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و�شول وفود 16 دولة عربية للمـ�شاركة
يف اأقـوى بطولت العرب لبناء الأج�شام

عربي ودويل

الهالل الأحمر تعتمد تعوي�شات مالية 
للمتاأثرين من الأمطار الأخرية يف راأ�ص اخليمة

الفجر الريا�شي

اخبار المارات

الإمارات توؤكد اأن ال�شالم العادل وال�شامل
 هو اخليار ال�شرتاتيجي الوحيد لدول املنطقة

•• اأبوظبي-وام:

اأمر �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
املبالغ  وت�شديد  ال��دول��ة  م�شتوى  على  �شجينا   631 عن  ب��الإف��راج  اهلل 
امل�شتحقة عليهم وذلك مبنا�شبة احتفالت الدولة باليوم الوطني الثاين 
اإط��ار حر�س �شاحب  اأم��ر الإف���راج عن ال�شجناء يف  والأرب��ع��ن. وي��اأت��ي 
جديدة  حياة  لبدء  اأخ��رى  فر�شة  اإعطائهم  على  الدولة  رئي�س  ال�شمو 

وحتقيق ال�شتقرار الأ�شري لهم.
اأن  اأكد �شعادة �شامل �شعيد كبي�س النائب العام للدولة  من جهة اخرى 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  مكرمة �شاحب 
حفظه اهلل بالعفو عن بع�س املحكوم عليهم مبنا�شبة حلول اليوم الوطني 

الثاين والأربعن تعد �شورة رفيعة لتطبيق اأ�شاليب الدفاع الجتماعي 
الذي يزيد متا�شك املجتمع ويقوى ن�شيجه ملا فيه من ربط بن املنا�شبة 
الوطنية الغالية على نفو�س كل اأبناء الوطن وبن منح املحكوم عليهم 
الفر�شة ملعاودة الإندماج يف هذا الن�شيج..فت�شتيقظ فيهم قيمة الأر�س 
امل�شاهمة  رغبة  لديهم  وتتولد  فيها مكرمن  وعا�شوا  احت�شنتهم  التي 
بالقوانن  والإل��ت��زام  والتنمية  البناء  م�شرية  يف  وامل�شاركة  اليجابية 
اإن ما  والإمي��ان باأن �شبيل احلياة الكرمية هو ال�شلوك امل�شتقيم. وقال 
اإدخ�ال  م�ن  عليها  يرتتب  ما  املكرمة  لهذه  الإن�شاين  الأث��ر  من  يعظم 
ال�شرور يف قلوب عائالت املفرج عنهم وذويهم في�شت�شعرون املعنى العام 

الذي تثريه منا�شبة اليوم الوطني من الفرح وال�شعادة والفخر.
)التفا�شيل �س11(

   

حممد بن را�صد يعتمد قانون ال�صمان ال�صحي بدبي 
•• دبي- حم�شن را�شد 

اعتمد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س 
الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، حاكم دبي، رعاه اهلل قانون ال�شمان 
للمواطن  ال�شحي  ال�شمان  بتوفري  وي��ل��زم  دب���ي،  لأم����ارة  ال�شحي 

واملقيم والزائر لإمارة دبي.
ويتم  املقبل،  فرباير  �شهر  مطلع  من  اعتبارا  القانون  ه��ذا  وي�شري 
تطبيقه على مراحل، ويت�شمن اإ�شدار بطاقة بولي�شة تاأمن خا�شة 
باملواطنن، وبولي�شة اأخرى اأ�شا�شية ي�شل �شعرها اإىل قرابة 600 
درهم �شنويا، وت�شمن توفري الرعاية ال�شحية الأ�شا�شية ل�شاحبها، 
بالإ�شافة اإىل باقات بوال�س تاأمن اأخرى . وي�شري هذا القانون على 
الإم��ارة مبا يف ذلك مناطق التطوير اخلا�شة واملناطق  اأنحاء  كافة 

احلرة مبا فيها مركز دبي املايل العاملي.           )التفا�شيل �س3(

اوكرانيا تعرتف بتعليق اتفاق ال�صراكة 
مع الحتاد الأوروبي ب�صغط رو�صي

•• كييف-ا.ف.ب:

رو�شيا  ان  الثالثاء  ازاروف  ميكول  الوك��راين  ال��وزراء  رئي�س  �شرح 
تقف وراء قرار اوكرانيا تعليق ال�شتعدادات لتوقيع اتفاق �شراكة مع 
الحتاد الوروب��ي. وقال ازاروف ان رو�شيا اقرتحت تاأجيل التوقيع 
وبدء مفاو�شات، وذلك بينما اتهم الحتاد الوروبي مو�شكو بال�شغط 
على كييف ملنع هذا التفاق. ال ان ازاروف قال انه مل يتم التفاق مع 
مو�شكو على �شىء حول تعوي�شات عن هذا التفاق الذي اف�شل مع 
الحتاد الوروبي. وقال ردا على ا�شئلة �شحافين اجانب بالتاأكيد ل 

)...( ول اتفاق حمددا حول اعادة النظر يف ا�شعار الغاز الرو�شي.
رو�شيا  مع  دي�شمرب  الول  كانون  مطلع  مفاو�شات  �شنبداأ  وا���ش��اف 

حول اعادة العالقات الطبيعية التجارية والقت�شادية.

حممد بن زايد خالل ا�شتقباله رئي�س الحتاد الدويل للجودو  )وام(حممد بن را�شد خالل جولته اىل املناطق ال�شمالية ال�شرقية  )وام( 

مبنا�سبة احتفالت الدولة باليوم الوطني الثاين والأربعني

رئي�س الدولة ياأمر بالإفراج عن 631 �صجينا وت�صديد مديونياتهم

•• دبي-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأن  اهلل  رع��اه 
اإ�شكان  ي�شع  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  ال 
امل��واط��ن��ن ع��ل��ى راأ�����س اأول��وي��ات��ه م�����ش��ريا ���ش��م��وه اإيل 
جميع  يف  حري�س  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  اأن 
اأح��وال املواطنن وعن  لقاءاته معه على �شوؤاله عن 
حياتهم من اأجل توفري احلياة الكرمية لهم .. جاء 
ذلك خالل اجلولة التفقدية امليدانية التي قام بها 

تفقد املناطق ال�سمالية ال�سرقية من الدولة

حممد بن را�صد: خليفة ي�صع
 اإ�صكان املواطنني على راأ�س اأولوياته

ا�ستقبل رئي�س الحتاد الدويل للجودو واطلع على فعاليات واأن�سطة الحتاد 

حممد بن زايد وماريو�س ي�صتعر�صان تطور اللعبة 
يف الإمـارات وامل�صـتوى املتقدم الذي و�صـلت اإليـه

•• اأبوظبي-وام:

زايد  ال�شيخ حممد بن  �شمو  اأول  الفريق  ا�شتقبل 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
م�شاء  اأبوظبي  يف  البحر  بق�شر  امل�شلحة  للقوات 
اأم�س الول ماريو�س فايزر رئي�س الحتاد الدويل 
للجودو يرافقه حممد بن ثعلوب الدرعي رئي�س 
ل��ل��م�����ش��ارع��ة واجل�����ودو والكيك  احت����اد الإم�������ارات 
لبطولة  العليا  املنظمة  اللجنة  رئي�س  بوك�شنج 
 .  2013 لعام  للجودو  ال��ك��ربى  اأبوظبي  ج��ائ��زة 
الفعاليات  على  فايزر  ماريو�س  من  �شموه  واإطلع 

والأن�شطة التي يقوم بها الحتاد الدويل للجودو 
واأهم الربامج واخلطط التي ي�شعى اليها الحتاد 
لدولة  الفعالة  وامل�شاهمة  املقبلة  ال��ف��رتة  خ��الل 

الإمارات يف جمال خدمة هذه الريا�شة.
وتناول اللقاء الأحاديث الودية حول تطور اللعبة 
ال��ذي و�شلت  املتقدم  يف دول��ة الإم���ارات وامل�شتوى 
اإليه على امل�شتوى العربي والعاملي مما دفع الحتاد 
اأبوظبي  ج��ائ��زة  بطولة  لرتفيع  للجودو  ال���دويل 
ال���ك���ربى ل��ل��ج��ودو ل��ت��ك��ون يف م�����ش��اف ب���ط���ولت - 

اجلراند �شالم - العاملية.
)التفا�شيل �س19(

�شموه �شباح ام�س اإىل املناطق ال�شمالية ال�شرقية من 
الدولة يرافقه �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد ال نهيان 
الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
وذل����ك ���ش��م��ن خ��ط��ط ح��ك��وم��ة الم������ارات يف حتقيق 
التنمية ال�شاملة وامل�شتدامة بكافة اإمارات الدولة .. 
اأطلق  الدولة  ال�شمو رئي�س  وبتوجيهات من �شاحب 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  ال�شمو  �شاحب 
الوزراء حاكم دبي جمموعة مبادرات اإ�شكانية بقيمة 
الف  ع�����ش��رة  منها  ي�شتفيد  دره���م  م��ل��ي��ارات  خم�شة 

مواطن . 
)التفا�شيل �س2(

المن ال�شوري ينت�شر يف موقع الهجوم النتحاري امام حمطة انطالق احلافالت يف ال�شومرية )رويرتز(

•• عوا�شم-وكاالت:

15 ���ش��خ�����ش��ا ع���ل���ى الق����ل  ق���ت���ل 
وا�شيب اكرث من ثالثن اآخرين 
بجروح ام�س يف تفجري انتحاري 
غ����رب دم�������ش���ق، ب��ح�����ش��ب م���ا ذكر 

التلفزيون الر�شمي ال�شوري.
وافاد �شريط اخباري عاجل على 
ارهابي  تفجري  ع��ن  ال��ت��ل��ف��زي��ون 
ان��ط��الق احلافالت  ام��ام حمطة 
العا�شمة(  )غ��رب  ال�شومرية  يف 
نوع  من  مفخخة  �شيارة  عن  نتج 
ان��ت��ح��اري، م��ا ادى  ي��ق��وده��ا  �شابا 
على  مواطنا   15 ا�شت�شهاد  اىل 
اك��رث من ثالثن  الق��ل وا�شابة 

بجروح.
اجلي�س  ق����ائ����د  ق������ال  ذل������ك  اىل 
امل���ع���ار����س ام�س  ال�������ش���وري احل����ر 
ي�������ش���ارك���وا يف  ل����ن  ان م��ق��ات��ل��ي��ه 
يف  عقده  املقرتح  ال�شالم  موؤمتر 
الثاين  كانون  يناير  يف  �شوي�شرا 
لالطاحة  ال��ق��ت��ال  و���ش��ي��وا���ش��ل��ون 
بالرئي�س ب�شار ال�شد خالل فرتة 

املحادثات.
�شليم  ال��ل��واء  ت�شريحات  وت���ربز 
ادري���������س ح��ج��م ال���ت���ح���دي ال���ذي 
الدوليون  ال��و���ش��ط��اء  �شيواجهه 
حل����م����ل الط������������راف امل���ت���ح���ارب���ة 
حول  الج��ت��م��اع  على  واملنق�شمة 

مائدة التفاو�س.

ل��ك��ن م�شادر  امل��ع��ار���ش��ة  وح����دات 
ان  يقولون  وحمللن  باملعار�شة 
جماعات  ب�شبب  ت��راج��ع  ت��اأث��ريه 
حتالفات  تقيم  م��وؤث��رة  ا�شالمية 
وجتتذب اأقوى الف�شائل املقاتلة.
ب�شاأن  ب�شدة  منق�شمة  واملعار�شة 
وافق  حيث   )2 )جنيف  م��وؤمت��ر 
الئ�����ت�����الف ال���وط���ن���ي ال�������ش���وري 
امل���دع���وم م��ن ال��غ��رب اأي�����ش��ا على 
امل����ح����ادث����ات رغ���م  امل�������ش���ارك���ة يف 

اعرتا�س مقاتلن ون�شطاء.
وي�شعر املعار�شون اأن املحادثات ل 
متثلهم واأنها ل ت�شمن الطاحة 

بال�شد.

اغتيال م�صوؤول اأمني ميني وم�صت�صارين 
�صنعاء  يف  بيالرو�صيا  من  ع�صكريني 

•• عوا�شم-وكاالت:

قال م�شدر من ال�شرطة اليمنية 
نارية  دراج����ة  ع��ل��ى  م�شلحن  ان 
ق���ت���ل���وا ب���ال���ر����ش���ا����س اث���ن���ن من 
امل�������ش���ت�������ش���اري���ن ال���ع�������ش���ك���ري���ن يف 

العا�شمة اليمنية �شنعاء ام�س.
اليمن  يف  رو�شيا  �شفارة  واعلنت 
الثالثاء ان الرجلن الذين قتال 
يف هجوم ب�شنعاء هما من رعايا 
كما  رو���ش��ي��ن  ولي�شا  بيالرو�شيا 
اعلنت يف وقت �شابق ادارة الفندق 

الذي كانا ينزلن فيه.
ال�شفارة  ب��ا���ش��م  ال���ن���اط���ق  وق�����ال 
لياغو�شكن  ن��ي��ك��ولي  ال��رو���ش��ي��ة 
انرتفاك�س  وكالة  عنه  نقلت  كما 
عند ال�شاعة 9،15 �شباحا وعند 
ام�شرتدام  فندق  م��ن  خروجهما 
يف و�شط �شنعاء تعر�س مواطنان 
من بيالرو�شيا يعمالن يف اليمن 

�شمن عقد خا�س لهجوم.
م�شوؤول  اغتيل  اخ��رى  جهة  م��ن 
الثالثاء  ام�س  كبري  ميني  اأمني 
يف �شنعاء بعد �شاعات على مقتل 
رابطة  م��ن  اأج��ن��ب��ي��ن  ع�شكرين 

الدول امل�شتقلة.
وقال م�شدر اأمني ميني ليونايتد 
العقيد  ان  ان��رتن��ا���ش��ون��ال  ب��ر���س 
اأح���م���د اجل���ع���دب���ي م���دي���ر دائ����رة 
اليمنية  ال��داخ��ل��ي��ة  يف  ال��ت��دري��ب 
م�شلح  بر�شا�س  ام�س  ظهر  قتل 
ك��ان ي�شتقل دراج��ة نارية يف حي 

ال�شافية جنوب �شنعاء.

اعالن الع�صيان املدين يف بنغازي 
على خلفية ال�صتباكات الدامية 

•• بنغازي-ا.ف.ب:

العنف  لدان���ة  امل��دين  الع�شيان  اىل  بنغازي  يف  حمليون  م�شوؤولون  دع��ا 
بعد الحداث الدامية التي �شهدتها املدينة بن اجلي�س وجماعة ان�شار 
و69  قتلى  �شبعة  �شقوط  ع��ن  وا���ش��ف��رت  اجل��ه��ادي��ة  ال�شلفية  ال�شريعة 
ال�شحة  وزارة  يف  الزم����ة  جل��ن��ة  اعلنتها  ح�شيلة  اخ���ر  ح�شب  ج��ري��ح��ا، 
رئي�شه  بيان تاله  بنغازي يف  املحلي يف  املجل�س  وقال  املوؤقتة.  باحلكومة 
حممود بورزيزة ليل الثنن الثالثاء انه يدعو اىل الع�شيان املدين يف 
املدينة بدءا من �شباح الثالثاء واعلن احلداد ملدة ثالثة ايام على ارواح 
الوطني  املوؤمتر  اع�شاء  من  املجل�س  طلب  كما  بنغازي.  اح��داث  �شحايا 

العام )الربملان( املمثلن لبنغازي العودة اىل بنغازي فورا.
ال�شالمية  ال�شريعة  ان�شار  الثنن بن جماعة  واندلعت مواجها فجر 
ب��ن جماعة  ن��وع��ه��ا  ب��ن��غ��ازي، ه��ي الوىل م��ن  وق����وات خ��ا���ش��ة ليبية يف 
بثكناتهم  اللتحاق  اىل  الع�شكرين  كافة  دع��ا  ال��ذي  واجلي�س  ا�شالمية 

ووحداتهم الع�شكرية ب�شكل فوري.
ويف اخر ح�شيلة ر�شمية لهذه ال�شتباكات، اكد مدير عام ال�شوؤون الدارية 
ومقرر جلنة الزمة والطوارئ يف وزارة ال�شحة �شالح عبد الدائم ام�س 
�شقوط �شبعة قتلى بينهم مدين و69 جريحا. واو�شح عبد الدائم انه 

جرى ايواء 37 جريحا منهم خم�شة يف العناية املركزة.

اجلي�س احلر يرف�س امل�ساركة يف حمادثات جنيف 2

مقتل واإ�صابة الع�صرات بهجوم انتحاري غرب دم�صق

موؤمتر  ان  املتحدة  المم  وقالت 
)جنيف 2( �شيبداأ يوم 22 يناير 
ب��ه��دف معلن هو  ال��ث��اين  ك��ان��ون 
انتقالية  ح��ك��وم��ة  ع��ل��ى  الت���ف���اق 
م��ق��ب��ول��ة ل���دى ج��م��ي��ع الط����راف 
ال�شراع  م���ن  ����ش���وري���ا  لن��ت�����ش��ال 
امل�����ش��ت��م��ر م��ن��ذ اأك����رث م���ن عامن 

ون�شف العام.
اإن  وق��ال ادري�����س لقناة اجل��زي��رة 
الظروف والج��واء لي�شت مهيئة 
جنيف  م��وؤمت��ر  لعقد  الن  ح��ت��ى 
حتديده  مت  ال����ذي  ال��ت��وق��ي��ت  يف 
ل����ش���ب���اب ك���ث���رية وال������ش�����راع عن 
اأخ���ذ  امل����وؤمت����ر دون  اع�����الن ه����ذا 

ال����ش���ب���اب امل�����وؤدي�����ة ل���ن���ج���اح هذا 
�شلبية  نتائج  اىل  �شتوؤدي  املوؤمتر 

كبرية على جميع امل�شتويات.
غري  ال��ن��ظ��ام  ان  نعتقد  واأ����ش���اف 
ج��اد يف اي��ج��اد اأي ح��ل ي���وؤدي اىل 
���ش��وري��ا وانتقال  ال��ق��ت��ال يف  وق��ف 

ال�شلطة لل�شعب ال�شوري.
يوقفوا  ل��ن  مقاتليه  ان  واأ���ش��اف 
اأبدا خالل موؤمتر جنيف  القتال 
هو  يهمهم  م��ا  ك��ل  وان  ب��ع��ده  او 
احل�����ش��ول ع��ل��ى ال���ش��ل��ح��ة التي 

يحتاجونها.
وي�����ش��م اجل��ي�����س ال�����ش��وري احلر 
امل��دع��وم م��ن ال��غ��رب ال��ك��ث��ري من 

مواقــيت ال�سالة
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اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد

املوقع اللكرتوينالربيد اللكرتوين

توريد  جم��ال  يف  تدريجيا  وتطورت   1982 ع��ام  تاأ�ش�شت  عريقة  �شركة 
والغاز.  النفط  جم��ال  يف  العاملية  ال�����ش��رك��ات  اأ���ش��ه��ر  وخ��دم��ات  م��ع��دات 
وخ�شو�شا حلول القيا�س والعدادات واأنظمة التحكم والأجهزة الدقيقة 
وامل�شخات، اىل تركيب و�شيانة البنية التحتية لل�شبكات واأنظمة الأمان 

تغطي دولة المارات العربية املتحدة والعراق . 
لال�شتف�شار الت�شالت:

اأبوظبي
هاتف
فاك�س

العراقدبي
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�صيف بن زايد يد�صن دوريات الدعم الأمني

وزير املوا�صالت يف اإقليم بلو�ص�صتان الباك�صتاين ي�صيد مب�صاعدات الهالل الحمر

•• اأبوظبي-وام: 

د�شن الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال�������وزراء وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ام�س 
ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  مقر  يف 
اأب��وظ��ب��ي دوري���ات ال��دع��م الأمني 
والتي وجه �شموه بتوفريها لأداء 
يف  التقليدية  غري  الأمنية  املهام 
الوحدات  جميع  وم�����ش��ان��دة  دع��م 
ال�شرطية امليدانية ومبا يعزز من 

مبا  والب��ت��ك��ار  التطوير  عمليات 
ي���خ���دم ال���وط���ن و���ش��ك��ان��ه. وق���ال 
ي�شري  ب��اأن  نر�شى  لن  اإننا  �شموه 
الأداء ال�شرطي على نحو جيد بل 
ال��ذي يواكب  ال��رائ��ع  النحو  على 
دوما روعة ما ت�شهده البالد من 
قيادتها  بف�شل  وت��ف��وق  ازده�����ار 

احلكيمة .
ال�شام�شي  خ��ال��د  امل��ق��دم  واأو���ش��ح 
حتقيق  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل  ال��ق�����ش��م  اأن 
روؤية �شموه وتطبيق �شعار عندما 

الفريق  م��ن  ك��ل  ال��ع��ر���س  ح�شر 
�شيف عبداهلل ال�شعفار وكيل وزارة 
الداخلية واللواء الركن الدكتور 
العام  القائد  نائب  الكتبي  عبيد 
خليل  وال��ل��واء  اب��وظ��ب��ي  ل�شرطة 
املالية  ع���ام  م��دي��ر  ب����دران  داوود 
اأحمد نا�شر  وال��ل��واء  واخل��دم��ات 
العمليات  ع����ام  م���دي���ر  ال��ري�����ش��ي 
املديرين  م���ن  وع�����دد  امل���رك���زي���ة 
العامن ومديري الإدارات وكبار 

�شباط ال�شرطة.

فر�س ال�شالمة العامة للجمهور 
ال�شرطة  ق������وة  يف  وال���ع���ام���ل���ن 
والأمن على احلد ال�شواء. واإطلع 
وا�شتمع  ال���دوري���ات  ع��ل��ى  ���ش��م��وه 
ملوجز من املقدم خالد ال�شام�شي 
حول  الأمني  الدعم  ق�شم  رئي�س 
وم�شتوى  ال����ت����دري����ب  ط�����رائ�����ق 
�شي�شطلع  ال��ت��ي  وامل���ه���ام  الأداء 
عمليات  يف  اجل��دي��د  الق�شم  ب��ه��ا 
اليه..  امل��وك��ل��ة  ولإ���ش��ن��اد  ال��دع��م 
موا�شلة  باأهمية  �شموه  موجها 

للم�شاعدة  اجل���م���ه���ور  ي���ح���ت���اج 
حتتاج  وع��ن��دم��ا  ال�شرطة  يطلب 
ق�شم  تطلب  للم�شاندة  ال�شرطة 
اإىل  لف���ت���ا   .. الأم�����ن�����ي  ال����دع����م 
اأن���ه���ا ت��ع��د واح������دة م���ن الأف���ك���ار 
ال�شرطي  ل��ل��ع��م��ل  ال��ت��ط��وي��ري��ة 
يوفر  ال���ذي  امل�شتقبلي  والأم��ن��ي 
وال�شاملة  ال��ف��وري��ة  ال���ش��ت��ج��اب��ة 
الب�شيطة  احل������������وادث  خ�������الل 
واملتو�شطة وعالية اخلطورة عند 

احلاجة اإليه.

•• اأبوظبي-وام: 

ت��ق��دم هيئة ال��ه��الل الأح��م��ر منذ 
�شنوات م�شاعدات ان�شانية لل�شرائح 
باك�شتان  يف  واملحتاجة  ال�شعيفة 
للمت�شررين  الغ���اث���ة  وخ���دم���ات 
ال�����ك�����وارث ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة مثل  م����ن 
ال���ف���ي�������ش���ان���ات وال����������زلزل وذل����ك 
تنفذه  ال�����ذي  ب��رن��اجم��ه��ا  ���ش��م��ن 
ع��ل��ى ال�����ش��ع��ي��د الن�������ش���اين داخ���ل 
وخ���ارج ال��دول��ة. واإط��ل��ع فهد عبد 
اإدارة  مدير  �شلطان  ب��ن  الرحمن 
امل��وارد ونائب الم��ن العام  تنمية 

واملت�شررين  للمنكوبن  الهيئة 
والالجئن اأينما كانوا. واأ�شار اإىل 
اأن الهالل الأحمر ينفذ الكثري من 
تلك امل�شاريع يف العديد من الدول 
والأوروبية  والآ�شيوية  الأفريقية 
ع��رب م��ك��ات��ب ال��ه��ي��ئ��ة امل��ن��ت�����ش��رة يف 
عرب  اأو  ال���ع���امل  دول  م���ن  ال��ك��ث��ري 
واجل��م��ع��ي��ات اخلريية  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
العمل  يف  الأحمر  الهالل  �شريكة 

الإن�شاين يف تلك الدول.
املوا�شالت  اأع��رب وزير  من جهته 
البلو�ش�شتاين عن �شكره وتقديره 
التي متد  الأح��م��ر  ال��ه��الل  لهيئة 

ال��ه��ي��ئ��ة يف بلده  ���ش��ت��ن��ف��ذه��ا  ال��ت��ي 
الكثري  م�����ش��اع��دة  ع��ل��ى  ���ش��ت��ع��م��ل 
والتخفيف  ال��ف��ق��رية  الأ����ش���ر  م��ن 
اإن  بالذكر  جدير  معاناتهم.  م��ن 
الأحمر  ال���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  م�����ش��اري��ع 
باك�شتان  جمهورية  يف  الإم��ارات��ي 
الإ����ش���الم���ي���ة خ����الل ال���ف���رتة من 
الفا  بلغت   2013 اإىل   1994
بناء  يف  تتمثل  م�����ش��روع��ا  و951 
امل�شاجد وحفر الآبار وبناء امل�شاكن 
وبلغت  خمتلفة  اإن�شانية  واإغ��اث��ات 
مليونا   140 امل�شاريع  تلك  قيمة 

و544 الفا و974 درهما .

بالنابة  ال���دول���ي���ة  ل��ل��م�����ش��اع��دات 
الإماراتي  الأح��م��ر  الهالل  بهيئة 
مبقر  الول  ام�������س  اج���ت���م���اع  يف 
الهيئة يف ابوظبي مع معايل مري 
اأمان اهلل نوتيزاي وزير املوا�شالت 
بجمهورية  بلو�ش�شتان  حكومة  يف 
باك�شتان الإ�شالمية وبح�شور مري 
ب�شفارة  امل�شت�شار  لجن��ويف  ف��اروق 
جمالت  ع��ل��ى  ب��ال��دول��ة  باك�شتان 
التي  والإن�����ش��اين  اخل���ريي  العمل 
تقدمها الهيئة يف خمتلف املجالت 
وال�شحية  والتعليمية  التنموية 
ت�شريها  التي  الإغاثية  والقوافل 

وامل�شاعدة  ال��ع��ون  ي��د  ب��ا���ش��ت��م��رار 
الإن�شانية  امل�������ش���اري���ع  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
بلو�ش�شتان  ب��اإق��ل��ي��م  ال�����ش��روري��ة 
الكثري من  نق�شا يف  يعاين  ال��ذي 
اأبدى  كما   . ال�����ش��روري��ة  امل�شاريع 
بالده  رغ��ب��ة  الباك�شتاين  ال��وزي��ر 
ب����اأن ي�����ش��اه��م ال���ه���الل الأح���م���ر يف 
التنموية  امل�����ش��اري��ع  ب��ع�����س  دع����م 
خا�شة تنفيذ �شبكة الطرق وحفر 
املرافق  وتوفري  ال�شرب  مياه  اآب��ار 
�شعفها  من  يعاين  التي  ال�شحية 
اأن  اإىل  ���ش��ك��ان الإق��ل��ي��م ..م�����ش��ريا 
والإن�شانية  اخل���ريي���ة  الأع����م����ال 

موظفو ديوان ويل العهد يحتفلون باليوم الوطني الـ 42 عرب جميع اإمارات الدولة
�شينقل  حيث  امل�شتقبل  اآف��اق  وي�شت�شرف  احلا�شر  يومنا  اإىل  ن�شاأتها 
التطور  من  متنوعة  مو�شوعات  يغطي  الحت��اد  رحلة  عرب  ال��ق��ارئ 
و���ش��ول اإىل امل��رك��ز ال��ع��امل��ي ل��ل��دول��ة.. وال��ك��ت��اب م��ن اإع����داد موظفي 
الديوان يت�شمن معلومات و�شور ودرا�شات وحلملة البيت متوحد . 
واأقامت حملة البيت متوحد �شراكات وتعاون مع عدد من املوؤ�ش�شات 
جناحها  يف  و�شاهمت  للحملة  امل��ادي  الدعم  قدمت  التي  وال�شركات 
اأدنيك   - للتاأمن  الوطنية  اأبوظبي  �شركة  وه��ي  اأهدافها  وحتقيق 
ملقاولت  الإم����ارات  و�شركة  البحرية  الوطنية  اجل��راف��ات  و�شركة   -
التجاري  اأبوظبي  وبنك  اأبوظبي  وغرفة  والذيب  حمرعن  الطرق 
الرميثي  وجمموعة  الأول  اخلليج  وب��ن��ك  الوطني  اأب��وظ��ب��ي  وب��ن��ك 

لال�شتثمارات وموؤ�ش�شة الت�شالت.

املجتمع.  تخدم  وه��ادف��ة  ب��ن��اءة  م��ب��ادرات  يف  وامل�شاهمة   2014 ع��ام 
�شبع  ت�شمنت  �شنة  ملدة  ا�شتمرت  حلملة  تتويجا  املبادرة  هذه  وتاأتي 
مبادرات مت تنفيذها ومتويلها جزئيا من قبل موظفي الديوان حتت 
ا�شم البيت متوحد . و�شيتم تخ�شي�س من�شة ي�شرف عليها موظفي 
اإقامة الحتفالت الر�شمية لليوم الوطني يف كل  الديوان يف مواقع 
اإمارة حيث �شيعمل موظفو الديوان على حث وت�شجيع اجلمهور على 
تخ�شي�س 10 �شاعات على الأقل خالل عام 2014 من اأجل خدمة 
املجتمع و�شيتم ت�شجيل عدد ال�شاعات املتعهد بها وعر�شها بوا�شطة 
الإلكرتوين  املوقع  وعلى  املن�شات  جميع  يف  �شخمة  رقمية  ع��دادات 
عملي  باأ�شلوب  الوطني  باليوم  الحتفال  امل��ب��ادرة  وتهدف  للحملة. 
حملة  كانت  حيث  واملجتمع  ال��وط��ن  اإىل  اجلميل  رد  للجميع  يتيح 

البيت متوحد احدى و�شائل موظفي ديوان ويل عهد ابوظبي يف رد 
اجلميل للوطن فيما تاأتي هذه املبادرة لإ�شراك جميع اأفراد املجتمع 
يف اجلهود التي تبذل من اأجل معاجلة والتفاعل مع الق�شايا التي 
املن�شات بتعريف  العاملون يف تلك  تهم املجتمع. و�شيقوم املوظفون 

اجلمهور باحلملة ومبادراتها .
خالل  احل��م��ل��ة  تنفيذ  م��راح��ل  ع��ن  وث��ائ��ق��ي  فيلم  ع��ر���س  و�شيتم   .
و�شتخ�ش�س  للمتطوعن  متوحد   البيت  حملة  �شعار  وتوزيع  العام 
اإتاحة  اإىل  بالإ�شافة  لالأطفال  للفنون  خا�شة  اأم��اك��ن  املن�شات  يف 
الفر�شة لزوار املن�شات للتقاط ال�شور التذكارية كما �شيتم عر�س 
اإجن���ازات دول��ة الإمارات  اأه��م  كتاب رحلة الحت��اد نظرة �شاملة على 
من املا�شي اإىل امل�شتقبل الذي يحتفي باإجنازات دولة الإمارات منذ 

•• اأبوظبي-وام:

ب��ال��ي��وم الوطني  اأب��وظ��ب��ي اح��ت��ف��اء  ينظم م��وظ��ف��و دي����وان ويل ع��ه��د 
لأفراد  تتيح  م��ب��ادرة  متوحد  البيت  حملة  و�شمن  ل��ل��دول��ة   42 ال��� 
اأوقاتهم للم�شاركة باملبادرات والربامج  املجتمع تخ�شي�س جزء من 
م�شاعر  وتر�شيخ  العطاء  ثقافة  تعزيز  اإىل  تهدف  التي  والفعاليات 
الدولة.  اإم���ارات  جميع  يف  الوطنية  بالوحدة  والحتفال  الت�شامن 
اإمارات  جميع  يف  غ��دا  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  دي���وان  موظفو  و�شينظم 
لت�شجيل  املجال  فئاته  بكافة  املجتمع  لأف��راد  تتيح  من�شات  الدولة 
ب��ه��دف حتفيز  وذل���ك  للمجتمع  ب��رد اجلميل  وامل�����ش��ارك��ة  اأ���ش��م��اءه��م 
املواطنن واملقيمن يف الدولة على تخ�شي�س جزء من اأوقاتهم خالل 

من�صور بن زايد يعزي يف 
وفاة العو�صي املنهايل

•• العني-وام:

وزير  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ من�شور  �شمو  ق��دم 
�شوؤون الرئا�شة ام�س واجب العزاء اإىل اللواء حممد بن العو�شي املنهايل واإخوانه 

يف وفاة والدهم وذلك يف منزل الفقيد مبنطقة ال�شاد يف العن.
يتغمد  اأن  امل��وىل عز وج��ل  �شائال  تعازيه وموا�شاته  �شموه عن خال�س  واأع��رب    
الفقيد بوا�شع رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته واأن يلهم اأهله وذويه جميل ال�شرب 

وال�شلوان. 

�صيف بن زايد يعزي بوفاة 
العو�صي املنهايل

•• العني-وام: 

وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  ق��دم 
املنهايل  العو�شي  نا�شر  للواء  العن  العزاء مبدينة  الول واجب  اأم�س  الداخلية م�شاء 
اأبوظبي  �شرطة  يف  الب�شرية  امل���وارد  ع��ام  م��دي��ر  املنهايل  العو�شي  ب��ن  حممد  وال��ل��واء 
واإخوانهما يف وفاة والدهم �شائال اهلل عز وجل اأن يرحم املغفور له باإذن اهلل واأن ي�شكنه 
�شابق كل من  العزاء يف وقت  كما قدم  وال�شلوان.  ال�شرب  ذوي��ه  يلهم  واأن  ف�شيح جناته 
الوزراء  نائب رئي�س جمل�س  �شمو  العام ملكتب  الأم��ن  النعيمي  نا�شر خلريباين  اللواء 
وزير الداخلية واللواء الركن الدكتور عبيد الكتبي نائب القائد العام ل�شرطة اأبوظبي 
الري�شي  نا�شر  اأحمد  واللواء  واخلدمات  املالية  عام  مدير  ب��دران  داوود  خليل  واللواء 

مدير عام العمليات املركزية وعدد من كبار امل�شوؤولن وال�شباط يف �شرطة اأبوظبي. 

تفقد املناطق ال�سمالية ال�سرقية من الدولة

 حممد بن را�صد: خليفة ي�صع اإ�صكان املواطنني على راأ�س اأولوياته 
•• دبي-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل اأن �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
على  املواطنن  اإ�شكان  ي�شع  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  ال  زاي��د  بن 
اأن �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة حري�س  اأولوياته م�شريا �شموه اإيل  راأ�س 
اأح��وال املواطنن وعن حياتهم من  يف جميع لقاءاته معه على �شوؤاله عن 
اأج���ل ت��وف��ري احل��ي��اة ال��ك��رمي��ة لهم .. ج��اء ذل��ك خ��الل اجل��ول��ة التفقدية 
ال�شرقية  ال�شمالية  املناطق  اإىل  ام�س  �شباح  �شموه  بها  قام  التي  امليدانية 
رئي�س  نائب  نهيان  ال  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  يرافقه  ال��دول��ة  من 
جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة وذلك �شمن خطط حكومة المارات 
يف حتقيق التنمية ال�شاملة وامل�شتدامة بكافة اإمارات الدولة .. وبتوجيهات 
من �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة اأطلق �شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي جمموعة مبادرات اإ�شكانية بقيمة خم�شة 
مليارات درهم ي�شتفيد منها ع�شرة الف مواطن .. �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد ال مكتوم اأ�شتهل جولته التفقدية بزيارة م�شروع املجمع 
ال�شكني يف منطقة ال�شيوح بال�شارقة والذي ينفذه برنامج زايد لال�شكان 
العامة  ال�شغال  وزي��ر  النعيمي  بلحيف  عبداهلل  معايل  من  ا�شتمع  حيث 
امل�شروع  اإىل �شرح حول  زايد لال�شكان  ال�شيخ  اإدارة برنامج  رئي�س جمل�س 
الذي يهدف اإىل اإن�شاء جممع �شكني �شديق للبيئة ذي وحدات �شكنية تلبي 
احتياجات املواطنن وت�شجعهم على اتباع منط حياة اأكرث ا�شتدامة حيث 
قدرت ن�شبة اإجناز امل�شروع مبراحله الأربعة ب� 63 يف املئة وي�شم امل�شروع 

ق��راأ عن حالته  دب��ي قد  ال���وزراء حاكم  الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 
اأمر  حيث  املحلية  ال�شحف  اإح��دي  وع��رب  املا�شي  اإبريل  �شهر  يف  ال�شحية 
ال��الزم له ولزوجته ، وقد حر�س �شموه اليوم على  حينها بتوفري العالج 
زيارة علي احل�شاين لالطمئنان على �شحته يف زيارة ل تخلو من طابعها 
مقومات  ومتابعة  وتعزيز  بتوفري  القيادة  اإمي��ان  من  اإنطالقا  الن�شاين 
احلياة الكرمية التي يتمتع بها املواطنن .. و�شافح �شموه عددا من كبار 
ال�شن الذين قدموا لل�شالم على �شموه مرحبن بزيارته الكرمية ملناطقهم 
معتربين اأن مثل هذه الزيارات توؤكد التالحم بن القيادة وال�شعب .. ويف 
ال  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  تفقد  لزيارته  الرابعة  املحطة 
كيلو مرتا   32 والبالغ طوله حوايل  دبا خورفكان  مكتوم م�شروع طريق 
تنفذه وزارة ال�شغال على عدة مراحل مت النتهاء من مرحلتن اأما املرحلة 
�شموه على م�شروع  اأطلع  كما  املئة منها..  90 يف  اأجن��ز نحو  الثالثة فقد 
يبلغ  ون�شف  كليومرت  وبطول  الثالثة  املرحلة  �شمن  ياأتي  وال��ذي  النفق 
بتكلفة  النفق  م��زدوج خ��ارج  اإىل طريق  وال��ذي يف�شي  550 م��رتا  طوله 
وحترك   .. دره��م  مليون   240 ب�  تقدر  والتي  الثالثة  للمرحلة  اإجمالية 
حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  ال�شمو  �شاحب  موكب 
زار  حيث   ، �شموه  جولة  يف  اخلام�شة  املحطة   ، خورفكان  مدينة  اإىل  دب��ي 
رحبت  حيث  بنات  الأ�شا�شي  للتعليم  النموذجية  زي��د  بنت  عاتكة  مدر�شة 
ب�شموه مديرة املدر�شة والهيئة التدري�شية واطلع من مديرتها على �شري 
باليوم  املدر�شة  اإحتفالت  �شموه  �شاهد  وق��د  الدرا�شية  واملناهج  الدرا�شة 
الوطني الثاين والأربعن حيث ا�شتقبل �شموه بكل احلب والفخر والولء 
من قبل املعلمات والطالبات الذين هتفوا ل�شموه يف م�شرح املدر�شة ولوحوا 

406 م�شاكن موزعة على اأربع جمموعات بتكلفة اإجمالية تقدر ب� 301 
مليون درهم .. وجتول �شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
�شموه  واأعتمد  املكتملة  امل�شاكن  دبي ومرافقوه يف عدد من  ال��وزراء حاكم 
اأمر  كما  ال��دول��ة  اإم���ارات  خمتلف  يف  اجل��دي��دة  ال�شكنية  املجمعات  مفهوم 
�شموه بت�شمية امل�شروع ال�شكني باإ�شم جممع الحتاد .. كما تفقد �شاحب 
ال�شكني مبنطقة  ال مكتوم جممع خليفة  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
للمواطنن  للت�شليم  اجل��اه��زة  امل�شاكن  م��ن  ع��دد  يف  وجت��ول  الفجرية  دب��ا 
امل�شتحقن للوحدات ال�شكنية والبالغ عددها 384 وحدة �شكنية وبتكلفة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اعتمد  وق��د   .. دره��م  مليون   350 بلغت  اإجمالية 
حممد بن را�شد ال مكتوم موافقات مبدئية لقرو�س ومنح بقيمة ثالثة 
اأ�شماء  �شموه  اأعتمد  كما  مواطن  الف  �شتة  منها  ي�شتفيد  دره��م  مليارات 
اإن�شاء  يف  بالبدء  �شموه  واأم���ر   .. دره���م  مليار  ب��ح��وايل  م�شتحقا   1971
ثالثة جممعات �شكنية يف عجمان وراأ�س اخليمة واأم القيوين ي�شتفيد منها 
1200 مواطن بقيمة 1.2 مليار درهم .. �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد ال مكتوم وجه خالل اجلولة رئي�س جمل�س اإدارة برنامج ال�شيخ زايد 
ال�شارقة والفجرية  �شكنية يف  800 فيال  بالبدء فورا يف توزيع  لال�شكان 
منطقة  واأحياء  �شوارع  خمتلف  �شموه  موكب  جال  وقد   .. املواطنن  على 
دبا الفجرية مطمئنا �شموه على اأحوال املواطنن مما يوؤكد حر�س قيادة 
المارات الر�شيدة على الوقوف على احتياجات املواطنن وحتقيق رفاهية 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  جولة  و�شملت   .. املواطنن  واأ�شعاد  ال�شعب 
املواطن علي عبداهلل احل�شاين وهو رجل  اأ�شرة  زي��ارة  بن را�شد ال مكتوم 
ال�شمو  بالفجرية وكان �شاحب  الرحيب  ي�شكن يف منطقة  ت�شعيني مقعد 

باأعالم الإمارات معربين عن فرحتهم يف لوحة فنية تعك�س �شعادتهم بهذه 
تابع  ثم  قلوبهم ومن  اإىل  وال�شرور  البهجة  اأدخلت  التي  الكرمية  الزيارة 
واإمكانيات  جتهيزات  على  خاللها  اأطلع  املدر�شة  اأرج���اء  يف  جولته  �شموه 
امل��در���ش��ة ويعترب ه��ذا ال��ن��م��وذج م��ن امل��دار���س من���وذج امل��رح��ل��ة ال��راب��ع��ة من 
املدار�س الذكية وت�شتوعب املدر�شة 800 طالبة ومت تنفيذ مناذج ملدار�س 
باإمارة  اإم��ارة راأ�س اخليمة والفجرية ومدينة خورفكان  م�شابه يف كل من 
ال�شارقة. ويف ختام زيارته للمدر�شة األتقطت ل�شموه �شورة جماعية بجانب 
�شارية علم دولة الإمارات مع عدد من زهرات املدر�شة وغادر �شموه املدر�شة 
التي تزينت جدرانها وف�شولها بعبارات التهنئة والتربيكات واأعالم الدولة 
للقيادة  الوطني  ال��ولء  وع��ب��ارات  وترحيب  ف��رح  من  به  ا�شتقبل  ما  مبثل 
والوطن ويف ختام الزيارة امليدانية تناول �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد ال مكتوم طعام الغداء يف حممية وادي الوريعة بالفجرية واإىل جانبه 
�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد ال نهيان ومعايل حممد بن عبداهلل القرقاوي 
وزير الدولة ل�شوؤون جمل�س الوزراء ومعايل عبداهلل بلحيف النعيمي وزير 
ال�شغال العامة ومعايل اأحمد جمعة الزعابي نائب وزير �شوؤون الرئا�شة.. 
وحتدث �شموه اأثناء لقائه مع عدد من روؤو�شاء حترير ال�شحف املحلية عن 
احلكومة الحتادية التي قال �شموه باأنها ت�شهر من اأجل حتقيق اهدافها 
التنموية التي اأ�شا�شها راحة و�شعادة املواطنن م�شيفا �شموه باأن م�شاريع 
واأف�شل ولن  اأجمل  القادم  بان  للتاأجيل ونب�شر �شعبنا  ال�شكان غري قابلة 
ال��دول��ة مت  نتوقف كوننا يف دول��ة الم���ارات ل نعرف معنا للتوقف وه��ذه 
تاأ�شي�شها على الخال�س يف العمل وعلى التفاوؤل بامل�شتقبل وعلى التالحم 

بن القيادة وال�شعب .
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عمليات �صرطة اأبوظبي تطلق مبادرة لتكرمي املبلغني املتعاونني يف اأبوظبي والعني
•• اأبوظبي-وام:

جمتمعية  م��ب��ادرة  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة  عمليات  غ��رف��ة  اأطلقت 
 999 ب��الت�����ش��ال على رق��م  امل��ب��ادري��ن  الأ���ش��خ��ا���س  لتكرمي 
لالإبالغ عن احلالت الطارئة التي ت�شنف بالهامة ويتبن 
�شرعة  يف  ت�شهم  اجتماعية  مب�شوؤولية  البالغ  مع  تعاملهم 
وقت  احل��دث  على  لل�شيطرة  ال�شريع  والتدخل  ال�شتجابة 
وق��وع��ه وذل����ك حت��ف��ي��زا ل��ل��ج��م��ه��ور ل���الإب���الغ ع��ن الظواهر 
وال�شيطرة  اح��ت��واءه��ا  ت�شتدعي  ال��ت��ي  العاجلة  والأح�����داث 
 42 ال���  الوطني  اليوم  ق��رب حلول  وذل��ك مبنا�شبة  عليها.. 
اإدارة العمليات يف الإدارة العامة  لدولة الإم��ارات . وح��ددت 
اأبوظبي  ل�����ش��رط��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  يف  امل��رك��زي��ة  للعمليات 

توقيتا زمنيا للمبادرة تتزامن مع الفرتة التي تقع خاللها 
املنا�شبات الر�شمية الدينية والوطنية والأمنية والجتماعية 

املختلفة لدى الدولة.
واأو�شحت الإدارة اأن املبادرة �شت�شمل حاليا مدينتي اأبوظبي 
والعن و�شواحيهما مع توجه لتو�شيعها لحقا لت�شمل اإمارة 
اأم�س الول يف مقر  اأبوظبي. كان اجتماع تن�شيقي قد عقد 
�شرطة اأبوظبي ناق�س اآليات تكرمي املبلغن ح�شره كل من 
املبادرات املجتمعية  الرائد خالد حممد الفيل رئي�س فريق 
يف ق�����ش��م ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة مب��دي��ري��ة امل�����رور وال���دوري���ات 
واملالزم  املجتمعية  ال�شرطة  م��ن  اجلنيبي  ط��ارق  والنقيب 
العمليات  اإدارة  م��دي��ر  مكتب  م��دي��ر  ال��ده��م��اين  ف��ه��د  اأول 
اجلابري  ب��در  اأول  وامل�شاعد  امل��ب��ادرة  تطبيق  على  امل�����ش��رف 

من�شق  البلو�شي  �شيف  والعريف  العن  �شرطة  مديرية  من 
ومن�شق  الفكرة  �شاحب  العمليات  اإدارة  يف  ع��ام��ة  ع��الق��ات 
. وتهدف  الأم��ن��ي  الإع���الم  امل��ب��ادرة ف�شال عن ممثل لإدارة 
املبادرة وفقا للمالزم اأول فهد الدهماين اإىل مكافاأة املبلغن 
الذين يت�شح حر�شهم على حفظ الأمن والأمان اإىل جانب 
توعية املجتمع بدور غرفة العمليات واقت�شارها على تلقي 
بنوع  التوعية  ثقافة  ون�شر  �شواها  دون  الطارئة  البالغات 
اخت�شا�س  م��ن  وب��الغ��ات  اإ�شعاف  م���روري.  جنائي.  ال��ب��الغ 
اإب��الغ غرفة  امل��دين وت�شجيع املجتمع على ���ش��رورة  ال��دف��اع 
اإبراز  ع��ن  ف�شال  ال�شلبية  وال��ظ��واه��ر  ب��احل��وادث  العمليات 
ال�شيطرة على احلدث و�شرعة حتريك  املبلغ يف  دور  اأهمية 

املوارد املطلوبة. 

حممد بن را�صد ي�صدر مر�صومني بت�صكيل جمل�س 
اإدارة معهد دبي الق�صائي وجمل�س اأمناء نور دبي  

•• دبي-وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء رعاه اهلل ب�شفته 
حاكما لإمارة دبي املر�شوم رقم 32 ل�شنة 2013 بت�شكيل جمل�س اإدارة معهد دبي الق�شائي واملر�شوم رقم 33 
ع�شام  �شعادة  برئا�شة  الق�شائي  دبي  معهد  وي�شم جمل�س  دبي.  نور  اأمناء  ت�شكيل جمل�س  ب�شاأن   2013 ل�شنة 
عي�شى احلميدان �شتة اأع�شاء هم الدكتور اأحمد �شعيد �شامل بن هزمي واأحمد حممد بن حميدان والدكتور لوؤي 
حممد خلفان بالهلول والدكتور جمال ح�شن اأحمد ال�شميطي والدكتور اأحمد عيد املن�شوري وعبداملنعم �شامل 
بن �شويدان. ووفقا ملا ن�س عليه املر�شوم رقم 33 ل�شنة 2013 ي�شكل جمل�س اأمناء نور دبي من عي�شى احلاج 
خادم بطي امليدور رئي�شا ونا�شر خليفة عبداهلل البدور نائبا للرئي�س وال�شيد عبدالفتاح ال�شيد من�شور �شرف 

ع�شوا وحممود اأحمد عبد الرحمن املرزوقي ع�شوا والدكتور منال حممد عمران ترمي ال�شام�شي ع�شوا. 

ُيلزم بالتاأمني ال�سحي للمواطن واملقيم والزائر

حممد بن را�صد يعتمد قانون ال�صمان ال�صحي بدبي

بطاقة بولي�صة تاأمني خا�صة باملواطنني واأخرى اأ�صا�صية بقيمة 600 درهم �صنويا
القانون ي�صتفيد منه 3ماليني مقيم بدبي و 10 ماليني زائر �صنويا لالإمارة

عي�صى امليدور: خطة زمنية حتتوي على 3 مراحل لإلزامية ال�صمان ال�صحي وتغطية للجميع بحلول منت�صف العام 2016

•• دبي- حم�شن را�شد.             

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اع��ت��م��د 
نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة،  رئ��ي�����س 
ال���������وزراء، ح���اك���م دب�����ي، رع�����اه اهلل 
لإم���ارة  ال�شحي  ال�����ش��م��ان  ق��ان��ون 
ال�شمان  ب���ت���وف���ري  وي����ل����زم  دب������ي، 
ال�شحي للمواطن واملقيم والزائر 

لإمارة دبي.
من  اعتبارا  القانون  ه��ذا  وي�شري 
ويتم  املقبل،  ف��رباي��ر  �شهر  مطلع 
ويت�شمن  م��راح��ل،  على  تطبيقه 
تاأمن  ب��ول��ي�����ش��ة  ب��ط��اق��ة  اإ����ش���دار 
وبولي�شة  ب���امل���واط���ن���ن،  خ��ا���ش��ة 
اإىل  �شعرها  ي�شل  اأ�شا�شية  اأخ��رى 
قرابة 600 درهم �شنويا، وت�شمن 
توفري الرعاية ال�شحية الأ�شا�شية 
باقات  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ل�شاحبها، 

بوال�س تاأمن اأخرى .
وي�����ش��ري ه���ذا ال��ق��ان��ون ع��ل��ى كافة 
اأنحاء الإم��ارة مبا يف ذلك مناطق 
واملناطق احلرة  التطوير اخلا�شة 

مبا فيها مركز دبي املايل العاملي.
نحو  ال��ق��ان��ون  ه��ذا  م��ن  وي�شتفيد 
3 م��الي��ن ���ش��خ�����س ����ش���ادرة لهم 
اإقامة يف دبي، بالإ�شافة  تاأ�شريات 
�شنويا  زائ������ر  م���الي���ن   10 اإىل 
الإح�شائيات  ح�����ش��ب  ل�����الإم�����ارة، 

الر�شمية ال�شادرة العام املا�شي.
واأعلنت هيئة ال�شحة بدبي، اأم�س، 
على ل�شان مديرها العام املهند�س 
اإ�شدار  رب���ط  ع��ن  امل���ي���دور،  عي�شى 
الإقامة يف الإمارة باحل�شول على 
ال�����ش��م��ان ال�����ش��ح��ي، م�����ش��رية اإىل 

و�شعت  اأن���ه���ا 
زمنية  خ��ط��ة 
على  حت���ت���وي 
م������راح������ل   3
لإل�������زام�������ي�������ة 
ال�������������ش������م������ان 
ال�������������ش������ح������ي 
وت������غ������ط������ي������ة 
ل�����ل�����ج�����م�����ي�����ع 
ب����������ح����������ل����������ول 
منت�شف العام 

.2016
 

الرعاية للجميع
وقال امليدور، يف املوؤمتر ال�شحفي 
اأم�س لالإعالن عن قانون ال�شمان 
ال�شمان  ق��ان��ون  ب��دب��ي،  ال�����ش��ح��ي 
بتلقي  ي�����ش��م��ح  ب����دب����ي  ال�������ش���ح���ي 
خدمات الرعاية ال�شحية يف جميع 
امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات امل���وج���ودة ب���الإم���ارة 

�شواء احلكومية اأو اخلا�شة .
م�شريا اإىل انه �شيكون هناك باقة 
ت���اأم���ن خ��ا���ش��ة ب���ال���زائ���ري���ن دون 
غريهم ت�شمن لهم تقدمي الرعاية 

ال�شحية يف حالة الطوارئ. 
تطبيق  اأهمية  على  امل��ي��دور  واأك���د 
ه����ذا ال���ق���ان���ون ال�����ذي ي���ه���دف اإىل 
ت��ع��زي��ز امل��ك��ان��ة ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة لدبي 
للرقم  �شعيها  يف  وع��امل��ي��اً  حم��ل��ي��اً 
ال�شحي  الأم�����ن  و���ش��م��ان  واح�����د، 
وزائرين  وامل��ق��ي��م��ن  ل��ل��م��واط��ن��ن 

الإمارة.
ال�شحة  ه��ي��ئ��ة  ع����ام  م���دي���ر  وق�����ال 
ال�شمان  قانون  تطبيق  اإن  بدبي، 
ع���ل���ى حتقيق  ���ش��ي��ع��م��ل  ال�����ش��ح��ي 
ال�شحية،  اخلدمات  يف  ال�شتدامة 
ويعزز املناخ ال�شتثماري يف القطاع 
العالية  املرونة  وي�شمن  اخلا�س، 
القطاع  ملتطلبات  ال���ش��ت��ج��اب��ة  يف 
اخلا�س ويعمل على حتقيق الأمن 

ال�شحي .

منظومة عاملية
بناء  ع��ل��ى  �شيعمل  ك��م��ا  واأ����ش���اف: 
امل�شتوى  عاملية  �شحية  منظومة 
ت���ت�������ش���م ب����امل����رون����ة وال�����ش����ت����دام����ة 
ال�شحي  القت�شاد  وتنمية  املالية، 
وال�شياحة  ال���ش��ت��ث��م��ار  وت�����ش��ج��ي��ع 

العالجية، واإتباع اأف�شل املمار�شات 
العاملية وا�شتقطاب اأف�شل اخلربات 
اأف�شل  وتقدمي  ل��الإم��ارة،  الطبية 
للم�شتفيدين  ال�شحية  اخلدمات 
يف القطاعن احلكومي واخلا�س.

ال�شحة  ه��ي��ئ��ة  اإن  امل���ي���دور،  وق����ال 
�شاحب  روؤي���ة  م��ن  انطالقا  بدبي 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
دب���ي رعاه  ال�����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
للنا�س،  ال�����ش��ع��ادة  حت��ق��ي��ق  يف  اهلل 
عملت الهيئة خالل 
املا�شية  ال�����ف�����رتة 
علىاإعداد منظومة 
ال�شمان ال�شحي يف 

امارة دبي .
وو������������ش�����������ف ه��������ذه 
باأنها  امل���ن���ظ���وم���ة، 
لتمويل  م��ت��ك��ام��ل��ة 
ال�شحية  اخلدمات 
تقوم  ف����ي����الإم����ارة، 
ع������ل������ى رك�����ي�����زت�����ن 
هما  اأ����ش���ا����ش���ي���ت���ن 
الو�شول  ���ش��ه��ول��ة 
اخلدمات  وج������ودة  اخل���دم���ة  اىل 

املقدمة.
�شتبداأ  الهيئة  اأن  امل���ي���دور،  وذك���ر 
املراحل  ع���ن  الإع������الن  يف  ق��ري��ب��اً 
التطبيق  واآل������ي������ات  ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة 
وك��ي��ف��ي��ة ا����ش���ت���ف���ادة اجل���م���ي���ع من 
والربنامج  ال��ت��اأم��ي��ن��ي��ة  ال���ربام���ج 
الزمني لل�شركات واآليات الت�شريح 
والتطبيقات  وامل��ب��ادرات  والرقابة 

الذكية.
ال�شمان  ق��ان��ون  اأن  امل��ي��دور،  واأك���د 
اأمنوذجا  �شيكون  دب��ي  يف  ال�شحي 
الإم���ارة  احتياجات  خمتلف  يلبي 
ح��ا���ش��را وم�����ش��ت��ق��ب��ال م�����ش��ريا اإىل 
النمو الذي ي�شهده قطاع التاأمن 
تعزيز  يف  ���ش��ي�����ش��ه��م  الإم���������ارة  يف 
النا�س  اآلف  م��ع��ي�����ش��ة  م���ع���اي���ري 
بحماية  لتنعم  املقبلة  والأج���ي���ال 
املعايري  اأع��ل��ى  وف��ق  عالية  �شحية 

العاملية.
التاأمينية  امل��ن��ظ��وم��ة  اأن  واأو����ش���ح 
الأنظمة  من  العديد  على  ت�شتمل 
ال��ت��ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى ح��م��اي��ة الأف����راد 
و����ش���م���ان ���ش��ح��ت��ه��م اإ����ش���اف���ة اإىل 
تطوير القطاع ال�شحي فيالإمارة 
املقدمة  وزي�����ادة ج����ودة اخل���دم���ات 
فيها ب�شفافية عالية واإيجاد اآليات 
بيانات  على  تعتمد  القرار  لتخاذ 

دقيقة واأ�ش�س علمية.
التاأمينية  امل��ن��ظ��وم��ة  ت��رت��ك��ز  ك��م��ا 
من  ذكية  الكرتونية  اأنظمة  على 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  تطبيق  خ���الل 
متكاملة  منظومة  لتكون  العاملية 
م�شتدامة مت و�شعها باأيدياإماراتية 

وتتحمل  ال�������ش���اأن،  ه����ذا  يف  ع��ن��ه��ا 
اإ�شراك  اإليها تكلفة  امل�شار  اجلهات 

امل�شتفيد بال�شمان ال�شحي.

حتديد التزامات �ساحب العمل
باإ�شراك  ال��ع��م��ل  ���ش��اح��ب  وي��ل��ت��زم 
ال�شحي  بال�شمان  لديه  العاملن 
ال�شحي  ال�شمان  ل�شيا�شة  وف��ق��اً 
ل���دي���ه ومب�����ا يتفق  ب���ه���ا  امل���ع���م���ول 
والقرارات  ال��ق��ان��ون  ه���ذا  واأح���ك���ام 
تكلفة  ويتحمل  ال�شادرة مبوجبه، 
بال�شمان  لديه  العاملن  اإ���ش��راك 
ال�������ش���ح���ي وع��������دم حت���م���ي���ل ه����ذه 
والتاأكد  للم�شتفيدين،  التكلفة 
من اأن ال�شمان ال�شحي للعاملن 
ل��دي��ه ����ش���اري امل��ف��ع��ول ط����ول مدة 
تكلفة  يتحمل  كما  ل��دي��ه.  عملهم 
والتدخل  ال�����ش��ح��ي��ة  اخل����دم����ات 
ال��ط��ارئ��ة لأي  احل���الت  الطبي يف 
من العاملن لديه يف حال مل يكن 
اأي منهم �شمان �شحي وفق  لدى 

اأحكام هذا القانون.
وعليه ت�شليم العاملن لديه بطاقة 
وثيقة  وتقدمي  ال�شحي  ال�شمان 
اأو  اإ�شدار  عقب  ال�شحي  ال�شمان 
لديه،  للعاملن  الإق��ام��ة  جت��دي��د 
حتددها  اأخ������رى  ال���ت���زام���ات  واأي 
الهيئة مبوجب القرارات ال�شادرة 

عنها يف هذا ال�شاأن.

 
يف  مكفوليه  يتحمل  الكفيل 

حالة عدم التغطية
مكفوليه  باإ�شراك  الكفيل  ويلتزم 
�شحي  �شمان  لديهم  يكن  مل  اإن 
عن طريق �شاحب العمل، وحتمل 
بال�شمان  مكفوليه  اإ�شراك  تكلفة 
ال�شحي وعدم حتميل هذه التكلفة 

للم�شتفيدين.
ويجب عليه التاأكد من اأن ال�شمان 
�شاري  ال�شحي اخلا�س مبكفوليه 
امل��ف��ع��ول ط����ول م����دة اإق��ام��ت��ه��م اأو 
اخلدمات  تكلفة  وحتمل  زيارتهم، 
ال�����ش��ح��ي��ة وال���ت���دخ���ل ال���ط���ب���ي يف 
احلالت الطارئة لأي �شخ�س على 
كفالته يف حال مل يكن لديه �شمان 

�شحي وفق اأحكام هذا القانون.
ولبد من ت�شليم مكفوليه بطاقة 
وثيقة  وتقدمي  ال�شحي،  ال�شمان 
ال�����ش��م��ان ال�����ش��ح��ي ع��ن��د اإ����ش���دار 
ال���زي���ارة  اأو  الإق����ام����ة  جت���دي���د  اأو 
اأخ���رى  ال��ت��زام��ات  واأي  مل��ك��ف��ول��ي��ه، 
القرارات  مبوجب  الهيئة  حتددها 

ال�شادرة عنها يف هذا ال�شاأن.

ا�ستخدام  اإ�ساءة  عدم  �سمان 
البطاقة التاأمينية 

بينما يلتزم امل�شتفيد باإخطار اجلهة 

لتكون مثاًل يحتذى به يف املنطقة 
والعامل.

وقال امليدرو، اإن منظومة التاأمن 
ال�������ش���ح���ي ����ش���ت���ع���م���ل م�����ن خ����الل 
املنظومة  ب���ي���ن���اأط���راف  ال�����ش��راك��ة 
لتحقيق التنمية وخدمة املواطنن 

واملقيمن يف الإمارة .
اجلوانب التنظيمية

حيدر  الدكتور  لفت  جانبه،  وم��ن 
التمويل  اإدارة  م��دي��ر  ال��ي��و���ش��ف، 
اإىل  ال�شحة بدبي،  ال�شحي بهيئة 
1 مليون  ان���ه ي��وج��د ح��ال��ي��ا ن��ح��و 
التاأمن  م��ن  ي�شتفيدون  �شخ�س 
ال�����ش��ح��ي يف دب����ي، م��ع��ظ��م��ه��م من 
ب��رن��ام��ج عناية  امل��ن�����ش��وي��ن حت���ت 

للعاملن بحكومة دبي.
وذكر انه �شيكون هناك جهة رقابية 
ل�شمان  ال��ه��ي��ئ��ة  يف  وت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
وال�شحيح  ال���دق���ي���ق  ال��ت��ط��ب��ي��ق 
باإمارة  ال�شحي  ال�شمان  لقانون 
ال�شيا�شات  و����ش���ع  وك���ذل���ك  دب�����ي، 
ذل����ك، منوها  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال���الزم���ة 
�شت�شهد  امل��ق��ب��ل��ة  ال���ف���رتة  اأن  اإىل 
التفا�شيل  من  العديد  الإعالنعن 
بال�شمان  اخل���ا����ش���ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

ال�شحي بدبي.
ولفت اليو�شف، انه يوجد يف الوقت 
احلايل 500 األف معاملة �شهريا 
بخ�شو�س التاأمن ال�شحي املطبق 
اأن حجم  موؤكدا  دب��ي،  اختياريا يف 
كبري  ب�شكل  ���ش��ريت��ف��ع  امل��ع��ام��الت 

بعد تطبيق القانون الإلزامي.
الباقة  اأن  ال���ي���و����ش���ف،  واأو������ش�����ح 
ال�شحي  ل��ل�����ش��م��ان  الأ����ش���ا����ش���ي���ة 
درهم   600 نحو  قيمتها  والبالغ 
من  اق��ل  �شعرها  �شيكون  �شهريا، 
ال�شهري  ال����رات����ب  م���ن   %  1،5
�شيكون  انه  اإىل  م�شريا  للموظف، 

هناك باقات منا�شبة للكفالء.
واأكد مدير اإدارة التمويل ال�شحي 
بهيئة ال�شحة يف دبي، اأهمية ودور 
ال�شحي  ال�شمان  اإلزامية  قانون 
بالإمارة، م�شريا اإىل اأن معدل منو 
الإقبال على اخلدمات ال�شحية يف 
% �شنويا،   16 بن�شبة  يزيد  دب��ي 
اأن يتجاوز ال�شتثمار  ومن املرجح 
الن�شبة بعد  ه��ذه  ال��ق��ط��اع  ه��ذا  يف 

تطبيق القانون .
حجم  اأن  ال����ي����و�����ش����ف،  وك���������ش����ف 
ال����ش���ت���ث���م���ار وال����ت����دف����ق امل������ايل يف 
ال�شحي  ال��ق��ط��اع  ع��ل��ى  ال�����ش��رف 
اإىل  �شي�شل  ال�شحية،  وال��رع��اي��ة 
10 م��ل��ي��ارات دره����م ���ش��ن��وي��ا، بعد 
ال�شحي  ال�شمان  ق��ان��ون  تطبيق 
هذه  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  الإم������ارة،  يف 
الوقت  يف  و���ش��ل��ت  ال���ش��ت��ث��م��ارات 

احلايل اإىل 2،5 مليار درهم.
الوقت احلايل  انه يوجد يف  وذك��ر 

موزعن  ط���ب���ي  ����ش���ري���ر   1500
ع��ل��ى م��راف��ق وم��ن�����ش��اآت طبية يتم 
اإن�شاءها يف الوقت الراهن يف اإمارة 
دب����ي، وت��دخ��ل اخل��دم��ة يف اأوق����ات 

متقاربة.
واأو�شح اليو�شف، انه �شيكون هناك 
ت�شجيل  و�شيبداأ  للت�شجيل،  اآل��ي��ة 
وي�شتمر  املقبل  العام  يف  املواطنن 
ذلك حتى منت�شف العام 2015، 
املقيمن  اأن��ت�����ش��ج��ي��ل  اإىل  م�����ش��ريا 
م����راح����ل يف كل   3 ع���ل���ى  ���ش��ي��ك��ون 

م�����رح�����ل�����ة ع�����دد 
معينة  ون��وع��ي��ة 
ال�شركات  م�����ن 
واأ�����������ش����������ح����������اب 

العمل.
اليو�شف،  وق����ال 
ق��������ان��������ون  اإن 
ال�������������������ش���������م���������ان 
�شيعمل  ال�شحي 
ع�����ل�����ى ت���غ���ط���ي���ة 
املجتمع  اأف�������راد 
م�������ن ال����ن����اح����ي����ة 
ال�������������ش������ح������ي������ة، 

التاأمن  قطاع  وازده����ار  وت�شجيع 
ال�����ش��ح��ي وال���رع���اي���ة ال�����ش��ح��ي��ة يف 

الإمارة .
واأ�شاف: كما �شيكون دافعاً ايجابياً 
ب�شكل  الإعمال  وقطاع  لالقت�شاد 
عام خا�شة وان املنظومة ال�شحية 
اإدارت������ه������ا  ل���ي���ت���م  ت�����ش��م��ي��م��ه��ا  مت 
لت�شكل  عالية  اقت�شادية  ب��ك��ف��اءة 
الرعاية  اأن��ظ��م��ة  يف  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة 

ال�شحية. 
 

ميزات للمواطنني
ميزات  اليو�شف  الدكتور  واأو���ش��ح 
جلميع  ي���ت���ي���ح  ال���������ذي  ال�����ن�����ظ�����ام 
املواطنن يف الإمارة ال�شتفادة من 
القطاع  ي��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  اخل���دم���ات 
ب�شهولة  ي��ت��م��ي��ز  ك���م���ا  اخل����ا�����س، 
الو�شول اإىل اخلدمات ذات اجلودة 
من  �شل�شلة  عرب  واملقدمة  العالية 
والأنظمة  وامل���ب���ادرات  ال�����ش��واب��ط 
الذكية واليات قيا�س موؤ�شرات اأداء 

املخرجات ال�شحية.
منظومة  اإن  ال���ي���و����ش���ف،  وق�������ال 
ال���ت���اأم���ن ال�����ش��ح��ي ت�����ش��ت��ف��ي��د من 
اخلدمات  م��ن  متنوعة  جمموعة 
والتطبيقات الذكية والتي �شت�شكل 
ا�شتفادة  ك��ي��ف��ي��ة  يف  ن��وع��ي��ة  ق��ف��زة 
اأف���������راد امل���ج���ت���م���ع م����ن اخل���دم���ات 
املنظومة  مع  وتعاطيهم  ال�شحية 

ال�شحية يف الإمارة .
 

ال�سحية  اخل���دم���ات  ت��وف��ر 
والوقائية للمواطنني

امل�شتفيدون  ال����ق����ان����ون  ي���ق�������ش���م 

للمنافع  ا���ش��ت��ح��ق��اق��ه��م  ح��ي��ث  م��ن 
املنافع  هي:  الفئات،  اإىل  ال�شحية 
وت�شمل  املواطنن  لفئة  ال�شحية 
توفري اخلدمات ال�شحية الوقائية 
والعالجية وفقاً ملا تعتمده الهيئة 
يف ه��ذا ال�����ش��اأن، وامل��ن��اف��ع ال�شحية 
اخلدمات  وت�شمل  املقيمن  لفئة 
بتوفريها  ي��ل��ت��زم  ال��ت��ي  ال�����ش��ح��ي��ة 
اأن  الكفيل، على  اأو  العمل  �شاحب 
الأ�شا�شية،  التغطية  ع��ن  ت��ق��ل  ل 
الكفيل  اأو  العمل  ل�شاحب  ويجوز 
تغطية  ت����وف����ري 
اإ����������ش���������اف���������ي���������ة 
ل����ل����م���������ش����ت����ف����ي����د 

واأفراد اأ�شرته.
واملنافع ال�شحية 
الزائرين  ل��ف��ئ��ة 
تقدمي  وت�����ش��م��ل 
اخل���������������دم���������������ات 
ال���������������ش�������ح�������ي�������ة 
احل����������������الت  يف 
ملا  وفقاً  الطارئة 
الهيئة  ت��ع��ت��م��ده 
مع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 

اجلهات املعنية يف هذا ال�شاأن.
اإ�شافة فئات  التنفيذي  وللمجل�س 
املن�شو�س  ال���ف���ئ���ات  اإىل  اأخ�������رى 
عليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة 
من  ا�شتحقاقهم  ن��ط��اق  وحت��دي��د 
القرارات  وحتدد  ال�شحية،  املنافع 
القانون  ه���ذا  مب��وج��ب  ال�������ش���ادرة 
لكل  التف�شيلية  ال�شحية  املنافع 

فئة من الفئات امل�شار اإليها.

