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�سلطان بن خليفة واملعال ورئي�ص االحتاد 
الدويل ي�سهدون حفل افتتاح لعبة االأذكياء

عربي ودويل

عبداهلل بن زايد ووزير اخلارجية العراقي يد�سنان 
املبنى اجلديد لل�سفارة العراقية باأبوظبي

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

الوجه اخلفي الأجنيال مريكل .. حتّب 
الكباب.. و�سغوفة مبو�سيقى فاغرن..!

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
مريكل مبنا�سبة اإعادة انتخابها لوالية ثالثة

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث 
حفظه اهلل برقية تهنئة اإىل امل�شت�شارة الأملانية اأجنيال مريكل عرب فيها 
لولية  امل�شت�شارية  مبن�شب  فوزها  مبنا�شبة  تهانيه  خال�س  عن  �شموه 
ثالثة متمنيا �شموه لها كل التوفيق وال�شداد وموفور ال�شحة والعافية 
وللعالقات الطيبة بني البلدين ال�شديقني املزيد من التطور والنماء. 
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل برقية تهنئة مماثلة 
ال�شيخ حممد بن زايد  اأول �شمو  امل�شت�شارة الملانية. وبعث الفريق  اإىل 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة برقية 

تهنئة مماثلة للم�شت�شارة الملانية. 

جناح جو ال�سارقة ينقذ �ستة 
بحارة جرفت االأمواج �سفينتهم  

•• ال�شارقة-وام:

اأنقذت عنا�شر جناح اجلو يف ال�شارقة �شتة بحارة هنود جرفت الأمواج 
 10 بعد  البحر على  اإىل عمق  كانوا على متنها  التي  ال�شفينة  العاتية 
اإحدى  قادمة من  ال�شفينة  وكانت   . ال�شارقة  اإم��ارة  �شواحل  اأميال من 
 10 بعد  الول على  اأم�س  الغرق �شباح  اإىل  وتعر�شت  امل��ج��اورة  ال��دول 
العاتية  الأم��واج  ب�شبب  الغرب  باجتاه  ال�شارقة  خور  مدخل  من  اأميال 
على طائرة  الطبي  الطاقم  وق��دم  اجلوية.  الأح���وال  �شوء  الناجتة عن 
الإنقاذ الإ�شعافات الأولية للبحارة ال�شتة ووفر العناية الطبية الالزمة 
لهم ثم نقلوا اإىل م�شت�شفى القا�شمي للعالج حيث و�شفت حالة اأحدهما 

ال�شحية بال�شيئة بينما حالة الآخرين م�شتقرة.

   

اإحالــة مر�ســي وبديـــع
 للمحاكمة اجلنائية بتهمة التخابر 

•• القاهرة-يو بي اأي:

امل�شري  الرئي�س  باإحالة  الأرب��ع��اء،  ام�س  امل�شري،  العام  النائب  اأم��ر 
الإخ���وان  جلماعة  ال�شابق  ال��ع��ام  وامل��ر���ش��د  م��ر���ش��ي،  حممد  ال�شابق 
بتهمة  اجلنائية  املحاكمة  اإىل  واآخ��ري��ن  ب��دي��ع،  حممد  املتاأ�شلمني 

ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات اأجنبية خارج البالد.
اإن  ام�����س  الر�شمية،  امل�شرية  الأو���ش��ط  ال�شرق  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  وق��ال��ت 
النائب العام امل�شت�شار ه�شام بركات، اأمر باإحالة حممد مر�شي، رئي�س 
امل�شلمني،  الإخ��وان  اإر�شاد جماعة  ال�شابق وع�شو مكتب  اجلمهورية 
وحم��م��د ب��دي��ع امل��ر���ش��د ال��ع��ام ل��ل��ج��م��اع��ة، ون��ائ��ب��ي��ه خ���ريت ال�شاطر 
وحممود عزت، وحممد �شعد الكتاتني رئي�س جمل�س ال�شعب ال�شابق، 
اإىل حمكمة اجلنايات لرتكابهم جرائم التخابر مع منظمات اأجنبية 
خارج البالد. كما ت�شمن اأمر الإحالة كاًل من القياديني يف جماعة 
الإخوان امل�شلمني حممد البلتاجي، وع�شام العريان، و�شعد احل�شيني 
اأع�شاء مكتب الإر�شاد )اأعلى هيئة قرار يف جماعة الإخوان امل�شلمني 
لديوان  ال�شابق  الرئي�س  الطهطاوي،  رف��اع��ة  وحممد  امل��ح��ظ��ورة(، 
رئا�شة اجلمهورية، ونائبه اأ�شعد ال�شيخة، واأحمد عبد العاطي، مدير 
مكتب الرئي�س ال�شابق وع�شو التنظيم الدويل لالإخوان، و25 متهماً 

اآخرين من قيادات اجلماعة واأع�شاء التنظيم الدويل لالإخوان.
ووفقاً للوكالة، فقد اأ�شندت النيابة العامة اإىل املتهمني ُتهم التخابر 
اإرهابية  اأع��م��ال  ارت��ك��اب  بغية  ال��ب��الد،  خ���ارج  اأجنبية  منظمات  م��ع 
ومن  اأجنبية  لدولة  البالد  عن  الدفاع  اأ�شرار  واإف�شاء  البالد،  داخل 
لتحقيق  الع�شكري  والتدريب  الإره��اب،  ومتويل  مل�شلحتها،  يعملون 
اأغرا�س التنظيم الدويل لالإخوان، وارتكاب اأفعال توؤدي اإىل امل�شا�س 

با�شتقالل البالد ووحدتها و�شالمة اأرا�شيها.
ا�شتئناف  ف��اإن حمكمة  امل�شري،  اجلنائية  الإج���راءات  لقانون  ووفقاً 
الق�شية  املحكمة اجلنائية لنظر  دائ��رة من دوائ��ر  �شُتحّدد  القاهرة، 

وموعداً لبدء تداولها.

حممد بن را�شد خالل ا�شتقباله وزير خارجية البحرين  )وام(

�شهد افتتاح اأعمال منتدى الإعالم الإماراتي الأول 

حممد بن را�سد يبحث مع وزير خارجية 
البحرين العالقات الثنائية والو�سع يف املنطقة

ملنحة  الت�سجيل  بـــاب  فــتــح 
ال�سيخ حممد بن زايد للتعليم 
زايد جامعة  خلريجي  العايل 

•• اأبوظبي-الفجر:

اأع����ل����ن����ت م���وؤ����ش�������ش���ة الإم�����������ارات 
فتح  ع��ن  ام�����س  ال�����ش��ب��اب  لتنمية 
الدفعة  ل��ق��ب��ول  ال��ت�����ش��ج��ي��ل  ب���اب 
منحة  على  للح�شول  اخلام�شة 
اآل نهيان  زاي��د  ال�شيخ حممد بن 
من  يتم  وال��ت��ي  ال��ع��ايل،  للتعليم 
جمموعة  ودع���م  اختيار  خاللها 
جامعة  وخ��ري��ج��ات  خريجي  م��ن 
ودبي  اأب��وظ��ب��ي  يف  بفرعيها  زاي��د 

ل�شتكمال درا�شاتهم العليا.
وي����اأت����ي ب���رن���ام���ج امل���ن���ح���ة، ال���ذي 
ي�شتمر على مدى خم�س �شنوات، 
 ،2011 م��اي��و  يف  اإط���الق���ه  ومت 
تعزيزاً للجهود التي تبذلها دولة 
الإمارات العربية املتحدة يف بناء 

اقت�شاد قائم على املعرفة.
)التفا�شيل �س3(

تاأجيل احلوار الوطني يف تون�س:
رئي�س احلكومة اجلديد 

يوؤكد التزامه بخارطة الطريق
•• الفجر – تون�ص - خا�ص

انطلق قطار امل�شاورات حول ت�شكيل احلكومة التون�شية اجلديدة و�شط 
حقل من الألغام يحيط برئي�شها املكّلف جّراء ا�شتياء املعار�شة وغياب 

توافق حزبي وا�شع حول طريقة اختياره.
لو�شائل  ت�شريح  يف  جمعة  مهدي  اجل��دي��د  احلكومة  رئي�س  اأك��د  وق��د 
الإعالم عقب لقائه اأم�س الأربعاء برئي�س املجل�س التاأ�شي�شي م�شطفى 
من  هو  اليوم  يحدث  ما  كل  لأن  الطريق  بخارطة  التزامه  جعفر،  بن 

اإفرازات احلوار الوطني ح�شب تعبريه.
وقال جمعة اأن امل�شاورات ل تزال جارية حول ت�شكيل احلكومة اجلديدة، 

م�شددا على اأنها �شت�شم وزراء يتمتعون بال�شتقاللية والكفاءة.
كان  املجل�س  رئي�س  اإليه مع  اأه��م حم��ور تطرق  اإن  وق��ال مهدي جمعة 

حول الرزنامة املحددة لت�شكيل هذه احلكومة.
ك��م��ا ع���رّب جمعة خ���الل ل��ق��ائ��ه ب���الأم���ني ال��ع��ام لحت���اد ال�����ش��غ��ل ح�شني 
ا�شتعداده  عن  بو�شماوي،  وداد  العمل  اأرب��اب  منظمة  ورئي�شة  العبا�شي 
بت�شكيل فريق حكومي  يتعّلق  الطريق، خا�شة فيما  لاللتزام بخارطة 

من الكفاءات امل�شتقلة.                                         )التفا�شيل �س15(

•• دبي-وام:

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
مكتوم  اآل  را�����ش����د  ب����ن  حم���م���د 
رئي�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه 
ام�������س.. ���ش��ب��اح  زع��ب��ي��ل  اهلل يف 
اأحمد  ب��ن  خ��ال��د  ال�شيخ  م��ع��ايل 
وزير خارجية مملكة  اآل خليفة 
ل�شموه  ن��ق��ل  ال�����ذي  ال��ب��ح��ري��ن 
اأخيه  ال��ل��ق��اء حت��ي��ات  ب���داي���ة  يف 
جاللة امللك حمد بن عي�شى اآل 
ال�شقيقة  البحرين  خليفة ملك 
وت��ه��ن��ئ��ة ج��الل��ت��ه ل�����ش��م��وه بفوز 
با�شت�شافة  الإم�����������ارات  دول������ة 
معر�س اك�شبو 2020 الدويل. 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وت��ب��ادل 
حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل م��ك��ت��وم و 
ال�شيخ خالد بن اأحمد اآل خليفة 
احلديث حول عالقات البلدين 
العليا  اللجنة  ودور  ال�شقيقني 
امل�����ش��رك��ة ب���ني دول����ة الإم�����ارات 
تر�شيخ  يف  ال��ب��ح��ري��ن  مم��ل��ك��ة  و 
املجالت  يف  الأخ��وي��ة  العالقات 
واملنفعة  باخلري  يعود  مبا  كافة 

رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء حاكم 
اأعمال  اإف���ت���ت���اح  اهلل  رع�����اه  دب����ي 
منتدى  ل������  الأوىل  ال������������دورة 
الإع���الم الإم��ارات��ي ال��ذي يعقد 
وينظمه  ����ش���م���وه  رع����اي����ة  حت����ت 
فندق  يف  لل�شحافة  دب���ي  ن���ادي 
في�شتيفال  اإن��رك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال 
�شيتي - دبي مب�شاركة لفيف من 

على ال�شعبني ال�شقيقني و�شعوب 
ل����دول  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س  دول 
اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة. ك��م��ا تطرق 
احلديث بني �شموه والوزير اإىل 

الو�شع يف املنطقة. 
�شهد �شاحب  اخ���رى  ج��ه��ة  م��ن 
را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
الدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل 

الإعالمية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ق���ي���ادات 
واخلرباء  والإعالميني  املحلية 
خمتلف  يف  وامل���ت���خ�������ش�������ش���ني 
اإىل  الإع��الم��ي  العمل  جم���الت 
ج��ان��ب ع���دد ك��ب��ري م���ن الطلبة 
وال���ط���ال���ب���ات الإم����ارات����ي����ني من 

درا�شي علوم الإعالم. 
)التفا�شيل �س2(

لجئون من جنوب ال�شودان ي�شلون اىل خميمات الأمم املتحدة )رويرز(

�شوريون ينت�شلون الناجني من حتت الأنقا�س بعد ق�شف جوي على حلب  )رويرز(

•• عوا�شم-وكاالت:

�شقط قتلى وجرحى جراء ق�شف 
ق������وات ال���ن���ظ���ام ال�������ش���وري قرى 
وبلدات يف ريف حماة بعدما قتل 
بينهم  القل  على  �شخ�شا   135
ع�شرات الطفال يف الغارات التي 
ي�شنتها منذ الحد طريان النظام 
املعار�شة  اح���ي���اء  ع��ل��ى  ال�����ش��وري 
املر�شد  وا���ش��ار  ح��ل��ب.  مدينة  يف 
الدامي  اجل���وي  الق�شف  ان  اىل 
اأحياء  واملركز يتوا�شل م�شتهدفا 

يف �شرق املدينة و�شمالها.
ان ح�شيلة  ام�����س  امل��ر���ش��د  وق���ال 
الق�شف اجلوي على احياء طريق 
�شرق  يف  واملعادي  وال�شعار  الباب 
 39 اىل  ارتفعت  الثالثاء،  حلب 
بينهم  �شخ�شا   20 ه��م  �شخ�شا، 
�شيدات يف  خم�شة اطفال وث��الث 
حي املعادي، و17 �شخ�شا بينهم 
ث��الث��ة اط��ف��ال و���ش��ي��دة يف ق�شف 
ال�شعار،  يف  املتفجرة  بالرباميل 
ا�شافة اىل فتيني ق�شيا يف ق�شف 

على حي طريق الباب.
اجلهة  الح����ي����اء يف  ه����ذه  وت���ق���ع 
مدن  ك��ربى  حلب  م��ن  ال�شرقية 

ال�شمال ال�شوري.

����ش���ت���ن���ق���ل خ���������ارج ال������ب������الد عرب 
و�شط  رو�شية  م�شفحة  �شاحنات 
مراقبة كامريات �شينية وانظمة 
)جي  امل��واق��ع  لتحديد  ام��ريك��ي��ة 

بي ا�س(.
وت���ف���ا����ش���ي���ل خ����ط����ة ال����ت����دم����ري، 
الوىل من نوعها، عر�شها مدير 
ال�شلحة  ح���ظ���ر  م��ن��ظ��م��ة  ع�����ام 
املجل�س  اجتماع  ام��ام  الكيميائية 
ون�شرت  ل��ل��م��ن��ظ��م��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

الربعاء.
و�شتقدم فنلندا خرباء يف عملية 
رو�شيا  تقدم  فيما  التلوث  ازال���ة 
العمليات  ام����ن  ل�����ش��م��ان  ���ش��ف��ن��ا 
املياه  ويف  ال��الذق��ي��ة  يف  البحرية 

القليمية ال�شورية.
اي�شا  املتحدة  ال��ولي��ات  و�شتقدم 
ثالثة الف حاوية لنقل اكرث من 
الف طن من العنا�شر الكيميائية 
ملنظمة  التنفيذي  املدير  بح�شب 

حظر ال�شلحة الكيميائية .
المريكي  ال�شفري  اعلن  �شيا�شيا 
يف �شوريا روبرت فورد يف مقابلة 
مع قناة العربية ام�س ان اجلبهة 
موؤخرا  ت�شكلت  التي  ال�شالمية 
����ش���وري���ا رف�������ش���ت الج���ت���م���اع  يف 

مب�شوؤولني امريكيني.

اإقرار خطة تدمري الكيماوي.. واجلبهة الإ�شالمية رف�شت الجتماع مب�شوؤولني امريكيني 

مئات ال�سحايا يف ق�سف النظام حلماة وحلب

•• عوا�شم-وكاالت:

ال�شودان  ج��ن��وب  رئ��ي�����س  ع��ر���س 
اج��راء حمادثات  �شلفا كري ام�س 
ريك  ال�شابق  نائبه  مناف�شه  م��ع 
م�شار الذي يتهمه بالوقوف وراء 

حماولة انقالب �شده.
�شاأجل�س  لل�شحافيني  كري  وق��ال 
معه اىل طاولة حمادثات، لكن ل 
اعلم ما �شتكون نتيجتها. وتالحق 
ال�شودان م�شار  قوات امن جنوب 

لتوقيفه.
جمل�س  رئ���ي�������س  ح������ذر  ح����ني  يف 
الأم���ن ال���دويل م��ن اأن العنف يف 
دول����ة ج��ن��وب ال�������ش���ودان، وال����ذي 
ب���اأن له  ن��ط��اق وا���ش��ع  يعتقد على 
يت�شاعد  اأن  ميكن  عرقية،  اأبعاد 

ليتحول اإىل حرب اأهلية.
�شي  ب����ي  ل���ب���ي  ت�������ش���ري���ح���ات  ويف 
، مندوب فرن�شا  اأرو  ق��ال ج��ريار 
الأمم  اإن  ال���دول���ي���ة،  ب��امل��ن��ظ��م��ة 

اإىل  ت�شري  تقارير  تلقت  املتحدة 
اأع��م��ال عنف  ق��ت��ل��وا يف  امل��ئ��ات  اأن 
الأحد  يوم  اإنقالب  حماولة  منذ 
اأ����ش���ار اإىل اأن  اأن����ه  امل��ا���ش��ي. غ��ري 
املدنيني ليتعر�شون لال�شتهداف 

املخطط.
من جانبها بداأت الوليات املتحدة 

الأربعاء اإجالء موظفي �شفارتها 
ومواطنني  الأ����ش���ا����ش���ي���ني  غ����ري 
ال�شودان  ج��ن��وب  م��ن  اأم��ري��ك��ي��ني 
مقتل  اإىل  اأدت  ا���ش��ت��ب��اك��ات  ب��ع��د 
واأث�����ارت  ���ش��خ�����س   500 ح����وايل 
خم������اوف م����ن �����ش����راع اأو�����ش����ع يف 

الدولة التي قامت منذ عامني.

اربعة  بينهم  �شخ�شا   20 وك���ان 
اط��ف��ال ق��ت��ل��وا الث��ن��ني يف ق�شف 
ج�������وي ع����ل����ى ح����ي����ي الن�����������ذارات 

والن�شاري، بح�شب املر�شد.
�شخ�شا   76 الح������د  ق���ت���ل  ك���م���ا 
ق�شف  يف  ط���ف���ال   28 ب���ي���ن���ه���م 
ا�شتهدف  امل��ت��ف��ج��رة  ب��ال��ربام��ي��ل 

ت�شيطر  الق���ل  ع��ل��ى  اح��ي��اء  �شتة 
بح�شب  حلب،  يف  املعار�شة  عليها 
امل��ر���ش��د ال���ذي ا���ش��ار اىل ان هذه 
احل�شيلة هي من الك��رث دموية 
جراء ق�شف جوي منذ بداأ نظام 
با�شتخدام  ال�شد  ب�شار  الرئي�س 
���ش��الح ال��ط��ريان يف امل��ع��ارك �شد 

معار�شيه قبل 18 �شهرا.
حظر  منظمة  اع��ل��ن��ت  ذل���ك  اىل 
املكلفة  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  ال���ش��ل��ح��ة 
الدولية  اخل��ط��ة  على  ال���ش��راف 
ال�شلحة  ت����ر�����ش����ان����ة  ل����ت����دم����ري 
ان  الربعاء  ال�شورية  الكيميائية 
ال�شورية  الكيميائية  العنا�شر 

جمل�س الأمن يحذر من حرب اأهلية جنوب ال�شودان 

اأمريكا جتلي مواطنيها و�سلفا كري يعر�س التفاو�س مع ما�سار  
ــن  ــوري ــس ــل اأطــــبــــاء � ــت ــق م
ال�سومال يف  م�سلح  بهجوم 

•• مقدي�شو-وكاالت:

ثالثة  بينهم  اأ�شخا�س  �شتة  قتل 
به  ق��ام  �شوريني يف هجوم  اأط��ب��اء 
�شواحي  يف  جمهولون  م�شلحون 
عندما  ال�����ش��وم��ال��ي��ة،  ال��ع��ا���ش��م��ة 
ه��اج��م م�����ش��ل��ح��ون ال�����ش��ي��ارة التي 
كانت تقلهم وهم يف طريقهم اإىل 
عيان  �شهود  وقال  عملهم.  اأماكن 
اإن م�شلحني ي�شتقلون �شيارات دفع 
رباعي اأطلقوا وابال من الر�شا�س 
مرورها  عند  الأطباء  �شيارة  على 
�شينكاطري  م��ن��ط��ق��ة  م���ن  ق��ري��ب��ا 
جنوب  تقريبا  كلم   15 بعد  على 
م�شرع  عن  اأ�شفر  مما  العا�شمة، 
الثالثة  ال�������ش���وري���ني  الأط������ب������اء 
وطبيب �شومايل وحار�س و�شائق 
طبيب  اأ�شيب  بينما  �شوماليني، 
ب��ج��راح. ومل تت�شح  اآخ���ر  ���ش��وري 
الأطباء  ا���ش��ت��ه��داف  دواف�����ع  ب��ع��د 
تقف  التي  اجلهة  ول  ال�شوريني 
وراء هذا الهجوم الذي يعد الأول 
منذ  عربا  اأطباء  ي�شتهدف  ال��ذي 

�شنوات.

جنوب  يف  اأمنية  تــعــزيــزات 
للعنف ــًا  ــب ــس ــ� حت الــيــمــن 

•• �شنعاء-يو بي اأي:

ان��ت�����ش��رت وح������دات ع�����ش��ك��ري��ة يف 
حم��اف��ظ��ات ج��ن��وب ال��ي��م��ن، ام�س 
اأعمال  ل��وق��وع  حت�شباً  الأرب���ع���اء، 
ع��ن��ف ع��ق��ب دع����وة حل��ل��ف قبائل 
ح�شرموت اىل اإخالء حمافظات 
الأمن  ق��وات  اجلنوب ومدنه من 

واجلي�س ال�شمالية.
قال م�شدر اأمني ميني، اإن مدينة 
املحافظات  عوا�شم  وب��اق��ي  ع��دن 
انت�شاراً  ام�����س  �شهدت  اجلنوبية 
التاأهب  ح���ال���ة  ورف�����ع  ع�����ش��ك��ري��اً 
خ�����ش��ي��ة اع���م���ال ع��ن��ف ق���د تندلع 
هبة  ح�شرموت  قبائل  دع��وة  مع 
قبائل  ���ش��ي��خ  م��ق��ت��ل  ب��ع��د  �شعبية 

احلموم يف تلك املحافظة.
للجي�س  م����درع����ات  اأن  واأو�����ش����ح 
ع������دد من  ُوّزع�����������ت يف  والأم�����������ن 
وتركزت  اجل����ن����وب،  حم���اف���ظ���ات 
اأحياء  من  عدد  يف  اأ�شا�شي  ب�شكل 
ع������دن، اإث������ر ق���ي���ام ع���ن���ا����ش���ر من 
احلراك اجلنوبي بقطع الطرقات 

الرئي�شة بني مديريات عدن.

مواقــيت ال�سالة
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حممد بن را�سد ي�ستقبل وزير خارجية البحرين 
يعود  مبا  كافة  املجالت  يف  الأخ��وي��ة  العالقات  تر�شيخ  يف  البحرين 
باخلري واملنفعة على ال�شعبني ال�شقيقني و�شعوب دول جمل�س التعاون 
اإىل  والوزير  �شموه  العربية. كما تطرق احلديث بني  لدول اخلليج 
اآل  �شعيد  بن  اأحمد  ال�شيخ  اللقاء..�شمو  ح�شر  املنطقة.  يف  الو�شع 
طريان  ملجموعة  الأعلى  الرئي�س  للطريان  دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم 
الدولة  ب��ن حممد قرقا�س وزي��ر  اأن���ور  ال��دك��ت��ور  الإم����ارات و معايل 
لل�شوؤون اخلارجية و معايل الفريق �شاحي خلفان متيم نائب رئي�س 
ال�شرطة والأمن العام يف دبي و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مديرعام 
دائرة الت�شريفات وال�شيافة يف دبي. كما ح�شر اللقاء..�شعادة حممد 
�شلطان ال�شويدي �شفري الدولة لدى مملكة البحرين و�شعادة حممد 

حمد املعاودة �شفري البحرين لدى الدولة وعدد من امل�شوؤولني. 

•• دبي-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل يف زعبيل �شباح  الدولة رئي�س جمل�س 
ام�س..معايل ال�شيخ خالد بن اأحمد اآل خليفة وزير خارجية مملكة 
البحرين الذي نقل ل�شموه يف بداية اللقاء حتيات اأخيه جاللة امللك 
وتهنئة جاللته  ال�شقيقة  البحرين  اآل خليفة ملك  حمد بن عي�شى 
 2020 اك�شبو  معر�س  با�شت�شافة  الإم�����ارات  دول���ة  ب��ف��وز  ل�شموه 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وتبادل  ال��دويل. 
البلدين  اآل خليفة احلديث حول عالقات  اأحمد  بن  ال�شيخ خالد  و 
ال�شقيقني ودور اللجنة العليا امل�شركة بني دولة الإمارات و مملكة 

حممد بن را�سد ي�سهد افتتاح اأعمال منتدى االإعالم االإماراتي االأول
•• دبي-وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شهد 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
ال����دول����ة رئ���ي�������س جم��ل�����س ال�������وزراء 
اأعمال  اإف��ت��ت��اح  رع��اه اهلل  دب��ي  حاكم 
ل��� م��ن��ت��دى الإع���الم  ال����دورة الأوىل 
ال��ذي يعقد حت��ت رعاية  الإم��ارات��ي 
�شموه وينظمه نادي دبي لل�شحافة 
اإنركونتيننتال في�شتيفال  يف فندق 
لفيف  مب�������ش���ارك���ة  دب������ي   - ���ش��ي��ت��ي 
الإعالمية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ق��ي��ادات  م��ن 
امل��ح��ل��ي��ة والإع����الم����ي����ني واخل�����رباء 
جمالت  خمتلف  يف  واملتخ�ش�شني 
اإىل ج��ان��ب عدد  ال��ع��م��ل الإع���الم���ي 
ك���ب���ري م�����ن ال���ط���ل���ب���ة وال���ط���ال���ب���ات 
علوم  درا������ش�����ي  م����ن  الإم�����ارات�����ي�����ني 
الإعالم. ح�شر اإفتتاح املنتدى �شمو 
ال�شيخ ماجد بن حممد بن را�شد اآل 
مكتوم رئي�س هيئة الثقافة والفنون 
يف دبي وال�شيخ �شلطان بن اأحمد بن 
موؤ�ش�شة  رئي�س  القا�شمي  �شلطان 
ل����الإع����الم رئ��ي�����س مركز  ال�������ش���ارق���ة 
ال�����ش��ارق��ة ل���الإع���الم وم���ع���ايل اأن����ور 
حممد قرقا�س وزير الدولة لل�شوؤون 
�شاحي  الفريق  معايل  و  اخلارجية 
ال�شرطة  رئي�س  نائب  متيم  خلفان 
والدكتور  دب���ي  يف  ال���ع���امل  والأم�����ن 
ع���ب���داهلل ع���م���ران ت����رمي رئ��ي�����س دار 
اخلليج لل�شحافة والطباعة والن�شر 
و�شعادة منى غامن املري املدير العام 
دبي  حل��ك��وم��ة  الإع���الم���ي  للمكتب 
الدوائر  اإىل جانب ع��دد من م��دراء 
وكبار م�شوؤويل املوؤ�ش�شات الإعالمية 

الوطنية والكتاب واملفكرين.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ق����ام  وق����د 
م��ك��ت��وم فور  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
و�شوله اإىل مقر املنتدى ومرافقوه 
املقام  ل��ل��م��ع��ر���س  ت��ف��ق��دي��ة  ب��ج��ول��ة 
���ش��م��ن ف��ع��ال��ي��ات م��ن��ت��دى الإع�����الم 
ت�شارك فيه  والذي  الأول  الإماراتي 
اإع��الم��ي��ة وطنية  ت�����ش��ع م��وؤ���ش�����ش��ات 
عالوة على م�شاركة عدد من الطلبة 
وال��ط��ال��ب��ات درا����ش���ي ع��ل��وم الإع���الم 
اجلولة  خ��الل  �شموه  ح��ر���س  حيث 
على التحدث اإىل ال�شباب امل�شاركني 
ع��ل��ى نوعية  وال��ت��ع��رف  امل��ع��ر���س  يف 
الأع���م���ال امل�����ش��ارك��ني ب��ه��ا يف احلدث 
حيث  ال���دول���ة  يف  ن��وع��ه  م���ن  الأول 

اإع��ج��اب��ه مب��ا �شاهده  اأب����دى ���ش��م��وه 
خال�س  ع��ن  معربا  معرو�شات  م��ن 
وال�شداد  التوفيق  بكل  لهم  اأمنياته 

يف درا�شتهم وحياتهم العملية.
املوؤ�ش�شات  اأج��ن��ح��ة  ���ش��م��وه  زار  ك��م��ا 
الإع���الم���ي���ة ال��وط��ن��ي��ة امل�����ش��ارك��ة يف 
���ش��رح حول  اإىل  وا���ش��ت��م��ع  امل��ع��ر���س 
م�شاركتها  خ����الل  م���ن  ت��ق��دم��ه  م���ا 
يف امل��ع��ر���س ل���ش��ي��م��ا يف اجت����اه دعم 
الإيجابي  والتوا�شل  ال�شباب  جيل 
اجلامعات  يف  الإع�������الم  ط��ل��ب��ة  م���ع 
ال���وط���ن���ي���ة. وي���ه���دف امل���ع���ر����س اإىل 
ت��ق��دمي م��ن�����ش��ة ع��م��ل��ي��ة جت��م��ع بني 
����ش���ق���ي امل����ع����ادل����ة الإع�����الم�����ي�����ة من 
والعملية  الأك���ادمي���ي���ة  ال��ن��اح��ي��ت��ني 
بحيث يكون اللقاء فر�شة للتعريف 
ال�شباب  اأم����ام  امل��ف��ت��وح��ة  ب��امل��ج��الت 
ل��الل��ت��ح��اق ب���الإع���الم ك��خ��ي��ار مهني 

جمز عقب تخرجهم.
وخالل الكلمة الفتتاحية للمنتدى 
اأكد معايل اأنور حممد قرقا�س وزير 
اإدراك  ال��دول��ة ل��ل�����ش��وؤون اخل��ارج��ي��ة 
دولة الإم��ارات للتغري الكبري الذي 
التكنولوجي  التطور  اأحدثته طفرة 
ب�����ش��ورة وا�شحة  واأث����رت  ال��ع��امل  يف 
التاأثري  ح��د  اإىل  الإع����الم  ق��ط��اع  يف 
واإخراجه  ذات���ه  ال��ق��ط��اع  ت��ع��ري��ف  يف 
و�شائل  لي�شم  امل��األ��وف  الإط����ار  ع��ن 
ات�شال حديثة باتت متثل جزءا من 
الف�شيف�شاء الإعالمية حيث مل يعد 
املوؤ�ش�شات  ع��ل��ى  مقت�شرا  الإع����الم 
التي  ال���ك���ربى  والإم�����رباط�����وري�����ات 
متلك ال�شحف واملجالت وحمطات 
الإذاعة والتلفزة بعدما ان�شمت اإىل 
امل�����ش��ه��د و���ش��ائ��ط ح��دي��ث��ة ي��ع��رب من 
خاللها جي�س من الأفراد امل�شتقلني 
الأحداث  على  ويعلقون  اآرائهم  عن 
حيث  واملعلومات  الأخ��ب��ار  وينقلون 
التوا�شل  م��واق��ع  ت��وايل ظهور  ك��ان 
الجتماعي منذ العام 2005 بداية 
ال��ق��دمي لالإعالم  امل��ف��ه��وم  لن��ت��ه��اء 

وو�شائله التقليدية املتعارف عليها.
ال�شمو  ���ش��اح��ب  اإن  م��ع��ال��ي��ه  وق����ال 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
قائد  اأول  ه���و  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
مواقع  على  �شفحات  وظ��ف  ع��رب��ي 
لالت�شال  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 
العام  وال��راأي  املواطنني  مع  املبا�شر 

اأن امل�شهد العالمي  اإل  هذه اجلزر 
يف الإم�����ارات يبقى م��ع��ربا ع��ن هذا 
و�شلبياته  اإي��ج��اب��ي��ات��ه  ب��ك��ل  ال��ت��ن��وع 
واأرى �شخ�شيا اأننا اإىل الآن مازلنا يف 
بداية اخلطوات نحو خلق منهجية 
والهتمام  املو�شوعية  نحو  اأف�شل 
الأف�شل  وال����ش���ت���ث���م���ار  ب��امل��ح��ت��وى 
امل�شهد الماراتي. واأعرب  للتنوع يف 
التقنية  اأن  يف  ث��ق��ت��ه  ع���ن  م��ع��ال��ي��ه 
احلديثة ت�شعنا اأمام فر�س جديدة 
احلالت  بع�س  اأن  ذلك  على  ومثال 
املواقع  اأع��داد متابعي  تتخطى فيها 
مبراحل  ل��ل�����ش��ح��ف  الإل���ك���رون���ي���ة 
اأرقام قراء ن�شخها الورقية مو�شحا 
اأن الفر�شة تكمن يف اإمكانية البناء 
على جناح دول��ة الإم���ارات والتعبري 
وا�شتثمار  ال���ن���ج���اح  ه����ذا  ق��ي��م  ع���ن 
التاأثري  ع��ل��ى  ال���ق���درة  ك��ل��ه يف  ذل���ك 
اأخ��ف��ي عليكم  والن��ت�����ش��ار. وق���ال ل 
التقنية  ي���ح���رم  ج���ي���ل  م����ن  اأن����ن����ي 
ال���ك���ب���رية على  وي��������درك ق����درات����ه����ا 
اأنني  اإل  وال��ت��ح��ول  التغيري  تو�شيع 
يف الآن ذاته من جيل يرى اأن القيم 
الأر�شية  ه��ي  عمل  لأي  ال�شا�شية 
ال�شلبة للنجاح و ال�شتمرار.. ومن 
وثقافة  عقالنية  ف��اإن  املنطلق  ه��ذا 
املهني  تدريبه  اإىل  اإ�شافة  الع���الم 
املتوا�شع  راأي�����ي  يف  مت��ث��ل  وخ���ربت���ه 
من  فكم  للنجاح  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  القيم 
على  تاأ�ش�س  ناجح  اعالمي  م�شروع 
وكم  ا�شتثنائي  ع�شامي  اإن�����ش��ان  ي��د 
�شحفي متيز بقدرة على املتابعة من 

دولتنا  اإدراك  على  دليل  اأك��رب  وه��و 
اإياها  امل��ت��غ��ريات وم��واك��ب��ت��ه��ا  ل��ت��ل��ك 
م��ن��وه��ا مب����ب����ادرة ���ش��م��وه الأخ�����رية 
ب������دع������وة امل����ج����ت����م����ع ع������رب و����ش���ائ���ل 
يف  للم�شاركة  الجتماعي  التوا�شل 
�شبل  الأخ��ري حول  الذهني  الع�شف 
تطوير التعليم واخلدمات ال�شحية 
ال��دول��ة كخري من��وذج ل�شتخدام  يف 
م���واق���ع ال��ت��وا���ش��ل ب��اإي��ج��اب��ي��ة حيث 
م�شاركة  دائ���رة  م��ن  امل��ب��ادرة  و�شعت 
امل��واط��ن��ني يف ط���رح الأف���ك���ار لتكون 
امل�شاركة  جت��ل��ي��ات  اإح�����دى  امل����ب����ادرة 
واأ�شاف:  القرار.  �شنع  يف  ال�شعبية 
اأرى اأن الإعالم ما زالت قوته تتجلى 
قيم  وه��ي  يف مو�شوعيته وحم��ت��واه 
احلديثة  للتقنية  ميكن  ل  تقليدية 
اأن تقو�شها فمازلنا جميعا نبحث عن 
املحايد  والتحليل  الدقيقة  املعلومة 
عقولنا  حترم  التي  النظر  ووجهة 
واأرى �شخ�شيا اأن هذا اجلانب مهم 
الماراتي  الع����الم  م��ك��ان��ة  ي��ع��زز  و 
قرقا�س  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  واأ����ش���ار   .
الإع�����الم  خم��اط��ب��ة  اإىل  ك��ل��م��ت��ه  يف 
الإماراتي للتنوع الذي ميثل جتربة 
الإم�����ارات وق���ال: ل غ��ري��ب يف ذلك 
القراء  م��ن  وا�شعة  �شريحة  فهناك 
واملتابعني الذين يتحدثون لغة دون 
جميعا  نلم�شه  التنوع  وه��ذا  اأخ���رى 
واإذاعاتنا  وف�شائياتنا  �شحفنا  يف 
اإىل  اأ���ش��اف��ت  احل��دي��ث��ة  التقنية  ب��ل 
الإع���الم اأ���ش��وات��ا ج��دي��دة.. وم��ع اأن 
تربط  ال��ت��ي  اجل�����ش��ور  بع�س  ه��ن��اك 

خالل اطالعه الوا�شع وتوا�شله مع 
ما يجري حوله و كم حم��اور ناجح 
بانت ثقافته يف حواراته و حتليالته 
. وح����ول امل���و����ش���وع ال����ذي اأف�����رد له 
م��ن��ت��دى الإع�����الم الإم���ارات���ي الأول 
توطني  وه��و  ملناق�شته  كاملة  جل�شة 
اأنور  الدولة قال معايل  الإع��الم يف 
يف  احل��ك��وم��ة  �شيا�شة  اإن  ق��رق��ا���س: 
وقد  ومعلنة  وا�شحة  املو�شوع  ه��ذا 
ع��ر���ش��ه��ا ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع��ب��داهلل بن 
اخلارجية  وزي�����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د 
ال��وط��ن��ي لالإعالم  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
املجل�س  اأم���ام  املا�شي  مايو  �شهر  يف 
الوطني الحتادي.. فقد اأكد �شموه 
الإعالمي  الكادر  توطني  ق�شية  اأن 
وطنية  وم�شوؤولية  هدف  الدولة  يف 
جمعيا  نتكاتف  اأن  يجب  واأخالقية 
ن�شبة  اأن  �شموه  وك�شف  لتحقيقها 
الإعالمية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  يف  ال��ت��وط��ني 
املائة  يف   25.2 ت��ب��ل��غ  ال���وط���ن���ي���ة 
.. ورمب�����ا ت���ك���ون ه����ذه ال��ن�����ش��ب��ة قد 
ال�شتة  الأ�شهر  ارتفعت قليال خالل 
املا�شية.. وال�شوؤال املهم ... هو كيف 
معايل  وذك���ر   . الن�شبة  ه���ذه  ن��رف��ع 
اخلارجية  ل��ل�����ش��وؤون  ال���دول���ة  وزي����ر 
اأن �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد مل 
ن�شبة  اأو  ك��وت��ه  ف��ك��رة حت��دي��د  يحبذ 
املوؤ�ش�شات  يف  ل��ل��م��واط��ن��ني  حم����ددة 
حدث  ما  لتفادي  وذل��ك  الإعالمية 
يف قطاعات اأخ��رى من توطني غري 
موؤكدا  الهام�شية  للوظائف  حقيقي 
اجلمع  يتطلب  الإع���الم  اأن  معاليه 

وحافزا  املحلي  لإعالمنا  والتطور 
وقالت  متيزه.  حوافز  من  حموريا 
النادي  اإ���ش��رات��ي��ج��ي��ة  اإن  ب��و���ش��م��رة 
الأوىل  ب���ال���درج���ة  ت���رك���ز  اجل���دي���دة 
اأ�شا�س  باعتبارهم  ال�شباب  فئة  على 
امل�شتقبل  يف  القرار  و�شناع  النه�شة 
اإىل  ينحو  ال��ن��ادي  اأن توجه  م��وؤك��دة 
م�شاركتهم  وتعزيز  ال�شباب  ت�شجيع 
قطاع  ت����خ����دم  ال����ت����ي  امل�����ج�����الت  يف 
الإع�����الم وه���ي اإح����دى اأه���م اأه���داف 
وال����ذي يلعب فيه  امل��ن��ت��دى  اإط����الق 
ال�شباب وطلبة الإعالم دورا اأ�شا�شيا 
ذلك  اإىل  وم��ت��ط��وع��ني.  كم�شاركني 
الإعالمية  املوؤ�ش�شات  بو�شمرة  دعت 
ال����رائ����دة يف ال���دول���ة وامل�����ش��ارك��ة يف 
امل��ن��ت��دى اإىل اغ��ت��ن��ام هذه  ف��ع��ال��ي��ات 
امل�����ش��اح��ة ل����الإع����الن ع���ن م���ب���ادرات 
وبرامج تدريبية ل�شتقطاب الكوادر 
يف  مكانها  لتاأخذ  وتاأهيلها  ال�شابة 
الإعالمي  قطاعنا  ت��ع��زي��ز  م�����ش��رية 
الوطنية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  م��ن  ان��ط��الق��ا 
والرغبة للتغيري نحو الأف�شل حتى 
باإيجابية  م�����ش��ارك��ا  اجل��م��ي��ع  ي��ك��ون 
 2021 الإم�����ارات  روؤي���ة  يف حتقيق 
وج���ع���ل ق���ط���اع الإع������الم الإم����ارات����ي 
ال��ق��ط��اع��ات بحلول  اأف�����ش��ل  ���ش��م��ن 
منتدى  وي��ن��اق�����س  امل���ق���ب���ل.  ال��ع��ق��د 
دوراته  اأوىل  الإم��ارات��ي يف  الإع���الم 
املحلي  الإع�������الم  يف  ال�����ش��ب��اب  دور 
مت��ا���ش��ي��ا م��ع ط��م��وح ال��ق��ي��ادة العليا 
العمل  مل�������ش���رية  الإم����������ارات  ل����دول����ة 
ال��ت��ن��م��وي واله��ت��م��ام ال��ك��ب��ري الذي 
لقطاع  ال��ر���ش��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا  ت��ول��ي��ه 
ال�شباب كركيزة اأ�شا�شية يف منظومة 
من  املنتدى  يحاول  حيث  التطوير 
على  �شتمتد  التي   - جل�شاته  خ��الل 
مدار يوم واحد - التو�شل اإىل حلول 
زيادة  �شاأنها  من  وفعالة  مو�شوعية 
م�شاحة امل�شاركة ال�شبابية يف امل�شهد 
الإعالمي الإماراتي وحتديد اأف�شل 
الأمثل  بالتوظيف  الكفيلة  ال�شبل 
من  به  تتمتع  وما  ال�شابة  للطاقات 
دور  وحتديد  كامنة  اإبداعية  ملكات 
موؤ�ش�شات الوطنية يف معاونة هوؤلء 
يف  الإيجابية  امل�شاركة  على  ال�شباب 
والنخراط  الإعالمي  القطاع  دعم 
فيه كخيار مهني يتيح لهم الإ�شهام 
يف رفعة بالدهم وتقدمها من خالل 

قطاع حيوي هو قطاع الإعالم.

ب���ني امل��وه��ب��ة واخل������ربة.. راج���ي���ا اأن 
ت�شع املوؤ�ش�شات الإعالمية الوطنية 
م�شاألة التوطني كمحور اأ�شا�شي من 

حماور عملها.
و األقت �شعادة منى غامن املري املدير 
حلكومة  الإع��الم��ي  للمكتب  ال��ع��ام 
دبي كلمة خالل اجلل�شة الفتتاحية 
مل��ن��ت��دى الإع�����الم الإم����ارات����ي الأول 
راعي  ال�شمو  ب�شاحب  فيها  رحبت 
امل��ن��ت��دى واحل�����ش��ور .. م��ع��رب��ة عن 
ال�����ش��ك��ر والم��ت��ن��ان للدعم  خ��ال�����س 
ال�شمو  �شاحب  يوليه  ال��ذي  الكبري 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
وكذلك  والإع����الم����ي����ني  ل����الإع����الم 
فكرة  اأن  م���وؤك���دة  ال�����ش��ب��اب  ل��ق��ط��اع 
امل��ن��ت��دى مت ا���ش��ت��ل��ه��ام��ه��ا م���ن روؤي���ة 
مع  الإم����ارات  دول���ة  مل�شتقبل  �شموه 
اإدراك الدور املهم الذي ي�شطلع به 
الإعالم ك�شريك يف حتقيق الأهداف 
الطموحة  الروؤية  املت�شمنة يف هذه 
يوجب  بكفاءة  ال���دور  ه��ذا  اأداء  واأن 
باإعالمنا  ل��ل��و���ش��ول  ح��ث��ي��ث��ا  ���ش��ع��ي��ا 
ميكنه  ال��ذي  امل�شتوى  اإىل  الوطني 
ال�شدارة  م��وق��ع  على  املناف�شة  م��ن 
ال�شعيدين  ع��ل��ى  الأوىل  وامل���راك���ز 
�شعادتها:  وقالت  والعاملي.  العربي 
موؤهل  اإع����الم����ن����ا  اأن  اهلل  ن���ح���م���د 
فهو   ... ال�����ش��دارة  ع��ل��ى  للمناف�شة 
يناف�شان  وجم���ت���م���ع  دول������ة  اإع�������الم 
�شتى  ع��امل��ي��ا يف  الأوىل  امل��راك��ز  ع��ل��ى 
املجالت... وهو اأي�شا اإعالم يحظى 
قيادتنا  وع��ن��اي��ة  وت�����ش��ج��ي��ع  ب���دع���م 
ح�شارية  ب��ي��ئ��ة  يف  ال����ر�����ش����ي����دة... 
القانون  �شيادة  �شاأن  تعلي  متقدمة 
وال�����ش��ف��اف��ي��ة وح��ري��ة ال�����راأي . وعن 
اأهداف الدورة الأوىل ملنتدى الإعالم 
الإماراتي حتدثت املري قائلة: نريد 
لهذا املنتدى اأن يكون اإ�شافة نوعية 
لتطوير  املبذولة  الوطنية  للجهود 
اإع���الم���ن���ا وت���ع���زي���ز م���ك���ان���ت���ه. لقد 
دورته  برنامج  ي��رج��م  اأن  حر�شنا 
الوطني  الأع����م����ال  ج�����دول  الأوىل 
لدولتنا... فقمنا بتخ�شي�س جل�شة 
رئي�شية ملناق�شة مو�شوع التوطني يف 
ق��رار �شاحب  ان�شجاما مع  الإع��الم 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
عاما   2013 ع���ام  ب��اإع��الن  م��ك��ت��وم 
اأفردنا جل�شة رئي�شية  للتوطني كما 
اإماراتية  اإعالمية  اإبداعات  لتقدمي 

موهوبون  و���ش��اب��ات  �شبان  اأب��ط��ال��ه��ا 
واأثبتوا  الإع����الم  م��ي��دان  ب��رع��وا يف 
جدارة يف م�شاريع ومبادرات متميزة 
وتقديرا  وا�شعا  اهتماما  ا�شتقطبت 
م�شتحقا . واأ�شافت: هوؤلء املبدعون 
م�شرفة  من�������اذج  ه�����م  وامل�����ب�����دع�����ات 
بينما  الواعدة  الإماراتية  لالأجيال 
الوطنية  م�شوؤوليتنا  علينا  مت��ل��ي 
وكذلك جميع موؤ�ش�شاتنا الإعالمية 
واإب�����راز مواهبهم  ب��اأي��دي��ه��م  الأخ����ذ 
قدراتهم  اإط������الق  م���ن  ومت��ك��ي��ن��ه��م 
الهتمام  اأن  يف  ول���ش��ك  ال��ك��ام��ن��ة.. 
ي���ع���زز فر�س  امل����وه����وب  ب���ال�������ش���ب���اب 
الإع����الم ل�شيما  ال��ت��وط��ني يف مهن 
املوهبة ف�شال عن  اإىل  واأنها حتتاج 
التاأهيل العلمي والتدريب. واأعربت 
���ش��ع��ادة منى امل���ري ع��ن اأم��ل��ه��ا يف اأن 
اأفكار  ب��ل��ورة  يف  �شببا  املنتدى  يكون 
اأو�شع  ف��ت��ح  يف  ت�����ش��ه��م  واأط����روح����ات 
اأمام  الإع��الم��ي��ة  موؤ�ش�شاتنا  اأب���واب 
مقدمة  امل��وه��وب��ني  الإم����ارات  �شباب 
ال�شكر لكل من دعم مبادرة املنتدى. 
الأوىل  ال����دورة  ان��ط��الق  ومبنا�شبة 
ملنتدى الإعالم الإماراتي قالت منى 
نادي دبي لل�شحافة  بو�شمرة مدير 
الإماراتيمبادرة  الإع��الم  منتدى  اإن 
لل�شحافة  دبي  ن��ادي  مهمة يطلقها 
ل��ت��ج��م��ع اأه����ل ال��ب��ي��ت الإع���الم���ي يف 
اللقاء  فر�شة  لهم  وتتيح  الإم���ارات 
والتحاور حول موا�شيع هم يوؤثرون 
فيها ويتاأثرون بها بالدرجة الأوىل 
يتطرق  امل���ن���ت���دى  اأن  اإىل  م�����ش��رية 
للحديث عن املو�شوعات الإعالمية 
الإم�����ارات�����ي�����ة ال���ق���دمي���ة امل���ت���ج���ددة 
وب���الأخ�������س م��و���ش��وع ال��ت��وط��ني يف 
الإعالم كون ن�شب التوطني يف قطاع 
الإع��الم الإم��ارات��ي و�شمن خمتلف 
جمالته ل تزال بعيدة عن املعدلت 
التوطني  ن�شبة  اأن  ح��ي��ث  امل��اأم��ول��ة 
جمموع  م���ن  امل���ائ���ة  يف   25 ت������راوح 
الإعالمية  املوؤ�ش�شات  يف  العاملني 
املحلية وهي ن�شبة ل ترقى لطموح 

دولتنا يف م�شرية نه�شتها ال�شاملة.
واأكدت بو�شمرة اأن النادي يركز على 
خ����روج امل��ن��ت��دى ب��ت�����ش��ورات حللول 
يواجهها  ال��ت��ي  ل��ل��ت��ح��دي��ات  ف��ع��ال��ة 
الإع��الم املحلي معربة عن اأملها يف 
اأن يكون منتدى الإع��الم الإماراتي 
التقدم  م��ن  م��زي��د  حتقيق  يف  �شببا 

�سيف بن زايد يلتقي وزير الداخلية املغربي

الهوية تفوز بجائزة العلوم والتكنولوجيا 2013 تقديرا الإجنازاتها التقنية
•• اأبوظبي-وام:

فازت هيئة الإم��ارات للهوية بجائزة 
 2013 وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  ال���ع���ل���وم 
التكنولوجيا  م��وؤمت��ر  مينحها  ال��ت��ي 
القرن  يف  املتوا�شلة  التنمية  واآف���اق 
21 وذل����ك ت��ق��دي��را مل���ا حت��ق��ق��ه من 
اإجنازات كبرية يف جمالت ا�شتخدام 
اأعمالها  اأن�شطتها واأمتتة  التقنية يف 

وخدماتها ب�شكل كامل.
ال�شابعة  ال��دورة  افتتاح  ذلك يف  جاء 
اإختتمت فعالياتها يف  التي  للموؤمتر 
مدينة الإ�شكندرية بجمهورية م�شر 

العربية يوم الثنني املا�شي.
واأ�������ش������ادت جل���ن���ة حت���ك���ي���م اجل����ائ����زة 
ب��ه هيئة  تقوم  ال��ذي  املتميز  ب��ال��دور 
تب�شيط  �شبيل  يف  للهوية  الإم����ارات 
تقدمي اخلدمات احلكومية وت�شهيل 
املعامالت الر�شمية يف دولة الإمارات. 
نظمته  ال��ذي  املوؤمتر  خالل  ونوهت 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  بالنيت  نيو  موؤ�ش�شة 
العربي  الأوروب�������ي  ال���ت���ع���اون  م��رك��ز 

ومنظمة العوا�شم واملدن الإ�شالمية 
و الدولية لالآداء املتميز بالإجنازات 
العاملية التي حققتها الهيئة يف جمال 
تطوير البنية التحتية لأنظمة اإدارة 
الهوية املتقدمة والتي باتت منوذجا 
رائدا يف جمال مواجهة جرائم �شرقة 
اآليات  ت��ط��وي��ر  م���ن خ����الل  ال��ه��وي��ة 
الهويات  لإث��ب��ات  وم��وح��دة  موثوقة 
عرب ال�شبكات الرقمية بهدف تعزيز 
ثقة املتعاملني بالبيئات القت�شادية 
الفرا�شية . واأ�شادت اللجنة بجهود 
ل��ل��ه��وي��ة يف جمال  ه��ي��ئ��ة الإم��������ارات 
ن�شر  على  وحر�شها  العملي  البحث 
ودرا�شات  بحوث  من  املعريف  نتاجها 
على م�شتوى دولة الإمارات والعامل 
واقت�شاد  ق��ي��ام جم��ت��م��ع  ي��دع��م  مب��ا 
املعرفة ويعزز ثقافة الهوية الرقمية 
وي�شلط ال�شوء على الدور امل�شتقبلي 
تعزيز  يف  املتقدمة  الهوية  لأنظمة 
اأم����ن ال����دول وامل��ج��ت��م��ع��ات والأف�����راد 
ودعم م�شاريع احلكومة الإلكرونية 
وت�شهيل اخلدمات يف القطاعني العام 

واخلا�س. وت�شلم عامر املهري مدير 
واملجتمعي  احلكومي  الت�شال  اإدارة 
اجلندي  ���ش��ام��ي  م���ن  اجل���ائ���زة  درع 
جمل�س  رئي�س  املوؤمتر  ع��ام  �شكرتري 
اإدارة موؤ�ش�شة نيو بالنيت والدكتورة 
�شوزان القليني الأمينة العامة ملركز 

واأ�شاد  الأوروب������ي.  ال��ع��رب��ي  ال��ت��ع��اون 
اجلندي يف كلمته خالل حفل ت�شليم 
دولة  حققته  الذي  بالتقدم  اجلائزة 
الإم��ارات يف خمتلف املجالت منوها 
باملبادرات التي تطلقها الدولة ب�شكل 
ال�شتدامة  جم������الت  يف  م�����ش��ت��م��ر 

التكنولوجيا  ل��دور  وتبنيها  البيئية 
الهوية  منظومة  وتطوير  اخل�شراء 

الرقمية 
ب��اع��ت��ب��اره��ا رك���ي���زة دول���ي���ة يف جمال 
املتقدمة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت��ط��ب��ي��ق��ات 

واحلديثة.

•• اأبوظبي-وام: 

التقى الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب 
ام�س  مكتبه  الداخلية يف  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س جمل�س 
حممد ح�شاد وزير الداخلية يف اململكة املغربية والوفد 
املرافق. وجرى خالل اللقاء بحث عدد من املو�شوعات 
ذات الهتمام امل�شرك و�شبل تعزيز وتطوير العالقات 
�شيف  الفريق  اللقاء  ح�شر  ال�شقيقني.  البلدين  ب��ني 
الركن  واللواء  الداخلية  وزارة  وكيل  ال�شعفار  عبداهلل 
الدكتور عبيد الكتبي نائب القائد العام ل�شرطة اأبوظبي 
واللواء خليل داوود بدران مدير عام املالية واخلدمات 

وال���ل���واء حم��م��د ال��ع��و���ش��ي امل��ن��ه��ايل م��دي��ر ع���ام امل����وارد 
الب�شرية مدير عام العمليات ال�شرطية واللواء الدكتور 
اأحمد نا�شر الري�شي مدير عام العمليات املركزية. كما 
عام  مدير  الظاهري  خلفان  علي  العميد  اللقاء  ح�شر 
�شوؤون القيادة ل�شرطة اأبوظبي والعميد الدكتور �شيف 
���ش��وؤون الأم���ن واملنافذ  ال��ع��ام��ري م��دي��ر ع��ام  بوظفرية 
واملهام  احلرا�شات  عام  مدير  الفار�شي  فار�س  والعميد 
نهيان  اآل  طحنون  بن  حممد  ال�شيخ  والعقيد  اخلا�شة 
مدير مديرية �شرطة املناطق اخلارجية والعقيد �شعود 
ال�شاعدي مدير �شكرتارية مكتب �شمو الوزير وحممد 

اآيت وعلي �شفري اململكة املغربية لدى الدولة.

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
           اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1297  /2013 جت جز - م ت- ب - اأظ

املتخ�ض�ضة: املقاوالت والنزعات االن�ضائية
عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  واملكيفات  للكهرباء  ال�شالم  نزار  مدعي/   
الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  العامة  لل�شيانة  اينفيانايت  بروفي�شينال 
مطالبة مالية مببلغ 40000 درهم املطلوب اعالنه/بروفي�شينال اينفيانايت لل�شيانة 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر   المارات  اجلن�شية:  العامة 
اعاله وحددت املحكمة يوم اخلمي�س املوافق 2013/12/26 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� 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  2013/12/09  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/842 ت جتر- م ر-ت- ع ن)
المارات   اجلن�شية:  العامة  واملقاولت  للنقليات  ال�شري  جنم  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
المارات  اجلن�شية:  امل�شلحة  والنجارة  للحدادة  كال�شيك  هوم  موؤ�ش�شة   : �شده  املنفذ 
املطلوب اعالنه:  موؤ�ش�شة هوم كال�شيك للحدادة والنجارة امل�شلحة اجلن�شية: المارات  
يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه: 
الدعوى رقم 2013/542 جت جز - م ر-ب-ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم الربعاء املوافق 
الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2014/1/14
بادارة التنفيذ-العني الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ 
بالن�شر + 970 درهم ر�شوم  ال�شند ب�شداد مبلغ 42773+ 1200 درهم م�شاريف العالن 
التنفيذ + 2902 درهم ر�شوم الدعوى + 3000 درهم ر�شوم امانة خربة    تفاديا لتخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء
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امل�شت�شفيات 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�شارقة 
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�شت�شفيات اخلا�شة
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�شارقة 
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

�شيدليات 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�شارقة
�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�شرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ضاخنة الأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ضاعة

فتح باب الت�سجيل ملنحة ال�سيخ حممد بن زايد للتعليم العايل خلريجي جامعة زايد
•• اأبوظبي-الفجر:

الت�شجيل  باب  ام�س عن فتح  ال�شباب  لتنمية  الإم��ارات  اأعلنت موؤ�ش�شة 
لقبول الدفعة اخلام�شة للح�شول على منحة ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان للتعليم العايل، والتي يتم من خاللها اختيار ودعم جمموعة من 
ل�شتكمال  ودبي  اأبوظبي  يف  بفرعيها  زايد  جامعة  وخريجات  خريجي 

درا�شاتهم العليا.
���ش��ن��وات، ومت  ال���ذي ي�شتمر على م��دى خم�س  امل��ن��ح��ة،  ب��رن��ام��ج  وي��اأت��ي 
الإمارات  دول��ة  تبذلها  التي  للجهود  تعزيزاً   ،2011 مايو  اإطالقه يف 

العربية املتحدة يف بناء اقت�شاد قائم على املعرفة.
�شهادتي  لنيل  خم�ش�شة  درا���ش��ي��ة  م��ن��ح  ت��ق��دمي  ال��ربن��ام��ج  ويت�شمن 

الذين من املتوقع اأن ي�شبحوا قادة املعرفة امل�شتقبليني يف الدولة. 
 من جانبه، اأ�شار الدكتور حم�شن ان�شي، نائب مدير جامعة زايد لل�شوؤون 
الأكادميية، اإىل مدى اأهمية بيان كفاءة الطلبة يف طلبات اللتحاق بهذا 
الربنامج واملتمثلة يف م�شاركتهم يف الأن�شطة الالمنهجية واملجتمعية 

اأو اجلامعية، موؤكداً على تقدمي املِنح للطلبة املتفوقني اأكادميياً.
خمتارة  بجامعات  امللتحقني  الطلبة  تعليم  تكاليف  املنحة  وتغطي 
وال�شفر  التعليم  تكاليف  اخلارجية  البعثات  ت�شمل  بينما  ال��دول��ة،  يف 
الأجنبية  اجلامعات  يف  تعليمهم  ل�شتكمال  املبتعثني  للطلبة  والإقامة 
ا�شتكمال تعليمهم يف عام  الراغبني يف  ال��دول��ة.  وميكن للطلبة  خ��ارج 
بطلب  ي��ت��ق��دم��وا  اأن  ال��دك��ت��وراه،  اأو  املاج�شتري  ���ش��ه��ادة  لنيل   2014
الإمارات  ملوؤ�ش�شة  الإل��ك��روين  املوقع  خ��الل  من  املنحة  على  احل�شول 

داخل  مرموقة  بجامعات  امللتحقني  للطلبة  ال��دك��ت��وراه  اأو  املاج�شتري 
ذات  التعليمية  امل���ج���الت  يف  درا���ش��ت��ه��م  ل���ش��ت��ك��م��ال  وخ��ارج��ه��ا  ال���دول���ة 
ودرا�شة  والعلوم  وال�شياحة  والدرا�شات الجتماعية  كالتعليم،  الأولوية 

املتاحف وتنظيمها والرعاية ال�شحية والإدارة العامة. 
واأو�شح مهنا املهريي، الرئي�س التنفيذي للعمليات يف موؤ�ش�شة الإمارات 
لتنمية ال�شباب اأن برنامج منح ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان للتعليم 
التي  الأف��ع��ال  وردود  الآراء  �شوء  وذل��ك يف  كبريا،  العايل حقق جناحاً 
تلقيناها من الطالب امل�شتفيدين من الربنامج من داخل دولة الإمارات 
وخارجها، لدوره يف بناء الثقة التي اكت�شبها الطالب من خالل الربامج 
والتخ�ش�شات الدرا�شية العديدة، بالإ�شافة اإىل الدعم الذي تلقوه من 
الطالب  اأف�شل  اجتذاب  على  قدرته  اأثبت  ال��ذي  الربنامج  هذا  خالل 

)www.emiratesfoundation.ae( خالل الفرة من 19 
دي�شمرب 2013 اإىل 9 يناير 2014، �شرط األ يقل املعدل الراكمي 
 6.0 IELTS عن  3.0 واأن ل تقل درجاته يف امتحان  للطالب عن 

اأو ما يعادلها.
 وي�شرط على املتقدمني لنيل املنحة �� اأن ل تقل اأعمارهم عن 21 �شنة 
من خريجي جامعة زايد واأن يكون قد مت قبولهم يف اجلامعات املحلية 
 200 اأف�شل  �شمن  امل�شنفة  الأجنبية  اجلامعات  اإح��دى  اأو  الدولة  يف 
جامعة عاملية واملعرف بها لدى وزارة التعليم العايل والبحث العاملي 

لدولة الإمارات العربية املتحدة.
 وقد ا�شتفاد 42 خريج وخريجة متميزين من جامعة زايد من منحة 

ال�شيخ حممد بن زايد للتعليم العايل منذ اإطالقها يف مايو 2011.

عبداهلل بن زايد يبحث مع وزير اخلارجية البحريني العالقات االأخوية بن البلدين

عبداهلل بن زايد ووزير اخلارجية العراقي يد�سنان املبنى اجلديد لل�سفارة العراقية باأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
اخلارجية  وزي���ر  نهيان  اآل  زاي���د 
مبكتبه بديوان عام الوزارة ام�س 
معايل ال�شيخ خالد بن اأحمد بن 
حممد اآل خليفة وزير اخلارجية 

مبملكة البحرين ال�شقيقة.
ا�شتعرا�س  ال���ل���ق���اء  خ����الل  ومت 
العالقات التاريخية املتميزة بني 
ت�شهده  وم��ا  ال�شقيقني  البلدين 
م�����ش��ت��م��ر يف خمتلف  ت���ط���ور  م���ن 
اللقاء  امل���ج���الت. وج���رى خ���الل 
العديد  حول  ال��راأي  تبادل  اأي�شا 
اله���ت���م���ام  ذات  ال���ق�������ش���اي���ا  م����ن 
امل�����������ش�����رك ع����ل����ى ال�������ش���اح���ت���ني 
�شمو  واأ�شاد  والدولية.  الإقليمية 
ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان 
والروابط  التاريخية  بالعالقات 
العربية  الم�����ارات  ب��ني  امل��ت��م��ي��زة 
البحرين  ومم����ل����ك����ة  امل����ت����ح����دة 
عمقها  ت�شتمد  وال��ت��ى  ال�شقيقة 
الخوية  العالقات  من  ومتانتها 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  اأر����ش���اه���ا  ال���ت���ى 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة 
واأخوه  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 
اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  جاللة 

•• ابوظبي-وام:

د�شن �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
ومعايل  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل 
اخلارجية  وزي���ر  زي��ب��اري  هو�شيار 
العراقي م�شاء ام�س املبنى اجلديد 
وذلك  بالدولة  العراقية  لل�شفارة 
باأبوظبي.  ال�����ش��ف��ارات  منطقة  يف 
ح�شر حفل الفتتاح عدد من كبار 
واجلالية  ال��ب��ل��دي��ن  يف  امل�����ش��ئ��ول��ني 
وبعد  ال�����دول�����ة.  ل�����دى  ال���ع���راق���ي���ة 
لدولة  الوطنيني  ال�شالمني  عزف 
الم��ارات والعراق قام �شمو ال�شيخ 
اآل نهيان ووزير  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل 
ب��رف��ع العلم  ال��ع��راق��ي  اخل��ارج��ي��ة 
العراقي داخل مبنى ال�شفارة واإزاحة 
ال�شتار عن اللوحة التذكارية اإيذانا 
بافتتاح املبنى. واأعرب �شمو ال�شيخ 
اآل نهيان خالل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل 
عن  احلفل  يف  القاها  التي  الكلمة 
���ش��روره وف��خ��ره نيابة ع��ن حكومة 
المارات بامل�شاركة يف افتتاح مبنى 
والذي  اجلديد  العراقية  ال�شفارة 
يدل على متانة العالقات الخوية 
اعرب  كما  البلدين.  بني  الثنائية 
�شموه عن �شعادته بتواجد العديد 
م��ن اأب���ن���اء اجل��ال��ي��ة ال��ع��راق��ي��ة من 
يف  واملهند�شني  والطباء  ال�شاتذة 
وال���ذي���ن تربطهم  الف��ت��ت��اح  ح��ف��ل 
اأخوية  ع��الق��ات  الم�����ارات  ب��اأب��ن��اء 
م��ن��ذ ال���ق���دم .. م���وؤك���دا ���ش��م��وه ان 
وي�شاعف  ويقوي  �شيعزز  الفتتاح 
م��ن م��ت��ان��ة ال��ع��الق��ة ال��ق��ائ��م��ة بني 
. ولفت �شموه اىل زيارته  البلدين 
والتى  ب��غ��داد  ال��ع��راق��ي��ة  للعا�شمة 
التغيري  بعد  ل�شموه  الوىل  كانت 
الذي �شهده العراق.. وا�شفا �شموه 
ت��ل��ك ال���زي���ارة ب���امل���وؤث���رة ع��اط��ف��ي��ا . 
وقال �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
حاليا  مي���ر  ال���ع���راق  ان  ن��ه��ي��ان  اآل 
بالكثري من امل�شاكل وال�شطرابات 
وجريان  العراقيني  بتكاتف  ولكن 
ن�شتطيع  ال��دويل  واملجتمع  العراق 
اأجل  من  وامل�شورة  الدعم  نقدم  ان 
البحث عن م�شتقبل اأجمل للعراق 
والعراقيني. ومن جهته قال معايل 
هو�شيار زيباري خالل الكلمة التي 
العراق  اأب��ن��اء  ان  احلفل  يف  القاها 
المارات  دولة  اأر�س  املقيمني على 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة وي��ع��م��ل��ون بها 
�شاهموا يف بناء المارات وتنميتها 
وتقدمها وهذا يعد و�شام فخر لكل 
اخلارجية  وزي��ر  ولفت  العراقيني. 
ال�شفارة  اف��ت��ت��اح  ان  اىل  ال��ع��راق��ي 
يف ال��ع��ا���ش��م��ة اب��وظ��ب��ي ي����دل على 
عمق العالقات والتوا�شل الوطني 
 .. البلدين  �شعبي  واحل�شاري بني 
اجلديد  الت�شميم  ان  اىل  م�شريا 
احل�شارة  ي��ع��ك�����س  ال�����ش��ف��ارة  مل��ب��ن��ى 
والعمق  الرافدين  لبالد  العريقة 
الذي  للعراق  وال�شالمي  العربي 
م���ر مب��ح��ن وم�����ش��اع��ب ول ي���زال 
النتقايل  ال��ت��ح��ول  مب��رح��ل��ة  مي��ر 

البحرين.  مم��ل��ك��ة  م��ل��ك  خليفة 
وحكومة  ق����ي����ادة  ����ش���م���وه  وه����ن����اأ 
و�شعب مملكة البحرين مبنا�شبة 
اليوم الوطني متمنينا �شموه كل 
التقدم والإزدهار ململكة البحرين 

ال�شقيقة.
البلدين  ح���ر����س  ���ش��م��وه  واأك������د 
الدائم على تعزيز هذه العالقات 
ا�شتمرار  واأه����م����ي����ة  ال����وط����ي����دة 
الت�شاور يف اإطار التن�شيق الأخوي 

يف  امل�����ش��رك  والتن�شيق  للتعاون 
يحقق  امل�����ج�����الت مب����ا  خم���ت���ل���ف 

التكامل املن�شود.
بن  خالد  ال�شيخ  ق��ال  جانبه  من 
اأحمد بن حممد اآل خليفة وزير 
اخلارجية البحريني اإن العالقات 
ال���ت���ي تربط  امل��ت��م��ي��زة  الأخ����وي����ة 
ال�شقيقني  وال�����ش��ع��ب��ني  ال��ب��ل��دي��ن 
حت��ظ��ى ب��رع��اي��ة واه��ت��م��ام ودعم 
من قيادتي البلدين مما اأعطاها 

اآل نهيان وزير اخلارجية ومعايل 
ال�������ش���ي���خ خ����ال����د ب�����ن اأح�����م�����د بن 
اللقاء  اآل خليفة يف ختام  حممد 
على عدد من مذكرات  بالتوقيع 
على  التوقيع  مت  فقد   . التفاهم 
ال�شابعة  ال��دورة  اجتماع  حم�شر 
للجنة العليا امل�شركة الإماراتية 
البحرينية التي عقدت يف املنامة 

موؤخرا.
ع��ل��ى مذكرة  ال��ت��وق��ي��ع  ك��م��ا مت   

البلدين  ف��ي��ه خ��ري  مل��ا  امل�����ش��رك 
معربا   .. ال�شقيقني  وال�شعبني 
وتقديره  اع����ت����زازه  ع���ن  ���ش��م��وه 
مب���ا حت��ق��ق م���ن خ���ط���وات كبرية 
ال��وث��ي��ق بني  ال��ت��ع��اون  يف م�شرية 

البلدين.
اللجنة  ب��ج��ه��ود  ���ش��م��وه  واأ�����ش����اد 
البحرينية  الماراتية  امل�شركة 
ال����ع����الق����ات  ه��������ذه  ت����ط����وي����ر  يف 
اآف�����اق جديدة  وف��ت��ح  وت��ع��زي��زه��ا 

والتنامي  ل��ل��ت��ط��ور  رح��ب��ة  اآف���اق���ا 
ال�������ذي ان���ع���ك�������س ع���ل���ى جم�����الت 
موؤكدا  بينهما  امل�شرك  التعاون 
ودولة  البحرين  مملكة  ح��ر���س 
التعاون  ت��ن��م��ي��ة  ع��ل��ى  الإم�������ارات 
بينهما مبا يحقق م�شلحة ورفعة 
ل�شيما  ال�����ش��ق��ي��ق��ني  ���ش��ع��ب��ي��ه��م��ا 
قوا�شم  جت��م��ع��ه��م��ا  ال��ب��ل��دي��ن  اأن 

م�شركة وم�شري واحد.
وقام �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 

امل����ج����ال  ل����ل����ت����ع����اون يف  ت����ف����اه����م 
البلدين  حكومتي  بني  الربملاين 
ومذكرة تفاهم للتعاون يف جمال 
وزارة  ب��ني  الإجتماعية  التنمية 
بالدولة  الإج��ت��م��اع��ي��ة  ال�����ش��وؤون 
يف  الإج��ت��م��اع��ي��ة  التنمية  ووزارة 
تفاهم  ومذكرة  البحرين  مملكة 
املجل�س  ب��ني  الإع�����الم  يف جم���ال 
�شوؤون  وهيئة  ل��الإع��الم  الوطني 

الإعالم يف مملكة البحرين.

