
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعييومية - �سيا�سية - م�ستقلة 20 صفحة- الثمن درهمان

�ص 05 

�ص 12

�ص 19

ختــــام مبهـــــر ملهرجـــــان خليفـــــة 
القـــائــــد الـــدولــــي للمنــــاطـيــــد 

عربي ودويل

وزارة الداخلية تقدم خدمات متطورة تليق بنه�ضة 
البالد وحتقق �ضمعة حملية ومكانة دولية مرموقة

الفجر الريا�ضي

اخبار االمارات

نيل�ضون مانديال..
 اأيقونة احلرية وامل�ضاحلة

•• ابوظبي-وام: 

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل برقية تعزية وموا�شاة اىل فخامة الرئي�س جاكوب زوما رئي�س جنوب 
افريقيا بوفاة الزعيم ال�شيا�شي التاريخي الرئي�س اال�شبق جلنوب افريقيا 
الراحل نيل�شون مانديال. واأعرب �شموه عن خال�س تعازيه الأ�شرة الزعيم 
ال�شالم  اأفريقيا يف فقدان رمز  الراحل مانديال ول�شعب وحكومة جنوب 
الدويل وال�شخ�شية اال�شتثنائية الذي ا�شتطاع بحكمته وتوا�شعه وقيادته 
ان يتجاوز اآالم مرحلة التمييز العن�شري. وا�شتذكر �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
التاريخية  العالقة  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 

احلميمة التي جمعت الراحل الكبري مع املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
مانديال  برحيل  فقد  ال��ع��امل  ان  �شموه  وق��ال  ث���راه.  اهلل  طيب  نهيان  اآل 
منا�شال ج�شد القيادة احلقيقية من اأجل ال�شالم واحلرية وامل�شاواة وكان 
بعث  كما  جمعاء.  للب�شرية  واخل��ري  االن�شانية  والكرامة  للعدالة  �شوتا 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
فخامة  اىل  وموا�شاة  تعزية  برقية  اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س 
وبعث  ني�شلون مانديال.  االفريقي  الزعيم  برحيل  زوما  الرئي�س جاكوب 
الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد االأعلى للقوات امل�شلحة برقية تعزية وموا�شاة اىل فخامة الرئي�س 

جاكوب زوما برحيل الزعيم االفريقي ني�شلون مانديال. 

   

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي 
على مقر وزارة الدفاع اليمنية

•• اأبوظبي-وام:

ب�شدة  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ عبداهلل  �شمو  اأدان 
يف  اليمنية  ال��دف��اع  وزارة  مقر  ا�شتهدف  ال���ذي  االإره���اب���ي  ال��ه��ج��وم 

العا�شمة �شنعاء اأم�س االول واأ�شفر عن �شقوط ع�شرات ال�شحايا.
واأكد �شموه يف ت�شريح ام�س اأن دولة االمارات تدين ب�شدة هذا العمل 
اأ�شكاله  بجميع  للعنف  الراف�س  الثابت  موقفها  وجت��دد  االج��رام��ي 
اأي���ا ك��ان م�����ش��دره .. وت�شجب ب��اأ���ش��د ال��ع��ب��ارات ذل��ك العمل  و���ش��وره 
االإرهابي الغادر واجلبان الذي يتنافى مع كل القيم واملبادئ الدينية 

واالإن�شانية.
واأعرب �شموه عن تعاطف االإمارات العميق وتعازيها ال�شادقة الأ�شر 
�شحايا هذا العمل االجرامي.. واأكد ت�شامن دولة االمارات ودعمها 

للجمهورية اليمنية ال�شقيقة يف مكافحة االرهاب وجتفيف منابعه.

الأمن امل�صري والأهايل يت�صدون 
مل�صريات الفتنة الإخوانية

•• القاهرة-وكاالت:

الفتنة  الإ�شعال  الرامي  االخ��وان اجلمعة خمططها  وا�شلت جماعة 
وجذب  وال�����ش��رط��ة  اجل��ي�����س  لت�شتيت  وذل����ك  م�����ش��ر،  يف  ال��ط��ائ��ف��ي��ة 
اإخوانية  عنا�شر  وق��ام��ت  االإره�����اب.  حم��ارب��ة  ع��ن  ب��ع��ي��داً  انتباههم 
خالل مظاهراتهم التي دعا اليها ما ي�شمى التحالف الوطني لدعم 
ال�شرعية املوؤيد املعزول حممد مر�شي ، حتت �شعار لبيك اأم ال�شهيد، 
اإ�شالمية  ع��ب��ارات  كتابة  ع��ر  االق��ب��اط،  ا���ش��ت��ف��زاز  مبوا�شلة  ق��ام��ت 

اإ�شالمية على جدران الكنائ�س، التي ميرون بها خالل م�شرياتهم.
ويف غ�شون ذلك، اأُ�شيب عدد كبري من االأ�شخا�س خالل حماوالت 
املعزول حممد مر�شي،  امل�شري  الرئي�س  لبلطيجة  االأه��ايل  ت�شدي 
اجلانبني  ا�شتباكات مماثلة بني  دارت  فيما  الكرى،  املحلة  مبدينة 

بالقاهرة ومدن عدة. حممد بن را�شد يت�شفح تقرير مقرتحات واأفكار اجلمهور جلل�شة الع�شف الذهني االإماراتي  )وام(

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يبعثون برقيات تعزية اىل زوما بوفاة مانديال

خليفة: العامل فقد منا�صال ج�صد القيادة 
احلقيقية من اأجل ال�صالم واحلرية وامل�صاواة 

اتهمت اجلبهة ال�شعبية وانتقدت تقييم الرباعي:

النه�صة..تترّباأ من دم احلوار الوطني التون�صي..! 

امل�شاركات يف الع�شف الذهني ت�شل لأكرث من 50 األف فكرة خالل 3 اأيام 

حممد بن را�صد: �صعبنا مبدع .. وكثري من الأفكار التي 
وردتنا متميزة .. والتطوير يف التعليم وال�صحة لن يتوقف 

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

ب���ني الفرقاء  امل���واق���ف وال��ب��ي��ان��ات  ا���ش��ت��ع��ادت ح���رب 
ال�شيا�شيني يف تون�س وهجها بعد االإعالن عن ف�شل 
الرباعي  الوطني، ومنح  الثانية من احلوار  اجلولة 
تتدارك  اإ�شافّيا علها  وقتا  االأح��زاب  للحوار  الراعي 
امل��وق��ف وي���درك ق��ادت��ه��ا خ��ط��ورة امل����اأزق ال���ذي تردت 
اأحد  النه�شة،  ات��ه��م ح��زب ح��رك��ة  ال��ب��الد. وق��د  فيه 
التي  ال�شعبية  االأط��راف احلاكمة يف تون�س، اجلبهة 
باإف�شال  ال��ي�����ش��اري��ة  ت�����ش��م جم��م��وع��ة م��ن االأح������زاب 

احلوار الوطني وتعطيل امل�شار االنتقايل.
وقال زياد العذاري الناطق الر�شمي حلركة النه�شة 
خ�����الل م����وؤمت����ر ���ش��ح��ف��ي ع���ق���دت���ه احل����رك����ة م�شاء 
امل�شوؤول  الطرف  هي  ال�شعبية  اجلبهة  اأن  اخلمي�س، 

على اإف�شال احلوار الوطني. 

ا�شم  النه�شة مل ترف�س  اأن حركة  العذاري  واأ�شاف 
واأن  احل��ك��وم��ة،  رئا�شة  ملن�شب  كمر�شح  ع��ي��اد  ج��ل��ول 
رف�س  ال��ذي  الوحيد  الطرف  هي  ال�شعبية  اجلبهة 
ا���ش��م ج��ل��ول ع��ي��اد ك��م��ر���ش��ح خل��الف��ة ع��ل��ي العري�س 
الدميقراطي  ال��وط��ن��ي  امل�����ش��ار  ت��ع��ط��ل  ب��ذل��ك  وه���ي 
املر�ّشح جلول  اأّن  العذاري  على حد قوله. واأكد زياد 
عياد لتويل من�شب رئا�شة احلكومة مل يكن مر�ّشح 
احلركة،  دع��م��ت��ه��ا  ال���ت���ي  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة  وال  احل���رك���ة 
م�شتدركا اأّنه اأمام التوافق الوا�شع الذي حت�شل عليه 
النه�شة  تعرت�س  مل  احل��وار  م�شاورات  خ��الل  عّياد 

على تر�شيحه.
حلركة  ي��ك��ون  اأن  ال��ع��ذاري  نفى  ال�����ش��ي��اق،  نف�س  ويف 
اأي م��ر���ش��ح من  ���ش��ري��ة م���ع  ت��واف��ق��ات  اأي  ال��ن��ه�����ش��ة 

املر�شحني.                     
          )التفا�شيل �س11(

•• دبي-وام:

اأك�����د ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن را�شد 
اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
ال�شعبي  التفاعل  اأن  رع��اه اهلل  ال��وزراء حاكم دبي 
االإماراتي  الذهني  الع�شف  مبادرة  مع  االإيجابي 
قطاعي  ل��ت��ط��وي��ر  وردت  ال���ت���ي  االأف����ك����ار  وك��م��ي��ة 

ال�شحة والتعليم بالدولة يحمل جميع الوزراء يف 
احلكومة م�شئولية اإ�شافية ويحتم على احلكومة 
وتوقعات  طموحات  لتلبية  م�شتمر  ب�شكل  العمل 
�شعب االإمارات .  جاء ذلك خالل ا�شتعرا�س �شموه 
ملجموعة من االأفكار واملقرتحات وامل�شاركات التي 
التوا�شل  م��واق��ع  وع��ر  �شموه  م��وق��ع  ع��ر  وردت 

االإجتماعي.                   )التفا�شيل �س2(

فل�شطينيون يحملون امراأة اأ�شيبت خالل اال�شتباكات مع قوات االحتالل يف �شاحة االأق�شى  )ا ف ب(

باري�س: هدف جنيف 2حكومة انتقالية بدون الأ�شد

قتلى وجرحى بتفجري انتحاري يف القام�صلي

•• عوا�صم-وكاالت:

الفل�شطينيني  ع�����ش��رات  ا���ش��ي��ب 
ب���ح���االت اخ���ت���ن���اق ج�����راء ان����دالع 
امل�شجد  ����ش���اح���ات  يف  م���واج���ه���ات 
����ش���الة اجلمعة  ع��ق��ب  االق�����ش��ى 
اث�����ر اق���ت���ح���ام ق������وات االح���ت���الل 
ل���������ش����اح����ات امل���������ش����ج����د. وق����ال����ت 
ق���وات  ان  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  م�������ش���ادر 
ك���ب���رية م����ن ����ش���رط���ة االح���ت���الل 
وقامت  امل�شجد  �شاحات  اقتحمت 
امل�شجد  يف  ال�����ش��ب��ان  مب��ح��ا���ش��رة 
ال��ق��ب��ل��ي وب�������داأت ب���اط���الق واب���ل 
وقنابل  املطاطي  الر�شا�س  م��ن 
امل�شيل  ال���غ���از  وق���ن���اب���ل  ال�������ش���وت 
وا�شافت  امل�شلني.  على  للدموع 
ان ال�شبان قاموا بالقاء احلجارة 
املتواجدة يف  ال�شرطة  قوات  على 
�شاحات امل�شجد ما ادى اىل ازدياد 

وترية املواجهات. 
ويف تطور جديد ر�شدت اإ�شرائيل 
م��ب��ل��غ م��ل��ي��ار ي����ورو ل�����ش��راء �شفن 
حربية متطورة مزودة ب�شواريخ 
اأج������ل حماية  م����ن  اأمل����ان����ي����ا،  م����ن 
حقول الغاز الطبيعي التي تزعم 
مياهها  ت�شميه  ف��ي��م��ا  ت��ق��ع  اإن��ه��ا 

االإقليمية.
ام�س  ه��اآرت�����س  �شحيفة  وذك����رت 
اأن اإ�شرائيل اأبدت رغبتها لتنفيذ 
���ش��ف��ق��ة ����ش���راء ���ش��ف��ن ك���ه���ذه من 
لتنفيذها  ر���ش��دت  واأن���ه���ا  اأمل��ان��ي��ا 

مبلغ مليار يورو.

من  ح�شلت  اإ�شرائيل  اأن  وي��ذك��ر 
متطورة  غوا�شات   6 على  اأملانيا 
ق������ادرة  "دولفني"  ط�������راز  م�����ن 
روؤو�شا  ب�����ش��واري��خ حت��م��ل  م����زودة 
حربية نووية، ومولت برلني ثلث 

ثمنها.
اخلارجية  وزي���ر  اختتم  �شيا�شيا 
ام�س  ك�����ريي  ج�����ون  االأم����ري����ك����ي 
االأو�شط  ال�شرق  يف  اآخ��رى  جولة 
والفل�شطينيني  ا���ش��رائ��ي��ل  وح��ث 
مانديال  بنل�شون  االق��ت��داء  على 

وحتقيق ال�شالم.
اعتر وزير اخلارجية االمريكي 
ختام  يف  اجل���م���ع���ة  ك�����ريي  ج�����ون 
ال�شرق  يف  ج��دي��دة  ���ش��الم  مهمة 
اال����ش���رائ���ي���ل���ي���ني  ان  االو�������ش������ط 
يكون  م��ا  اق���رب  والفل�شطينيني 

اىل ال�شالم منذ �شنوات.
الذين  لل�شحافيني  ك��ريي  وق��ال 
ا�شرائيل  م��غ��ادرة  قبل  يرافقونه 
اىل وا�شنطن اعتقد اننا ا�شبحنا 
ال�������ش���الم واالزده�������ار  اق�����رب اىل 

واالمن الذي ي�شتحقه كل �شكان 
ه����ذه امل��ن��ط��ق��ة ون���ح���ن اق�����رب ما 

يكون اىل ذلك منذ �شنوات.
اقتب�س  ابيب  ت��ل  ي��غ��ادر  اأن  وقبل 
مانديال  عن  ماأثورا  قوال  كريي 
وه������و ي����ب����دو امل�����ش��ت��ح��ي��ل دائ���م���ا 

م�شتحيال حتى يتحقق.
نل�شون  وق��ال لل�شحفيني من��وذج 
نحتاج  من��������وذج  ه�����و  م����ان����دي����ال 
جميعا لالقتداء به بينما نحاول 

الو�شول حلل الدولتني.

•• عوا�صم-وكاالت:

ق��ت��ل خم�شة وج���رح ع�����ش��رات ال�����ش��وري��ني ام�����س اجل��م��ع��ة يف 
لقوات  م��ق��را  ا�شتهدف  مفخخة  ب�شيارة  ان��ت��ح��اري  تفجري 
ذات  القام�شلي  مدينة  يف  للنظام  املوالية  الوطني  ال��دف��اع 
افاد  م��ا  بح�شب  ���ش��وري��ا،  �شرق  �شمال  يف  ال��ك��ردي��ة  الغالبية 

املر�شد ال�شوري حلقوق االن�شان.
وقال املر�شد يف بريد الكرتوين "لقي خم�شة ا�شخا�س على 
تفجري  اث��ر  ب��ج��روح  ع�شرة  نحو  وا�شيب  م�شرعهم  االق��ل 
رجل نف�شه ب�شيارة مفخخة بالقرب من مبنى يتمركز فيه 
عنا�شر قوات الدفاع الوطني املوالية للنظام"، من دون ان 

يحدد ما اذا كان القتلى من عنا�شر هذه القوات.

�شريط  يف  ال�����ش��وري  الر�شمي  التلفزيون  اف���اد  جهته،  م��ن 
ب�����ش��ي��ارة مفخخة حمملة  اره��اب��ي  تفجري  ع��اج��ل  اخ��ب��اري 
�شقوط  وان��ب��اء عن  القام�شلي،  التنب يف حي طي يف  مب��ادة 

قتلى وجرحى، من دون ان يحدد عددا لل�شحايا.
وا�شار املر�شد اىل ان التفجري وقع يف حي عربي �شمن هذه 
املدينة ذات الغالبية الكردية الواقعة يف حمافظة احلك�شة.

اإن  فابيو�س  ل��وران  الفرن�شي  اخلارجية  وزي��ر  قال  �شيا�شيا 
�شوريا  يف  انتقالية  حكومة  اإن�����ش��اء  جنيف2  م��وؤمت��ر  ه��دف 
ب�شار  الرئي�س  بها  يتمتع  ال��ت��ي  كتلك  كاملة  ب�شالحيات 
ك��ان هذا  اإذا  ال�شحفيني  اأح��د  ���ش��وؤال  االأ���ش��د حاليا. ول��دى 
النهاية  اأن��ه يف  اأج���اب فابيو�س  االأ���ش��د،  ب��دون  �شيتم  االأم���ر 

�شيكون ذلك بطبيعة احلال.

يف  امل��وؤق��ت��ة  احلكومة  رئي�س  لقائه  -خ��الل  فابيو�س  و���ش��دد 
اأحمد  ال�شورية  واملعار�شة  الثورة  لقوى  الوطني  االئتالف 
ازدياد  بعد  للغاية  اأ�شبح معقدا  اإيجاد حل  اأن  طعمة- على 
قوة االأ�شد ودخول اإرهابيني اإىل �شوريا، مو�شحا اأن املعار�شة 

املعتدلة التي تدعهما باري�س، �شتحارب هاتني اجلهتني.
�شروطه،  وفق  كل  وافقا،  �شوريا  واملعار�شة يف  النظام  وك��ان 
على التوجه اإىل جنيف ال�شهر املقبل، لكنهما يختلفان حول 

موقع الرئي�س االأ�شد يف مرحلة انتقالية ممكنة.
اإىل االأ�شد قيادة الفرتة  اأنه يعود  اإىل  النظام  فبينما ي�شري 
ترف�س  جنيف،  يف  ات��ف��اق  اإىل  التو�شل  ح��ال  يف  االنتقالية 
يف  لالأ�شد  دور  اأي  والع�شكري  ال�شيا�شي  ب�شقيها  املعار�شة 

املرحلة االنتقالية.

ع�شرات اجلرحى باقتحام الحتالل ل�شاحات الأق�شى 

اإ�صرائيل تر�صد مليار يورو ل�صراء �صفن حربية وكريي يتحدث عن اقرتاب ال�صالم!
ه���ولن���د: ع��ل��ى اف��ري��ق��ي��ا 
بنف�صها  اأم��ن��ه��ا  ت�صمن  اأن 

•• باري�ص-اأ.ف.ب:

�شرح الرئي�س الفرن�شي فرن�شوا 
ه��والن��د ام�����س اجل��م��ع��ة ان���ه على 
بالكامل  ام��ن��ه��ا  ���ش��م��ان  اف��ري��ق��ي��ا 
مب�شريها،  التحكم  من  لتتمكن 
ب�شكل  م�شاعدة  بتقدمي  متعهدا 
�شكلت  اذا  ق��وات  وت��دري��ب  تاأهيل 

القارة قوة للتدخل ال�شريع.
وقال الرئي�س الفرن�شي ان فرن�شا 
م�شاعدة  ك��ل  ل��ت��ق��دمي  م�شتعدة 
لهذه القوة وللم�شاركة يف اعمال 
تدرب حتى  ان  ت�شكيلها وميكنها 

ع�شرين الف جندي كل �شنة.
وكان هوالند يتحدث امام روؤ�شاء 
افريقيا  دول�����ة  ارب���ع���ني  ح�����واىل 
جم���ت���م���ع���ني يف ق���م���ة م�����ن اج���ل 

ال�شالم واالمن يف افريقيا.

اإقامة �صراكة   اوكرانيا تبحث 
ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة م��ع رو���ص��ي��ا

•• كييف-اأ.ف.ب:

اع��ل��ن��ت ال��رئ��ا���ش��ة االوك���ران���ي���ة ان 
يانوكوفيت�س  ف��ي��ك��ت��ور  ال��رئ��ي�����س 
الرو�شي  ن��ظ��ريه  اجل��م��ع��ة  ال��ت��ق��ى 
�شوت�شي  يف  ب���وت���ني  ف����الدمي����ري 
�شراكة  وب��ح��ث��ا يف  رو���ش��ي��ا  ج��ن��وب 
وقال  امل�شتقبل.  يف  ا�شرتاتيجية 
من  ال��ع��ائ��د  يانوكوفيت�س  مكتب 
ال�شني ان رئي�شي الدولتني تطرقا 
التجاري  ل��ل��ت��ع��اون  م�����ش��ائ��ل  اىل 
التفاق  وال��ت��ع��اون  واالق��ت�����ش��ادي 

مقبل ل�شراكة ا�شرتاتيجية.

مواقــيت ال�سالة
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اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد

املوقع االلكرتوينالريد االلكرتوين

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 واالأجهزة الدقيقة 
وامل�شخات، اىل تركيب و�شيانة البنية التحتية لل�شبكات واأنظمة االأمان 

تغطي دولة االمارات العربية املتحدة والعراق . 
لال�شتف�شار االت�شاالت:

اأبوظبي
هاتف
فاك�س

العراقدبي
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�صفارة الدولة لدى تنزانيا حتتفل باليوم الوطني والفوز باإ�صت�صافة اإك�صبو 2020
لدولة  و�شوتت  �شاندت  التي  ال���دول  لكل  بال�شكر  �شعادته  توجه  كما 

االإمارات العربية املتحدة الإ�شت�شافة معر�س اإك�شبو العاملي 2020.
االإمارات  م�شرية  تاريخ  ي�شرد  وثائقي  فيلم  عر�س  االحتفال  وت�شمن 
الراحل  ال��دول��ة  ملوؤ�ش�س  احلكيمة  وال��روؤي��ة  التنموية  املتحدة  العربية 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه التي ارتقت بالدولة اإىل 

م�شاف الدول املتقدمة.
م��ن ج��ان��ب��ه اأ���ش��اد م��ع��ايل م��ه��اذي جمعة م��ع��امل ن��ائ��ب وزي���ر العالقات 
اخلارجية والتعاون الدويل جلمهورية تنزانيا بالنه�شة التي ت�شهدها 
معر�س  باإ�شت�شافة  االإم���ارات  ف��وز  مبنا�شبة  التهنئة  مقدما  االإم���ارات 

اإك�شبو الدويل 2020.

والتجارية والثقافية واأع�شاء ال�شفارة. وتناول �شعادة ال�شفري يف كلمته 
دعائمه  اأر�شى  ال��ذي  االإحت��اد  يوم  منا�شبة  وقيمة  خالل احلفل عظمة 
بحكمة و�شر واإقتدار املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب 
ظل  حت��ت  غاياتها  اإىل  ال�شاخمة  امل�شرية  م�شي  م�شتعر�شا  ث��راه  اهلل 
القيادة الر�شيدة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة حفظه اهلل الذي اطلق بروؤيته الثاقبة وخرته القيادية الرثية 
اأ�شمى  ورف��ع  اجمع.  العامل  بها  �شهد  التي  احل�شارية  النه�شة  مرحلة 
اآيات التهاين والتريكات اإىل �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 رعاه اهلل 

واأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س االأعلى حكام االإمارات.
العالقات  ال�شويدي تطور  اإبراهيم  ال�شفري عبد اهلل  �شعادة  تناول  كما 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  الكرمية  الرعاية  بف�شل  التنزانية  االإماراتية 

خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل .
ويف اأجواء بهيجة تعرف احل�شور من خالل �شا�شات العر�س واملعر�س 
امل�شاحب لالإحتفالية على جانب من ال�شور واالأفالم الوثائقية التي 
تقف �شاهدا على م�شرية نه�شة االإحتاد بف�شل القيادة احلكيمة للدولة 

وبف�شل والء ال�شعب لوطنه.
وتلقى �شعادة ال�شفري عبد اهلل اإبراهيم ال�شويدي تهاين املدعويني بهذه 

املنا�شبة وبفوز االإمارات باإ�شت�شافة دبي الإك�شبو 2020.

•• دار ال�صالم-وام: 

تنزانيا  ل��دى  ال��دول��ة  �شفري  ال�شويدي  اب��راه��ي��م  اهلل  عبد  �شعادة  اأق���ام 
حفل ا�شتقبال مبنا�شبة اليوم الوطني الثاين االأربعني لللدولة والذي 
اإك�شبو  م��ع��ر���س  باإ�شت�شافة  ل���الإم���ارات  ال��ت��اري��خ��ي  ال��ف��وز  م��ع  ت��زام��ن 
نائب  م��ع��امل  جمعة  م��ه��اذي  م��ع��ايل  احل��ف��ل  ح�شر   .2020 ال����دويل 
وعدد  تنزانيا  جلمهورية  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  العالقات  وزي��ر 
العربية  الدبلوما�شية  البعثات  التنزانيني وممثلو  امل�شوؤولني  كبري من 
واال���ش��الم��ي��ة واالج��ن��ب��ي��ة ورج���ال االأع��م��ال وم��دي��رو ال�����ش��رك��ات ورجال 
االإعالم وال�شحافة وموؤ�ش�شات املجتمع املدين وممثلو املوؤ�ش�شات العلمية 

امل�شاركات يف الع�شف الذهني ت�شل لأكرث من 50 األف فكرة خالل 3 اأيام 

حممد بن را�صد: �صعبنا مبدع .. وكثري من الأفكار التي وردتنا متميزة .. والتطوير يف التعليم وال�صحة لن يتوقف 
نائب رئي�ض الدولة ي�صتعر�ض جمموعة من امل�صاركات ووجه با�صت�صافة طالبة من ذوي الحتياجات اخلا�صة بعد م�صاهدته مل�صاركتها

•• دبي-وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأكد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
التفاعل  اأن  اهلل  رع���اه  دب��ي  ح��اك��م 
مبادرة  م���ع  االإي���ج���اب���ي  ال�����ش��ع��ب��ي 
وكمية  االإماراتي  الذهني  الع�شف 
لتطوير  وردت  ال����ت����ي  االأف������ك������ار 
قطاعي ال�شحة والتعليم بالدولة 
يحمل جميع ال��وزراء يف احلكومة 
م�����ش��ئ��ول��ي��ة اإ���ش��اف��ي��ة وي��ح��ت��م على 
ب�����ش��ك��ل م�شتمر  ال��ع��م��ل  احل��ك��وم��ة 
�شعب  وت��وق��ع��ات  طموحات  لتلبية 

االإمارات .
 جاء ذلك خالل ا�شتعرا�س �شموه 
واملقرتحات  االأفكار  من  ملجموعة 

ال���ط���ال���ب���ة ���ش��م��ا خ���ال���د م����ن ذوي 
اخل��ا���ش��ة يف اخللوة  االح��ت��ي��اج��ات 
�شموه  ���ش��اه��د  اأن  ب��ع��د  ال����وزاري����ة 
مب�شاركتها  اخل����ا�����س  ال���ف���ي���دي���و 
والتي عرت من خالله عن بع�س 
وذلك  تواجههم  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 
واحتياجاتها  مقرتحاتها  لتناق�س 
اأي�شا  ولتنقل  ال��وزراء  مع جمل�س 
هذه  الحتياجات  الكاملة  ال�شورة 
الوزراء  لكافة  ومتطلباتها  الفئة 
مل��ن��اق�����ش��ت��ه��ا يف اخل���ل���وة ال����وزاري����ة. 
وكان �شموه قد وجه اأي�شا باإ�شراك 
مم��ث��ل��ني ع���ن امل��ع��ل��م��ني واالأط���ب���اء 
والطالب واأولياء االأمور يف اخللوة 
الوزارية القادمة لنقل راأي امليدان 
يف جميع االأف��ك��ار وامل��ب��ادرات التي 
�شاحب  وك��ان  املجل�س.  �شيناق�شها 

م�شاركات  ا����ش���ت���ق���ب���ال  ي���ت���م  ك���م���ا 
االإلكرتوين  ال��ري��د  ع��ر  الفيديو 

 ea.mpeau@gnimrotsniarb
ك��م��ا مي��ك��ن امل�������ش���ارك���ة ع���ر قناة 
تويرت  االإج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����ش���ل 
#الع�شف-الذهني- الو�شم  عر 
االإم�����ارات�����ي وي���ق���وم ف���ري���ق عمل 
متخ�ش�س بتحليل كافة امل�شاركات 
ال����������وزراء بها  وت�����زوي�����د جم���ل�������س 
الوزارية،  اخللوة  اأثناء  ملناق�شتها 
ك���م���ا ���ش��ي��ت��م االإع��������الن ع����ن كافة 
التي  واالأفكار  والرامج  املبادرات 
للع�شف  كنتيجة  اعتمادها  �شيتم 
االنتهاء  ب��ع��د  م��ب��ا���ش��رة  ال��ذه��ن��ي 
من اخللوة الوزارية والتي �شتبداأ 
القليلة  االأي������ام  خ����الل  اأع��م��ال��ه��ا 

القادمة.

موقع  وردت عر  التي  وامل�شاركات 
التوا�شل  م���واق���ع  وع����ر  ���ش��م��وه 
الع�شف  االإجتماعي �شمن مبادرة 
ال���ذه���ن���ي االإم������ارات������ي وال����ت����ي مت 
عدد  اأك����ر  لتجميع  تخ�شي�شها 
مم���ك���ن م�����ن االأف������ك������ار واحل����ل����ول 
االإبداعية لتطوير قطاعي ال�شحة 

والتعليم بالدولة. 
 3 خ��الل  و�شلتنا  �شموه  واأ���ش��اف 
اأي����ام اأك���رث م��ن 50 األ���ف ف��ك��رة يف 
�شعبنا  والتعليم  ال�شحة  قطاعي 
االأفكار  م���ن  وك��ث��ري  م��ب��دع  ���ش��ع��ب 
اجلميع  ونعد  مميزة  وردت��ن��ا  التي 
التعليم  قطاعي  يف  التطوير  ب��اأن 
وال�����ش��ح��ة ل���ن ي��ت��وق��ف ك��م��ا وجه 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
با�شت�شافة  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن 

ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
االإمارات  �شعب  دع��ا  قد  مكتوم  اآل 
للم�شاركة  املجتمع  �شرائح  وكافة 
ذهني  ع�������ش���ف  ج���ل�������ش���ة  اأك�������ر  يف 
لتطوير قطاعي ال�شحة والتعليم 
اأفكارهم  اإر�����ش����ال  ع���ر  ب���ال���دول���ة 
ملوقع  ومالحظاتهم  واقرتاحاتهم 
و�شائل  وع��ر  االإل���ك���رتوين  �شموه 
و�شيتم  االج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����ش���ل 
واحللول  االأف���ك���ار  اأه����م  م��ن��اق�����ش��ة 
الوزارية  اخللوة  خالل  املطروحة 
على  القادم  االأ�شبوع  �شتعقد  التي 

مدي يومني.
 ويتم ا�شتقبال م�شاركات اجلمهور 
اإبداعية  اأفكار وحلول  املكتوبة من 

عر موقع رئي�س الوزراء
 ea.mpeau.www  

املر يفتتح معر�ض الطوابع يف ميغامول ال�صارقة
•• ال�صارقة-وام: 

اف��ت��ت��ح م���ع���ايل حم��م��د اأح���م���د املر 
االحتادي  الوطني  املجل�س  رئي�س 
م�شاء ام�س االول معر�س الطوابع 
ال�����ذي ن��ظ��م��ت��ه ج��م��ع��ي��ة االإم�������ارات 
ل����ه����واة ال����ط����واب����ع يف م���ي���غ���ا م���ول 
يف  امل��ع��ر���س  ي�شتمر  و   . ال�����ش��ارق��ة 
وذلك  اأي��ام  خم�شة  الرابعة  ن�شخته 
باليوم  االحتفاالت  فعاليات  �شمن 
للدولة.  واالأربعني  الثاين  الوطني 
وا�شعة  ت�شكيلة  املعر�س  ويت�شمن 
النفي�شة  ال��ري��دي��ة  ال��ط��واب��ع  م��ن 
والنادرة �شمن 128 من�شة عر�س 
ت���وؤرخ االأح����داث وامل��ن��ا���ش��ب��ات خالل 
ل��ق��رن��ني م���ن الزمن  ت���ع���ود  ف����رتة 
الزمني  الت�شل�شل  ت�شتعر�س  كما 
ل���الأح���داث ال���ب���ارزة يف ت��اري��خ دولة 
االإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة خالل 
اأربعة عقود من الزمن منذ الوحدة 
عام 1971. وذكر عبد اهلل خوري 

لهواة  االإم���������ارات  ج��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����س 
الطوابع  جمع  ه��واي��ة  ان  الطوابع 
وممتعة  ���ش��ي��ق��ة  ف���ع���ال���ي���ة  ت���ع���ت���ر 
العامل  اأن����ح����اء  ك���اف���ة  يف  م��ن��ت�����ش��رة 

للقاء  ال��ط��واب��ع  ع�شاق  ي��اأت��ي  حيث 
اأي�شا  ال��ط��واب��ع واالأف���ك���ار  وت���ب���ادل 
لالإطالع  ف��ري��دة  و�شيلة  تتيح  كما 
فعاليات  وجت����ري  ت��اري��خ��ن��ا.  ع��ل��ى 

بح�شور   2013 الطوابع  معر�س 
اأكرث من 50 عار�شا اإقليميا رائدا 
مقتنياتهم  ب��ع�����س  ي�����ش��ت��ع��ر���ش��ون 

القيمة و28 من�شة بيع. 

تخريج 3 دورات تدريبية متخ�ص�صة ب�صرطة اأبوظبي

�صفارة الدولة يف جنوب افريقيا حتتفل باليوم 
الوطني ال� 42

•• ابوظبي-وام:

خرجت االإدارة العامة ل�شوؤون االأمن واملنافذ يف �شرطة اأبوظبي ممثلة يف 
اإدارة االأ�شلحة واملتفجرات 3 دورات تدريبية متخ�ش�شة ا�شتمرت 15 يوما 
ومب�شاركة 30 عن�شرا. و�شهد احلفل العقيد حميد �شعيد العفريت مدير 
اإدارة االأ�شلحة واملتفجرات باالإدارة العامة ل�شوؤون االأمن واملنافذ يف �شرطة 
التدريب  االرتقاء مب�شتويات  اأبوظبي على  اأبوظبي موؤكدا حر�س �شرطة 

من  متكنهم  ال��ت��ي  احلديثة  واملعلومة  ب��اخل��رات  وت��زوي��ده��م  لعنا�شرها 
التعامل مع االأحداث مبختلف اأ�شكالها بحرفية عالية ومنهجية علمية . 
من  واملتفجرات  االأ�شلحة  اإدارة  يف  تخ�ش�شي  تدريب  معهد  وج��ود  واعتر 
االإجنازات املهمة ل�شرطة اأبوظبي.. م�شريا اإىل اأن املعهد يزخر بخراء من 
املواطنني والريطانيني من ذوي الكفاءة االأمنية واخلرات الكبرية مثمنا 
تطبيق  خ��الل  جهد  من  هونوفر  يف  االأملانية  ال�شرطة  حما�شرو  بذله  ما 

�شيناريوهات ومترينات عملية يف الدورات. 

•• جنوب افريقيا-وام:

اقامت �شفارة الدولة يف جنوب افريقيا حفل ا�شتقبال بالذكرى الثانية 
واالأربعني لليوم الوطني وذلك يف فندق ال�شرياتون بالعا�شمة بريتوريا 
. وكان �شعادة حمد حارب احلب�شي �شفري الدولة لدى جمهورية جنوب 
يف  بال�شفارة  الثالث  ال�شكرتري  الطنيجي  �شامل  را�شد  وال�شيد  اأفريقيا 
نائب مدير  �شوكالل  اأنيل  ال�شفري  �شعادة  يتقدمهم  ال�شيوف  ا�شتقبال 
االأو�شط  وال�شرق  اآ�شيا  ل�شوؤون  والتعاون  الدولية  العالقات  وزارة  عام 
ال��ع��ام��ة واالإدارة  و���ش��ع��ادة م�����ش��وايل دي��ف��وف��ا م��دي��ر ع���ام وزارة اخل��دم��ة 
ب�شفتهما ممثلي حكومة جنوب اإفريقيا و�شعادة ال�شفري تيمبو ريبو�شي 
مدير رئي�شي الدارة ال�شرق االأو�شط بوزارة العالقات الدولية والتعاون 
و�شعادة مارتن �شالبر مدير اإدارة دول جمل�س التعاون اخلليجي و�شعادة 
�شفري  مبوكو  بيني  و�شعادة  اإفريقيا  �شمال  اإدارة  مدير  �شليمان  اأ�شرف 
و�شعادة  الدبلوما�شي  ال�شلك  عميد  الدميقراطية  الكونغو  جمهورية 
امل��وري��ت��ان��ي��ة اال���ش��الم��ي��ة عميد  حممد ول��د ح��ن��اين �شفري اجل��م��ه��وري��ة 
ال�شلك الدبلوما�شي العربي باالإنابة و�شعادة يعقوب اأبا عمر �شفري جنوب 
اإفريقيا ال�شابق لدى الدولة واأ�شحاب ال�شعادة ال�شفراء وروؤ�شاء البعثات 
العربية واالأجنبية املعتمدين يف بريتوريا وعدد من االعالميني ورجال 
ال�شركات  وممثلي  وال�شناعة  ال��ت��ج��ارة  غ��رف  يف  وامل�����ش��وؤول��ني  االأع��م��ال 
وامل�شارف واملوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة . وق�د ا�شتهل �شعادة ال�شفري 
احلب�شي ك�لمته بتقدمي اأ�شمى معاين التهاين والتريكات بهذه املنا�شبة 
الغالية اإىل مقام �شاحب ال�شم�و ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة حفظه اهلل واإىل اأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل  الدولة رئي�س جمل�س  مكتوم نائب رئي�س 
اأع�شاء املجل�س االأعلى حكام االإم��ارات واإىل  ال�شمو  اأ�شحاب  واخوانهما 

�شمو اأولياء العهود .
.متمنيا ل�شموهم موفور ال�شحة وال�شعادة ول�شعب دولة االإمارات دوام 

التطور واملزيد من االجنازات واملكت�شاب يف خمتلف املجاالت .
 واأ�شار �شعادته يف كلمته اإىل ماآثر الراحل العظيم املغفور له باإذن اهلل 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان باين دولة االحتاد التي بناها على اأ�ش�س 
را�شخة و�شيا�شات حكيمة وحتقق بف�شل اهلل ما اأراد لها من نه�شة �شملت 
خمتلف امليادين وعلى راأ�شها بناء االن�شان النه اعتره الرثوة احلقيقية 

لهذه الدولة الفتية. كما تناول اأي�شا يف كلمته االجناز التاريخي الذي 
حققته دولة االإم��ارات بالفوز با�شت�شافة مدينة دبي للمعر�س الدويل 
وعلميا  وثقافيا  ح�شاريا  واهميته  الفوز  ه��ذا  ودالالت   2020 اك�شبو 
واقت�شاديا و�شياحيا. وا�شاد �شعادته بعالقات ال�شداقة والتعاون القائمة 

بني دولة االمارات وجمهورية جنوب افريقيا .
الوطنيتان  الناقلتان  ب��ه  تقوم  ال��ذي  االيجابي  ال���دور  على  اأث��ن��ى  .كما 
ط���ريان االم�����ارات وط����ريان االحت����اد يف ت��وط��ي��د اأوا����ش���ر ال�����ش��داق��ة بني 
فيه  ملا  االقت�شادية  العالقات  تعزيز  على  ع��الوة  ال�شديقني  ال�شعبني 

امل�شلحة امل�شرتكة للبلدين .
اأن دولة االإم��ارات تنتهج �شيا�شة ح�شن اجلوار   واأو�شح �شعادة احلب�شي 
وحل  ل��ل��دول  الداخلية  ال�����ش��وؤون  يف  التدخل  وع��دم  املتبادل  واالح���رتام 
امل�شكالت والنزاعات بالو�شائل ال�شلمية . وقد تخلل احلفل عر�س فيديو 

وثائقي عن الدولة .
. كما جرى �شحب على تذاكر جماملة قدمتها طريان االحتاد وطريان 
والرتويج  ال�شياحة  دائ��رة  مع  باال�شرتاك  اأي�شا  قامت  التي  االم���ارات 
التجاري حلكومة دبي مكتب جنوب افريقيا بان�شاء خيمة م�شرتكة على 
هام�س حفل اال�شتقبال ت�شمنت معرو�شات ومطبوعات وفعاليات تعك�س 

البيئة الرتاثية للدولة .
 كما قامت ال�شفارة يف نهاية احلفل بتوزيع كتيبات اعالمية عن الدولة 
 2020 اك�شبو  با�شت�شافة  ال��ف��وز  مبنا�شبة  خا�شة  ت��ذك��اري��ة  وه��داي��ا 

باال�شافة اإىل التمور االإماراتية .
 من جانبه نقل �شعادة انيل �شوكالل نيابة عن حكومة و�شعب جمهورية 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  التهاين  خال�س  اإفريقيا  جنوب 
االإم����ارات  دول���ة  �شعب  واإىل  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د 
42 متمنيا ل�شموه موفور ال�شحة ول�شعب  ال��  اليوم الوطني  مبنا�شبة 
دول��ة االم���ارات دوام االزده���ار وال��رق��ي. كما هناأ دول��ة االم���ارات حكومة 
و�شعبا مبنا�شبة الفوز با�شت�شافة معر�س اك�شبو الدويل 2020 م�شيدا 
بقدراتها على تنظيم مثل هذه الفعاليات بكل كفاءه وجدارة على اعتبار 
وو�شائل  حديثة  حتتية  بنية  م��ن  ال��ن��ج��اح  م��ق��وم��ات  ك��اف��ة  متتلك  اأن��ه��ا 
ال�شداقة  بعالقات  وا�شاد  احلديثة.  والتقنيات  واملوا�شالت  االت�شاالت 
القوية التي تتبادلها الدولتان مثنيا على املكانة املرموقة التي حتتلها 

الدولة على ال�شاحة االقليمية والدولية . 

ال�صحافة املغربية ت�صيد بتميز التجربة الوحدوية يف الإمارات
•• الرباط -وام:

اأج���م���ع���ت ال�����ش��ح��ف ال�������ش���ادرة يف 
امل��م��ل��ك��ة امل��غ��رب��ي��ة ام�����س ع��ل��ى اأن 
احتفاالت االإمارات العربية املتحدة 
الوطني  ل��ل��ي��وم  ال�42  ب��ال��ذك��رى 
ت��وؤك��د ا���ش��ت��م��راري��ة ت��ف��وق وجناح 
االإم���ارات  ال��وح��دوي��ة يف  التجربة 
اأنها منوذج للنجاح العربي.  وراأت 
وقال ال�شحفي توفيق بوع�شرين 
يف افتتاحية �شحيفة اأخبار اليوم 
ب���ع���ن���وان ق�����ش��ة جن����اح ع��رب��ي��ة اأن 
االإن�������ش���ان يف االإم�������ارات ي��وج��د يف 
قلب التنمية ويف قلب االختيارات 
واأ�شاف  واالقت�شادية.  ال�شيا�شية 
ق�ش�س  ك��ل  يف�شر  ال  ال��ن��ف��ط  اأن 
اأن  ذل�����ك  االإم����������ارات  ال���ن���ج���اح يف 
املنطقة  يف  اأك������ر  ن��ف��ط��ي��ة  دوال 
بعيدة جدا عن  مازالت  وخارجها 
اقت�شادي  من��وذج  اإىل  تتحول  اأن 
عقال  هناك  ان  ال  ناجح..م�شريا 
ت�شتثمر يف  واإرادة  ويفكر  يخطط 
امل�شتقبل وم�شئوليون يعملون كل 
يوم للو�شول اإىل التميز االأف�شل 
ال�شحف  وق��ال��ت  ال��ق��م��ة.  وت�شلق 
املغربية اأن حفل اال�شتقبال الذي 
�شعيد  ال��ع�����ش��ري  ���ش��ع��ادة  اأق���ام���ه 
ال���ظ���اه���ري ���ش��ف��ري ال���دول���ة لدى 
حفل  اأكر  يعتر  املغربية  اململكة 
الدبلوما�شية  للبعثات  ا�شتقبال 
ر�شمي  بح�شور  ومتيز  امل��غ��رب  يف 
واملتينة  املميزة  العالقات  يعك�س 
العربية  االإم�����������ارات  دول������ة  ب����ني 
واأجرت  املغربية.  املتحدة واململكة 
و  امل��غ��رب��ي��ة  ال�����ش��ح��راء  �شحيفتا 

اأن  ال��ي��وم  اأخ��ب��ار  وق��ال��ت �شحيفة 
الوطني  باليوم  االإم��ارات  احتفال 
ال�42 يذكر باحل�شيلة االإيجابية 
التنمية  ل����ع����الق����ات  وامل�����م�����ي�����زة 
املغربية  امل��م��ل��ك��ة  م���ع  وال���ت���ع���اون 
ال�شريك  االإم����ارات  اأ�شحت  حيث 
االأجنبي  وال�شريك  االأول  العربي 
الثالث للمغرب . وقالت �شحيفة 
االإم����ارات  اأن  املغربية  ال�����ش��ح��راء 
اح��ت��ف��ل��ت ب��ي��وم��ه��ا ال���وط���ن���ي بكل 
اإعالميني  بح�شور  ال��ع��امل  لغات 
واأ�شادت  ال���ق���ارات..  خمتلف  م��ن 
ال�شمو  �شاحب  بكلمة  ال�شحيفة 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل اأثناء 
ا�شتقبال �شموه للوفود االإعالمية 
ونوهت   . ال�����دول�����ة  ت������زور  ال���ت���ي 
ال�شيخ  �شمو  قاله  مبا  ال�شحيفة 
نهيان وزير  اآل  زاي��د  عبد اهلل بن 
اأن رفاهية  اأك���د  ال���ذي  اخل��ارج��ي��ة 
تاأتي يف مقدمة  واملواطن  الوطن 
التي  االإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  االأه�������داف 
ت�شعى دولة االإمارات اإىل توفريها 
. وخ�ش�شت القنوات التلفزيونية 
العربي  املغرب  ووكالة  واالإذاع���ات 
فعاليات  لتغطية  ح��ي��زا  ل��الأن��ب��اء 
اليوم  مبنا�شبة  اال�شتقبال  حفل 
الوطني ال�42 الذي اأقامه �شعادة 
�شفري  الظاهري  �شعيد  الع�شري 
املغربية  امل��م��ل��ك��ة  ل����دى  ال����دول����ة 
وال��ذي متيز بح�شور معايل عبد 
االإل��ه ابن ك��ريان رئي�س احلكومة 
وع�������دد م����ن ال�����������وزراء وال���ن���اط���ق 

الر�شمي با�شم الق�شر امللكي.

ل��وم��ات��ان دي ���ش��ح��را ح�����وارا مع 
الظاهري  �شعيد  الع�شري  �شعادة 
اململكة  ل������دى  ال������دول������ة  ����ش���ف���ري 
اأك����د ف��ي��ه اأن االإم������ارات  امل��غ��رب��ي��ة 
النهو�س  اأول��وي��ات��ه��ا  �شمن  ت�شع 
مع  امل��م��ي��زة  بعالقاتها  واالرت��ق��اء 
املغرب. وقال �شعادته اأن الزيارات 
امللك  ب���ه���ا ج����الل����ة  ي����ق����وم  ال����ت����ي 
حممد ال�شاد�س عاهل املغرب اإىل 

االأخوية  العالقات  توؤكد  ال��دول��ة 
التي  البلدين  قائدي  بني  املتينة 
العاهل  مب�شاركة  اآخ��ره��ا  متيزت 
مركز  افتتاح  مرا�شيم  يف  املغربي 
جزيرة  يف  ل��ل��ت�����ش��وق  ال���غ���ال���ريي���ا 
املارية يف اأبوظبي .. وعر �شعادته 
املغربية  ل��ل��م��م��ل��ك��ة  ����ش���ك���ره  ع����ن 
بلقب  الظفر  ل�شالح  لت�شويتها 
دبي.  يف  اإك�شبو2020  ا�شت�شافة 



السبت  -  7  ديسمبر    2013 م   -   العـدد    10963
Saturday   7   December   2013  -  Issue No   10963

03

اأخبـار الإمـارات

03

اأخبار الإمارات

�صفارة الدولة لدى اأثيوبيا حتتفل باليوم الوطني الثاين والأربعني
•• اأدي�ص اأبابا-وام:

الفيدرالية الدميقراطية  اإثيوبيا  الدولة لدى جمهورية  �شفارة  اأقامت 
حفل ا�شتقبال مبنا�شبة اليوم الوطني الثاين واالأربعني للدولة يف فندق 
جمع  احلفل  ح�شر  اأب��اب��ا.  اأدي�س  االإثيوبية  بالعا�شمة  اأدي�س  �شرياتون 
ال�شلك  واأع�شاء  االإثيوبيةوروؤ�شاء  احلكومة  م�شئويل  كبار  �شم  غفري 
واالحت����ادات  املنظمات  وروؤ���ش��اء  اثيوبيا  ل��دى  املعتمدين  الدبلوما�شي 
الدولية واالإقليمية ووجهاء املجتمع االثيوبي من رجال اعمالوممثلي 
واإعالمية  وريا�شية  ثقافية  و�شخ�شيات  االإثيوبية  ال�شركات  كريات 
�شفري  ال�شابري  ح�شن  عي�شى  يو�شف  الدكتور  �شعادة  وك��ان  وغ��ريه��ا. 
واأع�شاء  االأفريقي  االحت��اد  لدى  الدائم  واملندوب  اإثيوبيا  لدى  الدولة 

ونوه  االم���ارات.  حكام  لالإحتاد  االأعلى  املجل�س  اع�شاء  ال�شمو  ا�شحاب 
العام تتزامن مع منا�شبة  الوطني هذا  اليوم  اأن احتفاالت  ال�شفري اىل 
الدويل  التجاري  املعر�س  با�شت�شافة  دبي  فوز  يف  تتمثل  اخرى  �شعيدة 
2020 للمرة االأوىل يف ال�شرق االأو�شط وهو داللة اخرى على  اأك�شبو 
امل�شتوى املتميز الذي تتمتع به الدولة اليوم. وتطرق ال�شفري يف كلمته 
اأ�شاد  اإثيوبيا حيث  الثنائية بني الدولة وجمهورية  اإىل العالقات  اي�شا 
اهتمام  يعك�س  مم��ا  امل��ج��االت  خمتلف  يف  ت�شهده  ال���ذي  امل��ط��رد  بالنمو 
يف  ثقته  عن  معربا  الثنائية  الروابط  ودعم  بتوطيد  البلدين  حكومتي 
ا�شتمرار التعاون الثنائي نحو اآفاق اأو�شع مبا يحقق التطلعات واالأهداف 
امل�شرتكة. جرى بعد ذلك ال�شحب على تذاكر �شفر جمانية اإىل مدينة 
دب��ي مقدمة من خطوط ط��ريان االم���ارات وف��الي دب��ي اللتني �شاركتا 

ال�شفارة يف مقدمة م�شتقبلي �شيوف احلفل الذين اأعربوا عن تهانيهم 
مبنا�شبة اليوم الوطني الثاين واالأربعني للدولة كما اأعربوا عن تهانيهم 
بفوز دبي با�شت�شافة املعر�س التجاري الدويل اأك�شبو2020 . واو�شح 
لعام  دي�شمر  م��ن  ال��ث��اين  اأن  احل��ف��ل  خ��الل  كلمته  يف  ال�شفري  ���ش��ع��ادة 
املتحدة  العربية  االم���ارات  دول��ة  تاريخ  يف  هاما  منعطفا  ميثل   1971
حني اتفق االآباء املوؤ�ش�شون بقيادة ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان رحمه 
اهلل على تاأ�شي�س دولة لها �شاأن على ال�شاحة الدولية �شيا�شيا واقت�شاديا 
ظل  يف  ا�شتمرت  الدولة  تنمية  م�شرية  اأن  ال�شفري  واأ�شاف  واجتماعيا. 
القيادة الر�شيدة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
اآل  را���ش��د  ب��ن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  واأخ��ي��ه �شاحب  اهلل  ال��دول��ة حفظه 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي واإخوانهما 

م�شرية  ترز  وثائقية  �شرائط  بث  احلفل  خالل  ومت  احلفل.  رعاية  يف 
النه�شة ال�شاملة التي ت�شهدها دولة االمارات العربية املتحدة يف خمتلف 
املجاالت االقت�شادية والتعليمية والعمرانية وال�شحية ومت توزيع ن�شخ 
واأ�شاد  ال��دول��ة.  يف  ال�شاملة  النه�شة  تو�شح  وكتيبات  مطبوعات  م��ن 
امل�شاركون يف احلفل باالجنازات التي حتققت يف دولة االمارات العربية 
دبي  مدينة  ف��وز  وكذلك  املا�شية  عاما  واأرب��ع��ني  االإث��ن��ي  خ��الل  املتحدة 
االإمارات  لدولة  يعتر فخرا  الدويل مما  التجاري  املعر�س  با�شت�شافة 
ول�شعوب املنطقة متمنني مزيدا من التقدم واالزدهار للدولة. و تقدمت 
وزارة اخلارجية االثيوبية بالتهنئة لقيادة دولة االمارات حكومة و�شعبا 
مبنا�شبة اليوم الوطني الثاين واالأربعني م�شيدة بامل�شتوى الذي و�شلت 

اليه الدولة ودورها البارز على امل�شتويات االقليمية والدولية.
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�شمن زيارته لقوافل اليوم الوطني حتت �شعار )البيت متوحد( بالفجرية

نهيان بن مبارك: تعلمنا من ال�صيخ زايد احلفاظ على تقاليدنا وتراثنا ونحن ننطلق اإىل امل�صتقبل
•• الفجرية-الفجر:

ق�����ال م���ع���ايل ال�����ش��ي��خ ن���ه���ي���ان بن 
الثقافة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م��ب��ارك 
وال�������ش���ب���اب وت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع اإن 
االإمارات  لدولة  واملوؤ�ش�س  الوالد 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
بناء  على  حري�شا  ك��ان  نهيان  اآل 
دول����ة ح��دي��ث��ة ق��ائ��م��ة ع��ل��ى العلم 
امل����ج����االت  وال�����ت�����ق�����دم يف ج���م���ي���ع 
والقيم  ال����رتاث  ي��وم��ا  يغفل  ومل 
االإم���ارات���ي���ة االأ���ش��ي��ل��ة و���ش��ار على 
ال�شيخ  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  درب�������ه 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل واأخوه �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
دب��ي رعاه  ال����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
ال��وط��ن��ي يف  ، فرت�شخ احل�����س  اهلل 
قلوب اجلميع، وعلت راية االحتاد 
االمارات  دول��ة  اأر���س  على  خفاقة 
وحتقق االمن واالمان واال�شتقرار 
مل��واط��ن��ي ال���دول���ة وامل��ق��ي��م��ني على 
قبلة  االإم���ارات  فاأ�شبحت  اأر�شها، 
العاملية  الفعاليات  لعدد كبري من 
ال�شباقة يف  ال��دول  وم��ن  الكرى، 
احلفاظ على الرتاث العاملي، ومن 
وزارة  م��ب��ادرة  ك��ان��ت  املنطلق  ه��ذا 
املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة 
�شعار  حتت  الوطني  اليوم  قوافل 
)ال��ب��ي��ت م��ت��وح��د( ل��ل��ح��ف��اظ على 
ال��������رتاث االإم�������ارات�������ي االأ����ش���ي���ل، 
قيم  ع����ل����ى  اجل����م����ي����ع  ل���ي���ت���ع���رف 
باعتباره  ال���رتاث  ه��ذا  وجماليات 
اأحد اأهم مكونات الهوية الوطنية 

ل��الإن�����ش��ان االإم����ارات����ي م���ن خالل 
اإن�شاء ثالثة قرى تراثية مبدينة 
والرم�س  الغربية،  باملنطقة  زاي��د 
وال��ف��ق��ي��ت بدبا  ب����راأ�����س اخل��ي��م��ة 
ال��وزارة على  ، وحر�شت  الفجرية 
البيئات  ال��ق��رى  ه���ذه  حت��ت��وي  اأن 

الرئي�شية التي ت�شمها االإمارات.
زي������ارة معاليه  خ����الل  ذل����ك  ج����اء 
حيث  بالفقيت  ال��رتاث��ي��ة  للقرية 
حممد  ال�شيخ  ا�شتقباله  يف  ك���ان 
ال�شرقي  ����ش���ي���ف  ب�����ن  ح���م���د  ب�����ن 
االإلكرتونية  احل���ك���وم���ة  م���دي���ر 
امل�شوؤولني.  م��ن  وع��دد  بالفجرية 
االأجنحة  م���ع���ال���ي���ه  ت���ف���ق���د  وق�����د 
ت�شم  وال��ت��ي  ب��ال��ق��ري��ة  الرئي�شية 
البيئة البدوية وما بها من عر�س 
والبيئة  وال���ه���ج���ن،  ال�����ش��ق��اري��ن 
الور�س  فيها  تابع  التي  الزراعية 

كبرية من طالب املدار�س واال�شر 
تراثهم  ع��ل��ى  ال�����ش��غ��ار  ل��ي��ت��ع��رف 
توا�شل  مبداأ  يحقق  مبا  االأ�شيل، 
االأج�����ي�����ال وت��ع��ري��ف��ه��م ب���ال���رتاث 
اأهم  اأح��د  يعد  االإم��ارات��ي��ة  والقيم 
الوطني،  ال���ي���وم  ق���واف���ل  اأه������داف 
من  الرئي�شي  الهدف  اأن  وم��وؤك��دا 
تعزيز  هو  الرتاثية  القرى  اإن�شاء 
م��ق��وم��ات ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة لدى 
ا�شتمرارية  و�شمان  املجتمع  فئات 
وتوظيف  االأج��ي��ال،  بني  التوا�شل 
خرات االأجداد ونقلها اإىل االأبناء، 
اليوم  قوافل  �شعار  ما يحقق  وهو 
اإ�شافة   ، متوحد  البيت  ال��وط��ن��ي 
جمال  يف  ال���وزارة  دور  تفعيل  اإىل 

امل�شوؤولية املجتمعية.
وطلبة  االأ������ش�����ر،  زي�������ارة  وت���ع���ت���ر 
القرى  اإىل  واجل��ام��ع��ات  امل��دار���س 

يقدمون  ال���ذي���ن  احل��رف��ي��ني  م���ن 
عليه  كانت  ملا  االأ�شل  من��اذج طبق 
اإىل  باالإ�شافة  املا�شي،  احل��رف يف 
وعرو�س  �شراعية  عرو�س  وج��ود 
املدار�س  ل��ط��ل��ب��ة  وث��ق��اف��ي��ة  ف��ن��ي��ة 
الرتاثية  والدكاكني  واجلامعات، 
ال��ت��ي ح��ر���س امل��ن��ظ��م��ون ع��ل��ى اأن 
تكون �شورة طبق اال�شل ملا كانت 
ع��ل��ي��ه ه����ذه ال��ن��وع��ي��ة م���ن املحال 
املا�شي،  يف  واخل��دم��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
ب�شكلها اخلارجي وما تعر�شه من 

ب�شائع و�شلع وخدمات.
وق�����د ث���م���ن اأه��������ايل م��ن��ط��ق��ة دبا 
الثقافة  وزارة  م���ب���ادرة  ال��ف��ج��رية 
باإن�شاء  املجتمع  وتنمية  وال�شباب 
ب���ه���ذا احلجم  ال���رتاث���ي���ة  ال��ق��ري��ة 
جميع  ي�������ش���م  ال��������ذي  ال�������ش���خ���م 
فقد  املختلفة  ال��رتاث��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ات 

العر�شان  و����ش���ن���اع���ة  احل���رف���ي���ة 
البيئة  ث���م  احل����اب����ول،  و���ش��ن��اع��ة 
واملعار�س  وال��ب��ح��ري��ة،  اجل��ب��ل��ي��ة 
طلبة  لوحاتها  ر�شم  التي  الفنية 
حول  مو�شوعها  وت��رك��ز  امل��دار���س 
الوطني  ب����ال����ي����وم  االح����ت����ف����االت 
االحتاد  وتعزيز  الرتاثية  والقيم 
تابع  ك���م���ا  ال�������ش���غ���ار،  ن���ف���و����س  يف 
واحلرف  ال�شعبية،  ال��ف��ن��ون  ف��رق 
باختالف  تختلف  التي  الرتاثية 
البيئة املنتجة لها، واختتم جولته 
داخل  ال��رتاث��ي��ة  ال��دك��اك��ني  بتفقد 

القرية.
واأ����ش���اد م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
جولته  ع��ق��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  م���ب���ارك 
ت����واف����ر جميع  ����ش���اه���ده م����ن  مب����ا 
ال��رتاث االإم��ارات��ي داخل  مفردات 
اأعداد  اإىل زي���ارة  اإ���ش��اف��ة  ال��ق��ري��ة، 

م��ت��وح��د نافذة  ال��ب��ي��ت  ال��رتاث��ي��ة 
ح��ق��ي��ق��ي��ة ع���ل���ى ت������راث االأج��������داد، 
و�شاهد على تنوعه وتفرده وجماله 
م��ن خ��الل م��ا حتتويه م��ن بيئات 
على  وفعاليات  وعرو�س  خمتلفة 
مدار اليوم، ودور جمعيات الرتاث 
فعاليات  امل�شاركني يف  واحلرفيني 
الرتاثية  القرى  وتهدف  القرية. 
اىل تر�شيخ التوا�شل بني االأجيال، 
ل�شمان ا�شتمرارية املوروث الثقايف 
اأكرث  ت�شارك  االأج��ي��ال، حيث  عر 
ال�شعبية  للفنون  ف��رق��ة   42 م��ن 
املتوارث  االإم��������ارات  ت�����راث  ت���ق���دم 
جيال بعد جيل، كما ي�شارك فيها 
املعلومات  ل��ت��ق��دمي  امل��ت��ط��وع��ني 
ل���زوار ال��ق��رى ال��رتاث��ي��ة، وتنظيم 
وامل�شاركة  داخ��ل��ه��ا  ال��ع��م��ل  ���ش��ري 
عدد  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا،  يف 

ال��ن��ون رئي�س  ب��ن احمد  ق��ال على 
الفجرية  بدبا  ال�شيادين  جمعية 
ك��ان��ت حلم  ال��رتاث��ي��ة  ال��ق��ري��ة  اإن 
احلرفيني واأهايل املنطقة مطالبا 
باأن ت�شتمر على مدار العام ملا لها 
من ر�شالة �شامية يف ن�شر الثقافة 
ن���ف���و����س االأج����ي����ال  ال����رتاث����ي����ة يف 
اجل��دي��دة ودع���م احل��رف��ي��ني الذي 
ي��ع��م��ل��ون ب���ح���رف ت���راث���ي���ة. وق���ال 
���ش��ل��ي��م��ان اخل����دمي رئ��ي�����س اإح���دى 
الرتاثية  ال��ق��ري��ة  اإن  اجل��م��ع��ي��ات 
ت��زال مطلبا ملحا من  وم��ا  كانت 
واحلرفيني  ال�����ش��ن  وك��ب��ار  االآب�����اء 
الرتاث  خ��الل��ه��ا  م��ن  ي�شل  ح��ت��ى 
االأج��ي��ال اجلديدة مبا يحقق  اإىل 
الرتاثية  ال��ق��ي��م  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 
االأ�شيلة، واإتاحة الفر�شة لعملية 

توا�شل االأجيال.

اختتام فعاليات قرية البيت متوحد الرتاثية
•• ابوظبي- فوؤاد علي

الوطني  باليوم  اح��ت��ف��االت  �شمن 
ال� 42 اأقيمت قرية البيت متوحد 
النزهة  ح���دي���ق���ة  يف  ال����رتاث����ي����ة 
جممع  مقابل  ابوظبي  بكورني�س 
خ��ل��ي��ف��ة ل���ل���ط���اق���ة ب������دًء م����ن 28 
اأم�����س االأول  ن��وف��م��ر و اخ��ت��ت��م��ت 
جهات  مب�شاركة  املا�شي  اخلمي�س 

حكومية و خا�شة .
مع�شومة  امل���ه���ن���د����ش���ة  ق����ال����ت  و 
القرية  م��دي��رة  بوعلي  ال��ع��ي��داين 
اأرف��������ع ا����ش���م���ى اي�������ات ال���ت���ه���اين و 
ال�شمو  ل�������ش���اح���ب  ال����ت����ري����ك����ات 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
اأخيه  و  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 
را�شد  ب��ن  حممد  ال�شمو  �شاحب 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
و اخوانهما اأع�شاء جمل�س االأعلى 
اأول  حكام االإم��ارات و اإىل الفريق 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
ابوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د 
للقوات  االأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ون���ائ���ب 
الوطني  ال��ي��وم  مبنا�شبة  امل�شلحة 
االإم����ارات  دول���ة  ل�شعب  و   42 ال���� 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة و امل��ق��ي��م��ني و 
نبارك كذلك بفوز دبي الإ�شت�شافة 

. معر�س اك�شبو 2020 
و اأو�شحت اأن قرية البيت متوحد 
الرتاثية تلبية لكلمة �شمو ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ) البيت 
العمل  ه����ذا  ن���ه���دي  و   ) م��ت��وح��د 

للقيادة الر�شيدة و ت�شتمل القرية 
على ق�شمني فالق�شم االأول يتكون 
بيع  من  بالن�شاء  خا�شة  خيم  من 
مطبخ  و  ال��ت��ج��م��ي��ل  م�����ش��ت��ل��زم��ات 
ن�������ش���ائ���ي ي���ق���دم ب��ع�����س االأك������الت 
و  للجمهور  االإم��ارات��ي��ة  ال�شعبية 
الق�شم االخر خيم خا�شة بالرجال 
و حديقة حيوانات و خيمة خا�شة 
ب�����ش��ي��وف ال��ق��ري��ة ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 
تواجد اجلهات احلكومية الداعمة 
ل��ل��ق��ري��ة م��ث��ل ب��ل��دي��ة اب���وظ���ب���ي و 
مركز ابوظبي للنفايات و مدر�شة 
وزارة  و  للتعليم  العاملية  جيم�س 
الثقافة و ال�شباب و تنمية املجتمع 
متوحد  ال��ب��ي��ت  ق���ري���ة  ���ش��ت��ك��رر  و 
القادمة  االإح��ت��ف��االت  يف  الرتاثية 

باليوم الوطني اإن �شاء اهلل .
و اأ�شافت اأن فعاليات القرية تبداأ 
من امل�شاء و امتعت فرقة علي بن 
بتقدمي  احل��رب��ي��ة  الكعبي  نعمان 

ال��ف��ل��وك��ل��ور ال�����ش��ع��ب��ي اجل��م��ه��ور و 
اجلمهور  تعريف  و  معها  تفاعلوا 
احلربية  مثل  �شعبية  رق�شة  بكل 
ال�شامية  ف��رق��ة  ���ش��ارك��ت  ك��ذل��ك  و 
رق�شات  م���ن  و����ش���الت  ق���دم���وا  و 
الدبكا و فرقة من النادي الثقايف 
االأيام  خ��الل  �شاركوا  و  ال�شوداين 
اململكة  من  الفنية  الوفود  االأوىل 
قطر  دول���ة  و  ال�شعودية  العربية 
الفنية  ال��ف��ق��رات  ب��ع�����س  ب��ت��ق��دمي 
الوفد  زار  و  ال�شعبي  امل��وروث  من 
القرية  ال�شوي�شري  و  الرتغايل 
و قدموا بع�س الفقرات املو�شيقية 
و م�شابقات حول تراث و معلومات 
ح���ول دول����ة االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة و 
و  متنوعة  معلوماتية  م�شابقات 
تقدمي اجلوائز و الهدايا العينية 

للجمهور .
و ق���ال ال�����ش��اع��ر ع��ل��ي ع��ب��داهلل بن 
الفرقة  م��وؤ���ش�����س  ال��ك��ع��ب��ي  ن��ع��م��ان 

ان���ت���ه���ز ه������ذه ال���ف���ر����ش���ة الأرف������ع 
�شاحب  اإىل  ال��ت��ه��اين  و  التحيات 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
ال�����ش��م��و حممد  اأخ���ي���ه ���ش��اح��ب  و 
رئي�س  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
اأع�شاء  اخ��وان��ه��م��ا  و  دب���ي  ح��اك��م 
امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى ح��ك��ام االإم�����ارات 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  االأول  ال��ف��ري��ق  و 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
مبنا�شبة  امل�شلحة  للقوات  االأعلى 
عيد االإحتاد ال�42 اأما بخ�شو�س 
ال��ف��رق��ة ف��ق��د ت��اأ���ش�����ش��ت ق��ب��ل 19 
���ش��ن��ة و ل���ن���ا م�������ش���ارك���ات داخ������ل و 
خارج الدولة و ن�شارك خالل هذا 
املتوحد  البيت  ق��ري��ة  يف  االأ���ش��ب��وع 
الوطني  اليوم  مبنا�شبة  الرتاثية 
للدولة نرز فيها املوروث ال�شعبي 

بها  اجلمهور  نعرف  و  االإم��ارات��ي 
الق�شائد  ب��ع�����س  األ���ق���ى  ك��ذل��ك  و 

ال�شعرية النبطية .
ال�شباب  ك�������رثة  ب���خ�������ش���و����س  و 
باالإهتمام بتاأ�شي�س فرق �شعبية يف 

االأونة االأخرية 
الكعبي  نعمان  علي  ال�شاعر  لفت 

لهو  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  ال���ف���رق  ك����رثة  اأن 
ال�شباب  اه��ت��م��ام  م��دى  دل��ي��ل على 
ال�شعببي  امل���وروث  على  باحلفاظ 
املجتمعية  التقاليد  و  ال��ع��ادات  و 
اأحياء  اأه��م��ي��ة  م��ن  ينبع  اأي�����ش��اً  و 
به  تزخر  التي  ال�شعبي  الفلولكور 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  دول���ة االإم�����ارات 

ت�شجيع  �����ش����رورة  ع���ل���ى  م�������ش���دداً 
ال�����ش��ب��اب و ح��ث��ه��م ل��الإن�����ش��م��ام و 
امل�شاركة يف احياء املوروث ال�شعبي 
االأبناء  اذه��ان  ير�شخ يف  بالتايل  و 
ال�شعبية  ال��ف��ن��ون  و  ال����رتاث  ح��ب 
املجتمع  اأ�����ش����ال����ة  م����ن  ال���ن���اب���ع���ة 

االإماراتي .

املهند�شة مع�شومة العيداين بو عليال�شاعر علي عبداهلل الكعبي

�صعبية الظهوريني تنظم فعاليات ابتهاجا باليوم الوطني
االأهايل، احتفاء بالوطن وتاأكيدا لالنتماء لالإمارات والوالء لقيادتها.

�شعبية  ف��اإن مدخل  املنطقة  اأبناء  وه��و من  �شعيد خما�س  ب��در  وبح�شب 
عمر  على  ك��دالل��ة   )،42  ( ال��رق��م  يحمل  مبج�شم  ت��زي��ن  ال��ظ��ه��وري��ني 
االحتاد، بجانب �شورة كبرية ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان، فيما ن�شبت اأعالم الدولة ور�شمت يف مواقع خمتلفة من جبال 

املنطقة.
اإ�شفاء مظاهر البهجة واالحتفال  م�شريا اإىل تعاون االأهايل �شنويا يف 
كبارا  اجلميع،  ي�شاهم  حيث  الوطني،  اليوم  مبنا�شبة  منطقتهم  على 

و�شغارا، يف تزيني ال�شوارع باأعالم االإمارات ورموزها.

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

�شمال  كيلومرتا   45 �شعم،  وادي  يف  ال��ظ��ه��وري��ني  �شعبية  اأب��ن��اء  نظم 
مدينة راأ�س اخليمة فعاليات تعبريا عن فرحتهم باليوم الوطني الثاين 
اأبناء ال�شعبية خالل  واالأربعني للدولة، ت�شمنت جهودا جماعية بذلها 
ل�شاحب  و���ش��ورة   42 للرقم  جم�شم  برتكيب  تكللت  املا�شية،  االأي���ام 

ال�شمو رئي�س الدولة، حفظه اهلل، يف مدخل ال�شعبية.
وعلى مدار اأيام قام اأبناء ال�شعبية بتزيني مدخل ال�شعبية باأعالم الدولة 
ال��واح��د، ح�شب و�شف  الفريق  ب��روح  وذل��ك  االإم����ارات،  ل��رم��وز  وب�شور 
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)الطرق( حت�صد جائزة نوعية يف جمال مراكز الت�صال على م�صتوى الدولة
�شعادته حل�شول  واأع��رب حمبوب عن   .) للجميع  و�شهل  اآم��ن 
الهيئة على جوائز ُتنظمها جهات تت�شم بالدقة واحليادية يف 
لنا،  املر�شومة  باالأهداف  التزامنا  ظل  ويف  جوائزها،  حيثيات 
خا�شة اأن املركز يعمل لديه ع�شرات املوظفني واملوظفات، هم 
العاملية  املعايري  اأعلى  اأف�شل اخلدمات وفق  موؤهلون، لتقدمي 
التي  اجل��وائ��ز  عند  يتوقف  ال  امل��رك��ز  اأن  م��وؤك��دا  ع���دة،  بلغات 
اخلدمات  مب�شتوى  النهو�س  على  دائما  ي��داأب  بل  يح�شدها 
تقع  وامل��وا���ش��الت  الطرق  هيئة  اأن  خا�شة  للجمهور،  املُقدمة 
وتر�شد  دب���ي،  اإم����ارة  يف  احلكومية  اجل��ه��ات  اأه���م  اأح���د  �شمن 
واأن جناحها  وتوقعاتهم،  لعمالئها  النوعي  التطور  با�شتمرار 
احلقيقي يكمن يف رفع ن�شبة ر�شا عمالئها، االأمر الذي ي�شعنا 

دوما اأمام حتديات التطور.