ال�سمان  ت��وف��ر  دب��ي  حكومة 
العمل  واأ���س��ح��اب  للمواطنني 

والكفالء للمقيمني
 ت����ك����ون م�������ش���وؤول���ي���ة ال������ش�����رتاك 
احلكومة،  على  ال�شحي  بال�شمان 
ل�شيا�شة  وفقاً  للمواطن،  بالن�شبة 
ال�شمان ال�شحي وال�شوابط التي 
القرارات  مبوجب  الهيئة  حتددها 

ال�شادرة يف هذا ال�شاأن.
ال��ع��م��ل توفري  وي���ت���وىل ���ش��اح��ب 
بالن�شبة  ال�������ش���ح���ي  ال���������ش����م����ان 
ل�شيا�شة  وف���ق���اً  ل���دي���ه  ل��ل��ع��ام��ل��ن 
ال�����ش��م��ان ال�����ش��ح��ي امل���ع���م���ول بها 
املنافع  ت���ق���ل  ل  اأن  ع���ل���ى  ل����دي����ه، 
ملكفوليه  ي��وف��ره��ا  ال��ت��ي  ال�شحية 
واجلهة  الأ�شا�شية،  التغطية  ع��ن 
التي حتددها الهيئة بالتن�شيق مع 

اجلهات املخت�شة بالن�شبة للزائر.
ال�شحي  ال�����ش��م��ان  ت���وف���ري  وي���ت���م 
مل�����ش��ت��ح��ق��ي��ه م���ن خ����الل ع��ق��د يتم 
اإب��رام��ه ب��ن اجل��ه��ات امل�����ش��ار اإليها 
التاأمن  امل��ادة مع �شركة  من ه��ذه 
اأو مع اجلهة التي حتددها الهيئة 
ت�شدر  التي  للمعايري  وفقاً  وذل��ك 

بال�شمان  اإ���ش��راك��ه  ع��ن  امل�شوؤولية 
ال�شحي على الفور يف حال فقدان 
ال�شحي  ال�شمان  بطاقة  تلف  اأو 
ا�شتخدام  اإ�شاءة  به وعدم  اخلا�شة 
بطاقة ال�شمان ال�شحي باأي �شكل 
ال�شماح  ذل��ك  يف  مبا  الأ�شكال  من 
وت�شديد  ب��ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا  ل��ل��غ��ري 
ملا هو حمدد  مقدار امل�شاركة وفقاً 

بوثيقة ال�شمان ال�شحي.
وع���ل���ي���ه اإب��������الغ ال���ه���ي���ئ���ة ع����ن اأي 
اأو  اإه��م��ال  اأو  تالعب  اأو  ا�شتغالل 

ارتكب  ت��ق�����ش��ري 
اأي  م�����ن  ب���ح���ق���ه 
ط����������������������رف م������ن 
اأطراف منظومة 
ال�شمان ال�شحي 
ويلتزم بالمتناع 
ت�شرف  اأي  ع���ن 
م������������ن ��������ش�������اأن�������ه 
على  احل�������ش���ول 
�شحية  م���ن���اف���ع 
اأو مكا�شب مادية 
غري  ب���ط���ري���ق���ة 

م�شروعة.
ال�شحي  ال�شمان  وثيقة  وت�شدر 
م���ن م��ق��دم ال��ت��غ��ط��ي��ة، وي��ج��ب اأن 
ال�شحي  ال�شمان  وثيقة  ت�شتمل 
على بيانات نطاق املنافع ال�شحية 
وال�شقف املايل لها وفرتة التغطية 
و�شبكة مقدمي اخلدمات ال�شحية 

ومقدار امل�شاركة.

حتمل تكفلة اخلدمة ال�سحية 
يف حالة املخالفة

ال�شمان  وثيقة  �شالحية  وتنتهي 
التغطية  ف���رتة  ب��ان��ت��ه��اء  ال�����ش��ح��ي 
امل�شتفيد  ب��وف��اة  اأو  فيها  ال�����واردة 
اجلهة  م���ع  ع��الق��ت��ه  ب��ان��ت��ه��اء  اأو 
ال�شمان  يف  اإ�شراكه  عن  امل�شوؤولة 
الأ�شباب  م��ن  �شبب  لأي  ال�شحي 
اإخ������الل  ودون  ق����ان����ون����ا  امل�����ق�����ررة 
الإم���ارة  يف  ال�شارية  بالت�شريعات 
وت�شتمر �شالحية وثيقة ال�شمان 
ال�شحي بالن�شبة للمقيم بعد اإلغاء 

اإقامته للمدة املحددة قانوناً.
وي��ت��ح��م��ل ك��ل م��ن ي��خ��ال��ف اأحكام 
ال�شحي  ال�شمان  وثيقة  و�شروط 
�شحيحة  غ���ري  ب��ي��ان��ات  ي���ق���دم  اأو 
ال�شحية،  امل��ن��اف��ع  على  للح�شول 
للخدمات  ال��ك��ل��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة  ���ش��داد 
وفقاً  للم�شتفيد  املقدمة  ال�شحية 
لالأ�شعار املعتمدة من قبل الهيئة.

ال�شحي  ال�شمان  بطاقة  وت�شدر 
للم�شتفيد من قبل مقدم التغطية 
وحتدد القرارات ال�شادرة مبوجب 
ه�����ذا ال����ق����ان����ون �����ش����روط اإ�����ش����دار 
الواجب  والبيانات  البطاقة  ه��ذه 

اإدراجها فيها واآلية تداولها.

يف  للف�سل  خا�س  نظام  و�سع 
املنازعات

وي����ت����ح����م����ل م������ق������دم ال���ت���غ���ط���ي���ة 
املقدمة  ال�شحية  امل��ن��اف��ع  تكلفة 
ال�شمان  لوثيقة  وفقاً  للم�شتفيد 
الإخ�����الل  دون  وذل�����ك  ال�����ش��ح��ي 
بالرجوع  ال��ت��غ��ط��ي��ة  م��ق��دم  ب��ح��ق 
قانوناً  تتحمل  التي  اجلهة  على 
م�������ش���وؤول���ي���ة �����ش����داد ت��ك��ل��ف��ة تلك 

املنافع.
وتقوم الهيئة بو�شع نظام خا�س 
النا�شئة عن  املنازعات  يف  للف�شل 
اأطراف  واإلزام  ال�شحي،  ال�شمان 
قبل  وذل��ك  ب��ه  ال�شحي  ال�شمان 
جلوئهم اإىل الق�شاء اأو التحكيم.

األف   150 اإىل  ت�سل  غرامة 
وتغيظ  للمخالفني  دره����م 

العقوبة يف حالة التكرار
ت�����ش��م��ن ال���ق���ان���ون ع��ق��وب��ات لكل 
القانون  ه��ذا  اأح��ك��ام  يخالف  م��ن 
مبوجبه  ال�������ش���ادرة  وال�����ق�����رارات 
وي��ت��ح��م��ل غ���رام���ة م��ال��ي��ة ل تقل 
ت��زي��د على  500 دره���م ول  ع��ن 
اآل��ف دره���م، وحت��دد بقرار   150
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  م���ن 
التي  لالأفعال  امل��ق��ررة  ال��غ��رام��ات 
ت���رت���ك���ب خ�����الف�����اً لأح�����ك�����ام ه���ذا 
ال��ق��ان��ون. وت�����ش��اع��ف ق��ي��م��ة هذه 
ال��غ��رام��ة يف ح��ال م��ع��اودة ارتكاب 
وبالإ�شافة  دره��م،  األ��ف  املخالفة 
اإليها  امل�شار  الغرامة  عقوبة  اإىل 
يجوز للهيئة اتخاذ واحد اأو اأكرث 
من التدابري التالية بحق مرتكب 
والإيقاف  الإن���ذار  وه��ي  املخالفة 
ع��������ن م�������زاول�������ة 
الأن�����������������ش��������ط��������ة 
امل�������ت�������ع�������ل�������ق�������ة 
ب������ال�������������ش������م������ان 
ال�������������ش������ح������ي يف 
الإم����������������ارة مل����دة 
عن  ت������زي������د  ل 
���ش��ن��ت��ن واإل���غ���اء 
ال��ت�����ش��ري��ح. ول 
ي�����خ�����ل ت����وق����ي����ع 
ال�������ع�������ق�������وب�������ات 
وال���������ت���������داب���������ري 
امل�����ش��ار اإل��ي��ه��ا يف 
اأو  املدنية  بامل�شوؤولية  امل���ادة  ه��ذه 
اجل��زائ��ي��ة مل��رت��ك��ب امل��خ��ال��ف��ة عند 
الأح���وال  يف  وللهيئة  الق��ت�����ش��اء. 
�شلطة  اإب��الغ  ذلك  ت�شتدعي  التي 
املعنية  واجل�����ه�����ة  ال����رتخ����ي���������س 
لأحكام  خالفاً  املرتكبة  بالأفعال 
ال�شادرة  والقرارات  القانون  هذا 
املتخذة  وب�����اجل�����زاءات  مب��وج��ب��ه 
ما  املخالفة لتخاذ  بحق مرتكب 

تراه منا�شباً يف هذا ال�شاأن.

بالوثائق  العمل  ا���س��ت��م��رار 
التاأمينية احلالية

ال�شمان  بوثيقة  العمل  وي�شتمر 
العمل  ق��ب��ل  ال�������ش���ادرة  ال�����ش��ح��ي 
تاريخ  حتى  القانون  ه��ذا  باأحكام 
انتهاء مدتها اأو مب�شي �شنة على 
ايهما  القانون  بهذا  العمل  تاريخ 
اأق����رب وي��ج��وز مت��دي��د ه���ذه املدة 

بقرار من الهيئة. 
العمل  اأ����ش���ح���اب  ج��م��ي��ع  وع���ل���ى 
اأو�شاعهم  ت���وف���ي���ق  وال����ك����ف����الء 
القانون  ه���ذا  واأح���ك���ام  يتفق  مب��ا 
ومبوجبه  ال�����ش��ادرة  وال����ق����رارات 
اإخ�شاعهم  تاريخ  �شنة من  خالل 
لهذا القانون وبخالف ذلك فاإنه 
الإج�����راءات  ات��خ��اذ  للهيئة  ي��ك��ون 

الالزمة بحقهم يف هذا ال�شاأن. 
وتتوىل الهيئة التن�شيق مع اجلهة 
وجتديداأذونات  باإ�شدار  املخت�شة 
عن  للدولة  الدخول  تاأ�شريات  اأو 
فيها،  الإق��ام��ة  اأو  الإم���ارة  طريق 
ال�شمان  ت���وف���ري  ب�������ش���اأن  وذل�����ك 
اأو  الإذن  �����ش����در  مل����ن  ال�������ش���ح���ي 

التاأ�شرية ل�شاحله.

رب������ط اإ������س�����دار 
دبي  يف  الإق��ام��ة 
على  ب��احل�����س��ول 
ال�سحي  ال�سمان 
ومنظومة متكاملة 
القانون لتطبيق 

 10 اليو�سف:  حيدر 
مليارات درهم �سنويا 
ح��ج��م ال���س��ت��ث��م��ار 
بعد  امل��ايل  والتدفق 
ت��ط��ب��ي��ق ال�����س��م��ان 
ال�������س���ح���ي ب���دب���ي

�سرير   1500
طبي يف مرافق 
وم����ن���������س����اآت 
حتت  ط��ب��ي��ة 
الإن�����������س�����اء 
دب��������ي يف 
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ويل عهد اأم القيوين ي�صهد اإحتفالت املوؤ�ص�صات باليوم الوطني الـ 42 

املوؤمتر الأول لالأمرا�س غر ال�سارية يناير املقبل بدبي

اأمرا�س مزمنة تت�صبب يف 67 % من حالت الوفاة بالدولة  5
طبيب يناق�صون �صبل احلد من معدلت الوفيات الناجتة عن ال�صكري والقلب وال�صرطان وال�صغط واأمرا�س الكلى  1500

العاهل الأردين ي�صتقبل حاكم الفجرية

•• اأم القيوين-وام:

�شعود  بن  را�شد  ال�شيخ  �شمو  �شهد 
ام�س  القيوين  اأم  عهد  ويل  املعال 
بح�شور ال�شيخ اأحمد بن �شعود بن 
املجل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  امل��ع��ال  را���ش��د 
احتفالت  القيوين  ب��اأم  التنفيذي 
ال��ث��اين والأربعن  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم 
ل���ل���دول���ة ال���ت���ي ن��ظ��م��ت��ه��ا ال���دوائ���ر 
القيوين  اأم  وم��ن��ط��ق��ة  امل��ح��ل��ي��ة 
ال��ط��ب��ي��ة. ك���ان ���ش��م��و ويل ع��ه��د اأم 
اإحتفالت  ح�����ش��ر  ق���د  ال��ق��ي��وي��ن 
ودائرة  وامل�شاحة  التخطيط  دائرة 
وبلدية  والأم������������الك  الرا�������ش������ي 
اأق��ي��م��ت مبقر  ال��ت��ي  ال��ق��ي��وي��ن  اأم 
حب  يف  اأوبريتا  وت�شمنت  البلدية 
اأم  الوطن قدمته مدار�س منطقة 

دخولها  قبل  دون  التي  الفعاليات 
حكومة  الم����ارات  فيها  ه��ن��اأ  كلمة 
والأربعن.  الثاين  بيومها  و�شعبا 
املعر�س  ���ش��م��وه  تفقد  ذل���ك  ع��ق��ب 
للبيئات  ع���ر����س  ال�����ذي  ال���رتاث���ي 
املتنوعة لدولة المارات يف املا�شي 
ال����ربي����ة وال���ب���ح���ري���ة وال����ب����دوي����ة 
واحل���������رف ال����ق����دمي����ة ل�����الأج�����داد 
الرتاثي  والبيت  العرو�س  وزه��ب��ة 
ال�شعراء  ا�شافة اىل فقرة جمل�س 
ال���ت���ي ت��غ��ن��ى ف��ي��ه��ا جم��م��وع��ة من 
واأجماده  الوطن  حب  يف  ال�شعراء 
 42 وال��ت��ق��دم ال���ذي �شهده خ��الل 
املنطقة  ع��ام��ا وق��دم��ت م��وظ��ف��ات 
اهتمام  ح���ول  م�����ش��رح��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة 
وتوفري  ال�شحية  بالقطاع  الدولة 
الأمن جلميع من يقيم على اأر�س 

القيوين التعليمية اإىل جانب عدد 
والرتاثية  ال�شعبية  الفقرات  من 
التي قدمها الفرق ال�شعبية وطلبة 

املدار�س.
وت�شلم �شمو ال�شيخ را�شد بن �شعود 
هدية تذكارية من املهند�س ال�شيخ 
احمد بن خالد املعال رئي�س دائرة 
مبنا�شبة  وامل�����ش��اح��ة  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
الحتفال . ثم �شهد �شموه يرافقه 
ال�����ش��ي��خ اأح���م���د ب���ن ���ش��ع��ود املعال 
نائب رئي�س املجل�س التنفيذي باأم 
الوطني  ال��ي��وم  فعاليات  القيوين 
القيوين  اأم  منطقة  نظمتها  التي 
بعر�س  وب��داأ  اأم��ام مقرها  الطبية 
للفنون  ال���ق���ي���وي���ن  اأم  ج���م���ع���ي���ة 
والق�شائد  وال�������ش���الت  ال�����ش��ع��ب��ي��ة 
والأهازيج ثم توجه �شموه خليمة 

فاطمة  ال�شيخة  واأ���ش��ادت  الوطن. 
بنت عبداهلل القا�شمي نائبة مدير 
منطقة اأم القيوين الطبية بجهود 
ال���ق���ي���ادة ال���ر����ش���ي���دة وال���ت���ط���ورات 
���ش��ه��ده��ا قطاع  ال���ت���ي  امل��ت��الح��ق��ة 
ال�شحة يف دولة الم��ارات العربية 
مواكبة  ج������اءت  وال����ت����ي  امل���ت���ح���دة 
حققتها  ال��ت��ي  ال�شاملة  للنه�شة 
الخرى  املجالت  �شتى  يف  الدولة 
توفري  ل�شمان  الحت��اد  قيام  منذ 
. وق��ال��ت يف كلمتها  ك��رمي��ة  ح��ي��اة 
الهتمام  اإن  الح��ت��ف��ال  مبنا�شبة 
الر�شيدة  ال���ق���ي���ادة  ت��ول��ي��ه  ال�����ذي 
لأبناء  ال�����ش��ح��ي  الم�����ن  ل��ت��وف��ري 
عليها  وامل���ق���ي���م���ن  ال����دول����ة  ه�����ذه 
اخلدمات  كافة  توفري  خ��الل  م��ن 
والتثقيفية  والوقائية  العالجية 

كان له انعكا�س ايجابي على �شحة 
و�شالمة اجلميع . ونظمت طبية ام 
القيوين قبل ح�شور راعي احلفل 
�شوارع  جابت  التي  ال��ولء  م�شرية 
امل�شئولون  فيها  و���ش��ارك  الم����ارة 
وال��ع��ام��ل��ون ب��امل��ن��ط��ق��ة ال��ط��ب��ي��ة و 
والتمري�شية  ال�شحية  ال��ه��ي��ئ��ات 
وط�������الب م�����دار������س ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ام 
القيوين وت�شمنت عرو�س اخليل 
ح�شر   . ال��ع�����ش��ك��ري��ة  وامل��و���ش��ي��ق��ى 
را�شد  ال�شيخ  العميد  الح��ت��ف��الت 
ع��ام �شرطة  املعال قائد  اأح��م��د  ب��ن 
بنت  اآم��ن��ة  وال�شيخة  القيوين  اأم 
ع���ل���ي امل���ع���ال م����دي����رة م��ن��ط��ق��ة اأم 
نا�شر  و�شعادة  التعليمية  القيوين 
الديوان  مدير  ال��ت��الي  �شعيد  ب��ن 
المريي و�شعادة علي جا�شم ع�شو 

•• دبي – حم�شن را�شد 

ت��ت�����ش��ب��ب 5 اأم����را�����س م��زم��ن��ة يف 
الوفيات  اإج����م����ايل  م���ن   %  67
ب��ال��دول��ة ���ش��ن��وي��ا، وت��ع��ت��رب تعترب 
ال�شبب الرئي�س وراء الوفاة، وهي 
اأمرا�س القلب والأوعية الدموية 
وال�������ش���ك���ري واأم������را�������س اجل���ه���از 
واإمرا�س  وال�����ش��رط��ان  التنف�شي 
ال��ك��ل��ى، ب��ح�����ش��ب ال��دك��ت��ور جنيب 
الأمناء،  جمل�س  ع�شو  اخل��اج��ة، 
بن  حمدان  جلائزة  العام  الأم��ن 

را�شد للعلوم الطبية.
دولة  ك��اأول  الإم���ارات  وت�شت�شيف 
ت�شت�شيف  الأو������ش�����ط  ب���ال�������ش���رق 
مثل ه��ذا احل���دث، امل��وؤمت��ر الأول 
خالل  ال�شارية،  غ��ري  ل��الأم��را���س 
الفرتة من التا�شع وحتى احلادي 
بح�شور  امل��ق��ب��ل،  يناير  م��ن  ع�شر 
ا  متخ�ش�شً  1500 ح��������وايل 
بقطاع  ال��ع��ام��ل��ن  م���ن  وط��ب��ي��ًب��ا 
الرعاية ال�شحية الأولية والكوادر 
التمري�شية والإدارية بالقطاعات 
املدر�شية  ال�شحة  وقطاع  الطبية 

والقطاع اخلا�س . 
ال�شيخ  ج���ائ���زة  امل���وؤمت���ر،  وي��ن��ظ��م 
مكتوم  ال  را�����ش����د  ب����ن  ح����م����دان 
ل��ل��ع��ل��وم ال��ط��ب��ي��ة ب���ال���ت���ع���اون مع 
وهيئة  الإم��ارات��ي��ة  ال�شحة  وزارة 
ال�شحة  وه��ي��ئ��ة  ب���دب���ي  ال�����ش��ح��ة 
الأورام  خدمات  وق�شم  ظبي  بابو 
اإىل  بالإ�شافة  املفرق  مب�شت�شفى 
اإماراتية هي  اأرب��ع جمعيات طبية 
جمعية الإمارات لل�شكري وجمعية 
القلب الإماراتية وجمعية اأمرا�س 
الكلى وجمعية الإمارات لأمرا�س 

مكثف  حت�����������ش�����ريي  ب������رن������ام������ج 
للمتخ�ش�شن باملجال الطبي.

وي�����ش��م��ل امل�����وؤمت�����ر، ع���ل���ى درا����ش���ة 
ال�شكري  اأم���را����س  ان��ت�����ش��ار  م���دى 
وال����ق����ل����ب والأوع�������ي�������ة ال���دم���وي���ة 
والكلى واأمرا�س اجلهاز التنف�شي 
والأورام بدولة الإمارات ومناق�شة 
الوقائية  وال�شيا�شات  م�شبباتها 
العديد  ���ش��وء  يف  لها  والعالجية 
والقليمية  املحلية  التجارب  من 
باملوؤمتر  امل���ط���روح���ة  وال���ع���امل���ي���ة 
املنطقة  دول  لح��ت��ي��اج��ات  ووف��ًق��ا 
اخلليجية  وال�������دول  ع����ام  ب�����ش��ك��ل 

ب�شكل خا�س.
ويقام على هام�س املوؤمتر 6 ور�س 
واعداد  التبغ  مكافحة  عمل حول 
التدخن  ع����ن  ل����الق����الع  ع����ي����ادة 
ال�شكري  مر�شى  رع��اي��ة  وكيفية 
وتثقيف مر�شى ال�شكري وتثقيف 
وكيفية  ال��رئ��وي  الن�شاد  مر�شى 
وكيفية  الطبية  ال��ب��ح��وث  ك��ت��اب��ة 

اجراء البحوث . 
ك���م���ا ي�������ش���م م���ع���ر����س ف���ن���ي من 
الثانوية  امل��دار���س  ط��الب  تنظيم 
اآرائهم  خالله  يعر�شون  بالدولة 
بالأمرا�س  اخلا�شة  وت�شوراتهم 
املزمنة غري ال�شارية، كما �شتمنح 
اأف�شل ثالثة اعمال فنية م�شاركة 

جائزة. 
حممد  نو�شن  الدكتورة  واأ�شارت 
اأمرا�س  ا���ش��ت�����ش��اري  ب����ازارج����اين، 
ال��ق��ل��ب ب��ه��ي��ئ��ة ال�����ش��ح��ة يف دب���ي، 
اإىل العوامل امل�شرتكة املوؤدية اإىل 
ارتفاع معدل الإ�شابة بالإمرا�س 
غري ال�شارية، وهي التدخن وعدم 
ممار�شة الأن�شطة البدنية وتناول 

اجلهاز التنف�شي.
دب����ي مبركز  امل����وؤمت����ر، يف  وي���ق���ام 
في�شتيفال  دب�����ي  يف  امل�����وؤمت�����رات 
ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت  �شيتي، 
نائب  األ مكتوم  را�شد  بن  حمدان 
حاكم دبي وزير املالية رئي�س هيئة 

ال�شحة بدبي. 
اخلاجة،  ال��دك��ت��ور جن��ي��ب  وق����ال 
الذي يراأ�س اللجنة العليا املنظمة 
غري  ل��الأم��را���س  الأول  للموؤمتر 
ال�شحفي  امل���وؤمت���ر  يف  ال�����ش��اري��ة، 
يعترب  الثالثاء،  اأم�س  ال��ذي عقد 
للخطة  عملية  ا�شتجابة  امل��وؤمت��ر 
و�شعتها  ال���ت���ي  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
والتي  امل���ت���ح���دة  الأمم  م��ن��ظ��م��ة 
بن�شبة  ال����و�����ش����ول  اإىل  ت����ه����دف 
الأمرا�س  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  ال��وف��ي��ات 
 25% ن�شبة  اإىل  ال�����ش��اري��ة  غ��ري 

 . بحلول عام 2025 
واأك��د اخلاجة، اأن الأم��را���س غري 
على  كبريا  ع��بًء  ت�شكل  ال�شارية 
ال���ع���ام���ة وت��ع��ي��ق عجلة  ال�����ش��ح��ة 
التنمية بالدول، م�شريا اإىل اأن كل 
الإ�شابة  يف   10% بن�شبة  زي���ادة 
ب��الأم��را���س غ��ري ال�����ش��اري��ة توؤدي 
5،% يف  ب��ن�����ش��ب��ة  ان��خ��ف��ا���س  اإىل 
حجم النمو القت�شادي ال�شنوي، 
�شابق  وق����ت  اأع��ل��ن��ت��ه يف  مل���ا  وف���ق���ا 

منظمة ال�شحة العاملية. 
املوؤمترات  ودور  اأهمية  اإىل  واأ�شار 
ال��ع��م��ل��ي��ة وال��ط��ب��ي��ة يف احل���د من 
ت�شببها  ال���ت���ي  ال���وف���ي���ات  م���ع���دل 

المرا�س غري ال�شارية. 
العاملية  ال�شحة  منظمة  وت�شارك 
على م���دار ي��وم ك��ام��ل ب��امل��وؤمت��ر ) 
بتقدمي  خالله  وتقوم   ) يناير   9

ال�شحية  غري  الغذائية  الوجبات 
اإ�شافة   ) ال�����ش��ري��ع��ة  ال��وج��ب��ات   (
الكحولية،  امل�شروبات  تعاطي  اإىل 
موؤكدة على اأهمية ال�شتفادة من 
اجلهود  توحيد  يف  احلقيقة  ه��ذه 
م�شرتكة  وقائية  ب��رام��ج  لتنظيم 

من تلك الأمرا�س.
املتعلق  العمل  اط��ار  ان  اىل  ي�شار 
بتنفيذ اعالن المم املتحدة املعني 
بالأمرا�س غري ال�شارية ي�شمل يف 
المرا�س  ادم��اج  احلوكمة  جمال 
ال�شيا�شات  يف  ال�������ش���اري���ة  غ����ري 
وزيادة  الوطنية  التنمية  وخطط 
للت�شدي  امل���وازن���ات  خم�ش�شات 
ل�������الأم�������را��������س غ�������ري ال���������ش����اري����ة 
والقيام  الول�����وي�����ة  واع����ط����اوؤه����ا 
بو�شع   2013 ال����ع����ام  ب���ح���ل���ول 
�شيا�شة وخطط متعدة القطاعات 
وان�������ش���اء ال���ي���ات ف��ع��ال��ة لإ����ش���راك 
ب��ال��دول��ة، يف  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف 
وتقييم  امل�شتفادة،  الدرو�س  �شوء 
الوقاية  على  الوطنية  ال��ق��درات 
ال�شارية  غ����ري  الم�����را������س  م����ن 
بروتوكول  با�شتخدام  ومكافحتها 

املنظمة. 
وتقلي�س  ال���وق���اي���ة  جم�����ال  ويف 
ع�����وام�����ل اخل����ط����ر ف��ي��ن��ت��ظ��ر من 
التفاقية  تنفيذ  ت�شريع  البلدان 
الطارية ب�شان مكافحة التبغ مبا 
بتقلي�س  اخلا�شة  التدابري  فيها 
تو�شيات  وتنفيذ  التبغ  ا�شتهالك 
ت�����ش��وي��ق الغذية  ب�����ش��ان  امل��ن��ظ��م��ة 
الكحولية  غ�����ري  وامل���������ش����روب����ات 
ال�شرائب  وزي���������ادة  ل����الأط����ف����ال 
ال��ك��ح��ول وت��ن��ف��ي��ذ تدخالت  ع��ل��ى 
وتنظيم  امل��ل��ح  م��دخ��ول  لتقلي�س 

ب�شان  وتوعوية  اعالمية  حمالت 
النظام الغذائي والن�شاط البدين 
وال�شتعا�شة عن الدهون املهدرجة 
بالدهون العديدة غري املهدرجة ، 
الطبيعية  ال��ر���ش��اع��ة  وت�����ش��ج��ي��ع 
لقيا�س  وا�شحة  موؤ�شرات  وو�شع 
الخ��رى غري  القطاعات  م�شاركة 

القطاع ال�شحي . 
واملراقبة  ال���رت����ش���د  جم����ال  ويف 
البلدان  م��ن  فينتظر  وال��ت��ق��ي��ي��م 
لرت�شد  امل��ن��ظ��م��ة  اط������ار  ت��ن��ف��ي��ذ 
الم���را����س غ��ري ال�����ش��اري��ة وو�شع 
اه����داف وم���وؤ����ش���رات وط��ن��ي��ة بناء 
ع���ل���ى اإر�������ش������ادات امل��ن��ظ��م��ة ودم����ج 
ان����ظ����م����ة ال����رت�����ش����د وامل����راق����ب����ة 
نظم  يف  ال�شارية  غري  لالأمرا�س 
الوطنية  ال�����ش��ح��ي��ة  امل���ع���ل���وم���ات 
لقيا�س  وا�شحة  موؤ�شرات  وو�شع 
الخ��رى غري  القطاعات  م�شاركة 

القطاع ال�شحي . 
ال��رع��اي��ة ال�شحية،  اأم��ا يف جم��ال 
اخلا�شة  التدخالت  ادم��اج  يتعن 
ب�����الأم�����را������س غ����ري ال�������ش���اري���ة يف 
للرعاية  ال���ش��ا���ش��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة 
ال�������ش���ح���ي���ة الول�������ي�������ة واع�����ط�����اء 
العالية  ل���ل���ت���دخ���الت  الول�����وي�����ة 
واملعاجلة  ل��الك��ت�����ش��اف  امل���روج���ة 
مبكرا بناء على تو�شيات املنظمة 
وحت�شن توفري الدوية ال�شا�شية 
والتكنولوجيات املاأمونة وحت�شن 
اتاحة خدمات الرعاية وا�شتك�شاف 
ال�شحة  ل��ت��م��وي��ل  ع��م��ل��ي��ة  ال���ي���ات 
مثل  للتمويل  مبتكرة  وا�شاليب 
التبغ  ع���ل���ى  ال�������ش���رائ���ب  ف���ر����س 
واإ�شتخدامها يف متويل  والكحول 

التو�شعات ال�شحية . 

•• عمان-وام:

ا�شتقبل جاللة امللك عبداهلل الثاين 
عاهل اململكة الأردنية الها�شمية يف 
ال�شمو  �شاحب  الول  اأم�����س  عمان 
ب��ن حم��م��د ال�شرقي  ال�����ش��ي��خ ح��م��د 
حاكم  الأع�����ل�����ى  امل���ج���ل�������س  ع�������ش���و 
اللقاء  خ����الل  وج�����رى  ال���ف���ج���رية. 
ا�شتعرا�س عالقات التعاون الثنائي 
و����ش���ب���ل ت��ف��ع��ي��ل��ه��ا وت���ط���وي���ره���ا يف 

الأردن  م��ل��ك  ك��م��ا ح��م��ل ج��الل��ة   .
الفجرية  ح���اك���م  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
رئي�س  ال�شمو  �شاحب  اإىل  حتياته 
الدولة..م�شيدا جاللته بالعالقات 
دولة  تربط  التي  املتميزة  الأخوية 
واململكة  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
جانب  من  اللقاء  ح�شر  الأردن��ي��ة. 
ال��دول��ة..���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
ح���م���د ب����ن حم���م���د ال�������ش���رق���ي ويل 
بن  مكتوم  وال�شيخ  الفجرية  عهد 

امل�شالح  املجالت مبا يحقق  جميع 
وال�شعبن  ل��ل��ب��ل��دي��ن  امل�������ش���رتك���ة 
ال�شمو  �شاحب  ون��ق��ل  ال�شقيقن. 
ال���ف���ج���رية حت���ي���ات �شاحب  ح���اك���م 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
ال���دول���ة حفظه اهلل  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س 
الثاين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  اىل ج��الل��ة 
ال�شحة  دوام  جل��الل��ت��ه  ومت��ن��ي��ات��ه 
وال�������ش���ع���ادة ول��ل��م��م��ل��ك��ة الأردن����ي����ة 
والزده����ار  ال��ت��ق��دم  دوام  ال�شقيقة 

و�شعادة  ال�شرقي  حممد  ب��ن  حمد 
ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل نا�شر  ال�����ش��ف��ري 
العامري �شفري الدولة لدى اململكة 
�شعيد  م��ع��ايل حم��م��د  و  الأردن����ي����ة 
ال��رق��ب��اين م�����ش��ت�����ش��ار ح��اك��م اإم����ارة 
�شلطان  ���ش��ي��ف  و���ش��ع��ادة  ال��ف��ج��رية 
اإم����ارة  ح��اك��م  م�شت�شار  ال�����ش��م��اح��ي 
�شعيد  و����ش���ع���ادة حم��م��د  ال��ف��ج��رية 
الظنحاين مدير الديوان الأمريي 
يف الفجرية و�شعادة �شامل الزحمي 

مدير مكتب �شمو ويل العهد وعدد 
م��ن امل�����ش��وؤول��ن. ك��م��ا ح�����ش��ره من 
اجل���ان���ب الأردين..�����ش����م����و الأم����ري 
فايز  والدكتور  في�شل بن احل�شن 
ال��ط��راون��ة رئ��ي�����س ال���دي���وان امللكي 
ال��ه��ا���ش��م��ي وع��م��اد ف���اخ���وري مدير 
مكتب جاللة امللك وال�شريف فواز 
امللك  زبن عبداهلل م�شت�شار جاللة 
بلتاجي  وع��ق��ل  ال��ع�����ش��ائ��ر  ل�����ش��وؤون 

اأمن عمان.

ال���وط���ن���ي الحت���������ادي وع�������دد من 
والدوائر  ب��امل��وؤ���ش�����ش��ات  امل�شئولن 

املجل�س الوطني الحتادي و�شعادة 
�شيخة عي�شى العري ع�شو املجل�س 

باملنطقة  وال���ع���ام���ل���ن  امل���ح���ل���ي���ة 
الطبية . 

هيئة البيئة واملحميات الطبيعية يف ال�صارقة توا�صل حملة ال�صبط يف املناطق الربية
اجلائر  وال�شيد  الحتطاب  بغر�س  املعمرة  وغ��ري  املعمرة  الأ�شجار 
اأو  اجليولوجية  التكوينات  وتدمري  الربية  الكائنات  اإي��ذاء  اأو  وقتل 
اأو  النباتات  اأو  احليوانات  لف�شائل  تعد موطنا  التي  املناطق  تدمري 
احليوانات  وت��رك  اجلائر  الرعي  اإىل  واأ���ش��ارت  لتكاثرها.  اأو  الطيور 
باأنواعها ع�شوائيا يف مواقع منو  املركبات  و مرور  راعي  دون  �شائبة 
الأع�شاب والنباتات واملواقع ذات الأهمية البيئية يف املناطق الربية..

اإ�شافة اإىل القيام باأي اأفعال ينتج عنها اإيذاء مادي ومعنوي ل�شكان 
املناطق الربية الأ�شلين ومرتاديها للرتفيه والقيام باأي اأفعال ينتج 
عنها الإخالل بالتوازن الطبيعي للحياة الفطرية للبيئة الربية يف 

الإمارة. 

توقيعه عليها ويف حال عدم امتالكه �شيارة يتم حتريرها على ا�شمه 
ال�شخ�شي من خالل وثيقة ثبوتية وهي الهوية ال�شخ�شية اأو رخ�شة 
يتم  ثبوتية  اأوراق  امتالكه  ع��دم  ح��ال  يف  اأن��ه  اإىل  القيادة..م�شرية 
الت�شال بالقيادة العامة لل�شرطة والتحفظ عليه يف مركز ال�شرطة 
اأن��ه لي�س الهدف من  ال�شويدي  واأ�شافت   . اأوراق��ه  اإح�شار  اإىل حن 
حملة ال�شبط هي املخالفة بحد ذاتها بل حمافظة مرتادي املناطق 
اعتدال  الأي��ام مع  اأمكان جلو�شهم وخا�شة خالل هذه  على  الربية 
الطق�س واحلر�س على تركها نظيفه والتخل�س من خملفات الفحم 
اأنه بعد الإنتهاء من ال�شواء يتم تربيد  بطريقة �شحيحة مو�شحة 
فحم ال�شواء عرب اإطفائه باملاء والإنتظار اإىل اأن ي�شبح فحم ال�شواء 

العادي  القمامة  كي�س  غ��ري  منف�شل  كي�س  يف  يو�شع  بعدها  ب���اردا 
ال�شارع  اأو قريبا من  الكي�س و و�شعه يف �شلة املهمالت  ويحكم ربط 
اإلتزام  اأه��م��ي��ة  ال�����ش��وي��دي  واأك����دت   . منه  بالتخل�س  البلدية  لتقوم 
ين�س  وال���ذي  التنفيذي  املحلي  بالقانون  ال��ربي��ة  املناطق  م��رت��ادي 
على تغرمي كل من يت�شبب باإخالل النظام الطبيعي لبيئات املناطق 
الربية  املناطق  ال�شلبي على  والتاأثري  والت�شبب يف تدهورها  الربية 
اأو  دفنها  اأو  اخل��ط��رة  النفايات  اإل��ق��اء  الربية..مثل  املناطق  و�شكان 
املناطق  بيئات  الأ�شكال يف  �شكل من  باأي  التخل�س منها  اأو  تخزينها 
ال�شحي  ب��الأم��ن  والإخ����الل  ال��ربي��ة  املناطق  بيئات  وتلويث  ال��ربي��ة 
وقطع  النباتي  الغطاء  واإت���الف  ال��رتب��ة  وجت��ري��ف  واملجتمع  للفرد 

•• ال�شارقة-وام:

وا�شلت هيئة البيئة واملحميات الطبيعية يف ال�شارقة حملة ال�شبط 
ال�شارقة  اإم��ارة  الربية يف  املناطق  البيئي يف  التدهور  اخلا�شة مبنع 
بهدف احلد من الت�شرفات ال�شلبية امل�شرة بالبيئة والتنوع احليوي. 
وقالت هنا �شيف ال�شويدي رئي�س هيئة البيئة واملحميات الطبيعية 
يف ال�شارقة اإن مفت�شي البيئة وجوالة املحميات الطبيعية ا�شتطاعوا 
خالل حمالت ال�شبط يف اإجازة نهاية الأ�شبوع والعطل الر�شمية من 
يتم  املخالفة  املخالفن بطريقة مبا�شرة مبجرد عمل  بع�س  �شبط 
ت�شجيل املخالفة على رقم ال�شيارة واإعطاء املخالف ن�شخة منها بعد 

نهيان يلتقي الرئي�س الغيني 

هزاع بن زايد يح�صر حفل زفاف عبداهلل �صلطان بن غنوم الهاملي

••  اأبوظبي-وام:

وزير  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  معايل  ا�شتقبل 
ام�س  ظهر  ق�شره  يف  املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة 
األفا كوندا رئي�س جمهورية  الرئي�س الربوفي�شور  فخامة 
من  ع��ددا  ي�شم  ال��ذي  له  املرافق  والوفد  كوناكري  غينيا 

الأعمال. وتبادل معاليه مع  ال��وزراء وامل�شت�شارين ورجال 
العالقات  تطور  ح��ول  احل��دي��ث  الغيني  الرئي�س  فخامة 
اإ�شت�شافته  ال���ذي  امل��وؤمت��ر  ظ��ل  يف  البلدين  ب��ن  الثنائية 
بهذه  معاليه  واأق���ام  غينيا.  يف  الإ�شتثمار  ب�شاأن  اأبوظبي 
املنا�شبة ماأدبة غداء ح�شرها الوفد املرافق للرئي�س الغيني 

وبع�س الفعاليات القت�شادية والجتماعية يف اأبوظبي.

•• اأبوظبي-وام:

ح�شر �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان م�شت�شار الأمن 
اأبوظبي  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب  الوطني 
غنوم  ب��ن  اهلل  عبد  �شلطان  اهلل  عبد  ال�شيد  زف��اف  حفل 

الهاملي على كرمية ال�شيد �شيف حارب �شيف ال�شويدي 
اأبوظبي  يف  امل�شلحة  القوات  �شباط  ن��ادي  يف  اأقيم  ال��ذي 
املدعوين  م��ن  وجمع  امل�شوؤولن  كبار  م��ن  ع��دد  بح�شور 
واأقارب العري�س واأ�شدقائه. وتخلل احلفل تقدمي عرو�س 

من الفنون ال�شعبية والأهازيج واللوحات الرتاثية.

مركز الإمارات للدرا�صات يد�صن ن�صبا تذكاريا ل�صعار روح الحتاد على جبال الفجرية
القيادة  ولنعاهد  وتقدمه  الوطن  لرفعة  اجلهد  من  املزيد  بذل  م�شوؤولية  ولن�شت�شعر  الأوفياء 
الر�شيدة وعلى راأ�شها �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي و اإخوانهما اأ�شحاب ال�شمو حكام الإمارات والفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة رئي�س املركز على اأن نبذل اجلهود كافة 
لال�شتمرار يف بناء دولتنا باإخال�س وتفان ولدفع م�شرية التنمية واأن نبقى درع الوطن القوي 
املتن . وعرب مدير املركز عن اعتزازه بالإجنازات التي حققتها القيادة الر�شيدة يف املجالت كافة 
من اأجل حتقيق حلم الآباء والأجداد جلعل دولة الإمارات دولة ع�شرية حديثة مت�شلحة بالعلم 
واملعرفة والأخذ باأ�شاليب التجديد والتطوير والبتكار وقال اإن ثقتنا كبرية بقيادتنا الر�شيدة 
التي حتر�س على حتقيق نه�شة تنموية �شاملة مبنية على اأ�ش�س را�شخة ومتينة وفق اإرادة قوية 

وخطى واثقة ت�شمن م�شتقبال م�شرقا لأبنائنا . 

•• الفجرية-وام:

د�شن مركز الإمارات للدرا�شات والبحوث ال�شرتاتيجية اأم�س الول الن�شب التذكاري ل�شعار روح 
الحتاد على اأحد جبال اإمارة الفجرية ويبلغ طوله 12 مرتا وعر�شه 17 مرتا. وياأتي اإن�شاء 
الن�شب التذكاري �شمن فعاليات احتفال املركز باليوم الوطني الثاين والأربعن لدولة الإمارات 
ولتخليد ذكرى موؤ�ش�شي الحتاد وتعبريا عن العتزاز والفخر بهم وليبقى �شاهدا على ما حققوه 
من اإجنازات على امل�شتويات جميعها . وقال �شعادة الدكتور جمال �شند ال�شويدي مدير عام مركز 
الإمارات للدرا�شات والبحوث ال�شرتاتيجية اأردنا من خالل اإن�شاء هذا الن�شب التذكاري التعبري 
عن وفائنا لآبائنا املوؤ�ش�شن الذين ا�شتطاعوا مل ال�شمل حتت راية الحتاد وعملوا مع املخل�شن 
من اأبناء هذا الوطن لتاأ�شي�س كيان عظيم يزداد قوة و�شالبة وعلوا ور�شوخا . واأ�شاف ال�شويدي 
ورجالته  املا�شي  لن�شرتجع  الحت��اد  روح  ل�شعار  التذكاري  الن�شب  ه��ذا  اأم��ام  اليوم  نقف  اإننا 
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اأخبـار الإمـارات
متطوعا ومتطوعة ي�صاركون يف تنظيم فعاليات الدورة الأوىل ملنتدى الإعالم الإماراتي 18 دي�صمرب   40

•• دبي-وام:

ك�شف نادي دبي لل�شحافة عن م�شاركة 40 متطوعا اإماراتيا 
ملنتدى  الأوىل  ال����دورة  فعاليات  تنظيم  يف  العمل  ف��ري��ق  م��ع 
ك��رمي��ة م��ن �شاحب  ال���ذي يعقد برعاية  الإم���ارات���ي  الإع���الم 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي يوم 18 دي�شمرب املقبل بفندق 
الإنرتكونتيننتال ف�شتفال �شيتي. وقالت موزة عبيد م�شوؤولة 
فريق املتطوعن امل�شارك اإن التطوع يف تنظيم فعاليات منتدى 
اآفاقا  الإع��الم الإم��ارات��ي مبا يف ذلك املعر�س امل�شاحب يفتح 
وا�شعة للمتطوعن لأنهم يح�شلون على فر�شة جتربة العمل 

من  املتطوعن  اإن  عبيد  م���وزة  واأ���ش��اف��ت  ال��وط��ن��ي��ة.  امل��ب��ادرة 
بدعم  �شيقومون  الدولة  يف  الإع��الم  وكليات  اجلامعات  طلبة 
فريق النادي يف مهمات الإ�شراف على اإمتام عملية الت�شجيل 
وللمعر�س  للمنتدى  اللوج�شتية  املتطلبات  على  والإ���ش��راف 
امل�����ش��اح��ب اإىل ج��ان��ب دع���م ع��م��ل امل��رك��ز الإع���الم���ي ومهمات 
الت�شوير وجمع ال�شتبيانات من احل�شور وا�شتقبال ال�شيوف 
اأن���ه مت  امل�����ش��ارك��ن. واأ����ش���ارت م�����ش��وؤول��ة ف��ري��ق املتطوعن اإىل 
ت�شكيل �شبع جمموعات لفرق العمل وتكليف م�شوؤول عن كل 
فريق ل�شمان اإجناز املتطلبات حيث يجري يف هذه الأيام عقد 
متكامل  بدليل  وتزويدهم  للمتطوعن  تدريبية  اجتماعات 

بالإر�شادات الالزمة واآليات اتخاذ القرارات املنا�شبة. 

امليداين قبل تخرجهم وانخراطهم يف �شوق العمل الواقعي ما 
يعد ميزة اإ�شافية لهم تخدمهم يف م�شرية تطوير مهاراتهم 
لل�شحافة  دب��ي  ن���ادي  اأن  واأك����دت عبيد  اخل����ربات.  واك��ت�����ش��اب 
ال��دول��ة يف  اأم��ام طلبة الإع���الم يف  ب��اب التطوع  داأب على فتح 
النادي  العربي حر�شا من  الإع��الم  ملنتدى  ال�شابقة  ال��دورات 
على تكري�س مفهوم العمل التطوعي واجلماعي لدى الأجيال 
ال�شابة والكوادر املواطنة ومن اأجل منحهم الفر�شة للتوا�شل 
اخلربة  لكت�شاب  الإم��ارات��ي��ة  ال��ك��وادرالإع��الم��ي��ة  م��ع  املبا�شر 
والتجربة.. م�شرية اإىل اأن اجلولت التي قام بها فريق النادي 
مبختلف اجلامعات والكليات يف الدولة كان لها بالغ الأثر يف 
هذه  يف  بالتطوع  كبريا  اهتماما  اأب��دوا  الذين  الطلبة  حتفيز 

حاكم عجمان يوقع على وثيقة البيت متوحد

حاكم عجمان ي�صهد حفل تخريج الدفعة العا�صرة من طلبة جامعة اخلليج الطبية

�سمن فعاليات وزارة الثقافة لالحتفال باليوم الوطني ال�42

عمار بن حميد ي�صهد جانبًا من حتكيم جائزة املدر�صة املتميزة يف املركز الثقايف بعجمان

•• عجمان-وام:

ال�شيخ  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  وق������ع 
ع�شو  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  ح��م��ي��د 
يف  عجمان  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 
ام�س..على  الأم�������ريي  ال����دي����وان 
وثيقة البيت متوحد التي اأطلقها 
ربيع  اآل  ع��ب��دال��رح��م��ن  امل���واط���ن 
الوطني  اليوم  املن�شوري مبنا�شبة 
الوثيقة  وت��ع��د  ل��ل��دول��ة.   42 ال���� 
تواقيع  ج���م���ع  ع���ل���ى  ت���ق���وم  ال���ت���ي 
املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب 
الأع��ل��ى ح��ك��ام الإم����ارات يف وثيقة 
وولء  حب  واحدة..ر�شالة  ر�شمية 
امل��ب��ارك��ة �شاحب  امل�����ش��رية  ل��ق��ائ��د 

الأه��م��ي��ة والع���ت���زاز ب��ه��ذا احلدث 
انطالقتنا  ب����داي����ة  مي���ث���ل  ال������ذي 
احل�شارية وما تالها من اإجنازات 
ت��ف��وق اخل��ي��ال وه���و اأي�����ش��ا تعزيز 
يف  الفتية  ال��دول��ة  لهذه  لالنتماء 
فيهم  ينمي  وال���ذي  اأبنائها  قلوب 
روح التطور ومواكبة التقدم والتي 
تعزيز  على  ت�شاعد  اأن  �شاأنها  م��ن 
م���ن جانبه   . ال��وط��ن��ي��ة  امل����ب����ادرات 
اأعرب �شاحب الفكرة عبدالرحمن 
�شعادته  ع��ن  امل��ن�����ش��وري  رب��ي��ع  اآل 
باملبادرة التي فكر فيها منذ خم�شة 
اأ�شهر م�شريا اإىل اأنه ا�شتقى ا�شمها 
�شمو  اأول  ال���ف���ري���ق  م���ق���ول���ة  م����ن 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 

اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل  حفظة  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
باليوم  ال���دول���ة  اح��ت��ف��الت  ���ش��م��ن 
واأع���رب �شاحب   .  42 ال���  الوطني 
�شروره  عن  عجمان  حاكم  ال�شمو 
ال�شمو  اأ�شحاب  اإخوانه  مب�شاركته 
الوثيقة  بتوقيع  الإم�����ارات  ح��ك��ام 
وحب  القيادة  تالحم  جت�شد  التي 
ل�شاحب  وال��ولء  للوطن  النتماء 
م�شيدا   .. ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ال�شمو 
املواطن  ت��ب��ن��اه��ا  ال���ت���ي  ب��ال��ف��ك��رة 
املن�شوري  رب��ي��ع  اآل  عبدالرحمن 
وقال   . ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  مبنا�شبة 
ال�  ب��ال��ذك��رى  الح��ت��ف��ال  اإن  �شموه 
تاأكيد علي  42 لقيام الحت��اد هو 

القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
امل�شلحة حن عرب  للقوات  الأعلى 
ع��ن م��دى ت��الح��م اأب��ن��اء الإم����ارات 
مع قيادتها الر�شيدة بعبارة البيت 
موحد كما اأ�شاد املن�شوري باهتمام 
م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن مبارك 
وال�شباب  الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل 
وت�شجيعه  ودعمه  املجتمع  وتنمية 
هذه الفكرة واملبادرة التي يت�شرف 
�شاحب  اإىل  النهاية  يف  بت�شليمها 
من  تعبريا  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو 
اأ���ش��ح��اب ال�����ش��م��و ح��ك��ام الإم�����ارات 
�شخ�شيا  وم���ن���ه  ال���وط���ن  واأب����ن����اء 
ع��ن ال���ولء وال��ع��ه��د ل��ه��ذا الحتاد 
علي  املن�شوري  اأثنى  كما   . املجيد 

ال���دع���م وال���ت���ع���اون ال��ك��ب��ريي��ن من 
ال�شرطة  وقيادات  الداخلية  وزارة 
تتابع م�شريه  وال��ت��ي  الإم����ارات  يف 
حلظة بلحظة حفاظا على �شالمته 
وثيقة  مبادرة  م�شرية  وانطلقت   .
الأقدام  على  �شريا  متوحد  البيت 
يوم الثالثاء املا�شي من الفجرية 
مرورا براأ�س اخليمة واأم القيوين 
وعجمان وغدا ال�شارقة وبعده دبي 
دي�شمرب  من  الأول  يف  ت�شل  حتى 
ولفت   . اأب��وظ��ب��ي  ال��ع��ا���ش��م��ة  اإىل 
لدخول  ي�شعي  اأن��ه  اإىل  املن�شوري 
مو�شوعة جينيز لالأرقام القيا�شية 
امل�شي وهو  العاملي يف  الرقم  بك�شر 
اليومن  خ��الل  كيلومرتا   218

•• عجمان-وام:

اأعرب �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد 
املجل�س  ع�شو  النعيمي  را���ش��د  ب��ن 
الأعلى حاكم عجمان..عن �شعادته 
ب��اأب��ن��ائ��ه وبناته  وف��خ��ره واع���ت���زازه 
العا�شرة  ال��دف��ع��ة  م��ن  اخل��ري��ج��ن 
الطبية..موؤكدا  اخلليج  جلامعة 
مع  وبالتن�شيق  ا�شتعداد  على  اأن��ه 
من  وابتعاث  لدعم  ال�شحة  وزارة 
درا�شته  با�شتكمال  منهم  ي��رغ��ب 
والتخ�ش�س  اخل�����ارج  اإىل  ال��ع��ل��ي��ا 
يريد.  ال�����ذي  ال��ع��ل��م��ي  امل���ج���ال  يف 
حفل  ح�شوره  خالل  �شموه  واأ�شار 
تخريج الدفعة العا�شرة من طلبة 
الطبية  اخلليج  جامعة  وط��ال��ب��ات 
يف ع��ج��م��ان وال��ب��ال��غ ع��دده��م 93 
خ��ري��ج��ا وخ��ري��ج��ة يف ال��ع��دي��د من 
ال��ت��خ�����ش�����ش��ات ال���ط���ب���ي���ة وال�����ذي 
فندق  يف  الول  اأم�����س  م�شاء  اأق��ي��م 
الربامج  تلك  اأن  ..اإىل  كمبين�شكي 
واخل���ط���ط ت�����ش��اع��د ال���ط���الب على 
التي يرغبون  التخ�ش�شات  اختيار 
�شوق  ي��ت��ط��ل��ب��ه  وم�����ا  ب���درا����ش���ت���ه���ا 
�شموه  وه���ن���اأ   . ال���دول���ة  ال��ع��م��ل يف 
العلمي  الإجن���از  ب��ه��ذا  اخلريجن 
م�شريتهم  مب��وا���ش��ل��ة  واأو����ش���اه���م 
ب��ن��ف�����س ال����ع����زم والإ�������ش������رار حتى 
املهني  م�����ش��ت��ق��ب��ل��ه��م  يف  ي���ت���م���ي���زوا 
الدرا�شي  م�شارهم  يف  متيزوا  كما 
ولآبائهم  لأن��ف�����ش��ه��م  ي��ث��ب��ت��وا  واأن 
اأن���ه���م ج����دي����رون بهذه  ول���ل���وط���ن 
يف  جلهودهم  التتويج  وه��ذا  الثقة 
ر�شم خطوط م�شتقبلهم امل�شرق يف 
اأنف�شهم وذويهم ووطنهم .  خدمة 

•• عجمان –الفجر:

اأ�شاد �شاحب ال�شمو ال�شيخ عمار بن 
عجمان،  عهد  ويل  النعيمي  حميد 
وال�شباب  ال���ث���ق���اف���ة  وزارة  ب��ج��ه��د 
وتنمية املجتمع، وعلي راأ�شها معايل 
نهيان  ال  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ 
باحلركة  ال��ن��ه��و���س  يف  وم��ب��ادرت��ه��م 
اأن  ال��ث��ق��اف��ي��ة يف امل��ج��ت��م��ع، م����وؤك����داً 
جائزة املدر�شة املتميزة التي تنظمها 
باليوم  الح��ت��ف��ال  مبنا�شبة  ال����وزارة 
ت��ط��وي��ر ودعم  ت�����ش��اه��م يف  ال��وط��ن��ي 
الدور  تعك�س  ك��م��ا  امل���دار����س  ط���الب 
الثقافة  وزارة  ت��وؤدي��ه  ال���ذي  امل��م��ي��ز 
وال�������ش���ب���اب وت���ن���م���ي���ة امل���ج���ت���م���ع، يف 
وال�شباب  الثقافة  بقطاعي  الرتقاء 
يتم  اأن  ن����اأم����ل  اإن����ن����ا  ����ش���م���وه  وق������ال 
اأجل زرع  تخ�شي�س هذا اجلهد من 
م��ف��اه��ي��م وط��ن��ي��ة ت��ع��ل��ي ح��ب��ن��ا لهذا 
ال��وط��ن وت��ر���ش��خ ق��ي��م ال����ولء ل��ه يف 

ال��ط��ب��ي��ة وال��رتاخ��ي�����س وع����دد من 
وكبار  ال���ب���الد  واأع����ي����ان  ال�����ش��ي��وخ 
اأمور  واأول��ي��اء  ب��الإم��ارة  امل�شوؤولن 
�شاحب  ودع��ا  والطالبات.  الطلبة 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��ي��د ب���ن را�شد 
والطالبات  ال��ن��ع��ي��م��ي..ال��ط��الب 
لال�شتفادة مما تقدمه الدولة من 
وتوفري  و�شحية  تعليمية  خدمات 
واخلا�شة  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ام��ع��ات 
م�شتوياتها  مب��خ��ت��ل��ف  وال��ك��ل��ي��ات 
ل��ي��ت��ل��ق��ى اأب���ن���اوؤن���ا ال��ت��ع��ل��ي��م داخ���ل 
اجلامعات  اأن  اإىل  م�شريا  ال��وط��ن 
الوطن  ربوع  يف  املنت�شرة  والكليات 
ومناهجها  ب��راجم��ه��ا  يف  ت�شاهي 
التدري�شية  وه��ي��ئ��ات��ه��ا  ودرا���ش��ت��ه��ا 
ال����ع����امل بل  اأك������رب اجل����ام����ع����ات يف 
تطورا  واأرق�������ى  م�����ش��ت��وى  اأف�������ش���ل 
يف  التعليمية  املوؤ�ش�شات  تلك  م��ن 

ل�شاحب  احلكيمة  بالقيادة  واأ�شاد 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال��دول��ة حفظه اهلل 
اإهتماما كبريا ويدعم  الذي يويل 
ويبارك كل مبادرة وبرنامج وخطة 
املجال  تطوير  تخدم  اإ�شرتاتيجية 
وزارة  بتنفيذه  تقوم  وم��ا  ال�شحي 
ال�شحة من م�شاريع يف امل�شت�شفيات 
بعملية  اله���ت���م���ام  خ��ا���ش��ة  ك���اف���ة 
ت���دري���ب ال��ط��ل��ب��ة وال��ط��ال��ب��ات من 
وال�شتفادة  ال��دول��ة  يف  اجل��ام��ع��ات 
لقيادة  م�شتقبال  خ��ربات��ه��م  م���ن 
 . املتميز  والطبي  ال�شحي  العمل 
ح�شر احلفل معايل ال�شيخ الدكتور 
رئي�س  النعيمي  �شعيد  ب��ن  م��اج��د 
الديوان الأمريي بعجمان و�شعادة 
الأم�������ريي وكيل  اأم�����ن  ال���دك���ت���ور 
للممار�شات  امل�شاعد  ال�شحة  وزارة 

�شعادة  اأ���ش��اد  م��ن جانبه   . اخل���ارج 
حمي الدين ثومبي رئي�س جامعة 
ك��ل��م��ت��ه بهذه  ال��ط��ب��ي��ة يف  اخل��ل��ي��ج 
وعلى  الر�شيدة  بالقيادة  املنا�شبة 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  راأ����ش���ه���ا 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
ي��ول��ي��ه من  مل��ا  ال��دول��ة حفظه اهلل 
وخا�شة يف  العايل  للتعليم  اهتمام 

جمال العلوم الطبية وغريها.
وتقديره  ����ش���ع���ادت���ه  ع����ن  واأع��������رب 
ال�����ش��ي��خ حميد  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
املجل�س  ع�شو  النعيمي  را���ش��د  ب��ن 
لدعمه  ع���ج���م���ان  ح���اك���م  الأع����ل����ى 
امل���ت���وا����ش���ل ل���ه���ذه اجل���ام���ع���ة منذ 
اخلليج  ل��ك��ل��ي��ة  الأوىل  ال���ب���داي���ات 
 ..  1998 ع�����ام  خ�����الل  ال��ط��ب��ي��ة 
الآن  اجل���ام���ع���ة  اأن  اإىل  م�������ش���ريا 
م���ن اأك����رث اجل���ام���ع���ات ال��ط��ب��ي��ة يف 

من  ج��ان��ب��اً  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر 
حتكيم جائزة املدر�شة املتميزة والتي 
وال�شباب  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  ت��ن��ظ��م��ه��ا 
ال�شاد�س  ل��ل��ع��ام  امل��ج��ت��م��ع  وت��ن��م��ي��ة 

نفو�س طالبنا واأبنائنا . 
ج����اء ذل����ك خ����الل ح�����ش��ور �شاحب 
ب����ن حميد  ال�����ش��ي��خ ع���م���ار  ال�����ش��م��و 
القطامي  حميد  وم��ع��ايل  النعيمي 

�شمن احتفالتها باليوم الوطني ال� 
42 وذلك على م�شرح مركز الوزارة 
�شموه  �شهد  حيث  بعجمان  الثقايف 
بالدي  علم  بعنوان  غنائي  اوب��ري��ت 

املنطقة  يف  اإقبال  اخلا�س  القطاع 
. وثمن امل�شاهمة الفعالة واملتميزة 
برئا�شة  العمل يف اجلامعة  لفريق 
ال��ربوف��ي�����ش��ورة ج��ي��ت��ا ا����ش���وك راج 
الهيئة  واأع�������ش���اء  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب��ة 
ومنت�شبي  واإداري�������ي  ال��ت��دري�����ش��ي��ة 
م�شيدا  ال��ط��ب��ي��ة  اخل��ل��ي��ج  ج��ام��ع��ة 
العايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  ب���ج���ه���ود 
ووزارة  الدولة  العلمي يف  والبحث 
كما  الدولة  وم�شت�شفيات  ال�شحة 
ل�����ش��رك��اء جامعة  ب��ال�����ش��ك��ر  ت���ق���دم 
اخل����ل����ي����ج ع����ل����ى م�����ا ق�����دم�����وه من 
التدريب  يف  للطلبة  وا����ش���ع  دع���م 
امل�شت�شفيات  وب���اق���ي  ال�������ش���ري���ري 
ال�شيخ  م����ع����ايل  ب���ج���ه���ود  م���ن���وه���ا 
وزير  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة 
الطبية  ودع��م��ه جل��ام��ع��ة اخل��ل��ي��ج 
. وه��ن��اأ رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة اخل��ل��ي��ج يف 
ك��ل��م��ت��ه اخل���ري���ج���ن م����وؤك����دا اأن����ه 
خالل  ويتابعهم  معهم  �شيتوا�شل 
العمل  �شوق  العملية يف  م�شريتهم 
�شفراء  ي��ك��ون��وا  اأن  اإىل  ودع���اه���م 
اأهداف  على  واملحافظة  اجلامعة 
حياتهم  يف  الأم  جامعتهم  وق��ي��م 
اأو�شحت  امل�شتقبلية . من ناحيتها 
ال��ربوف��ي�����ش��ورة ج��ي��ت��ا ا����ش���وك راج 
نائبة رئي�س اجلامعة يف كلمتها اأن 
جامعة  خلريجي  العا�شرة  الدفعة 
 69 ع��دده��ا  يبلغ  الطبية  اخلليج 
ط��ال��ب��ا وط��ال��ب��ة م���ن ك��ل��ي��ة الطب 
ال�شحية  ال��ع��ل��وم  كلية  م��ن   14 و 
الطبيعي وع�شرة من كلية  العالج 
م��ن��ه��م خم�شة  ال��ع��ل��ي��ا  ال���درا����ش���ات 
املاج�شتري  ���ش��ه��ادة  م��ن  خ��ري��ج��ن 

مزيرع  م���در����ش���ة  ط���ال���ب���ات  ق��دم��ت��ه 
للتعليم ال�شا�شي بعجمان للم�شاركة 

يف اجلائزة .
 ك��م��ا وج��ه��ه ���ش��م��وه ال�����ش��ك��ر جلميع 
جانب  م��ن  اجل��ائ��زة  على  القائمن 
وتنمية  وال�����ش��ب��اب  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  ووزارة  املجتمع 
وامل���دار����س امل�����ش��ارك��ة م�����ش��ي��دا بجهد 
الذين  وامل��دار���س  التعلمية  املناطق 
احتفالت  يف  امل�شاركة  على  حر�شوا 
ال���ي���وم ال��وط��ن��ي ال���� 42 م���ن خالل 

امل�شاركة باجلائزة .
وم��ن جانب اخ��ر ق��ال معايل حميد 
الثقافة  وزارة  اإن  القطامي  حممد 
وال�شباب وتنمية املجتمع تويل جهداً 
اجلديدة  الأجيال  رعاية  يف  وا�شحا 
امل����ج����الت  ال�����ط�����الب يف  وخ����ا�����ش����ة 
واأن  واملجتمعية  والفنية  الثقافية 
ال�شراكة  خ���الل  م���ن  ي��ت��ح��ق��ق  ذل���ك 
الثقافة  وزارت��ي  بن  ال�شرتاتيجية 

الأمريي  الديوان  رئي�س  النعيمي 
النعيمي  حمد  و�شعادة  عجمان  يف 

معايل  التوقيع  ح�شر   . القادمن 
�شعيد  ب��ن  م��اج��د  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ 

مدير الديوان الأمريي وعدد من 
امل�شوؤولن . 

وواحد  ال��ب��ح��ري��ن  يف  ال�شليمانية 
قطر  دول���ة  يف  حمد  م�شت�شفى  يف 
امل�شت�شفيات وتقدمت  وغريها من 
تلك  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر  ب��ال�����ش��ك��ر  راج 

اجلهات . 
يعترب  ال��ت��خ��رج  ح��ف��ل  اأن  واأك������دت 
كل  ح����ي����اة  م���ت���م���ي���زة يف  ع����الم����ة 
الدرا�شة  ���ش��ن��وات م��ن  ب��ع��د  خ��ري��ج 
والعمل الدوؤوب حيث يق�شم اليوم 
اخلريجون على اخلدمة الإن�شانية 
كخطوة على طريق ممار�شة الطب 
الكفاءة  واأن  ال�شحية  وال��رع��اي��ة 
للخريجن  ال�����ش��ري��ري��ة  ال��ط��ب��ي��ة 
اأح����داث  ع��ل��ى  ق���ادري���ن  �شتجعلهم 
تغيري اإيجابي يف حياة مر�شاهم يف 
امل�شتقبل م�شرية اإىل اأن هناك عددا 
كبريا من خريجي جامعة اخلليج 
الطبية الذين يخدمون بنجاح يف 
ال�شحية  والرعاية  الطب  ميدان 
العربية  الم�����ارات  دول���ة  ���ش��واء يف 
�شاحب  وك��رم   . وخارجها  املتحدة 

وثالثة  ال�شريرية  الأمرا�س  لعلم 
ال�شموم  ع���ل���وم  م��اج�����ش��ت��ري  م����ن 
ال�شحة  م��اج�����ش��ت��ري  م���ن  واث����ن����ان 
الطلبة  اإن  وق�����ال�����ت   . ال����ع����ام����ة 
دولة   21 اإىل  ينتمون  اخلريجن 
العربية  الإم�����ارات  منها  خمتلفة 
املتحدة واململكة العربية ال�شعودية 
وقطر  وال����ب����ح����ري����ن  وال�����ك�����وي�����ت 
واإيران  والعراق وفل�شطن ولبنان 
والكامريون  وامل���غ���رب  ون��ي��ج��ريي��ا 
وباك�شتان  وال���ه���ن���د  وب���وت�������ش���وان���ا 
ونيوزلندا  و�شريالنكا  وبنغالد�س 
وزم���ب���اب���وي وف��رن�����ش��ا وال����ولي����ات 
املتحدة الأمريكية وكندا . واأ�شارت 
اأكملوا  ال��ط��ب  كلية  طلبة  اأن  اإىل 
حتت  ك��اأط��ب��اء  تدريبهم  متطلبات 
التدريب حيث تدرب 46 منهم يف 
م�شت�شفيات وزارة ال�شحة و 14 يف 
هيئة ال�شحة يف اأبوظبي وثالثة يف 
هيئة ال�شحة يف دبي و�شتة تدربوا 
م�شت�شفى  يف  واثنان  الدولة  خ��ارج 

يرافقه  ع���ج���م���ان  ح���اك���م  ال�����ش��م��و 
بن  ماجد  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  معايل 
�شعيد النعيمي وحمي الدين ثمبي 
اأمناء  جم��ل�����س  ورئ��ي�����س  م��وؤ���ش�����س 
جامعة اخلليج الطبية .. عددا من 
خدمات  ق��دم��وا  ال��ذي��ن  امل�شوؤولن 
ك��م��ا قام  ال��ط��ب��ي  امل��ج��ال  جليلة يف 
����ش���م���وه ب���ت���ك���رمي وم���ن���ح وت���وزي���ع 
الطلبة  ع��ل��ى  ال���ت���خ���رج  ����ش���ه���ادات 
املتميزين  واخلريجات  اخلريجن 
البكالوريو�س  ���ش��ه��ادة  ب��رن��ام��ج  يف 
ال����ط����ب واجل������راح������ة و����ش���ه���ادة  يف 
البكالوريو�س يف العالج الطبيعي . 
وتلقى �شموه يف ختام احلفل هدية 
تذكارية بهذه املنا�شبة من ثومبي 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال��دي��ن  حم��ي 
جمموعة ثومبي الرئي�س املوؤ�ش�س 
الدعم  على  منه  تقديرا  للجامعة 
�شموه للجامعة منذ  الذي يقدمه 
ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا وع��ل��ى رع��اي��ت��ه جلميع 

اأفواج اخلريجن .

اأعلى معايري جودة  ال�42، وتطبيق 
الحتفال بهذه املنا�شبة الغالية على 

قلوب املواطنن واملقيمن.
اخلا�شة  التحكيم  جل��ن��ة  وت��وا���ش��ل 
زياراتها  امل��ت��م��ي��زة  امل��در���ش��ة  ب��ج��ائ��زة 
ال���وزارة  امل��ي��دان��ي��ة �شمن اح��ت��ف��الت 
ال�42، حيث �شهدت  باليوم الوطني 
ال���ل���ج���ن���ة ث�����الث ع����رو�����س مل����دار�����س 
ال��ت��ع��ل��م��ي��ة كما  م��ن��ط��ق��ة ع���ج���م���ان 
املعر�س  حت��ك��ي��م  جل��ن��ة  ا���ش��ت��ك��م��ل��ت 
الرتاثي زيارة مدار�س منطقة راأ�س 

والرتبية  املجتمع  وتنمية  وال�شباب 
بجائزة  معاليه  م�����ش��ي��داً  وال��ت��ع��ل��ي��م، 
وزارة  التي تطلقها  املتميزة  املدر�شة 
املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة 
الحتفال  مبنا�شبة  ال�شاد�س  للعام 

باليوم الوطني 42. 
واأ�شار القطامي اإىل اإن اجلائزة لتكون 
وطالبها  مبعلميها  للمدار�س  دافعاً 
واملناطق التعليمية يف جمملها على 
التناف�س يف �شبيل حتقيق اأف�شل اأداء 
الوطني  باليوم  الحتفال  جم��ال  يف 

اخليمة التعليمية بجولة يف املعر�س 
للتعليم  م�����زون  مل���در����ش���ة  ال����رتاث����ي 

ال�شا�شي. 
الثقافة  وزارة  اإن  بالذكر  واجل��دي��ر 
وال�����ش��ب��اب وت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع تويل 
والتعليم  الرتبية  وزارة  التعاون مع 
مبادراتها  �شمن  الق�شوى  الأهمية 
املجتمع  تنمية  يف  واإ�شرتاتيجيتها 
على  منها  ت��اأك��ي��داً  �شبابه  وتثقيف 
تر�شيخ  يف  ال���ت���ع���اون  ه�����ذا  اأه���م���ي���ة 
مفاهيم العمل احلكومي امل�شرتك .

حاكم ال�صارقة ي�صدر قرارا اإداريا باإعادة 
ت�صكيل جمل�س اأمناء جمل�س ال�صارقة للتعليم

•• ال�شارقة-وام: 

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة 
اأمناء جمل�س ال�شارقة للتعليم برئا�شة  اإعادة ت�شكيل جمل�س  2013 ب�شاأن  11 ل�شنة  اإداري��ا رقم  قرارا 
والدكتور  نبيه عبداحلميد  الدكتور عمرو  الأ�شتاذ  ال�شويجي وع�شوية كل من  الدكتور عبداهلل �شالح 
عبداهلل  حممد  وال��دك��ت��ور  الطنيجي  خليفة  زاي��د  �شامل  وال��دك��ت��ور  امل��ه��ريي  بطي  ب��ن  عبيد  علي  عبيد 
البيلي والأ�شتاذة نورة ابراهيم �شامل املري. ون�س القرار على اأن تكون مدة الع�شوية يف املجل�س ثالث 
يف  املجل�س  وي�شتمر  له  اجتماع  اأول  من  احلاكم  من  بقرار  مماثلة  م��دد  اأو  مل��دة  متديدها  يجوز  �شنوات 
ت�شريف اأعماله لدى انتهاء مدته اإىل اأن يتم تعين جمل�س جديد ويجوز اإعادة تعين من انتهت مدة 

عمار النعيمي يفتتح املعر�س الفنى الرابع لبداعات موظفي وزارة الرتبية
•• عجمان-وام:

افتتح �شمو ال�شيخ عمار بن حميد 
ال��ن��ع��ي��م��ي ويل ع��ه��د ع��ج��م��ان فى 
ب��ع��ج��م��ان ام�س  ال��ث��ق��اف��ى  امل���رك���ز 
ال��راب��ع لبداعات  ال��ف��ن��ي  امل��ع��ر���س 
بح�شور  ال��رتب��ي��ة  وزارة  م��وظ��ف��ي 
م���ع���ايل ح��م��ي��د ب���ن حم��م��د عبيد 

مواهبهم  واإث���ارة  املوظفن  حتفيز 
رفيعة  ف��ن��ي��ة  اأع���م���ال  اخل��ا���ش��ة يف 
امل�شتوى. وفى نهاية اجلولة تلقى 
لوحة  ع���ج���م���ان  ع���ه���د  ويل  ���ش��م��و 
و�شال  الفنانة  اإب��داع  من  تذكارية 
اآل علي معلمة الرتبية الفنية فى 
متثل  التعليمية  ال�شارقة  منطقة 
ر���ش��م��ا ل�����ش��م��وه وت���ع���رب ع���ن مدى 

ومواهبهم املتنوعة.
واأثنى �شمو ال�شيخ عمار بن حميد 
الفنانن  اإب���داع���ات  ع��ل��ى  النعيمى 
احلياة  اأث�������رت  ال���ت���ي  امل�������ش���ارك���ن 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وال���ف���ن���ي���ة الإم����ارات����ي����ة 
ل����ون مميز  ت��ك��وي��ن  واأ����ش���ه���م���ت يف 
املجتمع  وطبيعة  يت�شم  الفن  م��ن 

والبيئة العربية بوجه عام.