يوؤ�ش�س  دمي����ق����راط����ي  ن���ظ���ام  اىل 
حلياة حرة وكرمية جلميع اأبنائه. 
العراقي  اخلارجية  وزي��ر  واأ���ش��اف 
ان العالقات بني المارات والعراق 
عملية  ب���ع���د  وا����ش���ب���ح���ت  ق����دمي����ة 
التغيري منوذجية فدولة المارات 
مع عدد من الدول العربية الخرى 
وقفت مع العراق اجلديد يف فرات 

وازده���������ار ال����ش���ت���ث���م���ار يف ال���ع���راق 
ودخ���ول ال�����ش��رك��ات الم��ارات��ي��ة اىل 
العراق كلها عالمات تب�شر باخلري 

لهذه العالقة.
العراقي  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  وه��ن��ا   
خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
و�شعب  وح����ك����وم����ة  اهلل  ح���ف���ظ���ه 

ال�شاق خالل عملية الت�شويت التى 
واج��ه��وه��ا جل��ل��ب اك�����ش��ب��و 2020 
اىل دولة المارات. من جانبه قال 
�شعادة موفق مهدي عبودي �شفري 
ان  الدولة  ل��دى  العراق  جمهورية 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الم������ارات  دول����ة 
اأده�������ش���ت ال���ع���امل مب���ا ح��ق��ق��ت��ه من 
تطور متميز يف م�شتواه و�شموليته 

�شعبه وع�شيبة جدا .. م�شريا اىل 
ان العالقات بني البلدين متطورة 
يف املجالت ال�شيا�شية والقت�شادية 
وال���ش��ت��ث��م��اري��ة وال��ت��ج��اري��ة. وقال 
البلدين  ان  زي�����ب�����اري  ه���و����ش���ي���ار 
م���ق���ب���الن ع���ل���ى اأن�������ش���ط���ة وب���رام���ج 
اكرب يف امل�شتقبل فزيادة الرحالت 
اجلوية والتوا�شل اليومي امل�شتمر 

الوطني  ال��ي��وم  مبنا�شبة  الم���ارات 
وا�شت�شافة  والرب�����ع�����ني  ال����ث����اين 
المارات ملعر�س اإك�شبو 2020 يف 
دبي هذا املعر�س املهم الذي ل يعد 
مك�شبا لالمارات فقط وامنا لكافة 
ه��ن��اأ معاليه  ال��ع��رب��ي��ة. كما  ال���دول 
امل�شوؤولني يف وزارة اخلارجية على 
وعملهم  الهائل  وجهدهم  دوره���م 

و�شرعته جعلها حمط اأنظار العامل 
ومنحها مكانة �شيا�شية واقت�شادية 
ودورا فاعال اقليميا ودوليا . وقال 
بني  الق���ت�������ش���ادي���ة  ال���ع���الق���ات  ان 
بلغ  وتطورت حيث  البلدين منوت 
بينهما  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل  ح��ج��م 
املليار  ون�شف  م��ل��ي��ارات   5 ح���وايل 

دولر خالل العام املا�شي.

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
           اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1297  /2013 جت جز - م ت- ب - اأظ

املتخ�ض�ضة: املقاوالت والنزعات االن�ضائية
عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  واملكيفات  للكهرباء  ال�شالم  نزار  مدعي/   
الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  العامة  لل�شيانة  اينفيانايت  بروفي�شينال 
مطالبة مالية مببلغ 40000 درهم املطلوب اعالنه/بروفي�شينال اينفيانايت لل�شيانة 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر   المارات  اجلن�شية:  العامة 
اعاله وحددت املحكمة يوم اخلمي�س املوافق 2013/12/26 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� 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  2013/12/09  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
           اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1215  /2013 جت جز - م ر- ب - ع ن

ابو مياله  يو�شف  فار�س حممد  التجارية ميثلها/  ابو مياله  فار�س  �شركة  مدعي/   
�شاحب  العامة  للمقاولت  الكتمال  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  المارات    اجلن�شية: 
الرخي�س خالد علي عبيد علي الظنحاين اجلن�شية: المارات   مو�شوع الدعوى: 
للمقاولت  الكتمال  موؤ�ش�شة  اعالنه/  املطلوب  88000درهم  مببلغ  مالية  مطالبة 
المارات  اجلن�شية:  الظنحاين  علي  عبيد  علي  خالد  الرخي�س  �شاحب  العامة 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  
الحد املوافق 2013/12/22 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز الداري 
�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�ضاء)
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/842 ت جتر- م ر-ت- ع ن)
المارات   اجلن�شية:  العامة  واملقاولت  للنقليات  ال�شري  جنم  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
المارات  اجلن�شية:  امل�شلحة  والنجارة  للحدادة  كال�شيك  هوم  موؤ�ش�شة   : �شده  املنفذ 
املطلوب اعالنه:  موؤ�ش�شة هوم كال�شيك للحدادة والنجارة امل�شلحة اجلن�شية: المارات  
يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه: 
الدعوى رقم 2013/542 جت جز - م ر-ب-ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم الربعاء املوافق 
الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2014/1/14
بادارة التنفيذ-العني الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ 
بالن�شر + 970 درهم ر�شوم  ال�شند ب�شداد مبلغ 42773+ 1200 درهم م�شاريف العالن 
التنفيذ + 2902 درهم ر�شوم الدعوى + 3000 درهم ر�شوم امانة خربة    تفاديا لتخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/517م بالن�ضر

ح�شني   نظر  جاويد  ح�شني  طاهر  ل�شاحبه  للرجال  الرياح  �شالون  عليه:  املدعي  اىل 
العنوان: بالن�شر  نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/12/18 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف 
الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح/ �شركة نايل وبن حرمل لال�شتثمار ذ.م.م وميثلها 
العني  باخالء  املدعى عليه  باخالء  اللجنة:  دروي�س   حكمت  عبدالرحيم حممود خليل 
املوؤجرة وت�شليمها للمدعي خالية والزامه ب�شداد القيمة اليجارية من تاريخ 2013/2/15 
وحتى تاريخ الخالء الفعلي بواقع اجرة �شنوية مقدارها )27300 درهم ( �شبعة وع�شرون 
الف وثالثمائة درهم مع الزامه بتقدمي براءة الذمة عن املاء والكهرباء حتى تاريخ الخالء 
الفعلي والزمته امل�شروفات.     يكون احلكم ال�شادر من اللجنة نهائيا اذا مل تتجاوز قيمة 

الدعوى مائة الف درهم. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/12/18م.
قلم املنازعات االيجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ضاء)
      حمكمة العني االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/511م بالن�ضر

ح�شن  قا�شم  اهلل  مال  نا�شر  ل�شاحبها  للزهور  اخلليج  لوؤلوؤة  موؤ�ش�شة  عليه:  املدعي  اىل 
احلمادي    العنوان: بالن�شر  نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/12/18 قد حكمت عليك هذه 
وبن حرمل لال�شتثمار  نايل  �شركة  ل�شالح/  اعاله  بالرقم  املذكورة  الدعوى  املحكمة يف 
عليها  املدعى  باخالء  اللجنة:  حكمت  دروي�س  خليل  حممود  عبدالرحيم  وميثلها  ذ.م.م 
من العني املوؤجرة وت�شليمها للمدعية خالية من ال�شواغل وال�شخا�س كما الزمتها ب�شداد 
الجرة املر�شدة يف ذمتها من تاريخ 2012/9/15 وذلك بح�شب القيمة اليجارية ال�شنوية 
املتفق عليها وقدرها 40000 درهم )اربعني الف درهم( والزيادة القانونية وقدرها 5% حتى 
تاريخ 2013/11/10 من ا�شتمرار ال�شداد بواقع الجرة ال�شنوية  حتى تاريخ الخالء الفعلي 
والزمتها بتقدمي براءة ذمة عن ا�شتهالك املاء والكهرباء وبامل�شاريف. يكون احلكم ال�شادر 
وختم  بتوقيعي  �شدر  درهم.  الف  مائة  الدعوى  قيمة  تتجاوز  مل  اذا  نهائيا  اللجنة  من 

املحكمة بتاريخ 2013/12/18م.
قلم املنازعات االيجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ضاء)
      حمكمة العني االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/527م بالن�ضر

اىل املدعي عليه: موؤ�ش�شة توب هاو�س للمقاولت العامة ل�شاحبها من�شور خلف احمد       
هذه  عليك  حكمت  قد   2013/12/18 املوافق  بتاريخ  انه  نعلمك  بالن�شر   العنوان: 
املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح/ ال�شيخ حممد بن حمدان ال نهيان 
وكيال عنه عبداملجيد بن ف�شل  حكمت اللجنة غيابيا باخالء املدعى عليه من العني 
املوؤجرة وت�شليمها للمدعي خالية من ال�شواغل وال�شخا�س، كما الزمته ب�شداد الجرة 
املر�شدة بذمته عن املدة من 2011/1/1 بح�شب اجرة �شنوية قدرها 16537 درهم مع 
الزيادة القانونية  بن�شبة 05% حتى تاريخ 2013/11/10 بالن�شبة للزيادة القانونية، مع 
املاء  ا�شتهالك  ذمة عن  براءة  بتقدمي  والزامه  تاريخ الخالء  ال�شداد حتى  ا�شتمرار 
والكهرباء وامل�شاريف. . يكون احلكم ال�شادر من اللجنة نهائيا اذا مل تتجاوز قيمة 

الدعوى مائة الف درهم. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/12/18م.
قلم املنازعات االيجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ضاء)
      حمكمة العني االبتدائية



اخلميس  -  19  ديسمبر    2013 م   -   العـدد    10974
Thursday   19   December   2013  -  Issue No   10974اأخبـار الإمـارات

04

موؤ�س�سة حممد بن را�سد لالإ�سكان والتقنية العليا للطالب يف دبي تبحثان امكانات التعاون كلية فاطمة تنظم ملتقى اأكادمييا دوليا لتطوير بع�س برامج البكالوريو�س
يف  التوظيف  بفر�س  وتعريفهم  ال��ط��الب  لتحفيز  ال��وظ��ائ��ف  معر�س  يف 
املوؤ�ش�شة. كما مت تقدمي عر�س تعريفي عن املوؤ�ش�شة وفر�س رعاية الطالب 
الأخ��رية وبالأخ�س تخ�ش�س هند�شة مدنية معمارية  الدرا�شية  ال�شنة  يف 
را�شد  ب��ن  حم��م��د  م��وؤ���ش�����ش��ة  اخ��ت��ي��ار  ع��ل��ى  وت�شجيعهم  امل��ع��ل��وم��ات  وتقنية 
متكني  جانب  اإىل  التخرج  بعد  والعمل  التخرج  قبل  للتدريب  لالإ�شكان 
املوؤ�ش�شة من امل�شاركة يف الفعاليات واملوؤمترات ال�شنوية التي تقيمها كليات 
التقنية العليا للطالب. من جهتها قالت مريي جالدوين من�شق العالقات 
الوظيفية املركز املهني يف الكلية..اإن الزيارة توؤكد حر�س موؤ�ش�شة حممد 
بن را�شد لالإ�شكان على دعم امل�شرية التعليمية وتوثيقا للتوا�شل بني اإدارة 
لدعم  العليا  التقنية  وكلية  باملوؤ�ش�شة  الإداري���ة  وال�شوؤون  الب�شرية  امل��وارد 

عملية التوطني يف موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لالإ�شكان . 

•• دبي-وام:

حممد  موؤ�ش�شة  يف  الإداري����ة  وال�����ش��وؤون  الب�شرية  امل���وارد  اإدارة  وف��د  بحث 
دب��ي.. يف  للطالب  العليا  التقنية  كلية  زي��ارت��ه  خ��الل  لالإ�شكان  را�شد  بن 

تعليمية  موا�شيع  مناق�شة  جانب  اإىل  اجلانبني  بني  التعاون  تعزيز  �شبل 
التعليم العايل والتخ�ش�شات املطلوبة يف �شوق  واأكادميية حول خمرجات 
العمل مع الركيز على عملية التوطني. واأكدت مرمي عبداهلل ال�شويدي 
مديرة اإدارة املوارد الب�شرية وال�شوؤون الإدارية يف املوؤ�ش�شة رئي�شة الوفد..اأن 
الزيارة تهدف اإىل تطوير عالقات التعاون بني املوؤ�ش�شة واجلهات الأخرى 
ل�شتقطاب الكوادر الوطنية املوؤهلة. ومت خالل اللقاء مناق�شة العديد من 
املوا�شيع الهامة التي تخدم الطرفني من اأهمها اإمكانية م�شاركة املوؤ�ش�شة 

بالدولة. وقال اإن الهدف ال�شراتيجي للملتقى متابعة التطورات العاملية 
املتالحقة يف القطاع الطبي وال�شحي للوقوف على الحتياجات الفعلية يف 
كل التخ�ش�شات وايجاد احللول امل�شاكل التي يعاين منها القطاع . واأ�شار 
اإىل حر�س الكلية كذلك على ا�شتمرار التعاون مع ال�شركاء الأ�شا�شيني من 
وا�شاتذة جامعيني وممثلني  موؤ�ش�شات وم�شوؤولني ومتخ�ش�شني وخرباء 
التخ�ش�شية  ال�شت�شارية  واملجال�س  الثنائية  الت��ف��اق��ات  ع��رب  للمجتمع 
والندوات الت�شاورية بهدف تطوير برامج الكلية لتتوافق مع اأكرث النظم 
العاملية. من جهته قال الدكتورحممد حاج علي مدير كلية فاطمة للعلوم 
ال�شحية بالإنابة اإن امل�شاركني خرجوا بتو�شيات مثل �شرورة العمل الدائم 
لتطوير الربامج الدرا�شية وتكثيف التدريب العملي لال�شاتذة واملدربني 
والطلبة ل�شمان الربط العلمي والعملي ال�شليم واملتطور لكافة املعلومات 

التي يح�شل عليها لطلبة اثناء الدرا�شة.

•• اأبوظبي-وام:

نظمت كلية فاطمة للعلوم ال�شحية التابعة ملعهد التكنولوجيا التطبيقية 
البكالوريو�س يف  برامج  لتطوير  العاملي  الأكادميي  امللتقي  اليوم  مبقرها 
يف  �شارك  الطبيعي.  والعالج  وال�شعة  وال�شيدلة  التمري�س  تخ�ش�شات 
الكلية  م��ن  والأ���ش��ات��ذة  والعلماء  وامل�شت�شارين  اخل���رباء  م��ن  ع��دد  امللتقى 
القوات  ع��ن  ممثلني  جانب  اإىل  با�شراليا  وجريفث  مونا�س  وجامعتي 
ال�شحية  للخدمات  اأبوظبي  و�شركة  باأبوظبي  ال�شحة  وهيئة  امل�شلحة 
�شحة . بداأ امللتقى بداأ بكلمة للدكتور عبد اللطيف ال�شام�شي مدير عام 
اجلامعية  براجمها  جميع  ج��ودة  على  الكلية  حر�س  خاللها  اأك��د  املعهد 
جميع  يف  املتخ�ش�شة  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ك���ف���اءات  ت��خ��ري��ج  ي�����ش��م��ن  مب���ا  دائ���م���ا 
التخ�ش�شات الطبية وال�شحية املطلوبة يف امل�شت�شفيات واملراكز ال�شحية 

جلنة اأمن عوايف تن�سر ثقافة ال�سرطة املجتمعية 

موا�سالت ال�سارقة تدعم فعالية �سواحي 2 بـ100 مركبة اأجرة

معر�س ال�سرق االأو�سط للكهرباء يطلق م�سابقة جيل امل�ستقبل لطالب الهند�سة يف الدولة

•• راأ�ص اخليمة - الفجر

ب�شرطة  الأم��ن��ي��ة  اللجنة  ت��وا���ش��ل 
بتاأمني  امل���ك���ل���ف���ة  اخل���ي���م���ة  راأ���������س 
)مهرجان عوايف 2013( جهودها 
يف املهرجان بجانب القيام مبهامها 
اأق�شى  ت��وف��ري  يف  املتمثلة  الأم��ن��ي��ة 
درجات الأمن وال�شالمة يف خمتلف 
الفعاليات  ت�����ش��ه��د  ال��ت��ي  الأم���اك���ن 
وخ��ا���ش��ة يف ال��ق��ري��ة ال���راث���ي���ة، و 

حتمل  التي  التذكارية  الهدايا  من 
، و�شعار  راأ�س اخليمة  �شعار �شرطة 
عوايف  يف  اأمننا   (( الأمنية  احلملة 
م����رت����ادي  و  زوار  ك����اف����ة  ع���ل���ى   ))
املهرجان، بهدف التوا�شل معهم و 
ن�شر ثقافة ال�شرطة املجتمعية بني 
كافة اأفراد املجتمع، وخللق جو من 
الألفة و املحبة بني رجال ال�شرطة 
منهم،  الأطفال  خا�شة  اجلمهور  و 
الإر�شادات  و  الن�شائح  ل��ت��ق��دمي  و 

اإدارة  ال�����ش��ام��ل،  ال��دق��داق��ة  ���ش��رط��ة 
الإعالم  اإدارة  املجتمعية،  ال�شرطة 
الأمن  ق�شم  ال��ع��ام��ة،  ال��ع��الق��ات  و 
و احل���را����ش���ات((، ت��ع��م��ل ب��ك��ل جهد 
فعاليات  لتاأمني  اليوم  م��دار  وعلى 
كافة  لتقدمي  و  املختلفة  املهرجان 
اخل���دم���ات ال���ت���ي ت�����ش��ه��م يف اإجن����اح 
بال�شورة  واإخ������راج������ه  امل����ه����رج����ان 
�شمعة  و  با�شم  تليق  التي  امل�شرفة 

الإمارة . 

ف�شاًل  امل�شرح،  و  القدم  ك��رة  ملعب 
عن تاأمني العزب و الطرق الداخلية 
و مداخل و خم��ارج منطقة عوايف، 
م����ا يعكر  م���ن���ع���اً حل�������دوث  وذل�������ك 
�شفو الأم��ن و النظام خ��الل فرة 
املهرجان، و للمحافظة على �شالمة 
واأو�شح    . املهرجان  م��رت��ادي  كافة 
امل����ق����دم حم���م���د ع��ب��ي��د اخل���اط���ري 
للمهرجان  الأمنية  اللجنة  رئي�س 
باأنه مت م�شاء اأم�س توزيع جمموعة 

اأوق����ات  ق�����ش��اء  ع��ل��ى  تعينهم  ال��ت��ي 
ممتعة واآمنة و بعيدة عن املخاطر 
لها  يتعر�شون  ق��د  التي  امل�شاكل  و 
نتيجة الإهمال وعدم اأخذ احليطة 
اأو  الأم�����اك�����ن  ب��ع�����س  يف  احل������ذر  و 
اللجنة  رئي�س  واأك���د    . الت�شرفات 
الأمنية  اللجان  كافة  ب��اأن  الأمنية 
املدين،  الدفاع  واملتمثلة يف ))اإدارة 
اإدارة التحريات واملباحث اجلنائية، 
مركز  وال�����دوري�����ات،  امل������رور  اإدارة 

 •• ال�شارقة-الفجر:

ال�شارقة  م����وا�����ش����الت  ح���ر����ش���ت 
الجتماعية  ال��ف��ع��ال��ي��ة  دع���م  ع��ل��ى 
الرفيهية �شواحي 2 التي تنظمها 
والقرى  ال�شواحي  ���ش��وؤون  دائ���رة 
حيث  ال��ت��وايل،  على  ال��ت��ايل  للعام 
 100 الفعالية على  �شعار  و�شعت 
اأجرة جتوب �شوارع مدينة  مركبة 
ال�شارقة لتعزيز م�شاركتها يف دعم 

جهود املوؤ�ش�شات احلكومية.
را���ش��د حم��ب��وب رئي�س ق�شم  وق���ال 
موا�شالت  يف  الإعالمي  التن�شيق 

املوؤ�ش�شة  اأن  حم���ب���وب  واأ������ش�����اف 
مل�شقات  بو�شع  الفعالية  ت��دع��م 
ت��روي��ج��ي��ة ع��ل��ى م��رك��ب��ات الأج����رة 
���ش��ع��ي��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه���������داف دائ�����رة 
�شئون ال�شواحي ال�شامية خلدمة 
م�شوؤليتها  م��ن  انطالقا  املجتمع 
الفعالية  اأن  اإىل  ، لفتا  املجتمعية 
الأن�شطة  م����ن  جم���م���وع���ة  ت�����ش��م 
الفرق  ع���رو����س  م��ن��ه��ا  وال����ربام����ج 
على  اليومية  والعرو�س  ال�شعبية 
خ�شبة امل�شرح ومر�شم وركن لألعاب 
اأك�شاك لالأ�شر  الأطفال و62 من 
املنتجة واملحالت التجارية حتتوي 

الج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��ق��ط��اع اخل��ا���س يف 
بالإ�شافة  الب�شرية(،  امل���وارد  دع��م 
العا�شر  ال�������ش���ارق���ة  م��ل��ت��ق��ى  اإىل 
تنظمه  ال�����ذي  ال���ع���رب���ي  ل��ل�����ش��ب��اب 
النا�شئة  مل���راك���ز  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
ب��ال�����ش��ارق��ة وي��ن��ط��ل��ق ال���ي���وم حتت 
بنت  جواهر  ال�شيخة  �شمو  رعاية 
ح����رم �شاحب  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
مب�شاركة  ال�شارقة،  حاكم  ال�شمو 
العربية،  ال����دول  ك��اف��ة  م��ن  وف����ود 
حيث و�شعت املوؤ�ش�شة �شعار امللتقى 

على 198 مركبة اأجرة.

املوؤ�ش�شة  دع����م  ي���اأت���ي  ال�������ش���ارق���ة: 
للفعالية من منطلق حر�شها على 
وامل�شوؤولية  ال�����ش��راك��ة  دور  تفعيل 
امل�شاهمة  خ���الل  م���ن  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
من  ال��ت��ي  الفعاليات  ه��ذه  مثل  يف 
الأ�شرية  ال���رواب���ط  ت��ع��زي��ز  ���ش��اأن��ه��ا 
والج��ت��م��اع��ي��ة ع��ن ط��ري��ق توفري 
منتزه  يف  عائلية  احتفالية  اأج��واء 
فيه  تتوفر  م�شاكنهم  م��ن  ق��ري��ب 
امل�����ش��ط��ح��ات اخل�������ش���راء واأم���اك���ن 
اجل���ل���و����س، ك��م��ا ت���اأت���ي اأي�������ش���ا من 
تعزيز  وب���ه���دف  ال��وط��ن��ي  احل�������س 

التكاتف بني �شرائح املجتمع. 

وخمتلف  ال�شعبية  امل��اأك��ولت  على 
ال�شغري  التاجر  ورك��ن  املنتوجات 
الذي ي�شم 25 حمال ، ف�شال عن 
وركن  البولي�شية  الكالب  عرو�س 

الدراجات والأح�شنة.
التن�شيق  ق�������ش���م  رئ���ي�������س  وذك��������ر 
الإعالمي اأن املوؤ�ش�شة قامت بدعم 
والأن�شطة  الفعاليات  من  العديد 
التي تنظم يف اإمارة ال�شارقة حيث 
مل�شقات  ب��و���ش��ع  م���وؤخ���را  ق��ام��ت 
ال�شارقة  م��ه��رج��ان  ���ش��ع��ار  حت��م��ل 
ال��ث��اين للموارد  ، وامل��وؤمت��ر  امل��ائ��ي 
)امل�شوؤولية  �شعار  حت��ت  الب�شرية 

••  دبي-وام:

للطاقة  اإنفورما  جمموعة  اأطلقت 
تقام  والتي  امل�شتقبل  جيل  م�شابقة 
ال�شرق  معر�س  اأعمال  هام�س  على 
الأو�شط للكهرباء التي تعقد خالل 
من   13 ح���ت���ى   11 م����ن  ال����ف����رة 
�شهر فرباير 2014 يف مركز دبي 
امل�شابقة  العاملي. وتتطلب  التجاري 
م��ن امل�����ش��رك��ني م��ن ط���الب كليات 
الدولة..  يف  ال��دار���ش��ني  ال��ه��ن��د���ش��ة 
ت�شميم اآلية تهدف لتوفري الطاقة 
اأو حل بديل للطاقة وتقدمي اآرائهم 
احلا�شرين  ل��ل��زوار  ومقرحاتهم 
للمعر�س . ويطلع زوار املعر�س على 
متواجدة  �شتكون  التي  الت�شاميم 
امل�شتقبل يف قاعة  على من�شة جيل 

ال��ت��ع��ام��ل ب��ال�����ش��ك��ل ال�����ش��ح��ي��ح مع 
تخزين  من  التمكن  يجب  الطاقة 
الطاقات الثمينة وا�شتخدامها عند 
اأن  اإليها. واأ�شافت  احلاجة الفعلية 
التوعية  �شتكون مفيدة يف  امل�شابقة 
احلفاظ  ق�����ش��اي��ا  ح���ول  املجتمعية 
و�شت�شاعد  املنطقة  يف  الطاقة  على 
الطالب يف التفكري خارج ال�شندوق 
وتقدمي حلول مبتكرة تتطرق لهذه 
اأبرز  باأن من بني  الق�شية. ونوهت 
الت�شاميم املبتكرة يف م�شابقة جيل 
عمل  لكيفية  خمطوطات  امل�شتقبل 
ال�شم�شية  للطاقة  �شم�س1  م�شنع 
خليفة  جامعة  ط��الب  ت�شميم  من 
وت�����ش��م��ي��م ل���وح���ة م���ن ق��ب��ل طالب 
ت�شلط  دب�����ي  ت����ي  اآي  اآر  ج���ام���ع���ة 
ال�����ش��وء ع��ل��ى ن��ظ��ام ت��ك��ي��ي��ف يعمل 

م��ن خالل  اأن���ه  ال��ع��ال��ي��ة.. مو�شحا 
الفعالية  امل�شروع �شيتم اختبار  هذا 
ا����ش���ت���خ���دام نظام  م����ن  واجل��������دوى 
ال��ت��ربي��د ك��ون��ه اأق����ل ك��ل��ف��ة ويعترب 
ولت�شهيل  للبيئة  ���ش��دي��ق��ا  ب��دي��ال 
م�شاكل التربيد ال�شناعية. واأعرب 
امل�شابقة  يف  بامل�شاركة  �شعادته  ع��ن 
لطالب  ف��ر���ش��ة  اأن���ه���ا  م��ع��ت��ربا   ..
الهند�شة للتعلم ومل�شاركة مهاراتهم 
م��ع خ����رباء ال��ق��ط��اع ون��ظ��رائ��ه��م يف 
اجلامعات الأخرى. ويركز معر�س 
والذي  للكهرباء  الأو���ش��ط  ال�����ش��رق 
يقام حتت رعاية �شمو ال�شيخ مكتوم 
بن حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
ح��اك��م دب���ي ع��ل��ى ق��ط��اع��ات الطاقة 
والإنارة والطاقة املتجددة والطاقة 

النووية.

للطالب  وال��ت��ح��دث  مكتوم  ال�شيخ 
النهاية  ويف  اأفكارهم  مبا�شرة حول 
ل��ل��ح��ل الأك����رث مالئمة  ال��ت�����ش��وي��ت 
براأيهم. والفائز �شاحب اأعلى ن�شبة 
ت�شويت �شيت�شلم جائزة قيمة والتي 
�شيقدمها رئي�س جلنة التعليم ملعهد 
الطاقة يف ال�شرق الأو�شط وذلك يوم 
ال�شيخ  قاعة  القادم يف  13 فرباير 
نيتا ماثيوز مديرة  واأك��دت  مكتوم. 
اجلهة  للطاقة  اإن��ف��ورم��ا  جمموعة 
ال�شركة  اهتمام  للمعر�س  املنظمة 
 .. الطاقة  م�شتقبل  يف  بال�شتثمار 
جائزة  بتقدمي  فخرها  عن  معربة 
اأن  اإىل  واأ����ش���ارت   . امل�شتقبل  ج��ي��ل 
ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال��ط��اق��ة يف ارت��ف��اع يف 
املنطقة  اأن��ح��اء  ويف  الإم�����ارات  دواة 
اأجل  اأن من  ككل..م�شيفة  والعامل 

بالطاقة ال�شم�شية. من جانبه قال 
الهند�شة  ط��ال��ب  ور���ش��ام��ي  اأح���م���د 
دبي  ت  اآي  اآر  جامعة  يف  امليكانيكية 
العالية  احل������رارة  ل���درج���ات  ن��ظ��را 
املنطقة  يف  امل��رت��ف��ع��ة  وال���رط���وب���ة 
من  كبريا  كما  ي�شتهلك  فالتكييف 
اأك����رث م���ن ن�شفها  ال��ط��اق��ة وال���ت���ي 
التجارية  ل���الأغ���را����س  ت�����ش��ت��ه��ل��ك 
ا�شتخدام  اأن  وال�شناعية..م�شيفا 
اأكرث كفاءة لن ي�شهم  اأنظمة طاقة 
الطاقة  ا���ش��ت��الك  خف�س  يف  ف��ق��ط 
انبعاثات  وخ��ف�����س  ب��ل  وامل�����ش��روف 
اأن  اإىل  واأ����ش���ار  ال�����ش��ارة.  ال��ك��رب��ون 
املتو�شطة  امل��راف��ق  من  عالية  ن�شبة 
احل���ج���م وحم�����الت ال�����ش��ي��ان��ة غري 
ق��ادرة على توفري ظ��روف مالئمة 
للم�شاريف  نظرا  املوظفني  لعمل 

ويل عهد عجمان يفتتح امللتقى احلكومي ال�سنوي ال�سابع »نلتقي..فرنتقي« واملعر�س امل�ساحب له
•• عجمان ـ الفجر 

اف���ت���ت���ح ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���م���ار بن 
حميد النعيمي ويل عهد عجمان 
امللتقى  التنفيذي،  املجل�س  رئي�س 
احل���ك���وم���ي ال�������ش���ن���وي ال�������ش���اب���ع و 
اأول  م�شاء  ل��ه  امل�شاحب  املعر�س 
احلليو  عجمان  مربط  يف  اأم�����س، 
نلتقي..  �شعار  حت��ت  عقد  ال��ذي   ،
ال�شيخ  بح�شور  وذل��ك   ، فرنتقي 
النعيمي،  حميد  ب��ن  العزيز  عبد 
ال�شياحية،  التنمية  دائ��رة  رئي�س 
وال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي، 
والتخطيط  البلدية  دائرة  رئي�س 
اىل  ب�����الإ������ش�����اف�����ة  ع����ج����م����ان،  يف 
عجمان  موؤ�ش�شات  ع��م��وم  م���دراء 
ال�شخ�شيات  وك���ب���ار  احل��ك��وم��ي��ة، 
ورجال الأعمال وموظفي حكومة 
فريق  ع����ن  ع���ج���م���ان، ومم���ث���ل���ني 

اإك�شبو 2020.
واإ�شتهل امللتقى بال�شالم الوطني، 
كما قام �شمو ال�شيخ عمار النعيمي 
امل�شاحب  املعر�س  اأجنحة  بتفقد 
للملتقى والذي �شم منجزات 15 
دائ����رة ح��ك��وم��ي��ة يف ع��ج��م��ان وهم 
دائرة التنمية الإقت�شادية، ودائرة 
�شلطة  والأم�����������الك،  الأرا�������ش������ي 
منطقة  احل���رة،  عجمان  منطقة 
ال�شوؤون  هيئة  التعليمية،  عجمان 
منطقة  والأوق�������اف،  ال���ش��الم��ي��ة 
التنمية  دائ���رة  الطبية،  عجمان 
ال�شياحية، الدائرة املالية، الإدارة 
موؤ�ش�شة  امل����دين،  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة 
غرفة  العقاري،  للتنظيم  عجمان 
القيادة  عجمان،  و�شناعة  جت��ارة 
والإدارة  عجمان،  ل�شرطة  العامة 
العامة لالإقامة و�شوؤون الأجانب 
ح�����ي�����ث ع�����ر������ش�����ت خ������الل������ه اه�����م 
التي قامت بها موؤخرا  منجزاتها 

ال��ك��ب��ري ال�����ذي ق���دم���وه ل���الإم���ارة 
خ������الل ����ش���ن���وات م����ن اأع���م���اره���م 
ان  مو�شحا  خدمتها،  يف  اف��ن��وه��ا 
لبناء  الأ�شا�س  املتقاعدين و�شعوا 
ح�����ش��اري م��ت��ك��ام��ل ن��ع��ي�����ش��ه الآن 

واقعاً وليمتد لأجيال لحقة.

تكرمي
ويف ختام امللتقى كرم �شمو ال�شيخ 
حكومة  م��وظ��ف��ي  النعيمي  ع��م��ار 
ب�شهادات  امل��ت��ق��اع��دي��ن  ع��ج��م��ان 
تقديريه، على ما بذلوه من جهود 
ك��ب��رية يف خ��دم��ة الإم����ارة، لتكون 
لتحفزهم  ل��ه��م  ت��ق��دم  وف���اء  مل�شة 
حياتهم  م�������ش���رية  اإك�����م�����ال  ع���ل���ى 
ب�شعادة وهناء لتاأتي الأجيال التي 

تليهم لتكمل م�شوار العطاء.
كما كرم �شمو ال�شيخ ممثلي فرق 
ح�شروا  ال��ذي��ن   2020 اإك�����ش��ب��و 
امل���ل���ت���ق���ى جل����ه����ده����م ال������ب������ارز يف 
الفوز  الإم��ارات على هذا  ح�شول 
الذي ي�شكل رافداً حيوياً يف كافة 
وال�شياحية  الإقت�شادية  املجالت 

والثقافية.
يف حني قدم �شعادة املهند�س �شعيد 
�شيف املطرو�شي اأمني عام املجل�س 
والتقدير  ال��وف��اء  درع  التنفيذي 
ل�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���م���ار ب���ن حميد 
النعيمي ويل عهد امارة عجمان، 
لفتة تعرب عن مدى  يعد  وال��ذي 
وباقي  ال��ع��ام��ة  الأم����ان����ة  اإع����ت����زاز 
احلكومية  ع��ج��م��ان  م��وؤ���ش�����ش��ات 
يف  �شبباً  ك��ان��ت  ال��ت��ي  بتوجيهاته 

نه�شة عجمان.
وخالل الع�شاء مت تنظيم م�شابقة 
وزع  وق��د  احل�����ش��ور  ع��ن  للرفيه 
خاللها العديد من اجلوائز التي 
ا����ش���ع���دت اجل���م���ه���ور وع������ززت من 

تفاعلهم.

الدوائر  ه����ذه  ق��دم��ت��ه��ا  واع���م���ال 
اأ�شاد  وق��د  الإم���ارات���ي،  للمواطن 
املنجزات  ب��ه��ذه  العهد  ويل  �شمو 
الكبرية التي تخدم تقدم الإمارة 

على كافة الأ�شعدة.
�شمو ال�شيخ عمار: تفكرينا الوحيد 

رفاهية املواطن الإماراتي
األقى  بال�شيوف  الرحيب  وبعد 
ب����ن حميد  ال�����ش��ي��خ ع���م���ار  ���ش��م��و 
النعيمي ويل عهد عجمان، رئي�س 
امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي، ك��ل��م��ة اأب���رز 
ال�شنوي  ال��ل��ق��اء  اأه��م��ي��ة  خ��الل��ه��ا 
ال�����ش��اب��ع حل��ك��وم��ة ع��ج��م��ان وقال 
ال�شنوي  ال��ع��ائ��ل��ي  ال��ل��ق��اء  ه���ذا  يف 
ال���ت���وا����ش���ل معكم  ن��ح��ر���س ع��ل��ى 
وج���ه���اً ل���وج���ه، ب��ع��ي��داً ع���ن اأج����واء 
بكم  جنتمع  وامل��راج��ع��ني،  ال��ع��م��ل 
اأ�شار  حيث  الإيجايبة  من  جو  يف 
�شموه اأن الإن�شان رهينة ما يفكر 
ال�شوؤال  ال��ي��وم ط���ارح  ف��ي��ه ط���وال 
على احل�شور يف م��اذا نفكر نحن 

الآن؟ .

و املتعاملني واملواطنني واملقيمني 
واملقرحات  الأف���ك���ار  ط���رح  ع��ل��ى 
وخدماتها  الإم�����������ارة  ل���ت���ط���وي���ر 

احلكومية.
ب�شيوف  ت��رح��ي��ب��ه  م��ع��ر���س  ويف 
يف  اأن  �شموه  اأو���ش��ح  اإك�شبو  فريق 
اأحد  ن�شت�شيف  الأم�����ش��ي��ة،  ه���ذه 
ال��ت��ي ناف�شت  الأف��ك��ار الإب��داع��ي��ة 
وا�شتطاعت  العامل  الإم���ارات  فيه 

اأن تك�شب ثقته، 
حولته   2020 اأك�������ش���ب���و  ح���ل���م 
الإم�������ارات م���ن جم���رد ف��ك��رة اإىل 
الإمارات  فنجحت  عمل،  برنامج 
احلدث  باإ�شت�شافة  دب���ي  وف����ازت 

العاملي .
���ش��م��و ويل عهد  ك��ل��م��ة  خ��ت��ام  ويف 
واأخ�����������رياً، ونحن  ق�����ال  ع���ج���م���ان 
عام  ون�شتقبل   2013 ع��ام  ن��ودع 
اأنف�شنا  اأن نقف مع  نتمنى  جديد 
لرناجع اأعمالنا ونفتح مع اأنف�شنا 
اأكرث  جديدة  �شفحة  وموؤ�ش�شاتنا 

اإيجابية .

على  ي�����رك�����ز   2020 اإك���������ش����ب����و 
ركناً  باإعتبارها  ال�شياحي  اجلانب 
دبي.  واقت�شاد  تنمية  يف  اأ�شا�شياً 
لتطوير  دب���ي  روؤي����ة  اع��ت��م��اد  ومت 
التي   2020 ال�����ش��ي��اح��ي  ال���ق���ط���اع 
مليون   20 اىل  ل��ل��و���ش��ول  ت��ه��دف 
�شائح وم�شاعفة م�شاهمة القطاع 
ال�شياحي يف الإقت�شاد املحلي اىل 

ا�شعاف الرقم احلايل.
ال���ذي قدمه  ال��ع��ر���س  ن��ه��اي��ة  ويف 
ال�����ش��ي��د جن��ي��ب ال��ع��ل��ي ع���ن اأه���م 
فيلم  عر�س  مت  اإك�شبو،  منجزات 
لي�شتكمل   2020 باإك�شبو  خا�س 

تو�شيح اأهميته لدولة الإمارات.
الفنان  ق������دم  امل���ل���ت���ق���ى  وخ�������الل 
حم��م��د غ��ي��اث ف��ق��رة م��ن الر�شم 
اإبتكارية  وبطريقة  اإبداعي  ب�شكل 
للمغفور له ال�شيخ زايد اآل نهيان، 
وقد لقت هذه الر�شمة ا�شتح�شان 
ب��ه��ا، نظراً  احل�����ش��ور واإع��ج��اب��ه��م 
املتميز  ال��ف��ن��ي  الآداء  ل��ط��ري��ق��ة 
اأذهانهم  يف  تر�شخ  لأن��ه��ا  واأي�����ش��ا 

اأن��ه و منذ  واأك��د �شمو ويل العهد 
الإمارات  وقيادات دولة  42 عاماً 
امل��ت��ح��دة ت��ف��ك��ر يف �شيء  ال��ع��رب��ي��ة 
واح�������د، وه�����ي رف���اه���ي���ة امل���واط���ن 
الإماراتي، منوهاً اأن اجلميع يجب 
اأن يفكر كيف يخدم الوطن الذي 

ويوفر احلياة الكرمية لأبنائه.

بالتفكري والع�شف الذهني 
ياأتي الإبداع

وب����ني ���ش��م��وه خ����الل ال��ك��ل��م��ة اأن 
ك����ان حديث  ال��ت��ف��ك��ري،  م���و����ش���وع 
ال�����ش��اح��ة يف ال��دول��ة م���وؤخ���راً، مع 
ج��ل�����ش��ات ال��ع�����ش��ف ال��ذه��ن��ي التي 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ق���اده���ا 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
خ��رج��ت اجلل�شات  وق���د  ال�����وزراء، 

باأفكار اإبداعية.
وع���ل���ي���ه ف���ق���د ط���ال���ب ����ش���م���وه اأن 
يف  الذهني  الع�شف  جتربة  تعمم 
املوظفني  وح��ث  عجمان،  حكومة 

جناحنا يف اإك�شبو 2020 كان 
بالتخطيط امل�شبق

اىل ذلك قدم ال�شيد جنيب حممد 
الإ�شراتيجية  ادارة  مدير  العلي 
للتناف�شية،  الإم�������ارات  مب��ج��ل�����س 
عر�شاً اأبرز فيه �شل�شلة النجاحات 
الفريق حتى حتقيقه  التي قادها 
ال��ف��وز مل يكن  ان  ال���ف���وز، م��ب��ي��ن��اً 
م�شادفة واإمنا هو اإجناز م�شتحق 
ور�شيد يح�شب لي�س فقط لدولة 

الإمارات بل للعرب جميعاً.
مرتكزات  اأه����م  اأن  ال��ع��ل��ي  وق����ال 
امل�شبق،  ال��ت��خ��ط��ي��ط  ه���و  ال��ن��ج��اح 
على  املناف�شة  دبي  ق��ررت  فحينما 
حق تنظيم معر�س اإك�شبو مل تبداأ 
يف نف�س العام، بل مت العمل عليه 
ت�����ش��ك��ي��ل فريق  ���ش��ن��ت��ني ومت  م��ن��ذ 
اإح��رايف على م�شتوى ع��اٍل وكان 
عر�شاً  الأف�����ش��ل  الإم��ارات��ي  امللف 
مع  قوية  كانت  املناف�شة  ان  رغ��م 

دول مهمة.
معر�س  اأن  ال��ع��ل��ي  جن��ي��ب  وب����ني 

باين الدار واملوؤ�ش�س الأول لإحتاد 
الدولة.

يف حني قال �شعادة املهند�س �شعيد 
�شيف املطرو�شي اأمني عام املجل�س 
امللتقى  ان  عجمان،  يف  التنفيذي 
احل��ك��وم��ي ي��اأت��ي ل��ع��ر���س اجلهود 
املبذولة من قبل موؤ�ش�شات عجمان 
احلكومية على �شمو ال�شيخ عمار 
بدوره  ال��ذي  النعيمي،  حميد  بن 
ت��ق��دمي الدعم  ي����اأُل ج��ه��دا يف  مل 
الال حم��دود ملوظفي الإم��ارة من 
�شاملة  نه�شة  اىل  الو�شول  اأج��ل 

لإمارة عجمان.
امل��ل��ت��ق��ى مي��ث��ل فر�شة  ان  واأ����ش���ار 
لإلتقاء موظفني حكومة عجمان 
بينهم  ف��ي��م��ا  اخل�������ربات  ل���ت���ب���ادل 
على  والتعاون  ال�شراكة  ولتعزيز 
كافة امل�شتويات مبا يخدم حتقيق 

رفاهية املواطن الإماراتي.
اأكد �شعادته ان  ومن جهة اأخرى، 
هو  املتقاعدين  املوظفني  تكرمي 
اجلهد  بعد  خا�شة  علينا،  واج��ب 

�سرطه الفجرية تنظم ور�سة حول التفكري االإبداعى 
•• الفجرية-وام: 

نظمت اإدارة ال�شكاوي واملقرحات يف الإمانةه العامة ملكتب 
ام�س  الداخلية  وزي��ر  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  �شمو 
حول  عمل  ور�شة  الفجرية  ل�شرطة  العامة  القيادة  مبقر 
التفكري الإبداعي واملقرحات عن اآلية ن�شر ثقافة الإبداع 
الدين  ع��الء  وق��دم اخلبري  الداخلية.  وزارة  والإب��ت��ك��ار يف 
البداعي  التفكري  اأ���ش��ال��ي��ب  ع��ن  مف�شال  �شرحا  احل��ج��ي 
والقبعات ال�شت يف التفكري وكذلك اآلية تطوير اخلدمات 
للمتعاملني. من جهته قال  الداخلية  التي تقدمها وزارة 
�شرطة  ع��ام  قائد  الكعبي  غ��امن  بن  اأحمد  حممد  العميد 
الفجرية اإن تعميم خمترب الإبداع احلكومي اأثناء اخللوة 
ر�شمية  كممار�شة  الإحتادية  اجلهات  جميع  علي  الوزارية 
احلكومية  وال��دوائ��ر  ال����وزارات  يف  العاملني  لتحفيز  ج��اء 
ول�شك  والتميز  الإبداعية  الأف��ك��ار  تقدمي  على  واملحلية 
التي  والقت�شادية  التقنية  وال��ت��غ��ريات  ال��ت��ح��ولت  اأن  يف 
ت�شهدها العامل تدعو اإىل �شرورة تبني توجهات جديدة يف 

تطوير النظم الأمنية وحت�شني خمرجاتها بحيث تتوافق 
مع هذه التغريات.

بيئة عمل مبدعة  توفري  ك��ق��ادة يف  دورن���ا  يتمثل  واأ���ش��اف 
وت�شجيع وحتفيز املوظفني لتقدمي اأفكار مبدعة وتقدمي 
ال��دع��م ال��ت��ق��ن��ي وامل��ع��ن��وي ل��ل��خ��روج مب�����ش��اري��ع تطويرية 
ودوائرنا  موؤ�ش�شاتنا  تطوير  يف  ت�شاهم  تنموية  ومبادرات 
وحت�شني اخلدمة احلكومية بها ، الأم��ر ال��ذي ي��وؤدي اإىل 
حتقيق الهدف الإ�شراتيجي لوزارة الداخلية والذي يعنى 
بت�شجيع الإبداع وتعزيز القيم املوؤ�ش�شية اخلا�شة بالإبداع 
اإط��الق ور�س التفكري الإبداعي يف  اأن  اإىل  والتميز . ونوه 
الثاقبة  ال��روؤي��ة  من  ج��اء  الداخلية  وزارة  واإدارات  قيادات 
حلكومتنا الر�شيدة وكذلك القيادة العليا يف وزارة الداخلية 
لتبقى موؤ�ش�شات الدولة ب�شكل عام والأجهزة الأمنية ب�شكل 
خا�س يف القمة ولت�شتمر يف مواكبة الإحتياجات اجلديدة 
للمجتمع. ح�شر الور�شة املدراء العامون ومدراء الإدارات 
والعن�شر  والأف����راد  ال�شف  و�شباط  ال�شباط  م��ن  وع��دد 

الن�شائي فى �شرطة الفجرية.
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اأخبـار الإمـارات
اإنهاء التقييم الثاين جلائزة وزارة الداخلية لتطبيقات الهواتف الذكية

•• اأبوظبي-وام:

الهواتف  لتطبيقات  الداخلية  وزارة  جائزة  تقييم  جلنة  اأنهت 
الدولة  م�شتوى  على  الأك��ادمي��ي��ة  بالهيئات  اخلا�شة  الذكية 

عملية التقييم الثانية لالأفكار و املقرحات املقدمة للجائزة.
وقال اللواء نا�شر خلريباين النعيمي الأمني العام ملكتب �شمو 
املجل�س  رئي�س  الداخلية  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
جت�شيد  يف  ت�شهم  اجل���ائ���زة  اإن  ال��داخ��ل��ي��ة  ب�����وزارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
توجهات حكومة امل�شتقبل الذكية وذلك ترجمة لروؤية القيادة 

العليا.
العامة لال�شراتيجية  الإدارة  دانة حميد من  الرائد  وذك��رت 

وتطوير الأداء بالأمانة العامة ملكتب �شمو نائب رئي�س جمل�س 
املا�شي  ال�شهر  النتهاء خ��الل  اأن��ه مت  الداخلية  ال���وزراء وزي��ر 
كل  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت   . املقدمة  للتطبيقات  الأويل  التقييم  من 
هيئة اأكادميية �شكلت فريق عمل لكل فكرة وتعيني رئي�س لكل 
فريق اأمت عملية الت�شجيل للجائزة من خالل تعبئة ا�شتمارة 
التقييم  م��ن  الن��ت��ه��اء  مت  فيما  ب��اجل��ائ��زة  اخل��ا���ش��ة  الت�شجيل 
للمرحلة الثانية و�شيكون قريبا البدء بعملية التقييم النهائية 

بح�شور قادة القطاعات و�شخ�شيات من املجتمع ذات ال�شلة.
مفهوم  وتعزز  واملبدعني  الإب���داع  تدعم  اجل��ائ��زة  اإن  واأ�شافت 
واملوؤ�ش�شات  الأكادميية  اجلهات  بني  والفعال  اجلماعي  العمل 

احلكومية.

�سفري الدولة يلتقي مدير 
م�سلحة الطريان املدين يف ليبيا

•• طرابل�ص-وام:

التقى �شعادة �شعيد عبيد حممد الكعبي �شفري الدولة لدى 
مدير  العني  �شايب  ال��دي��ن  ن�شر  ال�شيد  الول  اأم�����س  ليبيا 
م�شلحة الطريان املدين الليبي يف مقر امل�شلحة يف مدينة 
الثنائي  التعاون  اللقاء..بحث عالقات  تاجوراء. ومت خالل 
دعمها  و�شبل  وليبيا  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  ب��ني 
النقل  وخ��دم��ات  ال��ط��ريان  جم��ال  يف  وخ�شو�شا  وتطويرها 

اجلوي مبا يخدم م�شلحة البلدين وال�شعبني ال�شقيقني. 

مدير عام اإقامة دبي والقن�سل الرو�سي 
يبحثان امكانات التعاون بن اجلانبن

•• دبي-وام:

الأجانب يف دبي خالل  و�شوؤون  العامة لالإقامة  الإدارة  املري مدير  اأحمد  اللواء حممد  �شعادة  بحث 
و  التعاون بني اجلانبني  رو�شيا الحتادية..امكانات  ليفانوفت�س قن�شل عام  بوات�شيدزه غوت�شا  لقائه 
�شبل تعزيزها. وياأتي اللقاء يف اإطار حر�س الإدارة على مد ج�شور التعاون مع الهيئات الدبلوما�شية 
لرو�شيا  العامة  والقن�شلية  دبي  اإقامة  بني  امل�شركة  العالقات  �شبل  وتعزيز  عامة  ب�شفة  الدولة  يف 
من  ن�شيج  باإقامة  املقرحة  واخل���ربات  التجارب  لتبادل  وذل��ك  خا�شة  ب�شفة  ال��دول��ة  يف  الحت��ادي��ة 
العالقات الإقليمية والدولية ملا فيه خدمة ال�شالح العام. وقدم القن�شل الرو�شي �شكره لالإدارة العامة 
لالإقامة و�شوؤون الأجانب يف دبي على ح�شن �شيافتها وجهودها احلثيثة لتحقيق روؤيتها املنبثقة من 
روؤية وزارة الداخلية اأن تكون دولة الإمارات العربية املتحدة اإحدى اأف�شل دول العامل اأمنا و�شالمة . 

اإجنازات و�شلت لـ 1000 اإ�شدار و800 فعالية

مركز الدرا�سات يطلق فعاليات الذكرى الع�سرين على تاأ�سي�سه
•• تغطية رم�شان عطا:

حت��ت رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن الفريق 
زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي، نائب 
امل�شلحة،  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
للدرا�شات  الإم���ارات  مركز  رئي�س 
وال��ب��ح��وث ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة ، نظم 
مركز الإمارات للدرا�شات والبحوث 
ال�شراتيجية �شباح ام�س موؤمتراً 
�شحفياً مبنا�شبة الحتفال مبرور 
املركز،  تاأ�شي�س  على  ع�شرين عاماً 
ج����م����ع غفري  ب����ح���������ش����ور  وذل���������ك 
م���ن ال�����ش��ح��ف��ي��ني والإع���الم���ي���ني 
الفكر  جم������الت  يف  وامل��خ��ت�����ش��ني 
وال��ث��ق��اف��ة وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ويف 
افتتاح املوؤمتر ال�شحفي مت عر�س 
فيلم وثائقي عن املركز واإجنازاته 
التي  وم��ك��ت��ب��ت��ه  ع���ام���اً   20 ط����وال 
حت��ت��وي ع�����ش��ري��ن ع���ام���اً م���ن خلق 
الإبداع املعريف، وع�شرين عاماً من 
اإعداد الكوادر البحثية الإماراتية، 
وع�����ش��ري��ن ع���ام���اً م���ن دع���م اتخاذ 

القرار.
ال������ذي و�شل  امل�������ش���ت���وى  وي���ع���ت���رب 
للدرا�شات  الإم������ارات  م��رك��ز  اإل��ي��ه 
والبحوث ال�شراتيجية، والنتائج 
والبحثية  ال��ع��ل��م��ي��ة  والإجن��������ازات 
وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ق��دم��ه��ا خالل 
ال���ع���ق���دي���ن امل���ا����ش���ي���ني، وال����دع����م 
لتوعية  ق����دم����ه  ال��������ذي  امل����ت����ن����وع 
القرار  ول�شناع  وتثقيفه  املجتمع 
العامة  الدوائر  ول�شتى  ومتخذيه 
وللباحثني  ال��دول��ة،  واخل��ا���ش��ة يف 
ذلك  ك��ل  تخ�ش�شاتهم  مبختلف 
امل�شاندة غري  مل يكن ليتاأتى لول 
من  املتوا�شل  والتوجيه  امل��ح��دودة 
راأ�شها  وع��ل��ى  ال��ر���ش��ي��دة،  ال��ق��ي��ادة 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ُب 
ن��ه��ي��ان، رئ��ي�����س دولة  اآل  ب��ن زاي����د 
حفظه  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
ال�شيخ  ���ش��م��و  اأول  وال���ف���ري���ُق  اهلل 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان، ويل 
عهد اأبوظبي، نائب القائد الأعلى 
امل�����ش��ل��ح��ة، رئ��ي�����س مركز  ل��ل��ق��وات 
والبحوث  ل��ل��درا���ش��ات  الإم��������ارات 
اختارا  ال���ل���ذان  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة؛ 
تلك  وحتقيق  الروؤية  تلك  لتنفيذ 
الأهداف واإدارة هذا ال�شرح العلمي 
ال�����ش��ام��خ ���ش��ع��ادَة ال��دك��ت��ور جمال 
مركز  ع��ام  مدير  ال�شويدي،  �شند 
والبحوث  ل��ل��درا���ش��ات  الإم��������ارات 

ال�����ش����رات����ي����ج����ي����ة، ال��������ذي ُي����َع����دُّ 
العرب  املفكرين  اأب��رز  اأحد  بالفعل 
املعا�شرين، وذا القدم الرا�شخة يف 
جمالت البحث العلمي ف�شاًل عن 
خربته الأكادميية حملياً واإقليمياً 

وعاملياً. 
وم����رك����ز الإم������������ارات ل���ل���درا����ش���ات 
يدخل  ال�شراتيجية،  وال��ب��ح��وث 
من  اأق��وى  بت�شميم  الثالث  عقده 
ذي قبل على ال�شتجابة لتوجيهات 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة، والإ����ش���ه���ام يف 
لدولة  امل�شتقبلية  ال���روؤى  حتقيق 
القائمة  الإم��ارات العربية املتحدة 
املعرفة  اق���ت�������ش���اد  ع���ل���ى  اأ����ش���ا����ش���اً 
والتنمية  ال��ب�����ش��ري��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة 
امل�������ش���ت���دام���ة، مب����ا يف ذل�����ك روؤي�����ة 
الإم��ارات 2021، وروؤي��ة اأبوظبي 
بالبحث  وال���ن���ه���و����س   ،2030
وعربياً،  وخليجياً  حملياً  العلمي 
النه�شة  يف  ب��ف��ع��ال��ي��ة  والإ����ش���ه���ام 

احل�شارية اإقليمياً وعاملياً.

ن�شر الوعي والفكر
املوؤمتر  يف  الرحيبية  كلمته  ويف 
الدكتور  ���ش��ع��ادة  ق����ال  ال�����ش��ح��ف��ي 
عام  مدير  ال�شويدي،  �شند  جمال 
مركز الإمارات للدرا�شات والبحوث 
ال�شراتيجية نلتقي اليوم لنوؤكد 
واحل���ف���اظ  ال���ت���م���ي���ز  ����ش���ن���اع���ة  اأن 
واإخال�س  ج��ه��د  ث��م��رة  ه��ي  عليها 
عاماً  ع�شرين  م��دى  على  ا�شتمر 
يف مواجهة حتديات البناء والعمل 
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق الأه���������داف، يف ظل 
ط��م��وح واإ����ش���رار ب���اأن ي��ت��ب��واأ مركز 
والبحوث  ل��ل��درا���ش��ات  الإم��������ارات 
املرموق  م��ك��ان��ه  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
فقط،  واإق���ل���ي���م���ي���اً  ل��ي�����س حم���ل���ي���اً 
ال�شباق  وك��ان  اأي�����ش��اً،  دول��ي��اً  ولكن 
م���ع ال���زم���ن ل��ت��ح��ق��ي��ق الإجن������ازات 
ودع���م ات��خ��اذ ال��ق��رار ال��وط��ن��ي من 
الإماراتي  املجتمع  جانب، وخدمة 
من  والعاملي  والعربي  واخلليجي 
تنمية  يف  وال�شتثمار  اآخ��ر،  جانب 
املوارد الب�شرية الوطنية وتاأهيلها 
ثالث،  جانب  م��ن  العلمي  للبحث 
ل��ي��ك��ون ذل���ك ك��ل��ه ���ش��اه��داً ع��ل��ى ما 
ج�����رى ع����رب ه�����ذه ال�������ش���ن���وات من 
ندرك   ، ال�شويدي  وا�شاف  التميز 
اأه��م��ي��ة امل�����ش��وؤول��ي��ة ال��ك��ب��رية التي 
ت�����ش��ط��ل��ع ب���ه���ا و����ش���ائ���ل الإع������الم 
بو�شفها  والإلكرونية،  التقليدية 
وم�شادر  امل�شوؤولة  الكلمة  مناب��ر 

 ، 10 لغات  رحمه اهلل لأك��رث م��ن 
 5 يف  العربية  باللغة  �شدوره  ومت 
طبعات وهو من اأكرث الكتب مبيعاً 
اجلزر  ك��ت��اب  وك��ذل��ك  الآن،  ح��ت��ى 
الإم����ارات  ل��دول��ة  املحتلة  ال��ث��الث 
الكربى  طنب  امل��ت��ح��دة..  العربية 
كاأول  واأبومو�شى  ال�شغرى  وطنب 
وث��ائ��ق��ي متكامل ح��ول هذا  ك��ت��اب 
الأكرث  الكتب  اأه��م  واأح��د  املو�شوع 
م��ب��ي��ع��اً، ك��م��ا ح�����ش��ل��ت اإ�����ش����دارات 
امل��رك��ز ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن اجلوائز 
ال���دول���ة وخ���ارج���ه���ا. فبعد  داخ�����ل 
ح�شل  امل��رك��ز  تاأ�شي�س  م��ن  عامني 
كتاب: اإيران واخلليج: البحث عن 
ال�شتقرار، على جائزة اأف�شل كتاب 
يف  والجتماعية  الإن�شانية  للعلوم 
للكتاب،  ال��دويل  ال�شارقة  معر�س 
وك����ان   ،1997 ل���ع���ام  دورت�������ه  يف 
الكتاب من اإعداد مدير عام املركز 
�شند  جمال  الدكتور  �شعادة  نف�شه 
 1998 �شبتمرب  ويف  ال�����ش��وي��دي. 
ح�����ش��ل ك����ت����اب: اأم������ن اخل���ل���ي���ج يف 
ال��ق��رن احل����ادي وال��ع�����ش��ري��ن، على 
جائزة موؤ�ش�شة بن تركي للبحوث 
اململكة  يف  امل�شتقبلي  والتخطيط 

العربية ال�شعودية. 
كتاب:  ح�����ش��ل   2001 ع����ام  ويف 
اإم���ارات  يف  القت�شادية  الأو���ش�����اع 
العربية  الإم��ارات  ال�شاحل:)دولة 
 ،1965-1862 حالياً(  املتحدة 
حملي  م��وؤل��ف  اأف�شل  ج��ائ��زة  على 
م����ن م���ع���ر����س ال�������ش���ارق���ة ال�����دويل 
للكتاب يف دورته لعام 2001. ويف 
عام 2004 مت تكرمي املركز كاأحد 
اأهم النا�شرين يف دولة الإمارات يف 
دورته  للكتاب يف  ال�شارقة  معر�س 
 2005 ع���ام  ويف   .2004 ل��ع��ام 
الإن�ش�اين  ال��ت��دخ��ل  ك��ت��اب:  ح�شل 
يف الع�القات الدولي�ة، على جائزة 
الفنون  يف  م���وؤل���ف  ك���ت���اب  اأف�����ش��ل 
باللغة  والإن�������ش���ان���ي���ات  والآداب 
الكويت  م���ع���ر����س  م����ن  ال���ع���رب���ي���ة 
للكتاب يف دورته لعام 2005 ويف 
عوامل  كتاب:  2005، ح�شل  عام 
وم�شتقبل  الإره������اب  م��ت�����ش��ادم��ة: 
اأح�شن  العاملي، على جائزة  النظام 
العلوم  ح���ق���ل  يف  م���رج���م  ك���ت���اب 
فيالدلفيا  جامعة  م��ن  الإن�شانية 
عام  ويف   .2005 ل��ع��ام  الأردن���ي���ة 
نخيل  ك�����ت�����اب:  ح�������ش���ل   2006
ال��ت��م��ر: م���ن م�����ورد ت��ق��ل��ي��دي اإىل 
النا�شر  ثروة خ�شراء، على جائزة 

املميز من معر�س ال�شارقة الدويل 
للكتاب لعام 2006. 

كتاب:  ح�����ش��ل   ،2010 ع���ام  ويف 
يف  الإداري�����ة  والأو����ش���اع  بريطانيا 
–1947 امل��ت�����ش��احل��ة  الإم�������ارات 
كتاب  اأف�شل  جائزة  على   ،1965
ع���ن دول�����ة الإم��������ارات م���ن جائزة 
والبتكار  ل���ل���درا����ش���ات  ال��ع��وي�����س 
ح�شلت  ك���م���ا   ،2010 ال��ع��ل��م��ي 
ال���دوري���ة ال��ع��ل��م��ي��ة امل��ح��ك��م��ة روؤى 
معر�س  جائزة  على  ا�شراتيجية 
نوفمرب  يف  ل���ل���ك���ت���اب  ال���������ش����ارق����ة 
ا�شراتيجي  ك�����ش��ري��ك   2013

ملعر�س ال�شارقة للكتاب.
وعن اهم اإجنازات املركز لهذا العام 
قال ال�شتاد ، قد بلغ عدد املوؤمترات 
موؤمتراً   40 امل��رك��ز  عقدها  ال��ت��ي 
متخ�ش�شاً  م��وؤمت��راً  و11  �شنوياً 
كذلك   .2013 ع���ام  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى 
عمل  ور������س  امل���رك���ز  اإدارة  ت��ن��ظ��م 
ح���ول ق�����ش��اي��ا حم����ددة، وب��ل��غ عدد 
الإدارة  عقدتها  التي  العمل  ور���س 
اإدارة  56 ور�شة عمل. كما نظمت 
مفتوح  ب��ع�����ش��ه��ا  ن�������دوات  امل����رك����ز 
وب��ع�����ش��ه��ا م��غ��ل��ق، ب��ل��غ��ت ن��ح��و 50 
ن����دوة، وك��ذل��ك حم��ا���ش��رات عامة 
تناولت  حم���ا����ش���رة   386 ب��ل��غ��ت 
وقائع  العامل من  ي�شهده  ما  اأب��رز 
الهتمام  ي�شتقطب  وما  واأح���داث، 
من ق�شايا واأفكار، وقد ح�شر هذه 
الأن�شطة اأكرث من مليون �شخ�س 
حتى الآن. كما يعقد املركز ندوات 
يتناول  ما  دوري��ة منها  تخ�ش�شية 
امل�����ش��ارف والق��ت�����ش��اد؛ وم��ن��ه��ا ما 
يتناول الثقافة ال�شيا�شية عموماً؛ 
تت�شل  ق�شايا  ي��ت��ن��اول  م��ا  وم��ن��ه��ا 
ومنها  وال��دول��ة؛  ي��ن  ال��دِّ بجدلية 
وال�شراكات  ال��ع��الق��ات  ي��ت��ن��اول  م��ا 
النمو  الآخ����ذة يف  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
بني دولة الإمارات العربية املتحدة 
اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  اأو 
العربية وبع�س الدول اأو املنظمات 

الدولية .