للملفات املتقدمة للجائزة، فتفقدوا عملياً املكاملات التي جُترى 
واأدائهم،  املوظفني  وك��ذل��ك  بنا،  اخلا�شة  االت�شال  م��راك��ز  يف 
املُ��ت��ب��ع��ة يف ت��ق��دمي احل��ل��ول واخل���دم���ات لعمالئنا،  واالأن��ظ��م��ة 
بهما  تت�شف  التي  واجلدية  ال�شفافية  يعك�س معياري  ما  وهو 
اجلائزة . واأ�شاف: اأن فوزنا بهذه اجلائزة ومثيالتها يف جمال 
مراكز االت�شال يوؤكد �شعينا الدوؤوب اإىل حتقيق اإحدى الغايات 
اال�شرتاتيجية احليوية للهيئة وهي )املتعاملني اأواًل(، ما يعني 
ذلك  دب��ي، م�شتلهمني يف  اإم��ارة  للتطور احلا�شل يف  مواكبتنا 
خدماتنا.  م��ع  املتعاملني  على  بالرتكيز  العليا  قيادتنا  روؤي���ة 
االأه����داف  حتقيق  اإىل  ي�شعى  االت�����ش��ال  م��رك��ز  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
يف  متميزة  خدمات  توفري  ذلك  يف  مبا  للهيئة  اال�شرتاتيجية 
املتعاملني متا�شيا مع روؤية الهيئة ) تنقل  كل املجاالت لدعم 

•• دبي-الفجر:

فازت اإدارة خدمة العمالء يف هيئة الطرق واملوا�شالت بجائزة 
االت�شال  ملراكز   SERVICE OLYMPIAN AWARD
عن العام 2013، والتي اأطلقت على م�شتوى الدولة، و�شاركت 
عن  ف�شاًل   ، واحت��ادي��ة(  حملية   ( حكومية  ج��ه��ات  ع��دة  فيها 
تناف�س �شركات خا�شة كرى، وهي املرة الثالثة التي يحوز فيها 
مركز االت�شال بالهيئة هذه النوعية من اجلوائز خالل العام 
اجلاري. وقال ال�شيد اأحمد حمبوب، مدير اإدارة خدمة العمالء 
يف هيئة الطرق واملوا�شالت: اإن القائمني على اجلائزة اختاروا 
امللف االأقوى من بني امل�شاركني، بعد اأن قاموا بزيارات ميدانية 
مع جمموعة من املقّيمني، حيث مل يكتفوا باجلانب النظري 

برنامج ال�صيخ زايد لالإ�صكان يوفر احلياة الكرمية وامل�صكن املالئم للمواطنني
•• دبي-وام:

ال�شاملة  التنمية  زايد لالإ�شكان حلقة مهمة يف عملية  ال�شيخ  برنامج  يعد 
زايد  ال�شيخ  له  املغفور  تاأ�ش�س بف�شل  وال��ذي  االإم��ارات  دول��ة  �شهدتها  التى 
املتابعة احلثيثة والرعاية  اآل نهيان - طيب اهلل ثراه - والقى  �شلطان  بن 
اآل نهيان رئي�س الدولة  الكاملة من �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
حفظه اهلل حيث جت�شد بروؤية �شموه الثاقبة جتاه اأبنائه املواطنني وتوفري 
احلياة الكرمية وامل�شكن املالئم لهم . وي�شكل الرنامج واحدا من االإ�شافات 
وتوفري  املواطنني  خدمة  اإىل  تهدف  التي  والرامج  امل�شروعات  يف  البارزة 
اأو  للبناء  االإ�شكانية  والقرو�س  املنح  لهم عن طريق تقدمي  املالئم  امل�شكن 
وياأتي   . امل�شكن  على  واالإ�شافات  ال�شرورية  ال�شيانة  اإج��راء  اأو  االإ�شتكمال 
اإن�شاء برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان تتويجا لل�شيا�شة احلكيمة التي اإعتمدها 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان وترجمها �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  واأخيه �شاحب  نهيان حفظه اهلل  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن 
والالئق  املنا�شب  امل�شكن  لتوفري  الكفيلة  االأ�ش�س  و�شعت  والتي  اهلل  رع��اه 
مع  واالإجتماعية  االإقت�شادية  م�شتوياتها  اختالف  على  املواطنة  لالأ�شر 
مراعاة االأولوية للحاالت اخلا�شة كاالأيتام واالأرامل وكبار ال�شن واأ�شحاب 
االإحتياجات اخلا�شة . وتعك�س مبادرة �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة حفظه 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وتوجيهات  للمواطنني  م�شاكن  ببناء  اخلا�شة  اهلل 
�شكنية جديدة  األ��ف وح��دة   40 ببناء  االأخ��رية  اآل مكتوم  را�شد  بن  حممد 
الذي توليه  البالغ  االإهتمام  الدولة  واإم��ارات  للمواطنني مبختلف مناطق 
 . للمواطنني  والرفاهية  ال��راح��ة  �شبل  توفري  جم��ال  يف  الر�شيدة  القيادة 
االأ�شغال  العديد من اجلهات والهيئات ومنها وزارة  ويتعاون الرنامج مع 
وبرنامج ال�شيخ حممد بن را�شد لالإ�شكان ودائرة االإ�شكان بال�شارقة وهيئة 
والدوائر  االأرا�شي  ودوائ��ر  البلديات  وكافة  باملواطنني  اخلا�شة  القرو�س 
امل�شغل االأول الأموال الرنامج.  العقاري الذي يعتر  احلكومية وامل�شرف 
وتقوم جلنة خمت�شة بالرنامج بدرا�شة طلبات املواطنني من كافة اإمارات 
الدولة ت�شم رئي�شا و�شتة اأع�شاء من ذوي االخت�شا�س حيث يتمثل دورها 

ذوو الدخل املحدود بالتعاون مع بلديات االإمارات املعنية واملنفذة بها هذه 
واأف�شل  االأ�شاليب  ال�شكنية وفقا الأحدث  املجمعات  بناء  املجمعات حيث مت 

الت�شاميم الع�شرية املختلفة. 
ويقوم برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان حاليا باإن�شاء جممع �شكني يف منطقة 
ال�شيوح باإمارة ال�شارقة بتكلفة اإجمالية تبلغ نحو 300 مليون درهم على 
م�شاحة اأر�س تبلغ 740 األف مرت مربع حيث ي�شم املجمع 409 م�شاكن 
باإن�شاء  الرنامج حاليا  يقوم  ..كما  اأربعة مناذج  على  ت�شميمها  موزعة يف 
جممع خليفة ال�شكني يف منطقة دبا باإمارة الفجرية بتكلفة اإجمالية تبلغ 
نحو 350 مليون درهم على م�شاحة اأر�س تبلغ 520 األف مرت مربع تقريبا 
حيث ي�شم املجمع 386 م�شكنا موزعة يف ت�شميمها على اأربعة مناذج. ومن 
املجمع  م�شروع  تنفيذها  الرنامج  يعتزم  التي  امل�شتقبلية  امل�شاريع  اأب���رز 
ال�شكني باإمارة عجمان والذي يحتوي 380 م�شكنا ومب�شاحة اإجمالية ت�شل 
اإىل 50 األفا و767 مرتا مربعا باالإ�شافة اإىل م�شروع املجمع ال�شكني يف 
مدينة خليفة بن زايد باإمارة راأ�س اخليمة والذي يحتوي على 427 م�شكنا 
القيوين  اأم  وم�شروع  األ��ف مرت مربع   984 اإىل  ت�شل  اإجمالية  ومب�شاحة 
ال�شكني والذي ي�شم 360 م�شكنا ومب�شاحة اإجمالية ت�شل اإىل 800 األف 
مرت مربع. وبلغ اإجمايل املبالغ التي �شرفها برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان 
 2001 ع��ام  2000 و338 مليون دره��م  ع��ام  32 مليون دره��م  ح��وايل 
و498 مليون درهم عام 2002 و538 مليون درهم عام 2003 و 728 
مليون درهم عام 2004 و671 مليون درهم عام 2005 و465 مليون 
درهم عام 2006 و417 مليون درهم عام 2007 و438 مليون درهم عام 
2008 و773 مليون درهم عام 2009 ومليارا و 120 مليون درهم عام 
2011 ومليارا و 88 مليون درهم عام 2012 ومليارا و 365 مليون درهم 
حتى نهاية الربع الثالث من العام احلايل 2013 حيث ت�شري االإح�شائيات 
ال�شابقة اإىل اأن املبالغ يف ازدياد وذلك نتيجة زيادة عدد امل�شاعدات االإ�شكانية 
املمنوحة للمواطنني. ويقوم الرنامج ببع�س اال�شتثمارات التي ت�شيف اإىل 
ميزانيته واالإنفاق من اإيرادات هذه اال�شتثمارات على االإيجارات وامل�شاريف 
االإدارية وعدم امل�س بامليزانية املخ�ش�شة له من جانب احلكومة والتي تبلغ 
من  العديد  الرنامج  يوفر  كما  �شنويا.  دره��م  دره��م  مليون   79 و  مليارا 

وذلك  الرف�س  اأو  املوافقة  عملية  يف  االأحقية  ولها  الطلبات  يف  النظر  يف 
ال�شخ�س وح��ال��ت��ه عن  ال��ت��ع��رف على ظ���روف  وت��ق��رره بعد  ت���راه  م��ا  ح�شب 
هي  التطويرية  واالأف��ك��ار  الرنامج  اإن�شاء  ومنذ  والتحري.  البحث  طريق 
م�شتمر  ب�شكل  تطبيقها  ويتم  الرنامج  اإدارة  جمل�س  اهتمام  اأولويات  من 
وم��ن��ه��ا ال��رب��ط االإل���ك���رتوين م��ع ك��اف��ة اجل��ه��ات �شاحبة ال��ع��الق��ة وتوفري 
تقدمي  كخدمة  املتحركة  الهواتف  خ��الل  م��ن  للمتعاملني  ذكية  خ��دم��ات 
الطلب ومتابعته واإمكانية احل�شول على قرار امل�شاعدة من خالل الهاتف 
املتعاملني  االأخ��رى من  الذكية للفئات  الذكي ف�شال عن توفري اخلدمات 
كاملقاولني واال�شت�شاريني والذين يعترون �شركاء مع الرنامج يف حتقيق 
اأن امل�شاعدة ال�شكنية تقدم على �شكل  روؤيته . وين�س قانون الرنامج على 
قرو�س ملن تزيد رواتبهم عن ع�شرة اآالف درهم ومنح ملن تقل رواتبهم عن 
ع�شرة اآالف درهم وهي موزعة بن�شبة 60 باملائة للمنح و40 باملائة باملائة 
واالإ�شراف  امل��ادي  الدعم  تقدمي  الرنامج يف  يتمثل هدف  للقرو�س حيث 
الهند�شي للم�شاكن التي يتم تنفيذها للمواطنني . وبلغت قيمة امل�شاعدات 
كافة  يف  وق��رو���س  منح  م��ن  للمواطنني  ال��رن��ام��ج  قدمها  ال��ت��ي  ال�شكنية 
األفني و987 م�شاعدة �شكنية بقيمة اإجمالية   2013 اإم��ارات الدولة عام 
اأبوظبي و  47 م�شاعدة �شكنية يف  365 مليون درهم منها  بلغت مليارا و 
319 يف دبي و454 يف ال�شارقة و231 يف عجمان و 106 يف اأم القيوين 
امل�شاعدات  اإج��م��ايل  وبلغ   . الفجرية  يف  و567  اخليمة  راأ���س  يف  و1271 
اإمارات  كافة  يف   2000 ع��ام  اإن�شائه  منذ  الرنامج  قدمها  التي  ال�شكنية 
الدولة 31 األفا و83 م�شاعدة �شكنية منها 17 األفا و380 قر�شا �شكنيا 
 456 و  مليارا   14 بلغت  اإجمالية  بقيمة  �شكنية  منح   703 و  األفا  و13 
مليون درهم منها ثمانية مليارات و 392 درهما للقرو�س و�شتة مليارات 
الرنامج  ن�شاأة  املنجزة منذ  امل�شاكن  للمنح. وبلغ عدد  63 مليون درهم  و 
اإىل االآن 16 األفا و277 م�شكنا وعدد امل�شاكن اجلاري تنفيذها �شتة اآالف 
646 م�شكنا وعدد امل�شاكن يف مرحلة ا�شتكمال االإج��راءات ثمانية اآالف  و 
العديد  بتنفيذ   2000 ع��ام  ان�شائه  منذ  الرنامج  وق��ام  م�شكنا.   160 و 
راأ���س اخليمة و مدينة قراط  باإمارة  ال�شكنية يف مدينة خت  من املجمعات 
يف اإمارة الفجرية ويف مناطق متفرقة من اإمارة اأم القيوين لي�شتفيد منها 

مناذج ت�شاميم امل�شاكن املجانية والتي و�شل عددها اإىل 32 منوذجا تتمتع 
واالحتياجات  االأذواق  كافة  مع  وتتنا�شب  والت�شاميم  املوا�شفات  باأحدث 
الرنامج  ط��رح  فيما   .. ك��ب��رية  و  ومتو�شطة  �شغرية  مب�شاحات  وت��ت��وف��ر 
العديد من املبادرات اخلا�شة بتخفي�س تكاليف بناء امل�شاكن ومنها مبادرة 
توقيع اتفاقيات �شراكة مع جمموعة من �شركات مواد البناء لتقدمي اأ�شعار 
 45 ح���وايل  اخل�شومات  ه��ذه  بلغت  حيث  ال��رن��ام��ج  مل�شتفيدي  خمف�شة 
اإن�شاء  االأ�شواق. ومتيزت مرحلة  املعرو�شة يف  االأ�شا�شية  القيمة  باملائة من 
امل�شاكن املمولة عن طريق الرنامج يف مدن ومناطق الدولة باإنتعا�س كبري 
العقارات  �شوق  يف  انتعا�س  اإىل  باالإ�شافة  البناء  وم��واد  امل��ق��اوالت  �شوق  يف 
�شركات  وت�شكل  العمل.  �شوق  على  كبرية  اإيجابية  انعكا�شات  اإىل  اأدى  م��ا 
عدد  يبلغ  حيث  ن�شاأته  منذ  الرنامج  �شركاء  اأه��م  واال�شت�شارات  امل��ق��اوالت 
املا�شي حوايل  �شبتمر  نهاية  الرنامج حتى  امل�شجلة يف  املقاوالت  �شركات 
لدى  امل�شجلة  اال�شت�شارية  املكاتب  اإىل  باالإ�شافة  �شركة  و784  اآالف   3
الرنامج والتي و�شل عددها حتى نهاية �شبتمر املا�شي اإىل 794 مكتبا 
ا�شت�شاريا. وخالل م�شريته ح�شد برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان العديد من 
اجلوائز اأهمها جائزة التقدير اخلا�شة للطاقة من املجل�س االأعلى للطاقة 
عن املمار�شات البيئية املطبقة يف جممع ال�شيوح ال�شكني بال�شارقة وجائزة 
املتميزة يف  االإحت��ادي��ة  االإل��ك��رتوين وج��ائ��زة اجلهة  امللف  الإط��الق��ه خدمة 
املوارد  جمال  يف  املتميزة  االحتادية  اجلهة  وجائزة  الب�شرية  امل��وارد  جمال 
املعرفة وجائزة فريق تطوير  املمار�شات يف جمال  اأف�شل  الب�شرية وجائزة 
اخلدمة املتميزة املقدمة من جائزة ال�شيخ خليفة لالأداء احلكومي املتميز 
وتاأهله  وال�����ش��ك��اوي  اجل���ودة  الإدارة  االآي����زو  ���ش��ه��ادة  ال��رن��ام��ج  ح�شد  كما   .
للح�شول على �شهادات االآيزو الإدارة البيئة و ال�شحة وال�شالمة والتدريب 
اإىل ح�شول الرنامج على �شهادة االعتمادية  املعلومات باالإ�شافة  و تقنية 
الدولية اإى اإف كيو اإم واختياره كموقع متميز لتقدمي اخلدمات احلكومية 
على م�شتوى الوزارات والهيئات واملوؤ�ش�شات االحتادية من قبل مكتب رئا�شة 
م�شتوى  على  االأوىل  املرتبة  على  وح�شوله   2010 ع��ام  ال���وزراء  جمل�س 
واخلطة  االإ�شرتاتيجية  اخلطة  تطبيق  يف  االإحت��ادي��ة  واملوؤ�ش�شات  الهيئات 

الت�شغيلية لعام 2008 ح�شب نظام االأداء ملكتب رئا�شة جمل�س الوزراء. 

هيئة كهرباء ومياه دبي ت�صارك يف فعاليات 
اليوم العاملي للق�صاء على العنف �صد املراأة

يف  الرائد  ودوره��ا  املجتمعية  م�شوؤوليتها  من  انطالقاً 
دعم املبادرات الوطنية والعاملية الهادفة اإىل متكني املراأة 
وتعزيز التنمية االجتماعية نظمت اللجنة الن�شائية يف 
هيئة كهرباء ومياه دبي �شل�شلة من املبادرات والندوات 
وذلك �شمن م�شاركتها يف فعاليات اليوم العاملي للق�شاء 
ندوة  الن�شائية  اللجنة  وعقدت  امل��راأة  �شد  العنف  على 
زعبيل  ���ش��رق  يف  ال��رئ��ي�����ش��ي  ال��ه��ي��ئ��ة  م��ق��ر  يف  تثقيفية 
الهيئة وعدد من ممثلي  مب�شاركة ح�شد من موظفات 
الدوائر احلكومية. وقدمت اآمنة املطوع ، مديرة حالة 
حما�شرة  واالأط��ف��ال،  الن�شاء  لرعاية  دب��ي  موؤ�ش�شة  يف 
�شد  العنف  ظ��اه��رة  اأ�شباب  ع��ن  فيها  حتدثت  توعوية 
الن�شاء و�شبل تفعيل دور االأفراد واملوؤ�ش�شات احلكومية 
واخلا�شة وموؤ�ش�شات النفع العام لرفع م�شتوى الوعي يف 
املجتمعات من اأجل الق�شاء على تلك الظاهرة وتبعاتها 

ال�شلبية التي تعيق م�شرية التنمية االجتماعية. 
اللجنة  رئي�شة  امل��ه��ريي،  خولة  قالت  املنا�شبة،  وب��ه��ذه 
قيادتنا  ت��ويل  دب���ي:  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة  يف  الن�شائية 
الر�شيدة ُجل اهتمامها لتمكني املراأة وتعزيز اإ�شهاماتها 
حكومة  و�شيا�شات  ت�شريعات  ت�شمن  حيث  املجتمع،  يف 
اأف�شل معايري  لها  امل��راأة وحتقق  كافة حقوق  االإم���ارت 

االإم�����ارات مثااًل  دول���ة  م��ن  ال���ذي جعل  االأم���ر  املعي�شة، 
يحتذى به يف جمال متكني املراأة على م�شتوى العامل . 
واأ����ش���اف���ت امل���ه���ريي: ت���اأت���ي ه���ذه امل���ب���ادرة مت��ا���ش��ي��اً مع 
اإل��ت��زام هيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب��ي ب��دع��م امل����راأة ومتكني 
واالجتماعية  االأ���ش��ري��ة  التنمية  يف  م�شاركتها  وتعزيز 
االأ�شرية  ال��ق��ّي��م  وب��رت���ش��ي��خ  ع���ام  ب�شكل  واالق��ت�����ش��ادي��ة 

وتوفري البيئة املنا�شبة لها .
الن�شائية  اللجنة  وحر�س  اهتمام  على  املهريي  واأك��دت 
التي  املنا�شبة للم�شكالت واملعوقات  اإيجاد احللول  على 
ق��د ت��واج��ه امل���راأة ب�شكل ع��ام، واأ���ش��ادت يف ال��وق��ت نف�شه 
ور�شالة  روؤي���ة  حتقيق  يف  للهيئة  العليا  االإدارة  ب��دع��م 

واأهداف اللجنة.
ب���دوره���ا، ق��ال��ت ف��اط��م��ة دمي��ا���س، ن��ائ��ب رئ��ي�����س اللجنة 
مع  متوا�شل  ب�شكل  الن�شائية  اللجنة  تعمل  الن�شائية: 
املراأة  ب���دور  النهو�س  اأج���ل  م��ن  املعنية  اجل��ه��ات  جميع 
الندوة  ه��ذه  تنظيم  ياأتي  احلياتية.  اجل��وان��ب  �شتى  يف 
امل��وظ��ف��ات حول  تثقيف  باأهمية  اإمي��ان��ن��ا  م��ن  ان��ط��الق��اً 
اجلو  على  واآثارها  واأ�شبابها  امل��راأة،  �شد  العنف  ظاهرة 
االأ�شري وما يرتتب عليه من تاأثريات �شلبية قد تنعك�س 

اآثارها على بيئة العمل واالإنتاجية .

في�صل بن �صقر يراأ�ض ال�صبت اأمناء جائزة راأ�ض اخليمة لالإبداع والتميز التعليمي

تدريب الوالدين اأجنز املرحلة النظرية  ويحتفل ال�صبت باليوم الوطني ويوم ذوي الإعاقة

•• راأ�ص اخليمة-الفجر: 

�شاحب  ل���ت���وج���ي���ه���ات  ت���رج���م���ة 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و 
حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  ال 
ورعاية  واك��ت�����ش��اف  ب�����ش��ق��ل  اهلل 
جليل  ال���ط���الب���ي���ة  االب�������داع�������ات 
امل�شتقبل مبدار�س الدولة والعمل 
على تنمية مهاراتهم وابداعاتهم 
البحث  روح  ل��دي��ه��م  ي���ع���زز  مب���ا 
والقراءة  واالك��ت�����ش��اف  واالط����الع 
�شخ�شيتهم  وي���ع���زز  واالط�������الع 
يف  عليهم  ينعك�س  مب��ا  امل�شتقلة 
منتجة  ك���وادر  القريب  امل�شتقبل 
ال��ع��م��ل الوطني  مل�����ش��رية  وداع��م��ة 
يراأ�س  واالنتماء  النماء  وم�شرية 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ف��ي�����ش��ل ب���ن �شقر 
ال��ق��ا���ش��م��ي رئ��ي�����س جم��ل�����س امناء 
ج���ائ���زة راأ�������س اخل��ي��م��ة ل���الإب���داع 
 7 ال�شبت  يوم  التعليمي  والتميز 
االمانة  اجتماع  اجل��اري  دي�شمر 
العامة للجائزة يف مقرها مدينة 

خزام برا�س اخليمة .
نتائج  ع���ل���ى  االج����ت����م����اع  واط����ل����ع 
للجائزة  ال�شنوي  امللتقى  اع��م��ال 
والطالبية  امل��در���ش��ي��ة  ل��ل��ق��ي��ادات 
ومديرات  م��دي��ري  �شمل  وال���ذي 
والتعليم  الثانية  احللقة  مدار�س 
اخليمة  راأ�����س  مبنطقة  ال��ث��ان��وي 
جمال�س  وروؤ�������ش������اء  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
يف  الطالبات  وجمال�س  ال��ط��الب 
قاعة  وا�شت�شافته  اخليمة  راأ����س 

الكورني�س لالحتفاالت.
الدكتور  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  وق����ال 
حممد ابراهيم املن�شور اأمني عام 
االجتمتاع  خالل  �شيتم  اجلائزة: 
املكرمني  اأ���ش��م��اء  ك�����ش��ف  اع��ت��م��اد 
برامج  واعتماد  العا�شرة  بالدورة 
وفقرات احلفل اخلتامي للجائزة 
االمانة  ا����ش���ت���ع���دادات  وم��ن��اق�����ش��ة 
ال�شنوي  للحفل  واللجان  العامة 
اوائل  ك�شف  ومناق�شة  للجائزة 

ت�شمل  وال�����ت�����ي  وال���ت���دري�������ش���ي���ة 
امل���وج���ه���ني وم���������دراء وم����دي����رات 
واملعلمات  وامل��ع��ل��م��ني  امل����دار�����س 

واالخ�شائيني االجتماعيني.
واك�����د امل��ن�����ش��ور ان ج���ائ���زة را����س 
اخل����ي����م����ة ل�������الب�������داع وال���ت���م���ي���ز 
م��وؤ���ش�����ش��ة ح��ك��وم��ي��ة غ���ري ربحية 
ت��ع��ن��ى ب��ال��ت��ع��ل��ي��م يف اإم������ارة راأ�����س 
م��ن خ��الل رعاية  وذل���ك  اخليمة 
الطلبة  من  واملتميزين  املبدعني 
واخل��ري��ج��ني وال��ه��ي��ئ��ات االإداري����ة 
والهيئات  وال��ف��ن��ي��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
التي  وال�شخ�شيات  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
الرتبوي  اإ�شهامات يف احلقل  لها 
بني  م��ت��وازن  من��و  لتحقيق  �شعياً 

املوارد .
اجل����ائ����زة  روؤي��������ة  ان   : وا������ش�����اف 
رعاية  للمتميزين،  حت��ف��ي��ز  ه��ي 
جمتمعية  ن��ت��اج��ات  ل��ل��م��ب��دع��ني، 
واع��������دة ور�����ش����ال����ة اجل�����ائ�����زة هي 
ت�شجيع  اإىل  خاللها  م��ن  ال�شعي 
وحتفيزهم  واملبدعني  املتفوقني 
قيمة  تعميق  اأج��ل  من  وتنميتهم 
ورفع  العمل  يف  واجل���ودة  التميز 
ال��ع��ام��ل��ة لتحقيق  ال��ق��وى  ك��ف��اءة 
اأهداف املجتمع، وذلك من خالل 
ب��ني اجلائزة  ال��ف��اع��ل��ة  ال�����ش��راك��ة 

واملوؤ�ش�شات املجتمعية.
تهدف  اجلائزة  ان  املن�شور  واك��د 
املتفوقني  ال��ط��ل��ب��ة  رع����اي����ة  اىل 
ل�شمان  وامل��ب��دع��ني  وامل��ت��م��ي��زي��ن 
ا����ش���ت���ث���م���ار اأف���������ش����ل ل���ل���ك���ف���اءات 
املواطنة و حتفيز وتنمية الطلبة 
واالأ���ش��ات��ذة واخل��رج��ني م��ن اجل 
يف  واجل���ودة  التميز  قيمة  تعميق 
التطوير  يف  وامل�����ش��اه��م��ة  ال��ع��م��ل. 
الب�شرية  ل�����ل�����م�����وارد  ال����ن����وع����ي 
التنمية  م��ت��ط��ل��ب��ات  ي��ل��ب��ي  مب����ا 
اجلائزة  ت��ه��دف  كما   ، امل�شتدامة 
اىل ت�شجيع املتفوقني واملتميزين 
واالأ�شاتذة  الطلبة  واملبدعني من 
�شراكة  حتقيق  واىل  واخلريجني 

واخلا�س  العام  بالتعليم  الطلبة 
االجتماعي  االخ�����ش��ائ��ي  وج��ائ��زة 
ت���ك���رمي طلبة  ن���ط���اق  وم��ن��اق�����ش��ة 
االوملبياد واعتماد املدر�شة الفائزة 
العا�شرة  بحا�شنة االبداع للدورة 

للجائزة.
وك������ان جم��ل�����س ام����ن����اء اجل���ائ���زة 
ق��د اعتمد  اج��ت��م��اع��ه االخ����ري  يف 
االحتفال  وت���اري���خ  ي����وم  م���ق���رتح 
ب���ال���دورة ال��ع��ا���ش��رة ل��ل��ج��ائ��زة يوم 
املقبل  دي�شمر  من  ع�شر  الثاين 
م����واك����ب����ة الح����ت����ف����االت ال����دول����ة 
الثاين واالربعني  الوطني  باليوم 
و�شيكون احتفال هذا العام تتويجا 
مل�����ش��رية ع�����ش��ر ���ش��ن��وات م���ن عمر 
الفائزين  تكرمي  و�شيتم  اجلائزة 
بها  دورات  ����ش���ب���ع  م�����ن  الك�������رث 
الع�شرة  تكرمي  .و�شي�شمل احلفل 
العلمي  الق�شمني  ع��ل��ى  االوائ�����ل 
م�����ش��ت��وى منطقة  ع��ل��ى  واالدب������ي 
ال��ث��ان��وي��ة واالول  را�����س اخل��ي��م��ة 
التكنولوجيا  معهد  على  والثاين 
يف  اخل��ي��م��ة  را�����س  يف  التطبيقية 
تكرمي  تقرر  كما  الثانوي  الثالث 
الع�شر  ط��وال  املتوا�شلني  الرعاة 
���ش��ن��وات يف رع��اي��ة اجل��ائ��زة ، كما 
اع��ت��م��د االج��ت��م��اع ا���ش��دار دورية 

االبداعات الطالبية .
وقد فازت بجائزة حا�شنة االبداع 
مدر�شة  االوىل  ب���دورت���ه���ا  ب���ه���ا 
ال�شباحية للتعليم الثانوي للبنات 
نورة  مدر�شة  الثانية  ال��دورة  ويف 
للتعليم  القا�شمي  �شلطان  ب��ن��ت 
الثانوي للبنات وتقرر اقامة حفل 
ر�شمي الفتتاح حا�شنة االبداع يف 
نوفمر  يف  ال�����ش��ب��اح��ي��ة  م��در���ش��ة 
التحكيم  جل���ان  و���ش��ت��ب��داأ  امل��ق��ب��ل 
ملناف�شات  املقدمة  االع��م��ال  بحث 
ال��ط��الب��ي ع��ل��ى م�شتوى  االب����داع 
مدار�س را�س اخليمة وك�شف اىل 
على  التناف�س  يف  الكبري  االقبال 
اجل���ائ���زة م���ن ال��ه��ي��ئ��ات االداري�����ة 

اجلائزة  ب���ني  وف���اع���ل���ة  ح��ق��ي��ق��ي��ة 
واملوؤ�ش�شات املجتمعية.

وح�����ش��ب ال��ن��ظ��ام اال���ش��ا���ش��ي متنح 
لالبداع  اخل��ي��م��ة  راأ�������س  ج���ائ���زة 
للهيئات  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  وال���ت���م���ي���ز 
والفنية من  والتعليمية  االإداري��ة 
ال��ع��ام��ل��ني يف منطقة  امل��واط��ن��ني 
وذلك  التعليمية  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
بالنظر اإىل اأقدميتهم اأو متيزهم 
املهنة  ب���اأخ���الق���ي���ات  وال���ت���زام���ه���م 
والتعليمية  االإداري������ة  ول��ل��ه��ي��ئ��ات 
العاملني يف منطقة  والفنية من 
الذين  التعليمية  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
ت��رب��وي��ة متميزة  ب��ح��وث��ا  ق���دم���وا 
ت��خ��دم ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة كما 
املواطنني  للطلبة  اجلائزة  متنح 
وامل������ب������دع������ني من  امل�����ت�����ف�����وق�����ني 
التعليمية.  اخليمة  راأ���س  منطقة 
امل����ت����ف����وق����ني من  واخل�����ري�����ج�����ني 
ومتنح  واجل����ام����ع����ات.  ال���ك���ل���ي���ات 
موؤ�ش�شات  اأو  ل��ل��ه��ي��ئ��ات  اجل���ائ���زة 
يف  اإ���ش��ه��ام��ات  ل��ه��ا  �شخ�شيات  اأو 
وم�شتقبال  ال�����رتب�����وي  احل����ق����ل 
�شتمنح اجلائزة حلملة املاج�شتري 

والدكتوراه.

مطبوعة حتفيزية
ك�شفت  اخ���������رى  ن����اح����ي����ة  وم�������ن 
اال����ش���ت���اذة م����وزة ���ش��ي��ف م��ط��ر اآل 
علي ع�شو جمل�س اأمناء اجلائزة 
االإب���داع  ثقافة  حملة  �شمن  اأن���ه 
التي تنفذها جائزة راأ�س اخليمة 
لالإبداع والتميز التعليمي اكملت 
اأمانة اجلائزة يف و�شع ت�شوراتها 
وا����ش���ت���ع���دادت���ه���ا الإ�����ش����دار جملة 
االإبداعات  بن�شر  تعنى   ، ف�شلية 
م�شتوى  على  املتميزة  الطالبية 
م���دار����س االإم�������ارة ب��ال��ت��ع��اون مع 
متخ�ش�شة  اع��الم��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة 

وذات خرة كبرية يف امليدان . 
وقالت اال�شتاذة موزة �شيف مطر 
هي  املطبوعة  فكرة  ان   : علي  ال 

وهوايات  اأف��ك��ار  بتبني  تعنى  اأن 
ومواهب الطلبة والطالبات ) فن 
ت�شوير   ، ابتكارات علمية   ، اأدب   ،
وتهدف   ) وغ���ريه���ا  ف���وت���وغ���رايف 
للطلبة  م��ت��ن��ف�����س  اإي�����ج�����اد  اىل 
للتعبري عن هواياتهم ومواهبهم 
الطلبه  ونتاجات  اإبداعات  ولن�شر 
ال��ن��ت��اج��ات دون  مهما ك��ان��ت ه��ذه 
النتاجات  ه���ذه  وت��وج��ي��ه  حتكيم 
ن��ح��و اجل���ه���ات ال���ت���ي ت�����ش��اه��م يف 
اح��ت�����ش��ان��ه��ا ، وت���رك���ز امل��ج��ل��ة يف 
روؤيتها اال�شرتاتيجية على تعزيز 
روح االبداع الطالبي الطلبه عن 

طريق ن�شر نتاجاتهم.
�شت�شهم  اأن���ه   : علي  ال  واأ���ش��اف��ت 
تنمية وتطوير مهارات  املجلة يف 
ال����ه����واي����ات  ال���ط���ل���ب���ة يف جم������ال 
املطبوعة  �شتعمل  كما  وامل��واه��ب 
م��ن خالل  ال���ق���درات  ع��ل��ى �شقل 
�شتنفذها  التى  وال��دورات  الور�س 
منتجه  ب��ي��ئ��ة  وت��ه��ي��ئ��ة  اجل����ائ����زة 
الإب�����راز امل���واه���ب وال��ت��ع��ب��ري عنها 
اال�شهام  و�شتثمر هذه اجلهود يف 
تن�شئة جيل مبدع يف جماالت  يف 
ع�شو  واأك��دت  للموهبة.  خمتلفه 
لهذه  ان  اجل��ائ��زة  اأم��ن��اء  جمل�س 
والرتبوية  االعالمية  املطبوعة 
ج���وان���ب حت��ف��ي��زي��ة م��ن��ه��ا اإخ����راج 
اإب���داع���ات ون��ت��اج��ات ال��ط��ل��ب��ة من 
نطاق  اىل  واملدر�شة  الف�شل  حيز 
الطلبه  اأ���ش��م��اء  ون�����ش��ر  امل��ج��ت��م��ع 
اىل  لت�شل  املجلة  يف  واإبداعاتهم 
وتكرمي  جمتمعيه  �شريحة  اأك��ر 
من  عدد  باأكر  امل�شاركة  املدر�شة 
ال�شنوي  احل���ف���ل  يف  ال���ن���ت���اج���ات 
جل��ائ��زة راأ����س اخليمة ل��الإب��داع و 
�شاحب  برعاية  التعليمي  التميز 
الطلبة  واإحل����اق  احل��اك��م  ال�شمو 
وامل�شاركات  امل�شاركني  والطالبات 
تنفذها  ودورات  بور�س  املجلة  يف 
جم���ال  يف  ك�����ل  اجل�����ائ�����زة  اإدارة 

موهبته.

التفاهم  مل���ذك���رة  ف���ق���اً  ال���وال���دي���ن 
الريطانية  اجلامعة  بني  املوقعة 
وذلك  اجلليلة  موؤ�ش�شة  و  دب��ي  يف 
الريطانية  اجل��ام��ع��ة  م����درج  يف 
اكتوبر  م���ن  اخل��ام�����س  يف  دب���ي  يف 
الرنامج  ه��ذا  ياأتي  حيث  املا�شي 
حت��ت م��ب��ادرة ت��اآل��ف امل��دع��وم��ة من 

موؤ�ش�شة اجلليلة.
دورتني  بواقع  الرنامج  هذا  يقام 
اأرب��ع �شنوات  ال�شنة و�شتمر ملدة  يف 
اأ�شبوع حيث   12 برنامج  كل  مدة 
50 والد  يلتحق بكل دورة حوايل 
ووال����دة وي��ه��دف ال��رن��ام��ج لدعم 

الوالدين   ت��دري��ب  ب��رن��ام��ج  يقيم  
الذي تنظمه اجلامعة الريطانية 
بدبي وموؤ�ش�شة اجلليلة يف احلادية 
 7 ع�����ش��رة م��ن ���ش��ب��اح ي���وم ال�شبت 
الواقعة  احل���دي���ق���ة  يف  دي�����ش��م��ر 
خلف اجلامعة باملدينة االكادميية 
بالدورة  للم�شاركني  حفال  بدبي 
املرحلة  باجناز  احتفاءا  وابنائهم 
باملرحلة  املتمل  للرنامج  االوىل 
النظرية مواكبا احتفاالت الدولية 
باليوم  وال���ع���امل  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم 

العاملي لذوي االعاقة .
ت����دري����ب  ب�����رن�����ام�����ج  اإط������������الق  مت 

االإعاقة نحو  االأطفال ذوي  اأه��ايل 
ال�شلوكية  للتحديات  اأك��رث  تفهم 

التي يواجهها اأطفالهم. 
والد   400 ينتفع  اأن  املتوقع  من 
ووال���دة على االأق���ل م��ن الرنامج 
على  �شي�شاعد  ال���ذي  و  امل�����ش��رتك 
حت�شني نوعية احلياة لالأ�شخا�س 
يف  وع����ائ����الت����ه����م  االإع������اق������ة  ذوي 

االإمارات العربية املتحدة.
اإل��ت��ح��ق ح���وايل 50 وال���د ووال���دة 
�شيتم  ح���ي���ث  احل���ال���ي���ة  ب�����ال�����دورة 
النظري  اجل��زء  باإنتهاء  االإحتفال 
ال�����ش��ب��ت املوافق  ي���وم  ال�����دورة  م���ن 

فعاليات  �شتقام  حيث  دي�شمر   7
ع���ائ���ل���ي���ة ل��ل��م��ل��ت��ح��ق��ني ب����ال����دورة 
اأن�شطة  ت��وف��ري  م���ع  اأب��ن��ائ��ه��م  م���ع 
ل����الأط����ف����ال و����ش���ي���ب���داأ االإح���ت���ف���ال 
وينتهي  �شباحاً   11:00 ال�شاعة 

عند الثانية بعد الظهر. 
ال����رن����ام����ج على  ه�����ذا وي���ح���ت���وي 
االأباء  لدعم  عملية  تدريب  ور���س 
للرنامج  االأ�شا�شية  امل�شائل  لفهم 
يف  لتطبيقها  م��ن��زل��ي��ة  وواج���ب���ات 
للتاأكد  املنزل  يف  الطبيعية  البيئة 
التعليمية  امل��خ��رج��ات  حتقيق  م��ن 

للرنامج.
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اأخبـار الإمـارات
حاكم راأ�ض اخليمة يح�صر اأفراح املطوع والعواين 

•• راأ�ص اخليمة-وام:

ح�شر �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى 
ال�شيد جمال  اأق��ام��ه  ال���ذي  ال��غ��داء  ام�����س حفل  راأ����س اخليمة ظهر  ح��اك��م 
ابراهيم عبداهلل املطوع مبنا�شبة زفاف جنله خالد اإىل كرمية ال�شيد جمال 

حمد �شيف العواين.
كما ح�شر احلفل الذي اأقيم يف �شالة االفراح الكرى يف فندق راأ�س اخليمة 
ال�شيخ اأحمد بن �شعود بن �شقر القا�شمي وال�شيخ خالد بن �شعود بن �شقر 
وال�شخ�شيات  البالد  ووجهاء  واأعيان  امل�شوؤولني  كبار  من  وع��دد  القا�شمي 
ومدراء الدوائر والهيئات احلكومية واأبناء القبائل واملدعوين ولفيف من 

اأهل واأ�شدقاء العري�س.

وزارة الداخلية تقدم خدمات متطورة تليق بنه�صة البالد وحتقق �صمعة حملية ومكانة دولية مرموقة
•• ابوظبي-وام:

اإىل  ال����داخ����ل����ي����ة  وزارة  و�����ش����ل����ت 
م�شتويات عاملية متقدمة باحلفاظ 
واال�شتقرار  االأم���ن  مكت�شبات  على 
ال���ت���ي ت��ن��ع��م ب��ه��م��ا دول�����ة االإم������ارات 
اأكرث  م��ن  لتكون  امل��ت��ح��دة  العربية 
باعرتاف  وا�شتقرارا  اأم��ن��ا  البلدان 
واملوؤ�ش�شات  وال��ه��ي��ئ��ات  امل��ن��ظ��م��ات 
وامل��ح��اف��ل ال��دول��ي��ة وذل����ك ترجمة 
التي  ال���ر����ش���ي���دة  ال���ق���ي���ادة  ل����روؤي����ة 
ال�شرطية  للموؤ�ش�شة  الدعم  وف��رت 
وحت��ف��ي��زه��ا ع��ل��ى م���واك���ب���ة اأح����دث 
واالب����ت����ك����ارات يف عمل  ال���ت���ط���ورات 
وزارة  ت��ط��ور  ي��ك��ن  ومل  ال�����ش��رط��ة. 
الداخلية وحت�شني وجودة خدماتها 
ملجهودات  ن���ت���اج  ب���ل  ���ش��دف��ة  ول���ي���د 
ال���ق���ي���ادة ال�����ش��رط��ي��ة ال���ت���ي جنحت 
يف ت��وظ��ي��ف ج��م��ي��ع االإم���ك���ان���ات يف 
وبرامج  وخ��ط��ط  م���ب���ادرات  تنفيذ 
ال�شرطية  املوؤ�ش�شة  وا�شرتاتيجيات 
احلكومة  روؤى  م���ع  ت��ت��واف��ق  ال��ت��ي 
االحتادية يف حت�شني وتطوير جودة 
للجرمية  وال���ت�������ش���دي  اخل����دم����ات 
على  واملقيمني  امل��واط��ن��ني  وحتفيز 
 . ال�شرطة  مع  املجتمعية  ال�شراكة 
وقد حققت وزارة الداخلية العديد 
التميز  م�شرية  ع��ر  امل��ن��ج��زات  م��ن 
املحلي  ال�شعيدين  ع��ل��ى  وال��ت��ف��وق 
والدويل وقد ا�شهمت هذه املنجزات 
يف احلفاظ على املكت�شبات الوطنية 
ت�شهيل  يف  ن��وع��ي��ة  ق��ف��زة  وح��ق��ق��ت 
املواطنني  معامالت  اإجن��از  و�شرعة 
خدماتها  على  للح�شول  واملقيمني 
خمتلفة  ج��وائ��ز  على  ح�شلت  فيما 
ال�شرطي  االأداء  يف  تفردها  ت���وازي 
و���ش��ف��اف��ي��ة و���ش��دق��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل مع 
اجل����م����ه����ور واال�����ش����ت����ج����اب����ة ل���ه���م . 
ويفخر العاملون يف وزارة الداخلية 
مبنجزاتهم وم�شريتهم ومبادراتهم 
الذي حتظى  الدعم  اإىل  التي تعود 
به موؤ�ش�شتهم على نحو مكنها من 
النهو�س مب�شوؤولياتها واأداء دورها 
النابع من ر�شالتها يف احلفاظ على 
وتعزيز  اال�شتقرار  وحماية  االأم��ن 
ال��ث��ق��ة وال��ط��م��اأن��ي��ن��ة ل����دى اأف�����راد 
املكت�شبات  ه���ذه  ب��اع��ت��ب��ار  امل��ج��ت��م��ع 
م�شوؤولية جماعية . وجمعت القيادة 
والتميز  ال��ت��ف��وق  ب���ني  ال�����ش��رط��ي��ة 
االإن�شانية  وامل����واق����ف  واجل����وان����ب 
اأينما  املجتمع  اأف��راد  مع  والتوا�شل 
اأخ��ذ ذل��ك حيزا كبريا من  ك��ان��وا و 
ال�شيخ  ���ش��م��و  ال��ف��ري��ق  اه��ت��م��ام��ات 
�شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
الداخلية  وزي����ر  ال�������وزراء  جم��ل�����س 
مبواقفه االإن�شانية امل�شتمرة وتقدير 
واملنظمات  وال��ه��ي��ئ��ات  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
اجلوائز  وم��ن��ح��ة  ل�شموه  ال��دول��ي��ة 
�شموه بجائزة  فاز  التقديرية حيث 
جوائز  �شمن  االإب��داع��ي��ة  االأع���م���ال 
اأراب���ي���ان ب��زن�����س ل���الإجن���ازات . ومت 
جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  �شمو  اخ��ت��ي��ار 
ال��داخ��ل��ي��ة �شخ�شية  ال����وزراء وزي���ر 
ال���ع���ام ل��ل��رتاب��ط االأ����ش���ري واالأم����ن 
االجتماعي من قبل منظمة االأ�شرة 
هذا  للجائزة  دورة  اأول  يف  العربية 
العام حتت �شعار بالرتابط االأ�شري 
ن�شمو ونرتقي . وكان اختيار �شموه 
ال��ع��ل��ي��ا جلائزة  ال��ل��ج��ن��ة  م���ن ق��ب��ل 
ملنحه هذه  العربية  االأ�شرة  منظمة 
اجل��ائ��زة ع��ر دع��م وات��ف��اق العديد 
والوزارات  والهيئات  املوؤ�ش�شات  من 
والدوائر التي تعنى ب�شوؤون االأ�شرة 
يف دول��ة االإم���ارات وال���دول العربية 
وذلك  ال�شديقة  وامل��ن��ظ��م��ات  ك��اف��ة 
املخل�شة  ���ش��م��وه  جل���ه���ود  ت���ق���دي���را 
�شجل  يف  احل�������ش���اري���ة  وب�����ش��م��ات��ه 
االأم����ن واالأم�����ان االأ����ش���ري. وج�شد 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  �شمو 
وحر�شه  اهتمامه  الداخلية  وزي��ر 
املوؤ�ش�شة  على تقدير جهود عنا�شر 
ال�شرطية و�شجاعتهم يف الكثري من 
�شموه عن�شرين  كرم  املواقف حيث 
من منت�شبي اإدارة الطرق اخلارجية 
امل��������رور وال�����دوري�����ات  يف م���دي���ري���ة 
ب�شرطة اأبوظبي تقديرا جلهودهما 
اإن��ق��اذ طفلة  البطويل يف  ودوره��م��ا 
ال���ع���م���ر �شنة  ت��ب��ل��غ م����ن  م���واط���ن���ة 
ون�����ش��ف م��ن ح��ري��ق ���ش��ب يف منزل 
بجائزة  الفائزين  ك��رم  كما   . ذويها 
دورتها  يف  للتميز  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر 
موا�شلة  اإىل  اإي��اه��م  داع��ي��ا  الثانية 
التميز  درج��ات  اأعلى  لبلوغ  اجلهود 
الطيبة  ال��وط��ن  ب�شمعة  يليق  مب��ا 
وط��م��وح��ات اأب��ن��ائ��ه اخل����رية. وكرم 

االلتحاق  على  املواطنني  والتعيني 
معار�س  خ���الل  ال�����ش��رط��ي  بالعمل 
وتعريفهم  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال���ت���وظ���ي���ف 
ب��ال��ف��ر���س ال��وظ��ي��ف��ي��ة امل���ت���اح���ة يف 
اإدارة  �شعيد  وعلى  اأبوظبي  �شرطة 
ال���ت���دري���ب ب������وزارة ال��داخ��ل��ي��ة فقد 
وا�شلت جهودها يف تدريب عنا�شر 
�شرطة اأبوظبي يف جماالت خمتلفة 
حيث و�شل عدد املتدربني يف الفرتة 
املا�شي  �شبتمر  ل��غ��اي��ة  ي��ن��اي��ر  م��ن 
28 األفا 408 متدربني . - املالية 
املالية  اإدارة  ت��ع��م��ل  واخل����دم����ات.. 
وفق  اأبوظبي  �شرطة  واخلدمات يف 
ت��رك��ز ع��ل��ى اجلهود  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال�شرتاتيجية  تطبيقا  التطويرية 
���ش��رط��ة اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى ن��ح��و يحقق 
التي  ف��اع��ل��ي��ة وج�������ودة اخل����دم����ات 
تقدمها ملنت�شبي املوؤ�ش�شة ال�شرطية 
وتبني  العلمية  املنهجية  واع��ت��م��اد 
ون�شتعر�س  امل���ت���ط���ورة  امل�����ب�����ادرات 
ح�شب  واخل��دم��ات  املالية  منجزات 
�شعيد  فعلى  لها.  التابعة  االإدارات 
اإدارة ال�شوؤون املالية ومبجال اخلطة 
اال�شرتاتيجية 2013-2017 مت 
اعتماد اأولوية منظمة �شرطية تدار 
بكفاءة وفاعلية وحتقيق هدف اإدارة 
مالية فاعلة باعتماد ثالث مبادرات 
برنامج  ا�شرتاتيجية وهي: تطبيق 
وتر�شيدها  الطاقة  ك��ف��اءة  لتعزيز 
املالية  ال��ك��ف��اءة  وتطبيق  وت��ط��وي��ر 
اإي�������ش���ال اخلدمة  وت��ط��وي��ر  ل��دع��م 
بني  ال��ت��واف��ق  وزي�����ادة  للمتعاملني 
اال�شرتاتيجية.  واخل��ط��ة  االإن��ف��اق 
وقطعت ال�شوؤون املالية �شوطا كبريا 
يف التحول اإىل نظام اال�شتحقاق مع 
نهاية العام املقبل فيما مت ا�شتكمال 
وح�شلت  ك����اي����زن  ن���ظ���ام  م�������ش���روع 
العام  من  نوفمر  يف  ال�شهادة  على 
مركز  تطوير  على  وعملت  املا�شي 
ب��زي��ادة اخلدمات  ال��ع��م��الء  خ��دم��ة 
وعملت   . خ��دم��ة   33 اإىل  ل��ت�����ش��ل 
على  وامل�شتودعات  امل�شرتيات  اإدارة 
تب�شيط االإج��راءات واال�شتفادة من 
املعلومات  تقنية  اأ�شاليب  ا�شتخدام 
االإدارة  ت��ت��ح��ك��م  م����ا  يف  احل���دي���ث���ة 
بانبعاث الغاز ب�شحب غاز الفريون 
من اأجهزة التكييف واإعادة تدويره 
ملنع ت�شربه يف الهواء حلماية البيئة 
من االأ�شرار والتاأثريات الكيميائية 
االأوزون  طبقة  يف  �شلبا  توؤثر  التي 
وارت��ف��اع درج���ات احل���رارة وح�شلت 
الدويل  املعيار  �شهادة  على  االإدارة 
اإدارة  اأم�������ا  امل���ت���ع���ام���ل���ني.  خل����دم����ة 
افتتاح  مت  ف��ق��د  الطبية  اخل��دم��ات 
لفرع  ج�����دي�����دة  وع������ي������ادات  م����ب����ان 
والن�شائية  االأطفال  ووحدة  االأ�شعة 
وتقومي  والليزاك  العيون  وجراحة 
االأ�����ش����ن����ان م���ق���اب���ل ت��و���ش��ي��ع دائ�����رة 
منت�شبي  ب���ني  ال�����ش��ح��ي  ال��ت��ث��ق��ي��ف 
اأبوظبي  و���ش��رط��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
اإدارة  وق���ام���ت  امل��ج��ت��م��ع.  واأف��������راد 
اأنظمة  باإدخال  الهند�شية  امل�شاريع 
ذكية ومتطورة لتخفي�س ا�شتهالك 
ال��ط��اق��ة يف امل���ب���اين احل��دي��ث��ة مثل 
االتوماتيكي  الكهرباء  اإغالق  نظام 
بعد اخل��روج من املكتب وخلوه من 
االأ�شخا�س بربع �شاعة فيما يجري 
امل�شتدامة  التطبيقات  تنفيذ  حاليا 
التنفيذ  ق����ي����د  امل���������ش����اري����ع  ع����ل����ى 
النقل  اإدارة  وت��ط��ب��ق  وال��ت�����ش��م��ي��م. 
االآليات  الإدارة  منهجية  وامل�شاغل 
خا�شة  اأف��ران  با�شتخدام  واملركبات 
ل�شبغ ال�شيارات حتول دون تعر�س 
ال��ع��ام��ل��ني وال��ب��ي��ئ��ة ل��الأب��خ��رة كما 
ت�شرف على تطبيق منهجية �شاملة 
امل���واد واإت��الف��ه��ا م��ن خالل  لتدوير 
واملخلفات  ال��ن��ف��اي��ات  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل 

وحتديد اأ�شلوب اإدارتها .

- العمليات املركزية.. 
االإ�شدار  اأبوظبي  �شرطة  واأطلقت 
اجليومكانية  ال��ب��واب��ة  م���ن  االأول 
االأم��ن��ي��ة االحت���ادي���ة وال���ت���ي تعتر 
م�شتوى  ع��ل��ى  ن��وع��ه��ا  م���ن  االأوىل 
موؤ�ش�شية  كونها  حيث  من  املنطقة 
وتت�شمن  ال��ت��ط��ب��ي��ق  و����ش���م���ول���ي���ة 
البوابة ع�شرات اخلرائط ال�شرطية 
وطورت  �شممت  وال��ت��ي  وال��رق��م��ي��ة 
وجهود  ب���������اآراء  وب�����االأخ�����ذ  حم��ل��ي��ا 
اخل���راء ال��دول��ي��ني يف جم��ال نظم 
اأكرث  خلدمة  اجلغرافية  املعلومات 
من ثماين ع�شرة جهة واإدارة �شرطية 
ال�شرطة  م���راك���ز  وج��م��ي��ع  واأم��ن��ي��ة 
اأطلقت  كما  ال��دول��ة.  م�شتوى  على 
مركز  يف  مم��ث��ل��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 

االأمني  اجلغرافية  املعلومات  نظم 
ب�شرطة اأبوظبي و جي بالتعاون مع 
اأول من�شة  جلنة االئتالف الدويل 
النظم  ملوا�شفات  ومطابقة  اختبار 
يف  وتوافقيتها  املفتوح  اجلغرافية 
و�شمال  االأو����ش���ط  ال�����ش��رق  منطقة 
اأبوظبي  �شرطة  واأت��اح��ت  اأفريقيا. 
لالأفراد الت�شجيل يف م�شروع املنافذ 
االإلكرتونية  البوابات  االإلكرتونية 
ل��ت��ب�����ش��ي��ط اإج���������راءات ال�����ش��ف��ر عر 
منافذ الدولة بت�شهيل حركة دخول 
وخروج امل�شافرين ب�شرعة و�شال�شة 
م����ن خ������الل ب�����واب�����ات اإل���ك���رتون���ي���ة 
العني  ب�شمة  ق��راءة  بوا�شطة  تعمل 
والوجه وقارئ جواز ال�شفر. ويوفر 
امل�شروع الوقت واجلهد للم�شافرين 
وي��ري��ح��ه��م م���ن ع���ن���اء ال���وق���وف يف 
عند  ال�شفر  اإج���راءات  اإن��ه��اء  طابور 
ل��ل��دول��ة عر  ال���ق���دوم  اأو  امل����غ����ادرة 
ترخي�س  اإدارة  واأع��ل��ن��ت  ال��ك��اون��رت. 
�شرطة  يف  وال�������ش���ائ���ق���ني  االآل�����ي�����ات 
اأبوظبي متديد العمل 24 �شاعة يف 
مركز الفح�س الفني للمركبات يف 
باأبوظبي  الرئي�شي  ال�شالمة  مبنى 
املراكز  ع��م��ل  يف  ���ش��اع��ت��ني  وزي������ادة 
اإىل اخلمي�س  االأح���د  م��ن  االأخ����رى 
اأ����ش���ب���وع ل��ت�����ش��ه��ي��ل تقدمي  م���ن ك���ل 
واملقيمني  ل��ل��م��واط��ن��ني  اخل���دم���ات 
ب�شرعة  وال���وق���ت  اجل��ه��د  وت���وف���ري 
اإجن����از م��ع��ام��الت��ه��م . ون��ف��ذ فريق 
االإم�������ارات ل��ل��ب��ح��ث واالإن����ق����اذ مهام 
اإن�شانية يف جمايل البحث واالإنقاذ 
ع��ل��ى امل�����ش��ت��وي��ني امل��ح��ل��ي وال����دويل 
ونقل خراته اإىل نظرائه يف الدول 
االأخ������رى مل���ا ي��ت��م��ت��ع ب���ه م���ن كفاءة 

وتطور عاليا. 
- امل����رور.. واأع��ل��ن��ت م��دي��ري��ة املرور 
اأن  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة  وال���دوري���ات يف 
نظام املراقبة عند التقاطعات باإمارة 
املديرية  ب��ا���ش��رت  ال����ذي  اأب���وظ���ب���ي 
ت��ن��ف��ي��ذه م��ن��ذ ب���داي���ة ع����ام 2012 
لتح�شني  متكامال  م�شروعا  يعتر 
التقاطعات  على  املرورية  ال�شالمة 
�شنوات  خم�س  ومل��دة  مبوجبه  ويتم 
تركيب كامريات املراقبة يف ما يزيد 
عن 150 تقاطعا بكل من اأبوظبي 
ال��غ��رب��ي��ة فيما  وال���ع���ني وامل��ن��ط��ق��ة 
امل�شروع  من  االأوىل  املرحلة  �شملت 
تقاطعا   40 يف  الكامريات  تركيب 

مبدينة اأبوظبي. 
�شرطة  واأ�����ش����درت  ال��ت��ح��ري��ات..   -
ت��وع��ي��ة مطوية  م���دون���ة  اأب���وظ���ب���ي 
واالإجنليزية  ال��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ت��ني 
وكيفية  ال����وق����اي����ة  ط������رق  ت�������ش���رح 
االإلكرتونية  اجلرمية  عن  االإب��الغ 
مبفاهيم  اجلمهور  لتثقيف  تعزيزا 
جمتمعيا  وم��واج��ه��ت��ه��ا  مكافحتها 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة �شرطة  مت��ا���ش��ي��ا م��ع 
ت��ع��زي��ز ثقة  اإىل  ال��ه��ادف��ة  اأب��وظ��ب��ي 
ال�شرطية.  ب��امل��وؤ���ش�����ش��ة  اجل��م��ه��ور 
واملباحث  التحريات  اإدارة  ووزع���ت 
اجلهات  ع���ل���ى  امل����دون����ة  اجل���ن���ائ���ي���ة 
اخل��دم��ي��ة يف ال�������وزارات وال���دوائ���ر 
وامل���وؤ����ش�������ش���ات اخل���دم���ي���ة يف اإم�����ارة 
اأبوظبي  اإم�����ارة  وم��ن��اف��ذ  اأب��وظ��ب��ي 
احل�������دودي�������ة ال�����ري�����ة واجل�����وي�����ة. 
لالجتار  ق�شما  االإدارة  وا�شتحدثت 
تفاهم  م��ذك��رة  توقيع  ومت  بالب�شر 
واالأفطال  الن�شاء  اإي��واء  مراكز  مع 
ل�شحايا  الالحقة  لتوفريالرعاية 
ه����ذا ال���ن���وع م���ن اجل����رائ����م ك��م��ا مت 
ت��وق��ي��ع م���ذك���رة ت��ف��اه��م م���ع كليات 
اأكادميية  لتاأ�شي�س  العليا  التقنية 
برامج  ل��ت��وف��ري  ال���دول���ي���ة  االأم������ن 

تدريبية متخ�ش�شة. 
القيادة  ووا����ش���ل���ت  ال���ط���ف���ول���ة..   -
واهتمامها  رع��اي��ت��ه��ا  ال�����ش��رط��ي��ة 
لها  ال��دع��م  ك��ل  وت��ق��دمي  بالطفولة 
الدولة  �شمعة  م��ن  ع���زز  ن��ح��و  ع��ل��ى 
مبجال  ال����ع����امل����ي  امل�������ش���ت���وى  ع���ل���ى 
وا�شلت  ف��ي��م��ا  ال���ط���ف���ول���ة  رع����اي����ة 
الطفل  حل���م���اي���ة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة 

يف  ج���ه���وده���ا  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  يف 
ف��ق��دم��ت دعمها  ال��ط��ف��ول��ة  رع���اي���ة 
وم�شاركتها �شمن برنامج جمتمعي 
تنفذه موؤ�ش�شات عدة على م�شتوى 
ل���الأه���ايل ومقدمي  ي��وف��ر  ال���دول���ة 
خدمات رعاية االأطفال فر�شا لبناء 
وخرات  م��ه��ارات  واكت�شاب  ق���درات 
تعزز من فر�س جناة االأطفال من 
االإ�شابات الناجتة عن حوادث املرور 
ال�شرفات  من  وال�شقوط  واحلرائق 
وال���غ���رق وال��ت�����ش��م��م وغ���ريه���ا. ويف 
دعت   2013 ال��ع��ام  م��ن  اأغ�شط�س 
خ�شو�شا  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد  ال��ل��ج��ن��ة 
وم�شتخدميها  امل���رك���ب���ات  ق���ائ���دي 
و�شالمة  اأم����ن  ح��م��اي��ة  ت��ع��زي��ز  اإىل 
م����ن جميع  االأط�����ف�����ال ووق���اي���ت���ه���م 
امل��خ��اط��ر ال��ت��ي ق��د ي��ت��ع��ر���ش��ون لها 
امل����رك����ب����ات اخل���ا����ش���ة يف ما  داخ������ل 
�شبتمر  يف  الداخلية  وزارة  اأطلقت 
2013 بالتعاون مع وزارة ال�شوؤون 
االجتماعية مبادرة بعنوان: التعرف 
اإىل ح��االت االع��ت��داء على االأطفال 
واال�شتجابة لها بالتعاون مع وزارة 

ال�شوؤون االجتماعية. 

- الإعالم الأمني.. 
االأم���ن���ي  االإع��������الم  اإدارة  وواك����ب����ت 
االأح�����������������داث ع�������ر ال�����ع�����دي�����د من 
ال�شرطية واالجتماعية  املو�شوعات 
وال���ت���وع���وي���ة وال����ت����ي ���ش��ك��ل��ت ن����واة 
اإع���الم���ي ا���ش��ت��ب��اق��ي ت��ن��اول��ه��ا كتاب 
و�شحافيو و�شائل االإعالم املختلفة 
اإذ  اإي��ج��اب��ي  ب�شكل  معها  وت��ف��اع��ل��وا 
االإعالمية  حمالتها  وخالل  قامت 
امل��ت��ن��وع��ة ب��ال��ت��وع��ي��ة ب��ال��ع��دي��د من 
واالجتماعية  االأم���ن���ي���ة  ال���ظ���واه���ر 
با�شتقرار  ال�شلة  ذات  واالقت�شادية 
امل��ج��ت��م��ع و���ش��الم��ة اأف�������راده وذل���ك 
املقروءة  االإع��الم��ي��ة  ر�شالتها  ع��ر 
وامل�������ش���م���وع���ة وامل�����رئ�����ي�����ة. ورك������زت 
ا�شرتاتيجيتها  يف  االأم��ن��ي  االإع���الم 
االإع����الم����ي����ة ع���ل���ى ال���ت���وا����ش���ل مع 
اجلمهور  ث��ق��ة  وك�����ش��ب  ال�������ش���رك���اء 
وق���������راء ال�������ش���ح���ف وغ�����ريه�����م من 
املختلفة  االإع��الم  لو�شائل  املتابعني 
واع���ت���م���دت ال�����ش��ف��اف��ي��ة م��ن��ه��ج��ا يف 
ت���ع���ام���ل���ه���ا م�����ع و�����ش����ائ����ل االإع��������الم 
والتعامل مع م�شتخدمي االإنرتنت 
من خالل �شفحات �شرطة اأبوظبي 
االجتماعي  التوا�شل  م��واق��ع  على 
مقرتحاتهم  وحت���وي���ل  ب�����ش��ف��اف��ي��ة 
ونفذت  ت��وع��ي��ة.  م��و���ش��وع��ات  اإىل 
وزارة الداخلية عددا من احلمالت 
التوعوية  واالإع��الن��ي��ة  االإع��الم��ي��ة 
املجتمعية  ال�شرائح  م��ع  وتوا�شلت 
م�شبوقة  اأو  تقليدية  غ��ري  ب�شورة 
وخماطبة  املجتمع  ا�شتهداف  عر 
االإجنليزية  الثالث  باللغات  فئاته 
و�شائل  وب�شتى  واالأوردو  والعربية 
االإع������������الم واإع��������������داد ال����ف����ي����الرات 
التلفازية و البو�شرتات التو�شيحية 
واملطويات التي مت توزيعها باليد يف 
واملرافق  التجارية  امل��راك��ز  خمتلف 
االإعالم  دوري���ات  ووا�شلت  العامة. 
وتغطيتها  االأحداث  متابعة  االأمني 
يف ج���زي���رة اأب���وظ���ب���ي وع���ل���ى م���دار 
ال�������ش���اع���ة وه�����ي جم����ه����زة ب����اأح����دث 
الو�شائل التقنية والب�شرية لتزويد 
ال��ع��ام��ل��ني يف جم���ال االإع����الم باأدق 
ال�������ش���ور وال���ت���ف���ا����ش���ي���ل االأر����ش���ي���ة 
ل����الأح����داث امل��ه��م��ة وت��وث��ي��ق��ه��ا مبا 
هذا  يف  ال��ع��ام��ل��ني  ���ش��الم��ة  ي�شمن 

املجال. 
واأطلقت  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة..  ال�����ش��رط��ة   -
اإدارة ال�شرطة املجتمعية يف القيادة 
ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة اأب����و ظ��ب��ي حملة 
الثاين  ال��وط��ن��ي  ال���ي���وم  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
واالأربعني لدولة االإم��ارات العربية 
املتحدة حتت �شعار الوثيقة الوطنية 
�شرائح  وخمتلف  لل�شباب  موجهة 
الهوية  وت��ع��م��ي��ق  ل��ت��ع��زي��ز  امل��ج��ت��م��ع 
واأفراد  ال�شباب  فئة  ل��دى  الوطنية 

قيم  وغر�س  بها  والتم�شك  املجتمع 
احلب والوالء للوطن واإبراز القيم 
تعزيز  ت�����ش��ه��م يف  ال��ت��ي  ال�����ش��ل��وك��ي��ة 

الهوية الوطنية يف املجتمع . 
- اأم����ن امل���ن���اف���ذ.. ح��ق��ق ن��ظ��ام فيد 
اإدارة  يف  املعلوماتية  الإدارة  ليم�س 
العامة  ب������اإالدارة  االأدل�����ة اجل��ن��ائ��ي��ة 
ل�����ش��وؤون االأم���ن وامل��ن��اف��ذ يف �شرطة 
اإدارة  يف  ك���ب���ريا  جن���اح���ا  اأب���وظ���ب���ي 
يخ�س  م����ا  يف  خ���ا����ش���ة  امل���ع���ل���وم���ات 
الفنية  وال���ت���ق���اري���ر  ال��ف��ح��و���ش��ات 
اأق�شام  ب���ني  االإل����ك����رتوين  وال���رب���ط 
بيانات  ق����اع����دة  واإن���������ش����اء  االأدل���������ة 
متكاملة. وي�شكل النظام دعما فنيا 
واإداريا ال�شرتاتيجيه االإدارة وي�شب 
العامة  االإدارة  اأه����داف  حتقيق  يف 
املنبثقة من  واملنافذ  االأمن  ل�شوؤون 
ال�شرتاتيجيات  الرئي�شية  االأهداف 
�شعيد  وع���ل���ى  اأب���وظ���ب���ي.  ���ش��رط��ة 
العمل  ب���داأ  اجل��رمي��ة  م�����ش��رح  اإدارة 
يف م�����ش��روع ب��ن��اء م�����ش��ت��ودع حلفظ 
ل���ف���رتات طويلة  االأدل�����ة اجل��ن��ائ��ي��ة 
مثل  اإلكرتونية  اأنظمة  تفعيل  ومت 
�شيكار حلفظ اآثار االأحذية واإطارات 
من  وامل�شاهاة  للمطابقة  املركبات 

م�شارح اجلرمية. 
- اجلوائز.. ومنحت املنظمة العربية 
�شرطة  االج��ت��م��اع��ي��ة  ل��ل��م�����ش��وؤول��ي��ة 
اأبوظبي درع التميز الذهبي و�شهادة 
التميز الذهبية وذلك لكونها �شمن 
تطبيقا  ال�شرطية  القيادات  اأف�شل 
وتقديرا  االجتماعية  للم�شوؤولية 
ل����الإجن����ازات ال��ت��ي ح��ق��ق��ت��ه��ا خالل 
االأع�������وام امل��ا���ش��ي��ة وح��ر���ش��ه��ا على 
تنظيم واإقامة االأن�شطة والفعاليات 
وم�شاركتها  امل��ج��ت��م��ع  ت��خ��دم  ال��ت��ي 
الفاعلة يف االأن�شطة املماثلة جلهات 
اأخرى. وح�شلت اإدارة التعليم باإدارة 
العامة  القيادة  يف  الب�شرية  امل���وارد 
جوائز  ع��دة  على  اأبوظبي  ل�شرطة 
وه���ي: ج��ائ��زة خليفة ال��رتب��وي��ة يف 
املجتمع  وخ���دم���ة  ال��ت��ع��ل��ي��م  جم����ال 
وج��ائ��زة ح��م��دان ب��ن را���ش��د ل���الأداء 
املوؤ�ش�شات  ف��ئ��ة  امل��ت��م��ي��ز  التعليمي 
اجلمعية  وجائزة  للتعليم  الداعمة 
والتطوير  ل��ل��ت��دري��ب  االأم��ري��ك��ي��ة 
خارج  املبتعثني  على  االإ���ش��راف  فئة 
الدولية  �شتيفي  وج���ائ���زة  ال���دول���ة 
اإدارة  يف  ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ق���ي���ادة  اأف�������ش���ل 
الذهبية  ال��ف��ئ��ة  ال��ب�����ش��ري��ة  امل������وارد 
واالت�شال  املعلومات  تقنية  وجائزة 
فئة  االأو���ش��ط  ال�شرق  م�شتوى  على 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة . وف����ازت 
اأب���و ظبي  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
ب�����خ��م�����س ج�����وائ�����ز ����ش���م���ن ج���ائ���زة 
اأب��وظ��ب��ي ل����الأداء احل��ك��وم��ي املتميز 
اجلهة  وه�������ي:  ال���ث���ال���ث���ة  ل�����ل�����دورة 
املتميزة يف االهتمام بتطوير املوارد 
الب�شرية واجلهة املتميزة اإلكرتونيا 
املجل�س  رئ���ي�������س  و�����ش����ام  ج����ائ����زة  و 
املتفاين  امل��وظ��ف  ل��ف��ئ��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
وج���ائ���زة  ال���ط���وي���ل���ة  اخل����دم����ة  ذي 
التنفيذي فئة  املجل�س  رئي�س  و�شام 
امل��ت��ع��ام��ل��ني وجائزة  جم���ال خ��دم��ة 
و�شام رئي�س املجل�س التنفيذي لفئة 

املجال امليداين.
ممثلة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  وح�����ش��ل��ت 
اجلغرافية  املعلومات  نظم  مبركز 
ل�شرطة  العامة  القيادة  يف  االأم��ن��ي 
تطبيق  اأف�شل  جائزة  على  اأبوظبي 
احل���و����ش���ب���ة  ح����ك����وم����ي يف جم��������ال 
احلو�شبة  م��وؤمت��ر  م��ن  ال�����ش��ح��اب��ي��ة 
ال�شحابية خالل م�شاركتها مبعر�س 
اخل���ل���ي���ج ل��ت��ق��ن��ي��ة امل���ع���ل���وم���ات عن 
االحتادية  التحتية  البنية  م�شروع 
القيادة  ونالت  االأمنية.  اجلغرافية 
اجلائزة  اأب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة 
ال���ذه���ب���ي���ة ع����ن ف���ئ���ة ال�������ش���الم���ة يف 
االأفكار  توزيع جوائز منظمة  حفل 
 71 ال�  االأمريكية يف قمة التدريب 
ال��ت��ي اأق��ي��م��ت يف م��دي��ن��ة اأورالن�����دو 

بوالية فلوريدا االأمريكية. 

القيادة  م���ن  ع��م��ل  ف��ري��ق��ي  ���ش��م��وه 
حل�شول  ع��ج��م��ان  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة 
الرونزية  اجل����ائ����زة  ع��ل��ى  االأول 
العامل  م�شتوى  على  الثاين  املركز 
موؤ�ش�شة   1200 ب��ني  مناف�شة  يف 
�شتيفي  جل��ائ��زة  وخ��ا���ش��ة  حكومية 
العاملية خلدمة املتعاملني يف والية 
الفريق  وح�شل  االأمريكية  نيفادا 
االإدارة  ن��ظ��ام  ���ش��ه��ادة  ع��ل��ى  ال��ث��اين 
-14001 املتكامل يف االآيزو ة�شد 

18001-9001 اجلودة والبيئة 
وال�شحة وال�شالمة املهنية. وت�شلم 
�شموه �شهادة امللكية الفكرية لنظام 
للتميز  ال���داخ���ل���ي���ة  وزي������ر  ج����ائ����زة 
. كما  االقت�شاد  وزارة  ال�شادرة من 
العامة  القيادة  �شموه يف مقر  د�شن 
اأب��وظ��ب��ي دوري�����ات الدعم  ل�����ش��رط��ة 
بتوفريها الأداء  والتي وجه  االأمني 
يف  التقليدية  غ��ري  االأم��ن��ي��ة  امل��ه��ام 
دع����م وم�����ش��ان��دة ج��م��ي��ع ال���وح���دات 
من  يعزز  ومب��ا  امليدانية  ال�شرطية 
للجمهور  العامة  ال�شالمة  فر�س 
واالأمن  ال�شرطة  والعاملني يف قوة 
وزارة  و�شرعت  ال�شواء.  احل��د  على 
الداخلية وتنفيذا لتوجيهات �شموه 
يف تركيب اأجهزة االإنعا�س القلبي يف 
املرافق العامة التي يوؤمها اجلمهور 
الدولة  اإم�����ارات  خمتلف  يف  وذل���ك 
وتاأتي هذه املبادرة جت�شيدا حلر�س 
االإماراتية  االأ����ش���رة  رب  واه��ت��م��ام 
يعي�س  ف��رد  لكل  الل�شيقة  ورعايته 
فوق ثرى هذا الوطن املعطاء ليبقى 

واحة اأمن و�شالمة للجميع. 

