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تتويج الفائزين يف بطولة دبي الدولية 
الرابعة للقفز باملظالت اليوم 

عربي ودويل

م�سوؤول برتغايل : خطة لتطوير التعاون 
العلمي والبحثي مع اجلامعات االماراتية

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

جنوب اأفريقيا
 يف غياب مانديال ..؟

   

حممد بن را�شد يغر�س اأول �شجرة قرم املاجنروف 
الأحمر يف حممية احلباري يف جزيرة �شري بني يا�س

•• �صري بني يا�س- وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  غر�س 
�شجرة قرم  �أول  �هلل  رع���اه  دب��ي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة 
�ملاجنروف �لأحمر يف حممية �حلباري يف جزيرة �شري بني يا�س �أكرب 

�جلزر �لتابعة لمارة �أبوظبي يف �خلليج �لعربي.
لها  زي��ارت��ه  مبنا�شبة  �جل��زي��رة  يف  �لأوىل  �ل�شجرة  بغر�س  �شموه  وق��ام 
وتروؤ�شه �جتماعات وور�س عمل جمل�س �لوزر�ء �لتي تعقد يف �جلزيرة 

�م�س و�ليوم.
وقد �أ�شاد �شموه بفكرة �إعادة توطني هذ� �لنوع من �ل�شجر يف �جلزيرة 
ر�جيا �هلل عز وجل �أن يبارك يف هذه �ل�شجرة و�أن يجعلها و�رفة �لظالل 

على �لبالد و�لعباد.                                          )�لتفا�شيل �س2(

�شيف بن زايد: احلكومة حري�شة على 
اإ�شراك ال�شعب لتطوير جمالته احليوية

•• ابوظبي-وام:

نائب رئي�س جمل�س  �آل نهيان  ز�ي��د  �ل�شيخ �شيف بن  �لفريق �شمو  �أك��د 
�لوزر�ء وزير �لد�خلية �أهمية وفاعلية �ملناهج �حل�شارية �لتي ينتهجها 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي لإ�شر�ك �ل�شعب يف تخطيط وتطوير 
ومبا  و�ل�شحة  كالتعليم  �ليومي  و�قعه  مت�س  �لتي  �حليوية  �ملجالت 
�لقطاعني  بهذين  و�ملقرتحات لالرتقاء  و�لأفكار  �أف�شل �حللول  يفرز 

بو�شفهما من �أهم ركائز �لنه�شة و�لتقدم لدى �ل�شعوب.
 )�لتفا�شيل �س3(

حممد بن ر��شد وجمل�س �لوزر�ء خالل �خللوة �لوز�رية �ل�شتثنائية يف جزيرة �شري بني يا�س  )و�م(

جمل�س الوزراء يعتمد يف خلوته اال�ستثنائية جمموعة من املبادرات التعليمية  

حممد بن را�شد: الإمارات مل تتوقف يوما واحدا عن التطوير امل�شتمر
اعتماد م�سروع للتدرج الوظيفي للمعلمني ودرا�سة اإلغاء نظام االأدبي والعلمي

االحتاد االأوروبي: �سوريا تواجه اأ�سد كارثة اإن�سانية

اجلي�س ال�شوري النظامي يتقدم يف القلمون
•• عوا�صم-وكاالت:

�لقو�ت  �إن  �لن�����ش��ان  �ل�����ش��وري حل��ق��وق  �مل��ر���ش��د  ق���ال 
�حلكومية �ملدعومة مب�شلحي حزب �هلل �للبناين حتقق 
تقدما على م�شلحي جبهة �لن�شرة و�لدولة �ل�شالمية 
يف �ل��ع��ر�ق و�ل�����ش��ام يف ب��ل��دة �ل��ن��ب��ك �ل��و�ق��ع��ة يف جبال 

�لقلمون قرب �حلدود مع لبنان.
يف  عنيف  قتال  ي��دور  بريطانيا  وم��ق��ره  �ملر�شد  وق��ال 
م�شلحو  يدعمها  �لتي  �حلكومية  �ل��ق��و�ت  ب��ني  �لنبك 
�لن�شرة  وم�شلحي جبهة  �للبناين من جهة  �هلل  حزب 
و�لدولة �ل�شالمية يف �لعر�ق و�ل�شام من جهة �خرى 
م�شيفا �ن �لقو�ت �ملو�لية للرئي�س �ل�شوري ب�شار �لأ�شد 
قد متكنت من ب�شط �شيطرتها على قو�طع جديدة يف 

�لبلدة.
من جانبه، قال �لتلفزيون �ل�شوري �لر�شمي �إن �جلي�س 
�لنبك،  يف  �لب�شاتني  مي�شط  ز�ل  م��ا  �ل�شوري  �لعربي 
على معد�ت طبية  يحتوي  �كت�شاف خمباأ  ومتكن من 

و�دوية.

ومن �شاأن �ل�شيطرة على �لنبك �ن تعزز قب�شة �لقو�ت 
�حلكومية على �ملنطقة �لفا�شلة بني �لعا�شمة دم�شق 

وحمافظة حم�س.
يف غ�شون ذلك، �رتفعت ح�شيلة قتلى �لغار�ت �جلوية 
�لتي نفذها �لطري�ن �حلكومي على بلدة �لرقة �شمايل 
�ن قائمة  �ملر�شد م�شيفا  �فاد  18 ح�شبما  �شوريا �ىل 
�لقتلى تت�شمن خم�س ن�شاء و�شتة تقل �عمارهم عن �ل� 

عاما.  18
�م�س  ب���ارزة  �أوروب���ي���ة  م�����ش��وؤول��ة  ح���ذرت  بروك�شيل  ويف 
�لأكرث  �لإن�شانية  �لأزم��ة  تو�جه  �شوريا  �أن  من  �لأح��د 
كارثية خالل عقود، وذلك يف ذكرى مرور �ألف يوم على 
�أممية  حتذير�ت  و�شط  �شوريا،  يف  �مل�شلح  �ل�شر�ع  بدء 

متكررة ب�شاأن �لو�شع �لإن�شاين يف �لبالد.
وق���ال���ت م��ف��و���ش��ة �مل�����ش��اع��د�ت �لإن�����ش��ان��ي��ة يف �لحت����اد 
�لأوروبي كري�شتالينا جورجيفا �إن �ألف يوم من �لعنف 
و�لن�شاء  �لرجال  من  �لآلف  ع�شر�ت  فقد�ن  �إىل  �أدى 
وخارج  �لبالد  يف  �ملاليني  وت�شريد  حياتهم،  و�لأطفال 

حدودها بحثا عن �لأمان. 

•• �صري بني يا�س-وام:

يا�س  بني  �شري  ج��زي��رة  يف  ب���د�أت 
�م�س �خللوة �لوز�رية �ل�شتثنائية 
مل��ج��ل�����س �ل��������وزر�ء �ل���ت���ي دع����ا لها 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
تخ�شي�شها  مت  و�ل��ت��ي  دب��ي  حاكم 
لتطوير قطاعي �ل�شحة و�لتعليم 
 65 عرب  كبرية  �شعبية  مب�شاركة 
ف��ك��رة و���ش��ل��ت ع���رب و�شائل  �أل����ف 
�ل���ت���و�����ش���ل �لإج����ت����م����اع����ي وع���رب 
ومب�شاركة  �ل����وزر�ء  رئي�س  موقع 
�ملعلمني  ع�����ن  �أي���������ش����ا  مم���ث���ل���ني 
ومدر�ء  �لأمور  و�أولياء  و�لطالب 
�ملد�ر�س و�لإد�ريني و�ملتخ�ش�شني 
�لأول  �ل��ي��وم  تخ�شي�س  مت  حيث 
�لتعليم  بتطوير  �ملتعلقة  لالأفكار 
يف �لدولة عرب خم�شة حم��اور مت 
تق�شيمها بناء على �لأفكار �لو�ردة 

يف �لع�شف �لذهني �لإمار�تي.
توجه �شاحب  �خل��ل��وة  ب��د�ي��ة  ويف 
ر��شد  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو 

بالأفكار لتطوير قطاعي �ل�شحة 
و�ل��ت��ع��ل��ي��م ك��م��ا �أك�����د ���ش��م��وه ب���اأن 
دول���ة �لإم�����ار�ت مل ت��ت��وق��ف يوما 

�لإمار�ت كلها يف جميع �لقطاعات 
تقوم على �لأفكار �جلديدة وعلى 
�لإب���د�ع  وع��ل��ى  �مل�شتمر  �لتطوير 

�آل مكتوم بال�شكر ل�شعب �لإمار�ت 
تفاعلهم  على  �ملقيمني  وجلميع 
مع �لدعوة �لتي وجهها للم�شاركة 

 .. �مل�شتمر  �ل��ت��ط��وي��ر  ع��ن  و�ح����د� 
ول����و ت��وق��ف��ت مل���ا و���ش��ل��ن��ا مل���ا نحن 
دولة  تناف�شية  و�ن   .. �ليوم  عليه 

و�أن هذ� ي�شكل مبد�أ د�ئم يف عمل 
�حلكومية.

)�لتفا�شيل �س2(

عر�قيون يعاينون موقع �نفجار �شيارة مفخخة يف مدينة �ل�شدر )� ف ب(

فل�شطيني يو�جه جنود �لحتالل على هيئة نيل�شون مانديال  )رويرتز(

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�ل�شر�ئيلي  �لقت�شاد  وزير  �قرتح 
�ملنطقة  ب�شم  �م�س  بينيت  نفتايل 
�ملحتلة  �ل���غ���رب���ي���ة  �ل�������ش���ف���ة  يف  ج 
�لع�شكرية  �ل�شيطرة  حتت  �لو�قعة 
فيها  ويقيم  �لكاملة  �ل�شر�ئيلية 
�لدولة  �ىل  �مل�����ش��ت��وط��ن��ني  غ��ال��ب��ي��ة 
حزب  زعيم  بينيت  وق��ال  �لعربية. 
�لقومي  �ليميني  �ليهودي  �لبيت 
�مل��ت��ط��رف �مل���وؤي���د ل��ال���ش��ت��ي��ط��ان يف 
�لعامة  ل��الذ�ع��ة  �ملحتلة  �لر����ش��ي 
�ف�شل تطبيق �ل�شيادة �ل�شر�ئيلية 
 400 فيها  يقيم  �لتي  �ملنطقة  يف 
�لف مو�طن )م�شتوطن ��شر�ئيلي( 

وفقط 70 �لف عربي.
من   60% ج  �مل��ن��ط��ق��ة  وت�����ش��ك��ل 
وتخ�شع  �لغربية  �ل�شفة  م�شاحة 
�جلي�س  ل�����ش��ي��ط��رة  ك���ام���ل  ب�����ش��ك��ل 

�ل�شر�ئيلي.
و�كد بينيت �ن ��شر�ئيل لي�س لديها 
�شوى ن�شف �شريك يف �ل�شالم وهو 
�لرئي�س �لفل�شطيني حممود عبا�س 

�لذي ل ي�شيطر على قطاع غزة.
)�ملفاو�شات(  ه��ذه  ك��ل  �ن  و����ش��اف 
عبارة عن نكتة. �لمر يبدو وكاننا 
ن��ن��اق�����س ����ش���ر�ء ���ش��ي��ارة م���ع ن�شف 

�ملالكني فقط.
من جهته، قال وزير �حلرب مو�شيه 

حماولة  يحبط  امل�شري  الأمن 
ب�شيناء  اأمنية  مقرات  تفجري 

•• القاهرة-يو بي اأي:

�مل�شرية،  �لأم�����ن  ق����و�ت  �أح��ب��ط��ت 
م�������ش���اء �م���������س �لأح����������د، حم���اول���ة 
لتفجري مقر �أمني مبدينة �ل�شيخ 

زوّيد ب�شمال �شيناء.
ونقل موقع �شحيفة �ليوم �ل�شابع 
عن م�شدر �أمني )مل ت�شمه(، قوله 
�إن قو�ت �لأمن متكنت من �إحباط 
�أمنية  م��ق��ر�ت  لتفجري  حم��اول��ة 
بو��شطة  زوي�����د،  �ل�����ش��ي��خ  مب��دي��ن��ة 

�شيارة حمملة باملو�د �ملتفجرة.

تون�س  ن���داء   : ا���ش��ت��ط��اع 
ال��ط��ل��ي��ع��ة  يف  وال���ب���اج���ي 

•• الفجر – تون�س - خا�س

ن�����ش��ر �مل��ع��ه��د �جل��م��ه��وري �ل���دويل 
يبنّي  للر�أي  ��شتطالعا  �لأمريكي 
تون�س  ن��د�ء  حركة  ت�شدر  تو��شل 
بن�شبة  �لت�شريعية   �لنتخابات  يف 
�لنه�شة  حركة  تليها  باملائة   19
يف �ملرتبة �لثانية بن�شبة 14 باملائة 
ثم  باملائة،  ب�5  �ل�شعبية  و�جلبهة 

�لتكتل وتيار �ملحبة ب�2 باملائة. 
كما ت�شّدر �لباجي قايد �ل�شب�شي) 
�ل�شيا�شيني  طليعة  ت��ون�����س(  ن���د�ء 
باملائة   17 بن�شبة  �شعبية  �لأك���رث 
�لنه�شة(  �جل����ب����ايل)  وح����م����ادي 
ب�6  �مل��رزوق��ي)�مل��وؤمت��ر(   ومن�شف 

باملائة. 

االحتالل يتحفظ على بنود اخلطة االأمنية االأمريكية

اقرتاح ا�شرائيلي ب�شم 60 % من ال�شفة! 

•• بغداد-اأ.ف.ب:

و��شيب  ���ش��خ�����ش��ا  ث����الث����ون  ق���ت���ل 
ع�شر�ت �خرون بجروح يف هجمات 
مفخخة  ���ش��ي��ار�ت  بينها  متفرقة 
وعبو�ت نا�شفة �شربت �م�س �لحد 
مدينة بغد�د ومناطق حميطة بها، 
يف حلقة جديدة من م�شل�شل �لقتل 

�ليومي �ملتو��شل منذ �شنو�ت.
�ل�����ش��رط��ة برتبة  وق���ال ���ش��اب��ط يف 
ع��ق��ي��د ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س ب��ر���س �ن 
و��شيب  ق��ت��ل��و�  ����ش��خ��ا���س  ث��الث��ة 
�شيارة  �ن��ف��ج��ار  ب��ج��روح يف  ع�����ش��رة 
م��ف��خ��خ��ة يف م��ن��ط��ق��ة �ل����ك����ر�دة يف 

و�شط بغد�د.
��شخا�س  خ��م�����ش��ة  �ن  و�������ش�����اف 
15 بجروح  �آخرين قتلو� و��شيب 
حي  يف  مفخخة  �شيارة  �نفجار  يف 
�شناعي يف منطقة �لبياع يف غرب 

بغد�د.
بغد�د،  �شرق  �لغدير،  منطقة  ويف 

 19 و��شيب  ��شخا�س  �ربعة  قتل 
نا�شفة  ع��ب��وة  �ن��ف��ج��ار  يف  ب���ج���روح 

�عقبها تفجري �شيارة مفخخة.
��شخا�س  خ��م�����ش��ة  ك���ذل���ك  وق���ت���ل 
و��شيب ت�شعة بجروح جر�ء �نفجار 
يف  �شعبي  ���ش��وق  عند  نا�شفة  ع��ب��وة 
ب��غ��د�د، وقتل  �لعامل يف غ��رب  حي 

خم�شة  و����ش��ي��ب  �شخ�شان  �ي�����ش��ا 
ب��ج��روح �ث��ر �ن��ف��ج��ار ع��ب��وة نا�شفة 
منطقة  يف  رئ��ي�����ش��ي  ط���ري���ق  ع��ل��ى 

�لر�شو�نية �ىل �لغرب من بغد�د.
وقتل �شخ�شان و��شيب ت�شعة على 
�شيارة  �ن��ف��ج��ار  ب��ج��روح يف  �لق����ل 
م��ف��خ��خ��ة ع���ن���د ����ش���وق ���ش��ع��ب��ي يف 

ت�شريحات  يف  �ل�����ش��ب��ت  ي���ع���ال���ون 
نقلتها �لذ�عة �نه ل يوجد �شركاء 
للتو�شل  �لفل�شطيني  �جلانب  من 

�ىل حل �لدولتني ل�شعبني.
�فيغدور  وزي���ر �خل��ارج��ي��ة  و���ش��رح 
ل��ي��ربم��ان م�����ش��اء �جل��م��ع��ة �ن���ه من 
مفاو�شات  تف�شي  �ن  �ملرجح  غري 
�ل�����������ش�����الم ب������ني �ل�����ش����ر�ئ����ي����ل����ي����ني 
خالل  نتيجة  �ىل  و�لفل�شطينيني 
�حلو�ر  �ن  �ك��د  لكنه  ��شهر  ت�شعة 
وقال  ذل���ك.  م��ع  ي�شتمر  �ن  ي��ج��ب 
ليربمان بخطاب �لقاه يف و��شنطن 

�لثقة بني �جلانبني معدومة.
تتناق�س  �لتي  �لت�شريحات  وه��ذه 

م�����ع م�����ا ق����ال����ه وزي�������ر �خل���ارج���ي���ة 
�لم������ريك������ي ج�������ون ك�������ريي �ل�����ذي 
�ل�شر�ئيليني  �ن  �جل���م���ع���ة  �ك�����د 
ما  �ق��رب  ��شبحو�  و�لفل�شطينيني 

يكون �ىل �ل�شالم.
م�����������ش�����وؤول�����ون  ع���������رّب  ذل���������ك  �ىل 
�إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ون ع���ن حت��ف��ظ��ه��م على 
�لأمريكي  �لق�����رت�ح  ب��ن��ود  م��ع��ظ��م 
بني  �لأمنية  �لرتتيبات  بخ�شو�س 
يف  و�لفل�شطينيني  �لإ�شر�ئيليني 

�إطار �حلل �لد�ئم بينهما.
و�أف�����اد ت��ق��ري��ر ���ش��ح��ف��ي ب����اأن وزير 
�حلرب �لإ�شر�ئيلي مو�شيه يعالون 
�أن  ي��ج��ب  ب����الده  ق����و�ت  �أن  ي��ع��ت��رب 

�لغربية  �ل�شفة  يف  بحرية  تعمل 
حتى بعد قيام دولة فل�شطينية.

وح�����������ش�����ب �����ش����ح����ي����ف����ة ه�����اآرت�����������س 
�لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة ف���اإن ي��ع��ال��ون يعتقد 
�ل���ق���ري���ب على  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  �أن������ه يف 
�جلي�س  يحافظ  �أن  يجب  �لأق����ل، 
�لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي ع��ل��ى ح��ري��ة مطلقة 
�ل������دول������ة  م�����ن�����اط�����ق  يف  ل����ل����ع����م����ل 
مربر�  �مل�شتقبلية،  �لفل�شطينية 
عمليات  لإح���ب���اط  ب��ال�����ش��ع��ي  ذل����ك 

عد�ئية.
ع���ن �عرت��شه  ي��ع��ال��ون  ع���رب  ك��م��ا 
�ملعابر  ع��ن��د  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي  ل���وج���ود 
�حلدودية بني �لدولة �لفل�شطينية 

و�إ�شر�ئيل و�لأردن.
رئي�س  �أن  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  و�أ����ش���اف���ت 
بنيامني  �لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي  �ل���������وزر�ء 
ق�شم  ر�شاه على  نتنياهو عرّب عن 
م���ن ب���ن���ود �لق�������رت�ح �لأم����ريك����ي، 
بوجود قو�ت  يتعلق  ما  وخا�شة يف 
�إ�شر�ئيلية بني �لدولة �لفل�شطينية 
قدم  ل��ك��ن��ه  و�لأردن،  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
�إمكانية  يف  و�شكك  حتفظات  ع��دة 
على  �لفل�شطيني  �جلانب  مو�فقة 

�لقرت�ح.
�لفل�شطيني  �جلانب  �أن  �إىل  ي�شار 
حت����ف����ظ �أي���������ش����ا ع����ل����ى �لق��������رت�ح 
بنوده  معظم  �أن  ور�أى  �لأم��ريك��ي، 

توؤدي �إىل ��شتمر�ر �لحتالل.

الب�شري يجري تعديات كربى ع�شرات القتلى واجلرحى بهجمات يف بغداد وحميطها
على طاقم الرئا�شة واحلكومة

•• اخلرطوم-وكاالت:

�أجرى �لرئي�س �ل�شود�ين عمر ح�شن �لب�شري تعديال مو�شعا طال طاقمه 
�لرئا�شي -وعلى ر�أ�شهم نائبه �لأول علي عثمان طه- و�لعديد من �لوز�ر�ت 
بهدف �إف�شاح جمال �أمام �ل�شباب، وياأتي هذ� �لت�شكيل �جلديد بعد موجة 
�حتجاجات على رفع �لدعم عن �لوقود. وقد �عتمد �ملوؤمتر �لوطني �حلاكم 
�لت�شكيلة �جلديدة �لتي ت�شمنت تغيري طاقم �لرئا�شة بخروج طه و�حلاج 
�آدم يو�شف ونافع علي نافع م�شاعد رئي�س �جلمهورية، وتعيني بكري ح�شن 
و�إبر�هيم  للرئي�س،  نائبا  �لرحمن  للرئي�س، وح�شبو عبد  �أول  نائبا  �شالح 
غندور م�شاعد� للرئي�س. ووفق �لت�شكيل �جلديد، فقد مت تعيني �لفاحت عز 
�لدين رئي�شا للمجل�س �لوطني )�لربملان( وعي�شى ب�شرى نائبا له. وعلى 
�إن  نطاق �حلكومة، قال نافع نائب رئي�س �ملوؤمتر �لوطني ل�شوؤون �حلزب 

�لتغيري �شمل بع�شا من �لوزر�ء، كما مت �لإبقاء على �لبع�س �لآخر.
و�أ�شار نافع �إىل �حتفاظ بع�س �لوزر�ء مبو�قعهم، من بينهم وزير �خلارجية 

علي كرتي ووزير �ملعادن كمال عبد �للطيف.
و�أ�شاف �أنه مت تعيني �شالح �لدين ون�شي وزير� لرئا�شة �جلمهورية، وعبد 
�لو�حد يو�شف للد�خلية و�إبر�هيم حممود للزر�عة، ومكاوي حممد عو�س 
�لعايل،  للتعليم  ك�شوة  �أب��و  و�شمية  للمالية،  حممود  �لدين  وب��در  للنفط، 
و�لطيب  لل�شناعة،  �ل�شديق  و�ل�شميح  و�ل�شدود،  للكهرباء  يو�شف  ومعتز 

بدوي ح�شن للثقافة، وتهاين عبد �هلل لالت�شالت و�لتقانة.
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اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
االإلكرتوين 

اجلديد

�ملوقع �للكرتوين�لربيد �للكرتوين

توريد  جم��ال  يف  تدريجيا  وتطورت   1982 ع��ام  تاأ�ش�شت  عريقة  �شركة 
و�لغاز.  �لنفط  جم��ال  يف  �لعاملية  �ل�����ش��رك��ات  �أ���ش��ه��ر  وخ��دم��ات  م��ع��د�ت 
وخ�شو�شا حلول �لقيا�س و�لعد�د�ت و�أنظمة �لتحكم و�لأجهزة �لدقيقة 
و�مل�شخات، �ىل تركيب و�شيانة �لبنية �لتحتية لل�شبكات و�أنظمة �لأمان 

تغطي دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة و�لعر�ق . 
لال�شتف�شار �لت�شالت:

�أبوظبي
هاتف
فاك�س

�لعر�قدبي
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حممد بن را�شد يغر�س اأول �شجرة قرم املاجنروف الأحمر يف حممية احلباري يف جزيرة �شري بني يا�س
يف �جلزيرة ر�جيا �هلل عز وجل �أن يبارك يف هذه �ل�شجرة 

و�أن يجعلها و�رفة �لظالل على �لبالد و�لعباد.
و�عترب �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
�جلزيرة  �ر����س  يف  �ملنت�شرة  �ملتنوعة  �ل���ش��ج��ار  حمميات 
�مل��وروث �لوطني �لذي تركه فينا �ملغفور  �إرث��ا خالد� من 
ث��ر�ه كي نحافظ عليه  ز�ي��د طيب �هلل  �ل�شيخ  �ل��و�ل��د  له 
وننميه ونحفظه لالأجيال �لالحقة من �أبناء وبنات �شعبنا 

�لعزيز.
�ملاجنروف  �لقرم  �أ�شجار  ع��دد من  زر�ع��ة  �شموه يف  ر�ف��ق 
�آل مكتوم نائب حاكم دبي  �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد  �شمو 
وزير �ملالية و�لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان 

نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية و�شمو �ل�شيخ 
من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ عبد�هلل  و�شمو  �لرئا�شة  �شوؤون 
وزير �خلارجية �ىل جانب �أ�شحاب �ملعايل �أع�شاء جمل�س 
مدير  �لفتان  ر��شد  بن  م�شبح  �لفريق  ومعايل  �ل���وزر�ء 
�لدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س  �ل�شمو  مكتب �شاحب 

�لوزر�ء حاكم دبي وعدد من �مل�شوؤولني و�ملر�فقني.
�ل�شجار  م���ن  خم��ت��ل��ف��ة  �أن����و�ع����ا  �جل���زي���رة  يف  �أن  ي���ذك���ر 
و�شجر  �ل�����ش��در  �شجر  منها  فيها  �ملنت�شرة  و�ل�����ش��ج��ري�ت 
�للبان و�ل��زي��ت��ون و�مل�����ش��و�ك و�أخ���ري� �ل��غ��اف �ل��ذي ينت�شر 

بكرثة على �أر��شي �جلزيرة .

•• �صري بني يا�س- وام:

مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  غر�س 
دبي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
�لأحمر يف حممية  �ملاجنروف  �شجرة قرم  �أول  �هلل  رع��اه 
�لتابعة  �أك��رب �جل��زر  يا�س  بني  �حل��ب��اري يف جزيرة �شري 

لمارة �أبوظبي يف �خلليج �لعربي.
مبنا�شبة  �جلزيرة  يف  �لأوىل  �ل�شجرة  بغر�س  �شموه  وقام 
زيارته لها وتروؤ�شه �جتماعات وور�س عمل جمل�س �لوزر�ء 

�لتي تعقد يف �جلزيرة �م�س و�ليوم.
وقد �أ�شاد �شموه بفكرة �إعادة توطني هذ� �لنوع من �ل�شجر 

جمل�س الوزراء يعتمد يف خلوته اال�ستثنائية جمموعة من املبادرات التعليمية 

حممد بن را�شد: الإمارات مل تتوقف يوما واحدا عن التطوير امل�شتمر
اعتماد م�شروع للتدرج الوظيفي للمعلمني ودرا�شة اإلغاء نظام الأدبي والعلمي

اإطاق برنامج متكامل ل�شتقطاب خريجي اجلامعات املتميزين والأوائل للحقل التعليمي 
اعتماد م�شروع لإلغاء ال�شنة التاأ�شي�شية للجامعات عرب تطوير املواد الدرا�شية يف املدار�س لتوائم املتطلبات اجلامعية

اعتماد م�شروع لت�شنيف وتقييم اجلامعات اخلا�شة واحلكومية بالدولة وفقًا ملعايري موحدة ون�شر تقارير التقييم

ا�شتحداث مواد درا�شية لتنمية الروح الريادية لدى الطاب وتنمية مهاراتهم احلياتية
نائب رئي�س الدولة: جربت الع�شف الذهني مع الفرق ال�شغرية .. واأحببت اأن اأجربه مع �شعبي .. والنتيجة 65 األف فكرة 

تغري الزمن والظروف يفر�س تغري الأدوات .. والثبات يف عامل يتقدم هو يف احلقيقة تراجع

•• �صري بني يا�س-وام:

ب����د�أت يف ج��زي��رة ���ش��ري ب��ن��ي يا�س 
�م�س �خللوة �لوز�رية �ل�شتثنائية 
مل��ج��ل�����س �ل���������وزر�ء �ل���ت���ي دع�����ا لها 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
و�ل��ت��ي مت تخ�شي�شها  دب��ي  ح��اك��م 
لتطوير قطاعي �ل�شحة و�لتعليم 
 65 ع��رب  كبرية  �شعبية  مب�شاركة 
و�شائل  ع���رب  و���ش��ل��ت  ف���ك���رة  �أل�����ف 
موقع  وعرب  �لإجتماعي  �لتو��شل 
�ل��وزر�ء ومب�شاركة ممثلني  رئي�س 
�أي�������ش���ا ع����ن �مل��ع��ل��م��ني و�ل���ط���الب 
و�أول���ي���اء �لأم����ور وم����در�ء �ملد�ر�س 
حيث  و�ملتخ�ش�شني  و�لإد�ري�������ني 
مت تخ�شي�س �ليوم �لأول لالأفكار 
�ملتعلقة بتطوير �لتعليم يف �لدولة 
تق�شيمها  مت  حم���اور  خم�شة  ع��رب 
ب���ن���اء ع���ل���ى �لأف�����ك�����ار �ل����������و�ردة يف 

�لع�شف �لذهني �لإمار�تي.
ت��وج��ه �شاحب  ب��د�ي��ة �خل��ل��وة  ويف 
�آل  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو 
�لإم����ار�ت  ل�شعب  بال�شكر  م��ك��ت��وم 
تفاعلهم  ع��ل��ى  �ملقيمني  وجل��م��ي��ع 
مع �لدعوة �لتي وجهها للم�شاركة 
�ل�شحة  قطاعي  لتطوير  بالأفكار 
و�ل��ت��ع��ل��ي��م ك���م���ا �أك������د ����ش���م���وه ب����اأن 
ت��ت��وق��ف يوما  دول����ة �لإم������ار�ت مل 
و�ح����د� ع��ن �ل��ت��ط��وي��ر �مل�����ش��ت��م��ر .. 
ول����و ت��وق��ف��ت مل���ا و���ش��ل��ن��ا مل���ا نحن 
دولة  تناف�شية  و�ن   .. �ل��ي��وم  عليه 
�لإمار�ت كلها يف جميع �لقطاعات 
وعلى  �جلديدة  �لأفكار  على  تقوم 
�لإب����د�ع  وع��ل��ى  �مل�شتمر  �ل��ت��ط��وي��ر 
و�أن هذ� ي�شكل مبد�أ د�ئم يف عمل 

�حلكومية.
و�أ����ش���اف ���ش��م��وه ب���اأن ت��غ��ري �لزمن 
�لأدو�ت  تغري  يفر�س  و�ل��ظ��روف 
.. و�أن �لثبات يف عامل يتقدم هو يف 

�حلقيقة تر�جع.
�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  وق�������ال 
�آل م��ك��ت��وم لو  ب���ن ر�����ش���د  حم��م��د 
�ل�شحة  يف  خ���دم���ات���ن���ا  ق���دم���ن���ا 
�لتي  �ل��ط��ري��ق��ة  بنف�س  و�ل��ت��ع��ل��ي��م 
فاإننا   .. ���ش��ن��و�ت   10 ق��ب��ل  ك��ان��ت 
 .. ���ش��ن��و�ت   10 م��ت��اأخ��ري��ن  نعترب 
منذ  نقوله  كنا  ما  �ليوم  قلنا  ول��و 
ع�����ش��ر ���ش��ن��و�ت ل��ك��ن��ا �أ���ش��ع��ن��ا ع�شر 
���ش��ن��و�ت م��ن ح��ي��ات��ن��ا ل��ذل��ك ل بد 
ومو�كبة   .. �مل�شتمر  �لتطوير  من 

�لتغري�ت .. وتغيري �لأدو�ت .
ب����اأن تطوير  �أي�����ش��ا  و�أك�����د ���ش��م��وه 
ق��ط��اع��ي �ل�����ش��ح��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م هو 
وعملية   .. م�������ش���ت���م���رة  ع���م���ل���ي���ة 
بالدنا  مل�شتقبل  �أي�����ش��ا  م�����ش��ريي��ة 
..م�شيفا �شموه باأنه متفائل بهذه 
�ل�شريك  لأن  �ل����وز�ري����ة  �خل���ل���وة 
�لرئي�شي فيها كان �شعب �لإمار�ت 
ولأن �لأفكار �لتي وردت هي �أفكار 
ك��ث��رية ومم��ي��زة .. و���ش��ت��م��ث��ل هذه 
تطوير  رئي�شية يف  �خللوة حمطة 
�لعمل يف قطاعي �ل�شحة و�لتعليم 
.. م�شيفا �شموه باأنه �شيتم �عتماد 
جم���م���وع���ة م����ن �مل�����ب�����ادر�ت خالل 
�إط�����الق  �خل����ل����وة و���ش��ن�����ش��ت��م��ر يف 
�لفرتة  خ����الل  �أخ������رى  م����ب����ادر�ت 
�ل���ق���ادم���ة ب���ن���اء ع���ل���ى �ل���در�����ش���ات 

�مليد�نية .
ه���ذ� وق���د ب����د�أت ف��ع��ال��ي��ات خمترب 
�لإب��������������د�ع �حل�����ك�����وم�����ي ح����ي����ث مت 
وزر�ء  من  �حل�شور  جميع  تق�شيم 
ومتخ�ش�شني وم�شاركني من �أهل 
�مليد�ن خلم�س جمموعات رئي�شية 
مبناق�شة  جم���م���وع���ة  ك����ل  ق���ام���ت 
�لتي  �لتطوير  حم��ور م��ن حم��اور 
ما  على  بناء  م�شبقا  حتديدها  مت 
�لذهني  �لع�شف  �أفكار يف  ورد من 
مناق�شة  مت  ح���ي���ث  �لإم�������ار�ت�������ي 
ك��ل حمور  �مل��وج��ودة يف  �لتحديات 

حتوي  متكاملة  �إلكرتونية  من�شة 
�ملناهج �لتعليمية على �شكل درو�س 
فيديو م�شورة لال�شتفادة منها يف 
�ل�شتغناء  وبهدف  �ل��ذ�ت��ي  �لتعلم 
ع���ن �ل����درو�����س �خل�����ش��و���ش��ي��ة. .. 
للك�شف  م���ت���ك���ام���ل  ن����ظ����ام  و�����ش����ع 
�ملوهوبني  �ل��ط��ل��ب��ة  م���و�ه���ب  ع���ن 
�إط����الق  و�مل���ب���دع���ني وت��ن��م��ي��ت��ه��ا .. 
ب��رن��ام��ج �إر����ش���اد �أك���ادمي���ي لطالب 
ع��ل��ى �ختيار  ي�����ش��اع��ده��م  �مل���د�ر����س 
ت��خ�����ش�����ش��ات��ه��م �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة مبا 
�لقت�شاد  �حتياجات  مع  يتنا�شب 

�لوطني.
�شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  و�شكر 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن 
�لد�خلية  وزي����ر  �ل�����وزر�ء  جم��ل�����س 
�ل�شمو  ..���ش��اح��ب  ل��ه  م��د�خ��ل��ة  يف 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل����������وزر�ء ح���اك���م دب�����ي ع���ل���ى هذه 
�لع�شف  �ملميزة  و�ملبادرة  �لفر�شة 

�لذهني �لمار�تي .
و�أك����د ���ش��م��وه �ن���ه لب���د م��ن تغيري 
ملد�ر�س  �ملعلمني  �خ��ت��ي��ار  ط��ري��ق��ة 
�لدولة وو�شع معايري �أرقى و�أقوى 

لتوظيفهم.
و�أ�شار �شموه �ىل توجهات �شاحب 
�ل  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو 
�لتعليم  قطاع  يف  للتوطني  مكتوم 
على �عتبار �أن �ملو�طن هو �لأ�شا�س 
يف ت���ط���وي���ر ق����ط����اع �ل���ت���ع���ل���ي���م يف 

�لدولة.
�لم���ار�ت  دول���ة  �ن  �شموه  و�ع��ت��رب 
كز�يد  قادة عظاما  فيها  ولد  �لتي 
ر��شد  بن  وحممد  وخليفة  ور��شد 
�أن تخرج وتنجب  �أي�شا  لها  ميكن 

كفاء�ت وطنية مهمة.
وقدم �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن 
�آل نهيان �لطالبة �شما خالد  ز�يد 
نظرها  تقدمي وجهة  منها  وطلب 
جمل�س  �أم����ام  �حتياجاتها  و���ش��رح 

�لوزر�ء.
ثم حتدث يف �جلل�شة معايل �ل�شيخ 
وزير  نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
�ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة 
�أ�شار �ىل �ن �ملعلم له �أهمية  �لذي 
حمورية مل�شتقبل �لتعليم يف بالدنا 
ولبد من �لهتمام باملعلم و�ملعلمة 
�لأ���ش��ا���س و�لقاعدة  �مل��و�ط��ن��ة لأن��ه 
�لتطوير  عملية  عليها  تبنى  �لتي 
�ل�شيخة  ملعايل  وك��ان  و�لتحديث. 
وزيرة  �لقا�شمي  خ��ال��د  بنت  لبنى 
�لدويل مد�خلة  �لتنمية و�لتعاون 
ع��ن حم��ور مهار�ت  فيها  حت��دث��ت 
�لطلبة �إذ �أكدت �أن مد�ر�شنا بحاجة 
وحتتاج  �لأكادميي  �لإر�شاد  لنظام 
عن  للك�شف  متكامل  لنظام  �أي�شا 

�ملو�هب و�لطلبة �ملوهوبني.
�ملح�شوة  �مل��ن��اه��ج  �أن  �ىل  و�أ����ش���ارت 
�لتحديات  �أه���م  م��ن  ه��ي  وكرثتها 
�ملعلمني  و�أن  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ق���ط���اع  يف 
�مل��ت��م��ي��زي��ن لي��ح�����ش��ل��ون ع��ل��ى �أية 
حو�فز لت�شجيعهم وتر�شيخ دورهم 

�ملتميز على م�شتوى �لدولة.
ر��شد  بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  �أم��ا 
وزير  دب��ي  ح��اك��م  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل 
�ملالية فقد تر�أ�س جمموعة كفاءة 
�ملعلمني يف �خللوة �لوز�رية ومعايل 
�ل�شيخ حمد�ن بن مبارك �آل نهيان 
و�لبحث  �ل���ع���ايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  وزي�����ر 
جمموعة  ت����ر�أ�����س  ف���ق���د  �ل��ع��ل��م��ي 

�إكمال �ملر�حل �لدر��شية .
وكان �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
طو�ل  يتنقل  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
جمموعات  خمتلف  بني  �جلل�شات 
�مل�شاركني  ويحاور  ويناق�س  �لعمل 
�لتي  �فكارهم  ح��ول  �جلمهور  من 
ي��ط��رح��ون��ه��ا ع��ل��ى ط���اول���ة �حل���و�ر 
وك����ان ���ش��م��وه ���ش��ع��ي��د� ب�����ش��م��اع �آر�ء 
عملية  ت���خ���دم  وب����ن����اءة  م���ت���ع���ددة 
�لتعليم يف  و�أه��د�ف تطوير قطاع 

دولتنا �لعزيزة . 

بالإ�شافة لالأفكار �لو�ردة لتطوير 
كل حمور على حدة.

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  و����ش���ارك 
جميع  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
و�أفكارهم  نقا�شاتهم  �ملجموعات 
خالل  �لت�شاوؤلت  بع�س  طرح  كما 

تنقله بني �ملجموعات �ملختلفة.
كما مت �ثناء جل�شات خمترب �لإبد�ع 
�حل��ك��وم��ي ع��ر���س جم��م��وع��ات من 
�لفيديو مل�شاركات ولآر�ء �جلمهور 
تو�جه  �ل���ت���ي  �ل���ت���ح���دي���ات  ح�����ول 
لالأفكار  بالإ�شافة  �لتعليم  قطاع 

�ملقرتحة للتطوير.
وك���ان �أم����ام ك��ل جم��م��وع��ة وزر�ي���ة 
�ي���������ش����ا �����ش����ا�����ش����ة خم�������ش�������ش���ة مت 
م�شاركات  ل��ع��ر���س  ����ش��ت��خ��د�م��ه��ا 
�لتو��شل  و���ش��ائ��ل  ع��رب  �جل��م��ه��ور 
�لتطويرية  و�أفكارهم  �لجتماعي 

�إىل  �شموه  ..م�شري�  �لرتياح  على 
�لإع���الن ع��ن جمموعة  �أن��ه �شيتم 
�لكثري  و�أن  �ل��ي��وم  �ملقرتحات  م��ن 
م����ن �لأف�����ك�����ار �مل���م���ي���زة �لأخ�������رى 
�لدر��شات  م���ن  مل���زي���د  ���ش��ت��خ�����ش��ع 
تباعا  لإطالقها  متهيد�  �مليد�نية 
خالل �لفرت�ت �لقادمة باإذن �هلل .

هذ� وقد مت �لإعالن عن جمموعة 
�لتي  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �مل�����ب�����ادر�ت  م���ن 
�عتمدها جمل�س �لوزر�ء يف خلوته 
�ل�شتثنائية بجزيرة �شري بني يا�س 
وهي كالتايل .. .. �إطالق م�شروع 
�ل���ت���درج �ل��وظ��ي��ف��ي ل��ل��م��ع��ل��م��ني .. 
ت�شمن  وظيفية  م�شار�ت  وتوفري 
�لنمو و�لتقدم �لوظيفي للمعلمني 
�جلاذبية  زي��������ادة  ب���ه���دف  وذل������ك 
وفتح  �لتدري�س  ل��وظ��ائ��ف  �ملهنية 
�ملجال للمناف�شة و�لتميز وحتقيق 

باملو�هب  �لتعليمي  �مل���ي���د�ن  رف���د 
نظر�  �ملتميزة  �لوطنية  و�لطاقات 
حتديد  يف  �ملعلم  وظيفة  لأه��م��ي��ة 
�ل��ت��ع��ل��ي��م ب�شكل  ج����ودة خم���رج���ات 
عام. .. �ملو�فقة على �إطالق برنامج 
للمعلمني  م��ت��خ�����ش�����س  ت���دري���ب���ي 
وذل�����ك ب���ه���دف م�����ش��اع��دت��ه��م على 
م�شتمر  ب�شكل  مهار�تهم  حت�شني 
جمال  يف  �ل����ت����ط����ور�ت  وم���و�ك���ب���ة 
�إ�شافة  للتدري�س  �لطرق �حلديثة 
مو�د  بتعليم  تعنى  در����ش��ي��ة  م���و�د 
�لثقافة ومهار�ت �لإبد�ع و�لبتكار 
و�لريا�شة.  و�ملو�شيقى  و�ل��ف��ن��ون 
�ل�شنة  م�����ش��روع لإل��غ��اء  �ع��ت��م��اد   ..
�لتاأ�شي�شية للجامعات عرب تطوير 
�ملو�د �لدر��شية يف مرحلة �لثانوية 
�لعامة لتو�ئم �ملتطلبات �جلامعية. 
.. �عتماد م�شروع لت�شنيف وتقييم 

حول كل حمور .. بالإ�شافة لذلك 
�لوز�رية  �مل��ج��م��وع��ات  ت�شليم  مت 
�حلكومي  �لإب�����������د�ع  خم���ت���رب  يف 
مقرتحات  �أه������م  حت�����وي  م���ل���ف���ات 
�أربعة �يام  �جلمهور �لو�ردة خالل 
�لإمار�تي  �ل��ذه��ن��ي  �ل��ع�����ش��ف  م��ن 
ل�شتخال�س ومناق�شة �أهم �لأفكار 

�لتي ميكن �عتمادها.
للمجموعات  جل�شات  ع���دة  وب��ع��د 
�ج��ت��م��اع موحد  �ل���وز�ري���ة مت عقد 
ل�شتعر��س  �مل��ج��م��وع��ات  ل��ك��اف��ة 
.. وقد  �أه����م �حل���ل���ول و�مل����ب����ادر�ت 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أكد 
نهاية  يف  م���ك���ت���وم  �آل  ر������ش����د  ب����ن 
�لذي  �ل��ن�����ش��اط  ب����اأن  �لأول  �ل��ي��وم 
من  مل�����ش��ه  �ل������ذي  و�حل����ر�����س  ر�آه 
باأفكار  للخروج  �ملجموعات  ك��اف��ة 
يبعث  للتطبيق  ق��اب��ل��ة  وم�����ش��اري��ع 

�لر�شا �لوظيفي لفئة �ملعلمني. .. 
بني  �لت�شعيب  نظام  �إل��غ��اء  در����ش��ة 
لنظام  و�ل��ت��ح��ول  و�لعلمي  �لأدب���ي 
تعليمي يجمع بني �ملو�د �لإجبارية 
و�لختيارية للطالب وذلك بهدف 
�ملتنامية  �ملعرفية  �لبيئة  مو�كبة 
و�لتطور�ت  �لعامل  ي�شهدها  �لتي 
�ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة �مل����ت����الح����ق����ة. .. 
�ملد�ر�س  لتقييم  م�����ش��روع  �إط����الق 
ون�������ش���ر ت����ق����اري����ر م��ف�����ش��ل��ة ح���ول 
�أد�ئ���ه���ا �لأك����ادمي����ي وذل����ك بهدف 
وم�شاعدة  بينها  �لتناف�شية  زي��ادة 
�إد�ر�ت �ملد�ر�س على حتديد نقاط 
ب�شكل  م���د�ر����ش���ه���م  يف  �ل���ت���ط���وي���ر 
متكامل  برنامج  �إط��الق   .. دوري. 
�جلامعات  خ��ري��ج��ي  ل���ش��ت��ق��ط��اب 
للحقل  و�لأو�ئ��������������ل  �مل���ت���م���ي���زي���ن 
��شتمر�ر  ل�شمان  وذل��ك  �لتعليمي 

�حلكومية  �جل����ام����ع����ات  ج���م���ي���ع 
و�خل��ا���ش��ة ب��ال��دول��ة وف���ق معايري 
بهذ�  دوري��ة  تقارير  ون�شر  موحدة 
����ش��ت��ح��د�ث م���و�د  �ل��ت�����ش��ن��ي��ف. .. 
�لريادية  �ل����روح  لتنمية  در����ش��ي��ة 
مهار�تهم  وتنمية  �ل��ط��الب  ل��دى 
ن���ظ���ام  �ع����ت����م����اد   .. �حل����ي����ات����ي����ة. 
معايري  وف��ق  �ملعلمني  لرتخي�س 
�ح��رت�ف��ي��ة م��ع��ت��م��دة ب��ح��ي��ث متنح 
للمعلمني  وت��ر�خ��ي�����س  ت�شنيفات 
�حرت�فيتهم  م������دى  ع�����ن  ت���ع���رب 
تدري�شهم  طرق  وتو�فق  ومتيزهم 
�أف�����ش��ل �مل��م��ار���ش��ات. .. �إطالق  م��ع 
�لأد�ء  م�شروع لإعادة تقييم جودة 
�ل�����رتب�����وي يف ري����ا�����س �لأط����ف����ال 
و�خلا�شة  �حلكومية  و�حل�شانات 
عليه  يقف  �ل���ذي  �لأ���ش��ا���س  كونها 
للنظام �لتعليمي باأكمله. .. توفري 

•• اأبوظبي-وام:

ز�يد  بن  �شلطان  مهرجان  ل�  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  �طلعت 
�م�����س على تقرير  �ل��ث��اين  ل��الإب��ل خ��الل �جتماعها  �ل��رت�ث��ي 
�ملهرجان يف �شويحان و�لتح�شري�ت  �شري �لأعمال يف ميد�ن 
�جل��اري��ة لإط��الق��ه مطلع ف��رب�ي��ر �ل��ق��ادم. ت��ر�أ���س �لجتماع 
ح�شره  �للجنة..فيما  رئي�س  �لرميثي  �شعيد  �أح��م��د  �شعادة 
�أع�شاء �للجنة �شعادة كل من..عبد�هلل فا�شل �ملحريبي وعلي 
�شعيد  وحممد  �ملحريبي  حممد  وعبد�هلل  �لرميثي  عبد�هلل 
�لنوه  ب��ن  وع��ام��ر بخيت  �مل��ه��ريي  �شعيد  �ل��ه��ام��ل��ي و حم��م��د 
�ملنهايل. ومت خالل �لجتماع �لذي عقد يف ديو�ن �شمو �ل�شيخ 
�شلطان بن ز�يد �آل نهيان ممثل �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة..

�لإد�ري����ة  باللجان  �ملتعلقة  �ل���ق���ر�ر�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د  مناق�شة 
رئي�س  �لرميثي  �شعيد  �أحمد  �شعادة  وحتديد مهامها. و�شدد 
�للجنة خالل �لجتماع على �شرورة �لنتهاء من �لتجهيز�ت 
و�خر�جه  وقت  �أ�شرع  يف  �ملهرجان  ميد�ن  كافة يف  و�لأع��م��ال 
�لإد�ري��ة برفع �حتياجاتها وما  �للجان  �أجمل حلة ووج��ه  يف 
تر�ه �شروريا �إىل �للجنة �لعليا قبل �نعقاد �جتماعها �لقادم 
لتذليل �لعقبات و�ل�شعوبات وتوفري �مل�شتلزمات كافة. وبناء 
�آل نهيان رئي�س  على توجيهات �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد 
�لعليا خ��الل �جتماعها  �للجنة  �أق��رت  �لإم���ار�ت  ت��ر�ث  ن��ادي 
�شن  من  �ملز�ينة  �أ�شو�ط  �إىل  للجماعة  مفتوح  �شوط  �إ�شافة 
�ملفرودة �إىل �حلايل بهدف دعم �ملالك و�إتاحة �لفر�شة �أمام 

�أكرب عدد منهم للم�شاركة يف �ملهرجان.

جلنة مهرجان �شلطان بن زايد الرتاثي لاإبل تناق�س ا�شتعداداتها



االثنني  -  9  ديسمبر    2013 م   -   العـدد    10965
Monday   9   December   2013  -  Issue No   10965

03

اأخبـار الإمـارات

03

اأخبار الإمارات

برنامج زايد لاإ�شكان ينظم ور�شة عمل تخطيط وت�شميم امل�شاريع ال�شكنية
•• دبي -وام:

ينظم برنامج �ل�شيخ ز�يد لال�شكان بالتعاون مع وز�رة �لأ�شغال �لعامة 
ح��ول معايري تخطيط  ور�شة عمل  �جل��اري  دي�شمرب  و12   11 يومي 
م�شتد�م  �جتماعي  �إ�شكان  نحو  �شعار  حتت  �ل�شكنية  �مل�شاريع  وت�شميم 
وذلك حتت رعاية معايل �لدكتور عبد�هلل بن حممد بلحيف �لنعيمي 

وزير �لأ�شغال �لعامة رئي�س جمل�س �إد�رة �لربنامج.
�ل�شكنية  �لأح��ي��اء  م�شاريع  على  �ل�شوء  ت�شليط  �إىل  �لربنامج  يهدف 
�حل���و�ر�ت  تبني  �إىل  ي�شعى  ..ك��م��ا  و�لثقافية  �لجتماعية  بجو�نبها 
و�مل�شاريع �ملميزة يف جمال �لعمارة و�لتخطيط و�لبناء من خالل عر�س 

و�لتخطيط  �لعمارة  وطلبة  �لأكادميية  و�ملوؤ�ش�شات  �لعقاري  �لتطوير 
�ملعماريني  �أب��رز  فيها  ت�شتقبل  �لتي  �لور�شة  من  و�ل�شتفادة  للم�شاركة 

من دول جمل�س �لتعاون �خلليجي و�لوطن �لعربي.
وتت�شمن �لور�شة حماور عديدة ي�شارك فيها �أحد �أعالم �لعمارة �لعربية 
�ملعا�شر عربيا وعامليا مبا  �لعربي  �ملعماري  �لفكر  رو�د  و�أحد  �ملعا�شرة 
بدر�ن  ر����ش��م  و�مل��ع��م��اري  �لدكتور  �لفكرية  مدر�شته  خ��الل  م��ن  �أ�ش�شه 
و��شرت�تيجيات  �شيا�شات  ليناق�س فيه  �لأول  �ليوم  �شيدير حمور  حيث 
�لتخطيط �حل�شري للم�شاريع �ل�شكنية ومعايري �لتخطيط �لعمر�ين 
�لجتماعية  �لح��ت��ي��اج��ات  يلبي  مب��ا  �ل�شكنية  و�لأح���ي���اء  للمجمعات 
و�لإن�شانية �إىل جانب �لقو�نني و�لت�شريعات �ملنظمة لقطاع �لتخطيط 

جتارب �إ�شكانية خليجية.
�ل�شتد�مة  تعزيز  وو���ش��ائ��ل  �شبل  ذل��ك  جانب  �إىل  �ل��ور���ش��ة  و�شتناق�س 

�لثقافية يف �ملجمعات �ل�شكنية �مل�شتقبلية.
و�أكدت �ملهند�شة جميلة �لفندي مدير عام �لربنامج �أن �لور�شة تندرج 
جمل�س  ب��دول  �لإ�شكان  ووز�ر�ت  �لإ�شكانية  �جلهات  مع  �لتعاون  �شمن 
�لقر�ر  �لدولة وبني متخذي  �لإ�شكانية يف  �لتعاون �خلليجي و�جلهات 
يف �جلهات �لإ�شكانية و�لتخطيطية من جانب �آخر بهدف تبادل �لآر�ء 
و�لأفكار حول �ل�شتد�مة �لثقافية وتعزيز �لثقافة �لجتماعية يف �ملدن 

و�ملناطق �ل�شكنية.
و�شركات  و�خلليجية  �ملحلية  �لإ���ش��ك��ان��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  �ل��ف��ن��دي  ودع���ت 

مناذج  و��شتعر��س  لل�شكن  مالئمة  بيئة  توفري  يخدم  مبا  �حل�شري 
وجتارب ملجمعات وم�شاريع عمر�نية م�شابهة من �لقطاعني �حلكومي 

و�خلا�س.
ويدير حمور �ليوم �لثاين �ملعماري و�ل�شت�شاري وحمكم خبري وع�شو 
يا�شني  ري��ا���س  �ملهند�س  �لتجاري  و�لتحكيم  للتوفيق  �أبوظبي  مركز 
وحيوية  �لثقافية  �لجتماعية  �ل���ش��ت��د�م��ة  يناق�س  و�ل���ذي  بوحليقة 
�لحتياجات  تلبية  يف  و�ل��ر�أ���ش��ي  �لأف��ق��ي  و�ل��ع��م��ر�ن  �لإ���ش��ك��ان  م�شاريع 
�لإن�شانية و�لجتماعية لفئات �لدخل �ملحدود و�أ�ش�س تخطيط �ملناطق 
نحو  �ل��ت��ح��ول  و�آل��ي��ات  و�ل��ف��ردي��ة  �ملجتمعية  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  ب��ني  �ل�شكنية 

�ملجتمعات �مل�شتد�مة. 

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى �ملفرق                     5823100
 م�شت�شفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى تو�م                         7677444
م�شت�شفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى ر��شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى �لرب�حة                   2710000
م�شت�شفى �ملكتوم                     2221211         
م�شت�شفى �لمل                      3444010
م�شت�شفى �لو�شل                    2193000

ال�سارقة 
م�شت�شفى �لقا�شمى                 5386444
م�شت�شفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�شت�شفى �م �لقوين                7656888
را�س اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�شت�شفى �لأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى �لنور                       6139111
�مل�شت�شفى �لمار�تى �لفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
�مل�شت�شفى �لأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�شت�شفى �لدولية  �خلا�شة 2212484

ال�سارقة 
م�شت�شفى �لزهر�ء �خلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
�مل�شت�شفى �ملركزى �خلا�س     5639900
�مل�شت�شفى �مللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�شيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�شيدلية �لأهلية �ملركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية د�ر �ل�شفاء                 6411299
�شيدلية �بن �شينا -  �لد�نا بالز�  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية �ملدينة                       7468424
�شيدلية �لمار�ت                    7474900
�شيدلية �لأم                           7429006

دبى 
�شيدلية �ملدينة                       2240566 
�شيدلية �جلامعة                    3967335 
�شيدلية �لأحتاد                      3935619

�شيدلية �بن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جر�ند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية �لعني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية �ل�شالم �جلديدة       7543887

ال�سارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية �لر�زى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية �بن  �شينا �لكورني�س  5726885 
�شيدلية �ل�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
�لمار�ت                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

هزاع بن زايد يطلع على اخلطة ال�شرتاتيجية للتنمية الأ�شرية ويكرم احلا�شلني على �شهادة التخرج من برنامج املواطن الإلكرتوين
•• اأبوظبي-وام:

ث���م���ن ����ش���م���و �ل�������ش���ي���خ ه��������ز�ع بن 
�لأم���ن  م�شت�شار  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د 
�ملجل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  �ل���وط���ن���ي 
�أم  دور  �أبوظبي  لإم��ارة  �لتنفيذي 
فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �لإم������ار�ت 
رئي�شة  �هلل  حفظها  م��ب��ارك  ب��ن��ت 
�لرئي�شة  �ل��ع��ام  �لن�شائي  �لحت���اد 
�لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى 
لالأمومة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة 
و�ل���ط���ف���ول���ة وج����ه����ود ���ش��م��وه��ا يف 

جمال �لهتمام بالأ�شرة.
وقال �شموه - خالل لقائه �أع�شاء 
�لتنمية  م��وؤ���ش�����ش��ة  �أم��ن��اء  جمل�س 
�لأ�شرية و�لإد�رة �لعليا للموؤ�ش�شة 
دور�  ت��وؤدي  �لأ�شرية  �لتنمية  �ن   -
�جتماعيا بارز� ذلك �أنها ت�شهم يف 
�لأ�شري  �ل��رت�ب��ط  ع��ل��ى  �حل��ف��اظ 
تو�جه  �لتي  بالتحديات  و�لتوعية 
�لأ�شرة �شو�ء �أكانت تلك �لتحديات 

�جتماعية �أم تربوية �أم �شحية.
و�أ�شاف �شموه �ن موؤ�ش�شة �لتنمية 
�ملوؤ�ش�شات  ���ش��اأن  ���ش��اأن��ه��ا  �لأ���ش��ري��ة 
�لتي تعنى برفاهية �لأ�شرة وتنمية 
�ملجتمع حتظى برعاية ودعم من 
�ل�شمو  ل�شاحب  �حلكيمة  �لقيادة 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل ومبتابعة 
�شمو  �أول  �ل���ف���ري���ق  م���ن  ح��ث��ي��ث��ة 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
�مل�����ش��ل��ح��ة �لذي  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى 
يدعو دوما �إىل �لتميز وفق �أف�شل 
�ملقايي�س و�ملمار�شات �لعاملية ومن 
ه��ن��ا ف��الب��د �أن ت��ك��ون ل��دي��ك��م ثقة 
لروؤية  حتقيقا  ب��ه  ت��ق��وم��ون  مب��ا 
خا�شةو�أن  ور���ش��ال��ت��ه��ا  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 
بالطاقات  ت���زخ���ر  م��وؤ���ش�����ش��ات��ن��ا 
�لتناف�س  ع��ل��ى  �ل����ق����ادرة  �مل��ب��دع��ة 
ع��امل��ي��ا. و�أك�����د ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ هز�ع 
تفعيل  �أهمية  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�لعاملة  �ملوؤ�ش�شات  بني  �ل�شر�كات 
يقود  مب����ا  �أب���وظ���ب���ي  ح���ك���وم���ة  يف 
على  وي�شاعد  �ل��رب�م��ج  جن��اح  �إىل 
تطبيق �خلطط و�لإ�شرت�تيجيات 
�ل���ت���ط���ب���ي���ق �لأم�����ث�����ل م����ع �ل���وع���ي 
بالتطور�ت �لد�ئمة للمجتمع مبا 
�مل�شكالت  م��و�ج��ه��ة  ع��ل��ى  ي�����ش��اع��د 

و�إيجاد �ل�شبل �لناجعة لعالجها.

قام  �لتي  �لزيارة  ذلك خالل  جاء 
�لتنمية  موؤ�ش�شة  �إىل  �شموه  بها 
�لأ�شرية يف �إطار �لهتمام مبتابعة 
�ل��ع��م��ل يف �مل��وؤ���ش�����ش��ات و�ل���دو�ئ���ر 
�حلكومية يف �إم��ارة �أبوظبي حيث 

�لتقى قياد�ت �ملوؤ�ش�شة.
���ش��م��وه عند  ����ش��ت��ق��ب��ال  وك�����ان يف 
�ملوؤ�ش�شة  م���ق���ر  �إىل  و�����ش����ول����ه 
بامل�شرف معايل علي �شامل �لكعبي 
مدير مكتب وزير �شوؤون �لرئا�شة 
موؤ�ش�شة  �أم����ن����اء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
�لتنمية �لأ�شرية و�أ�شحاب �ملعايل 
�لأمناء  جمل�س  �أع�شاء  و�ل�شعادة 
معايل �للو�ء �لركن �لدكتور عبيد 
�حل�����ريي �ل��ك��ت��ب��ي و����ش���ع���ادة جرب 
حممد غامن �ل�شويدي نائب رئي�س 
جم��ل�����س �لأم���ن���اء و���ش��ع��ادة حممد 
�مل�شت�شار  و�شعادة  �مل��زروع��ي  خلف 
و�شعادة  �ل���ب���ادي  ���ش��ع��ي��د  ���ش��ل��ط��ان 
�لدكتور هاجر عبد �هلل �حلو�شني 
..كما كان يف ��شتقبال �شموه �شعادة 
�ل���رم���ي���ث���ي مدير  م�����رمي حم���م���د 
ع���ام �مل��وؤ���ش�����ش��ة وع����دد م���ن م���در�ء 
باملوؤ�ش�شة.  و�لإد�ر�ت  �ل����دو�ئ����ر 
�أل��ق��اه��ا معايل  بكلمة  �ل��ل��ق��اء  ب���د�أ 
جمل�س  رئي�س  �لكعبي  �شامل  علي 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة ..م�����ش��ي��د� فيها  �أم���ن���اء 
�ملوؤ�ش�شة  �لتي حتظى بها  باملتابعة 
�ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  قبل  من 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
�إن  �لكعبي  وقال  �مل�شلحة.  للقو�ت 
توجيهات  بف�شل  ت�شري  �ملوؤ�ش�شة 
�أم �لإم��ار�ت �شمو �ل�شيخة فاطمة 

منظومة  �إىل  �لعر�س  ت��ط��رق  ث��م 
�شركاء  م��ع  �ملوؤ�ش�شية  �ل�����ش��ر�ك��ات 
�مل���وؤ����ش�������ش���ة �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ني يف 
حكومة �إمارة �أبوظبي و�لذي توؤكد 
فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  د�ئما  عليه 
ب��ن��ت م���ب���ارك �ل��رئ��ي�����ش��ة �لأع���ل���ى 
�ملوؤ�ش�شة  ت��ك��ون  ب����اأن  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة 
حا�شنة م�شتد�مة لالأ�شرة ومركز� 
ك��اف��ة �خلدمات  ل��ت��ق��دمي  ���ش��ام��ال 
�إم���ارة  يف  �لأ����ش���رة  حتتاجها  �ل��ت��ي 
�إط���ار متكينها  �أب��وظ��ب��ي وذل���ك يف 

�جتماعيا و�قت�شاديا و�شحيا. 
�ل�شر�كة  �تفاقيات  عر�س  مت  كما 
ت�شميم  و�آل���ي���ات  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
وت���ن���ف���ي���ذ وم����ت����اب����ع����ة �مل������ب������ادر�ت 
بر�مج  و�أه���م���ه���ا  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
و�ل�شت�شار�ت  �لأ������ش�����رة  ���ش��ح��ة 
�ل�������ش���ح���ي���ة /�������ش������اور/ وح���م���الت 
وفحو�شات  �ل�����ش��ح��ي��ة  �ل��ت��وع��ي��ة 
�مل��ق��ب��ل��ني ع���ل���ى �ل��������زو�ج وب���ر�م���ج 
لكبار  �ملوجهة  �ل�شحية  �لتوعية 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا مع  �ل�������ش���ن و�ل����ت����ي مت 
�أبوظبي  و����ش���رك���ة  ���ش��ح��ة  ه��ي��ئ��ة 
�إ�شافة  �شحه  �ل�شحية  للخدمات 
�لإلكرتوين  �مل��و�ط��ن  برنامج  �إىل 
و��شتحد�ث بر�مج �إلكرتونية ملحو 
�لأمية �لإلكرتونية لالأ�شرة و�لتي 
�أبوظبي  م��رك��ز  م��ع  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  مت 
و�ملعلومات  �لإلكرتونية  لالأنظمة 
�أخرى  م�شاريع  ع��دة  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
�لقت�شادي  �ل��ت��م��ك��ني  ك��م�����ش��روع 
ل��الأ���ش��رة و����ش��ت��ح��د�ث ب��ر�م��ج يف /
�لإلكرتونية  �لأ�����ش����رة  م��ي��ز�ن��ي��ة 
و�ل�شتثمار/  �لدخ��������ار  ب����ر�م����ج 

�آل نهيان م�شت�شار �لأمن  بن ز�يد 
�ملجل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  �ل���وط���ن���ي 
�لتنفيذي لإمارة �أبوظبي بح�شور 
رئي�س  �لكعبي  ���ش��امل  علي  م��ع��ايل 
�لتنمية  م��وؤ���ش�����ش��ة  �أم��ن��اء  جمل�س 
ب��ن لحج  �لأ���ش��ري��ة و�شعادة ر����ش��د 
مدير مركز �لأنظمة �للكرتونية 
�حلا�شلني  ب��ت��ك��رمي  و�مل��ع��ل��وم��ات 
�ملبادرة  يف  �ل��ت��خ��رج  ���ش��ه��ادة  ع��ل��ى 
�للكرتوين  ل��ل��ت��م��ك��ني  �ل��وط��ن��ي��ة 
وهم  �لإلكرتوين  �ملو�طن  برنامج 
ع��ائ�����ش��ة ع���ب���د�هلل �ل��غ��ي��ث��ي ون����ورة 
و�أم �خلري  �لكعبي  �شلطان حممد 
ح�شن  وجن��اة  �ل�شقاع  حممد  علي 
�ب��ر�ه��ي��م �حل��م��ادي و�ل��ع��ن��ود حمد 
����ش���امل �مل��ن�����ش��وري وع��ائ�����ش��ة علي 
�مل��ن�����ش��وري و ر��شد  ج��اب��ر حم��م��د 
علي مبارك �لكعبي و نعيمة حميد 
وي��ع��د �لربنامج  �ل���درع���ي.  ن��ا���ش��ر 
حكومية  �إ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  م���ب���ادرة 
لالنظمة  �أبوظبي  ملركز  معتمدة 
ويهدف  و�ملعلومات  �للكرتونية 
�ىل ن�شر �لثقافة �لرقمية وتعزيز 
بال�شر�كة  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �مل�شاركة 
�لدولية  �ل��رخ�����ش��ة  م��وؤ���ش�����ش��ه  م��ع 
دول  يف  �لآيل  �حل���ا����ش���ب  ل���ق���ي���ادة 
وقد   .. �لتعاون �خلليجي  جمل�س 
�لأ�شرية  �لتنمية  موؤ�ش�شة  وقعت 
�تفاقية �شر�كة مع مركز �أبوظبي 
و�ملعلومات  �للكرتونية  لالنظمة 
�أجل  2012 م��ن  14 ف��رب�ي��ر  يف 
�ملو�طن  ب��رن��ام��ج  �أه����د�ف  حتقيق 
�للكرتوين خالل مرحلته �لوىل 
لفئة  �مل����وج����ه   2013  2012

�لرئي�س  �هلل  حفظها  مبارك  بنت 
�لأع����ل����ى مل��وؤ���ش�����ش��ة �ل��ت��ن��م��ي��ة على 
�لأه���د�ف  متكاملة  ��شرت�تيجية 
لتقدمي �أف�شل �خلدمات و�لرب�مج 
�شموها  وتتابع  و�أف��ر�ده��ا  لالأ�شرة 
�لعمل  م�������ش���ت���ج���د�ت  ب���ا����ش���ت���م���ر�ر 
�إىل  �لكبرية  مبجهود�تها  وت�شعى 
تكري�س مكانة �ملوؤ�ش�شة يف �ملجتمع 
جمال  يف  �ل�����ر�ئ�����دة  ب���اع���ت���ب���اره���ا 

�لعناية و�لهتمام بالأ�شرة.
بن  ه��ز�ع  �ل�شيخ  �شمو  ��شتمع  كما 
�جتماعه مع  �أثناء  نهيان  �آل  ز�يد 
�لتنمية  مل��وؤ���ش�����ش��ة  �ل��ع��ل��ي��ا  �لإد�رة 
�لأد�ء  ح���ول  ���ش��رح  �إىل  �لأ����ش���ري���ة 
يف  للموؤ�ش�شة  �لعام  �ل�شرت�تيجي 
�لفرتة من 2010 وحتى 2013 
م������رمي حممد  �����ش����ع����ادة  ق���دم���ت���ه 
�ملوؤ�ش�شة  ع����ام  م���دي���ر  �ل��رم��ي��ث��ي 
موؤ�ش�شة  �أن  �إىل  ذلك  ..م�شرية يف 
وبتوجيهات  �لأ����ش���ري���ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
ورعاية �شامية من رئي�شها �لأعلى 
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك  �شمو 
وباإ�شر�ف ومتابعة ودعم من رئي�س 
�أمنائها �ملوقرون  و�أع�شاء جمل�س 
وب��ال��ع��م��ل �جل�����اد و�مل��خ��ل�����س من 
ب��د�أت رحلتها يف طريق  موظفيها 
نهاية  م��ن��ذ  �مل��وؤ���ش�����ش��ي  �ل��ت��ط��وي��ر 
�شلطت مدير  كما   ..  2009 عام 
�لأ�شرية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة  ع���ام 
�ل�����ش��وء ع��ل��ى ع���دد �مل�����ش��ارك��ني يف 
�لر�شا  ون�����ش��ب��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  ب��ر�م��ج 
و�خلدمات  للرب�مج  �ملتابعة  و�أث��ر 
�لتي  و�لت�شغيلية  �ل�شرت�تيجية 

نفذتها �ملوؤ�ش�شة.

�لتنمية  د�ئ��������رة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
مدير  و��شتعر�شت  �لقت�شادية. 
�لأ�شرية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة  ع���ام 
م���ر�ح���ل �ل��ت��ط��ور �ل��ت��ي م���رت بها 
وحتى   2010 ع��ام  منذ  �ملوؤ�ش�شة 
و�ملبادر�ت  �لرب�مج  و�أه��م   2013
�أبرزها  و�ل��ت��ي  تقدميها  مت  �ل��ت��ي 
�ل�����ش��ي��خ��ة فاطمة  ���ش��م��و  ب��رن��ام��ج 
ب���ن���ت م����ب����ارك ل��ل��ت��م��ي��ز و�لإب��������د�ع 
وفوز  ملتقانا  وبرنامج  �ملوؤ�ش�شي 
�لعاملية  �شتيفي  بجائزة  �ملوؤ�ش�شة 
�إىل  �إ������ش�����اف�����ة  ف�����ئ�����ات  ث�������الث  يف 
�أب��وظ��ب��ي لالأد�ء  ف��وزه��ا يف ج��ائ��زة 
�حلكومي �ملتميز يف جمال خدمة 
�ملتعاملني غري �لإ�شر�يف وبرنامج 
�لتو��شل �لقيادي ملتقانا وتقرير 
�ملوؤ�ش�شة  �ل�شتد�مة �لذي ح�شلت 
يف ت���ق���دي���ره ع���ل���ى �مل�������ش���ت���وى �أي����ه 
..م�����ش��رية �إىل �ل��ت��ق��دم �ل��ك��ب��ري يف 

�لرب�مج و�خلدمات.
�شي�شهد   2014 ع���ام  �ن  و�أك����دت 
�إط����������الق م���������ش����اري����ع وم������ب������ادر�ت 
�شمو  ج��ائ��زة  �أهمها  ��شرت�تيجية 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  �ل�����ش��ي��خ��ة 
لأ�شرة �لد�ر ومقرتح ��شرت�تيجية 
�لأ������ش�����رة يف �أب���وظ���ب���ي و�خل���دم���ة 
�ل�شن  لكبار  �لجتماعية  �ملنزلية 
ورخ�����ش��ة �حل��ي��اة �ل��زوج��ي��ة وملف 
�لجتماعي  و�مل���ر����ش���د  �لأ������ش�����رة 
وم�شروع  �ل�������د�ر  ����ش���ب���اب  ون�������ادي 
وبرنامج  �ملتعاملني  جتربة  قيا�س 
للتميز  �لأ�شرية  �لتنمية  موؤ�ش�شة 

�لد�خلي و�ملكتبة �للكرتونية.
هز�ع  �ل�شيخ  �شمو  ق���ام  ذل���ك  ب��ع��د 

لها  كلمة  �لرجل. ويف  وفئة  �مل��ر�أة 
وخريجات  خريجي  ع��ن  ب��الإن��اب��ة 
عاي�شه  �ل�شيدة  �شكرت  �لربنامج 
هذ�  تنفيذ  على  �لقائمني  �لغيثي 
يف  �شاهم  �ل��ذي  �ملتميز  �لربنامج 
لدى  �لل��ك��رتون��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ة  ن�شر 
�ملهار�ت  و�أك�شبهم  فيه  �مل�شاركني 
و�ملعارف �لالزمة ملو�جهةحتديات 
��شتفادة  �ىل  �أدى  مم���ا  �ل��ع�����ش��ر 
�لربنامج  من  �ل�شرة  �ف��ر�د  كافة 
تعليم  م��ت��اب��ع��ة  ع��ل��ى  و���ش��اع��ده��م 
�أبنائهم يف �ملد�ر�س عرب �لنرتنت 
و�إع���������د�د �ل���ب���ح���وث و�ل����در������ش����ات 
للتعليم  �ل�����الزم�����ة  و�مل���������ش����اري����ع 
�لنرتنت  �خ��ط��ار  م��ن  وحمايتهم 
للمو�قع  �خل���اط���ئ  و�ل���ش��ت��خ��د�م 
�إ���ش��اف��ة �ىل زي���ادة  �لل��ك��رتون��ي��ة 
�لذ�ت  وتنمية  و�مل��ع��رف��ة  �لثقافة 
ودخول �ملو�قع �لهادفة لال�شتفادة 
م���ن���ه���ا ك����ذل����ك �ل�����ش����ت����ف����ادة من 
�للكرتونية  �حلكومية  �خلدمات 
لإم����ارة �ب��وظ��ب��ي و�حل�����ش��ول على 
�لربنامج  م���ن  م��ع��ت��م��دة  ����ش���ه���اده 
لال�شتفادة منها يف �شتى �ملجالت. 
وخ����الل �ل��ل��ق��اء ق���دم م��ع��ايل علي 
بن �شامل �لكعبي و�أع�شاء جمل�س 
�لأ�شرية  �لتنمية  موؤ�ش�شة  �أم��ن��اء 
�ل�شيخ  ل�����ش��م��و  ت���ذك���اري���ة  ه���دي���ة 
ه����ز�ع ب��ن ز�ي����د مب��ن��ا���ش��ب��ة زيارته 
للموؤ�ش�شة ثم تفقد �شموه �ملعر�س 
�خلا�س باخلدمات و�لرب�مج �لتي 
ت��ن��ف��ذه��ا �مل��وؤ���ش�����ش��ة و�مل��ن��ظ��م على 
هام�س �لزيارة ثم �لتقطت �ل�شور 

�لتذكارية مع �شموه.

�شيف بن زايد: احلكومة حري�شة على اإ�شراك ال�شعب لتطوير جمالته احليوية
••  ابوظبي-وام:

�أكد �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�أهمية  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �ل�����وزر�ء وزي���ر 
�لتي  �ملناهج �حل�شارية  وفاعلية 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ينتهجها 
�آل مكتوم نائب  حممد بن ر��شد 

�أهم ركائز �لنه�شة و�لتقدم لدى 
�ل�شعوب.

على  ل��ه  ت�شريح  يف  �شموه  وق��ال 
هام�س �خللوة �ل�شتثنائية ملجل�س 
�لوزر�ء �لتي بد�أت �م�س بجزيرة 
�حلكومة  �إن  ي���ا����س  ب��ن��ي  ���ش��ري 
�إىل حتقيق تطلعات  دوما  ت�شعى 
وط��م��وح��ات �شعب �لإم�����ار�ت مبا 

تر�شيخ  ط����رق  يف  �لأج������در  وه����و 
مكونات �لرت�ث و�لثقافة �ملحلية 
�لنا�شئة  �لأج�����ي�����ال  ن���ف���و����س  يف 
بالتو�زي مع �ملوؤهالت و�خلرب�ت 
وبنات  ���ش��ب��اب  ل����دى  �مل���رت�ك���م���ة 
من  �لعديد  يف  وتفوقهم  �لوطن 

�ملجالت.
�عت���ز�زه  ع��ن  �ش���موه  و�أع�����������رب 

�ل���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
�ل���������وزر�ء ح���اك���م دب�����ي لإ�����ش����ر�ك 
وتطوير  ت��خ��ط��ي��ط  يف  �ل�����ش��ع��ب 
�مل���ج���الت �حل��ي��وي��ة �ل��ت��ي مت�س 
و�قعه �ليومي كالتعليم و�ل�شحة 
ومب������ا ي����ف����رز �أف���������ش����ل �حل���ل���ول 
لالرتقاء  و�مل��ق��رتح��ات  و�لأف��ك��ار 
بهذين �لقطاعني بو�شفهما من 

خمترب �لإبد�ع �حلكومي للخلوة 
�إىل  �شموه  ����ش��ار  حيث  �ل��وز�ري��ة 
�لوطنية  �ل��ت��وج��ي��ه��ات  �أه���م���ي���ة 
قطاع  يف  ل��ل��ت��وط��ني  �ل�������ش���دي���دة 
�ملو�طن  �ل���ف���رد  ل���ك���ون  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
�لركن �لأ�شا�س يف تطوير عملية 
�ل��ت��ع��ل��ي��م و�لأق��������در ع��ل��ى غر�س 
�ل�����ولء و�لن���ت���م���اء للوطن  ق��ي��م 

ي��ل��ي��ق ب��امل�����ش��ت��وى �مل���رم���وق �لذي 
ت���ت���ب���و�أه �ل����دول����ة ب���ق���ي���ادة ر�ع���ي 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  �مل�����ش��رية 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 

�لدولة حفظه �هلل .
بن  �شيف  �ل�����ش��ي��خ  �شمو  وت���ر�أ����س 
�آل ن��ه��ي��ان جم��م��وع��ة طرق  ز�ي���د 
�لتدري�س �لتي �نبثقت عن �أعمال 

ب�����الأج�����������������������و�ء �ل���ت�������ش�������������������اوري���ة 
�ش�����هدتها  �ل��ت�����������ي  و�حل�����������و�ري��ة 
ع���ام  بوج��ه  �ل���وز�ري���ة  �خل����لوة 
ومب���ا تثم���ر م���ن �أفكار تطوي��رية 
يف  ت�ش���ب  ج��دي�����������دة  و�ب��ت��ك��اري��ة 
خ��������������دم��ة �ل�����������وط��ن وت���ن���ب���ع من 
�ملحلية  �لبيئات  �أج��م��ل  �إح�����������دى 

�لطبيعية يف �لدولة.

