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العني اخل�رضاء ت�سهد اليوم مناف�سات 
الأذكياء يف مونديال العامل لل�سطرجن

عربي ودويل

هيئة الأعمال اخلريية الإماراتية تقدم م�ساعدات 
عاجلة اىل اأ�رض مدينة اخلليل الفل�سطينية 

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

تون�ص: من يقف وراء اختيار 
رئي�ص احلكومة اجلديدة..؟

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
اأمري قطر باليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل برقية تهنئة اإىل اأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ متيم بن حمد اآل ثاين 

اأمري دولة قطر ال�شقيقة..مبنا�شبة اليوم الوطني لبالده. 
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي برقية تهنئة مماثلة اإىل اأخيه 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ متيم بن حمد اآل ثاين. 
وهنــــاأ الفريق اأول �شــــمو ال�شــــيخ حممـــــد بن زايــــد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة يف برقية مماثلة �شمو اأمري 

قطر باليوم الوطني لبالده.

هيئة الهالل الأحمر توزع 28 
األف ك�سوة على اأطفال باك�ستان

 •• اإ�سالم اآباد-وام:
بداأ مكتب هيئة الهالل الحمر الماراتي يف ا�شالم اباد تنفيذ املرحلة 
الثانية من احلملة التي اطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
ال مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 

لك�شوة مليون طفل حمروم حول العامل .
 وقام فريق العمل مبكتب الهالل الحمر بتوزيع 28 األف ك�شوة على 
الطــفــال يف حمــافــظــات ومـــدن مـــردان ومــالكــنــد و �ــشــوات و نو�شيهره 
ال�شمايل  القبلي  احلـــزام  يف  اجلنوبية  ووزيــر�ــشــتــان  خيرب  ومقاطعتي 

الغربي. 
  )التفا�شيل �س4(

   

تنفيذا لتوجيهات رئي�س الدولة  
الهالل الأحمر تطلق حملة 
)قلوبنا مع اأهل ال�سام( غدا

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  زايــد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذا 
رئي�س الدولة حفظه اهلل تطلق هيئة الهالل الأحمر غدا اخلمي�س 
حملة )قلوبنا مع اأهل ال�شام( لدعم واإغاثة الالجئني ال�شوريني من 

موجة الربد القار�س وملدة ثالثة اأيام.
واأكد �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة 
الغربية رئي�س هيئة الهالل الأحمر اأن دولة المارات العربية املتحدة 
ومنذ بداية الأزمة يف �شوريا اأولت ق�شية الالجئني ال�شوريني يف دول 
اجلوار ال�شوري كل الهتمام الواجب على ال�شقيق جتاه �شقيقه يف م

حنته.                                  )التفا�شيل �س2(

املركز الوطني لالأر�ساد اجلوية 
يحذر من ارتياد البحر 

•• اأبوظبي-وام:

جدد املركز الوطني لالأر�شاد اجلوية والزلزل ام�س حتذيراته من 
ارتياد اخلليج العربي نظرا ل�شطرابه ال�شديد. وكان املركز قد حذر 
اخلليج  ا�شطراب  �شدة  من  املا�شيني  اليومني  خــالل  له  بيانني  يف 
العربي م�شريا اإىل اأن ارتفاع املوج تراوح بني 6 و8 اأقدام فيما بلغت 

�شرعة الرياح ال�شمالية الغربية 52 كيلومرتا يف ال�شاعة. 

قتلى بتفجري ا�ستهدف مركزا حلزب اهلل يف لبنان

•• جوبا-وكاالت:

حملية  لذاعــــة  ع�شكري  م�شت�شفى  يف  طبيب  قـــال 
املعارك  66 جنديا على القل قتلوا يف  ان  الثالثاء 

اجلارية منذ يومني يف عا�شمة جنوب ال�شودان.
وقال الدكتور اجاك بولن لذاعــة مرايا لقد فقدنا 
�شبعة جنود حتى الن توفوا اثناء انتظارهم العالج 
الــطــبــي لنــهــم نــزفــوا كــثــريا وهــنــاك 59 قــتــلــوا يف 
ماكور  ال�شحة  ل�شوؤون  الدولة  وزيــر  وكــان  اخلــارج. 
26 �شخ�شا على القل  كوريون اعلن �شباحا مقتل 
املعارك  املدنيني والع�شكريني يف جوبا منذ بدء  من 

م�شاء الحد وا�شابة 140 بجروح.
وقالت تقارير �شحفية اإن اإطالق نار ظل ي�شمع حتى 
�شباح الثالثاء يف جوبا عا�شمة جنوب ال�شودان بعد 
اإحباط  ميارديت  �شلفاكري  الرئي�س  اإعــالن  من  يوم 
اإطالق  يــكــون م�شدر  اأن  انــقــالب، ويــرجــح  حمــاولــة 
عن  كــيــلــومــرتات  ب�شعة  يبعد  ع�شكري  مــقــر  الــنــار 

•• بعلبك-اأ ف ب:

ا�شتهدف انفجار ناجت عن �شيارة مفخخة فجر ام�س 
مركزا حلزب اهلل يف بلدة �شبوبا �شمال مدينة بعلبك 

يف �شرق لبنان، ما ت�شبب بوقوع قتلى وجرحى .
وذكرت قناة املنار التلفزيونية التابعة حلزب اهلل ان 

النفجار وقع قرب مركز تبديل للحزب.
واو�شح �شكان يف املنطقة التي يتمتع فيها حزب اهلل 
مكان  عن  عبارة  هو  التبديل  مركز  ان  وا�شع  بنفوذ 
بعيد عن ال�شكن يتم فيه تبديل املقاتلني من احلزب 
يكونون  او  �ــشــوريــا،  اىل  للتوجه  يتجمعون  الــذيــن 
مبهام  يــقــومــون  الــذيــن  وللعنا�شر  مــنــهــا،  عــائــديــن 

اخرى يف مراكز معينة حلزب اهلل.
انفجار مركزا حلزب اهلل يف  ا�شتهدف  امل�شدر  وقــال 

بلدة �شبوبا، ما ت�شبب بوقوع قتلى وجرحى.
وا�ــــشــــدرت قـــيـــادة اجلــيــ�ــس بــيــانــا او�ــشــحــت فــيــه ان 
النفجار وقع عند ال�شاعة 2،50، بينما كان تقرير 
�شابق ا�شار اىل انه وقع قرابة الرابعة 02،00 ت غ .
طريق  على  انفجار  ح�شل   ، اجلي�س  بيان  يف  وجــاء 
بعلبك،   - بلدة مقنة  النبي مو�شى يف جــرود  �شبوبا 

و�شط املدينة.
النار بني عنا�شر خمتلفة من  اإطالق  ا�شتوؤنف  وقد 
الــفــجــر، و�شمل  �ــشــاعــات  الــ�ــشــودان يف  جي�س جــنــوب 
�شوارع  كانت  بينما  الأحيان،  بع�س  يف  ثقيلة  اأ�شلحة 
العا�شمة خالية من املارة وحركة ال�شيارات، با�شتثناء 
بع�س الآليات الع�شكرية، حيث ف�شل املدنيون البقاء 

يف منازلهم.
وكــــان رئــيــ�ــس جــنــوب الــ�ــشــودان �ــشــلــفــاكــري ميارديت 
معارك  بعد  انقالب  حماولة  اإحــبــاط  الثنني  اأعلن 
النائب  م�شار  ريك  اإىل  ذلك  ون�شب  جوبا،  يف  كثيفة 
ال�شابق للرئي�س، وكان �شلفاكري اأقاله يف يوليو متوز 

املا�شي.
وقد جلاأ حواىل ع�شرة الف مدين من �شكان جنوب 
على  جوبا،  يف  املتحدة  المم  قاعدتي  اىل  ال�شودان 
يف  ال�شودان  جنوب  يف  املتحدة  المم  بعثة  اعلنت  ما 
ف�شائل  بــني  املــعــارك  توا�شلت  فيما  الــثــالثــاء،  بيان 

متخا�شمة من اجلي�س.

مقتل 6 جنود امريكيني بتحطم طائرتهم يف 
•• كابول-يو بي اآي:

قتل 6 جنود اأمريكيني بحادث حتّطم مروحية تابعة لقوة امل�شاعدة 
حركة  تبّنت  وقــد  الــبــالد،  بجنوب  )اإيــ�ــشــاف(  اأفغان�شتان  يف  الدولية 
طالبان احلادث، وهو ما نفته القوة الدولية التي اأّكدت اأنه ناجم عن 
اأعلنت  اأن طالبان  اأنباء )طلوع( الأفغانية  خطاأ تقني. وذكرت وكالة 
م�شوؤوليتها عن حادث حتّطم الطائرة، ما اأ�شفر عن مقتل 6 عنا�شر 

اأن احلادثة ناجمة  اأن القوة نفت الأمــر، موؤكدة  من )اإي�شاف(. غري 
عن خطاأ تقني. ومن جهتها، اأعلنت �شبكة )فوك�س( الإخبارية اأن 6 
اإىل  اأفغان�شتان. واأ�شارت  اأمريكيني قتلوا بتحّطم مروحية يف جنوب 
ل  اأن  للناتو،  بيان  ونقلت عن  لـ)اإي�شاف(.  تابعني  كانوا  العنا�شر  اأن 
قتال دائر يف جنوب اأفغان�شتان يف الوقت احلايل. واأ�شاف البيان اأنه 
يتم التحقيق يف �شبب احلادثة، غري اأنه لفت اإىل اأن التقارير الأولية 

ت�شري اإىل اأنه مل يحدث اأي ن�شاط م�شّلح يف املنطقة.

املكان،  اإىل  اجلي�س  مــن  دوريـــة  توجهت  الأثـــر  وعلى 
وتبني اأن النفجار ناجم عن �شيارة مفخخة من نوع 
جيب غراند �شريوكي رباعية الدفع، واأدى اإىل ت�شرر 

�شيارات اأخرى .
بر�س  فران�س  وكالة  م�شور  التقطها  �شور  واظهرت 
منطقة �شهلية جرداء مع بقع متبقية من الثلج الذي 
ت�شاقط ال�شبوع املا�شي يف املناطق اللبنانية اجلبلية. 
املحرك  ال  انــفــجــرت  الــتــي  الــ�ــشــيــارة  مــن  يتبق  ومل 
بعيدة.  امكنة  اىل  اجــزاوؤهــا  تناثرت  بينما  تقريبا، 
وحمرتقتان  مت�شررتان  اخرييان  �شيارتان  وظهرت 

ب�شكل كامل، احداهما من طراز فان لونها احمر.
وقال تلفزيون املنار انه مت تفجري ال�شيارة املفخخة 
التي كانت متوقفة على م�شافة من املركز عن بعد، 
املكان  اىل  و�ــشــلــوا  احلـــزب  مــن  عنا�شر  كــان  وبينما 
اآخرون  عنا�شر  اقـــدم  الثـــر،  على  منها.  يــقــرتبــون 
على اطالق النار بعدما ظنوا انهم وقعوا يف كمني . 
وا�شاف ان عنا�شر حزب اهلل قاموا با�شعاف زمالئهم 
امل�شابني الذين نقلوا من املكان . ونقل التلفزيون عن 
خبري ع�شكري ان زنة العبوة تقدر ب�شتني كيلوغراما 

من املواد ال�شديدة النفجار .

عنا�شر من اجلي�س احلر بجوار مدفع  بدائي م�شاد للطائرات يف غوطة دم�شق   )رويرتز(

•• عوا�سم-وكاالت:

توا�شل لليوم الثالث على التوايل 
قــ�ــشــف قــــــوات الـــنـــظـــام لأحـــيـــاء 
عديدة يف مدينة حلب بالرباميل 
وجرحى،  قتلى  خملفا  املتفجرة 
مناطق  اأن  نــا�ــشــطــون  ذكـــر  فــيــمــا 
بــديــر الـــزور والــالذقــيــة تعر�شت 
لــلــقــ�ــشــف اأيـــ�ـــشـــا، وحتــــدثــــوا عن 

ا�شتباكات عنيفة بريف اإدلب.
حلقوق  ال�شورية  ال�شبكة  واأفــادت 
�شخ�شا   25 مبــقــتــل  الإنــــ�ــــشــــان 
وجرح اآخرين خالل ق�شف اأحياء 
يف حلب، وي�شعب ح�شر احل�شيلة 
النهائية لل�شحايا ب�شبب ا�شتمرار 

الهجمات بالرباميل املتفجرة.
الطريان  اأن  �ــشــام  �شبكة  وذكــــرت 
ال�شجن  حمــيــط  كـــذلـــك  قــ�ــشــف 
ام�س،  �ــشــبــاح  حــلــب  املـــركـــزي يف 
�ــــشــــقــــوط  قتلى  عــــن  وحتــــدثــــت 
النظام  قــ�ــشــف  خــــالل  وجـــرحـــى 
مـــنـــطـــقـــة بــــــــاب الــــــنــــــريب وحــــي 
الــ�ــشــعــار بــاملــديــنــة نــفــ�ــشــهــا، كما 
ال�شاخور  اأحــيــاء  الق�شف  اأ�ــشــاب 
براميل  واألــقــيــت  والــقــاطــرجــي، 
الباب  مــنــطــقــة  عـــلـــى  مــتــفــجــرة 

وامل�شلمية بريف املدينة.
عــــن ثالثني  يـــقـــل  ل  مــــا  وكــــــان 
�شخ�شا قتلوا وجرح اآخرون اأم�س 
املتفجرة  بــالــربامــيــل  قــ�ــشــف  يف 
اأحياء  على  النظام  قـــوات  نفذته 

مبدينة حلب.

 23 يف  الــوقــت  لبع�س  �شتتوقف 
ــــاين يـــنـــايـــرعـــلـــى ان  ــــث ــــون ال كــــان
ق�شر  يف  يــنــايــر   24 يف  ت�شتاأنف 
املــتــحــدة( يف  المم  )مــقــر  المم 
جنيف حيث �شيعقد وفدا النظام 
الــ�ــشــوري واملــعــار�ــشــة لــقــاء ثنائيا 
لـــبـــدء مـــفـــاو�ـــشـــات الـــ�ـــشـــالم اىل 

جانب البراهيمي.
اخلارجية  وزيــــر  قــــال  ذلــــك  اىل 
الأمــريــكــي جــون كــريي امــ�ــس اإن 
تـــلـــتـــق مبــمــثــلــني عن  بـــــــالده مل 
�شوريا  يف  ال�ـــشـــالمـــيـــة  اجلــبــهــة 
لــكــن مــن املــمــكــن عــقــد مــثــل هذا 
الجتماع لتعزيز متثيل جماعات 
حمادثات  يف  املــعــتــدلــة  املــعــار�ــشــة 
احلرب  وقـــف  اإىل  تــرمــي  مقبلة 

ال�شورية.
وقـــال كـــريي يف مــوؤمتــر �شحفي 
مبـــانـــيـــال مل جتــتــمــع الــــوليــــات 
اجلبهة  مـــع  الن  حــتــى  املــتــحــدة 
ال�ــشــالمــيــة لــكــن مــن املــمــكــن ان 
يحدث هذا. واأ�شاف تبذل جهود 
حاليا من قبل كل الدول الداعمة 
تريد  والتي  ال�شورية  للمعار�شة 
املعتدلة  املعار�شة  قاعدة  تو�شيع 
وقاعدة متثيل ال�شعب ال�شوري يف 

مفاو�شات جنيف 2.
وزارة  يف  مـــــ�ـــــشـــــوؤولـــــون  وقـــــــــال 
اخلارجية الأمريكية اإن املحادثات 
ت�شم  قد  ال�شالمية  اجلبهة  مع 
م�شوؤولني اأمريكيني وبريطانيني 

وفرن�شيني من م�شتوى اأقل.

موؤمتر جنيف يعقد يف مونتريو.. وكريي ل ي�ستبعد الجتماع مبمثلني للجبهة الإ�سالمية 

ق�سف متوا�سل على حلب ومعارك بريف اإدلب

اأمــــا الــقــ�ــشــف الــــذي تــعــر�ــشــت له 
حلب اأول اأم�س، فقد راح �شحيته 
-بينهم  قــتــيــال   125 مــن  اأكــــر 

اجلرحى. وع�شرات  طفال-   15
ويف مــديــنــة الــبــاب يف ريـــف حلب 
قال نا�شطون اإن �شالح اجلو �شن 
�شت غارات على اأحياء يف املدينة، 
من  عــائــلــة  مــقــتــل  اإىل  اأدى  ممـــا 
ع�شرات.  وجــرح  اأ�شخا�س،  اأربــعــة 
�شهدت  قــد  الــبــاب  وكــانــت مدينة 
الأ�شبوعني  جــويــة خــالل  غـــارات 
عـــن مقتل  اأ�ـــشـــفـــرت  املـــا�ـــشـــيـــني، 

حوايل �شتني �شخ�شاً.
املتحدة  المم  اعــلــنــت  �ــشــيــا�ــشــيــا 
الدويل  ال�شالم  موؤمتر  ان  ام�س 
با�شم  املـــــعـــــروف  �ــــشــــوريــــا  حــــــول 
يناير   22 يف  �ــشــيــبــداأ   2 جــنــيــف 
ال�شوي�شرية  مـــونـــرتو  بـــلـــدة  يف 
مقررا  كــان  كما  جنيف  يف  ولي�س 
فنادق  وجـــود  عـــدم  ب�شبب  ا�ــشــال 
وقــالــت خولة  �ــشــاغــرة يف جنيف. 
موفد  بـــا�ـــشـــم  الـــنـــاطـــقـــة  مـــطـــر 
العربية  واجلامعة  املتحدة  المم 
املوؤمتر  البــراهــيــمــي  �ــشــوريــا  اىل 

�ــشــوريــا �شيعقد يف  الــــدويل حـــول 
مونرتو ل�شباب لوج�شتية.

عليه  اطلق  ايل  املوؤمتر  و�شيعقد 
كانون   22 يف   2 جنيف  ت�شمية 
يــنــايــر يف فــنــدق مونرتو  الــثــاين 
الــــذي يــقــع عــلــى �ــشــفــاف بحرية 
�شاعة  نــحــو  يبعد  والــــذي  لــيــمــان 
و�شيرتاأ�شه  جنيف  من  بال�شيارة 
بان  املتحدة  العام لــالمم  المــني 

كي مون بح�شور الدول املدعوة.
وا�ـــــشـــــافـــــت املــــتــــحــــدثــــة بـــا�ـــشـــم 
املوؤمتر  اعـــمـــال  ان  البــراهــيــمــي 

الأمم املتحدة ت�ستقبل اآلف الالجئني املدنيني بجوبا

ع�سرات القتلى يف جتدد املعارك بجنوب ال�سودان
رو�سيا متلك 1500 راأ�س نووية 

•• مو�سكو-يو بي اأي:
اأنــهــا متتلك نحو  اأعــلــنــت رو�ــشــيــا 
يف  وذلـــك  نــوويــة  راأ�ـــس   1500
التوازن  عــلــى  حمافظتها  اإطــــار 
ال�ـــــشـــــرتاتـــــيـــــجـــــي مــــــع الــــغــــرب 
الـــــردع. ونــقــلــت وكالة  وبــغــر�ــس 
)نوفو�شتي(،  الــرو�ــشــيــة  الأنـــبـــاء 
ال�شواريخ  قــوات  قائد  عن  ام�س 
�شريغي  اجلرنال  الإ�شرتاتيجية 
كـــــاراكـــــايـــــف خــــــالل يــــــوم قـــــوات 
قوله  الإ�شرتاتيجية،  ال�شواريخ 
 1500 نــحــو  رو�ــشــيــا متــلــك  اإن 
راأ�ــــــس نـــــووي لـــــردع كـــل َمــــن قد 
ت�شول له نف�شه بالعتداء عليها.

وتـــابـــع اأنـــــه مـــن الـــ�ـــشـــروري اأن 
متــلــك رو�ــشــيــا هــــذا الـــعـــدد على 
اأقــل تقدير وذلــك لتحافظ على 
م�شيفاً   ، ال�شرتاتيجي  التوازن 
الأمريكية  املتحدة  الــوليــات  اأن 
راأ�ـــــــس   1500 نــــحــــو  متـــتـــلـــك 

جن����اة حم���اف���ظ امل��ح��وي��ت 
اغتيال  حماولة  من  اليمنية 

•• �سنعاء-وام:

اليمنية  املــحــويــت  جنــا حمــافــظ 
اأحـــمـــد عــلــي حمــ�ــشــن امـــ�ـــس من 
حماولة اغتيال اأثناء عودته من 
تقدمي العزاء بوفاة اأخيه ال�شفري 
اليمني يف ال�شعودية حممد علي 
حم�شن الذي تويف نهاية الأ�شبوع 

املا�شي . 
تعر�س  اإنـــــــه  املــــحــــافــــظ  وقـــــــال 
منطقة  يف  الغـــتـــيـــال  ملـــحـــاولـــة 
م�شريا  مـــاأرب  مبحافظة  حريب 
اثــنــني مــن مرافقيه  اإ�ــشــابــة  اإىل 

باإ�شابات متفاوتة.
بعد  فــــروا  اإن اجلـــنـــاة  واأ�ـــشـــاف   
احلادث مبا�شرة ومل يتم التعرف 

عليهم . 

مواقــيت ال�سالة
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اأ�سدر قانونا باإن�ساء مركز دبي لتطوير القت�ساد الإ�سالمي ومر�سوما بت�سكيل جمل�س اإدارته 

حممد بن را�سد يلتقي رئي�س واأع�ساء جلنة التحكيم الدولية جلائزة زايد الدولية للبيئة
دبي-وام:

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  حممد 
الــــدولــــة رئــيــ�ــس جمل�س  رئــيــ�ــس 
الـــــوزراء حــاكــم دبـــي )رعــــاه اهلل( 
مـــ�ـــشـــاء امـــ�ـــس رئـــيـــ�ـــس واأعـــ�ـــشـــاء 
جلائزة  الدولية  التحكيم  جلنة 
يرافقهم  للبيئة  الــدولــيــة  زايـــد 
بن  اأحــمــد  را�ــشــد  الدكتور  معايل 
ورئي�س  واملــيــاه  البيئة  وزيــر  فهد 
ملوؤ�ش�شة  العليا  اللجنة  واأعــ�ــشــاء 
برئا�شة  لــلــبــيــئــة  الـــدولـــيـــة  زايــــد 
بن  الدكتور حممد  اللواء  �شعادة 
�شموه  اأمـــام  عر�شوا  الــذيــن  فهد 
نتائج اجتماعات ومداولت جلنة 
حممد بن را�شد خالل  ا�شتقباله رئي�س واأع�شاء جلنة التحكيم الدولية جلائزة زايد الدولية للبيئة )وام(التحكيم.        )التفا�شيل �س2(
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تنفيذا لتوجيهات رئي�س الدولة 

الهالل الأحمر تطلق حملة قلوبنا مع اأهل ال�سام غدا
ي�شتطيعون  مــا  وتــقــدمي  معها  الــتــجــاوب  واملقيمني  الــوطــن  اأبــنــاء  بكل 
لغاثتهم يف هذه الظروف ال�شعبة التي ميرون بها حاليا. وقال �شموه 
اأن يهب اخلريون واملح�شنون لتقدمي  اإننا على يقني كما تعودنا دائما 
خا�شة  العون  لهذا  احلاجة  ا�شد  يف  اليوم  هم  ملن  وامل�شاعدة  العون  يد 
الطفال الذين يتعر�شون ملخاطر جمة من جراء موجة الربد والثلوج 
الن�شاين  بواجبه  �شيقوم  الأحمر  الهالل  اأن  �شموه  موؤكدا   .. العاتية 
ولي�س غريبا على اأبناء زايد اخلري وخليفة العطاء ان يكونوا دائما يف 
ال�شاعني للخري والعطاء الن�شاين جتاه اجلار  اأول  املبادرين و  طليعة 

وال�شقيق وال�شديق .

الــ�ــشــوري كــل الهــتــمــام الــواجــب على ال�شقيق جتــاه �شقيقه يف  اجلـــوار 
حمنته. وقال �شموه انه بتوجيهات �شامية من قيادة الدولة تكفلت هيئة 
الهالل الحمر الماراتي باإغاثة الالجئني ال�شوريني فاأقامت املخيمات 
واأن�شاأت امل�شت�شفيات امليدانية وقدمت مئات الطنان من املواد الغذائية 
ومــواد الإيــواء والأدويــة والتجهيزات املعي�شية الخــرى لتوفري احلياة 

الكرمية لهم لأ�شقائنا الالجئني اىل حني العودة اىل ديارهم.
والثلوج  والأمطار  القار�شة  ال�شتاء  ملوجة  ونظرا  اليوم  �شموه  واأ�شاف 
التي اأغرقت خميمات الالجئني وفاقمت من حمنتهم وخا�شة بالن�شبة 
لالأطفال والن�شاء وكبار ال�شن ل ي�شع دولة المــارات اأن تقف مكتوفة 

الأيدي بل اإ�شتجابت قيادتها اىل نداء الواجب الن�شاين لإغاثة ال�شقاء 
نهيان  اآل  زايـــد  بــن  حــمــدان  ال�شيخ  �شمو  وقـــال   . معاناتهم  وتخفيف 
انطالقا من هذه املبادئ الرا�شخة وال�شيا�شة الثابته جتاه كل املحرومني 
واملنكوبني وال�شعفاء يف اأي مكان يف العامل اأ�شدر �شاحب ال�شمو رئي�س 
ال�شوريني  الالجئني  بتنظيم حملة لإغاثة  ال�شامية  الدولة توجيهاته 
التي  اجلــارفــة  والمــطــار  ال�شقيع  موجة  اثــار  ملواجهة  خميماتهم  يف 
يكون  ما  اأ�شد  تاأثريها  وكــان  والعراق  و�شوريا  والردن  لبنان  اإجتاحت 
الماراتي  الحمر  الهالل  اأن هيئة  �شموه  واأكــد   . املخيمات  �شكان  على 
بالدولة لتهيب  بال�شراكة مع اجهزة العــالم  وهي تنظم هذه احلملة 

•• اأبوظبي-وام:

تنفيذا لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
غــدا اخلمي�س حملة  الأحــمــر  الــهــالل  اهلل تطلق هيئة  الــدولــة حفظه 
موجة  من  ال�شوريني  الالجئني  واإغــاثــة  لدعم  ال�شام  اأهــل  مع  قلوبنا 

الربد القار�س وملدة ثالثة اأيام.
املنطقة  اآل نهيان ممثل احلاكم يف  زايــد  ال�شيخ حمدان بن  واأكــد �شمو 
الغربية رئي�س هيئة الهالل الأحمر اأن دولة المارات العربية املتحدة 
ومنذ بداية الأزمة يف �شوريا اأولت ق�شية الالجئني ال�شوريني يف دول 

حممد بن را�سد ي�سدر قانونا باإن�ساء مركز دبي لتطوير القت�ساد الإ�سالمي ومر�سوما بت�سكيل جمل�س اإدارته

حممد بن را�سد يلتقي رئي�س واأع�ساء جلنة التحكيم الدولية جلائزة زايد الدولية للبيئة 

••  دبي-وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء رعاه اهلل ب�شفته حاكما لإمارة دبي القانون رقم 13 

ل�شنة 2013 ب�شاأن اإن�شاء مركز دبي لتطوير القت�شاد الإ�شالمي .
اإدارة  جمل�س  بت�شكيل   2013 ل�شنة   42 رقــم  املر�شوم  �شموه  اأ�ــشــدر  كما 

املركز برئا�شة معايل حممد عبد اهلل القرقاوي.
اجلديد كال من  املركز  اإدارة  �شي�شم جمل�س  املر�شوم  عليه  ن�س  ملا  ووفقا 
�شامي �شاعن القمزي نائبا للرئي�س والأع�شاء عبد العزيز عبداهلل الغرير 
ح�شني نا�شر لوتاه د. حمد بن ال�شيخ اأحمد ال�شيباين عبدالرحمن �شيف 
عبدالفتاح  وعي�شى  املـــري  �شعيد  هــالل  الــقــمــزي  �شاعن  ح�شني  الــغــريــر 
كاظم الذي ن�س املر�شوم يف مادته الثانية على تعيينه اأمينا عاما للمركز 
اأن يعمل بهذا املر�شوم من  بالإ�شافة اإىل ع�شويته يف جمل�س الإدارة على 
 42 تاريخ �شدوره وين�شر يف اجلريدة الر�شمية. وقد ف�شل القانون رقم 
بال�شخ�شية  �شيتمتع  الـــذي  للمركز  الأ�شا�شية  الأهــــداف   2013 ل�شنة 
العتبارية وال�شتقالل املايل والإداري والأهلية القانونية الالزمة ملبا�شرة 
ت�شمل  التي  الأهـــداف  تلك  بتحقيق  الكفيلة  والت�شرفات  الأعــمــال  جميع 

ال�شريعة الإ�شالمية يف الناجت املحلي الإجمايل لالإمارة وكيفية تطويرها 
اأيــ�ــشــا �شمن  املـــركـــز  �شيعنى  ذلـــك  اإىل  املـــركـــز.  اأهـــــداف  لــغــايــات حتــقــيــق 
الإ�شالمي  املتعلقة بالقت�شاد  با�شتحداث اجلوائز والربامج  اخت�شا�شاته 
اأو  وتاأ�شي�س  ال�شاأن  هذا  املجل�س يف  يقرره  ملا  وفقا  وذلك  عليها  والإ�شراف 
امل�شاهمة يف تاأ�شي�س ال�شركات وامل�شاريع ال�شتثمارية ذات العالقة باأهداف 
واملحلية يف  الحتــاديــة  اجلــهــات  مــع خمتلف  التن�شيق  على  عـــالوة  املــركــز 
والحتـــادات  والهيئات  املــراكــز  مــع  التن�شيق  وكــذلــك  ال�شلة  ذات  املــجــالت 
التفاقيات  واإبــــرام  والــدولــيــة  والإقــلــيــمــيــة  والــعــربــيــة  املحلية  واملــنــظــمــات 
ومذكرات التفاهم مبا يدعم اأهداف املركز. و�شمل القانون رقم 42 ل�شنة 
القت�شاد  لتطوير  دبي  اإدارة مركز  اخت�شا�شات جمل�س  تو�شيف   2013
والإ�شراف  للمركز  العامة  ال�شيا�شة  وتطوير  ر�شم  ذلك  الإ�شالمي مبا يف 
على تنفيذها واعتماد اخلطط ال�شرتاتيجية والتطويرية املتعلقة بعمله 
وخططه  العامة  �شيا�شته  لتنفيذ  الــالزمــة  واملــبــادرات  الــربامــج  واعــتــمــاد 
الإدارية  واللوائح  الأنظمة  اإقــرار  على  عالوة  والتطويرية  ال�شرتاتيجية 
واملالية والفنية املتعلقة بتنظيم العمل يف املركز وهيكله التنظيمي كذلك 
ويل  �شمو  اإىل  جميعا  ورفعها  اخلتامي  واحل�شاب  ال�شنوية  املــوازنــة  اإقــرار 
العهد لعتمادهما اإىل جانب ت�شكيل اللجان الدائمة واملوؤقتة وفرق العمل 

تعزيز مكانة الإمارة لت�شبح عا�شمة عاملية لالقت�شاد الإ�شالمي والنهو�س 
ال�شلع  قطاع  يف  الإ�شالمية  ال�شريعة  مع  املتوافقة  القت�شادية  بالأن�شطة 
الرئي�شة  الأعــمــدة  اأحــد  باعتبارها  املالية  وغــري  املالية  اخلــدمــات  وقــطــاع 
التي يقوم عليها اقت�شاد الإمارة عالوة على الرتويج لدبي اإقليميا ودوليا 
كمركز رئي�س لل�شلع واخلدمات املالية وغري املالية املتوافقة مع ال�شريعة 
الأن�شطة القت�شادية  بناء قاعدة معلومات حول  الإ�شالمية والعمل على 
بالأن�شطة  املتعلقة  املنازعات  التحكيم يف  اىل  اللجوء  وت�شجيع  الإ�شالمية 

القت�شادية ال�شالمية.
الإ�شالمي  القت�شاد  لتطوير  دبــي  مركز  اخت�شا�شات  الــقــانــون  واأو�ــشــح 
ال�شرتاتيجية  اخلــطــط  وو�ــشــع  الــعــامــة  ال�شيا�شة  ر�ــشــم  تت�شمن  والــتــي 
�شاملة وموحدة للحكم على  الإمــارة وتطوير معايري  القطاع يف  لتطوير 
اأو غري مالية مع اأحكام ال�شريعة  اأو خدمة مالية  مدى ان�شجام اأي �شلعة 
الإ�شالمية وترويج هذه املعايري حمليا وعامليا اإىل جانب ا�شتحداث نظام 
لعتماد مطابقة املنتجات من �شلع وخدمات مالية اأو غري مالية مع املعايري 

التي يعتمدها املركز واإ�شدار ال�شهادات الالزمة لذلك.
القت�شاد  يف  املتخ�ش�شة  والبحوث  الدرا�شات  اإجـــراء  املركز  �شيتوىل  كما 
املتفقة مع  القــتــ�ــشــاديــة  الأنــ�ــشــطــة  م�شاهمة  مـــدى  ال�ــشــالمــي وحتــديــد 

اأهداف  حتقيق  يف  ي�شاهم  مبا  و�شالحياتها  مهامها  وحتديد  املتخ�ش�شة 
املركز. وفيما يتعلق باجلهاز التنفيذي فقد ن�س القانون على اأن يتكون من 
مدير تنفيذي ي�شدر بتعيينه قرار من �شمو ويل عهد دبي اإ�شافة اإىل عدد 
من املوظفني الإداريني واملاليني والفنيني فيما اأو�شح القانون اخت�شا�شات 
املدير التنفيذي والتي تت�شمن اقرتاح ال�شيا�شات واخلطط ال�شرتاتيجية 
والتطويرية والت�شغيلية واملبادرات والربامج التي من �شاأنها حتقيق اأهداف 

املركز ورفعها اإىل املجل�س بالتن�شيق مع الأمني العام.
الأنظمة  م�شاريع  اقـــرتاح  عــن  اأي�شا  مــ�ــشــوؤول  التنفيذي  املــديــر  و�شيكون 
واللوائح الإدارية واملالية والفنية الالزمة لتنظيم العمل يف املركز ورفعها 
العامة  ال�شيا�شة  لتنفيذ  الــالزمــة  اخلطط  وو�شع  لإقــرارهــا  املجل�س  اإىل 
للمركز وبرامج العمل التي يقرها جمل�س اإدارته ومتابعة تنفيذها ف�شال 
وفقا  املركز  اأعمال  لت�شيري  الالزمة  والإداريـــة  الفنية  الــكــوادر  تعيني  عن 
املتعلقة  الدورية  التقارير  اإعــداد  جانب  اإىل  الداخلية  ولوائحه  لأنظمته 
بتنفيذ ال�شيا�شات واخلطط ال�شرتاتيجية والربامج املعتمدة ورفعها اإىل 

جمل�س الإدارة من خالل الأمني العام.
ويلغى اأي ن�س يف اأي ت�شريع اآخر اإىل املدى الذي يتعار�س فيه واأحكام هذا 

القانون الذي يعمل به من تاريخ �شدوره وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

هيئة العمال اخلريية الماراتية تقدم م�ساعدات عاجلة اىل اأ�سر مدينة اخلليل الفل�سطينية
•• اخلليل-وام: 

قــدمــت هــيــئــة العـــمـــال اخلريية 
اغاثية  مـــ�ـــشـــاعـــدات  المــــاراتــــيــــة 
اآلف  اأكــر من ع�شرة  عاجلة اىل 
الثلوج يف مدينة  اأ�شرة حا�شرتها 
الغربية  ال�شفة  جنوبي  اخلليل 
بعد موجة الإع�شار والثلوج التي 
الفل�شطينية  الأرا�ــشــي  اإجــتــاحــت 

خالل الأيام الأخرية.
ابراهيم را�شد مدير  ال�شيد  وقال 
الغربية  ال�شفة  يف  الهيئة  مكتب 
اإنه مت تخ�شي�س مائة األف درهم 
لــتــوفــري اخلــبــز واحلــلــيــب يوميا 
حا�شرتها  الــتــي  الأ�ـــشـــر  لأفــــــراد 
اخلـــلـــيـــل  مـــــديـــــنـــــة  يف  ـــــوج  الـــــثـــــل
م�شاعدات  وتــقــدمي  و�ــشــواحــيــهــا 
للتخفيف  لــهــم  اخـــــرى  اغـــاثـــيـــة 
عنهم بعدما ما حلقهم من اأ�شرار 

املت�شررة  الأ�ــشــر  لعون  الــطــوارئ 
التحرك  من  الثلوج  منعتها  التي 
والــعــمــل عــلــى تــقــدمي مــا يلزمها 
من خبز ومدافئ واغطية وحليب 

لالطفال ومواد غذائية.
اأيــــ�ــــشــــا على  التــــــفــــــاق  وجــــــــرى 
التحرك العاجل يف برنامج مدته 
لــتــوفــري اخلــبــز واحلليب  اآ�ــشــبــوع 
اليومي لأفراد هذه ال�شر . و�شكر 
�شلهب  ر�ـــشـــاد  الــقــا�ــشــي  الــ�ــشــيــخ 
رئي�س جلنة زكاة اخلليل املركزية 
مبادرتها  على  الماراتية  الهيئة 
تقدمي امل�شاعدات العاجلة لهايل 
اأربع  ا�شتمرت  بعد معاناة  اخلليل 
ب�شبب  الــيــهــا  لــلــو�ــشــول  �ــشــاعــات 

عوائق الثلوج .
الهيئة  اأن  القا�شي  ال�شيخ  وذكــر 
الكافلني  اأكــــرب  مـــن  المـــاراتـــيـــة 
ليتام حمافظة اخلليل عامة ولها 

اأياد بي�شاء وممتدة مع الفقراء يف 
املدينة وقراها.

عون  حــمــلــة  اأن  بـــالـــذكـــر  جـــديـــر 
ال�شتاء التي اأطلقتها هيئة الأعمال 
اخلريية الماراتية جاءت ملواجهة 
اثار العا�شفة الثلجية الق�شى يف 
التاريخ الفل�شطيني والتي �شربت 

وخلفت  الفل�شطينية  الرا�ـــشـــي 
ما  فادحة  ومادية  ب�شرية  خ�شائر 
اكر  تخ�شي�س  اىل  الهيئة  دفــع 
وتت�شمن  درهــــــم  مـــلـــيـــوين  مــــن 
ومادية  عينية  اغاثية  م�شاعدات 
ملواجهة  لــوجــ�ــشــتــيــة  ومـــــعـــــدات 
ظــــروف الــ�ــشــتــاء والــتــخــفــيــف من 

اثاره.
اطــلــقــت مــوؤ�ــشــ�ــشــات وهيئات  وقـــد 
بينها  اآخرى من  اإماراتية  خريية 
حملة  الحــــمــــر  الــــهــــالل  هـــيـــئـــة 
الفي�شانات  �ــشــحــايــا  ملـــ�ـــشـــاعـــدة 
الأرا�شي  اأ�ــشــابــت  الــتــي  والــثــلــوج 

الفل�شطينية يف اليام الخرية .

واآثار مدمرة ملمتلكاتهم.
واو�شح ان وفدا من الهيئة بحث 
مع فعاليات وموؤ�ش�شات جمتمعية 

التي  ال�شرار  اخلليل  منطقة  يف 
اأحدثتها الثلوج على ال�شر والتي 
ا�ــشــابــت عــــددا مــن مـــدن ال�شفة 

ونابل�س  اهلل  رام  ابــرزهــا  الغربية 
والقد�س واخلليل.

واتــفــق وفــد مــن الهيئة مــع جلنة 

املحكمة الحتادية العليا تقرر حجز ق�سية 
اخللية الإخوانية للحكم بجل�سة 21 يناير املقبل 

•• اأبوظبي-وام:

العليا  اأمــن الدولة يف املحكمة الحتــاديــة  دائــرة  عقدت 
ام�س خام�س جل�شات حماكمة اخللية الإخوانية وذلك 
وا�شتمعت  الطنيجي.  اجلــراح  حممد  القا�شي  برئا�شة 
املتهمني  دفـــاع  مــرافــعــات  اإيل  اجلل�شة  خــالل  املحكمة 
ال�شفوية حيث طالب الدفاع برباءة املتهمني من التهم 
للحكم  الق�شية  املحكمة حجز  وقررت  اإليهم.  املن�شوبة 
يف جل�شة 21 يناير القادم على اأن يقدم دفاع املتهمني 
املرافعات املكتوبة اإيل املحكمة خالل اأ�شبوع من تاريخه. 

وقد مثل اأمام املحكمة يف جل�شة اليوم 15 من املتهمني 
9 متهمني عــن احلــ�ــشــور كــمــا ح�شر مع  امــتــنــاع  بــعــد 

املتهمني اثنان من املحامني.
و�شهد اجلل�شة 13 من ممثلي و�شائل الإعالم و4 من 
جمعية  من  اثنان  بينهم  من  املــدين  املجتمع  منظمات 
الإمــارات حلقوق الإن�شان وممثل من جمعية الإمارات 
للمحامني والــقــانــونــني واآخـــر مــن احتـــاد كــتــاب واأدبـــاء 

الإمارات.
عن  وممــثــل  املتهمني  ذوي  مــن   6 اجلل�شة  ح�شر  كما 

ال�شفارة امل�شرية.

�سرف عالوة طبيعة العمل يف 32 دائرة حكومية بدبي مع رواتب دي�سمرب وباأثر رجعي من يونيو 2013
•• دبي-وام: 

امل�شرتك  احلكومي  الفريق  اأنــهــى 
املجل�س  قــــرار  بــتــطــبــيــق  املــخــتــ�ــس 
 2013 ل�شنة   15 التنفيذي رقم 
ــاأن مــنــح عــــالوة طــبــيــعــة عمل  بــ�ــش
بـــــدوائـــــر حـــكـــومـــة دبــــــي اأعـــمـــالـــه 
الوظائف  واإعــــتــــمــــاد  مبـــراجـــعـــة 
العمل  طبيعة  لــعــالوة  امل�شتحقة 
جمموعة  لكل  الإ�شتحقاق  ون�شب 

وظيفية.

 . امل�شتحقة  لــلــوظــائــف  الأ�ــشــا�ــشــي 
واإ�شتند الفريق احلكومي امل�شرتك 
يف اأعماله على النطاق الذي حتدد 
التنفيذي  املجل�س  قـــرار  مبــوجــب 
رقم 15 ل�شنة 2013 فيما يت�شل 
امل�شتحقة  الوظيفية  باملجموعات 
الإ�ــشــتــحــقــاق فقد مت  ن�شب  اأمـــا   ..
حتـــديـــدهـــا وفـــقـــا ملـــجـــمـــوعـــة من 
العوامل اأهمها تناف�شية الوظائف 
الدوران  ومعدلت  العمل  �شوق  يف 
التنظيمي  والـــــــــوزن  الـــوظـــيـــفـــي 

دائـــرة   32 تـــبـــداأ  اأن  املـــقـــرر  ومـــن 
حكومية بدبي �شرف هذه العالوة 
اجلاري  دي�شمرب  �شهر  رواتــب  مع 
رجعي  بــاأثــر  ال�شرف  يتم  اأن  على 
 2013 يونيو  مطلع  من  اإعتبارا 
ما  الــعــالوة  هـــذه  مــن  وي�شتفيد   .
ن�شبته 32 باملائة من اإجمايل عدد 
املوظفني يف هذه الدوائر يتوزعون 
وقد  وظيفية  جمموعة   21 على 
تراوحت ن�شب الإ�شتحقاق بني 30 
الراتب  من  باملائة   100 و  باملائة 

الوظائف  هــذه  وتــاأثــري  للوظائف 
على الأن�شطة والعمليات املحورية 

للدوائر.
ومن املتوقع اأن ي�شهم تطبيق هذا 
اأكـــرب من  قـــدر  الـــقـــرار يف حتقيق 
والت�شغيلي  التنظيمي  الإ�شتقرار 
تعزيز  الــدوائــر احلكومية عرب  يف 
قـــــدرة الــــدوائــــر احلــكــومــيــة على 
ــتــقــطــاب الـــكـــفـــاءات والــــكــــوادر  اإ�ــش
اإىل جانب  بها  والإحتفاظ  املوؤهلة 
نوعية  الإيجابية على  الإنعكا�شات 

ومتيز اخلدمات احلكومية.
واأكـــــــد املـــعـــنـــيـــون بــــدائــــرة املــــــوارد 
اإهتمام  دبــــي  حلــكــومــة  الــبــ�ــشــريــة 
تناف�شية  على  بــاحلــفــاظ  الــدائــرة 
العمل  �شوق  يف  احلكومي  القطاع 
على  الــدائــرة  داأب  اإىل  ..م�شريين 
العمل  �ــشــوق  يف  الــتــغــريات  متابعة 
ومــراقــبــتــهــا عــن كــثــب عــن طريق 
الــــدرا�ــــشــــة واملــــراجــــعــــة الــــدوريــــة 
واملزايا  الــرواتــب  نظام  لتناف�شية 

واملكافاآت بحكومة دبي.

يف/ و../  للبيئة  املــتــحــدة  الأمم 
اإك�شبو  معر�س  م�شت�شار  هانكنج 
ال�شعبية  الــ�ــشــني  جــمــهــوريــة  يف 
..متـــنـــى لــهــم �ــشــمــوه الــنــجــاح يف 
وجه  اأكــمــل  على  مهمتهم  اإجنـــاز 
ت�شتمر  حــتــى  تـــامـــة  وبـــحـــيـــاديـــة 
اجلائزة يف الإنت�شار وتر�شيخ ثقة 
العامل بها وباأهدافها وبراجمها.

ال�شامية  الأهــــــــداف  يــجــ�ــشــدون 
جلائزة زايد الدولية للبيئة التي 
زعيم  لذكرى  تخليدا  )اأ�ش�شناها 
واإنـــ�ـــشـــان عــا�ــس حــيــاتــه يــهــتــم يف 
البيئة والإن�شان ويعطي كل وقته 
ومــالــه وجــهــده مــن اأجـــل خدمة 
الب�شرية واإ�شعاد النا�س واحلفاظ 
على البيئة وحمايتها من العبث 

والــتــدمــري والـــتـــلـــوث( رحـــم اهلل 
زايد وطيب اهلل ثراه.

نائب  الــ�ــشــمــو  �ـــشـــاحـــب  ومتـــنـــى 
الــــدولــــة رئــيــ�ــس جمل�س  رئــيــ�ــس 
الوزراء حاكم دبي للجنة التحكيم 
كالو�س  الـــربوفـــ�ـــشـــور  بــرئــا�ــشــة 
توبفر وع�شوية كل من ال�شيدين 
برنامج  مـــديـــر  اأ�ــشــتــايــرن  اأكـــيـــم 

باأن  تق�شي  دبـــي  حــاكــم  الـــــوزراء 
يف  �شيقام  الــذي  الحتفال  يكون 
دبي يليق مبكانة اجلائزة العاملية 
يف  الفائزين  تكرمي  يتم  و�ــشــوف 
بهم  والحتفاء  ال�شاد�شة  الــدورة 
العربية  الإمــــــارات  دولـــة  هــنــا يف 

املتحدة..وهم ثالث فئات. 

مكوناتها.
وت�شم اللجنة العليا يف ع�شويتها 
كال من العميد اأحمد حممد رفيع 
ال�شويدي  غــامن  �شيف  والعقيد 
العور وال�شيد  والدكتورة م�شكان 
عــلــي الــنــجــار واملــهــنــد�ــس حمدان 

ال�شاعر.

وقــــد اأفــــــاد الـــدكـــتـــور حمــمــد بن 
فــهــد رئــيــ�ــس الــلــجــنــة الــعــلــيــا باأن 
لإ�ـــــشـــــتـــــعـــــدادات لــــالإحــــتــــفــــال يف 
ال�شاد�شة  دورتــــهــــا  يف  اجلــــائــــزة 
قـــــدم و�ــــشــــاق واأن  جــــاريــــة عـــلـــى 
نائب  ال�شمو  �شاحب  توجيهات 
الــــدولــــة رئــيــ�ــس جمل�س  رئــيــ�ــس 

كما متنى �شموه لرئي�س واأع�شاء 
ــ�ــشــة زايــــد  الــلــجــنــة الــعــلــيــا ملــوؤ�ــش
اأداء  يف  التوفيق  للبيئة  الدولية 
والإن�شانية  الــوطــنــيــة  ر�شالتهم 
اأهــــــداف اجلـــائـــزة التي  وخـــدمـــة 
باتت من اجلوائز العاملية الأوىل 
بجميع  بـــالـــبـــيـــئـــة  تـــعـــنـــى  الــــتــــي 

•• دبي-وام:

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
نائب  اآل مكتوم  را�شد  حممد بن 
الــــدولــــة رئــيــ�ــس جمل�س  رئــيــ�ــس 
الـــــوزراء حــاكــم دبـــي )رعــــاه اهلل( 
مـــ�ـــشـــاء امـــ�ـــس رئـــيـــ�ـــس واأعـــ�ـــشـــاء 
جلائزة  الدولية  التحكيم  جلنة 
يرافقهم  للبيئة  الــدولــيــة  زايـــد 
بن  اأحــمــد  را�ــشــد  الدكتور  معايل 
ورئي�س  واملــيــاه  البيئة  وزيــر  فهد 
ملوؤ�ش�شة  العليا  اللجنة  واأعــ�ــشــاء 
برئا�شة  لــلــبــيــئــة  الـــدولـــيـــة  زايــــد 
الدكتور حممد بن  اللواء  �شعادة 
�شموه  اأمـــام  عر�شوا  الــذيــن  فهد 
نتائج اجتماعات ومداولت جلنة 
التحكيم ب�شاأن الأ�شماء واجلهات 
الدولية  زايـــد  املــر�ــشــحــة جلــائــزة 

للبيئة يف دورتها ال�شاد�شة.
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم اأكد خالل اللقاء 
اأنه على ثقة بحكمة ودراية رئي�س 
الذين  التحكيم  جلنة  واأعــ�ــشــاء 
يراعون يف اختيارهم للمر�شحني 
ودورهم  كفاءتهم  اجلــائــزة  لنيل 
حمليا  البيئة  حــمــايــة  يف  الــبــنــاء 
ودوليا وهم يف قراراتهم ال�شائبة 
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امل�ست�سفيات 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 المل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام 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�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

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

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

عبداهلل بن زايد يكرم �سمة بنت حممد بن خالد اآل نهيان
•• اأبوظبي-وام:

كــــرم �ــشــمــو الــ�ــشــيــخ عـــبـــداهلل بـــن زايـــــد اآل نــهــيــان وزيـــر 
بن خالد  بنت حممد  �شما  الدكتورة  اخلارجية..ال�شيخة 
اآل نهيان وال�شيخة رو�شة بنت حممد بن خالد اآل نهيان 
تقديرا  نهيان  اآل  خالد  بن  بنت حممد  �شيخة  وال�شيخة 
لـــدورهـــم يف دعـــم الـــربامـــج الــقــرائــيــة. جـــاء ذلـــك خالل 
الداعمة  واملجتمعية  احلكومية  املوؤ�ش�شات  تكرمي  حفل 
جمل�س  اأطلقها  والتي  تقراأ  اأبوظبي  حملة  يف  وامل�شاركة 
ثقافة  لن�شر  املا�شي  اإبريل  �شهر  خالل  للتعليم  اأبوظبي 
الـــقـــراءة وحـــب املــطــالــعــة بــني طـــالب املـــدار�ـــس واملجتمع 

املحلي ب�شكل عام ..وذلــك بح�شور معايل الدكتور مغري 
للتعليم.  اأبــوظــبــي  جمل�س  مــديــرعــام  اخلييلي  خمي�س 
وياأتي التكرمي تقديرا للدور املتميز الذي ترعاه ال�شيخة 
دعم  يف  نهيان  اآل  خــالــد  بــن  حممد  بنت  �شما  الــدكــتــورة 
امل�شتقبل  اأجــيــال  مكتبة  خـــالل  مــن  الــقــرائــيــة  الــربامــج 
واملكتبة املتنقلة والتي تعترب اأول منارة لثقافة الطفل يف 
اإىل  كان..اإ�شافة  اأينما  القارئ  ت�شل  والتي  العني  مدينة 
برامج مكتبة اأجيال امل�شتقبل يف جمعية حممد بن خالد 
دور  اأهمية  التكرمي  ويــربز  امل�شتقبل.  لأجــيــال  نهيان  اآل 
برامج املكتبة من خالل اتفاقية مبادرة اأبوظبي تقراأ لعام 
2013 حيث رعت ال�شيخة الدكتورة �شما بنت   2012

حممد بن خالد اآل نهيان املبادرة يف مدينة العني لتكون 
مكتبة اأجيال امل�شتقبل الراعي احل�شري لها .. وانطلقت 
من مبزرة العني بح�شور كبري من طلبة مدار�س العني 
احلكومية واخلا�شة وممثلني من مكتب العني التعليمي 
موؤ�ش�شات  يف  القرائية  الربامج  من  كوكبة  ذلــك  تلى  ثم 
مدينة العني كافة.. فيما و�شاركت ال�شيخة الدكتورة �شما 
اآل نهيان بقراءة ق�ش�س لالأطفال  بنت حممد بن خالد 
نهيان  اآل  خــالــد  بــن  حممد  جمعية  وتــ�ــشــارك   . بنف�شها 
للعام  امل�شتقبل  اأجيال  مكتبة  يف  ممثلة  امل�شتقبل  لأجيال 
الثاين على التوايل �شمن مبادرة اأبوظبي تقراأ يف عامها 

الثاين بالتعاون مع جمل�س اأبوظبي للتعليم .

عبداهلل بن زايد يدعم مبادرة بالعربي التي اأطلقتها موؤ�س�سة حممد بن را�سد
•• دبي-وام: 

زايد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  اأعلن 
دعمه  اخلـــارجـــيـــة  وزيــــر  نــهــيــان  اآل 
اأطلقتها  الـــتـــي  بــالــعــربــي  مــــبــــادرة 
اآل مكتوم  را�شد  بن  موؤ�ش�شة حممد 

الأ�شبوع املا�شي. 
تــ�ــشــريــح �شموه  ذلــــك خــــالل  جــــاء 
مبــنــا�ــشــبــة اإطــــالق مــوؤ�ــشــ�ــشــة حممد 
بالعربي  اآل مكتوم مبادرة  را�شد  بن 
العربية  لــلــغــة  الـــعـــاملـــي  الــــيــــوم  يف 
العامة  اجلـــمـــعـــيـــة  حــــددتــــه  الــــــذي 
18 من �شهر  الـــ  املتحدة يف  لــالأمم 
ديــ�ــشــمــرب مـــن كـــل عــــام..وذلــــك من 
ا�شتخدام  عــلــى  الــتــ�ــشــجــيــع  خــــالل 
ب�شكل  الــيــوم  هــذا  يف  العربية  اللغة 
مكثف كمظهر من مظاهر الحتفاء 
ال�شيخ  �شمو  واأكـــد  العربية.  باللغة 
اأهمية  نــهــيــان  اآل  زايـــد  بــن  عــبــداهلل 
الــعــربــيــة ودورهـــــا اجلوهري  الــلــغــة 
هويتنا  وعــاء  كونها  الــوطــن  بناء  يف 
ممـــا يــتــوجــب اإعـــــــادة هــيــبــتــهــا التي 
تاأثرت ب�شكل ملحوظ خالل احلقبة 
لكل  دعــمــه  اإىل  مــ�ــشــريا  املــا�ــشــيــة.. 
املبادرات غري امل�شبوقة يف هذا ال�شاأن 
باللغة  الهــتــمــام  اإىل  �شموه  ودعـــا   .
ومتكينها  بــهــا  والرتــــقــــاء  الــعــربــيــة 
عند الأجيال يف ظل التحديات التي 
تــواجــهــهــا بــاعــتــبــارهــا املــرتــكــز الأول 
لتنمية الهوية الوطنية يف املجتمع..

توليه  الــــــذي  بـــالهـــتـــمـــام  مــ�ــشــيــدا 
الإمارات  دولــة  يف  احلكيمة  القيادة 
لــلــحــفــاظ عــلــى الــلــغــة الــعــربــيــة من 
خــــالل احلـــر�ـــس عــلــى تــعــزيــزهــا يف 
والأن�شطة  الــــربامــــج  مـــن  الــكــثــري 
اإميانا  الــوطــنــيــة  لــلــهــويــة  الــداعــمــة 
اللغة  بــني  الوثيق  بــالرتــبــاط  منها 
والهوية ووجوب حمايتها وتعزيزها. 
زايد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  وقــال 
املتحدة  الأمم  اعتماد  اإن  نهيان  اآل 
ممثلة يف منظمة اليون�شكو يوم 18 
من دي�شمرب ليكون يوما لالحتفال 
باأن ن�شرتجع فيه  بلغتنا الأم جدير 
تــاريــخــنــا املــو�ــشــول بــحــا�ــشــرنــا وما 
بر�شالة  بـــدءا  للعامل  لغتنا  حملته 
الإ�ـــشـــالم الــ�ــشــمــح والـــقـــراآن الكرمي 
ومـــا تــبــع ذلـــك مـــن عــلــوم ومعارف 
باللغة  النهو�س  اإىل  �شموه  ودعـــا   .
املحلي  الـــ�ـــشـــعـــيـــد  عـــلـــى  الـــعـــربـــيـــة 
احلقيقية..م�شدد  مكانتها  واإيالئها 
والــدفــاع عن  �ــشــرورة حمايتها  على 
مكت�شباتها يف وجه عوا�شف التغيري 
والـــتـــغـــريـــب املــحــيــطــة بــهــا حــتــى ل 
الأجيال  بــني  قطيعة  هــنــاك  تــكــون 
العربية  الــثــقــافــة  وبــــني  اجلـــديـــدة 
مع  مكتمال  توا�شلهم  يكون  وحتى 
مـــا تــزخــر بـــه املــكــتــبــة الــعــربــيــة من 
خمزون علمي ومعريف كبري. واأ�شاد 
مبــبــادرة بــالــعــربــي الــتــي تــهــدف اإىل 
النمطية  الــ�ــشــورة  تغيري  حمــاولــة 
لغة  اأنها  واثــبــات  العربية  اللغة  عن 
عاملية وحيوية وت�شجيع العرب على 
�شبكة  عـــرب  الأم  لــغــتــهــم  ا�ــشــتــخــدام 

و�شائل  يف  وبـــالأخـــ�ـــس  الإنــــرتنــــت 
جهود  وثمن  الجتماعي.  التوا�شل 
اآل مكتوم  را�شد  بن  موؤ�ش�شة حممد 
املعرفة  ن�شر  يف  الـــرائـــدة  املــوؤ�ــشــ�ــشــة 
يف  الواعدة  امل�شاريع  ودعم  والتنمية 
ال�شيخ  �شمو  لتوجيهات  تنفيذا  دبي 
اأحمد بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 
اآل  را�شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  رئي�س 
لإطـــالق  عليها  والــقــائــمــني  مــكــتــوم 
واأثنى  املتميزة.  املــبــادرات  هــذه  مثل 
�ـــشـــمـــوه عـــلـــى طــلــبــة اجلـــامـــعـــات يف 
الأفكار  هذه  مثل  لطرحهم  الدولة 
بدور  م�شيدا   .. املتميزة  واملــبــادرات 
املبادرات  تلك  مثل  لتبنيها  املوؤ�ش�شة 
اأهدافها  مــن  اإنــطــالقــا  وتــطــويــرهــا 
الرامية اإىل توفري الفر�س لل�شباب 
واإعدادهم لقيادة منطقتهم  العربي 
املعرفة  على  الــقــائــم  القت�شاد  اإىل 
ريادة  بت�شجيع  املوؤ�ش�شة  قــيــام  عــرب 
وتعزيز  والبتكار  والبحث  الأعــمــال 
فر�س احل�شول على التعليم اجليد 
والتطوير املهني النوعي ودعم اإنتاج 
املعرفة  مــ�ــشــادر  ونــ�ــشــر  واكــتــ�ــشــاب 
اإىل  املبادرة  العربية. وتهدف  باللغة 
النمطية  الــ�ــشــورة  تغيري  حمــاولــة 
لغة  اأنها  واثــبــات  العربية  اللغة  عن 
ال�شباب  وتــ�ــشــجــيــع  وحــيــويــة  عــاملــيــة 
الأم  لغتهم  ا�ــشــتــخــدام  عــلــى  الــعــرب 
وبالأخ�س  الإنــــرتنــــت  �ــشــبــكــة  عـــرب 
وذلك  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل 
بــالــتــزامــن مـــع الـــيـــوم الــعــاملــي للغة 
العربية. وحازت املبادرة التي جاءت 
بن  اأحــمــد  ال�شيخ  �شمو  بتوجيهات 
حممد بن را�شد اآل مكتوم واأطلقتها 
املوؤ�ش�شة الأ�شبوع املا�شي على تفاعل 
امل�شتويني  على  النطاق  وا�شع  ودعــم 
الر�شمي وال�شعبي يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة.
بدور  ال�شيخة  اأ�ـــشـــادت  جانبها  مــن 
هيئة  رئي�س  القا�شمي  �شلطان  بنت 
ال�شارقة لال�شتثمار والتطوير �شروق 
املوؤ�ش�س الرئي�س التنفيذي ملجموعة 
بالعربي  لــلــنــ�ــشــر..مبــبــادرة  كــلــمــات 
املبادرات  اإطــار  يف  تندرج  واعتربتها 
تطلقها  الـــتـــي  املـــمـــيـــزة  املــجــتــمــعــيــة 
املــوؤ�ــشــ�ــشــات الــر�ــشــمــيــة واخلــا�ــشــة يف 
الدولة لدعم وتعزيز ا�شتخدام اللغة 
العربية عرب خمتلف القنوات مبا يف 
ذلك املواقع الجتماعية التي ت�شهد 
امل�شتخدمني  منوا متزايدا من قبل 
الـــعـــامل. وقالت  اأنـــحـــاء  يف خمــتــلــف 
املرتبة  يف  تــاأتــي  الــعــربــيــة  الــلــغــة  اإن 
الــ�ــشــاد�ــشــة �ــشــمــن الـــلـــغـــات الأكــــر 
توتري  عــرب  التغريد  يف  ا�شتخداما 
املتحدثني  الــ�ــشــكــان  عــــدد  اأن  رغــــم 
ببع�س اللغات التي جاءت يف املراتب 
يــ�ــشــكــلــون ن�شف  ل  تــ�ــشــبــقــهــا  الـــتـــي 
عـــدد �ــشــكــان الـــعـــامل الــعــربــي لذلك 
فــاإن مثل هــذه املــبــادرات �شيكون لها 
على  ال�شوء  ت�شليط  يف  ايجابي  دور 
الأم  لغتنا  وتعزيز  ا�شتخدام  اأهمية 
و�شت�شهم  توا�شلنا  يف  الــقــراآن  ولغة 
العربية  الــلــغــة  ا�ــشــتــخــدام  زيــــادة  يف 

خا�شة يف التوا�شل فيما بينهم . من 
جهته وجه جمال بن حويرب الع�شو 
اآل  املنتدب ملوؤ�ش�شة حممد بن را�شد 
مكتوم ال�شكر والعرفان اإىل..�شاحب 
اآل  زايـــد  بــن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
و  اهلل  حفظه  الــدولــة  رئي�س  نهيان 
�ــشــاحــب الــ�ــشــمــو الــ�ــشــيــخ حمــمــد بن 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  را�شد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي على 
تقدم  كما  الــعــربــيــة.  اللغة  دعمهما 
بال�شكر اإىل �شمو ال�شيخ عبداهلل بن 
ال�شمو  اأ�شحاب  اآل نهيان واإىل  زايد 
م�شوؤويل  وال�شعادة  واملعايل  ال�شيوخ 
املوؤ�ش�شات احلكومية الر�شمية و�شبه 
الوطن  وبنات  �شباب  وكــل  الر�شمية 
اأولــــوه للمبادرة  الـــذي  الــدعــم  عــلــى 
مبـــا يــتــنــا�ــشــب مـــع حــجــم مـــا متثله 
وواجبنا  الــعــربــيــة  للغتنا  فــخــر  مــن 
الوطني جتاهها. واأ�شاف اأن املبادرة 
القيادة  توجهات  مع  متا�شيا  جــاءت 
�شاحب  بقول  م�شت�شهدا  الر�شيدة 
اآل  را�ــشــد  بــن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
مكتوم .. لغتنا هي هويتنا وهي رمز 
العربية  وثقافتنا  وح�شارتنا  عزتنا 
جميعا  وعلينا  العريقة  والإ�شالمية 
اأو�شاط  يف  ونــنــمــيــهــا  نــحــرتمــهــا  اأن 
اأجيالنا احلا�شرة والواعدة كي تظل 
اأمرية لغات العامل وتاجها لأنها لغة 
الـــقـــراآن الــكــرمي الــــذي اأنــــزل هدى 
األهمت  لقد  واأ�ــشــاف  جميعا  للنا�س 
هذه الكلمات جيل ال�شباب ودفعهتم 
لغتنا  لتعزيز مكانة  التفكري  باجتاه 
الــعــظــيــمــة الــتــي نــفــخــر جــمــيــعــا بها 
ونــ�ــشــعــى لــلــحــفــاظ عــلــيــهــا . وحـــول 
القرار الأممي .. قال ابن حويرب اإن 
قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 
يف دورتها الثامنة والع�شرين يف 18 
 1973 عــام  دي�شمرب من  �شهر  من 
العربية  اللغة  باإدخال  ق�شى  والذي 
�شمن اللغات الر�شمية يعد من اأكر 
املنظمة  تاريخ  امل�شرفة يف  الــقــرارات 
الــعــربــيــة يف  الــدولــيــة ويــ�ــشــع لغتنا 
م�شاف اللغات العاملية الأكر تاأثريا 
يتحدث  للغة  الطبيعي  املــوقــع  وهــو 
�شخ�س  مـــلـــيـــون   500 نـــحـــو  بـــهـــا 
م�شلم  مليار  اأكــر من  وي�شتخدمها 
مـــن خـــالل قـــــراءة الـــقـــراآن الكرمي 
الذي �شرفنا رب العزة باأن اأنزله لنا 
وهي  للعاملني  هــدايــة  ليكون  بلغتنا 
التي تتجدد على مر  اللغة اخلالدة 
احلامل  اأنــهــا  اإىل  اإ�ــشــافــة  الــ�ــشــنــني 
وعاء  وهــي  والـــروؤى  والقيم  للهوية 
الــــتــــنــــوع الــــثــــقــــايف واحلــــــــــــوار بني 
احل�شارات وبوا�شطتها متد اجل�شور 
املجتمعات  بـــني  الــعــالقــة  لــتــوثــيــق 
التعبري  اأ�ــــشــــكــــال  تــــنــــوع  واثـــــــــــراء 
والتمكني.  الدعم  وتبادل  والتفاعل 
لي�شت  بالعربي  مــبــادرة  اأن  واأو�ــشــح 
ت�شتهدف  فــهــي  جــغــرافــيــا  حمــــدودة 
الف�شاء الإلكرتوين وبالتايل جميع 
الو�شم  اأن  اإىل  م�شريا  العامل  اأنحاء 
#بالعربي  ــتــخــدامــه  ا�ــش مت  الـــــذي 
مبثابة املفتاح للولوج اإىل م�شتجدات 

بــلــحــظــة يف معظم  احلــمــلــة حلــظــة 
وميثل  الإجتماعي  التوا�شل  مواقع 
جميع  ربــط  الــذي  الرابطالأ�شا�شي 
اأنه يعد  فعاليات احلملة ف�شال عن 
مــقــيــا�ــشــا فــعــال ملـــدى جنـــاح الفكرة 
فــمــجــرد ظــهــور الــو�ــشــم عــلــى قائمة 
اأكر الو�شوم املتداولة يف تويرت يعد 
جناحا يف حد ذاتــه. واأ�ــشــاف اأنــه مت 
اإطالق املبادرة ر�شميا مبنا�شبة اليوم 
والــذي حددته  العربية  للغة  العاملي 
يف  املتحدة  لــالأمم  العامة  اجلمعية 
كل  مــن  دي�شمرب  مــن  ع�شر  الــثــامــن 
عــام الـــذي يــ�ــشــادف غــدا مــن خالل 
اللغة  ا�ـــشـــتـــخـــدام  عـــلـــى  الــتــ�ــشــجــيــع 
مكثف  ب�شكل  اليوم  هــذا  يف  العربية 
كمظهر من مظاهر الحتفاء باللغة 
يف  املــبــادرة  تنطلق  و�ــشــوف  العربية 
منت�شف  ع�شر  الثانية  ال�شاعة  متام 
دي�شمرب  مـــن  عــ�ــشــر  الـــثـــامـــن  لــيــلــة 
الثانية ع�شر  ال�شاعة  اجلاري وحتى 
لــيــال حــيــث �ــشــيــبــداأ ا�ــشــتــخــدام كافة 
و�ــشــائــل الــتــوا�ــشــل الإجــتــمــاعــي من 
تويرت وفي�س بوك وان�شتغرام فقط 
املبادرة.  يــوم  طيلة  العربية  باللغة 
اأبناء  اإىل  نـــداء  ابــن حــويــرب  ووجـــه 
وبـــنـــات الـــوطـــن الــعــربــي كـــافـــة باأن 
فلغتهم  الــعــربــيــة  بــالــلــغــة  يـــعـــتـــزوا 
وفخرهم  عــزهــم  ومــ�ــشــدر  هويتهم 
املبادرة  هــذه  يدعموا  اأن  ونا�شدهم 
حــتــى ولـــو بــتــغــريــدة واحـــــدة والتي 
فــرقــا ودعاهم  �ــشــتــحــدث  �ــشــك  بـــال 
اليوم  املــبــادرة  فريق  اإىل  لالإن�شمام 
اللغة  لــتــكــون  بــالــعــربــيــة  لــلــتــغــريــد 
على  تــداول  الأكــر  الو�شم  العربية 

التويرت. 
�شبابية  مـــبـــادرة  بــالــعــربــي  ومـــبـــادرة 
ال�شباب  مـــن  اأفـــكـــار جمــمــوعــة  مـــن 
وطالب اجلامعات يف دولة الإمارات 
مــوؤ�ــشــ�ــشــة حممد  اإىل  بــهــا  تــقــدمــوا 
�شارعت  الــتــي  مــكــتــوم  اآل  را�ــشــد  بــن 
هوؤلء  وتطويرها مع  الفكرة  لتبني 
الـــ�ـــشـــبـــاب اإنـــطـــالقـــا مــــن اأهـــدافـــهـــا 
الرامية اإىل توفري الفر�س لل�شباب 
واإعدادهم لقيادة منطقتهم  العربي 
املعرفة  على  الــقــائــم  القت�شاد  اإىل 
ريادة  بت�شجيع  املوؤ�ش�شة  قــيــام  عــرب 
وتعزيز  والبتكار  والبحث  الأعــمــال 
التعليم  عـــلـــى  احلــــ�ــــشــــول  فــــر�ــــس 
النوعي  املــهــنــي  والــتــطــويــر  اجلــيــد 
م�شادر  ون�شر  واكت�شاب  اإنتاج  ودعــم 
وتن�س  الــعــربــيــة.  بــالــلــغــة  املــعــرفــة 
فــكــرة مـــبـــادرة بــالــعــربــي عــلــى قيام 
ممن  الإنــرتنــت  م�شتخدمي  جميع 
اأو  اأوىل  كــلــغــة  الــعــربــيــة  يــتــحــدثــون 
املهتمني  الأ�شخا�س  حتى  اأو  ثانية 
العربية يف  اللغة  باللغات با�شتخدام 
عرب  التوا�شل  واأ�شكال  �شور  جميع 
والدرد�شة  التغريد  مثل  الإنــرتنــت 
تعاون  اإىل  املبادرة  وتدعو   . والن�شر 
جميع امل�شاركني من خالل ا�شتخدام 
و�شم مميز وخا�س يعرب عن املبادرة 
يف �شبكات التوا�شل الجتماعي وهو 

#بالعربي . 