- مواقف اأبوية.. 
اإن�شانية واأبوية ا�شطحب  ويف لفتة 
زايد  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق 
اآل نهيان اأثناء ت�شليم �شموه اجلوائز 
ل���ل���ف���ائ���زي���ن ب���ج���ائ���زة ����ش���م���و وزي����ر 
الثانية  دورتها  يف  للتميز  الداخلية 
وهو  النعيمي  حممد  �شيف  الطفل 
ي��رت��دي ال��ل��ب��ا���س ال��ع�����ش��ك��ري برتبة 
ل�������واء و�����ش����ط ت���رح���ي���ب واإع�����ج�����اب 
تر�شخ  التي  اللفتة  بهذه  احل�شور 
ال��ق��ي��م االإن�����ش��ان��ي��ة االأ���ش��ي��ل��ة التي 
يعك�س  نحو  على  �شموه  بها  يتميز 
حر�شه على رعاية الطفولة. وحقق 
حممد  عمري  الطفل  اأمنية  �شموه 
الفالحي باأن ي�شبح �شابط �شرطة 
برتية نقيب يقوم باأعمال وواجبات 
ال�����ش��اب��ط ع��ل��ى ن��ح��و ت��ق��ري��ب��ي فقد 
الفالحي  ال��ط��ف��ل  ���ش��م��وه  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
برتبة  الع�شكري  الزي  يرتدي  وهو 
الع�شكرية  التحية  وت��ب��ادال  نقيب 
واحل���دي���ث وذل����ك جت�����ش��ي��دا للقيم 
 . �شموه  بها  يتحلى  التي  االإن�شانية 
فرقة  �شموه  التقى  طيبة  ومببادرة 
التدريب ال�شرطية يف موؤ�ش�شة زايد 
ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��رع��اي��ة االإن�����ش��ان��ي��ة وذوي 
والتقطت  اخل��ا���ش��ة  االح��ت��ي��اج��ات 
ل�����ش��م��وه ال�������ش���ور ال���ت���ذك���اري���ة مع 
اأبوظبي  م���وؤمت���ر  خ����الل  ال���ف���رق���ة 
االحتياجات  لذوي  ال�شاد�س  العاملي 
 2013 اأب��وظ��ب��ي  اأك�ش�س  اخلا�شة 
جمل�س  رئي�س  نائب  �شمو  واطلع   .
ال�������وزراء وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة يف مقر 
اأبوظبي  ل�����ش��رط��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
مدين  اإ����ش���ع���اف  ط���ائ���رة  اأول  ع��ل��ى 
هليوكوبرت الإنقاذ احلاالت الطارئة 
الرية  ال���ب���رتول���ي���ة  امل����واق����ع  م����ن 
والبحرية يف اإمارة اأبوظبي جمهزة 
املتقدمة  ال��ط��ب��ي��ة  امل���ع���دات  ب��ك��ام��ل 
الدولة.  وتعد االأوىل من نوعها يف 
واأقيمت احتفالية برفع علم البالد 
الداخلية  وزارة  مبنى  ف��وق  خفاقا 
ت�شكيالتها  ك���اف���ة  م���ع  ب���ال���ت���زام���ن 
ال����دول����ة  االإداري�����������ة وم���ب���ان���ي���ه���ا يف 
ال�شرطة  مو�شيقى  فرقة  و�شدحت 
بعزف �شالم العلم وال�شالم الوطني 
رئي�س  نائب  �شمو  قيام  م��ع  تزامنا 

الداخلية  وزي����ر  ال�������وزراء  جم��ل�����س 
مبهابة  لين�شاب  ال��دول��ة  علم  برفع 
واإج���������الل ف������وق ه����ام����ات ال����رج����ال 
ت��ت�����ش��اع��د األ���وان���ه ال��زاه��ي��ة حتاذي 
ال�شم�س  ت��ب��زغ  ك��م��ا  ال��ع��ل��م  ���ش��اري��ة 
العيون  فرتقبه  ال�شماء  كبد  لبلوغ 
موؤمنة  ق���ل���وب  و����ش���ط  ال�������ش���اه���رات 
وافتتح  العلياء.  يف  العلم  هذا  بحق 
زايد  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق 
ملباين  اجل���دي���د  امل��ج��م��ع  ن��ه��ي��ان  اآل 
اإدارات �شرطة اأبوظبي الذي يتكون 
من ثالث بنايات االأوىل ت�شم اإدارة 
امل�شاريع الهند�شية واإدارة امل�شرتيات 
املجتمع  خدمة  واإدارة  وامل�شتودعات 
وق�شم  العاملني  اأداء  تقييم  واإدارة 
ي�شم  ح���ني  ال�����ش��ح��اي��ا يف  �����ش����وؤون 
ال���ث���اين م���رك���ز دع����م اتخاذ  امل��ب��ن��ى 
القرار واإدارة تنمية القادة واالإبداع 
ومركز  امل��ت��ع��ام��ل��ني  خ��دم��ة  واإدارة 
املقارنات  وم���رك���ز  ال��ط��ف��ل  ح��م��اي��ة 
املعيارية وق�شم الرقابة واالن�شباط 
�شخ�س  الأربعمائة  يت�شع  وم�شرحا 
بينما خ�ش�س املبنى الثالث لالإدارة 
ال��ع��ام��ة ل��ل��م��وارد ال��ب�����ش��ري��ة وي�شم 
اإدارات التدريب والتعليم واالختيار 
مبنيني  املجمع  وي�شم   . والتعيني 
اآخ��ري��ن مل��واق��ف ال�����ش��ي��ارات متعددة 
ال���ط���واب���ق ���ش��ع��ة ك����ل م��ن��ه��ا 272 
�شاحة  يف  مل��واق��ف  باالإ�شافة  �شيارة 
وجار  موقفا   330 عددها  املجمع 
ل�شكن  خ��ا���س  مبنى  اإن�����ش��اء  ح��ال��ي��ا 
جممع  ويتميز  املجمع  يف  ال�شباط 
املباين بتقدمي اخلدمات ال�شرطية 
مكان  يف  واجل���م���ه���ور  ل��ل��م��ن��ت�����ش��ب��ني 
واحد. ومت ت�شميم املباين وفق اأعلى 
املعايري العاملية حتت اإدارة واإ�شراف 
�شرطة  يف  الهند�شية  امل�شاريع  اإدارة 
وطنية  ك��وادر  ت�شم  والتي  اأبوظبي 
املهند�شني  ال�����ش��ب��اط  م���ن  م��وؤه��ل��ة 
وباأقل  امل��ح��دد  ال��وق��ت  واإجن�����ازه يف 
ال�شيخ  ���ش��م��و  واع��ت��م��د  ال��ت��ك��ال��ي��ف. 
ال�شيا�شة  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �شيف 
وال�شالمة  وال�شحة  للبيئة  العامة 
املهنية لوزارة الداخلية والتي تاأتي 
وفقا لتوجهات احلكومة االحتادية 
وال�شحة  البيئة  متطلبات  بتطبيق 
ن�شر  على  وتوؤكد  املهنية  وال�شالمة 
واأهدافها  الداخلية  وزارة  �شيا�شة 
واملتعاملني  ال��ع��ام��ل��ني  ج��م��ي��ع  ب��ني 
وجميع  وعمالئها  و�شركائها  معها 
االإن�شان..  حقوق   - املجتمع.  اأف��راد 
وزارات  اإح��دى  الداخلية  وزارة  تعد 
امل��ت��م��ي��زة يف جم���ال حماية  ال��دول��ة 
عزمها  وت����وؤك����د  االإن�������ش���ان  ح���ق���وق 
الوطنية  امل�شتجدات  مواكبة  على 
امل��ج��ال وتعميق  ه���ذا  وال��دول��ي��ة يف 
ثقافة احرتام حقوق االإن�شان لدى 
منت�شبيها وا�شتمرار العمل والتعاون 
واملوؤ�ش�شات  االأجهزة  مع  والتن�شيق 
اإىل  الو�شول  اأجل  كافة من  املعنية 
الكفيلة  واملمار�شات  ال�شبل  اأف�شل 
ب��رف��ع ����ش���اأن وم��ك��ان��ة ال���دول���ة على 
وذلك  والعاملي  االإقليمي  امل�شتويني 
االأ�شا�شي  الواجب  ب��اأن  منها  اإميانا 
الأج����ه����زة ال�������ش���رط���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة هو 
العامة  وال�����ش��الم��ة  االأم����ن  حتقيق 
حر�شت  ح��ي��ث  االأرواح  وح���م���اي���ة 
الوزارة على بذل املزيد من اجلهود 
ال��دول��ة يف جمال  اأه���داف  لتحقيق 
امل�����ش��اواة وح��ق��وق االإن�����ش��ان والعمال 
يف االإم�����������ارات. واأن���������ش����اأت ال�������وزارة 
برعاية  تعنى  التي  االإدارات  بع�س 
و���ش��ي��ان��ة ح��ق��وق االإن�����ش��ان وحماية 
التي  ال�����ش��ح��اي��ا م���ن االن���ت���ه���اك���ات 
اإن�شاء  مت  حيث  لها  يتعر�شون  ق��د 
ال�����وزارة  يف  االإن�������ش���ان  ح��ق��وق  اإدارة 
حماية  ب�����ش��وؤون  خا�شا  ف��رع��ا  ت�شم 
متابعة  وي��ت��وىل  واالأط��ف��ال  الن�شاء 
كافة  م����ن  وح��م��اي��ت��ه��م  ح��ق��وق��ه��م 
�شور اال�شتغالل ور�شد التجاوزات 

التقارير  واإع�����داد  عليهم  ال��واق��ع��ة 
مراكز  ا�شتحداث  ومت  ال�شاأن  بهذا 
ال��ت��ي تخت�س  ال��دع��م االج��ت��م��اع��ي 
اجلرمية  �شحايا  ورع��اي��ة  بحماية 
وتقدمي  اجلرائم  اأن��واع  يف خمتلف 
الدعم النف�شي واالجتماعي واإيواء 
وب�شفة  االأ����ش���ري  ال��ع��ن��ف  ���ش��ح��اي��ا 
خا�شة الن�شاء واالأطفال ومت تعميم 
العمل بها يف جميع قيادات ال�شرطة 
العديد  اإن�����ش��اء  ك��م��ا مت   . ب��ال��دول��ة 
بحماية  تهتم  ال��ت��ي  ال��وح��دات  م��ن 
حقوق االإن�شان منها: مكتب ثقافة 
املنازعات  واأق�شام  القانون  اح��رتام 
واالإقامة  اجلن�شية  �شوؤون  قطاع  يف 
الداخلية  وزارة  مركز  وا�شتحداث 
وتخ�شي�س  ال����ط����ف����ل  حل����م����اي����ة 
تابعة  جم����ان����ي����ة  اأرق������������ام  ����ش���ب���ع���ة 
ال�شكاوى  لتلقي  الداخلية  ل���وزارة 
خلدمة  ب���االإ����ش���اف���ة  وال����ب����الغ����ات 
وتلقي  الن�شية  ال���ط���وارئ  ر���ش��ائ��ل 
تقنية  ع��ر  االإع���اق���ة  ب��الغ��ات ذوي 

الر�شائل الن�شية الق�شرية .

- جمل�س الق�شاء ال�شرطي.. 
ال�شرطي  الق�شاء  جمل�س  وح�شل 
 2008 االآي������������زو  �����ش����ه����ادة  ع����ل����ى 
9001 ومت تفعيل ا�شتخدام نظام 
باملجل�س  االإل���ك���رتوين  امل��را���ش��الت 
لتح�شني العمل وتطويره وموا�شلة 
عنا�شراملجل�س  كفاءة  ورفع  تدريب 
العمليات   - ق����درات����ه����م.  وت��ن��م��ي��ة 
العمليات  �شعيد  وعلى  ال�شرطية: 
اجلرائم  موؤ�شر  ت��راج��ع  ال�شرطية 
املقلقة يف اأبوظبي و�شنفت مديرية 
اجلرائم  ت�شنيف  العا�شمة  �شرطة 
واالأداء  االإج��رام��ي  االأ�شلوب  ح�شب 
ر�شد  يف  اأ�شهم  نحو  والظروفعلى 
الظواهر االإجرامية والت�شدي لها 
االإج���راءات  من  من  حزمة  وتنفيذ 
الرامج  ع���ر  اجل���رمي���ة  مل��ك��اف��ح��ة 
�شاعدت  ال��ت��ي  االأم��ن��ي��ة  وامل���ب���ادرات 
اأ�شاليب  واإدخ��ال  يف خف�س معدلها 
مقابل  املكافحة  جم��ال  يف  متطورة 
ك����ف����اءة ع��ن��ا���ش��ر ال�������ش���رط���ة ووع����ي 
وت��ع��اون��ه��م يف  واملقيمني  امل��واط��ن��ني 
ه��ذا اخل�����ش��و���س. ورك���زت املديرية 
ج���ه���ود ال���ت�������ش���دي ل���ل���ج���رائ���م على 
ت����وع����ي����ة امل�����واط�����ن�����ني وامل���ق���ي���م���ني 
ذلك  يف  مب�شوؤولياتهم  وتعريفهم 
متطورة  اأ�شاليب  وا�شتخدام  ال�شاأن 
وتوفري التغطية االأمنية يف مناطق 
الك�شف  و�����ش����رع����ة  االخ���ت�������ش���ا����س 
وت��ف��ع��ي��ل جمل�س  م��رت��ك��ب��ي��ه��ا  ع����ن 
ل��ل��وق��اي��ة م���ن اجلرمية  ال��ع��ا���ش��م��ة 
لي�شكل جزئية من منظومة �شرطة 
اأم���ا مديرية  اأب��وظ��ب��ي يف ال��وق��اي��ة. 
�شرطة املنطقة الغربية فقد وفرت 
معه  ي�شعر  ال��ذي  الدعم  متطلبات 
روؤية  وف��ق  واالأم��ن  باالأمن  ال�شكان 
احلفاظ  يف  ال�������ش���رط���ي���ة  ال����ق����ي����ادة 
واال�شتقرار  االأم���ن  مكت�شبات  على 
وعملت   . ل��ل��ج��رمي��ة  وال���ت�������ش���دي 
فر�س  اأف�شل  توفري  على  املديرية 
التدريب العلمي والتقني و العملي 
ال�شرطية  االأج���ه���زة  يف  ل��ل��ع��ام��ل��ني 
النظريات  اأح���دث  وف��ق  وتعليمهم 
مداركهم  وتو�شيع  االأمنية  العلمية 
مل��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات وال��ت��ف��وق على 
ك����ل اأمن�������اط ال��ت��ف��ك��ري االإج����رام����ي 
وح�����ر������ش�����ت ع����ل����ى ال����ت����ف����اع����ل مع 
اجلمهور وح�شورهم الدائم يف كل 
ما  وتعاونهم  ثقتهم  وك�شب  املواقع 
بدورهم  امل�شاركة  اإىل  اجلميع  دفع 
الفاعل يف توفري االأم��ن وال�شالمة 
ال��ع��ام��ة. وح�����ش��ل��ت م���راك���ز �شرطة 
م�شفح ومدينة خليفة اأ يف اأبو ظبي 
ومركز املربعة يف العني على املراكز 
ال�شرطة  تقييم  يف  االأوىل  الثالثة 
امل���وارد   -  .  2012 ل��ع��ام  ال�شاملة 
االختيار  اإدارة  وحفزت  الب�شرية.. 

طحنون بن حممد يح�صر اأفراح 
النيادي واملهريي بالعني 

•• العني-وام:

ح�شر �شمو ال�شيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة 
النيادي  �شعيد عبيد حممد  اأقامه  الذي  االحتفال  ام�س  م�شاء  ال�شرقية 
�شعيد  اأح��م��د  كرمية  على  النيادي  �شعيد  ع��ب��داهلل  جنله  زف��اف  مبنا�شبة 

حممد املهريي ب�شالة اأفراح الظاهر يف العني.
كما ح�شر احلفل الذي �شاركت فيه فرق الفنون ال�شعبية ال�شيخ هزاع بن 
طحنون اآل نهيان وكيل ديوان ممثل احلاكم يف املنطقة ال�شرقية وال�شيخ 
ذياب بن طحنون اآل نهيان وال�شيخ زايد بن طحنون اآل نهيان وعدد من 

املدعوين. 
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••ابوظبي-وام:

بجامعة  االإبداعية  وال�شناعات  الفنون  كلية  مدر�شو  افتتح 
حتت  املا�شي  اخلمي�س  ال�شنوي  اجلماعي  معر�شهم  زاي��د 
دي�شمر   19 حتى  ي�شتمر  ال���ذي  ال�����ش��ح��راء  روع���ة  ع��ن��وان 
اجلاري. وا�شتمد املعر�س مو�شوعاته من �شحراء االمارات 
الت�شوير  ب��ني  ف��ن��ي��ا م��ت��ن��وع��ا م��ا  30 ع��م��ال  ن��ح��و  ي�����ش��م  اإذ 
الرتكيبية  واالأع���م���ال  ال��ف��وت��وغ��رايف  والت�شوير  الت�شكيلي 
وال��ف��ي��دي��و وال��ف��ن��ون االإل��ك��رتون��ي��ة وغ��ريه��ا. وت��ت��ن��اول هذه 

الذهن  يف  ت�شتدعيه  مبا  االإم��ارات��ي��ة  ال�شحراء  املو�شوعات 
واخل��ي��ال م��ن م�����ش��اه��دات وت�����ش��ورات وخ��ي��االت ح���رة تتولد 
وكثبان  كال�شراب  ال�شحراء  مبفردات  االإن�شان  عالقة  عر 
امل�شاركون  الفنانون  عالج  وق��د  والن�شائم.  وال�شبار  الرمل 
وجودية  حقيقة  ه��ي  حيث  م��ن  ال�����ش��ح��راء  ثيمة  باملعر�س 
يتحد  وم�شرييا  ع�شويا  االم���ارات  يف  االإن�شان  بها  يرتبط 
املرتامية  واأطرافها  بداوتها  ح��دود  خ��ارج  اإىل  بها وتالحقه 
العمران  مظاهر  يف  يعي�س  وه��و  حتى  كالظل  وت��راف��ق��ه  ب��ل 

واملدنية الع�شرية. 

�صح���راء الم������ارات م���و�ص�����وع 
ملع���ر�ض بجامع���ة زاي���د

•• ابوظبي-وام:

ال�شنوات  خ���الل  ال��ع��ام��ة  االأ���ش��غ��ال  وزارة  ن��ف��ذت 
املتميزة  امل���������ش����اري����ع  م�����ن  ال����ع����دي����د  امل����ا�����ش����ي����ة 
وي�شتمرعطاوؤها بتنفيذ م�شاريع ل�شالح الوزارات 
االحتادية منها م�شاريع مباين وم�شاريع �شيانة 
اأنحاء  كافة  غطت  حتتية  وبنية  ط��رق  وم�شاريع 
م��ن��اط��ق ال��دول��ة ب��ه��دف ت��وف��ري احل��ي��اة الكرمية 
وفق  الطيبة  اأر�شها  على  واملقيمني  للمواطنني 
البناء  يف  العاملية  واملوا�شفات  املمار�شات  اف�شل 
ال��وزارة حاليا بتنفيذ عدد من  والت�شييد. وتقوم 

م�شاريع الطرق ومن اهمها: 
- م�شروع �شيانة واإزدواج االأج��زاء غري املزدوجة 
لطريق خورفكان دبا ويعتر من الطرق احليوية 
ال�شاحلية التي تربط منطقة دبا والقرى التابعة 
ل��ه��ا مب��دي��ن��ة خ��ورف��ك��ان .. وي��ب��ل��غ ط���ول الطريق 
االأ�شلي 31.5 كم بدءا من دوار االأو�شنيك وحتى 
دوار ال�شمكة يف منطقة دبا ي�شتثنى منها ثمانية 
 - تنفيذها.  االآن  يتم  م��زدوج��ة  غري  كيلومرتات 
امل�شروع  وي�شمل  احل���ايل  خ��ورف��ك��ان  دب��ا  م�����ش��روع 
والبالغة  ال��ط��ري��ق  م��ن  امل��ف��ردة  االأج�����زاء  اأزدواج 
ثمانية كيلومرتات تقريبا لرفع م�شتوى اخلدمة 
واالأمان على الطريق وتوفري االإن�شيابية املرورية 
ل�شالكي الطريق حيث �شيتوفر ممرا اآمنا بني دبا 
والفجرية  خورفكان  وب��ني  لها  التابعة  واملناطق 
للمناطق  االأم������ن  واخل�������روج  ال����دخ����ول  وك���ذل���ك 
الواقعة على طول الطريق �شمن امل�شروع احلايل 
وهي  االأ���ش��ل��ي  للم�شروع  اأع��م��ال  اإ���ش��اف��ة  ومت   ..
�شيانة بع�س االأجزاء املت�شررة االأخرى على طول 
الطريق احلايل دبا خورفكان مع و�شلتني االأوىل 
يف الزبارة خورفكان واالأخرى يف البلدية ت�شل بني 
الطريق الرئي�شي وامل�شاكن ال�شعبية واملدار�س يف 
املنظقتني بكلفة اإ�شافية قدرها 15 مليون درهم 
اأن  على  دره��م  مليون   83 امل�شروع  كلفة  لت�شبح 
يتم االإنتهاء منها نهاية ال�شنة احلالية. وي�شتمل 
ال�شخرية  والقطع  الدفان  طبقات  على  امل�شروع 
وطبقات االأ�شا�س احل�شوي والطبقات اال�شفلتية 
يف  االأمطار  مياة  لت�شريف  العبارات  اإىل  اإ�شافة 
احلواجز  مع  الطريق  مع  تتقاطع  التي  االأودي���ة 
االأم����اك����ن اخلطرية  يف  واخل��ر���ش��ان��ي��ة  امل��ع��دن��ي��ة 
الداخلي  الر�شيف  واأع��م��ال  وغريها  كاملنحنيات 
اإنارة  واأع��م��دة  الو�شطية  اجل��زي��رة  يف  كريب�شتون 
وتبلغ  ل��ل��ط��ري��ق..  التكميلية  االإع���م���ال  للطريق 

كلفته 83 مليون درهم. 
- م�شروع تطوير طريق م�شايف الفجرية ويت�شمن 
اإن�شاء طبقات الر�شف للجزء االأخري من طريق 
م�شايف الفجرية بطول 8.64 كم تقريبا بداء من 
االإلتقاء مع اجلزء  النجيمات م�شايف وحتى  دوار 
اإن�����ش��اءه على نف�س ال��ط��ري��ق وك��ذل��ك عمل  امل��ع��اد 
اأج��زاء الطريق حتى دوار  �شيانة وتطوير لباقي 
50 مليون درهم..  م�شايف.. وتبلغ كلفته حوايل 
وم�شروع اإزدواج االأجزاء غري املزدوجة من طريق 
الغونة  الثاين   الثانية اجل��زء  املرحلة  دبا م�شايف 
م�شايف ويقع امل�شروع املذكور على دبا م�شايف بني 
كم   2.5 بطول  م�شايف  ومنطقة  الغونة  منطقة 
تقريبا.. وي�شمل امل�شروع تو�شعة ج�شر الغونة عن 
طريق اإن�شاء ج�شر جديد مبحاذاة اجل�شر القدمي 
باالإ�شافة  للطريق  اجل��دي��دة  التو�شعة  الإح��ت��واء 
اإىل اأعمال االإنارة واأعمال ت�شريف مياه االأمطار 
والعبارات وم�شتلزمات ال�شالمة املرورية وكذلك 
منطقة  يف  داخ��ل��ي  طريق  اأع��م��ال  امل�شروع  ي�شمل 

اأع�شمة وتبلغ كلفته حوايل 29 مليون درهم. 
- م�������ش���روع ت���ط���وي���ر ورف������ع ك����ف����اءة ط���ري���ق بني 
ب��ن زايد  ال�����ش��ي��خ حم��م��د  ال��ط��ي��وي��ن ط��ري��ق  دوار 
االإحتاد  دوار  بني  االأوىل  املرحلة  االإحت��اد  ب�شارع 
الطريق  ه��ذا  وي��ب��داأ  خليفة  ال�شيخ  وم�شت�شفى 
من دوار الطيوين ويتقااطع مع طريق االإمارات 
ال��ع��اب��ر ���ش��اب��ق��ا وط��ري��ق ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن زايد 
االإمارات �شابقا و�شوال اإىل طريق االإحتاد بطول 
30 كم تقريبا ويحتوي على تقاطعني رئي�شيني 
على كل من طريق االإمارات وطريق ال�شيخ حممد 
بن زايد ويتقاطع مع طريق االإحتاد بدوار وت�شمل 
اإزدواجية الطريق لكامل الطريق  اأي�شا  االأعمال 
بن  خليفة  ال�����ش��ي��خ  مب�شت�شفى  ال��ط��ري��ق  ورب����ط 
زايد يف راأ�س اخليمة وتعديل املنا�شيب وم�شتوى 
ال���روؤي���ة ورف���ع ك��ف��اءة ال��ط��ري��ق مم��ا يحقق اأعلى 
الطريق  مل�شتخدمي  امل��روري��ة  لل�شالمة  م�شتوى 
يحقق  كما  الطريق.  اإن���ارة  اأع��م��ال  اأي�شا  وت�شمل 
منطقة  م��ن  �شهلة  ان��ت��ق��ال  عملية  امل�����ش��روع  ه���ذا 
الطرق  باإجتاه  وراأ���س اخليمة  الفجرية  ال�شرقية 
واأبوظبي عن  اإمارتي دبي  اإىل  اخلارجية و�شوال 
ال�شيخ  االإم��ارات وطريق  ا�شتخدام طريق  طريق 
من  ال�شاحنات  حركة  ينقل  كما  زاي��د  بن  حممد 
�شارع االإحتاد وطريق ال�شيخ حممد بن زايد اإىل 
طريق االإم��ارات خارج مركز املدينة وتبلغ كلفته 
م�����ش��روع تطوير   - دره�����م.  م��ل��ي��ون   29 ح����وايل 
امليدان ال�شناعي اخلام�س ال�شارقة �شارع االإمارات 

املرحلة الثالثة 
اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  - وي��ت��ك��ون م��ن خم�شة م�����ش��ارات 
ط��ري��ق خ��دم��ة ي��ت��ك��ون م��ن م�����ش��اري��ن اإىل ثالثة 
م�شارات ويبلغ العر�س ثمانية م�شارات يف اجلزء 
الواقع بني تقاطع اجلامعة وتقاطع الذيد ومن 
افتتاح ه��ذا اجل��زء اىل تخفيف  ي��وؤدي  اأن  املتوقع 
االإزدح���ام امل���روري للمرور ال��ق��ادم من اإم���ارة دبي 
باإمارة  اإمارتي عجمان وراأ���س اخليمة مرورا  اإىل 
للخم�شة  االإجمالية  ال�شعة  تبلغ  حيث  ال�شارقة 
�شيارة  وخم�شمائة  االف  �شبعة  ح��وايل  م�����ش��ارات 
ب��ال�����ش��اع��ة. وم���ن امل��ت��وق��ع ان ي��ت��م اف��ت��ت��اح االجتاه 
امل��ع��اك�����س ل��ل��ط��ري��ق خ���الل ال�����ش��ه��ر ال���ق���ادم ويعد 
امل�شروع من اهم م�شاريع التي يتم تنفيذها �شمن 
مبادرات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد ال 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل والذي يهدف اىل 
على  امل��روري��ة  لالختناقات  جذريه  حلول  توفري 
�شارع ال�شيخ حممد بن زايد ومن املتوقع االإنتهاء 
العام  نهاية  يف  للم�شروع  الرئي�شية  االأعمال  من 

وتبلغ كلفته حوايل 365 مليون درهم. 
ال��ط��رق وال��ب��ن��ي��ة التحتية يف  ت��ط��وي��ر  - م�����ش��روع 
الفجرية ويتكون هذا  داخلية يف  االإم���ارات ط��رق 
اأماكن  ال���ط���رق يف  امل�����ش��روع م���ن جم��م��وع��ة م���ن 
لطرق  �شيانة  بع�شها  ودب��ا  الفجرية  يف  متفرقة 
هذا  ويوفر  لطرق جديدة  اإن�شاء  وبع�شها  قائمة 
امل�شروع �شهولة تنقل املواطنني من واإىل املناطق 
ال�شكنية كما يرفع م�شتوى ال�شالمة ااملرورية يف 
�شبل  وي��وف��ر  ال�شكنية  والتجمعات  املناطق  ه��ذه 
كلفته حوايل  وتبلغ  للمواطنني  واالأم��ان  الراحة 

64 مليون درهم. 
العابر  يب�شة  ط��ري��ق  واإجن�����از  اإن�����ش��اء  م�����ش��روع   -
ال��ف��ج��رية وي�����ش��م��ل ه���ذا امل�����ش��روع اأع���م���ال ان�شاء 
ط���ري���ق دائ������ري مل��دي��ن��ة ال���ف���ج���رية ي���رب���ط �شارع 
وطريق  الفجرية  م�شايف  بطريق  خليفة  ال�شيخ 
ح�شب  وذل��ك  كم   14 بطول  خورفكان  الفجرية 
بلدية  ال��ذي مت حتديدة من قبل  الطريق  م�شار 

الفجرية. 
ويعتر هذا الطريق املرحلة الثانية من الطريق 
و�شارع  ال�شناعية  احل��ي��ل  منطقة  ي��رب��ط  ال���ذي 
ال�شتكمال  وذل��ك  الفجرية  مبيناء  خليفة  ال�شيخ 
الفجرية  واإىل  م��ن  ال�����ش��اح��ن��ات  ع��ب��ور  م��ن��ظ��وم��ة 
وال�شاحل ال�شرقي دون العبور بالطرق الداخلية 
مل��دي��ن��ة ال��ف��ج��رية ومي���ر امل�����ش��روع يف ط��ري��ق وعر 
ومت  اجلبلية  املنطقة  يف  ال�شخور  قطع  يتطلب 
مع  اإجت���اه  ك��ل  يف  م�شارين  م��ن  الطريق  ت�شميم 
اإنارة  مع  الو�شطية  اجلزيرة  يف  خر�شاين  فا�شل 
ت�شميمية  �شرعة  مع  للبيئة  �شديقة  مب�شابيح 
ب��ال�����ش��اع��ة م���ع م���راع���اة �شرعة  ك���م   80 ت�����ش��اوي 
االإنحدار وال�شعود على اأن ال تزيد عن 5 يف املائة 
الردم  اأعمال  اإىل  باالإ�شافة  امل�شروع  ويت�شمن   ..
واحلفر التي تتجاوز مليونني ون�شف املليون مرت 
حلماية  العبارات  واأعمال  الر�شف  اأعمال  مكعب 
التابعة  ك��ال��غ��از واخل���دم���ات  خ��ط��وط اخل���دم���ات 
ل�����ش��رك��ة دول���ف���ني وت��ران�����ش��ك��و و���ش��رك��ة االإم�����ارات 
اأع��م��ال االإن�����ارة وم�����ش��ت��ل��زم��ات ال�شالمة  وك��ذل��ك 
واأعمال  ولوحات  وعالمات  حواجز  من  املرورية 
باإ�شارات  تقاطع  واإن�����ش��اء  االأم��ط��ار  م��ي��اه  ���ش��رف 
�شوئية عند مدخل مدينة الفجرية وتبلغ كلفته 

حوايل 199 مليون درهم. 
- م�شروع طريق دبا خورفكان الدائري بني �شرم 
والعقة وهو طريق مزدوج يتاألف من حارتني يف 
كل اإجت��اه حيث يبلغ طول الطريق املقرتح 1.6 
�شرم  ب���ني منطقتي  دائ�����ري  ط��ري��ق  وي��ع��ت��ر  ك���م 
والعقة كما اأنه من املنتظر اأن ي�شمل الطريق نفق 
املرتفعة  اجلبلية  املنطقة  يف  م��رتا   550 بطول 
وتبلغ كلفته حوايل 166مليون درهم. - م�شروع 
تقدمي خدمات ا�شت�شارية لالإ�شراف على م�شروع 
اإن�شاء واإجناز املرحلة االأوىل من الطريق الدائري 
اأعمال  الغربي خورفكان ت�شميم وتنفيذ وت�شمل 
مل��دي��ن��ة خورفكان  دائ����ري  ط��ري��ق  تنفيذ  امل�����ش��روع 
بطول 4.3 كم وذلك ح�شب م�شار الطريق الذي 
مت حتديدة من قبل دائرة التخطيط وامل�شاحة يف 
بكل  م�شارين  يف  الطريق  ت�شميم  ومت  خورفكان 
الو�شطية  اإجتاه مع فا�شل خر�شاين يف اجلزيرة 
بال�شاعة..  ك��م   100 تبلغ  ت�شميمة  �شرعة  م��ع 
الردم  اأع��م��ال  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  امل�����ش��روع  ويت�شمن 
واحلفر واأعمال الر�شف واأعمال العبارات حلماية 
االإن����ارة وم�شتلزمات  اأع��م��ال  خ��ط��وط اخل��دم��ات 
ال�شالمة املرورية من حواجز وعالمات ولوحات 

واأعمال �شرف �شحي بكلفة 36 مليون درهم. 
- م�شروع اإن�شاء واإجناز طرق يف االإم��ارات طريق 
احليل وطريق املطار ويتكون امل�شروع من اإزدواج 
طريق املطار احلايل مع اإنارة - جزيرة �شطحية 
- واأكتاف داخلية وخارجية وقنوات ت�شريف مياة 

االأمطار وحواجز معدنية 
�شيانة  يت�شمن  كما  دواري����ن..  اإىل  باالإ�شافة   -
طريق  م��ن  وج���زء  احل��ي��ل  لطريق  اإزدواج  وع��م��ل 
الطريق  اإىل  باالإ�شافة  امل�شتقبلي  الدائري  كلباء 

ال����راب����ط ب���ني اإم����ت����داد ط���ري���ق احل���ي���ل واإم����ت����داد 
نهاية  منه  االإن��ت��ه��اء  امل��ق��رر  وم��ن  كلباء  كورني�س 
هذا العام وتعود اأهمية هذا امل�شروع لنقله حلركة 
اإىل  تلقائي  ب�شكل  املدينة  داخ��ل  م��ن  ال�شاحنات 
تلك  على  احلركة  اإن�شيابية  ي�شهل  مما  خارجها 
الداخلية  ال��ط��رق  دمي��وم��ة  ك��م��ا يحفظ  ال��ط��رق 
امل�شروع  كلفة  وت��ب��ل��غ  فيها  احل��رك��ة  واأن�����ش��ي��اب��ي��ة 

حوايل 66 مليون درهم. 
- م�����ش��روع اإن�����ش��اء واإجن�����از ط��ري��ق راأ�����س اخليمة 
ال�شريع  بالربط  الطريق  ه��ذا  وي��ق��وم  ال��دائ��ري 
ل�����ش��م��ال وج���ن���وب راأ������س اخل��ي��م��ة ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 
التقليل من حركة مرور املركبات للطرق الداخلية 
لالإمارة باالإ�شافة اإىل نقل حركة املركبات الثقيلة 
راأ�س  ملدينة  الداخلية  الطرق  �شبكة  من  خا�شة 
اخليمة و�شمم هذا الطريق بحيث يلبي احلركة 
راأ�س  ويبداأ طريق  وامل�شتقبلية.  املرورية احلالية 
امل�شتقبلي  العابر  الطريق  من  ال��دائ��ري  اخليمة 
املطاروميتد  ط��ري��ق  م��ع  يتقاطع  حتى  وي�شتمر 
عند  وينتهي  املقرتحة  ال�شناعية  املنطقة  حتى 
�شارع  عمان  �شارع  باإمتداد  ليلتقي  �شمل  منطقة 
الكلي  وال��ط��ول  �شمل  ق�شيدات  احل��ايل  الرم�س 
جديدة  و�شلة  وي�شمل  ك��م   33 ح��وايل  للطريق 
�شابقا مع  العابر  االإم����ارات  ���ش��ارع  م��ن  ك��ل  لربط 
 . �شابقا  االإم����ارات  زاي��د  ب��ن  ال�شيخ حممد  ���ش��ارع 
 7 بلوك  الظيت  بال�شوان  الدائري  وميرالطريق 

�شهيلة عوايف اخلران احليل �شيح احلرف
- اجلافية الريرات �شمل. وي�شمل امل�شروع اإن�شاء 
ثالث ح��ارات مرورية يف كل اإجت��اه على حدة مع 
لعمل  م�شتقبال  تو�شعتها  ميكن  عري�شة  جزيرة 
حارة مرورية رابعة وطول حرم الطريق احلايل 
بحيث  امل�����ش��روع  م��ن  االأوىل  للمرحلة  م��رتا   80
الثانية  املرحلة  م��رتا يف   120 اإىل  احل��رم  ي�شل 
وت��ب��ل��غ ك��ل��ف��ت��ه ح����وايل 403 م��الي��ني دره�����م. - 
م�����ش��روع رف���ع ك��ف��اءة وت��ط��وي��ر ط��ري��ق ق�شيدات 
�شمل  اإىل  الق�شيدات  دوار  الثانية  املرحلة  �شعم 
النقطة احلدودية  اإىل  ي�شل  رئي�شي  وهو طريق 
راأ�س الدار مع �شلطنة عمان ويتكون امل�شروع من 
ث��الث ح���ارات بكل اإجت���اه وط���ول ال��ط��ري��ق ت�شعة 
مع  علويني  تقاطعني  على  ويحتوي  كيلومرتات 
على  امل�����ش��روع  يحتوي  كما  للم�شاة  معابر  اأرب��ع��ة 
خدمي  طريق  مع  االأم��ط��ار  مياه  ت�شريف  نظام 
ومواقف لل�شيارات يف بع�س االأماكن التي ت�شمح 
درهم.  142مليون  ح��وايل  كلفته  وتبلغ  لذلك 
ال��ط��رق يف م��ن��اط��ق خمتلفة  - م�����ش��روع ���ش��ي��ان��ة 
وامل�����ش��روع عبارة  خ����ران   - امل��ط��ار  دوار  ب��ال��دول��ة 
دوار  راأ���س اخليمة  دوار مطار  عن �شيانة طريق 
ك��م وبحارتني يف كل   13 اخل���ران بطول ح��وايل 
اإجتاه حيث يت�شمن العمل اإزالة طبقات االأ�شفلت 
امل��ت�����ش��رره وع��م��ل اأ���ش��ف��ل��ت ج��دي��د ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 
تخطيط الطريق واأعمال تكميلية اأخرى ، وتبلغ 

كلفته حوايل 14مليون درهم. 
ال��ط��رق يف م��ن��اط��ق خمتلفة  - م�����ش��روع ���ش��ي��ان��ة 
دوار   - اخل�����ران  دوار  ط���ري���ق  ���ش��ي��ان��ة  ب���ال���دول���ة 
ق�شيدات وامل�شروع عبارة عن �شيانة طريق دوار 
اخل����ران ب���ول ح����وايل 6.5 ك��م ب��ح��ارت��ني يف كل 
اإجتاه حيث يت�شمن العمل اإزالة طبقات االأ�شفلت 
امل��ت�����ش��رره وع��م��ل اأ���ش��ف��ل��ت ج��دي��د ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 
وتبلغ  اأخ��رى  تكميلية  واأعمال  الطريق  تخطيط 

كلفته حوايل 10 مليون درهم. 
- م�شاريع متنوعه جاري تنفيذها.. وتنفذ وزارة 
ل�شالح  امل�شروعات  من  العديد  العامة  االأ�شغال 
اال�شرتاتيجية  وفقا خلطتها  ال���وزارات  من  ع��دد 
الزمنية  الرامج  و�شمن  املر�شودة  وبامليزانيات 
امل��ع��ت��م��دة م���ن خ���الل االل���ت���زام ب��ت��ط��ب��ي��ق اأف�شل 
املمار�شات واإعداد اخلطط التنفيذية واملخططات 
عقودها  واإدارة  االإن�شائية  للم�شاريع  الت�شميمية 
ي��ح��ق��ق تطلعات  ب���ك���ف���اءة ع��ال��ي��ة وف��اع��ل��ي��ة مب���ا 
حوايل  بلغت  اج��م��ال��ي��ة  بكلفه  املنتفعة  اجل��ه��ات 
حاليا  ال�����وزارة  تنفذ  ك��م��ا  دره����م.  م��ل��ي��ون   617
املناطق  خمتلف  يف  املتنوعة  امل�شاريع  م��ن  ع���ددا 
منها م�شاريع يف املنطقة اجلنوبية وت�شمل اإن�شاء 
واإجناز م�شاريع جديدة لوزارات الداخلية والعمل 
 228 تبلغ  اإجمالية  بتكلفة  والرتبية  وال�شحة 
الداخلية  وزارة  م�شاريع  وت�شمل  دره���م  مليون 
اإن�شاء واإجناز مبنى مركز �شرطة املنامة بعجمان 
بال�شارقة  وا���ش��ط  �شرطة  م��رك��ز  واجن���از  واإن�����ش��اء 
اإن�شاء مركز الرعاية ال�شحية مبنطقة  وم�شروع 
رعاية  مركز  واجن��از  وان�شاء  بعجمان  احلميدية 
االم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة ب��ال�����ش��ارق��ة. وج����اري تنفيذ 
ان�شاء واجناز مدر�شة  اربع مدار�س وهي م�شروع 
بال�شارقة  بال�شجعه  ج��وي��زع  مبنطقة  ث��ان��وي��ة 
وان�شاء واجناز مدر�شة للتعليم اال�شا�شي احللقه 
االوىل ورو�شة اطفال النوف يف ال�شارقة وان�شاء 
اال�شا�شي  للتعليم  تيميه  اب���ن  م��در���ش��ة  واجن����از 
ب��اجل��رف بعجمان وان�����ش��اء واجن����از م��در���ش��ة ابن 
حزم للتعليم اال�شا�شي والثانوي باملنامة بعجمان 
ا�شافة اىل انه جاري العمل يف عدد من م�شروعات 

عدد  يف  العمل  يجري  كما  واال�شافات.  ال�شيانة 
م�شاريع  منها  ال�شرقية  املنطقة  يف  امل�شاريع  من 
و�شيانة  واجن��از  ان�شاء  وت�شمل  الداخلية  ل��وزارة 
مبنى مركز �شرطة ال�شناعية يف الفجرية وان�شاء 
واجناز و�شيانة مبنى مركز �شرطة م�شايف ومبنى 
الدفاع املدين يف الفجرية. وتنفيذ م�شاريع لوزارة 
بن  عبدالرحمن  مدر�شة  م�شروع  ت�شمل  الرتبية 
نا�شر للتعليم اال�شا�شي يف منطقة كلباء بال�شارقة 
وان�����ش��اء واجن����از م��در���ش��ة ال��ن��ع��م��ان ب��ن امل��ق��رن يف 
اال�شا�شي  للتعليم  لبنى حباب  الفجرية ومدر�شة 
ومدر�شة احل�شن للتعليم اال�شا�شي للبنات يف دبا 
ومبنى مكتب العمل بخورفكان يف ال�شارقة وتبلغ 
كلفة امل�شاريع حوايل217 مليون درهم. وتنفيذ 
ع���دد م��ن امل�����ش��اري��ع يف امل��ن��ط��ق��ة ال�����ش��م��ال��ي��ة منها 
را�س  م��در���ش��ة  وت�شمل  ال��رتب��ي��ة  ل����وزارة  م�شاريع 
للتعليم  �شمل  ومدر�شة  الثانوي  للتعليم  اخليمة 
اال�شا�شي ومدر�شة �شمل للتعليم اال�شا�شي يف را�س 
اخليمة وبكلفة اجمالية تبلغ 68 مليون درهم... 
م�شروع  يف  ال��ع��م��ل  ي��ج��ري  ال��غ��رب��ي��ة  املنطقه  ويف 
ان�شاء واجناز و�شيانة �شكن الطالبات مقام 1 يف 

جامعة االمارات بكلفة 104 ماليني درهم. 
 ..  2013 ال��ع��ام  يف  الت�شميم  ق��ي��د  م�����ش��اري��ع   -
والتى  العامة  االأ�شغال  وزارة  روؤية  واإنطالقا من 
ال��ع��امل��ي يف ت�شييد  ال���ري���ادة وال��ت��م��ي��ز  ت��ه��دف اىل 
ويف  اجل��دي��دة  وامل���دن  االحت��ادي��ة  التحتية  البنية 
لعامي  الت�شغيلية  ال������وزارة  خ��ط��ة  تنفيذ  اإط����ار 
2013 - 2014 حتر�س اإدارة الت�شميم بوزارة 
اىل  ال���وزارة  ر�شالة  حتويل  على  العامة  االأ�شغال 
لتحقيق  الفعالة  امل�شاهمة  حيث  من  فعلي  واق��ع 
حياة  ج��ودة  وتوفري  املتوازنة  امل�شتدامة  التنمية 
موؤ�ش�شى  اداء  خ��الل  من  االم���ارات  ل�شعب  عالية 
وتخطيط  تنظيم  اىل  خالله  من  تهدف  متميز 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  م�����ش��اري��ع  و���ش��ي��ان��ة  وت�����ش��ي��ي��د 
واال���ش��ك��ان االحت��ادي��ة ف��ى خمتلف اإم���ارات ومدن 
اإعداد الت�شاميم  وقرى الدولة وذلك من خالل 
اإدارة  وتراعي  امل�شروعات  من  للعديد  الهند�شية 
الت�شميم اأن تلبي احتياجات اجلهات املالكة لهذه 
على  حتافظ  واأن  املجتمع  واإحتياجات  امل�شاريع 
الهوية املعمارية للدولة مبا يتالءم مع الظروف 
البيئية واملناخية مع احلر�س على تطبيق معايري 
العمارة اخل�شراء وتثبيت مفهوم املباين امل�شتدامة 
وذلك وفق برامج زمنية حمددة وميزانيات مالية 
معتمدة. وتتعدد نوعيات امل�شاريع ح�شب اجلهات 
امل�����ش��ت��ف��ي��دة ل��ه��ا وت�����ش��م ال��ق��ائ��م��ة جم��م��وع��ة من 

وزارات الدولة والهيئات احلكومية. 
وزارة  م�شاريع  تاأتي  الداخلية..  وزارة  م�شاريع   -
الداخلية يف املرتبة االأوىل من حيث عدد امل�شاريع 
10 م�شاريع  الت�شغيلية بعدد  املدرجة يف اخلطة 
واأخ����رى خدمية  اأم��ن��ي��ة  م�شاريع  م��اب��ني  وت��ت��ن��وع 
براأ�س  مركزية  عمليات  غرفة  م�شروع  .ويعتر 
امل�شاريع  امل�����ش��اري��ع يف جم���ال  اأه����م  م���ن  اخل��ي��م��ة 
ثالثة  ت�شميم  م�����ش��روع  اىل  ب��اال���ش��اف��ة  االم��ن��ي��ة 
ال�شارقة  ب��اإم��ارات  اخلا�شة  االأم��ن  لقوات  مباين 
والفجرية وراأ�س اخليمة كما تقوم االدارة باعداد 
ال�شاملة  ال�����ش��رط��ة  م���راك���ز  م�����ش��اري��ع  ت�����ش��ام��ي��م 
املدين  ال��دف��اع  وم��راك��ز  وراأ����س اخليمة  بال�شارقة 
اجلنائي  املختر  وكذلك  وعجمان  القيوين  ب��اأم 
العرو�س  حتليل  يف  االإدارة  ب��داأت  كما  بال�شارقة 
ال��ف��ن��ي��ة امل��ق��دم��ة م���ن اال���ش��ت�����ش��اري��ني الأح����د اأهم 
مبنى  م�����ش��روع  وه��و  الداخلية  وزارة  م�شروعات 
هذه  ت�شم  كما  ال�شارقة.  يف  واالإق��ام��ة  اجلن�شية 
امل�شاريع م�شروع �شجن التوقيف واالبعاد مبدينة 
الذيد بال�شارقة الذي �شيكون نقلة نوعية مل�شاريع 
ليواكب  امل�����ش��روع  �شمم  حيث  ب��ال��دول��ة  ال�شجون 
من  النوعية  ه��ذه  ملثل  االأمنية  التقنيات  اح��دث 
حقوق  جمعيات  اإ�شرتاطات  يحقق  ومب��ا  املن�شات 
االن�شان املختلفة.. ويتكون امل�شروع من جمموعة 
مليونني  للبناء  االجمالية  امل�شاحة  وتبلغ  مباين 
ميزانية  وتبلغ  مربعا  م��رتا  و979  ال��ف��ا  و79 
املبنى  ت�شميم  ومت  دره��م  مليون   315 امل�شروع 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��ك��ت��ب ا���ش��ت�����ش��اري ع��امل��ى ويتكون 
امل�������ش���روع م����ن جم���م���وع���ة م���ب���اين وه�����ي املدخل 
الرئي�شي ومركز ت�شوق ومبني الزيارة باال�شافة 
اىل مبنى العاملني ويتكون من طابق ار�شي طابق 
ال�شباط  �شكن  ومبنى  �شريرا   113 ب�شعة  اول 
ويتكون من طابق ار�شي طابق اول ومبنى املرافق 
واخلدمات واالدارة املركزية لل�شجن ويتكون من 
طابق ار�شي اول ملكاتب االدارة املتعددة باال�شافة 
الطائرات  ومهبط  ال��ع��ي��ادة  ومبنى  املحكمة  ايل 
واملحوالت  امل��ول��دات  ومبنى  وامل��خ��زن  ال��ع��م��ودي��ة 
املياه  ال��ت��ح��ك��م وخ����زان����ات  وامل�������ش���خ���ات وغ���رف���ة 
ومعاجلة  املبنى  �شطح  على  التكييف  وم����ردات 

املخلفات واملغ�شلة واملطبخ.
- م�شاريع وزارة الرتبية والتعليم.. توىل الدولة 
م�شاريع املبانى التعليميمة اأهمية خا�شة نظرا ملا 
متثله العملية التعليمية من اهمية كبرية فى بناء 
النحو  على  االماراتية  ال�شخ�شية  وبناء  االجيال 

النماذج  وت��ع��د  ب��ال��وط��ن  م�شتقبال  ي��رق��ى  ال���ذى 
م�شتوياتها  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  ل��ل��م��دار���س  اجل���دي���دة 
حلقة اأوىل بنني وبنات ومنوذج املدار�س الثانوية 
وريا�س االأطفال من امل�شروعات التي بذلت فيها 
الت�شميم جمهودات كبرية لتطويرها وفق  ادارة 
العالية  اجل���ودة  ذات  العاملية  امل��وا���ش��ف��ات  اأح���دث 
االأخرى  اخلدمية  واملرافق  والبناء  الت�شميم  يف 
لتوفري  الطلبة  احتياجات  لتلبية  حتتاجها  التي 
نظام مدر�شي متكامل حيث ت�شم ف�شوال مزودة 
باأحدث االأنظمة االإلكرتونية اليجاد بيئة تعليمية 
ع�شرية. ويتم يف ت�شاميم املدار�س مراعاة تطبيق 
رقعة  تنفيذ  مثل  اخل�شراء  االأبنية  ا���ش��رتاط��ات 
كبرية من امل�شطحات الزراعية وا�شتخدام اأحدث 
ا�شتخدام  خ��الل  من  الطاقة  على  احلفاظ  نظم 
االإنارة ال�شم�شية لل�شاحات اخلارجية وجم�شات يف 
االإنارة الداخلية باال�شافة اىل مراعاة متطلبات 
املعاقني من حيث توفري م�شاعد خا�شة لتمكينهم 
من ا�شتخدام جميع املرافق يف املدر�شة مع توفري 
منحدرات لت�شهيل حركتهم داخل املدر�شة ويتوفر 
املخترات  ل��ل��م��دار���س  اجل���دي���دة  ال��ت�����ش��ام��ي��م  يف 
الالزمة وقاعة ريا�شية وقاعة مو�شيقى ومكتبة 
ومالعب  والفنية  االإبداعية  لالأعمال  و�شفوف 
املرافق  م��ن  وغ��ريه��ا  للخدمات  ومبنى  خارجية 

التعليمية. 
اال�شغال  وزارة  ت��وىل  ال�شحة..  وزارة  م�شاريع   -
العامة اهمية كبرية مل�شاريع وزارة ال�شحة حيث 
مراكز  م�شاريع  ت�شاميم  بتطوير  االإدارة  تقوم 
ليواكب  القيوين  واأم  بخورفكان  االأ���ش��ن��ان  ط��ب 
م�شتوى  على  ال�شحية  اخل��دم��ات  تقدمي  تطور 
االأم���ل  م�شت�شفى  م�����ش��روع  ت��ر���ش��ي��ة  ومت  ال���دول���ة 
م�شت�شفيات  اكر  من  تعد  والتى  النف�شى  للطب 
�شممت  والتى  االو�شط  بال�شرق  النف�شى  العالج 
اي�شا وفق اعلى واحدث ماتو�شل اليه العلم فى 
موؤخرا  مت  كما  النف�شى  ال��ع��الج  وا�شاليب  ط��رق 
براأ�س اخليمة. -  تر�شية م�شروع م�شت�شفى �شعم 
م�شاريع وزارة البيئة واملياه.. تقوم اإدارة الت�شميم 
مبنى  مل�شروع  النهائية  الت�شاميم  بدرا�شة  حاليا 
وزارة البيئة واملياه واملقرر تنفيذه بدبى كما يتم 
اإعداد ت�شاميم م�شروع املختر املركزي بال�شارقة 
بالعوير  ال�شقور  حمجر  مبنى  م�شروع  وكذلك 
بدبي. - م�شاريع وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية 
املجتمع.. ويتوا�شل العمل يف منظومة اأخرى من 
امل�شاريع وهي امل�شاريع املتعلقة بالثقافة وال�شباب 
الب�شرية  التنمية  مثلث  يف  اهميتها  لها  وال��ت��ي 
نادى  م�شروع  تنفيذ  االن  يجرى  كما  املجتمعية 
ع��ج��م��ان وه���و �شمن جمموعة  ب���اإم���ارة  ال��ف��ت��ي��ات 
موؤخرا  بتنفيذها  ال����وزارة  ق��ام��ت  فتيات  ن���وادى 
القيوين.  واأم  اخليمة  وراأ����س  الفجرية  ب��اإم��ارات 
م�شروع  تنفيذها  يتم  ال��ت��ي  امل�����ش��اري��ع  اه��م  وم��ن 
الفجرية  ام��ارة  يف  ريا�شي  جممع  واجن��از  ان�شاء 
وراأ�س  الفجرية  باإماراتي  امل�شروع  تنفيذ  و�شيتم 
اخليمة ومت طرح امل�شروع وي�شتمل املجمع الواحد 
اإداري و�شالة  اربعة مباين عبارة عن مبنى  على 
وم�شبح  م��ت��ف��رج   2500 ���ش��ع��ة  ري��ا���ش��ي��ة  األ���ع���اب 
اأوملبي �شعة الف متفرج ومبنى �شكن �شباب ي�شم 
موا�شفات  ح�شب  امل�����ش��روع  و���ش��م��م  غ��رف��ة  م��ائ��ة 
موؤهال  لي�شبح  االأومل��ب��ي��ة  اللجنة  وا���ش��رتاط��ات 
الر�شمية  الريا�شية  املناف�شات  جميع  ال�شت�شافة 
�شواء كانت حملية اأو اإقليمية اأو دولية. ويت�شمن 
اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  رئي�شية  م��ب��اين  اأرب���ع���ة  امل�����ش��روع 
مباين خدمية ومت تق�شيم امل�شروع اإىل مرحلتني 
تنفيذيتني تت�شمن املرحلة االأوىل املبنى االإداري 
واملباين  االأغرا�س  متعددة  مغطاة  األعاب  و�شالة 
اخلدمية واالأعمال اخلارجية للموقع العام .. اأما 
االأوملبي  امل�شبح  مبنى  فتت�شمن  الثانية  املرحلة 
املرافقة.  اخلدمات  اإىل  باالإ�شافة  ال�شباب  وبيت 
االإدارة  مبنى  االأوىل  املرحلة  عنا�شر  وتت�شمن 
الرئي�شي  - مكاتب االإدارة العامة املتابعة للم�شروع 
باالإ�شافة اإىل غرفة املراقبة وردهة طعام ملحقة 
بردهة ا�شرتاحة - و�شالة االألعاب املغطاة متعددة 
ال�شلة  لكرة  الرئي�شي  امللعب  وتت�شمن  االأغرا�س 
وكرة اليد وكرة الطائرة وغرف اخلدمات التابعة 
له - غرف التبديل وحمامات لكال الفئتني وغرفة 
املراقب وغرفة اال�شعافات االأولية وغرفة فح�س 
املن�شطات - باالإ�شافة اإىل قاعة متعددة االأغرا�س 
وغرفة ريا�شية الفنون القتالية وملعب ا�شكوا�س 
ت��ن�����س الري�شة  ال��ط��اول��ة وم��ل��ع��ب  ت��ن�����س  وم��ل��ع��ب 
وغرف جمنازيوم لكال الفئتني - رجال . �شيدات 
- مع امللحقات - غرف التبديل و حمامات - كما 
وال�شحافة  ال��زوار  لكبار  خا�شة  غرف  تاأمني  مت 
اإىل اخلدمات كردهات  اإداري��ة باالإ�شافة  ومكاتب 
ال��ط��ع��ام وامل��ق��ا���ش��ف وال���غ���رف اخل��دم��ي��ة. مبنى 
يت�شمن  و  امليكانيكية  االأع��م��ال  ق�شم  اخل��دم��ات 
غرفة امل�شخات ووحدة التكييف املركزية ووحدة 
املاء ويت�شمن  ال�شحي و خزان  ال�شرف  معاجلة 
ق�شم الكهرباء غرفة املولدات الكهربائية وغرفة 
الكهربائية  امل��ح��والت  ال��ك��ه��رب��اء وغ��رف��ة  ل��وح��ات 

جتهيزات  ك��اف��ة  وت�شمل  احل��را���ش��ة  غ��رف  ومبنى 
احلرا�شة والتحكم واملراقبة.

�شتقوم وزارة  الدولة..  �شارية علم  ان�شاء  م�شروع 
���ش��اري��ة ك��ب��رية لعلم االإم�����ارات يف  اال���ش��غ��ال ببناء 
جميع اإمارات الدولة على غرار ال�شارية املوجودة 
يف كل من اأبوظبي ودبي وال�شارقة وبدا العمل يف 
تنفيذ �شاريتني يف امارتي را�س اخليمة وعجمان. 
الدولة..  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  م�شجد  م�شروع 
ي��رتج��م ه���ذا ال�����ش��رح امل��ع��م��اري امل��ت��ك��ام��ل عالقة 
م�شجد  ت�شميم  ومت  باملجتمع  كموؤ�ش�شة  امل�شجد 
كموؤ�ش�شة متكاملة يجمع  زايد  بن  ال�شيخ خليفة 
على  ويحتوي  واحل��دي��ث��ة  القدمية  ال��ع��م��ارة  ب��ني 
م�شلي  االف  لثمانية  وي��ت�����ش��ع  ال���رج���ال  م�شلى 
م�شلية  و500  الل���ف  ويت�شع  ال��ن�����ش��اء  وم�شلى 
وقاعة  وامل����وؤذن  االم���ام  و�شكن  للو�شوء  وام��اك��ن 
ث��ق��اف��ي��ة ومدر�شة  االأغ����را�����س وم��ك��ت��ب��ة  م��ت��ع��ددة 
ومركز  اخلدمات  مبنى  ايل  باال�شافة  ا�شالمية 
تت�شع  خ��ارج��ي��ة  و���ش��اح��ة  املنطقة  ي��خ��دم  جت���اري 
تنفذ  ال�شيانة..  م�شاريع  م�شلي.  االف  لثمانية 
م�شاريع  م���ن  ال��ع��دي��د  ال��ع��ام��ة  اال����ش���غ���ال  وزارة 
الوزارات  من  ع��دد  ل�شالح  واال���ش��اف��ات  ال�شيانة 
من خالل توفري خدمات ال�شيانة املنا�شبة لكافة 
امل���ب���اين وال���ت���ي ت��ت��م م���ن خ����الل حت��ق��ي��ق اجل����ودة 
والت�شحيحية  ال��وق��ائ��ي��ة  ال�شيانة  م��ن  ال��ع��ال��ي��ة 
وهيئة.  وزارة   11 ل�شالح  املباين  على  واحلفاظ 
 24 ب���ع���دد  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رتب���ي���ة  وزارة  وت�����ش��م��ل 
مليون   36 بكلفة  ال�شاملة  لل�شيانه  م�شروعا 
درهم وم�شاريع ا�شافات بعدد 25 م�شروعا بكلفة 
 121 وع���دد  دره���م  ال���ف  م��الي��ني و785  �شبعة 
م�شروعا لل�شيانة الطارئة بكلفة خم�شة ماليني 
�شيانة  م�����ش��اري��ع  تنفذ  ك��م��ا  دره����م.  ال���ف  و783 
لل�شيانة  م�شاريع  ثمانية  منها  ال�شحة  ل���وزارة 
ال�شاملة بكلفة 28 مليون و645 الف درهم و7 
م�شاريع لال�شافات بكلفة 800 الف درهم و14 
بكلفة مليون و617  الطارئة  لل�شيانة  م�شروعا 
ال�����وزارة م�����ش��روع �شيانة  ك��م��ا تنفذ  ال���ف دره����م. 
ي�شمل  والريا�شة  ال�شباب  لرعاية  العامة  للهيئة 
اخليمة  را���س  يف  الريا�شي  الثقايف  م�شايف  ن��ادي 
بكلفة مليون و962 الف درهم كما تنفذ م�شاريع 
ل��ل�����ش��وؤون اال���ش��الم��ي��ة واالوق����اف  ال��ع��ام��ة  للهيئة 
و471  11مليونا  بكلفة  م�شروعا   19 ت�شمل 
بكلفة  ل��ال���ش��اف��ات  م�����ش��روع��ا  و11  دره����م  ال���ف 
الطارئة  لل�شيانة  م�شروعا  و21  دره��م  مليوين 
الوزارة  وتنفذ  بكلفة مليون و809 االف درهم. 
م�شاريع �شيانة �شاملة لوزارة البيئة واملياه منها 
م�����ش��روع امل��ح��ج��ر ال���زراع���ي وال��ب��ي��ط��ري يف خطم 
را�س  يف  ال��ب��ي��ح  ���ش��د  وم�����ش��روع  ال��ع��ني  يف  ال�شكله 
اخليمة بكلفة مليون و468 الف درهم وم�شروع 
والبيطري  ال��زراع��ي  املحجر  وي�شمل  لال�شافات 
درهم  ال��ف   726 بكلفة  العني  يف  ال�شكله  خطم 
و10م�شاريع لل�شيانة الطارئة بكلفة 318 الف 
درهم. وتنفذ م�شاريع لوزارة ال�شوؤون االجتماعية 
ت�شمل مركز التنمية االجتماعية يف الو�شل بدبي 
وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزارة  مبنى  وم�شروع 
الف  و169  مليونني  بكلفة  ابوظبي  يف  املجتمع 
درهم وم�شروع ا�شافات ملركز التنمية االجتماعية 
وت�شعة  دره����م  ال���ف   71 بكلفة  ب��دب��ي  ب��ال��و���ش��ل 
م�شاريع لل�شيانة الطارئة بكلفة 315 الف درهم. 
ال��وزارة م�شاريع �شيانة طارئة ل�شالح  كما تنفذ 
وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع بعدد �شتة 
م�شاريع  وتنفذ  دره��م  الف   297 بكلفة  م�شاريع 
ملبنى  �شاملة  �شيانة  م�شروع  منها  العدل  ل��وزارة 
بابوظبي  بالبطني  اخلبريه  بق�شر  العام  النائب 
بكلفة مليون و22 الف درهم وم�شروعي ا�شافات 
وم�شروع حماكم ونيابات الفجرية وم�شروع مبنى 
دار الق�شاء بعجمان بكلفة مليون و41 الف درهم 
 769 بكلفة  الطارئة  لل�شيانة  م�شاريع  وخم�شة 
�شيانة  م�شاريع  ال����وزارة  تنفذ  كما  دره���م..  ال��ف 
العمل  وزارة  ملبنى  م�����ش��روع  منها  العمل  ل����وزارة 
وم�شاريع  دره����م  ال���ف   217 ب��ك��ل��ف��ة  ب��ال��ف��ج��ريه 
�شيانة  ه��ي  م�����ش��اري��ع  ث��الث��ة  ت�شمل  اال���ش��اف��ات 
مبنى وزارة العمل بال�شارقة ومبنى وزارة العمل 
مدينة  يف  اجل��دي��د  العمل  مكتب  ومبنى  بالعني 
ال��ف دره���م. وتنفذ   98 اب��وظ��ب��ي بكلفة  زاي���د يف 
املالية وال�شناعة  ل��وزارة  ال��وزارة م�شاريع �شيانة 
مبنى  وت�شمل  ال�شاملة  لل�شيانة  م�شاريع  منها 
وزير املالية بق�شر اخلبريه بالبطني يف ابوظبي 
وم�شروع مبنى ال�شوؤون املالية واالداره واجلريدة 
ابوظبي  يف  بالبطني  اخل��ب��رية  بق�شر  الر�شمية 
وم�شاريع  دره����م  ال���ف  و286  م��ل��ي��ون��ني  ب��ك��ل��ف��ة 
لل�شيانة الطارئة ت�شمل �شيانة مبنى وزارة املالية 
يف ابوظبي ومبنى خمازن وزارة املالية يف امل�شفح 
تنفذ  كما  دره���م.  ال��ف   343 بكلفة  اب��وظ��ب��ي  يف 
ل��وزارة اخلارجية  ال��وزارة م�شاريع �شيانة �شاملة 
ت�شمل املعهد الدبلوما�شي يف البطني ومبنى وزير 
ثمانية  بكلفة  ال����وزاري  املجل�س  ل�����ش��وؤون  ال��دول��ة 

ماليني و285 الف درهم. 

وزارة ال�صغال العامة تنفذ ع�صرات من م�صاريع املباين والطرق والبنى التحتية يف الدولة
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-وام:

الطوارئ  ط��ب  يف  متخ�ش�شة  ع��م��ل  ور����س  غ���دا  تنطلق 
ال���ذي تنظمه  ال���ط���وارئ  ف��ع��ال��ي��ات م��وؤمت��ر ط��ب  �شمن 
القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي ممثلة يف اإدارة الطوارئ 
املركزية  للعمليات  العامة  ب����االإدارة  العامة  وال�شالمة 
ب��ف��ن��دق ان��رتك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال اأب���وظ���ب���ي حت���ت ���ش��ع��ار طب 
املوؤمتر  يفتتح  فيما  واحل��ل��ول  التحديات   .. ال��ط��وارئ 
ر�شميا االثنني املقبل . وي�شارك يف املوؤمتر نخبة كبرية 
من اأ�شاتذة العامل املتخ�ش�شني يف طب الطوارئ وممن 
ينت�شبون لكلية الطب وكلية ال�شحة العامة يف هارفرد 

اأوكلوهاما  ب��ج��ام��ع��ة  ال��ط��ب  كلية  يف  ال���ط���وارئ  وق�����ش��م 
خرية  العمل  ور�س  ويعر�س  ولندن.  ودبلن  وماجن�شرت 
اأطباء االخت�شا�س ت�شمل طوارئ اإنعا�س احلياة وطوارئ 
العامة  وال�شالمة  ال��ك��وارث  وط���وارئ  التنف�شي  اجلهاز 
ال�شدمات  النف�شي وط���وارئ  وال��ط��ب  ال��ك��وارث  واإع���الم 
وكانت  ال��ط��ريان.  اأث��ن��اء  امل�شافرين  وط����وارئ  النف�شية 
وامل�شعفني  واملمر�شني  االأط��ب��اء  دع��ت  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة 
املوؤمتر  يف  امل�����ش��ارك��ة  اإىل  ال��ط��وارئ  ق��ط��اع  يف  العاملني 
الريطانية  ل��ل��ج��راح��ني  امل��ل��ك��ي��ة  ال��ك��ل��ي��ة  اأن  م��و���ش��ح��ة 
اجنلرتا اعتمدت جميع �شاعات املوؤمتر التعليمة وور�س 

عمله ال�شت �شي ام اي .

�صرطة ابوظبي: ور�ض عمل موؤمتر طب الطوارئ تنطلق غدا 
•• ال�صارقة-وام:

اأكد ال�شيخ حممد بن عبد اهلل اآل ثاين مدير عام مركز 
للمن�شاآت يف  م�����ش��روع م�شح  اأه��م��ي��ة  ل��الإح�����ش��اء  ال�����ش��ارق��ة 
االأحد  امليداين غدا  �شيبداأ عمله  ال��ذي  و  ال�شارقة  اإم��ارة 
تنفيذا لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 
بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة 
للمن�شاآت  جغرافية  بيانات  ق��اع��دة  بناء  ل�شرورة  وذل��ك 
االإداري  التق�شيم  ال�شكان على م�شتوى  اخلدمية وتوزيع 
ال�شارقة  وذك��ر مدير عام مركز   . بلدية �شاحية منطقة 
لالإح�شاء اأن امل�شروع يهدف اإىل عر�س �شورة كاملة عن 
يف  املعتمدة  االإداري����ة  امل�شتويات  ح�شب  اخل��دم��ات  ت��وزي��ع 

ال�شارقة  ال�شمو حاكم  االإم��ارة وذلك حر�شا من �شاحب 
املناطق  كل  م�شتوى  على  لل�شكان  اخلدمات  توفري  على 
بن  حممد  ال�شيخ  ق��ال  و  لل�شارقة.  التابعة  وال�شواحي 
عبداهلل اآل ثاين اأنه فور تلقينا لتوجيهات �شاحب ال�شمو 
حاكم ال�شارقة بداأ املركز ا�شتعداداته لهذا امل�شروع والذي 
ي�شمل اأعماال حت�شريية كتجهيز قائمة باملن�شاآت اخلدمية 
وبياناتها مثل ا�شم املن�شاأة نوع اخلدمة ال�شعة اال�شتيعابية 
تدقيق  اإىل  باالإ�شافة  االأ�شا�شية  البيانات  م��ن  وغ��ريه��ا 
ومطابقتها  ونوعها  ا�شمها  حيث  من  للمن�شاآت  ميداين 
لالإحداثيات الواردة من املركز و امل�شادر االإدارية االأخرى 
للمن�شاآت.  املتوفرة  غري  االإحداثيات  واإ�شافة  االإم��ارة  يف 
اخلدمات  بيان  امل�شروع  ي�شتهدف  ثاين  اآل  لل�شيخ  ووفقا 

وبع�س  امل��دين  وال��دف��اع  ال�شحية  و  والتعليمية  الدينية 
وتو�شيح  واالجتماعية  اخلدمية  احلكومية  املوؤ�ش�شات 
مدى مالءمة هذا التوزيع مع التوزيع ال�شكاين يف مناطق 
لالإح�شاء  ال�شارقة  مركز  ع��ام  مدير  اأك��د  كما  االإم����ارة. 
اإمارة  قاعدة جغرافية خدمية يف  لبناء  املن�شاآت  اأن م�شح 
التي تهدف  االإم��ارة  ال�شارقة ي�شاهم يف �شياغة �شيا�شات 
جانبها  وم��ن  ال�شكنية.  وال��ظ��روف  بامل�شتويات  للنهو�س 
اأ�شارت ليلى العامري م�شرفة االأعمال امليدانية للم�شروع 
باأن العمل امليداين ي�شتمر ملدة 10 اأيام و�شيقوم بتنفيذه 
موظفو املركز بوا�شطة ا�شتخدام االأجهزة اللوحية موؤكدة 
اأجل  م��ن  ه��و  امل�شح  يف  احلديثة  االأ�شاليب  ا�شتخدام  اأن 

حتقيق ال�شرعة و الدقة و تقليل الكلفة. 

