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الطنيجي ي�ؤكد �رضورة اال�ستعانة بحكام 
من دول التعاون الإدارة مباريات الدوري

عربي ودويل

تركيب كامريات مراقبة على 
احلافالت املدر�سية بالغربية

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

ال�سبت املقبل االإعالن عن 
رئي�ص حك�مة جديد يف ت�ن�ص 

   

بعد اعتماد الرتبية للتقومي من الـ 12-6 
الف�صل  امتحانات  نوفمرب   26

الدرا�صي الأول للأدبي و 28 للعلمي 
•• دبي- حم�شن را�شد

تنظيم  و�آليات  �إج��ر�ء�ت ومو�عيد  و�لتعليم،  �لرتبية  وز�رة  �عتمدت 
�متحانات نهاية �لف�سول �لدر��سية �لثالثة �لأول، و�لثاين، و�لثالث، 
للعام  و�لأدب���ي،  �لعلمي  بق�سميهما   ،12 �ل���  �إىل   6 �ل���  لل�سفوف من 
� 2014، يف مد�ر�ص �لتعليم �لعام و�خلا�ص �ملطبقة ملنهاج   2013

�لوز�رة، ومر�كز تعليم �لكبار و�لدر��سة �ملنزلية. 
ووفقا للقر�ر �لإد�ري �لذي �عتمده علي ميحد �ل�سويدي، وكيل وز�رة 
�لدر��سي  �لف�سل  نهاية  �متحانات  تبد�أ  بالإنابة،  و�لتعليم  �لرتبية 
�لأول لطلبة �ل�12 �لق�سم �لأدبي يوم �لثالثاء 26 نوفمرب �ملقبل، 
12دي�سمرب  ي��وم  �لق�سمني  �متحانات  وتنتهي  28منه،  و�لعلمي 
2013، فيما تبد�أ �متحانات �لف�سل �لدر��سي �لأول �ملوؤجلة من 9 
يناير 2014 �إىل 5  من �ل�سهر نف�سه.                                   )�لتفا�سيل 

�ص4(

رافعة �صخمة ت�صقط من الطابق
 الـ34 فت�صوي 3 �صيارات بالأر�ض بدبي

•• دبي – حم�شن را�شد 

�سباح  و�لن�سف  ع�سرة  �حلادية   ، دبي  يف  تيكوم  منطقة  �سكان  �سمع 
�أم�ص �لثالثاء ، �سوتا رهيبا لرتطام ج�سم حديدي من �أعلى بناية 
�ل�سيبة 34 طابقا ، فاندفع �ل�سكان و�أ�سحاب �ملحالت باأ�سفل �لبناية 
نحو �سوت �لرتطام �أمام �لبناية ، ليفاجئو� بر�فعة �سخمة ت�ستخدم 
لتنظيف �لأبر�ج �ل�سكنية �سقطت من �أعلى �لربج ف�سوت ثالث �سيار�ت 

تنحي هيئة حماكمة بديع وال�شاطر

اعتقال ع�صرات الإرهابيني وتدمري بوؤر اإجرامية يف �صيناء

•• وا�شنطن-ا.ف.ب:

�ك����دت ن��ائ��ب��ة رئ��ي�����ص �مل��ف��و���س��ي��ة �لوروب���ي���ة فيفيان 
�لتحرك  �ملتحدة  �لوليات  على  �ن  �لثالثاء  ريدينغ 
�لتي  �لوروبيني  مع  �لثقة  ل�ستعادة  عاجلة  ب�سورة 
ق��ادة  ع��ل��ى  �جل��دي��دة  �لتج�س�ص  ف�سيحة  زع��زع��ت��ه��ا 

�لحتاد �لوروبي.
وقالت ريدينغ يف و��سنطن، كما جاء يف ن�ص خطاب 
وزع على و�سائل �لعالم، �ن �ل�سدقاء و�ل�سركاء ل 
يتج�س�ص بع�سهم على بع�ص )...( وحترك �سركائنا 

�لمريكيني ل�ستعادة �لثقة �مر ملح و��سا�سي.
وثارت عا�سفة دبلوما�سية ب�سبب ما ك�سف يف �لونة 
على  مكثف  جت�س�ص  ب�����س��ان  معطيات  م��ن  �لخ����رية 
�لوكالة  ب��ه  ق��ام��ت  و��سبانيا  فرن�سا  يف  �لت�����س��الت 
�حتمال  ��سافة �ىل  للمخابر�ت  �لوطنية �لمريكية 
�لملانية  للم�ست�سارة  �جل��و�ل  �لهاتف  على  �لتن�ست 

�نغيال مريكل.
بيرت�سون  مركز  �م��ام  خطابها  يف  ريدينغ  و�عتربت 

•• القاهرة-وكاالت:

�أعلن �جلي�ص �مل�سري �لثالثاء عن �عتقال 54 فرد� 
ممن و�سفهم بالعنا�سر �لتكفريية يف �سيناء.

ب��ي��ان �ن ق��و�ت��ه و ق���و�ت �ل�سرطة  وق���ال �جل��ي�����ص يف 
مبحافظة �سمال �سيناء �لقت �لقب�ص على 54 فرًد� 
�ملعتقلني  م��ن  و���س��ادرت  �لتكفريية،  �لعنا�سر  م��ن 
حا�سوب يحتوي على عدد من �ملخططات �لإرهابية.

�إج����ر�م����ي����ة  ب��������وؤرة   12 ت����دم����ري  �ن������ه مت  و�أ�������س������اف 
للمعتقلني،و�ن �لقو�ت �مل�سلحة متكنت من �سبط 3 
قنابل يدوية وكيلوغر�م من مادة تي �ن تي �سديدة 

�لنفجار، وكميات من �لذخرية .
حتاكم  �لتي  �ملحكمة  هيئة  �أعلنت  �خ��رى  جهة  م��ن 
ونائبه  بديع  حممد  �لإخ��و�ن  جلماعة  �لعام  �ملر�سد 
خريت �ل�ساطر تنحيها عن نظر �لق�سية ل�ست�سعارها 
�حلرج، ولكنها قررت ��ستمر�ر حب�ص �ملتهمني �ل�35 

�لذين ت�سملهم هذه �لق�سية.
وك����ان ب��دي��ع و�ل�����س��اط��ر و30 ع�����س��و�ً م���ن ج��م��اع��ة 
�لإخ�������و�ن ي��ح��اك��م��ون يف �ل��ت��ه��م �مل��وج��ه��ة �إل��ي��ه��م يف 

يف  خ��ط��ري�  قلقا  يثري  م��وؤخ��ر�  ك�سف  م��ا  �ن  �لفكري 
�وروبا و �دى �ىل ��سطر�ب و��سر�ر يف �لعالقات مع 
�لوليات �ملتحدة. و�عتربت �نه يف ظل هذه �لظروف 
�ملعطيات  �مل�سائل وخ�سو�سا حماية  �لعديد من  فان 
�ملفاو�سات بني �لحتاد  �ن تعطل  �ملعلوماتية، ميكن 

�لوروبي و�لوليات �ملتحدة ب�سان �تفاق تبادل حر.
�و  ب��ريوق��ر�ط��ي��ة  لي�ص  �ملعطيات  حماية  �ن  و�ك���دت 
فهو  تلك  وب�سفته  ��سا�سي  ح��ق  ب��ل  جمركيا  ح��اج��ز� 

لي�ص قابال للتفاو�ص.
�سيكون  �ن��ه  �لثالثاء  و��سنطن  �عتربت  جانبها  من 
من �ملوؤ�سف �ن توؤثر �ملعلومات عن عمليات �لتج�س�ص 
�لم���ريك���ي ع��ل��ى �مل��ف��او���س��ات ب��ني �ل���ولي���ات �ملتحدة 

و�لحتاد �لروبي يف �ساأن �تفاق للتبادل �حلر.
متحدثة  ق��ال��ت  ب��ر���ص،  فر�ن�ص  لوكالة  ت�سريح  ويف 
با�سم �ملمثلية �لمريكية للتجارة �خلارجية، �سيكون 
من �ملوؤ�سف �ن حترفنا هذه �مل�سائل �يا تكن �هميتها 
�تفاق  ح��ول  مفاو�سات  �ج���ر�ء  �مل�سرتك  هدفنا  ع��ن 

نوعي كبري للقرن �حلادي و�لع�سرين.