يف مــواقــع الــتــوا�ــشــل الجــتــمــاعــي . 
اأنها  القا�شمي  بدور  ال�شيخة  واأكدت 
على امل�شتوى ال�شخ�شي ت�شعى دوما 
لإطــــالق مـــبـــادرات ومــ�ــشــاريــع تعزز 
مــن ا�ــشــتــخــدام الــلــغــة الــعــربــيــة بني 
الأطفال باعتبارهم البنية الأ�شا�شية 
�شرورة  عــلــى  و�ــشــددت  للم�شتقبل. 
اأهمية  الــعــربــي  املــجــتــمــع  يــــدرك  اأن 
نكون  اأن  يجب  التي  لغتنا  وجمالية 
خاللها.. مــن  بالتوا�شل  فخورين 

لي�شت  كلغة  الــعــربــيــة  اأن  مو�شحة 
الدين  يوم  اإىل  باقية  يف خطر فهي 
الكرمي  الــقــراآن  بحفظ  وحمفوظة 
ولكن م�شتقبل اأجيال الأمة العربية 
عن  ابتعدوا  ما  اإذا  خطر  يف  �شيكون 
والتي  التي هي هويتهم  الأم  لغتهم 
اإىل  بها  ي�شلوا  اأن  اأجــدادنــا  ا�شتطاع 
الـــعـــامل اأجـــمـــع مـــن خــــالل الـــقـــراآن 
والتجارة.  واملعارف  والعلوم  الكرمي 
واأ�شارت اإىل �شرورة تعزيز ا�شتخدام 
اللغة العربية يف التخاطب والتوا�شل 
خالل  من  كافة  املجتمع  اأفـــراد  بني 
املبادرات والربامج املختلفة وخا�شة 
بــداأوا يف�شلون  بني الأطفال الذين 
ا�شتخدام اللغات الأجنبية عن لغتهم 
التعقيدات  لبع�س  نتيجة  العربية 
العربية  تعلم  و�ــشــائــل  يف  واجلــمــود 
بجانب  اخلــارج  اأو  املدر�شة  يف  �شواء 
اخلاطئة  املــفــاهــيــم  لبع�س  تلقيهم 
تف�شيل  يف  املــنــتــ�ــشــرة  ــبــيــة  ــل والــ�ــش
الــتــوا�ــشــل بــالــلــغــات الأجــنــبــيــة على 
واأكــدت �شرورة عدم  العربية.  اللغة 
جتاهل التوا�شل مع غري الناطقني 
بالعربية باللغات الأجنبية املختلفة 
مــــــن بـــــــاب النـــــفـــــتـــــاح احلــــ�ــــشــــاري 
والتوا�شل العاملي والتعريف بالدولة 
ومنجزاتها لت�شجيعهم على التعرف 
على ح�شارتنا وتراثنا ولكن على اأن 
بيننا.  الأوىل  العربية  اللغة  تبقى 
بن  حميد  مــعــايل  اأعــلــن  جهته  مــن 
حممد عبيد القطامي وزير الرتبية 
الحتادية  الهيئة  رئي�س  والتعليم 
دعم  احلــكــومــيــة  الب�شرية  لــلــمــوارد 
لــلــمــبــادرة وتعزيز  الــكــامــل  الـــــوزارة 
قــيــام جميع  اإىل  الــرامــيــة  اأهــدافــهــا 
الإنـــــــــرتنـــــــــت ممن  مــــ�ــــشــــتــــخــــدمــــي 
اأو  اأوىل  كــلــغــة  الــعــربــيــة  يــتــحــدثــون 
املهتمني  الأ�شخا�س  حتى  اأو  ثانية 

العربية  اللغة  با�شتخدام  باللغات 
التوا�شل  واأ�ــشــكــال  �ــشــور  جميع  يف 
عـــرب الإنــــرتنــــت. وقــــال مــعــالــيــه اإن 
تن�شجم  واأهـــدافـــهـــا  املــــبــــادرة  فــكــرة 
اعتمدت  التي  الـــوزارة  توجهات  مــع 
نوعية  وم�شارات  مبادرات  جمموعة 
لــتــعــزيــز مــكــانــة الــلــغــة الــعــربــيــة يف 
املدار�س ومتكني الطلبة من اأدواتها 
تت�شم  وما  قيمها  وغر�س  ومهاراتها 
به من بالغة وفنون اأدبية راقية يف 
البالغ  الهــتــمــام  �ــشــوء  يف  نفو�شهم 
وما  الأم  بلغتنا  الر�شيدة  لقياداتنا 
ال�شيخ  الــ�ــشــمــو  اأكــــد عــلــيــه �ــشــاحــب 
رئي�س  نــهــيــان  اآل  زايــــد  بـــن  خــلــيــفــة 
الـــدولـــة حــفــظــه اهلل عــنــدمــا قـــال.. 
هويتنا  وعــاء  هــي  العربية  اللغة  اإن 
بــــه �شاحب  وهـــــو كـــذلـــك مــــا وجـــــه 
اآل  را�ــشــد  بــن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  الــدولــة  رئي�س  نــائــب  مكتوم 
جمــلــ�ــس الـــــــوزراء حـــاكـــم دبــــي رعاه 
اأداة لتعزيز  اهلل اإىل جعل لغتنا الأم 
الدولة  اأبناء  لــدى  الوطنية  هويتنا 

واأجيالها.
 واأعــــرب مــعــايل وزيـــر الــرتبــيــة عن 
للدور  الــــــــوزارة  وتـــقـــديـــر  تـــقـــديـــره 
الرائد واملهم الذي تقوم به موؤ�ش�شة 
حممد بن را�شد اآل مكتوم ور�شالتها 
متكني  اإىل  تـــهـــدف  الـــتـــي  الــنــبــيــلــة 
العربي  الــوطــن  يف  ال�شابة  الأجــيــال 
وتوظيفها  املـــعـــرفـــة  امـــتـــالك  مـــن 
موؤكدا   .. التنمية  حتديات  ملواجهة 
مبادرة  لــفــكــرة  املــوؤ�ــشــ�ــشــة  تــبــنــي  اأن 
بــالــعــربــي الــتــي اقــرتحــهــا جمموعة 
يــعــد ترجمة  مـــن طــلــبــة اجلـــامـــعـــة 
وحافزا  املوؤ�ش�شة  لأهـــداف  حقيقية 
مهما لل�شباب على الإبداع والبتكار 
ملا  املــبــادرة  توقع معاليه جنــاح  فيما 
متتلكه موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل 
اإمكانات رفيعة امل�شتوى.  مكتوم من 
الفريق  مـــعـــايل  نــاحــيــتــه وجــــه  مـــن 
�ــشــاحــي خــلــفــان متــيــم نــائــب رئي�س 
ال�شرطة والأمن العام يف دبي ال�شكر 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ملوؤ�ش�شة 
الأر�س  لغات  باأعظم  اهتمامها  على 
واإطالق هذه املبادرة املبدعة يف اليوم 
الــعــربــيــة حــيــث تهدف  للغة  الــعــاملــي 
ب�شرورة  وبناتنا  اأبنائنا  تذكري  اإىل 
من  واحرتامها  لغتنا  على  احلفاظ 

خالل ال�شتخدام الأمثل لها يف كل 
امل�شتويات.  خمتلف  وعلى  املن�شات 
واأو�شح اأنه ل ميكن اأن ترتقي الأمم 
وتبدع اإل من خالل ا�شتخدام لغتهم 
الأم وهو احلال اليوم يف كربى دول 
واليابان  املتحدة  كالوليات  العامل 
وال�شني.. ورو�شيا  وفرن�شا  واأملانيا 
قـــادوا  الــعــرب حــني  اأن  اإىل  مــ�ــشــريا 
الأمم كانوا يف قمة اإبداعهم بلغتهم 
العامل  �ـــشـــعـــوب  وجـــعـــلـــوا  الـــعـــربـــيـــة 
لغتهم  وي�شتخدمون  كتبهم  يقراأون 
ملــــا كـــتـــب مــــن خـــاللـــهـــا مــــن عظيم 
عليهم  يقع  و�شبابنا  واأمتنا  املعارف 
وقومية  ديــنــيــة  مــ�ــشــوؤولــيــة  الـــيـــوم 
بلغتنا  بالهتمام  تلزمهم  واأخالقية 
الــعــربــيــة. مــن جــانــبــه قـــال الدكتور 
جامعة  مــديــر  النعيمي  را�ــشــد  علي 
اأن  بالعربي  مــبــادرة  تثبت  الإمـــارات 
دولة الإمارات دائما يف الريادة فيما 
التي  احلــ�ــشــاريــة  بــاملــبــادرات  يتعلق 
تخدم امل�شالح الإ�شرتاتيجية لالأمة 
الأوىل من  املـــبـــادرة  وتــعــد  الــعــربــيــة 
نوعها من حيث املجال الذي تتعامل 
ت�شاهم  اأن  ميكن  التي  والفئة  معه 
العربي  الإنــتــمــاء  يف دعـــم وتــر�ــشــيــخ 
العربية  الـــلـــغـــة  تــبــنــي  خـــــالل  مــــن 
التوا�شل  اأدوات  يف  رئــيــ�ــشــيــة  كــلــغــة 

الإجتماعي.
من ناحيته قال الدكتور طيب كمايل 
مــديــر كــلــيــات الــتــقــنــيــة الــعــلــيــا على 
ت�شرفت  الكليات  اإن  الدولة  م�شتوى 
بالعربي  مبادرة  اإطــالق  با�شت�شافة 
الــتــي تــعــتــرب واحـــــدة مـــن املـــبـــادرات 
العالقة  تنمية  �شعيد  على  املهمة 
املواقع الجتماعية  بني م�شتخدمي 
الأم  ولغتهم  الــعــرب  الإنــرتنــت  على 
الكليات  التي لحظت  العالقة  وهي 
كموؤ�ش�شة اأكادميية اأنها ت�شهد فجوة 
كبرية وحتتاج اإىل ت�شويب وانتباهة 
طالبها  بت�شجيع  فـــبـــادرت  �ــشــريــعــة 
العربية  باللغة  تغريدات  ن�شر  على 
دبي  يف  العليا  التقنية  كليات  وتبنت 
من خالل معهد اأبجد هوز مبادرات 
للغة  النــــتــــمــــاء  لـــتـــقـــويـــة  عــــديــــدة 
واأكد  اجلديد.  اجليل  لدى  العربية 
اأكر  لتكون  بالعربي  مبادرة  اأهمية 
تاأثريا يف اجليل اجلديد وت�شجعهم 
الأم  لغتهم  مع  العالقة  تنمية  على 

عبداهلل بن زايد يرتاأ�س اجتماع اللجنة التنفيذية ل�سندوق اأبوظبي للتنمية 

الدفاع املدين والعني لرعاية وتاأهيل ذوي 
الحتياجات يوقعان مذكرة تفاهم

•• اأبوظبي-وام:

عقدت اللجنة التنفيذية ل�شندوق 
الأول  اإجتماعها  للتنمية  اأبوظبي 
ل�شنة 2013 برئا�شة �شمو ال�شيخ 
اآل نــهــيــان وزير  عــبــداهلل بــن زايـــد 
نـــائـــب رئــيــ�ــس جمل�س  اخلـــارجـــيـــة 
اللجنة  رئــيــ�ــس  الــ�ــشــنــدوق  اإدارة 
وذلك مببنى ال�شندوق يف اأبوظبي 

عــلــى جــــدول الأعـــمـــال حــيــث متت 
اجتماع  حمــ�ــشــر  عــلــى  املــ�ــشــادقــة 
الــلــجــنــة الــ�ــشــابــقــة ومــتــابــعــة مــا مت 
وتو�شيات  قــــــرارات  مـــن  تــنــفــيــذه 
فــ�ــشــال عـــن اإ�ــشــتــعــرا�ــس عـــدد من 
ببع�س  اخلــا�ــشــة  التمويل  طلبات 
خمتلف  يف  الــتــنــمــويــة  املـــ�ـــشـــاريـــع 
القرارات  واإتــخــاذ  النامية  الـــدول 
يتوافق  مبا  وذلك  ب�شاأنها  املنا�شبة 

اإقت�شاديات  دعـــم  يف  حــيــويــا  دورا 
النامية من خالل تقدميه  الــدول 
للمنح  ــــه  واإدارت املي�شرة  للقرو�س 
احلكومية وتنفيذه مل�شاريع تنموية 
تعمل على دعم اإقت�شاد تلك الدول 
وحمـــاربـــة الــفــقــر وتـــوفـــري فر�س 
 .. املعي�شي  امل�شتوى  ورفـــع  العمل 
خلق  يف  ال�شندوق  دور  على  و�شدد 
اإقــتــ�ــشــاديــة تــعــود بالنفع  �ــشــراكــات 

ام�س.
مت خــالل الجــتــمــاع الــذي ح�شره 
ال�شويدي  �ــشــيــف  حمــمــد  �ـــشـــعـــادة 
مدير عام �شندوق اأبوظبي للتنمية 
خليفة  حمـــمـــد  خــلــيــفــة  ـــعـــادة  ـــش و�
الكندي و�شعادة �شعيد عيد الغفلي 
املزروعي  حمــمــد  فـــار�ـــس  و�ــشــعــادة 
 .. ال�شندوق  اإدارة  جمل�س  اأع�شاء 
مناق�شة عدد من املوا�شيع املدرجة 

نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
امل�شلحة  لــلــقــوات  الأعـــلـــى  الــقــائــد 
العون  تـــقـــدمي  اإ�ــشــتــمــراريــة  عــلــى 
النامية  لـــــلـــــدول  الإقــــتــــ�ــــشــــادي 
النمو  ومــ�ــشــاعــدتــهــا عــلــى حتــقــيــق 
ميكنها  الذي  امل�شتدام  الإقت�شادي 

من حت�شني م�شتواها املعي�شي.
من جانبه اأ�شار �شعادة حممد �شيف 
يلعب  ال�شندوق  اأن  اإىل  ال�شويدي 

مع خطة وميزانية عمل ال�شندوق 
بالإ�شافة اإىل م�شادقة اللجنة على 

امليزانية التقديرية لعام 2014.
واأكد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
تنفيذ  الإجــتــمــاع  خــالل  نهيان  اآل 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات 
رئي�س  نــهــيــان  اآل  زايـــد  بــن  خليفة 
والفريق  اهلل”  “حفظه  الـــدولـــة 
زايد  بــن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 

على جميع الأطراف.
اإجمايل قيمة  اأن  ال�شويدي  واأعلن 
متويلها  مت  التي  واملــنــح  القرو�س 
واإدارتها من قبل �شندوق اأبوظبي 
املا�شية  الــعــقــود  خــــالل  لــلــتــنــمــيــة 
بــلــغــت حــــــوايل 60 مـــلـــيـــار درهــــم 
م�شروعا   363 متويل  خــالل  من 
يف  نامية  دولــة   63 غطت  تنمويا 

خمتلف اأنحاء العامل . 

•• العني-وام:

و  العني  مدينة  يف  املــدين  الــدفــاع  اإدارة  وقعت 
الحتياجات  ذوي  وتاأهيل  لرعاية  العني  مركز 
يف  املــذكــرة  وقــع  تفاهم.  مذكرة  ام�س  اخلا�شة 
را�شد حممد  املدين..املقدم  الدفاع  اإدارة  مبنى 
املدين  الدفاع  اإدارة  مدير  الدرمكي  عني  حمر 
العني  العني..فيما وقعها عن مركز  يف مدينة 
اخلا�شة  الحــتــيــاجــات  ذوي  وتــاأهــيــل  لــرعــايــة 

وتاأتي  املــركــز.  مدير  احلـــدادي  خمي�س  حممد 
مذكرة التفاهم تفعيال للخطة ال�شرتاتيجية 
الــتــي يــتــبــنــاهــا الـــدفـــاع املــــدين لــلــتــوا�ــشــل ومد 
�شرائح  خمتلف  مع  املجتمعية  ال�شراكة  ج�شور 
ال�شلة  وموؤ�ش�شات وهيئات املجتمع خا�شة ذات 
تعزيز  اإىل  املذكرة  وتهدف  بالن�شاط اخلدمي. 
الإدارتني  القائمه بني  التن�شيق والتعاون  �شبل 
وحتقيق منظومة التاأهيل املجتمعي عرب الدور 
لال�شتفادة  اجلهتان  به  تنه�س  الــذي  احليوي 

وتدريب  تاأهيل  يف  لهما  املتاحة  الإمكانات  من 
جمال  يف  قدراتهم  وتطوير  الإعــاقــة  ذوي  فئة 
احلـــمـــايـــة املـــدنـــيـــة والــ�ــشــالمــة بــجــانــب و�شع 
الآليات التي ت�شهم يف تنفيذ امل�شاريع امل�شرتكة 
والرعاية  التاأهيل  ومــركــز  املــدين  الــدفــاع  بــني 
على  املــذكــرة  وتن�س  املجتمع.  من  الفئة  لهذه 
التعامل وتنظيم اللتزامات امل�شرتكة بني اإدارة 
وتاأهيل  لرعاية  العني  مركز  و  املــدين  الــدفــاع 

ذوي الحتياجات اخلا�شة.

بحث التعاون بني اأمريكية راأ�س اخليمة وجامعة طالل اأبو غزالة الرقمية العاملية
•• راأ�س اخليمة-وام: 

بحث الدكتور ح�شن حمدان العلكيم رئي�س اجلامعة الأمريكية يف راأ�س اخليمة مع �شعادة الدكتور طالل اأبوغزالة 
موؤ�ش�س جمموعة طالل ابوغزالة رئي�س املنظمة العربية للجودة يف التعليم جمالت التعاون بني الطرفني.

املجموعة  تقدمها  التي  اخلدمات  من  العديد  اإقامة  ت�شمل  تفاهم  مذكرة  توقيع  على  التفاق  اللقاء  خالل  ومت 
وجامعة طالل اأبو غزالة الرقمية العاملية يف مقر اجلامعة براأ�س اخليمة خلدمة املواطنني واملقيمني يف املناطق 

ال�شمالية يف جمالت بناء القدرات واحل�شول على املوؤهالت العلمية.
اإعجابه  اأبــوغــزالــة  واأبـــدى  واملهني.  العلمي  التعاون  اأوجــه  لدرا�شة  م�شرتكة  جلنة  ت�شكيل  على  الطرفان  واإتــفــق 
اأعقاب جولة قام بها يف املرافق الأكادميية  مبا حققته اجلامعة الأمريكية براأ�س اخليمة من جناح حيث قرر يف 
يف  لحظه  الــذي  للم�شتوى  تقديرا  اأبوغزالة  جمموعة  واإ�ــشــدارات  املطبوعات  جناح  اإقامة  باجلامعة  والتعليمية 
م�شتوى  على  العلم  خدمة  يف  لــدوره  تقديرا  لأبوغزالة  اجلامعة  ميدالية  العلكيم  ح�شن  وقــدم  اجلامعة.  مكتبة 

الوطن العربي والعامل. 



األربعاء  -  18  ديسمبر    2013 م   -   العـدد    10973
Wednesday   18   December   2013  -  Issue No   10973اأخبـار الإمـارات

04

موؤ�س�سة حميد بن را�سد النعيمي اخلريية تعر�س اأهدافها ومنجزاتها
•• عجمان ـ الفجر 

بن  اإطــار جهود موؤ�ش�شة حميد  يف 
املتوا�شلة  النعيمي اخلريية  را�شد 
يف جمال اخلدمة املجتمعية وبناء 
على حر�س �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
ع�شو  النعيمي  را�ــشــد  بــن  حــمــيــد 
عجمان  حـــاكـــم  ـــى  العـــل املــجــلــ�ــس 
على مد ج�شور قوية لدعم الفئات 
املجتمع  �ـــشـــرائـــح  مـــن  املــ�ــشــتــحــقــة 
تواجهها  الــتــي  الــ�ــشــعــاب  وتــذلــيــل 
تلك املوؤ�ش�شات وخا�شة الفئات التي 

توحيد  اجــــــل  مــــن  وذلـــــــك  مـــنـــهـــا 
الطاقات والإمكانات املتوفرة لدى 
هذه املوؤ�ش�شات بال�شكل الذي يودي 
الن�شاطات  مــن  ملــزيــد  الــنــهــايــة  يف 
واخلــــدمــــات الــتــي تــ�ــشــتــفــيــد منها 
�شرائح  مــن  ممكنة  �شريحة  اكــرب 

املجتمع.
النعيمي  عـــزة  الــ�ــشــيــخــة  واأكــــــدت   
املجتمعية  الــ�ــشــراكــة  اأهــمــيــة  عــلــى 
بني خمتلف القطاعات مما يودي 
الداعمة  اجلــهــات  دور  تفعيل  ايل 
لقطاعات املجتمع ، وقدمت مديرة 

املدير  الــنــعــيــمــي  عــــبــــداهلل  بـــنـــت 
املوؤ�ش�شة  حر�س  للموؤ�ش�شة  الــعــام 
دائـــــمـــــا عــــلــــى تــــعــــزيــــز الـــ�ـــشـــراكـــه 
القطاعات  وبــني  بينها  املجتمعيه 
ثمنت  كـــمـــا  ودعــــمــــهــــم  الخـــــــــرى 
اجلــهــود املــبــذولــة مــن قــبــل جلنة 
م�شاريع  دعـــم  يف  املتعففة  ال�ــشــر 
املــوؤ�ــشــ�ــشــة ورحـــبـــت بــالــتــعــاون مع 
بال�شركاء  اخلا�شة  ال�شوؤون  مكتب 
وقدمت درع تذكاري ل�شعادة �شامي 
بن  مكتب  م�شوؤول  قا�شم  عبداهلل 

حمودة.

حتتاج دعم، ا�شتقبلت ال�شيخة عزة 
عام  مــديــر  النعيمي  عــبــداهلل  بنت 
النعيمي  را�شد  بن  حميد  موؤ�ش�شة 
اخلريية يف مقر املوؤ�ش�شة كال من 
جلنه  رئي�س  العا�شي  على  �شعادة 
ال�شر املتعففة و�شلطان اخلرجي، 
املر�شى  ـــدقـــاء  اأ�ـــش جلــنــة  رئــيــ�ــس 
م�شئول  قــا�ــشــم  عـــبـــداهلل  و�ــشــامــي 
مكتب بن حمودة لل�شوؤون اخلا�شة 
ترابط  ايـــجـــاد  بـــهـــدف  لــلــ�ــشــركــاء 
الهيئات  خمــتــلــف  بــــني  وتـــكـــامـــل 
الإن�شانية  خ�شو�شا  واملــوؤ�ــشــ�ــشــات 

املــوؤ�ــشــ�ــشــة عـــر�ـــس تــفــ�ــشــيــلــي عن 
امل�شاريع والجنازات التي تقوم بها 
املوؤ�ش�شة والفئات امل�شتحقة للدعم 
مــــن ال�ــــشــــر املــتــعــفــفــة والأرامــــــــل 
اليــــتــــام وفئة  وفـــئـــة  واملـــطـــلـــقـــات 
املدار�س  وطــلــبــة  الــ�ــشــحــي  الــعــجــز 
واجلــامــعــات الــتــي حتــتــاج اىل دعم 
لتح�شني و�شعها املعي�شي والرتقاء 

بها اىل امل�شتوى املطلوب.
ــا عــر�ــس لأبــــرز  كــمــا قــدمــت اأيــ�ــش
امل�شتقبلية  التميز والنظرة  جوائز 
عزة  ال�شيخة  واأكــــدت  للموؤ�ش�شة 

•• املنطقة الغربية-وام:

الغربية  املنطقة  نهيان ممثل احلاكم يف  اآل  زايــد  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  قام 
اأبوظبي  ام�س بجولة يف فعاليات مهرجان الظفرة ال�شابع الذي تنظمه هيئة 
للثقافة والرتاث حتت رعاية الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
خالل  �شموه  واطلع  امل�شلحة.  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
اجلولة على ال�شوق ال�شعبي واملحال الرتاثية التي تعر�س اأنواعا من امل�شغولت 
واحلرف اليدوية التي جت�شد عراقة التقاليد وال�شناعات اليدوية الإماراتية 

والتلي  والغزل  واحلياكة  وال�شدو  النخيل  �شعف  وحياكة  الفخار  �شناعة  مثل 
اخل�شبية.  وال�شناعات  والنجارة  اجللدية  وال�شناعات  املجوهرات  و�شناعة 
ت�شكيل حياته  والــرجــل يف  املــــراأة  مــن  كــل  دور  عــلــى  الــ�ــشــوء  الــ�ــشــوق  وي�شلط 
القت�شادية والجتماعية يف البيئتني البحرية وال�شحراوية حيث ي�شم حمال 
جتارية قاربت الـ 180 حمال ملواطنات اإماراتيات يقدمن امل�شنوعات التقليدية 
التي اأبهرت كل الزوار وامل�شاركني يف الدورات ال�شابقة مبا يعك�س روح ال�شحراء 
والثقافة العربية. كما ا�شتمع �شموه خالل اجلولة اإىل اآراء عدد من ال�شيدات 
امل�شاركات يف املهرجان الالتي عربن ل�شموه عن اعتزازهن باملحافظة على تراث 

بالرتاث  باهتمامها  الر�شيدة  للقيادة  والثناء  ال�شكر  والأجــداد ووجهن  الآبــاء 
واإحيائه لالأجيال املقبلة. واأ�شاد �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان يف ختام 
الزيارة بالنجاح الكبري والتطور الالفت الذي ي�شهده مهرجان الظفرة . وقال 
الإمارات  دولــة  قيادة  توجهات  مع  ين�شجم  �شنويا  املهرجان  تنظيم  اإن  �شموه 
العربية املتحدة والهتمام الكبري الذي يوليه �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
اأول �شمو ال�شيخ حممد بن  اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل والفريق  زايد 
زايد اآل نهيان ويل عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة باملحافظة 
على تراث المارات ال�شيل و�شون مكت�شباته. وو�شف �شموه اجلهود احلثيثة 

ات�شمت  باأنها  الــعــام  هــذا  باملهرجان  وامل�شاركة  امل�شرفة  اجلــهــات  بذلتها  التي 
املهرجان بهذا  الأثر يف ظهور  اأبلغ  بالتعاون والن�شجام والبتكار مما كان له 
امل�شتوى الراقي ويف تر�شيخ فعالياته والو�شول به اإىل هذه الدرجة من التطور 
املزروعي  خلف  حممد  �شعادة  اجلولة  خــالل  �شموه  رافــق  والتميز..  والتجدد 
هيئة  عــام  مدير  اأبوظبي  عهد  ويل  �شمو  بــديــوان  والـــرتاث  الثقافة  م�شت�شار 
اأبوظبي للثقافة والرتاث و�شعادة حممد حمد بن عزان املزروعي وكيل ديوان 
ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية بالإنابة و�شعادة �شلطان بن خلفان الرميثي 

مدير مكتب �شمو ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية .

حمدان بن زايد يزور مهرجان الظفرة يف دورته ال�سابعة

عدد املباين املنجزة يف اإقليم اأبوظبي بلغ 860 خالل الربع الثالث
•• اأبوظبي-وام: 

اإقليم  املــنــجــزة يف  املــبــاين  بــلــغ عـــدد 
اأبــوظــبــي خـــالل الــربــع الــثــالــث من 
بن�شبة  مبنى   860  ..2013 عــام 
انخفا�س 9 ر40 يف املائة عن الربع 
بينما   ..2012 عــــام  مـــن  الــثــالــث 
بــلــغ عــددهــا يف اإقــلــيــم الــعــني خالل 
نــفــ�ــس الــفــرتة 604 مــن املــبــاين..

الغربية  املنطقة  اإقــلــيــم  �شهد  فيما 
املنجزة  املـــبـــاين  عـــدد  انــخــفــا�ــشــا يف 
بالربع  مقارنة  الفرتة  نف�س  خــالل 
 67 ليبلغ   2012 عــام  من  الثالث 
مبنى فقط. واأظهر مركز الإح�شاء 

�شكنية حيث  مبان  2013 هي  عام 
بلغ  فيما  مبنى   797 عــددهــا  بــلــغ 
مبنى   37 ال�شناعية  املــبــاين  عـــدد 
مــبــان. ويف  ت�شعة  الــعــامــة  واملـــرافـــق 
اإقليم العني بلغ عدد املباين ال�شكنية 
الفرتة  نف�س  خــالل   539 املــنــجــزة 
وو�ــشــل عــدد املــبــاين الــتــجــاريــة 35 
21 . ويف  الــعــامــة  مــبــنــى واملـــرافـــق 
املباين  انخف�س عدد  الغربية  اإقليم 
مبنى   66 اإىل  املــنــجــزة  الــ�ــشــكــنــيــة 
خالل الربع الثالث من عام 2013 
مقارنة بـ 230 مبنى مقارنة بالربع 
وانخف�س   2012 عــام  مــن  الثالث 
والتجارية  ال�شناعية  املــبــاين  عــدد 

يت�شمن حتليال عن جمموع املباين 
ح�شب  املنجزة  ال�شكنية  والــوحــدات 
وال�شتخدام  النوع  وح�شب  الأقاليم 
ال�شجالت  خالل  من  البناء  وتكلفة 
الإدارية لبلديات الإمارة - اأنه ب�شاأن 
توزيع املباين املنجزة ح�شب الإقليم 
املباين  عــدد  بلغ  ..فقد  البناء  ونــوع 
اأبوظبي  اإمـــارة  يف  املنجزة  اجلــديــدة 
الـــربـــع  خــــــالل  مـــبـــنـــى  ر1   251
الــثــالــث مــن الــعــام اجلـــاري م�شجال 
انخفا�شا قدره 997 مبنى مقارنة 
 ..  2012 عــام  مــن  الثالث  بالربع 
التي  ــافــات  الإ�ــش عـــدد  ارتــفــع  بينما 
قطعة  على  مبنى  اإ�شافة  اإمــا  تكون 

فـــيـــمـــا انـــخـــفـــ�ـــس عــــــدد الـــــوحـــــدات 
الغربية  اإقليم  يف  املنجزة  ال�شكنية 
من 232 وحدة خالل الربع الثالث 
الربع  يف  وحــــدة   67 اإىل   2012
واأو�شح   .2013 عـــام  مــن  الــثــالــث 
مركز الإح�شاء اأبوظبي اأن متو�شط 
املربع  املرت  لبناء  التقديرية  الكلفة 
اأبـــوظـــبـــي خالل  اإمــــــارة  الـــواحـــد يف 
الربع الثالث من عام 2013 تراوح 
 3.273 و  درهــــــم   4.255 بــــني 
التقديرية  الكلفة  وتختلف  درهـــم 
ونوع  الكلية  الــبــنــاء  م�شاحة  ح�شب 
امل�شتخدمة  الداخلية  الت�شطيبات 
والــهــدف مــن الــبــنــاء. وبــلــغــت اأعلى 

اأبــوظــبــي يف تــقــريــره الــ�ــشــادر اليوم 
حــول اإحــ�ــشــاءات املــبــاين املــنــجــزة يف 
الثالث  الربع  خــالل  اأبوظبي  اإمــارة 
الثالثة  لالأقاليم   2013 عــام  من 
الغربية  واملنطقة  والــعــني  اأبــوظــبــي 
اإقليم  يف  املنجزة  املباين  ن�شبة  ..اأن 
اأبــوظــبــي خـــالل الــربــع الــثــالــث من 
املــائــة من  56 يف  الــعــام اجلــــاري .. 
اإجـــمـــايل عـــدد املــبــاين املــنــجــزة على 
والـــبـــالـــغ عددها  الإمـــــــارة  مــ�ــشــتــوى 
.. بينما بلغت ن�شبة  1.531 مبنى 
 40 العني  اإقليم  يف  املنجزة  املباين 
اأربعة  الــغــربــيــة  اإقــلــيــم  املــائــة ويف  يف 
الذي   - التقرير  واأو�ــشــح  املــائــة.  يف 

واملرافق العامة.
 وبــالــنــ�ــشــبــة لـــــ تــــوزيــــع الــــوحــــدات 
 .. الإقــلــيــم  ح�شب  املنجزة  ال�شكنية 
املنجزة  ال�شكنية  الوحدات  عدد  بلغ 
يف اإقليم اأبوظبي 1.129 وحدة يف 
الربع الثالث من عام 2013 بن�شبة 
املائة عن  68.5 يف  بلغت  انخفا�س 

الربع الثالث من عام 2012.
الــعــني فقد بلغ عدد  اإقــلــيــم  اأمـــا يف   
 634 املــنــجــزة  ال�شكنية  الـــوحـــدات 
وحـــــدة يف الـــربـــع الـــثـــالـــث مـــن عام 
 124 قـــــدره  بــانــخــفــا�ــس   2013
وحدة مقارنة بالربع الثالث من عام 

 ..2012

اإ�ــشــافــة وحدة  واإمـــا  نف�شها  الأر�ــــس 
عــقــاريــة ملــبــنــى قــائــم مـــن 181 يف 
اإىل   2012 الثالث مــن عــام  الــربــع 
الثالث  الــربــع  اإ�ــشــافــة خــالل   280
من عام 2013. وبالن�شبة لـ توزيع 
املباين املنجزة ح�شب نوع ال�شتخدام 
والإقليم ..اأ�شارت البيانات اإىل اأن 6 
ر91 يف املائة من املباين املنجزة يف 
الثالث  الربع  خــالل  اأبوظبي  اإمــارة 
�شكنية  مــــبــــان  هـــــي   2013 مـــــن 
بينما  ر1   402 عــددهــا  بــلــغ  حــيــث 
بــلــغ عـــدد املــبــاين الــ�ــشــنــاعــيــة 47 . 
اإقليم  املــنــجــزة يف  املــبــاين  وغــالــبــيــة 
اأبــوظــبــي خـــالل الــربــع الــثــالــث من 

للمرت  درهــــم   4.255 بــنــاء  كــلــفــة 
املربع الواحد يف املباين التي ترتاوح 
م�شاحة البناء الكلية فيها باأكر من 
األف و 200 مرت مربع اأما اأقل كلفة 
بناء فقد بلغت 3.273 درهم للمرت 
املربع الواحد يف املباين التي ترتاوح 
م�شاحة البناء الكلية فيها بني 900 
وياأتي  مــربــع.  مــرت   200 و  واألــــف 
تقرير مركز الإح�شاء اأبوظبي حول 
اإدراك  مــن  انطالقا  املنجزة  املــبــاين 
العقاري  الــقــطــاع  ملـــا ميــثــلــه  املـــركـــز 
اإمارة  اقت�شاد  يف  بالغة  اأهمية  مــن 
اأبوظبي �شواء كانت م�شاريع مكتملة 

اأو قيد دخول ال�شوق العقاري.

•• عجمان-وام:

املجل�س  ع�شو  النعيمي  را�شد  بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
الأعلى حاكم عجمان يف مكتبه يف الديوان الأمريي �شباح ام�س..ال�شيد 
ان �شونغ دوو قن�شل عام جمهورية كوريا الذي قدم لل�شالم على �شموه 
ورحب  الــدولــة.  لــدى  لبالده  عاما  قن�شال  عمله  مهام  ت�شلمه  مبنا�شبة 
�شاحب ال�شمو حاكم عجمان بالقن�شل متمنيا له النجاح يف مهمته والعمل 
على تعزيز اأوا�شر ال�شداقة بني �شعبي البلدين على خمتلف امل�شتويات. 
دولة  تربط  التي  املتميزة  التعاون  عالقات  ا�شتعرا�س  اللقاء  خالل  ومت 
الإمــارات وجمهورية كوريا و�شبل تعزيزها يف املجالت كافة. كما ناق�س 
اجلــانــبــان خـــالل الــلــقــاء عـــددا مــن املــو�ــشــوعــات ذات الهــتــمــام امل�شرتك 
على  �شموه  و�شدد  البلدين.  بني  والتجاري  ال�شتثماري  التعاون  خا�شة 

اأن العالقات بني البلدين �شهدت تطورا وتقدما خالل ال�شنوات الأخرية 
يف ظــل اجلــهــود املــبــذولــة لتعزيز الــ�ــشــراكــة يف املــجــالت القــتــ�ــشــاديــة و 
التقنية. واأ�شاف �شموه اأن كوريا تعترب من اأهم ال�شركاء ال�شرتاتيجيني 
التجاريني للدولة م�شريا اىل اأن هذه ال�شراكة تنمو ب�شكل مطرد يف ظل 
اهتمام حكومتي البلدين بتعزيزها و تنميتها. ولفت اإىل اأن دولة الإمارات 
ت�شت�شيف اأكرب جمموعة من ال�شركات الكورية يف منطقة ال�شرق الأو�شط 
ومتثل �شوقا جتاريا كبريا للمنتجات الكورية. وقال �شاحب ال�شمو حاكم 
اإمــارة عجمان ب�شكل خا�س باتت  اإن دولة الإمــارات ب�شكل عام و  عجمان 
تزخر باأف�شل واأكرب الفر�س ال�شتثمارية موؤكدا اأن قيادة الدولة الر�شيدة 
تتطلع اىل اأن ت�شبح دولة الإمارات مركزا اقت�شاديا عامليا ولي�س اإقليميا 
حتقيق  نحو  جهودها  تركز  الإمــــارات  دولــة  اأن  اإىل  �شموه  واأ�ــشــار  فقط. 
تعمل  حيث  متنوع  اقت�شاد  اإىل  النفط  على  يعتمد  اقت�شاد  من  التحول 

اليوم على تطوير جمالت التعاون وال�شراكة املتميزة والواعدة مع كوريا 
وغريها من الدول املتقدمة اقت�شاديا. وا�شتعر�س �شموه توجهات الدولة 
امل�شتوى  العديد من الجنــازات على  اإمــارة عجمان يف حتقيق  و حكومة 
القت�شادي والتنموي ب�شكل عام وذلك من خالل الرتكيز على عدد من 
القطاعات ال�شرتاتيجية التي تعد اأحد اأهم حمركات النمو القت�شادي 
. من ناحيته متنى القن�شل الكوري ل�شاحب ال�شمو حاكم عجمان دوام 
ال�شحة وال�شعادة ولدولة الإمارات ا�شتمرار التقدم والرخاء يف ظل قيادتها 
الر�شيدة. وتوجه بال�شكر اإىل الدولة حكومة و�شعبا على ما حظي به من 
حفاوة وتكرمي منذ و�شوله اإىل اأر�س الدولة م�شريا اإىل اأن الدولة تبواأت 
واأ�شار  املتقدمة.  الدول  خالل فرتة وجيزة مكانة مرموقة على خارطة 
اأبرز اخلطط القت�شادية والعلمية التي تنتهجها  اإىل  قن�شل عام كوريا 
بالده والتي باتت ت�شكل ركيزة اأ�شا�شية يف حتقيق العديد من الجنازات 

على امل�شتوى القت�شادي و العلمي والتقني وغريها..مبديا حر�س بالده 
على تعزيز عالقاتها مع دولة المارات يف كافة املجالت و تقدمي خرباتها 
القت�شادية و العلمية مبا ي�شهم يف حتقيق الدولة اأهدافها امل�شتقبلية..

اأن جمهورية كوريا ومبا متتلكه من خربات علمية واأقت�شادية  مو�شحا 
حري�شة على تعزيز �شراكاتها مع الدولة وذلك من خالل تبادل اخلربات 
والعمل على تنفيذ م�شروعات ا�شتثمارية م�شرتكة. ح�شر اللقاء..ال�شيخ 
را�شد بن حميد النعيمي رئي�س دائرة البلدية والتخطيط و معايل ال�شيخ 
حاكم  ال�شمو  �شاحب  ديـــوان  رئي�س  النعيمي  �شعيد  بــن  ماجد  الدكتور 
و�شامل  احلاكم  م�شت�شار  ال�شرفا  اأمــني  من..عبداهلل  كل  و�شعادة  عجمان 
�شيف املطرو�شي نائب مدير ديوان �شاحب ال�شمو حاكم عجمان وطارق 
بن غليطة مدير مكتب �شاحب ال�شمو حاكم عجمان و يو�شف النعيمي 

مدير مدير عام الت�شريفات وال�شيافة.

حاكم عجمان ي�ستقبل القن�سل الكوري

�سمن خطتها ل�سمول فعالياتها جميع فئات املجتمع

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم فعالية )قراءة ق�سة بلغة الإ�سارة( لذوي الإعاقة ال�سمعية يف مكتبة حديقة الباهية
•• اأبوظبي-الفجر: 

مدينة  ببلدية  املجتمع  خدمات  اإدارة  نظمت 
اأبوظبي بالتعاون والتكامل مع هيئة ال�شياحة 
والــثــقــافــة بــاأبــوظــبــي ومــركــز اأبــوظــبــي لذوي 
الحتياجات اخلا�شة فعالية قراءة ق�شة بلغة 
الإعاقة  ذوي  خاللها  من  ا�شتهدفت  الإ�ــشــارة 
الباهية  حــديــقــة  مكتبة  يف  وذلــــك  ال�شمعية 
البلدية على ت�شجيع فئة  اإطــار حر�س  �شمن 
و دجمهم يف  الــقــراءة  ال�شمعية على  الإعــاقــة 

فعاليات و اأن�شطة اإدارة خدمات املجتمع.
من جانبه اأكد عبد اهلل نا�شر اجلنيبي مدير 
اإدارة خدمات املجتمع يف بلدية مدينة اأبوظبي 
اأن هذه الفعالية تهدف اإىل زيادة الوعي لدى 
ومدى  القراءة  باأهمية  ال�شمعية  الإعاقة  فئة 
،ودمج  اللغوية  الناحية  مــن  عليهم  تاأثريها 
هذه الفئة يف الأن�شطة املجتمعية، وحتفيزهم 
الن�شاط  لهذا  ملا  واملطالعة  القراءة  حب  على 
اإك�شابهم مهارات وخربات  اإيجابي يف  اأثر  من 

لغوية 
هدف  حتقيق  يف  الفعالية  هـــذه  ت�شاهم  كــمــا 
من  العزيزة  الفئة  لهذه  الجتماعي  الإدمـــاج 
املجتمع، وتعزز من ثقتهم باأنف�شهم من خالل 

التوا�شل والتفاعل مع فئات املجتمع املختلفة 
 ، وترفيهية  وتعليمية  تفاعلية  بيئة  �شمن 
العامة  املــكــتــبــات  دور  تفعيل  اإىل  بــالإ�ــشــافــة 
وا�شتثمار  عليها  الإقـــبـــال  مــ�ــشــتــوى  ورفــــع  و 
والو�شائل  والــكــتــب  املـــراجـــع  مــن  مقتنياتها 

التعليمية الأخرى.
قـــراءة ق�شة يف احلديقة  مــبــادرة  اأن  واأو�ــشــح 
وهــــي املــــبــــادرة الأ�ــشــا�ــشــيــة والـــتـــي جــــاءت من 

�شمنها قــراءة ق�شة بلغة الإ�شارة هي جزء ل 
تطوير  ي�شتهدف  متكامل  برنامج  من  يتجزاأ 
الفعاليات الجتماعية وتعزيز دور البلدية يف 
تعزيز  اإىل  ويهدف  املجتمعية  الأن�شطة  دعــم 
املجتمعية  املـــبـــادرات  تفعيل  يف  الــبــلــديــة  دور 
البلدية  املجتمع يف  اإدارة خدمة  دور  ..واإبـــراز 
الفئات  املــعــنــوي جلميع  والــدعــم  املــ�ــشــانــدة  يف 

باملجتمع.

كما اأن هذه الفعاليات ت�شاهم يف حتفيز طالب 
املدار�س على القراءة وحت�شني لغتهم وتطوير 

مهاراتهم، 
حيث جنحت البلدية يف حتويل نظرة املجتمع 
للرتفيه  مكان  اأنها  على  واملنتزهات  للحدائق 
فقط بل جعلت منها بيئة �شليمة وخ�شبة لزرع 
القيم واملفاهيم الهادفة اإىل الرتقاء باملجتمع 
وخ�شو�شا �شريحة الأطفال من خالل تنظيم 

امللتقيات املجتمعية والثقافية. 
من  العديد  على  احتوت  الفعالية  اأن  واأ�شاف 
وامل�شابقات  والرتفيهية  التعليمية  الفقرات 
مــثــل قـــــراءة الــقــ�ــشــة بــلــغــة الإ�ــــشــــارة واإجـــــراء 
حول  الأ�شئلة  طــرح  و  امل�شابقات  مــن  العديد 

الق�شة بلغة الإ�شارة ،
 وتــنــظــيــم فــقــرة الـــور�ـــس املــتــعــلــقــة بــالــقــ�ــشــة ، 

وتوزيع الهدايا على الطالب.

هيئة الهالل الأحمر توزع 28 
األف ك�سوة على اأطفال باك�ستان

 
•• اإ�سالم اآباد-وام:

ا�شالم  الماراتي يف  الحمر  الهالل  بــداأ مكتب هيئة 
اطلقها  التي  احلملة  من  الثانية  املرحلة  تنفيذ  ابــاد 
مكتوم  ال  را�ــشــد  بــن  حمــمــد  ال�شيخ  ال�شمو  �ــشــاحــب 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
رعــاه اهلل لك�شوة مليون طفل حمــروم حــول العامل . 
وقام فريق العمل مبكتب الهالل الحمر بتوزيع 28 
األف ك�شوة على الطفال يف حمافظات ومدن مردان 
ومــالكــنــد و �ـــشـــوات و نــو�ــشــيــهــره ومــقــاطــعــتــي خيرب 
ال�شمايل  القبلي  احلــــزام  يف  اجلــنــوبــيــة  ووزيــر�ــشــتــان 
الغربي. وا�شتمرت عملية التوزيع نحو ا�شبوع و�شملت 
عن  للعبء  تخفيفا  والــفــقــراء  املــحــرومــني  الطــفــال 
التي  ال�شعبة  احلياتية  اأو�ــشــاعــهــم  وحت�شني  ذويــهــم 
خلفتها الكوارث الطبيعية يف املا�شي وادخال ال�شرور 
اأهــايل الطفال  والبهجة يف نفو�س الطفال. واأعــرب 
راعي  بها  تكرم  التي  الن�شانية  للفتة  �شعادتهم  عن 
ال  را�ــشــد  بــن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  احلملة 
مكتوم . وقال فريق العمل ملرا�شل وكالة اأنباء المارات 
اإنــــه وفــقــا لــلــجــدول املــعــد �ــشــيــوا�ــشــل تــوزيــع الك�شوة 
ال�شاحلية  واملناطق  جــوادر  منطقة  يف  الطــفــال  على 
ومناطق اخرى يف اقليم بلو�ش�شتان اجلنوبي الغربي 

ومدن وقرى ك�شمري .
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اأخبـار الإمـارات
مالية ال�سارقة تنظم ملتقاها املايل الرابع ع�سر 

•• ال�سارقة-وام: 

نظمت دائرة املالية املركزية مبقرها يف ال�شارقة ملتقاها املايل الرابع ع�شر وذلك 
من   60 يف  املالية  ال�شوؤون  وموظفي  الأق�شام  وروؤ�ــشــاء  الإدارات  مــدراء  مب�شاركة 
ا�شتمر  الذي   - امللتقى  ركز  بالإمارة.  مركزية  والال  املركزية  احلكومية  الوحدات 
النظام  با�شتخدام  والنتائج  الأن�شطة  مــوازنــة  عمل  اآلــيــة  تطبيق  على   - يــومــني 
والنتائج  الأن�شطة  ومنهجية  املــوازنــات  حتــديــث  ملــواكــبــة  تكامل  احلــكــومــي  املـــايل 
التي اعتمدت الدائرة تطبيقها يف جميع الدوائر احلكومية يف الإمــارة اىل جانب 
الإجراءات  ودليل  املالية  التجاوزات  تعميم  راأ�شها  على  املحاور  من  عــدد  مناق�شة 
املالية وق�شايا مالية اأخرى متفرقة. وقال �شعادة وليد ال�شايغ مدير عام الدائرة 
ان امللتقى ياأتي تعزيزا للتوا�شل بني العاملني يف املجال املايل احلكومي حيث تعد 
موازنة الأن�شطة والنتائج اإحدى اخلطوات املهمة لتطبيق النظام املايل واملمار�شات 

احلديثة على م�شتويات املوازنة التقديرية حلكومة ال�شارقة. واأكد اأن امللتقى ياأتي 
يف اإطار توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة والإدارة العليا بالدائرة املالية بقيادة ال�شيخ حممد 
املايل احلكومي  العمل  الدائرة بهدف تطوير منظومة  القا�شمي رئي�س  �شعود  بن 
املايل  العمل  اأنظمة  يف  املعا�شرة  واملمار�شة  التقنيات  اأف�شل  با�شتخدام  لــالإمــارة 
احلكومي لتعزيز قدرة احلكومة يف اإدارة مواردها املالية بفاعلية وخدمة املنظومة 
الجتماعية والقت�شادية وتقدمي اأف�شل اخلدمات النوعية. وقال نا�شر ك�شواين 
مدير اإدارة التدقيق والرقابة املالية يف الدائرة رئي�س فريق عمل مبادرة امللتقيات 
املالية اإن امللتقى ياأتي �شمن �شل�شلة من امللتقيات املالية التي تنظمها الدائرة بهدف 
تنفيذ  مهارات  واإك�شابهم  املاليني  املوظفني  لدى  املالية  املنهجية  وتطبيق  تثقيف 
موازنة الأن�شطة والنتائج. واأ�شاف ان حماور امللتقى تركز على تعميم التجاوزات 
املالية التي ت�شمل الإن�شباط املايل وخمرجات الدوائر و التقرير الربع �شنوي و 

دليل الإجراءات املالية الذي يت�شمن عددا من الأدلة على راأ�شها موازنة الأن�شطة 
وذكر  احل�شابات.  و�شجرة  والإيـــرادات  والأ�شول  وامل�شرتيات  واحل�شابات  والنتائج 
ت�شمل  اأن  على  امل�شتندية  الـــدورات  يف  تكامل  لنظام  التعديالت  ناق�س  امللتقى  ان 
املرتبطة  ال�شرف  واأوامــر  واملوازنة  ال�شراء  اإ�شدار طلبات  الأوىل كال من  املرحلة 
بطلبات ال�شراء يف حني ت�شمل املرحلة الثانية ال�شتعا�شات و اأوامر ال�شرف مبا�شر 
والرواتب وامل�شاعدات وجرد الأ�شول اإدارة املالحظات واحل�شاب اخلتامي التعميم . 
واأ�شار ك�شواين اإىل اأن امللتقى يعد خطوة مهمة يف تطبيق موازنة الأن�شطة والنتائج 
2013 التي قامت بتقدميها دوائر الإمــارة كافة على ح�شب املعايري  للعام املايل 
الدولية ومت�شمنة ال�شمات اخلا�شة بالبيئة املالية لل�شارقة. واأو�شح اأن فريق العمل 
للدوائر  والتثقيفية  التدريبية  مبادرة اخلدمة  بزيارات من خالل  يقوم  بالدائرة 
خا�شة التي لديها فروع خارج مدينة ال�شارقة لإ�شافة املزيد من ال�شروحات والرد 

على ال�شتف�شارات من قبل فريق العمل خالل الجتماعات مع اجلهات املعنية.

حاكم راأ�س اخليمة يهنيء اأمري 
قطر باليوم الوطني لبالده

•• راأ�س اخليمة-وام: 

القا�شمي ع�شو  بن �شقر  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  بعث �شاحب 
املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة برقية تهنئة اإىل �شاحب 
الــ�ــشــمــو الــ�ــشــيــخ متــيــم بــن حــمــد اآل ثـــاين اأمــــري دولــــة قطر 
�شمو  بعث  كما  لــبــالده.  الوطني  اليوم  ال�شقيقة..مبنا�شبة 
راأ�س  عهد  ويل  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  بن  حممد  ال�شيخ 
اخليمة برقية تهنئة مماثلة اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ متيم 

بن حمد اآل ثاين.

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل رئي�س وزراء ناميبيا

خالل ا�ستقبال وفد الطباء الأثيوبي  

جلفار : ال�ستثمارات الدوائية الماراتية يف اأفريقيا تدعم جهود الرعاية ال�سحية

يف الإحاطة الإعالمية لـ)بريد الإمارات(

بن كرم : نحر�س على التوا�سل مع و�سائل الإعالم وتوفري ما يطلب من بيانات

•• راأ�س اخليمة-وام:

ال�شيخ  الــ�ــشــمــو  �ــشــاحــب  ا�شتقبل 
ع�شو  القا�شمي  �شقر  بــن  �شعود 
املـــجـــلـــ�ـــس الأعـــــلـــــى حــــاكــــم راأ�ــــــس 
م�شاء  �ــشــمــوه  قــ�ــشــر  يف  اخلــيــمــة 
اأم�س الول..معايل هاج جينغوب 
ناميبيا  جمهورية  وزراء  رئي�س 
والـــوفـــد املـــرافـــق لـــه الــــذي يزور 
ورحـــــب �شاحب  حـــالـــيـــا.  الـــبـــالد 
ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة برئي�س 
املرافق  والـــوفـــد  نــامــيــبــيــا  وزراء 
قيادة  حــر�ــس  �شموه  لــه..مــوؤكــدا 

على  الإمـــارات  حر�س  اإىل  �شموه 
و�شداقة  تـــعـــاون  عـــالقـــات  بـــنـــاء 
ملــا يحقق امل�شالح  الـــدول  مــع كــل 
ول�شعوب  لــ�ــشــعــبــهــا  املـــ�ـــشـــرتكـــة 
الدول ال�شقيقة وال�شديقة كافة. 
اأعـــــرب رئــيــ�ــس وزراء  مـــن جــانــبــه 
جمهورية ناميبيا عن رغبة بالده 
للتعاون  جــديــدة  قــنــوات  فــتــح  يف 
مــع دولـــة الإمــــارات على خمتلف 
بالتقدم  املـــ�ـــشـــتـــويـــات..مـــ�ـــشـــيـــدا 
الدولة  ت�شهده  الــذي  احل�شاري 
يف املجالت كافة وال�شمعة الطيبة 
واملكانة الرفيعة التي حتظى بها يف 

وحـــكـــومـــة دولـــــة الإمـــــــــارات على 
والتعاون  ال�شداقة  اأوا�شر  تعزيز 
ـــيـــع اآفـــــــــاق الــــتــــعــــاون بني  وتـــو�ـــش
اخلــربات خا�شة  وتبادل  البلدين 
والقت�شاد  ال�شتثمار  جمــال  يف 
املقابلة  خــــالل  ومت  وغـــريهـــمـــا. 
ا�شتعرا�س العالقات القائمة بني 
دولة الإمارات وجمهورية ناميبيا 
املــــجــــالت  تـــعـــزيـــزهـــا يف  و�ـــشـــبـــل 
ال�ــشــتــثــمــاريــة لــلــو�ــشــول بــهــا اإىل 
اأو�شع  وجمـــالت  اأعــلــى  م�شتويات 
القت�شادي  ال�شعيد  على  خا�شة 
واأ�شار  وال�شتثماري.  والــتــجــاري 

بالده وعلى امل�شتوى العاملي. واأقام 
�شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة 
مـــاأدبـــة عــ�ــشــاء عــلــى �ــشــرف رئي�س 
املرافق  والـــوفـــد  نــامــيــبــيــا  وزراء 
واملاأدبة..ال�شيخ  اللقاء  ح�شر  له. 
عمر بن �شقر القا�شمي واملهند�س 
ال�شيخ �شامل بن �شلطان بن �شقر 
الطريان  دائـــرة  رئي�س  القا�شمي 
املـــدين والــ�ــشــيــخ حمــمــد بــن كايد 
التنمية  دائــــرة  رئــيــ�ــس  القا�شمي 
يو�شف  و�ــــشــــعــــادة  القـــتـــ�ـــشـــاديـــة 
الــنــعــيــمــي رئــيــ�ــس جمل�س  عــبــيــد 
راأ�س  و�شناعة  جتــارة  غرفة  اإدارة 

�شاباتينو  ريــنــو  و�ــشــعــادة  اخلــيــمــة 
راأ�س  لهيئة  التنفيذي  الــرئــيــ�ــس 
اخليمة لال�شتثمار و�شعادة حممد 
عبداهلل املحرزي مدير عام دائرة 
اجلــمــارك واملــوانــئ و�ــشــعــادة حمد 
اأرحمه ال�شام�شي مدير عام دائرة 
وامل�شت�شار  وال�شيافة  الت�شريفات 
امل�شت�شار  قزمار  عبدالقادر  جهاد 
اخليمة  راأ�ـــس  حلكومة  القانوين 
ال�شبب  حــ�ــشــن  حمــمــد  و�ـــشـــعـــادة 
عــام غرفة جتــارة و�شناعة  مدير 
راأ�ـــس اخليمة بــالأنــابــه وعــدد من 

امل�شوؤولني .

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

الرئي�س  �ــشــاحــلــي  د.اأميـــــــن  اأكـــــد 
اخلليج  لــــ�ــــشــــركــــة  الــــتــــنــــفــــيــــذي 
لل�شناعات الدوائية جلفار اأهمية 
الدور الذي تقوم به ال�شتثمارات 
الدوائية الماراتية يف دول القارة 
الأفــريــقــيــة كــداعــم قـــوي جلهود 
الـــرعـــايـــة الــ�ــشــحــيــة مــــن خالل 
تتمتع  التي  امل�شتح�شرات  توفري 
املنا�شب  وال�شعر  العاملية  باجلودة 
وتقدمي التاأهيل والتدريب وو�شع 
اخلــــــربات يف مـــتـــنـــاول الأفــــارقــــة 
جديتها  تــعــززت  جلفار  ان  مبينا 
بتد�شني م�شنع متطور بال�شراكة 

مع �شركة ميتك يف اأثيوبيا . 
جــــاء ذلــــك خــــالل زيـــــارة قــــام بها 
الذي �شم  الأثيوبي  الأطباء  وفد 
الرئي�شي  املــقــر  اىل  طــبــيــبــا   18

وتوفري  دعــم  على  عــالوة  املن�شود 
فر�س التدريب والتاأهيل لالأطباء 
ال�شحية  القطاعات  يف  العاملني 
عرب  الت�شنيعية  التقتنية  ونــقــل 
واملوؤ�ش�شات  اجلهات  مع  امل�شاركة 

الوطنية .
تعد  التي  ان جلفار  قائال:  وتابع 
الماراتية  ال�شركات  اأكــرب  احــدى 
امل�شنعة للدواء يف املنطقة جنحت 
بقوة يف ان توؤ�ش�س لنف�شها عالمة 
مميزة على خارطة الدول الكربى 
�شنع  بــات  بحيث  للدواء  امل�شنعة 
التي  اأ�شواقها  يف  متثل  جلفار  يف 
ثقة  م�شدر  دولــة   40 على  تزيد 
ودللة على البتكار واجلودة وهو 
ما اأهلها الدخول بقوة يف مبادرات 
تقوم  مـــ�ـــشـــبـــوقـــة  غـــــري  دوائــــــيــــــة 
والبتكار  احليوية  التقنية  على 
جديدة  م�شتح�شرات  وتــ�ــشــنــيــع 

راأ�ــــس اخليمة  لــ�ــشــركــة جــلــفــار يف 
اأم�س بهدف التعرف على التقنية 
امل�شتخدمة يف  املتطورة  الع�شرية 
واملبادرات  الـــدواء  �شناعة  جمــال 
التقنية  جمــال  يف  بها  تقوم  التي 
احلـــيـــويـــة ومـــواجـــهـــة الأمــــرا�ــــس 

املزمنة ل�شيما مر�س ال�شكري .
حني  جلفار  ان  �شاحلي  د.  وقــال   
تنطلق من  اأفــريــقــيــا  عــلــى  تــركــز 
بناء  بـــاأن  مــفــادهــا  را�ــشــخــة  قناعة 
الــــــدواء اىل  تــ�ــشــديــر  اأو  مــ�ــشــنــع 
النا�شئة ل ميثل جمرد  الأ�ــشــواق 
الأرباح  لك�شب  ا�شتثمارية  فر�شة 
الـــتـــزام ان�شاين  اأيــ�ــشــا هــو  وامنــــا 
يقوم على توفري الدواء لرتباطه 
الوثيق ب�شحة الن�شان و�شالمته 
الرعاية  جهود  لجنــاح  بال�شافة 
و�شول  الـــدول  تلك  يف  ال�شحية 
بـــهـــا لــتــحــقــيــق الأمـــــــن الــــدوائــــي 

مثل خام الن�شولني .
د�شنت  اجلــــاري  الــعــام  مطلع  ويف 
جلفار بال�شراكة مع �شركة ميتك 
م�شاحة  عــلــى  مــتــطــورا  مــ�ــشــنــعــا 
4000مرتا مربعا وكلفة ان�شائه 
وطـــاقـــتـــه  دولر  مــــاليــــني   10
بعد  الأوىل  املرحلة  يف  النتاجية 
الثيوبية  موافقة  على  احل�شول 
اجليد  الدوائي  الت�شنيع  و�شهادة 
و200  قــــر�ــــس  مـــلـــيـــون   500
مليون  و25  كــبــ�ــشــولــة  مـــلـــيـــون 
وتت�شارع  الأ�ـــشـــربـــة  مـــن  زجـــاجـــة 
اخلطى لتنفيذ اخلطة التو�شعية 
وهي  دولر  مــلــيــون   25 بــكــلــفــة 

م�شممة لنتاج احلقن الطبية .
ويف ختام الزيارة قام وفد الأطباء 
مدير  اأحــمــد  د.اأزهــــري  يرافقهم 
الــ�ــشــوق الأثــيــوبــي بــزيــارة �شملت 
عددا من م�شانع جلفار من بينها 

لــلــ�ــشــكــري الغري  مــ�ــشــنــع جــلــفــار 
واملتخ�ش�س  املنطقة  يف  م�شبوق 
يف انتاج خام الن�شولني حيث تبلغ 
1500 كجم  النــتــاجــيــة  طــاقــتــه 
مليون   45 توفري  مــن  ميكن  مــا 

حقنة معباأة �شنويا .
الثيوبي  الأطـــبـــاء  وفـــد  واأبـــــدى 
ت�شهده  الــذي  بالتطور  اعجابهم 
دولة المارات العربية املتحدة يف 
القطاع  يف  ل�شيما  املجالت  كافة 
ال�شحي الدوائي وقالت د. فتحية 
خ�شر من وزارة ال�شحة الأثيوبية 
ان الزيارة عززت قناعتها باأهمية 
الدواء الذي حمل عالمة �شنع يف 
المارات حيث وقفت ميدانيا على 
املتطورة  الت�شنيعية  المــكــانــات 
الـــدواء  �شناعة  بــهــا  تتمتع  الــتــي 
هنا يف المارات ممثلة يف م�شانع 
الـــــدواء  ان  اىل  مــ�ــشــرية  جــلــفــار 

•• دبي- الفجر

 عــقــدت جمــمــوعــة بــريــد الإمــــارات 
الإحاطة الإعالمية الدورية الأوىل 
غري  احلكومية  للمبادرة  ا�شتجابة 
املــ�ــشــبــوقــة يف املــنــطــقــة، الــتــي وجه 
ال�شيخ  ال�شمو  �ــشــاحــب  بتنفيذها 
حمــمــد بــن را�ــشــد اآل مــكــتــوم نائب 
جمل�س  رئـــيـــ�ـــس  الـــــدولـــــة  رئـــيـــ�ـــس 
الـــوزراء حاكم دبــي رعــاه اهلل حيث 
تناولت الإحاطة عدداً من املوا�شيع 
بريد  مبـــجـــمـــوعـــة  الـــ�ـــشـــلـــة  ذات 
التابعة(وول  وموؤ�ش�شاتها  الإمارات 
الوثائق  مركز  لل�شرافة،  اإ�شرتيت 

الإلكرتوين(. 
الإعالمية  الإحـــاطـــة  عــقــد  ويــاأتــي 
اإطار  يف  الإمـــــارات  بــريــد  ملجموعة 
دولة  الحتادية يف  احلكومة  توجه 
ممار�شات  اأف�شل  لتبني  الإمــــارات 
الت�شال احلكومي وطرح املوا�شيع 
الــتــي تــ�ــشــغــل الـــــراأي الـــعـــام املحلي 
تعزيز  يــ�ــشــهــم يف  والـــــــدويل، ومبــــا 
و�شائل  مــع  املبا�شر  التوا�شل  اآلــيــة 

الإعالم.
املدير  كـــــرم  بــــن  اإبــــراهــــيــــم  اأكـــــــد   

وال�شركات  الأفـــــراد  مــن  لعمالئه 
بال�شتخدام الأمثل ملوارده الب�شرية 
لأف�شل  وفـــقـــاً  والــتــقــنــيــة  واملــالــيــة 
معايري اجلودة والتميز من خالل 

�شبكة مكاتبنا املحلية والعاملية .
الإحــاطــة الإعالمية  بـــاآن  واأ�ــشــاف 
الإمـــــارات  بــريــد  ملــجــمــوعــة  الأوىل 
حكومية  �ــشــيــا�ــشــة  اإطــــــار  يف  تـــاأتـــي 
يف  ال�شفافية  اأهمية  تــوؤكــد  را�شخة 
املوؤ�ش�شات احلكومية  التوا�شل بني 
واجلــمــهــور واأهــمــيــة دور الإعــــالم 
للحكومة  ا�ــشــرتاتــيــجــي  كــ�ــشــريــك 
واأ�شاد  التوا�شل.  قنوات هذا  واأحــد 
واملوؤ�ش�شات  الإعــــالمــــيــــني  بــــــدور 
واإ�ــشــهــامــاتــهــم يف بلوغ  الإعــالمــيــة 

اأهداف التنمية امل�شتدامة.
اإن جمموعة بريد  واأو�شح بن كرم 
احتادية  مــوؤ�ــشــ�ــشــة  هـــي  الإمــــــــارات 
تــ�ــشــم �ــشــركــتــني هــمــا مـــركـــز وول 
املتخ�ش�س  لــلــ�ــشــرافــة  اإ�ـــشـــرتيـــت 
الوثائق  ومــركــز  املــالــيــة  بــاحلــلــول 
بتوفري  املــتــخــ�ــشــ�ــس  الإلــــكــــرتوين 
احلـــلـــول لــلــ�ــشــركــات. وكــمــا تتوىل 
الوحدتني  من  كل  اإدارة  املجموعة 
الــتــ�ــشــغــيــلــيــتــني بــــريــــد الإمـــــــــارات 

الــــتــــنــــفــــيــــذي الـــــتـــــجـــــاري حـــر�ـــس 
جمموعة بريد الإمارات ملد اأوا�شر 
التعاون مع و�شائل الإعالم وتوفري 
معلومات  مــــن  حتـــتـــاجـــه  مــــا  كــــل 
وبيانات حول الق�شايا التي تدخل 
�ــشــمــن اخــتــ�ــشــا�ــشــاتــهــا كــمــا تهدف 
لو�شع اآلية توا�شل مبا�شرة ودورية 
وو�شائل  كافة  وبــني  بينها  و�شفافة 
الإعــالم املختلفة، يف اإطــار م�شاعي 
احلكومة الحتادية اإىل خلق منوذج 

متميز يف العالقة بني اجلانبني . 
املجموعة  اأن  اإىل  كـــرم  بــن  واأ�ـــشـــار 
على  الإعالمية  اإحاطتها  يف  تركز 
قــ�ــشــايــا تــ�ــشــتــحــوذ عــلــى قـــدر كبري 
بروؤية  لرتباطها  اهتماماتها  من 
املـــجـــمـــوعـــة الـــتـــي متـــثـــل الــــريــــادة 
وعــاملــيــاً يف جمال  والإبـــــداع حملياً 
واللوج�شتية  الــربيــديــة  اخلــدمــات 

واملالية. 
بريد  جمموعة  الــتــزام  على  واأكـــد 
لتوفري  الـــدءوب  بالعمل  الإمــــارات 
ـــنـــوعـــة مـــــن اخلـــــدمـــــات  بـــــاقـــــة مـــت
الــــربيــــديــــة املـــتـــكـــامـــلـــة وخــــدمــــات 
وال�شحن  ـــريـــع  الـــ�ـــش الـــتـــو�ـــشـــيـــل 
املتخ�ش�شة  املـــالـــيـــة  واخلـــــدمـــــات 

واإمبو�شت. 
�شهر فرباير من  ويف  باأنه  واأ�شاف 
مــركــز وول  اأ�ــشــبــح   2012 الــعــام 
اإ�شرتيت لل�شرافة مملوكاَ بالكامل 
بـــريـــد الإمـــــــــــارات بعد  ملـــجـــمـــوعـــة 
املتبقية  عــلــى احلــ�ــشــة  ال�ــشــتــحــواذ 

. وهي 40% 
خدماتها  �ـــشـــرتيـــت  وول  قـــدمـــت 
عاماً   30 مـــن  اأكـــــر  مــــدى  عــلــى 
�شبكة  متتلك  احلا�شر  الوقت  ويف 
فروع متتد يف كافة اأنحاء الإمارات 
لعمالئها  وتــقــدم  املتحدة  العربية 
يخ�س  فـــيـــمـــا  مـــتـــنـــوعـــة  خــــدمــــات 
العمالت  و�شرف  الأمـــوال  حتويل 
الأجنبية، كما يوجد اأفرع يف اململكة 

املتحدة واأخرى يف هونغ كونغ.
وعـــــــن �ــــشــــركــــة مـــــركـــــز الــــوثــــائــــق 
بــاأنــهــا قائمة  اأو�ـــشـــح  الإلـــكـــرتوين 
بني  الإ�شرتاتيجية  ال�شراكة  على 
جمــمــوعــة بـــريـــد الإمـــــــــارات و اآبـــا 
لــالإلــكــرتونــيــات . يــعــمــل املــركــز يف 
وجتهيز  ومعاجلة  الطباعة  جمال 
املـــواد الــربيــديــة و تــقــدمي خدمات 
واملوؤ�ش�شات  لــلــ�ــشــركــات  مــتــكــامــلــة 

الكربى. 

التجاري  التنفيذي  املدير  واأ�شاف 
تقدم  الإمـــارات  بريد  اأن  للمجوعة 
الأ�شا�شية،  الـــربيـــديـــة  اخلـــدمـــات 
اإىل جانب باقة من اخلدمات غري 
اخلدمات  مثل  املتنوعة  الربيدية 
احلـــكـــومـــيـــة، اخلـــــدمـــــات املـــالـــيـــة، 
خــــدمــــات الــ�ــشــفــر وخــــدمــــات دفع 
الــفــواتــري وذلـــك مــن خـــالل �شبكة 
مكتب   116 اإىل  تــ�ــشــل  مــكــاتــب 
اإجـــمـــايل اخلـــدمـــات التي  بـــريـــدي 
خدمة   57 ــبــاك  الــ�ــش عــلــى  تـــقـــدم 

يقدمها املوظف ال�شامل. 
كــمــا حتــــدث عـــن اأمــبــو�ــشــت قائال 
للتو�شيل  م�شغل  اأكرب  ثاين  تعترب 
العربية  الإمــــــــــارات  يف  الـــ�ـــشـــريـــع 
املتحدة  لديها �شراكة اإ�شرتاتيجية 
على امل�شتوى العاملي مع دي ات�س ال 

وفيديك�س
غــــرف  اإدارة  يف  مـــتـــخـــ�ـــشـــ�ـــشـــون 
واملوؤ�ش�شات  للبنوك  التابعة  الربيد 
ب�شكل  عــــمــــالوؤهــــم  احلــــكــــومــــيــــة. 
اأ�شا�شي من البنوك العاملية واملحلية 
بالإ�شافة اإىل املوؤ�ش�شات احلكومية 
تــقــدم خــدمــة اإيـــــزي مــيــل كــمــا هو 
احلال مع بريد الإمارات حيث يتم 

تو�شيل الربيد الوارد اإىل �شناديق 
الـــربيـــد اإىل مـــواقـــع الــ�ــشــركــات يف 
ويبلغ   . املتحدة  العربية  الإمـــارات 
املــ�ــشــرتكــني يف هـــذه اخلدمة  عـــدد 
توفر  عــمــيــل.   1300 مـــن  اأكـــــر 
امـــبـــو�ـــشـــت خـــدمـــة الـــنـــقـــل الــــربي 
الإمارات  بريد  اإر�شاليات  لتو�شيل 

اإىل اأكر من 120 موقع يومياً.
واأبان باأن جمموعة بريد الإمارات 
املجتمعية  مــ�ــشــاركــتــهــا  يف  تــوا�ــشــل 
وذلك بناء على خطة يتم و�شعها يف 
بداية كل عام ت�شتهدف من و رائه 
موظفيها  واإ�شراك  املجتمع  خدمة 
يف العمل التطوعي .. فلقد و�شلت 
عدد م�شاركات املجموعة املجتمعية 
مقابل  م�شاركة  بـ15  الــعــام  لــهــذا 

13 يف العام املا�شي.
واعترب بن كرم باأن عودة اخلدمات 
بعد  الـــ�ـــشـــومـــال  اإىل  الــــربيــــديــــة 
عاملياً  اجنـــازاً  عاما   23 دام  توقف 
للمجموعة ي�شاهم يف عودة احلياة 
خدمة  باأن  واأ�شاف  ال�شومال،  اإىل 
يقدمها  الــتــي  الــ�ــشــريــعــة  الـــطـــرود 
قفزة  حـــقـــقـــت  الإمـــــــــــــارات  بــــريــــد 
الطرود  اإر�شاليات  حجم  يف  كبرية 

الزاوية  حــجــر  يــ�ــشــكــل  المـــارتـــي 
بها  تقوم  التي  الرعاية  جهود  يف 

وزارة ال�شحة الأثيوبية .
اأتاحت  لقد  اأبــتــي  باليتا  د.  وقــال 
المارات  زيــارة  فر�شة  لنا  جلفار 
والتعرف على جهودها يف �شناعاة 
الدواء الذي ي�شكل حلول عالجية 

الأمـــرا�ـــس يف بالدنا  لــكــثــري مــن 
عامة  الأفريقية  والــقــارة  خا�شة 
اأو�شح د. عبدالنا�شر  ومن جهته 
عــــــبــــــداهلل )طــــبــــيــــب اأطـــــــفـــــــال ( 
بــالــنــ�ــشــبــة لــنــا فــــان الــ�ــشــيء املهم 
كربى  �شركة  دور  يقت�شر  األ  هو 
مــثــل جــلــفــار عــلــى تــوفــري الــــدواء 

اأي�شا ال�شتمرار يف  فح�شب وامنا 
والتاأهيل  التدريب  جمــالت  فتح 
القطاعات  يف  العاملني  لالأفارقة 
ذلـــك يف  لأهــمــيــة  نــظــرا  ال�شحية 
للرعاية  كــداعــم  جــهــودهــا  تعزيز 
لبناء  بالفائدة  وتــعــود  ال�شحية 

دول القارة . 