..وياأتي املعر�س هذه ال�شنة �شمن 
الرتبية  وزارة  اح��ت��ف��الت  اأج���ن���دة 
والأربعن.  الثاين  الوطني  باليوم 
ح�شر افتتاح املعر�س �شعادة فوزية 
ح�شن وكيل وزارة الرتبية امل�شاعد 
للعمليات الرتبوية و�شعادة مروان 
ال�شوالح الوكيل امل�شاعد للخدمات 
الها�شمي  ح��ك��م  و���ش��ع��ادة  امل�����ش��ان��دة 

والتعليم  الرتبية  وزي��ر  القطامي 
وع�������دد م����ن ق�����ي�����ادات وم�������ش���وؤويل 
ال�شريط  ق�����ش��ه  وع��ق��ب  ال�������وزارة. 
�شموه  وجولة  للمعر�س  التقليدي 
ع��ل��ى م��ع��رو���ش��ات��ه.. و���ش��ف �شموه 
راقية  فنية  تظاهرة  بانه  املعر�س 
امل�شتوى ومن�شة مهمة متكنت من 
ا�شتقطاب اإبداعات موظفي الوزارة 

حميد  ب��ن  عمار  ال�شيخ  �شمو  ح��ب 
النعيمى لريا�شة الفرو�شية وتربية 
اعجاب  ع��ل��ى  ..وح��������ازت  اخل���ي���ول 
�شموه م�شيدا بابداع انامل الفنانة 
فى  املعر�س  وي�شم  خيالها.  و�شعة 
دورته الرابعة اأكرث من 50 عمال 
 39 ابداعه  فى  �شارك  فنيا مميزا 
موظفا من وزارة الرتبية والتعليم 

وتبادل �شموه اثناء جولته اأطراف 
احلديث مع املوظفن امل�شاركن فى 
م�شتمعا  ابداعاتهم  ح��ول  املعر�س 
�شموه منهم اىل ما حتمله اللوحات 
الفنية من معاين ور�شائل. واأبدى 
الأعمال  مل�شتوى  ا�شتح�شانه  �شموه 
ال��ف��ن��ي��ة م��ث��م��ن��ا ت��وج��ه��ات ال�����وزارة 
ال�����ش��دد وال��ت��ي م��ن �شاأنها  يف ه���ذا 

لالأن�شطة  الوزير  معايل  م�شت�شار 
والبيئة املدر�شية وعدد من مديري 
اهلل  عبد  وم��راد  املركزية  الإدارات 
الت�شال  اإدارة  م��دي��ر  ال��ب��ل��و���ش��ي 
احلكومي وهي الإدارة امل�شرفة على 
املعر�س وعلي ح�شن  اإعداد تنظيم 
التعليمية  عجمان  منطقة  مدير 

وعدد من م�شوؤويل املنطقة.
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•• ال�شارقة-وام:

اآيات  اأ�شمى  ال�شارقة  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  رفع 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  م��ق��ام  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات  ال��ت��ه��اين 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
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 رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى 
حكام  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  واإخ��وان��ه��م  ال�شارقة  ح��اك��م 
الإمارات واأولياء العهود ونواب احلكام واملواطنن 
واملقيمن على اأر�س دولة الإمارات مبنا�شبة اليوم 
املوىل  �شائلن  للدولة  والأرب��ع��ن  الثاين  الوطني 

عز وجل اأن يعيده على دولة الإمارات و�شعبها وقد 
حتقق لها ما ت�شبو اإليه من عزه وازدهار.

ج���اء ذل���ك خ���الل اجل��ل�����ش��ة ال��ت��ي ع��ق��ده��ا املجل�س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ���ش��ب��اح ام�������س مب��ك��ت��ب ���ش��م��و احلاكم 
برئا�شة �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان 
رئي�س  ال�شارقة  حاكم  نائب  العهد  ويل  القا�شمي 
�شامل  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  بح�شور  املجل�س 
القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة نائب رئي�س املجل�س. 
وا�شتعر�س املجل�س التنفيذي خالل اجتماعه وبعد 
ت�شديقه على حم�شر اجتماع اجلل�شة ال�شابقة له 
جدول  على  املدرجة  العامة  املو�شوعات  من  ع��ددا 
اأعمال جل�شته والتي تتعلق ب�شوؤون الإمارة املختلفة 
حيث اعتمد املجل�س مذكرة التفاهم املزمع عقدها 

���ش��وؤون ال�����ش��واح��ي وال��ق��رى وموؤ�ش�شة  ب��ن دائ����رة 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال الن�شانية 
امل�شرتك  ال��ع��م��ل  ق��واع��د  لإر����ش���اء  امل��ذك��رة  وت�شعى 

وتعزيز ال�شراكة ال�شرتاتيجية.
وط���رح ���ش��ع��ادة امل��ه��ن��د���س ���ش��الح ب��ن ب��ط��ي املهريي 
على  الدائرة  رد  وامل�شاحة  التخطيط  دائ��رة  رئي�س 
تو�شيات املجل�س ال�شت�شاري ب�شاأن �شيا�شة الدائرة. 
على  ال��دائ��رة  ل��رد  املجل�س  اأع�����ش��اء  مناق�شة  وب��ع��د 
ارتاأى  ال�شت�شاري  املجل�س  من  املقدمة  التو�شيات 
املجل�س ت�شمن مالحظات ال�شادة اأع�شاء املجل�س 
ووجه املجل�س امانته بالتن�شيق مع الدائرة لتخاذ 
ب��ه��ذا اخل�����ش��و���س. وح��ر���ش��ا من  الج����راء املنا�شب 
ال�شامية  التوجيهات  تنفيذ  متابعة  على  املجل�س 

التكلفة  رف��ع  يف  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  ال�شمو  ل�شاحب 
تخ�شي�س مايل  املحتاجة عرب  الأ�شر  وامل�شقة عن 
خليفة  املهند�س  �شعادة  عر�س  ال��ط��ارئ  لالإ�شكان 
على  الإ���ش��ك��ان  دائ���رة  رئي�س  الطنيجي  م�شبح  ب��ن 
حاكم  ال�شمو  �شاحب  مكرمة  عن  تقريرا  املجل�س 
ال�شارقة ت�شمن عدد امل�شتفيدين ومعدل احلالت 
ال�شكنية  وامل��ن��اط��ق  الطلبات  ملقدمي  الجتماعية 
الأكرث حاجة بالإ�شافة ملقرتحاتتقدم بها الدائرة 
املن�شودة.  الأه��داف  اإىل  للو�شول  العقبات  لتذليل 
دائرة  مع  بالتن�شيق  العامة  امانته  املجل�س  ووج��ه 
ال���ش��ك��ان ب��ه��ذا ال�����ش��اأن وم��ن ث��م رف��ع التقرير اإىل 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة لإب������داء ال����راأي 
وال��ت��وج��ي��ه مب��ا ي����راه ���ش��م��وه م��ن��ا���ش��ب��ا. م��ن جانب 

رئي�س  املحيان  علي  عبداهلل  �شعادة  ا�شتعر�س  اآخ��ر 
التقرير  امل��ج��ل�����س  اأم����ام  ال�شحية  ال�����ش��ارق��ة  هيئة 
الن�شف �شنوي للجنة ال�شكاوي واملنازعات اخلا�شة 
واعتمد   .  2013-2012 ال�����ش��ح��ي  ب��ال��ت��اأم��ن 
هيئة  بن  عقدها  املزمع  التفاهم  مذكرة  املجل�س 
الوطني  وال��ربن��ام��ج  الطبيعية  واملحميات  البيئة 
للرفق باحليوان - رفق - وتهدف املذكرة لتوحيد 
باملحافظة  توؤمن  ثقافة  لإي��ج��اد  املبذولة  اجلهود 
على احلياة الفطرية والرفق باحليوان. وبناء على 
تنظيم  ب�شاأن  التنفيذي  املجل�س  من  �شابق  توجيه 
اأن�����ش��ط��ة ب��ي��ع امل��ن��ت��ج��ات ال��غ��ذائ��ي��ة يف امل��ن��ازل اطلع 
التنمية  دائ��رة  من  املرفوعة  امل��ذك��رة  على  املجل�س 
القت�شادية واملت�شمنة و�شع ال�شرتاطات اخلا�شة 

ا�شتعر�س  كما  الغذائية.  امل��واد  وبيع  انتاج  بن�شاط 
ال�����ش��ي��خ خ��ال��د ب���ن ���ش��ق��ر ال��ق��ا���ش��م��ي رئ��ي�����س دائ���رة 
لتطوير  مقرتحات  املجل�س  على  العامة  الأ�شغال 
�شارع  و  الرابعة  مبرحلته  عبدالعزيز  امللك  طريق 
من  جملة  املجل�س  اأع�شاء  ال�شادة  وق��دم  العروبة. 
املالحظات حول ما جاء يف املقرتحات وراأى املجل�س 
تقدم  التي  للمالحظات  امل�شروع  ت�شمن  �شرورة 
بها اأع�شاوؤه. و�شمن ما ا�شتجد على جدول اأعمال 
اجلل�شة اطلع املجل�س على القرار الإداري رقم 11 
ل�شنة 2013 باإعادة ت�شكيل جمل�س اأمناء جمل�س 
املجل�س  اج��ت��م��اع  خ��الل  ومت��ت  للتعليم.  ال�����ش��ارق��ة 
والقرارات  الق�شايا  م��ن  ع��دد  مناق�شة  التنفيذي 

التي حتقق امل�شلحة العامة وخدمة ال�شارقة. 

•• ابوظبي-وام:

بنت  ف��اط��م��ة  ال�شيخة  ���ش��م��و  وج��ه��ت 
ملوؤ�ش�شة  الأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����س  م���ب���ارك 
ال��ت��ن��م��ي��ة الأ����ش���ري���ة رئ��ي�����ش��ة الحت����اد 
املجل�س  رئ���ي�������ش���ة  ال����ع����ام  ال���ن�������ش���ائ���ي 
باإعداد  والطفولة  لالأمومة  الأع��ل��ى 
الداخلي  للتميز  م��ت��ك��ام��ل  ب��رن��ام��ج 
يهتم  الأ���ش��ري��ة  التنمية  موؤ�ش�شة  يف 
املوؤ�ش�شي  والتميز  التطوير  بجوانب 
بكافة اأبعاده على اأن تكون خمرجات 
اأبوظبي  جل���ائ���زة  داع���م���ة  ال��ربن��ام��ج 
اأهدافه  وي��ح��ق��ق  احل��ك��وم��ي  للتميز 
املتميزة  واملمار�شات  املعرفة  ن�شر  يف 
الجتماعي  ال���ع���م���ل  م���ن���ظ���وم���ة  يف 
جمالت  خا�شة  املختلفة  مب�شاراتها 
ال�شتدامة والأمن وال�شالمة ويبني 
�شواعد ب�شرية مواطنة توؤمن بالتميز 
اأ�شلوبا للعمل ومنهجا حياتيا يعي�شه 
وي����وؤم����ن ب����ه ك����ل ع���ام���ل وع���ام���ل���ة يف 
من  التغيري  ثقافة  ويغر�س  املوؤ�ش�شة 
اأج���ل الأف�����ش��ل ومب��ا ي��دع��م الرتقاء 
ب��اخل��دم��ات وال��ربام��ج ال��ت��ي تقدمها 
وثمنت  الب�شرية.  التنمية  موؤ�ش�شة 
ال���ذي حققته  الإجن����از  الإم������ارات  اأم 
بفوزها  الأ���ش��ري��ة  التنمية  موؤ�ش�شة 
ال��ع��امل��ي��ة يف ثالثة  ���ش��ت��ي��ف��ي  ب��ج��ائ��زة 
جم��الت تهتم بها اجلائزة وهي فئة 
الربحية  غ��ري  احلكومية  املوؤ�ش�شات 
وفئة  املتميز  التنفيذي  امل��دي��ر  وفئة 
التخ�ش�شي  املجال  يف  العاملة  امل��راأة 
بالإ�شافة اإىل فوزها بجائزة اأبوظبي 
امل��ت��م��ي��ز يف فئة  ل�������الأداء احل���ك���وم���ي 
خ��دم��ة امل��ت��ع��ام��ل��ن غ���ري الإ�����ش����رايف. 
تروؤ�شها  خ������الل  ����ش���م���وه���ا  وق����ال����ت 
الجتماع اخلام�س الذي عقد يف مقر 
املوؤ�ش�شة بامل�شرف اليوم وياأتي �شمن 
الدورية  �شموها  اج��ت��م��اع��ات  اأج��ن��دة 

التنمية  ملوؤ�ش�شة  العليا  الإدارة  م��ع 
التنمية  موؤ�ش�شة  ف���وز  اأن  الأ���ش��ري��ة 
الأ�شرية بهذه اجلوائز يوؤكد ريادتها 
يف جمال عملها الجتماعي ويدفعنا 
نحو املزيد من العمل الذي ي�شب يف 
وتطوير  وتنميتها  بالأ�شرة  الهتمام 
اأدواره�������������ا يف امل���ج���ت���م���ع م�����ن خ���الل 
ال��ت��ي تقدمها  ال���ربام���ج واخل���دم���ات 
ومن  الأ���ش��رة  اأف����راد  لكافة  املوؤ�ش�شة 
خ���الل ���ش��ع��ي��ه��ا ن��ح��و الن�����ش��م��ام اإىل 
املنظمات الدولية التي تعمل يف هذا 
احلديثة  ال��ربام��ج  وت�شميم  امل��ج��ال 
الكوار  وبناء  تطوير  على  تركز  التي 
ال��ع��ام��ل��ة يف امل��وؤ���ش�����ش��ة ل���ت���واك���ب ما 
ب��رام��ج وخ��دم��ات. وكان  م��ن  تقدمه 
فاطمة  ال�شيخة  �شمو  ا���ش��ت��ق��ب��ال  يف 
مقر  اإىل  و�شولها  عند  م��ب��ارك  بنت 
بامل�شرف  الأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة 
احلو�شني  ه��اج��ر  ال��دك��ت��ورة  ���ش��ع��ادة 
ع�شو جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة التنمية 
الأ�����ش����ري����ة و�����ش����ع����ادة م�����رمي حممد 
التنمية  الرميثي مدير عام موؤ�ش�شة 
الأ�شرية ومديرات الدوائر والإدارات 
املوؤ�ش�شة  يف  وامل���وظ���ف���ات  وامل����راك����ز 
�شموها  جانب  اإىل  الجتماع  وح�شر 
�شعادة نوره ال�شويدي مديرة الحتاد 
الجتماع  بداية  ويف  ال��ع��ام.  الن�شائي 
مدير  الرميثي  م��رمي  �شعادة  رحبت 
فاطمة  ال�شيخة  ب�شمو  املوؤ�ش�شة  ع��ام 
مبنا�شبة  �شموها  مهنئة  مبارك  بنت 
فوزها بال�شخ�شية الريا�شية جلائزة 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
الريا�شي  ل��الإب��داع  مكتوم  اآل  را���ش��د 
لإ�شهامات  تقديرا  وذل��ك  العام  لهذا 
وت�شجيع  وم�����ش��ان��دة  دع��م  يف  �شموها 
امل�شتويات  ك��اف��ة  ع��ل��ى  ال��ري��ا���ش��ي��ات 
املحلية والعربية والعاملية وح�شولها 
الأوملبية  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة  ج���ائ���زة  ع��ل��ى 

ال��رم��ي��ث��ي يف  2012. واأك�����دت  ل��ع��ام 
حققتها  التي  الإجن����ازات  اأن  كلمتها 
م��وؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ن��م��ي��ة الأ����ش���ري���ة خالل 
لول  ل��ت��ت��م  ك���ان���ت  م����ا   2013 ع�����ام 
على  �شموها  ومتابعة وحر�س  جهود 
وال�شري  املوؤ�ش�شة  يف  العمل  تطوير 
ب��ه��ا وف����ق ت��وج��ي��ه��ات��ه��ا ال��ر���ش��ي��دة يف 
والربامج  التميز يف اخلدمات  �شبيل 
التي تعنى بالأ�شرة بكافة اأفرادها يف 
اأن  الرميثي  واأك���دت  اأبوظبي.  اإم���ارة 
حتقيق تلك الإجنازات و�شواها ي�شع 
اأم����ام م�����ش��وؤول��ي��ات جديدة  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
ال�شطالع  اإىل  اهلل  ب��اإذن   - �شت�شعى 
����ش���وف تعمل  ب���ه���ا واأم��������ام حت����دي����ات 
اأو�شع من  اآف��اق  لبلوغ  اجتيازها  على 
العمل الجتماعي  الإب���داع يف جم��ال 

برعاية ومتابعة اأم الإمارات.
ا���ش��ت��م��ع��ت �شمو  وخ�����الل الج���ت���م���اع 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك اإىل �شرح 
على  املو�شوعات  من  عدد  حول  واف 
جدول اجتماعها اخلام�س مع الإدارة 
الأ�شرية  ال��ت��ن��م��ي��ة  مل��وؤ���ش�����ش��ة  ال��ع��ل��ي��ا 
املطروحة  امل���و����ش���وع���ات  اأول  وك�����ان 
على جدول الأعمال خمرجات زيارة 
ج���زي���رة دمل���ا ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا مدير 
الأ�شرية خالل  التنمية  عام موؤ�ش�شة 
العاملن  م���ع  ال�������دوري  اج��ت��م��اع��ه��ا 
يف امل��رك��ز ح��ي��ث ق��ام��ت ���ش��ع��ادة مرمي 
حم��م��د ال��رم��ي��ث��ي ي��راف��ق��ه��ا ع���دد من 
املوظفن واملوظفات يف املوؤ�ش�شة بعقد 
مع  �شنوي  الربع  ال���دوري  اجتماعها 
الغربية  املنطقة  وموظفات  موظفي 
يف جزيرة دملا للتعرف على احتياجات 
اأهل املنطقة من الربامج واخلدمات 
ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا امل��وؤ���ش�����ش��ة وذل���ك بناء 
ال�شيخة فاطمة  �شمو  على توجيهات 
بنت مبارك خالل الجتماع الدوري 
والذي  ال��ع��ل��ي��ا  الإدارة  م��ع  ل�شموها 

 . امل���ا����ش���ي  اأغ�����ش��ط�����س   28 ع���ق���د يف 
موؤ�ش�شة  ع����ام  م���دي���ر  وا���ش��ت��ع��ر���ش��ت 
الجتماع  اأث��ن��اء  يف  الأ�شرية  التنمية 
خمرجات الزيارات الجتماعية التي 
ال�شابقن عن  بها للم�شوؤولن  قامت 
م��رك��ز دمل��ا ول��ع��دد م��ن الأ���ش��ر بهدف 
مت  ال��ت��ي  احتياجاتهم  على  ال��ت��ع��رف 
بعد  امل��خ��ت�����ش��ة  اجل���ه���ات  اإىل  رف��ع��ه��ا 
ال�شيدة  قدمت  جهتها  م��ن  ال��زي��ارة. 
منريه احلمادي مديرة مركز موؤ�ش�شة 
التنمية الأ�شرية يف دملا عر�شا ت�شمن 
دمل��ا وعدد  ع��ن ج��زي��رة  تاريخية  ملحة 
ميار�شونها  التي  والن�شاطات  �شكانها 
ال��ت��ي تواجه  ال��ت��ح��دي��ات  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
حت�شينها  وف���ر����س  اجل���زي���رة  ���ش��ك��ان 
ودور مركز موؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية 
برامج  م��ن  وم��ا يقدمه  اجل��زي��رة  يف 
وخ��دم��ات ل��الأ���ش��رة يف دمل��ا .. م�شرية 
�شريان  مي��ث��ل  ال������دور  ه����ذا  اأن  اإىل 
احلياة الناب�س فيها من خالل طرح 
الربامج الجتماعية وال�شحية التي 
ت��خ��دم ك��اف��ة اأف����رد الأ����ش���رة يف مركز 
امل��وؤ���ش�����ش��ة ال����ذي ي�����ش��م ع���دة مرافق 
ت��ن��ظ��م ف��ي��ه��ا ال���ربام���ج واخل���دم���ات. 
ال�شيدة  ق���دم���ت  الج���ت���م���اع  وخ�����الل 
جائزة  ع��ام  من�شق  ال�شويدي  عو�شه 
مبارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�شيخة  �شمو 
ال���دول���ي���ة عر�شا  ال���ع���رب���ي  ل��ل�����ش��ب��اب 
بالدورة  اخل��ا���ش��ة  امل�شتجدات  لآخ���ر 
الثانية جلائزة �شمو ال�شيخة فاطمة 
الدولية  العربي  لل�شاب  مبارك  بنت 
ا�شتمارات  ع���دد  اأن  اإىل  م�����ش��رية   ..
حوايل  اإىل  و�شل  للجائزة  الرت�شح 
الوىل  امل��رح��ل��ة  يف  ا���ش��ت��م��ارة   300
ا�شتمارة   111 ا���ش��ت��ب��ع��اد  مت  ل��ك��ن 
ومعايري  ����ش���روط  م��واف��ق��ت��ه��ا  ل��ع��دم 
اجل���ائ���زة وم���ن ث��م مت ال��ت��وا���ش��ل مع 
بطريقة  لإر�����ش����اده����م  امل�����ش��ت��ب��ع��دي��ن 

اأن  مو�شحة   .. ال�شحيحة  الت�شجيل 
ع���دد ال���ش��ت��م��ارات ال��ت��ي و���ش��ل��ت اإىل 
ا�شتمارة   189 بلغ  التقييم  مرحلة 
مت تقلي�شها اإىل 145 ا�شتمارة ومن 
ثم رفعها اإىل جلنة التقييم. وخالل 
اأ�شماء  ال�����ش��وي��دي  ت��ن��اول��ت  ال��ع��ر���س 
اأع�شاء جلنة التقييم الذين يعملون 
املر�شحن  ا����ش���ت���م���ارات  ت��ق��ي��ي��م  ع��ل��ى 
ل��ل��ج��ائ��زة م��ن ال�����ش��ب��اب ال��ع��رب��ي على 
م�����ش��ت��وى ال���ع���امل واأو����ش���ح���ت طرق 
التي  وامل��راح��ل  اللجنة  عمل  واآل��ي��ات 
ك��م��ا ت�شمن  ال��ت��ق��ي��ي��م  ت��ل��ي ع��م��ل��ي��ة 
العر�س عر�س مقابالت م�شجلة مع 
امل�شوؤولن يف اجلهات الداعمة جلائزة 
مبارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�شيخة  �شمو 
لل�شباب العربي الدولية وهي جامعة 
والقيادة  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
وكلية  امل�����ش��ل��ح��ة  ل���ل���ق���وات  ال���ع���ام���ة 
وال�شحية  ال��ط��ب��ي��ة  ل��ل��ع��ل��وم  ف��اط��م��ة 
خليفة  وج���ام���ع���ة  م�������ش���در  وم���ع���ه���د 
التطبيقية  للعلوم  الإم���ارات  ومعهد 
ال�شباب.  لتنمية  الإم���ارات  وموؤ�ش�شة 
وحول م�شاركة وفد موؤ�ش�شة التنمية 
جوائز  ت����وزي����ع  ح���ف���ل  يف  الأ�����ش����ري����ة 
ولية  يف  اأقيم  ال��ذي  العاملية  �شتيفي 
ال�شهر  الأمريكية منت�شف  نيويورك 
اجل�������اري ق���دم���ت ���ش��ي��خ��ه اجل���اب���ري 
موؤ�ش�شة  يف  الإع������الم  م��ك��ت��ب  م��دي��ر 
تناول  ع���ر����ش���ا  الأ�����ش����ري����ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
العاملية  �شتيفي  جوائز  اإن�شاء  تاريخ 
واملجالت التي تخدمها والتي تهدف 
املنظمات  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ت�شليط  اإىل 
ال�شحافة  ل��دى  املتميزين  والأف����راد 
العام.  واجلمهور  الأع��م��ال  وجمتمع 
الأ�شرية  ال��ت��ن��م��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة  وك��ان��ت 
ف��ازت بثالث جوائز يف فئات هي  قد 
الربحية  غ��ري  احلكومية  املوؤ�ش�شات 
املراأة  وفئة  املتميز  التنفيذي  واملدير 

العاملة يف املجال التخ�ش�شي وح�شر 
حفل توزيع اجلوائز وفد ر�شمي من 
املوؤ�ش�شة بناء على قرار �شمو الرئي�س 
حيث  ال�شاأن  بهذا  للموؤ�ش�شة  الأعلى 
املوؤ�ش�شة  ميثل  اأن  على  القرار  ن�شن 
يف احل��ف��ل وف���د ي��راأ���ش��ه م��ع��ايل علي 
جمل�س  رئ��ي�����س  الكعبي  عبيد  ���ش��امل 
وع�شوية  الأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة 
كل من �شعادة مرمي حممد الرميثي 
الأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة  عام  مدير 
ود. جميلة �شليمان خاجني م�شت�شار 
حممد  و�شيخة  والبحوث  الدرا�شات 
كما  الإع���الم.  مكتب  اجلابري مدير 
اأ����ش���ارت اجل���اب���ري يف ال��ع��ر���س الذي 
�شتحققها  التي  املكا�شب  اإىل  قدمته 
�شتيفي  بجائزة  فوزها  بعد  املوؤ�ش�شة 
العاملية والتي تتمثل يف تعزيز مكانة 
رائ�������دة يف جمال  ك��ج��ه��ة  امل���وؤ����ش�������ش���ة 
التنمية الجتماعية امل�شتدامة ودعم 
املوؤ�ش�شة  ال��ع��ام��ل يف  ال��ك��ادر  ومت��ك��ن 
اإىل  للو�شول  اأمامهم  املجال  واإتاحة 
العاملية واحل�شول على جوائز عاملية 
مما ي�شاعد يف ت�شويق برامج وخدمات 
الذي  الأم���ر  املجتمع  ل��دى  املوؤ�ش�شة 
�شيدعم ح�شول املوؤ�ش�شة على جوائز 
مو�شحة   .. وع��امل��ي��ة  حملية  اأخ����رى 
�شعار  املوؤ�ش�شة  ا�شتخدام  �شيتم  اأن���ه 
اجلائزة يف كافة الو�شائل الرتويجية 
امل���ت���اح���ة م���ث���ل امل����وق����ع الإل����ك����رتوين 

والنماذج الر�شمية وغري ذلك.
ال�شيدة  ق���دم���ت  اآخ������ر  ج���ان���ب  م����ن 
تخطيط  اأخ�����ش��ائ��ي  احلو�شني  ح��ي��اة 
ح���ول م�شاركة  ع��ر���ش��ا  اإ���ش��رتات��ي��ج��ي 
جائزة  يف  الأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة 
املتميز  احل��ك��وم��ي  ل�����الأداء  اأب��وظ��ب��ي 
وامل����راح����ل ال��زم��ن��ي��ة ال��ت��ي م����رت بها 
اجلائزة  يف  املوؤ�ش�شة  م�شاركة  عملية 
ال���رت����ش���ي���ح���ات يف  اإىل  و����ش���ل  ح���ي���ث 

امل��رح��ل��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ل��ج��ائ��زة ك��ل من 
ال�شويدي  اأحمد  ال�شيدة �شرينة علي 
وال�شيدة  ال��ف��ن��ي  ال��ت��ق��ن��ي  امل���ج���ال  يف 
التي فازت  املن�شوري  �شعدة عبد اهلل 
امل��ت��ع��ام��ل��ن غري  يف جم�����ال خ���دم���ة 
زي��ارة وفد موؤ�ش�شة  الإ�شرايف. وحول 
التنمية الأ�شرية اإىل جامعة كولومبيا 
ومذكرة  الأمريكية  نيويورك  بولية 
مع  املوؤ�ش�شة  وقعتها  ال��ت��ي  التفاهم 
باجلامعة  الج��ت��م��اع��ي  ال��ع��م��ل  كلية 
بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  ا�شتمعت 
العر�س  اإىل  الجتماع  خالل  مبارك 
ال����ذي ق��دم��ت��ه ال�����ش��ي��دة ����ش���اره عادل 
موؤ�ش�شة  يف  ب�شرية  م��وارد  خبري  �شو 
وال�����ذي ت�شمن  الأ����ش���ري���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
اأهداف الزيارة ونبذة عن كلية العمل 
الجتماعي بجامعة كولومبيا الأقدم 
يف العامل حيث يبلغ عمرها اأكرث من 
ماج�شتري  برامج  وتقدم  عام   100
ودكتوراه فقط يف العمل الجتماعي 
ويتوافر فيها فريق عمل متخ�ش�س 
يف اإعداد الدرا�شات والبحوث امليدانية 
ولها ح�شور اإقليمي يف اآ�شيا الو�شطى 
والهند والأردن واإ�شبانيا وكازخ�شتان 
وت��رك��ي��ا وغ��ريه��ا م��ن ال�����دول. وكان 
يف  الجتماعي  العمل  كلية  م��ن  وف��د 
زار  قد  الأمريكية  كولومبيا  جامعة 
�شهر  يف  الأ���ش��ري��ة  التنمية  موؤ�ش�شة 
على  خاللها  واط��ل��ع  املا�شي  اأك��ت��وب��ر 
اآل���ي���ات و���ش��ري ال��ع��م��ل فيها وذل���ك يف 
اإط����ار ���ش��ع��ي امل��وؤ���ش�����ش��ة ل��ل��ت��ع��رف على 
مم��ار���ش��ات ال��ع��م��ل الج��ت��م��اع��ي على 
مفهوم  وت����ق����دمي  ال����ع����امل  م�����ش��ت��وى 
الجتماعية  اخل���دم���ة  ح���ول  ���ش��ام��ل 
تنظيم  الزيارة  هام�س  على  مت  حيث 
العمل  رحلة  حول  اجتماعيا  منتدى 
تنفيذ  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  الج��ت��م��اع��ي 
الكلية  ممثلي  بن  فردية  اجتماعات 

الأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة  وق��ي��ادات 
ال�����دوائ�����ر يف  وم����ه����ام  دور  مل��ن��اق�����ش��ة 
املوؤ�ش�شة اإ�شافة اإىل اجتماعات اأخرى 
الإدارات  م�����دراء  م���ن  م���ع جم��م��وع��ة 
الق�شايا  ع���ل���ى  ل��ل��ت��ع��رف  وامل�����راك�����ز 
امللحة فيما يخ�س الأعمال الرئي�شة 
ال�شيدة  ق���دم���ت  ك���م���ا  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة. 
م�شاندة  اإدارة  مدير  الزعابي  ح�شة 
اخلام�س  الج���ت���م���اع  خ�����الل  امل��������راأة 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  ل�شمو 
عر�شا  للموؤ�ش�شة  العليا  الإدارة  م��ع 
للطفل  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  ملتقى  ح���ول 
حتت  املوؤ�ش�شة  نظمته  الذي   2013
اآمن”  م�����ش��ت��ق��ب��ل  واع  “جيل  ���ش��ع��ار 
مو�شوعات  م��ن��اق�����ش��ة  خ���الل���ه  ومت 
الطفل  حماية  حقوق  ح��ول  متعددة 
الدولية  وال��ق��وان��ن  ال��ت�����ش��ري��ع��ات  يف 
يف  الأ�شرة  ودور  واملحلية  والقليمية 
حماية الطفل من الإ�شاءة واملخاطر 
الطفل  ح���ق���وق  ق����وان����ن  وت���رج���م���ة 
للتنفيذ  قابلة  واإج����راءات  اآل��ي��ات  اإىل 
املحلية  ال��ت��ج��ارب  ع��ر���س  اإىل ج��ان��ب 
وقاية  جم��ال  يف  والعاملية  وال��دول��ي��ة 
وحماية الطفل من املخاطر. و�شارك 
املوؤ�ش�شات  ع���ن  مم��ث��ل��ون  امل��ل��ت��ق��ى  يف 
املهتمة بالطفل يف وزارة العدل ووزارة 
ال�شوؤون الجتماعية واملجل�س العلى 
الق�شاء  ودائ��رة  والطفولة  لالأمومة 
للن�شاء  دب���ي  وم��وؤ���ش�����ش��ة  اأب��وظ��ب��ي   -
العليا  زاي�����د  وم��وؤ���ش�����ش��ة  والأط����ف����ال 
للرعاية الإن�شانية وذوو الحتياجات 
الأ�شرية  التنمية  وموؤ�ش�شة  اخلا�شة 
وبرنامج  اأبوظبي  يف  ال�شحة  وهيئة 
الأم����ان الأ���ش��ري ال��وط��ن��ي يف اململكة 
الأوقاف  ووزارة  ال�شعودية  العربية 
تنمية  اإدارة   - الإ�شالمية  وال�����ش��وؤون 
الأ�شرة بدولة الكويت ووزارة التنمية 

الجتماعية يف �شلطنة عمان.

•• ابوظبي- فوؤاد علي

عن  للتعليم  اأبوظبي  جمل�س  ك�شف 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  ق���رار  تفا�شيل 
التنظيمي  ال��ه��ي��ك��ل  اع��ت��م��اد  ب�����ش��اأن 
للمدار�س  الرواتب  وهيكل  اجلديد 
باملعلمن  اخل�����ا������س  احل����ك����وم����ي����ة 
امل��واط��ن��ن يف اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي حيث 
ي��اأت��ي ه��ذا الع��ت��م��اد ب��ه��دف حتقيق 
النظام  ل���ت���ط���وي���ر  ����ش���ام���ل���ة  روؤي��������ة 
العاملة  الب�شرية  والكوادر  املدر�شي 
يف امل���دار����س. ج���اء ذل���ك م��ن خالل 
ام�س  ال��ذي عقد  ال�شحفي  امل��وؤمت��ر 

بفندق دو�شت تاين يف ابوظبي . 
وقال معايل الدكتور مغيري خمي�س 
اخلييلي مدير عام جمل�س اأبوظبي 
بدولة  التعليم  ق��ط��اع  اإن  للتعليم 
الإم�����ارات يحظي ب��رع��اي��ة ودع���م ل 
الر�شيدة وعلى  القيادة  حمدود من 
راأ�شها �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
�شمو  اأول  وال���ف���ري���ق  اهلل  ح��ف��ظ��ه 

ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
رئ��ي�����س جمل�س  امل�����ش��ل��ح��ة  ل���ل���ق���وات 
اأبوظبي للتعليم حيث ياأتي التعليم 
كاأحد اأهم الأولويات ال�شرتاتيجية 
املنظومة  ت���ط���وي���ر  اإىل  ال���رام���ي���ة 
دوره  تاأدية  من  ومتكينه  التعليمية 

احليوي يف التنمية املن�شودة.
م��غ��ري اخلييلي  ال��دك��ت��ور  او���ش��ح  و 
باملجل�س  التعليم  نظام  حوكمة  اأن 
ل��رف��ع مكانة  و م��ن��ظ��وم��ة احل���واف���ز 
ال���رتك���ي���ز على  ك���ذل���ك  و  ال��ت��ع��ل��ي��م 
و  التدري�س  ملهنة  ال��ت��وط��ن  عملية 
الو�شول اإىل روؤية اأبوظبي 2030 
و باإعتماد الهيكل التنظيمي و و�شع 
النظام حيث  �شيا�شة احلوكمة لهذا 
وظائف  خ��ل��ق  ال��ن��ظ��ام  ه���ذا  يتطلب 
وظيفية  م�شميات  تغيري  و  جديدة 
النموذج  تطبيق  م��ع  تتنا�شب  حتى 

املدر�شي اجلديد .
اأن  اخلييلي  مغيري  الدكتور  اأك��د  و 
املواطنن  للمعلمن  ال��زي��ادة  ن�شبة 

 25% م������ن  ب����امل����ت����و�����ش����ط  ت�����ق�����در 
حالة  م���ن  ت��خ��ت��ل��ف  و   35% اإىل 
لأخ������رى و ت���ب���داأ ب���اأث���ر رج���ع���ي من 
�شريات  بداية  هو  و   2013/9/1
القادم  ي��ن��اي��ر  ���ش��ه��ر  يف  و  ال����رات����ب 
هناك  �شتكون  ال��روات��ب  دف��ع  �شيتم 
و   . للتظلم  جلنة  و  للت�شكن  جلنة 
اأكد اأن الهيكل التنظيمي اجلديد و 
�شلم الرواتب ي�شعى من اجل الرقي 
هناك عالوة  لذلك  املعلم  مب�شتوى 
املاج�شتري  �شهادتي  للحا�شلن على 
و ال��دك��ت��وراه ت����رتاوح ب��ن 2000 
املناطق  4000 درهم و عالوة  اإىل 
يف  للبقاء  املعليمن  لتحفيز  النائية 
هذه املناطق و ت��رتاوج بن 1500 

اإىل 2000 درهم .
التغيريات  اأه��م  اأن  معاليه  واأ���ش��اف 
التنظيمي  ب��ال��ه��ي��ك��ل  ت��ت��ع��ل��ق  ال���ت���ي 
القيادة  دور  تعريف  ب��اإع��ادة  ترتبط 
مدير  ي�����ش��ب��ح  ب���ح���ي���ث  امل���در����ش���ي���ة 
نتائج  ع��ن  الأول  امل�����ش��وؤول  امل��در���ش��ة 
التعليم  الطلبة وح�شن �شري عملية 

اإعادة  مت  كما  الدرا�شية،  القاعة  يف 
الوظيفية  ال��ت��و���ش��ي��ف��ات  يف  ال��ن��ظ��ر 
والأدوار امل�شندة للموجهن وروؤ�شاء 
واملعلمن،  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال���ه���ي���ئ���ات 
ر�شد  مت  ذل������ك  اإىل  ب����الإ�����ش����اف����ة 
ال����وظ����ائ����ف �شمن  م����ن  جم���م���وع���ة 
حيث  اجل��دي��د،  التنظيمي  الهيكل 
من  الطلبة  خل��دم��ة  منها  ج��زء  مت 
ذوي الحتياجات اخلا�شة ولتوفري 
لطلبة  وامل��ه��ن��ي  الوظيفي  الإر����ش���اد 
ان�شجام  ل�����ش��م��ان  ال��ث��ال��ث��ة  احل��ل��ق��ة 
متطلبات اللتحاق بالتعليم العايل 

مع متطلبات �شوق العمل.
واأكد اخلييلي اأن املجل�س يعمل على 
منهجية متكاملة من اأجل ا�شتقطاب 
جمال  يف  املواطنة  الكفاءات  اأف�شل 
العمل  بيئة  تغطي  بحيث  التعليم، 
الإب���داع  املهني وت��ق��دي��ر  وال��ت��ط��وي��ر 
عن�شر  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  والإجن�������از 
هذا  ويف  واملكافاآت،  واملزايا  الرواتب 
الإطار اأظهرت نتائج درا�شات املقارنة 
اأجراها  املعيارية وال�شتبيانات التي 

اأن  العاملن  ر���ش��ا  لقيا�س  املجل�س 
جانب الرواتب واملزايا املالية يعترب 
م��ن اأه���م اجل��وان��ب ال��ت��ي ت�شاهم يف 
ج��ع��ل وظ���ائ���ف ال��ت��دري�����س م���ن بن 
املهن غري اجلاذبة للمواطنن وهو 
يف  امل��ل��ح��وظ  الن��خ��ف��ا���س  مايعك�شه 
بكليات  امللتحقن  املواطنن  اأع���داد 
ال����رتب����ي����ة ع����م����وم����ا، الأم���������ر ال�����ذي 
ي���ع���رق���ل ج���ه���ود ال���ت���وط���ن وي������وؤدي 
املواطنة  النماذج  اإىل  الفتقار  اإىل 
ال��ت��ي ي��ق��ت��دي ب��ه��ا ال��ط��ل��ب��ة. وقالت 
املدير  ال��ع��م��ي��م��ي��ى  ���ش��الم��ة  ���ش��ع��ادة 
املوؤ�ش�شي  التطوير  ملكتب  التنفيذي 
اأن هيكل الرواتب  والتميز باملجل�س 
ومديري  للمعلمن  الأج���ور  وفئات 
وموظفي  وم�����ش��اع��دي��ه��م  امل����دار�����س 
ال��ه��ي��ئ��ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة والإداري��������ة يف 
املدار�س احلكومية يف اأبوظبي و�شع 
ب��ه��دف الرت���ق���اء مب�����ش��ت��وى وج���ودة 
العملية التعليمية وتو�شيع م�شاركة 
�شاملة  روؤي��������ة  ����ش���م���ن  امل����واط����ن����ن 
ومتكاملة لتطوير الكوادر الب�شرية 

املقام  يف  وترتكز  ب��امل��دار���س  العاملة 
املعلم  مبكانة  الرت��ق��اء  على  الأول 
وق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م. واأ���ش��اف��ت اأن���ه مت 
وفق  اجلديد  ال��روات��ب  هيكل  و�شع 
ملتطلبات الهيكل التنظيمي اجلديد 
ل�����ش��م��ان ب��ي��ئ��ة ع��م��ل ت��ط��ّب��ق فيها 
مبادئ احلوكمة وال�شفافية والتمّيز 
مما ي�شمح بزيادة جودة التعليم من 
املوؤهلن  املعلمن  ا�شتقطاب  خ��الل 
بهم  والح����ت����ف����اظ  اخل������ربة  وذوي 
وتفعيل الأداء الإداري على م�شتوى 
امل�����دار������س وت����وف����ري جم���م���وع���ة من 
الوظائف امل�شتحدثة وحتديث الدور 
لبع�س الوظائف الأ�شا�شية الأخرى 
الرئي�شية  امل��ع��اي��ري  يف  روع���ي  ق��د  و 
املحدث  ال���روات���ب  ه��ي��ك��ل  لت�شميم 
بن  ال��رتاب��ط  عنا�شر  كبري  ب�شكل 
الوظائف ومعدلت التقدم و�شمان 
�شهولة التطبيق وال�شتدامة �شمن 
باملوارد  لالرتقاء  وا�شحة  منهجية 
لتحقيق  اعتبارات  وو�شع  الب�شرية 

التوازن بن احلياة والعمل.

واأ�شارت العميمي اأن هيكل الرواتب 
اجل����دي����د ي���ر����ش���د روات�������ب وم���زاي���ا 
تناف�شية تتما�شى مع حجم وظروف 
العمل املختلفة وقد و�شعت جداول 
ت�شمح  ب��ح��ي��ث  ال����روات����ب اجل���دي���دة 
بزيادة م�شاركة املواطنن من خالل 
التدري�س  م��ه��ن��ة  اإىل  ا�شتقطابهم 
الأمر الذي �شيوفر النماذج املواطنة 

التي يحتذي بها الطلبة. 
األ������ي������ات ج�������ذب ال����ط����الب  و ح�������ول 
املواطنن ملهنة التدري�س مع القدرة 
احلكومية  ل���ل���دوائ���ر  ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
الآخ����رى يف ج��ذب��ه��م  ق��ال��ت �شالمة 
ال��ع��م��ي��م��ي امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملكتب 
التطوير املوؤ�ش�شي والتميز اأن هناك 
ل��ل��ج��ي��ل اجلديد  ب��رن��ام��ج م��ت��ك��ام��ل 
الإن��خ��راط يف مهنة  على  لت�شجيعه 
امليدان  يف  ن�شبتهم  رفع  و  التدري�س 
ب��اأ���ش��ال��ي��ب ع���دة منها عن  ال��رتب��وي 
ط���ري���ق ال���ت���ح���اور و ال���ت���وا����ش���ل مع 
ال��ط��الب اأن��ف�����ش��ه��م م��ن اج���ل تغيري 
رفع  و  التدري�س  مهنة  عن  فكرتهم 

وجهة  يف  للتدري�س  املعنوية  قيمة 
نظر الطالب فمثاًل ت�شجيع الطالب 
بدرا�شة العلوم و الريا�شيات بجامعة 
حتفيزهم  اأب����وظ����ب����ي  ال�������ش���ورب���ون 
الر�شوم  دف��ع  و  ال�شهرية  باملكافاأت 
يجعلهم  مم����ا  ع���ن���ه���م  ال����درا�����ش����ي����ة 
موؤهلن للتدري�س يف مادة العلوم و 
ال�شورة  ان  اأ�شافت  و   . الريا�شيات 
النمطية عن مهنة التدري�س تغريت 
لدى الطالب بف�شل تطبيق منوذج 
امل��در���ش��ي اجل��دي��د ال���ذي ي��رك��ز على 
و  الإب���ت���ك���ار  ع��ل��ى  ال���ط���الب  ت�شجيع 
للم�شاكل  الإبداعية  احللول  ايجاد 
و تنمية قدرة الطالب على مواجهة 
به  حتيط  ال��ت��ي  املختلفة  ال��ظ��روف 
املدر�شي  ال���ن���م���وذج  ���ش��ق��ل  ب��ال��ت��ايل 
اجلديد �شخ�شية الطالب و اأن يكون 
جزًء من فريق العمل و م�شريًة اإىل 
اأو�شحت  كثرية  موؤ�شرات  هناك  اأن 
ت��ط��ور ال��ط��الب فنجاح ال��ط��الب يف 
الإم��ت��ح��ان��ات ال��دول��ي��ة ت��ب��ن مدى 

جناح النموذج املدر�شي اجلديد .

ولـــي عهــــد ال�صارقــــــة يتـــــراأ�س اجتمــــــاع املجلــــــ�س التنفيــــــــذي

ال�صيخة فاطمة توجه باإعداد برنامج متكامل للتميز الداخلي يف موؤ�ص�صة التنمية الأ�صرية 

تطبق باأثر رجعي من �سهر �سبتمرب

جمل�س ابوظبي للتعليم يعلن عن الهيكل التنظيمي اجلديد و�صلم الرواتب 

•• ال�شارقة-الفجر:

 قام وفد من القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة 
اطماأنوا  بعجمان  خليفة  مل�شت�شفى  ب��زي��ارة 
اأول  لل�شرطي  ال�شحية  احلالة  على  خاللها 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ال�����ش��م��اليل م���ن م���رت���ب معهد 
امل�شت�شفى  �شرير  ل��زم  ال��ذي  ال�شرطة  تدريب 
ب��ح��روق ن��اجت��ة ع��ن بع�س املواد  اأث��راإ���ش��اب��ت��ه 

فتحات  ت�شليك  يف  امل�����ش��ت��خ��دم��ة  ال��ك��ي��م��اوي��ة 
�شلطان  العقيد  الوفد  �شم  ال�شحي  ال�شرف 
عبداهلل اخليال مدير اإدارة الإعالم و العالقات 
مدير  احل��م��ادي  خالد  دكتور  وامل��ق��دم  العامة 
معهد تدريب ال�شرطة وعدد من ال�شباط و 
�شف ال�شباط و الأفراد حيث عرب الوفد عن 
العامة  بالقيادة  العاملن  متنيات  و  متنياته 
ل�شرطة ال�شارقة للمذكور بال�شفاء العاجل و 

العودة اإىل مقر عمله باأقرب وقت. 
عبدالعزيز  اأول  ال�شرطي  ع��رب  جانبه  وم��ن 
املبادرة  بهذه  الكبرية  �شعادته  ال�شماليل عن 
الطيبة واللفتة الإن�شانية الكرمية التي تدل 
اأوا���ش��ر امل��ودة والأل��ف��ة التي جتمع  على عمق 
بن منت�شبي القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة 
�شعادة  و  ���ش��الم��ة  ع��ل��ى  ال���ق���ي���ادة  ح���ر����س  و 

العاملن . 

•• ال�شارقة-الفجر:

دعت القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة ال�شائقن 
التي  للمخاطر  النتباه  اإىل  اأف��راد اجلمهور  و 
و  اتخاذ احليطة  و  التقلبات اجلوية  تنتج عن 
الن�شرات  املركبات و متابعة  اأثناء قيادة  احلذر 
ال��ت��ي ت�����ش��در ع���ن حم��ط��ات الر����ش���اد اجلوية 
بالدولة و التقيد بالتعليمات التي ت�شدر اليهم 

من اجلهات املخت�شة وعدم اخلروج اإىل البحر 
اأو املناطق الربية دون العودة لهذه الإر�شادات 
بتنظيم  ال�شارقة  �شرطة  وقامت  التعليمات  و 
توزيع  على  ا�شتملت  للجمهور  توعوية  حملة 
حت�شباً  اجلمهور  لأف���راد  توعوية  ب��رو���ش��ورات 
ملخاطر التقلبات اجلوية التي ت�شهدها الدولة 
يف ظل التغريات املناخية بعنوان كن حذراً من 
على  التنبيه  بهدف  اجلوية  التقلبات  خماطر 

اإت��خ��اذ احليطة و  ب�����ش��رورة  ال�شائقن  الإخ���وة 
احل���ذر و ال��ت��وق��ع ال���دائ���م مل��ف��اج��اآت و خماطر 
التنبيه  املناخية ومت  التقلبات  الطريق يف ظل 
على ال�شائقن باإتباع تعليمات رجال ال�شرطة و 
التمهل بقيادة املركبة و عدم الن�شغال بالهاتف 
اأو املذياع و احلر�س على التعامل مع الطريق 
ب��ح��ذر ح��ر���ش��اً م���ن ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�شرطة 

ال�شارقة على �شالمة اأفراد اجلمهور .

وفد من �صرطة ال�صارقة يقوم بزيارة �صرطي 
يتلقى العالج مب�صت�صفى خليفة 

�صرطــــة الــ�صارقـــة حتــــذر اجلمهـــور مــــن 
التقلبــــــــــات اجلويـــــة 



األربعاء  -  27  نوفمبر    2013 م   -   العـدد    10956
Wednesday   27    November   2013  -  Issue No   10956

07

اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

التنمية  دائ���������رة  ف���ع���ال���ي���ات  ����ش���م���ن 
اخليمة  راأ�����������س  يف  الق����ت���������ش����ادي����ة 
الثاين  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  ل��الح��ت��ف��ال 
اأط��ل��ق��ت ال��دائ��رة مبادرة  و الأرب��ع��ون 
وحداثة  الفكر  ا�شالة   .. زاي��د  عيال 
اب���راز  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  ال��ت��ط��ب��ي��ق و 
ال�شيخ  يف  املختارة  ال�شفات  من  ع��دد 
زايد – طيب اهلل ثراه- و تعزيزها يف 
العتناء  على  حتفيزهم  و  املوظفن، 
بتلك ال�شفات امل�شتوحاة من �شخ�شية 
يف  وتطبيقها  اهلل  رحمه  زاي��د  ال�شيخ 

احلياة العملية.
مدير  الطنيجي  عبيد  اأح��م��د  وق���ال 
بالوكالة  القت�شادية  التنمية  دائ��رة 
روح  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت��ه��دف  امل����ب����ادرة  اأن 
املوظفن  وحتفيز  للوطن  الن��ت��م��اء 

ب��ال�����ش��ف��ات ال��ق��ي��ادي��ة التي  ل��ل��ت��ح��ل��ي 
للدولة،  احلكيمة  القيادة  بها  تتمتع 
و ت��ر���ش��ي��خ ال�����ش��ف��ات ال��ت��ي ام��ت��از بها 
-املغفور له باإذن اهلل - ال�شيخ زايد بن 
�شلطان ال نهيان و التي اختريت بناًء 
زايد  ال�شيخ  �شخ�شية  مراجعة  على 
ال�شخ�شيات  م��ن  بالعديد  والل��ت��ق��اء 
و  ب��ه  مبا�شرة  �شلة  على  ك��ان��ت  ال��ت��ي 

ال�شرب،  ال��ت�����ش��ام��ح،  احل��ك��م��ة،   : ه���ي 
الروؤية،  ال��ت��وا���ش��ع،  الإي���ث���ار،ال���ك���رم، 

املبادرة، التعاون،و البداع.
كما اأفاد اأن الدائرة ب�شدد تنفيذ هذه 
تلك  اإ�شافة  و  املقبل  العام  يف  املبادرة 
ال�شفات �شمن معايري جائزة التميز 
منها  �شعيا  ال���ق���ادم  ل��ل��ع��ام  ال��وظ��ي��ف��ي 
الوطنية  ال��ه��وي��ة  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  يف 
تقييم  يف  املعتمدة  باملعايري  وربطها 
املوظف املتميز على م�شتوى الدائرة.

وذك���������رت م����دي����ر م���ك���ت���ب الت�������ش���ال 
املبادرة  ه��ذه  تعد  بالدائرة  املوؤ�ش�شي 
جتربة رائدة يف جمال املحافظة على 
وربطها  الم���ارات���ي  املجتمع  ���ش��ف��ات 
بنظم  م�شاواتها  و  الوظيفي  ب���الأداء 
اجلودة العاملية مثل النموذج الوربي 
موا�شفات  او   EFQM ل��ل��ج��ودة 

الآيزو مبختلف انواعها.

•• دبي- حم�شن را�شد

ت�شت�شيف دبي الأ�شبوع املقبل، 30 رحال عامليا 
معظمها  دخل  قيا�شية  ارق��ام  حتقيق  ا�شتطاعوا 
يف مو�شوعة الأرقام القيا�شية جين�س ، ليعر�شوا 
ال�شعاب  وحت��دي  املجهول  اكت�شاف  يف  جتاربهم 
والعلوم يف  الثقافة  العامل، وذلك يف ندوة  حول 

منطقة املمزر بدبي. 
امل�شاركن يف مهرجان الرحالة الذي  ابرز  ومن 
ي�شتمر ملدة 4 اأيام ابتداء من يوم الأربعاء املقبل، 
متكن  ال��ذي  القا�شمي،  اأح��م��د  اليمني  الرحالة 
لإحياء  حممد  بن  حمدان  مركز  ودع��م  برعاية 
الرتاث من قطع القارة الإفريقية على اجلمال 
ح��ام��اًل ع��ل��م الإم�����ارات و���ش��ع��ار اإك�����ش��ب��و 2020 
حوايل  اإىل  و�شل  عاملياً  قيا�شياً  رقماً  وم�شجاًل 

40 األف كيلومرت. 
وي���رع���ى امل���ه���رج���ان م���رك���ز ح���م���دان ب���ن حممد 
لإح����ي����اء ال��������رتاث، وي�������ش���ارك ف���ي���ه رح����ال����ة من 
واليابان  وا�شرتاليا  ورو�شيا  واأمل��ان��ي��ا  بريطانيا 
وم�شر والكويت وليبيا واليمن وجنوب اإفريقيا، 

بالإ�شافة اإىل فريق رحالة الإمارات. 
ال�شيخ جم���رن رئي�س  ب��ن  ع��و���س حم��م��د  وق���ال 

املنظمة  اللجنة  ورئي�س  الإم���ارات  رحالة  فريق 
للمهرجان، يف موؤمتر �شحفي عقد اأم�س يف فندق 
كريك �شايد بدبي، املهرجان يتكلم عن الرحالة 
وكل  املا�شي،  عبق  ت�شتلهم  لكنها  حديثة  بطرق 
الذين ن�شت�شيفهم له هوية  الرحالة  واحد من 

خمتلفة ون�شاط متميز يف احد املجالت . 
وي���ه���دف امل��ه��رج��ان الأ���ش��خ��م م���ن ن��وع��ه عاملياً 
لتكرمي ال��رح��ال��ة ال��ع��رب والإم��ارات��ي��ن واإب���راز 

اإجنازاتهم واأن�شطتهم املختلفة. 
للرحالة  م��ل��ت��ق��ى  ل��ي��ك��ون  امل���ه���رج���ان  وي�����ش��ع��ى 
خمتلف  من  املحرتفن  وامل�شورين  واملغامرين 
الأملاين  بينهم  ومن  والأجنبية،  العربية  ال��دول 
ب��ا���ش��ت��ك�����ش��اف القارة  ق����ام  ال�����ذي  ك���ورن���ر  رال�����ف 
من  ال��رغ��م  على  �شيارته  م��ن  على  الإف��ري��ق��ي��ة 
اإع��اق��ت��ه، وال�����ش��ع��ودي��ة ره��ا حم��رق ال��ت��ي ت�شلقت 
قمته  اإىل  و�شوًل  اأفريقيا  يف  كاليمنجارو  جبل 

وت�شتعد للو�شول اإىل قمة اإيفري�شت. 
الوثائقي  امل�����ش��ور  ق�����ش��ة  امل���ه���رج���ان  وي��ع��ر���س 
الياباين ال�شهري تو�شيجا فوكودا، وفريق تاك�شي 
لندن الذي جاب العامل ملدة 15 �شهراً على من 
�شيارة تاك�شي قدمية م�شجاًل رقماً قيا�شياً عاملياً، 
امل�شافة  قطع  ال��ذي  راي  كا�شارات  والباك�شتاين 

الأقدام  على  م�شياً  ال�شعودية  اإىل  باك�شتان  من 
اأول ام�����راأة تقود  اآن���ا  ب��ه��دف احل���ج، وال��رو���ش��ي��ة 
دراجة هوائية ل�شتك�شاف القطب ال�شمايل حيث 
ت�شل درجة احلرارة اإىل 45 درجة مئوية حتت 
ال�شفر، وفريق دبي رايدرز، والرحالة الإماراتي 
حم��م��ود امل���وف���ق، وم��ت�����ش��ل��ق اجل���ب���ال الإم���ارات���ي 
ك��ب��رية جداً  ب��ن جمموعة  م��ن  امل��ع��م��ري  �شعيد 
فنياً  معر�شاً  املهرجان  وي�شم  امل�شاركن.   من 
اأنف�شهم  الرحالة  التقطها  التي  الفنية  لل�شور 
يف خمتلف بقاع الأر�س وجمموعة من الندوات 
وارتباطه  ال���رح���الت  اأدب  ح���ول  وامل��ح��ا���ش��رات 
ب��ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��رب��ي��ة ب�����ش��ك��ل ع����ام وث��ق��اف��ة دولة 
الإمارات خ�شو�شاً، بالإ�شافة لتكرمي امل�شاركن 
من قبل مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث 

وتوزيع �شهادات التقدير عليهم. 
وقال اإبراهيم عبد الرحيم مدير اإدارة الفعاليات 
يف م��رك��ز ح��م��دان ب��ن حم��م��د لإح��ي��اء ال���رتاث: 
ال���رتح���ال والقبائل  ب��ن  ه��ن��اك ع��الق��ة وث��ي��ق��ة 
وخا�شة  اخلليج  منطقة  يف  القدم  منذ  العربية 
ورمزاً  ه��ام��اً  ج���زءاً  تعد  ال��ت��ي  اجل��م��ال  بوا�شطة 
من رم��وز ت��راث الإم���ارات، حيث ميتلئ املوروث 
واأ�شعارهم  الرحالة  بق�ش�س  الإماراتي  ال�شعبي 

الو�شيلة  اجلمال  بوا�شطة  النتقال  لكون  نظراً 
الوحيدة للرتحال يف املا�شي. 

اإط����الع  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل  امل���ه���رج���ان  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 
اإجن���ازات���ه���م وتقريب  اجل��م��ه��ور م��ب��ا���ش��رة ع��ل��ى 

املوروث ال�شعبي الأ�شيل لأفراد املجتمع. 
وي�شم املهرجان جمموعة متنوعة من الرحالة 
الذين  القيا�شية  الأرق����ام  واأ���ش��ح��اب  املتميزين 
يف  للم�شاركة  العامل  اأنحاء  خمتلف  من  قدموا 

هذا احلديث الأكرب من نوعه عاملياً.
حل�شور  ل��ل��ج��م��ه��ور  ع���ام���ة  ال����دع����وة  اأن  ي���ذك���ر 
ال���رح���ال���ة وح�شور  م���ع  والل���ت���ق���اء  امل���ه���رج���ان 
من  وذل��ك  خالله  املقامة  والفعاليات  ال��ن��دوات 
ال�شاعة العا�شرة �شباحاً وحتى ال�شاعة اخلام�شة 

والن�شف م�شاًء. 
رئي�س  نائب  ال�شويدي،  ع��ارف  ق��ال  جانبه،  من 
رحالة  فريق  ع�شو  للمهرجان،  املنظمة  اللجنة 
دب��ي ملتقى لكت�شاف  اأن تكون  اأردن��ا  الإم���ارات، 
الرحالة  اأ�شهر  فعله  ال��ذي  وامل�شتحيل  املجهول 
ال��ع��امل، ول��ذل��ك �شنقدم من���اذج حية على  ح��ول 

كيفية جتاوز ال�شعوبات والتحديات . 
واأ�شاف: نهدف اإىل توثيق تاريخ الرتحال كاأحد 

اأهداف املهرجان . 

•• دبي ــ الفجر

ح�شر �شمو ال�شيخ ماجد بن حممد بن را�شد 
والفنون  للثقافة  دبي  رئي�س هيئة  اآل مكتوم، 
حفل افتتاح احتفالت منطقة دبي التعليمية 
ثالثة  مل��دة  متتد  وال��ت��ي   42 الوطني  باليوم 
اأيام متوا�شلة على ال�شاطىء املفتوح بجمريا، 
يف خ��ط��وة ت��اأت��ي ان�����ش��ج��ام��اً م��ع الإط�����ار العام 
بهذه  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة  لح��ت��ف��الت 

املنا�شبة الوطنية الغالية والكبرية.
ل��ن��ا.. نحن  اأوب��ري��ت )الإم����ارات  �شموه  و�شهد 
لها( والذي ت�شمن عدداً من الفقرات الفنية 
وال��وط��ن��ي��ة ال�����ش��ام��ي��ة، مب�����ش��ارك��ة ع���دد كبري 
م���دار����س منطقة دبي  م��ن ط���الب وط��ال��ب��ات 
ال�شاعر  ك��ل��م��ات  م��ن  ك���ان  وال����ذي  التعليمية، 
اإبراهيم حممد اإبراهيم، واأحلان و�شيم فار�س 

واإخراج مطر �شلبوخ.
القطامي  حممد  حميد  من  كل  �شموه  راف��ق 
وزي����ر ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م، وال��ف��ري��ق �شاحي 
والأمن  ال�شرطة  رئي�س  ن��ائ��ب  متيم  خلفان 
الع�شو  الطاير  حممد  و�شعيد  دب��ي،  يف  العام 
كهرباء  لهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  امل��ن��ت��دب 
ال���ل���واء ط��ار���س ع��ي��د املن�شوري  دب����ي،  وم��ي��اه 
ال��ب�����ش��ري��ة يف  ل��ل��م��وارد  ال��ع��ام��ة  م��دي��ر الإدارة 
املن�شوري،  عيد  حممد  وال��ل��واء  دب��ي،  �شرطة 
واملن�شاآت  الهيئات  لأمن  العامة  الإدارة  مدير 
اأحمد بن  الدكتور حممد  واللواء  والطوارئ، 
فهد مدير اأكادميية �شرطة دبي، واللواء عبد 
العامة  الإدارة  مدير  رفيع،  حممد  الرحمن 
خلدمة املجتمع، وفاطمة غامن املري الرئي�س 
هيئة  يف  املدر�شي  التعليم  ملُوؤ�ش�شة  التنفيذي 
الها�شمي  وحكم  الب�شرية،  والتنمية  املعرفة 
الأن�شطة  امل�شاعد لقطاع  وكيل وزارة الرتبية 
مديرعام  ال��ن��اب��ودة  �شعيد  املدر�شية،  والبيئة 
مروان   ، بالإنابة  والفنون  للثقافة  دبي  هيئة 
اخلدمات  لقطاع  امل�شاعد  الوكيل  ال�شوالح 
امل�����ش��ان��دة ، وج���م���ع غ��ف��ري م���ن اأول����ي����اء اأم����ور 

الطالب والطالبات.
املو�شعة  امل��رك��زي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  اح��ت��ف��الت  ت��ق��ام 
الثاين  للعام  املهمة،  املنا�شبة  بهذه  واملتميزة 
�شموه،  من  كرمية  رعاية  حتت  ال��ت��وايل  على 

حديقة  ج��وار  يف  املفتوح  ال�شاطئ  اأر����س  على 
ج��م��ريا يف دب����ي، وت�����ش��ت��م��ر ال��ف��ع��ال��ي��ات التي 
الوطني  ال��زخ��م  ب���ذات  الث��ن��ن  ي��وم  انطلقت 
اأيام  مل��دة ثالثة  ال��رتب��وي،  وال��رتاث��ي  والفني 
27 من  املوافق  الأرب��ع��اء  يوم  متوا�شلة حتى 

ال�شهر نف�شه.
ال�شيخ  �شمو  تفقد  الف��ت��ت��اح��ي  احل��ف��ل  وب��ع��د 

ماجد بن حممد الفعاليات 
ال����وط����ن����ي����ة وال�����رتاث�����ي�����ة 
امل���ق���ام���ة على  امل���در����ش���ي���ة 
باليوم  الح��ت��ف��ال  هام�س 
الوطني، واطلع على كافة 
التي  ال��وط��ن��ي��ة  الأرك�������ان 
يديرها الطلبة واملعلمون 

واملعلمات.
وت���ت�������ش���م���ن اح����ت����ف����الت 

هادفة  املو�شعة، جملة  التعليمية  دبي  منطقة 
والرتاثية  والرتبوية  الوطنية  الفقرات  من 
وفلكلورية  ثقافية  فعاليات  منها  امل��ت��ن��وع��ة، 
مدر�شية،  ا���ش��ت��ع��را���ش��ي��ة  وع���رو����س  و���ش��ع��ب��ي��ة، 
وفقرات طالبية نوعية، ورق�شات تراثية مثل 
اليولة و الليوا و العيالة ، اإىل جانب الألعاب 

ال�شعبية الرتاثية. 
املنا�شبة  بهذه  املقامة  الفعاليات  جت�شد  كما 

ال����وط����ن����ي����ة امل�����رم�����وق�����ة، 
الفعاليات  م��ن  جمموعة 
ال����ن����وع����ي����ة وامل����ب����ت����ك����رة، 
بحرياً،  م��ع��ر���ش��اً  م��ن��ه��ا: 
ومنطقة األعاب لالأطفال، 
طلبة  لفعاليات  وم�شرحاً 
عدد  جانب  اإىل  امل��دار���س، 
التوعوية،  احل��م��الت  م��ن 
وجم���م���وع���ة م����ن ال���ف���رق 
والفلكلورية،  ال�����ش��ع��ب��ي��ة 

وركوب  ال��رم��اي��ة،  يف  متخ�ش�شة  ومم��ار���ش��ات 
اخل��ي��ول، وامل��ر���ش��م احل��ر، واأك�����ش��اك للبيع من 
عالوة  املنتجة،  والأ�شر  اجلامعات  طلبة  قبل 

على القهوة ال�شعبية.
ال���ط���الب وال��ط��ال��ب��ات ع��ل��ى م�شتوى  وي���ق���دم 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، لوحات  م���دار����س م��ن��ط��ق��ة دب����ي 
ا�شتعرا�شية جت�شد حب الوطن وحالة الولء 

مب�شاركة  والعلم،  والقيادة  للوطن  والنتماء 
خمتلف مدار�س املنطقة. 

وي�شارك يف احتفالت املنطقة باليوم الوطني 
ال� 42، عدد من الهيئات واملوؤ�ش�شات احلكومية 
الداعمة لفكرة الحتفاء مبنا�شبة  واخلا�شة، 
لفكرة  املمتد  ال���ولء  ح��ال��ة  ع��ن  تعرب  ع��زي��زة 
اإع��الن الحت��اد وقيام دول��ة الإم��ارات العربية 
املتحدة قبل اثنن واأربعن 

عاماً. 
ويف هذه املنا�شبة الوطنية، 
�����ش����رح ال�����دك�����ت�����ور اأح����م����د 
مدير  امل����ن���������ش����وري  ع����ي����د 
التعليمية،  دب����ي  م��ن��ط��ق��ة 
على  حري�شة  املنطقة  اأن 
الب����ت����ك����ار وال����ت����اأث����ري من 
املتنوعة  احتفالتها  خالل 
املركزية والفرعية املقامة يف املدار�س، تعبرياً 
والقيادة،  للوطن  والنتماء  ال��ولء  حالة  عن 
للموؤ�ش�شن  و���ش��ل��ب��ة  ق��وي��ة  ب�����اإرادة  واإع���ج���اب���اً 
القيمة احلقيقية  يعك�س  الحت��اد، مبا  اأبطال 
القيادة احلكيمة  الحت���اد((، يف ظل  ل� ))روح 
ب�����ش��اح��ب ال�شمو  امل��ت��م��ث��ل��ة  ل���دول���ة الإم�������ارات 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  واأخ���ي���ه  اهلل،  ح��ف��ظ��ه 
اآل مكتوم  حممد بن را�شد 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
حاكم  ال������������وزراء  جم���ل�������س 
واإخوانهما  اهلل،  رع��اه  دب��ي 
ال�شيوخ  ال�����ش��م��و  اأ���ش��ح��اب 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  اأع�������ش���اء 

لالحتاد حكام الإمارات.
دبي  منطقة  م��دي��ر  وع���رب 
�شعادته  ع����ن  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
مب�������������ش������ارك������ة ال������ط������الب 
والطالبات واملعلمن واملعلمات واأولياء الأمور 
الأه��م يف  الوطنية  املنا�شبة  ، بهذه  وال�شيوف 
والعامل  الإم���ارات  لدولة  الإجن���ازات  قامو�س 
بال�شكر  امل��ن�����ش��وري  وت���ق���دم  اأج���م���ع،  ال��ع��رب��ي 
حممد  ب��ن  م��اج��د  ال�شيخ  �شمو  اإىل  اجل��زي��ل 
للثقافة  دبي  رئي�س هيئة  اآل مكتوم  را�شد  بن 
والفنون، على تف�شله برعاية وح�شور فعاليات 

دعم  وعلى   ،42 ال�  الوطني  باليوم  الحتفال 
�شموه وم�شاندته لالأفكار الوطنية والرتبوية 
الهادفة، وهو ما اأ�شاف لحتفالنا اليوم قيمة 

موؤثرة يف نفو�س الطلبة واحلا�شرين كافة.
اإن قيمة الحتاد  امل��ن�����ش��وري:  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
 42 بعد  اأ�شبحت  وامل����ادي،  املعنوي  وت��اأث��ريه 
عاماً، ماثلة يف اأدق تفا�شيل احلياة الإماراتية: 
يف ن��ف��و���س اأب��ن��اء ال��وط��ن وامل��ق��ي��م��ن ف��ي��ه، ويف 
امل�شميات  ويف  ورق��ي��ه��ا،  الإم�������ارات  اإجن������ازات 
البطولية التي مت حتقيقها يف كافة امليادين، 
وهو ما يوؤكد �شالبة الفكرة وجدواها، وبعد 
ال�شنوات،  ت��ل��ك  الحت����اد يف  اإجن����از  ال��ن��ظ��ر يف 
بجهود جبارة بذلها املغفور لهما ال�شيخ زايد 
بن �شلطان اآل نهيان، وال�شيخ را�شد بن �شعيد 

اآل مكتوم، رحمهما اهلل.
التعليمية،  دبي  اأن منطقة  املن�شوري  واختتم 
والوطنية،  ال��رتب��وي��ة  منجزاتها  بكل  تفخر 
وت��وؤك��د ع��ل��ى ال����دوام اأن ال��ف��ع��ل ل��ن ُي��ذك��ر اإن 
مل ي��خ��رج ع���ن ���ش��ي��اق امل����األ����وف، ل��ذل��ك كانت 
احتفالت املنطقة بهذا الزخم، وبهذه القيمة 
ال��رتب��وي��ة وال��وط��ن��ي��ة ال��ك��ب��رية ج����داً. وتقدم 
املن�شوري بال�شكر اجلزيل اإىل كافة املوؤ�ش�شات 
اأثبتت  التي  املجتمعية،  واجل��ه��ات  وال�شركات 
الأف���ك���ار الحتفالية  ه���ذه  دع���م  ح�����ش��وره��ا يف 
ب��ال��وط��ن والحت����اد، وال��ت��ي اأك���دت م����راراً على 
تعزيز  يف  املتكامل  املجتمعي  ال���دور  جت�شيد 
بعيدة  اآف���اق  اإىل  والرت��ق��اء  الوطنية،  الهوية 

من اأجل الوطن واملواطن.
م��ن��ط��ق��ة دبي  اح���ت���ف���الت  اأن  ذك�����ره  اجل���دي���ر 
التعليمية ومدار�شها، باليوم الوطني ال� 42، 
ت��ق��ام ه���ذا ال��ع��ام ب��رع��اي��ة ك��ل م���ن: هيئة دبي 
دبي  ومياه  كهرباء  ،وهيئة  الفنون  و  للثقافة 
���ش��رط��ة دب����ي.. وي�شارك  )دي�����وا(، واأك��ادمي��ي��ة 
ف��ي��ه��ا ع����دد م���ن اجل���ه���ات اخل���ارج���ي���ة، منها: 
الدفاع املدين، والكوثر للمياه، وموؤ�ش�شة دبي 
وال�شباب  الثقافة  ووزارة  الإ�شعاف،  خلدمات 
واملوا�شالت،  الطرق  وهيئة  املجتمع،  وتنمية 
ودار رعاية امل�شنن بال�شارقة، والإدارة العامة 
�شرطة  يف  والطوارئ  واملن�شاآت  الهيئات  لأمن 
واملباحث  ل��ل��ت��ح��ري��ات  ال��ع��ام��ة  والإدارة  دب���ي، 

اجلنائية.