بالرغم من عدم ا�ستكمال تنفيذه

الهيئة الحتادية للكهرباء واملاء ت�شدر �شهادة اإمتام م�شروع بتكلفة 70 مليون درهم وا�شتامه املبدئي
•• دبي – حم�صن را�صد 

مبدئية  ����ش��ت��الم  ���ش��ه��ادة  ك�شفت 
����ش���ادرة م���ن �ل��ه��ي��ئ��ة �لحت���ادي���ة 
، بحق و�ح��د من  للكهرباء و�مل��اء 
باإحدى  �ملنفذة  �لكبرية  �مل�شاريع 
�لإمار�ت �ل�شمالية ، و�لذي بلغت 
70 م��ل��ي��ون دره����م ، عن  ق��ي��م��ت��ه 
ت��ن��اق�����س ك��ب��ري ب��ني م��ا ه��و و�قع 
وم��ل��م��و���س ع��ل��ى �أر������س �ل���و�ق���ع ، 
�ل�شهادة  تلك  ت�شمنته  م��ا  وب��ني 
�ملنفذة  �ل�����ش��رك��ة  �أن  ت��اأك��ي��د  م���ن 
ق���د ق��ام��ت مب��ه��ام��ه��ا ع��ل��ى �أكمل 
وجه ، �إذ تبني �أن ما جاء ب�شهادة 
�ل�شتالم �ملبدئي خالف �حلقيقة 

متاما .
و�لبد�ية جاءت مع �لعام 2011 
، جمموعة  �ل��ه��ي��ئ��ة  ك��ل��ف��ت  ح���ني 
خطوط  بتمديد  �ل�����ش��رك��ات  م��ن 
وت��غ��ي��ري كامل   ، �مل���ي���اه  لأن���اب���ي���ب 
�لقدمية  �لأن�����اب�����ي�����ب  خ����ط����وط 
تغيريها  و�لتي تطلب   ، �ملتهالكة 
للمياه  ت�شريبات  م��ن  تعانيه  مل��ا 
عديدة  م��و�ق��ع  يف  دوري����ة  ب�شفة 
�ملياه  من  بركا  م�شببة   ، بالإمارة 

�ملياه  قطع  لإ�شالحها  يتطلب   ،
�لتي   ، �لك�شور  لإ���ش��الح  و�حل��ف��ر 
�أح��دث��ت��ه��ا ع���و�م���ل �ل���زم���ن وقدم 
�لقدمية  �لأن��اب��ي��ب  تلك  وتهالك 
، فقامت �شركات بتنفيذ ما كلفت 
ب���ه ، و�أخ������رى ج�����اري �ل��ت��ن��ف��ي��ذ ، 
فيما ثالثة مل ت�شتكمل �أعمالها ، 
وتوقفت عن تنفيذ كامل �مل�شروع 
، رغم ��شتالمها لكامل حقوقها �ل� 
70 مليون درهم خم�شوما منها 
�ن��ت��ه��اء فرتة  % حل���ني   10 �ل����� 

�ل�شمان بعد ت�شغيل �مل�شروع  .
وك�شفت م�شادر م�شئولة بالهيئة 
�أن �مل�شروع ، وهو عبارة عن متديد 
خ���ط���وط ن���ق���ل م���ي���اه يف �إح�����دى 
باأنابيب   ، �ل�����ش��م��ال��ي��ة  �لإم�������ار�ت 
800 مم  ق��ط��ره��ا  مب��و����ش��ف��ات 
 ، 6كم  ن��ح��و  ت��ق��ري��ب��ي  ، وب���ط���ول 
�شخ  خطوط  متديد  �إىل  �إ�شافة 
 600 بقطر  �لإم�����ارة  يف  د�ئ����ري 
�ل�شخ  خ���ط  م���ن  وم��ت��ف��رع   ، مم 
 25 تقريبي  وب��ط��ول  �ل��رئ��ي�����ش��ي 
كم ومبو��شفات متفق عليها ،قد 
مت ت�شليمه لل�شركة �ملنفذة للبدء 
يف �لأعمال يف 18 -7 – 2011 

 6- 18 تنتهي منه يف  �أن  على   ،
موعد  ت��ع��دي��ل  ومت   ،  2012-
-5-7 �إىل  �مل�شروع  من  �لنتهاء 

�لت�شغيل  يتم  �أن  على   ،   2013
بعد ذلك ومت حتديد فرتة �شمان 
-5-6 �إىل   2013-5-7 م��ن 

للتاأكد  كاملة  �شنة  �أي   ،  2014
من كفاءة عمل �لأنابيب �لتي مت 

تركيبها وفق �ملو��شفات .
�ل�شتالم  �شهادة  ب�  �أن ما جاء  �إل 
�ملبدئية �لتي ح�شلت �لفجر على 

�أنابيب  ����ش��������������ت��خ��د�م  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ا 
�مل��ي��اه �ل��ق��دمي��ة ، و�ل��ت��ي لز�ل���ت 
حتدث ت�شريبات حتى �ليوم ، و�أن 
ما ت��م تنفيذه جمرد حفر وو�شع 
�أن��اب��ي��ب ج��دي��دة د�خ���ل �لإم����ارة ، 
دون �لو�شع يف �لعتبار �أن هناك 
يتم  �أن  يجب  كان  فرعية  �أنابيب 
�لبيوت  ل���ت���زود  �أي�����ش��ا  ت��رك��ي��ب��ه��ا 
و�ل��ب��ن��اي��ات ب��امل��ي��اه �ل��ق��ادم��ة من 
بالإ�شافة   ، �ل��رئ��ي�����ش��ي  �لأن���ب���وب 
على توقف �لعمل يف و�شالت كان 

مرور 7 �أ�شهر من فرتة �ل�شمان 
مل   ، �ملقبل  مايو  �شتنتهي  و�ل��ت��ي 
ي��ت��م �لن��ت��ه��اء م��ن �مل�����ش��روع رغم 
تبقى  ما  �أن  توؤكد  �شهادة  �شدور 
توؤثر  ث��ان��وي��ة ل  �أع���م���ال  جم����رد 
ع��ل��ى �ل���ش��ت��خ��د�م . وت��رت��ب على 
�حلال  و�ق���ع  ب��ني  �لتناق�س  ه��ذ� 
�ل���ذي ي��وؤك��د ع��دم �إمت���ام �مل�شروع 
�ملبدئية  �ل�شتالم  �شهادة  وب��ني   ،
�إد�ر�ت  �ملوقع عليها ثالثة مدر�ء 
بالهيئة ، �أن �عتماد �لإمارة لز�ل 

ن�شخة منها غري مطابق للحقيقة 
م��ا ج��اء مبح�شر  وف��ق  �إذ تبني   ،
يتم  مل  �مل�����ش��روع  �أن   ، �ل���ش��ت��الم 
��شتكماله حتى �ليوم على �لرغم 
من �أن �شهادة �ل�شتالم �ل�شادرة ، 
�أفادت يف بند – �لأعمال �ملتبقية 
تبقى  م��ا  �أن   - �ل�شتالم  ل�شهادة 
توؤثر  ل   ، ث��ان��وي��ة  �أع���م���ال  ت��ع��د 
و�ملعتمد  �لآم��ن  �ل�شتخد�م  على 
عليه للموقع ، و�أو�شحت �مل�شادر 
وبعد  �ل��ي��وم  وحتى  �أن��ه  �مل�شوؤولة 

مدخل  عند  منها  �لنتهاء  يجب 
�لإمارة . 

وقد ر�شدت عد�شة �لفجر وقائع 
�حلال من ت�شريب للمياه نتيجة 
�لقدمية  �لأن���اب���ي���ب  �����ش���ت���خ���د�م 
، وك�����ذل�����ك وق������ف �لأع������م������ال يف 
تاأكيد�ت  ، رغم  �مل�شروع  ��شتكمال 
�ل�شركة  �أن  �مل�����ش��وؤول��ة  �مل�������ش���ادر 
�لتفاق عليه  ح�شلت على ما مت 
�إنهاء  بعد  ملا   10% �ل�  با�شتثناء 

فرتة �ل�شمان .   

جمموعة �سور تو�سح االعتماد على االأنابيب القدمية وعدم اإمتام امل�سروع
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�شلطان بن زايد يعزي يف وفاة ماندياالنيابة العامة يف اأبوظبي حتيل عربيني للمحاكمة بتهمة الإجتار يف اأدوية هرمون النمو
•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  بعث 
جنوب  رئي�س  زوم���ا  ج��اك��وب  فخامة  �ىل  وم��و����ش��اة  تعزية  برقية  �ل��دول��ة 
�لرئي�س  مانديال  نل�شون  �لتاريخي  �ل�شيا�شي  �لزعيم  وف��اة  يف  �إفريقيا 
تعازيه  خال�س  عن  فيها  �شموه  �إفريقيا..�أعرب  جنوب  جلمهورية  �لأ�شبق 
�إر���ش��اء مبادئ  �لإ���ش��ه��ام يف  م��ان��دي��ال يف  دور  و��شتذكر  م��و����ش��ات��ه.  و���ش��ادق 
�شعب جنوب  ذ�ك���رة  رم��ز� وطنيا يف  �شيظل  �أن��ه  م��وؤك��د�  و�مل�����ش��او�ة  �لعد�لة 
نل�شون  �ملنا�شل  �لزعيم  �إن  برقيته  يف  �شموه  قال  �أجمع.  و�لعامل  �إفريقيا 
مانديال كان قوة حتويلية غريت جمرى �لتاريخ م�شري� �ىل �أن �لعامل فقد 

برحيله �شخ�شية عاملية ج�شدت معاين �ل�شالم و�حلرية و�مل�شاو�ة . 

وذلك حفاظا على �شالمة �أقر�نهم وم�شاهمة يف حفظ �أرو�حهم كما 
�أمر �هلل �شبحانه وتعاىل. وكانت حتقيقات �لنيابة �أ�شفرت عن وجود 
معلومات حول �إعالن عرب �أجهزة �لبالك بريي لبيع هرمون �لنمو 
لل�شباب �لر�غبني يف ممار�شة ريا�شة..كمال �لأج�شام وقامت �جلهات 
�ملتهمني  على  و�لقب�س  كمني  بعمل  �لنيابة  �إذن  �أخ��ذ  بعد  �ملخت�شة 
ذلك  وبناء على  �لنمو.  و�لجت��ار يف هرمون  بحيازة  �عرتفا  �للذين 
متت �إحالتهما �إىل حمكمة �جلنح بتهم ممار�شة ن�شاط جتاري بدون 
تعري�س  تهمة  �إىل  �إ�شافة  ب��دون و�شفة طبية  �أدوي��ة  وبيع  ترخي�س 
حياة �لآخرين للخطر وهي تهم يعاقب عليها باحلب�س و�لغر�مة وفق 

�لقانون �جلز�ئي يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�إذ�  ج��د�  خطر  يعترب  �لأم��ر����س  بع�س  لعالج  طبيا  ي�شتخدم  �ل��ذي 
�لأمر��س منها  �لعديد من  يت�شبب يف  د�ع طبي حيث  ��شتخدم دون 
يف  يت�شبب  متقدمة  ح���الت  ويف  و�ل��ك��ل��ى  �ل��ق��ل��ب  وت�شخم  �ل�����ش��ك��ري 
�لإجهاد و�ل�شعف ثم �ملوت �ملبكر. و�أكد �مل�شدر �أهمية تعاون �لنو�دي 
�لريا�شية مع �جلهات �لأمنية و�ل�شحية يف �حلد من ظاهرة �إقبال 
�لتوعية  خ��الل  وذل��ك من  �مل��و�د �خلطرة  ه��ذه  تعاطي  �ل�شباب على 
باأي مو�د طبية بدون ترخي�س  وحتمل م�شوؤوليتها يف منع �لجت��ار 
مع  بالتعاون  �ل�شباب  ونا�شد  مرتاديها.  وب��ني  �ل��ن��و�دي  ه��ذه  �شمن 
هذه  يف  قانوين  �لغري  �لإجت���ار  ظاهرة  من  للحد  �ملخت�شة  �جلهات 
�مل��و�د �خلطرة و�لإب��الغ عن �أي �إع��الن �أو عر�س يقدم لهم ل�شر�ئها 

•• اأبوظبي-وام:

�إىل  �لعربية  �جلن�شية  من  �ثنني  �أبوظبي  يف  �لعامة  �لنيابة  �أحالت 
و�شفة  دون  �لنمو  هرمون  �أدوي��ة  وبيع  حيازة  بتهمة  �جلنح  حمكمة 
طبية وترخي�س وتعري�س حياة �لآخرين للخطر..وذلك من خالل 
�مل�����ش��روع م��ن خ��الل و���ش��ائ��ل �لت�شال  �لإع����الن ع��ن ن�شاطهما غ��ري 
�ل��ع��ام لإمارة  �ل��ن��ائ��ب  م�����ش��وؤول يف مكتب  و�أو���ش��ح م�شدر  �حل��دي��ث. 
�أبوظبي..خطورة تعاطي مثل هذه �ملنتجات �مل�شتخدمة من قبل فئة 
يتم  ذلك  �أن  وت�شخيمها خا�شة  �أج�شامهم  لتنمية ع�شالت  �ل�شباب 
�لعقار  �أن هذ�  �إىل  و�أ�شار  �إ�شر�ف طبي.  �أو  ب��دون و�شفة طبية  ع��ادة 

عبداهلل بن زايد ي�شهد املهرجان ال�شبابي الذي نظمته موؤ�ش�شة الإمارات 

جمال �شند ال�شويدي: نعاهد رئي�س الدولة على تر�شيخ قيم العطاء وم�شاعفة العمل

•• اأبوظبي-وام:

�شهد �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية رئي�س جمل�س 
�ملهرجان  �لول..ف��ع��ال��ي��ات  �أم�س  �ل�شباب  لتنمية  �لإم���ار�ت  موؤ�ش�شة  �إد�رة 
�ل�شبابي �لذي نظمته �ملوؤ�ش�شة مبنا�شبة �ليوم �لوطني �ل� 42 للدولة. وقال 
�شموه يف ت�شريح له بهذه �ملنا�شبة �إنها منا�شبة وطنية عزيزة متثل فر�شة 
لالحتفاء بالإجناز�ت �لتي مت حتقيقها خالل �لعقود �لأربعة �ملا�شية من 
م�شرية �لإحتاد �لظافرة مبا فيها �لإجناز�ت و�مل�شاهمات �ملتميزة و�ملبدعة 

جمموعة من �لفعاليات �لتي تعر�س لإجن��از�ت �شباب من �لإم��ار�ت ممن 
�ملوؤ�ش�شة  و�أق��ام��ت  �مل��ج��الت.  خمتلف  يف  متميزة  وطنية  م�شاهمات  قدمو� 
رك��ن��ا خ��ا���ش��ا ب��رب�جم��ه��ا �ل�����ش��ت��ة ع��ر���ش��ت خ��الل��ه �إجن�����از�ت ه���ذه �لرب�مج 
جمموعة  يت�شمن  بالأطفال  خا�س  ركن  �إىل  �إ�شافة  �ملختلفة  و�أن�شطتها 
تكاتف.  برنامج  متطوعو  قدمها  �لتي  و�مل�شلية  �لرتفيهية  �لأن�شطة  من 
من  �لإم��ار�ت��ي��ني  �ل�شباب  دع��ت  �ل�شباب  لتنمية  �لإم���ار�ت  موؤ�ش�شة  وكانت 
�ملهرجان  ه��ذ�  يف  للم�شاركة  �ملختلفة  �لجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  خ��الل 
للتعبري عن م�شاعر �لإنتماء و�لولء للدولة وقيادتها �لر�شيدة و�لحتفاء 

�لتي قدمها �ل�شباب �لإمار�تي يف �مليادين و�ملجالت كافة و�لتي �أ�شهمت يف 
�مل�شتد�مة يف  و�لتنمية  و�لتقدم  �لبناء  وتعزيز م�شرية  �لإحت��اد  �أ�ش�س  دعم 
�لدولة . وجدد �شموه خالل �ملهرجان �ل�شبابي �لذي �أقيم يف مركز �أبوظبي 
�لوطني للمعار�س �إميانه باأهمية �ل�شتثمار يف بناء قدر�ت �ل�شباب �ملو�طن 
�ملختلفة  و�ل��ت��دري��ب  �لتعلم  ف��ر���س  ت��وف��ري  خ��الل  م��ن  و�إط����الق طاقاتهم 
يف  وتوظيفها  �ل�شخ�شية  �إمكاناتهم  �أق�شى  حتقيق  على  ت�شاعدهم  �لتي 
خدمة جمتمعهم ووطنهم دولة �لإمار�ت. وت�شمن �ملهرجان �لذي ��شتمر 
يومني حتت �شعار عي�شي - بالدي عرو�شا �شبابية وطنية م�شوقة بجانب 

باإجناز�ت �لبالد �لتي حققتها يف خمتلف �مليادين و�ملجالت و�ملكانة �لر�قية 
�لتي و�شلت �إليها على �شعيد �لتقدم و�لتنمية �ل�شاملة. وتخلل �ملهرجان 
جمموعة من �لأن�شطة �لرتفيهية كالر�شم على �لوجوه و�حلناء وعرو�س 
�ل�شحر �إ�شافة �إىل م�شابقة لل�شباب �أقيمت حتت �شعار عي�شي بالدي تقوم 
�إجناز�تهم  �ل�شباب عن  على ت�شجيل فيلم فيديو ق�شري يعرب من خالله 
�مل�شاركون �لفيلم  �أن يعد  �مل�شابقة على  يف خدمة جمتمع �لإم��ار�ت وتقوم 
�لإمار�ت.  �ن�شتغر�م من خالل ح�شاب موؤ�ش�شة  �لق�شري ويتم تنزيله على 

ومت يف ختام �حلفل توزيع �جلو�ئز على �لفائزين. 

•• اأبوظبي-وام:

�لإمار�ت  مركز  ع��ام  مدير  �ل�شويدي  �شند  جمال  �لدكتور  �شعادة  �أك��د 
للدر��شات و�لبحوث �ل�شرت�تيجية �ن تكرميه من قبل �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل وذلك مبنحه 
و�شام جائزة رئي�س �لدولة �لتقديرية يدفعه �ىل بذل �ملزيد من �جلهد 
من �أجل خدمة دولة �لإمار�ت و�مل�شاهمة يف تعزيز جتربة وحدتها على 

�مل�شتويات كافة.
جاء ذلك يف حو�ر خا�س ل� وكالة �أنباء �لمار�ت مع �شعادة �لدكتور جمال 
�شند �ل�شويدي مبنا�شبة تكرمي �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة له �لثنني 
�ملا�شي تقدير� لل�شرية �لوطنية �لطيبة و�لإجناز�ت �ملخل�شة �لتي قدمها 
وكونه مثال يحتذى به ومنوذجا يف جمال دعم قيم �لعطاء وذلك �شمن 
عدد من �ل�شخ�شيات �لتي قدمت خدمات جليلة كان لها �لدور �لفاعل 

يف تطور نه�شة دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وم�شريتها.
وقال �شعادته �ن �لتكرمي يحمل من �لقيم �لنبيلة و�ملعاين �ل�شامية ما 
�أعجز عن �لتعبري عنه ويحثني على م�شاعفة �لعمل لأنه �حللم �لذي 
�أنني  �أن �شرف هذ� �لتكرمي يطمئنني بقدر  ي��ر�ودين كل يوم وبخا�شة 
ما �أز�ل على �لعهد من حتمل م�شوؤولياتي باإخال�س ومثابر� وفيا باإذن 
�هلل لقيادتنا �حلكيمة ول�شعبنا �لعزيز ولر�شالة �لإمار�ت نحو �لإن�شانية 
لليوم  و�لأرب��ع��ني  �لثانية  بالذكرى  �ل��دول��ة  �حتفالت  وب�شاأن   . جمعاء 
�لوطني وفرحة ح�شاد دولتنا للتقدير �لعاملي بفوز مدينة دبي بتنظيم 
�إك�شبو 2020 ..قال �لدكتور جمال �شند �ل�شويدي ل �أجانب �حلقيقة 
�إذ� قلت �إن �لفرحة و�لغبطة �لتي �شعرت بها وما ز�لت تغمرين حتى هذه 
�للحظة و�أح�س بها جتعلني عاجز� عن و�شفها لقد كانت هذه �للحظات 
�لعبور  �شهادة  ومنحي  يل  و�خ��ت��ب��ار  �متحان  لأ�شعب  �ج��ت��ي��ازي  متاثل 
و�لنجاح و�لتقدير وم�من هذه �ملرة؟ من �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة.. 
وهكذ� حتقق حلمي ثانية يف تكرميي من قبل �شموه وهو �لقائد �لذي 
بناء  �أن خطى م�شرية  ح��دود لالطمئنان على  ي�شهر بحر�س ل حت��ده 

�لدولة و�ل�شعب و�مل�شوؤولني فيها مت�شي يف �لجتاه �ل�شحيح .
و�أ�شار �شعادته لقد تعلمنا جميعا من �لو�لد �ملغفور له باإذن �هلل تعاىل 
�شاحب  بعده  وم��ن  ث��ر�ه  �هلل  طيب  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ 
�ل�شمو رئي�س �لدولة �أل نهاب �أي حتد �أو نرتدد يف مو�جهته مهما كانت 
�ل�شعوبات �لتي حتيط به ول نقول عن �شيء هذ� �أمر م�شتحيل.. ومن 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  وعمليات  �لبناء  م�شرية  �أن  منا  �أح��د  هنا فال يظنن 
�إقليمية  م��ت��غ��ري�ت  ظ��ل  يف  وبخا�شة  �لإمار�ت2021  روؤي���ة  وحتقيق 
ودولية حرجة هي �أمور ي�شرية ول حتتاج �إىل عناء وجهد و�شهر ل�شمان 
�أن ما  �أح�شب  �إين  بل  ل�شعبنا ووطننا �حلبيب  �ملن�شود  �مل�شتقبل  حتقيق 
�أهال  �أن نكون  �لعمل و�لعطاء و�جلهود كثري وعلينا  ينتظرنا من بذل 
�أن  برغم  �ل��ظ��روف  ه��ذه  مثل  علينا  تفر�شها  ��شتحقاقات  �أي  ملو�جهة 
قد  �مل��ع��ه��ودة  وحنكتها  �حلكيمة  قيادتنا  وبهمة  �أن��ن��ا  علمتنا  �ل��ت��ج��ارب 
جتاوزنا كثري� من �لتحديات و�ل�شعوبات بل كثري� من �لتهديد�ت �أي�شا 

وعربناها ب�شالم .
وروية  ب��ت��اأن  �أ�شتقرئ  �أن  بعيد  �أم���د  منذ  �ع��ت��دت  لقد  �ل�شويدي  وق���ال 
�لتوجيهات �ل�شديدة �لتي كان ي�شديها �لو�لد �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن 
�شلطان �آل نهيان رحمه �هلل و�أمتعن بها وبقيت كذلك �أتدبر روؤية �شاحب 
�ل�شمو رئي�س �لدولة وتوجيهاته �حلكيمة ف�شال عن �لتوجيهات �لقيمة 

�ملجتمع �ملدين يف هذ� �ملجال .
و�أ�شاف هناك خطة لتنظيم مثل هذه �لن�شاطات بحيث ت�شمل قطاعات 
�لتنمية �مل�شتد�مة و�حلكومة �لإلكرتونية و�مل�شاريع ذ�ت �لعالقة بالهوية 
�لوطنية وموؤ�ش�شات �لرعاية �لجتماعية و�ملنظمات �لن�شائية و�لأمومة 
�إىل  �إ�شافة  �أية حتديات حمتملة  ملو�جهة  �ملبكر  و�ل�شتعد�د  و�لطفولة 
�لتو�شع يف �شمول �ملوؤمتر�ت �ل�شنوية �لتي �عتاد �ملركز تنظيمها �شنويا 
ت�شمل  �أخرى  �إ�شافية  �إىل جانب جمالت  و�لتعليم  �لطاقة  كموؤمتر�ت 

�لبيئة وجمتمع �ملعرفة وغريها من �لقطاعات �ملهمة .
�خلليج  ل��دول  �لتعاون  جمل�س  دول  موؤ�ش�شات  مع  للعمل  روؤيته  وب�شاأن 
منذ  �ل�شويدي  �شند  ج��م��ال  �ل��دك��ت��ور  ق��ال  �لعربية  و�ل��ب��ل��د�ن  �لعربية 
�لعام  يف  �ل�شرت�تيجية  و�لبحوث  للدر��شات  �لإم���ار�ت  مركز  تاأ�شي�س 
�أ�شقائنا  مع  وتو�شيعها  عالقاتنا  بناء  يف  جهد�  ن��األ  مل  ونحن   1994
معنيني  جميعا  لكوننا  �لعربية  �خلليج  ل��دول  �لتعاون  جمل�س  دول  يف 
و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  كافة  �ل�شعد  على  �ملجل�س  هذ�  �أرك��ان  بتوطيد 
بالتنمية  �لعالقة  ذ�ت  �مل��ج��الت  يف  وبخا�شة  و�لأم��ن��ي��ة  و�لجتماعية 
كثري  يف  جلية  تبدو  بحقيقة  �لع���رت�ف  من  لب��د  هنا  لكن  �لب�شرية.. 
من �لأحيان وبخا�شة �أن �لكثري من �لتو�شيات �ملهمة جد� �لتي تخرج 
باأنو�عه و�لطاقة  و�لتكامل �خلليجي  �لتعليم  بها موؤمتر�تنا يف ق�شايا 
و�ل�����ش��ي��ا���ش��ات �ل��ن��ق��دي��ة و�ل��ت��ح��دي��ات �أو �ل��ت��ه��دي��د�ت �ل��ت��ي ت��و�ج��ه دولنا 
و�شعوبنا ل جتد طريقا �شهال يف بع�س دول �ملجل�س كي ت�شبح �شيا�شات 
فاعلة وخططا قابلة للتنفيذ على �أر�س �لو�قع ب�شبب �لروتني �حلكومي 
�أو رمبا عو�مل �أخرى حيث هذ� �لأمر يحز يف نف�شي ب�شبب �أن توجيهات 
�لتعاون  تفعيل  �أج��ل  من  �جلهود  �أق�شى  بذل  على  حتثنا  �لدولة  قيادة 
�لثنائي وتعزيز �لعالقات �لبينية على �أف�شل م�شتوى لها د�خل �ملجل�س 
ولكن مثل هذ� �لأمر ي�شتع�شي علينا ب�شبب �لإجر�ء�ت �لروتينية ومع 
هذ� فاإننا �شنظل على تو��شل مع �أ�شقائنا ونقدم كل ما ميكننا تقدميه 
بلد�ننا  بني  و�لتكامل  و�لتعاون  �لتن�شيق  عمليات  ت�شريع  بهدف  لهم 
يف  وموؤثر�  فاعال  يكون  �أن  �لتعاون  ملجل�س  �حلكيمة  قيادتنا  تريد  كما 

�ل�شاحات �خلليجية و�لإقليمية و�لدولية.
حاليا  �ل�شرت�تيجية  و�لبحوث  للدر��شات  �لإم��ار�ت  مركز  يعكف  وقال 
و�لتن�شيق  �لتعاون  ت�شمل  �ملجال  ه��ذ�  يف  ع��دة  �جت��اه��ات  يف  �لعمل  على 
بينه وبني �ملر�كز �لبحثية �لنظرية له يف هذه �لدول من جانب وتلبية 
حاجة �ل�شوق من �لبحوث و�لدر��شات �مل�شتقبلية ول�شيما ذ�ت �لعالقة 
�لتعاون  جمل�س  ل��دول  �لأمنية  �أو  و�لجتماعية  �لقت�شادية  بالتنمية 
�ل��دول ف�شال عن  �لعربية مبا يكفل تعزيز م�شرية هذه  ل��دول �خلليج 
�أن يو�جه  �أهمية ر�شد و��شتقر�ء كل ما ميكن  �ملركز مل يغفل يوما  �أن 
�أيا كان نوعها  دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية من حتديات 
بناء  وطبيعتها وبالتايل حتديدها وبحث �شبل معاجلتها مبا ي�شب يف 
�ملجل�س  دول  ب��ني  �ل��وح��دوي  و�لتكامل  �لحت��ادي��ة  �مل�شرية  تعزيز  روؤي���ة 
مركز  تنظيم  ولعل  �أي�شا  �لبعيد  �مل��دى  وعلى  �ملقبلة  �لع�شر  لل�شنو�ت 
�لأمن  �مل�شرتكة  �لندوة  �ل�شرت�تيجية  و�لبحوث  للدر��شات  �لإم���ار�ت 
يف �خلليج �لعربي مع مركز �أك�شفورد للدر��شات �لإ�شالمية ميثل دليال 
و��شحا على �هتمامنا �لبالغ بق�شايا دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج 

�لعربية ول �شيما �ل�شرت�تيجية و�مل�شريية منها بوجه خا�س. 
وحول �لتعاون على �ل�شعيد �لعربي قال �ل�شويدي و�شع مركز �لإمار�ت 
�لبحوث  �إج����ر�ء  خططه  �شمن  �ل�شرت�تيجية  و�ل��ب��ح��وث  ل��ل��در����ش��ات 

�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  للفريق 
للدر��شات  �لإم��ار�ت  مركز  رئي�س  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 
من  �أز�ل  وم��ا  �لأم��ر  ه��ذ�  على  د�أب��ت  ولقد   .. �ل�شرت�تيجية  و�لبحوث 
و�شيا�شات  خطط  وف��ق  �لتوجيهات  تلك  تطبيق  كيفية  يف  �لبحث  �أج��ل 
�أر���س �لو�قع قدر تعلق �لأم��ر بعملي �ل�شابق كاأكادميي وباحث يف  على 
�جلامعة �أو من خالل م�شوؤوليتي يف مركز �لإمار�ت للدر��شات و�لبحوث 

�ل�شرت�تيجية .
و��شتذكر �ل�شويدي حديث �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة عندما قال �إن 
�لإجناز �لأكرب و�لأعظم �لذي نفخر به هو بناء �إن�شان �لإمار�ت و�إعد�ده 
وتاأهيله ليحتل مكانه وي�شاهم يف بناء وطنه و�لو�شول به �إىل م�شاف 
�لدول �ملتقدمة .. م�شري� �ىل �ن هذ� �لتوجيه من �شموه �أعطانا د�فعا 
كبري� للم�شارعة �إىل فتح ثالثة بر�مج للدبلوم يف �ملركز لدر��شة مناهج 
�لبحث �لعلمي و�لدبلوم �لإد�ري و�لدبلوم �لتاأهيلي بهدف �إعادة تاأهيل 
�لع�شر�ت  تخرج  فقد  وبالفعل  و�ملقيمني  �ملو�طنني  من  �ملركز  موظفي 
وبحثية  �إد�ري��ة  كقياد�ت  يعملون  �ليوم  وهم  عال  بتاأهيل  در��شتهم  من 
ف�شال عن ذلك فاإين مازلت �أحتفظ بكلمة �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة 
�إنها عطاء قبل كل �شيء  �أخذ� با�شتمر�ر  �إن �ملو�طنة لي�شت  عندما قال 
�إفناء �لذ�ت يف �شبيل �لوطن لأن �ملو�طنة  �إنها بذل ي�شل حتى مرحلة 
�أيا كان موقع �ملو�طن وهذ� ما عزز دو�فعي يف بذل ق�شارى  م�شوؤولية 
�أجل تر�شيخ مفهوم �ملو�طنة �شو�ء على م�شتوى �ملركز من  جهدي من 
�أومن  درجاته  �أق�شى  ويف  �أنو�عه  �ختالف  على  �لعمل  م�شاعفة  خالل 
لتقدمي  و�ل�شتعد�د  �ل��دول��ة  يف  �ملوؤ�ش�شات  معظم  على  �لنفتاح  خ��الل 

�إمكانات �ملركز لتحقيق هدف قيم �لعطاء و�لبذل. 
�ل�شرت�تيجية  و�لبحوث  للدر��شات  �لم���ار�ت  مركز  ع��ام  مدير  وق��ال 
نعكف حاليا يف �ملركز على تنفيذ خطط مرحلية و�أخرى ��شرت�تيجية 
�لذكرى  2021 تز�منا مع  �لإم��ار�ت عام  روؤي��ة  �ملقبلة �شمن  لالأعو�م 
�إ�شد�ر  .. يف جمال  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  لتاأ�شي�س دولة  �خلم�شني 
�إنتاجه  مب�شاعفة  خططه  ي��و����ش��ل  �مل��رك��ز  م���از�ل  و�مل��ط��ب��وع��ات  �لكتب 
�لفكري و�لعلمي من �لكتب و�ملطبوعات و�لإ�شد�ر�ت �ليومية و�لدورية 
يف �ملجالت كافة �ل�شيا�شية و�لقت�شادية و�لجتماعية و�لأمنية ف�شال 
�لتنمية  عمليات  تقت�شيه  وم��ا  �لإم���ار�ت  ن�شاطات  لتغطي  �لبيئية  عن 

�مل�شتد�مة حتى عام 2021.
�ملوؤمتر�ت  بتنظيم  �خل��ا���ش��ة  ن�شاطاته  تو�شيع  مب��ج��ال  يتعلق  وف��ي��م��ا 
و�مل��ح��ا���ش��ر�ت و�ل���ن���دو�ت و�حل��ل��ق��ات �ل��در����ش��ي��ة وور�����س �ل��ع��م��ل ..ق���ال 
�إن مركز �لإمار�ت للدر��شات و�لبحوث �ل�شرت�تيجية يعتزم  �ل�شويدي 
�ل�شعيد  فعلى  عدة  م�شتويات  على  �لن�شاطات  هذه  تو�شيع  على  �لعمل 
�لد�خلي فاإن �ملركز بحكم دوره �لبحثي و�لتنموي يف �ملجتمع ي�شعى يف 
لت�شمل  �لن�شاطات  هذه  ملثل  تنظيمه  م�شاعفة  �إىل  �مل�شتقبلية  خططه 
جميع �لإمار�ت يف �لدولة وبناء �شر�كات ��شرت�تيجية و�تفاقيات تعاون 
مع موؤ�ش�شات �أخرى �إ�شافة �إىل تعزيز �شر�كات ��شرت�تيجية �أخرى غري 
�ل��وز�ر�ت و�ملوؤ�ش�شات �خلارجية ول�شيما  �لقائمة حاليا مع �لعديد من 
موؤ�ش�شات  م��ن  �لعديد  م��ع  ��شرت�تيجية  ���ش��ر�ك��ات  ب��ن��اء  يف  جنحنا  �أن��ن��ا 
�أدنوك و تو�زن وهيئة  �أبوظبي  �لد�خلية و�شركة برتول  �لدولة كوز�رة 
�لإمار�ت للهوية و�شركة �أبوظبي للعمليات �لبرتولية �لربية �أدكو وهيئة 
�لبيئة- �أبوظبي وبنك �لحتاد �لوطني وموؤ�ش�شات �إمار�تية �أخرى �شمن 
�تفاقات وبروتوكولت تعاون وتن�شيق معها دون �أن نغفل �أهمية منظمات 

�لقت�شادية  �لتنمية  ع��م��ل��ي��ات  ت�����ش��ري��ع  ���ش��اأن��ه��ا  م��ن  �ل��ت��ي  و�ل���در�����ش���ات 
و�لجتماعية و�لأمنية وخطط تطوير �لبنى �لتحتية لأي جهة عربية 
�لنموذج  �أن  �ملعا�شرة ول�شيما  �لعاملية  �ملعايري  �أف�شل  وفق  ذلك  تطلب 
�ملعرفة  و�قت�شاد  �لتنمية  يف  �لنماذج  �أف�شل  �أح��د  �ليوم  ب��ات  �لإم��ار�ت��ي 

�لذي يعتمد على �لإبد�ع و�لبتكار يف �لعامل .
ولفت �لدكتور جمال �شند �ل�شويدي �ىل �ن �ملركز �شينظم ملتقى �لقلم 
�لعربي �لأول بني 17 و19 نوفمرب 2014 بالتعاون مع حكومة دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وجامعة �لدول �لعربية وجمل�س �لتعاون لدول 

�خلليج �لعربية ومنظمة �لثقافة و�لعلوم �لدولية �ليون�شكو .
�أف�شل  بناء  على  �ملركز  يحر�س  �شعادته  قال  �ل��دويل  �مل�شتوى  على  �ما 
�لعالقات مع �ملنظمات �لدولية وبخا�شة �لإن�شانية منها ويف مقدمتها 
�لأمم �ملتحدة حيث يعتزم �ملركز تو�شيع �شر�كاته �ل�شرت�تيجية مع هذه 
�ملنظمة �لدولية وموؤ�ش�شاتها ذ�ت �لعالقة بالتنمية �لب�شرية و�ل�شليب 
�لإرهاب  ومكافحة  �ل��دول��ي��ني  و�ل�شلم  �لأم���ن  و�إق����ر�ر  �ل���دويل  �لأح��م��ر 
من  �لفارين  �لالجئني  �شوؤون  ومعاجلة  و�حلرمان  و�لفقر  و�لقر�شنة 
�حلروب و�لكو�رث و�لن�ز�عات �مل�شلحة و�لهجر�ت غري �ل�شرعية ف�شال 
فيها  �لأ�شا�شية مبا  �لإن�شان وحرياته  �ح��رت�م حقوق  يدعم  ما  كل  عن 
حقوق �ملر�أة و�لطفولة ب�شرف �لنظر عن �لدين و�لعرق و�للون و�جلن�س 
بالب�شر وغري ذلك مما  �إىل مكافحة �لجت��ار  �إ�شافة  �آخر  �عتبار  �أي  �أو 
�مل�شاركة  يف  �لإن�شانية  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  ر�شالة  يحقق 
�لأممية �لفاعلة �شد �لتمييز �لعن�شري باأ�شكاله �ملختلفة �إ�شافة �إىل �أن 
�لإن�شاين  �ملركز قد و�شعو� خططا لر�شد كل ما يهدد �ملجتمع  خرب�ء 
من حتديات يف �مل�شتقبل كالتغري�ت �لبيئية و�ملناخية و�لبحث يف كل ما 
من �شاأنه معاجلة �لب�شمة �لكربونية و�لحتبا�س �حلر�ري وتلوث �لبيئة 
�أو �لإ�شر�ر بها من �أي نوع وباأي �شكل باجتاه تعميق �لقت�شاد �لأخ�شر 

وبيئة نظيفة حفاظا على �لبيئة �لإن�شانية �لعاملية بوجه عام .
وقال �أبرمنا من �أجل هذه �لأهد�ف ع�شر�ت �تفاقيات تعاون مع حكومات 
ومر�كز بحثية ومنظمات دولية يف �شتى �ملجالت �ل�شيا�شية ولقت�شادية 
مثل  �ل��ت��ع��اون  جم���الت  م��ن  وغ��ريه��ا  و�لبيئية  و�لأم��ن��ي��ة  و�لجتماعية 
وم�شاريع  �مل�شرتكة  و�لإقليمية  �لدولية  و�ل��ن��دو�ت  �مل��وؤمت��ر�ت  تنظيم 
�لبحوث �مل�شرتكة للم�شاهمة يف تعزيز هذ� �لتعاون بني دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة عرب مركزنا من جانب و�ملجتمع �لدويل من جانب �آخر 
. وقال �شعادة �لدكتور جمال �شند �ل�شويدي مدير عام مركز �لإمار�ت 
للدر��شات و�لبحوث �ل�شرت�تيجية يف ختام حديثه �ن تكرميي من قبل 
�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة يحمل من �لقيم �لنبيلة و�ملعاين �ل�شامية 
و�لد�فعية بال حدود يل ما يدفعني �إىل �لعطاء �أكرث فاأكرث ويف �لوقت 
ك��ان �حللم �لذي  �ملوقف حيث  �لتعبري عن ه��ذ�  ف��اإين عاجز عن  نف�شه 
ي��ر�ودين كل يوم وهنا �أعاهد مبد�د من �لفخر و�أوف��ر �لتقدير �لقيادة 
�لر�شيدة على م�شاعفة �لعمل �لدوؤوب و�جلهود و�مل�شي قدما من �أجل 
تقدمي  يف  �حلكيمة  �ل��ق��ي��ادة  لطموحات  ملبية  �مل��رك��ز  �أه���د�ف  تظل  �أن 
و�لقت�شادية  �لجتماعية  وحقوقه  بالإن�شان  �لرتقاء  �شاأنه  من  ما  كل 
و�لثقافية �إىل �أ�شمى مكانة من �لرفاه �لإن�شاين ولروؤية دولة �لإمار�ت 
�لتقدم و�لزدهار  �أعلى مر�تب  �ل��دول ويف  �أف�شل  كاإحدى   2021 عام 
يل  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  ت��ك��رمي  و�شيظل  �ل��ع��امل  ب��ل��د�ن  ب��ني 
حمفوظا يف عقلي وقلبي ووج��د�ين وو�شاما ميالأ �شدري عز� وفخار� 

ونرب��شا يدفعني ملزيد من �لعطاء و�لتفاين ما د�رت �لأيام . 

م�شاعد وزير اخلارجية ل�شوؤون املنظمات الدولية 
يح�شر حفل ا�شتقبال ال�شفارة التاياندية 

•• اأبوظبي-وام:

ح�شر �شعادة �لدكتور طارق �أحمد �لهيد�ن م�شاعد وزير �خلارجية ل�شوؤون 
�ملنظمات �لدولية حفل �ل�شتقبال �لذي �أقامته �ل�شفارة �لتايالندية لدى 

�لدولة وذلك مبنا�شبة �لعيد �لوطني ململكة تايالند.
ع��دد من   - �بوظبي  �ي�شرتن مانغاروف يف  �أقيم يف  �ل��ذي   - ح�شر �حلفل 

�أع�شاء �ل�شلك �لدبلوما�شي �لعربي و �لأجنبي �ملعتمدين بالدولة.

وفاة عامل »دليڤري« ب�شاحة اجلامعة.. واثيوبية يده�شها با�س �شركتها
•• ال�صارقة-الفجر:

�شائق  يعمل  �جلن�شية  نيبايل  �شاب  �شحيته  ر�ح  ده�س  ح��ادث  �م�س  ظهر  بال�شارقة  �لمريكية  �جلامعة  �شاحة  �شهدت 
�أثناء  لتو�شيل �لوجبات مبطعم برجر كينج �لكائن د�خل �جلامعة؛ ويبلغ من �لعمر٣١عاما؛ حيث وقع حادث �لده�س 
خروج �لعامل بدر�جته �لبخارية من �حدى مو�قف �ل�شيار�ت ليفاجئ ب�شيارة يقودها �شائق هندي �جلن�شية وتبني �نه 

�شائق مدير �جلامعة ؛لي�شيبه ويت�شبب يف وفاته يف �حلال. 
 وذكرت م�شادر من د�خل �جلامعة �ن �شائق �ملدير يعمل منذ �لعام ٩٧ وم�شهود له بالكفاءة يف قيادته؛ و�ن �ل�شاب يعمل 

باملطعم منذ ٣ �شنو�ت؛ وقد مت حجز �ل�شائق وبا�شرت �ل�شرطة �لتحقيق يف �حلادث. 
من جهة �خرى توفيت عاملة نظافة �إثيوبية �جلن�شية ع�شر �م�س ؛ عندما همت بالنزول من با�س �ل�شركة �لتي تعمل 
على  ف�شقطت  قدمها  تعرثت  نزولها  وبعد  �نها  �ل  بال�شارقة؛  �لقاد�شية  مبنطقة  منزلها  من  بالقرب  توقفه  عند  بها؛ 

�لر�س ليقوم نف�س با�س �ل�شركة عند حتركه بده�شها فماتت يف �حلال وبا�شرت �ل�شرطة �لتحقيق.
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اأخبـار الإمـارات
اأخبار ال�شاعة : الهتمام بالعلم واملعرفة �شمة متيز العمل الوطني يف الدولة

•• اأبوظبي-وام:

�أهمية  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �إدر�ك  �ل�شاعة  �أخ��ب��ار  ن�شرة  �أك��دت 
و�إميانها  �لعامل  �شعوب  و�زده��ار  تنمية  ودورهما يف حتقيق  و�ملعرفة  �لعلم 
�أ�شا�س علمي.  �مل�شتقبل على  بناء  ت�شهم يف  �أبنائها ثروة كبرية  باأن تثقيف 
وحتت عنو�ن �هتمام حممد بن ز�يد بقيمة �لعلم و�ملعرفة قالت �إن �لفريق 
�أبوظبي نائب �لقائد  �آل نهيان ويل عهد  �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�شموه  وب��ادر  م��وؤخ��ر�  �لوطني  �ل��دف��اع  كلية  �فتتح  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى 
م�شمونها  يف  جت�شد  �لكلية  �شجل  يف  بليغة  كلمة  و�شطر  �ملنا�شبة  ه��ذه  يف 
ودوره  �ل�شامية  وبر�شالته  و�لتعليم  بالعلم  �شموه  من  و�لإمي��ان  �لهتمام 
يف تر�شيخ �أق��د�م �ل�شعوب على طريق �لتنمية و�لزده��ار حيث قال �شموه: 
�إن���ه مل��ن دو�ع���ي ���ش��رورن��ا و�ع��ت��ز�زن��ا �أن نفتتح �ل��ي��وم ه��ذ� �ل�����ش��رح �لعلمي 

يف �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل 
و�إخو�نه حكام �لإمار�ت و�أولياء �لعهود ماز�لت تلتزم �لنهج نف�شه حتى �لآن 
وتعطي �لعلم �لقيمة �لتي ي�شتحقها وتعتربه �أد�ة حمورية يف بناء �مل�شتقبل. 
و�أ�شارت �إىل �أن هذه �ل�شمات ل تقت�شر على روؤية �لقيادة �لر�شيدة فح�شب 
بل هي ثقافة جامعة توؤمن بها جميع مكونات �لدولة و�ملجتمع �لإمار�تي..

20 يف  يزيد على  �لدولة تخ�ش�س ما  ب��اأن �حلكومة �لحتادية يف  منوهة 
�ملائة من مو�زنتها �ل�شنوية لقطاع �لتعليم وتلتزم �حلكومات �ملحلية بكل 
�ل�شنوية لتطوير  �لنهج نف�شه وتخ�ش�س ن�شبا كبرية من مو�زناتها  �إمارة 
�لعلم و�ملعرفة يف �ملجتمع  �لعلمي ون�شر  �لبحث  �لتعليم ورعاية موؤ�ش�شات 
�لتي حتر�س على  �ملختلفة  �لدولة  �لأم��ر كذلك على موؤ�ش�شات  وين�شحب 
تدريب كو�درها و�إمد�دهم باخلرب�ت �لالزمة لتمكينهم من �لأخذ بنا�شية 
�لعلم و�ملعرفة ومو�كبة �مل�شتجد�ت و�لتطور�ت �ملتالحقة يف �أ�شاليب �حلياة 

�لوطني  باليوم  �حلبيبة  دولتنا  �حتفالت  بالتز�من مع  �لطموح  و�لبحثي 
و�لأكادميية  �لتعليمية  موؤ�ش�شاتنا  بر�شالة  م��وؤم��ن��ني  و�لأرب���ع���ني  �ل��ث��اين 
وبدورها �حليوي يف تطوير �لفكر ومو�كبة �لتغري�ت �ملت�شارعة و��شت�شر�ف 
حتدياتها وم�شار�تها �مل�شتقبلية ومن �أجل خدمة ق�شايا �ملجتمع �لإمار�تي 
و�أو�شحت   . �حلكيمة  قيادتنا  ل��دى  �ل�شد�رة  حتتل  �لتي  �لوطني  و�أمننا 
�لإ�شرت�تيجية  �لإم��ار�ت للدر��شات و�لبحوث  �لتي ي�شدرها مركز  �لن�شرة 
دولة  يف  �لوطني  �لعمل  متيز  �أ�شا�شية  �شمة  و�ملعرفة  بالعلم  �لهتمام  �أن 
�ملوؤ�ش�س  �لأب  ر�شخها  �لتي  �لأ�ش�س  م��ن  وتعد  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
�ملغفور له باإذن �هلل تعاىل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه 
تعليم  �إن  منها  و�لتي  �ل�شاأن  هذ�  يف  �مل��اأث��ورة  �ملقولت  من  �لعديد  �شاحب 
�لنا�س وتثقيفهم يف حد ذ�ته ثروة كبرية نعتز بها فالعلم ثروة ونحن نبني 
�أن �لقيادة �لر�شيدة للدولة متمثلة  �أ�شا�س علمي . و�أ�شافت  �مل�شتقبل على 

�أن ه��ذه �جلهود  و�أك����دت  ت��ط��ور�.  �لأك���رث  �ملجتمعات  و�ل��ع��م��ل و�لإن���ت���اج يف 
�أ�شا�شية  �إىل غاية  �ملطاف  نهاية  و�ح��د يف�شي يف  �إط��ار  تتناغم جميعها يف 
ت�شعها �لدولة ن�شب عينيها وت�شعى لإدر�كها دون كلل هذه �لغاية تتمثل 
مقالها  ختام  يف  �ل�شاعة  �أخبار  وقالت   . �ملعرفة  جمتمع  ي�شمى  ما  بناء  يف 
�لفتتاحي �إن �ملوؤ�شر�ت �لتي ت�شدر تباعا عن �ملوؤ�ش�شات �لدولية ب�شاأن دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لتي تعك�س �لنت�شار �لو��شع ل�شتخد�م تطبيقات 
�لأمر  تعلق  �شو�ء  �لإمار�تي  �ملجتمع  يف  و�لت�شالت  �ملعلومات  تكنولوجيا 
تعلق  �أو  �ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�خلا�شة  د�خل  �أو  �ليومية لالأفر�د  باحلياة 
�لوطني  �لإجمايل  �ملحلي  �لناجت  يف  �ل�شناعي  �ملكون  حجم  بتنامي  كذلك 
وزيادة ن�شبة هذ� �ملكون يف �شادر�ت �لدولة وتعامالتها �خلارجية مع باقي 
دول �لعامل هي جميعا موؤ�شر�ت توؤكد �أن �لدولة قد قطعت �أ�شو�طا طويلة 

على طريق حتقيق غاياتها تلك. 

هيئة البيئة حتتفل باليوم الوطني يف الغربية 
•• املنطقة الغربية – الفجر:

�لوطني  باليوم  �حتفال  �بوظبي  �لبيئة   نظمت هيئة 
�لغربية �شارك فيه عدد  �لثاين و�لأربعني يف �ملنطقة 
كبري من ممثلي �لدو�ئر �حلكومية وغري �حلكومية 
وطالب  �لغربية  �ملنطقة  يف  �ملجتمعية  و�لفعاليات 
على  �حلفل  وت�شمن  ز�ي��د  مدينة  م��د�ر���س  وطالبات 
و�لبيئية  و�لتوعوية  �لثقافية  �لفقر�ت  م��ن  �لعديد 
طالب  مل��ه��ار�ت  ��شتعر��شية  ع�شكرية  فقر�ت  بجانب 

مدر�شة �لغربية يف فك وتركيب �لأ�شلحة .
و�و����ش���ح ي��و���ش��ف حم��م��د �حل���م���ادي م��دي��ر ف���رع هيئة 
�لبيئة يف �ملنطقة �لغربية �ن �لحتفال باليوم �لوطني 
ياتي يف �طار حر�س �لهيئة على �لتو��شل مع �ملجتمع 

�ملحلي يف خمتلف �لفعاليات �لوطنية .
يف  �شيظل خالد�َ  يوماَ  دي�شمرب  �لثاين من  �ن  موؤكد� 
�أذهان كل �مار�تي ، فعيد �لدولة باليوم �لوطني لي�س 
ك�شائر �لأعياد بل هو فرحة جتمع �بناء هذه �لأر�س 
ن�شاأة  حكاية  تن�شد  و�لفة  بناء  ق�شة  يحكي  وتر�بطاَ 

وطن ، وقيام كيان .
ورف���ع ي��و���ش��ف �حل���م���ادي ب��ه��ذه �مل��ن��ا���ش��ب��ة ����ش��م��ى �يات 
�لتهاين و�لتربيكات �ىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�ل�شمو  �شاحب  و�ىل  �هلل  حفظه  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �ل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي و�ىل ��شحاب �ل�شمو 
�ل�شيوخ حكام �لم��ار�ت و�ىل �لفريق �ول �شمو �ل�شيخ 
حم��م��د ب��ن ز�ي���د �ل ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د �ب��وظ��ب��ي نائب 
�أولياء  �شمو  و�ىل  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  و�ىل  �لعهود 
�لعيد  �لغربية مبنا�شبة  �ملنطقة  يف  �حل��اك��م  مم��ث��ل 

�لوطني �لثاين و�لربعني
ياأتي من  �ل��دول��ة مل  و����ش��اف �حل��م��ادي �ن قيام هذه 
و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة وحكمة  م��ن تخطيط  ك���ان  ب��ل  ف����ر�غ 
�آل  ب��اإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان  قادها �ملغفور له 
نهيان طيب �هلل ثر�ه فهو من �أ�ش�س و�شيد هذه �لدول 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �مل�شرية  قائد  درب��ه  على  و�شار 

خليفة بن ز�يد �ل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل .

االول على امل�ستوى االقليمي والدويل

بلدية مدينة اأبوظبي تبداأ تنفيذ م�شروع النموذج الثاثي الأبعاد لإمارة اأبوظبي
•• اأبوظبي-الفجر: 

تبد� بلدية مدينة �أبوظبي بالتعاون 
مع د�ئرة �ل�شئون �لبلدية وبلديتي 
�ل��ع��ني و�ل��غ��رب��ي��ة وم��رك��ز �بوظبي 
�بوظبي  ومركز  و�ملتابعة  للتحكم 
و�ملعلومات  �للكرتونية  لالأنظمة 
للتخطيط  �ب���وظ���ب���ي  وجم���ل�������س 
�إن�شاء  م�شروع  تنفيذ   ، �لعمر�ين 
من������وذج ث���الث���ي �لأب�����ع�����اد لإم������ارة 
�أبوظبي يعتمد على نظم �ملعلومات 
حت�شني  ب�����ه�����دف  �جل�����غ�����ر�ف�����ي�����ة 
و�لت�شميم  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  ع��م��ل��ي��ات 
و�لتطوير ولدعم تطبيق �ملخطط 
�ل�شرت�تيجي لإمارة �أبوظبي حتى 
�لعام 2030 . يعترب �مل�شروع �أحد 
�ملتميزة  �ل�شرت�تيجية  �مل�شاريع 
و�لدويل  �لإقليمي  �مل�شتويني  على 
من  �ل��ع��امل  يف  ن��وع��ه  م��ن  و�لأول 
�لتقنيات  وتركيبة  �حل��ج��م  حيث 
باقة  ويحقق   ، �ملطبقة  و�حل��ل��ول 
�إمارة  م�شتوى  على  �ل��ف��و�ئ��د  م��ن 
يتيح  �ذ  عموما  و�ل��دول��ة  �أبوظبي 
تعزيز  ع���ل���ى  �ل����ق����درة  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
حيث  م��ن  �أر����ش��ي��ه��ا  �إد�رة  فعالية 
بناوؤها باأحدث و�شائل �لتكنولوجيا 
بنظام ثالثي �لبعاد و يهدف �ىل 
بالأبعاد  �ب��وظ��ب��ي  �م�����ارة  مت��ث��ي��ل 
ت�������ش���ور كامل  �ل���ث���الث���ي���ة وو�����ش����ع 

�ل��د�خ��ل��ي��ة ل��ل��م��ب��اين وذل����ك لأب���رز 
�أبوظبي،  لإم��ارة  �ل�شياحية  �ملعامل 
على  �لثالثة  �ملرحلة  ت�شتمل  فيما 
�لثالثية  �لأبعاد  م�شتويات  توفري 
ب���امل�������ش���ت���وى �ل��ت��ف�����ش��ي��ل��ي �ل��ث��ال��ث

لإمارة �أبوظبي.   LOD3
�شلطان  خ��ل��ف��ان  �مل��ه��ن��د���س  و�أك������د 
�ل���ن���ع���ي���م���ي �مل������دي������ر �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
بالإنابة  �مل����دن  ت��خ��ط��ي��ط  ل��ق��ط��اع 
�إن�����ش��اء من���وذج ثالثي  �أن م�����ش��روع 
�لأب��ع��اد لإم����ارة �أب��وظ��ب��ي ه��و �أحد 
�لتي  �ل��ر�ئ��دة  و�مل��ب��ادر�ت  �مل�شاريع 
�أبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  حت��ر���س 
و�لتن�شيق  بالتعاون  تنفيذه  على 
مع كافة �ل�شركاء �ل�شرت�تيجيني 
�لتنمية  م�������ش���اري���ع  ي����خ����دم  مب�����ا 
و�ل���ش��ت��د�م��ة و�خلطط  �ل�����ش��ام��ل��ة 
على  �ل���ق���ائ���م���ة  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
بني  �لوثيقة  �لتكاملية  منهجية 
كافة �مل�شاريع �لتي تنفذها �لبلدية 
وربطها بالأبعاد �لتنموية و�لبيئية، 
و�لجتماعية، و�لقت�شادية يف ظل 
ما ت�شهده �لإمارة من تطور ومنو 

مت�شارعني.
م����رمي عبيد  �مل��ه��ن��د���ش��ة  �أك������دت  و 
�لبيانات  �إد�رة  م���دي���ر  �مل���ه���ريي 
وفقا  ي���اأت���ي  �مل�������ش���روع  �أن  �مل��ك��ان��ي��ة 
قو�عد  �إن�شاء  على  تعتمد  ملنهجية 
�ل��ث��الث��ي �لأبعاد  �ل��ن��م��وذج  ب��ي��ان��ات 

عمليات  يف  و�مل�����ش��اع��دة  ل��ل��م��دي��ن��ة 
ت�شفح  و�شهولة  �ل��ب��ي��ان��ات  حتليل 
وف���ه���م �ل���ن���م���وذج ث���الث���ي �لب���ع���اد 
�لتقليدية  ب��امل��خ��ط��ط��ات  م��ق��ارن��ة 
�ل����ق����ر�ر  مل���ت���خ���ذي  م���ه���م���ة  و�د�ء 

ومر�قبة مظهر �ملدينة.
�مل�شروع على مرحلتني  يتم تنفيذ 
من  �لأوىل  �مل��رح��ل��ة  مت��ت��د  ح��ي��ث 
يونيو  �ىل   2013 دي�������ش���م���رب 
توفري  خ���الل���ه���ا  وي����ت����م   2014
�لثالثية  �لأب������ع������اد  م�������ش���ت���وي���ات 
�لأول  �ل��ت��ف�����ش��ي��ل��ي  ب���امل�������ش���ت���وى 
 LOD2 و   LOD1 و�ل���ث���اين 
لإم������ارة �أب���وظ���ب���ي وي��ق��ت�����ش��ر على 
�لثالث  ب��ال��ب��ع��د  �مل����ب����اين  ت��ن��ف��ي��ذ 
ل�شكل  �خل���ارج���ي  �لتف�شيل  دون 
�لتحليل  مبتطلبات  ليفي  �ملبنى 
�لتخطيط  خل��ي��ار�ت  و�ل��در����ش��ات 

و�ملقارنة بينها لختيار �أح�شنها.
 �أم����ا �مل��رح��ل��ة �ل��ث��ان��ي��ة ف��ت��ب��د� من 
دي�شمرب  ح���ت���ى   2014 ي���ون���ي���و 
م�شتويات  توفري  وت�شمل   2015
بامل�شتوى  �ل���ث���الث���ي���ة  �لأب������ع������اد 
 LOD3 �ل���ث���ال���ث  �ل��ت��ف�����ش��ي��ل��ي 
�ل�شورة  �إ����ش���اف���ة  ي�����ش��م��ل  و�ل�����ذي 
ي�شاعد  مم���ا  ل��ل��م��ب��ن��ى  �خل���ارج���ي���ة 
�إىل  �أق��رب  ل�شورة  �ملدينة  بتمثيل 
�لو�قع و �مل�شتوى �لتف�شيلي �لر�بع 
�لتفا�شيل  لإ����ش���اف���ة   LOD4

وتوريد وتركيب بر�مج وتطبيقات 
ل�شتعر��س مناذج �لأبعاد �لثالثية 
عرب �شبكة �لأنرتنت وكذلك �إن�شاء 
�لنماذج  تفا�شيل  ب��ي��ان��ات  ق��و�ع��د 
�لد�خلي  �ل��ت��ف�����ش��ي��ل  مب�����ش��ت��وى 
للمباين وتفعيل بر�مج وتطبيقات 
�لأبعاد ومناذج  �لثالثية  �لنمذجة 
للمباين  �ل���د�خ���ل���ي���ة  �ل��ت��ف��ا���ش��ي��ل 
بيانات  ت�����ش��ل��ي��م  دل����ي����ل  و�إع�����������د�د 
�لبناء بالأبعاد �لثالثية  تر�خي�س 
ملخططات  �لإلكرتوين  و�لتحويل 
تر�خي�س �لبناء لت�شمل �لتفا�شيل 
�ل����د�خ����ل����ي����ة ل���ل���م���ب���اين ب����الأب����ع����اد 

�لثالثية .
ي��ن��ط��وي على  �مل�����ش��روع  �أن  وق��ال��ت 
منها  وخم������رج������ات  م�����ه�����ام  ع�������دة 
و�لتخطيط  �مل��ب��اين  حالة  متابعة 
ل�شيانتها �أو �إعادة بنائها و�خلا�شة 
وعلى   .. �ل��ب��ن��اء  تر�خي�س  ب����اإد�رة 
يهتم  �لتخطيط �حل�شري  �شعيد 
وم�شار�ت  �أم��اك��ن  بتوزيع  �مل�شروع 
على  ب��ن��اء  �لال�شلكية  �لت�����ش��الت 
..كما  وتوزيعاتها  �ملباين  تخطيط 
���ش��ي��ك��ون ل��ل��م�����ش��روع �أث����ر ف��ع��ال يف 
جمال �لثقافة و�ل��رت�ث من حيث 
م��ر�ق��ب��ة �ل���ت���غ���ري�ت �ل���رت�ث���ي���ة يف 

�ملدينة.
ب�����دور موؤثر  �مل�������ش���روع  ي���ق���وم  ك��م��ا 
و�لأزم����ات  �مل��خ��اط��ر  �إد�رة  دع���م  يف 

و�لإن��ق��اذ يف جم��ال �ل��دف��اع �ملدين 
�لإيجابية  �آث��������اره  وت��ن��ع��ك�����س   ..
وخم����رج����ات����ه ك���ذل���ك ع���ل���ى و�ق����ع 
�ل�������ش���ح���ة و�ل���ت���ع���ل���ي���م م����ن خ���الل 
�لبنية  ت��خ��ط��ي��ط  ع��م��ل��ي��ة  ت�شهيل 
بناء  يف  �شت�شاهم  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 
متطورة  و���ش��ح��ي��ة  تعليمية  بيئة 

وح�شارية .
و�شالمة  �أم�������ن  ���ش��ع��ي��د  وع����ل����ى   
�لربنامج  ي��ت��ي��ح  ����ش���وف  �مل��ج��ت��م��ع 
�ملناطق  م�شاحات  حتديد  �إمكانية 
حفظا  �ملر�قبة  بكامري�ت  �ملغطاة 
وكذلك  و�أمنه..  �ملجتمع  ل�شالمة 
�شوف ي�شتثمر �لربنامج يف تطوير 
�لطائر�ت  حركة  مر�قبة  عمليات 
مما  �مل������ط������ار�ت  يف  وم���������ش����ار�ت����ه����ا 
و�لطائر�ت  �لركاب  �شالمة  يحقق 

و�ملن�شاآت معا .
مدينة  ب���ل���دي���ة  ح����ر�����س  و�ك��������دت 
جميع  �إ�������ش������ر�ك  ع���ل���ى  �أب����وظ����ب����ي 
من  بامل�شروع  �ل�شلة  ذ�ت  �جلهات 
م��ن��ط��ل��ق �أه���د�ف���ه���ا �ل���ر�م���ي���ة �إىل 
�مل�شروع  ع��ن��ا���ش��ر  ك��اف��ة  ����ش��ت��ك��م��ال 
�شرطة  �جل��ه��ات  ه��ذه  مقدمة  ويف 
�أبوظبي  �لبيئة-  وهيئة  �أب��وظ��ب��ي 
�لبناء  وتر�خي�س  �مل��دين  و�ل��دف��اع 
ب��ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �أب��وظ��ب��ي ود�ئ����رة 
للمطار�ت  �أبوظبي  و�شركة  �لنقل 

وهيئة مياه وكهرباء �أبوظبي.

اأكد وجود برنامج طموح لتدريب اأبناء االمارات يف �سناعة النفط والغاز

م�شوؤول برتغايل : خطة لتطوير التعاون العلمي والبحثي مع اجلامعات الماراتية

تهدف اإىل حت�سني ورفع �سرعة اإنهاء طلبات العمالء واإجنازهاالوطني للوثائق والبحوث ي�شتقبل مئات الطلبة يف جناحه امل�شارك مبهرجان زايد الرتاثي

بلدية مدينة العني طورت طلب �شب اخلر�شانة با�شتخدام الهواتف الذكية •• ابوظبي-الفجر:

�شمو  �أول  �لفريق  م��ن  بتوجيهات 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي،  عهد  ويل 
�مل�����ش��ل��ح��ة، توّجه  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى 
�ملئات من طلبة �ملد�ر�س يف رحالت 
�لوطني  �ملركز  جناح  �إىل  منظمة 
ل��ل��وث��ائ��ق و�ل���ب���ح���وث �مل�������ش���ارك يف 
�لرت�ثي  ز�ي����د  �ل�����ش��ي��خ  م��ه��رج��ان 
�ل��ر�ب��ع يف �ل��وث��ب��ة.  وت��اأت��ي زيار�ت 
�ملركز  ج��ن��اح  �إىل  �ل��ط��ل��ب��ة  ق��و�ف��ل 
ترجمة ملا قاله �شموه لدى �فتتاح 
�لإم��������ار�ت  دول������ة  �إن  �مل����ه����رج����ان: 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ب��ق��ي��ادة �شاحب 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
بالرت�ث  �ل��ع��ن��اي��ة  ع��ل��ى  حت���ر����س 
و�ملوروث �ل�شعبي لالآباء و�لأجد�د 
ونقله  ع��ل��ي��ه  �مل��ح��اف��ظ��ة  و�أه���م���ي���ة 
و�ملقبلة  �حل���ال���ي���ة  �لأج����ي����ال  �ىل 
�نطلقت  �ل��ت��ي  م��ا���ش��ي��ه��ا  ل��ت��ع��رف 
منه لتتم�شك باأ�شالته وهي ت�شاير 

ركب �لتقدم و�ملعا�شرة .
�لوطني  �مل����رك����ز  ����ش��ت��ق��ب��ل  وق�����د 
جناحه  يف  و�ل���ب���ح���وث  ل���ل���وث���ائ���ق 
�مل�شارك يف �ملهرجان مئات �لطلبة 
من جمل�س �أبوظبي للتعليم �لذين 
�ملعر�س  م��ق��ت��ن��ي��ات  ب���ني  جت���ول���و� 
�لتاريخية و�لرت�ثية، وما فيه من 
وث��ائ��ق و���ش��ور ذ�ت ع��الق��ة بتاريخ 

•• العني – الفجر:

�شمن خططها �لر�مية لالرتقاء باخلدمات �ملقدمة لل�شكان، وحر�شها 
�لد�ئم على ك�شب ر�شا عمالئها طورت �إد�رة �لتخطيط �لتقني ببلدية 
مدينة �لعني خدمة �شب �خلر�شانة با�شتخد�م �لهو�تف �لذكية يف �أقل 
من �شهر وبدء تفعيلها ر�شمياً �أو�خر �شهر نوفمرب. وتهدف �خلدمة �إىل 

حت�شني ورفع �شرعة �إنهاء طلبات �لعمالء و�إجنازها.
�لبلدية،  و�شركة �جن��از�ت يف  �لتقني  وتاأتي هذه �خلدمة بجهود فريق 
�لتابعة  �لعمالء  خدمة  مكاتب  �أف��رع  يف  �خلدمة  مقدم  مهمة  لت�شهيل 
توفري  يف  فعالة  ب�شورة  �خل��دم��ة  وت�شاهم  كما  �ل��ع��ني،  مدينة  لبلدية 
�لطلبات  ����ش��ت��الم  عملية  حت�شني  يف  �لبلدية  ملوظفي  و�جل��ه��د  �ل��وق��ت 
وتوزيع �ملفت�شني بناء� عليها، بالإ�شافة �إىل متكني �ملر�قبني من �لتفاعل 
و�تخاذ  جغر�فيا،  باملو�قع  ربطها  مع  لهم  �لتابعة  �لطلبات  مع  �ملبا�شر 
�لإجر�ء�ت و�ملو�فقات �لالزمة ب�شورة فورية ومن �أي مكان ويف �أي وقت 

دون �لرجوع للمكتب.
وي��ت��م��ي��ز ن��ظ��ام �خل��دم��ة وف��ق��ا ل��ث��ق��اف��ة وت��وق��ع��ات �مل��ت��ع��ام��ل��ني، ب�شهولة 
��شتخد�مه وتنوع خ�شائ�شه وب�شاطة �لتعامل معه، حيث ميكن �لعميل 
م�شتند�ت  �أي��ة  وب��دون  ومريحة  �شل�شة  ب�شورة  �خلدمة  على  �حل�شول 
ب�شيطة  خطو�ت  خ��الل  من  �لذكية،  و�لهو�تف  �لأج��ه��زة  عرب  مطلوبة 
�لقائمة  م��ن  �ل�شب  ن��وع  و�خ��ت��ي��ار  �لتطبيق،  �إىل  �ل��دخ��ول  يف  تتلخ�س 
�ملعرفة م�شبقا، كما و�ختيار �لوقت �ملنا�شب ل�شتقبال �ملفت�س يف موقع 
�إ�س بالرقم  �إم  �إ�س  �إر�شال �لطلب لت�شله ر�شالة  �إىل  �لإن�شاء، بالإ�شافة 
�ملر�قب  قيام  وف��ور  �لتفتي�س،  وموعد  �لطلب  ��شتالم  وتاأكيد  �ملرجعي 
بعملية �لتفتي�س ت�شل �لعميل و�ل�شت�شاري ر�شالة �إلكرتونية باملو�فقة. 
بلدية  يف  �لتقني  �لتخطيط  �إد�رة  مدير  �مل��زروع��ي،  �شامل  خلفان  وق��ال 
للمقيمني  �ملقدمة  للخدمات  �مل�شتمر  �لتح�شني  يعترب  �لعني  مدينة 
�إىل  جاهدين  �لبلدية،ون�شعى  يف  �أولوياتنا  �أه��م  �إح��دى  ككل  و�ملجتمع 
�خلدمات  وت�شهيل  توفري  خالل  من  و�لذكية  �خلدمية  �لثقافة  تعزيز 
�لتز�ماتنا جتاه  تنفيذ  لنا هذ� �خلدمة �جلديدة  وتتيح  �لعمالء.  على 

�لعمالء بطريقة �شريعة وموثوقة و�شفافة. 
و�أ�شاد �ملزروعي �إىل �حللول �لتي تقدمها �خلدمة للعمالء منها �أمتتة 

بدون  و  �لعمالء  خدمة  مركز  مر�جعة  ب��دون  �خل��دم��ة  م��ر�ح��ل  جميع 
�ملنا�شب  �ملوعد  �ختيار  �لعميل من  �ملر�قب، كما ومتكن  �أخذ موعد مع 
�ملعد يف  �لإل��ك��رتوين  �لتقومي  خ��الل  �لإن�شاء من  على موقع  للتفتي�س 
�أنو�ع  بجميع  معرفة  قائمة  خ��الل  من  �ل�شب  ن��وع  �ختيار  و  �لتطبيق 
وح�شب  �ل�شب  نوع  على  بناء�  للتفتي�س  �ملحدد  �لوقت  بيان  مع  �ل�شب 
بيانات  �إىل معرفة  �لتطبيق.بالإ�شافة  معايري حمددة مت برجمتها يف 
بد�ية  من  و�لو�شوح  �ل�شفافية  ل�شمان  معه،  �لتو��شل  ورق��م  �مل��ر�ق��ب 

تقدمي �خلدمة.
�حلايل للنظام  �م��ت��د�د  �لتطبيق  تعترب  �خلدمة  �أن  �مل��زروع��ي  و�أ���ش��اف 

وهو   MMS Municipal Management System
ي�شاعد  حيث  و�ملقاولني،  �ل�شت�شاريني  خدمات  تعامالت  يخ�س  نظام 
�إد�رة فعالة من قبله ملرحلة توزيع  �ملقاولني و�ل�شت�شاريني من �شمان 
�ل�شب �خلر�شاين باأنو�عه على مكونات �لإن�شاء يف �مل�شروع عرب ��شتخد�م 
�ملبدئي  �لتوزيع  و�ل��ذي ميكنهم من  �لتطبيق،  �لإلكرتوين يف  �لتقومي 
للمر�حل �ملطلوبة لل�شب �خلر�شاين وعلى فرتة �أ�شبوعني حمدد فيها 

�لأيام �ل�شاغرة لذلك لدى �ملر�قبني. 
�لتخطيط  ق�شم  رئي�س  �لظاهري  دروي�س  �شالمة  قالت  جانبهم،  ومن 
�لتقني بان هذه �خلدمة متكن رئي�س وحدة �لتفتي�س من توفري �لوقت 
�ملر�قبني  ومتكني  كما  �لأ�شا�شي،  �لإ���ش��ر�يف  دوره  ملمار�شة  وتخ�شي�شه 
من �أمتتة عملية حتديد مو�عيد �لتفتي�س و�تخاذ �لإج��ر�ء�ت �لالزمة 
لإمتام �لطلب �أثناء وبعد عملية �لتفتي�س �إلكرتونيا ومن موقع �لإن�شاء 

دون �حلاجة �إىل �لقدوم للمكاتب .
�لفريد  �لنوعي  بالنتقال  �أي�شا  تتميز  �خلدمة  ب��اأن  �لظاهري  لفتت  و 
�لتقليدي  �ل�شكل  م��ن  �خل��ر���ش��ان��ة(  )���ش��ب  خ��دم��ة  ت��ق��دمي  م��ن طريقة 
�لتي كانت عليه �إىل �ل�شورة �ملتقدمة و�لذكية، لتكون خدمة تقدم من 
�لبد�ية �إىل �لنهاية عرب �لهو�تف �ملتحركة �لذكية، بالإ�شافة �إىل جانب 
�لأمن و�ل�شالمة يف �لإن�شاء�ت و�لذي يحمل �أي�شا بعد� كبري� لرتباطه 
�لأولويات  تدعيم  ت�شاعد �خلدمة على  و�شالمتهم، مما  �ل�شكان  بحياة 
وتوفري  �مل�شتمرة  �لتح�شينات  �إدخ����ال  م��ث��ل  للبلدية  �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
و�ل�شفافية  �مل�شاءلة  وتعزيز  �لعمليات  ومتيز  �لكفاءة  من  ق��در  �أق�شى 

و�مل�شوؤولية.

•• ل�صبونة-الفجر:

قال �لدكتور �رتور �شانتو�س �شيلفا 
ملوؤ�ش�شة  �لم���ن���اء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
غ��ول��ب��ي��ن��ك��ي��ان غ����ري �ل���رب���ح���ي���ة يف 
ل�����ش��ب��ون��ة �ن م��وؤ���ش�����ش��ة �لم������ار�ت 
تعترب  �بوظبي  يف  �ل�شباب  لتنمية 
ر�ئ����دة يف جم���ال عملها  م��وؤ���ش�����ش��ة 
وح��ق��ق��ت �جن����از�ت ك��ب��رية يف زمن 

قيا�شي.
ل��ق��اء م���ع وف����د �عالمي  وذك����ر يف 
�م�����ار�ت�����ي يف م���ق���ر �مل���وؤ����ش�������ش���ة يف 
ل�����ش��ب��ون��ة �ن م��وؤ���ش�����ش��ة �لم������ار�ت 
من  �ل��ي��وم  تعترب  �ل�شباب  لتنمية 
�لعربي  �ل��ع��امل  يف  �ملوؤ�ش�شات  �ه��م 

يف  �لنفطية  بارتك�س  �شركة  مالكة 
تعاون  باتفاقية  ترتبط  �لربتغال 
�دك��و وغريها  و���ش��ر�ك��ة م��ع �شركة 
من �شركات �لنفط يف �بوظبي منذ 

مطلع �ل�شتينات.
و����ش��اف ب��ه��ذ� �ل�����ش��دد �ن��ن��ا نتويل 
تدريب مهند�شني وفنيني من دولة 
�لمار�ت علي خمتلف �لتخ�ش�شات 
يف �شناعة �لنفط و�لغاز من خالل 
دور�ت متخ�ش�شة تقام يف ل�شبونة 
. وق���ال �ن��ن��ا ن��ب��ذل ج��ه��ود� مكثفة 
�ل�شر�كة  ل��ت��ع��زي��ز  �مل��ج��ال  ه���ذ�  يف 
�لتدريب  جم���ال  يف  �ب��وظ��ب��ي  م���ع 

ب�شناعة �لنفط و�لغاز .
ع���ازم���ة علي  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  �ن  وذك�����ر 

�لم���ار�ت حتظي  دول��ة  �لتعليم يف 
بالتقدير.