الربيدية اإىل 179 وجهة عاملية .
واأعرب اإبراهيم بن كرم عن �شعادته 
اأكرب طابع  باإ�شدار بريد الإمــارات 
مو�شوعة  وفـــق  الــعــامل  يف  بــريــدي 
القيا�شية  لــــــالأرقــــــام  غــنــيــنــيــ�ــس 
)لأم  وتخليداً  تكرمياً  يــاأتــي  الــذي 
فاطمة  ال�شيخة  �شمو  الإمــــــارات( 
بـــنـــت مــــبــــارك وفــــــوز طـــابـــع بريد 
الإمــارات عن �شجرة الغاف باملركز 
 ، اأجــمــل طــابــع  الــثــالــث يف م�شابقة 
هيئة  مقر  يف  مــوؤخــراً  اأقيمت  التي 

العا�شمة  يف  الــنــمــ�ــشــاوي  الـــربيـــد 
فيينا.

توقيع  الــ�ــشــنــة  هـــــذه  يف  مت  كـــمـــا   
التجارية  التفاقيات  مــن  العديد 
واملــجــتــمــعــيــة لــ�ــشــمــان املـــزيـــد من 
ال�شركات الإ�شرتاتيجية ومنها مع 
دائرة الأرا�شي و الأمالك، جمعية 
الأ�شماك  ل�شيادي  التعاونية  دبــي 
م�شرف  و  املجتمع  تنمية  هيئة   ،
اأبــوظــبــي الإ�ــشــالمــي وغــريهــا من 

ال�شركات. 

معهد التدريب والدرا�سات الق�سائية ينظم ندوة براءات الخرتاع تعاون علمي بني املخترب اجلنائي ب�سرطة ال�سارقة وق�سم العلوم ال�سيدلنية وال�سموم بجامعة جنيف ب�سوي�سرا
•• ال�سارقة-الفجر:

ـــــقـــــالت  مــــــازالــــــت الأبـــــــحـــــــاث وامل
الــعــلــمــيــة الـــتـــي اأجـــــراهـــــا خــــرباء 
ال�شارقة  ب�شرطة  املخترب اجلنائي 
واملراجع  الــدوريــات  واملــنــ�ــشــورة يف 
العلمية التخ�ش�شية العاملية تلقى 
�ــشــًدا بــاملــحــافــل الــدولــيــة وحتظى 
بـــاهـــتـــمـــام خـــا�ـــس لـــــدى اخلـــــرباء 
مبراكز  املـــهـــتـــمـــني  واملـــخـــتـــ�ـــشـــني 
املختلفة يف  الأبــحــاث واجلــامــعــات 
املتقدمة  الـــعـــامل  دول  مـــن  كــثــري 
باحل�شول  الإذن  يــطــلــبــون  ممـــن 
الأبحاث  لهذه  اإ�شافية  ن�شخ  على 
قــيــمــة علمية لدى  مــن  ملــا متــثــلــه 
مــــراكــــز الأبـــــحـــــاث واملـــوؤ�ـــشـــ�ـــشـــات 
الدولية.  �شرح بذلك  الأكادميية 
العقيد خبري د. عبدالقادر حممد 

جنيف  بــــجــــامــــعــــة  والـــــ�ـــــشـــــمـــــوم 
والذي  ال�شوي�شرية  باجلمهورية 
اأ�شاد فيها باإحدى الأبحاث املحكمة 
واملـــنـــ�ـــشـــورة يف جمــلــة علم  دولـــيـــاً 
ا�شتخدام  حول  التحليلي  ال�شموم 
جــهــاز كــرومــاتــوغــرافــيــا الـــغـــاز – 
مــطــيــاف الــكــتــلــة كــاأ�ــشــلــوب علمي 
الأي�شية  املــ�ــشــارات  بع�س  ملــعــرفــة 
ملركب الرتامادول يف عينات البول 
وطالباً تزويده بن�شخة اأ�شلية من 

هذا البحث. 
بالقول  العامري  د.  العقيد  وتابع 
هذه لي�شت املرة الأويل التي نتلقى 
اأو  باأبحاثنا  والإ�ــشــادة  الثناء  فيها 
بن�شخ  للتزود  الإذن  تقدمي طلبات 
منها ، فمنذ اأن بداأنا بالظهور على 
امل�شتوى العلمي العاملي من خالل 
الأبحاث العلمية اجلادة والر�شينة 

العلمية  املـــكـــتـــبـــة  اأثـــــــــرت  الــــتــــي 
�شابقة  اتــ�ــشــالت  تلقينا  الــعــاملــيــة 
جـــامـــعـــات ومراكز  مـــن  عــــدد  مـــن 
خمتلف  مــن  متخ�ش�شة  اأبـــحـــاث 
اأملانيا   ، اأمــريــكــا  منها  الــعــامل  دول 
واململكة  الهند   ، تركيا   ، بلجيكا   ،
العربية ال�شعودية وذلك لأغرا�س 
واأبحاث  درا�ــشــات  واإجـــراء  التعاون 

م�شرتكة وتبادل املعلومات .
اإنــنــا يف �شرطة  وا�ــشــتــطــرد قــائــاًل: 
الجنازات  بهذه  لنفخر  ال�شارقة 
والتي  حتـــقـــقـــت  الــــتــــي  الــعــلــمــيــة 
املهتمني  وا�شتح�شان  تقدير  لقت 
الذي  الأمــر  الدوليني  واملحكمني 
الدعم  لـــــول  لــيــتــحــقــق  يـــكـــن  مل 
من  املخترب  يتلقاه  الـــذي  الكبري 
ال�شارقة  ل�شرطة  العامة  القيادة 

ووزارة الداخلية . 

•• ال�سارقة-وام: 

نظم معهد التدريب والدرا�شات الق�شائية بالتعاون مع جمعية الإمارات 
للملكية الفكرية ندوة و ور�شة عمل حول براءات الخرتاع حتت رعاية 
معايل الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئي�س جمل�س 

اإدارة املعهد.
بح�شور  بال�شارقة  اجلامعية  املدينة  يف  املعهد  مبقر  الــنــدوة  واأقيمت 
واأع�شاء  ال�شرطة  الق�شائية و�شباط  ال�شلطة  اأع�شاء  82 م�شاركا من 
الهيئتني التدري�شية والإدارية بكليات القانون واملحامني والإعالميني 
املهتمني وعموم املجتمع .. ومت نقل الندوة عرب نظام الفيديو كونفرن�س 

اإىل مقر املعهد يف اأبوظبي.
امل�شت�شار الدكتور حممد حممود الكمايل مدير عام معهد  الندوة  اأدار 
التدريب والدرا�شات الق�شائية الذي اأكد يف افتتاحها اأن العقل الب�شري 
اأنتجته  ما  والقدرة على تطوير وحت�شني  املبدع  التفكري  ليتوقف عن 
قريحته وال�شتمرار يف ابتكار واخرتاع كل ما هو جديد ومفيد للب�شرية 
وكـــان لبـــد اأن حتــمــى حــقــوق هــــوؤلء املــبــدعــني واملــبــتــكــريــن وهـــو الأمر 

واملعاهدات  الت�شريعات  له  واأفردت  واملوؤ�ش�شات  الدول  اإليه  تنبهت  الذي 
املختلفة. 

حا�شر يف الندوة اللواء الدكتور عبد القدو�س العبيديل رئي�س جمل�س 
اإدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية

 وقدم ورقة عمل بعنوان براءات الخرتاع وقدم املخرتع ها�شم عبد اهلل 
الإعاقات  ذوي  لتوظيف  كمحاولة  مو�س  اي  لربنامج  عر�شا  امل�شعبي 

كاأحد فئات املجتمع وحتقيق اأق�شى ا�شتفادة من مواهبهم وملكاتهم.
وذكر اأن امل�شتفيدين من النظام هم ذوو الحتياجات اخلا�شة من غري 
القادرين على حتريك الذراعني اأو الكفني اأو الأ�شابع و�شحايا احلروب 
من اأفراد القوات امل�شلحة الذين فقدوا القدرة على حتريك الذراعني اأو 
الكفني اأو الأ�شابع و�شحايا احلوادث الذين فقدوا القدرة على حتريك 

الذراعني اأو الكفني اأو الأ�شابع ب�شكل موؤقت اأو دائم 
اإ�شافة اإىل اأنه ميكن للباحثني عن الرفاهية ال�شتفادة من هذا النظام 
حيث ي�شتطيع اأحدهم اأن ي�شتلقي على اأريكته م�شرتخيا بينما يت�شفح 
الإنرتنت اأو يفح�س بريده الإلكرتوين بنظرة من عينيه دون احلاجة 

لأن يلم�س اأي �شيء بيديه. 

املخترب  ق�شم  رئي�س   – الــعــامــري 
ل�شرطة  العامة  بالقيادة  اجلنائي 
الأبحاث  فــريــق  ورئــيــ�ــس  ال�شارقة 
تلقاها  ر�ـــشـــالـــة  عـــقـــب  بــاملــخــتــرب 
فاييقرن  كـــاريـــن  د.  مـــن  مــــوؤخــــراً 
الباحث بق�شم العلوم ال�شيدلنية 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/موؤ�ش�شة 
CN 1113167:نظام للمقاولت العامة رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
ال�شـــــادة/كراج  بان  القت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

اجلماعية خلدمة و�شيانة ال�شيارات واملعدات - فرع
 رخ�شة رقم:CN 1110070 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/موؤ�ش�شة 

ابوظبي لالعمال الفنية
رخ�شة رقم:CN 1037756 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/كافترييا �شوكو 
برييز  رخ�شة رقم:CN 1006273 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد حمد �شامل املهري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف جودت حممد �شمري عكيد

تعديل وكيل خدمات
حذف رجاء حممد غامن املزروعي

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/مطعم جنوم دل�س ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1157635 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عابر احمد خلف القبي�شي )%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة فيلفريدو الركون �شاجا لي�س )%8(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة اي�شابيل باربون �شاجا لي�س )%8(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة الفني باربون �شاجالي�س )%16(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبدالقادر قادر حمي الدين )%17(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف انور بوتيكادان حممد 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد �شامل �شعيد عبداهلل البلو�شي

تعديل راأ�س املال/من 150000 اىل 450000
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 7*1 اىل 10*1

تعديل ا�شم جتاري:من/مطعم جنوم دل�س ذ.م.م
DALLAS STARS RESTAURANT LLC

اىل/مطعم جولدن لك ذ.م.م 
GOLDEN LUCK RESTAURANT LLC

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

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/بيت البلورة لتجارة الك�ش�شوارات وادوات 

اخلياطة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1186834 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبدالقادر ابوبكر عبداهلل ال�شاطري الها�شمي )%51(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شيدة �شالينا اخرت )%49(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد ح�شني اميني
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف جميد ح�شني اميني
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد عبدالعزيز حممد ح�شني احمد املرزوقي
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 0.80*4 اىل 0.80*4

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

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/اخلليج لاللت التجارية 

 CN 1026052:جي - ب - اأم( ذ م م رخ�شة رقم(
قد تقدموا الينا بطلب

 BIN تعديل ن�شب ال�شركاء/�شركة بن حمودة للتجارة واخلدمات العامة
 HAMOODAH TRADING & GENERAL SERVICES COMPANY

من 49% اىل %99
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

BIN HAMOODAH COMPANY LLC ا�شافة �شركة بن حموده ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف فرج علي بن حموده

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/بقالة مطر القبي�شي

رخ�شة رقم:CN 1097788 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبدالرحمن جمعه �شلطان املرزوقي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف مطر را�شد مطر �شامل القبي�شي 
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*4 اىل 3*1

تعديل ا�شم جتاري:من/بقالة مطر القبي�شي
MATAR ALQUBISI GROCERY

اىل/بقالة البيت الذهبي 
GOLDEN HOUSE BAQALA

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 10973 بتاريخ 2013/12/18   

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/�شهاب الهند�شية ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1167306 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شامل خليفة علي �شميل اخلاطري )%75(
تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد ميلون �شيخ حممد نزام �شيخ من 49% اىل %25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف لوليه ح�شن عبداهلل 
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 0.40*0.60 اىل 1*1

تعديل عنوان/من ابوظبي م�شفح م 13 ق 17 مكتب رقم 7 بناية عتيق حممد خلف 
املزروعي اىل ابوظبي حممد بن زايد �س 9 ق 146 ميزان 4 مالك : حممد عبداهلل 

حممد �شالح ال�شويدي واخرون
تعديل ن�شاط/حذف ال�شيانة العامة للمباين )4329901(

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

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

العدد 10973 بتاريخ 2013/12/18   

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/فتن�س فور ايفري للرجال 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1653551 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 0.50*0.20 اىل 0.50*0.20

تعديل ا�شم جتاري:من/فتن�س فور ايفري للرجال ذ.م.م
FITNESS FOR EVER MENS LLC

اىل/فتن�س فور ايفري جيم ذ.م.م 
FITNESS FOR EVER GYM LLC

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 10973 بتاريخ 2013/12/18   

اإعــــــــــالن
كال�شيك  اجلهرة  ال�شـــــادة/بقالة  بان  القت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN 1083673:للخ�شروات والفواكه رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 01*01 اىل 2.25*0.80
تعديل ا�شم جتاري:من/بقالة اجلهرة كال�شيك للخ�شروات والفواكه

اىل/بقالة اجلهرة كال�شيك 
AL JAHRA CLASSIC BAQALA

تعديل ن�شاط/حذف بيع الفواكه واخل�شروات الطازجة - بالتجزئة )4721001(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة 
غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 10973 بتاريخ 2013/12/18   

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/موؤ�ش�شة احللول لل�شيانة 

العامة رخ�شة رقم:CN 1025020 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 3*1
تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة احللول لل�شيانة العامة

AL HOUL GENERAL MAITNENANCE ESTABLISHMENT

اىل/املربع الف�شي ل�شيانة التكييف املركزي 
SILVER SQUARE CENTRAL AC MAINTANICE

تعديل ن�شاط/ا�شافة �شيانة اجهزة التكييف املركزي )4329902(
تعديل ن�شاط/حذف ال�شيانة العامة للمباين )4329901(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 10973 بتاريخ 2013/12/18   

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/بقالة البرار

 رخ�شة رقم:CN 1045895 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/بقالة البرار
AL ABRAR GROCERY

اىل/فطائر نور ال�شرق 
NOUR ALSHARQ PASTRY

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع وحت�شري الفطائر واملعجنات وجتهيزها )5610006(
تعديل ن�شاط/حذف بقالة )4711003(

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

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

العدد 10973 بتاريخ 2013/12/18   

اإعــــــــــالن
الني�س  ال�شـــــادة/مرطبات  بان  القت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1043552 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 7.50*1 اىل 7.8*1

تعديل ا�شم جتاري:من/مرطبات الني�س
AL ANEES REFRESHMENTS

اىل/مطعم جنم الزمان 
NAJAM AL ZAMAN RESTAURANT

تعديل ن�شاط/ا�شافة مطعم درجة ثالثة )5610001.3(
تعديل ن�شاط/حذف كافترييا )5610003(

تعديل ن�شاط/حذف م�شروبات باردة و�شاخنة )5630004(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

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

العدد 10973 بتاريخ 2013/12/18   

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/�شالون الكوبرا للحالقة - 

فرع 1 رخ�شة رقم:CN 1277106-1 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبداهلل حمد �شامل عيد الهنائي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف نا�شر �شامل حممد �شعيد الكعبي
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*3

تعديل ا�شم جتاري:من/�شالون الكوبرا للحالقة - فرع 1
AL COBRA GENTS SALON - BRANCH 1

اىل/�شالون زمان الطيبني للرجال 
ZAMAN ALTAYABEEN GENTS SALON

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 10973 بتاريخ 2013/12/18   

اإعــــــــــالن
اليدوية  لنجارة  ال�شـــــادة/ال�شلوب اجلديد  بان  القت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1154632 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/ال�شلوب اجلديد لنجارة اليدوية

NEW STYLE MANUAL CARPENTRY
اىل/ال�شلوب اجلديد لعمال النجارة امل�شلحة 

NEW STYLE SUTTERING CARPENTARY WORKSHOP
تعديل عنوان/من املنطقة الغربية ابوظبي املنطقة الغربية غياثي املالك/دائرة 
ال�شوؤون البلدية )ق 43 - مكتب( اىل املنطقة الغربية ليوا اجلبانة ق 60 - 61 - 

76 - 77 م 32
تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال النجارة امل�شلحة )4390004(
تعديل ن�شاط/حذف منجرة )ور�س النجارة( )1622007(

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

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

العدد 10973 بتاريخ 2013/12/18   

اإعــــــــــالن
�شتار  ال�شـــــادة/برايت  بان  القت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN 1368434:للنقليات العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة منال احمد يو�شف بن كلبان بن وائل )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل طار�س �شعيد �شليويح املزروعي

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

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

العدد 10973 بتاريخ 2013/12/18   

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/رود �شالب للمقاولت 

العامة رخ�شة رقم:CN 1713120 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد قنون �شديلي قنون العامري )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 10973 بتاريخ 2013/12/18   
اعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

النقل  )قــطــاع  للموا�شالت  الوطنية  الهيئة  تعلن 
البحري( بان ال�شادة/ دائرة ال�سوؤون البلدية - بلدية 
ال�شفينة  ت�شجيل  بطلب  تقدموا  قد  ابوظبي  مدينة 

املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�شفينة  عــلــى ت�شجيل  اعــرتا�ــس  لــه  كــل مــن  عــلــى 
مراجعة مكتب ت�شجيل ال�شفن ابوظبي خالل مدة 

اق�شاها 60 يوما من تاريخ هذا العالن.
 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

جديده جديدة الهري
 العلم ال�سابقرقم الت�سجيل ال�سابقا�سم ال�سفينة 

العدد 10973 بتاريخ 2013/12/18   

 اإعـــالن �سطب قيد
ابوظبي  �شيمل  ال�شادة/�شركة  باأن  القت�شاد  وزارة  تعلن 
فرع  قيد  �شطب  بطلب  تقدمت  قد  بنما(   : )اجلن�شية 
يف   )270( رقم  حتت  واملقيدة  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�شركة 
�شجل ال�شركات الجنبية بالوزارة. وتنفيذا لحكام القانون 
الحتادي رقم )8( ل�شنة 1984م يف �شاأن ال�شركات التجارية 
يف  2010م  ل�شنة   )377( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة 
ومكاتب  لفروع  الرتخي�س  اجراءات  دليل  اعتماد  �شاأن 
. يرجى  بالدولة  واملناطق احلرة  املوؤ�ش�شة باخلارج  املن�شاآت 
يتقدموا  ان  العرتا�س  يف  احلق  ا�شحاب  ال�شادة  من 
باعرتا�شهم اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من تاريخ 
الن�شر على العنوان التايل: وزارة القت�شاد اإدارة الت�شجيل 

التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�سارقة-وام:

تراأ�س �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد 
عهد  ويل  الـــقـــا�ـــشـــمـــي  �ـــشـــلـــطـــان  بــــن 
املجل�س  رئي�س  ال�شارقة  حاكم  ونائب 
التنفيذي لإمارة ال�شارقة �شباح ام�س 
�شمو  مبكتب  وذلـــك  املجل�س  اجتماع 
احلاكم وبح�شور �شمو ال�شيخ عبداهلل 
نائب  القا�شمي  �شلطان  بن  �شامل  بن 

حاكم ال�شارقة نائب رئي�س املجل�س.
وناق�س املجل�س خالل اجتماعه عددا 
على  املدرجة  العامة  املو�شوعات  من 
جـــــدول اأعـــمـــالـــه واعــتــمــد عـــــددا من 
امل�شلحة  يف  ت�شب  الــتــي  املــ�ــشــروعــات 
العامة واإطلع على �شري العمل يف عدد 

من امل�شاريع اخلدمية بالإمارة.
وكان �شمو رئي�س املجل�س قد د�شن يف 
اللكرتوين  املــوقــع  اجلل�شة  م�شتهل 
لـــدائـــرة الإ�ــشــكــان بــالــ�ــشــارقــة والـــذي 
اإىل  اإطالقه  وراء  من  الدائرة  ت�شعى 
تقدمي خدمات متميزة كما ونوعا ذات 
جودة عالية اإىل جانب ت�شهيل توا�شل 
امل�شتفيدين واملقاولني وال�شت�شاريني 

فيما بينهم.

على  الجتماع  خــالل  املجل�س  واأثــنــى 
خدماتها  تطوير  يف  الــدائــرة  جــهــود 
اللكرتونية وتقدمي اأف�شل اخلدمات 
 . اإليها  الو�شول  وت�شهيل  ملراجعيها 
اجلل�شة  حم�شر  على  ت�شديقه  وبعد 
ال�شابقة .. تقدم ال�شيخ خالد بن �شقر 
بعدد  الأ�شغال  دائــرة  رئي�س  القا�شمي 

للطرق  الت�شميمية  املــقــرتحــات  مــن 
املوؤدية اإىل منطقة الرحمانية.

الأ�شغال  دائـــرة  املجل�س  وجــه  بـــدوره 
الـــعـــامـــة بــعــمــل درا�ــــشــــة وافـــيـــة حول 
اجلهات  مــــع  بــالــتــنــ�ــشــيــق  املــــ�ــــشــــروع 

املعنية.
واطلع املجل�س على املقرتح املعد من 

واملقدم  واملــ�ــشــاحــة  التخطيط  دائــــرة 
بطي  بن  �شالح  املهند�س  �شعادة  من 
تنظيم  ب�شاأن  الدائرة  رئي�س  املهريي 
نظرا  الزراعية  بالأرا�شي  ال�شتنفاع 
لــر�ــشــد الــعــديــد مـــن املــخــالــفــات من 
خالل امل�شح الذي اأجرته الدائرة على 
املخزون  هدر  منها  الزراعية  املناطق 

املــائــي وا�ــشــتــغــالل الأرا�ـــشـــي يف غري 
ا�شتعمالتها املخ�ش�شة.

وقدم ابن بطي عددا من ال�شرتاطات 
الزراعية  بالأرا�شي  لالنتفاع  العامة 
العقبات  بتجاوز  الكفيلة  والتو�شيات 

التي قد تواجه الدائرة.
مـــن جــانــبــه وجــــه املــجــلــ�ــس الـــدائـــرة 

ال�شاأن  ذات  اجلــهــات  مــع  بالتن�شيق 
املقرتح  تــفــا�ــشــيــل  مــنــاقــ�ــشــة  بـــ�ـــشـــاأن 
مالحظات  مت�شمنة  درا�ــشــة  واإعــــداد 

ال�شادة اأع�شاء املجل�س.
التنفيذي  املـــجـــلـــ�ـــس  ـــمـــد  اعـــت كـــمـــا 
املوازنة  يف  اإ�ـــشـــايف  مــبــلــغ  تخ�شي�س 
العامة لدائرة الإ�شكان لغر�س اإجراء 
الفحو�شات املختربية للرتبة وتقييم 
�شعيا منه  الإنــ�ــشــائــيــة وذلـــك  احلــالــة 
امل�شتفيدين  عــلــى  الأعـــبـــاء  لتخفيف 
مـــن املـــ�ـــشـــاعـــدات الــ�ــشــكــنــيــة مـــن فئة 
الـــطـــارئ . واطلع  املــنــحــة والإ�ـــشـــكـــان 
مذكرة  م�شروع  على  كــذلــك  املجل�س 
املعلومات  دائــرة  تنوي  التي  التفاهم 
اللــكــرتونــيــة عقدها مع  واحلــكــومــة 
الطوارئ  لإدارة  الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة 
والأزمـــات والــكــوارث . ووجــه املجل�س 
القانونية  الإدارة  اإىل  املذكرة  باإحالة 
بنودها  ملراجعة  احلاكم  �شمو  مبكتب 
 .. اآخــــر  عــلــى �شعيد   . وحمــتــويــاتــهــا 
اأ�ـــشـــدر املــجــلــ�ــس الــتــنــفــيــذي لإمـــــارة 
ل�شنة   27 رقـــــم  الــــقــــرار  الـــ�ـــشـــارقـــة 
مدير  وتــعــيــني  نــقــل  بــ�ــشــاأن   2013
لــفــرع دائـــرة الــ�ــشــوؤون ال�ــشــالمــيــة يف 

مدينة خورفكان.
ال�شيد  ينقل  اأن  عــلــى  الـــقـــرار  ونــ�ــس 
را�ــشــد �ــشــامل عــبــداهلل الــنــقــبــي مدير 
ال�شوؤون  دائـــرة  اإىل  خــورفــكــان  بلدية 
ويعني  ال�شارقة  اإمــارة  يف  ال�شالمية 
مدينة  يف  الـــــدائـــــرة  لـــفـــرع  مــــديــــرا 

خورفكان.

القرار  التنفيذي  املجل�س  اأ�شدر  كما 
ب�شاأن   2013 لـــ�ـــشـــنـــة   28 رقــــــم 
مدينة  لبلدية  مدير  وتعيني  ترقية 
اأن  على  الــقــرار  ن�س  حيث  خورفكان 
اأحمد  را�ــشــد  فــوزيــة  املهند�شة  تــرقــى 
القا�شي وتعني مديرا لبلدية مدينة 

خورفكان .

•• دبي-وام: 

يف  ا�شتخدامه  بهدف  الأ�شماك  تربية  م�شروع  ام�س  دبي  بلدية  اأطلقت 
مكافحة يرقات البعو�س التي تتكاثر يف اأحوا�س ري الزراعة وجتمعات 
املياه يف املناطق املختلفة يف الإمارة. ومت تربية نوع حملي من الأ�شماك 
اإدارة  يف  العامة  ال�شحة  اآفــات  مكافحة  ق�شم  يف  خم�ش�شة  اأحــوا�ــس  يف 
اليحيى  الرحمن  عبد  ه�شام  املهند�س  وقــال  العامة.  ال�شحة  خــدمــات 
اأدى  الــفــكــرة  تطبيق  الــعــامــة..اإن  ال�شحة  اآفـــات  مكافحة  ق�شم  رئي�س 
البعو�س  يــرقــات  على  للق�شاء  املتبعة  التقليدية  الطريقة  تغيري  اإىل 
با�شتخدام املبيدات الكيميائية بطريقة اأخرى اأكر ايجابية على البيئة 
التي  املناطق  اأن  واأ�شاف  والأ�شرار.  التكلفة  العامة من حيث  وال�شحة 
والأمطار  املياه اجلوفية  تدفق  ب�شبب  الراكدة  املياه  فيها  تتجمع  كانت 

اأحيانا  توؤدي  ال�شحي  ال�شرف  املياه من  ال�شناعية وت�شرب  والبحريات 
اأن  واأ�ــشــار اىل  الــزراعــة.  واأحــوا�ــس  املناطق  البعو�س يف هــذه  اإىل تكاثر 
الق�شم يقوم بر�س هذه املناطق والأحوا�س باملبيدات احل�شرية للق�شاء 
تكاثر  على  ال�شيطرة  اأجــل  من  م�شتمر  ب�شكل  ويرقاتها  احل�شرات  على 
وال�شالمة  ال�شحة  على  يوؤثر  انت�شارها  لأن  الأماكن  هذه  يف  البعو�س 
اأ�شمنتية  اأحــوا�ــس  هــي  املـــزارع  الــري يف  اأحــوا�ــس  اأن  اإىل  العامة. ولفت 
تــوزع على  املــاء من الآبــار املوجودة يف املزرعة وبعدها  يتم فيها جتميع 
املزرعة عن طريق �شبكة الري بالتنقيط واجلهة املالكة لهذه الأحوا�س 
واأ�شحاب املزارع اخلا�شة من املواطنني. يذكر اأن هذه الفكرة جاءت بناء 
 2013 لعام  العربية  الأفكار  جائزة  بـ  الفائز  اجلماعي  القــرتاح  على 
الذي قدمه كل من رئي�س ق�شم مكافحة اآفات ال�شحة العامة والدكتور 
عبيد  وعلي  عامة  �شحة  اآفــات  درا�ــشــات  اأخ�شائي  جــربان  التلب  املاحي 

مع  بالتن�شيق  املقرتحون  وقــام  الفنية.  اخلــدمــات  �شعبة  رئي�س  بخيت 
املعنيني لدرا�شة مدى اجلدوى القت�شادية والبيئية من تنفيذ القرتاح 
بنجاح حيث  الــدائــرة  الفكرة وطبقت يف  البلدية  تبنت  ذلــك  على  وبناء 
ا�شتخدمت الأ�شماك لتغطية األف و 398 حو�س ري باملزارع ولتغطية 
كل جتمعات املياه يف اإمارة دبي البالغ عددها 292 مما �شاعد على تر�شيد 
نفقات عمليات مكافحة يرقات البعو�س. يذكر اأن امل�شروع قام بالإ�شراف 
عليه كل من املهند�س �شالح اأمريي م�شاعد املدير العام لقطاع اخلدمات 
البيئية وال�شحة العامة يف بلدية دبي وزهور ال�شباغ مدير اإدارة خدمات 
ال�شحة العامة خالل مراحل تطبيقه الأوىل والتي �شملت بناء اأحوا�س 
تربية  يف  متخ�ش�شة  �شركة  مــع  والتعاقد  الق�شم  يف  الأ�ــشــمــاك  لرتبية 
التجريبي  وال�شتخدام  كبرية  بكميات  الأ�شماك  اإنتاج  بغر�س  الأ�شماك 
لهذا النوع من الأ�شماك وال�شتخدام امليداين لتغطية كل اأحوا�س الري 

اأ�شادت زهور ال�شباغ بجهود جميع  باملزارع وجتمعات املياه. من جانبها 
الناحية القت�شادية وال�شحية.. امل�شروع املجدي من  امل�شاركني يف هذا 

موؤكدة اأن الإدارة تخطط لتطوير القرتاح من خالل تربية اأنواع اأخرى 
كميات  واإنتاج  احل�شرات  مكافحة  جمال  يف  ل�شتخدامها  الأ�شماك  من 
املياه  املــزارع وجتمعات  اأحوا�س ري  الأ�شماك لتغطية جميع  كبرية من 
األف درهم ومت تر�شيد   102 امل�شروع  يف دبي حيث بلغت تكلفة تطبيق 
ما يقارب ثالثة ماليني و 500 األف درهم. وذكرت اأن امل�شروع ي�شهم يف 
تطوير املجال البيئي من خالل تطبيق م�شروع اأحوا�س الأ�شماك والذي 
يعترب من م�شاريع التطبيقات اخل�شراء وزيادة ر�شا املوظفني من خالل 
تطوير اأ�شلوب واإجراءات العمل واخت�شار الوقت واجلهد وحت�شني البيئة 
وال�شحة وال�شالمة العامة من خالل توفري بيئة اآمنة للمجتمع وتقليل 

تلوث الرتبة واملياه اجلوفية وتقليل ن�شبة املخاطر املتعلقة. 

بل���دي���ة دب����ي تطل����ق م�س����روع ت���ربي����ة الأ�سم������اك 

ول��ي عه���د ال�س���ارق���ة يت����راأ�س اجتم����اع املجل�����س التنفي����ذي 

•• ال�شارقة-وام:
�شهد ال�شيخ �شامل بن عبد الرحمن القا�شمي مدير عام مكتب 
دور  مــوؤمتــر  افتتاح  الآثـــار  مبتحف  ام�س  �شباح  احلــاكــم  �شمو 
املتاحف واملوؤ�ش�شات الثقافية يف تعزيز الهوية الذي تنظمه اإدارة 
القليمي  واملركز  ال�شارقة  اآثــار  مع  بالتعاون  ال�شارقة  متاحف 
واملنظمة  الأيــكــروم  العربي  الوطن  يف  الثقايف  الــرتاث  حلفظ 

الإ�شالمية للرتبية والعلوم والثقافة الآي�شي�شكو .
ح�شر افتتاح املوؤمتر �شعادة عبد اهلل بن حممد العوي�س رئي�س 
ادارة  عــام  منال عطايا مدير  و�شعادة  والإعـــالم  الثقافة  دائــرة 
اأ�شالن مدير املركز الإقليمي  متاحف ال�شارقة والدكتور زكي 
اي�شي�شكو  لـ  التابع  العربي  الوطن  يف  الثقايف  الــرتاث  حلفظ 
الثقافية  والــ�ــشــوؤون  الـــرتاث  ادارة  مدير  امل�شلم  العزيز  وعبد 
الفنون  ادارة  مدير  املظلوم  وه�شام  والإعـــالم  الثقافة  بــدائــرة 
ادارة  مدير  جا�شم  �شباح  والدكتور  والإعـــالم  الثقافة  بدائرة 
الآثــار بدائرة الثقافة والإعــالم وعدد من املخت�شني باملتاحف 

والأكادمييني ا�شاتذة اجلامعات وممثلي اجلهات احلكومية.
بداأ احلفل بكلمة افتتاحية حلبيب ال�شايغ رئي�س جمل�س ادارة 
احتاد كتاب وادباء المارات قال فيها اأهال بكم وبهاج�س الثقافة 
الثقافية  والعا�شمة  الثقافية  حا�شرتنا  ال�شارقة  يف  والبـــداع 
ال�شالمية 2014 حيث يلقى الف�شل اأهله ويبلغ ال�شعي حمله 
نحو تكري�س قيم اآمن بها �شعبنا الكرمي وحتولت عرب ا�شتغال 
الذي  امل�شرق  الأمنــوذج  اليوم  هو  نهج  وال�شعب معا يف  القيادة 
تطرح  الدولة  هــذه  املنطقة..  م�شتوى  على  نف�شه  على  ينادي 
املثال احلي على ذلك التوازن ال�شعب عرب امل�شتحيل يف املادي 
اأو اإكذوبة بعد  اإ�شاعة  واملعنوي حمولة القطيعة يف اأجيالها يف 
ال�شايغ  . واأ�شاف  ال�شاطعة  اليها وكاأنها احلقيقة  اأن كنا نرى 
يومنا  رحــاب  مازلنا يف  ونحن  ال�شاطعة  احلقيقة  اإن  كلمته  يف 

الوطني الثاين والربعني ويف افق ن�شوتنا او زهونا بفوز مدينة 
تتحول  بــالدنــا  يف  الثقافة  ان  اك�شبو2020  با�شت�شافة  دبــي 
عاما بعد عام اىل تخطيط وتنمية وت�شهم امللتقيات و املوؤمترات 
كموؤمتركم هذا يف النت�شار يف الثقافة مبا هي تنمية و مبا هي 
حمبة ومبا هي هوى وهواية و هوية ..اما عنوان الكلمة التي 
كلفتها من قبل القائمني على ادارة متاحف ال�شارقة ترتكز يف 
عنوان هو اخلرب قبل املبتداأ وهو امل�شاف اليه دق عانق امل�شاف 
حتى كاد ان يكون �شيئا واحدا حتى كانا �شيئا واحدا.. ال�شوؤال 
دور  �ــشــوؤال  فكانه  الــهــويــة  تعزيز  والــثــقــة يف  املــتــاحــف  دور  عــن 
الهوية يف تعزيز الهوية وهل املتاحف ال بع�س هويتنا الوطنية 
م�شتمال  الن�شان  زي  ال  الثقافة  وهــل  والن�شانية  والقومية 
نف�شه،  الــوقــت  يف  هــو،  الـــذي  ما�شيه  يف  وكينونة  مكانه  على 
اليوم..البداية  ول  غدا  امل�شتقبل  يبداأ  ل  واأ�ــشــاف:  م�شتقبله. 
القت�شاد  الـــذي ينجح يف  هـــذا  المـــاراتـــي  والنــ�ــشــان  اأمـــ�ـــس.. 
ويحاول النفتاح و ي�شتحوذ على اأكر من �شيء يف �شمائه من 
ناطحات ال�شحاب يف ال�شرق الو�شط هو �شليل من..التاريخ يف 
املعنى املراد هنا قارئ مبتدئ ويظل مبتدئا كلما عرب عن �شوقه 
يف القراءة واملعرفة.. ونحن، ازاء التاريخ، قراء مبتدئون مهما 
قراأنا وع�شاق مبتدئون مهما حاولنا اثبات العك�س ل عك�س ول 
مطابقة ال يف �شر اإن�شان هذه املنطقة احد قدماء العامل، واحد 
جدده و جمدديه ان ال�شارقة احلا�شر والثقافة بامتياز لدولة 
المارات العربية املتحدة تنفرد عن غريها من املدن اخلليجية 
يف كــونــهــا جتــمــع الــعــدد الكـــرب مــن مــتــاحــف املــنــطــقــة، وتت�شم 
واملقتنيات  للعلم  هــو  مــا  فمنها  لفــت  بتنوع  ال�شارقة  متاحف 
وقد  للعبارة،  ال�شمل  باملعنى  والثقافة  للتاريخ  هو  ما  وفيها 
اليومية  احلياة  متاحفها يف  ادخــال  ال�شاقة  ا�شتطاعت حكومة 
الرحيم،  بق�شدها  الثقافة  معادلة  حمققة  وزائريها،  لأهلها 
وال�شياحة باملفهوم احلديث واملعا�شر وما كان لهذا ان يتحقق 

لها  بنا  الــتــي  املخل�شة  اجلــهــود  لــول  امل�شرفة  الــ�ــشــورة  وبــهــذه 
القا�شمي  حممد  بــن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
ع�شو املجل�س العلى حاكم ال�شارقة كونه حاكما مثقفا و ان�شانا 
الرجل،  هــذا  وال�شخ�شي..  املوؤ�ش�شي  ال�شعيدين  على  مبدعا 
وهذه حقيقة تتاأكد يف ال�شارقة يف كل فعل اأو بادرة ويف كل مبنى 
او �شارع او ميدان ويف كل مهرجان م�شرح او بينايل ت�شكيلي ويف 
الثقافية  ال�شحافة  يعجز  م�شاحب  بن�شاط  كتاب  معر�س  كل 
واهلها املجتهدين عن مالحقته. اىل اخره.. اىل اخره . وقال 
متاحف ال�شارقة ومراكزها الثقافية اىل ذلك تخدم كل الفئات 
والعمار وفيها كل �شغوف باملعرفة ن�شيب ما يوؤكد احلاجة، يف 
الوقت نف�شه اىل اأن تو�شع متاحف ال�شارقة يف جداول الزيارات 
املقررة على طالب املدار�س واجلامعات حتقيقا للفائدة املتوخاة 
املبدئ  وتراثها  الناطق  تاريخها  المــارات  ال�شارقة كما يف  ويف 
ذاكرة  �ــشــاهــدة على  تقف  الــتــي  واحلــ�ــشــون  الــقــالع  املجتهد يف 
لها  الثقافة  يف  كلمته  يف  ال�شايغ  واأ�ــشــاف   . امل�شيئة  المـــارات 
اآل  زايــد  بــن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأمــر  حيث  دللتها 
 2008 الــعــام  بتخ�شي�س  اهلل  حفظه  الــدولــة  رئــيــ�ــس  نــهــيــان 
عاما للهوية الوطنية وقد اأراد �شموه بذلك توجيه ر�شاله اىل 
املجتمع والوطن موؤداها اأن زمننا كله زمن للهوية وحتقيقها .. 
الماراتيون  والأكادمييون  والكتاب  املثقفون  2008 عقد  ويف 
منتديات متعددة يف الهوية وكان �شعور احلا�شرين وامل�شاركني 
وطبيعي اأن اأحتدث عن نف�شي اأول اإننا ما نزال ندور يف منطقة 
نتفق  ان  دون  من   2008 العام  التعريفات..وانتهى  دوامــة  او 
على تعريف للهوية ورمبا اختلفنا قليال او كثريا على مكوناتها 
..املطلوب كما يبدو اليوم ان نعي�س الهوية وان نتنف�شها كالهواء 
املنتج..  وبالعمل  املنتج  العمل  يف  الهوية  كــاملــاء..  ن�شربها  وان 
احلاكم  بني  العالقة  توطيد  ويف  املجتمعية  اللحمة  الهوية يف 
واملحكوم.. الهوية يف الزراعةوال�شناعة الهوية يف املتاحف ويف 

ال�شارقة  كما يحدث يف  البهى  ال�شكل  املتلقي يف  اىل  تقدميها 
يف  والــهــويــة  احل�شنة  والتقاليد  والـــعـــادات  القيم  يف  والــهــويــة 
العقيدة والهوية يف تغليب هوية العتدال والت�شامح واحلرية 
وامل�شاواة واحلق واجلمال.. الهوية يف رف�س التيارات الظالمية 
الثامن  غــدا  اأن  واأو�ــشــح  باللغة.  و  اللغة  يف  الهوية  والتطرف 
قررت  هكذا  العربية..  للغة  العاملي  الــيــوم  دي�شمرب  مــن  ع�شر 
على  العربية  لغتنا  تعي�شي  نحن..  قررنا  فماذا  املتحدة  المم 
ولي�شت  الزمــة  ي�شبه  و�شع  يف  الكبري،  العربي  الوطن  امتداد 
من  احلي  الرث  ذلك  ولها  العربية،  اللغة  �شكلها  مواجهة  ال 
املعنى وال�شحر بعلمية ومو�شوعية على ال�شعيد املحلي ندعو 
اىل تفعيل قــرارات جمل�س الــوزراء بفر�س اللغة العربية على 
العربية  اللغة  ميثاق  تفعيل  اىل  ونــدعــو  الــــوزارات  معامالت 
املعلن واىل فر�س اللغة العربية لتكون اللغة الوىل مع القرار 
باحلاجة اىل اللغة الجنليزية وغريها �شرط ال تكر�س بديال 
تريدون  هل  نف�شه..  بال�شرط  العاميات  اىل  احلاجة  وكذلك 
ــارخــا.. الــلــغــة الــعــربــيــة متــثــل 4 يف املــائــة فــقــط من  مــثــال �ــش
جمموع اللغات احلا�شرة على �شبكة النرتنت فيما ا�شار تقرير 
اأممي اىل ان لغتنا العربية عنوان هويتنا حتتل املرتبة ال�شابعة 
والع�شرين عامليا من حيث عدد الكتب املرتجمة واأن عدد الكتب 
املرتجمة اىل العربية منذ العام 1970 يعادل الكتب املرتجمة 
الناطقني  عــدد  بــاأن  العلم  مع  ذاتها  الفرتة  يف  الليتوانية  اىل 
تنبغي  ذلك  بعد  ن�شمة..  ماليني  اأربعة  يتجاوز  ل  بالليتوانية 
ال�شارة اىل ع�شر مزدهر للمتاحف على م�شتوى دولة المارات 
وعلى  اخليمة  راأ�ــس  و  دبــي  و  ال�شارقة  على  اقبال  يقبل  ع�شر 
ثقافة  جزيرة  اىل  تتحول  التي  ال�شعديات  جزيرة  يف  ابوظبي 
ا�شم  يحمل  الـــذي  واملــتــحــف  الــلــوفــر،  متحف  منها  مــتــاحــف  و 
و�شرية اعز واغلى النا�س، والدنيا وقائدنا وحكيم العرب ال�شيخ 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه. وقال ال�شايغ هكذا  زايد بن �شلطان 

املوا�شم  الوعود واطيب  اأقــرب  نا�شجة  المــارات  تتوا�شل عهود 
اىل  وت�شل  اأماكنها  والمـــارات  ال�شارقة  متاحف  تغادر  وهكذا 
ابجديتها  اجلمعي  الوجدان  يف  لتنح�شر  النا�س  وعقول  قلوب 
ومت�شي بتطلعات الوطن واهله اىل تاريخ الفتوحات.. ل �شيغة 
مالئمة ال �شيغة منتهى اجلموع . جتدر الإ�شارة اإىل اأن فكرة 
عقد موؤمتر دور املتاحف واملوؤ�ش�شات الثقافية يف تعزيز الهوية 
الهوية..  عنا�شر  يف  بالبحث  املتزايد  لالهتمام  نتيجة  جــاءت 
امل�شتمر  نقا�شهم  يف  املتاحف  بقطاع  العاملون  ي�شارك  وبينما 
حول كيفية جعل املتاحف يف نقا�شهم امل�شتمر حول كيفية جعل 
املتاحف تلعب دورا متفاعال تقدم ادارة متاحف ال�شارقة املوؤمتر 
دول جمل�س  املتاحف يف  دور  ملناق�شة  يوفر من�شة  الــذي  الول 
الهوية  مــفــردات  وتعزيز  احلا�شر  وقتنا  يف  اخلليجي  التعاون 
املدن  يف  عوملة  الخــريان  العقدان  �شهد  وقــد  لمتنا.  الوطنية 
وثقافية  واجتماعية  و�شيا�شية  اقت�شادية  اآثــارا  تاركة  والريف 
لكثري  والجتماعية  الثقافية  البنى  يف  اثــر  مما  لها  ح�شر  ل 
من ال�شعوب ومن �شمنها جمتمعاتنا العربية ومع ازدياد هذه 
التحديات ا�شبحت لدينا حاجة اأكرب لتح�شني ثقافتنا العربية 
الطرق  عن  ونبحث  ن�شتطلع  ان  جــدا  املهم  فمن  وال�شالمية 
التي متكن املتاحف من امتالك دور متكامل يف ن�شر الثقافتني 
ممار�شتهما  ا�شتمرارية  ل�شمان  العامل  يف  وال�شالمية  العربة 
واثبات قيمتهما. و يهدف املوؤمتر اىل ا�شتعرا�س ن�شاأة املتاحف 
يف اخلليج العربي مراحل تطورها ال�شريع.. كما ي�شلط ال�شوء 
على دورهم يف املجتمع و�شيناق�س املتحدثون م�شاهمة املوؤ�ش�شات 
الثقافية املختلفة يف تعزيز عنا�شر الهوية الثقافية. وتتمحور 
ا�شا�شية  حمــاور  ثالثة  حــول  املــوؤمتــر  يف  املقدمة  الأوراق  اأهــم 
هي: املتاحف يف اخلليج العربي ... الن�شاأة والتطور - املتاحف 
واملوؤ�ش�شات الثقافية ... تعاون وتكامل حلفظ الهوية - متحفنا 

هويتنا... خطوات العمل واآفاق النجاح .

�سامل بن عبد الرحمن القا�سمي ي�سهد افتتاح موؤمتر دور املتاحف واملوؤ�س�سات الثقافية يف تعزيز الهوية

•• دبي-وام: 

ــــي ام�س  افــتــتــحــت هــيــئــة كـــهـــربـــاء ومـــيـــاه دب
 2013 والإبــتــكــار  الإبــــداع  مــوؤمتــر  فعاليات 
الذي ينظم للعام الثالث على التوايل يف اإطار 
وامل�شاريع  املبدعة  الأفــكــار  دعــم  على  حر�شها 
اأف�شل  تـــقـــدمي  اىل  تـــهـــدف  الـــتـــي  املــبــتــكــرة 
يف  العاملية  املعايري  اأعــلــى  وتطبيق  اخلــدمــات 
املوؤمتر  فعاليات  �شهد  كافة.  عملها  جمــالت 
الـــــذي يــ�ــشــتــمــر يـــومـــا واحــــــدا �ـــشـــعـــادة �شعيد 
املنتدب  الإدارة  جمل�س  ع�شو  الطاير  حممد 
والرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي 
و�شعادة عبداهلل الكرم رئي�س جمل�س املديرين 
مدير عام هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف 
دبي ونخبة من �شناع القرار ومدراء الدوائر 

احلكومية واملوؤ�ش�شات اخلا�شة واخلرباء.
وناق�س املوؤمتر �شبل تطوير القدرات الإبداعية 
وتقدمي  الــفــاعــلــة  واملـــ�ـــشـــاركـــة  والبـــتـــكـــاريـــة 
وتنفيذ اأفكار جديدة واعدة ت�شهم يف حت�شني 
ا�شتمرارية  و�شمان  امل�شكالت  وحل  العمليات 
واتخاذ  وحتــفــيــزهــم  وت�شجعيهم  الــعــامــلــني 
القرارات واملحافظة على املوارد وحتقيق ر�شا 
للموؤمتر  الفتتاحية  كلمته  ويف  املتعاملني. 
قال �شعادة �شعيد حممد الطاير اإننا يف هيئة 
كهرباء ومياه دبي نعمل على تنفيذ توجيهات 
اآل  را�ــشــد  بــن  حمــمــد  ال�شيخ  ال�شمو  �ــشــاحــب 
مــكــتــوم نــائــب رئــيــ�ــس الـــدولـــة رئــيــ�ــس جمل�س 
الـــــوزراء حــاكــم دبـــي رعـــاه اهلل والــهــادفــة اإىل 

بــالأداء احلكومي من خالل تطبيق  الإرتقاء 
التميز  العاملية بغية حتقيق  املمار�شات  اأف�شل 
للمتعاملني  اخلـــدمـــات  وتـــقـــدمي  املــوؤ�ــشــ�ــشــي 
وفـــق اأعــلــى مــعــايــري اجلــــودة والــكــفــاءة ودعم 
لــلــمــال والأعمال  دبـــي كــقــطــب عــاملــي  مــكــانــة 
ومياه  كهرباء  هيئة  تتبنى  حيث  وال�شياحة 
وتطبيق  لتحفيز  متكاملة  اإ�شرتاتيجية  دبــي 
الأفــكــار واملــقــرتحــات الإبــداعــيــة وترتكز هذه 
لتعزيز  والبتكار  الريادة  على  الإ�شرتاتيجية 
روؤيتها كموؤ�ش�شة م�شتدامة على م�شتوى عاملي 
حيث تلعب الريادة دورا حموريا بالغ الأهمية 

يف دعم م�شرية التميز داخل الهيئة .
واأ�ـــشـــاف �ــشــعــادتــه اإنــــه وبــفــ�ــشــل ذلـــك حققت 
الهيئة نتائج تناف�س بل تتفوق على مثيالتها 
القطاع اخلا�س ومتفوقة على  من موؤ�ش�شات 
واأمريكية  اأوروبـــيـــة  مــوؤ�ــشــ�ــشــات  ع�شر  اأفــ�ــشــل 
والتوافرية  الـــكـــفـــاءة  حــيــث  مـــن  فــئــتــهــا  يف 
 49 ن�شبة  الهيئة  �شجلت  حيث  والعتمادية 
ال�شبكات  يف  الــفــاقــد  مــعــدل  يف  املــائــه  يف  ر3 
لل�شركات  املــائــة  يف   7 اإىل   6 بن�شبة  مــقــارنــة 
يتعلق  وفيما  املذكورة  والأمريكية  الأوروبــيــة 
باملعدل ال�شنوي للدقائق املفقودة للمتعاملني 
 4 بـــ  مــقــارنــة  دقــيــقــة  ر5   77 الهيئة  حققت 

ر16 دقيقة لتلك ال�شركات.
كفاءة  التطور يف  ن�شبة  اأن  اإىل  الطاير  واأ�شار 
عامي  بــني  فيما  املــائــة  يف   20 بلغت  الإنـــتـــاج 
الهيئة  اجنـــازات  واأ�شهمت  و2011   2006
يف تبوء دولة الإمارات العربية املتحدة املرتبة 

و�شمال  الأو�ـــشـــط  الــ�ــشــرق  منطقة  يف  الأوىل 
افــريــقــيــا واملــرتــبــة الــرابــعــة عــاملــيــا مـــن حيث 
�شهولة احل�شول على الطاقة يف تقرير البنك 
الــــدويل ممــار�ــشــة اأنــ�ــشــطــة الأعـــمـــال 2014 
ا�شرتاتيجية  تعتمد على  الهيئة  ان  لفتا اىل 
البــداع ك�شيا�شة ومنهاج عمل يف كل عمليات 
الــتــخــطــيــط ال�ـــشـــرتاتـــيـــجـــي وحتـــر�ـــس على 
املعلومات  مــــن  جمـــمـــوعـــة  مــــن  ال�ـــشـــتـــفـــادة 
والأفـــكـــار والقـــرتاحـــات البــداعــيــة يف �شياق 
التخطيط والتطبيق ال�شرتاتيجي خلططها 
م�شادر  عـــــدة  مــــن  واملـــ�ـــشـــتـــقـــاة  ومـــبـــادراتـــهـــا 
واملراجعات  والــتــحــالــيــل  الـــدرا�ـــشـــات  اأهــمــهــا 
واأف�شل  واخلارجية  الداخلية  والقــرتاحــات 
املمار�شات. واأو�شح �شعادته اأنه وتنفيذا لذلك 
را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  د�شن 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل جممع حممد بن 
يعد  الذي  ال�شم�شية  للطاقة  مكتوم  اآل  را�شد 
اإىل  الــذي يهدف  املنطقة  الأبـــرز يف  املــ�ــشــروع 
بناء بيئة تدعم منو القت�شاد الأخ�شر �شمن 
 2021 روؤية دولة الإمــارات العربية املتحدة 
اقت�شاد  بناء  اإىل  جاهدة  دولتنا  ت�شعى  حيث 
وتوفري  والبــتــكــار  املــعــرفــة  على  قــائــم  متنوع 
املجالت  �شتى  يف  للمواطنني  العمل  فــر�ــس 
الطبيعية  املـــــوارد  حــمــايــة  ن�شتطيع  وبــذلــك 
والبيئية وتعزيز الو�شع التناف�شي يف الأ�شواق 
املتجددة  الطاقة  �شيما يف جمالت  العاملية ل 
لتعزيز  اخل�شراء  واملنتجات  والتكنولوجيات 

م�شريتنا نحو اقت�شاد اخ�شر.
البداع  مــركــز  اإنــ�ــشــاء  اأي�شا  اأنـــه مت  اإىل  ونـــوه 
والأبــــحــــاث يف جمــمــع حمــمــد بـــن را�ـــشـــد اآل 
بـــهـــدف تطوير  الــ�ــشــمــ�ــشــيــة  مــكــتــوم لــلــطــاقــة 
الــطــاقــة املــتــجــددة وكــفــاءة ا�ــشــتــخــدام الطاقة 
والــتــكــنــولــوجــيــات واملـــمـــار�ـــشـــات يف جمـــالت 
والبتكارات  املعارف  ونقل  والهند�شة  العلوم 
وتعزيز  املتجددة  الطاقة  جمــال  يف  والتعليم 
الطبيعية  املـــوارد  على  واحلــفــاظ  ال�شتدامة 
املتجددة  الطاقة  م�شادر  وا�شتخدام  لالر�س 
ا�شرتاتيجية  تدعم  والتي  الكهرباء  توليد  يف 
حت�شني  يف  املــ�ــشــاهــمــة  و  املــتــنــوعــة  الـــطـــاقـــة 
الكهرباء  لتوليد  امل�شتخدمة  التكنولوجيا 
من الطاقة ال�شم�شية. وقال اإن مركز البداع 
اإىل رفــع م�شتويات  كــذلــك  يــرمــي  والأبـــحـــاث 
امل�شتدامة  والطاقة  املــنــاخ  تغري  حــول  الــوعــي 
لي�شمل  املحلي  والــتــطــويــر  البحث  وت�شجيع 
اجلــامــعــات ومــراكــز الــعــلــم يف جمـــال الطاقة 
اأن البــتــكــار يعد  �ــشــعــادتــه  . واأكـــــد  املــتــجــددة 
الركيزة الأ�شا�شية يف هيئة كهرباء ومياه دبي 
يف كل نقوم به من عمليات يومية حيث ن�شعى 
دائما لتحقيق اأف�شل النتائج بف�شل ما نتبناه 
واملمار�شات  الــعــمــلــيــات  اأفــ�ــشــل  مــن  ونــطــبــقــه 
قاعدة  على  ذلــك  يف  ا�شتندنا  وقــد  والتجارب 
ت�شاعدنا  واملــــعــــارف  املـــعـــلـــومـــات  مـــن  كـــبـــرية 
وتب�شيط  ــيــات  الــعــمــل وتـــطـــويـــر  حتــ�ــشــني  يف 
بالتميز  تت�شم  خــدمــات  وتــقــدمي  الإجـــــراءات 

والعتمادية والكفاءة.

•• العني-وام: 

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل 
احلاكم يف املنطقة ال�شرقية �شباح ام�س يف مكتبه بديوان 
�شفري  يفيموف  الك�شندر  �شعادة  العني  مدينة  يف  �شموه 
جــمــهــوريــة رو�ــشــيــا الإحتـــاديـــة لـــدى الـــدولـــة الـــذي قدم 
لل�شالم على �شموه مبنا�شبة ت�شلمه مهام عمله يف الدولة 
. ورحب �شمو ال�شيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ب�شعادة 
ال�شفري الرو�شي ..موؤكدا دعم وتطوير عالقات التعاون 

جميع  يف  وتفعيلها  الحتـــاديـــة  رو�ــشــيــا  مــع  والــ�ــشــداقــة 
�شموه  ومتنى   .. البلدين  م�شالح  تخدم  التي  املــجــالت 
لل�شفري الرو�شي التوفيق يف مهامه خلدمة العالقات بني 
الرو�شي  ال�شفري  عرب  جانبه  من   . ال�شديقني  البلدين 
قال  التي  العني  وزيــارة مدينة  �شموه  بلقاء  �شعادته  عن 
والزراعية  والــرتاثــيــة  ال�شياحية  باملناطق  تــزخــر  اإنــهــا 
اجلميلة . ح�شر اللقاء ال�شيخ هزاع بن طحنون اآل نهيان 
وكيل ديوان ممثل احلاكم يف املنطقة ال�شرقية وعدد من 

امل�شوؤولني يف ديوان ممثل احلاكم يف املنطقة ال�شرقية.

طحن���ون ب���ن حمم����د ي�ستق�ب����ل 
ال�سفي�����ر الرو�س����ي 

هيئة كهرباء ومياه دبي تنظم املوؤمتر الثالث لالإبداع والإبتكار
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فقدان جواز �سفرت
كيلى  املدعو/كارينا  فقد 
ارجودو بوردين   - امريكا  
�شفره  جــــواز  اجلــنــ�ــشــيــة- 
  )488058286( رقم 
مـــــــــــن يــــــــــجــــــــــده عــــلــــيــــه 
التـــ�ـــشـــال بــتــلــيــفــون رقم 

   050/6156450

فقدان جواز �سفرت
املـــــدعـــــو/بـــــيـــــت اهلل  فــــقــــد 
افغان�شتان  ايــــــاز-  حمــمــد 
�شفره  جــــواز   - اجلــنــ�ــشــيــة  
)1275245(�شادر  رقم 
يجده  من  افغان�شتان   من 
عليه الت�شال بتليفون رقم 

   050/6192899

فقدان جواز �سفرت
فــقــد املــدعــو/الــيــا�ــس بويل 
كوجنيمويدين  مــــاداكــــال 
هـــنـــدي   - مــــــادكــــــل  بـــــــوىل 
اجلن�شية  - جواز �شفره رقم 
)5514469( من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم 

   050/1659619

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو/حممد تنبري 
هندي   - خــــــــان   احــــمــــد 
�شفره  جــواز   - اجلن�شية  
 )7242174( رقــــــم 
مـــــــــــن يــــــــــجــــــــــده عــــلــــيــــه 
التـــ�ـــشـــال بــتــلــيــفــون رقم 

   050/1305304

فقدان جواز �سفرت
خ�شر  املدعو/احمد  فقد 
ـــــى   -  ـــــل حمــــمــــود اجلـــــدي
ـــيـــة   فــــلــــ�ــــشــــطــــني اجلـــنـــ�ـــش
رقـــــم  �ـــــشـــــفـــــره  جـــــــــــواز   -
)2674810( من يجده 
بتليفون  التــ�ــشــال  عــلــيــه 
رقم 050/3222104   

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو/الونا مو�شيكو 
الفلبني  بــاوتــيــ�ــشــتــا     - 
�شفره  جـــواز   - اجلن�شية  
 )6104531( رقـــــــم 
ــــه  ــــي مــــــــــــن يــــــــــجــــــــــده عــــل
بــتــلــيــفــون رقم  التـــ�ـــشـــال 

   050/6161105

فقدان جواز �سفرت
اقبال  املـــدعـــو/خـــالـــد  فــقــد 
باك�شتاين  خــــــان-  وا�ــــشــــل 
�شفره  جـــــواز   - اجلــنــ�ــشــيــة 
)1334501(�شادر  رقم 
مــن بــاكــ�ــشــتــان    مــن يجده 
بال�شفارة  التــ�ــشــال  عــلــيــه 
الدولة لــدى   الباك�شتانية 

فقدان جواز �سفرت
املـــــــدعـــــــو/رازي خان  فـــقـــد 
باك�شتاين   - خـــــان-  حـــيـــاه 
�شفره  جـــــواز   - اجلــنــ�ــشــيــة 
)4118131(�شادر  رقم 
مــن بــاكــ�ــشــتــان    مــن يجده 
بال�شفارة  التــ�ــشــال  عــلــيــه 
الدولة لــدى   الباك�شتانية 

فقدان جواز �سفرت
اليا�س  املدعو/حممد  فقد 
باك�شتاين  عـــبـــداملـــجـــيـــد- 
�شفره  جــــواز   - اجلــنــ�ــشــيــة  
)1749981(�شادر  رقم 
مـــن بــاكــ�ــشــتــان  مـــن يجده 
بال�شفارة  التــ�ــشــال  عــلــيــه 
الدولة لــدى   الباك�شتانية 

فقدان جواز �سفرت
بازخان  املــدعــو/مــغــل  فــقــد 
باك�شتاين  داد-  فـــ�ـــشـــل 
اجلــنــ�ــشــيــة   - جـــواز �شفره 
)4118771(�شادر  رقم 
مـــن بــاكــ�ــشــتــان  مـــن يجده 
بال�شفارة  التــ�ــشــال  عــلــيــه 
الدولة لــدى   الباك�شتانية 
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)�س.ذ.م.م(  الكرتوميكانيكلز   كون�شنب  مودلز  �شركة  تعلن   
التنمية  دائرة  من  �شادرة   579806 رقم  جتارية  رخ�شة 
القت�شادية بامارة دبي عن رغبتها يف رهن معداتها ل�شالح 
البنك الوطني العماين فعلى كل من له اعرتا�س على ذلك 
مراجعة كاتب العدل يف امارة ابوظبي/ فرع غرفة التجارة 
وال�شناعة خالل مدة )15( خم�شة ع�شر يوم من تاريخ هذا 

العالن.
املعلن/ �سركة مودلز كون�سنب الكرتوميكانيكلز )�س.ذ.م.م(
وميثلها: مانوج تاند�سريي دهارمان

    اعـــــــالن
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اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2011/76   جتاري كلي              
ح  م  �س  كــانــوار لالملا�س   -3 ذ.م.م  كــانــوار  ذ.م.م 2- جمــوهــرات  ال�شهباء  املدعى عليهم /1- جمــوهــرات  اىل 
اعمال( 6- ماجنيت  الذهب )�شركة  كانوار للمجوهرات )وكيل خدمات جتارية( 5- رم�شي�س ل�شياغة   -4
�شينغ كانوار امريك �شينغ 7- كنوار �شيمران جيت 8- جرجنيت �شينغ كنوار 9- غورميت كور منجيت �شينغ    
بجل�شتها  املحكمة حكمت  بــان  نعلنكم  الوطني  دبــي  المـــارات  بنك  املدعي:  ان  القامة مبا  جمهويل حمل 
بالزام  اول:  الوطني  دبي  المــارات  بنك  ل�شالح/  اعــاله  املذكورة  الدعوى  يف   2013/4/11 بتاريخ  املنعقدة 
املدعى عليهم من الوىل حتى الثامن بان يوؤدوا للمدعي بالت�شامن والتكافل بينهم مبلغ 6.474.171.54 
درهم )�شته ماليني واربعمائة واربعة و�شبعون الف ومائة وواحد و�شبعون درهما واربعة وخم�شون فل�شا ( 
متام  وحتى   2011/11/11 يف  احلا�شلة  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة 
ال�شداد ف�شال عن امل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س ماعدا ذلك من طلبات. حكما 
مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر 

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

ق�سم الق�سايا التجارية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  ال�سهاد رقم : 2013/16239
ا�سهاد تغيري واثبات قبيله

طالب ال�شهاد: ح�شني علي ح�شني املن�شوري اجلن�شية: المارات - احلمد هلل وحده وال�شالة وال�شالم على 
من ل نبي بعده، فانه يف يوم الربعاء 17 من �شهر حمرم �شنة 1435هـ املوافق 20 من �شهر نوفمرب �شنة 2013م 
ال�شخ�شية-  ح�شر  الحــوال  البتدائية- حمكمة  دبي  القا�شي مبحاكم  فلكناز  انا حامد عبدالرحمن  لدى 
املذكور اعاله وهو بحالته املعتربة �شرعا وقرر قائال:  انني ارغب يف تعديل ا�شم اجلد من ) علي( اىل)احمد( 
وم�شمى ال�شهرة من )ال�شميطي املن�شوري( اىل ) املن�شوري( وطلب اثبات ذلك وقد ورد خطاب ادارة اجلن�شية 
والقامة املوؤرخ 2013/11/19 بعدم املمانعة.وبناء على الطلب وبح�شور ال�شاهدين عبدالرحمن حممد عبداهلل 

املطيوعى املن�شوري وخالد عبداهلل خمي�س املخيني اجلنيبي ا�شدرنا هذا ال�شهاد للعمل مبوجبه.
التوقيع وختم املحكمة      

حماكم دبي
 حمكمة الحوال ال�سخ�سية

العدد  10973 بتاريخ  2013/12/18      
  ال�سهاد رقم : 2013/16243
ا�سهاد تغيري واثبات قبيله

املن�شوري اجلن�شية: المــارات - احلمد هلل وحده وال�شالة وال�شالم على  طالب ال�شهاد: حمد ح�شني علي 
من ل نبي بعده، فانه يف يوم الربعاء 17 من �شهر حمرم �شنة 1435هـ املوافق 20 من �شهر نوفمرب �شنة 2013م 
ال�شخ�شية-  ح�شر  الحــوال  البتدائية- حمكمة  دبي  القا�شي مبحاكم  فلكناز  انا حامد عبدالرحمن  لدى 
املذكور اعاله وهو بحالته املعتربة �شرعا وقرر قائال:  انني ارغب يف تعديل ا�شم اجلد من ) علي( اىل)احمد( 
وم�شمى ال�شهرة من )ال�شميطي املن�شوري( اىل ) املن�شوري( وطلب اثبات ذلك وقد ورد خطاب ادارة اجلن�شية 
والقامة املوؤرخ 2013/11/19 بعدم املمانعة.وبناء على الطلب وبح�شور ال�شاهدين عبدالرحمن حممد عبداهلل 

املطيوعى املن�شوري وخالد عبداهلل خمي�س املخيني اجلنيبي ا�شدرنا هذا ال�شهاد للعمل مبوجبه.
التوقيع وختم املحكمة      

حماكم دبي
 حمكمة الحوال ال�سخ�سية

العدد  10973 بتاريخ  2013/12/18      
  ال�سهاد رقم : 2013/16242
ا�سهاد تغيري واثبات قبيله

طالب ال�شهاد: �شعيد ح�شني علي ح�شني املن�شوري   اجلن�شية: المارات - احلمد هلل وحده وال�شالة وال�شالم 
على من ل نبي بعده، فانه يف يوم الربعاء 17 من �شهر حمرم �شنة 1435هـ املوافق 20 من �شهر نوفمرب �شنة 
ال�شخ�شية-   الحــوال  حمكمة  البتدائية-  دبي  مبحاكم  القا�شي  فلكناز  عبدالرحمن  حامد  انا  لدى  2013م 
ا�شم اجلد من ) علي(  ارغــب يف تعديل  انني  املعتربة �شرعا وقــرر قائال:   اعــاله وهو بحالته  املذكور  ح�شر 
اىل)احمد( وم�شمى ال�شهرة من )ال�شميطي املن�شوري( اىل ) املن�شوري( وطلب اثبات ذلك وقد ورد خطاب 
ادارة اجلن�شية والقامة املوؤرخ 2013/11/19 بعدم املمانعة.وبناء على الطلب وبح�شور ال�شاهدين عبدالرحمن 
للعمل  ال�شهاد  هــذا  ا�شدرنا  اجلنيبي  املخيني  خمي�س  عبداهلل  وخالد  املن�شوري  املطيوعى  عبداهلل  حممد 

مبوجبه.

حماكم دبي
 حمكمة الحوال ال�سخ�سية

العدد  10973 بتاريخ  2013/12/18      
  ال�سهاد رقم : 2013/16241
ا�سهاد تغيري واثبات قبيله

طالب ال�شهاد: �شلطان ح�شني علي املن�شوري اجلن�شية: المارات - احلمد هلل وحده وال�شالة وال�شالم على 
من ل نبي بعده، فانه يف يوم الربعاء 17 من �شهر حمرم �شنة 1435هـ املوافق 20 من �شهر نوفمرب �شنة 2013م 
ال�شخ�شية-  ح�شر  الحــوال  البتدائية- حمكمة  دبي  القا�شي مبحاكم  فلكناز  انا حامد عبدالرحمن  لدى 
املذكور اعاله وهو بحالته املعتربة �شرعا وقرر قائال:  انني ارغب يف تعديل ا�شم اجلد من ) علي( اىل)احمد( 
وم�شمى ال�شهرة من )ال�شميطي املن�شوري( اىل ) املن�شوري( وطلب اثبات ذلك وقد ورد خطاب ادارة اجلن�شية 
والقامة املوؤرخ 2013/11/19 بعدم املمانعة.وبناء على الطلب وبح�شور ال�شاهدين عبدالرحمن حممد عبداهلل 

املطيوعى املن�شوري وخالد عبداهلل خمي�س املخيني اجلنيبي ا�شدرنا هذا ال�شهاد للعمل مبوجبه.
التوقيع وختم املحكمة      

حماكم دبي
 حمكمة الحوال ال�سخ�سية

العدد  10973 بتاريخ  2013/12/18      
  ال�سهاد رقم : 2013/16238
ا�سهاد تغيري واثبات قبيله

طالب ال�شهاد: علي ح�شني علي املن�شوري اجلن�شية: المارات - احلمد هلل وحده وال�شالة وال�شالم على من 
ل نبي بعده، فانه يف يوم الربعاء 17 من �شهر حمرم �شنة 1435هـــ املوافق 20 من �شهر نوفمرب �شنة 2013م 
ال�شخ�شية-  ح�شر  الحــوال  البتدائية- حمكمة  دبي  القا�شي مبحاكم  فلكناز  انا حامد عبدالرحمن  لدى 
املذكور اعاله وهو بحالته املعتربة �شرعا وقرر قائال:  انني ارغب يف تعديل ا�شم اجلد من ) علي( اىل)احمد( 
وم�شمى ال�شهرة من )ال�شميطي املن�شوري( اىل ) املن�شوري( وطلب اثبات ذلك وقد ورد خطاب ادارة اجلن�شية 
والقامة املوؤرخ 2013/11/19 بعدم املمانعة.وبناء على الطلب وبح�شور ال�شاهدين عبدالرحمن حممد عبداهلل 

املطيوعى املن�شوري وخالد عبداهلل خمي�س املخيني اجلنيبي ا�شدرنا هذا ال�شهاد للعمل مبوجبه.
التوقيع وختم املحكمة      

حماكم دبي
 حمكمة الحوال ال�سخ�سية

العدد  10973 بتاريخ  2013/12/18      
  ال�سهاد رقم : 2013/16244
ا�سهاد تغيري واثبات قبيله

طالب ال�شهاد: عائ�شة ح�شني علي املن�شوري اجلن�شية: المارات - احلمد هلل وحده وال�شالة وال�شالم على من 
ل نبي بعده، فانه يف يوم الربعاء 17 من �شهر حمرم �شنة 1435هـ املوافق 20 من �شهر نوفمرب �شنة 2013م لدى 
انا حامد عبدالرحمن فلكناز القا�شي مبحاكم دبي البتدائية- حمكمة الحوال ال�شخ�شية-  ح�شرت املذكور 
اعاله وهي بحالتها املعتربة �شرعا وقررت قائلة:  انني ارغب يف تعديل ا�شم اجلد من ) علي( اىل)احمد( وم�شمى 
ال�شهرة من )ال�شميطي املن�شوري( اىل ) املن�شوري( وطلب اثبات ذلك وقد ورد خطاب ادارة اجلن�شية والقامة 
املوؤرخ 2013/11/19 بعدم املمانعة.وبناء على الطلب وبح�شور ال�شاهدين عبدالرحمن حممد عبداهلل املطيوعى 

املن�شوري وخالد عبداهلل خمي�س املخيني اجلنيبي ا�شدرنا هذا ال�شهاد للعمل مبوجبه.
التوقيع وختم املحكمة      

حماكم دبي
 حمكمة الحوال ال�سخ�سية

العدد  10973 بتاريخ  2013/12/18      
  ال�سهاد رقم : 2013/16245
ا�سهاد تغيري واثبات قبيله

املن�شوري اجلن�شية: المــارات - احلمد هلل وحده وال�شالة  ال�شميطي  طالب ال�شهاد: �شهال علي ح�شني علي 
وال�شالم على من ل نبي بعده، فانه يف يوم الربعاء 17 من �شهر حمرم �شنة 1435هـ املوافق 20 من �شهر نوفمرب 
�شنة 2013م لدى انا حامد عبدالرحمن فلكناز القا�شي مبحاكم دبي البتدائية- حمكمة الحوال ال�شخ�شية-  
ح�شرت املذكور اعاله وهي بحالتها املعتربة �شرعا وقررت قائلة:  انني ارغب يف تعديل ا�شم اجلد من ) علي( 
اىل)احمد( وم�شمى ال�شهرة من )ال�شميطي املن�شوري( اىل ) املن�شوري( وطلب اثبات ذلك وقد ورد خطاب ادارة 
اجلن�شية والقامة املوؤرخ 2013/11/19 بعدم املمانعة.وبناء على الطلب وبح�شور ال�شاهدين عبدالرحمن حممد 

عبداهلل املطيوعى املن�شوري وخالد عبداهلل خمي�س املخيني اجلنيبي ا�شدرنا هذا ال�شهاد للعمل مبوجبه.
التوقيع وختم املحكمة      

حماكم دبي
 حمكمة الحوال ال�سخ�سية

اعالن تغيري ا�سم  
، حاملة  اأنــا، مريين جاكوب بنت جاكوب ثاراييليثو مالييل جون 
بتاريخ  اأبوظبي  �شادر يف   ،J-5327091 رقــم.  �شفرهندي  جــواز 
م.ب.  مالييل،  ثاراييليثو  منزل  يف  دائــمــة  مقيمة   ،2011/01/11
 : الهند، مقيمة حاليا يف  كــريال،  األبــوزهــا،  �شينجانور،  فينمونى، 
�س.ب. 2058، �شقة- 101، بناية- 269، ام اإي -10، م�شفح ال�شعبية، 
اأبوظبي، مبوجبه اأغري ا�شمي من مريين جاكوب  اىل  مريين اآن 

جاكوب، ب�شالحية فورية .  