ق�سيتي �لتحري�ص على �رتكاب جر�ئم قتل و�ل�سروع 
يف ق��ت��ل �مل��ت��ظ��اه��ري��ن    �أم����ام م��ق��ر مكتب �لإر����س���اد يف 
�إ�سافة  و�لتهديد  �لقوة  و��ستعمال  بالقاهرة  �ملقطم 
�إىل ��ستخد�م �لعنف مع نقيب يف �ل�سرطة �أثناء �أد�ء 

وظيفته.
ومل يح�سر �ملتهمون جل�سه �م�ص �أي�ساً، و�لتي تعقد 
يف منطقة د�ر �لق�ساء �لعايل بو�سط �لقاهرة. وكانت 
�ملا�سية  باجلل�سة  �لق�سية  نظر  �أج��ل��ت  ق��د  �ملحكمة 
�أرج���ع  وق���د  حمب�سهم.  م��ن  �ملتهمني  ح�����س��ور  ل��ع��دم 
مر��سل قناة �لعربية عدم ح�سور �ملتهمني رمبا كان 

ور�ء قر�ر �ملحكمة بالتنحي عن �لق�سية.
ه���ذ� وق����ال �مل�����س��ت�����س��ار حم��م��د �أم����ني ف��ه��م��ي، قا�سي 
حماكمة بديع وقياد�ت �لإخو�ن، �إنه قرر �لتنحي عن 
رئي�ص  �إىل  �أحالها  كما  �حل��رج،  ل�ست�سعاره  �لق�سية 
�سليب  نبيل  �مل�ست�سار  �ل��ق��اه��رة  ��ستئناف  حمكمة 

لتحديد د�ئرة �أخرى لنظر �لق�سية.
وخاطب �مل�ست�سار �أمني فهمي يف ر�سالة تنحيه، وزير 
ح�سور  ب�سرورة  �إب��ر�ه��ي��م،  حممد  �ل��ل��و�ء  �لد�خلية 

�ملتهمني �أثناء نظر �جلل�سة �أمام د�ئرة جديدة.
عن�سر�ن من �جلي�ص �حلر ي�ستبكان مع قو�ت �لنظام يف مدينة حلب  )رويرتز(

•• عوا�شم-وكاالت:

�سقط عدد من �لقتلى و�جلرحى 
ج�������ر�ء �ق���ت���ح���ام ق�������و�ت �ل���ن���ظ���ام 
�ل�سوري بلدة �سدد ذ�ت �لأغلبية 
�مل�سيحية بريف حم�ص �ل�سرقي، 
�ل��ق�����س��ف على  ت���و�����س���ل  يف ظ���ل 
�أحياء �ملدينة وريفها، بينما تدور 
�لعا�سمة  يف  ع��ن��ي��ف��ة  ����س��ت��ب��اك��ات 

دم�سق وريفها ومدن �أخرى.
�لنظام  ق��و�ت  �إن  نا�سطون  وق��ال 
�ق��ت��ح��م��ت ب���ل���دة �ل�����س��خ��ن��ة ق��رب 
تدمر، وق�سفت باملدفعية �لثقيلة 
�لر�سنت،  �لهاون مدينة  وقذ�ئف 
ح��م�����ص  ري�����ف  �أن  �إىل  م�������س���رية 
ي�سهد معارك بني قو�ت �ملعار�سة 
وقو�ت �لنظام �لتي حتاول �إحكام 

�ل�سيطرة على مدينة حم�ص.
��ستهدف ق�سف  �لأث��ن��اء  ه��ذه  يف 
و�ملدفعية  �ل�����س��و�ري��خ  ب��ر�ج��م��ات 
�ل��ث��ق��ي��ل��ة ح���ي �ل���وع���ر ب��ح��م�����ص، 
و���س��ط ����س��ت��ب��اك��ات يف �حل����ي بني 

�جلي�ص �حلر وقو�ت �لنظام.
�ل�سورية حلقوق  �ل�سبكة  وذك��رت 
�لعمليات  قتلى  ع��دد  �أن  �لإن�سان 
�لأعلى  كان  �لع�سكرية يف حم�ص 
مقارنة باملدن �ل�سورية، مو�سحة 

�أنه بلغ 12 قتيال على �لقل.
ويف دم�������س���ق، ق���ال���ت ���س��ب��ك��ة ���س��ام 

�ل�����س��وري ب�����س��ار �لأ���س��د يف د�ري���ا، 
�لعملية  ه���ذه  �أن  �إىل  م�����س��ريي��ن 
عنا�سر  �ستة  مقتل  ع��ن  �أ���س��ف��رت 
�ل����ن����ظ����ام. ويف ري���ف  ق������و�ت  م����ن 
�مل��روح��ي  �ل��ط��ري�ن  ح��ل��ب ق�سف 
ب���ال���رب�م���ي���ل �مل���ت���ف���ج���رة م��دي��ن��ة 

�ل�سفرية وقرية �ملفل�سة.
مر�سوم  ���س��در  �خ���ر  �سعيد  ع��ل��ى 
رئا�سي �سوري �م�ص باعفاء نائب 
رئ��ي�����ص �ل�����وزر�ء �ل�����س��وري ق��دري 
ما  بح�سب  من�سبه،  م��ن  جميل 
ذك����رت وك���ال���ة �لن���ب���اء �ل�����س��وري��ة 

�لر�سمية )�سانا(.
وقالت �سانا �ن من ��سباب �لعفاء 
غياب جميل عن مقر عمله دون 
ب��ن�����س��اط��ات  وق��ي��ام��ه  م�����س��ب��ق  �ذن 
�ل����وط����ن دون  ول������ق������اء�ت خ�������ارج 
وجت��اوزه  �حلكومة  م��ع  �لتن�سيق 
�ل��ع��م��ل �مل��وؤ���س�����س��ات��ي و�ل��ه��ي��ك��ل��ي��ة 

�لعامة للدولة.
يف �لوقت ذ�ته �بلغ وزير �خلارجية 
�ل���������س����وري ول���ي���د �مل���ع���ل���م �مل���وف���د 
�ل�����دويل �لخ�����س��ر �لب��ر�ه��ي��م��ي 
���س��ت�����س��ارك يف م��وؤمت��ر  �ن دم�����س��ق 
�ل�سورية  �لزم��ة  حلل  جنيف2- 
�نطالقا من حق �ل�سعب �ل�سوري 
�حل�سري باختيار قيادته، م�سري� 
ب��ني  ����س���ي���ك���ون  �مل�����وؤمت�����ر  �ن  �ىل 

�ل�سوريني وبقيادة �سورية.

الأ�شد يقيل نائب رئي�س الوزراء

قتلى وجرحى يف ريف حم�ض وا�صتباكات بدم�صق 

�م�ص  ف��ج��ر  ����س��ت��ب��اك��ات ج���رت  �إن 
�ل��ث��الث��اء ب��ني �جل��ي�����ص �ل�����س��وري 
على  �مل�سلحة  �مل��ع��ار���س��ة  وق����و�ت 
ح��اج��ز �ل��ب��ل��دي��ة يف ح��ي �ل��ق��اب��ون 

بدم�سق.
وك���������ان ق�������س���ف م������ن �ل�����ط�����ري�ن 
�ملنطقة  ����س��ت��ه��دف  ق���د  �حل���رب���ي 
�ل�سناعية يف حي �لقابون، بينما 
ت���رك���ز ق�����س��ف ع��ن��ي��ف ب��ر�ج��م��ات 

�ل�سو�ريخ و�ملدفعية �لثقيلة على 
ت�سرين  و�أحياء  �لريموك  خميم 

وبرزة.
ويف ريف �لعا�سمة �ل�سورية قالت 
ب��ر�ج��م��ات  ق�سفا  �إن  ���س��ام  �سبكة 
�لثقيلة،  و�مل��دف��ع��ي��ة  �ل�����س��و�ري��خ 
��ستهدف مدن يربود ومع�سمية 
�ل�����س��ام ود�ري����ا و�ل���زب���د�ين ودوم��ا 
�ل����غ����وط����ة  يف  م����ن����اط����ق  وع����������دة 

�ل�سرقية، كما وقعت ��ستباكات يف 
مدينة د�ريا.