و�و�شح �نه ز�ر �بوظبي مطلع �لعام 
�قامة  ع��ل��ي  �لت���ف���اق  �حل����ايل ومت 
�لمار�تية  �جل��ام��ع��ات  ب��ني  �شبكة 
وخا�شة جامعة �لم��ار�ت وجامعة 
�لعليا  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  وك���ل���ي���ات  ز�ي�������د 
و�جلامعات �لربتغالية ��شافة �يل 
بني  �لعلمي  �لبحث  بر�مج  تعزيز 
دولة  بتجربة  و����ش��اد   . �جل��ان��ب��ني 
�لعامة  �لدبلوما�شية  يف  �لم���ار�ت 
ب��ق��ول��ه �ن��ه��ا جت��رب��ة ر�ئ��ع��ة وتفتح 

�فاقا جديدة للتعاون فيما بيننا .
�جلامعات  م����ن  وف������د�  �ن  وق������ال 
�لمار�ت  وه��ي جامعة  �لم��ار�ت��ي��ة 

لتنمية  خا�شة  بر�مج  تطرح  �لتي 
و�لب���د�ع  �لفكر  وحتفيز  �ل�شباب 
و��شاعة ثقافة �لتطوع و�لعطاء يف 

دولة �لمار�ت .
و�عرب عن �مله يف تطوير �لتعاون 
ب����ني م���وؤ����ش�������ش���ة غ��ول��ب��ي��ن��ك��ي��ان يف 
ل�شبونة وموؤ�ش�شة �لمار�ت لتنمية 
جمالت  يف  �ب��وظ��ب��ي  يف  �ل�����ش��ب��اب 

�لتدريب وتبادل �خلرب�ت.
�مل��وؤ���ش�����ش��ة مع  وذك�����ر �ن ع���الق���ات 
نظري�تها يف دولة �لمار�ت ممتازة 
طويلة  ب��ر�م��ج  �ق��ام��ة  �يل  وت�شعي 
�لعايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ن���ظ���ام  يف  �لم�����د 
و�ل��ت��دري��ب م�شري� �يل  و�لب��ح��اث 
و�شيا�شات  �لعايل  �لتعليم  �ن نظام 

�جر�ء حمادثات مع �شركة م�شدر 
يف  م�شروعات  لق��ام��ة  �بوظبي  يف 
بقوله  �مل���ت���ج���ددة  �ل��ط��اق��ة  جم����ال 
جمال  يف  هامة  م�شروعات  لدينا 
توليد �لطاقة من �لرياح و�ل�شم�س 
كبرية  و��شتثمار�تنا  �لربتغال  يف 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  لتطويرها  ون�شعي 

م�شدر 
تنتج  �ل�����ربت�����غ�����ال  �ن  و��������ش������اف 
�لطاقة  م��ن  حاجتها  م��ن   10%
�لوقت  يف  �ل��ري��اح  م��ن  �لكهربائية 

�حلايل وتعتزم م�شاعفتها .
�لطاقة  م����ن   %  25 �ن  وق������ال 
ي����ت����م ت����ول����ي����ده����ا م������ن �ل����ط����اق����ة 
لن  نظر�  و�لرياح  �لهيدرولوجية 

�لتقنية  وك��ل��ي��ات   ، ز�ي���د  ج��ام��ع��ة   ،
موؤ�ش�شة  ي������زور  ����ش���وف   ، �ل��ع��ل��ي��ا 
مطلع  ل�����ش��ب��ون��ة  يف  غ��ول��ب��ي��ن��ك��ي��ان 
�لعام 2014 للتباحث حول زيادة 
�لتعاون يف جمال �لبحاث �لعلمية 
و�لخرت�عات و�لتقنية و�لبد�ع يف 

�جلامعات.
يوجد  �نه  �يل  �ل�شدد  بهذ�  و��شار 
�ل����ف مو�طن  ك���ل  ب���ني  ع��ل��م��اء   8
�ل���ذي يوؤهلنا  �ل��ربت��غ��ال �لم���ر  يف 
و�لرتكيز  �ملعرفة  جمتمع  لقامة 
علي �لنوعية �عتماد� علي �خلربة 

�لكادميية لدي �جلامعات.
و�و�شح يف �لوقت نف�شه �ن موؤ�ش�شة 
باعتبارها  ل�شبونة  يف  غولبينكيان 

�شمان حياة كرمية لأبناء �لإمار�ت 
وما  ربوعها،  يف  يعي�شون  و�ل��ذي��ن 
تطور  �مليمون من  �لحت��اد  �أ�شفاه 
�ملجالت،  جميع  يف  �لإم�����ار�ت  ع��ّم 
ك��م��ا رك���زت �مل�����ش��اب��ق��ات ع��ل��ى جهود 
�ل��ت��ي ت�شافرت  �مل��وؤ���ش�����ش��ني  �لآب����اء 
من �أجل بناء �حتاد قوي م�شتد�م، 
�ملوؤ�ش�س  �ل��ق��ائ��د  م��ق��دم��ت��ه��م  ويف 
�ملغفور له -باإذن �هلل- �ل�شيخ ز�يد 
ب��ن ���ش��ل��ط��ان �آل ن��ه��ي��ان. ه���ذ� وقد 
��شطحاب  على  �مل��د�ر���س  حر�شت 
ملا له من  �ملركز  �إىل جناح  �لطلبة 
�لوطنية  �ل��ت��ن�����ش��ئ��ة  يف  ك��ب��ري  دور 
ل���دى �لأج���ي���ال �ل��ق��ادم��ة، ول���رث�ء 

�لإم���ار�ت وقيام �لحت��اد، فتعرفو� 
على دور �لإبل و�خليول يف �ملا�شي، 
ثم تابعو� بع�س �لأفالم �لوثائقية 
ما�شي  يف  جو�نب  ت�شتعر�س  �لتي 
�لإم�����ار�ت قبل ق��ي��ام �لحت����اد، كما 
�طلعو� على دور �حل�شون و�لقالع 
حماية  يف  �ل���ق���دمي���ة  و�لأب������������ر�ج 
�ل�����ش��ك��ان �أث��ن��اء �مل��و�ج��ه��ات. ونظم 
�ملهرجان  يف  �مل�شارك  �ملركز  جناح 
�نتباه  ����ش���دت  �ل���ت���ي  �مل�������ش���اب���ق���ات 
و�أثرت  �مل��د�ر���س؛  طلبة  من  زو�ره 
تاريخ  ع���ن  ذ�ك���رت���ه���م مب��ع��ل��وم��ات 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة 
وم��ر�ح��ل ق��ي��ام �لحت����اد، و�أث����ره يف 

و�لرت�ث  �لتاريخ  مب��ف��رد�ت  �ملكان 
�لإمار�تي. وعرّب �لطلبة �لز�ئرون 
ع��ن �إع��ج��اب��ه��م ب��الأن�����ش��ط��ة �جلادة 
�ل��ت��ي �أع����دت م��ن �أج��ل��ه��م، فجاءت 
تفاعلهم،  عن  تعرب  ��شتف�شار�تهم 
و��شتيعابهم لتاريخ وطنهم �ملجيد 

�لذي يفخرون به �أمام �لعامل.
للوثائق  �ل��وط��ن��ي  �مل���رك���ز  وي��ف��ت��ح 
�ل��زو�ر حتى  �أمام  �أبو�به  و�لبحوث 
���ش��ه��ر دي�شمرب  �ل���ر�ب���ع ع�����ش��ر م��ن 
�جلاري، وتوؤكد �جلهات �ملن�شقة يف 
جناح �ملركز �أن برنامج �لزيار�ت يف 
�لأي��ام �لقادمة �شوف ي�شهد وفود�ً 

ت�شم �ملئات من طلبة �ملد�ر�س.

�لربتغال دولة غري منتجة للنفط 
�لن���ت���اج  ب�����دء  وت����اأم����ل  ح���ت���ي �لن 

. �لنفطي يف غ�شون عام 2014 
وذكر �ن موؤ�ش�شة غولبينكيان غري 
�لربحية لديها �شندوق ��شتثماري 
ب���ق���ي���م���ة ث����الث����ة م����ل����ي����ار�ت ي�����ورو 
وميز�نيتها �ل�شنوية 100 مليون 
ي����ورو وت��ن��ف��ق ه���ذه �لم������و�ل علي 
و�لثقافة  و�لطب  �لعلوم  جم��الت 

و�لفنون  و�مل��و���ش��ي��ق��ي  و�ل��ت��ع��ل��ي��م 
لتنمية �ملجتمع يف �لربتغال.

بر�مج  �ن  �ل����ق����ول  �يل  وخ���ل�������س 
حتقيق  �يل  �ي�شا  تهدف  �ملوؤ�ش�شة 
�حل�شارة  م���ع  �ل��ث��ق��ايف  �ل��ت��ف��اع��ل 
�للغة  تدري�س  خ��الل  من  �لعربية 
�لربتغالية  �جلامعات  يف  �لعربية 
�لعريق  �لرث  ع���ل���ي  و�حل����ف����اظ 

للعالقات مع �لعامل �لعربي.
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اإعــــــــــالن
هوم  �ل�ش�����ادة/ماكرو  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1144146:لل�شيانة �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة مبارك حممد مبارك جابر �لحبابي )١00%(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف خليفه �شامل حممد �شامل �لكعبي

�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10965 بتاريخ 2013/12/9   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ركلك�س �لعقارية 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1136968 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عزيز بيك ر�خيموف )%4٩(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عالء �لدين حممد �شبهان
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10965 بتاريخ 2013/12/9   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فوياج للمقاولت 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1383459 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شامل حمد عبد�هلل هويدن �ل�شام�شي )١00%(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف علي يعقوب عبد�لرحمان يعقوب �لزعابي
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10965 بتاريخ 2013/12/9   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/زيرب� للكمبيوتر 

رخ�شة رقم:CN 1235591 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شامل حمد م�شلم �ملعمري )١00%(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف بوياكار� عبد�لن�شار �حمد
تعديل وكيل خدمات

حذف يو�شف عبيد �شعيد �خلمريي �لزعابي
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10965 بتاريخ 2013/12/9   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون �لربيق 

رخ�شة رقم:CN 1029193 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شهاب حمد �شيف نا�شر �لعربي )١00%(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عبيد �حمد عبيد �لزعابي
�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10965 بتاريخ 2013/12/9   

الغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
رقم CN 1013934 بال�شم �لتجاري �لزو�يا �حلرجة 
للمقاولت بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة و�عادة �لو�شع 

كما كان عليه �شابقا.
�لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10965 بتاريخ 2013/12/9   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شيدلية 

CN 1025646:خلتم رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10965 بتاريخ 2013/12/9   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�ملجد  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعايل للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة
 رخ�شة رقم:CN 1079374 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10965 بتاريخ 2013/12/9   

اإعــــــــــالن
�لبرتويل  �لغربي لال�شتثمار  �ل�ش�����ادة/�ل�شاحل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1418757 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �حمد حممد خمي�س �لبادي )١00%(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شلطان حممد خمي�س �لبادي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف نايف حممد خمي�س �لبادي

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة ١*١ �ىل ١*١
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ��شم جتاري:من/�ل�شاحل �لغربي لال�شتثمار �لبرتويل ذ.م.م
WEST COAST PETROLEUM INVESTMENTS LLC

�ىل/�ل�شاحل �لغربي لال�شتثمار �لبرتويل 
WEST COAST PETROLEUM INVESTMENTS

تعديل عنو�ن/من �بوظبي بني يا�س �ملفرق �ل�شناعية طرق طريف رقم ٣24 �ملالك/ 
بلدية �بوظبي �ىل �بوظبي �لنادي �ل�شياحي �شرق ١6-١ �ملالك / هيئة �لهالل �لحمر 

مكتب رقم ١١ - �لبنت هاو�س
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق 

�و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 10965 بتاريخ 2013/12/9   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة �لعلى ل�شيانة �ملكيفات

 رخ�شة رقم:CN 1047376 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/موندوت عبد�لرحمن من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ موندوت عبد�لرحمن من 4٩% �ىل ١00%
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ماجد عبد�هلل عبد�لرحمن �ل علي من �شريك �ىل وكيل خدمات

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ ماجد عبد�هلل عبد�لرحمن �ل علي من 5١% �ىل %0
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة ١*١ �ىل 0.20*0.60

تعديل ��شم جتاري:من/�شركة �لعلى ل�شيانة �ملكيفات
AL ALI AIR - CONDITIONER MAINTENANCE COMPANY

�ىل/موؤ�ش�شة �لعلى ل�شيانة �ملكيفات 
AL ALI AIR - CONDITIONER MAINTENANCE EST

تعديل عنو�ن/من �ملنطقة �لغربية ليو� جفن �ر�س رقم 58 حمل رقم ١2 �ىل �ملنطقة 
�لغربية ليو� مي�شم ق ٣٩ م ١0 مالك جمعه حممد �شياح �ملزروعي

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق 

�و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 10965 بتاريخ 2013/12/9   

اإعــــــــــالن
و�لرتجمة  لالد�رة  �ل�ش�����ادة/�شعيد  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لقانونية رخ�شة رقم:CN 1041381 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة ١*١ �ىل 0.20*0.50

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/�شعيد لالد�رة و�لرتجمة �لقانونية

SAEED ADMINISTRATION & LEGAL TRANSLATION

�ىل/�شعيد لالد�رة و�لرتجمة �لقانونية ذ.م.م 
SAEED ADMINISTRATION & LEGAL TRANSLATION LLC

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �لقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 10965 بتاريخ 2013/12/9   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شقور �حل�شن للمقاولت 
و�لنقليات �لعامة رخ�شة رقم:CN 1301348 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة ٣*١ �ىل 0.60*0.20
تعديل ��شم جتاري:من/�شقور �حل�شن للمقاولت و�لنقليات �لعامة
SOQOR AL HESN CONTRACTING & TRANSPORT

�ىل/�شقور �حل�شن للنقليات �لعامة 
SOQOR AL HESN GENERAL TRANSPORT

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4١00002(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 10965 بتاريخ 2013/12/9   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لبد�ع للرتجمه

 رخ�شة رقم:CN 1280715 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة ١*١ �ىل ١*25.٣

تعديل ��شم جتاري:من/�لبد�ع للرتجمه
CREATIVE TRANSLATION

�ىل/�لبد�ع �ل�شاحر لتنظيم �ملعار�س و�حلفالت 
CREATIVE MAGIC EXHIBITION AND WEEDING ORGANIZING

تعديل ن�شاط/��شافة تنظيم �ملعار�س و�د�رتها )82٣000١(
تعديل ن�شاط/��شافة تعهد�ت �حلفالت و�ملنا�شبات �لرتفيهية )٩000١02(

تعديل ن�شاط/حذف خدمات �لرتجمة �لفورية )��شافة �لرتجمة للبث �ملبا�شر( )82٩٩002(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات �لطباعة وت�شوير �مل�شتند�ت )82١٩00١(

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 10965 بتاريخ 2013/12/9   

اإعــــــــــالن
لزينة  �لف�شي  �ل�ش�����ادة/�خلط  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ل�شيار�ت رخ�شة رقم:CN 1138778 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 0٣*0١5 �ىل ١*8

تعديل ��شم جتاري:من/�خلط �لف�شي لزينة �ل�شيار�ت
SILVER LINE CAR ACCESSORIES

�ىل/�شاز لزينة �ل�شيار�ت 
SAZ CAR ACCESSORIES

 68 رقم  �ر�س  �لغربية  ز�يد  �لغربية مدينة  �ملنطقة  تعديل عنو�ن/من 
دكان �ل�شناعية �ملالك �شيف حممد �شيف حممد �ملن�شوري �ىل �ملنطقة 

�لغربية مدينة ز�يد �ل�شناعية �لقدمية �ر�س رقم 68 حمل رقم 4
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10965 بتاريخ 2013/12/9   

اإعــــــــــالن
�لثقة  �ل�ش�����ادة/خمبز  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1193483:لتوماتيكي رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �حمد حممد علي �لق�شيلي �ملن�شوري )١00%(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف علي حممد علي �شنديه �ملن�شوري

�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10965 بتاريخ 2013/12/9   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/��شرف �لفقى لعمال �ل�شبغ و�ل�شر�ميك و�لبال�شرت 

رخ�شة رقم:CN 1165229 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ح�شمت ح�شن ح�شني حافظ )١00%(

تعديل وكيل خدمات/��شافة بخيت يافور غامن جمعة �ملن�شوري
تعديل وكيل خدمات/حذف �شالح برغ�س جار �هلل �ملنهايل

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ��شرف فتحي من�شور �لفقي
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة ٣*١ �ىل ١*١

تعديل ��شم جتاري:من/��شرف �لفقى لعمال �ل�شبغ و�ل�شر�ميك و�لبال�شرت
ASHRAF ELFEKY FOR PAINTING & CERAMIC PLASTER WORKS

�ىل/ر�يت بيلد للديكور 
RIGHT BUILD DECORATION

�ملنطقة  �ل�شناعية ق رقم 2٣4 �ىل  ز�يد  �لغربية مدينة  �ملنطقة  �لغربية  �ملنطقة  تعديل عنو�ن/من 
�لغربية مدينة ز�يد �ل�شناعية �لقدمية مكتب رقم 2١ قطعة رقم ٩٩/١00

تعديل ن�شاط/��شافة �عمال تنفيذ �لت�شميم �لد�خلي )�لديكور( )4٣٣00١5(
تعديل ن�شاط/حذف �عمال �لطالء و�لدهانات للمباين )4٣٣000٣(

تعديل ن�شاط/حذف تغطية �لر�شيات و�جلدر�ن بالبالط �و �لباركية �و �لرخام �و �ل�شري�ميك �و �ملوز�ييك )4٣٣00١٩(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع 
من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10965 بتاريخ 2013/12/9   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �ملنارة 
�لبيطرية رخ�شة رقم:CN 1085476 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
عبد�هلل حممد برمان نا�شر �ملن�شوري من وكيل خدمات �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء
عبد�هلل حممد برمان نا�شر �ملن�شوري من 0% �ىل ١00%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف علي حممد �حمد �بو �خلري

�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10965 بتاريخ 2013/12/9   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/زياد علي لعمال �لنجارة و�حلد�دة 

�مل�شلحة رخ�شة رقم:CN 1095668 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد جعفر �حمد �لدجح �ل�شيباين )%5١(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/زياد علي - �لد�فيق من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ زياد علي - �لد�فيق من ١00% �ىل %4٩

تعديل وكيل خدمات/حذف �شعيد عبد�هلل عو�س �شهيل �ملهري
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل ١50000

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة ١*١ �ىل 0.40*0.60
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري:من/زياد علي لعمال �لنجارة و�حلد�دة �مل�شلحة
�ىل/زياد علي لعمال �لنجارة و�حلد�دة �مل�شلحة ذ.م.م 

ZIAD ALI REINFORCED CARPENTRY & BLACKSMITH LLC
�ملنطقة  �ىل   4 مكتب   5 قطعة  مي�شم  ليو�  �لغربية  �ملنطقة  عنو�ن/من  تعديل 

�لغربية �ملنطقة �لغربية ليو� �ملالك بلدية �ملنطقة �لغربية يثي ق 26 مكتب ١١2
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10965 بتاريخ 2013/12/9   

 اعــــــــــــالن
�ل�شادة/ بان  و�لثقافة  لل�شياحة  �بوظبي  هيئة  تعلن 
مطعم نو�فري كونتيننتال رخ�شة رقم TL09607 قد 

�بدو رغبتهم يف �إلغاء �لرخ�شة
وعلى كل من له �حلق يف �لعرت��س على هذ� �لجر�ء 
من  ميالدي  ��شبوع  خالل  �لهيئة  ومر�جعة  �لتقدم 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لهيئة غري م�شوؤولة 
عن �ي حقوق �و دعاوي بعد �نق�شاء هذه �ملده حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملذكورة �عاله.
 اإدارة املعايري والتنظيم والرتاخي�ص

العدد 10965 بتاريخ 2013/12/9   

�نه مبوجب  يعلن مكتب جاك�شا حما�شبون قانونيون 

قر�ر �ملحكمة �ل�شادر بتاريخ 20١٣/١2/٣ بحل وت�شفية 

�لبناء  مو�د  لتجارة  �لو�شط  �ل�شرق  بال�شت  فو�شيون 

ذ.م.م . فعلى من لديه �ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم 

�ىل مكتب �مل�شفي �ملعني هاتف رقم 0264٣4602 فاك�س 

0264٣460٣ �س.ب: 26٣8٩ �بوظبي بناية ورثة حممد 

�لطابق )�مليز�ن( مكتب  �ملرور  ب�شارع  �ملن�شوري  ر��شد 

خالل  وذلك  �لثبوتية  �مل�شتند�ت  و�ح�شار   )02( رقم 

مدة �ق�شاها 45 يوم من تاريخ هذ� �لعالن.

اإعـــالن ت�سـفية
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اأخبـار الإمـارات
حاكم عجمان ي�شتقبل قن�شل عام الكويت

خمتلف  على  �ل�شقيقني  �لبلدين  �شعبي  بني 
��شتعر��س  �ل��ل��ق��اء  خ����الل  ومت  �مل�����ش��ت��وي��ات. 
دولتي  تربط  �لتي  �ملتميزة  �لتعاون  عالقات 
�لإمار�ت و�لكويت و�شبل تعزيزها يف �ملجالت 
�لكويتي  �لقن�شل  مت��ن��ى  ناحيته  م��ن  ك��اف��ة. 
�ل�شحة  دو�م  عجمان  حاكم  �ل�شمو  ل�شاحب 
�لتقدم  ��شتمر�ر  �لإم���ار�ت  ولدولة  و�ل�شعادة 
وتوجه  �ل��ر���ش��ي��دة.  قيادتها  ظ��ل  يف  و�ل��رخ��اء 
و�شعبا  حكومة  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �إىل  بال�شكر 
ع��ل��ى م��ا ح��ظ��ي ب��ه م��ن ح��ف��اوة وت��ك��رمي منذ 
�لدولة..م�شري�  �أر�����س  �إىل  و���ش��ول��ه  حل��ظ��ة 

•• عجمان-وام: 

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد 
�لأعلى حاكم عجمان  �ملجل�س  �لنعيمي ع�شو 
�لأم��ريي �شباح �م�س.. �لديو�ن  يف مكتبه يف 

عام  قن�شل  �ل��ر���ش��ي��دي  ف��رح��ان  ذي���اب  �ل�شيد 
دولة �لكويت �ل�شقيقة �لذي قدم لل�شالم على 
قن�شال  عمله  م��ه��ام  ت�شلمه  مبنا�شبة  �شموه 
�ل�شمو  دب��ي. ورح��ب �شاحب  ل��ب��الده يف  عاما 
�لنجاح  له  بالقن�شل..متمنيا  عجمان  حاكم 
�لأخوة  �أو��شر  تعزيز  على  و�لعمل  يف مهمته 

وجيزة  ف���رتة  خ���الل  ت���ب���و�أت  �ل���دول���ة  �أن  �إىل 
مكانة مرموقة على خارطة �لدول �ملتقدمة. 
ماجد  �لدكتور  �ل�شيخ  �للقاء..معايل  ح�شر 
ب���ن ���ش��ع��ي��د �ل��ن��ع��ي��م��ي رئ��ي�����س دي�����و�ن �شاحب 
�أمني  عبد�هلل  �شعادة  و  عجمان  حاكم  �ل�شمو 
�ل�شرفا م�شت�شار �حلاكم و �شعادة �شامل �شيف 
�ل�شمو  دي��و�ن �شاحب  نائب مدير  �ملطرو�شي 
حاكم عجمان و�شعادة طارق بن غليطة مدير 
و�شعادة  عجمان  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  مكتب 
�لت�شريفات  عام  �لنعيمي مدير مدير  يو�شف 

و�ل�شيافة. 

جمعية اخلريجني بجامعة عجمان تنظم ور�شة عمل )بناء �شخ�شية املراأة القيادية يف ع�شر التحديات( 

�سعاره خذ بيدي نحو غد اأف�سل 

انطاق ا�شبوع النزيل اخلليجي املوحد براأ�س اخليمة اليوم

اجلناح االأفريقي يف القرية العاملية يعر�س اأجمل ما يف القارة ال�سمراء

منحوتات اأثرية وفنون واأك�ش�شوارات من �شميم الرتاث الفريقي
•• دبي-الفجر: 

ي�شكل �جلناح �لأفريقي يف �لقرية 
�لأوىل  �لعائلية  �لوجهة  �لعاملية 
يف  و�ل��رتف��ي��ه  و�ل��ت�����ش��وق  للثقافة 
�لفنية  �ل��ن��م��اذج  �أج��م��ل  �مل��ن��ط��ق��ة، 
م����ن ح���ي���ث ط���ري���ق���ة �ل���ع���ر����س ملا 
وتر�ثي  ث��ق��ايف  ت��ن��وع  م��ن  ي�شمه 
باإرثها  تعود  �لتي  �ملعرو�شات  يف 
وي�شب  �ل�شمر�ء.  �لقارة  دول  �إىل 
�لعاد�ت  �ل��ن��اب��ع م��ن  �ل��ت��ن��وع  ه���ذ� 
و�ل��ت��ق��ال��ي��د �خل���ا����ش���ة ب��ك��ل دول���ة 

•• عجمان ـ الفجر 

نظمت جمعية �خلريجني يف جامعة 
عجمان للعلوم و�لتكنولوجيا ور�شة 
ع��م��ل ح����ول ب��ن��اء ���ش��خ�����ش��ي��ة �مل����ر�أة 
�لتحديات،  ع�����ش��ر  يف  �ل���ق���ي���ادي���ة 
ق���دم���ت���ه���ا �مل�������ش���ت�������ش���ارة �لأ�����ش����ري����ة 
و�ل��ن��ف�����ش��ي��ة ه���ن���ادي �جل����رب، وذلك 
�إميانا من �جلمعية ب�شرورة تنمية 
و�لتي  للمر�أة  �ل�شخ�شية  �مل��ه��ار�ت 
تعد مطلبا حيويا للنجاح يف �حلياة 

على �مل�شتويني �ل�شخ�شي و�ملهني.

�لتحديات �لتي تو�جه �ملر�أة، وقالت 
�أنها ت�شعى من خالل هذه �لور�شة 
�مل���ه���ار�ت  �مل�������ش���ارك���ات  �إك�������ش���اب  �إىل 
على  للتعرف  �ل��الزم��ة  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة 
روؤية  بلورة  من  ومتكينهن  �ل��ذ�ت، 
�مل�شتوى  ع��ل��ى  و�����ش���ح���ة  ور����ش���ال���ة 
و�لجتماعي  و�لعائلي  �ل�شخ�شي 

و�ملوؤ�ش�شي.
�أه��م��ي��ة تزويد  و�أك����دت �جل��رب على 
�لإيجابي  �ل��ت��ف��ك��ري  ب��اأ���ش�����س  �مل�����ر�أة 
�ل�شخ�شي  و�لتنظيم  و�لتخطيط 
�لذ�ت،  �إد�رة  على  �ل��ق��درة  لتنمية 

وق���د حت��دث��ت �ل�����ش��ي��دة ه��ن��ادي عن 
و�لتي  ذ�تها،  �إد�رة  �مل��ر�أة على  قدرة 
�شنع  ن��ح��و  �لأوىل  �خل���ط���وة  ت��ع��د 
ق����ي����اد�ت �إد�ري���������ة ت��ت��م��ت��ع ب���ق���در�ت 
ه��ائ��ل��ة ل��ل��ت��غ��ي��ري و�ل���ن���ج���اح يف ظل 
�ل��ت��ح��دي��ات �مل��ع��ا���ش��رة، م��وؤك��دة �أنه 
للذ�ت  �لناجحة  �لإد�رة  خالل  من 
ميكن تطوير �لعالقات �ل�شخ�شية 
�لو�شول  ي�شمن  مب��ا  و�مل��وؤ���ش�����ش��ي��ة 
وي�شر،  ب�شال�شة  و�ل��روؤي��ة  للهدف، 

و�لتقليل من �ملعوقات و�ملخاطر.
وتطرقت �جلرب �إىل جمموعة من 

�ل��ت��ي يقوم  وت��ط��رق��ت �إىل �لأ���ش�����س 
�لت�شال  من  ب��دء  �لت�شال،  عليها 
ع���ل���ى �مل�������ش���ت���وى �ل����د�خ����ل����ي ل����ذ�ت 
�ل�شخ�س، مرور� مبهار�ت �لت�شال 
�لقدرة  �إىل  وو�شول  �لآخرين،  مع 
�أي�شا  و��شتعر�شت  �ل��ق��ي��ادة.  ع��ل��ى 
�أ�ش�س �إد�رة �لذ�ت و��شرت�تيجياتها.

�أن �ملر�أة تو�جه  و�أ�شارت �جلرب �إىل 
حياتها  يف  �مل�����ش��اك��ل  م���ن  �ل��ك��ث��ري 
ك��ف��ق��د�ن��ه��ا �ل��ث��ق��ة ب��ن��ف�����ش��ه��ا، و�أث����ر 
حياتها،  ع��ل��ى  �ل�����ش��ل��ب��ي  �ل��ت��ف��ك��ري 
ق��دم��ت ع��ل��ى �إث��ره��ا جم��م��وع��ة من 

للم�شاركات،  و�لر���ش��اد�ت  �لن�شائح 
متمنية لهن حياة مليئة بالإجناز�ت 

و�لنجاحات.
�أحمد  �ل���دك���ت���ور  ق����ام  �خل���ت���ام  ويف 
�جلامعة  رئي�س  م�شاعد  عنكيط، 
بتكرمي  �خل����ارج����ي����ة،  ل���ل���ع���الق���ات 
�لأ���ش��ت��اذة ه��ن��ادي �جل���رب، و�شكرها 
�ملتميز،  و�أد�ئ�����ه�����ا  ت���ع���اون���ه���ا  ع���ل���ى 
�لتي  �ل���ور����ش���ة  ل���ه���ذه  وت���ق���دمي���ه���ا 
تخدم خريجات �جلامعة وتزودهن 
مب����ه����ار�ت ه����ام����ة، ���ش��ت��ف��ي��ده��ن يف 

م�شو�ر ما بعد �جلامعة. 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

فعاليات  �ل����ي����وم  ����ش���ب���اح  ت��ن��ط��ل��ق 
�ملوحد  �خلليجي  �ل��ن��زي��ل  �إ���ش��ب��وع 
بر�أ�س  �ل��ث��ق��ايف  �مل���رك���ز  م�����ش��رح  يف 
�أحمد  �ل��ع��ق��ي��د  وق�����ال   ، �خل��ي��م��ة 
�ل�شلومي، مدير �ملوؤ�ش�شة �لعقابية 
و�لإ�شالحية ب�شرطة ر�أ�س �خليمة 
�أن �نطالق �أ�شبوع �لنزيل �خلليجي 
خذ  ���ش��ع��ار  حت���ت  �ملوحد2013 
�أف�������ش���ل ، خالل  ب���ي���دي ن��ح��و غ���د 
دي�شمرب   11 �إىل   9 م��ن  �ل��ف��رتة 

�ملركز  يف  و�أخ����رى  �ملوؤ�ش�شة  د�خ���ل 
�لثقايف �شباح �لغد وعلى كورني�س 
�مل�شائية  �ل��ف��رتة  خ���الل  �ل��ق��و����ش��م 
�لفعاليات  م��ن  �ل��ع��دي��د  مت�شمنة 
و�ملاأكولت  �حلر  كاملر�شم  �ملتنوعة 
و�جلو�ئز  و�مل�����ش��اب��ق��ات  �ل�����ش��ع��ب��ي��ة 
وعرو�س  ل���الأط���ف���ال  �مل��خ�����ش�����ش��ة 
ومعر�س   ، �مل��و���ش��ي��ق��ي��ة  �ل�����ش��رط��ة 
ترفيهية  و�ألعاب  �لنزلء  منتجات 
ون��ق�����س �حل��ن��اء وع���رو����س �لكالب 

�لبولي�شية و�خليالة .
وح������ول �أه���م���ي���ة �ل���ف���ع���ال���ي���ات ذكر 

ي��اأت��ي ت��ز�م��ن��اً م��ع �ه��ت��م��ام �لقيادة 
�ملجتمع  �ف�����ر�د  م���ن  �ل��ف��ئ��ة  ب��ه��ذه 
�ملجتمع  م��ع  �إدم��اج��ه��م  و����ش���رورة 
وبر�جمهم  باأن�شطتهم  و�لهتمام 

�ملختلفة .
�ملوؤ�ش�شة  �إد�رة  م���دي���ر  وت����اب����ع    
�لعقابية و�لإ�شالحية �إن �لحتفال 
�ملوحد  �خلليجي  �لنزيل  باأ�شبوع 
�لأن�شطة  م���ن  �ل��ع��دي��د  ي��ت�����ش��م��ن 
و�لريا�شية،  �لفنية  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 
و�لرتفيهية  �لثقافية  و�مل�شابقات 
بع�شها  ���ش��ت��ق��ام  و�ل��ت��ي  �مل��خ��ت��ل��ف��ة، 

�ل�����ش��ل��وم��ي م��و���ش��ح��ا ب��ان��ه��ا ت�شلط 
�ملوؤ�ش�شات  و�قع نزلء  �ل�شوء على 
ومعاجلة  و�لإ�شالحية،  �لعقابية 
�لآثار �ملرتتبة على �أو�شاع �أ�شرهم، 
رعاية  ث���ق���اف���ة  ن�����ش��ر  ج���ان���ب  �إىل 
و�حتو�ء �لنزيل يف �أو�شاط �ملجتمع، 
ت�شافر  تعك�س  �ن��ه��ا  ع��ل��ى  ع����الوة 
موؤ�ش�شاته  مب��خ��ت��ل��ف  �مل���ج���ت���م���ع 
�لعملية  يف  و�خل��ا���ش��ة  �حلكومية 
�لإ�شالحية، كما يهدف �لحتفال 
�إىل �إعادة دمج �لنزيل بعد �نق�شاء 
فرتة حكمه يف �ملجتمع من خالل 

�لرعاية �لالحقة و�لتدريب .
 ووفقا للجهة �ملنظمة فان فعاليات 
�ل��ن��زي��ل �خلليجي  �أ���ش��ب��وع  �ف��ت��ت��اح 
�ل��ت��ي ت��ق��ام �ل��ي��وم ب��امل��رك��ز �لثقايف 
تبد�أ  �شباحاً   10 �ل�شاعة  متام  يف 
�لكرمي  و�لقر�آن  �لوطني  بال�شالم 
وكلمة بهذه �ملنا�شبة وعر�س فيلم 
�إجناز�ت 2013 وعر�س م�شرحية 
�شيت�شمن  ك��م��ا   ،  ) ب��ي��دي  خ���ذ   (
�ملتعاونة  �جل��ه��ات  ت��ك��رمي  �حل��ف��ل 
حل�شور  عامة  و�لدعوة  و�مل�شاركة 

�حلفل من كافة فئات �ملجتمع 

وت�شبغ  حت����اك  �ل��ت��ي  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
باليد ومن ثم ت�شتخدم يف �شناعة 
�مل���الب�������س و�ل�������ش���ج���اد و�لأح����ذي����ة 
بينما  �مل��ن��زل��ي��ة.  و�لأك�����ش�����ش��و�ر�ت 
تفتخر كينيا بكونها �أكرب دولة يف 
�لعامل من حيث �شناعة �لأقم�شة 
�لتي  �لأل���ي���اف  م���ن  �مل�شتخل�شة 

تعرف �ي�شاً باإ�شم �ل�شيزل. 
بينما ت�شكل �ملعرو�شات �ل�شنغالية 
�ملو�شيقى  لع�شاق  �ملثالية  �لوجهة 
ت�شنع  جيمبيه  فطبول  و�ل��ه��و�ة، 
�ل�شلب  �خل�������ش���ب  م����ن  ي����دي����وي����اً 
غنى  لتعك�س  �حل��ي��و�ن��ات  وج��ل��ود 
هذه  �شناعة  يف  �ملتبعة  �لتقاليد 
�لتقليدية على مدى عقود  �لآل��ة 
ت�شتخدم  ك���ان���ت  وق�����د  ط���وي���ل���ة. 
جلمع  �ملا�شي  يف  جيمبية  طبول 
و�لغرب  �ل�شنغال  يف  �ل��ق��رى  �أه��ل 
�لأف�����ري�����ق�����ي ب����ه����دف �لإ������ش�����الح 
وبناء جمتمع  �ملو��شيع  ومناق�شة 

�أكرث وحدة.  
وتزين �ملعرو�شات �لكينية �جلناح 
 ، �لكيتينجه  ب���األ���و�ن  �لأف���ري���ق���ي 
�ل����زي �ل��ت��ق��ل��ي��دي �ل�����ش��ه��ري لأهل 

�أف��ري��ق��ي��ة يف ر���ش��م ون��ح��ت �لقطع 
�لز�هية  �ملالب�س  و�شناعة  �لفنية 
بينما  �مل��ن��زل��ي��ة.  و�لإك�����ش�����ش��و�ر�ت 
�لأفريقي  �جل��ن��اح  و�ج��ه��ة  ت�شطر 
�لقرى  �إح���دى  �شكل  يف  �مل�شممة 
�ملحاطة مبجموعة من �حليو�نات 
يف  �لربية  �حلياة  ب�شاطة  لتعك�س 

�فريقيا.   
�مل���م���ت���ل���ئ  �جل������ن������اح  د�خ����������ل  ويف 
�ل����ي����دوي����ة، ميكن  ب���ال�������ش���ن���اع���ات 
�فريقية  دول���ة   20 م��ن  �لت�شوق 
لأج����م����ل �ل�������ش���ن���اع���ات و�أك�������رث ما 
�ل��دول من مو�رد  تلك  به  ت�شتهر 
وحرف وخزف و�أن�شجة و�أخ�شاب. 
وت�شمل �لدول �لعار�شة يف �جلناح 
وجنوب  ورو�ن�����د�  و�وغ���ن���د�  كينيا 
ومدق�شقر  و�ل�����ش��ن��غ��ال  �ف��ري��ق��ي��ا 
وغانا  وم���وري���ت���ان���ي���ا  و�جل�����ز�ئ�����ر 
وتنز�نيا  وزمي��ب��اب��وي  وب���رون���دي 
و�نغول و�ل�شود�ن و�ثيوبيا �رتريا 
وناميبيا  وغ��ام��ب��ي��ا  ون��ي��ج��ريي��ا 

و�لنيجر وز�مبيا.
�لأفريقية  �لدول  معظم  وت�شتهر 
�لألياف  م��ن  �لأق��م�����ش��ة  ب�شناعة 

�لبلد وياأتي يف ت�شاميم �لقم�شان 
�لن�شائية  و�لف�شتاين  �ل��رج��ال��ي��ة 
�لتعرف  للزو�ر  وميكن  �ملزرك�شة. 
و�لت�شاميم  �لأل�����و�ن  ب��اق��ي  ع��ل��ى 
�جلناح  �ملنت�شرة حول  �ملحالت  يف 
و�إقتناء  يالئمهم  ما  كل  و�إختيار 

هذه �لأزياء �لكينية �جلميلة. 
�مل�شغولت  �أجمل  تنز�نيا  وتعر�س 
�لتي  �لفنية  و�ل��ل��وح��ات  �ل��ي��دوي��ة 
ت��ق��ن��ي��ة خا�شة  ف��ي��ه��ا  ����ش��ت��خ��دم��ت 
فيما  �لقما�س.  على  �لطباعة  يف 
�ملر�شومة  �ل���ل���وح���ات  ت�����ش��ت��ق��ط��ب 
ب���ال�������ش���ك���ني، �ع����������د�د�ً ك���ب���رية من 
�لتعرف  يف  �ل��ر�غ��ب��ني  �ل��ز�ئ��ري��ن 
على هذ� �لنوع من �لفن �ل�شعب 
�ل�����ذي ي��ح��ت��اج لأن���ام���ل حمرتفه 
جتيد �لر�شم وفرد �لألو�ن بحافة 

�ل�شكني على �شطح �لقما�س. 
�لرو�ندية  �مل��ع��رو���ش��ات  وت��ت��ن��وع 
و�لإك�ش�شو�ر�ت  �ل��ت��م��اث��ي��ل  ب���ني 
�لأبنو�س،  م��ن  �مل�شنعة  �مل��ن��زل��ي��ة 
�لتقاليد  م���ن  ن��اب��ع��ة  �أن���ه���ا  ومب����ا 
�لأفريقية فتمثل �لقطع �مل�شنعة 
يدوياً �حلكم و�لطال�شم �خلا�شة 

بالفال �حل�شن وجلب �حلظ وفقاً 
�لأفريقية  و�ل����ع����اد�ت  ل��ل��ت��ق��ال��ي��د 
�مل���ت���و�رث���ة. وت�����ش��ك��ل �ل��ع��دي��د من 
�أثرية ومن��اذج مت  �لتماثيل قطعاً 
�فريقيا  م��ن  خ�شي�شاً  �ختيارها 
�لقرية  يف  ح�������ش���ري���اً  ل���ل���ع���ر����س 
�لعاملية. ومبا �أن �ملنحوتات و�لقطع 
�لأث��ري��ة ق��د مت جمعها م��ن كافة 
�لقارة �لأفريقية، فترتو�ح  �رجاء 
عمر �لقطعة فيها بني 50 و 75 
عاماً، وت�شمل �ملعرو�شات �لأثرية 
�خل�شب  م����ن  �مل�����ش��ن��ع��ة  �ل��������دروع 

و�أقنعة �حلرب. 
�لذي  �لأف��ري��ق��ي  �جل��ن��اح  ويت�شم 
ميثل 20 دولة مبنتجاته �لنادرة 
�ل�شمر�ء  �ل����ق����ارة  حت���اك���ي  �ل���ت���ي 
و�ألو�نها  وتاريخها  تر�ثها  بغنى 
�لطبيعة من  وم��و�رده��ا  �ل��ز�ه��ي��ة 
�إىل  و�لأبنو�س  �ملاهوغني  �أخ�شاب 
�جلناح  كما ميتلئ  �لأن��ع��ام،  جلود 
و�للوحات  �لأثرية  �لقطع  باأجمل 
�لفنية �لتي ل ميكن �لعثور عليها 
�لقرية  ���ش��وى يف  م��ك��ان و�ح���د  يف 

�لعاملية. 

خريية النعيمي تدعم فعاليات اأ�شبوع النزيل اخلليجي املوحد ل�شرطة عجمان

بلدية راأ�س اخليمة ت�شرتط الت�شريح لبيع املواد الغذائية 

بلدية دبي تطلق الدليل الإر�شادي اخلا�س بال�شرتاطات 
البيئية ملحطات واأبراج الت�شالت الا�شلكية

•• عجمان ـ الفجر

يف �إطار جهود موؤ�ش�شة حميد بن ر��شد �لنعيمي �خلريية 
على  وب���ن���اء�  �ملجتمعية  �خل��دم��ة  جم���ال  يف  �مل��ت��و����ش��ل��ة 
توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي 
ع�شو �ملجل�س �لعلى لالحتاد � حاكم عجمان، ملد ج�شور 
�ملجتمع  ���ش��ر�ئ��ح  �مل�شتحقة م��ن  �ل��ف��ئ��ات  ل��دع��م  �ل��ت��ع��اون 
وتذليل �ل�شعاب �لتي تو�جهها �ملوؤ�ش�شات وخا�شة �لفئات 
�لتي حتتاج دعم، قامت موؤ�ش�شة حميد بن ر��شد �لنعيمي 
�خلريية بدعم لفعاليات ��شبوع �لنزيل �خلليجي �ملوحد 
�ل��ث��اين ل���دول جمل�س �ل��ت��ع��اون �خل��ل��ي��ج��ي. وق���د قامت 
�لفعالية  ف��رتة  ط���و�ل  �ل��غ��د�ء  وج��ب��ة  بتوفري  �ملوؤ�ش�شة 
�لعقابيه و�لإ�شالحية بعجمان و�لبالغ  �ملوؤ�ش�شة  لنزلء 

بني  وتكامل  تر�بط  �يجاد  بهدف  نزيل،   600 عددهم 
منها  �لإن�شانية  خ�شو�شا  و�ملوؤ�ش�شات  �لهيئات  خمتلف 
وذل��ك م��ن �ج��ل توحيد �ل��ط��اق��ات و�لإم��ك��ان��ات �ملتوفرة 
�لنهاية  ي���ودي يف  �ل���ذي  بال�شكل  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ه��ذه  ل��دى 
ملزيد من �لن�شاطات و�خلدمات �لتي ت�شتفيد منها �كرب 
�ل�شيخة  و�أك���دت  �ملجتمع.   �شر�ئح  من  ممكنة  �شريحة 
عزة بنت عبد�هلل �لنعيمي �ملدير �لعام للموؤ�ش�شة حر�س 
�ملوؤ�ش�شة د�ئما على تعزيز �ل�شر�كة �ملجتمعية بينها وبني 
�لقطاعات �لخرى ودعمهم، كما ثمنت �جلهود �ملبذولة 
من قبل �لقيادة �لعامة ل�شرطة عجمان و�لتي ل تاألو� 
جهد� يف �لتنظيم و�ملتابعة و�ل�شر�ف و�لت�شجيع لتقدمي 
م�شلحة  يف  ت�شب  و�ل��ت��ي  �ملجتمعية  �خل��دم��ات  �ف�شل 

�لوطن و�ملو�طن.

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

بيع  ت�شاريح  ��شد�ر  �أم�س  �خليمة  ر�أ���س  بلدية  حظرت 
�لإمارة  �شركات من خارج  تتولها  �لتي  �لغذ�ئية  �مل��و�د 

م�شرتطة �حل�شول علي ت�شريح م�شبق .
 وقال مبارك �ل�شام�شي رئي�س �لد�ئرة �أن �إد�رة �ل�شحة 
و�لبيئة خالفت �لعديد من هذه �ل�شركات خالل �لفرتة 
�ملا�شية ب�شبب خمالفتها �لقانون �لذي يحظر مثل هذه 

�لأن�شطة �إل بعد �حل�شول علي ت�شريح من �لبلدية .
�لتي  �ل�شركات  ح�شول  ���ش��رورة  على  �ل�شام�شي  و�شدد 
توريد  رخ�شة  علي  ب��الإم��ارة  منتجاتها  بيع  يف  ترغب 
�لتاأكد  �إد�رة �ل�شحة و�لبيئة  مو�د غذ�ئية حيث تتويل 

من مدي �شالمة �ملو�د �لتي يتم ترويجها .

 ومن جهته قال خليفة عبيد مكتوم �أن �لهدف من هذ� 
و�أ�شحاب  �لتجار  م�شلحة  علي  �حل��ف��اظ  ه��و  �لإج���ر�ء 
�ل�شركات �مل�شجلة بالإمارة �إيل جانب �لتاأكد من �شالمة 
�مل����و�د �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة �ل��ت��ي ي��ت��م ت��روي��ج��ه��ا ع��ن ط��ري��ق هذه 

�ل�شركات .
وتابع قائال �أن �لفرتة �ملا�شية �شهدت قدوم �شيار�ت من 
خارج �لإم��ارة لبيع منتجات ومو�د غذ�ئية ومت حترير 
�ل��ع��دي��د م��ن �مل��خ��ال��ف��ات لأ���ش��ح��اب��ه��ا، وم�����ش��ادرة �ملو�د 
م�شادرة  �إيل  ت�شل  قد  �لغر�مة  �أن  و�أ�شاف  �ملعرو�شة، 
�أن ت�شدير  �ىل  �ملخالفة م�شري�  تكر�ر  �ل�شيارة يف حال 
�أو ����ش��ت��ري�د م���و�د غ��ذ�ئ��ي��ة م��ن د�خ���ل �أو خ���ارج �لإم���ارة 
�ل�شحة  �إد�رة  م��ن  ���ش��ه��ادة  ع��ل��ي  �حل�����ش��ول  ي�����ش��ت��وج��ب 

و�لبيئة بعد �لتاأكد من �شالمة �ملو�د .

•• دبي-وام:

دليلها  دب�������ي  ب����ل����دي����ة  �أط�����ل�����ق�����ت 
بال�شرت�طات  �خلا�س  �لإر���ش��ادي 
�ل��ب��ي��ئ��ي��ة مل���و�ق���ع حم��ط��ات و�أب�����ر�ج 
و�شو�بط  �لال�شلكية  �لت�����ش��الت 
و�لت�شغيل.  �ل���رتك���ي���ب  ع��م��ل��ي��ات 
حممود  هند  �ملهند�شة  و���ش��رح��ت 
رئي�س ق�شم �لدر��شات و�لتخطيط 
�لبيئة..�أن  ب��اإد�رة  بالإنابة  �لبيئي 
هذه �خلطوة تاأتي يف �إطار حر�س 
بلدية دبي على �لرتقاء مب�شتوى 
�خلدمات �لبيئية �ملقدمة جلمهور 
م�شتجد�ت  يجاري  مبا  �ملتعاملني 
منها  و����ش���ع���ي���ا  �حل�������ايل  �ل����و�����ش����ع 
وتركيب  ب���ن���اء  ع��م��ل��ي��ات  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
حم����ط����ات و�أب������������ر�ج �لت���������ش����الت 
�ل���ال����ش���ل���ك���ي���ة مب�����ا ي����ت����و�ف����ق مع 
وي�شمن  �ملعتمدة  �لبيئية  �ملعايري 
بالإمارة  م�شتد�مة  بيئية  تنمية 
قطاع  ب�����ات  �أن  ب���ع���د  وخ�����ش��و���ش��ا 
�لقطاعات  �أك���رث  م��ن  �لت�����ش��الت 
�حليوية و�لهامة �لتي ت�شهد منو� 
مت�شارعا يف �ملنطقة. و�أو�شحت �أن 

�لدليل �لإر�شادي ��شتمل على عدة 
�لبيئية  �ل�شرت�طات  منها  حماور 
مو�قع  و�ختيار  بت�شميم  �خلا�شة 
�أبر�ج �لت�شالت و�شو�بط عمليات 
�إىل  و�أ�شارت   . �لرتكيب و�لت�شغيل 
�جتماعا  ع���ق���دت  دب����ي  ب��ل��دي��ة  �أن 
قطاع  يف  �ملعنيني  مع  موؤخر�  فنيا 
لعر�س  ب������الإم������ارة  �لت���������ش����الت 
و�أهم  �لإر�شادي  �لدليل  حمتويات 
�لبيئية  و�مل��ع��اي��ري  �ل����ش���رت�ط���ات 
�لتي يجب �أن توؤخذ بعني �لعتبار 
عند �ختيار مو�قع حمطات و�أبر�ج 
ولفتت   . �لال�شلكية  �لت�����ش��الت 
�لأويل  �لتقييم  �إج�����ر�ء�ت  �أن  �ىل 
تاأثري  عدم  ت�شمن  �لإن�شاء  ملو�قع 
حم��ط��ات و�أب����ر�ج �لت�����ش��الت على 
بالإ�شافة  �لعامة  و�ل�شحة  �لبيئة 
�إىل تعزيز جو�نب �لأمن و�ل�شالمة 
. كما تطرقت �إىل �شو�بط عمليات 
ومتطلبات  و�لت�شغيل  �ل��رتك��ي��ب 
�لبيئي  �لت�شريح  على  �حل�����ش��ول 
�ملحطة  ت��اأث��ري  ح��ال  يف  وخ�شو�شا 
�ملالحية  �خلطوط  على  �ل��ربج  �أو 
�����ش����رورة  و�أك������������دت   . ل����ل����ط����ري�ن 

�لمتثال �إىل كافة �ملعايري �لبيئية 
مت  و�لتي  �لفني  بالإر�شاد  �ل���و�ردة 
�ملمار�شات  لأف�����ش��ل  وف��ق��ا  و�شعها 
�لدولية  �للجنة  ومعايري  �لعاملية 
ل��ل��ح��م��اي��ة م���ن �لإ����ش���ع���اع���ات غري 
بلدية  �أن  �ىل  و�أ�����ش����ارت  �مل���وؤي���ن���ة. 
�لدليل  حتديث  على  �شتعمل  دب��ي 
للم�شتجد�ت  وف���ق���ا  �لإر�������ش������ادي 

و�ملتطلبات �لبيئية.
باللغتني  ن�������ش���ره  مت  �أن�������ه  .ك����م����ا 
�ملوقع  على  و�لإجنليزية  �لعربية 

�للكرتوين �خلا�س ببلدية دبي.

فقدان جواز �سفر
فقد �ملدعو/ عوي�س �لدين �شر�ج علي - بنغالدي�س   
�جلن�شية   -جو�ز �شفره رقم   )937106(  من 
�و  �ق��رب مركز �شرطة  ت�شليمه �ىل  يجده برجاء 

�ل�شفارة بنغالدي�س م�شكور�ً.

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو/ فيجايا كاد�يل 
كاد�يل كالم�شتى- هندي 
�جل��ن�����ش��ي��ة  -ج����و�ز �شفره 
  )1200697( رق�������م   
�شادر من �لهند من يجده 
بال�شفارة  �لت�����ش��ال  عليه 

�لهندية بالدولة.

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د �مل����������دع����������و/ حم���م���د 
مياه-  �خهلي�س  حق  �نامول 
بنجالدي�س �جلن�شية    -جو�ز 
�شفره رقم   )1200697(  
يجده  من  �لهند  من  �شادر 
بال�شفارة  �لت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 

�لهندية بالدولة.

فقدان جواز �سفرت
�لدين  �شيف  �مل��دع��و/  ف��ق��د 
حممد  �حل���������ش����ن  حم����م����د 
�ح����م����د ح�����م�����زة- �����ش����ود�ين 
�جل��ن�����ش��ي��ة-  -ج�����و�ز �شفره 
)605077(�شادر  رق���م   
م���ن �ل�������ش���ود�ن  م���ن يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

   050/2483115

فقدان جواز �سفرت
بريجيت  �مل����دع����و/  ف���ق���د 
�لنم�شا  كاتنيج    ديبلينغ 
�شفره  -ج��و�ز  �جلن�شية-  
  )3000295( رق�������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   050/8009277

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د �مل���������دع���������و/ حم���م���د 
ح�شن  ���ش��ال��ح  عبد�للطيف 
فل�شطني   - ����ش���ه���ل���ه  �ب�������و 
رقم  �شفره  ج���و�ز  �جلن�شية 
)2570708(  من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

   050/6993877

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو/ حممد �شليم 
حممد كرمي    - بنغالدي�س 
�شفره  ج������و�ز  �جل��ن�����ش��ي��ة 
  )1573795( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   055/6208592

فقدان جواز �سفرت
����ش��ف خان  �مل��دع��و/  فقد 
باك�شتان   - خ��ان   م�شكني 
�شفره  ج������و�ز  �جل��ن�����ش��ي��ة 
  )4103072( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   050/5224848

فقدان جواز �سفرت
حممد  �مل�������دع�������و/  ف����ق����د 
- هندي  ع���ب���ا����س   د�ب�����ري 
�شفره  ج������و�ز  �جل��ن�����ش��ي��ة 
  )405809( رق����������م 
م�����������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

   050/4443091
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العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2891 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي  باك�شتان   �جلن�شية:  زمان  جول  خان  نفيد  حممد  ر�جا  مدعي/   
�لدعوى:  �لديكور و�ل�شتائر �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع  �رو�د لعمال  عليه: 
م�شتحقات عمالية   �ملطلوب �عالنه/�رو�د لعمال �لديكور و�ل�شتائر �جلن�شية: 
�لمار�  عنو�نه:بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   20١٣/١2/١5 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.٣0 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2٧/20١٣/١١  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة

   يف الدعوى رقم   2857و2847و2829و2819 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ
بيار�  �شينغ  جيت  2-كمال  �لعر�ق  �جلن�شية:  حمد�ن  عبد�لرحمن  ١-ر�ئد  مدعيني/   
�شينغ �جلن�شية: �لهند ٣-جاتندير �شينغ جوبال �شينغ �جلن�شية: �لهند 4-ح�شام حلمي 
ذ.م.م  �لكرتوميكانيكال  هايرب  عليه:  �جلن�شية: م�شر مدعي  �ل�شادق مر�شي  حممد 
هايرب  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�قام  �ملدعي  �ن  حيث  عنو�نه:بالن�شر   �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �لكرتوميكانيكال 
�لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 20١٣/١2/١5 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.٣0 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة 
بو��شطة وكيل  �و  ز�يد- مزيد مول �شخ�شيا  �لكائنة حممد بن   - �لبتد�ئية  �بوظبي 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  20١٣/١١/١0  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة

   يف الدعوى رقم   2861و2832و2862و2902و2892 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ
 مدعيني/ ١-ف�شل �لرحمن تف�شل ح�شني �جلن�شية: بنغالدي�س 2- �حمد حممد عادل �شامية 
�جلن�شية: �شوريا ٣- جهانتو مول قا�شم مول �جلن�شية: بنغالدي�س 4-حممد مظفر عبد�لعلي 
عليه:  مدعي  باك�شتان   �جلن�شية:  ز�د�  �شري  ز�د�  �شري  �لرحمن  5-عزيز  بنغالدي�س  �جلن�شية: 
�ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  هايرب 
�قام  �ملدعي  �ن  حيث  عنو�نه:بالن�شر   �لمار�ت   �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  هايرب  �عالنه/ 
�لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 20١٣/١2/١5 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.٣0 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   -
�لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور� 

�شدر بتاريخ 2٧/20١٣/١١  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1978 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
�ملنفذ  بنغالدي�س    �جلن�شية:  �شرد�ر  علي  م�شلم  كبري  �لتنفيذ/عاملغري  طالب 
�لمار�ت       �جلن�شية:  �ملعلقة  �ل�شقف  وتركيب  �ل�شباغ  ملقاولت  دملون   : �شده 
�ملعلقة �جلن�شية:  �ملطلوب �عالنه/   دملون ملقاولت �ل�شباغ وتركيب �ل�شقف 
�ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت 
�لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 20١2/١4٩0 عم جز- م ع-ب- �أظ وحدد لنظره 
جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 20١٣/١2/٩ موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف 
�لعمالية  باملحكمة  �لكائنة  �لتنفيذ-  باد�رة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت 

�لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/909 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/حممد معني �لدين ليت حممد �شان ميا �جلن�شية: بنغالدي�س     
�ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �لقرية  حجر   : �شده  �ملنفذ 
�عالنه/ حجر �لقرية للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت    عنو�نه: بالن�شر 
�لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا 
�ملو�فق  �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لثنني  رقم 20١٣/5١٣ عم جز- م ع-ب- 
�لد�ئرة  �مام  باحل�شور  فانت مكلف  �لتنفيذ  لنظر طلب  20١٣/١2/١6 موعد� 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  باملحكمة  �لكائنة  �لتنفيذ-  باد�رة  �لوىل 

معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/383 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
بنغالدي�س      �جلن�شية:  �شرميدى  حممد  �شيخ  �شريف  �لتنفيذ/حممد  طالب 
�لمار�ت     �جلن�شية:  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت  �لبطني  ركن   : �شده  �ملنفذ 
�ملطلوب �عالنه/ ركن �لبطني للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت       
عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر 
يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  �أظ  ع-ب-  م  جز-  عم   20١2/٣285 رقم  �لدعوى  يف 
�لثالثاء �ملو�فق 20١٣/١2/١٧ موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور 
�و  �شخ�شيا  �لعمالية  باملحكمة  �لكائنة  �لتنفيذ-  باد�رة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام 
�لتنفيذ  �جر�ء�ت  لتخاذ  تفاديا  �عاله،  �ل�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة 

�جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1696 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
بنغالدي�س        �جلن�شية:  عبد�لر�شيد  �شاجو  �شاهجهان  �لتنفيذ/حممد  طالب 
�ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  لل�شيانة  �ل�شليلة  بو�بة   : �شده  �ملنفذ 
بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  لل�شيانة  �ل�شليلة  بو�بة  �عالنه/  
�لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا 
رقم 20١٣/١084 عم جز- م ع-ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
�لد�ئرة  �مام  باحل�شور  فانت مكلف  �لتنفيذ  لنظر طلب  20١٣/١2/١٧ موعد� 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  باملحكمة  �لكائنة  �لتنفيذ-  باد�رة  �لثانية 

معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1624 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
�لهند         �جلن�شية:  حممد  �شيد  هي  بوناكوز  �شجري  �لتنفيذ/حممد  طالب 
�ملنفذ �شده : �ل�شركة �لملانية �لمار�تية بناء ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت  �ملطلوب 
�عالنه/   �ل�شركة �لملانية �لمار�تية بناء ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت    عنو�نه: 
يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر 
�لدعوى رقم 20١٣/١5٩0 عم جز- م ع-ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لثالثاء 
�مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   20١٣/١2/١٧ �ملو�فق 
�لد�ئرة �لثانية باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 

وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2019 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/حممد علي ح�شن حممد حجاز �جلن�شية: م�شر �ملنفذ �شده : 
درة �حلجاز لال�شباغ و�لبال�شرت �جلن�شية: �لمار�ت   �ملطلوب �عالنه/   درة 
�حلجاز لال�شباغ و�لبال�شرت �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 6٧١/20١٣ 
 20١٣/١2/١٧ �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  �أظ  ع-ب-  م  جز-  عم 
باد�رة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد� 
لتنفيذ  بو��شطة وكيل معتمد  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  باملحكمة  �لكائنة  �لتنفيذ- 

�ل�شند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   725 /2013 جت جز- م ت-ب -اأظ

عبد�جلو�د  �شلقامي  عبد�جلو�د  و�ئل  بوكالة  �ل�شيار�ت  لتاجري  مدعي/�لف�شاء   
�ملغرب  �جلن�شية:  �مزيان  علي  حممد  �بر�هيم  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية: 
حممد  �بر�هيم  �عالنه/  �ملطلوب  درهم     2٩.١50 مببلغ  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع 
علي �مزيان �جلن�شية: �ملغرب  عنو�نه:بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   20١٣/١2/١5 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.٣0 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
�لبتد�ئية - �لكائنة  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ  20/20١٣/١١  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
    اعالن بالن�سر 

جلنة  �م��ام  �ملنظورة  �يجار�ت   )  20١٣/١2٧5( رقم  �لق�شية  يف  تقرر  لقد 
من  و�مل��رف��وع��ة  �خلام�شة  �للجنة  �بوظبي(   ( �لي��ج��اري��ة  �مل��ن��ازع��ات  ف�س 
�مل��دع��ى: ر����ش��د حم��م��د ع��ب��د�هلل �مل���زروع���ي وذل���ك لع���الن �مل��دع��ى عليه: 
�لدعوى  لنظر  حت��دد  وق��د  ن�شر�  �مل��ال/  حممد  عبد�لقادر  عبد�لرحمن 
جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 20١٣/١2/25 يف �ل�شاعة 06.00 م�شاء يف مقر 
�لزو�ج   �شندوق  خلف  نهيان  �آل  مع�شكر  منطقة  �لدفاع-  �شارع   ( �للجنة 

و�ل�شوؤون �لجتماعية( وذلك على نفقة �شاحب �لعالقة.
جلنة ف�ص املنازعات اليجارية          

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

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2013/2798 

�ملعمري   علي  �شليمان  مالكها  �لعامة  للنقليات  �مل�شتقبل  رك��ن  موؤ�ش�شة  �شده:  �ملحكوم 
�لعنو�ن: بالن�شر نود �فادتكم بانه يف تاريخ 20١٣/١١/١8 �شدر حكم من قبل �د�رة جلان 
ف�س �ملنازعات �ليجارية ) �بوظبي( يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح �ملحكوم له: عبد�هلل 
وبالز�م  �لدعوى  مو�شوع  �ليجار  عقد  بف�شخ  غيابيا:  �للجنة  حكمت  �خل��ال��دى   ح�شن 
�ملدعى عليها باخالء �لعني �ملوؤجرة وت�شليمها للمدعي خالية من �ل�شو�غل و�ل�شخا�س 
وبحالة جيدة �شاحلة لال�شتعمال، و�لز�مها ب�شد�د �لقيمة �ليجارية �ملرت�شدة بذمتها 
�لبالغ قدرها 2٣.000 ثالثة وع�شرين �لف درهم و�لز�مها بتقدمي ما يفيد بر�ءة �لذمة 
عن ��شتهالك �ملاء و�لكهرباء عن فرتة ��شغالها للعني �ملوؤجرة حتى تاريخ �لت�شليم �لفعلي، 
�تعاب حماماة ورف�س  وحتميلها ر�شوم وم�شروفات �لدعوى ومبلغ مائتي درهم مقابل 
ماعد� ذلك من طلبات. حكما قابال لال�شتئناف خالل )١5( يوم  �عتبار� من �ليوم �لتايل 

لن�شر هذ� �مل�شتند.
جلان ف�ص املنازعات اليجارية    

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

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2013/2799 

�ملحكوم �شده: موؤ�ش�شة علي عا�شور للنقليات �لعامة  �لعنو�ن: بالن�شر نود �فادتكم بانه يف تاريخ  
20١٣/١١/١8 �شدر حكم من قبل �د�رة جلان ف�س �ملنازعات �ليجارية ) �بوظبي( يف �لدعوى 
�ملذكورة �عاله ل�شالح �ملحكوم له: عبد�هلل ح�شن �خلالدى  حكمت �للجنة غيابيا: بف�شخ عقد 
�ليجار و�خالء �ملدعى عليها من �لعني �ملوؤجرة لها �ملبينة ب�شحيفة �لدعوى و�لعقد وت�شليمها 
للمدعي خالية من �ل�شو�غل وباحلالة �لتي ت�شلمتها بها عند بد�ية �لتعاقد و�لز�مها ب�شد�د 
�لقيمة �ليجارية عن �لفرتة من 20١١/5/4 ولغاية ٣/20١2/5  مبلغ �لف درهم متبقي من 
و�لز�مها ب�شد�د �لجرة �مل�شتحقه عن �لفرتة من 20١2/5/4 وحتى تاريخ �لخالء و�لت�شليم 
للعني  و�لكهرباء  �مل��اء  م��ن  ذم��ة  ب���ر�ءة  بتقدمي  و�ل��ز�م��ه��ا  �شنويا  دره��م   25000 ب��و�ق��ع  �لفعلي 
ب�شد�د  و�لز�مها  للمدعي  ت�شليمها  �ع��ادة  تاريخ  لها وحتى  ت�شلمها  تاريخ  �عتبار� من  �ملوؤجرة 
كافة ما حتمله �ملدعي من م�شروفات �لتقا�شي ورف�س ما عد� ذلك من طلبات.   حكما قابال 

لال�شتئناف خالل )١5( يوم  �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �مل�شتند.
جلان ف�ص املنازعات اليجارية    

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

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
بطلب  االحبابي(  را�سد  هادي  مبارك  /�سالح  �ملو�طن  تقدم 
بتغيري   �لتوثيقات  ق�شم  �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  �ىل 

��شمه  من ) �شالح ( �ىل )م�سلح( 
باملحكمة  �ملذكور  �لق�شم  �ىل  به  يتقدم  �عرت��س  لديه  فمن 

خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر �لعالن .
امل�ست�سار/حممد �سامل املن�سوري    
قا�سي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

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

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  991/ 2013 -عمايل - م ع-  �ص- اأظ

�مل�شتاأنف : جوهرة �حل�شن للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت   �مل�شتاأنف 
عليه: حممد �ظهار عبد�لرز�ق دهايل �جلن�شية: بنغالدي�س مو�شوع �ل�شتئناف 
دهايل  عبد�لرز�ق  �ظهار  حممد  �عالنه/  �ملطلوب  �مل�شتاأنف   حكم  �لغاء   :
�حلكم  ��شتاأنف  قد  �مل�شتاأنف  �ن  مبا  بالن�شر  �لعنو�ن:  بنغالدي�س  �جلن�شية: 
�ل�شادر يف �لدعوى رقم  20١٣/648 عم جز- م ع- ب-�أظ   وحدد لنظره جل�شة 
يوم �لحد �ملو�فق 20١٣/١2/١5 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة ٩.٣0 �شباحا 
�مام �لد�ئرة �لوىل حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة- �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها 

قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

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

العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1473 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/١- خالد ح�شن �شعبان عبد�هلل جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ بنك �م �لقيوين �لوطني ) �س م ع( وميثله: خالد 
كلندر عبد�هلل ح�شني   قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
طالب  �ىل  دره��م   )2٩606.0١( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم 
�لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ص ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/1441 جتاري كلي                 
�مل��ه��ريي   جمهول حمل  ب��ن بطي  �مل��دع��ى عليه /١-�ح��م��د حممد خمي�س خلفان  �ىل 
عبد�لكرمي  وميثله:  ����س.ذ.م.م  �ملالية  ل��الور�ق  �ل��رو�د  /�شركة  �ملدعي  �ن  مبا  �لقامة 
�ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �ق��ام عليك  ��شتيتيه    قد  ج��ودت عبد�هلل 
عليه مببلغ وقدره )2.550.٧٩8.٩5 درهم( مع �لفائدة �لقانونية بن�شبة ٩% من تاريخ 
�تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �لتام  �ل�شد�د  وحتى   20١2/١2/2٧ يف  �ل�شتحقاق 
�ل�شاعة ٩:٣0 �س  �مل��و�ف��ق 20١٣/١2/2٣  �لث��ن��ني  ي��وم  لها جل�شة  وح���ددت  �مل��ح��ام��اة.   
بالقاعة ch2.E.21 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/1440 جتاري كلي                 
�ىل �ملدعى عليه /١-خالد عبد�هلل حممد �شعيد �ملهريي   جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /�شركة �لرو�د لالور�ق �ملالية �س.ذ.م.م وميثله: عبد�لكرمي جودت عبد�هلل 
مببلغ  عليه  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق���ام  ق��د  ��شتيتيه   
وقدره )684.884.24 درهم( مع �لفائدة �لقانونية بن�شبة ٩% من تاريخ �ل�شتحقاق يف 
20١2/١2/2٧ وحتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.   وحددت 
لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 20١٣/١2/2٣ �ل�شاعة ٩:٣0 �س بالقاعة ch2.E.21 لذ� 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/1445 جتاري كلي                 
�ن  �ل�شالم عرفات   جمهول حمل �لقامة مبا  �ملدعى عليه /١-ر�ئ��د ع�شام عبد  �ىل 
عبد�هلل  ج��ودت  عبد�لكرمي  وميثله:  ����س.ذ.م.م  �ملالية  ل��الور�ق  �ل��رو�د  /�شركة  �ملدعي 
��شتيتيه   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه مببلغ وقدره 
يف  �ل�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %٩ بن�شبة  �لقانونية  �لفائدة  م��ع  دره���م(   2.868.8٩8.٧6(
20١2/١2/2٧ وحتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.   وحددت 
لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 20١٣/١2/2٣ �ل�شاعة ٩:٣0 �س بالقاعة ch2.E.21 لذ� 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف الدعوى  2013/1856 جتاري كلي                 

�لحمد  �شركة   -2 ذ.م.م  �ل��ع��ام  �ل���ربي  للنقل  �لح��م��د  /١-���ش��رك��ة  عليهم   �مل��دع��ى  �ىل 
��شرتينت ريدي مك�س كونكريت ذ.م.م 4-  �لعامة ذ.م.م ٣- �شركة  للنقليات و�ملقاولت 
�ل�شيخ �شلطان علي ر��شد �لنعيمي 5- كوربريت �شينغ �شربو�ل  جمهويل حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /باركليز بنك بي �ل �شي    قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
بالز�م �ملدعى عليهم بالتكافل و�لت�شامن مببلغ وقدره )٩4256١0.5٣ درهم( و�لر�شوم 
�ل�شد�د  وحتى   20١2/٧/5 تاريخ  من  �لتجارية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف 
�لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بالكفالة.   وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 
�و  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   ch2.E.21 بالقاعة  �س   ٩:٣0 �ل�شاعة   20١٣/١2/٣0
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. ويتوجب عليكم ح�شور �جتماعات �خلربة.
ق�سم الق�سايا التجارية                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/423 تنفيذ   عقاري
�لقامة مبا  �شو�لو  جمهويل حمل  مارجريت   -١ �شو�لو  ديريك  ديل  �شدهما/2-  �ملنفذ  �ىل 
ع )�شركة م�شاهمة عامة( وميثله: ع�شام عبد�لمري  م  �س  �م��الك متويل  �لتنفيذ/  �ن طالب 
حمادي �لفا�شلي �لتميمي   نعلنك باحلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 20١١/١١4١ عقاري كلي يوم 
�لثنني بتاريخ 20١٣/٣/25 باعتباره �شند� تنفيذيا وذلك: ١- ف�شخ �تفاقية �لجارة �ملو�شوفة 
بالذمة ومالحقها �ملربمة بني �ملدعية و�ملدعى عليهما 2- �شطب ��شم �ملدعى عليهما ب�شفتهما 
م�شتاأجرين ب�شند �مللكية �ل�شادر من د�ئرة �لر��شي و�لمالك بدبي بتاريخ 2008/4/١٧ وكذلك 
�ملنتهية  �لج��ارة  ترتيبات  �ىل  �لعقار  ملكية  )تخ�شع  بانه  �ل�شند  بهذ�  �ل���و�ردة  �لعبارة  �شطب 
وقدره  مبلغ  ب�شد�د  بالز�مكم   -٣ وملحقاته  بالتملك  �ملنتهي  �لج���ارة  لعقد  طبقا  بالتملك 
)4٣6١٧٧.١6 درهم( وت�شليمه �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة خالل ١5 يوم من تاريخ ن�شر 
هذ� �لع��الن. وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ص الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2009/446 تنفيذ ايجارات
�ىل �ملنفذ �شده/١- بنك لند     جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ 
�شركة كلد�ري للخدمات �ملحدوده وميثله: عبد�لرحمن ح�شن حممد �ملطوع     
ومبوجب �لقر�ر �ل�شادر من �للجنة �لق�شائية �خلا�شة بالف�شل بني �ملوؤجرين 
و�مل�شتاأجرين ببلدية دبي فانك مكلف بالتي: ١- �شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)٧0464 درهم( �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وذلك خالل ١5 يوم من 
�لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه  �لع��الن.  هذ�  ن�شر  تاريخ 
ن�شر  تاريخ  يوما من   ١5 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  بحقك يف 

هذ� �لعالن. 
رئي�ص الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/517 تنفيذ مدين
�ىل �ملنفذ �شدهما/١- �شركة �لم��ار�ت للتاأمني 2- �ني�س �حمد حممد 
����ش��رف ع��ل��ي جم��ه��ويل حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن ط��ال��ب �لتنفيذ/ حممد 
�بر�هيم علي �بوعيطه وميثله: عبد�لرحمن ح�شن حممد �ملطوع    قد 
�ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليكم  �أق��ام 
�ملنفذ به وقدره )20٩٧١٧( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ص ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/802 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/١- �شيلي للمقاولت ذ.م.م  جمهول  حمل �لقامة مبا 
وجتفيف  و�ع��م��ال  �مل��ي��اه  ل�شحب  �لوطنية  �ل�شركة  �لتنفيذ/  طالب  �ن 
�أق��ام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله  �لر��شي ���س.ذ.م.م   قد 
طالب  �ىل  دره��م   )١6٩١22٣( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك��م 
�لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ص ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

ز�ر جامعة �أبوظبي موؤخر�ً وفد�ً �أكادميياً �شم نحو 11 طالب وطالبة من 
عالقات  �شمن  وذل��ك  �لإيطالية  بالريمو  بجامعة  �لهند�شة  كلية  ط��الب 
تدريبية  عمل  ور���ش��ة  برنامج  �إط���ار  ويف  �جلامعتني  ب��ني  �مل�شرتك  �لتعاون 
نظمها ق�شم �لعمارة و�لت�شميم بكلية �لهند�شة بجامعة �أبوظبي، حيث عمل 
�أع�شاء �لوفد �لكادميي على مد�ر ثالثة �أيام بالتعاون مع طالب وطالبات 
فكرة  على  �أبوظبي  بجامعة  و�لت�شميم  �لعمارة  ق�شم  �لهند�شة  بكالوريو�س 
كما  �لثقافية،  �ل�شعديات  �لثقافات يف منطقة  م�شروع ت�شميم متحف عرب 
تعرف �لوفد من خالل �للقاء على جتربة جامعة �أبوظبي وخمتلف �لرب�مج 
�لتي تطرحها كلية �لهند�شة باجلامعة، وذلك بح�شور �لدكتور علي نظمي 
�أ�شتاذ  �شبا�شي  �أبوظبي، و�لربوفي�شور ميكيل  �لهند�شة بجامعة  عميد كلية 
�لإيطالية،  �لهند�شة بجامعة بالريمو  بكلية  �ملعماري  �لت�شميم  م�شارك يف 
و�لدكتور  باجلامعة  �لهند�شة  بكلية  �لعمارة  �أ�شتاذ  عقيل  �أحمد  و�لدكتور 

و�لدكتور  باجلامعة  �ملعمارية  �لهند�شة  يف  م�شاعد  �أ�شتاذ  كارتيلي  ب��اول��و 
حممد �لأمرو�شي �أ�شتاذ م�شارك يف �لعمارة و�لت�شميم باجلامعة بالإ�شافة 

�إىل نخبة من �أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية بكلية �لهند�شة بجامعة �أبوظبي.
و�أو�شح �لدكتور �أحمد عقيل �أ�شتاذ �لعمارة بكلية �لهند�شة بجامعة �أبوظبي 
�إحدى  من  ز�ئ��ر  �أكادميي  وفد  ��شتقطاب  وفكرة  �مل�شرتكة  �لعمل  ور�شة  �أن 
جامعة بالريمو �لإيطالية تاأتي �شمن �إطار حر�س �لكلية على بناء عالقات 
تعاون م�شرتك مع �أرقى �جلامعات �لعاملية �لأوروبية وذلك لفتح �آفاق �أو�شع 
لهم  �لفر�شة  و�إت��اح��ة  �أبوظبي،  بجامعة  �لهند�شة  كلية  وطالبات  لطالب 
للتعرف على خمتلف �لتوجهات �لعاملية يف �لعمارة و�لت�شميم وتبادل وجهات 
يف  و�لطالبات  �لطالب  من  نظر�ئهم  مع  �لعمل  و�آل��ي��ات  و�خل���رب�ت  �لنظر 
خمتلف �جلامعات �ملرموقة حول �لعامل، م�شري�ً �إىل �أن هذه �لفر�شة �أتاحت 
يدر�شونه  ما  �أن  من  �لتاأكد  �أبوظبي  جامعة  يف  و�لت�شميم  �لعمارة  لطلبة 

ويطبق يف جامعة �أبوظبي يتو�فق مع بل وي�شاهي �ملعايري �لعاملية.
ومن جانبه �أكد �لدكتور باولو كارتيلي �أ�شتاذ م�شاعد يف �لهند�شة �ملعمارية 
باجلامعة �أنه مت تق�شيم �لطالب و�لطالبات �إىل فرق متنوعة خالل ور�شة 
زيارة  بعد  وذل��ك  للمتحف  �لنظري  �لت�شميم  على  خاللها  عملو�  �لعمل 
�لأمثل  �ملوقع  لختيار  �ل�شعديات  جزيرة  يف  �لثقافية  �ملنطقة  �إىل  ميد�نية 
لتنفيذه، وبعد ذلك عملت �لفرق �لطالبية �ملكونة من طلبة جامعة �أبوظبي 
يف  �جل��ام��ع��ي  ب��احل��رم  �لت�شميم  ����ش��ت��ودي��وه��ات  يف  ب��ال��ريم��و  جامعة  وطلبة 
�لعمل  ور�شة  برنامج  �أن  �إىل  لفتاً  وعر�شها،  �أفكارهم  تنفيذ  على  �أبوظبي 
�مل�شرتك قد يتم تطويره لبتعاث نخبة من طالب ق�شم �لعمارة و�لت�شميم 
يف جامعة �أبوظبي �إىل جامعة بالريمو �شمن �إطار برنامج للتبادل �لطالبي 

مع �أرقى كليات �لهند�شة �لعاملية.
�ملعماري  �لت�شميم  يف  م�شارك  �أ�شتاذ  �شبا�شي  ميكيل  �لربوفي�شور  و�أ���ش��ار 

بكلية �لهند�شة بجامعة بالريمو �لإيطالية �أن زيارة طالب وطالبات جامعة 
بالريمو لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وجامعة �أبوظبي �أتاحت لهم فر�شة 
�لعربية  �حل�شارة  بني  �لتقارب  �أوج��ه  ودر��شة  جديدة  ثقافة  على  �لتعرف 
وبني �حل�شارة �لإيطالية بل و�لتو��شل مع طلبة من خمتلف �لثقافات �لتي 

حتت�شنها دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�أع�شاء  �أح��د  بالريمو  بجامعة  �لهند�شة  كلية  من  د�ن��ا  كلوديا  �لطالبة  �أم��ا 
�لوفد �لأكادميي تقول: �نطباعي �لأول يف �لبد�ية لدى تعريف على �لطالب 
�لثقافات  يف  بيننا  كبري  �ختالف  وج��ود  هو  �أبوظبي  جامعة  من  �مل�شاركني 
و�للغة و�حل�شارة بيننا �إل �أنني لدى �لتعامل معهم ب�شكل �أقرب على مدر� 
�أيام ور�شة �لعمل وجدت �لكثري من �أوجه �لتقارب بيني وبينهم، فلدينا نف�س 
�لطموحات و�لآمال ولهذ� فاإين �أطلع �إىل �لعودة مرة �أخرى لزيارة جامعة 

�أبوظبي يف �مل�شتقبل �لقريب .