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت ن�شرة اأخبار ال�شاعة اأن الدعم ال�شعبي غري املحدود يظل حافزا وداعما 
طريق  على  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  الر�شيدة  القيادة  خلطوات 
التنمية يف خمتلف مراحلها ..م�شرية اإىل اأن تقدم الدولة ل�شباق ا�شت�شافة 
2020 جاء ليمثل منا�شبة تزيد قيمة هذا الدعم  اإك�شبو الدويل  معر�س 
اأج��راه مركز دبي لالإح�شاء  ال��راأي الذي  والنتائج التي خرج بها ا�شتطالع 
واأعلنت نتائجه موؤخرا حيث اأظهرت النتائج اأن اأكرث من 99 يف املائة من 
األف �شخ�س يدعمون تر�شح الدولة  8 ر64  امل�شاركن البالغ عددهم نحو 
ل�شت�شافة هذا احلدث الدويل املهم . و حتت عنوان دعم �شعبي غري حمدود 
اأن هذه النتائج الالفتة للنظر لها العديد من  اأو�شحت  اإك�شبو  ل�شت�شافة 
الدللت وهي : اأول اأن دولة الإمارات العربية املتحدة تنعم بحالة اإ�شتثنائية 

وا�شحا من خالل �شخامة  ويبدو ذلك  والقيادة  ال�شعب  التالحم بن  من 
التي  اأج��ري فيها  التي  املدة  امل�شاركن يف ال�شتطالع برغم حمدودية  عدد 
مل تتخط الع�شرة اأيام بجانب تنوع امل�شاركن الذين ميثلون خمتلف �شرائح 
وفنانن  ومثقفن  اأع��م��ال  ورج��ال  كبار  م�شوؤولن  من  فيهم  مبن  املجتمع 
. واأ�شافت  واأف��راد عادين وموؤ�ش�شات حكومية وخا�شة وغريها  وريا�شين 
الن�شرة التي ي�شدرها مركز الإمارات للدرا�شات والبحوث ال�شرتاتيجية..

اأن ثاين تلك الدللت هو اأن ال�شتجابة الكبرية لال�شتطالع �شكلت موؤ�شرا 
اإىل وعي اأفراد املجتمع بالق�شايا والتطورات املهمة التي توؤثر يف م�شتقبلهم 
واأنهم راغبون يف امل�شاهمة يف �شنع الأحداث و�شياغة م�شتقبل وطنهم وقد 
اأ�شار مركز دبي لالإح�شاء يف تقريره اإىل امل�شاهمات التي قام بها اأفراد املجتمع 
خاللها  م��ن  �شعوا  وال��ت��ي  الجتماعي  التوا�شل  �شبكات  ع��رب  عفوي  ب�شكل 
اإك�شبو  املقدم ل�شت�شافة  الإماراتي  امللف  للتفاعل مع  الآخرين  اإىل حتفيز 

2020 والرتويج لهذا امللف على امل�شتوى الدويل. وبينت اأن ثالث الدللت 
ا�شتق�شاء  مت  ال��ذي��ن  م��ن  العظمى  الغالبية  اأن  تثبت  النتائج  ه��ذه  اأن  ه��ي 
اآرائهم هم على ثقة كبرية بجدارة امللف الإماراتي بالفوز با�شت�شافة اإك�شبو 
اأف��راد املجتمع الإماراتي من  2020 وهو ما يعد ترجمة �شريحة ملا يراه 
قوامها  الأ�شعدة  خمتلف  على  ووطنهم  جمتمعهم  ي�شهدها  كبرية  نه�شة 
متميزة  معلومات  وتكنولوجيا  اإت�����ش��الت  و�شبكات  م��ت��ط��ورة  حتتية  بنية 
وتنفيذية  ت�شريعية  وبيئة  الأن�شطة  جميع  ملمار�شة  مالئمة  اأعمال  وبيئة 
مرنة وحالة ا�شتقرار �شيا�شي واأمني اإ�شتثنائية..ف�شال عن حالة من ال�شلم 
له  مثيل  ل  ب�شكل  املجتمعية  العالقات  بها  تتميز  وال��رثاء  والتنويع  العام 
وغريه  اإك�شبو  معر�س  لإجن���اح  مثالية  بيئة  توفر  مقومات  جميعها  وه��ي 
الدللت  رابع  اأن  ال�شاعة  اأخبار  واعتربت  الكربى.  الدولية  الفعاليات  من 
به  �شعبيا غري حمدود حتظى  تاأييدا  اأن هناك  النتائج  اأظهرته  يتمثل مبا 

ال�شرتاتيجيات واملبادرات احلكومية يف دولة الإمارات العربية املتحدة واأن 
هذا التاأييد ل يقت�شر فقط على ال�شرتاتيجيات واملبادرات املتعلقة مبعر�س 
اإك�شبو لكنه ي�شمل جميع ال�شرتاتيجيات واملبادرات التي تقدم عليها الدولة 
بجميع موؤ�ش�شاتها يف تعبري عن الثقة التامة التي يكنها املجتمع الإماراتي 
جتاه القيادة الر�شيدة وحتركاتها على خمتلف الأ�شعدة والق�شايا : املحلية 
ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية وغريها. وقالت  والعاملية  والإقليمية 
الر�شيدة  القيادة  التي مكنت  الثقة  اإنها  الفتتاحي  الن�شرة يف ختام مقالها 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  يف  ممثلة 
حفظه اهلل و �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الإمارات  حكام  ال�شمو  واأ�شحاب  دبي  حاكم  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 
واأولياء العهود من خالل العمل والتفاين يف خدمة الوطن وحتقيق تطلعات 

�شعبه.

اأخبـــار ال�صـــاعــــة : دعـــم �صعبـــي غيــــر حمــــدود ل�صت�صـــافــــة اإك�صبـــــو

برعاية مركز حمدان بن حممد للرتاث ا�ست�سافة 30 رحال عامليا 

دبي تكت�صف املجهول يف العامل الأ�صبوع املقبل يف مهرجان الرحالة 
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اأوبريت )الإمارات لنا.. نحن لها( وفعاليات وطنية وتراثية ت�صتمر لثالثة اأيام
 عرو�س طالبية متنوعة وفقرات وطنية مبتكرة تعزز قيمة الحتاد تربويًا

•• الفجرية-وام:

ال�شرقي  بن حمد بن حممد  ال�شيخ حممد  �شمو  ا�شتقبل 
ام�س  الم���ريي  ال��دي��وان  يف  مكتبه  الفجرية يف  ويل عهد 
�شاحب  رعاية  حتت  تقام  التي  علم  م�شرية  مبادرة  فريق 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
مبنا�شبة  وذل��ك  العهود  اأولياء  �شمو  مب�شاركة  اهلل  حفظه 
العربية  الم��ارات  لدولة  والربعن  الثاين  الوطني  اليوم 
املتحدة. وقدمت مريه العجماين رئي�شة اللجنة العالمية 
ملبادرة م�شرية علم �شرحا عن املبادرة حيث �شيجوب العلم 
و�شيحمله  الفجرية  اإم���ارة  من  انطالقا  ال�شبع  الم���ارات 
كل ويل عهد اإمارة كعهدة ي�شلمه لويل عهد الإم��ارة التي 
يف  ي�شل  اأن  اإىل  اأي��ام  �شبعة  ت�شتغرق  زمنية  رحلة  يف  تليه 
نهاية املطاف اىل عا�شمة الحتاد اأبوظبي حيث يقوم �شمو 

ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي 
بت�شليم العلم اإىل الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
ال�����ش��اري��ة يف منطقة  ع��ل��ى  ال��ع��ل��م  ���ش��م��وه  ل��ريف��ع  امل�شلحة 
كا�شر الأمواج بابوظبي قبل ظهر يوم الثنن الثاين من 

دي�شمرب وبح�شور �شمو ال�شيوخ اأولياء العهود.
وقالت مريه العجماين اإن هذه املبادرة جت�شد التالحم بن 
ال�شعب والقيادة وتعك�س الأخوة واملحبة والرتابط والوحدة 
بن اإمارات الدولة. واأ�شافت اإن النطالقه �شتبداأ غدا من 
اإمارة الفجرية حيث يقوم �شمو ويل عهد الفجرية بحمل 
اخليمة.  راأ����س  عهد  ويل  �شمو  اىل  وي�شلمه  كعهدة  العلم 
اإميان  الإم��ارات��ي��ة  املواطنه  ه��ي  الفكرة  �شاحبة  اأن  يذكر 
املن�شوري. ح�شر اللقاء �شعادة �شامل الزحمي مدير مكتب 

�شمو ويل العهد وعدد من امل�شوؤولن . 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

نظم مركز �شرطة الرم�س ال�شامل براأ�س اخليمة احتفالية 
العربية  الإم�����ارات  ل��دول��ة   42 ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  مبنا�شبة 
املتحدة بح�شور �شمية حارب مديرة منطقة راأ�س اخليمة 
�شرطة  مركز  رئي�س  الكيزي  �شليمان  والعقيد  التعليمية 
الرم�س ال�شامل ومب�شاركة 5 مدار�س وهم: الروؤية للتعليم 
للتعليم  الأف���ق  للبنن،  زي���دون  اب��ن  وال��ث��ان��وي،  الأ�شا�شي 
للبنن ح1،  العازب  ابن  الرباء  الرحمة،  رو�شة  الأ�شا�شي، 
و�شف  ال�شباط  من  عدد  وبح�شور  الأف��ق  اأمهات  جمل�س 

ال�شباط والأفراد باملركز .
فرقة  جانب  من  الوطني  ال�شالم  بعزف  الإحتفال  وب��داأ   
الإ�شتعرا�شية  ال��ف��ق��رات  تنوعت  ث��م  ال�شرطة،  مو�شيقى 

للطالب امل�شاركن احتفاًل بهذه املنا�شبة.
 واأكد العقيد �شليمان حممد الكيزي، رئي�س مركز �شرطة 
حر�س  املنا�شبة  ب��ه��ذه  ل��ه  ت�شريح  يف  ال�����ش��ام��ل،  ال��رم�����س 
مع  التجاوب  على  اخليمة  راأ����س  ل�شرطة  العامة  القيادة 
على  حر�شها  من  انطالقا  والوطنية  املجتمعية  املبادرات 

تر�شيخ م�شاعر الوفاء واحلب والولء لهذا الوطن املعطاء 
ل���رتاب وطنهم  ال��وط��ن  اأب��ن��اء  وجت�شيد روح الن��ت��م��اء م��ن 
والتي  عليهم  تبخل  مل  ال��ت��ي  قيادتهم  ح��ول  والتفافهم 

وفرت لهم احلياة الكرمية والطماأنينة والأمن والأمان.
1971 كان يوما  الثاين من دي�شمرب عام  اإن يوم  وق��ال   
ابناء  من  اخلريين  بجهود  الذاكرة  يف  وحمفورا  م�شهودا 
هذا الوطن وممن عملوا على تاأ�شي�شه والذي كان بف�شل 
اهلل وبف�شل حكمة واإخال�س من اأ�ش�شوا �شرح هذا الإحتاد 
ال�شامخ بقيادة املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 

طيب اهلل ثراه.
اإماراتي وكل عربي  اأن هذا اليوم مفخرة لكل  اإىل   واأ�شار 
العلي  اهلل  داع��ي��ا  الطيبة،  الأر�����س  ه��ذه  على  مقيم  وك��ل 
اأن يعود ه��ذا اليوم يف كل ع��ام ودول��ة الإم���ارات يف  القدير 
ال�شيخ خليفة  ال�شمو  واأن يحفظ اهلل �شاحب  واأم��ان  اأمن 
ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي واأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س 

الأعلى لالحتاد حكام الإمارات.

ويل عهد الفجرية ي�صتقبل فريق مبادرة م�صرية علم 

اقت�صادية راأ�س اخليمة تغر�س �صفات )زايد ( يف املوظفني
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م�ساركة وا�سعة 
للموؤ�س�سات املختلفة 
جت�سد حالة التكامل 

يف الواجب الوطني

د. املن�س�وري: املنطقة تفخر 
بكل منجزاتها الرتبوية 
والوطنية وحتر�س على 

البتكار والإبداع
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اإع����������الن
للتحميل  ال�ش�����ادة/دانة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1024234:ونقل ال�شيارات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 3.56*1
تعديل ا�شم جتاري:من/دانة للتحميل ونقل ال�شيارات 

DANA AUTO TOWING

اىل/دانة حلمل ونقل ال�شيارات  
DANA AUTO TOWING

فعلى كل من له حق العرتا�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�شوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10956 بتاريخ 2013/11/27   

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/كيوت بيبي للو�شاطة  التنمية القت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

التجارية رخ�شة رقم:CN 1291630 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن /اجمايل من م�شاحة 0.30*0.60 اىل 0.20*0.40

تعديل ا�شم جتاري:من/كيوت بيبي للو�شاطة التجارية 
CUTE BABY COMMERCIAL BROKERS

اىل/خمترب رويال لال�شنان  
ROYAL DENTAL LAB

تعديل ن�شاط/ا�شافة معمل �شنع ال�شنان وتعوي�شاتها )8690003(
تعديل ن�شاط/حذف و�شيط جتاري )6499014(

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�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�شوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10956 بتاريخ 2013/11/27   

اإع����������الن
لتجارة مواد  ال�ش�����ادة/الوحيد  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

البناء رخ�شة رقم:CN 1012094 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن /اجمايل من م�شاحة 4*1 اىل 3*1

تعديل ا�شم جتاري:من/الوحيد لتجارة مواد البناء 
UNION BUILDING MATERIALS TRADING

اىل/جرين دارك لتجارة الدوات الكهربائية وال�شحية  
GREEN DARK ELECTRICAL & SANITARY WARE TRADING

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع الدوات الكهربائية ومتديداتها - بالتجزئة )4752006(
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع الدوات ال�شحية ومتديداتها - بالتجزئة )4752004(

تعديل ن�شاط/حذف بيع مواد البناء - بالتجزئة )4752034(
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�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�شوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10956 بتاريخ 2013/11/27   

اإع����������الن
والتعمري  لالن�شاء  العمارة  ال�ش�����ادة/واحة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1007866 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن /اجمايل من م�شاحة 4*2 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/واحة العمارة لالن�شاء والتعمري 
OASIS ARCHITECTURE FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

اىل/واحة العمارة للحجر  
OASIS ARCHITECTURE STONES

ح�شن  عبداهلل  حاجي  حممد  بناية  ال�شناعية  العن  العن  عنوان/من  تعديل 
اخلوري اىل العن العن �شناعية العن بناية �شعيد هالل عبداهلل الدرمكي

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع احلجر الطبيعي - بالتجزئة )4752010(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

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

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

العدد 10956 بتاريخ 2013/11/27   

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/احلاجي احمد �شوبر ماركت 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1046404 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن /اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/احلاجي احمد �شوبر ماركت ذ.م.م 
AL HAJI AHMED SUPERMARKET LLC

اىل/بقالة احلاجي احمد ذ.م.م  
AL HAJI AHMED BAQALA LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة بقالة )4711003(
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع الفواكه واخل�شروات الطازجة - بالتجزئة )4721001(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة املواد الغذائية الطازجة - باجلملة )4630102(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10956 بتاريخ 2013/11/27   

اإع����������الن
وم�شت�شفى  كوزم�شريج  ال�ش�����ادة/�شيدلية  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

المارات رخ�شة رقم:CN 1062325 قد تقدموا الينا بطلب
cseh investment llc تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شي ا�س اي ات�س لال�شتثمار �س.ذ.م.م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خليفة بطي عمري يو�شف املهريي )%51(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد ابراهيم �شيف كلبان

تعديل لوحة العالن /اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل1*4
تعديل ا�شم جتاري:من/�شيدلية كوزم�شريج وم�شت�شفى المارات 

COSMESURGE AND EMIRATES HOSPITAL PHARMACY

اىل/�شيدلية كوزم�شريج وم�شت�شفى المارات ذ.م.م  
COSMESURGE AND EMIRATES HOSPITAL PHARMACY LLC

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

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

العدد 10956 بتاريخ 2013/11/27   

اإع����������الن
)�شوي�شرا(  بنك  لندز  ال�ش�����ادة/ليت�شن�شتاني�س  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املحدود - ابوظبي  رخ�شة رقم:CN 1002851 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ليت�شن�شتاني�س لندز بنك اكتينجيز يل�شافت 

LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AKTIENGESELLSCHAFT
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ليت�شن�شتاني�س لندز بنك )�شوي�شرا( ليمتد

Liechtensteinische Landes Bank )Switzerland( Limited 
تعديل وكيل خدمات/حذف جمموعة اد�شيكو

تعديل لوحة العالن /اجمايل من م�شاحة 3*5 اىل 0.50*0.20
تعديل ا�شم جتاري:من/ليت�شن�شتاني�س لندز بنك )�شوي�شرا( املحدود - ابوظبي 

LIECHTENSTEINISCHE LANDES BANK )SWITZERLAND LTD - ABU DHABI
اىل/ليت�شن�شتاني�س لندز بنك اكتينجيز يل�شافت  

LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AKTIENGESELLSCHAFT
تعديل �شركاء/حذف
تعديل �شركاء/حذف

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

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

العدد 10955 بتاريخ 2013/11/26   

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ميجا بالنت للتكنولوجيا 

رخ�شة رقم:CN 1185120 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مرمي ابوبكر احمد ال علي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل �شعيد حممد  جا�شم الزعابي

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 8*1 اىل 1*1
نا�شر  بناية  النجدة  �شارع  ابوظبي  ابوظبي  عنوان/من  تعديل 
 47 ق  مي�شم  �شناعية  ليوا  الغربية  املنطقة  اىل  ال�شركال  عبداللطيف 

مكتب رقم 17 املالك بلدية املنطقة الغربية
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة 
غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10956 بتاريخ 2013/11/27   

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الرعاية ال�شحية 
 CN 1336746:المنة للخدمات ال�شحية ذ.م.م رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة م�شيل مالك م�شتم )%49(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 10956 بتاريخ 2013/11/27   

اإع����������الن
�شد  ال�ش�����ادة/�شيدلية  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ماأرب رخ�شة رقم:CN 1037724 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد علي �شامل عو�س بن �شميدع )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 10956 بتاريخ 2013/11/27   

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/رمييديا للتجهيزات 

الطبية رخ�شة رقم:CN 1012595 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد علي �شامل عو�س بن �شميدع )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 10956 بتاريخ 2013/11/27   

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/المارات لتوريدات 

الفنادق رخ�شة رقم:CN 1048681 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد خمي�س �شيف الرميثي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 10956 بتاريخ 2013/11/27   

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة مرافز 

CN 1072290:للمقاولت وال�شيانة العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شعيد بخيت عبدالعزيز الكثريي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عنوه عو�س عبداهلل العامري
تعديل �شركاء/حذف �شعيد الكثريي

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

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

العدد 10956 بتاريخ 2013/11/27   

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم CN 1298506 بال�شم التجاري �شحر ال�شحراء 
الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  العامة  للتجارة 

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

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

العدد 10956 بتاريخ 2013/11/27   

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/هايربماركت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1191140:مركز املدينة ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
تيكيبو رام كونهي احمد من 39% اىل %49

تعديل ن�شب ال�شركاء
حذف �شهاب الدين فالكوزهي با�شا

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

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

العدد 10956 بتاريخ 2013/11/27   

اإع����������الن
ذ.م.م  انف�شت  ال�ش�����ادة/ديار  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1087572 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء

احمد �شعيد حممد الهام الظاهري من 25% اىل %50
تعديل ن�شب ال�شركاء

خالد حممد ر�شول علي الهرمودي من 25% اىل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف احمد بن حممد بن �شعيد الهام الظاهري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 10956 بتاريخ 2013/11/27   

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة منت�شف 

CN 1140376:الليل لل�شيانة العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حمود حارب �شامل ال�شام�شي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عي�شى �شعيد عبدالغفور عبداهلل املقبايل

فعلى كل من له حق العرتا�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�شوؤون التجارية)العني(

العدد 10956 بتاريخ 2013/11/27   

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/او�شكار �شينما  تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1150599 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة خمي�س �شامبي عبدالر�شول احمد البلو�شي )%51(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 10956 بتاريخ 2013/11/27   

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الكهف 

الربونزي للمقاولت العامة
 رخ�شة رقم:CN 1194901 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10956 بتاريخ 2013/11/27   

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ا�شاطري ال�شرقية للمقاولت وال�شيانة العامة ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1155982 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/احمد علي حممود حممد من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ احمد علي حممود حممد من 12% اىل %100
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة را�شد عنيدي خادم حمد املزروعي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد احمد �شعيد عبداهلل اجلابري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف خالد خلف اهلل ح�شن

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عالء مو�شى بطيخ حممد
تعديل راأ�س املال/من 150000 اىل 100000

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.60*0.40
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري:من/ا�شاطري ال�شرقية للمقاولت وال�شيانة العامة ذ.م.م 
ORIENTAL LEGENDS CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE LLC

اىل/ا�شاطري ال�شرقية للنجارة واحلدادة امل�شلحة  
ORIENTAL LEGENDS CARPENTRY & REINFORCED STEEL WOR

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال النجارة امل�شلحة )4390004(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

تعديل ن�شاط/حذف ال�شيانة العامة للمباين )4329901(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع 
من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ
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اأخبـار الإمـارات

•• تغطية - رم�شان عطا

نظمت الأمانة العامة جلائزة خليفة الرتبوية 
42 مبقر  اأم�س باليوم الوطني  احتفاًل �شباح 
حول  علمية  ن��دوة  ت�شمن  اأبوظبي  يف  اجلائزة 
ال��ت��ع��ل��ي��م يف ظ���ل الحت�����اد حت���دث ف��ي��ه��ا معايل 
ال��دك��ت��ور م��غ��ري خ��م��ي�����س اخل��ي��ي��ل��ي م��دي��ر عام 
جمل�س اأبوظبي للتعليم . و�شعادة اأمل العفيفي 
القيادات  م���ن  وع����دد  ل��ل��ج��ائ��زة  ال���ع���ام  الأم�����ن 

الأكادميية والرتبوية يف الدولة .
�شعيد  الدكتور  اي�شا كل من  وح�شر الحتفال 
العايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  وك��ي��ل  احل�����ش��اين  ح��م��د 
وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي، و���ش��ي��ف را����ش���د امل���زروع���ي 
ال��وك��ي��ل امل�����ش��اع��د ل��ل��خ��دم��ات امل�����ش��ان��دة ب����وزارة 
التعليم العايل و البحث العلمي، وحممد �شامل 
العمليات  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ظ��اه��ري 

املدر�شية مبجل�س اأبوظبي للتعليم، 

نه�سة الوطن
العفيفي كلمة  اأم���ل  األ��ق��ت  ال��ن��دوة  ب��داي��ة  *ويف 
املنا�شبة  فيها:يف هذه  قالت  باملنا�شبة  ترحيبية 
الغالية فاأن جميع اأبناء الوطن يقفوا بكل فخر 
اأم��ام ما حتقق من منجزات ح�شارية  واع��ت��زاز 
يف م�شرية دولة الإم��ارات العربية املتحدة منذ 

تاأ�شي�س الحتاد.

ب��اإذن اهلل  له  املغفور  املوؤ�ش�س  القائد  اآم��ن  ولقد 
طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  تعايل 
اهلل ثراه باأن التعليم هو املحرك الأ�شا�س لبناء 
الرائدة  هنا جاءت جهوده  الوطن ومن  نه�شة 
الع�شر  يواكب  حديث  تعليمي  نظام  اإر���ش��اء  يف 

ويلبي تطلعات الوطن .
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات  دول���ة  وق���د حققت 
نه�شة �شاملة خالل العقود الأربعة املا�شية يف 
يحظى  ال��ذي  التعليم  وخا�شة  املجالت  جميع 
برعاية كرمية من �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
 � � رئي�س الدولة � حفظه اهلل  بن زايد اآل نهيان 
حيث يت�شدر حمور التعليم اأجندة ا�شرتاتيجية 
اأقرها �شموه للحكومة الر�شيدة ،  التمكن ايل 
اأح���د املرتكزات  ال��ق��ط��اع احل��ي��وي  ومي��ث��ل ه���ذا 
الأ�شا�شية يف هذه ال�شرتاتيجية التي ت�شتهدف 
ب���ن���اء الإن�������ش���ان وت���وف���ري احل���ي���اة ال���ك���رمي���ة له 
خمتلف  يف  احل�شارية  النه�شة  اأ�ش�س  وتر�شيخ 
الذي  التعليم  مقدمتها  ويف  التنموية  املجالت 
يف  تطويرية  وم�شاريع  م��ب��ادرات  تنفيذ  ي�شهد 
القطاع  بهذا  الإن��ت��ق��ال  بهدف  عنا�شره  جميع 
املتغريات  خاللها  م��ن  ي��واك��ب  عاملية  اآف���اق  اإىل 

العلمية والتقنية التي ي�شهدها العامل .
الدولة  اح���ت���ف���الت  اإن   ، ال��ع��ف��ي��ف��ي  واأ����ش���اف���ت 
الولء  فيها  ي��ت��ج��دد  منا�شبة  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم 
ل��ل��وط��ن وق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة،ك��م��ا ي��ت��ج��دد فيها 

اأي�شا الإعتزاز والفخر مبا حتقق من منجزات 
ح�شارية يف مقدمتها بناء الإن�شان الذي ميثل 
ركيزة هذه املنجزات وعمودها الفقري، ويعترب 
التعليم هو القاطرة التي تقود هذه النه�شة يف 
الإلتزام  بن  جتمع  معايري  وف��ق  الإن�شان  بناء 
بالهوية الوطنية والإنفتاح على القرن احلادي 
والع�شرين . ومتثل ر�شالة واأهداف جائزة خليفة 
الإنطالق  يف  القوية  املرتكزات  اأح��د  الرتبوية 
مبنظومة التعليم اإىل جمتمع واقت�شاد املعرفة 
من خالل ما تطرحه هذه اجلائزة الرائدة من 
جمالت للتناف�س ال�شريف بن كوادر العمل يف 

قطاع الرتبية والتعليم حملياً وعربياً . 
واأكدت العفيفي اأن �شعار جائزة خليفة الرتبوية 
)ميز نف�شك( ميثل اأحد املفاهيم القوية يف دعم 
والوطن  ال���دول���ة  يف  التعليم  ت��ط��وي��ر  م�����ش��رية 
العربي من خالل جعل التميز يف الأداء و�شمان 
ا�شرتاتيجياً  خياراً  التعليمية  املخرجات  ج��ودة 
ملنظومة التعليم حملياً وعربياً، ويف هذا ال�شدد 
جنحت اجلائزة منذ انطالق م�شريتها برعاية 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
التميز  ت�شجيع  يف  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
التعليم  املدار�س وموؤ�ش�شات  التعليم يف  بيئة  يف 
العايل، وحتظى اجلائزة يف براجمها التنفيذية 
باهتمام كبري من �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
ال�����وزراء وزير  رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 

 ، اجلائزة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  الرئا�شة  �شوؤون 
وهذا الهتمام والدعم من قبل �شموه جعل من 
جائزة خليفة الرتبوية مبادرة رائدة لالإنطالق 

مبنظومة التعليم نحو العاملية .
اأن ما �شهده الوطن من منو وتقدم وازدهار يف 
جميعاً  منا  يتطلب  التنموية  امل��ج��الت  جميع 
م�شاعفة بذل اجلهد ملوا�شلة هذا التقدم وذاك 
امل�شرية  ه��ذه  تعزيز  على  واحل��ر���س  الإزده�����ار، 
الب�شرية  للتنمية  ف��ري��داً  من��وذج��اً  تعترب  التي 

تقدمه الإمارات للعامل.
فاأن ما حتقق من منجزات برعاية  ويف اخلتام 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د اآل 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واأخيه �شاحب 
اآل مكتوم  را����ش���د  ب���ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د  ال�����ش��م��و 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهما  دبي  حاكم 
اأع�شاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  والفريق 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
م�شرية  يف  نوعية  نقلة  ميثل  امل�شلحة  للقوات 
بناء الوطن وحتقيق رقيه وازدهاره ون�شاأل اهلل 
تعاىل اأن يدمي على وطننا املعطاء نعمة الأمن 
وال�شتقرار واأن يظل واحة لالبداع والتميز يف 

جميع املجالت . 
النموذج املدر�شي.

*ومن جانبه اأكد معايل الدكتور مغري خمي�س 
للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  ع��ام  م��دي��ر  اخلييلي 
ال��ب��ارزة يف  املحاور  اأح��د  يعترب  التعليم  اأن  على 
هذا  ويحظى  الر�شيدة،  احلكومة  ا�شرتاتيجية 
ال��ق��ط��اع احل��ي��وي ب��رع��اي��ة خ��ا���ش��ة م��ن القيادة 
خالل  التعليمي  امل��ي��دان  �شهد  وق��د  ال��ر���ش��ي��دة، 
الفرتة املا�شية عمليات تطوير كبرية يف خمتلف 
عنا�شر العملية التعليمية على م�شتوى الدولة، 
بحيث اأ�شبحت دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
التعليمية  املوؤ�ش�شات  ل�شتقطاب  رائ��د  م��رك��زا 
املرموقة يف العامل لفتتاح فروع لها يف الدولة 

 .
للتعليم  اأبوظبي  جمل�س  اأن  اإىل  معاليه  واأ�شار 
الرائدة يف جمال  املبادرات الوطنية  اأحد  ميثل 
والدولة،  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  بالتعليم  النهو�س 
املا�شية  ال���ف���رتة  امل��ج��ل�����س خ����الل  د����ش���ن  ح��ي��ث 
ال���ذي يعترب نقلة  امل��در���ش��ي اجل��دي��د  ال��ن��م��وذج 
الطالب  وي��وؤه��ل  التعليمية  العملية  يف  نوعية 
وتلبية  امل��ع��رف��ة  ع�شر  متطلبات  م��ع  للتفاعل 
ك��وادر متخ�ش�شة  العمل من  �شوق  ما يحتاجه 
احتياجات  تغطي  ال��ت��ي  ال��وظ��ائ��ف  خمتلف  يف 

املوؤ�ش�شات وقطاع الأعمال يف اقت�شاد املعرفة . 
واأو�شح معاليه اأن الطالب ميثل ركيزة التطوير 
اإليه  وتتوجه  التعليمية  بالعملية  النهو�س  يف 

جميع الربامج التنفيذية .

ثقافة التميز موؤ�سر للتميز
*ومن جانبه قال عادل العبيديل مدير مدر�شة 
الأداء  بفئة  ال��ف��ائ��زة  بالعن  ال��ول��ي��د  ب��ن  خ��ال��د 
التعليمي املوؤ�ش�شي قد بداأ العمل حل�شد جوائز 
على  احل�شول  بعد  �شنوات  ث��الث  قبل  التميز 
ا�شرتاتيجيا  ه��دف��ا  ك��ان  فقد   ، ح��م��دان  ج��ائ��زة 
بالن�شبة لنا هو اجلودة  والتميز يف الأداء املدر�شي 
التعليمي ، وقد كان اأهم موؤ�شر للتميز يف الأداء 
هو احل�شول على جائزة التميز،واجلميع �شارك 

يف دعم التميز يف املدر�شة. 

م�ساريع متميزة
مالك  اآل  را���ش��د  اب��ت�����ش��ام  اأك����دت  *وم���ن جانبها 
م��ع��ل��م��ة ال��رتب��ي��ة الإ���ش��الم��ي��ة مب��ن��ط��ق��ة راأ�����س 
التعليم  جم��ال  يف  والفائزة  التعليمية  اخليمة 
الذي  ال��دور  اأهمية  املبدع على  املعلم  العام فئة 
تقوم به جائزة خليفة الرتبوية يف حتفيز التميز 
بامليدان الرتبوي وت�شجيع املعلمن والإدارين 

على تد�شن مبادرات وم�شاريع متميزة . 
**ويف نهاية احلفل قدم طلبة مدار�س امل�شتقبل 
فنية  ف��ق��رات  الوطنية  والإم����ارات  والظبيانية 
واهازيج �شعبية ابتهاجاً باملنا�شبة، وكرمت اأمل 
كاًل  واه���دت  الفعاليات  يف  امل�شاركن  العفيفي 
جناح  يف  مل�شاهمته  تقديراً  اجل��ائ��زة  درع  منهم 

الفعاليات . 

•• دبي-وام:

ا�شتقبل �شعادة الدكتور اأحمد �شعيد بن هزمي مدير عام حماكم 
دبي ام�س القا�شية الربيطانية مارلن مورنينجتون واملخت�شة 
املمار�شات  اأف�شل  وذل��ك لالطالع على  الأ�شرة  اأح��وال  يف جمال 
يف اجلهاز الق�شائي مبحاكم دبي وذلك بح�شور القا�شي جا�شم 
���ش��امل عبيد رئي�س  وال��ق��ا���ش��ي  الب��ت��دائ��ي��ة  امل��ح��اك��م  ب��اق��ر رئي�س 
حمكمة الأحوال ال�شخ�شية وعدد من الق�شاة ومدراء الإدارات 
وامل�شوؤولن يف حماكم دبي وذلك �شمن برنامج مكتوم بن حممد 
وبداأت  والق�شائية.  القانونية  وال��ن��دوات  للموؤمترات  مكتوم  اآل 
نايف  املركزية  اخلدمات  �شالة  �شملت  ميدانية  بجولة  الزيارة 
ت�شجيل  يف  املتبعة  الإج����راءات  على  خاللها  القا�شية  واإطلعت 

ال�شالة  يف  املقدمة  الإلكرتونية  والأنظمة  واخلدمات  الق�شايا 
املركزية بالإ�شافة اإىل جهاز نربا�س الذي يعترب الأول من نوعه 
يف ال�شرق الأو�شط. وعقد لقاء الطاولة امل�شتديرة ا�شتعر�س فيه 
مدير عام حماكم دبي تاريخ الق�شاء يف اإمارة دبي والنظام العام 
يف حماكم دبي واجلهاز الق�شائي من مراحل التقا�شي والأجهزة 
التي  واخلدمات  املبادرات  و  الق�شائي  للجهاز  امل�شاندة  الإداري��ة 
وت�شهيل  ت�شريع  �شاأنها  وم��ن  للمتقا�شن  دب��ي  حماكم  تقدمها 
الذي  للمنازعات  الودية  الت�شوية  مركز  ودور  التقا�شي  عملية 
واأ�شادت  للتقا�شي.  الإح��ال��ة  قبل  ودي��ا  امل��ن��ازع��ات  لت�شوية  اأن�شاأ 
اإليه حماكم دبي من  القا�شي مارلن مورنينجتون مبا و�شلت 
النظام  واأن  املقدمة  وخدماتها  اإج��راءات��ه��ا  يف  اإل��ك��رتوين  حت��ول 

الق�شائي يف اإمارة دبي منفتح ومتقدم . 

•• الفجرية-وام:

اأكملت بلدية الفجرية ا�شتعداداتها لالإحتفال باليوم الوطني ال�42 والذي يعد 
اأر�شها  الإم����ارات وك��ل م��ن يقيم على  اأب��ن��اء  منا�شبة مميزة و خ��ال��دة يف وج���دان 
الطيبة. وقال املهند�س حممد �شيف الأفخم مدير عام البلدية بهذه املنا�شبة اإن 
الإحتاد احلدث الأهم الذي من بعده توحدت موارد الدولة ونه�شت لتاأخذ دورها 

بن الأمم من خالل وحدة وطنية را�شخة �شاغها الآباء املوؤ�ش�شون.
وت�شم فعاليات اليوم الوطني 42 جمموعة من الأن�شطة املميزة التي توؤكد قيم 
الإنتماء للوطن وتر�شيخ معاين الوطنية وتنطلق ابتداء من الثامن و الع�شرين 

من نوفمرب اجلاري وحتى الول من دي�شمرب القادم.

ال�42 مهرجانا عائليا على كورني�س الفجرية  الوطني  اليوم  وتت�شمن فعاليات 
املتنوعة  الفعاليات  م��ن  جمموعة  ي�شم  ال��ق��ادم  دي�شمرب   1 امل��واف��ق  الأح���د  ي��وم 
اخلليج  دول  و  العربية  الإم����ارات  دول��ة  م��ن  فلكلورية  ورق�شات  رق�س  وف��ق��رات 
بالإ�شافة اإىل اأوبريت عن حب الإمارات يقدمه جمموعة من الأطفال اإىل جانب 

عرو�س متنوعة بالألعاب النارية.
وتنظم الأفرع التابعة لبلدية الفجرية جمموعة من الفعاليات املتنوعة احتفال 
بعد غد  ي��وم  الطوين  ف��رع  اأع��د  ال��وط��ن حيث  ح��ب  ع��ن  للتعبري  املنا�شبة  بهذه 
اأعد  فقد  العقري  فرع  اأما   .. اإماراتية  ورق�شات  ترفيهية  وفقرات  وطنية  مل�شرية 
م�شرية لليوم الوطني و فقرات واألعابا ترفيهية وم�شابقات وعرو�شا متنوعة من 

الرق�شات الإماراتية اإىل جانب الفرق ال�شعبية و ذلك يوم ال�شبت املقبل. 

بلديه الفجريه تكمل ا�صتعداداتها لحتفالت اليوم الوطنى قا�صية بريطانية تزور حماكم دبي 

بعنوان )التعليم يف ظل الحتاد(

جائـــزة خليفـــة الرتبويــــة حتتفـــل بالــيـــوم الوطنـــي الـ 42
مغر اخلييلي : التعليم يحظى برعاية خا�سة من قيادتنا ويت�سدر الأجندة التنموية 

امل العفيفي : التميز اأ�سبح خيارًا ا�سرتاتيجيا يف امليدان الرتبوي والتعليمي
عادل العبيدىل: اأهم موؤ�سر للتميز يف الأداء هو احل�سول على جائزة التميز
ابت�سام را�سد: حتفيز التميز بامليدان الرتبوي وت�سجيع املعلمني والإداريني

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

اخليمة  براأ�س  امل��دين  الطريان  دائ��رة  نظمت 
اأم�������س ب��رئ��ا���ش��ة امل��ه��ن��د���س ال�����ش��ي��خ ����ش���امل بن 
اليوم  مبنا�شبة  اح��ت��ف��ال  ال��ق��ا���ش��م��ي  ���ش��ل��ط��ان 
الوطني 42 لدولة الإمارات العربية املتحدة 
اأم�����ام م��ب��ن��ى دائ�����رة ال���ط���ريان امل����دين براأ�س 
الطلبة  و  املدار�س  اأطفال  اخليمة.. مب�شاركة 

الع�شكرين .

ب���ن �شلطان  ����ش���امل  ال�����ش��ي��خ  امل��ه��ن��د���س  وق�����ال 
القا�شمي ، لقد قطعت دولة الإمارات العربية 
الأمم  بن  تقدمها  يف  طويال  �شوطا  املتحدة 
ونحن اليوم نحتفل بدخولنا الناجح يف العام 
بف�شل  لأنف�شنا  اأن�شاأنا  وقد  الأم��ة  لهذه   42
امل��غ��ف��ور له  امل��وؤ���ش�����س  ل���الأب  ال���روؤي���ة احلكيمة 
 ، نهيان  اآل  �شلطان  زاي��د بن  ال�شيخ  ب��اإذن اهلل 
اىل جيل  الثقافة  ه��ذه  نقل  واجبنا  واأن��ه من 
منونا  وم�����ش��ار  ببداياتنا  وتعريفهم  ال�شباب 

ت�شوير  يف  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  اإم�����ارة  و�شت�شتمر 
ذل��ك متا�شيا مع  وحتقيق واحل��ف��اظ على كل 
ال�شيخ زايد بن  املغفور له  املوؤ�ش�س  روؤية الأب 

�شلطان اآل نهيان. 
اإن دائ��رة الطريان املدين و ال�شركات  وتابع : 
طريان  و  اخليمة  راأ����س  م��ط��ار   - لها  التابعة 
راأ�����س اخل��ي��م��ة - ���ش��وف ت��ظ��ل م�����ش��وؤول��ة اأم���ام 
ال��ن��ا���س وامل��ج��ت��م��ع م��ن اأج���ل ب��ن��اء اإم����ارة راأ�س 
اإننا ونحن نحتفل  اأق��ول  اأن  اخليمة وي�شرين 

42 لدولتنا احلبيبة، نتطلع  الوطني  باليوم 
كمر�شح  املتحدة  العربية  الم���ارات  دول��ة  اىل 
 ،  2020 ال��دويل  اك�شبو  ل�شت�شافة معر�س 
واأن دائرة الطريان املدين و ال�شركات التابعة 
ل��ه��ا - م��ط��ار راأ������س اخل��ي��م��ة و ط����ريان راأ����س 
دعم  اأج��ل  اإىل جنب من  تقف جنباً  اخليمة- 
ملف ا�شت�شافة دولة الإمارات العربية املتحدة 
على  فلن�شتمر  ال���ه���ام  ال��ع��امل��ي  احل����دث  ل��ه��ذا 

الدرب يف تطوير و بناء بالدنا .

••  اأبوظبي-وام:

ق���ام وف���د م��ن ال��وق��ف ال��ع��ل��م��ي ب��ج��ام��ع��ة امللك 
بزيارة  ال�شعودية  العربية  باململكة  عبدالعزيز 
الإ�شالمية  ل���ل�������ش���وؤون  ال���ع���ام���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اإىل 
والأوق��اف يف اأبوظبي لالطالع على اخلدمات 
وال���ربام���ج و امل�����ش��اري��ع ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا الهيئة 
وت��ب��ادل اخل����ربات ب��ن اجل��ان��ب��ن ع��ل��ى برامج 
الوقف ب�شكل خا�س و ال�شتفادة من التجارب 
و امل��م��ار���ش��ات ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا ال��ه��ي��ئ��ة. ك���ان يف 
ا�شتقبال الوفد �شعادة حمدان م�شلم املزروعي 
املزروعي  عبيد  حممد  و�شعادة  الهيئة  رئي�س 
�شعادة  و  الإ�شالمية  لل�شوؤون  التنفيذي  املدير 
التنفيذي ل�شوؤون  املدير  النيادي  خالد حممد 
الوقف يف الهيئة وعدد من املوظفن . ورحب 
قيادتنا  حر�س  ونقل  الزائر  بالوفد  املزروعي 

ال��ر���ش��ي��دة ع��ل��ى تفعيل م��ث��ل ه���ذه ال���زي���ارات.. 
للهيئة  اختياره  للوفد على  �شكره  واأع��رب عن 
واإتاحة  والأوق��اف  ال�شالمية  لل�شوؤون  العامة 
الفر�شة لتقدمي ما متلكه من جتارب وخربات 
�شابقة يف اإدارة واإجناز م�شاريع الوقف. و�شملت 
لالفتاء  الر�شمي  املركز  على  الط��الع  الزيارة 
يف ال��دول��ة واأع��ج��ب ال����زوار مب��ا ���ش��اه��دوه من 
توظيف للتكنولوجيا احلديثة ومدى ا�شتفادة 
ال��ت��ي يقدمها مركز  اجل��م��ه��ور م��ن اخل��دم��ات 
ال��ف��ت��وى وم��رج��ع��ي��ة ال��ف��ت��وى يف ال���دول���ة مما 
ينعك�س ايجابيا على توحيد الفتاء اىل جانب 
ثم  اليها.  ال��رج��وع  �شهولة  و  الفتاوى  ار�شفة 
عر�س  اىل  لال�شتماع  ذل��ك  بعد  ال��وف��د  انتقل 
تنمية  و عمليات  الوقف  تقدميي عن م�شاريع 
ال��وق��ف و ال��ربام��ج و اخل��دم��ات ال��ت��ي تقدمها 
عن  مف�شل  �شرح  جانب  اإىل  للمجتمع  الهيئة 

التحول  الهيئة يف جم��ال  امل��ب��ادرات واجن���ازات 
اللكرتوين الذكي و تقدمي اخلدمات الذكية 
لتطبيق  امل�شتخدم  دليل  الهيئة  اأ�شدرت  حيث 
والأجهزة  الذكية  الهواتف  اأوقاف على  الهيئة 
الذاتي  ال��ت��ربع  خدمتي  اإ���ش��اف��ة  ومت  اللوحية 
الدرهم  ب���اإ����ش���ت���خ���دام  الل����ك����رتوين  وال����ت����ربع 
اآخرى  بنكية  دف��ع  بطاقة  اأي  اأو  الل��ك��رتوين 
العربية  باللغتن  امل�����ش��ت��خ��دم  دل��ي��ل  ي��ت��وف��ر  و 
والجنليزية. ومتيزت ادارة تقنية املعلومات يف 
الهاتف الذكي و ي�شتطيع  ت�شميمه على �شكل 
خمتلف  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  خ��الل��ه  م��ن  امل�شتخدم 

اخلدمات املتوفرة على التطبيق.
وعر�شت الهيئة فيلما ت�شجيليا يو�شح م�شرية 
العطاء و يربز اأهم الجن��ازات التي متت منذ 
اليادي  و  ال��ع��ط��اء  �شاحب  واه��ت��م��ام  ان�شائها 
الكرمية املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان ال 

على  ال��دائ��م  حر�شه  و  ث���راه  اهلل  طيب  نهيان 
مد يد العون لكل املحتاجن وي�شري على هذا 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اليوم  النهج 

زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ال���دك���ت���ور ع�����ش��ام ب���ن ح�شن 
للوقف  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��وف��د  رئي�س  ك��وث��ر 
م�شاألة  ان  عبدالعزيز  امللك  بجامعة  العلمي 
الوقف حتتاج املزيد من الرتكيز من اجلانبن 
التوعوي والتنموي وما تقوم به الهيئة العامة 
ل��ل�����ش��وؤون ال���ش��الم��ي��ة و الوق�����اف يف جمالت 
الوقف الآن ي�شب يف هذا اجلانب من الرتكيز 
وتنويع جمالت الوقف وهو ما يب�شر باخلري 
امل��ت��ح��دة خا�شة  ال��ع��رب��ي��ة  يف دول����ة الم������ارات 
عندنا  ع��ام��ة  ب�شفه  ال��ع��امل  ع��ل��ى  وماينعك�س 
متتد يد الوقف الماراتية للمحتاجن يف دول 

العامل. 

بح�سور �سامل بن �سلطان 

الطريان املدين براأ�س اخليمة حتتفل باليوم الوطني 42 

وفد من جامعة امللك عبدالعزيز يطلع على برامج واإجنازات ال�صوؤون ال�صالمية
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي –الفجر:

الثقافة  وزارة  اح����ت����ف����الت  ���ش��م��ن 
لليوم  امل��ج��ت��م��ع  وت��ن��م��ي��ة  وال�������ش���ب���اب 
الوطني ال� 42 حّل وفد ال��وزارة من 
فناين الم��ارات �شيوفا على اإخوتهم 
امل��واط��ن��ن مم���ن ي��ت��ل��ق��ون ال���ع���الج يف 
وتايالند  ���ش��ن��غ��اف��ورة  م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 
وال��ذي��ن حالت ظ��روف مر�شهم دون 
الوطن  اأر�س  تواجدهم وذويهم على 
ل��الح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ، حيث 
تركت زيارتهم اأثراً كبرياً يف النفو�س 
القلوب  والفرحة يف  الب�شمة  واأدخلوا 
املنا�شبة  ب���ه���ذه  ب��ت��ه��ن��ئ��ت��ه��م  وق����ام����وا 

الوطنية الغالية على اجلميع.
���ش��م وف���د وزارة )ال��ث��ق��اف��ة(ع��دد من 
راأ�شهم  على   ، الإم��ارات��ي��ن  الفنانن 
ح�شن  املخرج  اأحمد،  �شمرية  الفنانة 
وامل��خ��رج خالد  اأري���ام  رج��ب واملطربة 

على والفنان عبداهلل زيد .
وتهدف وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية 
املجتمع من زيارة الوفد للمر�شى من 
اأبناء الدولة يف م�شت�شفيات �شنغافورة 
�شحتهم  على  الط��م��ئ��ن��ان  وت��اي��الن��د 
املعنوية  ال�����روح  ورف�����ع  وم���وؤازرت���ه���م 
التذكارية  ال��ه��داي��ا  وت���وزي���ع  ل��دي��ه��م 
على املر�شى الماراتين امل�شجلن يف 
امللحقية ال�شحية يف �شفارتينا يف كال 

اإدخال  بهدف  الزيارة  وتاأتي  البلدين 
احتفاًل  قلوبهم  والفرحة يف  الب�شمة 
وتهنئتهم   42 ال����  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم 

بهذه املنا�شبة الوطنية.
بدورها قالت �شعادة عفراء ال�شابري 
وال�شباب وتنمية  الثقافة  وكيل وزارة 
الوزارة  حر�س  اإن   ، بالإنابة  املجتمع 
�شنوياً  الفنانن  م��ن  وف��د  اي��ف��اد  على 
لزيارة املر�شى الإماراتين يف اخلارج 
، ك��م��ا ت��اأت��ي يف اإط����ار ح��ر���س ال����وزارة 
�شرائح  ج��م��ي��ع  م���ع  ال���ت���وا����ش���ل  ع��ل��ى 
املر�شى  وم�شاركة  الإماراتي  املجتمع 
ال�42  ال��وط��ن��ي  ال���ي���وم  ف��ع��ال��ي��ات  يف 
داخل  ولي�س  اأماكنهم  تباعدت  مهما 

ال��دول��ة ف��ق��ط، ومت��ا���ش��ي��اً م��ع اأه���داف 
اخل����ط����ة الإ����ش���رتات���ي���ج���ي���ة ل����ل����وزارة 
الوطنية  ال��ه��وي��ة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  يف 
وت��ع��زي��ز م��ق��وم��ات��ه��ا، وت��ن��ف��ي��ذ برامج 
مبكونات  امل��ج��ت��م��ع  ل��ت��ع��ري��ف  ف��اع��ل��ة 
اإىل احل��ف��اظ على  ال��ه��وي��ة، و����ش���وًل 
القيم املجتمعية والتم�شك بالتقاليد 
والأع�������راف الأ���ش��ي��ل��ة وت��ر���ش��ي��خ قيم 

الثقافة املجتمعية.
 ، ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  »اإن���ن���ا يف  واأ����ش���اف���ت 
نهيان  ال�شيخ  معايل  من  وبتو�شيات 
الثقافة  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن 
ندخر  ل   ، املجتمع  وتنمية  وال�شباب 
�شرائح  جميع  مع  التوا�شل  يف  و�شعاً 

املجتمع وا�شراك اجلميع يف احتفالت 
اليوم الوطني ال� 42 داخل الدولة او 
و�شول  على  نحر�س  كما   ، خ��ارج��ه��ا 
كانت  مهما  اإل��ي��ه��م  ال����وزارة  فعاليات 
ام��اك��ن��ه��م ح��ت��ى ت��ع��م ال��ف��رح��ة انحاء 

الدولة دون ا�شتثناء.
اأو�شحت وكيل وزارة الثقافة وال�شباب 
الوزارة  ان  ب��الإن��اب��ة  املجتمع  وتنمية 
مل�شاركة  متكاماًل  ب��رن��اجم��اً   ، اأع���دت 
املر�شى يف م�شت�شفيات دولتي تايالند 
و�شنغافورة لالإحتفال باليوم الوطني 
للدولة هذا العام واإتاحة الفر�شة ملن 
لق�شاء  مر�شهم  ظ��روف  ا�شطرتهم 
الغايل على قلوب اجلميع  اليوم  هذا 

للتعبري  ال��دول��ة  خ���ارج  امل�شت�شفى  يف 
عن فرحتهم يف اليوم الوطني وتتيح 
فرحتهم  ع��ن  للتعبري  لهم  الفر�شة 

الوزارة  وخ�ش�شت  الوطني.  اليوم  يف 
الفنانن  زي�����ارات  م��ن  ك��ب��رياً  ج��ان��ب��اً 
باخلارج  امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  يف  ل��الأط��ف��ال 

والأل����ع����اب عليهم  ال���ه���داي���ا  وت���وزي���ع 
نفو�شهم  يف  ال��ط��ي��ب  الأث�����ر  ل��ي��رتك 

ويعزز هويتهم الوطنية .

اأ�شاد معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
وال�شباب  الثقافة  وزي���ر  نهيان  اآل 
الهيئة  رئ��ي�����س  امل��ج��ت��م��ع  وت��ن��م��ي��ة 
لل�شياحة مب��ادرة جمعية  الحتادية 
ابوظبي  الوطني  للرتاث  ال�شحوح 
الثقافة  وزارة  م����ع  وب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
مبادرة  املجتمع  وتنمية  وال�����ش��ب��اب 
الذي  للجبال  ال��دويل  اليوم  احياء 
دي�شمرب  م��ن  احل���ادي ع�شر  ي��واف��ق 
�شموه  برعاية  مرحبا  ع��ام  ك��ل  م��ن 
ادارة  و����ش���اك���را جم��ل�����س  ل��ل��ف��ع��ال��ي��ة 

اجلمعية على هذه املبادرة .
التنمية  ب��ج��ه��ود  م��ع��ال��ي��ه  م�����ش��ي��دا 
القيادة  ت��ب��ذل��ه��ا  ال����ذي  احل�����ش��ري��ة 
احلكيمة يف دولة الم��ارات العربية 
املتحدة بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  ال  زاي����د  ب��ن  خليفة 

اجلبال  ل�شكان  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
اىل  حتولت  التي  اجلبلية  واملناطق 
م��دن من��وذج��ي��ة وح��ر���س اجلمعية 
على ابراز فنون وثقافة ابناء اجلبال 
الوطني من خالل  ال��رتاث  وعموم 

فعالياتها ون�شاطاتها الدائمة.
باملناطق  الول  الهتمام  اىل  وا�شار 
اجل��ب��ل��ي��ة ال��ت��ي اأوله������ا امل��غ��ف��ور له 
�شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  اهلل  ب���اذن 
ال نهيان املوؤ�ش�س الباين حن �شمل 
اجلبلية  املناطق  التنموية  برعايته 
وبقية مناطق الدولة عموما و�شمل 
التنمية  متطلبات  ب��ك��اف��ة  امل��ن��اط��ق 
احلديثة  ل���ل���خ���دم���ات  وامل���ع���ا����ش���رة 
وتعليمية  ���ش��ح��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ات  م���ن 

واجتماعية وتنموية .
رئي�س اجلمعية  �شموه من  وا�شتمع 

باليوم  الح��ت��ف��ايل  برناجمها  على 
تن�شيق  ����ش���اك���را  ل��ل��ج��ب��ال  ال������دويل 
اجل���م���ع���ي���ة ه�������ذه ال����ف����ع����ال����ي����ة مع 
لتنظيم  املعنية  واجلهات  املوؤ�ش�شات 
فعاليات مواكبة لهذا اليوم الدويل 
مبا يك�شف جهود المارات يف تنمية 
الثقايف  وال����رثاء  اجلبلية  امل��ن��اط��ق 
ل�شكان  وال����رتاث����ي  والج���ت���م���اع���ي 

اجلبال .
وا�شاد معاليه باجلهود التي تبذلها 
الوطني  ل��ل��رتاث  ال�شحوح  جمعية 
الرتاث  على  احل��ف��اظ  يف  بابوظبي 
ال�شعبي  امل����وروث  واح��ي��اء  ال�شعبي 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  ل��دول��ة الم�����ارات 
وبيئاتها املتعددة ويف مقدمتها بيئة 
املنطقة اجلبلية يف ظل التوجيهات 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  ال�شامية 

رئي�س  ن��ه��ي��ان  ال  زاي����د  ب��ن  خليفة 
الفريق  واخ��ي��ه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
زايد  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  �شمو  اول 
نائب  ابوظبي  عهد  ويل  نهيان  ال 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
واحلفاظ  ال�شعبي  ال���رتاث  باحياء 
تناقله  وحتقيق  الن��دث��ار  من  عليه 

بن الجيال.
ك��م��ا اك���د ���ش��م��وه ع��ل��ى ال����دور الذي 
توثيق  يف  اجل���م���ع���ي���ة  ب�����ه  ت�����ق�����وم 
ال�شحوح  لقبائل  ال�شعبي  ال���رتاث 
املناطق  يف  ال���دول���ة  اب���ن���اء  وت������راث 
اجلبلية وال�شاحلية م�شيدا باجلهد 
التطوعي لئري�س واع�شاء اجلمعية 
من  املا�شية  �شنة  الع�شرين  خ��الل 

عمر اجلمعية .
على  حر�شها  على  اجلمعية  و�شكر 

احل�������ش���ور وال���ت���وث���ي���ق الع���الم���ي 
هذا  يف  امل��ت��وا���ش��ل��ة  وا����ش���دارات���ه���ا 
جملة   م���ق���دم���ت���ه���ا  ويف  اجل�����ان�����ب 
مع  تفاعلها  اىل  بال�شافة  الندبة  
و�شائط التوا�شل الجتماعي �شواءا 
م���ن خ����الل م��وق��ع��ه��ا الل���ك���رتوين 

و�شفحتها يف الفي�شبوك.
معاليه  ا�شتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
بالعا�شمة  ب��ق�����ش��ره  ال���ي���وم  ���ش��ب��اح 
بن  را�شد  عبداهلل  ل�شعادة  ابوظبي 
لقيو�س ال�شحي رئي�س جمل�س ادارة 
الوطني  ل��ل��رتاث  ال�شحوح  جمعية 

واع�شاء اللجنة العليا للفعالية .
وق�����ال ����ش���ع���ادة ع���ب���داهلل را����ش���د بن 
لقيو�س ال�شحي رئي�س جمل�س ادارة 
ال�شيخ  م��ع��ايل  ن�����ش��ك��ر   : اجل��م��ع��ي��ة 
تف�شله  ع���ل���ى  م����ب����ارك  ب����ن  ن���ه���ي���ان 

بقبول رعاية فعاليات اليوم الدويل 
للجبال مايوؤكد حر�س ودعم واهتام 
معاليه وتفاعلة الرائد مع مبادرت 
اأن  ل���ق���ي���و����س  اجل���م���ع���ي���ات م�������ش���ريا 
الحتفال الذي ت�شتعد له اجلمعية 
الوطني  ب��ال��ي��وم  م��ه��رج��ان��ه��ا  ب��ع��د 

للجبال  ال��دويل  باليوم  بالحتفال 
و�شينطلق من جبل حفيت مبدينة 
�شراكة  اي���ج���اد  اىل  ي���ه���دف  ال���ع���ن 
اجلامعية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ب���ن  ف��اع��ل��ة 
وجمعيات  وال���ع���ام���ة  واحل���ك���وم���ي���ة 
التنمية  حت��ق��ي��ق  يف  ال���ع���ام  ال��ن��ف��ع 

جوانب  واب��راز   ، للجبال  امل�شتدامة 
والثقافية  الج���ت���م���اع���ي���ة  احل����ي����اة 
والق��ت�����ش��ادي��ة ل�����ش��ك��ان اجل��ب��ال مع 
الرتكيز ب�شكل خا�س على م�شاركة 
الفاعلن  �شيكونون  لإنهم  ال�شباب 

م�شتقبال. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

خالل  اأبوظبي  مدينة  بلدية  حققت 
نوعية  ن��ق��ل��ة   2013 احل����ايل  ال���ع���ام 
معايري  تطبيق  �شعيد  ع��ل��ى  مم��ي��زة 
الرتقاء  خ���الل  م��ن  ال��ع��ام��ة  ال�شحة 
للعمالء  املقدمة  باخلدمات  امل�شتمر 
وتفعيل  اخل����دم����ات  م���راك���ز  وت���ن���وي���ع 
على  والتفتي�شية  الرقابية  ال��ربام��ج 
املرافق العامة واخلا�شة ذات العالقة 
ب�شحة و�شالمة املجتمع .. وال�شتمرار 
والتثقيفية  ال���ت���وع���وي���ة  ب���احل���م���ل���ة 
ت�شليط  ت�شتهدف  ال��ت��ي  والإر���ش��ادي��ة 
باملعايري  اللتزام  اأهمية  على  ال�شوء 
للمدن،  احل�شاري  واملظهر  ال�شحية 
وكذلك عرب حتديث املرافق اخلدمية 
وتطوير اإمكانياتها لتتما�شى مع روؤية 
اأبوظبي  ال��ب��ل��دي يف  ال��ن��ظ��ام  ور���ش��ال��ة 

املتعلقة بخدمة املجتمع.
اإدارة  م��دي��ر  ال��رم��ي��ث��ي  خليفة  اأك���د  و 
مدينة  ب��ل��دي��ة  يف  ال���ع���ام���ة  ال�����ش��ح��ة 
جنحت  اأب��وظ��ب��ي  م�شالخ  اأن  اأب��وظ��ب��ي 
للجمهور  خدماتها  م�شتوى  رف��ع  يف 
ح���ي���ث اأجن���������زت م���ن���ذ ب�����داي�����ة ال���ع���ام 
جتهيز  الآن  وح��ت��ى   2013 احل���ايل 
مبعدل  املا�شية  من  راأ�شاً   467481
5ر%12 عن  ب��ل��غ  الن���ت���اج  زي����ادة يف 
النتائج  ه��ذه  اأن  وق���ال   .2012 ع��ام 
من  ل�شل�شلة  ث��م��رة  ك��ان��ت  الإي��ج��اب��ي��ة 
اتخذتها  التي  التطويرية  الإج��راءات 
البلدية متثلت يف افتتاح �شالة الذبح 
يا�س  بني  م�شلخ  يف  الثانية  اجل��دي��دة 
وكذلك  امل�شلخ  تو�شعة  م�شروع  �شمن 
الوثبة  م�شلخ  جم��م��ع  اف��ت��ت��اح  الأم����ر 
الذبائح  جتهيز  اأعمال  وبدء  احلديث 
التجاري  امل��ج��م��ع  حم����الت  وت���اأج���ري 
اأعمال  البلدية  با�شرت  كما  بامل�شلخ، 
ال�شهامة  م�����ش��ل��خ  م�������ش���روع  ت��ن��ف��ي��ذ 
اتفاقيات  ث����الث  وت��وق��ي��ع  احل���دي���ث، 
باملا�شية  واخل��ا���ش��ة  ال��رح��ي��م  ل��ل��ذب��ح 
اأبوظبي  م�شلخ  واعتماد  ال�شرتالية 
للجمهور  اأب���وظ���ب���ي  وم�����ش��ل��خ  الآيل 
وال�شهامة  الوثبة  م�شلخ  اإىل  اإ�شافة 

لذبح املا�شية الأ�شرتالية .
حركة  تف�شيل  �شعيد  على  واأ���ش��اف 

الآيل  امل�����ش��ل��خ  اأن  امل�����ش��ال��خ  الن���ت���اج يف 
الآن  ال��ع��ام احل���ايل حتى  جهز خ��الل 
اأكرث من 44704 ذبائح من الأغنام 
واملاعز يف حن حقق م�شلخ اجلمهور 
جتهيز اأكرث من 165701 ذبيحة ، 
اأك��رث من  اأم��ا م�شلخ بني يا�س فاأجنز 
م�شلخ  جهز  ،كما  ذبيحة   169765
ذبيحة،   73659 اأكرث من  ال�شهامة 
م�شلخ  يف  ال���ذب���ائ���ح  اأع������داد  وو���ش��ل��ت 
الوثبة للفرتة ذاتها اأكرث من 2110 

ذبائح.
ويف جمال جتهيز الذبائح من الأبقار 
واجل��م��ال وخ���الل ال��ع��ام احل���ايل فقد 
 4450 اأك��رث من  الآيل  امل�شلخ  اأجن��ز 
راأ����ش���ا ، وم�����ش��ل��خ اجل��م��ه��ور اأك����رث من 
1955 راأ�شا ، وم�شلخ بني يا�س اأكرث 
ال�شهامة  وم�شلخ  راأ���ش��ا،   4383 م��ن 
 124 ال��وث��ب��ة  وم�شلخ   ، راأ���ش��ا   630

راأ�شا.
وعلى �شعيد املخالفات اأكد الرميثي اأن 
العامة يف بلدية مدينة  ال�شحة  اإدارة 
احلايل  ال��ع��ام  خ��الل  �شجلت  ابوظبي 
ال�شيارات  ل��غ�����ش��ي��ل  خم��ال��ف��ة   119
يف الم��اك��ن ال��ع��ام��ة وال�����ش��وارع واأمام 
اإط����ار احلملة  وذل���ك �شمن   ، امل��ن��ازل 
باأهمية  اجل��م��ه��ور  لتوعية  امل�شتمرة 
اللتزام بعدم غ�شل ال�شيارات يف غري 
الم���اك���ن امل��خ�����ش�����ش��ة ل��ذل��ك ، الأم���ر 

يف  وي�شهم  للمياه  ه��درا  ي�شبب  ال��ذي 
 ، للمدينة  احل�����ش��اري  املظهر  ت�شويه 
م�شرياً اأن احلملة �شجلت العديد من 
والع�شوائية  ال�شحية  غ��ري  امل��ظ��اه��ر 
العام  ال�����ش��ارع  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��ارات  لغ�شل 
�شلبية  اأث��ارا  بطريقة ع�شوائية ترتك 
اإىل الإخ��الل بامل�شهد اجلمايل  ت��وؤدي 

وطرقات  ل�����ش��وارع 
وتت�شبب  امل��دي��ن��ة 
الإ������������ش�����������رار  يف 
العامة  بال�شحة 
البنية  وم�����ش��اري��ع 

التحتية.
الرميثي  ودع��������ا 
اإىل  ال�������������ش������ك������ان 
على  احل��������ف��������اظ 
الهدر  م���ن  امل���ي���اه 

ال�شيارات  غ�شيل  ال�شتغالل يف  و�شوء 
يعر�س  مما  املياه  من  كبرية  بكميات 
اإىل  وي�����وؤدي  للتلف  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة 
والأماكن  ال�����ش��وارع  يف  امل��ي��اه  ت��راك��م 
املنخف�شة ويحدث هبوطات يف الطرق 
الإ�شفلتية نتيجة جتمع املياه عليها و 
البعو�س  وجت��م��ع  ت���وال���د  اإىل  ي�����وؤدي 

واحل�شرات.
�شرورة  على  اأك��دت  البلدية  اإن  وق��ال 
واإر�شادهم  ال�����ش��ك��ان  وت��وج��ي��ه  تثقيف 
ب��اأه��م��ي��ة امل�����ش��اه��م��ة يف م��واج��ه��ة هذه 

احل�������ش���اري���ة، وحثت  غ����ري  امل���ظ���اه���ر 
واللتزام  الأم��ر  ه��ذا  باأهمية  ال�شكان 
اأبوظبي  بلدية مدينة  اأن  موؤكدا  به.. 
التي  الإن����ذارات  جميع  مبتابعة  تقوم 
مت توجيهها للمخالفن بهدف التاأكد 
م����ن م�����دى ال��ت��ق��ي��د ب���احل���ف���اظ على 
املظهر العام ، ويف حال تكرار املخالفة 
حترير  يتم  �شوف 
خم���ال���ف���ة ف���وري���ة 
 500 ب�����ق�����ي�����م�����ة 
الفراد  درهم �شد 
ميار�شون  ال���ذي���ن 
ه�����ذا ال���ن�������ش���اط يف 
املواقف والطرقات 

العامة .
ه�����ذا  اإن  واأك�������������د 
يعك�س  ال����ت����وج����ه 
احلفاظ  يف  ال��ب��ل��دي��ة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
على نظافة املدينة وحت�شن مظهرها 
العام وتعزيز جوانب الأمن وال�شالمة 
وتاأثرياته  البيئي  التلوث  من  واحل��د 
ون�������ش���ر ال����وع����ي ال��ب��ي��ئ��ي ب����ن اأف������راد 
دوره�����م يف حماية  وت��ع��زي��ز  امل��ج��ت��م��ع 

البيئة واحلفاظ عليها.
وقال اإن تطوير وجتميل املظهر العام 
اأولويات  اأه����م  اأح����د  ي�شكل  ل��ل��م��دي��ن��ة 
خ��ط��ة ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي �شمن 
بامل�شتوى  ل��الرت��ق��اء  اأه��داف��ه��ا  اإط����ار 

والتنظيمي  واجل����م����ايل  احل�������ش���اري 
امل��ن��ط��ل��ق تتطلع  ل��ل��م��دن ، وم���ن ه���ذا 
املجتمع  ج��ه��ود  ت�شافر  اإىل  البلدية 
التي  وا�شرتاتيجياتها  براجمها  م��ع 
التي  املرموقة  املكانة  من  تعزز  �شوف 
�شواء  و�شواحيها  اأبوظبي  بها  حتظى 
على �شعيد البنى التحتية واخلدمية 
وجتان�س  ت���ك���ام���ل  ���ش��ع��ي��د  ع���ل���ى  اأو 
امل�شهد احل�شاري والع�شري لل�شوارع 

واملباين 
اأما على �شعيد اإجنازات اإدارة ال�شحة 
الأن�شطة  رق���اب���ة  جم����ال  يف  ال���ع���ام���ة 
ال�����ش��ح��ي��ة خ����الل ال���ع���ام احل����ايل اأكد 
تعزيز  اإىل  ت�شعى  البلدية  الرميثي 
ال�������ش���راك���ة م���ع امل���وؤ����ش�������ش���ات الأخ�����رى 
و���ش��م��ن ه���ذا الإط�����ار ف��ق��د مت توقيع 
مذكرة ت�شليم ونقل مهام وم�شوؤوليات 
احل�شانة  دور  وت��ف��ت��ي�����س  ت��رخ��ي�����س 
بالبلدية  ال��ع��ام��ة  ال�شحة  اإدارة  م��ن 
الجتماعية  ال���������ش����وؤون  وزارة  اإىل 
رق��م )1(  امل���ادة  لن�س  وذل���ك تطبيقا 
م��ن ال��ق��رار ال����وزاري رق��م )1( ل�شنة 
التنفيذية  ال��الئ��ح��ة  ب�����ش��اأن   1989
ل�شنة   )5( رق���م  الحت�����ادي  ل��ل��ق��ان��ون 
ووقع  احل�����ش��ان��ة  دور  ب�����ش��اأن   1983
هذا اجلاين �شمن اخت�شا�شات وزارة 
ال�شوؤون الجتماعية فيما يتعلق مبنح 
ال��رتاخ��ي�����س اخل���ا����ش���ة ب��اإن�����ش��اء دور 
مبادرة  البلدية  واأط��ل��ق��ت  احل�شانة. 
امل�شوؤولية  الأم ال�شديقة وهي مبادرة 
العامة،  ال�شحة  لإدارة  الجتماعية 
العامة  ال�����ش��ح��ة  اإدارة  ق���ام���ت  ك��م��ا 
ب��ت��ف��ع��ي��ل ���ش��ا���ش��ات م��ن��اف��ذ اجل������وازات 
والتثقيف  التعريف  بهدف  واملطارات 
املعمول  ال�����ش��ح��ي��ة  ال�������ش���روط  ب�����ش��اأن 
وذلك  ال��ع��ام��ة  ال�����ش��ح��ة  اإدارة  يف  ب��ه��ا 
العامة  الإدارة  بالتعاون والتكامل مع 
ل��ل��م��ن��اف��ذ وامل����ط����ارات ب��اأب��وظ��ب��ي من 
التثقيفية  ال��ربو���ش��ورات  ن�شر  خ��الل 
املطارات  ���ش��ا���ش��ات  ع��ل��ى  وال��ت��وع��وي��ة 
ا�شتهدفت  ح��ي��ث  اجل�����وازات  وامل��ن��اف��ذ 
ه����ذه احل��م��ل��ة ل���رف���ع م�����ش��ت��وى وعي 
ال�شحية  ب����ال���������ش����روط  ال����ق����ادم����ن 
وامل�����ش��اه��م��ة يف احل��ف��اظ ع��ل��ى املظهر 
احل�شاري للمدينة واللتزام مبعايري 

ال�شحة العامة.
العامة  ال�����ش��ح��ة  اإدارة  اأط��ل��ق��ت  ك��م��ا 
وبالتعاون مع اإدارة اجلن�شية والإقامة 
برو�شورات  توزيع  مبادرة  اأبوظبي  يف 
املظاهر  ح���ول  تثقيفية  وم��ط��ب��وع��ات 
ال�شلبية من خالل قيام اإدارة اجلن�شية 
املن�شورات مع  ب��اإرف��اق ه��ذه  والإق��ام��ة 
اأثناء قدوم امل�شافرين  جوازات ال�شفر 
ال�شحة  اإدارة  اأن  ال��رم��ي��ث��ي  واأ����ش���اف 
ال��ع��ام��ة ع��ق��دت خ���الل ال��ع��ام احلايل 
املتخ�ش�شة  العمل  ور���س  من  العديد 
ال�شحي  الوعي  م�شتوى  رف��ع  بهجف 

وم������������ن ����ش���م���ن���ه���ا 
ور�شة عمل حملية 
ع�����ن ال���ت���ع���ق���ي���م يف 
ال�شالونات ومراكز 
والعناية  التجميل 
ال�����������ش�����خ�����������ش�����ي�����ة 
ال���رج���ال���ي���ة وذل����ك 
لر�شالة  جت�����ش��ي��دا 
ال���������ب���������ل���������دي���������ة يف 
املجتمع  ح���م���اي���ة 

ال�شليمة  ال�����ش��ح��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  وت���وف���ري 
وف���ق���اً لأع���ل���ى امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة وقد 
ال���ور����س ع��ل��ى العديد  ا���ش��ت��م��ل��ت ه���ذه 
ومنها  امل��ه��م��ة  ال�شحية  امل���ح���اور  م��ن 
ال��ن��ظ��اف��ة وال��ت��ط��ه��ري وال��ت��ع��ق��ي��م يف 
ال�������ش���ال���ون���ات وم����راك����ز ال��ت��ج��م��ي��ل ، 
التي تنتقل من  الأم��را���س وال��ع��دوى 
التجميل  وم��راك��ز  ال�شالونات  خ��الل 
للعاملن  ال�شحية  التوعية  برامج   ،
التجميل  وم����راك����ز  ال�������ش���ال���ون���ات  يف 
ا����ش���ت���ع���را����س جت�����ارب   ، واجل����م����ه����ور 

رقابة  ال���دول���ة يف  ب��ل��دي��ات  وخ�����ربات 
ال�شالونات ومراكز التجميل والعناية 
والعقوبات  امل��خ��ال��ف��ات   ، ال�شخ�شية 
املتعلقة بخرق معايري ال�شحة العامة، 
 ، ال�شالونات  بها يف  امل�شموح  الأجهزة 
ا�شرتاطات الرتاخي�س واحلفاظ على 

املظهر العام للواجهات اخلارجية .
العامة  ال�����ش��ح��ة  اإدارة  ع�����ززت  ك��م��ا 
ع����الق����ات ال�������ش���راك���ة وال���ت���ك���ام���ل مع 
ب�شاأن  املخت�شة  واملوؤ�ش�شات  الهيئات 
الإطار  ذل��ك  و�شمن  العامة  ال�شحة 
اللقاءات  من  �شل�شلة  البلدية  عقدت 
بالتعاون مع ق�شم 
ال�شيدلة  تنظيم 
واملنتجات الطبية 
ال�شحة  هيئة  يف 
_اب���������وظ���������ب���������ي 
ح����������ي����������ث ب�����ح�����ث 
تعزيز  اجل��ان��ب��ان 
ب�شاأن  ال����ت����ع����اون 
املمار�شات  �شبط 
باأن�شطة  اخلا�شة 
ال�شالونات ومراكز التجميل وا�شتملت 
ال��ل��ي��زر والأجهزة  اأج��ه��زة  ب��ح��ث  ع��ل��ى 
مراكز  يف  ب��ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا  امل�������ش���م���وح 
املنتجات  ع��ل��ى  وال��رق��اب��ة   ، التجميل 
الطبية  واملنتجات  التكميلية  الطبية 
امل�شرح ببيعها من خالل منافذ البيع 
اآلية ملراقبة وترخي�س  العامة ، و�شع 
بع�س املمار�شات امل�شرتكة بن الطبية 
مثل  بينهما  وال��ف�����ش��ل  وال��ت��ج��م��ي��ل��ي��ة 
الب�شرة  بت�شمري  امل�����ش��ت��خ��دم��ة  امل����واد 
والتق�شري وغريها من املواد ،امل�شاركة 

يف اإجراء البحوث وامل�شوحات امليدانية 
ذات العالقة بال�شحة العامة ، تطوير 
الربامج اخلا�شة بتبادل البيانات من 
خالل الربط الإلكرتوين ، التن�شيق يف 
ال�شحي  والتثقيف  التوعية  جم��الت 
،وال��ت��ن�����ش��ي��ق يف ح������الت ال����ط����وارىء 

والمرا�س والكوارث.
اأما على �شعيد حت�شن خدمات املقابر 
ال��ب��ل��دي��ة حققت  اأن  ال��رم��ي��ث��ي  ف��اأ���ش��ار 
من  املجال  هذا  يف  تطويرية  خطوات 
خالل اإجناز م�شروع الطرق اخلارجية 
للمقربة  وامل�������واق�������ف  وال����داخ����ل����ي����ة 
وت�شوير   ، امل�شلمن  لغري  املخ�ش�شة 
م��ق��اب��ر اجل���زر ب��الأ���ش��الك ال�����ش��ائ��ك��ة ، 
والبطن  ال��ن��ار  اأم  مقربتي  وت�شوير 
القدمية بالأ�شالك ال�شائكة ، وتفعيل 
 )GIS( املقابر  اإدارة  ن��ظ��ام  برنامج 
ال�شقط واملخلفات يف  وتق�شيم حو�س 
حو�س  وتخ�شي�س  يا�س،  بني  مقربة 
دف���ن ل��وف��ي��ات الأم���را����س ال�����ش��اري��ة يف 
مقربة بني يا�س ، كما مت اإجناز اأكرث 
من %81 من اأعمال م�شروع املخرج 
والطرق واملواقف يف مقربة بني يا�س 
،ومت اأي�شا اإجناز اأكرث من %80 من 
املكرمن يف  مبنى  التو�شعة يف  اأعمال 

م�شرحة املفرق .
موؤكدا  ت�شريحه  ال��رم��ي��ث��ي  واخ��ت��ت��م 
ولغاية  ال�شحي  التفتي�س  اأع��م��ال  اأن 
30 اكتوبر من العام احلايل ارتفعت 
املا�شي  ال���ع���ام  ع���ن  6ر8%  ب��ن�����ش��ب��ة 
اإىل  ال��ع��ام��ة  ال�شحة  اإدارة  وت��خ��ط��ط 
 30% اإىل  لت�شل  الن�شبة  ه��ذه  رف��ع 

مع نهاية العام احلايل.