فاإننا  العام،  ال��راأي  بناء  موؤث��رة يف 
ن��ث��ّم��ن ال�����دور ال����ذي ت��ق��وم��ون به 
لإبراز دور دولة الإم��ارات العربية 
امل���ت���ح���دة وم���ك���ان���ت���ه���ا وج���ه���ودك���م 
ما  لتعزيز  امل��ت��وا���ش��ل��ة  ال�شحفية 
ي�شتجد يف وطننا املفدى من تقدم 
���ش��ي��دي �شاحب  ب��ق��ي��ادة  وازده������ار 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
ال ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س دول����ة الإم�����ارات 
الأمر  اهلل  املتحدة حفظه  العربية 
الذي وثق ج�شور التعاون امل�شتمر 
للدرا�شات  الإم�������ارات  م��رك��ز  ب���ني 
وبينكم،  ال�شراتيجية  والبحوث 
ف�����الإع�����الم ك�����ان و���ش��ي��ظ��ل امل������راآة 
ال�شادقة التي تعك�س جهود املركز 
عرب  والعلمية  البحثية  واإجنازاته 
اأع���وام���ه ال��ع�����ش��ري��ن، وج����رى املزج 
خلدمة  وتوجهاتكم  ر�شالتنا  ب��ني 
الوعي  لن�شر  مكان  اأي  يف  ال��ق��ارئ 
والفكر الذي ينري طريق امل�شتقبل 

لوطننا العزيز. 
�شاحب  من  كال  ال�شويدي  و�شكر 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س دول���ة الإم�����ارات 
على  اهلل  حفظه  املت�حدة  العرب�ية 
دعمه امل�شتمر للمركز، واإىل الفريق 
اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نائب  اأب��وظ��ب��ي،  ن��ه��ي��ان، ويل عهد 
امل�شلحة،  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
للدرا�شات  الإم���ارات  مركز  رئي�س 

مو�شوعاٍت  وال��ع��امل��ي��ة  وال��ع��رب��ي��ة 
ودولية  واإقليمية  حملية  وق�شايا 
متنوعة، متت تغطيتها من خالل 
فعالية.  و800  اإ���ش��دار   1000
�شنواته  عرب  املركُز  ا�شتطاع  ولقد 
�شناعِة  اأ���ش�����ِس  و����ش���َع  ال��ع�����ش��ري��ن 
جمال  يف  وم���رت���ك���زات���ه���ا  ال���ت���م���ي���ِز 
ال�شراتيجي،  ال��ب��ح��ث��يِّ  ال��ع��م��ل 
ومتّكن من تر�شيخ مكانته العلمية 

حملياً واإقليمياً وعاملياً.
كلمة  �شوياً  نتذكر  املنا�شبة  وبهذه 
ال�شيخ  تعاىل  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور 
طيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د 
اهلل ثراه: اإن حجَم الدوِل ل ُيقا�س 
بالرثوة واملال، واإن املال ما هو اإل 
يحققها  ل  عظيمٍة  لغاياٍت  و�شيلة 
على  ال����دول����ة  وق������درة  ال���ع���ل���م،  اإل 
لأبنائها،  الكرمية  احل��ي��اة  ت��وف��ري 
ون���ح���ن ه���ن���ا يف دول������ة الإم���������ارات 
اأهميًة  ن��ع��ط��ي  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 

للعلم والعلماء يف �شتى املجالت .
واأ�����ش����اف الأ����ش���ت���اد ل���ذل���ك ج���اءت 
انطالقة املركز ملزيد من الهتمام 
العلمي  ال��ب��ح��ث  ع��ل��ى  وال���رك���ي���ز 
التي  املجالت  يف  عليه  والقائمني 
املركز،  اأه�����داف  بتحقيق  ت��رت��ب��ط 
ِد باملعرفة  كما مت العمل على التزوُّ
النقلة  حت���ق���ي���ق  يف  وامل���������ش����ارك����ة 
احل�شارية لدولتنا الغالية تنفيذاً 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ِب  ل����روؤي����ِة 

وال��ب��ح��وث ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة، الذي 
�شناعة  م���وؤ����ش�������س  ب���ح���ق  ي���ع���ت���رب 
التميز، والذي كان وليزال لدعمه 
امل�شتمر ورعايته ومتابعته للمركز 
اأبلغ الأثر يف اأن ي�شتمر هذا التميز 
املا�شية  على مدى الع�شرين عاماً 
ال��ت��ي ه���ي ع��م��ر ه����ذا امل���رك���ز، كما 
املغفور  دول��ت��ن��ا  م��وؤ���ش�����س  نن�شى  ل 
ل�����ه ب����اإذن اهلل ت��ع��اىل ال�����ش��ي��خ زايد 
ب��ن ���ش��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان ط��ّي��ب اهلل 
ثراه، رائد �شناعة التميز يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة، وقدوتنا 
يف امل��ث��اب��رة وال���ب���ذل وال��ع��ط��اء بال 
كلل، والطموح بال نهاية، والإجناز 

الذي ي�شابق الزمن.

الأن�شطة والفعاليات
وبعد ذلك قام ال�شيد احمد حممد 
امل���وؤمت���رات  اإدارة  م��دي��ر  ال���ش��ت��اد 
والبحوث  ال����درا�����ش����ات  م���رك���ز  يف 
البيان  ب����ق����راءة  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
ال�شحفي حيث قال ع�شرون عاماً 
ت���اري���خ مركِز  �����ز، ه���ي  ال��ت��م��يُّ م���ن 
والبحوث  ل��ل��درا���ش��ات  الإم��������ارات 
بني  م��زج  اأن  بعد  ال�شراتيجية، 
القيام  يف  وامل���ع���ا����ش���رِة  الأ����ش���ال���ِة 
الوطني،  ال���ق���رار  دع���م  يف  ب�����دوره 
عامة  اخلليجي  املجتمع  وخ��دم��ة 
والإم���ارات���ي خ��ا���ش��ة، وق����ّدم ملجال 
اخلليجية  وال���درا����ش���ات  ال��ب��ح��وث 

رئي�ِس  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
ي���ق���ول: يجب  ال�����ذي  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
واملعارِف  بالعلوم احلديثة،  ُد  التزوُّ
بروح  عليها  والإق���ب���اُل  ال��وا���ش��ع��ة، 
ع��ال��ي��ة، ورغ���ب���ة ���ش��ادق��ة يف َط����ْرِق 
جمالت العمل كافة، حتى تتمكن 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
الثالثة من حتقيق  الألفية  خالل 

نقلة ح�شارية وا�شعة . 
وعلى مدى  قائال  ال���ش��ت��اد  وت��اب��ع 
امل��ا���ش��ي��ني ق�����ّدم مركز  ال��ع��ق��دي��ن 
والبحوث  ل��ل��درا���ش��ات  الإم��������ارات 
والقراء  للباحثني  ال�شراتيجية 
ال�����درا������ش�����ات  م�����ئ�����ات  ال������ع������امل  يف 
والفعاليات؛  والأن�شطة  والبحوث 
الفكرية  ال�شاحة  باإثراء  قام  حيث 
الكتب  بن�شر  والأج��ن��ب��ي��ة  العربية 
ُتراَعى  التي  الأ�شيلة  والدرا�شات 
فيها اأدقُّ معايرِي الن�شِر العلمي من 
حيُث الأ�شالُة وامل�شداقيُة واجلدُة 
الباحثني  وت�����ش��ج��ي��ع  وال���ت���وث���ي���ق 
يف  الإ�شهام  على  والأجانب  العرب 
يتوافق  مب��ا  العلمي  املجهود  ه��ذا 
م���ع ���ش��ي��ا���ش��ات ال��ن�����ش��ر وق���واع���ده 
و�شرعان  امل��رك��ز.  يف  ب��دق��ة  املتبعة 
ن���ت���اج جهوده  امل����رك����ز  ح�����ش��د  م����ا 
ب��رج��م��ة ك���ت���اب ب���ق���وة الحت������اد.. 
ال�شمو  ل�شاحب  ال��ذات��ي��ة  ال�شرية 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 

جمال ال�شويدي

مرمي العبيديل �شمرية الغافري خالد ال�شويدي جا�شم احلو�شني

بعد تاألق دام ثالثة اأيام يف احتفالت وطنية ا�شتثنائية للمنطقة ومدار�شها

منطقة دبي التعليمية تكرم اجلهات امل�ساندة الحتفاالتها باليوم الوطني 42
•• دبي ـ الفجر:

احتفالتها  يف  وامل�شاركة  الراعية  اجلهات  التعليمية،  دبي  منطقة  كرمت 
الإمارات  دول��ة  لقيام  والأرب��ع��ني  الثاين  الوطني  اليوم  مبنا�شبة  الوطنية 
متوا�شلة  اأي��ام  ثالثة  م��دار  على  املنطقة  نظمتها  والتي  املتحدة،  العربية 
العمل الربوي والوطني يف  اأطياف  املا�شي، وجمعت كافة  نهاية نوفمرب 
الإمارة، واأقيم احلفل املركزي والرئي�شي بهذه املنا�شبة على �شاطئ جمريا 
ال�شيخ ماجد بن حممد بن  يف دبي، وذلك برعاية كرمية وبح�شور �شمو 

را�شد اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي للثقافة والفنون. 
جاءت  التي  ال�شامية،  الوطنية  املنا�شبة  بهذه  املنطقة  احتفالت  وحظيت 
الثاين  الوطني  باليوم  والتعليم  الربية  وزارة  احتفالت  م��ع  ان�شجاماً 
والأرب����ع����ني، مب�����ش��ارك��ة ف��اع��ل��ة ووا���ش��ع��ة م��ن خم��ت��ل��ف اجل��ه��ات احلكومية 
والراعني  املنطقة،  وم��ب��ادرات  جلهود  الداعمني  وال�شركات،  واملوؤ�ش�شات 
للفعاليات واملبادرات الوطنية الهادفة، وهو ما ترك عظيم الأثر يف نفو�س 

الطلبة واملعلمني واأولياء الأمور وكافة احلا�شرين.

متنوعة،  مدر�شية  ا�شتعرا�شية  وع��رو���س  و�شعبية،  وفلكلورية  ت��راث��ي��ة 
وفعاليات اإماراتية اأ�شيلة ، اإىل جانب الألعاب ال�شعبية الراثية. 

وبهذه املنا�شبة، اأكد �شعادة الدكتور اأحمد عيد املن�شوري مدير منطقة دبي 
تركت  والأربعني،  الثاين  الوطني  باليوم  املنطقة  احتفالت  اأن  التعليمية، 
�شدى عري�شاً من املتعة والفخر لدى جميع من ح�شر، و�شلطت ال�شوء 
ومثلما عربت عن حالة  الكلمات،  ل حت�شيها  التي  الوطن  على منجزات 
اأي�شاً  واكبت  فقد  الإم��ارات��ي،  الوطني  اليوم  مبنا�شبة  ا�شتثنائية  وطنية 
اإك�شبو  با�شت�شافة  دب��ي  مدينة  بفوز  املتمثل  اجلميل  الإم��ارات��ي  العر�س 
اأكرث  الوطن،  بيوم  الربوية  �شاهم يف جعل الحتفالت  2020، وهو ما 

زخماً وقوة وتعبرياً عن حالة الولء والنتماء للقيادة والوطن. 
واأ����ش���اف: م��ا مل�شناه م��ن مت��ي��ز وت��ك��ام��ل وان�����ش��ج��ام يف اح��ت��ف��الت املنطقة 
التعليمية باليوم الوطني الثاين والأربعني لدولة الإمارات، يفر�س علينا 
من زاوية الواجب الوطني، اأن نكون اأهاًل للم�شوؤولية و�شباقني بقول كلمة 
للجهات  التكرميية  اللفتة  ه��ذه  يف  التوقف  منا  ا�شتدعى  ما  وه��و  ال�شكر، 
امل�شاركة والراعية والداعمة حلفل منطقة دبي التعليمية احتفاًء بالوطن، 

�شمل التكرمي كل من: الرعاة الرئي�شيون و هم هيئة دبي للثقافة والفنون 
دبي  �شرطة  اأكادميية  وهم  الفرعيون  والرعاة  دبي،  ومياه  كهرباء  و هيئة 
العامة لأمن  امل�شاركة وهي الإدارة  ، بالإ�شافة اىل اجلهات  و كافيه توغو 
للتحريات  ال��ع��ام��ة  والإدارة  دب���ي،  ب�شرطة  وال��ط��وارئ  وامل��ن�����ش��اآت  الهيئات 
بال�شارقة،  امل�شنني  رعاية  ودار  امل��دين،  الدفاع  واإدارة  اجلنائية،  واملباحث 
 exhibition، و�شركة مياه الكوثر للمياه العذبة ، �شركة �شريما للمياه

 organizing imagine future
و بالإ�شافة اإىل العديد من املوؤ�ش�شات وال�شركات والأفراد الذين �شاهموا 
باليوم  الحتفال  مبنا�شبة  املتعددة  التعليمية  املنطقة  فعاليات  اإجن��اح  يف 

الوطني ال� 42.
املهمة  الوطنية  املنا�شبة  بهذه  التعليمية  دب��ي  منطقة  احتفالت  واأقيمت 
25و26  املوافقة  والأرب��ع��اء  والثالثاء  الثنني  ه��ي:  متتالية  اأي��ام  ثالثة 
احتفالت  منطقة  يف  كبري  م�شرح  على  التوايل،  على  و2013/11/27 
املنطقة التعليمية على �شاطئ حديقة جمريا، ومن خالل معر�س م�شاحب 
فعاليات  منها  متنوعة،  وثقافية  وجمتمعية  ووطنية  تربوية  وفعاليات 

رداً للجيل وعرفاناً بالواجب الوطني املتبادل بني كافة املوؤ�ش�شات الوطنية 
واجلهات املختلفة.

مالمح  تفعيل  على  التعليمية  دب��ي  منطقة  حر�س  على  املن�شوري  و�شدد 
واجلهات  وال�شركات  املوؤ�ش�شات  خمتلف  مع  الإيجابي  والتعاون  ال�شراكة 
واملجتمع  الوطن  موؤ�ش�شات  التكامل بني  اإبقاء حلقة  اأمل  على  املجتمعية، 

كافة يف م�شارها ال�شحيح من اأجل وحدة الهدف ورفعة الوطن واملواطن.
ك��اف��ة اجلهات  اإىل  امل��ن�����ش��وري بال�شكر والم��ت��ن��ان  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  وت��ق��دم 
منا�شبة  يف  واإ�شهاماً  دعماً  قدمت  التي  وال�شركات  وال���وزارات  واملوؤ�ش�شات 
املنا�شبة  بهذه  احلكومية  دب��ي  وم��دار���س  التعليمية  دب��ي  منطقة  احتفال 
والتوا�شل،  ال��ت��ع��اون  م��ن  م��زي��داً  ال����دوام  على  متمنياً  ال��غ��ال��ي��ة،  الوطنية 
ومدار�شها  التعليمية  دب��ي  منطقة  وا�شراتيجية  روؤي���ة  م��ع  ين�شجم  مب��ا 
احلكومية، القائمة على اأ�شا�س اأن التعليم �شاأن جمتمعي، وم�شاركة الطلبة 
ومدار�شهم يف كافة املنا�شبات الوطنية والجتماعية والربوية، هي مهمة 
ال�شمري  ال��ذي ير�شي  النحو  القيام به على  وطنية وواج��ب على اجلميع 

ويحقق الأف�شل للوطن.

جمال ال�سويدي: االإعالم �سيظل املراآة ال�سادقة التي تعك�س جهود املركز واإجنازاته

اأحمد اال�ستاد: عقد املركز 40 موؤمترًا �سنويًا و11 موؤمترًا متخ�س�سًا يف 2013
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•• املنطقة الغربية - الفجر: 

ال�شابعة  للدورة  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  اأعلن 
�شعادة   2013 دي�����ش��م��رب  ال��ظ��ف��رة  م��ه��رج��ان  م���ن 
والراث  الثقافة  م�شت�شار  امل��زروع��ي  خلف  حممد 
اأب���وظ���ب���ي رئ��ي�����س جلنة  يف دي�����وان ���ش��م��و ويل ع��ه��د 
يف  والراثية  الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات  اإدارة 
اأّنه وبناًء على توجيهات الفريق اأول �شمو  اأبوظبي، 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  ال�شيخ حممد بن زايد 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة راعي مهرجان 
الظفرة، ومبتابعة من قبل �شمو ال�شيخ حمدان بن 
الغربية  املنطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل  زاي���د 

باإمارة اأبوظبي،فقد تقّرراإ�شافة �شوطني مفتوحني 
لل�شيوخ واأبناء القبائل لأجمل ع�شر اإبل يف مهرجان 
يوم  وذل��ك  جماهيم(   + اأ���ش��اي��ل  )حمليات  الظفرة 
29 دي�شمرب اجل��اري، وبحيث تكون  املوافق  الأح��د 
�شيارة  عن  عبارة  �شوط  لكل  الع�شر  امل��راك��ز  جوائز 
قّيمة، مبجموع 20 �شيارة لكال ال�شوطني، ولريتفع 
 55 عن  يزيد  ملا  املهرجان  جوائز  جمموع  بالتايل 
اأمريكي(  دولر  مليون   15( اإماراتي  دره��م  مليون 

منها 225 �شيارة.
الظفرة  مهرجان  جمهور  يرقب  فيما  ذلك  وياأتي 
يف  وللمجاهيم  الأ�شايل  للمحليات  البريق  �شوطي 
له  ي�شعى  ال��ذي  الكبري  الهدف  وه��و  املزاينة،  ختام 

من  ناقة   50 ب�  امل�شاركة  يتوجب  )حيث  امل�شاركون 
�شن اجلذاع فما فوق( وجائزة املركز الأول لكل من 
ه��ذي��ن ال�����ش��وط��ني ه��ي الأك����رب وت��ب��ل��غ م��ل��ي��ون درهم 
الإبل  مزاينة  اأ�شواط  عدد  يبلغ  وبالتايل  اإم��ارات��ي. 
يف مهرجان الظفرة بدورته ال�شابعة ) 72 ( �شوطا 
للم�شاركني  الإيجابية  ال��ت��ط��ورات  اإط���ار  يف  وذل��ك   ،ً
وللجمهور على حّد �شواء، وبهدف اإ�شفاء مزيد من 
الإثارة واحلما�س على فعاليات هذا احلدث الإقليمي 
الآلف  قبل  من  وا�شعاً  اإقبال  ي�شهد  ال��ذي  والعاملي 
من مالك الإبل يف املنطقة، ويذكر اأّن عدد اأ�شواط 
مزاينة الإب��ل بلغ )70( �شوطا يف ال��دورة ال�شاد�شة 
2012، بعد اأن كان عددها ) 56 ( �شوطا يف الدورة 

2011، و)42( �شوطا يف الدورة الرابعة  ال�شابقة 
2010.  واأو�شح املزروعي اأّن الهدف من زيادة عدد 
الأ�شواط هو حتفيز مالك الإبل وا�شتيعاب امل�شاركات 
املتزايدة بالنظر اإىل املكانة الكبرية التي بات يحتلها 
املهرجان على �شعيد دول جمل�س التعاون اخلليجي، 
هذا ف�شال عن تو�ّشع دائرة امل�شاركة من دول اأخرى، 
وب��ال��ت��ايل ف����اإّن ح��ج��م امل��ن��اف�����ش��ة ي�شهد م���زي���داً من 
احلما�س والإثارة كما اأّن ال�شتعدادات تت�شاعد من 
املزيد من اخل��ربات وارتقاء  اكت�شاب  ع��ام لآخ��ر مع 

معايري املناف�شة نحو الأف�شل.
ومن جهته اأو�شح ال�شيد حممد بن عا�شد املهريي 
هما  الإ�شافيني  ال�شوطني  اأّن  الإب��ل  مزاينة  مدير 

�شوط مفتوح لالأ�شايل، و�شوط مفتوح للمجاهيم، 
ُي�شمح  اإىل احلايل، وبحيث  املفرودة  �شن  وذلك من 

لكل ُم�شارك مبطية واحدة فقط.
الظفرة  الإب��ل يف مهرجان  مزاينة  اأ���ش��واط  وت�شمل 
لل�شيوخ  الأ����ش���اي���ل  ل��ل��م��ح��ل��ي��ات  ف���ردي���ا  ���ش��وط��ا   12
التالد  فردية  اأ�شواط  و6  القبائل،  يرغب من  وملن 
للمحليات الأ�شايل لل�شيوخ ومن يرغب من القبائل، 
و6 اأ�شواط فردية للمحليات الأ�شايل للقبائل، و6 
للقبائل،  الأ�شايل  للمحليات  التالد  فردية  اأ�شواط 
يرغب  ومن  لل�شيوخ  املجاهيم  للفردي  اأ�شواط  و6 
م��ن ال��ق��ب��ائ��ل، و6 اأ���ش��واط ف��ردي��ة ال��ت��الد جماهيم 
لل�شيوخ ومن يرغب من القبائل، و6 اأ�شواط فردية 

جماهيم للقبائل، و6 اأ�شواط فردية التالد جماهيم 
اأربعة  وع��دده��ا  ال�شت  اأ���ش��واط  اإىل  للقبائل،اإ�شافة 
لل�شيوخ،  الأ���ش��اي��ل  للمحليات  الظفرة  �شوط  وه��ي 
و�شوط الظفرة للمحليات الأ�شايل للقبائل، و�شوط 
الظفرة جماهيم لل�شيوخ، و�شوط الظفرة جماهيم 
ثالثة  وعددها  التالد  اأ�شواط  اإىل  اإ�شافة  للقبائل 
وجماهيم  القبائل  واأ���ش��اي��ل  ال�شيوخ  الأ���ش��اي��ل  ه��ي 
اأ�شايل  اثنان  وعددها  اجلمل  بينونة  واأ���ش��واط  عام 
ال���ب���ريق وعددها  ع����ام وجم��اه��ي��م ع�����ام، واأ�����ش����واط 
املحالب  واأ�شواط  عام،  وجماهيم  عام  اأ�شايل  اثنان 
وعددها ثالثة حمليات اأ�شايل وجماهيم ومهجنات 

و�شوطني فرديني لأجمل فردي لل�شيوخ. 

•• مدينة زايد-وام:

متكنت قرية الطفل املقامة على هام�س مهرجان 
باملنطقة  زاي���د  م��دي��ن��ة  يف   -  2013  - ال��ظ��ف��رة 
زوار  الغربية من تقدمي فعاليات مميزة منحت 
امل��ه��رج��ان ج���وا عائليا ت��ف��اع��ل ف��ي��ه اجل��م��ي��ع من 

خالل الفعاليات وامل�شرحيات وامل�شابقات.
على  وال�شغار  الكبار  بتعريف  املخت�شون  وق��ام 
والأجداد  الآب��اء  ب��راث  تتعلق  وم�شابقات  األعاب 
اإىل  ي����وؤدي  اإي��ج��اب��ي  ب�شكل  ط��اق��ت��ه��م  وت�شتثمر 

تر�شيخ معاين الهوية والنتماء.
املهرجان  ر���ش��ال��ة  ت��اأك��ي��د  اإىل  ال��ق��ري��ة  وت�����ش��ع��ى 
الهادفة اإىل التعريف بالراث الوطني ونقله اإىل 
اإدراك  من  متكنهم  بطرق  وعائالتهم  الأط��ف��ال 
حري�شني  ال��ن��ا���س  ك���ان  وك��ي��ف  املختلفة  اأب���ع���اده 
ع��ل��ى ه���ذا ال��وط��ن رغ���م ���ش��ع��وب��ة ال��ع��ي�����س وذلك 
والتقاليد  ال��ع��ادات  على  تركز  اأ�شئلة  خ��الل  من 
اأخ��رى تربز  واأ�شئلة  الإم��ارات��ي  لل�شعب  الأ�شيلة 
املعا�شر  ل��ل��م��ج��ت��م��ع  اخل��دم��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  دور 
املواطنة  و  ال��وط��ن  م��ا يعزز النتماء وح��ب  وه��و 
متطوعي  120من  وي�شارك  املبدعة.  ال�شاحلة 
ويتواجدون  الظفرة  مهرجان  فعاليات  يف  فزعة 
يف كافة فعاليات املهرجان من �شبوك املزاينة اإىل 
ال�شوق ال�شعبي وقرية الأطفال وم�شابقة ال�شيد 
بال�شقور حيث ينظمون النا�س ويتحملون عبء 
والأجنا�س  والأع���م���ار  الأذواق  ك��ل  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل 
ب�����اأدب وت���وا����ش���ع.. يف ح���ني ي�شارك  وال�����ش��ح��ن��ات 
�شمن  فزعة  برنامج  يف  وطالب  طالب   4200
البيت واحد يف خميم ينظمزيارات يومية ل� 600 
طالب وطالب لفعاليات املهرجان بهدف الطالع 
على الراث. وقال حممد �شعيد البلو�شي مدير 
برنامج فزعة يف مهرجان الظفرة ع�شو برنامج 
لتجاوز  ا���ش��ت��ع��داد  على  فريقنا  اإن  واح���د  البيت 
املتوقع منه يف �شبيل اجناح الفعالية م�شريا اإىل 
تر�شيخ  بهدف  للمرة اخلام�شة  ت�شارك  ان فزعة 
دولة  اإب��راز �شورة  وامل�شاركة يف  التطوعي  العمل 
الإمارات العربية املتحدة عرب جمموعات �شبابية 
ومن�شبط  من�شجم  ف��ري��ق  ب����روح  عملها  ت����وؤدي 
وم��ل��ت��زم ب��ت��اأدي��ة ك��ل امل��ه��ام امل�����ش��ن��دة اإل��ي��ه وبدقة 
ع��ال��ي��ة. واأ����ش���اف اإن امل�����ش��ارك��ة ت��رم��ي اأي�����ش��ا اإىل 
املتطوعني  م��ن  ال��ربن��ام��ج  يف  املنخرطني  تعرف 
والطالب مع بع�شهم البع�س وتعليمهم الراث 
اأن  واأهمية  الوطنية  ال�شخ�شية  بناء  يف  وقيمته 
يكون املواطن على وعي بتاريخه وتراثه من اأجل 
حث  اإىل  اإ�شافة  �شلبة  اأ�ش�س  على  مبني  حا�شر 
وخدمة  التطوعي  العمل  وتعليمهم  امل�شركني 
وت�شجيع  واح��د  فريق  �شمن  واخل��دم��ة  املجتمع 

خربات  واك��ت�����ش��اب  واجل��م��اع��ي  التطوعي  العمل 
حياتية مفيدة. واأو�شح البلو�شي اأن برنامج عمل 
ف��زع��ة يف ه���ذا امل��ه��رج��ان ي��ت��األ��ف م��ن وح��دت��ني : 
برنامج فزعة للطلبة املتطوعني خلدمة املجتمع 
وعددهم 120 طالبا م�شركني يف برنامج فزعة 
وال��ربن��ام��ج ال��ث��اين ه��و ب��رن��ام��ج ال��ب��ي��ت املتوحد 
اأبو ظبي  وت�شارك فيه كل املدار�س التابعة ملعهد 
حتى  امل�شجلني  اأع��داد  وبلغت   .. التقني  للتعليم 
وطالبة  4200 طالب  م��ن  اأك��رث  اللحظة  ه��ذه 
يزور املهرجان منهم يوميا 600 طالب وطالب 

لالطالع على الفعاليات.
وقال اإن من �شمن برناجمهم زيارة من�شة املزاينة 
2 �شاعة وح�شورهم لبع�س الفعاليات التي  ملدة 
تقوم بها جلنة التحكيم. ونوه اإىل اأنه بعد نهاية 
ال���زي���ارات ي��ع��ودون اإىل امل��ج��م��ع اخل��ا���س ب��ه��م يف 
املهرجان ثم بعد الراحة تبداأ م�شابقات تت�شمن 
وعليها جوائز  الزيارات  مت�شلة مبو�شوع  اأ�شئلة 
رمزية حلثهم على اكت�شاب املزيد من املعارف عن 
الطالبات مت  اأن��ه فيما يخ�س  اإىل  ال��راث لفتا 
توفري معلمات متخ�ش�شات يف الراث لتعليمهن 
احلرف اليدوية وامل�شغولت الراثية ملن ترغب 
منهن وقد لقت التجربة ا�شتح�شانا وقبول من 
لأولياء  �شمحوا  اأنهم  البلو�شي  وك�شف  اجلميع. 
الأم������ور ب��امل�����ش��ارك��ة م���ع اأب��ن��ائ��ه��م م���ن الطالب 
اأجل  م��ن  مبيتهم  يف  وا�شت�شافتهم  وال��ط��ال��ب��ات 
اإ�شفاء املزيد من الراحة ويف نف�س الوقت امل�شاركة 
يف اإحياء الراث والتعرف عليه يف جو عائلي. من 
على  حر�شهم  فزعة  فريق  اأع�شاء  اأك��د  جانبهم 
الأ�شا�شي  داف��ع��ه  واح��د  فريق  يف  وطنهم  خدمة 
اأ�شاليب  واإب������راز  ال���وط���ن واحل���ر����س ع��ل��ي��ه  ح���ب 
ال�شيوف  ا�شتقبال  يف  املتميز  الإماراتي  املجتمع 
�شواء كانوا من الوافدين والأجانب اأو كانوا من 
جناح  ا�شتقطب  مت�شل  �شعيد  على  ال���دار.  اأه��ل 
اأدنوك املقام يف و�شط ال�شوق ال�شعبي يف مهرجان 
الظفرة هذا العام العديد من زوار املهرجان من 
ويعر�س   . والفئات  والأعمار  خمتلف اجلن�شيات 
اجلناح جمموعة من ال�شور التاريخية تعرب عن 
تروي  �شور  �شمنها  من  الغربية  املنطقة  تاريخ 

تاريخ اكت�شافات النفط مبراحله املتنوعة.
 - الرئي�س  نائب  املن�شوري  عمري  حممد  وق��ال 
امل�شرف على اجلناح  اأدك��و  العامة - يف  العالقات 
وي�شتف�شرونعن  ال�شور  على  يطلعون  ال��زوار  اأن 
م��واق��ع��ه��ا واأ���ش��ح��اب��ه��ا واأ����ش���م���اء احل���ق���ول التي 

التقطت فيها وتاريخها.
ال��غ��رب��ي��ة يف مهرجان  امل��ن��ط��ق��ة  ب��ل��دي��ة  وت�����ش��ارك 
الظفرة يف دورته ال�شابعة التي تقام حتت رعاية 
الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
امل�شلحة وتنظمه جلنة اإدارة املهرجانات والربامج 

الثقافية والراثية.
عام  مدير  املن�شوري  �شامل  خليفة  �شعادة  وق��ال 
بلدية املنطقة الغربية بالإنابة اإن البلدية حتر�س 
ملزاينة  الظفرة  مهرجان  يف  امل�شاركة  على  دائما 
ال��ت��ي ت��ق��ام باملنطقة  الإب����ل ويف ك��ل امل��ه��رج��ان��ات 
لدورها  وتعزيزا  ور�شالتها  روؤيتها  من  انطالقا 
اخلدمات  اأف�����ش��ل  ل��ت��ق��دمي  ال��غ��رب��ي��ة  املنطقة  يف 
للمواطنني واملقيمني ودعما للمهرجان لالإ�شهام 
يف حتقيق الأهداف املرجوة. واأ�شاف اإن م�شاركة 
امل�شاركة  اإط�����ار  يف  ت���اأت���ي  امل��ه��رج��ان  يف  ال��ب��ل��دي��ة 
النبيلة  وال����ع����ادات  ال��ت��ق��ال��ي��د  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة 
ملجتمع الإمارات خا�شة واأن املهرجان يهدف اإىل 
وتوعية  لالإبل  الطيبة  ال�شاللت  على  املحافظة 
الثقايف  امل��وروث  على  املحافظة  باأهمية  الأجيال 

والجتماعي الذي تزخر به بالدنا.
التحية  البنية  بتجهيز  قامت  البلدية  اأن  واأك��د 
مل��وق��ع امل��ه��رج��ان م��ن خ��الل ت�شوية امل��وق��ع وفتح 
العزب  اإىل جانب فتح ط��رق  ل��ه  امل��وؤدي��ة  ال��ط��رق 
ل��ل��م��الك وامل�������ش���ارك���ني يف امل���ه���رج���ان م���ن داخ���ل 
الدولة ومن الدول ال�شقيقة من جمل�س التعاون 
اخلليجي. وقال اإن املهرجان ياأتي وبالدنا حتتفل 
باليوم الوطني الثاين والأربعني يف ظل حكومتنا 
الر�شيدة بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واإهتمام 
الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
امل�شلحة ومتابعة �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل 

نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية.
م��ن ج��ان��ب��ه اأو���ش��ح ح��م��د ���ش��امل ال��ه��ام��ل��ي مدير 
اإدارة العالقات العامة والت�شال ببلدية املنطقة 
املهرجان  فرة  خالل  تقوم  البلدية  اأن  الغربية 
للحد  باملياه  الطرق  ور���س  للعزب  املياه  بتوفري 
لت�شهيل  ج��ي��دة  ب�����ش��ورة  وتثبيتها  الأت���رب���ة  م��ن 
اإىل توفري  ب��الإ���ش��اف��ة  ال�����ش��ي��ارات  ح��رك��ة م����رور 
وتنظيف  ال��رم��ال  من  الطرق  وتنظيف  احلطب 
اإىل  الهاملي  واأ�شار  العمودية.  الطائرات  مهبط 
اأن موقع بلدية املنطقة الغربية الذي يقع بجوار 
اأربع  ال�شعبي �شمم على �شكل ح�شن ذي  ال�شوق 

قالع م�شتمد من الراث الإماراتي.
املتنوعة  الفعاليات  م��ن  العديد  امل��وق��ع  وي�شهد 
ح��ي��ث مت ت��ن��ظ��ي��م م�����ش��اب��ق��ات م��ت��ن��وع��ة ي��ت��م من 
وحما�شرات  للفائزين  ج��وائ��ز  ت��وزي��ع  خ��الل��ه��ا 
وال�شالمة  وال�������ش���ح���ة  ال��ب��ي��ئ��ة  ح�����ول  ت���وع���وي���ة 
يقوم  ال��ذي  بالبلدية  ال��ط��وارئ  مكتب  مب�شاركة 
 993 ال��رق��م  على  ال���واردة  البالغات  با�شتقبال 

ك��م��ا ي�شم م��وق��ع ال��ب��ل��دي��ة ج��ن��اح��ا خ��ا���ش��ا ملركز 
اخلدمات احلكومية املتكامل مت .

وتقيم جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية 
اأب��وظ��ب��ي �شمن ف��ع��ال��ي��ات ال���دورة  وال��راث��ي��ة يف 
اخليول  ���ش��ب��اق  ال��ظ��ف��رة  م��ه��رج��ان  م��ن  ال�شابعة 
م�شمار  يف  اجلمعة  غ��د  ي��وم  الأ���ش��ي��ل��ة  العربية 
�شباق الهجن وذلك للمرة الأوىل يف تاريخ دورات 
اخليول  مل���الك  خم�ش�س  وال�����ش��ب��اق  امل��ه��رج��ان. 
ال��ع��رب��ي��ة الأ���ش��ي��ل��ة ت��ول��ي��د حم��ل��ي وي��ت��ك��ون من 
للخيول  خم�ش�س  الأول  ال�شوط  اأ�شواط  ثالثة 
ومب�شافة  �شنوات   4 اإىل  �شنوات   3 من  املبتدئة 
1200 مر وال�شوط الثاين للخيول التي يزيد 
�شنها عن 4 �شنوات ومب�شافة 1200 مر بينما 
خ�ش�س ال�شوط الثالث للخيول العربية الأ�شيلة 
1500 مر ولكل �شوط  ال�شن مفتوح مب�شافة 

اأربعة مراكز للفائزين.
املت�شابق  ا�شم  ت�شجيل  ال�شباق  ق��وان��ني  وت��وج��ب 
وا�شم اخليل قبل ال�شباق باأ�شبوع ويف حال زيادة 
اأعداد اخليول امل�شاركة �شتكون هناك قرعة على 
12 خيال ح�شب عدد البوابات و�شرورة اللتزام 
ب���ارت���داء اخل�����وذة وال�����ش��دري��ة والل����ت����زام بلب�س 
اخليول  وخ�شوع  مت�شابق  لكل  اخلا�س  ال�شعار 
اليوم  نتائج  وكانت  املن�شطات.  لفح�س  الفائزة 
الرابع كما يلي .. - اليذاع �شوط اأ�شحاب ال�شمو 
ال�شيوخ حمليات . فازت مغي�شة لل�شيخ �شيف بن 
واملركز  الأول  باملركز  نهيان  اآل  �شيف  بن  خليفة 
اآل  زاي��د  بن  �شلطان  ال�شيخ  ل�شمو  غنائم  الثاين 
�شلطان  بن  ه��زاع  الدكتور  لل�شيخ  �شمحه  نهيانو 
الرابع  واملركز  الثالث  باملركز  نهيان  اآل  زايد  بن 
الرمي ل�شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
ل�شعادة  ال��غ��راف��ة  وب��امل��رك��ز اخل��ام�����س  م��ك��ت��وم  اآل 
ال�شيخ ثاين بن فهد اآل ثاين من قطر. - اليذاع 
- ال�شوط املفتوح حمليات .. فازت باملركز الأول 
من�شورة ل�شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان 
واملركز الثاين حمينه ل�شيف بن يريو املن�شوري 
وب��امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ف��ري��ده مل��ب��ارك ���ش��ي��ف ال�شدي 
املن�شوري يف حني ذهب املركز الرابع اإىل خطرية 
الكواري من قطر  اأحمد خليفه ط��وار  لعبد اهلل 
ال�شاهينية ملبارك عبد اهلل  اإىل  واملركز اخلام�س 
اإىل  ال�شاد�س  واملركز  قطر  من  الدو�شري  ظابت 
قطري.  الدو�شري  زاي��ن  حممد  ل�شهيل  ميا�شه 
نا�شر  غ��امن  ل�شعد  غ��اره  ال�شابع  باملركز  وف��ازت 
ال���ه���اج���ري م���ن ق��ط��ر وب���امل���رك���ز ال��ث��ام��ن �شياده 
اأريام  التا�شع  وب��امل��رك��ز  املنهايل  �شفيان  لطايع 
ال�شاهينية لعلي  العا�شر  املنهايل وباملركز  ملحمد 
ال�شوط   - ال��ي��ذاع   - املن�شوري.  هياي  ب��ن  �شامل 
باملركز  ف��ازت  حمليات..  -ت��الد  املفتوح  ال��ف��ردي 

املن�شوري  �شندية  ب��ن  حلمد  ال�شاهينية  الأول 
اآل  مبارك  اب��داح  لفهد  احلاكمة  الثاين  وباملركز 
توه الهاجري من قطر وباملركز الثالث اجلزيرة 
لرا�شد على بن ن�س املن�شوري بينما فازت باملركز 
العامري  ب��ال��رو���س  ق��ري��ع  ل�شهيل  ظبية  ال��راب��ع 
وباملركز اخلام�س الظبي لعي�شى مبارك بن كويد 
�شهيل  لعلي  ظبيه  ال�شاد�س  وباملركز  املن�شوري 
بالرو�س العامري وذهب املركز ال�شابع اإىل غاغه 
حليي حممد الهاملي واملركز الثامن اإىل ال�شبله 
لعلي فالح الهاجري من الكويت واملركز التا�شع 
وفازت  امل��ن�����ش��وري  ط��م��ا���س  ب��ن  لعبيد  ازم���ه  اإىل 
بن  حممد  لل�شيخ  الربيع  زه��رة  العا�شر  باملركز 

خليفة بن �شيف اآل نهيان. 
- اليذاع - �شوط اأبناء القبائل - تالد حمليات.. 
خلف  اهلل  ل��ع��ب��د  حم��ن��ه  الأول  امل���رك���ز  يف  ح��ل��ت 
ال���ث���اين الذيبه  ال��ظ��اه��ري وب��امل��رك��ز  ب��احل��امي��ه 
قطر  من  الدو�شري  �شابت  بن  �شلطان  خلليفه 
وباملركز الثالث ال�شاهينية لعلي بن عبد الهادي 
ب��ن ق��ري��ن ال�����ش��ه��واين م��ن ق��ط��ر وف����ازت باملركز 
الغوي�س  جمعه  ب��ن  لأح��م��د  ال�شاهينية  ال��راب��ع 
ال�شويدي وباملركز اخلام�س دمعه ملعايل علي بن 
�شامل الكعبي وباملركز ال�شاد�س عاليه ل�شيف يريو 
را�شد  خلليل  �شو  ال�شابع  امل��رك��ز  ويف  املن�شوري 
مفتاح ال�شام�شي كما ح�شلت على املركز الثامن 
التا�شع  امل��رك��ز  ب��ن ع��ي��الن وع��ل��ى  ���ش��راب��ه ل�شعيد 
ال�شلطنة حلمد بن جميل مناخر الوهيبي وعلى 
عجني  بن  فهد  بن  لرا�شد  عوايد  العا�شر  املركز 
اأبناء  ال��ه��اج��ري م��ن ال��ك��وي��ت. - ال��ي��ذاع - �شوط 
الأول  املركز  نالت  حمليات..  الرئي�شي  القبائل 
غ��ري لعلي ب��ن ه��ي��اي امل��ن�����ش��وري وامل��رك��ز الثاين 
واملركز  اخلييلي  �شهيل  بن  حمد  ل�شعادة  ميا�شة 
عمان  م��ن  امل��ع��ويل  حمد  لنا�شر  ميا�شة  الثالث 
اإىل طرابل�س ملحمد مبارك  الرابع  املركز  وذهب 
ال�شكران الرا�شدي واملركز اخلام�س اإىل �شواهني 
اإىل  ال�شاد�س  واملركز  املن�شوري  يريو  بن  ل�شيف 
وفازت  املن�شوري.  بالفار  حممد  ل�شعيد  �شوغه 
العامري  ملبارك بن دغا�س  ال�شابع حدث  باملركز 
وب���امل���رك���ز ال���ث���ام���ن ال���ذه���ب مل��ح��م��د ب���ن عاي�س 
خلمي�س  ���ش��واه��ني  التا�شع  وب��امل��رك��ز  القحطاين 
العا�شر  وب���امل���رك���ز  امل��ن�����ش��وري  ال�������ش���دي  حم��م��د 
هوايل ل�شالح �شليم خ�شوان العامري. - اليذاع 
اأ�شفرت  جم��اه��ي��م..  جماهيم  امل��ف��ت��وح  -ال�����ش��وط 
النتائج عن فوز وحيد اآل �شويد لنا�شر �شعيد بن 
�شويد املن�شوري باملركز الأول و الهابله لعمر بن 
ل�شعيد  ال�شيخه  و  الثاين  باملركز  املنهايل  كوامه 
وحظيت  الثالث  باملركز  املن�شوري  �شالح  حمد 
ب��امل��رك��ز ال���راب���ع جم����اره حل��م��د ع��و���ش��ه اللبدان 

�شو�شه  اخلام�س  وب��امل��رك��ز  ال�شعودية  م��ن  امل���ري 
وباملركز  ن��ه��ي��ان  اآل  ذي���اب  ب��ن��ت  �شيخة  لل�شيخة 
العامري..  �شامل عي�شه  ال�شاد�س معريه لأحمد 
�شامل  ملحمد  ال�شيخة  اإىل  ال�شابع  امل��رك��ز  وذه��ب 
ال�شيخة  اإىل  ال��ث��ام��ن  ال��ع��ام��ري وامل��رك��ز  ال��ع��وف 
لل�شيخ حممد بن ذياب اآل نهيان واملركز التا�شع 
من  ال��دو���ش��ري  ح�شن  ب��ن  ل�شحيان  منبهه  اإىل 
ال�شعودية واملركز العا�شر اإىل وافيه ملحمد حمد 
اأبناء  -�شوط  اليذاع   - قطر.  من  املك�شور  را�شد 
القبائل تالد جماهيم.. ح�شلت على املركز الأول 
من  الدو�شري  امل�شارير  برج�س  ل�شايف  خنوفه 
بن  لعبيد  مزعله  الثاين  املركز  وعلى  ال�شعودية 
العطيب  الثالث  املركز  وعلى  العامري  مرميان 
الرابع  املركز  العامري ونالت  ل�شامل حمد عبيد 
منتوقه لرام�س �شالح املنهايل واملركز اخلام�س 
ال�شعودية  الب�شري من  مويقه لعبد اهلل �شلطان 
وامل���رك���ز ال�����ش��اد���س جم����اره مل��ح��م��د ���ش��ايف امل���ري. 
للدكتور  وحيده  ن�شيب  من  ال�شابع  املركز  وكان 
الثامن  وامل��رك��ز  ال��ع��ام��ري  معن�س  حممد  ���ش��امل 
بو�شماري  حم��م��د  ل��ن��ا���ش��ر  ���ش��ح��اب��ه  ن�شيب  م��ن 
التا�شع جماره حلنظل  املري بينما فازت باملركز 
موهقه  العا�شر  وباملركز  امل��ري  الكربي  �شامل  بن 
لنا�شر غدير �شعيد �شويد املن�شوري. - اليذاع- 
ال�شوط الفردي املفتوح تالد جماهيم.. جاءت يف 
العامري  املركز الأول مزعلة لعبيد بن مرميان 
ب���ن عا�شة  ل�����ش��امل  ال��ع�����ش��وا  ال���ث���اين  امل���رك���ز  ويف 
�شامل  ل�شالح  القعودة  الثالث  املركز  البقمىويف 
فهد  جلابر  ح�شارة  ال��راب��ع  امل��رك��ز  وف��ى  املنهاىل 
اخلام�س  امل��رك��ز  لقب  على  وح�شلت  ال��دو���ش��ري 
�شويدة لعلى بن عبيد املرى وعلى املركز ال�شاد�س 
ال�شابع  املركز  وعلى  امل��ري  حفيظ  حلمد  �شليمة 
الثامن  يف  امل���ن���ه���اىلوح���ل���ت  ل��ب��خ��ي��ت  م��ن��ه��وم��ة 
اخلروفة حلمد �شامل املري وفى التا�شع الزعيمة 
ل�شامل  م�شعوفة  العا�شر  ويف  الدو�شرى  ل�شحمى 
العامري. - اليذاع - �شوط اأبناء القبائل الرئي�شي 
جماهيم.. جاءت فى املركز الأول خميفة لهادف 
بن بخيت املن�شوري وفى املركز الثاين ال�شاخمة 
ل�شالح معي�س املنهايل وفى املركز الثالث نزاحة 
ل�����ش��ري��ع ف��ار���س ال��دو���ش��رى وف���ى امل��رك��ز الرابع 
املركز  على  وح�شلت  امل��ري  علي  حلمد  الظفرة 
وعلى  املنهايل  مبارك  ملحمد  العطيب  اخلام�س 
املركز ال�شاد�س الداهية لعلي عو�شة املري وعلى 
حني  يف  املنهايل  �شالح  لرام�س  القعودة  ال�شابع 
ذهب املركز الثامن اإىل زعامة يام لغجيم العذبة 
ل��ع��ب��داهلل �شاملني  اإىل م��ع��و���ش��ة  ال��ت��ا���ش��ع  وامل���رك���ز 
طار�س  لعي�شى  ال��ذاي��ر  اإىل  والعا�شر  املن�شوري 

املن�شوري. 

•• دبي-وام:

اإىل  البحر  م��رت��ادي  املالحية  دب��ي  �شلطة مدينة  دع��ت 
البحرية  الو�شائل  ا�شتخدام  مبواعيد  التقيد  �شرورة 
احلالة  م��ع  خ�شو�شا  اجل��وي��ة  ال��ت��ح��ذي��رات  وم���راع���اة 
اجل��وي��ة ال��ت��ي مت��ر ب��ه��ا املنطقة ح��ال��ي��ا والن��ت��ب��اه اإىل 
 . بتعليماتها  والتقيد  البحر  بحالة  اخلا�شة  الن�شرات 
وتاأتي دعوة ال�شلطة متا�شيا مع اإ�شراتيجيتها البحرية 
ال�شالمة �شمن  اأف�شل ممار�شات  القائمة على تطبيق 
كافة العمليات البحرية يف �شبيل خلق بيئة بحرية اآمنة 
وم�شتدامة مبا يدعم م�شرية الريادة التي تنتهجها دبي 

البحرية  املراكز  اأب��رز  اإىل م�شاف  والإم��ارات للو�شول 
ال���رائ���دة يف ال���ع���امل . و����ش���ددت ال�����ش��ل��ط��ة ال��ب��ح��ري��ة يف 
تعميمها على �شرورة التقيد بقيادة الو�شائل البحرية 
الكانو  و  الكاياك  ق��وارب  على  ت�شتمل  التي  الرفيهية 
وق����وارب ال��ت��ج��دي��ف ال��ي��دوي وال���ق���وارب ال�����ش��راع��ي��ة يف 
الفرة املمتدة بني �شروق وغروب ال�شم�س يف الأماكن 
النجاة  �شرات  ب��ارت��داء  الل��ت��زام  بها فقط مع  امل�شرح 
مع  ال��و���ش��ائ��ل  ل��ه��ذه  اآم���ن  ب��ا���ش��ت��خ��دام  التمتع  ل�شمان 
وتوخي احلر�س  الن�شرات اجلوية  اأح��دث  اإىل  النتباه 
البحر  ب�شاأن حالة  بتحذيراتها  والتقيد  على متابعتها 
املالحية  دب��ي  �شلطة مدينة  م��ن  فريق عمل  واأط��ل��ق   .

يراأ�شه حممد الب�شتكي مدير اإدارة العمليات البحرية 
اجلهات  خمتلف  ي�شتهدف  توعية  برنامج  ال�شلطة  يف 
ذات العالقة كاملرا�شي والأندية الربية وفنادق الواجهة 
التطبيق  اآليات  خمتلف  وحتديد  الإم���ارة  يف  البحرية 
 . العاملية  البحرية  ال�شالمة  ممار�شات  لأف�شل  وفقا 
واأو�شح عامر علي املدير التنفيذي ل�شلطة مدينة دبي 
القوارب  ا�شتخدام  بحظر  الأخ��ري  ال��ق��رار  اأن  املالحية 
الرفيهية اليدوية بعد غروب ال�شم�س يندرج يف اإطار 
حر�س ال�شلطة البحرية على تنظيم الريا�شات املائية 
مبا ين�شجم مع اأف�شل املمار�شات الدولية عرب تطوير 
اللوائح التنظيمية والت�شريعات القادرة على احلد من 

م�شتويات  اأق�شى  و�شمان  وامل��ادي��ة  الب�شرية  املخاطر 
اآمنة  بحرية  بيئة  اإي��ج��اد  وبالتايل  البحرية  ال�شالمة 
ومثالية للتمتع بالريا�شات البحرية املختلفة . واأ�شار 
توعوية  منهجية  تعتمد  ال��ب��ح��ري��ة  ال�شلطة  اأن  اىل 
متكاملة ت�شتهدف ن�شر الوعي العام حول �شبل احلفاظ 
على ال�شالمة ال�شخ�شية واحلد من احلوادث البحرية 
امل��ائ��ي��ة جتاه  ال��ري��ا���ش��ات  م�شوؤولية مم��ار���ش��ي  وت��ع��زي��ز 
احل��ف��اظ ع��ل��ى اأرواح���ه���م ع��رب ات��ب��اع خ��ط��وات ب�شيطة 
البحرية  الو�شائل  بقيادة  الإ�شتمتاع  �شمان  �شاأنها  من 
 . البحرية  ال�شالمة  اأف�شل ممار�شات  مع  ين�شجم  مبا 
بتعزيز  تلتزم  املالحية  دب��ي  مدينة  �شلطة  اأن  واأ���ش��اف 

م�شتويات  اأق�شى  ل�شمان  املثلى  بال�شبل  العام  الوعي 
ال��و���ش��ائ��ل ال��ب��ح��ري��ة وممار�شة  ال�����ش��الم��ة ع��ن��د ق��ي��ادة 
عن  ف�شال  دب��ي  اإم���ارة  �شواطئ  على  املائية  الريا�شات 
والقوانني  بالتعليمات  وا���ش��ع  ن��ط��اق  ع��ل��ى  ال��ت��ع��ري��ف 
والقواعد الواجب مراعاتها على �شعيد املناورة واملرور 
البحري  الن�شاط  ممار�شة  ومناطق  الإن����زال  واأم��اك��ن 
وات���خ���اذ الإج��������راءات ال��وق��ائ��ي��ة ال��ت��ي ت�����ش��م��ن تفادي 
احلثيث  ال�شعي  دع��م  يف  ي�شهم  مبا  املحتملة  احل���وادث 
البحرية  ال�شالمة  ج��وان��ب  ب��ني  التكامل  حتقيق  اإىل 
امت�����������������داد  الت�شغيلي������ة على  واملالحة الآمنة والكفاءة 

ال�شواحل املحلية لالإمارة . 

�سلطة دبي املالحية حتث مرتادي البحر على االلتزام باأوقات ا�ستخدام الو�سائل البحرية

مزيد من احلما�س والإثارة تطغى على فعاليات مزاينة الإبل 

بنـــاًء علـــى توجيهــــات �سمـــو ال�سيــــخ حممــــد بـــــن زايـــــد اآل نهيــــــــان :
مهرجان الظفرة ُيعلن عن �شوطني اإ�شافيني لأجمل 10 اإبل حمليات وجماهيم ويزيد جوائزه لأكرث من 55 مليون درهم منها 225 �شيارة

توا�سل فعاليات الدورة ال�سابعة من مهرجان الظفرة بنجاح كبري يف مدينة زايد
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اأخبـار الإمـارات

•• اأم القيوين-وام:

بن  �شعود  بن  را�شد  ال�شيخ  �شمو  وق��ع 
القيوين  اأم  ع��ه��د  ويل  امل��ع��ال  را����ش���د 
ام�����س مب��ك��ت��ب��ه ب���ال���دي���وان الأم����ريي 
�شيحملها  التي  للقائد  الوفاء  ر�شالة 
75 دول��ة -  نخبة من العداءين من 
مواطنني ومقيمني - �شمن الن�شخة 
الذي  للقائد  الوفاء  ملاراثون  الثالثة 
يقام حتت رعاية �شمو ال�شيخ من�شور 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال��وزراء وزير �شوؤون الرئا�شة واملقرر 
انطالقه يف 22 دي�شمرب اجلاري من 
باملنطقة  دي���وان ممثل احل��اك��م  اأم���ام 
باجتاة  ال���ع���ني  مب���دي���ن���ة  ال�����ش��رق��ي��ة 
ب��راأ���س اخليمة وام  ال��ف��ج��رية م���رورا 

ودبى  وال�����ش��ارق��ة  وع��ج��م��ان  القيوين 
على اأن ت�شل الر�شالة قبل ظهر يوم 
اأبوظبي  اىل  اجل����اري  دي�شمرب   24
الرئا�شة.  ���ش��وؤون  دي���وان  ف��ى  وت�شلم 
القيوين  اأم  ع��ه��د  ويل  ���ش��م��و  واأ����ش���اد 
ب��ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا امل��ن��ظ��م��ة مل���ب���ادرة 
املاراثون الت�شريفي والذي يحمل يف 
املعربة  امل��ع��اين  واأرف����ع  اأج��م��ل  طياتة 
عن الولء والوفاء لقائد هذه امل�شرية 
املباركة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 

حفظة اهلل.
القيادة  توليه  مب��ا  �شموه  اأ���ش��اد  كما 
رئي�س  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  ال��ر���ش��ي��دة 
ال���دول���ة ح��ف��ظ��ة اهلل ومب��ت��اب��ع��ة من 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأخ��ي��ه 

رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 
دبي رعاه اهلل ومن اخوانهما ا�شحاب 
الفريق  وم��ن  الم���ارات  حكام  ال�شمو 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  �شمو  اأول 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�����ش��ل��ح��ة واأوول���ي���اء 
ال��ع��ه��ود يف ال��ت��ط��ور ال��ري��ا���ش��ي الذي 

ت�شهده دولة المارات.
املنظمة  العليا  اللجنة  جهود  وثمن 
ل��ل��م��اراث��ون ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��ال��ح حممد 
ح�����ش��ن وال���ت���ي ب��ذل��ت��ه��ا لإق���ام���ة هذا 
املاراثون تكرميا وت�شريفا لقائد هذه 
امل�شرية �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
التى  الر�شالة  وتت�شمن  اهلل.  حفظة 
ال��وال��د �شاحب  ال��ع��داوؤون..  يحملها 

ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد ال نهيان 
ورعاك..  اهلل  حفظة  ال��دول��ة  رئي�س 
بان  ونعاهدكم  وال��وط��ن  اهلل  نعاهد 
لقيادتكم  املخل�شني  الوف��ي��اء  نظل 
احلكيمة ونائبكم اجل�شور ول�شحاب 
ال�شمو اع�شاء املجل�س العلى لالحتاد 
حكام المارات واولياء العهود الكرام 
واأن نحافظ على احتاد دولة المارات 
العربية املتحدة ومنجزاتة وان نحقق 
الوفاء  ون��ب��ادل��ك��م  ال�����ش��دي��دة  روؤاك�����م 
ب�شخاء  وال��ع��رف��ان  وال�شكر  ب��ال��وف��اء 
تقدمونه  مب����ا  ال���ك���رمي���ة  اأي����ادي����ك����م 
عزا  اهلل  اأدامكم  واملواطنني.  للوطن 
والمتني  واملواطنني  للوطن  وفخرا 
العربية وال�شالمية. �شعبكم املخل�س 
الويف. ح�شر ال�شتقبال ال�شيخ احمد 

بن �شعود بن را�شد املعال نائب رئي�س 
املجل�س التنفيذى لمارة ام القيوين 
وال�����ش��ي��خ م��اج��د ب��ن ���ش��ع��ود ب��ن را�شد 
التالى  �شعيد  نا�شر  و���ش��ع��ادة  امل��ع��ال 
مدير الديوان المريى بام القيوين 
وع���دد م��ن امل�����ش��وؤول��ني. وع��رب �شالح 
املنظمة  اللجنة  رئي�س  ح�شن  حممد 
للماراثون الت�شريفى الول فى العامل 
عن �شعادته للتوجيهات ال�شامية من 
�شمو ال�شيخ را�شد بن �شعود بن را�شد 
ال��ق��ي��وي��ن.. وقال  ام  امل��ع��ال وىل عهد 
ت�����ش��رف��ن��ا ال��ي��وم ب��ل��ق��اء ���ش��م��وه وقمنا 
ال�����ش��ام��ي��ة والتي  ال��ت��وج��ي��ه��ات  ب��اأخ��ذ 
ع��ن��د ح�شن  ت��ك��ون  اأن  ع��ل��ى  ���ش��ن��ع��م��ل 
وذلك  امل�شوؤولني  وجميع  �شموه  ظن 
ال�شمو  ل�شاحب  ال��وف��اء  ع��ن  تعبريا 

نهيان  ال  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ 
اأنه  رئي�س الدولة حفظة اهلل . واأك��د 

مت النتهاء من الرتيبات لنطالقة 
احلدث من العني يوم الحد املقبل .. 

داعيا جميع فئات املجتمع للم�شاركة 
فى هذا املاراثون.

•• ال�شارقة-وام:

الأعلى  املجل�س  موؤ�ش�شات  اإح���دى  الأ���ش��ري��ة  التنمية  م��راك��ز  اإدارة  نظمت 
ل�شوؤون الأ�شرة بال�شارقة ام�س حفلها ال�شنوي لتكرمي اجلهات الداعمة من 
جانب  اىل  والدرا�شات  البحوث  بجائزة  وفائزين  ومتعاونني  و�شركاء  رع��اة 
ال�شحي  م��وزة  واأك���دت  بال�شارقة.  بلو  رادي�����ش��ون  بفندق  وذل��ك  الإع��الم��ي��ني 
العام..  املدير  بالإنابة عن  الإدارة  رئي�شة ق�شم الربامج والأن�شطة يف كلمة 
باعتبارها  التنمية  جمال  يف  كبريا  دورا  الأ�شرية  التنمية  مراكز  لإدارة  اإن 
التنمية  عجلة  ودع���م  ال��دول��ة  يف  الج��ت��م��اع��ي��ة  التنمية  م��وؤ���ش�����ش��ات  اإح����دى 
امل�شتدامة لتحقيق الدمج والندماج بني الجيال .. وقالت لقد خا�شت دولة 
الإمارات �شوطا طويال يف التنمية الجتماعية ا�شتنادا ملقولة القائد ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان رحمه اهلل الذي اأر�شى لبنات هذه ال�شيا�شة واأكد 

اأن الإن�شان هو اأ�شا�س عملية التنمية م�شرية اإىل قرار�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
ال�شارقة  الأعلى حاكم  املجل�س  القا�شمي ع�شو  بن حممد  �شلطان  الدكتور 
ان�شاء املجل�س الأعلى ل�شوؤون الأ�شرة يف ال�شارقة كموؤ�ش�شة اجتماعية عالية 
امل�شتوى موؤهلة لأن تلعب دورا رئي�شيا يف التنمية امل�شتدامة التي تقوم اأ�شا�شا 
بال�شئون  لتعنى  املجتمع  اأف���راد  جلميع  املتمثلة  الجتماعية  التنمية  على 
الأ�شرية من جميع جوانبها الجتماعية والثقافية و ال�شحية. واأ�شافت اإنه 
عرب خمطط ا�شراتيجي قائم على مبادرات اإ�شتطعنا اأن نو�شل ر�شالتنا واأن 
اإقليميا يحتذى به يف جمال تعزيز القيم والثقافة الداعمة  نكون منوذجا 
برامج  يف  والتميز  وال��ق��درات  وامل��ع��ارف  وامل�شتقر  املتما�شك  الأ���ش��ري  للبناء 
للموارد  المثل  ال�شتثمار  الأ�شري من خالل  والر�شاد  والتوعية  التثقيف 
بالتايل  لنحقق  املوؤ�ش�شي  والتميز  البتكاري  والتفكري  والب���داع  الب�شرية 
روؤيتنا يف بناء اأ�شري متما�شك وم�شتقر وذلك عرب اأهدافنا يف تطوير منظومة 

الربية والقيم لبناء موؤ�ش�شة الأ�شر وتطوير الثقافة الزوجية الراقية لبناء 
اأ�شرة م�شتقرة وامل�شاهمة يف تطوير الت�شريعات لدعم ال�شتقرار والتما�شك 
ونعمل  ال�شر  جمال  يف  التخ�ش�شية  والدرا�شات  البحوث  واج��راء  ال�شري 
على تطبيق املعايري الدولية للتميز املوؤ�ش�شي و الوظيفي. عقب ذلك قدمت 
خولة املال مديرة مركز الإر�شاد الأ�شري بالإدارة ال�شهادات والدروع والهدايا 
التذكارية للجهات الداعمة و الرعاة و الفائزين بجائزة البحوث والدرا�شات 
اىل جانب الإعالميني. وجاءت دائرة املوانئ واجلمارك بال�شارقة على راأ�س 
املكرمني باإعتبارها الراعي الر�شمي جلميع مبادرات الإدارة منذ بداياتها.. 
كما مت تكرمي ال�شركاء من املوؤ�ش�شات املحلية يف ال�شارقة والرعاة من اجلهات 
ال�شعادة  خطوات  مبادرات  تنفيذ  يف  املتعاونني  واأي�شا  واخلا�شة  احلكومية 
الفائزين  ت��ك��رمي  ذل��ك  وتخلل   . وج���ريان  التنمية  �شباب  ون���ادي  الأ���ش��ري��ة 
العلمية  الأ�ش�س   - عنوان  حتت  ج��اءت  والتي  وال��درا���ش��ات  البحوث  بجائزة 

للتن�شئة الإجتماعية -. ومن اأبرز املبادرات التي اأطلقتها اإدارة مراكز التنمية 
اىل  يهدف  ال��ذي  ال�شنوي  الأ�شري  امللتقى  اإقامة  م�شريتها  خالل  الأ�شرية 
الأ�شرة  ما هو جديد يف جمال  بكل  �شرائحه  بجميع  املجتمع  اأف��راد  تزويد 
القيم الأ�شرية و الهوية الوطنية للدولة من  املبادئ و  و ما يدعم و يوؤكد 
خالل توعية املجتمع بق�شية اأو ظاهرة معينة و ايجاد حلول منا�شبة وفق 
املعايري العلمية املو�شوعية. وت�شعى مبادرة رحلة ع�شل للمتزوجني اإىل ن�شر 
اأ�شرة م�شتقرة من خالل تنمية  اأ�شا�شيات العالقة الزوجية الناجحة لبناء 
املهارات الأ�شرية و احلياتية للزوجني و خلق جو من اللفة بينهما .. اإىل 
و  الأقت�شادي  الثقايف  الوعي  تنمية  اىل  تهدف  التي  تي�شري  مبادرة  جانب 
باحلد من غالء  التوعية  الأ�شرة من خالل  اإ�شتقرار  يدعم  ال��ذي  الأ�شري 
املهور وارتفاع تكاليف الزواج و�شول اإىل تقليل امل�شاكل ال�شرية امل�شتقبلية و 

تقليل ن�شبة العنو�شة و العزوف عن الزواج بني مواطني الدولة.