جامعة اأبوظبي ت�شتقبل وفدًا اأكادمييًا من كلية الهند�شة بجامعة بالريمو الإيطالية

•• اأبوظبي-وام: 

قدمت وز�رة �ل�شوؤون �لجتماعية خالل عام 2013 
و  755 مليونا  و  بلغت ح��و�يل مليارين  م�شاعد�ت 
 523 و  �ألفا   41 منها  ��شتفاد  دره��م  �أل��ف   479
حالة تعيل 92 �ألفا و 730 فرد�. و�أجنزت �لوز�رة 
لل�شنو�ت  �لثانية  دورتها  يف  �ل�شرت�تيجية  خطتها 
نحو  قدما  مت�شي  فيما  بنجاح   2013  -  2011
�لثالثة  دورت��ه��ا  يف  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �خل��ط��ة  تنفيذ 
2014 - 2016 و �لتي تت�شمن �لنتقال بخدمات 
�لوز�رة �إىل خدمات ذكيه تنفيذ� لتوجيهات �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رع��اه �هلل  �لدولة رئي�س جمل�س 
ب��اجن��از �حل��ك��وم��ة �ل��ذك��ي��ة �ل��ت��ي ت��و���ش��ل �خلدمات 
وقالت  �مل�شتويات.  �أف�����ش��ل  �إىل  �ل��دول��ة  يف  �مل��ق��دم��ة 
م��ع��ايل م���رمي ب��ن��ت حم��م��د خ��ل��ف��ان �ل��روم��ي وزيرة 
�ل�شوؤون �لجتماعية �إن �لوز�رة تو��شل تنفيذ خطتها 
وب��ر�جم��ه��ا �لج��ت��م��اع��ي��ة لتحقيق  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�أف�����ش��ل �خل��دم��ات يف  وت��ق��دمي  �لرئي�شية  �أه��د�ف��ه��ا 
جمال �لرعاية و�لتنمية �لجتماعية وتبلغ خدمات 
�لوزر�ة �لرئي�شية 15 خدمة تنبثق منها 28 خدمة 
�لوز�رة  حققت  وق��د  تكميلية  خدمة   36 و  فرعية 
 .. وه��ي   2013 ع��ام  يف  �لت�شغيلية  �أهد�فها  معظم 
- ت�شهيل �لإج��ر�ء�ت �لإد�ري��ة للعديد من خدماتها 
و�إطالق مبادرة مندوب لإ�شتيفاء �ملعلومات �ملطلوبة 
�حلاجه  دون  �لج��ت��م��اع��ي  �ل�����ش��م��ان  ج��م��ه��ور  م���ن 
�للكرتونية  �ل��رب�م��ج  تطوير   - ب��ذل��ك.  لتكليفهم 
�إىل  خ���دم���ة  وحتويل21  ب���اخل���دم���ات  �مل���رت���ب���ط���ة 
خدمات �إلكرتونية و�لربط �ل�شبكي مع �شركاء جدد 

لتخفيف  وذلك  و�مل�شتند�ت  �لوثائق  على  للح�شول 
�لعبء على �ملر�جعني. - فتح مكاتب جديدة للوز�رة 
بهدف �لو�شول �إىل �ملتعاملني مع �لوز�رة يف �أماكن 
�شكنهم حيث مت �فتتاح مكتب �ل�شلع و�ملرفاأ وغياثي 
و�ل�����ش��ه��ام��ه وق��ب��ل ن��ه��اي��ة دي�����ش��م��رب �حل����ايل �شيتم 
ت�شغيل مكتب �ليحر يف منطقة �لعني كما مت �فتتاح 
�مارتي  �لجتماعية يف  للخدمات  مركزين كبريين 
�لوطنية  �خل��ط��ة  �إع����د�د   - �ل��ق��ي��وي��ن.  و�أم  ع��ج��م��ان 
للم�شنني ورفعها ملجل�س �لوزر�ء. وقد متت �شياغة 
�خلطه وجميع مكوناتها بالتعاون مع جميع �جلهات 
عددها  و�ل��ب��ال��غ  �ل�شن  ك��ب��ار  بق�شايا  �ل��ع��الق��ه  ذ�ت 
تقدمي خدمات نوعية  �خلطة  وتت�شمن  جهه   18
و�لإ�شكان  و�لتعليم  �ل�شحة  جم��الت  يف  للم�شنني 
و�ل�شالمة  و�لأم���ن  �لن�شطة  و�ل�شيخوخة  و�لبيئة 
�لجتماعية  و�خل��دم��ات  و�لتوظيف  �مل��ايل  و�لأم���ن 
وحقوق �لإن�شان. - �لنتهاء من قانون ودميه ب�شكله 
�لنهائي ومو�فقه جمل�س �لوزر�ء على �لقانون ومت 
�أن  و�ملتوقع  للمناق�شة  �لوطني  �ملجل�س  �إىل  حتويله 
وحتتل  �حل��ايل.  دي�شمرب  �شهر  خ��الل  �ملناق�شة  تتم 
مهام  �شمن  �لأوىل  �ملرتبة  �لجتماعية  �مل�شاعد�ت 
�ملو�طن  ب��رف��اه  تتعلق  لأن��ه��ا  �ل���وز�رة  و�خت�شا�شات 
وتوفري �حلياة �لكرمية و�لالئقه له..و�رتفعت قيمة 
�مل�شاعد�ت �لجتماعية �إىل مبالغ غري م�شبوقة حيث 
2013 حو�يل  �شنة  �مل�شاعد�ت يف  تلك  بلغت قيمة 
مليارين و 755 مليونا و 479 �ألف درهم. وتاأتي 
�مل�شاعد�ت �لجتماعية ملبية لل�شيا�شة �لجتماعية 
ل���دول���ة �لإم�������ار�ت �ل��ت��ي ت��ق��وم ع��ل��ى ت��وف��ري �لرفاه 
�لعبء  ولتخفيف  للمو�طنني.  �لجتماعي  و�لأم��ن 
و�لكو�رث  �لعامة  �لنكبات  ح��الت  يف  �ملو�طنني  عن 

�لطبيعية �أو �لفردية تقدم �لدولة م�شاعد�ت �إغاثة 
لالأ�شر �ملنكوبة..وقد بلغت قيمة م�شاعد�ت �لإغاثة 
و  �ألف   572 و  مليون  حو�يل   2013 خالل عام 
تعوي�شا   47 منها  �إغاثة  حالة   59 ل�  درهم   407
ع���ن ح���ري���ق م���ن���زل و ت�����ش��ع ت��ع��وي�����ش��ات ع���ن غرق 
قارب و ثالث م�شاعد�ت يف كو�رث طبيعية. وتويل 
�لوز�رة عناية خا�شة للطفل وتوفر �أ�شكال �حلماية 
�لجتماعية  �ل�����ش��وؤون  وز�رة  وت��ت��وىل  ل��ه  و�ل��رع��اي��ة 
و�ل��رتخ��ي�����س لها  ع��ل��ى دور �حل�����ش��ان��ة  �ل�����ش����ر�ف 
من  �ملربيات  وتوفري  باملباين  تتعلق  �شروط  �شمن 
 . و�لج��ت��م��اع��ي��ة  �ل�شحية  و�ل��رع��اي��ة  �خل���ربة  ذو�ت 
�إىل   2013 ع��ام  و�رتفع ع��دد دور �حل�شانة خ��الل 
عام  عن  �ملائة  يف   15 زيادة  بن�شبة  ح�شانات   406
ويبلغ  طفال   736 و  �أل��ف��ا   19 ت�شم  و   2012
و�لدو�ئر  ب���ال���وز�ر�ت  �مللتحقه  �حل�شانه  دور  ع��دد 
وتقدم خدمات متميزة  د�ر ح�شانه   42 �حلكومية 
للطفل وبر�شوم تنا�شب ميز�نية �ملر�أة �لعاملة..كما 
مت دمج 14 طفال جمهويل �لن�شب يف �أ�شر حا�شنة. 
�إع��د�د �لالئحة �لتنفيذية لقانون  �ل��وز�رة  و�أجن��زت 
جمهويل �لن�شب بالتعاون مع وز�رة �لد�خلية وبد�أت 
باتخاذ �لإجر�ء�ت �لكفيلة برعاية هذه �لفئة وتوفر 
�أ���ش�����س ت�شمن �شالمة  ل��ه��ا وف���ق  �لأ����ش���ر �حل��ا���ش��ن��ة 
كما  ق��ومي��ة  �أ���ش�����س  على  وتن�شئته  و�شحته  �لطفل 
يجري �لعمل لجناز د�ر لرعاية �لأطفال �لذين ل 
�أ�شر بديلة لهوؤلء  لتوفري  �أ�شر حا�شنة  لهم  تتوفر 
�لأطفال ويف جميع �حلالت ت�شع �ل��وز�رة م�شلحة 
�لطفل �لف�شلى يف جميع �إجر�ء�تها. وتقوم �شيا�شة 
دولة �لمار�ت بالن�شبة لالأ�شخا�س من ذوي �لإعاقة 
على دمج �ملعاقني باملد�ر�س �لعامة مع �أقر�نهم على 

قدر �مل�شاو�ة وتتوىل �لوز�رة تاأهيل وتدريب �ملعاقني 
بالتعليم  �للتحاق  على  �لقدر�ت  ميلكون  ل  �لذين 
�مل�شجلني يف مر�كز  �ل��ط��الب  ع���دد  ب��ل��غ  وق���د  �ل��ع��ام 
و   2013 عام  208 طالب  و  �آلف  �أربعة  �ملعاقني 
و�شل عدد مر�كز رعاية وتاأهيل �ملعاقني 43 مركز� 
ما بني مركز حكومي �حتادي وحملي و�أهلي ومر�كز 

تابعة للقطاع �خلا�س.
بحق  و�إمي��ان��ا  للدمج  �لعاملية  �لتوجهات  �إط���ار  ويف 
�أقر�نهم يف  على مو�كبة  �لقادرين  �ملعاقني  �لطلبة 
�ل����وز�رة م��ن خالل  �ل��ع��ام متكنت  �لتعليم  م��د�ر���س 
�لدورة �ل�شرت�تيجية �لأوىل من دمج ن�شبة 100 
مد�ر�س  يف  �لب�شرية  �لإع���اق���ة  ذوي  م��ن  �مل��ائ��ة  يف 
جيد�  �شوطا  �ل���وز�رة  قطعت  فيما   .. �لعام  �لتعليم 
�أن��ه يجري  �شمعيا علما  �ملعاقني  ن�شبة من  يف دمج 
�لعمل حاليا على �لتح�شري لإدم��اج جميع �لطلبة 
�لعام  �لتعلم  م��د�ر���س  يف  �ل�شمعية  �لإع���اق���ة  ذوي 
م��ع ع��ام 2016 .. وذل��ك ع��ن طريق �ت��ب��اع بر�مج 
و��شتثمار  �ل��ل��غ��وي��ة  ق��در�ت��ه��م  م��ن  ت��ط��ور  تاأهيلية 
مع  �مل�����ش��رتك��ة  و�لتهيئة  ل��دي��ه��م  �ل�شمعية  �ل��ب��ق��اي��ا 
مد�ر�س �لتعليم مما ي�شرع يف عملية �لدمج. وتعمل 
�لوز�رة على رعاية �مل�شن �شمن بيئته و�أ�شرته حيث 
�لوحدة  وت��وف��ر  و�أح���ف���اده  �أب��ن��ائ��ه  ب��رع��اي��ة  يحظى 
�مل��ت��ن��ق��ل��ة ل��رع��اي��ة ك��ب��ار �ل�����ش��ن ب��امل��ن��ازل �خلدمات 
�مل�شنني  وب��ل��غ  و�ل�����ش��ح��ي��ة  و�لنف�شية  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�مل�شتفيدين من �لرعاية �ملنزلية 185 م�شنا خالل 
17 يف  �إىل  �ل��ن�����ش��ب��ة  ه���ذه  و�رت��ف��ع��ت   2013 ع���ام 
تقدم  كما   .  2012 ع��ام  يف  عليه  كانت  عما  �مل��ائ��ة 
�لوز�رة �لرعاية للم�شنني �لذين ل عائل لهم يف د�ر 
�مل�شنني يف عجمان و �نخف�س عدد �مل�شنني فيها �إىل 

ثمانية  كانو�  بينما   2013 عام  يف  م�شنني  خم�شة 
م�شنني يف عام 2012 وذلك ب�شبب �شيا�شة �لدمج 
�لجتماعي للم�شن �لذي تنهجه �لوز�رة. و�نخف�س 
عدد �لأحد�ث �ملودعني يف دور �لرتبية �لجتماعية 
يف عام 2013 �إىل 499 حدثا بن�شبة 22 يف �ملائة 
عن عام 2012 و�نخف�س عدد �لتد�بري �لحرت�زية 
بن�شبة  بانخفا�س   2013 ع��ام  يف  تدبري�   15 �إىل 
75 يف �ملائة وهذ� يعني جناح �لإجر�ء�ت �لوقائية 
�لأحد�ث.  جنوح  من  للحد  �ل���وز�رة  �تخذتها  �لتي 
وب�شاأن جمعيات ذ�ت �لنفع �لعام فقد �أ�شهمت بدور 
�ملجتمع  وتنمية  �لتطوعي  �لعمل  ت�شجيع  يف  ب��ارز 
و�لنتماء  للجمعيات  �لدميقر�طية  �لإد�رة  وتعزيز 
�ل��وط��ن و�جن���از�ت���ه. و�رتفع  و�ل��دف��اع ع��ن  �لوطني 
�ىل  عدد �جلمعيات ذ�ت �لنفع �لعام يف عام 2013 
�أن كان  بعد  �ملائة  يف  ر3   4 بن�شبة  جمعية   150
145 جمعية يف عام 2012 .. كما ز�د عدد فروع 
عام  ع��ن  فرعا   70 �إىل   2013 ع��ام  �جلمعيات يف 
2012 حيث كان عددها 67 فرعا و تقدم �لوز�رة 
للجمعيات �لدعم �ملادي و�لفني وقد �رتفعت قيمة 
ماليني  �أرب��ع��ة  �إىل   2013 �شنة  يف  �ملقدم  �لدعم 
�أرب��ع��ة م��الي��ني و  �أل���ف دره���م بعد �أن ك��ان  و 600 
600 �لف درهم درهم يف عام 2012. وبخ�شو�س 
�جلمعيات �لتعاونية فان �لقت�شاد �لتعاوين يوؤدي 
دور� مهما يف دولة �لإم��ار�ت حيث توفر �جلمعيات 
�لدخل  �لتعاونية دخال مهما للمو�طنني من ذوي 
�جليدة  �ل�شلعة  للمتعاملني  ت��ق��دم  �مل��ح��دود..ك��م��ا 
�أرباحها  �أنها توجه جزء� من  وباأ�شعار معقولة كما 
�لتعاونية  �جلمعيات  ع��دد  وب��ل��غ  �ملجتمع.  خل��دم��ة 
36 جمعية وع��دد �جلمعيات  يف �لعام �حل��اىل ع��ام 

 13 �لأ�شماك  و�شيادي  جمعية   16 �ل�شتهالكية 
جمعيات  ث��الث  �خلدمية  �ل�شتهالكية  و  جمعية 
�إ�شكان  وجمعية  �لتعاونية  للجمعيات  و�حت��ادي��ن 
يبلغ عدد  فيما   .. و�ح��دة  وتاأجري  و�ح��دة وجمعية 
يف  موزعة  فرعا   113 �لتعاونية  �جلمعيات  ف��روع 
مبيعات  قيمة  و�شلت  وق��د  �ل��دول��ة  �إم����ار�ت  جميع 
���ش��ت��ة م��ل��ي��ار�ت و  �إىل   2012 ���ش��ن��ة  �جل��م��ع��ي��ات يف 
�أن  بعد  درهما   377 و  �لفا   70 و  مليونا   160
و  م��ل��ي��ون��ا   985 و  م��ل��ي��ار�ت  ك��ان��ت ح���و�يل خم�شة 
�ل�شر  �أم��ا   .2011 عام  خالل  دره��م  �أل��ف   249
�ملعي�شي  �مل�شتوى  رفع  على  �ل��وز�رة  فتعمل  �ملنتجة 
ت�شمنت  وق��د  �لو�شائل  ب�شتى  �لم��ار�ت��ي��ه  لالأ�شرة 
�لتي  �مل���ب���ادر�ت  ع���دد� م��ن  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  خطتها 
�ملو�طنات  وت�شجيع  �ملنتجة  �لأ�شر  دعم  على  تعمل 
على �إقامة �مل�شاريع �خلا�شة بهم. وبلغ عدد �لأ�شر 
ويف  منتجة  �أ�شرة   625  .. �ملنتجة يف عام 2012 
منتجة  �أ�شرة   772 �إىل  �لعدد  �رتفع   2013 عام 
بزيادة بلغت 24 يف �ملائة و بلغ عدد �ملعار�س خالل 
عام 2013 122 معر�شا تتوىل ت�شويق منتجات 
�لأ�شرية  �ل�شت�شار�ت  مكاتب  وت��ق��دم  �لأ���ش��ر.  تلك 
و�لزوجية  و�لأ����ش���ري���ة  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �ل���ش��ت�����ش��ار�ت 
يعزز  مبا  �لأ�شرية  �مل�شكالت  حل  يف  ت�شاعد  و�لتي 
�لرتخي�س  �ل���وز�رة  وتتوىل  و��شتقر�رها  متا�شكها 
�أد�ءه��ا لدورها  �ملكاتب �شمن �شروط ت�شمن  لهذه 
على �أف�شل وجه ويوفر لها �ملخت�شني وو�شل عدد 
�ربعة  �إىل   2012 ع��ام  حتى  لها  �ملرخ�س  �ملكاتب 
�لرتخي�س  قيد  مر�كز  ثالثة  عدد  ويوجد  مكاتب 
بلغ  هاتفية  ��شت�شار�ت  بتقدمي  �ل���وز�رة  تقوم  كما 

.2013 عام  خالل  ��شت�شار�ت  عددها 107 

•• دبي-وام:

�لعائلي  ز�يد بن حممد  يبد�أ ملتقى 
�لإ�شالمية  �ل�����ش��وؤون  ل��د�ئ��رة  �ل��ت��اب��ع 
��شتقبال  ب��دب��ي يف  و�ل��ع��م��ل �خل���ريي 
�جلماهري  م����ن  و�ل�����وف�����ود  �ل���������زو�ر 
و�ملقيمني  �لإم����ارت����ي����ة  و�ل���ع���ائ���الت 

�عتبار� من �خلمي�س �لقادم.
�ملن�شوري  خ���ل���ف���ان  �أح����م����د  و�����ش����رح 
حممد  ب��ن  ز�ي��د  ملتقى  مدير  نائب 
�ل�شوؤون  ل����د�ئ����رة  �ل���ت���اب���ع  �ل��ع��ائ��ل��ي 
�لإ���ش��الم��ي��ة و�ل��ع��م��ل �خل���ريي بدبي 
باأن �مللتقى �شوف يفتح �أبو�به للزو�ر 
يف 12 دي�شمرب �جلاري وي�شتمر ملدة 
�شهرين ون�شف حتى منت�شف مار�س 

�لقادم.
ج���اء ذل���ك خ���الل �لج��ت��م��اع �ملو�شع 
�ل���ذي ع��ق��ده م��ع ف��ري��ق عمل �مللتقى 
�مللتقى  لفتتاح  �ل�شتعد�د  مبنا�شبة 

هذ� �لعام.
�لدورة  �أن هذه  �إىل  �ملن�شوري  و�أ�شار 
هي �لدورة �ل�شاد�شة للملتقى حيث �أن 
�مللتقى �أقيم منذ خم�س �شنو�ت وكان 
يعرف با�شم ملتقى �لعائلة �شابقا ويف 
�ل�شمو  �شاحب  �أم���ر   2013 يناير 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
�ل���وزر�ء حاكم دب��ي رع��اه �هلل بتغيري 
م�شمى ملتقى �لعائلة �لذي حتت�شنه 
بدبي  �لأوىل  �خل���و�ن���ي���ج  م��ن��ط��ق��ة 
�لإ�شالمية  �ل�����ش��وؤون  د�ئ���رة  وتنظمه 
و�لعمل �خلريي بدبي لي�شبح ملتقى 

ز�يد بن حممد �لعائلي .
ويقع ملتقى ز�يد بن حممد �لعائلي 

بدبي  �لأوىل  �خل��و�ن��ي��ج  منطقة  يف 
وي�شم �مللتقى بني جنباته هذ� �لعام 
�جلديدة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  �ل���ع���دي���د 
�لرت�ثية  �لفعاليات  منها  و�ملتنوعة 
�ل�شعبية  و�ل�����ف�����رق  �ل���ع���ي���ال���ة  م���ث���ل 
وركوب �خليل وبيت �ل�شعر و�لأكالت 
�لثقافية  �لفعاليات  �ل�شعبية وكذلك 
و�لأم�شيات  �مل�����ش��رح  ف��ع��ال��ي��ات  م��ث��ل 
كما  �لدينية  و�ملحا�شر�ت  �لإن�شادية 
�ملحال  من  ع��دد�  �مللتقى  �شوق  ي�شم 
200 حمل  ي���ق���ارب  م���ا  �ل���ت���ج���اري���ة 
�مللتقى  �شوق  جت��اري ما بني منطقة 
و�ملطاعم ومدينة �لألعاب و�ملت�شمنة 
�لعديد من �ملنتجات �ملتنوعة �أبرزها 
وم�شاريع  �ملنتجة  �لأ���ش��ر  م�شاركات 
�لتي  �خل��ريي��ة  و�جل��م��ع��ي��ات  �ل�شباب 
حتظى برعاية ودعم من �إد�رة �مللتقى 
وي��ت��م ت��اأج��ري �مل��ح��الت ب��اأج��ر رمزي 
ون�شف  �شهرين  مل��دة  دره��م   2500

و�لأ�شر  �ل�����ش��ب��اب  ل��ل��ت��ج��ار  ت�شجيعا 
�ملنتجة.

وي���ع���د ����ش���وق �مل��ل��ت��ق��ى ف��ر���ش��ة طيبة 
عطور  من  �ملنتجات  جميع  لت�شويق 
مطرزة  و�أث��������و�ب  وه����د�ي����ا  و�أل����ع����اب 
�ليد  وحقائب  �ل�شعر  و�ك�ش�شو�ر�ت 
و�لأق�����ر�ط و�ل��ع��ق��ود و�أ���ش��ي��اء تو�شع 
�لقو�قع  م���ث���ل  �مل����ن����زل  يف  ك���دي���ك���ور 
و�لفاز�ت وغريها من �ملبتكر�ت �لتي 

تقدم عليها �لن�شاء.
�لأ�شياء  �شناعة  يف  �أ�شر  وتتخ�ش�س 
�ملالب�س  ت���ط���ري���ز  م���ث���ل  �ل����رت�ث����ي����ة 
و�لعباء�ت و�ل�شيل وكل ما يخ�س بيت 
�مل�شنوعة  �جلمال  و�أغ��ر����س  �ل�شعر 
�لثمن  ��شياء غالية  �ل�شدو وهي  من 
�شاقا  جمهود�  وتتطلب  يدوية  لأنها 
و���ش��رب� ك��ب��ري� وه��ن��اك م��ن تعمل يف 

طهي �ملاأكولت و�حللويات.
كما ي�شم �مللتقي متحف تر�ثي فريد 

و�لثابتة  �لرئي�شية  �لفعاليات  �إحدى 
تعزيز  يف  ل������دوره  ن���ظ���ر�  �مل��ل��ت��ق��ى  يف 
�ل���ه���وي���ة �ل��وط��ن��ي��ة و�حل����ف����اظ على 
�لعاد�ت و�لتقاليد وتعريف �لز�ئرين 
من �أبناء �جليل �حلايل برت�ث �لآباء 

و�لأجد�د.
�مل��ت��ح��ف ع���دد� م��ن �لأجنحة  وي�����ش��م 
�لتقليدي  �لإم����ار�ت����ي  �ل��ب��ي��ت  م��ن��ه��ا 
حياة  ي��ربز  وجناح  حمتوياته  بكامل 
�ل�شيادين ورحالت �لغو�س �خلا�شة 
�لعري�س  ج��ان��ب  �إىل  �ل��ل��وؤل��وؤ  بجمع 
�ل�����ش��ي��ف��ي و�خل��ي��م��ة �ل�����ش��ت��وي��ة بكل 
�أهل  ب��ي��ت  �إىل  �إ���ش��اف��ة  حمتوياتهما 
عالوة  �جلبال  ل�شكان  وبيت  �لبادية 
�ملهن  �ل��ذي يت�شمن كل  �ل�شوق  على 
و�حل����رف �ل��ي��دوي��ة �ل��ق��دمي��ة ومنها 
و�حل���د�د  و�ل��ط��و����س  �لقما�س  ت��اج��ر 
و�لنجار و�ملحلوي و�خلياط و�لقطان 
�لذي  �لبناء  �إىل  بالإ�شافة  و�لعطار 

�لقدمية  �لبناء  ملو�د  م�شتودعا  ي�شم 
ي�شتخدمونها  �لأج�������د�د  ك����ان  �ل��ت��ي 
ومن  �مل���ا����ش���ي  يف  �مل�����ن�����ازل  ب����ن����اء  يف 
حديقة  �لرتفهية  �لفعاليات  �شمن 
�جل����ي����و�ن����ات �ل���ت���ي ت�����ش��م ع�����دد من 

�حليونات �لنادرة.
بر�مج  �لفعاليات  ج���دول  ويت�شمن 
ثقافية وتوعوية �إ�شافة �ىل �لدور�ت 
�لدينية  و�مل���ح���ا����ش���ر�ت  �ل��ت��دري��ب��ي��ة 
�ملتنوعة حيث ي�شت�شيف �مللتقى عدد� 
م��ن �مل��ح��ا���ش��ري��ن و�ل���دع���اة م��ن دول 
�لإ�شالمي  و�ل��ع��امل  �لعربي  �خلليج 
ع��ل��ى م�����ش��رح �مل��ل��ت��ق��ى و�ل��ت��ي حظيت 
ب���ت���ن���وع ك���ب���ري م����ن خ�����الل �لأ����ش���م���اء 
�لتوعية  ن�شر  بهدف  وذل��ك  �ملعروفة 
�لإمار�تي  �أفرد �ملجتمع  �لدينية بني 
و�ل��ت��ي ه��ي م��ن �أه���م �أه����د�ف ملتقى 

�لعائلة.
و�أو�شح �ملن�شوري باأن تنوع �لفعاليات 
�أعطى �مللتقى قيمة �إ�شافية ��شتهدفت 
�مللتقى  و�أن  �لأذو�ق  خمتلف  �إر���ش��اء 
وتعزز  �لعائلة  �شمل  مل  �أي�شا  هدفه 
روح �لنتماء و�لأ�شالة يف جو ف�شيح 
بعيد عن زخم و�شو�شاء �ملدينة وهذ� 
�لتجمع �لأ�شري و�ل�شياحي و�لرت�ثي 
و�لثقايف �ملتنوع يف جزء من �إمارة دبي 
�ل��ع��ام��رة ل��ه��و خ��ري دل��ي��ل ع��ل��ى ذلك 
�إيجاد  يف  �شاهم  �مللتقى  ب��اأن  ..منوها 
�شياحة و�عدة مبا حققه من جناحات 
متتالية كانت ثمار جهود من �جلهات 
�حلكومية �مل�شاركة و�لرعاة و�لأفر�د 
�أهد�فه  حتقيق  م��ن  متكن  �ن��ه  حتى 
�ملن�شودة خالل فرتة ق�شرية مقارنة 

مع فعاليات �أخرى. 

ال�شوؤون الجتماعية تقدم مليارين و 755 مليونا و 479 األف درهم م�شاعدات خال 2013 

ملتقى زايد بن حممد العائلي يفتح اأبوابه للزوار اخلمي�س املقبل

•• اأبوظبي-وام:

�لإلكرتونية  ل��الأن��ظ��م��ة  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ف���از 
موؤ�ش�شة  ج��ائ��زة  يف  �لأول  باملركز  و�ملعلومات 
�ل��رخ�����ش��ة �ل���دول���ي���ة ل��ق��ي��ادة �حل��ا���ش��ب �لآيل 
�لإقليمية �ل�شنوية لأف�شل �ملمار�شات يف تطبيق 
برنامج �ملو�طن �لإلكرتوين. ومت �لإعالن عن 
�لفائزين خالل حفل �لتكرمي �ل�شنوي 2013 
�لذي �أقامته موؤ�ش�شة �لرخ�شة �لدولية لقيادة 
يف  �خلليجي  �ل��ت��ع��اون  ملجل�س  �لآيل  �حلا�شب 
فندق هيلتون جمري� يف دبي لتقدير �جلهات 
�لد�عمة ملبادر�ت موؤ�ش�شة �لرخ�شة �لدولية يف 
جمال �مل�شوؤولية �لجتماعية و�لتي �أثمرت عن 
�آلف  لأربعة  �لدولية  �لرخ�شة  �شهاد�ت  منح 
�لن�سء يف منطقة �خلليج خالل  400 من  و 
�شهري  �ل�شيفية  �لدولية  �لرخ�شة  خميمات 
وتعترب  �جل���اري.  �لعام  من  و�أغ�شط�س  يوليو 
�مل�شوؤولة  �جل��ه��ة  �ل��دول��ي��ة  �لرخ�شة  موؤ�ش�شة 

�ملعلوماتي و�لرتويج لرب�مج  �لوعي  عن ن�شر 
ت��ن��م��ي��ة م����ه����ار�ت ����ش��ت��خ��د�م �ل��ك��م��ب��ي��وت��ر من 
لقيادة  �ل��دول��ي��ة  �لرخ�شة  �شهادة  منح  خ��الل 
جمل�س  دول  يف  عامليا  بها  �ملعرتف  �لكمبيوتر 
و�ل��ع��ر�ق. ومت  �لعربية  ل��دول �خلليج  �لتعاون 
�للذين  �لفائزين  عن  �لإع���الن  �حلفل  خ��الل 
دول  من  مر�شحا   16 بني  من  �ختيارهما  مت 
ع��ق��ب عملية  وذل���ك  �ل�����ش��ت��ة  �ل��ت��ع��اون  جمل�س 
ت�شويت قامت بها جلنة حكم تابعة للموؤ�ش�شة 
�أبوظبي  مل��رك��ز  �لأوىل  �جل��ائ��زة  منحت  حيث 
..بينما  و�مل��ع��ل��وم��ات  �لإل��ك��رتون��ي��ة  ل��الأن��ظ��م��ة 
جامعة  ب��ني  م�شاركة  �لثانية  �جل��ائ��زة  ذه��ب��ت 
للدر��شات  �لبحرين  ومعهد  قابو�س  �ل�شلطان 
�مل�������ش���رف���ي���ة. و�أع���������رب ����ش���ع���ادة ر������ش����د لحج 
�أبوظبي لالأنظمة  �ملن�شوري مدير عام مركز 
بتحقيق  �عتز�زه  عن  و�ملعلومات  �لإلكرتونية 
�مل��رك��ز ل��ه��ذ� �ل��ف��وز �ل����ذي ���ش��ي��ع��زز ج��ه��وده يف 
تنفيذ وتطبيق �لعديد من �لرب�مج و�ملبادر�ت 

مثل برنامج �ملو�طن �لإلكرتوين �لذي يهدف 
�إىل تدريب �شكان �إمارة �أبوظبي على �أ�شا�شيات 
��شتخد�م �حلا�شب �لآيل و�لإنرتنت لتمكينهم 
من ��شتخد�م �خلدمات �لإلكرتونية �حلكومية 
�أبوظبي  بو�بة  يتم تقدميها من خالل  و�لتي 
�لإلكرتونية. من جانبه �أكد من�شور �ملرزوقي 
�لإل��ك��رتوين يف مركز  �مل��و�ط��ن  برنامج  مدير 
و�ملعلومات  �لإل��ك��رتون��ي��ة  لالأنظمة  �أب��وظ��ب��ي 
�أهمية �لدور �لذي تقوم به �لرخ�شة �لدولية 
لقيادة �حلا�شب �لآيل يف رفع وتعزيز م�شتوى 
�ل���ع���دي���د م���ن �ل�������ش���ر�ئ���ح �ل���ت���ي ت��ف��ت��ق��ر ملهارة 
هذه  يف  ل���ش��ي��م��ا  �لآيل  �حل��ا���ش��ب  ����ش��ت��خ��د�م 
�أبوظبي  ح��ك��وم��ة  فيها  قطعت  �ل��ت��ي  �مل��رح��ل��ة 
خ��ط��و�ت ك��ب��رية ع��ل��ى ط��ري��ق ت��ق��دمي خمتلف 
على  يتحتم  �ل��ذي  �لأم��ر  �إلكرتونيا  خدماتها 
�لآيل  ��شتخد�م �حلا�شب  ملهارة  يفتقر  كل من 
�ل�شتفادة  ي�شتطيع  حتى  �مل��ه��ار�ت  ه��ذه  تعلم 
م��ن �خل��دم��ات �حل��ك��وم��ي��ة. و�أع����رب �ملرزوقي 

ل��������� م��وؤ���ش�����ش��ة �لرخ�شة  ���ش��ك��ره وت��ق��دي��ره  ع���ن 
�لدولية لقيادة �حلا�شب �لآيل ملجل�س �لتعاون 
�جلائزة  ه��ذه  و�إط���الق  تنظيم  على  �خلليجي 
ب��ح�����ش��ول مركز  ����ش���ع���ادت���ه  �مل���ه���م���ة..م���وؤك���د� 
و�ملعلومات  �لإل��ك��رتون��ي��ة  لالأنظمة  �أب��وظ��ب��ي 
ب��ني ع��دد كبري من  على �جل��ائ��زة �لأوىل م��ن 
�خلليج  منطقة  دول  م�شتوى  على  �ملناف�شني 
�لرفيع  �مل�شتوى  ي��وؤك��د  �ل���ذي  �لأم���ر  �ل��ع��رب��ي 
�ل���ذي و���ش��ل �إل��ي��ه �مل��رك��ز �ل���ذي يعترب �جلهة 
تكنولوجيا  عن  ب��الإ���ش��ر�ف  �ملعنية  �حلكومية 
�ملعلومات و�لت�شالت يف �إمارة �أبوظبي. ح�شر 
�حلفل كبار �مل�شوؤولني من �جلهات �حلكومية 
و�ملد�ر�س  و�جل��ام��ع��ات  �لتعليمية  و�ل��ه��ي��ئ��ات 
ممثلني  �إىل  �إ�شافة  �لأهلية  �لتدريب  ومر�كز 
�لقطاعات  خمتلف  من  �لر�عية  �جلهات  عن 
وتقنية  و�ل��ط��ري�ن  �لبنوك  فيها  مبا  �حليوية 
�مل��ع��ل��وم��ات و�ل��رتف��ي��ه و�لإع�����الم وغ��ريه��ا من 

خمتلف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي.

�إد�رة  �أجرته  �لذي  �ملتعاملني  ر�شا  تقييم  ��شتطالع  �أظهر 
�ملعرفة حول م�شاركة جناح حماكم دبي يف معر�س �ل�شارقة 
2013م يف دورت��ه �لثانية و�لثالثني عن  �ل��دويل للكتاب 
نتائج �ل�شتبيان بتحقيقها ن�شبة قيا�شية يف ر�شا �ملتعاملني 
و�شلت �إىل %99 ، و�أكدت �إد�رة �ملعرفة مبحاكم دبي عن 
ر�شاها عن هذه �لنتيجة، ما ميثل دلياًل على �شعي �لإد�رة 
�أد�ئها مبا يحقق وروؤية �ملحاكم و�أهد�فها  �لد�ئم لتطوير 
�ملعرفية  ل��ل��م��و�رد  �لأم��ث��ل  �ل���ش��ت��غ��الل  يف  �ل�شرت�تيجية 

وتعزيز فعالية �خلدمات �ملقدمة.
و�أو����ش���ح���ت ف��اط��م��ة �جل�����الف رئ��ي�����س ���ش��ع��ب��ة �مل��ك��ت��ب��ة �أن 
�ل�شتبيان �عتمد خم�شة معايري رئي�شة ت�شمنت يف �أ�شئلة 
عن مدى ��شتفادة زو�ر جناحها من �لعناوين �ملعرو�شة يف 
فيها، و�أ�شناف �لكتب نوعاً وكماً، وعن ر�أيهم يف �لعناوين 
�جل��دي��دة �ل��ت��ي �شاركت بها حم��اك��م دب��ي يف ه��ذه �ل���دورة، 

�لز�ئرين  من  �ملتعاملني  خدمة  على  �لقائمني  يف  ور�أيهم 
جلناح حماكم دبي، ومن ثم تقييم �لز�ئرين �لعام.

�ل�شتبيان  ور�ء  تهدف من  �ل��د�ئ��رة  �أن  �جل��الف  و�أ���ش��ارت 
ر�شا  م�شتوى  ورف���ع  �لأد�ء  وحت�شني  ز  �لتميُّ حتقيق  �إىل 
�ملتعاملني. و�أ�شافت �ن حماكم دبي حري�شة على ت�شجيع 
�ملوؤ�ش�شاتي  باهتمامها  �إمي��ان��اً  �مل��ع��رف��ة  �إد�رة  يف  �لب��ت��ك��ار 
ب��ال��ث��ق��اف��ة ول��ق��ن��اع��ت��ه��ا ب��اأه��م��ي��ة ه���ذ� �مل�����ورد �ل����ذي يت�شم 

بالطبيعة �ملعرفية.
�ملمتازة  �لنتيجة  بهذه  �شعادتها  عن  �ملكتبة  �شعبة  وع��رّبت 
مبا  جهدها  ق�شارى  لبذل  �لإد�رة  �أد�ء  من  �شتعزز  و�لتي 
ملحاكم  �لعام  �ملدير  دعم  وثمنت  �ملتعاملني.  توقعات  يلبي 
�أحمد بن هزمي و�أثنت على جهود �ملوظفني  دبي �لدكتور 
وتعاونهم يف دعم وم�شاندة �أعمال ومهام �ل�شعبة لتحقيق 

�أهد�فها. 

•• ال�صارقة-الفجر:

�ل�����ش��ارق��ة حافلة  م���و�����ش���الت  ت���وف���ر 
و�إيابا  ذهابا  ر�ك��ب   47 �شعة  جمانية 
�لأ���ش��ري��ة يف  �لتنمية  م��رك��ز  خل��دم��ة 
دب���ا �حل�����ش��ن ل��ن��ق��ل ك��ب��ار �ل�����ش��ن من 
�ل�شيد�ت يف رحلة ترفيهية من مدينة 
�ل�شارقة غد�  �إىل مدينة  دبا �حل�شن 
�ليوم  ب���ذك���رى  ،�ح���ت���ف���ال  �ل���ث���الث���اء 

�لوطني �ل� 42.
�لنقل  وق�����ال خ���ال���د �خل���ي���ال م���دي���ر 
�أن  �ل�شارقة  مو��شالت  يف  �مل��دن  ب��ني 
�ملوؤ�ش�شة �شتوفر هذه �خلدمة �لأ�شبوع 
�لقادم خالل �حتفالت �ليوم �لوطني 
 40 ��شطحاب  يعتزم  �ل��ذي  للمركز 
م�شنة يف رحلة ترفيهية وتثقيفية �إىل 
مدينة �ل�شارقة ثم �لعودة مرة �أخرى 
�لتي  �مل��رك��ز  ف��ع��ال��ي��ات  ،وذل����ك �شمن 

�لثانية  ب��ال��ذك��رى  �ح��ت��ف��ال  �أط��ل��ق��ه��ا 
لدولة  �ل���وط���ن���ي  ل��ل��ي��وم  و�لأرب�����ع�����ني 
�ملنا�شبة  ب��ه��ذه  ،و�ب��ت��ه��اج��ا  �لإم������ار�ت 
و�إب���ر�ز  �جل��م��ي��ع،  ق��ل��وب  على  �لغالية 

�أهميتها.
و�أ�شاف �خليال �أن �ملبادرة تاأتي �شمن 
ح��زم��ة �لأن�����ش��ط��ة و�ل��ف��ع��ال��ي��ات �لتي 
�ل�شارقة  و�أعدتها مو��شالت  نظمتها 

��شتعد�د� لالحتفال باليوم �لوطني.
�أن هذه  �مل��دن  �لنقل بني  و�أك��د مدير 
مو��شالت  ت��ق��دم��ه��ا  �ل���ت���ي  �مل����ب����ادرة 
�مل�شاركات  �إط�����ار  يف  ت���اأت���ي  �ل�����ش��ارق��ة 
�لجتماعية و�لإن�شانية �لتي حتر�س 
�ملوؤ�ش�شة على تقدميها وحر�شا منها 
�لجتماعي  �ل��ت��و����ش��ل  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
مع  ين�شجم  مبا  �ملجتمعية  و�مل�شاركة 
�إىل  �ل��ه��ادف��ة  �ل�شرت�تيجية  خطتها 
�لتو��شل مع كافة �لهيئات و�ملوؤ�ش�شات 

و�شر�ئح �ملجتمع .
�ملوؤ�ش�شة  حت���ر����س   : �خل���ي���ال  وق�����ال 
ك��ل �حل��ر���س ع��ل��ى �مل�����ش��اه��م��ات ودعم 
�لأن�����ش��ط��ة �لج��ت��م��اع��ي��ة يف �لإم�����ارة 
�مل�شوؤولية  مب����ب����د�أ  م��ن��ه��ا  �ل����ت����ز�م����اً 
روؤية  م��ع  ين�شجم  ومب���ا  �ملجتمعية، 
�لتالحم  ل���ت���ع���زي���ز  �ل�����دول�����ة  ق����ي����ادة 

�لجتماعي و�لإن�شاين.

دبي حماكم  جناح  عن  املتعاملني  % ر�شا   99
 يف معر�س ال�شارقة الدويل للكتاب 2013

موا�شات ال�شارقة توفر حافلة جمانية لنقل كبار ال�شن 
من دبا احل�شن اإىل ال�شارقة ذهابا واإيابا 

اأبوظبي لاأنظمة الإلكرتونية واملعلومات يفوز باملركز الأول يف جائزة الرخ�شة الدولية لقيادة احلا�شب الآيل 
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقه-وام: 

ب��ن��ت �شلطان  ب����دور  �ل�����ش��ي��خ��ة  �أك�����دت 
�ل���ق���ا����ش���م���ي �مل����وؤ�����ش���������س و�ل���رئ���ي�������س 
للن�شر  ك��ل��م��ات  مل��ج��م��وع��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
تبني دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
�إ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة و����ش��ح��ة �ل����روؤي����ة يف 
جم�����ال �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل����ذك����ي م����ن �أج����ل 
و�لو�شائل  �ملناهج  مب�شتوى  �لرتقاء 
م�شرية   .. �لعربية  باللغة  �لتعليمية 
للن�شر  ح�������روف  م�������ش���روع  �أن  �إىل 
جمموعة  �أط��ل��ق��ت��ه  �ل����ذي  �لتعليمي 
وحتبيب  ترغيب  �إىل  يهدف  كلمات 
�لهوية  وزرع  �لعربية  للغة  �لأط��ف��ال 
�لعربية يف نفو�س �جليل �جلديد �ىل 
يف  �حلديثة  �لنه�شة  مو�كبة  جانب 
�شل�شلة من  �لعام عرب  �لتعليم  قطاع 

�لرب�مج �لتعليمية.
ج��اء ذل��ك خ��الل لقائها مع �ل�شيخة 
�آل ثاين  ب��ن خليفة  ب��ن��ت ح��م��د  ه��ن��د 

للتعليم  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�س  نائب 
زيارتها  ه��ام�����س  ع��ل��ى  ق��ط��ر  ب���دول���ة 
مع  تز�منا  �ل�شقيقة  قطر  دول��ة  �إىل 
24 م��ن معر�س  �ف��ت��ت��اح �ل����دورة �ل���� 
�لدوحة �لدويل للكتاب �لذي ت�شتمر 
�جلاري  دي�شمرب   14 حتى  فعالياته 
عدد  مع  ب��دور  �ل�شيخة  �لتقت  ..كما 
�لر�شمية  �لقطرية  �ل�شخ�شيات  من 

يف �ملجالني �لثقايف و�لتعليمي.
�لقا�شمي  بدور  �ل�شيخة  و��شتعر�شت 
ث����اين جم���الت  �آل  و�ل�����ش��ي��خ��ة ه��ن��د 
جمموعة  ب����ني  �مل�������ش���رتك  �ل���ت���ع���اون 
ك���ل���م���ات ل��ل��ن�����ش��ر و�مل���ج���ل�������س �لأع���ل���ى 
�لذكي  �ل��ت��ع��ل��ي��م  جم���ال  يف  للتعليم 
وت���ط���وي���ر �مل���ن���اه���ج �ل���در�����ش���ي���ة حيث 
�لذي  ب��ال��دور  ب��دور  �ل�شيخة  �أ���ش��ادت 
تلعبه �ل�شيخة هند يف تطوير �لتعليم 
باإمكانيات  و�لرت���ق���اء  قطر  دول���ة  يف 
على حد  �لطالب  وم��ه��ار�ت  �ملعلمني 

�شو�ء.

�لقا�شمي  ب����دور  �ل�����ش��ي��خ��ة  وت��ن��اول��ت 
ج��ه��ود جم��م��وع��ة ك��ل��م��ات ل��ل��ن�����ش��ر يف 
وتطوير  �لأط���ف���ال  �أدب  ن�شر  جم���ال 
من  �لطفل  لكتاب  �لعربي  �ملحتوى 
تلهم  مبتكرة  منتجات  تقدمي  خالل 
�لقر�ءة  عادة  وتر�شخ  �لأطفال  �شغف 
�لر�مي  ح���روف  م�����ش��روع  ج��ان��ب  �إىل 
�إىل توفري بر�مج تدعم �لتعلم باللغة 
�لعربية بني �لطالب بطريقة مفيدة 

وذكية ت�شاندها �لتقنيات �حلديثة.
لرفع  ح�����روف  ���ش��ع��ي  �إىل  و�أ������ش�����ارت 
باللغة  �لتعليمية  �ملنظومة  م�شتوى 
�ل��ع��رب��ي��ة و�لرت����ق����اء ب��ه��ا م���ن خالل 
م��ب��ت��ك��رة �شممت  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ب���ر�م���ج 
بطريقة حتفز �لطالب على �لتفاعل 
يتما�شى  ومب����ا  �ل��ع��ل��م��ي  و�ل��ت��ف��ك��ري 
م��ع ت��وج��ه دول���ة �لإم����ار�ت نحو دمج 
باملناهج  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  �ل���ت���ط���ور�ت 

�لتعليمية ب�شكل فعال.
�لقا�شمي  ب��دور  �ل�شيخة  �لتقت  كما 

�لو�حد  ع��ب��د  ب���ن  �ل���دك���ت���ور حم��م��د 
�حلمادي وزير �لتعليم �لعايل بدولة 
�لأعلى  للمجل�س  �لعام  �لأم��ني  قطر 
تطبيق  نتائج  على  و�أطلعته  للتعليم 
م�����ش��روع ح����روف يف م���د�ر����س �إم����ارة 
يف  حاليا  يطبق  ب��ات  حيث  �ل�����ش��ارق��ة 
ف�شل   200 تت�شمن  مدر�شة   29
ملرحلة ريا�س �لأطفال وي�شتفيد منه 
قر�بة 5100 طالب وطالبة �إ�شافة 
على  معلمة   222 نحو  تدريب  �إىل 
مع  �ملعلمات  تفاعل  ل�شمان  �مل�شروع 
�ل��ت��ط��ب��ي��ق �ل���ذك���ي ل��ل��م�����ش��روع �ل���ذي 
�لوطن  يف  ن��وع��ه  م���ن  �لأول  ي��ع��ت��رب 
�لعربية  �للغة  تعلم  لتعزيز  �لعربي 

بطريقة ذكية.
�لقا�شمي  ب����دور  �ل�����ش��ي��خ��ة  و�أ�����ش����ارت 
�لتي  �لأخ���رى  �مل�شروعات  بع�س  �إىل 
�أطلقها برنامج حروف ومنها �لكتاب 
�لكبري �لذي يت�شمن ن�شو�شا مكتوبة 
بخط كبري و�شور� ور�شومات جميلة 

�لقر�ءة  �إىل  �لأط���ف���ال  ج���ذب  ب��ه��دف 
وت�شجيعهم على حب �لكتاب وت�شاعد 
�ل��وق��ت ع��ل��ى �لقيام  ن��ف�����س  �مل��ع��ل��م يف 
�ملفرد�ت  وتنمية  م�شرتكة  ب��ق��ر�ء�ت 
بنف�شه  ثقته  وتعزيز  للطفل  �للغوية 

وحتفيزه على �لعمل �جلماعي.
�لقا�شمي  ب����دور  �ل�����ش��ي��خ��ة  وجت���ول���ت 
�ل���دوح���ة �لدويل  �أروق�����ة م��ع��ر���س  يف 
�ل��دك��ت��ور ح��م��د بن  ي��ر�ف��ق��ه��ا  للكتاب 
�لثقافة  وزي���ر  �ل���ك���و�ري  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز 
و�ل�������رت�ث يف دول�����ة قطر  و�ل���ف���ن���ون 
و�أك���دت خ��الل �ل��زي��ارة �ل��دور �لكبري 
�لذي تلعبه معار�س �لكتب يف تعزيز 
وتطوير  �لعربية  �لثقافية  �لعالقات 
���ش��ن��اع��ة �ل��ك��ت��اب وح���رك���ة �ل��ن�����ش��ر يف 
باجلهود  م�شيدة   .. و�لعامل  �ملنطقة 
�حل��ك��وم��ي��ة يف �ل���ع���دي���د م���ن �ل����دول 
�لكتاب  ت�����ش��ع  ب��ات��ت  �ل��ت��ي  �ل��ع��رب��ي��ة 
خالل  من  �هتماماتها  �أجندة  �شمن 
ون�شاطات  م���ب���ادر�ت  و�إط�����الق  ت��ب��ن��ي 

ترثي �حلر�ك �لثقايف.
�للقاء  خالل  ب��دور  �ل�شيخة  و�أعربت 
�لقطري  �ل���وزي���ر  م��ع  جمعها  �ل���ذي 
حتققه  �ل��ذي  بالنجاح  �شعادتها  ع��ن 
معار�س �لكتب �لتي تنظم يف �لدول 
دور  م�شاركات  �شعيد  على  �لعربية 
�ل���زو�ر  �لن�شر وك��ذل��ك من��و ج��م��ه��ور 
و�حد  كل  ي�شكل  �لتي  �ملعار�س  لهذه 
جتمع  ك��ربى  ثقافية  ت��ظ��اه��رة  منها 

�لقر�ء بالكتاب و�ملوؤلفني و�لنا�شرين 
تتفاعل  ح������و�ر  م��ن�����ش��ة  ي�����ش��ك��ل  م����ا 
لتكون  و�لآر�ء  �ل����روؤى  خمتلف  فيه 
ث��ق��اف��ي��ا ي�شهم يف  ث����ر�ء  مب��ج��م��وع��ه��ا 
�ل��ت��ق��دم �حل�����ش��اري و�مل���ع���ريف ويعزز 
يف  و�لفكرية  �لأدب��ي��ة  �حل��رك��ة  تطور 

�لوطن �لعربي.
ويف ختام لقائها مع �لوزير �لقطري 
جناح  �لقا�شمي  ب��دور  �ل�شيخة  ز�رت 

للكتاب  �ل�����دويل  �ل�����ش��ارق��ة  م��ع��ر���س 
�جلناح  م�������ش���وؤويل  م����ن  و����ش��ت��م��ع��ت 
�لذي  �ل����دور  ع��ن  مف�شل  ���ش��رح  �إىل 
م�شاركاته  خ��الل  من  �ملعر�س  يلعبه 
�خلارجية يف �لرتويج لدور �ل�شارقة 
�شناعة  يف  ح�شورها  وتعزيز  �لثقايف 
�ل��ك��ت��اب وت�����ش��ج��ي��ع �ل��ن��ا���ش��ري��ن على 
�مل�������ش���ارك���ة يف �ل��������دور�ت �مل��ق��ب��ل��ة من 

�ملعر�س.

•• ابوظبي-وام:

ك�شفت �لر�ئد �لدكتورة زبيدة جا�شم 
�لإن�����ش��ان يف  �إد�رة ح��ق��وق  حممد م��ن 
�لإمار�ت  �مل��ر�أة يف  �إن  �لد�خلية  وز�رة 
وظائف  م����ن  ب���امل���ائ���ة   66 ت�����ش��غ��ل 
باملائة   30 منها  �حل��ك��وم��ي  �ل��ق��ط��اع 
باتخاذ  م��رت��ب��ط��ة  ق���ي���ادي���ة  وظ���ائ���ف 
�لقر�ر وت�شكل �خلريجات 70 باملائة 
�لدولة  �جل��ام��ع��ات يف  خ��ري��ج��ي  م���ن 
�لن�شب عامليا م�شيفة  �أعلى  وهي من 
�أن �لدولة �شمنت حقوق �لإن�شان على 

وجه �لعموم.
باملوؤمتر  عمل  ورق��ة  يف  و��شتعر�شت 
�لن�شائية  لل�شرطة  �لثاين  �لإقليمي 
�لعربية  �لإم������ار�ت  دول����ة  جم���ه���ود�ت 
�لإن�شان  ح���ق���وق  جم����ال  يف  �مل��ت��ح��دة 
�إىل �لتز�مات �لدولة �ملتعلقة  م�شرية 
حقوق  جم��ال  يف  �لدولية  بال�شكوك 
�ل�شنوي  �لتقرير  و���ش��دور  �لإن�����ش��ان 
ل��ل��ج��ن��ة �ل��وط��ن��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة �لجت����ار 
�ملا�شي مقابل  �أبريل  بالب�شر يف �شهر 

ملكافحة  ب�����ايل  ل���ن���ظ���ام  �ن�����ش��م��ام��ه��ا 
و�جلر�ئم  بالب�شر  و�لجت���ار  تهريب 

ذ�ت �لعالقة يف �أبريل 2013.
وك�������ان �مل�����وؤمت�����ر �لإق���ل���ي���م���ي �ل���ث���اين 
�ختتمت  �ل����ذي  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة  ل��ل�����ش��رط��ة 
ناق�س  �أب���وظ���ب���ي  يف  �أخ������ري�  �أع���م���ال���ه 
�لن�شائية  �ل�����ش��رط��ة  ت��ط��ور  م�����ش��رية 
ل���دي���ه���ن ودور  �ل���ذ�ت���ي���ة  و�ل�����ق�����در�ت 
و�لأ�شاليب �حلديثة  �جلنائية  �لأدل��ة 
�لإلكرتونية  للجرمية  �لت�شدي  يف 
وم����ر�ك����ز �إي�������و�ء �ل��ن�����ش��اء و�لأط����ف����ال 

�شحايا �لجتار بالب�شر .
�لدكتورة زبيدة جا�شم  �لر�ئد  وقالت 
حممد يف جل�شة عمل حقوق �لإن�شان 
�إن وز�رة �لد�خلية �أن�شاأت �إد�رة حقوق 
�لإن�شان و�لتي تعنى برعاية و�شيانة 
حقوق �لإن�شان وحماية �ل�شحايا من 
لها  يتعر�شون  ق��د  �ل��ت��ي  �لن��ت��ه��اك��ات 
حماية  ب�����ش��وؤون  خا�شا  ف��رع��ا  وت�شم 
متابعة  ي���ت���وىل  و�لأط�����ف�����ال  �ل��ن�����ش��اء 
�شور  كافة  م��ن  وحمايتهم  حقوقهم 
مر�كز  �إد�رة  و��شتحد�ث  �ل�شتغالل 

�إن�شاء  م��ا مت  �لج��ت��م��اع��ي يف  �ل��دع��م 
وحد�ت تهتم بحماية حقوق �لإن�شان 
�لقانون  �ح��رت�م  ثقافة  مكتب  منها: 
�شوؤون  ق��ط��اع  �مل���ن���ازع���ات يف  و�أق�������ش���ام 
و��شتحد�ث مركز  و�لإقامة  �جلن�شية 

وز�رة �لد�خلية حلماية �لطفل.
حماية  ب��خ�����ش��و���س  �ن�����ه  و�أ�����ش����اف����ت 
�إقر�ر  �لدولة من  �نتهت  �لعمال فقد 
ق���ان���ون ع��م��ال �خل���دم���ة �مل�����ش��اع��دة يف 
�تخاذ  على  �ملعنية  �جل��ه��ات  تعمل  م��ا 
�ملزيد من �لتد�بري و�ملبادر�ت لتنفيذ 

�لعمالة  حقوق  حماية  ��شرت�تيجية 
�لت�شريعي  �مل�شتويني  على  �ملتعاقدة 
و�لإج��������ر�ئ��������ي ل���ت���وف���ري �مل�����زي�����د من 
�لعمالة يف  �ل�شمانات حلماية حقوق 
دولة �لإمار�ت ..وت�شيف يو�زي ذلك 
�لدولة  تعاون  �ل��دويل  �ل�شعيد  على 
م���ع �ل������دول �مل�������ش���درة ل��ل��ع��م��ال��ة عن 
�لتي  �لتفاهم  مذكر�ت  توقيع  طريق 
تعزز فر�س �لعمل وتوفري �ل�شمانات 
تو�جهها  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ع��وب��ات  ور����ش���د 

�لعمالة �ملتعاقدة.
بتوفري  �ل�����دول�����ة  �ه���ت���م���ام  و�أك���������دت 
�ملعايري  وف�����ق  ل���الط���ف���ال  �حل���م���اي���ة 
�لدولة  �إن�شمام  �إىل  م�شرية  �لدولية 
يف  �ل�  �لفرت��شية  �لعاملية  �لقوة  �إىل 
، جي ، تي ملكافحة �لإ�شاءة لالأطفال 

عرب �لإنرتنت.
�مل��ر�أة فقد تولت  وعلى �شعيد حقوق 
..وتعد  �لقر�ر  منا�شب عليا يف �شنع 
�لإم����ار�ت ث��اين دول���ة يف �ل��ع��امل تلزم 
�لعن�شر  �إدخ�����ال  �لإد�ر�ت  جم��ال�����س 
�لأوىل  وه��ي  ع�شويتها  �إىل  �لن�شائي 

�أن��ه��ا ع�شو يف  ع��رب��ي��ا يف ذل���ك ..ك��م��ا 
�لأمم  ل��ه��ي��ئ��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��ج��ل�����س 

�ملتحدة للمر�أة .
ولفتت �إىل دخول �ملر�أة �شلك �لق�شاء 
�ل�شلك  �أخ���رى كما دخ��ل��ت  وجم���الت 
وت�شغل  و�ل��ق��ن�����ش��ل��ي  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي 
�مل��ر�أة 66 باملائة من وظائف �لقطاع 
باملائة   30 ب��ي��ن��ه��ا  م����ن  �حل���ك���وم���ي 
�ملرتبطة  �ل��ق��ي��ادي��ة  �ل���وظ���ائ���ف  م���ن 
�لن�شاء  ت�شكل  م��ا  يف  �ل��ق��ر�ر  ب��ات��خ��اذ 
خريجي  جم��م��وع  م���ن  ب��امل��ائ��ة   70
من  يتعرب  وهو  �لدولة  يف  �جلامعات 
�أعلى �لن�شب عامليا. من جانبها قالت 
رئي�شة  �لبلو�شي  حممد  �آمنة  �لر�ئد 
�لإمار�تية  �لن�شائية  �ل�شرطة  جمعية 
�شكل  �لن�شائية  �ل�شرطة  م��وؤمت��ر  �إن 
حمطة مهمة يف لقاء �ملخت�شني وذوي 
�ل�����ش��رط��ي ملو�جهة  �ل��ع��م��ل  �ل�����ش��اأن يف 
�جلرمية و�لوقاية منها و�لعمل على 
بني  و�لتعاون  �لتو��شل  �آليات  تفعيل 
�لأج���ه���زة �لأم��ن��ي��ة وت���ب���ادل �خلرب�ت 
يف  �لوقوف  �شاأنها  من  �لتي  و�ملعارف 

وجه �جلرمية.
�لدولية  �مل�����ش��ارك��ة  �أن  �إىل  و�أ����ش���ارت 
م���وؤ����ش���ر على  �مل����وؤمت����ر  �ل���و�����ش���ع���ة يف 
جن���اح �لإم�������ار�ت يف ����ش��ت�����ش��اف��ة مثل 
ب�شوؤون  تعنى  �ل��ت��ي  �ل��ت��ظ��اه��رة  ه���ذه 
�ل�شرطية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  يف  �ل��ع��ام��الت 
مباحققته  �لع���ت���ز�ز  ع���ن  ..وع�����ربت 
�جلمعية و�عتمادها كع�شو يف �لحتاد 
..م�شيفة  �لن�شائية  لل�شرطة  �لدويل 
�أن ذلك يعك�س �هتمام ورعاية �لقيادة 
�ل���ن�������ش���ائ���ي و�ل���ع���م���ل بكل  ل��ل��ع��ن�����ش��ر 

�لو�شائل لتوفري �لفر�س كافة للمر�أة 
�لتي  �لتنمية  عملية  يف  ل��الن��خ��ر�ط 
ت�شهدها دولة �لإم��ار�ت.. م�شيفة �أن 
منذ  �لإم��ار�ت  لبنت  �أتيحت  �لفر�شة 
بالعمل  �للتحاق  �ل�شبعينيات  بد�ية 

يف �ل�شرطة.
فرييفا  م���ي���الن  �ل�������ش���ف���رية  وع������ربت 
�ل����ولي����ات �مل���ت���ح���دة �لأم���ري���ك���ي���ة عن 
�لإمار�تية  �مل��ر�أة  �إعجابها مبا حققته 
وحتمل  �ل���ق���ي���ادة  يف  م���ن���ج���ز�ت  م����ن 
�مل�شوؤولية وتو�شيع د�ئرة م�شاركاتهن 

بالدعم  م�شيدة  �مل��ج��الت  خمتلف  يف 
�ل��ذي توفره دول��ة �لإم���ار�ت �لعربية 

�ملتحدة للقطاع �لن�شائي.
�ع��ت��ربت ج��ني تون�شلي  م��ن ج��ان��ب��ه��ا 
لل�شرطة  �ل��ع��امل��ي��ة  �جل��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����ش��ة 
�ل�شرطة  جت����رب����ة  �أن  �ل���ن�������ش���ائ���ي���ة 
م�شرية  متميزة  �لإمار�تية  �لن�شائية 
�لتي  �جل��م��ع��ي��ة  ودور  م��ن��ج��ز�ت  �إىل 
�ل���ع���امل���ي���ة ودخ���ول���ه���ا يف  �إىل  و����ش���ل���ت 
ك��اأول جهة  �لعاملية  ع�شوية �جلمعية 

يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط

•• اأبوظبي-وام:

ت�شت�شيفه  �ل��ذي  �لرت�ثي  ز�ي��د  �لعام يف مهرجان  �لن�شائي  �لحت��اد  ي�شارك 
�لوثبة يف دورت��ه �لر�بعة من 2 �إىل 14 دي�شمرب �حلايل و�ل��ذي يقام حتت 
رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل حتت �شعار تر�ثنا هويتنا .. ز�يد قدوتنا . وتاأتي م�شاركة �لإحتاد �لن�شائي 
�لعام يف هذ� �ملهرجان يف �إطار توجيهات وحر�س �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت 
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى  �لرئي�شة  �ل��ع��ام  �لن�شائي  �لحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك 
�لأ�شرية رئي�شة �ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة على دعم �لرت�ث �ملحلي 
�شلطان  ز�ي��د بن  �ل�شيخ  ب��اإذن �هلل  له  �ملغفور  بناء على نهج  �لأ�شيل للدولة 
�لقادمة على  �لأجيال  �لأ�شا�شية للرت�ث وحث  �للبنة  �لذي و�شع  نهيان  �آل 
على  وت�شجيعها  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  لعمل  �شموها  دع��م  وك��ذل��ك  ب��ه  �لتم�شك 

�مل�شاركة �لفعالة جنبا �إىل جنب مع �لرجل يف كافة جمالت تنمية �ملجتمع. 
�ملنتجة  لالأ�شر  دك��ان   100 ح��و�يل  �ل��ع��ام  �لن�شائي  �لحت���اد  جناح  وت�شمن 
�ملتنوعة  �لب�شائع  �لعديد من  على  �حتوت  �لعام  �لن�شائي  �ملنت�شبة لالإحتاد 
و�مل�شغولت  �ملحلية  و�لأك����الت  و�ل��ب��خ��ور  و�ل��ع��ط��ور  �ل��رت�ث��ي��ة  �ملالب�س  مثل 
�ل��ي��دوي��ة و�حل��ل��وي��ات و�لأع�����ش��اب �لطبية و�لإك�����ش�����ش��و�ر�ت. وق��ال��ت عتيقة 
�مل�شاركة  حتب  �أنها  �لعطور  �شناعة  مبجال  تعمل  تاجرة  �لقبي�شي  حممد 
�شاركت  �أنها  بابر�ز كل ماتقوم فيه كما  �لتي تعنى  �ملهرجانات و�ملعار�س  يف 
�لعام منذ ثمان �شنو�ت و �شاركت يف مهرجان �لظفرة  �لن�شائي  مع �لحتاد 
ز�يد  م��ه��رج��ان  �لأوىل لها يف  �مل�����ش��ارك��ة  ل��ي��و� للتمور وه���ذه ه��ي  وم��ه��رج��ان 
�لرت�ثي. و�أ�شافت �ل�شوق �مل�شيد على �لطر�ز �لقدمي يف هذه �ملهرجان يوفر 
يل ولباقي �مل�شاركات �لتعريف مبنتجاتنا و�بر�ز قيم �لرت�ث �ل�شعبي �لعريق 
وتو�جد �لعار�شات يف �ل�شوق ي�شاعد على �جناح �ل�شوق ونقل �ل�شورة �حلية 

�أ�شافت للمنتج طابع جميل وجديد  بلم�شات ع�شرية  �لأج��د�د  �لتي عا�شها 
..معربة عن �شعادتها مل�شاركة �لوطن فرحة �ليوم �لوطني �ل� 42. وو�شفت 
�لعام  �لن�شائي  �لحت��اد  يف  �ملنتجة  �لأ���ش��ر  م�شوؤولة  �ملهريي  غليطة  عائ�شة 
�مل�شاركة يف هذ� �لعام مبهرجان ز�يد للرت�ث باأنها ر�ئعة للغاية وقد �أعطت 
من  حتى  �ليدوية  ومنتجاتها  ن�شاطها  �ب���ر�ز  يف  �لإن��ط��الق  فر�شة  للمر�أة 
�لفئات �لعمرية �لنا�شئة 15 �شنة وهذ� يدل على �أن حاميات �لرت�ث قائمات 
بدورهن يف غر�س ثقافة �لرت�ث بالأجيال �لو�عدة كما �أننا نطمح باأن ت�شل 
كل منتجاتنا �لوطنية �إىل �لعاملية وتابعت يف هذ� �ملو�شم �لتنظيم كان مميز� 
و�أ�شع���ر بالر�شا �لتام عن هذه �مل�شاركة لنا يف �ملهرجان و�لتي �شت�شتمر حتى 
�خلتام. �أما �أ�شغر بائعة وم�شاركة يف �ملهرجان وهي ب�شاير �حلجري طالبة 
من جامعة ز�يد فقد �شاركت بعر�س �أنو�ع �لكيك �ملختلفة �لتي تقوم بعملها 
بطرق مبتكرة ومميزة وحديثة وت�شتخدم ب�شاير نكهات عاملية مثل �لفانيليا 

و�لكاكاو وريد فيلفيت. وقالت م�شاركتي �ليوم بهرجان ز�يد �لرت�ثي �أ�شافت 
يل �لكثري من �ملتعة و�لفائدة و�كت�شاب �خلربة يف عر�س وبيع منتجاتي �لتي 

�أطمح �أن ت�شل �إىل �شر�ئح �أكرث من �ملجتمع .
يف  �لعام  �لن�شائي  ب��الحت��اد  و�حلرفية  �لرت�ثية  �ل�شناعات  �إد�رة  وت�شارك 
�ملهرجان باإقامة بيت �ل�شعر �لذي يت�شمن عر�شا حيا للحرف �ليدوية من 
تعر�س  كما  �خلو�س  و�شغل  و�ل��غ��زل  و�ل�شدو  كالتلي  �ل��رت�ث  حاميات  قبل 
بع�س م�شاغل �لن�شيج �لذي يتكون من خيوط من �لقطن و�ل�شوف وكذلك 
�لإمار�تية  �ل�شعبية  للماأكولت  �لعري�س  يف  حيا  عر�شا  �مل�شاركة  ت�شمنت 

كاللقيمات و�جلباب و�لنخي وخبز رقاق وغريها.
لطقو�س  �إح��ي��اء  �ملهرجان  يف  �لعام  �لن�شائي  �لحت��اد  م�شاركة  ت�شمنت  كما 
�لعر�س �لإمار�تي من خالل عر�س ت�شمن �حللي و�ملجوهر�ت �لتي ترتديها 
�لعرو�س �لإمار�تية يف حفل �لزفاف وكذلك نقو�س �حلناء وزهبة �لعرو�س . 