•• العني - الفجر:

موؤخرا  العن  مدينة  ببلدية  وامل�شاحة  امل��دن  تخطيط  قطاع  نظم 
الثامن من  وال��ذي ي�شادف  املدن  العاملي لتخطيط  باليوم  احتفال 
نوفمرب، وهو اليوم م�شنف عاملياً حتتفل فيه اأكرث من 20 مدينة يف 
العامل ، كيوم خا�س بتخطيط املدن، ليكون جانبا للتفكري والتطوير 
املختلفة  الفعاليات  فيه  تقام  حيت  احل�شرية،  العامل  م��دن  واإدارة 
على  بتعريفهم  واجلمهور  واجلامعات  كاملدار�س  املجتمع  مب�شاركة 
الأ�شا�شية ور�شم �شورة عامه عنه يف  التخطيط ووظائفه  ن�شاطات 

املدينة.
و قال املهند�س طالل ال�شلماين مدير اإدارة التخطيط احل�شري مت 
اأ�شبوع،حيث عقدت ور�شة عمل لطلبة  تنظيم الفعاليات على مدى 

كلية الهند�شة من جامعة المارات العربية املتحدة ومب�شاركة من 
تكنولوجيا  ومكتب  العمراين  للتخطيط  اأبوظبي  ملجل�س  ممثلن 
يف  الفنين  اىل  بالإ�شافة  بالعن،  الهند�شية  لال�شت�شارات  العمارة 
املناطق  اح��دى  تخطيط  فيها  مت   ، وامل�شاحة  امل��دن  تخطيط  قطاع 
خمطط  لأف�شل  م�شابقة  وعمل  احيائها  لإع���ادة  املدينة  و�شط  يف 
تطويري للمنطقة. و اأ�شاف ال�شلماين، كما �شارك بالفعاليات طلبة 
من  املراحل  جلميع  العن  مدينة  يف  واخلا�شة  احلكومية  املدار�س 
التطور  ع��ن  يعرب  جم�شم  اأف�شل  م�شابقة  تنظيم  مت  ح3،  اىل  ح1 
ال��ع��م��راين يف م��دي��ن��ة ال��ع��ن، ح��ي��ث ف���از ب��امل�����ش��اب��ق��ة ط��ل��ب��ة مدار�س 
الظفرة اخلا�شة بتقدمي جم�شم معرب عن ن��ادي ه��زاع بن زاي��د يف 
مدينة العن. ويف م�شابقة اأف�شل لوحة م�شاركة عن راأي الطلبة يف 
اأح�شن مظهر للمدينة اأو الظاهرة ال�شلبية فيها، فازت الطالبة اآمنة 

والطالبة  )ح3(،  �شلطان  بنت  م��رمي  مدر�شة  من  العي�شائي  را�شد 
هند �شم�شم من مدر�شة ليوا الدولية، والطالبة ب�شمة من مدار�س 
الظفرة اخل��ا���ش��ة، وال��ط��ال��ب حممد ح��م��دان احل��رب��ي م��ن مدر�شة 
يف  والفائزين  امل�شاركة  اجلهات  تكرمي  مت  حيث  الوطنية  الإم���ارات 
City Gallery يف مبنى  امل�شابقات. ولفت ال�شلماين مت افتتاح 
القطاع برعاية املهند�س عبد اهلل حمدان العامري املدير التنفيذي 
واللوحات  املج�شمات  فيه  عر�شت  وامل�شاحة،  املدن  تخطيط  لقطاع 
امل�شاركة من طلبة املدار�س والتي جت�شد التطور العمراين يف مدينة 
ق�شم  و  الهند�شة  كلية  الطلبة من  م�شاريع  ُعر�شت  واأي�شاً   ، العن 
اجلغرافيا والتخطيط احل�شري يف جامعة المارات العربية املتحدة 
يف  العمراين  التخطيط  تطوير  يف  مقرتحاتهم  على  حتوي  والتي 

املدينة و�شورا ملدينة العن.

بلدية مدينة العني حتتفل باليوم العاملي لتخطيط املدن وتقيم معر�صًا عمرانيًا على هام�س الفعالية

�سمن احتفالت اليوم الوطني ال�42 

وفد من وزارة الثقافة يزور املر�صى يف تايالند و�صنغافورا

تقام فعالياته يف مبزرة اجلبلية بالعني

نهيان بن مبارك يطلع على ا�صتعدادات جمعية ال�صحوح باأبوظبي لليوم الدويل للجبال

م�سالخ اأبوظبي جتهز حوايل ن�سف مليون راأ�س من املا�سية خالل 2013

بلدية مدينة اأبوظبي حتقق نقلة نوعية يف جمال تطبيق معايري ال�صحة العامة

افتتاح �سالت جديدة 
لتجهيز الذبائح و جممع 
الوثبة احلديث اأ�سهم يف 
حت�سني جودة اخلدمات

تعزيز عالقات التعاون مع 
ال�سركاء ال�سرتاتيجيني 

لالرتقاء باملظهر احل�ساري 
للمدينة ون�سر الوعي ال�سحي
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

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

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

الفجرة
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

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

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �شاخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �شاعة

النائب العام للدولة ي�صيد مبكرمة رئي�س الدولة العفو عن بع�س املحكوم عليهم مبنا�صبة اليوم الوطني
•• اأبوظبي-وام:

اأكد �شعادة �شامل �شعيد كبي�س النائب العام للدولة اأن مكرمة 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
حلول  مبنا�شبة  عليهم  املحكوم  بع�س  عن  بالعفو  اهلل  حفظه 
لتطبيق  رفيعة  �شورة  تعد  والأرب��ع��ن  الثاين  الوطني  اليوم 
اأ���ش��ال��ي��ب ال���دف���اع الج��ت��م��اع��ي ال���ذي ي��زي��د مت��ا���ش��ك املجتمع 
ويقوى ن�شيجه ملا فيه من ربط بن املنا�شبة الوطنية الغالية 
على نفو�س كل اأبناء الوطن وبن منح املحكوم عليهم الفر�شة 
ملعاودة الإندماج يف هذا الن�شيج..فت�شتيقظ فيهم قيمة الأر�س 
رغبة  لديهم  وتتولد  فيها مكرمن  وعا�شوا  احت�شنتهم  التي 

اأع�������ش���اء �شاحلن  امل��ج��ت��م��ع  ���ش��ف��وف  اإىل  وال����ع����ودة  ال���ق���ومي 
وم�شتقبل  بحياة  وذوي��ه��م  عليهم  م��اي��ع��ود  ك��ل  يف  والإج��ت��ه��اد 
اأف�شل. ورفع �شعادته مبنا�شبة اليوم الوطني الثاين والأربعن 
الغالية اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
الدولة حفظه اهلل و�شاحب  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  خليفة بن 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واإىل اأ�شحاب ال�شمو 
حكام الإمارات و�شمو اأولي�اء العهود �ش�ائال املوىل عز وجل اأن 
وال�شعادة  باخلري  �شموهم  على  العظيمة  املنا�شبة  ه��ذه  يعيد 
وموفور ال�شحة والعافية وعلى �شعب دولة الإمارات العربية 

املتحدة مبزيد من الرفعة والأمن وال�شتقرار والرخاء.

والتنمية  ال��ب��ن��اء  م�شرية  يف  وامل�����ش��ارك��ة  الي��ج��اب��ي��ة  امل�شاهمة 
ب��اأن �شبيل احلياة الكرمية هو  والإل��ت��زام بالقوانن والإمي��ان 
ال�شلوك امل�شتقيم. وقال اإن ما يعظم من الأثر الإن�شاين لهذه 
املكرمة ما يرتتب عليها م�ن اإدخ�ال ال�شرور يف قلوب عائالت 
تثريه  ال��ذي  العام  املعنى  في�شت�شعرون  وذوي��ه��م  عنهم  املفرج 
واأ�شاف  الفرح وال�شعادة والفخر.  الوطني من  اليوم  منا�شبة 
اإن من �شاأن هذه املكرمة اأن تخلق يف نفو�س املفرج عنهم روح 
التفاوؤل بامل�شتقبل ودافعا لتقومي �شلوكهم ف�شال عما ت�ش�كله 
من حافز لغريهم من املحكوم عليهم لالقتداء بهم ونيل مثل 
هذا العفو م�شتقبال. ودعا النائب العام من �شملهم العفو اإىل 
بال�شلوك  الإلتزام  لبذل ق�شارى جهدهم يف  النوايا  اإخال�س 

تنفيذا لتوجيهات حمدان بن زايد 

الهالل الأحمر تعتمد تعوي�صات مالية للمتاأثرين من الأمطار الأخرية يف راأ�س اخليمة

�صندوق اأبوظبي للتنمية ي�صهم بتمويل م�صروع طريق حدودي يف موريتانيا بـ 110 ماليني درهم

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ���ش��م��و  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذا 
اآل نهيان ممثل  ب��ن زاي��د  ح��م��دان 
احلاكم يف املنطقة الغربية رئي�س 
اعتمدت  الأح���م���ر  ال���ه���الل  ه��ي��ئ��ة 
مالية  ت��ع��وي�����ش��ات  ���ش��رف  الهيئة 
الأخرية  الأمطار  من  للمتاأثرين 
مل�شاندة  اخل��ي��م��ة  راأ������س  اإم�����ارة  يف 
الأ������ش�����ر امل���ت�������ش���ررة ع���ل���ى جت����اوز 
ت��داع��ي��ات الأم��ط��ار ال��غ��زي��رة التي 
خا�شة  امل�شاكن  بع�س  بها  ت��اأث��رت 
والقريبة  املنخف�شة  امل��ن��اط��ق  يف 

من الأودية.
امل��ت��اأث��ري��ن الذين  ال��ه��ي��ئ��ة  ودع����ت 
اإىل  الهيئة  ف��رق  اإل��ي��ه��م  ت�شل  مل 
التوجه لأي من فروع الهيئة الذي 
يقع يف اإط��ار �شكنهم والإب��الغ عن 
حلقت  التي  اخل�شائر  و  الأ���ش��رار 

بهم من جراء الأمطار.
م�شلم  ح����م����دان  ال���دك���ت���ور  واأك�������د 
املزروعي رئي�س جمل�س اإدارة هيئة 
الهالل الأحمر اأن توجيهات �شمو 
رئي�س الهيئة جت�شد اهتمام �شموه 
ال�شاحة  على  الإن�شانية  بالق�شايا 
امل�شتمرة  �شموه  ومتابعة  املحلية 
لأو�شاع اأ�شحاب احلاجات والأ�شر 
املتعففة وحت�شن ظروفها وتعزيز 
واملعي�شية.  احل��ي��ات��ي��ة  ق���درات���ه���ا 

الهيئة  ف���روع  م��دي��رو  ���ش��ارك فيه 
وراأ�����س  ال��ق��ي��وي��ن  واأم  ع��ج��م��ان  يف 
اخليمة والفجرية اآخر امل�شتجدات 
ال��ن��اج��م��ة ع���ن ه���ط���ول الأم���ط���ار 
وب���ح���ث  امل���ن���ط���ق���ة  الأخ������������رية يف 
الآليات والكيفية التي ت�شاعد بها 
املتاأثرين  الح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة 
 .. الأم��ط��ار عليهم  اآث��ار  وتخفيف 
للتحرك  خطة  الج��ت��م��اع  وو���ش��ع 
امليداين ال�شريع لدرا�شة الأو�شاع 
جمالت  وحت��دي��د  الطبيعة  ع��ل��ى 
الأمن  ووج��ه  امل�شاعدة.  و  الدعم 
املعنية  ال����ف����روع  م����دي����ري  ال����ع����ام 
املحلية  �شاحاتهم  م��ع  بالتوا�شل 
والوقوف على الآثار التي خلفتها 
ال�شكان  ح����ي����اة  ع���ل���ى  الأم������ط������ار 
بالأ�شر  ت��و���ش��ي��ات  ورف�����ع  ه���ن���اك 
الالزم  ال��دع��م  لتوفري  امل��ت�����ش��ررة 
ل��ه��ا. ون��اق�����س الج��ت��م��اع مقرتحا 
والتن�شيق  ال���ت���وا����ش���ل  ب���ت���ع���زي���ز 
العمليات  غ����رف  م���ع  م�����ش��ت��ق��ب��ال 
املخت�شة  اجل���ه���ات  ت��ك��ون��ه��ا  ال��ت��ي 
والظروف  الأو���ش��اع  ه��ذه  يف مثل 
لدرء  وت�شافرها  اجلهود  لتوحيد 
واملقيمن  املواطنن  عن  الأ�شرار 
الجتماع  وعقب  ���ش��واء.  ح��د  على 
يرافقه  للهيئة  ال��ع��ام  الأم���ن  ق��ام 
نائب  ال���ف���ه���ي���م  ي���و����ش���ف  حم���م���د 
امل�شاندة  للخدمات  ال��ع��ام  الأم���ن 

وحجم  اخل�������ش���ائ���ر  ن�������ش���ب���ة  ع���ل���ى 
الأ�شرار حيث تقوم جلان البحث 
الج���ت���م���اع���ي ب���درا����ش���ة احل�����الت 
ورف��ع��ه��ا مبا�شرة  ع��اج��ل��ة  ب�����ش��ورة 
ل�شرف  ال��ه��ي��ئ��ة  يف  ل��ل��م�����ش��وؤول��ن 
ال�شرعة.  وج��ه  على  التعوي�شات 
هيئة  حتركات  اإن  الفالحي  وق��ال 
ال���ه���الل الأح���م���ر امل��ي��دان��ي��ة على 
ن�شاطا  ت�����ش��ه��د  امل��ح��ل��ي��ة  ���ش��اح��ت��ه��ا 
م��ك��ث��ف��ا وك��ل��ل��ت ج���ه���ود ال��ه��ي��ئ��ة يف 
انت�شار  ب��ت��ح��ق��ي��ق  ال�������ش���دد  ه�����ذا 
امل�شتفيدين  ع���دد  وزي�����ادة  اأو����ش���ع 
ال����دول����ة وهي  م���ن خ��دم��ات��ه��ا يف 
ت�شعى  الهيئة  ظلت  عليا  اأه���داف 
و  ع��رب و���ش��ع اخل��ط��ط  لتحقيقها 
الآليات  وتفعيل  ال�شرتاتيجيات 
اإىل  ل���ل���و����ش���ول  ال����ت����ي مت��ت��ل��ك��ه��ا 
وتلبية  الدولة  داخ��ل  امل�شتهدفن 
احتياجاتهم الأ�شا�شية م�شددا على 
اأن �شبكة فروع الهيئة املنت�شرة يف 
على  تعمل  ال��دول��ة  مناطق  جميع 
الهالل  وم���ب���ادئ  اأه�����داف  حتقيق 
التكافل  قيم  تاأ�شيل  يف  الأح��م��ر 
اإىل  املجتمع  اأف��راد  والرتاحم بن 
ت��ع��زي��ز جانب  ���ش��ع��ي��ه��ا يف  ج���ان���ب 
امل�شاعدات املحلية والقرتاب اأكرث 
ورعايتها  ال�شعيفة  ال�شرائح  من 

وتوفري احتياجاتها ال�شرورية.
واأكد الأمن العام للهالل الأحمر 

توجيهات  ت�شع  الهيئة  اإن  وق���ال 
وتتحرك  ع��ي��ن��ي��ه��ا  ن�����ش��ب  ���ش��م��وه 
التي  امل���ب���ادرات  لتبني  اإط��اره��ا  يف 
ت����خ����دم ق����ط����اع����ات وا�����ش����ع����ة من 
جميع  يف  وامل��ق��ي��م��ن  امل���واط���ن���ن 
اأن��ح��اء ال��دول��ة. واأو���ش��ح املزروعي 
تابعت  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  اأن 
خالل الأيام املا�شية عرب فروعها 
م�شتوى  على  املنت�شرة  ومكاتبها 
امل���رتت���ب���ة على  ال�����دول�����ة الآث���������ار 
ه��ط��ول الأم���ط���ار ب���غ���زارة يف عدد 
الأهايل  حياة  على  الإم����ارات  م��ن 
ه��ن��اك ودع���ت ف��روع��ه��ا ل��ل��ت��اأه��ب و 
تداعيات  اأي  مل��واج��ه��ة  ال���ش��ت��ع��داد 
ت��ن��ج��م ع���ن الأم����ط����ار وال���وق���وف 
مع  بالتن�شيق  املت�شررين  بجانب 

اجلهات املخت�شة يف كل اإمارة.
ال���ع���ام���ل���ن  جت���������اوب  اإن  وق���������ال 
مع  ال������ف������روع  يف  وامل����ت����ط����وع����ن 
�شاعد  مما  كبريا  ك��ان  املت�شررين 
الأم��ط��ار عليهم.  اآث��ار  يف تخفيف 
الهالل  ه��ي��ئ��ة  ع���ق���دت  ذل����ك  اإىل 
اأم�س  الأح���م���ر اج��ت��م��اع��ا م��و���ش��ع��ا 
مبقر فرع الهيئة يف راأ�س اخليمة 
ال���دك���ت���ور حم��م��د عتيق  ب��رئ��ا���ش��ة 
ال��ع��ام للهالل  ال��ف��الح��ي الأم����ن 
الأحمر وح�شور عدد من مديري 

فروع الهيئة يف الإمارات.
وا����ش���ت���ع���ر����س الج����ت����م����اع ال�����ذي 

اجلولة  خ���ت���ام  يف  ع���ق���ده  ال������ذي 
ال���ت���ف���ق���دي���ة ب���ح�������ش���ور ع������دد من 
اإن  ممثلي و�شائل الإع��الم املحلية 
الهيئة ت�شرت�شد يف حتركاتها على 
ال�شاحة املحلية بتوجيهات القيادة 
مواطنيها  ت�شع  ال��ت��ي  ال��ر���ش��ي��دة 
لهم  وت��وف��ر  اأولوياتها  مقدمة  يف 
الكرمي  والعي�س  احل��ي��اة  �شبل  ك��ل 
تدخر  ل  ال��دول��ة  اأن  على  م�شددا 
و�شعا يف حت�شن الظروف الناجمة 
وم�شاعدة  ال��ف��ي�����ش��ان��ات  ه���ذه  ع��ن 

الأهايل على جتاوزها.
الأحمر  ال��ه��الل  دور  ان  واأ����ش���اف 
ي����اأت����ي م��ك��م��ال مل�����ب�����ادرات ال���دول���ة 
ت��ع��ت��رب جهة  ال��ه��ي��ئ��ة  واأن  خ��ا���ش��ة 
يف  ال��ر���ش��م��ي��ة  لل�شلطات  م�����ش��ان��دة 
الظروف.  و  الأح�����وال  ه���ذه  م��ث��ل 
كانت  اجل��ول��ة  اأن  الفالحي  واأك���د 
الوفد  ومثمرة حيث وقف  مفيدة 
على حقيقة الأو�شاع على الطبيعة 
الأمطار  ت��اأث��ري  ميدانيا  و���ش��اه��د 
املت�شررين..  ع��ل��ى  وت��داع��ي��ات��ه��ا 
ت�شرروا  الأه���ايل  بع�س  اإن  وق��ال 
ومزارعهم  م�����ش��اك��ن��ه��م  يف  ك��ث��ريا 
ع��ي�����ش��ه��م لذلك  ك�����ش��ب  وو����ش���ائ���ل 
ق����������ررت ال����ه����ي����ئ����ة ع����ل����ى ال����ف����ور 
و  ن�شاطهم  ل�شتعادة  م�شاعدتهم 
واأ�شار  ال��راه��ن��ة.  ظروفهم  جت��اوز 
تعتمد  املالية  التعوي�شات  اأن  اإىل 

و را���ش��د م��ب��ارك امل��ن�����ش��وري نائب 
اإىل  املحلية  لل�شوؤون  العام  الأمن 
بجولة  ال����ف����روع  م���دي���ري  ج���ان���ب 
تفقدية يف اأكرث املناطق ت�شررا يف 
وادي حجيل  �شملت  راأ���س اخليمة 
وقف  ح���ي���ث  ال���رم�������س  و  ���ش��م��ل  و 
ال��وف��د على ت��اأث��ري الأم��ط��ار على 
املنازل والتقى بعدد من املواطنن 
اأ����ش���ح���اب امل�����ش��اك��ن وت���ع���رف على 
اأو�شاعهم وظروفهم الناجمة عن 
ه��ط��ول الأم���ط���ار ال��غ��زي��رة خالل 
الوفد  تفقد  كما   . املا�شية  الأي���ام 
عددا من املزارع التي تاأثرت ووقف 
املوا�شي  اخل�����ش��ائ��ر يف  ح��ج��م  ع��ل��ى 
ي��ع��ت��م��د عليها  ال��ت��ي  ال���دواج���ن  و 

الأهايل يف ن�شاطهم القت�شادي. 
عتيق  حم���م���د  ال����دك����ت����ور  واأك���������د 
ال��ع��ام للهالل  ال��ف��الح��ي الأم����ن 
الهيئة يف هذا  اأن حت��رك  الأح��م��ر 
لتوجيهات  ترجمة  ي��اأت��ي  ال�شدد 
ومبتابعة  ال����ر�����ش����ي����دة  ال����ق����ي����ادة 
حمدان  ال�شيخ  �شمو  م��ن  حثيثة 
مع  للتوا�شل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال�شاحة املحلية يف جميع الأحوال 
اأو������ش�����اع  وت���ل���م�������س  ال������ظ������روف  و 
اأنحاء  يف  وامل��ق��ي��م��ن  امل���واط���ن���ن 
احتياجاتهم  كافة وتوفري  الدولة 
احلياتية يف جميع  وم�شتلزماتهم 
املجالت. وقال يف اللقاء ال�شحفي 

من  املحلية  ال�شاحة  متطلبات  اأن 
وامل�شاريع  الإن�����ش��ان��ي��ة  ال���ربام���ج 
ن�شبة  الأخ���رية  الآون���ة  تو�شعت يف 
التي  الق��ت�����ش��ادي��ة  للم�شتجدات 
املتعففة  الأ���ش��ر  حياة  على  ط���راأت 
تتوجه  التي  ال�شعيفة  وال�شرائح 
مل�شاعدتها  الأح���م���ر  ال��ه��الل  اإىل 
احلياة  ظ������روف  م���واج���ه���ة  ع���ل���ى 
تدخر  لن  الهيئة  اأن  على  م�شددا 
من  كل  احتياجات  تلبية  يف  و�شعا 

يلجاأ اإليها لق�شاء حاجته.
وقال اإن اأبواب الهيئة م�شرعة اأمام 
اجلميع ومن حقهم علينا وواجبنا 
وامل�شاعدة  العون  يد  مد  جتاههم 
ونا�شد  اأذى..  اأو  م���ن  دون  ل��ه��م 
بالوقوف  واخل���ريي���ن  امل��ت��ربع��ن 
براجمها  ودعم  الهيئة  اىل جانب 
عدد  واأ�شاد  املحلية.  ال�شاحة  على 
بوقوف  املت�شررين  املواطنن  من 
جانبهم  اإىل  ال��ر���ش��ي��دة  ال���ق���ي���ادة 
اأنها  ال���ظ���روف م��وؤك��دي��ن  يف ه���ذه 
على  ت�شهر  منهم  ب��ال��ق��رب  دائ��م��ا 
متطلباتهم  وت���ل���ب���ي���ة  راح���ت���ه���م 
تقديرهم  ع��ن  واأع���رب���وا   .. ك��اف��ة 
مل����ب����ادرة ه��ي��ئ��ة ال����ه����الل الأح���م���ر 
بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  ورئي�شها 
اإليهم  ب��ال��و���ش��ول  نهيان  اآل  زاي���د 
اأو�شاعهم  وت��ف��ق��د  م��ن��اط��ق��ه��م  يف 

وتلم�س احتياجاتهم. 

•• اأبوظبي-وام:

للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��ن��دوق  وق���ع 
موريتانيا  ج��م��ه��وري��ة  ح��ك��وم��ة  و 
ات���ف���اق���ي���ة ق���ر����س ب��ق��ي��م��ة ح����وايل 
اإم����ارت����ي  دره�������م  م����الي����ن   110
خاللها  م���ن  ال�������ش���ن���دوق  ي��ت��ع��ه��د 
بامل�شاهمة يف متويل م�شروع طريق 
ه���ام م��ع ح����دود ج��م��ه��وري��ة مايل. 
وج�����اءت م�����ش��اه��م��ة ال�����ش��ن��دوق يف 
اإنطالقا  احليوي  امل�شروع  متويل 
قطاع  دور  ب��اأه��م��ي��ة  اإمي����ان����ه  م���ن 
اأداء  تعزيز  يف  واملوا�شالت  الطرق 
الرئي�شية  الإقت�شادية  القطاعات 
وحت�����ش��ن ال���ظ���روف امل��ع��ي�����ش��ي��ة يف 
مرا�شم  ج����رت  ال���ن���ام���ي���ة.  ال������دول 
توقيع الإتفاقية يف مقر ال�شندوق 
يف اأب��وظ��ب��ي ح��ي��ث وق��ع��ه��ا ك��ل من 
ال�شويدي  ���ش��ي��ف  حم��م��د  ���ش��ع��ادة 
م����دي����ر ع������ام �����ش����ن����دوق اأب���وظ���ب���ي 

�شيدي  �شعادة  و  ب��الإن��اب��ة  للتنمية 
ال�شوؤون  وزي��ر  التاه  ولد  ببها  ولد 
بجمهورية  والتنمية  الإقت�شادية 
م��وري��ت��ان��ي��ا. وق����ال ���ش��ع��ادة حممد 
الإتفاقية  اإن  ال�����ش��وي��دي  ���ش��ي��ف 
اأبوظبي  ���ش��ن��دوق  ح��ر���س  جت�شد 
للتنمية على لعب دور فعال يف دعم 
م�شرية التنمية يف الدول ال�شقيقة 
التغلب  م��ن  ومتكينها  وال��ن��ام��ي��ة 
التي  والتحديات  ال�شعوبات  على 
مب�شتويات  والرت����ق����اء  ت��واج��ه��ه��ا 
م��ع��ي�����ش��ة ���ش��ع��وب��ه��ا. واأ������ش�����اف اأن 
امل�شروع  ل��ه��ذا  الآث���ارالإي���ج���اب���ي���ة 
خمتلف  لت�شمل  �شتمتد  التنموي 
القطاعات القت�شادية يف جمهورية 
الطريق  �شيعمل  حيث  موريتانيا 
الإقت�شادية  احل��رك��ة  تفعيل  على 
ال���ت���ج���اري فيما  ال���ت���ب���ادل  وزي������ادة 
املجاورة.. وال��دول  موريتانيا  بن 
اإ�شافة لدور الطريق الهام يف دعم 

الظروف  الوطني وحت�شن  الأمن 
بنية  اإقامة  عرب  لل�شكان  املعي�شية 
حت�شن  يف  ت�شهم  ع�شرية  حتتية 
حركة النقل الداخلية وفك العزلة 

فعال يف  وب�شكل  �شي�شاهم  للتنمية 
املوريتانية  احل��ك��وم��ة  ج��ه��ود  دع��م 
حيث  ال�شاملة  التنمية  لتحقيق 
تفعيل  يف  ال��ط��ري��ق  ت�شييد  ي�شهم 

عن منطقة اجلنوب ال�شرقي التي 
تعاين منها البالد. من جانبه قال 
�شعادة �شيدي ولد ببها ولد التاه اإن 
الدعم املقدم من �شندوق اأبوظبي 

موريتانيا  يف  القت�شادية  احلركة 
لي�س فقط من  امل��ج��اورة  وال����دول 
خالل ت�شهيل حركة النا�س..واإمنا 
الأن�شطة  اإنعا�س  خالل  من  اأي�شا 
كالزراعة  الرئي�شية  القت�شادية 
نقل  وت�شهيل  وال�شياحة  وال�شيد 
املحلية  الأ�����ش����واق  اإىل  امل��ن��ت��ج��ات 
والدولية مبا يعزز اإيرادات البالد 
لتحقيق  ال�����ش��ع��ب��ة  ال��ع��م��الت  م���ن 
وزير  واأكد  القت�شادي.  النتعا�س 
والتنمية  الإق��ت�����ش��ادي��ة  ال�����ش��وؤون 
موريتانيا..عمق  ج��م��ه��وري��ة  يف 
ال����ع����الق����ات م����ع دول������ة الإم��������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل����ت����ح����دة..واأع����رب عن 
�شكر وتقدير جمهورية موريتانيا 
حكومة و�شعبا لقيادة و�شعب دولة 
الإمارات على دعمها امل�شتمر لبالده 
وح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى م�����ش��ان��دة خطط 
والجتماعية  القت�شادية  التنمية 
الفعال  بالدور  �شعادته  واأ�شاد  بها. 

اأبوظبي  ال���ذي ي��ق��وم ب��ه ���ش��ن��دوق 
التنمية  عملية  دف���ع  يف  للتنمية 
الإ�شراف  خالل  من  موريتانيا  يف 
تنفيذ  اآل��ي��ة  ومتابعة  مت��وي��ل  على 
اأن  يذكر  التنموية.  امل�شاريع  ه��ذه 
للتنمية  اأبوظبي  �شندوق  ن�شاط 
اإىل  يعود  موريتانيا  جمهورية  يف 
1977 حيث مول ال�شندوق  عام 
ت��ن��م��وي��ة بلغت  خ��م�����ش��ة م�����ش��اري��ع 
 5 م���ن  اأك����رث  الإج��م��ال��ي��ة  قيمتها 
خ�ش�شت  دره�����م  م��ل��ي��ون  ر183 
ل��ت��م��وي��ل م�����ش��اري��ع ح��ي��وي��ة غطت 
ق��ط��اع��ات ال�����ش��ن��اع��ة وال��ت��ع��دي��ن و 
التحتية.. والبنية  والزراعة  الري 

ال�شندوق  اأدار  ل���ذل���ك  اإ����ش���اف���ة 
ما  قيمتها  بلغت  حكومية  منحة 
يقارب 37 مليون درهم خ�ش�شت 
لتمويل م�شروع م�شت�شفى نواك�شط 
والرتقاء  ل��دع��م  وذل���ك  اجل��ه��وي 

بالقطاع ال�شحي يف البالد.

اإت�س بي توا�صل تعاونها مع برنامج حممد بن را�صد للتعلم الذكي 
•• دبي-وام: 

تعمل اإت�س بي احدى ال�شركات العاملية املتخ�ش�شة بتقنية املعلومات عن كثب مع برنامج حممد بن 
را�شد للتعلم الذكي بهدف الرتقاء مب�شتوى التعليم يف الإمارات العربية املتحدة من خالل ا�شتخدام 
حل تعليمي قائم على البنية التحتية املجمعة من اإت�س بي . وبعيد الإعالن عن هذه ال�شراكة اإلتقى 
العام  املدير  غياث  حممد  مع  بي  اإت�س  يف  التقنية  للخدمات  العاملي  الرئي�س  نائب  نريي  اأنطونيو 
لربنامج حممد بن را�شد للتعلم الذكي وزارا معا مركز البيانات وجال على املدار�س للوقوف على 
تطور هذا امل�شروع الرائد واإعادة تاأكيد التزام اإت�س بي نحو قطاع التعليم يف الدولة. ويدعم امل�شروع 
ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو  اأطلقها �شاحب  الذكي وهو مبادرة  برنامج حممد بن را�شد للتعلم 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل بهدف اإيجاد من�شة ت�شاعد 
يف متكن اأجيال امل�شتقبل من ال�شباب الإماراتي عرب تزويدهم باأحدث املهارات والأدوات التعليمية 

احلديثة. و�شت�شكل البنية التحتية املجمعة من اإت�س بي الأ�شا�س الذي �شرتتكز عليه هذه املن�شة.

وزراء خارجية التعاون يعقدون دورتهم 
التح�صريية لقمة الكويت اليوم

•• الريا�س-وام:

جمل�س  دول  خارجية  وزراء  واملعايل  ال�شمو  اأ�شحاب  يعقد 
الأربعاء  ال��ي��وم  الكويت  يف  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون 
129 للمجل�س الوزاري ملجل�س التعاون برئا�شة  ال�  الدورة 
رئي�س  نائب  ال�شباح  احلمد  اخل��ال��د  �شباح  ال�شيخ  معايل 

جمل�س الوزراء وزير اخلارجية الكويتي.
وقال معايل الدكتور عبد اللطيف بن را�شد الزياين الأمن 
 129 ال�����دورة  اإاأن  ل��ه  ت�����ش��ري��ح  يف  ال��ت��ع��اون  ملجل�س  ال��ع��ام 
لأ�شحاب   34 للدورة  للتح�شري  تنعقد  ال��وزاري  للمجل�س 
دولة  ت�شت�شيفها  التي  املجل�س  دول  ق��ادة  وال�شمو  اجلاللة 

الكويت يف �شهر دي�شمرب املقبل.
اأ�شحاب  اأن  الزياين  اللطيف  عبد  الدكتور  معايل  واأو�شح 
والتطورات  امل�شتجدات  اآخر  �شي�شتعر�شون  واملعايل  ال�شمو 

الإقليمية والعربية والدولية التي تهم دول جمل�س التعاون 
.. م�شريا اإىل اأن املجل�س الوزاري �شيبحث عددا من املذكرات 
وال��ت��ق��اري��ر امل��رف��وع��ة م��ن ال��ل��ج��ان ال���وزاري���ة ب�����ش��اأن م�شرية 
ذات  املو�شوعات  اإىل  بالإ�شافة  امل�شرتك  اخلليجي  العمل 
التعاون  الإ�شرتاتيجية بن دول جمل�س  باحلوارات  ال�شلة 
وعدد من الدول والتكتالت العاملية . واأ�شاف الأمن العام 
التعاون �شيعقد  اإن املجل�س الوزاري ملجل�س  التعاون  ملجل�س 
اململكة  وزي��ر خارجية  كل من معايل  متزامنا مع  اجتماعا 
الأردنية الها�شمية ومعايل وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
ال�شراكة  تطويرعالقات  �شبل  لبحث  املغربية  اململكة  يف 
اأن  اإىل  م�شريا   .. ال�شقيقن  البلدين  م��ع  الإ�شرتاتيجية 
باجلمهورية  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  �شيلتقي  ال�����وزاري  املجل�س 
اليمنية لبحث �شبل دعم وتعزيز التعاون القائم بن جمل�س 

التعاون واجلمهورية اليمنية ال�شقيقة.

مرور اأبوظبي : حجز املركبات املزودة بلوحات قدمية اأو اأرقام غري وا�صحة فورا
•• اأبوظبي -وام:

والدوريات  امل���رور  مديرية  ق��ررت 
م����ن����ع �شري  اأب�����وظ�����ب�����ي  ب�������ش���رط���ة 
امل����رك����ب����ات ال����ت����ي حت���م���ل ل���وح���ات 
قدمية اأو لوحات اأرقام من الفئات 
املعامل  وا����ش���ح���ة  غ���ري  اجل����دي����دة 
اأبوظبي  باإمارة  الطرق  كافة  على 
امللغية.  حكم  يف  اأ�شبحت  لكونها 
وح���ذرت امل��دي��ري��ة م��ن اأن ك��ل من 
�شيتعر�س  اللوحات  ي�شتخدم هذه 
والعقوبات  القانونية  للم�شاءلة 
ال�شري  قانون  يف  عليها  املن�شو�س 
واملرور الحتادي مبخالفته وحجز 

مركبته فورا.
وذكر العميد مهند�س ح�شن اأحمد 
احل���ارث���ي م���دي���ر م��دي��ري��ة امل����رور 
والدوريات ب�شرطة اأبوظبي انه مت 
على  التفتي�شية  احلمالت  تكثيف 

ال��ط��رق ال��داخ��ل��ي��ة واخل��ارج��ي��ة يف 
الغربية  واملنطقة  والعن  اأبوظبي 
اأن  باعتبار  املركبات  تلك  ل�شبط 
لوحاتها اأ�شبحت ملغية حتى ولو 
�شارية  ت��اأم��ن  وث��ائ��ق  حتمل  كانت 
اإن هدف  احل��ارث��ي  وق��ال  املفعول. 
املركبات  ت��ل��ك  اإخ�������ش���اع  احل��م��ل��ة 
مدى  يبن  ال��ذي  الفني  للفح�س 
الطريق  على  لل�شري  �شالحيتها 
على  خ����ط����را  ت�������ش���ك���ل  ل  ب���ح���ي���ث 
ال�شالمة املرورية يف اإطار اأولويات 
الطرق  جل��ع��ل  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة 
القيادة  اأم��ن��اوا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اأك���رث 
العامة ل�شرطة اأبوظبي للحد من 
الأ�شباب كافة التي توؤدي اإىل وقوع 
احل���وادث امل��روري��ة وم��ا ينتح عنها 

من وفيات واإ�شابات بليغة.
املديرية  اأن  على  احل��ارث��ي  و���ش��دد 
لن تتهاون يف تطبيق القانون بحق 

اأ�شبحت  ال��ت��ي  امل��رك��ب��ات  اأ���ش��ح��اب 
لوحات اأرقامهابحكم امللغية م�شريا 
اإىل اأنه ل حجة لدى اأ�شحاب تلك 
املركبات يف عدم تغيريها باللوحات 
�شرطة  اأن  خ�����ش��و���ش��ا  اجل����دي����دة 
قدمنحتهممهلة  ك��ان��ت  اأب��وظ��ب��ي 
ل���ش��ت��ب��دال ل���وح���ات���ه���م.  واأو����ش���ح 
ترخي�س  ���ش��الح��ي��ة  اأن  احل���ارث���ي 
عنا�شر  اأه���م  م��ن  يعترب  امل��رك��ب��ات 
كما  الطرق..  م�شتخدمي  �شالمة 
اأنه يعترب الأ�شا�س لل�شماح بال�شري 
الدولة.  يف  ال��ط��رق  خمتلف  ع��ل��ى 
ودعا اأ�شحاب املركبات التي حتمل 
لوحات قدمية �شادرة من اأبوظبي 
اإىل �شرورة التوجه ملراجعة مركز 
الآليات  ترخي�س  ب���اإدارة  اخل��دم��ة 
ل�شتبدالها  باأبوظبي  وال�شائقن 
ليتعر�شوا  ح���ت���ى  ب����اجل����دي����دة 
مركباتهم.  وح���ج���ز  ل��ل��م��خ��ال��ف��ة 

وحث اأ�شحاب املركبات التي حتمل 
ل����وح����ات ال���ف���ئ���ات اجل����دي����دة غري 
امل��ع��امل م��راج��ع��ة مراكز  وا���ش��ح��ة 
ترخي�س  لإدارة  التابعة  اخل��دم��ة 
ل�شتبدالها  وال�شائقن  امل��رك��ب��ات 

باأخرى وا�شحة وجديدة. 

فقدان جواز �شفرت
�شهاب  حممد  امل��دع��و/  فقد 
ال���دي���ن ن����ور امل�����ش��ط��ف��ى   - 
اجلن�شية    ب���ن���ج���الدي�������س    
-ج�������������������واز ��������ش�������ف�������ره رق�������م   
�����ش����ادر   )6271364(
يجده  م��ن  بنجالدي�س  م��ن 
بتليفون رقم  الت�شال  عليه 
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عربي ودويل

اأ�سرتاليا ت�ستدعي ال�سفر ال�سيني 

غالبية ال�صينيني تدعم اإقامة منطقة املراقبة اجلوية اجلديدة
•• بكني-�شيدين-وكاالت:

ن�شر  ل����ل����راأي  ا����ش���ت���ط���الع  اظ���ه���ر 
يوؤيدون  ال�شينين  ان  ال��ث��الث��اء 
اقامة منطقة مراقبة  بغالبيتهم 
ف��وق ق�شم كبري م��ن بحر  ج��وي��ة 
التوتر  رغ����م  ال�����ش��رق��ي  ال�����ش��ن 

الذي خلفته هذه اخلطوة.
من   85% ح����������واىل  واب������������دى 
ا�شتطلعت  ال���ذي���ن  ال����ش���خ���ا����س 
اآراوؤه��م من قبل �شحيفة غلوبال 
تاميز، املعروفة بقوميتها وقربها 
ال�����ش��ي��وع��ي احلاكم،  احل����زب  م���ن 
مراقبة  منطقة  لقامة  تاييدهم 
ج���وي���ة ال���ت���ي اع��ل��ن��ت��ه��ا ب��ك��ن من 
واعتربوا  ال�����ش��ب��ت  واح����د  ج��ان��ب 
على  احل��ف��اظ  يف  �شت�شاهم  ان��ه��ا 
الم������ن اجل������وي ل��ل�����ش��ن وه����ذه 
�شنكاكو،  ج����زر  ت�����ش��م��ل  امل��ن��ط��ق��ة 
اليابان  الرخبيل اخلا�شع لدارة 
ل��ك��ن ت��ط��ال��ب ب��ه ال�����ش��ن وتطلق 
ع��ل��ي��ه ا���ش��م دي���اوي���و. وع���رب اكرث 
ا�شتطلعت  ال����ذي����ن  ن�����ش��ف  م����ن 
اآراوؤه�����م ع��ن اع��ت��ق��اده��م ب���ان هذا 
�شيخدم  اجل��دي��د  اجل��وي  النظام 
ال��ن��زاع حول  ق�شية بكن يف ه��ذا 

الرا�شي.
وق�������ررت اب������رز ���ش��رك��ت��ي ط����ريان 
مبنطقة  الل�����ت�����زام  ي���اب���ان���ي���ت���ن 
اعلنتها  ال��ت��ي  اجل���وي���ة  امل���راق���ب���ة 
بكن ال�شبت رغم طلب احلكومة 

اليابانية عك�س ذلك.
واع��ل��ن��ت ج��اب��ان اي��رلي��ن��ز و اول 

اخلارجية ال�شينية ت�شن قانغ ان 
ال�شفري �شرح با�شتفا�شة مربرات 
ان�شاء  م����ن  واأه����داف����ه����ا  ال�������ش���ن 
للدفاع  ت��اب��ع��ة  ت��ف��ت��ي�����س  م��ن��ط��ق��ة 
اجلوي فوق بحر ال�شن ال�شرقي 

و�شرح موقفنا واراءنا. 
وق��ال يف اف��ادة �شحفية يومية يف 
ا�شرتاليا  تتمكن  ان  اآم����ل  ب��ك��ن 
�شحيحة  بطريقة  تتفهم  ان  من 
)دوافعنا( وان نعمل معا حلماية 
املنطقة  يف  ال����ط����ريان  ����ش���الم���ة 
تعمل  ان  يف  اأي�شا  وناأمل  املعنية. 
ا�شرتاليا بن�شاط من اأجل ال�شالم 

وال�شتقرار القليمين. 
وقال م�شوؤولو طريان ان �شركات 
الطريان ال�شيوية �شتبلغ ال�شن 
مب�����ش��ار رح���الت���ه���ا اجل���وي���ة قبل 
دخ���ول امل��ج��ال اجل���وي ف��وق املياه 
امل���ت���ن���ازع ع��ل��ي��ه��ا م���ع ال���ي���اب���ان يف 
اع��رتاف فعلي ب�شلطة بكن على 
امل��ن��ط��ق��ة ال��ت��ي اأع��ل��ن��ت يف الون���ة 

الخرية.
ون�������ش���رت ال�������ش���ن الح���داث���ي���ات 
مطلع  يف  للمنطقة  اجل��غ��راف��ي��ة 
ال����ش���ب���وع وت��غ��ط��ي م��ع��ظ��م بحر 
اجلوي  وامل��ج��ال  ال�شرقي  ال�شن 
ملجموعة جزر غري ماأهولة و�شط 
ب��ك��ن وطوكيو  ب���ن  ن����زاع م��ري��ر 
املنطقة  ه���ذه  ان  ال�����ش��ن  وت��ق��ول 
بالعمل  م��ا ت�شفه  ت��وؤث��ر على  ل��ن 
املعتاد لرحالت الطريان الدولية 
وا�شنطن  ان����ت����ق����ادات  ورف�������ش���ت 

وطوكيو.

ب�شدة الجراء الذي و�شفته باأنه 
تعاين من  غري مفيد يف منطقة 
بي�شوب  ج���ويل  وق���ال���ت  ال��ت��وت��ر. 
يف ب��ي��ان ت��وق��ي��ت وا���ش��ل��وب اعالن 
�شوء  يف  م���ف���ي���د  غ�����ري  ال�������ش���ن 
التوترات القليمية الراهنة ولن 

ي�شهم يف ا�شتقرار املنطقة. 
واأ�شافت وزارة ال�شوؤون اخلارجية 
الول  اأم�����س  ا�شتدعت  وال��ت��ج��ارة 
ل���ن���ق���ل قلق  ال�����ش��ي��ن��ي  ال�������ش���ف���ري 
وطلب  ال����ش���رتال���ي���ة  احل���ك���وم���ة 

تف�شري لنوايا ال�شن. 
وزارة  ب���ا����ش���م  امل����ت����ح����دث  وق�������ال 

�شتعر�شان  انهما  اي��روي��ز  نيبون 
من الن و�شاعدا م�شار الرحالت 
ال�شلطات  ع��ل��ى  املنطقة  ه���ذه  يف 
ال�شينية من اجل �شالمة ركابهما 

ب�شكل خا�س.
وعرب البيت البي�س الثنن عن 
باعالن  قامت  ال�شن  لن  ا�شفه 
املو�شوع  ه����ذا  ح����ول  ت�����ش��ع��ي��دي 
وه��و م��ا اث���ار ت��وت��را م��ت��زاي��دا مع 

اليابان.
م�شاعد  ارن�������ش���ت  ج���و����س  وق������ال 
املتحدث با�شم الرئي�س المريكي 
ت�����ش��ري��ح على  ب�����اراك اوب���ام���ا يف 

هذا  ان  الرئا�شية  ال��ط��ائ��رة  م��ن 
ع��ن احلكومة  ال�����ش��ادر  الع����الن 
وق����د   . ت�������ش���ع���ي���دي  ال�������ش���ي���ن���ي���ة 
ال��ت��وت��ر الثنن  ت�����ش��اع��دت ح���دة 
بن طوكيو وبكن حيث ا�شتدعت 
كل من احلكومتن �شفري الدولة 
الخرى اثر هذا القرار ال�شيني.

ويف �شيدين قالت وزيرة اخلارجية 
ال�شرتالية ام�س الثالثاء انه مت 
للتعبري  ال�شن  �شفري  ا�شتدعاء 
بكن  قيام  ب�شاأن  قلق بالدها  عن 
اجلوي  للدفاع  منطقة  بتحديد 
فوق بحر ال�شن ال�شرقي منتقدة 

باري�س كانت على علم باملفاو�صات ال�صرية الأمريكية الإيرانية
•• باري�س-اأ ف ب:

ام�س  ف��اب��ي��و���س  ل����وران  الفرن�شي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ���ش��رح 
الثالثاء ان باري�س كانت على علم بوجود مباحثات �شرية 
ب��ن اي����ران وال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ح���ول امل��ل��ف ال��ن��ووي منذ 
ابلغه  كريي  جون  المريكي  نظريه  ان  مو�شحا  بدايتها، 
كولتور  فران�س  اذاع���ة  م��ع  مقابلة  يف  فابيو�س  وق��ال  بها. 
و���ش��ح��ي��ف��ة ل��وم��ون��د ك��ن��ا ن��ع��رف ج���ون ك���ريي اب��ل��غ��ن��ي بان 
ابلغت  انا  واليرانين.  المريكين  بن  مفاو�شات  هناك 
وجود  ال�شبت  ك�شف  ام��ريك��ي  م�شوؤول  وك��ان   . بدئها  ف��ور 
منذ  ب��داأت  انها  مو�شحا  اجلانبن،  بن  �شرية  مفاو�شات 

وقال  حزيران-يونيو  يف  روح��اين  ح�شن  الرئي�س  انتخاب 
فابيو�س مل نبلغ بالتفا�شيل لكننا اتفقنا مع جون كريي 
ا�شتون  5+1 تقودها كاثي  بان هناك من جهة مفاو�شات 
التي قامت بعمل ممتاز، ولن المريكين يف ال�شف الول 
يف ه���ذا ال���ن���زاع، ه��ن��اك اي�����ش��ا حم��ادث��ات ب��ن المريكين 
والي���ران���ي���ن، ك��ان��ت ���ش��ري��ة . ل��ك��ن��ه او����ش���ح ان����ه مل جتر 
مفاو�شات �شرية بن باري�س وطهران وا�شاف ان املفاو�شات 
ال�شرية المريكية اليرانية �شمحت ب�شياغة ن�س عر�س 
على املفاو�شن يف جولة املحادثات التي جرت يف 7 و8 و9 
ت�شرين الثاين-نوفمرب يف جنيف. وتابع ان هذه الوثيقة 
مل تكن مقبولة باكملها من طهران ورف�شتها باري�س لنها 

النووي  ال��ربن��ام��ج  ح��ي��ال  كافية  ب��درج��ة  ���ش��ارم��ة  تكن  مل 
الي����راين وح���ول الت��ف��اق ال���ذي اب���رم الح���د م��ع طهران، 
كبري  التقدم  لكن  حاليا  مرحلي  اتفاق  ان��ه  فابيو�س  ق��ال 
املقبلة.  ال�شابيع  ذلك يف  كل  علينا حل  �شيكون  وا�شاف   .
ويتوجب علينا اي�شا التنبه لتطبيق اليرانين التزاماتهم 
وهم اي�شا ب�شاأن الرفع اجلزئي للعقوبات ، موؤكدا ان هذه 
يف  الول-دي�����ش��م��رب  ك��ان��ون  منت�شف  يف  �شتناق�س  امل�����ش��األ��ة 
اجتماع وزراء خارجية الحتاد الوروبي.  وقال فابيو�س ان 
الدولية  الوكالة  بدء مراقبة  اوىل �شرتفع فور  جمموعة 
للعقوبات ل  ال�شا�شي  وللجزء  ذلك  وبعد  الذرية  للطاقة 

ميكن ان يتم رفعها ال يف مرحلة ثانية .

•• وا�شنطن-يو بي اأي:

قلقها  ع��ن  الأم��ريك��ي��ة  اخلارجية  وزارة  اأع��رب��ت 
تايالند،  يف  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  ال��ت��وت��ر  ت�����ش��اع��د  اإزاء 
للحكومة  معار�شن  متظاهرين  احتالل  ُبعيد 
بانكوك،  يف  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  ال��ت��اي��الن��دي��ة، 
ينغلوك  ال��وزراء،  رئي�شة  با�شتقالة  ومطالبتهم 
اخلارجية،  با�شم  املتحدثة  وق��ال��ت  �شيناواترا. 
الأمريكية  احلكومة  اإن  بيان،  يف  ب�شاكي،  جن 
تايالند،  ال�شيا�شي يف  التوتر  اإزاء ت�شاعد  قلقة 

وتراقب عن كثب املظاهرات اجلارية يف بانكوك 
عن كثب . ودعا البيان كافة اجلهات اإىل المتناع 
واحرتام  النف�س،  �شبط  وممار�شة  العنف،  عن 
امللكية  اح���ت���الل  اأن  م��ع��ت��ربة   ، ال���ق���ان���ون  ح��ك��م 
العامة اأو اخلا�شة يعّد و�شيلة غري مقبولة حلل 
اخلالفات ال�شيا�شية . وحّث كافة الأطراف على 
حرية  ت�شمن  التي  الدولية  الأع���راف  اح���رتام 
على  م�����ش��دداً  ال�شحفين،  و�شالمة  ال�شحافة 
ب�شرورة عمل  الرا�شخ  املتحدة  الوليات  اعتقاد 
الأفرقاء �شوياً حلل اخلالفات من خالل  كافة 

•• وا�شنطن-ا ف ب:

ان  الث��ن��ن  المريكية  اخل��زان��ة  وزارة  كبري يف  م�شوؤول  اك��د 
رفع العقوبات اجلزئي عن ايران الذي تقرر مبوجب اتفاق 
او  البلد قد فتح  ان مو�شم العمال مع هذا  جنيف ل يعني 
امل�شوؤول  �شي�شهد حت�شنا كبريا. وقال  الي��راين  ان القت�شاد 
طالبا عدم ذكر ا�شمه ان اي �شركة او اي م�شرف او اي و�شيط 
يظن ان مو�شم العمال يف ايران قد فتح هو خمطئ كثريا . 
وا�شاف ان رفع العقوبات اجلزئي املن�شو�س عليه يف التفاق 
ال�شت  وال���دول  اي���ران  ب��ن  اليه يف جنيف  التو�شل  ال��ذي مت 
الكربى )الوليات املتحدة، رو�شيا، ال�شن، بريطانيا، فرن�شا 
واملانيا( والبالغة قيمته حواىل �شتة او �شبعة مليارات دولر، 
هو  دولر،  م��ل��ي��ار   4،2 منها  الم��ريك��ي��ة  الج�����راءات  ح�شة 
ال�شائقة  قيا�شا اىل حجم  انه  واو�شح  برنامج جد متوا�شع 
القت�شادية التي متر فيها ايران حاليا فان الثر القت�شادي 
ان  الم��ريك��ي اىل  امل�����ش��وؤول  وا���ش��ار   . التخفيف �شئيل  ل��ه��ذا 
اجمايل الناجت املحلي اليراين تقل�س بن�شبة %5 يف 2012 

•• القاهرة-وام:

املتحدة  المم  ب��اع��الن  العربية  ال���دول  جامعة  رح��ب��ت 
الثاين والع�شرين من يناير املقبل موعدا لعقد موؤمتر 
جنيف ال��ث��اين اخل��ا���س ب�����ش��وري��ا وق���ال ال��دك��ت��ور نبيل 
ت�شريح  يف  ال��ع��رب��ي��ة  للجامعة  ال��ع��ام  الم���ن  ال��ع��رب��ي 
�شحفي له ام�س انه مل يتلق ر�شميا حتى الآن ما يفيد 
اأنه  ال  يناير  م��ن  والع�شرين  ال��ث��اين  يف  امل��وؤمت��ر  بعقد 
يرحب بالأنباء التي تفيد بتحديد هذا املوعد. واأعرب 
عن اأ�شفه ال�شديد لتاأخر انعقاد هذا املوؤمتر معتربا اأن 
كل يوم مير يزداد فيه اأعداد القتلى والتدمري يف �شوريا 

و�شيفعل المر نف�شه هذا العام بنف�س الن�شبة تقريبا، يف حن 
%60 من قيمته يف غ�شون  ال��ري��ال الي���راين ح��واىل  فقد 
يعود  لن  فهو  التفاق  بف�شل  قليال  ارتفع  اذا  وحتى  عامن 
اىل امل�شتوى الذي كان عليه قبل عام ون�شف . وتابع اذا كان 
المر  فان هذا  املفاو�شات  ج��اوؤوا اىل طاولة  اليرانيون قد 
�شببه ال�شغط )القت�شادي( الذي ي�شعرون به ويتعن علينا 
املرحلة  بلوغ  حن  اىل  ال�شغط  ه��ذا  ممار�شة  يف  ال�شتمرار 
و�شدد  الي���راين.  ال��ن��ووي  امللف  ح��ول  املفاو�شات  من  املقبلة 
العقوبات  م��ن  ال�شا�شي  اجل��زء  ان  الم��ريك��ي على  امل�����ش��وؤول 
�شخ�س   600 حل���واىل  ال��ع��ائ��دة  الم�����وال  جتميد  وان  ب���اق 
وتو�شلت  حاله.  على  اي�شا  ب��اق  معنوي،  او  طبيعي  اي��راين، 
ايام  بعد خم�شة  ال�شبت الحد  ليل  الكربى وطهران  القوى 
ل�شتة  مرحلي  اتفاق  اىل  جنيف  يف  ال�شعبة  املفاو�شات  من 
ا�شهر يحد من ان�شطة طهران النووية لقاء تخفيف حمدود 
للعقوبات املفرو�شة على القت�شاد اليراين. ومن املفرت�س 
ان يف�شي هذا التفاق املرحلي اىل اآخر �شامل ي�شمن الطابع 

املدين البحت للربنامج النووي اليراين.

من قبل اجلانبن �شواء احلكومة واملعار�شة كما تزداد 
ناأمل بعقد  : كنا  العربي  ال�شوري وقال  ال�شعب  معاناة 
ق��رار من  وا�شت�شدار  اأ�شرع وقت ممكن  املوؤمتر يف  هذا 
جمل�س الأم���ن ل��وق��ف اط���الق ال��ن��ار وال�����ش��م��اح بادخال 
امل�شاعدات الن�شانية اىل �شوريا .. م�شددا على �شرورة 
ت�����ش��اف��ر اجل���ه���ود ال��ع��رب��ي��ة والمم���ي���ة لجن����اح موؤمتر 
جنيف2. وردا على �شوؤال حول الأنباء التي تفيد بوجود 
النووي وحتديد موعد جنيف  اي��ران  اتفاق  راب��ط بن 
هذا  اإن  وقال  الرابط  هذا  مثل  العربي  ي�شتبعد  مل   2
لي�س مهما لكن الأهم هو انعقاد موؤمتر جنيف الثاين 

لتحقيق تقدم يوؤدي اىل حقن الدماء يف �شوريا .

اإجراء حوار �شلمي، بو�شائل تعزز الدميقراطية 
وحكم القانون.

اأ�شدقاء  ب�شفتنا  ال��ق��ول  اإىل  ال��ب��ي��ان  وخ��ل�����س 
قدماء لتايالند، نعرب عن دعمنا الكبري لهذه 

الأمة و�شعبها يف هذه املرحلة .
التايالندية  بو�شت(  )بانكوك  �شحيفة  وكانت 
متظاهرين  اأن  ام�����س  ���ش��اب��ق  وق����ت  يف  اأع��ل��ن��ت 
اقتحموا  ال��ت��اي��الن��دي��ة  ل��ل��ح��ك��وم��ة  م��ع��ار���ش��ن 
وزارة اخلارجية يف بانكوك، واحتلوها مطالبن 

با�شتقالة �شيناواترا.

وا�صنطن قلقة اإزاء ت�صاعد التوتر ال�صيا�صي يف تايالند 

وا�صنطن: اتفاق جنيف ل يعني اأن مو�صم الأعمال مع اإيران قد بداأ 

اجلامعة العربية ترحب مبوعد انعقاد موؤمتر جنيف2 

ا�صتمرار التظاهرات يف بانكوك وحما�صرة وزارات جديدة 

•• نيويورك-ا ف ب:

ي����رى حم��ل��ل��ون ان����ه ���ش��ي��ك��ون من 
ال�����ش��ع��ب الل����ت����زام مب���وع���د 22 
كانون الثاين-يناير الذي حددته 
م���وؤمت���ر  ل���ع���ق���د  امل���ت���ح���دة  المم 
جنيف2- حول ال�شالم يف �شوريا 
وتخلف  احل�������رب  ت�����ش��ت��د  ح���ي���ث 

تداعيات على كل املنطقة.
وقال المن العام لالمم املتحدة 
بان كي مون الثنن عند اعالنه 
وللمرة  اخ�����ريا،  امل���وؤمت���ر  م��وع��د 
احل���ك���وم���ة  ����ش���ت���ل���ت���ق���ي  الوىل، 
طاولة  على  واملعار�شة  ال�شورية 
ميدان  يف  ول���ي�������س  امل���ف���او����ش���ات 

املعركة .
واعترب وزير اخلارجية المريكي 
جنيف  م���وؤمت���ر  ان  ك����ريي  ج����ون 
لت�شكيل  ف��ر���ش��ة  اأف�����ش��ل  �شيكون 
توافق  ع����رب  ان��ت��ق��ال��ي��ة  ح���ك���وم���ة 
ق��ل��ة م���ن املحللن  ل��ك��ن  م��ت��ب��ادل 
�شريع  وق�����ف  ب���اح���ت���م���ال  ت��ع��ت��ق��د 
للنزاع امل�شتمر منذ �شنتن ون�شف 
ال�شنة والذي اوقع اكرث من مئة 
الف قتيل و�شرد اكرث من ثالثة 

مالين �شخ�س.
يف  امل�شاركة  لئحة  فان  وبالواقع 
املوؤمتر مل حتدد بعد لن القوى 
وعاجزة  مق�شومة  تبقى  الكربى 
امل���ع���ارك ف��ي��م��ا ي�شتمر  ع��ن وق���ف 
ب����ن نظام  ا�����ش����ده  ال����ع����داء ع���ل���ى 
ب�����ش��ار ال�شد  ال�����ش��وري  ال��رئ��ي�����س 

واملعار�شة املنق�شمة.
جتازف  امل��ت��ح��دة  المم  ت��ع��د  ومل 
ب��اع��ط��اء ح�����ش��ي��ل��ة حم����ددة لهذا 
ال���ن���زاع ف��ي��م��ا ح����ذر مم��ث��ل المم 

ال����ع����راق  امل����ت����ح����دة اخل�����ا������س يف 
الثنن  م���الدي���ن���وف  ن���ي���ك���ولي 
جمل�س المن الدويل من خماطر 
ت�شلل جمموعات متطرفة تن�شط 

يف �شوريا اىل العراق.
مركز  م��دي��ر  �شيخ  �شلمان  وراأى 
بروكينغز لالبحاث يف الدوحة ان 
املتحدة عن  اع��الن المم  جم��رد 
موعد يعترب ا�شارة ايجابية. لكنه 
م��وؤمت��ر جنيف  قيم فر�س جن��اح 
ذلك  ان  م��وؤك��دا   50 اىل   50 ب 

رهينة الو�شع امليداين .
من جهته قال ريت�شارد غوان من 
 22 م��وع��د  ان  ن��ي��وي��ورك  جامعة 
كانون الثاين-يناير ل يزال بعيدا 
م�شيفا ان اجلي�س ال�شوري �شجل 

امل����ع����ار�����ش����ة فهل  ت����دع����م  ال����ت����ي 
دبلوما�شي  ويعلق  �شت�شاركان؟. 
يف المم املتحدة متابع لهذا امللف 
عن كثب بالقول ان الجوبة على 
هذه ال�شئلة �شتكون امرا ا�شا�شيا 
املعار�شة  ان  �شيخ  �شلمان  واعترب 
�شت�شارك يف املوؤمتر لنها �شعيفة 
وهي  دولية  �شرعية  اىل  وبحاجة 
ل تريد ان تظهر كالطرف الذي 
رف�شها  ع���رب  امل���ح���ادث���ات  ي��ف�����ش��ل 

امل�شاركة يف املوؤمتر.
يقومون  املعار�شة  م�شلحي  لكن 
مبجازفة كربى عرب التوجه اىل 
جنيف لنه اذا مل ت�شفر املحادثات 
تفاقم  واذا  ف��ع��ل��ي  ت��ق��دم  اي  ع��ن 
الو�شع على الر�س فان موفدي 

م�شلحي  على  ج��دي��دة  انت�شارات 
ي�شاعف  ان  ومي���ك���ن  امل���ع���ار����ش���ة 
الع�شكري  موقعه  لتعزيز  جهوده 

قبل بدء املفاو�شات .
و���ش��ي��ل��ت��ق��ي امل��ب��ع��وث المم����ي اىل 
البراهيمي  الخ�������ش���ر  ����ش���وري���ا 
ك����ان����ون   20 يف  ج�����دي�����دة  م�������رة 
رو�س  م�شوؤولن  الول-دي�شمرب 
وامريكين يف حماولة للتح�شري 
لختيار  وخ�����ش��و���ش��ا  ل��ل��م��وؤمت��ر 
امل�����ش��ارك��ن. ل��ك��ن ال���ش��ئ��ل��ة تبقى 
املعار�شة  �شيمثل  م���ن  ع���دي���دة: 
ال�������ش���وري���ة؟ وه����ل ���ش��ت��ك��ون لدى 
�شلطة  ال�شوري  احلكومي  الوفد 
وايران  حا�شمة؟  ق����رارات  ات��خ��اذ 
ال�شعودية  او  دم�شق  تدعم  التي 

انتقادات  ���ش��ي��واج��ه��ون  امل��ع��ار���ش��ة 
�شديدة .

ايران  م�����ش��ارك��ة  ف���ان  امل��ق��اب��ل  ويف 
تثري ج��دل لن طهران مل توقع 
ر�شميا على العالن الذي اعتمد 
ح���زي���ران-ي���ون���ي���و  يف  ج��ن��ي��ف  يف 
2012 من قبل القوى الكربى. 
اقامة  على  ين�س  الع���الن  وه��ذا 
فيما  �شوريا،  يف  انتقالية  حكومة 
انه  والغرب  املتحدة  المم  تعترب 
املباحثات  قاعدة  ي�شكل  ان  يجب 
ال��ث��اين- ك���ان���ون   22 يف م���وؤمت���ر 

يناير.
وي��وؤك��د ري��ت�����ش��ارد غ���وان ان���ه الن 
للموؤمتر  م���وع���د  حت���دي���د  وب���ع���د 
ال�شابق عدة  ارج��ئ يف  وان  وحتى 
املتحدة  ال�����ولي�����ات  ف�����ان  م������رات 
ورو����ش���ي���ا ت����ري����دان الل����ت����زام به. 
ي��زال هناك خطر  ويقول لكن ل 
املحادثات  تن�شف  ان  وه���و  ك��ب��ري 
النتيجة  ت��ك��ون  ان  او  بدئها  ف��ور 
يبد  مل  اذا  ج��دا  �شعيفة  ت�شوية 

املفاو�شون جدية .
وع���ن���د اع����الن����ه م���وع���د امل���وؤمت���ر 
الث����ن����ن ق�����ال ب�����ان ك����ي م�����ون ان 
النزاع م�شتمر منذ فرتة طويلة. 
ي��غ��ت��ف��ر عدم  ام�����را ل  و���ش��ي��ك��ون 
اق��ت��ن��ا���س ه����ذه ال��ف��ر���ش��ة لوقف 
املعاناة والدمار اللذين �شببهما .

ان م���وؤمت���ر ج��ن��ي��ف هو  واع���ت���رب 
انتقال  اىل  ل��ل��ت��و���ش��ل  ال��و���ش��ي��ل��ة 
للتطلعات  ي�����ش��ت��ج��ي��ب  ���ش��ل��م��ي 
ال�شوري  ال�شعب  لكل  امل�����ش��روع��ة 
وي�شمن  وال��ك��رام��ة  ال�����ش��الم  اىل 
الطياف  لكافة  واحلماية  الم��ن 

يف �شوريا .