و�أ�سار �لنا�سطون �إىل �أن عدد� من 
�لق�سف  ج��رح��و� يف  �لأ���س��خ��ا���ص 
مدينة  على  و�ل��ه��اون  باملدفعية 

دوما بريف دم�سق.
وك��������ان ن���ا����س���ط���ون ق�����د �أع���ل���ن���و� 
�����س���ت���ه���د�ف م��ق��ات��ل��ي �مل��ع��ار���س��ة 
جت��م��ع��ا ت��اب��ع��ا ل���ق���و�ت �ل��رئ��ي�����ص 

لوح بتعطيل مفاو�شات اتفاق التبادل احلر بني اجلانبني
الحتاد الأوروبي يدعو وا�صنطن

 اىل ترميم الثقة بعد ف�صيحة التج�ص�ض 

عدم  يوؤكدون  الفل�صطينيون 
حدوث اأي تقدم يف عملية ال�صلم

•• رام اهلل-ا.ف.ب:

و�سف �مني �سر �للجنة �لتنفيذية 
�لفل�سطينية  �ل��ت��ح��ري��ر  ملنظمة 
�ملوقف  �ل��ث��الث��اء  رب��ه  عبد  يا�سر 
�ل����س���ر�ئ���ي���ل���ي م����ن �مل���ف���او����س���ات 

بال�سو�أ منذ ع�سرين عاما.
د�ئ��رة �لعالم  بيان وزعته  ونقل 
�ل��ت��ح��ري��ر ع���ن عبد  يف م��ن��ظ��م��ة 
وفد�  ��ستقباله  خ��الل  قوله  رب��ه 
�ع��الم��ي��ا ع��م��ان��ي��ا يف م��ك��ت��ب��ه �ن 
�ل�سر�ئيلي  �لتفاو�سي  �مل��وق��ف 
�حلايل هو ��سو�أ موقف ��سر�ئيلي 
م���ن���ذ �ك�����ر م����ن ع�����س��ري��ن ع��ام��ا 
م�سري� �ىل ع��دم وج��ود �ي تقدم 
�جل��اري��ة  �مل��ف��او���س��ات  يف  ملمو�ص 
�ل��ت��ي ����س��ت��وؤن��ف��ت يف �و�خ����ر مت��وز 
ي��ول��ي��و �مل���ا����س���ي. وب��ح�����س��ب عبد 
رب����ه ف����ان ����س��ر�ئ��ي��ل ت�����س��ع��ى �ىل 
لتو�سيع  و�ملماطلة  �لوقت  ك�سب 
�ل�ستيطان وفر�ص وقائع جديدة 

على �لر�ص تن�سف �ملفاو�سات.

من  قواتها  ت�صحب  اأ�صرتاليا 
�صهرين  ــلل  خ اأفغان�صتان 

•• كابول-وام:

�ل��وزر�ء  �أب��وت رئي�ص  ت��وين  �أعلن 
من  �أك���ر  مهمة  �أن  �لأ����س���رت�يل 
�أل����ف ج��ن��دي م���ن ق����و�ت �ل��دف��اع 
�لأ���س��رت�ل��ي��ة يف ولي��ة �أوروزغ���ان 
نهاية  بحلول  �ستنتهي  �لأفغانية 
�أبوت خالل  �لعام �جل��اري. وقال 
زي����ارت����ه �مل��ف��اج��ئ��ة لأف��غ��ان�����س��ت��ان 
ل���ه..�إن  بيانه  يف  �ملا�سية  �لليلة 
�أط����ول ح���رب لأ���س��رت�ل��ي��ا تو�سك 
بتحقيق  �لن��ت��ه��اء..ل��ي�����ص  ع��ل��ى 
�لنت�سار ول �لهزمية ولكن كما 
ناأمل يف �أفغان�ستان �أف�سل. وو�سل 
ك��ووت  ت��اري��ن  �إىل منطقة  �أب���وت 
مر��سم  يف  للم�ساركة  �لأفغانية 
�لحتفال بنهاية مهمة �أ�سرت�ليا 
يف �حلرب �لتي قتل خاللها 40 
يف  �أب��وت  و�أك��د  �أ�سرت�ليا.  جنديا 
بيانه خالل �ملر��سم �لتز�م بالده 
و�حلوكمة  �لأم��ن  بدعم  �مل�ستمر 

و�لتنمية يف �أفغان�ستان.
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اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد

�ملوقع �للكرتوين�لربيد �للكرتوين

توريد  جم��ال  يف  تدريجيا  وتطورت   1982 ع��ام  تاأ�س�ست  عريقة  �سركة 
�لنفط و�ل��غ��از.  �لعاملية يف جم��ال  �ل�����س��رك��ات  �أ���س��ه��ر  م��ع��د�ت وخ��دم��ات 
وخ�سو�سا حلول �لقيا�ص و�لعد�د�ت و�أنظمة �لتحكم و�لأجهزة �لدقيقة 
و�مل�سخات، �ىل تركيب و�سيانة �لبنية �لتحتية لل�سبكات و�أنظمة �لأمان 

تغطي دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة و�لعر�ق . 
لال�ستف�سار �لت�سالت:

�أبوظبي
هاتف
فاك�ص

�لعر�قدبي
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حممد بن ر��سد خالل ح�سوره حفل تكرمي خلفان �لرومي  )و�م(

•• دبي-وام:

�آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ح�سر 
�لوزر�ء  رئي�ص جمل�ص  �لدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم 
�لذي  �لتكرمي �خلا�ص  رع��اه �هلل حفل  دبي  حاكم 
�أق��ام��ه �مل��ك��ت��ب �لإع���الم���ي حل��ك��وم��ة دب���ي يف فندق 
م���ي���د�ن يف م��ن��ط��ق��ة ن���د �ل�����س��ب��ا ب��دب��ي ظ��ه��ر �م�����ص 
ر��سد  �ل�سيخ حمد�ن بن حممد بن  بح�سور �سمو 

مكتوم  �ل�سيخ  و�س��مو  دب���ي  عه���د  ويل  مكت����وم  �آل 
دبي  حاك���م  نائب  مكت��وم  �آل  ر��س���د  بن  بن حممد 
ملعايل خلف��ان حممد �لروم��ي رئي�ص جمل�ص �إد�رة 
�س���امل�ا  عودت����ه  ملنا�س�بة  �لعربي���ة  �ل�سحافة  جائ��زة 
لعطاء�ت���ه  وتقدير�  �خل���ارج  يف  ع�الج  رحلة  م��ن 
دولتنا  بناء  يف  ودوره  �ملخل�سة  �لوطني��ة  وجهوده 

�حلديثة.
)�لتفا�سيل �ص2(

حممد بن را�صد ي�صهد حفل تكرمي خلفان الرومي 
مبنا�صبة عودته �صاملا من رحلة علج يف اخلارج 

عبداهلل بن زايد يوؤكد اأهمية زيارة اأمري قطر 
للدولة يف ظل امل�صتجدات الإقليمية والدولية

اإطالق جائزة فاركي جيم�س الدولية للبحث عن اأف�شل معلم يف العامل قيمتها مليون دولر
حممد بن را�صد: دعم التعليم هو دعم لتقدم

 الب�صرية وتقدير املعلمني هو تقدير ل�صناع التغيري 
•• دبي-وام:

ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  رعاية  حتت 
�آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء 
�إط���الق جائزة  ح��اك��م دب��ي رع���اه �هلل مت �سباح �م�����ص 
�ستبلغ  و�لتي  �لعامل  يف  معلم  لأعظم  جيم�ص  فاركي 
�ل��ذي  للمعلم  متنح  �أمريكي  دولر  مليون  جائزتها 
�سيتم �ختياره من بني �ملر�سحني من كافة دول �لعامل 
�لعاملي  و�ملهار�ت  �لتعليم  منتدى  من  بتنظيم  وذل��ك 
بدبي وب��اإ���س��ر�ف حتكيمي م��ن جل��ان دول��ي��ة حمايدة 

•• اأبوظبي-وام: 

وزي��ر  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�سيخ  �سمو  �أك���د 
بن  متيم  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  زي��ارة  �أن  �خلارجية 
بلده  �ىل  �ل�سقيقة  قطر  دول���ة  �أم���ري  ث��اين  �آل  حمد 
�لثاين دولة �لإمار�ت تعبري �سادق عن حر�ص �سموه 
تربط  �لتي  �لوطيدة  �لأخوية  �لعالقات  متتني  على 

وب��ت��دق��ي��ق م��ن ب��ر�ي�����ص ووت����ر ك��وب��ر ه��او���ص وب��ه��دف 
جمال  يف  عاملي  نوبل  هي  �جلائزة  تكون  ب��اأن  رئي�سي 

�لتعليم من دولة �لإمار�ت.
وعلق �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم 
بتخ�سي�ص  فاركي  �سوين  �لأعمال  رجل  مبادرة  على 
�لكثريين  عرفت  بقوله  معلم  لأعظم  دولر  مليون 
نف�سه ومنهم  �لأعمال منهم من يفكر يف  من رج��ال 
من يفكر يف من حوله ومنهم من فكره يتطلع خلري 

�لإن�سانية.
)�لتفا�سيل �ص2(

يف  �سموه  وق��ال  �ل�سقيقني.  و�ل�سعبني  �لبلدين  بني 
�لذي  عددها  يف  �لقطرية  �ل�سرق  جريدة  ل�  ت�سريح 
ي�سدر �ليوم..�إن �لزيارة تكت�سب �أهمية خا�سة يف ظل 
�لر�هنة  و�لدولية  �لإقليمية  و�مل�ستجد�ت  �لظروف 
لتبادل �لآر�ء وتن�سيق �ملو�قف حول خمتلف �لق�سايا 

�لتي تهم �لبلدين.
)�لتفا�سيل �ص2(
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�صفارة الدولة يف بريطانيا توؤكد عدم تعر�ض اأي من مواطني الدولة يف بريطانيا لأي حوادث جراء العا�صفة وفد الوطني الحتادي والربملان العربي برئا�صة اجلروان 
على يعزون البابا توا�صرو�ض بحادثة الهجوم على كني�صة الوراق �لر�سيدة  للقيادة  و�لتقدير  بال�سكر  �ل�سفارة  وتقدمت  �لعا�سفة. 