الحت����اد الن�ش���ائ����ي ي�ش��ارك يف مهرج����ان ال�شي����خ زاي����د الت���راث��������ي

بدور القا�شمي تلتقي ال�شيخة هند اآل ثاين ووزيري التعليم والثقافة القطريني

الإقليمي لل�شرطة الن�شائية يعر�س جمهودات الدولة يف جمال حقوق الإن�شان

•• دبي-وام:

نفذت �لهيئة �لإحتادية للكهرباء و�ملاء خالل عام 2013 م�شاريع هامة يف قطاع 
�لكهرباء بتكلفة حو�يل 5 ر1 مليار درهم..فيما بلغت تكلفة م�شاريع قطاع �ملياه 
�شعة  رفع  �مل�شروعات  ت�شمنت  فقد  �لكهرباء  قطاع  وب�شاأن  درهم.  مليون   425
132 ك . ف. و11   11 �شبكتي �لنقل و�لتوزيع وت�شتمل على حمطات حتويل 
33 132 ك . ف. بقيمة 162 مليون درهم يف عجمان و�لفجرية ور�أ�س �خليمة 
وحمطات حتويل 132 11 ك.ف. و132 33 11 ك.ف. بقيمة 383 مليون 
درهم يف عجمان و�لفجرية و�أم �لقيوين ور�أ�س �خليمة. كما ت�شمنت �مل�شروعات 
حمطات حتويل 11 132 ك . ف. و11 33 132 ك . ف . بقيمة 218 مليون 
درهم يف ر�أ�س �خليمة و�لذيد ودبا �لفجرية وحمطات حتويل 11 33 ك . ف . 
�إىل حمطات حتويل  �إ�شافة  و�لذيد  ر�أ���س �خليمة  دره��م يف  163 مليون  بقيمة 
�لقيوين �لفجرية  �أم  عجمان  يف  درهم  مليون   179 بقيمة  ف.   . ك   33  11
ودبا �لفجرية. و��شتملت �مل�شاريع على �أعمال كابالت 132 ك . ف بقيمة 189 
مليون درهم يف عجمان و�لفجرية ور�أ�س �خليمة و�أعمال كابالت 33 ك.ف بقيمة 
يف ر�أ�س �خليمة و�لذيد وعجمان و�أم �لقيوين و�لفجرية ودبا  درهم  مليون   76
�لفجرية و�أعمال خطوط هو�ئية 132 ك . ف . و 33 ك .ف بقيمة 27 مليون 
درهم يف م�شايف و�أعمال خطوط هو�ئية 33 ك . ف بقيمة 16 مليون درهم يف 
�لذيد بجانب تطوير مركز �لتحكم �شكاد� يف �أم �لقيوين بقيمة 67 مليون درهم 
ف�شال عن �لأعمال �ل�شت�شارية مل�شاريع �ملرحلة �لأوىل بقيمة 93 مليون درهم. 
 400 �آلف و  �أربعة  �مل�شاريع رفع �شعة �شبكة �لنقل من  �إجن��از هذه  وترتب على 
�لتوزيع  �ي��ه. كذلك رف��ع �شعة �شبكة  �م. يف.   700 و  �آلف  �شتة  �إىل  .�ي��ه.  �إم .يف 
من ثالثة �آلف و 300 �م.يف. �يه..�إىل �أربعة �آلف و 400 �م. يف.�يه. وبالتايل 
وعملت  ع��ام��ة.  ب�شفة  و�مل���اء  للكهرباء  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  �شبكة  �عتمادية  زي���ادة 
تعاقد�تها  و�إجن��از  و�مل��اء من خالل طرح مناق�شاتها  للكهرباء  �لحتادية  �لهيئة 
مع �ل�شركات �ملتخ�ش�شة على تنفيذ م�شاريع �لطاقة �ملختلفة وذلك لال�شتمر�ر 
يف تعزيز قدرة �شبكتي �لنقل و�لتوزيع للوفاء بزيادة �لطلب �ملتنامي على خدمات 
�لكهرباء ب�شفة عامة �إ�شافة �إىل تلبية متطلبات م�شاريع مبادرة �شاحب �ل�شمو 
�إمار�ت  و�لتي تغطي  �لدولة حفظه �هلل  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة 
�ل�شارقة ور�أ�س �خليمة و�لفجرية وعجمان و�أم �لقيوين ب�شفة خا�شة . ويف هذ� 
2013 تنفيذ م�شاريع �ملرحلة �لثانية من  �ل�شدد بد�أت �لهيئة يف منت�شف عام 
م�شاريع �لكهرباء بتكلفة ت�شل �إىل 54 ر1 مليار درهم. وت�شتمل هذه �مل�شروعات 
 201 بقيمة  ك.ف.   11  33 و132  ك.ف.   11  132 حتويل  حمطات  على 
و�لفجرية وحمطات حتويل  و�لذيد  ور�أ���س �خليمة  �لقيوين  �أم  دره��م يف  مليون 
 33 وحمطات حتويل  �لفجرية  يف  دره��م  مليون   44 بقيمة  ك.ف.   11  33
درهم يف عجمان و�أم �لقيوين و�لذيد وحمطات  346 مليون  بقيمة  11 ك.ف. 
حتويل 33 11 ك.ف. بقيمة 560 مليون درهم يف ر�أ�س �خليمة و�لفجرية ودبا 
ك.ف.  و33  ك.ف.   132 هو�ئية  خطوط  �أعمال  �مل�شاريع  وت�شمنت  �لفجرية. 
بقيمة 60 مليون درهم يف عجمان و�أم �لقيوين و�لفجرية ودبا �لفجرية و�لذيد 
مليون   298 بقيمة  ك.ف.  و33  ك.ف.   132 كابالت  و�أع��م��ال  �خليمة  ور�أ����س 
�خليمة  ور�أ����س  و�ل��ذي��د  �لفجرية  ودب��ا  و�لفجرية  �لقيوين  و�أم  دره��م يف عجمان 
32 مليون درهم. وتهدف  بقيمة  �لثانية  �ملرحلة  مل�شاريع  �ل�شت�شارية  و�لأعمال 
م�شاريع �ملرحلة �لثانية �إىل رفع �شعة �شبكة �لنقل من �شتة �آلف و 700 �م. يف. 
�يه. �إىل �شبعة �آلف و 100 �م. يف. �يه..�إ�شافة �إىل رفع �شعة �شبكة �لتوزيع من 
يف. �يه. وقد �أطلقت  �م.   600 و  �آلف  �شتة  �إىل  �يه.  يف.  �م.  �أربعة �آلف و 400 

�لهيئة �لحتادية للكهرباء و�ملاء عام 2013 م�شروع تركيب �لعد�د�ت �لذكية �يه 
.�م. �آي. كم�شروع منوذجي حيث مت تركيب 12 �ألف عد�د كهرباء ذكي كمرحلة 
�أوىل و�شيتم �ل�شتمر�ر يف تنفيذ هذ� �مل�شروع على مدى �خلم�س �شنو�ت �ملقبلة. 
وي�شاعد �مل�شروع �لهيئة يف �حل�شول على نتائج دقيقة للفاقد يف �شبكة �لكهرباء 
�إ�شافة �إىل تخفي�س �لعتماد على �لعن�شر �لب�شري يف  نظر� لأهمية هذ� �لأمر 
قر�ءة ��شتهالك �لكهرباء و�ملاء لتاليف �لأخطاء �لب�شرية عن طريق �لقر�ءة عن 
بعد وهو من �مل�شروعات �لطموحة على �مل�شتوى �لدويل. وبالن�شبة ل� قطاع �ملياه 
�ملرحلة �لأوىل   2013 �لهيئة �لحتادية للكهرباء و�ملاء خالل عام  �أجنزت  فقد 
من م�شاريع تطوير �شبكات �ملياه مبا تت�شمنه من م�شروعات متديد خطوط نقل 
وتوزيع �ملياه و�إن�شاء �خلز�نات وحمطات �ل�شخ بتكلفة و�شلت �إىل 425 مليون 

درهم .
وت�شمل هذه �مل�شروعات تطوير نظام توزيع �ملياه يف �لفجرية بتكلفة 14 مليون 
درهم ومتديد خط نقل مياه من منطقة �حلنية �إىل حمطة ثوبان ومتديد خط 
نقل مياه من خز�ن تر�ن�شكو يف �لن�شيم �إىل مدينة �لذيد بتكلفة 19 مليون درهم. 
كما ت�شمل متديد خطوط نقل مياه يف منطقتي �لظيت و�لرفاعة يف ر�أ�س �خليمة 
بتكلفة 18 مليون درهم ومتديد خط مياه لتزويد م�شت�شفى �ل�شيخ خليفة باملياه 
يف منطقة �حلمر�ء يف ر�أ�س �خليمة بتكلفة 11 مليون درهم ومتديد خطوط نقل 
مياه وخطوط توزيع مياه يف دبا �لفجرية بتكلفة �شبعة ماليني درهم. وت�شمنت 
�مل�شاريع متديد خطوط توزيع مياه يف منطقة �جلرف يف عجمان بتكلفة خم�شة 
�أم  مدينة  يف  مم   800  - ماليني درهم ومتديد خطوط نقل مياه قطر 600 
منطقة  من  مياه  نقل  �أنابيب  خط  ومتديد  دره��م  مليون   62 بتكلفة  �لقيوين 
درهم  مليون   30 بتكلفة  عجمان  يف  وم�شفوت  مزيرع  خ��ز�ن��ات  �إىل  �حل��وي��الت 
درهم.  مليون   28 بتكلفة  �لقيوين  �أم  مدينة  يف  مياه  ت��وزي��ع  خطوط  ومت��دي��د 
منهما  لكل  جالون  ماليني   10 �شعة  مياه  خ��ز�ين  �إن�شاء  �ملياه  م�شاريع  و�شملت 
وحمطة �شخ مياه يف حمطة �لزور�ء �ملركزية يف عحمان بتكلفة 93 مليون درهم 
و�إن�شاء خز�ن مياه �شعة مليون جالون يف ثوبان وحمطة �شخ يف كدنا يف �لفجرية 
بتكلفة 10 ماليني درهم و�إن�شاء خز�ن مياه �شعة �أربعة ماليني جالون يف م�شايف 
 22 وخ��ز�ن مياه �شعة مليون جالون وحمظة �شخ يف ثوبان يف �لفجرية بتكلفة 
مليون درهم. كما �شملت �مل�شاريع �إن�شاء خز�ن �شعة و�حد مليون جالون يف منطقة 
�خلليبية يف �لفجرية بتكلفة خم�شة ماليني درهم بجانب و�إن�شاء خز�ن مياه �شعة 
10 ماليني جالون وخز�ين مياه �شعة �أربعة ماليني جالون لكل منهما يف �ملحطة 
�شعة  مياه  خز�ن  و�إن�شاء  درهم  مليون  �ملركزية يف �لزور�ء يف عجمان بتكلفة 36 
مليوين جالون وحمظة �شخ يف و�دي �شهو�ت يف ر�أ�س �خليمة بتكلفة 12 مليون 
�شعة مليوين جالون  �إن�شاء خز�ين مياه  باملياه  �مل�شاريع �خلا�شة  و�شملت  دره��م. 
لكل منهما يف و�دي �شعم و�لرم�س يف ر�أ�س �خليمة بتكلفة 14 مليون درهم و�إن�شاء 
خز�ين مياه �شعة �أربعة ماليني جالون لكل منهما يف �لبدية و�شدنا وخز�ن مياه 
يف  ج��ال��ون  مليون   0.1 �شعة  وخ���ز�ن  ���ش��رم  �شيح  يف  ج��ال��ون  مليون  ن�شف  �شعة 
22 مليون درهم و�إن�شاء خز�ين مياه  �إجمالية  �لب�شرية يف دبا �لفجرية بتكلفة 
�شعة �أربعة ماليني جالون لكل منهما يف �شوكة يف ر�أ�س �خليمة بتكلفة 17 مليون 
درهم. وكانت �خلطط �ملقررة لعام 2013 كانت تت�شمن م�شروعات �أخرى لإن�شاء 
خطوط نقل وتوزيع �ملياه يف �ملناطق �ملختلفة تبلغ تكلفتها نحو 600 مليون درهم 
�إل �أن �لتاأخري �لناجت عن تغيري �ملو�قع وم�شار�ت �خلطوط �أدى �إىل تاأخري ت�شليم 
نقل  خطوط  متديد  �مل�شاريع  هذه  و�شملت   .2014 �لقادم  للعام  �مل�شاريع  هذه 
74 مليون درهم  وتوزيع مياه يف �جلرف وم�شخات يف �ل��زور�ء بعجمان بتكلفة 
ومتديد خطوط نقل مياه من غليلة �إىل �لرم�س وو�دي �شعم و�ملناطق �ملحيطة 

بهما يف ر�أ�س �خليمة بتكلفة 99 مليون درهم ومتديد خط نقل مياه من حمطة 
�ل�شخ يف غليلة �إىل خز�ن و�دي �شعم ومناطق �لرميلة و�لظهوريني. كما �شملت 
�مل�شاريع متديد خط �أنابيب نقل مياه من خز�ن و�دي �شهو�ت �إىل خز�نات متفرقة 
يف �ملنطقة ومتديد خط نقل مياه بني خز�ين و�دي �شهو�ت و�لرم�س مع �لتو�شيل 
غليلة  و�دي  يف  مياه  توزيع  �أنابيب  خط  متديد  �إىل  �إ�شافة  �لرم�س  منطقة  �إىل 
مياه  توزيع  خطوط  ومتديد  دره��م  مليون   39 �إجمالية  بتكلفة  �خليمة  بر�أ�س 
على طريق �لق�شيد�ت - �شمل يف ر�أ�س �خليمة بتكلفة 30 مليون درهم. و�شملت 
�مل�شاريع �ملر�د تنفيذها خالل �لعام 2014 �إحالل �شبكات توزيع مياه يف خز�م يف 
ر�أ�س �خليمة بتكلفة 57 مليون درهم ومتديد خطوط نقل مياه من �لرم�س �إىل 
�لربير�ت يف ر�أ�س �خليمة بتكلفة 39 مليون درهم ومتديد خط نقل مياه قطر 
�إىل م�شايف بتكلفة 28 مليون درهم ومتديد خط نقل مياه  ثوبان  من  مم   600
قطر 600 مم من �لربير�ت �إىل و�دي حقيل يف ر�أ�س �خليمة بتكلفة 13 مليون 
يف  �ل�شيجي  �إىل  �إ�شفني  و�دي  من  مم  درهم ومتديد خط نقل مياه قطر 400 
�لفجرية بتكلفة 25 مليون درهم ومتديد خطوط نقل وتوزيع مياه يف منطقة 
�لربير�ت و�لعريبي يف ر�أ�س �خليمة بتكلفة 15 مليون درهم. وت�شمنت �مل�شاريع 
40 مليون  بتكلفة  600 مم يف مدينة عجمان  متديد خطوط نقل مياه قطر 
درهم و�إحالل �شبكالت �لتوزيع �لقدمية يف مدينة �لرم�س يف ر�أ�س �خليمة بتكلفة 
22 مليون درهم ومتديد خط نقل مياه قطر 600 مم من �شوكة �إىل �حلويالت 
يف ر�أ�س �خليمة بتكلفة 54 مليون درهم..�إ�شافة �إىل متديد خطوط نقل وتوزيع 
�ل�شارقة  يف  ومليحة  �مل���د�م  منطقتي  يف  مم  و600  و400   300 �أق��ط��ار  �مل��ي��اه 
�ل�شلمة  �لتوزيع �لقدمية يف مناطق  و�إح��الل �شبكات  140 مليون درهم  بتكلفة 
�لبي�شاء �حلمر�ء و�لإذ�عة يف �أم �لقيوين بتكلفة 39 مليون درهم و�إحالل �شبكات 
دره��م. وهدفت م�شاريع  12 مليون  بتكلفة  �لفجرية  �إم��ارة  �لقدمية يف  �لتوزيع 
75 كيلومرت� �إىل  �أط��و�ل �ل�شبكات من خم�شة �آلف و  �ملرحلة �لأوىل �إىل زي��ادة 
�جلديدة  �ل�شكانية  �لتو�شعات  مع  يتنا�شب  مبا  كيلومرت�   518 و  �آلف  خم�شة 
و�لطلب على �إمد�د�ت �ملياه. وعن �إنتاج �ملياه �لعذبة بو��شطة حتلية مياه �لبحر 
فقد �أكملت �لهيئة �لحتادية للكهرباء و�ملاء �إن�شاء جمموعة من حمطات حتلية 
و�شلت  �إجمالية  بتكلفة  بها  مرتبطة  �أخ��رى  وم�شاريع  �لعك�شي  �لتنا�شح  ب�  �ملياه 
�إىل 441 مليون درهم. و�شملت هذه �مل�شاريع �إن�شاء �آبار �شاطئية عدد 14 بئر� 
لتحلية مياه �لبحر بقدرة ثالثة ماليني جالون يوميا يف حمطة غليلة يف ر�أ�س 
�خليمة للتغلب على ظاهرة �ملد �لأحمر بتكلفة ت�شل �إىل ثمانية ماليني درهم 
و�إ�شافة وحدة دي .�يه. �ف. �إىل �ملعاجلة �لبتد�ئية ملحطات حتلية مياه �لبحر 
لتنقية �ملياه من �لعو�لق �لكبرية يف حالة حدوث �ملد �لأحمر يف حمطة �لزور�ء 
بعجمان بتكلفة 48 مليون درهم بجانب �إن�شاء 40 بئر� لتغذية حمطات �لتحلية 
�مل�شاريع  �شملت  كما  دره��م.  مليون   23 بتكلفة  �لقيوين  �أم  يف  �ل�شرة  منطقة  يف 
�لزور�ء  �لعك�شي يف حمطة  بالتنا�شح  �لبحر  �إن�شاء حمطة جديدة لتحلية مياه 
يف عجمان بقدرة �شبعة ماليني جالون يوميا وبتكلفة 140 مليون درهم �إ�شافة 
ثالثة  ب��ق��درة  �لعك�شي  بالتنا�شح  �لبحر  مياه  حتلية  حمطة  وتركيب  نقل  �إىل 
بتكلفة  �ل��زور�ء يف عجمان  �إىل حمطة  ماليني جالون يوميا من حمطة قدفع 
بالتنا�شح �لعك�شي  �لبحر  و�إن�شاء حمطة جديدة لتحلية مياه  31 مليون درهم 
بقدرة 10 ماليني جالون يوميا يف حمطة �لزور�ء بعجمان بتكلفة 190 مليون 
درهم. وتهدذ م�شروعات �إنتاج �ملياه �لعذبة �إىل حت�شني �عتمادية حمطات حتلية 
مياه �لبحر بالتنا�شح �لعك�شي �لقائمة عن طريق �لتغلب على ظاهرة �ملد �لأحمر 
�لتي توؤثر على عمل �ملحطات �إ�شافة �إىل زيادة �ل�شعة �لإنتاجية للمياه �ملحالة يف 

�لهيئة �لحتادية للكهرباء و�ملاء.

الحتادية للكهرباء واملاء تنفذ م�شاريع ب� 925 ر1 مليار درهم خال 2013
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وعنو�نه:�لمار�ت ، عجمان ، م�شفوت ، �س.ب: 6٧842 �لعني ، هاتف: 050٣٣565٣٩ / 05066١٣٧٧6 ، فاك�س: 
. apco_aflaj@hotmail.com : 0٣٧6٣٣٧02 ، �لربيد �للكرتوين

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:2٩ بي�س حلوم دو�جن غري حية .
و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن �شكل دجاج باللون �لبي�س من �ل�شفل م�شتديرة ومن �لعلى على �ليمني 
يوجد عينني لدجاجة ومنقار مفتوح وعلى �لر�أ�س يوجد عرف �لدجاجة على �شكل �ربع تعرجات وجميعها 
�ملر�عي و��شفلها  �ل�شكل  �ربع ري�س كتب يف د�خل  �لي�شار فيوجد لها ذيل مكون من  �ما من  باللون �ل�شود 
باللغة  ��شفلها  وكتب  �لعري�س  باخلط  للدو�جن  �ملر�عي  مزرعة  �ي�شا  كتب  �ل�شكل  و��شفل  للدو�جن  كلمة 

�لجنليزية )Al marai Poultry farm( بنف�س �حلجم وجميعها كتب باللون �ل�شود .  
�ل�شتخد�م  �شائعة  لعتبارها   almarai �ملر�عي  ��شتخد�م  عن  ح�شري  بحق  �ملطالبة  �ل�ش��رت�طات:عدم 

مبعزل عن �لعالمة �و بالو�شاع �لخرى . 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )٣0( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

و�ملتابعة  �ل��ت��ن�����ش��ي��ق  �إد�رة  ن��ظ��م��ت 
�ملجل�س  ل�������ش���وؤون  �ل���دول���ة  وز�رة  يف 
�ل��وط��ن��ي �لحت����ادي �ل��ل��ق��اء �حلو�ري 
هيلتون  ف����ن����دق  يف  �م���������س  �ل�����ث�����اين 
جر�ند باأبوظبي وذلك بهدف تعزيز 
و�ملجل�س  �حل��ك��وم��ة  ب���ني  �ل��ت��و����ش��ل 
�لتن�شيق  وتفعيل  �لحت��ادي  �لوطني 
�لت�شريعية  �ل�شلطتني  ب��ني  �ل��د�ئ��م 
تطوير  �إىل  ي��ق��ود  ومب��ا  و�لتنفيذية 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  يف  �حل��ك��وم��ة  �أد�ء 
�لحتادي. ح�شر �للقاء �شعادة طارق 
�لدولة  وز�رة  وك���ي���ل  ل���وت���اه  ه����الل 
�لحتادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س  ل�����ش��وؤون 
و����ش���ع���ادة ع���ب���د�ل���ع���زي���ز ع����ب����د�هلل بن 
دروي�س �لأمني �لعام �مل�شاعد ل�شوؤون 

�جلل�شات باملجل�س �لوطني �لحتادي 
ووكالء �لوز�ر�ت وم�شت�شاري �لوزر�ء 

وذوي �لخت�شا�س.
لوتاه  ه�����الل  ����ش���ع���ادة ط������ارق  وق������ال 
ي���اأت���ي ه����ذ� �ل��ل��ق��اء ���ش��م��ن �لأه�����د�ف 
�لإ����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة �ل���ت���ي ت���ق���وم على 
تنفيذها �لوز�رة وهي تعزيز وتفعيل 
�لوطني  �مل���ج���ل�������س  ب�����ني  �ل����ت����ع����اون 
ي�شهم يف  و�حلكومة ومب��ا  �لحت���ادي 
ملتطلبات  �لكاملة  �ل�شتجابة  حتقيق 
ومبا  �حتياجاتهم  وتلبية  �ملو�طنني 
ي��خ��دم ب��ال��ت��ايل �ل���وط���ن م��ن��وه��ا باأن 
�لد�ئم  ب��ال��ع��م��ل  م�����ش��ت��م��رة  �ل�������وز�رة 
وم�شاريعها  ب����ر�جم����ه����ا  ل���ت���ن���ف���ي���ذ 
�لتطويرية ب�شكل ين�شجم مع مالمح 
�حلكومة �لحتادية حيث مت تطوير 
وحتديث �خلطة وفقا للمبادئ �لعامة 

�ل�شرت�تيجية  و�ملمكنات  و�لأولويات 
وروؤية �لإمارت 2021 .

�ل���ت���ع���اون  ت���ع���زي���ز  �أن  �إىل  و�أ�������ش������ار 
�لحتادية  �حل��ك��وم��ة  ب��ني  و�لتن�شيق 
ياأتي  �ل��وط��ن��ي �لحت���اي���د  و�مل��ج��ل�����س 
�شاحب  لتوجيهات  عمليا  جت�شيد� 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئي�س 
جمل�س �ل���وزر�ء حاكم دب��ي رع��اه �هلل 
يف تلبية جميع �حتياجات و�قرت�حات 
�ملجل�س ومبا ي�شهم يف توفري �حللول 
ل��ل��ق�����ش��اي��ات �ل���ت���ي ي��ت��م ط��رح��ه��ا يف 

جل�شاته.
ممثلي  ح�����ش��ور  �أن  ���ش��ع��ادت��ه  وب����ني 
�ملجل�س  ج����ل���������ش����ات  يف  �حل�����ك�����وم�����ة 
�أن  كما  كبري�  تطور�  ي�شهد  �لوطني 
يف  �ملجل�س  جل�شات  وخالل  �حلكومة 

كبري�  �لتز�ما  �أب��دت  �ل�شابقة  دورت��ه 
على  وح��ر���ش��ت  �لأع�����ش��اء  بتو�شيات 
مدى  ي��وؤك��د  مب��ا  �ل��د�ئ��م��ة  متابعتها 
�ل��ت��ف��اع��ل يف م��ن��ظ��وم��ة �ل��ع��م��ل بني 
�ل�شلطتني �لت�شريعية و�لتنفيذية يف 
يف  وي�شب  �ل�شاملة  �لتنمية  حتقيق 
م�شلحة �لوطن و�ملو�طن �لتي تعمل 
�لقيادة �لر�شيدة لدولة �لإمار�ت على 
ليتمكن  له  �لدعم  �أ�شكال  كل  تقدمي 
�لتميز يف جميع �ملحافل  من حتقيق 

�إقليميا ودوليا.
وحت�������دث �����ش����ع����ادة ع���ب���د�ل���ع���زي���ز بن 
�آليات  �ل��ل��ق��اء ح���ول  دروي�������س خ���الل 
�لحتادي  �لوطني  �ملجل�س  يف  �لعمل 
�ملجل�س  �خ��ت�����ش��ا���ش��ات  و����ش��ت��ع��ر���س 
ب�شكل مف�شل كما �شلط �ل�شوء حول 
�لحت���ادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س  وظ��ي��ف��ة 

�لتعامل  و�آلية  و�لرقابية  �لت�شريعية 
مع م�شروعات �لقو�نني.

وتناول �شعادة �لدكتور �شعيد حممد 
ل�شوؤون  �مل�����ش��اع��د  �ل���وك���ي���ل  �ل��غ��ف��ل��ي 
�مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �لحت�����ادي ب����وز�رة 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  ل�������ش���وؤون  �ل���دول���ة 
�لتعامل  �آل���ي���ات  م��و���ش��وع  �لحت�����ادي 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  م���و����ش���وع���ات  م���ع 

�لحتادي.
وحتر�س وز�رة �لدولة ل�شوؤون �ملجل�س 
�لوطني �لحتادي ومنذ تاأ�شي�شها يف 
تعزيز  على  �لآن  و�إىل   2006 �لعام 
�لتنفيذية  �ملوؤ�ش�شتني  بني  �لتو��شل 
تفعيل  يف  و�مل�����ش��اه��م��ة  و�ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
�ل�شيا�شية  �مل�����ش��ارك��ة  ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��ز 
�لتي  �مل��ب��ادر�ت  �لعديد م��ن  و�إط���الق 
�شر�ئحه  �ملجتمع مبختلف  ت�شتهدف 

�لدولة  موؤ�ش�شات  مع  �شر�كات  وخلق 
ومبا يتنا�شب مع �مل�شلحة �لعامة.

يذكر �أن هذ� �للقاء يعد �أحد �ملبادر�ت 
�لدولة  وز�رة  تنظمها  �لتي  �ل�شنوية 

�لحتادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س  ل�����ش��وؤون 
�ل���ت���ي ت�����ش��ه��م يف حت��ق��ي��ق �أه���د�ف���ه���ا 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ح��ي��ث ك��ان��ت عقدت 
�ملا�شي  �لعام  �لأول  �حل��و�ري  لقاءها 

حول تقييم �آليات �لتعامل مع �مل�شائل 
�ملتعلقة باملجل�س �لوطني و�لبحث يف 
�شبل تطوير �أد�ء �حلكومة يف جل�شات 

�ملجل�س.

•• ابوظبي-وام: 

�ل�شعفار  ع��ب��د�هلل  �شيف  �لفريق  �أك��د 
�ل�����وز�رة  �أن  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  وك��ي��ل 
توؤكد  �لعليا  �لقيادة  من  وبتوجيهات 
رقي  ودوره يف  �لإب�����د�ع  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
وت��ط��وي��ر خ��دم��ات��ه��ا ول��دي��ه��ا ك����و�در 
و�لإب���د�ع  �لعطاء  على  ق���ادرة  ب�شرية 
وقادرة على حل �مل�شاكل و�لتو�شل �إىل 
�حلديثة  و�ل��ط��رق  و�حل��ل��ول  �لبد�ئل 
�أهد�فها  وحت��ق��ي��ق  �أد�ئ���ه���ا  لتح�شني 

�ل�شرت�تيجية بفاعلية.
�أن �ملوؤ�ش�شات  وق��ال �ن �ل��وز�رة ت��درك 
�لناجحة تقا�س مببدعيها و�بتكار�تها 
و�إميانها بقدر�ت �ملوظفني وت�شجيعهم 
وحتفيزهم وتقديرهم ومتكينهم من 
�لإد�ر�ت  مب�شاركة  �إبد�عاتهم  تطبيق 

�لإب����د�ع  ع��ل��ى  م�شجعة  ع��م��ل  بيئة  يف 
دون قيود د�عيا �جلميع لت�شجيع روح 
�إت��اح��ة �لفر�شة  �ل��ت��ع��اون م��ن خ���الل 
مل��ن��ت�����ش��ب��ي �ل��������وز�رة ل��ال���ش��ت��ف��ادة من 
جتارب و�أفكار �لآخرين لتعزيز جهود 

�لتطوير و�لإبد�ع و�لتميز.
ور�شة عمل  �فتتاحه  ذلك خالل  جاء 
حول �لتفكري �لإبد�عي �لتي نظمتها 
بالإد�رة  �ملقرتحات  و  �ل�شكاوى  �إد�رة 
�لعامة لال�شرت�تيجية وتطوير �لأد�ء 
�م�س يف قاعة �ملحا�شر�ت مبقر وز�رة 
�ل��د�خ��ل��ي��ة ب��ح�����ش��ور �ل��ع��ق��ي��د حممد 
عام  �لظاهري مدير  دمل��وج  بن  حميد 
يف  �لأد�ء  وت��ط��وي��ر  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لإد�ر�ت  وم��دي��ري  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة 
وع������دد ك���ب���ري م����ن �ل�������ش���ب���اط و�شف 
�لن�شائي  �ل�شباط و�لأفر�د و�لعن�شر 

و�إد�ر�ت  �لعامة  �لإد�ر�ت  خمتلف  من 
وز�رة �لد�خلية.

�لتفكري  �أن  �ل�شعفار  �ل��ف��ري��ق  و�أك����د 
�لإب����د�ع����ي ي��ع��د ���ش��ر ت���ق���دم و�زده�����ار 
وتطور �لأمم خا�شة ونحن نعي�س يف 
و�شرعة  �لت�شاع  بعظم  يت�شف  ع��امل 
�لتي  �مل�����ش��ت��ج��د�ت  �ل��ت��غ��ي��ري وك�����رثة 
حتتم علينا �ل�شتعد�د و�لت�شدي لها 

�لعلمية  و�لأ�شاليب  �لو�شائل  ب�شتى 
�ل�شريع  �لتغري  �ن  و�أ�شاف  �حلديثة. 
�ل����ذي ي�����ش��ه��ده �ل��ع�����ش��ر �حل��ا���ش��ر ما 
و�أ�شمل  �أ���ش��رع  لتطور  مقدمة  �إل  هو 
�شتقوم  حيث  �مل�شتقبل  ع��امل  ينتظر 
�لإل����ك����رتون����ي����ة  و�ل�����ع�����ق�����ول  �لآلت 
بالأعمال �لروتينية وترتك لالإن�شان 
وهذ�  و�لإبد�عية  �لبتكارية  �لأعمال 
و�أن  �أنف�شنا  ن��ر�ج��ع  �أن  م��ن��ا  يتطلب 
يوؤهلنا  ت��ف��ك��رين��ا مب���ا  �أ���ش��ل��وب  ن��غ��ري 
�مل�شتقبل  ع���ل���وم  م���ع  �ل��ت��ع��ام��ل  �إىل 

و�كت�شافاته و�إبد�عاته.
ع�شرنا  يف  �إل��ي��ه  نطمح  م��ا  �أن  وذك���ر 
�لتفكري  م��ن  جنعل  �أن  ه��و  �حل��ا���ش��ر 
�لإبد�عي مطلبا عاما ل خا�شا بحيث 
وز�رة  منت�شبي  ج��م��ي��ع  ف��ي��ه  ي�����ش��ارك 
كل  �مل��ج��الت  �ل��د�خ��ل��ي��ة ويف خمتلف 

ح�شب دوره وقدر�ته �لإبد�عية �لأمر 
�لذي يتطلب منا كم�شوؤولني �أن نهيئ 
�لتي ت�شاعد على �لإب��د�ع لكل  �لبيئة 
و�ل�شركاء  و�ملتعاملني  �ملوظفني  من 

و�ملوردين و�ملجتمع على حد �شو�ء.
عن  نبذة  تقدمي  �لور�شة  خ��الل  ومت 
و�لبتكار  �لإب���د�ع  وعمليات  منهجية 
�لإبد�ع  دع��م وحتفيز  �ل��ق��ادة يف  ودور 
لنجاح  �لأ�شا�شية  �ل��رك��ي��زة  ب��اإع��ت��ب��اره 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات و����ش���رورة ت��ق��دمي �لدعم 

�لفني و�ملعنوي لتطبيق �ملنهجية.
كما مت تناول تعريف �لإبد�ع و�لبتكار 
و���ش��ف��ات �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة �مل��ب��دع��ة ودور 
�مل�شكالت  ح��ل  يف  �لإب��د�ع��ي  �لتفكري 
�لتفكري  م�����ه�����ار�ت  ت���ط���ور  وك���ي���ف���ي���ة 
�لإبد�عي يف حل تلك �مل�شكالت �إ�شافة 
�لإب���د�ع���ي���ة قبل  �ل��ف��ك��رة  ت��ق��ي��ي��م  �إىل 

�لتي  �لإب���د�ع  و�أدو�ت  �لتطبيق  وبعد 
هذه  ��شتخد�م  وكيفية  تطويرها  مت 
�لإبد�عية  �لأفكار  تطوير  يف  �لأدو�ت 
�مل�شاركني  على  ��شتبيان  توزيع  ..ومت 

يف �لور�شة.
ت��اأت��ي �شمن  �أن ه���ذه �ل��ور���ش��ة  ي��ذك��ر 
�لعامة  �لإد�رة  ت��ع��ت��زم  ور�����س  �شل�شة 
�لأد�ء  وت���ط���وي���ر  ل��ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

و�ملقرتحات  �ل�شكاوى  �إد�رة  ممثلة يف 
�ل�����ق�����ي�����اد�ت  ج����م����ي����ع  ت���ن���ظ���ي���م���ه���ا يف 
م�شتوى  على  �ل�شرطية  و�لقطاعات 

وز�رة �لد�خلية.

•• دبي-وام:

ت�����ش��ل��م ���ش��ع��ادة ���ش��ع��ي��د حم��م��د �ل��ط��اي��ر ع�����ش��و جم��ل�����س �لد�رة 
�م�س  دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �ملنتدب 
جائزتي �ل�شرف �لعاملية يف �لبيئة و�شيف �ل�شرف يف �ل�شحة 
حازت  و�للتني  �لربيطاين  �ل�شالمة  جمل�س  من  و�ل�شالمة 
بح�شور  �ل��ربي��ط��اين  �ل�شالمة  جمل�س  م��ن  �لهيئة  عليهما 
كبار موظفي �لهيئة . و�أهدى �شعادته �جلائزتني �ىل �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
. وق��ال �لطاير  �ل���وزر�ء حاكم دب��ي رع��اه �هلل  رئي�س جمل�س 
�ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  �إنه ومتا�شيا مع توجيهات �شاحب 

ر��شد �آل مكتوم ..ومبقت�شى روؤية �لهيئة يف �أن تكون موؤ�ش�شة 
م�شتد�مة على م�شتوى عاملي ..ت�شعى �لهيئة د�ئما �إىل تطبيق 
وتبذل  و�لبيئة  و�ل�شالمة  �ل�شحة  يف  �لعاملية  �ملعايري  �أعلى 
جهود� حثيثة ل�شمان تطبيق �شيا�شة فاعلة يف هذه �ملجالت 
و�لكو�در  �خل��رب�ت  �لهيئة متتلك من  �أن  و�أو�شح   . �حليوية 
�ملدربة و�ملوؤهلة �لتي متكنها من حتقيق �لتز�ماتها و�شمان 
مل�شتقبل  و�لبيئة  و�ل�شالمة  لل�شحة  �لعاملية  �ملعايري  �أعلى 
�جلو�ئز  �لهيئة  وف��د  وت�شلم   . �ل��ق��ادم��ة  ل��الأج��ي��ال  م�شتد�م 
بح�شور  لندن  يف  هاو�س  جولدز�شميث  يف  �أقيم  حفل  خالل 
�ل�شيخ حممد بن مكتوم بن ر��شد �آل مكتوم �ل�شكرتري �لأول 

يف �شفارة �لدولة يف لندن. 

•• لو�س اجنلو�س-وام:

�أق������ام ����ش���ع���ادة ع���ب���د�هلل ع��ل��ي �ل�����ش��ب��و���ش��ي قن�شل 
ع���ام �ل��دول��ة يف م��دي��ن��ة ل��و���س �جن��ل��و���س يف ولية 
كاليفورنيا حفل ��شتقبال مبنا�شبة �ليوم �لوطني 

�ل� 42 للدولة.
 و�أك�����د ���ش��ع��ادت��ه خ����الل �حل��ف��ل ����ش��ت��م��ر�ر �لنمو 
و�ل��ت��ق��دم يف �لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة يف ظل 
�ملغفور  لفكر  �متد�د  و�لتي هي  �لر�شيدة  قيادتها 
له �ل�شيخ ز�يد بن ز�يد �آل نهيان موؤ�ش�س �لدولة.. 

�لوليات  �ملتنامية بني  �لقوية  بالعالقات  م�شيد� 
�ل�شبب  �أن  و�أو���ش��ح  و�ل��دول��ة.  �لمريكية  �ملتحدة 
لال�شتقر�ر  م�����ش��در  �لإم��������ار�ت  �أن  ه���و  ذل����ك  يف 
�خلليج  منطقة  يف  و�لنمو  و�لب��ت��ك��ار  و�لت�شامح 
�ل��ع��رب��ي و خم��ت��ل��ف �أن���ح���اء �ل���ع���امل. و�أ����ش���اف �أن 
�ل�شوق  منو  وتز�يد  �لإم���ار�ت  يف  �مل�شتقرة  �لبيئة 
و�شهولة  �مل���ت���ط���ورة  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  و�ل��ب��ن��ي��ة  �مل��ح��ل��ي��ة 
�لأو�شط  �ل�شرق  �أنحاء  جميع  �ىل  منها  �لت�شال 
و�أف��ري��ق��ي��ا و���ش��ب��ه �ل���ق���ارة �ل��ه��ن��دي��ة �ج��ت��ذب �أكرث 
�لعديد من  �أمريكية مبا يف ذلك  �ألف �شركة  من 

�ل�شركات �ل�شغرية و�ملتو�شطة وكثري منهم �تخذ 
باأ�شرها.  للمنطقة  �ق��ل��ي��م��ي  كمقر  �ل���دول���ة  م��ن 
و�أ�شار �إىل �أن �شادر�ت ولية كاليفورنيا فقط �إىل 
276 فر�شة  �ألفا و   23 �لإم���ار�ت تدعم ح��و�يل 
عمل يف �لولية مبا يف ذلك لو�س �أجنلو�س. ح�شر 
�حلفل ممثلون عن �جلهات �حلكومية �لفدر�لية 
�لأع��م��ال وروؤو���ش��اء وممثلو  و�ملحلية وكبار رج��ال 
�لبعثات �لدبلوما�شية ف�شال عن عدد من طالب 
�لدولة �لد�ر�شني يف �جلامعات �ملحلية �لأمريكية 

�لذين قدمو� �أهازيج �شعبية بهذه �ملنا�شبة. 

قن�شل عام الدولة يف كاليفورنيا يقيم حفل ا�شتقبال مبنا�شبة اليوم الوطني ال� 42 كهرباء ومياه دبي تنال جائزتي جمل�س ال�شامة الربيطاين

وزارة الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني الحتادي تنظم اللقاء احلواري الثاين لتعزيز التوا�شل بني احلكومة واملجل�س

الفريق ال�شعفار: التفكري الإبداعي �شر تقدم وازدهار الأمم

•• ابوظبي-وام:

وقعت �لقيادة �لعامة ل�شرطة �أبوظبي 
للبحث  �لإم��������ار�ت  ف���ري���ق  يف  مم��ث��ل��ة 
و�لإن����ق����اذ و���ش��رك��ة روي�����ال ج���ت �م�س 
مبقر �لقيادة �لعامة لل�شرطة �تفاقية 
ت��ع��اون ب�����ش��اأن ت��وف��ري خ��دم��ات �لنقل 

�جلوي و�لإخالء �لطبي.
ح�������ش���ر ت���وق���ي���ع �لت���ف���اق���ي���ة �ل����ل����و�ء 
مدير  �لري�شي  نا�شر  �أحمد  �لدكتور 
ب�شرطة  �مل���رك���زي���ة  �ل��ع��م��ل��ي��ات  ع�����ام 
�إب��ر�ه��ي��م �ملزروعي  �أب��وظ��ب��ي وحم��م��د 
�إد�رة �شركة رويال جت  ع�شو جمل�س 
�لت�شريفات  مدير  �لظاهري  ونا�شر 
و�شني �وهري �ملدير �لتنفيذي لل�شركة 
�لعامري  �إب���ر�ه���ي���م  حم��م��د  و�مل���ق���دم 
و�ل�شالمة  �ل����ط����و�رئ  �إد�رة  م���دي���ر 

�لعامة ب�شرطة �أبوظبي.
�مل������ق������دم حممد  �لت�����ف�����اق�����ي�����ة  وق��������ع 
ع��ب��د�جل��ل��ي��ل �لأن�����ش��اري ق��ائ��د فريق 
�لإم��ار�ت للبحث و�لإنقاذ وفهد و�يل 

مدير �لعالقات �حلكومية و�لتجارية 
يف �شركة رويال جت.

�لبنود  م��ن  ع���دد�  �لت��ف��اق��ي��ة  وت�شمل 
�ل���ن���ق���ل لفريق  ب��ي��ن��ه��ا خ����دم����ات  م����ن 

�لإمار�ت للبحث و�لإنقاذ حول �لعامل 
للكو�رث  لال�شتجابة  مهامه  �شمن 

�لطبيعية.
تتمتع  ج���ت  روي�����ال  ���ش��رك��ة  �أن  ي��ذك��ر 

نقل  ع���م���ل���ي���ات  يف  و������ش����ع����ة  ب����خ����ربة 
�مل�شابني و�ملر�شى وبلغ عدد �حلالت 
�لع�شر  خ����الل  م��ع��ه��ا  ت��ع��ام��ل��ت  �ل���ت���ي 

�شنو�ت �ملا�شية 1650 حالة. 

•• دبي-وام:

�أحمد بن فهد وزير  �لدكتور ر��شد  �شارك معايل 
�لبيئة و�ملياه �ليوم يف ور�شة عمل تنفيذ متطلبات 
�لتي  �لبيولوجي  �لوطنية لالأمن  �ل�شرت�تيجية 
تاأثري�ت  م��ن  �ل���دول���ة  حل��م��اي��ة  �ل�����وز�رة  نظمتها 
�ل��ع��و�م��ل �ل��ب��ي��ول��وج��ي��ة �ل��ت��ي ق���د ت�����ش��ك��ل خطر� 
�حليو�نية  وثرو�تها  قاطنيها  و�شالمة  �أمن  على 
فندق  يف  عقدت  �لتي  �لور�شة  ح�شر  و�لنباتية. 
�ل��ب�����ش��ت��ان روت���ان���ا دب���ي..����ش���ع���ادة �مل��ه��ن��د���س �شيف 
�ل�����ش��رع وك��ي��ل �ل�����وز�رة �مل�����ش��اع��د ل��ق��ط��اع �ل�شوؤون 
�لزر�عية و�حليو�نية و�شعادة �لعقيد �لركن ر��شد 
�ل��ظ��اه��ري م��ن �ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل��ل��ق��و�ت �مل�شلحة 
�لدفاع  عام  قائد  �ملطرو�شي  ر��شد  �للو�ء  و�شعادة 
خمتلف  م��ن  وممثلني  �لد�خلية  وز�رة  يف  �مل��دين 
�مل��ع��ن��ي��ة يف �لدولة  �جل��ه��ات �لحت���ادي���ة و�مل��ح��ل��ي��ة 
من �شركاء �ل��وز�رة. ورحب معايل �لدكتور ر��شد 

�أحمد بن فهد يف بد�ية �لور�شة باحل�شور مهنئا 
�لعربية  �لإم��ار�ت  �لوطني لدولة  �ليوم  مبنا�شبة 
ل�شت�شافة  �مل�����ش��ت��ح��ق  �لإم�������ار�ت  وف����وز  �مل��ت��ح��دة 
معر�س �إك�شبو 2020. و�أ�شار معاليه �إىل �أهمية 
�جليو- �شرت�تيجية �لتي تتمتع بها دولة �لإمار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة و�ل��ت��ي �أه��ل��ت��ه��ا ل��ت��ك��ون مركز� 
�إقليميا ودوليا ن�شطا يف خمتلف �ملجالت وجتعل 
�لق�شايا  �أح����د  �ل��ب��ي��ول��وج��ي  �لأم�����ن  ق�����ش��ي��ة  م���ن 
�ل��رئ��ي�����ش��ي��ة يف م��ن��ظ��وم��ة �لأم�����ن �ل��وط��ن��ي �لذي 
�لر�شيدة  قيادتنا  روؤي��ة  يف  بالغة  باأهمية  يحظى 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ر�أ���ش��ه��ا  وع��ل��ى 
و�أخيه  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
�ل��وزر�ء حاكم  نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لأعلى  �ملجل�س  �أع�شاء  و�إخو�نهما  �هلل  رعاه  دبي 
حكام �لإم��ار�ت. و�أك��د �بن فهد �أن دولة �لإمار�ت 
مكانتها  لتعزيز  وحثيثة  ثابتة  بخطى  ما�شية 

�لإقليمية و�لدولية مبا يتو�فق مع روؤية �لإمار�ت 
حتقيق  �أن  �إىل  م�����ش��ري�   .. �ل��ط��م��وح��ة   2021
�أهد�ف هذه �ل�شرت�تيجية يعد �أمر� هاما ل �شيما 
زي��ادة و��شحة يف  �إىل  �لتوقعات ت�شري  و�أن جميع 
�حلدود  عرب  �مل�شافرين  و�نتقال  �لتجارة  حركة 
ي�شكل  �ل��ذي  �لأم��ر  �لقادمة  �لقليلة  �ل�شنو�ت  يف 
�أ�شكال  لكل  �لت�شدي  على  لقدر�تنا  هاما  حتديا 
�مل�شاحبة  �ملن�شاأ  و�لب�شرية  �لطبيعية  �مل��خ��اط��ر 
لهذه �حلركة �لن�شطة. و�شدد وزير �لبيئة و�ملياه 
على �شرورة ت�شافر جهود جميع �جلهات �ملعنية 
�ل��و�ح��د لإجناز  �لفريق  ب��روح  �ل��دول��ة و�لعمل  يف 
�ل�شرت�تيجية  يف  عليها  �ملن�شو�س  �لإج�����ر�ء�ت 
خالل  ومت  فيها.  �مل��ح��ددة  �لزمنية  �لأط��ر  �شمن 
�لور�شة عر�س متطلبات �ل�شرت�تيجية �لوطنية 
�شجل  م�شودة  �إع���د�د  بجانب  �لبيولوجي  لالأمن 
�مل��خ��اط��ر �ل��ب��ي��ول��وج��ي��ة مب�����ش��ارك��ة مم��ث��ل��ني من 

�جلهات �لحتادية و�ملحلية �ملعنية يف �لدولة. 

وزارة البيئة واملياه تنظم ور�شة عمل لتنفيذ متطلبات �شرطة اأبوظبي توقع اتفاقية تعاون مع رويال جت 
ال�شرتاتيجية الوطنية لاأمن البيولوجي

•• دبي-وام:

�ل�شيخ  �شمو  �ل��ف��ري��ق  رع��اي��ة  حت��ت 
�شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
�لد�خلية  وزي����ر  �ل������وزر�ء  جم��ل�����س 
�للو�ء خبري خمي�س  �شعادة  ..�شهد 
ل�شرطة  �لعام  �لقائد  �ملزينة  مطر 
�لنزيل  �أ�شبوع  فعاليات  �فتتاح  دبي 
�خلليجي �ملوحد �لثاين �لذي يقام 
حت���ت ���ش��ع��ار خ���ذ ب���ي���دي ن��ح��و غد 
�أف�شل يف �لد�رة �لعامة للموؤ�ش�شات 

�لعقابية و�لإ�شالحية.
ح�شر �لفتتاح �شعادة خالد �لكمدة 
دبي  �ملجتمع يف  تنمية  مدير هيئة 
و�للو�ء عبد �لرحمن حممد رفيع 
مدير �لد�رة �لعامة خلدمة �ملجتمع 
و�للو�ء �لدكتور عبد �لقدو�س عبد 
�لد�رة  م��دي��ر  �ل��ع��ب��ي��ديل  �ل������رز�ق 
و�للو�ء  �ل�شاملة  ل��ل��ج��ودة  �ل��ع��ام��ة 
�لد�رة  مدير  بخيت  �شعيد  حممد 
�للكرتونية  ل��ل��خ��دم��ات  �ل��ع��ام��ة 
�ل�شام�شي  ع��دي��ل  ح��م��د  و�ل��ع��م��ي��د 
للموؤ�ش�شات  �لعامة  �لد�رة  مدير 

وز�رة  يف  و�لإ���ش��الح��ي��ة  �ل��ع��ق��اب��ي��ة 
�لنوبي  حممد  و�لعميد  �لد�خلية 
ل�شرطة  �لعام  �لقائد  نائب  حممد 
ر�أ�س �خليمة و�لعميد علي �ل�شمايل 
للموؤ�ش�شات  �لعامة  �لد�رة  مدير 
بالنيابة  و�لإ���ش��الح��ي��ة  �ل��ع��ق��اب��ي��ة 
�ملدير  در�ي  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  و�ل�����ش��ي��د 
خلدمات  دب��ي  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي 
�حلد�د  �حمد  و�لدكتور  �لإ�شعاف 
مدير �إد�رة �لإفتاء بد�ئرة �ل�شوؤون 
بدبي  �خلريي  و�لعمل  �لإ�شالمية 
وممثلي �لإد�رة �لعامة للموؤ�ش�شات 
�لعقابية و�لإ�شالحية على م�شتوي 
�خلليجي  �ل���ت���ع���اون  جم��ل�����س  دول 

وعلى م�شتوي �لدولة.
�ل�شمايل  ع���ل���ي  �ل���ع���م���ي���د  وق��������ال 
للموؤ�ش�شات  �لعامة  �لإد�رة  مدير 
ب�شرطة  و�لإ���ش��الح��ي��ة  �ل��ع��ق��اب��ي��ة 
�لفتتاح  حفل  خالل  بالنيابة  دبي 
�لعام خذ بيدي نحو  �شعار هذ�  �إن 
غ��د �أف�����ش��ل ي��رم��ز �إىل �لأخ����ذ بيد 
�ل����ن����زلء و�ل���ت���و�����ش���ل م��ع��ه��م ومع 
�أ�شرهم و�إ�شر�كهم يف بناء م�شتقبل 

لهم  جن��دد  و�أن  ملجتمعهم  �أف�����ش��ل 
�لأم���ل لنجعل م��ن وج��وده��م بيننا 
حياتهم  يف  �إي��ج��اب��ي��ة  حت��ول  نقطة 
و�حتو�ئهم  رعايتهم  على  و�لعمل 
يف �ملجتمع وذل��ك يف ظل �لهتمام 
�لعليا  �لقيادة  توليه  �لتي  �لكبري 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  حل��ك��وم��ة 
�لعقابية  �ملوؤ�ش�شات  لنزلء  �ملتحدة 

و�لإ�شالحية.
ياأتي  �لح��ت��ف��ال  ه���ذ�  �ن  و�أ����ش���اف 
تتويجا حلر�س حكومتنا �لر�شيدة 
ورعايتهم  �ل��ن��زلء  �أ���ش��ر  دع��م  على 
منهم  �ملع�شرين  �أو����ش���اع  وت�����ش��وي��ة 
عنهم  �لإف�������������ر�ج  يف  و�لإ�������ش������ه������ام 
ينعم  جم���ت���م���ع  خل���ل���ق  ودجم����ه����م 
�ىل  ..م�شري�  و�ل�شتقر�ر  ب��الأم��ن 
وز�رة  ب��ذل��ت��ه��ا  �ل���ت���ي  �جل���ه���ود  �ن 
�أكرث  توظيف  يف  �أثمرت  �لد�خلية 
من 400 من �لنزلء �ملفرج عنهم 
م���ن خ����الل ب��رن��ام��ج ���ش��وق �لعمل 
باجلهود  �مل��ج��ت��م��ع  ل��ث��ق��ة  ت���ع���زي���ز� 
�حلكومة  ت��ب��ذل��ه��ا  �ل��ت��ي  �مل�����ش��ن��ي��ة 
�ملوؤ�ش�شات �لعقابية  لتحقيق ر�شالة 

�جلهات  ..ودع��������ا  و�لإ�����ش����الح����ي����ة 
�حلكومية و�ملنظمات �خلريية �إىل 
�لنزلء  �أ����ش���ر  دع���م  �ل���ش��ت��م��ر�ر يف 
�ملع�شرين و�لإ�شهام يف توفري حياة 
�مل�شاهمة  ج��ان��ب  �إىل  ل��ه��م  ك��رمي��ة 
باملجتمع  �ل��ن��زلء  دم��ج  يف  �لفاعلة 
بعد �لإف��ر�ج عنهم و�أنها لن تدخر 
جهد� يف �مل�شاركة يف عملية �إ�شالح 

ودمج �لنزلء باملجتمع.
�لعامة  �لإد�رة  م���دي���ر  وت����وج����ه 
و�لإ�شالحية  �لعقابية  للموؤ�ش�شات 
�ل�شكر  ب���ال���ن���ي���اب���ة  دب�����ي  ب�����ش��رط��ة 
�لتي  �جل���ه���ات  ك���ل  �إىل  و�ل��ت��ق��دي��ر 
ت�شاهم يف م�شرية �لإ�شالح مطالبا 
�لتعاون  م���ن  �مل���زي���د  ب��ب��ذل  �إي���اه���م 
�لإن�شاين  �ملجال  هذ�  يف  و�لتن�شيق 

و�لوطني.
�للو�ء  �شعادة  قام  �حلفل  ختام  ويف 
بتكرمي  �مل���زي���ن���ة  م���ط���ر  خ��م��ي�����س 
�ل���ق���ي���اد�ت �ل��ع��ام��ة ل��ل�����ش��رط��ة على 
م�شتوى �لدولة و�لوفود �خلليجية 
و�لعميد عبد  �لفعالية  �مل�شاركة يف 
�حت���اد  �إد�رة  م���دي���ر  ج����اين  �مل���ل���ك 

عبد  و�لعقيد  �لريا�شي  �ل�شرطة 
�لعام  �ل�����ش��وي��دي �لم����ني  �حل��ل��ي��م 
�لزكاة  و�شندوق  �ل��ف��رج  ل�شندوق 
و�شركة كارتر غوبل و�ل�شاعر عبيد 
�ل�شحي  �هلل  عبد  و�ل�شيد  �لكعبي 
في�شل  �لأ���ش��ط��ورة  فليم  وم���وؤل���ف 

�ل�شرياين.
كما قام �شعادة �للو�ء خمي�س مطر 
�ملوؤ�ش�شات  �شركاء  بتكرمي  �ملزينة 
�ل���ع���ق���اب���ي���ة وه������م م���وؤ����ش�������ش���ة دب���ي 
لتربعها  �لإ���ش��الم��ي��ة  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
مببلغ مليونني و 300 �ألف درهم 
و�لأن�شاري  �ل���ن���زلء  ����ش��ر  ل��دع��م 
مليون  مببلغ  لتربعها  لل�شر�فة 
د�ر  �ل��ن��زلء وجمعية  لأ���ش��ر  دره���م 
�ألف  �شتمائة  مببلغ  لتربعها  �ل��رب 
�ل�شرعية  �ل���دي���ات  ل�����ش��د�د  دره����م 
�لقر�ن  لتحفيظ  �لرب�حة  ومركز 
ل��ت��ربع��ه مب��ب��ل��غ خ��م�����ش��م��ائ��ة �أل���ف 
�لتو�يل  على  �لثانية  لل�شنة  دره��م 
�ملعلومات  وم��رك��ز  �ل���ن���زلء  لأ���ش��ر 
�أربعني  مببلغ  لتربعه  �لإ���ش��الم��ي 
�أل�������ف دره�������م ل��ل��م�����ش��ل��م��ني �جل����دد 

باحل�شا  �شيف  �شركات  وجمموعة 
لالأن�شطة  �ل���ر����ش���م���ي  �ل������ر�ع������ي 
دبي  وج��ائ��زة  �لريا�شية  و�ل��رب�م��ج 
و�لإد�رة  �ل��ك��رمي  للقر�ن  �ل��دول��ي��ة 
�لعامة للدفاع �ملدين وهيئة تنمية 
�ملجتمع ود�ئرة �ل�شوؤون �لإ�شالمية 
و�ل��ع��م��ل �خل���ريي وم��رك��ز �لدعوة 
�لذكية  دب���ي  وح��ك��وم��ة  و�لإر�����ش����اد 

و�لنيابة  �لتعليمية  دب��ي  ومنطقة 
وموؤ�ش�شة  دب���ي  وحم���اك���م  �ل��ع��ام��ة 
�مل��اج��د وم��وؤ���ش�����ش��ة خدمات  ج��م��ع��ة 
�لإ�شعاف ود�ئرة �ل�شياحة و�لت�شويق 
و�لفنون  �لثقافة  وهيئة  �لتجاري 

وموؤ�ش�شة نا�شر �ل�شركال.
وك��������ان ح���ف���ل �لف����ت����ت����اح ق�����د ب�����د�أ 
ب��ع��رو���س م��ن خ��ي��ال��ة ���ش��رط��ة دبي 

مقطوعات  ت��ق��دمي  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
مت  كما  دب��ي  �شرطة  ملو�شيقي  فنية 
بيدي قدمها  عر�س م�شرحية خذ 
�لعقابية  �ملوؤ�ش�شات  نزلء  من  عدد 
�ل�شاعر  ق��دم��ه��ا  وق�����ش��ي��دة وط��ن��ي��ة 
�ملنتجات  وع���ر����س  �ل��ك��ع��ب��ي  ع��ب��ي��د 
�إد�رة  �حل����رف وج��ول��ة يف  ب��اأق�����ش��ام 

�لتدريب. 

املزينة يفتتح اأ�شبوع النزيل اخلليجي املوحد الثاين 



االثنني  -  9  ديسمبر    2013 م   -   العـدد    10965
Monday   9   December   2013  -  Issue No   1096512

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
          اعال ن احلكم يف الدعوى العمالية اجلزئية رقم 2013/488

�ىل �ملدعى عيه: كافترييا �ل�شحاري - �لمار�ت
عليك  حكمت  قد   20١٣/١0/٣0 بتاريخ  �نه  نعلمك  بالن�شر  يعلن  �لعنو�ن:   
هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح/ حممد ح�شان عمر 
عثمان- �شوري حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري : بالز�م �ملدعى عليها بان 
�لف ومائتان وخم�شني درهم(  و�شتون  للمدعي مبلغ وقدره ) خم�شة  توؤدي 
وفقا ملا ورد باأ�شباب هذ� �حلكم و�ن توؤدي له قيمة تذكرة �شفر للجهة �لتي 
حكما  طلبات.   من  ذلك  ماعد�  ورف�شت  �مل�شاريف  و�لزمتها  منها  ��شتقدم 
هذ�  لت�شلمك  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما   ٣0 خالل  لال�شتئناف  قابال 

�مل�شتند. �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ  20١٣/١2/8.
القا�سي/�سياء الدين ابراهيم  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
          اعال ن احلكم يف الدعوى عمايل جزئي   رقم 2013/443

�ىل �ملدعى عيه: موؤ�ش�شة �لزعيم لعمال �لبالط/�لمار�ت
عليك  حكمت  قد   20١٣/١١/2٧ بتاريخ  �نه  نعلمك  بالن�شر  يعلن  �لعنو�ن:   
�ر�شد علي حممد  ل�شالح/  �عاله  بالرقم  �ملذكورة  �لدعوى  �ملحكمة يف  هذه 
�كرم �جلن�شية: باك�شتان    حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري : بالز�م �ملدعي 
عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره ) ثالثة وع�شرون �لف ومائتان وخم�شة 
و�شتني درهم( وفقا ملا ورد باأ�شباب هذ� �حلكم و�ن توؤدي له قيمة تذكرة �شفر 
للجهة �لتي ��شتقدم منها و�لزمتها �مل�شاريف ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات. 
حكما قابال لال�شتئناف خالل ٣0 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� 

�مل�شتند. �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ  20١٣/١2/4.
القا�سي/�سياء الدين ابراهيم  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
      اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1190 /2013 مد جز- م ر-ب- ع ن

 مدعي/ خالدحممد مانع حممد �لظاهري �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: 
ر�ئد مو�شى ح�شن �بو خليل �جلن�شية: �لردن مو�شوع �لدعوى: ملف �مر �د�ء 
�بو خليل  رقم 20١٣/2٣4 مدين جزئي �ملطلوب �عالنه/ ر�ئد مو�شى ح�شن 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  عنو�نه:بالن�شر    �لردن  �جلن�شية: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 20١٣/١2/١5 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.٣0 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة 
�و بو��شطة وكيل معتمد  �ملركز �لد�ري �شخ�شيا  �لكائنة  �لعني �لبتد�ئية - 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  20١٣/١2/8  
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
      اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   209 /2013 مد كل- م ر-ب- ع ن

 مدعي/ ميمبار خان عامل خان �جلن�شية: باك�شتان  مدعي عليه: �شري �عظم 
خان كرمي �جلن�شية: باك�شتان مو�شوع �لدعوى: �ملطالبة بالتعوي�س �ملطلوب 
باك�شتان عنو�نه:بالن�شر   حيث  �عظم خان كرمي �جلن�شية:  �عالنه/  �شري 
�ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن 
�ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   20١٣/١2/١5
8.٣0 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية - �لكائنة �ملركز 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لد�ري 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  28/20١٣/١١  
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
 يف الدعوى رقم 2013/2647 ايجارات    

�ملدعي : ورثة ر��شد حفيظ  �ملزروعي 
�ملدعى عليه: عامر حممد �شيف نا�شر �لحبابي 

يدعوكم �خلبري �ملهند�س حممد جمد �لدين �لطويل حل�شور �جتماع 
�ملو�فق  �لربعاء  يوم  يف  وذلك  �عاله   �ملذكورة  �لدعوى  يف  �خلربة 
20١٣/١2/١8 يف متام �ل�شاعة �لثانية ع�شر ظهر� وذلك يف مكتب �خلبري 
خمابز  �مام  �شنرت  �ملهريي  خلف  �بوظبي   - �خلالدية  منطقة  �لكائن 

�ل�شعلة �لذهبية بناية مر�ك�س لالزياء طابق ميز�نني رقم ١
يرجى �حل�شور يف �ملوعد �ملكان �ملحددين �عاله. 

اخلبري الهند�سي املنتدب/ حممد جمد الدين الطويل

 اعالن اجتماع خربة

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
    اعالن ب�سحيفة الدعوى رقم 2013/603 اعالن بالن�سر

هاين  �ع��الن��ه:  �ملطلوب  �ل�شام�شى   حماد  حممد  �شلطان   : �ملدعى 
حممد زكي �حلديدي   �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �ملدعي رفع �لدعوى 
�مل��و�ف��ق 20١٣/١2/2٣ موعد�  �لث��ن��ني  ي��وم  �ع���اله وح���دد  �مل��ذك��ورة 
جلنة  �م��ام  ظهر�   ١2 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�  لنظرها 
ف�س �ملنازعات �ليجارية �لكائنة يف �لعني �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
معتمد ،وعليك �يد�ع مذكرة بالرد و�شور� منها بعدد �خل�شوم لدى 

ق�شم �لتح�شري وذلك خالل خم�شة �يام من تاريخ ت�شلم �لعالن. 
   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/345م  

�ىل �ملدعى عليه : عو�س عبد�هلل علي عو�س  نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 25/20١٣/١١ 
�عاله  بالرقم  �ملذكورة  بالن�شر  �لعنو�ن:  �لدعوى  يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد 
ل�شالح �شركة �بوظبي �لتجاري للعقار�ت بوكالة �مين عبا�س لهذه �ل�شباب - حكمت 
�للجنة غيابيا: باخالء �ملدعى عليه من �لعني �ملوؤجرة وت�شليمها خالية من �ل�شو�غل 
و�ل�شخا�س كما �لزمته ب�شد�د �لجرة �ملرت�شدة يف ذمته من تاريخ 20١2/١2/6 وحتى 
تاريخ �لخالء �لفعلي وذلك بح�شب �لقيمة �ليجارية �ل�شنوية �ملتفق عليها وقدرها 
بر�ءة  بتقدمي  و�لزمته  درهما(  وت�شعون  وخم�شمائة  �لف  ع�شر  �شتة   ( درهم   ١65٩0
ذمة عن ��شتهالك �ملاء و�لكهرباء وبامل�شاريف ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات. �شدر 

بتوقيعي وختم �لقلم بتاريخ 20١٣/١2/8 
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/737  ا�ستئناف عقاري
�ىل �مل�شتاأنف ���ش��ده/ ١ -ي��اه��و�ن ي���او   جم��ه��ول  حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
�مل�����ش��ت��اأن��ف /���ش��ع��ود ن��ا���ش��ر حم�شن �جل��م��ي��ع �ل��ع��ج��م��ي  ومي��ث��ل��ه: حممد 
بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��شتاأنف  قد  �ل�شعدي   �شعيد  �حمد 
جل�شه  لها  وح��ددت   20١٣/٧/2٩ بتاريخ  كلي  عقاري   20١١/١١28 رق��م 
بالقاعة  ���ش��ب��اح��ا   ١0.00 �ل�����ش��اع��ة   20١4/2/١2 �مل���و�ف���ق  �لرب���ع���اء  ي���وم 
ch1.C.11  وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/1046 عمايل  كلي                 
�ىل �ملدعى عليه   /١-�فرو �ي�شيا مايننغ �ند كوميديتيز م د م �س  جمهول  
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /�شيد حممد بروفيز �شيد ��شيف نقوي     قد 
وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام 
)2٣5000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف.    وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء 
فانت  لذ�   ch1.A.2 بالقاعة  �س   ٩:٣0 �ل�شاعة   20١4/١2/١٧ �ملو�فق 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. 
ق�سم الق�سايا العمالية                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2012/97 تنفيذ جتاري

 20١0/١٧5٧ رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �حلكم  تنفيذ  �لق�شية:  مو�شوع 
جتاري كلي ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )2٩56١٩ درهم( �شامال للر�شوم 
و�مل�شاريف.  �ملطلوب �عالنه �ملنفذ �شده /١- �شاجنون كوربو�شن- فرع 
دبي   جمهول حمل �لقامة- مو�شوع �لعالن: نعلنكم بانه مت �حلجز 
على �مو�لكم �خلا�شة وهي عبارة عن معد�ت �ن�شاء وفاء للمبلغ �ملطالب 

به هذ� للعلم مبا جاء فيه ونفاذ� ملعفوله قانونا.
رئي�ص الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2013/592   عقاري كلي              

�ىل �ملحكوم عليه/ �شاجناي �ناند �شويندير �شينغ  جمهول حمل �لقامة نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 20١٣/٩/25 يف �لدعوى �ملذكورة 
�لقاب�شة لال�شتثمار )���س.ذ.م.م( بف�شخ عقد بيع وحدة  �عاله ل�شالح/ تعمري 
�لتد�عي �ملربم بني �ملدعية و�ملدعى عليه �ملوؤرخ 200٩/8/٣١ و�لزمت �ملدعى عليه 
برد �مللكية وحدة �لتد�عي �ىل �ملدعية كما �لزمته �لر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ �لف 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
�لتايل لن�شر هذ� �لع��الن �شدر با�شم �شاحب  �ليوم  ثالثني يوما �عتبار� من 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     

    اعالن مدعى عليه بالن�سر 
يف الق�سية املدنية رقم 2013/4246 عمالية    

نعلمكم  �مل�شلحة  �لنجارة  ملقاولت  �لبي�شاء  عليه:/�لرمال  �ملدعى  �ىل 
بان �ملدعي/ عبد�لاله مرعي ��شماعيل �ل�شمان قد رفع عليك �لدعوى 
�ملذكورة �عاله يطالب مببلغ وقدره 4246 درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف.  
لذ� يقت�شي ح�شوركما �مام هذه �ملحكمة يف �ل�شاعة �خلام�شة م�شاء� يوم 
20١٣/١2/١5  ويف حال تخلفك عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك 
�لعمالية  �لدعوى يف غيابك. )�لد�ئرة  �لنظر يف  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان 

�جلزئية �لثانية(.حترير� يف 20١٣/١١/١٧
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/614 ت جتر- م ر-ت- ع ن(
طالب �لتنفيذ/مبارك �لنخرية بطي حارب �لعابدي �جلن�شية: �لمار�ت    �ملنفذ 
�عالنه/     �ملطلوب  �ل�شود�ن  �جلن�شية:  حممد  يعقوب  م�شطفى  عمر   : �شده 
عمر م�شطفى يعقوب حممد �جلن�شية: �ل�شود�ن   عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 54٣/20١٣ 
جت جز- م ر-ب-  ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 20١٣/١2/22 موعد� 
لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ-
�لعني �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند 

�عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم التجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1241 ت جتر- م ر-ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/بنك �م �لقيوين �لوطني �س م ع �جلن�شية: �لمار�ت �ملنفذ �شده 
: ر�مى ح�شني ناجي �لدبا�س �جلن�شية: �لردن   �ملطلوب �عالنه/  ر�مى ح�شني 
تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �لردن  �جلن�شية:  �لدبا�س  ناجي 
م  جز-  جت   20١2/٣64 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب 
ت-ب-  �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 20١٣/١2/24 موعد� لنظر 
طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ-�بوظبي 
�لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، 

تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم التجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     

اخطار ن�سر يف الق�سية التنفيذية رقم  2013/1228
�ىل �ملحكوم عليهما / ١- عمر عبد�هلل �شامل علي �لنعيمي 2- �مل�شر�وى 
لكي �ملالب�س ليكن معلوما لديك بان حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية 
قد ��شدرت بحقك حكما بتاريخ 20١٣/٧/24 يف �لق�شية �شكوى �يجارية 
رقم 20١٣/664 يق�شى بالز�مك بدفع مبلغ وقدره )2١١04( درهم �شامال 
�لر�شوم و�مل�شاريف. وحيث �ن �ملحكوم لها/ حممد علي خليفة �لرميثي  
 20١٣/١228 رق��م  حت��ت  �لتنفيذ  و�شجل  �حلكم  تنفيذ  بطلب  تقدم  ق��د 
لذ� �نت مكلف ل�شد�د �ملبلغ �ملحكوم به خالل )١5( يوما من تاريخ ن�شر 
�لخطار ويف حال تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة �شتتخذ بحقك �لجر�ء�ت 

�لقانونية �ملنا�شبة لتنفيذ �حلكم ح�شب �ل�شول.
       قلم التنفيذ

وزارة العدل  
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

دائرة التنفيذ
العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     

اخطار ن�سر يف الق�سية التنفيذية رقم  2011/575
�ىل �ملحكوم عليه / �حمد  حممود ر�شيد 

ليكن معلوما لديك بان حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية قد ��شدرت 
 20١0/١0٩2 رقم  �شكوى  �لق�شية  يف   20١0/١2/١5 بتاريخ  حكما  بحقك 
�لر�شوم  ���ش��ام��ال  دره���م   )224١١( وق����دره  مبلغ  ب��دف��ع  ب��ال��ز�م��ك  يق�شى 
و�مل�شاريف. وحيث �ن �ملحكوم له/ خالد يو�شف جا�شم �لها�شل   قد تقدم 
بطلب تنفيذ �حلكم و�شجل �لتنفيذ حتت رقم 20١٣/5٧5 لذ� �نت مكلف 
ويف  �لخطار  ن�شر  تاريخ  من  يوما   )١5( خ��الل  به  �ملحكوم  �ملبلغ  ل�شد�د 
حال تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة �شتتخذ بحقك �لج��ر�ء�ت �لقانونية 

�ملنا�شبة لتنفيذ �حلكم ح�شب �ل�شول.
       قلم التنفيذ

وزارة العدل  
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

دائرة التنفيذ

العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/894 عقاري كلي                 
مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  جا�شم     �شعيد  علي  /١-�شمرية  عليه  �ملدعى  �ىل 
حممد  �ملرحوم  ورث��ة  من  ب�شفته  نغمو�س-  يو�شف  حممد  /يو�شف  �ملدعي  �ن 
�لعقود  ببطالن  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  نغمو�س  يو�شف 
بني �ملدعي و�ملدعي عليهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�شمول �حلكم 
بالنفاذ �ملعجل بالكفالة.     وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 20١٣/١2/2٣ 
من  �و  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذ�   ch1.B.8 بالقاعة  ���س   ١١:00 �ل�شاعة 
للمحكمة  �و م�شتند�ت  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.  
ق�سم الدعاوي العقارية                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/90 احوال نف�ص غري م�سلمني 
�ىل �ملدعى عليه /١-بيجو جوزيف  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  عليك  �قام  قد  بيجو جوزيف   /�ليز�بيث 
و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم   ١٩٩5/١١/١8 بتاريخ  �مل��ح��رر  �لنكاح  عقد  بف�شخ 
و�لتعاب. وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 20١٣/١2/١2 �ل�شاعة 
8:٣0 �س بالقاعة ch1.C.14 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.  
رئي�ص ال�سعبة                                                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف الدعوى  2013/1438 جتاري كلي                 

�ىل �ملدعى عليه /١-�شفاء يو�شف �شلمى �لرفاعى جمهول حمل �لقامة 
�ل�شحي وميثله: ح�شن  ر��شد �حمد حممد �حمد  �ملدعي /�شيف  �ن  مبا 
�ل��دع��وى ومو�شوعها بعد  �ق���ام عليك  ق��د  �ل��ع��ب��دويل    ع��ب��د�هلل حممد 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �ل�شركة  من  �ملدعي  خ��روج  باثبات  �حلكم  �لثبوت 
و�تعاب �ملحاماة .  وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق ١٧/20١٣/١2 
�و  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   ch1.C.15 بالقاعة  ٩:٣0 �س  �ل�شاعة 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.  
ق�سم الق�سايا التجارية                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف الدعوى  2013/548 عقاري كلي                 

�ىل �ملدعى عليه /١-مدينة دبي �لريا�شية )���س.ذ.م.م( جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /جو�جن هاي زينج  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
بف�شخ �لعقد بني �ملدعي و�ملدعي عليها �لوىل و�لز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن 
�لدعوى  رفع  تاريخ  ١2% من  بو�قع  و�لفائدة  دره��م(  وق��دره )٣45.000  مببلغ 
و�لر�شوم و�مل�شاريف  و�تعاب �ملحاماة.    وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 
20١4/١/8 �ل�شاعة ١١.00 �س بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.علما بانه مت جتديد �لدعوى �ل�شطب.  
ق�سم الدعاوي العقارية                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/473  ا�ستئناف عقاري
 )The royal Estates( ىل �مل�شتاأنف �شده/ ١ -�شركة �مللكية للعقار�ت�
�شتار لال�شتثمار  �ر�شتقر�ط  /�شركة  �مل�شتاأنف  �ن  �لقامة مبا  جمهول  حمل 
) ذ.م.م( وميثلها/ �ل�شيد طارق حممد عبد�هلل �حمد مدير �ل�شركة وميثله: 
�ل�شادر  �حل��ك��م  �ل��ق��ر�ر/  ����ش��ت��اأن��ف  ق��د  �ليو�شف  حممد  �ح��م��د  يو�شف  حممد 
بالدعوى رقم 200٩/522 عقاري كلي بتاريخ 20١٣/٧/20 وحددت لها جل�شه يوم 
  ch1.C.11 بالقاعة  �ل�شاعة ١0.00 �شباحا  �ملو�فق ١2/20١٣/١2  �خلمي�س 
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه 

حماكمتكم غيابيا  )علما �نه قد ورد �لتقرير(
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/884  ا�ستئناف مدين

�ىل �مل�شتاأنف �شده/ ١ -�شركة �كو�بال�س لالن�شاء�ت �س.ذ.م.م  جمهول  
حم��ل �لق���ام���ة مب��ا �ن �مل�����ش��ت��اأن��ف /�ح��م��د ع��ب��د�ل��رح��ي��م �ح��م��د �لعطار 
�ل�شادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��شتاأنف  قد  �هلل  خري  �شبلي  جو�شلني  وميثله: 
لها  وح��ددت   20١٣/٧/١0 بتاريخ  كلي  مدين   20١٣/488 رقم  بالدعوى 
جل�شه يوم �لثنني �ملو�فق 20١٣/١2/١6 �ل�شاعة ١0.00 �شباحا بالقاعة 
ch2.E.23  وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     

مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر
   يف  الدعوى 1229 /2013 نزاع جتاري                  

عبد�لعزيز  في�شل   -2 ����س.ذ.م.م  �ند�شرتي  �شتيل  بلو  �شدهم/١-  �ملتنازع  �ىل 
عبد�هلل �لزرعوين ٣- بوثينفيتيل ر�ما كري�شنا بيالي جنارد�نان  جمهويل حمل 
عبد�حلميد  وميثله:  جانابابهي   �شلفا   �شو�مي  ر�م��ا  �ملتنازع/  �ن  مبا  �لقامة 
�ملطالبة بندب خبري  �لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك  �لكميتي قد  علي حميد 
متخ�ش�س مع �لز�م �ملدعى عليه بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة   وحددت 
لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 20١٣/١2/١٧  �ل�شاعة 8.٣0 �س مبكتب �مل�شلح 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.  
رئي�ص الق�سم                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1892  جتاري كلي                   
�ىل �ملدعى عليه/١- ��شماعيل حممدي رحمن جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي / لف �ن باري�س للعطور �س ذ.م.م/ وميثلها مديرها عبد�لنبي 
لطف �له نور �فكن وميثله: عبد�لرحمن ن�شيب عبد�لرحمن بن ن�شيب 
يف   20١٣/١١/٧ بتاريخ  �ملنعقدة   بجل�شتها  ق���ررت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
�ملنتدب  �ل�شيد �خلبري  تقرير  ب��ورود  �خطاركم  �ع��اله.  �ملذكورة  �لدعوى 
يف �لدعوى وقد حتددت جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 20١٣/١2/١0 �ل�شاعة 

٩.٣0 �شباحا بالقاعة ch2.E.22 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

�لإير�ين  نظريه  طهر�ن  يف  ك��رز�ي  حامد  �لأف��غ��اين  �لرئي�س  �لتقي 
ح�شن روحاين �شمن وفد مهم ملناق�شة �لق�شايا �لثنائية، ويف مقدمتها 
�لوليات  بني  �لأمنية  �لتفاقية  م�شروع  ح��ول  �جل��اري��ة  �ملفاو�شات 
�لتفاقية،  تلك  يوقع  ل��ن  �أن��ه  ك���رز�ي  و�أع��ل��ن  و�أفغان�شتان.  �ملتحدة 
تاركا هذه �ملهمة ملن �شيخلفه، على حد تعبريه و�أوردت وكالة �لأنباء 
�شيقابل كذلك خالل هذه  �لأفغاين  �لرئي�س  �أن  �لر�شمية  �لإير�نية 
�لزيارة �لتي ت�شتمر ليوم و�حد فقط وزير �خلارجية �لإير�ين حممد 
ج���و�د ظ��ري��ف. وع���ربت ط��ه��ر�ن ع��ن رف�شها يف وق��ت �شابق مل��ا قالت 
�أن �لتفاقية  �لأفغاين، مو�شحة  �إنه وجود قو�ت غربية لدى �جلار 
يف  و�حلكومة  �ل�شعب  م�شالح  �لطويل  �مل��دى  على  تخدم  ل  �لأمنية 
�أفغان�شتان . وجاء �شفر كرز�ي �إىل طهر�ن بعد يوم و�حد من زيارة 
و�شفت باأنها غري معلنة قام بها وزير �لدفاع �لأمريكي ت�شاك هيغل 
�لرئي�س  م�شاعدي  كبار  �أح��د  فيه  �تهم  وقت  يف  كابل،  �لعا�شمة  �إىل 
�لأفغاين �لوليات �ملتحدة مبحاولة �ل�شغط على �أع�شاء يف �حلكومة 
للمو�فقة على �لتفاق �لأمني �لذي �شيحدد �شكل �لوجود �لع�شكري 
كرز�ي  با�شم  �ملتحدث  وق���ال   .2014 ع��ام  بعد  بالبالد  �لأم��ريك��ي 
�إميال في�شي ل مر�ء يف �أن بع�س �لأع�شاء د�خل �حلكومة �لأفغانية 

يو�جهون �شغوطا من �لوليات �ملتحدة، لكن هذ� لن يحقق �شيئا .