العراقيل تبقى كثرية اأمام عقد موؤمتر ال�صالم حول �صوريا 

رو�صيا تخل�صت من 77 % 
من اأ�صلحتها الكيميائية 

•• مو�شكو-يو بي اأي:

اأن��ه��ا اأزال����ت ق��راب��ة %77 م��ن تر�شانتها  اأع��ل��ن��ت رو���ش��ي��ا ام�����س ال��ث��الث��اء 
الكيميائية ، ووعدت باإزالتها ب�شكل كامل يف العام املقبل ونقلت وكالة اأنباء 
)نوفو�شتي( الرو�شية عن رئي�س اللجنة احلكومية الرو�شية لنزع الأ�شلحة 
الكيميائية الرو�شية ميخائيل بابيت�س قوله يف بيان اإن رو�شيا اأتلفت نحو 
77 % من خمزون اأ�شلحتها الكيميائية حتى الآن وذكر بابيت�س اأن مو�شكو 
ا�شتعداد  واأكد  املقبل.  العام  الكيميائية خالل  اأ�شلحتها  �شتتخل�س من كل 
الأخرى  ال���دول  اإىل  الكيميائية  الأ�شلحة  اإزال���ة  يف  خربتها  لنقل  رو�شيا 

وم�شاعدة الدول املعنية الأخرى على التخل�س من هذا ال�شالح.

•• بانكوك-ا ف ب:

وزارات  ع��دة  الثالثاء  التايالنديون  املتظاهرون  حا�شر 
جديدة يف بانكوك غداة احتالل اثنتن، مطالبن برحيل 
احلكومة كما افاد وزير ومرا�شلو وكالة فران�س بر�س وقال 
وزير ال�شياحة والريا�شة �شوم�شاك بوري�شري�شاك لوكالة 
املوظفن  جميع  من  طلبوا  املتظاهرين  ان  بر�س  فران�س 
بر�س  فران�س  لوكالة  مرا�شلون  واف��اد   . مكاتبهم  م��غ��ادرة 
موجودون يف املكان ان وزارة الداخلية مطوقة اي�شا مبئات 

املتظاهرين.
الواقعتن يف  وال��زراع��ة  النقل  وزارت��ي  ان  الوزير  وا�شاف 
احلي نف�شه حما�شرتن اي�شا وقد طلب من موظفيهما 
املحاطة  الداخلية  وزارة  ان��ذار مماثل اىل  اخل��روج ووج��ه 
بتعزيزات كبرية من عنا�شر ال�شرطة، كي يغادر موظفوها 
مكاتبهم كما لحظ �شحافيو فران�س بر�س وقد ح�شرت 
اىل  ال��ث��الث��اء  ال��ي��وم  ���ش��ي��ن��اوت��را  ينغلوك  ال�����وزراء  رئي�شة 
ال���ربمل���ان جل��ل�����ش��ة م��ن��اق�����ش��ة ح���ول م���ذك���رة حل��ج��ب الثقة 
ط��رح��ت��ه��ا امل��ع��ار���ش��ة واك����دت ي��ن��غ��ل��وك ل���دى و���ش��ول��ه��ا اىل 

الربملان لن ن�شتخدم العنف داعية املتظاهرين اىل مغادرة 
الثالثاء  التايالندي  الق�شاء  واف��ق  وق��د  ال���وزارات.  مقار 
قادة  اح��د  ثاوغ�شوبان  �شوثيب  بحق  توقيف  مذكرة  على 
املالية  وزارة  الث��ن��ن  م��ن��ذ  يحتلون  ال��ذي��ن  امل��ت��ظ��اه��ري��ن 
للمطالبة برحيل احلكومة كما اعلن م�شوؤول يف ال�شرطة 
كونغالم  �شانثورن  الكولونيل  وق��ال  بر�س  فران�س  لوكالة 
من مركز بانغ�شوي الذي تتبع اليه منطقة الوزارة اطلب 
منه ت�شليم نف�شه او ان ال�شرطة �شتتمكن من اعتقاله يف اي 
مكان كان . و�شوثيب نائب �شابق لرئي�س الوزراء و�شخ�شية 
اقتحموا  الذين  املتظاهرين  بن  ك��ان  املعار�شة،  يف  ب��ارزة 
كل  بال�شتيالء على  تعهد لحقا  ثم  الثنن  املالية  وزارة 
اخلارجية  وزارة  امل��ت��ظ��اه��رون  اق��ت��ح��م  وب��ع��ده��ا  ال�����وزارات 

وحا�شروا عدة مبان حكومية اخرى.
رئي�شة  حلكومة  املعار�شن  من  اللف  ع�شرات  ويتظاهر 
الوزراء ينغلوك �شيناوترا �شقيقة تاك�شن �شيناوترا رئي�س 
منذ  البالد  ت�شهدها  تظاهرات  اك��رب  يف  املخلوع،  ال���وزراء 
�شنها  حملة  يف  مدنيا   90 من  اكرث  قتل  حن   2010

اجلي�س.
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ك�شف رئي�س الوزراء ال�شكتلندي القومي اليك�س �شاملوند الثالثاء يف 
غال�شكو كتابع البي�س حول ا�شتقالل املنطقة، موؤكدا ان ا�شكتلندا 
يف  ت��اأي��ي��د  على  ال�شتقالل  ح�شل  اذا  وازده����ارا  ع��دل  اك��رث  �شتكون 
ال�شتفتاء يجري يف ايلول-�شبتمرب املقبل. وقال �شاملوند يف موؤمتر 
وحددت  ال�شكتلندين  بايدي  ا�شبح  ا�شكتلندا  م�شتقبل  ان  �شحايف 
اذا  ال�شتقالل  لع��الن  موعدا   2016 اآذار-م��ار���س   24 احلكومة 

لقي تاأييد الناخبن يف ا�شتفتاء يجري يف ايلول-�شبتمرب املقبل.
امل�شككن  ال�شكتلندين  ع��ام��ا(   58( �شاملوند  يقنع  ان  ويفرت�س 
قبل  التاريخي  النف�شال  ه��ذا  ب��ف��وائ��د  ال���ش��ت��ق��الل،  ب��ج��دوى  ج��دا 
واكد   .2014 ايلول-�شبتمرب   18 يف  ح��دد  ال��ذي  الق���رتاع  موعد 
، م�شريا اىل جامعة  كبلد  امكانيات كبرية جدا  ا�شكتلندا متلك  ان 

ال�شهرية عامليا و ارثها الثقايف الرائع و مواردها الطبيعية الهائلة .
ي�شادف  انه  اذ  كبريا  رمزيا  طابعا  هذا  ال�شتقالل  موعد  ويرتدي 
انكلرتا  عر�شي  ا�شكتلندا،  ملك  ال�����ش��اد���س  ج��اك  اع��ت��الء  ذك���رى  يف 
اتفاق  توقيع  ذك��رى  موعد  اي�شا  وه��و  الول.  ج��اك  با�شم  وايرلندا 
والكتاب  املتحدة  اململكة  ولدة  اىل  ادى  ال��ذي   ،1707 يف  الحت���اد 
البي�س للحكومة يتناول بالتف�شيل يف 670 �شفحة كل اجلوانب 

القت�شادية والجتماعية مل�شروعها ل�شكتلندا م�شتقلة.

منح �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شباح الأحمد اجلابر ال�شباح اأمري دولة 
الكويت الأمانة العامة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 
مقرا لإن�شاء مركز جمل�س التعاون لدارة حالت الطوارئ والتعامل 
مع املخاطر والتهديدات التي تواجه املنطقة . ونقلت وكالة الأنباء 
الكويتية كونا عن عبداللطيف الزياين اأمن عام جمل�س التعاون يف 
العا�شر  الجتماع  انتهاء  عقب  املا�شية  قبل  الليلة  �شحفي  ت�شريح 
العالقة  ذات  ال���ق���رارات  تنفيذ  مب��ت��اب��ع��ة  امل��ع��ن��ي��ة  ال���وزاري���ة  للجنة 
الأهداف  من  ال��ط��وارئ  اأم��ور  املجل�س..اأن  دول  يف  امل�شرتك  بالعمل 
ال�شترياتيجية لدول املجل�س للتعامل مع املخاطر والتهديدات التي 
املركز  اأن  اأو بفعل الن�شان وذكر  املنطقة �شواء كانت طبيعية  تواجه 
التي  للمخاطر  �شجال  بو�شع  و�شيعنى  التعاون  جمل�س  اأمانة  يتبع 
الأولويات  بجانب  تاأثريها  واحتمال حدوثها ومدى  املنطقة  تواجه 
منها.  التعايف  وكيفية  ملواجهتها  الالزمة  اخلطط  مع  لها  املمنوحة 
وبن الزياين اأن الجتماع العا�شر يعد اجتماعا دوريا للوزراء املعنين 
ب�شوؤون متابعة تنفيذ قرارات للمجل�س الأعلى لدول جمل�س التعاون 
اخلليجي مو�شحا اأن اللجنة عادة جتتمع قبل القمة ملراجعة القرارات 
التي مت تنفيذها والطمئنان ل�شري تطبيقها يف الدول الأع�شاء من 

خالل اإ�شدار الأداة الت�شريعية لتنفيذ كل قرار يف كل دوله.

قائلة  الثالثاء  ام�س  �شنغافورة  �شفري  املاليزية  احلكومة  ا�شتدعت 
وكالت  ت�شاعد  �شنغافورة  ان  قالت  لتقارير  بالغ  بقلق  ت�شعر  انها 

ا�شتخبارات غربية يف التج�ش�س على جارتها يف جنوب �شرق ا�شيا.
وو���ش��ع��ت ت��ق��اري��ر ل��و���ش��ائ��ل اع���الم ن��ق��ال ع��ن وث��ائ��ق ���ش��رب��ه��ا اإدوارد 
�شنودن املوظف ال�شابق بوكالة المن القومي المريكية �شنغافورة 
وهي حليف رئي�شي للوليات املتحدة يف قلب �شبكة للتج�ش�س قالت 

التقارير انها ت�شتخدم كوابل لالت�شالت حتت البحر يف املنطقة.
اأم��ان يف بيان يف وقت متاأخر  املاليزي حنيفة  وقال وزير اخلارجية 
اأمر  بالتاأكيد  املزاعم �شحيحة فانها  اإذا ات�شخ ان تلك  يوم الثنن 

خطري ترف�شه وت�شتنكره حكومة ماليزيا ب�شدة. 
�شيدين مورنينج  قالت �شحيفة  �شنودن  �شربها  وثائق  وم�شرية ايل 
�شاعدت  ل�شنغافورة  الع�شكرية  امل��خ��اب��رات  ان  ال�شرتالية  ه��ريال��د 
وكالت ا�شتخبارات امريكية وبريطانية وا�شرتالية يف جمع معلومات 
من خالل كابل رئي�شي لالت�شالت حتت البحر مملوك جزئيا لهيئة 

الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية ال�شنغافورية )�شينج تل(.

عوا�شم

لندن

الكويت

جي�س الحتالل يعتقل 8 فل�صطينيني يف ال�صفة 
•• ال�شفة-يو بي اأي:

متاأخر  وقت  ويف  الثالثاء،  ام�س  فجر  الإ�شرائيلي،  اجلي�س  ق��وات  اعتقلت 
8 فل�شطينين بعد مداهمات جرت يف عدة مدن  املا�شية،  الليلة قبل  من 
الإ�شرائيلي  اجلي�س  اإن  فل�شطيني  اأمني  م�شدر  وق��ال  الغربية.  بال�شفة 
ويعتقل  يقتحمها  اأن  ق��ب��ل  اجل��ل��ي��ل  م��داخ��ل  ع��ل��ى  ع�شكرية  ح��واج��ز  اأق����ام 
يف  منزليهما  ده��م  بعد  املغ�شة،  اأح��م��د  وال��ف��ت��ى  زم��اع��رة،  حم��م��ود  الطفل 
اعتقاله  الإ�شرائيلي  اجلي�س  اأعلن  اهلل،  رام  مدينة  ويف   . باملدينة  حلحول 
لفل�شطينين اثنن من بلدة نعلن.  كما اإعتقل اجلي�س الإ�شرائيلي يف وقت 
متاأخر من الليلة الفائتة 4 فل�شطينين بينهما �شقيقن على حاجز طيار 
يف بلدة يعبد جنوب غرب جنن، وهم حممد واأحمد غالب اأبو بكر، وعبد 

اهلل فاروق اأبو بكر، وبهاء �شميح اأبو بكر.

 نتنياهو يوفد م�صت�صاره لالأمن القومي 
اإىل وا�صنطن لبحث امللف الإيراين 

•• القد�س املحتلة-رويرتز:

اإنه �شيوفد فريقا يراأ�شه  الإ�شرائيلي بنيامن نتنياهو  الوزراء  قال رئي�س 
الوليات  مع  حم��ادث��ات  لج��راء  وا�شنطن  اإىل  القومي  لالأمن  م�شت�شاره 
والقوى اخلم�س  املتحدة  الوليات  تاأمل  �شامل  نووي  اتفاق  ب�شاأن  املتحدة 
اتفاق  الذي و�شف  نتنياهو  اإي��ران. ويخ�شى  ب�شاأنه مع  التفاو�س  الخ��رى 
العقوبات  رف��ع  ان يي�شر  تاريخي م��ن  بانه خطاأ  اإي���ران  م��ع  امل��وؤق��ت  الأح���د 
ت�شريحات  يف  وق��ال  ال��ن��ووي��ة.  لال�شلحة  �شري  برنامج  موا�شلة  لإي���ران 
الرئي�س  م��ع  املا�شية  الليلة  ي��راأ���ش��ه حت��دث��ت  ال���ذي  ليكود  ح��زب  لأع�����ش��اء 
يراأ�شه  اإ�شرائيلي  فريق  ي�شافر  اأن  على  اتفقنا  اأوباما.  ب��اراك(  )المريكي 
م�شت�شار الأم��ن القومي يو�شي كوهن خالل الأي��ام املقبلة كي يبحث مع 

الوليات املتحدة التفاق النهائي مع اإيران. 

اأكدت �سرورة الن�سحاب الإ�سرائيلي الكامل اإىل ما قبل حدود يونيو 1967 

الإمارات توؤكد اأن ال�صالم العادل وال�صامل هو اخليار ال�صرتاتيجي الوحيد لدول املنطقة

الكويت توؤكد دعمها اجلهود الدولية لإجناح املفاو�صات الفل�صطينية الإ�صرائيلية
معاناة ال�شعب الفل�شطيني ودعمهم 
ال�شيا�شية  وت��ط��ل��ع��ات��ه  حل��ق��وق��ه 
ب���دور الوليات  واأ���ش��اد  امل�����ش��روع��ة. 
وجهودها  الأم����ريك����ي����ة  امل���ت���ح���دة 
ودعمها  امل��ف��او���ش��ات  ا���ش��ت��ئ��ن��اف  يف 
ل��ل��ع��م��ل��ي��ة ال�����ش��ل��م��ي��ة و�����ش����ول اىل 
والدائم  وال��ع��ادل  ال�شامل  ال�شالم 
م��ا يبعث  اأن��ه  واأو���ش��ح  املنطقة.  يف 
على القلق ال�شديد هو اأن احلكومة 
ممار�شاتها  ب�����ش��ب��ب  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 
�شيا�شة  ل��ف��ر���س  اجل��ان��ب  اأح���ادي���ة 
الو�شع  ت��ع��ي��د  ق���د  ال���واق���ع  الأم�����ر 
وتقو�س  الأول  امل��رب��ع  اىل  برمته 
ف��ر���س ال��ت��و���ش��ل اىل ح��ل ن��ه��ائ��ي .  
الإ�شرائيلية  احلكومة  اأن  واأ�شاف 
م�شتمرة يف �شيا�شة بناء امل�شتوطنات 
امل�شتوطنات  يف  والتو�شع  اجلديدة 
امل�����ش��ي��دة يف الأرا�����ش����ي امل��ح��ت��ل��ة يف 
الدولية  ت���ام لل��ت��زام��ات��ه��ا  جت��اه��ل 
وعدم اكرتاثها مبطالبات املجتمع 
ال�شيا�شة غري  ه��ذه  ال��دويل بوقف 
القانونية وغري ال�شرعية واملخالفة 
ال���راب���ع���ة لعام  لت��ف��اق��ي��ة ج��ن��ي��ف 
احلكومة  اأن  اىل  واأ���ش��ار   1949
يف  م�شتمرة  م��ازال��ت  الإ�شرائيلية 
غري  القت�شادي  احل�شار  �شيا�شة 
امل���ف���رو����س ع��ل��ى قطاع  ال���ق���ان���وين 
ال�شابع  ع��ام��ه  دخ����ل  وال�����ذي  غ����زة 
وا�شعة  اإن�شانية  ويت�شبب يف معاناة 

الفل�شطينين  الأ����ش���رى  مل��ع��ام��ل��ة 
اتفاقية جنيف  وفق  كاأ�شرى حرب 
ووف���ق ال��ق��ان��ون ال���دويل والإع���الن 
ال��ع��امل��ي حل��ق��وق الإن�������ش���ان. وجدد 
اإ�شرائيل تنفيذها  مطالبة الكويت 
ق����رار جم��ل�����س الأم�����ن رق����م 497 
م���ن ه�شبة  ال���داع���ي لن�����ش��ح��اب��ه��ا 
والعودة  املحتلة  ال�شورية  اجل��ولن 
اىل خ��ط ال���راب���ع م��ن ي��ون��ي��و لعام 
ا�شتمرار  اأن  وت���اأك���ي���د   1967
اح����ت����الل اإ�����ش����رائ����ي����ل ل����الأرا�����ش����ي 
ال�شورية ي�شكل عقبة حقيقية اأمام 
مبنطقة  والأم��ن  لل�شالم  التو�شل 
ال�شرق الأو�شط. واأكد التزام دولة 
الكويت بالوقوف اىل جانب لبنان 
اأمنه  ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى  ودع���م���ه مب���ا 
مطالبات  موؤكدا  اأرا�شيه  و�شالمة 
الكويت لإ�شرائيل بوقف انتهاكاتها 
امل�����ش��ت��م��رة ل����الأج����واء والأرا�����ش����ي 
من  الكامل  والن�شحاب  اللبنانية 
املحتلة  اللبنانية  الأرا����ش���ي  بقية 
ب��ت��ن��ف��ي��ذ ق�����رار جمل�س  والل����ت����زام 
اأك����د  ك���م���ا   .1701 رق�����م  الأم�������ن 
التزام بالده قيادة وحكومة و�شعبا 
مبوا�شلة دعمها املعنوي وال�شيا�شي 
لل�شعب الفل�شطيني والدفع باإقامة 
القد�س  وعا�شمتها  فل�شطن  دولة 
املرجعيات  اىل  ا���ش��ت��ن��ادا  ال�شرقية 

كافة و قرارات ال�شرعية الدولية.

ب��ق��رارات جمل�س الأم��ن مبا يوؤدي 
الأرا������ش�����ي  م����ن  الن�������ش���ح���اب  اىل 
 .1967 ع��ام  احتلتها  ال��ت��ي  ك��اف��ة 
وط��ال��ب ب��الإف��راج ال��ف��وري ع��ن كل 
ال�شجون  يف  وامل��ع��ت��ق��ل��ن  الأ����ش���رى 
املر�شى  وخ�شو�شا  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 
الذين  ذل����ك  يف  مب���ن  والأط�����ف�����ال 
م�شددا  اأو�شلو  اتفاق  قبل  اعتقلوا 
املجتمع  مم���ار����ش���ة  �����ش����رورة  ع��ل��ى 
اإ�شرائيل  على  ال�شغوط  ال���دويل 

الآلف  اعتقال  اىل  لفتا  النطاق 
يف  الفل�شطيني  ال�شعب  اأب��ن��اء  م��ن 
ظروف  يف  ال�شرائيلية  ال�شجون 
القانون  قواعد  اأب�شط  مع  تتنافى 
ال�شدد  هذا  ويف  ال��دويل  الإن�شاين 
الكويت  العتيبي دعوات دولة  جدد 
على  لل�شغط  ال����دويل  للمجتمع 
عن  للكف  الإ�شرائيلية  ال�شلطات 
مم��ار���ش��ات��ه��ا ال���ع���دوان���ي���ة واإن���ه���اء 
ال����ق����ان����وين على  ح�������ش���اره���ا غ����ري 

�شروط  ب���غ���ري  ف������ورا  غ�����زة  ق���ط���اع 
للتزاماتها  وفقا  املعابر  كل  وفتح 
الأن�شطة  جميع  ووق���ف  ال��دول��ي��ة 
ال���ش��ت��ي��ط��ان��ي��ة غ���ري ال�����ش��رع��ي��ة يف 
الأرا�شي املحتلة. واأكد �شرورة وقف 
النتهاكات املتكررة حلرمة امل�شجد 
لتغيري  وحم����اولت����ه����ا  الأق���������ش����ى 
اجلغرافية  القد�س  مدينة  معامل 
وال�����دمي�����وغ�����راف�����ي�����ة والإذع�������������ان 
ل��ل�����ش��رع��ي��ة ال����دول����ي����ة والل�����ت�����زام 

•• نيويورك-وام:

ال�شفري  ع�������ش���اف  حم���م���د  ن���ق���ل 
الإقليمي لوكالة الأونروا لل�شباب 
املتحدة  �شكان غزة لالأمم  معاناة 
ال�شباب  ���ش��وت  نقله  اإىل  م�شريا 
الفل�شطيني من الأرا�شي املحتلة 
والأردن ولبنان و�شوريا واملهجر. 
وق���������ال ع���������ش����اف ال���������ذي حت����دث 
اأم���������س خ�����الل الج����ت����م����اع ال����ذي 
ال�شعب  مم��ار���ش��ة  جل��ن��ة  ع��ق��دت��ه 
الفل�شطيني حلقوقه غري القابلة 
للت�شرف مبنا�شبة يوم الت�شامن 
يف  اإن  الفل�شطيني..  ال�شعب  م��ع 
بلدي يف خان يون�س يف غزة نحن 
ن��ع��رف الأون������روا ون��ع��ت��م��د عليها 
مب�شاعدة  عملها  يق�شي  وال��ت��ي 
وح��م��اي��ة خ��م�����ش��ة م��الي��ن لجئ 
من فل�شطن يف ال�شرق الأو�شط..

وي��ت�����ش��م��ن ع��م��ل الأون��������روا دعم 

احتياجا  الأكرث  فل�شطن  لجئي 
املراأة والأطفال وكبار  مبن فيهم 

ال�شن وذوو الإعاقات . 
واأ�شاف اأنه يف غزة يكرب الأطفال 
يف بيئة مفعمة بالتحديات ب�شكل 
اآبائنا  م���ن  وال���ع���دي���د  ي�����ش��دق  ل 
ال���ع���ث���ور على  ���ش��ب��ي��ل  ي���ع���ان���ون يف 

اأو من اأجل و�شع الطعام  وظيفة 
على املائدة..

امل�شتمر  الكهرباء  انقطاع  وي��وؤدي 
ونق�س الوقود اإىل جعل الدرا�شة 
النزاع  اأي�شا  وه��ن��اك  �شعبا  اأم���را 
بع�س  ويف  واحل�������ش���ار  وال���ع���زل���ة 
الأح�����ي�����ان ي����ب����دو الأم��������ر وك����اأن����ه 

���ش��ب��ي��ل للفرار  م���ن  ه��ن��اك  ل��ي�����س 
. وق���ال ع�����ش��اف اإن اأب���ن���اء غ���زة ل 
اجتماعية  حقوق  ب��اأي��ة  يتمتعون 
يعتمد  لذا  حقيقية  اقت�شادية  اأو 
اأه����ل����ه����ا ع���ل���ى وج�������ود الأون����������روا 
فل�شطن  لجئي  حق  عن  للدفاع 
الحتياجات  ب���ه���ذه  ال��ت��م��ت��ع  يف 
وا�شت�شهد   . الأ�شا�شية  الإن�شانية 
ع�����ش��اف مب��ا ق��ال��ه امل��ف��و���س العام 
اأن  لالأونروا فيليبو غراندي عن 
لجئي  �شمود  يف  ت�شهم  الوكالة 
فل�شطن ب�شكل يومي من خالل 
الدرا�شية  ال�����ش��ف��وف  يف  ع��م��ل��ه��ا 
الفقراء.  وم����ن����ازل  وال����ع����ي����ادات 
كلمته  ع�����ش��اف  واخ���ت���ت���م حم��م��د 
الذي  املايل  العجز  باحلديث عن 
منا�شدا  الأون���������روا  م��ن��ه  ت���ع���اين 
م�شانديها �شمان توفري التمويل 
خدمات  ع���ل���ى  ل���الإب���ق���اء  ال����ك����ايف 

الوكالة لالجئي فل�شطن.

عبداهلل الثاين: الأردن �صيوا�صل جهوده حلماية املقد�صات الإ�صالمية وامل�صيحية يف القد�س

ال�صفري الإقليمي لالأونروا لل�صباب ينقل معاناة �صكان غزة لالأمم املتحدة

الوليات  ب��ذل��ت��ه��ا  ال��ت��ي  الأخ�����رية 
اإ�شتئناف  يف  واأ���ش��ه��م��ت  امل��ت��ح��دة 
املبا�شرة  ال�شيا�شية  امل��ف��او���ش��ات 
الفل�شطيني  اجل����ان����ب����ن  ب�����ن 
والإ�شرائيلي منذ اأكرث من ثالثة 
اإتفاق  اإىل  التو�شل  بهدف  اأ�شهر 
للق�شايا  وت�����ش��وي��ة  ن��ه��ائ��ي  ���ش��الم 
الأ�شا�شية كافة. واأ�شافت مندوبة 
ال���دول���ة ال���دائ���م���ة.. اأن����ه م��ن هذا 
الدور  ب��الدي  ي��وؤك��د وف��د  املنطلق 
اجل���وه���ري ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة يف 
ل  ذل��ك  وم��ع  املفاو�شات  ا�شتمرار 
ميكن الرجوع اىل املربع الأول يف 
حال عدم جناح هذه املفاو�شات . 

واع����ت����ربت ال�����ش��ف��رية ن�����ش��ي��ب��ة اأن 
القائمة  ال�شلطة  اإ�شرائيل  اإلتزام 
بالإحتالل برفع احل�شار الظامل 
ع���ن ق���ط���اع غ����زه و الإف��������راج عن 
الفل�شطينين  امل��ع��ت��ق��ل��ن  اآلف 
ل��دي��ه��ا ب��ج��ان��ب الإن�������ش���ح���اب من 
املحتلة  الفل�شطينية  الأرا����ش���ي 
�شرطا  امل�شتوطنات..يعد  ووق���ف 
املنا�شبة  لتوفريالبيئة  اأ���ش��ا���ش��ي��ا 
ل�شتمرارهذه املفاو�شات والتو�شل 
���ش��الم م��ق��ب��ول خالل  ات���ف���اق  اىل 
اأ���ش��ه��ر حم���ددة يقوم  ت�شعة  ف��رتة 
والتعاي�س  ال��دول��ت��ن  م��ب��داأ  ع��ل��ى 
ال�شلمي اإ�شتنادا اإىل قرارات الأمم 
العربية  ال�شالم  ومبادرة  املتحدة 

•• نيويورك -وام:

اأن ال�شالم  اأك���دت دول��ة الإم����ارات 
ال����ع����ادل وال�������ش���ام���ل وال�����دائ�����م يف 
م��ن��ط��ق��ة ال�������ش���رق الأو������ش�����ط هو 
الوحيد  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي  اخل���ي���ار 
لدول املنطقة كافة املحبة لل�شالم 
وال����ش���ت���ق���رار.. م�����ش��ددة ع��ل��ى اأن 
مبعاجلة  اإل  يتحقق  ل��ن  ال�شالم 
الإ�شرائيلي  العربي  النزاع  جذور 
الن�شحاب  يف  واملتمثل  وم�شبباته 
قبل  م��ا  اإىل  الكامل  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي 
حدود يونيو 1967 و قيام الدولة 
املتمتعة  امل�شتقلة  الفل�شطينية 
بكامل ال�شيادة وعا�شمتها القد�س 
ال�شرقية. كما اأكدت ال�شفرية لنا 
الدائمة  ال��دول��ة  م��ن��دوب��ة  ن�شيبه 
قبل  الليلة  امل��ت��ح��دة  الأمم  ل���دى 
بيانها يف اجلمعية  املا�شية خالل 
ر�شالة  م��ا ج���اء يف  ال��ع��ام��ة..ع��ل��ى 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
اإىل عبدال�شالم ديالو  حفظه اهلل 
مبمار�شة  املعنية  اللجنة  رئي�س 
حلقوقه  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي  ال�����ش��ع��ب 
..ب�شاأن  للت�شرف  ال��ق��اب��ل��ة  غ��ري 
و  حكومة  الثابت  ال��دول��ة  موقف 
�شعبا يف م�شاندتها دولة فل�شطن 
اأرا�شيها  ا���ش��ت��ع��ادت��ه��ا  ح���ن  اإىل 

وحقوقها امل�شروعة كافة مبا فيها 
حق العودة وتقرير امل�شري واإقامة 
دولتها امل�شتقلة وعا�شمتها القد�س 
ال�شريف. واأعربت ال�شفرية ن�شيبة 
عن تقدير دولة الإمارات ودعمها 
املتوا�شل للجنة على اجلهود التي 
الق�شية  ن�شرة  اأج��ل  م��ن  تبذلها 
الفل�شطينية و تعزيز جهود احلل 
ال�����ش��ل��م��ي ب��ج��م��ي��ع ج��وان��ب��ه وفقا 

لقرارات ال�شرعية الدولية. 
الكبري  ال���دول���ة  ت��رح��ي��ب  واأب�����دت 
الهامة  ال���ت���اري���خ���ي���ة  ب���اخل���ط���وة 
الوفد  م�����ش��ارك��ة  ال��ت��ي مت��ث��ل��ت يف 
مرة  ولأول  م��وؤخ��را  الفل�شطيني 
يف  امل���ت���ح���دة  الأمم  اإن�������ش���اء  م���ن���ذ 
عملية الت�شويت على اأحد قرارات 
اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة .. م��ع��رب��ة عن 
اخلطوة  ه��ذه  ل�شتكمال  تطلعها 
ق���ري���ب���ا م�����ن خ������الل الع��������رتاف 
بالع�شوية  ال���ر����ش���م���ي  ال�������دويل 
امل�شتقلة  فل�شطن  لدولة  الكاملة 
بالدول  اأ����ش���وة  امل��ت��ح��دة  الأمم  يف 

الأخرى.
بقوة  ت��دع��م  ال���دول���ة  اإن  وق���ال���ت   
اجلهود ال�شيا�شية كافة الإقليمية 
بذلت  التي  الإيجابية  وال��دول��ي��ة 
اأجل حتقيق  على مدار عقود من 
الت�شوية ال�شلمية العادلة للق�شية 
اجلهود  ذلك  يف  مبا  الفل�شطينية 

ل��الح��ت��الل. وق��ال��ت ال�����ش��ف��رية يف 
خ��ت��ام ال��ب��ي��ان اإن دول����ة الإم�����ارت 
امل�شاركة يف تبني القرارات الأربعة 
العامة  اجلمعية  على  امل��ط��روح��ة 
يف اإط����ار ه���ذا ال��ب��ن��د..ت��وؤم��ن باأن 
والدائم  وال�شامل  العادل  ال�شالم 
هو  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  منطقة  يف 
الوحيد  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي  اخل���ي���ار 

لدول املنطقة كافة. 

وامل����ب����ادئ امل��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه��ا يف اإط����ار 
عملية ال�شالم. وتطرقت ال�شفرية 
ن�شيبة يف معر�س بيانها لالأو�شاع 
الق���ت�������ش���ادي���ة والج���ت���م���اع���ي���ة يف 
املحتلة  الفل�شطينية  الأرا����ش���ي 
ترديا  ت�����ش��ه��د  اأن���ه���ا  اىل  م�����ش��رية 
املمار�شات  ا�شتمرار  ب�شبب  �شديدا 
الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة م���ن ج��ه��ة و�شعف 
الفل�شطينية  ال�����ش��ل��ط��ة  م�������وارد 

منا�شدة   .. اأخ��������رى  ج���ه���ة  م����ن 
ت���ق���دمي مزيد  امل���ان���ح���ة  اجل���ه���ات 
لل�شعب  العاجلة  امل�����ش��اع��دات  م��ن 
الفل�شطيني واأن تعمل على الوفاء 
الأخرى  الإمن��ائ��ي��ة  مب�شاهماتها 
ويف اأوق��ات��ه��ا امل���ح���ددة وذل����ك من 
اأجل متكن ال�شلطة الفل�شطينية 
اأزم��ت��ه��ا املالية  م��ن ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى 
ال�شلبية  الآث��ار  وتخفيف  احلالية 

بالده  ..اأن  الفل�شطيني  ال�����ش��ع��ب  م���ع  ل��ل��ت�����ش��ام��ن  ال��ع��امل��ي 
الفل�شطينية  الوطنية  ال�شلطة  م��ع  وبالتن�شيق  �شتوا�شل 
بذل خمتلف اجلهود وبكل الو�شائل وال�شبل املتاحة لرعاية 
ال�شريف  ال��ق��د���س  يف  وامل�����ش��ي��ح��ي��ة  الإ���ش��الم��ي��ة  امل��ق��د���ش��ات 
وامل�شيحية  الإ�شالمية  ومقد�شاتها  عروبتها  على  واحلفاظ 
وتعزيز  وم�شيحين  م�شلمن  م��ن  �شكانها  وتثبيت  ودع���م 
املجتمع  حث  على  كذلك  مدينتهم..و�شتعمل  يف  وج��وده��م 
الإج���راءات  جميع  وق��ف  يف  مب�شوؤولياته  للنهو�س  ال���دويل 
املدينة  يف  واخل��ط��رية  التع�شفية  الإ�شرائيلية  والنتهاكات 
الأق�شى  امل�شجد  ت�شتهدف  ال��ت��ي  تلك  خ�شو�شا  املقد�شة 

املبارك وحميطه .

•• عمان-وام:

اأكد العاهل الأردين امللك عبداهلل الثاين ..اأن حل الدولتن 
يحظى باإجماع عربي ودويل وي�شكل الأ�شا�س لإنهاء ال�شراع 
ال�شالم  اأنه املدخل لتحقيق  .. كما  الإ�شرائيلي  الفل�شطيني 
الدويل  املجتمع  وعلى  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  ال�شامل 
حتمل م�شوؤوليته يف حث جميع الأطراف على التم�شك بهذا 

احلل. 
ونقلت وك��ال��ة الأن��ب��اء الأردن���ي���ة ب��رتا ع��ن امل��ل��ك ع��ب��داهلل يف 
احلقوق  جلنة  رئي�س  دي��ال��و  عبدال�شالم  اإىل  بعثها  ر�شالة 
اليوم  مبنا�شبة  الفل�شطيني  لل�شعب  للت�شرف  القابلة  غري 

ظروف  من  الفل�شطيني  ال�شعب  يواجهه  ما  اأن  اإىل  واأ�شار   
الحتالل  ينتهجها  تع�شفية  واإج������راءات  �شعبة  معي�شية 
اأدت اإىل ازدي����اد م��ع��ان��ات��ه وف��اق��م��ت م��ن حجم  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي 
لقرارات  م��راع��اة  دون  عليه  وق��ع  ال��ذي  وال�شطهاد  الظلم 
ال�شدد  ه��ذا  يف  الدولية  وامل��واث��ي��ق  الإن�����ش��ان  حقوق  جمل�س 
ما يتطلب حتركا دوليا اإيجابيا ينهي املاأ�شاة التي يواجهها 
اإخواننا واأخواتنا الفل�شطينيون واأ�شاف العاهل الأردين اأنه 
يف الوقت الذي ن�شهد فيه حتركا اإيجابيا اأدى اإىل ا�شتئناف 
املبا�شرة بن اجلانبن الفل�شطيني والإ�شرائيلي  املفاو�شات 
برعاية ودعم اأمريكي و�شول اإىل اإقامة الدولة الفل�شطينية 
حزيران  من  الرابع  خطوط  على  للحياة  والقابلة  امل�شتقلة 

املرجعيات  وف��ق  ال�شرقية  القد�س  وعا�شمتها   1967 ع��ام 
ال��ع��رب��ي��ة وال��ت��ي تلبي تطلعات  ال�����ش��الم  امل��ع��ت��م��دة وم���ب���ادرة 
واآمال ال�شعب الفل�شطيني امل�شروعة يف احلرية وال�شتقالل 
ت��وؤدي الإج��راءات الإ�شرائيلية  اأن  فاإننا نعرب عن قلقنا من 
اأحادية اجلانب املخالفة للقانون الدويل وقرارات ال�شرعية 
وتلك  ال�شتيطان  �شيا�شة  موا�شلة  مقدمتها  ويف  الدولية 
التي تهدف اإىل تغيري هوية القد�س وتهدد الأماكن املقد�شة 
ال�شالم م�شددا  املبذولة لتحقيق  اإىل تقوي�س اجلهود  فيها 
ال����دويل حلمل  ال��ف��وري للمجتمع  ال��ت��ح��رك  ع��ل��ى ���ش��رورة 
واملرفو�شة  الباطلة  الإج�����راءات  ه��ذه  وق��ف  على  اإ���ش��رائ��ي��ل 

جملة وتف�شيال .

الكويت: دول التعاون حققت 92 % 
من قرارات العمل اخلليجي امل�صرتك

•• الكويت-وام:

اأك���د خ��ال��د اجل����اراهلل وك��ي��ل وزارة اخل��ارج��ي��ة يف دول���ة ال��ك��وي��ت اأن م�شرية 
الكثري  امل�شرتك حققت  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  دول جمل�س  عمل 
اأبناء دول املجل�س..م�شريا اإىل حتقيق  من الجن��ازات التي جاءت مل�شلحة 
حوايل 92 يف املائة من اإجمايل قرارات العمل اخلليجي امل�شرتك. ونقلت 
املا�شية يف كلمة له  الليلة قبل  الكويتية كونا عن اجل��اراهلل  الأنباء  وكالة 
القرارات  تنفيذ  مبتابعة  املعنية  ال��وزاري��ة  للجنة  العا�شر  الجتماع  خالل 
ذات العالقة بالعمل امل�شرتك يف دول التعاون ..اأن على دول املجل�س العمل 
دول  ودع��ا  امل�شرتكة.  اخلليجية  للم�شرية  الرعاية  من  مزيد  حتقيق  على 
اأن ذلك  اآفاق عدة من جمالت العمل وتعزيزها مبينا  اإيجاد  اإىل  التعاون 
الأمر يتحقق بال�شعي اجلاد واملتوا�شل ليجاد اآليات ملتابعة القرارات التي 
الوزارية  اللجنة  اأن  وذك��ر  وال�شمو.  والفخامة  اجلاللة  اأ�شحاب  اتخذها 
وا�شحا  جت�شيدا  متثل  الكويت  يف  املا�شية  الليلة  اجتماعها  عقدت  التي 
لآلية املتابعة التي نن�شد مبينا اأنها متثل حيوية م�شريتنا وارتقاء لعملنا 
ا�شتكمال  ياأتي  اللجنة  اجتماع  اأن  اجل��اراهلل  واأو�شح   . امل�شرتك  اخلليجي 
ملتابعة م�شاألة تنفيذ قرارات املجل�س الأعلى لدول جمل�س التعاون اخلليجي 
م�شريا اإىل اأنه يف ظل اجتماعنا العا�شر طبقنا ما يفوق 92 يف املائة من 

اإجمايل قرارات العمل امل�شرتك . 

•• نيويورك-وام:

اأكدت دولة الكويت دعمها امل�شاعي 
والإقليمية  ال���دول���ي���ة  واجل����ه����ود 
الرامية لإجناح املفاو�شات اجلارية 
الفل�شطيني  اجلانبن  ب��ن  حاليا 
التو�شل  اأج����ل  م��ن  والإ���ش��رائ��ي��ل��ي 
اىل ح��ل ن��ه��ائ��ي ل��ق�����ش��اي��ا احل���دود 
والقد�س  وامل����ي����اه  وامل�����ش��ت��وط��ن��ات 
ال�شفري  والالجئن والأمن. وقال 
ال��ع��ت��ي��ب��ي مندوب  ع���ي���اد  م��ن�����ش��ور 
الكويت الدائم لدى الأمم املتحدة 
يف  العامة  اجلمعية  اأم���ام  كلمة  يف 
الق�شية  ملناق�شة   68 ال����  دورت���ه���ا 
املا�شية.. قبل  الليلة  الفل�شطينية 
البند  ه���ذا  اجل��م��ع��ي��ة  مناق�شة  اإن 
الهام تتزامن مع الحتفال باليوم 
ال�شعب  م���ع  ل��ل��ت�����ش��ام��ن  ال������دويل 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي وذك�����رى م����رور عام 
اجلمعية  اإ������ش�����دار  ع���ل���ى  ت��ق��ري��ب��ا 
لقرارها التاريخي 19-67 بقبول 
دول��ة مراقب غري ع�شو  فل�شطن 
وكالة  ون��ق��ل��ت  امل��ت��ح��دة.  الأمم  يف 
العتيبي  كونا عن  الكويتية  الأنباء 
العام  الأم���ن  ب���الده ج��ه��ود  تثمن 
لالأمم املتحدة بان كي مون وهيئات 
العرب  وال�شكان  املختلفة  املنظمة 
املتوا�شلة  امل��ح��ت��ل��ة  الأرا�����ش����ي  يف 
على  ال�شوء  اإل��ق��اء  نحو  واحلثيثة 

كوالملبور
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العدد  10956 بتاريخ 2013/11/27     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2012/211 تنفيذ ايجارات
حمل  جم��ه��ول  )�������س.ذ.م.م(   العامة  للتجارة  باركفيل  ���ش��ده/1-   املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ جممع الذهب والملا�س �س.ذ.م.م  وميثله: علي 
الق�شائية  اللجنة  ال�شادر من  القرار  ابراهيم اجلرمن   ومبوجب  ا�شماعيل 
اخلا�شة بالف�شل بن املوؤجرين وامل�شتاأجرين ببلدية دبي فانك مكلف بالتي: 
1- �شداد املبلغ املنفذ به وقدره )452239 درهم( اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة وذل��ك خ��الل 15 ي��وم م��ن ت��اري��خ ن�شر ه��ذا الع�����الن.       وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س الق�شم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10956 بتاريخ 2013/11/27     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/716 تنفيذ ايجارات
اىل املنفذ �شده/1-  �شتار انرتنا�شيونال �س ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ومبوجب  �����س.ذ.م.م    لل�شحن  الري�س  وك��الت  التنفيذ/  ان طالب  مبا 
املوؤجرين  بن  بالف�شل  اخلا�شة  الق�شائية  اللجنة  من  ال�شادر  القرار 
وامل�شتاأجرين ببلدية دبي فانك مكلف بالتي: 1- �شداد املبلغ املنفذ به 
وذلك  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره���م(   211200( وق���دره 
خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا العالن. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س الق�شم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10956 بتاريخ 2013/11/27     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/470 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �شده/1- ميامي للمقاولت ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
حممد  ح�شن  عبدالرحمن  وميثله:  �����س.ذ.م.م   لل�شيانة  البي�س  الق�شر  التنفيذ/ 
الربعاء  يوم  كلي  عقاري   2010/318 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  باحلكم  نعلنك  املطوع 
بتاريخ 2012/10/10 باعتباره �شندا تنفيذيا وذلك: 1- بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
تاريخ  م��ن   %9 ب��واق��ع  التاخريية  وال��ف��ائ��دة  دره���م   )457581( وق���دره  مبلغ  للمدعيه 
اىل  وت�شليمه  ال�شداد  متام  وحتى   2010/5/12 تاريخ  يف  احلا�شل  الق�شائية  املطالبة 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا العالن. وعليه فان 
املذكور  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س الق�شم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10956 بتاريخ 2013/11/27     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/2108 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �شده/1- �شركة هو�س كونتي�شنا ميدل اي�شت �س ذ.م.م   جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ جوهان�س بيرت هريمان فرن�س دوزي وميثله: 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد  اجلرمن  ابراهيم  ا�شماعيل  علي 
اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )170033( درهم اىل طالب التنفيذ 
املحكمة.  ر�شوم خلزينة  دره��م(  املحكمة.بال�شافة اىل مبلغ )6471  او خزينة 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10956 بتاريخ 2013/11/27     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/1473 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- بن بليلة للمقاولت �س ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ �شركة جينتك�س لتجارة مواد البناء- ذات م�شوؤولية حمدودة 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق���ام  ق��د  امل��رزوق��ي   �شلمان  علي  حممد  وميثله: 
اىل  دره��م   )147314( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة 
الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب 
يوما من   15 خ��الل  املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  التنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10956 بتاريخ 2013/11/27     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/533 تنفيذ مدين
ان�شاري  زاهد  املرحوم  �شلطانا بيجم من ورثة  �شوريا  املنفذ �شدهما/1-  اىل 
القا�شر/ بن  ابنها  جالل ان�شاري 2- ديبور كلري �شيجري ب�شفتها وىل على 
التنفيذ/  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهويل  �شيجري  ان�شارى  الك�شندر 
حم��م��د حم��م��د ام���ن غ��ي��اث ومي��ث��ل��ه: حم��م��د ع��ب��دامل��ل��ك م�شطفى اه��ل��ي  قد 
املبلغ املنفذ به  اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
وقدره )502442( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.�شاملة للر�شوم 
وامل�شاريف.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10956 بتاريخ   2013/11/27     
   اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2046 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

املقبايل  مر�شد  حممد  �شند  وميثلها  ذ.م.م  القاب�شة  مر�شد  بن  مدعي/�شركة   
اجلن�شية: المارات مدعي عليه: عماد حممد علي زهراوي واخرون اجلن�شية: �شوريا  
مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية بقيمة 433845 درهم   املطلوب اعالنهما/1- عماد 
حممد علي زهراوي اجلن�شية: �شوريا 2-جرانت الك�شندر دونالد اجلن�شية: ا�شرتاليا 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/09 املوافق  الثنن 
الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  م�شاًء   6.00 ال�شاعة 
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  2013/11/26  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10956 بتاريخ   2013/11/27     
   اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1613 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

املتخ�ش�شة: املقاولت والنزاعات الن�شائية
 مدعي/ موؤ�ش�شة دولت خان ملقاولت التك�شية وميثلها دولت خان جامن خان اجلن�شية: 
المارات مدعي عليه:موؤ�ش�شة الرخام اليوناين وميثلها ال�شيد اليا�س فال�س اجلن�شية: 
المارات مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 41.000 درهم    املطلوب اعالنه/ موؤ�ش�شة 
عنوانه:بالن�شر  المارات    اجلن�شية:  فال�س  اليا�س  ال�شيد  وميثلها  اليوناين  الرخام 
املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
2013/12/22 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً 
امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/11/25  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10956 بتاريخ   2013/11/27     
 اعادة  اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1018 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

مدعي/ جول زار جان جوملان خان ميثله/ رب نواز ماردال خان اجلن�شية:   
باك�شتان  مدعي عليه: �شاهد اخرت بري حممد اجلن�شية: باك�شتان   مو�شوع 
الدعوى: مطالبة  مالية بقيمة 13.000 درهم املطلوب اعالنه/ �شاهد اخرت 
بري حممد اجلن�شية: باك�شتان  عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
موعدا   2013/12/09 املوافق  الثنن  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
الدائرة  امام  ال�شاعة 6.00 م�شاء  الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور  لنظر 
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  2013/11/26  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10956 بتاريخ 2013/11/27    
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة: ابتاون للمقاولت )�س.ذ.م.م(- رقم الرخ�شة 604137 عنوانها: 
ال�شكل  ال�شغاية    العبا�شي-  وا�شماعيل  ابراهيم  ملك   113-114 ار���س   215 مكتب 
القانوين: ذات م�شئولية حمدودة رقم القيد بال�شجل التجاري: 1020551 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانه قد مت التا�شري يف ال�شجل التجاري 
لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اعاله، وذلك مبوجب القرار ال�شادر من اجلمعية 
العمومية لل�شركاء واملوثق لدى ال�شيد الكاتب العدل حتت رقم )2013/1/103863(  
بتاريخ )2013/6/04( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي 
املعن يف مكتبه الكائن يف مكتب  )0/16B/005( ملك �شمو ال�شيخ احمد بن را�شد- 
كافة  معه  م�شطحبا   )04-2223773( فاك�س   )04-2226266( هاتف:  البطن  رقة 
امل�شتندات والوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .            

 دائرة التنمية القت�شادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد  10956 بتاريخ 2013/11/17    
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    
ا�شم امل�شفي: يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات  عنوانه:مكتب )0/16B/005( ملك 
القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب  البطن(  رق��ة  را�شد-  بن  احمد  ال�شيخ  �شمو 
للقيام  اع��اله  املذكور  امل�شفي  بتعين  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التا�شري  مت  قد  بانه  بدبي 
 113-114 ار���س   215 مكتب  وعنوانها:  )���س.ذ.م.م(  للمقاولت  ابتاون  بت�شفية   
ملك ابراهيم وا�شماعيل العبا�شي- ال�شغاية وذلك مبوجب القرار ال�شادر من اجلمعية 
العمومية لل�شركاء واملوثق لدى ال�شيد الكاتب العدل حتت رقم )2013/1/103863(. بتاريخ 
)2013/6/04(  وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعن يف مكتبه 
الكائن يف مكتب  )0/16B/005( ملك �شمو ال�شيخ احمد بن را�شد- رقة البطن هاتف: 
الثبوتية  والوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحبا   )04-2223773( فاك�س   )04-2226266(

وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .            
دائرة التنمية القت�شادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد  10956 بتاريخ 2013/11/27     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف الدعوى  2013/379  جتاري جزئي                           
����س.ذ.م.م   جمهول حمل  اىل املدعى عليه /1- بروفا�شينيل فود �شاليو�شن- 
ال�شيارات ذ.م.م وميثله: ح�شن  ان املدعي /�شوبر براي�س لتاأجري  القامة مبا 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  لوتاه   عبدالرحمن  علي 
واتعاب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   48272.50( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ى 
ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة 
ال�شاعة 8:30 �س  املوافق 2013/12/8  ي��وم الح��د  لها جل�شة  .وح��ددت  ال��ت��ام.  
بالقاعة ch2.D.19 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل. 
ق�شم الق�شايا  التجارية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10956 بتاريخ 2013/11/27     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف الدعوى  2012/1072  عقاري كلي                             
اىل املدعى عليه /1- �شركة ار�شتقراط �شتار انفي�شتمنت �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  مبا ان املدعي /نيكولو�س ت�شوريدي�س   قد 
بالت�شديق على القرار من مركز دبي للتحكيم الدويل وف�شخ العقد او  الغائه بالزام 
املدعي عليه برد مبلغ وقدره )258464 درهم ورد ال�شيكات املقدمة والر�شوم وامل�شاريف 
التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة.  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س 2013/12/19 
ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل. 
ق�شم الدعاوي العقارية                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10956 بتاريخ 2013/11/27     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/54 بيع عقار مرهون
القامة  حمل  جمهول  بيات   عطاءاله  غالمر�شا  �شده/1-  املنفذ  اىل 
ع�شام  وميثله:  ع  م  ���س  ال�شالمي  ال��ن��ور  بنك  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا 
البتدائية  دبي  حمكمة  ق��ررت  التميمي   الفا�شلي  حمادي  عبدالمري 
وقدرها  امل��ط��ال��ب��ة  ق��ي��م��ة  ل�����ش��داد  خم��اط��ب��ت��ك��م   2013/11/10 ب��ت��اري��خ 
فيال  العقار:  ن��وع  ال��ره��ن  حم��ل  العقار  بيع  دره���م(   10.123.697/26(
 : امل�����ش��اح��ة   -2661 : رق���م الر�����س  ال��ث��ال��ث��ة-  الم�����ارات  ت���الل   : �شكنية 

10.228.00 قدم مربع وذلك خالل 30 يوم من تاريخ العالن.
رئي�س ال�شعبة          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10956 بتاريخ 2013/11/27     
مذكرة اعالن  متنازع �شده بالن�شر

   يف  الدعوى 399 /2013 نزاع عقاري                  
اىل املتنازع �شدهما/1- رويف توين تاور ليمتد 2- رويف بارك فيو املحدودة   
جمهويل حمل القامة مبا ان املتنازع/ دانيال ماك�شوفا وميثله: عبداهلل 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  املطرو�شي  بخيت  عبداهلل  م��روان 
املطالبة بندب خبري متخ�ش�س مع الزام املدعى عليه بالر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم الثنن املوافق 2013/12/16  
ال�شاعة 8.30 �س مبكتب امل�شلح لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة ايام على القل.  
رئي�س الق�شم                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10956 بتاريخ   2013/11/27     
   اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   139 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�ش�شة: امل�شارف واملوؤ�ش�شا ت املالية    
عليه:م�شرف  مدعي  المارات   اجلن�شية:  واخرون  الهاملي  خلفان  عابر  مدعي/   
خبري+  ندب  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  واخرون  ال�شالمي  ابوظبي 
ت�شليم ا�شول �شيكات ال�شمان البالغة قيمتها 370.000.000 درهم + تعوي�س املطلوب 
اعالنه/ احمد دروي�س بن داغر املرر اجلن�شية: المارات عنوانه:بالن�شر)بالدعوتن 
الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  املتقابلتن 
املوافق 2013/12/15 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
�شباحاً امام الدائرة اخلام�شة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  نهيان   اآل  مبع�شكر 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  2013/11/20  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10956 بتاريخ   2013/11/27     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1829 ت جتر- م ر-ت- اأظ(
 : �شده  املنفذ  بنغالدي�س   اجلن�شية:  احلق  عبيد  ليت  �شروار  التنفيذ/  طالب 
�شعيد  املطلوب اعالنه: عبيد  المارات    �شيف عجالن اجلن�شية:  �شعيد  عبيد 
�شيف عجالن اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم 
بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/392 جت جز- م ت-ب-

لنظر طلب  املوافق 2013/12/16 موعدا  الثنن  يوم  لنظره جل�شة  اأظ وحدد 
ابوظبي  التنفيذ-  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ 
الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، 

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                             

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10956 بتاريخ   2013/11/27     
    اعالن بالن�شر 

جلنة   ام��ام  املنظورة  ايجارية   )  2013/2290( رق��م  الق�شية  يف  تقرر  لقد 
من  واملرفوعة  الثانية  اللجنة   -  ) ابوظبي   ( اليجارية  املنازعات  ف�س 
املدعى: امل عبيد خمي�س فريوز ال�شويدي، وذلك لعالن املدعى عليه: 
ال�شهم الول العقارية ذ.م.م وميثلها/ عمر مويف ن�شرا وقد حتدد لنظر 
الدعوى جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/12/17 يف ال�شاعة  06.00 م�شاء 
اآل نهيان خلف �شندوق  الدفاع- منطقة مع�شكر  اللجنة ) �شارع  يف مقر 

الزواج وال�شوؤون الجتماعية( وذلك على نفقة �شاحب العالقة.    
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10956 بتاريخ   2013/11/27     
   اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   972 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

املتخ�ش�شة: امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية    
 مدعي/ بنك ام القيوين الوطني �س م ع اجلن�شية: المارات  مدعي عليه: جميب  
مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  الهند    اجلن�شية:  بانديكا�شال  اراكال  رحمن 
28158 درهم   املطلوب اعالنه/ جميب  رحمن اراكال بانديكا�شال اجلن�شية: الهند    
عنوانه:بالن�شر)اعالن ب�شدور حكم متهيدي بندب خبري م�شريف(  حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنن املوافق 2013/12/09 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� 
حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/11/25  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10956 بتاريخ   2013/11/27     
   اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   862 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

املتخ�ش�شة: امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية    
المارات  مدعي عليه: خيال  ع اجلن�شية:  م  �س  الوطني  القيوين  ام  بنك  مدعي/   
نواز نورجن اجلن�شية: باك�شتان   مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 34841.09 
درهم املطلوب اعالنه/  خيال نواز نورجن اجلن�شية: باك�شتان  عنوانه:بالن�شر)اعالن 
ب�شدور حكم متهيدي بندب خبري م�شريف(  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثنن املوافق 2013/12/09 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي  فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً 
البتدائية - الكائنة   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  2013/11/26  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد 10956 بتاريخ 2013/11/27   

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الربوج لت�شليح الدوات الكهربائية 

رخ�شة رقم:CN 1062499 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة حممد احمد حممد احمد املن�شوري

تعديل وكيل خدمات/حذف جا�شم عبداهلل بقلر حاجي لري
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 01*01 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/الربوج لت�شليح الدوات الكهربائية 

AL BUROOOJ ELECTRICAL APPLIANCES REPAIRS
اىل/برج النور لل�شيانة العامة  

LIGHT TOWER GENERAL MAINTENANCE
حممد  هادف  بناية   11 منطقة  ال�شناعية  م�شفح  ابوظبي  عنوان/من  تعديل 

حوفان املن�شوري اىل املنطقة الغربية غياثي ال�شناعية ق 48 م 7
تعديل ن�شاط/ا�شافة ال�شيانة العامة للمباين )4329901(

تعديل ن�شاط/حذف ا�شالح املواقد واملربدات والغ�شالت )9522001(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10956 بتاريخ 2013/11/27   

اإع����������الن
ال�شباغ  لعمال  يو�شف  ال�ش�����ادة/توقري  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1157271 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*3

تعديل ا�شم جتاري:من/توقري يو�شف لعمال ال�شباغ 
TOUQEER YOUSAF PAINTING WORKS

اىل/�شالون ياقوت الغربية للحالقة  
YAQOUT AL GHARBEYA HAIRDESSING SALON

تعديل عنوان/من املنطقة الغربية غياثي غياثي ال�شناعية دائرة �شوؤون البلدية ق 
48 م 22 اىل املنطقة الغربية غياثي ال�شناعية ق 6 حمل 3

تعديل ن�شاط/ا�شافة ق�س وت�شفيف ال�شعر واحلالقة للرجال فئة ثالثة )9602101.3(
تعديل ن�شاط/حذف اعمال الطالء والدهانات للمباين )4330003(

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

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

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:مركز المن الغذائي - ابوظبي
 FOOD SECURITY CENTER - ABU DHABI:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية 

مركز المن الغذائي - ابوظبي  

املودعة بالرقم:199402       بتاريخ:2013/10/9 م
با�ش��م:مركز المن الغذائي - ابوظبي

وعنوانه:المارات العربية املتحدة ، ابوظبي ، مدينة حممد بن زايد ، �س.ب: 94555 ، هاتف: 028181111 
، فاك�س: 025059556

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:39 تخزين الب�شائع معلومات التخزين التخزين .
و�شف العالمة:العالمة التجارية عبارة عن ر�شم درع باللون الذهبي وبداخله ر�شم ل�شوامع و�شجرة النخيل 
العربية وحتتها  باللغة  ابوظبي  الغذائي -  باللون البي�س وكتب حتته عبارة مركز المن  بارزه  وخطوط 

FOOD SECURITY CENTER - ABU DHABI باللغة الجنليزية وباللون الذهبي .  
ال�ش��رتاطات:عدم املطالبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام كلمة )ابوظبي abu dhabi( مبعزل عن العالمة 

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
العدد 10956 بتاريخ 2013/11/27   الربعاء  27  نوفمرب 2013 العدد 10956

 ام اي زد انرتنا�شيونال لوجي�شتيك ذ.م.م
واخلا�س  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
انرتنا�شيونال  زد  اي  ام   / اعاله  املذكورة  ال�شركة  بت�شفية 
عن  يو�شف  �شعد  امل�شفي/اأمري  يعلن   ، ذ.م.م  لوجي�شتيك 
ت�شفية ال�شركة املذكورة اعاله فكل من له مطالبة اأو حقوق 
مع  مبطالبته  التقدم  عليه  اعاله  املذكورة  ال�شركة  على 
الدوام  خالل  وذلك   ، امل�شفي  اإىل  لذلك  املوؤيدة  امل�شتندات 
الر�شمي وملدة 45 يوم من تاريخ الإعالن ، وكل من مل يتقدم 
تليفون  باملطالبة.  بالإعالن ي�شقط حقه  املحددة  املدة  خالل 
�شارع  ابوظبي   ، فاك�س:02/6210478   ، امل�شفي:02/6321546 
زايد الثاين بناية العن للزجاج الطابق )6( �شقة )17( مكتب 

الهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون

اإعـــالن ت�شـفية �شــركة
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عربي ودويل
اجتماع بني الزعيمني القرب�صيني لإحياء مفاو�صات ال�صالم املجمدة اأندوني�صيا ت�صعد خالفها مع اأ�صرتاليا ب�صبب اتهامات التج�ص�س 

•• نيقو�شيا-ا ف ب:

انا�شتا�شياد�س الثنن اجتماعا مع زعيم القبار�شة التراك دروي�س ايروغلو  عقد الرئي�س القرب�شي نيكو�س 
ما  على  انتهى  اللقاء  ولكن  املق�شمة  اجلزيرة  توحيد  اع��ادة  اىل  الرامية  ال�شالم  مفاو�شات  احياء  �شبل  لبحث 
بن  العازلة  املنطقة  يف  يقع  مطعم  يف  الر�شمي  غ��ري  اللقاء  ه��ذا  وج��رى  ي��ذك��ر.  تقدم  حتقيق  دون  م��ن  يبدو 
�شطري اجلزيرة واخلا�شعة لدارة المم املتحدة وا�شتمر زهاء �شاعتن واربعن دقيقة. وهو اللقاء الثاين بن 
انتخاب  منذ  انقرة،  ال  بها  تعرتف  التي ل  الرتكية  قرب�س  �شمال  جمهورية  رئي�س  وايروغلو،  انا�شتا�شياد�س 
اط��الق مفاو�شات  اع��ادة  للبحث يف  بينهما يخ�ش�س  لقاء  اول  ولكنه   ،2012 �شباط-فرباير  رئي�شا يف  الول 
ال�شالم املجمدة منذ 19 �شهرا. ويف ختام الجتماع قال انا�شتا�شياد�س لل�شحافين انه قام بهذه املبادرة من اجل 
فتح الطريق امام حل امل�شاألة القرب�شية ولكن لالأ�شف ل يزال هناك طريق ينبغي �شلوكه للو�شول اىل الهدف 
املاأمول . واو�شح الرئي�س القرب�شي انه قرر والزعيم القرب�شي الرتكي ان يتوىل مفاو�شون عن اجلانبن مهمة 

ا�شتكمال اجلهود التي بداآها بغية التو�شل اىل ا�شدار بيان م�شرتك يحدد اهداف املحادثات املقبلة.

••جاكرتا-رويرتز:

اإن بالده  الإن��دون��ي�����ش��ي  ال���ت���ج���ارة  وزي����ر  ق����ال 
الغذائية  ل��واردات��ه��ا  اآخ���ر  م�����ش��در  ع��ن  تبحث 
بتو�شيع هوة خالف  ا�شرتاليا فيما يهدد  غري 
اتهامات  ب�����ش��ب��ب  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ن  دب��ل��وم��ا���ش��ي 

بالتج�ش�س.
بامباجن  �شو�شيلو  الإندوني�شي  الرئي�س  وك��ان 
بالده  اأن  املا�شي  الأ�شبوع  اأعلن  قد  يودويونو 
�شتوقف تعاون اجلي�س وال�شرطة يف اإندوني�شيا 
ال��ت��ع��اون يف م�شاألة  ذل��ك  ا�شرتاليا مب��ا يف  م��ع 

اأ�شرتالية  خم���اب���رات  اأج���ه���زة  اأن  الأم��ري��ك��ي��ة 
الهاتفية  امل���ك���امل���ات  ع���ل���ى  ال��ت��ن�����ش��ت  ح����اول����ت 

ليودويونو وزوجته وم�شوؤولن كبار اآخرين.
واملا�شية  للقمح  ك��ب��ري  م�����ش��ت��ورد  واإن��دون��ي�����ش��ي��ا 
اأ�شرتاليا.  من  اخل��ام  وال�شكر  البقري  واللحم 
���ش��وق ل�شادرات  اك���رب  وا���ش��رتال��ي��ا ه��ي ع��ا���ش��ر 

اندوني�شيا.
ال����وزراء الأ���ش��رتايل ت��وين ابوت  وب��ع��ث رئي�س 
بر�شالة اإىل يودويونو يف مطلع ال�شبوع حول 
اأي  اجلانبان  يعلن  مل  لكن  التج�ش�س  م�شاألة 

تفا�شيل عن اخلطاب.

الرا�شي  ي�شتخدمون  ال��ذي��ن  اللجوء  طالبي 
الندوني�شية لالبحار ل�شرتاليا التي تنطوي 

على ح�شا�شية �شيا�شية.
لل�شحفين  وي����رج����اوان  ج��ي��ت��ا  ال���وزي���ر  وق����ال 
ال��ع��ا���ش��م��ة الن��دون��ي�����ش��ي��ة هناك  الأج���ان���ب يف 
اأماكن اأخرى اعتقد اأن باإمكانها م�شاعدتنا يف 
تطلعاتنا ب�شاأن الأمن الغذائي. نتطلع اإىل هذه 

المكانات. 
نقلت  تقارير  بعد  الدبلوما�شي  ووقع اخلالف 
الأ�شبوع املا�شي عن وثائق �شربها اإدوارد �شنودن 
امل��ت��ع��اق��د ال�����ش��اب��ق م���ع وك���ال���ة الأم�����ن القومي 

املعار�صة ت�صد طرقات وخطوط �صكك حديد بعد اإعالن موعد لنتخابات ت�صريعية يف بنغالد�س 
•• دكا-ا ف ب:

احلكومة  بقرار  ي��ن��ددون  املعار�شة  من  نا�شطون  اق��دم 
كانون  م��ن  اخل��ام�����س  يف  ت�شريعية  ان��ت��خ��اب��ات  تنظيم 
الثاين-يناير املقبل، الثالثاء على �شد طرقات وخطوط 

�شكك حديد.
ودعا احلزب القومي لبنغالد�س وحلفاوؤه ال�شالميون 
���ش��اع��ة مطالبن  ل��ث��م��اين وارب���ع���ن  ع���ام  ا����ش���راب  اىل 
بتاأجيل موعد القرتاع الذي اعلن م�شاء الثنن على 
جمددا  القومي  احل��زب  وط��ال��ب  الر�شمي.  التلفزيون 
با�شتقالة رئي�شة الوزراء ال�شيخة ح�شينة واجد ل�شالح 
حكومة لت�شريف العمال ت�شرف على النتخابات، لكن 

رئي�شة احلكومة رف�شت هذا الطلب.
والر�شا�س  ل��ل��دم��وع  امل�شيل  ال��غ��از  ال�شرطة  واط��ل��ق��ت 
�شوارع  اجتاحوا  الذين  املتظاهرين  مئات  على  املطاط 
�شقوط ما ل  ادى اىل  �شاهي وخولنا )غ��رب( مما  راج 
التلفزيون  بح�شب حم��ط��ة  ج��ري��ح��ا  ث��الث��ن  ع��ن  ي��ق��ل 
24. واف��ادت ال�شرطة ان متظاهرا لقى حتفه  ت�شانيل 
الهرب  حماولته  ل��دى  )�شمال(  غ��اجن  �شرياج  يف  غرقا 
تي  اي  �شبكة  اك���دت  فيما  ل��ل��دم��وع،  امل�شيل  ال��غ��از  م��ن 
غاز  بقنبلة  ا�شابته  بعد  قتل  ان��ه  جهتها  م��ن  نيوز  ان 

م�شيل للدموع. وقال �شابط يف ال�شرطة املحلية يدعى 
ومن  امل�شت�شفى  اىل  نقله  اثناء  تويف  انه  خمتار ح�شن 
�شكته يف غوريبور على  انحرف قطار عن  اخ��رى  جهة 
بعد مئة كلم من العا�شمة دكا وت�شتبه ال�شرطة بقيام 

متظاهرين باخراج عربات القطار عن �شكتها.
لوكالة  ح��ق  م��وي��ن��ول  ميمن�شينغ  ���ش��رط��ة  ق��ائ��د  وق���ال 
فران�س بر�س انه مل ي�شب احد باذى لكن حركة النقل 

على �شكك احلديد توقفت بن دكا وميمن�شينغ.
ال��ق��ط��ار ب��ن دك��ا وم��دي��ن��ة �شيتاغونغ  كما ت��وق��ف خ��ط 
متظاهرون  ان��ت��زع  ان  ب��ع��د  الث��ن��ن  م�����ش��اء  ال�شاحلية 
بع�س �شكك احلديد واخرجوا عربات قطار عن �شكتها 
وحاولوا اي�شا ا�شرام النار باحد ج�شور �شكك احلديد 
قرب مدينة امامباري )�شرق(. ويف دكا انت�شرت ال�شرطة 
على  المني  الطوق  لت�شديد  الع�شكرية  �شبه  والقوات 
املدينة كما قال املتحدث با�شم ال�شرطة لفران�س بر�س. 
لي  حت�شبا  املناطق  بن  البا�شات  نقل  حركة  وتوقفت 

اعمال عنف مما ت�شبب باحتجاز الف ال�شخا�س.
وق��ب��ل الع����الن ع��ن م��وع��د الن��ت��خ��اب��ات ح���ذر الناطق 
البالد  �شت�شل  املعار�شة  ان  م��ن  القومي  احل��زب  با�شم 
ب��ا���ش��راب��ات وط��ن��ي��ة وح�����ش��ارات ل��ل��م��دن ال��ك��ربى حتى 

ال�شتجابة ملطالبها.

•• كابول-وا�شنطن-رويرتز:

حامد  الأفغاين  الرئي�س  اإن  المريكي  الأبي�س  البيت  قال 
املتحدة مما  الوليات  اأمني مع  اتفاق  ك��رزاي رف�س توقيع 
الأم��ري��ك��ي��ة من  ل��ل��ق��وات  ك��ام��ل  ان�شحاب  اأم���ام  ال��ب��اب  يفتح 
اإن  ك���رزاي  با�شم  متحدث  وق��ال  امل��ق��ب��ل.   ال��ع��ام  اأفغان�شتان 
الأمن  م�شت�شارة  راي�����س  ���ش��وزان  اأخ���رب  الأف��غ��اين  الرئي�س 
املتحدة  الوليات  باأن  الإثنن  كابول  الأمريكية يف  القومي 
ملنازل  الع�شكرية  للمداهمات  فورية  نهاية  ت�شع  اأن  يجب 
يوقع  اأن  قبل  ال�شالم  مبحادثات  التزامها  وتظهر  الأفغان 
معاهدة اأمنية ثنائية مع وا�شنطن. وذكر البيت الأبي�س اأن 
واأ�شار  ك��رزاي و�شع �شروطا جديدة يف الجتماع مع راي�س 
الثنائية(  الأمنية  )التفاقية  لتوقيع  م�شتعد  غري  اأنه  اإىل 
راي�س  عن  الأبي�س  للبيت  بيان  ونقل  ال�شرعة.   وج��ه  على 
قولها بدون التوقيع ال�شريع لن يكون اأمام الوليات املتحدة 

املحكمة النتخابية يف هندورا�س توؤكد فوز 
مر�صح اليمني والي�صار يتحدث عن تزوير

•• تيغو�شيغالبا-ا ف ب:

يف  ارن��ان��دي��ز  اورلن����دو  خ���وان  اليمن  مر�شح  ف��وز  النتخابية  املحكمة  اك���دت 
النتخابات الرئا�شية التي جرت الحد يف هندورا�س حيث ما زال التوتر �شديدا 
تزوير.  كا�شرتو عن عمليات  ملناف�شته خيومارا  الي�شاري  بينما حتدث احلزب 
وقال رئي�س املحكمة ديفيد مامتورو�س ان النتيجة غري قابلة للطعن. الرقام 
التي ا�شدرناها تعك�س توجها ل ميكن الرتاجع عنه. النتائج لن تتغري ال ان 
كان  ال��ذي  املحكمة  رئي�س  واو�شح  ارنانديز.  فوز  ر�شميا  يعلن  مل  مامتورو�س 
يتحدث بعد فرز 67 باملئة من ال�شوات، ان ارنانديز ح�شل على 34،08 باملئة 
من ال�شوات مقابل 28،92 باملئة ملناف�شته الي�شارية.  وكان كل من املر�شحن 
اللذين جاءا يف الطليعة يف النتخابات اعلن ام�س الثنن فوزه يف هذا القرتاع، 
ال��دول عنفا يف  اك��رث  اث��ار خم��اوف من �شدامات بعد الت�شويت يف اح��دى  ما 
العامل. ووا�شلت ال�شلطات النتخابية ن�شر الرقام تدريجيا وببطء �شديد ويف 
مواجهة الرقام الر�شمية، ي�شر كل من املع�شكرين على موقفه ويرف�س م�شبقا 
اي م�شاومة حيال الطرف الآخر ويثري هذا الو�شع خماوف املراقبن من عودة 
التوتر اىل هذا البلد ال�شغري والفقري الذي ميلك موؤ�ش�شات ه�شة، بعد اربعة 

ايام من النقالب الذي اطاح الرئي�س مانويل �شياليا.