و�أمن مو�طنيها يف يف  �سالمة  و�ملتو��سل وحر�سها على  �لد�ئم  �هتمامها 
�لد�خل و�خلارج.

كانت عا�سفة جوية قد �إجتاحت جنوب بريطانيا �أم�ص �لول �إمتد تاأثريها 
�سمال لي�سرب مناطق مبدينة لندن و�سو�حيها.

عما  �لكهربائي  �لتيار  و�نقطاع  �أ�سخا�ص  �أربعة  مقتل  �إىل  �لعا�سفة  و�أدت 
يقارب 200 �ألف منزل يف �ملناطق �ل�ساحلية �جلنوبية و�لتي بلغت �ل�سرعة 

�لق�سوى فيها للرياح 159 كم يف �ل�ساعة.
قد  ط���و�رئ  لأي��ة  �ل��ت��اأه��ب  حالة  �أعلنت  ق��د  �لربيطانية  �ل�سلطات  وك��ان��ت 
�إيقاف بع�ص حركة  �إىل  �لعام  �لنقل  �لعا�سفة مما دفع �سركات  تنجم عن 

�ملو��سالت يف عدة مناطق حت�سبا لأية حو�دث قد تنجم. 

•• لندن-وام: 

تو��سلت �سفارة �لدولة وملحقياتها �لتابعة لها باململكة �ملتحدة مع مو�طني 
�لدولة من طلبة ومر�سى و�سياح يف �أعقاب �لعا�سفة �لتي �إجتاحت جنوب 
بريطانيا و�إمتد تاأثريها �سمال لي�سرب مناطق مبدينة لندن و�سو�حيها.

�ل�سفارة بت�سكيل فريق مناوبة بالق�سم �لقن�سلي وتخ�سي�ص خط  وقامت 
�ساخن ل�ستقبال �ت�سالت �ملو�طنني �لذين مت �إعالمهم بهذه �خلدمة عرب 

�لر�سائل �لن�سية �لهاتفية و�لربيد �للكرتوين.
�خلارجية  وز�رة  ع��ام  ب��دي��و�ن  �لعمليات  �إد�رة  م��ع  �ل�سفارة  تو��سلت  كما 
باأبوظبي و�إطالعها على �لو�سع.. ومت بحمد �هلل �لتاأكد من عدم تعر�ص 
تلك  ج��ر�ء  �إ�سكالت  �و  ح��و�دث  بريطانيا لأي  �لدولة يف  �أي من مو�طني 

�إن هذه �لزيارة طبيعية  �أ�سكاله . و�أ�ساف معاليه  ينبذ �لإره��اب بكل 
خا�سة ونحن يف �ل�سارع �لعربي مب�سلميه وم�سيحيه نعي�ص على هذه 
�لأر�ص منذ 1400 �سنة . من جانبه �أعرب �لبابا تو��سرو�ص �لثاين 
�لحت��ادي  �لوطني  و�ملجل�ص  �لعربي  �لربملان  وف��د  لزيارة  �سكره  عن 
�ملتحدة  �لعربية  �لم���ار�ت  دول��ة  دور  �ل��ع��ز�ء.. وثمن  و�ج��ب  وتقدمي 
ملوقفها �لد�عم مل�سر و�لعمل �لعربي �مل�سرتك. وقال يف معر�ص حديثه 
لوفد �لربملان �لعربي �إنه قر�أ كتاب �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 
ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي 

رعاه �هلل - وم�سات من فكر - و�أبدي �إعجابه �ل�سديد به .

•• القاهرة -وام:

�ملجل�ص  �لعربي ع�سو  �ل��ربمل��ان  رئي�ص  �جل���رو�ن  �أح��م��د  م��ع��ايل  ق��دم 
�لوطني �لحتادي على ر�أ�ص وفد من �ملجل�ص و�لربملان و�جب �لعز�ء 
بابا  �لثاين  تو��سرو�ص  للبابا  �ل��ور�ق  كني�سة  على  �لهجوم  حادثة  يف 
�لإ�سكندرية بطريرك �لكر�زة �ملرق�سية مبقر �لكاتدر�ئية بالعبا�سية 
يف �لقاهرة. وقال معايل �حمد �جلرو�ن قدمنا و�جبالعز�ء يف حادثة 
�لهجوم على كني�سة �لور�ق و�أكدنا دعمنا لإخو�ننا �مل�سيحيني لإي�سال 
ر�سالة للمجتمع �لدويل وللد�خل و�خلارج �لعربي �أن �لربملان �لعربي 

حممد بن را�صد ي�صهد حفل تكرمي خلفان الرومي مبنا�صبة عودته �صاملا من رحلة علج يف اخلارج
•• دبي-وام:

�لدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ح�سر 
رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل حفل �لتكرمي �خلا�ص �لذي �أقامه 
�ملكتب �لإعالمي حلكومة دبي يف فندق ميد�ن يف منطقة ند �ل�سبا بدبي ظهر 
�م�ص بح�سور �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم ويل عهد دبي 
و�سمو �ل�سيخ مكتوم بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب حاكم دبي ملعايل خلفان 
عودته  ملنا�سبة  �لعربية  �ل�سحافة  جائزة  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  �لرومي  حممد 
�ساملا من رحلة عالج يف �خلارج وتقدير� لعطاء�ته وجهوده �لوطنية �ملخل�سة 

ودوره يف بناء دولتنا �حلديثة.
�حلفل �لذي ح�سره كذلك معايل �لفريق م�سبح بن ر��سد �لفتان مدير مكتب 
�ساحب �ل�سمو نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �ل��وزر�ء حاكم دبي و�لكاتب 
عبد�لغفار ح�سني رئي�ص جمعية �لإمار�ت حلقوق �لإن�سان و�سعادة خليفة �سعيد 
منى  �سعادة  ��ستهلته  بدبي  و�ل�سيافة  �لت�سريفات  د�ئ��رة  ع��ام  مدير  �سليمان 
غامن �ملري مدير عام �ملكتب �لعالمي حلكومة دبي بكلمة ترحيبية ب�ساحب 
�ل�سمو نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي و�حل�سور �أع�ساء 
جمل�ص �إد�رة جائزة �ل�سحافة �لعربية وجمع من �لقياد�ت و�لكو�در �ل�سحافية 
منذ  �لعربية  �ل�سحافة  جل��ائ��زة  �سموه  رع��اي��ة  �ن  م��وؤك��دة  و�لعربية  �لوطنية 
ولدتها مببادرة من �سموه كان لها �أثر كبري يف تطور �جلائزة و�نت�سارها على 

م�ساحة �لوطن �لعربي خا�سة يف �لأو�ساط �ل�سحفية �لعربية.
ورحبت منى �ملري بعودة معايل خلفان حممد �لرومي �ىل �أهله ووطنه وموقعه 
�إد�رت��ه  بف�سل  مميز�  وزخما  ق��وة  �أعطاها  �لتي  �جلائزة  �د�رة  ملجل�ص  كرئي�ص 
�لقوية وجديته يف �لعمل �ىل جانب �لناحية �لعاطفية �لتي يتميز بها معايل 
عبد�هلل عمر�ن  �لدكتور  معايل  �لرتحيبية  كلمتها  ختام  وقدمت يف  �لرومي. 
حتدث  �ل��ذي  و�لتوزيع  و�لن�سر  و�لطباعة  لل�سحافة  �خلليج  د�ر  رئي�ص  ترمي 
�آل مكتوم  ر��سد  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو  ل�ساحب  �ساكر� ومقدر�  �ملنا�سبة  يف 
�أن هذ� ما عودنا عليه �سموه  ح�سوره وتكرميه ملعايل خلفان �لرومي معترب� 
و�أمتهم خا�سة  لوطنهم  �ملخل�سني  �لوطن  رج��ال  تكرمي  ونهجه يف  د�أب��ه  وهو 
على  وتقدمها  بنائها  يف  �لع�سرية  دولتنا  تاأ�سي�ص  بد�يات  مع  �ساهمو�  �لذين 

خمتلف �ل�سعد.
ونوه �لدكتور عبد�هلل عمر�ن بجائزة �ل�سحافة �لعربية وهي �إحدى مبادر�ت 
�ساحب �ل�سمو نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي �لتي تتاألق 
ي�ست�سعر جمرى  �ل��ذي  �سموه  لروؤية  �أ�سيل  نتاج  باأنها  وو�سفها  دبي  �سماء  يف 
�ل�سعيد  على  بل  و�لإقليمي  �ملحلي  �ل�سعيد  على  لي�ص  و�مل�ستقبل  �لأح���د�ث 

�لعاملي �أي�سا.