مراكز التنمية االأ�سرية بال�سارقة تختتم عامها بتكرمي اجلهات الداعمة واالإعالمين

ولــي عهـــد اأم القيويـــن يوقـــع ر�سالــــة الوفــــاء للقائـــــد

•• اأبوظبي-وام:

اأع��ل��ن��ت ه��ي��ئ��ة ال��ه��الل الأح���م���ر اأنها 
حملتها  ن���ت���ائ���ج  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  ����ش���ت���ب���داأ 
امل�شاعدات  ب���اإي�������ش���ال  الن�������ش���ان���ي���ة 
ال�شوريني  ال��الج��ئ��ني  اإىل  ال��ف��وري��ة 
ف���ور ت��ل��ق��ي ت���ربع���ات امل��ح�����ش��ن��ني من 
بعنوان  اأطلقتها  التي  احلملة  خالل 

قلوبنا مع اهل ال�شام .
وقال الدكتور حمدان م�شلم املزروعي 
خالل  الهيئة  ادارة  جمل�س  رئ��ي�����س 
الهيئة  مبقر  ام�س  �شحفي  م��وؤمت��ر 
ال��ت��ي جاءت  اب��وظ��ب��ي ان احل��م��ل��ة  يف 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
حثيثة  ومبتابعة  اهلل  حفظه  الدولة 
م��ن ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��دان ب��ن زايد 
املنطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل 
الغربية رئي�س هيئة الهالل الأحمر 
حيث  �شابقاتها  عن  خمتلفة  �شتكون 
التي  امل�شاعدات  ال��ف��ور  على  �شتنقل 
م�شتحقيها  اإىل  املح�شنون  بها  يجود 
الذين  ال�������ش���وري���ني  ال���الج���ئ���ني  م���ن 
حت��ا���ش��ره��م ال��ث��ل��وج وي��ع��ان��ون ق�شوة 

الربد القار�س.
املح�شنني  امل��زروع��ي  الدكتور  ونا�شد 

وكما  وم���ق���ي���م���ني  م����واط����ن����ني  م�����ن 
ع��ه��دت��ه��م ال���ه���الل يف ال�����ش��اب��ق اىل 
هذه  م��ع  واملكثف  ال�شريع  ال��ت��ج��اوب 
اأولئك  اإىل  ال��ع��ون  ي��د  وم��د  احلملة 
الالجئني الذين يعانون ويالت الربد 
ال�شعبة  اجلوية  والظروف  القار�س 
التي يعي�شونها. واإ�شتعر�س الدكتور 
التي  اجل����ه����ود  امل�����زروع�����ي  ح����م����دان 
بذلتها وما تزال تبذلها هيئة الهالل 
الن�شاين  ال��ع��ون  الأح��م��ر يف جم���ال 
الذي تقدمه لالجئني ال�شوريني يف 
الردن ودول اجل��وار الآخ��رى. وقال 
م�شتعدة  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  اإن 
اإىل  ال���ط���ارئ  ال���ع���ون  ل��ت��ق��دمي  الآن 
ولبنان  الأردن  يف  الالجئني  ه���وؤلء 
امل�شاعدات  تو�شيل  وكذلك  والعراق 
دول  يف  ال�����ش��وري��ني  ال��الج��ئ��ني  اىل 
ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق معها  اجل�����وار الآخ������رى 
يف ه���ذا امل��ج��ال. وق���دم ���ش��رح��ا وافيا 
بكلمات موؤثرة عن الظروف املعي�شية 
ال�شعبة التي يعاين منها الالجئون 
خا�شة يف موجة الربد ال�شديد التي 
من  املح�شنني  ون��ا���ش��د  املنطقة  تلف 
م��واط��ن��ني وم��ق��ي��م��ني م��د ي��د العون 
زايد  اأب��ن��اء  ب���اأن  واث���ق  وق���ال  ب�شخاء 
اخل����ري واأب����ن����اء خ��ل��ي��ف��ة ال��ع��ط��اء لن 

اأب��دا يف تلبية نداء الواجب  يق�شروا 
الن�����ش��اين لأن ل��ه��م اأي����اد ب��ي�����ش��اء يف 
ال�شابق ولهم ق�ش�س �شيقة يف البذل 

والعطاء.
واأك���د ال��دك��ت��ور ح��م��دان امل��زروع��ي ان 
ه��ي��ئ��ة ال���ه���الل الح���م���ر الم����ارات����ي 
ا���ش��ت��ب�����ش��رت خ���ريا م��ن ه���ذه احلملة 
قبل بدايتها حيث بادرت موؤ�ش�شة دبي 
لالعمال الن�شانية التابعة لبنك دبي 
ع�شرة  مببلغ  التربع  اىل  ال�شالمي 
م��الي��ني دره���م ب��ال���ش��اف��ة اىل اأكرث 
حم�شنون  قدمها  دره���م  مليون  م��ن 
التي  الن�شية  ال��ر���ش��ائ��ل  ط��ري��ق  ع��ن 

و�شلت اإىل الهالل.
تبذلها  ال��ت��ي  اجل���ه���ود  واإ���ش��ت��ع��ر���س 
العون  ل���ت���ق���دمي  الأح����م����ر  ال����ه����الل 
لالجئني ال�شوريني واإىل كل حمتاج 
ب��رام��ج الهيئة  ال��ع��امل ..وق���ال ان  يف 
م�شهود لها يف الداخل واخلارج وهي 
تبادر اإىل مد يد العون اىل كل حمتاج 
بغ�س النظر عن اللون او اجلن�س اأو 
الهالل  هيئة  اأن  اإىل  واأ�شار   . الدين 
الح��م��ر ب���ادرت اىل ار���ش��ال وف��د اىل 
الردن لتفقد احوال الالجئني هناك 
 .. ال�شريعة  احتياجاتهم  وحت��دي��د 
اأن الهالل الحمر بداأت  وك�شف عن 

العاجلة  امل���ع���ون���ات  ت��ق��دمي  ب��ال��ف��ع��ل 
الالجئون  يحتاجها  التي  والفورية 
يف هذه الظروف اجلوية القا�شية .. 
و�شتقوم بدرا�شة تقرير وفد الهالل 
ف��وري��ة للتنفيذ حتى  ب��رام��ج  وو���ش��ع 
ي�شتفيد الالجئ من امل�شاعدات التي 

تربع بها املح�شنون.
اأن الول��وي��ة الآن هي لتقدمي  وذك��ر 
واملدافئ  والأغطية  واللبا�س  الطعام 
لالجئني .. واأن هيئة الهالل الأحمر 
اإىل  وفدها  تقرير  على  بناء  �شتقوم 
الآردن بو�شع خطة تنفيذية لقامة 
الالجئني  ت��ف��ي��د  وب���رام���ج  م�����ش��اري��ع 
وامل�شتقبلية  احل��ا���ش��رة  ح��ي��ات��ه��م  يف 
وال�شحية  التعليمية  امل��راف��ق  م��ث��ل 
بع�شا  تقيم  انها  رغ��م  والجتماعية 
من هذه املرافق يف املخيم الماراتي 
الردين لكنها تريد تو�شيع مثل هذه 
اخل���دم���ات ح��ت��ى ت�����ش��م��ل اأك�����رب عدد 

ممكن من الالجئني.
احلملة  ان  امل��زروع��ي  الدكتور  وق��ال 
هذه املرة �شركز على العون النقدي 
حتى  حمتاجيه  اىل  اي�شاله  ل�شرعة 
ل ت���ت���اأخ���ر امل�������ش���اع���دات ال��ع��ي��ن��ي��ة يف 
قا�س  ال��ظ��رف  وان  خا�شة  ال��و���ش��ول 
على  وردا   . ت��اأخ��ري  اىل  ي��ح��ت��اج  ول 

�شئوال لوكالة انباء المارات عما اذا 
كانت م�شاعدات احلملة �شت�شمل دول 
اخرى يف بالد ال�شام غري الالجئني 
املزروعي  الدكتور  قال   .. ال�شوريني 
ان برامج هيئة الهالل وم�شاعداتها 
يف كل الدول خا�شة الردن وفل�شطني 
..وان  لها  م�شهود  وغ��ريه��ا  ول��ب��ن��ان 
م�شاعدات الهالل الحمر متتد اىل 
خم��ي��م��ات ال��الج��ئ��ني ال�����ش��وري��ني يف 
بال�شافة اىل الردن  والعراق  لبنان 
امل�شاعدات  لتو�شيل  م�شتعدة  وان��ه��ا 
اأي�����ش��ا اىل ال��الج��ئ��ني ال�����ش��وري��ني يف 
رئي�س  ودع���ا  الخ����رى.  اجل����وار  دول 
الحمر  ال��ه��الل  هيئة  ادارة  جمل�س 
اإىل م��واك��ب��ة حملة  و���ش��ائ��ل الع����الم 
الالجئني  ل�شالح  الن�شانية  الهالل 
على  ن�شرها  على  والعمل  ال�شوريني 
او�شع نطاق اعالمي ..موؤكدا تقديره 
الذي  الماراتي  لالعالم  واحرامه 
يف  ال��ه��الل  اأن�شطة  ج��ان��ب  اىل  يقف 
اإنه  وق���ال  وال��ظ��روف.  املنا�شبات  ك��ل 
لهذه  الع��الم��ي��ة  التغطية  اإط���ار  يف 
احلملة فاإنه �شيعمل على اإر�شال وفد 
من كبار املح�شنني وامل�شوؤولني اي�شا 
ال�شوريني  ال���الج���ئ���ني  م���واق���ع  اىل 
يرافقهم وفد اعالمي لالطالع على 

وامل�شاعدات  الح��م��ر  ال��ه��الل  ج��ه��ود 
ال�����ش��خ��م��ة ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا ل���ه���وؤلء 
ال��الج��ئ��ني ول��ي��ط��ل��ع ك��ذل��ك ع��ل��ى اأن 
اىل  و���ش��ل��ت  ق��د  املح�شنني  ت��ربع��ات 
اأكد ال�شيد را�شد  مكانها. من جانبه 
لهيئة  العام  الأم��ني  نائب  املن�شوري 
اإن  املحلية  لل�شوؤون  الحمر  الهالل 
هناك مراكز جلمع التربعات ل�شالح 
اخلمي�س  غ��دا  �شتبداأ  ال��ت��ي  احلملة 
و�شتقوم   .. اأي������ام  ث���الث���ة  وت�����ش��ت��م��ر 
وامل�شموعة  امل��رئ��ي��ة  الع���الم  و���ش��ائ��ل 
ه��ذه احلملة  بامل�شاركة يف  وامل��ق��روءة 

�شتن�شر  ام��اك��ن  تخ�شي�س  مت  ..ك��م��ا 
التربعات  جلمع  الع��الم  و�شائل  يف 
التي  احل�������ش���اب���ات  ارق��������ام  وك����ذل����ك 
خالل  م��ن  التربعات  فيها  �شتو�شع 
اأن  ال��ب��ن��وك يف ال��دول��ة . واأ����ش���ار اىل 
ال�شالمية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة 
والوق�����اف ���ش��ت�����ش��ارك اي�����ش��ا يف هذه 
احل��م��ل��ة م���ن خ����الل دع�����وة خطباء 
خطبة  ت��خ�����ش��ي�����س  اىل  امل�������ش���اج���د 
احلملة  هذه  ل�شالح  املقبلة  اجلمعة 
ال���ن���ا����س ع��ل��ى التربع  وك���ذل���ك ح���ث 
وقال  للمحتاجني.  ال��ع��ون  وت��ق��دمي 

ادارة  مدير  ال�شام�شي  حميد  ال�شيد 
برنامج  اإن  الحمر  بالهالل  الغاثة 
ل  الح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  م�شاعدات 
ال�شوريني  ال��الج��ئ��ني  ع��ل��ى  يقت�شر 
تقدم  الهالل  اأن  مو�شحا  الردن  يف 
17 األف ا�شرة  م�شاعدات لكرث من 
ت�شاعد  ..ك���م���ا  ه�����وؤلء  م���ن  ���ش��وري��ة 
اي�شا الالجئني ال�شوريني يف خميم 
ال����زع����ري ع��ل��ى احل������دود الردن���ي���ة 
م�شت�شفى  اي�شا  ..وه��ن��اك  ال�شورية 
ال�شحية  اخل���دم���ات  ي��ق��دم  م��ي��داين 

املجانية لالجئني.

الهالل يد�سن ا�ستعداداته النطالق حملته االإن�سانية الإي�سال امل�ساعدات الفورية لالجئن ال�سورين يف االأردن

•• العني - الفجر:

�شاركت بلدية مدينة العني ممثلة بقطاع خدمات املناطق-
»نظفوا  حملة  من  ع�شرة  الثانية  ال��دورة  يف  املدينة  و�شط 
للبيئة  الإم���ارات  تنظمها جمموعة عمل  التي  الإم����ارات«، 
ببلدية  جمتمعية  فعاليات  من�شق  اجل��اب��ري  �شعيد  وق��ال 
يقارب700  ما  احلملة  فعاليات  يف  �شارك   ، العني  مدينة 
املناطق  خ��دم��ات  قطاعات  خمتلف  م��ن  وم�����ش��ارك  متطوع 
من  متطوعني  اإىل  اإ�شافة  العني  مدينة  لبلدية  التابعة 
واجلامعات من  املدار�س  جهات خارجية وطالب وطالبات 

داخل مدينة العني وخارجها ، وذلك ما يوؤكد حر�س بلدية 
موؤ�ش�شات  بني  تفاعلية  �شراكة  تكوين  على  العني  مدينة 
ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي واخل���ا����س وامل��ج��ت��م��ع امل����دين لتحقيق 
الأه��داف ال�شراتيجية الرامية اإىل احلفاظ على نظافة 

البيئة.
اأحد  الإم�����ارات  نظفوا  حملة  تعد  اجل��اب��ري  واأ���ش��اف  كما 
اأهم احلمالت التي جتمع �شكان و مقيمني دولة الإمارات 
واملحافظة  البيئة  اأجل حماية  للعمل من  املتحدة  العربية 
عليها ، كما ت�شعى بلدية مدينة العني من خالل م�شوؤوليتها 
املمار�شات  خمتلف  لتبني  الأف��راد  ت�شجيع  على  املجتمعية 

البيئة  جت��اه  امل�شوؤولية  روح  لتعميق  ال�شتدامة  جم��ال  يف 
ومرافق الدولة ككل . 

كما ونظم قطاع و�شط املدينة يف وقت �شابق فعالية اأخرى 
حتت �شعار ) �شيدي العامل ، �شكراً( جلميع عمال النظافة 
واخل���دم���ات ب��ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال��ع��ني ، وذل���ك ب��ال��ت��ع��اون مع 
ق�شم  العمل  وزارة  و  النظافة  العني خلدمات  نور  موؤ�ش�شة 
التوجيه ومب�شاركة م�شت�شفى النور، م�شت�شفى العني، مركز 
وال�شرطة  ال�شويداء  وخم��اب��ز  نزيه  و�شركة  الطبي  امل���دار 
املجتمعية وق�شم مرور العني وم�شنع الغدير للمياه النقي 

و جمعية جماهري العني.

قدمت  متنوعة  ف��ق��رات  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ب��رن��ام��ج  ت�شمن  ح��ي��ث 
للعمال  العمل  ق��وان��ني  ع��ن  حما�شرة  وت�شمنت   ، للعمال 
كما ومت تقدمي م�شابقات ترفيهية وحركية بالإ�شافة اإىل 
على  للعمل  وذل��ك   ، ال��الزم��ة  الطبية  الفحو�شات  اإج���راء 
ت�شجيع ودعم هذه الفئة، وذلك ملا حتتله مكانة العامل يف 
الفاعلة  العني وم�شاهمتهم  لبلدية مدينة  العملية  البيئة 
كو�شائل  الفعاليات  هذه  تاأتي  حيث   ، الوظيفي  الإنتاج  يف 
لديهم  املعنوية  ال��روح  ورف��ع  ت�شجيعهم  للعمل على  مهمة 
التذكارية عليهم  الهدايا  توزيع جمموعة من  اإىل  اإ�شافة 

كنوع من التقدير والهتمام. 

•• دبي-وام:

تنفيذا لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
الب���داع احلكومي  بتعميم جت��رب��ة خمترب  دب��ي  ح��اك��م 
والذي عقد خالل اخللوة الوزارية على جميع اجلهات 
لتطوير  معتمدة  ور�شمية  قيادية  كممار�شة  الحتادية 
اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة .. اأ����ش���درت م��ع��ايل م���رمي بنت 
الجتماعية  ال�����ش��وؤون  وزي���رة  ال��روم��ي  خلفان  حممد 
قرارا وزاريا با�شتحداث �شعبة يف ال��وزارة حتت م�شمى 
ال�شوؤون  وزارة  يف  احل��ك��وم��ي  الب�����داع  خم��ت��رب  �شعبة 

الجتماعية .
واأنيطت بال�شعبة مهمة درا�شة الو�شع احلايل لقطاعات 
وجمالت ال��وزارة بهدف التطوير وعمل ع�شف ذهني 
وا�شتلهام  املخت�شة  الإدارات  يف  والعاملني  للمخت�شني 
الأف���ك���ار امل��ب��دع��ة واحل��ل��ول امل��ب��ت��ك��رة وت��ط��وي��ر الأفكار 

احلالية وتكييفها ح�شب احلاجة.
و���ش��رح��ت م��ع��ايل م��رمي ال��روم��ي ب���اأن دول���ة الإم����ارات 
جديدة  مرحلة  على  مقبلة  وموؤ�ش�شاتها  وزاراتها  بكل 
من التطور تتجه فيها نحو التميز والب��داع واجلودة 
من  تتطلب  امل��رح��ل��ة  وه���ذه  الأف��ك��ار  جميع  وا�شتلهام 
اجلميع اأن يكونوا مبادرين ومبدعني لالرتقاء بالعمل 

..م�شرية  امل���رات���ب  اأف�����ش��ل  اإىل  وال��و���ش��ول  احل��ك��وم��ي 
من  بالعديد  تعنى  الجتماعية  ال�شوؤون  وزارة  ان  اىل 
والأرامل  والأط��ف��ال  امل�شنني  مثل  الجتماعية  الفئات 
والعاجزين �شحيا والأ�شخا�س من ذوي الإعاقة وهم 
خدمات  وتقدمي  ورعايته  املجتمع  دعم  اإىل  يحتاجون 
مميزة لهم والنتقال بهم من فئات متلقية للخدمات 

اإىل فئات �شريكة يف التنمية وبفاعلية.
لتلقي  مفتوحة  �شتكون  ال�شعبة  اإن  معاليها  واأ�شافت 
العاملني  املوظفني  م��ن  ���ش��واء  املبدعة  الأف��ك��ار  جميع 
اأفراد  اأم من  اأم مع املتعاملني مع ال��وزارة  يف احلكومة 
الأفكار  ا�شتلهام  اإىل  �شت�شعى  اأن��ه��ا  كما  كافة  املجتمع 

�شيكون دوري��ا ومن  ال��ذي  الذهني  الع�شف  من خ��الل 
كما  لديها..  للعاملني  ال��وزارة  تنظمها  جل�شات  خالل 
اأن الوزارة �شتعمل جاهدة لالإفادة من التجارب العاملية 

الناجحة يف املجال الجتماعي.
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأن  واأك��دت 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
وال�شباق  والتميز  اجل���ودة  مب�شرية  ق��دم��ا  ي��دف��ع  دب��ي 
اأر�شى  والتي  العامل  م�شتوى  على  الأوىل  امل��رات��ب  اإىل 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ق��واع��ده��ا 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل الذي يقودنا اإىل بناء 

اإمارات حديثة واآمنة وم�شتقرة. 

•• دبي-وام: 

للبوابات  امل��وؤمت��ر اخل��ام�����س  اأع��م��ال  ب��دب��ي  ال��ع��رب  ب��رج  ام�����س بفندق  اختتمت 
التعاون  جمل�س  دول  يف  الذكية  وامل���دن  احلكومية  للموؤ�ش�شات  الإل��ك��رون��ي��ة 
قيادات  م��ن  والتنفيذيني  امل���دراء  م��ن  وا�شعة  م�شاركة  �شهد  ال��ذي  اخلليجي 
اإعالمية  تغطية  و���ش��ط  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  موؤ�ش�شات  وممثلي 
وا�شعة من خمتلف و�شائل الإعالم يف املنطقة. وحتدث يف اجلل�شة الأوىل من 
فعاليات اليوم اخلتامي للموؤمتر كري�شتيان فريويل م�شوؤول الت�شويق الرقمي 
البوابات واملواقع  اأهم حتديات  الرقمي حول  الأو�شط للت�شويق  ال�شرق  معهد 
الإلكرونية احلكومية الذكية يف املوؤ�ش�شات احلكومية واملدن الذكية يف اإ�شراك 
اأفراد املجتمع كاأحد اأهم اأولويات تطوير اخلدمات احلكومية واإ�شراتيجيات 
تطوير ال�شراكة الإلكرونية بني موؤ�ش�شات القطاع احلكومي وقطاع الأعمال 
و�شائل تطوير وفتح قنوات  واأه��م  املجتمع  اأف��راد  الإبتكار وتنمية  واأليات دعم 
اإت�شال متعددة بني احلكومة واملواطنني. وحول اأف�شل املمار�شات يف البوابات 
واملدير  امل��وؤ���ش�����س  فيا�س  اإمي��ي��ت  ال��ذك��ي��ة حت��دث  احل��ك��وم��ة  موؤ�ش�شات  وم��واق��ع 
التنفيذي نيك�شا متناول اأحدث اإ�شراتيجيات تطوير اخلدمات احلكومية من 
خالل �شبكات التوا�شل الإجتماعي وحمركات البحث العاملية . و�شهد املوؤمتر 
اأ�شرف  املهند�س  م��ن  ك��ل  فيها  ���ش��ارك  تفاعلية  نقا�س  حلقة  جل�شاته  ختام  يف 
كاجنو م�شوؤول الت�شويق الإلكروين يف �شركة اآر ال جي ود. عثمان ظفر املدير 
الإقليمي - ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا ب�شركة اينيت و مارك �شيجو املدير 
املوؤ�ش�س امل�شارك ومدير �شركة براونيكو حللول تكنولوجيا املعلومات واإمييت 
والتقنيات  املنهجيات  اأح��دث  وتناولت  نيك�شا  ل�شركة  التنفيذي  املدير  فيا�س 
العاملية امل�شتخدمة يف البوابات واملواقع الإلكرونية احلكومية واأهم ممار�شات 
تقدمي اخلدمات عن طريق تطبيقات احلكومة الذكية وحتديات الدور القيادي 
املنهجي  التحليل  واأنظمة  احلكومية  اخلدمات  لهيكل  التنظيمي  التغيري  يف 
التوافق  واإ�شراتيجيات  احلكومي  الإلكروين  املحتوى  حلول  طرح  املتقدمة 
مع التطبيقات الذكية. وناق�س املوؤمتر على مدار يومني اأحدث التطورات يف 
احلكومة  ع�شر  يف  املوؤ�ش�شي  الأداء  على  واأثرها  اللكروين  املحتوى  �شناعة 
واإ�شراتيجيات  احلكومي  الإل��ك��روين  املحتوى  حلول  ط��رح  مت  حيث  الذكية 
التحول  واإ�شراتيجيات  املتطورة  والتقنيات  الذكية  التطبيقات  مع  التوافق 
الإلكرونية  للبوابات  الذكية  الإدارة  حلول  وب��ن��اء  املتطور  ال��ذك��ي  املوؤ�ش�شي 
احلكومية. و تطرق املوؤمتر اإىل مناق�شة اإ�شراتيجيات دعم القيادات والكوادر 
التطبيقية يف  واملمار�شات  الإداري احلديث  للفكر  العلمية  باملنهجية  الإداري��ة 

التعامالت احلكومية الذكية. 

اختتام املوؤمتر اخلام�س للبوابات 
االإلكرتونية للموؤ�س�سات احلكومية 

واملدن الذكية يف دول التعاون 

بلدية مدينة العن ت�سارك يف حملة نظفوا االإمارات وتقيم فعاليات متنوعة

مرمي الرومي ت�سدر قرارا باإن�ساء �سعبة خمترب االبداع احلكومي يف وزارة ال�سوؤون االجتماعية
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

باجليت لعمال احلدادة والنجارة امل�شلحة
 رخ�شة رقم:CN 1135480 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرا�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�ضوؤون التجارية)العني)
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

اور درمي للمقاولت وال�شيانة العامة
 رخ�شة رقم:CN 1152409 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرا�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�ضوؤون التجارية)العني)
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شويفت 

CN 1416220:للنقليات العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرا�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�ضوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ك ام للتجارة ذ.م.م - فرع
رخ�شة رقم:CN 1031295-7 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرا�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�ضوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة ميجارمي للمقاولت 

العامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1078988 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

palfinger systems units gmbh ا�شافة بالفينجر �شي�شتمز يونت�س جي . ام . بي . ات�س

تعديل ن�شب ال�شركاء 

هاركني هولدينجز ليمتد Harkin Holdings Ltd من 49% اىل %14.7

فعلى كل من له حق العرا�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�ضوؤون التجارية )ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون عرو�س 

CN 1343228:النه�شه لل�شيدات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة مرمي بخيت فا�شل ع�شيان املن�شوري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف جنال خلف جميع احمد الكعبي

العالن مراجعة  هذا  على  العرا�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�ضوؤون التجارية )ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/منطقة ال�شبكة 

CN 1055273:لالنرنت رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة جالل حممد يو�شف ابراهيم املرزوقي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي را�شد علي حممد النعيمي

العالن مراجعة  هذا  على  العرا�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�ضوؤون التجارية )ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/تاق مي الكروميكانيكال 

رخ�شة رقم:CN 1495357 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة زينب علي حممدي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
الول  ال�ش�����ادة/ال�شهم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1179804:للنقليات العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة علي عبداهلل �شلطان �شعيد اجلنيبي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد بن خلف احمد خلف العتيبة

العالن مراجعة  هذا  على  العرا�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�ضوؤون التجارية )ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شوبرماركت دي�س 

بنغال رخ�شة رقم:CN 1190422 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات

ا�شافة حممد ابراهيم عمري حممد البلو�شي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ار�شاد اهلل فريد الرحمن )%100(
تعديل وكيل خدمات

حذف ح�شن را�شد �شيف مفتول اآل علي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد م�شلح الدين مفي حافظ ابوبكر
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

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

العدد 10974 بتاريخ 2013/12/19   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة انر باور الكهربائية 
وامليكانيكية ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1088624 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة نوفز ابوظبي للتجارة العامة ذ.م.م 
NOVUS ABU DHABI GENERAL TRADING LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة بيالي فينكاتي�س بي�شايه كانو�شوامي )%40(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف باور فلو )هولدنغ( �س م ل

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف مر�شد ثاين مر�شد غنام الرميثي

فعلى كل من له حق العرا�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�ضوؤون التجارية )ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل املا�س الزرق لكوي املالب�س

 رخ�شة رقم:CN 1015496 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد ب�شري �شيتاري مونياجنود )%100(

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد يو�شف ابراهيم بو عتابه الزعابي من �شريك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب ال�شركاء/حممد يو�شف ابراهيم بوعتابة الزعابي من 51% اىل %0

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف كانان �شريي كالويل رفيق 
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*3.5
تعديل �شكل قانوين/من �شركة تو�شية اىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ا�شم جتاري:من/حمل املا�س الزرق لكوي املالب�س

BLUE DIAMOND DRESS PRESS SHOP
اىل/املبا�س للملبو�شات الرجالية 

AL MOBASCH GENTS GARMENTS
تعديل ن�شاط/ا�شافة تف�شيل وخياطة وحياكة املالب�س الرجالية العربية )1410903(

تعديل ن�شاط/حذف كي املالب�س )9601001(
فعلى كل من له حق العرا�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�ضوؤون التجارية )ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شوبر ماركت جبال زاجرو�س

رخ�شة رقم:CN 1184090 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عمر خ�شيب خمي�س الهنائي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبيد نا�شر عبيد الزعابي 
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 2*12 اىل 2*1

تعديل ا�شم جتاري:من/�شوبر ماركت جبال زاجرو�س
ZAQROOS MOUNTAINS SUPERMARKET

اىل/ال�شكناين لل�شيانة العامة 
AL ASHKANANI GENERAL MAINTENANCE

تعديل عنوان/من ابوظبي م�شفح ال�شناعية م 7 ق 16 حمل 1 املالك ورثة املرحوم 
حممد حمد عبداهلل الكنيبي اىل ابوظبي م�شفح ال�شناعية م 8 ق 54 مكتب رقم 

19 املالك / احمد خلفان فرج حممد املحريبي
تعديل ن�شاط/ا�شافة ال�شيانة العامة للمباين )4329901(

تعديل ن�شاط/حذف جممع ا�شتهالكي )�شوبر ماركت( )4711002(
فعلى كل من له حق العرا�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�ضوؤون التجارية )ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة اليا�شي للمقاولت العامة

رخ�شة رقم:CN 1107788 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة اليا�شي للمقاولت العامة
AL YASI GENERAL CONTRACTING EST

اىل/اك�شبو المارات للم�شاريع الن�شائية والعقارية 
EMIRATES EXPO CONSTRUCTION PROJECTS AND REAL ESTATE

تعديل عنوان/من العني العني منطقة هيلي بناية عفراء عيد زوجة حممد بطي 
الرميثي اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي �شارع الكورني�س غرب 5 ق 17 طابق 4 مكتب 

427 مالك/�شركة م�شماك العقارية
تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات تاجري العقارات وادارتها )6820001(

تعديل ن�شاط/ا�شافة الو�شاطة يف بيع العقارات و�شرائها )6820004(
تعديل ن�شاط/حذف ال�شيانة العامة للمباين )4329901(

فعلى كل من له حق العرا�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�ضوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 10974 بتاريخ 2013/12/19   

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

املتحركة رخ�شة رقم:CN 1140084 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبداهلل علي را�شد زايد حيايي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف خليفة �شبيح بالل ال�شعدي 
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 3.60*1

العالن مراجعة  هذا  على  العرا�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�ضوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 10974 بتاريخ 2013/12/19   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حركة الر�س للمقاولت 

العامة رخ�شة رقم:CN 1166275 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 8*4 اىل 0.50*0.30

تعديل ا�شم جتاري:من/حركة الر�س للمقاولت العامة
EARTH MOVER GENERAL CONTRACTING

اىل/املتحدة خلدمات امل�شاحة 
UNITED SURVEY SERVICE

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال القيا�س وامل�شاحة )4312006(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

فعلى كل من له حق العرا�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�ضوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 10974 بتاريخ 2013/12/19   

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

العامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1149562 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 0.30*0.40 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/�شركة الن�شيحه للمقاولت العامة ذ.م.م

AL NASEEHA GENERAL CONTRACTING LLC

اىل/�شركة الن�شيحة لل�شيانة العامة ذ.م.م 
AL NASEEHA GENERAL MAINTENANCE CO LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة ال�شيانة العامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال التطيني للمباين )البال�شر( )4330009(

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق العرا�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�ضوؤون التجارية )العني)

العدد 10974 بتاريخ 2013/12/19   

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

البال�شر رخ�شة رقم:CN 1135974 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة مدينة ال�شماية لعمال البال�شر
اىل/موؤ�ش�شة مدينة ال�شمايه لعمال احلدادة والنجارة امل�شلحة 

CITY ALSHMAYA SMITHERY & CARPENTRY WORK

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال حديد الت�شليح )4390005(
تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال النجارة امل�شلحة )4390004(

تعديل ن�شاط/حذف اعمال التطيني للمباين )البال�شر( )4330009(
تعديل ن�شاط/حذف اعمال بالط الر�شفة املت�شابكة )البا�شكو والكارب�شتون( )4330008(

فعلى كل من له حق العرا�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�ضوؤون التجارية )العني)

العدد 10974 بتاريخ 2013/12/19   

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

جلوبال لتح�شري ال�شوكولته واحللويات
 رخ�شة رقم:CN 1197862 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرا�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�ضوؤون التجارية)العني)

العدد 10974 بتاريخ 2013/12/19   

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

CN 1154568:لل�شيانة العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة نا�شر �شام�س نا�شر البحري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف هياوي زايد حمد املزروعي

العالن مراجعة  هذا  على  العرا�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�ضوؤون التجارية م غ
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اأخبـار الإمـارات
اخلارجية تبحث العالقات الثنائية 

مع اأذربيجان وطاجيك�ستان
•• اأبوظبي-وام:

بوزارة  اآ�شيا  غ��رب  اإدارة  مدير  املطرو�شي  اأحمد  الدكتور  �شعادة  ا�شتقبل 
اخل��ارج��ي��ة يف مكتبه ب��دي��وان ع��ام ال����وزارة ك��ال على ح��ده ���ش��ع��ادة ايلخان 
يو�شف  وال�شيد  اأذرب��ي��ج��ان  جمهورية  �شفري  قهرمانوف  اأوغ��ل��و  كاهنجري 

باباكالنوف القائم باأعمال جمهورية طاجيك�شتان لدى الدولة.
وبحث  امل�شرك  الإهتمام  ذات  املوا�شيع  مناق�شة  اللقاءين  خ��الل  وج��رى 
�شبل تعزيز التعاون وتطويرالعالقات الثنائية مبا ي�شهم يف حتقيق امل�شالح 

امل�شركة بني البلدين ال�شديقني.

•• القاهرة-وام: 

اأك�����د م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل بن 
حم���م���د ب���ل���ح���ي���ف ال���ن���ع���ي���م���ي وزي�����ر 
وزراء  اأن جم��ل�����س  ال��ع��ام��ة  الأ���ش��غ��ال 
ال����ش���ك���ان وال���ت���ع���م���ري ال����ع����رب بحث 
خالل اإجتماعه الثالثني �شبل تفعيل 
التعاون العربي امل�شرك يف جمالت 
ال�شكان والبناء والتجمعات ال�شكانية 
املوحدة  العربية  وال��ك��ودات  املتكاملة 
م�شريا اىل اأن دولة المارات تري اأن 
البنود  اأه��م  من  ال�شكانية  التجمعات 
التي نوق�شت لأهمية تلك التجمعات 

املتكاملة اخلدمات.
ت�����ش��ري��ح ملرا�شل  ف���ى  وق����ال م��ع��ال��ي��ه 
بالقاهرة  وام  الم����ارات  اأن��ب��اء  وك��ال��ة 
الجتماع  يف  م�شاركته  هام�س  علي 
ال�شكان  وزراء  مل��ج��ل�����س  ال���ث���الث���ني 
وال��ت��ع��م��ري ال��ع��رب ال���ذي ع��ق��د مبقر 
الم�����ان�����ة ال���ع���ام���ة جل���ام���ع���ة ال�����دول 
تنفيذ  ت��اب��ع  الج��ت��م��اع  اأن  ال��ع��رب��ي��ة 
التنموية:  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ق��م��ة  ق����رارات 
التي  والج���ت���م���اع���ي���ة  الق���ت�������ش���ادي���ة 
جمال  يف   2009 الكويت  يف  عقدت 
الإ�شكان. وقرر جمل�س وزراء الإ�شكان 

مكتبه  ت�����ش��ك��ي��ل  ال����ع����رب  وال���ت���ع���م���ري 
وي�شم  القادمني  للعامني  التنفيذي 
و�شلطنة  وال���ك���وي���ت  وق��ط��ر  ال���ع���راق 
القمر  وجمهورية  وفل�شطني  عمان 
اململكة  م���ن  ك���ل  وان���ت���خ���اب  امل��ت��ح��دة 
كاأع�شاء  وم�شر  ال�شعودية  العربية 

يف املكتب.
ختام  تو�شياته  يف  املجل�س  ق��رر  كما 
باجلامعة  ال��ث��الث��ني  دورت����ه  اأع���م���ال 
ال�شكان  وزي������ر  ب���رئ���ا����ش���ة  ال���ع���رب���ي���ة 
ب�شلطنة عمان ال�شيخ �شيف ال�شبيبي 
املكتب  رئ���ي�������س  ان����ت����خ����اب  ي���ت���م  اأن 
للعامني  ونائبه  للمجل�س  التنفيذي 
انعقاد  خ�����الل  و2015   2014
للمكتب  وال�شبعني  الثامن  الجتماع 

التنفيذي للمجل�س.
العربية  ال���دول  م��ن  املجل�س  وط��ل��ب 
الأ�شا�شي  ال��ن��ظ��ام  ع��ل��ى  وق��ع��ت  ال��ت��ي 
اأخطار  من  للوقاية  العربي  للمركز 
الزلزل والكوارث الطبيعية الأخرى 
لقرار  تنفيذا  عليه  الت�شديق  �شرعة 
 2010 عام  ليبيا  يف  العربية  القمة 
كما طلب من الدول التي مل توقع اأو 
ت�شادق بعد على النظام الأ�شا�شي اإىل 
ودعا  والت�شديق.  بالتوقيع  التعجيل 

املجل�س اجلزائر بالتن�شيق مع الأمانة 
الفنية للمجل�س لتحديد موعد عقد 
اأقرب  العمومية للمركز يف  اجلمعية 
مع  بالتعاون  يتعلق  وفيما  الآج����ال. 
للم�شتوطنات  املتحدة  الأمم  برنامج 
الب�شرية رحب املجل�س بقرار برنامج 
الأمم املتحدة للم�شتوطنات الب�شرية 
الفرة  ال��ذي عقد يف نريوبي خالل 
 2013 اإب����ري����ل   19 اإىل   15 م���ن 
الوزاري العربي  املنتدى  اإن�شاء  ب�شاأن 
كما   . احل�شرية  والتنمية  لالإ�شكان 
لإن�شاء  العربية  ال���دول  املجل�س  دع��ا 
لت�شجيع  ل���ل���م���وئ���ل  وط���ن���ي���ة  جل�����ان 
والإقليمي  وال��دويل  العربي  التعاون 
اللجان  ت�����ش��ك��ي��ل  ج����دول����ة  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
يف  الب�شرية  للم�شتوطنات  الوطنية 
املكتب  مع  بالتن�شيق  العربية  ال��دول 
القاهرة  العربية يف  للدول  القليمي 
املرجعية  وال�شروط  الأ�ش�س  واإع���داد 
لعمل اللجان الوطنية للم�شتوطنات 
الب�شرية يف الدول العربية مبا يتفق 
للم�شتوطنات  املتحدة  الأمم  واأجندة 

الب�شرية.
واأك����د امل��ج��ل�����س ����ش���رورة ال��ع��م��ل على 
ت��ن�����ش��ي��ق امل����واق����ف ال��ع��رب��ي��ة واإع������داد 

تعر�س  ال���ت���ي  ال�����ق�����رارات  م�����ش��اري��ع 
والإقليمية  الدولية  امل��وؤمت��رات  على 
وتوحيد  ال���ق���رارات  تنفيذ  وم��ت��اب��ع��ة 
خمرجات  وتن�شيق  وال��روؤى  املفاهيم 
للم�شتوطنات  الوطنية  اللجان  عمل 
العملية  دع�����م  اإط�������ار  يف  ال��ب�����ش��ري��ة 
للق�شايا  وت��و���ش��ي��ح��ا  ال��ت��ح�����ش��ريي��ة 
امل��ل��ح��ة يف امل���ن���اط���ق احل�����ش��ري��ة مبا 
الأمم  م����وؤمت����ر  واأه����������داف  ي���رت���ب���ط 
الب�شرية  ل��ل��م�����ش��ت��وط��ن��ات  امل���ت���ح���دة 
الأمم  م���وؤمت���ر  وخم���رج���ات   2016
 20 ري��و  امل�شتدامة  للتنمية  املتحدة 
العربية  امل��ن��ظ��م��ات  م��ع  وب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
ال�شلة  ذات  وال��دول��ي��ة  والإق��ل��ي��م��ي��ة 

وكذلك موؤ�ش�شات املجتمع املدين.
كما اأكد املجل�س اأهمية التعاون العربي 
م���ع ال��ت��ج��م��ع��ات الق��ل��ي��م��ي��ة وال����دول 
ومنها  والتعمري  الإ���ش��ك��ان  جم��ال  يف 
ب�شاأن  ال��رك��ي  اجل��ان��ب  م��ع  التن�شيق 
املتعلقة  وال�شيا�شات  ال�شكن  م�شكلة 
دورته  ع��ق��د  امل��ج��ل�����س  وق���رر   . بحلها 
بالأردن  والثالثني  احلادية  الوزارية 
 2014 دي�����ش��م��رب  و16   15 ي��وم��ي 
ملوؤمتر  الأردن  با�شت�شافة  رح��ب  كما 
ومو�شوعه  الثالث  العربي  الإ�شكان 

اخلدمات..  م��ت��ك��ام��ل��ة  �شكنية  م���دن 
حلول اإ�شكانية واملقرر عقده يف عمان 
 2014 دي�����ش��م��رب  و18   17 ي��وم��ي 
بتنظيم من املوؤ�ش�شة العامة لالإ�شكان 
والتطوير احل�شري والأمانة الفنية 
والتعمري  الإ����ش���ك���ان  وزراء  مل��ج��ل�����س 
اأعمال  مبحور  يتعلق  العرب..وفيما 
ال������دورة احل���ادي���ة وال���ث���الث���ني تقرر 
حلياة  لئ���ق  �شكن  ب��ع��ن��وان  ت��ك��ون  اأن 

اأف�شل.. بدون ع�شوائيات.
واع��ت��م��د امل��ج��ل�����س اأه������داف وحم����اور 
الرابع  ال���ع���رب���ي  الإ����ش���ك���ان  م���وؤمت���ر 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  يف  ع���ق���ده  امل����ق����رر 
ومو�شوعه   2016 ع��ام  ال�شعودية 
تفيعل ال�شراكة بني القطاعني العام 

واخلا�س لتطوير قطاع الإ�شكان .
ال���������وزراء ع���ل���ى ت��غ��ي��ري ا�شم  وات����ف����ق 
بني  املعلومات  بتبادل  املتعلق  البند 
الدول العربية حول امل�شاريع املنفذة 
اإىل  التكاليف  منخف�س  ال�شكن  يف 

امل�شاريع الرائدة يف جمال الإ�شكان .
وفيما يتعلق بال�شراتيجية العربية 
امل�شتدامة  احل�������ش���اري���ة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
فريق  ت�����ش��ك��ي��ل  ت����ق����رر  والإ������ش�����ك�����ان 
ال�شراتيجية  ه��ذه  ل�شياغة  عمل 

وال�شعودية  واجل���زائ���ر  الأردن  م���ن 
وال�����ش��ودان وال���ع���راق ول��ي��ب��ي��ا وم�شر 
وبرنامج الأمم املتحدة للم�شتوطنات 
ال��ف��ن��ي��ة ملجل�س  ال��ب�����ش��ري��ة والأم����ان����ة 
العرب  وال��ت��ع��م��ري  الإ����ش���ك���ان  وزراء 
وتقرر دعوة الدول العربية الأع�شاء 
يف  ممثليها  لت�شمية  الفريق  ه��ذا  يف 
اأن يعقد اجتماعا له يف  الفريق على 

موعد اأق�شاه 30 يونيو املقبل.
القمة  ق���رارات  تنفيذ  املجل�س  وت��اب��ع 

القت�شادية  ال��ت��ن��م��وي��ة:  ال��ع��رب��ي��ة 
والج����ت����م����اع����ي����ة ال�����ت�����ي ع�����ق�����دت يف 
الإ�شكان  جم��ال  يف   2009 ال��ك��وي��ت 
للمجل�س  ال��ف��ن��ي��ة  الأم���ان���ة  وت��ك��ل��ي��ف 
ال�شكن  يف  ال�شتثمار  درا���ش��ة  بتعميم 
الجتماعي بالدول العربية يف �شكلها 

النهائي على الدول الأع�شاء.
ووافق املجل�س على اأن يكون مو�شوع 
الإ�����ش����ك����ان  وزراء  جم���ل�������س  ج����ائ����زة 
امل�شكن  املقبل  للعام  العرب  والتعمري 

�شد  اأه��م��ي��ة  املجل�س  واأك����د   .. املي�شر 
الإ�شكانية  الحتياجات  بني  الفجوة 
وال��ع��ر���س امل��ت��اح م��ن ال�شكن وق��د مت 
م�شتقبال  البند  ه��ذا  م�شمى  تعديل 
ليكون اأ�شلوب اإدارة و�شيانة املجمعات 

ال�شكنية امل�شركة .
ودعا املجل�س اجلهات املعنية بقطاعات 
الإ�شكان والتعمري يف الدول العربية 
يوم  مبنا�شبة  احتفالية  تنظيم  اإىل 

 . الإ�شكان العربي لعام 2014 

وزير االأ�سغال: جمل�س وزراء اال�سكان العرب يبحث �سبل تفعيل التعاون العربي امل�سرتك 

•• دبي-وام:

اللغة  بيوم  لالإحتفال  فعاليات  ام�س  دب��ي  بلدية  يف  ال�شاد  لغة  فريق  نظم 
العربية الذي خ�ش�شت له هيئة الأمم املتحدة يوم الثامن ع�شر من دي�شمرب 
ق��رارا ين�س على  املتحدة  ل��الأمم  العمومية  واأ�شدرت اجلمعية  ع��ام.  من كل 
واتخذت  املتحدة  الأمم  ولغات  الر�شمية  اللغات  �شمن  العربية  اللغة  اإدخ��ال 
ر�شاد  املهند�س  واألقى  العربية.  باللغة  لالحتفال  عامليا  يوما  اليوم  هذا  من 
كلمة  ال�شاد  لغة  فريق  وقائد  العمراين  ال��راث  اإدارة  مدير  بوخ�س  حممد 
اإفتتاحية رحب من خاللها باحل�شور ..م�شيدا بلغة ال�شاد .. ونوه باأن بلدية 
دبي تتبنى فكرة ال�شتدامة ول تغفل عن ا�شتدامة اأم اللغات التي تكفل اهلل 
بحفظها عموما �شواء اأجتهدنا اأم مل جنتهد يف ا�شتدامتها لأنها باقية اإىل ما 
�شاء اهلل. واأ�شاف بوخ�س لنا اأن نت�شور �شكل امل�شتقبل ونر�شم ق�شمات العامل 

بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأعلن  والتي  القادمة  ال�شنوات  م��دى  على 
رعاة  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد 
اللغة العربية  املا�شي حزمة مبادرات لتعزيز مكانة  العام  اأطلق يف  اهلل حني 
اأن روؤي��ة الإم���ارات ل�شنة  . واأك��د  يف املجتمع وال��ذي اعتربها فري�شة وطنية 
العربية  اللغة  يف  لالمتياز  مركزا  الإم���ارات  دول��ة  جعل  اإىل  تهدف   2021
..معربا عن �شعادته بهذا اخلرب الذي يجعلنا ن�شع ن�شب اأعيننا روؤية �شموه 
تفعيل  يف  دب��ي  ببلدية  ال�شاد  لغة  فريق  وتطلعات  اأه���داف  مع  تتوافق  التي 
دائرة  اأول  باأنها  تفخر  دبي  بلدية  اأن  اإىل  منوها  مكانتها..  وتعزيز  العربية 
التي نطمح  وروؤيته  اأهدافه  وله  العربية  باللغة  يعنى  فريقا  تن�شئ  حكومية 
من خاللها حتقيق روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد. واأعرب عن 
ال�شاد  لغة  فريق  اإىل  والنت�شاب  الع�شوية  ب��اب  فتح  عن  ب��الإع��الن  �شعادته 
الفريق  تطوير  يف  ي�شهم  م��ا  وب��ك��ل  واق��راح��ات��ك��م  مب�شاركاتكم  لتتحفونا 

اأهدافه. ومت خالل احلفل عر�س م�شرحي بعنوان لغتي ما اأحالها  ويحقق 
لطالبات مدر�شة اأني�شة الأن�شارية تاله حما�شرة بعنوان اللغة العربية بخري 
للمهند�س فداء اجلندي كاتب وباحث ومرجم يف تقنية املعلومات وموؤ�ش�س 
ومدير �شابق للوكالة العربية لالأخبار العلمية وع�شو خارجي يف فريق لغة 
ال�شاد.. وكذلك م�شرحية اأخرى بعنوان جتربة دبي.. تعريب املحيط للكاتب 
دولة  يف  اجل��زائ��ري��ة  الثقافة  �شفري  طلبي  ح�شني  حممد  وامل��ف��ك��ر  والأدي����ب 
الإمارات ثم كلمة اأع�شاء الفريق. جتدر الإ�شارة اإىل اأن بلدية دبي كانت قد 
�شكلت اأول فريق على م�شتوى الدوائر احلكومية لدعم وحماية اللغة العربية 
وهو فريق لغة ال�شاد وهو فريق مكون من 16 موظفا بهدف تر�شيخ قواعد 
امل�شتخدمة  امل�شتمرة وتعريب امل�شطلحات الأجنبية  العربية بالتوعية  اللغة 
ت�شكيل  اإىل  بالإ�شافة  املوظفني  عند  العربية  اللغة  مهارات  ورف��ع  العمل  يف 

قنوات لتبادل املعرفة يف خمتلف جمالت اللغة العربية. 

فريق لغة ال�ساد يف بلدية دبي ينظم فعاليات لالحتفال باللغة العربية

•• ال�شارقة-وام: 

اإتفاقية  ال�����ش��ارق��ة يف  اإم����ارة  ب��ون��ع��ري يف  ���ش��ري  اأدرج����ت حممية 
رام�����ش��ار ال��ع��امل��ي��ة ل��الأرا���ش��ي ال��رط��ب��ة..ال��ت��ي ت��ع��د مب��ث��اب��ة اإطار 
الرطبة  الأرا�شي  الدويل والقومي حلماية وا�شتخدام  للتعاون 
ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  خ��الل  املحمية  اإدراج  اإع��الن  مت  وم�شادرها. 
ال�شارقة  يف  الطبيعية  وامل��ح��م��ي��ات  البيئة  هيئة  عقدته  ال���ذي 
ت�شجيل  عن  لالإعالن  ام�س  ال�شارقة  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  يف 
املحمية يف الإتفاقية الدولية لالأرا�شي الرطبة رام�شار ليكون 
القرم  اأ�شجار  الإم��ارة بعد حممية  ت�شجيله يف  يتم  ثاين موقع 
وقالت   . الدولة  م�شتوى  على  موقع  وخام�س  بكلباء  واحلفية 
الطبيعية  واملحميات  البيئة  هيئة  رئي�س  ال�شويدي  �شيف  هنا 
البيئة  هيئة  ج��ه��ود  ال�����ش��ح��ف��ي..اإن  امل��وؤمت��ر  خ��الل  ال�شارقة  يف 

خالل  من  بونعري  �شري  جزيرة  يف  ب��داأت  الطبيعية  واملحميات 
والبيئية  الراثية  املقومات  ل�شون  الهادفة  العلمية  الدرا�شات 
التي تتميز بها من خالل جمموعة من الدرا�شات �شملت درا�شة 
ال�شعاب  واأ���ش��م��اك  املرجانية  واملجتمعات  البحرية  ال�شالحف 
الإمارات  جمموعة  مع  بالتعاون  البحرية  والطيور  املرجانية 
للبيئة البحرية كما مت تنفيذ برامج الر�شد البيئي عن طريق 
وذلك  البحرية  ال�شالحف  م��ن  ملجموعة  ال�شناعية  الأق��م��ار 
وال�شندوق  الفطرية  للحياة  الإم����ارات  جمعية  م��ع  بالتعاون 
العاملي ل�شون الطبيعة اإ�شافة اإىل تنظيم مهرجان �شنوي بيئي 
يف اجلزيرة بالتزامن مع �شباق القفال الراثي الذي يهدف اإىل 

اإبراز الأهمية البيئية وال�شياحية واحل�شارية للمحمية.
واأ�شارت ال�شويدي اىل اأهمية جزيرة �شري بونعري مبا تتميز به 
من طبيعة خالبة و�شواطئ رملية اإ�شافة اإىل اأهميتها احل�شارية 

والتاريخية التي اأدت اإىل و�شعها على خريطة ال�شياحة البيئية 
اإ�شتثمار ما تكتنزه من ميزات متفردة ولتاأكيد املكانة  من اأجل 
الإ�شتثمار  لتكامل  من��وذج��ا  ل��ت��ك��ون  ل��ه��ا  وال��ت��اري��خ��ي��ة  البيئية 
احليوي.  وتنوعها  اجل��زي��رة  م���وارد  و���ش��ون  البيئي  ال�شياحي 
الوزارة  وكيل  علوان  بن  �شلطان  عبداهلل  �شلطان  األقى  بعدها 
امل�شاعد للتدقيق اخلارجي بوزارة البيئة واملياه كلمة نيابة عن 
تقدم  واملياه  البيئة  وزي��ر  فهد  بن  اأحمد  را�شد  الدكتور  معايل 
فيها بال�شكر والمتنان اإىل مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة 
املوارد  على  وامل��ح��اف��ظ��ة  البيئة  بحماية  ال��ب��ال��غ  اهتمامه  على 
واحلياة  ال�شليم  البيئي  النمط  واإح��ي��اء  الإم���ارات  يف  الطبيعية 
منوذجا  الأخ���رى  الإم����ارات  وم���دن  ال�شارقة  لتكون  الطبيعية 
علي  اأكد  بدوره  والبيئة.  التنمية  واملن�شود بني  الأمثل  للتوازن 

اأن  البحرية  للبيئة  الإم���ارات  جمموعة  رئي�س  ال�شويدي  �شقر 
حممية جزيرة �شري بونعري تعد من املعامل البيئية واحل�شارية 
املهمة يف الدولة وحظيت باهتمام خا�س من قبل �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى 
حاكم ال�شارقة وجت�شد ذلك الهتمام من خالل اإ�شدار املر�شوم 
اإن�شاء حممية طبيعية  ب�شاأن   2000 ل�شنة   25 الأم��ريي رقم 
باحلفاظ  �شموه  اإهتمام  وانطالقا من  بونعري  يف جزيرة �شري 
القرار  اأ�شدر  باجلزيرة  الفطرية  واحلياة  التنوع احليوي  على 
رقم 3 ل�شنة 2000 ب�شاأن منع التدهور البيئي يف جزيرة �شري 
بونعري . ح�شر املوؤمتر ال�شحفي .. اأحمد اجلروان الأمني العام 
التنفيذي لهيئة  املدير  ال�شركال  الإ�شت�شاري ومروان  للمجل�س 
ال�شويدي  �شقر  وعلي  �شروق  والتطوير  لالإ�شتثمار  ال�شارقة 
البحرية وممثل عن منظمة  للبيئة  الإم��ارات  رئي�س جمموعة 

واإيدا  والبلديات  البلدية  املجال�س  روؤ���ش��اء  م��ن  وع��دد  رام�����ش��ار 
للحياة  الإم���ارات  جمعية  يف  العام  املدير  باأعمال  القائم  يلي�س 
الفطرية . يذكر اأن اإتفاقية رام�شار تهدف اإىل ت�شجيع املحافظة 
اإجراءات  طريق  عن  الرطبة  لالأرا�شي  العقالين  والإ�شتعمال 
طريق  وع��ن  ال��ق��وم��ي  اأو  ال��وط��ن��ي  امل�شتوى  على  اإت��خ��اذه��ا  يتم 
التعاون الدويل من اأجل الو�شول اإىل التنمية امل�شتدامة يف كل 
اأنواع  من  العديد  التفاقية  ه��ذه  رعاية  حتت  ويدخل   . العامل 
وال�شبخات  امل�شتنقعات  جند:  حيث  الرطبة  واملناطق  الأرا�شي 
والبحريات والوديان واملروج الرطبة والواحات وم�شبات الأنهار 
ومنطقة الدلتا وخطوط املد والمتدادات البحرية القريبة من 
ال�شواحل واملنجروف وال�شعاب املرجانية وتدخل كذلك املناطق 
واحلقول  الأ�شماك  تربية  اأحوا�س  مثل  الإ�شطناعية  الرطبة 

الرطبة لزراعة الأرز وخزانات املياه واملالحات .

•• اأبوظبي-وام: 

زار وفد اأجهزة الزكاة لدول جمل�س 
التعاون لدول اخلليج العربية مدينة 
فعاليات  هام�س  على  وذل��ك  م�شدر 
اأجهزة  ل��روؤ���ش��اء  العا�شر  الج��ت��م��اع 
�شندوق  ا�شت�شافه  ال���ذي  ال��ت��ع��اون 
الزكاة يف العا�شمة اأبوظبي الأ�شبوع 
امل��ا���ش��ي. واإط��ل��ع ال��وف��د ال��زائ��ر على 
م�شاريع الطاقة املتجددة التي تقوم 
ب��ت��ط��وي��ره��ا حم��ل��ي��ا وعامليا  م�����ش��در 
مدينة  يف  ميدانية  بجولة  وق��ام   ..
حمطة  اىل  بزيارة  ا�شتهلها  م�شدر 
ال�شم�شية  الطاقة  األ���واح  اخ��ت��ب��ارات 

امل��ت��ع��ددة الأن����واع وحم��ط��ة التربيد 
با�شتخدام الطاقة ال�شم�شية تبعتها 
للعلوم  م�����ش��در  م��ع��ه��د  اإىل  زي������ارة 
اجلولة  واإ�شتملت  والتكنولوجيا. 
امل�شتوحى  ال���ري���اح  ب���رج  زي����ارة  ع��ل��ى 
عمل  طريقة  من  وفكرته  ت�شميمه 

البارجيل التقليدي يف الدولة.
وي���ق���وم ال����ربج ب��ت��ج��م��ي��ع ال���ري���اح يف 
امل�شتويات املرتفعة ومن ثم توزيعها 
ال�شكل  امل���رب���ع���ة  امل��ن��ط��ق��ة  وت���ربي���د 
امل��ف��ت��وح��ة ال���واق���ع���ة اأ���ش��ف��ل ال����ربج. 
م��دي��ن��ة م�شدر  ال���وف���د يف  وجت�����ول 
الطاقة  ت���ول���ي���د  مب��ح��ط��ة  م�������رورا 
ميجاواط   10 ب���ق���درة  ال�����ش��م�����ش��ي��ة 

امل�شوؤولني  م��ن  ���ش��رح  اىل  وا���ش��ت��م��ع 
الطاقة  ح���ج���م  ح������ول  م�������ش���در  يف 
اإ�شافة  املحطة  ه��ذه  تنتجها  ال��ت��ي 
الأل����واح  تنتجها  ال��ت��ي  ال��ط��اق��ة  اإىل 
اأ�شطح  ع���ل���ى  امل���ث���ب���ت���ة  ال�����ش��م�����ش��ي��ة 
ميجاواط   1 ب��ق��درة  م�شدر  معهد 
ب��ح��ي��ث ي��زي��د اج���م���ايل الإن���ت���اج عن 
اح���ت���ي���اج���ات م��دي��ن��ة م�����ش��در ويتم 
الكهرباء  �شبكة  اإىل  الفائ�س  توريد 
يف  وي�شتخدم  اأب��وظ��ب��ي.  يف  املحلية 
ال�شم�شية  الطاقة  توليد  حم��ط��ات 
جمال  يف  العاملية  التقنيات  اأح���دث 
حيث  ال�شوئية  الأل�����واح  ا���ش��ت��خ��دام 
انخفا�شا  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ه����ذه  ح��ق��ق��ت 

الكربون  انبعاث  معدلت  يف  �شنويا 
اأي ما يعادل  األ��ف طن   15 مبقدار 
الن��ب��ع��اث��ات ال�����ش��ن��وي��ة ال��ن��اجت��ة عن 
واإلتقى  ���ش��ي��ارة.   3300 ا�شتخدام 
ال�شركة  موظفي  م��ن  ع���ددا  ال��وف��د 
واأع�شاء الهيئة التدري�شية والطالب 
يف معهد م�شدر واطلع على الأبحاث 
التقنية  وامل�������ش���اري���ع  وال����درا�����ش����ات 
تطويرها  يجري  التي  املتخ�ش�شة 
يف م��ع��ه��د وم��دي��ن��ة م�����ش��در مب���ا يف 
اإجراوؤها  يتم  ال��ت��ي  ال��ت��ج��ارب  ذل��ك 
املو�شالت  اأ�����ش����ب����اه  خم����ت����ربات  يف 
والغرف النظيفة التي تتيح التحكم 
بن�شبة اجلزيئات املوجودة يف الهواء 

بداخلها مبا يالئم التجارب املتعلقة 
ال�شغر  م��ت��ن��اه��ي��ة  ال��ن��ان��و  ب��ت��ق��ن��ي��ات 
النظيفة  ال�����غ�����رف  ه������ذه  وت����ع����د   .
م�شتوى  على  نوعها  م��ن  ال��وح��ي��دة 
امل��ن��ط��ق��ة وه����ي خم�����ش�����ش��ة لإج����راء 
خالية  بيئة  تتطلب  التي  التجارب 
م��ن ال�����ش��وائ��ب وال��غ��ب��ارح��ي��ث يقوم 
لدعم  با�شتخدامها  م�شدر  معهد 
التعليمية  والح��ت��ي��اج��ات  الأب��ح��اث 
اخل���ا����ش���ة ب���ربن���ام���ج امل��اج�����ش��ت��ري يف 
هند�شة النظم الدقيقة الذي يدعم 
املو�شالت  اأ�شباه  الأبحاث يف جمال 
الدارات  وابتكار  الت�شنيع  وتقنيات 
اجلديدة.  وال�شوئية  الإلكرونية 

اأج���ه���زة الزكاة  اأع�����ش��اء وف���د  واأك����د 
اأن  التعاون اخلليجي  لدول جمل�س 
يعرب  م�شدر  مدينة  يف  �شاهدوه  ما 

ع���ن ال��ت��ق��دم ال��ه��ائ��ل ال����ذي و�شلت 
اإليه دولة المارات يف قطاع الطاقة 
مما  النظيفة  والتقنيات  امل��ت��ج��ددة 

ي���ع���ك�������س م�������دى ح�����ر������س ال����ق����ي����ادة 
توفري  ع��ل��ى  الإم�����ارات  يف  احلكيمة 

احلياة الكرمية ملواطنيها.

•• العني - الفجر:

ن��ظ��م م���رك���ز ال��ت��وظ��ي��ف و����ش���وؤون 
اخل��ري��ج��ني يف ج��ام��ع��ة الإم������ارات 
مفتوحاً  ي��وم��اً   ، امل��ت��ح��دة  العربية 
�شاحب  م���ب���ادرة  ���ش��م��ن  لطلبتها 
ال�شمو رئي�س الدولة ال�شيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان حفظه اهلل اأب�شر ، 
وذلك بالتعاون مع �شركة مطارات 
اأبوظبي- اأداك وبالتن�شيق مع وزارة 
���ش��وؤون ال��رئ��ا���ش��ة ، ب��ه��دف ترغيب 
وحتفيز الطلبة والكوادر الوطنية 

لاللتحاق بالقطاع اخلا�س.
واأل����ق����ى ال���دك���ت���ور ع��ث��م��ان خ���وري 
ال���رئ���ي�������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ل���م���وارد 

حما�شرة   ، اأداك  يف  ال��ب�����ش��ري��ة 
��ح م��ن خاللها ���ش��رورة الأخذ  و���شّ
امل�شتقبل  ر���ش��م  يف  امل���ب���ادرة  ب��زم��ام 
الطالب،  يف�شله  ال��ذي  الوظيفي 
وبدء مرحلة التفكري يف الن�شمام 
يتمتع  ال������ذي  اخل����ا�����س  ل��ل��ق��ط��اع 
مب���زاي���ا ع���دي���دة ذك����ر م��ن��ه��ا، تنوع 
اخلا�س،  ال���ق���ط���اع  يف  ال���وظ���ائ���ف 
مقارنًة  ال��رق��ي��ة  ف��ر���س  وزي������ادة 
ب���ال���ق���ط���اع احل����ك����وم����ي، وت����واف����ر 
اجلهات  يف  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  ال���ف���ر����س 
مبادرة  �شمن  امل�����ش��ارك��ة  اخل��ا���ش��ة 
ممت  �شُ الفر�س  ه��ذه  واأن   ، اأب�شر 
بطريقة ت�شمن الرتقاء الوظيفي 
والتدريب  الدعم  وتوفر  واملهني، 

اأن  ك��م��ا  ل��ذل��ك،  لتاأهيلهم  ال����الزم 
العمل يف القطاع اخلا�س بحد ذاته 
وظيفية  م�شتقبلية  اأب����واب  يفتح 
ع��دة، فبيئة العمل يف هذا القطاع 
يف  ال�شفر  وفر�س  الثقافات  بتنوع 
خربات  امل��وظ��ف  ُت��ك�����ش��ب  جمملها 
عملية وحياتية، وت�شنع منه عملة 
اخلا�س  العمل  ���ش��وق  يف  مطلوبة 

واحلكومي.
اأ�شئلة  ع����ن  خ�������وري  اأج��������اب  ك���م���ا 
ال��ط��ل��ب��ة، وال��ت��ي مت��ح��ور معظمها 
املادي وطول  العائد  انخفا�س  عن 
الدوام، وماهية الوظائف املتوفرة 
يف ال��ق��ط��اع اخل���ا����س، و����ش���رح لهم 
التي  وامل��ه��ارة  اخل���ربة  اكت�شاب  اأن 

وترفع  تعو�س  الرقية  ت�شتوجب 
العائد املادي. 

وقالت مرمي الكعبي ، مدير مركز 
اخلريجني  و������ش�����وؤون  ال���ت���وظ���ي���ف 
وامل�����ش��رف��ة ع��ل��ى م���ب���ادرة اأب�����ش��ر يف 
تن�شيق  اإن   ، الإم����������ارات  ج���ام���ع���ة 
ه����ذا ال���ي���وم ل��ل��ط��ل��ب��ة ي���اأت���ي �شمن 
ج���دول���ة م�����ش��ب��ق��ة ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق بني 
 ، الرئا�شة  �شوؤون  ووزارة  اجلامعة 
الفعاليات  م��ن  حزمة  على  حت��وي 
التدريبية  وال����ور�����س  وال��������دورات 
وترغيب  امل���ب���ادرة  تفعيل  ب��غ��ر���س 
القطاع  اإىل  الن�شمام  يف  الطلبة 
اخلا�س يف الدولة، باعتباره قطاع 
ومتنام  ووا����ش���ع  ك��ب��ري  اق��ت�����ش��ادي 

وي��ح��م��ل ف��ر���ش��اً وظ��ي��ف��ي��ة واع����دة 
وا�شتغاللها  ا���ش��ت��ث��م��اره��ا  مي��ك��ن 
بال�شكل املنا�شب وال�شحيح، والأمر 
الإيجابي  ال��ت��ف��اع��ل  ه���و  امل�����ش��ج��ع 
الذي يبادرنا به الطلبة من خالل 
ومتابعة  واله����ت����م����ام  احل�������ش���ور 
وقدم  اجلامعة.  يف  امل��ب��ادرة  اأجندة 
تف�شيلياً  ع��ر���ش��اً  اخل��زرج��ي  اأو����س 
 ، اأداك  �شركة  من  اإق��الع  لربنامج 
ال�شبابية  للكوادر  خ�شي�شاً  واملعد 
امل���واط���ن���ة ل���ت���دري���ب الإم���ارات���ي���ني 
العليا  ال�شهادات  على  احلا�شلني 
ال���الآزم���ة للعمل يف  امل���ه���ارات  ع��ل��ى 
والتي   ، للمطارات  اأبوظبي  �شركة 
من �شاأنها امل�شاهمة ب�شكل فاعل يف 

 ،)2030 اأبوظبي  )روؤي��ة  حتقيق 
قطاع  ت���ط���وي���ر  ت��ت�����ش��م��ن  ال����ت����ي 
ال��ط��ريان وامل��واه��ب الإم��ارات��ي��ة يف 

هذا القطاع. 
اإق���الع والذي  اأن  وب���نّي اخل��زرج��ي 
اأط���ل���ق م���ن خ����الل م���رك���ز اخلليج 
ل��درا���ش��ات ال���ط���ريان ، مي��ت��د على 

ويت�شمن  ����ش���ه���راً،   )18( م����دى 
الربنامج  ذل���ك  يف  مب��ا  مرحلتني 
والربنامج  للمطارات،  التاأ�شي�شي 
اأح�������د جم����الت  ال��ت��خ�����ش�����ش��ي يف 
املطار، وعند النتهاء من الربنامج 
وظائف  ت��وف��ري  �شيتم  ال��ت��دري��ب��ي، 
املجال  يف  اخل���ري���ج���ني  ل���ل���ط���الب 

اأبوظبي  �شركة  الذي يختارونه يف 
ل��ل��م��ط��ارات ب������دوام ك���ام���ل ورات����ب 
حم���دد، و���ش��ي��ت��م اإرف�����اق ك��ل خريج 
من الربنامج التدريبي مع مر�شد 
التدريب  ف���رة  خ���الل  خم�ش�س 
مما �شيوفر التوجيه وامل�شاعدة يف 

العمل والتنمية املهنية ال�شاملة.

اإدراج حممية �سري بونعري �سمن اتفاقية رام�سار حلماية االأرا�سي الرطبة الدولية

وفد اأجهزة الزكاة لدول جمل�س التعاون يزور مدينة م�سدر

�شمن مبادرة اأب�شر وبالتعاون مع �شوؤون الرئا�شة واأداك

جامعة االإمارات تنظم يومًا مفتوحًا للطلبة لتعريفهم 
مبجاالت العمل يف قطاع الطريان
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اأخبـار الإمـارات

�سفري الدولة يف كييف يلتقي رئي�س غرفة اأوكرانيا
•• كييف-وام:

التقى �شعادة عبدال�شالم حارب الرميثي �شفري الدولة 
رئي�س  ت�شيجيكوف  جينادي  اأوك��ران��ي��ا  جمهورية  ل��دى 
الغرفة  وذل���ك مبقر  اأوك��ران��ي��ا  غ��رف��ة جت���ارة و �شناعة 
بالعا�شمة كييف. ورحب رئي�س غرفة جتارة و �شناعة 
اأوكرانيا ب�شعادة �شفري الدولة مثنيا على اإفتتاح �شفارة 
ال���دول���ة يف ك��ي��ي��ف وق����دم ال��ت��ه��ن��ئ��ة مب��ن��ا���ش��ب��ة ف���وز دبي 
با�شت�شافة اك�شبو2020 . وعرب رئي�س غرفة اأوكرانيا 
عن رغبته بزيارة دولة المارات للتعرف على املقومات 
القت�شادية وفر�س الإ�شتثمار املتوفرة فيها على املديني 

الق�شري والبعيد.. م�شددا على اأن دولة المارات تعترب 
�شريكا ا�شراتيجيا واقت�شاديا هاما لأوكرانيا .. واأبدى 
ا�شتعداده لتقدمي امل�شاعدة للم�شتثمرين الإماراتيني يف 
اأوكرانيا وت�شهيل جميع الإجراءات اأمامهم. واأو�شح اأنه 
يف اأوكرانيا 27 غرفة جتارية حملية حتت اإدارة غرفة 
جتارة و �شناعة اأوكرانيا تعكف على تنفيذ امل�شاريع على 

امل�شتوى املحلي.
تقديره  و  �شكره  ع��ن  ال�شفري  ���ش��ع��ادة  ع��رب  جانبه  م��ن 
اأوك���ران���ي���ا .. معربا  ل��رئ��ي�����س غ��رف��ة جت����ارة و ���ش��ن��اع��ة 
يخدم  البلدين مب��ا  ب��ني  العالقات  تعزيز  اأم��ل��ه يف  ع��ن 

م�شاحلهما امل�شركة.

