطرارياً  هبوطاً  رو�شية  طائرة  نفذت 
حول  بينهما  �شجال  اإث��ر  ط��ريان  م�شيف  �شرب  على  ثمل  راك��ب 
متحدث  عن   ، نوفو�شتي  الرو�شية  االأنباء  وكالة  ونقلت  احلمام. 
با�شم ال�شرطة ال�شيبريية، قوله اإن راكباً ثماًل بالدرجة ال�شياحية 
االأعمال، على من طائرة  اإىل حمام درجة رجال  الدخول  حاول 
م�شيف  ان  املتحدث  واأ�شاف  الرو�شية.  اجلوية  للخطوط  تابعة 
واإذ  �شجال،  بينهما  ودار  منعه  ح��اول  الطائرة  من  على  ط��ريان 
تنفيذ  ا�شتدعى  ما  م��رات،  و10   7 بني  ما  امل�شيف  يلكم  بالراكب 

هبوط ا�شطراري يف مدينة نوفو�شيبري�شك ال�شيبريية.
منا�شب  ع���الج  لتلقي  امل�شت�شفى  اإىل  ال���ط���ريان  م�شيف  ون��ق��ل 
لالإ�شابات والكدمات يف راأ�شه، فيما اعتقل الراكب ونقل اإىل مركز 
�شنة   45 العمر  البالغ من  الراكب  اأن  ال�شرطة  وذك��رت  ال�شرطة. 
كرا�شنيار�شك  مدينة  من  املتجهة  الطائرة  ركوبه  عند  ثماًل  كان 
الطائرة  واأك��م��ل��ت  مو�شكو.  الرو�شية  العا�شمة  اإىل  ال�شيبريية 

طريقها اإىل مو�شكو بعد التزود بالوقود.

ت�ستعيد ب�سرها بعد 25 �سنة
ا�شتعادت �شبعينية �شعودية ب�شرها بعد ربع قرن من العمى، حيث 
قام فريق طبي متخ�ش�س يف العيون باجراء عملية لها .  وح�شب 
كانت  املري�شة  اأن  للم�شنة  املعالج  اال�شت�شاري  ذك��ر  ال��وئ��ام  موقع 
ن��ادر مل يعالج يف حينه،  اأبي�س  تعاين على مدى �شنوات من ماء 
العد�شة  اأربطة  يف  كبري  و�شعف  ال�شواد  �شديد  ماء  اإىل  حوله  ما 
العملية بعد  اإج��راء  اأن��ه مت  اإىل  واأ�شار  مع مر�س ع�شبي �شديد.  
اإخ�شاع املري�شة لعدد من الك�شوفات الدقيقة من قبل اأخ�شائيني 
م�شتقبلية  م�شاعفات  ظهور  ع��دم  ل�شمان  والتخدير  الباطنية 
املاء  اإزال��ة  اأن��ه متت  اإال  اأن��ه رغم �شعوبة العملية  للحالة، م�شيفاً 
من  �شاعة   24 بعد  االإب�شار  من  املري�شة  مّكنت  عد�شة  وتركيب 

اإجراء العملية. 

مقطوعة مو�سيقية تهدد م�ستقبل �سرطي 
االأ�شا�شية يف حماية  تاأدية مهامه  التخلي قلياًل عن  قرر �شرطي 
املواطنني ومكافحة اجلرمية، ليمتهن وظيفة اأخرى تدخل اأي�شاً 
مقطوعة  خالل  من  والركاب  امل��ارة  قلوب  على  وال�شرور  البهجة 

مو�شيقية كال�شيكية عزفها بنف�شه على بيانو و�شط ال�شارع.
ووثق هذا ال�شرطي مقطوعته املو�شيقية واإعجاب املارة يف مقطع 
فيديو مدته 30 ثانية رفعه على يوتيوب، وا�شتطاع ا�شتقطاب اأكرث 
من 900 األف م�شاهدة. وعلى الرغم من اعرتاف قائده ال�شابط 
لها وقع خا�س على  املو�شيقية  املقطوعة  باأن  مارتن �شريفي�شيك 
نفو�س املارة، و�شاهمت كثرياً يف حت�شني �شورة ال�شرطة اأكرث من 
اأنه وجه لل�شرطي  اأن يقوم به ال�شرطي، غري  اأي فعل اآخر ميكن 
اإي��اه مبا يجب  العازف تعليمات تتعلق مبهامه الوظيفية حم��ذراً 
فعله اأثناء تاأدية اخلدمة، وا�شفاً ما حدث بعدم االن�شباط، م�شيفاً 
اأن ال�شابط الذي مل ُيف�شح عن ا�شمه بعد ان�شم اإىل اخلدمة منذ 
6 اأ�شابيع. يف املقابل اأثنى كثري من امل�شاهدين على اأداء ال�شرطي 
الرائعة،  املو�شيقية  مبقطوعته  واإعجابهم  �شعادتهم  عن  معربني 
، واأخر  اإنه جدير مبكافاأة عيد امليالد  وكتب اأحد املعلقني رائعة! 
علق كل االحرتام والتقدير لهذا ال�شرطي، واأمتنى اأن ينتهج كل 
�شباط ال�شرطة نف�س نهجه، وثالث كتب هذا ما نريده من �شرطة 