ع�سو  بالقزيز  عبد�لله  �ملغربي  و�لكاتب  �ل�سحايف  كذلك  وحت��دث  �ملنا�سب. 
�إد�رة �جلائزة منوها ب�سفافية وم�سد�قية خلفان �لرومي وجديته يف  جمل�ص 
�إد�رة دفة �لأم��ور يف �جلائزة �لتي باتت من �أهم فعاليات �لوطن �لعربي �لتي 
يف  ي�ساهمون  �لذين  و�ملفكرين  منهم  �ملبدعني  وحتت�سن  �ل�سحافيني  ترعى 

عطاء�تهم �لفكرية و�لأدبية يف �إعالء �ساأن �ل�سحافة �لعربية �إقليميا ودوليا.
و�أ�ساد يف هذ� �ل�سياق بدور نادي دبي لل�سحافة وطاقمه من �ل�سباب �ملو�طن 
و�لعربي مرحبا بعودة خلفان �لرومي �ساملا معافى ليمار�ص مهماته وم�سوؤولياته 
من جديد وبطاقة جديدة بناءة.. فهو مثال �لنبل و�لعطاء و�لأمانة يف �ستى 
�ملو�قف وهو حمل �عتز�ز جمل�ص �إد�رة �جلائزة وكل �لزمالء وهنيئا له بعودته 
�إد�رة �جلائزة وتوجه بال�سكر �ىل �ملكتب  �أهله ووطنه وزمالئه يف جمل�ص  �ىل 
�لرومي  �لعالمي حلكومة ومديرته ونادي دبي لل�سحافة على لفتة تكرمي 
�سعادته  عن  فيها  �أع��رب  كلمة  �ل��روم��ي  خلفان  معايل  للمكرم  وك��ان  �لطيبة. 
بت�سريف �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم حلفل �لتكرمي �لذي 
نظمه �ملكتب �لإعالمي حلكومة لدبي وكان مفاجاأة �سعيدة له م�سيد� برعاية 
�لوطنية  �ل�سحافة  جمال  يف  و�جناز�تها  �لناجحة  وم�سريتها  للجائزة  �سموه 
هما  و�لتميز  �لإب��د�ع  كان  �سموه  ورعاية  توجيهات  فبف�سل  و�لعربية  �ملحلية 

وب��ه��ذه �ل��روؤي��ة �حلكيمة ك��م و�ج��ه��ن��ا �ل��ت��ح��دي��ات وجت��اوزن��اه��ا يف �ل��ع��دي��د من 
�لقت�سادي  �ل�سعيد  على  خا�سة  دولتنا  بها  م��رت  �لتي  و�ل��ظ��روف  �لح���د�ث 
وبناء �لدولة �لقوية �مل�ستقرة وهذه هي خ�سائ�ص �لقيادة �لأ�سيلة �لتي تقر�أ 
�مل�ستقبل  �مل�ستقبل وتعد له ثم تلويه يف م�سارب تعرفها وت��درك كيف �سيكون 

منا�سبا ومتو�كبا مع �حتياجات ومتطلبات �سعبها وبلدها.
ب��الإع��الم  للنهو�ص  �لعربية  �ل�سحافة  ج��ائ��زة  ب���دور  ع��م��ر�ن  �ل��دك��ت��ور  و�أ���س��اد 
و�ل�سحافة �لعربية وت�سهيل دخوله متطلبات �لع�سر �حلديث فقد قامت على 
ت�سجيع �لإبد�ع و�حت�سان �ملبدعني على �متد�د �لوطن �لعربي وهذ� ما مل�سناه 
ومل�سه �جلميع من خالل �أرقام �ل�سحافيني و�لإعالميني �لذين يت�سابقون من 

�أجل �أن يجدو� لأنف�سهم مكانا يف رحابها.
و�أ�ساد يف هذ� �ل�سياق برئا�سة معايل خلفان �لرومي ملجل�ص �إد�رة �جلائزة �لذي 
كان حري�سا على ترجمة روؤية �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم 
من خالل �لفعاليات و�لندو�ت و�ملنتديات �لتي نظمتها �جلائزة دون �إنقطاع .. 
ونوه مب�ساركة �لرومي يف �لعديد من �للجان �لتي �أ�س�ست خالل �لتاأ�سي�ص لقيام 
دولة �لحتاد يف �ل�سبعينيات حيث وجدت قيادتنا �لر�سيدة يف هذ� �لرجل مثال 
�ملكان  �ملنا�سب يف  �لرجل  ولي��ز�ل  كان  فهو  و�لثقة  للم�سوؤولية  و�أه��ال  �لعطاء 

�ملبدعني  تاأ�سي�سها على تكرمي  د�أب��ت منذ  �لتي  �أولويات و�سروط �جلائزة  من 
�ملو�طنني و�لعرب يف �حلقل �ل�سحايف فهي تنفرد يف هذ� �ل�ساأن لأنها ثمرة روية 
موؤ�س�سها ور�عيها �لذي ي�سجع �لإبد�ع و�ملبدعني ويتبناهم من خالل مبادر�ت 
وتاألقها  �جلائزة  جناح  وبف�سل  �ملتعددة  و�لإن�سانية  و�لعربية  �لوطنية  �سموه 
ودورها �ملميز�أ�سبحت حمط �آمال �ملبدعني �ملو�طنني و�لعرب وباتو� يطمحون 
�إىل �لو�سول �إىل من�سة �لتتويج و�لتكرمي �لذي متنحه �جلائزة لكل من له دور 
يف خدمة �ل�سحافة و�لق�سايا �لوطنية و�لعربية �لعادلة . و�أثنى �لرومي على 
جهود فريق عمل �جلائزة خا�سة نادي دبي لل�سحافة �لذي قادته ملدة طويلة 
�جلائزة  عمل  فريق  ق��ي��ادة  يف  وكفاءتها  جناحها  و�أثبتت  �مل��ري  منى  �ل�سيدة 
و�لنادي . وحتدث �ي�سا �لإعالمي �مل�ست�سار غ�سان طهبوب ع�سو جمل�ص �إد�رة 
�جلائزة عن خلفان �لرومي ب�سفته �أحد �أبناء �لوطن �ملخل�سني �لذين �أعطو� 
من جهودهم وعملهم وخربتهم ما ي�ستحقه �لوطن من �أبنائه ولهذ� فالرجل 
�بن �لإمار�ت ي�ستحق هذ� �لتكرمي خا�سة من �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 
ر��سد �آل مكتوم �ملعروف بقيادته وحكمته و�إن�سانيته وحب للوطن وللمبدعني 
يف �ستى �مليادين . و�عترب طهبوب هذ� �لتكرمي من �سموه �إىل خلفان �لرومي 
و�ساما على �سدر �لرومي وعلى �سدور كافة �لإعالمني و�ل�سحافيني . �ساحب 
جمل�ص  رئي�ص  �لدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو 
�ل��وزر�ء حاكم دبي نوه مبناقب خلفان �لرومي ك�سخ�سية وطنية وقال �سموه 
�سهادتي بهذ� �لرجل جمروحة لأنني �أعرفه وعرفته عن قرب منذ قيام دولتنا 
�لعزيزة يف عهد �ملغفور لهما باإذن �هلل تعاىل �ل�سيخ ز�يد و�ل�سيخ ر��سد طيب �هلل 
ثر�هما فهو من �ملوؤ�س�سني و�خلريجني �لأو�ئل �لذين خدمو� وطنهم باخال�ص . 
كما كان �ملرحوم ترمي عمر�ن ترمي وطنيا وخمل�سا و�ساعد �ل�سيخ ز�يد و�ل�سيخ 
ر��سد يف �لتح�سري و�لتاأ�سي�ص لقيام دولة �لإحتاد ول �أن�سى يف هذ� �ملقام �لأخ 
�أحمد خليفة �ل�سويدي �لذي كان له دور وطني بارز يف قيام �لحتاد وله مكانة 
خا�سة عندي. و�أ�ساف �سموه هوؤلء كلهم تابعت وعاي�ست م�سريتهم �لوطنية 
فكانو� رجال خمل�سني لوطنهم و�سعبهم وبف�سلهم و�خلريجني �لآخرين من 
�أبناء �لوطن وبناته و��سلنا �مل�سرية و�حلمد هلل. و�أردف �سموه �أنا متابع مل�سرية 
�لأخ خلفان �لرومي وثقتي به كبرية و�أنا �سعيد به لأنه عاد متعافيا و�ساملا �إىل 
موقعه �لطبيعي يف جمل�ص �إد�رة �جلائزة. ومتنى �سموه ملجل�ص �إد�رة �جلائزة 
�مل�ستقبل  يف  �نت�سارها  وتو�سيع  �جل��ائ��زة  تطوير  طريق  على  و�لتقدم  �لنجاح 
و�أح��د  وق���دوة  كمثال  �ل��روم��ي  خلفان  �إىل  ينظرون  �جل��ائ��زة  ه��ذه  يف  و�سبابنا 
�ملوؤ�س�سني لها . و�ختتم �سموه �حلمد هلل لدينا كفاء�ت وطاقات وطنية قادرة 
على �مل�سي قدما يف �لعطاء و�لإبد�ع و�لتميز فهم �سباب �أكفاء و�أنا فخور بهم 
و�سعيد . و�لتقطت ل�سموه يف ختام �حلفل �ل�سور �لتذكارية مع رئي�ص و�أع�ساء 

جمل�ص �إد�رة �جلائزة �جلديد. 