م�صح املن�صاآت اخلدمية يف ال�صارقة يبداأ غدا

•• ابوظبي-وام:

ث���م���ن م���رك���ز اإح�������ش���اء اأب���وظ���ب���ي دعم 
اأبوظبي  ل�����ش��رط��ة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة 
اأكر  م���ب���ادرة ع��ر���س  وم�����ش��ارك��ت��ه��ا يف 
اأبوظبي على  اإح�شائية الإم��ارة  خارطة 
اأبوظبي  كورني�س  على  العامل  م�شتوى 
ت���زام���ن���ا م����ع ال����ي����وم ال���وط���ن���ي ال������ 42 
اأبوظبي  �شرطة  امل��رك��ز  وك��رم  للدولة. 
على جهودها وتعاونها يف تنفيذ املبادرة 
واأكد  وال��داع��م��ني.  ال�����ش��رك��اء  ك��رم  كما 
عام  م��دي��ر  ب����دران  داوود  خليل  ال��ل��واء 
اأبوظبي  ب�����ش��رط��ة  واخل���دم���ات  امل��ال��ي��ة 
ب���ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة دعم  يف ت�����ش��ري��ح ل���ه 
ال��ف��ري��ق ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب��ن زايد 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل 
وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ل��ه��ذه امل��ب��ادرة م�شيدا 
باأبوظبي  االإح�شاء  بالتعاون مع مركز 
ال�شرتاتيجية  جت�����ش��ي��دا  ي���اأت���ي  ال����ذي 
التوا�شل  يف  لل�شرطة  العامة  القيادة 
الدائم  و�شعيها  املجتمع  قطاعات  م��ع 
للجمهور.  م��ت��م��ي��زة  خ��دم��ات  ل��ت��ق��دمي 

واأ�شار اإىل اأهمية التوا�شل مع خمتلف 
على  واطالعهم  املجتمع  واأف���راد  فئات 
اإجن�����ازات ���ش��رط��ة اأب��وظ��ب��ي م��ن خالل 
املبا�شر  التوا�شل  حتقق  التي  املعار�س 
مما يعزز الثقة املتبادلة ويطور اأوا�شر 
التعاون �شواء مع القطاعات املجتمعية 

باعتبار  عموما  اجلمهور  اأم  املختلفة 
االأه��داف اال�شرتاتيجية  اأهم  ذلك من 
ل�������ش���رط���ة اأب����وظ����ب����ي وان����ط����الق����ا من 
وتر�شيخا  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ق��ي��ادة  ت��وج��ي��ه��ات 
ال�شرطي  للعمل  احل��دي��ث��ة  للمفاهيم 
العميد  وق�����ال  االج���ت���م���اع���ي.  ودوره������ا 

اإدارة  م���دي���ر  ال��ن��ع��ي��م��ي  ���ش��ي��ف  ���ش��ع��ي��د 
احلفل  خ��الل  وامل�شتودعات  امل�شرتيات 
على  دائما  حتر�س  اأبوظبي  �شرطة  اإن 
م���د ج�����ش��ور ال���ت���ع���اون وال���ت���وا����ش���ل مع 
املبادرات  وت��دع��م  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف 
وهي  واالإبداعية  واخلدمية  املجتمعية 

�شريك ا�شرتاتيجي للموؤ�ش�شات العامة 
واخلا�شة وياأتي �شمنهم مركز اإح�شاء 
اأحمد  ق��ال بطي  م��ن جانبه  اأب��وظ��ب��ي. 
عام  م��دي��ر  القبي�شي  بطي  ب��ن  حممد 
تكرمي  اإن  اأبوظبي  يف  االإح�شاء  مركز 
عر�س  م��ب��ادرة  و�شمن  اليوم  ال�شركاء 
اأبوظبي  اإح�شائية الإمارة  اأكر خارطة 
ال��ت��ع��اون والعمل  ب��اأه��م��ي��ة  اإمي����ان م��ن��ا 
اجلماعي وبروح الفريق الواحد م�شيدا 
اأبوظبي  �شرطة  بذلتها  التي  باجلهود 
اإقامتها  ع���ن  ف�����ش��ال  امل����ب����ادرة  ���ش��م��ن 
واحلديثة  ال��ق��دمي��ة  ال�����ش��ور  مل��ع��ر���س 
ملراحل تاأ�شي�شها وتطورها . وكان عدد 
االبتدائية  امل���دار����س  م��ن ط���الب  ك��ب��ري 
للرعاية  العليا  زاي��د  موؤ�ش�شة  وط��الب 
اخلا�شة  االحتياجات  وذوي  االإن�شانية 
زاروا املعر�س ال�شرطي الذي يقام الأول 
مرة حيث تعرفوا على ال�شور املعرو�شة 
منذ املراحل التاأ�شي�شية االأوىل ل�شرطة 
اأب��وظ��ب��ي و���ش��وال مل��ا حققته م��ن تطور 
واإبداع وقدمت لهم الهدايا التذكارية. 
ي��ذك��ر اأن ���ش��رط��ة اأب��وظ��ب��ي ���ش��ارك��ت يف 

�شور  مب��ع��ر���س  م����رة  والأول  امل����ب����ادرة 
الفر�شة  اأت�����اح�����ت  وح���دي���ث���ة  ق���دمي���ة 
للزائرين التعرف على املراحل املختلفة 
لتطورها منها عر�س املعدات القدمية 
املا�شي  يف  م�����ش��ت��خ��دم��ة  ك���ان���ت  ال���ت���ي 
ك��ان م�شتخدما  ال��ذي  الر�شمي  وال��زي 

ومعدات االت�شال القدمية وغريها من 
كان  التي  القدمية  وال�شيارات  االأدوات 
ي�شتخدمها عنا�شرال�شرطة يف املراحل 
خمتلف  ع��ن  ف�شال  للتاأ�شي�س  االأوىل 
املختلفة  التقنيات احلديثة واخلدمات 
التي تقدمها �شرطة اأبوظبي يف الوقت 

احلايل مما يرز التطور الذي حققته 
م�����ش��ريت��ه��ا كما  اأب���وظ���ب���ي يف  ����ش���رط���ة 
نادرة  جمموعة  على  املعر�س  يحتوي 
من ال�شورالقدمية التي توثق مرحلة 
ت��اري��خ��ي��ة م���ن م���راح���ل ال��ت��ط��ور الذي 

�شهدته �شرطة اأبوظبي.

•• دبى-وام:

اأم�س  وال��ب��ح��وث  للدرا�شات  امل��زم��اة  مركز  ك��رم 
البحثية  م�شابقته  يف  وامل�����ش��ارك��ني  ال��ف��ائ��زي��ن 
 . مالحمنا  اأ�شا�س  وتقاليدنا  قيمنا  والفيلمية 
الذي  االحتفال  خ��الل  الفائزين  بتكرمي  وق��ام 

ك��ل من  ال���رتاث  ق��ري��ة  املجل�س يف  بقاعة  اق��ي��م 
دبي  بهيئة  م�شت�شار  القا�شم  ���ش��الح  ال��دك��ت��ور 
مدير  حميد  �شامل  والدكتور  والفنون  للثقافة 
م��رك��ز امل���زم���اة ل��ل��درا���ش��ات وال���ب���ح���وث. و�شمل 
وجريدة  والفنون  للثقافة  دب��ي  هيئة  التكرمي 
اأب���ن���اء االإم�������ارات وجمعية  ال��ب��ي��ان وجم��م��وع��ة 

واملغرد  وال��ق��ان��ون��ي��ني  ل��ل��م��ح��ام��ني  االإم��������ارات 
ال��وط��ن��ي اإب��راه��ي��م ب��ه��زاد. وف���از ب��امل��رك��ز االأول 
بدر  ال��ث��اين  وباملركز  ال�شامرائي  رج��ب  حممد 
دكتور  الثالث  وباملركز  ال�شام�شي  عبيد  جمعة 
جاد حممد عبد العزيز حممد. و�شمت قائمة 
امل��ك��رم��ني ك��ال م��ن اأح��م��د ���ش��امل و���ش��ال��ح �شامل 

واأمينة �شامل و�شعيد عبد الرحمن وح�شني علي 
���ش��امل مبارك  و���ش��ع��ي��دة  حم��م��د وم���رمي جمعة 
و�شناء  علي  حممد  وم��رمي  اخللو�شي  و�شلمى 
ع��ب��د ال�����ش��الم حم���م���ود ق��ط��ب و����ش���امل يو�شف 
���ش��امل ال��دوي�����س وه��ي��ا م��ه��دي. و���ش��رح الدكتور 
والفيلمية  البحثية  امل�شابقة  ب��اأن  حميد  �شامل 

للدرا�شات  امل����زم����اة  م���رك���ز  ع��ن��ه��ا  اأع���ل���ن  ال���ت���ي 
الوطنية  ال���ه���وي���ة  ت��ع��زي��ز  ه��دف��ه��ا  وال���ب���ح���وث 
وتر�شيخ العادات والتقاليد االإماراتية االأ�شيلة. 
منها  متنوعة  ع��ن��اوي��ن  للم�شابقة  ان  وا���ش��اف 
و�شمود  والتقاليد  ال��ع��ادات  على  البيئة  تاأثري 
العادات والتقاليد اأمام الكم الهائل من العادات 

الوافدة واثر العادات والتقاليد يف االإم��ارات يف 
ووالة  لوطنه  االإم��ارات��ي  املواطن  ووالء  تر�شيخ 
ال��واف��دة يف تغيري مالمح  اإ�شهام  اأم���ره وم��دى 
وال�شوابط  االإم��ارات��ي  امل��واط��ن  و�شيكولوجية 
�شاهمت  التي  والعرفية  والقانونية  الد�شتورية 

يف تعزيز الهوية الوطنية. 

ماجد  موؤ�ش�شة  يف  ال�شحية  الرعاية  ق�شم  نّظم 
العامة  االإدارة  مب�����ش��ارك��ة  اخل���ريي���ة  ال��ف��ط��ي��م 
ال�شحي  للتثقيف  �شمارت  فعالية  دبي  ل�شرطة 
ب��ال��ي��وم الوطني  ل��ل�����ش��غ��ار اح��ت��ف��ااًل  وم���ارات���ون 
ل��دول��ة االإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف مدر�شة 

املعارف اخلا�شة يف دبي . 
ال�شام�شي  ال�شالم  عبد  اأول  خبري  املقدم  وق��ال 
مدير اإدارة التفتي�س االأمني يف �شرطة دبي اإننا 
نحر�س على تكري�س مفهوم ال�شرطة املجتمعية 

من خالل م�شاركتنا يف احتفالية اليوم الوطني 
لدولتنا العظيمة لتثقيف الطالب �شحياً واأمنياً 
متثيلي  اأداء  بتنظيم  فقمنا  املخدرات  مبخاطر 
عن ك�شف املخدرات بوا�شطة الكالب البولي�شية 

املدربة لرت�شيخ الفكرة يف اأذهان ال�شغار .
االأ����ش���ت���اذ حم��م��دف��ل��ي��ت��ي م��دي��ر مدر�شة  وع����ّر 
والطالب  االإدارة  فرحة  ع��ن  اخلا�شة  امل��ع��ارف 
جميعاً مبنا�شبة اليوم الوطني لدولة االإمارات 
امل��ت��ح��دة واأث��ن��ى ع��ل��ى ج��ه��ود موؤ�ش�شة  ال��ع��رب��ي��ة 

ث��ق��اف��ة الطالب  ت��ن��م��ي��ة  ال��ف��ط��ي��م اخل���ريي���ة يف 
ال�����ش��ح��ي��ة و����ش���ك���ره���ا ع���ل���ى ت��ن��ظ��ي��م م����ارات����ون 
ل��الأط��ف��ال ف��ي��م��ا اأ����ش���اد ع��ام��ر ���ش��ي��ج��ري مدير 
بالتن�شيق  امل��در���ش��ة  يف  واالأن�����ش��ط��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
الدائم مع موؤ�ش�شة الفطيم اخلريية يف تو�شيل 
الطالب مبا�شرة وطلب  اإىل  ال�شحية  الر�شائل 
دعم االأهايل التباع منط �شحي غذائي لتتكامل 
اجلهود يف تن�شئة جيل ملتزم بالعادات ال�شحية 
. من جهتها قالت نادية غنية من�شقة الفعاليات 

التثقيف  ر�شالة  تو�شيل  ال�شحية نحر�س على 
ال�شحي من خالل �شخ�شية ن�شيط التي ترمز 
الأ�شلوب احلياة ال�شحية فنظمنا اليوم ماراتوناً 
لالأطفال واأعددنا مر�شماً خا�شاً باملنا�شبة داخل 

خيمة 
عربية وكافاأنا الطالب على تفاعلهم االإيجابي 
حركية  فعالية  �شمن  ال�شحية  ن�شائحنا  م��ع 
ر�شالتنا  تلقي  على  وحتفزهم  اأنظارهم  جت��ذب 

التوعوية باأ�شلوب ر�شيق و�شهل.

•• اأبوظبي-الفجر:

غ�����ش��ت ج���زي���رة ي��ا���س مب��ن��ا���ش��ب��ة العيد 
حماولة  يف  امل�شاركني  مب��ئ��ات  الوطني 
غيني�س  كتاب  يف  القيا�شي  الرقم  ك�شر 
الأك�������ر م����وك����ب ل���ل�������ش���ي���ارات امل���زي���ن���ة. 
الرقم،  ت�����ش��ج��ي��ل  ع����دم  م���ن  وب���ال���رغ���م 
اأ�شادت هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة 
وم��ع��ر���س اأ���ش��ال��ي��ب احل���ي���اة االإم������ارات 
باجلهود اجلبارة التي بذلها املواطنون 

و�شّكان االإمارات.
جزيرة  اإىل  م�شاركاً   638 و�شل  وق��د 
بتحطيم  اأم��اًل  املزينة  ب�شياراتهم  يا�س 
كتاب  ق��وان��ني  اأن  اإال  القيا�شي  ال��رق��م 
ال�شارمة  القيا�شية  ل��الأرق��ام  غيني�س 
171 �شيارة  مل ت�شمح �شوى مب�شاركة 
الرقم  ع���ن  ف��ق��ط  ���ش��ي��ارة   46 ب���ف���ارق 
ال��ق��ي��ا���ش��ي. وق����د ح��ي��ا م�����ش��وؤول��و كتاب 
وحما�شهم  االإم���ارات���ي  املجتمع  ج��ه��ود 

�شامر  وق�����ال  ب����احل����دث.  امل�������ش���ارك���ة  يف 
كتاب  يف  امل�������ش���اري���ع  م����دي����ر  خ�����ّل�����وف، 
من  ك��ان  القيا�شية:  ل��الأرق��ام  غيني�س 
اأ�شهد على حماولة  اأن  �شروري  دواع��ي 
ك�����ش��ر ال���رق���م ال��ق��ي��ا���ش��ي الأك����ر موكب 
ل��ل�����ش��ي��ارات امل���زي���ن���ة. ف��ق��د مت���ّي���ز هذا 
ال�شيارات  وبزينة  احلما�س  بروح  اليوم 
 dmg امل����م����ي����زة.  واع����ت����رت ����ش���رك���ة
اأ�شاليب  مل��ع��ر���س  املنظمة   ،events
اأبوابه يف  االإم��ارات الذي يفتتح  احلياة 
عطلة نهاية االأ�شبوع يف مركز اأبوظبي 
كانت  املحاولة  اأن  )اأدن��ي��ك(،  للمعار�س 
فريدة من نوعها. من جهته قال اآ�شلي 
�شركة  يف  الفعاليات،  م��دي��ر  روب��رت�����س، 
ملعر�س  امل��ن��ظ��م��ة   dmg events
اأن  ي�شرفنا  االإم����ارات:  احلياة  اأ�شاليب 
نكون جزءاً من هذا اليوم املهم. ولطاملا 
اإىل   dmg events ���ش��رك��ة  ���ش��ع��ت 
توفري جتارب جتمع النا�س مع بع�شها 
ويعتر  م�����ش��رتك��ة  اه���ت���م���ام���ات  ح�����ول 

اأبرز مثال عن  املزينة  ال�شيارات  موكب 
االإمارات  احلياة  اأ�شاليب  معر�س  جمع 
الزوار  ف�شيجد  كافة.  النا�س  الأط��ي��اف 
ما يهمهم يف اأحد فعاليات املعر�س من 
مو�شة اأو األعاب اأو ريا�شة وكثري غريها.  
اإىل  احل�شور  من  يتمكنوا  مل  وللذين 

الزوار  جزيرة يا�س، ميكنهم و�شيتمكن 
املزينة  ال�����ش��ي��ارات  اأج��م��ل  م�شاهدة  م��ن 
اأحد  وهي  والطاقة  ال�شرعة  فعالية  يف 
الثالثة  االأي�����ام  يف  ال�����ش��ت��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
�شيجري  حيث  احلياة  اأ�شاليب  ملعر�س 
يف  مزينة  �شيارة  كاأجمل  �شيارة  اختيار 

االإمارات. ومن بني الفعاليات االأخرى 
احلياة،  واأ����ش���ل���وب  امل���ن���زل  ل��ل��م��ع��ر���س: 
واالأدوات  واالأجهزة  واجلمال،  واملو�شة 
والرتفيه،  وال��ري��ا���ش��ة  والتكنولوجيا، 
والهوايات واالألعاب باالإ�شافة اإىل اأكرث 

من 20 م�شاحة تفاعلية جمانية.

ق�شم  م������ن  ط����ال����ب����ة   13 زارت 
جامعة  يف  العلوم  بكلية  الكيمياء 
اجلنائية  االأدل�����ة  اإدارة  االإم������ارات 
ب�����ش��رط��ة اأب��وظ��ب��ي، ل��ل��ت��ع��رف على 
اخت�شا�شات االإدارة، وطبيعة عمل 

ق�شم الكيمياء .
الرحمن  ع���ب���د  ال���ع���ق���ي���د  وق��������دم 
عن  نبذة  االإدارة،  مدير  احلمادي، 
مراحل تطور املخترات اجلنائية، 
واهتمام القيادة ال�شرطية بتطوير 
مبا  والب�شرية؛  الفنية  االإمكانات 
االأمنية،  املمار�شات  اأف�شل  يحقق 

التي ت�شب يف حتقيق العدالة.
�شرح  اإىل  ال��ط��ال��ب��ات  وا���ش��ت��م��ع��ت 
ع��ن م��ه��ام خم��ت��ر ال��ك��ي��م��ي��اء، وما 
يجريه من حتاليل لك�شف غمو�س 
ف�����ش��اًل ع��ن اطالعهن   ، اجل��رائ��م 
تعامل  ال��ت��ي  الق�شايا  بع�س  على 

فيها املختر اجلنائي للكيمياء.

مركز اإح�صاء اأبوظبي يثمن م�صاركة �صرطة ابوظبي يف دعم مبادرة اأكرب خارطة اإح�صائية لالإمارة

مرك��ز املزم����اة يك�����رم الفائزي�����ن يف امل�صابق�����ة البحثي������ة والفيلمي�����ة 

التوعية ال�شحية ومفهوم ال�شرطة املجتمعية حمورا لالأن�شطة

موؤ�ص�صة ماجد الفطيم اخلريية ومب�صاركة �صرطة دبي حتتفل باليوم الوطني مع طلبة مدر�صة املعارف اخلا�صة

معر�س اأ�شاليب احلياة الإمارات وهيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة ي�شيدان مبحاولة ت�شجيل الرقم القيا�شي يف كتاب غيني�س

�صيارة �صاركت يف موكب اليوم الوطني وحظت 171 �صيارة على موافقة كتاب غيني�ض  638
طالبات من جامعة الإمارات يزرن اأدلة �صرطة اأبوظبي
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/بقالة برادي�س 

رخ�شة رقم:CN 1135630 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة مبارك �شامل مبارك زعيرت العامري )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
اخلليج  ال�ش�����ادة/ق�شر  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1180994:لالأدوات الكهربائية واالناره رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة علي حميد حممد ح�شن املرزوقي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ابراهيم جعفر حممد امني الزرعوين

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
قوة  ال�ش�����ادة/حمالت  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1168639:البحر لتجارة ادوات االنارة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة علي حميد حممد ح�شن املرزوقي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ابراهيم جعفر حممد امني احمد رونني تن زرعوين

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
ذ.م.م   الدولية  اخلوارزمي  ال�ش�����ادة/كلية  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وفروعها رخ�شة رقم:CN 1000305 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شركة اخلوارزمي القاب�شة ذ.م.م

ALKHAWARZMI HOLDING COMPANY LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مركز التعليم امل�شتمر يف كلية اخلوارزمي الدولية ذ.م.م

CONTIUING EDUCATION CENTER OF ALKHAWARZMI INTERNATIONAL COLLEG 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد عبداللطيف ابراهيم هزمي ال�شام�شي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف نعيم حممد م�شطفى را�شي

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 

خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
فلك�س  ال�ش�����ادة/اورجن  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1230005:للمقاوالت العامة ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شيف مبارك �شيف الناخي التميمي )%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل ح�شن عبدالكبري باقي�س

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

دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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الغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم CN 1196214 باال�شم التجاري اآجا انرتنا�شيونال 
لتجارة معدات النفط والغاز ذ.م.م بالغاء طلب تعديل 

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اعالن قبل �شدور الرتخي�س
ال�شوؤون  قطاع   - االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  بهذا 
التجارية بان الرخ�شة التجارية رقم CN 1040441 باال�شم 
ال�شي  ال�شيدة/  وميلكها  لال�شنان  املحبة  عيادة  التجاري 
ايفاجنيلني جورج هندية اجلن�شية حيث ابدت املذكورة اعاله 

رغبتها يف اجراء التعديالت التالية:
تنازل/ال�شي ايفاجنيلني جورج هندي اجلن�شية

ا�شافة/�شليمان �شالح مبارك العامري امارات اجلن�شية.
وذلك قبل �شدور الرتخي�س

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

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

العدد 10963 بتاريخ 2013/12/7   

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

CN 1164003:للتدريب االداري ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
فري ح�شن احمد مفتاح املزروعي من 51% اىل %70

تعديل ن�شب ال�شركاء
عالء حممود كامل ح�شن �شليم من 16% اىل %30

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ر�شا عبدال�شالم حممد امني

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

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

العدد 10963 بتاريخ 2013/12/7   

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

CN 1084339:لل�شيانة العامة ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
حممد امين �شالح الدين مندو دقاق من 10% اىل %24

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�شان ريا�س - الناطور

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

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

العدد 10963 بتاريخ 2013/12/7   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ار�س الكري�شتال 

CN 1439170:املقاوالت العامة ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
هري�س كومار ادوكاد وكام من 25% اىل %17

تعديل ن�شب ال�شركاء
�شيفا كومار مو ال�شريي من 24% اىل %16

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة فيجايا كومار موجنات بادمانابان ناير ايرافات )%16(

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

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

العدد 10963 بتاريخ 2013/12/7   

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

حمد حممد لت�شليح املكيفات
رخ�شة رقم:CN 1143531 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/انوار  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شاحل للخياطة واالقم�شة
رخ�شة رقم:CN 1025568 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/نا�شر عبداللطيف اخلوري للو�شاطة 

التجارية ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1172271 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبداهلل حممد احمد عباد الهاملي )%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف نا�شر عبداللطيف دروي�س عبداللطيف اخلوري
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 8*4 اىل 0.20*0.50

تعديل ا�شم جتاري:من/نا�شر عبداللطيف اخلوري للو�شاطة التجارية ذ.م.م
NASSER ABDULLATIF AL KHOURI COMMERCIAL BROKERS LLC

اىل/االمتياز للو�شاطة التجارية ذ.م.م 
AL IMTIYAZ COMMERCIAL BROKERS LLC

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

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم توب تني

رخ�شة رقم:CN 1381003 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة جا�شم علي ربيع علي احلو�شني )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف جمعه زايد خمي�س املنذري
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 7.40*1 اىل 6*1

تعديل ا�شم جتاري:من/مطعم توب تني
TOP TEN RESTAURANT

اىل/مطعم �شوت جبل النور 
SOUND JABAL AL NOOR RESTAURANT

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/االجتهاد ملالب�س االطفال 

اجلاهزة رخ�شة رقم:CN 1021221 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 8*1 اىل 3.20*1

تعديل ا�شم جتاري:من/االجتهاد ملالب�س االطفال اجلاهزة
AL IJTIHAD CHILDREN GARMENTS

اىل/ار�س االطفال للهدايا 
BABY LAND GIFTS

تعديل ن�شاط/حذف بيع مالب�س االطفال اجلاهزة - بالتجزئة )4771103(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة 
غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة احل�شان اال�شود 

العمال الرخام رخ�شة رقم:CN 1133195 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة احل�شان اال�شود العمال الرخام
اىل/موؤ�ش�شة احل�شان اال�شود العمال البال�شرت 

BLACK HORSE PLASTER WORKS

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال التطيني للمباين )البال�شرت( )4330009(
تعديل ن�شاط/حذف تغطية االر�شيات واجلدران بالبالط او الباركية 

او الرخام او ال�شرياميك او املوزاييك )4330019(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة 
غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 10963 بتاريخ 2013/12/7   

الغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم CN 1178141 باال�شم التجاري البنف�شج للطيور 
كان  كما  الو�شع  واعادة  الرخ�شة  تعديل  بالغاء طلب 

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

اقبال احمد العمال البال�شرت
رخ�شة رقم:CN 1119952 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:مدر�شة ال�شعاع )الهندية( للبنات والبنني
    RADIANT SCHOOL طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:مدر�شة ال�شعاع 

املودعة بالرقم:187258       بتاريخ:2013/2/21 م
با�ش��م:مدر�شة ال�شعاع )الهندية( للبنات والبنني

وعنوانه:ال�شارقة ، الريموك ، �س.ب: 4764 ، هاتف: 06/5663128 ، فاك�س: 06/5664944 ، االمارات العربية 
املتحدة .

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41 التعليم والتهذيب التدريب الرتفيه االن�شطة الريا�شية 
والثقافية .

و�شف العالمة:العبارة )مدر�شة ال�شعاع RADIANT SCHOOL( ويعلو العبارة ر�شم ميثل جزء من 
كتاب مفتوح باللون العنابي .  

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  7  دي�سمرب 2013 العدد 10963
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اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2011/921  عقاري كلي
اىل املدعى عليه/1- ديزرت هوم FZCO   جمهول حمل االقامة

 مبا ان املدعي /مريو�شالف ادروفيك
قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 
2013/11/28 احلكم التمهيدي التايل: قبل الف�شل يف املو�شوع با�شتجواب 
قيمة  بتح�شيل  ق��ام��ت  ق��د  عليها  امل��دع��ى  ال�شركة  ك��ان��ت  اذا  عما  امل��دع��ي 
ال�شيكات املقدم �شورها ال�شوئية باالوراق من البنك امل�شحوب عليه ام ال 
ال�شاعة  املوافق 2013/12/12  يوم اخلمي�س  املحكمة جل�شة  لها  . وح��ددت 

 ch1.A.1 9.30 �شباحا يف القاعة
  ق�سم الدعاوي العقارية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



السبت  -  7  ديسمبر    2013 م   -   العـدد    10963
Saturday   7   December   2013  -  Issue No   10963

09

اأخبـار الإمـارات

من  �شخ�س   100 من  اأك��رث  الريطانية  الهجرة  �شلطات  و�شعت 
طالبي اللجوء يف فندق فاخر ملدة 9 اأ�شابيع، وبكلفة ميكن اأن ت�شل 

اإىل نحو 400 األف جنيه ا�شرتليني من اأموال دافعي ال�شرائب.
وقالت �شحيفة ديلي تليغراف ام�س اجلمعة، اإن م�شوؤولني يعملون 
اأر�شلوا طالبي اللجوء اإىل  بالنيابة عن وزارة الداخلية الريطانية 
ل  فندق )اأمبلهري�شت(، الواقع يف �شواحي مدينة مان�ش�شرت واملف�شّ
من قبل جنوم نادي مان�ش�شرت يونايتد لكرة القدم، حلجز غرف فيه 

خالل فرتة التعامل مع طلباتهم لالإقامة يف اململكة املتحدة.
بلدية  منحوا  الريطانية  الداخلية  وزارة  م�����ش��وؤويل  اأن  وا���ش��اف��ت 
�شاعة   48 قبل  ا�شعاراً  الكرى  ترافورد مبدينة مان�ش�شرت  منطقة 
من و�شول طالبي اللجوء لتاأمني �شكن اإىل 104 اأ�شخا�س ي�شكلون 
31 عائلة من خمتلف اجلن�شيات، وقامت بحجز غرف لهم يف فندق 
اأمبلهري�شت، التي تبلغ تكاليف الغرفة فيه 125 جنيهاً ا�شرتلينياً 
اأمبلهري�شت  ف��ن��دق  اإىل  ال�شحيفة  وا����ش���ارت  ال���واح���دة.  ال��ل��ي��ل��ة  يف 
اقامة طالبي  ف��رتة  خ��الل  الزبائن  اأم��ام  اأب��واب��ه  �شيغلق  اأن��ه  ُيعتقد 
اللجوء، والذين ميكن اأن ت�شل فاتورة اقامتهم فيه مع الطعام اإىل 
بلدية  جمل�س  رئي�س  اإىل  ون�شبت  ا�شرتلينياً.  جنيهاً   393.750
ت��راف��ورد، ماثيو ك��ول��ي��دج، ق��ول��ه اإن اع��ط��اءن��ا اإ���ش��ع��اراً قبل اأق���ل من 
48 �شاعة من و�شول دفعة كبرية من طالبي اللجوء هو اأمر يثري 
القرار من دون جدوى  تاأجيل هذا  ال�شخرية بكل �شراحة، وطلبنا 

مما ا�شطرنا اإىل و�شعهم يف فندق .
 

يقول الرئي�س االمريكي باراك اوباما اإن كال من هيالري كلينتون 
وجو بايدن ميكن ان يكون رئي�شا رائعا اال انه مل يذكر مزيدا من 
التفا�شيل وناأى بنف�شه عن اخلو�س يف اجلدل اخلا�س مبن �شيخلفه 
خالل  اوب��ام��ا  بها  بعث  التي  الر�شالة  هي  ه��ذه  كانت   .2016 ع��ام 
مقابلة اذيعت يف برنامج هاردبول على قناة اأم.ا�س.ان.بي.�شي عندما 

طلب منه املذيع كري�س ماتيوز ان يقارن بني هيالري وبايدن.
بال�شمات  ينعم  رائ��ع��ا  رئي�شا  ج��و  او  ه��ي��الري  م��ن  اأي  �شيكون  وق��ال 
يف  ال�شيا�شية  احلياة  وتزخر  كذلك  يكون  كي  توؤهله  التي  املطلوبة 
الواليات املتحدة بالتكهنات عما اذا كانت وزيرة اخلارجية االمريكية 
خلو�س  ال��دمي��ق��راط��ي  احل���زب  برت�شيح  ل��ل��ف��وز  �شت�شعى  ال�شابقة 
2016 فيما تثور ذات اال�شئلة ب�شاأن بايدن  انتخابات الرئا�شة عام 
نائب الرئي�س االمريكي. وتت�شدر هيالري زوجة الرئي�س االمريكي 
الناخبني  ب��ني  ال����راأي  ا���ش��ت��ط��الع��ات  معظم  كلينتون  ب��ي��ل  اال���ش��ب��ق 
بايدن  ك��ان  اذا  فيما  املحللني  م��ن  كثري  ويت�شكك  الدميقراطيني 
�شي�شعى للفوز برت�شيح حزبه ان كانت هيالري �شتخو�س االنتخابات 

�شده.
ورف�شت هيالري ب�شورة قاطعة االف�شاح عن نيتها خو�س انتخابات 
ارجاء  �شتى  يف  بعناية  منتقاة  منا�شبات  يف  تظهر  انها  اال  الرئا�شة 

البالد وتعكف على تاأليف كتاب.

قال و�شائل اعالم كورية جنوبية ام�س اجلمعة اإن م�شاعدا مقربا من زوج 
عمة الزعيم الكوري ال�شمايل كيم جوجن اون الذي قالت تقارير انه اعفي 
من منا�شبه ي�شعى للجوء يف كوريا اجلنوبية. وقالت �شبكة تلفزيون )واي 
تيك  �شوجن  ج��اجن  م�شاعد  اأن  مطلع  م�شدر  عن  نقال  االخبارية  ان(  تي 
ال��ذي يدير ام��وال ج��اجن طلب اللجوء قبل ح��وايل �شهرين وه��و االن يف 
ال�شني حتت حماية م�شوؤولني كوريني جنوبني. وقال متحدث با�شم وزارة 
الوحدة يف كوريا اجلنوبية ان تقرير االن�شقاق ال يوجد ما يوؤكده. وقال 
جهاز املخابرات الكوري اجلنوبي هذا اال�شبوع ان جاجن -وهو فعليا الرجل 
الثاين يف قيادة كوريا ال�شمالية- اعفي من منا�شبه رمبا يف اواخر نوفمر 

. وا�شاف ان اثنني من معاونيه اعدما ال�شهر املا�شي.

عوا�صم

لندن

�ضول

وا�ضنطن

املجل�ض الإ�صالمي الربيطاين 
ينتقد فرقة مكافحة التطرف 

•• لندن-يو بي اأي:

االإئتالفية  احلكومة  اإن�شاء  اجلمعة،  الريطاين،  االإ�شالمي  املجل�س  انتقد 
اخلطوة  ه��ذه  اأن  واعتر  التطرف،  ملكافحة  حكومية  عمل  فرقة  ب��الده،  يف 
مدانة بقوة ومن دون حتفظ من قبل امل�شلمني الريطانيني. وقال املجل�س 
اإن رئي�س الوزراء الريطاين، ديفيد كامريون، ذكر حني عر�س مقرتحاته 
اأفكار  اعتنقوا  النا�س  من  الكثري  هناك  اأن  احلكومية  العمل  فرقة  بان�شاء 
التطرف يف املراكز االإ�شالمية، وعلى ات�شال باالأئمة املتطرفني، ويح�شلون 
الت�شدي  يتم  اأن  دون  االإن��رتن��ت،  �شبكة  على  التطرف  ع��ن  معلومات  على 
ا�شافة  �شي�شاهم فقط يف  �شرد كامريون  اأن  واعتر   . املطلوب  بال�شكل  لهم 
الوقود اإىل االأجواء امل�شحونة لكراهية االإ�شالم يف بريطانيا، وخ�س بو�شوح 
اجلاليات واملوؤ�ش�شات اال�شالمية مع التاأكيد بدون قرائن على اأن املت�شددين 
يعتنقون اأفكار التطرف يف املراكز اال�شالمية، مما يثري القلق من ا�شتمرار 
النظر اإىل امل�شلمني الريطانيني من خالل منظور االأمن، بداًل من كونهم 
اأنه  اأع�شاء يف املجتمع الريطاين . وا�شاف املجل�س اال�شالمي الريطاين 
�شيعقد بنهاية االأ�شبوع احلايل اجتماعاً ملجل�شه الوطني ملناق�شة مقرتحات 
كامريون، ويدعو ممثلني عن حكومته لعر�س ق�شيتها للجالية اال�شالمية . 
وقال فاروق مراد االأمني العام للمجل�س نحن نتفق على اأن االأ�شخا�س الذين 
الريطاين  اجلندي  قتل  على غرار  االأبرياء،  املدنيني  قتل  على  يحر�شون 
من  وغ���ريه  ال��ع��ام،  ه��ذا  م��ن  �شابق  وق��ت  يف  ووليت�س  منطقة  يف  ريغبي  يل 
االأعمال الوح�شية يف جميع اأنحاء العامل، يقّدمون يف الواقع تف�شرياً م�شوهاً 
�شيتم من خاللها  التي  الطرق  اإزاء  بالقلق  ن�شعر  وا�شاف مراد   . لال�شالم 
حرب  على  االعرتا�س  فيها  ي�شبح  نقطة  اأي  واإىل  االإ�شالم  ت�شويه  تف�شري 
على اأ�شا�س الدين اأو القيم عماًل من اأعمال التطرف، جراء وجود مفاهيم 
اتخاذه  القليل جرى  اأن  اإىل  وا�شار   . التطرف حقاً  يعنيه  م�شو�شة حول ما 
ملكافحة اال�شالموفوبيا �شواء بالكالم اأو الفعل يف بريطانيا ملعاجلة االقت�شاء 
االجتماعي للم�شلمني اأو ت�شجيع االإندماج، يف وقت �شهد تركيزاً هائاًل على 

اأحداث ا�شتثنائية مرتبطة باالإ�شالم وامل�شلمني .

اإ�شرائيل تتهم �شابًا من اجلولن بالتج�ش�س 

الحتالل يزيد هدم منازل الفل�صطينيني خالل املفاو�صات

الفاو: 1.3 مليون �شخ�س بحاجة مل�شاعدة 

فرن�صا تبداأ عملية ع�صكرية يف اأفريقيا الو�صطى 
•• بانغي-روما-اأ ف ب:

عمليته  ال��ف��رن�����ش��ي  اجل���ي�������س  ����ش���ن 
الو�شطى  اف��ري��ق��ي��ا  يف  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
االوىل  امل����رح����ل����ة  يف  ت����ع����زي����زه  م�����ع 
للدوريات يف بانغي التي بدت �شباح 
ام�������س وك���اأن���ه���ا م��دي��ن��ة ا���ش��ب��اح بعد 
جم��ازر اخلمي�س واك��د وزي��ر الدفاع 
الفرن�شي جان ايف لودريان اجلمعة 
يف ت�شريح الذاعة فرن�شا الدولية ان 
الفرن�شية  وال��ق��وات  ب���دات  العملية 
املتواجدة يف افريقيا الو�شطى �شريت 
بانغي  ���ش��وارع  بانغي ويف  دوري���ات يف 
حت��ت ال��ع��وا���ش��ف واالم���ط���ار وحيث 
توقفت حركة ال�شيارات املدنية منذ 
اخلمي�س، مل يظهر اي انت�شار كثيف 
للقوات الفرن�شية مع �شاعات ال�شباح 
ي��وم، ت�شري  ك��ل  االوىل. وعلى غ��رار 
ع��رب��ات خفيفة  م��ن  دوري���ات موؤلفة 
العا�شمة  ط��رق��ات  ع��ل��ى  وم���درع���ات 
وحدات  اي�شا  ومتركزت  الرئي�شية. 
مواقعها  يف  االف��ري��ق��ي��ة  ال��ق��وة  م��ن 
حركة  تراجعت  املقابل،  يف  املعتادة. 
ال�شاحنات ال�شغرية املكتظة باجلنود 
ب��ع��دم��ا ���ش��ريت دوري�����ات ط��ي��ل��ة نهار 
اخلمي�س .. حي بن زيف ال نعرف ملاذا 
اطلقوا النريان. مل ن�شمع عن وقوع 
حوادث . ومل تتوافر على الفور اي 
ح�شيلة عن �شحايا حمتملني لهذه 

الع�شكريني  ومهمة  رج���ال.   150
لدعم  ي��دخ��ل��ون  ال��ذي��ن  الفرن�شيني 
يف  ا�شال  املنت�شرة  االفريقية  القوة 
ب�شمان  تق�شي  الو�شطى،  افريقيا 
احل��د االدن���ى م��ن االم��ن مب��ا ي�شمح 
ال���ب���دء ب��ت��دخ��ل ان�����ش��اين وه���و م���ا ال 
املهمة بفر�س  . ومتر  اليوم  يح�شل 
ال�����ش��وارع وت��ام��ني حركة  االم����ن يف 
للنا�س  لل�شماح  الرئي�شية  التنقل 
 ، امل�����ش��ت�����ش��ف��ى  ب���ال���ت���وج���ه ح���ت���ى اىل 
مواز،  خط  وعلى  ل��ودري��ان.  بح�شب 
االفريقية  ال��ق��وات  ت��ك��ون  ان  يتعني 
يف و�شع يوؤهلها الحالل االمن على 
االنتقالية  العملية  بانتظار  االر���س 

ال�شيا�شية ، كما ا�شاف الوزير.
وق�����ب�����ل ف����ج����ر اخل����م����ي���������س، وق���ع���ت 
مواجهات عنيفة يف �شمال العا�شمة 
ان  ح��دود  بال  اطباء  وقالت منظمة 
هجوما  ���ش��ن��ت  م�شلحة  جم��م��وع��ات 
على املدينة. وقد ردت قوات �شيليكا 
ال�شابقة،  ال���ت���م���رد  ح���رك���ة  ���ش��اب��ق��ا 

احلاكمة .  
االغذية  من جانبها حذرت منظمة 
املتحدة  ل���المم  ال��ت��اب��ع��ة  وال���زراع���ة 
1،3 مليون  )ال��ف��او( من ان ح��واىل 
يف  غذائية  مل�شاعدة  بحاجة  �شخ�س 
جمهورية افريقيا الو�شطى يف حني 
ان بعد بع�س الدول يف غرب افريقيا 

قد ت�شهد نق�شا يف املواد الغذائية.

بدء العملية الع�شكرية الفرن�شية يف 
افريقيا الو�شطى التي �شي�شل عديد 
عنا�شرها الحقا اىل 1200 جندي، 
وقال  بانغي.  يف  دوري���ات  ت�شيري  مع 
ليرفيل  و�شلت فرقة من  لودريان 
م�����ش��اء ام�������س وال���ي���وم ���ش��ت�����ش��ل قوة 
مروحيات اىل املنطقة . وت�شم فرقة 
من اجلي�س الفرن�شي عموما حواىل 

العيارات النارية التي �شببت حرائق 
خ�شي  ليلة  بعد  االم��اك��ن،  بع�س  يف 
ال�شكان  م��ن  االك��ر  الق�شم  خاللها 
وق���وع جم���ازر ج��دي��دة وع��ل��ى الرغم 
من رفع حظر التجول عند ال�شاعة 
مقفرة  ال�����ش��وارع  ك��ان��ت   ،06،00
مت��ام��ا م��ع ���ش��اع��ات ال�����ش��ب��اح االوىل 
تقريبا  التجارية  املحال  كل  وبقيت 

مغلقة. وبعد موافقة االمم املتحدة 
على �شن عملية م�شرتكة بني قوات 
اف��ري��ق��ي��ة وف��رن�����ش��ي��ة الع����ادة احالل 
الفرن�شي  ال��رئ��ي�����س  اع��ل��ن  االم�����ن، 
فرن�شوا هوالند منذ م�شاء ام�س عن 
افريقيا  يف  ف��وري��ة  ع�شكرية  عملية 
ال���و����ش���ط���ى. واع����ل����ن وزي������ر ال���دف���اع 
الفرن�شي جان ايف لودريان اجلمعة 

•• باري�ص-اأ ف ب:

افريقيا  رئي�شا  اربعني  نحو  اجتمع 
التي  وال�شدمة  احل��داد  و�شط حالة 
ام�س  مانديال،  نل�شون  وفاة  اثارتها 
ت��ت��م��ح��ور حول  ق��م��ة  ب��اري�����س يف  يف 
فرن�شا عمال  ب���دات  ح��ني  االم���ن يف 
ع�شكريا يف افريقيا للمرة الثانية يف 

اقل من عام.
ومرا�شم  االع����الم  تنكي�س  وو���ش��ط 
وفاة  القت  ال����ردود،  و�شيل  التكرمي 
التي  ال��ق��م��ة  ع��ل��ى  بثقلها  م��ان��دي��ال 
دعا اليها الرئي�س الفرن�شي فرن�شوا 
ه��والن��د منذ وق��ت ط��وي��ل. وبح�شب 
امل���ق���رب���ني م���ن���ه، ف�����ان ه�����ذا االخ����ري 
اعمال  ب���داي���ة  م��ان��دي��ال يف  ���ش��ي��ك��رم 
ال�شاعة  ع��ن��د  االل���ي���زي���ه  يف  ال��ق��م��ة 

غ. ت   13،00
ديني  الكونغولوي  الرئي�س  واع��ل��ن 
بر�س  فران�س  لوكالة  نغي�شو  �شا�شو 
ان وفاته �شتلقي وال �شك بثقلها على 
)ال�شالم  مو�شوعها  )ل��ك��ن(  القمة 
من  مهمة  حلظة  �شي�شكل  واالم���ن( 

الت�شاور وحتمل امل�شوؤوليات بالن�شبة 
القمة  �شتكون  وا�شاف  جميعا  الينا 
ملانديال  التكرمي  ا�شكال  م��ن  �شكال 
ينا�شل  الذي ام�شىى طيلة حياته 
يف �شبيل حترير ال�شعوب االفريقية 
االليزيه  ق��م��ة  وب������داأت   . وال�������ش���الم 
عملية  بداية  من  �شاعات  ب�شع  بعد 
افريقيا  يف  ف���رن�������ش���ي���ة  ع�������ش���ك���ري���ة 
ال���و����ش���ط���ى ح���ي���ث ���ش��ت��ن�����ش��ر ال���ق���وة 

جندي   1200 ���ش��اب��ق��ا  امل�����ش��ت��ع��م��رة 
بعد اقل من عام من عملية ع�شكرية 
4 االف  اك�����رث م����ن  ا����ش���رك���ت ف��ي��ه��ا 
الثاين- كانون  م��ايل يف  ع�شكري يف 

يناير. ويف افريقيا الو�شطى، حترك 
ال��ف��رن�����ش��ي��ون دع���م���ا لقوة  اجل���ن���ود 
التجهيز  نق�س  من  تعاين  افريقية 
وال��ت��دري��ب وت��ب��ني ان��ه��ا ع��اج��زة عن 
اع��ادة فر�س النظام يف بلد غ��ارق يف 

بالرئي�س  االط��اح��ة  م��ن��ذ  ال��ف��و���ش��ى 
فرن�شوا بوزيزي يف اذار-مار�س.

وف��رن�����ش��ا امل��ت��ه��م��ة م��ن��ذ وق���ت طويل 
مربعها،  يف  ال�����ش��رط��ي  دور  ب��ل��ع��ب 
على  بالت�شديد  نف�شها  ع��ن  ت��داف��ع 
افريقيا  ويف  م����ايل  يف  حت��رك��ه��ا  ان 
حظي  للما�شي،  وخالفا  الو�شطى، 
ب��دع��م االحت����اد االف��ري��ق��ي واالحت���اد 
املمثلة  امل��ت��ح��دة  واالمم  االوروب������ي 
ك��ل��ه��ا ع��ل��ى اع���ل���ى م�����ش��ت��وى يف قمة 
ال�شالم واالمن يف افريقيا وبالن�شبة 
التدخلني  ه��ذي��ن  ف���ان  ف��رن�����ش��ا،  اىل 
على  ي��دالن  ماليا،  الكلفة  الباهظي 
�شرورة ان يكون لدى االفارقة قدرة 

دفاعية م�شرتكة.
الفرن�شي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  واع����رب 
ل������وران ف��اب��ي��و���س ع���ن ا���ش��ف��ه وق���ال 
امنهم.  �شمان  االفارقة  على  يتعني 
لكن ع��ددا كبريا من ه��ذه ال��دول ال 
ال�شرورية  ال��ق��وات  ل��ال���ش��ف  مت��ل��ك 
من  االن  ح��ت��ى  ال���ق���ارة  تتمكن  ومل 
تنظيم نف�شها لكي يكون لديها قوة 

م�شرتكة .

زوجة عرفات تطعن بالتقرير الفرن�صي حول وفاته
وا�شافت  الفرن�شي  الطبي  التقرير  بنتائج  للطعن 
�شنطعن بالتقرير والية عمله والنتائج التي تو�شل 
اليها و�شنبني الدليل على �شحة طعننا من خالل 
املحامني املوكلني بالق�شية امام الق�شاء الفرن�شي.

 وتابعت ح�شب اخلراء ال�شوي�شريني الذين اجروا 
رفات  من  عينات  على  خمرية  فحو�شا  اي�شا  هم 
الفرن�شي  التقرير  يف  فنية  ع��ي��وب  ه��ن��اك  ع��رف��ات، 
واو�شحت  دق��ي��ق��ة  غ���ري  ا���ش��ت��خ��ال���ش��ات  اىل  ادت 
التقرير  نتائج  ان  ي��رون  اخل��راء  ان  عرفات  �شهى 
الفرن�شي خاطئة جملة وتف�شيال و�شنطلب خراء 
جددا يحللون العينات النه علمنا انه ال يوجد اي 

•• رام اهلل-اأ ف ب:

الفل�شطيني  الرئي�س  ارم��ل��ة  ع��رف��ات  �شهى  اعلنت 
الراحل يا�شر عرفات لوكالة فران�س بر�س ام�س انها 
التقرير  نتائج  يف  الفرن�شي  الق�شاء  ام��ام  �شتطعن 

الطبي الفرن�شي اخلا�س بظروف وفاة زوجها. 
وق��ال��ت ���ش��ه��ى ع��رف��ات ب��ع��د ال��ت�����ش��اور م��ع ع���دد من 
ال�شوي�شري  املعهد  وخ���راء  القانونيني  اخل���راء 
الذي اجرى فحو�شا على عينات من رفات ال�شهيد 
عرفات وبعد مقارنة التقرير الفرن�شي مع التقرير 
الفرن�شي  الق�شاء  اىل  التوجه  قررنا  ال�شوي�شري 

عرفات  يا�شر  ال��راح��ل  ال�شهيد  ق��ر  داخ���ل  للهواء 
وامورا اخرى مل يجرها الفريق الفرن�شي .

حتى االآن مل حتدد ا�شباب موت عرفات الذي تويف 
باري�س  ق��رب  ع�شكري  م�شت�شفى  يف  عاما   75 ع��ن 
تدهور  ب��ع��د   2004 ال��ث��اين-ن��وف��م��ر  ت�شرين  يف 

مفاجئ ل�شحته.
امل�شاألة،  يف  حتقيقا  الفرن�شي  الق�شاء  فتح  وب��ع��د 
60 عينة  اعيد فتح �شريح عرفات واخذت حواىل 
ف��رق من  ث��الث��ة  رف��ات��ه وزع���ت لتحليلها على  م��ن 

اخلراء من �شوي�شرا وفرن�شا ورو�شيا.

الذين  اخل��راء  اال�شعاعات من  خمت�س يف حتليل 
اجروا الفحو�شات . 

الفرن�شي  للق�شاء  بالطعن  التقدم  ان  واو���ش��ح��ت 
���ش��ي��ك��ون خ���الل االي����ام ال��ق��ل��ي��ل��ة ال��ق��ادم��ة وا�شارت 
الفرن�شيني  اخل�����راء  ب���ني  ل��ق��اء  ���ش��ي��ك��ون  ان���ه  اىل 
ملناق�شة  ال���ق���ادم���ة  االي�����ام  خ����الل  وال�����ش��وي�����ش��ري��ني 
اخلراء  ان  وا���ش��اف��ت   . قبلهما  م��ن  ال��ت��ق��ري��ري��ني 
الت�شاوؤالت  م���ن  ج��م��ل��ة  ���ش��ي��ث��ريون  ال�����ش��وي�����ش��ري��ني 
 ، اال���ش��ع��اع��ي  التخ�ش�س  ع��ل��م��اء يف  ان��ه��م  وخ��ا���ش��ة 
م�شرية اىل انهم ا�شتخدموا ادوات متقدمة جدا مل 
ي�شتخدمها الفرن�شيون واهمها انهم اجروا فحو�شا 

القادة الأفارقة يعقدون قمة يف باري�ض 

اأخ����رى، ات��ه��م��ت النيابة  م��ن ج��ه��ة 
مدينة  يف  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  ال��ع��ام��ة 
ال��ن��ا���ش��رة، اجل��م��ع��ة، ال�����ش��اب راأفت 
قرية  م����ن  ع����ام����ا(   28( ح���ل���ب���ي، 
اجل���والن،  به�شبة  �شم�س  جم���دل 
باللقاء مع عميل اأجنبي والتج�ش�س 

ل�شالح �شورية.
اإ�شرائيلية  اإع���الم  و���ش��ائ��ل  وق��ال��ت 
التي قدمتها  االإتهامات  اأن الئحة 
املحكمة  اىل  ال����ع����ام����ة  ال���ن���ي���اب���ة 
اأن  ت�شمنت  اإ�شرائيل  يف  املركزية 
حلبي تخطى احل��دود يف اجلوالن 
ودخل االأرا�شي ال�شورية يف اأيلول-
�شبتمر املا�شي واأجرى ات�شاال مع 
جندته  التي  هناك  حملية  جهات 

للتج�ش�س �شد اإ�شرائيل.
اأ�شابيع   3 ب��ع��د  ح��ل��ب��ي  واع���ت���ق���ل 
عقب  اجل������والن  اإىل  ع���ودت���ه  م���ن 
العام  االأم���ن  جهاز  اأج���راه  حتقيق 
االإ�شرائيلية  وال�شرطة  )ال�شاباك( 
الق�شية  اإط����ار  اع��ت��ق��ل يف  وك��ذل��ك 
ال���������ش����اب حم���م���د روم�����ي�����ة، )24 
يف  حلبي  م�شاعدة  ب�شبهة  ع��ام��ا(، 
االأرا�شي  ودخ��ول  احل��دود  تخطي 

ال�شورية.
حلبي  ف��اإن  االتهام  لالئحة  ووفقا 
دخ���ل االأرا����ش���ي ال�����ش��وري��ة يف 20 
اأيلول-�شبتمر املا�شي وو�شل اإىل 
ق��ري��ة اخل�����ش��ر، وال��ت��ق��ى م��ع �شيخ 
ع��ّرف��ه ع��ل��ى ���ش��ح��ايف حم��ل��ي الذي 
ع����ّرف ب����دوره ح��ل��ب��ي ع��ل��ى �شابط 

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

ح������������ذرت م����ن����ظ����م����ات ح���ق���وق���ي���ة 
ملنازل  اإ�����ش����رائ����ي����ل  ه�����دم  اأن  م����ن 
ال�شالم  ي����ه����دم  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 
لالإغاثة  م��ن��ظ��م��ة   36 وات���ه���م���ت 
بيان  يف  اإ�شرائيل  االإن�شان  وحقوق 
مفاو�شات  ب��ت��ع��ري�����س  م�����ش��رتك 
ال�شالم مع الفل�شطينيني للخطر، 
الهدم  عمليات  كل  بوقف  وطالبت 
الفل�شطينيني  ملنازل  االإ�شرائيلية 
وال�شفة  ال�����ش��رق��ي��ة  ال���ق���د����س  يف 

الغربية املحتلة على الفور.
األ��ون مكدونالد من منظمة  وقال 
املحادثات  ب����داأت  م��ن��ذ  اأوك�����ش��ف��ام: 
يف اآخ���ر مت��وز-ي��ول��ي��و، راأي��ن��ا م��ا ال 
وعقارات  م��ن��ازل   207 ع��ن  ي��ق��ل 
من  اأك����رث  اأي  ت��ه��دم،  فل�شطينية 
وذل�����ك يف وقت  ال����ي����وم،  واح�����د يف 
يفرت�س اأن يتحدث فيه الطرفان 
اأدى  ال����ه����دم  ال�������ش���الم. ه�����ذا  ع����ن 
 300 ع��ل��ى  ي��زي��د  م��ا  ت�شريد  اإىل 
وذكرت  اأطفال  ن�شفهم  فل�شطيتي 
اأوك�شفام اأن الهدم زاد بن�شبة 31 يف 
املئة، مقارنة بالفرتة املماثلة العام 
املا�شي، كما زاد عدد الفل�شطينيني 
ب���ال م������اأوى ب�شبب  ب���ات���وا  ال���ذي���ن 

الهدم، بن�شبة 67 يف املئة.
اإ���ش��رائ��ي��ل م���ن���ازل ميلكها  وت���ه���دم 
الغربية  ال�شفة  يف  فل�شطينيون 
البناء  بحجة  ال�شرقية،  والقد�س 

يقول  ف���ي���م���ا  ت���رخ���ي�������س،  ب��������دون 
يقدمون  ب��اأن��ه��م  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 
يح�شلون  م��ا  ن���ادرا  لكنهم  طلبات 

على ترخي�س بالبناء.
وقال مكدونالد: يف االأعوام القليلة 
امل��ا���ش��ي��ة مل ت�����ش��در ت��راخ��ي�����س اإال 
الطلبات.  املئة من  اأربعة يف  لنحو 
ي�شتحيل فعليا على الفل�شطينيني 

البناء بطريقة م�شروعة .
وب������ات ال���ع���دي���د م����ن امل�������ش���اك���ن يف 
ح��ي ���ش��ل��وان، ال����ذي ي��غ��ل��ب العرب 
ال�شرقية،  القد�س  يف  �شكانه  على 
م��ه��ددا ب��ال��ه��دم. وات��ه��م رج���ل من 
�شيام  حممد  ي��دع��ى  احل��ي  �شكان 
باالتفرقة  االإ�شرائيلية  ال�شلطات 

بني العرب واليهود.
بناء  تراخي�س  ملنح  ا�شارة  وقال يف 
ال�شماح  ورف�������س  ل��ل��م�����ش��ت��وط��ن��ني 
القد�س:  يف  بالبناء  للفل�شطينيني 
انهم  ي��ك��ي��ل��ون مب���ك���ي���ال���ني،  ان���ه���م 
مي��ن��ح��ون امل�����ش��ت��وط��ن ال����ذي يقيم 
للبناء  ت��رخ��ي�����ش��ا  ب��ي��ت��ي  ب����ج����وار 
بينما ترف�س طلباتنا ونعاين من 

م�شاكل وخمالفات وحب�س. 
ان هدم  امل�شرتك،  البيان  وج��اء يف 
غالبا  يكون  الفل�شطينيني  منازل 
م�شتوطنات  من  قريبة  مناطق  يف 
ي��ه��ودي��ة، وي��ه��دف الإف�����ش��اح املجال 
لتو�شيع نطاقها ومل ترد ال�شلطات 
االإ�شرائيلية على الفور على طلب 

بالتعليق على البيان.

بناء  ه�����ش��ب��ة اجل�����والن وح�����ول  يف 
اجل�����دار االأم���ن���ي ع��ن��د خ���ط وقف 

اإطالق النار.
ون��ق��ل ���ش��اب��ط��ان ���ش��وري��ان، حلبي 
دم�شق،  للمخابرات قرب  اإىل مقر 
جوا�شي�س  تفعيل  هناك  يتم  حيث 
اإ�شرائيل،  يف  ل�����ش��وري��ة  وع���م���الء 
اأن��ه مت  وفقا لالئحة االإت��ه��ام، كما 
التقاط �شور حللبي يف زي اجلي�س 

ال�شوري.

اأبو  يدعى  ال�شورية  امل��خ��اب��رات  يف 
علي .

وج���اء يف الئ��ح��ة االت��ه��ام اأي�����ش��اً اأن 
اأح�شرا  اآخ����ر  و���ش��خ�����س  ع��ل��ي  اأب����و 
للمخابرات  م���رك���ز  اإىل  امل���ت���ه���م 
ال�������ش���وري���ة يف ���ش��ع�����ش��ع، ح���ي���ث مت 
ال���ت���ح���ق���ي���ق م����ع����ه وط�����ل�����ب ال���ي���ه 
موا�شيع  حول  معلومات  تزويدها 
���ش��ت��ى ت��ت��ع��ل��ق ب���اإ����ش���رائ���ي���ل، وذل���ك 
ي�شاعد  ب��ذل��ك  ب��اأن��ه  معرفته  رغ��م 

واأ�شافت   . ال�شورية  اال�شتخبارات 
اعرتف  حلبي  اأن  االت��ه��ام  الئ��ح��ة 
ال�شاباك  يف  معه  التحقيق  خ��الل 
من  ال�شورية  االأرا���ش��ي  دخ��ل  باأنه 
ال�شوري،  للجي�س  ال��ت��ج��ن��د  اأج����ل 
اأعطى معلومات كثرية حول  واأن��ه 
ن�����ش��اط ���ش��ك��ان ال��ق��رى ال��ع��رب��ي��ة يف 
النظام  ل�شالح معار�شي  اجل��والن 
حول  اأمنية  ومعلومات  ال�����ش��وري، 
االإ�شرائيلي  اجل���ي�������س  حت����رك����ات 

زعماء الحتجاج يف تايالند يرف�صون ال�صت�صالم 
•• بانكوك-رويرتز:

امتنع املحتجون الذين ي�شعون لالطاحة بحكومة تايالند عن اخلروج اىل 
ال�شوارع ام�س اجلمعة بعد ان اوقفوا مظاهراتهم يف اليوم ال�شابق احرتاما 
وزارة  عند  احداها  وقعت  ليلية  ا�شتباكات  ان  اال  البالد  ملك  لعيد ميالد 
مركز  يف  االحتجاج  حركة  زعماء  واجتمع  املحتجون.  يحتلها  التي  املالية 
اداري حكومي مرتامي االطراف يحتله املحتجون اي�شا ملناق�شة كيفية بث 

روح جديدة يف حركتهم التي ابدت �شمودا رغم ت�شاوؤل اعداد املحتجني.
امللكية  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ي�����ش��ع  ���ش��راع  اأح����دث منعطف يف  االح��ت��ج��اج��ات  وه����ذه 
تايالنديني  مع  مواجهة  يف  لها  مركزا  بانكوك  العا�شمة  من  تتخذ  التي 
و�شقيقها  �شيناواترا  ينجلوك  ال���وزراء  لرئي�شة  موالني  فقراء  غالبيتهم 
تاك�شني �شيناواترا رئي�س الوزراء ال�شابق الذي اطيح به يف انقالب ع�شكري 
عام 2006 ويعي�س يف منفى اختياري. وفاتت مواعيد مهل متتالية الجبار 
رئي�شة الوزراء على اال�شتقالة. وبدءا من االحد املا�شي وحتى الثالثاء �شن 

املحتجون موجة من الهجمات على مكتبها وعلى مبان حكومية اأخرى.
الطريق  لهم  لتف�شح  املا�شي  ال��ث��الث��اء  ي��وم  مواقعها  ال�شرطة  وال��ت��زم��ت 
للدخول مما نزع فتيل املواجهة. وام�شى املحتجون فرتة وجيزة يف املكاتب 
احلكومية التي كانوا يحاولون اقتحامها وذلك قبل ان ين�شحبوا متوجهني 
ال�شيا�شي  العنف  اأعمال  يف  اأ�شخا�س  خم�شة  وقتل  ح�شودهم.  مواقع  اىل 
ا�شبوع كلها على ما يبدو بني موؤيدين  ا�شتباكات وقعت على مدى  خالل 
للحكومة ومناه�شني لها وا�شيب الع�شرات معظمهم ب�شبب ا�شتن�شاق الغاز 

امل�شيل للدموع.

اغتيال �صحايف 
عراقي يف كرد�صتان 

•• ال�صليمانية -اأ ف ب:

اغ������ت������ال م�������ش���ل���ح���ون جم���ه���ول���ون 
�شحافيا عراقيا كرديا يف حمافظة 
ال�شليمانية يف اقليم كرد�شتان الذي 
افادت  ح�شبما  ذات���ي،  بحكم  يتمتع 
ام��ن��ي��ة وحم��ل��ي��ة اجلمعة  م�����ش��ادر 
وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س وق���ال رحمن 
غريب احد امل�شوؤولني يف مركز مرتو 
يف  ال�شحافيني  حقوق  عن  للدفاع 
ت�شريح لفران�س بر�س ان م�شلحني 
كاوة  ال�شحايف  اغ��ت��ال��وا  جمهولني 
احمد جريمياين )32 عاما( داخل 
اىل  الواقعة  ك��الر  ناحية  يف  منزله 
ال�شليمانية  م��دي��ن��ة  م���ن  اجل���ن���وب 

)270 كلم �شمال بغداد(.
ال�شليمانية  �شرطة  يف  �شابط  واكد 
وهو  ال�شحايف  مقتل  نقيب  برتبة 
رئي�س حترير جملة رايال الكردية 
ملزيد  اال�����ش����ارة  دون  م���ن  امل��ح��ل��ي��ة، 
م���ن ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل وذك�����ر غ���ري���ب ان 
ال�شحايف قتل بالر�شا�س يف الراأ�س 
وال�شدر وامام والدته ، م�شريا اىل 
التهديدات  م��ن  لكثري  تعر�س  ان��ه 
االتهامات  م��ن  الكثري  ل��ه  ووج��ه��ت 
م�شوؤولني  ق���ب���ل  م����ن  ال��ق�����ش��ائ��ي��ة 
حكومة  يف  واخ�����ري�����ن  ���ش��ي��ا���ش��ي��ني 
ل��ن�����ش��ره م��وا���ش��ي��ع تتعلق  االق��ل��ي��م، 

بالف�شاد .
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العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1327 ت جتر- م ر-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/حميد خادم حميد املن�شوري اجلن�شية: االمارات  املنفذ �شده : 
موؤ�ش�شة املعجزة للعقارات اجلن�شية: االمارات املطلوب اعالنه/ موؤ�ش�شة املعجزة 
للعقارات اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب 
تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/192 جت كل- م ت-ب- اأظ    
وحدد لنظره جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/12/9 موعدا لنظر طلب التنفيذ 
الكائنة  ابوظبي  التنفيذ-  بادارة  االوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت 
باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا 

التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم التجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1857 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي  م�شر   اجلن�شية:  عطيه  عبدالكرمي  اهلل  ن�شر  م�شطفى  مدعي/   
االمارات    اجلن�شية:  ذ.م.م  امل�شتعملة  الزيوت  لتجارة  و�شركاه  خما�شن  عليه: 
و�شركاه  خما�شن  اعالنه/    املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع 
حيث  عنوانه:بالن�شر  االمارات      اجلن�شية:  ذ.م.م  امل�شتعملة  الزيوت  لتجارة 
املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
2013/12/11 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً 
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وا�صنطن ل تعرتف مبنطقة الدفاع اجلوي ال�صينيةلفروف يزور اإيران ب�صاأن النووي
• مو�صكو-رويرتز:

وزير  اإن  ام�س  رو�شية  اأن��ب��اء  وك��االت  قالت 
اخل���ارج���ي���ة ال���رو����ش���ي ���ش��ريج��ي الف����روف 
اي���ران ه��ذا اال���ش��ب��وع ملناق�شة عدة  ���ش��ي��زور 
م�شائل منها االتفاق املوؤقت الذي تو�شلت 
ال��ي��ه ط���ه���ران م���ع ال���ق���وى ال��ع��امل��ي��ة ب�شاأن 

برناجمها النووي.
الزمن  من  عقدا  ا�شتمرت  مواجهة  وبعد 
تو�شلت ايران والقوى العاملية ال�شت ومنها 
رو�شيا التفاق يف 24 نوفمر ت�شرين الثاين 

املا�شي وافقت طهران مبوجبه على احلد 
مقابل  النووية  ان�شطتها  من  جوانب  من 
االقت�شادية  ل��ل��ع��ق��وب��ات  حم���دود  تخفيف 

املفرو�شة على اجلمهورية اال�شالمية.
ونقلت وكالة اأنباء انرتفاك�س عن م�شوؤول 
ب��������وزارة اخل���ارج���ي���ة ال���رو����ش���ي���ة ق���ول���ه اإن 
زي���ارت���ه لطهران  ي��ع��ت��زم خ���الل  الف�����روف 
يومي الثالثاء واالربعاء القادمني مناق�شة 
الو�شع اخلا�س برنامج ايران النووي يف 
اليها  التو�شل  مت  ال��ت��ي  االت��ف��اق��ات  �شياق 

موؤخرا يف جنيف. 

•• عمان-وكاالت:

ال����غ����زي����رة خميم  داه����م����ت االأم�����ط�����ار 
ي�����وؤوي  ال������ذي  االأردن  يف  ال����زع����رتي 
ال���الج���ئ���ني  م�����ن  االآالف  ع���������ش����رات 
ال�����ش��وري��ني، واأغ���رق���ت ع�����ش��رات اخليم 
الالجئون  واتهم  حمتوياتها.  ودمرت 
اجلهات امل�شوؤولة عن املخيم بعدم اأخذ 
واأمطار  �شتاء  ماآ�شي  بعد  االحتياطات 
االأمطار  ه��ط��ل��ت  وق���د  امل��ا���ش��ي  ال���ع���ام 
ي��ق��ع فيها  ال��ت��ي  املنطقة  ع��ل��ى  ب��غ��زارة 
ال�شورية  احل��دود  من  بالقرب  املخيم 
وا�شتمرت  االأول  اأم�س  يوم  من  ابتداء 
ح���ت���ى ف���ج���ر ام���������س اجل���م���ع���ة. واأك������د 
الج��ئ��ون ���ش��وري��ون يف امل��خ��ي��م حتدثوا 
داه��م��ت 25  االأم��ط��ار  اأن  ن��ت  للجزيرة 
غرقها  اإىل  واأدت  االأق����ل،  ع��ل��ى  خيمة 
ت�شجل  مل  وبينما  حمتوياتها  وت��ل��ف 
الالجئون  ات��ه��م  ب�������االأرواح،  اإ����ش���اب���ات 
اجلهات امل�شوؤولة عن املخيم بعدم اأخذ 
االحتياطات لعدم تكرار ما حدث العام 
املا�شي، واأكدوا اأن نتيجة ذلك �شتكون 
غ��رق امل��زي��د م��ن اخل��ي��ام م��ع ا�شتمرار 
�شوارع  امتالأت  وقد  االأمطار.  هطول 
�شحراوية  منطقة  يف  امل��ق��ام  امل��خ��ي��م 
ب��امل��ي��اه وال��ط��ني، االأم���ر ال���ذي زاد من 
واأدى  امل��خ��ي��م،  ال��الج��ئ��ني يف  م��ع��ان��اة 
لق�شاء  وتنقلهم  حركتهم  م��ن  للحد 

وا�صنطن تطالب ليبيا 
بالتحقيق يف مقتل اأمريكي

•• وا�صنطن-وكاالت:

اأف����ادت م�����ش��ادر طبية واأم��ن��ي��ة يف 
اأم��ري��ك��ي��ا قتل  م��در���ش��ا  ب���اأن  ليبيا 
بنغازي  م��دي��ن��ة  يف  ب��ال��ر���ش��ا���س 
واأو�شحت  البالد  �شرقي  الواقعة 
يف  يعمل  ك��ان  القتيل  اأن  امل�شادر 
الثانية  باملدينة  الدولية  املدر�شة 

الكرى يف ليبيا.
ال�شخ�س  ب����اأن  ت��ق��اري��ر  واأف�������ادت 
القتيل كان يدر�س مادة الكيمياء 
وقال  الدولية  املدار�س  اح��دى  يف 
م�����ش��در حم��ل��ي ل��ب��ي ب���ي ���ش��ي اإن 
املدر�س الذي ُيدعى روين �شميث 
ب��ال��ر���ش��ا���س يف وق���ت مبكر  ق��ت��ل 
بينما كان يرتي�س  من اخلمي�س 
يف منطقة الفويحات.  ومل تعلن 
اأي جهة م�شوؤوليتها عن احلادث. 
ياأتي هذا بعد نحو عام من مقتل 
هجوم  يف  االأم����ري����ك����ي  ال�����ش��ف��ري 
ا�شتهدف القن�شلية االأمريكية يف 
بنغازي والتزال احلكومة الليبية 
امللي�شيات  اأجل احتواء  تكافح من 
التي ت�شيطر على اأجزاء من ليبيا 

من بينها مدينة بنغازي.

���ش��ع��ة ك���ل واح�����دة م��ن��ه��ا م��ائ��ة �شرير، 
وجرى نقل الالجئني الذين ت�شررت 
خيامهم اإىل خيم الطوارئ هذه. ُي�شار 
املخيم  عن  امل�شوؤولة  ال�شلطات  اأن  اإىل 
تغيري  يف  االأخ���رية  االأ�شهر  يف  �شرعت 
اإىل  التي يقطن بها الالجئون  اخليم 
تعرف  التي  اجلاهز  البناء  من  غ��رف 
ا�شطالحا ب�شام كرافان وهي بتمويل 

من جهات مانحة دولية وعربية.

•• �صنعاء-وكاالت:

على  الهجوم  ال��ع��رب  ج��زي��رة  ال��ق��اع��دة يف  تنظيم  تبنى 
و167  قتيال   52 خلف  وال��ذي  اليمنية  الدفاع  وزارة 
جريحا، يف حني نددت الواليات املتحدة ب�شدة بالهجوم 

كما رفعت حالة التاأهب االإقليمية يف �شفوف قواتها.
مواقع  ن�شرته  بيان  عن  بر�س  اأ�شو�شيتد  وكالة  ونقلت 
م��رت��ب��ط��ة ب��ال��ق��اع��دة اأن ال��ت��ن��ظ��ي��م ا���ش��ت��ه��دف ال�����وزارة 
يديرها  طيار  ب��دون  للطائرات  عمليات  غرفة  لكونها 
االأمنية  املقار  اأن  البيان  اعتر  كما  اأمريكيون  خ��راء 
االأمة  �شد  حربهم  يف  االأم��ريك��ي��ون  ي�شتخدمها  ال��ت��ي 

االإ�شالمية تعد اأهدافا م�شروعة .
من جانبها و�شفت املتحدثة با�شم اخلارجية االأمريكية 
ال�شحايا،  الأ�شر  التعازي  موجهة  باملروعة،  الهجمات 
واأع��ل��ن��ت وق���وف ال��والي��ات امل��ت��ح��دة اإىل ج��ان��ب ال�شعب 
ن��ح��و عملية  ل��ل��ت��ق��دم  �شعيه  م��ع  ال��ي��م��ن��ي ومب�����ش��اع��دت��ه 

•• بريوت-رويرتز:

...اإنها  ال��ث��ورة  ع��رو���س  ا���ش��م  ال�����ش��وري��ون  عليها  يطلق 
م��دي��ن��ة ال��رق��ة ال��واق��ع��ة يف ���ش��رق ���ش��وري��ا ال��ت��ي عمتها 
االحتفاالت بعد ان �شحا �شكانها �شبيحة يوم من ايام 
دفعة من قوات  اآخر  لي�شاهدوا رحيل  اآذار  �شهر مار�س 
املدينة  �شكان  وتعهد  اال���ش��د.  ب�شار  ال�����ش��وري  الرئي�س 
بان  ب��زغ  ان عهدا جديدا من احلرية قد  ي��رون  الذين 
التي  واالأوىل  الوحيدة  املدينة  الرقة وهي  يجعلوا من 
اأمنوذجا لعهد ما  املعار�شة  تقع بالكامل حتت �شيطرة 

بعد اال�شد.
ات�شال مع رويرتز  والنا�شطني يف  املقيمني  اأح��د  وق��ال 
ال�شعادة  ف��ي��ه  غ��م��رت��ن��ا  ال���ذي  ال��وق��ت  يف  �شكايبي  ع��ر 
جميعا بالتحرير مل يكن مهما اآنئذ من الذي ي�شيطر 
�شاعد  ال�شوريني وكل من  الرقة جلميع  املدينة..  على 
يف حتريرها.  ومل تدم ن�شوتهم طويال.. ففي اال�شابيع 
ال��ت��ي ت��ل��ت ذل���ك ظ��ه��رت ال�����ش��ج��ون يف امل���ب���اين العامة 
وانقطعت الكهرباء ومنع بيع التبغ يف املتاجر اإذ يعتره 
املغالون يف التع�شب �شد تعاليم اال�شالم وبداأ املقاتلون 
اال���ش��الم��ي��ون امل��ل��ث��م��ون ي��ج��وب��ون امل��دي��ن��ة. وق����ال اأحد 
املقيمني الذي يطالب اال�شالميون بالقب�س على ابنه 
النا�شط يف جمال االعالم لقد اغلقوا اجلامعات اي�شا 
فيتعني  التعليم  يتلقني  الن�شاء  دام��ت  ما  بانه  قائلني 

اغالقها. 
���ش��وري��ا �شددت  ���ش��م��ال  ال�����ش��ائ��ع يف  الن�شق  ع��ل��ى  وج��ري��ا 
املرتبطة  وال�شام  العراق  يف  اال�شالمية  الدولة  جماعة 
بتنظيم القاعدة من قب�شتها بالتدريج وقال مقيم اآخر 
وهو مثله مثل معظم اأبناء الرقة رف�س االدالء با�شمه 
خوفا على حياته عندما حتررت الرقة ظننا ان النظام 
ق��د رح��ل االآن وان ع��ه��دا م��ن احل��ري��ة ق��د جتلى وبداأ 
حلم.  يف  نعي�س  اننا  ت�شورنا  ال�شوارع  ينظفون  النا�س 

وا�شاف لقد كان حلما لكنهم قتلوه. 
وا�شتوىل املقاتلون على املباين احلكومية وحولوها اىل 
�شجون ومقرات لقيادتهم وقال املر�شد ال�شوري حلقوق 

اأنها  وا�شنطن  اأعلنت  ح��ني  ويف  انتقالية.  دميقراطية 
اأمريكيني بني  ال متلك معلومات حول احتمال وج��ود 
بتجنب  املواطنني  جميع  اخلارجية  ن�شحت  ال�شحايا، 
ال�شفارة  اأو���ش��ت  ك��م��ا  حم��ي��ط��ه،  اأو  ال��ي��م��ن  اإىل  ال�شفر 
االقرتاب  بعدم  موظفيها  جميع  �شنعاء  يف  االأمريكية 

من وزارة الدفاع.
وم����ن ج��ه��ت��ه رف����ع اجل��ي�����س االأم����ريك����ي ح��ال��ة التاأهب 
االإق��ل��ي��م��ي��ة يف ���ش��ف��وف ق��وات��ه ب��ع��د ال��ه��ج��م��ات، وف���ق ما 
الذي  امل�شوؤول  الدفاع وذكر  ب��وزارة  اأك��ده م�شوؤول كبري 
طلب عدم ك�شف هويته اأن اجلي�س على اأهبة اال�شتعداد 

مل�شاعدة �شركائه اليمنيني على متابعة هذا احلادث .
ووق����ع ال��ه��ج��وم ع��ن��دم��ا ف��ج��ر م��ه��اج��م ���ش��ي��ارة حمملة 
الدفاع  وزارة  ملجمع  الغربي  امل��دخ��ل  عند  باملتفجرات 
دخول  ذل��ك  اأع��ق��ب  الع�شكري،  امل�شت�شفى  م��ن  القريب 
الوزارة  حرا�س  مع  ا�شتبكوا  مب�شلحني  حمملة  �شيارة 

و�شيطروا لبع�س الوقت على بع�س مباين املجمع.