املرور االأداء واالأمان واحلب واالحرتام .
الرئي�س االأمريكي باراك اأوباما وزوجته مي�صيل وابنتيهما ماليا و�صا�صا خالل ا�صتقبالهم من قبل اأطفال من املر�صى 

ال�صابقني من املركز الطبي الوطني لالأطفال قبل احتفاالت اأعياد امليالد. )رويرتز(

فح�ص كذب 
لالأطفال 

بريطانيا  يف  املتاجر  بع�س  ق��ررت 
اإخ�����ش��اع االأط���ف���ال جل��ه��از فح�س 
نويل  ب��اب��ا  يلتقوا  اأن  قبل  ال��ك��ذب 
عيد  مبنا�شبة  هداياهم  ويطلبوا 
امل��ي��الد، وذل���ك ب��ه��دف اإ���ش��ف��اء جو 
من املتعة من خالل توجيه بع�س 

االأ�شئلة الطريفة لالأطفال.
الكذب  فح�س  ج��ه��از  تركيب  ومت 
يف كل من متاجر برينت كرو�س يف 
لندن ووي�شت كواي يف �شاوثمبتون 
كرايدون،  م��دي��ن��ة  يف  و���ش��ن��رتايل 
امل�شتخدمة يف  لتلك  بدقة مماثلة 

دوائر الطب ال�شرعي اجلنائي.
االأط�����ف�����ال بع�س  ع���ل���ى  وط����رح����ت 
اأن���ت �شقي  ق��ب��ل: ه��ل  االأ�شئلة م��ن 
اأو هادىء يف املدر�شة؟ وهل ت�شاعد 
والديك يف املنزل؟ يف الوقت الذي 
�شا�شة  ع��ل��ى  ي��ت��اب��ع  اخل���ب���ري  ك����ان 
�شادقني  ك���ان���وا  ه���ل  ال��ك��م��ب��ي��وت��ر 
ويعلمهم  اإج��اب��ات��ه��م  يف  ك��اذب��ني  اأم 

بالنتيجة ب�شكل مبا�شر.
كرو�س  برينت  متجر  مدير  واأك��د 
اأن ال��غ��اي��ة م��ن ه���ذا االخ��ت��ب��ار هو 
االأعياد،  ف��رتة  يف  االأه���ل  م�شاعدة 
املتعة  وت��ق��دمي  االأط���ف���ال  وت�شلية 
والفائدة لهم والأهلهم، ولن يحرم 
اأي منهم من هدية امليالد حتى لو 

اأثبت اجلهاز اأنه يكذب.

ديفيد �سبايد.. مدير 
الأعمال 

ديفيد  االأمريكي،  الكوميديا  يطل جنم 
�شبايد، يف م�شل�شل جديد �شيتوىل كتابة 
اأعمال  م��دي��ر  دور  ي�����وؤدي  ح��ي��ث  ن�����ش��ه، 
لل�شمود،  ي��ك��اف��ح  اأم����ريك����ي  م��و���ش��ي��ق��ي 
و�شط التغري امل�شتمر الذي ي�شهده عامل 

املو�شيقى.
وذك������ر م���وق���ع )دي�����دالي�����ن( االأم����ريك����ي 
كتابة  ل���وري،  دي��ن  �شي�شارك  �شبايد  اأن 

�شيناريو كوميديا جديدة.
وتدور اأحداث امل�شل�شل حول �شاين، الذي 
كان يف املا�شي اأهم مدير اأعمال ملو�شيقى 
اجنل�س، غري  لو�س  رول يف  اإن��د  ال���روك 
اأنه يكافح لل�شمود و�شط التغري امل�شتمر 
وظهور  املو�شيقى،  ع��امل  ي�شهده  ال���ذي 
اأنوع جديدة منها، مثل مو�شيقى الهيب 

هوب.