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1767 ت جتر- م ر-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ بنك ابوظبي التجاري �س م ع  اجلن�شية: المارات  املنفذ �شده 
اعالنهم:1-  املطلوب  حمدد    غري  اجلن�شية:  الق�شيبي  حمد  احمد  يو�شف   :
احمد  بن  حمد   بن  �شليمان  2-داوود  واخوانه   الق�شيبي  حمد  احمد  �شركة 
بن  �شليمان  4-و�شال  الق�شيبي  احمد  بن  حمد  بن  �شليمان  3-وفاء  الق�شيبي 
حمد بن احمد الق�شيبي 5-انت�شار احمد حمد الق�شيبي 6- يو�شف احمد حمد 
الق�شيبي  احمد حمد  الق�شيبي 8-عبداملح�شن  احمد حمد  الق�شيبي 7-خالد 
9-بهية عبداهلل ح�شن الق�شيبي 10-�شميحة احمد حمد الق�شيبي 11-ابت�شام 
احمد حمد الق�شيبي 12-جناة عبدالعزيز حمد الق�شيبي 13-�شهام عبدالعزيز 
حمد الق�شيبي 14-�شعاد عبدالعزيز حمد الق�شيبي 15-�شحر عبدالعزيز حمد 
حمد  عبدالعزيز  17-�شناء  الق�شيبي  حمد  عبدالعزيز  16-�شماح  الق�شيبي 
الق�شيبي 18- �شعود عبدالعزيز حمد الق�شيبي اجلن�شية: ال�شعودية عنوانهم: 
يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر 
الدعوى رقم 2009/806 ت ك - اأ ظ ب   وحدد لنظره جل�شة يوم الثنني املوافق 
الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2014/1/06
الوىل بادارة التنفيذ-ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد ال�شند اعاله.  تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18    
  مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 

يف الق�سية رقم 2013/4292 مدين كلي  
اىل املدعى عليها/اثري للزهور ذ.م.م  حيث ان املدعي: �شماح احمد �شويد 
قد اأقامت عليكم لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة اعاله تطالبكم فيها 
القانونية  للفائدة  بال�شافة  فقط  درهم(   100.128( وقدره  مبلغ  باأداء 
والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  لذلك يقت�شي ح�شورك امام 
هذه املحكمة يف متام ال�شاعة الثامنة والن�شف من يوم 2014/1/20 ميالدي 
وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حال تخلفك 
عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر 

نظر الدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد 10973 بتاريخ 2013/12/18   

 �سركة باور لند للمقاولت العامة ذ.م.م
لند  باور  ل�شركة  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
ال�شركة  وت�شفية  بحل  ذ.م.م  العامة  للمقاولت 
علي  احمد  القانوين/  امل�شفي  نحن  نعلن  املذكورة 
احلو�شني عند بدء ت�شفية �شركة باور لند للمقاولت 
العامة ذ.م.م وعلى كل من له اية مطالبات ان يتقدم 
من  يوم   )45( خالل  وذلك  الثبوتية  مب�شتنداته 
تاريخه وذلك على العنوان التايل )اخلالدية - مقابل 
تليفون   - داما�س  جموهرات  بناية   - احل�شن  ق�شر 

026331500 - فاك�س 026330703
امل�سفي القانوين
اأحمد علي احلو�سني

اإعـــالن ت�سـفية

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:�شركة المارات للمعدات الدقيقة والكهرباء 
E&I EMIRATES :مناج _ بنتو _ الكوم( ذ.م.م طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية(

املودعة بالرقم:197330       بتاريخ:2013/9/2 م
با�شــم:�شركة المارات للمعدات الدقيقة والكهرباء )مناج _ بنتو _ الكوم( ذ.م.م

الربيد   ،  6674347 فــاكــ�ــس:   ،  026664846 هــاتــف:   ، �ــــــس.ب:41708   ، الــنــجــدة  �ــشــارع   ، وعــنــوانــه:ابــوظــبــي 
e-i-atesemir@info.com :اللكرتوين

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:37 2 املقاولت امليكانيكية 3 املقاولت الكهربائية .
 I وحــرف  ال�شود  باللون   E حرف  الالتينية  بالحرف  و�شطه  يف  كتب  كبري  ابي�س  العالمة:مربع  و�شف 
 EMIRATES ا�شفلهم كتب كلمة  باللون ال�شود ويف و�شط احلرفني كتب رمز )&( يف و�شطهم ويف 

باللون الحمر عند حرف I ر�شم قو�س يربز من اليمني اىل الي�شار وينقطع عند I لونه احمر .  
ال�شــرتاطات:عدم املطالبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام كلمة emirates مبعزل عن العالمة لعتبارها 

منطقة جغرافية . 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  18  دي�سمرب 2013 العدد 10973

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:�شركة المارات للمعدات الدقيقة والكهرباء 
E&I EMIRATES :مناج _ بنتو _ الكوم( ذ.م.م طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية(

املودعة بالرقم:197329       بتاريخ:2013/9/2 م
با�شــم:�شركة المارات للمعدات الدقيقة والكهرباء )مناج _ بنتو _ الكوم( ذ.م.م

الربيد   ،  6674347 فــاكــ�ــس:   ،  026664846 هــاتــف:   ، �ــــــس.ب:41708   ، الــنــجــدة  �ــشــارع   ، وعــنــوانــه:ابــوظــبــي 
e-i-atesemir@info.com :اللكرتوين

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:42 خدمات حقول ومن�شاأت النفط والغاز الربية والبحرية 
 I وحــرف  ال�شود  باللون   E حرف  الالتينية  بالحرف  و�شطه  يف  كتب  كبري  ابي�س  العالمة:مربع  و�شف 
 EMIRATES ا�شفلهم كتب كلمة  باللون ال�شود ويف و�شط احلرفني كتب رمز )&( يف و�شطهم ويف 

باللون الحمر عند حرف I ر�شم قو�س يربز من اليمني اىل الي�شار وينقطع عند I لونه احمر .  
ال�شــرتاطات:عدم املطالبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام كلمة emirates مبعزل عن العالمة لعتبارها 

منطقة جغرافية . 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  18  دي�سمرب 2013 العدد 10973

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

بتاريخ:2012/3/5 املودعة حتت رقم:   170154 
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�شــم:  �شركة جو�شي �شاند للتجارة العامة )ذ م م(
وعنوانه : دبي/ديرة /ال�شبخة  �س. ب: 13374  هاتف: 3536367 04 فاك�س: 3530452 04

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
املن�شوجات والقم�شة، منتجات الن�شيج الغري واردة يف الفئات الخرى ، اغطية الفرا�س واملوائد 

الواقـعة بالفئة: 24
و�شف العالمة: كتب امل�شمى املحرتم باحلروف العربية، باللون الربتقايل، ب�شورة متميزة، وقد كتب حتته 
ب�شورة                  الــربتــقــايل  بــالــلــون  الـــبـــارزة  الالتينية  بــاحلــروف   ALMUKHTARAM امل�شمى  نف�س 
باللون  داخلها  دائرة كتب  ل�شريط فوقه  والأبي�س  الأخر  باللونني  امل�شميني يوجد ت�شميم  متميزة، وفوق 
الأحمر املخت�شر GTC وهو اخت�شار ل�شم ال�شركة �شاحبة العالمة، وفوق املخت�شر ت�شميم لن�شف زهرة 

باللون الأحمر.
ال�شــرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  18  دي�سمرب 2013 العدد 10973

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:جلوبلينك وي�شت �شتار �شبينج ذ.م.م / فرع 
G W :ابوظبي طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:197600       بتاريخ:2013/9/8 م
با�شــم:جلوبلينك وي�شت �شتار �شبينج ذ.م.م / فرع ابوظبي

وعنوانه:ابوظبي ، �س.ب:32167 ، هاتف: 025551300 ، فاك�س: 025555595 ، الربيد اللكرتوين:
auh.clarence@glweststardubai.com

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:39 خدمات ال�شحن الربي للب�شائع خدمات ال�شحن اجلوي 
للب�شائع خدمات حتميل وتفريغ الب�شائع . 

و�شف العالمة:مربع ابي�س كبري لونه ابي�س ر�شم فيه من اجلهة الي�شار حرف G باللون الزرق ر�شم عليه 
G �شكل اقوا�س من اجلهة اليمني والي�شار باللون الخ�شر الفاحت يف  ثالث خطوط زرقاء ويحيط حرف 
جانب اليمني �شكل جنمة لونها ا�شود يف نهاية النجمة من ال�شفل على حرف W باللون الخ�شر الغامق.  

ال�شــرتاطات:. 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  18  دي�سمرب 2013 العدد 10973

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / مكتب ال�شويدي وم�شاركوه
بن�شر التعديالت املو�شحة ادناه على طلب ت�شجيل العالمة التجارية التالية:

بتاريخ 2010/11/21م املودعة حتت رقم: 149491 
بتاريخ: 2011/9/20م   امل�شجلة حتت رقم:151624 

 با�شــم: �شركة تكنيك انرتنا�شيونال م.م.ح 
وعنوانه:�س.ب:261318 املنطقة احلرة ، جبل علي ، المارات العربية املتحدة .

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
 ابواب معدنية مقاومة للحريق . 

 الواقـعة بالفئة:6 
رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )107( - )2011/5/31م(

التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق:
تعديل طفيف على ال�شعار با�شافة ا�شم ال�شركة TECHNIQ INTERNATIONAL كما هو 

مو�شح بالر�شم .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  18  دي�سمرب 2013 العدد 10973

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / مكتب ال�شويدي وم�شاركوه
بن�شر التعديالت املو�شحة ادناه على طلب ت�شجيل العالمة التجارية التالية:

بتاريخ 2010/11/21م املودعة حتت رقم: 149492 
بتاريخ: 2011/9/20م   امل�شجلة حتت رقم:151625 

 با�شــم: �شركة تكنيك انرتنا�شيونال م.م.ح 
وعنوانه:�س.ب:261318 املنطقة احلرة ، جبل علي ، المارات العربية املتحدة .

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
 �شيارات وحافالت ا�شعاف . 

 الواقـعة بالفئة:12 
رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )107( - )2011/5/31م(

التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق:
تعديل طفيف على ال�شعار با�شافة ا�شم ال�شركة TECHNIQ INTERNATIONAL كما هو 

مو�شح بالر�شم .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  18  دي�سمرب 2013 العدد 10973

العدد 10973 بتاريخ 2013/12/18   

اإعــــالن ت�سـفية
يعلن مكتب د/حممد عبداملنعم ماهر لتدقيق احل�شابات 
العمومية  اجلمعية  قرار  مبوجب  انه  قانوين  كم�شفي 
لدى  املوثق   2013/9/10 تاريخ  يف  املنعقدة  عادية  الغري 
ا�شت�شارات  اد�شاك  وت�شفية  بحل  دبي  يف  العدل  كاتب 

ومركز اأمن ذ.م.م.
 فعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل مكتب 
امل�شفي املعني هاتف رقم 026268223 فاك�س: 0266265422 
حممول 0506417108 �س.ب:4229 ابوظبي �شارع حمدان 
بناية بنك البحرين الوطني الطابق الثالث مكتب رقم 32 
واح�شار امل�شتندات الثبوتية وذلك خالل مدة اق�شاها 45 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

مكتب/د. حممد عبداملنعم 
ماهر لتدقيق احل�سابات

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
      اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2559 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ انام احلق احمد �شابي اجلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: موؤ�ش�شة 
نو�شهره للمقاولت والنقليات العامة اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: 
والنقليات  للمقاولت  نو�شهره  املطلوب اعالنه/ موؤ�ش�شة  م�شتحقات عمالية 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  المارات   اجلن�شية:  العامة 
موعدا   2013/12/25 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة 
�شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  بـ  الثالثة 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر 

بتاريخ  2013/11/26  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي - الفجر
بن  �شعيد  بن  اأحمد  ال�شيخ  بح�شور 

موؤ�ش�شة  اعــلــنــت  نــهــيــان  اآل  طــحــنــون 
اطالق  عــن  الــتــوزيــع  و  للن�شر  �شموخ 
اأول حــمــلــة عــلــى مــ�ــشــتــوى الـــدولـــة و 
جمــلــة مــــول الأطــــفــــال و هـــى جملة 
متخ�ش�شة لالأطفال بني عمر 3 اإىل 
13 �شنة توزع جماناً للتوعية باأ�شرار 
اأ�شبحت  الــتــي  الإلـــكـــرتوين  الإدمــــان 
تــ�ــشــتــحــوذ عــلــى مــعــظــم الـــوقـــت لهذه 

الفئة الإلكرتونية بدعم من �شموه .
العام  املــديــر  اإ�ــشــمــاعــيــل خليل  قـــال  و 
والتوزيع  لــلــنــ�ــشــر  �ــشــمــوخ  ملــوؤ�ــشــ�ــشــة 
التكنولوجي  الــتــقــدم  و  الــتــطــور  اأن 
الألعاب  من  له  ح�شر  ل  عــدداً  و�شع 
الإلــكــرتونــيــة يف مــتــنــاول الأطـــفـــال و 
التي انت�شرت على نطاق وا�شع و على 
اأجهزة خمتلفة مثل الآي باد و البالك 
بريي و الآي فون و الكمبيوتر و �شار 
اقتنائها  يف  الكبار  يناف�شون  الأطفال 
و �شرائها و اإذ باتت ت�شكل ولعاً و �شيئاً 
اأ�شا�شياً ل ميكن الإ�شتغناء عنه الإ اأن 
معظم الأ�شر ل تعلم اأن ادمان ابنائها 
ت�شبب  الأجــهــزة  هــذه  ا�شتخدام  على 
خماطر عديدة على �شحتهم العقلية 

واجل�شدية على ال�شواء .

الــدرا�ــشــات تبني  اأن بع�س  اإىل  واأ�ــشــار 
ا�ــشــرار الإدمـــــان الإلـــكـــرتوين بحيث 
يـــوؤثـــر عــلــى %42 مـــن عــــدم قـــدرة 
ا�ــشــتــيــعــاب الأطـــفـــال و تــفــاعــلــهــم مع 
او  املدر�شة  يف  �شواء  حولهم  يــدور  ما 
تفكريهم  بــ�ــشــبــب حمـــدوديـــة  الــبــيــت 
ا�شتخدام  يف  الإفـــــراط  عــن  الــنــاجتــة 
يخلو  ل  التي  الإلكرتونية  التقنيات 
ان�شغال  ي�شاحبه من  ما  و  منها  بيت 
الأبــاء لفرتات طويلة بالعمل و ترك 

الأطفال مع اخلادمات .
و  اأهمية  ا�شماعيل خليل على  �شدد  و 
�شرورة جتاوب كافة فئات املجتمع مع 
احلملة خا�شة و ان اآثارها ال�شلبية قد 
توؤثر على �شخ�شية الطفل و تكوينه 
ق�شية  اأن  مــوؤكــداً  العقلي  و  النف�شي 
الإلــكــرتوين مل تعد ق�شية  الإدمــــان 
فرد اأو اأ�شرة بل ق�شية املجتمع برمته 
اجلهود  كــافــة  تــ�ــشــافــر  اإىل  حتــتــاج  و 
للو�شول اإىل حلول واقعية للحد من 
الآثار ال�شلبية و ال�شارة لهذه الأجهزة 
التي  بــالأ�ــشــرة  مبتدئاً  الأطــفــال  على 
يتابعها  الــتــي  للمادة  تنتبه  اأن  يجب 
الــطــفــل عـــرب هــــذه الأجــــهــــزة بحيث 
يــالحــظ يف هـــذه املــــواد ارتــفــاع ن�شبة 

العنف و اخليال و الإبتعاد عن الواقع 
يقع  الـــذي  الكبري  الـــدور  اإىل  منوهاَ 
على عاتق و�شائل الإعــالم التي تروج 
ت�شعها  و  ب�شكل كبري  الأجــهــزة  لهذه 
باأيدي الأطفال من دون احلر�س على 
توعية الأطفال و الأباء مبا ميكن اأن 

يت�شبب به الإدمان الإلكرتوين .
احلملة  مـــع  �ــشــيــتــزامــن  اأن  او�ـــشـــح  و 
نوعها  من  فريدة  جملة  اأول  اطــالق 
بتنمية  عــالقــة  ذات  موا�شيع  تــطــرح 
مواهبهم  تنمية  و  الأطـــفـــال  قــــدرات 
طرق  عن  تختلف  مبتكرة  بطريقة  و 
الطفل  اأن  كـــون  الــتــقــلــيــديــة  الـــطـــرح 
ل ميــيــل لــلــقــراءة الــروتــيــنــيــة خا�شة 
الإلكرتونية  التقنيات  وجــود  ظــل  يف 
جميع  نقل  اإىل  املجلة  ت�شعى  لــذلــك 
األعاب  مـــن  الإلـــكـــرتونـــيـــة  الأحـــــــداث 
اأعــــمــــال  و  قـــ�ـــشـــ�ـــس  و  ـــــزات  ممـــــي و 
مميزات  و  األـــعـــاب  اإىل  الألـــكـــرتونـــيـــاً 
ملمو�شة ح�شياً و فكرياً و يدوياً ت�شمح 
احلوا�س  جميع  بــاإ�ــشــتــخــدام  للطفل 
و  املــتــعــة  و  الــرغــبــة  لـــزيـــادة  تطبيقياً 
و  ابــداعــاتــهــم  و  ابتكاراتهم  م�شاهدة 
ان  اإىل  م�شرياً  اأعينهم  اأمــام  األعابهم 
ل�شخ�شيات  ق�ش�شاً  �شتت�شمن  املجلة 

الطفل  ق�شايا  تناق�س  مبتكرة  حية 
مفيدة  و  م�شلية  و  ممتعة  بطريقة 
من  الأوىل  املــجــلــة  تـــكـــون  بـــذلـــك  و 
توزيعها  �شيتم  و  الإمــــارات  يف  نوعها 
جماناً اإىل جميع الطالب والطالبات 
واملوؤ�ش�شات  الــهــيــئــات  اإىل  بــالإ�ــشــافــة 
و�شولها  ل�شمان  بالطفل  تعنى  التي 
و  احلــمــلــة  اأن  او�ـــشـــح  و   . لــلــجــمــيــع 
املـــجـــلـــة �ـــشـــرتكـــزان جـــهـــودهـــمـــا على 
تــوعــيــة اأولـــيـــاء الأمـــــور حـــول كيفية 
التعلق  �شلبيات  من  اطفالهم  حماية 
و  الإلكرتونية  الأجــهــزة  و  باخلادمة 
الطفل  تربية  بكيفية  التوعية  ن�شر 
عــلــى الــ�ــشــلــوكــيــات احلــمــيــدة و كذلك 
الطفل  مــع  املبا�شر  احلـــوار  بــاب  فتح 
و  العربية  بالغتني  املجلة  �شت�شدر  و 
افكار  و  مبتكر  باإ�شلوب  الإجنــلــيــزيــة 
جتـــــذب الـــطـــفـــل ملــــا �ــشــتــتــ�ــشــمــنــه من 
جوانب تربوية و ترفيهية و تعليمية 
احلوا�س  جميع  بــا�ــشــتــخــدام  ديــنــيــة  و 

بعيداً عن الألعاب الإلكرتونية.
اأن احلملة برعاية  اإىل  جتدر الإ�شارة 
هيئة الإمارات للهوية ومركز تنظيم 
ن�شائية  وجمعيات  ابوظبي  يف  النقل 

اآخرى و حمل الأطفال بيبي �شوب.

اإدارة الإعالم الأمني تعرف �سباط املاج�ستري يف كلية ال�سرطة بخطتها ال�سرتاتيجية
•• اأبوظبي-وام: 

نظمت اإدارة الإعالم الأمني يف الأمانة العامة ملكتب 
الداخلية  وزيــر  الـــوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  �شمو 
بالتن�شيق مع كلية ال�شرطة..حما�شرة تعريفية عن 
والت�شال  الأمني  لالإعالم  ال�شرتاتيجية  اخلطة 
املاج�شتري  لربنامج  الدار�شني  لل�شباط  احلكومي 
يف الكلية. واأو�شح املحا�شر النقيب اأحمد املن�شوري 
رئي�س ق�شم التخطيط ال�شرتاتيجي يف اإدارة الإعالم 
ال�شرتاتيجية  اخلــطــة  اإعــــــداد  الأمـــنـــي..مـــراحـــل 
الداخلية.  وزارة  م�شتوى  على  وتطبيقها  ون�شرها 
وقــــال اإن خــطــة الإعـــــالم الأمـــنـــي تــركــز عــلــى عدة 

مراحل ت�شمل جميع الإح�شاءات واملوؤ�شرات املتعلقة 
بالأداء والو�شع احلايل للموؤ�ش�شة واإجراء مقارنات 
وهيئات  الدولية  الإعــالم  دوائــر  �شائر  مع  معيارية 
املـــقـــارنـــات بني  مـــن �شمنها  احلــكــومــيــة  الــتــوا�ــشــل 
الو�شع  ومناق�شة  وجودتها  التوا�شل  طرق  اأ�شناف 
بـــالأداء يف  احلــايل وجــوانــب التح�شني مــع املعنيني 
اإىل  واأ�شار  الأق�شام.  وروؤ�شاء  املديرين  من  املوؤ�ش�شة 
اأنه مت الطالع على املحاور الرئي�شية ل�شرتاتيجية 
الت�شال احلكومي الحتادية ل�شمان املواءمة فيما 
اأن  اإىل  ..لفــتــا  والرئي�شية  الفرعية  اجلــوانــب  بني 
ت�شمل  تنفيذية  لآليات  وفقا  تطبيقها  يتم  اخلطة 
املبادرات ال�شرتاتيجية وامل�شاريع والربامج الزمنية 

الــتــي تــخــدم الأهــــــداف ال�ــشــرتاتــيــجــيــة. يــذكــر اأن 
تركز على حتقيق  الت�شال احلكومي  ا�شرتاتيجية 
التوازن بني بناء نظام متكامل لالت�شال احلكومي 
مــن جــانــب والــتــ�ــشــدي الــفــعــال والــعــاجــل للق�شايا 
الإعالمية ذات الأولوية من جانب اآخر حيث �شملت 
ال�ــشــرتاتــيــجــيــة جمــمــوعــة حمــــاور يــتــفــرع مــن كل 
واملبادرات  ال�شرتاتيجية  الأهــداف  حمور عدد من 
التي ي�شهل قيا�شها من خالل معايري اأداء وا�شحة 
اأعدها  التي  وحمــددة. وطــورت هذه ال�شرتاتيجية 
جمل�س  �ــشــوؤون  وزارة  يف  احلكومي  الت�شال  مكتب 
للحكومة  العامة  ال�شرتاتيجية  الــوزراء مبا يدعم 
الحتادية ويحقق اأهدافها بحيث تت�شمن حماورها 

لــو�ــشــائــل الت�شال  الــفــعــال والــ�ــشــامــل  ال�ــشــتــخــدام 
ف�شال  الإعــالمــيــة  الــر�ــشــائــل  اإيــ�ــشــال  يف  املختلفة 
جمال  يف  املهنية  الــقــدرات  بــنــاء  على  تركيزها  عــن 
الت�شال احلكومي..كما تت�شمن اآليات لدعم �شنع 
والتخطيط  التوا�شل  خــالل  من  احلكومي  القرار 
الت�شال  ا�شرتاتيجية  ومتيزت  الفعال.  الإعالمي 
ال�شرتاتيجية  لالأولويات  حمور  بوجود  احلكومي 
والتي  الأولـــويـــة  ذات  احلــكــومــي  التــ�ــشــال  لق�شايا 
بهدف  وفعال  عاجل  ب�شكل  عليها  الرتكيز  تتطلب 
تــعــزيــز مــــبــــداأي الــ�ــشــفــافــيــة واملــــرونــــة مـــن جانب 
اأكر مهنية  والتوا�شل مع اجلماهري املعنية ب�شكل 

وفاعلية من جانب اآخر.

•• دبي-وام: 

حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  �شهد 
عــهــد دبي  مــكــتــوم ويل  اآل  را�ـــشـــد  بـــن 
دبي  لإمــارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
حــفــل جــائــزة را�ــشــد لــلــتــفــوق العلمي 
الذي  والع�شرين  ال�شاد�شة  دورتها  يف 
بدبي  والــعــلــوم  الثقافة  نـــدوة  نظمته 
لــتــكــرمي كــوكــبــة جـــديـــدة مـــن حملة 

درجة الأ�شتاذية و�شهادة الدكتوراة.
حمدان  الــ�ــشــيــخ  �شمو  و�ــشــول  ولـــدى 
بن حممد بن را�شد اآل مكتوم احلفل 
مبقر الندوة اطلع �شموه يف بهو املقر 
التاريخية  ال�شور  على جمموعة من 
ثم بداأ احلفل بال�شالم الوطني لدولة 

واألقى  املــتــحــدة.  الــعــربــيــة  الإمـــــــارات 
عــلــي عــبــيــد الــهــامــلــي عــ�ــشــو جمل�س 
رئي�س  والــعــلــوم  الــثــقــافــة  نـــدوة  اإدارة 
كلمة يف  الندوة  الإعالمية يف  اللجنة 
بداية احلفل توجه من خاللها با�شم 
املكرمني واملكرمات بال�شكر والعرفان 
بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  اإىل �شاحب 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي على 
مــا يــولــيــه مــن رعــايــة وتــكــرمي للعلم 
واأهله يف دولتنا العزيزة. واأ�شار اىل اأن 
الإن�شان هو الهدف الأول والأ�شمى يف 
وطن املحبة هذا فقد عملت قيادة هذا 
واملقيم  املــواطــن  اإ�ــشــعــاد  الــوطــن على 
�شبل  وتوفري  الوطن  هــذا  اأر�ــس  على 

الرفاهية  وحتــقــيــق  الــكــرمي  الــعــيــ�ــس 
القيادة  لــدى  تر�شخ  اأن  بعد  للجميع 
كما قال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم اإن احلكومة لي�شت 
�ــشــلــطــة عــلــى الــنــا�ــس ولــكــنــهــا �شلطة 

خلدمة النا�س .
الإمــــارات  دولـــة  اإن  الهاملي  واأ�ــشــاف 
تلك  الــيــوم  تعد  مل  املــتــحــدة  العربية 
الدولة التي تنظر اإىل جتارب الآخرين 
كي حتاكيها وتاأخذ منها فقد اأ�شبحت 
التي  والفريدة  اخلا�شة  جتربتها  لها 
�شديد  باإعجاب  الآخــرون  اإليها  ينظر 
ويــحــاولــون حمــاكــاتــهــا والأخــــذ منها 
لأنــهــا و�ــشــعــت املــا�ــشــي خــلــف ظهرها 
يتفق  بــتــوثــب  امل�شتقبل  اإىل  ونــظــرت 

مع طموح قادتها الذين اآمنوا باأنه يف 
�شباق التميز لي�س هناك خط للنهاية 
الذي  �شعبها  تطلعات  مــع  يتفق  كما 
لهذا  املخل�شة  قيادته  خلف  ي�شطف 
وقدوة.  منوذجا  منها  ويتخذ  الوطن 
دبــي من�شة  �شمو ويل عهد  اعتلى  ثم 
التكرمي بح�شور �شعادة �شلطان �شقر 
ال�شويدي رئي�س ندوة الثقافة والعلوم 
جمل�س  ع�شو  حــارب  �شعيد  والدكتور 
امل�شابقات  جلنة  رئي�س  الــنــدوة  اإدارة 
حملة  مــــن   67 �ـــشـــمـــوه  كـــــرم  حـــيـــث 
الدكتوراة من املواطنني واملواطنات يف 
خمتلف التخ�ش�شات العلمية والأدبية 
والتقنية بينهم 48 من الذكور و19 
من الإنــاث من حاملى الدكتوراة و3 

وهناأهم  الأ�ــشــتــاذيــة  درجـــة  يــحــمــلــون 
وبارك  العلمي  اجنــازهــم  على  �شموه 
لهم جهودهم ومثابرتهم ومتنى لهم 
التوفيق يف حياتهم العلمية والعملية. 
ثم التقطت ل�شموه ال�شور التذكارية 
واأع�شاء  واملـــكـــرمـــات  املـــكـــرمـــني  مـــع 

جمل�س اإدارة الندوة.
ح�شر احلفل معايل حممد املر رئي�س 
وال�شيخ  الحتــــادي  الــوطــنــي  املجل�س 
ومعايل  مكتوم  اآل  مكتوم  بــن  �شعيد 
القطامي  عــبــيــد  حمــمــد  بـــن  حــمــيــد 
ومعايل  والــتــعــلــيــم  الـــرتبـــيـــة  وزيــــــر 
الــ�ــشــيــبــاين مدير  اإبـــراهـــيـــم  حمــمــد 
ال�شمو حاكم دبي  ديــوان �شاحب  عــام 
احلميدان  عــيــ�ــشــي  عــ�ــشــام  و�ـــشـــعـــادة 

اإبراهيم  و�شعادة  دبي  يف  العام  النائب 
مــ�ــشــتــ�ــشــار �شاحب  بــومــلــحــة  حمــمــد 
الــ�ــشــمــو الــ�ــشــيــخ حمــمــد بــن را�ــشــد اآل 

والإن�شانية  الثقافية  لل�شئون  مكتوم 
رئي�س  عــبــدالــغــفــار حــ�ــشــني  و�ـــشـــعـــادة 
الإن�شان  حلــقــوق  الإمـــــــارات  جــمــعــيــة 

وعدد  الــنــدوة  اإدارة  جمل�س  واأعــ�ــشــاء 
الثقافية  والفعاليات  امل�شوؤولني  مــن 

والتعليمية يف الدولة. 

حمدان بن حممد ي�سهد حفل جائزة را�سد للتفوق العلمي

•• الفجرية-وام: 

حمد  بــن  حممد  ال�شيخ  �شمو  �شهد 
�شباح  الفجرية  عهد  ويل  ال�شرقي 
بلدية  اأقامته  الذي  الحتفال  ام�س 
الوريعة  وادي  حممية  يف  الفجرية 
الوطنية بهدف ت�شليط ال�شوء على 
اجلهود التي تبذل يف �شبيل احلفاظ 

على الطبيعة يف املحمية.
الإحتفالل  خـــــالل  �ـــشـــمـــوه  ووجــــــه 
بــاتــخــاذ خــطــوات جـــادة نحو حماية 
احلــيــاة الــربيــة ومــــوارد املــيــاه التي 
حتظى بها املحمية من اأجل الأجيال 

املقبلة.
وقـــــــال �ـــشـــمـــو الـــ�ـــشـــيـــخ حمـــمـــد بن 
نحو  نتحرك  بينما  ال�شرقي  حمد 
حماية  عــلــيــنــا  يــتــوجــب  املــ�ــشــتــقــبــل 
ل�شالح  وذلـــــك  الــطــبــيــعــي  تـــراثـــنـــا 
حية  اأيقونة  تعد  فاملحمية  �شعبنا.. 
ملا�شينا  احرتامنا  عــن  يعرب  ورمـــزا 
فقد  وعليه   .. امل�شتقبل  يف  واآمــالــنــا 
الفجرية  لبلدية  توجيهات  اأ�شدرت 
و جمعية الإمارات للحياة الفطرية 
العاملي  الـــ�ـــشـــنـــدوق  مـــع  بـــالـــتـــعـــاون 
حممية  لتاأ�شي�س  الطبيعية  ل�شون 
واإدارتها  الــوطــنــيــة  الــوريــعــة  وادي 
كنموذج للحفاظ على الطبيعة على 

امل�شتوى الإقليمي .
واأ�شاد �شموه بتاأ�شي�س املقر الرئي�شي 
لــلــمــحــمــيــة الـــوطـــنـــيـــة والـــبـــحـــوث 

با�شتمرار  جتــــرى  الــتــي  املــيــدانــيــة 
النباتات  عـــلـــى  احلــــفــــاظ  بــــهــــدف 
واحلـــيـــوانـــات الــقــيــمــة الــتــي توجد 
املياه  اأبــحــاث  وبربنامج  املنطقة  يف 
مع  بال�شراكة  اأ�ش�س  الــذي  والتعلم 
بنك اإت�س اإ�س بي �شي ال�شرق الأو�شط 
اإىل  واأ�شار  الأر�ــس.  �شاعة  وموؤ�ش�شة 
اأنـــه على الــرغــم مــن اإحــــراز الكثري 
باملحافظة  يتعلق  فيما  التقدم  من 
اأنه يتطلع اإىل  اإل  على وادي وريعة 
بذل جهود م�شتمرة وفعالة يف �شبيل 
احلفاظ على الطبيعة. ودعا بلدية 
للحياة  الإمــارات  الفجرية وجمعية 
ال�شندوق  مــع  بــالــتــعــاون  الفطرية 
العاملي ل�شون الطبيعية اإىل التعاون 

يف قيادة هذه اجلهود.
الوريعة  وادي  عـــن  الإعــــــالن  ومت 
كــــــاأول مــنــطــقــة جــبــلــيــة حمــمــيــة يف 
مـــار�ـــس عام   16 يـــوم  الإمـــــــارات يف 
اأمريي  ملر�شوم  وفقا  وذلك   2009
من قبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد 
املجل�س  ع�شو  ال�شرقي  حممد  بــن 

الأعلى حاكم الفجرية.
لبحث  كنتيجة  الإعــــالن  هـــذا  جـــاء 
اأمتته  �شنوات  ثــالث  ا�شتمر  مكثف 
الفطرية  للحياة  الإمـــارات  جمعية 
بالتعاون مع بلدية الفجرية وبدعم 
مــــادي مـــن بــنــك اتــ�ــس ا�ـــس بـــي �شي 

ال�شرق الأو�شط.
وادي  اأهمية  اإىل  البحث  هذا  واأ�شار 

املحافظة  واأهمية  البيئية  الوريعة 
 .. القادمة  الأجــيــال  اأجــل  عليه من 
والتهديد  ال�شغط  مــ�ــشــادر  وحـــدد 
الـــتـــي تــتــعــر�ــس لأنـــظـــمـــة الــــــوادي 
ال�شتغالل  ت�شمل  والتي  الطبيعية 
املفرط ملوارد املياه يف الوادي والرعي 
املفرط وتدهور املواطن ب�شبب رمي 
النفايات ونريان التخييم واملحاجر 
وجلب اأنواع حياة برية ل تنتمي اإىل 

النظام الطبيعي للوادي.
حكومة  عــيــنــت   2013 عـــــام  ويف 
للحياة  الإمــــارات  جمعية  الفجرية 
الفطرية لريادة عملية تطوير خطة 
اإدارية ملحمية وادي الوريعة الوطنية 
الــفــجــرية .. و  بــتــالــعــاون مــع بلدية 
حماية  اإىل  الإداريــــة  اخلطة  ت�شعى 
ب�شكل  الـــوادي  يف  الطبيعية  املـــوارد 
ووفقا  املحلية  الثقافة  مــع  يتالئم 

لأف�شل املمار�شات الدولية.
الوطنية  وريعة  وادي  وتعد حممية 
رقم  القانون  مبوجب  اأ�ش�شت  التي 
2 لعام 2009 اأول حممية وطنية 
املتحدة  العربية  الإمــــارات  دولــة  يف 
مثاليا  منـــوذجـــا  �ــشــتــ�ــشــبــح  والـــتـــي 
احلفاظ  يف  الإقليمي  امل�شتوى  على 
اإذ  ـــيـــاه ..  عــلــى احلـــيـــاة الـــربيـــة وامل
الدائمة  املـــوارد  اأحـــد  الـــوادي  ي�شم 
الــعــذبــة يف دولة  لــلــمــيــاه  املــــعــــدودة 
الإمـــــــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة ويعد 
املوطن الوحيد للعديد من ف�شائل 

النباتات واحليوانات.
�شيف  حممد  املهند�س  �شعادة  وقــال 
الفجرية  بلدية  عــام  مدير  الأفــخــم 
املحافظة  لــتــوجــيــهــات  تــقــديــرا  انـــه 
�شمو  اأ�ــشــدرهــا  الــتــي  الطبيعة  على 
بلدية  �ــشــتــقــوم  الــفــجــرية  ويل عــهــد 
يف  �شركائها  مع  بالتعاون  الفجرية 
باإغالق  الــطــبــيــعــة  عــلــى  املــحــافــظــة 
الوطنية  وريــــعــــة  وادي  حمـــمـــيـــة 
لــتــاأ�ــشــيــ�ــشــهــا كــمــنــطــقــة مــثــالــيــة يف 
الـــطـــبـــيـــعـــة على  ـــى  عـــل املـــحـــافـــظـــة 
علينا  ولــهــذا   .. الإقليمي  امل�شتوى 
اأن نبذل ق�شارى جهدنا لال�شتعداد 
املحمية  يف  بــاجلــمــهــور  لــلــرتحــيــب 
بال�شكل  جتــهــيــزهــا  بــعــد  الــوطــنــيــة 
الأمثل والالئق بالزوار يف امل�شتقبل. 
للمحمية  املركزية  املنطقة  وتغطي 
مربعا  كــيــلــومــرتا   129 مــ�ــشــاحــة 
كيلومرتا   92 اأكــــر  بــهــا  ويــحــيــط 
حدودية  كمنطقة  اإ�ــشــافــيــا  مــربــعــا 
كــــــاأول مــنــطــقــة جــبــلــيــة حمــمــيــة يف 
الإمارات ومت اإدراجها ملحمية وطنية 
وفقا للفئة الثانية لالحتاد الدويل 
ل�شون الطبيعة. ويف ختام الحتفال 
مت اإغالق املحمية متهيدا لإعدادها 
واحلياة  الزائرين  �شالمة  وحلماية 
الربية ب�شورة �شحيحة.. حيث تعد 
الهتمامات  اأحــد  العامة  ال�شالمة 
نظرا  وذلك  املتنزه  داخل  الرئي�شية 
ل�شتقبال  املخ�ش�شة  املن�شاآت  لقلة 

بنية  تاأ�شي�س  �شيتم  لــذا  الــزائــريــن 
ل�شتمتاع  �ـــشـــمـــانـــا  قــــويــــة  حتـــيـــة 
وحماية  جمزية  بتجربة  اجلمهور 
البيئية  الــطــبــيــعــة  ذات  املـــنـــاطـــق 
تقع  التي  املحمية  داخــل  احل�شا�شة 
والبدية  دبــا  بــني  الــوريــعــة  وادي  يف 

وم�شايف.
املوارد  اأحــد  على  املحمية  حتتوي  و 
اجلوفية  للمياه  والــنــادرة  الــدائــمــة 
اإدراج  مت  حيث  الإمــــارات  يف  العذبة 
حممية وادي الوريعة الوطنية على 
لئحة الأرا�شي الرطبة ذات الأهمية 
رام�شار  لتفاقية  التابعة  الــدولــيــة 
ويحت�شن   .  2010 عــام  يف  وذلـــك 
الــوادي 81 نوعا من اأنــواع الطيور 
تعترب ن�شبة 5 باملائة منها معر�شة 
الحتاد  ت�شنيف  وفـــق  لــالنــقــرا�ــس 
العاملي ل�شون الطبيعة بينما لن�شبة 
24 باملائة منها اأولوية حملية و20 
يعترب60  و   .. الثدييات  مــن  نوعا 
بــاملــائــة مــن الــثــديــيــات املـــوجـــودة يف 
دولية  اأو  حملية  اأهــمــيــة  ذا  الــــوادي 
نـــادرة ومــعــروفــة مثل  اأنــــواع  ومنها 
الو�شق وثعلب  العربي وقط  الطهر 
وادي  حممية  وتــعــتــرب   . بــالنــفــورد 
الوطنية واحدة من ثالثة  الوريعة 
العربي  الطهر  فيها  يقطن  اأمــاكــن 
نوعا   467 العامل ومت م�شاهدة  يف 
مــن الــالفــقــاريــات يف املــحــمــيــة 63 
مرة  لأول  ت�شنيفه  مت  منها  نــوعــا 

الوريعة  وادي  ويعترب  الــــوادي.  يف 
اليع�شوب  حلــ�ــشــرات  هــامــة  منطقة 
حيث اأ�شار م�شح اإح�شائي اإىل وجود 
21 نوعا من اليع�شوبيات يف الوادي 
موجودا  نوعا   30 اأ�شل  من  وذلــك 

يف الإمارات.
اليع�شوبيات  من  نــوع  م�شاهدة  ومت 
وفــقــا لالحتاد  مـــوؤخـــرا  الـــــوادي  يف 
الدويل ل�شون الطبيعة مت ت�شجيل 
اآخـــر مــ�ــشــاهــدة لــهــذا الــنــوع يف اآخر 
مرة يف عام 1957 وقد اأعتقد باأنه 

تعر�س لالنقرا�س.
اإيــــــدا تــيــلــيــ�ــس مـــديـــر عام  و قـــالـــت 
الفطرية  للحياة  الإمـــارات  جمعية 
بالإنابة اإن ما مييز وادي وريعة هو 
توفر م�شادر مياه عذبة ب�شكل دائم 
بالرغم من وعورة بيئته .. وجمعينا 
اإقليم قاحل  اأن وجود املاء يف  ندرك 

مــثــل هــــذا يــعــنــي احلـــيـــاة ولـــكـــن ما 
ين�شاه معظمنا هو اأن وادي الوريعة 
اإليه  والو�شول  ووعــر  نــاء  اأي�شا  هو 
لي�س بالأمر ال�شهل ولطاملا احتجنا 
داخل  اأكــر  اأو  �شاعات   6 لـــ  للم�شي 
الوادي من اأجل الو�شول اإىل موقع 
منا�شب نثبت فيه كامريات مراقبة 

احلياة الربية اخلفية.
اإنه ل جتتمع مياه  واأ�شافت تيلي�س 
عذبة وافرة مع اأر�س وعرة وقاحلة 
اإل خللق مكان مذهل يحت�شن اأنواع 
 .. واأنظمة بيئية فريدة  نــادرة  حياة 
ولـــقـــد متــكــنــا عــلــى مـــــدار الأعــــــوام 
الــ�ــشــابــقــة مــن خـــالل عــمــل ميداين 
اأكر  املــدى من توثيق وجــود  وا�شع 
500 نــوع خمتلف مــن احلياة  مــن 
اأكر  مــنــهــا  الـــــوادي  هـــذا  يف  تعي�س 
الطيور  مــن  خمتلفا  نوعا   70 مــن 

وعــــ�ــــشــــرات مــــن اأنـــــــــواع الــــزواحــــف 
اأنــــواع  اإىل  بــالإ�ــشــافــة  والــثــديــيــات 
والربمائيات  الأ�ــشــمــاك  مــن  اأخـــرى 
اأنه  تيلي�س  واأو�ــشــحــت  والــنــبــاتــات. 
مت الـــتـــعـــرف عـــلـــى اأكــــــر مــــن 72 
العلم داخل وادي  نوعا جديدا على 
نـــقـــول جديد  الـــوريـــعـــة.. وعــنــدمــا 
على العلم فاإننا نعني اأن العلماء مل 
يكونوا على علم بوجود تلك الأنواع 
اكت�شافها  مت  حــتــى  الإطـــــالق  عــلــى 
عام  يونيو من  �شهر  وو�شفها.. ويف 
2013 متكن اأحد علماء البيئة يف 
حل�شرة  �شورة  التقاط  من  الـــوادي 
اليع�شوب مل يرها اأحد يف اأي مكان 
لذا   ..1953 عـــام  مــنــذ  الــعــامل  يف 
�شنكت�شف  باأننا  تام  يقني  على  نحن 
اأنــواعــا جــديــدة اأخـــرى هنا يف وادي 

الوريعة.

•• القاهرة-وام:

بلحيف  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  معايل  تــراأ�ــس 
النعيمي وزير الأ�شغال العامة وفد الدولة امل�شارك 
ال�شكان  وزراء  ملجل�س  الثالثني  الـــدورة  اأعــمــال  يف 
الأمانة  مبقر  اأمــ�ــس  عقدت  التي  الــعــرب  والتعمري 
الــعــامــة جلــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة بــرئــا�ــشــة �شلطنة 
عمان خلفا للعراق وم�شاركة وزراء ال�شكان العرب 
العربي المني  الدكتور نبيل  واأكد  او من ميثلهم. 
جهود  بــذل  اهمية  العربية  الـــدول  جلامعة  الــعــام 
حثيثة مــن اجــل مــواجــهــة الــتــحــديــات الــتــي تواجه 
قطاع ال�شكان والبناء يف دول املنطقة ..لفتا اىل اأن 
هذه الــدورة للمجل�س تنعقد يف ظل مرحلة دقيقة 
بع�س  يف  ال�شتقرار  بعدم  ات�شمت  املنطقة  بها  متر 
الدول العربية و�شهدت جتاذبات كربى على امل�شتوى 
الوطني والقليمي والدويل كان لها انعكا�شات على 
املنطقة برمتها. و�شدد العربي - يف كلمته الفتتاحية 
للدورة والتي األقاها نيابة عنه الدكتور جمال جاب 
اهلل الوزير املفو�س بالمانة العامة باجلامعة - ان 
تركيبة  يف  حدثت  وا�شا�شية  عميقة  حتــولت  هناك 
علي  يحتم  الــعــربــيــة ممــا  الــــدول  بع�س  احلــكــم يف 
باملو�شوعية  تت�شم  ومــتــاأنــيــة  جـــادة  قـــراءة  اجلميع 
واحلكمة والتب�شر والعقالنية وذلك ملعرفة ا�شبابها 
الالئق  ال�شلوب  لتحديد  واجتاهاتها  ومتطلباتها 
واحلكيم للتعامل معها بكل جد و�شجاعة والتحرك 
روؤية  وفــق  لها  املنا�شبة  احلــلــول  ليــجــاد  اجلماعي 
الواقع  وتــقــيــم  حتــلــل  وفــعــالــة  هـــادفـــة  م�شتقبلية 
واآليات  بلوغها  املن�شودة  الهـــداف  وحتلل  العربي 
ال�شيا�شة  يف  العميقة  التحولت  اإن  وقــال  تنفيذها. 
الدولية ومتطلبات القرن احلادي والع�شرين حتتم 
ياأخذ يف عني  باأ�شلوب جديد  التفكري  علينا جميعا 
العــتــبــار انــ�ــشــغــالت الــــراأي الــعــام الــعــربــي وطلبات 
توفري  راأ�شها  وعلى  الكرمية  احلــيــاة  يف  املواطنني 
العربية  الــدول  اأن  واأكــد  للمواطن.  الالئق  ال�شكن 
اأن  ال  ال�شكان  جمــال  يف  معتربة  جمهودات  بذلت 
هــنــاك حتــديــات كـــربى تــواجــه هـــذا الــقــطــاع الهام 

واحلـــيـــوي مــنــهــا ال�ــشــطــرابــات الــداخــلــيــة وتزايد 
ال�شكان وارتفاع اأ�شعار مواد البناء وامللكية العقارية 
وتخ�شي�س الرا�شي للبناء وظاهرة الع�شوائيات .. 
مو�شحا اأن كلها م�شاكل وت�شتوجب منا و�شع حلول 
من  عليها  والتغلب  ملجابهتها  وم�شتدمية  دائــمــة 
ت�شتجيب  وا�شكانية  عمرانية  �شيا�شات  و�شع  خالل 
على  احل�شول  يف  املــواطــنــني  وطــمــوحــات  لتطلعات 
ال�شكن الالئق. و�شدد العربي على اأن ال�شرتاتيجية 
امل�شتدامة  احل�شرية  والتنمية  لال�شكان  العربية 
و�شع  يف  نوعية  نقله  حتقيق  مــن  املجل�س  �شتمكن 
ال�شيا�شات العمرانية على امل�شتوى القليمي ..لفتا 
بني  والتعاون  التن�شيق  �شيحقق  الأمــر  هــذا  اأن  اىل 
الــــدول الــعــربــيــة يف  وزارات ال�ــشــكــان والــتــعــمــري يف 
امل�شاكل  العمرانية واحل�شرية لأن  ال�شيا�شة  جمال 

مت�شابهة واحللول يجب اأن تكون متقاربة.
املــ�ــشــاركــة يف توجيه  بــدعــم دور الطــــراف  وطــالــب 
التنمية العمرانية واتاحة الفر�شة مل�شتثمري القطاع 
اخلا�س للقيام بدور اكرب يف تنمية املدن واملجتمعات 
ال�شتثمار  ت�شجيع  خــالل  من  اجلديدة  العمرانية 
والفراد  العمومية  واجلمعيات  لل�شركات  العقاري 
بحيث ت�شبح املدن اجلديدة نواة جذب ل�شتثمارات 
الــقــطــاع اخلــا�ــس اىل جــانــب الــعــمــل عــلــى ت�شجيع 
موؤ�ش�شات وم�شتثمري القطاع اخلا�س للم�شاركة يف 
متويل وتنفيذ وادارة م�شروعات املرافق واخلدمات 
وذلك ملاله من اأثر كبري يف التنمية وحتيز القطاع 
العمرانية  واملجتمعات  املدن  وادارة  لتملك  اخلا�س 
�شيف بن حممد  ال�شيخ  اأكــد  اجلــديــدة. من جانبه 
عمان  ب�شلطنة  ال�ــشــكــان  وزيـــر  ال�شبيبي  �شيف  بــن 
املو�شوعات  اأهمية  للمجل�س  الدورة احلالية  رئي�س 
تتمحور  والتي  املجل�س  اأعمال  جدول  على  املدرجة 
حول ال�شكان ب�شفته اأحد الركائز ال�شا�شية لبناء 
النــ�ــشــان مــن خـــالل تــوفــري �ــشــبــل الــعــيــ�ــس الكرمي 
و�شون حياته ..لفتا اىل اأنه يعد اأي�شا اأحد ثمرات 
جامعة  اليه  ت�شعى  التي  العربي  والتكامل  التعاون 
الدول العربية. واأ�شار ال�شبيبي اىل اأن هذا الجتماع 
يهدف للو�شول اإىل �شيغة م�شرتكة ل�شرتاتيجية 

�شلطنة عمان  ان  ..وقــال  امل�شتدامة  للتنمية  عربية 
كـــانـــت ولتـــــــزال تــ�ــشــع ال�ـــشـــكـــان �ــشــمــن اأولــــويــــات 
عرب  ت�شري  اأنها  اىل  ..م�شريا  العليا  ا�شرتاتيجيتها 
تــوزيــع الرا�ــشــى على  اأولــهــمــا  م�شارين مــتــوازيــني 
املواطنني ب�شكل عادل وثانيهما الربامج ال�شكانية. 
مـــن جــانــبــه اأكــــد املــهــنــد�ــس ابــراهــيــم حمــلــب وزير 
العرب  ال�شكان  وزراء  جمل�س  ان  امل�شري  ال�شكان 
بذل جهودا م�شنية من اجل تعزيز التعاون العربي 
امل�شرتك واإر�شاء الكثري من ال�ش�س الهامة يف جمال 
ال�شكان والبناء ف�شال عن كونه حقق العديد من 
الجنازات وينتظر منه الكثري .. م�شددا على اأن ما 
ي�شهده العامل العربي من تغريات وحتديات �شيا�شية 
بظاللها  األــقــت  واجتماعية  وثقافية  واقــتــ�ــشــاديــة 
التنموية  امل�شروعات  وبالخ�س  ككل  املجتمع  على 
والــتــعــاون من  العمل  ب�شرورة  وال�ــشــكــان. وطــالــب 
العربي  املــواطــن  وتطلعات  طموحات  حتقيق  اأجــل 
..لفتا اإىل اأن املجل�س اتخذ خطوات عملية وهامة 
ا�شتكمال الكودات املوحدة للبناء واعداد العديد  يف 
من الدرا�شات الهامة واأر�شى اآليات التعاون الفعال 
وتــبــادل اخلــــربات والــتــجــارب بــني الــــدول العربية 
..ونوه باأهمية الطالع على جتارب الدول املختلفة 
الع�شوائيات من اجل  يف جمالت ال�شكان وتطوير 
ال�شتفادة منها وال�شرت�شاد بها. و�شدد حملب على 
انه مازال هناك الكثري من التحديات التي تواجه 
دولنا العربية والتي تتطلب اتخاذ القرارات املنا�شبة 
الوزارية  الـــــدورة  وان  خــا�ــشــة  املــنــا�ــشــب  الــوقــت  يف 
احلــالــيــة تــنــاقــ�ــس الــعــديــد مــن املــو�ــشــوعــات املهمة 
الــتــي تــهــدف ايل تــعــزيــز الــعــمــل الــعــربــي امل�شرتك 
من  الع�شر  ي�شهده  مــا  مواجهة  اجــل  مــن  والعمل 
تكتالت وتقدم علمي وتكنولوجي. واأكد حممد عبد 
ال�شاحب الدراجي وزير العمار وال�شكان العراقي 
بذلت  بــالده  ان  للمجل�س  املن�شرمة  الــدورة  رئي�س 
جهودا حثيثة خالل تراأ�شها اعمال الدورة ال�شابقة 
التعاون  تفعيل  اهــمــيــة  عــلــى  مــ�ــشــددا   .. للمجل�س 
من  والبناء  ال�شكان  جمــالت  يف  امل�شرتك  العربي 

خالل دور فعال للجامعة العربية.

ويل عهد الفجرية ي�سهد احتفال حممية وادي الوريعة الوطنية 

وزير الأ�سغال يرتاأ�س وفد الدولة يف اأعمال جمل�س موؤ�س�سة �سموخ للن�سر تد�سن حملة ر�سالة من طفل
وزراء الإ�سكان والتعمري العرب بالقاهرة

•• اأبوظبي-وام: 

اخلارجية  وزارة  وكيل  حامد  اآل  بطي  بن  حممد  بن  عبداهلل  �شعادة  ا�شتقبل 
اآدم كي�شموف�شكي �شفري  مبكتبه بديوان عام الــوزارة - كال على حده - �شعادة 
جمهورية بولندا لدى الدولة و�شعادة ميلو�س بري�شيت�س القائم باأعمال �شفارة 
تعزير  �شبل  بحث  املقابلتني  خــالل  جــرى   . الــدولــة  لــدى  �شربيا  جمهورية 
بولندا وجمهورية  الإمــارات وكل من جمهورية  والتعاون بني دولة  العالقات 

�شربيا.

اخلارجية تبحث العالقات 
الثنائية مع بولندا و�سربيا 

حملة تد�سني ر�سالة من طفل

ال�سيخ احمد بن �سعيد بن 
طحنون اآل نهيان
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اأخبـار الإمـارات

اأبوظب���ي لل�سياح���ة ت�ست�سي���ف ا�ستع���را�س كفالي���ا يف ق�س���ر احل�س���ن
•• اأبوظبي-وام:

ا�شتعرا�س  والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة  ت�شت�شيف 
كــفــالــيــا يف قــ�ــشــر احلــ�ــشــن خـــالل الــفــرتة مــن 22 من 
وذلك  القادمني  مــار�ــس  مــن  الأول  وحتى  فــربايــر  �شهر 
�شمن فعاليات مهرجان ق�شر احل�شن 2014 . ويعترب 
عر�س كفاليا يف ق�شر احل�شن اأول عر�س لفرقة كفاليا 
من  فنانا   36 فيه  وي�شارك  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف 
41 خــيــال وموؤثرات  وحــــوايل  الــعــامل  اأنـــحـــاء  خمــتــلــف 
�شوتية و�شوئية متميزة . ومت ت�شميم ا�شتعرا�س كفاليا 
والعالقة  الفرو�شية  بفنون  ليحتفي  احل�شن  ق�شر  يف 

ال�شوء  وت�شليط  باخليل  الإن�شان  ربطت  التي  الرا�شخة 
العر�س  اأنتج  فيما  الزمان  مر  على  املهمة  مكانتها  على 
الإماراتية  الــثــقــافــيــة  املــكــونــات  عــن  للتعبري  خ�شي�شا 
املنطقة.  يف  يقدم  الــذي  نوعه  من  الأول  ويعد  الأ�شيلة 
اأبوظبي لل�شياحة  وقال مبارك املهريي مدير عام هيئة 
والثقافة يف ت�شريح له بهذه املنا�شبة اإن اأهمية العر�س 
الأ�شيل  الرمز  الفرو�شية  بفن  يحتفي  كونه  من  تاأتي 
والعن�شر الرا�شخ يف �شميم التقاليد واملوروثات الثقافية 
الإماراتية منذ القدم..م�شريا اإىل التزام الهيئة بتنظيم 
فعاليات ثقافية وتراثية على م�شتوى عايل من الأهمية 
يف العا�شمة لي�شتمتع اجلمهور بها بجانب تعزيز تراث 

اأعرب  املــتــمــيــزة. مــن جهته  الــعــريــق وثــقــافــتــه  اأبــوظــبــي 
نــورمــان لتــوريــل املــوؤ�ــشــ�ــس واملــديــر الــفــنــي لكفاليا عن 
مــهــرجــان ق�شر  فــعــالــيــات  �ــشــعــادتــه مبــ�ــشــاركــة كفاليا يف 
خمتلف  باأنه  يتميز  العر�س  اأن  اإىل  م�شريا   .. احل�شن 
اأو امل�شمون خا�شة  اآخر من حيث ال�شكل  اأي عر�س  عن 
واأن اخليل يعد رمزا متاأ�شال يف ثقافة الدولة وتاريخها. 
لإبراز  العر�س  اإخـــراج  على  عملت  الفرقة  اأن  واأ�ــشــاف 
الثقافة  املهم يف  بــدوره  والتعريف  اأهمية ق�شر احل�شن 
البحوث  اإعــداد  مت  باأنه  اأو�شع..منوها  ب�شكل  الإماراتية 
والأزياء  التفا�شيل  على  التغيريات  العديد من  واإدخــال 
الإماراتية.  التقاليد  على  ال�شوء  لت�شليط  واملو�شيقى 

وميزج عر�س كفاليا يف ق�شر احل�شن حركة اخليول مع 
ال�شور  من  خلفية  اأمــام  وان�شجام  بتناغم  الفنانني  اأداء 
والأ�شواء دائمة التغيري والتي تعر�س على �شا�شة بعر�س 
60 مرتا و�شي�شتمتع اجلمهور مب�شاهدة العر�س الذي 
�شيقدم على من�شة بعر�س 50 مرتا الأمر الذي ي�شمح 
لالأح�شنة بالنطالق دون اأي عوائق اأو موانع حتد من 
 11 فيها  تــ�ــشــارك  الــتــي  كفاليا  عــرو�ــس  تــقــام  حريتها. 
�شاللة خمتلفة من اخليول مبا يف ذلك اخليول العربية 
ال�شغري  احلــجــم  ذات  والـــبـــوين  والإ�ــشــبــانــيــة  الأ�ــشــيــلــة 
 440 األــفــني و  يف خيمة عــمــالقــة متــتــد عــلــى مــ�ــشــاحــة 
مــرتا حتى متنح   35 ي�شل حتى  وبارتفاع  مــرتا مربعا 

املدربني  مع  العرو�س  لتنفيذ  وا�شعة  م�شاحة  الأح�شنة 
اأن عر�س كفاليا يف ق�شر احل�شن هو  والفنانني. يذكر 
اأحد الفعاليات �شمن مهرجان ق�شر احل�شن وهو حدث 
�شنوي يقام احتفاء باأقدم مبنى تاريخي يف اأبوظبي ويعد 
واأيقونة  والأ�شالة  لل�شموخ  ومثال  اأبوظبي  لن�شاأة  رمزا 
العريقة.  الإماراتية  والتقاليد  الثقافة  متثل  تاريخية 
وتتوىل هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة اجلهة املنظمة 
اإمارة  وثــقــافــة  تـــراث  وحــمــايــة  حفظ  مهمة  للمهرجان 
باعتبارها وجهة  العاملية  الإمــارة  وتاأكيد مكانة  اأبوظبي 
�شياحية وثقافية م�شتدامة ومتميزة تري حياة املجتمع 

والزوار. 

•• الفجر – املنطقة الغربية: 

الظفرة  مــهــرجــان  فــعــالــيــات  �ــشــهــدت 
2013 ، التي تقام حتت رعاية الفريق 
اآل  زايــد  بــن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�شلحة وت�شتمر حتى 
28 من �شهر دي�شمرب اجلاري بتنظيم 
والربامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  من 
الثقافية والرتاثية يف اإمارة اأبوظبي، 
الزوار  من  كبرياً  جماهريياً  ح�شوراً 
والفعاليات  امل�شابقات  يف  وامل�شاركني 
العليا  اللجنة  حر�شت  التي  املختلفة 
من  جو  خللق  توفريها  على  املنظمة 

املتعة والفائدة للكبار وال�شغار.

اأهايل املنطقة يوؤكدون مت�سكهم 
مبا�سي الآباء والأجداد

املـــهـــرجـــانـــات  اإدارة  جلـــنـــة  تـــعـــيـــدنـــا 
والــــربامــــج الــثــقــافــيــة والـــرتاثـــيـــة يف 
الـــقـــدمي من  الـــتـــاريـــخ  اإىل  اأبـــوظـــبـــي 
لتحقيق  الـــظـــفـــرة  مـــهـــرجـــان  خــــالل 
الهوية  ا�شتدامة  يف  وهدفها  روؤيــتــهــا 
الــوطــنــيــة والـــــــرتاث الإمـــــاراتـــــي من 
ال�شعبي  املــوروث  خالل احلفاظ على 
املــــحــــلــــي على  املـــجـــتـــمـــع  وتـــ�ـــشـــجـــيـــع 

ممار�شته باأ�شكاله املتعددة .
دوراته  خــالل  املهرجان  ا�شتطاع  وقــد 
املتعاقبة اأن يعرف الآلف على العادات 
اأ�شبحت  والــتــي  املـــوروثـــة  والــتــقــالــيــد 

نــقــطــة عـــالم وا�ــشــحــة متــيــز ال�شعب 
الإماراتي وذلك بف�شل جهود القيادة 
احلــكــيــمــة ورغــبــتــهــا يف احلــفــاظ على 
الإمــــارات  لــدولــة  الأ�ــشــيــلــة  التقاليد 
اأحد  باعتباره  العريق  الــرتاث  و�شون 
الوطنية.  الهوية  ا�شتدامة  مقومات 
جعل  يف  املــــهــــرجــــان  جنـــــح  وكـــــذلـــــك 
الرتاث الإماراتي مادة غنية تتناقلها 
و�شائل الإعالم مبختلف اأ�شكالها، مبا 
ي�شكل فر�شة لتقدمي الرتاث العربي 
لبناء  قوية  رافعة  يعد  الــذي  الأ�شيل 

احلا�شر وا�شت�شراف امل�شتقبل.
اأهايل  مــع  �شهر  قبل  نعي�س  كنا  واإذا 
اأ�شياًل  بـــدويـــاً  عــر�ــشــاً  املــنــطــقــة  هـــذه 
عرب مزاينة بينونة لالإبل حيث كانت 
تنب�س  لوحة  عن  عبارة  زايــد  مدينة 
باحلياة، وقبل اأيام قليلة مزاينة املورد، 
اإ�شراقا  اأكر  اليوم تراها  اللوحة  فاإن 
وتر�شدك  واملتنوعة  العديدة  باألوانها 
اإىل الفرح واحلبور بحدث بات يحظى 
الإماراتيني  قبل  مــن  كبري  باهتمام 
الــغــربــيــة خ�شو�شا  املــنــطــقــة  واأهـــــايل 
ف�شاًل عن الهتمام الإقليمي والعاملي 
ملا ميثله هذا احلدث من تراث الآباء 
والأجــداد وب�شكل يتالقى فيه املا�شي 

باحلا�شر.
وعــنــدمــا تــدخــل مـــيـــدان املــنــافــ�ــشــة يف 
مزاينة الظفرة حيث امل�شابقة الرئي�شية 
الكبري  احل�شور  يفاجئك  للمهرجان 
واملتابعني  املــ�ــشــاركــني  املــواطــنــني  مــن 

التعاون  جمل�س  ودول  الإمــــارات  مــن 
اأنحاء  اخلليجي وال�شياح من خمتلف 
العامل حيث عرب الكثريون يف لقاءات 
احلدث  بهذا  اعتزازهم  عن  �شحفية 
واجتماعية  تراثية  اأهمية  مــن  لــه  ملــا 

واقت�شادية. 

من اأف�سل اإىل اأف�سل
قـــال نــا�ــشــر الــعــو�ــشــي املــنــهــايل: منذ 
مزاينة  �ــشــهــدنــا  ثــالثــة  اأو  اأ�ــشــبــوعــني 
بينونة واليوم ن�شهد مهرجان الظفرة 
العر�س  هـــــذا  الـــ�ـــشـــابـــعـــة،  دورتـــــــه  يف 

امل�شاركني  ي�شتقطب  الــذي  اخلليجي 
ودول  الإمـــــــــــــارات  مـــــن  واملــــتــــابــــعــــني 
ويحظى  اخلليجي،  الــتــعــاون  جمل�س 
وهنا  الإمـــارات،  ب�شمعة  يليق  بتنظيم 
املهرجان  هــذا  على  القائمني  ن�شكر 
حيث  يقدمونها  الــتــي  والت�شهيالت 
دائم  تطور  حالة  يف  املهرجان  يعترب 
لأنه مهرجان  اأف�شل،  اإىل  اأف�شل  من 
الفعاليات،  ومتنوع  الأغرا�س  متعدد 
بــثــوب جــديــد، وهــو لي�س  الــيــوم  واأراه 
وهذا  وقادتها  الإمــــارات  على  بغريب 
جمل�س  دول  مـــن  اإخـــوانـــنـــا  بــ�ــشــهــادة 

انبهروا  الـــذيـــن  اخلــلــيــجــي  الــتــعــاون 
خالل  وتنظيمه  وفعالياته  باملهرجان 

الأيام الفائتة .

ــعــرية تــدعــم  ــس ــ� ــت ــــواط ال اأ�ــــس
اأ�سحاب الإبل

اإىل  املنهايل  طناف  بــن  خالد  وي�شري 
اأهــــل هـــذه املــنــطــقــة برتاثهم  متــ�ــشــك 
ملتابعة  ح�شورهم  اأن  ويــوؤكــد  العريق 
من  انطالقا  تاأتي  املهرجان  فعاليات 
متــ�ــشــكــهــم بـــهـــذا الـــــرتاث وحــبــهــم له 
الإمـــارات يقدمون  �شيوخ  اأن  ومــوؤكــداً 

دعــــــمــــــاً غــــــري حمــــــــــدود مــــــن خــــالل 
هذه  مثل  لإقامة  وت�شجيعهم  دعمهم 
املهرجان  فعاليات  وقال:  املهرجانات، 
التم�شك بالرتاث  اأنها تعرب عن  غري 
اأ�شبحت  و�ـــشـــونـــه  عــلــيــه  واحلــــفــــاظ 
اأهمية  لـــهـــا  ـ  املــــزايــــنــــة  وبــــالأخــــ�ــــس 
فللمهرجان  وجتــــاريــــة،  اقــتــ�ــشــاديــة 
الــــيــــوم بـــعـــد اقـــتـــ�ـــشـــادي مــــن خالل 
ت�شبق  الــتــي  والــ�ــشــراء  البيع  عمليات 
اأيــامــه، ف�شاًل  اإقامته وحتــدث خــالل 
القت�شادية  احلـــركـــة  تــنــ�ــشــيــط  عـــن 
بــفــ�ــشــل احلركة  عــمــومــاً  املــنــطــقــة  يف 

ال�شياحة التي ترافق احلدث .
تعد  املــهــرجــانــات  هـــذه  اإن  واأ�ــــشــــاف: 
كان  التي  للمطية  اجلميل  رد  مبثابة 
يف  املا�شي  يف  عليها  يعتمدون  العرب 
والآن  والعي�س،  الرزق  وم�شدر  النقل 
وبعد التطور واحلداثة التي ت�شهدها 
البالد ل ميكننا اأن نتجاهل هذا الإرث 

احل�شاري الذي مييز منطقتنا .

هاج�س الفوز 
واأكد اأحمد بخيت بن عدانة احلا�شل 
ال�شيوخ  �ــشــوط  يف  الأول  املــركــز  عــلــى 
القبائل  مـــن  يـــرغـــب  ومــــن  املـــفـــتـــوح 
ال�شاغل  ال�شغل  اأ�ــشــبــح  املــهــرجــان  اأن 
املـــواطـــنـــني نظراً  مــــن  كـــبـــرية  لــفــئــة 
فقال:  بـــالإبـــل  وارتــبــاطــهــم  ملحبتهم 
اأ�شارك باملزاينات منذ �شنوات عديدة، 
من  الأوىل  املــــراكــــز  عــلــى  وحــ�ــشــلــت 

خالل م�شاركاتي العديدة يف مثل هذه 
احلكيمة  القيادة  ون�شكر  املهرجانات، 
املتوا�شل  ودعــمــهــا  اهــتــمــامــهــا  عــلــى 
لهذه الفعاليات وعلى راأ�شهم �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة واإخوانه اأع�شاء املجل�س 
ال�شيخ  �ــشــمــو  عـــهـــده  وويل  الأعــــلــــى 
حممد بن زايد اآل نهيان . واأ�شار اإىل 
حلركة  بوابة  اأي�شاً  يعد  املهرجان  اأن 
اقت�شادية وجتارية ن�شطة من خالل 
موؤكداً  لالإبل  وال�شراء  البيع  عمليات 
بالفائدة  يــنــعــكــ�ــس  اجلـــانـــب  هــــذا  اأن 
الناقة  �شعر  ي�شل  اإذ  املــواطــنــني  على 
ماليني  ع�شرة  اإىل  اأحــيــانــا  الــواحــدة 
اأن املهرجان  اأكــد  اأكــر. كما  اأو  درهــم 
بـــــات مــــن املـــهـــرجـــانـــات املـــهـــمـــة على 
دعم  نتيجة  اخلليج  منطقة  م�شتوى 
�ــشــيــوخــنــا الــكــبــري لــه وكــذلــك نتيجة 
ــــاإدارة  ب اجلــيــديــن  والــتــنــظــيــم  الإدارة 
رئي�س  املــزروعــي  خلف  حممد  �شعادة 
والربامج  املـــهـــرجـــانـــات  اإدارة  جلــنــة 
اللجنة  رئــيــ�ــس  الــثــقــافــيــة والــرتاثــيــة 

العليا املنظمة للمهرجان.
هاج�شاً  لديه  اأن  بخيت  اأحمد  ويوؤكد 
وهو  با�شتمرار  الأول  باملركز  بالفوز 
النا�س  الــذي يدفع  ينال ذلــك، الأمــر 
الفائزة.  البكرة  �ــشــراء  على  لالإقبال 
كذلك طالب بزيادة عدد الأ�شواط يف 
املزاينة لكرة امل�شاركني من الإمارات 
وبالأخ�س  التعاون  جمل�س  دول  مــن 

قطر وال�شعودية
اليذاع - �شوط اأبناء القبائل الرئي�شي 

)حمليات(
علي  لــ�ــشــاحــبــهــا  غـــري  الأول  املـــركـــز 
ويف  الإمــــارات،   - املن�شوري  هياي  بن 
املركز الثاين جاءت ميا�شة لـ حمد بن 
�شهيل اخلييلي - الإمارات ، ويف املركز 
املعويل  حمد  نا�شر  لـ  ميا�شة  الثالث 

– ُعمان .
– تالد  القبائل  اأبناء  اليذاع - �شوط 

)حمليات(
عــبــداهلل خلف  لـــ  الأول حمنة  املــركــز 
الظاهري – الإمــارات ، املركز الثاين 
الذيبة لـ خليفة �شلطان الدو�شري – 
قطر ، املركز الثالث ال�شاهينية لـ علي 

بن عبدالهادي ال�شهواين - قطر.
اليذاع - �شوط اأبناء القبائل الرئي�شي 

)جماهيم(
املركز الأول خميفه لـ هادف بن بخيت 
املن�شوري – الإمــارات ، املركز الثاين 
العلياين  معي�س  �شالح  لـــ  ال�شاخمة 
– ال�شعودية ، املركز الثالث نزاحة لـ 

�شريع فار�س الدو�شري – ال�شعودية.
– تالد  القبائل  اأبناء  اليذاع - �شوط 

)جماهيم(
برج�س  �شايف  لـــ  خنوفة  الأول  املــركــز 
الدو�شري – ال�شعودية ، املركز الثاين 
العامري  مرميان  بن  عبيد  لـ  مزعلة 
- الإمــارات ، املركز الثالث العطيب لـ 

�شامل حمد العامري – الإمارات.