•• دبي-وام:

من  ملحوظا  جانبا  الأول  الإم���ارات���ي  الإع����الم  منتدى  اأف���رد 
دورته الأوىل التي افتتحت اأعمالها ام�س يف دبي ملناق�شة م�شاألة 
اأبعاد  على  للوقوف  الإعالمي يف حماولة  القطاع  التوطني يف 
هذا املو�شوع الذي ي�شغل م�شاحة لفتة من املناق�شات اجلارية 
يف اأروقة امل�شهد الإعالمي الإماراتي واإيجاد ت�شور كامل حول 
هذه امل�شاألة مبا حتمله من اأهمية يف اإطار اهتمام القيادة العليا 
القطاعات  خمتلف  يف  التوطني  ن�شب  بزيادة  الإم���ارات  لدولة 
اأو���ش��ع لنخراط  ف��ر���س  اإت��اح��ة  ب�����ش��رورة  امل�شتمر  وال��ت��وج��ي��ه 

ال�شباب يف قطاع الإعالم وبقية قطاعات العمل الأخرى.
التوطني..  ع���ام  ع��ن��وان  حملت  ال��ت��ي  اجلل�شة  خ���الل  وحت���دث 
الإعالم بني الواقع والطموح كل من ال�شيخ �شلطان بن اأحمد 
رئي�س  لالإعالم  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  رئي�س  القا�شمي  �شلطان  بن 
املجل�س  ع��ام  مدير  العابد  واإب��راه��ي��م  ل��الإع��الم  ال�شارقة  مركز 
الإدارة  رئي�س جمل�س  نائب  القمزي  و�شامي  الوطني لالإعالم 
الع�شو املنتدب موؤ�ش�شة دبي لالإعالم وحممد احلمادي رئي�س 
التحرير �شحيفة الإحتاد ورائد برقاوي نائب رئي�س التحرير 
التنفيذي �شحيفة اخلليج والكاتبة ال�شحافية عائ�شة �شلطان 
من �شحيفة الإحتاد واأدار احلوار عبد اهلل ر�شيد مدير مكتب 
اجللف نيوز يف اأبوظبي. وتناول النقا�س جمموعة من املحاور 
الأ�شا�شية ت�شمنت مقدار توافق الأهداف الطموحة للتوطني 
العمل  الواقع على الأر���س ومدى ت�شجيع بيئة  مع مقت�شيات 
الإع���الم���ي ل��ل�����ش��ب��اب ع��ل��ى الن���خ���راط يف ه���ذا امل��ج��ال وتاأثري 
الإعالم  التوطني يف موؤ�ش�شات  ن�شب  تراجع  التحفيز يف  غياب 
الالزمة  املحفزات  اإيجاد  يف  الوطنية  الإع��الم  موؤ�ش�شات  ودور 
برامج  واإي��ج��اد  لل�شباب  ج��اذب��ة  عمل  كبيئة  �شورتها  لتعزيز 
الرتقاء  الإماراتية ومعاونتها على  الإعالمية  للكوادر  تدريب 
بكفاءتها املهنية عالوة على م�شاألة توافق خمرجات التعليم مع 
اأكد  الإعالمي. ويف مداخلته  العمل يف احلقل  �شوق  متطلبات 
املو�شوع  اأهمية  القا�شمي  �شلطان  بن  اأحمد  بن  �شلطان  ال�شيخ 
الرئي�س على جدول اأعمال منتدى الإعالم الإماراتي الأول األ 
املواطن يف  الكادر  ن�شبة  اأن  اإىل  التوطني م�شريا  وهو مو�شوع 
املاأمول  امل�شتوى  دون  تزال  ل  الإماراتية  الإعالمية  املوؤ�ش�شات 
اجتاه  يف  جلهودها  الوطنية  املوؤ�ش�شات  تكثيف  ب�شرورة  منوها 
زيادة ن�شب التوطني لديها واإيجاد املحفزات الالزمة لت�شجيع 
و�شدد  الإعالمي.  العمل  النخراط يف  على  الإماراتي  ال�شباب 
ال�شيخ اأحمد بن �شلطان القا�شمي على اأهمية عن�شر الكفاءة.. 
وقال اإن الهتمام مب�شاألة التوطني ل يجب اأن تكون على ح�شاب 
كادر  اإىل  حتتاج  الإعالمية  املوؤ�ش�شة  اأن  حيث  واملوهبة  الكفاءة 
ميلك املقومات الالزمة لدعم م�شرية املوؤ�ش�شة والعمل كعن�شر 
موؤ�ش�شة  يف  التوطني  ن�شب  اإىل  واأ�شار  الكلي.  هيكلها  يف  فاعل 
الإعالمية  املوؤ�ش�شات  بني  الأعلى  تعد  رمبا  لالإعالم  ال�شارقة 
الوظائف  م��ن  باملائة   50 م��ن  اأك��رث  اإىل  ت�شل  حيث  الوطنية 

الإعالمية بينما تتجاوز ن�شبة الكادر الوطني يف مركز ال�شارقة 
لالإعالم ن�شبة 70 باملائة موؤكدا حر�س اجلهتني على تقدمي 
الربامج التدريبية تدريبية ت�شاهم يف الرتقاء بكفاءة كوادرهما 
كما تعمل املوؤ�ش�شة على دعم خريجي جامعة ال�شارقة وكذلك 
فر�س  توفري  عرب  الدولة  جامعات  باقي  يف  الإع��الم  خريجي 
التدريب..وقال نفخر بدورنا يف تقدمي كوادر اإعالمية مواطنة 
جديدة ت�شاهم يف بناء اإعالمها الوطني . ولفت رئي�س موؤ�ش�شة 
ال�شارقة لالإعالم رئي�س مركز ال�شارقة لالإعالم اإىل اإ�شهامات 
الإم��ارات��ي.. وقال  الإع���الم  املواطنة يف منظومة  ال��ك��وادر غري 
ال�شباب  وتاأهيل  تدريب  يف  معنا  تتعاون  واف��دة  ك��ف��اءات  لدينا 
مدار  على  اكت�شبوها  ال��ت��ي  خ��ربات��ه��م  اإل��ي��ه  وتنقل  الإم���ارات���ي 
�شنوات . واأ�شاف اإن قطاع الإعالم له طبيعة خا�شة حيث يعتمد 
يف حوايل 80 يف املائة اأو ت�شعني يف املائة من عمله على عن�شر 
الكادر  اإع���داد  اأن  اأك��د  حيث  التخ�ش�شات  خمتلف  ويف  املوهبة 
الأم��ر عملية تتطلب منظومة  واق��ع  املواطن هو يف  الإعالمي 
متكاملة تبداأ من الأ�شرة واملجتمع من حيث مدى تقبل املجتمع 
لنخراط اأبنائه وبناته يف العمل الإعالمي ومن ثم املدر�شة يف 
التي  امل��دار���س  ببع�س  مثال  و���ش��رب   .. الطفل  �شخ�شية  بناء 
اأن�شطة حتفزهم  اأقرانهم يف  اأمام  ت�شجع طالبها على الظهور 
وتزيل عنهم م�شحة اخلجل التي قد تعيق البع�س عن اختيار 
قطاع الإعالم كن�شق وظيفي يف امل�شتقبل ومن ثم دور اجلامعات 
يف اإعداد الربامج التدريبية العملية اإىل جانب املناهج النظرية 
وتقدمي  الكفاءات  احت�شان  يف  الإع��الم  موؤ�ش�شات  دور  واأخ��ريا 
واإبرازها  امل��واه��ب  ل�شقل  ال��الزم��ة  والتاأهيل  التدريب  فر�س 
حيث اأن املوهبة تزيد يف اأهميتها عن ال�شهادات العلمية التي ل 

تعد مطلب رئي�س لإعداد اإعالمي ناجح.
الإدارة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  ال��ق��م��زي  �شامي  اأك���د  جانبه  م��ن 
الع�شو املنتدب موؤ�ش�شة دبي لالإعالم افتقار موؤ�ش�شات الإعالم 
اأ�شفر عن وجود خلل يف عمليات  املوؤ�ش�شي ما  اأ�ش�س العمل  اإىل 
لكادر  ت�شجيع  كو�شيلة  امل��ادي  احلافز  اأهمية  م��وؤك��دا  التدريب 
املنتج  اإن  وق��ال  الإع��الم��ي..  العمل  النخراط يف  املواطن على 
الكادر  لديها  يكون  اأن  موؤ�ش�شة  اأرادت  واإذا  ع��ال  �شعره  اجليد 
اأن  باأ�شلوب مثايل فيجب  ر�شالتها  تقدمي  القادر على  املواطن 
ا�شتقطاب  لها  يكفل  ال��ذي  املجزي  امل��ادي  العائد  بتوفري  تهتم 

املواهب اجليدة.
ل��اله��ت��م��ام بربامج  ه��ن��اك ح��اج��ة ملحة  اإن  ال��ق��م��زي  واأ����ش���اف 
اأ�شمل  اإط���ار  يف  الإم��ارات��ي��ني  للخريجني  وال��ت��اأه��ي��ل  ال��ت��دري��ب 
القدرة  املواهب  تلك  متنح  التي  املنا�شبة  البيئة  تهيئة  ي�شمن 
م�شاف  يف  مكانها  لها  ليكون  والتميز  وال��ن��م��و  ال��ظ��ه��ور  على 

الكوادر الإعالمية الالمعة.
باختيار  والهتمام  الإعالمي  الكادر  كفاءة  اأهمية  على  و�شدد 
على  بالكم  الهتمام  يكون  اأن  يجب  ل  حيث  اجليدة  النوعية 
ح�شاب الكيف.. وقال اإن الكفاءة واملوهبة عن�شران حا�شمان يف 
تقدمي �شفوف  اأج��ل  اإغفالهما من  يجب  ول  التوطني  م�شاألة 

اإثبات  على  القادرين  املتميزين  الإم��ارات��ي��ني  الإعالميني  من 
قنواته  يف  واملناف�شة  الإع��الم��ي  العمل  �شاحة  على  مكانتهم 
املختلفة م�شريا اإىل اأهمية امتالك املوؤ�ش�شة الإعالمية للكادر 
القادر على تو�شيل ر�شالتها ب�شورة جيدة اإىل جمهور املتلقني. 
ي��ج��ده��ا الإعالميون  ال��ت��ي  ال��ف��ر���س  ���ش��وؤال ح���ول  ويف رد ع��ل��ى 
يجدون  ل  بينما  العربية  املوؤ�ش�شات  يف  ال�شباب  الإم��ارات��ي��ون 
فر�شا مماثلة يف موؤ�ش�شات الإعالم الوطنية اأكد �شامي القمزي 
ال��ن��ج��وم ظ���ه���روا م���ن خ���الل القنوات  ال��ع��دي��د م���ن  اأن ه��ن��اك 
اإن  ال��ري��ا���ش��ي.. وق���ال  الإم���ارات���ي���ة ل�شيما يف جم���ال الإع����الم 
م�شاألة الظهور مرتبطة يف املقام الأول باملوهبة م�شريا اإىل اأن 
املوؤ�ش�شات الإعالمية احلكومية قادرة على تقدمي برامج تدريب 
وتاأهيل عالية اجلودة اإل اأن الفتقار اإىل العمل املوؤ�ش�شي ينجم 
املنا�شبني  غ��ري  الأ�شخا�س  تر�شيح  الأح��ي��ان  م��ن  كثري  يف  عنه 
لهذا التدريب نتيجة للحر�س على الحتفاظ بالكوادر اجليدة 
التدريب لتقوم  اأروق��ة  العالية بعيدا عن  الكفاءة  واملنتجة ذات 
مبهامها اليومية للحفاظ على �شري العمل ول يتم تر�شيحهم 
للتدريب بينما ير�شح اآخرون غري مالئمني ملو�شوع التدريب اأو 
م�شتواه.  وبداأ حممد احلمادي رئي�س حترير �شحيفة الإحتاد 
واأثار  الإماراتي  الإع��الم  بالإطراء على مبادرة منتدى  حديثه 
ت�شاوؤل حول مفهوم التوطني وهل تعك�س الأرق��ام املعلنة واقع 
التوطني الفعلي يف قطاع الإعالم دافعا بعدم وجود اإح�شاءات 
دقيقة جتيب على هذا الت�شاوؤل.. وقال اإن الإعالمي يحتاج اإىل 
من  يقوم  للموؤ�ش�شة  وروؤي���ة  احلرية  من  وهام�س  �شحي  مناخ 

خاللها بتاأدية عمله.
واأعرب عن قناعته باأن احلافز املادي فقط ل يغني عن احلافز 
احلقل  اإىل  ال��ول��وج  على  الإم��ارات��ي  ال�شباب  لت�شجيع  املعنوي 
اإننا  وق��ال  حياته..  ط��وال  تالزمه  كمهنة  واختياره  الإع��الم��ي 
بحاجة اإىل مزيد من ال�شفافية لتجاوز هذه املرحلة لننظر يف 
.. ونوه  اأو ع�شرين عاما  ال��ذي نريد بعد ع�شرة  الإع��الم  ح��ال 
غري  الإع��الم��ي��ة  اخل���ربات  م��ن  وال�شتفادة  الهتمام  ب�شرورة 
امل��واط��ن��ة امل��ت��واج��دة يف ال��دول��ة ل��ت��دري��ب واإع����داد الإعالميني 

ال�شباب من اأبناء وبنات دولة الإمارات.
التي يجب  العنا�شر  اأه��م  املناف�شة هي من  اأن  يف  وق��ال ل�شك 
الإماراتي  والإع��الم��ي  الإعالمي  املجال  يف  العتبار  يف  اأخذها 
لبد اأن يكون لديه احلافز الذي ي�شجعه على املناف�شة ويحثه 
العمل  �شوق  يف  وزن��ه  ل��ه  كاإعالمي  موقعه  على  احل��ف��اظ  على 
الإعالمي . ودفع احلمادي بوجود تق�شري من جانب املوؤ�ش�شات 
الو�شع  هذا  اأن  اإىل  اأ�شار  ولكنه  التوطني  ناحية  الإعالمية يف 
على  م�����ش��ددا  فح�شب  الإم����ارات  دول���ة  يف  نح�شره  اأن  ميكن  ل 
�شرورة وجود ت�شور متكامل ملتطلبات الرتقاء بن�شب التوطني 
اإعالمي  ك��ادر  اإىل  احل��اج��ة  �شوء  يف  الإع��الم��ي��ة  موؤ�ش�شاتنا  يف 
املجتمع  ت�شغل  التي  الق�شايا  الأق��در على معرفة  اإم��ارات��ي هو 
اإىل  اأ�شار  الر�شالة حولها يف حني  تو�شيل  ق��درة على  والأك��رث 
قانون  اأن  حيث  بالإعالم  املتعلقة  الت�شريعات  حتديث  �شرورة 

1981 على  ال��ع��م��ل الإع���الم���ي احل���ايل يعمل ب��ه م��ن��ذ ال��ع��ام 
الرغم من التطور ال�شريع يف قطاع الإعالم.

الوطني  املجل�س  ع��ام  م��دي��ر  ال��ع��اب��د  اإب��راه��ي��م  اأك���د  م��ن جانبه 
 .. بامتياز  اإم��ارات��ي��ة  هويته  الإم���ارات���ي  الإع����الم  اأن  ل��الإع��الم 
يحتاج  ال�شابة  للكوادر  امل�شجعة  احلوافز  حزم  توفري  اإن  وق��ال 
اأن البيئة الإعالمية  اإىل قرارات على م�شتوى عال منوها اإىل 
يف  البع�س  يعتقد  قد  كما  للكفاءات  ط��اردة  لي�شت  الإم��ارات��ي��ة 
م��زي��د من  اإىل  البيئة يف ح��اج��ة  ه��ذه  ال���ذي تظل فيه  ال��وق��ت 
ا�شتقطاب  على  وقدرتها  جاذبيتها  لزيادة  والتح�شني  التطوير 

الكوادر القادرة على دعم ر�شالة الإعالم الوطني.
واأ�شار العابد خالل اجلل�شة اإىل طرح مبادرتني هامتني يعكف 
عن  ع��ب��ارة  الأوىل  ل��الإع��الم  الوطني  املجل�س  تنفيذهما  على 
تنمية  هيئة  م��ع  بالتعاون  الإع���الم  لطلبة  مفتوح  ي��وم  تنظيم 
والطالبات  الطلبة  معرفة  تعزيز  بهدف  ال�شحفيني  وجمعية 
بفر�س التوظيف املتاحة يف املجال الإعالمي بالدولة والثانية 
م���ب���ادرة ل��ت��اأه��ي��ل خ��ري��ج��ي الإع�����الم ب��ال��ت��ع��اون م��ع اجلامعات 
ملوا�شلة  لل�شباب  حم��ددة  علمية  بعثات  تخ�شي�س  خ��الل  م��ن 
درا�شتهم الإعالمية يف اخلارج بهدف مواكبة التطور الإعالمي 
ال��ع��امل��ي واك��ت�����ش��اب خ����ربات ج��دي��دة ت�����ش��اه��م يف دع���م منظومة 

الإعالم املحلية.
و�شدد العابد على اأهمية التدريب العملي �شواء لدار�شي الإعالم 
اعتباره  يتم  اأن  ميكن  ل  ال��ت��دري��ب  اإن  وق���ال  اخل��ري��ج��ني..  اأو 
تهتم  اأن  لب��د  دائ��م��ة  ممار�شة  ولكنها  حم���دودة  وقتية  م�شاألة 
بكوادرها وتطوير  الإعالمية ك�شمانة لالرتقاء  املوؤ�ش�شات  بها 
قدراتهم م�شريا اإىل فكرة الأكادميية الإعالمية التي طرحها 
وعدد  الدرا�شة.  قيد  ت��زال  ل  والتي  لالإعالم  الوطني  املجل�س 
اأهمها  جمموعة من املبادرات الطيبة يف جمال التدريب ومن 
ال��ت��ي ط���ورت برناجما  اأب��وظ��ب��ي  ج��ه��ود املنطقة الإع��الم��ي��ة يف 
املوؤ�ش�شات  م��ن  ع��دد  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  الإع��الم��ي  للتدريب  ج��ي��دا 
التدريب  الهتمام مب�شاألة  ب�شرورة  العاملية منوها  الإعالمية 
�شواء من جانب املجل�س الوطني لالإعالم اأو من قبل املوؤ�ش�شات 
اأ�شا�شي  كعن�شر  التدريب  بدميومة  الهتمام  م��ع  الإع��الم��ي��ة 
املجل�س  ع��ام  مدير  وتطرق  املوؤ�ش�شات.  تلك  يف  العمل  نظام  يف 
الإع��الم اجلديد وما يفتحه من  اأهمية  اإىل  الوطني لالإعالم 
املعايري  اإن  وقال  ال�شباب..  الإماراتيني  الإعالميني  اأمام  اآفاق 
تغريت يف ظل التطور الكبري الذي طراأ يف هذا املجال ما يفتح 
اآفاقا غري م�شبوقة للتميز والظهور  ال�شباب  اأمام الإعالميني 
مطالبا ب�شرورة ت�شجيع ال�شباب على النخراط يف هذا املجال 

مع اأهمية احلفاظ على الهوية الوطنية.
عدم  اإ�شكالية  اإىل  �شلطان  عائ�شة  ال�شحفية  الكاتبة  وتعر�شت 
وجود جنم اإعالمي اإماراتي واأرجعت ذلك اإىل افتقار موؤ�ش�شاتنا 
متخ�ش�شة  اأو  ح���واري���ة  ج��م��اه��ريي��ة  ب���رام���ج  اإىل  الإع���الم���ي���ة 
م��ن ���ش��اأن��ه��ا اإب����راز جن���وم اإع��الم��ي��ني ج���دد وي��ك��ون ل��ه��ا �شداها 
املبادرات  لبع�س  ب��داي��ات  وج���ود  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى  املجتمع  يف 

اأنها مل تن�شج بعد. واأعربت عائ�شة  اإل  اجلادة يف هذا الجتاه 
تعاين  الإماراتية  الإع��الم  موؤ�ش�شات  باأن  اعتقادها  �شلطان عن 
البع�س على  اأو حماباة  ال�شللية  �شلبية تتج�شد يف  من ظاهرة 
وا�شحة تربر  الإعتماد على معايري مهنية  دون  الآخ��ر  ح�شاب 
ح�شاب  على  باأ�شخا�س  اهتمام  عنه  ينجم  الذي  التف�شيل  هذا 
التدريب على  ان�شحاب فر�س  اآخرين وما ينجم عن ذلك من 
اإهمال  يف  اأث���ر  م��ن  ل��ذل��ك  وم��ا  غ��ريه��م  دون  بعينهم  اأ�شخا�س 
العادة  يف  يكون  حيث  للتدريب  امل�شتحقة  الكفاءة  ذات  الكوادر 
ال��ك��وادر وق��راره��ا مغادرة  ان�شحاب تلك  �شببا يف  الإه��م��ال  ه��ذا 
اإن ال�شباب دار�س الإعالم يخرج من  امل�شهد الإعالمي. وقالت 
اجلامعة دون اأن يكون لديه اأية خربة عملية نتيجة لعدم تلقيه 
التدريب العملي الالزم يف حني اأن توفري املوؤ�ش�شات الإعالمية 
الإماراتي  الإع���الم  يحرم  ع�شوائية  ب�شورة  التدريب  لفر�س 
من كوادر رمبا تكون واعدة. واأكدت اأهمية الكادر الإماراتي يف 
املنظومة الإعالمية.. واأعربت عن كامل احرامها وتقديرها 
للتنوع الكبري يف املجتمع الإماراتي الذي يعي�س يف كنفه اأكرث 
ذات��ه على  الوقت  200 جن�شية خمتلفة ولكنها �شددت يف  من 
احتياج املجتمع الإماراتي لالإعالمي املواطن الأكرث قدرة على 
مل�س واقع جمتمعه وتقدمي ما يهمه من مو�شوعات وق�شايا. 
وبداأ رائد برقاوي نائب رئي�س التحرير التنفيذي يف �شحيفة 
اخلليج مداخلته ب�شوؤال.. هل نريد التوطني من اأجل التوطني 
اأم نريد اإيجاد كفاءات كوادر قادرة على قيادة العمل الإعالمي 
الوطني؟ .. وقال اإن املوؤ�ش�شات احلكومية لديها اإمكانات مادية 
املناف�شة وتدعم قدرتها على تقدمي حوافز مادية  متكنها من 
الإعالمية  ال��ك��وادر  ت�شرب  مل�شكلة  ب��رق��اوي  وتعر�س  لل�شباب. 
املوؤ�ش�شات  اإىل  ان�شمامها  م��ن  ف��رة  بعد  ال�شابة  الإم��ارات��ي��ة 
بني  ت��راوح  مل��دة  العملي  التدريب  على  وح�شولها  الإعالمية 
املوؤ�ش�شات احلكومية  اإىل  اأو عامني حيث تختار الن�شمام  عام 
اإىل  م�شريا  اأعلى..  وروات��ب  مادية  حوافز  تقدمي  على  القادرة 
الكوادر  م��ن  جيو�س  لديها  اأ�شبحت  احلكومية  املوؤ�ش�شات  اأن 
املالية التي تقدمها  املتخ�ش�شة يف املجال الإعالمي واحلوافز 
اإن  وق���ال  الإع��الم��ي��ة.  باملوؤ�ش�شات  م��ق��ارن��ة  م�شاعفة  اأ���ش��ع��اف 
�شناعة الإعالم تقوم على حماور ثالثة املنتج والآلة - الو�شيلة 
الإعالمية - والزبون - املتلقي - يف حني يبقى املحور الثالث هو 
�شاحب احلكم على املنتج الذي يكون دائما يف عهدة الإعالمي 
بينما تظل م�شوؤولية �شقل مواهب ال�شباب مطلب مهم يتوجب 
اخلريج  اأن  من  الرغم  على  الإعالمية  املوؤ�ش�شات  كافة  تعاون 
اجلديد يتعجل يف �شعيه املهني ويحاول حرق املراحل ويتطلع 
لأن يكون جنما يف غ�شون �شهور قليلة على الرغم من �شرورة 
للمعرفة  مكمال  ليكون  العملي  التدريب  حت�شيل  يف  املثابرة 
تنح�شر  ل  الإم��ارات��ي  الإعالمي  الكادر  اأن  موؤكدا   .. النظرية 
اإمكانية اإ�شهامه يف رفعة ا�شم بالده على الإعالم املحلي يف حني 
اأو  عربية  اإعالمية  موؤ�ش�شات  يف  الن��خ��راط  خ��الل  من  ميكنه 

اأجنبية القيام بهذه املهمة. 

•• دبي-وام: 

املرافق  اإدارة  حلول  توفري  جم��ال  يف  العاملة  اإم���داد  نظمت 
املتكاملة يف دول جمل�س التعاون ور�شة عمل لتطوير القيادات 
لتويل  القيادات  تطوير  ب�  اخلا�س  العام  برناجمها  اإط��ار  يف 
يف  ���ش��راي  زعبيل  جمريا  فندق  يف  وذل��ك  احليوية  املنا�شب 

جزيرة النخلة بدبي.
القيادية  العنا�شر  حتديد  ح��ول  ال��ور���ش��ة  اأه���داف  مت��ح��ورت 

ت��دري��ب وتوجيه  م��ن خ��الل  وت��ط��وي��ره��ا  العمل  ف��رق  �شمن 
ال�شركة  منو  عجلة  �شيقودون  الذين  التنفيذيني  املوظفني 
اآفاق جديدة يف امل�شتقبل. وتوىل فريق املوارد الب�شرية  نحو 
املوارد  واإ�شت�شارات  للتطوير  اأكواينت  مع  بالتعاون  اإم��داد  يف 
املحا�شرة  نفذتها  التي  العمل  ور�شة  تنظيم  مهام  الب�شرية 
مديرة  املطرو�شي  �شفية  ولفتت   . �شبريز  ك���ارول  ال��دول��ي��ة 
اإدارة املوارد الب�شرية يف اإمداد اىل اأن ور�شة العمل فتحت اأمام 
اإطارعمل  لو�شع  وا�شعة  اآفاقا  الب�شرية  امل��وارد  تنمية  فريق 

�شمان  اأج��ل  من  الوظيفي  التعاقب  تخطيط  عملية  يحكم 
مهاراتهم  لتطوير  متميزة  ف��ر���س  على  امل��وظ��ف��ني  ح�شول 
لتعزيز  جديدة  وا�شراتيجيات  اأ�شاليب  واكت�شاف  القيادية 
ال�شغوطات والتوتر وغريها  اإداراة  كفاءاتهم وتعلم مهارات 
الرئي�س  ل��وت��اه  ذك��ر جمال  م��ن جهته  ال��ق��ي��ادة.  م��ن عنا�شر 
القيادات  تطوير  برنامج  تنظيم  مت  انه  اإم��داد  يف  التنفيذي 
مع  ال��ت��ع��ام��ل  م��ن  لتمكينهم  وال��ع��ل��ي��ا  املتو�شطة  ل���الإدارت���ني 

ال�شغوطات ويف الوقت نف�شه تاأدية واجباتهم املهنية. 

اإمـــــــداد تنظـــــم ور�ســــة عمــــل لفــــرق االإدارة 
العليـــــا واملتو�سطـــــة

امل�ساركون يف منتدى االإعالم االإماراتي يوؤكدون اأهمية املوهبة كعن�سر فا�سل يف ح�سم م�ساألة التوطن

•• اأبوظبي-وام: 

العام  امل��دي��ر  ال��ظ��اه��ري  �شبيب  اأح��م��د  �شعادة  اإط��ل��ع 
ملوؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان لالعمال اخلريية 
برئا�شة  ب��ورون��دي  جمهورية  من  وف��دا  والن�شانية 
البوروندي  الرئي�س  قرينة  ري��ف  اي  ات�س  ال�شيدة 
وع�شوية امب الربت نائب رئي�س بروتوكول الدولة 
وغ��ل��وري�����س ن���ت���اوي م�����ش��ت�����ش��ار ب���ورون���دي ع��ل��ى اأهم 

امل�شاريع والربامج التي تنفذها موؤ�ش�شة زايد داخل 
الدولة وخارجها.

ج����اء ذل����ك خ����الل اج���ت���م���اع ال���ظ���اه���ري م���ع الوفد 
اأم�س  اب���وظ���ب���ي  امل��وؤ���ش�����ش��ة يف  ال����ب����ورون����دي مب��ق��ر 
املتعلقة  املو�شوعات  من  ع��ددا  تناول  وال��ذي  الول 
زايد  موؤ�ش�شة  تقدمها  التي  الن�شانية  بامل�شاعدات 
من  العديد  يف  تنفذها  التي  وامل�شاريع  للمحتاجني 

الدول لفائدة الفئات وال�شر املحتاجة فيها.

ح�����ش��ر الج��ت��م��اع م��ن ج��ان��ب م��وؤ���ش�����ش��ة زاي����د عبيد 
�شقر الظاهري مدير ادارة ال�شتثمار وعتيق احمد 
امل�شوؤولني  من  وع��دد  الربامج  ادارة  مدير  املهريي 

باملوؤ�ش�شة.
ورحب مدير عام موؤ�ش�شة زايد بالوفد البوروندي 
واأكد اأن توجيهات �شمو ال�شيخ نهيان بن زايد اآل 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س جمل�س اأم���ن���اء م��وؤ���ش�����ش��ة زاي���د بن 
والإن�شانية  اخلريية  لالأعمال  نهيان  اآل  �شلطان 

اآل ن��ه��ي��ان نائب  ب���ن زاي����د  و ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع��م��ر 
�شلطان  ب��ن  زاي���د  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س 
تقوم  والإن�����ش��ان��ي��ة  اخل��ريي��ة  ل��الأع��م��ال  نهيان  اآل 
كانوا  اأي��ن��م��ا  للمحتاجني  ع���ون  ك��ل  ت��ق��دمي  ع��ل��ى 
نفذتها  ع��دي��دة  تنموية  م�شاريع  اىل  م�شريا   ..
الدول  م��ن  والعديد  واآ�شيا  افريقيا  يف  املوؤ�ش�شة 
اأن موؤ�ش�شة زايد ت�شعى للتوا�شل  واأكد  الآخ��رى. 
لتبادل اخلربات والفكار  الأخ��رى  املوؤ�ش�شات  مع 

.. وت�شاهم يف دعم �شناديق امل�شاعدات التي تفيد 
الثقافة  ن�شر  ..وت��ع��م��ل على  الأق���ل من��وا  ال���دول 
يف امل��ج��ت��م��ع وط��ب��اع��ة ال��ك��ت��ب م��ث��ل م��ع��ل��م��ة زايد 
جانبه  من   . منها  لال�شتفادة  الفقهية  لال�شول 
قدم وفد بروروندي ملدير عام موؤ�ش�شة زايد نبذة 
تقدمها  التي  والن�شانية  عن اخلدمات اخلريية 
حكومة بوروندي يف اأفريقيا وطلب دعم موؤ�ش�شة 
اخلريية  ل��الع��م��ال  ن��ه��ي��ان  ال  �شلطان  ب��ن  زاي���د 

على  اجلانبان  واإتفق  املجال.  هذا  يف  والن�شانية 
اإ���ش��ت��م��رار ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات وال���زي���ارات وتن�شيق 
والن�شانية  اخلريية  املوؤ�ش�شات  مع  الجتماعات 

لدى اجلانبني
وقام وفد بوروندي بجولة يف اأق�شام موؤ�ش�شة زايد 
اإطلع خاللها على ما حتتويه املكتبة من مراجع 
على  يحتوي  ال��ذي  املعر�س  وزار  وثائقية  وكتب 

مناذج من م�شاريع املوؤ�ش�شة واجنازاتها .

مديـــر عـــام موؤ�ســـ�ســــة زايــــد يجتمــــع مـــع وفــــد من جمهـــوريـــــة بورونــــــدي 

•• اأبوظبي-وام:

للمجل�س  ال��ت��اب��ع��ة  التنفيذية  ال��ل��ج��ن��ة  اإط��ل��ع��ت 
اجتماعها  خ���الل  اأب��وظ��ب��ي  لإم�����ارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ع�شو  ال���ب���واردي  اأح��م��د  حممد  م��ع��ايل  برئا�شة 
املجل�س التنفيذي على درا�شة حتديد متطلبات 
التطويرية  للم�شاريع  امل��ت��ك��ام��ل  ال��ن��ق��ل  �شبكة 
احلالية وامل�شتقبلية داخل وحول جزيرة اأبوظبي 

واملعاجلة لق�شايا الزدحام املروري يف اجلزيرة. 
وت�شتعر�س الدرا�شة عددا من اجلوانب املرتبطة 
كتقييم الو�شع احلايل ل�شبكة النقل واحلوادث 
املرورية والتلوث البيئي واآراء اجلمهور. وتهدف 
الدرا�شة اإىل تقييم الأحجام املرورية امل�شتقبلية 
الناجتة عن التطور العمراين للمدينة واختبار 
فعالية �شبكة الطرق والتقاطعات املرورية حتت 
ظروف خمتلفة وو�شع خطط متكاملة لتطوير 

وحت�����ش��ني ���ش��ب��ك��ة ال��ن��ق��ل وال�������ش���الم���ة امل���روري���ة 
املتوقعة من التطور العمراين على املدى الآين 
والطويل مبا يتما�شى مع اأهداف روؤية اأبوظبي 
القت�شادية من خالل توفري بنية حتتية كفوؤة 

واآمنة يف جمال النقل.
اللجنة  ا���ش��ت��ع��ر���ش��ت  ���ش��ل��ة  ذي  م���و����ش���وع  ويف 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة اخل��ط��ط اخل��ا���ش��ة مب�����ش��روع �شبكة 
اإىل  ال��ذي يهدف  ال��دويل  اأبوظبي  الطرق ملطار 

وتهيئة  املطار  منطقة  يف  امل��رور  حركة  حت�شني 
يف  ال��زي��ادة  ل�شتيعاب  للطرق  التحتية  البنية 
الكثافة املرورية امل�شتقبلية. ومت خالل الجتماع 
واملذكرات  امل��وا���ش��ي��ع  م��ن  ال��ع��دي��د  ا���ش��ت��ع��را���س 
اإمارة  يف  احلكومية  اجلهات  قبل  من  املرفوعة 
اأبوظبي واملرتبطة بتنفيذ املخططات وامل�شاريع 
اأعمال  امل��درج��ة على ج��دول  وتطوير اخل��دم��ات 
اللجنة والتي اتخذت ب�شاأنها القرارات املنا�شبة.

العاملي  العربية  اللغة  بيوم  احتفاًء 
املوحدة  ال����روؤي����ة  م���ن  وان���ط���الق���ا 
للموؤ�ش�شات التعليمية والثقافية يف 
والهتمام  احلفاظ  باأهمية  الدولة 
باللغة العربية وامل�شاهمة يف ن�شرها 
وتعليمها ، اأبرمت جامعة الإمارات 
خا�شني  عقدين  امل��ت��ح��دة  العربية 
مع  العربية  للغة  برناجمني  لعمل 
املركز الربوي للغة العربية لدول 
اخلليج العربي حيث يخ�س العقد 
�شعف  ع���ن  ب���رن���ام���ج  ع��م��ل  الأول 
خمرجات التعليم يف اللغة العربية 
تقييم  اأ�شاليب  عن  الثاين  والعقد 
الواقع  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  يف  الطلبة 

واملاأمول جاء توقيع العقدين ع�شر 
ال���ه���اليل اجلامعي  ب��امل��ب��ن��ي  اأم�������س 
يف  اجلامعة  ومثل   ، العني  مبدينة 
التوقيع �شعادة الربوفي�شور ريا�س 
مدير  نائب  املهيدب  اللطيف  عبد 
والبحث  العليا  للدرا�شات  اجلامعة 
العربية  اللغة  مركز  ومثل  العلمي 
�شالح  عي�شى  ���ش��ع��ادة  ال��ت��وق��ي��ع  يف 

احلمادي مدير املركز. 
العقدين  ه���اذي���ن  ت��وق��ي��ع  وي����اأت����ي 
الرئي�شية  التفاقية  م��ن  انطالقا 
املوقعة بني اجلامعة واملركز والتي 
والتعاون  ال��ع��م��ل  ط��ري��ق��ة  ت��ن��ظ��م 
هام�س  وع����ل����ى   ، ال���ط���رف���ني  ب����ني 

ريا�س  الربوفي�شور  ق��ال  التوقيع 
امل���ه���ي���دب  متا�شيا  ال��ل��ط��ي��ف  ع��ب��د 
للقيادة  امل�شتمرة  التوجيهات  م��ع 
الر�شيدة يف �شرورة الهتمام باللغة 
وامل�شاهمة  و���ش��ي��ان��ت��ه��ا  ال��ع��رب��ي��ة 
ياأتي  وتعليمها  ن�شرها  يف  احلثيثة 
توقيع عقدين لعمل برناجمني مع 
املركز الربوي للغة العربية لدول 
اخلليج العربي ، حيث �شيقوم ق�شم 
اللغة العربية بكلية الربية و�شمن 
امل�شارك  فريق عمل يراأ�شه ال�شتاذ 
التدري�س  وط����رق  ال��رب��ي��ة  بق�شم 
بكلية الربية الدكتور حممد جابر 
للمركز  ال��ربن��اجم��ني  بعمل  قا�شم 

والتي ت�شمل كتابة اأدبيات الدرا�شة 
الدرا�شة  اأدوات  واإعداد  ومنهجيتها 
وتطبيقها  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ���ش��ورت��ه��ا  يف 
بالإ�شافة اإىل ر�شد نتائج الدرا�شة 
و�شول  ومقرحاتها  وتو�شياتها 
والت�شليم  امل���راج���ع���ة  م��رح��ل��ة  اإىل 
النهائي ، و�شتقوم اجلامعة بتنفيذ 
الربناجمني املذكورين خالل �شنة 
وخ��م�����ش��ة اأ���ش��ه��ر م���ن ت���اري���خ اأب����رام 

العقدين. 
واأ�شاف املهيدب اأن جامعة الإمارات 
ال�شراكة  لتفاقية  توقيعها  ومنذ 
ت�����ش��ارك وب�شكل  امل���رك���ز وه����ي  م���ع 
التي  الفعاليات  خمتلف  يف  رئي�شي 

ي��ن��ظ��م��ه��ا امل���رك���ز وال���ت���ي ت��ن��ب��ع من 
احلفاظ  ع��ل��ى  ال���ط���رف���ني  ح���ر����س 
و�شيانتها  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  ع��ل��ى 
جامعة  ف������اأن  اإ����ش���اف���ة  ون�������ش���ره���ا، 
الإمارات حتر�س كل احلر�س على 
لطلبتها  العربية  اللغة  تعليم  دعم 
وع��م��ل ب��رام��ج ت��دري��ب��ي��ة خ��ا���ش��ة يف 
الأجانب  للطلبة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة 
الزائرين للجامعة.  من جهته قال 
للغة  الربوي  املركز  مدير  �شعادة 
املعتمد  ال��ربن��ام��ج  �شمن  العربية 
للدورة احلالية للمركز فاأنه ي�شار 
اإىل تنظيم برامج ت�شاعد يف الك�شف 
ع���ن م���واط���ن ال�����ش��ع��ف واخل���ل���ل يف 

اللغة  ت��دري�����س  واأ���ش��ال��ي��ب  م��ن��اه��ج 
الربامج  ه��ذه  وم��ن �شمن  العربية 
توقيعهما  مت  ال��ل��ذي��ن  ال��ع��ق��دي��ن   ،
، حيث  الإم���ارات  مع جامعة  اليوم 
مت اعتماد هاذين الربناجمني من 
للموؤمتر  التنفيذي  املجل�س  ق��ب��ل 
ال����ع����ام ل������دول جم��ل�����س ال���ت���ع���اون ، 
العقدين  ه���اذي���ن  ت��وق��ي��ع  وي��ع��ت��رب 

الأول   ، ل�شببني  الأه��م��ي��ة  يف  غاية 
املختارة  املوا�شيع  ك��ون  من  ينبثق 
ي��دخ��الن يف �شميم  ل��ل��ربن��اجم��ني 
ت��ع��ل��ي��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة م���ن حيث 
باملخرجات  لإت�����ش��ال��ه��م��ا  ال��ن��ت��ائ��ج 
وال��ت��ق��ي��ي��م وال�����ش��ب��ب ال���ث���اين كون 
التنفيذ هي  امل�����ش��وؤول��ة ع��ن  اجل��ه��ة 
ج��ام��ع��ة الإم�����ارات ف��م��ع��روف عنها 

حر�شها يف الهتمام باللغة العربية 
وكفاءة كادرها التدري�شي والبحثي 
ل��ذل��ك ن��ح��ن م��ت��ف��ائ��ل��ون ب���اأن ينتج 
بحثية  م�شاريع  ال��ت��ع��اون  ه��ذا  ع��ن 
حقيقيا  ا���ش��ه��ام��ا  ت�����ش��ه��م  وب���رام���ج 
وتقييم  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  دع����م  يف 
مواطن  وت�����ش��ح��ي��ح  خم���رج���ات���ه���ا 

اخللل ان وجدت .

اللجنة التنفيذية تطلع على درا�سة متطلبات �سبكة النقل واالزدحام املروري يف مدينة اأبوظبي

وقعا عقدين يف جمال التقييم واملخرجات

تعاون بن جامعة االإمارات واملركز الرتبوي للغة العربية اخلليجي
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حوادث  و ق�ضايا

اإعداد: عبد التواب عبد العزيز

كان حفال رائعا ان�شابت فيه امل�شروبات والأنغام بجانب األذ واأ�شهى 
ب���ران للوا  م��ن �شفوة مدينة  م��دع��و   300 نحو  و���ش��م  الأط��ع��م��ة 
ملكات  مثل  الأب��ي�����س  ثوبها  يف  ت��ب��دو  ال��ع��رو���س  وك��ان��ت  البلجيكية 

اجلمال ومل يكن العري�س اأقل اأناقة اأو و�شامة .
غري اأن املثري اأن اأحدا من احل�شور مل يكن يعرف �شيئا عن العرو�س 
اأحد  يكن  ومل  زفافها  حفل  يف  اأ���ش��رة  لها  تظهر  مل  الفاتنة  ال�شابة 
اأح��د من  اأن��ه مل يدر يف ذهن  اأ�شلها وف�شلها غري  يعرف �شيئا عن 
املدعوين اأن هذه العرو�س ال�شقراء تخفي وراء قناع الرباءة الزائف 

وجه قاتلة .

العرو�س خططت 
جلرميتها 

بدهاء
كان الثناء على 
جمال العرو�س 
هو  واأن����اق����ت����ه����ا 
ك��ل م��ا ي��دور بني 
فقد  امل������دع������وي������ن 
فاتنة  اأوراق  ب����داأت 
زفافها  ف�شتان  يف 
الأب��������ي�����������������س 
يحة  ت�شر و
�����ش����ع����ره����ا 
ال�����������ت�����������ي 
اأب����������������رزت 
ج���������م���������ال 
وج�����ه�����ه�����ا 
ىل  اإ و
ج��������������������وار 

العرو�س ال�شقراء ذات اخلم�شة والع�شرين ربيعا وقف زوجها مارك 
فان يربز 32 �شنة مزهوا بها وكان اأ�شدقائه يهم�شون يف اإذنه اأين 

عرث على كل هذه الأنوثة واجلمال؟
وردة  ر�شق  وقد  العر�س  يرتدي مالب�س  وهو  مبتهجا  العري�س  كان 
بنظارته  املثقفني  مظهر  ل��ه  ك��ان  ال�����ش��وداء  بدلته  ع��روة  يف  بي�شاء 

الطبيعة ال�شمكية وبج�شمه النحيل ووجهه الهادئ.
وقد  والن�شجام  التوافق  غاية  يف  كثنائي  يظهران  العرو�شان  وك��ان 
اأقيم حفل الزواج يف ق�شر املنا�شبات مبقاطعة بران للوا بالقرب من 
العا�شمة البلجيكية بروك�شل و�شم احلفل اأ�شدقاء واأقارب العري�س 
يتهام�شون  اجلميع  فكان  يح�شر  العرو�س مل  اأه��ل  من  اأح��دا  ولأن 
ومل��اذا مل يح�شر  عائلتها  العرو�س من هي  بينهم عن حقيقة  فيما 

منهم اأحد وما هو و�شعها الثقايف والجتماعي.
وكما قيل اأنها من عائلة تعي�س يف بلدة لياج ووالدها مطلقان منذ 
فرة  طويلة وقد ا�شتقلت الفتاة مبكرا عن عائلتها وقطعت �شلتها 
بهم وقيل اأن تريي �شقيق العري�س هو الذي عرفه بها ولكن بع�س 

املقربني اأنكر ذلك متاما.
العري�س مارك  العرو�س جمهولة فاإن  اأرورا  اأ�شول  ويف حني كانت  
يعد من العائالت املعروفة ح�شبا ون�شبا كما يقال  فهو ابن مهند�س 
ماليا  م�شت�شارا  لي�شبح  العليا  درا�شته  يكمل  اأن  وا�شتطاع  معروف 
اأ�شيع  فما  �شهادة  اأي  على  حت�شل  مل  عرو�شه  اأن  ح��ني   يف  مرموقا 

عنها اأنها كانت جمرد بائع يف حمل .

خطوبة متعجلة 
ففرة  ال��زف��اف  بها  مت  ال��ت��ي  ال�شرعة  م��ن  متعجبا  اجلميع  وك���ان 
الفتاة متعجلة لالنتقال  �شهرين فقد كانت  تزد على  اخلطوبة مل 
املزروعة  الوا�شعة  احلديقة  فيه  الأن��ي��ق  بيته  يف  م��ارك  م��ع  للحياة 
�شرعت  الفتاة  �شاهدتها  وعندما  والنباتات  ال��زه��ور  اأن���واع  باأجمل 
اأ�شحلتها الأنثوية يف اإيقاع مارك يف �شباكها �شريعا فهو خجول ومل 
تكن له عالقات ناجحة من قبل مع فتيات من طبقته الجتماعية 
الفتاة  زواج م�شلحة من جانب  اأن��ه  ي��دور عن  الهم�س  ك��ان  ولذلك 
ال��ت��ي ج��ذب��ت��ه��ا اأم�����وال م���ارك وو���ش��ع��ه الج��ت��م��اع��ي وع��ن��دم��ا افتتح 
وان�شغل  ال�شعادة  غاية  يف  يظهران  كانا  الرق�س  حلبة  العرو�شان 
املدعون بالبوفيه وكفوا عن الهم�س يف �شرية العرو�س. وظل مارك 
واقفا حتى ودع اآخر مدعو والذي �شاأله متى �شريحالن يف رحلة �شهر 

الع�شل فاأجابه باأنهما اأجال ذلك �شهرين حتى بداية ال�شيف.

رحلة بال عودة !!
يف �شهر مايو �شافر مارك واأرورا لق�شاء �شهر الع�شل وقد اختار 
ب�شيارة  العرو�شان  و�شافر  الفرن�شية  الكور�س  منطقة  لالإقامة 

والد مارك الفاخرة.
وذات م�شاء كان العرو�شان يتنزهان مبنطقة بالين التي تعد 
واأخ��ذ طريقا منحدرا ملتويا يطل  الكور�س  اأج��ل مناطق  من 

على البحر على امتداد مئات الأمتار.
ويف منت�شف الليل رن جر�س الهاتف بق�شم �شرطة كالفي كان 
اإم����راأة  تنتحب وه��ي حتكي ع��ن ح��ادث م��روع على   املتحدث 
طريق �شبه جزيرة ايفالنا �شقطت فيه ال�شيارة اإىل الهاوية 

.
مكان  يف  واملطافئ  ال�شرطة  رج��ال  ك��ان  معدودة  دقائق  وبعد 
احلادث مل تكن املراأة التي ات�شلت �شوى العرو�س اأوروا زوجة 
م���ارك ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ب��دو يف ح��ال��ة ان��ه��ي��ار ت��ام ا�شتطاع رجال 
فاإن  لروايتها  وطبقا  ح��دث  م��ا  منها  يفهموا  اأن  ال�شرطة 
زوجها اأوقف ال�شيارة على حافة الهاوية لي�شاهد البانوراما 
الرائعة للمكان الذي ميتد على مرمى الب�شر وعدم خربة 
جعلت  خاطئة  نقلة  نقل  فلقد  وال���ده  ���ش��ي��ارة  ب��ق��ي��ادة  م���ارك 
ربطت  قد  اأوروا  ال��زوج��ة  تكن  ومل  ال��ف��راغ  يف  تقفز  ال�شيارة 
حزام الأمان ففتحت الباب ب�شرعة وقفزت من ال�شيارة التي 

ابتلعها الظالم. 
وج���دت ا ج��زائ��ه��ا وك���ان م���ارك م����ازال قاب�شا ع��ل��ى عجلة 

القيادة وقد اأ�شلم الروح.
وك���ان���ت ال����زوج����ة ت���ب���دو يف ح���ال���ة ن��ف�����ش��ي��ة ���ش��ي��ئ��ة فنقلت 
يف  زوجها  مع  كانت  اأنها  هناك  منها  وعرفوا  للم�شت�شفى 
ثالثة  �شوى  عليه  مي�س  مل  فزواجها  الع�شل  �شهر  رحلة 

�شهور فقط.
عنوان  حتت  املاأ�شاة  احل��ادث  عن  املحلية  ال�شحف  وكتبت 
نهاية األيمة ل�شهر الع�شل ومت اإبالغ والد مارك باحلادث 
فح�شر �شريعا وذهب اأول لزوجة ابنه يف امل�شت�شفي وطماأنه 
الأطباء وقالوا له اإنها �شتتعافى خالل اأيام وميكنها ال�شفر 
ابنه  جثمان  باأخذ  ت�شريحا  الأب  ا�شتخرج  ثم  لربوك�شيل 

وعاد لربوك�شيل مع اجلثمان وب�شحبته اأرورا.

حرق اجلثمان
ولكنها  ال��رع��اي��ة  بكل  ابنهما  اأرم��ل��ة  ان يحيطا  م���ارك  وال���دا  ح���اول 
اأظهرت رغبتها يف ال�شتقالل بعيدا عن اأعني اأ�شرة زوجها واأبلغتهم 
اأن مارك يف اأحد اأحاديثه اإليها اأخربها اأنه يريد حرق جثمانه بعد 
اأن تت�شبث بذلك بحجة  اأكرث من مرة وحاولت  وفاته وكررت ذلك 

تنفيذ و�شية زوجها الراحل. 

ال�شك
ولكن اأ�شرة مارك �شكت يف اأقوالها واأن يكون مثل هذا احلديث قد دار 
بني زوجني يف رحلة �شهر الع�شل ومت دفن مارك يف مدافن العائلة 
وح�شرت  زوجها  فيال  بيع  عزمها  عن  اأرورا  اأعلنت  بقليل  وبعدها 
مارك  ل��وال��دي  �شديدا  اأمل��ا  ذل��ك  و�شبب  معها  لتعي�س  ال��ت��واأم  اأختها 
لكنهما مل ي�شتطيعا ايقافها فعقد الزواج كان ين�س على اأنه يف حالة 
وفاة  اأحد الزوجني يوؤول كل ما ميلك للطرف الثاين الذي ما زال 

على قيد احلياة .
وتقول  الراحل  زوجها  اأ�شرة  تخرب  اأن  وب��دون  فجاأة  اأرورا  و�شافرت 
لتقوم  اأختها  وتركت  المريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  اإىل  وداع��ا  لهما 

نيابة عنها ببيع الفيال. 
اأنها قطعت �شالتها  اأدعت  اأ�شرة مارك كذب زوجته التي  واكت�شفت 
متاما باأ�شرتها فقد علموا اأن والدها �شيكون بانتظارها يف فلوريدا 
وت�����ش��اءل ال�شقيق الأك���رب م���ارك ه��ل ه��ن��اك اأك��اذي��ب اأخ���رى مل يتم 

الك�شف عنها؟
وبداأت �شكوك الأ�شرة تزداد حول حقيقة حادث وفاة ابنها مارك وقرر 
ال�شقيق الأكرب مارك ويدعى تريي اأن يرفع ق�شية يتهم فيها زوجة 

اأخيه بقتله عمدا وبالفعل بداأ التحقيق يف الق�شية من جديد .

وتك�شفت احلقائق
حول  جديد  م��ن  التحريات  بجمع  املكلفون  ال�شرطة  رج��ال  وعلم 
الق�شية اأن اأرورا اختفت ويف حوزتها 5 ماليني فرنك بلجيكي ثمن 
على  ت��اأم��ني  وثيقة  قيمة  ه��ي  اأخ���رى  فرنك  4 ماليني  الفيال  بيع 
قبل  وفاته  حالة  يف  زوجته  ل�شالح  اأ�شدرها  قد  م��ارك  ك��ان  احلياة 

�شفره باأيام قليلة.
و�شلطت الأ�شواء على ما�شي اأرورا فتبني اأن الفتاة مل تكن بائعة يف 
حمل ولكنها كانت تعمل م�شيفة يف اأحد الأندية الليلية الرخي�شة 
القدامى  اأرورا  معارف  جميع  عليها.وقال  ي��ردد  م��ارك  ك��ان  التي 
عنها اأنها فتاة ذات اإرادة قوية وطموح كبري واأن مارك بالن�شبة لها 
كان فري�شة �شهلة واأنها ا�شتطاعت اأن تتقن دورها فلقد كانت تتلقى 
فكتبت  م�شهورة  جنمة  تكون  ب��اأن  حتلم  وك��ان��ت  التمثيل  يف  درو���ش��ا 
�شيناريو الزواج ال�شريع باتقان �شديد وخططت لل�شفر اإىل اأمريكا 
وكان لبد من جمع الأدلة التي تدينها يف مقتل زوجها فقام قا�شي 
التحقيق البلجيكي بال�شفر اإىل الكور�س الفرن�شية واإىل بلدة با�شت 
النيابة وثالثة من  وكيل  وك��ان معه  م��ارك  �شيارة  �شقطت  يا حيث 
العام وحدثوه عن  النائب  قابلوا  املباحث اجلنائية وهناك  مفت�شي 
خبري  بوا�شطة  ال�شيارة  فح�س  اإع��ادة  وطلبوا  احل��ادث  يف  �شكوكهم 
وكانت النتيجة مثرية للده�شة ولكنها موؤكدة لل�شكوك فال�شيارة مت 
دفعها يف الفراغ وموتورها ل يدور وهو ما يتنافى مع اأقوال الزوجة 
التي ادعت اأن ال�شيارة �شقطت نتيجة نقلة خاطئة من جانب زوجها 
وبعد عودتهم لربوك�شيل ا�شتخرج القا�شي ت�شريحا بت�شريح جثمان 
مارك  اأن  ال�شرعي  الطبيب  قرر  فقد  الثانية  املفاجاأة  وكانت  مارك 

كان ميتا قبل وقوع احلادث ولي�س نتيجة له.

النرتبول يتدخل
وعلم والدا مارك النتائج اخلطرية للتحقيقات والتي توؤكد تورط 
الفخ  ل��ه  وال���ذي ن�شب  راح �شحيته  ال��ذي  ابنهم يف احل���ادث  زوج��ة 
باأحكام  دب��رت  قاتلة  �شوى  اأرورا  الفاتنة  اجلميلة  تكن  ومل  باإحكام 
ثم  اأول  منه  ل��ل��زواج  خطة  ابنهما  على  فيه  تعرفت  ي��وم  اأول  ومنذ 
التخل�س منه �شريعا ومت اإبالغ البولي�س الدويل للقب�س على اأرورا 
اينما كنت بتهمة القتل العمد مع �شبق الإ�شرار واأن هناك معلومات 
تفيد اأنها خمتفية يف فلوريدا ولكن القا�شي البلجيكي كانت لديه 
ت�شاوؤلت كثرية حول احلادث منها كيف ا�شتطاعت اأرورا وهي لي�شت 
باملراأة ال�شخمة اأن حتمل جثة زوجها بعد اأن قتلته وت�شعها وحدها 
اأمام عجلة القيادة وكيف ا�شتطاعت اأن حترك ال�شيارة وتدفعها اإ لى 

الهاوية وحمركها ل يدور؟
فهل كان هناك �شريك لها يف اجلرمية وهل هناك رجل يعي�س يف الظل 
كان يخطط معها للظهور يف اللحظة املنا�شبة لي�شاركها يف ارتكاب 

جرميتها وهل ت�شتجيب الأيام القادمة عن كل هذه الت�شاوؤلت ؟

العرو�س اأوقعت الزوج يف �سباكها ثم قتلته يف رحلة �سهر الع�سل

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 الأه��ايل  بوجود �شخ�شني يف حالة وفاه داخل �شقه بعقار كائن  �شرطة 
من:  كل  جثتي  وج��ود  تبني  والفح�س   .بالنتقال  الق�شم   بدائرة  جناكلي�س،   مبنطقة 
باأر�شية  العنوان  م�شجاة على ظهرها  ب��ذات  ربة منزل،  مقيمه  �شنة،   32 ر. ي''،  ''ر. 
من  باجلبهة  �شحجة  وج��ود  تبني  ومبناظرتها  مالب�شها،  كامل  ترتدي  و  النوم،  حجرة 
الق�شم،  م�شجيا على  �شنة، حم��ام،  مقيم بدائرة   38  '' ع  و''���س. �س.  اليمنى،  الناحية 
ظهره بغرفة ال�شالة يرتدي كامل مالب�شه ول توجد به اأي اإ�شابات ظاهرة .وقام رجال 
املباحث با�شتجواب، زوج املتوفية الأوىل املدعو'' ه�. ع .ه�''، 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 �شباحا، وذلك اأثناء تواجده وزوجته املتوفية وطفليهما 
املذكورة   زوجته  من  طلب  اأن��ه  �شكنهم.واأ�شاف  بال�شقة  و''م''،ع��ام��ني،  اأع���وام،  ث''،5   ''
ال�شتغاثة تليفونياً بكل من �شقيقه  '' ح''،  وجنل خاله '' املتوفى الثاين '' ، ثم غاب عن 
الوعي، وعندما اأفاق  فوجئ بوجود زوجته وجنل خاله �شالفي الذكر  على احلالة التي 
الذين  اإعياء �شديد  فا�شتغاث باجلريان  �شقيقه بجواره  يف حالة  ُوج��دا عليها،  ووج��د 
حمل  ال�شقة  .مبعاينة  لوفاتهما  �شبباً  يذكر  ومل  للم�شت�شفى،  نقله  ومت  بالإبالغ  قاموا 
امل�شت�شفى  من  طبيا  تقريرا  وورد   ، وحمتوياتها  منافذها  جميع  �شالمة  تبني  ال��ب��الغ  
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 .

 TTTم�سرع ربة منزل وحمام يف ظروف غام�سة
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         يف الدعوى رقم 2013/1096 نزاع جتاري دبي

املقامة من املتنازع/ ك�شاب ميديا منطقة حرة ذ.م.م
�شده  املتنازع  ع  م  �س  ميديا  كوم  جيجا  جلف  �شركة  الول/  �شده  املتنازع 

الثاين/ �شركة امواج اخلليج الفنية �س م ع 
نعلن نحن اخلبري احل�شابي/ احمد ابراهيم حممد بن فار�س، انه مت تعيننا 
بحكم  الواردة   احل�شابية  اخلربة  مهمة  لتنفيذ  املوقرة  دبي  حمكمة  من 
نعلن  كما  اعاله-  املذكورة  الدعوى  2013/12/8يف  بجل�شة   ال�شادر  املحكمة 
املتنازع �شده الول واملتنازع �شده الثاين اجتماع اخلربة املقرر له جل�شة يوم 
الحد املوافق 2013/12/29 يف متام ال�شاعة 3.00 ع�شرا مبقر مكتبنا الكائن 

510 مركز الدانة- �شارع ال مكتوم- دبي.
خبري ح�ضابي
احمد ابراهيم حممد بن فار�س

اعالن اجتماع اخلربة
العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     

  اعـــــــــالن تغيري ا�ضم
تقدمت /عائ�شه حممد عبداهلل /  نيابة عن ابنها القا�شر/ 
بطلب اىل حمكمة  املزروعي/  ن�شيب  �شعيد  �شاهني  �شاهني 
من  ا�شمه  تغيري  تطلب  التوثيقات  ق�شم  البتدائية  الظفرة 

)�شاهني ( اىل )غدير(. 
باملحكمة  املذكور  الق�شم  اىل  به  يتقدم  اعرا�س  لديه  فمن 

خالل 30 يوما من تاريخ ن�شر العالن .
حممد عبداهلل احمدو 
قا�ضي مبحكمة الظفرة االبتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
     حمكمة الظفرة االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19    
  مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�ضر 

يف الق�ضية رقم 2012/4075 كلي جتاري ال�ضارقة  
اىل املدعى عليه:/ح�شن علي عبا�س حيدر احلو�شني حيث ان املدعي: 
الدعوى  املحكمة  هذه  لدى  عليك  اأقام  قد  الوطني  القيوين  ام  بنك 
يقت�شي  لذلك    . اخلربة  تقرير  بورود  فيها  ويعلمكم  اعاله  املذكورة 
الثامنة والن�شف من يوم  ال�شاعة  ح�شورك امام هذه املحكمة يف متام 
من  لديك  ما  وتقدمي  الدعوى  على  لالجابة  وذلك     2013/12/22
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�ضارقة

 االبتدائية االحتادية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
      اعادة  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2797 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ مي�شال �شعيد را�شد اجلن�شية: لبنان مدعي عليه: هايرب للمقاولت 
العامة اجلن�شية: المارات     مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب 
اعالنه/ هايرب للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات   عنوانه:بالن�شر حيث 
املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
2013/12/29 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
�شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  
و�شورا 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�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
         اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2857 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

هايرب  عليه:  العراق  مدعي  اجلن�شية:  عبدالرحمن حمدان  رائد  مدعي/   
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات    اجلن�شية:  ذ.م.م  الكروميكانيكال 
عمالية املطلوب اعالنه/  هايرب الكروميكانيكال ذ.م.م اجلن�شية: المارات    
عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/29 املوافق  الحد  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  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  2013/12/15  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
        اعادة  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   387 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

ارواد لعمال  عليه:  �شوريا مدعي  رزوق اجلن�شية:  مدعي/ خلدون حممد   
الديكور وال�شتائر اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية 
المارات      اجلن�شية:  وال�شتائر  الديكور  لعمال  ارواد  اعالنه/  املطلوب 
عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/29 املوافق  الحد  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
البتدائية - الكائنة مبدينة حممد بن زايد �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  2013/11/24  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
           اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2179 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

بنغالدي�س     اجلن�شية:  ح�شني  تف�شل  دي  ام  ح�شني  اكري  دي  ام  مدعي/   
مدعي عليه: طيور املدينة للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات   مو�شوع 
للمقاولت  املدينة  طيور  اعالنه/   املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى: 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  المارات  اجلن�شية:  العامة 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/12/29 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة 
ب� 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 

  2013/12/4
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
           اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى

 رقم   3039و3028و3029و3049و3037 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ
اف�شل خان مو�شى  افغان�شتان2-  �شيندي اجلن�شية:  مدعيني/ 1- امري رحمن عبدالرحمن   
4-رودين  بنغالدي�س  اجلن�شية:  باروي  كاليبادو  باروي  3-�شوكامول  باك�شتان  اجلن�شية:  خان 
مدعي  باك�شتان   اجلن�شية:  خان  �شهباز  زادا  5-مري  الفلبني  اجلن�شية:  تويل  باديلي  ال  جي 
عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  هايرب  عليه: 
ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  المارات     اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  هايرب  اعالنه/  املطلوب 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/12/29 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية  �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  2013/12/4  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
           اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   3003 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س   اجلن�شية:  احمد  جغري  علم  جهاجنري  مدعي/   
الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  �شندبور  موؤ�ش�شة 
العامة  للمقاولت  �شندبور  موؤ�ش�شة  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  المارات  اجلن�شية: 
لنظر  موعدا   2013/12/30 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة 
ب� 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 16 /2013/12  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
           اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2873 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

�شبوة  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  عبداملنان  ح�شني  لقمان  مدعي/   
الذهبي للمقاولت وال�شيانة العامة اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: 
وال�شيانة  للمقاولت  الذهبي  �شبوة  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
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  ب�  الرابعة 
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 10 /2013/12  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
           اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   3150 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ ايزا ميمان مابوراجن اجلن�شية: الفلبني  مدعي عليه: مكتب مطر 
للخدمات اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب 
حيث  عنوانه:بالن�شر  المارات   اجلن�شية:  للخدمات  مطر  مكتب  اعالنه/  
املوافق  املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني  اقام الدعوى  املدعي  ان 
2013/12/30 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة حممد  �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 16 /2013/12  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
           اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى

 رقم   2812و3031و3032و3041 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ
 مدعيني/ 1- عبداحلكيم مول ليت عبدالرزاق مول 2-مبارك بهويان حنيف بهويان 
3-حممد ريبون ماجهي اجلن�شية: بنغالدي�س  4-حممد يون�س ارباب خان اجلن�شية: 
مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  هايرب  عليه:  مدعي  باك�شتان   
اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  هايرب  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى: 
المارات عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
يوم الثنني املوافق 2013/12/23 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
بدفاعك  ايداع مذكرة  بوا�شطة وكيل معتمد وعليك  او  �شخ�شيا  العمالية   املحكمة 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  2013/12/16  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
          اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى

 رقم   3010و3023و3033و3030و3040 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ
 مدعيني/ 1- تيتو فيالجانتي تيجام اجلن�شية: الفلبني 2- حممد اليا�س جان اكرب اجلن�شية: 
ازاد �شكني  الهند 4-ابو الكالم  انانتا مازومدير اجلن�شية:  باك�شتان 3-�شيكار مازومدير ليت 
مدعي  الهند   اجلن�شية:  ي�شودهاران  ي�شودهاران  5-براكا�شان  بنغالدي�س  اجلن�شية:  ملك 
عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  هايرب  عليه: 
املطلوب اعالنه/ هايرب للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/12/30 موعدا لنظر 
حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى، 
او بوا�شطة وكيل معتمد  الكائنة حممد بن زايد- مزيد مول �شخ�شيا  ابوظبي البتدائية - 
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
         يف الدعوى رقم 2013/114 جتاري كلي     

املدعى عليه: �شيف �شامل خلفان بن �شقوي
تنفيذا لقرار عدالة حمكمة ام القيوين الحتادية البتدائية يف الدعوى رقم 
الوطني  القيوين  ام  املدعي/بنك  املقامة �شدكم من  2013/114 جتاري كلي 
فقد مت ندبنا خبريا م�شرفيا يف الدعوى امل�شار اليها وعليه مت حتديد يوم 
الحد املوافق 2013/12/22 ال�شاعة 01.00 �شباحا موعدا لجتماع اخلربة يف 
اأ  املكاتب  مقر مكتبنا جينوم لال�شت�شارات- فندق جي دبليو ماريوت- مبنى 
دبي- الطابق الثاين- هاتف 2526668 دبي فاك�س  2527779 دبي- لذا يتوجب 
عليكم احل�شور او من ميثلكم قانونا يف املوعد املحدد م�شطحبني معكم كافة 

امل�شتندات املوؤيدة لدفوعكم.
عبداحلميد زيتون 
خبري حما�ضبي وم�ضريف        

اعالن حل�ضور اجتماع اخلربة
العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     

         يف الدعوى رقم 2012/972 عقاري كلي     
وكيل املدعني: 1( ح�شني �شيد �شرف �شيد علي الفردان 2- يون�س ان�شاري علي اكرب 3-فوؤاد رفعت ال�شيخ 
الن�شاري العنوان: فاك�س رقم )3607133-04( دبي. املدعى عليها: الرناتيف كابيتال انف�شتمنت جي ام 
بي ات�س   . بناء على قرار حمكمة دبي البتدائية بندب احد اخلرباء املخت�شني املقيدين باجلدول، فقد 
مت ندبي لعمال اخلربة. وعلى ذلك يرجى من الطراف املذكورة احل�شور لجتماع اخلربة يوم الحد 
 -B املوافق 2014/1/5 ال�شاعة الثانية ع�شر والن�شف ظهرا ) 12.30( يف غرفة الجتماعات رقم 4- املبنى
دائرة التنمية القت�شادية- قرية العمال- بجانب دوار ال�شاعة. الرجاء تزويد اخلبري بجميع املذكرات 
املدعى عليها تزويد  بال�شافة اىل ذلك. يرجى من   . توؤيد لدفائكم  التي  وامل�شتندات  والدعاوي وبكافة 
اخلبري بالتي: �شهادة الت�شجيل يف �شجل املطورين العقاريني. �شهادة اعتماد امل�شروع، تاريخ فتح ح�شاب 
ال�شمان، ك�شف احل�شاب RT02 و RT04 جدول الدفعات املعتمد من ريرا املقدرة املالية �شبب التاخري 
ما يفيد ت�شجيل الوحدة با�شم املدعني يف ال�شجل املبدئي الرخ�شة التجارية. ويرجي من املدعني تزويد 

اخلبري باأ�شل عقد البيع وما يفيد ال�شداد .
اخلبري املهند�س/علي احمد غافان
 فاك�س/ 2030394-04 نقال/ 050-6969653 

دعوة الجتماع  خربة
العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19   

   اعالن تنازل عن موؤ�ض�ضة
جيو�شيبي  فابرويزيو  ال�شيد/  رغبة  عن  لال�شتثمار  اخليمة  راأ���س  هيئة  تعلن   
باري�س يف التنازل عن ملكيته ملوؤ�ش�شة الباترو�س جي ام م م ح املرخ�شة من قبل 
الهيئة حتت الرخ�شة رقم   RAKIA 74 FZ3  09 12 5970 والتي متار�س 
ن�شاط ا�شت�شارات ودرا�شات ادارية، وذلك ل�شالح ال�شادة/ دينز هولدينغ ليمتد.   
فمن لديه اعرا�س على هذا التنازل عليه املراجعة خالل مدة اق�شاها اربعة 
ع�شر  )14(يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن، ويف حال عدم تقدمي اي اعرا�س 
ادنى  التنازل  دون حتمل  اج���راءات ه��ذا  الهيئة  تبا�شر  امل��دة �شوف  خ��الل ه��ذه 

م�شوؤولية عن اأية مطالبات تقدم بعد انق�شاء هذه املدة.
يا�شر ال�شدي    
مدير ال�شوؤون القانونية والرتاخي�س        

حمكمة  راأ�س اخليمة االبتدائية
 هيئة  را�س اخليمة لال�ضتثماري

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
  يف الدعوى رقم 2013/716 مدين كلي جتاري-

 حمكمة ابوظبي التجارية االبتدائية
ال�شادة بيت املحماة  - وكيل املدعي:دار التمويل �س م ع 

 ال�شيدة/ حنان �شعيد �شامل اجلمحي املدعى عليه
بال�شارة اىل انتدابنا كخبري من قبل حمكمة ابوظبي التجارية  البتدائية 
يف الدعوىر قم 2013/716 جتاري كلي املقامة �شدكم من دار التمويل �س م ع 
نود دعوتكم اىل اجتماع خربة ال�شاعة 12.30 الثانية ع�شرة ظهرا يوم الثنني 
2013/12/23 يف مكتبنا الكائن يف ابوظبي  النادي ال�شياحي مكتب  م 4 )هاتف  

026452666( لتزويدنا مبا لديكم من م�شتندات متعلقة بالدعوى اعاله.
اخلبري امل�ضريف
جمال خليل يا�ضني

اعالن اجتماع خربة

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     

ارا�شي  ملكية  �شندات  فقدان  نعلن  بهذا 
و   5974 وارقامها   2 عدد  الفجرية  امارة  يف 
611 �شادرة من بلدية الفجرية )با�شم ورثة 

ال�شيخ �شرور بن �شلطان الظاهري(
بلدية  اىل  ت�شليمها  يجدها  من  يرجى 

الفجرية او اي من مراكز ال�شرطة.