االن�شان اإن كني�شة لالرمن يف الرقة حتولت اىل مكتب 
واآلت اأخرى اىل مبنى اداري. ونفذ املقاتلون اجلهاديون 
عمليات اعدام علنا يف �شاحة رئي�شية مما ا�شاع الرعب 
بني ال�شكان وق�شى على اأي احتمال لالحتجاج ويقول 
ال�شكان اإنه ال تفتح �شوى قلة قليلة من املتاجر ابوابها 
خالل النهار لبيع املواد الغذائية اال�شا�شية. ومع حلول 

الظالم تخلو ال�شوارع من املارة.
من  ال��ك��ه��رب��اء  انقطعت  ا�شابيع  منذ  ف��ر  نا�شط  وق���ال 
جميع مناطق املدينة. وال ترى الكهرباء اال يف مبانيهم. 
تعي�س املدينة باأ�شرها يف ظالم دام�س فيما ينعمون هم 

بالكهرباء. 
ادل��ب يف  انتقل اىل حمافظة  الرقة  نا�شط من  واأل��ق��ى 
للجهاديني  ال�شماح  عن  بامل�شوؤولية  �شوريا  غرب  �شمال 
احلر  ال�����ش��وري  اجلي�س  على  امل��دي��ن��ة  على  باال�شتيالء 
ال�����ش��وري احل��ر ه��و ال�شرقة  وق���ال ك��ل م��ا يهم اجلي�س 
الرقة  ل��ت��ح��ري��ر  االول  ال���ي���وم  م��ن��ذ  االم�������وال.  وج��م��ع 
تركوها )جلماعة( الدولة اال�شالمية يف العراق وال�شام 
ويقول اأهايل املدينة اإنهم ال يعرفون �شوى القليل عن 
اللثام  هوياتهم خلف  يتكتمون  انهم  اال  يبيا  املقاتلني. 

ويتحا�شون التحدث لالآخرين.
كان  م��ن عمره  االربعينات  وه��و يف  ال�شكان  اأح��د  وق��ال 
امل�شلحون امللثمون يتعاملون بلطف مع النا�س يف باديء 

االمر وكانوا ي�شاعدون النا�س هنا. 
بداأت  ان  بعد  ال�شيما  امل�شاكل  ظهرت  م��ا  �شرعان  لكن 
ال��ع��راق وال�����ش��ام تنفيذ  ال��دول��ة اال���ش��الم��ي��ة يف  جماعة 
عمليات االعدام علنا يف حق من نا�شروا االنتفا�شة بل 

من �شاعدوا املقاتلني على اال�شتيالء على املدينة.
يف  �شرعوا  عليه  القب�س  املطلوب  النا�شط  وال��د  وق��ال 
الكنائ�س  واأحرقوا  ال�شوري احلر.  اغتيال قادة اجلي�س 
املتاحف  ونهبوا  العامة  احل��دائ��ق  يف  التماثيل  ودم���روا 
وتعاليم  تتنافى  وال�شور  التماثيل  ب��ان  قائلني  اي�شا 

اال�شالم. 
وم�شى يقول تغريت العرو�س فبدال من ثوبها االبي�س 

اأجرت على ان تت�شح بال�شواد. 

حاجاتهم ال�شرورية كجلب امل�شاعدات 
الالجئون  واأ���ش��ار  عليهم.  ت���وزع  ال��ت��ي 
اأع����دادا  اأ���ش��اب��ت  ال���رد  ن���زالت  اأن  اإىل 
وعروا  باملخيم،  االأط��ف��ال  من  كبرية 
العيادات  اك��ت��ظ��اظ  م���ن  ق��ل��ق��ه��م  ع���ن 
العاملة باملخيم باالأطفال املر�شى، كما 
ا�شتكوا مما و�شفوه النق�س يف االأدوية 
اإدارة  اأك�����دت  ال�����رد. وق���د  وم�������ش���ادات 
هطول  نتيجة  اأ���ش��رار  ح��دوث  املخيم 

االأم���ط���ار ع��ل��ى امل��خ��ي��م، وق���ال الناطق 
ال�شرحان  غ���ازي  امل��خ��ي��م  اإدارة  ب��ا���ش��م 
للجزيرة نت اإن بع�س اخليم ت�شررت 
ال��غ��زي��رة يف  االأم���ط���ار  نتيجة ه��ط��ول 
اأن  ال�شرحان  املا�شيني. واأكد  اليومني 
اأعدت  املخيم  عن  امل�شوؤولة  ال�شلطات 
اجلوية  احل��ال��ة  م��ع  للتعامل  خططا 
ال�شائدة، واأنها اأعدت خيمتني كبريتني 
االأمطار  م��ن  امل��ت�����ش��رري��ن  ال���ش��ت��ق��ب��ال 

الأمطار تفاقم معاناة الالجئني ال�صوريني بالزعرتي

القاعدة تتبنى هجوم �صنعاء وتاأهب للجي�ض الأمريكي 

عرو�ض الثورة ال�صورية يف قب�صة القاعدة !

•• وا�صنطن-بريوت-وكاالت:

االأمريكية  ال���دف���اع  وزارة  ك�����ش��ف��ت 
)بنتاغون( عن جتربة �شتجريها هذا 
ال�شهر ملعدات قد ميكن ا�شتخدامها 
الكيميائية  االأ�شلحة  اأ�شد  يف تدمري 
مل  ولكن  البحر،  يف  �شمية  ال�شورية 
�شتنقل  اأي���ن  االآن  حتى  بعد  يت�شح 
االأمريكية  لل�شفينة  الكيميائيات 
كيب راي، وال اأين �شيجرى التدمري 
على  حاليا  ال��وزارة  وتعمل  بالبحر. 
ملعادلة  ك��ب��ريت��ني  ت��رك��ي��ب وح��دت��ني 
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي حت����ت �شطح  ال���ت���اأث���ري 
راي،  ك���ي���ب  االأم����ريك����ي����ة  ال�����ش��ف��ي��ن��ة 
املائي،  ال��ت��ح��ل��ل  ي�شمى  مب��ا  ل��ل��ق��ي��ام 
ال�شامة  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  امل�����واد  جل��ع��ل 
اآمنة بدرجة تكفي للتخل�س منها يف 

مواقع جتارية.
وقال م�شوؤول بالبنتاغون لل�شحفيني 
اإن هذه تكنولوجيا جمربة ، م�شيفا 
وتفاعالتها  ال���ك���ي���م���ي���ائ���ي���ات  اأن 
اأم������ور م��ف��ه��وم��ة ب�����ش��ك��ل ج��ي��د جدا 
الدفاع  وزارة  يف  م�����ش��وؤول��ون  واأك����د 
على  املعدات  جتريب  اأن  االأمريكية 
منت ال�شفينة االأمريكية �شيجري يف 

وقت الحق من هذا ال�شهر.
اأن  اإىل  امل�������ش���وؤول���ني  اأح������د  واأ������ش�����ار 
البحر  يف  �شتدمر  ال��ت��ي  امل��خ��زون��ات 
����ش���ت�������ش���م���ل غ�������از اخل����������ردل وم�������واد 
االأع�شاب  غ��از  �شنع  يف  ا�شتخدمت 
التدمري  و���ش��ي�����ش��ت��غ��رق  ال�������ش���اري���ن، 
موؤكدا  ي���وم���ا،  و90   45 ب���ني  م���ا 
املعادلة  ع��م��ل��ي��ات  م���ن  امل��خ��اط��ر  اأن 
تكون  اأن  ومي��ك��ن   . ج����دا  حم�����دودة 
اأ�شابيع،  خ����الل  ج���اه���زة  ال�����ش��ف��ي��ن��ة 
و�شيعمل عليها حوايل مائة �شخ�س 
البنتاغون  يف  م���وظ���ف���ون  ب��ي��ن��ه��م 
معدات  �شي�شتخدمون  ومتعاقدون 

وقائية اأثناء معاجلة الكيميائيات.

اأين  االآن  بعد حتى  يت�شح  ولكن مل 
اإىل  ال�شورية  الكيميائيات  �شتنقل 
ال�شفينة كيب راي، وال اأين �شيجرى 
امل�شوؤول  وق���ال  ال��ب��ح��ر،  ال��ت��دم��ري يف 
ال���ن���اجت من  ال�����ش��ائ��ل  اإن  االأم���ريك���ي 
التخل�س  يجري  ل��ن  امل��ائ��ي  التحلل 
م��ن��ه يف ال��ب��ح��ر، واإمن�����ا ���ش��ي��خ��زن يف 

موقع مل يحدد بعد.
امل�شرتكة  ال��ب��ع��ث��ة  رئ��ي�����ش��ة  وك���ان���ت 
االأ�شلحة  ومنظمة  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم 
على  ب��االإ���ش��راف  املكلفة  الكيميائية 
�شيغريد  ال�شورية  االأ�شلحة  تدمري 
اإن البعثة  ك��اغ ق��ال��ت ي��وم االأرب���ع���اء، 
تنتظر املوافقة من دولة مل حتددها 
حتميل  يف  موانئها  اأح��د  ال�شتخدام 
على  ال�شورية  الكيميائية  االأ�شلحة 

�شفينة اأمريكية لتدمريها.
جل�شة  بعد  لل�شحفيني  ك��اغ  وق��ال��ت 
انتظار  زل��ن��ا يف  م���ا  االأم�����ن  جم��ل�����س 

واأ�شارت  اأرا���ش��ي��ه��ا،  ع��ل��ى  االأ���ش��ل��ح��ة 
 35 ت��ل��ق��ت ع��رو���ش��ا م���ن  اأن���ه���ا  اإىل 
املواد  بتدمري  اهتماما  تبدي  �شركة 
االأقل خطورة من خمزون االأ�شلحة 
يبلغ  وال��ت��ي  ال�����ش��وري��ة،  الكيميائية 

حجمها حوايل ثمامنائة طن.
االأ�شلحة  حظر  منظمة  اإىل  وع��ه��د 
مبهمة  الهاي،  ومقرها  الكيميائية، 
االأ�شلحة  ت���دم���ري  ع��ل��ى  االإ�����ش����راف 
مبقت�شى  ال�������ش���وري���ة  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
اإىل  اأدى  رو�����ش����ي،  اأم����ريك����ي  ات���ف���اق 
اأمريكية.  �شاروخية  �شربات  تفادي 
بغاز  اأعقاب هجوم  االتفاق يف  وج��اء 
يوم  دم�شق  م�����ش��ارف  على  ال�����ش��اري��ن 
واأودى  املا�شي،  اأغ�شط�س-اآب   21

بحياة اأكرث من 1400 �شخ�س.
ذك����رت �شحيفة  اأخ������رى،  م���ن ج��ه��ة 
اجلمعة  اللندنية  االأو���ش��ط  ال�����ش��رق 
ال�شورية  القلمون  اأح��رار  كتائب  اإن 

تاأكيد من دولة ع�شو باأن امليناء متاح 
الإعادة ال�شحن ، غري اأنها مل توؤكد ما 
اإذا كان هذا امليناء يف البحر املتو�شط 
والرنويج  اإيطاليا  وعر�شت  ال.   اأم 
الكيميائية  امل���واد  نقل  وال��دامن��ارك 
ال�شورية من ميناء الالذقية ب�شمال 
�شوريا يف ظل حرا�شة ع�شكرية، على 
اإىل  ذل���ك  ب��ع��د  امل����واد  ت��ل��ك  تنقل  اأن 

ال�شفينة االأمريكية يف ميناء اآخر.
ي�شار اإىل اأن �شوريا التي قالت االأمم 
اإن���ه���ا ت��ت��ع��اون م���ع منظمة  امل��ت��ح��دة 
اأعلنت  الكيميائية  االأ���ش��ل��ح��ة  حظر 
اأنها متلك 1290 طنا من االأ�شلحة 
والتي  وم���ك���ون���ات���ه���ا،  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
منت�شف  ق��ب��ل  ت��دم��ريه��ا  ي��ف��رت���س 

 .2014
الواليات  اأن  اأعلنت  املنظمة  وك��ان��ت 
امل��ت��ح��دة ع��ر���ش��ت م�����ش��اع��دت��ه��ا بعد 
هذه  ت��دم��ري  ع���دة  دول  رف�����ش��ت  اأن 

امل��ع��ار���ش��ة ال��ت��ي زع��م��ت خ��ط��ف 12 
راهبة ت�شرتط االفراج عنهن مقابل 

األف معتقلة يف �شجون احلكومة.
ون��ق��ل��ت ال�����ش��ح��ي��ف��ة ع���ن م��ه��ن��د اأبو 
ال������ف������داء م�����ن امل���ك���ت���ب االإع�����الم�����ي 
للكتائب قوله اإن الراهبات يف مكان 
بعد  اإال  عنهن  يفرج  ل��ن  ولكن  اآم��ن 
االفراج  اأهمها  مطالب  ع��دة  تنفيذ 
�شجون  يف  �شورية  معتقلة  األ��ف  ع��ن 

النظام ال�شوري. 
من  ال��ت��ح��ق��ق  ل���روي���رتز  يت�شن  ومل 
ه���ذا ال��ت��ق��ري��ر م��ن م�����ش��در م�شتقل 
الروم  بطريركية  يف  م�شوؤول  وق��ال 
الراهبات  اإن  دم�شق  يف  االرث��وذك�����س 
اي  ب�شاأن  التعليق  بخري لكنه رف�س 

اجلماعات هي التي خطفتهن.
وحاولت االقلية امل�شيحية يف �شوريا 
ال�شراع  ع���ن  ع����ام  ب�����ش��ك��ل  االب���ت���ع���اد 
ال�شنية  االغ��ل��ب��ي��ة  ب���ني  ال��ط��ائ��ف��ي 
واالقلية العلوية احلاكمة يف �شوريا 
ويخ�شى كثري من امل�شيحيني �شعود 

اجلماعات املت�شددة.
�شوريا  اىل  الفاتيكان  مبعوث  وق��ال 
الذين  املقاتلني  اإن  زي��ن��اري  م��اري��و 
�شمايل  معلوال  قرية  على  �شيطروا 
مار  دير  من  الراهبات  نقلوا  دم�شق 
ل��ل��روم االرث��وذك�����س اىل بلدة  ت��ق��ال 

يرود يوم االثنني.
و�شيطر املت�شددون على احلي القدمي 
م��ن ق��ري��ة معلوال ي��وم االث��ن��ني بعد 
قتال �شر�س مع قوات الرئي�س ب�شار 
القريبة  القلمون  منطقة  يف  االأ�شد 

من احلدود اللبنانية.
وال��ق��ت��ال ال���ذي ي��ن��خ��رط ف��ي��ه اي�شا 
املرتبطة  ال��ن�����ش��رة  ج��ب��ه��ة  م��ق��ات��ل��و 
اخرون  ومقاتلون  القاعدة  بتنظيم 
�شد قوات االأ�شد هو جزء من �شراع 
دم�شق- طريق  على  لل�شيطرة  اكر 

حم�س ال�شريع يف و�شط �شوريا.

خاطفو راهبات معلول يطلبون مبادلتهن مبعتقالت

اأمريكا جترب تدمري الكيميائي ال�صوري يف البحر

•• �صول-وكاالت:

قال نائب الرئي�س االأمريكي اإن وا�شنطن ال تعرتف مبنطقة الدفاع اجلوي التي 
اأعلنتها ال�شني موؤخرا فوق جزر متنازع عليها يف بحر �شرق ال�شني.. واأ�شاف جو 
بايدن خالل كلمة األقاها ام�س بالعا�شمة الكورية اجلنوبية �شول، اأن قرار بكني 
لن يكون له اأي تاأثري على العمليات الع�شكرية االأمريكية يف املنطقة، م�شريا اإىل 

اأن ذلك مت اإي�شاحه للم�شوؤولني ال�شينيني عندما التقاهم يف بكني موؤخرا.
وبخ�شو�س كوريا ال�شمالية، قال نائب الرئي�س االأمريكي اإنها لن حتقق ازدهارا 
يف اقت�شادها طاملا تتم�شك بامتالك اأ�شلحتها النووية ويف بكني، قال ال�شينيون 
لبايدن اإن الواليات املتحدة وغريها من الدول يجب اأن حترتم جمالها اجلوي، 
الذي ي�شمل اجلزر املتنازع عليها مع اليابان.. وكان بايدن قد قال اأم�س اإنه بحث 
الهواج�س  جينبينغ  �شي  الرئي�س  مع  بكني  ال�شينية  بالعا�شمة  وج��وده  خ��الل 

العميقة يف منطقة �شرق اآ�شيا، والتي اأثارتها منطقة الدفاع اجلوي التي اأقامتها 
ال�شني من جانب واحد، يف حني ترى بكني اأنها تتما�شى مع القانون الدويل.

ال�شينيني  امل�شوؤولني  اإن  ال�شينية  اخلارجية  قالت  بايدن،  تعليقات  على  وردا 
القانون  مع  تن�شجم  اجلوي  الدفاع  منطقة  اأن  االأمريكي  الرئي�س  نائب  اأبلغوا 

الدويل واأنه يجب على الواليات املتحدة اأن حترتمها.
جدد  املحادثات  اأث��ن��اء  مقت�شب  بيان  يف  يل  هونغ  ال���وزارة  با�شم  املتحدث  وق��ال 
اجلانب ال�شيني موقفه املبدئي موؤكدا اأن اخلطوة ال�شينية تن�شجم مع القانون 
والعرف الدويل، واأنه يجب على اجلانب االأمريكي اأن يتخذ موقفا مو�شوعيا 

ونزيها واأن يحرتمها .
اإقامة منطقة  املا�شي  الثاين  23 نوفمر-ت�شرين  اأعلنت يف  وكانت ال�شني قد 
دفاع جوي من طرف واحد فوق منطقة كبرية من بحر �شرق ال�شني ت�شمل جزر 

�شينكاكو التي تديرها اليابان وتطالب بها بكني حتت ا�شم جزر دياويو.

العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )1846و1844و1843و2013/1845 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
احلق  �شم�س  الرحمن  2-حبيب  الدين  حمال  ليت  ح�شن  اوميد  التنفيذ/1-  طالب 
املطلوب  االمارات  اجلن�شية:  عبداجلليل  عبداخلالق  4-حممد  الب�شر  ابو  3-االمني 
التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  ذ.م.م   العامة  للمقاوالت  �شري  فالك  اعالنه/ 
الدعوى رقم 880و873و887و2013/877  ال�شادر يف  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  تقدم بطلب 
موعدا   2013/12/11 املوافق  االربعاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ  ع-ب-  م  جز-  عم 
لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ- الكائنة 
باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2915 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/حممد موؤمن اال�شالم حممد عبدال�شتار اجلن�شية: بنغالدي�س  
اجلن�شية  املعلقة  اال�شقف  وتركيب  اال�شباغ  ملقاوالت  دملون   : �شده  املنفذ 
املعلقة  اال�شقف  وتركيب  اال�شباغ  ملقاوالت  دملون  اعالنه/  املطلوب  :االمارات 
اجلن�شية :االمارات   عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/1488 عم جز- م ع-ب- اأظ وحدد 
التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/12/12 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�شة  لنظره 
باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  االوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت 
العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2373 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
 : �شده  املنفذ  باك�شتان    اجلن�شية:  جاين  نور  كليم  التنفيذ/حممد  طالب 
االوائل حياة للرخام ذ.م.م اجلن�شية: االمارات  املطلوب اعالنه/  االوائل حياة 
للرخام ذ.م.م اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم 
م  جز-  عم   2013/2533 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب 
ع-ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/12/12 موعدا لنظر 
طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ- الكائنة 
باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا 

التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1998 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  بنغالدي�س   اجلن�شية:  حممد  نور  عاملجري  مدعي/   
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  العامة  لل�شيانة  دروي  بن 
اجلن�شية:  العامة  لل�شيانة  دروي  بن  موؤ�ش�شة  اعالنه/   املطلوب  عمالية 
االمارات  عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/11 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية    املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/11/06  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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عربي ودويل
اأوباما يقرتح اإ�صالحات تتعلق باأن�صطة التج�ص�ض

•• وا�صنطن-وكاالت:

الطلب  ع��ن عزمه  اأوب��ام��ا  ب���اراك  االأم��ريك��ي  الرئي�س  ك�شف 
اإج��راءات من �شاأنها طماأنة  من وكالة االأمن القومي اتخاذ 
الوكالة ال تنتهك خ�شو�شياتهم، ودافع يف  باأن  االأمريكيني 
الوقت ذاته عن اإجراءات الوكالة واأهميتها يف حماية البالد.  
اأحد  يف  تلفزيونية  مقابلة  يف  اأوب��ام��ا  ت�شريحات  اأت��ت  وق��د 
برامج قناة اأم اأ�س اأن بي �شي االأمريكية، قال فيها �شاأقرتح 
اأن يكون هناك نوع من �شبط النف�س من جانب وكالة االأمن 
النا�س املزيد من  اأن تعطي  اإ�شالحات ميكن  القومي، وبدء 
الثقة . غري اأن الرئي�س االأمريكي حر�س اأي�شا على االإ�شارة 

منع  يف  والر�شد  املراقبة  اأعمال  بع�س  باأهمية  اعتقاده  اإىل 
هجمات اإرهابية على االأرا�شي االأمريكية، ودفع باأن اأن�شطة 
واأ�شار  امل��ت��ح��دة،  ال��والي��ات  اليدين يف  غ��ري مطلقة  ال��وك��ال��ة 
اأن االأمر ال ينطوي على تدخل يف اخل�شو�شيات، وقال  اإىل 
خماطبا اجلمهور اإنهم )وكالة االأمن القومي( غري مهتمني 
بقراءة  مهتمني  وغ��ري  االإل��ك��رتوين  بريدكم  ر�شائل  بقراءة 
اأوباما  ورف�����س    . النقالة(  الهواتف  )يف  الن�شية  ر�شائلكم 
من  الع�شا  واأم�شك  الوكالة،  برامج  تفا�شيل  على  التعقيب 
الوكالة  اأن�شطة  عن  الت�شريبات  بع�س  اأن  ب��اإق��راره  الو�شط 
باأن  اعتقاده  اإىل  وي�شري  يعود  اأن  قلقا م�شروعا، قبل  اأث��ارت 

مبالغات قد حدثت يف بع�س اجلوانب.

•• الفجر – تون�ص - خا�ص:

ا�شتعادت حرب املواقف والبيانات 
ب����ني ال����ف����رق����اء ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ني يف 
عن  االإع���الن  بعد  وهجها  تون�س 
احلوار  من  الثانية  اجلولة  ف�شل 
الراعي  الرباعي  ومنح  الوطني، 
اإ�شافّيا  وق��ت��ا  االأح�����زاب  ل��ل��ح��وار 
ع��ل��ه��ا ت����ت����دارك امل���وق���ف وي����درك 
املاأزق الذي تردت  قادتها خطورة 

فيه البالد.
النه�شة،  حركة  ح��زب  اتهم  وق��د 
اأحد االأطراف احلاكمة يف تون�س، 
ال���ت���ي ت�شم  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  اجل���ب���ه���ة 
الي�شارية  االأح��زاب  جمموعة من 
وتعطيل  الوطني  احلوار  باإف�شال 

امل�شار االنتقايل.
الناطق  ال�����ع�����ذاري  زي������اد  وق������ال 
خالل  النه�شة  حلركة  الر�شمي 
احلركة  عقدته  �شحفي  م��وؤمت��ر 
اجلبهة  اأن  اخل���م���ي�������س،  م�������ش���اء 
امل�شوؤول  ال��ط��رف  ه��ي  ال�شعبية 

على اإف�شال احلوار الوطني. 
حركة  اأن  ال�����ع�����ذاري  واأ������ش�����اف 
جلول  ا���ش��م  ترف�س  مل  النه�شة 
رئا�شة  مل��ن�����ش��ب  ك��م��ر���ش��ح  ع���ي���اد 
ال�شعبية  اجلبهة  واأن  احلكومة، 
هي الطرف الوحيد الذي رف�س 
ا�شم جلول عياد كمر�شح خلالفة 
العري�س وهي بذلك تعطل  علي 
امل�شار الوطني الدميقراطي على 
العذاري  زي�����اد  واأك�����د  ق���ول���ه  ح���د 
لتويل  ع���ي���اد  ج���ل���ول  ���ح  امل���ر����شّ اأّن 
يكن  مل  احلكومة  رئا�شة  من�شب 
ال�شخ�شية  وال  احل��رك��ة  م��ر���ّش��ح 
م�شتدركا  احل��رك��ة،  دعمتها  التي 
اأّن���ه اأم���ام ال��ت��واف��ق ال��وا���ش��ع الذي 
حت�شل عليه عّياد خالل م�شاورات 
احلوار مل تعرت�س النه�شة على 

تر�شيحه.
العذاري  نفى  ال�شياق،  نف�س  ويف 
اأي  ال��ن��ه�����ش��ة  حل���رك���ة  ي���ك���ون  اأن 
توافقات �شرية مع اأي مر�شح من 
املر�شحني، وذلك يف اإ�شارة اإىل ما 
ي��رّوج ح��ول وج��ود م�شاومة تقوم 
بها احلركة مع بع�س املر�شحني، 
من  اأّن  ذات�����ه  ال�����ش��ي��اق  يف  واأّك�������د 
تقوم  النه�شة  اإّن  بالقول  يتعّلل 
مب�شاومة مع هذا املر�شح اأو ذلك 
فهو يريد تعطيل احلوار اأو رمبا 

الق�شاء عليه، على حّد تعبريه.
وقال زياد العذاري اإّن هناك قوى 
انفتاح  م��ع  تتفاعل  مل  �شيا�شية 

ن��ف�����س املوقع  احل��رك��ة وب��ق��ي��ت يف 
وع��ّط��ل��ت ال��ت��واف��ق، م�����ش��ددا على 
القوى  جميع  و�شع  يجب  ال  اأّن��ه 
نظرا  واح���دة  �شّلة  يف  ال�شيا�شية 
اإىل اأّن هناك من بني هذه القوى 
املنطقة  نحو  خطوات  خطى  من 
ال��و���ش��ط��ى ب��ح��ث��ا ع��ن ال��ت��واف��ق يف 
حني هناك قوى، يعلمها الرباعي 
العام  وال�������راأي  ل��ل��ح��وار  ال���راع���ي 
اأي خ��ط��وة يف  ج���ّي���دا، مل ت��خ��ط��و 
اجتاه البحث عن توافق على حّد 

قوله.
الناطق  ان��ت��ق��د  ال�����ش��اأن،  ذات  ويف 
تقييم  النه�شة  حلركة  الر�شمي 
ال��رب��اع��ي الأ���ش��ب��اب ف�����ش��ل احل���وار 
�شببا  النه�شة  واع��ت��ب��ار  ال��وط��ن��ي 
حركة  ق��ائ��ال  ف�شله  اأ���ش��ب��اب  م��ن 
النه�شة ال م�شوؤولية لها يف ف�شل 
احل����وار وات���ه���ام ج��م��ي��ع االأح����زاب 
غري  احل���وار  ب��اإف�����ش��ال  ال�شيا�شية 

دقيق .
اإّن حركة  ق��ول��ه  ال���ع���ذاري  وت��اب��ع 
موؤملة  ت  ت��ن��ازال  ق��دم��ت  النه�شة 
به جمموعة  تقوم  ما  عك�س  على 
تتقدم  مل  ال���ت���ي  االأح���������زاب  م����ن 
واإىل  ال��و���ش��ط��ي��ة  اإىل  خ��ط��وة  اأي 

التوافق حد تعبريه.
وق����ال ال��ن��اط��ق ال��ر���ش��م��ي حلركة 
اأن  تعتر  احل��رك��ة  اأن  ال��ن��ه�����ش��ة، 
الرباعي  ي�����ش��ط��ل��ع  اأن  اق������رتاح 
مبهمة  الوطني  للحوار  ال��راع��ي 
اجلديد  احلكومة  رئي�س  اختيار 
ه���و اأ�����ش����واأ ه���دي���ة ت��ق��دم��ه��ا لهم 

االأحزاب ال�شيا�شية.
النه�شة  اأن حركة  العذاري  وقال 
ال ترى موجبا لتفوي�س الرباعي 
خا�شة  احلكومة  رئي�س  الختيار 
اأن خارطة الطريق التي و�شعتها 
ت���ن�������ّس على  امل���ن���ظ���م���ات ال  ه�����ذه 
لرئي�س  الرباعي  اختيار  اإمكانية 
لعلي  خ���ل���ف���ا  ج�����دي�����د  ح����ك����وم����ة 

العري�س.
اأنه من  العذاري  زياد  اأ�شاف  كما 
املنظمات  ت�شطلع  ال  اأن  امل��ح��ب��ذ 
بدور  الوطنية  ل��ل��ح��وار  ال��راع��ي��ة 
اأنها  خا�شة  ال�شيا�شية  االأح����زاب 
حد  وح��ق��وق��ي��ة  نقابية  منظمات 

تعبريه.
واعتر العذاري اأن نواب املعار�ش��ة 
رحاب  داخ���ل  الأ�شغالهم  املُعلقني 
التاأ�شي�شي  ال���وط���ن���ي  امل��ج��ل�����س 
ُي���ع���ط���ل���ون م�������ش���ار احل�������وار حتت 

ُم�شميات جديدة وفق تعبريه.

ال��وط��ن��ي ع��ن ال��ت��م��دي��د يف اآج���ال 
ال��ن��ه�����ش��ة تتوقع  ك��ان��ت  احل������وار، 
ق��رب االإع����الن ع��ن ت��واف��ق وقرب 
معربا  احل��وار،  جل�شات  ا�شتئناف 
عن اأ�شف احلركة لتاأخري االإعالن 
عن نتائج احلوار واعتر العذاري 
مرحلة  يف  ياأتي  التمديد  هذا  اأّن 
الوقت  ه��ذا  �شاعة يف  وك��ّل  دقيقة 

هي ثمينة، على حّد تعبريه.
وقال العذاري اإّن النه�شة كحركة 
احلكم  يف  م�����وج�����ودة  م�������ش���وؤول���ة 
الراأي  ت��رتك  اأن  ميكن  ال  ال��ي��وم 
واعتقاده  ال��غ��م��و���س  اأم����ام  ال��ع��ام 
ب����اأن ال��ن��ه�����ش��ة ت��ق��ف ح��ج��ر عرثة 
اأّن  العذاري  اأمام احلوار. واعتر 
بع�شرة  احل���وار  يف  التمديد  اأج���ل 
اأّي���ام ه��و اأج��ل ط��وي��ل، م��ع��ّرا عن 
التو�شل  يتم  اأن  اأم��ل احل��رك��ة يف 
ال�شيا�شية  القوى  بني  توافق  اإىل 
انتهاء  ق��ب��ل  امل�����ش��ارك��ة يف احل����وار 
هذه املهلة. ويف رده على ت�شريح 
النه�شة  الر�شمي حلركة  الناطق 
الناطق  اع���ت���ر  ال����ع����ذاري،  زي�����اد 
ال�شعبية  اجلبهة  با�شم  الر�شمي 
حمة الهمامي، اأّن حركة النه�شة 
اأطراف  ف�شلها على  اإلقاء  حت��اول 
اأن��ه��ا ال ترغب يف  اأخ���رى م�شيفا 
حل االأزم��ة الراهنة بل ترغب يف 
اال�شتمرار يف احلكم وال �شي غري 

اال�شتمرار يف احلكم وذلك.
العام  اأك�����د االأم������ني  م���ن ج��ه��ت��ه، 
لل�شغل  التون�شي  ال��ع��ام  ل��الحت��اد 
املنظمات  اأن  ال��ع��ب��ا���ش��ي،  ح�����ش��ني 
ال���راع���ي���ة ل���ل���ح���وار ال���وط���ن���ي لن 
التي  ال���ق���ادم���ة  امل���ه���ل���ة  ت���ت���ج���اوز 
اأع��ط��ي��ت ل���الأط���راف امل�����ش��ارك��ة يف 
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دي�شمر اجلاري. 
عقب  ت�شريح  يف  العبا�شي  ون��ّب��ه 
املوؤقت  ب��ال��رئ��ي�����س  ج��م��ع��ه  ل���ق���اء 
حم��م��د امل��ن�����ش��ف امل����رزوق����ي اإىل 
االنعكا�شات ال�شلبية التي يعانيها 
االأزمة  ج��راء  الوطني  االقت�شاد 

واأ����ش���اف ال���ع���ذاري ق���ائ���ال، نحن 
يخدم  ال  التعطيل  هذا  اأن  نعتر 
يف  الدميقراطي  االن��ت��ق��ال  م�شار 
بالتخاذل  ذل���ك  ُم��ع��ل��اًل   ، ت��ون�����س 
امل�شتقلة  العليا  الهيئة  تركيز  يف 
عدم  ج���ان���ب  اإىل  ل���الن���ت���خ���اب���ات 
الد�شتور  ���ش��ي��اغ��ة  م��ن  االن��ت��ه��اء 

وفق تعبريه.
با�شم  ال��ر���ش��م��ي  ال��ن��اط��ق  واأ����ش���ار 
احلركة  اأّن  اإىل   ، النه�شة  حركة 
ت���ن���ازالت م��وؤمل��ة يف �شبيل  ق��دم��ت 
ال��ت��ق��دم ب���احل���وار وال��ت��و���ش��ل اإىل 
التنازالت  هذه  اأّن  موؤّكدا  توافق، 
ك��ان��ت حم���ّل ق��ل��ق ومت��ل��م��ل لدى 
اأبناء وقيادات احلركة وموؤ�ش�شاتها 

املركزية على م�شتوى اجلهات.
وق���ال ال��ع��ذاري اإّن م��ن ب��ني هذه 
التنازالت �شحب تعديالت النظام 
التاأ�شي�شي،  للمجل�س  ال��داخ��ل��ي 
املبداأ يف  رغم وجاهتها من حيث 
ح���ني مل ي��ت��م ال��ت��ف��اع��ل م���ن قبل 
ن����واب امل��ع��ار���ش��ة، واأي�������ش���ا اإب����داء 
للرباعي  ا���ش��ت��ع��داده��ا  ال��ن��ه�����ش��ة 
اأ�شماء  على  ب��االن��ف��ت��اح  اأي���ام  منذ 
اأخرى مر�ّشحة لرئا�شة احلكومة 
تكون  التي  املقرتحات  خا�شة مع 
توفرت  ما  اإذا  اأو�شع  توافق  حمل 
والتجربة  اخل���رة  معايري  فيها 
ا�شتكمال  على  واحلر�س  واحلياد 

امل�شار االنتقايل.
ويف ذات ال�شياق، اأ�شار اإىل تقدمي 
العري�س  ع��ل��ي  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س 
ل��ت��ع��ّه��د ك��ت��اب��ي ب��اال���ش��ت��ق��ال��ة رغم 
م��ذك��ور يف خارطة  غ��ري  ذل��ك  اأّن 
احلركة  اأّن  م����وؤّك����دا  ال���ط���ري���ق، 
اأمام  ال��ت��ن��ازالت وق��ف��ت  رغ��م تلك 
مت��رت���س ب��ع�����س ال��ق��وى ال��ت��ي مل 
التنازالت،  ه��ذه  م��ع  تفاعال  تبد 
مراجعة  اإىل  اجل���م���ي���ع  داع����ي����ا 

مواقفهم يف هذا االإطار.
با�شم  ال��ر���ش��م��ي  ال���ن���اط���ق  واأّك�������د 
يوم  اإىل  اأّن������ه  ال��ن��ه�����ش��ة،  ح���رك���ة 
اإع���الن ال��رب��اع��ي ال��راع��ي للحوار 

فاإنه  ذلك  تعذر  اإن  قوله  واأ�شاف 
وج���ب ح��ي��ن��ه��ا اإي���ج���اد ح���ل عاجل 
تتحمل  ال  ت���ون�������س  الأن  ل����الأم����ر 
تعرّث  اأ�شباب  وعن   . الفراغ  حالة 
اأع����رب االأمني  احل����وار ال��وط��ن��ي، 
الطيب  تون�س  نداء  العام حلركة 
البكو�س عن تخّوفه من م�شتقبل 
احلوار الوطني الذي بات مهّددا 
بالف�شل النهائي، معترا اأّن غياب 
كان  ال�شادقة  ال�شيا�شية  االإرادة 
امل�شار  تعرّث  يف  الرئي�شي  ال�شبب 
احل��ك��وم��ي واإق�������رار ال��ت��م��دي��د يف 

فرتة امل�شاورات بني الفرقاء. 
م�شري  اإّن  ال����ب����ك����و�����س  وق���������ال 
كّل  على  مفتوحا  اأ���ش��ب��ح  احل���وار 
ال�شيناريوهات،  و  االح���ت���م���االت 
وموؤ�شرات  ب��وادر  اأّن  على  م�شّددا 
الفاعلني  ب��ني  ال��ت��واف��ق  اإم��ك��ان��ي��ة 

ال�شيا�شيني مازالت غائبة.
بيدي  ل��ي�����س  احل�����ّل  اأّن  واع���ت���ر 
الوطني  للحوار  الراعي  الرباعي 
لوحده، داعيا جميع االأطراف اإىل 
اخلالفية  ال��ن��ق��اط  م��ع  التعاطي 
من  ج��دي��دي��ن  اأ���ش��ل��وب  و  بعقلية 

�شاأنهما تقريب وجهات النظر.
وحّمل الطيب البّكو�س م�شوؤولية 
الف�شل بدرجة اأوىل اإىل الرتويكا 
حركة  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  احل��اك��م��ة 
اأّن���ه���ا مت�شكت  ب��اع��ت��ب��ار  ال��ن��ه�����ش��ة 
مبر�شح واحد وهو اأحمد امل�شتريي 
ط���وال ف��رتة امل�����ش��اورات على حّد 
اأّن  ال�شياق  ذات  يف  م��وؤك��دا  ق��ول��ه، 
وحزب  املوؤقت  اجلمهورية  رئي�س 
املوؤمتر كانا بدورهما حجر عرثة 
اإزاء م�شاعي الو�شول اإىل التوافق 

وحلحلة االإ�شكاالت القائمة.
نداء  ح��رك��ة  اأّن  ال��ب��ك��و���س  واأك�����د 
تر�شيح  على  تعرت�س  مل  تون�س 
اأحد وزراء  كان  الذي  عّياد  جّلول 
ال�شب�شي  ق��ائ��د  ال��ب��اج��ي  ح��ك��وم��ة 
يتّم  اأّن  م��ت��وق��ع��ا  احل���رك���ة،  زع��ي��م 
اإىل  االل���ت���ج���اء  االأي��������ام  ق������ادم  يف 
اأ����ش���م���اء ج���دي���دة لتويل  اق������رتاح 

ج���دي���دة ال���ش��ت��ث��م��ار امل��ه��ل��ة على 
اإىل حل يف غ�شون  التو�شل  اأم��ل 
وقال  اأي������ام،   10 ول��ي�����س  ي��وم��ني 
عن  بعيد  غ��ري  ال��ب��الد  و���ش��ع  اإّن 
االأخرى  ال��ب��ل��دان  بع�س  و�شعية 
خ���ا����ش���ة يف جم�����ال االغ���ت���ي���االت، 
بع�س  اإىل  الرباعي  جلوء  موؤكدا 
اخلراء يف اإدارة احلوار ال�شتلهام 
اإدارة  يف  م��ن��ه��م  االأف����ك����ار  ب��ع�����س 

احلوارات اأكادمييا.
تغيري  اأّن  اجل��ن��دوب��ي  اأو���ش��ح  كما 
بالطرف  ي��ت��ع��ل��ق  ال  امل��ن��ه��ج��ي��ة 
ولكن  امل��ر���ش��ح��ني،  �شيقدم  ال���ذي 
منهجية  يف  ي���ت���ع���ل���ق  ال���ت���غ���ي���ري 
احلوار والنقا�س وتقريب وجهات 
النظر حتت خيمة احلوار نف�شها 
م���ن ال  اأّن  اجل���ن���دوب���ي  واأ�����ش����اف 
ي��رغ��ب يف جن��اح احل���وار الوطني 
لل�شغل  التون�شي  ال��ع��ام  واالحت���اد 
ي��ج��ب اأن ن���ذّك���ره مب���ا ي��ج��ري يف 

لبنان و�شوريا من اقتتال.
االأمني  العبا�شي  اأّن ح�شني  يذكر 
التون�شي  ال���ع���ام  ل���الإحت���اد  ال���ع���ام 
االأربعاء  اأع���ل���ن  ق���د  ك���ان  لل�شغل 
الراعية  االأرب����ع  امل��ن��ظ��م��ات  ب��ا���ش��م 
ل��ل��ح��وار، اأن���ه ق��د اأم��ه��ل االأح���زاب 
امل��ع��ن��ي��ة ب����احل����وار ال���وط���ن���ي من 
اأي����ام   10 ال�����ش��ل��ط��ة وامل���ع���ار����ش���ة 
حكومة  رئ��ي�����س  ح����ول  ل��ل��ت��واف��ق 
اجل��دي��دة ، اأو االإع���الن ع��ن ف�شل 

احلوار الوطني.
اأي  االأرب������ع،  امل��ن��ظ��م��ات  اإن  وق����ال 
لل�شغل،  التون�شي  ال��ع��ام  االإحت���اد 
والهيئة  العمل،  اأرب���اب  ومنظمة 
التون�شيني،  للمحامني  الوطنية 
عن  للدفاع  التون�شية  وال��راب��ط��ة 
�شتعلن  ك��ان��ت   ، االإن�����ش��ان  ح��ق��وق 
ال����وط����ن����ي لكن  ف�������ش���ل احل����������وار 
االأحزاب طلبت منا مهلة جديدة 
ا�شتجابت  وق����د  ال���ب���الد،  الإن���ق���اذ 
الإعطاء االأحزاب فر�شة جديدة .

اجلديدة  املهلة  العبا�شي  وو�شف 
ال�شهر  م��ن   14 يف  تنتهي  ال��ت��ي 
اجل����اري ب��ف��ر���ش��ة االأم����ل االأخري 
اإذن هذا الذي منحه  اإ�شايف  وقت 
الركالت  قبل  لالأحزاب  الرباعي 
ا�شم  حت��ّدد  لن  التي  الرتجيحية 
ملعرفة  واإمن�����ا  ل���الأ����ش���ف،  ال��ف��ائ��ز 
..فهل  ال��ف�����ش��ل  وراء  ي��ق��ف  م���ن 
الفر�شة  ه���ذه  االأح�����زاب  �شتهدر 
االحتماالت  وك�����ّل  جم����������ّددا..!؟ 
اللحظة  معطيات  ووف���ق  واردة، 

يظل الف�شل اقربها.
 

باعتبار  احلكومة  رئي�س  من�شب 
يتّم  مل  ال��ق��دام��ى  امل��ر���ش��ح��ني  اأّن 
ال��ت��واف��ق ح���ول اأح���ده���م خلالفة 

علي العري�س.
القيادي يف حزب  اأك��د  من جانبه 
�شمري  ال����دمي����ق����راط����ي  امل���������ش����ار 
ال����ط����ي����ب، اأن�������ه ع���ل���ى االأط��������راف 
اأن جتَد  الوطني  للحوار  الراعية 
ال��ب��الد من  اآل��ي��ة حا�شمة الإن��ق��اذ 
الف�شل يف ظل عدم ح�شول توافق 
ب���ني االأح��������زاب ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة على 

ُمر�شح معني وفق تعبريه.
اأن ال��رب��اع��ي كان  واأ����ش���ار ال��ط��ي��ب 
ال�شيا�شية  االأحزاب  ُمت�شاهاًل مع 
داعيا اإياه للح�شم يف هذه امل�شاألة، 
م�����ش��ّددا ع��ل��ى ���ش��رورة اإل��غ��اء حّق 
وفق  �شيا�شي  ط��رف  لكل  الفيتو 
الر�شمي  ال��ن��اط��ق  اأّم�����ا  ت��ع��ب��ريه. 
حل�����رك�����ة ن���������داء ت����ون���������س ل���زه���ر 
املناخ  يف  اأن��ه  ق��ال  فقد  العكرمي، 
ال�شيا�شي الذي تعي�شه البالد ويف 
الثقة،  وان��ع��دام  امل�شاحنات  �شوء 
�شخ�شية  ب���اأي  ال��ق��ب��ول  ال مي��ك��ن 
لرئا�شة احلكومة القادمة يف اإطار 

احلوار الوطني.
ودعا لزهر العكرمي اإىل مراجعة 
املنهجية املتبعة من طرف احلوار 
اأعمق  امل�شكل  اأن  موؤكدا  الوطني، 
من جمرد اختيار رئي�س حكومة، 
ت��اأج��ي��ل احل����وار الوطني  م��ع��ت��را 

مبثابة الرتاجع والعودة للوراء.
تون�س  ب���ن���داء  ال���ق���ي���ادي  و����ش���رح 
العبا�شي  ح�����ش��ني  م��ع��ادل��ة  ق��ائ��ال 
ه���ي، ال ح��ق ل��ن��ا يف ال��ف�����ش��ل ، وال 

اإمكانية للنجاح .
القيادي  اجلندوبي  املولدي  لكن 
اأّن  اع��ت��ر  النقابية،  امل��رك��زي��ة  يف 
اأ�شواطا  ت��ق��دم  ال��وط��ن��ي  احل����وار 
الذي  ه��و  احلكومي  امل�شار  ولكن 
اإىل  اأدى  ال�����ذي  االأم������ر  ت���ع���ّط���ل، 

تاأخريه مرة اأخرى.
التمديد  اأّن  اجل��ن��دوب��ي  واأ���ش��اف 
لالإخفاق  ن���ظ���را  ط��ب��ي��ع��ي��ا  ك�����ان 
ال��ذي عا�شه احل��وار الوطني ومل 
يتو�شل فيه اإىل حل خالل ال� 30 
التعرث  بعد  املنق�شية ولكن  يوما 

يجب احلزم. 
وق����ال اجل��ن��دوب��ي ان���ه ال ب���د من 
ت��غ��ي��ري مل��ن��ه��ج��ي��ة احل������وار خالل 
الفر�شة االأخرية التي مت اإمهالها 

للفرقاء ال�شيا�شيني.
الراعي  ال���رب���اع���ي  اأّن  واأ�����ش����اف 
للحوار �شيعّد خطة واإ�شرتاتيجية 

البالد.  تعي�شها  ال��ت��ي  ال��راه��ن��ة 
وكان املرزوقي قد حتادث مع عدد 
ال�شيا�شية  االأح����زاب  روؤ���ش��اء  م��ن 
الو�شع  م��ن  اخل����روج  �شبل  ح���ول 
الذي و�شل اإليه احلوار الوطني، 
ب�شاأن  ت���واف���ق���ات  ع����ن  وال���ب���ح���ث 
اإليها  �شتعهد  ال��ت��ي  ال�شخ�شية 

مهمة ت�شكيل احلكومة املقبلة.
النه�شة  حركة  رئي�س  اأ���ش��ار  وق��د 
املحادثة  اأن  اإىل  الغنو�شي،  را�شد 
ت��ن��اول��ت ال���ظ���رف ال��دق��ي��ق الذي 
مت����ر ب����ه ت���ون�������س، م���و����ش���ح���ا اأن 
املحادثة تطرقت اأي�شا اإىل وجود 
جملة من التوجهات للخروج من 

االأزمة الراهنة.
املبادرة  رئي�س ح��زب  وب��دوره بني 
تناول  ال��ل��ق��اء  اأن  ك��م��ال م��رج��ان، 
التوافقات  لبلوغ  املمكنة  احللول 
التي  ال�شخ�شية  ب�شاأن  املن�شودة 
احلكومة  بت�شكيل  تكليفها  �شيتم 
الكرى  امل���ل���ف���ات  واأه������م  امل��ق��ب��ل��ة 
مو�شحا اأن البالد مل تعد تتحمل 
امللفات  ه����ذه  جت�����اوز  يف  ت���اأخ���ريا 
حلول  اإىل  الو�شول  يتوجب  مما 

ب�شاأنها يف اأقرب االآجال.
عدم  اإم��ك��ان��ي��ة  اإىل  اإ�����ش����ارة  وف����ى 
خمتلف  ب�����ني  ت�����واف�����ق  ح�������ش���ول 
م���رج���ان حينها  ق����ال  االأح��������زاب، 
ف����ل����ت����ت����ح����ّم����ل ك��������ل االأط���������������راف 

م�شوؤوليتها يف ذلك .
ال�شيا�شية  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  وق����ال 
جنيب  اأحمد  اجلمهوري  للحزب 
املرزوقي  م��ع  اإن���ه بحث  ال�����ش��اب��ي، 
ال�����ش��ب��ل امل��م��ك��ن��ة الإي����ج����اد خمرج 
ل��ل��و���ش��ع ال���راه���ن ال����ذي مت���ر به 
البالد خا�شة بعد تعذر الو�شول 
ال�شخ�شية  ح�����ول  ت����واف����ق  اإىل 
امل�شتقلة التي �شترتاأ�س احلكومة 
االتفاق  اأن����ه مت  م���وؤك���دا  امل��ق��ب��ل��ة، 
دي�شمر   14 ي��وم  ي��ك��ون  اأن  على 
اج����ل الإيجاد  اآخ�����ر  ه���و  اجل������اري 
اأعلن عن ذلك  ل��الأزم��ة، كما  حل 
الرباعي الراعي للحوار الوطني. 

اتهمت اجلبهة ال�شعبية وانتقدت تقييم الرباعي

النه�صة.. تترّباأ من دم احلوار الوطني..! 

زياد العذاري

العبا�شي

اجلبهة ال�شعبية: النه�شة ل ترغب يف حل الأزمة بل ترغب يف ال�شتمرار يف احلكم

قادة ال�صرطة والأمن العرب يعقدون موؤمترهم يف تون�ض 
•• تون�ص-اأ ف ب:

يبحث قادة ال�شرطة واالأمن العرب خالل موؤمترهم ال�شنوي ال�شابع 
وال��ث��الث��ني امل��ق��رر ي��وم��ي االث��ن��ني وال��ث��الث��اء ال��ق��ادم��ني بالعا�شمة 
و�شبل  االلكرتونية  اجلرائم  �شد  عربية  ا�شرتاتيجية  و�شع  تون�س، 
تطوير االإعالم االمني العربي ح�شبما اأعلنت اجلمعة االمانة العامة 

ملجل�س وزراء الداخلية العرب التابعة جلامعة الدول العربية.
ب��ي��ان تلقت  ت��ون�����س يف  ال��ع��ام��ة للمجل�س وم��ق��ره��ا  وق��ال��ت االم���ان���ة 
م�شروع  باخل�شو�س  �شيبحث  املوؤمتر  ان  منه  ن�شخة  بر�س  فران�س 
اإ�شرتاتيجية عربية ملواجهة اجلرائم االلكرتونية يف �شيغة معدلة و 
تطوير اأداء االإعالم االأمني العربي واإظهار ال�شورة االيجابية لرجل 

االأمن العربي يف و�شائل االإعالم اإ�شافة اىل درا�شة حول حقوق ذوي 
االحتياجات اخلا�شة يف املجال االأمني .

وي�����ش��ارك يف امل��وؤمت��ر ك��ب��ار امل�����ش��وؤول��ني االأم��ن��ي��ني يف ال���دول العربية 
لل�شرطة  الدولية  واملنظمة  العربية،  ال��دول  جامعة  عن  وممثلون 
باملخدرات  املعني  امل��ت��ح��دة  االأمم  ومكتب  )االن���رتب���ول(،  اجلنائية 
ل��ل��ع��ل��وم االأم��ن��ي��ة )�شعودية(  ال��ع��رب��ي��ة  ن��اي��ف  واجل���رمي���ة، وج��ام��ع��ة 

واالحتاد الريا�شي العربي لل�شرطة.
ب�شاأن  التو�شيات  م��ن  جملة  ���ش��دور  ينتظر  العامة  االم��ان��ة  وق��ال��ت 
االأمانة  اإىل  اإحالتها  �شيتم  االأع��م��ال،  ج��دول  على  املدرجة  املوا�شيع 
املقبلة للمجل�س، واملقرر عقدها  الدورة  اإىل  لرفعها  العامة متهيداً 

يف �شهر مار�س-اآذار املقبل للنظر يف اعتمادها .

العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1327 ت جتر- م ر-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/حميد خادم حميد املن�شوري اجلن�شية: االمارات  املنفذ �شده : 
موؤ�ش�شة املعجزة للعقارات اجلن�شية: االمارات املطلوب اعالنه/ موؤ�ش�شة املعجزة 
للعقارات اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب 
تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/192 جت كل- م ت-ب- اأظ    
وحدد لنظره جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/12/9 موعدا لنظر طلب التنفيذ 
الكائنة  ابوظبي  التنفيذ-  بادارة  االوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت 
باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا 

التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم التجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )1148-2013/1138 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
التنفيذ/1-حممد �شاالم دود مياه 2-حممد مومني احلق خودا بوك�س  طالب 
العامة  للمقاوالت  الذهبي  احللم   : �شده  املنفذ  بنغالدي�س   اجلن�شية:  موال 
العامة  للمقاوالت  الذهبي  احللم  اعالنه/  املطلوب  االمارات  اجلن�شية: 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  ان طالب  بالن�شر مبا  اجلن�شية: االمارات عنوانه: 
ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/575 عم جز- م ع-ب- اأظ وحدد 
التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/12/12 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�شة  لنظره 
باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت 
العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1857 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي  م�شر   اجلن�شية:  عطيه  عبدالكرمي  اهلل  ن�شر  م�شطفى  مدعي/   
االمارات    اجلن�شية:  ذ.م.م  امل�شتعملة  الزيوت  لتجارة  و�شركاه  خما�شن  عليه: 
و�شركاه  خما�شن  اعالنه/    املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع 
حيث  عنوانه:بالن�شر  االمارات      اجلن�شية:  ذ.م.م  امل�شتعملة  الزيوت  لتجارة 
املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
2013/12/11 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 
بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/11/06  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
  اخطار دفع   يف الق�سية التنفيذية - رقم     2012/1785 تنفيذ عمايل

 : عنوانه  االم���ارات   العامة-  وال�شيانة  للمقاوالت  /زو�شر   عليه  املحكوم  اىل 
بالن�شر قد �شدر �شدك حكم يف الق�شية رقم ) 2012/1472( ل�شالح املدعي/

حممد هارون الر�شيد حممد- بنغالدي�س  ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب 
ل��ذل��ك، ومب��ا ان احل��ك��م املطلوب  امل��ح��دد  امل��ذك��ور، ودف���ع الر�شم  تنفيذ احل��ك��م 
املطلوب  املبلغ  ال�شفر   ج��واز  �شفر+  تذكرة   + مالية  مطالبة  ك��االت��ي:  تنفيذه 
حت�شيله:3.944 درهم 2- ر�شم الت�شريح بالتنفيذ 3- املبلغ املطلوب حت�شيله 
املجموع :3.944دره��م    لذا فانت مكلف باحل�شور  امام هذه املحكمة للجل�شة 
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    حمكمة ابوظبي البتدائية



السبت  -  7  ديسمبر    2013 م   -   العـدد    10963
Saturday   7   December   2013  -  Issue No   10963

12

عربي ودويل

العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2604 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ نزير احمد منري احمد اجلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: غيوم ال�شماء 
للمقاوالت العامة ذ.م.م اجلن�شية: االمارات    مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  ال�شماء  غيوم  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
االمارات عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
الدعوى، لذا فانت  املوافق 2013/12/11 موعدا لنظر  املحكمة يوم االربعاء 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/11/12  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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عليه:  مدعي  الهند   اجلن�شية:  بارامبيل  بوثياتي  كاكيدي  ا�شرف  مدعي/   
الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  التموين  خلدمات  فود  ا�شيان 
م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/ ا�شيان فود خلدمات التموين اجلن�شية: 
االمارات  عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
الدعوى، لذا فانت  املوافق 2013/12/11 موعدا لنظر  املحكمة يوم االربعاء 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/11/12  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1673 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

بنغالدي�س    اجلن�شية:  الدين  جا�شم  حممد  اال�شالم  را�شد  حممد  مدعي/   
مدعي عليه: فرينور للخدمات الفنية �س.ذ.م.م اجلن�شية: االمارات  مو�شوع 
الفنية  للخدمات  فرينور  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى: 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  االمارات  اجلن�شية:  �س.ذ.م.م 
موعدا   2013/12/11 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة 
الرابعة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة حممد بن زايد- مزيد مول   
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/11/19  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

•• خرية ال�صيباين – تون�ص:

مت��ت��ّد ع��الق��ة ال���راح���ل ن��ل�����ش��ون م��ان��دي��ال ب��ال��ع��رب يف 
الزمن، وقد كان لهوؤالء دورهم الداعم وامل�شاند، ماديا 
جنوب  يف  العن�شري  الف�شل  نظام  ملقاومة  و�شيا�شيا، 
اإفريقيا، التي تعرتف قيادة و�شعبا بذاك الدور وتقّدره 

وت�شيد به.
وان��ط��الق��ا م��ن ه��ذه ال��رواب��ط ال��ت��اري��خ��ي��ة، مل يرتدد 
واجب  ب��اب  من  مانديال،  االإفريقي  اجلنوب  الزعيم 
الف�شل  مواجهة  اأي��ام  العرب  مل�شاندة  والوفاء  الن�شح 
العن�شري وردا للجميل ، بادر الزعيم نل�شون مانديال 
معتذرا، كما قال، عن اخلو�س يف �شوؤون العرب اخلا�شة 
، وطالبا العفو اإن كان قد د�ّس اأنفه فيما ال ينبغي اأن 
تقحم فيه ، بادر بتوجيه ر�شالة اإىل القائمني على ما 
واقع  وهو يف   ، العربي  الربيع  ا�شطالحا  عليه  يطلق 
راأي،  ت�شتمد وهجها من  ر�شالة   ، احلال قحط ويباب 
االأياُم  وعجمْته  التجارب  حّم�شته  انه   ، مانديال  قال 
واأن�شجته ال�شجون ، وكان جلّيا حر�شه ورغبته يف اأن 
االأخطاء  وتفادي  الزمن،  اختزال  على  العرب  ي�شاعد 

القاتلة، وحتا�شي اخلراب والفتنة واالإفال�س.
لقد اقرتح حكيم اإفريقيا على العرب، اإجابة على �شوؤال 
يتعّلق بكيفية التعامل مع ما ا�شماه اإرث الظلم لنقيم 
مكانه عداًل ، موؤكدا اأّن اإقامة العدل اأ�شعب بكثري من 

هدم الظلم.
تفا�شيل  اأّن  اإىل  واأ�����ش����ار 
اليومي  ال�شيا�شي  اجل��دل 
م�����ن تلك  ت�������ش���ل���ه  ال��������ذي 
ال�شاحات، ت�شي باأن معظم 
الوقت هناك مهدر يف �شّب 
و�شتم كل من كانت له �شلة 
ال�شابق  النظام  م��ع  ت��ع��اون 
ميكن  ال  ال�����ث�����ورة  وك���������اأن 
بالت�شفي  اإال  ت��ك��ت��م��ل  اأن 
واالإق�شاء، كما يبدو يل اأن 
االجتاه العام عندكم مييل 
وت��ب��ك��ي��ت كل  ا���ش��ت��ث��ن��اء  اإىل 
من كانت له �شلة قريبة اأو 
بعيدة باالأنظمة ال�شابقة .

واع��������ت��������ر م������ان������دي������ال يف 
ر�شالته، اأّن هذا املنحى اأمر 
خ��اط��ئ م��ن وج��ه��ة نظره، 
اجلديدة  ال�شلطات  داع��ي��ا 

يف تلك البلدان اإىل اأن تتذكر اأن اأتباع النظام ال�شابق 
فاحتواوؤهم  البلد،  لهذا  ينتمون  النهاية مواطنون  يف 
املرحلة،  للبالد يف هذه  اأك��ر هدية  وم�شاحمتهم هي 
ثم اإنه ال ميكن جمعهم ورميهم يف البحر اأو حتييدهم 
اأنف�شهم وهو  التعبري عن  اإن لهم احلق يف  نهائياً، ثم 
اأب��ج��دي��ات م��ا بعد  اأن يكون اح��رتام��ه م��ن  ح��ق ينبغي 

الثورة .
امل�شتقبل  اإىل  النظر  اأّن  على  االإفريقي  الزعيم  و�شّدد 
عند  الوقوف  من  بكثري  اأه��م  بواقعية  معه  والتعامل 
تفا�شيل املا�شي املرير مذّكرا انه ت�شدى لهذه النزعة 
اأّن خياره  ال�شجن، معترا  بعد خروجه من  ب��الده  يف 
اإفريقيا  ول��واله الجنرفت جنوب  االأمثل،  اخليار  كان 
اإما اإىل احلرب االأهلية اأو اإىل الديكتاتورية من جديد، 
وملا كانت ق�شة جنوب اإفريقيا واحدة من اأروع ق�ش�س 

النجاح االإن�شاين اليوم.
الربيع  ع��رب  على  مانديال  متنى  ر�شالته  خامتة  ويف 
الطلقاء  فاأنتم  اذهبوا  نبيهم:  قولة  ي�شتح�شروا  اأن   ،
توؤكد  الأنها  موؤملة،  ن�شيحة  �شك،  دون  االأخ��رية  وه��ذه 
ديننا  وقيم  احل�شارية  لقيمنا  غرينا  ا�شتيعاب  م��دى 
ال�شمحة، يف حني تعامى عنها وجتاهلها االإ�شالميون 
مبنطق  معها  وتعاملوا  ال�شلطة،  م��ن  متكنوا  ال��ذي��ن 
الغنيمة، وحجب منطق االنتقام والت�شفي والثاأر عنهم 

نور احلكمة والب�شرية.
اإن الروح التي �شكنت مانديال وهو مي�شك مب�شتلزمات 
���ش��ل��ط��ة رم���زي���ة وم���ادي���ة ك���ب���رية، وي���ح���وز ف��ع��ال، دون 
اأو �شراء ذمم، على �شرعية مطلقة،  تزييف اأو ترهيب 
تبلى  ال  ومرجعّية  خالدا  رم��زا  منه  �شنعت  التي  هي 

اأف��ك��اره��ا وروؤاه����ا، يف ح��ني �شرعان م��ا ان��ه��ار حكم من 
االنهيار،  اإىل  طريقهم  يف  اأو  الن�شيحة  هذه  جتاهلوا 
ق���ادوا  ب��ع��دم��ا  وج��ي��ز  وق���ت  يف  �شلطتهم  زوال  وت���اأك���د 
متا�شك  و�شربوا  االأه��ل��ي  االح���رتاب  اإىل  جمتمعاتهم 
اأنها جمتمعات اقل تنوعا  جمتمعاتهم وتوازنها، رغم 
قو�س  عليها  يطلق  التي  اإفريقيا  جنوب  م��ن  وت��ع��ددا 
اأ�ش�س  و�شربوا  واألوانها،  واأديانها  اأعراقها  لكرثة  قزح 
املايل  اإىل حافة االإفال�س  واأو�شلوها  دولهم يف مقتل، 

واالقت�شادي.
لقد منح مانديال هوؤالء العرب خارطة طريق تعفيهم 
م��ن ال���دخ���ول يف م��ت��اه��ة، خ��ا���ش��ة وق���د اأث��ب��ت��ت االأي����ام 
يف  الكفاءة  وعدميي  ال��ه��واة  من  اغلبهم  اأّن  والوقائع 
انه  ال��دول��ة، كما  دوال��ي��ب  واإدارة  ال��ع��ام  ال�����ش��اأن  ت�شيري 
دعاهم اإىل االنتباه للم�شتقبل والعمل من اجل تاأمينه، 
يفلت  اأن  املظلم  املا�شي  كهوف  يف  للمقيم  كيف  ولكن 
من ذاك العقال، وان يتعاطى مع واقعه باأدوات جديدة 
واأفكار جديدة ونظرة غري م�شدودة للما�شي البعيد اأو 
القريب، نظرة تت�شامى على احلقد واالنتقام، وتنت�شر 
للعدل باإر�شاء مقوماته، وتنحاز للم�شاحلة درءا للفنت 

وكل اأ�شكال االنق�شام وخماطرها..!
االأعظم،  ال��ر���ش��ول  بحكمة  م��ان��دي��ال  ا�شتنجاد  ورغ���م 
الف�شائل يف ديننا احلنيف، فان  تاج  الت�شامح  وبقيمة 
با�شمه،  الر�شمي  الناطق  �شفة  زورا  احتكروا  الذين 
الر�شالة مل ت�شلهم، بل وعّتموا عليها  ت�شرفوا وك��اأّن 
تداولها،  م���ن  احل�����ّد  ومّت 
ووا�شلوا يف املقابل �شعيهم 
تفكيك  اإىل  امل�����ح�����م�����وم 
فتيل  واإ���ش��ع��ال  املجتمعات، 
ال���ف���نت داخ���ل���ه���ا م���ن اجل 
االأم�����ر،  ل��ه��م  ي�����ش��ت��ت��ّب  اأن 
على  �شطوتهم  وي��ف��ر���ش��وا 
باالإكراه  واملجتمع  الدولة 
لزم  اإن  وال���ن���ار  واحل���دي���د 

االأمر.
ل��و مت��ت اال�شتجابة  ف��م��اذا 
الر�شالة  ه����ذه  مل�����ش��ام��ني 
منا�شل  ع�����ن  ال�����������ش�����ادرة 
اأك�����رث االأ����ش���م���اء التي  م���ن 

�شي�شتح�شرها التاريخ؟
بهذا  ����ش���ن���ف���اج���اأ  ك���ن���ا  ه����ل 
تقف  ال���������ذي  ال����ك����اب����و�����س 
ع��ل��ى اأع��ت��اب��ه ال��ي��وم بع�س 
ال�شاحات ؟ اأم هي املكابرة واالأمّية ال�شيا�شية حالت دون 
داح�س  روح  وغّلبت  ت�شمنته،  ال��ذي  الدر�س  ا�شتيعاب 
املقاربة  واق��ع��ّي��ة  على  اجلاهلّية  والع�شبّية  وال��غ��راء 

ال�شيا�شية كما مُتليها قوانني املرحلة الراهنة؟
موعد  على  فيها  نكون  التي  االأوىل  امل��ّرة  ه��ذه  لي�شت 
التي ي�شّم  امل��رة االوىل  املهدورة، وال هي  الفر�س  مع 
�شواء  واحلكمة  العقل  �شوت  على  اأذانهم  بع�شنا  فيها 
اأ�شوارها  اأو جاء من خارج  �شدر من داخل جغرافيتنا 
الطامعني  وؤلئك  ال  املخل�شني  االأ�شدقاء  ل�شان  على 

املت�شرتين زورا برباط العقيدة والدين.
افريقية  �شاحات  امل�شاحلة يف  مانديال رجل  كان  لقد 
الناجحة، ووحدهم  لع�شارة جتربته  ا�شتجابت  كثرية 
ومكابرة.  وج��ه��ال  ع��م��دا  عليها  ت��ع��ال��وا  ال��ع��رب  بع�س 
وال �شك انه رحل ويف قلبه �شيء من االأ�شى واحل�شرة 
على اأّن من العرب، الذين يقّر لهم مب�شاعدة مقاومة 
���ش��ع��ب��ه، رف�����ش��وا رّد اجل��م��ي��ل ال����ذي رغ���ب ال��ق��ي��ام به، 
واأهملوا العمل بن�شيحته البليغة، واختاروا اأن ي�شريوا 
ب�شعوبهم اإىل التهلكة، ال يف تعار�س مع املبادئ والقيم 
التي امن بها ور�ّشخها فقط، واإمّنا تتعار�س اأ�شا�شا مع 
ما تعّلمه واأدرك��ه من قيم ب�ّشر بها وج�ّشمها ر�شولهم 

االأكرم.
فهل منلك �شجاعة االعتذار للراحل الكبري عن غباوة 
ح��داده، حظنا  العامل  ن�شارك  نبكي، ونحن  اأم  بع�شنا، 
خطان  واحلكمة  اعتباره  ميكن  م��ن  فينا  الن  العاثر 
مانديال  خلد  يف  ي��در  يكن  ومل  يلتقيان،  ال  متوازيان 
اأّن بيننا ه��وؤالء، وهو يتطوع لنا بخارطة طريق، ومل 

يبخل علينا بالن�شيحة..!

•• الفجر – عبد املجيد بن عمر:

انه �شخ�شية رئي�شية يف الن�شال �شّد 
امليز العن�شري، وال�شجني ال�شيا�شي 
االأكرث �شهرة يف العامل، واأول رئي�س 
اأ���ش��ود ل��دول��ة ج��ن��وب اأف��ري��ق��ي��ا، ويف 
اأبو االأمة وعنوان  نف�س الوقت، هو 
و�شلطة  ع��امل��ي  بطل  قزحها،  ق��و���س 
ل  ف�شّ ورج������ل  ك���ون���ّي���ة،  اأخ���الق���ي���ة 
امل�شاحلة على االنتقام، ومتّيز بروح 
اإن�شانية عالية وبراغماتية �شيا�شية 
الدوغمائّية  ل���وث���ة  م���ن  اأن���ق���ذت���ه 
واالنغالق،  وال��ت��ح��ج��ر  وال��ت��ع�����ش��ب 
دون  م��ع��ق��دة  انتقالية  م��رح��ل��ة  ق���اد 
دماء اأو اإفال�س، وكان �شعاره حترير 
البطل  ال�شحّية واجل��اّلد، ذاك هو 
خمي�س،  ذات  رح����ل،  ال����ذي  ال��ن��ج��م 
غارقا يف اأنوار ظلمة الليل عن عمر 

يناهز ال 95 عاما .

طفولة �شعيدة
 18 ن��ي��ل�����ش��ون م���ان���دي���ال يف  ول�����د 
�شغرية  ق��ري��ة  يف   1918 ي��ول��ي��و 
وكان  اإفريقيا،  جنوب  �شرق  جنوب 
اأم�شى طفولته  قبيلة  زعيم  وال��ده 
يف ق���ري���ة جم�����اورة مل�����ش��ق��ط راأ����ش���ه، 
اأ���ش��ع��د �شنوات  اإن���ه���ا،  وق����ال الح��ق��ا 
اللغة  يف  ت��ع��ل��ي��م��ه  ت��ل��ق��ى   . ع���م���ري 
يديرها  م��در���ش��ة  يف  االإجن���ل���ي���زي���ة 
املب�شرون الروت�شتانت حيث منحه 
نيل�شون  الريطاين  اال�شم  اأ�شتاذه 
، وك���ان وال���ده ق��د اأط��ل��ق عليه ا�شم 
ي��ع��ن��ي يف لغة  ، وه���و  رول��ي��ه��اله��ال 

خوزا امل�شاك�س .
�شريعا ما اظهر مانديال ا�شتعداده 
للتمرد تابع درا�شته يف جامعة فورت 
ط���رده  مت  اأن  اإىل  )ج����ن����وب(  ه���ري 
ممثلي  انتخاب  ب�شاأن  النزاع  ب�شبب 
تعّد  عائلته  اأّن  علم  وملّ���ا  ال��ط��الب. 
نيل�شون  ف��ّر   ، رغبته  دون  ل��زواج��ه 
مانديال وهو يف �شّن 22 عاما، اإىل 

جوهان�شبورغ.

ثعلب �شغري يف حركة املوؤمتر 
ال�شاب  اكت�شف  جوهان�شبورغ  ويف 
حقيقة  واملالكمة،  للن�شاء  املحب   ،
ال���ت���م���ي���ي���ز ال����ع����ن���������ش����ري. وه����ن����اك 
للف�شل  املناه�س  بالنا�شط  التقى 
الذي   ، �شي�شولو  وال��رت  العن�شري 
انتمائه  وراء  وك��ان  مر�شده  اأ�شبح 
امل���وؤمت���ر  ح�����زب  اإىل   1944 ع�����ام 
ال��وط��ن��ي االإف���ري���ق���ي، و ك���ان يعمل 
وتزوج  للمحاماة  مكتب  يف  وقتها 
يف نف�س العام، ايفلني ما�س ومبعّية 
تامبو  واأول��ي��ف��ر   ، �شي�شولو  وال���رت 
وثعالب �شاّبة اأخرى ، اأ�ش�س مانديال 
رابطة �شباب حزب املوؤمتر الوطني 
راديكالية  اأك��رث  وكانت   ، االإفريقي 
من احلزب يف مواجهتها لنظام امليز 

الطابع  اإ�شفاء  مت  الذي  العن�شري 
وكان   .1948 ع��ام  عليه  املوؤ�ش�شي 
بقاء  يرف�س  اإفريقيا  قومّيا  وقتها 
البي�س يف جنوب اأفريقيا، غري انه 
ب��داي��ة اخل��م�����ش��ي��ن��ات م��ن القرن  يف 
البو�شلة،  وج���ه���ة  ح�����ّول  امل���ا����ش���ي، 
االف��رق��ة، حيث  م��ن موقف  وانتقل 
ال دور للبي�س يف معركة التحرير، 
اإىل مقاربة متعددة االأعراق . ويعود 
ال�شعبة  التجارب  اإىل  التطور  هذا 
بداية  يف  االح��ت��ج��اج��ي��ة  للعمليات 
رف�شا  اندلعت  وال��ت��ي  اخلم�شينات 

ملاأ�ش�شة الف�شل العن�شري .