  
خ�شر رئي�س �ل��وزر�ء �لعر�قي نوري �ملالكي �لذي يحكم �لبالد منذ 
�شبع �شنو�ت حليفني برملانيني رئي�شيني قرر� �لناأي بانف�شهما عنه مع 
�قرت�ب موعد �نتخابات �لعام 2014 متهمني �ياه مبحاباة �لقارب 
وجهها  �ل��ت��ي  �لت��ه��ام��ات  وتعك�س  �لم��ن��ي.  �ل�شعيد  على  وبالف�شل 
�شامي �لع�شكري وعزت �ل�شابندر �ىل �ملالكي، تلك �لتي يوجهها �ليه 
خ�شومه و�لتي تنتقد خ�شو�شا تعامل قو�ت �جلي�س و�ل�شرطة مع 
�لقلية �ل�شنية يف �لبالد، وهو ما ي�شاهم يف ت�شاعد معدلت �لعنف 
هذ� �لعام. فمنذ ف�س �عت�شام مناه�س لرئي�س �لوزر�ء ت�شهد �لبالد 
موجة تفجري�ت �عادت معدلت �شحايا �لقتل �ليومي �ىل ما كانت 

عليه يف �خر فرت�ت �لنز�ع �لطائفي بني 2006 و2008.
وقال �ل�شابندر ل�شحافيني �جانب بينهم مر��شل وكالة فر�ن�س بر�س 
 ، يتغري  ل�شخ�س حتى  كافية  ف��رتة  ي�شكل  و�ح��د�  �ن عاما  بغد�د  يف 
م�شيفا �ن �ملالكي وطني ولي�س طائفيا، لكن تكتيكاته �لمنية و�شعته 
يف موقف طائفي . و�علن �ل�شابندر �لذي جرى �نتخابه للربملان عام 
�ل�شبوع  �مل�شلحة،  للقو�ت  �لعام  �لقائد  �ملالكي،  2010 على لئحة 
نهاية  �ملقبلة يف  �لن��ت��خ��اب��ات  خ��الل  م��ن��ف��رد�  �شيرت�شح  �ن��ه  �مل��ا���ش��ي 
�شوى  �ملالكي  �م��ام  �خ��ر  ح��ل  ل  �ن  �ل�شابندر  وي��رى  ني�شان-�بريل. 

�ملو�جهة ، مو�شحا لي�س �مامه طريقة �خرى ملعاجلة �مل�شاكل .

يف  �لي�شار  �ح���ز�ب  �ول  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي،  �حل��زب  ومنا�شرو  نا�شطو  �شوت 
فلورن�شا  بلدية  رئي�س  ويعترب  �جلديد  زعيمهم  لختيار  �لح��د  �يطاليا 
�ىل  �لق���رت�ع. ونظر�  ه��ذ�  للفوز يف  �لوف��ر حظا  رينزي  �لو�شطي ماتيو 
ن�شبة  تر�جع  من  �ملنظمون  يخ�شى  �ل�شيا�شة،  من  �شئمو�  �ليطاليني  �ن 
�لنتخابات  خ��الل  ماليني  بثالثة  �لناخبني  ع��دد  ق��در  حني  يف  �مل�شاركة 
رئي�شا  بر�شاين  بيار لويجي  �نتخب  2009 حيث  �ل�شابقة يف  �لتمهيدية 
2012 �لتي تر�شح فيها ملن�شب رئي�س  للحزب �لدميوقر�طي ويف نهاية 
�ل��وزر�ء. و�ختفى بر�شاين من �مل�شهد �ل�شيا�شي منذ ف�شل �لي�شار �لو�شط 
يف  �لت�شريعية  �لنتخابات  خ��الل  �ل��ربمل��ان  يف  و��شحة  غالبية  �شمان  يف 
مكان  وح��ل  للحكم.  �ليمني  مع  �لتحالف  على  �رغمه  ما  �شباط-فرب�ير 
�بيفاين. و�لقرت�ع  �ل�شابق غوليلمو  �لنقابي  �ملا�شية  �ل�شهر  بر�شاين يف 
�لذي ينظم يف 8800 مقر حملي �و حتت خيم ن�شبت يف �شاحات، بد�أ يف 
�ل�شاعة �ل�شابعة ت غ وحتى �ل�شاعة 19،00 تغ. ولت�شجيع �مل�شاركة عدل 
�لقرت�ع لي�شمل �لناخبني غري �مل�شجلني على لو�ئح �حلزب �لدميوقر�طي 
و�ل�شباب �عتبار� من �شن �ل16 و�ليطاليني �ملقيمني يف �خلارج. ويتناف�س 
ثالثة مر�شحني ماتيو رينزي )38 عاما( رئي�س بلدية فلورن�شا من �لتيار 
�مل�شيحي-�لدميوقر�طي وجوزيبي �شيفاتي )38 عاما( �لذي ميثل �لي�شار 

�ملجدد وجاين كوبرلو )58 عاما( �ملتحدر من تري�شتي.

عوا�صم

طهران

روما

بغداد

اإخاء من�شاأة للغاز يف 
جنوب اليمن بعد هجوم 

•• عدن-اأ ف ب:

�ملئات من موظفي من�شاة بلحاف لت�شييل  �ليمنية �لحد  �ل�شلطات  �جلت 
هاون  بقذيفة  هجوم  من  و�ح��د  ي��وم  بعد  �ليمن  جنوب  يف  �لغاز  وت�شدير 
�فادت م�شادر ع�شكرية  �لتابعة للمن�شاأة ح�شبما  ��شتهدف �حدى �ملحطات 

وعمال وم�شوؤول يف وز�رة �لنفط لوكالة فر�ن�س بر�س.
بينهم  �لعمال  �ج��الء مئات  �نه مت  �ل�شركة  �لعمال يف  وذك��رت م�شادر من 
�جانب �ىل �شنعاء على منت �ربع طائر�ت كاإجر�ء �حرت�زي ب�شبب تهديد�ت 
�ملن�شاأة لهجمات وم�شروع بلحاف هو م�شروع  �منية وخماوف من تعر�س 

م�شرتك بني �ليمن و�شركة توتال �لفرن�شية وعدد من �ل�شركات �لعاملية.
�ل�شا�شيني  غ��ري  �ملوظفني  �ج��الء  �ن��ه مت  �لنفط  وز�رة  م�����ش��وؤول يف  وق��ال 
وبالتايل مل تتاثر عمليات �لت�شييل يف �ملن�شاأة �لتي تبلغ قدرتها �لنتاجية 
يعملون يف  �شخ�س   1200 �ن  �مل�شوؤول  وذكر  �ل�شنة.  مليون طن يف   6،7
�ملن�شاأة وقد تقرر �جالء �ملوظفني غري �ل�شا�شيني بعد �شقوط قذيفة هاون 
على حمطة تابعة للمن�شاأة. وبح�شب م�شادر ع�شكرية، فان قو�ت �جلي�س 
و�مل��وؤدي��ة �ىل من�شاأة  �ملحيطة  �لنقاط  ع��ززت تو�جدها يف  و�لم��ن �خلا�س 
بلحاف ف�شال عن رفع حالة �ليقظة يف �شفوف �لفر�د و�جلاهزية ملو�جهة 
�ملحطات  �ح��دى  عند  �جلمعة  م�شاء  �نفجار  ووق��ع  حمتملة.  خماطر  �أي 

�لتابعة لل�شركة حمدثا ��شر�ر� مادية.
��شباب  ر�شمي  بيان  يف  �مل�شال  �لطبيعي  للغاز  �ليمنية  �ل�شركة  تو�شح  ومل 
�لنفجار لكنها �كتفت بالقول مل يت�شبب �لنفجار يف حدوث �إ�شابات ولكنه 

خلف �أ�شر�ر�ً طفيفة يف معد�ت غري �أ�شا�شية .

خالف اإ�سرائيلي هولندي حول ما�سح �سوئي 

م�شتوطنون يدن�شون م�شجدًا ويهاجمون اأماكًا فل�شطينية

اأوباما يدافع عن اتفاق نووي اإيران ويطمئن اإ�شرائيل 

�شمانا باأنه حتى �إذ� كانت لديهم 
على  �ملتو��شعة  �لق������درة  بع�س 
�لتخ�شيب فاإنها �شتكون حمدودة 

للغاية .
و�أ�����ش����اف ل���ن ن��ت��غ��ا���ش��ى ع���ن �أي 
وحلفائنا  لأ�شدقائنا  ت��ه��دي��د�ت 
يف �ملنطقة، و�أو�شحنا ذلك متاما 
و�ل��ت��ز�م��ن��ا ب��اأم��ن �إ���ش��ر�ئ��ي��ل �شيء 

مقد�س . 
وزي������ر  ق�����������������������ال  ج��ه��ت�����������������������ه  م���ن 
�خلارجية �لأمريكي جون كريي، 
�ل������ذي حت�����دث ف��ي��م��ا ب���ع���د �أم�����ام 
�إير�ن  مع  �خلالفات  �إن  �ملنتدى، 
مب�شائل  يتعلق  م��ا  يف  �شت�شتمر 
من بينها دعمها حلزب �هلل �لذي 
جماعة  �ملتحدة  �لوليات  تعتربه 
ب�شار  �ل�شوري  وللرئي�س  �إرهابية 

�لأ�شد. 

�لتي تقول طهر�ن �إنها خم�ش�شة 
لالأغر��س �ل�شلمية. 

بن�شبة  �حتمال  يرى  �أن��ه  و�أ�شاف 
و�شع  �إىل  �ل��ت��و���ش��ل  يف   50%
جميع  �أن  م��وؤك��د�   ، مر�س  نهائي 
�إذ�  �خل��ي��ار�ت م��ا ز�ل��ت مطروحة 
وتابع  بالتز�ماتها.  �إي��ر�ن  تِف  مل 
�إذ� مل ن�شتطع �لو�شول �إىل و�شع 
وير�شي  ير�شينا  ���ش��ام��ل  ن��ه��ائ��ي 
�ملجتمع �لدويل ف�شيكون �ل�شغط 
و�خليار�ت  عليهم  مار�شناه  �لذي 
�لتي �أو�شحت �أن باإمكاين �للجوء 
�إليها، مبا فيها �خليار �لع�شكري، 
فيها  �شننظر  �ل��ت��ي  �خل��ط��وة  ه��ي 

ونعد لها . 
وذكر �أوباما �أن من غري �لو�قعي 
�شتوقف  �إي������������ر�ن  �أن  �ع����ت����ق����اد 
وتفككه  �ل������ن������ووي  ب���رن���اجم���ه���ا 
نظام  ت�شديد  ��شتمر  �إذ�  بالكامل 
�لعقوبات �لناجح ومل يتم �إعطاء 

�ملحادثات فر�شة للنجاح. 
على  ق�����درة  �أي  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار 
�ل���ت���خ�������ش���ي���ب ����ش���ت���رتك لإي�������ر�ن 
���ش��������������������ت��ك��ون حم�����������������������دودة، وق����ال 
باإمكاننا  �أن  ه��و  �ل��ق��وي  �عتقادي 
يعطينا  ن���ه���ائ���ي  و�����ش����ع  ت�������ش���ور 

ي�����ش��ك��ل ت���ه���دي���د� ع��ل��ى وج���وده���ا، 
وو�شف رئي�س �لوزر�ء �لإ�شر�ئيلي 
بنيامني نتنياهو �لتفاق �ملربم يف 

جنيف باأنه خطاأ تاريخي.
و�أ�شار �أوباما �إىل نتنياهو بو�شف 
ك��ل��م��ت��ه �لتي  ب��ي��ب��ي، يف  ���ش��دي��ق��ي 

�ل�شنوي  �مل��ن��ت��دى  �أم�����ام  �أل���ق���اه���ا 
�ل�شرق  يف  لل�شيا�شة  �شابان  ملركز 
ولكنه  بروكنغز،  مبعهد  �لأو�شط 
تكتيكية  خالفات  هناك  ب��اأن  �أق��ر 

كبرية تن�شب بينهما �أحيانا.
�لذي  �لت���ف���اق  �إن  �أوب���ام���ا  وق����ال 

�ملتحدة  �ل��ولي��ات  عليه  تفاو�شت 
وبريطانيا  ورو����ش���ي���ا  و�ل�������ش���ني 
وف��رن�����ش��ا و�أمل��ان��ي��ا م��ع �إي�����ر�ن من 
�أم�����ام  �مل����ج����ال  ي��ف�����ش��ح  �أن  ����ش���اأن���ه 
�ل��ت��و���ش��ل لت���ف���اق �أط������ول مدى 
�لنووية  �إي��ر�ن  �أن�شطة  للحد من 

•• طهران-اأ ف ب:

بد�أ مفت�شان من �لوكالة �لدولية 
ل��ل��ط��اق��ة �ل����ذري����ة �م�������س ب���زي���ارة 
م�شنع �نتاج �ملياه �لثقيلة يف �ر�ك 
)و�شط( يف �طار �تفاق للتحقق من 
�ملو�قع �لنووية �لير�نية، على ما 
�وردت وكالة فار�س لالنباء ويقع 
�مل�شنع يف نف�س موقع مفاعل �ر�ك 

�لذي يعمل باملياه �لثقيلة وتنوي 
�لعام  نهاية  ت�شغيله حو�ىل  �ير�ن 
2014. وهذ� �ملفاعل هو يف �شلب 
�لقوى  قلق  تثري  �ل��ت��ي  �ملو��شيع 
�لعظمى لنه يوفر لير�ن �مكانية 
��شتخر�ج �لبلوتونيوم �لذي ميكن 
ل�شنع  معاجلته  بعد  ��شتخد�مه 
�ملتحدث  و�و����ش���ح  ذري�����ة.  ق��ن��ب��ل��ة 
للطاقة  �لي��ر�ن��ي��ة  �ملنظمة  با�شم 

لوكالة  كمالوندي  بهروز  �لذرية 
فار�س �ن خبريي �لوكالة �لدولية 
زيارتهما  با�شر�  �ل��ذري��ة  للطاقة 
�ملفت�شني  �ن  و����ش��اف  �ل�شباح  يف 
�لوكالة  مقر  فيينا  �ىل  �شيعود�ن 
�ل����دول����ي����ة ل���ل���ط���اق���ة �ل�����ذري�����ة يف 
�مل�شاء. وت�شعى �لوكالة �ىل دخول 
2011. وهذه  م��ن��ذ  �مل��وق��ع  ه���ذ� 
�ت��ف��اق على  �ل��زي��ارة تدخل �شمن 
�طار تعاون موقع يف 11 ت�شرين 
للوكالة  وي�شمح  �لثاين-نوفمرب، 
بالتاأكد  �ل��ذري��ة  للطاقة  �لدولية 
�ل�����ش��ل��م��ي��ة ح�شر�  �ل��ط��ب��ي��ع��ة  م���ن 
�ملثري  �لير�ين  �لنووي  للربنامج 

للجدل . 
و�مام �ير�ن ثالثة ��شهر لتطبيق 
خ���ارط���ة ط���ري���ق م���ن ���ش��ت نقاط 
تهدف �ىل بناء مزيد من �لثقة بني 
�لطرفني وكانت �ملنظمة �لير�نية 
للطاقة �لذرية �علنت �ل�شبت �نها 
قدمت للوكالة �لدولية �ملعلومات 
�جلارية  �لب��ح��اث  ح��ول  �ملطلوبة 
ح��ول �جل��ي��ل �جل��دي��د م��ن �جهزة 
�لطرد �ملركزي �مل�شتخدمة لنتاج 

كانت  و�ذ�  �ملخ�شب.  �ل��ي��ور�ن��ي��وم 
�لذرية  للطاقة  �لدولية  �لوكالة 
�ملفاعل  بتفتي�س  بانتظام  ق��ام��ت 
�ر�ك فانها  بناوؤه يف  �ل��ذي يجري 
حول  تفا�شيل  �ي  تتلقى  تعد  مل 
ت�شميمه وعمله منذ 2006 كما 
�نتاج  موقع  بزيارة  لها  ي�شمح  مل 
�ب-�غ�شط�س  منذ  �لثقيلة  �مل��ي��اه 

 .2011
�ر�ك  م�شنع  تفتي�س  �ىل  و��شافة 
غا�شني  يف  �ل��ي��ور�ن��ي��وم  وم��ن��اج��م 
)جنوب( ين�س �لتفاق مع �لوكالة 
�ل���ذري���ة �ي�شا  ل��ل��ط��اق��ة  �ل��دول��ي��ة 
�ي����ر�ن م��ع��ل��وم��ات حول  ت��ق��دم  �ن 
�مل�شتقبل  يف  �لب��ح��اث  م��ف��اع��الت 
�ملدنية  �لنووية  �ملحطات  ومو�قع 
�مل�شتقبلية  �مل���و�ق���ع  �و  �جل���دي���دة 
وت�شعى  �ل���ي���ور�ن���ي���وم  ل��ت��خ�����ش��ي��ب 
تو�شيح  �ىل  �شنتني  منذ  �لوكالة 
�ىل  ت�شري  �ل��ت��ي  �لعنا�شر  بع�س 
�ل�شالح  �ي��ر�ن �شعت �ىل �شنع  �ن 
�ل��������ذري خ�������ش���و����ش���ا ق���ب���ل �ل���ع���ام 
برنامج  غ���ط���اء  حت���ت   ،2003

نووي �ير�ين.

انتخابات يف فنزويا تخترب تراث ت�شافيز 

الوكالة الذرية تزور اأراك بو�شط اإيران 

قدم  ل��ك��ن��ه  و�لأردن،  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
�إمكانية  يف  و�شكك  حتفظات  ع��دة 
على  �لفل�شطيني  �جلانب  مو�فقة 

�لقرت�ح.
وي�شار �إىل �أن �جلانب �لفل�شطيني 
حت����ف����ظ �أي�����������ش�����ا ع������ل �لق���������رت�ح 
بنوده  معظم  �أن  ور�أى  �لأم��ريك��ي 
�لحتالل  �����ش���ت���م���ر�ر  �إىل  ت������وؤدي 

�لإ�شر�ئيلي يف �ل�شفة.
ون���ق���ل���ت �ل�����ش��ح��ي��ف��ة ع����ن وزي�����رة 
ورئي�شة طاقم  �لإ�شر�ئيلية  �لعدل 
�لفل�شطينيني،  م���ع  �مل���ف���او����ش���ات 
ت�����ش��ي��ب��ي ل���ي���ف���ن���ي، ت���ع���ب���ريه���ا عن 
ويعلون  لنتنياهو  مناق�س  موقف 
خالل مد�ولت �إ�شر�ئيلية د�خلية، 
�لأمريكي  �لق������رت�ح  �إن  وق��ول��ه��ا 
ي�شتجيب لق�شم كبري من �ملطالب 
�لعتقاد  و�أن  �لإ�شر�ئيلية  �لأمنية 
كل  ع��ل��ى  �شتح�شل  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  ب���اأن 
�ملفاو�شات  يف  و�ل��ت��ق��دم  مطالبها 
بدون �أن تاأخذ �أية خماطر هو �أمر 

لي�س و�قعيا.
بني  خ�������الف  ن�������ش���ب  ذل���������ك،  �ىل 
و�شول  قبيل  وه��ول��ن��د�  ����ش��ر�ئ��ي��ل 
�لهولندي يف زيارة  �ل��وزر�ء  رئي�س 
للدولة �لعربية �م�س حول تركيب 
هولندي  ����ش���وئ���ي  م���ا����ش���ح  ج���ه���از 
�لب�شائع  لنقل  م��ع��رب  يف  �ل�����ش��ن��ع 
و��شر�ئيل، بح�شب  بني قطاع غزة 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�ل�شرطة  ب��ا���ش��م  م��ت��ح��دث��ة  �ع��ل��ن��ت 
�لعثور  مت  �ن��ه  �م�����س  �ل�شر�ئيلية 
لال�شالم  م��ع��ادي��ة  ����ش���ع���ار�ت  ع��ل��ى 
خطت باللغة �لعربية على جدر�ن 
�لغربية  ب���اق���ة  ب���ل���دة  يف  م�����ش��ج��د 
�ل��ع��رب��ي��ة ���ش��م��ال ����ش��ر�ئ��ي��ل وقالت 
لوكالة  ���ش��م��ري  ل���وب���ا  �مل��ت��ح��دث��ة 
فر�ن�س بر�س �ىل �نه بال�شافة �ىل 
عدة  ن��و�ف��ذ  ته�شيم  �ل�����ش��ع��ار�ت مت 
���ش��ي��ار�ت ك��ان��ت م��رك��ون��ة ع��ل��ى بعد 
500 مرت من �مل�شجد.. و��شافت 
�لق�شيتني  يف  حتقيق  فتح  مت  �ن��ه 
مرتبطتني  ك���ان���ت���ا  �ن  ل��ت��ح��دي��د 

ببع�شهما.
�ملتطرفون  �مل�شتوطنون  وينتهج 
تعرف  منظمة  �نتقامية  �شيا�شة 
ب���ا����ش���م دف�����ع �ل���ث���م���ن وت����ق����وم على 
فل�شطينية  �ه��������د�ف  م���ه���اج���م���ة 
وك����ذل����ك م��ه��اج��م��ة ج���ن���ود يف كل 
�ل�شر�ئيلية  �ل�شلطات  تتخذ  مرة 
معادية  ي���ع���ت���ربون���ه���ا  �ج�����������ر�ء�ت 

لال�شتيطان.
�ل��ه��ج��م��ات تخريب  ت��ل��ك  وت�����ش��م��ل 
فل�شطينية  مم��ت��ل��ك��ات  وت����دم����ري 
���ش��ي��ار�ت و�م���اك���ن عبادة  و�ح�����ر�ق 
و��شجار  و�����ش���الم���ي���ة  م�����ش��ي��ح��ي��ة 
ي��ت��م توقيف  زي����ت����ون. ون�������ادر� م���ا 

�جل����ن����اة. م���ن ج��ه��ة �أخ�������رى، عرب 
م���������ش����وؤول����ون �إ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي���ون عن 
حت���ف���ظ���ه���م ع����ل����ى م����ع����ظ����م ب���ن���ود 
بخ�شو�س  �لأم����ريك����ي  �لق������رت�ح 
�إ�شر�ئيل  ب��ني  �لأمنية  �لرتتيبات 
تقرير  و�أف�������اد  و�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني، 
�شحفي ب��اأن وزي��ر �حل��رب مو�شيه 
�جلي�س  ق����و�ت  �أن  ي��ع��ت��رب  ي��ع��ل��ون، 
�لإ�شر�ئيلي يجب �أن تعمل بحرية 
قيام  بعد  �لغربية حتى  �ل�شفة  يف 

دولة فل�شطينية.
وق���ال���ت ���ش��ح��ي��ف��ة ه���اآرت�������س �م�س 
�مل�شتقبل  يف  �أن��ه  يعتقد  يعلون  �إن 
�ل���ق���ري���ب ع���ل���ى �لأق�������ل ي���ج���ب �أن 
على  �لإ�شر�ئيلي  �جلي�س  يحافظ 
مناطق  يف  للعمل  مطلقة  ح��ري��ة 
�مل�شتقبلية  �لفل�شطينية  �ل��دول��ة 
من �أجل �إحباط ما �شمته عمليات 
ي��ع��ار���س وجود  �أن���ه  ، كما  ع��د�ئ��ي��ة 
�حلدودية  �ملعابر  عند  فل�شطيني 
بني �لدولة �لفل�شطينية و�إ�شر�ئيل 

و�لأردن.
رئي�س  �أن  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  و�أ����ش���اف���ت 
بنيامني  �لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي،  �ل�������وزر�ء 
نتنياهو، عرب عن ر�شاه على ق�شم 
م���ن ب���ن���ود �لق�������رت�ح �لأم����ريك����ي، 
وخا�شة يف ما يتعلق بوجود قو�ت 
�لأردن،  نهر  طول  على  �إ�شر�ئيلية 
�لفل�شطينية  �ل����دول����ة  ب����ني  �أي 

يجب  �شيا�شية  م�شائل  ه��ذه  وتابع 
ح��ل��ه��ا ع��ل��ى �ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وي��ات مما 
�ل�شوئي  �ملا�شح  عمل  بدء  �شيوؤخر 
وقالت و�شائل �لعالم �ل�شر�ئيلي 
�ن هذ� �لنز�ع �دى �ىل �لغاء حفل 
يح�شره  �ن  �مل���ف���رت����س  م���ن  ك����ان 
رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء �ل��ه��ول��ن��دي مارك 
روتي لتد�شني عمل �ملا�شح �ل�شوئي 

يف معرب كرم �بو �شامل.

ما �علن م�شوؤول ��شر�ئيلي.
�لذي  �ل�شر�ئيلي  �مل�����ش��وؤول  وق���ال 
��شمه  ع����ن  �ل���ك�������ش���ف  ع�����دم  ط���ل���ب 
تاأجيل  ب��ر���س مت  ف��ر�ن�����س  ل��وك��ال��ة 
ت��رك��ي��ب ج��ه��از م��ا���ش��ح ���ش��وئ��ي كان 
م���ن حمتوى  ب��ال��ت��اك��د  ���ش��ي�����ش��م��ح 
�حل������اوي������ات �ل����ق����ادم����ة م�����ن غ���زة 
تقدمي  بعد  للت�شدير  و�ملخ�ش�شة 

هولند� لطلبات غري متوقعة .

ف����ان����ه على  �مل���������ش����وؤول  وب���ح�������ش���ب 
�مل�����ش��ت��وى �ل��ت��ق��ن��ي، ل ي�����ش��ك��ل هذ� 
�شيتم  �ل������ذي  �ل�������ش���وئ���ي  �مل���ا����ش���ح 
ت��رك��ي��ب��ه يف م��ع��رب ك���رم �ب���و �شامل 
من  �ل��ق��ادم��ة  �لب�شائع  مت��ر  حيث 
غزة، �ي م�شكلة. لكن �لهولنديني 
خا�شة  �شيا�شية  ���ش��روط��ا  ف��ر���ش��و� 
حول ن�شبة �لب�شائع �ملتوجهة �ىل 

�ل�شفة �لغربية �و �خلارج .

�لربملان على �شلطة من �جل و�شع �آليات ملكافحة �لف�شاد و��شالح 
�ل�شيا�شية،  لالحز�ب  �ل�شرعي  غري  �لتمويل  ملكافحة  �لقو�نني 
و�تخاذ تد�بري للت�شدي للهجمات �لتي ت�شتهدف �لعملة �لوطنية 

وتن�شيق حتركات �لدفاع عن �لقت�شاد .
�جلمعية  يف  �ل�شرت�كية  �لك��رثي��ة  �قرته  �ل��ذي  �لقانون  ويتيح 
وقوة  وقيمة  منزلة  لها  مر��شيم  ي�شدر  �ن  للرئي�س  �لوطنية، 
�ل��ق��ان��ون ط���و�ل 12 ���ش��ه��ر� وم�����ادورو �ل���ذي �ك���د �ن���ه �شي�شحح 
�لفور �شل�شلة من �لج��ر�ء�ت لفر�س  �ملا�شي، �تخذ على  �خطاء 
و�ل�شيار�ت،  �لكهربائية  �لأج��ه��زة  ذل��ك  يف  مب��ا  �لأ���ش��ع��ار،  خف�س 
�لنتخابات،  م��ن  قليلة  �ي���ام  وق��ب��ل  بال�شجن.  �مل�شاربني  وه���دد 
بر�س  فر�ن�س  وك��ال��ة  عليها  �طلعت  ل��ل��ر�أي  ��شتطالعات  ����ش��ارت 

•• كراكا�س-اأ ف ب:

�شوتت فنزويال �لحد يف �نتخابات بلدية تبدو �رقب �ىل ��شتفتاء 
تعاين  م��ادورو، يف بالد  نيكول�س  �لفنزويلي  �لرئي�س  �إد�رة  على 
ني�شان- يف  للبالد  رئي�شا  �نتخابه  بعد  وذل��ك  متعرث�  �قت�شاد� 

�بريل �ملا�شي.
وبد� �لوريث �ل�شيا�شي لهوغو ت�شافيز �لذي تويف يف �ذ�ر-مار�س 
ب�شبب �ل�شرطان، يف �لأ�شهر �لأخرية وكاأنه رجل �فعال يكافح من 
�جل �نقاذ �قت�شاد بالده �له�س رغم �حتو�ئها على �كرب �حتياطي 

نفطي يف �لعامل.
من  م����ادورو  ح�شل  �مل��ا���ش��ي،  �ل��ث��اين-ن��وف��م��رب  ت�شرين   20 ويف 

�ىل �ن �لطبقة �لو�شطى يف �لبالد ترحب باأتخاذ مثل هذه 
عدم  �مل��ط��اف،  نهاية  �شاأنها يف  �لتي من  �حل��ازم��ة  �لتد�بري 

معاقبة �حلزب �ل�شرت�كي �حلاكم يف �لنتخابات �ملقبلة.
وتعاين �لبالد ت�شخما قيا�شيا بن�شبة 54 باملائة منذ يناير 
�ل�شرورية  �مل���و�د  نق�شا يف  وت��و�ج��ه  �ل��ث��اين-ي��ن��اي��ر  ك��ان��ون 
وكذلك �لنق�س �ملزمن و�نفجار يف �شعر �لدولر يف �ل�شوق 

�ملو�زية )ما ي�شل �ىل ت�شعة �أ�شعاف �ل�شعر �لر�شمي(.
337 د�ئرة بلدية يف عموم �لبالد  و�شتكون �لنتخابات يف 
�لدميوقر�طية  �ل��وح��دة  جمموعة  مل�شتقبل  �ي�شا  حا�شمة 

�ملعار�شة.
وو�شف زعيم �حلزب �لليرب�يل هرنيك كابريل �لذي خ�شر 

ني�شان-�بريل  �لرئا�شية يف  %1،49 يف �لنتخابات  بفارق 
�ملا�شي �مام مادورو عملية �لت�شويت باأنها حلظة تاريخية 

لقيا�س ميز�ن �لقوى بعد 14 عاما من حكم �شافيز.
من  خم�شني  نحو  على  ت�شيطر  �لتي  للمعار�شة  وبالن�شبة 
�لبلديات، فان م�شاعفة جمال�شها يف �لنتخابات  �ملجال�س 
�ملقبلة �شتكون نتيجة مر�شية، حتى لو كان من �شاأن ذلك 

�أن يرتك نحو 230 جمل�س للحزب �ل�شرت�كي.
بالن�شبة لها يكمن يف �حلفاظ على  �لأك��رب  �لتحدي  ولكن 
�لعمالقة  �لبلديات  �لكربى، وخا�شة  �ملدن  �شيطرتها على 
للعا�شمة كر�كا�س )�لتي تتاألف من خم�س بلديات( ومدينة 

مار�كايبو �لنفطية �ل�شاحلية.

القوات الربيطانية تواجه 11 
حتقيقًا حول ممار�شاتها يف العراق 

•• لندن-يو بي اأي:

حتقيقاً   11 ت��و�ج��ه  �مل�شلحة  قو�تها  �أن  �لربيطانية  �ل��دف��اع  وز�رة  �أك���دت 
�لعليا  �ملحكمة  ��شدرته  �عقاب حكم  �لعر�ق، يف  �شلوكها يف  منف�شاًل حول 
�إن  �م�س  تلغر�ف  �شندي  �شحيفة  وقالت  �لإن�شان.  حقوق  ح��ول  لندن  يف 
لدى  �حتجازهم  خ��الل  عر�قياً  مدنياً   11 مقتل  ح��ول  ت��دور  �لتحقيقات 
�لقو�ت �لربيطانية بعد غزو �لعر�ق عام 2003 بقيادة �لوليات �ملتحدة، 
�شي�شتغرق  حتقيق  كل  �أن  و��شافت  ح�شني.  �شد�م  بالرئي�س  �أط��اح  و�ل��ذي 
من  ��شرتليني  جنيه  مليوين  �إىل  ت�شل  وبكلفة  �أ�شهر  ثالثة  معدله  م��ا 
�أمو�ل د�فعي �ل�شر�ئب �لربيطانيني، ويلي تز�يد �لتدقيق �لقانوين حول 
�ألك�شندر  �لرقيب  ق�شية  �ع��ق��اب  يف  �لربيطانية  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �شلوك 
بالكمان، و�لذي ��شدرت بحقه حمكمة ع�شكرية بريطانية �لأ�شبوع �ملا�شي 
حكماً بال�شجن مدى �حلياة بتهمة قتل �أ�شري من حركة طالبان بعد ��شابته 
بجروح يف �فغان�شتان. و��شارت �ل�شحيفة �إىل �أن وز�رة �لدفاع �لربيطانية 
�أمرت باجر�ء �لتحقيقات �جلديدة رد�ً على قر�ر �ملحكمة �لعليا فتح حتقيق 
ح��ول �أي �دع���اء ع��ن مقتل م��دين ع��ر�ق��ي يف �حلجز �ل��ربي��ط��اين مبوجب 
�مل��ع��اه��دة �لأوروب��ي��ة حلقوق �لإن�����ش��ان، �حل��ق يف �حلياة،  �مل���ادة �لثانية م��ن 
بعد �أن حّرك حمامي حقوق �لإن�شان �لربيطاين فيل �شايرن، من جماعة 
بالنيابة  ق�شائية  �ج��ر�ء�ت  بريمنغام،  مدينة  يف  �لعامة  �مل�شلحة  حمامو 
عن عائالت �ملدنيني �لعر�قيي �لقتلى �أمام �ملحاكم �لربيطانية. وقالت �إن 
�ملحامي �شايرن ي�شتعد �أي�شاً لتقدمي ما جمموعه 160 ق�شية حول تورط 
ق�شية   800 �إىل  ي�شل  وما  عر�قيني،  مدنيية  بقتل  �لربيطانية  �لقو�ت 
�أخرى تنطوي على مز�عم بانتهاك هذه �لقو�ت للمادة �لثالثة من �ملعاهدة 

�لأوروبية حلقوق �لإن�شان و�لتي حتظر �لتعذيب.

•• وا�صنطن-وكاالت:

بار�ك  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س  د�ف���ع 
�ملربم  �ملوؤقت  �لتفاق  عن  �أوب��ام��ا 
�أن�شطة  م����ن  ل��ل��ح��د  �إي��������ر�ن  م����ع 
وتعهد  �ل������ن������ووي،  ب���رن���اجم���ه���ا 
�لإع�����د�د  �أو  �ل��ع��ق��وب��ات  ب��ت��غ��ل��ي��ظ 
مل  �إذ�  حمتملة  ع�شكرية  ل�شربة 
تلتزم طهر�ن بالتفاق، �شعيا منه 

لطماأنة �إ�شر�ئيل.
�لوليات  بني  �لعالقات  وت��وت��رت 
�لتفاق  ب�شبب  و�إ�شر�ئيل  �ملتحدة 
�إير�ن  �إليه  تو�شلت  �ل��ذي  �ملوؤقت 
و�لقوى �لعاملية �لكربى، ويهدف 
برنامج  يف  �ل���ت���ق���دم  وق�����ف  �إىل 
�ل���ن���ووي وك�����ش��ب �لوقت  ط��ه��ر�ن 
ت�شوية  ح��ول  مفاو�شات  لإج���ر�ء 

نهائية للخالف.
�لت���ف���اق  �إن  و�����ش���ن���ط���ن  وت����ق����ول 
وقتا  �ل����دويل  للمجتمع  �شيتيح 
للتحقق من مدى جدية طهر�ن 
�لنووية  طموحاتها  من  �حل��د  يف 
�لعقوبات  بع�س  تخفيف  مقابل 
وترى  باقت�شادها.  ع�شفت  �لتي 
�إ�شر�ئيل �أن �أي تخفيف للعقوبات 
ت��ق��دم لبلد  ميثل ه��دي��ة خ��ط��رية 
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عربي ودويل

عدد القوات االأجنبية �سي�سل اإىل 7600 جندي

خماوف من ارتفاع عدد القتلى باأفريقيا 
•• عوا�صم-وكاالت:

�لعفو  منظمة  يف  �خلبرية  ح��ذرت 
�أفريقيا  ب��ج��م��ه��وري��ة  �ل���دول���ي���ة 
�لو�شطى جو�ن ماريرن من �رتفاع 
وجود  ب�شبب  �لعنف  �شحايا  ع��دد 
عمليات دف��ن ج��رت م��ن قبل ذوي 
مناطق  قتلى يف  ووج��ود  �ل�شحايا 

بعيدة.
ج�����اء ذل�����ك م���ت���ز�م���ن���ا م����ع �إع�����الن 
�ل�شليب �لأحمر �لدويل ��شتئنافه 
�لقتلى  ج��ث��ث  ع��ن  �ل��ب��ح��ث  عملية 
�ل�شحايا  ع��دد  و�شل  �ل��ي��وم، حيث 
 394 �إىل  �لأول  �أم�����س  ي��وم  حتى 

�شخ�شا.
�ل�شليب  م��ك��ت��ب  رئ���ي�������س  ورج������ح 
�لأح���م���ر �أن���ط���و�ن م��ب��او ب��وج��و �أن 
حيث  �لأح���د،  �لقتلى  ع��دد  يرتفع 
م��ا ت���ز�ل ك��ث��ري م��ن �جل��ث��ث ملقاة 
�ل�شتباكات  نتيجة  �ملدينة  ب�شو�رع 
�ل���ت���ي خ��ف��ت ح��دت��ه��ا ب��ع��د تدخل 
قو�ت حفظ �ل�شالم �لأفريقية �إىل 

جانب �جلنود �لفرن�شيني.
وقد �أعلن رئي�س �أفريقيا �لو�شطى 
مي�شيل دجوتوديا دخول �لبالد يف 
ح���د�د مل��دة ث��الث��ة �أي���ام �ب��ت��د�ء من 
�لأحد تكرميا ل�شحايا �ل�شتباكات 
�مل�شلحة �لتي �ندلعت قبل يومني.

فر�ن�شو�  �لفرن�شي  �لرئي�س  و�أك��د 
�لفر��شة  ع���م���ل���ي���ة  �أن  ه�����ولن�����د 
يف  �شت�شتمر  �شانغاري�س  �حل��م��ر�ء 

حيث  �لو�شطى  باأفريقيا  وجودها 
 ،1600 �إىل  ع���دد �جل��ن��ود  و���ش��ل 
ب��ي��ن��م��ا ق�����رر �لحت�������اد �لأف���ري���ق���ي 
رف�������ع ع�������دد ج�����ن�����وده �مل�������ش���ارك���ني 
�شتة  �إىل  ���ش��ان��غ��اري�����س  ب��ال��ع��م��ل��ي��ة 
ت�شاد  دول  م��ن  �شين�شمون  �آلف 
و�لكامريون،  و�لغابون  و�لكونغو 
ع��دده��م حاليا  يتجاوز  ح��ني ل  يف 

مقاتل.  2500

�ل��ب��الد ط��امل��ا ك��ان ذل��ك ���ش��روري��ا . 
ع��ل��م��ا ب����اأن ب��اري�����س ذك����رت يف وقت 
�أفريقيا  يف  ت��دخ��ل��ه��ا  �أن  ����ش���اب���ق 

�لو�شطى لن يتجاوز �شتة �أ�شهر.
ووج�����ه ه���ولن���د �ن���ت���ق���اد�ت لذع���ة 
هام�س  ع��ل��ى  دج��وت��ودي��ا  للرئي�س 
�لتي  �لأفريقية  �لفرن�شية  �لقمة 
�ليومني  خ����الل  ب��ف��رن�����ش��ا  ع��ق��دت 
�مل��ا���ش��ي��ني، وق����ال ل��و���ش��ائ��ل �إع���الم 

�ملجال  ن��رتك  �أن  ميكن  ل  حملية 
�أن يفعل �شيئا  لرئي�س مل ي�شتطع 
�شيبقون  ب���الده  ج��ن��ود  �أن  م�شيفا 
�لأف���ري���ق���ي���ة حتى  ب���اجل���م���ه���وري���ة 

تنظيم �لنتخابات.
وج���دد ع��زم ق���و�ت ب���الده على نزع 
�شالح �مللي�شيات �ملت�شارعة، بغر�س 
ح���ف���ظ �����ش���ت���ق���ر�ر �ل����ب����الد و�أم�����ن 
�لفرن�شية  �لقو�ت  وع��ززت  �ل�شكان 

نواب املعار�شة التايلندية ي�شتقيلون

•• الفلوجة-اأ ف ب:

�شيع �شكان مدينة �لفلوجة يف غرب بغد�د �لحد جثمان 
�عدمه  �ل��ذي  �جلميلي  في�شل  يا�شر  �ل�شحايف  �مل�شور 
يف  و�ل�شام  �لعر�ق  يف  �ل�شالمية  �لدولة  من  جهاديون 

�شوريا، قبل �ن يو�رى �لرثى يف مقربة مدينته.
يتقدمهم  �ملدينة  �ه��ايل  �ملئات من  �لت�شييع  و�شارك يف 
�لرثى  �جلثمان  ي��و�رى  �ن  قبل  ومثقفون،  �شحافيون 
يف مقربة �ل�شهد�ء يف �لفلوجة )60 كلم غرب بغد�د( 

حيث م�شقط ر��شه.
على  عاما(   35( يا�شر  و���ش��ورة  فيديو  كامري�  وثبتت 
نع�شه �لذي طاف به �مل�شيعون من مدخل �ملدينة حتى 
مقربة �ل�شهد�ء مرور� مبنزل عائلته حيث �لتف حوله 
�لقتيل و�فر�د عائلته وهم ي�شرخون  �ل�شحايف  �طفال 

وينتحبون.

وقال يا�شني �جلميلي وهو �بن عم يا�شر لوكالة فر�ن�س 
��شر�ر�  يك�شف  حتى  �ل��ع��ر�ق  م��ن  خ��رج  يا�شر  �ن  ب��ر���س 
من  بحياته  يخاطر  بطبيعته  وه��و  �ل��ع��امل،  عن  خفيت 

�جل �ظهار �حلقائق .
�ملكان  �ىل هذ�  �ل يذهب  م��ر�ت،  و��شاف طالبناه عدة 
مهنة  ه��ي  �ل�شحافة  �ن  وق���ال  رف�����س  لكنه  خل��ط��ورت��ه 
�مل�شيعون  �ملتاعب و�ملخاطر، و�نا �ع�شق �ملخاطرة ورفع 
�شور يا�شر �لتي كان يحمل يف بع�شها كامريته و�خرى 
يتو�شط فيها بع�س �لطفال �ل�شوريني �لذين �لتقاهم 

خالل عمله يف �شوريا.
يا�شر  �ن  �ك��د  �لن�����ش��ان  �ل�����ش��وري حلقوق  �ملر�شد  وك��ان 
في�شل �جلميلي �عدم بعد توقيفه �لربعاء على حاجز 
يف حمافظة �دلب )�شمال غرب( �خلارجة باغلبيتها عن 
�ل�شوري، فيما كان متجها �ىل �حلدود  �شيطرة �لنظام 

�لرتكية.

•• باري�س-اأ ف ب:

مقابلة  يف  ه��ولن��د  فرن�شو�  �لفرن�شي  �لرئي�س  ���ش��رح 
�نه  �م�س  �لفرن�شية  �لتلفزيون  حمطات  من  ع��دد  مع 
�لوطنية  �حلركة  يف  �ل��ط��و�رق  �ملتمردين  على  يتوجب 
��شلحتهم وبدء حو�ر �شيا�شي مع  �زو�د ت�شليم  لتحرير 

�ل�شلطات �ملالية.
وق���ال ه��ولن��د يف م��ق��اب��ل��ة م��ع ���ش��ب��ك��ات ت��ي يف وحمطة 
تلفزيون فر�ن�س 24 و�ذ�عة فرن�شا �لدولية �ن �حلركة 
�لتي كانت يوما ما تتطلع �ىل  �زو�د  �لوطنية لتحرير 
ل�شتعادة  م�شاعد�  عامال  كانت  م��ايل،  �شمال  ��شتقالل 

�ملنطقة .
جميع  ت�شلم  �ن  يفرت�س  �ل��ي��وم  �لو�شع  لكن  و����ش��اف 
�ملجموعات مبن فيها تلك �لتي �شاركت يف �ملعارك �شد 

�لرهابيني، �شالحها و�ن تدخل يف �ل�شيا�شة .
�ل�شروري  م���ن  �ن���ه  ت��ق��ول  ف��رن�����ش��ا  �ن  ه���ولن���د  وت���اب���ع 

�جر�ء حو�ر لكن �حلو�ر يجري بال ��شلحة و�ل�شلطات 
�ل�شرعية �لوحيدة �لتي يحق لها ��شتعمال �ل�شالح هي 

�ملاليون و�لرئي�س �ملايل �بر�هيم �بو بكر كيتا.
�شرق  �شمال  كيد�ل  �لو�شع يف  �ىل  ي�شري  وك��ان هولند 
�ملالية ويعد  �ل��دول��ة  �ل��ذي ما ز�ل خ��ارج �شيطرة  م��ايل 
�لرئي�س  وك��ان  �زو�د  لتحرير  �لوطنية  �حلركة  معقل 
مل  �ن  �لتحرك  بعدم  موؤخر�  فرن�شا  �شمنا  �تهم  �مل��ايل 

يكن �ل�شذ�جة حيال �ملتمردين �لطو�رق.
كيد�ل  يف  �لو�شع  �ىل  بذلك  يلمح  كيتا  بكر  �ب��و  وك��ان 
�لدولة  �شلطة  خ��ارج  ز�ل��ت  ما  �لتي  �لبالد  �شرق  �شمال 
حالة  �ل��ط��و�رق  �ملتمردين  معقل  كيد�ل  وت�شهد  �ملالية 
على  م�شلحة  جمموعات  ب��ني  و�ملناف�شة  �لفو�شى  م��ن 
350 جنديا فرن�شيا ومئتي  �لرغم من وج��ود ح��و�ىل 
ع�شكري يف قوة �لمم �ملتحدة يف مايل وخوفا من �نتقام 
ي�شهل �جلي�س  �لطو�رق، مل  �ل�شكان  �ملايل من  �جلي�س 

�لفرن�شي عودة قو�ت باماكو �ىل كيد�ل.

فرن�شا ت�شر على ت�شليم اأزواد اأ�شلحتها 

الفلوجة ت�شيع جثمان �شحايف قتل يف �شوريا

بانغي يف  عنف  باأعمال  قتيل   400

•• عدن-وكاالت:

�لو�شاطة  جلنة  يف  م�شدر  �أع��ل��ن 
�أن  دم��اج  يف  و�لربملانية  �لرئا�شية 
�شنعاء  �إىل  �لعودة  ق��ررت  �للجنة 
و�لن�شحاب من مناطق �ل�شتباك 
يف دماج بعد ف�شل كل �مل�شاعي من 

�أجل وقف �حلرب هناك.
�للجنة  ت�����ش��ل��م  �أن  وي����ف����رت�����سُ 
رئي�س  �إىل  لح����ق����ا  ت���ق���ري���ره���ا 
من�شور  رب����ه  ع��ب��د  �جل���م���ه���وري���ة 

هادي لتخاذ قر�ر ب�شاأنها.
قتلو�  �أ����ش���خ���ا����س  ���ش��ب��ع��ة  وك������ان 
جماعة  ق�شف  يف  �آخ����رون  وج���رح 
وكتاف  دم��اج  ملنطقتي  �حلوثيني 
�ليمن،  �شمايل  �شعدة  مبحافظة 
متجددة  ��شتباكات  ت�شهد  و�ل��ت��ي 
قبليني  وم�شلحني  �جلماعة  ب��ني 

رغم �إبر�م هدنة برعاية رئا�شية.
 17 و�أ�شيب  �أ�شخا�س  �شتة  وقتل 
�لقبائل  م�����ش��ل��ح��ي  م���ن  �آخ�������رون 
جر�ء ق�شف �حلوثيني بالأ�شلحة 
مبحافظة  دم��اج  منطقة  �لثقيلة 
قتل  كما  �ل��ب��الد.  �شمايل  �شعدة 
�شخ�س و�أ�شيب �آخرون يف منطقة 
على  للحوثيني  هجوم  بعد  كتاف 

رجال قبائل هناك.
وت�شري تقدير�ت �للجنة �لرئا�شية 
�شخ�شا   120 م��ن  �أك���رث  �أن  �إىل 
ق�شو� جر�ء �لقتال بني �حلوثيني 
�لبالد،  �شمال  �لقبائل  وم�شلحي 
ف�شال عن �إ�شابة �لع�شر�ت وكانت 

�ل��ل��ج��ن��ة �ل��رئ��ا���ش��ي��ة �مل��ك��ل��ف��ة بحل 
ب��ني �حل��وث��ي��ني وم�شلحي  �ل��ن��ز�ع 
جماعة  �ت���ه���م���ت  ق�����د  �ل���ق���ب���ائ���ل 
�حل���وث���ي ب��ان��ت��ه��اك �ت���ف���اق وقف 

�إطالق �لنار.
�ل��ن��ز�ع ق��د وقعا قبل  وك��ان طرفا 
هدنة  �ت��ف��اق  �أ�شابيع  ث��الث��ة  نحو 
ي���ق�������ش���ي ب����وق����ف �إط���������الق �ل���ن���ار 
للرئي�س  ت��اب��ع��ة  جل��ن��ة  ب���اإ����ش���ر�ف 
هادي،  من�شور  رب��ه  عبد  �ليمني 
و�شمل �لتفاق ن�شر مر�قبني من 
�لأ�شرى  و�إخ��الء  �ليمني  �جلي�س 

م�شلحني  با�شت�شافة  يتهمونهم 
�أجانب. من جهة خرى، ت�شاعدت 
للرئي�س  �ملوجهة  �لتهامات  حدة 
�ل��ي��م��ن��ي �مل���خ���ل���وع ع��ل��ي ع��ب��د �هلل 
�شالح وعائلته، بن�شر �لفو�شى يف 
�إعالمية  م�شادر  وك�شفت  �لبالد. 
عن خطط لهوؤلء ت�شتهدف �إعاقة 
�أعمال  ن��ت��ائ��ج  �إع������الن  وت��ع��ط��ي��ل 
�لأمن  جمل�س  �تهم  كما  �حل���و�ر، 
�أفر�د� بالنظام �ل�شابق و�شيا�شيني 

�نتهازيني بعرقلة �حلو�ر.
�شحيفة  حت���ري���ر  رئ��ي�����س  وي�����رى 

يفر�شه  �ل������ذي  �حل�������ش���ار  وف�����ك 
�حلوثيون على دماج. ويعترب هذ� 
�لتفاق �لثالث �لذي يتم �لتو�شل 
يف  �ملتقاتلني  �لطرفني  ب��ني  �إل��ي��ه 
ت�شرين  �أكتوبر  نهاية  منذ  دم��اج 
�نهيار  �إث���ر  وذل���ك  �مل��ا���ش��ي،  �لأول 
�تفاقني �شابقني بعد �شاعات قليلة 

من بدء �شريان كل منهما.
ي�شار �إىل �أن �ملعارك يف دماج �لتي 
قد  �ل�شعودية  �حل���دود  ق��رب  تقع 
�ندلعت �إثر هجوم �شنه �حلوثيون 
�لذين  لل�شلفيني  م�����ش��ج��د  ع��ل��ى 

�لأمناء يف عدن عدنان �لأعجم �أنه 
و�ملقربني  ب�شالح  �لإطاحة  ومنذ 
جلولة  ي���ح�������ش���رون  وه������م  م���ن���ه 
ج���دي���دة م���ن ح���رب ك�����ش��ر �لعظم 
ب��د�أت مالحمها تظهر من خالل 
و�لفو�شى  �لعنف  �أعمال  ت�شاعد 
. وقال �لأعجم �إن لديه معلومات 
موؤكدة ب�شاأن عمليات نهب كميات 
�مل��ت��ط��ورة يف  ك��ب��رية م��ن �لأ�شلحة 
�ملنطقة �لع�شكرية �جلنوبية �لتي 
�ل�شابق  �لقائد  عليها  ي�شرف  كان 
�مل��ق��رب من  �ل��ل��و�ء مهدي مقولة 
قيادة  ت�شليم  عملية  قبل  �شالح 
�أ�شدره  جمهوري  ب��ق��ر�ر  �ملنطقة 
�لرئي�س عبد ربه من�شور هادي يف 

�إطار عملية هيكلة �جلي�س .
و�أو�شح �أن من بني تلك �لأ�شلحة 
�مل��ن��ه��وب��ة ق��ذ�ئ��ف ���ش��اروخ��ي��ة من 
عليه  �ل���ع���ث���ور  مت  �ل������ذي  �ل����ن����وع 
�لأ���ش��خ��ا���س �لذين  �أح����د  ب��ح��وزة 
��شتهدف  �ل����ذي  �ل��ه��ج��وم  ن���ف���ذو� 
�مل��ا���ش��ي جم��م��ع وز�رة  �خل��م��ي�����س 
�ل���دف���اع يف ���ش��ن��ع��اء. وب���ر�أي���ه فاإن 
�أطاحت  �ل��ت��ي  �لهيكلة  �إج�����ر�ء�ت 
ب��ال��ق��ادة �ل��ع�����ش��ك��ري��ني �ل��ك��ب��ار من 
ي�����ش��ت��ف��د منها  ���ش��ال��ح مل  ع��ائ��ل��ة 
�جلي�س  �أف����ق����دت  و�إمن�������ا  �لأم�������ن 
�ل��ي��م��ن��ي ت���و�زن���ه ك��ون��ه��ا مل مت�س 
نفوذهم د�خل �ملوؤ�ش�شة �لع�شكرية 
على �لإط��الق ولز�ل معظم قادة 
يدينون  �جل����م����ه����وري  �حل����ر�����س 

بالولء لأحمد جنل �شالح.

اتهام �سالح واأقاربه بن�سر الفو�سى يف اليمن

ف�شل وقف احلرب ب�شعدة وجلنة الو�شاطة تن�شحب

•• بانكوك-اأ ف ب:

نو�به  جميع  �ن  �م�س  �لتايالندية  �ملعار�شة  يف  �لرئي�شي  �حل��زب  �علن 
بعيد  �حلكومة،  ب�شقوط  يطالب  ح��ر�ك  �لبالد  يهز  فيما  �شي�شتقيلون 
�قرت�ح رئي�شة �لوزر�ء ينغلوك �شيناو�تر� �جر�ء �نتخابات مبكرة لنهاء 

�لزمة �ل�شيا�شية يف �لبالد.
�نتار�كومال�شوت  �شفانوند  �لدميوقر�طي  �حلزب  با�شم  �ملتحدث  وقال 
لوكالة فر�ن�س بر�س �ن �لنو�ب �شي�شتقيلون ر�شميا يف ��شرع وقت ممكن 
�لدميوقر�طي  �حل���زب  ن���و�ب  �ن  �شوفا  �شريي�شوك  �ل��ن��و�ب  �ح��د  وق���ال 
�شوتو� بالجماع لال�شتقالة من �لربملان و��شاف نعترب �ن هذ� �لربملان 
ل يتمتع ب�شرعية . وقبيل ذلك، �قرتحت رئي�شة �ل��وزر�ء جمدد� �جر�ء 

�نتخابات مبكرة لنهاء �لزمة �ل�شيا�شية �ذ� قبل �ملتظاهرون �ملطالبون 
برحيلها نتائجها وقالت �ن �حلكومة م�شتعدة حللها �ذ� �ر�دت �لغلبية 
�نتخابات  �نه يف حال و�فقت �لغلبية على ذلك فان  ، م�شرية �ىل  ذلك 

�شتجرى خالل �شتني يوما.
توغ�شوبان  �شوتيب  دع��ا  حني  يف  جديدة  لتظاهر�ت  �لعا�شمة  وت�شتعد 
�لخرية  �لفر�شة  جتمع  �ىل  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي  للحزب  �ل�شابق  �ل��زع��ي��م 

�لثنني ل�شقاط �حلكومة و��شتبد�لها مبجل�س �شعب غري منتخب.
�شقيق  ثاك�شني  نظام  ي�شمونه  مما  �لتخل�س  �ي�شا  �ملتظاهرون  ويريد 
ينغالك رئي�س �لوزر�ء �ل�شابق �لذي �طاحه �نقالب يف 2006 ويبقى يف 

�شلب �شيا�شة �ململكة رغم منفاه.
و�لتظاهر�ت �لتي بد�أت قبل �كرث من �شهر �ت�شع نطاقها يف نهاية ت�شرين 

�لثاين نوفمرب مع �حتالل عدة وز�ر�ت و�د�ر�ت وجتاوزت خطا قبل �يام 
مع حماولة �ل�شتيالء على مقر �حلكومة.

�لبورجو�زيني  من  حتالفا  ي�شكلون  �لذين  �ملتظاهرين  غ�شب  و�ن��دل��ع 
�ملعار�شة،  �ح��ز�ب  �ب��رز  �لدميوقر�طي،  �حل��زب  من  �ملقربني  �ملحافظني 
قانون  م�شروع  ب�شبب  �مللكيني،  �ملتطرفني  من  �شغرية  جمموعات  ومن 
عفو �عتربو� �نه �شي�شمح بعودة ثاك�شني �ملقيم يف �ملنفى هربا من عقوبة 
�ل�شجن بتهمة عمليات �ختال�س مايل و�كد �ملتظاهرون �نهم لن يقبلو� 
بتنظيم �ن��ت��خ��اب��ات م��ا ي��ث��ري خم���اوف م��ن وق���وع جت����اوز�ت ج��دي��دة بعد 
�ملو�جهات �لعنيفة �لتي وقعت �ل�شبوع �ملا�شي بني �ل�شرطة و�ملتظاهرين. 
ويبقى �لو�شع متوتر� رغم هدنة �خلمي�س �ملا�شي مبنا�شبة عيد ميالد 

�مللك �ل86.

•• باري�س-اأ ف ب:
�لحد  فابيو�س  ل��ور�ن  �لفرن�شي  وزير �خلارجية  �شرح 
�ن حو�ىل 400 �شخ�س قتلو� يف �عمال �لعنف يف �ليام 
�ىل  ع��اد  �ل��ه��دوء  �ن  م��وؤك��د�  بانغي،  �ملا�شية يف  �لثالثة 

عا�شمة �فريقيا �لو�شطى.
�ليام  يف  �ح�شينا  فرن�شا3-  ملحطة  ف��اب��ي��و���س  وق���ال 
�لهدوء عاد  �ن  . و��شاف  394 قتيال  �ملا�شية  �لثالثة 
�لتجاوز�ت  بع�س  هناك  ت��ز�ل  ل  كانت  و�ن  بانغي  �ىل 
هنا وهناك ، مو�شحا �نه حتادث يف �ل�شباح مع �ل�شفري 

�لفرن�شي يف بانغي.

و�كد فابيو�س �ن عمليات �جلي�س �لفرن�شي م�شتمرة يف 
حركة(  يف  )�ملتمردين  ��شلحة  نزع  عمليات  و�ن  �لبالد 
1600 جندي فرن�شي يف  �شيليكا �شتبد�أ ، فيما �نت�شر 
�فريقيا �لو�شطى. ومبوجب تفوي�س من �لمم �ملتحدة 
�شيدعم هوؤلء �جلنود �لقوة �لفريقية �ملنت�شرة لر�شاء 
�لم��ن يف هذ� �لبلد �لغارق يف حالة من �لفو�شى منذ 

�لنقالب �لع�شكري يف �ذ�ر-مار�س �ملا�شي.
�ن دورن���ا و����ش��ح وج��ل��ي، وهو  �لفرن�شي  �ل��وزي��ر  وق���ال 
���ش��الح )�ملقاتلني(  ب��ن��زع  �ع��ط��ي �لم���ر  �م��ن��ي.  �ول دور 
ق��وة �لحتاد  �لف��ارق��ة يف  م��ع  ذل��ك  وجتميعهم، ونفعل 
2500 جندي يف هذ� �لبلد.  �لفريقي �لتي تعد �لن 

مقتل 4 م�شلحني من طالبان بغارة لإي�شاف
•• كابول-وكاالت:

�لدولية  �ل��ق��و�ت  نفذتها  ب��غ��ارة  ط��ال��ب��ان  ح��رك��ة  م��ن  �أرب��ع��ة م�شلحني  قتل 
للم�شاعدة على حفظ �لأمن يف �أفغان�شتان )�إي�شاف( يف ولية كونار ب�شرق 
�أي��ام من مقتل قيادي يف �حلركة بغارة مماثلة نفذتها  �لبالد، وذلك بعد 

�إي�شاف يف �لولية نف�شها.
ونقل �ملوقع �لإلكرتوين ل�شحيفة خاما �لأفغانية �م�س �لأحد عن م�شوؤوٍل 
حملي قوله �إن �أربعة م�شلحني من طالبان على �لأقل قتلو� بغارة لإي�شاف 

يف مقاطعة �أ�شمر.
م�شلحني  و�أربعة  قيادي يف حركة طالبان  مقتل  على  �أي��ام  بعد  ذلك  ياأتي 
�آخرين بغارة نفذتها �إي�شاف يف �لولية وكانت طالبان قد تبنت يف �لثاين 
من �ل�شهر �جلاري هجوما على قاعدة لل�شرطة بولية ورد�ك �مل�شطربة 
�ملجاورة للعا�شمة كابل، قتل فيه �أربعة �شرطيني �أفغان و�أ�شيب 17 �شخ�شا 
�أن منفذ  �لعملية وفق م�شوؤولني حمليني  بجروح. وجاء يف تفا�شيل تلك 
نرخ  مبنطقة  �لو�قعة  �لقاعدة  مدخل  �أم��ام  �شغرية  �شاحنة  فجر  �لعملية 
جنوب غرب كابل، بينما كان م�شلون يتجمعون يف م�شجد �لقاعدة لل�شالة 

ومن بني �جلرحى قائد �ل�شرطة �ملحلية.

كوريا اجلنوبية تو�شع 
منطقتها للدفاع اجلوي 

•• �صيول-اأ ف ب:
�ع��ل��ن��ت ك���وري���ا �جل��ن��وب��ي��ة �لح���د 
�جلوي  ل��ل��دف��اع  منطقتها  تو�شيع 
تلك  م��ن  ج���زء�  ي�شمل  ق��ط��اع  �ىل 
�لتي �علنتها �ل�شني قبل ��شبوعني 
و�ثارت جدل كبري� يف �شمال �شرق 
�لكورية  �مل��ن��ط��ق��ة  وت�����ش��م��ل  �آ���ش��ي��ا 
�جلنوبية �جلديدة جزيرة �شخرية 
ج���دي���دة ت��ط��ال��ب ب��ه��ا ب��ك��ني �لتي 
ت�شميها �شويان و�شيول �لتي تطلق 
�ل�شني  بحر  يف  �ي���ودو  ����ش��م  عليها 
�علنت  ب���ك���ني  وك����ان����ت  �جل���ن���وب���ي. 
�لثاين-نوفمرب  ت�����ش��ري��ن   23 يف 
منطقة للتعريف �جلوي فوق جزء 
�ل�شرقي  �ل�����ش��ني  ب��ح��ر  م���ن  ك��ب��ري 
مم���ا �ث����ار ����ش��ت��ي��اء ج���ار�ت���ه���ا وقال 
�لناطق با�شم وز�رة �لدفاع �لكورية 
�شنقوم  �شيوك  مني  كيم  �جلنوبية 
ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع �ل������دول �مل���ج���اورة 
عر�شية  م���و�ج���ه���ة  �ي  ل��ت��ج��ن��ب 
ول�شمان �شالمة �لطائر�ت وكانت 
بانها  �بلغت م�شبقا جار�تها  �شيول 
�لتي  �لدفاعية  منطقتها  �شتو�شع 
عدلت بذلك للمرة �لوىل منذ 62 
عاما، ح�شبما �و�شح �ملتحدث با�شم 
�خلارجية  وز�رة  وق��ال��ت  �ل�����وز�رة. 
كوريا  �ن  و��شنطن  يف  �لم��ريك��ي��ة 
�لوليات  م��ع  ت�����ش��اورت  �جل��ن��وب��ي��ة 
�ملتحدة قبل �تخاذ قر�رها بتو�شيع 

منطقتها للدفاع �جلوي . 
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عربي ودويل
�شفن �شينية تدخل منطقة النزاع مع اليابانرئي�س الربملان العربي يوؤكد حر�شه على مد ج�شور التعاون مع الربملان الآ�شيوي

•• طوكيو-اأ ف ب:

�علن خفر �ل�شو�حل �لياباين �ن ثالث �شفن خلفر �ل�شو�حل �ل�شيني دخلت �م�س �لحد �ملياه �ملحيطة بجزر تتنازع �ل�شيادة 
عليها �ل�شني و�ليابان، يف �ول توغل منذ �عالن �ل�شني منطقة للدفاع �جلوي يف هذه �ملنطقة. وبح�شب خفر �ل�شو�حل 
�لياباين فان ثالث �شفن تابعة خلفر �ل�شو�حل �ل�شيني دخلت قر�بة �ل�شاعة 9،00 )00،00 تغ( �ملياه �ملحيطة بجزر 
�ل�شني  بها  تقوم  توغل  عملية  �ول  وهي  دياويو.  وت�شميها  بكني  بها  تطالب  و�لتي  طوكيو  ل�شيطرة  �خلا�شعة  �شنكاكو 
منذ �عرنها من جانب و�حد منطقة �لتعريف �جلوي فوق جزء من بحر �ل�شني �ل�شرقي مبا يف ذلك �شنكاكو و�دى هذ� 
�لقر�ر �ىل توتر كبري بني �لبلدين ويف �ملنطقة. وقد �علنت كوريا �جلنوبية �لحد تو�شيع منطقتها للدفاع �جلوي �ىل 
�لكورية �جلنوبية �جلديدة جزيرة �شخرية جديدة  �لتي �علنتها �ل�شني. وت�شمل �ملنطقة  قطاع ي�شمل جزء� من تلك 
تطالب بها بكني �لتي ت�شميها �شويان و�شيول �لتي تطلق عليها ��شم �يودو يف بحري �ل�شني �جلنوبي. وتوترت �لعالقات 
بني طوكيو وبكني منذ �يلول-�شبتمرب 2012 ب�شبب خالف على �رخبيل �شغري يف بحر �ل�شني �ل�شرقي ت�شيطر عليه 

�ليابان �لتي ت�شميه �شنكاكو وتطالب به بكني �لتي تطلق عليه ��شم دياويو.

•• اإ�صالم اآباد-وام: 

�أبدى �شعادة �حمد حممد �جلرو�ن رئي�س 
�مل�شاركة  يف  �ه��ت��م��ام��ه  �ل��ع��رب��ي  �ل��ربمل��ان 
�ل�شيوية  �لربملانية  �جلمعية  مب��وؤمت��ر 
�ل��ذي ي��ب��د�أ �أع��م��ال��ه يف ����ش��الم �ب��اد �م�س 
�لعربي على  �ل��ربمل��ان  م��وؤك��د� ح��ر���س   ..
�لتي  �ملهمة  �لفعاليات  هذه  مثل  ح�شور 
تربط �لربملانيني �لعرب مع نظر�ئهم يف 

�لدول �ملحيطة بالعامل �لعربي.
وق����ال ���ش��ع��ادة �جل������رو�ن مل��ر����ش��ل وكالة 

�ملتحدة.  �لعربية  �لم���ار�ت  دول��ة  لزيارة 
ولفت �جلرو�ن �ىل �أهمية �نعقاد موؤمتر 
�جلمعية �لربملانية �ل�شيوية يف �لعا�شمة 
�ل��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة ����ش��الم �ب����اد ن��ظ��ر� ملقدرة 
تعزيز  يف  ه��ام  ب���دور  �ل��ق��ي��ام  يف  باك�شتان 
�ل�شرت�تيجي  ملوقعها  �لربملاين  �لتعاون 
يف �ملنطقة وقربها من �لعامل �لعربي .. 
م�شري� �ىل �ن �لربملان �لعربي يهمه بناء 
عالقات مع �لدول �لع�شاء يف �جلمعية 
م�شتقبل  ر�شم  يف  للم�شاهمة  �لربملانية 

�ملنطقة .

�أن��ب��اء �لم����ار�ت م��ن �مل��ه��م ج��د� �ن نكون 
متو�جدين لنقل ر�شالتنا �ىل �ل�شدقاء 
�ل��ربمل��ان �لعربي حا�شر وق��ادر على  ب��اأن 
�لطائفية  عن  بعيد�  �لتعاون  ج�شور  مد 
وكل �لتوجهات �لتي من �شاأنها �ن تفرق 
بني  يجمع  م��ا  ك��ل  �ىل  نتجه  �ن  وعلينا 

�ل�شعوب.
ب��ان �ل��ربمل��ان �لعربي يدعو �ىل  و�أ���ش��اف 
�ل�شيوي  �ل��ربمل��ان  م��ع  �ل��ت��ع��اون  تكثيف 
مبا يخدم م�شلحة �ل�شعوب .. وقال �نه 
وجهت دعوة �ىل ممثلي �لربملان �ل�شيوي 

•• الفجر – ابوظبي - خا�س:

مانديال  ن��ي��ل�����ش��ون  وف����اة  مت��ّث��ل 
ب��ال��ن�����ش��ب��ة لدولة  ن��ه��اي��ة ح��ق��ب��ة 
قادها  �ل���ت���ي  �إف���ري���ق���ي���ا  ج���ن���وب 
�شقوط  بعد  �لدميقر�طية  �إىل 
�ل���ن���ظ���ام �ل��ع��ن�����ش��ري، وجن����ح يف 
�نتقال  ي��وؤدي  �أن  دون  �حليلولة 
�ل�شود�ء  �لأغلبية  �إىل  �ل�شلطة 
ومنطق  �ل���ث���اأر  روح  ت��ف�����ّش��ي  �إىل 
�حل�شابات،  وت�شفية  �لن��ت��ق��ام 
رهان مل تتمّكن �أي دولة �أخرى 

يف �ملنطقة من ك�شبه.
�أنحاء  جميع  يف  مانديال  يعترب 
�ل����ع����امل، رم������ز� ل��ل��ن�����ش��ال �شد 
�لذي  �لفا�شل  و�ل��رج��ل  �لقهر، 

��شتعد�د للت�شحية بحياته  على 
من �أجل قيمه ومبادئه و�أفكاره، 
و�أخ����ري�،  �أّول  �مل�����ش��احل��ة  ورج���ل 
تتنّزل  كانت يف حينها  م�شاحلة 
هي  وق��ّل��ة  �مل�شتحيل..  خ��ان��ة  يف 
على  ح�شلت  �لتي  �ل�شخ�شيات 
و�لإج��م��اع يف  �لتو�فق  ه��ذ�  مثل 

ت�شكيل �شورتها.
يثري  �أن  يف  غ���ر�ب���ة  ل  ه��ن��ا  م���ن 
�ملوجة  ه�����ذه  م���ان���دي���ال  رح���ي���ل 
�ل����ع����ارم����ة م�����ن �حل��������زن د�خ�����ل 
ج��ن��وب �إف��ري��ق��ي��ا.. ف���اأّم���ة قو�س 
�ل�شورة  تقول  كما  ف��ق��دت،  ق��زح 
�لكلمات،  كّل  �بلغ من  يف م�شهد 
وّح���ده���ا يف  �ل�����ذي  �لأب  ف���ق���دت 

�ملوت كما وّحدها يف �حلياة.

وّحدهم يف املوت .. 
وّحدهم يف احلياة

تظاهرة تطالب برحيل يانوكوفيت�س يف كييف

ت�شليم رفات 163 مزارعًا قتلهم ع�شكريون يف غواتيمال 

•• كييف-اأ ف ب:

ي���وؤي���دون لندماج  �ل���ف م��ع��ار���س  جت��م��ع ح���و�ىل مئتي 
�لح��د يف كييف يف م�شتهل تظاهرة  �وروب���ا  بالدهم يف 
يف �شاحة �ل�شتقالل للمطالبة برحيل �لرئي�س فيكتور 
يانوكوفيت�س بعد رف�شه �لتوقيع على �تفاق �شر�كة مع 

�لحتاد �لوروبي حل�شاب رو�شيا.
بامليد�ن  �ي�شا  �ملعروفة  �ل�شتقالل  �شاحة  غ�شت  وق��د 
�ىل  حملت  �لتي   2004 يف  �لربتقالية  �ل��ث��ورة  مركز 
�حلكم �ن�شار �لغرب، باحل�شود فيما ل يز�ل �ملتظاهرون 

يتو�فدون بح�شب مر��شلي وكالة فر�ن�س بر�س.

متقاعد  وه���و  ع��ام��ا   52 ميلنيت�شوك  ف��ي��ك��ت��ور  وق����ال 
لوكالة فر�ن�س بر�س �ننا هنا من �جل م�شتقبل �وكر�نيا 
�لوروب����ي، م��ن �ج��ل �ولدن���ا و�ح��ف��ادن��ا. نريد �ن ي�شود 

�لعدل للجميع و�ن تكف �ل�شلطة عن �ل�شرقة .
�ل��ت��ي ج���اءت من  26 ع��ام��ا  وق��ال��ت م��اري��ان��ا فاخنيوك 
لفيف لت�شارك يف �لتجمع ل �هتم بال�شيا�شة لكن هناك 
ك��م��ا م��ن �لم����ور �ل��ت��ي ت�شتفزين. و�لم����ر �لخ���ري هو 
بالقوة  تظاهرة  تفريق  �ىل  ����ش��ارة  يف   ، �لطالب  �شرب 
يف 30 ت�شرين �لثاين-نوفمرب يف �ملكان نف�شه مما �دى 
�ىل �شقوط عدد كبري من �جلرحى خ�شو�شا يف �شفوف 

�لطالب.

•• غواتيماال-اأ ف ب:

�علن م�شدر �ن�شاين �ن رفات 163 من ��شل 201 مز�رع 
و�ح��دة من  1982 يف  قتلهم ع�شكريون يف غو�تيمال يف 
�ىل  �شلمت  �لثمانينات،  يف  �لهلية  �حل���رب  جم���ازر  ����ش��و�أ 
فارفان  �يلينا  �ور�  وق��ال��ت  �ل��ب��الد.  ���ش��م��ال  يف  ع��ائ��الت��ه��م 
�ملعتقلني  لق��رب��اء  فامديغو�  �لن�شانية  �ملنظمة  م��دي��رة 
و�ملفقودين يف غو�تيمال �ن �لعظام �نت�شلت للتعرف عليها 
�لتعرف �شوى على  �لنووي لكن مل يتم  بتحليل �حلم�س 
و����ش��ت��خ��دم��ت عملية   . �ل��ط��ري��ق��ة  ب��ه��ذه  ����ش��خ��ا���س  خم�شة 
�دلة خالل حماكمة خم�شة  �ي�شا لتقدمي  �نت�شال �جلثث 
ع�شكريني حكم عليهم بال�شجن لكرث من �شتة �آلف �شنة 
هي  �لقانون  عليها  ين�س  �لتي  �لق�شوى  �لعقوبة  �ن  مع 
�ل�شجن 50 �شنة. وكان هذ� �حلكم على �لع�شكريني �لول 
يف تاريخ غو�تيمال وما ز�ل 12 ع�شكريا �آخرين كانو� يف 
�لدورية �لتي تورطت يف وقائع هذه �ملجزرة فارين. و�وقف 

ع�شكري �آخر متورط يف �ملجزرة ويدعى خورغي �شو�شا يف 
�لوليات �ملتحدة لنه كذب على �شلطات �لهجرة وقد ي�شلم 
�ملجزرة  هذه  ووقعت  �لق�شاء.  �م��ام  ليمثل  غو�تيمال  �ىل 
من �ل�شاد�س �ىل �لثامن من كانون �لول دي�شمرب 1982 
�لع�شكري ليفرين  �لنظام  �يري�س يف عهد  دو�س  يف قرية 
حماكمته  �شهدت  �ل���ذي   1983-1982 م��ون��ت  ري��و���س 
كان  بينما  �ملجزرة  ووقعت  كبرية.  مفاجاآت  �لب��ادة  بتهمة 
متمردون  �شرقها  بندقية  �ربعني  ��شتعادة  يحاول  �جلي�س 
لتق�شي  جلنة  و�ح�شت   1982 �كتوبر  �لول  ت�شرين  يف 
�حلقائق ترعاها �لمم �ملتحدة 669 جمزرة وقعت خالل 
�حلرب �لهلية، ن�شبت 626 منها �ىل �لقو�ت �حلكومية. 
وم��ع��ظ��م �مل��ج��ازر وق��ع��ت يف ع��ه��د م��ون��ت وح��ك��وم��ة �و�شكار 
�لذي  �لنز�ع  و��شفر   1986-1983 فيكتوري�س  ميخيا 
مزق غو�تيمال من 1960 �ىل 1996 عن �شقوط �كرث 
من مئتي �لف قتيل ومفقود، ح�شب تقرير ��شدرته �لمم 

�ملتحدة يف 1999.