اإطالق جائزة فاركي جيم�س الدولية للبحث عن اأف�شل معلم يف العامل قيمتها مليون دولر

حممد بن را�صد: دعم التعليم هو دعم لتقدم الب�صرية وتقدير املعلمني هو تقدير ل�صناع التغيري 
•• دبي-وام:

نائب رئي�ص  �آل مكتوم  ر��سد  �ل�سيخ حممد بن  �ل�سمو  حتت رعاية �ساحب 
�إطالق  �ل��وزر�ء حاكم دبي رع��اه �هلل مت �سباح �م�ص  �لدولة رئي�ص جمل�ص 
جائزة فاركي جيم�ص لأعظم معلم يف �لعامل و�لتي �ستبلغ جائزتها مليون 
من  �ملر�سحني  بني  من  �ختياره  �سيتم  �ل��ذي  للمعلم  متنح  �أمريكي  دولر 
كافة دول �لعامل وذلك بتنظيم من منتدى �لتعليم و�ملهار�ت �لعاملي بدبي 
وباإ�سر�ف حتكيمي من جلان دولية حمايدة وبتدقيق من بر�ي�ص ووتر كوبر 
هاو�ص وبهدف رئي�سي باأن تكون �جلائزة هي نوبل عاملي يف جمال �لتعليم 
من دولة �لإمار�ت. وعلق �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم 

�أو عامليا وبالأخ�ص منوذج دبي  �هتمام �سموه بالعلم و�لتعليم �سو�ء حمليا 
�لهتمام  ه��ذه  كل   .. �لفقر  على  للق�ساء  كطريقة  �لتعليم  بدعم  للعطاء 
مل  حيث  ورعايتها  لتبنيها  �سموه  على  �جل��ائ��زة  فكرة  عر�ص  على  �سجعنا 
باأية  مو�فاته  منا  بل وطلب  رعايتها  �أب��د� يف  ي��رتدد  �سموه مل  ب��اأن  نتفاجاأ 

طلبات �أو ت�سهيالت نحتاجها يف �أي وقت لإجناح �جلائزة .
�لعاملية  نوبل  تعادل جو�ئز  �أن  �جلائزة  لهذه  فاركي هدفنا  �ل�سيد  و�أ�ساف 
يف  �لعامل  يف  معلم  �أعظم  عن  �لبحث  رحلة  �ستبد�أ  �لتعليم  جم��ال  يف  لكن 
�سهر مار�ص ويتم �لإعالن عن كافة �لتفا�سيل يف منتدى �لتعليم و�ملهار�ت 
�لمريكي  �لرئي�ص  وبح�سور  �لوقت  ذل��ك  يف  دب��ي  يف  �سيعقد  �ل��ذي  �لعاملي 
�ل�سبق بيل كلينتون. وقال فاركي �هتمام حممد بن ر��سد �لد�ئمة بالتعليم 

تعزيز  ب�سكل عاملي لأن  �ملعلم ولكن  تعزيز مكانة  �ألهمنا فكرة   .. و�ملعلمني 
�سورة �ملعلمني كنجوم هو دعم جلودة �لتعليم .. و�جلائزة هدفها تو�سيح 
�لدور �لهائل �لذي يلعبه �ملعلمون يف حياتنا . و�أ�ساف فاركي �سندعو جميع 
دول �لعامل للم�ساركة عرب تر�سيحات وطنية و�سيتم ت�سجيع �ل�سعوب على 
دعم مر�سحيها ومعلميها �لالمعني وذلك بهدف خلق �أجو�ء عاملية مثرية يف 
�ختيار �أعظم معلم مما يحقق هدف �جلائزة يف رفع وتقدير مكانة �ملعلمني 
عامليا . و�أ�ساف �سوف تقوم هيئة من �حلكام مكونة من زعماء عامل �سابقني 
و�أع�ساء بارزين يف �ملجتمع وكذلك خرب�ء يف �لتعليم و طلبة باحلكم على 
وفرز  �لت�سويت  تدقيق عملية  يتم  و�سوف  �لفائز..  �إىل  كل مر�سح و�سول 

�لأ�سو�ت من قبل جهة عاملية حمايدة هي بر�ي�ص ووترهاو�ص كوبرز . 

لأعظم  دولر  مليون  بتخ�سي�ص  فاركي  �سوين  �لأعمال  رجل  مبادرة  على 
معلم بقوله عرفت �لكثريين من رجال �لأعمال منهم من يفكر يف نف�سه 

ومنهم من يفكر يف من حوله ومنهم من فكره يتطلع خلري �لإن�سانية. .
هو  �ملعلمني  وتقدير  �لب�سرية  لتقدم  دعم  هو  �لتعليم  دعم  �سموه  و�أ�ساف 
تقدير ل�سناع �لتغيري يف حياة �لب�سرية . وقال �سموه نفخر برجال �لأعمال 
لدينا �لذين يفكرون بطريقة �إن�سانية وعاملية .. م�سرية فاركي يف �لتعليم 
كربى  م��ب��ادر�ت  �لأع��م��ال  رج��ال  جميع  من  ونتمنى   .. ومنوذجية  متميزة 
موؤ�س�سة  �ساحب  فاركي  �سوين  �لأعمال  رجل  �أو�سح  جانبه  من   . م�سابهة 
�إيديوكي�سن تعلمنا من حممد بن  فاركي جيم�ص �لذر�ع �خلريي جليم�ص 
�أن �لقائد �حلقيقي هو مبقد�ر منفعته لالإن�سانية.. و�ألهمني كثري�  ر��سد 

�صيف بن زايد يلتقي نائب وزير ال�صوؤون اخلارجية الأ�صباين
•• اأبوظبي -وام:

نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �سيف  �ل�سيخ  �سمو  �ل��ف��ري��ق  �لتقى 
�لد�خلية يف مكتبه  وزي��ر  �ل���وزر�ء  رئي�ص جمل�ص  نائب 
�م�ص غونز�لو دي بينيتو نائب وزير �ل�سوؤون �خلارجية 

�لأ�سباين و�لوفد �ملر�فق له.
ومت خ����الل �ل��ل��ق��اء ب��ح��ث ع����دد م���ن �مل���و����س���وع���ات ذ�ت 
�لهتمام �مل�سرتك و�سبل تعزيز وتطوير �لعالقات بني 

�لبلدين �ل�سديقني. ح�سر �للقاء �لفريق �سيف عبد�هلل 
�ل�سعفار وكيل وز�رة �لد�خلية و�للو�ء نا�سر خلريباين 
نائب رئي�ص جمل�ص  �سمو  �لعام ملكتب  �لأم��ني  �لنعيمي 
�ل��وزر�ء وزير �لد�خلية و�لعميد علي خلفان �لظاهري 
�أب��وظ��ب��ي و�لعقيد  �ل��ق��ي��ادة ل�سرطة  ���س��وؤون  ع��ام  م��دي��ر 
�لوزير  �سمو  مكتب  �سكرتارية  مدير  �ل�ساعدي  �سعود 
فالدير�ما  فرينانديث  �سالريت�ص  �يوخينيو  وخو�سيه 

�سفري �ململكة �لأ�سبانية لدى �لدولة.