الكفاح امل�شلح
تنتظر  كانت  اأخ���رى  قطيعة  ولكن 
نيل�شون مانديال . ففي الوقت الذي 
كان حزب املوؤمتر الوطني االإفريقي 
 1912 ع���ام  تاأ�شي�شه  م��ن��ذ  يتبنى 
ال�شلمية  املقاومة  يف  غ��ان��دي  م��ب��داأ 
21 مار�س  �شابرفيل  ، فان جمزرة 
، والقمع الدموي ملظاهرة   1960
يف اإح����دى ال��ب��ل��دات ، وح��ظ��ر حزب 
العام  يف  االإفريقي  الوطني  املوؤمتر 
ال�شرّية.  اإىل  باملقاومة  ، دفع  نف�شه 
دعا   ، ال��الع��ن��ف  م��ب��داأ  ع��ن  متخليا 
نيل�شون مانديال اإىل اعتماد الكفاح 
يف  كتب  وق��د  للتحرير.  اأداة  امل�شلح 
مذكراته طيلة 50 عاما، كان حزب 
امل��وؤمت��ر ال��وط��ن��ي االإف��ري��ق��ي يعتر 
مركزيا،  م��ب��داأ  ال�شلمية  امل��ق��اوم��ة 
اإىل  امل���وؤمت���ر حت����ّول  اأّن ح���زب  غ��ري 
حركة خمتلفة، التزمنا بنهج جديد 
اأكرث خطورة، م�شار العنف املنظم .

يف يونيو عام 1961، اأ�ش�س اجلناح 
الوطني  امل��وؤمت��ر  حل��زب  الع�شكري 
االإفريقي، جتّول يف خمتلف مناطق 
ج��ن��وب اأف��ري��ق��ي��ا ، وب��ح��ث ع��ن دعم 
اأفريقيا والكتلة  الدول ال�شقيقة يف 
التفجريات  اأوىل  ال�����ش��وف��ي��ات��ي��ة.  

له،  ال���دويل  املجتمع  ون��ب��ذ  ال��ع��زل��ة 
عليه،  املفرو�شة  العقوبات  ب�شبب 
مفاو�شات  يف  ���ش��را  ال�شجني  ���ش��رع 
���ش��ّج��ان��ي��ه. وحول  م��ع   1986 ع���ام 
مذكراته،  يف  ك��ت��ب  ال��ن��ق��ط��ة  ه����ذه 
عن  للتخلي  ا�شتعداد  على  اأك��ن  مل 
لهم  اأك��دت  ولكن  امليدان،  العنف يف 
يكون هو احلل  اأن  للعنف  ال ميكن 
اأفريقيا  جنوب  يف  للو�شع  النهائي 
ال�شجني رقم  اأطلق �شراح  اأخ��ريا،   .
 ،1990 11 فراير  46664 يف 
من  �شراحه  اإط��الق  �شورة  وطافت 
زوجته  اإىل جنب مع  ال�شجن جنبا 
الثانية ويني، التي اأ�شبحت بدورها 
للنظام،  امل��ق��اوم��ة  م��ن وج��وه  وجها 

طافت حول العامل.

الرئي�س
باتت جنوب اإفريقيا مهددة بالغرق 
ال��ث��ار واالن��ت��ق��ام واحلرب  يف منطق 
االأهلية، ولكن ال�شخ�س الذي تعّلم 
يف ال�شجن فهم خ�شومه ، غفر لهم 
م��ن جتّنب  ، ومت��ّك��ن  وع��م��ل معهم 
االأم�������س، و  االأ����ش���واأ. و�شحبة ع���دّو 
العن�شري  امليز  لنظام  رئي�س  اآخ��ر 
يف  ، جن��ح  كلريك  دي  فريديريك   ،
انتخابات  اأول  تنظيم  على  االتفاق 
دمي��ق��راط��ي��ة م��ت��ع��ددة االأع������راق يف 
ولقدرتهما   .1994 اب��ري��ل   27
ع��ل��ى جت�����اوز االأح����ق����اد وال����ع����داوات 
بلدهما  يف  امل�������ش���احل���ة  حت��ق��ي��ق  و 
نوبل  ج���ائ���زة  ال���رج���الن  ت��ق��ا���ش��م   ،
حزب  ف����از   .1993 ع����ام  ل��ل�����ش��الم 
ب�شهولة  االإفريقي  الوطني  املوؤمتر 
ت��ف��ت��ح ح��ق��ب��ة ما  ان��ت��خ��اب��ات  اأول  يف 
األوان  حتت  و  العن�شري،  امليز  بعد 
ه���ذا احل����زب اأ���ش��ب��ح م��ان��دي��ال اأول 
اجل���دي���دة متعددة  ل��ل��دول��ة  رئ��ي�����س 
االأع�������راق واالأل��������وان ك��ق��و���س ق���زح. 
ح�شاد رئا�شته اأمر ال ميكن اإنكاره: 

ا�شتخدمت فيها القنابل التقليدية، 
وكان م�شرحها مدن دوربان وبورت 
عام  نهاية  و جوهان�شرغ  اإليزابيث 
باخل�شو�س  وا�شتهدفت   1961
مراكز  و  الكهرباء  توليد  حمطات 

اإ�شدار ت�شاريح العبور لل�شود.

ال�شجني رقم 46664
م���رات، وكان  م��ان��دي��ال ع��دة  اعتقل 
 ،  1962 ع��ام   ، املعتقلني  ب��ني  م��ن 
ب��ال��ق��رب م��ن ج��وه��ان�����ش��رغ بتهمة 
ال���ت���خ���ري���ب وحم����اول����ة االن����ق����الب، 
اإاّل  ب��االإع��دام،  عليها  يعاقب  جرائم 
ن��ي��ل�����ش��ون مانديال  ع��ل��ى  ان����ه ح��ك��م 
بال�شجن مدى احلياة . يوم �شدور 
كانت   ،  1964 يونيو   12 احلكم، 
قاومت  ل��ق��د   : ت��اري��خ��ّي��ة  م��راف��ع��ة 
قومت  ك��م��ا   ، ال��ب��ي�����س  هيمنة  ���ش��د 
االأعلى  مثلي  ال�����ش��ود،  هيمنة  �شد 
ب����ت����اء جم���ت���م���ع ح������ر، جمتمع  ه����و 
يف  اجلميع  فيه  يعي�س  دمي��ق��راط��ي 
ت��ن��اغ��م ووئ����ام م��ع ت��ك��اف��وؤ الفر�س. 
اأع��ي�����س ط��وي��ال حتى ن�شل  اأن  اآم���ل 
اإليه ، ولكن اإذا لزم االأمر ، اأنا على 
املثل  هذا  �شبيل  للموت يف  ا�شتعداد 
ا���ش��م مانديال  و���ش��ي��ب��ق��ى   . االأع���ل���ى 
على الئحة االإرهابيني يف الواليات 
2008 ! ق�شى  �شنة  املتحدة حتى 
�شجن  يف  عاما   27 من  عاما   18
جزيرة روبن ، وهي جزيرة �شغرية 
قبالة الكاب . وخ�شع لنظام �شجنّي 
نيل�شون  يعد  ومل   ، ووح�����ش��ي  ق��ا���س 
 ،46664 اإاّل جمرد رقم  مانديال 
ا�شمه و�شورته حمظوران يف جنوب 
الق�شبان،  وراء  وم����ن  اأف���ري���ق���ي���ا. 
�شعبه  يطال  لظلم  رم��ز  اإىل  حت��ّول 
ب���اأ����ش���ره، ب��ي��ن��م��ا ك���ان ال���ع���امل اجمع 
ويف  ����ش���راح���ه.  اإط������الق  اإىل  ي���دع���و 
الوقت الذي كان فيه نظام الف�شل 
ال��ع��ن�����ش��ري ي��خ��ت��ن��ق، وي���ع���اين من 

ع��ن��دم��ا ت��خ��ل��ى ع���ن ال�����ش��ل��ط��ة وهو 
ثابو   ، ع��ام��ا، خلليفته   81 ���ش��ّن  يف 
مبيكي ، عام 1999، كان البلد قد 
و   ، وا�شتقراره  االأه��ل��ي  �شلمه  حقق 
متت �شياغة د�شتور جديد تقّدمي 
وحداثي، جلنة احلقيقة وامل�شاحلة 
، برئا�شة رئي�س االأ�شاقفة ديزموند 
توتو ، ا�شتمعت من �شنة 1995اىل 
وغفرت  ل��ل�����ش��ح��اي��ا   1998 ���ش��ن��ة 
ل��ل��ج��الدي��ن وع��ف��ت ع��ن��ه��م، وع���ادت 
املحافل  اإىل  اأف��ري��ق��ي��ا  دول���ة ج��ن��وب 
ال��دول��ي��ة وان��ف��ت��ح اق��ت�����ش��اده��ا على 
انتقادات  اأّن  العامل اخلارجي. غري 
النقطة  ه���ذه  ب�شبب  اإل��ي��ه  وّج��ه��ت 
املراقبني  بع�س  فح�شب  االأخ���رية. 
مرجعيته  عن  تخلى  مانديال  ف��ان 
اإن مل نقل  اال���ش��رتاك��ي��ة،  ال��ف��ك��ري��ة 
امل��ارك�����ش��ي��ة، وب����رز ن����وع ج��دي��د من 
املقاربة لديه اقرب اإىل الليرالية .  
نيل�شون  اأّن نقدا وّجه للرئي�س  كما 
تعامله  مانديال بخ�شو�س طريقة 
مع وب��اء االإي��دز يف ت�شعينات القرن 
ياأخذ  ان��ه مل  اأ���ش��ا���س  على   ، املا�شي 
الظاهرة  ه���ذه  ع��ل��ى حم��م��ل اجل���د 
امل����دم����رة وق����د اع���ت���ذر الح���ق���ا على 
ذل���ك.  وبرف�شه ت��ويل ف��رتة والية 
ثانية ، وتركه ال�شلطة لثابو مبيكي 
1999، كان نيل�شون مانديال  عام 
واإعجاب،  ا�شتياء  حمّل  وبالت�شاوي 
اأن جنوب  كانوا يعتقدون  فكثريون 
اأفريقيا كانت يف حاجة اإىل اأن يبقى 

مانديال على راأ�شها لفرتة اأطول.

بطل اأ�شطوري
ع��ل��ى حد  ل��ل��م�����ش��احل��ة  دويل  رم����ز 
ال�شود  يع�شقه  توتو.  قول ديزموند 
نيل�شون  اأ�شبح   ، البي�س  ويحرتمه 
م��ان��دي��ال ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ك��ام��ل جنوب 
القبلي  لقبه  وهو   ، ماديبا  اأفريقيا 
الود  اإىل كنية ترتجم  ال��ذي حتول 

واحلب والطيبة واالألفة.
بعد   ،1999 ع���ام  ت��ق��اع��ده  وم��ن��ذ 
 1998 ����ش���ن���ة  ال����ث����ال����ث  زواج����������ه 
اعتزل   ، م���ا����ش���ي���ل  غ���را����ش���ا  م����ن   ،
احل��ي��اة ال��ع��ام��ة ، وق�����ّش��م وق��ت��ه بني 
كونو.  راأ�شه  وم�شقط  جوهان�شرغ 
ب�شبب  م��رات  ع��دة  امل�شت�شفى  ادخ��ل 
ال���ت���ه���اب���ات اجل���ه���از ال��ت��ن��ف�����ش��ي، مل 
 ،2010 ع���ام  م��ن��ذ  ل��ل��ع��م��وم  يظهر 
االأبطال  ه��ال��ة  ت��دري��ج��ي��ا  ملتحفا 
االأ�شطوريني، وجم�ّشدا لالأبد رمز 
انت�شار االأمل على كل اأ�شكال القهر 

والظلم والعبودية.
وع����رة وحكمة  در�����س  م���ان���دي���ال.. 
عابرة للقارات والثقافات والديانات 
جنزم  ل���ذل���ك  وال�������ش���ع���وب،  واالأمم 
الكونية  بالقرية  يليق  احل���داد  اأّن 
اأ�شاطريها  اأ�شطورة من  ت��وّدع  وهي 

اخلالدة..

نيل�صون مانديال.. اأيقونة احلرية وامل�صاحلة

نظام الف�صل العن�صري الذي حاربه منديال  ••جوهان�صربغ-اأ ف ب:

كان االبارتايد الذي �شاهم نل�شون مانديال يف ت�شريع �شقوطه، عقيدة تهدف اىل 
فر�س متييز عن�شري �شارم على املجتمع على كل امل�شتويات وقد طبقت لفرتة 
بلغة  تعني  التي  الكلمة  االبارتايد،  �شيا�شة  وا�شبحت  افريقيا  جنوب  يف  طويلة 
االفريكان تفريق اال�شياء وترتجم عادة بالتنمية املنف�شلة ، نظاما مطبقا ب�شكل 
منهجي بعد فوز احلزب الوطني يف انتخابات 1948. وال�شورة التي �شتبقى على 
االرجح يف االذهان عن هذه ال�شيا�شة هي �شورة اللوحات التي تخ�ش�س للبي�س 
البالد بداأت ا�شال  ح�شرا املطاعم وكوات الريد واملراحي�س وال�شواطئ.. لكن 
اقاموا  الذين  االوائ��ل  الهولنديني  امل�شتوطنني  منذ  االع��راق  بني  ف�شل  عملية 
ال�شابع  القرن  يف  اال�شليني  ال�شكان  الكاب من  اللوز حلماية  ا�شجار  �شياجا من 
املنطقة، على احل�شول على ت�شريح خا�س  الهوتنتو، احد �شعوب  ع�شر. واجر 
للتنقل اعتبارا من 1797 بينما ابعدت مدينة مثل جوهان�شرغ منذ تاأ�شي�شها 
1886 �شكانها ال�شود اىل احياء واقعة يف اطرافها. وقد عا�س غاندي الذي  يف 
ام�شى اكرث من ع�شرين عاما يف جنوب افريقيا هذه التجربة عندما طرد من 

التي اتخذها قادة البالد املتاأثرون بااليديولوجية النازية واملقتنعني بانهم ممثلو 
اهلل، لي�شمل جميع اوجه حياة �شكان جنوب افريقيا و�شوال اىل غرف نومهم حتى 
فقد منع قانون اول الزواج بني االعراق )1949( ثم العالقات بني ا�شخا�س من 
اعراق خمتلفة )1950(. ويقوم هذا النظام على قانون عرف بقانون ت�شجيل 
ال�شكان )1950( وقد �شنف ال�شكان يف اربع فئات او اعراق بح�شب لون ب�شرتهم 
وهي البي�س والهنود واخلال�شيون وال�شود، حمددا بذلك كل اوجه حياتهم، من 
املهد حتى اللحد. وار�شى قانون حول ال�شكن املنف�شل )قانون مناطق املجموعات( 
يف 1950 الف�شل يف االماكن وا�شبح كل �شر يف املدينة خم�ش�شا لهذا العرق 
واملنطقة  جوهان�شرغ  يف  �شوفياتاون  مثل  باكملها  احياء  ازيلت  وبذلك  ذاك  او 
ال�شاد�شة )دي�شرتيكت 6( يف الكاب بينما ابعد ال�شكان ال�شود اىل ابعد ما ميكن، 
الف�شل  ب�شبب نظام  بالقوة  3،5 ماليني �شخ�س  يف مدن �شفيح وط��رد ح��واىل 
لكن مدن  البي�س.  اىل  لتمنح  او مزارعهم  احيائهم  اذ متت م�شادرة  العن�شري 

ال�شفيح مل تكن �شوى اماكن اقامة موقتة لل�شود اذ مل يكن االمر يتوقف على 
تاليا غرباء يف  ي�شبحون  كانوا  بل  الثانية،  الدرجة  حتويلهم اىل مواطنني من 
التي تقوم  الدويالت  ار�شهم يحملون جن�شية معزل خم�ش�س الثنيتهم. وهذه 
على  وك��ان  يوما  الدولية  اال���ش��رة  به  تعرتف  مل  اعتباطي،  جغرايف  تق�شيم  على 
منطقة  يف  عمال  لديهم  ان  يثبت  م��رور  ت�شريح  دائما  معهم  يحملوا  ان  ال�شود 
املعزل بدائي وال يكفي ل�شغل  للبي�س. ومل يكن يحق لهم �شوى تلقي تعليم يف 
يف  يوما  تنجح  مل  البي�س  �شلطات  ان  ويبقى  لها  يطمحون  قد  رفيعة  وظائف 
التوفيق بني رغبتها يف التخل�س من ال�شود واعتمادها على اليد العاملة ال�شوداء 
املوؤمتر  بقيادة  ال�شود  بها  قام  التي  الع�شيان  الزهيدة. ودفعت حركات  با�شعارها 
الوطني االفريقي وال�شغوط التي مار�شتها اال�شرة الدولية التي عزلت تدريجيا 
جنوب افريقيا وال�شعوبات االقت�شادية، بريتوريا اىل الغاء القوانني العن�شرية 
الوحد تلو االآخر اعتبارا من الثمانينات. وزالت العن�شرية فعليا مع االنتخابات 
1994 وو�شول نل�شون مانديال اىل ال�شلطة لكن خطوط  املتعددة االع��راق يف 
التق�شيم القدمية ما زالت وا�شحة يف احلياة اليومية ل�شكان جنوب افريقيا حيث 

ال تزال اال�شارة اىل االعراق امرا �شائعا.

عربة للدرجة االوىل يف قطار خم�ش�شة للبي�س عند و�شوله عام 1893. ويف 
جتاهل كامل البنائها ال�شود، ولدت جنوب افريقيا املعا�شرة يف 1910 من احتاد 
امل�شتعمرين  احفاد  ب��ورز(  )او  واالفريكان  االنكليز  البالد  ا�شياد  �شم  بي�س  بني 
الذي  احل��زب  االفريقي  الوطني  املوؤمتر  بان�شاء  ال�شود  بع�س  ورد  الهولنديني. 
قاده نل�شون مانديال يف وقت الحق. اال ان هوؤالء مل يتمكنوا من منع تبني �شل�شلة 
قوانني تعزز الف�شل العن�شري يف العقدين الثاين والثالث ومن بينها منع ال�شود 
املهن.  بع�س  م��زاول��ة  وم��ن  وال�شيقة  الفقرية  املحميات  خ��ارج  ارا���س  �شراء  من 
التي  احلركة  الوطني،  احل��زب  فوز  بعد   1948 يف  منهجية  ا�شبحت  والعملية 
الذي  اال�شود  اخلطر  من  االفريكان  م�شالح  حماية  وتريد  بعن�شريتها  جتاهر 
ال��ب��اردة، مما جعل  احل��رب  اج��واء  ال�شيوعي يف  االحمر  باخلطر  ب�شرعة  اختلط 
الغرب يتعاطف معها بينما �شلكت دول باقي افريقيا طريق ازالة اال�شتعمار مر�شية 
يف غالب االحيان نظاما ا�شرتاكيا. و�شرعان ما امتد مفعول تر�شانة االجراءات 

اخليط الأبي�س

مانديال وعرب الربيع والن�صيحة املهدورة..!
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املال والأعمال
النعيمي: دائما ما يتحمل اخلليج م�صوؤولية اأ�صعار النفط

كان  اإذا  ما  وح��ول  النفط.  ا�شتخراج  التكنولوجيا  �شهلت  واليوم 
يتوقع اأن يبقى �شعر النفط بامل�شتوى احلايل عند 105 - 106 
منذ  م�شتقر  امل�شتوى  ه��ذا  احلقيقة  يف  ق��ال:  للرميل،  دوالرات 
للنفط  امل�شدرة  ال��دول  ولي�شت  95 دوالراً،  اأحياناً  ويبلغ  �شنتني 
الدول  اأي�شاً  بل  ال�شعر،  امل�شتوى من  لهذا  املحتاجة وحدها  هي 
الأنها  النفطية،  ال�شركات  كلهم  ه���وؤالء  م��ن  واأه���م  اأوب���ك.  خ���ارج 
مربحة  ع���ائ���دات  جت��د  اأن  فعليها  امل�شتقبل  اإىل  ت��ن��ظ��ر  ع��ن��دم��ا 
ال�شعودية يف حماية م�شتوى  . وعن دور  ال�شخمة  ال�شتثماراتها 
اإنتاجها كي ال يرتاجع �شعر الرميل، قال: هذا  ال�شعر بتكييف 
معرو�س  ينخف�س  عندما  طلباً  تلبي  ال�شعودية  �شحيح،  غ��ري 
النفط يف اأي مكان، وهذا يختلف عن القيام باأي خطوة اإنتاجية 

عندما ينخف�س ال�شعر .

•• الريا�ص-وكاالت:

قال وزير البرتول والرثوة املعدنية ال�شعودي، علي النعيمي، اإن 
تثبيت منظمة اأوبك اإنتاجها عند 30 مليون برميل يومياً �شيزيد 

الطلب على النفط يف العام املقبل نحول مليون برميل يومياً.
النفط  ط��ف��رة  اأن  ال��ن��ع��ي��م��ي  اأو����ش���ح   ، احل��ي��اة  ل�شحيفة  ووف���ق���اً 
اأو  �شنتني  غ�شون  يف  اجتاهني  يف  تذهب  اأن  ت�شتطيع  ال�شخري 

ثالث، الأن كميات كبرية من هذا النفط ي�شعب ا�شتخراجها.
واأ�شاف نحن ال نعرف ماذا �شيحدث يف املو�شوع البيئي وم�شاألة 
الإنتاج  ت�شتعمل  التي  والبرتوكيماويات  املياه  خم��زون  ا�شتغالل 
النفط ال�شخري، طاملا هناك خمزون نفطي يف العامل يف االأر�س 
�شيبحث العلماء عن طريق التكنولوجيا عن و�شيلة ال�شتخراجه، 

وبني اأنه عندما ينخف�س ال�شعر يفرت�س اأن تكون دول اأوبك جادة 
وتتو�شل اإىل اتفاق جماعي حقيقي على اخلف�س. وعلمنا التاريخ 
عند االتفاق على خف�س االإنتاج اأن ال اأحد يخف�س اإنتاجه اإال دول 
فلماذا  وق��ط��ر(،  واالإم���ارات  والكويت  )ال�شعودية  االأرب���ع  اخلليج 
نحمل م�شوؤولية احلفاظ على ال�شعر لهذه الدول فيما الباقون 
غري را�شني بامل�شاركة؟. وعن تكهنات عديدة برتاجع �شعر النفط 
اإذا رفعت العقوبات عن اإيران قال النعيمي: هناك قاعدة، اإذا زاد 
العر�س عن الطلب ينخف�س ال�شعر، ولكن من يعرف اإذا عاد اإنتاج 
اإيران اأو العراق اأو ليبيا وثمة دولة اأخرى واجهت خف�شاً ل�شبب 
من الطبيعة اأو ال�شيا�شة؟ يف املبداأ لكل منتج ح�شة يف ال�شوق وال 
ميكن الأحد التكهن ماذا يحدث يف اأي مكان . وعن قول �شحيفة 
اإىل  االإنتاجية  طاقتها  تزيد  لن  ال�شعودية  اإن  تاميز  فاينن�شال 

نرفع طاقتنا  اأن  ن�شتطيع  قال: نحن  يومياً،  برميل  15 مليون 
االإنتاجية اإىل 15 مليون برميل يومياً، ولكن لي�س هناك �شبب 
اإىل  ت�شري  ال  املقبلة  ال�شنوات  يف  امل�شتقبلية  فتوقعاتنا  ل��ذل��ك، 
للنمو يف  تقومينا  وفق  الكميات، ونحن نخطط  اإىل هذه  حاجة 
اإىل  طاقتنا  رفع  يف  لال�شتثمار  االآن  حاجة  هناك  لي�شت  العامل. 
النفط،  10 ماليني برميل من  15 مليون برميل ونحن نبيع 
يومياً،  برميل  مليون   12.5 ه��ي  احلالية  االإنتاجية  فقدرتنا 
 9.7 نوفمر  يف  ك��ان  اإنتاجنا  واأ���ش��اف   . عليها  نحافظ  ون��ح��ن 
برميل  ماليني   10 من  اخلف�س  وج��رى  يومياً،  برميل  مليون 
يومياً ب�شبب التغيريات يف اال�شتهالك الداخلي الذي يرتفع جداً 
خالل ال�شيف وينخف�س االآن، ولكن ال�شادرات مل تتغري، وتبلغ 

بني 7.5 مليون برميل يومياً و8 ماليني .

 م�صدر ت�صارك باملنتدى ال�صتثماري امل�صري اخلليجي 

جمعية الإمارات للمتداولني تنظم اأول موؤمتر من نوعه لدول التعاون 

دبي ت�صت�صيف الدورة اخلام�صة حلفل توزيع جوائز ت�صميم املجوهرات

تراجع الأ�صهم وقيمتها يف بور�صة بريوت 

جي اإم كوريا و اأودي و فولك�صفاغن ت�صحب 19 األف �صيارة يف كوريا اجلنوبية 

جرى خالل اال�شبوع املايل احلايل تداول 90226 �شهماً 
ال��ع��ق��ارات يف  �شركات  ك��رى  م��ن  وه��ي  �شوليدير،  ل�شركة 
ال�شرق االو�شط قيمتها 1.013.493 دوالر، بينما كان 
مت خالل اال�شبوع املايل املا�شي تداول 187336 �شهماً 
تداول  وج���رى  دوالر.   2.103.835 قيمتها  لل�شركة 
7000 �شهم لبنك بيمو، قيمتها 704600 دوالر. وكان 
االأ�شبوع املايل املا�شي �شجل تداول 73800 �شهادة ايداع 

لبنك لبنان واملهجر قيمتها 653256 دوالر.

الفعلي. وقالت الوزارة اإن ال�شيانة املجانية �شتكون متاحة 
اأم��رت �شركة  يف مراكز خدمة جي ام كوريا . ومن جانبها، 
اودي و فولك�شفاغن ب�شحب 5 اأالف �شيارة ب�شبب امل�شكالت 
اأن  ال���وزارة  وذك��رت  ال�شمامات.  اأ���ش��الك  فيها  املختلفة مبا 
تي   2.0 تيغوان  االإ�شارات من  االأمامية وحتويل  امل�شابيح 
دي اأي ، و تيغوان 2.0 تي ا�س اأي ، قد تف�شل يف العمل ب�شكل 
ال�شحب  وي�شمل  ال�شمامات.  يف  امل�شكالت  ب�شبب  �شحيح 
ني�شان  بني  اإنتاجها  مت  التي  تيغوان  من  وح��دة   3571
اأبريل من العام 2008 واأيار مايو من العام 2011. كما 
اأو�شحت ال��وزارة اأن امل�شكالت يف زيت ناقل احلركة يف نحو 
األفي �شيارة اأخرى قد تت�شبب يف ت�شكيل الروا�شب التي قد 
فقد  يف  يت�شبب  ما  احلركة  لنقل  ال�شمام  قطع  اإىل  ت��وؤدي 
 973 يف  امل�شكالت  ه��ذه  حت��دي��د  مت  وق��د  لل�شيارة.  ال��ق��وة 
�شيارة من بولو 1.6 تي دي اأي التي مت اإنتاجها بني ت�شرين 

الثاين نوفمر من العام 2012 واأيار مايو 2013.

••بريوت-يو بي اأي:

املتداولة  االأ�شهم  ان  اأظهر تقرير دوري لبور�شة بريوت، 
تراجعا يف  �شجلت اجلمعة  احل��ايل  امل��ايل  االأ�شبوع  خ��الل 

عددها وقيمتها قيا�شا اىل االأ�شبوع املايل املا�شي.
قيمتها  ���ش��ه��م��ا   196641 ت������داول  ج����رى  اأن�����ه  وذك�����ر 
3.416.347 دوالراً، بينما جرى اال�شبوع املا�شي تداول 
كما  دوالر.   4.595.587 قيمتها  �شهما،   411773

•• �صيول-يو بي اأي:

اأع��ل��ن��ت ال�����ش��ل��ط��ات ال��ك��وري��ة اجل��ن��وب��ي��ة اأن ���ش��رك��ات ج��ي اإم 
كوريا ، الفرع الكوري اجلنوبي ملجموعة )جرنال موتورز( 
 ، فولك�شفاغن  و  اأودي  و  ال�����ش��ي��ارات،  ل�شناعة  االأم��ريك��ي��ة 

�شت�شحب نحو 19 األف �شيارة ب�شبب م�شكالت فيها.
ونقلت وكالة )يونهاب( الكورية اجلنوبية لالأنباء اجلمعة، 
عن وزارة االأرا�شي والبنية التحتية والنقل، اأن �شركة جي ام 
املباعة يف كوريا اجلنوبية  تو�شكا  �شيارات  �شت�شحب   ، كوريا 
قد  ال��ذي  امل���رذاذ  يف  ال�شغط  ا�شت�شعار  يف  م�شكالت  ب�شبب 
ال��ق��ي��ادة. وتوؤثر  اأث��ن��اء  ال�����ش��ي��ارة  ت��وق��ف حم��رك  يت�شبب يف 
بغاز   2.0 تو�شكا  م��ن  وح��دة   14261 يف  ال�شحب  عملية 
البرتول امل�شال التي مت اإنتاجها بني 29 اأيار مايو من العام 

2009 العام  من  مار�س  اآذار   30 اإىل   2007
وي�شاعد املرذاذ على حتويل الغاز الطبيعي امل�شال اإىل الغاز 

جل�شات  خم�س  �شيعقد  املوؤمتر  اأن  وقال  االإفتتاحية.  اجلل�شة  يف 
يتحدث فيها عدد من كبار اخلراء يف جمال التداول يف االأ�شواق 
املالية وم�شوؤولون يف عدد من البنوك العاملية الكرى العاملة يف 
املنطقة التي لها دراية كاملة باأو�شاع االأ�شواق املالية املحلية يف 
العاملية.  املالية  االأوراق  تداول  باأ�شواق  وارتباطاتها  اخلليج  دول 
وذكرت عهود عبيد املدير املايل جلمعية االإمارات للمتداولني يف 
الق�شايا  على  اأي�شا  ال�شوء  �شي�شلط  املوؤمتر  اأن  املالية  االأ�شواق 
املايل  القطاع  وخ���راء  اخل��زان��ة  م��دي��ري  ت��واج��ه  التي  الرئي�شة 
العاملني يف دول جمل�س التعاون اخلليجي بدء من اأهمية الدور 
فر�س  اقتنا�س  على  ال�شركات  م�شاعدة  يف  اخلزانة  تلعبه  الذي 
النمو االقت�شادي يف مرحلة ما بعد االنكما�س االقت�شادي و�شوال 
االإ�شالمي  االقت�شاد  �شهدها  التي  املت�شارعة  النمو  مراحل  اإىل 
امل�شتقبلية.  ال��ف��ر���س  ا�شتك�شاف  يف  ل��ل��خ��زان��ة  احل��ي��وي  وال����دور 

نظم  االأوىل  تتناول  نقا�س  حلقتي  �شينظم  املوؤمتر  اأن  واأ�شافت 
التعاون  جمل�س  دول  وب��اق��ي  االإم����ارات  دول��ة  يف  ال�شرف  اأ�شعار 
بينما تدور الثانية حول �شوق االأ�شهم وال�شلع االأ�شا�شية يف دول 
اآفاق  املوؤمتر  جل�شات  اأوىل  وتتناول  اخلليجي.  التعاون  جمل�س 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  لدول  االقت�شادي  التنويع  وحتديات 
بحوث  ق�شم  رئي�شة  حقو  خديجة  م��ن  ك��ل  فيها  يتحدث  حيث 
الوطني  دبي  االإم��ارات  بنك  اأفريقيا يف  و�شمال  االأو�شط  ال�شرق 
كوغالن.  واإدوارد  بريك  بن  اأني�س  الدكتور  املاليني  واخلبريين 
اأ���ش��ع��ار ال�����ش��رف يف دولة  وت��ت��ط��رق اجل��ل�����ش��ة ال��ث��ان��ي��ة اإىل ن��ظ��م 
االإمارات ودول جمل�س التعاون اخلليجي ويتحدث فيها كل من 
الدكتور جعفر بدوان املدير التنفيذي ل�شركة رجاء االإ�شت�شارية 
�شمارت الين  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  وكيريانو كيريانو�س 

املحدودة وكارال �شليم باحثة من بنك �شتاندرد ت�شارترد . 

•• دبي-وام: 

التعاون  جمل�س  ل���دول  ن��وع��ه  م��ن  م��وؤمت��ر  اأول  دب��ي  ت�شت�شيف 
اخلليجي تناق�س فيه اأو�شاع االأ�شواق املالية واخلزانة يف املنطقة 
غدا االأحد بتنظيم من جمعية االإمارات للمتداولني يف االأ�شواق 
املالية يف مركز دبي املايل العاملي مب�شاركة نحو 500 من كبار 
بنكيني  وخ���راء  املنطقة  يف  واالإقت�شاديني  املاليني  امل�شوؤولني 
�شر  اأم��ني  ه��ادي  �شلمان حممود  واأبلغ  العامل.  من خمتلف دول 
عام يف االأ�شواق املالية وكالة اأنباء االإم��ارات وام اليوم اأن حممد 
املوؤمتر  اأعمال  �شيفتتح  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الها�شمي 
مدير  فهيم  بن  خليفة  من  كل  يلقي  بينما  يومني  ميتد  ال��ذي 
اال�شتثمار يف امل�شرف املركزي لدولة االإم��ارات وجيفري �شنجر 
املدير التنفيذي ل�شلطة مركز دبي املايل العاملي كلمتني رئي�شتني 

• القاهرة-اأبوظبي-وام:

اليوم  جل�شات  يف  م�شدر  �شاركت 
اال�شتثماري  امل��ن��ت��دى  م��ن  االأول 
امل�����ش��ري اخل��ل��ي��ج ال����ذي اأق���ي���م يف 
واخلام�س  ال��راب��ع  يومي  القاهرة 
وبحثت  اجل�������اري.  دي�����ش��م��ر  م���ن 
ج����ل���������ش����ات امل�����ن�����ت�����دى ����ش���ي���ا����ش���ات 
م�شر  يف  وجم���االت���ه  اال���ش��ت��ث��م��ار 
اإم�����دادات ال��ط��اق��ة ون�شر  وت��اأم��ني 
ودورها  املتجددة  الطاقة  م�شاريع 
يف ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة. ك��م��ا مت 
الفر�س  ع��ل��ى  ال�������ش���وء  ت�����ش��ل��ي��ط 
قطاعات  ع����دة  يف  اال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
والعقارات  االإ���ش��ك��ان  مثل  حيوية 
والبرتول  واالأغ����ذي����ة  وال����زراع����ة 
واالت���������������ش�������االت وت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
والبنية  وامل���وا����ش���الت  امل��ع��ل��وم��ات 
و�شاركت  وال�����ش��ي��اح��ة.  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
م�شدر يف جل�شة عمل حتت عنوان 
دور الطاقة اجلديدة واملتجددة يف 
�شمت  وال��ت��ي  امل�شتدامة  التنمية 
ق��ائ��م��ة امل��ت��ح��دث��ني خ��الل��ه��ا كال 
اإمام  من معايل حممد م�شطفى 
والطاقة  ال��ك��ه��رب��اء  وزي���ر  �شعبان 
مب�شر واملهند�س بدر �شعيد اللمكي 

املا�شية   10 ال����  ال�����ش��ن��وات  خ���الل 
منو  معدل  ا�شتمرار  املتوقع  ومن 
ال�شنوات  يف  الطاقة  على  الطلب 
اأي�شا  النقا�س  وت��ن��اول  ال��ق��ادم��ة. 
الطاقة  حللول  االإيجابية  االآث���ار 
املتجددة القادرة على توفري حلول 
للقرى النائية والبعيدة عن �شبكة 

الكهرباء الوطنية يف م�شر.

املتجددة  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  الإن��ع��ا���س 
وبحث  امل�شرتك..  التعاون  و�شبل 
ت��ط��وي��ر قطاع  اآف������اق  امل�������ش���ارك���ون 
الطاقة املتجددة يف م�شر باعتباره 
للنمو ويقدم  واع��دة  ميثل فر�شة 
على  الكبرية  للزيادة  عمليا  ح��ال 
ط��ل��ب ال���ط���اق���ة يف م�����ش��ر وال����ذي 
�شنويا  ب��امل��ائ��ة   7 ب��ن�����ش��ب��ة  ارت���ف���ع 

ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة وخ��ا���ش��ة طاقة 
ومن  ال�شم�شية  وال��ط��اق��ة  ال��ري��اح 
ال�شروري اأي�شا تطوير ت�شريعات 
وتتيح  القطاع  منو  ت�شاند  داعمة 
عائد  حت���ق���ي���ق  ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
وناق�شت اجلل�شة  جتاري منا�شب. 
جمهورية  يف  الطاقة  قطاع  واق��ع 
املتاحة  وال��ف��ر���س  العربية  م�شر 

مدير اإدارة وحدة الطاقة النظيفة 
املدير  اأب��وب��ك��ر  خ��ال��د  و  م�شدر  يف 
واأحمد  ط��اق��ه  ل�شركة  التنفيذي 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال�������ش���وي���دي 
واأدار  اإلكرتيك  ال�شويدي  ل�شركة 
يف  ال�شريك  ال�شيد  ط��ارق  احل���وار 
ب����وز. وق����ام امل��ه��ن��د���س ب���در �شعيد 
ال��ل��م��ك��ي خ���الل اجل��ل�����ش��ة بتقدمي 
اإدارة  موا�شيع  فيه  ت��ن��اول  عر�س 
وتنويع  ال���ط���اق���ة  ع���ل���ى  ال���ط���ل���ب 
م�شادرها والتوجهات اجلديدة يف 
املحلية  وامل�شاريع  الطاقة  اأ���ش��واق 
ال��ت��ي ط��ورت��ه��ا م�شدر  وال��ع��امل��ي��ة 
والفر�س الكبرية مل�شاريع الطاقة 
و  والرياح يف منطقتنا.  ال�شم�شية 
ال��ل��م��ك��ي: ان م�����ش��در متتلك  ذك���ر 
الطاقة  ق��ط��اع  ك��ب��رية يف  خ����رات 
املتجددة حيث تعمل يف هذا املجال 
�شنوات.. وتركز   7 اأك��رث من  منذ 
التجارية  اجل����دوى  ع��ل��ى  م�����ش��در 
وجود  من  البد  ولذلك  مل�شاريعها 
عامل اال�شتدامة يف االأ�شواق التي 
باالإ�شافة  فيها  اال�شتثمار  تدر�س 
واجلوانب  التنظيمية  االأط��ر  اإىل 
الفنية.. وتعد م�شر من االأ�شواق 
جمال  يف  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار  ال����واع����دة 

•• دبي-وام:

اأم�س االول  ا�شت�شافت دبي م�شاء 
ال�����دورة اخل��ام�����ش��ة حل��ف��ل توزيع 
املجوهرات  لت�شميم  دب��ي  ج��وائ��ز 
املتفوقني  ت���ك���رمي  ���ش��ه��د  ال������ذي 
واملتميزين يف ت�شميم املجوهرات 
امل�شاركني يف امل�شابقة من خمتلف 
 8 . وق��د مت تكرمي  العامل  اأنحاء 
املتميزة  اأعمالهم  على  م�شممني 
واإب����داع����ات����ه����م وت�����ش��ك��ي��الت��ه��م يف 
املجوهرات خالل احلفل  ت�شميم 
كيمبني�شكي  فندق  يف  اأقيم  ال��ذي 
مفتوحا  وك�����ان  االإم���������ارات  م����ول 
الت�شميم  ه�����واة  م�����ش��ارك��ة  اأم�����ام 
وامل����ح����رتف����ني ع���ل���ى ح����د �����ش����واء. 
اأكرث  م�شاركة  امل�شابقة  و���ش��ه��دت 
500 م�شمم عاملي واإقليمي  من 
ال������دول������ة . ون�����ال  وم�������ن داخ���������ل 
الفائزون جوائز مقدمة من املعهد 
االأمريكي لالأحجار الكرمية جي 
الهيئة  االأو����ش���ط  ال�����ش��رق  اإي���ه  اآي 
ال���ع���امل يف  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  االأوىل 

علم االأحجار الكرمية. 
الت�شاميم  ومت عر�س من��اذج من 
املعهد  م���ن�������ش���ة  ع���ل���ى  ال����ف����ائ����زة 

خف�ض ت�صنيف �صهم كانتا�ض 
اإىل درجة عالية املخاطر

•• �صيدين-وكاالت:

للطريان خلف�س  اال�شرتالية  ليمتد  ايروايز  كانتا�س  �شركة  �شهم  تعر�س 
بورز  اآن��د  �شتاندرد  وك��ال��ة  جانب  م��ن  املخاطر  عالية  درج��ة  اإىل  ت�شنيفه 
ال�شركة وقف  االأمريكية للت�شنيف االئتماين ام�س اجلمعة بعدما طلبت 

التداول على اأ�شهمها انتظارا الإعالن املوؤ�ش�شة العاملية.
اأنها قد تتكبد خ�شائر يف  وتاأتي هذه اخلطوة بعد يوم من اإعالن كانتا�س 
 271( ا�شرتايل  دوالر  مليون   300 اإىل  ت�شل  العام  من  الثاين  الن�شف 
قوتها  م��ن  موظف  األ��ف  بت�شريح  تقوم  ق��د  واأن��ه��ا  اأم��ريك��ي(  دوالر  مليون 
بن�شبة  للرتاجع  ال�شركة  �شهم  دف��ع  م��ا  ع��ام��ل،  األ��ف   30 البالغة  العاملة 

ا�شرتايل. دوالر   1.07 اإىل  باملئة   11.2
اإن  الت�شنيف  خف�س  ع��ن  اإع��الن��ه��ا  معر�س  يف  ب��ورز  اآن��د  �شتاندرد  وق��ال��ت 

فريغن ا�شرتاليا اأ�شبحت مناف�شا كبريا لكانتا�س .
واأ�شافت: هذه ال�شغوط التناف�شية تقل�س عوائد كانتا�س وتهدد مركزها 
تكاليف  ارتفاع  اأن  اإىل  اإ�شافة  املحلية،  �شوقها  عنه يف  تدافع  ال��ذي  القوي 
الوقود و�شعف الطلب فاقم من هذا التاأثري . وقال املدير املايل ل� كانتا�س 
جاريث اإيفانز اإن اخلف�س مل يكن غري متوقع واأظهر �شغوط املناف�شة و 
�شاحة العمل غري املت�شاوية يف �شوق الطريان اال�شرتالية. وطلبت كانتا�س 
قبيل  اجلمعة  اليوم  ال�شهم  على  التداول  وقف  اال�شرتالية  البور�شة  من 
اإعالن �شتاندرد اآند بورز، قائلة اإن على االأرجح اأن يكون له تاأثري على �شعر 
ال�شهم. وعدلت الوكالة الت�شنيف االئتماين من بي بي بي �شالب وهو اأدنى 

درجة ا�شتثمارية اإىل بي بي موجب بي مع تقدمي نظرة �شلبية لل�شركة.
كانت وكالة موديز العاملية للت�شنيف االئتماين قدمت اأم�س اخلمي�س نظرة 
�شلبية ل�شركة الطريان، قائلة اإنها قد تعدل ت�شنيفها باخلف�س لت�شنيفها 

احلايل عند بي اأيه اأيه 3 .

جائزة  ال����ع����ام  ه�����ذا  م�����ش��اب��ق��ة  يف 
فازت  والتي  امل�شتقبلي  الت�شميم 
بها دانو�شي ميكاال األوثواال . وعن 
بها  ف���ازت  الفنية  التحفة  ج��ائ��زة 
اأور�شوليا ناجيني را�شكي وزوجها 
امل�شابقة  وت��ع��ت��ر   . ن��اج��ي  دان��ي��ل 
من اأبرز االأن�شطة التي تقام على 
للمجوهرات  دب���ي  اأ���ش��ب��وع  م����دار 
يف  ال����زوار  اآالف  ا�شتقطبت  ال��ت��ي 

مركز دبي التجاري العاملي. 

الوطني للتدريب املهني يف اأ�شبوع 
دبي الدويل للمجوهرات الفعالية 
قطاع  يف  مت��ي��زا  واالأك���رث  املتاألقة 
منطقة  م�شتوى  على  املجوهرات 
ت�شتمر  وال��ت��ي  االأو����ش���ط  ال�����ش��رق 
حتى 7 دي�شمر. وقالت تريك�شي 
لومريماند النائب االأول للرئي�س 
العاملي  ال��ت��ج��اري  دب���ي  م��رك��ز  يف 
امل���ن���ظ���م���ة الأ�����ش����ب����وع دبي  اجل����ه����ة 
املنطقة  اأن  للمجوهرات  ال���دويل 

بجائزة  ف��از  حني  يف  للمجوهرات 
للمجوهرات  ت�����ش��م��ي��م  اأف�������ش���ل 
ابتهال  ال�����ش��ع��ودي��ة  ب��ط��اب��ع ع��رب��ي 

عبداهلل احلوي�شل . 
ويف ف��ئ��ة امل����واه����ب ال�������ش���اع���دة يف 
جموهرات  ت�شميم  اأف�شل  جائزة 
امل�شممة  ف��ازت  اأ�شيوي  طابع  ذات 
بون�شني  ت�������ش���ان���ي���ل  ال���ف���رن�������ش���ي���ة 
جريماين باجلائزة . وفاز بجائزة 
ك�����اد ك�����ام ت���ك���ن���ول���وج���ي اجل����ائ����زة 

املوهوبني  ب��امل�����ش��م��م��ني  م��ل��ي��ئ��ة 
م��ن ال��ه��واة وامل��ح��رتف��ني. وفازت 
بجائزة اأف�شل م�شمم جموهرات 
بن  حممد  عليا  الطالبة  اإماراتي 
ت�شميمها  ع��ل��ى  ال��ف��ال���ش��ي  ع��م��ري 
االأملا�س ال برييل حيث  لعقد من 
عرت عليا الفال�شي عن �شعادتها 
نف�س  ويف  اجل��ائ��زة.  بهذا  بفوزها 
ال��ف��ئ��ة ف���از ك���و ه���زن م���ن تايوان 
مبتكر  ت�شميم  اأف�����ش��ل  ب��ج��ائ��زة 

اإ�شافتها  مت���ت  ال���ت���ي  اجل����دي����دة 
يف ح���ف���ل ج����وائ����ز ه�����ذا ال����ع����ام يف 
ف��ئ��ة امل��ح��رتف��ني امل�����ش��م��م اأن����دون 
وي��را���ش��ي��ك��ارا امل��ق��ي��م ب����االإم����ارات . 
ويف فئة املحرتفني فازت امل�شممة 
اإنديكا ويجاياراثانا من جمموعة 
باململكة  الزورد  جم������وه������رات 
اأف�شل  ال�شعودية بجائزة  العربية 

طقم للعرائ�س .
 ومن اجلوائز التي متت اإ�شافتها 

العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1487 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

�شتار  توب  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  مياه  با�شو  كمال  مدعي/   
للتنظيف واخلدمات الفنية �س.ذ.م.م اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: 
الفنية  واخلدمات  للتنظيف  �شتار  توب  اعالنه/  املطلوب  م�شتحقات عمالية 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  االمارات  اجلن�شية:  �س.ذ.م.م 
موعدا   2013/12/11 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة 
�شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر 

بتاريخ  2013/11/6  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2604 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ نزير احمد منري احمد اجلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: غيوم ال�شماء 
للمقاوالت العامة ذ.م.م اجلن�شية: االمارات    مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  ال�شماء  غيوم  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
االمارات عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
الدعوى، لذا فانت  املوافق 2013/12/11 موعدا لنظر  املحكمة يوم االربعاء 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/11/12  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2625 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

عليه:  مدعي  الهند   اجلن�شية:  بارامبيل  بوثياتي  كاكيدي  ا�شرف  مدعي/   
الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  التموين  خلدمات  فود  ا�شيان 
م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/ ا�شيان فود خلدمات التموين اجلن�شية: 
االمارات  عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
الدعوى، لذا فانت  املوافق 2013/12/11 موعدا لنظر  املحكمة يوم االربعاء 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/11/12  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1673 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

بنغالدي�س    اجلن�شية:  الدين  جا�شم  حممد  اال�شالم  را�شد  حممد  مدعي/   
مدعي عليه: فرينور للخدمات الفنية �س.ذ.م.م اجلن�شية: االمارات  مو�شوع 
الفنية  للخدمات  فرينور  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى: 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  االمارات  اجلن�شية:  �س.ذ.م.م 
موعدا   2013/12/11 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة 
الرابعة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة حممد بن زايد- مزيد مول   
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/11/19  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
يف الدعوى رقم 2013/257 جتاري جزئي دبي     

عليه:ا�شرف  املدعى  �شد  ذ.م.م    �س  رينتال  كار  احل�شا  املدعية:  من  املرفوعة   
عبدالكرمي عبدالرحمن   

اعاله  املذكورة  الدعوى  يف  املنتدب  املرزوقي  علي  ح�شن  احل�شابي/  اخلبري  يعلن 
بتاريخ  االبتدائية  دبي  حمكمة  عدالة  عن  ال�شادر  التمهيدي  احلكم  مبوجب 
2013/10/6 يف الدعوى املذكورة اعاله املدعى عليه ب�شرورة ح�شور اجتماع اخلرة 
احل�شابية املقرر عقده يوم اخلمي�س املوافق 2013/12/12 ال�شاعة الثانية ع�شرة ظهرا 

ومعهما كافة امل�شتندات واملذكرات املوؤيدة لدفوعهما على ان تكون من ن�شختني.
 وذلك مبقر مكتب اخلبري احل�شابي الكائن بامارة دبي- �شارع ابو هيل- بناية الفهد 
مقابل حمطة برتول االمارات- الدور االول- مكتب رقم 1- ا�شفل البناية حمالت 

ماك�س- هاتف -  04-2979412
 اخلبري احل�سابي/ ح�سن علي املرزوقي  

اعالن حل�سور اجتماع اخلربة احل�سابية

العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2025 ت جتر- م ر-ت- اأظ(
االمارات     اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  وال�شيانة  للمقاوالت  كنغر  التنفيذ/  طالب 
املطلوب  االمارات   اجلن�شية:  ذ.م.م  للمقاوالت  ماموت  �شركة   : �شده  املنفذ 
بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  للمقاوالت  ماموت  �شركة  اعالنه/ 
الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا 
رقم 2012/723 جتاري - م ت-�س- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم االربعاء املوافق 
الدائرة  امام  باحل�شور  فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  2013/12/25 موعدا 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  ابوظبي  التنفيذ-  بادارة  االوىل 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم التجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   473 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: التامني والتعوي�ض التجاري 
ع�شري  بن  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  الهند    اجلن�شية:  فينكاتي�شان  ناتي�شان  مدعي/   
للنقليات واملقاوالت العامة واخرون اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: تعوي�س 
مببلغ 50000 درهم  والفائدة القانونية املطلوب اعالنهما/ 1- ا�شعد حممود �شمندار 
خان اجلن�شية: باك�شتان 2-موؤ�ش�شة بن ع�شري للنقليات واملقاوالت العامة اجلن�شية: 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  االداري( حيث  بالتاأجيل  االمارات   عنوانه:بالن�شر)اعالن 
لنظر  موعدا   2013/12/29 املوافق  االحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
ب�  االوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى، 
حمكمة ابوظبي االبتدائية - 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 االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/05  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1286 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

اجلن�شية:  نا�شر  ح�شن  عبداهلل  بالل  بوكالة  ال�شيارات  لتاأجري  الفر�شة  مدعي/   
االمارات مدعي عليه: حممد كرمي القواريط بوكالة جران قحطان حممد اجلن�شية: 
�شوريا  مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية  2800 درهم املطلوب اعالنه/ حممد كرمي 
القواريط بوكالة جران قحطان حممد اجلن�شية: �شوريا   عنوانه:بالن�شر حيث ان 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/12/16 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة 
الثانية ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر  اآل نهيان  
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  

  2013/12/04
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   8 /2013 مد كل- ب �ض- ب- اأظ

 مدعي/ حممد ولد الطيب اجلن�شية: موريتانيا  مدعي عليه: يونايتد بنك 
ليمتد اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: مطالبة باحلق املدين والتعوي�س 
عنوانه:بالن�شر  االمارات  اجلن�شية:  ليمتد  بنك  يونايتد  اعالنه/  املطلوب 
االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/11 املوافق 
 - االبتدائية  يا�س  بني  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
الكائنة بني �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/11/20  
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة بني يا�ض البتدائية

العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2054/ 2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ ح�شني �شيخ رحمن �شيخ اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: موؤ�ش�شة 
التعارف لل�شيانة العامة اجلن�شية: االمارات  مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
اجلن�شية:  العامة  لل�شيانة  التعارف  موؤ�ش�شة  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
االمارات عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
الدعوى، لذا فانت  املوافق 2013/12/11 موعدا لنظر  املحكمة يوم االربعاء 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/11/13  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2842 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

ال�شام  فرات  عليه:  مدعي  �شوريا   اجلن�شية:  الهبال  فواز  عبيد  مدعي/   
للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية 
االمارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  ال�شام  فرات  اعالنه/  املطلوب 
عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/11 املوافق  االربعاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/11/27  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2652 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

بنغالدي�س    مدعي  اجلن�شية:  احمد  روبيل جاكري  مدعي/ اجمد ح�شني   
عليه: جديد االحرام للمواد الغذائية اجلن�شية: االمارات  مو�شوع الدعوى: 
م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/ جديد االحرام للمواد الغذائية اجلن�شية: 
االمارات عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
الدعوى، لذا فانت  املوافق 2013/12/11 موعدا لنظر  املحكمة يوم االربعاء 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/11/26  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1604 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ حممد عابو تاهري حممد فريد احمد اجلن�شية: بنغالدي�س  مدعي 
عليه: را�س اجل�شر للمقاوالت وال�شيانة العامة اجلن�شية: االمارات     مو�شوع 
للمقاوالت  اجل�شر  را�س  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى: 
اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  االمارات   اجلن�شية:  العامة  وال�شيانة 
 2013/12/11 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة 
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/11/13  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
       اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2780 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ �شرفراز ح�شني �شاد حممد ح�شني اجلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: 
مطعم فريوز املدينة اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية 
االمارات  عنوانه:بالن�شر  املدينة اجلن�شية:  اعالنه/ مطعم فريوز  املطلوب 
االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/11 املوافق 
 - االبتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة  بعة  الرا  الدائرة  امام  8.30 �شباحاً  ال�شاعة 
الكائنة حممد بن زايد- مزيد مول   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/11/19  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2651 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ حممد ا�شفاق حممد عامل اجلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: مر�شى 
الدعوى:  مو�شوع  االمارات   اجلن�شية:  والديكور  العقارات  الدارة  القرم 
م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/ مر�شى القرم الدارة العقارات والديكور 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  االمارات   اجلن�شية: 
لنظر  موعدا   2013/12/11 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

  2013/11/26
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
/ احلمادي   ح�شن  عبداهلل  حممد  /مرمي  املواطنة  تقدمت 

التوثيقات  ق�شم  االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  اىل  بطلب 
بتغيري ا�شمها من )مرمي( اىل )ريوف( 

باملحكمة  املذكور  الق�شم  اىل  به  يتقدم  اعرتا�س  لديه  فمن 
خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر االعالن .

امل�ست�سار/ حممد �سامل املن�سوري    
قا�سي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/527 ت جتر- م ر-ت- ع ن(
طالب التنفيذ/ موؤ�ش�شة �شرا للحدادة العامة واالملنيوم اجلن�شية: االمارات    
اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  امل�شاء  �شحوه  �شركة   : �شده  املنفذ 
ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  امل�شاء  �شحوه  �شركة  اعالنه:  املطلوب  االمارات    
اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/375 جت كل- م ر-ب- ع ن وحدد 
التنفيذ  املوافق 2013/12/30 موعدا لنظر طلب  االثنني  يوم  لنظره جل�شة 
الكائنة  العني  التنفيذ-  بادارة  االوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت 
باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا 

التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم التجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/789 ت جتر- م ر-ت- ع ن(
االمارات    اجلن�شية:   الكويتي  حممد  �شعيد  �شلطان  علي  التنفيذ/  طالب 
املطلوب  االمارات  اجلن�شية:  ال�شام�شي  �شالح  را�شد  �شالح   : �شده  املنفذ 
بالن�شر  االمارات  عنوانه:  ال�شام�شي اجلن�شية:  را�شد �شالح  اعالنه: �شالح 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى 
رقم 2013/622 جت جز- م ر-ب- ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم االثنني املوافق 
2013/12/30 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  العني  التنفيذ-  بادارة  االوىل 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم التجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
          اعالن احلكم يف الدعوى املدنية اجلزئية رقم  2013/998

العنوان  �شوري  بركات-اجلن�شية:  �شريف  حممد  ق�شي  عليه:  املدعي 
بان�شر نعلمكم انه بتاريخ 2013/11/27 قد �شدر �شدكم حكم يف الدعوى 
املذكورة اعاله املدعي: موؤ�ش�شة العروبة لتاأجري ال�شيارات- ميثلها حممد 
حيات �شاحب خان- اجلن�شية: االمارات حكمت املحكمة مبثابة ح�شوري 
عليه  املدعى  بالزام  والقانون:  الغراء  اال�شالمية  ال�شريعة  الحكام  وفقا 
)ق�شى حممد �شريف بركات( بان ي�شدد للموؤ�ش�شة املدعية مبلغ وقدره 

الف وخم�شمائة درهم والزمته مب�شاريف الدعوى.
القا�سي  

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
       اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1153 /2013 جت جز- م ر-ب- ع ن

  مدعي/ درة لتجارة مواد البناء ذ.م.م متثلها بهاميني كيدارنات اجلن�شية: االمارات  
عبدالعظيم  ميثلها/طارق  العامة  للمقاوالت  �شحايب  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي 
اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: مطالبة مببلغ  23740 درهم   املطلوب اعالنه/ 
االمارات   العامة ميثلها/ طارق عبدالعظيم اجلن�شية:  للمقاوالت  �شحايب  موؤ�ش�شة 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/12 املوافق  اخلمي�س 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة العني االبتدائية - الكائنة املركز 
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  االداري  
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. 

�شدر بتاريخ  2013/12/5  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
       اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1124 /2013 مد جز- م ر-ب- ع ن

عليه: حممد جالل  بلعويدات اجلن�شية: اجلزائر مدعي  براهيم  مدعي/    
حممد �شيد احمد الطنيجي اجلن�شية: م�شر مو�شوع الدعوى: اثبات مبايعة 
احمد  �شيد  حممد  جالل  حممد  اعالنه/   املطلوب  ال�شيارة  عن  والتنازل 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  م�شر  اجلن�شية:  الطنيجي 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/12/8 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  االداري   املركز  الكائنة   - االبتدائية  العني  حمكمة  ب� 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

  2013/11/24
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
اعالن  احلكم يف الدعوى التجارية اجلزئية رقم 2013/793

يعلن   : العنوان  العامة  وال�شيانة  للمقاوالت  النزهة  موؤ�ش�شة  �شد/ 
املوافق 2013/7/29م قد حكمت عليك هذه  بتاريخ  انه  بالن�شر  نعلمك 
احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح / در�شان �شينغ خو�شال 
�شينغ- �شاحب منجرة الطوية حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري: بالزام 
الف  توؤدي للمدعى مبلغ  12000 درهم )اثني ع�شرة  بان  املدعى عليها 
ورف�شت  املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  وخم�شمائة  وامل�شاريف  درهم( 
ماعدا ذلك من طلبات. حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا 
من اليوم التايل بعد الن�شر.  �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 

2013/12/4
القا�سي/د.ا�سامة عبدالعزيز   

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة العني البتدائية          

العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة  

  يف  التظلم  رقم   75-2013 تظلم 323-2013 اأ عري�سة - م ر -ب -ع ن
املتظلم/ �شالح �شامل عو�س ابوبكر اجلن�شية: اليمن   املتظلم �شده : موؤ�ش�شة العطف 
اجلن�شية:  اخلليفي  ح�شن  طالب  حممد  عنها/  وكيال  العامة  واملقاوالت  للنقليات 
العطف  موؤ�ش�شة  اعالنه:   املطلوب  عري�شة   على  تظلم  التظلم:  مو�شوع  االمارات 
اجلن�شية:  اخلليفي  ح�شن  طالب  حممد  عنها/  وكيال  العامة  واملقاوالت  للنقليات 
املحكمة  املذكور اعاله وحددت  التظلم  اقام  املتظلم  ان  بالن�شر حيث  االمارات  عنوانه: 
يوم اخلمي�س املوافق 2013/12/12 موعدا لنظر التظلم لذا فانت مكلف باحل�شور امام 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  االداري  املركز  الكائنة  االبتدائية  العني  ب� حمكمة  الثانية  الدائرة 
وكيل معتمد، وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا مل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر التظلم بثالثة ايام على االقل.�شدر بتاريخ : 2013/12/05
المور امل�ستعجلة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2013/1954 

املحكوم �شده: فيديو االهرام   العنوان: بالن�شر نود افادتكم بانه يف تاريخ 2013/11/17 �شدر 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف  ابوظبي(   ( االيجارية  املنازعات  ف�س  جل��ان  ادارة  قبل  من  حكم 
ل�شالح املحكوم له: خلف بن �شغري القبي�شي  حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري: اوال: الزام 
ال�شيخ  دمل��ا، مقابل جامعة  �شارع  ابوظبي،   ،5 رقم  )دك��ان  املوؤجرة  العني  باخالء  املدعى عليها 
زايد( وت�شليمها للمدعي خالية من اال�شخا�س وال�شواغل وباحلالة التي كانت عليها عند بداية 
عقد االيجار ثانيا: الزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعي االجرة امل�شتحقة )21.053.00 درهم( 
واحد وع�شرون الف وثالثة وخم�شون درهما، من تاريخ انتهاء العقد يف )2011/5/13( حتى 
تاريخ ت�شليم العني املوؤجرة. ثالثا: الزام املدعى عليها بان تقدم للمدعي ما يفيد براءة الذمة 
الدعوى  �شاد�شا: رف�س  وامل�شاريف.  بالر�شوم  املدعى عليها  الزام  رابعا:  واملياه.  الكهرباء  عن 
هذا  لن�شر  التايل  اليو  من  اعتبارا  ي��وم(   15( خ��الل  لال�شتئناف  قابال  ذلك.حكما  ع��دا  فيما 

االعالن.
جلان ف�ض املنازعات اليجارية    

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

العدد  10963 بتاريخ 2013/12/7     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1427  جتاري كلي                   
اىل املدعى عليه/1- �شركة روبا�شت للمقاوالت دبي ) ذ.م.م(  جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي / �شركة يونيمار للتجارة ) �س.ذ.م.م( 
املحكمة  ب��ان  نعلنكم  خم��ري   ع��ب��داهلل  عمر  عبدالرحمن  ومي��ث��ل��ه: 
املذكورة  الدعوى  يف   2013/12/4 بتاريخ  املنعقدة   بجل�شتها  ق��ررت 
الدعوى  املنتدب يف  ال�شيد اخلبري  تقرير  ب��ورود  اخطاركم  اع��اله. 
وقد حتددت جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/12/18 ال�شاعة 9.30 

�شباحا بالقاعة ch2.E.22 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10963 بتاريخ 2013/12/7     
مذكرة اعادة  اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/772  ا�ستئناف مدين
االقامة  حمل  جمهول   نيناين   برا�شاد  -كر�شنا   1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
تاتا جناتو بورو�شوتامان وميثله: عبدالرحمن  امل�شتاأنف /�شاجو  ان  مبا 
ال�شادر  احل��ك��م  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف  ق��د  ن�شيب    ب��ن  عبدالرحمن  ن�شيب 
لها  وح���ددت   2013/8/19 بتاريخ  كلي  م��دين   2013/125 رق��م  بالدعوى 
بالقاعة  ال�شاعة 10.00 �شباحا  املوافق 2013/12/25  جل�شه يوم االربعاء 
ch2.D.17 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا   
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10963 بتاريخ 2013/12/7     

مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر
   يف  الدعوى 1736 /2013 نزاع جتاري                  

املتنازع/  ارت��ور نيل�شون  جمهول حمل االقامة مبا ان  ب��رادىل  املتنازع �شده/1-  اىل 
قد  حم��م��دامل��ط��وع    ح�شن  عبدالرحمن  ومي��ث��ل��ه:  م�شطفى  حم��م��ود  فلكناز  حممد 
الزام  بندب خبري  ح�شابي متخ�ش�س مع  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  عليك  اق��ام 
املدعى عليه بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء 
املوافق 2013/12/24  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 االقل.  
رئي�ض الق�سم                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10963 بتاريخ 2013/12/7     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/722  عقاري كلي   
انور  ا�شف   -3 العقارية  ويند  ذا   -2 ح  م  ���س  ويند  /1-ذى  عليهم  امل��دع��ى  اىل 
مون�شى 4- ات�س ايه بي ان للتطوير العقاري �س.ذ.م.م  جمهويل  حمل االقامة 
ح�شن  عبدالرحمن  وميثله:  �شريف  عبدالرحمن  /ياراتينجال  املدعي  ان  مبا 
ب��ن��دب خبري  املطالبة  ال��دع��وى ومو�شوعها  اق���ام عليك  ق��د  امل���ط���وع     حممد 
متخ�ش�س مع الزام املدعي عليهم بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2013/12/11 ال�شاعة 11:00 �س بالقاعة 
ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل.

ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10963 بتاريخ 2013/12/7     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/905 تنفيذ  مدين
ان  املنفذ �شده/1- ميلفني هيندراوان  جمهول حمل االقامة مبا  اىل 
عبداهلل  احمد  يو�شف  وميثله:  في�شيكو  راميل  جيني  التنفيذ/  طالب 
عبدالرحيم  قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )23336( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة. 
تاريخ ن�شر هذا  املذكور خالل 15 يوما من  بالقرار  حالة عدم االلتزام 

االعالن. 
رئي�ض ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

عن طريق البحر. على الرغم من 
�شكل  اأرخ�������س  ه��و  ه���ذا  اأن  حقيقة 
من اأ�شكال النقل ولكنه اأطول وقتا 
مما اإذا كان يتم تنفيذ حركة املرور 
اأوروب���ا عن طريق  اإىل  ال�شني  من 

ال�شكك احلديدية مبا�شرة. 
ولذلك فاإنه لي�س من امل�شتغرب اأنه 
للتعاون  �شنغهاي  منظمة  اإط��ار  يف 
قرر اأع�شاء جمموعة ال�شتة اإحياء 
االجتماع  ويف  احل����ري����ر.  ط���ري���ق 
بي�شكيك،  يف  م���وؤخ���را  ع��ق��د  ال����ذي 
العلوم  وان��غ قانغ وزي��ر  ال�شيد  قال 
اأن طريق  ال�شني  والتكنولوجيا يف 
الو�شول  اجل��دي��د مي��ك��ن  احل��ري��ر 
اأوروب��ا عر رو�شيا  اإىل  من ال�شني 
)كازاخ�شتان  ال���و����ش���ط���ى  واآ����ش���ي���ا 

واأوزبك�شتان وتركمان�شتان(. 
من  الواحدة  الطرق  �شبكة  وهناك 
البلطيق  بحر  اإىل  الهادي  املحيط 
 ، التجارية  احلواجز  باإزالة  ت�شمح 
واحلد من وقت ت�شليم الب�شائع و 
الوطنية.  بالعمالت  التعامل  زيادة 
ك��م��ا ي�شاهم م��ث��ل ه���ذا امل�����ش��روع يف 
ت��ق��ل��ي��ل ت��ك��ال��ي��ف ال��ن��ق��ل ح��ي��ث اأن 
الثلث  بنحو  اأق�شر  احلرير  طريق 
ميتد  ال��ذي  البحري  الطريق  ع��ن 
يف جميع اأنحاء اآ�شيا و�شبه اجلزيرة 

وف��ق��ا ل��ت��ق��دي��رات م��ت��وا���ش��ع��ة، فاإن 
اآ�شيا  ب��ني  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل  حجم 
 3-2 �شنويا مبعدل  ينمو  واأوروب���ا 
�شبع  خ����الل  وب���ال���ت���ايل  امل����ائ����ة.  يف 
ال�شنوات املقبلة اأي يف عام 2020 
بحوايل  ال��ب�����ش��ائ��ع  ح���ج���م  ي���ق���در 
تريليون  و1.8  طن  مليون   240
يتطور  لهذا  ن��ق��دا.  اأمريكي  دوالر 
العامل  دول  ب���ني  ال��ن�����ش��ال  ال���ي���وم 
ال���ت���ي ت���زي���د اإم���ك���ان���ي���ة ال���ع���ب���ور و 

و�شائط النقل.
وبالنظر يف تطوير الطرق بني اآ�شيا 
و اأوروبا، يتم الرتكيز ب�شكل رئي�شي 
ع��ل��ى ع��ب��ور ال��ب�����ش��ائ��ع م��ن ال�شني 
العقود  م����دى  ع��ل��ى  اأث���ب���ت���ت  ال���ت���ي 
االقت�شاد  من���و  امل��ا���ش��ي��ة  ال��ث��الث��ة 
االمر  �شنويا،  املائة  10 يف  مبعدل 
الذي �شمح لها بتحقيق منو الناجت 
تريليون   8.5 االإج���م���ايل  امل��ح��ل��ي 
دوالر اأمريكى واالنتقال اإىل املركز 
املوؤ�شر  ه���ذا  يف  ال���ع���امل  يف  ال���ث���اين 
املتحدة.  االأمريكية  ال��والي��ات  بعد 
وتبلغ ح�شة ال�شني اليوم اأكرث من 
التجارة  اإجمايل  من  املائة  يف   20

العاملية.
يتم نقل معظم ال�شلع امل�شنعة من 
احلاويات  يف  امل��ائ��ة  يف   80 ال�شني 

اأن اإجناز هذا  العربية. ومن املقرر 
الب�شائع  تو�شيل  يخف�س  امل�شروع 
من ال�شني. وي�شتغرق االآن تو�شيل 
ع��ن طريق  اأوروب������ا  اإىل  ال��ب�����ش��ائ��ع 
طريق  وع�����ن  ي����وم����ا،   45 ال���ب���ح���ر 
اأ�شبوعني،  حوايل  �شيبرييا  تران�س 
يكون  �شوف  الطريق اجلديد  واأم��ا 
اأيام   10 بكثري  وي�شتغرق  اأق�����ش��ر 

فقط.
امل�شروع  ه����ذا  اإم���ك���ان���ي���ات  وت��ع��ت��ر 
العام املقبل  جذابة وحتى منت�شف 
اجلمركي  االحت���اد  ب��ل��دان  تخطط 
رو�شيا  و  ورو����ش���ي���ا  ك��ازاخ�����ش��ت��ان   -
الإن�شاء  ق��واه��ا  توحيد  يف  البي�شاء 
امل�شروع القوي الذي ي�شفه اخلراء 
امل�شروع  رمب���ا  و  لفتا  االأك����رث  ب��اأن��ه 
امل�شرتك االأول من الرتويكا الذي 
يهدف اإىل تقليل تو�شيل ال�شحنات 

يف اجتاه ال�شرق - الغرب .
ويوؤكد ال�شلطات يف البلدان الثالثة 
ب���اأن م�����ش��روع اإن�����ش��اء ���ش��رك��ة النقل 
املوحدة  ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة  واخل���دم���ات 
���ش��ي��زي��د م��ن ق��اع��دة االإي�������رادات يف 
احلديدية  ال�شكك  �شركات  جميع 
الثالثة،  ال���ب���ل���دان  يف  ال���وط���ن���ي���ة 
حقيقية  انطالقة  مبثابة  و�شيكون 
اللوج�شتية  اخل��دم��ات  ت��ط��وي��ر  يف 

امل�����ش��ارك��ة يف االحتاد  ال��ب��ل��دان  م��ن 
اجلمركي. ويف الواقع فاإن املق�شود 
اإن�����ش��اء االحت���اد اجلمركي كان  م��ن 
اأوروبا  بني  الو�شل  حلقة  اإيجاد  يف 
الهادئ.  وامل��ح��ي��ط  اآ���ش��ي��ا  ومنطقة 
و���ش��وف مي��ك��ن اجل��م��ع ب��ني امل����وارد 
واالإمكانات  امل��ال  وراأ����س  الطبيعية 
كازاخ�شتان  يف  ال��ق��وي��ة  ال��ب�����ش��ري��ة 
وب��ي��الرو���ش��ي��ا ورو���ش��ي��ا م���ن تعزيز 
ال�شناعة  �����ش����ب����اق  يف  م���وق���ف���ه���ا 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ، وال��ت��ن��اف�����س على 
امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن وع���ل���ى خ��ل��ق فر�س 
كازاخ�شتان  اإن  ج�����دي�����دة.  ع���م���ل 
الإن�شاء  املبادرة  �شاحبة  انها  بحكم 
االحت���اد اجل��م��رك��ي، تزيد يف حجم 
ال�شكك  ل��ت��ط��وي��ر  اال����ش���ت���ث���م���ارات 
احلديدية. و�شعت �شلطات ال�شكك 
اأهدافا طموحة  احلديدية لنف�شها 
ال�شحن  ال��رك��اب و  زي����ادة ح��رك��ة   -
عر  رو�شيا  و  الغربية  اأوروب����ا  م��ن 
اآ�شيا  �شرق  جنوب  اإىل  كازاخ�شتان 
 2020 ع��ام  و اخلليج يف  وال�شني 
 -  2050 ع��ام  ويف  مرتني،  بن�شبة 

بن�شبة ع�شر مرات.
بف�شل بناء ممرات العبور اجلديدة 
اأ�شبحت  اأرا�����ش����ي����ه����ا  خ�����الل  م����ن 
كازاخ�شتان اأكرث مالءمة من خط 

�شيبرييا  ع��ر  احل��دي��دي��ة  ال�شكك 
الهادئ  املحيط  �شاحل  تربط  التي 

مع االحتاد االأوروبي. 
وي��وج��د على ج��دول اأع��م��ال الدول 
تطوير  يف  ب��ن�����ش��اط  ت��ع��م��ل  ال���ت���ي 
اإم����ك����ان����ي����ات امل���������رور اإن���������ش����اء ممر 
ال�����ش��ي��ارات يف االجت����اه م��ن ال�شني 

اإىل اأوروبا. 
ب����داأ ب��ن��اء ال��ط��ري��ق ال�����ش��ري��ع غرب 
ال��غ��رب��ي��ة يف عام  اأوروب��������ا  ال�����ش��ني 
على  امل��م��ر  ط��ول  ويبلغ   .2009
ط���ول ط��ري��ق ���ش��ان��ت ب��ط��ر���ش��رج - 
مو�شكو - نيجني نوفغورود - قازان 
اأكتوبي - كيزيلوردا  اأورينبورغ -   -
ك�����ورداي-  ���ش��ي��م��ك��ن��ت - ط����راز -   -
اأورومت�شي   - خ��ورج��و���س   - اأمل��ات��ي 
- النت�شو - ت�شنغت�شو - يانيونقانغ 
8445 كيلومرت. من هذا الطول 
مير 2233 كيلومرت على اأرا�شي 
االحتاد الرو�شي، 2787 كيلومرت 
 3425 كازاخ�شتان،  جمهورية  يف 
كلم يف جمهورية ال�شني ال�شعبية. 
ووف���ق���ا حل�����ش��اب��ات اخل�������راء، ف���اإن 
يخف�س  ال���دويل  العبور  مم��ر  بناء 
اإىل  ال�شني  من  الب�شائع  تو�شيل 
اأوروبا عن طريق الر تقريبا 3.5 
مرة مقارنة مع الطريق البحري. 