    اعــــــــــــالن

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     

عن  ال�شادر  احلكم  على  بناء  املرزوقي  علي  ح�شن  احل�شابي/  اخلبري  يعلن 
بتاريخ  كلي  جتاري   2012/467 رقم  الدعوى  يف  البتدائية  ابوظبي  حمكمة 
2013/6/6 والكتاب ال�شادر عن دارة �شوؤون اخلرباء بتاريخ 2013/11/28 بحل 
وتعيينه م�شفي  ابوظبي-  ذ.م.م  الدولية  وود  �شي  /ا�شتثمار  �شركة  وت�شفية 
اي  لديه  فعلى من   . املحكمة  الت�شفية ح�شب حكم   باعمال  للقيام  ق�شائي 
اعرا�شات او مطالبات على ال�شركة املذكورة اعاله التقدم بامل�شتندات خالل 
على  امل�شفي  مكتب  اىل  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  واربعون  خم�شة 
هادي  بناية  �شويرام-  خلف  اخلالدية-  ابوظبي-  امارة  التايل-  العنوان 
املن�شوري- امليزان- مكتب رقم 3 ا�شفل البناية بقالة املدينة الذهبية تليفون 

050/4445030 �س ب 10441

اعالن
بحل وت�ضفية �ضركة وتعيني م�ضفي
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                  اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1054 /2013 جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�ض�ضة: امل�ضارف واملوؤ�ض�ضات املالية
حممد  احمد  عليه:  مدعي  المارات   اجلن�شية:  الوطني  الحتاد  بنك  مدعي/   
مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  اجلنيبي  �شامل  �شعيد 
1.790.475.77 درهم املطلوب اعالنه/  احمد حممد �شعيد �شامل اجلنيبي اجلن�شية: 
المارات عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
يوم الثنني املوافق 2013/12/30 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة  الثانية   الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية  املحكمة 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  2013/12/4  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/2528   

 املنذر/  اني�س فاطمة يو�شف علي
املنذر اليهما: حليمة  يو�شف علي ، زينب يو�شف علي

  ) جمهول حمل القامة(
مبمتلكات  املتعلقة  امل�شتندات  كافة  بت�شليم  اليهما-  املنذرة  تنذر   
املتويف/ يو�شف  اليهما  املنذرة واملنذر  واموال وتركة وورثة مورث 
علي خالل مدة اق�شاها 7 �شبعة يام من تاريخ ن�شر هذا النذار، 
القانونية  الج���راءات  كافة  اتخاذ  اىل  املنذرة  ت�شطر   �شوف  وال 

التي حتفظ لها حقها مبا فيها الدعاوي الق�شائية وغريها.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10974 بتاريخ 2013/12/19     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/2529   

 املنذرة/  �شركة ام ا�س اى ايه 5 ليمتد
املنذر اليه: دينب كنتيالل كنتيالل �شوخاناند براجا   ) جمهول حمل القامة(

 اىل املنذر اليه ال�شيد/ ديبني كنتيالل كنتيالل �شوخاناند براجا، مبوجبه تكلفك املنذرة 
�شركة ام ا�س ا ي ايه 5 ليمتد بوكالة مكتب التميمي وم�شاركوه للمحاماة وال�شت�شارات 
الف  ومائتي  مليونان   ( ام��ارات��ي  دره��م   2.200.358 م��ق��داره  مبلغ  ب�شداد  القانونية 
 2013/4/20 ت��اري��خ   منذ  لها  الداء  امل�شتحق  دره���م(  وخم�شون  وثمانية  وثالثمائة 
مبوجب ال�شيك رقم 000037 امل�شحوب على بنك ابوظبي التجاري، وذلك خالل خم�شة 
ايام من تاريخ هذا التكليف وال ف�شت�شطر املنذرة اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية 
�شندا  اداء  ام��ر  ا�شت�شدار  ذل��ك  امل��ذك��ور، مب��ا يف  باملبلغ  ال��وف��اء  ال��الزم��ة حلملكم على 

لن�شو�س املواد من 143 اىل 149 من قانون الجراءات املدنية الحتادي.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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    اعادة اعالن بالن�ضر 

ف�س  جلنة  ام��ام  املنظورة  (اي��ج��ارات   2013/3352( رق��م  الق�شية  يف  تقرر  لقد 
ورثة   / املدعني   من  واملرفوعة  الثانية   اللجنة  اليجارية)ابوظبي(  املنازعات 
املدعى عليهم/1- حممد خمي�س  وذل��ك لع��الن  الكويتي     را�شد حممد  علي 
ال�شحي2-موؤ�ش�شة ركن العبري لعمال البالط والرخام وميثلها/ حممد اخالق 
احمد  ريا�س  وميثلها/  ذ.م.م  العامة  للمقاولت  احمد  ريا�س  3-�شركة  حممد 
ربه  عبد  عي�شى  5-حم��م��ود  الح��م��د  عبدالكرمي  ع��ب��داهلل  4-عبدالعزيز  �شعيد 
حبو�س  ن�شرا وقد حتدد لنظر الدعوى جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/12/31 

يف ال�شاعة 6.00 م�شاء يف مقر اللجنة وذلك على نفقة �شاحب العالقة.

 جلنة ف�س املنازعات االيجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
 جلنة ف�س املنازعات االيجارية

العدد  10974 بتاريخ   2013/12/19     
 اعالن للح�ضور امام املحكمة يف اال�ضتئناف رقم  1722/ 2013 -جتاري  - م ر-  �س- اأظ

امل�شتاأنف : �شعد اهلل حب اهلل عيد ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته �شريك ب�شركة احللول 
الزراعية ال�شاملة ذ.م.م اجلن�شية: ا�شراليا امل�شتاأنف عليه: �شركة احللول الزراعية 
واخرون  الطويل  ابراهيم  العا�شي  عماد  املدير/  ال�شريك  ميثلها  ذ.م.م  ال�شاملة 
اجلن�شية: المارات   مو�شوع ال�شتئناف : تعديل حكم اعادة للخبري  املطلوب اعالنه/  
ب�شركة  و�شريكا  مديرا  وب�شفته  ال�شخ�شية  ب�شفته  الطويل  ابراهيم  العا�شي  عماد 
احللول الزراعية ال�شاملة ذ.م.م اجلن�شية: فل�شطني     العنوان: بالن�شر مبا ان امل�شتاأنف 
اأظ وحدد  الدعوى رقم  2013/173 جت كل- م ت-ب-  ال�شادر يف  ا�شتاأنف احلكم  قد 
ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  املوافق 2013/12/25  الربعاء  يوم  جل�شة  لنظره 
9.30 �شباحا امام الدائرة الثانية حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة- مع�شكر اآل نهيان    
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  

موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم اال�ضتئناف التجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ا�ضتئناف ابوظبي
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عربي ودويل

قتل �شتة اطباء بينهم ثالثة �شوريني وثالثة �شوماليني بالر�شا�س 
ام�س على احد الطرقات يف حميط مقدي�شو، على ما افاد �شحايف يف 
وكالة فران�س بر�س. وا�شيب طبيب �شوري رابع بجروح يف الهجوم 
الذي ا�شتهدفهم وهم يف طريقهم اىل بلدة افغوي على م�شافة 30 
يف  املدينة  م�شت�شفى  اىل  جثثهم  ونقلت  مقدي�شو  غ��رب  �شمال  كلم 
العا�شمة ال�شومالية، بح�شب ال�شحايف. واكد الطباء يف امل�شت�شفى 
لوكالة فران�س بر�س ان الطباء الجانب الثالثة هم �شوريون ونفى 
وكالة  هاتفي مع  ات�شال  ال�شومالية يف  ال�شباب  با�شم حركة  ناطق 
اعمال  يف  �شوماليني  ا�شالميني  متمردين  �شلوع  ب��ر���س  ف��ران�����س 
القتل هذه. وكانت قوة الحت��اد الفريقي يف ال�شومال وبدعم من 
ايار-مايو  يف  افغوي  بلدة  ا�شتعادت  ال�شومالية  احلكومية  القوات 
2012 من ايدي حركة ال�شباب ال�شومالية بعد ت�شعة ا�شهر على 
2011. واملنطقة  طرد ال�شالميني من مقدي�شو يف اب-اغ�شط�س 
تت�شمن ا�شلحة كثرية وتن�شط فيها عدة جمموعات م�شلحة. وبعد 
�شيخ  �شريف  ان���ذاك  الرئي�س  جن��ا  اف��غ��وي  على  ال�شيطرة  على  اي��ام 
احمد من كمني ن�شبه متمردو ال�شباب وا�شتهدف موكبه على نف�س 
بعملية  افغوي  يف  الفريقية  للقوة  مع�شكر  ا�شتهدف  كما  الطريق 

انتحارية يف حزيران-يونيو 2012.  

الأمريكية يف  ال�شفارة  اأمنية خارج  الهندية حواجز  ال�شرطة  اأزال��ت 
نيودلهي انتقاما فيما يبدو من �شوء معاملة دبلوما�شية هندية مت 

تفتي�شها تفتي�شا ذاتيا بعد احتجازها يف نيويورك الأ�شبوع املا�شي.
خوبر  ديفياين  احتجاز  ب�شبب  الدبلوما�شي  اخل���الف  تفجر  وق��د 
يف  نيويورك  يف  الهندية  القن�شلية  يف  العام  القن�شل  نائبة  اأج��ادي 
12 من دي�شمرب كانون الأول بتهم تتعلق مبخالفة تاأ�شرية الدخول 
والإدلء ببيانات كاذبة. وقال �شاهد من رويرز اإن �شرطة نيودلهي 
ا�شتخدمت يوم الثالثاء �شاحنات قطر وجرافة لإزالة كتل خر�شانية 
املبنى وكانت  بوابات  اإىل  ال�شفارة وتف�شي  اأم��ام  الطريق  متتد عرب 
الق���راب من جممع  املركبات من  املنخف�شة متنع  ه��ذه احل��واج��ز 
حماية  يف  امل�شاعدة  اإىل  يبدو  فيما  وتهدف  كبرية  ب�شرعة  ال�شفارة 
ال�شفارة من هجوم انتحاريني. ورف�شت ال�شرطة وم�شوؤولو احلكومة 
الهندية طلبات متكررة للتعقيب على �شبب اإزالة احلواجز الأمنية 
ولكن �شبكات تلفزيون هندية قالت نقال عن م�شادر مل تف�شح عن 
الهند  تعتزم  انتقامية  اإج����راءات  ع��دة  م��ن  ج��زء  اإزال��ت��ه��ا  اأن  هويتها 
القيام بها. ويف وا�شنطن قالت وزارة اخلارجية الأمريكية اإنها اأبلغت 
احلكومة الهندية على م�شتوى عال اأن وا�شنطن تتوقع من نيودلهي 
اأن حتمي �شفارتها و�شددت على اأنها ل تريد اأن ي�شر احلادث الذي 

تعر�شت له الدبلوما�شية الهندية بالعالقات الثنائية.

قتل 3 م�شلحني و�شرطي، واأ�شيب �شرطيان اآخران يف الهجوم الذي 
الأربعاء،  ام�س  اأمريكية  ع�شكرية  قاعدة  على  طالبان  حركة  �شنته 
باجهوك  اأن��ب��اء  وكالة  ونقلت  اأفغان�شتان  ب�شرق  نانغرهار  اإقليم  يف 
تاأكيد  ق��ول��ه ميكننا  الإق��ل��ي��م،  ح��اك��م  با�شم  ع��ن متحدث  الأف��غ��ان��ي��ة 
حدوث هجوم غري مبا�شر لقوات معادية يف قاعدة تورخام اليوم.. مل 
تنجح جهود العدو ومل ي�شقط خ�شائر بني �شفوف )قوات امل�شاعدة 

الدولية يف اأفغان�شتان( اإي�شاف نتيجة الهجوم .
انتهت  الإ�شتباكات  اإن  �شينواري،  اأك��رب  ال�شرطة،  يف  امل�شوؤول  وق��ال 
مبقتل 3 م�شلحني، وعن�شر من ال�شرطة، كما جرح عن�شران اآخران 
ت�شررت  مدنية  و�شيارة  التحالف  لقوة  تابعة  �شاحنة   15 اأن  وذك��ر 
الأفغانية مقتل3 م�شلحني  للوكالة  اإي�شاف  واأك��دت  ال�شتباكات.  يف 
يف الهجوم وهاجمت جمموعة م�شلحني من حركة طالبان ، بينهم 

انتحاريون، القاعدة الع�شكرية الأمريكية يف نانغرهار.
م�شلحني  اأن  ���ش��اب��ق  وق���ت  الأف��غ��ان��ي��ة يف  )خ��ام��ا(  واأف�����ادت �شحيفة 
الأمريكية  الع�شكرية  ال��ق��اع��دة  هاجموا  طالبان  م��ن  وان��ت��ح��اري��ني 
ونقلت عن م�شوؤولني حمليني يف نانغارهار تاأكيدهم تعر�س قاعدة 

ع�شكرية اأمريكية لهجوم، من دون الك�شف عن اأية تفا�شيل.

عوا�شم

مقدي�سو

كابول

نيودلهي

اعتقال متورطن بتزييف 
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•• القاهرة-يو بي اأي:

األقت اأجهزة الأمن امل�شرية يف جنوب القاهرة، ام�س الأربعاء، القب�س على 
اأ�شخا�س يقومون ببيع ن�شخاً مزيفة من م�شروع الد�شتور امل�شري املرتقب 
وقال  املقبل.  الثاين-يناير  ك��ان��ون  م��ن  و15   14 يومي  عليه  ال�شتفتاء 
التليفزيون امل�شري، اإن عنا�شر الأمن األقت القب�س على اثنني من العاطلني 
اأعلى  اأكتوبر )جنوب القاهرة(، واآخر   6 اأحد ميادين مدينة  عن العمل يف 
حمور 26 يوليو، يقومون ببيع ن�شخاً مزيفة من م�شروع الد�شتور امل�شري 
املعّدل، ويت�شمن مواداً مل ي�شمنها امل�شروع، ويقومان ببيع الن�شخة مببلغ 
الأمن  عنا�شر  اأن  التليفزيون  واأو�شح  دولر(.   1.5 )حوايل  جنيهات   10
اأوقفت الأ�شخا�س الثالثة واقتادوهم اإىل اأحد املقار الأمنية حيث اعرفوا 
باأنهم يح�شلون على ن�شخ م�شروع الد�شتور من اأحد الأ�شخا�س مبحافظة 
بني �شويف ب�شعر �شبعة جنيهات للن�شخة، لفتاً اإىل اأن عنا�شر الأمن ببني 
�شويف داهمت منزل ذلك ال�شخ�س، لكنه مل يكن موجوداً، وعرثت بداخل 
منزله على 850 ن�شخة مزيفة من م�شروع الد�شتور، حيث توا�شل اأجهزة 
رت من خطورة  ح��ذَّ اإع��الم حملية  و�شائل  وكانت  لتوقيفه.  الأم��ن اجلهود 
ق��ام��ت جلنة اخلم�شني  ال���ذي  ال��د���ش��ت��ور،  م�����ش��روع  م��ن  ن�شخ مزيفة  وج���ود 
باإعداده مطلع ال�شهر اجلاري ويرتقب ال�شتفتاء عليه يومي 14 و15 من 
لتيارات  اأن منتمني  اإىل  الو�شائل  تلك  واأ�شارت  املقبل،  الثاين-يناير  كانون 
خا�شة  الد�شتور  م�شروع  لتزييف  عمليات  يف  �شالعني  يكونوا  قد  دة  مت�شدِّ
املواد املتعلقة بهوية الدولة واأحكام ال�شريعة الإ�شالمية، لإثارة البلبلة لدى 

الراأي العام مبا يدفع املواطنني لرف�س امل�شروع.

حملة اعتقالت اإ�شرائيلية يف ال�شفة الغربية

قوات االحتالل تتدرب و�سط ال�سكان الفل�سطينين

مي�شيل با�شليه ت�شتعيد رئا�شة الت�شيلي

وعود باجلملة.. و�سيل من التحديات والتطلعات!
اأكرث  واأ�شبح  ب��دوره،  تغرّي  الت�شيلي 
دخولها  ومنذ   . تطّلعاته  يف  ت�شّددا 
املعرك ال�شيا�شي ، ابت�شم احلّظ يف 
اأ�شل  الكروم من  �شليلة مزارع  وجه 
وزيرة  ت�شيلي.  اإىل  ه��اج��ر  فرن�شي 
يف   )2002-2000( ل��ل�����ش��ح��ة 
تخّل�شت  لغ��و���س،  ري��ك��اردو  حكومة 
امل������راأة ال��ط��ب��ي��ب��ة م���ن �شفوف  ه����ذه 
مراكز  يف  تنتهي  ل  ال��ت��ي  الن��ت��ظ��ار 
العيادات الطبية العامة. وكانت اأول 
تتوىل  الالتينية  اأم��ري��ك��ا  يف  ام����راأة 
 )2004-2002( ل��ل��دف��اع  وزارة 
 ، بالرموز  اإح�شا�س  لديها  اأن  كما   ،
2002، عندما  كما كان احلال عام 
ام��ت��ط��ت اب��ن��ة اجل�����رنال ال����ذي قتل 
دّبابة  بينو�شيه  دك��ت��ات��وري��ة  خ���الل 
على  النجدة  عملّيات  يف  للم�شاركة 
يع�شقها   . ع���ارم���ة  ف��ي�����ش��ان��ات  اث����ر 
مي�شيل  اأّن  درج���ة  اإىل  الت�شيليون 
با�شليه اأنهت وليتها الأوىل كرئي�شة 
�شعبية  مبعدل   ،2010 عام  للبالد 
بلغ 80 باملائة. وب�شرف النظر عن 
ف�شلها الذريع يف تنفيذ نظام النقل 

ال����الزم يف وع���وده���ا، وه���ي م�شطرة 
تنفجر  �شوف  واإل  بها،  الإيفاء  على 

الأو�شاع الجتماعية . 
م�شبقا  ر���ش��م��وا  اجل���ام���ع���ات  ط����الب 
����ش���ورة م���ا ق���د ي��ح��دث : دع����وا اإىل 
مار�س   15 ي���وم  ح��ا���ش��دة  م��ظ��اه��رة 
مي�شيل  ا���ش��ت��الم  ب��ع��د  قليلة  اأي����ام   ،

با�شليه ال�شلطة..! 

360 يورو (. اإّن التحدي الرئي�شي 
با�شليه يف وليتها اجلديدة،  ملي�شيل 
اآمال  ُتخّيب  ل  اأن  حتمّية  يف  يتمّثل 
امل�شاواة  ج��م��اه��ري ���ش��ّج��ت م��ن ع���دم 
وم���ّل���ت ال���ت���ف���اوت الج���ت���م���اع���ي. ويف 
وزرائها  اح����د  اأع�����رب  ال�����ش��ي��اق  ه����ذا 
ال�شابقني عن قلقه قائال لقد بالغت 
يف ال����وع����ود، ب���ل اأط��ن��ب��ت اأك�����رث من 

العمومي يف العا�شمة ، فاإنها حققت 
ولية اأوىل ممتازة . فبف�شل عائدات 
ال��ن��ح��ا���س، وال���ت���ي تعترب  �����ش����ادرات 
الت�شيلي غنّية به، فقد اأطلقت عديد 
الهامة  الج��ت��م��اع��ي��ة  الإ����ش���الح���ات 
يف ال��ب��الد ال��ت��ي ل ت���زال واح���دة من 
العامل تفاوتا بني �شرائح  اأكرث دول 
الأغنياء  م��ن  باملائة   10 املجتمع- 

ي�شتحوذون على ن�شف الدخل. 
معا�شا  با�شليه  مي�شيل  اأحدثت  فقد 
اأدنى  ح���ّدا  ، وكفلت  ال��ب��ي��وت  ل��رّب��ات 
من الدخل لالأكرث فقرا، و�شاعفت 
عن  للتخفيف  الأط���ف���ال  حم��ا���ش��ن 
الن�شاء الفقريات. وقد عللت بتوا�شع 
عملت  لقد  بقولها  عليه  اأقدمت  ما 
لتجنب  الأزم�����ة  اآث����ار  تخفيف  ع��ل��ى 
وانهيار جمتمعي  اجتماعية  فو�شى 
م���ن جمانّية  ج��ع��ل��ت  ك��م��ا   ، ���ش��ام��ل 
حبوب منع احلمل، رمزا للكفاح �شد 
ول�شالح  الجتماعية،  امل�شاواة  عدم 

املراأة.
واأ����ش���اد ال��رئ��ي�����س الأم���ري���ك���ي ب���اراك 
اأوباما هذه القيادية الفائقة الكفاءة ، 

والتي هي بال �شك واحدة من اأف�شل 
القادة يف اأمريكا الالتينية ، والتي ، 
وف���ق���ا ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي ف��رن�����ش��ي، لقد 
الّذكوري  ال�شيا�شي  ال��ع��امل  ه��زم��ت 
.  وح�����ش��ب خ���وان ك��ارل��و���س ، مدير 
كان  بينريا عندما  �شبا�شتيان  ديوان 
�شيناتورا، فاإن مي�شيل با�شليه جت�شد 
��اع��دة ال��ت��ي تهدد  ه���ذه ال��ف��ئ��ة ال�����شّ
يعتربونها  الت�شيليني  اإّن  النخبة، 
واحدة منهم، م�شتعدة لك�شر القائم 
ذلك،  على  وكدليل   . الأو���ش��اع  م��ن 
الد�شتور  م���ع  ال��ق��ط��ع  ت���ري���د  ف��ه��ي 
 ، بينو�شيه  دك��ت��ات��وري��ة  ع��ن  امل����وروث 
مبا يف ذلك النظام النتخابي املزدوج 
التمثيل  لإدخ������ال  ال���ق���دمي  اجل���ائ���ر 

الن�شبي يف النتخابات الربملانية.
متحالفة لأول مرة مع ال�شيوعيني، 
اأط���ل���ق���ت ال���رئ���ي�������ش���ة، ال����ت����ي اأُع����ي����د 
انتخابها، وع��ودا باجلملة، من ذلك 
جمانية التعليم ، حتى يف اجلامعات، 
املثليني،  وزواج  الإجها�س،  وت�شريع 
واحلق يف الإ�شراب للجميع ، واحلد 
الأدنى لالأجور ب 250الف بيزو ) 

•• طرابل�ص-وكاالت:

طرابل�س  الليبية  ال��ع��ا���ش��م��ة  ت��ب��دو 
الأخ���رية  وك��اأن��ه��ا تخطو خ��ط��وات��ه��ا 
وتودع  وا�شتقرارها  اأمنها  ل�شتعادة 
ف��و���ش��ى ال�����ش��الح وامل��ل��ي�����ش��ي��ات التي 
ع��ا���ش��ت��ه��ا، وذل����ك ب��ع��د ن�����ش��ر اجلي�س 
وت���ك���ث���ي���ف دوري�����������ات ال���������ش����رط����ة يف 
���ش��وارع��ه��ا. فقد ك��ان��ت ال�����ش��ورة عن 

امل��دي��ن��ة ح��ت��ى ق��ب��ل �شهر ق��امت��ة اإىل 
�شدامات  دارت  ع��ن��دم��ا  ب��ع��ي��د  ح���د 
عنيفة مع كتيبة م�شلحة يف �شاحية 
اأنهم  يعتقد  م��ن  ق��ي��ام  بعد  غ��رغ��ور 
النار  ب��اإط��الق  لها  ت��اب��ع��ون  عنا�شر 
ع���ل���ى م���ظ���اه���رة ت���ط���ال���ب ب����اإخ����راج 
العا�شمة،  م��ن  امل�شلحة  ال��ع��ن��ا���ش��ر 
اأك����رث م���ن ع��ام��ني م���ن الثورة  ب��ع��د 
الراحل  العقيد  بنظام  اأطاحت  التي 

معمر القذايف. ومثلت هذه احلادثة 
الوزراء  رئي�س  خطف  اأعقبت  التي 
بطرابل�س  ف��ن��دق  م���ن  زي�����دان  ع��ل��ي 
واحتجازه لعدة �شاعات نقطة فارقة، 
وجعلت احلكومة اأمام حتدي احل�شم 
النهائي لوجود الت�شكيالت امل�شلحة. 
زيدان  اأح��داث غرغور �شرح  وعقب 
���ش��ب��ي��ل ل���ش��ت��م��رار مظاهر  ل  ب���اأن���ه 
واأن حكومته  ال�شرعي،  الت�شلح غري 

باملدينة،  الأم����ن  ف��ر���س  يف  ما�شية 
وم�������دن اأخ��������رى ت����ع����اين الن����ف����الت 
كربى  ثانية  ب��ن��غ��ازي،  مثل  الأم��ن��ي 
ام�����س وا�شحا  ال���ب���الد. وب����دا  م���دن 
مبا  اجلي�س،  وح��دات  انت�شار  للعيان 
والأمن  الع�شكرية  ال�شرطة  ذلك  يف 
الداخلي يف قلب املدينة و�شواحيها. 
تنت�شر  الرئي�شية،  التقاطعات  وعند 
جمموعات من اجلنود حول عربات 
ويقومون  ثقيلة،  بر�شا�شات  م��زودة 
ت�شهيل  ال�����ش��رط��ة يف  ب����دور  اأح��ي��ان��ا 
حركة ال�شري. ومينح انت�شار اجلي�س 
يف جل اأرجاء طرابل�س اإح�شا�شا اأكرث 
بالأمان لل�شكان الذين يقول بع�شهم 
ال�شابق  يف  ي��ت��ع��ر���ش��ون  ك��ان��وا  اإن��ه��م 
لع��ت��دءات اأث��ن��اء م��روره��م بحواجز 
النظامية.   غري  الت�شكيالت  لبع�س 
اأما الآن في�شتطيع كثري من �ش����كان 
اأكرث،  بطماأنينة  التنق������ل  طرابل�س 
طبيع�ة  ت�����ش��ط��ره��م  م����ن  خ���ا����ش���ة 
يف  بيوته������م  اإىل  ل��ل��ع��ودة  اأع��م��ال��ه��م 
هوؤلء  وم��ن  الليل  متاأخر من  وق��ت 
اأجرة(  �شيارة  )�شائق  امل�شاي  حممد 
الذي يقول اإن الو�شع حت�شن كثريا 
عدد  وت�شيري  اجل��ي�����س،  انت�شار  بعد 

اأكرب من دوريات ال�شرطة.

فيديو ملهاجرين عرايا يفجر غ�سبًا يف اإيطاليا  اأوكرانيا حتذر املعار�سة من زعزعة اال�ستقرار 
اياه، وهو م�شتوى تف�شيلي جلمهوريات  ت�شلمها  الذي  الغاز 
وترفع  �شريكتها،  تعتربها  التي  ال�شابقة  ال�شوفياتي  الحت��اد 

العراقيل امام التجارة التي فر�شت يف ال�شهر املا�شية.
ونددت املعار�شة الوكرانية باتفاق يرهن البالد بح�شب قولها 
الثالثاء  ال��ف �شخ�س م�شاء   50 ام��ام تظاهرة �شمت  وذل��ك 
يف  املعار�شني  بقوة  �شاندت  التي  املتحدة  والوليات  كييف  يف 
ال�شابيع املا�شية اعتربت ان التفاق لن يوؤدي اىل تهدئة قلق 
ه��وؤلء الذين جتمعوا لالحتجاج يف كل اوكرانيا ومن جهته 
مو�شكو  مع  تاريخي  باتفاق  الوك���راين  ال���وزراء  رئي�س  ا�شاد 
الفال�س  من  الوك���راين  القت�شاد  بانقاذ  �شمح  ان��ه  معتربا 
ات��ف��اق �شراكة م��ع الحتاد  ي��ه��دده يف ح��ال توقيع  ك��ان  ال���ذي 

الوروبي.

•• كييف-اأ ف ب:

عرب  الفال�س  جتنبت  انها  ام�س  الوكرانية  ال�شلطة  اعلنت 
دولر  مليار   15 كييف  ملنح  رو���ش��ي��ا  م��ع  ال��ت��اري��خ��ي  اتفاقها 
وحذرت من اي زعزعة ل�شتقرار البالد التي ت�شهد منذ �شهر 

تظاهرات للمطالبني بالتقارب مع اوروبا.
وقال رئي�س الوزراء الوكراين ميكول ازاروف لدى افتتاحه 
جل�شة جمل�س الوزراء غداة زيارة الرئي�س الوكراين فيكتور 
يزعزع  ال��ي��وم  بعد  اح���دا  ن��دع  ل��ن  مو�شكو  اىل  يانوكوفتي�س 

ال�شتقرار .
ومبوجب التفاقات التي وقعها يانوكوفيت�س يف مو�شكو، متنح 
رو�شيا اوكرانيا 15 مليار دولر وتخف�س مبعدل الثلث �شعر 

العا�سمة الليبية ت�ستعيد اأمنها بعد انت�سار اجلي�س

بينهم  معتقاًل   17 اإىل  ارت��ف��ع��ت 
ع�����دد م����ن الأ������ش�����رى امل���ح���رري���ن، 
وط��ل��ب��ة اجل���ام���ع���ات واأ�����ش����اف اأن 
العتقالت طالت عددا من كوادر 
اإىل  لفتاً  حما�س،  حركة  واأع�شاء 
اخلليل  يف  تركزت  العتقالت  اأن 
ونابل�س بال�شفة. ويف وقت �شابق، 
باأن   فل�شطيني  اأمني  م�شدر  اأف��اد 
ع�شرات الدوريات اقتحمت نابل�س 
واعتقلت  خم��ي��م��ات��ه��ا  وداه����م����ت 
: بكر  ه���م  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني  ث���الث���ة 
�شرايعة،والطالب  اللطيف  عبد 
،والأ�����ش����ري  رداد  اأن�������س  اجل���ام���ع���ي 

املحرر حممد �شالح حمدان .
ويف مدينة اخلليل اعتقل اجلي�س 
فل�شطينيني  ث��الث��ة  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي 
ه�����م : ن���������ش����ار ع�����ز ال�����دي�����ن اأب�����و 
ح��دي��د، و ف����ادي ع��ل��ي حم��م��د اأبو 
ال�شراونة  احلميد  وعبد  عطوان، 
واقتادتهم اإىل جهة غري معلومة. 
ي�شار اأن اجلي�س الإ�شرائيلي ي�شن 
ب�شكل �شبه يومي حمالت اعتقال 
وبلداتها  الغربية  ال�شفة  مدن  يف 
وم����ن ج��ه��ة اأخ������رى، ك�����ش��ف بحث 
الأق�شى  موؤ�ش�شة  اأجرته  توثيقي 
احلكومة  اأن  وال�������راث  ل��ل��وق��ف 
الإ�شرائيلية تعد خمططا لتق�شيم 
امل�شجد الأق�شى واإقامة مفو�شية 
الأوقاف  ل��دائ��رة  م��وازي��ة  يهودية 

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

ن���ف���ذت ق�����وات ك���ب���رية م���ن جي�س 
الحتالل الإ�شرائيلي منذ �شاعات 
ع�شكرية  ت��دري��ب��ات  ام�����س  ���ش��ب��اح 
و�شط ال�شكان املدنيني �شرق مدينة 
بيت حلم يف ال�شفة الغربية، مما 
اأدى اإىل ترويع الأطفال وحال دون 

خروج املواطنني من منازلهم.
واأكد �شهود عيان و�شكان حمليون 
اآلف اجلنود  انت�شار  نت  للجزيرة 
م��ن��ط��ق��ة عرب  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ني يف 
ال���ر����ش���اي���دة ال���ب���دوي���ة )ن���ح���و 20 
بيت حلم(  �شرق  كيلومرا جنوب 
اإط��الق ن��ار كثيف  اأ���ش��وات  و�شماع 

وقذائف مدفعية. 
الإعالم  و���ش��ائ��ل  جتاهلت  وبينما 
رئي�س  ق��ال  احل���دث،  الإ�شرائيلية 
الر�شايدة  ل��ع��رب  حم��ل��ي  جمل�س 
اجلنود  اآلف  اإن  ال��ر���ش��اي��دة  ف���واز 
انت�شروا منذ �شاعات ال�شباح داخل 
واقتحموا  حميطها،  ويف  القرية 
واأق��ام��وا حواجز  املنازل  ع��ددا من 
مداخلها  وعلى  البلدة  ���ش��وارع  يف 
والدخول  منها  اخل����روج  وم��ن��ع��وا 

اإليها.
واأ�شاف اأن النت�شار املكثف لقوات 
الح��ت��الل واق��ت��ح��ام ال��ب��ي��وت اأدى 
ت��روي��ع الأط���ف���ال وح���ال دون  اإىل 

منازلهم،  م���ن  امل��واط��ن��ني  خ����روج 
م�شريا اإىل انت�شار كثيف لالآليات 
الثقيلة واملدفعية وعربات اجليب 

الع�شكرية يف حميط القرية.
اأعادت  اأن قوات الحتالل  واأو�شح 
م��ع�����ش��ك��ر حماذ  خ���ي���ام يف  ن�����ش��ب 
 ،2000 عام  اأخلته  كانت  للقرية 
م���ع���ربا ع����ن خ�����ش��ي��ت��ه م����ن اإع������ادة 
وتقييد  املذكور  للمع�شكر  اجلي�س 
الذين  ال�����ش��ك��ان  وح���رك���ة  ح���ري���ة 
تربية  ع���ل���ى  غ��ال��ب��ي��ت��ه��م  ي��ع��ت��م��د 
امل��وا���ش��ي.  ووف���ق ال��ر���ش��اي��دة، فاإن 
قوات الحتالل �شحبت مع حلول 
امل�����ش��اء م��ع��ظ��م ق��وات��ه��ا م��ن داخل 
البلدة، معربا عن قلقه من تكرار 

هذه التدريبات م�شتقبال.
�شكان  الح��ت��الل  �شلطات  ومت��ن��ع 
اأغ���ن���ام���ه���م يف  م����ن رعي  ال���ق���ري���ة 
امل��ن��اط��ق امل��ف��ت��وح��ة وال��ق��ري��ب��ة من 
)ج(  م�شنفة  اأن��ه��ا  بحجة  القرية 
الكاملة،  ل�����ش��ي��ط��رت��ه  وت��خ�����ش��ع 
التي  امل��ط��اردة  اأع��م��ال  ف�شال ع��ن 

يتعر�شون لها.
يف غ�����ش��ون ذل���ك، اع��ت��ق��ل اجلي�س 
الإ���ش��رائ��ي��ل��ي ف��ج��ر ال��ث��الث��اء 17 
ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��اً خ�����الل ح��م��ل��ة دهم 
ال�شفة  م���ن  م��ت��ف��رق��ة  اأرج������اء  يف 
م�����ش��در حقوقي  وق�����ال  ال��غ��رب��ي��ة 
العتقالت  اإن ح�شيلة  فل�شطيني 

الو�شع القائم يف الأماكن املقد�شة 
وت�شون  ال��ق��د���س(  )اأور���ش��ل��ي��م  يف 
جميع  لأب�����ن�����اء  ال����ع����ب����ادة  ح����ري����ة 
اأك�����ده رئي�س  الأدي��������ان، وه�����ذا م���ا 
ال������وزراء ب��ن��ي��ام��ني ن��ت��ن��ي��اه��و اأكرث 
من مرة وي�شهد عليه املاليني من 
على  واأج��ان��ب  مواطنون  امل�شلني، 
املدينة  ي��زورون  الذين  �شواء،  حد 

ومقد�شاتها .

لبنود  خرقا  يعد  مما  الإ�شالمية، 
منحت  التي  عربة  وادي  اتفاقية 
الأم���اك���ن  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��ادة  الأردن 

املقد�ش���ة بالقد�س. 
اأوف��ري جندملان  امتنع  من جانبه، 
امل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م رئ��ي�����س ال������وزراء 
جوهر  على  ال��رد  عن  الإ�شرائيلي 
اجلزيرة  ح�����ش��ل��ت  ال���ت���ي  امل���ذك���رة 
له،  وبعثتها  منها  ن�شخة  على  نت 

والتي تتحدث عن اقراح م�شروع 
قانون ونظم للمحافظة على جبل 
واإقامة  م��ق��د���س  ك��م��ك��ان  ال��ه��ي��ك��ل 
موازي�����ة  ي��ه��ودي�����������������ة  م��ف��و���ش��ي��ة 
لدائ��رة الأوقاف الإ�شالمية لإدارة 
ال�شريف  القد�شي  احل���رم  ���ش��وؤون 
واك��ت��ف��ى ج��ن��دمل��ان ال����ذي مل ينف 
نت  اجل���زي���رة  ر�ش����الة  يف  ورد  م��ا 
على  حتافظ  اإ�شرائيل  اإن  بالقول 

•• روما-رويرتز:

ي��ق��ف��ون ع��راي��ا يف  اأث����ار ت�شجيل ف��ي��دي��و يظهر ف��ي��ه م��ه��اج��رون 
غ�شبا  اجل��رب  من  للعالج  مبطهرات  للر�س  ويخ�شعون  ال��ربد 
يف ايطاليا واأب��رز ما قال كثريون اإنه ف�شل الحتاد الأوروب��ي يف 
حل اأزمة الهجرة ب�شكل اإن�شاين. وبث تلفزيون راي2 احلكومي 
يف  وظهر   . املحمول  بهاتفه  �شجله  مهاجرا  ان  وق��ال  الت�شجيل 
الت�شجيل �شبية �شغار ورجال يتم توجيهم بال�شوت وباحلركات 
للتجرد من مالب�شهم لكي يت�شنى ر�شهم من اجل الق�شاء على 

العثة.
قال  خالد  ويدعى  املهاجرين  اح��د  مع  مقابلة  املحطة  واأج���رت 
بولدريني  ل��ورا  واأ���ش��درت  كاحليوانات  وعوملوا  ا�شطفوا  انهم 

جتريد  ان  فيها  قالت  مذكرة  الإيطايل  النواب  جمل�س  رئي�شة 
الرجال والن�شاء من مالب�شهم يف العراء خالل ال�شتاء اأمر �شائن 
ل يليق بدولة متح�شرة.  وقالت جو�شي نيكوليني رئي�شة بلدية 
لمبيدو�شا ان الت�شجيل يجعل مركز ا�شتقبال املهاجرين ا�شبه 
مبع�شكرات العتقال  وانه يتعني على ايطاليا ان ت�شعر باخلزي 
من معاملتها للمهاجرين وقالت وزارة الداخلية اليطالية انها 
حتقق يف الأمر. وقال التلفزيون الإيطايل ان الت�شجيل امل�شور 
وكانت  لمبيدو�شا  ج��زي��رة  على  للمهاجرين  م��رك��ز  يف  التقط 
اجلزيرة م�شرحا لواحد من اأ�شواأ حوادث اأزمة املهاجرين التي 
يواجهها الحتاد الوروبي منذ عقدين عندما انقلب قارب يقل 
366 �شخ�شا يف  اأدى اإىل مقتل  مهاجرين قرب ال�شاطيء مما 

اكتوبر ت�شرين الأول.

نظام رو�سي للت�سدي
 لـ)ال�سربة اخلاطفة( االأمريكية 

•• مو�شكو-يو بي اأي:

تنتهي رو�شيا يف الن�شف الأول من العام 2014 املقبل من ت�شميم قطار 
خم�ش�س حلمل �شواريخ حربية واإطالقها وذكرت وكالة اأنباء )نوفو�شتي( 
الرو�شية اأنه من املقرر اأن ينجز معهد التقنيات احلرارية يف مو�شكو والذي 
اإىل  روؤو���س مدمرة  ق��ادرا على حمل  بال�شتياً جديدا  اخ��رع �شاروخاً  كان 
القارات البعيدة كالقارة الأمريكية يدعى بولفا ، ت�شميم قطار �شواريخ 

حربية يف الن�شف الأول من 2014.
الإ�شراتيجية  ال�شواريخ  ق��وات  قائد  كاراكايف،  �شريغي  اجل��رنال  وق��ال 
الرو�شية، اإن هذا امل�شروع ميثل اأحد الردود املحتملة على م�شروع ال�شربة 
اأو  اإخ��راع �شاروخ �شريع جدا  الذي يت�شمن  الكونية اخلاطفة الأمريكي 
طائرة تتيح للوليات املتحدة �شرب الأهداف يف اأية بقعة من بقاع العامل 

يف غ�شون �شاعة واحدة.
املنتظر �شيحمل �شواريخ من نوع يار�س يزن  اأن قطار ال�شواريخ  واأ�شاف 
عند  تدمريها  املطلوب  الأه����داف  على  ويطلقها  ط��ّن��اً   47 منها  ال��واح��د 

ال�شرورة.
وك���ان ي���وري ب��وري�����ش��وف، ن��ائ��ب وزي���ر ال��دف��اع ال��رو���ش��ي، اأب��ل��غ ال�شحافيني 
يف  العمل  ب��داأ  احلرارية  التقنيات  معهد  اأن  املا�شي  ني�شان-اأبريل  �شهر  يف 

ت�شنيع �شاروخ جديد ميكن اإطالقه من عربة ال�شكك احلديدية.
وق��د تخل�شت  ���ش��اروخ��ي��ة  ق��ط��ارات  ع��دة  ال�شوفيتي ميلك  الحت���اد  وك���ان 
الهجومية  الأ�شلحة  تقلي�س  اتفاقية  مبوجب  القطارات  تلك  من  رو�شيا 
الإ�شراتيجية التي وقعها الرئي�شان الرو�شي بوري�س يلت�شني والأمريكي 

جورج بو�س يف عام 1993.
وانتهى مفعول تلك التفاقية، فيما ل حتّظر التفاقية اجلديدة ت�شنيع 

قطارات ال�شواريخ.

•• الفجر – عبد املجيد بن عمر:

 ، الأ����ش���وات  ب��امل��ائ��ة م��ن   62 بن�شبة 
ك�شبت مي�شيل با�شليه رهانها : عودة 
مار�س  يف  لتخلف  الت�شيلي  لرئا�شة 
�شبا�شتيان  اليميني  الرئي�س  القادم 
ب�شعبية  ي��ح��ظ��ى  ل  ال����ذي  ب��ي��ن��ريا، 
الرئي�شة  جن���ح���ت  وق������د  ك�����ب�����رية. 
 2010-2006 للت�شيلي  ال�شابقة 
كر�شي  ا����ش���ت���ع���ادة  اإدارة  ح�����ش��ن  يف 
تها  ق�شّ �شنوات  ثالث  بعد  الرئا�شة، 
الأمم  راأ���س وكالة  نيويورك على  يف 

املتحدة للمراأة.
غري اأّن ن�شبة عدم امل�شاركة القيا�شية 
املا�شي  الأح��د  انتخابات  يف  امل�شجلة 
ماليني   8 يقارب  ما   ، باملائة   58
من الت�شيليني - تعترب ر�شالة قوية 
اإىل مي�شيل با�شليه، توؤكد اأّن مهّمتها 
ال�شعب  م������ادام   ، ���ش��ه��ل��ة  ت���ك���ون  ل���ن 
م�شتمّر يف التعبري عن مطالبه ، كما 
اأبرزت ذلك املظاهرات احلا�شدة عام 
2011 ويحذر احد ناخبيها من اأّن 
املجتمع  ول��ك��ن  ت��غ��ريت،  ق��د  مي�شيل 

مي�شال با�شلية
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جمل�س الأمن ي�شف ال�شراع باأنه عرقي

م�سار ينفي حماولة االنقالب يف جنوب ال�سودان

ُيذكر اأن جنوب ال�شودان اأحد اأفقر 
الدول واأقلها تطورا باأفريقيا رغم 
امتالكه احتياطات نفطية هائلة. 
وت��ع��اين ال��ب��الد م��ن ق��ت��ال عرقي 
خلفتها  اأ�شلحة  خم��زون��ات  اأذك��ت��ه 
ع��ق��ود م���ن احل����رب الأه��ل��ي��ة قبل 

النف�شال عن ال�شودان.

ال�����ش��ودان. وع��ل��ى اإث���ر ذل���ك حثت 
على  مواطنيها  املتحدة  ال��ولي��ات 
وعلقت  ف���ورا،  البلد  ه��ذا  م��غ��ادرة 

العمليات العادية يف �شفارتها. و
دع��ا وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ج��ون كريي 
تاكلوبان  مل���دي���ن���ة  زي�������ارة  اأث����ن����اء 
�شلمي  ح��ل  اإي���ج���اد  اإىل  بالفلبني 

ل�����الأزم�����ة . وق����ال  ودمي����ق����راط����ي 
كريي لل�شحفيني توؤمن الوليات 
املتحدة اإميانا قويا باأنه يجب على 
الأط�����راف الم��ت��ن��اع ع��ن اأي عمل 
التوترات.  ت�شعيد  اإىل  ي��وؤدي  قد 
ال�شيا�شية يجب حلها  واخلالفات 
بال�شبل ال�شلمية والدميقراطية . 

•• عوا�شم-وكاالت:

ال�شودان  ب��ج��ن��وب  ال��ق��ي��ادي  ن��ف��ى 
مبحاولة  ق���ي���ام���ه  م�������ش���ار  ري������اك 
واتهم  ال�شودان  جنوب  يف  انقالب 
ال���رئ���ي�������س ����ش���ل���ف���اك���ري م���ي���اردي���ت 
ذريعة  وات���خ���اذه  الدع�����اء  بتلفيق 
ال�شيا�شيني،  خ�شومه  ل�شطهاد 
بينما و�شف رئي�س جمل�س الأمن 
اأرو  احلايل مندوب فرن�شا جريار 

ال�شراع باأنه عرقي .
منذ  ب���ه  ي���ديل  ت�����ش��ري��ح  اأول  ويف 
بدء املعارك يف جوبا م�شاء الأحد، 
قال م�شار متحدثا من مكان غري 
ت��ك��ن ه��ن��اك حماولة  م��ع��روف مل 
ان���ق���الب. م��ا ج���رى يف ج��وب��ا كان 
�شوء تفاهم بني احلر�س الرئا�شي 

.
واأو�شح م�شار الذي ل يزال ر�شميا 
ال�شعبية  احل���رك���ة  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب 
لتحرير ال�شودان احلاكمة بجنوب 

التمرد  ���ش��ف��وف  اإىل  ج��دي��د  م���ن 
مطلع الألفية.

لقبيلة  �شلفاكري  الرئي�س  وينتمي 
ق���ب���ائ���ل جنوب  ك�����ربى  ال���دي���ن���ك���ا 
م�شار  ي��ن��ت��م��ي  ب��ي��ن��م��ا  ال�������ش���ودان، 
لقبيلة النوير ثاين كربى القبائل 
واملناف�شة  ال�����������ش�����ودان  ب���ج���ن���وب 

الرئي�شية تاريخيا للدينكا.
الأمن  اأ���ش��در جمل�س  الأث��ن��اء،  يف 
بعد  امل����ت����ح����دة  ل���������الأمم  ال����ت����اب����ع 
قال  بيانا  الأزم���ة  ب�شاأن  اجتماعه 
ف��ي��ه اإن����ه ح��ث ك��ل الأط�����راف على 
وق�����ف الأع�����م�����ال احل���رب���ي���ة ف����ورا 
والتحلي ب�شبط النف�س والمتناع 
عن العنف والأعمال الأخرى التي 

قد تفاقم التوترات . 
الأم����ن هذا  رئ��ي�����س جمل�س  وق���ال 
جريار  الفرن�شي  ال�شفري  ال�شهر 
املجل�س  اإن  ل��ل�����ش��ح��ف��ي��ني  اأرو 
القادمة  الأي�����ام  ث��ان��ي��ة  �شيجتمع 
جنوب  يف  ال��ع��ن��ف  تفجر  ملناق�شة 

التمرد  ب��ج��ري��رة  اخ���ذوا  م�شلمني 
ال�شابق ملقاتلي �شيليكا اي الئتالف 
امل�شلمني  م��ن  غالبية  ي�شم  ال��ذي 

واحلاكم منذ اذار-مار�س.
للنهب  ب����وي-راب����ي  ت��ع��ر���س  وق����د 
م�����رات ع����دة يف ال���ش��ه��ر الخ����رية 
���ش��ي��ل��ي��ك��ا الذين  ق��ب��ل رج�����ال  م���ن 
عديدة.  جت�������اوزات  ف��ي��ه  ارت���ك���ب���وا 
و�����ش����ك����ان����ه امل�������ش���ي���ح���ي���ون ال����ذي����ن 
التجاوزات  ه��ذه  م��ن  ذرع��ا  �شاقوا 
امليلي�شيات  بغالبيتهم  ي�����ش��ان��دون 
با�شلحة  املجهزة  لبالكا  املناه�شة 
ب�شيطة بوجه عام. وقال اجلرنال 
يقود  ال��ذي  �شوريانو  فرن�شي�شكو 
جمهورية  يف  ال��ف��رن�����ش��ي��ة  ال���ق���وة 
موؤ�شرات  لدينا  الو�شطى  افريقيا 
ملناه�شي  )ع��ن��ا���ش��ر(  وج�����ود  اىل 
ب��الك��ا يف ب����وي-راب����ي، م���وؤك���دا ان 

العملية جرت ب�شكل جيد .

اأق�����ل م���ن عامني  ال�������ش���ودان ب��ع��د 
عن  انف�شاله  على  ال��ع��ام  ون�شف 
ال�������ش���ودان وي���وج���د خ����الف علني 
بني م�شار و�شلفاكري داخل احلزب 
حلركة  ال�شيا�شي  اجلناح  احلاكم، 
ال��ت��ي حاربت  ال��ت��م��رد اجل��ن��وب��ي��ة 
ق�����وات اخل����رط����وم خ����الل احل���رب 
-1983( ال���ط���وي���ل���ة  الأه����ل����ي����ة 

.)2005
اإىل  الث��ن��ني  ب��ني  املناف�شة  وت��ع��ود 
 1991 ع��ام  �شنوات احل��رب ففي 
حاول م�شار دون جدوى الإطاحة 
للجي�س  ال���ت���اري���خ���ي���ة  ب���ال���ق���ي���ادة 
الذي  ال�����ش��ودان  لتحرير  ال�شعبي 

كان �شلفاكري من كوادره.
ان��ق�����ش��م��ت حركة  الإث��������ر،  وع���ل���ى 
وان�شق  قبلية  اأ�ش�س  على  التمرد 
عنها م�شار لين�شم يف وقت ما مع 
الذي  اخلرطوم  جي�س  اإىل  قواته 
ال�شعبي  اجلي�س  �شد  ا�شتخدمه 
يعود  اأن  قبل  ال�����ش��ودان،  لتحرير 

املناه�شة  امل�����ش��ي��ح��ي��ة  امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات 
لل�شواطري  )امل��ن��اه�����ش��ة  ل���ب���الك���ا 
بلغة ال�شانغو(، �شاركت فيها اآليات 
م�شفحة ومروحية وانتهت مبدئيا 

عند الظهر.
وحي بوي-رابي القريب من املطار 
ال�شابق  ل��ل��رئ��ي�����س  م��ع��ق��ال  ي��ع��ت��رب 
ال����ذي اطاحت  ب���وزي���زي  ف��رن�����ش��وا 
2013 حركة  اذار-م���ار����س  ب��ه يف 
ال�شابقني.  ل��ل��م��ت��م��ردي��ن  �شيليكا 
ك��م��ا ي��ع��د ه���ذا احل���ي ال���واق���ع عند 
اط����راف الدغ����ال م��ل��ج��اأ لكثريين 
املناه�شة  امليلي�شيات  عنا�شر  من 

لبالكا الذين يقاتلون �شيليكا.
من�شق  وا����ش���ع  ه���ج���وم  ���ش��ي��اق  ويف 
الول- ك���ان���ون  م���ن  اخل��ام�����س  يف 
ب�شواحي  ع��دة  اح��ي��اء  يف  دي�شمرب 
امليلي�شيات  ه����ذه  ���ش��ارك��ت  ب��ان��غ��ي 
يف ه��ج��م��ات ع��دي��دة ���ش��د مدنيني 

ات�شال  اأي  ل���دي  ل��ي�����س  ال�����ش��ودان 
انقالبية.  مب��ح��اول��ة  م��ع��رف��ة  اأو 
م�شوؤول  اأي  ه��ن��اك  لي�س  اأن���ه  كما 
ل���ه عالقة  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  يف احل���رك���ة 

بالنقالب املزعوم .
لرئي�س  ال�شابق  ال��ن��ائ��ب  واأ���ش��اف 
اأدىل  ت�شريح  يف  ال�����ش��ودان  جنوب 
ب���ه ال���ي���وم ل��ل��م��وق��ع الإل����ك����روين 
ومقره  تربيون  ���ش��ودان  ل�شحيفة 
يبحث  ك���ان  �شلفاكري  اأن  ب��اري�����س 
فقط عن ذريعة لتهامنا زورا من 
اأجل اإحباط العملية الدميقراطية 
التي تدعو لها جماعتنا با�شتمرار 
خرق  ق���د  ���ش��ل��ف��اك��ري  اأن  م��ع��ت��ربا 
ال���د����ش���ت���ور م�������رارا وت�����ك�����رارا ومل 
ي��ع��د ال��رئ��ي�����س ال�����ش��رع��ي جلنوب 

ال�شودان.
وت���اب���ع م���ا ك��ن��ا ن���ري���ده ه���و العمل 
احلركة  تغيري  ع��ل��ى  دمي��ق��راط��ي��ا 
ال�����ش��ع��ب��ي��ة. ل��ك��ن ���ش��ل��ف��اك��ري يريد 
ا����ش���ت���خ���دام حم����اول����ة الن����ق����الب 

جمهورية افريقيا الو�شطى، ح�شب 
ما اعلنت الخرية.

نحن  توما�س-غرينفيلد  وق��ال��ت 
اع���م���ال العنف  ق��ل��ق��ون ج����دا م���ن 
الو�شطى  اف��ري��ق��ي��ا  يف  ال��وح�����ش��ي��ة 

منا  التخل�س  اأج��ل  م��ن  املزعومة 
لل�شيطرة على احلكومة واحلركة 
رئي�شا  ف��ي��ه  ن��رغ��ب  ل  ال�����ش��ع��ب��ي��ة. 

جلنوب ال�شودان بعد الآن .
اإن م�شار الهارب  وتقول ال�شلطات 
واأعلنت  ع��ل��ي��ه  ال��ق��ب�����س  م��ط��ل��وب 
ع�شرة  اعتقال  الثالثاء  احلكومة 
بينهم  ال�����ش��خ�����ش��ي��ات  ك���ب���ار  م����ن 
باحلكومة  �شابقني  وزراء  ثمانية 
التي اأقيلت يف يوليو-متوز املا�شي 
اأبرزهم وزير املالية ال�شابق كو�شتي 
منيبي، مع اإقالة م�شار نف�شه من 

قبل الرئي�س �شلفاكري.
وح���م���ل���ت زوج�������ة الأم��������ني ال���ع���ام 
للحركة ال�شعبية بجنوب ال�شودان 
م�شوؤولية  احل��ك��وم��ة  اأم���وم  ب��اق��ان 
اعتقلته  ق��وة  اإن  وق��ال��ت  �شالمته، 
مكان  اإىل  م��ن��زل��ه  م���ن  واق���ت���ادت���ه 
جمهول وي�شلط اعتقال �شخ�شيات 
ال�شوء  ومنيبي  اأم���وم  مثل  ب���ارزة 
جنوب  يف  النق�شامات  حجم  على 

الطائفي  الطابع  ذات  وخ�شو�شا 
بداأ  وق��د  املدنيني  ت�شتهدف  التي 
الثالثاء  الفرن�شيون فجر  اجلنود 
ع��م��ل��ي��ة ت���اأم���ني ب����وي-راب����ي احلي 
ومعقل  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف  ال�����ش��م��ايل 

تو�ّسع دائرة ف�سيحة الف�ساد يف تركيا املالكي يحذر من التالعب باملال العام 
•• بغداد-يو بي اأي:

الأربعاء من  املالكي،  ن��وري  العراقي  ال��وزراء  رئي�س  حذر 
ال��ت��الع��ب ب��امل��ال ال��ع��ام ل��غ��ر���س ال��دع��اي��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة يف 
ابريل-ني�شان  يف  �شتجرى  ال��ت��ي  الربملانية  الن��ت��خ��اب��ات 
يح�شل  ما  ان  الأ�شبوعية  كلمته  يف  املالكي  وق��ال  املقبل. 
بخطوات  اجت���اه  مبثابة  ه��و  ال�شيا�شية  الكتل  ب��ني  الآن 
التي  النتخابات  اأب���واب  على  ونحن  احل���رب،  نحو  ثابتة 
والتداول  ال�شيا�شية  العملية  ل�شالمة  اأكيدة  �شمانة  تعد 
البع�س جمال وم�شاحة  ال�شلمي لل�شلطة والتي يجعلها 
لإعالن احلرب واإبراز اخلناجر ودعا املالكي اجلميع اىل 

النتخابات  يف  النتخابية  بالدعاية  حقوقهم  ممار�شة 
الربملانية يف الثالثني من ابريل املقبل، من دون التالعب 

باملال العام او قرارات الدولة او ال�شاءة لالآخرين.
وقال النتخابات هي ال�شمانة الكيدة ل�شالمة العملية 
ال�شديد  ول��الأ���ش��ف  �شلمياً،  ال�شلطة  وت���داول  ال�شيا�شية 
ل�شنا  وك��اأن��ن��ا  للحرب  وم�شاحة  جم��ال  البع�س  يجعلها 
مقبلني على الأ�شابع البنف�شجية واإمنا على معركة،وكل 

ي�شع يده على خنجره .
وال�شالح  ب��امل��ال  الره����اب  ب��داع��م��ي  و�شفهم  م��ن  وح���ذر 
�شريتد  الره����اب  ب��ن��اره لن  �شيكتوون  ب��اأن��ه��م  وال��ف��ت��اوى 

عليهم .

•• اأنقرة-يو بي اأي:

تو�شعت رقعة ف�شيحة الف�شاد الكربى يف تركيا، بعد �شمول الإدعاءات 
توّرط عدد من امل�شوؤولني ورجل اأعمال اإيراين يف قب�س ر�شى مقابل 
غري  بطريقة  لأج��ان��ب  ال��رك��ي��ة  اجلن�شية  منح  م��ع��ام��الت  ت�شيري 
م�شروعة. وقالت وكالة جيهان الركية، اأن الإدعاءات �شملت توّرط 
عدد من امل�شوؤولني يف قب�س ر�شى وت�شيري معامالت منح اجلن�شية 
الركية لأجانب من دون وجه حق ، م�شرية اإىل �شلوع رجل الأعمال 
الإيراين ر�شا �شراب واملعتقل ب� ق�شية الف�شاد ، والإ�شتباه باأنه مّكن 
على  احل�شول  من  الإيرانيني،  خا�شة  الأج��ان��ب،  الأ�شخا�س  بع�س 
اجلن�شية الركية بطريقة غري م�شروعة. واأ�شافت اأنه بحكم �شلة 

�شراب القوية باأبناء الوزراء يف احلكومة الركية، بادر اىل دفع ر�شى 
ملعارفه من املوظفني يف القطاع العام، بهدف ت�شهيل معامالت منح 
�شراب  اأن  الوكالة  وذك��رت   . الإيرانيني  خا�شة  لأج��ان��ب  اجلن�شية، 
املتزوج من الفنانة الركية املعروفة، اأبرو جوندا�س، متهم بجرائم 
اأع��ل��ن حزب  ثانية،  . وم��ن جهة  الإي��ران��ي��ة يف تركيا  الأم���وال  غ�شل 
اأنه �شّكل جلنة  اأح��زاب املعار�شة يف تركيا،  اأكرب  ال�شعب اجلمهوري، 
مكونة من 5 نواب بالربملان ملتابعة التحقيقات التي تتولها النيابة 
نائب  وق��ال   . ال��ك��ربى  الف�شاد  ف�شيحة  ح��ول  اإ�شطنبول  يف  العامة 
رئي�س الكتلة الربملانية للحزب عاطف حمزة جبي، اأن اللجنة تهدف 
ق�شية  ح��ول  النيابة  بتحقيقات  ال�شلة  ذات  التطورات  متابعة  اىل 

الف�شاد املايل، ومن ثم تقييمها عند الإنتهاء منها .

•• الفجر – عبد املجيد بن عمر:

اإّنها عملّية لوج�شتية دولية �شخمة تلك التي هي يف طريق 
يعادل  ما  ال�شورية،  الكيميائية  الأ�شلحة  لتدمري  الإع��داد 
منها خا�شة   ، املختلفة  الكيميائية  املواد  1300 طن من 
يّت�شم معظمها  القاتلة،  الكيميائية  امل��واد  500 طن من   ،
اأّن  كما   . الأ���ش��ل��ح��ة  �شنع  يف  وُت�شتخدم  ف��ائ��ق��ة،  ب��خ��ط��ورة 
اأي�شا ع�شرين طّنا من  املخزون الكيميائي ال�شوري ي�شمل 
غاز اخلردل، اجلاهز لال�شتخدام. ولتدمري هذه الر�شانة 
املدير  اأوزوجم��و  اأحمد  2013، قدم  نهاية مار�س  بحلول 
العام ملنظمة حظر الأ�شلحة الكيميائية يف لهاي الثالثاء، 
�شّت  مبا�شرة  ُت�شرك  التنفيذية خطة طموحة  اللجنة  اإىل 
دول هذه اخلطة التي ك�شفت عنها جملة لوبوان الفرن�شية، 
يتم التفاو�س ب�شاأنها منذ عدة اأ�شهر مع ذات الدول . وتن�ّس 
اخلطة على اأن الوليات املتحدة تتكّفل، بالتعاون مع مفت�شي 
منظمة حظر الأ�شلحة الكيميائية املوجودون يف كل مرحلة 
جميع  وتامني  وتاأ�شري  تعليب  على  العملية،  مراحل  من 
ودرت وُخّزنت  احلاويات احلا�شنة للمواد املخزنة ، والتي �شُ
منذ اأكتوبر املا�شي يف 12 موقع، حتى ل ُيفقد اأثرها. بعد 

•• اأبوظبي -وام:

الأمم  اأطلقته  ال���ذي  ال��ن��داء  اإن  ال�شاعة  اأخ��ب��ار  ن�شرة  ق��ال��ت 
املتحدة جلمع 5 ر6 مليار دولر بهدف م�شاعدة 16 مليون 
�شخ�س يف �شوريا ودول اجلوار العام املقبل..ي�شري اإىل �شرورة 
اأزمة  الذي يواجه  ال�شوري  ال�شعب  مل�شاعدة  العاجل  التحرك 
اإن�شانية �شعبة باتت تهدد حياة الكثريين من اأبنائه حتى اإن 
جلنة الإغاثة الدولية حذرت من اأن املجاعة باتت تهدد قطاعا 
التحرك  �شرورة  عنوان  وحتت   . ال�شوري  ال�شعب  من  وا�شعا 
ي�شاعف  ما  اأن  اأ�شافت  ال�شوري  ال�شعب  مل�شاعدة  الإن�شاين 
معاناة ال�شعب ال�شوري لي�س فقط ا�شتمرار املواجهات امل�شلحة 
اأي�شا عجز منظمات الإغاثة  يف معظم املدن ال�شورية..واإمنا 
عن موا�شلة عملها هناك وعدم متكنها من اإي�شال امل�شاعدات 
الواقعة  املناطق  يف  املدنيني  من  الآلف  مئات  اإىل  الإن�شانية 
حتت احل�شار..ف�شال عن عدم قدرة دول اجلوار على حتمل 
القت�شادية  لأو�شاعها  نتيجة  �شواء  ج��دد  لجئني  ا�شتقبال 
لأعداد  امل��ط��رد  التزايد  ظ��ل  يف  خا�شة  الأمنية  لظروفها  اأو 
املتحدة  الأمم  تقديرات  ب��اأن  والالجئني..منوهة  النازحني 
�شوري  ن���ازح  م��الي��ني  �شبعة  م��ن  اأك���رث  ه��ن��اك  اأن  اإىل  ت�شري 
مليون  ر2   9 و  ال��داخ��ل  يف  م��ل��ي��ون  ر4   25 ب��ني  ينق�شمون 
الإم���ارات  مركز  ي�شدرها  التي  الن�شرة  وح���ذرت  اخل���ارج.  يف 
ل��ل��درا���ش��ات وال��ب��ح��وث ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة..م��ن خ��ط��ورة الو�شع 
اأزم��ة خطرية على  اأن��ه بات ميثل  �شوريا موؤكدة  الإن�شاين يف 
كل امل�شتويات ل تقت�شر اآثارها على الداخل فقط واإمنا متتد 
اإىل دول اجلوار التي مل تعد ت�شتطيع الوفاء مبتطلبات هوؤلء 
الالجئني واحتياجاتهم وهذا اأمر ينطوي على خطورة كبرية 
لأن هوؤلء الالجئني اإذا مل يتم العمل على تخفيف معاناتهم 
ومراعاة اإحتياجاتهم فقد يتحولون اإىل م�شكلة اأمنية و�شيا�شية 

ذلك �شيتم نقلها بوا�شطة �شاحنات رو�شية مو�شوعة حتت 
ذّمة ال�شوريني يف ميناء الالذقية، على ال�شاحل الغربي من 
�شوريا، ليتم حتميلها على باخرتي ب�شائع واحدة نرويجية 
ع�شكرية،  فرقاطات  حرا�شة  وحت��ت  دمن��ارك��ي��ة.  والأخ���رى 
�شوف تتوجه ال�شفن اإىل ميناء يف اإيطاليا بقي ا�شمه �شّرّيا. 
هناك تكون �شفينة اأمريكية يف النتظار، جُمّهزة خ�شي�شا 
والتي  التحلل،  عملية  و�شتتّم  الكيميائية.  امل��واد  لتدمري 
اإدخ��ال املاء ال�شاخن  تهدف اإىل ك�شر اجلزيئات عن طريق 
وماء اجلافال، �شتتّم يف البحر، وحتديدا يف املياه الدولية 
ي��وم��ا.  هذه   60 اإىل   45 ت���راوح م��ن  ، و�شت�شتغرق م��دة 
العمليات �شتفرز 8 ماليني لر من النفايات التي �شُتخّزن 
تعلن  الأث��ن��اء،  ناقلة يف  �شاحنة   300 داخ��ل  ال�شفينة  على 
ملعاجلة  مناق�شة  عن  الكيميائية  الأ�شلحة  حظر  منظمة 
هذه النفايات من قبل ال�شركات اخلا�شة املتخ�ش�شة. وقد 
ت�شهم بع�س الدول يف هذه العملية الكبرية ب�شكل متوا�شع، 
مثل فنلندا، التي �شّخرت بع�س خربائها. اإ�شافة اإىل ذلك، 
املالية ووفقا للمجلة  املنظمة �شندوقني للتربعات  اأن�شاأت 
الفرن�شية، فان فرن�شا لن ت�شارك يف هذه العملية ل عملّيا 

ول مالّيا.

للدول التي يوجدون فيها وهذا يف�شر تردد بع�س هذه الدول 
يف ا�شتقبال لجئني جدد .  وقالت ل �شك يف اأن هناك خالفات 
عدة حول التعامل مع الأزمة ال�شورية لكن الأمر املوؤكد هو 
اإن�شانية تزداد تعقيدا يوما بعد يوم يدفع ثمنها  اأزمة  وجود 
املتتالية من  التحذيرات  ال�شوري وهذا ما تعرب عنه  ال�شعب 
اإىل  الوقوف  اإىل �شرورة  التي تدعو  ودولية  اأممية  منظمات 
جانب ال�شعب ال�شوري وتخفيف معاناته الإن�شانية خا�شة يف 
املتحدة  لالأمم  التابع  العاملي  الأغذية  برنامج  تقديرات  ظل 
ر11   5 �شوريا  داخ��ل  ال�شكان  اأن نحو ن�شف  اإىل  ت�شري  التي 
مليون يعانون انعدام الأمن الغذائي وثلثهم 3 ر6 مليون يف 
احلياة.. قيد  على  للبقاء  غذائية  م�شاعدة  اإىل  ملحة  حاجة 
الأمم  مفو�س  جوتريي�س  اأنطونيو  دف��ع  ما  ه��ذا  اأن  م�شيفة 
الت�شريح  اإىل  جنيف  يف  الالجئني  ل�شوؤون  ال�شامي  املتحدة 
م��وؤخ��را اأن الأزم����ة ال�����ش��وري��ة ه��ي ال��ت��ه��دي��د الأك����رب لل�شالم 
وال�شتقرار العامليني منذ احلرب العاملية الثانية واأكدت اأخبار 
ال�شاعة يف ختام مقالها الفتتاحي اأن دولة الإمارات العربية 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من  وبتوجيهات  كانت  املتحدة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل من اأوائل الدول 
التي حتركت لتخفيف معاناة الالجئني والنازحني ال�شوريني 
يف  ق��دم��ت  فقد  الأ�شا�شية  اإحتياجاتهم  ت��وف��ري  على  وعملت 
�شوريا  الإن�شاين يف  الو�شع  لدعم  للمانحني  ال��دويل  املوؤمتر 
مادية  م�شاعدات   2013 يناير  يف  الكويت  ا�شت�شافته  الذي 
�شوريا  الإن�شاين يف  الو�شع  300 مليون دولر لدعم  بقيمة 
.. م�شيفة اأن الدولة لزالت تقدم مزيدا من الدعم وامل�شاندة 
مل�شاعدتهم على جتاوز الأو�شاع ال�شعبة التي يعي�شونها وذلك 
جت�شيدا لنهجها الإن�شاين والرا�شخ ومواقفها الثابتة يف دعم 
الدول العربية ال�شقيقة وم�شاعدتها على جتاوز الأزمات التي 

تواجهها والتخفيف من وطاأتها . 