عبداهلل بن زايد يوؤكد اأهمية زيارة اأمري قطر للدولة يف ظل امل�صتجدات الإقليمية والدولية

اعتماد تو�صيات اللجنة العليا املنظمة ملوؤمتر دبي العاملي لل�صلم 2014

•• اأبوظبي-وام: 

�أكد �سمو �ل�سيخ عبد�هلل بن ز�يد 
�آل نهيان وزير �خلارجية �أن زيارة 
بن  متيم  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
ح��م��د �آل ث���اين �أم���ري دول���ة قطر 
دول��ة  �ل��ث��اين  ب��ل��ده  �ىل  �ل�سقيقة 
�لإمار�ت تعبري �سادق عن حر�ص 
����س���م���وه ع���ل���ى مت���ت���ني �ل���ع���الق���ات 

�ل��ت��ي ت��ه��م �ل��ب��ل��دي��ن. و�أك����د �سمو 
�ل�������س���ي���خ ع����ب����د�هلل ب����ن ز�ي������د �آل 

نهيان.
�لثنائية  �لأخ��وي��ة  �لعالقات  .�أن 
ب���ني دول���ت���ي �لإم��������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة 
�ملتحدة و قطر �سهدت بتوجيهات 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  حر�ص  و 
رئي�ص  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
���س��اح��ب  و  �هلل  ح��ف��ظ��ه  �ل����دول����ة 

�لأخوية �لوطيدة �لتي تربط بني 
�ل�سقيقني.  و�ل�سعبني  �لبلدين 
وقال �سموه يف ت�سريح ل� جريدة 
�ل�سرق �لقطرية يف عددها �لذي 
تكت�سب  �لزيارة  �ليوم..�إن  ي�سدر 
�أه��م��ي��ة خ��ا���س��ة يف ظ��ل �ل��ظ��روف 
و�لدولية  �لإقليمية  و�مل�ستجد�ت 
وتن�سيق  �لآر�ء  ل��ت��ب��ادل  �ل��ر�ه��ن��ة 
�لق�سايا  خمتلف  ح��ول  �مل��و�ق��ف 

�ل�سمو �أمري دولة قطر..تطور�ت 
على  م�سطرد�  من��و�  و  �إي��ج��اب��ي��ة 
ج��م��ي��ع �مل�������س���ت���وي���ات �����س����و�ء ع��ل��ى 
�ل��ع��الق��ات  ع���رى  تر�سيخ  �سعيد 
�سعيد  على  �أو  �لأخوية  �لثنائية 
دع����م م�����س��رية جم��ل�����ص �ل��ت��ع��اون 
ل���دول �خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي��ة وك��ذل��ك 
ت����ع����زي����ز �ل�����ت�����ع�����اون و�ل���ت���ن�������س���ي���ق 
�إط��ار  يف  بينهما  فيما  و�ل��ت��ك��ام��ل 

وقال  �مل�سرتك.  �خلليجي  �لعمل 
�سموه يف ختام ت�سريحه �إن دولة 
�لإمار�ت تويل عالقاتها �لأخوية 
�أهمية  ق��ط��ر  دول���ة  م��ع  �لثنائية 
�لإرت��ق��اء  على  وحت��ر���ص  ق�سوى 
�آف���اق �أرح���ب و�أو���س��ع مبا  بها �إىل 
يعود بامل�سلحة و�ملنفعة �مل�سرتكة 
�ل�سقيقني  �لبلدين  �سعبي  على 

و�سعوب دول جمل�ص �لتعاون. 

•• دبي-وام:

�ع���ت���م���د جم���ل�������ص �أم�����ن�����اء ج���ائ���زة 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم لل�سالم 
م����وؤخ����ر�  �ج���ت���م���اع���ه  �ل����ع����امل����ي يف 
ب��رئ��ا���س��ة �ل���دك���ت���ور ح��م��د �ل�����س��ي��خ 
�أح��م��د �ل�����س��ي��ب��اين رئ��ي�����ص جمل�ص 
�لأم���ن���اء مب��ق��ر �جل���ائ���زة مبنطقة 
�مل���م���زر ت��و���س��ي��ات �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ع��ل��ي��ا 
�ملنظمة ملوؤمتر دبي �لعاملي لل�سالم 

�لد�عمة لل�سالم عامليا.
�مل�ساركة  ع��ل��ى  �ملجل�ص  و�ف���ق  ك��م��ا 
يف ح��ف��ل ت���وزي���ع ج���و�ئ���ز �ل�����س��الم 
�إقامته  و�مل��ق��رر  باأ�سرت�ليا  �لعاملي 
�سعادة  و�إي���ف���اد  �مل��ق��ب��ل  ن��وف��م��رب  يف 
حم��م��د ع���ب���د�هلل ب��وه��ن��اد �لأم����ني 

�لعام للجائزة حل�سور �حلفل.
�أن  �ل�سيباين  حمد  �لدكتور  و�أك��د 
م�����س��ارك��ة �جل���ائ���زة يف �مل���وؤمت���ر�ت 
تاأتي  لل�سالم  �لدولية  و�لفعاليات 

�أب��ري��ل  ع��ق��ده يف  �مل��زم��ع  2014م 
ع��ل��ى  �مل��ج��ل�����ص  وو�ف�������ق   .2014
م�ساركة �جلائزة يف موؤمتر �ل�سالم 
و�لريا�سة �لعاملي مبوناكو و�ملزمع 
عقده من 6 �إىل 8 نوفمرب �ملقبل 
�سعيد  حممد  �للو�ء  �سعادة  و�إيفاد 
�ملري ع�سو جمل�ص �لأمناء ممثال 
ع��ن �جل���ائ���زة حل�����س��ور �مل���وؤمت���ر .. 
�إىل م��د ج�سور  �مل�����س��ارك��ة  وت��ه��دف 
و�جل��ه��ات  �ملنظمات  م��ع  �لتو��سل 

�نطالقا من �أقو�ل �ساحب �ل�سمو 
�آل مكتوم  ر��سد  بن  �ل�سيخ حممد 
نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل ر�عي 
�جل����ائ����زة ن���ري���د �إب����ق����اء ج�����س��ورن��ا 
ن��ك��ون حمل  �أن  م��ف��ت��وح��ة ون���ري���د 
ث��ق��ة �جل��م��ي��ع �ق��ت��ن��اع��ن��ا ب��ال�����س��الم 
لن  �حلقيقي  �ل�سالم  لكن  �لقوي 
يكن من�سفا وما مل  يتحقق مامل 
قوة  مبثل  ب��ه  �جلميع  قناعة  تكن 

حممد  ق��ال  جانبه  م��ن   . قناعتنا 
ت�سعى  �جلائزة  �أن  بوهناد  عبد�هلل 
م���ن خ����الل ه����ذه �مل�������س���ارك���ات �إىل 
�ل���ت���اأك���ي���د ل��ل��م��ن��ظ��م��ات و�جل���ه���ات 
دولة  �أن  لل�سالم  �لد�عمة  �لعاملية 
ودب��ي على وجه  �لإم����ار�ت عموما 
�خل�����س��و���ص د�ع�����م ق����وي ل��ل�����س��الم 
�ل��ع��امل��ي م��ن خ��الل �مل���ب���ادر�ت �لتي 
يف  ت�سهم  و�لتي  �حلكومة  تطلقها 

تر�سيخ مفهوم �ل�سالم �لعاملي.
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جمارك اأبوظبي ت�صارك بور�صة عمل حول الك�صف عن عمليات تهريب املواد النووية وامل�صعة يف بوداب�صت
•• اأبوظبي-وام:

جل��م��ارك  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  ���س��ارك��ت 
�أب���وظ���ب���ي يف ور����س���ة �ل��ع��م��ل �ل��ت��ي 
�ل��ق��ان��ون  �إن��ف��اذ  �أك��ادمي��ي��ة  نظمتها 
�ل����دويل حت��ت ع��ن��و�ن �ل��ك�����س��ف عن 
ع��م��ل��ي��ات ت��ه��ري��ب �مل������و�د �ل��ن��ووي��ة 
و�مل�������س���ع���ة يف ب���ود�ب�������س���ت ع��ا���س��م��ة 
ج���م���ه���وري���ة �مل���ج���ر وذل������ك ت���اأك���ي���د� 
ع��ل��ى �ل��ت��ز�م��ه��ا لم��ت��الك ع��الق��ات 
ت��ع��اون ب��ن��اءة م��ع خمتلف �جل��ه��ات 
عامل  �إن�ساء  �إىل  �ل�ساعية  �لدولية 
و�آم��ن وخ��ال من �مل��ه��دد�ت �لأمنية 
ع���رب �حل�������دود. ح��ا���س��ر يف ور���س��ة 
م�ساركا   27 ح�سرها  �لتي  �لعمل 
وتركيا نخبة  و�ملجر  �لإم���ار�ت  من 
�لقومي  �لأمن  وز�رة  من م�سوؤويل 
�لأم���ري���ك���ي. وت��ه��دف �ل��ور���س��ة �إىل 
�مل�سعة  �مل�����و�د  �ل��ت��ع��ري��ف مب��خ��اط��ر 
باأ�ساليب  �ل��وع��ي  ل��رف��ع  و�ل��ن��ووي��ة 
وك��ي��ف��ي��ة ت��ه��ري��ب��ه��ا �لأ���س��ل��ح��ة �لتي 
ت�����س��ت��خ��دم ف��ي��ه��ا وك��ي��ف��ي��ة �ل��ت��ع��ام��ل 
و�لعملية  �ل��ن��ظ��ري��ة  �ل��و���س��ائ��ل  م��ع 
�لك�سف  يف  �مل�ستخدمة  و�لأج���ه���زة 
ع��ن��ه��ا ف�����س��ال ع���ن ت��ق��دمي تطبيق 