•• ابوظبي- فوؤاد علي:
املــ�ــشــاركــون يف خــتــام موؤمتر  طــالــب 
اأم�س  الــ�ــشــنــوي اخلــامــ�ــس  الــبــحــوث 
ابوظبي  �شركة  تنظمه  التي  و  الأول 
اإىل   ) �شحة   ( ال�شحية  لــلــخــدمــات 
التي  البحثية  الــدرا�ــشــات  يف  التو�شع 
الأمرا�س  مــن  الــوقــايــة  عــلــى  تــركــز 
انت�شارها  مــن  احلـــد  و�ــشــبــل  املــزمــنــة 
اأ�شباب  مــــن  الـــكـــثـــري  واأن  خـــا�ـــشـــة 
اأ�شباب  مع  تت�شابه  املزمنة  الأمرا�س 
اأهم  اأحــد  الكلى و يعد ذلــك  مــرا�ــس 
الأهــــــــداف ملـــهـــرجـــان مــــارثــــون زايـــد 
اأهــــم  اأحــــــد  ذلـــــك  اأن  كـــمـــا  اخلــــــريي 
الأهــــداف ملــوؤمتــر الأبــحــاث اخلام�س 

ل�شركة �شحة .
عبدالكرمي  عــلــي  الــدكــتــور  �ــشــرح  و 
الأكادميية  ال�شووؤن  مدير  العبيديل 
�شركة  اأن   ) للفجر   ( �شحة  ب�شركة 
�شاق  و  قــــــدم  عـــلـــى  تـــعـــمـــل  �ـــشـــحـــة 
الإبحاث  مــ�ــشــروع مــركــز  لإ�ــشــتــكــمــال 
الطبية بحيث يوفر العوامل امل�شاعدة 
الفنية  للخربات  الو�شول  �شهولة  و 
حتليل  جمــــال  يف  للمتخ�ش�شني  و 
بالأ�شل  املــركــز  اأن  م�شيفاً  البيانات 
مــوجــود مــن خــالل جمموعة خرباء 
الطبية  لــو�ــشــع احلــلــول  يــجــتــمــعــون 
املــنــا�ــشــبــة لــالإ�ــشــتــفــادة الــقــ�ــشــوى من 
يحتاج  لكن  و  املــوجــودة  الإمــكــانــيــات 

اإىل تفعيله. 
�شيكون  البحثي  العمل  اأن  او�ــشــح  و 
مــن خـــالل تــكــامــل اجلــهــود الطبية 
�شبيل  على  الــواحــد  التخ�ش�س  ذات 
املثال اأطباء ق�شم العظام يجتمعون و 
يعملوا ب�شكل جماعي و اإن مل يكونوا 
اأف�شل  لتوفري  امل�شت�شفى  نف�س  مــن 
العالجات ملر�شاهم و يف نف�س الوقت 
العلمي  الــبــحــث  جمـــال  الــتــعــاون يف 

املجالت  يف  اأبحاثهم  ن�شر  و  الطبي 
الطبية و زيادة عدد الأبحاث العلمية 
يف هـــذا املـــوؤمتـــر مــن 120 بــحــثــاً يف 
يف  بــحــثــاً   220 اإىل  املــا�ــشــي  الـــعـــام 
العلمية  اجلهود  ثمرة  هو  العام  هذا 

الأكادميية مب�شت�شفيات �شحة .
اأن اجلل�شات املوؤمتر و�شلت  اأ�شاف  و 
يومني  خـــالل  جــلــ�ــشــة  عــ�ــشــريــن  اإىل 
�شهدت تفاعاًل كبرياً ونقا�شات مهمة 
املــخــتــ�ــشــني خا�شة  املــ�ــشــاركــني  بـــني 
يف  �ـــشـــاركـــوا  عــاملــيــاً  خـــبـــرياً   15 واأن 
املـــوؤمتـــر و قــدمــوا خال�شة  جــلــ�ــشــات 
اأن  اإىل  مــ�ــشــرياً  وجتــاربــهــم  اأبحاثهم 
التي  الــبــحــوث  مــن  بحثاً   20 هــنــاك 
بالتعاون  قدمت  املــوؤمتــر  يف  نوق�شت 
�شركة  تهدف  اإذ  عاملية  جامعات  مــع 
�شّحة  ال�شحية  للخدمات  اأبــوظــبــي 
يف  ال�شحية  اخلـــدمـــات  تــطــويــر  اإىل 
اأبــوظــبــي و تــقــدمي الــرعــايــة الطبية 
املعايري  لأعلى  وفقاً  اأبوظبي  لأهايل 

العاملية.

تكرمي الفائزين 
وكانت �شحة قد كرمت على هام�س 
املوؤمتر الفائزين يف امل�شابقة البحثية 
اأف�شل  فــئــاتــوهــي   6 تت�شمنت  الــتــي 

من�شاآت  اأفــ�ــشــل  و  الطبية  الأبـــحـــاث 
املعايري  خــالل  مــن  الــعــامــة  ال�شحة 
الأ�شا�شية  الـــعـــلـــوم  و  الــتــنــظــيــمــيــة 
الطبية  البحوث  مل�شقات  واأفــ�ــشــل 
و  الــعــامــة  ال�شحة  املــنــ�ــشــاآت  مــن قبل 
البحوث  واأف�شل  التنظيمية  املعايري 
بالإ�شافة  املقيمني  لالأطباء  الطبية 
الطبية  املـــلـــ�ـــشـــقـــات  اأفــــ�ــــشــــل  اإىل 
الإلكرتونية ومنتديات املناق�شة عرب 
النــرتنــت واأحـــدث الإ�ــشــافــات لفئات 

امل�شابقة هذا العام.
وقد فائزت باجلائزة الأوىل الدكتورة 
مرمي جا�شم اآل علي طبيبة متدربة يف 
ال�شيخ خليفة  الأ�شرة يف مدينة  طب 
التدخني  انت�شار  بحثها  عن  الطبية 
وال�شلوكيات  واملواقف  الأطباء  لدى 
ال�شحية  الــــرعــــايــــة  مـــقـــدمـــي  بــــني 
الأولـــيـــة يف جــزيــرة اأبــوظــبــي خالل 
وتتلخ�س   2013 اجلــــــاري  الـــعـــام 
فـــكـــرة الــبــحــث حــــول عــــدد الأطـــبـــاء 
واملــمــر�ــشــني املــدخــنــني الــعــامــلــني يف 
املــنــ�ــشــاآت الــطــبــيــة وتـــاأثـــري ذلـــك على 
تعاملهم مع املر�شى وتقدمي الن�شح 
للمر�شى لالقالع عن التدخني و اأن 
قدوة  والداري  الطبي  الفريق  يكون 

ومثاًل يحتذى.

درا�شات  انطلق من  بحثها  اإن  وقالت 
الأكر  هو  الطبيب  اأن  اأثبتت  عاملية 
�شلوكياتهم  يف  الــنــا�ــس  عــلــى  تـــاأثـــرياً 
اأن القالع عن  اإىل  ال�شحية م�شرية 
التدخني يقي الأ�شخا�س من العديد 
ايجابية  تاأثريات  وله  الأمرا�س  من 
تقليل  املجتمع من حيث  كبرية على 
املـــيـــزانـــيـــات  تـــقـــلـــيـــل  الأمـــــــرا�ـــــــس و 

املخ�ش�شة للقطاع ال�شحي.
اأطــبــاء الأ�ــشــرة يو�شون  اأن  واأ�ــشــافــت 
دائـــمـــاً بــاأهــمــيــة الــوقــايــة واأنـــهـــا خري 
على  الرتكيز  يتم  لذلك  العالج  من 
لديه  طبيب  كــل  اأن  للتاأكد  الأطــبــاء 
ــاأثــري عــلــى املر�شى  الــت املـــقـــدرة عــلــى 
ومـــ�ـــشـــاعـــدتـــهـــم عـــلـــى القـــــــــالع عن 

التدخني.
كذلك  جــــاء  بــحــثــهــا  اأن  واأو�ـــشـــحـــت 
القيادة  تـــوجـــيـــهـــات  مــــع  ــيــاً  مــتــمــا�ــش
الإمـــــــارات خا�شة  لـــدولـــة  الــر�ــشــيــدة 
موؤخرا  نظمت  التي  الوزارية  اخللوة 
برئا�شة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل، والتي اأكدت على اأهمية ال�شحة 
يف حياة �شعب دولة الإمارات واملقيمني 
الكبرية  اأر�شها وكذلك الأهمية  على 

الإمـــارات  دولــة  حكومة  توليها  التي 
للقطاع ال�شحي والعاملني فيه.

م�شاركة  الأوىل  بــاجلــائــزة  فـــاز  كــمــا 
الدكتور  علي  اآل  مرمي  الدكتورة  مع 
طب  ـ  مقيم  طبيب  الــيــعــربــي  يــونــ�ــس 
الــ�ــشــيــخ خليفة  الــبــاطــنــيــة يف مــديــنــة 
اأعداد  ن�شبة  حول  بحثه  عن  الطبية، 
بجلطات  امل�شابني  املنومني  املر�شى 
وجودهم  خــــالل  والــــرئــــة  الـــقـــدم  يف 
الت�شخي�س  واأهــمــيــة  امل�شت�شفيات  يف 
ذلك  مــن  الــوقــايــة  وطـــرق  ال�شحيح 
اأثبتت  العاملية  الدرا�شات  اأن  و  خا�شة 
اأن املر�شى الذين ي�شابون باجللطات 
الوقت  يف  الــعــالج  عــلــى  يح�شلون  ل 
الوقاية  على  الرتكيز  اأن  و  املنا�شب 
مـــن هــــذه احلــــــالت حمـــــدود مـــع اأن 

الوقاية خري من العالج.
اآمنة  الدكتورة  هي  الثانية  والفائزة 
الأطفال  اأمرا�س  اأخ�شائية  الزعابي 
توام  م�شت�شفى  يف  الـــــولدة  حــديــثــي 
والـــتـــي قــدمــت بــحــثــهــا بــالــتــعــاون مع 
املتحدة  الــعــربــيــة  الإمـــــــارات  جــامــعــة 
حول درجة احلرارة املثالية لالأطفال 
حــديــثــي الـــــولدة و ذلـــك عـــن طريق 
قيا�س ن�شبة ا�شتهالك الأوك�شجني يف 
خاليا اجل�شم للمحافظة على درجة 
اأف�شل  حتــقــيــق  و  املــثــالــيــة  احلــــــرارة 

النتائج ال�شريريية.
اأما الفائز الثالث فكان الدكتور عبد 
ال�شكور �شيخ حممد عبد اهلل دكتوراه 
الــطــب يف  كلية  الأبـــحـــاث يف  ق�شم  يف 
بجائزة  فــاز  الـــذي  الإمـــــارات  جامعة 
اأف�شل ورقة بحثية حول ارتفاع �شغط 
الدم لدى الأطفال واملراهقني يف دولة 
الإمارات وارتباطه بوزن اجل�شم اإذ مت 
طالب   1440 قــرابــة  نــتــائــج  حتليل 
وطالبة اإماراتية يف 23 مدر�شة على 

م�شتوى اإمارة اأبوظبي.
وقد اأثبتت الدرا�شة اأن ن�شبة ال�شابة 
الأطفال  لـــدى  الـــدم  �شغط  بــارتــفــاع 
الذكور،  % لــدى   15،4 واملراهقني 
لالأعمار  النـــــاث،  لـــدى  و17،8% 
هناك  اأن  و  �ــشــنــة   17 اإىل   6 مــــن 
عالقة وثيقة بني ارتفاع �شغط الدم 

وال�شمنة.
وحثت الدرا�شة على �شرورة احلد من 
طالب  بــني  خا�شة  املنت�شرة  ال�شمنة 
اأبوظبي لتجنب  وطالبات املدار�س يف 
ال�شحية  املــ�ــشــاعــفــات  مـــن  الــكــثــري 

امل�شتقبلية. 
م�شت�شفى املفرق و التميز البحثي

و قال الدكتور م�شطفى املعيني مدير 
اأن  املفرق  مب�شت�شفى  بالإنابة  الطبي 
طبية  من�شاآة  اأكــر  يعترب  امل�شت�شفى 
قـــدمـــت ابـــحـــاثـــاً عــلــمــيــة بـــواقـــع 63 
توام  م�شت�شفى  تلتها  و  عــمــل  ورقــــة 
33 ورقــــة عــمــل و عـــزا ذلك  بـــواقـــع 
 76 بتعيني  قـــام  امل�شت�شفى  اأن  اإىل 
واأغلب  اجلــــاري  الــعــام  خـــالل  طبيباً 

الإ�شت�شاريني ذو خلفية اأكادميية.
الأخالقيات الطبية املهنية

و على هام�س املوؤمتر اإلتقت )الفجر( 
م�شت�شار  م�شعل  اأحمد  علي  الدكتور 
و  الـــ�ـــشـــمـــاء  الــــغــــدد  لأمـــــرا�ـــــس  اأول 
بق�شايا  املــتــخــ�ــشــ�ــس  و  الـــ�ـــشـــكـــري 
مو�شحاً  املهنية  الطبية  اخــالقــيــات 
مو�شوع  الــطــبــيــة  الأخـــالقـــيـــات  اأن 
بــدء مع قانون نوربيرنغ  قــدمي جــداً 
بــعــد احلــــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة حيث 
على  الطبية  الــبــحــوث  كــانــت جتـــرى 
اعقبه  و  عقلياً  املختلني  و  ال�شجناء 
اعالن هل�شنكي يف عام 1964 و نظم 
الأبحاث  بخ�شو�س  جــيــداً  تنظيماً 
الطبية على الإن�شان و جرى جتديده 

بعدها  جـــاءت  و  مـــرات   5 حت�شينه  و 
مــنــظــمــة تــاأ�ــشــ�ــشــت مـــن قــبــل منظمة 
�شميت  واليوني�شكو  العاملية  ال�شحة 
الطبية  لالأخالقيات  العاملي  املجل�س 
موجهات  على  ركـــزت   ) �شريوم�س   (
على  الطبية  الأبــحــاث  حــول  اأ�شا�شية 

الإن�شان .
و ا�ــشــاف اإلــتــقــى وفـــدان مــن املجل�س 
الـــعـــاملـــي لــــالأخــــالقــــيــــات الـــطـــبـــيـــة و 
و  الطبية  للعلوم  الإ�شالمية  املنظمة 
باع طويل  ولها  الكويت  دولــة  مقرها 
وفق  الطبية  الأخالقية  الق�شايا  يف 
وثيقة  نوق�شت  و  ال�شريعةالإ�شالمية 
الأخالقيات الطبية للمجل�س العاملي 
يجدوا  و مل  املجتمعون  الأطباء  قبل 
ال�شريعة  مــع  يتعار�س  �شئ  اأي  فيها 
العاملي  امليثاق  تبني  مت  و  الإ�شالمية 
عــدا بع�س  مــا  الطبية  لــالأخــالقــيــات 
الق�شايا الطبية الب�شيطة و كان ذلك 
مو�شحاً  بــالــقــاهــرة   2004 عـــام  يف 
العاملي  الإ�شالمي  ن�شر ميثاق  اأنه مت 
يف  ال�شحية  و  الطبية  لالأخالقيات 
علمية  ا�ــشــ�ــس  لــو�ــشــع   2009 عــــام 
الفقهاء  مــــع  بـــالـــتـــعـــاون  مـــدرو�ـــشـــة 
و  الإجــهــا�ــس  ق�شية  مثل  ال�شرعيني 

زراعة الأع�شاء و جراحة التجميل .
اأنه  و قال الدكتور علي اأحمد م�شعل 
مع التطورات اجليدة خالل 40 �شنة 
املا�شية اأ�شبح بالإمكان الو�شول اإىل 
الطبية  الق�شايا  يف  ال�شرعي  احلكم 
بني  املثمر  التعاون  ل�شهولة  مي�شوراً 
الأطباء و الفقهاء بحيث يقوم الأطباء 
ب�شرح دقيق للق�شايا الطبية للفقهاء 
لــعــدم تدري�س  اأ�ــشــفــه  اأعــــرب عــن  . و 
مــنــاهــج الأخـــالقـــيـــات الــطــبــيــة على 
والإ�شالمي  العربي  العامل  امل�شتوى 
يف كــلــيــات الــطــب بــالــتــايل يــــوؤدي اإىل 
تخرج الأطباء و هم ل يعرفون �شيئاً 
ال�شحية  و  الطبية  الأخــالقــيــات  عن 

ما عدا ماليزيا و اندوني�شيا .
و راأيه حول املوؤمتر البحوث ال�شنوية 
اأ�ــــشــــار الـــدكـــتـــور احـــمـــد مــ�ــشــعــل اأنـــه 
ال�شنوات  يف  املــوؤمتــر  غالبية  ح�شرت 
املا�شية و يدل هذا املوؤمتر على عمق 
الــذيــن نظموه  لــدى  و طموح  و فهم 
�شيوؤتي  املوؤمتر  و فوائد هذا  رعــوه  و 
ثمرته لأن البحث العلمي و تطويره 
و  و خــربة  ثقافة  و  اإىل رعاية  يحتاج 
اخلدمات  جتــويــد  يف  كــبــري  دور  لــهــا 

الطبية و ازدهارها .

مهرج���ان الظف����رة يوا�س����ل فعاليات���ه ال�سيق���ة و�س���ط ح�س��ور جماه�ي���ري كب���ري

اأكد على اأهمية ماراثون زايد لدعم مر�سى الكلى

خت���ام موؤمت���ر البح���وث الطبي����ة ال�سن����وي اخل���ام�������س

الدكتور م�سطفى املعينيالدكتور عبد الكرمي العبيديلالدكتور علي �أحمد م�شعل
الدكتورة مرمي اآل على تنال جائزتها باأح�سن بحث علمي
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حوادث  و ق�ضايا

اإعداد: عبد التواب عبد العزيز

ربة منزل وحمام  لك�شف غمو�س م�شرع  بالإ�شكندرية جهودها  الأمنية  الأجهزة  تكثف 
بعد العثور على جثتيهما داخل منزل ب�شرق الإ�شكندرية.كانت البداية عندما تلقى ق�شم 
اأول الرمل  من الأهــايل  بوجود �شخ�شني يف حالة وفاه داخل �شقه بعقار كائن  �شرطة 
من:  كل  جثتي  وجــود  تبني  والفح�س   .بالنتقال  الق�شم   بدائرة  جناكلي�س،   مبنطقة 
باأر�شية  العنوان  م�شجاة على ظهرها  بــذات  ربة منزل،  مقيمه  �شنة،   32 ر. ي''،  ''ر. 
من  باجلبهة  �شحجة  وجــود  تبني  ومبناظرتها  مالب�شها،  كامل  ترتدي  و  النوم،  حجرة 
الق�شم،  م�شجيا على  �شنة، حمــام،  مقيم بدائرة   38  '' ع  و''�ــس. �س.  اليمنى،  الناحية 
.وقام  ظــاهــرة  اإ�ــشــابــات  اأي  بــه  توجد  ول  مالب�شه  كامل  يــرتــدي  ال�شالة  بغرفة  ظهره 
رجال املباحث با�شتجواب، زوج املتوفية الأوىل املدعو'' هـ. ع .هـ''، 48�شنة، مقاول مقيم 
بذات العنوان، بعد اأن مت التقابل بال�شقة حمل البالغ،  وب�شوؤاله اأفاد باأنه اأ�شيب بحالة 

قيء واإعياء �شديد  حوايل ال�شاعة 2 �شباح اليوم، وذلك اأثناء تواجده وزوجته املتوفية 
اأنه طلب من زوجته  �شكنهم.واأ�شاف  بال�شقة  و''م''،عــامــني،  اأعــوام،  '' ث''،5  وطفليهما 
 ،  '' الثاين  املتوفى   '' '' ح''،  وجنل خاله  بكل من �شقيقه   املذكورة  ال�شتغاثة تليفونياً 
ثم غاب عن الوعي، وعندما اأفاق  فوجئ بوجود زوجته وجنل خاله �شالفي الذكر  على 
احلالة التي ُوجدا عليها،  ووجد �شقيقه بجواره  يف حالة اإعياء �شديد  فا�شتغاث باجلريان 
ال�شقة  لوفاتهما .مبعاينة  �شبباً  للم�شت�شفى، ومل يذكر  نقله  بالإبالغ ومت  الذين قاموا 
حمل البالغ  تبني �شالمة جميع منافذها وحمتوياتها ، وورد تقريرا طبيا من امل�شت�شفى 
الرئي�شي اجلامعي ،  يفيد باإ�شابة �شقيقه ''ح''  بادعاء تناول مادة غري معلومة، وا�شتباه 
ما بعد الرجتاج وكدمه بالظهر من الناحية اليمنى،و كدمة بال�شدر من الناحية اليمنى 

،وب�شوؤاله  اأورى مب�شمون  ما جاء باأقوال �شقيقه .

كانت �شعادته ل تو�شف عندما ا�شرتى اخلامت الذهبي الذي كان يحلم به 
اأن هذا  اأن اقرت�س جزء من ثمنه من �شديقه مل يفكر  منذ �شنوات وبعد 

اخلامت �شيكون �شببا يف مقتله.
اأحــداث هذه اجلرمية عندما عر الأهــايل على جثة الأب  بــداأ الك�شف عن 
اجلثة  توجد  اإىل حيث  الفور  على  املباحث  رجــال  انتقل  احلياة  فــارق  وقــد 
القلب ومن  الع�شرين من عمره وم�شاب بطعنتني يف  اأنها ل�شاب يف  وتبني 

خالل تفتي�س مالب�شه تبني اأن مهنته عامل معماري ويدعي جمال .
وبداأ رجال املباحث رحلة البحث عن القاتل فتبني اأن القتيل تربطه �شداقة 
اختفى من  ال�شديق  واأن هذا  العمل يدعى طارق  ب�شاب عاطل عن  وطيدة 
اأن له يدا يف مقتل �شديقه  حمل �شكنه عقب وقوع احلــادث مما ي�شري اإىل 
ع�شوائية  اأقــاربــه يف منطقة  اأحــد  لــدى  يقيم  اأنــه  تبني  والتحري  وبالبحث 

بعيدة عن العمران.

القب�س على القاتل
األقى القب�س عليه وبا�شتجوابه حاول اإنكار جرميته وراح يوؤكد على ال�شلة 
رجال  لكن  واملعارف  اجلــريان  يعرفها  والتي  بالقتيل  تربطه  التي  الوثيقة 
املباحث مل يقتنعوا بكالمه ومل يياأ�شوا من ت�شييق اخلناق من حوله حتى 

انهار واعرتف بجرميته قائال:

200 جنيه اقرت�شها مني  اأجل  منه هلل �شيع م�شتقبلي و�شيع نف�شه من 
اأمام النا�س يف  اأن يعيدها يل وراح ي�شرتي خامتا ذهبيا يتباهى به  ورف�س 

احلارة التي ي�شكن بها.
املتهم : تربطني بالقتيل �شداقة عميقة منذ زمن طويل حيث كنا  اأ�شاف 
وجدت  ولكني  واحــد  �شارع  يف  ون�شكن  واحــدة  مهنة  يف  الثنني  نحن  نعمل 
وامل�شرتين  البائعني  الو�شاطة بني  العمل يف  اإىل  �شاقة فاجتهت  اأنها مهنة 
يف كل �شيء وكانت هذه املهنة  تدر علّي ربحا ل باأ�س به ولكنني كنت اأقرب 
الأ�شدقاء اإليه فلم اأبخل عليه باأي مال يطلبه مني لأنني كنت اأعرف ظروفه 
املادية ال�شعبة فهو يعمل يوما ويتعطل ع�شرة ورغم ذلك فاإنه كان يرد يل 

ما يقرت�شه مني عندما يعمل.

اأ�سباب احلادث
ثم اأ�شاف القاتل قائال يف اأحد الأيام  وبالتحديد قبل احلادث باأ�شبوع ح�شر 
اإىل منزيل وا�شتدان مني مبلغ 200 جنيه لظرف طارئ يخ�س اأحد اأ�شقائه 
واعطيتها له على الفور وبعد ذلك ح�شر يل و�شاهدته ي�شع يف يده خامتا 
ذهبيا فتعجبت من ذلك و�شاألته عن م�شدر هذا اخلامت فاأخربين اأنه ا�شرتاه 
من ماله اخلا�س فطالبته باملبلغ الذي ا�شتدانه مني موؤخرا طاملا معه مال 
ي�شتطيع به �شراء الذهب فرد علّي بربود تام املبلغ الذي اقرت�شته منك كان 

ل�شتكمال ثمن هذا اخلامت ثم طوى يده التي يلب�س بها اخلامت وقربها من 
باأن  اإهانة منه ل�شخ�شي فعاتبته على ذلك وطالبته  وجهي فاعتربت ذلك 
اإليها ولكنه تركني وهو غري مبال  يت�شرف ويرد يل نقودي لأنني بحاجة 
وبحكم ال�شداقة التي بيننا قررت اأن اأ�شرب عليه لكن فوجئت به ي�شخر مني 
عندما جل�س على املقهى التي نتقابل عليها واأدعى اأنه خدعني وح�شل منى 
على املبلغ بالفهلوة واأنه لن يرد يل هذا املبالغ فغلى الدم يف عروقي وقررت 

اأن اأ�شرتد املبالغ منه ولو على جثتي.
تاأثري  مــن  وهــو يرتنح  الطريق  تقابلت معه يف  املــنــزل  اإىل  عــودتــي  واأثــنــاء 
احلبوب املخدرة التي اأدمنها فا�شتوقفته وطالبته باملبالغ فرف�س فحاولت 
خلع اخلامت الذهبي من اإ�شبعه لكنه قاومني فاأخرجت املطواة التي كانت يف 
جيبي وحاولت تهديده بها وبدون اأن اأدرى طعنته بها ف�شقط على الأر�س 
فاقد الوعي اعتقدت اأنه مغمي عليه و�شيفيق بعد ذلك وقمت بخلع اخلامت 
اخلــامت يف  و�شعت  اأن  بعد  مني  اقرت�شها  التي  نقودي  لأ�شرتد  اإ�شبعه  من 
الطريق  و�شط  من  جثته  جذبت  مــات  قد  فوجدته  نب�شه  حت�ش�شت  جيبي 
اأر�س ف�شاء جماورة حتى ل متر ال�شيارات على جثته وهي  واألقيت بها يف 

بالطريق. 
وعدت اإىل منزيل و�شمريي يوؤنبني وقررت العودة اإليه وحملته والذهاب به 
اإىل امل�شت�شفى فهم اأقدر مني على معرفة اإذا كان حيا اأم ميتا لكني خ�شيت 

احلادث  موقع  اإىل  وعــدت  ال�شباح  حتى  وانتظرت  علّي   القب�س  اإلقاء  من 
و�شاهدت الأهايل ورجال ال�شرطة حول اجلثة فهربت اإىل اأن األقى القب�س 

علّي.
�شنة   15 ملدة  امل�شدد  بال�شجن  عليه  التي حكمت  املحكمة  اإىل  اجلــاين  قدم 

يق�شيها املتهم الآن خلف الأ�شوار ب�شبب 200 جنيه.

كــانــت ايــريــنــا فــو�ــس تــعــرف متــامــا اأنــهــا فــتــاة جميلة بــل وجميلة 
اأن توقع يف �شباكها رجل الأعمال  جدا لهذا مل يكن �شعبا عليها 
ذلك  يف  العمر  من  تبلغ  كانت  حيث  حبها  يف  �شنة   48 اأوتوفو�س 
فارق  اأوتوفو�س  يعو�س  ولكي  فقط  عاما  وع�شرين  اأربعة  الوقت 
العمر بني زوجته ال�شابة اجلميلة كان ينفذ لها كل رغباتها وكاأنها 
اأوامر ل تقبل املناق�شة وا�شتمر احلال على ذلك ع�شرة اأعوام حتى 
اإليه جتده بني  ت�شري  �شيء  باململ من حياتها فكل  اأيرينا  �شعرت 
املوا�شفات رحــالت حول  اأحــدث  اأزيــاء على  يديها �شيارات حديثة 
العامل .. الخ ولكن زوجها انهمك يف عمله اأكر ومل يعد ي�شتطيع 
اأن يجاريها يف انطالقها وحيويتها ولو انتظرت حتى ميوت ب�شكل 

طبيعي حتى ثرت اأمالكه 

قد تنتظر بال نهاية لهذا فكرت اأن ت�شع هي النهاية بنف�شها ولكن 
كيف.

البحث عن قاتل 
كان هذا ال�شوؤال هو ما �شغل بال ايرينا لأيام طويلة حتى تو�شلت 
اإىل احلل الأمثل وبداأت يف تنفيذه اأن يكون القاتل من بني عمال 
م�شنع زوجها وبداأت تذهب ب�شكل منتظم اإىل م�شنع زوجها يف كل 
اأناقتها وجمالها وتغر�س يف العمال ومن منهم ي�شتطيع اأن يحقق 
له فكرتها وحلمها يف التخل�س من زوجها اإل اأن جمالها اأعطاها 
هيبة اأكرب بكثري من كونها زوجة �شاحب امل�شنع حيث مل يجروؤ 
اأحد من العمال على اأن يحييها 
باأكر من كلمة �شباح اخلري 
الأثناء  تلك  ويف  �شيدتي 
كان العامل جرد زومر 
نقل  قـــد  �ــشــنــة   25
امل�شنع  اإىل  حديثا 
رئي�شا  واأ�ــــشــــبــــح 
لــــقــــ�ــــشــــم الــــنــــقــــل 
بامل�شنع  الداخلي 
وعندما راأى جرد 
لأول  اأيــــريــــنــــا 
�شعر  مـــــــــرة 
بــاأنــه وقــع يف 
حــبــهــا وهــــام 
جـــمـــالـــهـــا  يف 

وفتنتها.
اأيرينا  وبخربة 
املراأة  واأحا�شي�س 
اأن  �شعرت  بداخلها 
هذا ال�شاب هو الذي 
تـــبـــحـــث عــــنــــه وهــــو 
اأن  يــ�ــشــتــطــيــع  مــــن 
هدفها  لــهــا  يــحــقــق 
ال�شاب  حــاول  ولقد 
اأي  ينتهز  اأن  دائــمــا 
فر�شة للحديث معها 
اأمر  اأي  اأو  الــعــمــل  عــن 
يتمتع  ذلــــك حــتــى  اآخـــــر 
ب�شحبها اأكرب وقت ممكن 
ويف مرة عندما كان زوجها 
اأوتــــو يــقــوم بــرحــلــة عــمــل اإىل 
اخلارج ذهبت اإيرينا اإىل امل�شنع 
اإن  اإىل مكتبها وما  وطلبت جرد 
دخل  عليها حتى تذمرت ايرينا من 
احلار  ال�شيف  لهذا  يــا  بقولها  احلــر 
وال�شاب  ثوبها  اأزرار  يف  تفتح  بـــداأت  ثــم 
اأ مامه  ا�ــشــتــلــقــت  يف ذهــــول ممـــا يـــرى ثـــم 
على الأريكة ومنذ ذلك اليوم اأ�شبحت 

اللقاءات بني جرد وايرينا ب�شكل يومي وبداأت ايرينا حتكي جلرد 
اأن زواجها من اأوتوفو�س ما هو اإل اجلحيم بعينه فهو اإن�شان عنيف 
�شادي مت�شلط ل يهمه �شوى حتقيق رغباته باي �شورة واأنها لو 
تخل�شت منه �شتكون اأ�شعد اإن�شانه يف الوجود خا�شة عندما تتزوج 
ال�شاب  ي�شدقها  حتى  غزيرة  بدموع  كلماتها  و�شفعت  حتب  مبن 

الب�شيط. 

املهم اأن ميوت الزوج
ويف يوم قالت جلرد وكاأنها حتلكم اأنا اأعرف متاما اأن الأمر خطيئة 
اأو  ب�شورة طبيعية  باأي �شورة  لو مات زوجي  اأمتنى  الآن  ولكنني 

قتال ل يهم املهم اأن ميوت.
ولأن جرد اأراد تنفيذ اأمنية �شديقته لهذا جل�س الثنان يف جل�شة 
اأن  الــزوج دون  للق�شاء على  الطرق  اأف�شل  للتخطيط عن  ع�شق  
يحوم ال�شك حولهما وعندما و�شعا اخلطة معا تعمدت اأيرينا اأن 
ارتــكــاب اجلرمية وذلــك لي�شهد  يــوم  اإحــدى احلفالت  اإىل  تذهب 
ال�شهود بروؤيتها بعيدا عن مكان احلادث وما بالك اإذا كان احلفل 
�شينما  تذكرة  بقطع  جــرد   قام  كذلك  ومعارفها  باأ�شدقائها  يعج 
التي  الفتاة  مع  م�شكلة  يثري  اأن  وتعمد  اأمــريكــي   فيلم  امل�شاهدة 
تقوم بقطع التذاكر مما دعا رجال الأمن يف ال�شينما اإىل التدخل 
وحل امل�شكلة واأثناء عر�س الفيلم قام بالت�شلل خارج ال�شينما  من 
باب الطوارئ اخللفي للدار حتى ل يراه اأحد ثم ذهب اإىل الفيال 
التي يقيم فيها رئي�شة �شاحب امل�شنع والتي ل تبعد �شوى ب�شع 
با�شتخدام  الفيال  اإىل  ت�شلل  ثم  ال�شينما  عــن   الأمــتــار  من  مئات 
مفاتيح ايرينا يف الدخول ويف حجرة املعي�شة وجد �شاحب امل�شنع 
جرد  فقام  التلفاز  ي�شاهد  املقاعد  اأحــد  على  م�شتلقيا  اأوتــوفــو�ــس 
ب�شربه على راأ�شه من اخللف ب�شاكو�س كبري عدة مرات وعندما 
راأى الدماء تنفجر من راأ�س اأوتو بغزارة ولكي يظهر احلادث على 
اأنه حادث �شرقة مقرتنا بالقتل قام جرد ب�شرقة ع�شرة اآلف مارك 
اأن ظن  بعد  ال�شينما من جديد  اإىل  ثم فر عائدا  اأوتــو  كانت مع 
الفيلم ويقيم حوار مع  اأن الزوج قد مات وبداأ ي�شتكمل م�شاهدة 
ا�شتكمل حواره  ثم  الفيلم  اأثناء  بجواره  كانت جتل�س  التي  الفتاة 
معها بعد انتهاء الفيلم حتى تظل تذكر مالحمه لو �شاأل البولي�س 
عن مكان وجوده وقت حدوث اجلرمية فيمكنه عندئذ اأن يطلب 
�شوؤالها ولكن املفاجاأة التي مل يتوقعها جرد اأو الزوجة غري الوفية 
تلقاها على  التي  ال�شربات  اأوتوفو�س مل ميت من  اأن  اأيرينا هي 
راأ�شه ولكنه اأ�شيب فقط لهذا ما اأن متالك نف�شه قليال من حالة 
اإىل  الــراأ�ــس حتى زحــف  الإغــمــاء وقــع فيها نتيجة ال�شربات على 

الهاتف طالبا النجدة التي جاءته بعد دقائق معدودة.
�شوؤاله  واأمــكــن  لل�شفاء  اأوتــوفــو�ــس  متــاثــل  اأ�ــشــابــيــع  ب�شعة  وبــعــد 
فور  اإليه  التفت  اأنــه  للجاين حيث  تقريبية  �شبه  اأو�شافا  فاأعطى 
تلقيه ال�شربة الأوىل قبل اأن يعاجله  املجرم بال�شربات املتالحقة 
التالية والتي اأوقعته اأر�شا فاعتقد اجلاين اأنه نفذ مهمته يف القتل 

بنجاح.
و�شل  وزوجــتــه  عليه  املجني  عالقات  حــول  مكثفة  حتريات  وبعد 
الزوج  علق  وقــد  �ــشــيء  بكل  اعـــرتف  الـــذي  اجلـــاين  اإىل  البولي�س 
اأيرينا هي  اأن زوجته اجلميلة  اأوتوفو�س على الأمر عندما عرف 
املحر�شة على قتله لن اأثق باأي امراأة يف يوم من الأيام وخا�شة اإذا 

كانت على  �شاكلة اإيرينا .

احلب واجلرمية 

م�سرع ربة منزل وحمام يف ظروف غام�سة 

ا�ستدان من �سديقه 200 جنيه وعندما رف�س ال�سداد قتله
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العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/730   مدين جزئي            
اىل املدعى عليه/ 1 - عادل عبداهلل احمد هالل ال�شعدي الدرمكي جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي /�شركة المارات لالت�شالت املتكاملة ) �س.م.ع(   
يوؤدي  بان  باملتنازع �شده  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك  قد 
للمتنازع مبلغ وقدره )11881.39 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
ال�شداد.    متــام  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة 
وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2013/12/22 ال�شاعة 8:30 �س  بالقاعة 
ch1.A.1 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 

القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الق�سايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/718   مدين جزئي            
اىل املدعى عليه/ 1 - داين حممد ر�شيد افيوين  جمهول حمل القامة مبا 
املتكاملة ) �س.م.ع(وميثله: حممود  المــارات لالت�شالت  املدعي /�شركة  ان 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اقــام  قد  ابوجريدة   عزب  حجاج 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهــم(    3258.34( وقــدره  مببلغ  عليها  املدعى 
متام  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة 
ال�شداد. وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2013/12/22 ال�شاعة 8:30 �س  
بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل. .
ق�سم الق�سايا املدنية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/778   مدين جزئي            
القامة  حمــل  جمهول  الكعبي  حممد  �شامل  حممد   -  1 عليه/  املــدعــى  اىل 
اقام  �ــــس.م.ع(   قــد  املتكاملة )  املــدعــي /�شركة المـــارات لالت�شالت  ان  مبــا 
عــلــيــك الـــدعـــوى ومــو�ــشــوعــهــا املــطــالــبــة بـــالـــزام املــدعــى عــلــيــه مبــبــلــغ وقـــدره 
القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  )3035.80درهــــم(  
بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد. وحددت لها جل�شة يوم 
الحد املوافق 2013/12/22 ال�شاعة 8:30 �س  بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل.ويف حالة تخلفك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/564   مدين جزئي            
عــبــداهلل ح�شني حممد  جمهول حمل  ابراهيم  فــرح   -  1 عليه/  املــدعــى  اىل 
القامة مبا ان املدعي /�شركة المارات لالت�شالت املتكاملة ) �س.م.ع(وميثله: 
حممود حجاج عزب ابوجريدة  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
وامل�شاريف  والر�شوم  درهــم(    15671.83( وقــدره  مببلغ  عليها  املدعى  بالزام 
ال�شتحقاق وحتى  تاريخ  بواقع 12% من  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
متام ال�شداد. وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2013/12/22 ال�شاعة 8:30 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   ch1.A.1 بالقاعة  �س  
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على القل. .
ق�سم الق�سايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/613   مدين جزئي            
حمل  جمهول  الرا�شدي  �شهيل  بخيت  ميدول  احمد   -  1 عليه/  املدعى  اىل 
القامة مبا ان املدعي /�شركة المارات لالت�شالت املتكاملة ) �س.م.ع(وميثله: 
حممود حجاج عزب ابوجريدة  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
وامل�شاريف  والر�شوم  درهــم(    13901.52( وقــدره  مببلغ  عليها  املدعى  بالزام 
ال�شتحقاق وحتى  تاريخ  بواقع 12% من  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
متام ال�شداد. وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2013/12/22 ال�شاعة 8:30 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   ch1.A.1 بالقاعة  �س  
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على القل. .
ق�سم الق�سايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/726   مدين جزئي            
حمل  جمهول  املن�شوري   حممد  �شيف  حممد  �شيف  �شعيد   -  1 عليه/  املــدعــى  اىل 
وميثله:  �ـــس.م.ع(   ( املتكاملة  لالت�شالت  المـــارات  /�شركة  املدعي  ان  مبا  القــامــة 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اقــام  قد  ابوجريدة  عزب  حجاج  حممود 
املتنازع �شده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره  ) 9.713.25 درهم(والفائدة القانونية 
ومقابل  وامل�شاريف  والر�شوم  ال�شداد  متام  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع 
اتعاب املحاماة.  . وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2013/12/29 ال�شاعة 8:30 �س  
بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل.ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/540   مدين جزئي            
اىل املدعى عليه/ 1 - حممد حميد علي الدرعي   جمهول حمل القامة مبا 
املتكاملة ) �س.م.ع(وميثله: حممود  المــارات لالت�شالت  املدعي /�شركة  ان 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اقــام  قد  ابوجريدة   عزب  حجاج 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهـــم(    3089.04( وقــدره  مببلغ  عليه  املدعى 
متام  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة 
ال�شداد. وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2013/12/22 ال�شاعة 8:30 �س  
بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل. .
ق�سم الق�سايا املدنية       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/627   مدين جزئي            
اىل املدعى عليه/ 1 - احمد علي عبيد علي احلريف  جمهول حمل القامة مبا 
املتكاملة ) �س.م.ع(وميثله: حممود  المــارات لالت�شالت  املدعي /�شركة  ان 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اقــام  قد  ابوجريدة   عزب  حجاج 
املدعى عليها مببلغ وقــدره )27332.24 درهــم(  والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
متام  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة 
 8:30 ال�شاعة   2013/12/25 املوافق  الربعاء  يوم  لها جل�شة  وحــددت  ال�شداد. 
�س  بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. .
ق�سم الق�سايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/489   مدين جزئي            
اىل املدعى عليه/ 1 - �شركة ال�شامل الدولية القاب�شة  جمهول حمل القامة 
�س.م.ع(وميثله:   ( املتكاملة  لالت�شالت  المــــارات  /�ــشــركــة  املــدعــي  ان  مبــا 
حممود حجاج عزب ابوجريدة  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
وامل�شاريف  والر�شوم  درهــم(     4288.39( وقــدره  مببلغ  عليها  املدعى  بالزام 
ال�شتحقاق وحتى  تاريخ  بواقع 12% من  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
ال�شاعة   2013/12/24 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�شة  لها  وحــددت  ال�شداد.  متام 
او من ميثلك  باحل�شور  فانت مكلف  لــذا   ch2.D.17 بالقاعة  �ــس    8:30
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�شة بثالثة ايام على القل.  
ق�سم الق�سايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 351  /2013 جت جز- م ت- ب- اأظ

المارات    اجلن�شية:  ع  م  �س  املتكاملة  لالت�شالت  المارات  �شركة  مدعي/   
المارات     اجلن�شية:  القبي�شي  حبيب  د�شمال  حممد  �شاحله  عليه:  مدعي 
مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية بقيمة 13164 درهم املطلوب اعالنه/�شاحله 
عنوانه:بالن�شر)بورود  المارات   اجلن�شية:  القبي�شي  حبيب  د�شمال  حممد 
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث   ) اخلربة  التقرير 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/12/23 موعدا  املوافق  الثنني  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل بـ حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة   �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 القل. �شدر بتاريخ  2013/12/05  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1155  /2013 جت جز- م ت- ب- اأظ

المارات    اجلن�شية:  ع  م  �س  املتكاملة  لالت�شالت  المارات  �شركة  مدعي/   
المارات  اجلن�شية:  الكثريي  حربي  عبداهلل  احمد  نبيل  عليه:  مدعي 
املطلوب اعالنه/نبيل  الدعوى: مطالبة مالية   23.704.42 درهم  مو�شوع 
حيث  عنوانه:بالن�شر  المارات     اجلن�شية:  الكثريي  حربي  عبداهلل  احمد 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 
2013/12/31 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
�شباحاً امام الدائرة الثانية بـ حمكمة ابوظبي البتدائية - 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 القل. �شدر بتاريخ  2013/12/15  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
        اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 350  /2013 جت جز- م ت- ب- اأظ

المارات    اجلن�شية:  ع  م  �س  املتكاملة  لالت�شالت  المارات  �شركة  مدعي/   
المارات    اجلن�شية:  الرا�شدي  حممد  �شعيد  حممد  مبارك  عليه:  مدعي 
مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية بقيمة 11315 درهم املطلوب اعالنه/ مبارك 
حممد �شعيد حممد الرا�شدي اجلن�شية: المارات عنوانه:بالن�شر  حيث ان 
املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
2013/12/31 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
�شباحاً امام الدائرة الثانية بـ حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة 
اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع  التجارية مبع�شكر 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/12/15  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1243  /2013 جت جز- م ت- ب- اأظ

المارات    اجلن�شية:  ع  م  �س  املتكاملة  لالت�شالت  المارات  �شركة  مدعي/   
المارات مو�شوع  الع�شريي اجلن�شية:  مدعي عليه: بطي غازي علي احمد 
الدعوى: مطالبة مالية   29.719.21 درهم والفائدة القانونية 12%   املطلوب 
اعالنه/ بطي غازي علي احمد الع�شريي اجلن�شية: المارات  عنوانه:بالن�شر  
الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/30 املوافق 
البتدائية  ابوظبي  حمكمة  بـ  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك  وكيل معتمد  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الكائنة    -
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/12/10  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1221  /2013 جت جز- م ت- ب- اأظ

المارات    اجلن�شية:  ع  م  �س  املتكاملة  لالت�شالت  المارات  �شركة  مدعي/   
العيدرو�س  حممد  ها�شم  وميثلها:حممد  �شوب  كويف  كافا  عليه:  مدعي 
 30635.19 وقدرها  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات    اجلن�شية: 
حممد  ها�شم  وميثلها:حممد  �شوب  كويف  كافا  اعالنه/   املطلوب  درهم 
العيدرو�س اجلن�شية: المارات  عنوانه:بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2014/1/07 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الكائنة    - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  بـ 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/12/16  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى 1220  /2013 جت جز- م ت- ب- اأظ

المارات    اجلن�شية:  ع  م  �س  املتكاملة  لالت�شالت  المارات  �شركة  مدعي/   
مدعي عليه: عادل ابراهيم ح�شن حممد اجلن�شية: م�شر    مو�شوع الدعوى: 
حممد  ح�شن  ابراهيم  عادل  اعالنه/   املطلوب    20.108.73 مالية  مطالبة 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر   م�شر    اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2014/1/7 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل بـ حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة  �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 القل. �شدر بتاريخ  2013/12/16  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18    
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/4226 جتاري جزئي  
�شاهد  ميثلها/  والغزل  وال�شباغ  التك�شية  ملقاولت  الرافة  عليه:�شركة  املدعى  اىل 
م�شعود بن حممد   حيث ان املدعية: �شركة المارات لالت�شالت املتكاملة )�س م ع( 
املذكورة اعاله، تطالبك فيها مببلغ وقده  الدعوى  املحكمة  اقامت عليك لدى هذه 
حتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من   %12 القانونية  للفائدة  بال�شافة  درهم(   12.436.20(
ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وعليه يقت�شى ح�شورك امام هذه 
املحكمة ) الدائرة اجلزئية الوىل( يف متام ال�شاعة الثامنة والن�شف من �شباح يوم 
حالة  ويف  بيانات  من  مالديك  وتقدمي  الدعوى  على  لالجابة  وذلك   2013/12/22
تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر 

نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/11/24
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  1348/ 2013 -عمايل - م -  �ص- اظ

امل�شتاأنف : ركامى للمقاولت وال�شيانة العامة اجلن�شية: المارات    امل�شتاأنف 
 : القرعان اجلن�شية: الردن   مو�شوع ال�شتئناف  عليه: هيثم احمد عاي�س 
الغاء احلكم  املطلوب اعالنه/    هيثم احمد عاي�س القرعان اجلن�شية: الردن   
العنوان: بالن�شر مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوىر قم 
املوافق  الثالثاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  ع-ب-اأظ  م  جز-  عم   2012/3133
الدائرة  امام  �شباحا   9.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   2013/12/24
الثانية حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة-  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد 

اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
              اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2241 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
اينج  اجن  املدير  وميثلها  ذ.م.م  دي  ات�س  بي  ان  دي  ا�س  اجنينريجن  كونري  �شركة  مدعي/   
فرع  ات�س  بي  كي  بي  ا�س  مببينا  �شركة   PEMBINAAN عليه:  مدعي  المارات   اجلن�شية: 
ل�شركة اجنبية وتعلن بوا�شطة مديرها SPKSDNBHD  واخرون اجلن�شية: ماليزيا مو�شوع 
الدعوى: مطالبة مالية مبجموع وقدره 20718957.25 درهم وتعوي�س وفائدة قانونية بواقع 
12%   املطلوب اعالنه/  PEMBINAAN �شركة مببينا ا�س بي كي بي ات�س فرع ل�شركة اجنبية 
وتعلن بوا�شطة مديرها SPKSDNBHD اجلن�شية: ماليزيا عنوانه:بالن�شر)باأ�شل ال�شحيفة 
وتعديل الطلبات(  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم اخلمي�س 
8.30 �شباحاً  ال�شاعة  باحل�شور  فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر  املوافق 2013/12/26 موعدا 
امام الدائرة الوىل بـ حمكمة ابوظبي البتدائية - 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 القل. �شدر بتاريخ  2013/12/10  

قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
              اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2241 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
 مدعي/ �شركة كونري اجنينريجن ا�س دي ان بي ات�س دي ذ.م.م وميثلها املدير اجن اينج اجلن�شية: 
المارات  مدعي عليه: PEMBINAAN �شركة مببينا ا�س بي كي بي ات�س فرع ل�شركة اجنبية 
وتعلن بوا�شطة مديرها SPKSDNBHD  واخرون اجلن�شية: ماليزيا مو�شوع الدعوى: مطالبة 
مالية مبجموع وقدره 20718957.25 درهم وتعوي�س وفائدة قانونية بواقع 12% املطلوب اعالنه/  
SPK-BINA- PURIJV �شركة ا�س بي كي بينا بوري جي يف  اجلن�شية: ماليزيا عنوانه:بالن�شر)باأ�شل 
ال�شحيفة وتعديل الطلبات(  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر  املوافق 2013/12/26 موعدا  اخلمي�س 
�شباحاً امام الدائرة الوىل بـ حمكمة ابوظبي البتدائية - 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 القل. �شدر بتاريخ  2013/12/10  

قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/4536  عمايل جزئي                         
القامة  البناء    جمهول حمل  ملقاولت  -احلــارث  املدعى عليه/1  اىل 
مبــا ان املــدعــي /جــوهــر علي حممد �ــشــعــيــد    قــد اقـــام عليك الدعوى 
 ) درهـــم   19590( وقــدرهــا  عمالية  مب�شتحقات  املــطــالــبــة  ومــو�ــشــوعــهــا 
وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف .  رقم ال�شكوى 
)2013/157986(. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/12/24 
او  باحل�شور  مكلف  فانت  لــذا   ch1.A.5 بالقاعة  �س   8:30 ال�شاعة 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. 
ق�سم الق�سايا العمالية                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/4187  عمايل جزئي                         

واحلرا�شة    التنظيف  خلــدمــات  امللكية  -الـــواحـــة  عــلــيــه/1  املــدعــى  اىل 
املــدعــي /اي�شيان مياه مونو مــيــاه   قد  جمهول حمــل القــامــة مبــا ان 
وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اقــام 
رقم  العمالية  ال�شكوى  يف  واملــ�ــشــاريــف    والــر�ــشــوم     ) درهـــم   11350(
 2014/1/12 املوافق  الحــد  يــوم  جل�شة  لها  وحــددت   .)2013/155928(
او  باحل�شور  مكلف  فانت  لــذا   ch1.A.5 بالقاعة  �س   8:30 ال�شاعة 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. 
ق�سم الق�سايا العمالية                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/4683  عمايل جزئي                         
اىل املدعى عليه/1 -لبرمييرب للمقاولت البناء- �ــس.ذ.م.م    جمهول 
دا�ــس تيبو رادهيكا راجنــون دا�س     حمل القامة مبا ان املدعي /راجيب 
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها 
)10778 درهم ( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف .  
رقم ال�شكوى )2013/158448(. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
مكلف  فانت  لذا   ch1.A.5 بالقاعة  �س   8:30 ال�شاعة   2013/12/24
باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
القــل. ويف حالة  ايــام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/4428  عمايل جزئي                         
جمهول  �ـــــس.ذ.م.م    �شي�شتمز-  تيليكوم  -ماي�شن  عليه/1  املــدعــى  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي /وا كري اهلل �شعد عايز خان  قد اقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )18163 درهم 
وحددت     .)2013/156725( رقــم  ال�شكوى  يف  وامل�شاريف   والر�شوم    )
لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/12/24 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   ch1.A.5
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مــذكــرات  مــن  لــديــك  مــا  بتقدمي 
مبثابة  �شيكون  احلكم  فــان  تخلفك  حالة  ويف  القــل.  على  ايــام  بثالثة 

ح�شوري
ق�سم الق�سايا العمالية                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                        اىل املدعي عليها/ابو اخلري ل�شيانة املباين  جمهول حمل القامة 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2014/1/12 ال�شاعة 8:30  

من  لديكم  مــا  تــقــدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  مــن  او  باحل�شور  مكلفون  فانتم  لــذا 
اىل  بال�شافة  القــل  على  ايــام  بثالث  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مــذكــرات 

الر�شوم وامل�شاريف واحلكم م�شمول املعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
3780/2013/13
3831/2013/13
3830/2013/13

م
1
2
3

ا�شم املدعي
نور عامل مياه ابو الكالم

ابواخلري حممد م�شطفى
معني الدين ابو الب�شر 

مبلغ املطالبة
13215 درهم + تذكرة العودة

14594 درهم �شامل تذكرة العودة
12233 درهم �شامل تذكرة العودة
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عربي ودويل

ديفيد  اجلـــرنال  الــ�ــشــابــق،  الــربيــطــاين  اأركــــان اجلي�س  رئي�س  حـــّذر 
ال�شحراء  بجنوب  الــقــاعــدة  تنظيم  تهديد  مــن  امــ�ــس،  ريــتــ�ــشــاردز، 
الــدرو�ــس من  اإىل تعلم  بـــالده  اأفــريــقــيــا، ودعـــا حكومة  الــكــربى يف 
التهديد.  هــذا  ملواجهة  الإرهــــاب  مبكافحة  واخفاقاتها  جناحاتها 
�شي،  بــي  بــي  الربيطانية  الإذاعـــة  لهيئة  ريت�شاردز،  اجلـــرنال  وقــال 
اإنه ي�شعر بقلق كبري من حتول منطقة جنوب ال�شحراء يف اأفريقيا 
�شارت  اأنها  مع  القاعدة،  تنظيم  مع  للمواجهة  املقبلة  اجلبهة  اإىل 
كذلك يف نواح كثرية . وا�شاف علينا اأن نتعلم الدرو�س من اجنازاتنا 
ونفعل  اخلطر  هــذا  مكافحة  يف  العامل  من  اأخــرى  بــاأجــزاء  وف�شلنا 
ذلك ب�شرعة كبرية ملنع حتول جنوب ال�شحراء الإفريقية اإىل جبهة 
جديدة، مع اأنها �شارت بالفعل �شيئة مبا فيه الكفاية . واأ�شار رئي�س 
الأركان الربيطاين ال�شابق اإىل اأن احلملة التي قادتها منظمة حلف 
�شمال الأطل�شي ناتو لالإطاحة بنظام العقيد معمر القذايف يف ليبيا 
 . اأفريقيا  يف  الأ�شلحة  انت�شار  على  �شاعدت  تكون  قد   2011 عــام 
بعد  ي�شدر  مل  احلكم  لكن  تكتيكياً،  ناجحة  كانت  احلملة  اإن  وقــال 
الناحية  عمله من  توجبه  الــذي  ال�شحيح  ال�شيء  كانت  اإذا  ما  على 
تقاعد يف متوز-يوليو من  ريت�شاردز  اجلــرنال  وكان  الإ�شرتاتيجية 
العام املا�شي كرئي�س لأركان اجلي�س الربيطاين بعد 3 �شنوات من 

ت�شلمه املن�شب، وخلفه اجلرنال نيكول�س هاتون.

الطعام يف  ا�شراب عن  بدء  اتــراك موؤيدين لالكراد  نــواب  اأربعة  قرر 
عن  بــالإفــراج  طلبا  الق�شاء  برف�س  للتنديد  ام�س  الــرتكــي  الــربملــان 
احد  اعلن  مــا  بح�شب  موؤقتة،  ب�شورة  موقوفني  اأكـــراد  نــواب  خم�شة 
النواب . وقال �شريي �شوريا اوندر يف تغريدة على ح�شابه على موقع 
كرد  القرار  الطعام وجاء هذا  اإ�شرابا مفتوحا عن  نبداأ  �شوف  تويرت 
تركيا  �شرق  جنوب  مركز  دياربكر،  مدينة  يف  حمكمة  قــرار  على  فعل 
حيث غالبية من الكراد، مل ياأخذ بقرار �شدرته املحكمة الد�شتورية 
ال�شبوع املا�شي يف ق�شية مماثلة وق�شى بوقف اعتقال نائب اآخر راأت 
املحكمة ان احتجازه املوقت لفرتة طويلة هو انتهاك حلقوقه. وبذلك 
ال�شالم  اعتقال خم�شة اع�شاء من حزب  ديــار بكر على  ابقت حمكمة 
 ،2010 عام  منذ  م�شجونون  وهم  لالأكراد(،  )املوؤيد  والدميقراطية 
الكرد�شتاين )حمظور(.  العمال  باأنهم على �شلة مع حزب  لتهامهم 
وكان م�شطفى بالبي ال�شحايف والنائب من حزب جمهورية ال�شعب، 
ت�شكيل املعار�شة الرئي�شي يف الربملان الرتكي، قد اطلق �شراحه بف�شل 
قرار املحكمة الد�شتورية بعد ان ق�شى فرتة خم�شة اعوام يف العتقال 
لتهامه بالتاآمر على احلكومة. وندد اوندر ع�شو حزب دميوقراطية 
ال�شعب )املوؤيد لالكراد( بالق�شاء واتهمه ب ازدواجية املعايري ، وا�شاف 

�شوف نقول ..كفى لهذه احلالة يف الربملان .

�شريغي  الرو�شي  نظريه  هاغل  ت�شاك  الأمريكي  الدفاع  وزيــر  اأبلغ 
الدرع  منظومة  عنا�شر  ن�شر  موا�شلة  على  وا�شنطن  عــزم  �شويغو 
اإليه  ال�شاروخية يف اأوروبــا برغم التفاق النووي الذي مت التو�شل 
ال�شكرتري  م�شاعد  وقـــال   .  5+1 طــهــران وجمــمــوعــة  بــني  مــوؤخــراً 
هاغل  اإن  بيان  يف  ووغ،  كــارل   ، البنتاغون  الــدفــاع  لـــوزارة  ال�شحايف 
اأمــ�ــس عـــدداً من  املغلقة  الــدائــرة  اتــ�ــشــال عــرب  بحث مــع �شويغو يف 
ال�شيبريي..  والأمــــن  و�ــشــوريــا،  الــ�ــشــاروخــي،  الـــدرع  بينها  امل�شائل 
1+5 امل�شرتكة ل تلغي  واأ�شار الوزير هاغل اإىل اأن خطة جمموعة 
حاجة الوليات املتحدة واحللفاء الأوروبيني ملوا�شلة تطبيق خطط 
الدفاع ال�شاروخي يف اأوروبا . و�شدد هاغل على اأن وا�شنطن وجهود 
ت�شكل  الناتو ل  الأطل�شي  �شمال  ال�شاروخي اخلا�شة بحلف  الدفاع 
تهديداً لرو�شيا، وحّث اجلانبني على موا�شلة الت�شاور حول اخلطط 
ال�شاروخية امل�شتقبلية يف اأوروبا. وقال ووغ اإن الوزيرين ناق�شا اأي�شاً 
اجلهود اخلا�شة بالتخل�س من ال�شالح الكيميائي ال�شوري باإ�شراف 
الأمريكي  الــوزيــر  واأبــلــغ  الكيميائية  الأ�شلحة  حظر  منع  منظمة 
املتحدة  الـــوليـــات  بخطة  املتعلقة  بــالــتــحــديــثــات  الــرو�ــشــي  نــظــريه 
الأ�شلحة بعد نقلها اىل خارج �شوريا، م�شجعاً  باإتالف هذه  املتعلقة 
رو�شيا على موا�شلة م�شاركتها يف العملية وتقدمي امل�شاعدة الالزمة 

ل�شمان التخل�س من هذه الأ�شلحة يف الوقت املحدد.

عوا�سم

لندن

وا�سنطن

انقرة

من�سق اأممي يعرب عن قلقه من 
الو�سع اله�س يف الأرا�سي الفل�سطينية

•• نيويورك-وام:

اأعرب روبرت �شريي من�شق الأمم املتحدة اخلا�س لعملية ال�شالم يف ال�شرق 
الأو�شط عن قلقه اإزاء الو�شع الذي ت�شهده الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة..
منتقدا ب�شدة �شيا�شة ال�شتيطان الإ�شرائيلي. واأكد يف كلمته اأمام الإجتماع 
الذي عقده جمل�س الأمــن الــدويل الليلة قبل املا�شية حول التطورات يف 
اأن يتوافق مع  اأن ا�شتمرار الن�شاط ال�شتيطاين ل ميكن  ال�شرق الأو�شط 
الـــدويل. وجدد  القانون  وفــق  م�شروع  وغــري  الدولتني  هــدف حتقيق حل 
قلق الأمم املتحدة من تكرار اأعمال العنف والتحري�س يف الأرا�شي املحتلة 
بتنفيذ  التي ق�شت موؤخرا  ال�شرائيلية  الأمن  قوات  .. منوها مبمار�شات 
اعتقال  اأ�شفرت عن  الفل�شطينيني  �شفوف  عملية مداهمة يف   200 نحو 
206 بع�شهم كان يتظاهر �شد اجلدار  350 فل�شطينيا واإ�شابة  حوايل 
غزة..اأكد  قطاع  يف  املاأ�شاوي  الإن�شاين  الو�شع  تطور  وب�شاأن  العن�شري. 
�شريي اأن البنية الأ�شا�شية يف القطاع مل تتمكن من مواجهة اآثار الأحوال 
اأن الفي�شانات ال�شديدة يف الكثري  اجلوية القا�شية الأخــرية.. م�شريا اإىل 
وك�شف  �شخ�س  اآلف  ع�شرة  نحو  ت�شريد  عن  اأ�شفرت  القطاع  مناطق  من 
�شريي اأن الأمم املتحدة تتوا�شل مع الأطراف املعنية ملعاجلة تلك الق�شايا 
املتحدة حيث  الأمم  الإن�شاين يف  العمل  بدعم من منظومة  وذلــك  امللحة 
املحتاجني  الفي�شانات وتــزويــد  واملــعــدات لإزاحـــة مــيــاه  املـــاأوى  تــوفــري  مت 

بامل�شاعدات غري الغذائية خا�شة الوقود.

مهاجرون يتظاهرون يف القد�س لطلب اللجوء 

علماء اأمريكيون يقاطعون اإ�سرائيل اأكادمييًا 

ع�سرات القتلى بينهم ن�ساء واأطفال يف �سرق الكوجنو 
•• كين�سا�سا-رويرتز:

التابعة  ال�شالم  حفظ  بعثة  قالت 
جمهورية  يف  املــــتــــحــــدة  لـــــــالأمم 
الــكــوجنــو الــدميــقــرطــيــة اإن مــا ل 
ن�شاء  بينهم  �شخ�شا   21 عن  يقل 
الأ�شبوع  مطلع  يف  قتلوا  ور�شيع 
البعثة من  ب�شرق البالد ومل تقل 
الذي نفذ يف اعتقادها هذه املذبحة 
األقى  لكن م�شوؤول حمليا منتخبا 
اإ�شالميني  مــتــمــرديــن  عــلــى  الــلــوم 

اأوغنديني.
وقـــال مــارتــن كــوبــلــر رئــيــ�ــس بعثة 
ان  بيان  الدولية يف  ال�شالم  حفظ 
اغلب القتلى قطعوا اإربا اإربا حتى 
املــــوت فــيــمــا يــبــدو يــومــي اجلمعة 
وال�شبت يف قرى لي�شت بعيدة عن 
بلدة بيني يف اقليم �شمال كيفو يف 
البيان  يف  كوبلر  وقـــال  الــكــوجنــو. 
هــــذه الــفــظــائــع لـــن متــ�ــشــي دون 
الــبــيــان ان ثالث  عــقــاب وا�ـــشـــاف 
فــتــيــات اغــتــ�ــشــنب فــيــمــا يـــبـــدو ثم 
اإن  البيان  وقــال  روؤو�ــشــهــن  قطعت 
يجاوز  مل  ر�ــشــيــع  ال�شحايا  اأحـــد 

عمره ب�شعة اأ�شهر.
التحديات  الــقــتــل  حــــوادث  وتـــربز 
الكوجنو  جــيــ�ــس  يــواجــهــهــا  الـــتـــي 
اعــــادة  يف  املــتــحــدة  الأمم  وقــــــوات 

بلدة بيني عرب الهاتف ان جماعة 
املتحالفة- الدميقراطية  القوات 
اوغندا  لتحرير  الوطني  اجلي�س 
اأو  تــتــنــقــل يف الأ�ـــشـــبـــوعـــني  كـــانـــت 
هذه  وان  املا�شية  اأ�شابيع  الثالثة 
البلدة كانت يف طريقهم. وت�شيطر 
املنطقة. وقال  هذه اجلماعة على 
اإنه على  اإنه الإرهــاب التام.  وقال 
امل�شلحة  الـــقـــوات  ان  مـــن  الـــرغـــم 
املــتــحــالــفــة هـــزمـــت وطـــــــردت من 
الت�شعينات  منت�شف  يف  اأوغـــنـــدا 
فاإنها لتزال متمركزة يف الكوجنو 
التدخل  لــواء  اأعــده  تقرير  ويقول 
املكلف  املــتــحــدة  لـــــالأمم  اجلـــديـــد 
ـــاعـــدة قـــــــوات الــــكــــوجنــــو يف  مبـــ�ـــش
اإن  امل�شلحة  اجلــمــاعــات  مــالحــقــة 
لديها  املتحالفة  امل�شلحة  الــقــوات 
مقاتل   1400 اإىل  يـــ�ـــشـــل  مــــا 
مدين   300 نــحــو  خطفت  واإنــهــا 
كوجنويل خالل الثنى ع�شر �شهر 
املا�شية. ويف اعقاب هزمية جماعة 
مار�س 23 نفذ لواء الأمم املتحدة 
املوؤلف من 3000 جندي عمليات 
الــ�ــشــهــر �ــشــد حــركــة القوات  هـــذا 
الدميقراطية لتحرير رواندا التي 
اأفراد من ميلي�شيات الهوتو  ت�شم 
تــنــفــيــذ حملة  �ــشــاعــدوا يف  الـــذيـــن 

اإبادة يف رواندا عام 1994.

جماعة م�شلحة برزت يف الت�شعينات 
هي  الأوغندية  احلكومة  ملعار�شة 
وتقول  الـــهـــجـــوم.  عـــن  املـــ�ـــشـــوؤولـــة 
هذه  ان  ــــديــــة  الأوغــــن احلـــكـــومـــة 
عنا�شر  مـــع  مــتــحــالــفــة  اجلــمــاعــة 
ال�شومالية  الــ�ــشــبــاب  حــركــة  مــن 
املرتبطة بتنظيم القاعدة واأ�شاف 
مــولــيــوافــيــو قــولــه لـــرويـــرتز من 

الغني  الــبــالد  �ــشــرق  اىل  الـــهـــدوء 
احلكومية  القوات  وكانت  باملعادن 
الأمم  قــــــــوات  ـــانـــدهـــا  تـــ�ـــش الــــتــــي 
املــتــحــدة قـــد حــقــقــت نــ�ــشــرا نـــادرا 
الــ�ــشــهــر املــا�ــشــي عــلــى حــركــة 23 
مار�س املتمردة التي يهيمن عليها 
انتفا�شة  اخطر  و�شنت  التوت�شي 
عــ�ــشــرات من  ان  �ــشــنــوات غـــري  يف 

تـــــزال  املـــ�ـــشـــلـــحـــة ل  اجلــــمــــاعــــات 
على  الــوعــرة  اجلــبــال  يف  تتح�شن 
ال�شرقية  الكوجنو  حــدود  امــتــداد 
واأوغندا. وقال جاريبو  مع رواندا 
موليوافيو ع�شو املجل�س الإقليمي 
بــــلــــدة بيني  كـــيـــفـــو مــــن  لـــ�ـــشـــمـــال 
القوات  ان  يــعــتــقــد  اإنــــه  لـــرويـــرتز 
املــتــحــالــفــة وهي  الـــدميـــقـــراطـــيـــة 

•• جوبا-رويرتز:

ترددت اأ�شداء اإطالق اأعرية نارية 
ال�شودان  جنوب  عا�شمة  جوبا  يف 
�شاعات  بعد  الثالثاء  الثنني  ليل 
اأن  كري  �شلفا  الرئي�س  اإعــالن  من 
اأحــبــطــت حمــاولــة انقالب  قــواتــه 

قام بها اأن�شار نائبه املعزول.
وقال كري يف وقت �شابق اإن مقاتلني 
موالني لنائبه ال�شابق ريك ما�شار 
الذي اأقيل يف يوليو متوز هاجموا 
قاعدة للجي�س يف ال�شاعات الأوىل 

مــن �ــشــبــاح الثــنــني لــكــن اجلي�س 
ي�شيطر على الو�شع. وفر�س كري 
حــظــر الــتــجــول مـــن الـــغـــروب اإىل 
ال�شوارع  خــلــت  اأن  وبــعــد  الــفــجــر. 
جممع  اإىل  املواطنني  اآلف  وجلــاأ 
جوبا  يف  املـــتـــحـــدة  الأمم  مـــبـــاين 
قال دبلوما�شيون وم�شوؤول لالأمم 
املتحدة اإنهم �شمعوا اطالق اأعرية 
نارية يف �شاحية تومبنج يف املدينة. 
وقالت ال�شفارة الأمريكية يف جوبا 
مـــوقـــع تويرت  عــلــى  �ــشــفــحــتــهــا  يف 
نارية  اأعــرية  اطــالق  اأي�شا  �شمعنا 

يف تومبنح ونحث اجلميع على اأن 
يبقوا يف منازلهم ويحافظوا على 
�شبكات  اإن  واأ�ــشــافــت  �ــشــالمــتــهــم. 
الهاتف املحمول ل تعمل يف اأنحاء 

العا�شمة.
وقال م�شوؤول الأمم املتحدة الذي 
طلب األ يك�شف عن ا�شمه لرويرتز 
الأنوار لتفادي جذب  اأطفاأوا  انهم 
النـــتـــبـــاه وجتـــــد حـــكـــومـــة جنوب 
اإن�شاء  يف  كبرية  �شعوبة  ال�شودان 
جـــهـــاز دولــــــة فـــعـــال مـــنـــذ اإعـــــالن 
ا�شتقالل الــبــالد عــن الــ�ــشــودان يف 
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تزايد  بعد  ما�شار  عــزل  وكــان كري 
النتقادات ال�شعبية لف�شل احلكومة 
اأف�شل  عــامــة  خـــدمـــات  تــوفــري  يف 
للمواطنني يف هذه الدولة املنتجة 
اإىل  ومــا�ــشــار  كــري  وينتمي  للنفط 
متناف�شتني  عرقيتني  جماعتني 
قبل.  من  ا�شتباكات  بينهما  وقعت 
اإنــــه يــريــد الرت�شح  وقــــال مــا�ــشــار 

للرئا�شة يف امل�شتقبل.
الـــــنـــــار  اإطـــــــــــــالق  دوي  وتـــــــــــــردد 
والنــفــجــارات يف وقــت متاأخر يوم 
الأحد يف اأنحاء جوبا وا�شتد �شباح 
ال�شطرابات  وهــــــداأت  الإثــــنــــني. 
عيان  �شهود  واأفـــاد  الظهر  بحلول 

احلـــكـــومـــيـــة قامت  الــــقــــوات  بــــــاأن 
ـــوارع واأقـــامـــت  ـــش ـــ� بــــدوريــــات يف ال
حــواجــز على الــطــرق. وظــهــر كري 
الوطني  الــتــلــفــزيــون  �ــشــا�ــشــة  عــلــى 
بــعــد ظــهــر الثـــنـــني وهــــو يرتدي 
مـــن مالب�شه  بــــدل  عــ�ــشــكــريــا  زيــــا 
املدنية املعتادة ويحيط به عدد من 
الوزراء ليعلن حظرا للتجول ليال 
اإىل  م�شاء  ال�شاد�شة  مــن  جــوبــا  يف 

ال�شاد�شة �شباحا.
اإن القتال الــذي و�شفه  وقــال كري 
بــانــه حمــاولــة انــقــالب انــدلــع بعد 
نارية  اأعـــــرية  جمـــهـــول  اطـــلـــق  اأن 
للحزب  مـــوؤمتـــر  قــــرب  الـــهـــواء  يف 

احلاكم.
لحق  وقت  يف  اأعقبه  هذا  واأ�شاف 
هــجــوم عــلــى مــقــر قـــيـــادة اجلي�س 
قرب  الــ�ــشــودان  لتحرير  ال�شعبي 
جامعة جوبا من جانب جمموعة 
لنائب  ــــــوالــــــني  امل اجلـــــنـــــود  مـــــن 
الــرئــيــ�ــس الــ�ــشــابــق الــدكــتــور ريك 
ما�شار وجمموعته. وا�شتمرت هذه 

الهجمات حتى هذا ال�شباح. 
اأعلمكم  ان  اأود  لكنني  وا�ــشــتــطــرد 
بادئ ذي بدء اأن حكومتكم ت�شيطر 
متـــامـــا عــلــى الـــو�ـــشـــع الأمــــنــــي يف 

جوبا. 