•• بانغي-اأ ف ب:

عملية  الفرن�شي  اجل��ي�����س  وا���ش��ل 
م�شتهدفا  بانغي  يف  ال�شلحة  ن��زع 
امل�شيحية  امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  امل����رة  ه���ذه 
املعروفة ب مناه�شي بالكا ، فيما 
اع��ل��ن��ت ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة وجود 
عا�شمة  يف  ام��ريك��ي��ني  ع�شكريني 
النقل  لتن�شيق  الو�شطى  افريقيا 
اجل���وي جل��ن��ود ب��ورون��دي��ني اليها 
من  املتزايد  الدعم  اىل  ا�شارة  ويف 
الع�شكرية  للعملية  وا�شنطن  قبل 
ال���ت���ي ت���ق���وم ب���ه���ا ق������وات الحت�����اد 
فرن�شا،  م����ن  ب����دع����م  الف����ري����ق����ي 
المريكية  ال�����ش��ف��رية  ���ش��ت��ت��وج��ه 
�شامنتا  امل����ت����ح����دة  المم  ل������دى 
اخلارجية  وزي����ر  وم�����ش��اع��دة  ب����اور 
لل�شوؤون الفريقية ليندا توما�س-
غرينفيلد يف وقت قريب جدا اىل 

فرن�سا توا�سل عملياتها يف بانغي بوجود جنود اأمريكين

هكذا.. �سيتّم تدمري االأ�سلحة الكيميائية ال�سورية

اأخبار ال�ساعة تدعو ل�سرورة التحرك 
االإن�ساين العاجل مل�ساعدة ال�سعب ال�سوري

•• مو�شكو-ا�شطنبول-وكاالت:

قال ال�شفري الأمريكي لدى �شوريا 
ترف�س  ب�����الده  اإن  ف�����ورد  روب�����رت 
 2 جنيف  مبوؤمتر  اإي���ران  م�شاركة 
حول �شوريا واأكد اأن موقف بالده 
من الرئي�س ب�شار الأ�شد مل يتغري 
اأخ��رى رف�شت اجلبهة  وم��ن جهة 
اجلانب  لقاء  ال�شورية  الإ�شالمية 
التح�شري  ب���������ش����اأن  الأم������ريك������ي 

جلنيف2.
واأكد ال�شفري الأمريكي يف لقاء مع 
اإعالميني عرب يف اإ�شطنبول ام�س 
امللف  يف  اإي�����ران  دور  اأن  الأرب����ع����اء 
�شلبيا دائما كما قال  ال�شوري كان 
فورد اأن موقف بالده من الرئي�س 
ال�شوري ب�شار الأ�شد مل يتغري واأن 

عليه التنحي.
ال�شفري  ق�����ال  اأخ�������رى  ج���ه���ة  م����ن 
الإ�شالمية  اجلبهة  اإن  الأم��ريك��ي 
ل���ق���اء اجلانب  رف�����ش��ت  ال�����ش��وري��ة 
حني  يف  اإ�شطنبول،  يف  الأم��ريك��ي 
ي�شتعد الئتالف ال�شوري املعار�س 
ثالثية  اج��ت��م��اع��ات  يف  للم�شاركة 
جنيف2  مل��وؤمت��ر  مت��ه��ي��دا  بجنيف 
الذي اأكد الغرب اأنه قد ل يف�شي 
ال�شوري  ال���رئ���ي�������س  خ������روج  اإىل 
م����ن ال�����ش��ل��ط��ة واأع��������رب ف������ورد يف 
ت�شريحات لل�شحفيني عن تفاوؤله 
ال�شالم  م��وؤمت��ر  مفاو�شات  ب�شاأن 
الدويل ب�شاأن �شوريا املعروف با�شم 
 22 يف  ع���ق���ده  وامل����ق����رر  جنيف2 
يناير-كانون الثاين املقبل يف بلدة 
عدم  ب�شبب  ال�شوي�شرية  م��ون��رو 

وجود فنادق �شاغرة يف جنيف.
وك���ان وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأمريكي 
ج��ون ك��ريي، قد اأك��د اأم�س اأن��ه مل 
ُيعقد اأي لقاء مع ممثلني للجبهة 

ال�شهر  ت�شكلت  ال��ت��ي  الإ���ش��الم��ي��ة 
مقاتلة  ف�شائل  ع��دة  م��ن  امل��ا���ش��ي 
واأ�شاف  ���ش��وري��ا  يف  ال��ن��ظ��ام  ���ش��د 
كريي يف موؤمتر �شحفي يف مانيال 
ديل  األ���ربت  الفلبيني  ن��ظ��ريه  م��ع 
ل��ق��اء م���ن هذا  اأن ع��ق��د  روزاري�������و 

القبيل اأمر وارد.
ال��ت��ح�����ش��ري ملوؤمتر  وع��ل��ى ���ش��ع��ي��د 
جنيف2، ي�شارك الئتالف الوطني 
لقوى الثورة واملعار�شة ال�شورية يف 
اجتماعات متهيدية غدا اخلمي�س 
بني الرو�س والأمريكيني، واأخرى 

ر�شمية يوم اجلمعة.
عن  الأملانية  الأنباء  وكالة  ونقلت 
الئتالف قوله  �شيا�شي يف  م�شدر 
اجلربا  اأحمد  الئتالف  رئي�س  اإن 
يراأ�س الوفد يف اجتماع املحادثات 
بح�شور  ل��ل��م��وؤمت��ر  ال��ت��ح�����ش��ريي��ة 

انها �شتوفر المن لالذقية واملياه 
عملية  خ��الل  ال�شورية  القليمية 

تدمري ال�شلحة الكيماوية. 
عربات  �شتوفر  انها  رو�شيا  وقالت 
وت�شاعد يف نقل ال�شلحة الكيماوية 
اىل الالذقية من مواقع اخرى يف 
اخلارجية  وزي��ر  �شرح  كما  �شوريا 
ال���رو����ش���ي ���ش��ريج��ي لف�����روف باأن 
البحرية الرو�شية م�شتعدة ملرافقة 

�شفن تزيل املخزونات.
الكيماوية  ال���ش��ل��ح��ة  و���ش��ت��دم��ر 
ال�شورية على ظهر �شفينة امريكية 
الغر�س  ل���ه���ذا  خ�����ش��ي�����ش��ا  ج���ه���زت 
نظرا خلطورتها يف حالة نقلها اىل 
اي دولة. ومل يتم التفاق بعد على 
ال�شفينة  فيه  �شر�شو  الذي  املكان 

خالل القيام بهذه املهمة.
الطائرات  امل��ن��ط��ق��ة،  اىل  ت�����ش��ل  و 

م�شوؤولني من اأمريكا ور�شيا.
يف غ�شون ذلك، قالت وكالة ايتار 
تا�س نقال عن م�شوؤول رو�شي ام�س 
ميناء  لتاأمني  م�شتعدة  رو�شيا  ان 
الالذقية واملياه القليمية ال�شورية 
تر�شانة  ت���دم���ري  ع��م��ل��ي��ة  اأث�����ن�����اء 

ال�شلحة الكيماوية ال�شورية.
مواد  �شوريا  ت�شلم  ان  املقرر  وم��ن 
ت�شنيع  يف  ت�شتخدم  قاتلة  �شامة 
ال�شارين وغاز يف.اك�س ومواد قاتلة 
اأبرم  ات��ف��اق دويل  اأخ���رى مب��وج��ب 
بعد هجوم على م�شارف العا�شمة 
اب  اغ�شط�س  يف  دم�شق  ال�����ش��وري��ة 

قتل املئات.
الر�شمية  الرو�شية  الوكالة  ونقلت 
نائب  ت��ي��ت��و���ش��ك��ني  ف��ا���ش��ي��ل��ي  ع����ن 
ال�شلحة  منظمة  يف  رو�شيا  ممثل 
قالت  رو���ش��ي��ا..  ق��ول��ه  الكيميائية 

تقل معّدات خا�شة  التي  الرو�شية 
لنقل الأ�شلحة الكيماوية ال�شورية 
الأنباء  وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت  واإت���الف���ه���ا 
م�شدر  عن  )نوفو�شتي(  الرو�شية 
عن  تك�شف  مل  رو���ش��ي  دبلوما�شي 
ا���ش��م��ه، ق��ول��ه اإن����ه م��ن امل��ت��وق��ع اأن 
ت�شل الطائرات التي تقل التقنيات 
الرو�شية لنقل الأ�شلحة الكيماوية 
وكان  اليوم  املنطقة  اإىل  ال�شورية 
الأ�شلحة  ح��ظ��ر  م��ن��ظ��م��ة  م���دي���ر 
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة اأح����م����د اأوزوجم��������و، 
ع���ن تفا�شيل  م���ن له�����اي،  ك�����ش��ف 
عملية تدمري الر�شانة الكيماوية 
الطريق،  خارطة  ب�شكل  ال�شورية، 
30 حزيران-يونيو  وذلك بحلول 

.2014
كميات  تقّدم  رو�شيا  اأن  اإىل  واأ�شار 
ك���ب���رية م���ن ال�����ش��اح��ن��ات امل���دّرع���ة 
وال���دب���اب���ات امل��ائ��ي��ة وغ���ريه���ا من 
امل����ع����دات، ب��ي��ن��م��ا ت���ق���ّدم ال���ولي���ات 
املتحدة نظام جي بي ا�س لتحديد 
التلوث،  لإزال�����ة  وم���ع���دات  امل���واق���ع 
اآلف   3 ح�����وايل  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 

حاوية ذات �شعات خمتلفة.
يف الثناء اأر�شلت رو�شيا ام�س طائرة 
امل�شاعدات  40 طناً من  ب�  حمملة 
الإن�شانية اإىل الالجئني ال�شوريني 
يف لبنان.. ونقلت قناة رو�شيا اليوم 
ع���ن ال���دائ���رة الإع���الم���ي���ة ل����وزارة 
من  طائرة  اأن  الرو�شية  ال��ط��وارئ 
طراز ايل- 76 توجهت اإىل بريوت 
قرابة  متنها  وع��ل��ى  ال��ي��وم  ���ش��ب��اح 
40 طناً من امل�شاعدات الإن�شانية 
املتواجدين  ال�����ش��وري��ني  لالجئني 
واأ�شافت  اللبنانية  الأرا���ش��ي  على 
تت�شمن  امل�����ش��اع��دات  اأن  ال���دائ���رة 
ال�شكر  اإىل  اإ�شافة  واأغطية  خيماً 

واملعلبات .

رو�شيا تعر�س تاأمني عملية تدمري كيماوي �شوريا

الواليات املتحدة ترف�س م�ساركة اإيران بجنيف2
بارجة امريكية يف عر�س البحر
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عربي ودويل
ال�سرعين مندوب اأفغان�ستان يف االأمم املتحدة يجدد التزام بالده بتعزيز تعاونها االإقليمي غري  للمهاجرين  االأ�سواأ  العام   2013

•• جنيف-رويرتز:

عبور  خ��الل  او  غرقا  حتفهم  لقوا  رمب��ا  مهاجر   7000 من  اأك��رث  ان  للهجرة  الدولية  الوكالة  قالت 
بالن�شبة  قيا�شي  انه  يعتقد  رقم  العام وهو  اآمنة هذا  م��الذات  الو�شول اىل  اأثناء حماولتهم  ال�شحراء 
لعدد القتلى. وذكرت املنظمة انه يف اأول تقييم عاملي ا�شتند اىل بيانات وكالت احلدود وجماعات نا�شطة 
اأم��ل الو�شول اىل حياة جديدة وان  ي��راوده��م  2013 وه��م  2360 مهاجرا ع��ام  م��ات ما ل يقل عن 
هذا  ل��ك��ن  مهلكة.  رح���الت  يف  اأخ��ذت��ه��م  ال��ت��ي  الب�شر  ت��ه��ري��ب  لع�شابات  اأم����وال  دف��ع��وا  منهم  ك��ث��ريي��ن 
الرقم الذي ي�شتند يف ال�شا�س اىل بيانات تقدمها وتتداولها دول غربية قد يكون متدنيا للغاية مقارنة 
بالعداد التي تلقى حتفها وهي قادمة من اأفريقيا اىل ال�شرق الأو�شط وقالت منظمة الهجرة ان ما 
يراح بني 2000 و5000 اأفريقي يعتقد انهم لقوا حتفهم اثناء عبور �شيناء وخليج عدن للو�شول 
العام للمنظمة الدولية  املوؤكدة غري متوفرة. وقال وليام ل�شي �شوينج املدير  اىل اليمن لكن الرق��ام 
للهجرة يف بيان قبل اليوم العاملي للمهاجرين لن نعرف اأبدا الرقم الجمايل احلقيقي لن عددا كبريا 

من املهاجرين ميوتون دون ان يعرف عنهم �شيء يف ال�شحراء واملحيطات او حوادث اأخرى. 

•• نيويورك-وام: 

اأفغان�شتان الدائم لدى  اأكد زاهر تانني مندوب 
بتعزيز  ب����الده  ح��ك��وم��ة  ال���ت���زام  امل��ت��ح��دة  الأمم 
ال��ت��ف��اه��م وال���ت���ع���اون الإق��ل��ي��م��ي ل�����ش��م��ان جناح 
اأفغان�شتان  ب��ه��ا  ال��ت��ي مت��ر  الن��ت��ق��ال��ي��ة  امل��رح��ل��ة 
وذلك يف ظل ان�شحاب القوات الدولية نهاية عام 
اأمام اجتماع جمل�س  2014. وقال يف كلمة له 
الأمن الليلة قبل املا�شية ب�شاأن تطورات احلالة 
اجلهود  ت�شرع  بالده  اأفغان�شتان..اإن  يف  الأمنية 
املجاورة  ال��دول  زي��ادة الت�شال مع  اإىل  الرامية 
ودول املنطقة لتعزيز التعاون الإقليمي..م�شريا 

التقدم يعتمد لي�س فقط على اجلهود املخل�شة 
جلميع اأ�شحاب امل�شلحة ولكن اأي�شا على �شوت 
املعار�شة املوحد من اأجل ال�شالم. واأكد تانني اأن 
بالده �شهدت تقدما ملحوظا يف الآونة الأخرية 
ول �شيما يف جمال عودة اأكرث من �شتة ماليني 
اأن  بعد  الأ�شلية  مناطقهم  اإىل  اأف��غ��اين  لج��ئ 
ب�شبب  ل�شنوات  بعيدا عنها  العي�س  اأج��ربوا على 
ت�شتند  اأفغان�شتان  اإن  وق��ال  وال�����ش��راع.  احل��رب 
اأن  اإىل  اإ���ش��اف��ة  دمي��ق��راط��ي  د���ش��ت��ور  على  حاليا 
ماليني الأفغان يح�شلون على التعليم والرعاية 
من  مبزيد  الأف��غ��اين  ال�شعب  ويتمتع  ال�شحية 

احلرية واحلقوق منذ عقود.

يتطلب  لأفغان�شتان  ال�شلمي  امل�شتقبل  اأن  اإىل 
والو�شول  لل�شراع  �شيا�شي  ح��ل  اإىل  التو�شل 
والنخراط  الثقة  وبناء  امل�شلحة  املعار�شة  اإىل 
يف حم��ادث��ات ال�����ش��الم. واأ���ش��اف اأن���ه رغ��م بع�س 
حكومته  اأن  اإل  ب��الده  تواجهها  التي  التحديات 
ال�شالم  ع��م��ل��ي��ة  زخ�����م  ع���ل���ى جت���دي���د  حت���ر����س 
ال��وط��ن��ي��ة وع���ل���ى جن����اح امل�����ش��احل��ة ال��وط��ن��ي��ة..
اأنها �شاركت با�شتمرار على امل�شتوى  اإىل  م�شريا 
الإق��ل��ي��م��ي يف دع���م اإط����الق م��رح��ل��ة ج��دي��دة من 
احل����وار ب��ني اأف��غ��ان�����ش��ت��ان وب��اك�����ش��ت��ان م��ن خالل 
الجتماعات الثنائية والثالثية يف لندن وكابول 
واإ����ش���الم اآب�����اد. واأو����ش���ح اأن حت��ق��ي��ق م��زي��د من 

•• الفجر – خرية ال�شيباين:

من يقف يف حدود �شكلها ومظهرها 
اخلارجي، ومالمح وجهها وق�شماته 
ال�������ش���ارم���ة، وال�������ذي ي���ب���دو وك����اأّن����ه 
البت�شامة،  توزيع  يف  حتى  يتق�ّشف 
مواقفها  على  ب��الط��الع  يكتفي  اأو 
ال�شيا�شية داخلّيا وخارجّيا، وخا�شة 
يف ع��الق��ت��ه��ا ب����الحت����اد الأوروب��������ي 
وال���ي���ات ا���ش��ت��ك��م��ال ب��ن��ائ��ه، وخ���الل 
التي  والقت�شادية  املالية  الأزم���ات 
ت��ع�����ش��ف ب����ني ال���ف���ي���ن���ة والأخ��������رى 
اأمام  ان���ه  يعتقد  م��ك��ّون��ات��ه،  ببع�س 
امراأة حديدية فعال، ل وقت لديها 
ل��الأح��ا���ش��ي�����س وامل�������ش���اع���ر واحل���ي���اة 
يف اب�����ش��ط ت��ف��ا���ش��ي��ل��ه��ا، ول��ك��ن حني 
خفي  م��ا  ويتجّلى  ال�����ش��ورة،  تكتمل 
وت��ت��ح��ّدد مالمح  اأج����زاء،  منها م��ن 
وج��ه��ه��ا الآخ�����ر، جت��دن��ا ن��ق��ف اأم���ام 
الإن�����ش��اين ومن  م��ن  ي�شكنها  ام���راأة 
العواطف ومن ال�شتمتاع والن�شغال 
النا�س،  حياة  يف  واليومي  بالعادي 
و�شطارة  حزمها  يفوق  اأو  يعادل  ما 
اأدائها ال�شيا�شي، كل ذلك يف توا�شع 
ك����ل عالمات  ع����ن  ب���ع���ي���دا  ال���ك���ب���ار، 
الّتعايل وال�شتعرا�س الأجوف. لقد 
مريكل،  اأجنيال  املحافظة  انتخبت 
الثالثاء، باأغلبية �شاحقة م�شت�شارة 
القيادية   . ال��ث��ال��ث��ة  ل��ل��م��رة  لأمل��ان��ي��ا 
الأمل��ان��ي��ة، ال��ت��ي ت��ب��داأ ولي���ة جديدة 
للمرة  �شتكون  �شنوات،  اأرب��ع  مدتها 
ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى راأ������س ائ���ت���الف كبري 
م����ن ح���زب���ني حم���اف���ظ���ني واحل�����زب 
ال��دمي��ق��راط��ي. ولئن  ال����ش���راك���ي 
ل�  ال�شيا�شي  ُعرف الكثري عن الأداء 
اأق���وى ام���راأة يف ال��ع��امل، ف��ان جملة 
الأمريكية حر�شت يف هذه  فورب�س 
الآخر  الوجه  تقدمي  على  املنا�شبة، 

حينها  وك��ان��ت   1982 ع��ام  �شنوات 
ال��ث��ام��ن��ة وال��ع�����ش��ري��ن م��ن العمر  يف 
لأن  تزوجنا  الكبري،  احل��ب  يكن  مل 
اجلميع يتزوج قالت اأجنيال مريكل. 
ث��ان��ي��ة من  ت���زوج���ت   ،  1998 ع���ام 
�شهري  كيميائي  وهو  �شوير،  يواكيم 
يكربها بخم�س �شنوات، لديه ابنني 
العديد  ومل��ريك��ل   . ���ش��اب��ق  زواج  م��ن 
يف  بانتظام  تاأخذهم   ، الأح��ف��اد  م��ن 
منها  املقربني  احد  ا�شّر  عطل.وقد 
كيفّية  ت��ع��رف  اإن��ه��ا  بيلد  جملة  اإىل 

التعامل مع الأطفال.

ل تخفي ع�شقها
 ملو�شيقى فاغرن

�شغفها بالأوبرا، من الفر�س النادرة 
ل���ظ���ه���وره���ا ع��ل��ن��ا ���ش��ح��ب��ة زوج���ه���ا، 
اأك�شبها لقب ملكة الليل ومن جميع 
املو�شيقار  ��ل  ت��ف�����شّ  ، امل��و���ش��ي��ق��ي��ني 

ف���اغ���رن. وقالت  ري��ت�����ش��ارد  الأمل������اين 
التقيت  فاغرن  بف�شل  اإّن��ه  ح��وار  يف 
للمو�شيقار  ع�شقها  ويعود   . بزوجي 
فرة  اإىل  ف��اغ��رن  ريت�شارد  الأمل����اين 

قدمية . 
من  ���ش��ن��ت��ني  ب���ع���د   ،  1991 ع�����ام 
�شقوط اجلدار، ذهبت اإىل مهرجان 
امل�شوؤولة  ل��ي�����ش��ت  وه����ي  ب���اي���روي���ث، 
الأملانية الوحيدة التي حتّب فاغرن، 
ولكّنها الوحيدة التي جُتاهر بذلك، 
املو�شيقار من  ��ث��ل��ه ه��ذا  مُيمٌ مل��ا  ن��ظ��را 
ج��رح يف ذاك���رة الأمل����ان، وُي��ث��ريه من 
اأطروحات  جدل ب�شبب تاأثريه على 
م�شتعدة  ه��ت��ل��ر.  ال����ّن����ازي  ال���زع���ي���م 
ال�شباين  ال��ف��ري��ق  م����درب  ل���دع���وة 

لكرة القدم على الع�شاء
بو�شكيه  دل  في�شنتي  اأدع���و  اأن  اأود 
لتناول الع�شاء ، �شّرحت عام 2012 
لإحدى ال�شحف اليومية ، ردا على 

ال���دمي���ق���راط���ي امل���ح���اف���ظ ، ال����ذي 
ي�شيطر عليه الرجال. ومع ذلك، مل 
من  م�شتفيدة   ،1999 ع��ام  ت��رّدد 
التي  الأ����ش���ود  ال�����ش��ن��دوق  ف�شيحة 
الدميقراطي  الحت����اد  ح���زب  ه���ّزت 
بهيلموت  الإط����اح����ة  يف  امل�����ش��ي��ح��ي، 

كول وتفتّك قيادة احلزب .

ُتيد التعامل مع الأطفال 
رغم اأّنها مل تنجب

اأطفال.  مريكل  اأجن��ي��ال  تنجب  مل 
هذه هي الفر�شة التي مل تمٌتح يل ، 
اأ�شكو من هذا امل�شري، لكنه  واأن��ا ل 
مل يكن قرارا مبدئّيا ، قالت مريكل 
التقت   . بريجيت  الن�شائية  للمجلة 
اأولري�س  الأول  زوج��ه��ا  امل�شت�شارة 
عندما   ، ف��ي��زي��ائ��ي  وه����و   ، م��ريك��ل 
كانت يف الع�شرين، تزوجا بعد ثالث 
�شنوات ، وكان طالقهما بعد خم�س 

الأكرث طرافة ل� اإمرباطورة الحتاد 
الأوروبي : 

كانت حتلم باأن ت�شبح 
بطلة رق�س على اجلليد

ول������دت اجن���ي���ال دوروث�����ي�����ا ك����ازن����ر ، 
)�شمال(  ه��ام��ب��ورغ  يف   1954 ع��ام 
اأملانيا ال�شرقية يف مدينة  ون�شاأت يف 
 ) ب��رل��ني  )���ش��م��ال  تيمبلني  �شغرية 
، ح��ي��ث ا���ش��ت��ق��ّر وال��ده��ا ق�����ّش��ا يب�ّشر 
كانت  �شيوعية.  ار���س  يف  بالإجنيل 
باأن ت�شبح بطلة  حتلم يف طفولتها 
يف الرق�س على اجلليد لأنها كانت 
معجبة باأناقة و خّفة حركة متعاطي 
تكن  مل  ان��ه��ا   : امل�شكلة  ال��ف��ّن.  ذاك 
على الإطالق ريا�شّية. رغبت لحقا 
الريا�شّيات  يف  اأ���ش��ت��اذة  تكون  ان  يف 
الرو�شّية وهما ماّدتان كانت  واللغة 
تتفوق فيهما يف املدر�شة، ولكن هذا 
ك����ان م���ن امل�����ش��ت��ح��ي��ل ع��ل��ي��ه��ا ب�شبب 
اختارت  ل��ذل��ك  ال��دي��ن��ي.  ان��ت��م��ائ��ه��ا 
درا�����ش����ة ال���ف���ي���زي���اء ب��ج��ام��ع��ة ك���ارل 
على  وح�شلت   ، ليبزيغ  يف  ماك�س 

الدكتوراه عام 1978.

حاولت �شتا�شي 
تنيدها كجا�شو�شة

اإع������ادة  مت����ت  وق�����د   ،  2009 ع�����ام 
رفعت   ، ث��ان��ي��ة  ل���ولي���ة  ان��ت��خ��اب��ه��ا 
ما�شيها  ع���ن  ال�����ش��ت��ار  امل�����ش��ت�����ش��ارة 
على  وك�شفت   ، ال�شرقية  اأمل��ان��ي��ا  يف 
 ، �شتا�شي  اأن  عمومية  اإذاع���ة  اأم���واج 
ال�شيوعي،  للنظام  ال�شرية  ال�شرطة 
من  مقابلة  ب��ع��د  جتنيدها  ح��اول��ت 
م�شاعدة  ك���اأ����ش���ت���اذة  ال���ع���م���ل  اج�����ل 
التقنية  اجلامعة  يف  الفيزياء  مل��ادة 
على  العر�س  رف�شت  وقد   ، بامليناو 
اأعدت  اأنها  امل�شت�شارة  وتقول  الفور. 

تطبخ �شوربة البطاط�س
اأجن��ي��ال م��ريك��ل ت��ط��ب��خ ب�����ش��ع��ادة يف 
�شها ؟ اأطبخ  نهاية الأ�شبوع.. تخ�شّ
وميكن   ، البطاط�س  ���ش��ورب��ة  ج��ّي��دا 
بطبق  اأي�����ش��ا  ال�شتمتاع  ل�شيوفها 
اأملانية  امللفوف الأحمر، وهي اأطباق 
ملاذا يطلق  �شاعتها  و نفهم   ، اأ�شيلة 

الأملان عليها كنية ماما .

حتب الكباب
حتب اأجنيال مريكل الكباب وذكرت 
اأّنها بعد اإعادة توحيد اأملانيا، اأنفقت 
املارك  ون�����ش��ف  م��ارك��ات  اأرب��ع��ة  اأول 
الأملاين الغربي التي حت�شلت عليها 
يف ����ش���راء ك���ب���اب. ول��ه��ا ع���ادات���ه���ا يف 
مقهى موتيف يف برلني التي يقول 
مريكل  ال�شيدة  طّباخيها:  رئي�س 
تتناول الكباب على طريقة الأتراك 
اأي دون �شل�شة ، حيث تقت�شر على 
ال��ل��ح��وم ، وال�����ش��ل��ط��ة ، وال��ب�����ش��ل ، 

والطماطم.

تخاف الّزوابع
 الرعدّية والكالب

ل تخاف امل�شت�شارة احلديدية ، كما 
يطلق عليها، من اأّي �شيء، با�شتثناء 
الّزوابع الّرعدية. وعندما �شئلت ما 
الذي يخيفك كثريا، ردت مريكل : 
اأّل اأكون حممّية اأثناء زوبعة رعدية 

.
ال���ك���الب، فيعود  اأّم�����ا خ��وف��ه��ا م���ن   
عندما   ،1995 ع���ام  اإىل  ت��اري��خ��ه 
وهي  ركبتها  يف  �شيد  كلب  ها  ع�شّ
تتم�ّشى . ورغم اأّن الرئي�س الرو�شي 
ف���الدمي���ري ب��وت��ني ع��ل��ى ع��ل��م بهذا 
الأم�������ر، ف�����اإن ذل����ك مل مي��ن��ع��ه من 
يلتقي  ع��ن��دم��ا  ك��ل��ب��ه  ي�����ش��ح��ب��ه  اأن 

امل�شت�شارة .

للتعامل  عائلتها  م��ع  اإ�شراتيجية 
مع هذا الحتمال: اأن تتظاهر باأنها 
ويتنافى  يتعار�س  ما  وهو   ، ثرثارة 
اأمن  مع موا�شفات �شابط يف جهاز 

الدولة )ال�شمت( .

م�شاء �شقوط جدار
 برلني كانت يف حّمام �شونا

اأجن��ي��ال م��ريك��ل يف اخلام�شة  ك��ان��ت 
والثالثني من عمرها عندما �شقط 
وتروي   1989 ع���ام  ب��رل��ني  ج���دار 
كل  كعادتي  �شونا  ح��ّم��ام  اإىل  ذهبت 
 ، ���ش��دي��ق��ة  ب�شحبة  خمي�س  م�����ش��اء 
املركز  وج�����دت   ، خ���رج���ت  وع���ن���دم���ا 
�شرا�شه  ب����ورن����ه����ومل  احل���������دودي 
تفتح  ب��واب��ة  اأول  ك��ان��ت   ( م��ف��ت��وح��ا 
برلني  ب�����ني  ن����وف����م����رب   9 م���������ش����اء 
ال�شرقية وبرلني الغربية( ، فعربت 
اإىل اجلانب الآخر وت�شيف مريكل 
غرباء  م��ع  ���ش��ق��ة  يف  نف�شي  وج����دت 
هاتفيا  امل�شت�شارة  دع��ت  ذل��ك  وقبل 
والدتها لتناول طبق حمار يف فندق 

بربلني الغربية .

معّلمها هيلموت كول 
يناديها البنّية

اأجن���ي���ال م���ريك���ل عامل  ت��خ�����س  مل 
اجلدار،  �شقوط  بعد  اإّل  ال�شيا�شة 
الحت�������اد  ح�������زب  اإىل  وان���������ش����م����ت 
الدميقراطي امل�شيحي عام 1990، 
اإعادة  م�شت�شار  كول،  هيلموت  ملحها 
ت��وح��ي��د الأمل��ان��ي��ت��ني ، و���ش��ّم��ه��ا اإىل 
ي�شّميها  وك���ان  واحت�شنها،  ح��زام��ه 
ظله،  ويف   . ال�شغرية  الفتاة  مب��ودة 
ال�����ش��ي��ا���ش��ة: عّينت  ���ش��ّل��م  ارت���ق���ت يف 
وزي���رة ل��ل��م��راأة وال�����ش��ب��اب ث��م وزيرة 
تثّبت  اأن  يف  وجن����ح����ت   ، ل��ل��ب��ي��ئ��ة 
مكانها ومكانتها يف احلزب امل�شيحي 

الأملاين  ال�شابق  التن�س  بطل  �شوؤال 
بوري�س بيكر، الذي �شاألها عن الذي 
مائدتها.  على  �شيفا  يكون  اأن  ت��وّد 
حت���ّب اأجن��ي��ال م��ريك��ل ك���رة القدم، 
وقالت اإّنها حت�شر بانتظام الدوري 
الدولية، �شفة  امل�شابقات  و  الأمل��اين 
ولكنها  فيها،  الأملاين  ال�شعب  اأحّبها 
نف�شها  ب��ف��ر���س  ل��ه��ا  �شمحت  اأي�����ش��ا 
ال��ع��امل ومعظمهم من  زع��م��اء  ب��ني 

الرجال .
للم�شت�شارة  �شهرية  ���ش��ورة  وه��ن��اك 
رئي�س  ج���ان���ب  اإىل  جت��ل�����س  وه�����ي 
الوزراء الربيطاين ديفيد كامريون 
فران�شوا  ال��ف��رن�����ش��ي  وال���رئ���ي�������س   ،
 - اأوباما  ب��اراك  والأمريكي  هولند 
اجتماع جمموعة الثماين يف كامب 
دي��ف��ي��د ب��ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة – وهي 
ت�����ش��اه��د امل���ب���اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل���دوري 
التي جمعت   2012 اأوروب��ا  اأبطال 
بايرن ميونيخ  الأمل��اين  الفريق  بني 

والفريق الجنليزي ت�شيل�شي.

ترف�س التباهي
 ومظاهر الرثاء 

اإقامة  الأمل��ان��ي��ة  امل�شت�شارة  متلك  ل 
يختا،  ول  دازور،  الكوت  على  ثانية 
منطقة  يف  م���ن���زل  مت��ل��ك  ول��ك��ن��ه��ا 
اوك������رم������ارك ت���ق���ع ع���ل���ى ب���ع���د 60 
ال�شرقي  ال�����ش��م��ال  اإىل  ك��ي��ل��وم��را 
مب�شاحاتها  م��ع��روف��ة   ، ب��رل��ني  م��ن 
يف  هناك  وتتنّقل  للتنزه  اخل�شراء 
���ش��ي��ارة ���ش��غ��رية م���ن ن���وع غ��ول��ف ) 
ف��ول��ك�����س ف��اغ��ن( ، وت��ق�����ش��ي معظم 
اجلنوبية  ت���ريول  ج��ب��ال  يف  عطلها 
ت�شري  اأن���ه���ا  وق���ال���ت  ب���اإي���ط���ال���ي���ا. 
الأث��اث من ايكيا ، وميكن اأن تراها 
تت�شّوق  ب��رل��ني  وق���ت لآخ����ر يف  م��ن 

بنف�شها يف �شوبر ماركت.

الوجه اخلفي الأجنيال مريكل .. حتّب الكباب.. و�سغوفة مبو�سيقى فاغرن..!

ُح��زي��ب��ات ���ش��غ��رية ب��ل اأح����زاب لها 
وزنها . 

القيادي بحزب نداء  اأك��د  يف حني 
حزبه  اأن  ق�شيلة،  خمي�س  تون�س 
اخلمي�س  ال��ي��وم  اجتماعا  �شيعقد 
لتحديد موقفه من نتائج احلوار 
�����ش����رورة  اإىل  داع����ي����ا  ال����وط����ن����ي، 
احلوار  منهجية  يف  النظر  اإع���ادة 
ال���وط���ن���ي، وع�����دم ال���رك���ي���ز على 
امل�شار احلكومة اأكرث من امل�شارين 

الآخرين التاأ�شي�شي والنتخابي.
ع��ن حزب  الطّيب  �شمري  وو���ش��ف 
الجتماعي،  الدميقراطي  امل�شار 
رئ��ي�����س احلكومة  ح���ول  ال��ت��واف��ق 

الأمني  اأك��د  ومطالبها،  املعار�شة 
العام  ل����الحت����اد  امل�������ش���اع���د  ال����ع����ام 
املباركي  بوعلي  لل�شغل  التون�شي 
اأم�س الأربعاء، اأّن الرباعي الراعي 
للحوار الوطني ي�شاند املعار�شة يف 
مطالبة احلكومة املقبلة باللتزام 
بخارطة الطريق، ُمبّينا اأّن طريقة 
تعاملها مع هذه احلكومة يحدده 
اأداءها، م�شيفا انه من حق اأحزاب 
�شخ�س  على  التحفظ  امل��ع��ار���ش��ة 
مهدي، ولكنهم عربوا عن نيتهم 
والعمل على  عدم تعطيل احل��وار 
اأوردت����ه وكالة  اإجن��اح��ه ح�شب م��ا 

تون�س اإفريقيا لالأنباء الر�شمّية.

بال�شعيف  جمعة  مهدي  اجلديد 
ن���دوة �شحفية،  ال��ط��ّي��ب يف  واأك����د 
ف��اع��ال يف  م���ازال ط��رف��ا  امل�شار  اأّن 
�شيعمل  واأّن������ه  ال��وط��ن��ي،  احل�����وار 
رئي�س  ق���رارات  م��ع  التفاعل  على 
احل�����ك�����وم�����ة اجل������دي������د ب���ال���دع���م 
ال��ت��زم ه��ذا الأخري  اإن  وامل�����ش��ان��دة 
اأو  ال�����ط�����ري�����ق،  ب����ب����ن����ود خ�����ارط�����ة 
بالرف�س واملحا�شبة اإن حاد عنها، 
مواقف  تباين  رغ��م  اأّن���ه  م�شيفا 
الإنقاذ  جلبهة  امل��ك��ّون��ة  الأح����زاب 
الأ�شبوع  ه����ذا  ���ش��ت��ج��ت��م��ع  ف���اإن���ه���ا 

للخروج مبوقف موّحد.
ويف ما يعترب تفاعال مع احرازات 

•• الفجر – تون�ص - خا�ص:

ان��ط��ل��ق ق���ط���ار امل���������ش����اورات حول 
التون�شية  احل����ك����وم����ة  ت�����ش��ك��ي��ل 
الألغام  من  حقل  و�شط  اجلديدة 
ي��ح��ي��ط ب��رئ��ي�����ش��ه��ا امل��ك��ّل��ف ج����ّراء 
ا���ش��ت��ي��اء امل��ع��ار���ش��ة وغ��ي��اب توافق 
طريقة  ح�������ول  وا�������ش������ع  ح�����زب�����ي 

اختياره.
وق��������د اأك���������د رئ����ي���������س احل���ك���وم���ة 
اجلديد مهدي جمعة يف ت�شريح 
لقائه  ع��ق��ب  الإع�������الم  ل��و���ش��ائ��ل 
املجل�س  ب��رئ��ي�����س  الأرب���ع���اء  اأم�����س 
جعفر،  ب��ن  م�شطفى  التاأ�شي�شي 
التزامه بخارطة الطريق لأن كل 
اإفرازات  من  هو  اليوم  يحدث  ما 

احلوار الوطني ح�شب تعبريه.
امل�شاورات ل تزال  اأن  وقال جمعة 
احلكومة  ت�����ش��ك��ي��ل  ح����ول  ج���اري���ة 
اجلديدة، م�شددا على اأنها �شت�شم 
بال�شتقاللية  ي��ت��م��ت��ع��ون  وزراء 
وال��ك��ف��اءة وق���ال م��ه��دي جمعة اإن 
اإليه مع رئي�س  اأهم حمور تطرق 
امل���ج���ل�������س ك�����ان ح�����ول ال���رزن���ام���ة 

املحددة لت�شكيل هذه احلكومة.
لقائه  خ�����الل  ج��م��ع��ة  ع�����رّب  ك���م���ا 
ال�شغل  لحت�����اد  ال���ع���ام  ب����الأم����ني 

منظمة  ورئي�شة  العبا�شي  ح�شني 
بو�شماوي،  وداد  ال��ع��م��ل  اأرب������اب 
بخارطة  لاللتزام  ا�شتعداده  عن 
يتعّلق  ف��ي��م��ا  خ��ا���ش��ة  ال���ط���ري���ق، 
ب��ت�����ش��ك��ي��ل ف����ري����ق ح���ك���وم���ي من 

الكفاءات امل�شتقلة.
اأبلغت  امل�������ش���ادر،  ب��ع�����س  وح�����ش��ب 
رئي�س  للحوار  الراعية  املنظمات 
اأي حيف يف  اأن  ال��ق��ادم،  احلكومة 
�شيجعل  الطريق  خارطة  تطبيق 
ومن  دعمه  الرباعي يراجع عن 

املمكن تغيري موقفه منه.
ه�����ذا، واأك�������دت م�������ش���ادر اأم���ن���ي���ة و 
نقابية اأّن رئي�س احلكومة اجلديد 
وزير  على  �شُيبقي  جمعة  مهدي 
الداخلية احلايل لطفي بن جدو 
ت���اأك���ي���دات تقّر  يف ح��ك��وم��ت��ه وف���ق 
يف  بينهما  جرت  ات�شالت  بوجود 

ما يتعلق بالحتفاظ به.
اأ���ش��درت��ه جريدة  وح�����ش��ب م��ق��ال 
املغرب التون�شية يف عددها ال�شادر 
واأعوان  ال��وزارة  ك��وادر  اأم�س، فان 
مت�شبثة  نقابية  واأط����راف  الأم���ن 
التطورات  خلفية  على  ج��دو  ب��نب 
التي �شهدتها الأو�شاع الأمنية يف 

جمال مكافحة الإرهاب.
اأّكد  ج��دي��دا،  �شرطا  ي�شبه  ما  ويف 

يتطلب  الأم������ر  اأّن  اإىل  م�����ش��ريا 
الراعي  الرباعي  مع  جل�شة  عقد 
ل��ل��ح��وار والأح�����زاب امل�����ش��ارك��ة فيه 
امل�شارين  تفعيل  م�شاألة  لتو�شيح 

التاأ�شي�شي والنتخابي.
اأنه  اإىل  الورميي  العجمي  واأ���ش��ار 
ا�شتغالل  التاأ�شي�شي  املجل�س  على 
مهدي  �شي�شتغرقه  ال��ذي  ال��وق��ت 
جمعة يف ت�شكيل حكومته وي�شرع 
يف وترية مناق�شة الد�شتور واإنهائه 
والنتهاء كذلك من م�شاألة الهيئة 

العليا امل�شتقلة لالنتخابات.
با�شتكمال  م��ت�����ش��ل  ����ش���ي���اق  ويف 
احل����وار ال��وط��ن��ي، وحت��دي��دا على 
والنتخابي،  التاأ�شي�شي  امل�شارين 
التون�شي  ال���ع���ام  الحت������اد  اأع���ل���ن 
احلوار  ا�شتئناف  ت��اأج��ي��ل  لل�شغل 
املقبل  اجلمعة  ي��وم  اإىل  ال��وط��ن��ي 
بدل من يوم اأم�س الأربعاء مثلما 

كان مقررا.
�شفحته  ع���ل���ى  الحت��������اد  وك����ت����ب 
تبعا  اأن���ه  بالفي�شبوك  ال��ر���ش��م��ي��ة 
ولن�شغال  الأح���زاب  عديد  لطلب 
البع�س بعقد اجتماعات لهيئاتهم 
ال��ق��ي��ادي��ة، ف�����اإّن اج��ت��م��اع احل���وار 
ال����وط����ن����ي ل����ي����وم الأرب������ع������اء 18 
ليوم  ت��اأج��ي��ل��ه  ت��ق��ّرر  ق��د  دي�شمرب 

املكتب  رئي�س  ال��ورمي��ي  العجمي 
الإع���الم���ي ب��ح��رك��ة ال��ن��ه�����ش��ة، اأّن 
رئ��ي�����س احلكومة  ال��ع��ري�����س  ع��ل��ي 
احلايل لن يقدم ا�شتقالته ر�شميا 
الرئي�س  امل���رزوق���ي  امل��ن�����ش��ف  اإىل 
امل�شارات  تفعيل  ب��ع��د  اإل  امل��وؤق��ت 
الثالثة التي ن�شت عليها خارطة 

الطريق.
العري�س  اأّن  ال����ورمي����ي،  واأّك�������د 
اإذا مت  ت��ع��ّه��د ب��ت��ق��دمي ا���ش��ت��ق��ال��ت��ه 
رئي�س  �شخ�شية  ح���ول  ال��ت��واف��ق 
امل�شاألة  واأّن  اجل��دي��دة،  احلكومة 
موعد  ���ش��ب��ط  يف  م��ره��ون��ة  الآن 
ال�شتقالة  لتقدمي  امل��رزوق��ي  م��ع 
وث���م���ة ي��ط��ل��ب ه����ذا الأخ������ري من 
يف  متثيال  الأك����رث  الكتلة  رئ��ي�����س 
التاأ�شي�شي لتقدمي مر�شحها وهو 

مهدي جمعة.
واأ�شاف الورميي اأنه حينما يكلف 
برئا�شة  ر�شميا  جمعة  امل���رزوق���ي 
مبا�شرة  بذلك  ينطلق  احلكومة، 
ت�شكيل احلكومة يف اأجل ل يتجاوز 
القانون  ح�شب  وذل��ك  يوما   15

املنظم لل�شلط العمومية.
اأّن احل��ك��وم��ة لن  وب���نّي ال��ورمي��ي 
ت�شتقيل اإل اإذا توفر �شرط و�شوح 
الثالثة،  امل�����ش��ارات  تفعيل  ت���الزم 

اجلمعة 20 دي�شمرب اجلاري . 
ي�شار اإىل اأّن بع�س الأحزاب اأعلنت 
مقاطعتها نهائيا للحوار الوطني، 
على غرار احلزب اجلمهوري احد 
تون�س،  يف  املعار�شة  مكونات  اب��رز 
يف حني مل حت��دد اأخ��رى موقفها 
مقاطعتها  اأّن  اإىل  ملّحت  وان  بعد 

واردة.
القيادي  ���ش��رح  ال�شياق،  ه��ذا  ويف 
خل�شر،  زي���اد  ال�شعبية  باجلبهة 
ت�شارك يف جل�شات  اأن اجلبهة لن 
�شت�شتاأنف  التي  الوطني  احل���وار 
اجلمعة اإّل بعد التعهد بعدم بقاء 
العري�س،  ح��ك��وم��ة  يف  وزي����ر  اأي 
اجلديد  احلكومة  رئي�س  وال��ت��زام 
بتطبيق ما جاء يف خارطة طريق 

الرباعي.
العام  الأم������ني  ق����ال  م���ن ج��ه��ت��ه، 
الطيب  ت���ون�������س  ن��������داء  حل����رك����ة 
البكو�س، اأّن م�شاركتهم يف احلوار 
رهينة  القادمة  اجلمعة  الوطني 
للحركة  التنفيذي  املكتب  اجتماع 

اليوم اخلمي�س. 
نداء  ع��دم م�شاركة  اأّن  اإىل  واأ���ش��ار 
ال�شبت  ال�شعبية  واجلبهة  تون�س 
ال��ت�����ش��وي��ت ج����اء اثر  امل���ا����ش���ي يف 
اأّنهما لي�شا  اعتماد الفيتو، موؤكدا 

تاأجيل احلوار الوطني يف تون�س

رئي�س احلكومة اجلديد يوؤكد التزامه بخارطة الطريق
مهدى جمعة يلتزم بخارطة 

الطريق وكفاءة الوزراء

ترعبها الكالب   امل�شت�شارة 
احلديدية 

اجنيال 
مريكل

مريكل ب�شحبة مر�شدها ومعلمها هلموت كول

من هواة كرة القدم 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/2/28م   املودعة حتت رقم: 169949 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�ش��م: جراهام اجنينريينج كوربوري�شن 
 وعنوانه:1203 اإيدن رود، يورك، بن�شلفانيا 17402، الوليات املتحدة الأمريكية 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
 اآلت ت�شنيع البال�شتيك، وحتديدا اآلت لقولبة البال�شتيك. 

 الواق�عة بالفئة:  7 
و�شف العالمة:  كتبت عبارة "GRAHAM ENGINEERING" باللغة الالتينية.

 ال�ش��راطات:   
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  دي�ضمرب 2013 العدد 10974

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

بتاريخ 2012/3/11م   املودعة حتت رقم: 170429 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 2011/9/9م 

 با�ش��م: تا�شال اوبري�شنز بي تي واي ال تي دي  
 وعنوانه:2 �شالمانكا �شكوير، باتري بوينت، تا�شمانيا، 7004، ا�شراليا 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
ال�شلمون الطازجة واملدخنة،  ا�شماك  ال�شلمون؛  ا�شماك  الأ�شماك؛ الأ�شماك املحفوظة واململحة )املقددة(؛ 
اللحم  خال�شات  وال�شيد،  الدواجن  وحلوم  والأ�شماك  اللحوم  املعلبة؛  الأ�شماك  املعلبة؛  ال�شلمون  ا�شماك 
مطبوخة  وف��واك��ه  ومربيات  )جيلي(  ه��الم  ومطهوة،  وجمففة  حمفوظة  وخ�����ش��روات  ف��واك��ه  والأ���ش��م��اك، 

بال�شكر، البي�س واحلليب ومنتجات احلليب، الزيوت والدهون املعدة لالأكل.
 الواق�عة بالفئة:  29 

 و�شف العالمة:  كتبت الكلمة "TASSAL" بالأحرف الالتينية.  
 ال�ش��راطات:   

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  دي�ضمرب 2013 العدد 10974

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

بتاريخ 2012/2/20م   املودعة حتت رقم: 169482 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�ش��م: ب�ِاأومار جروب ايه/اإ�س 

 

 وعنوانه:يركمي�شتريجيده 25، 6، 8000 اورهو�س �شي، الدمنارك 
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

املنتجات ال��زراع��ي��ة وال��غ��الل غ��ري ال����واردة يف ف��ئ��ات اأخ����رى؛ احل��ي��وان��ات احل��ي��ة؛ امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة اخلا�شة 
اإ�شافات  ال�شمكي؛  العلف  وي�شمل  العلف احليواين  بالأ�شماك؛  الغذائية اخلا�شة  املواد  وت�شمل  باحليوانات 

العلف غري الواردة يف فئات اأخرى.
 الواق�عة بالفئة:  31 

لتينية.   و�شف العالمة:  كتبت الكلمة املبتكرة "BIOMAR" باأحرف 
 ال�ش��راطات:   

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  دي�ضمرب 2013 العدد 10974 العدد 10974 بتاريخ 2013/12/19   

نادر وجابر ل�ضيانة املعدات واالليات الثقيلة-ذ م م
واخلا�س  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
بت�شفية ال�شركة املذكورة اأعاله )نادر وجابر ل�شيانة املعدات 
يو�شف  �شعد  اأمري   / امل�شفى  يعلن  م(  م  الثقيلة-ذ  والليات 
اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعاله  املذكورة  ال�شركة  ت�شفية  عن 
مبطالبته  التقدم  عليه  اعاله  املذكورة  ال�شركة  على  حقوق 
مع امل�شتندات املوؤيدة لذلك اإىل امل�شفى، وذلك خالل الدوام 
الر�شمي وملدة 45 يوماً من تاريخ الإعالن، وكل من مل يتقدم 

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

مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون.

اإعـــالن ت�ضـفية �ضــركة

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:عادل املعجل لال�شت�شارات الهند�شية
AK DESIGN :طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:185477       بتاريخ:2013/1/21 م
با�ش��م:عادل املعجل لال�شت�شارات الهند�شية

وعنوانه:دبي ، الرب�شاء ، �س.ب:14526 ، هاتف: 04/3990844 ، فاك�س: 04/3990855
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:42 اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�شميم 
املتعلقة بها خدمات التحاليل والبحاث ال�شناعية خدمات ت�شميم وتطوير العتاد احلا�شوبي والربجميات 

احلا�شوبية . 
و�شف العالمة:عبارة عن حريف AK ايه كي وحتتها كلمة ديزاين DESIGN مكتوبة بحروف لتينية 

كبرية باللون ال�شود داخل مربع باللون البي�س وكلمة ديزاين تعني الت�شميم .  
ال�ش��راطات: . 

فعلى من لديه اعرا�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 االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  دي�ضمرب 2013 العدد 10974

العدد 10974 بتاريخ 2013/12/19   

اإعــــــــــالن
للحالقة  اجلديد  ازياء  ال�ش�����ادة/�شالون  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1098511 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شاهد احمد مكتاب علي )%49(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة يو�شف �شالح برك �شعيد الكثريي )%51(
تعديل وكيل خدمات/حذف ح�شن �شيف احمد حممد هميلة املزروعي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد ن�شيم الدين حممد حمبت علي
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

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

تعديل ا�شم جتاري:من/�شالون ازياء اجلديد للحالقة
اىل/�شالون ازياء اجلديد للحالقة ذ.م.م 

NEW FASHIONS HAIRDRESSOING SALON LLC
فعلى كل من له حق العرا�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�ضوؤون التجارية م غ

العدد 10974 بتاريخ 2013/12/19   

اإعالن عن ت�ضجيل �ضفينة وطنية
البحري(  النقل  )قطاع  للموا�شالت  الوطنية  الهيئة  تعلن 
للخدمات  �ضاوبرماخر  الغربي  ال�ضاحل  �ضركة   / بان 
البيئية ذ.م.م قد تقدموا بطلب ت�شجيل ال�شفينة املذكوره 

بياناتها بعد وهي

مراجعة  ال�شفينة  ت�شجيل  على  اع��را���س  ل��ه  م��ن  ك��ل  على 
مكتب ت�شجيل ال�شفن ابوظبي خالل مدة اق�شاها 60 يوما 

من تاريخ هذا العالن.
 قطاع النقل البحري

دولة االمارات العربية املتحدة
 الهيئة الوطنية للموا�ضالت

�ضيا�ضة الرتاخي�س والت�ضجيل البحري

جديده
جديده

جديده
جديده

ال�شاحل الغربي �شاوبرماخر
ال�شاحل الغربي �شاوبرماخر 2

العلم ال�ضابقرقم الت�ضجيل ال�ضابقا�ضم ال�ضفينة 

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:معهد �شفينة نوح للتدريب
 طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:

NOAH'S ARK TRAINING INSTITUTE NURTURING TALENTS

املودعة بالرقم:193601       بتاريخ:2013/6/19 م
با�ش��م:معهد �شفينة نوح للتدريب

وعنوانه:ابوظبي ، �شارع املطار ، �س.ب:30787 ، هاتف: 026419793 ، فاك�س: 026419794
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41 تعليم املو�شيقى التدريب على التعليم احل�شابي بالطرق 

الذهنية تعليم الفنون اجلميلة. 
ويف  والحمر  والخ�شر  والزرق  ال�شفر  باللوان  مربعات  �شبه  اربعة  عن  عبارة  العالمة:العالمة  و�شف 
منت�شفهم �شكل �شفينة باللون البي�س ا�شفل ال�شكل H'S ARKNOA باللون الزرق الغامق ا�شفلها 
كتابة  اخلط  نهاية  يف  اليمني  ومن  خط  ا�شفلها  ال�شود  باللون   TRAINING INSTITUTE

  . الرمادي  باللون   Nurturing Talents
ال�ش��راطات: . 

فعلى من لديه اعرا�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 االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  دي�ضمرب 2013 العدد 10974

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:ال�شقر لال�شت�شارات
vitalis c :طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:189952       بتاريخ:2013/4/10 م
با�ش��م:�شركة البوابة اخل�شراء للتجارة م.م.ح

الربيد   ،  07/2364343 فاك�س:   ،  050/6475564 هاتف:   ، ����س.ب:1373   ، اخليمة  راأ���س   ، وعنوانه:املدينة 
اللكروين.

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:32 امل�شروبات الغري كحولية م�شروبات الطاقة التي تعطي 
طاقة لالن�شان وجميعها تقع يف الفئة الدولية رقم 32 . 

لتينية  ب��اح��رف  كلمة  بها  ال��ل��ون  ���ش��وداء  خلفية  على  بي�شاوي  �شكل  على  م�شتطيل  ال��ع��الم��ة:اط��ار  و�شف 
وبجانبها حرف لتيني واحد وهو )c( الكلمة واحلرف باللون البي�س فوق خلفية �شوداء اللون .  

ال�ش��راطات: . 
فعلى من لديه اعرا�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 االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  دي�ضمرب 2013 العدد 10974

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

املودعة بالرقم:171741       بتاريخ:2012/4/8 م
با�ش��م:فيوت�شر بال�شت لل�شناعات ذ.م.م

وعنوانه:امل�شفح ايكاد 1 �س.ب: 133448 ، هاتف: 025509998 ، فاك�س: 025509995
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات / املنتجات:

الكيا�س البال�شتيكية ، الغطية والقوارير البال�شتيكية
الواقعة بالفئة : 16(

و�شف العالمة:ترمز العالمة التجارية اىل �شكل مائل ب�شكل مثمن من الداخل فيه ثالثة الوان متداخله 
مع بع�شها البع�س الزرق والربتقايل وال�شود وعلى اجلانب المين للعالمة تكتب كلمة باللغة الالتينية 

  . بي�شاء  خلفية  على  وجميعها  ال�شود  باللون  وتكتب   FUTURE PLAST
ال�ش��راطات: . 

فعلى من لديه اعرا�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 االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  دي�ضمرب 2013 العدد 10974

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /اكتو مارك انرنا�شيونال للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : )179156(    بتاريخ : 2012/09/10 م
تاريخ اإيداع الأولوية: 

ا�ش��م:  �شركة / فو�شكري�شينيا يو ليمتد
وعنوانه: 9 ايه، �شارع زابادين�شكايا، كييف، 04123، اأوكرانيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
علب، و�شناديق، واأطر، واأغطية للمعدات الرقمية، حتديًدا، مفكرة يف �شكل حا�شوب �شغري، و�شا�شات فيديو، 
وكامريات ت�شوير فيديو، وهواتف فيديو، و�شا�شات فوتوغرافية، وكتب الكرونية، واأجهزة لوحية، واأجهزة 
كمبيوتر النرنت، ومعدات ت�شجيل، و اإر�شال  وعر�س ال�شوت وال�شور، والهواتف املتحركة. يف الفئة )9(. 

الواق�عة بالفئة: )9(
و�شف العالمة: الكلمة VALENTA مكتوبة باللغة الالتينية ب�شكل مميز.

ال�ش��راطات:
فعلى من لديه اعرا�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 االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  دي�ضمرب 2013 العدد 10974

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

بتاريخ 2012/2/28م   املودعة حتت رقم: 169948 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�ش��م: جراهام اجنينريينج كوربوري�شن 
 وعنوانه:1203 اإيدن رود، يورك، بن�شلفانيا 17402، الوليات املتحدة الأمريكية 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
اآلت ت�شنيع البال�شتيك، وحتديدا اآلت لقولبة البال�شتيك. 

 الواق�عة بالفئة:  7 
بال�شكل. يو�شح  و�شف العالمة:  تتكون العالمة من �شكل مميز للحرف الالتيني "G" كما 

 ال�ش��راطات:   
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  دي�ضمرب 2013 العدد 10974

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

بتاريخ 2012/7/11م   املودعة حتت رقم: 176487 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�ش��م: بي ام بي كلوذينج ليمتد 
 وعنوانه:جراناري بيلدينج، ا كانال وارف، ليدز، ال ا�س11 5بي بي، اململكة املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
 املالب�س و لبا�س القدم و اأغطية الراأ�س. 

 الواق�عة بالفئة:  25 
 LIKE NO " ال��ك��ل��م��ات  و�شف العالمة:  ت��ت��ك��ون ال��ع��الم��ة م���ن ال�����ش��ك��ل ال��ت��م��ث��ي��ل��ي ل��ل��رق��م "1" م���ع 

املرفق بالطلب. بال�شكل  مو�شح  هو  كما  الجنليزية  باللغة  …" مكتوبة   OTHER
 ال�ش��راطات:   

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  دي�ضمرب 2013 العدد 10974

فقدان جواز �ضفرت
ها�شم  املدعو/اجمد  فقد 
�شادق ابو حمده      - الردن 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية  
 )351251101( رق��م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

   055/1810775

فقدان جواز �ضفرت
فقد املدعو/املا�س خان ن�شيم 
باك�شتاين   - خ��ل��ي��ل    خ����ان 
اجل��ن�����ش��ي��ة    - ج���واز �شفره 
)4116041(�شادر  رق��م 
ب��اك�����ش��ت��ان م���ن يجده  م���ن 
بال�شفارة  الت�شال  عليه 
الدولة لدى   الباك�شتانية 

العدد  10974 بتاريخ  2013/12/19    
  اال�ضهاد رقم : 2013/16239
ا�ضهاد 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 1435ه� املوافق 20 من �شهر نوفمرب �شنة 2013م 
ال�شخ�شية-  ح�شر  الح��وال  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 االحوال ال�ضخ�ضية

العدد  10974 بتاريخ  2013/12/19    
  اال�ضهاد رقم : 2013/16243
ا�ضهاد تغيري واثبات قبيله

املن�شوري اجلن�شية: الم��ارات - 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 1435ه� املوافق 20 من �شهر نوفمرب �شنة 2013م 
ال�شخ�شية-  ح�شر  الح��وال  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 االحوال ال�ضخ�ضية

العدد  10974 بتاريخ  2013/12/19    
  اال�ضهاد رقم : 2013/16242
ا�ضهاد 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 1435ه��� املوافق 20 من �شهر نوفمرب �شنة 
2013م لدى انا حامد عبدالرحمن فلكناز القا�شي مبحاكم دبي البتدائية- حمكمة الحوال ال�شخ�شية-  ح�شر 
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 االحوال ال�ضخ�ضية

العدد  10974 بتاريخ  2013/12/19    
  اال�ضهاد رقم : 2013/16241
ا�ضهاد 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 1435ه� املوافق 20 من �شهر نوفمرب �شنة 2013م 
ال�شخ�شية-  ح�شر  الح��وال  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 االحوال ال�ضخ�ضية

العدد  10974 بتاريخ  2013/12/19    
  اال�ضهاد رقم : 2013/16238
ا�ضهاد 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 1435ه��� املوافق 20 من �شهر نوفمرب �شنة 2013م 
ال�شخ�شية-  ح�شر  الح��وال  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 االحوال ال�ضخ�ضية

العدد  10974 بتاريخ  2013/12/19    
  اال�ضهاد رقم : 2013/16244
ا�ضهاد 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 1435ه� املوافق 20 من �شهر نوفمرب �شنة 2013م لدى 
انا حامد عبدالرحمن فلكناز القا�شي مبحاكم دبي البتدائية- حمكمة الحوال ال�شخ�شية-  ح�شرت املذكورة 
ا�شم اجلد من ) علي( اىل)احمد(  ارغ��ب يف تعديل  انني  قائلة:   وق��ررت  �شرعا  املعتربة  ةاع��اله وهي بحالتها 
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 االحوال ال�ضخ�ضية

العدد  10974 بتاريخ  2013/12/19    
  اال�ضهاد رقم : 2013/16245
ا�ضهاد تغيري واثبات قبيله

املن�شوري اجلن�شية: الم��ارات - 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 1435ه� املوافق 20 من �شهر نوفمرب 
�شنة 2013م لدى انا حامد عبدالرحمن فلكناز القا�شي مبحاكم دبي البتدائية- حمكمة الحوال ال�شخ�شية-  
ح�شرت املذكورة 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 االحوال ال�ضخ�ضية

فقدان جواز �ضفرت
املدعوة/ا�شماء  ف���ق���دت 
اليمن     - ع����م����ر    ����ش���امل 
�شفرها  ج��واز  اجلن�شية- 
  )04295695( رق����م 
م�����������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
الت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

   050/6162366

فقدان جواز �ضفرت
ف������ق������دت امل�������دع�������وة/ام�������ل 
ال���ي���م���ن  ع�����م�����ر  -  ������ش�����امل 
�شفرها  ج���واز   - اجلن�شية  
  )04295694( رق������م 
م��������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم  ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ش����ال 

   050/6162366

فقدان جواز �ضفرت
ح�شني  املدعو/ابول  فقد 
امري ح�شني- بنجالدي�س 
�شفره  ج��واز   - اجلن�شية  
رقم )856168 ( �شادر 
من ببجالدي�س  من يجده 
بال�شفارة  الت�شال  عليه 
الدولة ل��دى   بنجالدي�س 

فقدان جواز �ضفرت
ف��ق��د امل���دع���و/حم���م���د راف���ى 
ابوبكر بوزهاكارا-  - هندي 
اجل��ن�����ش��ي��ة   - ج����واز �شفره 
)4367106( رق����������م 
�شادر من الهند  من يجده 
بال�شفارة  الت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 
 ال����ه����ن����دي����ة ل�������دى ال�����دول�����ة

فقدان جواز �ضفرت
ف���ق���د امل���دع���و/م���ارج���ري���ت���ا 
اي����رل����ن����دا   - ه������ن������دري������ك  
�شفره  ج����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة  
 )PT7398199( رق��م 
م��������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم  ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ش����ال 

   055/6932592

فقدان جواز �ضفرت
ف����ق����د امل���دع���و/اي�������ش���ت���ي���ال 
ماري�شى باقريو اي�شبينا   - 
جواز   - اجلن�شية  الفلبني 
�شفره رقم )2067628(   
م��������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم  ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ش����ال 

   055/8553170

فقدان جواز �ضفرت
ف���ق���د امل����دع����و/ع����م����ى ج���ان 
بريطانيا   - وات�������رم�������ان   
�شفره  ج����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة  
 )463650043( رق���م 
م��������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم  ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ش����ال 

   050/1228212

فقدان جواز �ضفرت
ف������ق������د امل������دع������و/ع������م������ر 
اليمن   - ب���رك���ات   ي�����ش��ل��م 
�شفره  ج��واز   - اجلن�شية  
 )03081842( رق����م 
م�����������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
الت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

   050/8360737
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الفجر الريا�ضي

د���ش��ن��ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ب��ط��ول��ة العامل 
لل�شطرجن للفئات العمرية 8 ،10 ،12 ، 14 ، 16 
ظهر  الثالثة  يف  مناف�شاتها  ب���داأت  التي  �شنة  و18 
حتى  تتوا�شل  و���ش��وف  دول��ة   120 مب�شاركة  اأم�����س 
التا�شع والع�شرين من دي�شمرب اجلاري، هذا احلدث 
الكبري بتنظيم حفل افتتاح رائع ومتميز نال اإعجاب 
حيث  �شديد  بانبهار  تابعوه  الذين  امل�شاركة  الوفود 
ت�شمن عدداً من الرق�شات ال�شعبية والفقرات التي 
تتحدث عن تراث دولة الإمارات واأوبريت الإمارات 
مباراة  ب��ج��ان��ب  وال�����ش��الم  وال�����ش��داق��ة  امل��ح��ب��ة  دار 
�شامل  الإم���ارات���ي  البطل  فيها  ���ش��ارك  ا�شتعرا�شية 

عبدالرحمن والبطل الأوكراين مريو �شيفي�شنكو.
وح�����ش��ر احل���ف���ل ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب���ن خ��ل��ي��ف��ة بن 
الآ�شيوي  الحت�������اد  رئ���ي�������س  ن���ه���ي���ان  اآل  ���ش��خ��ب��وط 
للبطولة  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  لل�شطرجن 
وك��ري���ش��ان اإل��ي��م��وج��ي��ن��وف رئ��ي�����س الحت����اد ال���دويل 
لل�شطرجن وال�شيخ �شعود بن عبدالعزيز املعال رئي�س 
بن  ذي��اب  وال�شيخ  لل�شطرجن  الثقايف  ال�شارقة  ن��ادي 
اآل نهيان وال�شيخ �شامل حممد  خليفة بن �شخبوط 
بن ركا�س العامري ع�شو املجل�س الوطني الحتادي 
امل�شاركة  ال��دول  ولعبات  ولعبو  واأع�شاء  وروؤ���ش��اء 
وعدد كبري من ال�شيوف والأ�شر والأفراد واملقيمني 

يف مدينة العني.
خليفة  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  األ��ق��ى  احلفل  ب��داي��ة  ويف 
بدايتها  يف  رح����ب  ك��ل��م��ة  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��خ��ب��وط  ب���ن 
ب��ك��ري���ش��ان اإل��ي��م��وج��ي��ن��وف رئ��ي�����س الحت�����اد ال���دويل 
البطولة.  و�شيوف  ال�شعادة  واأ���ش��ح��اب  لل�شطرجن 
الأم�شية  اإليكم يف هذه  اأحت��دث  اأن  ي�شعدين  وق��ال: 
بطولت  فعاليات  بانطالق  نحتفل  حيث  ال��رائ��ع��ة 
العامل لل�شطرجن للفئات العمرية ، وي�شعدين بهذه 
اآيات التقدير والعرفان اإىل  اأ�شمى  اأرفع  اأن  املنا�شبة 
مقام ح�شرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
�شاحب  واإىل  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم نائب 
رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء ح��اك��م دبي� 
حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  ال��ف��ري��ق  واإىل   ، اهلل  رع���اه 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
بن  هزاع  ال�شيخ  �شمو  واإىل  امل�شلحة  للقوات  الأعلى 
�شمو  واإىل  الوطني  الأم��ن  م�شت�شار  نهيان  اآل  زاي��د 
الثقافة  وزي���ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ 
العامة  الهيئة  رئ��ي�����س  املجتمع  وتنمية  وال�����ش��ب��اب 
نهيان  ال�شيخ  �شمو  واإىل  والريا�شة  ال�شباب  لرعاية 
بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأبوظبي الريا�شي 
رئ��ي�����س جم��ل�����س اأم���ن���اء م��وؤ���ش�����ش��ة زاي����د ب���ن �شلطان 
ل��الأع��م��ال اخل��ريي��ة ، وذل���ك ت��ق��دي��راً ل��ل��دع��م الذي 

اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ للريا�شة وا�شت�شافة  يوليه 
البطولت العاملية لتقدمي �شورة ح�شارية عن دولة 
الإمارات العربية املتحدة .  كما اأ�شاد ال�شيخ �شلطان 
الكبري  بالتعاون  نهيان  اآل  �شخبوط  بن  خليفة  بن 
اأبوظبي الريا�شي لإجناح هذا  الذي قدمه جمل�س 
للفئات  ال��ع��امل  ب��ط��ولت  اإن  م��وؤك��داً  العاملي  احل��دث 
قيا�شية  اأرق���ام  ع��دة  حققت  قد  العام  لهذا  العمرية 
بطولة  اأول  ت��ع��ت��رب  احل��ال��ي��ة  وال��ب��ط��ول��ة   ، ج��دي��دة 
الأو�شط ومب�شاركة قيا�شية  ال�شرق  تقام يف منطقة 
اآلف  اأرب���ع���ة   4000 م��ن  واأك����رث  دول����ة   120 م��ن 
م�شارك من لعبني ولعبات ومرافقني.  واأ�شاف: 
اإقامة لأكرث  بهذا احلجم وتوفري  اإن تنظيم حدث 
ت�شافر  تطلب  اأ�شبوعني  مل��دة  �شخ�س   4000 من 
جهود العديد من ال�شركاء واملوؤ�ش�شات الوطنية مثل 
وجمل�س  والريا�شة  ال�شباب  لرعاية  العامة  الهيئة 
العني  وبلدية  الإم��ارات  الريا�شي وجامعة  اأبوظبي 
بنت  فاطمة  ال�شيخة  واأك��ادمي��ي��ة  الداخلية  ووزارة 
مبارك للريا�شة الن�شائية وطريان الحتاد. ويجب 
اأن ل نن�شى اأن ال�شطرجن يقدم جمدداً للعامل ر�شالة 
من ر�شائل الوحدة وال�شداقة وال�شالم ويحقق على 
اأر�س الواقع �شعار الحتاد الدويل لل�شطرجن : نحن 
عائلة واحدة .  ويف نهاية كلمته وجه ال�شيخ �شلطان 
بن خليفة ر�شالة للم�شاركني من ال�شابات والنا�شئني 
خالل  م��ن  ك��ب��رية  فر�شة  لديكم  ق��ائ��اًل:  وال�شباب 
هذه البطولة لكي تثبتوا للعامل اأنكم اأنتم امل�شتقبل 
الواعد لريا�شة ال�شطرجن حول العامل واأنتم اأبطال 
والنجاح يف هذه  التوفيق  لكم كل  واأمتنى  امل�شتقبل 
البطولة واأن تعودوا اإىل بلدانكم ال�شديقة بذكريات 
طيبة عن م�شاركتكم يف بلدكم الثاين دولة الإمارات 
اإليموجينوف  كري�شان  األقى  كما   . املتحدة  العربية 
اأ���ش��اد فيها  كلمة  لل�شطرجن  ال��دويل  رئي�س الحت��اد 
وكرم  الإ�شتقبال  وبح�شن  البطولة  تنيظم  بروعة 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  على جن��اح  مثنياً  ال�شيافة 
املتحدة يف ا�شتقطاب هذا العدد الكبري من امل�شاركني 
120 دولة ومن بينهم عدد من  الذين قدموا من 
باجلهود  اأ�شاد  كما  امل�شتقبل.  وجن��وم  العامل  اأبطال 
خليفة  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  الطيبة 
الآ�شيوي  رئ��ي�����س الحت����اد  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��خ��ب��وط  ب��ن 
لل�شطرجن من اأجل تطرير اللعبة ودفعها اإىل الأمام 

من اأجل تو�شيح رقعة املمار�شني وزيادة عددهم.
 