طريق احلرير اجلديد ي�شل من ال�شني اإىل اأوروبا عرب رو�شيا واآ�شيا الو�شطى ويقل�س مدة �شحن الب�شائع

كازاخ�صتان ورو�صيا ورو�صيا البي�صاء توحد جهودها 
لإن�صاء �صركة النقل واخلدمات اللوج�صتية املوحدة 

حملل يتوقع زيادة �صادرات اأوبك 

منظمة التجارة تقرتب من اتفاقية عاملية 

الإمارات واإيطاليا تبحثان على هام�ض موؤمتر 
بايل �صبل تطوير العالقات الإقت�صادية بينهما 

الذهب يتجه اإىل انخفا�ض اأ�صبوعي 
 1330 ال�������ش���اع���ة  ����ش���ت�������ش���در 
ب��ت��وق��ي��ت ج��ري��ن��ت�����س وال���ت���ي قد 
املوؤ�شرات  م���ن  م���زي���دا  ت��ع��ط��ي 
ل�شحب  املحتمل  التوقيت  على 
اإج����������راءات ال��ت��ح��ف��ي��ز يف اأك����ر 
اق���ت�������ش���اد يف ال����ع����امل. وارت���ف���ع 
الذهب يف ال�شوق الفورية 0.3 
دوالر   1228.09 اإىل  ب��امل��ئ��ة 
بحلول  )االأون�������ش���ة(  ل��الأوق��ي��ة 
بتوقيت   0648 ال���������ش����اع����ة 
ج���ري���ن���ت�������س. وي���ت���ج���ه امل���ع���دن 
اأ�شبوعية  خ�شارة  اإىل  االأ�شفر 

تبلغ اثنني باملئة بعد هبوطه اإىل 
اأدنى م�شتوياته يف خم�شة اأ�شهر 
االأ�شبوع.  ه���ذا  ���ش��اب��ق  وق���ت  يف 
باملئة  اثنني  االأ�شعار  وتراجعت 
اخلمي�س بعد اأن اأظهرت بيانات 
يف  االأمريكي  االقت�شاد  منو  اأن 
ال��رب��ع ال��ث��ال��ث م��ن ال��ع��ام اأعلى 
وربط  االأولية.  التقديرات  من 
االحتادي  االحتياطي  جمل�س 
االأمريكي(  امل���رك���زي  )ال��ب��ن��ك 
ل�شراء  ب����رن����اجم����ه  ت���ق���ل���ي�������س 
العمل.  �شوق  بتح�شن  ال�شندات 

•• �صنغافورة-رويرتزك

بعد  ام�س  الذهب  �شعر  ا�شتقر 
اجلل�شة  يف  متقلبة  ت��ع��ام��الت 
ال�شابقة ومن املنتظر اأن ي�شجل 
ب�شبب  اأ����ش���ب���وع���ي���ا  ان��خ��ف��ا���ش��ا 
االقت�شادية  ال��ب��ي��ان��ات  حت�شن 
يثري خماوف  ال��ذي  االأمريكية 
النقدي يف  التحفيز  من �شحب 

وقت قريب.
بيانات  امل�����ش��ت��ث��م��رون  وي��رتق��ب 
التي  االأم���ري���ك���ي���ة  ال���وظ���ائ���ف 

وا���ش��ت��ف��ادت اأ���ش��ع��ار ال��ذه��ب من 
ال����ذي ي�شرتي  ال��ت��ح��ف��ي��ز  ذل���ك 
بقيمة  �شندات  البنك  مبوجبه 
وهو  �شهريا  دوالر  مليار   85
كاأداة  ال��ذه��ب  جاذبية  يعزز  م��ا 
وارتفع  الت�شخم.  م��ن  حت��وط 
اإىل  ب��امل��ئ��ة   0.7 ال��ف�����ش��ة  ���ش��ع��ر 
بينما  لالأوقية  دوالر   19.47
انخف�س البالتني 0.16 باملئة 
اإىل 1355.75 دوالر لالأوقية 
ونزل البالديوم 0.2 باملئة اإىل 

لالأوقية. دوالر   730.6

اأك��������د م���ن���ظ���م���و م���ع���ر����س اإن���رت����ش���ك 
فرانكفورت  اإيبوك مي�شي  2014 يف 
للمعر�س  املنظمة  االأمل��ان��ي��ة  ال�شركة 
املحلية  امل�شاركة  من��و  على  ال��ت��ج��اري، 
دولة  ج��ن��اح  ال�شركات يف  ع��دد  وزي���ادة 
االإمارات بن�شبة %11 مقارنة بدورة 
ال�شركات  واأك����دت  ال�شابقة.  امل��ع��ر���س 
امل�شاركة  املحلية  واجلهات  االإماراتية 
اإنرت�شك  ملعر�س  اجلديدة  ال��دورة  يف 
املقبل،  ي���ن���اي���ر  يف  ي��ن��ط��ل��ق  وال��������ذي 
التي  االإي��ج��اب��ي��ة  النتائج  اأهمية  على 
ح��ق��ق��ت��ه��ا م�����ش��ارك��ة اأك�����رث م���ن 155 
ال�شابقة  ال����دورة  اإم��ارات��ي��ة يف  ���ش��رك��ة 
وخ���ا����ش���ة ال�����ش��رك��ات امل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 
ووح���دات  احل��رائ��ق  مكافحة  م��ع��دات 
باول�س  اأحمد  وق��ال  واالأم��ن.  املراقبة 
مي�شي  اإي��ب��وك  يف  التنفيذي  الرئي�س 
اأن  ف��ران��ك��ف��ورت: جت���در االإ����ش���ارة اإىل 
ينتظر  ال��ت��ي   2014 اإن��رت���ش��ك  دورة 
ال��دورة االأك��ر حتى االآن يف  اأن تكون 
والوقاية  وال�شالمة  االأم��ن  �شناعات 
امل�شاركة  ت�شهد  ���ش��وف  احل��رائ��ق  م��ن 
االأك������ر م���ن ال�������ش���رك���ات االإم���ارات���ي���ة 
لديها  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����ش��رك��ات  اأن  ح��ي��ث 

ر�شمي  ج��ن��اح  مب�����ش��ارك��ة  م��ك��ت��وم،  اآل 
لتنمية  را����ش���د  ب���ن  مل��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د 
الذي  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع 
التنمية  دائ��رة  مع  باال�شرتاك  ُينظم 
االقت�شادية. ي�شارك من خالل اجلناح 
من  ومتو�شطة  �شغرية  م�شاريع   10

تقدمه  ال��ذي  الكثري  االإ�شهامات  من 
االإمارات  يف  وال�شالمة  االأم��ن  لقطاع 
وامل��ن��ط��ق��ة ب��وج��ه ع���ام يف وق���ت ت�شهد 
فيه عملية منو وحتّول غري م�شبوقة 
ا�شتعداد  اأك��رث يف ظل  ذلك  و�شيت�شح 
وتابع  الإك�شبو2020.   دب���ي  اإم�����ارة 
منو  يف  الف�شل  يرجع  قائال:  باول�س 
ال����دور  اإىل  ال�����ش��ن��اع��ة  وت���ط���ور ه����ذه 
الداعم الذي تقدمه حكومة االإمارات. 
دعم  اإىل  ن��ت��ط��ل��ع  ال�����ش��ي��اق  ه����ذا  ويف 
تطوير االأعمال املحلية ومن ثم نقوم 
حممد  ملوؤ�ش�شة  االأول  اجلناح  برعاية 

ال�شغرية  امل�شاريع  لتنمية  را���ش��د  ب��ن 
يوفر  وال���ذي  امل��ع��ر���س  يف  واملتو�شطة 
امل��ح��ل��ي��ة لدعم  ل��ل�����ش��رك��ات  ال��ف��ر���ش��ة 
وتطوير اأعمالهم. كما �شاهم التفاعل 
الدوليني  ال�شناعة  رواد  مع  امل�شتمر 
توجهات  اأح���������دث  ع���ل���ى  واالط����������الع 
وتطورات ال�شناعة من خالل اأحداث 
ون�شج  ت���ط���وي���ر  يف  اإن���رت����ش���ك  م���ث���ل 
ال�����ش��ن��اع��ة االإق��ل��ي��م��ي��ة ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري .  
تتعزز امل�شاركة االإماراتية يف اإنرت�شك 
�شمو  رعاية  يقام حتت  الذي   2014
را�شد  ب��ن  حممد  ب��ن  من�شور  ال�شيخ 

دبي تقدم نف�شها على ال�شاحة الدولية 
للمرة االأوىل من خالل اإنرت�شك. 

وتعد موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لتنمية 
وكالة  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع 
وتطوير  دع��م من��و  اإىل  ت��ه��دف  فعالة 

امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة.
الأع�شاء  بحراً  املحمولة  اخل��ام  النفط  �شادرات  اإن  لها 
اإىل  املتو�شط  اأ�شابيع يف  االأربعة  �شتزيد يف فرتة  اأوب��ك 
برميل  مليون   23.51 من  برميل  مليون   24.22
من  والع�شرين  الثالث  حتى  اأ�شابيع  االأربعة  يف  يومياً 
نوفمر. وت�شخ منظمة اأوبك اأكرث من ثلث النفط يف 
اأوبك  اأبقت  العامل. ويف اجتماع يف فيينا هذا االأ�شبوع، 
على �شقف اإنتاجها امل�شتهدف دومنا تغيري 30 مليون 

برميل يومياً خالل الن�شف االأول من عام 2014.

وفقا ملا و�شلنا اإليه حتى االآن تبدو الفر�س واعدة. 
ويف وق��ت �شابق ه��ذا االأ���ش��ب��وع ب��دا االت��ف��اق حم��ل �شك 
ال��ت��ن��ازل عن  ع���دم  ع��ل��ى  ال��ه��ن��د  اإ����ش���رار  ب�شبب  ال�شيما 
من  امل��الي��ني  مل��ئ��ات  الغذائية  ال�شلع  دع��م  يف  �شيا�شتها 
اأزيفيدو  روبرتو  للمنظمة  العام  املدير  وقال  الفقراء. 
- وهو مفاو�س جتاري برازيلي �شابق - للم�شاركني يف 
اأخرى  اأم��ورا  اإن هناك  اآخ��ر يوم  املفاو�شات يف م�شتهل 

يجب اإجنازها لكنه بدا متفائال بفر�س النجاح.

املختلفة بني دولة االإمارات واإيطاليا ال �شيما يف القطاع 
ال�شحي من خالل جذب مزيد من اخلرات االإيطالية 
يف هذا املجال. و�شارك يف االإجتماع �شعادة جمعة حممد 
الكيت الوكيل امل�شاعد لقطاع �شوؤون التجارة اخلارجية 
بوزارة االإقت�شاد و�شعادة الدكتور اأمني االأمريي الوكيل 
امل�����ش��اع��د ل��ل��م��م��ار���ش��ات ال��ط��ب��ي��ة وال��رتاخ��ي�����س يف وزارة 
اجناز  اأهمية  االإج��ت��م��اع  خ��الل  كاليندا  واأك���د  ال�شحة. 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  بني  احل��رة  التجارة  اتفاقية 
اإيجابية  اقت�شادية  اآث��ار  لها من  ملا  االأوروب���ي  واالإحت���اد 
اإيطاليا  اأن  وق���ال  املجموعتني.  يف  االأع�����ش��اء  دول  على 
االأوربي  ل��الإحت��اد  املقبلة  رئا�شتها  ف��رتة  خ��الل  �شتقدم 
خطط عمل ب�شاأن تعزيز العالقات االأوروبية اخلليجية 

على امل�شتوى االإقت�شادي والتجاري واالإ�شتثماري. 

•• لندن-رويرتز:

اإن �شادرات  البحري  النقل  بارز يف �شناعة  قال حملل 
اأع�شاء منظمة اأوبك املحمولة بحراً من النفط اخلام 
برميل  اآالف   710 �شتزيد  واالإك����وادور  اأن��غ��وال  ماعدا 
ي��وم��ي��اً خ���الل ف���رتة االأرب���ع���ة اأ���ش��اب��ي��ع ال��ت��ي تنتهي يف 
اأويل  احلادي والع�شرين من دي�شمر. وقالت موؤ�ش�شة 
تقرير  اأح��دث  يف  الريطانية  اال�شت�شارية  موفمنت�س 

•• نو�صا دوا-رويرتز:

بداأ وزراء دول منظمة التجارة العاملية يوما اأخريا من 
املفاو�شات ام�س اجلمعة واأبدى بع�س امل�شوؤولني تفاوؤال 

بفر�س التو�شل اإىل اتفاقية تنقذ املنظمة ودورها.
وقال كيث روكويل املتحدث با�شم املنظمة - التي ت�شم 
يف ع�شويتها نحو 160 دولة - لل�شحفيني يف االجتماع 
املنعقد يف منتجع بايل يف اإندوني�شيا اقرتبنا كثريا ... 

•• بايل ـ اإندوني�صيا -وام: 

وزارة  وكيل  اآل �شالح  اأحمد  بن  اهلل  �شعادة عبد  اجتمع 
�شعادة  مع  االإقت�شاد  وزارة  يف  اخلارجية  التجارة  قطاع 
كارلو كاليندا نائب وزير التنمية االإقت�شادية االإيطايل 
على ها�س املوؤمتر الوزاري التا�شع ملنظمة التجارة العاملية 
االإندوني�شية  بايل  ام�س يف جزيرة  اأعماله  اختتم  الذي 
خمتلف  يف  االإقت�شادية  العالقات  تطوير  �شبل  لبحث 
�شالح  اآل  واأ���ش��اد  ال�شديقني.  البلدين  ب��ني  القطاعات 
االإمارات  بني  االإقت�شادية  العالقات  وكاليندا مب�شتوى 
واإيطاليا التي تتجه نحو التطور والتو�شع اإذ بلغ حجم 
التجارة غري النفطية بني البلدين �شبعة مليارات دوالر 
االإ�شتثمار  جم��االت  اجلانبان  وبحث  املا�شي.  ال��ع��ام  يف 
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معر�ض الأمن وال�صالمة الدويل الرائد ي�صهد اجلناح الأول ملوؤ�ص�صة حممد بن را�صد لتنمية امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة

حجم التجارة الكورية اجلنوبية 
يتجاوز ترليون دولر

•• �صيول-يو بي اأي:

البالد  يف  التجارة  حجم  اأن  اجلمعة،  اجلنوبية،  الكورية  احلكومة  اأعلنت 
جتاوز ترليون دوالر للعام الثالث على التوايل.

وال�شناعة  التجارة  وزارة  ع��ن  )ي��ون��ه��اب(  اجلنوبية  ك��وري��ا  وك��ال��ة  ونقلت 
بليون دوالر،   519.4 بلغت  البالد  اإن �شادرات  بيان،  والطاقة، قولها يف 
متجاوزة االإجمايل ال�شنوي املحقق عام 2012 واملقدر ب� 512.8 بليون 
دوالر، باالإ�شافة اإىل املحقق عام 2011 واملقدر ب� 515.3 بليون دوالر. 
بليون دوالر بينما كانت   480.6 ال��واردات �شجلت نحو  اأن  البيان،  وذك��ر 
�شجلت رقماً اإجماليا قدر ب� 487.2 و485.5 بليون دوالر خالل العامني 

التوايل. على  و2011   2012

فقدان جواز �سفرت
امل����دع����وة/ حوريه  ف���ق���دت  
امل�����غ�����رب   - م�����������ش�����ط�����اوى 
�شفرها   ج����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة- 
   )1438615( رق��������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

   050/2232287

فقدان جواز �سفرت
امل���دع���و/ جهاجنري  ف��ق��د  
ح�شني-  خم�����ت�����ار  ع��������امل 
اجلن�شية-  ب��ن��ج��الدي�����س 
ج����������������واز ��������ش�������ف�������ره رق�������م  
)4581474 (  من يجده 
بتليفون  االت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/3333509   

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����دت  امل������دع������وة/ جن���اه 
عبدالرحمن �شعيد ابراهيم 
- �شودانية  اجلن�شية- جواز 
�شفرها  رقم )361087 
(  من يجده عليه االت�شال 
لدى  ال�شودانية  بال�شفارة 

الدولة.

العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
يف الدعوى رقم 2013/257 جتاري جزئي دبي     

عليه:ا�شرف  املدعى  �شد  ذ.م.م    �س  رينتال  كار  احل�شا  املدعية:  من  املرفوعة   
عبدالكرمي عبدالرحمن   

اعاله  املذكورة  الدعوى  يف  املنتدب  املرزوقي  علي  ح�شن  احل�شابي/  اخلبري  يعلن 
بتاريخ  االبتدائية  دبي  حمكمة  عدالة  عن  ال�شادر  التمهيدي  احلكم  مبوجب 
2013/10/6 يف الدعوى املذكورة اعاله املدعى عليه ب�شرورة ح�شور اجتماع اخلرة 
احل�شابية املقرر عقده يوم اخلمي�س املوافق 2013/12/12 ال�شاعة الثانية ع�شرة ظهرا 

ومعهما كافة امل�شتندات واملذكرات املوؤيدة لدفوعهما على ان تكون من ن�شختني.
 وذلك مبقر مكتب اخلبري احل�شابي الكائن بامارة دبي- �شارع ابو هيل- بناية الفهد 
مقابل حمطة برتول االمارات- الدور االول- مكتب رقم 1- ا�شفل البناية حمالت 

ماك�س- هاتف -  04-2979412
 اخلبري احل�سابي/ ح�سن علي املرزوقي  

اعالن حل�سور اجتماع اخلربة احل�سابية

العدد  10963 بتاريخ 2013/12/7     
 اعادة اعالن بالن�سر

يف ال�ستئنافني رقمي 1145 و 2013/1158 مدين ال�سارقة
امل�شتانف:  ب���ان  نعلمكم   - ���ش��ان��دو  �شينغ  ج��ا���ش��ب��ال  اع���الن���ه:  امل��ط��ل��وب   
اال�شدقاء  لنقل الركاب  قد ا�شتاأنفت احلكم ال�شادر يف الق�شية املدنية 
رقم 2013/4784 مدين ال�شارقة وقد حتدد لنظره جل�شة 2013/12/11 
يف متام ال�شاعة التا�شعة ون�شف �شباحا مبقر هذه املحكمة امام الدائرة 
يف  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�شور  التف�شل  يرجى  ل��ذا  االوىل.  املدنية 
اال�شتئناف املذكور ويف حالة غيابكم فان املحكمة �شتبا�شر نظر اال�شتئناف 

وفقا الحكام القانون.
 رئي�ض القلم  

وزارة العدل
حمكمة ال�سارقة ال�ستئنافية الحتادية

العدد  10963 بتاريخ 2013/12/7     
مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 1704 /2013 نزاع جتاري                  
حمل  جمهول  ال�شارقة  ف��رع  التجاري-  ابوظبي  بنك  ���ش��ده/1-  املتنازع  اىل 
ذ.م.م  واالنابيب  ال�شناديق  لت�شنيع  الغرب  �شركة  املتنازع/  ان  مبا  االق��ام��ة 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  كنعان    حليم  �شمري  وميثله: 
واتعاب  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليه  املدعى  ال��زام  مع  متخ�ش�س  خبري  بندب 
املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/12/24  ال�شاعة 8.30 
او من ميثلك قانونيا وعليك  امل�شلح لذا فانت مكلف باحل�شور  �س مبكتب 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على االقل.  
رئي�ض الق�سم                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  276/ 2013 -مد ين - م ر-�ض- ع ن

امل�شتاأنف : معن حممد اال�شقر اجلن�شية: فل�شطني  امل�شتاأنف عليه: موؤ�ش�شة 
العربي املميز  للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات مو�شوع اال�شتئناف : الغاء 
قرار قا�شي التنفيذ املطلوب اعالنه/ موؤ�ش�شة العربي املميز  للمقاوالت العامة 
اجلن�شية: االمارات  العنوان: بالن�شر مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر 
املوافق  يوم االحد  التنفيذ 2012/133 وحدد لنظره جل�شة  الدعوى رقم   يف 
الدائرة  امام  �شباحا   9.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   2013/12/8
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  االداري  املركز  الكائنة-  العني  ا�شتئناف  االوىل حمكمة 
وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها 

قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف املدين

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

العدد  10963 بتاريخ 2013/12/7     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/299 تنفيذ  مدين
ان  ب��ان وليد حبي�شي جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا  املنفذ ���ش��ده/1-  اىل 
حممد  جمال  وميثله:  بر�شت  كل�شتان  منوجهر  ازاده  التنفيذ/  طالب 
عقيل ال�شيد حممد القري�شي قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )186075( درهم اىل طالب 
االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد  10963 بتاريخ 2013/12/7     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/722 عقاري كلي             
اىل املدعى عليه/1-حممود ر�شا عزيزى تور�شيزى  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /ياراتينجال عبدالرحمن �شريف وميثله: عبدالرحمن ح�شن حممد 
املطوع  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بندب خبري متخ�ش�س مع 
لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليهم  املدعى  ال��زام 
 ch1.B.8 جل�شة يوم االربعاء املوافق 2013/12/11 ال�شاعة 11:00 �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 االقل.  
ق�سم الدعاوي العقارية                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10963 بتاريخ 2013/12/7     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف الدعوى  2013/929 جتاري جزئي               

املتقدم للمقاوالت �س ذ.م.م   جمهول حمل  املدعى عليه/1-�شركة اخلط  اىل 
االقامة مبا ان املدعي /موؤ�ش�شة عوايل ل�شيانة املباين والديكور وميثله: طالل 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  التميمي     حممد ح�شن 
املدعى عليها بدفع مبلغ )67117 درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
وامل�شاريف  والر�شوم  ال�شداد  مت��ام  وحتى   2013 يوليو   22 يف  ال��واق��ع  املطالبة 
واالتعاب.  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/12/24 ال�شاعة 8:30 
قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.A.1 بالقاعة  ���س 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على االقل.  
ق�سم الق�سايا التجارية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10963 بتاريخ 2013/12/7     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف الدعوى  2013/535 مدين كلي                 

اىل املدعى عليه/1-حممد احت�شام حممد �شديق بلو�س جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /امل�شت�شفى االمريكي- دبي- فرع من حممد وعبيد املال )�س.ذ.م.م( 
ال��دع��وى ومو�شوعها  اق��ام عليك  قد  التميمي    وميثله: ط��الل حممد ح�شن 
املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ )266.134 درهم( والفائدة القانونية بواقع 
وحتى   2013/2/26 يف  ال��واق��ع  امل�شت�شفى  عليه  امل��دع��ي  دخ���ول  ت��اري��خ  م��ن   %9
اخلمي�س  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  واالتعاب.  وامل�شاريف  والر�شوم  التام  ال�شداد 
املوافق 2013/12/19 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch2.D.18 لذا فانت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل.  
ق�سم الق�سايا املدنية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10963 بتاريخ 2013/12/7     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف الدعوى  2013/3949 عمايل جزئي               

اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1-���ش��رك��ة ال��ه��دى ل��ل��م��ق��اوالت ذ.م.م   جم��ه��ول حمل 
اق���ام عليك  امل��دع��ي /ام���ل �شعد ح�شن �شعد ح��ج��اج ق��د  االق��ام��ة مب��ا ان 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )56100 درهم( 
ال�شكوى  . رقم  والر�شوم وامل�شاريف  وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
)2013/137763(.   وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2013/12/11 
ال�شاعة 8:30 �س مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة ايام على االقل.  
ق�سم الق�سايا  العمالية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/903 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
غازي   : �شده  املنفذ  الفلبني   اجلن�شية:  النديكو  جويكو  التنفيذ/النا  طالب 
ع�شريان للمالب�س �س ذ.م.م فرع ابوظبي اجلن�شية: االمارات  املطلوب اعالنه/  
غازي ع�شريان للمالب�س �س ذ.م.م فرع ابوظبي اجلن�شية: االمارات   عنوانه: 
يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر 
الدعوى رقم 2012/3533 عم جز- م ع-ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم االثنني 
امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/12/9 املوافق 
او  العمالية �شخ�شيا  الكائنة باملحكمة  التنفيذ- ابوظبي  بادارة  الدائرة االوىل 
التنفيذ  اجراءات  التخاذ  تفاديا  اعاله،  ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة 

اجلري.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1224 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/حممد نور الدين ليت مون�شى ميا اجلن�شية: بنغالدي�س   املنفذ 
�شده : �شركة اخل�شراء اجلديدة للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات  املطلوب 
االمارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  اجلديدة  اخل�شراء  �شركة  اعالنه/ 
عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر 
يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ  ع-ب-  م  جز-  عم   2013/519 رقم  الدعوى  يف 
الثالثاء املوافق 2013/12/10 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور 
امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ- ابوظبي الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا 
او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ 

اجلري.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1892 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
املنفذ �شده  بنغالدي�س    اكون اجلن�شية:  التنفيذ/مف�شل ح�شن م�شلم  طالب 
االمارات      اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  وال�شيانة  للمقاوالت  العاملية  جاالك�شي   :
املطلوب اعالنه/ جاالك�شي العاملية للمقاوالت وال�شيانة العامة ذ.م.م اجلن�شية: 
ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  االمارات   
التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/1197 عم جز- م ع-ب- اأظ وحدد لنظره 
فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/12/10 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�شة 
مكلف باحل�شور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ- ابوظبي الكائنة باملحكمة 
العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
        اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2571 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

انابيال  عليه:  مدعي  الفلبني  اجلن�شية:  جانوت  ليمو�س  جوهنالني  مدعي/   
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  للتجميل  �شنرت  بيوتي 
عمالية املطلوب اعالنه/   انابيال بيوتي �شنرت للتجميل اجلن�شية: االمارات   
املذكورة اعاله وحددت املحكمة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  عنوانه:بالن�شر حيث 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/15 املوافق  االحد  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/11/27  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
        اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2612 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ ا�س ام �شجاد اال�شالم �شي اجلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: ج�شر 
اخلزنه للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات   مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
عمالية املطلوب اعالنه/ ج�شر اخلزنه للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات       
املذكورة اعاله وحددت املحكمة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  عنوانه:بالن�شر حيث 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/08 املوافق  االحد  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/11/20  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10963 بتاريخ 2013/12/7     
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :2013/768    
�شفيق حممد حنيفه هندي اجلن�شية  ال�شيد /حممد  بان   ليكن معلوما للجميع 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% يف/ �شاحة النباعة ملقاوالت 
التك�شية واالر�شيات واال�شباغ مبوجب رخ�شة برقم )559319( اىل ال�شيدة/داريل 
بابي توما�س بابي توما�س هندية اجلن�شية تعديالت اخرى:    .وعمال لن�س املادة 
)16( فقره 3 من القانون االحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان الكاتب العدل.  
فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق على االجراء امل�شار 
اع��رتا���س حيال ذلك  اي  االع���الن فمن لديه  ه��ذا  ت��اري��خ  م��ن  ا�شبوعني  بعد  اليه 

تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية.
مكتب الكاتب العدل 

دار الق�ساء بال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  10963 بتاريخ 2013/12/7     

  اعالن بالن�سر
رقم املرجع :2013/762    

 ليكن معلوما للجميع بان كل من ال�شيد /في�شل مال اهلل ابراهيم ماجد احلمادي امارات اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 51% يف/ النجوم ال�شاطعة لتجارة املعادن ذ.م.م 
مبوجب رخ�شة )603554 ( اىل ال�شيد/ جا�شم حممد عبداهلل اهلي اماراتي اجلن�شية ومت تنازل 
ال�شيد/ �شريجيت �شريدهاران ناير رميا ديفي هندي اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن عدد 
39 ح�شة من ح�شته البالغة 49% وذلك اىل ال�شيد/ �شيبا انور ح�شني هندي اجلن�شية. تعديالت 
اخرى.   .وعمال لن�س املادة )16( فقره 3 من القانون االحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان 
الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق على االجراء امل�شار 
اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي طلب لدى 

مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية.
مكتب الكاتب العدل 

دار الق�ساء بال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  10963 بتاريخ 2013/12/7     

اعادة اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2013/719 )مدين جزئي( بوا�سطة الن�سر

وائل  عليه/  امل��دع��ى  اىل  االبتدائية  االحت��اي��ة  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
عبدال�شتار �شبلي جن�شية: �شوريا   - اقام املدعي/موؤ�ش�شة عبيد للتجارة العامة 
برقم  ال��دع��وى      0506461149 ت:   الب�شتان-  ع��ج��م��ان-  ع��ن��وان��ه:  وال��ت��وزي��ع 
2013/719 -مدين جزئي عجمان ومو�شوعها املطالبة مببلغ 10.000 درهم + 
الر�شوم وامل�شاريف �شم ملف امر االداء رقم 2013/644.   فانت مكلف باحل�شور 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  االبتدائية  االحتادية  عجمان  حمكمة  ام��ام 
وذلك يف ال�شاعة 8.30 املوافق يوم 22 من �شهر دي�شمر ل�شنة 2013 وذلك للنظر 

يف الق�شية بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/11/25
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10963 بتاريخ 2013/12/7     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/857   عقاري كلي                  
اىل املحكوم عليه /1- �شركة �شابال العاملية ذ.م.م   جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2013/6/27 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ تنوير فاطمة 
البيع  عقد  بف�شخ   -1 احل�شوري:  مبثابة  املحكمة  بحكمت  عبيد  �شلطان  زوج��ة  يو�شف  حممد 
املرم بني طريف اخل�شومة ب�شاأن الوحدة رقم A-117 والكائنة مب�شروع �شابال ذا دي�شتيني - 
مدينة دبي الريا�شية 2- الزام املدعى عليها بان توؤدي اىل املدعى عليها مبلغ وقدره 216.309 
القانونية عنه بواقع %9  الفا وثالثمائة وت�شعة دراه��م( وبالفائدة  درهم ) مائتان و�شتة ع�شر 
�شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية يف 2012/9/25 وحتى متام ال�شداد 3- الزام املدعى عليها 
بر�شوم وم�شاريف الدعوى ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة، 4- رف�س ماعدا ذلك من 
طلبات. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا . 
رئي�ض الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
يف الدعوى رقم 2013/1370 نزاع جتاري دبي

 املرفوعة من املدعى: تهمور�س �شليمان ويل زادة �شد املدعى عليه: 1- كافبيز غالم 
علي دريا 2- عبا�س ر�شول دريانو 3- �شركة دريا للخدمات البحرية ذ.م.م

اعاله  املذكورة  الدعوى  يف  املنتدب  املرزوقي  علي  ح�شن  احل�شابي/  اخلبري  يعلن 
بتاريخ  االبتدائية  دبي  حمكمة  عدالة  عن  ال�شادر  التمهيدي  احلكم  مبوجب 
ب�شرورة  والثالثة  االول  عليهما  املدعى  اعاله  املذكورة  الدعوى  يف   2013/11/10
 2013/12/12 املوافق  اخلمي�س  يوم  عقده  املقرر  احل�شابية  اخلرة  اجتماع  ح�شور 
ال�شاعة الثانية ع�شرة ظهرا ومعهما كافة امل�شتندات واملذكرات املوؤيدة لدفوعهما على 

ان تكون من ن�شختني.
 وذلك مبقر مكتب اخلبري احل�شابي الكائن بامارة دبي- �شارع ابو هيل- بناية الفهد 
مقابل حمطة برتول االمارات- الدور االول- مكتب رقم 1- ا�شفل البناية حمالت 

ماك�س- هاتف -  04-2979412
 اخلبري احل�سابي/ ح�سن علي املرزوقي  

اعالن حل�سور اجتماع اخلربة احل�سابية

العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
يف الدعوى رقم 2013/829 جتاري كلي    

غالم  حميد  اال�شتاذ  املحامي  بوكالة  نا�شر  علي  عبداهلل  خليفة  املدعي:   
دروي�س ابراهيم - املدعى عليهما: احمد علي حميد نا�شر ال�شق�شي/ �شركة 
بيت اخلليج للمقاوالت ذ.م.م. املطلوب اعالنه: احمد علي نا�شر ال�شق�شي/ 
 2013/829 رقم  الدعوى  املو�شوع:  ذ.م.م  للمقاوالت  اخلليج  بيت  �شركة 
اعاله فقد  اليها  امل�شار  الدعوى  تعييني خبريا يف  باال�شارة اىل  كلي  جتاري 
تقرر عقد اجتماع لبحث مو�شوع اخلرة مبكتبي الكائن يف الطابق الثاين - 
مبنى ماك�س- جانب مركز ابو هيل- منطقة ابو هيل )مكتب رقم 4( وذلك 
يف ال�شاعة الثالثة ع�شرا بتاريخ 2013/12/10 لذا يرجى احل�شور يف املوعد 

املحدد.
اخلبري املهند�ض/ اح�سان ف�سل اهلل القنطار

  اعالن اجتماع اخلربة

العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
يف الق�سية رقم 2013/418 جتاري جزئي    

دبي  حماكم  قبل  من  واملعني  فرحات  علي  حممد  املحا�شبي  اخلبري  يعلن   
اجلودة  املدعية/  عن  واملقامة  جزئي  جتاري   2013/418 رقم  الق�شية  يف 
�شركة  ال�شادة/  املدعى عليها  فان  للمهمة  وتنفيذا  �س.ذ.م.م  املعدات  لتاجري 
جلوبال تكنولوجي كنج املحدودة مدعوة حل�شور اجتماع اخلرة احل�شابية 
ب�شخ�شها او بوا�شطة وكيال معتمدا منها واملقرر عقده يوم االربعاء املوافق 
�شارع  دبي-  الكائن  يف  الواحدة ظهرا مبكتب اخلبري  ال�شاعة   2013/12/11
الرقة- مركز الرقة لالعمال، بناية فندق ايب�س الطابق اخلام�س مكتب رقم 

)5001( ت : 04/2500251 متحرك : 050/6466748
اخلبري  / حممد علي فرحات

 اعالن ح�سور اجتماع
خربة ح�سابية

العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/705 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/�شيخ احمد التي �شيخ اينال اجلن�شية: بنغالدي�س   املنفذ �شده 
: ركن النهر العمال التمديدات ال�شحية اجلن�شية: االمارات املطلوب اعالنه/ 
بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  ال�شحية  التمديدات  العمال  النهر  ركن 
الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا 
رقم 2012/3356 عم جز- م ع-ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم االربعاء املوافق 
الدائرة  امام  باحل�شور  فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  2013/12/11 موعدا 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  االوىل 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1454 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
 : �شده  املنفذ  باك�شتان  اجلن�شية:  اخرت  حممد  الرحمن  التنفيذ/عبد  طالب 
ايبال  اعالنه/  املطلوب  االمارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  املعدنية  لل�شناعات  ايبال 
طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  االمارات   اجلن�شية:  ذ.م.م  املعدنية  لل�شناعات 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/813 
 2013/12/11 املوافق  االربعاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ  ع-ب-  م  جز-  عم 
بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�شور  فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  موعدا 
لتنفيذ  بوا�شطة وكيل معتمد  او  �شخ�شيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ- 

ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/940 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
 : �شده  املنفذ  باك�شتان  اجلن�شية:  حممد  مري  رفيق  التنفيذ/حممد  طالب 
الراقي للنقليات العامة اجلن�شية: االمارات املطلوب اعالنه/ الراقي للنقليات 
العامة اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب 
اأظ  الدعوى رقم 2013/58 عم جز- م ع-ب-  ال�شادر يف  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ 
طلب  لنظر  موعدا   2013/12/11 املوافق  االربعاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد 
الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ 
باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا 

التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2969 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
بنغالدي�س       اجلن�شية:  الرحمن  مفيظ  الدين  ناظم  التنفيذ/حممد  طالب 
املنفذ �شده : الطائر الطنان للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات   املطلوب 
اعالنه/ الطائر الطنان للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات   عنوانه: بالن�شر 
الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا 
رقم 2012/1953 عم جز- م ع-ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم االربعاء املوافق 
الدائرة   امام  باحل�شور  فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  2013/12/11 موعدا 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  االوىل 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
      اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2540 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ ديليب �شاندرا موندال كري�شتا �شاران موندال اجلن�شية: بنغالدي�س   
اجلن�شية:  العامة  والنقليات  للمقاوالت  �شهرة  نو  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي 
االمارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/ موؤ�ش�شة نو 
�شهرة للمقاوالت والنقليات العامة اجلن�شية: االمارات   عنوانه:بالن�شر حيث 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 
2013/12/11 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة حممد  �شباحاً 
بن زايد- مزيد مول �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/11/19  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
        اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2630 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

فن  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  اهلل  امري  مياه  �شالوك  مدعي/   
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات   اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  التاألق 
االمارات   اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  التاألق  فن  اعالنه/   املطلوب  عمالية 
عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
االربعاء املوافق 2013/12/11 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
 - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
الكائنة حممد بن زايد- مزيد مول �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/11/19  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
       اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2570 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  عبدال�شكور  ا�شماعيل  حممد  مدعي/   
العامة اجلن�شية: االمارات  مو�شوع  موؤ�ش�شة نو�شهره للمقاوالت والنقليات 
للمقاوالت  نو�شهره  موؤ�ش�شة  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى: 
اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  االمارات   اجلن�شية:  العامة  والنقليات 
 2013/12/11 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة حممد بن زايد- مزيد 
مول   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/11/20  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10963 بتاريخ   2013/12/7     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2583 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

ادري�س فاريجي اجلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: هاي  مدعي/ يو�شف فاريجي   
باور للمقاوالت االلكرتوميكانيكي وال�شيانة �س.ذ.م.م اجلن�شية: االمارات مو�شوع 
الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/  هاي باور للمقاوالت االلكرتوميكانيكي 
ال�شطب(  من  عنوانه:بالن�شر)جتديد  االمارات       اجلن�شية:  �س.ذ.م.م  وال�شيانة 
املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
2013/12/11 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً 
امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة حممد بن زايد- مزيد 
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  مول   
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. 

�شدر بتاريخ  2013/11/20  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

حتت رعاية �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم 
نائب حاكم دبي وزير املالية يقام اليوم ال�شبت اأول 
غولد  مب�شمار  االأ�شيلة  العربية  للخيول  �شباق 
ك��و���ش��ت اال����ش���رتايل ف��ى ت��اري��خ��ه امل��م��ت��د 100 عام 
العام  لهذا  العاملية  �شموه  جائزة  �شباقات  ختام  يف 
البلدان.  م��ن  ال��ع��دي��د  ف��ى  ���ش��ب��اق��ات  �شملت  وال��ت��ي 
ا�شرتاليا  �شادويل  ا�شطبالت  برعاية  ال�شباق  يقام 
بالتعاون مع جمعية ال�شباقات العربية اال�شرتالية 
انعك�س  اأول��ت هذا احلدث اهتماما كبريا  التي  نارا 
�شتى و�شائل  ال�شباق يف  الوا�شع الأخبار  االإنت�شار  يف 
مقاطعة  يف  اخل���ي���ل  ب�����ش��ب��اق��ات  امل��ع��ن��ي��ة  االإع�������الم 
ك��وي��ن��زالن��د اال����ش���رتال���ي���ة. وي���ت���األ���ف ال�����ش��ب��اق من 
 7 م�شافة  على  االأ�شيلة  العربية  للخيول  �شوطني 
فريلونغ األف و400 م وقيمة جائزتهما تبلغ 50 
�شتة  بجانب  ال�شباقان  ويقام  ا���ش��رتايل  دوالر  األ��ف 
مهرجان  فعاليات  �شمن  املهجنة  للخيول  اأ���ش��واط 
وكان  مو�شم.  كل  يف  امل�شمار  ينظمه  ال��ذي  العائلة 
وفد اللجنة املنظمة ل�شباقات �شموه برئا�شة مريزا 
اأم�����س وتوجه  ق��د و���ش��ل م��دي��ن��ة بري�شنب  ال�����ش��اي��غ 
على  ال��وق��وف  الأج��ل  ال�شباق  م�شمار  اىل  مبا�شرة 
اأ�شبح  ال��ذي  ال�شباق  الإق��ام��ة  النهائية  الرتتيبات 
االأن�شاري  اهلل  عبد  الوفد  وي�شم  املدينة..  حديث 

وم�شعود  ري�شنغ  دب��ي  قناة  مدير  ال�شحي  ودروي�����س 
حممد �شالح. يفتتح ال�شباق ب�شوط كاأ�س �شادويل 
للخيول العربية االأ�شيلة عمر ثالث �شنوات فاأكرث 
اأعمارها  ت��رتاوح  خيول  ت�شعة  ال�شوط  وا�شتقطب 
االإ���ش��ط��ب��الت يف  �شنة م��ن خمتلف   13 4 اىل  م��ن 
دولة  ج��ائ��زة  على  ال��ث��اين  ال�شوط  ويف  كوينزالند. 
على  ف��وق  فما  ���ش��ن��وات   4 عمر  للخيول  االإم�����ارات 
م�شافة 7 فريلونغ األف و400 م فاإن االأنظار تتجه 
نحو اجلواد امل�شن زارا فارم وواري��ور برين�س الذي 
يبلغ من العمر 12 عاما واجلواد وانتلي كاليف - 

13 عاما باال�شافة اىل رينغارا ملك . 
واأع������رب م����ريزا ال�����ش��اي��غ رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة املنظمة 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  ل�شباقات 
العميق  ارت��ي��اح��ه  ع��ن  اال���ش��ي��ل��ة  ال��ع��رب��ي��ة  للخيول 
اال�شرتالية  ال�شاحة  اىل  اجل��ائ��زة  �شباقات  ل��ع��ودة 
كو�شت  غولد  م�شمار  اىل  االأوىل  للمرة  ودخولها 
تاريخه  ط��وال  العربية  ال�شباقات  يعرف  مل  ال��ذي 
امل��م��ت��د الأك����رث م��ن 100 ع���ام مم��ا ي��دل��ل ع��ل��ى اأن 
اجلائزة حتقق اأهدافها املر�شومة واملتمثلة يف اإدخال 
الكرى  العاملية  امل�شامري  اىل  العربية  ال�شباقات 
التي مل تعرفها من قبل. وقال يحق ل�شمو ال�شيخ 
يرى  وه��و  يفخر  اأن  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان 

 30 م��ن  اأك��رث  قبل  اأ�ش�شها  التي  اجل��ائ��زة  �شباقات 
عاما يف بريطانيا حتظى بالقبول وح�شن االإنت�شار 
اخليول  اأم���ام  م��ن  والعقبات  العوائق  وت��زي��ح  عامليا 
امل�شامري  اأك��ر  اىل  ال��ول��وج  م��ن  ومتكنها  العربية 
اىل  رمب��ا  فيها  اأقدامها  وتر�شخ  وا�شهرها  العاملية 

االأبد. 
ك���رى هذا  وا���ش��اف ان اجل��ائ��زة حققت جن��اح��ات 
ال��ع��رب��ي��ة اىل ثالثة  ال�����ش��ب��اق��ات  واأدخ����ل����ت  ال���ع���ام 
ال��ب��داي��ة من  ك��ان��ت  ح��ي��ث  االأوىل  ل��ل��م��رة  م�شامري 
االإيطالية  العا�شمة  يف  العريق  كبانيللي  م�شمار 
ي�شمح  يكن  مل  وال���ذي  املا�شي  مايو  �شهر  يف  روم��ا 
اأ�شال بتنظيم �شباقات للخيول العربية على مدى 
150 عاما ثم انتقلت بعد ذلك اىل م�شمار اإير يف 
 139 ا�شكتلندا الذي ا�شتقبل للمرة االأوىل خالل 
عاما ثالث �شباقات للخيول العربية باالإ�شافة اىل 
م�شمار غولد كو�شت الذي رحب باإقامة ال�شباقات 
بالرغم من عدم وجود ا�شطبالت للخيول العربية 
يف حميط امل�شمار. واعرب عن اأمله اأن ي�شكل هذا 
العربية  للخيول  ا�شطبالت  لتاأ�شي�س  ن��واة  احل��دث 
هذا  اأن  اىل  م�شريا  �شباقاتها  يف  للتو�شع  وق��اع��دة 
يوما كامال  ي�شبح  ويتو�شع حتى  �شي�شتمر  ال�شباق 
االإعالمي  االإهتمام  ان  واك��د  القريب.  امل�شتقبل  يف 

�شباق  تنظيم  االإع��الن عن  به  ال��ذي حظي  الوا�شع 
عربي يف غولد كو�شت �شكل حافزا مل�شامري اأخرى 
ال�شباقات  ال�شتقبال  وا���ش��ت��ع��داده��ا  رغبتها  اب���دت 
بالقرب  ري��دل  م��وري  م�شمار  راأ�شها  على  العربية 
م���ن م��دي��ن��ة اأدي��ل��ي��د ال��ق��ري��ب��ة م���ن م��ل��ب��ورن حيث 
ات�شل امل�شمار با�شطبالت �شادويل ا�شرتاليا مبديا 
العربية  للخيول  ���ش��ب��اق��ات  ا�شت�شافة  يف  رغبتهم 
اآل مكتوم يف  ال�شيخ حمدان بن را�شد  برعاية �شمو 
افتتاحي  �شوط  بتنظيم  ال�شايغ  ووع��د  وق��ت..  اأي 
الثالثة  املحطة  ي�شكل  املقبلة  الفرتة  خ��الل  هناك 
رحب  جانبه  م��ن  ا���ش��رتال��ي��ا.  يف  اجل��ائ��زة  ل�شباقات 
مببادرة  كو�شت  غولد  م�شمار  رئي�س  ك��وك  بريت 
�شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم برعاية اأول 
�شباق للخيول العربية االأ�شيلة بامل�شمار موؤكدا اأن 
ال�شباقات  وجه  يف  مطلقا  اأبوابه  يغلق  لن  امل�شمار 
ال��ع��رب��ي��ة. وق����ال يف ت�����ش��ري��ح ب��ه��ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة نحن 
يعزز  ال��ذي  التاريخي  احل��دث  ه��ذا  بتنظيم  �شعداء 
ال�شباقات  واأن  خا�شة  امل�شمار  وجاذبية  مكانة  من 
العربية لها �شعبية كبرية يف هذه املنطقة انطالقا 
اال�شرتايل  ال�شعب  يكنه  ال��ذي  العميق  احل��ب  م��ن 

للخيول العربية . 
�شموه  م��ب��ادرات  ون��ق��در كثريا  نتابع  وا���ش��اف نحن 

اأنحاء  ال��ع��رب��ي��ة يف خم��ت��ل��ف  ال�����ش��ب��اق��ات  ل��ت��ط��وي��ر 
ال��ع��امل واأب��دي��ن��ا رغ��ب��ت��ن��ا لتنظيم ه���ذا ال�����ش��ب��اق يف 
�شادويل  با�شطبالت  تربطنا  التي  العالقات  اإط��ار 
واالإرتقاء  ت��ط��وي��ره��ا  ع��ل��ى  ج��اه��دي��ن  نعمل  وال��ت��ي 
اإن �شمو ال�شيخ حمدان  اأرح��ب. وق��ال  اآف��اق  بها اىل 
اأوائ��ل املالك العرب  اآل مكتوم يعتر من  بن را�شد 
الذي دخلوا اىل ال�شاحة اال�شرتالية منذ اأكرث من 
تربية  �شناعة  يف  باقية  ب�شمات  وت���رك  ع��ام��ا   30
للجميع.  فخر  م�شدر  وه��ذا  اال�شرتالية  اخل��ي��ول 
العربية  ال�شباقات  رقعة  ن�شر  يف  لدورها  وتقديرا 
واقتناء  تربية  على  املالك  وت�شجيع  بها  والتعريف 
اخليول العربية املخ�ش�شة لل�شباقات.. اأعلن مريزا 
ال�شايغ اأن �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم 
وجه بالترع بعدد ثالث لقحات من فحول �شادويل 
لل�شباقات  اال���ش��رتال��ي��ة  اجلمعية  ل�شالح  العربية 
العربية على اأن تبيعها للمالك الراغبني وت�شتفيد 
م��ن ع��ائ��ده��ا وم�����ش��اع��دة م��الك االأف���را����س واملربني 
با�شطبالت  وال��ت��ع��ري��ف  اإن��ت��اج��ه��م  حت�����ش��ني  ع��ل��ى 
اىل  امل��رب��ني م�شريا  اأو���ش��اط  يف  وفحولها  ���ش��ادوي��ل 
اأن اللقحات �شتكون ا�شطناعية ويتم نقلها طازجة 
العامل. وميثل  اأنحاء  اىل جميع  �شاعة   24 خ��الل 
م�شمار غولد غو�شت الواقع يف �شاحية �شريفر�س 

بارزا  معلما  كو�شت  الغولد  يف  ال�شاحلية  براداي�س 
واأح�����د ال�����ش��روح ال��ري��ا���ش��ي��ة وال��رتف��ي��ه��ي��ة االأك���رث 
الذي  امل�شمار  ه��ذا  تاأ�ش�س  للجماهري..  ا�شتقطابا 
يف  اخليل  ل�شباقات  م�شمار  اف�شل  �شاد�س  يعتر 
1920 وظلت م�شريته تتطور على  ا�شرتاليا عام 
ا�شبوعيا  ال�شباقات  ينظم  اأ�شبح  حتى  ال�شنني  مر 
متكاملة  مرافق  امل�شمار  وي�شم  العام..  مدار  على 
الي�����واء وت���دري���ب اخل���ي���ول ح��ي��ث ي��وج��د اأك����رث من 
وي�شتهر  م���درب���ا.   45 عليها  ي�����ش��رف  خ��ي��ل   800
للخيول  مزاد  ا�شهر  بتنظيم  كو�شت  غولد  م�شمار 
العامل ويتوا�شل على مدى  احلولية على م�شتوى 
م���دى 8 اأي�����ام ت��خ��ت��ت��م ب��ك��رن��ف��ال ل��ل�����ش��ب��اق��ات التي 
مت  التي  اخليول  على  فقط  فيها  امل�شاركة  تقت�شر 
املتميز..  امل��زاد  ال�شابقة لهذا  ال��دورات  �شراوؤها من 
يف  ال�شباقات  من  راقية  جمموعة  امل�شمار  وينظم 
ا�شبوعني  الكرنفال الذي يتوا�شل على مدى  ذلك 
اأ�شهر  ع��ددا من  ع��ام وي�شم  يناير من كل  �شهر  يف 
ا�شرتايل  دوالر  امل��ل��ي��وين  ���ش��ب��اق  ت�شمل  ال�����ش��ب��اق��ات 
و�شباق  النا�شئة  للخيول  كال�شيك  مليونز  ماجيك 
املليون دوالر ا�شرتايل غولد كو�شت ماجيك مليونز 
غيني�س خليول الثالث �شنوات باال�شافة اىل كاأ�س 

ماجيك مليونز.

اح��ت��دم ال�����ش��راع ع��ل��ى ل��ق��ب التما�شك ال��ث��م��اين يف 
التي  الرابعة للقفز باملظالت  الدولية  بطولة دبي 
تقام برعاية ودعم �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد 
املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
وذلك  ال��ري��ا���ش��ي،  دب���ي  جمل�س  رئ��ي�����س  التنفيذي 
بعد ت�شاوي منتخبنا يف قمة الرتتيب مع منتخب 
121 نقطة لكل منهما يف  اإم��ارة موناكو بر�شيد 
ختام القفزة الثامنة، وبقاء رو�شيا يف دائرة املناف�شة 
يف  نقطة   115 بر�شيد  الثالث  باملركز  بحلولها 
البطولة التي تتوا�شل حتى 10 دي�شمر اجلاري 
 43 1000 قافز وقافزة من  اأكرث من  مب�شاركة 
دولة يتناف�شون على القاب البطولة وجوائز مالية 

تبلغ اأكرث من مليون و500 الف درهم.
اأدائه  على  ال��ث��م��اين  للتما�شك  منتخبنا  وح��اف��ظ 
الثامنة،  ال��ق��ف��زة  يف  نقطة   14 حمققا  امل���ت���وازن 
باملركز  املنتخبان  ليت�شاوى  مل��ون��اك��و   15 م��ق��اب��ل 
رو�شيا  اأن  علما  ف��ق��ط،  ق��ف��زت��ني  تبقي  م��ع  االأول 
باملركز  لتكتفي  القفزة  ب��ذات  نقطة  ب�13  اكتفت 
اإغفال  115 نقطة دون  الثالث حلد االآن بر�شيد 
نظرا  االأخ��رية  القفزة  حتى  املناف�شة  على  قدرتها 
الريا�شات  يف  وا�شعة  خرة  من  فريقها  ميتلكه  ملا 

اجلوية.
وكان منتخبنا قد حقق اأف�شل النتائج يف القفزتني 
17 نقطة يف كل منهما،  الثانية والرابعة بر�شيد 
الواحدة وهو  للقفزة  نقطة   15.13 وبلغ معدله 
العامل،  م�شتوى  امل��ع��دالت على  اأف�����ش��ل  م��ن  واح���د 
علما اأن الفريق االأملاين بدوره يحل باملركز الرابع 
من  كولومبيا  خ��رج��ت  فيما  نقطة،   92 بر�شيد 

دائرة املناف�شة بتحقيقها 6 نقاط فقط.
وي���ع���د م��ن��ت��خ��ب ال��ت��م��ا���ش��ك ال���ث���م���اين م���ن الفرق 
ال���واع���دة ع��ل��ى ال�����ش��اح��ة ال��ري��ا���ش��ي��ة االإم���ارات���ي���ة ملا 
اإم���ارات���ي���ني مم��ي��زي��ن، وهم:  ق��اف��زي��ن  م��ن  ي�شمه 
عبداهلل حممد، عبداهلل ال�شمار، عبداهلل الفال�شي، 
العزيز  عبد  حممد،  خالد  املعمري،  الرحمن  عبد 
ال�شيباين، اأحمد العبدويل، نا�شر الظاهري وعلي 
النيادي قائد الفريق، علما اأن هذا الفريق كان قد 
اأحرز امليدالية الذهبية يف البطولة االآ�شيوية التي 

اأقيمت بال�شني يف �شهر اأكتوبر املا�شي.
يذكر ان الفريق االإم��ارات��ي ال��ذي ي�شم 4 العبني 
من نادي �شكاي دايف دبي كان قد اأحرز لقب فئة 
ال��ت��م��ا���ش��ك ال��رب��اع��ي االأف��ق��ي مب��ج��م��وع ب��ل��غ 211 

الفرن�شي  للمنتخب  نقطة   184 م��ق��اب��ل  نقطة 
�شاحب املركز الثاين، فيما جاء املنتخب البولندي 

باملركز الثالث بر�شيد 63 نقطة.

نتائج جيدة
املناف�شات،  بقية  يف  ج��ي��دة  ن��ت��ائ��ج  منتخبنا  ح��ق��ق 
باملركز  الرباعي  التما�شك  حيث يحل حاليا فريق 
قفزات،   9 ب��ع��د  ن��ق��ط��ة   147 ب��ر���ش��ي��د  اخل��ام�����س 
ن��ق��ط��ة، موناكو   122 اأمل��ان��ي��ا  ك���ل:  م��ت��ق��دم��ا ع��ل��ى 
 64 امل��ج��ر   ،111 ك��ن��دا   ،113 بريطانيا   ،121

واالأكوادور 26.
فيما تت�شدر بلجيكا ترتيب امل�شابق بر�شيد 221 
نقطة، يليها باملركز الثاين رو�شيا ب�196 نقطة، ثم 
الواليات املتحدة االأمريكية باملركز الثالث ب� 184 

نقطة، ورابعا املنتخب القطري ب�174 نقطة.
املركز  على  ال�شيدات  منتخب  ح��اف��ظ  جانبه  م��ن 
 127 بر�شيد  الرباعي  التما�شك  فئة  يف  الثالث 
ال��ت��ا���ش��ع��ة، خ��ل��ف فرن�شا  ال��ق��ف��زة  ن��ق��ط��ة يف خ��ت��ام 
القريبة من ح�شم اللقب بعدما عززت ر�شيدها اإىل 
نقطة،   152 حققت  التي  والرنويج  نقطة   183

فيما تاأتي كندا باملركز الرابع ب�120 نقطة.

ح�شم الألقاب ومنتخبنا يتاألق
لقب  االأمريكية  املتحدة  الواليات  منتخب  ح�شم 
 193 حقق  بعدما  ب��امل��ظ��الت  الثنائي  الت�شابك 
نقطة يف ختام القفزات الثمانية مبعدل 25.57 
الثاين  باملركز  حل  فيما  ال��واح��دة،  للقفزة  نقطة 
وثالثا  نقطة،   180 بر�شيد  ال��رو���ش��ي  املنتخب 
ب�142  ال�����ش��وي��د  وراب���ع���ا  ن��ق��ط��ة،  ب�142  ف��رن�����ش��ا 
عامليا  اخل��ام�����س  ب��امل��رك��ز  منتخبنا  وج����اء  ن��ق��ط��ة 
على  متفوقا  وخليجيا  عربيا  واالأول  نقطة،   60
نقطة  ب�55  �شاد�شا  حل  ال��ذي  القطري  املنتخب 

ومنتخب بولندا ال�شابع ب�34 نقطة.
وكان لقب الت�شابك الرباعي باملظالت من ن�شيب 
الثمانية  قفزاته  اختتم  ال��ذي  الفرن�شي  املنتخب 
حمققا 144 نقطة، مقابل 133 نقطة للمنتخب 
الرو�شي �شاحب املركز الثاين، وجاءت كازاخ�شتان 
باملركز الثالث ب�108 نقاط، وقطر باملركز الرابع 
ب�78 نقطة وحل منتخبنا باملركز اخلام�س عامليا 
عربيا  والثاين  نقطة،   33 بر�شيد  امل�شابقة  هذه 
وخليجيا بعدما تفوق على �شلطنة عمان �شاحبة 

املركز ال�شاد�س بر�شيد 22 نقطة.

�شلوفينيا وبيالرو�شيا الأكرث دقة
توج منتخب �شلوفينيا بلقب م�شابقة دقة الهدف 
مل��ن��ت��خ��ب��ات ال���رج���ال ب��ه��ام�����س خ��ط��اأ ب��ل��غ 17 �شم 
ال��ذي جاء  االإيطايل  املنتخب  فقط، متفوقا على 
ب�21 �شم، فيما حل باملركز الثالث املنتخب  ثانيا 
ب�26  املجر  رابعا  يليه  �شم،   22 بر�شيد  الرو�شي 
���ش��م وح���ل منتخبنا  ب�28  ال�����ش��ني  ���ش��م وخ��ام�����ش��ا 
وخليجيا  عربيا  واالأول  عامليا  ال�����ش��اد���س  ب��امل��رك��ز 
بر�شيد 35 �شم، حيث تفوق على منتخبات عريقة 
�شم  ب�41  ال�شابع  باملركز  التي حلت  مثل: فرن�شا 
والواليات املتحدة التا�شعة ب�65 �شم، فيما جاءت 
البحرين باملركز العا�شر ب�72 �شم، وقطر باملركز 
12 بر�شيد 129 �شم، م�شر باملركز 16 بر�شيد 
188 �شم واالأردن باملركز 17 بر�شيد 210 �شم 

وليبيا باملركز 20 بر�شيد 397 �شم.
الهدف  دق��ة  بلقب  بيالرو�شيا  منتخب  ت��وج  كما 
�شم،   33 بلغ  خطاأ  بهام�س  ال�شيدات،  ملنتخبات 
املتحدة  ال��والي��ات  ال��ث��اين منتخب  ب��امل��رك��ز  وج���اء 
االأمريكية ب�37 �شم، وثالثا منتخب ال�شني ب�53 
�شم، يليه باملركز الرابع منتخب بولندا ب�76 �شم 

وفرن�شا باملركز اخلام�س ب�128 �شم.
توما�س  الفرن�شي  ت�شدر  ال��ف��ردي  ال�شعيد  على 
جينايروت ترتيب فئة الرجال بهام�س خطاأ 2 �شم 
يف ختام القفزة التا�شعة قبل االأخرية، يليه باملركز 

�شم،  ب�3  ما�شتافانوف  دمي��رتي  والرو�شي  الثاين 
وثالثا ال�شلوفيني بيرت بالتا الذي فقد ال�شدارة 
بال�شراكة مع فران�شي�شكو غيلوتي بر�شيد 4 �شم 
اأن العب منتخبنا حممد عبيد  علما  لكل منهما 
بحلوله  العربية  النتائج  اأف�شل  حقق  ال�شويدي 

باملركز ال�13 بر�شيد 9 �شم فقط.
الرو�شية  حققت  فقد  ال�شيدات،  �شعيد  على  ام��ا 
ر�شيدها  لي�شتقر  مثالية  قفزات   3 ليبزنا  اوجل��ا 
عند هام�س خطاأ بلغ 7 �شم فقط قبل قفزة على 
على  متقدمة  ال��ع��ام  ال��رتت��ي��ب  وتت�شدر  اخل��ت��ام، 
البيالرو�شية اك�شانا فامينا التي جاءت ثانية ب�8 
�شم، وباملركز الثالث البيالرو�شية يوليا فيودارفا 

ب�9 �شم. 
لويجي  االإي����ط����ايل  خ��ط��ف  ال��ن��ا���ش��ئ��ني،  ف��ئ��ة  ويف 
 8 بلغ  خ��ط��اأ  بهام�س  الرتتيب  ���ش��دارة  بينكريي 
فيما  االأخ���رية،  قبل  التا�شعة  القفزة  ختام  �شم يف 
مريو�شالف  الت�شيكي  ال��ث��اين  ب��امل��رك��ز  ي��ت�����ش��اوى 
ك���ريز وال��ري��ط��اين اإل��ي�����ش��ا وي���ر ب�11 ���ش��م لكل 
اإيليا  البيالرو�شي  ب��ني  منا�شفة  يليهما  منهما، 
بوزدنياكوف �شدارته للرتتيب العام بهام�س خطاأ 
االإيطايل لويجي  الثاين  باملركز  يليه  �شم،   6 بلغ 
ب�12  باخكولني  فا�شي�شالف  والرو�شي  بينكريي 

�شم لكل منهما.
نحو  ك��ب��ريا  �شوطا  ل��و  ي��و  ال�شينية  قطعت  فيما 
اإحراز لقب النا�شئات بعدما ت�شدر الرتتيب قبل 
باملركز  تليها  �شم،   11 بر�شيد  قفزة على اخلتام 

ب�21  �شالداتافا  فيكتوريا  البيالرو�شية  ال��ث��اين 
ب�25  زهانغ  لينغ  ال�شينية  الثالث  وباملركز  �شم، 

�شم.

بارثولوميو يحرز لقب التزلج على املاء
كورتي�س  االأم�����ريك�����ي  ت�����وج  اآخ������ر  ���ش��ع��ي��د  ع���ل���ى 
بعد  امل��اء  على  التزلج  م�شابقة  بلقب  بارثولوميو 
الفا�شلة حمققا  اأداء خالبا يف اجل��والت  ق��دم  ان 
جمموعه  ل��ريف��ع  ن��ق��ط��ة  و282  و162   272
العام اإىل 717 نقطة، متفوقا على �شاحب املركز 
حقق  ال��ذي  ميلودزكي  جاي�شون  الكندي  ال��ث��اين 
682 نقطة، يليه باملركز الثالث الفرن�شي جولني 
الرومانية  الرابع  ب�681 نقطة، وباملركز  جويهو 
كورنيليا ميهاي من نادي �شكاي دايف دبي ب�665 
نقطة، علما اأن 74 العبا �شارك يف هذه امل�شابقة.

ن�شاط مكثف ب�شبب الرياح 
بتكثيف  ل��ل��ب��ط��ول��ة  امل���ا����ش���ي���ني  ال���ي���وم���ني  مت���ي���ز 
الهدف  دق���ة  م�شابقتي  يف  خ�شو�شا  ال��ن�����ش��اط��ات 
االأر�شاد  املاء، نظرا لتوقعات مكتب  والتزلج على 
ال�شبت وغدا  ال��ي��وم  ق��وي��ة  ب��ه��ب��وب ري���اح  اجل��وي��ة 
توؤثر على هاتني  قد  البطولة  االأح��د على موقع 
التما�شك  م�شابقة  اإك��م��ال  �شيتم  فيما  اللعبتني 
الثماين ب�شكل طبيعي نظرا الأن الت�شكيالت التي 

يقوم بها القافزون تتم على ارتفاع عايل ن�شبيا.

جتهيزات طبية حديثة
اأكد خليفة بن دراي املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة دبي 
املعدات  اأح��دث  توفري  اإن��ه مت  االإ�شعاف،  خلدمات 
امل�شاركني  الريا�شيني  �شالمة  ل�شمان  الطبية 
وذلك  البطولة،  يف  العاملني  وجميع  واجلماهري 
ال�شراكة  اإط����ار  يف  ال��ت��وايل  ع��ل��ى  ال��راب��ع��ة  لل�شنة 

املتوا�شلة مع هذا احلدث العاملي الكبري.
ب����داأت خ��دم��ات ال��ت��اأم��ني الطبي  اب���ن دراي  وق���ال 
قبل انطالق احل��دث وهي متوا�شلة ط��وال فرتة 
امل��ن��اف�����ش��ات م���ن خ����الل امل���رك���ز ال��ط��ب��ي ال����ذي مت 
جتهيزه واإدارته بالتعاون مع هيئة ال�شحة بدبي 
وي�شم طاقم من االأطباء القادرين على التعامل 
م��ع االإ���ش��اب��ات الطفيفة وامل��ت��و���ش��ط��ة وال����ذي مت 
حت�شل  قد  التي  االإ�شابات  مع  للتعامل  تاأهيليه 
للقافزين باملظالت، مع توفري 3 �شيارات االإ�شعاف 

لنقل احلاالت اخلطرية، مع تاأمني خدمة اجلناح 
اإذا  للم�شت�شفى  باالإ�شابات  امل�شابني  لنقل  اجلوي 

ما ا�شتدعي االمر ذلك .
�شغرية  كهربائية  ���ش��ي��ارات  ت��ت��وف��ر  ك��م��ا  واأ����ش���اف 
تطوف بني اجلماهري احلا�شرة ملتابعتهم وتوفري 
اأن  ل��ه��م، علما  ف���وري  ب�شكل  االأول��ي��ة  االإ���ش��ع��اف��ات 
البطولة خالية حلد االآن من االإ�شابات خ�شو�شا 
من جانب القافزين وهو االمر الذي نتطلع اإليه 

وناأمل اأن تختتم البطولة عليه .

عرو�س خالبة للفر�شان 
عرو�شه  بتقدمي  االإم��ارات��ي  الفر�شان  فريق  ب��داأ 
اجل��وي��ة اخل��الب��ة يف ن��ادي �شكاي داي��ف دب��ي املقر 
ل��ل��ب��ط��ول��ة، و���ش��ط م��ت��اب��ع��ة جماهريية  ال��رئ��ي�����ش��ي 
وا���ش��ع��ة ل��ل��ع��رو���س االأان���ي���ق���ة ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا هذا 

الفريق االإماراتي الفريد من نوعه.
ويتميز هذا الفريق باأن جميع كوادره من ال�شباب 
املواطنني حيث ي�شم 7 طيارين اإماراتيني الذين 
يقدمون العرو�س حمليا واإقليميا بداية من عام 
2011، وقد �شبق له ح�شد العديد من اجلوائز 
التي  واالأح���داث  البطوالت  خمتلف  يف  والتقدير 

�شاركوا بها.

حماولة حتطيم رقم عاملي
�شكاي  نادي  من  غانزيا  اأرن�شتو  الفنزويلي  ك�شف 
دايف دبي، عزمه دخول مو�شوعة االأرقام القيا�شية 
جيني�س من خالل حتطيم الرقم العاملي للهبوط 

باأ�شغر بار�شوت تبلغ م�شاحتها 35 اإن�شا فقط.
ي��ت��درب وي��ق��وم بالقفز  اإن���ه حاليا  واأ���ش��ار غ��ان��زي��ا 
ببار�شوت تبلغ م�شاحته 46 اإن�شا فقط، فيما من 
اأن يتمكن العام املقبل من حتطيم الرقم  املتوقع 

العاملي.

عرو�س الأطفال
خطف عرو�س االأطفال االحتفالية باليوم الوطني 
ال�42 لدولة االإمارات العربية املتحدة، االأنظار يف 
ال�شاحة  تزينت  حيث  للبطولة،  امل�شائية  الفرتة 
الرئي�شية بنادي �شكاي دايف دبي باالأطفال الذين 
ارتدوا الزي الوطني والزي الع�شكري االإماراتي، 
االأنا�شيد  انغام  على  مميزة  فنية  لوحات  وقدموا 

الوطنية.

يف ختام فعاليات جائزة حمدان بن را�شد اآل مكتوم ل�شباقات اخليل 2013 

م�صمار غولد كو�صت الأ�صرتايل ي�صت�صيف اليوم اأول �صباق للخيول العربية الأ�صيلة

ال�شراع يحتدم على لقب التما�شك الثماين يف بطولة دبي الدولية الرابعة للقفز باملظالت

الألقاب تتوزع بني رو�صيا وفرن�صا و�صلوفينيا وبيالرو�صيا ..ومنتخبنا يتفوق عربيًا 
جتهيزات طبية حديثة واملناف�شات خالية من الإ�شابات

حتت رعاية �شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن خليفة اآل 
رئي�س  ال��دول��ة،  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار  نهيان 
جمل�س اإدارة نادي اأبوظبي الدويل للريا�شات البحرية 
البحري  اأبوظبي  مهرجان  واأح���داث  فعاليات  و�شمن 
اأبوظبي  ن��ادي  مع  بالتعاون  يقام  ال��ذي   ،2013 لعام 
لل�شباحة،  االإم��ارات  واحتاد  واليخوت،  لل�شراع  الدويل 
ب��دع��م جم��ل�����س اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي وه��ي��ئ��ة اأب����و ظبي 
لل�شياحة ت�شهد مياه منطقة كاأ�شر االأمواج يف كورني�س 
اليوم  �شباح  من  ع�شرة  احل��ادي��ة  من  اعتبارا  اأبوظبي 

بطولة كاأ�س �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة ل�شباحة املياه 
300 �شباحا من خمتلف الفئات  املفتوحة التي ت�شم 
احتفاالت  ت��اأت��ي �شمن  وال��ت��ي  ن��ادي��اً   14 م��ن  العمرية 

الدولة باليوم الوطني الثاين واالأربعني.
وذك�������ر ع�����ب�����داهلل ال���وه���ي���ب���ي االأم���������ني ال�����ع�����ام الحت�����اد 
يف  ال�شباحني  اأب���رز  ت�شم  ال��ي��وم  بطولة  ال�شباحة،بان 
م�شتوياتهم  مبختلف  الكبري  البحري  املهرجان  ختام 
،حيث  الغالية  املنا�شبة  ب��ه��ذه  ابتهاجا  وت�شنيفاتهم 
يتم يف ختام البطولة بعد ظهر اليوم تتويج الفائزين 

وحتت  ���ش��ن��ة  و15  ���ش��ن��ة   17 حت��ت  ف��ئ��ات��ه��م  مبختلف 
قد  املن�شرم  العام  بطولة  وكانت  والعمومي  �شنة   13
ويف  البطولة  بلقب  ال��و���ش��ل  ن���ادي  ف��ري��ق  ف��وز  �شهدت 
املركز الثاين فريق نادي العني وي�شتد ال�شراع يف هذه 
البطولة مب�شاركة �شباحة الوحدة ونادي الن�شر الذي 
ي�شارك علي م�شتوى املراحل ال�شنية ،وي�شارك يف اإدارة 
مباريات البطولة 25 حكما من الدوليني العاملني يف 

االحتاد �شيديرون فعاليات البطولة .
وذكر �شامل الرميثي مدير عام نادي اأبو ظبي الدويل 

ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة ب����ان ال���ن���ادي ي�����ش��ه��م يف اإجن����اح 
لل�شباحة  االإم�������ارات  ي��ن��ظ��م��ه��ا احت����اد  ال��ت��ي  ال��ب��ط��ول��ة 
الريا�شية  امل��ج��االت  كافة  يف  ال��ن��ادي  جلهود  موا�شلة 
بهذه  البالد  اأف���راح  توا�شل  يف  ي�شهم  مبا  واملجتمعية 
ال���ذك���رى ال��ع��زي��زة اخل���ال���دة، م�����ش��ي��داً ب��ال��ن��ج��اح الذي 
ابتهاجاً  املميزة  وامل�شاركة  ال�شنوية  البطولة  حققته 
بهذه املنا�شبة ،واأ�شار لت�شخري كافة متطلبات ال�شالمة 
وجناح البطولة التي يعتز بها النادي ..من جانبه ثمن 
ماجد الراك ع�شو اللجنة املنظمة لبطولة ال�شباحة 

بطولة  دعم  يف  الوطنية  والهيئات  املوؤ�ش�شات  م�شاهمة 
اليوم املفتوحة وخ�س بال�شكر حديد االإمارات الراعي 
ال�شريك  للتاأهيل  الوطني  واملركز  للبطولة  الرئي�شي 
اال�شرتاتيجي الذي تاأتي م�شاركته حتت �شعار )خليك 
ويانا حياتك اأمانة( و�شركة تو�شيبا ،وال�شركة الوطنية 
اأبوظبي  م��وان��ئ  الف�شي  ،وال���راع���ي  ال��غ��ذائ��ي��ة  ل��ل��م��واد 
و�شركة تكرير التابعة ل�شركة برتول اأبوظبي الوطنية 
لالإعالم  املها  بجانب  امل�شرتكة  واملجموعة  )اأدن����وك( 

الراعي االإعالمي .