حداد يف جنوب اأفريقيا وح�شور عاملي جلنازة مانديا
••عوا�صم-وكاالت:

ت�شتعد جنوب �أفريقيا �لتي �شتكون حمط �أنظار �لعامل لأ�شبوع 
حد�د وطني لت�شييع رئي�شها �لأ�شبق نيل�شون مانديال بح�شور 
�جلاري  �ل�شهر   15 يف  ودفنه  �لعامل،  �أنحاء  جميع  من  ق��ادة 

مب�شقط ر�أ�شه بلدة كونو جنوب �لبالد.
وحاليون،  �شابقون  دول  روؤ���ش��اء  بينهم  �شيا�شيون  و�شيتوجه 
وفنانون وزعماء روحيون من جميع �أنحاء �لعامل، �إىل جنوب 
�لعاملية  �ل�شخ�شية  هذه  جنازة  يف  �مل�شاركة  �أج��ل  من  �أفريقيا 
بعد  ع��ام��ا،   95 ع��ن  جوهان�شربغ  يف  �خلمي�س  توفيت  �ل��ت��ي 
 27 �أ�شهر ون�شال �شد �لظلم كلفتها  �شر�ع مع �ملر�س ل�شتة 

�ملقبل  �لأ�شبوع  مانديال  ت�شييع  و�شيح�شر  �ل�شجن.  يف  عاما 
بو�س  ج���ورج  و�شلفاه  �أوب��ام��ا  ب���ار�ك  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  رئي�س 
وبيل كلينتون.. وبانتظار مر��شم �لت�شييع، توحد �شكان جنوب 
�أفريقيا يف حزنهم ومل ينتظرو� �ملر��شم �لر�شمية لتكرمي �أول 
منعا  ونبله  �شخ�شيته  �أن  ك��ث��ريون  ي��رى  للبالد  �أ���ش��ود  رئي�س 
�ندلع حرب �أهلية يف �لبالد مطلع �لت�شعينيات، عندما قررت 

�لأقلية �لبي�شاء ت�شليم �ل�شلطة �إىل �لأغلبية �ل�شود�ء.
�أو  �أغان �شد �لف�شل �لعن�شري  �أج��و�ء �حتفالية من  وتهيمن 
لتمجيد نيل�شون مانديال يرددها حمت�شدون ملوحني بورود، 
حياة  و  مانديال  يعي�س  هتافات  لآخ��ر  حني  من  تتكرر  بينما 
زوما  ج��اك��وب  �أفريقيا  جنوب  رئي�س  وق��ال   . ملانديال  م��دي��دة 
بهذ�  تليق  �ل��ت��ي  �جل��ن��ازة  لتنظيم  معا  �لعمل  علينا  �جلمعة 
�لبن �ل�شتثنائي لبلدنا ولأب �أمتنا �لفتية . و�شتقدم حكومة 
�ل�شخ�شيات  ��شتقبال  مو�عيد  تو�شيحات عن  �أفريقيا  جنوب 
�شينقل يف  �أن جثمان مانديال  ر�شمي  و�أعلن م�شدر  �لكبرية. 
وقال  و�جلمعة.  و�خلمي�س  �لأرب��ع��اء  �أي��ام  بريتوريا  يف  موكب 
مدير هيئة �لإع��الم �حلكومية نيو نومودو كل �شباح عندما 
 ، مبوكب  نقله  �شيتم  لي�شجى،  �مل�شرحة  من  �جلثمان  يخرج 
عندما  �لطريق  جانبي  على  �ل��وق��وف  على  ن�شجع  و�أ���ش��اف��ت 
مير �جلثمان يف بريتوريا حتى مقر �حلكومة. و�شيكون �إلقاء 
نظرة �لود�ع على جثمان مانديال ذروة �حلد�د �لوطني �لذي 
ي�شتمر ع�شرة �أيام يف جنوب �أفريقيا وقد طلب من �لر�غبني 
و�أل  ل��ذل��ك  خم�ش�شة  ���ش��غ��رية  ح��اف��ل��ة  ي�شتقلو�  �أن  ذل���ك  يف 
يجلبو� معهم �آلت ت�شوير. و��شتدعت جنوب �أفريقيا �ل�شبت 

مانديال.  جلنازة  �ل�شتعد�د�ت  يف  للم�شاركة  �لحتياط  جنود 
وقالت �لقو�ت �مل�شلحة �لوطنية يف بيان �إن �لحتياط يجب �أن 
يتقدمو� �إىل وحدتهم �أو قاعدتهم �أو ثكنتهم قبل منت�شف ليل 
�أن �جلي�س �شيدعم عدد� كبري� من  ، مو�شحة  �لأح��د  �ل�شبت 
�ملبادر�ت �ملتعلقة بوجهاء ومو�كب . ول حديث للنا�س يف جنوب 
�أفريقيا �شوى موت مانديال، يف �ل�شارع و�لإذ�عة و�لتلفزيون، 
ول �شيء يهمهم حاليا مما يحدث يف �أي مكان �آخر يف �لعامل. 
�لذي  و�مل��ن��زل  ت��ويف فيه يف جوهان�شربغ  �ل���ذي  �مل��ن��زل  و�أم����ام 
عا�س فيه يف �شويتو قبل �عتقاله يف 1962 ومتثاله يف مركز 
ومقر  ��شمه،  يحمل  جوهان�شربغ  �شو�حي  �إح��دى  يف  جت��اري 
�أول  �أل��ق��ى  حيث  �ل��ك��اب  بلدية  ومبنى  ب��ري��ت��وري��ا،  يف  �لرئا�شة 
خطاب بعد �إطالق �شر�حه يف 1990... يف كل هذه �لأماكن 
وما  تعزية.  ور�شائل  �ل���ورود  �أكاليل  ك��ث��ريون  و�شع  �لرمزية 
�إىل منزل مانديال يف  �ل�شبت  ز�ل مئات �لأ�شخا�س يتدفقون 
�ل�شيار�ت  وج��ه  يف  �حل��ي  �ل�شرطة  �أغلقت  وق��د  جوهان�شربغ. 
�أن  و�أك��د زوم��ا  �لأق��د�م  �لنا�س للتنقل �شري� على  مما ي�شطر 
تكرمي �أبطال �لن�شال �شد �لف�شل �لعن�شري �شي�شتمر، و�أعلن 
�لأحد  �لأ�شبوع  وب��د�أ  �لوطني  للحد�د  �أ�شبوعا  �ملقبل  �لأ�شبوع 
تنظمها  حملية  جتمعات  ثم   ، و�لتاأمل  لل�شالة  وطني  بيوم 
ونقابات  �لأف��ري��ق��ي  �لوطني  �مل��وؤمت��ر  وف���روع  بلدية  جمال�س 
ملعب  يف  �لثالثاء  ر�شمية  وطنية  مر��شم  و�شتنظم  وكنائ�س. 
هذ�  ويف  جوهان�شربغ.  م��ن  بالقرب  �شويتو  يف  �شيتي  �شوكر 
�ختتام  يف  �لنا�س  ب��ني  �لأخ���رية  للمرة  مانديال  ظهر  �مللعب 

مباريات كاأ�س �لعامل لكرة �لقدم يف 2010.

•• الفجر – عبد املجيد بن عمر:

و�مل�����وت  �ل��������ولدة  �أّن  جُن������زم  ن���ك���اد 
حالة  ك���ّل  و�ح����دة،  لعملة  وج��ه��ان 
وُتغرّي  ت��اري��خ��ا،  ت�شنع  ق��د  منهما 
م��ن��ع��رج��ا حا�شما  وُت�����ش��ّك��ل  و�ق���ع���ا، 
�أّمة،  �أو  �شعب  �أو  وط��ن  م�شرية  يف 
�لب�شرّية  م�����ش��رية  يف  ي��ك��ن  مل  �إن 
ثقافاتها  �خ��ت��الف  ع��ل��ى  ب��اأ���ش��ره��ا 

و�أديانها و�ألو�نها.
و�شوحا،  �ل���رت�ب���ط  ه����ذ�  وي������زد�د 
ب�شخ�شّية  �لأم�����ر  ي��ت��ع��ّل��ق  ع��ن��دم��ا 
�لأث����ر  ل�����ش��اح��ب��ه��ا  ك����ان  روؤي������ة  �أو 
�لتاريخ  وج��ه��ة  حت��وي��ل  يف  �لبليغ 
مُتحى  ول�����ن  ل  ب�����ش��م��ات  وت������رك 
ع��ل��ي��ه، ك��م��ا ت����زد�د يف ه���ذه �حلالة 
وتكون  ح�شور�،  �ل�شتفهام  نقاط 
منا�س  ل  لأ�شئلة  حّمالة  �ملنا�شبة 
تهد�أ  مل  و�ن  ح��ت��ى  ط��رح��ه��ا،  م��ن 

�لعو�طف و�مل�شاعر بعد.

رحل مانديال .. فماذا بعد ؟
�لعامل  �ل��ذي ينعى فيه  �ل��وق��ت  يف 
وفاة �لرجل �لعظيم ويبكيه، وُيتّوج 
�لن�شال  �أيقونة  �ملجد هامة  �إكليل 
و�شاعة ل  �لعن�شري،  �لف�شل  �شد 
�أحد يجروؤ على �لت�شكيك يف مدى 
�أبعاد هذ� �حلدث �لذي يهز �لعامل 
�ل�شوؤ�ل  ي���ب���دو  ق���د  وت���د�ع���ي���ات���ه، 
��شتفز�زّيا ورمّبا غري لئق. يبقى 
وكّتاب  للموؤرخني  م��رتوك��ا  �لأم���ر 
�ل�����ّش��ري، وم���ا �أك���رثه���م ح��ت��ى قبل 
�لرجل  م��ك��ان��ة  ل��ت��ح��دي��د  وف���ات���ه، 

�لأكرث �حرت�ما يف �لعامل .
نيل�شون  ح�������ش���اد  ي�����ش��ت��ح��ق  ف���ه���ل 
مانديال يف �ل�شلطة كل هذ� �لّثناء 

�لأهلية،  �حل��رب  تفادي  مت  لئن  ؟ 
�لعن�شري  �مل���ي���ز  ن���ظ���ام  وت��ف��ك��ي��ك 
�أّن  من  �لرغم  )على  �شل�س  ب�شكل 
�لبي�س ما ز�لو� مي�شكون بال�شلطة 
�لقت�شادية ( ، فان بع�س �لّظو�هر 
�شّو�شت على ذ�ك �حل�شاد، وقّل�شت 
من حجم بريقه، من ذلك �نت�شار 
ولكن  و�جلرمية.  و�لف�شاد  �لإي��دز 
ملّفات  م����ن  �لآن  ه����و  ه������ذ�  ك����ل 

�لتاريخ.
�إّن �ل�شوؤ�ل �لذي يطرح نف�شه �لآن 
�ل�شيا�شية  �لتد�عيات  هي  ما  ه��و: 

لرحيل �أبو �أّمة قو�س قزح ؟
�لتد�عيات  ت��ب��دو  �لأوىل،  للوهلة 
بعد  م�����ا  م���رح���ل���ة  لن  ����ش���ئ���ي���ل���ة، 
م����ان����دي����ال �ن���ط���ل���ق���ت م���ن���ذ ف���رتة 
عن  تقاعده  مع  وحتديد�  طويلة، 
من�شبه عام 999 ، يف �شن �ل 81 
عاما ، وبعد �إ�شر�ره على �أن يتوىّل 
ت�شيري دّفة �حلكم ولية و�ح��دة ) 
�أن�شاره عن ذلك  وقد لمه بع�س 

مبر�رة(.
متّيزه،  �لتي  و�للياقة  وبال�شهامة 
وحتى ل يزعج خلفاءه، ثابو مبيكي 
وجاكوب زوما، بقي مانديال خلف 
�شامتا  ���ورة،  �ل�������شّ وور�ء  �مل�����ش��ه��د 
معظم �لوقت ، خا�شة على �ل�شاحة 

�لد�خلّية. 
ل  تف�شّ �لتي  �لقليلة  للكلمات  كان 
و�لهادئ،  �مل��ت��و����ش��ع  �مل��ت��ق��اع��د  ب��ه��ا 
�أك����رب، وك��ث��ري� م��ا كان  وق���ع ووزن 
ُيلتم�س  ع��ن��دم��ا  ي��ج��ي��ب  م��ان��دي��ال 
منه �إبد�ء ر�أيه: ل تت�شلو� بي ، �أنا 

من �شيت�شل بكم . 
، وملّ����ا ك���ان قادة  �ل�����ش��ي��اق  ويف ه���ذ� 
لنتقاد  ب��احل��رج  ي�شعرون  �ل��ع��امل 

�مل�شاحلة  حار�س  ُيعترب  �إفريقيا، 
وفكرّيا  عقليا  ح��اج��ز�   ، �لوطنية 
عن�شري.  �نحر�ف  �أّي  دون  يحول 
فطريقة عي�شه �لأخوية و�لعائلية 
�أي�شا  كانت  و�شعادته،  �ملتو��شعة، 
جنوب  م��و�ط��ن��ي  جلميع  من��وذج��ا 
�لّنزوع  ي��ر�وده��م  �ل��ذي��ن  �إف��ري��ق��ي��ا 
و�لف�شاد  �ل�شهل  �مل���ال  ك�شب  نحو 
وه��ي ثالثّية مزدهرة  و�جل��رمي��ة، 

يف �لبالد.
يف  ب���ه  ُي������زّج  ل  �أن  مت���ّن���ى  �أن  ب��ع��د 
بد�أت  �لتي  و�لنق�شامات  �ملناور�ت 
تظهر د�خل حزب �ملوؤمتر �لوطني 
�لإف��ري��ق��ي ، �ن��ت��ه��ى م��ان��دي��ال عام 
وب�شوت  م�ش�س  ع��ل��ى   ،2009
 ، �لثاين  خليفته  دع��م  �إىل  خافت، 
جاكوب  فيها  �ملطعون  �ل�شخ�شّية 
ولكن   ، بالغت�شاب  �ملتهم   ، زوم��ا 
بتوبيخه  و�ك��ت��ف��ى  �ل��ق��ا���ش��ي  ب����ّر�أه 
م��ار���س �جل��ن�����س دون حماية  لأن���ه 
�أّنها م�شابة  يعرف  كان  �م��ر�أة  مع 
بفريو�س نق�س �ملناعة، ) يذكر �نه 
�ل��دف��اع عن نف�شه  ق��ال يف معر�س 

لقد �أخذت د�ّشا بعد ذلك(.
�ل�شاأن  يف  تدخله  حجم  ك��ان  و�إذ� 
ب���ال���ّن���درة، فعلى  �ل���د�خ���ل���ي �ت�����ش��م 
م�شتوى �ل�شاحة �لدولية و�لأعمال 
مانديال  ك��ان  ملوؤ�ش�شته،  �خل��ريي��ة 
 ( من�شبه  تركه  بعد  ن�شاطا  �أك��رث 
�تفاق �ل�شالم يف بوروندي ( ، وعلى 
دفعته  �ل�شيخوخة  �أّن  م��ن  �ل��رغ��م 
لل�شالم  م���وف���د  دور  رف�������س  �إىل 
�لكونغو  ج��م��ه��وري��ة  )ك���و����ش���وف���و 
يرتدد  مل  ف��ان��ه   ،  ) �لدميقر�طية 
�إع�����الء ���ش��وت��ه لإد�ن������ة �حلرب  يف 
�لأمريكية يف �لعر�ق، ونقد �شيا�شة 

�ملوؤمتر  �ل��ق��ي��ادة �جل��دي��دة حل���زب 
نيل�شون  خ��رج  �لإفريقي،  �لوطني 
م��ان��دي��ال ع��ن حت��ّف��ظ��ه، ل��ُي��دي��ن ما 
كان وقتها �أكرب ف�شيحة يف جنوب 
�ل�شيد�  كانت  �جل��دي��دة:  �إفريقيا 
بالعباد،  وت��ف��ت��ك  �ل���ب���الد  جت���ت���اح 
دولة  �إفريقيا  ج��ن��وب  م��ن  وجت��ع��ل 
�مل�شابني  ع��دد  يف  �ل��ع��امل  تت�شّدر 
ت��ب��ّن��ى �لرئي�س  �ل�����د�ء، وق���د  ب��ه��ذ� 
غريبا،  م��وق��ف��ا  م��ب��ي��ك��ي  �جل���دي���د 
ف��ريو���س نق�س  ب��ني  �ل��رب��ط  نافيا 
�مل��ن��اع��ة و�لإي������دز، ور�ف�����ش��ا توزيع 
معيقا  للفريو�شات،  �مل�شاد  �لعالج 
بذلك بر�مج مكافحة هذ� �ملر�س، 
ت��ارك��ا �ل��وب��اء �ل��ق��ات��ل ي��زه��ق �أرو�ح 

مئات �لآلف من �لنا�س.
�لعجوز،  �ل���رج���ل  خ����روج  وجم�����ّرد 
لي�س  �ل��وق��ت  �أّن  �إىل  �أ����ش���ار  �ل���ذي 
ملناق�شة �لكت�شافات �لطبية، و�إمّنا 
�ملر�س،  ه���ذ�  ���ش��د  �حل���رب  لك�شب 
ك����ان ك��اف��ي��ا لإث���ن���اء �ل�����ش��ل��ط��ة عن 

موقفها �لغريب.
ل���ق���د ك����ان����ت ب�������ش���ع ك���ل���م���ات منه 
م�شّلط  دم��ق��ل��ي�����س  ���ش��ي��ف  مب��ث��اب��ة 
ف��وق روؤو����س ق��ادة ح��زب��ه. ول �شك 
�لبالد  ���ش��م��ري  ك���ان  م��ان��دي��ال  �أّن 
�شيء  ل  ب���اأن  و�ل�شمانة  باأكملها، 
�أن يحدث، لأن��ه من  خطري ميكن 
كان  يقدمه،  �لذي  �لنموذج  خالل 
و�أكرثهم  �لبي�س  ��شغر  عقل  يف 
�ل�شود  �أن  على  �حل��ّج��ة  عن�شرية، 
ودمويني،  عنيفني  جميعا  لي�شو� 
�ملتحم�شني  لل�شود  بالن�شبة  وك��ان 
�ملحّرمات  م���ن  و�لن���ت���ق���ام،  ل��ل��ث��اأر 

و�مل�شكوت عنه.
جنوب  م����و�ط����ن����ي  �أذه����������ان  ف���ف���ي 

�أثناء حماكمته، و�أمام �رتعاب �حد 
حماميه �لذي لحظ له �نه خالل 
م��ر�ف��ع��ت��ه �ل��ط��وي��ل��ة ك����ان وك���اأّن���ه 
ي�شّلط  �أن  �ل��ق��ا���ش��ي  م���ن  ي��ط��ل��ب 
عليه عقوبة �لإعد�م، رّد مانديال: 
�أن نرحل ، فلرنحل  ب��ّد  �إذ� ك��ان ل 
�أبطال ي�شعرون بالفخر ونرفل يف 

�ملجد .
�أّما لرفاقه يف �ل�شجن، فان �مل�شكون 
ب��امل��ث��ل �لقائل  ع��اب��ة و�مل���وؤم���ن  ب��ال��دُّ
يقول  ك��ان  ، فقد  �أب���د�  ت�شت�شلم  ل 

لي�شت �أمة قو�س قزح ، ذ�ك �لإعجاز 
�لتي كان يحلم به، فالدميقر�طية 
 ، ة  وغ�شّ نا�شئة  �إفريقيا  يف جنوب 
وُت��ب��ن��ى ب��ب��طء، و�أح��ي��ان��ا مبخا�س 
لي�شت على  ولكّنها  م��وؤمل و�شعب، 
رحيل  ب��ه  ُيعّجل  ق��د  �نهيار  و�شك 

مانديال.
كّل ما يف �لأمر �أّن �لبلد �لآن ي�شبه 
�شاّبا �شيكت�شف �حلياة ويجد نف�شه 
جمرب� على �تخاذ قر�ر�ت بنف�شه، 

دون بو�شلة وحماية �لو�لدين.

�أم��وت و��شعد  �أن  �إذ� كان يل  لهم: 
�إىل �ل�ّشماء، فاإن �أول �شيء �شاأ�شاأل 
ع��ن��ه ه���ن���اك، ه���و �ل��ط��ري��ق �مل����وؤدي 
�ملوؤمتر  حل���زب  �مل��ح��ّل��ي  �مل��ق��ّر  �إىل 
�لوطني �لإفريقي ..! هكذ� ت�شنع 
�لأ�شاطري ويبقى �لّرو�د �ملوؤ�ّش�شون 
و�ل�شعوب،  �لأمم  �أحياء يف وجد�ن 
وي�شتع�شون  �خللود  ر�ي��ات  تلّفهم 
وفاة  �إّن  و�ل��ّن�����ش��ي��ان..  �مل����وت  ع��ل��ى 
جذرّيا  تغرّي  لن  مانديال  نيل�شون 
�لبالد  �أّن  �إفريقيا. �شحيح  جنوب 

روب���رت م��وغ��اب��ي جت��اه �لبي�س يف 
زميبابوي، �أو �شيا�شة �إ�شر�ئيل �شد 
لقد  ب��اخ��ت�����ش��ار،   . �لفل�شطينيني 
�أكمل مانديال، بتو��شع وباإ�شر�ر، 
م��ا ك���ان ي��ع��ت��ربه م�����ش��وؤول��ي��ات��ه �إىل 

�لنهاية.
لقناعات  قيا�شا  ول��ك��ن  رح���ل،  لقد 
�لرجل يبدو �لرحيل غري مهّم يف 
�أن  ح��ّد ذ�ت��ه : لقد ك��ان ل يخ�شى 
ميوت ، �شريطة �أن يكون قد �أكمل 
�نه  بوعده. ويذكر  ووّفى  و�جباته 

جنوب اأفريقيا يف غياب مانديا ..؟

رجل �مل�شاحلة �يل �جيال

الناجون امل�شنون يحيون 
ذكرى هجوم هاربور 

•• هونولولو-رويرتز:

جت��م��ع �لم��ري��ك��ي��ون �ل��ن��اج��ون من 
ه��ج��وم �ل��ي��اب��ان ع��ل��ى م��ي��ن��اء بريل 
�لت�شعينات  يف  ومعظمهم  ه��ارب��ور 
�حياء  يف  للم�شاركة  �ع��م��اره��م  م��ن 
ذك����رى م����رور 72 ع��ام��ا ع��ل��ى هذ� 
ب��ح��ي��اة �كرث  �ودى  �ل���ذي  �ل��ه��ج��وم 
�لوليات  وجعل  �شخ�س  �لفي  من 
�لعاملية  �حل�����رب  ت���دخ���ل  �مل���ت���ح���دة 
�لثانية. وح�شر نحو 60 ممن بقو� 
بريل  هجوم  بعد  �حلياة  قيد  على 
هاربور �حلفل �لذي ح�شره ب�شكل 
وكان  ���ش��خ�����س   2500 ن��ح��و  ع����ام 
�لهجوم  ق��ت��ل��و� يف  م��ن  ن�شف  ن��ح��و 
من �لبحارة �لذين كانو� على ظهر 
�ل�����ش��ف��ي��ن��ة �حل��رب��ي��ة �ري���زون���ا �لتي 
يف  �ليابانية  �لطوربيد�ت  �غرقتها 
�دى �ىل قتل  �ل��ه��ج��وم مم��ا  ب��د�ي��ة 
�لذين  طاقمها  �فر�د  من   1177

كان عددهم 1400 �شخ�س.
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العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/548 عقاري كلي                 
�ىل �ملدعى عليه /١-بنج�س للعقارت )�س.ذ.م.م(  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي /جو�جن هاي زينج   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ 
�لعقد بني �ملدعي و�ملدعى عليها �لوىل و�لز�م �ملدعى عليهما بالت�شامن مببلغ 
وقدره )٣45.000 درهم( و�لفائدة بو�قع ١2% من تاريخ رفع �لدعوىو�لر�شوم 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 8/١/20١4 
من  �و  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذ�   ch1.B.8 بالقاعة  ���س   ١١:00 �ل�شاعة 
للمحكمة  �و م�شتند�ت  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 
قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة 

ح�شوري. علما بانه مت جتديد �لدعوى من �ل�شطب. 
ق�سم الدعاوي العقارية                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/3544 عمايل جزئي                   
�ن  �ملدعى عليه /١-ق�شوى للتجارة �س ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة مبا  �ىل 
�ملدعي /بالو �لفريد فريا�س فيول  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )2٩600 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
جل�شة  لها  وح���ددت     .)20١٣/١52665( �ل�شكوى  رق��م  و�مل�شاريف.  و�ل��ر���ش��وم 
فانت  لذ�  �لقا�شي   �ل�شاعة 8:٣0 �س مبكتب  �ملو�فق ١5/20١٣/١2  �لحد  يوم 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/3183 عمايل جزئي                   
�س.ذ.م.م     و�شيانتها  �لكهروميكانيكية  للمقاولت  /١-نحا�س  عليه  �ملدعى  �ىل 
�ق��ام عليك  نائب علي قد  �ملدعي /حممد رينب  �ن  �لقامة مبا  جمهول حمل 
درهم(   ١١686( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى 
�ل�شكوى )20١٣/١5١54٧(.   وحددت لها جل�شة يوم  و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم 
فانت  ل��ذ�  �لقا�شي   مبكتب  �س   8:٣0 �ل�شاعة   20١٣/١2/١2 �ملو�فق  �خلمي�س 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف الدعوى  2013/4528 عمايل جزئي                   

�ىل �ملدعى عليه /١-مطعم طهر�ن  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  ق��د  عبا�س   ح�شيني  /غ��الم 
يف  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   46٩88( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
يوم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت    .)20١٣/١52556( رق���م  �لعمالية  �ل�����ش��ك��وى 
 ch1.A.5 بالقاعة  �س   8:٣0 �ل�شاعة   20١٣/١2/١٧ �ملو�فق  �لثالثاء 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ� 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على 

�لقل. . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف الدعوى  2013/3706 عمايل جزئي                   

�ىل �ملدعى عليه /١-ليمبك�س للتجارة �س.ذ.م.م )حاليا( ليمبك�س �شتار 
للتجارة �����س.ذ.م.م )���ش��اب��ق��ا(   جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /
بونام جاني�س كومار بونام  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
و�مل�شاريف  وب��ال��ر���ش��وم  دره���م(   4٩8٧٣( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
�ملو�فق  �لح��د  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت   .20١٣/١544٧١ رق��م  �ل�شكوى 
مكلف  ف��ان��ت  ل���ذ�  �ل��ق��ا���ش��ي  مب��ك��ت��ب  ���س   8:٣0 �ل�����ش��اع��ة   20١٣/١2/١5
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/441 عقاري كلي                 
�مل��ح��دودة جم��ه��ول حمل  ن��اي��ن  �م��ن��ي��ات �لعقارية  �مل��دع��ى عليه /١-���ش��رك��ة  �ىل 
�بر�هيم  حممد  يو�شف  وميثله:  جمال  حممد  /ماهر  �ملدعي  �ن  مبا  �لقامة 
�مل��دع��ى عليهما  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  �ل��دع��وى ومو�شوعها  �ق��ام عليك  ق��د  ع��ب��د�هلل 
بالت�شامن و�لتكافل مببلغ )4.26٩.٧55.٣4 درهم( مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 
وحتى  �ل��دع��وى  ه��ذه  �قامة  تاريخ  من  �عتبار�  �ملطالبة  مبلغ  �جمايل  من   %٩
متام �ل�شد�د و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب.   وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س 
ch1.B.8 لذ� فانت مكلف  �ملو�فق 20١٣/١2/26 �ل�شاعة ١١:00 �س بالقاعة 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. 
ق�سم الدعاوي العقارية                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2013/587   عمايل كلي                  

�لقامة  حم��ل  جمهول  �لبحرية   للبيئة  �لم���ار�ت  جمموعة   -١/ عليه  �ملحكوم  �ىل 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 20١٣/٩/٣0 يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله ل�شالح/ كيث دونكان بيتري ويل�شون بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 
وقدره )45٣000 درهم( )�ربعمائة وثالثة وخم�شون �لف درهم( وتذكرة عودة ملوطنه 
على �لدرجة �ل�شياحية بقيمة �لفني درهم �و مقابلها نقد� مامل يكون قد �لتحق بعمل 
�خر و�لزمت �ملدعي عليها �ملنا�شب من �مل�شاريف.و�عفت �ملدعي من ن�شيبه منها. حكما 
مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر 
�آل مكتوم  �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد  �ل�شمو  با�شم �شاحب  هذ� �لع��الن �شدر 

حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�ص الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/58 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/١- �لبد�ير لالن�شاء�ت �س.ذ.م.م  جمهول  حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ موؤمن �شديق �لرحمن   قد �أقام عليك �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )١6046( 
 ٩66 مبلغ  �ىل  �ملحكمة.بال�شافة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م 
�لجر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ص ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     
مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 1835 /2013 نزاع جتاري                  
�ىل �ملتنازع �شده/١- حممود ممدوح �ل�شكعه جمهول حمل �لقامة مبا 
عبد�هلل  عبد�لرحمن  وميثله:  ذ.م.م  �س  للمفرو�شات  �لبدر  �ملتنازع/  �ن 
بندب  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق���ام  ق��د  �مل�����ش��رب    ح�شني 
خبري متخ�ش�س يف �لدعوى .   وح��ددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 
20١٣/١2/١6  �ل�شاعة 8.٣0 �س مبكتب �مل�شلح لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.  
رئي�ص الق�سم                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2011/819   جتاري كلي                  

�لقامة  ك����ارد�ن    جمهول حمل  تقي  �ملحكوم عليه /١- حممود حممد  �ىل 
�ملنعقدة بتاريخ 20١2/٣/١4 يف �لدعوى  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
بالز�م  �حل�شوري  مبثابة  ب��ور  �خكري  ح�شن  حممد  ل�شالح/  �ع��اله  �مل��ذك��ورة 
�ملدعى عليه بان يوؤدي �ىل �ملدعي مبلغ ١50.000 درهم )مائة وخم�شون �لف 
وب�شحة  �ملحاماة  �تعاب  درهم مقابل  �لف  ومبلغ  بامل�شروفات  و�لز�مه  دره��م( 
�حلجز �لتحفظي رقم ١45 ل�شنة 20١١ جتاري. حكما مبثابة �حل�شوري قابال 
�لعالن  هذ�  لن�شر  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  لال�شتئناف خالل ثالثني 
�آل مكتوم حاكم  �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد 

دبي وتلى علنا . 
رئي�ص الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/21   جتاري كلي                  
)ذ.م.م(    �لكهروميكانيكية  �مل��ع��د�ت  تركيب  لعمال  قباء  �شركة  عليه/١-  �ملدعى  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعى/�لفق ل�شناعة معد�ت �لتهوية )ذ.م.م( وميثله: 
عبد�لرحمن عمر عبد�هلل خمري  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 
20١٣/٧/24 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ �لفق ل�شناعة معد�ت �لتهوية )ذ.م.م( 
بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )١١٩.١84.6٩ درهم( )مائة وت�شعة 
ع�شر �لفا ومائة و�ربعة وثمانون درهما وت�شعة و�شتون فل�شا( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 
٩% من تاريخ 20١٣/١/٧ وحتى �ل�شد�د �لتام و�لز�مها بالر�شوم و�مل�شاريف وخم�شمائة 
لال�شتئناف خالل  قابال  �مل��ح��ام��اة.     حكما مبثابة �حل�شوري  �ت��ع��اب  مقابل  دره��م 
�ل�شمو  �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب  �ليوم  ثالثني يوما �عتبار� من 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�ص الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف الدعوى  2012/565 عقاري كلي                 

�ىل �خل�شم �ملدخل  /١-�شركة جمموعة تنميات 2- �شركة تنميات لال�شتثمار و�لتطوير 
�ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  �لعقاري  للتطوير  جلوبال  تنميات  �شركة   -٣ �لعقاري 
�ملدعي /عبد�ل�شالم حممود عبد�ل�شالم �ل�شريف وميثله: خالد كلندر عبد�هلل ح�شني     
مت�شامنني مببلغ  عليهما  �ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �قام  قد 
وقدرة )١050٩٣٧٩.٧5 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 
١2% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 
من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   ch1.A.1 بالقاعة  �س   ٩:٣0 �ل�شاعة   20١4/١/2
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

�جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.  
ق�سم الدعاوي العقارية                                           

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/804 مدين جز ئي                 
�ىل �ملدعى عليه /١-عبد�ملنعم عو�س �هلل عبيد عجبنا  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /�حمد حممود عبد�لفتاح حماد وميثله: عبد�هلل حممد توفيق 
�ملدنى    قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه مببلغ 
و�لفائدة ٩% من  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(  وق��دره )٣4000 
ت��اري��خ ���ش��د�د ذل��ك �ملبلغ وح��ت��ى �ل�����ش��د�د �ل��ت��ام و���ش��م �لم���ر على عري�شة رقم 
20١٣/2١6 مدين تثبيته .  وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق ١8/20١٣/١2 
من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2.D.17 بالقاعة  ���س   8:٣0 �ل�شاعة 
للمحكمة  �و م�شتند�ت  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.  
ق�سم الق�سايا املدنية                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/723 عقاري كلي                 
�ىل �ملدعى عليهما    /١-�شركة بالنتي�شن هولدينجز- م ح ) ذم.م( 2- �آرثر فيتزويليام   
جم��ه��ويل حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /ع���زت ع��زت حممد ج��ع��ف��ر     ق��د �ق���ام عليك 
بالت�شامن  عليهم  و�مل��دع��ي  �مل��دع��ي  ب��ني  �لعقد  بف�شخ  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى 
و�لتكافل برد مبلغ وقدره )٧5242٩2.20 درهم( و�لفائدة بو�قع �لقانونية بو�قع ١2% 
من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت 
لذ�   ch1.A.1 بالقاعة  �س   ٩:٣0 �ل�شاعة   20١4/١/5 �ملو�فق  �لح��د  ي��وم  جل�شة  لها 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.  علما �نه مت تاأجيل �لدعوى 

�د�ريا مل�شادفة �جازة ر�شمية مبنا�شبة �ليوم �لوطني.
ق�سم الدعاوي العقارية                                           

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/383  ا�ستئناف جتاري

�ىل �مل�شتاأنف �شدهم/ ١ -رهنمون للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م 2- مرمي ح�شن 
عليمر�دين ٣- ر�شا جعفر �يتي 4- حممد قا�شم طاهري ز�ده 5- علي ر�شا 
�ير�ن  �مل�شتاأنف /بنك ملي  �ن  �لق��ام��ة مبا  زر�ع���ي  جمهويل حمل  رج��ب 
�حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��شتاأنف  قد  �لكبان    حممود  عبد�ملجيد  ريا�س  وميثله: 
�ل�شادر بالدعوى رقم 20١0/١٩26 جتاري كلي بتاريخ 20١2/4/١8 وحددت 
لها جل�شه يوم �لثنني �ملو�فق 20١4/١/١٣ �ل�شاعة ١0.00 �شباحا بالقاعة 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه    ch2.D.16

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا )علما �ن تقرير �خلبري قد ورد(. 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     
مذكرة اعادة  اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/183  ا�ستئناف جتاري
�ىل �مل�شتاأنف �شده/ ١ -�بر�هيم �شالح حممد عبد�هلل  جمهول  حمل 
�لدين وميثله:  �لدين �حمد ذيب خري  �مل�شتاأنف /بهاء  �ن  �لقامة مبا 
عبد�لكرمي جودت عبد�هلل ��شتيتيه   قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر 
بالدعوى رقم 20١2/5٩١ جتاري جزئي بتاريخ 20١٣/2/١2 وحددت لها 
�ل�شاعة ١0.00 �شباحا بالقاعة  �ملو�فق ١/١5/20١4  جل�شه يوم �لربعاء 
ch2.D.16  وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  1407/ 2013 -جتاري - م ت-  �ص- اأظ

�جلن�شية:  �خلزرجي  ح�شن  �ل�شيخ  �حمد  حممد  �ل�شيخ  مرمي   : �مل�شتاأنف 
�جلن�شية:  و�خرون  �ملن�شوري  حممد  ثامر  نا�شر  عليه:  �مل�شتاأنف  �لمار�ت 
�لمار�ت   مو�شوع �ل�شتئناف : �لغاء حكم نقل �شجل قطعة �ر�س �ىل ��شم 
�مل�شتاأنفة مطالبة مالية 6.600.000 درهم �ملطلوب �عالنه/ نا�شر ثامر حممد 
��شتاأنف  �مل�شتاأنف قد  �ن  بالن�شر مبا  �لعنو�ن:  �لمار�ت  �ملن�شوري �جلن�شية: 
�ملو�فق  �لحد  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  �أظ  ت-ب-  م  كل-  جت   20١٣/١١٣٧
�لد�ئرة  �مام  �شباحا   ٩.٣0 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   20١٣/١2/١5
�لثالثة حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة- مع�شكر �آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها 

قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

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

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  302/ 2013 -مد ين- م ر-�ص- ع ن

�مل�شتاأنف : عبد�هلل حثبور حممد كد��س �لرميثي �جلن�شية: �لمار�ت �مل�شتاأنف 
عليه: �شركة ديكوري�شن فور ليف �جلن�شية: �لمار�ت    مو�شوع �ل�شتئناف : 
��شتئناف بزيادة مبلغ �لتعوي�س   �ملطلوب �عالنه/ �شركة ديكوري�شن فور ليف 
�جلن�شية: �لمار�ت   �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف 55/20١٣ 
مد كل- م ر-ب - ع ن  وحدد لنظره جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق ١١/20١٣/١2 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة ٩.٣0 �شباحا �مام �لد�ئرة �لوىل حمكمة 
��شتئناف �لعني �لكائنة-  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم 

مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف املدين

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

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  589/ 2013 -�سخ�سية -م ر- �ص- اأظ

�مل�شتاأنف : �شيخة علي نا�شر �جلن�شية: �لمار�ت  �مل�شتاأنف عليه: عبد�هلل �شامل 
حممد علي �لظاهري �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �ل�شتئناف : �لغاء �حلكم 
�لو�ردة  بالطلبات  جمدد�  و�لق�شاء  �لدعوى  برف�س  ق�شى  �لذي  �مل�شتاأنف 
�لظاهري  علي  حممد  �شامل  عبد�هلل  �عالنه/  �ملطلوب  �لدعوى  ب�شحيفة 
�جلن�شية: �لمار�ت �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف 5١8/20١٣ 
ح نف�س- م ر- ب- �أ ظ  وحدد لنظره جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق ١2/20١٣/١2 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة ٩.٣0 �شباحا �مام �لد�ئرة �لوىل حمكمة 
��شتئناف �بوظبي �لكائنة-  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم 

مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                              قلم ا�ستئناف الحوال ال�سخ�سية

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

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
      اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1034 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

مدعي/ �ل�شيل خلدمات �لطباعة وميثلها عبد�هلل خالد جالد �جلن�شية:   
�لمار�ت  مدعي عليه: منجرة �مللوك وميثلها �شادي حممد �حمد �ملنزلوي   
درهم   ٣562 مببلغ   مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية: 
�ملنزلوي    �حمد  حممد  �شادي  وميثلها  �مللوك  منجرة  �عالنه/  �ملطلوب 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  عنو�نه:بالن�شر  �لمار�ت   �جلن�شية: 
لنظر  موعد�   20١٣/١2/24 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.٣0 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب� 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  20١٣/١١/١4  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
      اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   422 /2013 عم جز- م ر-ب- ع ن

مدعي/ ر��شد حممود �شوكت علي �جلن�شية: باك�شتان  مدعي عليه: حمل   
�لهباب لقطع غيار �ل�شيار�ت �مل�شتعملة �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: 
مطالبة مالية �ملطلوب �عالنه/ حمل �لهباب لقطع غيار �ل�شيار�ت �مل�شتعملة 
�جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه:بالن�شر )�أخر �جل( حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 20١٣/١2/٩ موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.٣0 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لد�ري  �ملركز  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �لعني  حمكمة  ب� 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

  20١٣/١١/26
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
      اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1013 /2013 جت جز- م ر-ب- ع ن

 مدعي/ موؤ�ش�شة �لبيت �لنظيف خلدمات �لنظافة و�ل�شيانة �لعامة ل�شاحبها هالل 
ر��شد خلفان �ليحيائي �جلن�شية:�لمار�ت مدعي عليه: موؤ�ش�شة روعة �ل�شرق لعمال 
�لديكور ل�شاحبها/ حممد �حمد حممد �يوب �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: 
مطالبة مالية مببلغ 2004١.86 درهم �ملطلوب �عالنه/ موؤ�ش�شة روعة �ل�شرق لعمال 
�لديكور ل�شاحبها/ حممد �حمد حممد �يوب �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه:بالن�شر 
�ملو�فق  يوم �خلمي�س  �ملحكمة  �عاله وحددت  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
20١٣/١2/١2 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.٣0 �شباحاً 
�شخ�شيا  �لد�ري  �ملركز  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �لعني  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام 
موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها 

  20١٣/١2/5
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/298 ت عمل- م ر-ت- ع ن(
 : �شده  �ملنفذ  باك�شتان     �جلن�شية:  �شارد�ر  جول  جول  �لتنفيذ/جنات  طالب 
�لمار�ت     �جلن�شية:  �لعامة  و�ملقاولت  للنقليات  �لظاهري  فا�شل  موؤ�ش�شة 
�لعامة  و�ملقاولت  للنقليات  �لظاهري  فا�شل  موؤ�ش�شة  �عالنه/  �ملطلوب 
�جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
�ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 20١٣/2٧٧ عم جز- م ر-ب- ع ن وحدد 
�لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   20١٣/١2/2٣ �ملو�فق  �لثنني  يوم  جل�شة  لنظره 
فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ-�لعني �لكائنة باملقر 
�لرئي�شي   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا لتخاذ 

�جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/825 ت جتر- م ر-ت- ع ن(
�جلن�شية:  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت  �لر�قي  �لتنفيذ/�لت�شميم  طالب 
ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت  �لق�شوى  �حللول  �شركة   : �شده  �ملنفذ  �لمار�ت 
�جلن�شية: �لمار�ت �ملطلوب �عالنه/ �شركة �حللول �لق�شوى للمقاولت �لعامة 
ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت    عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب 
ع  ر-ب-  م  كل-  جت   20١2/60٧ رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ 
طلب  لنظر  موعد�   20١٣/١2/١6 �ملو�فق  �لثنني  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  ن 
�لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ-�لعني �لكائنة 
باملقر �لرئي�شي   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا 

لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم التجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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الفجر الريا�ضي

ز�يد  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  رعاية  �لفريق  حتت 
بن �شلطان �آل نهيان  نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وزير �لد�خلية ، تنطلق يف �لر�بعة  و�لن�شف ع�شر 
�ل�شرطة  �ل��ف��ج��رية بطولة  ���ش��و�ط��ئ  وع��ل��ى  �ل��ي��وم 
�حتاد  ينظمها  و�ل��ت��ي   )36( رق���م  �حل��ب��ل  ل�����ش��د 
�لعامة  �لقيادة  مع  بالتعاون  �لريا�شي  �ل�شرطة 
�لقيادة  فيها  �شت�شارك  و�ل��ت��ي  �لفجرية  ل�شرطة 
ل�شرطة  �لعامة  و�لقيادة  �أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة 
و�شوؤون  �لفجرية  ل�شرطة  �لعامة  و�ل��ق��ي��ادة  دب��ي 
�جلن�شية و�لإقامة و�ملنافذ و�لقيادة �لعامة للدفاع 
حيث  �أي���ام  ثالثة  مل��دة  �لبطولة  وت�شتمر  �مل���دين. 
�مل�شاركون  و�شيخ�شع  �لقادم  �لأربعاء  يوم  تختتم 
�ليوم  و�لن�شف ع�شر  �لثالثة  �ملناف�شة يف  يف هذه 

لقيا�شات �لوزن.
ووفقاً جلدول �لبطولة ف�شوف �شتقام �ليوم �أربعة 
ل��ق��اء�ت ت��ب��د�أ مب��و�ج��ه��ة ف��ري��ق��ي �ل��ق��ي��ادة �لعامة 
و�لإقامة  �جلن�شية  و����ش���وؤون  �ل��ف��ج��رية  ل�����ش��رط��ة 
�ملدين  للدفاع  �لعامة  �لقيادة  بني  مو�جهة  تليه 
فريقا  يلتقي  كما  دب��ي.  ل�شرطة  �لعامة  و�لقيادة 
�لعامة  و�لقيادة  �أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة 
ل�شرطة �لفجرية يف �ملو�جهة �لثالثة بينما يختتم 
فريقا �شوؤون �جلن�شية و�لإقامة و�ملنافذ و�لقيادة 

�ل��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع �مل���دين ب��رن��ام��ج �ل��ي��وم �لأول من 
وتتو��شل  و�لأخ������ري.  �ل���ر�ب���ع  ب��ال��ل��ق��اء  �ل��ب��ط��ول��ة 
�لذي  �ل��ت��و�يل  على  �ل��ث��اين  لليوم  غ��د�ً  �ملناف�شات 
�ليوم  يف  تقام  بينما  �أخ��رى  لقاء�ت  �أرب��ع  �شي�شهد 
�لأ�شبوع مو�جهتان  �لأربعاء من هذ�  �لأخري يوم 
يلتقي يف �لأوىل �لقيادة �لعامة ل�شرطة �لفجرية 
فريقا  �لثانية  �ملدين ويف  للدفاع  �لعامة  و�لقيادة 
�ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة دب���ي و�ل��ق��ي��ادة �لعامة 

ل�شرطة �أبوظبي.
ويف ت�����ش��ري��ح ل��ه وج���ه �ل��ع��م��ي��د حم��م��د �أح��م��د بن 
�ل�شكر  �لفجرية كل  �شرطة  ق��ائ��د  �لكعبي  غ��امن 
�ل�شيخ �شيف بن ز�يد  �لفريق �شمو  �إىل  و�لتقدير 
بن �شلطان �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�لتي يوفرها  �لكبرية  للت�شهيالت  �لد�خلية  وزير 
�إمار�ت  كل  يف  تقام  �لتي  �ل�شرطة  مناف�شات  لكل 
�لدولة م�شري�ً �إىل �أن �لريا�شة �ل�شرطية مت�شي 
ملحوظاً  �شهدت تطور�ً  وقد  �إىل جناح  من جناح 
يف  كلمة  لها  �أ�شبحت  حتى  �لأخ���رية  �ل�شنو�ت  يف 
جميع �لبطولت و�ملناف�شات �خلارجية �لتي تكون 
�لقائمني  �إن  وق��ال  فيها.  طرفاً  و�أف��ر�ده��ا  فرقها 
على �أمر �حتاد �ل�شرطة �لريا�شي يبذلون جهود�ً 
�شعياً  �ملختلفة  �لبطولت  بر�مج  وي�شعون  جبارة 

وبلوغ  كافة  �لألعاب  لالرتقاء مب�شتوى فرقها يف 
ي�شاعدها  �لتي  �لفني  �مل�شتوى  من  عالية  درج��ة 

د�ئماً على حتقيق �لطموحات.  
جاين  حممد  عبد�مللك  �لعميد  �أ�شاد  جهته  وم��ن 
�لفريق  برعاية  �لريا�شي  �ل�شرطة  �حت��اد  مدير 
نهيان   �آل  �شلطان  ز�يد بن  �شيف بن  �ل�شيخ  �شمو 
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية مثمناً 
و�مل�شنية  �ل��ك��ب��رية  �ل���الحم���دود وج���ه���وده  دع��م��ه 
و�هتمامه �ملتو��شل بكل �لبطولت و�لفعاليات �لتي 
ينظمها �حتاد �ل�شرطة �لريا�شي مما يوؤدي د�ئماً 
�مل�شابقة  ه��ذه  �إن  وق��ال  �ملن�شود.  �لنجاح  بلوغ  �إىل 
�لعام  �لربنامج  وبد�يات  تاأ�شي�س  مع  �نطلفت  قد 
حتظى  �أنها  �إىل  لفتاً  �لريا�شي  �ل�شرطة  لحت��اد 
باهتمام كبري من �شمو وزير �لد�خلية ملا للريا�شة 
من فائدة عظيمة يف �إعد�د رجل �ل�شرطة ومتتعه 
�أد�ء  على  ت�شاعده  �لتي  �لكاملة  �لبدنية  باللياقة 

و�جبه �لأمني ب�شورة م�شرفة وناجحة.
�أنه  �إىل  ج���اين  حم��م��د  ع��ب��د�مل��ل��ك  �لعميد  و�أ����ش���ار 
يتوقع �أن ت�شهد هذه �لبطولة مناف�شة عالية بني 
مت  ق��د  �ملناف�شة  �شاحة  �أن  �مل�شاركة مبيناً  �ل��ف��رق 
لأكرب  يتيح  مما  ر�ئ��ع  ب�شكل  وجتهيزها  �إع��د�ده��ا 

عدد من �جلماهري فر�شة �حل�شور و�ملتابعة.

�ل��ي��وم �لثنني  م�����ش��اء  �ل��ث��ال��ث��ة  �ل�����ش��اع��ة  تنطلق 
بنادي �شكاي د�يف دبي مر��شم �حلفل �خلتامي 
وتتويج �لفائزين باملر�كز �لأوىل يف بطولة دبي 
�ل��ت��ي تقام  ب��امل��ظ��الت  �ل��ر�ب��ع��ة للقفز  �ل��دول��ي��ة 
ب��ن حممد  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  ودع��م  برعاية 
1000 قافز وقافزة  �أك��رث م��ن م��ن  ب��ن ر����ش��د 
من 43 دولة تناف�شو� على مد�ر ما يقارب من 
مالية  وج��و�ئ��ز  �لبطولة  �لقاب  على  ��شبوعني 

تبلغ �أكرث من مليون و500 �لف درهم.
و�حلا�شلني  �لفائزين  ت��ك��رمي  �حل��ف��ل  وي�شهد 
م�شابقات  خم��ت��ل��ف  يف  �لأوىل  �مل����ر�ك����ز  ع���ل���ى 
�لتما�شك  يف  �ل���ف���ردي���ة،  و�لأل����ع����اب  �مل��ن��ت��خ��ب��ات 
�لرباعي و�لثماين و�لرباعي �لفقي، �إىل جانب 
و�لتزلج  �ل��ه��دف  ودق��ة  �حل��ر  و�ل�شقوط  �لقفز 
قد  �ل��ث��م��اين  للتما�شك  ومنتخبنا  �مل����اء.  ع��ل��ى 
وح�شده  تفوقه  بعد  �لذهبية  �مليد�لية  حقق 
151 نقطة، يليه باملركز �لثاين منتخب �إمارة 
موناكو �لذي جاء ثانيا ب�148 نقطة و�ملنتخب 

�لرو�شي ثالثا ب�143 نقطة.
ك��م��ا ح��ق��ق �ل��ف��ري��ق �لإم����ار�ت����ي �ل����ذي ي�����ش��م 4 
لع���ب���ني م���ن ن�����ادي ���ش��ك��اي د�ي�����ف دب����ي ذهبية 
مبجموع  �لأف��ق��ي  �ل��رب��اع��ي  �لتما�شك  م�شابقة 
بلغ 211 نقطة مقابل 184 نقطة للمنتخب 
�ملنتخب  وحل  �لثاين،  �ملركز  �شاحب  �لفرن�شي 

�لبولندي باملركز �لثالث بر�شيد 63 نقطة.
�مليد�لية  ل��ل�����ش��ي��د�ت  �ل���وط���ن���ي  ف��ري��ق��ن��ا  ون�����ال 
تفوق  بعدما  �لرباعي  �لتما�شك  يف  �لربونزية 
�لأول  �مل��رك��ز  ك��ان  فيما  نقطة،   144 وح�شد 
من ن�شيب �ملنتخب �لفرن�شي �لذي حقق 209 
�لرنويجي  �ملنتخب  �لثاين  باملركز  يليه  نقطة، 

بر�شيد 173 نقطة.
م�شابقة  يف  �خل��ام�����س  ب��امل��رك��ز  منتخبنا  وج���اء 
�لتما�شك �لرباعي مبجموع 171 نقطة، خلف 
�ملنتخب �لقطري �لذي جاء باملركز �لر�بع على 
نقطة،   198 بر�شيد  �ل��ع��ام  �ل��رتت��ي��ب  لئ��ح��ة 
فيما كان �ملركز �لأول من ن�شيب بلجيكا �لتي 
�لثاين  ب��امل��رك��ز  وج�����اء  ن��ق��ط��ة،   251 ح��ق��ق��ت 
منتخب رو�شيا ب�223 نقطة، و�لوليات �ملتحدة 
�لأمريكية باملركز �لثالث بر�شيد 209 نقطة.

�ملتحدة  �ل���ولي���ات  منتخب  �أح����رز  ج��ان��ب��ه  م��ن 
باملظالت  �ل��ث��ن��ائ��ي  �لت�شابك  ل��ق��ب  �لأم��ريك��ي��ة 
�لثاين  باملركز  يليه  نقطة   193 حقق  بعدما 
وثالثا  نقطة،   180 بر�شيد  �لرو�شي  �ملنتخب 
ب�142  �ل�شويد  ور�ب��ع��ا  نقطة،  ب�142  فرن�شا 

نقطة.
 60 ع��امل��ي��ا  �خل��ام�����س  ب��امل��رك��ز  منتخبنا  وج����اء 
على  متقدما  وخليجيا  عربيا  و�لأول  نقطة، 
�ل�شاد�س  باملركز  ج��اء  �ل��ذي  �لقطري  �ملنتخب 
�ل�شابع  ب��ول��ن��د�  ومنتخب  نقطة   55 بر�شيد 

ب�34 نقطة.
�لت�شابك  بلقب  �لفرن�شي  �ملنتخب  ت��وج  فيما 
�لرباعي باملظالت بر�شيد 144 نقطة، مقابل 
�ملركز  �لرو�شي �شاحب  للمنتخب  نقطة   133
ب��امل��رك��ز �لثالث  �ل���ث���اين، وج����اءت ك��از�خ�����ش��ت��ان 
ب�78  �ل���ر�ب���ع  ب��امل��رك��ز  وق��ط��ر  ن���ق���اط،  ب�108 
نقطة، فيما ح�شد منتخبنا �ملركز �خلام�س يف 
33 نقطة، متقدما على  هذه �مل�شابقة بر�شيد 
بر�شيد  �ل�شاد�س  �ملركز  �شاحبة  عمان  �شلطنة 

22 نقطة.
دقة  م�شابقة  ذهبية  �شلوفينيا  منتخب  وح�شد 

�لهدف ملنتخبات �لرجال بهام�س خطاأ بلغ 17 
�شم فقط، متفوقا على �ملنتخب �لإيطايل �لذي 
�لثالث  باملركز  حل  فيما  �شم،  ب�21  ثانيا  ج��اء 
ر�بعا  يليه  �شم،   22 بر�شيد  �لرو�شي  �ملنتخب 

�ملجر ب�26 �شم وخام�شا �ل�شني ب�28 �شم.
و�لأول  عامليا  �ل�شاد�س  باملركز  منتخبنا  وح��ل 
���ش��م، متقدما   35 ب��ر���ش��ي��د  وخ��ل��ي��ج��ي��ا  ع��رب��ي��ا 
حلت  �لتي  فرن�شا  مثل:  عريقة  منتخبات  على 
�ملتحدة  و�ل���ولي���ات  �شم  ب�41  �ل�شابع  ب��امل��رك��ز 
�لتا�شعة ب�65 �شم، فيما جاءت �لبحرين باملركز 
بر�شيد   12 باملركز  وقطر  �شم،  ب�72  �لعا�شر 
129 �شم، م�شر باملركز 16 بر�شيد 188 �شم 
وليبيا  �شم   210 بر�شيد   17 باملركز  و�لأردن 

باملركز 20 بر�شيد 397 �شم.
ف��ي��م��ا �أح�����رز م��ن��ت��خ��ب ب��ي��الرو���ش��ي��ا ذه��ب��ي��ة دقة 
�ل���ه���دف مل��ن��ت��خ��ب��ات �ل�������ش���ي���د�ت، ب��ه��ام�����س خطاأ 
�ل���ث���اين منتخب  ب��امل��رك��ز  ���ش��م، وج����اء   33 ب��ل��غ 
وثالثا  �شم،  ب�37  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات 
�لر�بع  باملركز  يليه  �شم،  ب�53  �ل�شني  منتخب 
باملركز  وف��رن�����ش��ا  ���ش��م  ب�76  ب��ول��ن��د�  م��ن��ت��خ��ب 
�خلام�س ب�128 �شم. على �ل�شعيد �لفردي نال 
�مليد�لية �لذهبية  �لفرن�شي توما�س جينايروت 
بلغ  خطاأ  بهام�س  للرجال  �لهدف  دقة  مل�شابقة 
دميرتي  �لرو�شي  �ل��ث��اين  باملركز  يليه  �شم،   2
بيرت  �ل�شلوفيني  وثالثا  �شم،  ب�3  ما�شتافانوف 

بالتا بر�شيد 4 �شم.
�ل�شويدي  عبيد  حممد  منتخبنا  لع��ب  وج��اء 
ليحل  �لعام  �لرتتيب  لئحة  على   11 باملركز 
�شم   11 �لأول عربيا وخليجيا بر�شيد  باملركز 
وجاء  مرتني،  �لكاملة  �لعالمة  حقق  �إن��ه  علما 

زميله عي�شى �إبر�هيم باملركز 21 عامليا و�لثاين 
عربيا وخليجيا بر�شيد 12 �شم.

ويف ف��ئ��ة �ل��ن��ا���ش��ئ��ني، خ��ط��ف �لإي���ط���ايل لويجي 
بلغ  خطاأ  بهام�س  �لذهبية  �مليد�لية  بينكريي 
10 ���ش��م، وج���اء ب��امل��رك��ز �ل��ث��اين �لأمل����اين �ي�شيا 
مريو�شالف  �لت�شيكي  وثالثا  �شم،  ب�12  وي��رب 
�إيليا بوزدنياكوف منا�شفة  كريز و�لبيالرو�شي 

ب�13 �شم لكل منهما.
من  �لذهبية  فكانت  �ل�شيد�ت،  �شعيد  على  �ما 
ن�شيب �لرو�شية �وجلا ليبزنا بهام�س خطاأ بلغ 
�لفرن�شية  �ل��ث��اين  باملركز  وحلت  فقط،  �شم   7
دوب�����ر� ف���ري�ن���د ب��ر���ش��ي��د 10 ���ش��م م��ت��ف��وق��ة يف 
�جل���ول���ة �ل��ف��ا���ش��ل��ة ع��ل��ى �ل��ب��ي��الرو���ش��ي��ة يلينا 

�شتاكوفا �لتي حققت ذ�ت �لر�شيد.
من جانبها توجت �ل�شينية يو لو بذهبية فئة 
�لنا�شئات لدقة �لهدف بعدما ت�شدرت �لرتتيب 
�لثاين  باملركز  وج��اءت  �شم،   13 بر�شيد  �لعام 
وباملركز  ���ش��م،  ب�28  زه���ان���غ  ل��ي��ن��غ  م��و�ط��ن��ت��ه��ا 
�لثالث �لرو�شية تاي�شيا كريف�شي�شكوفا بر�شيد 

30 �شم.
كورتي�س  �لأم���ريك���ي  �أح����رز  �آخ����ر  �شعيد  ع��ل��ى 
�ملاء  ع��ل��ى  �ل��ت��زل��ج  م�شابقة  ل��ق��ب  ب��ارث��ول��وم��ي��و 
ثانيا  يليه  نقطة،   806 بلغ  نهائي  مبجموع 
�لفرن�شي جولني جويهو ب�778 نقطة، وباملركز 
�لثالث �لكندي جاي�شون ميلودزكي �لذي حقق 

768 نقطة.
من جانبه توج �ملنتخب �لرو�شي بلقب م�شابقة 
 62 بلغ  ر���ش��ي��د�  حقق  بعدما  �حل��ر  �ل�شقوط 
من  و�ح���دة  يف  لفرن�شا،   61.9 مقابل  نقطة 
�ملنتخبني  بني  �لإط��الق  على  �لتحديات  �أق��وى 

�لعريقني يف هذه �مل�شابقة، فيما جاءت فنزويال 
باملركز �لثالث بر�شيد 50.5 نقطة.

م�شابقة  ذه��ب��ي��ة  �لفرن�شي  �ملنتخب  ن���ال  فيما 
�أن���ه���ى حم���اولت���ه �ل�شبع  �ل��ق��ف��ز �حل���ر ب��ع��دم��ا 
�لثاين  �ملركز  كان  فيما  نقطة،   63.4 بر�شيد 
من ن�شيب فنلند� بر�شيد 50.4 نقطة، يليها 
�أن  علما  نقطة،  ب�47  فنزويال  منتخب  ثالثا 
نقطة  ب�45.7  ر�ب��ع��ا  ج��اء  �لأم��ريك��ي  �ملنتخب 

ومنتخبنا باملركز �خلام�س ب�33.7 نقطة.
 

الرقم 42 يزين �سماء دبي
�لمار�تيني  و�لقافز�ت  �لقافزون  من  عدد  قام 
�ول  جميلة  مب��ب��ادرة  �مل�شاركة  �ل��دول  وخمتلف 
من �أم�س �ل�شبت، متثلت بت�شكيل �لرقم 42 يف 
�شماء دبي �حتفال باليوم �لوطني �ل�42 لدولة 
�لعربية �ملتحدة، ومبنا�شبة �لفوز با�شت�شافة دبي 
معر�س �ك�شبو 2020 �لدويل.. وتزينت �شماء 
�ن��ت��ب��اه �جلماهري  �ل���ذي �شد   42 ب��ال��رق��م  دب��ي 
بنادي  �لرئي�شي  �لبطولة  موقع  يف  �حلا�شرة 
للحدث  �مل��ج��اورة  �ملناطق  �أو  دب��ي،  د�ي��ف  �شكاي 
خ�شو�شا مع حتليق �لقافزين على �رتفاع عال 

ن�شبيا.
 

مراكز املعلومات فكرة رائدة 
على  نوعها  من  ر�ئ��دة  بفكرة  �لبطولة  متيزت 
ت��ق��ام بدولة  �ل��ت��ي  �ل��دول��ي��ة  �ل��ب��ط��ولت  �شعيد 
�لإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة، وذل���ك م��ن خالل 
مناطق  خمتلف  يف  للمعلومات  م��ر�ك��ز  �إط���الق 
تعريف  �و  ل��ل��ح��دث  ل��ل��رتوي��ج  ����ش���و�ء  �لإم�������ارة 
�إقامتها،  و�أماكن  �ملناف�شات  مبو�عيد  �ملقيمني 

مما كان له �أثر مبا�شر يف زيادة �أعد�د �جلماهري 
�حلا�شرة. وجاء �إطالق مر�كز �ملعلومات باإد�رة 
للمبادرة  تطبيقا  للبطولة،  �لإعالمية  �للجنة 
�للجنة،  ع�شو  �لنعيمي  عائ�شة  قدمتها  �لتي 
قبل  رئي�شية  معلومات  م��ر�ك��ز  و���ش��ع  مت  حيث 
�ملناف�شات، يف كل من: دبي مول،  وط��و�ل فرتة 
ونادي  �أر  ب��ي  �جل���ي  ري��زي��دن�����س  بيت�س  ج��م��ري� 

�شكاي د�يف دبي.
 

 الفر�سان فريق اإماراتي طموح
من  �شل�شلة  �ملا�شية  �لأي����ام  �ملناف�شات  �شهدت 
�ل�شتعر��شات �جلوية �خلالبة لفريق �لفر�شان 
كافة  جوية  ��شتعر��شات  فريق  �ول  يعد  �ل��ذي 
�أفر�ده من �أبناء �لدولة، �لذين يقدمون عرو�شا 

�أنيقة عرب 7 طائر�ت نفاثة.
2008 م��ن خالل  �لفريق ع��ام  ب��د�ي��ة  وك��ان��ت 
قبل  �جل��وي��ة،  �ل��ع��ني  ��شتعر��شات  يف  �مل�شاركة 
 2011 ع���ام  ر���ش��م��ي��ا  �ل��ف��ري��ق  ت�شكيل  ي��ت��م  �أن 
�أول  �لفر�شان بتوجيه من من �لفريق  مب�شمى 
�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان، ويل عهد 
�مل�شلحة،  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�ملهام  يف  و�ل�شيادة  و�لتفوق  �لنبل  قيم  لإظهار 
�ملوكلة لهذ� �ل�شرب �لذي يتميز بلونيه �لذهبي 
للنفط  و�لأ���ش��ود  �ل�شحر�ء  رم���ال  ميثل  �ل���ذي 

�لذهب �لأ�شود .
خارج  جوية  عرو�س  تقدمي  للفريق  �شبق  وقد 
�لدولة، يف كل من: �لبحرين و�لكويت ومدينتي 
فريفورد وجر�دو بربيطانيا وجيزلو باإيطاليا، 
�ملقدم طيار  قيادة  7 طيارين حتت  ي�شم  وه��و 

نا�شر �لعبيديل.

حتت رعاية �سيف بن زايد 

قي���ادات ال�شرط���ة تتناف����س الي���وم يف بط��ول���ة �ش����د احلب����ل عل��ى �شواط����ئ الفجي��������رة

الوفود امل�ساركة تغادر غدًا 

تتويج الفائزين يف بطولة دبي الدولية الرابعة للقفز باملظات اليوم 
امل�ساركون ير�سمون الرقم 42 يف �سماء دبي احتفااًل باليوم الوطني

ب��ال��ت��ع��اون م��ع جمل�س  �ل��ري��ا���ش��ي  �ب��وظ��ب��ي  ينظم جمل�س 
مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  و�أكادميية  للتعليم  �بوظبي 
للريا�شة �لن�شائية برنامج �شحتي م�شتقبل عائلتي، �لذي 
�لغربية وذلك يف  �ملنطقة  �لأمهات من جمتمع  ي�شتهدف 

مدر�شة �خلمائل للبنات يف مدينة ز�يد.
وت��ن��ط��ل��ق ف��ع��ال��ي��ات �ل���ربن���ام���ج �ب���ت���د�ء م���ن م�����ش��اء �ليوم 
�جلاري،  دي�شمرب  ع�شر من  �حل��ادي  �لثنني وميتد حتى 

لتح�شني  �لريا�شي  �بوظبي  جمل�س  خطط  من  �نطالقا 
�للياقة �لبدنية ورفع م�شتوى �لوعي و�لثقافة �لريا�شية 
�لريا�شية  �ملمار�شات  وتعزيز  �ملجتمع  يف  �ل�شيد�ت  عند 
و�ع���ت���م���اده���ا من���ط���ا م��ث��ال��ي��ا ل��ل��ح��ي��اة �ل�����ش��ح��ي��ة جلميع 
 ، �ملزمنة  �لأم��ر����س  م��ن  للوقاية   و�ل�شعي   ، �مل�شتهدفني 
تعزيز  �ل��رب�م��ج يف  دور  �ىل جانب  و�حل��د من خطورتها، 
�لتي  �مل�شرتكة  �مل���ب���ادر�ت  وتفعيل  �حلكومية  �ل�����ش��ر�ك��ات 

�ل�شيد�ت.  ل�شريحة  �لريا�شية  �مللتقيات  تن�شب يف تنظيم 
�ملنا�شبات  ه��ذه  ع��رب  �لريا�شي  �بوظبي  جمل�س  ويتطلع 
و�ملبادر�ت �ىل توثيق �شر�كاته مع جمل�س �بوظبي للتعليم 
و�أكادميية �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك للريا�شة �لن�شائية 
، ل�شتثمار �لبنية �لتحتية و�ملن�شات �لريا�شية يف �ملد�ر�س  
�مل�شاريع  �أف�شل   لتقدمي   ، �لريا�شية  �لرتبوية  و�ل��ك��و�در 

لل�شاحة �لريا�شية .

وتت�شمن �أجندة �لربنامج على مدى ثالثة �يام حما�شر�ت 
تثقيفية وتوعوية باأهمية دور �لريا�شة لرت�شيخ �ملفاهيم 
�لريا�شي  �لتو��شل  �ل�شحية �لطاحمة لتعزيز  �لريا�شية 
�ملعنية  �لعلمية  و�ل��در����ش��ات  �ل��ت��ج��ارب  م��ن  و�ل���ش��ت��ف��ادة   ،
بت�شجيع �مل�شاركة �لريا�شية و�لتمكني حلياة �شحية �أف�شل 
لالأمهات، و�ل�شعي لإك�شاب �مل�شاركات ثقافة �أهمية ممار�شة 
�لريا�شة ب�شكل يومي و�أثرها �ليجابي على �شحتهن من 

جميع  على  �ملبا�شر  و�نعكا�شها  و�ملعنوية  �لبدنية  �لناحية 
�أف���ر�د �ل���ش��رة.   كما يت�شمن �ل��ربن��ام��ج حم��ا���ش��ر�ت عن 
جميع  عن  يومية  وتدريبات  ومت��اري��ن  �ل�شليمة  �لتغذية 
�ملمار�شات �لريا�شية ) �مل�شي ، �جلري ، �ل�شباحة ( ، لتوعية 
وفو�ئدها على �شحة �جل�شم  بالتغذية �جليدة  �مل�شاركات 
و�لعقل، و�إتباع �لتجارب و�ملمار�شات �ل�شحيحة يف �ملمار�شة 

�لريا�شية �ليومية.

بتنظيم جمل�س اأبوظبي الريا�سي :

الي���وم .. انط���اق برن��ام���ج �شحت���ي م�شتقب���ل عائلت���ي الري���ا�ش���ي يف املنطق����ة الغربي���ة
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الفجر الريا�ضي

ب��ط��ول��ة �ل���ش��ك��و����س �لتي  �ل��ع��ني  ب��ف��ن��دق روت��ان��ا  �ختتمت 
�ل  �لوطني  بالعيد  �لحتفال  �ط��ار  �شمن  �لفندق  نظمها 
�ملو�طنني  �لالعبني  من  كبرية  مب�شاركة   ، للدولة   42
و�لأجانب ، يف �طار  تفعيل �لأن�شطة �لريا�شية بالفندق 

، برعاية م�شت�شفى �لنور .
عدة  جن�شيات  من  لعبا   42 م�شاركة  �لبطولة  و�شهدت 
�د�رة  م��ن  �ملقدمة  و�جل��و�ئ��ز  بالكوؤو�س  للفوز  تناف�شو�   ،
�ملركز  ك��اأ���س  ع��ن��اب��ة  زي���د  �لفل�شطيني  ن���ال  ،ح��ي��ث  روت��ان��ا 

�لثاين  �مل��رك��ز  خ��ان  �شاهيل  �لباك�شتاين  ،وح�����ش��د  �لأول 
، وذلك �شمن فئة  �لثالث  �ملركز  �ل�شام�شي  ونال عبد�هلل 
�ملحرتفني ، بينما حل �لنيوزلندي كريك يف �ملركز �لأول 

يف �لفئة �لثانية .
�أحمد   ، �لعني  روت��ان��ا  �لريا�شي يف  �ل��ن��ادي  وق��ال م�شوؤول 
منا�شبة  مع  تز�منت  للبطولة   42 �ل  �لن�شخة  �إن  ف��ر�ج 
غالية على قلوب �جلميع ، ما منح �ملناف�شة �لإثارة �ملطلوبة 
بني �لالعبني ، ونحر�س على تنظيم �مل�شابقات �لريا�شية 

لدعم دور روتانا يف �لأن�شطة �ملجتمعية �إىل جانب �أهمية 
�لأن�شطة �لريا�شية للمجتمع .

جميع  يف  ي�شدد  غريب  �أمي��ن  �لفندق  مدير  �أن   و�أو���ش��ح 
  ، �لريا�شية  باملنا�شط  �لهتمام  على  و�ملنا�شبات  �لأوق���ات 
للفندق  لتاأكيد �حل�شور �جليد  �ملختلفة  �مل�شابقات  ودعم 
�ملجتمع يف  �أف��ر�د  رغبة جميع  ودع��م  �لريا�شي  �ملجال  يف 
�لفندق  د�خل  �لريا�شية  �خلدمات  �أف�شل  على  �حل�شول 

،�إىل جانب تطوير �مل�شتوى �لفني .

عن����اب������ة يت�����ًوج بك������اأ�س ا�شك������وا�س الت�����ح�����اد 
يف روت����ان������ا العي����ن  

�أبوظبي  ملهرجان جمل�س  �لأوىل  �ملحطة  �شجلت 
�لريا�شي ملد�ر�س �لكرة �لتي �أقيمت يف �كادميية 
 220 �ل��ع��ني، جن��اح��ات ج��دي��دة وم�شاركة  ن��ادي 
للمهرجان  �ل��ث��اين  �مل��و���ش��م  �ف��ت��ت��اح��ي��ة  لع��ب��ا يف 
مو�شم  ك��ل  يف  �شهريا  ن�شاطا  �ع��ت��م��اده  مت  �ل���ذي 
 7 �لعمرية حتت  �لفئات  ي�شتهدف  فرق  و�ل��ذي 
 ، �ندية �بوظبي �خلم�شة ) �لعني  و8 �شنو�ت يف 
( وذلك  ، �لظفرة  ، بني يا�س  �لوحدة   ، �جلزيرة 
�لفرتة -29 نوفمرب وميتد حتى مار�س   خالل 

.  2014
و�شهدت �كادميية نادي �لعني �لتد�شني �لر�شمي 

للمهرجان ، وذلك بح�شور خليفة �شليمان مدير 
�ل��ق��ط��اع �ل��ري��ا���ش��ي ل��ك��رة �ل��ق��دم ب��ن��ادي �ل��ع��ني ، 
جمل�س  من  للمهرجان  �لفنية  �للجنة  و�أع�شاء 
�ندية  ممثلي  ج��ان��ب  �ىل   ، �ل��ري��ا���ش��ي  �ب��وظ��ب��ي 
�أم��ور �لالعبني  �أول��ي��اء  �بوظبي وع��دد كبري من 
�مل�شاركني يف �ملهرجان و�مل�شرفني و�ملدربني لكافة 
مو�جهات  �مل��ه��رج��ان  ب��رن��ام��ج  وت�شمن   . �ل��ف��رق 
وم���ب���اري���ات م���ث���رية ب���ني ف����رق �ل���ع���ني و�ل���وح���دة 
و�جل��زي��رة و�ل��ظ��ف��رة وبني يا�س �لتي ج���اءت  يف 
�أج���ن���دت���ه ل��ل��م��و���ش��م �ل��ث��اين،ح��ي��ث �شهدت  �إط�����ار 
م�شتوى تناف�شي متقدم �كد على �لقاعدة �ملميزة 

�لتي تتمتع بها �ندية �بوظبي على م�شتوى فرق 
�ملهرجان  �أه��د�ف  �شتمتد  كما   ، �لعمرية  �ملر�حل 
على جميع �ندية �بوظبي بو�قع جتمع و�حد يف 
�ندية  �ل�شنية يف  �لفئات  كل �شهر،  لدعم قاعدة 
و�لن�شاطات  �ل��ب��ط��ولت  تفعيل  بجانب  �بوظبي 
و�لعمل  �لأن��دي��ة   يف  �ل�شغرية  �لعمرية  للفئات 
على تنمية  روح �لتناف�س �ل�شريف وغر�س �لثقافة 
�لريا�شية عند �ل�شغار بجانب تطوير مهار�تهم 
وقدر�تهم و�لوقوف عند م�شتوياتهم من خالل 
�ملهرجان �لذي ي�شكل حمطة مهمة لفرق �لفئات 
على  للمناف�شة  �شنو�ت  و8   7 �أع��م��ار  يف  �ل�شنية 

و�لتعارف  للقاء  مثالية  وفر�شة  �ملهرجان،  لقب 
�لتجارب  م���ن  و�ل����ش���ت���ف���ادة  �خل������رب�ت  وت����ب����ادل 
ع��م��ل مهمة  ب��ن��ت��اج��ات  ل��ل��خ��روج  �شعيا  �مل��ت��ق��دم��ة 
تدعم خطو�ت تاأ�شي�س وتكوين فرق قوية وتتمتع 
مبو��شفات �ملد�ر�س �لكروية �لعاملية �ملتميزة. ويف 
�شورة  �مل�شاركني  جميع  �لتقط  �مل��ه��رج��ان  ختام 
�لعني  نادي  درع  �شليمان  ، وقدم خليفة  تذكارية 
�ملجل�س  ممثل  ت�شلمه  �لريا�شي  �بوظبي  ملجل�س 
�حمد �مل�شعبي ، وذلك تقدير� ملبادر�ته وبر�جمه 
�ل�شاعية لتطوير قطاع �أكادمييات �لكرة يف �ندية 
�لها�شمي مدير  ����ش��اد ط��الل  ب���دوره  �ب��وظ��ب��ي.  

�إد�رة �ل�شوؤون �لفنية مبجل�س �بوظبي �لريا�شي 
بالنطالقة �ملتميزة  للمو�شم �لثاين من مهرجان 
وذلك  �لكرة  ملد�ر�س  �لريا�شي  �بوظبي  جمل�س 
فرق  لالعبي  �لكبري  و�لعدد  �لتنظيم  حيث  من 
7 و8 �شنو�ت يف �ملهرجان  �ندية �بوظبي لفئات 
�لذي برهن  على قيمته من جديد ، �ثر �لتفاعل 
�لكبري �لذي �شجله يف �أوىل حمطاته ، معرب� عن 
�شكره وتقديره لنادي �لعني و�أكادمييته من حيث 
�لتعاون و�لتنظيم �ملثايل وجلميع �لفرق �مل�شاركة 
�شو�ء   ، ر�ئعة  �شيوفر فر�س  و�ل��ذي  �ملهرجان  يف 
للكو�در �لتدريبية ، ولالعبي �لفرق من �لأجيال 

�لو�عدة ، موؤكد� بان جميع �مل�شاركني �شيخرجون 
�ملو�شم  يف  �كت�شبوه  م��ا  تعزز  ��شافية  مبنجز�ت 
�ملا�شي  من خالل �لتجمع �ل�شهري لفرق �لفئات 
�لفر�س  �شيتيح  ح��ي��ث   ، ن����ادي  ك��ل  يف  �ل��ع��م��ري��ة 
و�لتعارف  �للقاء  بجانب  طاقاتهم  عن  للتعبري 
وت��ب��ادل �خل���رب�ت و�لح��ت��ك��اك ب��ت��ج��ارب �لأندية 
وجوهرية  ثرية  مر�حل  �ىل  ،ليمهد  بع�شها  مع 
در��شة  على  بناء  �نطلقت  �لتي  حمطته  ختام  يف 
و�أ�ش�س علمية �شمن �لرب�مج �لتطويرية ملجل�س 
�بوظبي �لريا�شي ودعمه �لكبري لتطوير قاعدة 

�لفئات �لعمرية يف �ندية �بوظبي.