خيار �شوى البدء يف التخطيط للم�شتقبل بعد عام 2014 
لقوات  ول  الأمريكية  للقوات  وج��ود  هناك  يكون  لن  حيث 
الن�شحاب  و�شيكون  اأفغان�شتان.   يف  الأطل�شي  �شمال  حلف 
ان�شحاب  ا�شم اخليار �شفر على غرار  الكامل ويطلق عليه 
املجل�س  واأق��ر  عامن.  قبل  ال��ع��راق  من  الأمريكية  ال��ق��وات 
الأعلى للقبائل الأفغانية املعاهدة الأمنية اأول اأم�س الأحد 
اإل بعد النتخابات  اأنه قد ل يوقعها  اإىل  اأ�شار  لكن كرزاي 
الوطنية يف الربيع املقبل. ول يزال يوجد 47 األف جندي 
مناق�شات  املتحدة  الوليات  وجتري  اأفغان�شتان  يف  اأمريكي 
مع امل�شوؤولن الأفغان ب�شاأن الإبقاء على قوة �شغرية ت�شل 
من  حت��د  اأن  بعد  ال��ب��الد  يف  ج��ن��دي  اآلف  ثمانية  نحو  اإىل 
عملياتها العام املقبل. وقال وزير اخلارجية الأمريكي جون 
كريي ووزير الدفاع ت�شاك هاجل اإن التفاق الأمني الثنائي 
تبداأ  حتى  العام  نهاية  قبل  يوقع  اأن  يجب  اأفغان�شتان  مع 
ال�شتعدادات للوجود الأمريكي يف البالد بعد عام 2014.

•• الفجر – تون�س – خا�س:

هل دخل احلوار الوطني يف تون�س 
قادم  الن����ف����راج  اأّن  اأم  م��ت��اه��ة  يف 

و�شيعلن عنه اليوم الأربعاء؟
حا�شمة  باإجابة  الإف�����ش��اح  ي�شعب 
اأمام تناق�س الت�شريحات وتباينها 
حتى تلك ال�شادرة عن �شخ�شيات 
م���ق���رب���ة م����ن ال����رب����اع����ي ال����راع����ي 
للحوار مّما حّول ال�ّشوؤال اىل لغز 

وم�شتقبل احلوار اإىل اأحجية. 

ال�سيء ونقي�سه
امل�شاعد  ال��ع��ام  الأم����ن  ن��ف��ى  ف��ق��د 
ال��ت��ون�����ش��ي لل�شغل  ال��ع��ام  ل��الحت��اد 
امل��ول��دي اجل��ن��دوب��ي، وج��ود توافق 
املقبلة  احلكومة  رئي�س  ا�شم  حول 
�شريتب  ال��رب��اع��ي  اأن  اإىل  م�شريا 
لقاء مع رئي�س املجل�س التاأ�شي�شي 
بالهيئة  املتعلقة  امل�����ش��ائ��ل  ل��ب��ح��ث 
لالنتخابات  امل�����ش��ت��ق��ل��ة  ال���ع���ل���ي���ا 
واآج��ال اجناز  النتخابي  والقانون 
الد�شتور. واأقّر املولدي اجلندوبي 
ال�شابقن  امل��ر���ش��ح��ن  ب��ا���ش��ت��ب��ع��اد 
امل�شتريي  اأحمد  احلكومة  لرئا�شة 
ال��ل��ذي��ن �شكاّل  ال��ن��ا���ش��ر  وحم��م��د 
اجلولة  خ�����الل  اخل������الف  حم�����ور 
قبل  الوطني  احل��وار  ال�شابقة من 
نوفمرب   4 ي��وم  املفاو�شات  تعليق 
ا�شتئناف  اأن  اإىل  م�شريا  اجل���اري، 
منت�شف  ي���ت���ع���دى  ل�����ن  احل���������وار 
تقدير  وكاأق�شى  اجل��اري  الأ�شبوع 
لن يتجاوز غدا اخلمي�س بعد طي 
الأع�شاء  ب��ن  اخل��الف��ات  �شفحة 

املمّثلن للحوار الوطني. 
املتحاورين  اأن  اجلندوبي  واأ�شاف 
مل ي��ت��ف��ق��وا ب���ع���د ع���ل���ى الأ����ش���م���اء 
اجل��دي��دة امل��ر���ش��ح��ة خل��الف��ة علي 
الطاقم  راأ���������س  ع���ل���ى  ال���ع���ري�������س 
احلكومي اجلديد، موؤكدا اأن عدم 
ال��ت��و���ش��ل لت��ف��اق وا���ش��ح و�شريح 

�شتقود  ال��ت��ي  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة  ب�����ش��اأن 
الرئي�س  ال�����ش��ب��ب  ك����ان  احل��ك��وم��ة 
اإىل جانب عراقيل  لتعليق احلوار 
اأخ�������رى. واأو�����ش����ح اجل���ن���دوب���ي اأن 
م�شاألة العودة اإىل طاولة احلوار لن 
تتحقق اإل بعد دحر كل ال�شعوبات 
والتو�شل  ا���ش��ت��م��راره  تعيق  ال��ت��ي 
حل����ل ي���ر����ش���ي ج��م��ي��ع الأط��������راف 
ال�شعب  م�شلحة  ويخدم  املتحاورة 
اأّن  اإىل  م�شريا  الأوىل،  ب��ال��درج��ة 
ما تبقى من حت�شريات ل يتعدى 
كونه جمرد م�شائل ترتيبية �شيتم 
اأن  مو�شحا  ت��ب��اع��ا،  فيها  الف�شل 
املعنين باحلوار ب�شدد حل ق�شية 
العليا  ب��ال��ه��ي��ئ��ة  امل��ت��ع��ل��ق  اخل����الف 
امل�����ش��رف��ة ع��ل��ى الن��ت��خ��اب��ات ، فيما 
�ُشرع يف العمل على ت�شوية م�شاألة 
للمجل�س  الداخلي  النظام  ف�شلي 
و�شّدد  اخل��الف،  حمل  التاأ�شي�شي 
امل�����ش��اع��د لالحتاد  ال���ع���ام  الأم�����ن 
العام التون�شي لل�شغل على �شرورة 
اإزالة كل العراقيل من اأجل العودة 

اإىل طاولة احلوار. 
ما  م��ع  الت�شريح  ه��ذا  ويتناق�س 
كان قد اأكده الأمن العام امل�شاعد 
لحتاد ال�شغل بوعلي املباركي، من 
اأن��ه مت الت��ف��اق ب��ن ك��ل الأطراف 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة امل�����ش��ارك��ة يف احل����وار 
ع��ل��ى اأح����د ال�����ش��خ�����ش��ي��ات ال��ت��ي مت 
اقرتاحها يف ال�شابق خالل جل�شات 

احلوار الوطني .
�شيقع  اأنه  املباركي  بوعلي  واأو�شح 
ال�شخ�شية  ه�����ذه  ع����ن  الإع��������الن 
ك��اأق�����ش��ى ت��ق��دي��ر ال���ي���وم الأرب���ع���اء 
ال�شيا�شية  الأزم������ة  اأن  م��ع��ت��ربا   ،
ب������داأت ت��ن��ق�����ش��ع وك���اف���ة الأح������زاب 
للرباعي  موافقتها  اأب��دت  امل�شاركة 
ال����راع����ي ل���ل���ح���وار ال���وط���ن���ي على 
عدم  ف�شل  التي  ال�شخ�شية  ه��ذه 
عنها  الإع������الن  ح���ن  اإىل  ذك���ره���ا 
ر���ش��م��ي��ا، ح�����ش��ب ت��ع��ب��ريه. يف حن 

احلوار الوطني يف اجتاه اعتبارات 
جمرد  ي���ك���ون  اأن  ع���و����َس  اأخ������رى 
كا�شتينغ للمر�شحن ملن�شّب رئا�ش��ة 

احلكوم�ة املُقبلة وفق تاأكيده.
واأ������ش�����اف ن���ح���ن ن��ع��ت��رب اأن������ه على 
على  املقايي�س  حتديد  املتحاورين 
غ����رار ا���ش��ت��ق��الل��ي��ة امل��رت���ش��ح لهذا 
�شُيب�ّشط  ال����ذي  ال�����ش��يء  امل��ن�����ش��ب 

الأمور وفق عدنان من�شر.
كما اأكد عدنان من�شر اأن الرئي�س 
املوؤقت حممد املن�شف املرزوقي مل 
يلتق بعبد الكرمي الزبيدي خالل 
�شو�شة  الأ����ش���ب���وع مب��دي��ن��ة  ن��ه��اي��ة 
و�شائل  اإح�������دى  ل����ه  روج������ت  ك���م���ا 
اأن رئي�س  الإع��الم واأو���ش��ح من�شر 
اجلمهورية ل ير�شح اأية �شخ�شية 

لرئا�شة احلكومة.

املعار�سة تتهم
اعترب  امل����ع����ار�����ش����ة،  ج���ب���ه���ة  ع���ل���ى 
ال�شعبية  اجلبهة  با�شم  امل��ت��ح��دث 
حّمة الهمامي، اثر لقائه بالأمن 
تعطل  اأّن  ال�����ش��غ��ل،  لحت����اد  ال��ع��ام 
احلوار الوطني يك�شف اأّن النه�شة 
الواقع  يف  لكنها  ب��احل��وار  تتظاهر 
ال�شلطة  التموقع يف  حتاول مزيد 
الهمامي  واأّك���د  تعبريه.  ح��د  على 
للحوار  الراعي  للرباعي  لي�س  اأنه 
ملن�شب  مر�شحة  اأ���ش��م��اء  ال��وط��ن��ي 
رئا�شة احلكومة اجلديدة، جمّددا 
قادر  مر�شح  ب���اأي  اجلبهة  مت�شك 
ي�شتجيب  ب���رن���ام���ج  ت���ق���دمي  ع��ل��ى 
لتحديات املرحلة النتقالية بغ�س 
النظر عن الأ�شماء. واأفاد الهمامي 
امل�شاورات  م�شاألة  يف  جديد  ل  اأن��ه 

وعودة احلوار الوطني.
البكو�س  الطيب  ق��ال  جهته،  م��ن 
ن��داء تون�س،  العام حلركة  الأم��ن 
اإن هناك اأطرافا عملت على عرقلة 
ا�شرتطت  عندما  الوطني  احل��وار 
اإىل  و�����ش����ع����ت  واح����������دا  م���ر����ش���ح���ا 

لالحتاد  ال����ع����ام  الأم�������ن  اك���ت���ف���ى 
والناطق  لل�شغل  التون�شي  ال��ع��ام 
ال��رب��اع��ي الراعي  ب��ا���ش��م  ال��ر���ش��م��ي 
بالإ�شارة  العبا�شي،  ح�شن  للحوار 
ببع�س  الت�شال  ب�شدد  اأنهم  اإىل 
للو�شول  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  الأح��������زاب 
احلكومة  رئي�س  ح��ول  ت��واف��ق  اإىل 
امل�شاورات  ه��ذه  اأّن  م��وؤّك��دا  املقبلة، 

لن تدوم طويال.
لكن ت�شريبات عن م�شادر و�شفت 
ب���امل���وث���وق���ة م����ن الإحت���������اد ال���ع���ام 
ال��ت��ون�����ش��ي ل��ل�����ش��غ��ل، اأك�����دت ان���ه مت 
الت���ف���اق ع��ل��ى ا���ش��م ع��ب��د الكرمي 
احلكومة  رئا�شة  لتويل  ال��زب��ي��دي 
ب���ن���اءا على  و  ب��امل��ائ��ة   80 ب��ن�����ش��ب��ة 
يعلن  اأن  املنتظر  من  التفاق  ه��ذا 
ال���رب���اع���ي ال����ي����وم الأرب�����ع�����اء على 

ا�شتئناف احلوار الوطني.
رئي�س  اأّن  امل�����ش��ادر  ت��ل��ك  واأف������ادت 
اجلمهورية املوؤقت حممد املن�شف 
الرباعي  ر���ش��م��ي��ا  اأع��ل��م  امل���رزوق���ي 
الراعي للحوار الوطني مبوافقته 
ال�شابق  الدفاع  وزي��ر  تر�شيح  على 
عبد الكرمي الزبيدي لتويل من�شب 
اأن  بعد  ال��ق��ادم��ة  احلكومة  رئي�س 
كان قد احرتز يف وقت م�شى على 
هذا املقرتح باعتبار وجود خالفات 
�شخ�شية بن الطرفن منذ مّدة. 
اأن  امل�������ش���ادر  ذات  وت�����ش��ي��ف  ه�����ذا 
ح��ظ��وظ ال��زب��ي��دي ب��ات��ت واف���رة يف 
من  ال��ذي  احلكومة  رئا�شة  �شباق 
املرجح اأن تتك�ّشف اأ�شراره و خباياه 
اأواخر الأ�شبوع احلايل على اأق�شى 
الر�شمي  ال���ن���اط���ق  ل��ك��ن  ت���ق���دي���ر. 
عدنان  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ا���ش��ة  با�شم 
باأن  ال��ث��الث��اء  اأم�����س  اأَق�����َر  من�شر 
متاهات  يف  دخ��َل  الوطن��ي  احل��وار 

وفق تعبريه.
نخ�شى  اأ���ش��ب��ح��ن��ا  م��ن�����ش��ر  وق�����ال 
الإع�������الن ع���ن ف�����ش��ل ه����ذا احل���ور 
م�شيفاً  كناّ نطمح حقا اأن مي�شَي 

ال��رتاج��ع عن  ع��ن  ال�شعب  ���ش��ي��ادة 
ال��ت��ن��ق��ي��ح��ات، ق����ال احل����ام����دي اإن 
ب�شدد  هو  ال�شعب  �شيادة  ائتالف 
وبالتايل  توافقي  لتوجه  الت�شدي 
لن ينجح اإل يف عزل نف�شه بح�شب 
تعبريه. وقد عرّب الناطق الر�شمي 
اجليالين  ال���ع���م���ال  ح����زب  ب��ا���ش��م 
ال���ه���م���ام���ي اأم���������س ال����ث����الث����اء، عن 
ب�شاأن النخراط اجلدي  تخوفاته 
لبع�س الأطراف يف احلوار الوطني 
على  بامل�شادقة  ان�شباطها  وم��دى 
واأ�شاف  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي.  يف  ق���رارات���ه 
العامة  اجل���ل�������ش���ة  اأن  ال���ه���م���ام���ي 
اليوم  تعقد  اأن  املنتظر  م��ن  ال��ت��ي 
�شتكون  التاأ�شي�شي  املجل�س  داخ��ل 
جدية  مل������دى  الخ����ت����ب����ار  مب���ث���اب���ة 
ال��رتاج��ع عن  الأط����راف يف  بع�س 
على  اإدخالها  مت  التي  التعديالت 
النظام الداخلي للمجل�س الوطني 
القيادي  و�����ش����رح  ال���ت���اأ����ش���ي�������ش���ي.  
حركة  اأن  ال�����ش��ع��ب��ي��ة،  اجل��ب��ه��ة  يف 
ب�شكل  منخرطة  لي�شت  النه�شة 
ج������ّدي يف احل�������وار ال���وط���ن���ي ومل 
تقّدم ال�شمانات الكافية لإجناحه، 
احلوار  ه��ذا  بتعطيل  اإياها  متهما 
مبوقفها  مت�����ش��ك��ه��ا  خ������الل  م����ن 
باختيار  ي��ت��ع��ّل��ق  ف��ي��م��ا  الأح��������ادي 
لرئا�شة  امل���ر����ش���ح���ة  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة 

ه����ذه الأح�������داث امل��م��ت��دة م���ن 27 
 173 دي�����ش��م��رب،   1 اإىل  ن��وف��م��رب 
جريح متثل ن�شبة الإناث 6 فا�شل 
باملائة من جمموع اجلرحى.  35
واأّكدت اللجنة امل�شتقلة للتحقيق يف 
اأحداث �شليانة اأّن ما ح�شل خالل 
هذه الأيام يف اأواخر نوفمرب املا�شي 
الإن�شان  ح���ق���وق  مل���ب���ادئ  ان��ت��ه��اك��ا 
نظر  وجهة  م��ن  اأن��ه  اللجنة  وراأت 
التنمية  مطالب  تعترب  حقوقية 
والت�شغيل وكل احلقوق ذات ال�شلة 
الدويل  للعهد  الأ�شا�شية  بالأركان 
للحقوق القت�شادية والجتماعية 
وال��ث��ق��اف��ي��ة، ي��ع��ت��رب الإف�������راط يف 
احلرمة  وانتهاك  القوة  ا�شتعمال 
ومداهمة  للمتظاهرين  اجل�شدية 
الأحياء وجترمي الحتجاز ال�شلمي 
التون�شي  للقانون  خطريا  جت��اوزا 

وكذلك للمواثيق الدولية.
التون�شي  ال��ع��ام  الحت����اد  واع��ت��رب 
الإ�شراب  تنفيذ  ق��رر  اأن���ه  لل�شغل 
ب���اجل���ه���ة اح���ت���ج���اج���ا على  ال����ع����ام 
م���ا ت��ع��ر���س ل���ه اأب���ن���اء اجل��ه��ة من 
وموا�شلة  ب���ال���ر����س  ا����ش���ت���ه���داف 
احلكومة يف تهمي�س اجلهة وي�شار 
احلايل  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  اأّن  اإىل 
حينها  ي��ت��وىّل  ك��ان  العري�س  علي 

حقيبة وزارة الداخلية.

احلكومة، وفق تعبريه.

اإ�سرابات باجلملة
ي���ت���وا����ش���ل احل������راك  يف الأث������ن������اء 
و�شت�شهد  ت��ون�����س  يف  الح��ت��ج��اج��ي 
داخلية  حمافظات  الأرب��ع��اء  اليوم 
اإ�شرابا  وجنوبها  تون�س  �شمال  يف 
عاما فقد اأعلنت النقابات اجلهوية 
لل�شغل يف  التون�شي  العام  لالحتاد 
ثالث حمافظات )�شليانة وقف�شة 
اليوم  ال���ع���ام  الإ�����ش����راب  وق��اب�����س( 
الأرب�����ع�����اء ، دف����اع����ا ع����ن احل�����ق يف 

التنمية والت�شغيل .
وي��ت��زام��ن ه��ذا الإ���ش��راب ال��ع��ام يف 
ث�����الث حم���اف���ظ���ات م����ع ال���ذك���رى 
بجهة  ال����ر�����س  لأح��������داث  الأوىل 
 2012 نوفمرب   27 يف  �شليانة، 
ح�����ن اأع�����ل�����ن الحت���������اد اجل���ه���وي 
ال��ع��ام يف اجلهة  الإ���ش��راب  لل�شغل 
وانطلقت م�شرية �شارك فيها اآلف 
الأمن  ا�شتعمل  وقد   ، املتظاهرين 
والهراوات  ل��دم��وع  امل�����ش��ي��ل  ال��غ��از 
لتفريق املحتجن كما مت ا�شتعمال 
تقرير  وح�������ش���ب  ال�����ر������س.  ����ش���الح 
ال��ل��ج��ن��ة امل�����ش��ت��ق��ل��ة ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق يف 
اأحداث �شليانة املنبثقة عن املنتدى 
القت�شادية  ل��ل��ح��ق��وق  ال��ت��ون�����ش��ي 
والج��ت��م��اع��ي��ة، ف����اإّن ع���دد جرحى 

الت�شريحات  ع��رب  احل����وار  اإرب����اك 
ال�شحفية، واعترب اأن احلوار عمليا 
ترف�س  حركته  اأن  واأك���د  متوقف 
تر�شيح اأي ا�شم اأو العرتا�س على 

اأي ا�شم كذلك.
اأن تكون  ال��ب��ك��و���س  ال��ط��ي��ب  ون��ف��ى 
حوارات الباجي قائد ال�شب�شي مع 
ال��رئ��ي�����س اجل���زائ���ري ع��ب��د العزيز 
بال�شيادة  م�س  اأي  فيها  بوتفليقة 
احلكم  يف  اأطرافا  واّتهم  الوطنية، 
ال�شيا�شية  احلياة  الفتنة يف  باإثارة 
ب���اخ���ت���الق ���ش��ف��ق��ات وه���م���ي���ة  بن 
على  واأك���د  تون�س  ون���داء  النه�شة 
الوطني  الإن���ق���اذ  ج��ب��ه��ة  مت��ا���ش��ك 

وجبهة الحتاد من اجل تون�س .

انفراج يف التاأ�سي�سي..؟
فقد   ، التاأ�شي�شي  امل�شار  على  اأّم���ا 
الدميقراطية  الكتلة  رئي�س  اأف���اد 
الكتل  روؤ�شاء  اأن  احلامدي  حممد 
اتفقوا يف اجتماعهم اأم�س الثالثاء 
العامة  اجل��ل�����ش��ة  ت��ع��ق��د  اأن  ع��ل��ى 
النظام  تنقيح  ملراجعة  املخ�ش�شة 
الأربعاء،  ال��ي��وم  ع�شية  ال��داخ��ل��ي 
املعار�شة  ن�����واب  اأن  اإىل  م�����ش��ريا 
ويف  العامة.  اجلل�شة  �شيح�شرون 
نواب  م��ن  ع��دد  بتحفظ  يتعلق  م��ا 
ائتالف  ون�����واب  ال��ن��ه�����ش��ة  ح���رك���ة 

تباين الت�سريحات يزيد يف غمو�سه

هل ُيفّك اليوم لغز احلوار الوطني يف تون�س..؟

فرن�صا تعتزم تقدمي م�صروع قرار دويل 
لتعزيز القوة الأفريقية يف اأفريقيا الو�صطى 

•• نيويورك-ا ف ب:

اعلنت فرن�شا انها �شتقدم اىل جمل�س المن الدويل م�شروع قرار يرمي اىل تعزيز 
القوة الفريقية املنت�شرة يف جمهورية افريقيا الو�شطى مع امكانية حتويلها اىل 
قوة حفظ �شالم تابعة لالمم املتحدة. وقال ال�شفري الفرن�شي يف املنظمة الدولية 
جريار اآرو ان م�شروع القرار الذي قد يتم اقراره ال�شبوع املقبل يطلب اىل المن 
ا�شهر  املجل�س يف غ�شون ثالثة  اىل  يقدم  ان  كي مون  بان  املتحدة  العام لالمم 
الو�شطى.  افريقيا  جمهورية  يف  زرق  قبعات  ن�شر  امكانية  ب�شاأن  جديدا  تقريرا 
بان كي مون  اليه  اول قدمه  ال��دويل الثنن تقريرا  الم��ن  وا�شتعر�س جمل�س 
ق��وات حفظ  م��ن  الف جندي  ت�شعة  اىل  الف  �شتة  ب��ن  م��ا  ن�شر  امكانية  ح��ول 
ال�شالم التابعة لالمم املتحدة يف هذا البلد الذي ي�شهد اعمال عنف وا�شطرابات 
لل�شحافين  اآرو  وق��ال  اذار-م��ار���س  يف  بوزيزيه  فرن�شوا  بالرئي�س  الطاحة  منذ 
امكانية  ا�شهر حول  العام تقريرا جديدا خالل ثالثة  الم��ن  �شوف نطلب من 
حتويل القوة الفريقية اىل عملية حفظ �شالم . والقوة الفريقية املنت�شرة حاليا 
يف افريقيا الو�شطى يفرت�س ان يبلغ عديدها 3600 جندي ولكنها جتد �شعوبة 
ان  بانتظار  ان��ه  الفرن�شي  ال�شفري  واو���ش��ح  ال��الزم��ن  والعتاد  العديد  تاأمن  يف 
تتمكن القوة الفريقية من بناء قدراتها فان القوة الفرن�شية املنت�شرة يف افريقيا 
الو�شطى �شتتوىل موقتا مهام تتعلق بحماية املدنين واكد اآرو انه خالل امل�شاورات 
التي اجراها جمل�س المن حول افريقيا الو�شطى يف جل�شة مغلقة الثنن مل يبد 

اي من الع�شاء ادنى اعرتا�س على املقرتحات الفرن�شية.

وا�صنطن قد تن�صحب بالكامل من 
اأفغان�صتان مع تاأخر توقيع اتفاق اأمني 
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العدد  10956 بتاريخ   2013/11/27     
  يف الدعوى رقم 2013/457  مدين  كلي

اعالن املدعى عليه: علي ابكر قرا�شى
يعلن اخلبري/ حممد اخل�شر عن بدء اعمال اخلربة احل�شابية  مبوجب احلكم 
التمهيدي ال�شادر عن حمكمة دبي البتدائية بتاريخ  2013/10/28 يف الدعوى 
رقم 2013/457 مدين كلي ويعلن املدعي عليه/ علي اكرب قرا�شى مبوعد اجتماع 
خربة لتقدمي ما لديه من م�شتندات وذلك يوم  الربعاء املوافق 2013/12/4 يف 
متام ال�شاعة احلادية ع�شر �شباحا مبقر مكتب اخلبري الكائن يف امارة دبي بناية 
ال�شركة العربية لل�شيارات ) توكيل ني�شان(  جمموعة �شلطان لال�شتثمار خلف 

الطابق الرابع مكتب رقم )402( تليفون 2947002-04- فاك�س 04/2947003
اخلبر  / حممد اخل�سر        

اعالن اجتماع خربة

العدد  10956 بتاريخ   2013/11/27     
  يف الدعوى رقم 2013/336  جتاري جزئي   

اىل املدعى عليها/ �شركة جلوبال بريجكت �شيبلي�س )�س.ذ.م.م( 
نظرا لنتدابي من قبل حمكمة دبي البتدائية خبريا هند�شيا يف الدعوى رقم 
2013/336 جتاري جزئي املرفوعة �شدكم من املدعية/ �شركة موبايل للمقاولت 
ال�شاعة  املوافق 2013/12/3  الثالثاء  يوم  اجتماع خربة  تقرر عقد  )���س.ذ.م.م( 
الفتان  بناية  القرهود-  دب��ي-  يف  الكائن  اخلبري  مكتب  يف  ظهرا  ع�شرة  الثانية 
بالزا- الطابق ال�شابع- مكتب ) 709( هاتف: 2980882-04 وعليه انتم مكلفون 
مع  اع��اله  املحددين  وامل��ك��ان  ال��زم��ان  يف  املعتمد   وكيلكم  او  �شخ�شيا  باحل�شور 
ا�شطحاب كل ما يثبت دفاعكم. ويف حالة عدم ح�شوركم فان اخلربة �شت�شري يف 

الجرءات املكلفة بها من قبل املحكمة املوقرة.  
اخلبر واملحكم الهند�سي
د.�سالح الدين ايوب الزبن -نقال: 050-5642155

اعالن اجتماع خربة
العدد  10956 بتاريخ   2013/11/27     

  يف الدعوى رقم 2013/667  جتاري كلي   
املدعي: �شركة التوريد واخلدمات الفنية )ذ.م.م( املدعى عليه: 1- �شركة م�شنع مرطبات 
الحتاد )ذ.م.م( ،،، واآخر. بناء على القرار ال�شادر من قبل حمكمة دبي البتدائية بندبنا 
الول  عليه  املدعى  انكم  كلي، ومب��ا  2013/667 جت��اري  رق��م  الدعوى  خبريا ح�شابيا يف 
ال�شاعة  املوافق 2013/12/5 يف متام  اننا قد حددنا يوم اخلمي�س  فاننا نود بان نعلمكم 
احلادية ع�شر ظهرا. موعدا لالجتماع معكم يف مقر مكتبنا الكائن يف امارة دبي- ديرة- 
رحاب  فندق  بجوار  �شنرت  �شيتي  دي��رة  مقابل  �شنرت-  بزن�س  الو�شل  بناية  بور�شعيد- 
روتانا- �شارع رقم 27- طابق رقم 9 - مكتب رقم 902 لذا نرجو منكم التكرم باحل�شور يف 
املوعد املحدد اعاله، واح�شار جميع الوراق وامل�شتندات التي تودون تقدميها لنا للتمكن 
واح��دة، هذا ويعترب عدم  بكافة م�شتنداتكم مرتجمة دفعة  اداء مهمتنا، وتزويدنا  من 

الرد مبثابة موافقة على احل�شور يف املوعد املحدد اعاله.
اخلبر احل�سابي/ عمار حممد الن�سر    

حتديد موعد اجتماع اخلربة احل�شابية

العدد  10956 بتاريخ 2013/11/27     
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

       يف الدعوى رقم 2013/910  جتاري كلي
اىل املدعى عليهما/1- �شركة فاينال ت�شوي�س )منطقة حرة( 2- بحر الدين جواد داودي 
مكي نزاد   جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / بنك �شادرات ايران وميثله: ابراهيم 
حممد احمد حممد القا�شم مبا ان املدعي: بنك �شادرات ايران قد اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/11/21 احلكم التمهيدي التايل: 
حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري وقبل الف�شل يف املو�شوع بندب اخلبري امل�شريف املخت�س 
يف اعمال البنوك �شاحب الدور باجلدول- مامل ي�شمه الطراف خالل ا�شبوع من تاريخ 
ع�شى  وم��ا  وم�شتنداتها  اوراق��ه��ا  على  الط��الع  مهمته  تكون  الدعوى  يف  خبريا  احلكم- 
امانة قدرها ع�شرة الف درهم  املامورية وق��درت  لتنفيذ  ان يقدمه له اخل�شوم، وذل��ك 
املوافق  الثنن  يوم  جل�شة  املحكمة  لها  وح��ددت  املحكمة.  خزينة  ايداعها  املدعى  كلفت 

 ch2.E.21 2013/12/9 ال�شاعة 9.30 �شباحا يف القاعة
  ق�شم الق�شايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10956 بتاريخ 2013/11/27     
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

       يف الدعوى رقم 2013/336  جتاري جزئي
اىل املدعى عليه/1- �شركة جلوبال بريجكت �شيبلي�س )�س.ذ.م.م(  جمهول حمل القامة 
املذكورة اعاله  اقام الدعوى  مبا ان املدعي / �شركة موبايل للمقاولت )���س.ذ.م.م( قد 
وقبل  التايل:  التمهيدي  احلكم   2013/10/2 بتاريخ  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  وعليه 
يف  ال���دور  �شاحب  املخت�س  الهند�شي  اخلبري  اىل  ال��دع��وى  باحالة  املو�شوع  يف  الف�شل 
اجلدول مامل ي�شمه الطراف خالل ا�شبوع من تاريخ �شدور هذا احلكم لتكون مهمته 
بعد مطالعة اوراق الدعوى وم�شتنداتها وما ع�شى ان يقدم دونها من م�شتندات. وذلك 
ايداعها  املدعية  كلفت  دره��م  الف  موؤقته قدرها ثالثة  امانة  وق��درت  املامورية  لتنفيذ 
ال�شاعة  املوافق 2013/12/4  الربعاء  يوم  املحكمة جل�شة  لها  وح��ددت  املحكمة.    خزينة 

 ch2.D.19 8.30 �شباحا يف القاعة
  ق�شم الق�شايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10956 بتاريخ 2013/11/27     

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
       يف الدعوى رقم 2013/234  عقاري كلي

القامة  بروبرتي كونفيان�شر �شريفيز جمهول حمل  املدعى عليهما/1- اميريات�س  اىل 
امل��ذك��ورة اع��اله وعليه  ال��دع��وى  اق��ام  مبا ان املدعي / حميد عبا�س خ��ادم خر�شاين  قد 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/10/27 احلكم التمهيدي التايل: بندب اخلبري 
احل�شابي املخت�س �شاحب الدور من املقيدين بجدول خرباء املاأمورية النتقال اىل اية 
تنفيذ  يف  تنفيد  م�شتندات  من  لديها  ما  على  لالطالع  حكومية  غري  او  حكومية  جهة 
املامورية وله عند القت�شاء �شماع اقوال اخل�شوم و�شهودهم ومن يرد لزوم �شماع اقواله 
بغري حلف مين وقدرت على ذمة اتعاب وم�شاريف اجلهة املنتدبة امانة مقدارها ع�شرة 
الف درهم الزمت املدعي ايداعها خزانة املحكمة.   وحددت لها املحكمة جل�شة يوم الحد 

 ch1.A.1 املوافق 2013/12/8 ال�شاعة 9.30 �شباحا يف القاعة
  ق�شم الدعاوي العقارية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10956 بتاريخ 2013/11/27     
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

       يف الدعوى رقم 2013/748  جتاري كلي
اىل املدعى عليه/1- روت��ري هوم ام ان��داي للخدمات يو اي ايه ذ.م.م   جمهول  حمل القامة مبا ان املدعي 
ايرو�س  �شركة  املدعي/  ان  مبا  القاري  عبداحلميد  علي  احمد  وميثله:  الهند�شية  للمعدات  ايرو�س  �شركة   /
للمعدات الهند�شية  قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/9/10 بندب 
اخلبري احل�شابي املخت�س �شاحب الدور باجلدول مامل ي�شمه الطراف خالل ا�شبوع من تاريخ احلكم خبريا 
يف لديها تكون مهمته الطالع على اوراقها وم�شتنداتها وما ع�شى ان يقدمه له اخل�شوم والنتقال اىل مقر 
املدعية لالطالع على ما لديها من ا�شول امل�شتندات والطالع على املرا�شالت الورقية واللكرتونية ملتبادلة 
املنتظمة  اللكرتونية  او  الورقية  �شواء  التجارية  ودفاترها  �شجالتها  وكذا  وجد  ان  عليها  املدعي  وبن  بينها 
القانون 1 ل�شنة 2006  وامل��ادة اخلام�شة وتطبيقها من  التجارية  املعامالت  )وفقا للمادتن 26، 36 من قانون 
التفاق  لبيان ما مت  الدعوى  التنفيذية( يف حدود مو�شوع  والقرارات  والتجارة اللكرتونية  املعامالت  ب�شاأن 
تلك  من  ب�شداده  الخ��رية  قامت  وما  وقيمته  عليها  للمدعى  بتوريده  املدعية  قامت  وما  الطرفن  بن  عليه 
القيمة للمدعية واملرت�شد بذمتها ل�شالح املدعية نتيجة ذلك..وحددت لها املحكمة جل�شة يوم الحد املوافق 

 ch1.B.8 2013/12/8 ال�شاعة 9.30 �شباحا يف القاعة
  ق�شم الق�شايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10956 بتاريخ   2013/11/27     
     اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1164 /2013 جت  جز- م ر-ب- ع ن 

ن�شال  املدعو  عنها  وكيال  والعالن  للدعاية  اطلنط�س  موؤ�ش�شة  مدعي/   
ايادي العطاء  حممد غازي �شوري اجلن�شية: المارات  مدعي عليه: جملة 
اجلن�شية:المارات    مو�شوع الدعوى: مطالبة مببلغ  10000 درهم  املطلوب 
ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  اجلن�شية:المارات   العطاء  ايادي  جملة  اعالنه/ 
املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/03
8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة العن البتدائية - الكائنة باملقر 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/11/26  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10956 بتاريخ   2013/11/27     
     اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1156 /2013 جت  جز- م ر-ب- ع ن 

 مدعي/ موؤ�ش�شة احللف للنقليات وال�شيانة وكيال عنها املدعو عبدالرحمن 
وال�شيانة  للمقاولت  �شربا  �شركة  عليه:  مدعي  المارات   اجلن�شية:  جولز 
درهم       17000 مالية   الدعوى: مطالبة  المارات مو�شوع  اجلن�شية:  العامة 
اجلن�شية:  العامة  وال�شيانة  للمقاولت  �شربا  �شركة  اعالنه/  املطلوب 
المارات عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
املحكمة يوم اخلمي�س املوافق 2013/11/28 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت 
العن  ب� حمكمة  الدائرة الوىل  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  مكلف باحل�شور 
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  2013/11/25  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10956 بتاريخ 2013/11/27     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف الدعوى  2013/1354  جتاري كلي                               
اىل املدعى عليه /1- مهدي جواد ا�شغري جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /بنك �شادرات 
ايران وميثله: ابراهيم حممد احمد حممد القا�شم  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بالزام املدعى عليهما )1، 2( بالتكافل والت�شامن فيما بينهما  بان يوؤديا للمدعي مبلغا اجماليا 
قدره )60620313.98 درهم( وبالت�شامن والتكافل مع املدعى عليها الثالثة يف حدود مبلغ وقدره 
)34500000 درهم( من اجمايل املبلغ �شالف الذكر وبالت�شامن والتكافل مع املدعي عليه الرابع 
وق��دره )14695200  الماراتي  بالدرهم  يعادله  ما  او  امريكي(  دولر  ح��دود مبلغ )4000000  يف 
تاريخ  م��ن  وال��ف��ائ��دة %11  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  املديونية  اج��م��ايل  م��ن  دره���م( 
ال�شتحقاق احلا�شل يف 2013/4/29 وحتى ال�شداد التام.   وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 
2013/12/12 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك 
ايام  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�شم الق�شايا التجارية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10956 بتاريخ 2013/11/27     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف الدعوى  2013/740  مدين جزئي                                 
اىل املدعى عليه /1- حممد �شهيل ابراهيم   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/برايت اخلليج للتجارة العامة �س.ذ.م.م وميثلها/ عبدالر�شيد كاكوتاكات    قد 
وقدره  مببلغ  عليه  امل��دع��ى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام 
القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   50.749.50(
لها  وح��ددت  ال��ت��ام.  ال�شداد  وحتى  املطالبة  وق��ت  من  عليه  املرتتبة   %9 بواقع 
 ch2.D.17 جل�شة يوم الثنن املوافق 2013/12/9 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. 
ق�شم الق�شايا املدنية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10956 بتاريخ 2013/11/27     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر

                     اىل املدعي عليه/الظبي للمقاولت جمهول حمل القامة 
اأدناه  امل��ذك��ورة  العمالية  ال��دع��اوي  عليكم  اقاموا  قد  املدعين  ب��اأن  نعلنكم 

وحددت املحكمة لها جل�شة يوم الثنن املوافق 2013/12/9 ال�شاعة 8:30  

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
القل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من 

بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واحلكم م�شمول املعجل بال كفالة 
ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
4500/2013/13
4503/2013/13

م
1
2

ا�شم املدعي
 لياقت خان حممد خان

با�شاد عبدالوهاب

مبلغ املطالبة
10569 درهم �شامل تذكرة العودة
15975 درهم �شامل تذكرة العودة

العدد  10956 بتاريخ   2013/11/27     
    اعالن بالن�شر 

امام  املنظورة  اب��ت��دائ��ي(   2012/1676( رق��م  ال��دع��وى  يف  تقرر  لقد 
جلنة ف�س املنازعات اليجارية واملرفوعة على املدعي عليها/ �شركة 
للعقارات وميثلها/ حممود عدنان عبدالرحيم بطاينة  ال�شتقالل 
اعالنها ن�شرا بورود التقرير، وقد حتدد لنظر الدعوى جلل�شة يوم 
01.00 ظهرا مبقر  ال�شاعة   2013/12/9 يف  مت��ام  امل��واف��ق  الثنن 
�شعيد  املدعى/  نفقة  على  وذل��ك  نهيان  اآل  مبع�شكر  الكائن  اللجنة 

حممد حوفان املن�شوري
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10956 بتاريخ   2013/11/27     
    اعالن بالن�شر 

لقد تقرر يف الق�شية رقم )2013/3190 ( منازعات ايجارية املنظورة 
امام جلنة ف�س املنازعات اليجارية )اللجنة الوىل ( واملرفوعة من 
املوؤ�ش�شة  وذل��ك لع��الن �شاحب  العقارية،  ام  بي  ام  �شركة  املدعية/ 
املدعى عليها ن�شرا / موؤ�ش�شة خياط اعجاز- ل�شاحبها/ اعجاز علي 
تاج علي، جلل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/12/11 يف ال�شاعة 06.00 
منطقة  ال��دف��اع/  ���ش��ارع  ابوظبي/  يف  الكائن  اللجنة  مقر  يف  م�شاء 

مع�شكر اآل نهيان/ بجانب �شندوق الزواج/ فيال رقم 2.
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10956 بتاريخ   2013/11/27     
    اعالن بالن�شر 

لقد تقرر يف الق�شية رقم )2013/913 (ايجارات املنظورة امام جلنة ف�س 
املدعى:  من  واملرفوعة  الثالثة  اللجنة  ابوظبي(   ( اليجارية  املنازعات 
1-موزة   : عليهم  امل��دع��ى  لع���الن  وذل���ك   الكتبي،  �شقر  حممد  حمينة 
3- �شالح عمر 4- حممد  �شعدى  �شامل  بن  خليفة عبدالرزاق-2- ح�شن 
اي��وب اظ��ه��ار ن�شرا وق��د حت��دد لنظر ال��دع��وى جل�شة ي��وم الح��د املوافق 
2013/12/8 يف ال�شاعة 06.00 م�شاء يف مقر اللجنة )�شارع الدفاع- منطقة 
مع�شكر اآل نهيان خلف �شندوق الزواج وال�شوؤون الجتماعية( وذلك على 

نفقة �شاحب العالقة.
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10956 بتاريخ   2013/11/27     
    اعالن بالن�شر 

لقد تقرر يف الدعوى رقم )2013/376 اثبات حالة ابتدائي( املنظورة 
املدعي عليها/  املنازعات اليجارية واملرفوعة على  امام جلنة ف�س 
الدعوى  لنظر  حتدد  وقد  الهند�شية،  لالن�شاءات  ا�شبكرتوم  �شركة 
ال�شاعة  01.00  امل��واف��ق  2013/12/9 يف  مت��ام  ي��وم الثنن  جلل�شة 
نفقة  على  وذل���ك  نهيان  اآل  مبع�شكر  ال��ك��ائ��ن  اللجنة  مبقر  ظ��ه��را 

املدعى/ �شالح �شعيد حممد حوفان املن�شوري      
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10956 بتاريخ   2013/11/27     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1678 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
�شده  املنفذ  باك�شتان  اجلن�شية:  التمريز  �شم�س  القمر  �شم�س  التنفيذ/  طالب 
اعالنه:   املطلوب  المارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  الذهبية  ال�شواعد   :
بالن�شر مبا  العامة اجلن�شية: المارات  عنوانه:  الذهبية للمقاولت  ال�شواعد 
رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان 
املوافق  الحد  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ  ب-  ع-  م  جز-  عم   2013/1282
الدائرة  امام  باحل�شور  فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  2013/12/08 موعدا 
الثانية بادارة التنفيذ- الكائنة باملحكمة العمالية الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10956 بتاريخ   2013/11/27     
   اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1120 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�ش�شة: امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية
 مدعي/ بنك الحتاد الوطني اجلن�شية: المارات  مدعي عليه: حممد �شعيد �شامل 
الدعوى: مطالبة مالية مببلغ وقدره  الهاملي اجلن�شية: المارات مو�شوع  حم�س 
2859473.63 درهم  املطلوب اعالنه/ حممد �شعيد �شامل حم�س الهاملي اجلن�شية: 
المارات عنوانه:بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/15 املوافق  الحد  يوم 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة اخلام�شة 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  2013/11/20  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10956 بتاريخ   2013/11/27     
   اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1109 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

حممدي  يو�شف  بن  ماهر  بوكالة  ال�شيارات  لتاجري  ال�شطورة  مدعي/   
م�شر  اجلن�شية:  ابراهيم  علي  حممد  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية: 
الدعوى: مطالبة مالية 7390 درهم املطلوب اعالنه/ حممد علي  مو�شوع 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر   م�شر     اجلن�شية:  ابراهيم 
موعدا   2013/12/09 املوافق  الثنن  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
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  2013/11/24  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10956 بتاريخ   2013/11/27     
   اعادة اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1984 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ
 مدعي/ حممد روبيل رانا ام دي جهاجنري عامل اجلن�شية  بنغالدي�س   مدعي 
مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  العامة  للتنظيفات  رميوت  اند  ربوت  عليه: 
الدعوى: م�شتحقات عمالية   املطلوب اعالنه/  ربوت اند رميوت للتنظيفات 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر   المارات  اجلن�شية:  العامة 
موعدا   2013/12/04 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�  الثانية 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر 

بتاريخ  2013/11/05  
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10956 بتاريخ   2013/11/27     
     اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2852 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

ارمان ح�شن مري احمد اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: عزبة   مدعي/   
نور لعمال احلدادة والنجارة امل�شلحة والطابوق اجلن�شية: المارات   مو�شوع 
احلدادة  لعمال  نور  عزبة   اعالنه/   املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى: 
ان  حيث  عنوانه:بالن�شر   المارات   اجلن�شية:  والطابوق  امل�شلحة  والنجارة 
املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
2013/12/04 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة  �شباحاً 
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  2013/11/18  
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10956 بتاريخ   2013/11/27     
   اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1277 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

حممدي  يو�شف  بن  ماهر  بوكالة  ال�شيارات  لتاجري  ال�شطورة  مدعي/   
تون�س    اجلن�شية:  عمران  خمي�س  ه�شام  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية: 
اعالنه/  املطلوب  درهم   10100 وقدرها  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع 
ه�شام خمي�س عمران اجلن�شية: تون�س عنوانه:بالن�شر  حيث ان املدعي اقام 
 2013/12/9 املوافق  الثنن  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
التجارية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  نهيان  اآل  مبع�شكر 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/11/24  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10956 بتاريخ   2013/11/27     
   اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1159 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

 مدعي/ احمد الربك ن�شيب وعيل العامري اجلن�شية: المارات   مدعي عليه: �شراج 
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الفجر الريا�ضي

اآل  ال�شيخ نهيان بن مبارك  حتت رعاية معايل 
املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزي��ر  نهيان 
، نظمت جمعية ك�ش��افة الإم��ارات بالتعاون مع 
وذوي  الإن�شانية  للرعاية  العليا  زاي��د  موؤ�ش�شة 
الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ش��ة ح��ف��ل الف��ت��ت��اح للدورة 
الك�شفية  ال���ف���رق  ق����ادة  ل��ت��اأه��ي��ل  التخ�ش�شية 
ل��ل��م��ع��اق��ن يف م���رك���ز ال���ب���ح���وث و ال���درا����ش���ات 
للجمي��ع  الك�شفي��ة  �شعار  حتت  الإ�شرتاتيجية 
.و قد ح�شر الفتتاح �شعادة الدكتور �شامل عبدا 
جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الدرمكي  لرحمن 
ك�شافة الإمارات و �شعادة مرمي �شيف القبي�شي 
رئي�س قطاع ذوي الحتياجات اخلا�شة و �شعادة 
عبد اهلل بالل ال�شام�شي الأمن العام للجمعية 
و �شعادة �شالح بن حمودة املغريي رئي�س الق�شم 
ال�شعودية  العربية  اململكة  ب�شفارة  الإع��الم��ي 
ب��ن ح��م��ود الهنائي  ���ش��امل  امل�����ش��ت�����ش��ار  ���ش��ع��ادة  و 
والقادة  �شلطنة عمان  �شفارة  بعثة  رئي�س  نائب 
الك�شفين للدول العربية واأع�شاء جمل�س اإدارة 

جمعية ك�شافة الإمارات .
ب���دء ح��ف��ل الف��ت��ت��اح ال��ر���ش��م��ي بال�شالم  ح��ي��ث 
���ش��ع��ادة الدكتور  ال��ق��ي  ث���م  ال��وط��ن��ي وال��ق�����ش��م 
���ش��امل ع��ب��دا ل��رح��م��ن ال��درم��ك��ي ك��ل��م��ة جمعية 
ك�شافة الإمارات ، ثم جاءت كلمة موؤ�ش�شة زايد 

�شيف  مرمي  ل�شعادة  الإن�شانية  للرعاية  العليا 
قل  لأن�شودة  احلفل  فقرات  وتوالت   ، القبي�شي 
مركز  من  التعبريية  اللوحات  ،وفقرة  مل��اذا  يل 
والفقرة  اخلا�شة  الحتياجات  ل��ذوي  اأبوظبي 
املو�شيقية  وال��ف��ق��رة  اليولة  وف��ق��رة  الريا�شية 
واأبنائنا  القادة  فيه جميع  �شارك  ك�شفي  و�شمر 
الهدف  ومتثل  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  من 
اإع���داد ق��ي��ادات ك�شفية موؤهلة يف  ل��ل��دورة  ال��ع��ام 
ب��رام��ج دم���ج امل��ع��اق��ن )الإع���اق���ة ال��ذه��ن��ي��ة( يف 
الأن�شطة الك�شفية ، بحيث ي�شتطيع كل م�شارك 
م�شاعد  وم��ه��ام  دور  يذكر  اأن  ال���دورة  نهاية  يف 
وي�شرح  ذهنيا  املعاقن  من  ك�شفية  وح��دة  قائد 
عربيا  الك�شفية  ل��ل��ح��رك��ة  التنظيمي  ال��ه��ي��ك��ل 
هدف  ويطبق  وينفذ  ودوليا  وحمليا  وخليجيا 
ويقرتح  الك�شفية  احل��رك��ة  وط��ري��ق��ة  وم��ب��ادئ 
طريقتن اأو اأكرث من طرق تعلم وتدريب ذوي 
الك�شفية  وامل��ه��ارات  الأن�شطة  وي��ح��دد  الإع��اق��ة 
التي ميكن من خاللها دمج املعاقن يف اأن�شطة 
لوحدته  بالتخطيط  ي��ق��وم  الك�شفية  ال��وح��دة 
الك�شفية ويكون قادراً على تكوين وقيادة فرقة 
ك�شفية من املعاقن وغري املعاقن ودجمهم يف 

املجتمع .
ومت��ث��ل��ت ن���وع الإع���اق���ة امل�����ش��ت��ه��دف��ة يف ال����دورة 

�شن  م��ن  الب�شيطة(  )الإع���اق���ة  ذهنيا  امل��ع��اق��ن 
والفتيان  الأ�شبال  �شنة )مرحلتي   15 7 حتى 
وت�����ش��ارك اجلمعيات  امل��ع��اق��ن(  م���ن  ال��ك�����ش��اف��ة 
الذين  ب��ال��ق��ادة  والعربية  اخلليجية  الك�شفية 
ف��رق��ة ك�شفية من  ت��ك��وي��ن  ال��رغ��ب��ة يف  ل��دي��ه��م 
دورات  اأو  درا���ش��ات  ح�شروا  الذين  من  املعاقن 
ال����دورة على  امل��ع��اق��ن. ح��ي��ث �شملت  يف جم���ال 
مو�شوعات ك�شفية كالتعريف باحلركة الك�شفية 
واحتياجات  دور   ) املبادئ-الطريقة   - )الهدف 
م�شاعد قائد فرقة ك�شفية، الطريقة الك�شفية-
املناهج الك�شفية للمعاقن- التقاليد الك�شفية-

ال��ت��خ��ط��ي��ط ل���وح���دة ك�����ش��ف��ي��ة- م���ه���ارات حياة 
اخلالء- الجتماعات وال�شجالت الك�شفية.

اأن���واع  كتعريف  باملعاقن  تتعلق  وم��و���ش��وع��ات 
الإع��اق��ة ودرج��ات��ه��ا وطرق  الإع��اق��ات وت�شنيف 
الآمان  و�شائل  والحتياجات  ال��ق��درات  حتديد 
املنا�شبة  والتغذية  املعاقن  لأن�شطة  وال�شالمة 
وطرق  املهني  التاأهيل  اإىل  وم��دخ��ل  للمعاقن 
تعديل  وط������رق  امل���ه���ن���ي  ال���ت���اأه���ي���ل  يف  ال����دم����ج 
الجتاهات  طرق  قيا�س   -: وت�شمل  الجتاهات 
ال�شلوكية للمعاقن وو�شائل تعديل الجتاهات 

ال�شلوكية اخلا�شة باملعاقن.
وك���ذل���ك ع���ر����س لأن�����ش��ط��ة ف����رق ك�����ش��ف��ي��ة من 

ك�شفية  ف��رق  لأن�شطة  عر�س  وي�شمل  املعاقن 
املعاقن وتطبيق عملي لأن�شطة  منوذجية من 
لبع�س  وزي������ارات  امل��ع��اق��ن  ف���رق  ع��ل��ى  ك�شفية 
مراكز وموؤ�ش�شات ودور رعاية املعاقن واملعر�س 
الك�شفية  والأع��م��ال  للدورة  امل�شاحب  الك�شفي 
يف جمال املعاقن ، بالإ�شافة اإيل تنظم زيارات 

�شياحية ملعامل دول��ة الإم��ارات .

اأقوال القادة امل�ساركني من الدول العربية: 

وليد اأحمد املال : ع�سو جمل�س اإدارة جمعية 
الك�سافة الكويتية 

اأول نبارك لأبناء زايد احتفالتهم العزيزة علينا 
الكبري  الفجر  لهذا  نتمنى  و  الوطني  بالعيد 
وعربي  خليجي  مواطن  كل  ي�شرف  و  يكرب  اأن 
لدرجة  مثمرا  ك��ان  اللقاء  ه��ذا  يف  وم�شاركتي 
املخيمات  و  للقاءات  اأ�شا�س  حجر  و�شعنا  اأن��ن��ا 
بن  الك�شفية  فيها  ندمج   ، ال��ق��ادم��ة  الك�شفية 
التوفيق  اأمتنى  و  الأ�شوياء معا  و  الإعاقة  ذوي 
العمل  يف  العربية  و  اخلليجية  ال���دول  جلميع 
اأخ�س  و  اخلا�شة  الإحتياجات  ذوي  و  الك�شفي 
موؤ�ش�شة  و  الإم�����ارات  ك�شافة  جمعية  بال�شكر 
زايد العليا للرعاية الإن�شانية و اأبارك لوالدي 

حفظه  نهيان  اآل  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
. اهلل و ال�شعب الإماراتي بالعيد الوطني 42 

اخلا�شة  الحتياجات  مفو�س   : عنرب  �شريف 
بالك�شافة امل�شرية و)حممد الطبالوي وطارق 

بهمات اأع�شاء جلنة الك�شافة امل�شرية( 
مت الإعداد للوفد قبل امل�شاركة و اإعداد جتارب 
م�شر يف جمال ذوي الإعاقة مع الفرق الك�شفية 
يتم عر�س  �شوف  و  اأه��داف��ه��ا  ال���دورة حققت  و 
و  للقاء  الأخ��ري  اليوم  يف  التو�شيات  و  النتائج 
الك�شافة  جمعية  م��ع  مب�شاركتنا  �شعداء  نحن 
الإماراتية و الوفود العربية بذلك اللقاء الهام 
النهو�س  و  العربية  لأمتنا  التوفيق  نتمنى  و   ،

بالك�شفية لذوي الإعاقة والوطن العربي .

الوطني  املجل�س  ع�سو  عبداهلل  بن  �سابر 
للك�سافة التون�سية

هذه  اأن  حيث  ال���دورة  يف  بامل�شاركة  ج��دا  �شعيد 
الدورة حققت اأهدافها و ندين بال�شكر جلمعية 
ك�شافة الإمارات و موؤ�ش�شة زايد العليا للرعاية 
الإن�����ش��ان��ي��ة ع��ل��ى ح��ف��اوة ال���ش��ت��ق��ب��ال و كرامة 

ال�شيافة وعلى التنظيم الرائع.

زكي حميد اليوبي قائد ك�سفي �سعودي

���ش��ك��را ل��ك��ل م���ن ق����دم ال���رع���اي���ة ل�����ش��ب��اب��ن��ا ذوي 
الربنامج  كان  ، حيث  الإم���ارات  بدولة  الإعاقة 
م��ت��ك��ام��ال و الأه������داف ن��اب��ع��ة م���ن ق��ل��وب قادة 
و  ك�شفية  ق��ي��ادات  باإ�شراف  الغايل  الوطن  ه��ذا 

م�شرفن متميزين .
وق���ال غ���امن ع��ب��د ال��رح��م��ن ال���ك���واري: مفو�س 
واملر�شدات  الك�شافة  بجمعية  امل��راح��ل  تنمية 

القطرية 
متخ�ش�شن  لوجود  اللقاء  بهذا  كثريا  �شعدنا 
يف املجال الك�شفي و ذوي الإعاقة حيث كان له 
ي�شعدين  و  اللقاء  ه��ذا  اإجن���اح  الكبري يف  الأث���ر 
ال�شتقبال  حل�شن  القائمن  جميع  اأ���ش��ك��ر  اأن 
واأ�شكر  بالربنامج  اجليد  والل��ت��زام  وال�شيافة 
العليا  جمعية ك�شافة الإم��ارات و موؤ�ش�شة زايد 

للرعاية الإن�شانية .

ك�سفي  قائد  العزيز  عبد  اهلل  عبد  جابر 
�سعودي 

هذا  على  امل�شئولن  و  القائمن  جميع  اأ���ش��ك��ر 
الحتياجات  ذوي  ب��ف��ئ��ة  ي��ه��ت��م  ال�����ذي  ال��ل��ق��اء 
اأمتنى  و  اجلميع  قلوب  على  الغالية  اخلا�شة 
اإقامة ملتقى ك�شفي لذوي الحتياجات اخلا�شة 

ليكون �شنويا .

قام �شباح اأم�س الدكتور عادل فهيم 
الحتاد  لرئي�س  التنفيذي  امل�شاعد 
ال����دويل رئ��ي�����س الحت���ادي���ن العربي 
م.عبد  العقيد  ي�شاحبه  وامل�����ش��ري 
الكرمي حممد �شعيد النائب الثاين 
ل��رئ��ي�����س الحت�����اد الم����ارات����ي لبناء 
الج�شام بزيارة تفقدية مل�شرح �شالة 
نادي التن�س بالفجرية والذي �شتقام 
العربية  ال��ب��ط��ول��ة  مناف�شات  عليه 
والتي  الج�������ش���ام  ل��ب��ن��اء  ال��ع�����ش��ري��ن 
من  الفرتة  يف  الفجرية  ت�شت�شيفها 
26 وحتي 30 نوفمرب وتقام حتت 
ال�شيخ  ال��ف��ج��رية  ع��ه��د  ويل  رع���اي���ة 
، ويقيمها  ال�شرقي  حممد بن حمد 
الحت��������اد ال����ع����رب����ي حت����ت ����ش���ع���ار ل 
للمن�شطات ، وت�شهد ح�شور الدكتور 
رف��ائ��ي��ل ���ش��ان��ت��وجن��ا رئ��ي�����س الح����اد 
ال��دويل وال��ذي ي�شل اىل دبي اليوم 

الربعاء .
معروف  خليل  ا�شتقبالهما  يف  وك��ان 
والذي  البطولة  علي  العام  امل�شرف 
�شرح كامل وم�شتفي�س  بتقدمي  قام 
ع��ل��ي جت��ه��ي��زات ال�����ش��ال��ة وال��ت��ي تتم 
التكنولوجيا  الو�شائل  اح���دث  وف��ق 
ي�����ش��ه��د حفل  و�����ش����وف   ، احل���دي���ث���ه 
الفتتاح العديد من املفاجاآت املبهرة 
ل��ل��ج��م��ه��ور ول�����ش��ي��وف الم��������ارات ، 
الدولة  اح���ت���ف���الت  ت���واك���ب  وال���ت���ي 
علي  معتمدا   ، ال42  الحت��اد  بعيد 

م�شارح  جتهيز  يف  الطويلة  خ��ربت��ه 
الج�شام  ل��ب��ن��اء  ال��ف��ج��رية  ب��ط��ول��ة 
والتي حتتفل بعيد مبيالدها ال14 
العام القادم ، والتي حققت جناحها 
مبهرا ، جعلت من الفجرية عا�شمه 

لالأج�شام بدولة المارات .
واط����م����اأن ف��ه��ي��م خ����الل ج��ول��ة علي 
والأدوات  ال��الع��ب��ن  جتهيز  ���ش��ال��ة 
عمليات  يف  ا�شتخدامها  �شيتم  التي 
امل�شرح  على  لل�شعود  قبل  الت�شخن 
واأماكن   ، الالعبن  راح��ة  وو�شائل   ،
ج��ل��و���س ك���ب���ار ���ش��ي��وف ال��ب��ط��ول��ة ، 

حيث  اجلماهري  جلو�س  وم��درج��ات 
�شتتيح للجماهري الغفرية التي يلبغ 
1800 متفرج وهي ال�شعة  عددهم 
اجليدة  ال���روؤي���ة  لل�شالة  ال��ق�����ش��وي 
ومتابعة البطال علي ا�شتعرا�شاتهم 
.وع����رب ف��ه��ي��م يف خ��ت��ام ج��ول��ت��ه عن 
التجهيزات  بكافة  البالغة  �شعادته 
والتي   ، ال��ب��ط��ول��ة  ب��ت��ل��ك  اخل��ا���ش��ة 
من  والأ�شخم  الأك��رب  باأنها  و�شفها 
ح��ي��ث ع���دد ال����دول امل�����ش��ارك��ة والتي 
باأخر  م��ق��ارن��ه  دول���ة   16 ايل  ت�شل 
وكان  باملغرب  اقيمت  عربية  بطولة 

 12 بها  �شاركوا  الذين  ال��دول  ع��دد 
، وكذلك عدد الالعبن حيث  دول��ة 
 200 العدد  يتجاوز  ان  املتوقع  من 
12 بطال عامليا  م��ع وج���ود   ، لع��ب��ا 
ال��دول العربية حققوا  من عدد من 
اجن����ازا ك��ب��ريا يف اخ���ر ب��ط��ول��ة عامل 
من  الول  ال���ش��ب��وع  باملغرب  اقيمت 
للبطولة  ي��ع��ط��ي  ال�����ش��ه��ر مم���ا  ه���ذا 
، واإن��ه��ا حتظي مبتابعه  ق��وه واإث���ارة 
واهتمام من ال�شيخ مكتوم بن حمد 
الماراتي  الحت���اد  رئي�س  ال�شرقي 
وال�شيخ عبد اهلل بن حممد بن حمد 

وامل�شاعد  الأول  ال��ن��ائ��ب  ال�����ش��رق��ي 
الأ�شيوي  الحتاد  لرئي�س  التنفيذي 
المكانيات  ك����ل  وف������را  وال�����ل�����ذان   ،

لنجاحها .
و�شرح العقيد م.عبد الكرمي حممد 
امل�شاركة  العربية  الوفود  ب��اأن  �شعيد 
بالبطولة و�شلت ايل املنامه وقامت 
جلنه ال�شتقبال براأ�شة احمد جوهر 
نقلهم  ومت  دبي  مبطار  با�شتقبالهم 
وت�شكينهم  الفجرية  ايل  الفور  علي 
، وان فريق العمل اخلا�س بالبطولة 
اللجنة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ي�شم  وال����ذي 

والأم�����ن ال��ع��ام ل��الحت��اد ع��م��ر عبد 
اللجنة  م�شوؤول  و  علي  ال  الرحمن 
م�شوؤول  و  ح���ي���در  ب���ن  ع��ل��ي  امل��ال��ي��ة 
ال���رزاق ح�شن و  جلنة احل��ك��ام عبد 
جلنة العالقات العامة احمد جوهر 
جلنة  و  ع��ب��داهلل  ط���ارق  الت�شويق  و 
و  ���ش��امل��ن  زوي����د  وامل��ت��اب��ع��ة  التن�شيق 
قد  حنفي  ام��اين  اللجنة  �شكرترية 
امتداد  وعلي  �شخمه  جهودا  بذلوا 
التجهيز  اأج����ل  م���ن  ط��وي��ل��ة  ���ش��ه��ور 
ال��ب��ط��ول��ة ولكي  ل���ه���ذه  والع����ت����داد 
بدولة  تليق  ال��ت��ي  ب��ال�����ش��ورة  ت��خ��رج 

الم��������ارات ، ح��ي��ث م���ن امل���ت���وق���ع اأن 
تكون اف�شل البطولت العربية على 
وعدد  التنظيم  حيث  م��ن  الط���الق 
الدكتور  ب�����ش��ه��ادة  امل�����ش��ارك��ة  ال����دول 

عادل فهيم نف�شه .
بعدد  ال���ب���ط���ول���ة  حت���ظ���ى  و������ش�����وف 
يتقدمهم  ال�������ش���رف  ����ش���ي���وف  م����ن 
رئي�س  �شانتوجنا  رف��ائ��ي��ل  ال��دك��ت��ور 
الحت����اد ال����دويل وال�����ش��ي��خ ع��ب��د اهلل 
الحتاد  رئي�س  خليفة  اآل  را���ش��د  ب��ن 
جانب  ايل  والأ����ش���ي���وي  ال��ب��ح��ري��ن��ي 
اأع�شاء جمل�س ادارة الحتاد العربي 

اإبراهيم كافود الأمن العام لالحتاد 
ال��ق��ط��ري ورئ��ي�����س الحت���اد العماين 
الحتاد  ورئي�س  ال��ب��ح��ري،  ���ش��امل  د. 
القا�شمي  وزي��د  ب��ودي،  بدر  الكويتي 
رئي�س  ال�شواربة  ويو�شف  )اليمن(، 
الحت���اد  ورئ��ي�����س  الأردين  الحت�����اد 
امل��غ��رب��ي ع��ز ال��دي��ن ج���رن���از، وجبار 
م�شاور  ومو�شى  )ال���ع���راق(،  حميي 
)�شورية(  هيكل  وم��ن��ار  )اجل��زائ��ر(، 

نزيه عبدالرحيم )فل�شطن(. 

واأط��ف��ال  ال��ك��رمي  وع��ب��د  فهيم 
عيد الحتاد

لرئي�س  ق�شرية  ا���ش��رتاح��ة  وخ���الل 
الثاين  ول��ل��ن��ائ��ب  ال��ع��رب��ي  الحت�����اد 
باأحد  ل��رئ��ي�����س الحت�����اد الم����ارات����ي 
)امل��ولت( القريبة من ال�شالة التي 
بعدد  فوجئا  البطولة  عليها  �شتقام 
ال��ف��ج��رية م���ن الزهور  م���ن اط���ف���ال 
ب���ت���وزي���ع احل����ل����وى على  ي���ق���وم���ون 
ك��ان من فهيم وعبد  امل��ول فما  رواد 
الكرمي ال دعوتهم والتقاط ال�شور 
التذكارية معهم ، واأ�شر عبد الكرمي 
ع���ل���ى دع������وة ج��م��ي��ع الط����ف����ال علي 
ك���وب اي�����ش��ك��رمي ، ح��ي��ث ت��رك��ت تلك 
ال��دع��وة اث���را ك��ب��ريا يف ن��ف��و���س تلك 
من  ع���ددا  معهم  والتقطوا  ال��زه��ور 
يف  منهم  م�شاركة  التذكارية  ال�شور 

الحتفال بعيد الحتاد ال42 . 

حتت رعاية نهيان بن مبارك

افتتاح الدورة التخ�ص�صية العربية لتاأهيل قادة الفرق الك�صفية

رئي�س الحتاد العربي والنائب الثاين لرئي�س الحتاد الإماراتي يف زيارة تفقدية مل�سرح البطولة العربية ال�20 لبناء الأج�سام بالفجرة

و�صــــول وفـــــود 16 دولـــــة عربيـــــة للمـ�صـــــاركة يف اأقــــــوى بطـــــــولت العـــــــرب

وزير  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  م��ع��ايل  بعث 
العامة  الهيئة  رئي�س  املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة 
ل��رع��اي��ة ال�����ش��ب��اب وال��ري��ا���ش��ة ب��رق��ي��ة ت��ه��ن��ئ��ة اإىل �شمو 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام 
الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية رئي�شة املجل�س 
�شخ�شية  بجائزة  تتويجها  مبنا�شبة  لالأمومة  الأع��ل��ى 
ال�شمو  �شاحب  ج��ائ��زة  �شمن  املحلية  الريا�شية  ال��ع��ام 

ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم لالإبداع الريا�شي.
ورفع معاليه يف م�شتهل الربقية اأ�شدق التهاين واأجمل 
�شخ�شية  ب��ج��ائ��زة  �شموها  تقليد  مبنا�شبة  ال��ت��ربي��ك��ات 

العام الريا�شية يف دولة الإمارات العربية املتحدة معربا 
التقدير  وعظيم  النبيل  ل�شخ�شها  ال��وف��اء  ���ش��ادق  ع��ن 
والم���ت���ن���ان لإجن���ازات���ه���ا ال���رائ���ع���ة ع��ل��ى ط��ري��ق نه�شة 
الإمارات كلها .. م�شريا معاليه اإىل اأن ل�شاحبة ال�شمو 
هذا  ت��اري��خ  يف  ومتميزة  م�شيئة  ب�شمات  الإم�����ارات  اأم 
�شبيل  يف  ومتوالية  خمل�شة  واإ�شهامات  العزيز  الوطن 
اأب��ن��اء وب��ن��ات الإم����ارات نحو  اأم���ام جميع  اإن���ارة الطريق 
التفوق والنبوغ فكان حب هذا ال�شعب ل�شموها واعتزازه 
بروؤية �شموها ال�شائبة وقلبها الكبري ووعيها الإن�شاين 
دولتنا احلديثة على  بناء  العظيم يف  �شموها  وب��دور  بل 

اأ�ش�س متينة وقواعد را�شخة.
الإمارات  اليوم يف  اإننا  التهنئة   برقية  معاليه يف  وق��ال 
اأن��ف�����ش��ن��ا ونعتز  ال��ت��ه��اين نهنئ  ب��خ��ال�����س  ن��ت��ق��دم  ون��ح��ن 
منزلة  م��ن  ون��ف��و���ش��ن��ا  ق��ل��وب��ن��ا  يف  ل�شموكم  نحمله  مب��ا 
التقدير  م�شاعر  اأ�شدق  �شامية يحوطها  ومكانة  رفيعة 
وهب  اأن  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  نحمد  اإننا   .. والإج���الل 
بالدنا �شخ�شية عظيمة وفذة مثلكم حري�شة دائما على 
فخر  �شموكم  تكرمي  اإن   .. به  والنهو�س  الوطن  تقدم 
الكثري  بكم  تكت�شب  اجلائزة  اأن هذه  كما  ذات��ه  للتكرمي 

من معناها وم�شداقيتها .