وا�شتمتاعه  اإعجابه  يبدي  اإليموجينوف 
بحفل الفتتاح

الإفتتاح  ح��ف��ل  ن��ه��اي��ة  يف  ب��ه  اأدىل  ل��ه  ت�����ش��ري��ح  ويف 
الدويل  الحت��اد  رئي�س  اإليموجينوف  كري�شان  ق��ال 

من  �شاهده  مب��ا  ك��ث��رياً  ا�شتمتع  ق��د  اإن��ه  لل�شطرجن 
الإماراتية  والثقافة  ال���راث  تعك�س  رائ��ع��ة  ف��ق��رات 
اأي فرد من امل�شاركني القادمون من  اأن  اإىل  م�شرياً 
للتعرف  رائعة  �شيح�شلون على فر�شة  دولة   120
ع���ن ق���رب ع��ل��ى ث��ق��اف��ة دول����ة الإم�������ارات وتاريخها 
الكثريين من  اأن  �شك  ل  واأ���ش��اف:  الغني.  وتراثها 
عر�س  بفقرة  ا�شتمتعوا  ق��د  وامل�شاركني  ال�شيوف 
ال�شعبية  ال��رق�����ش��ات  وم�����ش��اه��دة  واجل��م��ال  ال�شقور 
ب��ج��ان��ب امل���ب���اراة الإ���ش��ت��ع��را���ش��ي��ة ال��ت��ي ج��م��ع��ت بني 
والأوكراين  عبدالرحمن  �شامل  الإماراتي  البطلني 

مريو �شيفي�شنكو وو�شفها باملثرية. 
وح����ول ال���ع���دد ال��ك��ب��ري م���ن ال�����دول امل�����ش��ارك��ة الذي 
 1850 م��ن  اأك���رث  ميثلها  دول���ة   120 اإىل  و���ش��ل 
�شجلت  ال���دويل:  الحت��اد  رئي�س  ق��ال  ولعبة  لعباً 
الدول  ع��دد  حيث  م��ن  قيا�شياً  رق��م��اً  البطولة  ه��ذه 
فيها يف جميع  امل�����ش��ارك��ني  وال��الع��ب��ات  وال��الع��ب��ني 
ال�شيخ  �شديقي  اأ�شكر  اأن  هنا  واأود  ال�شنية  املراحل 
�شلطان بن خليفة مبا يقوم به من جهود جبارة كان 

لها الأثر الكبري يف تطوير اللعبة .
واأ����ش���ار ك��ري���ش��ان اإىل ال��ت��ط��ور ال����ذي ت�����ش��ه��ده لعبة 
اأنه  اإىل  الآ�شيوية لفتاً  ال��دول  ال�شطرجن يف معظم 
الذهنية  الريا�شة  بهذه  كبرياً  اهتماماً  لح��ظ  قد 
يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة لفتاً اإىل اأنه ويف 
كل مرة يزور فيها الإمارات يالحظ زيادة الهتمام 
اأو  الأن���دي���ة  م�شتوى  ع��ل��ى  ���ش��وى  ال�����ش��ط��رجن  بلعبة 
املدار�س. وقال اإن هذا موؤ�شر رائع �شيوؤدي حتماً اإىل 
يف  ال�شطرجن  للعبة  املمار�شني  عدد  ارتفاع  اإمكانية 

امل�شتقبل القريب.
 

املرزوقي يوؤكد دعم جمل�س اأبوظبي وي�شيد 
بحفل الفتتاح

اأبوظبي  امل����رزوق����ي مم��ث��ل جم��ل�����س  ����ش���الح  اأ�����ش����اد 
اجليد  والتنظيم  ال��رائ��ع  الفتتاح  بحفل  الريا�شي 
التي  للنا�شئني  لل�شطرجن  العامل  بطولة  لنطالق 
علي  م�شبوقة  الزين مب�شاركة غري  دار  ت�شت�شيفها 
م�شتوي العامل يف عدد الدول واحل�شور الذي ي�شل 
ال�شكر  بجزيل  وت��وج��ه   . �شخ�س  اآلف  اأرب��ع��ة  اإيل 
والتقدير اإيل ال�شيخ �شلطان بن خليفة بن �شخبوط 
اآل نهيان رئي�س الإحتاد الأ�شيوي لل�شطرجن رئي�س 
اللجنة العليا املنظمة للبطولة ولكل اللجان العاملة 
علي اجلهود املبذولة لإجناح التظاهرة العالية التي 
الأح����داث  ك��ل  ا�شت�شافة  الإم�����ارات يف  ت��وؤك��د جن���اح 
التوفيق  للجميع  متمنياً   ، اأر�شها  علي  تقام  التي 
اأبوظبي  دع���م جمل�س  امل���رزوق���ي  واأك����د  وال�������ش���داد.  
اإم���ارة  ت�شت�شيفها  ال��ت��ي  الأح�����داث  ل��ك��ل  ال��ري��ا���ش��ي 

اأبوظبي بتوجيهات من �شمو ال�شيخ نهيان بن زايد 
اآل نهيان رئي�س جمل�س اأبوظبي الريا�شي ومتا�شياً 
عا�شمة  اأبوظبي  جلعل  الرامية  الإ�شراتيجية  مع 
من  �شخم  ع��دد  ت��واج��د  اأن  اإىل  م�شرياً   ، للريا�شة 
التي  املرموقة  واملكانة  العامل  ثقة  يوؤكد  امل�شاركني 
العامل.  دول  كافة  دولتنا احلبيبة من  اإليها  و�شلت 
وذك���ر امل���رزوق���ي ال��ب��ط��ول��ة ف��ر���ش��ة ج��ي��دة لالعبينا 
ل��الح��ت��ك��اك واك��ت�����ش��اب اخل����ربة اأم����ام اأف�����ش��ل جنوم 
فر�شة  تعترب  اأن��ه��ا  كما   ، الأذك���ي���اء  لعبة  يف  ال��ع��امل 
يف  متقدمة  مراكز  لإح��راز  الالعبني  لبع�س  اأي�شا 

البطولة.
 

ولعبات  لعبي  يف  كبرية  ثقتنا   : املعال 
الإمارات 

نادي  رئي�س  املعال  بن عبدالعزيز  �شعود  ال�شيخ  اأكد 
ال�شارقة الثقايف لل�شطرجن م�شاركة 17 لعبا ونحو 
الإم���ارات يف  النادي �شمن منتخب  فتيات من   10
بطولة العامل لل�شطرجن يف جامعة الإم��ارات وقال 
اإن ال��ع��دد الكلي م��ن الإم��ارات��ي��ني والإم��ارات��ي��ات يف 
البطولة قد ي�شل اإىل نحو 50 لعباً ، مو�شحاًَ اأن 
اأبناء الإمارات على قدر الثقة خلو�س التحدي الذي 
ينتظرهم يف البطولة ، رغم اأنها تتاآلف من اأف�شل 
الالعبني على م�شتوى العامل . وتابع املعال قائاًل: 
لتالقي  رائعة  فر�شة  لل�شطرجن  العامل  بطولة  اإن 
اأر�س  باأ�شره يف  اأرجاء العامل  خمتلف الثقافات من 
الدولة ، ومن �شاأنها دعم اخلربة امليدانية لالعبي 
ولعبات الإمارات ، يف حال حققوا النتائج املطلوبة 
متميزة  البطولة  اأن  اإىل  .واأ���ش��ار  يحققوها  مل  اأو 
 ، خمتلفة  م�شتويات  وفق  الكبري  العددي  بتكوينها 
ومن �شاأن ذلك اأن مينحها الإثارة املطلوبة ، كما اأنها 

ر�شالة حب ووئام من اأر�س الإمارات . 
املطلوب  ال��ن��ج��اح  ثقته يف حتقيق  ع��ن  امل��ع��ال  وع��رب 
التجهيزات  ، بف�شل  البطولة  للن�شخة احلالية من 
الكبرية من اللجنة املنظمة والعمل املتوا�شل الذي 
ت��ق��وم ب��ه ال��ل��ج��ان ك��اف��ة، وق���ال اإن ه���ذا ال��ن��ج��اح من 
�شاأنه تعزيز مكانة الدولة وقدراتها على ا�شت�شافة 

الأحداث الريا�شية املهمة على م�شتوى العامل .
وجدد املعال ثقته يف لعبي ولعبات الإمارات لفتاً 
على  للمناف�شة  تر�شحهم  القوية  قدراتهم  اإن  اإىل 
اح����راز امل��راك��ز اجل��ي��دة ، ل��ل��دف��اع ع��ن ا���ش��م الدولة 
حققها  التي  ال��ب��اه��رة  النتائج  وت��اأك��ي��د  البطولة  يف 
ال�شطرجن الإماراتي يف املناف�شات القارية والدولية 

والقليمية . 
 

يوؤكد  الفتتاح  حفل   : �شخبوط  بن  ذياب 

جناح البطولة 
اآل نهيان  ال�شيخ ذياب بن خليفة بن �شخبوط  عرب 
عن �شعادته بالرتيبات اجليدة ل�شت�شافة مونديال 
اأن  اإىل  م�شرياً  املختلفة  ال�شنية  للفئات  ال�شطرجن 
حفل الفتتاح الرائع الذي �شهده اأم�س الأول املبنى 
البطولة  اأن  ي��وؤك��د   ، الإم����ارات  جامعة  يف  ال��ه��اليل 
ع��ل��ى م��وع��د م��ه��م م��ع ال��ن��ج��اح ع��ل��ى غ���رار م��ا حدث 
ا�شت�شافتها  ال��ت��ي  املهمة  الريا�شية  الفعاليات  يف 
الدولة يف ال�شنوات املا�شية .كما اأكد على اأن الدولة 
تقدم �شورة جديدة من التميز والإبهار من خالل 
ا���ش��ت�����ش��اف��ة ال��ع��دد ال��ك��ب��ري م��ن ال����دول امل�����ش��ارك��ة يف 
، اإىل جانب العدد القيا�شي من الالعبني  البطولة 
اأج��م��ع بامكانات  ال��ع��امل  ، م��ا يوكد ثقة  وال��الع��ب��ات 
العاملية  الأح���داث  ل�شت�شافة  توؤهلها  التي  ال��دول��ة 
الدعم  خليفة  ب��ن  ذي���اب  ال�شيخ  وث��م��ن   . امل��رم��وق��ة 
واأ�شحاب  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  تقدمه  ال���ذي  الكبري 
اإنه  ، وقال  ال�شمو يف الدولة للريا�شة والريا�شيني 
يف  املهة  ومكانتها  ال��دول��ة  ���ش��ورة  تعزيز  اإىل  ي���وؤدي 
العامل . وقال: اأعتقد اأن ثقة املجتمع الدويل تعزز 
فر�شها يف ا�شت�شافة الأحداث الريا�شية الكبرية يف 

امل�شتقبل .
ويف ختام ت�شريحه عقب حفل الإفتتاح متنى ال�شيخ 
التوفيق لالعبي ولعبات منتخب  ذياب بن خليفة 
الإمارات يف البطولة كل التوفيق والنجاح، وقال اإن 
امل�شاركة يف مناف�شات البطولة مع هذا العدد الكبرب 
الفر�شة  اأن مينحهم  �شاأنه  ، من  العامل  من لعبي 
بتحٍد  املناف�شات  املطلوبة لكت�شاب اخلربة وخو�س 
كبرٍي ي�شاعدهم على احراز النتائج املطلوبة ، معرباً 
يف الوقت نف�شه عن ثفته يف مردودهم اجليد خالل 

مناف�شات البطولة .

الدولة يعزز جناح  : دعم  ركا�س  �شامل بن 
الريا�شة الإماراتية 

العامري ع�شو  ال�شيخ �شامل حممد بن ركا�س  اأكد 
ال�شمو  �شاحب  دع��م  اأن  الحت��ادي  الوطني  املجل�س 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
، واأ�شحاب ال�شمو حكام الإمارات والفريق اأول �شمو 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  ال�شيخ حممد بن زايد 
للريا�شة   ، امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
الذي  الالفت  النجاح  اأ�شباب  اأهم  من  والريا�شيني 
�شهده هذا القطاع خالل ال�شنوات املا�شية. وقال : 
اإن بطولة العامل لل�شطرجن ر�شالة رائعة من املحبة 
وال�شالم من اأر�س دولة الإمارات اإىل �شعوب العامل 

واأكرث  ال��ب��ط��ول��ة  ت�����ش��ارك يف  120 دول���ة  ف��ه��ن��اك   ،
املجتمع  ثقة  يوؤكد  ما   ، ولعبة  لعباً   1850 من 
الدويل يف المكانات الكبرية التي تتميز بها الدولة 
الكبري  العدد  اأن  اإىل  ال�شيخ �شامل بن ركا�س  واأ�شار 
اأهمية الريا�شة يف دعم  ، يوؤكد  من الدول امل�شاركة 
ال�شالم الجتماعي ودعم املحبة وال�شالم يف العامل ، 
ونحن نفخر اأن تكون الدولة اأر�س العطاء والتميز 
لتوؤكد   ، اأر���ش��ه��ا  ع��ل��ى  ال��ع��امل  اأب��ن��اء  ال��ت��ي حتت�شن 
بكفاءة عالية خلدمة جهود  اأنها موؤهلة  من جديد 
ال��ع��امل اأج��م��ع يف دع���م ال����دور ال��ري��ا���ش��ي يف تعزيز 
ا�شت�شافة  اأن  اأو���ش��ح  ك��م��ا   . ال����دول  ب��ني  ال��ع��الق��ات 
للنا�شئني  القدم  لكرة  العامل  كاأ�س  لبطولة  الدولة 
اإك�شبو  العام ومعر�س  ونوفمرب من هذا  اأكتوبر  يف 
2020 ، وبطولة العامل للنا�شئني لل�شطرجن ، اأكرب 
، مو�شحا  دليل على مكانتها املرموقة حول العامل 
وتعزيز  ال��ذك��اء  لدعم  مهمة  ال�شطرجن  ريا�شة  اأن 

الكفاءة الذهبية لهذه الفئات العمرية .
 

املرزوقي يوؤكد دعم جمل�س اأبوظبي وي�شيد 
بحفل الفتتاح

اأبوظبي  امل����رزوق����ي مم��ث��ل جم��ل�����س  ����ش���الح  اأ�����ش����اد 
اجليد  والتنظيم  ال��رائ��ع  الفتتاح  بحفل  الريا�شي 
التي  للنا�شئني  لل�شطرجن  العامل  بطولة  لنطالق 
علي  م�شبوقة  الزين مب�شاركة غري  دار  ت�شت�شيفها 
م�شتوي العامل يف عدد الدول واحل�شور الذي ي�شل 
ال�شكر  بجزيل  وت��وج��ه   . �شخ�س  اآلف  اأرب��ع��ة  اإيل 
والتقدير اإيل ال�شيخ �شلطان بن خليفة بن �شخبوط 
اآل نهيان رئي�س الإحتاد الأ�شيوي لل�شطرجن رئي�س 
اللجنة العليا املنظمة للبطولة ولكل اللجان العاملة 
علي اجلهود املبذولة لإجناح التظاهرة العالية التي 
الأح����داث  ك��ل  ا�شت�شافة  الإم�����ارات يف  ت��وؤك��د جن���اح 
التوفيق  للجميع  متمنياً   ، اأر�شها  علي  تقام  التي 
اأبوظبي  دع���م جمل�س  امل���رزوق���ي  واأك����د  وال�������ش���داد.  
اإم���ارة  ت�شت�شيفها  ال��ت��ي  الأح�����داث  ل��ك��ل  ال��ري��ا���ش��ي 
اأبوظبي بتوجيهات من �شمو ال�شيخ نهيان بن زايد 
اآل نهيان رئي�س جمل�س اأبوظبي الريا�شي ومتا�شياً 
عا�شمة  اأبوظبي  جلعل  الرامية  الإ�شراتيجية  مع 
من  �شخم  ع��دد  ت��واج��د  اأن  اإىل  م�شرياً   ، للريا�شة 
التي  املرموقة  واملكانة  العامل  ثقة  يوؤكد  امل�شاركني 
العامل.  دول  كافة  دولتنا احلبيبة من  اإليها  و�شلت 
وذك���ر امل���رزوق���ي ال��ب��ط��ول��ة ف��ر���ش��ة ج��ي��دة لالعبينا 
ل��الح��ت��ك��اك واك��ت�����ش��اب اخل����ربة اأم����ام اأف�����ش��ل جنوم 
فر�شة  تعترب  اأن��ه��ا  كما   ، الأذك���ي���اء  لعبة  يف  ال��ع��امل 
يف  متقدمة  مراكز  لإح��راز  الالعبني  لبع�س  اأي�شا 

البطولة.

ال�شارقة  �شيدات  بنادي  ال�شلة  يوا�شل فريق كرة 
لالأندية  الألعاب  دورة  يف  للم�شاركة  اإ�شتعداداته 
اإقامتها  2014 املقرر  العربية الثانية لل�شيدات 
املقبل،  ف��رباي��ر   12 2 حتى  ال��ف��رة م��ن  خ��الل 
حت���ت رع���اي���ة ك��رمي��ة م���ن ح���رم ���ش��اح��ب ال�شمو 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
جواهر  ال�شيخة  ال�شارقة،  حاكم  الأعلى  املجل�س 
ب��ن��ت حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي رئ��ي�����ش��ة امل��ج��ل�����س الأعلى 
ل�شوؤون الأ�شرة رئي�شة جمل�س اإدارة نادي �شيدات 
مناف�شات  ال��ف��ري��ق  ���ش��ي��خ��و���س  ح��ي��ث  ال�����ش��ارق��ة، 
من  اإب��ت��داًء  ال�شلة  لكرة  لل�شيدات  العام  ال���دوري 

اجلمعة املقبل 20 دي�شمري2013.
م��ن م�شابقة  ال����دور الول  ي��ق��ام  ان  امل��ق��رر  وم���ن 
الدوري اأيام 20 و27 دي�شمرب اجلاري، ويومي 
نادي  و�شيلتقي  املقبل  العام  من  يناير  و10   3
نادي  مع  الإفتتاحة  امل��ب��اراة  يف  ال�شارقة  �شيدات 
�شيدات  ن���ادي  يلتقي  ان  على  الو�شطى،  �شيدات 
ال�شرقية مع بني يا�س يف املباراة الثانية يف اليوم 
راح��ة يف  الن�شر على  ن��ادي  بينما يح�شل  نف�شه، 

اليوم الأول، اذ ي�شارك يف البطولة 5 فرق.

جناة  لعبة،   11 ال�شارقة  �شيدات  فريق  وي�شم 
م�شاعل  ح��ي��در،  ب��ن  جمال  ام��ل  بورحيمة،  �شيف 
دعاء  عبا�س،  حممد  �شهيلة  ب���الل،  العزيز  عبد 
�شلطان،  اليازية  ب�شام،  الء  عي�شى،  �شاره  ب�شام، 
هند ���ش��امل، زي��ن��ب احل�����ش��ريي، وامل��ح��رف��ة الني 

روز.
ب��دوره��ا اأك����دت م��ي ال��ع��ام��ري اإداري�����ة ف��ري��ق كرة 

دوري  م�شابقة  ان  ال�شارقة  �شيدات  بنادي  ال�شلة 
اع����داد لفريق  ت��ع��د خ��ري  ال�شلة  ل��ك��رة  ال�����ش��ي��دات 
الهامة  ال��دورة  امل�شاركة يف  قبل  ال�شارقة  �شيدات 
واملرتقبة، دورة الألعاب العربية الثانية لل�شيدات 
التي �شتقام يف �شهر فرباير من العام املقبل، اذ ان 
الإعدادي  الدوري تعد �شمن الربنامج  مباريات 

للفريق قبل خو�س غمار البطولة.

وا�شافت يف الن�شخة الوىل من الدورة العربية، 
حقق فريق �شيدات ال�شارقة املركز الثالث وح�شل 
ع��ل��ى امل��ي��دال��ي��ة ال���ربون���زي���ة، ون��ط��م��ح م��ن خالل 
ال�شدارة  على  الفريق  يناف�س  ان  املقبلة  ال��دورة 

ويح�شد امليدالية الذهبية .
م�شاركة  ظل  يف  املناف�شة  �شعوبة  ن��درك  وتابعت 
ال�شلة،  العربية يف كرة  الأندية  نخبة من اف�شل 
ولكن  اخل��ربة،  �شاحبات  الالعبات  من  والعديد 
نثق يف قدرات لعباتنا، اذ ان ادارة النادي قامت 
ا�شتعدادا  اإع��دادي منذ وقت مبكر  برنامج  بعمل 
لهذا احلدث الكبري، من اجل متثيل الدولة خري 

متثيل والظهور ب�شورة م�شرفة .
واخ��ت��ت��م��ت ال���ف���وز ب��ل��ق��ب ال�������دوري ي��ظ��ل �شمن 
طموحاتنا، لأن امل�شابقات املحلية هي �شبيل اإعداد 
نتمنى  اأننا  كما  العربية،  الأندية  ل��دورة  الفريق 
زيادة عدد الأندية، وات�شاع رقعة املناف�شة يف دوري 
كرة ال�شلة، مبا ي�شب يف النهاية يف م�شلحة لعبة 
كرة ال�شلة لل�شيدات وتكوين منتخب وطني قوي 
والإقليمية  اخلليجية  املناف�شات  كافة  يف  يناف�س 

والقارية والدولية .

فقراته الرتاثية اأبهرت �شيوف بطولة ال�شطرجن

�سلطان بن خليفة واملعال ورئي�س االحتاد الدويل ي�سهدون حفل افتتاح لعبة االأذكياء

ا�شتعدادًا لدورة األعاب الأندية العربية 

�سيدات ال�سارقة يواجه الو�سطى يف دوري ال�سلة

•• العني - الفجر:

اآل  زاي���د  ب��ن  ب��ن خليفة  ال�شيخ حممد  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
نهيان ع�شو املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي رئي�س نادي 
العني للفرو�شية والرماية واجلولف، ينظم النادي بداية 
منهما  كل  ت�شتمر  احل��واج��ز  قفز  يف  بطولتني  اليوم  من 
بيما  غ��داً  وتختتم  اليوم  الأوىل  تنطلق  ملدة يومني حيث 
دي�شمرب  من  و27   26 يومي  يف  الثانية  البطولة  تنظم 
اجلاري. ويدخل امل�شاركون اإىل مناف�شات البطولة الأوىل 

بداية من الثالثة ظهر اليوم وذلك على ميدان الفرو�شية 
الكائن بنادي العني للفرو�شية والرماية واجلولف وتعترب 
واحدة من جولت الدوري املحلي وي�شارك فيها عدد كبري 
الأندية  جميع  ميثلون  الذين  والفار�شات  الفر�شان  من 
الر�شمية واخلا�شة يف كل اإم��ارات الدولة بينما يبلغ عدد 
الفر�شان  تبلغ جوائز  200 خيل. كما  اخليول يف ح��دود 
األف درهم وهناك جوائز قيمة ر�شدتها   170 الفائزين 
امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ح��دث ل��ل��ج��م��اه��ري وع�����ش��اق ريا�شة  ال��ل��ج��ن��ة 

الفرو�شية.

بف�شل تنفيذ عدد من القفزات واحلركات اجلديدة واملبتكرة بالدراجة املائية، متكن البطل 
الإماراتي خالد �شامل القبي�شي، من حجز مكانه بني املراكز اخلم�شة الأوىل يف بطولة 
ال�شتعرا�شية  فئة احلركات  عاد بطل  وقد  تايلند.  اأقيمت يف  والتي  امللك  لكاأ�س  العامل 
اإىل  العودة  اأجل  ليمار�س تدريباته جم��دداً من  البطولة،  بعد م�شاركته يف  اأبوظبي  اإىل 
قائمة اأف�شل الأبطال يف بطولت الدراجات املائية على م�شتوى العامل. وقد حتدث خالد 
الذي يعمل اأي�شاً يف �شركة اآيبيك يف اأبوظبي عن م�شاركته يف هذه البطولة بقوله:  كانت 
املناف�شات �شمن بطولة كاأ�س امللك يف غاية القوة، وقد �شارك فيها مت�شابقني من اأكرث 
من 40 دولة. لذلك كان علي اأن اأجرب بع�س احلركات اجلديدة، والتي ت�شمنت تنفيذ 
قفزات اأكرث ارتفاعاً ودوران عك�شي اأعلى. وقد قدمت اأداًء جيداً وحجزت مكاين بني اأف�شل 
خم�شة م�شاركني، ونلت جائزة هامة . وبالن�شبة للبطولت القادمة اأكد الإماراتي خالد 
اأنه ي�شعى لتحقيق مزيد من التطور واإحراز عدد اأكرب من النت�شارات: و�شعت منذ الآن 
قائمة من الأهداف التي �شاأعمل على حتقيقها خالل عام 2014، والتي تت�شمن حتقيق 

الفوز يف عدد من امل�شابقات الأكرث اأهمية يف خمتلف اأنحاء العامل وتوفر �شركة اآيبيك 
الرعاية الر�شمية خلالد البالغ من العمر 33 �شنة، والذي ميار�س تدريباته يف كل من 
اأبوظبي ودبي اأيام العطالت، ويف اأوقات فراغه خالل الأ�شبوع. و�شيبذل خالد كل جهده 
البطولت  والفوز يف  الإم���ارات  دول��ة  لقبه على م�شتوى  للدفاع عن   2014 خالل عام 
التي تقام على امل�شتوى الإقليمي، والعودة من جديد اإىل بطولة العامل وال�شعي لتحقيق 
الفوز فيها . اأ�شاف خالد بقوله: يف م�شابقات الدراجات املائية عليك اأن تبذل ق�شارى 
جهدك طوال الوقت، خا�شة واأن اجلميع ي�شعى لتنفيذ حركات وقفزات جديدة للح�شول 
على املركز الأول حل�شن احلظ، فقد توفرت يل الظروف املنا�شبة يف الإم��ارات ملمار�شة 
التدريب، بالإ�شافة اإىل الدعم الكبري الذي اأتلقاه من العائلة والأ�شدقاء والزمالء يف 
العمل  لقد منحني حتقيق اأحد املراكز اخلم�شة الأوىل يف هذه البطولة الثقة الالزمة 
لالنطالق نحو مزيد من الإجنازات يف عام 2014، واأنا بانتظار العودة اإىل املناف�شات يف 

مواجهة اأف�شل الريا�شيني على م�شتوى العامل .

حتت رعاية حممد بن خليفة 

العن للفرو�سية ينظم اليوم بطولة قفز احلواجز مب�ساركة 200 فار�س
بطل الدراجات املائية االإماراتي �سمن املراكز اخلم�سة االأوىل يف بطولة كاأ�س امللك يف تايلند
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الفجر الريا�ضي

للريا�شة  ال�شريف  ال�شفري  م��ارادون��ا  دييجو  بح�شور 
الفنية  للكوادر  املهني  التطوير  دورة  اختتمت  بدبي 
الريا�شي  دب��ي  جمل�س  نظمها  وال��ت��ي  دب��ي  اأن��دي��ة  يف 
والتي   ، القدم  لكرة  الربتغايل  الحت��اد  مع  بالتعاون 
الوطنية،  الفنية  الكوادر  عمل  تدعيم  بهدف  اأقيمت 
التدريبية يف جمال  املمار�شات  اأف�شل  والط��الع على 
ت��دري��ب ال��ن��ا���ش��ئ��ني واأك���ادمي���ي���ات ك���رة ال��ق��دم وبهدف 
التعرف على اجلانب الربوي لكرة القدم ، وا�شت�شاف 
ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا ن�����ادي ال�����ش��ب��اب ال���ع���رب���ي مب�����ش��ارك��ة 90 
التخرج  �شهد حفل  ، كما  الأندية  مدرباً من خمتلف 
كل من علي  للم�شاركني  ال�شهادات  ت�شليم  و�شارك يف 
دبي  جمل�س  يف  الريا�شي  التطوير  اإدارة  مدير  عمر 
الريا�شي ، حممد مطر غراب ع�شو جلنة الحراف 
اإدارة نادي  يف املجل�س ، و خليفة حارب ع�شو جمل�س 

ال�شباب العربي.
الفرة  خ��الل  عقدت  التي  ال���دورة  برنامج  وت�شمن 
اأقيمت على  دي�شمرب احل��ايل حما�شرات   11-5 من 

متميزة  من���اذج  تنظيم  وم�شائية  �شباحية  ف��رت��ني 
ملدربي  ح��دي��ث��ة  ع��م��ل��ي��ة  تطبيقية  ومت���اري���ن  ن��ظ��ري��اً 
�شملت  �شنة(  و)19-13   ) �شنة   12-6( املرحلتني 
والنف�شية  وال��ب��دن��ي��ة  اخلططية  و  الفنية  اجل��وان��ب 
وال���رب���وي���ة. وق����ام ���ش��ي��ل��ف��ريا رام���و����س امل���دي���ر الفني 
لالحتاد الربتغايل لكرة القدم املكلف بقطاع النا�شئني 
املخت�شني  الربتغاليني  امل��درب��ني  م��ن  ثالثة  يرافقه 
معها  تفاعل  ال��ت��ي  وال��ت��دري��ب��ات  امل��ح��ا���ش��رات  بتقدمي 
امل�شاركون باإيجابية اأكدت اهتمام امل�شاركني وحر�شهم 
للمحافظة  اإمكاناتهم  و  قدراتهم  �شقل  على  الكبري 
خالل  دبي  اأندية  حققتها  التي  املتميزة  النتائج  على 
التدريب  ف��ن��ون  ع��ل��ى  وال���ت���ع���رف   ، امل��ا���ش��ي��ة  ال���ف���رة 

احلديثة لقطاع النا�شئني .
و�شهدت حما�شرات املرحلة العمرية )-13 19 �شنة( 
التعريف مبكونات اللعبة ، ومراحل تطوير الالعبني 
اأثناء  مراعاتها  يجب  التي  والعوامل   ، الفريق  وبناء 
تف�شيلي  �شرح  اىل  بالإ�شافة   ، واملناف�شات  التدريبات 

حول الأ�شاليب الدفاعية والهجومية ، اأما فيما يتعلق 
ال�شنية )12-6(  وامل��رح��ل��ة  ال��ق��دم  ك��رة  ب��اأك��ادمي��ي��ات 
باجلانب  والعملية  النظرية  حما�شراتهم  فارتبطت 
اأن  ال��ذي يجب  ال��ق��دم وم��دى التقدم  ال��رب��وي لكرة 
الفنية  النواحي  مع  جنب  اإىل  جنباً  به  الهتمام  يتم 
بالالعبني  النمو اخلا�شة  من خالل مراعاة مراحل 
على  للركيز  بالإ�شافة  العمرية،  فئاتهم  يف خمتلف 
امل�شتخدمة  واملنهجيات  الأكادمييات  العمل يف  تنظيم 

لتحقيق اأف�شل النتائج. 
وق�����ال د. اأح���م���د ال�����ش��ري��ف اأم�����ني ع����ام جم��ل�����س دبي 
التطويري  الربنامج  ه��ذا  مثل  اإق��ام��ة  اإّن  الريا�شي  
ملجل�س  ال�شراتيجية  اخل��ط��ة  تنفيذ  اإط���ار  يف  ي��اأت��ي 
املتعلق  اجل��ان��ب  يف   2015-2011 الريا�شي  دب��ي 
والفنية  الإداري��ة  للكوادر  الريا�شي  املهني  بالتطوير 
يف اأندية دبي من جهة ، ولتفعيل نتائج الزيارات التي 
قام بها وفد من جمل�س دبي الريا�شي اإىل اأكادمييات 
ريا�شية وموؤ�ش�شات تدريبية اأوروبية خالل �شيف عام 

الربنامج  يت�شمن  حيث   ، اأخرى  جهة  من   2012
الذي يقام على مدار العام تنظيم حما�شرات تثقيفية 
هيئات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  عمل  وور����س  تدريبية  ودورات 
من  ال��ع��دي��د  يف  ودول��ي��ة  حملية  ريا�شية  وموؤ�ش�شات 

املجالت الإدارية والفنية . 
الريا�شي  التطوير  اإدارة  م��دي��ر  عمر  علي  واأو���ش��ح 
باملجل�س اإىل اأّن هذه الدورة الثانية التي تقام لتطوير 
ال���ك���وادر ال��ف��ن��ي��ة ب��ع��د جن���اح ال�����دورة الأوىل ال��ت��ي مت 
الإ���ش��ب��اين ومقاطعة  اإ���ش��راف الحت���اد  تنظيمها حت��ت 
اأك��رث من  ا�شتفاد منها  وال��ت��ي  ال��ق��دم  الأن��دل�����س لكرة 
اأن جمل�س دبي الريا�شي ي�شعى  60 مدرباً. كما بنّي 
ال�شعوبات  كافة  وتذليل  الإمكانيات  كافة  لت�شخري 
التدريبي  املجال  العاملني يف  الوطنية  الكوادر  لدعم 
العاملية  التدريبية  التطبيقات  مواكبة  على  يعمل  و 
منهج  من  يعزز  ومفيد  جديد  كل  وتقدمي  احلديثة 
العمل يف اأندية دبي الريا�شية واأكادمييات كرة القدم 

علمياً وعملياً. 

ثمن حممد بن ثعلوب الدرعي رئي�س احتاد امل�شارعة واجلودو والكيك 
رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  بوك�شينج 
جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة ملاراثون زايد اخلريي لدعم مر�شى 
الكلى يف الدولة والذي يقام حتت �شعار كلى �شحية يف الإمارات يوم 31 
يناير املقبل يف حلبة يا�س باأبوظبي وينظمه نادي �شباط القوات امل�شلحة 
بدعم جمل�س اأبوظبي الريا�شي برئا�شة �شمو ال�شيخ نهيان بن زايد اآل 
نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان لالأعمال 

اخلريية والإن�شانية رئي�س املجل�س.
املاراثون  يحملها  التي  الإن�شانية  الر�شالة  اإن  ثعلوب  بن  حممد  وق��ال 
وعربي متثل  اإم��ارات��ي  كل  قلب  على  الغايل  والإ���ش��م  الكرمية  والرعاية 
مثلث النجاح للحدث الكبري كما اأن نادي �شباط القوات امل�شلحة عودنا 

اكت�شبها  عري�شة  خ��ربات  ولديه  الناجحة  والفعاليات  الأح��داث  تنظيم 
من تنظيم ماراثون زايد اخلريي يف نيويورك والذي اأ�شبح حدثا عامليا 
ومن هنا نتوقع للحدث الذي ت�شهده حلبة يا�س اأن ياأتي عامليا واإن اأقيم 
هنا وال�شبب اأن القائمني عليه عامليون بتجاربهم وخرباتهم وطموحاتهم 

كما اأن اإرث زايد اخلري لكل النا�س ولكل العامل.
املاراثون  بوك�شينج..  والكيك  واجل��ودو  امل�شارعة  احت��اد  رئي�س  واأ���ش��اف 
ميثل حلقة اإماراتية جديدة من حلقات التقدير والعرفان لرمز العطاء 
والوفاء الوالد املوؤ�ش�س املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اآل نهيان وامتدادا لإ�شهاماته اخلريية ودوره يف تر�شيخ ر�شالة الإن�شانية 
وجت�شيد الأعمال اخلريية وم�شاعدة الآخرين واإ�شاعة مبداأ ال�شالم بني 
بقيادة  ال��رائ��دة  دولتنا  نهجها  على  ال�شري  توا�شل  مثل  وكلها  ال�شعوب 

حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اهلل واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
اأ�شحاب  واإخوانهما  اهلل  رع��اه  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 
ال�شمو حكام الإم��ارات. واأعرب حممد بن ثعلوب عن �شعادته بالأهداف 
التي ينطلق منها املاراثون وتقوم على ت�شجيع ثقافة التربع يف املجتمع 
م�شتوى  على  الكلى  مر�شى  مل�شاعدة  اخلريية  وامل�شاريع  الأعمال  ودعم 
الدولة واتخاذ الريا�شة كنمط للحياة ال�شحية وم�شلك اإيجابي للتخل�س 
من الأعباء واملعوقات ال�شحية .. موؤكدا اأن كل اإمكانات احتاد امل�شارعة 
واجلودو والكيك بوك�شينج م�شخرة خلدمة هذا الغر�س النبيل واأنه متت 
اإداري��ني ولعبني وموظفني للم�شاركة  اإىل الحت��اد من  املنت�شبني  دعوة 
اإن�شانية خالدة كما يتيح  يف املاراثون باعتباره فكرة رائعة ويحمل قيما 

واأ�شدقائهم  عائالتهم  ب�شحبة  متفرد  ريا�شي  ح��دث  يف  امل�شاركة  لهم 
للحياة.  اأ�شلوبا  يتخذها  لكل من  مك�شبا  الريا�شة متثل  اأن  اإىل  م�شريا 
متقاعد  الركن  الفريق  بقيادة  للماراثون  املنظمة  اللجنة  جهود  وحيا 
الوطنية  الأوملبية  اللجنة  لرئي�س  الثاين  النائب  الكعبي  هالل  حممد 
اللجنة  امل�شلحة رئي�س  القوات  اإدارة فندق ونادي �شباط  رئي�س جمل�س 
الذي  الوطني والإن�شاين  الدافع  اأن  .. موؤكدا  للماراثون  املنظمة  العليا 
يتحلى به القائمون على احلدث ميثل �شمانة رئي�شية للنجاح املرتقب 
للحدث اإن �شاء اهلل داعيا كل من يعي�س على اأر�س الإمارات من مواطنني 
يف  م�شاهمة  الكبري  احلدث  يف  وامل�شاركة  الفر�شة  اغتنام  اإىل  ومقيمني 
اأجلها وتر�شيخا ملفهوم الريا�شة واملجتمع  الغاية النبيلة التي يقام من 

وما ميكن اأن ي�شنعه التزاوج بني الثنني من فوائد عظيمة.

حممد بن ثعلوب: ا�سم زايد والرعاية ال�سامية والر�سالة مثلث النجاح ملارثون زايد 

جملـــ�س دبـــي الريا�ســــي يختتــــم دورة التطــويــــر املهنــــي 
للكـــــوادر الفنيـــــة يف االأنديـــــة

املدر�شي  الأومل��ب��ي��اد  ع��ل��ى  امل�����ش��رف��ة  اللجنة  ع��ق��دت 
اج��ت��م��اع��ا م�شركا م��ع احت���اد امل�����ش��ارع��ة واجل���ودو 
وال��ك��ي��ك ب��وك�����ش��ي��ن��ج مت��ه��ي��دا ل�����ش��م ل��ع��ب��ة اجل���ودو 
للم�شروع  الثانية  الن�شخة  يف  املدر�شي  لالأوملبياد 
امل���ن�������ش���رم، ومت خالل  امل���و����ش���م  ان���ط���ل���ق يف  ال������ذي 
وم�شابقاته  الحت���اد  ب��رام��ج  ا�شتعرا�س  الج��ت��م��اع 
مت  كما   ، امل�����ش��روع  يف  امل�شتهدفة  وال��ف��ئ��ات  املحلية 
املنت�شرة يف خمتلف  م��راك��ز اجل���ودو  الط���الع على 
اإمارات الدولة والتي يبلغ عددها12 مركزا ،وتابع 
تواكب  بحيث  تطويرها  اإمكانية  مدى  املجتمعون 
حتقيق ال��ن��ت��ائ��ج امل��رج��وة م��ن امل�����ش��روع ..واأ����ش���ادت 
به  تقدم  ال��ذي  املتكامل  امللف  امل�شرفة على  اللجنة 
احتاد امل�شارعة واجلودو برئا�شة حممد بن ثعلوب 
ال���درع���ي ال���ذي ق��دم��ه حم��م��د ج��ا���ش��م اأم���ني ال�شر 
والذي  بالحتاد  اللعبة  على  العام  امل�شرف  امل�شاعد 

م�شتوى  على  باللعبة  اخلا�شة  التفا�شيل  كل  �شم 
الدولة . 

امل�شارعة  ال��درع��ي احت��اد  ب��ن ثعلوب  وع��رب حممد 
على  الوملبية  الوطنية  للجنة  وتقديره  �شكره  عن 
اهتمامها ودعمها للم�شروع الوطني الرائد واملتمثل 
يف الأوملبياد املدر�شي ،دعما جلهود الحتاد يف دعم 
خالل  م��ن  قاعدتها  ات�شعت  ال��ت��ي  اللعبة  م�شرية 
الإ���ش��رات��ي��ج��ي��ة ال��وا���ش��ح��ة ل��الحت��اد ال���ذي يعمل 
املحلية  ا�شتقرار م�شابقة  اأ�شهم يف  نهج علمي  وفق 
اأفرزت  التي  اخلارجية  امل�شاركات  ،بجانب  املختلفة 
الكثري من اليجابيات التي انعك�شت علي الن�شاط 
املحلي مما �شاهم يف ن�شر ثقافة اللعبة بني خمتلف 
الأعمار وبالتحديد الفئات العمرية ال�شغرية التي 
يركز عليها الحتاد يف خطته اجلديدة التي �شهدت 
م��ي��الد ال��ع��دي��د م��ن ال��واع��دي��ن ..وذك����ر ل���ش��ك اأن 

خطة  يواكب  املدر�شي  الأوملبياد  مل�شروع  الن�شمام 
وتو�شيع  اللعبة  ن�شر  نحو  الإ�شراتيجية  الحت��اد 
قاعدة ممار�شيها على م�شتوى اإمارات الدولة حيث 
لعبة  الهتمام  من  املزيد  الحت��اد  برامج  تت�شمن 

امل�شارعة لالأوملبياد املدر�شي يف العام املقبل. 
اإدارة الحتاد موعد  من جانب اآخر اعتمد جمل�س 
اجلمعة  يوم  للجودو  الوطني  اليوم  بطولة  اإقامة 
تاأجيلها  مت  اأن  ،ب���ع���د  احل�����ايل   12-27 امل��ق��ب��ل 
ل��ن�����ش��ف ال�شنة  ال��ط��الب��ي��ة  ل���ظ���روف الم��ت��ح��ان��ات 
الدرا�شية ،جتاوبا مع رغبه اأولياء الأمور والأندية 
وناديا  م��رك��زا   14 بلغت  وال��ت��ي  امل�شاركة  وامل��راك��ز 
300 لع��ب يف  م��ن  اأك���رث  م�شاركة  ت�شهد  ،وال��ت��ي 
احتاد  �شيك�شف  ثانية  جهة  وم��ن  الأوزان  خمتلف 
امل�شارعة واجلودو يف القريب العاجل عن م�شروع 

رائد واتفاقية م�شركة لرعاية املواهب. 

حممد بن ثعلوب: 

دخول اجلودو لالأوملبياد املدر�سي ي�سهم يف دعم ا�سرتاتيجية االحتاد 
الك�شف عن مفاجاأة جديدة ونقلة نوعية جلودو الإمارات قريبًا

�شعد بر�شلونة اىل دور ال�شتة ع�شر يف كاأ�س ملك ا�شبانيا لكرة 
للدرجة  املنتمي  ق��رط��اج��ن��ة  ع��ل��ى  -3�شفر  تغلبه  ب��ع��د  ال��ق��دم 
الثالثة بف�شل اهداف بيدرو وكري�شتيان تيو ونيمار يف اياب دور 

. البطولة  من   32
اه���داف مقابل  باربعة  ال��ف��وز  اىل  ت��اأخ��ره  ح��ول  بر�شلونة  وك��ان 
هدف واحد يف لقاء الذهاب ليتفوق 7-1 يف جمموع املباراتني 
و���ش��ي��ط��ر ب��ر���ش��ل��ون��ة مت��ام��ا ع��ل��ى م���ب���اراة ال���ع���ودة واخ����رق دفاع 

قرطاجنة ليفتتح الت�شجيل عرب بيدرو يف الدقيقة 31.
و�شاعف تيو تقدم بر�شلونة قبل نحو 20 دقيقة من النهاية ثم 
اختتم الربازيلي نيمار الثالثية ب�شربة راأ�س مع تبقي دقيقتني 
ب��ي��درو مت��ري��رة عر�شية م��ن مارتن  ال��وق��ت ال�شلي وح���ول  يف 

مونتويا ليحرز الهدف الأول لرب�شلونة.
عر�شية  مت��ري��رة  اأر���ش��ل  عندما  ا�شبانيا  بطل  ت��ف��وق  تيو  وع���زز 
احلار�س  �شباك  اىل  وتدخل  ماريانو  باملدافع  الكرة  لت�شطدم 

�شافو.
ربع  قبل  كبديل  ا�شبانيا  لعب  �شانع  اين�شتا  اندري�س  و���ش��ارك 
نيمار  اىل  متقنة  عر�شية  مت��ري��رة  لري�شل  النهاية  م��ن  �شاعة 
ال��ذي رف��ع ر�شيده اىل �شتة اه��داف يف اخ��ر ث��الث مباريات له 

بكافة امل�شابقات التي ي�شارك فيها الفريق.
التايل  ال��دور  26 مرة يف  امللك  كاأ�س  و�شيتقابل بر�شلونة بطل 
الثانية  للدرجة  املنتمي  ج��ريون��ا  على  تغلب  ال��ذي  خيتايف  م��ع 
 2-5 باربعة اهداف مقابل هدف واحد يف لقاء الياب ليتفوق 

يف جمموع املباراتني.
وتخطى او�شا�شونا عقبة ملقة مناف�شه يف دوري ال�شواء لي�شعد 
ملالقاة ريال مدريد و�شيف بطل الكاأ�س او اوملبيك دي ت�شاتيفا 
او�شا�شونا  وح��ول  ع�شر  ال�شتة  دور  يف  الثالثة  للدرجة  املنتمي 
على  الذهاب  لقاء  يف   3-3 التعادل  اىل  اه��داف  بثالثة  تاأخره 
ملعب ملقة وا�شتفاد من هذا يف مباراة العودة على اأر�شه والتي 
انتهت بالتعادل 1-1 وبعدما تقدم او�شا�شونا يف الدقيقة الأوىل 
من لقاء العودة اأدرك الي�شيو التعادل مللقة قبل نحو ن�شف �شاعة 

على النهاية.
وتغلب فياريال بهدف دون مقابل على ايلت�شي ليتفوق 3-2 يف 
جمموع املباراتني فيما �شعد ليفانتي اىل الدور التايل بعد فوزه 
-4�شفر يف املباراة الثانية وتفوقه 4-1 يف جمموع اجلولتني.

بر�سلونة يتاأهل لدور 
الـ16 يف كاأ�س امللك 
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الفجر الريا�ضي

رافايل  �شعبية  الالعبني  اأك��رث  واأح��د  عاملياً  اأول  امل�شنف  الالعب  يعود 
امللعب  ليتاألق على  العام،  للتن�س هذا  العاملية  اإىل بطولة مبادلة  ن��ادال، 
مو�شم  عن  غيابه  بعد  البطولة  من  الثاين  اليوم  خ��الل  الرئي�شي 

العام املا�شي. 
املا�شي  املو�شم  ن���ادال  واأم�����ش��ى 
ق��درت��ه على  ان يثبت  حم���اوًل 
معانته  بعد  جلمهوره،  العودة 
م���ن الإ����ش���اب���ة يف م��و���ش��م عام 
قيا�شياً  رقماً  حققاً   ،2012
ب���ع���ودت���ه امل����ذه����ل����ة، ب����اإح����رازه 
فرن�شا  لبطولة  الثامن  لقبه 
نوفاك  ال�شربي  على  وف���وزه 
بطولة  يف  دي���وك���وف���ي���ت�������س 
الوليات املتحدة املفتوحة 
والعودة اإىل املركز الأول 
العاملية  الت�شنيفات  يف 

منذ اأكتوبر.
نادال  راف���اي���ل  وق����ال 
ق��ب��ل م�����ش��ارك��ت��ه يف 
البطولة قائاًل: 
كانت بطولة 
لة  د مبا

من  رئي�شياً  ج����زءاً   ،2009 ي��ن��اي��ر  يف  ان��ط��الق��ه��ا  م��ن��ذ  للتن�س  ال��ع��امل��ي��ة 
ا�شتعداداتي خلو�س موا�شمي اجلديدة، واأ�شبت بخيبة اأمل كبرية عندما 
ا�شطررت للغياب عنها العام املا�شي. تغري الكثري منذ ذلك الوقت، وما 
الأول،  بالت�شنيف  ال��ع��ام  ه��ذا  مبادلة  بطولة  اىل  ع��ودت��ي  لأتخيل  كنت 
اأريد  املفتوحة.  املتحدة  وال��ولي��ات  فرن�شا  بطولتي  يف  ال��ف��وز  وحمققاً 
لعام  رائ��ع  مو�شم  اإىل  قدماً  واتطلع  فقط  امل�شتقبل  على  اليوم  الركيز 

. اأبوظبي  يف   2014
اأكد على م�شاركته يف بطولة مبادلة  ن��ادال الالعب الوحيد الذي  ويعد 
العاملية للتن�س يف كافة املوا�شم منذ انطالقها قبل �شت �شنوات، وح�شل 
الأول  ال��ي��وم  يف  عاملياً  اأول  امل�شنف  و�شيتناف�س  الأن.  حتى  لقبني  على 
والنجم  ف��ريي��ر،  ديفيد  عاملياً  ث��ال��ث  امل�شنف  م��ن  ك��ٍل  م��ع  البطولة  م��ن 
يوم  ع�شراً   5:00 ال�شاعة  متام  يف  فافرينكا  �شتاني�شال�س  ال�شوي�شري 

اخلمي�س 26 دي�شمرب.
ويتوقع اأن ي�شتمتع ع�شاق ريا�شة التن�س يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
مبباراة حما�شية، يف حال و�شول نادال اإىل املباراة النهائية، حيث �شيناف�س 
هذا  �شر�شة  مبناف�شة  الثنائي  ومتتع  ديوكوفيت�س.  عاملياً  ثاين  امل�شنف 

املو�شم، ويعد هذا اللقب الثالث لكال الالعبني، يف حال فوز اأحدهم.
للفوز،  كامل جهدي  اأب��ذل  فيها  األعب  قائاًل: يف كل مرة  ن��ادال  واأ�شاف 
ولن يكون اللعب يف اأبوظبي هذا العام خمتلفاً. اأمتنى اأن يحالفني احلظ 
للمرة الثالثة، كما اأمتنى ان يقدم امل�شجعني الدعم يل مثل ما فعلوا يف 

ال�شنوات املا�شية .
وهم:  ال�شابقني  البطولة  جن��وم  من  ثالثاً  العام  ه��ذا  البطولة  وت�شهد 
دي��وك��وف��ي��ت�����س ون�������ادال وم��������وراي، مع 
اإ�شافة مباراة خالل اليوم الثاين 
باملركز  ال���ف���ائ���ز  ع���ن  ل����الإع����الن 
امل�شجعني  و�شيتمكن  اخل��ام�����س، 
ال�شتة  ال����ن����ج����وم  م�������ش���اه���دة  م�����ن 
امل�شاركون يف بطولة مبادلة العاملية 

للتن�س يتبارون يف نف�س اليوم.
اللحظة  م��ن��ذ  ال��ب��ط��ول��ة  ت��ت��م��ّي��ز  ك��م��ا 
الأوىل بالأداء الهجومي املتفوق، بف�شل مزيجها الفريد 
األف   250 وتبلغ  للفائز،  واح��دة  جائزة  بني  يجمع  ال��ذي 
العامليني  التن�س  جن��وم  من  نخبة  وتناف�س  اأمريكي  دولر 
ل��ب��ط��ولت اجلائزة  امل�����ش��اب��ه  ال��ب��ط��ول��ة  ن��ظ��ام  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
الكربى، والذي ينقل امل�شجعني من اليوم الأول اإىل الدور 
www. املوقع  التذاكر م�شتمر على  النهائي و�شراء  ربع 

. ticketmaster.ae

مع  ج��دي��د  عقد  توقيع  اج��ل  م��ن  �شعيه  الن��ك��ل��ي��زي  ليفربول  ب���داأ 
مهاجمه الدويل الوروغوياين لوي�س �شواريز بهدف اغالق الباب 

امام الفرق الراغبة باحل�شول على خدماته.
و�شافر املدير الداري لليفربول ايان ايره اىل بر�شلونة الثالثاء من 
اجل فتح باب املفاو�شات مع مدير اعمال �شواريز، ال�شباين بريي 
جو�شيب  حاليا  المل���اين  ميونيخ  ب��اي��رن  م��درب  �شقيق  غ��واردي��ول، 

غوارديول.
ومل يقدم ليفربول اي عر�س ملمو�س خالل الجتماع مبدير اعمال 

�شواريز، لكن فريق احلمر عازم على التو�شل اىل اتفاق يحافظ 
مبوجبه على خدمات مهاجم اياك�س الهولندي ال�شابق لفرة 

بي  ا���س  اي  ملوقع  به  ذك��ر م�شدر موثوق  ما  بح�شب  طويلة 
ان .

وم���ن امل��ت��وق��ع ان ت��ت��وا���ش��ل امل��ف��او���ش��ات ب���ني ال��ط��رف��ني يف 
ب�شاأن  ح��ل  اىل  ال��ت��و���ش��ل  ب��ه��دف  املقبلة  القليلة  ال���ش��اب��ي��ع 

كانون  انفيلد يف  اىل  ال��ذي و�شل  الوروغ���وي���اين  ال���دويل 
8ر22  مقابل  اياك�س  من  قادما   2011 الثاين-يناير 

مليون جنيه ا�شرليني.
 2016 �شيف  يف  ل�شواريز  احل��ايل  العقد  وينتهي 

يحوم  ال�����ش��ك  ل��ك��ن   ،2012 يف  م�����دده  ان  ب��ع��د 
ب��ع��د ان  ح���ول ا���ش��ت��م��راره م��ع ال��ف��ري��ق خ�شو�شا 
رغبته  تامة عن  وب�شراحة  املا�شي  ال�شيف  عرب 

بالرحيل.
وك���ان ار���ش��ن��ال اك���رث ال��ف��رق ال��ت��ي �شعت اىل خطف 

ار�شني  الفرن�شي  املدفعجية  م��درب  جدد  وقد  خدماته 
الوروغوياين  خدمات  على  باحل�شول  رغبته  يومني  منذ  فينغر 

وك��ان اخر ف�شوله  املمتاز،  ال��دوري  ال��ذي يقدم مو�شما خارقا يف 
م�شاء الحد حني قاد ليفربول لكت�شاح م�شيفه توتنهام -5�شفر 
و�شبق لفينغر ان حاول التعاقد مع �شواريز ال�شيف املا�شي بعد 

ان اعرب الخري عن رغبته بالرحيل عن فريق احلمر ، موؤكدا 
بان الخري وعده قبل عام بال�شماح له بالرحيل يف حال ف�شل 

يف التاأهل اىل م�شابقة دوري ابطال اوروبا ملو�شم 2013-
.2014

ال��ذي وقعه  اع��وام  وا�شار �شواريز اىل ان عقد الربعة 
يف 2012 ي��ت�����ش��م��ن ب��ن��دا ي�����ش��م��ح ل���ه ب��ال��رح��ي��ل يف 
جنيه  مليون   40 مبلغ  ليفربول  على  ع��ر���س  ح��ال 
رف�شت  التي  ال��ن��ادي  ادارة  لكن  اك��رث،  او  ا�شرليني 

ار�شنال،  م��ن  واح��د  وجنيه  مليون   40 ق��دره  عر�شا 
ب��ان ك��ل م��ا عليها فعله يف ح��ال ح�شولها على  اع��ت��ربت 

عر�س من هذا النوع ان تعلم الالعب به وان تقيمه دون ان 
تكون م�شطرة اىل املوافقة عليه.

اكد بورتالند ترايل باليزرز، احلامل با�شتعادة ايام املجد الغابرة وحتديدا 
عام 1977 حني توج بلقبه الول والوحيد على ح�شاب فيالدلفيا �شفنتي 
�شيك�شرز بقيادة لعب الرتكاز بيل وولنت، انه �شيكون الرقم ال�شعب هذا 
املو�شم بعدما وا�شل انت�شاراته بتغلبه على كليفالند كافاليريز 119-
كويكن  ملعب  وعلى  للمحرفني  المريكي  ال�شلة  كرة  دوري  يف   116
لونز ارينا وامام 15689 متفرجا، تعملق داميان ليالرد الذي اختري 
اف�شل لعب مبتدىء روكي لعام 2013، وقاد بورتالند للخروج فائزا 
من ملعب كليفالند بعدما �شجل �شلة احل�شم من خارج القو�س يف اخر 
4ر0 ثانية من اللقاء. وامطر ليالرد �شلة كليفالند بالثالثيات اذ جنح 
ال�شابة(،  م�شريته  يف  معدل  )اف�شل  القو�س  خ��ارج  من  ت�شديدات   8 يف 

و8  حا�شمة  مت��ري��رات   10 م��ع  نقطة   36 ر���ش��ي��ده  ويف  ال��ل��ق��اء  منهيا 
متابعات اي�شا. وكان ليالرد بطل مباراة الحد �شد ديرويت اي�شا حني 
الثانية،  من  ع�شر  اخر  يف  التمديد  بعد   109-111 الفوز  �شلة  �شجل 

منهيا اللقاء ويف ر�شيده 23 نقطة، بينها 8 يف ال�شوط ال�شايف.
ايام  ثالثة  م��ن  اق��ل  غ�شون  يف  لليالرد  الثانية  القاتلة  ال�شلة  وج���اءت 
-116 لكليفالند  التعادل  ف��ارج��او  اندر�شون  الربازيلي  ادرك  ان  بعد 

توت�س  املدرب تريي  فريق  مانحا  اللقاء،  ثوان من  1ر7  اخر  116 يف 
11 مباراة خا�شها �شد فرق من املنطقة  فوزه احل��ادي ع�شر من ا�شل 
خا�شها  مباراة   14 يف  ع�شر  والثاين  التوايل  على  واخلام�س  ال�شرقية، 
خارج ملعبه والهم من ذلك ان بورتالند تربع على �شدارة الدوري بعد 

ان حقق انت�شاره الثاين والع�شرين يف 24 مباراة.
وقد �شاهم املتاألق الخر لماركو�س الدريدج بهذا الفوز اجلديد لفريق 
و4  متابعة   15 م��ع  نقطة   26 بت�شجيله  ال��غ��رب��ي  ال�شمال  جمموعة 
والفرن�شي  نقطة   19 ماثيوز  وي�شلي  ا�شاف  فيما  حا�شمة،  مت��ري��رات 
نيكول باتوم 14 مع 9 متابعات يف مباراة برز فيها من ناحية �شاحب 
الر�س كايري ايرفينغ وديون ويرز بعد ان �شجل كل منهما 25 نقطة 
مع 10 متريرات حا�شمة لالول و5 للثانية، ال ان ذلك مل يكن كافيا 

لتجنيب فريقهما هزميته اخلام�شة ع�شر يف 24 مباراة.
17035 متفرجا، وا�شل اوكالهوما  وعلى ملعب بيب�شي �شنر وامام 
�شيتي ثاندر مطاردته لبورتالند، مناف�شه يف جمموعة ال�شمال الغربي، 

24 مباراة  والع�شرين يف  التوايل  ال�شابع على  وذلك بعدما حقق فوزه 
وجاء على ح�شاب م�شيفه دنفر ناغت�س 95-105.

ويدين ثاندر بفوزه اىل ال�شباين-النغويل �شريج ايباكا وجنميه كيفن 
دورانت ورا�شل و�شتربوك، اذ كان الول خلف البداية القوية لفريقه يف 
اللقاء بت�شجيله النقاط ال11 الوىل، فيما عرف زمياله كيف يديران 
اللقاء ويخرجان بفريقهما فائزا يف نهاية املطاف وانهى دورانت اللقاء 
ويف ر�شيده 30 نقطة )�شجل 30 نقطة او اكرث للمباراة الثانية ع�شرة 
و8  متابعة   13 مع  نقطة  ب21  و�شتربوك  �شاهم  فيما  املو�شم(،  ه��ذا 
متريرات حا�شمة كان ن�شفها موجها يف بداية الربع الول ليباكا الذي 

انهى اللقاء ب17 نقطة مع 10 متابعات.

ليالرد يتاألق مع بورتالند واأوكالهوما يوا�سل انت�ساراته 

القا�شمي رئي�س  ال�شيخ �شلطان بن احمد  �شهد 
م��رك��ز ال�����ش��ارق��ة ل���الإع���الم ح��ف��ل خ��ت��ام بطولة 
توا�شل الوىل لكرة القدم التي نظمتها منطقة 
بني  ال�شلة  توثيق  بهدف  التعليمية  ال�شارقة 
امل���دار����س واول���ي���اء الم�����ور م���ن خ���الل ا�شراك 
اأول��ي��اء الأم����ور يف الأن�����ش��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات التي 
تنظمها املنطقة مبا ي�شمن تو�شيع م�شاركتهم 

يف العملية التعليمية وافادة الطلبة .
وتبارت 9 فرق خالل الفرة من 12 نوفمرب 
وح��ت��ى احل���ادي ع�شر م��ن دي�شمرب اجل���اري يف 
فريق  وه��ي  بال�شارقة  ال�شهباء  مدر�شة  ملعب 
املدر�شة  وف��ري��ق  التعليمية  ال�����ش��ارق��ة  منطقة 

ال��ث��ان��وي��ة ال��ن��م��وذج��ي��ة وف��ري��ق م��در���ش��ة احمد 
ب���ن ح��ن��ب��ل وف���ري���ق م��در���ش��ة ال�����ش��ه��ب��اء وفريق 
الثميد  مدر�شة  وفريق  الفاحت  حممد  مدر�شة 
املجد  وفريق مدر�شة احلمرية وفريق مدر�شة 

النموذجية وفريق مدر�شة معاذ بن جبل.
الدوار  يف  لع��ب��ا   108 ال��ب��ط��ول��ة  يف  و����ش���ارك 
ال��ت��م��ه��ي��دي��ة وال��ن��ه��ائ��ي��ة خ��ا���ش��وا خ��الل��ه��ا 20 
التناف�س على  124 هدفا كان  مباراة و�شجلوا 
وكان  ال��ف��رق  ب��ني  التمهيدية  الدوار  يف  ا���ش��ده 
رغم  مم��ي��زا  لالعبني  وامل��ه��اري  ال��ب��دين  الداء 

كرب �شنهم .
على  ل��ل��ب��ط��ول��ة  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة  الدوار  وا���ش��ف��رت 

: فريق  وه��ي  النهائية  ل���الأدوار  ف��رق   4 تر�شح 
املدر�شة  ف��ري��ق  و  التعليمية  ال�����ش��ارق��ة  منطقة 
النموذجية و فريق مدر�شة احمد بن  الثانوية 
ال��ف��احت ولعب  ف��ري��ق م��در���ش��ة حم��م��د  و  حنبل 
فريق  �شد  التعليمية  ال�شارقة  منطقة  فريق 
املدر�شة الثانوية النموذجية على املركز الثالث 
من  التعليمية  املنطقة  فريق  ،ومتكن  وال��راب��ع 

الفوز بنتيجة عري�شة )9–1( 
فريق مدر�شة  النهائية فقد جمعت  املباراة  اما 
احمد بن حنبل و فريق مدر�شة حممد الفاحت 
العالية  وب��امل��ه��ارات  ال��ب��دين  ب��الن��دف��اع  ات�شمت 
فوز  على  الخ��ري  يف  ا�شفرت  امل�شتوى  وبتقارب 

فريق مدر�شة حممد الفاحت على نظريه احمد 
بن حنبل بنتيجة 2 – 1 

ال��ن��ه��ائ��ي��ة مباراة  امل����ب����اراة  ق��ب��ل  اق��ي��م��ت  وق����د 
الربية  وزارة  ف���ري���ق  ج��م��ع��ت  ا���ش��ت��ع��را���ش��ي��ة 
والتعليم وفريق اولياء امور �شارك فيها العديد 
وجنوم  والريا�شية  الربوية  ال�شخ�شيات  من 
باللياقة  ات�شمت  الالعبني  قدماء  ريا�شية من 
العالية واللم�شات ال�شحرية والهداف الرائعة 

جتاوب لها اجلمهور و�شفق لهال طويال . 
منطقة  م��دي��ر  الكعبي  م�شبح  �شعيد  واه���دى 
�شمو  اىل  ال��ب��ط��ول��ة  درع  التعليمية  ال�����ش��ارق��ة 
ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب���ن اح��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي رئي�س 

ال�شيخ حممد  و�شمو  ال�شارقة العالمي  مركز 
�شابقا  ال�شحة  وزارة  وكيل  القا�شمي  �شقر  بن 
ال�شهباء  وم��در���ش��ة  والتعليم  ال��رب��ي��ة  ووزارة 
وا�شط  ن��ا���ش��ئ��ة  وم��رك��ز  ل��ل��ب��ط��ول��ة  امل�شت�شيفة 
المور  اول��ي��اء  وجمل�س  النهائيات  م�شت�شيف 
القا�شمي  احمد  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  ،وق��ام 
ب�����ش��ح��ب��ة م��دي��ر امل��ن��ط��ق��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة بتكرمي 
املدار�س امل�شاركة وجميع الالعبني امل�شاركني يف 
البطولة و اللجنة املنظمة وفريق اولياء المور 
ووزارة الربية والفرق الفائزة باملراكز الثالث 
الوىل وهي املركز الول: فريق مدر�شة حممد 
الفاحت وباملركز الثاين: فريق مدر�شة احمد بن 

ال�شارقة  منطقة  فريق   : الثالث  واملركز  حنبل 
املتميزين  الالعبني  تكرمي  مت  كما  التعليمية 
البطولة  ه���داف  ب��ج��ائ��زة  ف��از  حيث  بالبطولة 
الالعب �شامح حممد حافظ من فريق منطقة 
لعب  اف�شل  بجائزة  وف��از  التعليمية  ال�شارقة 
موؤمن رجب من فريق مدر�شة احمد بن حنبل 
، اما جائزة اح�شن حار�س فقد فاز بها الالعب 
ع��ب��دال��ع��زي��ز م��ل��ك م���ن ف��ري��ق م��در���ش��ة حممد 
الفاحت وح�شل فريق مدر�شة الثميد على جائزة 
املثايل وح�شر البطولة عدد كبري من  الفريق 
امل���دار����س وموظفي  اول���ي���اء الم�����ور وم���دي���ري 

ومدر�شي املنطقة وطلبة املدار�س.   

نظمتها تعليمية ال�شارقة 

�سلطـــان بـــن اأحمـــــد القا�سمــــي ي�سهــــد بطـــولــــة تــــوا�ســــل االأولــــى لكـــــرة القــــــدم

نادال يعود اإىل اأبوظبي للعام اخلام�س بعد غيابه عن بطولة يف 2012 

امل�سنف اأول عامليًا والفائز ببطولتي فرن�سا والواليات 
املتحدة املفتوحة ي�سنع مو�سمًا تاريخيًا يف 2013 

ليفـــربـــول يـفــــاو�س �ســــواريــــــــــز 
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: أن تكون هيئة اإلمارات للهوية املرجع الرئيسي إلثبات الهوية الشخصية وتوفير البيانات السكانية في دولة اإلمارات العربية املتحدة
: املساهمة في األمن الوطني والفردي من خالل تعزيز الهوية الشخصية في دولة اإلمارات العربية املتحدة، واحملافظة على سجل سكاني دقيق، وتقدمي خدمات إلكترونية مبتكرة 

   

صاحب السمو الشيخ 

محمـد بن راشـد آل مكتـوم
نائب رئيس الدولة - رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي

صاحب السمو الشيخ الدكتور 

سلطان بن محمد القاسمي
عضو المجلس ا�على، حاكم الشارقة

صاحب السمو الشيخ 

خليفــة بن زايـــد آل نهيــان
رئيس دولة ا�مارات العربية المتحدة

وعهدنا الدائم للقيادة الحكيمة و�بناء ا�مارات
أن يبقى التميز نهجنا والريادة هدفنا

بكل فخر واعتزاز ُنهدي قيادتنا الرشيدة
ومجلس إدارة هيئة ا�مارات للهوية

فوزنا بـ جائزة الشارقة لالتصال الحكومي 2013

عن فئة أفضل تواصل اجتماعي في خدمة االتصال الحكومي

Call Center   مركز االتصال

 600530003
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الرسائل التفاعلية

Dial          الرسائل النصية

SMS 2020 

ID.ae

wwwwww@EmiratesID_help
االستعالم عن حالة البطاقة

ID card status

أنت تسأل ونحن نجيب

You Ask We Answer

االستعالم عن حالة البطاقة
لدى بريد ا�مارات 

ID card shipment
status

تواصل مع المدير العام
Contact Director 
General

للتواصل مع هيئة ا�مارات للهوية
نعمل �جلكم ... تسرنا خدمتكم

قنــــــــاة
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مصّرون على تحقيق التميز المؤسسي... مصّممون على االرتقاء بخدمة متعاملينا