�ليوم  �شباح  من  �لعا�شرة  من  �عتبار�  تتو��شل 
�أبوظبي مناف�شات بطولة  بفندق �إنرتكونتننتال 
�لرجال  ل��ف��ئ��ت��ي  ل��ل�����ش��ط��رجن  �ل���ف���ردي���ة  �ل���ع���رب 
ولل�شيد�ت لعام 2013، �لتي ي�شت�شيفها �حتاد 
بن  نهيان  �ل�شيخ  ب��رع��اي��ة  لل�شطرجن  �لإم����ار�ت 
مبارك �آل نهيان، وزير �لثقافة و�ل�شباب وتنمية 
�ل�شباب  لرعاية  �لعامة  �لهيئة  رئي�س  �ملجتمع، 
م�شاء  مناف�شاتها  �ن��ط��ل��ق��ت  و�ل��ت��ي  و�ل��ري��ا���ش��ة 
منتخبات  يف  ممثلة  دول���ة   14 مب�شاركة  �أم�����س 
�لأردن،  م�شر،  �لكويت،  قطر،  �لبحرين،  مملكة 
فل�شطني،  موريتانيا،  ليبيا،  �ل��ع��ر�ق،  �جل��ز�ئ��ر، 
�لإم���ار�ت  منتخب  ج��ان��ب  �إىل  �ليمن  �ل�����ش��ود�ن، 
،و�ل���ت���ي ت��ت��و����ش��ل ي��وم��ي��ا ح��ت��ى 17 دي�����ش��م��رب-

�أبوظبي  �لأول �حلايل بدعم من جمل�س  كانون 
وطنية  وم�شاهمة  ت�شويقية  ورع��اي��ة  �لريا�شي 
)�أدنوك(  �لوطنية  ظبي  �أب��و  ب��رتول  �شركة  م��ن 
�ل�شباب  ل���رع���اي���ة  �ل���ع���ام���ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  وم���ت���اب���ع���ة 
و�لريا�شة بالتعاون مع نادي �أبوظبي لل�شطرجن 
و�لثقافة  �لذي �شخر لها كافه متطلبات �لنجاح 
�أم�س  �شباح  ب��د�أت  قد  �لبطولة  فعاليات  وكانت 

�إنرتكونتننتال  بفندق  و�لبطولة  �لوفود  مبقر 
بح�شور  للبطولة  �لفني  �لج��ت��م��اع  خ��الل  م��ن 
ممثلي �لحتاد�ت �لعربية و�لالعبني و�لالعبات 
�لبارزين برئا�شة حممد �حل�شيني �لأمني �لعام 
وم�شت�شار  لل�شطرجن  �لعربي  لالحتاد  �مل�شاعد 
رئي�س  وب���ح�������ش���ور  ب����الحت����اد  �ل��ف��ن��ي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة 
�إ�شماعيل  �أ�شعد  �لعر�قي  �ل��دويل  �حلكام  جلنة 
برئا�شة   للبطولة  �ملنظمة  �للجنة  �أكملت  ،وق��د 
�شعيد حم��م��د �مل��ق��ب��ايل رئ��ي�����س �حت���اد �لإم����ار�ت 
لل�شطرجن رئي�س �للجنة �ملنظمة لبطولة �لعرب 
�خلوري  ع��ب��د�هلل  وح�����ش��ني  لل�شطرجن  �ل��ف��ردي��ة 
نادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �للجنة  رئي�س  نائب 
لإجناح  �ل��رتت��ي��ب��ات  ك��اف��ه  لل�شطرجن  ظ��ب��ي  �أب���و 
�إقامة  مبقر  �أم�س  قرعتها  ج��رت  �لتي  �لبطولة 
�لحت����اد�ت  ممثلي  بح�شور  و�ل��ب��ط��ول��ة  �ل��وف��ود 
.. وقد  �لبارزين  و�لالعبات  و�لالعبني  �لعربية 
�لعليا  �للجنة  ع�شو  �لجتماع  بد�ية  يف  حت��دث 
ناقال  �لبطولة  م��دي��ر  خ���وري  عبد�جلليل  ب��در 
للبطولة  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  رئي�س  حتيات 
وح�شني  �مل��ق��ب��ايل  حممد  �شعيد  �لحت���اد  رئي�س 

ع��ب��د�هلل �خل����وري ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل��ل��ج��ن��ة رئي�س 
مرحبا  لل�شطرجن  ظبي  �أب��و  ن��ادي  �إد�رة  جمل�س 
بلدهم  يف  عقدهم  �كتمل  �لذين  �لأ�شقاء  بكافه 
�أعياد دولة  ،للم�شاركة يف  �لإم��ار�ت  دول��ة  �لثاين 
�لإم��ار�ت و�مل�شاهمة يف �إجناح �لبطولة .. و�شرح 
رئ��ي�����س جل��ن��ة ح��ك��ام �ل��ب��ط��ول��ة �ل��ع��ر�ق��ي �شروط 
ولو�ئح �للعب و�لنو�حي �لفنية للبطولة، وحدد 
باأنه مت �لتفاق ب�شرورة تو�جد كافه �لالعبني 
�مل�����ش��ارك��ني يف ت�����ش��ف��ي��ات �ل��ب��ط��ول��ة ،يف ط���اولت 
�عترب  ،و�إل  �للعب  ب��دء  قبل  مبكر  بوقت  �للعب 
يحدث  ك��ان  ،كما  لالنتظار  ت��اأخ��ري  دون  خا�شر� 
يف �ملا�شي مبنح �لالعبني وقتا لالنتظار ..وذكر 
�لو�حد   �لبلد  م��ن  لعبني  لقاء  ع��دم  تقرر  ب��ان 
�لنهائي  وقبل  �لتمهيدي  �ل��دور  مباريات  خالل 
و�لثاين  �لأول  �مل��رك��ز  حت��دي��د  م��ب��اري��ات  يف  ،�إل 
�لجتماع  خ��الل  ومت   .. �لبطولة  بطل  لتحديد 
تكوين جلنة �ل�شتئناف للبطولة من 7 �أع�شاء 
�لإم��ار�ت، م�شر، �جلز�ئر،  �أ�شا�شيني من  خم�شة 
�لبحرين و�ليمن  �أن تكون  لبنان، و�لأردن، علي 

�حتياطيا للجنة.

وجلنة  �لريا�شي  دب��ي  جمل�س  وق��ع 
كرة  �حت������اد  يف  �مل���ح���رتف���ني  دوري 
�لقدم �تفاقية تعاون من �أجل �لعمل 
لتحقيق  �ل��ط��رف��ني  ب���ني  �مل�����ش��رتك 
�لقدم  ك��رة  لقطاع  �ملن�شود  �لتطور 
وقام بتوقع �لتفاقية يف مقر جمل�س 
د.�أحمد  �شعادة  �م�س  �لريا�شي  دبي 
�ل�����ش��ري��ف �أم�����ني ع����ام جم��ل�����س دبي 
�لنابودة  �هلل  عبد  و�شعادة  �لريا�شي 
�ملحرتفني  دوري  جلنة  رئي�س  نائب 
�ملدير  ���ش��م��ي��ث  ك���ول���ني  ب��ح�����ش��ور   ،
�ملحرتفني  دوري  للجنة  �لتنفيذي 
وع�����دد م���ن �مل������در�ء و�مل�����ش��ئ��ول��ني يف 

جمل�س دبي �لريا�شي و�للجنة.
عام  �أم���ني  �ل�شريف  �أح��م��د  د.  وق���ال 
توقيع  ياأتي  �لريا�شي  دب��ي  جمل�س 
�لتفاقية بني �لطرفني من منطلق 
على  �لريا�شي  دب��ي  جمل�س  حر�س 
�ملوؤ�ش�شات  م��ع  و�لتن�شيق  �ل��ت��ع��اون 
�ملخت�شة  �حل���ك���وم���ي���ة  و�ل���ه���ي���ئ���ات 
�لريا�شة  بقطاع  و�ملعنية  ب��ال��دول��ة 
للخطة  وف����ق����ا  وذل�������ك  و�ل���������ش����ب����اب 

-2011 للمجل�س  �ل�شرت�تيجية 
�ملجل�س  قيام  تت�شمن  �لتي   2015
فاعلة  ��شرت�تيجية  ���ش��ر�ك��ات  ببناء 
�مل�شرتك  �ل��ع��م��ل  ب���ر�م���ج  ل��ت��ط��وي��ر 
�ل���ه���ادف لتطوير  �ل��ت��ع��اون  وت��ع��زي��ز 
�ل��ري��ا���ش��ة يف �ل��دول��ة ،ح��ي��ث ت�شاهم 
تعمل  �ل��ت��ي  �ملحرتفني  دوري  جلنة 
حتت مظلة �حتاد �لإم��ار�ت �لعربية 
ت��ط��وي��ر منظومة  ل��ك��رة يف  �مل��ت��ح��دة 
للخرب�ت  نظر�  بالدولة  �لح��رت�ف 
ت�شمها  �لتي  �لريا�شية  و�ل��ك��ف��اء�ت 
�ملميز  �لعمل  �إد�رة  وت��ت��وىل  �للجنة 
�ملعايري  وف���ق  �مل��ح��ل��ي��ة  ل��ل��م�����ش��اب��ق��ات 

�لآ�شيوية �ملتطورة .
تتويج  تاأتي  �لتفاقية  هذه  و�أ�شاف 
�لطرفني  بني  فعال  موجود  لتعاون 
خالل �لفرتة �ملا�شية ، وهي تاأطري 
جمل�س  �أن  حيث  م�شتقبلي  لتعاون 
�أندية  ع��ن  م�شئول  �ل��ري��ا���ش��ي  دب���ي 
و���ش��رك��ات ك���رة �ل��ق��دم يف دب���ي فيما 
م�شئولة  �ملحرتفني  دوري  جلنة  �أن 
لدينا  �أن  كما  �مل�شابقات،  تنظيم  عن 

بر�مج �شنعمل عليها �شوية يف جمال 
يف  للعمل  �لوطنية  �ل��ك��و�در  تطوير 

منظومة كرة �لقدم �ملحلية .
�شعادته  �لنابودة عن  وعرب عبد �هلل 
ت��خ��دم كرة  �ل��ت��ي  �لت��ف��اق��ي��ة  بتوقيع 
نعمل  وق��ال نحن   ، �لدولة  �لقدم يف 
�أجل  م��ن  �ملحرتفني  دوري  جلنة  يف 
تطوير منظومة �لعمل يف كرة �لقدم 
، وي�����ش��رن��ا �ل��ع��م��ل م���ع جم��ل�����س دبي 
�لريا�شي و عموم �ملجال�س �لريا�شية 
�لريا�شية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م���ن  ك��ون��ه��ا 
على  �ملبا�شر  �ل��ت��اأث��ري  ذ�ت  �لوطنية 
تطوير كرة �لقدم يف �لدولة ، ونحن 
من  �ملزيد  حتقيق  �إىل  د�ئما  نتطلع 
�لفائدة ل�شركات كرة �لقدم خ�شو�شا 
�ل���ك���و�در و تعزيز  ت��ط��وي��ر  يف جم���ال 
لزيادة  ن�شعى  حيث  �ملالية  �ل��ق��در�ت 
ح�شة �لأندية و�شركات كرة �لقدم يف 
�لير�د�ت �ملالية �لتي حتققها �للجنة 
و�لت�شويق  �لرعاية  عقود  خالل  من 

�لتلفزيوين للمباريات . 
و تن�س �لتفاقية على �إمكانية توحيد 

للطرفني  �مل�شرتك  و�لعمل  �جلهود 
ل���ل���ع���م���ل م���ع���ا يف ت���ن���ف���ي���ذ �ل����رب�م����ج 
�مل�شرتكة  و�مل�����ش��روع��ات  و�مل����ب����ادر�ت 
�لقدم  ك��رة  تطوير  �شاأنها  م��ن  �لتي 
�ملحرتفة وكذلك �لرتويج للفعاليات 
و�شائل  عرب  �لطرفان  ينظمها  �لتي 
�لتو��شل و�لإعالم لكل منهما ، وقد 
ك��ان��ت �ل��ب��د�ي��ة م��ن خ���الل �لرتويج 
ملوؤمتر دبي �لدويل �لريا�شي �لثامن 
عرب م�شابقات دوري �خلليج �لعربي 
وكا�س �ملحرتفني لغاية �آخر دي�شمرب 
للموؤمتر  �لرتويج  �ن  حيث   2013
�للكرتونية  �ل�����ش��ا���ش��ات  خ���الل  م��ن 
بالفعل  ب��د�أ  ق��د  للمالعب  �جلانبية 
باإعالن  �ملا�شي  نوفمرب  �شهر  خالل 
30 ثانية يتكرر ع��دة م��ر�ت يف  مل��دة 
�ملالعب وهو مبثابة تعريف باملوؤمتر 
�لأهم يف �ملنطقة و�لذي �شيتم تنظيم 
و29   28 ي��وم��ي  �ل��ث��ام��ن��ة  ن�شخته 
�جلوهرة  قاعة  يف  �جل���اري  دي�شمرب 
مب���دي���ن���ة ج���م���ري� مب�������ش���ارك���ة نخبة 
و�مل�شئولني  و�مل��دري��ن  �لالعبني  من 

مقدمتهم  ويف  �ل��ع��امل��ي��ني  �ل��ك��روي��ني 
وبيب  ك���اب���ي���ل���ل���و  ف���اب���ي���و  �مل������درب������ون 
و�لنجم  كونتي  و�نتونيو  جو�رديول 
�ل����رب�زي����ل����ي رون������ال������دو ، وغ���ريه���م 
خالل  عنهم  �شيعلن  ممن  �لكثريين 
و�شيتم   ، �مل��ق��ب��ل��ة  �ل��ق��ل��ي��ل��ة  �لأي��������ام 
�ملوؤمتر  ج��ل�����ش��ات  �ح���دى  تخ�شي�س 
من �أجل ��شتعر��س �جلهود �ملبذولة 
كرة  �شركات  عمل  تطوير  جم��ال  يف 
�لن�شخ  ، كما مت يف  �ل��دول��ة  �لقدم يف 
جل�شات  تخ�شي�س  للموؤمتر  �ملا�شية 
�ل�����ش��اأن حت��دث فيها  ه��ذ�  للبحث يف 
�لريا�شي  دب��ي  جمل�س  ع��ن  ممثلون 
ورئي�س  �مل���ح���رتف���ني  دوري  وجل���ن���ة 

�إحدى �شركة كرة �لقدم يف �لدولة. 
وك��ان��ت �ل��ف��رتة �مل��ا���ش��ي��ة ق��د �شهدت 
�لقيام مببادر�ت تعاون بني �لطرفني 
�لتي  �مل�����ش��رتك��ة  �ل����رب�م����ج  ل��ت��ع��زي��ز 
نظمت �شابقا ومن بينها ور�شة عمل 
�ل��الع��ب��ني �مل��ح��رتف��ني �ل��ت��ي نظمت 
بالتعاون   2013 م���اي���و   12 ي����وم 
بني �ملجل�س وجلنة دوري �ملحرتفني 

وحا�شر فيها ممثلني عن �لحتادين 
�ل�����دويل و�لآ����ش���ي���وي ل��ك��رة �ل���ق���دم و 
دبي  �لإن��رتب��ول وكذلك من جمل�س 
�ملحرتفني  دوري  وجل��ن��ة  �ل��ري��ا���ش��ي 

وحا�شر فيها �لنجمان �شامي �جلابر 
وكانافارو .

�إمكانية  للطرفني  �لتفاقية  ومتنح 
توقيع مالحق �تفاقيات منف�شلة بكل 

م�شتقبال  ينظم  م�شروع  �أو  برنامج 
لكل  �لتنفيذية  �لتفا�شيل  لتحديد 
بالفائدة  يعود  مبا  ح��دى  على  منها 

على جناح �لرب�مج �مل�شرتكة.
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الفجر الريا�ضي

ب�شبعة  �شباك م�شيفه فريدر برمين  �للقب  بايرن ميونيخ حامل  �أمطر 
�أهد�ف نظيفة، يف حني �نتزع باير ليفركوزن �لو�شيف 

دورمتوند  ب��ورو���ش��ي��ا  م�شيفه  م��ن  ثمينا  ف���وز� 
دوري  م��ن  �ل�15  �ملرحلة  �شمن  وحيد  بهدف 

�أملانيا لكرة �لقدم.
ي��ذك��ر �أن �آخ����ر خ�����ش��ارة ت��ع��ر���س ل��ه��ا ب��اي��رن يف 

�أكتوبر-ت�شرين  �إىل  ت��ع��ود  �مل��ح��ل��ي  �ل����دوري 
له  �أكرب فوز  �أنه حقق  2012، كما  �لأول 

حتى �لآن باإ�شر�ف مدربه �لإ�شباين بيب 
غو�رديول.

�مل��ب��ار�ة مهاجم فرن�شا  وك��ان جن��م 
�إىل  �ل����ع����ائ����د  ف�����ر�ن�����ك ري�����ب�����ريي 

�مل�����الع�����ب ب���ع���د غ����ي����اب ح�����و�يل 
�أ�شبوعني لإ�شابة يف وركه، حيث 
���ش��ج��ل ه���دف���ني و���ش��ن��ع �ثنني 

�أي�شا.
و�ف�����ت�����ت�����ح م�������د�ف�������ع ب����رمي����ن 

لوكيميا  �أ���ش��اين  �لكونغويل 
�لت�شجيل  م����ول����ون����غ����وين 

و�أ�����ش����اف   ،)21( ل���ب���اي���رن 
�ملخ�شرم  �ل��ب��ل��ج��ي��ك��ي  �مل���د�ف���ع 

ورف���ع  �ل���ث���اين )27(.  ب���وي���نت  ف����ان  د�ن����ي����ال 
نهاية  قبل  �أه���د�ف  ث��الث��ة  �إىل  �لغلة  ري��ب��ريي 

�ل�شوط �لأول ب�شبع دقائق.
ومل يكتف �لفريق �لبافاري بهذ� �لقدر بل �شجل �أربعة �أهد�ف يف �ل�شوط 
�لكرو�تي ماريو ماندزوكيت�س )60( وتوما�س مولر )68(  �لثاين عرب 

وريبريي )82( وماريو غوت�شه )90(.
بايرن  �ملو�شم ر�شيده ورف��ع  �لذي مل يخ�شر هذ�  �لوحيد  وهو 

�إىل 41 نقطة من �أ�شل 45 ممكنة، وحافظ 
تف�شله  �لتي  �لأرب���ع  �لنقاط  ف��ارق  على 
عن مطارده �ملبا�شر باير ليفركوزن �لذي 
بورو�شيا  ثمينا من م�شيفه  ف��وز�  �نتزع 
�لدويل  �شجله  وحيد  بهدف  دورمتوند 
�شون  �لكوري �جلنوبي هيونغ مني 

بالدقيقة 18.
ترتيب فرق �ل�شد�رة

ب��اي��رن   41 نقطة   1-
من 15 مبار�ة

 37 ل��ي��ف��رك��وزن    2-
من 15

دورمت��ون��د  31   3-
من 15

مون�شنغالدباخ   4-
31 من 15

�شالكه    24 من   5-
15

�ل�شارقة  ���ش��ي��د�ت  ب��ن��ادي  �مل����ر�أة  ري��ا���ش��ة  �إد�رة  ت�����ش��ارك 
�لذي  �ل���دويل  �لريا�شي  �ل��دوح��ة  منتدى  فعاليات  يف 
متيم  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رعاية  حتت  �م�س  �نطلق 
بن حمد �آل ثاين �أمري دولة قطر مب�شاركة 20 وزير 
ريا�شة من دول �لعامل �ىل جانب خمتلف �ملخت�شني يف 
�ملجال �لريا�شي و�شناع قر�ر ومبدعني ومنظمات غري 
�حتاد�ت  وروؤ���ش��اء  ريا�شة  وعلماء  وموؤ�ش�شات  حكومية 
ومتناف�شني  تنفيذيني  وروؤ�شاء  وريا�شيني  و�أكادمييني 
من جميع �أنحاء �لعامل من �أجل خلق فر�س للنمو من 

خالل �لريا�شة.

خارطة  و�شع  خالله  و�شيتم  يومني  ملدة  �ملنتدى  يقام 
ط��ري��ق ل��ب��ن��اء م���ب���ادر�ت و���ش��ر�ك��ات م��ن �أج����ل �لتنمية 
�أكرث  ملناق�شة  وم��ب��ادر�ت  �شر�كات  خلق  و  �لجتماعية 
�أه���م���ي���ة م���ن خ����الل جل�شات  �ل��ق�����ش��اي��ا �لج��ت��م��اع��ي��ة 
مما  عمل  وف��رق  نقا�شات  جانب  �ىل  �لعامة  �لنقا�شات 

ميكن من �يجاد ع�شف ذهني بناء وتعاون هادف.
وي���ه���دف م��ن��ت��دى �ل���دوح���ة �ل��ري��ا���ش��ي �ل�����دويل �لذي 
على  �لريا�شة  دع��م  �ىل  �أ�شباير  تنظيمه  على  ت�شرف 
د�ئم  ريا�شي  منرب  �ن�شاء  خ��الل  من  �ل��دويل  �مل�شتوى 
وتقدمي  �لريا�شي  بال�شاأن  يتعلق  ما  يتيح مناق�شة كل 

على  و�ملجتمعات  �لأف����ر�د  ت�شاعد  ملمو�شة  م��ب��ادر�ت 
حتقيق حياة �أف�شل ومما يجعل لدولة قطر �لريادة يف 

جمال �لريا�شة.
�لعديد  �لدويل  �لريا�شي  �لدوحة  وي�شارك يف منتدى 
�لأملاين  مثل  �لريا�شة  عامل  يف  �ل�شهرية  �لأ�شماء  من 
ب���ور����س ب��ي��ك��ر لع���ب �ل��ت��ن�����س �ل�����ش��ه��ري �حل���ائ���ز ع��ل��ى 6 
�لبطل  جون�شون  مايكل  �لأم��ريك��ي  و�ل��ع��د�ء  ب��ط��ولت 
عد�ئي  �أف�شل  و�أح��د  �لقوى  �ألعاب  يف  �ل�شابق  �لأوملبي 
�ل��رق��م �لقيا�شي  �ل��ق�����ش��رية و�ل����ذي �ح��ت��ك��ر  �مل�����ش��اف��ات 
و�لرومانية  ع��ام��ا  ع�شر  �ث��ن��ي  مل��دة  200م  يف  �ل��ع��امل��ي 

�لعامل  وبطلة  �جلمباز  فر��شة  كومان�شي  �إيلينا  نادية 
�لريا�شة  ه���ذه  �ل���الت���ي ع��رف��ت��ه��م  �ل��الع��ب��ات  و�أع���ظ���م 
10 درج��ات يف �لألعاب  �أول لعبة حت�شل على  وكانت 
�لأوملبية و�لبطل �لأوملبي �لعربي �ملغربي ه�شام �لكروج 
�شاحب �لرقم �لقيا�شي �لعاملي يف �شباقات 1500 مرت 
وغريهم  �ل��ق��اع��ة  خ���ارج  م��رت  و2000  م��رت   1600
�لكثري وجميعهم �شوف يكونون �شمن قائمة �ملتحدثني 

�لر�شميني.
وي��خ��ت��ت��م �مل��ن��ت��دى �أع���م���ال���ه ب��ت��ح��دي��د خ���ارط���ة طريق 
�لتنمية  مثل  ق�شايا  معاجلة  على  �ل��ق��ادرة  للمبادر�ت 

�لقت�شادية من خالل �لريا�شة و حوكمة �لحتاد�ت و 
�لريا�شة كاأد�ة لتعليم �ل�شباب و�دماج �ملر�أة و�لذين مل 
و�لتعاون عرب  �لريا�شة  �لر�شد من خالل  �شن  يبلغو� 

�لثقافات.
�مل��ر�أة بنادي �شيد�ت  �د�رة ريا�شة  �لنقبي مدير  وقالت 
�ل�شارقة.. ميثل هذ� �حلدث �لكبري دول �لعامل باأ�شرها 
ت�شبح  �ن  على  وقدرتها  �لريا�شية  �مكانياتها  و�ظهار 
رقما مهما يف �شناعة �لريا�شة حمليا و�قليميا ودوليا 
فهي ل تدخر و�شعا للم�شاركة وحتقيق �ف�شل �لنتائج 

على كافة �ل�شعد .

اإدارة ريا�شة املراأة بنادي �شيدات ال�شارقة ت�شارك يف منتدى الدوحة الريا�شي الدويل

�حتفل م�شاء �أم�س 11 لعباً متميز�ً من �لطالب 
�لقدم،  لكرة    11 �شوبر  �شاركو� يف دوري   �ل��ذي 
�ل�شركة �لوطنية لل�شمان �ل�شحي   �لذي تنظمه 
���ش��م��ان  ب��ال��ت��ع��اون م���ع ك���ل م���ن ن����ادي �جلزيرة 
�لأملاين،  فر�نكفورت  �آينرت�خت  ونادي  �لإمار�تي 
نادي  �أك��ادمي��ي��ة  يف  �لت�شجيل  ب��ف��ر���س  ب��ف��وزه��م 
�ملدربني  �أح��د  مع  و�لتدرب  �لقدم  لكرة  �جلزيرة 
�ملحرتفني من نادي �آينرت�خت فر�نكفورت �لذي 
وذلك  �لأمل����اين،  �لبوند�شليجا  دوري  يف  يناف�س 
خا�شوها  �ل��ت��ي  �خلتامية  �مل��ب��ار�ة  م��ع  ب��ال��ت��ز�م��ن 

بنهاية دوري �شوبر 11. 
�أحدث  �ل��ق��دم  ل��ك��رة    11 ���ش��وب��ر  وي�����ش��ّك��ل دوري  
مبادر�ت برنامج  �آكتيف ليف  من  �شمان  حيث 
على  و�لنا�شئني  �لأط��ف��ال  لتحفيز  ت�شميمه  مت 
مب�شتوى  و�لرت��ق��اء  �ل��ب��دين  ن�شاطهم  م�شاعفة 
لياقتهم من خالل �لتمارين �لريا�شية �ملنتظمة 
وما  �ل����دوري  يف  للمناف�شة  حت�شري�تهم  �شمن 

مييز هذه �ملبادرة �لفريدة من نوعها �أنها ت�شجع 
�لنظر  بغ�ّس  للالعبني،  �ملتميز  �لأد�ء  وتكافىء 
بطاًل   11 لإختيار  متو�زنة  �آلية  يف  فرقهم،  عن 
�ملتفّوق  و�لأد�ء  �لريا�شي  �لتميز  بني  ما  جمعو� 
وق��د قامت  و�جل��م��اع��ي.  �ل��ف��ردي  �مل�شتويني  على 
جلنة �لتحكيم بتقييم م�شتمر للمتناف�شني �شمل 
�مليد�ن،  يف  و�لأد�ء  �مل��ت��م��ي��زة،  �ل��ف��ردي��ة  �مل���ه���ار�ت 
و�ل�����ش��ل��وك �ل��ري��ا���ش��ي �لإي��ج��اب��ي، وه���ي جميعها 
مكونات �أ�شا�شية ل�شخ�شية �لريا�شيني �ملتفوقني 
وعنا�شر رئي�شية حتر�س  �شمان  على غر�شها يف 

�لأجيال �لنا�شئة.
�لتنفيذي  �لرئي�س  بيتزر،  مايكل  �لدكتور  وق��ال 
لدى  �ل�شمنة  م��ع��دلت  �رت��ف��اع  ميثل    : ل�شمان 
�لأط���ف���ال م��وؤ���ش��ر�ً خ��ط��ر� ي��ه��دد ���ش��ح��ة ونوعية 
�لدولة.  يف  �لأطفال  من  و��شعة  ل�شريحة  �حلياة 
وهنا تاأتي �أهمية �لرب�مج �لوقائية طويلة �لأمد 
�لبيئة  و�بتكار  �ل�شحية  �مل�شكلة  لهذه  للت�شدي 

�ل�شحي  �حل��ي��اة  من��ط  تبني  لت�شجيع  �مل��الئ��م��ة 
و�لن�شيط بني �أفر�د �ملجتمع.  

و�أ�شاف بيتزر:  ميثل تعاوننا مع �ملجتمع �أولوية 
ونا�شئة  �أط���ف���ال  لت�شجيع  ���ش��م��ان   يف   �أ���ش��ا���ش��ي��ة 
عرب  �لبدنية  �لأن�شطة  مم��ار���ش��ة  على  �لإم����ار�ت 
�لرتفيهية  �لأن�����ش��ط��ة  م���ن  ب��ال��ع��دي��د  �إ���ش��ر�ك��ه��م 
ويف  و�هتماماتهم.  �شغفهم  تخاطب  �لتي  �ملمتعة 
لكرة   11 �شوبر  دوري  ف��اإن  ه��ذ�،  �لتز�منا  �شياق 
�لقدم ياأتي �شمن �شل�شلة متكاملة من �خلطو�ت 
�لتي تقوم بها  �شمان  لتوجيه وت�شجيع �لأجيال 
و�ختيار  �ل�شليمة  �ل��ع��اد�ت  �ت��ب��اع  نحو  �ل�شاعدة 
�ل�����ش��ح��ي��ة. ف��ال��ن�����ش��اط �لبدين  �أمن������اط �حل���ي���اة 
مل�شتقبل  ي��وؤ���ش�����ش��ان  �ل�شليمة  و�ل��ت��غ��ذي��ة  �ملنتظم 
�شحي لأطفالنا وي�شهمان يف �لوقاية من �مل�شاكل 
�ل�شحية �لتي قد تر�فق مر�حل �لنمو �ملختلفة. 

ويعّد دوري �شوبر 11 لكرة �لقدم �لأول من نوعه 
�لأم���د يهدف  ب��رن��اجم��اً طويل  لكونه  �ل��دول��ة  يف 

�لأطفال،  ل���دى  �ل�شمنة  م�شكلة  م��ن  �حل���د  �إىل 
وحتفيزهم يف �لوقت نف�شه على �لتمرين �ملتو��شل 
من �أجل �شقل وتطوير مهار�تهم لي�شبحو� من 
�شمان   وتتطلع   �ملتميزين.    11 �شوبر  �أب��ط��ال  
�إىل تو�شيع مبادرة  �شوبر 11  لكرة �لقدم لت�شمل 
خمتلف �أنحاء �لدولة و�إ�شر�ك �ملزيد من �ملد�ر�س 

فيها. 
�لرئي�س  روهتي،  �شفني  �لدكتور  �أ�شار  من جانبه 
�إىل  ���ش��م��ان   يف   �ل��ت��ج��اري��ة  للعلميات  �لتنفيذي 
برنامج طويل  11 هو ج��زء من  �شوبر  �أن دوري 
�لأمد لت�شجيع �لأد�ء �ملتميز ومكافاأته، موؤكد�ً �أن 
�ل��دوري ي�شّكل م�شدر  �لن�شخة �لأوىل من  جناح 
فخر لكٍل من  �شمان  و�شركائها ممن �شاهمو� يف 
تنظيم هذ� �حلدث. و�أ�شاف روهتي:  لقد �شهدنا 
م��و�ه��ب وم��ه��ار�ت ك��روي��ة ر�ئ��ع��ة ل��دى �ليافعني 
�لذين �شاركو� يف �لدوري و�أظهرو� �ندفاعاً قوياً 
�لبدين  �ل��رتك��ي��ز  ب��ني  ف��ج��م��ع��و�  م��ت��م��ي��ز�ً،  و�أد�ًء 

يف  للنجاح  �لأ���ش��ا���س  ت�شكل  ثنائية  يف  و�ل��ذه��ن��ي 
م�شتقبلهم �ل�شخ�شي و�ملهني. 

�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  ب�����ش��ري،  ع���ّم���ار  ق����ال  ب�����دوره 
11 �ملهار�ت  �أب��رز دوري �شوبر  لنادي �جل��زي��رة:  
و�لطاقات �لريا�شية �لو�عدة �لتي تزخر بها دولة 
لهذ�  بتنظيمه  ون��ادي �جلزيرة فخور  �لإم���ار�ت. 
�ل��دوري و�لتعاون مع  �شمان  يف جهود مكافحة 
�ل�شمنة لدى �لأطفال يف �لإمار�ت. ونحن نتطلع 
�إىل ����ش��ت��ق��ب��ال ه�����وؤلء �ل��الع��ب��ني �مل��ت��م��ي��زي��ن يف 
ي�شتكملو�  باأن  �أمل  وكّلنا  نادي �جلزيرة،  �شفوف 
لعبة  يف  جنوماً  لي�شبحو�  م�شتقباًل  جناحاتهم 

كرة �لقدم.  
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال �آك�����ش��ل ه��ي��ل��م��ان ع�����ش��و جمل�س 
�لأمل��اين:  لقد  �آينرت�خت فر�نكفورت  نادي  �إد�رة 
كبري�ً، ولعبو فريقنا  �ل��دوري جناحاً  حقق هذ� 
�لذين  �ل�11  �لأب���ط���ال  ل��ل��ق��اء  ج���د�ً  متحم�شون 
قدمو� �أد�ًء متميز�ً، ونحن نتطلع �إىل ��شتقبالهم 

يف ح�شة تدريبية حيوية ومثمرة. 
و�جل��دي��ر ذك���ره �أن  ���ش��م��ان  ق��د �أط��ل��ق��ت �ل�شهر 
�مل��ا���ش��ي ب��ال��ت��ع��اون م��ع ن���ادي �جل��زي��رة �لإمار�تي 
11 لكرة  �أينرت�خت �لأمل��اين دوري �شوبر  ون��ادي 
لدى  �ل�شمنة  ملكافحة  ج��ه��وده��ا  �إط���ار  يف  �ل��ق��دم 
�أر�شه  على  �جلزيرة  ن��ادي  و��شت�شاف  �لأط��ف��ال. 
و�ليافعني  �لأطفال  500 م�شارك من  �أكرث من 
هما   فئتني  �شمن  �لإم�����ارة  يف  م��در���ش��ة   22 م��ن 
�ل�16  دون  م��ا  ف��ئ��ة  و  ���ش��ن��ة   �ل�14  دون  م��ا  ف��ئ��ة 
���ش��ن��ة  خ���الل دوري ���ش��وب��ر 11 ل��ك��رة �ل��ق��دم من 
�أف�شل  ويحظى  دي�شمرب.   7 حتى  نوفمرب   16
11 لعباً يف �لدوري لالإن�شمام لأكادميية �لكرة 
يف  �مل�شاركة  فر�شة  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �جل��زي��رة  ب��ن��ادي 
�لنادي  م��درب��ي  �أح���د  م��ع  خا�شة  تدريبية  ح�شة 
�آي��ن��رت�خ��ت �لذي  �لأمل���اين و�ل��ل��ق��اء بنجوم ف��ري��ق 
مبار�ة  خلو�س  �ملقبل  يناير  يف  �أب��وظ��ب��ي  �شيزور 

ودية �أمام نادي �جلزيرة. 

اأبطال دوري �سوبر 11 يحظون بفر�سة التدرب مع ناديني عريقني

تع���اون ث��اث����ي ملك���افح���ة �شمن�����ة الأطف�����ال م����ن خ����ال دوري متمي����ز لك����رة الق��������دم
امل�ساركون الفائزون يحظون بفر�سة التدرب مع نادي اآينرتاخت فرانكفورت االأملاين واالن�سمام الأكادميية نادي اجلزيرة لكرة القدم 

ف���از �ل��ق��ارب ط��وف��ان مل��ال��ك��ه �ل��ن��وخ��ذة خليفه ع��ل��ي ميزر 
�لرميثي ب�شباق �ليوم �لوطني للبو�ني�س �ل�شر�عية و�لذي 
و�ليخوت  �ل�����ش��ر�ع��ي��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات  �أب��وظ��ب��ي  ن���ادي  نظمه 
بالتعاون مع نادي �أبوظبي �لدويل للريا�شات �لبحرية يف 
ختام فعاليات و�أحد�ث مهرجان �أبوظبي �لبحري و�لذي 
�أقيم حتت رعاية �شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن خليفة 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  م�شت�شار  نهيان  �آل 

جمل�س �إد�رة نادي �أبوظبي �لدويل للريا�شات �لبحرية.
وجاء يف �ملركز �لثاين �لقارب �لعديد ملالكه ر��شد حممد 
ر��شد �لرميثي و�لنوخذة حممد ر��شد �لرميثي ويف �ملركز 
�لرميثي  ر��شد  حممد  ملالكه  هياف  �ل��ق��ارب  حل  �لثالث 

و�لنوخذة ر��شد حممد �لرميثي.
حلت  �لرتتيب  على  �لعا�شر  �إىل  �ل��ر�ب��ع  م��ن  �مل��ر�ك��ز  ويف 
�ملهريي  ملالكه حمد�ن حممد عتيق  �ل�شبابي   .. �لقو�رب 
و�لنوخذة جمعة حمد جمعة �لفال�شي عا�شوف للمالك 
�شابر  حممد  مكتوم  و�ل��ن��وخ��ذة  �لرميثي  �شباح  خليفة 
�لرميثي  ث���اين  ع��ل��ي  �ل��ن��وخ��ذة  مل��ال��ك��ه  ن�شايب  �مل���زروع���ي 
���ش��ل��ط��ان �شعيد ح���ارب و�ل��ن��وخ��ذة ماجد  مل��ال��ك��ه  م��ه��اج��ر 
�أحمد خادم �ملهريي هد�ف للمالك خليفة عبيد �لرميثي 
ملالكه  �ملي�شم  �لرميثي  �لح��ب��اب  جمعة  عبيد  و�لنوخذة 
�لر�ئد  و  �لرميثي  ث��اين  حممد  ث��اين  �ل�����ش��اب  �ل��ن��وخ��ذة 

ملالكه �لنوخذة مكتوم عتيق �ملهريي.
�أبوظبي  ميناء  �إىل  �لأم���و�ج  كا�شر  م��ن  �ل�شباق  و�نطلق 
وبلغ عدد �لبو�ني�س �مل�شاركة قر�بة 50 بانو�شا على منت 
�لعدد  ليقرتب  ب��ح��ارة  �إىل خم�س  ث��الث��ة  م��ن  ق���ارب  ك��ل 

�لإجمايل من 160 بحار� جميعهم من �ملو�طنني.
على  مطل  م��درج  م��ن  �جلمهور  �ل�شباق  فعاليات  وت��اب��ع 
�لبحر بالقرب من م�شرح �أبوظبي �لوطني وبلغت جو�ئز 

�ل�شباق 450 �ألف درهم.
عتيق  ماجد  �ل�شباق  �نتهاء  بعد  �لأو�ئ��ل  �لفائزين  وت��وج 
�أب��وظ��ب��ي للريا�شات  ل��ن��ادي  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��دي��ر  �مل��ه��ريي 
�ل�����ش��ر�ع��ي��ة و�ل��ي��خ��وت و���ش��امل �ل��رم��ي��ث��ي م�����ش��اع��د �ملدير 
�لبحرية  للريا�شات  �ل���دويل  �أبوظبي  ل��ن��ادي  �لتنفيذي 
وع��ل��ي ���ش��امل �ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��رك��ة ف��ا���ش��ت لينك 
للريا�شات  �أب���وظ���ب���ي  ل���ن���ادي  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي  �ل����ر�ع����ي 
�ل�شر�عية و�ليخوت و�لتي رعت �ل�شباق كما رعت عر�شا 
على  تو��شل  قدما   22 فئة  �ملحلية  �ل�شر�عية  للقو�رب 

مد�ر �أيام �ملهرجان �لبحري.
وت��ق��دم م��اج��د ع��ت��ي��ق �مل��ه��ريي �مل��دي��ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي لنادي 
�آيات  باأ�شمى  و�ل��ي��خ��وت  �ل�شر�عية  للريا�شات  �أب��وظ��ب��ي 

�لتهاين �إىل مقام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل 
نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل مبنا�شبة �حتفالت �لبالد 
وهي  �لإم����ار�ت  دول���ة  على  تتجدد  �ل��ت��ي  �لوطني  باليوم 
�آفاق �لتطور و�لإجن��از بقيادة �شموه ..مثمنا  مت�شي �إىل 
و�لريا�شات  ع��ام��ة  و�ل��ري��ا���ش��ي��ني  للريا�شة  �شموه  دع��م 
ملمو�شة  ب�شورة  تطورت  و�لتي  خا�شة  ب�شفة  �لبحرية 
بف�شل �لعطاء �ل�شخي �لذي ي�شهد به �لبحارة و�لنو�خذة 
جميد�  تر�ثا  متثل  �لتي  �لريا�شة  لهذه  �ملنت�شبني  وك��ل 

لكل �أبناء �لإمار�ت.
كما هناأ �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه 
�ملجل�س  �أع�شاء  �ل�شمو  و�أ�شحاب  �لغالية  باملنا�شبة  �هلل 

�لأعلى حكام �لإمار�ت.
�ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  وم�شاندة  بدعم  �ملهريي  و�أ�شاد 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
�أن عطاء �شموه فوق  �إىل  �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة م�شري� 
�حل�شر و�شاهم يف حتقيق �لكثري من �لإجناز�ت �مل�شيئة 

�شو�ء يف �لريا�شات �لبحرية �أو غريها.
للريا�شات  �أب���وظ���ب���ي  ل���ن���ادي  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر  وث��م��ن 
�ل�شر�عية و�ليخوت �لدور �لكبري �لذي يقوم به جمل�س 
ز�يد  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ  �شمو  بقيادة  �لريا�شي  �أب��وظ��ب��ي 
�شلطان  بن  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  �أمناء  رئي�س جمل�س  نهيان  �آل 
جمل�س  رئي�س  و�لإن�شانية  �خلريية  لالأعمال  نهيان  �آل 
كبري  ب���دور  ي�شهم  �ملجل�س  �أن  و�أك���د  �لريا�شي  �أب��وظ��ب��ي 
�أبوظبي  ت�شهدها  �ل��ت��ي  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �لنه�شة  يف  وف��اع��ل 
وي�شاند �لأندية و�لهيئات و�ملوؤ�ش�شات �لريا�شية �نطالقا 
من دوره �لوطني �لذي هو حمل تقدير وعرفان �ملنت�شبني 

للريا�شة كافة.
وحول �ل�شباق �لأخري قال ماجد �ملهريي كان ممتاز� من 
جميع �لأوج��ه و�لنطالقة حتديد� جاءت مميزة و�لتزم 
�ل�شفو  باللو�ئح ومل يحدث ما يعكر  �مل�شاركون  �لبحارة 
فيها هذه  تتناف�س  �ل��ت��ي  �لأوىل  �مل���رة  �أن��ه��ا  م��ن  ب��ال��رغ��م 
�لفئة بالتعديالت �جلديدة ..م�شري� �إىل �أن ما يبعث على 
�لتفاوؤل هو م�شاركة بحارة من �أعمار خمتلفة يج�شدون 
 8 م��ن  �مل�شاركة  �لأع��م��ار  �م��ت��دت  �لأج��ي��ال حيث  تو��شل 
�شنو�ت �إىل �أكرث من 60 عاما ..و�شرب �ملهريي منوذجا 
هذ�  وق���ال   .. ج��ده��م  ب�شحبة  �ل�شباق  يف  ���ش��ارك��ا  باثنني 
�لبحرية  �لريا�شات  باأن  �لطمئنان  يبعث على  �لتو��شل 
ب��اإرث �لآب���اء وهي  بخري و�أن �لأج��ي��ال �جل��دي��دة تتم�شك 

قادرة على �حلفاظ عليه . 

الفوز الثامن ع�شر لإنديانا يف الدوري الأمريكيالقارب طوفان بطًا ل�شباق اليوم الوطني للبواني�س ال�شراعية 

�شباعية لبايرن وليفركوزن يهزم دورمتوند

فار�شا منتخب الإمارات يحرزان 
املركزين الثاين والثالث يف 

بطولة خادم احلرمني الدولية
�أح�����رز ف��ار���ش��ا م��ن��ت��خ��ب �لإم������ار�ت 
حميد  و  �لتبايل  �شلطان  �لوطني 
�لثالث  و  �لثاين  �ملركزين  �ملهريي 
�ل��ف��ر���ش��ان �لأقل  ن��ه��ائ��ي ���ش��وط  يف 
�شمن  ..وذل���������ك  ع���ام���ا   18 م����ن 
مناف�شات �ليوم �لأخري من بطولة 
خادم �حلرمني �ل�شريفني �لدولية 
لقفز �حلو�جز �لتي �ختتمت �أم�س 
�لول يف منتجع نوفا يف �لريا�س. 
وحقق �لفار�س �لتبايل على �جلو�د 
قر�شنت هوف زمنا قدره 20 ر37 
ثانية  و�لفار�س �ملهريي على جو�ده 
�ملتمكن زمنا قدره  54 ر39 ثانية  
فيما جنح �لفار�س �ل�شعودي خالد 
�ملبطي يف حتقيق �ملركز �لأول على 
 34 78 ر  ج���و�ده فيمري� ب��زم��ن  
�لإمار�ت  فر�شان  و���ش��ارك   . ثانية 
للنا�شئني يف فعاليات �ليوم �لر�بع 
منتخبنا  م���ث���ل  ح���ي���ث  و�لأخ���������ري 
�لكربى  �جل����ائ����زه  م��ن��اف�����ش��ات  يف 
�لفر�شان عبد �لرحمن �أحمد �أمني 
�لتبايل  و�شلطان  �ملهريي  وحميد 
و�أقيمت  �لعوي�س.  وحممد عمر�ن 
�ملناف�شات من جولة و�حده و�شوط 
�لذين  للفر�شان  و�ح��د  ترجيحي 
�أخ���ط���اء ويف  ي��ن��ه��و� ج��ول��ت��ه��م دون 
�ل����زم����ن �مل����ح����دد ف��ي��م��ا �����ش����ارك يف 
�ل��ب��ط��ول��ة  22  ف��ار���ش��ا م���ن دول 
�خلليج  ل�����دول  �ل���ت���ع���اون  جم��ل�����س 
�لعربية و�لدول �لعربية..وتكونت 
�شمنهم  حاجز�   12 من  �ملناف�شة 
و�آخر مركب  حاجز مركب ثالثي 

ثتائي.

على  وك��ان  ع�شر  �لثامن  ف��وزه  بي�شرز  �نديانا  حقق 
�شمن   100-111 �شبريز  �نطونيو  �شان  ح�شاب 
�لدوري �لمريكي للمحرتفني يف كرة �ل�شلة وميلك 
�نديانا مت�شدر �ملجموعة �لو�شطى �ف�شل �شجل يف 
مقابل خ�شارتني  ف��وز�   18 بر�شيد  �ل��دوري حاليا 
بي�شتونز  ديرتويت  عن  كبري  بفارق  ويبتعد  فقط، 
�شيكاغو  على  ب���دوره  تغلب  و�ل���ذي  �ملجموعة  ث��اين 
مت�شدر  �ن��ط��ون��ي��و  ����ش���ان  ول���ق���ي   .75-92 ب���ول���ز 
خ�شارته  �مل��ق��اب��ل  يف  �ل��غ��رب��ي  �جل���ن���وب  جم��م��وع��ة 
�نديانا  وب���رز يف �شفوف  م��ب��ار�ة..   19 �ل��ر�ب��ع��ة يف 

كل من بول جورج )28 نقطة( وديفيد و�شت )20 
نقطة مع 8 متابعات(، ولدى �شان �نطونيو كاوهي 
ل��ي��ون��ارد )18 ن��ق��ط��ة(. وف���از م��ي��ام��ي ه��ي��ت حامل 
 .82-103 مت��ربوول��ف��ز  ميني�شوتا  ع��ل��ى  �ل��ل��ق��ب 
 14 ل��الول ليربون جيم�س )21 نقطة مع  �شجل 
 19( و�ي��د  ودو�ي��ن  حا�شمة(  مترير�ت  و8  متابعة 
نقطة(، وللثاين كيفن مارتن )19 نقطة( ونيكول 
وعزز  م��ت��اب��ع��ة(.   12 م��ع  نقطة   18( بيكوفيت�س 
ر�فعا  �ل�شرقي  �جلنوب  ملجموعة  �شد�رته  ميامي 
ر�شيده �ىل 15 فوز� يف 20 مبار�ة، ولقي مناف�شه 

تر�يل  ب��ورت��الن��د  ول��ق��ي  ع�����ش��رة.  �حل��ادي��ة  خ�شارته 
باليزرز مت�شدر جمموعة �ل�شمايل �لغربي خ�شارة 
بفارق نقطتني �مام د�ل�س مافريك�س 108-106 
بعد تاألق جنم �لخري ديرك نوفيت�شكي �لذي �شجل 

28 نقطة مع 6 متابعات و7 مترير�ت حا�شمة.
�خل�شارة هي �لر�بعة لبورتالند يف 21 مبار�ة، �ما 
د�ل�س ثالث جمموعة �جلنوب �لغربي فحقق فوزه 
�لثالث ع�شر.. و�شجل مونتا �لي�س 22 نقطة �ي�شا 
لد�ل�س، لكن د�ميان ليالرد كان �لبرز يف بورتالند 

و�ملبار�ة بت�شجيله 32 نقطة.



طفل فرن�شي يتقا�شم جائزة اأح�شن ممثل يف مهرجان مراك�س
بر�عتهما يف �أد�ء دور �لبطولة �لذي �أ�شند لها يف فيلم �حلمى ملخرجه �لفرن�شي 
ذو �لأ�شول �ملغربية ه�شام عيو�س ، قادت �ملمثلني �لفرن�شيني �شليمان د�زي )ذو 
�لأ�شول �ملغربية( و�ملمثل ديديي مي�شون �لذي مل يتجاوز عمره �لر�بعة ع�شر 
�لدويل  �لر�شمية للمهرجان  �مل�شابقة  �أف�شل دور رجايل يف  للفوز بجائزة  �شنة 
�أم�س �ل�شبت.و�أدى مي�شون دور  للفيلم مبر�ك�س، و�لذي �ختتم فعالياته م�شاء 
طو�ل  عا�س  مر�هق  �شخ�شية  يتناول  �ل��ذي  �حلمى  فيلم  يف  بنجامني  �لطفل 
�شنو�ت عمره �لأوىل متنقال بني دور رعاية �لأطفال، وبعد دخول و�لدته �ل�شجن 
تطلب من �ل�شلطات �إحلاقه بو�لده كرمي )ج�شد دوره �ملمثل �لفرن�شي �شليمان 
�لد�زي (، �لذي مل يكن يعرف بوجوده، للعي�س معه ورعايته.�إل �أن عالقة �لأب 
�لتي  �جلميع  مع  �ل�شد�م  حالة  �شببه  متوتر،  �إيقاع  على  �شتعي�س  بابنه  كرمي 
تطبع �شخ�شية �لبن بنجامني ، وهو ما جنح �ملمثل �لفرن�شي �شيلمان �لد�زي 
و�ملمثل �لطفل ديديي مي�شون  يف ت�شخي�شه من خالل دوريهما يف فيلم �حلمى 
للمهرجان  �خلم�س  �جلو�ئز  باإحدى  ويظفر�  �لتتويج،  من�شة  �شويا  ليعتليا   ،
�لدويل للفيلم مبر�ك�س و�لتي يتناف�س عليها 15 فيلما.تقم�ُس �لطفل مي�شون 
�إىل ف�شاء�ت منزوية عن حميطه للر�شم  ل�شخ�شية �ملر�هق �لتائه �لذي يلجاأ 
على �جلدر�ن، وتفريغ �شحنات �لغ�شب و�لكره �لتي ت�شتبد باأحا�شي�شه، بعد �أن 
خالل  و��شعا  ��شتح�شانا  لقى  �جلديد،  �لعائلي  و�شطه  د�خل  �لندماج  يف  ف�شل 
لتعلن  �ملا�شي،  �خلمي�س  حتكيمه  وجلنة  �ملهرجان  جمهور  �أم��ام  �لفيلم  عر�س 
هذه �لأخرية ويف �شابقة من نوعها عن منح �لطفل مي�شون ديديي جائزة �أف�شل 
دور رجايل ويف حديث لالأنا�شول قال �ملمثل �لفرن�شي �شيلمان �لد�زي �إنه فخور 
بح�شوله على هذه �جلائزة �إىل جانب �لطفل )مي�شون ديديي( �لذي �أكد من 
خالل �أد�ئه �ملتميز ل�شخ�شية �ملر�هق )ينجامني( �أنه موهبة �شينمائية و�عدة . 

البحث عن ال�شعادة مينح 
ال�شويدية األي�شيا فيكاندير 

جائزة اأف�شل ممثلة 
باملهرجان  ن�شائي  دور  �أف�شل  جائزة  فيكاندير  �ألي�شيا  �ل�شويدية  �ملمثلة  �قتن�شت 
ليز�  �ل�شودية  للمخرجة  �لفندق  فيلم  يف  بطولتها  عن  مبر�ك�س  للفيلم  �ل��دويل 
لنكي�شت .وجاء ذلك يف �لوقت �لذي خ�ش�شت فيه �لدورة �ل�13 للمهرجان، �لتي 
�لإ�شكندنافية )�ل�شويد،  لل�شينما  �ل�شبت، تكرميا خا�شا  �ختتمت فعالياتها، م�شاء 
لرو�ئع  وع��ر���س  جنومها،  �أب���رز  بح�شور  �ي�شلند�(  فيلند�،  �ل��رنوي��ج،  �ل��د�من��ارك، 
�لذي  دوره���ا  ع��ن  ن�شائي  دور  �أف�شل  ع��ن  ج��ائ��زة  على  فيكاندير  �أف��الم��ه��ا.وح��ازت 
تقم�شت فيه �شخ�شية �إريكا يف فيلم �لفندق .وتدور �أحد�ث �لفليم حول �أريكا �لتي 
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اأمريكية ت�شل نهائي م�شابقة 
»ارابز جوت تالنت«

ب��ال جذور  �أم��ري��ك��ي��ة  ك���ادت مغنية 
برنامج  ب���ج���ائ���زة  ت���ف���وز  ع���رب���ي���ة 
�مل�شابقات �لتلفزيوين )�أر�بز جوت 
ت��ال��ن��ت( ل��ل��م��و�ه��ب �ل��ع��رب��ي��ة �أم�س 
�جل���زء  �ىل  و���ش��ل��ت  ح��ي��ث  �لأول 
�لأخري باملرحلة �لنهائية للم�شابقة 
�ىل جانب ر�شام فل�شطيني وفرقة 

رق�س �شورية.
جنيفر  �ن  م�����ن  �ل�����رغ�����م  وع����ل����ى 
جر�وت )23 عاما( وهي �أمريكية 
تفز  مل  ما�شات�شو�شت�س  ولي��ة  من 
بامل�شابقة يف �ملرحلة �لنهائية فقد 
�لعربية  ل��الأغ��اين  �أد�وؤه�����ا  �أده�����س 
�لقدمية �جلمهور ل�شيما وهي ل 

تعرف �إل قليال من �لعربية.
وت���ن���اف�������ش���ت ج��ن��ي��ف��ر ج��������ر�وت يف 
للمو�شم  �لنهائية  �ملرحلة  عرو�س 
�مل�شابقة مع جمموعة  �لثالث من 
من �ملت�شابقني بينهم موهوبون يف 
مهار�ت وفنون خمتلفة من �ملغرب 

و�لكويت وم�شر ولبنان وغريها.
�لليلة  �حل�شور  جنيفر  و�أط��رب��ت 
)وح�شتني( �أغنية  باأد�ئها  �ملا�شية 
�شعاد  �مل�شرية  �للبنانية  للفنانة 

حممد.
و�أ�شاد �أع�شاء جلنة �لتحكيم ب�شوت 
للمو�شيقى  وحت��م�����ش��ه��ا  ج��ن��ي��ف��ر 
�ملعروفة  غري  �لتقليدية  �لعربية 
خ����ارج منطقة  �أغ��ل��ب��ه��ا  ن�����ش��ب��ي��ا يف 

�ل�شرق �لأو�شط.
�ملغرب  يف  ج����ر�وت  جنيفر  وت��ق��ي��م 
وق����������ال م���ن���ظ���م���و �مل���������ش����اب����ق����ة �ن 
ي�شرتط  ل  �مل�شابقة  يف  �ل�شرت�ك 

�ن يكون �ملت�شابق عربيا. 

يعي�س 20 عاما يف اأنفاق 
املجاري

�أن��ف��اق �ل�شرف  �إن���ه ع��ا���س حت��ت فتحة  ق��ال رج��ل �شيني 
تاميز  جلوبال  �شحيفة  بح�شب  ع��ام��ا،   20 مل��دة  �ل�شحي 
�أق��دم على هذه  �أن��ه  �لرجل )53 عاما(  و�أك��د  �ل�شينية.  

�خلطوة لتوفري �ملال من �أجل تعليم �أبنائه �لثالثة. 
على  ع���رثو�  �أن  بعد  بال�شرطة  بالت�شال  �ل�شكان  وق���ام 
�لرجل، و��شمه و�نغ، �أ�شفل فتحة �أنفاق �ل�شرف يف حديقة 
عمومية يف مقاطعة �شاو يانغ.  وو�شف �ل�شكان �ملكان باأنه 
�أمتار   4 م�شاحته  وتبلغ  �ل��ر�ئ��ح��ة  وك��ري��ه  ومظلم  �شيق 
�ملقوى.   �ل���ورق  م��ن  بقطعة  يغلقه  �ل��رج��ل  وك��ان  مربعة. 
وقال و�نغ �إنه يعي�س يف �ملكان منذ نحو عقدين من �لزمن 
من �أجل �مل�شاعدة يف حتمل نفقات تعليم �أولده يف مقاطعة 
هو�يرو ب�شمال �لعا�شمة بكني.  و�أ�شاف �لرجل تعليم 3 
�أطفال �أمر مكلف. زوجتي تهمت بالأطفال يف �لبيت بينما 
�أبحث �أنا عن �أعمال ب�شيطة هنا. �إيجار غرفة يكلف على 
�لأقل 300 يو�ن )49 دولر�(. لذلك، ع�شت يف هذ� �لبئر 
لنحو 20 عاما .  وقالت �شلطات �لعا�شمة �ل�شينية �إنها 

وفرت �شكنا موؤقتا للرجل يف �نتظار حل م�شكلته. 

يثقبون جلودهم ليقفزوا 
باملظات

�إذ� كان �لبع�س يعترب �أن ريا�شة �لقفز باحلبل هي جمرد 
�شرب من �جلنون، فال بد �أن ي�شاهد هوؤلء �ل�شباب �لرو�س 
�لذين �ختارو� ثقب جلودهم باحلديد ليقفزو� يف �لهو�ء، 
�ملمكنة.  �حل���دود  �أق�شى  �إىل  �لريا�شة  ب��ه��ذه  م�شتمتعني 
ون�شرت جملة مرتو �لربيطانية تقرير�ً عن هوؤلء �ل�شباب 
�لرو�س �لذين �أطلقو� على �أنف�شهم فريق �خلاطئني مرفقاً 
بفيديو يظهرهم يقفزون من علو 250 كم، مثبتني �حلديد 
����ش��ت��خ��د�م ع���دة �حل��م��اي��ة �ملتعارفة،  ب���دًل م��ن  ب��ج��ل��وده��م 
بهدف قيا�س حتمل �جللد �لب�شري لقوة �جلاذبية . �ختار 
�ل�شباب �أن يقفزو� يف مدينة كوناكوفو �لرو�شية، و�شورو� 
عرب  �لفعل،  بهذ�  فخرهم  عن  معربني  بالفيديو  �أنف�شهم 
�بت�شامة بالرغم من �لدم �لذي طخ ظهورهم �أثناء تثبيت 
�لدو�ئر �حلديدية يف جلد ظهورهم مبا�شرة. و�أم�شك كل 
ممن �شارك بالقفز بع�شا طويلة و�شع يف نهايتها كامري� 
لت�شجيل حلظة �لأمل، فيعتقد م�شاهد �لفيديو لوهلة باأن 

�جللد �شين�شلخ من �شرعة �لقفزة.

تعي�س بر�شا�شة م�شتقرة يف 
راأ�شها

جنت �لطفلة �ل�شورية �شند�س ذ�ت �لع�شرة �أعو�م من �ملوت 
بعد �إ�شابتها بر�شا�شة قنا�س يف ر�أ�شها. 

مر�  ع��ام��ني  �إن  �لربيطانية  �لتلغر�ف  �شحيفة  وكتبت 
منذ �إ�شابة �شند�س بر�شا�شة يف �لر�أ�س، وها هي �لآن ل 
تز�ل على قيد �حلياة، بل و�لعجيب يف �لأمر �أن بقايا تلك 

ي�شع اإعانًا لبيع زوجته 
�تخذ بوب قر�ره بعر�س �إعالن على موقع كريغز لي�شت ، طالباً من �لر�غبني �أن يتقدمو� بعرو�س �شر�ء �إما زوجته 
ديفيد�شون،  ه��اريل  نوع  در�جته، من  �أو بني  بينها  ب��اأن يختار  ، عندما طالبته زوجته  �ملحبوبة  �لنارية  در�جته  �أو 

فالكثري مييلون �إىل حل �لنز�ع باأن يبيع �لدر�جة و�لإبقاء على �لزو�ج. 
�أن  �ل��در�ج��ة �لنارية و�ل��زوج��ة ،وج��اء يف �لإع��الن  ويف �لإع��الن بح�شب موقع �شكاي نيوز عربية ق��دم مقارنة بني 
�إنها موديل  XL1200L 2006، وهي يف حالة ممتازة ، وعن �لزوجة قال  �لدر�جة �لنارية من طر�ز �شبورت�شرت 

1959 وهي يف حالة جيدة . 
ون�شر �شور�ً للدر�جة �لنارية وو�شفها باأنها كانت حمل �شيانة جيدة . 

و�إىل جانب �لدر�جة �لنارية، كانت تقف زوجته �ملبت�شمة للكامري� وترتدي معطفاً فاخر�ً، و�لتي قال عنها �أي�شاً �إنها 
كانت حتظى ب�شيانة مهمة. 

وتلقى بوب عر�شاً بلغ 5900 دولر، ولكن مل يعرف ما �إذ� كان عن �لدر�جة �أم �لزوجة �أم كلتيهما، �إل �أنه قال �إنه 
�أقل من �لتقدير�ت �لتي يتوقعها، م�شري�ً �إىل �أن خدمة �لت�شليم للمنزل متاحة وفورية �إذ� كان �لعر�س د�خل ولية 

فرجينيا. 
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يعيد 26 األف ريال ليكافاأ ب� 15 رياًل 
�لتابع  ح��ق��ال  بنغالدي�شياً مب��رك��ز  ع��ام��اًل  ���ش��ع��ودي  م��و�ط��ن  ك��اف��اأ 
ملحافظة �أ�شم على �أمانته ب� 15 رياًل فقط، جر�ء �إعادته حمفظة 

نقود بها 26 �ألف ريال كان قد فقدها دون �أن ي�شعر.
وعرث �لو�فد على �ملحفظة ب�شوق �لقرية بجو�ر حمالت بيع �لغاز 
ووجد بد�خلها ��شم �ل�شخ�س، فقام بالتوجه لأحد �ملو�طنني �لذي 
دّله عليه ور�فقه �إىل منزل �شاحب �ملحفظة، فما كان من �شاحب 

�ملحفظة �إل �أن قدم له مكافاأة مالية قدرها 15 رياًل.
موقف  �أ�شم  حقال  مبركز  �لجتماعية  �لتنمية  جلنة  ��شتح�شنت 
�لو�فد، وقررت تكرميه يف مقرها بح�شور رئي�س �جلمعية و�أحد 
�لأع�شاء، حيث قدمت له �شهادة �شكر ومبلغاً مالياً قدره �ألف ريال 
على �أمانته. جدير بالذكر �أن �لو�فد كان قد �أنهى �إجر�ء�ت �شفره 
�إىل بالده وبانتظار �ملغادرة �ليوم �لثنني، �إل �أنه مل يفكر يف �أخذ 

�لنقود بعد �لعثور عليها و�شعى لت�شليمها �إىل �شاحبها.

ي�شع �شبيًا حلليب النوق بدًل من املاء
كال�شائد  يكن  مل  ولكنه  �ل�شارع،  يف  �شبياًل  قطري  مو�طن  و�شع 
و�ملتعارف عليه، باأن يكون من �ملاء، ولكنه �شبيل من حليب �لنوق.

وح�شب �شحيفة �لأنباء �لكويتية، يظهر يف �ملقطع جمموعة من 
منها  ينهمر  ما�شورة  خ��الل  من  �لزجاجات  بتعبئة  تقوم  �لنا�س 

�حلليب �لذي كتب يف �ملعلومات �ملرفقة بالفيديو �إنه حليب نوق.
يوتيوب  على  �ملن�شور  �لفيديو  على  �ملعلقني  �أفعال  ردود  وتفاوتت 
ن�شره،  م��ن  ���ش��اع��ة   24 م��ن  �أق���ل  خ���الل  �لآلف  ��شتقطب  �ل���ذي 
و�أن حليب  للتربع خ�شو�شاً  �أنها فكرة جديدة  �لبع�س  و�عتربها 
�لنوق مفيد جد�ً لل�شحة، فيما مل ي�شت�شغ �لبع�س �لآخر �لفكرة 

معترب�ً �أنها جمرد و�شيلة لإظهار نف�شه فقط.

رحات �شياحية للدمى
تقدم �إحدى وكالت �ل�شفر �ليابانية خدمة فريدة لزبائنها، تتمثل 
بتكلفة  طوكيو  �لعا�شمة  عرب  �لقطنية  للدمى  �شياحية  رحلة  يف 
45 دولر�ً فقط، ت�شمل كامل نفقات �لرحلة، بالإ�شافة �إىل �إر�شال 

بطاقات بريدية �إىل �شاحب �لدمية.
وينبغي على �شاحب �لدمية �لتخلي عنها لعدة �أيام، وتتكفل وكالة 
�أوناغي بكافة �لإجر�ء�ت بعد تعبئة ��شتمارة مف�شلة حول �لدمية، 
يف  رغبتهم  و�شبب  منها  �مل�شنوعة  و�مل��ادة  �ملن�شاأ  وبلد  ��شمها  مثل 

�إر�شالها يف رحلة �شياحية و�أية معلومات �أخرى �إ�شافية.
و�أ�ش�شت �شونوي �أزوما وكالة �ل�شفر �لفريدة من نوعها يف �لعامل 
زبائن  �أن��ه��ا  �ل��دم��ى على  م��ع  تتعامل  �أن��ه��ا  وت��وؤك��د  �شنو�ت،   3 قبل 
م��ع �لعتقاد  ب��ه��م، مت��ا���ش��ي��اً  ي��ج��ب �له��ت��م��ام و�ل��ع��ن��اي��ة  حقيقيني 
�لتعامل معها على  روح ويجب  لها  �لأ�شياء  �أن  �ليابان  �ل�شائد يف 
هذ� �لأ�شا�س. وذكرت �شونوي �أن بع�س زبائها ير�شلون �لدمى �ىل 
بذلك  يقومون  �آخ��ري��ن  ثمة  لكن  فقط،  �ملتعة  �أج��ل  م��ن  �لوكالة 
بجدية �أكرب بكثري، فهم يريدون �أن يجعلو� هذه �لدمى �لقطنية 

ت�شافر كما لو �أنها من عائلتهم.
وي��رغ��ب ب��ع�����س �ل��زب��ائ��ن يف �حل�����ش��ول ع��ل��ى خ��دم��ات معينة من 
�لأماكن  د�خ��ل  �أخ��ذ دميته يف جولة  �أحدهم  �لوكالة، حيث طلب 
عجزه  ب�شبب  و�لدر�ج  �ل�شالمل  وتهبط  ت�شعد  وجعلها  �ل�شيقة 
عن ذلك نتيجة �إعاقته، فيما طلب �آخر يعاين من مر�س جلدي 

االأمري وليام ودوقة كامربيدج كاثرين لدى و�سولهما حل�سور فيلم )مانديال(: امل�سرية الطويلة اإىل احلرية يف لندن. )يو بي اآي(تعري�س دميته لأ�شعة �ل�شم�س خالل �لرحلة.

ا�شتعادة متثال م�شروق 
لبنت اخناتون 

�لآثار  ل�شوؤون  �ل��دول��ة  وز�رة  قالت 
مب�����ش��ر �إن��ه��ا ����ش��ت��ع��ادت مت��ث��ال من 
�حلجر �جلريي لبنت �مللك �خناتون 
م�شر  يف  �لتوحيد  بفرعون  �مللقب 
�لقدمية بعد �شرقته قبل نحو �أربعة 
م�شر  �شعيد  يف  متحف  م��ن  �أ�شهر 
حمتوياته  و�شرقة  للنهب  تعر�س 
�أث����ري����ة.  ق��ط��ع��ة   1050 �ل���ب���ال���غ���ة 
وتعر�س متحف ملوي يف حمافظة 
�ملنيا لل�شرقة و�لتخريب �لذي طال 
�لتاريخية  �لكنائ�س  ع�شر�ت  �أي�شا 
عقب ف�س قو�ت �لأمن �مل�شرية يوم 
14 �أغ�شط�س �ب �ملا�شي �عت�شامني 
�لرئي�س  ملوؤيدي  و�جليزة  بالقاهرة 
�ملنتمي  م���ر����ش���ي  حم���م���د  �ل�������ش���اب���ق 
و�لذي  �مل�شلمني  �لإخ���و�ن  جلماعة 
يوليو  �لثالث من  �جلي�س يف  عزله 
حا�شدة  �ح���ت���ج���اج���ات  ب���ع���د  مت�����وز 
�لأمم  منظمة  وك��ان��ت  حكمه.  على 
و�لثقافة  و�لعلم  للرتبية  �ملتحدة 
�شبتمرب   19 يوم  �أعلنت  )يون�شكو( 
�أيلول يف نهاية مهمة بعثة خرب�ئها 
ترميم  �إع��ادة  �شت�شهم يف  �أنها  مل�شر 
�لعامة  �مل����دي����رة  وق���ال���ت  �مل���ت���ح���ف. 
للمنظمة �إيرينا بوكوفا �إن �ملنظمة 
���ش��ت��وف��ر �ل����دع����م �ل��ت��ق��ن��ي �ل�����الزم 
�ل�شريكة  �ملنظمات  بتعبئة  و�شتقوم 
�مل�شروقة  �ملمتلكات  ل�شرتجاع  لها 
و�إ�����ش����الح �لأ������ش�����ر�ر �ل���ت���ي حلقت 

بالرت�ث �لثقايف مل�شر. 
وق����ال �أح���م���د ���ش��رف رئ��ي�����س قطاع 
�لأحد  �ليوم  �لآث��ار  ب��وز�رة  �ملتاحف 
من  �مل�شرتد  �لتمثال  �إن  �لبيان  يف 
�أهم مقتنيات �ملتحف ويبلغ �رتفاعه 
�إ�س  ع��ن��خ  وي��ج�����ش��د  �شنتيمرت�   32

�إن–با �آتون بنت �خناتون.

الأمري ت�شارلز ميّثل ملكة 

بريطانيا يف جنازة مانديا 
�أعلن ق�شر باكنغهام، �ملقر �لر�شمي 
للملكة �لربيطانية يف لندن، �م�س 
�لأم�����ري  �ل���ع���ه���د  ويل  �أن  �لأح�������د 
رئي�س  جنازة  يف  �شي�شارك  ت�شارلز 
نيل�شون  �لأ���ش��ب��ق،  �أفريقيا  جنوب 
�لأول  ك���ان���ون   15 يف  م���ان���دي���ال، 

دي�شمرب �حلايل.
�لربيطانية  �لإذ�ع��ة  ون�شبت هيئة 
با�شم  �إىل متحدث  ���ش��ي(  ب��ي  )ب��ي 
ت�شارلز  �لأم���ري  �إن  ق��ول��ه  �لق�شر 
�إليز�بيث  �مل��ل��ك��ة  و�ل���دت���ه  �شيمّثل 
�لأحد  مانديال  ج��ن��ازة  يف  �لثانية 

�ملقبل .
�لبالغة  ب��ري��ط��ان��ي��ا،  ملكة  وك��ان��ت 
رئي�س  نعت  ع��ام��اً،   87 �لعمر  م��ن 
و�عتربت  �لأ�شبق،  �أفريقيا  جنوب 
�أن �لإرث �لذي تركه هو �قامة بلد 

�شلمي كما نر�ه �ليوم .

�جللد  �أن  د�من���ارك  �شاوثرن  جامعة  من  باحثون  �كت�شف 
مي��ل��ك �ل��ق��درة ع��ل��ى �ل��ت��و����ش��ل م��ع �ل��ك��ب��د، وق���د �أث����ار هذ� 
يف  ي�شاعد  قد  �أن��ه  ي��رون  �لذين  �لعلماء  ده�شة  �لكت�شاف 

فهم كيف لأمر��س �جللد �أن توؤثر على بقية �جل�شم.
وقامت �لباحثة �شوز�ن ماندرب وفريقها �لبحثي بالتعاون 
�لكيمياء  ق�شم  يف  فارجيمان  نيل�س  �أب��ح��اث  جمموعة  مع 
�شاوثرن  ج��ام��ع��ة  �جل��زي��ئ��ي��ة يف  و�ل��ب��ي��ول��وج��ي��ا  �حل��ي��وي��ة 
د�منارك ، بدر��شة �شيء خمتلف متاما عندما تو�شلو� �إىل 
باإمكان �جللد -�أك��رب ع�شو يف ج�شم  �أن  �لكبري  �لكت�شاف 

�لإن�شان- �لتحدث مع �لكبد.
ومتت مالحظة هذه �لظاهرة يف فئر�ن �لتجارب �خلا�شة 
بهم حيث كانو� يجرون جتارب يتم مبوجبها �إز�لة نوع من 
�أي من ج�شم  �أن��زمي  بروتني  �أ�شيل ملزمة  �لدهون يدعى 
�ل��ف��اأر، و�أح���د �ل��ف��ئ��ر�ن �لتي �أج��ري��ت عليها �ل��ت��ج��ارب كان 
لديه نوع غريب من �لفر�ء �لدهني، وكان يعاين �شعوبات 
�لفطام عن �أمه، ويف فرتة �لفطام خ�شر وزنا و�أظهر ف�شال 
يف  تر�كمت  �ل��ده��ون  �أن  �لتحاليل  �أظ��ه��رت  كما  �لنمو،  يف 
�ل�شابقة  �لطالبة  وتقول  �ملرحلة.  تلك  خ��الل  �ل��ف��اأر  كبد 
�أ�شبحت  -�لتي  ني�س  ديتي  �لبحثية  ماندرب  يف جمموعة 
حاليا مديرة خمترب يف جمموعة �أبحاث نيل�س فارجيمان- 
�إنهم �عتقدو� يف �لبد�ية �أن �شبب تر�كم �لدهون يف �لكبد 

يرتبط بحقيقة �أن هناك جينا مفقود� يف كبد هذ� �لفاأر، 
�لدر��شات،  �شل�شلة من  �لفر�س عرب  ��شتبعاد هذ�  لكن مت 

لهذ� كان ل بد من �لعثور على تف�شري �آخر.
�لتي  �لفئر�ن  على  �أخ��رى  نظرة  �لباحثون  �ألقى  وعندما 
جلد  ولديها  دهنيا،  فر�وؤها  كان  �لتجارب،  عليها  �أجريت 
مت�شرب حيث �إنها فقدت �لكثري من �ملياه مقارنة بالفئر�ن 

�لعادية.
وتو�شح ني�س بقولها عندما تفقد �لفئر�ن �ملياه فاإنها تفقد 
�حلر�رة  وفقد�ن  �ملياه  كانت  �إن  فت�شاءلنا  �أي�شا،  �حل��ر�رة 
�لفئر�ن وجعلها �شعيفة  �لدهون يف كبد  تكون  �شبب  هما 

عندما فطمت عن �أمها .
�لتي  �لفئر�ن  بع�س  �لباحثون  �شنع  ذل��ك  م��ن  وللتحقق 
�لدهون يف �جللد فقط، وعلى  �إىل بروتني ملزمة  تفتقر 
�ل��ف��ئ��ر�ن �شعوبة  ه���ذه  �أظ��ه��رت  �ل�شابقة  �ل��ت��ج��رب��ة  غ���ر�ر 
�أن  �لكبد، وتبني لهم بذلك  �لفطام وكونت دهونا يف  بعد 
نق�شان هذ� �لربوتني يف �جللد لعب دور� فعال يف �لت�شبب 
يف ت��ر�ك��م �ل��ده��ون يف �ل��ك��ب��د. ومل��ع��رف��ة ك��ي��ف يلعب عامل 
�لتاأثري يف �جللد على �لتو��شل مع �لكبد، قرر �لباحثون 
تغطية ج�شم �لفئر�ن مبرهم �لفازلني، �لأمر �لذي مينع 
�ملاء من �لتبخر من �جللد وبالتايل يوقف فقد�ن �حلر�رة، 

وكنتيجة لذلك �ختفى تكون �لدهون يف �لكبد.

العلماء يكت�شفون توا�شل اجللد مع الكبد

�شوزان بويل تعاين من التوحد 
ك�شفت �لنجمة �ل�شكتلندية، �شوز�ن بويل، �أنها تعاين من متالزمة �أ�شربغر، �أحد �أطياف 

ت�شخي�س  �أنه مت  �لربيطانية  �أوبزورفر  ذ�  مع �شحيفة  مقابلة  بويل يف  وقالت  �لتوحد. 
�إ�شابتها باملتالزمة منذ عام، غري �أنها قررت �إبقاء �لأمر �شر�ً.

و�أ�شافت مت ت�شخي�س مر�شي ب�شكل خاطئ عندما كنت �شغرية، م�شرية �إىل �أن �لأطباء 
�أخربوها باأنها تعاين �شرر�ً يف �لدماغ ، وقالت طاملا علمت �أن ذلك مل يكن �شحيحاً، ولدي 

�لآن فهم �أو�شح حلالتي.. و��شعر بالرتياح .
�لأمريكي  �ل��روك  ملك  �شوت  فيها  ��شتخدمت  لبويل،  �أغنية  �إط��الق  مت  �أن��ه  ويذكر 

�لر�حل، �إلفي�س بري�شلي، وحتمل ��شم  O Come All Ye Faithful تعالو� 
�أيها �ملوؤمنون ، علماً �أن ريع �لأغنية يعود جلمعية �أنقذو� �لأطفال �خلريية، 

�لتي توؤدي بويل دور �شفرية لها. وكانت بويل �لبالغة من �لعمر 52 عاماً 
�نطلقت يف عامل �ل�شهرة، عند م�شاركتها يف برنامج بريطانيا متلك �ملوهبة 

عام 2009 وجناحها �لباهر فيه، على �لرغم من �إطاللتها �لب�شيطة.