عندما مير اأحدنا يف جتربة خميفة، يقول يف اأحيان 
نوع  ه��ذا هو  رائحة اخل��وف. قولنا  ا�شتم  اإن��ه  كثرية 
من  ج��زء  اأن��ه  اكت�شفوا  العلماء  ان  اإال  الت�شبيه،  من 
احلقيقة الأن حا�شة ال�شم ت�شبح اأكرث ن�شاطاً عندما 
نكون خائفني، فكل ما نتن�شقه من روائح عند �شعورنا 
بنف�س  فن�شعر  ذاكرتنا،  يف  امت�شا�شه  يتم  باخلوف 

ال�شعور كلما تن�شقناها. 
بنيوجر�شي  ال��ب��اح��ث��ون يف ج��ام��ع��ة روجت����رز  وي��ق��ول 
يف درا���ش��ة ع��ل��ى ال��ف��ئ��ران، اإن���ه مي��ك��ن ا���ش��ت��خ��دام هذا 
االك��ت�����ش��اف الإي���ج���اد ع��الج��ات ال���ش��ط��راب��ات م��ا بعد 
دوراً  احل��وا���س  فيها  ت��وؤدي  اأن  ميكن  التي  ال�شدمة، 

مهماً.
اأن حوا�شنا تعمل مبثابة �شفارة  اإىل  النتائج  وت�شري 
اإنذار للحاالت اخلطرة، فاالأنف يحتوي على اأجهزة 
ا�شت�شعار تتعامل مع الروائح املخيفة ب�شكل م�شتقل 

عن الدماغ، فيزيد ن�شاطها. 
االأوىل  الع�شبية  اخل��الي��ا  ن�����ش��اط  ال��ع��ل��م��اء  وراق����ب 

اأن  لهم  وتبني  الفئران،  لدى  ال�شم  نظام حا�شة  من 
ن�شاط هذه اخلاليا ال يعود فقط للروائح املوجودة 
ا�شتجابتها  بزيادة  ن�شاطها مرتبط  اإن  بل  االأن��ف،  يف 
عندما ت�شم رائحة خا�شة جتعلها تتوقع اأنها �شتتلقى 

�شدمة كهربائية.
اأوىل تدل  النتائج مفاجئة ل�شببني، من ناحية  هذه 
على اأن اجلهاز احل�شي يحلل املعلومات حول الروائح 
لتف�شريها.  فر�شة  للدماغ  يكون  اأن  قبل  العاطفية 
ومن ناحية ثانية، الأننا منيل اإىل التفكري يف التعلم 
الواعي،  االإدراك  بعد  الدماغ  عمق  يف  يحدث  ك�شيء 
اأقرب اخلاليا الع�شبية يف  اأن  اأن الدرا�شة تظهر  اإال 

اجلهاز احل�شي ميكن اأن تتغري نتيجة التعلم.
الذكريات  الروائح تثري  اأن  االأع�شاب  اأطباء  ويعتقد 
الر�شائل من اخليا�شيم  ال�شمي، يحمل  الع�شب  الأن 
الدماغية  اللوزة  من  ج��داً  قريباً  ويقع  ال��دم��اغ،  اإىل 
بالذاكرة  امل��ت�����ش��ل��ة  ال���دم���اغ  وم��ن��اط��ق  واحُل�������ش���نْي، 

العاطفية.

الإن�سان قادر على تن�سق رائحة اخلوف 

ليند�ساي لوهان تك�سف اأ�سرارها
تعتزم النجمة االأمريكية، ليند�شاي لوهان، ك�شف كل ما لديها من اأ�شرار، والتحدث عن م�شاكلها 

العديدة، يف كتاب بداأت تتلقى عرو�شاً جدية لن�شره.
ونقل موقع )تي اإم زي( االأمريكي، عن م�شادر مطلعة، قولها اإن لوهان قررت تاأليف كتاب يك�شف 

كل ما لديها، �شواء عن اعتقاالتها اأو تعاطيها املخدرات، اأو حياتها املهنية وعائلتها.
وذكرت امل�شادر ان هذا الكتاب بداأ عندما كتبت لوهان عدة اأمور خالل تواجدها يف مركز الإعادة 

التاأهيل، وهو ما زال يف مراحله االأولية لكن املوؤكد انها �شتتطرق فيه اإىل كل نواحي حياتها.
واأكدت امل�شادر اأن لوهان تلقت عرو�شاً مالية جدية لن�شر كتابها، وبع�شها يف املاليني.