نــحــن يف خطر  و  اأكـــــون لجــئــا  اأن  اأخــــرت  عــلــيــهــا مل 
اإ�شار  ول�شنا خطريين و من�شاأة حولوت هي �شجن يف 
املهاجرين  الــنــقــب لحــتــجــاز  مــنــ�ــشــاأة حــولــوت يف  اإىل 
ع�شو  وقالت  اإ�شرائيل  اإىل  يت�شللون  الذين  الأفارقة 
الي�شاري  روزيــن من حزب مريت�س  الكني�شت ميخال 
يف  لي�س  ومكانكم  جمرمون  ل�شتم  املتظاهرين  اأمــام 
�شوتكم،  لإ�ــشــمــاع  مبجيئكم  فعلتم  وح�شنا  ال�شجن، 
من  كبرية  قــوة  وحتيط   . امل�شكلة  حتل  ل  فاحلكومة 
ال�شرطة موقع املظاهرة، فيما حتدثت تقارير عن نية 
اإىل  واإعادتهم  املهاجرين  القب�س على  اإلقاء  ال�شرطة 
معتقل حولوت ويطالب املتظاهرون حكومة اإ�شرائيل 
ومنحهم  اللجوء  على  للح�شول  طلباتهم  يف  بالنظر 
اأن  اإىل  اأخــرى وي�شار  احلماية بدل من �شجنهم مرة 

•• وا�سنطن-القد�س املحتلة-وكاالت:

�شوتت  انــهــا  اأمــريــكــيــني  عــلــمــاء  ت�شم  جمعية  قــالــت 
للكليات واجلامعات  اأكادميية  باملوافقة على مقاطعة 
الإ�شرائيلية  ال�شيا�شات  على  احتجاجا  الإ�شرائيلية 
جتــــاه الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــني ووافـــــق ثــلــثــا اأعـــ�ـــشـــاء جمعية 
الدرا�شات الأمريكية الذين �شاركوا يف الت�شويت على 
لعزل  نطاقا  اأو�ــشــع  حملة  عــن  املنبثق  املقاطعة  قــرار 
الوليات  يــذكــر يف  والــتــي مل حتــرز تقدما  اإ�ــشــرائــيــل 
بــعــ�ــس الهــتــمــام يف اوروبــــا  اكــتــ�ــشــبــت  املــتــحــدة لكنها 
والتاريخ  الثقافة  لدرا�شة  املخ�ش�شة  وكانت اجلمعية 
الأمريكي وت�شم نحو 5000 ع�شو طرحت الق�شية 
املـــثـــرية لــلــجــدل يف تــ�ــشــويــت عـــرب الإنـــرتنـــت انتهى 
اأكادميية  اكــرب جمعية  هــذه  واأ�ــشــبــحــت  الأحــــد.  يــوم 
تقول  حتــرك  وهــو  اإ�شرائيل  مقاطعة  تدعم  اأمريكية 
ي�شتهدف  لكونه  عــادل  غــري  انــه  واأن�شارها  اإ�شرائيل 
يعد  الت�شويت  لكن  اخل�شو�س.  وجــه  على  اإ�شرائيل 
�شلطة  متتلك  ل  اجلمعية  لأن  كبرية  بدرجة  رمزيا 
اأمريكية على اللتزام  اأي موؤ�ش�شة  اأو  اجبار الأع�شاء 
به وقالت اجلمعية يف بيان اإن القرار ياأتي ت�شامنا مع 
العلماء والطالب املحرومني من حريتهم الأكادميية 
ومنهم  للجميع  احلــريــة  تلك  لتعظيم  تطمح  وانــهــا 

الفل�شطينيون. 
للقانون  الإ�شرائيلية  بالنتهاكات  البيان  وا�شت�شهد 
املوثق  والـــتـــاأثـــري  املــتــحــدة  الأمم  وقــــــرارات  الـــــدويل 
والطالب  الــعــلــمــاء  عــلــى  الإ�ـــشـــرائـــيـــلـــي  لـــالحـــتـــالل 
موؤ�ش�شات  اأ�ــشــبــحــت  مـــدى  اي  واإىل  الفل�شطينيني 
الدولة  �شيا�شات  يف  طرفا  العايل  للتعليم  اإ�شرائيلية 

ـــالـــد لودر  الـــتـــي تــنــتــهــك حـــقـــوق النـــ�ـــشـــان وقـــــال رون
الت�شويت  هــــذا  الـــعـــاملـــي  الـــيـــهـــودي  املــــوؤمتــــر  رئــيــ�ــس 
الدول  اأكــر  واحــدة من  التي هي  اإ�شرائيل  مبقاطعة 
العامل  يف  الأكــادميــيــة  واحلــريــة  للدميقراطية  تبنيا 
والإفال�س  لل�شامية  املعادية  الهدامة  امل�شاعر  يو�شح 

الخالقي جلمعية الدرا�شات الأمريكية. 
باملوتى  مبالغة  دون  حافل  الأو�ــشــط  ال�شرق  واأ�ــشــاف 
ا�شطرابات )الربيع  رد فعل حكومات على  من جراء 
اخت�شت  الأمريكية  الدرا�شات  جمعية  لكن  العربي( 
الأو�شط  بال�شرق  الوحيدة  الدولة  اليهودية  الدولة 
الــتــي تــ�ــشــرتك يف نــفــ�ــس الــقــيــم الأمــريــكــيــة لتوجيه 
النتقادات اليها واأ�شاد لودر بجمعية ا�شاتذة اجلامعات 
الأمريكية وهي جتمع اأكادميي اكرب كثريا من جميعة 

الدرا�شات الأمريكية ملعار�شتها لهذه املقاطعة.
امريكية  يهودية  جماعة  وهــي  �شرتيت  جيه  وعــربت 
اأي�شا عن  الأو�شط  ال�شرق  لل�شالم يف  ليربالية تدعو 
رف�شها ال�شديد للقرار قائلة اإن اإلقاء اللوم على طرف 
املفرط يف  بالتب�شيط  يت�شم  نهج غري مفيد   .. واحــد 
جمعية  وقــالــت  التعقيد.   �شديد  �شيا�شي  و�ــشــع  ظــل 
1252 ع�شوا  انـــه مــن بــني  الــدرا�ــشــات الأمــريــكــيــة 
اأدلوا  اأع�شاء جمعية الدرا�شات الأمريكية الذين  من 
ورف�شه  الــقــرار  على  املــائــة  يف   66 وافـــق  باأ�شواتهم 
 150 قــرابــة  تــظــاهــر  ذلـــك،  اىل  املــائــة.  يف   30.5
الذين ت�شللوا عرب احلدود مع  اأفريقيا، من  مهاجرا 
رئي�س  ديــوان  قبالة  الأخـــرية،  ال�شنوات  خــالل  م�شر 
مطالبني  الــقــد�ــس  يف  نتنياهو،  بنيامني  احلــكــومــة، 
نحن  املهاجرون  وهتف  الالجئني.   حقوق  مبنحهم 
كتب  لفــتــات  ورفــعــوا   ، اإن�شان  حقوق  ون�شتحق  ب�شر، 

اإدخالهم  مت  املظاهرة  يف  امل�شاركني  املهاجرين  معظم 
اإىل معتقل حولوت يوم اخلمي�س اأو اجلمعة املا�شيني، 
اإليه،  يــعــودوا  الأحـــد ومل  الأول  اأمــ�ــس  وخــرجــوا منه 
يف  ال�شبع  بئر  مدينة  من  م�شرية  يف  اأم�س  وانطلقوا 
قبيل  و�شلوها  التي  القد�س  باجتاه  اإ�شرائيل  جنوب 
اإ�شرائيلية،  وجمعيات  حــركــات  وزودت  الــيــوم.  ظهر 
تن�شط من اأجل املهاجرين الأفارقة والعمال الأجانب، 
واملالب�س  والطعام  باملاء  م�شريتهم  خالل  املهاجرين 
والأحذية ونقلهم بحافالت اإىل القد�س �شباح اليوم. 
وين�س القانون الإ�شرائيلي على اأنه بالإمكان اعتقال 
اأي مهاجر يخرق �شروط التواجد يف معتقل حولوت 
املفتوح، بعد 48 �شاعة من مغادرته املعتقل ملدة ثالثة 

�شهور يف ال�شجن.

حملة �سد الف�ساد تطال اأبناء وزراء يف تركيا اجلروان يوؤكد دعم الربملان العربي لالأردن ملواجهة اأعباء نزوح ال�سوريني
•• انقرة-يو بي اأي:

داهمت فرق اأمنية تركية تابعة ل�شعبة مكافحة اجلرمية املالية يف اإ�شطنبول �شباح ام�س جمموعة من 
العناوين واملواقع التابعة لكبار رجال الأعمال واأبناء الوزراء واحتجزتهم يف ق�شايا ر�شوة وف�شاد.

ل�شعبة  التابعة  الأمنية  الفرق  بها  التي قامت  املداهمة  اأن عملية  الرتكية،  وذكــرت وكالة )جيهان( 
امل�شهورين،  الأعمال  رجــال  من  العديد  احتجاز  عن  اأ�شفرت  اإ�شطنبول  يف  املالية  اجلرمية  مكافحة 
لالدعاءات  اأنــه وفقاً  الوكالة  . وتابعت  اأوغلو  اآغــا  اأوغلو  علي  اآغــا  �شركات  بينهم �شاحب جمموعة 
الواردة، فاإن كال من املدير العام لبنك خلق )البنك الأهلي( �شليمان اأ�شالن ، واأبناء كٍل من وزراء 
القت�شاد ظافر ت�شاغليان والداخلية معمر جولر، والبيئة والتخطيط العمراين اأردوغان بايراقتار، 
ورئي�س بلدية حي فاحت يف اإ�شطنبول م�شطفى دمري كانوا يف مقدمة املحتجزين وذكرت الوكالة اأن 
الأ�شرة  وزارة  �شتعقد يف  التي  الندوات  اإحــدى  يف  م�شاركته  األغى  ت�شاغليان  الرتكي  القت�شاد  وزيــر 
وال�شوؤون الجتماعية، كما األغى وزير الداخلية جولر �شفره اإىل العا�شمة البلغارية �شوفيا للم�شاركة 

يف توقيع اتفاقية م�شرتكة متعلقة باأمن احلدود.

دوي اإطالق ر�سا�س يف عا�سمة جنوب ال�سودان 

. واأ�ـــــشـــــاف نهدف  الـــتـــحـــدي  الــتــغــلــب عـــلـــى هـــــذا 
بعقد  العربي  الــربملــان  توجهات  تنفيذ  اإىل  كذلك 
لالطالع  العربية  العوا�شم  كافة  يف  الجتماعات 
يف  وامل�شاهمة  كثب  عــن  الــداخــلــيــة  حتدياتها  على 
حلها قدر امل�شتطاع وحول �شري عمل اللجان التابعة 
للربملان واإجنازاتها ..اأعــرب اجلــروان عن ارتياحه 
ان  اىل  ..م�شريا  واجنــازاتــهــا  اللجان  لعمل  البالغ 
اجــتــمــاعــاتــهــا وا�ـــشـــدرت تقاريرها  الــلــجــان عــقــدت 
الــتــي �ــشــتــعــر�ــس عــلــى هــيــئــة املــكــتــب الـــدائـــم اليوم 
الرئي�شية  اجلل�شة  اىل  �شريفعها  بــــدوره  والــــذي 
والتى �شتعقد حتت قبة الربملان الردين �شباح يوم 
جل�شات  يف  ال�شورية  امل�شاركة  وعــن   . اخلمي�س  غد 

•• عمان- وام: 

الربملان  رئي�س  اجلــروان  اأحمد حممد  اأكــد معايل 
يف  الربملان  اجتماعات  عقد  الهدف من  ان  العربي 
التي  الــظــروف  الردن يف مواجهة  دعــم  هــو  عــمــان 
�شكلت  والتي  ال�شورية  النزوح  موجات  بها  ت�شببت 
والقت�شاد  الردن  يف  التحتية  الــبــنــى  عــلــى  عبئا 
الردين ب�شورة عامة وقال اجلروان يف ت�شريحات 
الأردن نهدف يف  الإمــــارات يف  اأنــبــاء  وكــالــة  ملرا�شل 
واملجتمع  الغربية  الــدول  العربي اىل حث  الربملان 
الــدويل على مزيد من الهتمام ملعاناة الأردن من 
لي�شتطيع  ال�شبل  بكل  �شوريا ودعمه  املاأ�شاة يف  اآثار 

الربملان ..وقال اجلروان ان �شوريا مل حت�شر وذلك 
بحكم ان ع�شوية جمل�س ال�شعب ال�شوري معلقة يف 
الدول  قــرارات جامعة  الوقت احلا�شر متا�شيا مع 
الــعــربــيــة ..مــعــربــا عــن اأمــلــه يف ايــجــاد حــل �شريع 
ويالت  �شوريا  يف  ال�شقاء  جتنب  ال�شورية  لالزمة 
ما يجري ويحقق ل�شوريا المن وال�شتقرار وعودة 
احلــيــاة الــطــبــيــعــيــة. وعـــرب اجلـــــروان عــن امتنانه 
الثاين  اهلل  عــبــد  املــلــك  الردين  لــلــعــاهــل  الــكــبــري 
ح�شن  عــلــى  ال�شقيق  الردين  والــ�ــشــعــب  ولــلــربملــان 
ال�شيافة ..م�شريا اىل ميزة الأمن وال�شتقرار التي 
يتمتع بها الردن ومدى م�شاهمتها يف خلق التنمية 

امل�شتدامة بالقطاعات كافة . 

مريكل م�ست�سارة 
لأملانيا لولية ثالثة 

•• برلني-اأ ف ب:

انغيال  املــحــافــظــة  انــتــخــاب  اعــيــد 
مــ�ــشــتــ�ــشــارة لملانيا  امــ�ــس  مــريكــل 
من  �شاحقة  بغالبية  ثالثة  لولية 
ا�ــــشــــوات الــــنــــواب، عــلــى مـــا اعلن 
نوربرت  ـــنـــواب  ال جمــلــ�ــس  رئــيــ�ــس 
التي  لمـــــريت و�ــشــتــقــود مـــريكـــل 
تبداأ ولية جديدة من اربع �شنوات 
النحاد  حزبها  من  كبريا  ائتالفا 
الجـــتـــمـــاعـــي املــ�ــشــيــحــي وفـــرعـــه 
الجتماعي  الحتـــــــاد  الــــبــــافــــاري 
ـــيـــحـــي مــــــع ال�ــــشــــرتاكــــيــــني  ـــش ـــ� امل
مريكل  وكــانــت  الدميوقراطيني. 
اقوى  تــعــتــرب  الـــتـــي  عـــامـــا(   59(
امراأة يف العامل فازت يف النتخابات 
الت�شريعية يف نهاية ايلول-�شبتمرب 
من  �شوتا   462 الثالثاء  ونــالــت 
يعد  )الــبــونــد�ــشــتــاغ   621 ا�ــشــل 
631 نائبا( خالل هذا الت�شويت 
ت�شغل  فــيــمــا  الــ�ــشــري  بــــالقــــرتاع 
مقاعد   504 اجلــديــدة  غالبيتها 
ن�شبة  بذلك  نالت  مريكل  وتــكــون 
وبح�شب  ال�ـــشـــوات.  مــن   74%
150 نائبا  ما اعلن لمــريت فان 
نواب  ت�شعة  وادىل  �شدها  �شوتوا 
مريكل  وقــالــت  بي�شاء  بــبــطــاقــات 
اقبل  الت�شويت  نتائج  اعــالن  بعد 
الــتــ�ــشــويــت وا�ــشــكــركــم عــلــى الثقة 

التي منحتموين اياها .

ليبيا رف�ست ت�سكيل وحدة 
حلماية الطاقم الأممي

•• نيويورك-اأ ف ب:

رف�شت ليبيا ان تن�شر المم املتحدة وحدة من احلرا�س حلماية طاقمها 
قــد اعطى موافقته يف  الـــدويل  المــن  وكــان جمل�س  الــبــالد  ومن�شاآتها يف 
على  مــون  كي  بــان  املتحدة  لــالمم  العام  لالمني  الثاين-نوفمرب  ت�شرين 
ار�شال وحدة خا�شة من 235 رجال حلماية طاقم ومن�شاآت المم املتحدة 
قد  الليبية  احلكومة  وكانت  البالد  يف  ال�شائدة  الفو�شى  ب�شبب  ليبيا  يف 
وافقت يف البدء ولكنها تراجعت بعد ذلك عن قرارها حيث اعترب البع�س 
المم  لــدى  بريطانيا  �شفري  وقــال  الداخلية.  الــ�ــشــوؤون  يف  تدخال  الــقــرار 
املتحدة مارك ليا غرانت يبدو انه لن يكون من املمكن القيام بذلك . ويبلغ 
عدد طاقم بعثة المم املتحدة يف ليبيا حواىل 200 رجل. وا�شاف ال�شفري 
هذا  ياأخذ  المــن  وجمل�س  جيدة  بحماية  يتمتعون  ل  الــراهــن  الوقت  يف 

الو�شع على حممل اجلد ونحن ننتظر اقرتاحا اخر .
وكان بان قد اعلن يف الر�شالة اىل جمل�س الأمــن التي طلب فيها ت�شكيل 
قوة احلرا�س بان طاقم المم املتحدة يف ليبيا حتت تهديد قوي بالعتداء 
عليه ب�شبب التوترات يف طرابل�س وعدم وجود قوات امنية وطنية موثوق 

بها. وحذر املتطرفني املناه�شني للطاقم الجنبي .
واعرب جمل�س المن الدويل يف بيان تبناه الثنني عن قلقه العميق حيال 
تدهور الو�شع المني وتزايد اخلالفات ال�شيا�شية يف ليبيا وكذلك اعرب 
ادانته ل�شوء املعاملة واعمال التعذيب والتي ادى بع�شها اىل  املجل�س عن 
ليبيا  يف  ال�شرعية  غري  العتقال  مراكز  يف  اليها  اللجوء  يتم  التي  املــوت، 
الع�شكرية  املوؤ�ش�شات  تعزيز  ال�شروري  من  انــه  اىل  اي�شا  املجل�س  وا�ــشــار 
كي  للدولة  التابعة  القوات  تبذلها  التي  اجلهود  ودعــم  ليبيا  يف  والمنية 

تفر�س المن على جميع الرا�شي الليبية .
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ع�سرات القتلى واجلرحى بهجمات متفرقة

العراق يغرق يف العنف بعد الن�سحاب الأمريكي 
•• بغداد-وكاالت:

تــخــو�ــس الـــقـــوات الــعــراقــيــة، بعد 
عامني على الن�شحاب المريكي، 
معركة يومية �شارية ت�شارع فيها 
العنف  اعــمــال  ت�شاعد  مــن  للحد 
ي�شهدها  مل  مــعــدلت  بلغت  الــتــي 
العراق منذ العام 2008، يف ذروة 

النت�شار الع�شكري المريكي.
الــعــراقــيــة نف�شها  الـــقـــوات  وجتـــد 
وحيدة اليوم يف مواجهة جماعات 
م�شلحة ت�شتمد زخمها من النزاع 
ا�شتياء  ومــن  املــجــاورة،  �شوريا  يف 
من  ت�شكو  الــتــي  ال�شنية  القــلــيــة 

تعر�شها لتهمي�س وا�شتهداف .
وي�شهد العراق منذ ني�شان-ابريل 
العنف  اعمال  يف  ت�شاعدا  املا�شي 
اجتياح  منذ  املتوا�شلة  اليومية 
والتي   ،2003 الــعــام  يف  الــبــالد 
ت�شمل ا�شتهداف كل اوجه احلياة 
وامل�شاجد  املــقــاهــي  وبــيــنــهــا  فــيــه، 

واملدار�س وحتى جمال�س العزاء.
ومنذ بداية العام 2013، قتل يف 

امل�شائل حاليا، علما  ميلكون هذه 
مننحهم  ان  بــامــكــانــنــا  كــــان  انــــه 
ايــاهــا . وكــــان تــقــريــر �ــشــادر عن 
ال�شرتاتيجية  الــدرا�ــشــات  مــركــز 
القوات  والدولية المريكي حول 
اىل  ا�ــشــار  ال�شبوع  هــذا  العراقية 
بــعــد طريقة  الـــبـــالد مل جتـــد  ان 
العتماد  عــربهــا  ت�شتبدل  فعالة 
على امل�شاعدة المريكية. وحتدث 
رئي�س  حمــــاولــــة  عــــن  الـــتـــقـــريـــر 
الوزراء نوري املالكي، القائد العام 
�شيطرته  احكام  امل�شلحة،  للقوات 
وقتل  وهــذا  امل�شلحة  القوات  على 
خم�شة  واأ�ـــشـــيـــب  �ــشــخــ�ــشــا   11
بجروح الثالثاء بتفجريات بينها 
ح�شدا  ا�شتهدف  انتحاري  تفجري 
من زوار اأربعينية المام احل�شني 
يف ق�شاء املحمودية جنوب بغداد. 
ونــقــل مــوقــع )الــ�ــشــومــريــة نيوز( 
اإن  قوله  ال�شرطة  يف  م�شدر  عــن 
نا�شفاً  حــزامــاً  يــرتــدي  انــتــحــاريــاً 
و�شط  الــيــوم،  ظــهــر  نف�شه،  فــجــر 
الإمام  اأربعينية  زوار  مــن  ح�شد 

اجلي�س  على  العراقية(  )الــقــوات 
دعم  على  لت�شتح�شل  المــريكــي 
بابقاء  لــهــا  �ــشــمــح  ا�ــشــتــخــبــاراتــي 
 ، املتمردين  �شبكات  على  ال�شغط 
عانت  القدرة  ان هذه  اىل  م�شريا 
المريكي  الدعم  غياب  يف  كثريا 
ال�شفري  يـــــــرى  جــــهــــتــــه،  ومـــــــن 
المريكي ال�شابق جيم�س جيفري 
ان التدريبات التي تتلقاها القوات 
مغادرة  مــنــذ  تقل�شت  الــعــراقــيــة 
القوات المريكية. وقال لفران�س 
متطور  برنامج  لدينا  كــان  بر�س 
حـــني كــانــت قــواتــنــا هــنــاك ، وهو 
وحداتهم  تدريب  ي�شمل  برنامج 
وفــرقــهــم والــويــتــهــم وهـــذا المر 
غري متوفر حاليا كما نرى، او ان 
املتوفر الآن لي�س بالدرجة نف�شها 

التي كان عليها .
ع�شكرية  قــــــوات  نــ�ــشــر  وا�ــــشــــاف 
عـــلـــى الر�ـــــــس امـــــر مــعــقــد جدا 
عــــنــــدمــــا يـــطـــلـــق الــــنــــا�ــــس الــــنــــار 
تدريبا  يــتــطــلــب  والمـــــر  عــلــيــك، 
كـــبـــريا، وخـــــربة كـــبـــرية، وهــــم ل 

6500 �شخ�س  العراق اكر من 
يف اعمال العنف اليومية، بح�شب 
فران�س  وكــالــة  اعــدتــهــا  ح�شيلة 
امنية  م�شادر  اىل  ا�شتنادا  بر�س 

وع�شكرية وطبية.
وقــــال مــ�ــشــوؤول عــ�ــشــكــري عراقي 
راف�شا  بر�س  فران�س  لوكالة  بارز 
القوات  ان  ا�ــشــمــه  عـــن  الــكــ�ــشــف 
المريكية كانت ت�شرف او ت�شارك 
العراقية  الـــقـــوات  مـــع  تــنــ�ــشــق  او 
وكانت  الن�شحاب  قبل  مبهامها 

هناك نتائج �شريعة .
وا�ـــــشـــــاف هــــم ميـــتـــلـــكـــون الـــقـــوه 
بينما  والبحرية  واجلوية  النارية 
الطريق،  بداية  زال يف  ما  العراق 
يف  مميزا  جي�شا  متتلك  فامريكا 
كل �شيء، وفقدان ذلك هو خ�شارة 
امل�شوؤولية  نتحمل  لنا، مما جعلنا 
من دون ان يكون لدينا امتام ل�شد 

النق�س .
وانــــــهــــــت الـــــــقـــــــوات المــــريكــــيــــة 
يف  الــعــراق  يف  القتالية  العمليات 
حمور  وجــعــلــت   ،2010 الـــعـــام 

القوات  تــدريــب  ذلــك  بعد  عملها 
العراقية ويف العام التايل، توقفت 
المريكية  الــعــراقــيــة  املــفــاو�ــشــات 
حول بقاء قوات لتدريب نظريتها 
يف العراق ب�شبب رف�س بغداد منح 
اجلــنــود المــريكــيــني الــذيــن كان 
من املفرت�س ان يبقوا، احل�شانة 
اخــــر جندي  الــقــانــونــيــة وغــــــادر 
كانون   18 يف  الـــعـــراق  امـــريكـــي 
با�شتثناء   ،2011 الــعــام  الول 
عدد من افراد اجلي�س المريكي 
ال�شفارة  �شلطة  حتت  بقوا  الذين 

المريكية.
اجلرنال  هامليك،  فــرانــك  ويــقــول 
�شارك  الـــذي  املتقاعد  المــريكــي 
مدى  على  الــعــراق  يف  مهمات  يف 
 ،2011 عدة �شنوات، بينها العام 
غادرنا قبل ان نحقق العديد من 

الهداف ال�شا�شية للتدريبات .
العراقية  اجلوية  القوات  وا�شاف 
مل تــكــن جــاهــزة بــعــد لــلــدفــاع عن 
اجواء البالد، ول زالت حتى الن 
تفتقد لهذه القدرة وتابع اعتمدت 

بـــغـــداد، م�شريا  الأمــنــيــة بــجــنــوب 
يحاولون  كـــانـــوا  هـــــوؤلء  اأن  اىل 
م�شيا  متوجهني  زوارا  ا�شتهداف 
كـــربـــالء لداء  القـــــدام اىل  عــلــى 
زيــــارة اربــعــيــنــيــة المــــام احل�شني 
�شابطان  قتل  اأخـــرى  جهة  ومــن 
باملو�شل  عنف  اأعــمــال  يف  وجندي 

وبغداد.

املحمودية  قـــ�ـــشـــاء  يف  احلـــ�ـــشـــني 
اأ�شفر عن مقتل  جنوب بغداد، ما 
واإ�شابة خم�شة  الــزوار  ثالثة من 
اآخــريــن بــجــروح واأ�ــشــاف امل�شدر 
مكان  طـــوقـــت  اأمـــنـــيـــة  قــــوة  اأن   ،
احلـــــــادث ونـــقـــلـــت املـــ�ـــشـــابـــني اىل 
العالج  لتلقي  قــريــب  م�شت�شفى 
الطب  دائــــرة  اىل  القتلى  وجــثــث 

قــيــادة عمليات  وكــانــت   . الــعــديل 
بغداد، اأعلنت يف وقت �شابق اليوم ، 
عن قتل انتحاري حاول ا�شتهداف 
الزوار يف ق�شاء املحمودية جنوب 
الناطق  اأعــلــن  ذلـــك  ..اىل  بــغــداد 
با�شم قيادة عمليات بغداد العميد 
مــقــتــل خم�شة  عــــن  مـــعـــن  �ــشــعــد 
القوات  مــع  ا�شتباك  يف  م�شلحني 

اإيران حتمل �سنعاء م�سوؤولية دبلوما�سي خمطوف
•• �سنعاء-يو بي اأي:

الإيـــراين، حممد جــواد ظريف، احلكومة  وزيــر اخلارجية  حّمل 
الإيراين،  الدبلوما�شي  �شحة  على  احلفاظ  م�شوؤولية  اليمنية، 

اأحمد نيكبخت، املختطف يف �شنعاء.
اأجرى  ظريف  اإن  ام�س  الإيــرانــيــة،  لالأنباء  اي�شنا  وكــالــة  وقــالــت 
خالله  حّمل  القربي،  بكر  اأبــو  اليمني،  بنظريه  هاتفياً  ات�شاًل 
الدبلوما�شي  �شحة  على  احلــفــاظ  م�شوؤولية  اليمنية  ال�شلطات 
و�شائل  تداولتها  اأنباء  عقب  نيكبخت،  اأحمد  املختطف،  الإيــراين 

الإعالم اليمنية حول وفاته يف �شنعاء..
الإيراين  الدبلوما�شي  و�شع  متابعة  �شرورة  على  ظريف  و�شدد   

اإياها م�شوؤولية احلفاظ على  اليمنية حمماًل  من قبل احلكومة 
�شحته .

ومل ي�شدر حتى الآن اأي تقرير عن اأية ر�شمية مينية حول و�شع 
نيكبخت وكان موقع �شنعاء تاميز نقل الأحد املا�شي عن م�شادر 
الإيراين  الدبلوما�شي  اأن  اليمن،  �شرق  مــاأرب  حمافظة  يف  قبلية 

املختطف تويف يف �شنعاء منذ 22 متوز-يوليو املا�شي.
لكنها  الدبلوما�شي  وفــاة  اخلاطفني،  من  املقربة  امل�شادر  واأكــدت 
اإن  بــالــقــول  رف�شت الإفــ�ــشــاح عــن تــاريــخ و�شبب الــوفــاة واكــتــفــت 
معرفة  للموقع  يت�شن  ومل  املا�شية  الأيـــام  خــالل  تــويف  نيكبخت 
تفا�شيل اإ�شافية للتاأكد من �شحة اخلرب وما اذا كان الدبلوما�شي 

الإيراين قد قتل اأم تويف وفاة طبيعية.

•• �سنعاء-يو بي اأي:

للحوثيني،  موالية  واأخــرى  �شلفية  قبائل  بني  م�شلحة  ا�شتباكات  اندلعت 
اأ�شفرت عن  اأرحب �شرق العا�شمة اليمنية �شنعاء،  فجر ام�س، يف منطقة 
قتلى وجرحى. وقال وجيه قبلي ليونايتد بر�س انرتنا�شونال ان مواجهات 
اندلعت بني القبائل ال�شلفية واحلوثية على خلفية قيام كل طرف بن�شب 

حواجز ع�شكرية يف اأرحب ، م�شرياً اىل اأن الإ�شتباكات ما زالت م�شتمرة.
واأ�شاف امل�شدر الذي ف�شل عدم ذكر ا�شمه، اأن عدداً من الأ�شخا�س قتلوا 
التي  املواجهات  �ــشــراوة  ب�شبب  عددهم  حتديد  ي�شعب  لكن  جــرحــوا..  اأو 

ا�شتخدمت فيها خمتلف اأنواع الأ�شلحة املتو�شطة والثقيلة .
وتــوقــع نــزوح اأهـــايل اأرحـــب عــن مناطق املــواجــهــات يف ظــل ا�شتمرار تدفق 
م�شلحي الطرفني اىل املنطقة وغالباً ما تتجدد املواجهات بني ال�شلفيني 
يف  اآخــرهــا  كــان  �شعدة  حمافظة  يف  �شنوات   3 منذ  امل�شتمرة  واحلــوثــيــني 
و�شملت  واجلرحى  القتلى  ع�شرات  خلفت  املا�شي  الثاين  اكتوبر-ت�شرين 
املواجهات بني اجلانبني حمافظات اجلوف، وعمران، وحجة، و�شط خماوف 

من ات�شاعها اإىل املحافظات الو�شطى من اليمن.
وكان م�شدر يف اللجنة الرئا�شية اليمنية املكلفة حل النزاع بني الطرفني، 
اأعلن الإثنني، اأنهما رف�شا ت�شمية مندوبيهم للتفاو�س على وقف املواجهات 
رقعة  ات�شاع  يف  الرئي�س  ال�شبب  تعد  التي  اليمن  �شمال  دمــاج  منطقة  يف 

املواجهات يف اكر من حمافظة مينية .

•• بكني-رويرتز:

قالت احلكومة القليمية ان ال�شرطة ال�شينية اعتقلت 
�شغب  اأعمال  يف  �شاركوا  اأنهم  يف  ي�شتبه  اأ�شخا�س  �شتة 
وقعت قرب مدينة كا�شقار على طريق احلرير القدمي 

يف منطقة �شينجيانغ قتل خاللها 16 �شخ�شا.
�شينجيانغ  اأعلنت عنها حكومة  التي  جاءت العتقالت 
يف بيان على موقع الخبار الر�شمي بعد يوم واحد من 
اطالق ال�شرطة ال�شينية الر�شا�س وقتل 14 �شخ�شا 
اأثناء اأعمال ال�شغب. وو�شف بيان احلكومة احلادث باأنه 
حكومة  وقالت  ومنظم  ومتعمد  عنيف  ارهــابــي  هجوم 
�شينجيانغ جتمعت الع�شابة مرارا مل�شاهدة افالم فيديو 
حتتوي على اأعمال عنف وارهاب وروجت ملعتقدات دينية 
متطرفة و�شنعت �شحنات نا�شفة وبنادق واأجرت جتارب 
اأن�شطة  لتنفيذ  وخططت  مــرات  عــدة  التفجريات  على 
ارهابية عنيفة وو�شفت ال�شني يف ال�شابق بع�س اأعمال 

العنف يف �شينجيانغ باأنها من تدبري مت�شددين.
ومل ت�شل وزارة اخلارجية يف و�شفها للواقعة اىل حد 

مت�شددين  ا�شالميني  على  مبا�شر  ب�شكل  الــلــوم  الــقــاء 
لكنها قالت ان ع�شابة ارهابية عنيفة هاجمت ال�شرطة 
الع�شابة  ان  �شينجيانغ  حــكــومــة  وقــالــت  مبــتــفــجــرات 
الرهابية مكونة من 20 فردا واأنها ت�شكلت يف اغ�شط�س 
ا�شماعيل  ح�شن  ا�شمه  ان  قالوا  �شخ�س  ويتزعمها  اب 
من  م�شتقلة  م�شادر  من  التحقق  لرويرتز  يت�شن  ومل 
مل�شايقات  الجانب  ال�شحفيون  ويتعر�س  التهامات. 
ويف بع�س الحيان يحرمون من دخول مناطق ح�شا�شة 
يف �شينجيانغ. وقال �شابط �شرطة ات�شلت به رويرتز يف 
املقاطعة حيث وقع احلادث انه لي�س من املنا�شب الدلء 
ـــاأي مــعــلــومــات اخـــرى وتــقــول احلــكــومــة ان ال�شرطة  ب
ال�شكاكني  و�شهر  مبتفجرات  ر�شقها  ح�شدا  هاجمت 
بهم جمرمون يف  للقب�س على م�شتبه  توجهت  عندما 
قرية قريبة من كا�شقار. ونقلت �شحيفة جلوبال تاميز 
التي تن�شرها �شحيفة ال�شعب اليومية الناطقة بل�شان 
ا�شمه يف  تك�شف عن  م�شوؤول مل  ال�شيوعي عن  احلــزب 
�شينجيانغ قوله دخل ال�شباط منزل وعروا على عدد 

كبري من النا�س يعقدون اجتماعا غري قانوين. 

حمافظ ميني ينجو من حماولة اغتيال 

مواجهات بني ال�سلفيني واحلوثيني �سرق �سنعاء 

اعتقالت يف �سينجيانغ بعد اأعمال �سغب دامية 

كريي يحذر بكني من اإن�ساء منطقة الدفاع اجلوي 

•• اربيل-الزعرتي-اأ ف ب:

عا�شمة  اربـــــيـــــل  مـــديـــنـــة  تـــ�ـــشـــهـــد 
اجتماعات  الــعــراق  كرد�شتان  اقليم 
تبحث  ال�شورية  الكردية  لالطراف 
مــ�ــشــالــة تـــوحـــيـــد اخلــــطــــاب خالل 
با�شراف  وذلـــك  جنيف2-،  مــوؤمتــر 

رئي�س القليم م�شعود بارزاين.
ووقعت موؤخرا خالفات بني املجل�س 
وجمل�س  ال�شوري  الكردي  الوطني 
و�شلت  كــرد�ــشــتــان،  لــغــربــي  ال�شعب 
اعــالن حزب  بعد  القطعية  اىل حد 
الحتاد الدميوقراطي، الذي ميثل 
ال�شعب  جمل�س  يف  الرئي�شي  التيار 
ادارة  تــا�ــشــيــ�ــس  كــرد�ــشــتــان،  لــغــربــي 
حملية ب�شكل منفرد يف �شمال �شوريا 
ادت هذه اخلالفات اىل اغالق  كما 
�شيمالكا  امل�شمى  احلــــدودي  املــعــرب 
بني اقليم كرد�شتان العراق واملناطق 

ذات الغلبية الكردية يف �شوريا.
العراق  كــرد�ــشــتــان  اقــلــيــم  ويـــدعـــم 
الحزاب الكردية ال�شورية املن�شوية 
الكردي  الوطني  املجل�س  لواء  حتت 
ــــوري، يف حــــني يـــعـــتـــرب حـــزب  الــــ�ــــش
اجلناح  الـــدميـــوقـــراطـــي  الحتـــــــاد 
ال�شوري حلزب العمال الكرد�شتاين 
املجل�س  ع�شو  ب�شري  بهجت  وقـــال 
الوطني الكردي ال�شوري يف ت�شريح 
اجتماعات  ان  بر�س  فران�س  لوكالة 
اليوم  ـــــــداأت  ب الــــكــــرديــــة  الحــــــــزاب 
الثالثاء باربيل، وذلك عقب اجتماع 

عقد با�شراف بارزاين .
وا�ــشــاف ان هـــذه الجــتــمــاعــات هي 
الكردي  الــبــيــت  تــوحــيــد  اجــــل  مـــن 
كرد�شتان  يف  الــ�ــشــيــا�ــشــي  وخــطــابــه 
جنيف  ملوؤمتر  وال�شتعداد  الغربية 

بحيث تكون امل�شاركة الكردية قوية 
يف هــــذا املـــوؤمتـــر كــمــا ا�ـــشـــار اىل ان 
معاجلة  اي�شا  تبحث  الجــتــمــاعــات 
املجل�شني  بــني  الــعــالــقــة  اخلـــالفـــات 
وي�شارك  كرد�شتان.  وغــرب  الكردي 
يف هذه الجتماعات النائب الكردية 
يف الــــربملــــان الــــرتكــــي لــيــلــى زانـــــا، 
بــلــديــة ديــــار بــكــر الرتكية  ورئــيــ�ــس 
اقليم  املــتــواجــدان يف  بــايــدر،  عثمان 
ــتــان الـــعـــراق مــنــذ اكــــر من  كــرد�ــش
اربـــعـــة ايـــــام، وذلــــك بــهــدف تقريب 
املجل�شني.  بــــني  الـــنـــظـــر  وجــــهــــات 
كرد�شتان  اقليم  لرئا�شة  بيان  وكــان 
الـــعـــراق ذكـــر مــ�ــشــاء امــ�ــس الثنني 

�شديدة  حروق  جراء  ام�س  وطفاله 
ا�شطوانة  انــفــجــار  اثــر  بها  ا�شيبوا 
الــــزعــــرتي لالجئني  غــــاز مبــخــيــم 
عــلــى ما  الردن،  �ــشــمــال  الــ�ــشــوريــني 

افاد م�شدر طبي.
وقال الدكتور ا�شمري امل�شاقبة، مدير 
لوكالة  احلكومي،  املفرق  م�شت�شفى 
فران�س بر�س ان لجئا �شوريا )40 
و�شقيقها  اعـــوام(   3( وابنته  عاما( 
)8 اعـــوام( تــوفــوا الــثــالثــاء نتيجة 
ــيــبــوا بــهــا اثر  حـــــروق �ـــشـــديـــدة ا�ــش
الــزعــرتي )85 كم  حــريــق مبخيم 
�شمال �شرق عمان( واو�شح ان الب 
الثالثة  واطفاله  احلريري  يا�شني 

ان بــارزاين ا�شتقبل وفــدا من حزب 
الحتـــــــاد الــــدميــــوقــــراطــــي وجــــرى 
امل�شاعي  على  التاأكيد  اللقاء  خــالل 
املــ�ــشــرتكــة بــهــدف تــوحــيــد اخلطاب 
امل�شاركة  الكردي ليتمكن الكرد من 
قومي  بخطاب  جنيف2  موؤمتر  يف 

موحد .
وا�شار البيان اىل ان بارزاين اجتمع 
الوطني  املجل�س  مع  املا�شي  الأحــد 
بــهــدف توحيد  �ــشــوريــا  الـــكـــردي يف 
موؤمتر  قــبــيــل  الــــكــــردي  اخلــــطــــاب 
 22 يف  عـــقـــده  املـــتـــوقـــع  جنيف2- 

كانون الثاين-يناير.
�شوري  لجــئ  تــويف  ثانية  جهة  مــن 

ادخلوا م�شاء الثنني اىل امل�شت�شفى 
من  خمتلفة  بحروق  ا�شابتهم  اثــر 
من   80% غطت  الثالثة  الــدرجــة 
ا�شطوانة  انفجار  نتيجة  اج�شادهم 

غاز بكرفان يقطنوه .
الثالثة )12  الطفلة  ان  وا�شار اىل 
عـــامـــا( حــالــتــهــا �ــشــيــئــة كـــذلـــك ومت 
الب�شري  مــ�ــشــتــ�ــشــفــى  اىل  حتــويــلــهــا 
لــلــعــالج وقال  احلــكــومــي يف عــمــان 
مــ�ــشــدر امـــنـــي لــفــرانــ�ــس بـــر�ـــس ان 
احلــريــق نــتــج عــن تــ�ــشــرب غـــاز ادى 
اثـــره  لنـــفـــجـــار ال�ـــشـــطـــوانـــة، ومت 
واطفاله  الب  ا�ــشــابــات،   4 ا�شعاف 
م�شت�شفى  اىل  ونــقــلــهــم  الـــثـــالثـــة، 
العالج  لــتــلــقــي  احلـــكـــومـــي  املـــفـــرق 
املنزيل  الغاز  ا�شطوانات  وت�شتخدم 

للطبخ والتدفئة يف اململكة.
ميلك  الـــــذي  الردن  ويــ�ــشــتــ�ــشــيــف 
حــــــــدودا متـــتـــد لكــــــر مــــن 370 
كــيــلــومــرتا مـــع �ـــشـــوريـــا، اكــــر من 
�ــشــوري منهم  مــلــيــون لجـــئ  ن�شف 
نحو 120 الفا يف خميم الزعرتي 
�ــشــمــال املــمــلــكــة قــــرب احلــــــدود مع 

�شوريا.
وت�شهد دول املنطقة منذ ايام موجة 
برد قار�س ناجتة عن عا�شفة جوية 
وت�شببت  ا�شبوع  نحو  منذ  �شربتها 
وتدين  والــثــلــوج  المــطــار  بت�شاقط 
درجات احلرارة على نطاق وا�شع ل 

�شيما يف لبنان و�شوريا والردن.
وقــالــت مــديــريــة الـــدفـــاع املــــدين يف 
22 حادثا  انــهــا تــعــامــلــت مــع  بــيــان 
خـــالل اخلــمــ�ــشــة ايــــام املــا�ــشــيــة نتج 
اندرجت  اإ�شابة  و93  وفاتان  عنها 
ب�شبب  الخــــتــــنــــاق  حــــــــوادث  حتــــت 

املدافئ .

وفاة �سوري وطفليه يف حريق بالزعرتي

اأحزاب كردية �سورية تبحث يف اأربيل جنيف2

جمل�س الأمن يدين ا�ستخدام الأ�سلحة الكيميائية يف �سوريا
•• نيويورك-وام: 

اأدان جمل�س الأمن الدويل الليلة قبل املا�شية ا�شتخدام الأ�شلحة الكيميائية حتت اأية ظروف يف �شوريا. وقال جريار 
املتحدة  الأمم  عام  اأمــني  كي مون  بان  ت�شريح �شحفي..اإن  الدائم يف  فرن�شا  ال�شهر مندوب  لهذا  املجل�س  رئي�س  اأرو 
اأطلع اأع�شاء املجل�س خالل جل�شة مغلقة على احليثيات التف�شيلية للتقرير الأخري للجنة التحقيق الأممية املعنية 
با�شتخدام الأ�شلحة الكيميائية يف �شوريا واأكد اأن الأمني العام واأع�شاء املجل�س اأجمعوا خالل اإجتماعهم على اأهمية 
اإخ�شاع امل�شوؤولني كافة عن جرائم احلرب يف �شوريا اإىل املحاكمات القانونية اجلنائية عمال بقرار املجل�س رقم 2118 
ال�شادر خالل �شهر �شبتمرب املا�شي. ونوه باأن اأع�شاء جمل�س الأمن اتفقوا على اأن تقرير جلنة التحقيق هو تذكرة 
باحلاجة امللحة ل�شمان جناح العملية التي اأطلقها القرار رقم 2118 لتفكيك تر�شانة الأ�شلحة الكيميائية ال�شورية 
�شوريا. وكان  الإن�شانية يف  ال�شوري والأزمــة  ال�شيا�شية لل�شراع  للت�شوية  النهائي  الهدف  اأن يحيد الهتمام عن  دون 
الأمني العام لالأمم املتحدة قد اأدىل بت�شريحات اأكد خاللها اأن الطريق اىل موؤمتر جنيف 2 لن يكون �شهال اأو ق�شريا 

م�شددا على �شرورة ال تكون املفاو�شات ب�شاأن الأزمة ال�شورية مفتوحة املدة لأن ذلك �شيطيل اأمد معاناة ال�شوريني.

•• مانيال-اأ ف ب:

حذر وزير اخلارجية المريكي جون 
كريي ام�س ال�شني من ان�شاء منطقة 
دفاع جوي فوق بحر ال�شني اجلنوبي 
بحر  فوق  اعلنتها  التي  بتلك  �شبيهة 
اواخــــر ت�شرين  الــ�ــشــرقــي يف  الــ�ــشــني 

الثاين-نوفمرب املا�شي.
وقــــال كـــريي يف مـــوؤمتـــر �ــشــحــايف يف 
مانيال ان منطقة )فوق بحر ال�شني 
حيز  تــــدخــــل  ال  يـــجـــب  الـــ�ـــشـــرقـــي( 
التنفيذ ويتعني على ال�شني المتناع 
عن اتخاذ اإجــراءات من جانب واحد 
املنطقة،  اأخــرى يف  اأمــاكــن  مماثلة يف 

زيارته  وخــالل   . اجلنوبي  ال�شني  بحر  فــوق  �شيما  ل 
للفيليبني التي ت�شتغرق يومني وهي الوىل منذ توليه 
للفيليبني  دعمه  علنا  للخارجية  وزيــر  ابــدى  مهامه، 
وا�شفا اياها بانها حليف ا�شا�شي يف مواجهة ال�شني التي 
تتنازع معها مانيال حول العديد من اجلزر ال�شغرية يف 
التوقيع  و�شك  على  ومانيال  ووا�شنطن  املنطقة.  هــذه 
على اتفاق ي�شمح للقوات والطائرات وال�شفن الع�شكرية 
الفيليبني حيث  ب�شورة موؤقتة يف  بالتوقف  المريكية 
وازداد   .1992 عــام  المريكية  القواعد  اخــر  اغلقت 

بــني بكني وجــريانــهــا ومنها  الــتــوتــر 
الخرية  ال�شنوات  خــالل  الفيليبني 
وذاك  الطرف  هــذا  مطالبات  ب�شبب 
ال�شرقي  ال�شني  بحر  على  بال�شيادة 
الكاملة  بال�شيادة  ال�شني  وتطالب 
تقريبا على هذا البحر الذي يعترب 
مفرتق طرق بحرية حيوية للتجارة 
العاملية والذي يحوي على احتياطات 
وثروة  والــغــاز  الــنــفــط  مــن  حمتملة 
الــثــاين- كــانــون  كـــربى. ويف  �شمكية 
جلـــــاأت   2013 عـــــــام  مـــــن  يــــنــــايــــر 
تابعة  الفيليبني اىل حمكمة حتكيم 
على  �شيادتها  حــول  املــتــحــدة  لــالمم 
منها  املنطقة  هـــذه  يف  �ــشــغــرية  جـــزر 
كيلومرتا   220 بعد  على  تقع  الــتــي  �ــشــكــاربــروغ  اتـــول 
وتعترب من ابرز اجلزر الفيليبينية والتي حتتلها ال�شفن 
ال�شينية منذ العام املا�شي واعالن بكني يف 23 ت�شرين 
جزء  فــوق  اجلـــوي  للتعريف  منطقة  الــثــاين-نــوفــمــرب 
كان  واحــد  جانب  مــن  ال�شرقي  ال�شني  بحر  مــن  كبري 
مانيال  وقلق  اجلنوبية  وكوريا  اليابان  ا�شتياء  اثار  قد 
ويقول حمللون ان بكني مل تعلن منطقة مماثلة فوق 
يف  ذلــك  تفعل  اأن  ميكنها  ولكن  اجلنوبي  ال�شني  بحر 

امل�شتقبل القريب.
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عربي ودويل
قطر حتتفل اليوم بيومها الوطني

لتنطلق ور�س الأعمار على امتداد الوطن. فعلى ال�شعيد املحلي ان�شب اهتمام 
الرا�شخة لإقامة بنية حتتية متكاملة من  الأ�ش�س  القيادة والدولة على و�شع 
اخلدمات الرئي�شية وتبعتها نه�شة عمرانية �شاملة من مرافق وخدمات وطرق 
حديثة وحمطات للطاقة وحتلية مياه وحركة نقل جوي وبحري متنامية مع 
وم�شانع  العاملية  املوا�شفات  اأحــدث  وفق  ات�شالت  و�شبكة  متطورة  موا�شالت 
قل نظريها يف العامل. ولأن الن�شان هو الهدف واملحور يف عملية التنمية فقد 
به  الرتقاء  م�شتلزمات  كل  توفري  اأجله...لذلك مت  ومن  عليه  الهتمام  تركز 
لتاأهيله لينه�س بامل�شوؤولية وامل�شاركة يف البناء. وهياأت الدولة من جانبها له 
العملية  اإلزامي جماين ملختلف مراحل  التقدم والنهو�س من تعليم  كل �شبل 
التعليمية والرتبوية وبعثات داخلية وخارجية و�شول اإىل اأرقى جامعات العامل 
توفريها  بجانب  املتخ�ش�شة  واملوؤ�ش�شات  املعاهد  اأف�شل  يف  تدريبية  ودورات 
اإىل ما ت�شمه  الكليات من جامعة قطر  مدار�س منوذجية وجامعات متكاملة 

املدينة التعليمية من جامعات تعمل وفق اأحدث املعايري العلمية وخدمات طبية 
اأجــود ما تو�شل  و�شحية متكاملة يف مراكز وم�شت�شفيات حديثة حتتوي على 
ولقطاع  راقية.  م�شتويات  ذات  ب�شرية  بكفاءات  ومعدات  اأجهزة  العلم من  اإليه 
امل�شتقبل  وذخــر  احلا�شر  عــدة  بو�شفه  الأكــرب  الهتمام  كــان  حتديدا  ال�شباب 
�شواء  والريا�شية  ال�شبابية  الأن�شطة  خمتلف  وم�شاندة  دعــم  الدولة  فتابعت 
وخمتلف  الريا�شية  الأندية  اأو  املتخ�ش�شة  الحتــادات  اأو  الأوملبية  اللجنة  من 
تقوم فيه  والدولية يف وقت  والقارية  والإقليمية  املحلية  واملناف�شات  امل�شابقات 
الأجهزة الريا�شية املخت�شة مبوا�شلة العمل على برنامج وم�شاريع ا�شت�شافة 
قطر ملونديال 2022 . وا�شتمرت الأندية الريا�شية يف عطائها بجانب املراكز 
الثقافية والعلمية املعنية باأن�شطة ال�شباب مبا يوفر لهم فر�س الإبداع ويفتح 
اإجنازات  ال�شباب القطري  اآفاقا وجمــالت متقدمة يف الإجنــاز فحقق  اأمامهم 

عظيمة يف �شتى جمالت الريا�شة وكان لهم ح�شور بارز يف املحافل املتعددة. 

اإىل اأن بلغت �شاحب ال�شمو ال�شيخ متيم بن حمد اآل ثاين اأمري قطر فحملها 
ونه�س بها وكان حريا بها واأهال لها. ويف عهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ متيم بن 
حمد اآل ثاين حر�شت الدولة وما زالت على اأن تظل هذه الراية وهامة الوطن 
عاليتني ليكون ال�شتقالل م�شانا و�شيادته كرمية حرة اأبية حتفظها وحتافظ 
عليها الأجيال املتعاقبة. وي�شرتجع ال�شعب القطري يف اليوم الوطني البدايات 
بامتالكه  يزهو  بوطن  والتفاوؤل..يحتفل  الأمــل  بــروح  امل�شتقبل  اىل  ويتطلع 
نا�شية قراره امل�شتقل و�شيادته التامة على ترابه الوطني ومبا تبواأته دولة قطر 
من مكانة مرموقة بني الدول يف عامل اليوم. عقود طويلة من عمر ال�شتقالل 
اأركان  كانت وافــرة احل�شاد �شخية العطاء تر�شخ فيها الإجنــاز وثبتت خاللها 
البناء حيث قطعت البالد اأ�شواطا بعيدة على طريق التنمية والتقدم وحققت 
واقت�شاديا  �شيا�شيا  احلــ�ــشــاري  النهو�س  جمـــالت  خمتلف  يف  نوعية  قــفــزات 
واجتماعيا..والبداية كانت بالأر�س والإن�شان ولأجلهما �شخرت كل الإمكانات 

•• الدوحة-وام:

حتتفل دولة قطر يف الثامن ع�شر من �شهر دي�شمرب من كل عام بيومها الوطني 
دولة  موؤ�ش�س  ثــاين  اآل  حممد  بــن  جا�شم  ال�شيخ  اهلل  بـــاإذن  لــه  املغفور  وتـــويل 
الأنباء القطرية قنا يف تقريرها  قطر احلديثة مقاليد احلكم. وذكرت وكالة 
ام�س..اأن يوم الـ 18 من دي�شمرب من عام 1878 يعد نقطة البداية فهو يوم 
جا�شم  ال�شيخ  اأر�شى  اليوم  هــذا  ففي  حيث  قطر  تاريخ  يف  والفا�شل  التاأ�شي�س 
اآل ثاين اللبنة الأوىل ل�شرح الوطن ور�شم مالمح ال�شورة للحلم  بن حممد 
الوطني بقطر الدولة امل�شتقلة عرب م�شاعيه الدوؤوبة يف احل�شول على اعرتاف 
القوتني العظميني العثمانية والربيطانية با�شتقالل قطر. ومن اأجل بلوغ هذه 
الأهداف واملعاين ال�شامية وترجمتها اإىل واقع عملي كان كفاح الأجداد والآباء 
الذين حملوا راية الوطن و�شلموها عالية خفاقة جليل واع خمل�س لوطنه واأمته 

•• الفجر – تون�س - خا�س:

احتفت تون�س اأم�س بالذكرى الثالثة 
لندلع �شرارة الثورة التون�شية يوم 
اإقــــدام  بــعــد  دي�شمرب2010   17
البوعزيزي  حممد  املتجول  البائع 
على اإ�شرام النار يف ج�شده احتجاجا 
على حجز ب�شاعته وتدهور اأو�شاعه 
لتندلع  والقت�شادية،  الجتماعية 
بــعــد ذلـــك مــوجــة الحــتــجــاجــات يف 
جميع اأنحاء البالد، اأدت اإىل �شقوط 
نــظــام الــرئــيــ�ــس زيـــن الــعــابــديــن بن 

علي.
ا�شتياء  الــذكــرى و�شط  وتــاأتــي هــذه 
عـــام و�ــشــعــور مبــــرارة الـــوعـــود التي 
اقت�شادي  انهيار  جـــّراء  تتحقق  مل 
بتنامي  ـــّوج  ُت امــنــي  وتــدهــور  معلن، 
اجتماعية  واأزمـــة  الإرهـــاب،  ظاهرة 
ال�شرائية  الطاقة  تــدهــور  عنوانها 
واأزمة  الأ�شعار،  وغــالء  للمواطنني 
متاهة  يف  الــبــالد  اأدخــلــت  �شيا�شية 

واأو�شلتها اإىل اأبواب املجهول. 
م�شددة،  اأمــنــيــة  تــعــزيــزات  وو�ـــشـــط 
الذكرى  اإحــيــاء  فــعــالــيــات  انطلقت 
بــــ�ــــشــــاحــــة حمــــمــــد الــــبــــوعــــزيــــزي 
اأم�س  بــــوزيــــد  �ـــشـــيـــدي  مبــحــافــظــة 
للروؤ�شاء  بـــارز  غــيــاب  يف  الــثــالثــاء، 
يف�شح  مل  اأمــنــّيــة  لــدواعــي  الثالثة 
عنها. كما �ُشّجل غياب الأمني العام 
العبا�شي  النقابية ح�شني  للمركزية 

ومكونات الرباعي الراعي للحوار.
يذكر انه يف الذكرى الثانية دي�شمرب 
غا�شبون  متظاهرون  طرد   2012
املــنــ�ــشــف املـــرزوقـــي ومــ�ــشــطــفــى بن 
جعفر من �شيدي بوزيد ور�شقوهما 

باحلجارة.
   وقد اتخذت التحركات وامل�شريات 
التي  بـــوزيـــد،  �ــشــيــدي  يف حمــافــظــة 
�ــشــجــلــت حـــ�ـــشـــور بــعــ�ــس الأحـــــــزاب 
واملنظمات ال�شبابية، ُبعدا احتجاجيا 
منادية  �ــــشــــعــــارات  فـــيـــهـــا  ورفــــعــــت 

بالتنمية والت�شغيل.
ـــــزت احــــتــــفــــالت الــــذكــــرى    ومتـــــّي
للتنظيمات  كثيف  بح�شور  الثالثة 
والــ�ــشــلــفــيــة مـــن بينها  الإ�ــشــالمــيــة 
املحظور  الــ�ــشــريــعــة  اأنـــ�ـــشـــار  حــــزب 
وحزب التحرير الإ�شالمي �شواء يف 
اأو يف �شاحة  حمافظة �شيدي بوزيد 
العا�شمة  يف  بــالــقــ�ــشــبــة  احلــكــومــة 

تون�س.
الــــــذكــــــرى مع    وتـــــتـــــزامـــــن هـــــــذه 
جديدا  رئي�شا  جمعة  مهدي  اختيار 
بعد  العري�س  لعلي  خلفا  للحكومة 
احلوار  �شمن  مــاراطــونــيــة  جـــولت 

الوطني.

من اختار مهدي جمعة
ب�شاأنه  اجلـــــدل  يــتــوا�ــشــل  اخـــتـــيـــار، 
من  عــن  الــ�ــّشــوؤال  �شّفة  اإىل  لي�شل 
رئا�شة  اإىل  جــمــعــة  مبـــهـــدي  دفـــــع 
احلكومة التون�شية اجلديدة؟ �شوؤال 
وتباينت  احلـــدث،  �شطح  على  طفا 

ب�شاأنه الردود والإجابات.
الإ�شالمية  النه�شة  حــركــة  نــفــُي    
على  ا�ــشــمــه  اقــــرتاح  وراء  تــكــون  اأن 
زاد يف  الـــوطـــنـــي،  احلـــــــوار  طــــاولــــة 
اإجابة حا�شمة،  اإىل  الو�شول  تعقيد 
اأبرزها  اأ�ــشــئــلــة جــديــدة لــعــل  وافــــرز 
يف  الــــقــــيــــادي  طــــرحــــه  الـــــــذي  ذاك 
احلـــزب اجلــمــهــوري، احلـــزب الذي 
اأعلن مقاطعته ملا تبقى من جل�شات 
احلوار ورف�شه امل�شاركة يف م�شاورات 

حمافظا   19 يوجد  حمافظا   24
احلاكم  الثالثي  لالئتالف  مواليا 
بينهم 14 مواليا اأو منتميا حلركة 

النه�شة.

حزب خدمة تون�س
ويف رّده على مواقف بع�س الأطراف 
واتهامه بالولء اإىل حركة النه�شة 
�شتكون  حــكــومــتــه  وان  الإ�ــشــالمــيــة 
وهــــي مبثابة  امــــتــــدادا حلــكــومــتــهــا 
حكومة الرتويكا الثالثة قال رئي�س 
احلــكــومــة املـــوؤقـــت اجلـــديـــد مهدي 
الر�شمية  �ــشــفــحــتــه  عـــلـــى  جــمــعــة 
ال�شخ�شيات  بع�س  اأن  بالفي�شبوك 
يحاولون  ال�شيا�شية  و  الإعــالمــيــة 
اأ�ـــشـــالـــيـــب قدمية  بـــاعـــتـــمـــاد  عـــــزيل 
اأو  لإفــ�ــشــايل  الــيــوم  لي�شت جمــديــة 
اأّن كفاءاتي  ت�شويه �شورتي يف وقت 
و اإجنــــازاتــــي خـــري دلـــيـــل عـــن عدم 

�شدقّية ما ي�شدر عنهم.
  واأ�شاف جمعة قائال: جوابي لهم و 
اأمامهم  من الآخر ولقطع الطريق 
اأقول  جمعة،  مهدي  �شورة  لت�شويه 
لهم: اأنا مهدي جمعة انتمي حلزب 
ال�شعب  و  تون�س  م�شلحة  و  خدمة 
�شعاري  و  فقط  التون�شي  ال�شباب  و 
فمن  التون�شية،  الراية  هو  الوحيد 
�ــشــيــقــف مــعــي و �ــشــيــ�ــشــانــدين و هنا 
اأتوجه خا�شة لل�شباب التون�شي فهو 
و  تــونــ�ــس  م�شلحة  �ــشــف  يف  �شيقف 
ومن  �شعبها،  وطموحات  طموحاته 
انوي  ما  �شيعرقل  اأو  �شدي  �شيقف 
تقدميه خلري تون�س فهو ل �شعوريا 
من  و  اأوًل  �شخ�شه  بــاإقــ�ــشــاء  يــقــوم 
يقف معه ثانياً لأنني متاأكد وواثق 
وامل�شتقبل  �شتزدهر  تون�س  اأّن  مــن 
واعــد والأرقـــام والإجنـــازات �شتوؤكد 

ما اأقول.
الختيار  فلكم   : بــالــقــول  واأردف    
اأمام  و  املرحلة  اأمــام �شعوبة  خا�شة 
من  الــتــونــ�ــشــي  ال�شعب  ينتظره  مــا 
التي  املــ�ــشــوؤولــيــة  و  مـــهـــدي جــمــعــة 
و  تــونــ�ــس  مل�شتقبل  جميعا  نحملها 
اأّن مهدي  اإىل  اأجيال تون�س  وي�شار 
جمعة رئي�س احلكومة اجلديد، قد 
م�شاورات  و  لقاءات  �شل�شلة  يف  �شرع 
الـــوزاري،  فريقه  لت�شكيل  �شيا�شية 
بال�شيا�شي  اأمــ�ــس  ظهر  التقى  وقــد 
لقائه  وقـــبـــل  الم�شتيـــــــــــري،  اأحمد 
امل�شتريي كان جمعة قد التقى كال 
زعيم  ال�شب�شي  قائد  الباجي  من 
الغنو�شي  ورا�شد  تون�س،  نــداء  حزب 
ويا�شني  الــنــهــ�ــشــة،  حـــركـــة  رئــيــ�ــس 

اإبراهيم رئي�س حزب اآفاق تون�س.
 

ال�سب�سي يف ال�سدارة
اأحــــــدث  اآخـــــــــر، ويف  �ـــشـــعـــيـــد  عـــلـــى 
�س  مركز''3  نــظــمــه  لــــــالآراء  �ــشــرب 
رئــيــ�ــس حركة  احـــتـــّل  لـــلـــدرا�ـــشـــات، 
ال�شب�شي  قايد  الباجي  تون�س  نــداء 
نوايا  الأوىل يف  املرتبة  اأخــرى  مــرة 
الرئا�شية  النتخابات  يف  الت�شويت 
 9 11 فــا�ــشــل  الــقــادمــة و ذلـــك ب 

باملائة.
املركز،    وقــال ه�شام قرفايل مدير 
قي�س  الد�شتوري  القانون  اأ�شتاذ  اإّن 
بن�شبة  الثانية  املرتبة  احتّل  �شعّيد 
4 فا�شل 9 باملائة فيما بقي املن�شف 
م�شريا  الثالثة،  املرتبة  يف  املرزوقي 
تـــراجـــع حـــّمـــادي اجلـــبـــايل عن  اإىل 
الثانية  املرتبة  من  النه�شة  حركة 

اإىل الّرابعة. 

ت�شاءل  حــيــث  احلـــكـــومـــة،  تــ�ــشــكــيــل 
مل  النه�شة  حــركــة  ال�شابي  ع�شام 
مل  واملعار�شة  جمعة  مهدي  تر�ّشح 

به؟  تزّكيه، فمن ن�شّ
الأعــــــراف وع�شو  رئــيــ�ــشــة مــنــظــمــة 
وداد  لـــلـــحـــوار  الــــراعــــي  الــــربــــاعــــي 
الأحـــــــزاب  اأن  اأكـــــــدت  ـــمـــاوي،  بـــو�ـــش
رئي�س  اخــتــارت  التي  هي  ال�شيا�شية 
الرباعي  ولي�س  اجلــديــد  احلكومة 

الراعي للحوار الوطني.
  واأفــادت بو�شماوي اأنه وقع جتاوب 
بـــني احتـــــاد اأربـــــــاب الــعــمــل ووزيــــر 
املجال  يف  جمعة  مــهــدي  ال�شناعة 
القت�شادي. يذكر اأّن تقارير اأ�شارت 
وراء  تــقــف  بــو�ــشــمــاوي  وداد  اأّن  اإىل 

طرح هذا ال�شم.
  اإجـــابـــة اأخــــــرى جـــــاءت مـــن خـــارج 
احلدود التون�شية، عرب تقرير ُن�شر 
الثنني على موقع �شحيفة لوموند 
رئي�س  اخــتــيــار  اأن  اأفـــاد  الفرن�شية، 
ب�شغوطات  جاء  التون�شي  احلكومة 
لتمثيلياتها  اجــتــمــاع  بــعــد  اأجــنــبــيــة 

الدبلوما�شية يف تون�س.
  وجــــاء يف الــتــقــريــر الــفــرنــ�ــشــي اأن 
بكامل  األقت  الغربية  الدبلوما�شية 
يوم  جــمــعــة  مــهــدي  لخــتــيــار  ثقلها 
ال�شبت املا�شي، واأ�شار اإىل اأن �شفراء 
الحتاد الأوروبي والوليات املتحدة 
الأمريكية اجتمعوا بقيادات الحتاد 
التون�شي لل�شغل واتفقوا على  العام 
م�شاندة وزير ال�شناعة مهدي جمعة 
لرت�شيح  العري�س  علي  حكومة  يف 
لالحتاد  العام  الأمــني  وكــان  ورقته 
عن  امتنع  العبا�شي،  ح�شني  ال�شغل 
لــقــاء جمعه يف  فــحــوى  عــن  الإدلء 
مع  الأمــريكــي  ال�شفري  مــع  ال�شابق 

اندلع اأزمة احلوار الوطني.
ا�شم مهدي جمعة على    ومت طــرح 
اأياما  الغربية  الدبلوما�شية  طاولة 
اأمني  حـــدده  اجـــل  اآخـــر  قــبــل  قليلة 
لل�شغل  التون�شي  العام  الحتــاد  عــام 
حــ�ــشــني الــعــبــا�ــشــي، املــتــمــثــل يف 14 

دي�شمرب.
   واأ�ـــشـــار الــتــقــريــر الــفــرنــ�ــشــي اإىل 
برعاية  جــمــعــة  مـــهـــدي  ظـــهـــور  اأن 
الدبلوما�شة الغربية لوحظ موؤخرا 
ال�شفري  ن�شرها  �ــشــورة  خـــالل  مــن 

الأملاين منذ اأيام.
   وكان ال�شفري الأملاين لدى تون�س 
جانز بلوترن، ن�شر يوم 11 دي�شمرب 
ال�شفحة  عـــلـــى  �ـــــشـــــورة  املــــا�ــــشــــي 
الر�شمية لل�شفارة الأملانية يف تون�س 
يظهر   ، امل�شوي  دبلوما�شية  عنونها 
احلكومة  رئـــيـــ�ـــس  بــ�ــشــحــبــة  فــيــهــا 
ب�شدد  وهما  جمعة  مهدي  اجلديد 
املطاعم  بــاأحــد  املــ�ــشــوي  اللحم  اأكـــل 
وهــمــا يف طــريــق عــودتــهــا مــن زيارة 
وفـــق  بــــاجــــة  حمـــافـــظـــة  اإىل  عـــمـــل 
اإىل  ويــ�ــشــار  الــ�ــشــورة  عــلــى  تعليقه 
�شارعتا  وبـــريـــطـــانـــيـــا،  فــرنــ�ــشــا  اأّن 
التعبري عن ترحيبهما  اإىل  الثنني 
رئي�شا  جمعة  مهدي  بتعيني  احلــار 

للحكومة التون�شية اجلديدة.

غري  يــكــونــوا  اأن  يــجــب  و  م�شتقلني 
النتخابات  يف  بــالــرت�ــشــح  مــعــنــيــني 

القادمة.