قطبا ل�صبونة ي�صددان اخلناق على بورتو يف الدوري الربتغايلنهيان بن مبارك يهنئ اأم الإمارات مبنا�صبة تتويجها بجائزة �صخ�صية العام الريا�صية املحلية
�شدد قطبا ل�شبونة �شبورتينغ وبنفيكا اخلناق على بورتو املت�شدر وحامل اللقب بفوز الول على م�شيفه فيتوريا 
نا�شيونال  �شيفه  ام��ام  الثالث  وتعرث  ذاتها،  بالنتيجة  براغا  �شبورتينغ  �شيفه  على  والثاين  1-�شفر،  غيماراي�س 
ماديرا 1-1 يف املرحلة العا�شرة من بطولة الربتغال لكرة القدم ويف املباراة الوىل، �شجل الدويل اجلزائري ا�شالم 

�شليماين الهدف الوحيد يف الدقيقة 89.
�شجل  الثالثة،  ويف   73 الدقيقة  يف  الوحيد  الهدف  ماتيت�س  نيمانيا  ال�شربي  الو�شط  لع��ب  �شجل  الثانية،  ويف 

الكولومبي جاك�شون مارتينيز )52( هدف بورتو، والفنزويلي ماريو روندون )82( هدف نا�شيونال ماديرا.
وهو التعادل الثالث لبورتو هذا املو�شم مقابل 7 انت�شارات فرفع ر�شيده اىل 24 نقطة بفارق نقطة واحدة امام 
�شبورتينغ ل�شبونة الذي حقق فوزه الثاين على التوايل والرابع يف مبارياته اخلمي�س الخرية، وبنفيكا الذي وا�شل 
انتفا�شته وحقق فوزه الرابع على التوايل وارتقى ا�شتوريل اىل املركز الرابع بفوزه على م�شيفه ريو ايف بهدفن 
نظيفن �شجلهما لوي�س ليال يف الدقيقتن 50 و85 ورفع ا�شتوريل ر�شيده اىل 17 نقطة بفارق الهداف امام 
جيل في�شنتي الرابع �شابقا والذي خ�شر امام م�شيفه ماريتيمو بهدفن لباولينيو )( و�شيزار بيك�شوتو )44( مقابل 

ثالثة اهداف لرامو�س هيلدون من الراأ�س الخ�شر )13( والربازيلي ديريل )30( واليك�س �شواريز )55(.
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الأ�شاتذة  اأ�شافت جمهورية رو�شيا لقب بطولة 
املحاربن  ���ش��ن��ة   30 ف����وق  ل��ع��م��ر  )ال���ن���خ���ب���ة( 
القدماء اخلام�شة ملنتخبات اجلودو التي نظمها 
والكيك  واجل����ودو  للم�شارعة  الإم�����ارات  احت���اد 
للجائزة  اأبوظبي  بطولة  هام�س  على  بوك�شينج 
اختتمت  2013والتي  ل��ع��ام  ل��ل��ج��ودو  ال��ك��ربى 
م�شاء اأم�س بال�شالة الرئي�شية مبركز اأبو ظبي 
بن  ه��زاع  ال�شيخ  �شمو  برعاية  املعار�س  ب��اأر���س 
نائب  الوطني،  الأم��ن  م�شت�شار  نهيان  اآل  زاي��د 
رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة اأبو ظبي والتي 
�شهدت م�شاركة حوايل 800 لعبا ولعبه من 
50 دولة ما بن �شن 30 �شنة و89 �شنة ،والتي 
وتفاعال  مميزا  وح�شورا  رائعا  جتاوبا  �شهدت 
جتاوز حدود الوطن بف�شل جهود احتاد اللعبة 
ب��رئ��ا���ش��ة حم��م��د ب��ن ث��ع��ل��وب ال���درع���ي ومتابعة 
الدويل  الحت��اد  �شندوق  اأم��ن  التميمي  نا�شر 

للجودو الأمن العام لالحتاد مدير البطولة .
وقد جاءت �شدارة املنتخب الرو�شي ) املحاربن 
القدماء بر�شيد 32 ميدالية منها 17 ميدالية 
برونزيات  و5  ف�شية  م��ي��دال��ي��ات  و10  ذهبية 
الذي  الرو�شي  للجودو  جديدا  اجن��ازا  لي�شيف 
الكربى  اأبو ظبي  بطولة  ذهبية جائزة  ا�شتحق 
فرن�شا  فريق  جاء  الثاين  املركز  ،ويف  الرئي�شية 
واأربعة  ف�����ش��ي��ات  واأرب���ع���ة  ذه��ب��ي��ات   8 ب��ر���ش��ي��د 
بر�شيد  اليابان  منتخب  ثالثا  ،وح��ل  برونزيات 
برونزيات  وث��الث��ة  ف�شيات  واأرب��ع��ة  ذهبيات   7
و8  ف�شية  و12  ذهبيات   6 بر�شيد  اأملانيا  ،ث��م 
برونزيات ،ويف املناف�شة ح�شب ر�شيد املنتخبات 
امل�شاركة بذهب البطولة جند منتخبات ايطاليا 
،الرنويج  ،فنلندا  ،كندا  ،اأمريكا  البهاما  ،ج��زر 
،كازاخ�شتان ،ال�شويد ،بريطانيا،ا�شبانيا ،�شربيا 
،النم�شا ،منغوليا ،اأذربيجان ،�شلوفاكيا ،الت�شيك 
،اأوكرانيا  ،ب��ول��ن��دا  ،ه��ول��ن��دا،لت��ف��ي��ا  ،ف��ن��زوي��ال 
،مالديفيا ،وكرواتيا التي فازت مبيدالية واحدة 

�شارة  م�شاركة  البطولة  ...و���ش��ه��دت  ب��رون��زي��ة 
الغرير وهنادي حممد �شمن منتخب المارات 
لل�شيدات يف بطولة النخبة لل�شيدات حتت 30 

�شنة .

اأخمدوف
املخ�شرم  وال����الع����ب  ال���رو����ش���ي  امل����ح����ارب  اأك�����د 
فوق  وزن  بذهبية  الفائز  قزمقوميد  اخمدوف 
100 كغ ل�شن ما بن 60- 65 �شنة رجال ،بان 
بطولة جائزة اأبوظبي الكربى ت�شتحق اأن ترفع 
بطولت  ولي�س  ال��ع��امل  ب��ط��ولت  م�شتوى  علي 
باري�س  م����دن  يف  ت���ق���ام  ����ش���الم(ال���ت���ي  )ج����ران����د 
الفرن�شية ،ومو�شكو الرو�شية وطوكيو اليابانية 
ب���اك���و وري������ودي جانريو  اأذرب���ي���ج���ان  وع��ا���ش��م��ة 
ب��ط��ول��ة العامل  ت�����ش��ت�����ش��ي��ف  ال���ت���ي  ال���ربازي���ل���ي���ة 
اإجناح  ع��ل��ي  الإم�����ارات  ،ل��ق��درة  ل��ل��ج��ودو  املقبلة 
النجاح  عنا�شر  ت��وف��ر  بف�شل  ال��ب��ط��ولت  ك��اف��ه 
والأمنية  والتنظيمية  الفنية  اجلوانب  كافه  يف 
والإعالمية والت�شهيالت الفندقية واملوا�شالت 

واحل�����ش��ور اجلماهريي  وال�����وداع  وال���ش��ت��ق��ب��ال 
الذي ا�شتمتع ورفع معنويات الالعبن ليقدموا 
كل ما عندهم فا�شتحقت اللجنة املنظمة املحلية 

العليا التقدير وال�شكر .
اأب���و ظبي  ب��ط��ول��ة  – ب�����ش��دق ت�شتحق  واأ����ش���اف 
الوطنية  ك����وادره����ا  ل���ق���دره  ال��رتف��ي��ع  ال���ك���ربى 
اأنها جنحت  ،اإل  بالرغم من قله عدد املنظمن 
يف اإجن�����اح ك��اف��ه ال��ب��ط��ولت ال��ت��ي اأ���ش��ن��دت لها 
بدرجة التميز ب�شهادة كافه الالعبن والحتاد 
الدويل للجودو برئا�شة املجري ماريو�س فايزر 
�شوء  علي  املختلفة  وال��ل��ج��ان  الأع�����ش��اء  وك��اف��ه 
توزيعه  مت  ال��ذي  الع�شوائي  ال�شري  ال�شتبيان 
م��ن قبل الحت���اد ال���دويل علي ال��وف��ود يف ختام 
البطولة الرئي�شية التي فاز بها منتخب رو�شيا 

الذي بداأ ا�شتعداداته لهذا التحدي منذ عام .

جلنة لتقييم
جمل�س  رئي�س  الدرعي  ثعلوب  بن  حممد  �شكل 
اللجنة  رئي�س  واجل���ودو  امل�شارعة  احت��اد  اإدارة 

لعام  الكربى  ظبي  اأب��و  لبطولة  العليا  املنظمة 
التميمي  نا�شر  برئا�شة  خا�شة  ،جلنة   2013
اأبو  جائزة  بطولة  مدير  لالحتاد  العام  الأم��ن 
البطولة  تقييم  بهدف  للجودو  ال��ك��ربى  ظبي 
احلالية التي اختتمت اأم�س ،من كافه اجلوانب 
والإعالمية  واجلماهريية  والتنظيمية  الفنية 
والعالقات العامة ومرا�شم التتويج وال�شتقبال 
وال������وداع وال�����ش��ي��اف��ة ل��ال���ش��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا خالل 
ال�شتبيان  من  ال�شتفادة  ،مع  القادمة  املرحلة 
ال��ذي ق��ام به الحت��اد ال��دويل للجودو للوقوف 
ع��ل��ي ال�����ش��ل��ب��ي��ات ع��ل��ي وج���ه ال��ت��ح��دي��د والعمل 
التميز  �شهادة  عن  النظر  بغ�س  معاجلتها  علي 
البالتينية التي منحها الحتاد الدويل للجودو 
..وحدد  التنظيم  جم��ال  يف  ظبي  اأب���و  لبطولة 
املقبل  الحت���اد  اإدارة  جمل�س  اج��ت��م��اع  ال��درع��ي 
لدرا�شاتها  ال��ت��ق��ي��ي��م  ن��ت��ي��ج��ة  ل��ت��ق��دمي  م���وع���دا 
اأن وجدت  والعمل علي تنفيذ جوانبها ال�شلبية 
البطولة  ترفيع  ي��واك��ب  مب��ا  اليجابيات  ودع��م 
ل��درج��ة ب��ط��ولت اجل��ران��د ���ش��الم ال��ت��ي منحت 

ل��ل��ف��وز بلقب  اإ���ش��اف��ي��ة  200 درج����ة  الإم������ارات 
اجلودو  بطولت  م�شتوى  علي  املتميزة  الدولة 
للجودو  ال��دويل  الحت��اد  ملعايري  وفقا  املختلفة 
اللجنة  ب��ان  ال��درع��ي  ..وذك���ر حممد بن ثعلوب 
املنظمة العليا �شتعد تقريرها علي �شوء التقييم 
ال�شامل الذي �شي�شدر من اللجنة املكلفة باإعداد 
ال�����دويل للجودو  ل���الحت���اد  ال��ر���ش��ال��ة  ال��ت��ق��ري��ر 
لالطالع عليه واتخاذ قرارها بهذا اخل�شو�س 
ت�����ش��در من  ال��ت��ي  وف��ق��ا للمالحظات  ،واإع���ادت���ه 
وال�شلبية  اليجابية  النواحي  كافه  الحتاد من 
لبحثها والعمل علي معاجلتها اأن وجدت بع�س 

املالحظات .

حممد هالل الكعبي 
اللجنة  رئي�س  نائب  الكعبي  هالل  حممد  اأ�شاد 
الوملبية الوطنية رئي�س جلنة الريا�شة للجميع 
ا�شت�شافة  اأف��رزت��ه��ا  ال��ت��ي  امل��م��ي��زة  ب���الجن���ازات 
بوك�شنغ  وال��ك��ي��ك  واجل������ودو  امل�����ش��ارع��ة  احت����اد 
اأب����و ظ��ب��ي اجل���ائ���زة ال���ك���ربى والفوز  ل��ب��ط��ول��ة 

لدرجة  البطولة  وت��رف��ي��ع  لع��ب  اأف�����ش��ل  بلقب 
جراند �شالم بدل من )جراند بري( مما و�شع 
ريا�شة اجلودو يف مقدمة الركب ،والذي ميثل 
الغالية  اإم��ارات��ن��ا  به يف  نفتخر  اأن  اإجن���ازا يجب 
بف�شل تلك الألقاب والبطولت التي اأكدت على 
ح�شن اخلطط والنهج الرائد الذي ي�شري عليه 
امل�شرف  والتمثيل  امل�شاركة  تعزيز  نحو  الحت��اد 
الكعبي الدعم  جلودو الإم��ارات خارجيا..وثمن 
زايد  بن  ه��زاع  ال�شيخ  �شمو  يوليه  ال��ذي  الكبري 
رئي�س  نائب  الوطني  الأم��ن  م�شت�شار  نهيان  اآل 
ورعايته   ، اب��وظ��ب��ي  لإم����ارة  التنفيذي  املجل�س 
ال���ك���ربى للجودو  ل��ب��ط��ول��ة اجل���ائ���زة  ال��ك��رمي��ة 
التي تقام �شنويا يف ابوظبي ، م�شيدا بالهتمام 
بن  نهيان  ال�شيخ  ل�شمو  ال�شديدة  والتوجيهات 
زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س ابوظبي الريا�شي 
وحر�شه على ت�شخري جميع الإمكانيات لنجاح 
يف  العاملية  الريا�شية  وال�شتحقاقات  الفعاليات 

العا�شمة ابوظبي.
احتاد  بجهود  الإ����ش���ادة  م��ن  لب��د  الكعبي  وق���ال 
ثعلوب  ب��ن  حممد  برئا�شة  واجل���ودو  امل�شارعة 
ال��ك��ث��ري م��ن النجاحات  اأف����رز  ال���درع���ي وال����ذي 
الي��ج��اب��ي��ة ال���ت���ي ت�����ش��ج��ل ل��ري��ا���ش��ة الإم������ارات 
الإم����ارات يف  منتخب  ل��ق��درات جن��وم  ،ا�شتثمارا 
كافه  ظبي  اأب��و  لها  �شخرت  التي  البطولة  تلك 
متطلبات النجاح ،مما �شاهم يف تتويج الإماراتي 
يف ���ش��دارة اجل���ودو ال��ع��رب��ي وال��راب��ع ع��امل��ي��ا، ما 
يظل  التي  الكبرية  اجلهود  على  تاأكيدا  اإل  هو 
وبراجمه من  الحت��اد ترجمه خلططه  يبذلها 
اجل اإعالء راية الإمارات يف املحافل والبطولت 
الدولية والإقليمية ..وعرب الكعبي عن �شعادته 
باإ�شادة الحتاد الدويل والوفود التي عربت عن 
�شعادتها بالنجاح التنظيمي بالرغم من م�شاركة 
اأكرث من 1900 لعب ولعبه من حوايل 60 

دولة يف البطولتن .

ان�����ش��م امل����درب الي��ط��ايل اأن��ط��ون��ي��و ك��ون��ت��ي اإىل 
اأبرز املتحدثن يف موؤمتر دبي الريا�شي  قائمة 
�شمو  رع��اي��ة  ال���ذي يعقد حت��ت  الثامن  ال���دويل 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل 
عهد دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�شي وينظمه 
القدم  ك��رة  �شعار  حت��ت  الريا�شي  دب��ي  جمل�س 
ال�شالم- مينا  ف��ن��دق  يف  للم�شتقبل  والتمكن 
مدينة جمريا يومي 28 و29 دي�شمرب املقبل. 

و�شي�شارك كونتي يف اجلل�شة التي �شتحمل عنوان 
الو�شول اإىل قمة النجاح ويتحدث فيها املدرب 
ال�شباين بيب جوارديول اأي�شا، والتي �شرياأ�شها 
لأول  كابيللو  ف��اب��ي��و  ال��ك��ب��ري  الإي���ط���ايل  امل����درب 
�شيتم يف اجلل�شة  ريا�شي، حيث  مرة يف موؤمتر 
واجنازاتهم  ال��ن��اج��ح��ة  جت��ارب��ه��م��ا  ا���ش��ت��ع��را���س 

كالعبن و�شلوا اإىل قمة التميز التدريبي.
التنفيذي  املكتب  ع�شو  الكمايل  حممد  وق���ال 
املنظمة  اللجنة  رئي�س  ال��ري��ا���ش��ي  دب��ي  ملجل�س 
ل��ل��م��وؤمت��ر ج����اء اخ���ت���ي���ار ك��ون��ت��ي وج����واردي����ول 
نظرا  ج��اء  اإىل جنب  اجلل�شة جنبا  للتحدث يف 
كالهما  ك��ان  حيث  مل�شريتيهم،  الكبري  للت�شابه 
زمالئهما  ب���ن  وال���ق���ي���ادة  ل��الن�����ش��ب��اط  م���ث���ال 
اأعرق الأندية الوروبية، ثم متكن  كالعبن يف 

تدريبية  فل�شفة  بفر�س  ذل��ك  بعد  منهما  ك��ل 
عن  اث��م��رت  ويوفنتو�س  بر�شلونة  على  ج��دي��دة 

جناحات كبرية .
املدرب  كان  التحديد  وجه  على  كونتي  واأ�شاف 
املو�شمن  ال�شاحة اليطالية خالل  الأب��رز على 
فريق  بناء  على  ق��درت��ه  ل��ه  ويح�شب  املا�شين، 
قوي �شيطر على لقب الدوري ملو�شمن متتالين 
املتاحة ليوفنتو�س على  املادية  باأقل المكانيات 
بالتعاون  عمل  اإن���ه  كما  املا�شية،  ال�شنوات  م��ر 
انتقاء  على  ب��ال��ن��ادي  امل��واه��ب  ك�شايف  �شبكة  م��ع 
عدد من الالعبن وتقدميهم على �شاحة الكرة 
الفرن�شي  مثل:  امل�شتقبل،  جنوم  كاأبرز  العاملية 

بول بوغبا والت�شيلي اأرتورو فيدال .
درب  اإىل  يوفنتو�س  ع���ودة  ملهم  ك��ون��ت��ي  وي��ع��د 
ال��ب��ط��ولت ب��ع��د غ��ي��اب ام��ت��د ل�����ش��ن��وات طويلة، 
فعندما توىل الإدارة الفنية عام 2011 لفريق 
احتل املركز ال�شابع ملو�شمن متتالين بالدوري 
اأن يحقق  م��ن��ه  ي��ت��وق��ع اخل����رباء  الي���ط���ايل مل 
القيادية  �شخ�شيته  بفر�س  جنح  لكنه  الكثري، 
التي متيز بها اأثناء م�شريته كالعب يف �شفوف 
للتتويج  يوفنتو�س  ليقود  اأي�شا،  الفريق  نف�س 
خال  ب�شجل  ا�شتثنائي  مو�شم  يف  ال��دوري  بلقب 

من اخل�شارة، ثم عاد وكرر نف�س النجاح املو�شم 
املا�شي 2012-2013 واحتفظ بلقب الدوري 
اإنه مت اختياره  للعام الثاين على التوايل، علما 
مدرب العام باإيطاليا خالل املو�شمن املا�شين.

ل�شنوات  ب��ي��وف��ن��ت��و���س  ك��ون��ت��ي  ع���الق���ة  ومت���ت���د 
ان�����ش��م ل�شفوفه لعبا  ق��د  ك���ان  ط��وي��ل��ة، ح��ي��ث 
عام 1991 وداف��ع عن األ��وان الفريق يف 419 
ت��وج خاللها  ه��دف��ا،   44 �شجل خاللها  م��ب��اراة 
اب���ط���ال اوروب������ا م����رة واح�����دة عام  ب��ل��ق��ب دوري 
1993، لقب  1996 وكاأ�س الحتاد الوروبي 
5 م��رات، كاأ�س ايطاليا مرة  ال��دوري اليطايل 
كاأ�س  4 م��رات،  ال�شوبر اليطايل  كاأ�س  واح��دة، 
ال�����ش��وب��ر الوروب�����ي م���رة واح����دة وك��اأ���س العامل 
مباراة   20 خا�س  فيما  واح���دة.  م��رة  لالأندية 
هدفن،  خاللها  �شجل  الي��ط��ايل  املنتخب  م��ع 
العامل  كاأ�س  نهائيات  يف  الثاين  باملركز  واكتفى 
اأمم  ن��ه��ائ��ي��ات  ال��ث��اين يف  1994 وامل���رك���ز  ع���ام 

اأوروبا عام 2000.
وقالت د. عائ�شة البو�شميط نائب رئي�س اللجنة 
امل��ن��ظ��م��ة-م��دي��ر امل���وؤمت���ر  ح��ر���س م��وؤمت��ر دبي 
املا�شية على مناق�شة  ال��دورات  الريا�شي خالل 
وا�شتعرا�س كافة ما يخ�س جوانب ريا�شة كرة 

خالل  من  الفني  اجلانب  مقدمتها  ويف  القدم، 
وقد  امل��ت��م��ي��زي��ن،  ل��ل��م��درب��ن  جل�شة  تخ�شي�س 
بن  جمعت  جل�شة  اإق��ام��ة  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  �شهد 
زينغا  والرت  كابيللو ومواطنيه  فابيو  اليطايل 
والربتو زاكروين، كما حتدث يف املوؤمتر العديد 
اليطايل  مقدمتهم:  ويف  �شابقا،  امل��درب��ن  من 
ت�شيزاري مالديني والجنليزي �شتيف ماكالرين 
والهولندي ماركو فان با�شن وغريهم . وتابعت 
مع  ا�شتعداداتها  املنظمة  اللجنة  كثفت  قائلة 
تبقي ما يقارب من �شهر على انطالق للحدث 
الريا�شة  اأج��ن��دة  ب��ات حمطة مهمة على  ال��ذي 
العاملية، يتطلع اإليه كافة جنوم اللعبة وي�شعون 
امل�شاركة  ال�شماء  حلجم  نظرا  فيه  للم�شاركة 
واملوا�شيع التي يتم طرحها ومناق�شتها �شنويا، 
املزيد  املقبلة الإع��الن عن  الأي��ام  و�شيتم خالل 
من ال�شماء الكبرية يف عامل كرة القدم الذين 

�شي�شاركون يف جل�شات املوؤمتر.
ي��ذك��ر اأن امل���وؤمت���ر ���ش��ي��ك��ون ل��ل��ع��ام ال���ث���اين على 
من  للبيئة  �شديقا  اأخ�����ش��را  م��وؤمت��را  ال��ت��وايل 
خ��الل ا���ش��ت��خ��دام م���واد م��ع��اد ت��دوي��ره��ا لتنفيد 
وخمتلف  الرئي�شية  واملن�شة  املوؤمتر  مطبوعات 
�شيكون موؤمترا ذكيا  ، كما  امل�شتلزمات الخرى 

اللكرتونية  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  ي�شهد 
الذكية املبتكرة التي تطرح لأول مرة يف موؤمتر 
ري��ا���ش��ي وذل���ك ���ش��ريا ع��ل��ى ال��ن��ه��ج ال���ذي اعلنه 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
ح��اك��م دب���ي رع����اه اهلل ال����ذي اأم����ر ب��ت��ح��ول دبي 
للتطبيقات  اأك��رث  وا�شتخدام  ذكية  مدينة  اإىل 
ال��ه��وات��ف الذكية  امل��ت��واف��ق��ة م��ع  الل��ك��رتون��ي��ة 
والج���ه���زة ال��ل��وح��ي��ة ، وه���ي الأم����ور ال��ت��ي تزيد 
املوؤمتر  املوؤمتر وريادته. كما �شي�شهد  من متيز 
يف  املتخ�ش�شة  لل�شركات  معر�س  اأك��رب  تنظيم 
�شناعة الريا�شة والأندية واملوؤ�ش�شات الريا�شية 
مطر  �شعادة  لتوجيهات  تنفيذا  وذل��ك  العاملية 

الريا�شي  دب���ي  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ن��ائ��ب  ال��ط��اي��ر 
املحا�شرات  دور  ب��ن  ال��رتاب��ط  م��ن  وان��ط��الق��ا 
واجلل�شات احلواية وور�س العمل التي يت�شمنها 
برنامج املوؤمتر �شنويا وبن ا�شت�شافة ال�شركات 
والتي  الريا�شة  �شناعة  يف  العاملة  واملوؤ�ش�شات 
من  ال��ت��ط��وي��ر  عملية  دع���م  يف  ب��دوره��ا  ت�شاهم 
خ����الل ع���ر����س م��ن��ت��ج��ات��ه��ا وال��ت��ع��ري��ف مبجال 
و�شيكون   ، ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  اخل���دم���ات  و  ع��م��ل��ه��ا 
املعر�س مميزا لي�س يف عدد العار�شن من داخل 
وتنوع  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  وخ���ارج 
جمالت تخ�ش�شهم وح�شب ولكن يف الت�شميم 
املبتكر وا�شتخدام و�شائل التكنولوجيا احلديثة 

يف العر�س.

على هام�س بطولة اأبوظبي للجائزة الكربى 

رو�صيا ت�صيف لقب )النخبة( لعمر فوق 30 �صنة املحاربني القدماء اخلام�صة ملنتخبات اجلودو 

كونتـــي ي�صــــارك جوارديـــول يف جل�صـــة الو�صـــــول اإىل القمـــــة 
يف موؤمتـــر دبــــي الريا�صــــي الدولــــي الثامــــن

11 / من �شهر يناير  ي��وم /  دب��ي  تنطلق يف 
عام 2014 بطولة  كاأ�س مدار�س دبي لكرة 
اإن�شبرياتو�س   ���ش��رك��ة   تنظمها  ال��ت��ي  ال��ق��دم  
ال��ف��ع��ال��ي��ات.. اإدارة  جم����ال  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة 

وتاأتي  الريا�شي.  دب��ي  جمل�س  مع  بالتعاون 
املجل�س  روؤي������ة  حت��ق��ي��ق  اإط������ار  يف  ال��ب��ط��ول��ة 
متميز  ري��ا���ش��ي  جمتمع  ب��ن��اء  اإىل  ال�شاعية 
يف دب�����ي.. ف��ي��م��ا ت�����ش��ت��ه��دف ال��ب��ط��ول��ة طالب 
م��دار���س دب��ي مم��ن ت���رتاوح اأع��م��اره��م ب��ن / 

التوقعات  وت�شري  عاما.   /  15  / اإىل   /  10
م�شبوق  غري  حدثا  �شتكون  البطولة  اأن  اإىل 
تلقيها  مت  التي  امل�شاركة  طلبات  اإىل  بالنظر 
1800/ حتى الآن  ال���/  وال��ت��ي ف��اق ع��دده��ا 
اأن امل��ن��اف�����ش��ات ���ش��ت��ق��ام يف م��ن�����ش��اآت من  ع��ل��م��ا 
الريا�شية  دبي  مدينة  �شمن  العاملي  الطراز 
ومنطقة  الريا�شي  دب��ي  جمل�س  من  وبدعم 
دبي التعليمية ومبادرة الأمرية هيا لتطوير 
والريا�شة  وال���ب���دن���ي���ة  ال�����ش��ح��ي��ة  ال���رتب���ي���ة 

املدر�شية . وقال الدكتور اأحمد ال�شريف اأمن 
البطولة  هذه  اإن  الريا�شي  دبي  جمل�س  عام 
امل��ت��خ�����ش�����ش��ة ب��ل��ع��ب��ة ك���رة ال���ق���دم ت��ه��دف اإىل 
الرتقاء بالريا�شة املدر�شية وتعزيز التوا�شل 
امل��ج��ت��م��ع م��ن خم��ت��ل��ف الثقافات  اأف�����راد  ب��ن 
خ�شو�شا اأن كرة القدم تعد لغة العامل حاليا 
اختالف  على  ال�شعوب  لتقارب  و�شيلة  وه��ي 
لغاتهم كما اأنها تنمي الروح الريا�شية لدى 
ذات  يف  والح���رتام  الزمالة  وثقافة  الطالب 

الوقت وكلها قيم ترثي ن�شاأة اأطفالنا الذين 
مناف�شات  و�شتجري  امل�شتقبل  ق��ادة  �شيغدون 
م���ن مي�شيل  واإ�����ش����راف  ب��ت��وج��ي��ه  ال��ب��ط��ول��ة 
���ش��اجل��ادو م��دي��ر ك���رة ال��ق��دم يف م��دي��ن��ة دبي 
ال�شابق  مدريد  ري��ال  ن��ادي  وجن��م  الريا�شية 
املوؤهالت  املدربن ذوي  اإىل جانب فريق من 
العالية واحلائزين على اعتمادات من الحتاد 
الأوروبي لكرة القدم وقال �شاجلادو يف �شياق 
�شتكون  ال��ب��ط��ول��ة  اأن  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ع��ن  ح��دي��ث��ه 

ف��ر���ش��ة مل�����ش��اه��دة امل���ه���ارات ال��ري��ا���ش��ي��ة التي 
يتمتع بها الأطفال من خمتلف مدار�س دبي 

مبا يرتقي بامل�شتوى الكروي لأطفال دبي.
���ش��ت��ق��ام بطولة  ال��ب��ط��ول��ة   وب��ال��ت��زام��ن م���ع 
ل��ل��ف��ت��ي��ات ت�����دور م��ن��اف�����ش��ات��ه��ا ع��ل��ى مالعب 
خم�ش�شة للبنات ح�شرا وتاأتي هذه اخلطوة 
اإطار روؤية جمل�س دبي الريا�شي الرامية  يف 
اأو����ش���اط الفتيات  ال��ري��ا���ش��ة يف  ل��دع��م ون�����ش��ر 
اأمامهن كي ميار�شن خمتلف  املجال  واإف�شاح 

الفائزون  ..وي��ح��ظ��ى  ال��ري��ا���ش��ي��ة  الأن�����ش��ط��ة 
التكاليف  م��دف��وع��ة  برحل��������ة  ب��ال��ب��ط��ول��ة 
اإىل اململك�������ة املتح������دة خ������الل �شهر  بالكامل 
لاللتق���������اء  الق��������ادم  الع�������ام  م��ن  م�������ار�س 
وتق�������شم  الق���������دم  ك���������رة  جن������وم  من  بع��������دد 
الفتي���������ان دون   : اأرب�������ع فئات  اإىل  البطول�������ة 
ع����ام��������ا   15 دون  والفتي�������������ان  ع��ام��ا   12
دون  والفتي�������ات  عام��������ا   12 دون  والفتي������ات 

15 عاما .

بطولة كاأ�س مدار�س دبي لكرة القدم تنطلق يف يناير مب�صاركة 1800 طالب
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الفجر الريا�ضي

اكد ال�شيخ �شلمان بن ابراهيم رئي�س الحتاد 
ال�شيوي لكرة القدم ان حتديد توقيت كاأ�س 
العامل 2022 التي ت�شت�شيفها قطر �شيكون 
ال��دويل وال��دول��ة املنظمة وقال  بيد الحت��اد 
ان  القطرية  ال��راي��ة  �شحيفة  ام��ع  ح���وار  يف 
اللجنة  العالم �شخم المور خالل اجتماع 
اكتوبر  مطلع  ال���دويل  ل��الحت��اد  التنفيذية 
الجتماع  ان  رغ��م  امل��ا���ش��ي  الول(  )ت�شرين 
مونديال  مكان  نقل  اىل  مطلقا  يتطرق  مل 
ن��ق��ط��ة واح����دة ف��ق��ط وهي  2022 ون��اق�����س 

توقيت البطولة وهل تقام �شيفا او �شتاء .
واعلن عن عقد اجتماع للفيفا مطلع ال�شهر 
عن  الك�شف  خ��الل��ه  يتم  ال��ربازي��ل  يف  املقبل 
ل���و����ش���ع خارطة  ات����خ����ذت  ال���ت���ي  اخل����ط����وات 
لكاأ�س  املنا�شب  التوقيت  لتحديد  ال��ط��ري��ق 

العامل بقطر .
الت�شالت  م���ن  ب���ع���دد  ق��ي��ام��ه  ع���ن  وك�����ش��ف 
م��ع ال�����ش��رك��اء مل��ع��رف��ة م��وق��ف��ه��م م��ن توقيت 
من  تكليفه  بعد  ان��ه  اىل  م�شريا   ، امل��ون��دي��ال 
عدة  اج���رى  الطريق  خ��ارط��ة  لو�شع  الفيفا 

ات�����ش��الت وك��ان��ت ال��ب��داي��ة زي��ارت��ه اىل قطر 
بن حمد  ال�شيخ متيم  ولقاءه  ا�شبوعن  منذ 
ال ثاين امري دولة قطر واحلديث معه حول 
التوقيت ، وا�شار اىل ان مهمته تتطلب اجراء 
ات�����ش��الت م��ع راب��ط��ة ال��الع��ب��ن املحرتفن 
والرعاة ودولة قطر والحتادات القارية من 

اجل الو�شول اىل التوقيت املنا�شب .
و�شدد رئي�س الحتاد ال�شيوي على ان اقامة 
املونديال يف قطر 2022 امر ل جدال فيه 
وان الحتاد ال�شيوي �شيدافع عن حقوقه يف 

ا�شت�شافة املونديال ولي�س حقوق قطر فقط 
كون املونديال ت�شت�شيفه القارة ال�شيوية .

وحت����دث ع��ن الحت����اد ال���ش��ي��وي ق��ائ��ال اهم 
الق�شايا التي كانت ت�شغلني النظام ال�شا�شي 
حيث مت تكليف جلنة لدرا�شة جميع النظمة، 
اىل جانب ا�شتحداث م�شابقاتنا خا�شة كاأ�س 
ا�شيا 2019 او ت�شفيات كاأ�س العامل 2018 
الخ���رى  وال���ب���ط���ولت  ا���ش��ي��ا  اب���ط���ال  ودوري 
وانتقد م�شتوى الكرة العربية يف القارة لعدم 
العامل  كاأ�س  نهائيات  ايل  منتخب  اي  تاأهل 

واي فريق اىل نهائي دوري ابطال ا�شيا، وقال 
وا�شتفادت  تطورت  ال��ق��ارة  �شرق  يف  الكرة  ان 
املنتخبات  دف���ع���ت  ب��ي��ن��م��ا  الح���������رتاف،  م����ن 
لهتمام  الح�����رتاف  تطبيق  ث��م��ن  ال��ع��رب��ي��ة 
املنتخبات  م���ن  اك����رث  ب��ان��دي��ت��ه��م  الداري�������ن 
واو�شح ان ح�شول ا�شيا علي مقاعد ا�شافية 
يف كاأ�س العامل يف الوقت احل��ايل امر �شعب 
من  ال�شافية  املقاعد  ا�شيا  تننزع  ان  ويجب 
خ���الل امل�����ش��ت��وى ال��ف��ن��ي ، واك����د ث��ق��ت��ه يف ان 
وايران  وا�شرتاليا  اجلنوبية  وكوريا  اليابان 

قادرة علي تقدمي م�شتويات طيبة .
ورف�����س اق����رتاح ال��ف��رن�����ش��ي ب��الت��ي��ن��ي رئي�س 
الحتاد الوربي بزيادة فرق كاأ�س العامل اىل 
مقعدين  وافريقيا  ا�شيا  منح  اج��ل  م��ن   40

ا�شافين لكل منهما .
 وق��ال بالتيني ق��دم ه��ذا املقرتح خوفا على 
ان  الف�شل  وم��ن  الوروب��ي��ة،  ال��ق��ارة  مقاعد 
ت��ك��ون ه��ن��اك ع���دال���ة يف ت���وزي���ع امل��ق��اع��د بن 
 12 واح���دة على  ق���ارة  ال��ق��ارات وال حت�شل 

مقعدا يف املونديال .

رئيـــ�س الحتــــاد الآ�صيــــوي: موعــــد مونـــديــال 2022 بيــــد الفيـــفا وقطـــــر 

زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  ا�شتقبل 
الأعلى  القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
م�شاء  اأب��وظ��ب��ي  يف  البحر  بق�شر  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
الدويل  الحت��اد  رئي�س  فايزر  ماريو�س  الول  اأم�س 
رئي�س  ال��درع��ي  ثعلوب  ب��ن  حممد  يرافقه  للجودو 
احتاد الإمارات للم�شارعة واجلودو والكيك بوك�شنج 
رئي�س اللجنة املنظمة العليا لبطولة جائزة اأبوظبي 

من  �شموه  واإط��ل��ع   .  2013 لعام  للجودو  الكربى 
ماريو�س فايزر على الفعاليات والأن�شطة التي يقوم 
بها الحتاد الدويل للجودو واأهم الربامج واخلطط 
املقبلة  ال��ف��رتة  خ���الل  الحت����اد  ال��ي��ه��ا  ي�شعى  ال��ت��ي 
وامل�شاهمة الفعالة لدولة الإمارات يف جمال خدمة 

هذه الريا�شة.
اللعبة  تطور  حول  الودية  الأحاديث  اللقاء  وتناول 

و�شلت  ال���ذي  املتقدم  وامل�شتوى  الإم����ارات  دول���ة  يف 
اإليه على امل�شتوى العربي والعاملي مما دفع الحتاد 
ال����دويل ل��ل��ج��ودو ل��رتف��ي��ع ب��ط��ول��ة ج��ائ��زة اأبوظبي 
ال���ك���ربى ل���ل���ج���ودو ل��ت��ك��ون يف م�����ش��اف ب���ط���ولت - 
البطولة  تعترب  وال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة   - ���ش��الم  اجل��ران��د 
بعد  ال��دويل  الحت��اد  ينظمها  التي  الثانية  العاملية 
يف  �شنويا  تقام  والتي  للجودو  العامل  كاأ�س  بطولة 

الفرن�شية  باري�س  مثل  العاملية  العوا�شم  خمتلف 
الربازيلية  ج��ان��ريو  ودي  وري  اليابانية  وط��وك��ي��و 
دولة  عا�شمة  لتن�شم  ومو�شكو  اأذربيجان  وعا�شمة 
الإمارات اأبوظبي للعوا�شم املتقدمة التي ت�شت�شيف 
بطولة جراند �شالم العاملية مب�شاركة اأبرز الالعبن 

العاملين امل�شنفن.
واأع��رب رئي�س الحت��اد ال��دويل للجودو عن �شعادته 

بتواجده يف دول��ة الإم���ارات والط��الع على التطور 
وريا�شة  ع��ام  ب�شكل  الإم���ارات  ريا�شة  و�شلت  ال��ذي 
اأو يف  اجلودو بوجه خا�شة �شواء يف ممار�شة اللعبة 
تنظيم البطولت العاملية .. م�شريا اإىل اأن الإمارات 
الأحداث  تنظيم  اآخر قدرتها على  بعد  عاما  اأثبتت 
والفعاليات الريا�شية بطريقة حمرتفة كما حدث 
التي  اخلام�شة  ال��ك��ربى  ابوظبي  ج��ائ��زة  بطولة  يف 

مب�شاركة  للمعار�س  اأبوظبي  مبركز  اأم�س  اختتمت 
1200 لع��ب ولع��ب��ة م��ن 45 دول���ة م��ن خمتلف 
بلدان العامل والتي حقق خاللها منتخب الإمارات 
امل��رك��ز الأول ع��رب��ي��ا وال���راب���ع ع��امل��ي��ا على  ل��ل��ج��ودو 
الهتمام  بف�شل  وعريقة  كبرية  منتخبات  ح�شاب 
من  والريا�شة  ال�شباب  قطاع  يجده  ال��ذي  والدعم 

امل�شوؤولن.

اأك����������د جن����م����ا ف�����ري�����ق ال�����ن�����اب�����ودة 
وكرمي  �شميد  كليمنز  لل�شباقات 
الفوز  ملوا�شلة  �شعيهما  الأزه���ري 
يف  ال��دول��ي��ة  البحرين  حلبة  على 
الأ�شبوع  نهاية  يقام  الذي  ال�شباق 
اجل��اري يف الوقت ال��ذي يبداأ فيه 
ال���ن���اب���ودة ل��ل�����ش��ب��اق��ات دف���اع���ه عن 
لقبي ال�شائقن والفرق يف بطولة 
حت����دي ك���اأ����س ب���ور����ش���ه ج���ي تي3 

ال�شرق الأو�شط. 
الفائز  ���ش��م��ي��د،  م���ن  ك���ل  ومت���ك���ن 
املا�شي،  امل��و���ش��م  ال�شائقن  بلقب 
بجميع  ال����ف����وز  م����ن  والأزه�����������ري 
حلبة  ا�شت�شافتها  التي  اجل���ولت 
املا�شي  املو�شم  الدولية  البحرين 
تي3،  بور�شه جي  كاأ�س  يف حت��دي 
�شيطرتهما  مل��وا���ش��ل��ة  وي��ت��ط��ل��ع��ان 
الفتتاحيتن  باجلولتن  بالفوز 
وق����ال   2014-2013 مل���و����ش���م 
الأزه�������������ري، وال���������ذي مت���ك���ن من 
والوحيدة  الأوىل  بجولته  ال��ف��وز 
اجلولة  يف  البطولة  يف  الآن  حتى 
الأخرية من �شباق مو�شم 2012-

2013: كانت حلبة البحرين من 
ول  لنا.  بالن�شبة  املثالية  احللبات 
ال��ف��وز على  مل��وا���ش��ل��ة  نتطلع  ���ش��ك 

اأر�شها .
كالنا  يعرفها  حلبة  اإنها  واأ�شاف: 
ب�شكل جيدا ون�شعر بالراحة فيها، 
التي حققناها  النتائج  خا�شة بعد 
املناف�شة  باأن  نعلم  املا�شي.  املو�شم 
وب������اأن اجلميع  ���ش��ه��ل��ة  ت���ك���ون  ل���ن 
يتطلعون للتغلب علينا بعد جناحنا 
يف املو�شم املا�شي. لكننا م�شتعدان 
جيدا للمو�شم املقبل ونتطلع قدما 
والذي  �شميد،  ومتكن  للمناف�شات 
فاز بجولتي كاأ�س بور�شه جي تي3 
يف ال��ب��ح��ري��ن ق��ب��ل م��و���ش��م��ن، من 
تكرار فوزه على احللبة نف�شها يف 
للمو�شم  الفتتاحيتن  اجلولتن 
ل�شالح  ت��ق��دم  اول  ليمنح  امل��ا���ش��ي 

فريق النابودة لل�شباقات. 

ال�شاب  النم�شاوي  ال�شائق  ومتكن 
من الفوز على اأر�س نف�س احللبة 
املو�شم  ن���ه���اي���ة  م����ع  اأخ�������رى  م�����رة 
املا�شي، والذي ا�شت�شافة البحرين 
اجلولتن الأخريتن فيه يف اأبريل 
املا�شي ليتوج بطال لفئة ال�شائقن 

بعد 24 �شاعة. 
باجلولة  الأزه����������ري  ف�����وز  وج������اء 
لي�شمن  املا�شي  للمو�شم  الأخ���ري 

فوز فريق النابودة لل�شباقات بلقب 
الفرق يف البطولة، لتفوز بها دبي 
للمرة الأوىل يف تاريخها ويف هذا 
مدير  راو،  فيجاي  �شرح  ال�شدد، 
قائال:  لل�شباقات،  النابودة  فريق 
ك��ل��ي��م��ن��ز والأزه���������ري جهدا  ب����ذل 
كبريا ورائعا املو�شم املا�شي، لكننا 
مع ذلك نعلم �شعوبة املهمة لهذا 
املو�شم واأن علينا بذل جمهود اأكرب 

للمحافظة على ال�شدارة، ولنبقى 
البطولة  يف  الأف�������ش���ل  ال���ف���ري���ق 
اجلولتن  يف  ال���ف���وز  و���ش��ي��م��ن��ح   .
اجلمعة  يومي  للمو�شم  الأول��ي��ن 
معنوية  دفعة  ال��ق��ادم��ن  وال�شبت 
بداية  و�شميد يف  لالأزهري  كبرية 
فعالياته  �شيختتم  وال��ذي  املو�شم، 
مار�س  يف  ال���ب���ح���ري���ن  يف  اأي�������ش���ا 

القادم. 

ا�ستقبل رئي�س الحتاد الدويل للجودو واطلع على فعاليات واأن�سطة الحتاد 

حممد بن زايد وماريو�س ي�صتعر�صان تطور اللعبة يف الإمارات وامل�صتوى املتقدم الذي و�صلت اإليه 

ع�سوا فريق دبي يتطلعان لنطالقة قوية يف حتدي كاأ�س بور�سه جي تي3 ال�سرق الأو�سط

�صائقا النابودة لل�صباقات ياأمالن مبوا�صلة الفوز يف البحرين

الأربعاء  اليوم  م�شاء  الرابعة من  ال�شاعة  تفتتح يف 
ق��ري��ة ن����ادي ال��ع��ن ال��رتاث��ي��ة، ع��ل��ى م��دخ��ل ملعب 
طحنون بن حممد بالقطارة، اأمام املتجر العيناوي، 
زايد  دار  م��ع  ب��ال��ت�����ش��ام��ن  ال���ن���ادي  ينظمها  وال��ت��ي 
للرعاية الأ�شرية، يف اإطار احتفالته باليوم الوطني 
ال�شركات  اإدارات  اأع�شاء جمال�س  ، بح�شور   42 ال� 
القدم  لكرة  الأول  الفريق  وجن��وم  للنادي،  التابعة 
الألعاب  جميع  النادي يف  فرق  ممثلي  عن  ف�شاًل   ،

مب��خ��ت��ل��ف امل���راح���ل ال�����ش��ن��ي��ة، و���ش��ي�����ش��ارك يف حفل 
الفتتاح باحل�شور طالب مدر�شة العدل اخلا�شة.

ال���رتاث���ي���ة اأجنحة  ال���ع���ن  ن�����ادي  وت��ت�����ش��م��ن ق���ري���ة 
خ��ا���ش��ة ب���ال���رتاث الإم����ارات����ي، ال��ت��ي ت��ع��ك�����س اأ�شهر 
والفقرات  الرتاثية،  والأن�شطة  التقليدية،  احلرف 
لفرقة  امل��م��ي��زة  وال��ع��رو���س  والثقافية،  الرتفيهية 
بالأكالت  خ��ا���ش��ة  اأج��ن��ح��ة  يت�شمن  ك��م��ا  احل��رب��ي��ة، 
ال�شعبية، بالإ�شافة اإىل جناحن مل�شاركة اجلاليتن 

ال�شودانية والأردنية .
 42 ال���  الوطني  باليوم  النادي  احتفالت  اأن  يذكر 
ان��ط��ل��ق��ت ب��ال��ت��زام��ن م��ع ي���وم ال��ع��ل��م، ك��م��ا ت�شمنت 
والكرة  ال��ق��دم  ك���رة  ب��ط��ول��ت��ي  تنظيم  الح��ت��ف��الت 
مبدينة  الفاعلة  واجل��ال��ي��ات  للموؤ�ش�شات  ال��ط��ائ��رة 
العن، واأعدت اللجنة املنظمة للفعاليات بالتن�شيق 
مع جمعية اجلماهري برامج احتفالية خا�شة �شيتم 

الك�شف عنها خالل مباراة فريق الكرة.

العني يفتتح القرية الرتاثية يف القطارة 

رونالدو يغيب عن مباراة ريال يف دوري الأبطال ب�صبب الإ�صابة
ام�س  ريال مدريد  ان�شيلوتي مدرب  كارلو  قال 

ال���ث���الث���اء ان م��ه��اج��م��ه ال���ربت���غ���ايل ال����دويل 
امللكي  ال��ن��ادي  م��ب��اراة  ع��ن  �شيغيب  رون��ال��دو 
القدم  ل��ك��رة  اوروب���ا  اب��ط��ال  دوري  املقبلة يف 
���ش��راي الرتكي  ال��ي��وم الرب��ع��اء ام���ام غلطة 

الفخذ  ع�����ش��الت  ب�����ش��د يف  ا���ش��اب��ت��ه  ب�����ش��ب��ب 
اخللفية وخرج رونالدو يف بداية ال�شوط الثاين 

م��ن م��ب��اراة ري���ال يف ال����دوري ال���ش��ب��اين ال�شبت 
امل��ا���ش��ي ام����ام امل��ريي��ا واث��ب��ت��ت ال��ف��ح��و���س التي 
خ�شع لها ام�س الول ا�شابته ب�شد يف الع�شالت. 
خطرية  لي�شت  ال�شابة  ان  ان�شيلوتي  واو���ش��ح 
وان رونالدو رمبا يتمكن من العودة اىل �شفوف 

القادم  ال�شبت  املقبلة  املحلية  مباراته  يف  فريقه 
ام���ام ري���ال بلد ال��ول��ي��د وا���ش��اف امل���درب اليطايل 

قوله كري�شتيانو لن يتمكن من اللعب غدا.. �شنحاول 

اعداده للعودة اىل الفريق يف مباراة ال�شبت.. لكن لو كانت هناك 
خماطر فاننا لن ن�شركه واذا كان على ما يرام ف�شيلعب.  وتاألق 
رونالدو يف الآونة الأخرية و�شجل 14 هدفا يف �شبع مباريات مع 
ناديه ومنتخب بالده وجاءت ال�شابة عقب البداية املرهقة 
للمو�شم الذي لعب فيه كافة املباريات اإىل الآن وينفرد 
ريال مدريد ب�شدارة املجموعة الثانية يف دوري 
البطال بع�شر نقاط من اربع مباريات ولو 
افلت من الهزمية يف اللقاء املقبل فانه 
�شي�شمن الظهور يف دور 16 و�شيفوز 
ب�شدارة املجموعة و�شيغيب عن ريال 
رفائيل  الفرن�شي  مدافعه  اي�شا 
لعملية  خ�شع  ال���ذي  ف����اران 
يف الركبة يف وقت �شابق من 

العام اجلاري.



امراأة تنجب طفاًل وزنه 7 كلغ
و�شعت امراأة �شينية، طفاًل كبري احلجم، يبلغ وزنه 7 كلغ يف م�شفى مبدينة 
�شنغهاي، وفقاً ملا ورد يف موقع دايلي ميل الربيطاين. ويعتقد الأطباء اأن 
الكثري من الطعام  الأم )27 عاماً(،  الكبري هو تناول  �شبب حجم الطفل 
وخ�شو�شاً احلليب والبي�س والفاكهة، وق�شاء اأغلب وقتها يف ال�شرير. كما 
ذكرت الأم للتلفزيون ال�شيني اأن وزنها ازداد بطريقة كبرية اأثناء احلمل، 
ما يوؤكد زيادة وزن الطفل بطريقة اأكرب من املعتاد. واأفادت خالل اللقاء 
اأثناء فرتة  البي�س واحلليب والربوتن وال�شمك  اأنها تناولت الكثري من 
حملها. وذكر الأطباء اأن هناك خماوف على الطفل الذي يبلغ وزنه �شعف 
وزن املولد الطبيعي، لكونه اأكرث عر�شة لأمرا�س ال�شمنة وال�شكري، غري 

اأنهم اأكدوا اأن الطفل والأم بحالة جيدة حتى الآن.

ال�صني ت�صتعد لإر�صال مركبة 
ف�صائية ل�صتك�صاف القمر 

الول  ك��ان��ون  مطلع  يف  القمر  اىل  �شرت�شل  انها  ال��ث��الث��اء  ال�شن  اأعلنت 
جمهزة  ا�شتك�شاف  عربة  متنها  وعلى  الوىل  الف�شائية  مركبتها  دي�شمرب 
خ�شي�شا للتنقل على �شطح الكوكب يتم التحكم فيها عن بعد واطلق عليها 
الر�شمية  ال�شينية  الع��الم  و�شائل  تعلن  الي�شم )اجل��اد(. ومل  اأرن��ب  ا�شم 
عن اليوم املحدد لطالق املركبة ال انها ركزت باملقابل على املقدرات التي 
ا�شمها  ا�شتقي  والتي  والدفع،  العجالت  ال�شدا�شية  العربة  بها هذه  تتمتع 

من امليثولوجيا ال�شينية.
وتقول ال�شطورة ان الرنب القمري يعي�س على كوكب القمر حيث يقوم 
بهر�س الك�شري البدية يف جرنه. واىل جانب احليوان العطار ت�شانغ الهة 
�شتحقق  ت�شانغ-3  ا�شم  عليها  اطلق  التي  املهمة  وبهذه  ال�شينية.  القمر 
ال�شن اول هبوط لها على �شطح هذا الكوكب يف اطار برناجمها الطموح 

ت�شانغ الذي �شبق و�شجل جناح م�شبارين قمرين.
وحتلم ال�شن لرت�شيخ و�شعها كقوة عظمى بان ت�شبح بهذا الجناز اول 

بلد ا�شيوي ير�شل ان�شانا اىل القمر.
�شم�شية  ب��ال��واح  املجهزة  الف�شائية  املركبة  الي�شم  ارن��ب  مهمة  و�شتكون 
من  البعاد  مثلثة  �شور  وار�شال  علمية  بتحاليل  القيام  الطاقة،  لت�شتمد 

قمرها ال�شناعي اىل الر�س.
وغزو الف�شاء يعترب يف ال�شن التي تخ�ش�س له مليارات الدولرات، رمزا 

لقوة البالد اجلديدة ولطموحات احلزب ال�شيوعي احلاكم.
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رو�صيا حتظر العالنات 
التجارية التي تروج لالإجها�س 
قال الكرملن اإن الرئي�س الرو�شي 
قانونا  وق�����ع  ب���وت���ن  ف����الدمي����ري 
التي  التجارية  الع��الن��ات  يحظر 
ت����روج ل��الإج��ه��ا���س يف خ��ط��وة قال 
ن�������ش���ط���اء ان����ه����ا ت��ن��ت��ه��ك احل���ق���وق 
الإجن��اب��ي��ة ل��ل��م��راأة. وج��ع��ل بوتن 
وق����ف ت���راج���ع ع����دد ال�����ش��ك��ان بعد 
اأولوية  ال�شوفيتي  الحت��اد  انهيار 
ع��ل��ى م����دى 14 ع��ام��ا ق�����ش��اه��ا يف 
متحفظة  لهجة  وت��ب��ن��ى  ال�شلطة 
يف ولي���ت���ه اجل���دي���دة م�����ش��ي��دا مبا 
ي�شميه القيم التقليدية والتم�شك 
الرو�شية  الرثوذك�شية  بالكني�شة 
اأخالقي.  ك��م��رج��ح  الأرث��وذك�����ش��ي��ة 
وواجه انتقادات من الغرب بعدما 
وقع قانونا يف وقت �شابق من هذا 
العام يقول منتقدوه انه مييز �شد 
املثلين جن�شيا. واأدى توافر و�شائل 
منع احلمل والعودة ايل الدين بعد 
انهيار الحتاد ال�شوفيتي يف 1991 
اإىل انخفا�س معدل الإجها�س يف 
اأعلى  رو�شيا لكنه ل يزال من بن 

املعدلت يف العامل.
اإعالنية  ومتول احلكومة حمالت 
من  ل���الأزواج  مالية  حوافز  وتقدم 

اجل اجناب العديد من الأطفال.
خاريتونوفا  اوجل�����رت�����ا  وق����ال����ت 
النا�شطة يف جمال حقوق املراأة اإن 
العالنات  يحظر  ال���ذي  ال��ق��ان��ون 
بداية  لي�س  بالجها�س  اخلا�شة 
)الإجنابية(  امل���راأة  حقوق  لتقييد 
ب��داأت يف  اإمن��ا انه ا�شتمرار لعملية 
ت�شريع  اإىل  ت�شري  وكانت   .2011
الأ�شبوع  ب��ع��د  الإج���ه���ا����س  مي��ن��ع 
الثاين ع�شر من احلمل يف معظم 

احلالت.

�صرق اأيفون.. 
واأر�صل قائمة 

الت�صالت ملالكه 
ب��ه، حن  فوجئ رج��ل يف ال�شن فقد الأي��ف��ون اخل��ا���س 
بالأ�شماء  لئ��ح��ة  ت�شّم  امل�����ش��در  جمهولة  ر���ش��ال��ة  ت�شّلم 

والأرقام امل�شجلة على اجلهاز املفقود.
وذكرت �شحيفة غلوبال تاميز ال�شيينة اأن الرجل الذي 
عرف با�شم �شو بن تلقى ر�شالة فيها رقاقة خّط الهاتف 
بالإ�شافة اإىل لئحة من حوايل األف ا�شم واأرقام هواتف 

مكتوبة بخط اليد، يبدو اأن ال�شارق نقلها عن الأيفون.
واأ�شاف �شو �شي�شتغرق كتابة الأرقام وقتاً طوياًل، وعليه 

اأي�شاً مطابقة الرقم مع �شاحبة. ل بد اأن يده متعبة.
اأن��ه ك��ان عائداً من حفل زف��اف يف �شيارة  واأ���ش��ار �شو اإىل 
اإقليم هنان، وقد نام  اأجرة ت�شاركها مع ثالثة غرباء يف 

قلياًل لي�شتيقظ ويجد اأن اأحدهم نزل واأنه فقد هاتفه.
وقد اأر�شل الرجل ر�شالة ن�شية من رقم �شديقه على رقم 
اأنك  اأع��رف  ال�شارق مع عبارة  اإخافة  هاتفه يحاول فيها 

الفاعل.. مع عنوانه كي يعيد له الهاتف.

م�صيمة الأم يف اإطار 
لل�صور 

بات باإمكان الأم اليوم اأن حتتفظ مب�شيمتها بعد الجناب 
عرب حتويلها اإىل اإطار لل�شور.

الطالبة  اأن  الربيطانية  تلغراف  ديلي  �شحيفة  وذك��رت 
طريقة  اإىل  تو�شلت  برايتون  جامعة  من  كوتون  اأماندا 
اإىل  امل�شيمة  م��ن  م�شحوقة  اأج����زاء  ا���ش��اف��ة  م��ن  متكنها 
ق��وال��ب حت��ت��وي ع��ل��ى ال�����ش��م��غ ال�����ش��ف��اف م��ن اأج���ل �شنع 

اإطارات تعطي طابع الرخام.
اأجزاء  اإىل  تقطعها  ثم  امل�شيمة  بغلي  اأوًل  كوتون  وتقوم 

�شغرية وت�شعها يف قالب مع ال�شمغ وغريه من املواد.
ل�شراء  الطلبات  تلقي  ب��داأت يف  اأنها  اإىل  واأ���ش��ارت كوتون 
اط�����ارات ال�����ش��ور امل�����ش��ن��وع��ة م���ن امل�����ش��ي��م��ة وب����ات لديها 

جمموعة من الزبائن.

ا�صغر مطلقة يف 
العامل عمرها 4 

�صنوات
قام اب هندي باإجبار طفلته فاطمة على الزواج وهي يف 
لكنها ظلت  باكريدي،  اأرج��ون  الطفل  الرابعة، من  عمر 

تعرث على خامت زفافها مب�صاعدة في�س بوك 
متكنت امراأة بريطانية من العثور على خامتي زفافها وخطوبتها الذين فقدتهما يف طريقها اإىل العمل مب�شاعدة 

في�س بوك، وذلك بعد اأن ن�شر زوجها نداء على مواقع التوا�شل الجتماعي للبحث عنهما.
وكانت كيت هنرت )34 عاماً( من مدينة بري�شتون يف لنك�شاير و�شعت اخلامتن يف حقيبة املكياج التي اأوقعتها يف 
الطريق، وهي حتاول الو�شول اإىل عملها يف الوقت املنا�شب، ولدى و�شولها بحثت عن احلقيبة ومل جتدها فات�شلت 

بزوجها لطلب امل�شاعدة.
ومل يجد الزوج و�شيلة اأف�شل من ن�شر اإعالن على مواقع التوا�شل الجتماعي للعثور على اخلامتن الذين تقدر 

قيمتهما بحوايل 6000 يورو بالإ�شافة اإىل قيمتهما املعنوية بح�شب ما اأوردت �شحيفة دايلي ميل الربيطانية.
24 �شاعة، و�شاءت  2300 مرة يف غ�شون  و�شرعان ما انت�شر الإعالن كالنار يف اله�شيم ومتت م�شاركته اأكرث من 

ال�شدفة اأن ي�شاهد الرجل الذي عرث على اخلامتن الإعالن على في�شبوك ف�شارع اإىل الت�شال بالزوج.
ورف�س الرجل الذي رف�س الك�شف عن هويته املكاآفاأة التي اأعلن عنها الزوجان لل�شخ�س الذي يعرث على اخلامتن، 
واكتفى بعبارات ال�شكر والمتنان من قبل الزوجن، واأكد اأنه اأراد فقط اإعادة اخلامتن ملا يحمالنه من قيمة كبرية 

تعرب عن الرتباط املقد�س بن الزوجن.
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كلب ي�صهر.. اإفال�صه 
اأ�شهر كلب األيف من �شاللة لبرادور، الإفال�س بعد نفاد الأموال 
العي�س  يف  ي�شتمر  اأن  ل�شمان  وف��ات��ه،  اث��ر  مالكه  ل��ه  تركها  التي 

مبنزل الرعاية حيث اقاما معاً.
هارولد  اإن،  ال��ث��الث��اء،  ام�����س  اك�شربي�س  دي��ل��ي  �شحيفة  وق��ال��ت 
اآخر  ا�شرتلينياً يف و�شيته وكان  660 جنيهاً  بور�شي، ترك مبلغ 
ما ميلك من مال اإىل كلبه الأليف )بوب(، بهدف ان�شاء �شندوق 
عن  وفاته  بعد  الرعاية  منزل  يف  بقائه  ل�شمان  ل�شاحله  ائتمان 

عمر ناهز 94 عاماً.
وا�شافت اأن الكلب بوب، البالغ من العمر 13 عاماً، واجه م�شتقباًل 
قامتاً حن بداأ املال ينفد مما دفع موظفي دار الرعاية وال�شكان 
املحلين جلمع اأموال ل�شاحله و�شل جمموعها اإىل 5000 جنيه 

ا�شرتليني.
دار  الأليف يف  الكلب  بقاء  امل��ال �شمن  اأن  اإىل  ال�شحيفة،  وا�شارت 
الرعايا يف بلدة برينهام مبقاطعة �شامر�شت لق�شاء اأيامه الأخرية، 
غري اأن حاجته للعالج من ت�شلب املفا�شل ب�شبب تقدمه يف ال�شن 

جعل الفواتري الطبية يف ت�شاعد م�شتمر.
وكان هارولد، مالك الكلب بوب، تويف يف عام 2010 جراء ف�شل يف 
القلب وترك كل اأمواله لكلبه الأليف ل�شمان بقائه يف دار الرعاية، 
غري اأن املال نفد جراء حاجته للرعاية ال�شحية مما جعل موظفي 
اعتماده لأجله  ال��ذي مت  الإئتمان  افال�س �شندق  ي�شهرون  ال��دار 
مبوجب و�شية مالكه، والبحث عن طرق جديدة لتغطية تكاليف 

اقامته يف الدار وعالجه الطبي.

مق�صف .. للفيلة يف ال�صني 
مق�شف  لبناء  ال�شن  غ��رب  جنوب  يف  يوننان  مقاطعة  تخطط 
للفيلة �شيوفر لها اخليزران واملوز، ما �شي�شهم بالتايل يف التخفيف 

من حدة النزاع بينها وبن النا�س .
املخطط  اأنه من  )�شينخوا(  ال�شن اجلديدة  اأنباء  وكالة  وذكرت 
اأن يبنى املق�شف يف منطقة �شيماو التابعة ملدينة بور يف مقاطعة 
يوننان، كموطن ل�38 فيال اآ�شيويا برياً على م�شاحة 260 هكتاراً.

اإنه  �شيماو  منطقة  يف  الغابات  مكتب  مدير  ت�شوان  يي  يل  وق��ال 
باأ�شرار  ت�شببت  حادثة   231 يف  الفيلة  تورطت   ،2012 العام  يف 

للممتلكات الب�شرية كما هاجمت وقتلت قروين.
3.24 مليون  ال�شكان على  2011 ح�شل  ع��ام  ان��ه يف  واأ���ش��اف يل 
يوان )0.53 مليون دولر اأمريكي( كتعوي�س عن ال�شرر املرتتب 

عن الفيلة.
يف  للفيلة  املف�شلة  النباتات  زراع��ة  يف  احلكومة  رغبة  اإىل  واأ���ش��ار 
املق�شف بهدف اجتذاب احليوانات الربية اإىل هذه املنطقة بعيداً 

عن القرى.
كما  ك��اف،  طعام  وج��ود  �شمان  ميكننا  الطريقة،  بهذه  يل  وت��اب��ع 

�شتتدخل الفيلة ب�شكل اقل يف حياة النا�س املحلين .
وبح�شب مكتب الغابات، �شي�شل جممل ا�شتثمار املق�شف اإىل 2.6 
مليون يوان )قرابة 427 األف دولر(، حيث ت�شمل املرحلة الأوىل 
املحلية  احلكومة  �شتفر�س  كما  واخليزران،  املوز  زراعة  للم�شروع 
الذين  الأ�شخا�س  على  �شرامة  اأك��رث  عقوبات  نف�شه،  ال��وق��ت  يف 
م�شروعة  غري  ب�شورة  الربية  احليوانات  يبيعون  اأو  ي�شطادون 

بهدف حماية هذه احليوانات.
ع�سوان من فريق ثري جي اجا الكوميدية اليابانية يوؤديان عر�سا يف منتزه خارج ق�سر تاج حمل يف الذكرى 

اخلام�سة لهجمات عام 2008 يف مومباي. )ا ف ب(

اكت�صاف اأثري يعيد اأ�صل البوذية 
اإىل القرن ال�صاد�س قبل امليالد 

ع��رث ع��ل��م��اء اآث����ار يف ال��ن��ي��ب��ال على 
اآثار خ�شبية يف املوقع الذي يرجح 
اأن ي��ك��ون ب���وذا ول��د ف��ي��ه، م��ا يعيد 
القرن  اإىل  ال���دي���ان���ة  ت��ل��ك  اأ����ش���ل 

ال�شاد�س قبل امليالد.
على  ع��رثوا  اإنهم  الباحثون  وق��ال 
بنيات خ�شبية يف معبد مايا ديفي 
املقد�س يف لومبيني بالنيبال الذي 
يعترب مكان ولدة بوذا، ومت ارجاع 
قبل  ال�شاد�س  القرن  اىل  تاريخها 

امليالد.
ال���ب���وذي فاإن،  وب��ح�����ش��ب الع��ت��ق��اد 
ا�شبح  ال����ذي  غ���وت���ام���ا،  ���ش��ي��دارت��ا 
لومبيني  يف  ول�����د  ب�������وذا،  لح���ق���ا 
ك��ان��ت وال��دت��ه يف طريقها  ع��ن��دم��ا 

اىل اأهلها.
وذك����������������رت ق�������ن�������اة )ن������ا�������ش������ون������ال 
اأن�������ه ع����رث على  ج���ي���وغ���راف���ي���ك( 
جمموعة  حتت  اخل�شبية  البنيات 
من الأح��ج��ار الأج��دد ويف و�شطها 
ي��ت��ط��اب��ق م���ع ق�شة  ف���ج���وة يف م���ا 

ولدة بودا.
التي  ال�����ش��اب��ق��ة  الآث������ار  اأن  ي���ذك���ر 
ع���رث ع��ل��ي��ه��ا يف امل���ك���ان ت���ع���ود اإىل 
القرن الثالث قبل امليالد، يف عهد 
الأم����رباط����ور اأ����ش���وك���ا ال����ذي دعم 
اليوم  ي��ع��رف  م��ا  ال��ب��وذي��ة يف  ن�شر 

باأفغان�شتان اإىل بنغالدي�س.
وقال الباحث روبن كونينغهام، من 
ي��ع��رف عن  م��ا  اإن  دورب����ان  جامعة 
ورد  ما  اإل  ولي�س  قليل  ب��وذا  حياة 
املتناقلة،  والأخ��ب��ار  الن�شو�س  يف 
لنجيب  الآث���ار  علم  اإىل  عدنا  ل��ذا 
ال��ت��ي ل تزال  الأ���ش��ئ��ل��ة  ع��ن بع�س 

مطروحة حول ولدته.

كيلي رولند.. 
خمطوبة 

كيلي  الأم��ريك��ي��ة،  املغنية  خ��رج��ت 
رولند، من عامل العزوبية، وباتت 
وحبيبها  اعمالها  ملدير  خمطوبة 

تيم ويذر�شبورن.
ويكلي(  �����س  )ي������و  م����وق����ع  ون����ق����ل 
م�������ش���ادر مطلعة  ع���ن  الأم����ريك����ي 
ت���اأك���ي���ده���ا خ��ط��وب��ة رولن������د )32 

�شنة( وويذر�شبون.
وقال اأحد امل�شادر ان رولند كانت 
وتريه  كبري  خطوبة  خ��امت  ت�شع 
وكانت  وعائلتها  اأ���ش��دق��ائ��ه��ا  اإىل 

�شعيدة جداً.
ي�شار اإىل ان هذا �شيكون اأول زواج 
ان  �شبق  ان��ه��ا  العلم  م��ع  ل��رولن��د، 
كانت خمطوبة لالعب كرة القدم، 
يف  انف�شال  ولكنهما  وليامز،  روي 
من  �شهرين  ق��ب��ل   ،2005 ال��ع��ام 

موعد زواجهما.

درا�شة  وقليلي احلركة، وج��دت  للك�شاىل  �شعيد  يف خرب 
ت�شاعد  ق��د  فح�شب  ال��ري��ا���ش��ة  م�����ش��اه��دة  اأن  ا���ش��رتال��ي��ة 
ن�شرت  التي  الدرا�شة  وذكرت  البدنية.  اللياقة  بتح�شن 
يف دورية ديلي ميل الربيطانية اأن الباحثن من جامعة 
غرب �شيدين قاموا باإدخال اإبر رفيعة للغاية يف اأع�شاب 
الكهربائية  الإ���ش��ارات  ت�شجيل  بغية  وذل��ك  املتطوعن، 
ح�شا�شاً  مقيا�شاً  ي�شكل  م��ا  ال���دم،  �شراين  اإىل  املوجهة 
اأو  اجل�شدي  التوتر  على  الفيزيولوجية  اجل�شم  ل��ردود 

النف�شي.
امل��ت��ط��وع��ن ����ش���ورة ثابتة  ُع��ر���ش��ت ع��ل��ى  ال���ب���داي���ة،  ويف 
ن�شاط  الباحثون  راق��ب  الكمبيوتر، يف حن  �شا�شة  على 
الع�شب الودي ال�شمبتاوي، فالحظوا اأن هذه امل�شتويات 
اأن  غري  الثابتة،  ال�شورة  م�شاهدتهم  اأثناء  ثابتة  بقيت 
ذلك تغرّي بعد اأن عر�س عليهم �شريط م�شور ل�شخ�س 
الأ�شخا�س  ي�شاهد  اأنه عندما  الباحثون  يهرول. ووجد 
قلبهم  دق���ات  ت���زداد  ي��ه��رول،  ل�شخ�س  م�����ش��وراً  �شريطاً 
تعود  امل��ع��دلت  ه���ذه  ان  ك��م��ا وج����دوا  تنف�شهم،  وم��ع��دل 
الذي  ال�شخ�س  يتوقف  عندما  الطبيعي  م�شتواها  اإىل 

ي�شاهدونه عن ممار�شة الريا�شة.
ولحظ الباحثون اأن ن�شاط الع�شب الودي ال�شمبتاوي، 
وهي حركة الدافع الع�شبي اإىل الع�شالت، تزداد عندما 

ي�شاهد الأ�شخا�س الريا�شة.
اأن م�شاهدة  رغ���م  اأن����ه  م��ن  ح����ذروا  ال��ب��اح��ث��ن  اأن  غ��ري 
اأكدوا  القلب،  دق��ات  يزيد  الريا�شة  ميار�شون  الآخرين 
اأن ل �شيء ميكنه ا�شتبدال املنافع ال�شحية التي يح�شل 
عليها املرء من النهو�س عن الأريكة وممار�شة الريا�شة. 
وم����ن ج��ه��ت��ه، ق����ال ال���ربوف�������ش���ور يف ع��ل��م ال���وظ���ائ���ف يف 
اجلامعة، فوغن ماي�شفيلد، اإن ت�شجيل ن�شاط الأع�شاب 
يوّفر مقيا�شاً ح�شا�شاً للغاية للردود الفيزيولوجية على 

التوتر اجل�شدي اأو النف�شي.
ال�شمبتاوي،  ال����ودي  ال��ع�����ش��ب  ج��ه��از  اأن  نعلم  وا����ش���اف 
الدم،  و���ش��راي��ن  العرقية  وال��غ��دد  القلب  اإىل  امل��و���ش��ول 
التمرين  اأثناء  ن�شاطه  يزيد  اأخ��رى،  خاليا  اإىل  اإ�شافة 
املرء  ي�شاهد  ي��زداد عندما  اأن��ه  الآن  اأظهرنا  الريا�شي.. 

مقطعاً من �شريط م�شور كما لو كان ترك�س بدوره.
اأن  انه رغم  ب��راون  ومن جهتها، قالت الطبيبة رايت�شل 
فعل  ردود  جميعها  كانت  ب�شيطة،  كانت  التغريات  ه��ذه 

فيزيولوجية منا�شبة للريا�شة.
واأ�شافت اأن ه��ذه ال��ردود اأت��ت يف الوقت ال��ذي ك��ان فيه 
اأي  دون  م��ن  م�����ش��رتي��ح��ن،  ف��ي��ه  يجل�شون  امل��ت��ط��وع��ون 
نف�شية  كانت  ردوده���م  اأن  يعني  م��ا  لع�شالتهم،  ن�شاط 

املن�شاأ، وم�شدرها الدماغ ل اجل�شم.

ح�ّصن لياقتك البدنية مب�صاهدة الريا�صة! 

انف�صال مالني اأكرمان وروبرتو زينكون بعد اأ�صهر على ولدة ابنهما 
وروبرتو  اأك��رم��ان،  مالن  النجمان  ق��رر  حتى  الأول،  ابنهما  ولدة  على  معدودة  اأ�شهر  اإل  متر  مل 
زينكون، الإنف�شال عن بع�شهما بعد زواج دام 6 �شنوات. ونقل موقع )يو اإ�س ويكلي( الأمريكي عن 

عدد من امل�شادر، قولها ان اأكرمان انف�شلت عن زينكون بعد زواج ا�شتمر 6 �شنوات.
وذكر اأحد امل�شادر ان الإنف�شال ودي، لكن ما يعقد الأمور هو ابنهما �شيبا�شتيان البالغ من العمر 
7 اأ�شهر. ولكن امل�شدر اأكد ان الثنن يريدان الأف�شل لل�شغري، فيما اأو�شح م�شدر اآخر ان مالن 

لي�شت م�شتعدة ملناق�شة الأمر حتى، وهذا وقت حزين جداً بالن�شبة اإليها«.
ي�شار اإىل ان اأكريمان وهي ممثلة �شويدية على عالقة بقارع الطبل زينكون منذ اكرث من عقد، 
وهما متزوجان منذ 6 �شنوات، ولطاملا افتخرا بعالقتهما اجليدة وبعدم ت�شاجرهما مع بع�شهما.
ويذكر انه عند ولدة ابنهما الأول يف ني�شان اأبريل املا�شي، اأعرب الإثنان عن حما�شتهما للغو�س 

يف عامل الأبوة والأمومة.