انطالق بطولة كاأ�ض رئي�ض الدولة ل�صباحة املياه املفتوحة اليوم
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ابوظبي  كورني�س  على  ال��ي��وم  ينطلق 
للبواني�س  ال���وط���ن���ي  ال����ي����وم  ����ش���ب���اق 
اأبوظبي  ن�����ادي  وي��ن��ظ��م��ه  ال�����ش��راع��ي��ة 
واليخوت  ال�������ش���راع���ي���ة  ل���ل���ري���ا����ش���ات 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ن���ادي اأب��وظ��ب��ي الدويل 
فعاليات  ختام  يف  البحرية  للريا�شات 
اأب��وظ��ب��ي البحري  واأح����داث م��ه��رج��ان 
واملقام حتت رعاية �شمو ال�شيخ الدكتور 
م�شت�شار  نهيان  اآل  خليفة  بن  �شلطان 

رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
الدويل  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي  اإدارة  جمل�س 
ال�شباق  ينطلق  البحرية.  للريا�شات 
اأب���وظ���ب���ي باجتاه  م��ي��ن��اء  م���ن  ظ���ه���را 
ال�شراعية  للريا�شات  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي 
م�شاركة  ���ش��ب��اق  وي�����ش��ه��د   . وال��ي��خ��وت 
الفئة  ال�شبق يف هذه  القوارب �شاحبة 
النوخذة  ملالكه  العديد  القارب  ومنها 
والفائز  الرميثي  را�شد  حممد  را�شد 

ب��ل��ق��ب ���ش��ب��اق ال��ب��وان��ي�����س ال����ذي نظمه 
ال�شراعية  للريا�شات  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي 
وال���ي���خ���وت يف اأب���ري���ل امل��ا���ش��ي وال����ذي 
اأبوظبي لالألعاب  جاء �شمن مهرجان 
ال�شاطئية. وهناك اأي�شا القارب املي�شم 
مل��ال��ك��ه ال��ن��وخ��ذة ال�����ش��اب ث���اين حممد 
ثاين الرميثي والذي حل ثانيا يف �شباق 
البواني�س املا�شي الذي نراه يف ال�شباق 
املرتقب ..و اللولو لرا�شد �شعيد �شباح 

الرميثي و زلزال ملروان عبداهلل حممد 
امل����رزوق����ي و خ�����زام مل��ح��م��د را����ش���د بن 
خادم  لرا�شد  دهي�س  وال��ق��ارب  �شاهني 
اليوم  ���ش��ب��اق  ب��ط��ل  ن�شايب  و  امل��ه��ريي 
ونوخذته  ملالكه  املا�شي  العام  الوطني 
العا�شفة حلمد  و  الرميثي  علي ثاين 
بن جمعة بن �شفيان الفال�شي و �شديد 
خللف بطي م�شبح الغ�شي�س و الو�شمي 
جلمعة حممد حثبور الرميثي . وكان 

ال�شراعية  للريا�شات  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي 
واليخوت قد نظم عددا من الفعاليات 
�شمن املهرجان البحري تقدمها �شباق 
ال�شراعية  ل��ل��ق��وارب  ال��وط��ن��ي  ال���ي���وم 
الزير  ال��ق��ارب  به  وف��از  43 قدما  فئة 
حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  ملالكه 
دبي  ع��ه��د  م��ك��ت��وم ويل  اآل  را����ش���د  ب���ن 
دبي  الإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
خليفة  را�شد  حممد  النوخذة  وق��ي��ادة 

اأن فعاليات  بن �شاهي اجلدير بالذكر 
اأب��وظ��ب��ي البحري  واأح����داث م��ه��رج��ان 
امتدت من 28 نوفمر املا�شي و�شمت 
بداأت  متنوعة  وحملية  عاملية  �شباقات 
م���ن بطولة  م���ع اجل���ول���ة اخل��ام�����ش��ة 
العامل لزوارق الفورموال1 ومناف�شات 
بطولة العامل للدراجات املائية و�شباق 
ال�شريعة  اخل�شبية  للقوارب  االإم���ارات 
كاأ�س  الثانية من  ال�شواحيف واجلولة 

القارات لزوارق الفورموال ..كما �شهد 
املهرجان �شباق املحامل ال�شراعية فئة 
البواني�س  ���ش��ب��اق  واأخ�����ريا  ق��دم��ا   43
فئة  ال��ق��وارب  ال�شتعرا�س  ب��االإ���ش��اف��ة 
22 ق���دم���ا وال�����ذي اأق���ي���م ط��ي��ل��ة اأي����ام 
الدولة  رئي�س  كاأ�س  وبطولة  املهرجان 
عدد  على  اأي�شا  اليوم  وتقام  لل�شباحة 
م���ن امل���راح���ل وال��ت�����ش��ف��ي��ات ب���ني فئات 

�شنية خمتلفة. 

�صب���اق الي������وم الوطن�����ي للب���واني�����ض ال�ص����راعي����ة ينطل����ق الي�������وم

ت��ب��داأ ال���وف���ود امل�����ش��ارك��ة يف ب��ط��ول��ة العرب 
التي  ل��ل�����ش��ط��رجن  وال�������ش���ي���دات  ل���ل���رج���ال 
ت�شت�شيفها عا�شمة دولة االإمارات اأبوظبي 
اآل نهيان،  برعاية ال�شيخ نهيان بن مبارك 
املجتمع،  وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزي���ر 
ال�شباب  ل��رع��اي��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
والريا�شة من اليوم ال�شبت 7-12 وحتى 
ال�شابع ع�شر من دي�شمر احلايل مب�شاركة 
نخبة من اأبطال العامل العربي لل�شطرجن 
تبداأ  ،ح��ي��ث  اجلن�شني  م��ن  امل�شنفني  م��ن 
للبالد  توافدها  امل�شاركة  العربية  ال��وف��ود 
اعتبارا من �شباح اليوم ا�شتعدادا للبطولة 
م�����ش��اء يوم  م��ن  ال�����ش��اد���ش��ة  ال��ت��ي تفتتح يف 
غ��د االأح����د وال��ت��ي جت���ري ق��رع��ت��ه��ا �شباح 
اأبوظبي  اإنرتكونتننتال  اليوم بفندق  نف�س 

امل�شاركة،  وال���وف���ود  ال��ب��ط��ول��ة  اإق��ام��ة  م��ق��ر 
العربية  االحت���ادات  بح�شور ممثلي  وذل��ك 
ال��ب��ارزي��ن برئا�شة  وال��الع��ب��ني وال��الع��ب��ات 
امل�شاعد  ال��ع��ام  االأم����ني  حم��م��د احل�����ش��ي��ن��ي 
وم�شت�شار  ل��ل�����ش��ط��رجن  ال��ع��رب��ي  ل���الحت���اد 
رئي�س  وبح�شور  ب��االحت��اد  الفنية  اللجنة 
اأ�شعد  ال���ع���راق���ي  ال�������دويل  احل����ك����ام  جل���ن���ة 
اإ���ش��م��اع��ي��ل ،وي��ت��م خ���الل اج��ت��م��اع القرعة 
ت��ث��ب��ي��ت ج�����دول امل���ب���اري���ات واخ���ت���ي���ار جلنة 

اال�شتئناف .
وقد اأكدت 14 دولة م�شاركتها يف البطولة 
مم��ث��ل��ه يف م��ن��ت��خ��ب��ات، ال��ب��ح��ري��ن ، ق��ط��ر ، 
الكويت ، م�شر ، االأردن ، اجلزائر، العراق 
 ، ال�شودان   ، فل�شطني   ، ، موريتانيا  ليبيا   ،
يتقدمه  ال���ذي  االإم����ارات  ومنتخب  اليمن 

الذهبي(  )الفتى  الوطني  منتخبنا  الع��ب 
االأ�شتاذ الدويل الكبري �شامل عبد الرحمن 
وال����ذي ت��رع��اه ط���ريان االإم������ارات امل�شنف 
اأبي�س  قائمة  وت�شم  البطولة  يف  ال��ث��ال��ث 
ال�����ش��ط��رجن االأ���ش��ت��اذ ال����دويل ع��م��ر نعمان 
،واأ�شتاذ  ك�شواين  في�شل  ال���دويل  واملر�شح 
اإب��راه��ي��م حممد اخلوري  ال���دويل  االحت���اد 
،وم���ن ال��الع��ب��ات اأ���ش��ت��اذه االحت����اد الدويل 
خ��ل��ود ال���زرع���وين ، وع��ل��ي��اء ع��ل��ي غ��ري��ب ، 

وعائ�شة الزرعوين واآمنة �شامل .
وقد اأكملت اللجنة املنظمة العليا للبطولة 
امل���ق���ب���ايل رئي�س  ���ش��ع��ي��د حم��م��د  ب��رئ��ا���ش��ة 
عبداهلل  ح�شني  ومتابعة  االإم�����ارات  احت���اد 
املنظمة وبدر  اللجنة  نائب رئي�س  اخلوري 
البطولة  مدير  اللجنة  ع�شو  اجلليل  عبد 

والتنظيمية  االإداري�������ة  ال��رتت��ي��ب��ات  ك��اف��ه 
وال��ف��ن��ي��ة الإجن������اح ال��ب��ط��ول��ة ال���ت���ي ت�شم 
امل�شنفني  ال��ع��رب  ال�����ش��ط��رجن  اأب����رز جن���وم 
بطل  الت�شنيف  مقدمة  يف  اجلن�شني  م��ن 
ال�شاب  امل�شري  الدكتور  واإفريقيا  العرب 
با�شم اأمني امل�شنف االأول يف البطولة رقم 
الكبريان  الدوليان  واالأ�شتاذان   ،)2652(
امل�شنف  امل�����ش��ي��ح��ك��ي  حم��م��د  ال���ق���ط���ري���ان 
الثاين يف البطولة امل�شنف رقم )2571( 
ومواطنهما حممد نا�شر امل�شنف اخلام�س 
،ويف قائمة املقدمة االأ�شاتذة الدوليني الذين 
يت�شدرهم امل�شري �شامي �شكر واجلزائري 
حم��م��د ح��و���ش��ي وال���ق���ط���ري ح�����ش��ني عزيز 
�شامي  واالأردين  القدميي  ب�شري  واليمني 
والعراقي  العربي  اأبوبكر  والليبي   ، خ�شر 

اأحمد عبد عبدالوهاب والبحريني ح�شني 
ال��ه��اج��ري واللبناين  ب���در  ،ال��ك��وي��ت��ي  ع��ي��اد 
ال�شالم  عبد  وال�شوداين  �شحرور  اإبراهيم 

اأبوبكر،والفل�شطيني ح�شام التكروري .
وعلي م�شتوى ال�شيدات ت�شارك 21 العبة 
 3 منهن  عربية  دول   10 البطولة من  يف 
كبرية  دولية  اأ�شتاذة  لقب  يحملن  العبات 
دولية  اأ�شتاذة  لقب  يحملن  العبات  و)6( 
اأ�شتاذة االحتاد  و)5( العبات يحملن لقب 
ال���دويل وت��ع��د االأ���ش��ت��اذة ال��دول��ي��ة الكبرية 
القطرية زهو �شني اأعلى م�شنفة لل�شيدات 
الدولية  االأ���ش��ت��اذة  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف  تليها 
االأ�شتاذتان  ث��م  ال��رف��اع��ي  اإمي���ان  العراقية 
الدوليتان الكبريتان امل�شريتان منى خالد 

ووفاء �شروق .

احلمرية  منطقة  وه��ي��ئ��ات  دوائ����ر  اخ��ت��ت��م��ت 
باليوم  احتفاالتها  برنامج  ال�شارقة  ب��اإم��ارة 
ال��وط��ن��ي ال���ث���اين واالأرب����ع����ني ب�����ش��ل�����ش��ل��ة من 
بالتعاون  نفذتها  التي  الريا�شية  امل�شابقات 
م���ع ن�����ادي احل���م���ري���ة ال���ري���ا����ش���ي ����ش���ارك يف 
املوظفني  م����ن  غ���ف���رية  اأع��������داد  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا 
املنطقة وت�شمن  واأبناء  والالعبني  وال�شباب 
الرنامج  خ����الل  م���ن  االح���ت���ف���ال  ب���رن���ام���ج 
بجانب  العدو  يف  مناف�شات  اإقامة  الريا�شي 
ال�شراع  يف  كما  البحرية  امل�شابقات  من  ع��دد 
امل�شاركة  وعرت  البدنية  واللياقة  والكاياك 
الريا�شية  االن�شطة  الكبرية يف  اجلماهريية 
عن الفرحة التي اأبدها املنظمون وامل�شاركون 
يف  ال��دول��ة  تعي�شها  التي  الوطنية  باملنا�شبة 
القيادة  وتهنئة  الوطني  باليوم  احتفاالتها 
وم��ا حتقق  االحت��اد  ب��روح  وال�شعب  الر�شيدة 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  يف  ال���ش��ي��م��ا  اإجن�������ازات  م���ن 

الريا�شية املتقدمة .
وق���ام ع��م��ار امل��ه��ريي ي��راف��ق��ه اأح��م��د الكتبي 
ع�شوا جمل�س اإدارة نادي احلمرية ونيابة عن 
االدارة  جمل�س  رئي�س  ال�شام�شي  عبيد  ثاين 
بتكرمي الفائزين والفرق الفائزة يف خمتلف 
اأق��ي��م��ت واأ����ش���ادوا بامل�شتوى  ال��ب��ط��والت ال��ت��ي 
املتميز والنتائج الباهرة التي حققتها الفرق 

الفائزة يف خمتلف االأن�شطة الريا�شية.
جمل�س  رئي�س  ال�شام�شي  عبيد  ث��اين  واأك���د 

الريا�شي  ال���ث���ق���ايف  احل���م���ري���ة  ن�����ادي  اإدارة 
موؤ�ش�شاتها  بجميع  احلمرية  منطقة  اهتمام 
اإدارة  ت�شاركهم  واالحتادية  املحلية  ودوائرها 
نادي احلمرية بالن�شاط الريا�شي يف التعبري 
عن االحتفال باليوم الوطني كعالمة مميزة 
على تفوق احلمرية بريا�شاتها املتنوعة التي 
وا�شار  للدولة  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  م��ن  ت��دع��م 
والدوائر  احلمرية  منطقة  اأبناء  قناعة  اإىل 
بناء  يف  احل��ي��وي  ودوره  ال��ري��ا���ش��ة  ب��اأه��م��ي��ة 

ومتوازن  متكامل  ب�شكل  االأج��ي��ال  �شخ�شية 
م�شوؤولياتهم  حت���م���ل  ع���ل���ى  ي��ع��ي��ن��ه��م  مب����ا 
االجن����ازات  وم��ت��اب��ع��ة  امل�شتقبل  يف  احل��ي��ات��ي��ة 
ال��ت��ي حققتها دول���ة االم�����ارات من  ال��ب��اه��رة 
ال�شام�شي كافة  نه�شة وتقدم ورخ��اء. و�شكر 
اجل��ه��ات امل�����ش��ارك��ة وال��داع��م��ة وامل��ت��اب��ع��ة على 
الريا�شية  االأن�����ش��ط��ة  ك��اف��ة  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��م 
التي جرى تنظيمها مبنا�شبة االحت��اد وحث 
التفوق  درب  على  اال���ش��ت��م��رار  على  اجلميع 

ال��ري��ا���ش��ي وامل��م��ار���ش��ة ال��دائ��م��ة مل��زاول��ة كافة 
املثالية  املن�شاآت  م��ن  واال�شتفادة  الريا�شات 

للمجمع الريا�شي بنادي احلمرية .
ال�شور  التقاط  الريا�شي مت  اليوم  ويف ختام 
ق��ال��ب احل��ل��وى احتفااًل  ال��ت��ذك��اري��ة وق��ط��ع 
حققتها  التي  الباهرة  الوطنية  ب��االإجن��ازات 
واال�شادة  ال��وط��ن  م��ي��الد  ذك���رى  ال���دول���ة يف 
بدور قيادة الدولة يف حتقيق تلك الطفرات 

يف البنى الريا�شية التحتية.

نخبة من اأبطال العامل العربي لل�صطرجن من اجلن�صني تبداأ توافدها للبالد اليوم

�شملت اجلري والكايكاك وال�شراع 

نادي احلمرية مب�صاركة الدوائر احلكومية يف منطقة احلمرية يختتم فعالياته الريا�صية املخ�ص�صة لالحتفال باليوم الوطني

املركز  الهاجري  االماراتي حممد غامن  الفار�س  احرز 
الثاين مع ج��واده كوت زاف��ان بجائزة �شوط اخلليج يف 
الثانية لقفز احلواجز الذي و�شل  البطولة اخلليجية 
 29 .. وتناف�س فيه  150 �شنتمرتا  ل�  ارتفاع حواجزه 
ت��ات��ي �شمن  وال��ت��ي  األ����ف دوالر   45 ف��ار���ش��ا وج��ائ��زت��ه 
لقفز  الثانية  ال��دول��ي��ة  اخلليجية  البطولة  مناف�شات 
احلواجز اإحدى جوالت الدوري العربي املوؤهلة اإىل كاأ�س 
العامل املقبلة يف نورمندي الفرن�شية يف اأبريل 2014 
احلرمني  خ��ادم  ملهرجان  واالأخ���رية  الثالثة  والفعالية 
 . والتي تختتم غدا  لقفز احلواجز  ال��دويل  ال�شريفني 
بن  علي  ال�شيخ  القطري  للفار�س  االول  املركز  وذه��ب 
خالد اآل ثاين مع جواده ابركا�س .. وقد تاهل للمناف�شة 
على هذا ال�شوط خم�شة فر�شان تاأهلوا جلولة التمايز. 
ويف �شوط الفئة املتو�شطة جاء الفار�س االماراتي اأحمد 
.. وكان  �شوربرايز  املركز اخلام�س بجواده  اجلنيبي يف 
بطال لهذا ال�شوط الفار�س ال�شعودي م�شعل احلربي .. 
 48 تناف�س فيه  الذي  ال�شوط  ارتفاع حواجز  بلغ  وقد 
حقق  فيما  موناكو  ج���واده  م��ع  �شنتمرتا   140 فار�شا 
الثاين مع جواده  املركز  الفار�س عبدالعزيز احلقباين 
يوريت .ز وجاء يف املركز الثالث الفار�س نا�شر البقمي 
القطري  ال��ف��ار���س  راب��ع��ا  ..وح����ل  فيني�شت  ج����واده  م��ع 

عبدالرحمن الن�شار وجواده ك�شندر . 
كما ح�شل الفار�س االماراتي �شلطان احمد على املركز 
الذي  �شنة   18 م��ن  اأق��ل  الفر�شان  �شوط  يف  اخلام�س 
120 �شنتمرتا .. فيما احرز  بلغ ارتفاع احلواجز فيه 
ذهبية هذا ال�شوط ال�شعودي �شعد العجمي على �شهوة 
القطري عبد اهلل  ال��ف��ار���س  ك��واي��ت ديلتا وح��ل  اجل���واد 
طالب وجواده دامينت يف املركز الثاين .. وجاء يف املركز 
الثالث الفار�س ال�شعودي خالد املبطي وجواده فيمريا 
الري�س على �شهوة  ال�شعودي ريان  الفار�س  وجاء رابعا 
اجلواد رين�شكي . وقد �شارك فر�شان االمارات فى بطوله 
خادم احلرمني ال�شريفني الدولية لقفز احلواجز ذات 
3 جنوم املقامة يف الفرتة من 4 اىل 7 دي�شمر اجلاري 
8 دول خليجية  اك���رث م��ن  ف��ر���ش��ان  ب��ال��ري��ا���س ���ش��م��ن 
بطوله  اي�شا  البطوله  �شملت  كما   . واورب��ي��ة  وعربية 
التعاون اخلليجي  النا�شئني من دول جمل�س  للفر�شان 
..و�شملت البطولة 6 مناف�شات للفر�شان الدوليني و3 
مناف�شات للفر�شان النا�شئني بداأت فاعليات البطولة يف 
التي  النا�شئني  للفر�شان  مبناف�شة  احل��ايل  دي�شمر   4

االمارات  من  ..و�شارك  عاما   18 اعمارهم  تتجاوز  مل 
اربعة فر�شان هم حميد املهريى وحممد العوي�س وعبد 
املناف�شة  وكانت  التبايل  و�شلطان  امني  احمد  الرحمن 
االوىل من جوله واح��دة حت�شم بالزمن الفار�س الذي 
باملركز  زم��ن يفوز  اق��ل  ب��دون اخطاء ويف  ينهي جولته 
االول. وقد متكن فار�س االمارات املتميز حميد املهريى 
�شلطان  الفار�س  متكن  ..كما  االول  باملركز  الفوز  من 
ال��ت��ب��ايل م��ن ال��ف��وز ب��امل��رك��ز اخل��ام�����س . وف���ى املناف�شة 
مرحلتني  م��ن  اقيمت  وال��ت��ي  امل�شتوى  لنف�س  الثانية 
باملركز  الفوز  التبايل من  �شلطان  الفار�س  اي�شا  متكن 
الفر�شان الدوليني �شارك  اي�شا . ويف بطولة  اخلام�س 
عارف  و  اجلنيبي  احمد  من  كل  االم���ارات  فر�شان  من 

احمد الفار�س وحممد الهاجري وعبد اهلل املري . 
وكانت املناف�شة الثانية من فاعليات البطولة من جولة 
الكرى  اجل��ائ��زة  بطولة  يف  للم�شاركة  موؤهلة  واح���دة 
التاهل للم�شاركة يف  حيث متكن فر�شان االم��ارات من 
اجلائزة الكرى والتي �شتقام يوم 7 دي�شمر احلايل .. 
كما متكن الفار�س االماراتي �شلطان احمد من حتقيق 
امل���رك���ز اخل��ام�����س م���ن ب���ني خ��م�����ش��ني ���ش��ارك��وا ف���ى هذه 
املناف�شة . و�شملت فاعليات اليوم الثاين على مناف�شتني 
..االوىل من جوله واحده بدون �شوط ترجيحى �شارك 
فيها 48 فار�شا من خمتلف الدول اخلليجيه والعربيه 
واالورب���ي���ه ..ومت��ك��ن ف��ار���س االم����ارات اح��م��د اجلنيبي 
الثانية  املناف�شة  وام���ا   . اخل��ام�����س  ب��امل��رك��ز  ال��ف��وز  م��ن 
و�شارك  اخلليج  لفر�شان  الكرى  اجلائزة  بطولة  فهي 
للملكة  ممثليني  اخلليجيني  الفر�شان  من  نخبة  فيها 
واالم����ارات  وال��ك��وي��ت  قطر  ودول���ة  ال�شعودية  العربية 
ترجيحي  و�شوط  واح��دة  جولة  من  املناف�شة  ..وك��ان��ت 
اخطاء  ب���دون  االوىل  اجل��ول��ة  ينهوا  ال��ذي��ن  للفر�شان 
ويف ال��زم��ن امل��ح��دد ..ومت��ك��ن م��ن امت���ام اجل��ول��ه بدون 
اخ��ط��اء ارب��ع��ة ف��ر���ش��ان م��ن ب��ني 35 ف��ار���ش��ا . وي�شارك 
االأعمار  وج��وادا من خمتلف  فار�شا   150 البطولة  يف 
اخلليج  الأبناء  خم�ش�شة  اأ���ش��واط  �شتة  على  يتناف�شون 
التاأهل  املناف�شة على  الفر�س يف  الإعطائهم مزيدا من 
دون  الكرى  البطوالت  يف  وامل�شاركة  العاملية  للبطولة 
مزاحمة من الفر�شان املتمر�شني القادرين على فر�س 
�شيطرتهم على جمريات املناف�شات يف اأ�شواط البطولة 
التي �شيقام اأحدها للفرق مب�شاركة منتخبات ال�شعودية 

وقطر واالإمارات والكويت والبحرين. 

الفار�ض الإماراتي حممد غامن الهاجري يحقق 
املركز الثاين يف بطولة اخلليج بالريا�ض 
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الفجر الريا�ضي

غدا  ي�شت�شيف  عندما  و�شعب  جدي  اختبار  ام��ام  املت�شدر  ار�شنال  �شيكون 
االحد ايفرتون، فيما يخو�س مطاردوه مباريات �شهلة ن�شبيا من الناحية 

لكرة  االنكليزي  ال���دوري  من  ع�شرة  اخلام�شة  املرحلة  يف  النظرية 
القدم.

ويعتر اللقاء بني ار�شنال )34 نقطة( وايفرتون اخلام�س )27( 
الذي ا�شقط االربعاء مان�ش�شرت يونايتد حامل اللقب يف عقر داره 
الول مرة منذ 21 عاما )1-�شفر(، هو االول من �شل�شلة لقاءات 

�شعبة تنتظر املت�شدر حيث �شيحل �شيفا على مان�ش�شرت �شيتي 
ت�شل�شي  ي�شت�شيف  ان  قبل  البطل  وو�شيف  الثالث 

الثاين يف املرحلتني املقبلتني.
الفرن�شي  امل����درب  ه��م  يقت�شر  وال 

ار�����ش����ني ف��ي��ن��غ��ر ورج�����ال�����ه على 
ال��ت�����ش��ب��ث ب�������ش���دارة ال�����دوري 

م����ب����اراة  الن  االن���ك���ل���ي���زي 
اخ������������������رى ������ش�����ت�����ك�����ون 

م�����������������ش��������ريي��������ة 
تاأهله  �شتح�شم 
من عدمه اىل 
نهائي  ث���م���ن 
ابطال  دوري 

حيث  اوروب���������ا 
�شيفا  ���ش��ي��ح��ل 

ع������ل������ى ن������اب������ويل 
و�������ش������ي������ف ب���ط���ل 

اي��ط��ال��ي��ا االرب���ع���اء 
اجلولة  يف  امل��ق��ب��ل 
ال�����ش��اد���ش��ة االخ���رية 

من مناف�شات املجموعة 
ال�������ش���اد����ش���ة، ف���ي���م���ا ي���ل���ع���ب يف 

دورمتوند  ب��ورو���ش��ي��ا  ذات���ه  التوقيت 
االملاين يف �شيافة مر�شيليا الفرن�شي 
ترتيب  يت�شدر  ار���ش��ن��ال  ان  وي��ذك��ر 
12 نقطة مقابل  املجموعة بر�شيد 
9 لكل م��ن ن��اب��ويل ودورمت���ون���د وال 

�شيء ملر�شيليا، وهو يحتاج اىل نقطة 
واحدة حلجز بطاقة التاأهل.

�شيفه  على  ب�شعوبة  ف��از  ار�شنال  وك��ان 
هال �شيتي االربعاء 2-�شفر، وهو يبتعد 

4 نقاط عن مطارده املبا�شر ت�شل�شي الذي تغلب بدوره ب�شعوبة اي�شا على 
م�شيفه �شندرالند �شاحب املركز االخري 3-4.

ويحل ت�شل�شي �شيفا على �شتوك �شيتي الرابع 
ع�شر )14 نقطة(، فيما يخو�س مان�ش�شرت 
�شعوبة  اك��رث  م��ب��اراة  نقطة(   28( �شيتي 
 23( ال��ث��ام��ن  ���ش��اوث��م��ب��ت��ون  م�شيفه  ام���ام 
على  النف�س  ب�شق  ف��از  ب��ان��ه  علما  ن��ق��ط��ة(، 
يف   2-3 البيون  بروميت�س  و�شت  م�شيفه 

املرحلة ال�شابقة.
نقطة(   27( ال��راب��ع  ليفربول  و���ش��ي��ح��اول 
البقاء بعيدا عن جاره يف املدينة ايفرتون من 
بعد فوزه  اال�شتمرار يف �شحوته  خالل 
الكا�شح على �شيفه نوريت�س �شيتي 
هاتريك  ال�شوبر  بف�شل   1-5
لنجمه االوروغوياين لوي�س 
���ش��واري��ز وال����ذي ج���اء بعد 
امل������دوي على  ال�����ش��ق��وط 
 3-1 ار���س هال �شيتي 
الثالثة  امل����رح����ل����ة  يف 

ع�شرة.
ومي������ل������ك ل����ي����ف����رب����ول 
ال����ف����ر�����ش����ة امل����وات����ي����ة 
ن���ق���اط   3 ال������ش�����اف�����ة 
ح�شاب  ع���ل���ى  ج����دي����دة 
ع�شر،  ال�شابع  يونايتد  هام  و�شت  �شيفه 
بينما �شيحاول مان�ش�شرت يونايتد التا�شع )22 
امام  اي�شا  ملعبه  على  االنفا�س  التقاط  نقطة( 
بي�شاء  بثالثية  �شقط  ال���ذي  اجل��ري��ح  نيوكا�شل 

امام �شوان�شي.
اال�شكتلندي  يونايتد  مان�ش�شرت  م���درب  ي���زال  وال 
ديفيد مويز الذي خلف مواطنه اليك�س فريغو�شون 
يف اال�شراف على فريق ال�شياطني احلمر يثق بقدرة 
رجاله على حتقيق �شيء ما يف نهاية املو�شم رغم فارق 

ال12 نقطة بينهم وبني املت�شدر.
ويلعب اليوم اي�شا كري�شتال باال�س مع كارديف �شيتي، 
وو�شت بروميت�س البيون مع نوريت�س �شيتي، و�شندرالند 
وتختتم  ا�شتون فيال،  فولهام مع  واالح��د  توتنهام،  مع 

املرحلة االثنني بلقاء �شوان�شي مع هال �شيتي.

الذين  الكبار  الثمانية  قائمة  �شمت 
النهائي  ل����ل����دور  م���ب���ا����ش���رة  ت���اأه���ل���وا 
للبولينغ  العاملي  الت�شنيف  لبطولة 
جولة اأبوظبي 2013 التي اختتمت 
يف ���ش��اع��ة م��ت��اأخ��رة م��ن م�����ش��اء اأم�س 
للبولينغ،  االإم����ارات  احت���اد  ب��اإ���ش��راف 
زايد  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  �شمو  ورع��اي��ة 
اأب����و ظبي  اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س جم��ل�����س 
�شركة بروج  م��ن  وب��دع��م  ال��ري��ا���ش��ي، 
ال��ت��ي مت��ث��ل اإح�����دى ���ش��رك��ات برتول 
ب�شالة  )اأدن����وك(  الوطنية  اأب��وظ��ب��ي 
مبدينة  للبولينغ  ال��دول��ي��ة  خليفة 
زايد الريا�شية يف اأبوظبي ، مب�شاركة 
90 الع���ب���اً والع���ب���ة م���ن االإم�������ارات، 
البحرين، ال�شعودية، الكويت، العراق، 
اجنلرتا، اأمريكا، الدمنارك، ال�شويد، 
كونغ،  هونغ  اأملانيا،  فنلندا،  الفلبني، 
وجمهورية الدومينيك �شمت ثالثة 
ويف  االأول  الت�شنيف  ميثلون  العبني 
ال�شويدي  ح�شني  ال��دويل  مقدمتهم 
مبعدل  اخلام�س  امل��رك��ز  احتل  ال��ذي 
حممد  ،وال���������ش����اب����ع  ن���ق���ط���ة   251
والثامن   248 مب���ع���دل  امل����رزوق����ي 

الدويل نايف عقاب مبعدل 247.
الرتتيب  ب���������ش����دارة  اح���ت���ف���ظ  وق�����د 

ت��وم��ا���س الر�شن  ال���دمن���ارك���ي  ال���ع���ام 
�شئيل  ب���ف���ارق  ن��ق��ط��ة(   253،78(
ع�����ن ال����الع����ب����ة ال�������ش���وي���دي���ة امل��������راأة 
احل��دي��دي��ة ج��ول��ني ب��الن��ف��ور���س ،ويف 
دومينيك  االإجن��ل��ي��زي  الثالث  امل��رك��ز 
نقطة(   251،44( بر�شيد  ب��اري��ت 
ثم الفلبيني بن�شري اليو�شو يف املركز 
ال��راب��ع، ث��م الع��ب منتخب االإم���ارات 

اخلام�س  املركز  يف  ال�شويدي  ح�شني 
مارتن  ال�شويدي  الالعب  وال�شاد�س 
ثم   )249( ب���ر����ش���ي���د  الر�������ش������ون 
االإم���ارات���ي حم��م��د امل���رزوق���ي واحتل 
امل��رك��ز ال��ث��ام��ن ال����دويل ن��اي��ف عقاب 
بر�شيد 247 نقطة..و�شهدت قائمة 
ال��ت��اأه��ل ل��ل��دور ال��ن��ه��ائ��ي ال���ذي اأقيم 
اأم�س علي فرتتني �شباحية وم�شائية 

اأرب����ع����ة الع���ب���ني م���ن منتخب  ت���اأه���ل 
االإمارات يف مقدمتهم ح�شب ت�شنيف 
،وبطل  علي  �شاكر  ال���دويل  ترتيبهم 
وح�شن  العطار  حممود  دب��ي  بطولة 
الفائز  امل��ن�����ش��وري  ال��زع��اب��ي وح����ارب 

بالعديد من االألقاب موؤخرا .
التي   24 ال  ق���ائ���م���ة  ����ش���م���ت  ك���م���ا 
النهائي  قبل  ال��دور  مباريات  خا�شت 
يطلق  كما  التلفزيون(  )مرحلة  قبل 
الالعبني  من  العديد  العبني  عليها 
حممد  البحرين  بينهم  م��ن  ال��ع��رب 
اخلام�س  املركز  احتل  ال��ذي  جناحي 
عبداهلل  ،وال�شعودي  الثانية  الفئة  يف 
�شتي  يعقوب  وال��ك��وي��ت��ي  ال��دوجل��ي��ان 
..و�شرح  �شعود  ال  حممد  ومواطنه 
�شالح اجلعيدي االأمني العام الحتاد 
البولينغ باأن البطولة حققت الكثري 
املكا�شب الفنية والتنظيمية ا�شتعدادا 
للرجال  العامل  بطولتي  ال�شت�شافة 
وال�شيدات يف عامي 2014 و2015 
،م�����ش��ي��دا ب��ال��رع��اي��ة ال��ك��رمي��ة ودعم 
ورعاية  ال��ري��ا���ش��ي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س 
�شالة  اإدارة  وج���ه���ود  ب�����روج  ���ش��رك��ة 
يف  �شاهم  م��ن  ،وك��ل  للبولينغ  خليفة 

اإجناح البطولة.

مونديال  ق��رع��ة  ل�شحب  ال��رازي��ل  يف  املجتمع  ال��ق��دم  ك��رة  ع��امل  بكى 
 2010 العامل عام  كاأ�س  ا�شت�شافت  افريقية  اول دولة  2014 زعيم 
 94 ع��ن  ت��ويف  ال��ذي  مانديال  نيل�شون  ال�شابق  افريقيا  جنوب  رئي�س 
عاما. وقال اال�شطورة الرازيلي بيليه يف ح�شابه على موقع التوا�شل 
اجل  من  الن�شال  يف  ورفيقي  �شديقي  بطلي،  ان��ه  تويرت  االجتماعي 
ق�شايا ال�شعب وال�شالم يف العامل وا�شاف لنكمل درب��ه. لقد كان احد 

اكرث اال�شخا�س تاأثريا يف حياتي .
ال�شابقني من  املنتخب الرازيلي  من جانبه، قال روماريو احد جنوم 
ترك مانديال خالل عبوره يف  العن�شري،  التمييز  ن�شاله �شد  خالل 

هذا العامل در�شا مذهال يف االن�شانية .
غريت  لقد  �شابقا  الرازيلي  املنتخب  يف  االخ��ر  النجم  رونالدو  وكتب 

العامل �شكرا.. ارقد ب�شالم ، فيما كتب الرتغايل كري�شتيانو رونالدو 
�شكرا لك على اجنازك ومثالك، و�شتبقى دائما معنا .

عن  بالتر  جوزيف  ال�شوي�شري  )فيفا(  ال��دويل  االحت��اد  رئي�س  وع��ر 
حزنه العميق بعد وفاة نيل�شون مانديال احد كبار فال�شفة زمانه وقال 
بحزن عميق جدا، اقول وداعا ل�شخ�شية ا�شتثنائية، رمبا هو احد كبار 

فال�شفة ع�شره. انه �شديق �شدوق .
الفيفا يف  �شتنك�س يف مقر  ال��دول ال209  اع��الم  ان  وا�شار بالتر اىل 

زيوريخ، و�شيتم الوقوف دقيقة �شمت يف املباريات الدولية املقبلة .
وتابع ت�شاركت القناعة مع نيل�شون مانديال بال�شلطة اال�شتثنائية لكرة 
القدم، انها ريا�شة قادرة على توحيد النا�س بطريقة ودية و�شلمية وعلى 
تعزيز العالقات اال�شا�شية االجتماعية والرتبوية كمدر�شة يف احلياة . 

اجلمهور  قبل  م��ن  بالت�شفيق  مانديال  ا�شتقبل  عندما  قائال  وختم 
جوهان�شبورغ  يف  �شيتي  �شوكر  ملعب  يف   2010 متوز-يوليو   11 يف 
تلك  كانت  كبري،  قلب  و�شاحب  �شعبي  كقائد  املونديال،  نهائي  خالل 
تنظيم  اليه،  بالن�شبة  حياتي.  يف  تاأثريا  االك��رث  اللحظات  اح��دى  من 
املونديال كان حلما وا�شبح حقيقة. نيل�شون مانديال �شيبقى دائما يف 
قلوبنا ومن جانبه، قال االمني العام للفيفا جريوم فالكه ببالغ اال�شى 
تلقينا نباأ وفاة مانديال، وال ت�شعفني الكلمات لال�شادة برجل كان يل 

�شرف اللقاء به .
ل��وزان، اعتر رئي�س اللجنة االوملبية الدولية االملاين توما�س باخ  ويف 
ان عامل الريا�شة فقد بوفاة مانديال �شديقا كبريا وبطال لالن�شانية ، 

م�شريا اىل اقامة احلداد 3 ايام واىل تنكي�س العلم االوملبي.

خلفا  ا�شهر   3 منذ  الدولية  االوملبية  اللجنة  يرئ�س  ال��ذي  ب��اخ  وق��ال 
وبطال  ك��ب��ريا  �شديقا  االومل��ب��ي��ة  احل��رك��ة  ف��ق��دت  روغ  ج��اك  للبلجيكي 
فخورين  ج��دا،  فخورين  يجعلنا  الريا�شة  جت��اه  موقفه  لالن�شانية. 

بالطريقة التي عرف من خاللها قدرة الريا�شة كعامل للم ال�شمل .
وا�شاف عندما قابلته �شاألته ما اذا كان يكره اعداءه فاجاب بكلمة ال. 
فلما  االخ��ري��ن،  احتقر  كنت  ل��و  ق��ال  ك��الم��ه،  م�شككا يف  راآين  وعندما 
الرجل  بالتاأكيد  اجل��واب يخت�شر  ان هذا  باخ  واعتر  كنت رجال حرا 
وان�شانيته ، مذكرا باقوال مانديال الريا�شة لها �شلطة تغيري العامل، 
�شلطة الوحي و�شلطة توحيد النا�س الريا�شة تخلق االمل يف مكان ال 
احلواجز  ا�شقاط  يف  احلكومات  اق��وى من  انها  الياأ�س.  اال  فيه  يوجد 

العن�شرية .

ع�����ال����م ال�صاح�����رة امل�صت�����دي����رة يبك��������ي مان�������دي������ال 

اختتم  واالرب��ع��ني  الثاين  الوطني  باليوم  احتفاال 
ف��ري��ق م��ن��ط��اد االم�����ارات م��ه��رج��ان م��ن��ط��اد خليفة 
�شملت  وال��ت��ي  ال�شابعة  ن�شخته  يف  ال���دويل  القائد 
دول  من  وا�شعة  مب�شاركة  الدولة  ام��ارات  خمتلف 
القائد  يتقدمهم منطاد خليفة  االوروب��ي  االحت��اد 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ب�شورة  املتوجد 
ومنطاد  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  ال  زاي��د 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ب�شورة  املتوج  العرب  فار�س 
حم��م��د ب��ن را���ش��د ال م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ومنطاد 
العهد املتوج ب�شورة الفريق اول �شمو ال�شيخ حممد 
الفائد  نائب  ابوظبي  ال نهيان ويل عهد  زاي��د  بن 

الفريق  ان��ط��الق��ة  راع���ي  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  االع��ل��ى 
واملتميزه  االوىل  للم�شاركة  ب��اال���ش��اف��ة  ال��دول��ي��ة 
مل��ن��ط��اد م��دي��ن��ة ت��ن��ه��امي م��ت��ال ال��ن��م�����ش��اوي��ة ليكون 
الدولية  م�شاركاته  اوىل  القائد  خليفة  مهرجان 

باملنطقة.
املن�شوري  نا�شر  عبدالعزيز  طيار  الكابنت  واعرب 
للنتائج  الكبري  ارتياح  االم��ارات عن  رئي�س منطاد 
للن�شخه  ال���دول���ة  ال��ف��رق  م�����ش��ارك��ة  حققتها  ال��ت��ي 
الدويل  ال��ق��ائ��د  خليفة  منطاد  مل��ه��رج��ان  ال�شابعه 
والذي يج�شد التوجه الكبري الهتمام �شمو ال�شيخ 
رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  ال  زاي���د  ب��ن  من�شور 
الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة واللواء ال�شيخ طالب 

بن �شقر القا�شمي قائد عام �شرطة را�س اخليمة يف 
تفعيل جهود ابناء االمارات لتو�شيل ر�شالة �شاحب 
ال�شمو رئي�س الدولة وحر�شه يف جعل من االمارات 
احل�شارات  جلميع  ملتقى  اب��وظ��ب��ي  وعا�شمتها 
ومنطلق للح�شارة االماراتية العربية ب�شكل عامة 
من خالل تاهيل وتذليل كل ال�شبل البنائها وتبني 
اف��ك��اره��م واب��داع��ات��ه��م وال��ت��ي ع��ر عنها مهرجان 
امل�شاركة  خ��الل  ال��دويل من  القائد  منطاد خليفة 
ال���ذي �شهد  ال��وا���ش��ع��ة واحل�����ش��ور الكبري  ال��دول��ي��ة 
فعالية جنمة ال�شالم التي �شكلتها املناطيد الدولية 
امل�����ش��ارك��ة ب��امل��ه��رج��ان م��ن خ���الل ا���ش��ع��ال حمركات 
امل��ن��اط��ي��د ع��ل��ى ان���غ���ام امل���ع���زوف���ات ال��وط��ن��ي��ة وعدد 

ال�شمو  ل�شاحب  وامل��وؤث��ورة  وامل��ق��والت  الكلمات  من 
الدولة  رئي�س  نهيان  ال  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
حفظه اهلل واخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد ال مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الدولة  اب��ن��اء  فيها  التي حت��ث  دب��ي  ال����وزراء حاكم 
على ا�شتمرار العمل والتميز للحفاظ على �شفنية 
االحتاد التي نقلت الدولة و�شعبها اىل اعلى املراتب 
والرقي  التقدم  مرفاء  على  بهم  ولرت�شي  العاملية 

التي امتازة به االمارات العربية املتحدة.
ك��م��ا مت��ي��زت ال��ن�����ش��خ��ة ال�����ش��اب��ع��ة مل��ه��رج��ان منطاد 
خليفة القائد الدويل بامل�شاركة الن�شائية الوا�شعة 
الذي  والكبري  املميز  الن�شائي  من خالل احل�شور 

ايفا  طيار  الكابنت  مقدمتهم  ويف  املهرجان  �شهده 
اعربت  والتي  الن�شائي  العامل  كا�س  بطلة  بوجدن 
ع��ن ���ش��ع��ادت��ه��ا ل��ل��م�����ش��ارك��ة ال��ث��ال��ث��ة ل��ه��ا مبهرجان 
م�شاركة  وت��ظ��م��ن��ة  للمناطيد  ال��دول��ي��ة  االم�����ارات 
منطاد  لفريق  الر�شمية  ال��دع��وة  ت��ق��دمي  ب��وج��دن 
للمناطيد  ال���ع���امل  ب��ك��ا���س  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  االم�������ارات 
م�شتوى  على  االوىل  للمرة  يقام  وال��ذي  الن�شائي 

العامل يف مدينة لو�شنا البولندية .
�شبينيا  طيار  للكابنت  املميزة  امل�شاركة  كانت  كما 
كواك االملانية التي اهدت م�شاركاته كر�شالة تقدير 
التي  الكبري  التقدير  على  االم���ارات  لدولة  و�شكر 
لها يف مهرجان  ال��زي��ارة االوىل  القاته من خ��الل 

من  امل����راأه  بها  حت�شى  ومل��ا  ال��ق��ائ��د  خليفة  منطاد 
ال�شمو  ل�شاحب  احلكيمة  القيادة  �شل  يف  اهتمام 
الدولة  رئي�س  نهيان  ال  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
منطاد  فريق  ق��ام  املهرجان  ختام  ويف  اهلل.  حفظه 
االم������ارات ب��ال��ك�����ش��ف ع���ن ���ش��ع��ار م��ه��رج��ان منطاد 
والذي  الثامنة  بالن�شخة  ال���دويل  القائد  خليفة 
�شوف ت�شت�شيفه جميع امارات الدولة وذلك �شمن 
العا�شرة  بالذكرى  القائد  خليفة  منطاد  احتفال 
ال  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتويل 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل زمام القيادة مل�شرية 
البناء والتقدم والتي حققة الدولة خاللها العديد 

من النجاحات الدولية.

مب�شاركة مناطيد دولية وبطلة العامل 

خت����ام مبه�����ر ملهرج�����ان خليف�����ة الق���ائ����د ال���دول����ي للمن����اط�ي����د 

قائمة الثمانية الكبار املتاأهلني للدور النهائي لبطولة 
الت�صنيف العاملي للبولينغ جولة اأبوظبي 2013

اختب����ار ج����دي لأر�صن����ال يف 
م����واجه�������ة اإيفرت���ون 



مغامر يقود دراجته ب�صكل عك�صي
االإرادة والعزمية ال تعرف امل�شتحيل اأو الهزمية، هذا ما حققه الرنويجي 
الذي ا�شتطاع قيادة الدراجة ب�شكل عك�شي لي�س يف مكان اآمن، بل يف طريق 

جبلي انحداراته متعددة وتعرجاته خطرية. 
املغامر الرنويجي اي�شكل رونينك�شباكن اأراد التحدي بعبوره هذه الطريق 

املمتدة على 4 كيلومرتات ون�شف الكيلومرت، بوا�شطة دراجته الهوائية. 
املبللة مبياه  اإليه، لذا قرر نزول الطريق  بالن�شبة  ويعد هذا العمل عادياً 
االأمطار على دراجته الهوائية بطريقة عك�شية، ب�شرعة و�شلت اإىل ثمانني 

كيلومرتاً يف ال�شاعة. 
ب��اح��رتاف��ي��ة وم��ه��ارة وت����وازن الف���ت، ويف ظ��ل ري���اح ع��ات��ي��ة، تعامل املغامر 
الرنويجي مع الطريق ال�شعبة، متجاوزاً بع�س ال�شيارات التي كانت متر 

بقربه و�شط تعّجب راكبيها. 
وقد �شبق للمغامر اأن نّفذ عدداً من املناورات اخلطرة القائمة على التوازن 
حول العامل، ويقول اإن حلم حياته اأن يتدىل من اأعلى قمة برج خليفة يف 

دبي بيد واحدة. 

اأطفال بعمر ال�11 يدخنون يوميًا
ك�شفت درا�شة جديدة، اأن ما ي�شل اإىل نحو 600 طفل تقريباً بينهم �شغار 
اململكة  اأن��ح��اء  ي��وم يف جميع  ك��ل  ُيدخنون  ع��ام��اً،   11 اأع��م��اره��م  ال تتجاوز 
املتحدة. وقالت الدرا�شة، التي ن�شرتها �شحيفة ديلي �شتار ، اإن التدخني يف 
مرحلة مبكرة من العمر هو اأخطر بكثري من التدخني يف مرحلة الحقة، 

ويوؤّثر على منو الرئة ويعزز من خطر االإ�شابة باأمرا�شها.
هم  عاماً   15 �شن  قبل  التدخني  ي��ب��داأون  الذين  االأ�شخا�س  اأن  واأ�شافت 
يف  ُيدخنون  الذين  االأ�شخا�س  من  الرئة  ب�شرطان  لالإ�شابة  عر�شة  اأكرث 
وقت الحق من العمر، حتى يف حال كان عدد ال�شجائر التي يدخنوها تقل 
اآباوؤهم واأمهامت  اأن االأطفال الذين ُيدخن  بكثري عنهم. ووجدت الدرا�شة 
ال��ذي��ن ال يدخن  االأط��ف��ال  م��ن  لل�شري على خطاهم  االأك���رث ترجيحاً  ه��م 
ي��وم يف  ك��ل  463 طفاًل يدخنون  اأن هناك  اإىل  وا���ش��ارت  اأم��وره��م.  اأول��ي��اء 
انكلرتا، و55 طفاًل يف ا�شكتلندا، و30 طفاًل يف ويلز، و19 طفاًل يف ايرلندا 
ال�شمالية، من بني 3.7 ماليني طفل ترتاوح اأعمارهم بني 11 و15 عاماً 

يف اململكة املتحدة.
على  ت�شاعد  اأن  �شاأنها  اإليها من  تو�شلت  التي  النتائج  اإن  الدرا�شة  وقالت 
االأطفال  بني  التدخني  م�شكلة  معاجلة  اإىل  احلاجة  على  االإهتمام  تركيز 

من اأجل حمايتهم من م�شاعفاتها ال�شحية.
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بدلة برو�ض يل 
ب�100 األف دولر 
الفنون  الأ�شطورة  قفز  بدلة  بيعت 
رحل  ال���ذي   ، يل  ب��رو���س  القتالية 
40 عاماً، يف مزاد علني لقاء  منذ 

اأكرث من 100 األف دوالر.
ت�شاينا  ����ش���اوث  ���ش��ح��ي��ف��ة  وذك�����رت 
م��ورن��ي��ن��غ ب��و���ش��ت ال�����ش��ي��ن��ي��ة، اأن 
الذي  ال�شفراء،  يل،  برو�س  بدلة، 
طرحت مبزاد علني يف هونغ كونغ 
لوفاته،  ال�40  ال��ذك��رى  مبنا�شبة 
دوالراً،   100584 م��ق��اب��ل  ب��ي��ع��ت 
دار  توقع  ال��ذي  املبلغ  معدل  وه��و 

املزادات اأن حت�شده.
التي  ال���ب���دل���ة،  اأن  اإىل  وا�����ش����ارت 
االأخري،  فيلمه  يف  النجم  ارت��داه��ا 
ك��ان��ت واح����دة م��ن ب��ني 12 قطعة 
امل��زاد العلني الذي نظمه  بيعت يف 
الفتة   ، هاو�س  ت�شاينا  �شبينك  دار 
�شاٍرٍ  اإىل  ذه���ب���ت  ال��ب��دل��ة  ان  اإىل 
اآ�شيوي، ا�شرتى 5 قطع من املزاد.

نون�شاكو  ال��ق��ت��ال  ���ش��الح  ب��ي��ع  ك��م��ا 
ب��ال��ل��ون ال�����ش��ف��ر واالأ�����ش����ود، الذي 
مع  ليتما�شى  يل  ب��رو���س  �شممه 
فيليب�س،  جلورج  ال�شفراء،  بدلته 
ي��ع��ي�����س يف هونغ  ب���ري���ط���اين  وه����و 
 69634 اأع��وام، لقاء   5 كونغ منذ 

دوالراً.
وق����د ح�����ش��د امل������زاد ال��ع��ل��ن��ي 282 
دار  توقعات  اأي �شعف  دوالر،  األ��ف 
التي  االأغ��را���س  اأن  امل���زادات، علماً 
عر�شت يف املزاد �شملت اأي�شاً حذاء 
ق��ط��ن��ي ارت�������داه ال����راح����ل وق����الدة 
النجم  ق��ام  الكرمية  االأح��ج��ار  من 

بت�شميمها بنف�شه.

تت�صل برقم الطوارئ 15 
األف مرة

اأثبتت ال�شرطة اليابانية اأن لكّل �شيء حدود، بعد اأن تلقت 
15 األف مكاملة هاتفية من يابانية يف الرابعة واالأربعني 
اإن  الفرن�شية  ل��وف��ي��غ��ارو  �شيحفة  وق��ال��ت  ال��ع��م��ر.  م��ن 
مل  الفرتة  ه��ذه  طيلة  بال�شر  حتّلت  اأن  وبعد  ال�شرطة 
م��ن و�شع تومومي م��ون م��اي ره��ن االإعتقال  ب��داً  جت��د 
ل��و���ش��ع حّد  ال�����ّش��ل��ط��ات، يف حم��اول��ة منها  اإزع����اج  بتهمة 
الطوارئ  برقم  باالت�شال  تقوم  التي  امل��راأة  هذه  لهواية 

اخلا�س بال�شرطة، ل�شبب اأو الآخر، وخا�شة للت�شلية.
اأوزاكا،  م��ن  القريبة  �شاكاي  مدينة  يف  ال�شرطة  وق��ال��ت 
ب��ال�����ش��رط��ة الأتفه  ت��ت�����ش��ل  امل������راأة  اإن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  ح�����ش��ب 
االأ�شباب، رمبا ب�شبب الوحدة، والرغبة يف احلديث، ويف 
اإح��دى امل��رات ات�شلت بال�شرطة 927 مرة يف يوم واحد، 

وذلك يف 30 يوليو)متوز(.

غرمت لإجنابها طفاًل 
ثانيًا

 330 قدرها  مالية  غرامة  ال�شني  يف  ال�شلطات  فر�شت 
امل�شتودعات  باأحد  عاملة  على  دوالر   54200 ي��وان  األ��ف 

الإجنابها طفاًل ثاٍن يف خرق لقوانني تنظيم االأ�شرة.
 14 تبلغ  التي  الغرامة  ���ش��داد  م��ن  فيي  ليو  تتمكن  ومل 
�شعف اأجرها ال�شنوي وهو ما يعني حرمان طفلها الثاين 
من حقوق اأ�شا�شية مثل التعليم والرعاية ال�شحية، ودفع 
اإحدى  لبيع  بالنجاح  تكلل  مل  حم��اول��ة  اإىل  ليو  الياأ�س 
يبيع  اأن  �شنوات   8 وعمره  االأول  طفلها  وطلب  كليتيها. 

كليته بداًل عنها.
ن����ادرة �شد  ق��ان��ون��ي��ة  ����ش���رارة م��ع��رك��ة  واأث�����ارت حمنتهما 
بياناته  ت�شجيل  م��ن  ال��ث��اين  الطفل  حل��رم��ان  ال�شرطة 
لتنظيم  ال�شارمة  القوانني  ب�شبب  االأ�شرة،  اأف��راد  كاأحد 

االأ�شرة، و�شتنظر حمكمة يف بكني الق�شية يوم اجلمعة.
وعدم قدرة ليو على �شداد الغرامة جعل ابنها �شياو جي 
بال هوية ر�شمية. ويف 2011 اأبلغ م�شوؤولون عن تنظيم 
بيانات  ت�شجيل  تتمكن من  لن  اأنها  ليو  بكني  االأ�شرة يف 
تبكي  وه��ي  ليو  واأب��ل��غ��ت  ال��غ��رام��ة،  ت�شدد  مل  اإذا  طفلها 
رويرتز: مل اأكن �ت�شور اأن الغرامة �شتكون بهذه القيمة. 

لو كنت اأعلم ما كنت اأجنبت طفاًل .

�صبعيني وع�صرينية 
ينجبان �صماء 

يعي�شان حياة زوجية �شعيدة ويحتفالن بطفالهما الذي 
يعتر ثمرة عالقة احلب الغري تقلييدية بينهما . 

تدعى  اأم��ا هي  ال72 خريفاً  ت�شانغلني �شاحب  وين  اإن��ه 
زهانغ فينغ �شابة �شينية تبلغ من العمر )27 ربيعا(. 

الراي  �شحيفة  بح�شب  عاما   45 عمريهما  بني  يف�شل 

طفل ي�صقط من الطابق ال�25 وينجو
جنا طفل �شيني يف ال�شنة االأوىل من عمره، بعدما �شربته فتاة يف العا�شرة من العمر، ودفعته ليهوي من الطابق 

ال�25 يف اأحد املباين يجنوب غرب ال�شني.
ونقلت وكالة اأنباء ال�شني اجلديدة )�شينخوا( عن م�شدر طلب عدم الك�شف عن هويته قوله ان �شبياً عمرة �شنة 
واحدة �شقط من الطابق ال�25 يف احد املباين يف مدينة ت�شونغ�شني بجنوب غرب ال�شني، موؤكداً ان هذه احلادثة 

مرتبطة بفتاة يف العا�شرة من العمر عرف عنها با�شم يل .
ولفت اإىل ان الفتاة دفعت الطفل بعدما اأ�شبعته �شرباً، لكن ال ميكن توقيفها اأو حماكمتها الأن القوانني ال�شينية 

ال ت�شمح مبحاكمة ال�شغار.
لكن امل�شدر اأ�شار اإىل ان ال�شغري جنا من املوت، وو�شعه ال�شحي م�شتقر موؤقتاً ، بالرغم من ان اإ�شاباته �شديدة.

وتظهر ت�شجيالت فيديو ان ال�شبي كان برفقة جدته التي و�شعته يف م�شعد وكانت حتاول الدخول عندما اغلق 
الباب وبقي الطفل مع الفتاة التي رمته اأر�شاً يف البداية ثم اخذت ت�شربه قبل اأن تقذفه اإىل خارج امل�شعد ثم اأخذته 

اإىل منزلها يف الطابق ال�25 واأخرجته اإىل ال�شرفة ف�شربته من جديد ثم رمته.
وتكفلت عائلة الفتاة بتكاليف عالج ال�شغري، كما دفعت لعائلته 50 األف يوان اأي حوايل 9 اآالف دوالر.

ومل تعرف دوافع الفتاة لالإقدام على فعلتها هذه.
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غاز ال�صحك يخفف اآلم املخا�ض
الوالدة،  اأث��ن��اء  املخا�س  اآالم  ُي�شمى  مل��ا  احل��وام��ل  الن�شاء  تتعر�س 
واأو�شحت  الأخ����رى.  ام����راأة  م��ن  االآالم  ه���ذه  ���ش��دة  تختلف  ول��ك��ن 
املراأة  �شعور  اأن اختالف  والتوليد  الن�شاء  االأملانية لطب  اجلمعية 
ال��ع��وام��ل، م��ن بينها درج��ة �شدة  العديد م��ن  ب���االأمل يتوقف على 
االأمل ومدى �شرعة فتح عنق الرحم لديها، وكذلك مدى متتعها 

باللياقة البدنية ودرجة �شعورها باخلوف من الوالدة.
العا�شمة  من  تتخذ  -التي  اجلمعية  اأ�شارت  االآالم  هذه  ولتجنب 
برلني مقرا لها- اأن ا�شتن�شاق املراأة ملزيج غاز النيرتو�س املعروف 
با�شم غاز ال�شحك مع االأوك�شجني، كل منهما بن�شبة 50 %، ميكن 

اأن يعمل على تخفيف �شعورها باآالم املخا�س ب�شكل كبري.
واأردفت اجلمعية اأنه يتم ا�شتخدام هذه التقنية يف بريطانيا مثال 
اأنها مفيدة يف جتنب  يف ن�شف عمليات الوالدة تقريبا، الفتة اإىل 
ا�شتخدام التخدير وما ينجم عنه من تراجع معدالت االأوك�شجني 
التي ت�شل اإىل اجلنني اأثناء الوالدة. وتطمئن اجلمعية باأن هناك 
مزيج  ا�شتن�شاق  تقنية  ا�شتخدام  اأن  اأك��دت  االأب��ح��اث  من  العديد 
بالطفل،  اأ���ش��رار  اأي  تلحق  ال  ه��ذه  النيرتو�س  وغ��از  االأوك�شجني 
ولكنها تعمل فقط على احلد من ال�شعور باالأمل لدى امل��راأة، مما 

يتيح لها الفر�شة للرتكيز يف الوالدة.

مراآة �صحرية تغري تعابري الوجه
ابتكر باحثون يف جامعة طوكيو اليابانية مراآة متميزة تقوم مبا ال 
ميكن الإن�شان اأن يقوم به، فهي قادرة على تغيري امل�شاعر على وجه 

�شخ�س ما، لت�شتبدل العبو�س بابت�شامة، اأو الغ�شب بغبطة .
اجلزء  بكامريا يف  كبرية جمهزة   LCD �شا�شة  ع��ن  ع��ب��ارة  امل���راآة 
العلوي من االإطار الذي يلتقط �شوراً لل�شخ�س ويعاجلها يف وقت 

قيا�شي لتغيري التعبري ب�شكل كلي. 
ابت�شامات  م��ن خ��الل  اأك���رث ف��رح��اً  اإىل جعل االأ���ش��خ��ا���س  اإ���ش��اف��ة 
م�شطنعة، ميكن اأن ت�شتخدم املرايا مل�شاعدة اأولئك الذين يعانون 
اإيجابية على  اأنف�شهم م��ع نظرة  روؤي���ة  م��ن االك��ت��ئ��اب، م��ن خ��الل 
وج��وه��ه��م.  كذلك ميكن تركيب ه��ذا ال��ن��وع م��ن امل��راي��ا يف غرف 
تبديل املالب�س يف متاجر االألب�شة، اإذ ميكن زيادة املبيعات اإذا راأى 

الزبون نف�شه يبت�شم عند جتريبه زياً جديداً. 

القر�ض تنجب يف مكان ولدتها 
تتذكر اإناث القر�س الليموين، املكان الذي ولدت فيها وتعود اإليه 
بيميني،  من  باحثون  وتابع  �شغارها.  لتنجب  طويلة  �شنوات  بعد 
يف الباهاما�س جمموعة من احليتان على مدى 20 �شنة، ووجدوا 
اأن االإناث تعود اإىل املكان الذي ولدت فيه بعد نحو 15 �شنة على 
اإناث  اأن  م��غ��ادرت��ه��ا ل��ه. وق���ال ال��ب��اح��ث كيفن ف��ال��ده��امي، وج��دن��ا 
ال�خام�شة  املكان الذي ولدت فيه حني تبلغ ما بني  القر�س تغادر 
وزيارتها  مغادرتها  من  الرغم  على  ولكن   ، العمر  من  والثامنة 
ال��ذي ول��دت فيه  امل��ك��ان  العديد م��ن اجل��زر تتذكر ه��ذه احليتان 
املكان حني  اإيجاد ذلك  ق��ادرة على  بعد �شنوات من التجوال وهي 
حتمل وت�شبح جاهزة لالجناب . وا�شتخدم الباحثون عينات من 
بهدف  عائلة  �شجرة  ير�شموا  القر�س كي  الإن��اث  النووي  احلم�س 
تتبع تلك التي تعود اإىل اجلزر. ودعا الباحثون اإىل حماية اأماكن 

ح�شانة اأ�شماك القر�س من ال�شيد.
النجمة املك�شيكية تاليا الهم�س تلتقط �شورة بهاتفها اخللوي خالل حفل ازاحة ال�شتار عن تكرميها بالنجمة رقم 

2،514 على مم�شى امل�شاهري يف هوليوود. )يو بي اآي(

اأوباما ممنوع من 
ا�صتخدام اآيفون

قال الرئي�س االأمريكي باراك اأوباما 
ملجموعة من ال�شباب يف ندوة ل�شرح 
املعروف  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  ق��ان��ون 
اأن��ه ممنوع من   ، اأوب��ام��ا ك��ري  با�شم 
ا�شتخدام هاتف اآيفون الذي تنتجه 
�شركة اأبل االأمريكية، وذلك الأ�شباب 
اأم���ن���ي���ة.   وك����ان اأوب����ام����ا ق���د حاول 
جاهدا االحتفاظ بجهاز بالكبريي 
اخل���ا����س ب���ه ل���دى و���ش��ول��ه للبيت 
االأبي�س عام 2009 وقال حينها اأن 
ع�شرة اأ�شخا�س فقط لديهم عنوان 
الريد االإلكرتوين اخلا�س به ومل 
ي�شتعمل الرئي�س االأمريكي ال�شابق 
جورج بو�س وال �شلفه بيل كلينتون 
ال��ري��د االإل���ك���رتوين خ���الل اأع���وام 
اأوباما له  الرئا�شة. وقد يكون منع 
ال�شابق  املتعاقد  ك�شفه  مبا  عالقة 
مع وكالة االأمن القومي االأمريكية 
�شركة  ق��ي��ام  ب�����ش��اأن  ���ش��ن��ودن  اإدوارد 
بالدخول  ل��ل��وك��ال��ة  ب��ال�����ش��م��اح  اأب����ل 
خ����وادم حتوي  ع��ل��ى  م��ب��ا���ش��ر  ب�شكل 
نفت  اأب��ل  لكن  الزبائن،  عن  بيانات 
اأو�شح  اأوب��ام��ا  اأن  اإال  امل��زاع��م.  تلك 
خ��الل ال��ل��ق��اء اأن���ه غ��ري مم��ن��وع من 
اآيباد  اللوحي  الكمبيوتر  ا�شتخدام 
اأب����ل ك���ذل���ك. وكانت  ال����ذي ت��ن��ت��ج��ه 
ب���الك ب���ريي -وه����ي ���ش��رك��ة كندية 
ري�شري�س  با�شم  قبل  م��ن  معروفة 
مفهوم  اب���ت���ك���رت  ق���د  م���و����ش���ن-  اأن 
االإلكرتوين  ال��ري��د  على  االط���الع 
لكنها  م��ك��ان  اأي  وم���ن  وق���ت  اأي  يف 
بعد  ال�شوق  على  �شيطرتها  فقدت 
اأجهزة يف�شلها  اأن طرح مناف�شوها 
من  اآي��ف��ون  مثل  اأك���رث  امل�شتهلكون 
اإنتاج اأبل وهواتف ت�شتخدم برنامج 

اأندرويد من غوغل.

كريي را�صل تنف�صل 
عن زوجها 

انف�شلت املمثلة االأمريكية، كريي 
را�شل، عن زوجها �شاين ديري، بعد 

�شنوات من االإرتباط.
واأف����اد م��وق��ع )ب��ي��ب��ول( االأمريكي 
ع��ن ان��ف�����ش��ال را���ش��ل ودي����ري، بعد 
وكانت  ����ش���ن���وات  ا���ش��ت��م��ر   زواج 
ث��م��رت��ه ول����دان ه��م��ا ���ش��ب��ي يدعى 
وفتاة  ون�����ش��ف(،  �شنوات  6( ري��ف��ر 

تدعى ويال )23 �شهراً(.
ون��ق��ل امل��وق��ع ع��ن امل��ت��ح��دث با�شم 
را�شل )37 �شنة( قوله ان االنف�شال 
ال�شيف  ف�شل  اأوائ����ل  منذ  ح�شل 
لالإنف�شال.  �شبب  اأي  يذكر  ومل   .
تزوجا  ودي��ري  را�شل  ان  اإىل  ي�شار 
 .2007 ب��ال��ع��ام  ال��ع�����ش��اق  ع��ي��د  يف 
وك��ان��ت را���ش��ل اأح��ب��ط��ت ق��ب��ل اأي���ام 
عملية �شرقة ا�شتهدفت منزلها يف 
نيويورك بعد اأن �شارعت لالت�شال 

بال�شرطة.

اأجل  م��ن  امل�شتخدم  اللقاح  اأّن  ج��دي��دة  درا���ش��ة  اأظ��ه��رت 
االإ�شابة  من  اأي�شاً  يقي  قد  ال�شّل  مر�س  من  الوقاية 
ب�شكل مبّكر  ا�شتخدم  ما  اإذا  اللويحي  الت�شّلب  مبر�س 
االأ�شخا�س  اأي عند  امل��ر���س،  اأع��را���س  ب��داي��ة ظ��ه��ور  يف 
�شريح  ب�شكل  باملر�س  ُي�شابوا  اأن  امل��رّج��ح  م��ن  ال��ذي��ن 

خالل ال�شهور وال�شنوات املقبلة.
نيورولوجي  جملة  يف  ن�شرت  ال��ت��ي  ال��درا���ش��ة  وبح�شب 
قام  االأع�����ش��اب،  لعلوم  االأم��ريك��ي��ة  لالأكادميية  التابعة 
ال�شل  مر�س  لقاح  من  واح��دة  جرعة  باإعطاء  العلماء 
الت�شّلب  اأعرا�س مر�س  بداأت تظهر عليهم  الأ�شخا�ٍس 
التوازن،  واخ��ت��الل  ال��روؤي��ة  وم�شاكل  كاخلدر  اللويحي 
اإ�شابتهم  احتمال  امل��ح��وري  الطبقي  الت�شوير  واأظ��ه��ر 
وقارنوا  �شنوات   5 مل��ّدة  مبتابعتهم  قاموا  ث��ّم  باملر�س، 
معّدالت االإ�شابة بالت�شّلب اللويحي بني اأولئك الذين 

اأخذوا اللقاح وبني الذين مل ياأخدوه.
% من االأ�شخا�س الذين  وبلغة االأرقام، فاإّن حوايل 60 
ال�شّل يف بداية ظهور االأعرا�س مل ي�شابوا  تلّقوا لقاح 
 % بالت�شّلب اللويحي فيما بعد، يف حني جنا فقط 30 
االإ�شابة  من  تلقيحهم  يتّم  مل  الذين  االأ�شخا�س  من 

فقد  اأ�شيبوا،  الذين  لالأ�شخا�س  بالن�شبة  اأما  باملر�س، 
كان تطّور املر�س اأبطاأ عند امللّقحني �شد ال�شّل.

ورغم هذه النتائج يعتقد العلماء اأّن اعتماد لقاح ال�شل 
اللويحي  ال��ت�����ش��ّل��ب  ال��وق��اي��ة وال���ع���الج م���ن م��ر���س  يف 
لالأطباء  ال�شماح  قبل  االأب��ح��اث  م��ن  مزيد  اإىل  يحتاج 

با�شتخدامه.
قائاًل:  ال��درا���ش��ة،  م��وؤّل��ف  ري�شتوري،  جيوفاين  ويعّلق 
التاأثري  ت��در���س  اأب��ح��اث  اإىل  اللقاح  اعتماد  قبل  نحتاج 
ط��وي��ل االأم����د ل��ه��ذا ال��ل��ق��اح ع��ل��ى امل��ر���ش��ى، وق��ب��ل ذلك 
عالج  يف  اللقاح  ي�شتخدموا  اأن  االأط��ب��اء  على  يجب  ال 

مر�شى الت�شّلب اللويحي .
بحيث  م�شعفة،  حّية  جراثيم  من  ال�شّل  لقاح  ويتكّون 
ال�شل لكّنها حتّفز  باأعرا�س  اإّنها ال تت�شّبب يف االإ�شابة 
ويعتقد  للجرثومة،  اال�شتجابة  على  امل��ن��اع��ي  اجل��ه��از 
خطر  م��ن  رمّب��ا  يقّلل  للجراثيم  التعّر�س  اأّن  العلماء 
االإ�شابة بالت�شّلب اللويحي، وهو رمّبا ما يف�ّشر فعالية 
الت�شّلب  �شيوع  اأي�����ش��اً  يف�ّشر  كما  ال��درا���ش��ة،  يف  اللقاح 
بالدول  مقارنة  املتقّدمة  والبلدان  اأوروب��ا  يف  اللويحي 

االإفريقّية التي ت�شيع فيها االأمرا�س الوبائية. 

لقاح ال�صل يقي من الت�صلب اللويحي

اأماندا �صيفريد.. ال�صريكة املثالية
فتاة  دور  ت���وؤدي  حيث  مثايل  اإن��ه  فيلم  يف  �شيفريد،  اأم��ان��دا  االأم��ريك��ي��ة،  النجمة  تطّل 

مت�شائمة حيال احلب، تعرث على ال�شاب املثايل فتحاول اأن حتّول نف�شها اإىل ال�شريكة 
املثالية له.

اإنه مثايل للمخرج  اأن �شيفريد �شتطل يف فيلم  وذكر موقع ديدالين االأمريكي، 
جايك �شزميان�شكي.

وتوؤدي النجمة يف الفيلم دور فتاة �شليعة بو�شائل التوا�شل االجتماعي تكون 
مت�شائمة حيال احلب وتدّقق يف ال�شبان الذين يواعدون �شديقاتها يف حماولة 

منها العثور على �شوائب.
غري اأنه عندما اأدت بها هذه العملية اإىل اكت�شاف ال�شاب املثايل، قررت ا�شتخدام 

مهاراتها يف البحث على �شبكة االنرتنت لتحّول نف�شها لل�شريكة املثالية له.