حمل ثقيل .. و�سعوبة املهّمة
املحللني  مـــن  الــبــعــ�ــس  راأى  ولــئــن 
الــ�ــشــيــا�ــشــيــني يف هــــــذا الخـــتـــيـــار، 
الأزمة  من  بتون�س  للخروج  فر�شة 
تواجهها  الــتــي  اخلانقة  ال�شيا�شية 
فــــــاإّن  املــــا�ــــشــــي،  يـــولـــيـــو   25 مـــنـــذ 
اإّن  قــالــت  اأخــــرى،  �شيا�شية  اأطــرافــا 
رئي�س احلكومة اجلديد لن يتمكن 
بــاأريــحــيــة يف مهمته  الــتــحــرك  مــن 
ا�شتمرار  اإىل  ــظــر  بــالــّن اجلــــديــــدة 
ورف�س  الــ�ــشــيــا�ــشــيــة،  الـــتـــجـــاذبـــات 
الأحزاب الأ�شا�شّية املعار�شة لالآلّية 
لعلي  تعيينه خلفا  اإىل  اأف�شت  التي 
العري�س، وما يعنيه ذلك من غياب 
ال�شرط  عــريــ�ــس،  �شيا�شي  لــتــوافــق 
النجاح  لتامني  تــوّفــره  يجب  الــذي 
يف مثل هذه املرحلة النتقالية التي 

متّر بها تون�س.
   ويـــــرى حمـــّلـــلـــون ومـــراقـــبـــون يف 
لن  الــنــهــ�ــشــة  حـــركـــة  اأّن  تـــونـــ�ـــس، 
اجلديد  احلــكــومــة  لــرئــيــ�ــس  ت�شمح 
التعيينات،  مبراجعة  جمعة  مهدي 
قولهم  حــّد  على  �شي�شر  ذلــك  لأّن 
مب�شالح احلركة �شيما واأنها مقبلة 
على خو�س غمار النتخابات خالل 

الفرتة املقبلة.
   واأكــدوا اأّن احلكومة اجلديدة قد 
تعمل على التقلي�س يف عدد الوزراء 
اأن  اإىل  ُمــ�ــشــرييــن  املــ�ــشــتــ�ــشــاريــن،  و 
للتعيينات  جمعة  مــهــدي  مــراجــعــة 
�شتكون �شعبة اإن مل تكن م�شتحيلة 
املو�شوع  تعترب  النه�شة  حركة  لأن 

خطا اأحمر.
و  التعيينات  م�شاألة  اأّن  اإىل  ي�شار     
احلكومية  املــنــا�ــشــب  يف  الت�شميات 
اأ�شا�س املــوالة احلزبية حلركة  على 
اأثــــــارت جــــدل وا�شعا  قـــد  الــنــهــ�ــشــة 
خالل الفرتة الأخرية، حيث ُوّجهت 
بنوايا  وحلفائها  للنه�شة  اتهامات 
ثمة  مــن  و  الإدارة  عــلــى  ال�شيطرة 

ال�شيطرة على مفا�شل احلكم.
�شابق  �شحفي  ت�شريح  وبح�شب     
للمرفق  التون�شي  الحتـــاد  لرئي�س 
القادر  عــبــد  الإدارة  وحـــيـــاد  الـــعـــام 
الثالثي  الئـــتـــالف  فـــــاإّن  الــلــبــاوي 
بـــقـــيـــادة حركة  الـــبـــالد  احلـــاكـــم يف 
اجلهاز  بـــــاخـــــرتاق  قـــــام  الــنــهــ�ــشــة 
اأن�شار  وتــعــيــني  تــونــ�ــس  يف  الإداري 
احلكومة وقيادات احلزب احلاكم يف 
املنا�شب احلكومية احل�شا�شة بهدف 
النتخابات  خلـــو�ـــس  الــتــحــ�ــشــري 

القادمة بجهاز دولة مواٍل لها.
اأّن  عـــن  املــ�ــشــدر  ذات  كــ�ــشــف  كــمــا    
مـــن جملة  بـــاملـــائـــة   80 مـــن  اأكـــــر 
بها  قامت  التي  اجلديدة  التعيينات 
الوظائف  العري�س يف  علي  حكومة 
متتع  للدولة  وال�شامية  احل�شا�شة 
النه�شة  حركة  واأع�شاء  اأن�شار  بها 
واملــوالــني لها مــن ذلــك اأّن مــن بني 

املتحدة  الـــــوليـــــات  رحـــبـــت  كـــمـــا    
على  تون�س  يف  بالتوافق  الأمريكية 
رئي�س وزراء جديد معربة عن اأملها 
جهودها  مـــن  تــونــ�ــس  تــكــثــف  اأن  يف 

لإعداد د�شتور جديد.
اخلارجية  با�شم  املتحدثة  وقــالــت    
موؤمتر  يف  هــارف  مــاري  الأمريكية 
�شحايف نرحب باختيار رئي�س وزراء 
جـــديـــد )يف تـــونـــ�ـــس( الأمــــــر الـــذي 
اأزمتها  من  البالد  اإخـــراج  يف  ي�شهم 
التحول  ويــعــزز  الراهنة  ال�شيا�شية 
اإىل  م�شرية  تون�س  الدميقراطي يف 
اأن هــذا الخــتــيــار كــان خــطــوة اأوىل 

فقط .
  واأ�شافت نتطلع اإىل ت�شكيل حكومة 
جديدة من وزراء ذوي كفاءة لقيادة 
انــتــخــابــات مبكرة  تــونــ�ــس وتــنــظــيــم 
ونــ�ــشــجــع اأيــ�ــشــا قـــــادة تــونــ�ــس على 
اللم�شات  لو�شع  جهودهم  موا�شلة 
الأخــــــرية عــلــى د�ــشــتــور يــحــرتم كل 

حقوق مواطنيهم .
  كما التقى �شفري الوليات املتحدة 
وال�س،  جــاكــوب  بتون�س  الأمريكية 
الغّنو�شي  را�ــشــد  مــن  بكل  الثــنــني، 
رئي�س حركة النه�شة، والباجي قائد 
اللقاءان  متــحــور  حــيــث   ، ال�شب�شي 
يف  ال�شيا�شية  امل�شتجّدات  اآخــر  حول 

تون�س وحول احلوار الوطني.
  ورّد الأمني العام للمركزية النقابية 
منتقدي  عــلــى  الــعــبــا�ــشــي،  حــ�ــشــني 
الــربــاعــي الــراعــي لــلــحــوار الوطني 
التون�شي  الــعــام  الحتــــاد  ل�شيما  و 
جمعة  مهدي  اختيار  ب�شبب  لل�شغل 
اأّن  قــائــال،  املقبلة  للحكومة  رئي�شا 
بيد  لعبة  لي�شت  النقابية  املنظمة 
اأي طرف �شيا�شي كان، م�شّددا على 
اإّل  يخ�شعوا  لــن  احلــــوار  رعـــاة  اأّن 
ملــا نـــادت بــه خــارطــة الــطــريــق التي 
ال�شيا�شية  الأزمـــة  لت�شوية  و�شعت 
ــتــكــمــال املـــ�ـــشـــار النـــتـــقـــايل يف  ول�ــش
املوؤ�ش�شات  اإر�ـــشـــاء  اجـــل  مــن  تــونــ�ــس 
الدميقراطي  والـــنـــظـــام  الـــدائـــمـــة 

املن�شود.
رئي�س  اأّن  اإىل  الــعــبــا�ــشــي  واأ�ـــشـــار    
على  يتح�شل  مل  اجلديد  احلكومة 
من  اختبار  حمــّل  فهو  اأبي�س  �شّك 
الــربــاعــي الــراعــي لــلــحــوار الوطني 

جملة من الأهداف العاجلة موؤكدة 
باليقظة حتى  التحلي  على �شرورة 
حكومة  املقبلة  احلــكــومــة  تــكــون  ل 
تــرويــكــا ثــالــثــة بــل حــكــومــة مرحلة 

انتقالية ثالثة ح�شب تعبريها.
  واأو�شحت يف بيان اأ�شدرته الثنني، 
اأن هذه الأهــداف العاجلة تتمثل يف 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب واإر�ـــشـــاء الأمـــن 
تدهور  القت�شاد واحلد من  واإنقاذ 
الو�شع  وحت�شني  ال�شرائية  املــقــدرة 
مراجعة  جــانــب  اإىل  الجــتــمــاعــي، 
موؤ�ش�شات  يف  احلــزبــيــة  الــتــعــيــيــنــات 
برابطات  ُي�شّمى  مــا  وحـــّل  الــدولــة، 
امل�شاجد.  وحتــيــيــد  الـــثـــورة  حــمــايــة 
وبــّيــنــت اأن حتــقــيــق هـــذه الأهـــــداف 
املالئم  املـــنـــاخ  يــوفــر  اأن  �ــشــاأنــه  مـــن 
لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة ت�شع 
البالد على �شكة ال�شتقرار وحتقيق 

النتقال الدميقراطي.
  وذكرت احلركة بان ان�شحابها من 
جل�شة احلوار الأخرية م�شاء ال�شبت 
الطريقة  على  احتجاج  هو  املا�شي، 
ولي�س  الـــقـــرار  اتـــخـــاذ  املـــتـــوخـــاة يف 
املر�شح  �شخ�س  مــن  م�شبقا  موقفا 
مـــهـــدي جــمــعــة رغــــم انــتــمــائــه اإىل 
حكومة الرتويكا على حد تعبريها، 
انتهى  التي  الطريقة  اأن  مالحظة 
بها احلوار غري من�شجمة مع املبادئ 
مبداأ  وخــا�ــشــة  عليها  تــاأ�ــشــ�ــس  الــتــي 

التوافق بني الأطراف امل�شاركة.
  وو�شف املن�شق العام للتيار ال�شعبي 
رئي�س  حول  التوافق  حمدي،  زهري 
احلــكــومــة اجلـــديـــدة مــهــدي جمعة 
بالتوافق املغ�شو�س على حد تعبريه 
على اعتبار اأنه بالنظر اإىل اأن اأكر 
مـــن نــ�ــشــف الأحـــــــزاب املــ�ــشــاركــة يف 
الوطني  لــلــحــوار  الــعــامــة  اجلــلــ�ــشــة 
معار�شة  كانت  املا�شي  ال�شبت  يــوم 
لـــهـــذا الـــتـــوجـــه ومـــــن جـــهـــتـــه، قال 
الناطق الر�شمي با�شم الحتاد العام 
الطاهري،  �شامي  لل�شغل  التون�شي 
التعيينات  مراجعة  مــبــداأ  قبول  اإن 
و مراجعة  الغــتــيــالت  فتح ملف  و 
املــيــزانــيــة هــي اأهـــم �ــشــروط الحتاد 
مـــهـــدي جمعة  بــحــكــومــة  لــلــقــبــول 
الطاهري  �ــشــامــي  وقــــال  اجلـــديـــدة 
اإّن الحتــــاد لــن يــقــبــل بـــــوزراء غري 

الـــــــذي �ـــشـــرياقـــب مـــــدى الـــتـــزامـــه 
ت  الـــتـــي ن�شّ الـــبـــنـــود  كــــّل  بــتــطــبــيــق 
مذكرا  الـــطـــريـــق،  خـــارطـــة  عــلــيــهــا 
الأطراف  وبقية  ال�شغل  احتــاد  بــاّن 
الــداعــمــة لــلــمــبــادرة لــن تــتــوانــى عن 
ما  حـــال  يف  احلــــايل  التم�شي  وقـــف 
انقالب  اأو  انــحــراف  وجــود  لحظت 

على التعهدات.
  على �شعيد اآخر، اأكّد العبا�شي اأّنه 
ل ميكن الإقرار بنجاح احلوار الذي 
�شوى حلقة  اأهدافه  يتحقق من  مل 
واحــدة من جمموعة حلقات ح�شب 
تعبريه، مربزا �شرورة احرتام بقية 
الــتــي جـــاءت بها خارطة  اخلــطــوات 
الطريق خا�شة يف ما يتعلق بامل�شار 
التاأ�شي�شي وقد دعا اأمني عام احتاد 
الكّف  اإىل  العبا�شي،  ح�شني  ال�شغل 
بــعــقــد �شفقات  اتـــهـــام الحتـــــاد  عـــن 
الــوطــنــي، معتربا  اإطــــار احلــــوار  يف 
واأّكد  مـــربر.  دون  ت�شريحات  اأنــهــا 
الوطني  احلــوار  جنــاح  ا�شتكمال  اأّن 
كفاءات  حــكــومــة  بت�شكيل  مــرتــبــط 
الـــــواردة يف  الــبــنــود  م�شتقلة حتــقــق 

خارطة الطريق. 
 

�سروط باجلملة
يف الأثناء ت�شتمر الأحزاب يف حتديد 
اجلديد  الــتــطــور  هــذا  مــن  موقفها 

ال�شيا�شي  املــ�ــشــهــد  �ـــشـــهـــده  الــــــذي 
بــتــكــلــيــف مـــهـــدي جمعة  الــتــونــ�ــشــي 
هذا  ويف  جــديــدة  حــكــومــة  بت�شكيل 
ال�شياق، اأكد رئي�س الهيئة ال�شيا�شية 
لــلــحــزب اجلــمــهــوري اأحـــمـــد جنيب 
الــ�ــشــابــي، اثـــر لــقــاء جــمــعــه الثنني 
املرزوقي،  من�شف  املوؤقت  بالرئي�س 
اإجها�س  وقــع  اأنـــه  يعترب  حــزبــه  اأن 
الــــوفــــاق  احلـــــــــوار والــــتــــفــــريــــط يف 
الوطني لن احلل من وجهة نظره 
مت دون ا�شت�شارة الأحزاب ال�شيا�شية 

الكربى يف البالد و�شد اإرادتها.
احلــــزب  اأن  ـــابـــي،  الـــ�ـــش ـــــاف  واأ�ـــــش   
اجلـــمـــهـــوري انــ�ــشــحــب مـــن احلــــوار 
الوطني ولكنه �شيتعامل مع الو�شع 
على  و�شيحكم  بــاإيــجــابــيــة،  اجلــديــد 
احلكومة املقبلة على اأ�شا�س برنامج 
للتحديات  جمابهتها  وطرق  عملها 
اأمامها،  املطروحة  الكربى  وامللفات 
الأمنية  الــتــحــديــات  متــثــل  والـــتـــي 
اأبرزها،  والجتماعية  والقت�شادية 
اإ�شافة اإىل اإعادة ال�شورة احلقيقية 

لتون�س باخلارج على حد تعبريه.
اعــتــربت حــركــة نداء    مــن جهتها، 
تون�س اأنه ل ميكن حتقيق النتقال 
رئي�س  بـــالـــتـــزام  اإل  الــدميــقــراطــي 
حكومة  بت�شكيل  املقبلة  احلــكــومــة 
قــادرة على حتقيق  كفاءات م�شتقلة 

النه�سة نفت تر�سيحها ملهدي جمعة

تون�س: من يقف وراء اختيار رئي�س احلكومة اجلديدة..؟
�سيدي بوزيد حتيي الذكرى الثالثة للبوعزيزي و�سط غياب الروؤ�ساء الثالث

مهدى جمعة ب�شحبة ال�شفري الملاين بتون�س

البوعزيزي اطلق ال�شرارة

مهدى جمعة واملهمة ال�شعبة

اأوروبا تاأمل بت�سكيل حكومة تون�سية �سريعًا
•• بروك�سل-اأ ف ب:

اثنت وزيرة خارجية الحتاد الوروبي كاثرين ا�شتون 
بعد  تون�س  يف  امل�شجلة  امل�شجعة  التطورات  على  ام�س 
تر�شيح مهدي جمعة لرئا�شة حكومة غري حزبية تقود 
ت�شكيل  اىل  ودعــت  انتخابات عامة،  اجــراء  اىل  البالد 

احلكومة ب�شورة �شريعة.
امل�شجعة  التطورات  احيي  انني  بيان  اآ�شتون يف  وقالت 
امل�شجلة يف اطار احلوار الوطني والتي ادت اىل تر�شيح 

مهدي جمعة لرئا�شة الوزراء .
اأملها يف ان ت�شتتبع هذه اخلطوة  اآ�شنون عن  واعربت 
وبـــاأن  حــكــومــة  بت�شكيل  الــ�ــشــرعــة  وجـــه  عــلــى  الوىل 

النتقال  عملية  يف  قــدمــا  املــ�ــشــي  املــمــكــن  مــن  يــكــون 
عامة  انتخابات  اجـــراء  مــع  التون�شي  الــدميــوقــراطــي 
الطراف  جميع  ومب�شاركة  م�شداقية  وذات  �شفافة 
�شمن مهل معقولة و�شددت من اجل ذلك على �شرورة 
النتقالية  العملية  اأطــــراف  جميع  بــني  تــوافــق  بــنــاء 

التون�شية .
وبعد �شهرين من املفاو�شات مت تر�شيح مهدي جمعة 
الرتويكا  حــكــومــة  يف  الــ�ــشــنــاعــة  وزيــــر  عـــامـــا(   51(
احلـــالـــيـــة، لــرئــا�ــشــة حــكــومــة مــ�ــشــتــقــلــة �ــشــتــحــل حمل 
الزمة  تون�س من  اخــراج  اجــل  احلالية من  احلكومة 
ال�شيا�شية التي اندلعت يف 25 متوز-يوليو املا�شي يف 

اعقاب اغتيال النائب املعار�س حممد براهمي.
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العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/3510  عمايل جزئي                         
اىل املدعى عليه/1 -ايكو ون لت�شميم مواقع النرتنت �س.ذ.م.م  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي /حممد عرب �شاهزاد حاجي احمد قد اقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )19784 
درهم(بدل تذكرة �شفر مببلغ )2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف. رقم 
املوافق  الحـــد  يــوم  جل�شة  لها  وحـــددت   .  .)2013/152555( ال�شكوى 
مكلف  فانت  لــذا   ch1.A.5 بالقاعة  �س   8:30 ال�شاعة   2014/1/12
باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/4507  عمايل جزئي                         
اىل املدعى عليه/1 -النوار جلميع النفايات   جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /حممد نا�شر ايه ر�شيد  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )22.022 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
    .)2013/156141( ال�شكوى  رقــم  وامل�شاريف  والــر�ــشــوم  درهـــم(   2000(
وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/12/24 ال�شاعة 8:30 �س 
او من ميثلك قانونيا  ch1.A.5 لذا فانت مكلف باحل�شور  بالقاعة 
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مــذكــرات  مــن  لــديــك  مــا  بتقدمي  وعليك 

اجلل�شة بثالثة ايام على القل. 
ق�سم الق�سايا العمالية                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/4691  عمايل جزئي                         
حمل  جمهول  �ـــس.ذ.م.م  للمقاولت  امكان  -�شركة  عليه/1  املدعى  اىل 
القامة مبا ان املدعي /�شلطان احمد عزمت اهلل  قد اقام عليك الدعوى 
وقـــدرهـــا )18433درهـــــــم(  عــمــالــيــة  املــطــالــبــة مب�شتحقات  ومــو�ــشــوعــهــا 
والر�شوم وال�شايف .  رقم ال�شكوى )2012/132764(. وحددت لها جل�شة 
 ch1.A.5 بالقاعة  ال�شاعة 8:30 �س  املوافق 2014/1/12  يوم الحد 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  او  باحل�شور  مكلف  فانت  لــذا 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على 

القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الق�سايا العمالية                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/4502  عمايل جزئي                         
اىل املدعى عليه/1 -العيايل لالعمال الفنية- �س.ذ.م.م   جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /حممد اح�شن رحمت خان   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )8386 درهم ( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( والر�شوم وال�شايف .  رقم ال�شكوى )2013/157941(. وحددت لها جل�شة 
يوم الثالثاء املوافق 2013/12/24 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة ch1.A.5 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/4139  عمايل جزئي                         
اىل املدعى عليه/1 -العجيم حلزم الب�شائع وخدمات ال�شحن �س.ذ.م.م    
املدعي /حممد �شافى حممد قا�شم  قد  ان  جمهول حمل القامة مبا 
وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اقــام 
)11895 درهم(وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
. رقم ال�شكوى )2013/156293(.   وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 
مكلف  فانت  لــذا   ch1.A.5 بالقاعة  �س   8:30 ال�شاعة   2014/1/12
باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

ا                    اىل املدعي عليه/الحالم اخل�شراء لت�شميم احلدائق  جمهول 
العمالية  الــدعــاوي  اقــامــوا عليكم  املدعيني قد  بــاأن  نعلنكم  القــامــة  حمل 
املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/12/30 

ال�شاعة 8:30  

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
القل  على  ايــام  بثالث  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من 

بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واحلكم م�شمول املعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
4716/2013/13
4754/2013/13

م
1
2

ا�شم املدعي
نافني موت�شي

نور وايل خان �شيد وايل خان    

مبلغ املطالبة
17975 درهم �شامل تذكرة العودة
11718 درهم �شامل تذكرة العودة

العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                    اىل املدعي عليه/�شاوث كينغ خلدمات التنظيف �س.ذ.م.م   
الدعاوي  عليكم  اقــامــوا  قــد  املدعيني  بــاأن  نعلنكم  القــامــة  حمــل  جمهول 
املوافق  الحـــد  يــوم  جل�شة  لها  املحكمة  وحـــددت  اأدنــــاه  املــذكــورة  العمالية 

2013/12/22 ال�شاعة 8:30  

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
القل  على  ايــام  بثالث  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من 

بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واحلكم م�شمول املعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
4216/2013/13
4217/2013/13

م
1
2

ا�شم املدعي
برييا�شمي باكيام باكيام

رامي�س كاليموثان كاليموثان 

مبلغ املطالبة
7800 درهم �شامل تذكرة العودة
15000 درهم �شامل تذكرة العودة

العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                            اىل املدعي عليها/الواحة امللكية خلدمات التنظيف واحلرا�شة جمهول 
حمل القامة نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه 

وحددت املحكمة لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/12/24 ال�شاعة 8:30  

من  لديكم  مــا  تــقــدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  مــن  او  باحل�شور  مكلفون  فانتم  لــذا 
اىل  بال�شافة  القــل  على  ايــام  بثالث  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مــذكــرات 

الر�شوم وامل�شاريف واحلكم م�شمول املعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
4094/2013/13
4092/2013/13
4103/2013/13
4099/2013/13

م
1
2
3
4

ا�شم املدعي
 كوثر ح�شني حمبت علي

حممد �شريف ال�شالم دودة مياه
كوثر عامل عبدالر�شيد

�شم�س العامل تاج ال�شالم

مبلغ املطالبة
21589 درهم �شامل تذكرة العودة
10716 درهم �شامل تذكرة العودة
4995 درهم �شامل تذكرة العودة

19499 درهم �شامل تذكرة العودة

العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/776  عمايل كلي                     
/جيماميا  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول   ح  م  �س  لل�شحن  -لي�شر  عليه/1  املدعى  اىل 
الدعوى  عليك  اقــام  قد  ال�شام�شي    عبداهلل  حمدان  حممد  حمدان  وميثله:  مزهر  ابراهيم 
ومو�شوعها املطالبة بثبات عالقة العمل القائمة بني الطرفني والثابته مبوجب عر�س العمل 
واملوافقة على عر�س العمل وتوقيعه من الطرفني لي�شلح مبثابة عقد عمل وبدا العمل الفعلي 
بذات التاريخ واثبات اخالء املدعى عليها بعد العمل وانهاء العقد بتاريخ 2012/10/26 والزام 
تــوؤدي للمدعية مبلغ وقــدره 250.036 درهــم و�شهاد اخلــربة عن مدة عملها  املدعى عليها بن 
والفائدة القانونية من تاريخ ال�شتحقاق الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت 
لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/12/26 ال�شاعة 9:30 �س  بالقاعة ch1.A.2 لذا فانت 
م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف 
�شيكون مبثابة  فان احلكم  القــل. ويف حالة تخلفك  ايــام على  بثالثة  قبل اجلل�شة  للمحكمة 

ح�شوري.   

ق�سم الق�سايا العمالية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/516  عقاري كلي                     
اىل اخل�شم املدخل /1 - �شركة بو�شفور لال�شتثمار املحدودة   جمهول حمل القامة 
عبدالغفار  يو�شف  وميثله:  ال�شريف  عبدالرحمن  عبدالغفار  /منال  املدعي  ان  مبا 
املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اقــام  قد  ال�شريف   عبدالرحمن 
وامل�شاريف  والر�شوم  درهــم(   366191( وقــدره  مببلغ  والنــفــراد  بالت�شامن  عليهما 
ال�شداد  تاريخ ال�شتحقاق وحتى  بواقع 12% من  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
التام.   وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2014/1/16 ال�شاعة 9:30 �س  بالقاعة 
ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
ايــام على القــل. ويف حالة  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     
  مذكر ة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1745  جتاري كلي                     
ان  املن�شاآت �س ذ.م.م    جمهول حمل القامة مبا  املدعي عليه: العتماد لدارة  اىل 
املــدعــي /املــمــر الخــ�ــشــر خلــدمــات الــ�ــشــرف ال�شحي و�شحب املــيــاه  قــد اقـــام عليك 
وقدره  مبلغ  للمدعية  تــوؤدي  بان  عليها  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
173.950 درهم و الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد 
التام والزامها بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء 
املوافق 2014/1/21 ال�شاعة 9:30 �س  بالقاعة ch2.E.22 لذا فانت مكلف باحل�شور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 
قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. ونخطركم بورود التقرير يف الدعوى رقم )نزاع 

جتاري 2013/185(.   .   
ق�سم الق�سايا التجارية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/2436 تنفيذ عمايل
)�ــــس.ذ.م.م(     للمقاولت  انرتنا�شيونال  ام  جــى  ار  �ــشــده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ فيبني وارير بادينجاريكارا 
مادافان وميثله: �شمري حليم كنعان   قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )66402( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.بال�شافة اىل مبلغ 3838 درهم ر�شوم 
التنفيذية  الجـــراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فــان  وعليه  املحكمة.   خلزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/476 تنفيذ ايجارات
اىل املنفذ �شده/1- فريكوين�شي للدعاية والعــالن �ــس.ذ.م.م  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد عبيد بو�شقر الفال�شي وميثله: خالد 
احمد عبداهلل احمد   ومبوجب القرار ال�شادر من اللجنة الق�شائية اخلا�شة 
بالف�شل بني املوؤجرين وامل�شتاأجرين ببلدية دبي فانك مكلف بالتي: 1- �شداد 
املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهــم(   55284( وقــدره  به  املنفذ  املبلغ 
وذلك خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا العالن. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15  الجــراءات 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/496 تنفيذ ايجارات
اىل املنفذ �شده/1- ايون ديجيتال للتجارة العامة ) �س.ذ.م.م( مديرها/ ارون 
مولز  اعمار  جمموعة  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  القــامــة  حمل  جمهول  ناجار 
)�س.ذ.م.م( وميثله: علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن ومبوجب القرار ال�شادر 
ببلدية  وامل�شتاأجرين  املوؤجرين  بني  بالف�شل  اخلا�شة  الق�شائية  اللجنة  من 
درهم(   2336439( وقــدره  به  املنفذ  املبلغ  �شداد   -1 بالتي:  مكلف  فانك  دبــي 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وذلك خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا 
العالن. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18    
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2011/1265 )مدين كلي( بوا�سطة الن�سر
)اعالن بورود التقرير(

�شعيد  عبداهلل  عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
احمد ربيع خافان النعيمي  اقام املدعي/بنك ام القيوين الوطني جن�شيته: عنوانه: ام 
القيوين- بناية بنك ام القيوين    الدعوى برقم 2011/1265 -مدين - كلي- عجمان- 
ومو�شوعها املطالبة مببلغ 629326.55 درهم + الفائدة القانونية 10.99%  +9% +مبلغ 
460000 + 9%+ 109107.15 + 18% 14791.44 + 2%  فانت مكلف باحل�شور امام حمكمة 
عجمان الحتادية البتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 11.00 
املوافق يوم 5 من �شهر يناير ل�شنة 2014 وذلك للنظر يف الق�شية بو�شفك مدعى عليه. 

حتريرا يف 2013/12/11
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر

                         يف الطعن   2013/128 طعن عقاري   
تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز

الطاعن/ ا�شامة جميل ب�شور وميثله: نبيه احمد بدر  
 باعالن املطعون �شدهما/1- وليد حنا ف�شول 2- يو�شف منري ب�شمجي    

جمهويل حمل القامة.
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاله ويتوجب عليكم 
احل�شور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �شحيفة الطعن املقدمة 

�شدكم.
رئي�ص الق�سم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2781 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ هارون الر�شيد �شفي اهلل اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: الثلج   
الالمع للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
عمالية املطلوب اعالنه/  الثلج الالمع للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات     
عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/22 املوافق  الحد  يوم 
ابوظبي  حمكمة  بـ  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/12/11  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2025 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

مارينو  عليه:  مدعي  باك�شتان  اجلن�شية:  حممد  كل  علي  كا�شف  مدعي/   
الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  للمقاولت  اجلديد 
م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/ مارينو اجلديد للمقاولت العامة ذ.م.م 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  المارات   اجلن�شية: 
لنظر  موعدا   2013/12/25 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية 
بـ حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

  2013/11/20
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
     اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2226 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

تاور  بل�س  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  احلق  �شريازل  انور  مدعي/   
العامة ذ.م.م اجلن�شية: المارات   مو�شوع الدعوى: م�شتحقات  للمقاولت 
اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  للمقاولت  تاور  بل�س  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
المارات عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
الدعوى، لذا فانت  املوافق 2013/12/25 موعدا لنظر  املحكمة يوم الربعاء 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية بـ حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/11/26  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
      اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2159 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ حممد �شوكت ح�شني حممد �شفيق الرحمن اجلن�شية: بنغالدي�س      
اجلن�شية:  وال�شحية  الكهربائية  لالعمال  اهلل  نذير  �شركة  عليه:  مدعي 
المارات :مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/  �شركة نذير 
اهلل لالعمال الكهربائية وال�شحية اجلن�شية: المارات   عنوانه:بالن�شر حيث 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 
2013/12/25 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
الكائنة حممد   - البتدائية  ابوظبي  بـ حمكمة  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً 
بن زايد- مزيد مول   �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 القل. �شدر بتاريخ  2013/11/27  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
      اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2339 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  ميا  �شوراج  ح�شني  اخطر  مدعي/   
الرزيقات ملقاولت التك�شية والر�شيات وال�شباغ اجلن�شية: المارات  مو�شوع 
التك�شية  ملقاولت  الرزيقات  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى: 
والر�شيات وال�شباغ اجلن�شية: المارات عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام 
 2013/12/25 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
الدائرة الثالثة بـ حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة حممد بن زايد- مزيد 
مول   �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 

القل. �شدر بتاريخ  2013/11/27  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
      اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2157 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي  بنغالدي�س   اجلن�شية:  مياه  موتوى  ليت  احمد  ح�شني  مدعي/   
الدعوى:  والبال�شرت اجلن�شية:المارات  مو�شوع  عليه: كونكورد لال�شباغ 
والبال�شرت  لال�شباغ  كونكورد  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  اجلن�شية:المارات 
لنظر  موعدا   2013/12/25 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة 
بـ حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة حممد بن زايد- مزيد مول   �شخ�شيا 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر 

بتاريخ  2013/11/27  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
       اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2862و2851و2861 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعيني/ 1- جهانتو مول قا�شم مول اجلن�شية: بنغالدي�س 2- رو�شان لل �شومبال 
اجلن�شية: الهند 3-ف�شل الرحمن تف�شل ح�شني اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: 
هايرب للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية 
عنوانه:بالن�شر  المارات    اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  هايرب  اعالنه/    املطلوب 
املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
2013/12/23 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً 
امام الدائرة الوىل بـ حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة حممد بن زايد- مزيد 
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  مول 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. 

�شدر بتاريخ  2013/12/15  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد 10973 بتاريخ 2013/12/18   

�سركة تايلك�ص للمقاولت وال�سيانة العامة- ذ م م
بناء على قرار اجلمعية العمومية الغري عادية واخلا�س بت�شفية 
وال�شيانة  للمقاولت  تايلك�س  )�شركة  اأعاله  املذكورة  ال�شركة 
العامة- ذ م م( يعلن امل�شفى / الأنظمة اجلديدة لتدقيق احل�شابات 
كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ 27-11-2013 عن ت�شفية ال�شركة 
غري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء  وذلك  اعاله  املذكورة 
كل  على   .  1301028418 بالرقم  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية 
من له مطالبة اأو حقوق على ال�شركة املذكورة اعاله عليه التقدم 
خالل  وذلك  امل�شفى،  اإىل  لذلك  املوؤيدة  امل�شتندات  مع  مبطالبته 
مل  من  وكل  الإعالن،  تاريخ  من  يوماً   45 وملدة  الر�شمي  الدوام 
يتقدم خالل املدة املحددة بالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة.  تليفون 
�شارع  ابوظبى   ،02/  6743511 فاك�س   ،  02  /  6783473 امل�شفى 

حمدان - بناية برج بن بروك الطابق ) 10 ( �شقة ) 102 ( .

اإعـــالن ت�سـفية �ســركة
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الفجر الريا�ضي

اإنرتكونتننتال  بفندق  الأول  اأم�س  م�شاء  اختتمت 
للرجال  لــلــ�ــشــطــرجن  الـــعـــرب  بــطــولــة  اأبـــوظـــبـــي  يف 
7-17 دي�شمرب  والتي توا�شلت خالل الفرتة من 
نهيان،  اآل  نهيان بن مبارك  ال�شيخ  احلايل برعاية 
رئي�س  املــجــتــمــع،  وتنمية  والــ�ــشــبــاب  الــثــقــافــة  وزيـــر 
الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�شة ،وقد جاء 
القيادات  مــن  مميز  ح�شور  و�شط  الأنــيــق  ختامها 
م�شر  منتخب  تــتــويــج  �ــشــهــدت  الــريــا�ــشــيــة،والــتــي 
اأربعة  منها  نقاط   8 بر�شيد  العام  البطولة  بلقب 
يف  وذلــك  وبرونزيتان  وف�شيتان  ذهبية  ميداليات 
املنا�شبة  بهذه  اأقيم  الــذي  الأنــيــق  اخلتامي  احلفل 
التي  لل�شطرجن  العربية  البطولت  لأجنــح  م�شكا 
و�شط  النجاح  متطلبات  كافه  الإمـــارات  لها  وفــرت 
الرقم  ت�شجل  والــتــي  عــربــيــة  دولــــة   14 مــ�ــشــاركــة 
حل  لــلــ�ــشــطــرجن..وقــد  الــعــرب  لــبــطــولت  القيا�شي 
مــنــتــخــب قــطــر يف املـــركـــز الـــثـــاين بــذهــبــيــتــني، ويف 
الإمــارات بر�شيد  الثالث الربونزي منتخب  املركز 
للبطولة  مــ�ــشــكــا  فـــ�ـــشـــيـــة..وذلـــك  مـــيـــدالـــيـــات   3
اأ�ــشــهــمــت يف دعــمــهــا الــهــيــئــة الــعــامــة لرعاية  الــتــي 
اأبوظبي  جمل�س  واحت�شنها  والــريــا�ــشــة  الــ�ــشــبــاب 
اأبو  بـــرتول  �شركات  جمموعة  ودعمتها  الريا�شي 
ظبي  اأبـــو  نـــادي  ونظمها  )اأدنــــوك(  الوطنية  ظبي 
ال�شطرجن  الإمــــارات  احتـــاد  �شاعد  ممــا  لل�شطرجن 

اإ�ــشــادة كافه  كــان مكان  اأنيق  ثــوب  علي خروجها يف 
اخلتامي  احلــفــل  بـــداأ   . البطولة  و�شيوف  الــوفــود 
للبطولة بكلمة �شعيد حممد املقبايل رئي�س احتاد 
فيها  و�شكر  باحل�شور  فيها  رحــب  التي  ال�شطرجن 
الإمارات  دعــوة  لبت  التي  العربية  الحتـــادات  كافه 
لــلــمــ�ــشــاركــة يف الــبــطــولــة الــتــي تــزامــنــت مــع اأعياد 
اأبطال  دولـــة الإمــــارات و�ــشــط م�شاركة ممــيــزه مــن 
العرب من اجلن�شني ،وقدم ال�شكر لل�شيخ نهيان بن 
اجلهات  وكافه  للبطولة  لرعايته  نهيان  اآل  مبارك 
الــبــطــولــة ويف مقدمتها  اإجنــــاح  �ــشــاهــمــت يف  الــتــي 
جمل�س اأبو ظبي الريا�شي و�شركة برتول اأبو ظبي 
الريا�شية  الإعــــالم  ( وو�ــشــائــل  )اأدنـــــوك  الــوطــنــيــة 
املختلفة واللجان العاملة واجلهات امل�شاهمة ..كما 
اإبراهيم البناي علي ثقة ال�شطرجن العربي يف  هناأ 
قيادته جمددا لدفه الحتــاد العربي لــدورة قادمة 
،وهناأ  التنفيذي  واملــكــتــب  الحتـــاد  اأعــ�ــشــاء  ،كــذلــك 
الألقاب  بــاأرفــع  فــوزهــم  علي  والــفــائــزات  الفائزين 
)فيديو  املنظمة  اللجنة  ..وقــدمــت  ال�شطرجنية 
بالكامريا  اأ�شبه  البطولة  فعاليات  لكافة  توثيقي( 
والالعبات  الــالعــبــني  حـــالت  مــن  لكثري  اخلــفــيــة 
املباريات مع تعليقات طريفة  اأثناء �شري  واملتابعني 
نــالــت ال�ــشــتــحــ�ــشــان. بــعــد ذلـــك قـــام راعــــي احلفل 
املدير  الري�شي  نا�شر  احمد  اللواء  �شعادة  اخلتامي 

العامة  بــالــقــيــادة  املــركــزيــة  العمليات  لإدارة  الــعــام 
ورئي�س  الــرمــايــة  احتـــاد  رئي�س  ظبي  اأبـــو  ل�شرطة 
�شعيد  �شعادة  يرافقه  يا�س  بني  نــادي  اإدارة  جمل�س 
املقبايل رئي�س احتاد ال�شطرجن رئي�س اللجنة العليا 
رئي�س  البناي  اإبــراهــيــم  و�شعادة  للبطولة  املنظمة 
الحتاد العربي لل�شطرجن و�شعادة حممد العبدويل 
و�شعادة  والريا�شة  لل�شباب  العامة  الهيئة  ممثل 
ح�شني اخلوري نائب رئي�س اللجنة املنظمة رئي�س 
وبح�شور  لل�شطرجن  ظبي  اأبــو  نــادي  اإدارة  جمل�س 
�شعادة يون�س حاجي اخلوري مدير عام وزارة املالية 
ال�شلك  رجــال  من  ال�شقيقة،وعدد  الوفود  وروؤ�ــشــاء 
الــدبــلــومــا�ــشــي الــعــربــي واأعــ�ــشــاء الــلــجــنــة املنظمة 
والحتـــــاد بــتــكــرمي �ــشــعــادة عــلــي عـــبـــداهلل الدباين 
ال�شابق  والـــعـــربـــي  الإمــــاراتــــي  الحتــــاديــــن  رئــيــ�ــس 
روؤ�شاء  وتــكــرمي  العربي  لــالحتــاد  ال�شريف  الرئي�س 
،واملنتخبات والالعبني والالعبات  امل�شاركة  الوفود 
�شملت  الــتــي  الــنــهــائــيــة  الــقــائــمــة  الــفــائــزيــن ح�شب 
فعاليات بطولة العرب الفردية للرجال وال�شيدات 
لل�شطرجن اخلاطف التي اأقيمت يف جولة �شباحية 
اأبو ظبي لل�شطرجن والثقافة من ت�شع  مبقر نادي 
جولت. وفاز بلقب ال�شطرجن اخلاطف بطل العرب 
ومــ�ــشــر وجنـــم الــبــطــولــة بــا�ــشــم اأمـــني �شمري الذي 
فوزه  بعد  ور�شيده  لبالده  الثانية  الذهبية  اأ�شاف 

بذهبية ال�شطرجن الكال�شيكي وبرونزية ال�شطرجن 
الــ�ــشــطــرجن اخلــاطــف بطل  ،ونــــال ف�شية  الــ�ــشــريــع 
الربونزي  والثالث  الرحمن  عبد  �شامل  الإمــــارات 
ال�شيدات  م�شتوى  وعــلــي   .. �شكر  �شامي  املــ�ــشــري 
لل�شطرجن اخلاطف اأ�شافت بطلة العرب القطرية 
بعد  قطر  لدولة  الثانية  الذهبية  امليدالية  زو�شني 
فوزها بذهبية بطولة ال�شيدات لعام 2013 ،ونالت 
الــ�ــشــطــرجن اخلاطف  خــالــد ف�شية  مــنــى  املــ�ــشــريــة 
املــركــز الثالث  ،واجلـــزائـــريـــة �ــشــابــريــنــا الأطـــر�ـــس 
الثالثة  املنتخبات  التتويج  �شمل  الــربونــزي..كــمــا 
الفائزة باألقاب بطولتي الرجال وال�شيدات ملختلف 
املقبايل  �شعيد  قــدم  احلفل  نهاية  ..ويف  امل�شتويات 
درع البطولة الذهبي لراعي احلفل اخلتامي اللواء 
تكرمي  يف  مل�شاركته  تقديرا  الري�شي  نا�شر  احمد 

اأبطال العرب من اجلن�شني م�شكا للبطولة .

اأحمد الري�سي
العام لإدارة  اللواء احمد نا�شر الري�شي املدير  هناأ 
العمليات املركزية بالقيادة العامة ل�شرطة اأبو ظبي 
نادي  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  الرماية  احتــاد  رئي�س 
العربية  للبطولة  اخلتامي  احلفل  راعي  يا�س  بني 
لل�شطرجن هناأ �شعيد املقبايل رئي�س اللجنة املنظمة 
النجاح  علي  اللجنة  اأع�شاء  وكافه  للبطولة  العليا 

الثالثة  الــعــربــيــة  الــبــطــولــة  �شهدته  الـــذي  الــكــبــري 
عــ�ــشــرة لــلــ�ــشــطــرجن ،بــعــد املــ�ــشــاعــر الــ�ــشــادقــة التي 
وال�شيوف  الــوفــود  روؤ�ــشــاء  كلمات  خــالل  انعك�شت 
،ممـــا اأعــطــى اأروع النــطــبــاعــات لـــدي الأ�ــشــقــاء مع 
ختام العر�س الريا�شي العربي ال�شطرجني، وو�شط 
م�شاركة قيا�شية م�شرفة بعد اأن ظلت دولة الإمارات 
حتر�س علي احت�شان مثل هذه البطولت العربية 
مبختلف اأنواعها مما ي�شهم يف �شقل �شباب الإمارات 
املجال  هــذا  مثل  مــهــاراتــهــم،يف  تطوير  يف  وي�شهم 
ولبد اأن جندد التهنئة لكافه امل�شاركني والفائزين 
باألقاب العرب ال�شطرجنية والأمنيات ملن يحالفهم 

التوفيق يف البطولت القادمة .
واأ�شاف لبد بهذه املنا�شبة اأن نزجي عاطر التحيات 
والتهاين لالأخ اإبراهيم البناي رئي�س الحتاد العربي 
لدفه  قيادته  يف  الثقة  جتديد  مبنا�شبة  لل�شطرجن 
الحتاد العربي لل�شطرجن لدورة قادمة متتد حتى 
العربية  الحتـــادات  كافه  ثقة  نــال  اأن  بعد   2018
نفتخر  ،ونحن  واعتزاز  لل�شطرجن وهو مكان فخر 
ونعتز عندما حتقق دولة الإمارات مثل هذا الجناز 
لريا�شة  الــكــثــري  ي�شيف  وهـــو  الــعــربــي  الــريــا�ــشــي 
الريا�شية  الــقــيــادات  مــن  الكثري  كــحــال  الإمـــــارات 
والدولية  الإقليمية  امل�شتويات  كافه  علي  املتميزة 
ويف خمتلف الألعاب ،و�شط ح�شور مميز علي كافه 

للبناي  التهنئة  جندد  ،لذلك  واملجالت  امل�شتويات 
العربي  لل�شطرجن  الأمــنــيــات  مــع  الثقة  تلك  علي 
ولكافه الكفاءات الوطنية الريا�شية ..وهناأ علي بن 
من  وتكرميه  الفخرية  برئا�شته  الــدبــاين  عبداهلل 
الحتاد العربي منوع من الوفاء للكفاءات الوطنية 

بطل العرب 
العربية  البطولة  وجنــم  وم�شر  الــعــرب  بطل  هناأ 
اأمــــني �ــشــمــري الــلــجــنــة املنظمة  لــلــ�ــشــطــرجن بــا�ــشــم 
الكبري  الــنــجــاح  عــلــي  لل�شطرجن  الــعــرب  لــبــطــولــة 
الذي حققته البطولة الثالثة ع�شر التي �شمت 14 
اأكرب تظاهر عربية �شطرجنية  دولة لأول مره ،يف 
الثالثة  للمرة  بالفوز  �شعيد  اأن  ل�ــشــك  ..واأ�ـــشـــاف 
بلقب البطولة العربية لل�شطرجن ،وخا�شة احلالية 
لوجود  العربية  البطولت  اأقـــوى  مــن  تعترب  التي 
امل�شنفني  الأ�ــشــاتــذة  م�شتوى  عــلــي  لعــبــني  اأربــعــة 
واأقوي الالعبني العرب ح�شب ت�شنيفاتهم الدولية 
،مما اأ�شهم يف ارتفاع امل�شتوى الفني للبطولة والذي 
انعك�س اإيجابا علي ال�شطرجن العربي ،وقد جنحت 
ختامها  قبل  البطولة  لقب  حتقيق  يف  هلل  واحلمد 
كاجناز ي�شاف لل�شطرجن العربي امل�شري بالفوز يف 
8 مباريات وتعادل واحد وهو اإجناز كفل يل الفوز 

بامليداليات الثالثة امللونة .

 حتت رعاية �شمو ال�شيخ نهيان بن 
زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء 
موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان لالأعمال 
اأبوظبي  جمل�س  رئي�س   ، اخلريية 
بعد  الثالثة  يف  تنطلق  الــريــا�ــشــي 
ظهر اليوم بطولة العامل لل�شطرجن 
للفئات العمرية 8 ،10 ،12 ، 14 
تتوا�شل  الــتــي  �ــشــنــة  و18   16  ،
دي�شمرب   29 حــتــى  مــنــافــ�ــشــاتــهــا 
العني  نـــــادي  ويــنــظــمــهــا   ، احلـــــايل 
مع  بالتعاون  وال�شطرجن  للثقافة 
واحتاد  الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س 
وجامعة  لــلــ�ــشــطــرجن  الإمـــــــــــارات 
الإمـــــــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة التي 
�شالتها  على  املناف�شات  ت�شت�شيف 
اإ�شراف  حتـــت  الـــهـــاليل  املــبــنــى  يف 
لل�شطرجن  الدويل  ورعاية الحتاد 
البطولة  �ــشــالــة  وكــانــت  )فـــيـــدا(. 
اأم�س  م�شاء  الثامنة  يف  �شهدت  فذ 
احلــفــل الإفــتــتــاحــي لــهــذا احلدث 
واأع�شاء  ــــاء  روؤ�ــــش حــ�ــشــره  الـــــذي 
والالعبات  والـــالعـــبـــون  الــــوفــــود 

امل�شاركون يف هذا احلدث.
الكبرية  البطولة  هــذه  يف  ي�شارك 
ولعبة  لعــبــاً   1850 مــن  اأكــــر 
العدد  وبهذا  دولــة،   120 ميثلون 
البطولة  تكون هذه  امل�شاركني  من 
وامل�شجل  ال�شابق  الرقم  ك�شرت  قد 
الإمـــارات عندما  دولــة  با�شم  اأي�شاً 
العاملية يف  املدن  ا�شت�شافت بطولة 
والتي  �شنتني  قــبــل  الــعــني  مــديــنــة 
1500 من الالعبني  �شارك فيها 

الذكور والإناث.
للبطولة  املنظمة  اللجنة  وكــانــت 
قد بذلت على مدى الأيام املا�شية 
وجتهيز  اإعــــــداد  يف  كـــبـــرياً  جـــهـــداً 
بــاملــبــنــى الهاليل  املــنــافــ�ــشــة  �ــشــالــة 
بكل  وتــزويــدهــا  الإمــــارات  بجامعة 
و�شاعات  طــاولت  من  احتياجاتها 
تزويد  بــجــانــب  عــر�ــس  ــا�ــشــات  و�ــش
املركز الإعالمي بكل متطلباته من 
لت�شهيل  وانرتنت  كمبيوتر  اأجهزة 
مهمة ال�شحفيني املرافقني للفرق 

امل�شاركة.
وعــلــى مـــدى الأيــــــام الــتــي �شهدت 
العاملي،  احلــــــدث  لـــهـــذا  الإعـــــــــداد 

بن  خليفة  بــن  �شلطان  ال�شيخ  قــام 
�شخبوط اآل نهيان ، رئي�س الحتاد 
رئي�س   ، لــلــ�ــشــطــرجن  الـــالآ�ـــشـــيـــوي 
للبطولة  املــنــظــمــة  الــعــلــيــا  الــلــجــنــة 
ل�شالة  الـــــزيـــــارات  مـــن  بــ�ــشــلــ�ــشــلــة 
املناف�شات تفقد خاللها �شري العمل 
وكبرية  �شغرية  كــل  على  واطــمــاأن 
اأجـــــل �ــشــمــان خـــــروج تنظيم  مـــن 
ت�شرف  زاهــيــة  �ــشــورة  يف  البطولة 

دولة الإمارات.
ابراهيم  عـــرب  اأخـــــرى  جــهــة  ومــــن 
خمتار رئي�س ق�شم الن�شطة بجامعة 
املنظمة  اللجنة  ع�شو  المـــــارات، 
ملــونــديــال الــ�ــشــطــرجن عــن فخرهم 
و�شعادتهم بامل�شاركة يف تنظيم هذه 
وقال  الــكــبــرية،  العاملية  التظاهرة 
والرتتيبات  ال�شتعدادات  كافة  اإن 
املتعلقة با�شت�شافة الوفود امل�شاركة 
اإىل  اكتملت، لفــتــاً  قــد  يف احلـــدث 
عــلــى مقار  تـــوافـــدوا  الــ�ــشــيــوف  اأن 
حالهم  ولــ�ــشــان  باجلامعة  �شكنهم 
حلفاوة  والمــتــنــان  بال�شكر  يلهج 
ال�ــشــتــقــبــال والــكــرم الـــذي وجوده 
املطار.  اإىل  و�شولهم  حلظة  منذ 
واأ�شاف:  مت جتهيز �شالت اللعب 
باجلامعة  امل�شاركني  �شكن  واأماكن 
اجلهود  بــفــ�ــشــل  قــيــا�ــشــي  وقــــت  يف 
اللجان  بـــذلـــتـــهـــا  الـــتـــي  الـــكـــبـــرية 

العاملة، وجميع ال�شيوف ا�شتقروا 
دون  �شكنهم،  واأمـــاكـــن  غــرفــهــم  يف 
اأ�شر  وبــداأت  عقبات،  اأو  م�شاكل  اأي 
ممار�شة  يف  بالبطولة  املــ�ــشــاركــني 
نــ�ــشــاطــهــا بــالــ�ــشــبــاحــة والألــــعــــاب 
مدينة  يف  والــــتــــجــــوال  الأخـــــــــرى 
العني، وهم يف غاية ال�شعادة ب�شبب 
الكبرية  والــتــ�ــشــهــيــالت  الــــراحــــة 
�شملت حتي  والــتــي  لــهــم  املــتــوفــرة 
العمالت،  لتغيري  الآيل  الــ�ــشــراف 
للذهاب  ال�شيوف  ي�شطر  ل  حتي 
واأعـــــرب  وغــــريهــــا.  الأ�ــــشــــواق  اإىل 
بالتوفيق  متــنــيــاتــه  عــــن  خمـــتـــار 
املناف�شة  يف  املـــ�ـــشـــاركـــني  جلــمــيــع 
العاملية البارزة التي تقام لأول مرة 
يف ال�شرق الأو�شط، موؤكداً ثقته يف 
قدرة لعبي املنتخب الإماراتي على 
مواجهة  يف  م�شرف  نتائج  حتقيق 
كبار املتناف�شني من العامل يف لعبة 
الــ�ــشــطــرجن، وقـــــال: نــحــن نــثــق يف 
جناحها  لي�شاف  الــبــطــولــة  جنـــاح 
الـــبـــارزة  الــنــجــاحــات  �ــشــلــ�ــشــلــة  اإىل 
الإمارات  دولــة  حتققها  ظلت  التي 
العربية املتحدة يف تنظيم خمتلف 
العاملية  والـــفـــعـــالـــيـــات  الأحـــــــــداث 
الـــكـــبـــرية عـــلـــى كـــافـــة الأ�ـــشـــعـــدة، 
بــفــ�ــشــل الـــدعـــم الــــالحمــــدود من 
لنا  وفــروا  والذين  ال�شيوخ  حكمانا 

النجاح،  ومــقــومــات  متطلبات  كــل 
اإىل جانب اخلربة الكبرية املتوفرة 
لـــلـــكـــوادر الإداريـــــــة الإمـــاراتـــيـــة يف 
تــنــظــيــم وا�ـــشـــتـــ�ـــشـــافـــة مـــثـــل هذه 
الأحــــداث.وامــــتــــدح خمــتــار جهود 
التنظيم  يف  العاملة  اللجان  كافة 
الـــيـــوم الأول  والـــتـــي ظــلــت ومـــنـــذ 
تــبــذل جــهــوداً كــبــرية وممــيــزة من 
اأجــل هــدف واحــد فقط هــو اإجناح 
على  املحافظة  اأجــل  مــن  البطولة 
ال�شمعة الطيبة التي اكت�شبتها دولة 
الأحــــداث  ا�شت�شافة  يف  الإمـــــارات 
العاملية الكبرية، كما وامتدح جهود 
العالم وقال اإنه قام بعمل مميز يف 
الرتويج للبطولة، معرباً عن اأمله 
البطولة  فــعــالــيــات  حتــظــي  اأن  يف 
�شفحات  عـــلـــى  اأكــــــرب  مبـــ�ـــشـــاحـــات 

ال�شحف يف الفرتة املقبلة.

اجلارية  بالتح�سريات  اأ�ــســاد 
ل�ست�سافة البطولة 

ال�شطرجن  مـــونـــديـــال  الـــطـــاهـــر: 
على  والــثــقــافــات  لل�شعوب  ملتقى 

اأر�س الإمارات
الإمـــــــــارات  مــنــتــخــب  اإداري  اأكــــــد 
لــلــ�ــشــطــرجن ، حمـــمـــد الـــطـــاهـــر ، 
اأهمية امل�شاركة يف مونديال العامل 
ع�شر  �شينطلق  الـــذي  لل�شطرجن 

الإمـــارات مبدينة  اليوم يف جامعة 
العني . وقال اإنها فر�شة ثمينة اأمام 
باخلربة  للت�شلح  الإمــــارات  لعبي 
الالعبني من  اأف�شل  اأمــام  اجليدة 
مو�شحاً   ، الــعــامل  اأنــحــاء  خمتلف 
لفر�شان  املــرتــقــبــة  املـــ�ـــشـــاركـــة  اأن 
الثقة  �شاأنها منحهم  الإمــارات من 
العوامل  كــــل  وجتـــــــاوز  املـــطـــلـــوبـــة 
فهم   ، طريقهم  تعرت�س  قــد  التي 
يــخــو�ــشــون الـــتـــحـــدي عــلــى اأر�ــــس 
�شيجعلهم  وحـــده  وهـــذا  الإمـــــارات 
ال�شطرجن  رقــعــة  على  ثــبــاتــاً  اأكـــر 
ثقته يف لعبي  الطاهر عن  وعــرب 
الإمــــــــارات الـــذيـــن يــتــ�ــشــكــلــون من 
الأندية املختلفة يف الدولة ، ملنازلة 
الأبــــطــــال عــلــى مــ�ــشــتــوى الـــعـــامل ، 
اإن  الــطــمــوحــات كـــبـــرية يف  وقـــــال 
، وحتى  اجلـــيـــدة  الــنــتــائــج  حــ�ــشــد 
�ــشــتــكــون كفيلة  املــ�ــشــاركــة وحـــدهـــا 
بتعزيز الثقة واخلربة لأبناء وبنات 
الكبري  العاملي  املحفل  الإمـــارات يف 
، كونه ي�شم  الأنظار  �شي�شد  الــذي 
اأكر من 1850 لعباً ولعبة من 

خمتلف دول العامل .
وحــــــــــول تـــنـــظـــيـــم الــــبــــطــــولــــة يف 
فر�شة  اأن  اأعتقد   : قــال  الإمــــارات 
�شتتيح  الــدولــة  يف  البطولة  اإقــامــة 
لالعبني مبختلف اأعمارهم خو�س 

يح�شلوا  لن  رمبــا   ، مثرية  جتربة 
عليها يف حال كانت البطولة حتت 
اأخــرى ، وهذا يعيدنا  �شيافة دولة 
اأهمية  عـــن  الأوىل  الــنــقــطــة  اإىل 
اكــتــ�ــشــابــهــم اخلــــربة املــطــلــوبــة من 
.واأ�شار  املهمة  امل�شاركات  هذه  مثل 
الطاهر اإىل اأن الرتتيبات اجلارية 
الأن من قبل اللجنة املنظمة ت�شري 
النجاح  �شتحقق  البطولة  اأن  اإىل 
املاأمول ، ومن واقع املكانة املرموقة 
التي حتظى بها الدولة يف ا�شت�شافة 
الأحـــــــــداث الـــعـــاملـــيـــة املـــرمـــوقـــة يف 
.ونوه  الريا�شية  املــجــالت  جميع 
الــتــي بذلت  اإىل اجلــهــود  الــطــاهــر 
مــــن قـــبـــل الأنـــــديـــــة بــــالــــدولــــة يف 
الالعبني  اأمـــــام  الـــظـــروف  تــهــيــئــة 
احلدث  يف  للم�شاركني  والالعبات 
النتائج  ، ما يعزز ثقتهم يف احــراز 
اجليدة التي توؤدي اإىل الدفاع عن 
يف  الإمــاراتــي  ال�شطرجن  طموحات 
الطاهر  .واأو�شح  العاملية  البطولة 
مناف�شات  تـــعـــد  ل  الـــبـــطـــولـــة  اأن 
هـــي ملتقى  بـــل   ، فــقــط  ريــا�ــشــيــة 
لــلــ�ــشــعــوب والــثــقــافــات املــخــتــلــفــة يف 
اأر�ــس الإمـــارات ، ومــن �شاأنها دعم 
�شعوب  بني  الجتماعية  العالقات 
العامل ، وهذا اأكرب دليل على القيم 
واملبادئ التي متثلها الدولة وتدعو 

ال�شالم  ثقافة  لدعم  تفعيلها  اإىل 
والوئام يف اأرجاء املعمورة .

وحول حت�شريات منتخب الإمارات 
للم�شاركة يف البطولة قال : نقدر 
اأبـــنـــاء الإمـــــــارات يف حتقيق  رغــبــة 
طموحاتهم خالل البطولة وندرك 
جيداً اأنهم يتطلعون يف كل الأوقات 
�شمعة  عـــن  لــلــدفــاع   ، واملــنــا�ــشــبــات 
الإماراتية  ال�شطرجنية  الريا�شة 
الإمارات  اأبناء  مب�شاركة  ونفخر   ،
م�شتوى  على  املهم  املحفل  هــذا  يف 
العامل ونتمنى اأن ينجحوا يف اإبراز 
ملقارعة  تــوؤهــلــهــم  الــتــي  قــدراتــهــم 

الأذكياء من كل العامل .
 

ــامل  ــع ــة ال ــول ــط مـــالمـــح مـــن ب
للنا�سئني لل�سطرجن املا�سية 

للنا�شئني  الــعــامل  بــطــولــة  �ــشــهــدت 
املا�شي  الــــعــــام  يف  اأقـــيـــمـــت  الـــتـــي 
بني  �ــشــديــداً  تــنــافــ�ــشــاً  ب�شلوفينيا، 
الدول امل�شاركة حيث فاز البولندي 
�شوير�س داير�شز بامليدالية الذهبية 
لفئة حتت 18 عام-رجال بر�شيد 
غابوزيان  الأرميني  ونال  نقاط   9
بينما  الف�شية  امليدالية  هوفان�س 
حــ�ــشــد كــــوري خـــورخـــي مـــن بريو 
الــربونــزيــة. ويف بطولة  املــيــدالــيــة 
18 عاماً-�شيدات، كانت  فنة حتت 

ن�شيب  مـــن  الــذهــبــيــة  املـــيـــدالـــيـــة 
غوري�شكينا  اليك�شاندرا  الرو�شية 
تلتها ليزا �شت التي نالت امليدالية 
الف�شية ثم الرو�شية ماريا �شيفرينا 

التي حققت امليدالية الربونزية.
اأمـــا ذهــبــيــة بــطــولــة لــلــرجــال لفئة 
حتت 16 �شنة فقد فاز بها الرو�شي 
الي�شييف يوري تاله غو�س ايه من 
بينما  بالف�شية  فـــاز  الـــذي  الــهــنــد 
ماك�شيم  �شيفايف  الــرو�ــشــي  حقق 
ح�شدت  كما  الربونزية.  امليدالية 
الرو�شي�شتان �شتاجنينا اأنا ، وبولينا 
الذهبية  املــيــدالــيــتــني  روديـــونـــوفـــا 
والف�شية يف بطولة ال�شيدات لفئة 
ال�شينية  وجــــاءت  �شنة   16 حتــت 
الثالث  املــــركــــز  يف  يــــي  اأكـــتـــ�ـــشـــاو 
وح�شلت على الربونزية وقد كانت 
اأنها  متقدمة يف كل اجلــولت غري 

خ�شرت جولتني متتاليتني .

املناف�سات يديرون  حكمًا   68
هذه  مــنــافــ�ــشــات  اإدارة  يف  يــ�ــشــارك 
البطولة 68 حكماً من بينهم عدد 
ويراأ�س  العربية.  الــدول  من  كبري 
بجانب  اأبندو  كا�شتو  احلكام  جلنة 
ا�شتبنفول،  واإرمـــا  غو�شيان  اأرمــني 
وت�شم ت�شعة حكام من الإمارات من 
ال�شيدات، واحلكام  بينهم عدد من 
فــيــ�ــشــل حممود  احلــــمــــادي  هـــــم: 
واحلــمــادي ح�شن مــال اهلل وح�شن 
العال  وهــبــة  النعيمي  وهــنــد  عــلــي 
حممد  ومــرمي  التميمي  ومن�شور 
يو�شف  و�شعيد  عبدالوهاب  وعمر 
�ــشــكــري. وهــنــاك عــ�ــشــرة حــكــام من 
واأثــنــان مــن اليمن وواحد  الــعــراق 
وال�شومال  تــونــ�ــس  مـــن  كـــل  مـــن 
م�شر  مــن  واأثــنــان  وليبيا  والأردن 
اإىل  بالإ�شافة  �شوريا  من  وثالثة 
القادمون  احلـــكـــام  مـــن  اآخــــر  عـــدد 
وهوجن  وبنغالدي�س  اآزربيجان  من 
كوجن والهند والفلبني وكو�شتاريكا 
واأوزباك�شتان  واأوكـــرانـــيـــا  وتــركــيــا 
وجورجيا  وال�شني  وكندا  والنم�شا 
اأفريقيا  وجــنــوب  ونــيــبــال  وكــيــنــيــا 
و�شلوفينيا و�شريلنكا وطاجك�شتان 

وتركمان�شتان.

حتت رعاية نهيان بن زايد وم�ساركة 120 دولة

العني اخل�سراء ت�سهد اليوم مناف�سات الأذكياء يف مونديال العامل لل�سطرجن

يف اإطار البالد باليوم الوطني اأقام نادي اأبوظبي 
ختام  مع  تزامنا  كبري  حفل  والثقافة  لل�شطرجن 
بــطــولــتــه الحــتــفــالــيــة مبــ�ــشــاركــة �ــشــعــادة ح�شني 
اأبــــو ظبي  نــــادي  اإدارة  رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس  اخلـــــوري 
لل�شطرجن و�شعادة اإبراهيم البناي رئي�س الحتاد 
الــعــربــي لــلــ�ــشــطــرجن و�ـــشـــعـــادة الــقــطــري يو�شف 
لل�شطرجن  العربي  الحتـــاد  رئي�س  ،نــائــب  احــمــد 
و�ــشــعــادة احــمــد خــلــيــفــة الأمـــــني الـــعـــام لالحتاد 
الفائزين  تتويج  �شهد  ،وقــد  لل�شطرجن  العربي 
بلقب الــبــطــولــة الحــتــفــالــيــة الــتــي اأقــيــمــت حتت 

رعاية �شركة جا�شكو ..و�شهدت بطولة ال�شطرجن 
اأيــام مب�شاركة  ثــالث  ملــده  ا�شتمرت  التي  ال�شريع 
11 دولة  مـــن  100 لعـــب ولعـــبـــة  مـــن  اأكــــر 
منهم 38 لعب من الإمارات ،والتي اأقيمت وفقا 
للنظام ال�شوي�شري من ثماين جولت والتي بلغت 
جوائزها 18 األف درهم وزعت علي الفائزين يف 

خمتلف الفئات العمرية .
العام فوز الالعب الفلبيني دير  و�شهد الرتتيب 
اأمو�س جوليو�س باملركز الأول بر�شيد �شبع نقاط 
�شت  بر�شيد  لعبني   5 الــثــاين  باملركز  وت�شاوي 

�شهيل  الــ�ــشــوري  مــن  كــال  النقطة  ون�شف  نــقــاط 
الفلبني( وجورجيو  وايرون دميرتو�س)  �شكري، 
الفلبني(   ( مارفن  وماركو�س  )رومانيا(  تارا�س 
وعـــيـــاد مــاهــر )الــبــحــريــن( املـــراكـــز مـــن الثاين 
املركز  حقق  عــام   16 حتت  مرحلة  ويف  لل�شاد�س 
الأول الإماراتي عبد اهلل علي احلامد ،وامباري�س 
)الهند وعمران احلو�شني ) الإمارات( ونريجران 
 10 حتت  مرحلة  ويف  )الهند(  �شينج  و�شوراف   ،
�ــشــنــوات حــقــقــت الــالعــبــة دلـــع رافــــع مــن �شوريا 
املركز الأول و�شعيد احلو�شني و�شلطان الدرمكي 

)الإمارات(املراكز  �شيف  وعائ�شة  �شيف  ،وفاطمة 
من الثاين للخام�س .

ا�شتكمال  اإن جناح هذه البطولة  اجلدير بالذكر 
مل�شرية النجاح لنادي اأبو ظبي خالل هذا املو�شم 
تناغم  عــن  تنم  كبرية  اجنـــازات  فيه  الــذي حقق 
وروح  الــقــيــادة  وحــ�ــشــن  والــفــنــي  الإداري  الــعــمــل 
املتنوعة  البطولت  ح�شد  يف  املتميزة  الالعبني 
الرائع  املــهــرجــان  هــذا  تنظيم  وواكـــب  واملختلفة 
اإ�شراف النادي علي تنظيم بطولة العرب الفردية 
يوؤكد  ،ممــا  التوقيت  بنف�س  وال�شيدات  للرجال 

التي  والفنية  الإداريــة  للكفاءات  النادي  امتالك 
يعلن عنها جناح البطولت ونتائج لعبي النادي 

وخا�شة النتائج الرائعة لإبراهيم خوري وكذلك 
فوز في�شل ك�شواين يف بطولة العرب للرجال .

مهرجان رائع يف حب الوطن 

اأبوظبي لل�سطرجن يكرم اأبطال بطولة جا�سكو لل�سطرجن ال�سريع 

احلف���ل اخلت���ام���ي لبط���ول���ة الع���رب ال�سط���رن���ج للرج����ال يف اأب����وظب����ي 
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منح بنك باركليز اأكر من 2،000 طالب يف 
ا�شتك�شاف  فر�شة  املتحدة  العربية  الإمـــارات 
لـــلـــدوري الإجنـــلـــيـــزي املمتاز  بــاركــلــيــز  كـــاأ�ـــس 
وعرّب   2013 لعام  الإقليمية  جولته  �شمن 
املدار�س واجلامعات عن  املجتمع الطالبي يف 
ويوا�شل  الكاأ�س  ل�شت�شافة  الكبري  حما�شه 
من  املجتمع  بق�شايا  الــتــزامــه  باركليز  بنك 
خــــالل تــعــلــيــم الأطـــــفـــــال، ورعــــايــــة الإبـــــــداع، 
ومتكني املواهب يف جمالت الفنون والريا�شة 
البنك يف دعمه جلهود  والتعليم. كما ي�شتمر 
اإبرام ال�شراكات  التعليم والتطوير من خالل 
مع املوؤ�ش�شات التي تركز يف عملها على التعليم 
بهدف توفري برامج واأن�شطة تدريبية مهنية 

مبتكرة �شمن جمتمعاتها.
اأمام  املمتاز  ومت عر�س كاأ�س باركليز للدوري 
الطالب واأع�شاء الهيئات التدري�شية ولعبي 

كرة القدم الطموحني يف العديد من املوؤ�ش�شات 
التعليمية يف الدولة، وذلك كجزء من جولته 
الرامية لالحتفاء بحملة �شكراً لكم اجلديدة 
الر�شمي  الــراعــي  باركليز  بنك  اأطلقها  التي 
اآلف  متنح  والتي  املمتاز  الجنليزي  للدوري 
الــطــالب فــر�ــشــة الــتــعــرف عــلــى هـــذه الكاأ�س 

الف�شية ال�شهرية عن كثب.
من  �شكر  عربون  املو�شم  لهذا  احلملة  وتقدم 
القدم  كـــرة  م�شجعي  جلــمــيــع  بــاركــلــيــز  بــنــك 
املخل�شني يف دبي واأبوظبي والدوحة لدعمهم 
باركليز  دوري  حتقيق  يف  اأ�شهم  الــذي  الكبري 
املمتاز لهذا القدر من النجاح. ومنحت اجلولة 
فر�شة  الــعــامل  حـــول  امل�شجعني  مــن  الــكــثــري 
ول�شيما  البطولة،  هــذه  على  للتعرف  نـــادرة 
اأولئك الذين ل ميتلكون فر�شة كبرية لل�شفر 
اإىل اإنكلرتا وم�شاهدة مباريات دوري باركليز 

التعرف  الواقع، ف�شاًل عن  اأر�س  املمتاز على 
على الأجــواء التي يعي�شها لعبوهم وفرقهم 

املف�شلة قبل بدء املباريات وخلف الكوالي�س.
رئي�س  ليزان،  �شيدريك  قــال  املنا�شبة،  وبهذه 
ملنطقة  باركليز  يف  وال�شتثمار  الــروات  اإدارة 
واليابان:  اأفريقيا  و�شمال  الأو�ــشــط  ال�شرق 
حتـــظـــى لـــعـــبـــة كـــــرة الــــقــــدم مبـــكـــانـــة كبرية 
الطالبي  املجتمع  قــبــل  مــن  هــائــلــة  ومــتــابــعــة 
بعر�س  باركليز  يفتخر  و  الإمــــارات.  دولــة  يف 
اجلامعات  يف  املــمــتــاز  بــاركــلــيــز  دوري  كـــاأ�ـــس 
التفاعلية  التجربة  هذه  وم�شاركة  واملدار�س، 
مع الطالب، ومتكينهم من التعرف عن كثب 
للفوز  الــذي يطمح اجلميع  الكاأ�س  على هذه 
به. وت�شمح لنا مثل هذه الفعاليات اأن نرد ولو 
الأوفياء  مل�شاهدينا  الــديــن  مــن  ي�شرياً  جـــزءاً 
ي�شاهدون  والــذيــن  املنطقة،  اأنــحــاء  جميع  يف 

املباريات كل اأ�شبوع باأعداد تناهز مئات الآلف 
ومل تــتــوفــر لــهــم بــالــ�ــشــرورة فــر�ــشــة ح�شور 

املباراة على اأر�س الواقع .
يقع  بــاركــلــيــز  بــنــك  اأن  اإىل  الإ�ــــشــــارة  وجتــــدر 
لالأن�شطة  الداعمة  ال�شركات  طليعة  يف  دومــاً 
امل�شوؤولية  وتعترب  املجتمع  رفاهية  تعزز  التي 
الجتماعية للبنك يف دولة الإمــارات العربية 
املتحدة عن�شراً جوهرياً يف ا�شرتاتيجية عمله 
املحلية، ولطاملا كان داعماً فاعاًل للمجتمعات 
املبادرات  اإطــالق عــدد من  املحلية من خــالل 

املتنوعة التعليمية وامل�شتدامة.
القدم الأكر  ويرعى بنك باركليز دوري كرة 
اإثارة يف العامل لأكر من ع�شر �شنوات ويتابع 
من  اأ�شهر   9 على  املوزعة   380 الـــ  مبارياته 
 212 يف  م�شاهد  مليارات   4 من  اأكــر  العام 

بلداً حول العامل. 

الأول  باملركز  القدم  لكرة  نك�شتكري  �شركة  فريق  فاز 
التي  القدم  لكرة  للتاأمني  الإمـــارات  جمعية  ببطولة 
اقيمت على ملعب مدينة زايد الريا�شية يف العا�شمة 

اأبوظبي..
 وقد لعب الفريق مبارياته الأوىل �شد فريقي �شركة 
العني الأهلية للتاأمني و�شركة الإمارات للتاأمني ومن 
ابوظبي  �شركة  فريق  �شد  النهائي  للربع  تــاأهــل  ثــم 
 0-4 بنتيجة  كــبــرياً  فـــوزاً  وحقق  للتاأمني  الوطنية 
العني  �شركة  �شد  بــاملــبــاراة  النهائي  ن�شف  الـــدور  يف 
الأهلية للتاأمني. ويف النهاية فاز بكاأ�س هذه البطولة 

�شركة  �شد  الفريق  لعبها  التي  احلا�شمة  املــبــارات  يف 
الوثبة للتاأمني.

املــديــر الإقليمي  الـــغـــازي،  واأعـــربـــت مــيــدا مــ�ــشــرتاح 
للموارد الب�شرية يف �شركة نك�شتكري عن فرحها بالفوز 
الريا�شي الثاين لل�شركة قائلًة: الريا�شة هي احدى 
اهم الركائز التي تعزز من روح العمل اجلماعي والتي 

توؤدي اىل النجاح على كافة الأ�شعدة. 
التزامنا الرتويج  املبادرات يف اطار  ياأتي دعمنا لهذه 
لنمط حياة �شحية بني موظفينا من خالل ت�شجيع 
اجلماعي  العمل  تعزيز  يف  ا�شا�شي  كعن�شر  الريا�شة 

وروح الفريق الواحد. 
من  موظف   700 حــواىل  نك�شتكري  �شركة  يف  يعمل 
بتقدمي  الــ�ــشــركــة  تتخ�ش�س  خمتلفة  جن�شية   32
من  وا�ــشــعــة  ملجموعة  ال�شحي  الــتــاأمــني  اإدارة  حــلــول 
عمالئها يف خمتلف اأنحاء العامل تعمل ال�شركة على 
الإ�شغاء دائماً لعمالئها بهدف تقدمي اف�شل احللول 
املبتكرة التي تتما�شى مع حاجاتهم ومتطلباتهم حيث 
تقدم خدمات الإدارة لأكر من مليوين �شخ�س عرب 
الأو�شط  ال�شرق  انحاء  تتوزع يف جميع  التي  مكاتبها 

و�شمال افريقيا.

فوز فريق نك�ستكري ببطولة جمعية الإمارات للتاأمني لكرة القدم

حرا�س  ملدربي  التدريبية  الور�شة  اأم�س  انطلقت 
اندية  مـــدربـــا ميــثــلــون   38 املـــرمـــى مبــ�ــشــاركــة 
الوحدة   ، اجلــزيــرة   ، العني   ( اخلم�شة  ابوظبي 
(،والـــتـــي يقيمها جمل�س  الــظــفــرة   ، يــا�ــس  بــنــي   ،
نــادي اجلزيرة على مدى  الريا�شي، يف  ابوظبي 

يومني .
افتتح حماور الور�شة طالل الها�شمي مدير اإدارة 
الريا�شي  ابــوظــبــي  جمل�س  يف  الفنية  الــ�ــشــوؤون 
مدرب  ني�شتا  الي�شاندرو  املتحدثني  بح�شور   ،
ميالن  انرت  بنادي  الول  الفريق  مرمى  حرا�س 
ال�شابق لبالريمو وتورينو  ، واحلار�س  اليطايل 

الربتو فونتانا.
اأهمية  الور�شة حول  بداية  الها�شمي يف  وحتدث 
الور�س والدورات التاأهيلية التي يحر�س جمل�س 
لتحقيق  تــنــظــيــمــهــا  عــلــى  الـــريـــا�ـــشـــي  ابـــوظـــبـــي 
التدريبية  للكوادر  الهامة  وامللتقيات  التوا�شل 
يف  العمرية  املــراحــل  فــرق  تــدريــب  على  امل�شرفة 
الــكــرة وفـــرق ال�شباب والــرديــف اىل  اأكــادميــيــات 
املجل�س  ان  اىل  مــ�ــشــريا   ، الول  الــفــريــق  جــانــب 

يــــويل اهـــتـــمـــام كــبــري لإحــــاطــــة مـــدربـــي اندية 
الــعــاملــيــة والتجارب  بــاأحــدث اخلــــربات  ابــوظــبــي 
املختلفة  الأوروبــيــة  واملــدار�ــس  الأندية  املميزة يف 
املواهب  وتن�شئة  الــتــدريــب  يف  مل�شريتهم  دعــمــا   ،
وفـــق اأ�ــشــ�ــس حــديــثــة وا�ــشــرتاتــيــجــيــات مــتــطــورة ، 
م�شيدا بالتعاون الكبري من جانب اندية ابوظبي 
جلميع  والــتــقــديــر  بال�شكر  متقدما   ، اخلم�شة 
املدربني امل�شاركني مبحاور الدورة ، متمنيا لهم 
دعم  ت�شهم يف  بنتائج جيدة  واخلــروج  ال�شتفادة 

م�شريتهم التدريبية املقبلة .
بدوره ا�شتعر�س الي�شاندرو ني�شتا املدرب احلايل 
حلرا�س مرمى الفريق بالأول بنادي انرت ميالن 
واملـــــدرب الــ�ــشــابــق حلـــرا�ـــس مــرمــى يــوفــنــتــو�ــس ، 
والــــــذي ا�ـــشـــرف عــلــى تـــدريـــب حـــار�ـــس منتخب 
اأربع  ملـــدة  بــوفــون  جانلويجي  والــيــويف  ايــطــالــيــا 
الربازيلي  املنتخب  حار�س  اأي�شا  ودرب  �شنوات، 
األــوان فريق  اأبــان فرتة دفاعه عن  جوليو �شيزار 
، ا�شتعر�س يف حما�شراته النظرية  انرت ميالن 
ابرز   ، ابوظبي  لأنــديــة  التدريبية  الــكــوادر  اأمـــام 

اجلوانب املهمة يف تدريب احلرا�س التي تت�شمن 
والأهداف  وال�شرتاتيجيات  التدريبات  تنظيم 
مل�شتوى  الــتــطــويــر  ملــ�ــشــروع  تــطــرقــه  اىل جــانــب 
على  التدريبي  للربنامج  والتخطيط  احلــرا�ــس 
اأثناء  املهنية  جتربته  ناق�س  كما   ، املو�شم  مــدى 
تدريب م�شاهري احلرا�س العامليني اأمثال بوفون 
وجوليو �شيزار ، وتناول يف التطبيق العملي الذي 
جرى عقب املحا�شرة النظرية يف امللعب الفرعي 
بنادي اجلزيرة حتكم احلرا�س بالكرة والتن�شيق 
من  املنا�شبة  الفعل  وردة  والــ�ــشــرعــة  الــقــوة  بــني 
الفادحة  لــالأخــطــاء  تطرقه  جــانــب  اىل   ، قبلهم 
التي يقع بها اغلب احلرا�س واإمكانية معاجلتها 
اأهمية  عــلــى  لــهــم  مــــوؤكــــدا   ، مــعــهــا  والـــتـــجـــاوب 
ال�شتفادة من بيئة العمل التي يعملون بها بعيدا 
عن ال�شغوطات والأجــواء امل�شحونة وهي لي�شت 
م�شابهة لــالأجــواء يف الــدوريــات الأوروبــيــة وهذا 
ال�شليم  والــبــنــاء  الــتــدرج  لتحقيق  مهم  اجلــانــب 

مل�شتوى احلرا�س .
الثانية ظهرا  ال�شاعة  الور�شة يف  اليوم   وتختتم 

 ، بــنــادي اجلــزيــرة  املـــوؤمتـــرات ال�شحفية  بــقــاعــة 
حيث جاءت الور�س يف �شوء الربامج واخلطوات 
الفاعلة التي يقوم بها جمل�س ابوظبي الريا�شي 
لدعم م�شرية الرتقاء والتنمية بجميع قطاعات 

الريا�شة على م�شتوى اإمارة ابوظبي، ودعم اندية 
وال�شعي  العاملية  واخلـــربات  بالتجارب  ابوظبي 
تدريب  على  امل�شرفة  التدريبية  الــكــوادر  لدعم 
املــتــطــورة واجلوانب  بــاخلــطــط  املــرمــى  حــرا�ــس 

التخطيط  يف  ال�شرتاتيجية  والأ�ش�س  العلمية 
والتدريب ، مبا ي�شهم يف تاأهيل املدربني مب�شتوى 
التدريب،  م�شوار  على  اإيــجــابــا  وينعك�س  متميز 

ومبا يحقق النجاح لكرة المارات.

اختتام الور�سة التدريبية ملدربي
 حرا�س املرمى يف اأندية اأبوظبي

نهيان  اآل  زايـــد  بــن  نــهــيــان  ال�شيخ  �شمو  رعــايــة  حتــت 
اآل  �شلطان  بــن  زايـــد  موؤ�ش�شة  اأمــنــاء  جمل�س  رئــيــ�ــس 
جمل�س  رئي�س  والإن�شانية  اخلريية  لالأعمال  نهيان 
اأبـــوظـــبـــي الــريــا�ــشــي تــنــطــلــق الـــيـــوم بــطــولــة العامل 
و   14 و   12 و  و10   8 العمرية  للفئات  لل�شطرجن 
 29 حتى  مناف�شاتها  تتوا�شل  التي  18�شنة  و   16
دي�شمرب احلايل. ينظم البطولة نادي العني للثقافة 
الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س  مع  بالتعاون  وال�شطرجن 
واحتاد الإمارات لل�شطرجن وجامعة الإمارات العربية 
يف  �شالتها  على  املناف�شات  ت�شت�شيف  الــتــي  املــتــحــدة 
الدويل  الحتــاد  ورعاية  اإ�شراف  حتت  الهاليل  املبنى 
م�شاء  �شهدت  البطولة  �شالة  وكانت  فيدا  لل�شطرجن 
اأمــ�ــس الول احلــفــل الإفــتــتــاحــي لــهــذا احلـــدث الذي 
ح�شره روؤ�شاء واأع�شاء الوفود والالعبون والالعبات 
البطولة  امل�شاركون يف هذا احلــدث. وي�شارك يف هذه 
األــف و850 لعبا ولعبة ميثلون  اأكــر من  الكبرية 
120 دولـــة وبــهــذا الــعــدد مــن املــ�ــشــاركــني تــكــون هذه 
البطولة قد ك�شرت الرقم ال�شابق وامل�شجل اأي�شا با�شم 
دولة الإمارات عندما ا�شت�شافت بطولة املدن العاملية 
يف مدينة العني قبل �شنتني والتي �شارك فيها األف و 

500 من الالعبني الذكور والإناث.
املنظمة للبطولة قد بذلت على مدى  اللجنة  وكانت 
�شالة  وجتهيز  اإعـــداد  يف  كبريا  جهدا  املا�شية  الأيـــام 
املناف�شة باملبنى الهاليل بجامعة الإمارات وتزويدها 
بكل احتياجاتها من طاولت و�شاعات و�شا�شات عر�س 
من  متطلباته  بكل  الإعــالمــي  املــركــز  تــزويــد  بجانب 
ال�شحفيني  لت�شهيل مهمة  وانرتنت  كمبيوتر  اأجهزة 
املــرافــقــني للفرق املــ�ــشــاركــة. وعــلــى مــدى الأيـــام التي 
�شهدت الإعداد لهذا احلدث العاملي قام ال�شيخ �شلطان 
بـــن خــلــيــفــة بـــن �ــشــخــبــوط اآل نــهــيــان رئــيــ�ــس الحتـــاد 
املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  لل�شطرجن  الآ�ــشــيــوي 
للبطولة ب�شل�شلة من الزيارات ل�شالة املناف�شات تفقد 

خاللها �شري العمل واطماأن على كل �شغرية وكبرية 
من اأجل �شمان خروج تنظيم البطولة يف �شورة زاهية 
ت�شرف دولة الإمارات. من جهته ذكر ابراهيم خمتار 
رئي�س ق�شم الن�شطة بجامعة المارات ع�شو اللجنة 
ال�شتعدادات  جميع  اأن  ال�شطرجن  ملونديال  املنظمة 
يف  امل�شاركة  الــوفــود  با�شت�شافة  املتعلقة  والرتتيبات 
توافدوا  ال�شيوف  اأن  اإىل  لفتا  اكتملت  قــد  احلــدث 
ولــ�ــشــان حــالــهــم يلهج  بــاجلــامــعــة  �شكنهم  عــلــى مــقــار 
الذي  والــكــرم  ال�شتقبال  حلفاوة  والمتنان  بال�شكر 
اإنه  واأ�شاف  املطار.  اإىل  وجــوده منذ حلظة و�شولهم 
امل�شاركني  �شكن  واأمـــاكـــن  الــلــعــب  �ــشــالت  جتهيز  مت 
باجلامعة يف وقت قيا�شي بف�شل اجلهود الكبرية التي 
متنياته  عن  خمتار  واأعـــرب  العاملة.  اللجان  بذلتها 
بالتوفيق جلميع امل�شاركني يف املناف�شة العاملية البارزة 
ثقته  موؤكدا  الأو�شط  ال�شرق  يف  مرة  لأول  تقام  التي 
املنتخب الإماراتي على حتقيق نتائج  يف قدرة لعبي 
م�شرف يف مواجهة كبار املتناف�شني من العامل يف لعبة 
الإمـــارات  منتخب  اإداري  اأكــد  جهته  مــن  ال�شطرجن. 
لل�شطرجن حممد الطاهر اأهمية امل�شاركة يف مونديال 
العامل لل�شطرجن الذي انطلق ع�شر ام�س يف جامعة 
فر�شة  اأنــهــا  اإىل  م�شريا   .. الــعــني  مبدينة  الإمــــارات 
اأمام لعبي الإمــارات للت�شلح باخلربة اجليدة  ثمينة 
 .. الــعــامل  اأنــحــاء  الالعبني مــن خمتلف  اأف�شل  اأمـــام 
من  الإمـــارات  لفر�شان  املرتقبة  امل�شاركة  اأن  واأو�ــشــح 
العوامل  كــل  وجتـــاوز  املطلوبة  الثقة  منحهم  �شاأنها 
التحدي  يخو�شون  فهم  طريقهم  تعرت�س  قد  التي 
على اأر�س الإمارات وهذا وحده �شيجعلهم اأكر ثباتا 
اأن الرتتيبات  على رقعة ال�شطرجن ونوه الطاهر اإىل 
اأن  اإىل  ت�شري  املنظمة  اللجنة  قبل  من  الآن  اجلارية 
املكانة  واقــع  ومــن  املــاأمــول  النجاح  �شتحقق  البطولة 
املرموقة التي حتظى بها الدولة يف ا�شت�شافة الأحداث 

العاملية املرموقة يف جميع املجالت الريا�شية .

لل�شطرجن  العربي  الحتــاد  اختار 
بــرئــا�ــشــة اإبــراهــيــم الــبــنــاي يف اأول 
جل�شة له يف ت�شكيله اجلديد الذي 
انــتــخــابــه عــلــى هــامــ�ــس بطولة  مت 

عبداهلل  ح�شني  لل�شطرجن  العرب 
اخلوري رئي�س جمل�س اإدارة نادي 
م�شت�شارا  لــلــ�ــشــطــرجن  اأبـــوظـــبـــي 
العربي  الحتـــــــاد  اإدارة  ملــجــلــ�ــس 

اجلديدة  دورتــــــه  يف  لــلــ�ــشــطــرجن 
الفنية  تــقــديــرا جلـــهـــوده  املــقــبــلــة 
والتنظيمية والت�شويقية يف جمال 

اللعبة .

2014 رحلة عرب زمن وحمطات را�شخة يف تاريخ  اف 
الحتاد الدويل لكرة القدم فيفا ، فيلم ي�شوره فريدريك 
اوبورتن، �شيناريو جان بول دلفينو، وينتظر ان يعر�س 
يف ال�شالت بدءا من ايار/مايو املقبل، اي قبل �شهر من 
موعد انطالق كاأ�س العامل يف الربازيل وانعقاد اجلمعية 
ملحمة  خمرجه  ويعتربه  الـــدويل،  لــالحتــاد  العمومية 
الـ فيفا من دون ان ينح�شر بكرة القدم ويتناول الفيلم 
تاأ�شي�س  من  عامني  قبل  اي   1902 عــام  يف  تبداأ  ق�شة 
املئوي  بالعيد  الحتفالت  مع  وتنتهي  الــدويل،  الحتــاد 

عام 2004.
هي ق�شة رجالت ار�شوا موؤ�ش�شة جنمتها امل�شرقة بطولة 
كاأ�س العامل. مزج بني م�شاهد م�شورة يف اماكن خمتلفة 
او لقطات  ا�شتنادا اىل الر�شيف  وم�شاهد اعيد تركيبها 
وتطورات  الفيلم  حبكة  �شياق  يف  ت�شتخدم  منه  حقيقية 

وقائعه.
هام�س  على  ام�شرتدام  اجتماعات  اىل  الق�شة  وتتطرق 
الدورة الوملبية عام 1928، وحترك املعنيني يف الـ فيفا 
املحرتفني  لالعبني  ت�شمح  بطولة  او  م�شابقة  لطــالق 
بعد  ولدت  وقد  الوملبية.  املناف�شات  عك�س  على  خو�شها 

عامني الن�شخة الوىل من املونديال.
اوبورتن ال�شغوف بكرة القدم و املناخ الذي يفي�س منها 
تــراجــيــديــا حــيــاة ، ي�شعى لــروايــة الــتــاريــخ والــعــامل من 
دور  على  ال�شوء  م�شلطا  الوىل،  ال�شعبية  اللعبة  خالل 
مطلع  يف  ال�شعوب  توحيد  حــاولــوا  مثاليني  جمموعة 

القرن الع�شرين .
قبل جول رمييه الذي حملت كاأ�س العامل ا�شمه، والذي 
خا�س معارك يف احلرب العاملية الوىل ووجد يف املونديال 
و�شيلة لر�شاء ال�شالم العاملي، فكر روبري غريان )يلعب 
لوماتن  ال�شحايف يف  غليفز(،  نيكول�س  النكليزي  دوره 
الذي تراأ�س الحتاد الدويل عام 1904، يف تنظيم كاأ�س 
قارية جامعة، وكان معجبا بكرة القدم النكليزية، وعرب 

بالن�شمام  القدم احلديثة  املان�س لقناع خمرتعي كرة 
اىل م�شروعه لكنه لقي ا�شتقبال باردا.

اعيد  بــالــيــزو  الـــ بوليتكنيك يف  وعــلــى مــالعــب مــدر�ــشــة 
ت�شييد مدرجات �شبيهة باملوجودة يف املالعب النكليزية 
كما  احلقبة.  تلك  اىل  تعود  م�شاهد  لت�شوير  وقــتــذاك، 
�ــشــورت مــ�ــشــاهــد عــن حــقــبــة تــاأ�ــشــيــ�ــس الحتــــاد الــــدويل، 
)مايو(  21ايار  بتاريخ  عقد  الـــذي  الجــتــمــاع  �شيما  ل 
1904 يف ال�شقة الواقعة يف 229 �شارع �شان هونوريه 
وهولندا  و�شوي�شرا  بلجيكا  مندوبي  بح�شور  بباري�س، 

وفرن�شا...
ويج�شد الفرن�شي جريار ديبارديو �شخ�شية رمييه الذي 
و1954،   1923 العامني  الــدويل بني  الحتــاد  تراأ�س 
الربازيلي  �شخ�شية  نيل  �شام  النيوزيلندي  يــوؤدي  بينما 

جواو هافيالجن، وتيم روث �شخ�شية جوزف بالتر.
تعاون  الفيلم،  هــذا  يف  م�شاعدا  منتجا  فيفا  الـــ  ويعترب 
ايجابيا وفتح خزائن وثائقه يف زوريــخ، وهي كنز يجمع 
لفت  الــذي  اوبــورتــن،  تعبري  باخليال على حد  احلقيقة 
الت�شوير  مــراحــل  على  ي�شرف  الـــدويل  الحتـــاد  ان  اىل 
الــعــمــل لي�س  ، علما ان  الــتــاريــخــيــة  لـــ �ــشــمــان احلــقــائــق 
مثل  وحمطات  تفا�شيل  على  ي�شيء  لكنه  ا�شتق�شائيا، 
زفــن روفــيــن بعد اجلمعية  الــعــام  بــالتــر لمينه  اقــالــة 

العمومية يف �شيول 2002، اثر انتقاده لنهجه.
اهـــدافـــه بهدوء  يــعــتــرب ديــبــارديــو ان رميــيــه و�ــشــل اىل 
اآفاق ل متناهية  على روؤو�ــس ا�شابعه، وحمل اللعبة اىل 
فبلغت بف�شل جاذبيته حجما ل يقارن. وي�شفه اوبورتن 
امريكا اجلنوبية  زار  ، فحني  القدم  �شتيف جوب كرة  بـ 
عام 1950، ا�شتقبل ا�شتقبال البطال. لكن هل ا�شتلهم 
يـــروي ق�شة  الـــذي  الــنــار  املــخــرج يف عمله فيلم عــربــات 
العدائني الوملبيني هارولد ابراهامز وايريك ليدل؟ ل 
ينكر اوبورتن ان امل�شمون العام يتناول ق�ش�شا ان�شانية 

وانفعالت، هو فيلم عن القوة وال�شلطة وال�شغف .

العني ت�سهد اإنطالق مناف�سات بطولة 
العامل لل�سطرجن اليوم

ح�سني اخلوري م�ست�سارًا لالحتاد العربي لل�سطرجن

اإف 2014 فيلم يروي ملحمة الفيفا 

ملتقى جمل�س دبي الريا�سي ال�سنوي ي�سلط ال�سوء 
على اإعداد املتميزين يف الألعاب الفردية

نظم جمل�س دبي الريا�شي امللتقى ال�شنوي لالألعاب اجلماعية والفردية 
مب�شاركة خمتلف الأندية الريا�شية حتت �شعار اإعداد الريا�شيني املتميزين 
والنقا�شات  العرو�س  خــالل  املتحدثون  وا�شتعر�س  الفردية  الألــعــاب  يف 
اآليات اإعداد الريا�شيني املتميزين الألعاب الريا�شية من خمتلف اجلوانب 
التنظيمية والفنية والنف�شية والإعالمية وغريها من املتغريات والعوامل 
التي تلعب دورا مهما يف ا�شتمرارية حتقيق النتائج املتميزة والو�شول اإىل 

من�شات التتويج يف املحافل الإقليمية والدولية.
و مت طرح العديد من الت�شورات اخلا�شة بتحقيق التطور املن�شود واإف�شاح 
املجال لالعبني املتميزين لطرح مقرتحاتهم واأفكارهم لالرتقاء مب�شتوى 
القطاع الريا�شي بدولة الإمارات العربية املتحدة على وجه العموم ودبي 

على وجه اخل�شو�س.
الريا�شي  دبي  مبجل�س  الريا�شي  التطوير  اإدارة  مدير  عمر  علي  واألقى 
انطالقا من  تاأتي  ال�شنوي  امللتقى  اإقامة هذا  اأن  فيها  اأكد  كلمة  بالإنابة 
والحتــــادات  الأنــديــة  مــع  التوا�شل  بــاب  لفتح  الــدائــمــة  املجل�س  م�شاعي 
الريا�شية واإف�شاح املجال لها لطرح ت�شوراتها واأفكارها فيما يخ�س عملية 
تطوير خمتلف الألعاب الريا�شية من كافة اجلوانب لالرتقاء مب�شتوى 

القطاع الريا�شي.
و�شمل امللتقى ثالث جل�شات رئي�شية حيث اأدار اأحمد اإبراهيم مدير ق�شم 
الريا�شات  واقع  التي حملت عنوان  الأوىل  املجل�س اجلل�شة  ال�شراكات يف 
الفردية باأندية دبي وحتدث فيها كل من ه�شام �شري من نادي الن�شر د. 
عالء حلوي�س من النادي الأهلي وع�شام عبد املعطي من نادي حتا فيما 
التي  الثانية  اجلل�شة  املدر�شة  الريا�شة  ق�شم  مدير  �شهداد  اهلل  عبد  اأدار 
الريا�شيات  لتطوير  الريا�شية  الحتــادات  وبرامج  خطط  بعنوان  اأقيمت 
الدمردا�س  حم�شن  من  كل  فيها  وحتــدث  الإمــاراتــيــة   بالأندية  الفردية 
من احتاد كرة الطاولة و عمر �شريف املرزوقي من احتاد التن�س وخويطر 

الظاهري من احتاد ال�شباحة.
دعم  ا�شرتاتيجيات  بــعــنــوان  جل�شة  بــاإقــامــة  امللتقى  فعاليات  واأخــتــتــمــت 
ب�شكل  اإمــارة دبي  الدولة وعلى م�شتوى  الفردية على م�شتوى  الريا�شات 
والتي  باملجل�س  الأكــادميــيــات  ق�شم  مــديــر  �ــشــامل  اأحــمــد  واأدارهـــــا  خــا�ــس 
حتدث فيها كل من عادل ال�شيد من اللجنة الأوملبية الوطنية اأحمد عبد 
الرحمن من منطقة دبي التعليمية وعلي عمر البلو�شي من جمل�س دبي 

الريا�شي.

كاأ�س باركليز للدوري الإجنليزي املمتاز يجول املدار�س واجلامعات يف الإمارات 

بنك باركليز ي�سكر الطالب وع�ساق كرة القدم يف الإمارات وهم يعي�سون جتربة ا�ستك�ساف كاأ�س دوري باركليز املمتاز عن كثب
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الفجر الريا�ضي

يـــ�ـــشـــتـــعـــد بــــطــــل وميـــــبـــــلـــــدون احلـــــايل 
واملــ�ــشــنــف رابـــع عــاملــيــاً اأنــــدي موراي 

اإ�شابة  بعد  اللعب  اىل  للعودة 
العام  يف  ملـــو�ـــشـــمـــه  و�ـــشـــعـــت 

مبكرة،  نــهــايــة   2013
حـــيـــث يــ�ــشــتــعــد الـــالعـــب 
ملواجهة  ال�ـــشـــكـــتـــلـــنـــدي 
جو  عــاملــيــاً  عــا�ــشــر  امل�شنف 
ويلفريد ت�شونغا يف اليوم 
البطولة،  مــــن  الأول 
اأول  �ــــشــــتــــعــــد  والـــــــتـــــــي 
مـــبـــاراة لــه بــعــد ظهوره 
الأخري خالل مباريات 

كــــــــاأ�ــــــــس ديــــفــــيــــز 

الربيطانية يف �شبتمرب املا�شي.
واتبع موراي برناجماً عالجياً مكثف من التدريب والتاأهيل يف ميامي 
ان  املتوقع  ومن  �شبتمرب،  يف  �شغرية  جراحية  لعملية  خ�شوعه  منذ 
اأبوظبي،  املتحدة حتى موعد قدومه ايل  الوليات  يبقى مــوراي يف 
وامل�شنف  نــادال  رافايل  عاملياً  اأول  امل�شنف  لكل من  �شين�شم  حيث 
ديفيد  عــاملــيــاً  ثــالــث  واملــ�ــشــنــف  ديوكوفيت�س  نــوفــاك  عــاملــيــاً  ثـــاين 
فريير، بالإ�شافة اىل امل�شنف ثامن عاملياً �شتاني�شال�س فافرينكا 

وامل�شنف عا�شر عاملياً جو ويلفريد ت�شونغا.
ويتوقع ان يجتمع امل�شجعني بعد طول انتظار يوم 26 دي�شمرب، 
مل�شاهدة عودة موراي اىل امللعب حيث �شيواجه ت�شونغا يف املباراة 
املباراة  هــذه  يف  مــوراي  انت�شر  واإذا  الفتتاح.  يــوم  خــالل  الثانية 
�شيكون عليه مواجهة ديوكوفيت�س يف اأول مبارايات ن�شف النهائي 

يف اليوم الثاين من البطولة.
وعلق اآندي موراي حول م�شاركته يف البطولة قائاًل: اأقوم بالتدريب 
واإعادة التاأهيل يومياً، و�شاأوا�شل فعل ذلك حتى يحني موعد �شفري 
للتناف�س هي اخلطوة  والعودة  كبري،  بالتح�شن  اأ�شعر  اأبوظبي.  اإىل 
العودة  فاإن  للمو�شم اجلديد،  ا�شتعدادي  كيفية  التالية. ومن جهة 
ابــداً، وت�شكيلة هذا العام قوية  للعب بعد الإ�شابة لي�شت �شهلة 

جداً مما ي�شاعدين على اختبار قدراتي يف اللعب .
�شت�شهد بطولة هذا العام ثالثاً من جنوم البطولة 
ونادال وموراي،  ديوكوفيت�س  ال�شابقني وهم: 
مـــع اإ�ـــشـــافـــة مـــبـــاراة خــــالل الـــيـــوم الثاين 
اخلام�س،  باملركز  الفائز  عن  لــالإعــالن 
م�شاهدة  مـــن  املــ�ــشــجــعــني  و�ــشــيــتــمــكــن 
بطولة  يف  امل�شاركون  ال�شتة  النجوم 
يف  يتبارون  للتن�س  العاملية  مبادلة 

نف�س اليوم.
اللحظة  منذ  البطولة  تتمّيز  كما 
املتفوق،  الهجومي  بـــالأداء  الأوىل 
بف�شل مزيجها الفريد الذي يجمع 
بـــني جـــائـــزة واحــــــدة لــلــفــائــز تبلغ 
250 األف دولر اأمريكي، وتناف�س 
الدوليني  التن�س  جنــوم  مــن  نخبة 
يومه  مــن  املماثل  البطولة  ونــظــام 
النهائي من  الدور ربع  الأول لنظام 

بطولت الغران �شالم.

مت�شدر  بــيــ�ــشــرز  انــديــانــا  تــعــر�ــس 
خل�شارة  ال�شرقية  املنطقة  ترتيب 
امام  املو�شم  هــذا  ار�ــشــه  على  اوىل 
 96-101 بــيــ�ــشــتــونــز  ديــــرتويــــت 
المريكي  ال�شلة  كرة  دوري  �شمن 

للمحرتفني.
على  مــبــاراة  اول  بي�شرز  وبخ�شارة 
بقي  متتاليا،  فــوزا   11 بعد  ار�شه 
الوحيد  ثــانــدر  �شيتي  اوكــالهــومــا 
فـــــوزا( يف   12( خــ�ــشــارة  دون  مـــن 

ملعبه.
على ملعب بانكرز ليف فيلدهاو�س 
�شرب  متفرجا،   15443 وامـــام 
جو�س �شميث )30 نقطة( وغريغ 
متابعة(  و12  نقطة   13( مونرو 
واملــــــوزع بــــرانــــدون جــيــنــيــغــز )18 
حا�شمة(  متـــــريـــــرات  و8  نـــقـــطـــة 
الثاين  فـــــوزه  ديــــرتويــــت  لــيــحــقــق 

فقط يف 6 مباريات.
لن�س  �ـــشـــجـــل  ــــر،  اخلــــا�ــــش ولـــــــدى 
�شتيفن�شون اعلى ر�شيد يف م�شريته 
بول  النجم  وا�ــشــاف  نقطة(   23(
متابعات  و9  نــقــطــة   17 جـــــورج 
والبديل الرجنتيني لوي�س �شكول 

18 نقطة.
نقاط   10 بفارق  ديرتويت  وتقدم 
الــربــع الخــــري، قــبــل ان ي�شجل  يف 
بي�شرز  ويــقــلــ�ــس  نــقــاط   6 �ــشــكــول 
55ر4  قبل   89-87 اىل  الــفــارق 
دقــائــق عــلــى الــنــهــايــة، لــكــن �شميث 
من  بتمريرة  لل�شل�شلة  حــدا  و�شع 
ثالثية  ا�ــشــقــط  ـــــذي  ال جــيــنــيــنــغــز 

لريفع الفارق اىل 5 نقاط.
بالغة  لـــرحـــلـــة  بــيــ�ــشــرز  ويــ�ــشــتــعــد 
ال�شعوبة اىل ميامي اليوم الربعاء 
حــيــث يــحــل عــلــى حــامــل الــلــقــب يف 

اخر مو�شمني.
الربع  يف  كاحله  يف  ا�شابة  وبــرغــم 
الثالث، قاد ليربون جيم�س اف�شل 

لعب يف الــدوري ميامي هيت اىل 
فـــوز كــبــري عــلــى �ــشــيــفــه يــوتــا جاز 
امرييكان  ملعب  على   94-117
 19600 امـــــام  اريـــنـــا  ايـــرليـــنـــز 

متفرج.
نقطة   30 مــع  بقوة  امللك  و�ــشــرب 
حا�شمة،  متريات  و9  متابعات  و9 
و�شاعده النجمان دواين وايد )27 
نقطة( وكري�س بو�س )20 نقطة(، 
املـــــــوزع الـــبـــديـــل اليك  فــيــمــا كـــــان 
بورك�س الف�شل لدى اخلا�س رمع 

31 نقطة و7 متريرات حا�شمة.
وجنح ميامي بن�شبة ت�شجيل بلغت 
4ر%63 وهي الف�شل يف تاريخه، 
 13 �ــشــاحــب  �ــشــورة جيم�س  عــلــى 

حماولة ناجحة من ا�شل 17.
ــابــع عــ�ــشــر على  وهـــــذا الـــفـــوز الــ�ــش
الــــتــــوايل ملــيــامــي عــلــى فـــريـــق من 
اطول  ثاين  الغربية، وهي  املنطقة 
املنتظم،  الــــدور  تــاريــخ  يف  �شل�شلة 
20 مباراة  فــاز  بو�شطن  بــان  علما 
متتالية على فرق املنطقة الغربية 
على مدى ت�شعة ا�شهر يف 1973.

ومني لو�س اجنلي�س ليكرز بخ�شارة 

اتالنتا  مــ�ــشــيــفــه  امــــــام  جــــديــــدة 
ملعب  عــلــى   100-114 هــوكــ�ــس 
متفرجا   15146 اريــنــا  فيليب�س 
وقدم هوك�س لعبا جماعيا، ف�شجل 
10 نـــقـــاط او  �ــشــتــة مـــن لعــبــيــه 
اكــر، تقدمهم ال هــورفــورد )19 
واملــوزع جيف  نقطة و11 متابعة( 
متريرات  و10  نــقــطــة   17( تــيــغ 
كل  كــورفــر  كــايــل  و�شجل  حا�شمة( 
الثالث  الـــربـــع  يف  الـ11  نــقــاطــه 
على  بالقب�س  هوك�س  جنح  عندما 

املباراة.
لليكرز  الـــرابـــعـــة  اخلـــ�ـــشـــارة  وهــــذه 
مقابل فــوز واحــد بعد عــودة جنمه 
كوبي براينت من ال�شابة، ف�شجل 
البديل  كــان  فــقــط، فيما  نــقــاط   8
اخلا�شر  لــدى  الف�شل  يــونــغ  نيك 
ثالثيات،   4 بينها  نقطة   23 مــع 
وا�ـــشـــاف لعـــب الرتـــكـــاز جــــوردان 
متابعات،  و9  نــقــطــة   21 هـــيـــل 
نقطة   16 غا�شول  بــاو  وال�شباين 
براينت  معاناة  وعــن  متابعات   10
من التعب، قال مدرب ليكرز مايك 
دانتوين: اعتقد ان ذلك �شيح�شل. 

افــ�ــشــل كي  نــقــوم بعمل  ان  ويــجــب 
نبعد ال�شغط عنه .

�شبريز  ـــيـــو  انـــطـــون �ــــشــــان  ومــــنــــي 
املو�شم  هـــذا  اخلــامــ�ــشــة  بــخــ�ــشــارتــه 
امام م�شيفه لو�س اجنلي�س كليربز 
�شتيبلز  مــلــعــب  عــلــى   ،92-115

�شنرت امام 19253 متفرجا.
فارق  اكرب  بت�شجيل  كليربز  وجنح 
له مع �شبريز، وبف�س تاألق باليك 
غريفني )27 نقطة و9 متابعات( 
واملوزع كري�س بول )23 نقطة و8 
ح�شامة(،  متــريــرات  و7  متابعات 
فيما اكتفى املوزع الفرن�شي طوين 
ل�شبريز  نــــقــــاط  بـــثـــمـــاين  بــــاركــــر 
نقطة   17 دنـــكـــان  تــيــم  وا�ــــشــــاف 
و11 متابعة و�شجل جو جون�شون 
نت�س  لـــربوكـــلـــني  ثـــالثـــيـــات   10
ب�شيفه  احلــق خ�شارة كبرية  الــذي 
فيالدلفيا �شفنتي �شيك�شرز 130-
94 على ملعب باركليز �شنرت امام 
جون�شون  وزرع  متفرجا   16733
الربع  8 ثالثيات يف  نقطة(   37(
الــثــالــث، مــعــادل رقـــم مــايــكــل ريد 

)ميلووكي( يف 2002.

من  والــثــار  اخلام�س  املــركــز  ال�شمراء  الــقــارة  بطل  امل�شري  الأهــلــي  ير�شد 
مونتريي املك�شيكي عندما يالقيه اليوم الربعاء يف مراك�س يف مباراة حتديد 

املركز اخلام�س يف مونديال الندية لكرة القدم.
وي�شعى الهلي اىل �شرب ع�شفورين بحجر واحد ملحو خيبة امله يف الدور 
ربع النهائي عندما خ�شر امام غوانغجو ال�شيني بطل ا�شيا �شفر-2، بعدما 
دور  بلغ  عندما  القــل  على   2006 عــام  اجنـــازه  بتكرار  النف�س  ميني  كــان 

الربعة وانهى البطولة يف املركز الثالث.
العام  حرمه  الــذي  مونتريي  امــام  لنف�شه  العتبار  رد  اىل  الهلي  ويطمح 
املركز  بالفوز عليه بهدفني نظيفني، وفك نح�س  الثالث  املركز  املا�شي من 
النهائي  ربع  الفريقان من  ف�شل يف حتقيقه مرتني. وخرج  الذي  اخلام�س 
على  الكونكاكاف  بطل  ومونتريي  غوانغجو،  امــام  الهلي  العام:  هــذا  معا 

املباراة  الهلي  ويدخل  التمديد.  بعد   2-1 املغربي  البي�شاوي  الرجاء  يد 
يف غياب جنمه حممد ابو تريكة ب�شبب ال�شابة التي تعر�س لها يف املباراة 
الدور  اىل  بالنظر  فريقه  مهمة  �شي�شعب  ما  وهــو  غوانغجو،  امــام  الوىل 
الكبري الذي يلعبه ال�شاحر يف و�شط امللعب وهو ما بدا وا�شحا امام الفريق 
ال�شيني يف ربع النهائي عندما فر�س الفريق القاهري اف�شليته يف ال�شوط 
الول قبل ان يرتاجع م�شتواه يف الثاين ب�شبب ا�شطرار ابو تريكة اىل ترك 

مكانه للموريتاين دومينيك دا �شيلفا.
وابو تريكة، الذي �شتكون البطولة العاملية الخرية يف م�شريته الحرتافية 
حيث اعلن يف وقت �شابق اعتزاله اللعلب نهائيا، هو اف�شل هداف يف تاريخ 
الرجنتيني  الدويل  ال�شباين  بر�شلونة  م�شاركة مع جنم  القارية  البطولة 
والربازيلي  و2011   2009 عامي  اهــداف  اربعة  �شاحب  مي�شي  ليونيل 

عام  اجلنوبي  الكوري  �شتيلرز  لبوهانغ  اهــداف  اربعة  �شجل  الذي  دنيل�شون 
الخريين  العامني  يف  القاري  اللقب  احــرز  الــذي  الهلي  ان  كما   .2009
من رحم املعاناة ب�شبب غياب م�شابقة ر�شمية بالنظر اىل الظروف ال�شيا�شية 
ال�شا�شيني عن  اغلب لعبيه  ابتعاد  اي�شا من  يعاين  البالد،  بها  التي متر 
عن  طويلة  فــرتة  ابعدتهم  التي  ال�شابة  ب�شبب  والفني  البدين  م�شتواهم 
املالعب حيث عاد اغلبهم للتو من ال�شابة يف مقدمتهم عماد متعب ووليد 
�شليمان وعبداهلل ال�شعيد. وي�شارك الهلي يف البطولة للمرة اخلام�شة وهو 
رقم قيا�شي يتقا�شمه مع اوكالند �شيتي النيوزيلندي، وقد حل �شاد�شا عامي 
امام  ان يخ�شر  قبل   2006 الربعة يف  دور  اىل  وو�شل  و2008،   2005
كلوب  ح�شاب  على  الثالث  املركز  ويحرز   )2-1( الربازيلي  انرتنا�شيونال 
امام  يخ�شر  ان  قبل  املا�شي  الــعــام  ذاتــه  والمـــر   ،)1-2( املك�شيكي  امــريكــا 

مونتريي ويحل رابعا ويذكر ان الهلي، حامل الرقم القيا�شي بعدد اللقاب 
يف دوري ابطال افريقيا )8(، هو النادي الكر خو�شا للمباريات يف البطولة 
11 مباراة. وقال مدرب الهلي حممد يو�شف: املباراة لن  العاملية بر�شيد 
تكون �شهلة كما يت�شور البع�س، ينبغي اأن يكون هناك فائز واحد، وال�شعوبة 
تكمن يف كون اللقاء ياأتي بعد الهزمية املخيبة اأمام غوانغجو يف ربع النهائي 
واأ�شاف هذه املباراة لي�شت تاأدية واجب بل هي مهمة جدا بالن�شبة لنا، نريد 
املــبــاراة مرتني من قبل  هــذه  الــذي لزمنا عندما خ�شنا  النح�س  نك�شر  اأن 

وخ�شرناهما، نريد اأن نثبت للجميع اأننا فريق قوي واأننا ن�شتحق الفوز .
من جهته، قال مهاجم الهلي عماد متعب: علينا ان جند دافعا يف مباراتنا 
املقبلة، وهذا الدور منوط بي كقائد للفريق. المور �شعبة علينا )نف�شيا( 

لننا اردنا الذهاب بعيدا يف البطولة .

الأهل�����ي ير�س������د ال�ث�����اأر م�����ن مونتي������ري يف موندي�����ال الأندي���������ة 

يف اطــــار بــراجمــه الــتــطــويــريــة بــالأنــديــة نظم 
برنامج  الــريــا�ــشــي ممــثــاًل يف  ابــوظــبــي  جمل�س 
عــــن قانون  الـــريـــا�ـــشـــيـــة حمـــا�ـــشـــرة  الـــرعـــايـــة 
التحكيم يف كرة القدم بنادي الظفرة الريا�شي 
بتقدمي  16-12.وقام  الإثــنــني  م�شاء  الثقايف 
الـــ�ـــشـــابـــق م�شلم  الـــــــدويل  احلـــكـــم  املـــحـــا�ـــشـــرة 
اأحــمــد وحــ�ــشــر املــحــا�ــشــرة الــتــي اقــيــمــت بقاعة 
زايد  بــن  حــمــدان  باإ�شتاد  ال�شحفية  املــوؤمتــرات 
اآل نهيان لعبوا فريقي 17 و15 �شنة بالنادي 
الفنية والإداريــة والطبية وحممود  واأجهزتهم 
املنذري ممثل برنامج الرعاية الريا�شية وح�شن 
التميمي مدير ال�شوؤون الإدارية بنادي الظفرة 
الـــنـــادي ويف بداية  وعــبــدالــفــتــاح �ــشــالــح مــديــر 
املحا�شرة حتدث الكابنت م�شلم اأحمد للح�شور 
العلم  �ــشــرورة  عن  الالعبني  باحلديث  وخ�س 
اإنعكا�س  من  ذلــك  ميثله  ملا  القدم  كــرة  بقانون 

على اأداء و�شلوك الالعب داخل امللعب.

ال�شابق  الـــدويل  احلــكــم  قــام  املحا�شرة  وخـــالل 
احلالت  لبع�س  وكــذلــك  امللعب  لأجـــزاء  ب�شرح 
التي حتدث خالل �شري املباراة كاأو�شاع الت�شلل 
البطاقة  ت�شتوجب  التي  ال�شلوك  �شوؤ  وحــالت 
وغريها  اجلــزاء  و�شربات  واحلــمــراء  ال�شفراء 
مــن احلــــالت الــتــي حتـــدث خـــالل مـــبـــاراة كرة 
الــقــدم. ثــم قـــام املــحــا�ــشــر بــاإ�ــشــتــعــرا�ــس لبع�س 
احلـــالت مــن خــالل عــر�ــس لقطات مــن دوري 
ومناق�شتها  ال�شابق  املــو�ــشــم  خــالل  املــحــرتفــني 
الأ�شئلة  بــاب  فتح  مت  .وبعدها  احلا�شرين  مــع 
واملناق�شة للح�شور حيث تقدم بع�س الالعبني 
قام  الــذي  ال�شابق  الــدويل  للحكم  باأ�شتف�شارات 
بالإجابة عليها. ويف ختام املحا�شرة �شكر ح�شن 
اأ�شرة  عن  نيابة  اأحمد  م�شلم  الكابنت  التميمي 
القدم وقــدم له درع  كــرة  الظفرة و�شركة  نــادي 
املحا�شرات  هــذه  مثل  ا�شتمرار  متمنياً  النادي 
منظومة  تطوير  يف  ت�شاهم  والــتــي  م�شتقباًل 

كـــرة الـــقـــدم بـــالأنـــديـــة. وبــــــدوره تــقــدم احلكم 
الرعاية  برنامج  اىل  بال�شكر  ال�شابق  الـــدويل 
الــريــا�ــشــيــة لــــدوره الــكــبــري يف اقــامــة مــثــل هذه 
ال�شحيح  الفهم  على  ت�شاعد  التي  املحا�شرات 
لقانون كرة القدم ، وكذلك لنادي الظفرة الذي 
مــن خــالل احل�شور  ملحوظاً  اإهــتــمــامــاً  اأبـــدى 
اجلــيــد واملــ�ــشــاركــة املــمــيــزة مــن الــلــالعــبــني مما 
جانبه  من  احل�شور.  ا�شتفادة  مــدى  على  يــدل 
قـــال حمــمــود املــنــذري حمــلــل تــدريــب وتطوير 
بربنامج الرعاية الريا�شية اأن برنامج الرعاية 
الربامج  خمتلف  تقدمي  يف  م�شتمر  الريا�شية 
والعمل  الأداء  وترقية  تطوير  يف  ت�شاهم  التي 
والربامج  بالأندية وذلك �شمن اخلطط  العام 
التي ينفذها جمل�س ابوظبي الريا�شي وبرنامج 
اىل  بال�شكر  املنذري  الريا�شية،وتقدم  الرعاية 
الريا�شي  الظفرة  ونــادي  اأحمد  م�شلم  الكابنت 

مل�شاهمتهما يف اجناح هذه املحا�شرة.

فران�شي�شكو  القائد  عـــودة  اعـــادت 
توتي بعد فرتة غياب طويلة ب�شبب 
ال�ــشــابــة احلــيــاة اىل نــاديــه روما 
دوري  يف  جــار�ــشــيــا  رودي  ومــدربــه 
لكرة  اليـــطـــايل  الأوىل  الـــدرجـــة 
القدم وعاد �شانع اللعب املخ�شرم 
ب�شبب  اأ�شابيع  لثمانية  غاب  الذي 
ا�شابة يف ع�شالت الفخذ اخللفية 
مع   2-2 رومـــــــا  تـــــعـــــادل  خــــــالل 
يف  توتي  و�ــشــارك  ميالنو  م�شيفه 
الدقيقة 64 بديال ملاتيا دي�شرتو 
اأي�شا للمرة  الذي كان ي�شارك هو 
ب�شبب  املــو�ــشــم  هــذا  فقط  الثانية 

�شل�شلة من ال�شابات املزعجة.

وقال جار�شيا كنا نعلم اأن ل توتي 
ول دي�شرتو ي�شتطيعان اللعب ملدة 
تق�شيم  اخــرتت  لذلك  دقيقة   90
املــــبــــاراة بــيــنــهــمــا واأ�ــــشــــاف املــــدرب 
الفرن�شي من اجليد اأن القائد عاد 

لأننا يف وجوده ن�شبح اأقوى. 
املركز  �ــشــاحــب  رومـــا  يخ�شر  ومل 
املو�شم  16 مــبــاراة هــذا  الثاين يف 
مت�شدر  يوفنتو�س  وراء  ويــتــاأخــر 

الرتتيب بخم�س نقاط.
ي�شعى  الــذي  جار�شيا  وي�شت�شيف 
 2001 منذ  الأول  لقبه  لحـــراز 
كاتانيا متذيل الرتتيب يوم الحد 
مواجهتي  يخو�س  اأن  قبل  القادم 

ال�شتوية  التوقف  فــرتة  بعد  قمة 
اأهمية  من  التقليل  رومــا  ويحاول 
احلــديــث عــن احــــراز الــلــقــب رغم 
املدينة  يف  التوقعات  �شقف  ارتفاع 
الــتــي تــ�ــشــعــر بــنــهــم لــلــنــجــاح وقال 
اأمامي  اأو  خلفي  انظر  ل  جار�شيا 
اللعب  هـــو  الن  الـــيـــه  نــحــتــاج  مـــا 
املباراة  يف  اأر�شنا  على  جيد  ب�شكل 

القادمة وال�شتعداد ليوفنتو�س. 
وتقدم روما مرتني �شد ميالنو عن 
طريق دي�شرتو وكيفن �شرتومتان 
مـــن ركــلــة جــــزاء لــكــن مــيــالنــو رد 
زاباتا  كري�شتيان  عــرب  املــرتــني  يف 

و�شويل مونتاري.

الهولندي  الــو�ــشــط  لعـــب  وقــــال 
يتغري  مل  و�ــشــوح  بكل  �شرتومتان 
هدفنا  لـــنـــا..  بــالــنــ�ــشــبــة  �ــشــيء  اأي 
يظل كما هو واأ�شاف خارج النادي 
اللقب  عــن  الــنــا�ــس  يتحدث  فقط 
على  ـــول  احلـــ�ـــش فـــقـــط يف  نـــفـــكـــر 
مركز متقدمة يف الدوري والتاأهل 

لدوري اأبطال اوروبا. 
وتــابــع هــنــاك مــبــاراة عــلــى ملعبنا 
�شد كاتانيا حيث ميكننا احل�شول 
وننهي  الــــثــــالث  الــــنــــقــــاط  عـــلـــى 
بعد  ممكنة  طريقة  باأف�شل  العام 
مبـــــــــــاراة  عــلــى  �شرنكــــــــز  ذلـــك 

يوفنتو�س. 

برنامج الرعاية الريا�سية ينظم حما�سرة 
عن التحكيم بنادي الظفرة

�سقوط اأول لبي�سرز على اأر�سه بدوري املحرتفني

م���درب روم������ا: ع�����ودة ت����وت���ي اأع�����ادت 
احلي���������اة للفري�����ق 

موراي ي�ستعد للم�ساركة يف بطولة مبادلة العاملية 
للتن�س بعد اإ�سابته يف املو�سم الأخري



جون�سون اأكرث النجوم اإيرادات 
احتل النجم الأمريكي دواين جون�شون، مركز ال�شدارة على لئحة جملة 
فورب�س لأكر النجوم الذين حققت اأفالمهم اإيرادات خالل العام 2013.

وذكرت فورب�س انه بالرغم من ان فيلم الرجل احلديدي هو اأكر الأفالم 
جنياً لالأرباح حتى الآن هذه ال�شنة اإل ان بطله روبرت داوين جونيور مل 
اإيـــرادات يف  اأفالمهم  الذين حققت  النجوم  اأكــر  بلقب  الفوز  يتمكن من 

الـ2013، الذي ذهب جلون�شون نتيجة م�شاركته يف عدة اأفالم ناجحة.
واأو�شحت ان جونيور مل ي�شارك يف الـ2013 اإل يف فيلم الرجل احلديدي 
3 الذي جمع 1.2 مليون دولر فحل يف املركز الثاين، يف حني ان جون�شون 
انتقام وفيلمني  اآي جــو:  6 وجــي  �شريع وغا�شب  هــي  اأفـــالم   4 �ــشــارك يف 

�شغريين، جمعت كلها 1.3 مليون دولر وو�شعته يف ال�شدارة.
964 مليون دولر،  اأفالمه  واإيــرادات  الثالث  املركز  �شتيف كاريل يف  وحل 
فيما احتل فني ديزل املركز الرابع وجمعت اأفالمه هذه ال�شنة 887 ملني 
حققت  التي  بولوك  �شاندرا  ن�شيب  من  اخلام�س  املركز  كــان  فيما  دولر، 

الأفالم التي �شاركت فيها اإيرادات قدرت بـ862 مليون دولر.
الـ5 الأخــرى على التوايل: النجم الأمريكي الراحل بول  وحل يف املراكز 
743 مليون دولر ،  789 مليون دولر ، بيلي كري�شتال �شابعاً  واكر �شاد�شاً 
 704 743 مليون دولر ، وكري�س هم�شوورث تا�شعاً  وجون غودمان ثامناً 

مليون دولر ، وجنيفر لوران�س عا�شرة 700 مليون دولر .

الك�سف عن اأ�سخم متثال ملانديال 
اأزاحت جنوب اإفريقيا ال�شتار عن متثال من الربونز يبلغ ارتفاعه 9 اأمتار 

للزعيم الراحل نيل�شون مانديال بعد يوم واحد من دفنه.
اأطنان ون�شف، هو الأكرب ملانديال يف العامل،   4 والتمثال الذي يبلغ وزنه 
ويظهر املنا�شل فيه مادا ذراعيه معربا عن الوحدة وامل�شاحلة، وقد ن�شب 

يف حديقة مقر احلكومة املركزية الواقع على تلة تطل على بريتوريا.
ودفن  عــامــا،  الـ95  ناهز  عــن عمر  اجلـــاري  دي�شمرب   5 مانديال يف  وتــويف 
الأحد يف قريته كونو باإقليم الكاب ال�شرقي، بعد حداد دام 10 اأيام جذب 

اهتمام دول العامل.
اإزاحــة ال�شتار عن  اإفريقيا خالل مرا�شم  وقال جاكوب زوما رئي�س جنوب 
تاتا )مانديال( يف كونو والآن يقف ب�شكل مهيب يف  التمثال: قمنا بدفن 

قلب احلكومة رمزا لل�شالم وامل�شاحلة والوحدة والتقدم .
وتعني تاتا الأب بلغة الزو�شا، ويعترب اأبناء البلد مانديال اأبا جلنوب اإفريقيا 
اجلديدة التي ولدت بعد انتهاء نظام الف�شل العن�شري عام 1994، عندما 

اأ�شبح اأول رئي�س اأ�شود للبالد.
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لتويا جاك�سون 
تنفي زواجها 

البوب  ملك  �شقيقة  لتــويــا،  نفت 
مايكل  الـــــــراحـــــــل،  الأمـــــــريكـــــــي 
عن  اأخــبــار  من  ن�شر  ما  جاك�شون، 
زواجها بحبيبها جيفري فيليب�س، 

الذي تربطها به عالقة طويلة.
ونقل موقع )تي اإم زي( الأمريكي، 
العمر  من  البالغة  جاك�شون،  عن 
57 �ــشــنــة، تــاأكــيــدهــا انــهــا مــا زالت 
امـــراأة عــازبــة، نافية كــل مــا يرتدد 

عن زواجها بـ فيليب�س.
وكـــانـــت اأخــــبــــار حتـــدثـــت مـــوؤخـــراً 
القف�س  اإىل  جاك�شون  دخــول  عــن 
يف  فيليب�س  بـــ  وزواجـــهـــا  الــذهــبــي 
اأ�شارت  لــو�ــس اأجنــلــ�ــس، حــتــى انــهــا 
اأخيها  وابــن  كاثرين،  ح�شور  اإىل 

الراحل برين�س الزفاف.
جاك�شون  يد  طلب  فيليب�س  وكــان 
لـــــــــلـــــــــزواج خــــــــــالل بــــرنــــاجمــــهــــا 
الــتــلــفــزيــوين الــواقــعــي احلــيــاة مع 

لتويا .

يجربان طفلهما على تعاطي 
املخدرات 

الكايف  والإدراك  الوعي  عــدم  املبكر  الـــزواج  خماطر  من 
والدين  قــ�ــشــة  مــثــل  �ــشــحــيــح،  ب�شكل  الأطـــفـــال  لــرتبــيــة 
مراهقني اأجربا طفلهما الذي ل يتجاوز عمره ال�شنتني 

على تعاطي املخدرات.
ال�شرطة  الإخــبــاريــة، متكنت  اآي  بــي  يــو  وكــالــة  وبح�شب 
املراهقني  الوالدين  على  القب�س  اإلــقــاء  من  الأمريكية 
الطفل على تدخني  اأيــ�ــشــاً  كــان ي�شجع  الـــذي  مــع اجلــد 

املاريغوانا يف منزل الأ�شرة خالل اأوائل ال�شهر اجلاري.
اأ�شرة حا�شنة حتى يبت يف احلكم  اإيــداع الطفل مع  ومت 
عاماً(   17( كيل�شي  جي�شيكا  الأم  املجرم  الثالثي  جتــاه 
بيكر )54  دون  كيل�شي )18 عاماً( واجلــد  والأب جــورج 
الدرجة  مــن  تهمة  اإلــيــهــم  ُوجــهــت  بعدما  وذلـــك   ، عــامــاً 

الثانية وهو تعري�س الطفل خلطر متهور.

يعبث باجلثث لت�ساعده على 
الطريان

كان  بحثا عن جثث  املقابر  ينهب  كــان  اإندوني�شي  اأوقــف 
يظن اأنه من �شاأنها اأن ت�شاعده على الطريان، بح�شب ما 

ك�شف م�شدر من ال�شرطة. 
ومت توقيف ري�شي روخي�س �شوهانا البالغ من العمر 27 
داخلية  واأكفان ومالب�س  ويف حوزته قطع عظمية  عاما 
اأحد  تــريــيــا�ــشــبــويــرتا  اأنـــــدري  و�ــشــرح  ومــنــجــل.   ن�شائية 
امل�شوؤولني يف �شرطة كيالب و�شط اإندوني�شا حيث اأجريت 
كان  باأنه  الويل  ال�شتجواب  اأقر خالل  التوقيف  عملية 
له  ت�شمح  �شحرية  قـــدرات  على  للح�شول  املقابر  ينهب 
بالطريان والتخفي .  ونقل ري�شي روخي�س �شوهانا اإىل 
ال�شعوذة  تــزال  ول  لإجــراء فحو�شات طبية.   امل�شت�شفى 
منت�شرة ن�شبيا يف اإندوني�شيا التي تعد اأكرب بلد م�شلم يف 
العامل من حيث عدد ال�شكان )نحو 250 مليون ن�شمة(. 

يحت�سن جثة زوجته منتظرًا 
املوت معها

رف�س زوج م�شري اأن يدع املوت يفّرق بينه وبني زوجته، 
اأيــام، متمنياً   5 ملــدة  وفاتها  بعد  جثتها  اإذ ظل حمت�شناً 

املوت بجوارها.
واجلدير بالذكر اأن الزوج كمال عا�س مع زوجته جودي، 
كانت  عنيفة  حــب  ق�شة  منه،  زواجــهــا  بعد  اأ�شلمت  التي 

مثال لكل اأهايل املنطقة بو�شط القاهرة.

نيجريي يواجه العدام لزواجه من 86 امراأة
86 زوجة، اأجنب  اأ�شبح يف ع�شمته  يواجه نيجريي عقوبة الإعــدام يف حال رف�س تخفي�س عدد زوجاته، بعدما 
منهن 170 طفاًل، خمالفاً بذلك القوانني املعمول بها يف نيجرييا. طلب املجل�س الأعلى لل�شوؤون ال�شالمية فى 
نيجرييا من نيجريي عمره 84 عاماً متزوج من 86 امراأة اأجنب منهن 170 طفاًل، اأن يخف�س عدد زوجاته اإىل 4 

زوجات اأو مواجهة عقوبة الإعدام.
وقالت هيئة الإذاعة الربيطانية )بي بي �شي( اإن حممد بيلو اأبوبكر، وهو مدر�س وخطيب �شابق، ميكن اأن يواجه 
عقوبة الإعدام وفقاً لل�شريعة الإ�شالمية التي اأعيد العمل بها فى ولية نيجر ذات الأغلبية الإ�شالمية الواقعة فى 

�شمال غرب نيجرييا عام 2000 .
اأنه ل توجد عقوبة دينية ملن  اأ�شبوعني عندما زعم  اأبو بكر قبل  واأجرت و�شائل الإعالم النيجريية مقابالت مع 
يتزوج اأكر من 4 ن�شاء اإل اأن املجل�س الأعلى لل�شوؤون الإ�شالمية يف نيجرييا �شن هجوماً عنيفاً الأ�شبوع املا�شي على 

اأبو بكر باعتباره يتحدى ال�شريعة الإ�شالمية.
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منبه ينبيء مري�سًا مبوعد موته
قال اأطباء يف م�شت�شفى بريطانى اإن مري�شاً مذعوراً قد اأخربهم 
اإن ال�شاعة اأخربته باأن ميوت .  وبح�شب موقع �شكي نيوز عربية 
اإلكرتونية  منبه  �شاعة  من  خوفا  ي�شرخ  مبري�س  اأطــبــاء  فوجئ 
معلقة على احلائط، قائال اإنها اأعلنت اأن �شاعة وفاته �شتحني يوم 
اأي ُمت.  واأ�شافوا: عندما التفتنا   Die الثالثاء وكتبت له كلمة 
على  وا�شحة  ُمــت  كلمة  بالفعل  راأيــنــا  احلــائــط  على  ال�شاعة  اإىل 
احلادثة  هــذه  وراء  ال�شبب  وعــن    . لل�شاعة  الإلكرتونية  ال�شا�شة 
اإعــدادات ال�شاعة �شبطت  اأن  الغريبة، قال اأحد الأطباء: اكت�شفنا 
كتبت  الثالثاء،  يــوم  جــاء  وعندما  الأملــانــيــة،  اللغة  على  ما  ب�شكل 
ال�شاعة كلمة Die وهو اخت�شار لكلمة Dienstag، ما يعني كلمة 
الثالثاء باللغة الأملانية .  وتابع: هداأنا من روع املري�س امل�شكني 
 Tue كلمة  لتظهر  الإجنليزية  اللغة  على  ال�شاعة  �شبط  واأعدنا 

اخت�شارا لكلمة الثالثاء بالإجنليزية . 

الفئران من دون اأب �سلوكها م�سطرب
�شلوكاً عدائياً  اأب  التي تعي�س يف �شغرها من دون  الفئران  ُتظهر 
حني تكرب كما اأن تفاعلها الجتماعي مع حميطها غالباً ما يكون 
الباحثة غابرييال غوبي وزمالوؤها يف جامعة  م�شطرباً. واأجرت 
اأن غياب الأب خالل مراحل  اأظهرت  ماغيل يف مونرتيال درا�شة 
لدى  واجتماعية  �شلوكية  ا�شطرابات  اإىل  يــوؤدي  الدقيقة  النمّو 
الفئران حني تكرب. واأ�شافت غوبي على الرغم من اأننا ا�شتخدمنا 
لنا اإليها م�شابهة كثرياً ملا يح�شل  فئراناً ولكن النتائج التي تو�شّ
مع الب�شر .وتابعت ا�شتخدمنا فئران كاليفورنيا، التي مثل الكثري 
من الب�شر تقيم عالقات اأحادية، ويربي الذكر والأنثى �شغارهما 
معا. وقارنت غوبي وزمالوؤها ال�شلوك الجتماعي وت�شريح دماغ 
فــئــران تــربــت مــع الــوالــديــن مــع �ــشــغــار الــفــئــران الــتــي تــربــت مع 
اأب  دون  من  تربت  التي  الفئران  �شغار  اأن  وتبنّي  فقط.  الأمهات 
كان تفاعلها الجتماعي م�شطرباً وكانت اأكر عدائية من اأقرانها 
الذين تربوا مع الوالدين . وكان من الالفت اأن تاأثري غياب الأب 
على �شغار الفئران من الإناث كان اأكرب من التاأثري على الذكور.

مع  تن�شجم  لحظناها  التي  ال�شلوكية  امل�شاكل  غوبي  واأو�شحت 
الدرا�شات حول اأطفال الب�شر الذين يرتبون من دون اأب، ما ي�شري 
ال�شلوك  لفهم  ا�شتخدامها  ميكن  جيدة  عينات  الفئران  اأن  اإىل 

الب�شري. ون�شرت الدرا�شة يف دورية �شرييال كورتيك�س.

زرُع يد م�ساب يف قدمه لإنقاذها من البرت
بعدما  البرت  من  �شيني  يد  لإنقاذ  حاًل  �شينيون  اأطباء  يجد  مل 
املبتورة  اليد  بزراعة  �شوى  عمله،  مكان  مــروع يف  تعر�س حلــادث 
التفا�شيل  ويف  ال�شمور.  مــن  اأن�شجتها  لإنــقــاذ  املــريــ�ــس  قــدم  يف 
�شياو  ال�شيني  اأن  الربيطانية  ميل  دايلي  �شحيفة  ذكرتها  التي 
بعد  بــه،  يعمل  الــذي  امل�شنع  يف  بالغة  عمل  لإ�ــشــابــة  تعر�س  وى 
بقدمه  اإحلاقها  تطلب  ما  اليمنى  يده  املاكينات  اإحــدى  برتت  اأن 
اأطباء  قــرر  ال�شمور،  من  ليده  واإنــقــاذاً  اأن�شجتها.  على  للحفاظ 
تاريخ  نوعها يف  الأوىل من  تعد  عملية جراحية  اإجــراء  �شينيون 
العمليات اجلراحية، اإذ قاموا بزرع يد املري�س يف قدمه بوا�شطة 
براغي حديدية مثبتة يف اجللد باإحكام. واأكد الأطباء اأن العملية 

اخلطرية ما كانت لتنجح لول �شرعة نقل �شياو اإىل امل�شت�شفى.
ولفتت ال�شحيفة اإىل اأن الأطباء متكنوا بالفعل من اإعادة يده اإىل 

يف لو�س اأجنلو�س. )رويرتز(مو�شعها الطبيعي بعد مرور �شهر على زرعها بقدمه.   »August: Osage County« جولييت لوي�س لدى ح�سورها العر�س الأول من فيلم

نائب : تولونيكوفا 
اجمل فتيات رو�سيا

و�شف نائب يف حزب رو�شيا املتحدة 
احلاكم، اإحدى مغنيات فرقة بو�شي 
رايوت باأجمل فتيات رو�شيا. ونقلت 
الرو�شية عن  نوفو�شتي  اأنباء  وكالة 
النائب يف جمل�س ال�شيوخ عن احلزب 
احلاكم فدمي تولبانوف، قوله على 
ميكنكم  تويرت  موقع  على  �شفحته 
تولونيكوفا  )نــــــاديــــــزدا(  تــ�ــشــمــيــة 
واأ�شاف   . رو�ــشــيــا  يف  فــتــاة  كــاأجــمــل 
تــولــبــانــوف الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 59 
عاماً يف تغريدة ثانية نحب ناديزدا!  
تولونيكوفا  عــلــى  حــكــم  قـــد  وكـــــان 
الفائت  اأغ�شط�س  اآب  )23 عاماً( يف 
اأغنية  بال�شجن �شنتني مل�شاركتها يف 
�ــشــمــن فــرقــة بــو�ــشــي رايــــوت تنتقد 
يف  اأّديـــت  بوتني  فالدميري  الرئي�س 

كاتدرائية مبو�شكو.

راي ليوتا يف » وحيد«
يطل املمثل الأمريكي، راي ليوتا، 
يف فيلم وحيد الذي تدور اأحداثه 
القدامى  املـــقـــاتـــلـــني  اأحــــــد  حـــــول 
الـــذي يــهــاجــم الآخـــريـــن مــن دون 
اأن يلتقي بحب حياته،  �شبب، قبل 
املرحلة  يف  مــتــمــردة  تلميذة  وهـــي 

الثانوية.
وذكر موقع ديدلين الأمريكي اأن 
ليوتا �شيوؤدي دور البطولة يف فيلم 

وحيد للمخرج ماثيو كوبول.
وتـــــــــدور اأحــــــــــداث الـــفـــيـــلـــم حـــول 
فـــرميـــان بـــنـــدر لــيــوتــا، وهــــو اأحد 
املــــــحــــــاربــــــني الــــــقــــــدامــــــى الـــــــذي 
كــــان يـــ�ـــشـــارع ا�ـــشـــطـــراب مـــا بعد 
من  الآخــريــن  ويهاجم  ال�شدمة، 
اأحد  اأن يلتقي، يف  دون �شبب، قبل 
ترينر،  �ــشــويف  ببينيلوبي  ــــام،  الأي
ثانوية  مــتــمــردة يف  تــلــمــيــذة  وهـــي 

نيويورك، فيقع يف حبها.

اأ�شدرت اإدارة الغذاء والدواء الأمريكية اإف دي اإيه لوائح 
جديدة تلزم اجلهات القائمة على ت�شنيع �شابون اليد 
وم�شتح�شرات ال�شتحمام امل�شادة للبكترييا بتقدمي ما 
املاء  من  فعالية  واأكــر  اآمنة  منتجاتها  اأن  على  يربهن 

وال�شابون يف الوقاية من العدوى وانت�شار البكترييا.
وقالت اإف دي اإيه يف بيان اإنه رغم اأن امل�شتهلكني ينظرون 
عادة اإىل هذه املنتجات باعتبارها اأدوات فعالة ت�شهم يف 
الراهن  الوقت  يف  توجد  ل  فاإنه  اجلراثيم  انت�شار  منع 
اأية اأدلة على اأنها اأكر فاعلية من املاء وال�شابون العادي 

يف منع الإ�شابة بالأمرا�س.
واأ�شافت اأن الأبحاث اأ�شارت اإىل اأن التعر�س على املدى 
مثل  للبكترييا  املــ�ــشــادة  الكيميائية  لــلــمــواد  الــطــويــل 
يف  ترايكلوكربون  و  ال�شائل  ال�شابون  يف  ترايكلو�شان 
اآثار هرمونية تتيح  ال�شابون العادي ميكن اأن تكون له 
الق�شاء  ي�شعب  و�ــشــاللت  طــفــرات  تكوين  للبكترييا 

عليها.
التي لن تتمكن من الربهنة  ال�شركات  اإن  اأي�شا  وقالت 
تعيد  اأن  عليها  يتعني  منتجاتها  وفاعلية  �شالمة  على 

مراجعة املواد الكيميائية املكونة لهذه املنتجات، واإعادة 
الغذاء  اإدارة  ولوائح  يتوافق  نحو  على  املنتجات  ت�شمية 

والدواء.
وقالت اإف دي اإيه اإن هذا الإجراء ياأتي يف اإطار مراجعة 
حالية اأو�شع نطاقا ت�شطلع بها لالطمئنان اإىل �شالمة 
اأنها  اإل  وفاعلية املكونات الكيميائية امل�شادة للبكترييا، 
اأخرى  منتجات  على  ت�شري  ل  اللوائح  هذه  اأن  اأ�شافت 
كاملناديل املبللة واملنتجات الأخرى امل�شتخدمة يف العناية 

باجل�شم والب�شرة.
اأيام  اللوائح بعد خم�شة  الإعــالن عن هذه  ويجيء هذا 
اختيارية  توجيهات  والــــدواء  الــغــذاء  اإدارة  اإ�ــشــدار  مــن 
لالإلغاء التدريجي ل�شتخدام امل�شادات احليوية كمحفز 
لزيادة منو املا�شية، وذلك يف اإطار جهودها اأي�شا للق�شاء 

على زيادة مقاومة الب�شر للم�شادات احليوية.
م�شاد  عليها  املكتوب  ال�شابون  اأنـــواع  معظم  اأن  ُيــذكــر 
اإزالة العرق حتتوي  اأو  اأو م�شاد للميكروبات  للبكترييا 
يف تركيبها على واحد اأو اأكر من املواد الكيميائية التي 

تتناولها لوائح اإف دي اإيه .

ال�سابون امل�ساد للبكترييا خطر على �سحتك

توقيف لوبروك بتهمة القيادة ثملة
القيادة  بتهمة  لوبروك،  كيلي  الأمريكية،  املمثلة  كاليفورنيا،  يف  ال�شرطة  اأوقفت 

حتت تاأثري الكحول. ونقل موقع تي اإم زي الأمريكي، عن م�شادر اأمنية، قولها 
اإن لوبروك، وهي طليقة النجم الهوليودي، �شتيفن �شيغال، �شوهدت وهي 

اأية  �شانتا بربرا، ومل تتوقف عند  تقود بطريقة جنونية قرب 
لحقت  ال�شرطة  اأن  واأ�شافت  طريقها.  على  مرور  اإ�شارة 
انها مل تكن بوعيها  �شيارتها فالحظت  واأوقفت  لوبروك 

ج�شمها  يف  الــكــحــول  ن�شبة  لخــتــبــار  اأخ�شعتها  لــذا  الــتــام 
وتبني انها تتخطى احلدود امل�شموح بها للقيادة.

من  املزيد  بانتظار  لل�شرطة  مركز  اإىل  واأخــذت  لوبروك  واعتقلت 
الإجراءات القانونية بحقها.

جوزف غوردون-ليفيت 
يف )رجل الرمال(

يــطــل املــمــثــل الأمــــريكــــي، جوزف 
ي�شتند  فيلم  يف  غــوردون-لــيــفــيــت، 
كوميدية  كــتــب  مـــن  �شل�شلة  اإىل 
�شاندمان  الـــرمـــال  رجـــل  بــعــنــوان 
موقع  وذكــر  غاميان.  نيل  للكاتب 
ليفيت  اأن  الأمــــريكــــي  ديــــدليــــن 
�شيوؤدي دور البطولة يف فيلم ي�شتند 
كتب  الــذي  �شاندمان  �شل�شلة  اإىل 
وتدور  اإخــراجــه.  و�شيتوىل  ن�شه، 
 ، مورفيو�س  حــول  الفيلم  اأحـــداث 
الأحالم،  يج�ّشد  الذي  احللم،  اإله 
من  جــبــارة  جمموعة  فيه  وتظهر 
تت�شمن  والــ�ــشــقــيــقــات،  الأ�ـــشـــقـــاء 
والياأ�س،  والــدمــار،  واملــوت،  القدر، 

والرغبة، والهلو�شة، واحللم.