وخا�سة �ملو�د �لنووية و�مل�سعة.
�لعامة  �لإد�رة  �إن  �سعادته  و�أ�ساف 
ل��ل��ج��م��ارك مت��ت��ل��ك ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
و������س����ح����ة جت������اه ت���ط���وي���ر ق������در�ت 
كو�درها �لب�سرية وتعزيز معرفتهم 
ب��امل��خ��اط��ر �جل��م��رك��ي��ة و�لأم���ن���ي���ة 
م��ن خ���الل �إط��الع��ه��م ع��ل��ى �أح���دث 
�مل���م���ار����س���ات �ل��ع��امل��ي��ة �مل��ت��خ�����س�����س��ة 
�سعيا  وذل�����ك  �جل���م���رك���ي  ب��ال��ع��م��ل 
ل��ت��ح��ق��ي��ق روؤي����ت����ه����ا �ل����ر�م����ي����ة �إىل 
�ملحافظة على �أمن �لوطن وت�سهيل 
�حل����رك����ة �ل���ت���ج���اري���ة ع����رب �مل��ن��اف��ذ 

�ملكت�سبة  �لنظرية  للمعارف  عملي 
يف ور�سة �لعمل. وقال �سعادة �سعيد 
�أح��م��د �مل��ه��ريي م��دي��ر ع���ام �لإد�رة 
وفد  م�ساركة  �ن  للجمارك  �لعامة 
�أب��وظ��ب��ي يف ور���س��ة �لعمل  ج��م��ارك 
تاأتي بتوجيهات مبا�سرة من �لإد�رة 
�ل��ع��ل��ي��ا ل����د�ئ����رة �مل���ال���ي���ة �أب��وظ��ب��ي 
و�ل���ت���ي ت��و���س��ي ب�������س���رورة ت��ط��وي��ر 
�جلمركية  �لب�سرية  �مل��و�رد  ق��در�ت 
و�إك�سابهم �أف�سل �ملهار�ت و�خلرب�ت 
�ملجتمع  حماية  جم��ال  يف  �لعاملية 
م���ن خم��ت��ل��ف �لأخ����ط����ار �مل��ح��ت��م��ل��ة 

�لعمل  ور�سة  وتناولت  �جلمركية. 
�ملتخ�س�سة  �ملو��سيع  م��ن  �لعديد 
كطرق �لك�سف عن عمليات تهريب 
�إنفاذ  ودور  و�مل�سعة  �لنووية  �مل���و�د 
�لور�سة  و قدمت  ذلك.  �لقانون يف 
�أي���������س����ا مل���ح���ة ع����ام����ة ع�����ن �ل���وع���ي 
و�ل�����س��الم��ة �لإ���س��ع��اع��ي��ة ون��اق�����س��ت 
ب��ع�����ص �مل��الح��ظ��ات �مل��ط��روح��ة من 
بتهريب  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  �مل�����س��ارك��ني 
و�لبلوتونيوم.  �ل��ي��ور�ن��ي��وم  و�إن��ت��اج 
و���س��م��ل��ت �ل���ور����س���ة حم���ا����س���رة عن 
كيفية  و�لأ�سلحة  �لإ�سعاعية  �مل��و�د 
�مل�سعة  ل��ل��م��و�د  �ل��ق��ان��وين  �ل�سحن 
و�أن���������س����ط����ة ت���ه���ري���ب���ه���ا �ل��ه��ن��د���س��ة 
�مل��و�د  لكت�ساف  �لعاملية  �ملعمارية 
عن  �لك�سف  وتكنولوجيا  �ل��ن��ووي��ة 
�لإ�سعاع ومفاهيم �لت�سغيل يف حني 
عمليا  تدريبا  فيها  �مل�ساركون  نفذ 
ل��ل��ك�����س��ف ع���ن �لأن�������س���ط���ة �ل��ن��ووي��ة 
�لإ����س���ع���اع���ي���ة. وت�����س��م��ن��ت �ل��ور���س��ة 
ع���ر����س���ا ح������ول ع���م���ل���ي���ات �ل��ك�����س��ف 
�لك�سف  ق���در�ت  وتطوير  �ملتقدمة 
تعريف  ي�سمن  و�ل����ذي  �ل��وط��ن��ي��ة 
�مل�ساركني وتوعيتهم بطرق �لك�سف 
ع���ن �مل������و�د �ل���س��ع��اع��ي��ة و�ل��ن��ووي��ة 

يف �جل�����ه�����ات �ل����ت����ي ي���ع���م���ل���ون ب��ه��ا 
وخماطرها. و�أختتمت ور�سة �لعمل 
بعر�ص عن �لتعاون �لدويل و�لطب 
لل�سيد  كلمة  ث��م  �ل��ن��ووي  �ل�سرعي 
ج���ون ت��ريب��ي��ن��ا���ص م��دي��ر �أك��ادمي��ي��ة 
�سكر فيها  �ل��دويل  �لقانون  تطبيق 
�مل�����س��ارك��ني ع��ل��ى ت��ع��اون��ه��م �ل��ب��ن��اء 
�ل��ذي ك��ان ل��ه �لأث���ر يف �إجن���اح هذه 
�أن وف��د� من �لإد�رة  �ل��دورة. يذكر 

برئا�سة  �أبوظبي  جل��م��ارك  �لعامة 
�ملدير  �ملهريي  �أحمد  �سعيد  �سعادة 
�لعامة للجمارك كان  �لإد�رة  �لعام 
ق��د ق���ام ب���زي���ارة �أك��ادمي��ي��ة تطبيق 
ب���ود�ب�������س���ت  �ل����ق����ان����ون �ل��������دويل يف 
يف وق���ت ���س��اب��ق م���ن �ل���ع���ام �مل��ا���س��ي 
لالإطالع على �لنتائج �لتي حققتها 
�لأكادميية �لتي تغطي �إقليم �أوروبا 

�ل�سرقية وو�سط �آ�سيا.

وب���ح���ث �ل����وف����د ���س��ب��ل ����س��ت�����س��اف��ة 
�لقانون  تطبيق  �أكادميية  م�سروع 
�ل�����دويل يف دول����ة �لإم�������ار�ت مبقر 
�جلديد  �جلمركي  �لتدريب  مركز 
يف مدينة �لعني �لأمر �لذي �سي�سع 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة على 
خارطة �لعامل يف �لقدرة �لتدريبية 
للكفاء�ت  �ملقدرة  وبناء  �جلمركية 

�ملو�طنة.

ال�صوؤون الجتماعية تدعم اجلمعيات ذات النفع العام باأربعة مليني و600 األف درهم
•• دبي-وام:

ق��ال��ت م��ع��ايل م���رمي ب��ن��ت حم��م��د خ��ل��ف��ان �ل���روم���ي وزي����رة �ل�����س��وؤون 
�لجتماعية �إن �لوز�رة ر�سدت يف ميز�نيتها للعام �ملايل 2013 دعما 
�سنويا للجمعيات ذ�ت �لنفع �لعام يقدر باأربعة ماليني و600 �ألف 
درهم بزيادة قدرها 28 يف �ملائة عن مبلغ �لدعم �ملخ�س�ص للجمعيات 

للعام �ملا�سي و�لبالغ 3 ماليني و600 �ألف درهم.
ب��ارز�  دور�  تلعب  �ل��ع��ام  �لنفع  ذ�ت  �جلمعيات  �إن  معاليها  و�أ���س��اف��ت 
�إذ تعمل ع��ل��ى �لإرت���ق���اء  �ل��ن��ه��و���ص وت��ط��وي��ر �مل��ج��ت��م��ع  وم��ل��م��و���س��ا يف 
عن  �ملجتمع  بناء  يف  �ل�سا�سية  �لقاعدة  باإعتباره  �لفرد  ب�سخ�سية 
تن�سئة  ث��م  وم��ن  �لعامة  و�لثقافة  �ملعرفة  ون�سر  �ل��وع��ي  ب��ث  طريق 
�مل��و�ط��ن��ني ع��ل��ى ث��ق��اف��ة �ل��ت��و�ف��ق يف �إط����ار �حل����و�ر �ل��ب��ن��اء ك��م��ا تعمل 

�ل�سنوية  �مليز�نية  يف  لالإعانات  �ملخ�س�سة  �لعتماد�ت   - وهي  �لعام 
�إعانة وم��دى جناح �جلمعية يف  �إىل  للوز�رة وم��دى حاجة �جلمعية 
وم��دى  �جلمعية  ن�ساط  ع��ن  �ل��دوري��ة  و�لتقارير  �أغر��سها  حتقيق 
�لتز�مها باأحكام نظامها �لأ�سا�سي -. و�أ�سفرت قر�ر�ت جلنة �لإعانات 
�ل�سنوية للجمعيات عن دعم جمعيات �خلدمات �لعامة و�لثقافية على 
مبلغ 2 مليون و120 �ألف درهم و�جلمعيات �لن�سائية مببلغ �إجمايل 
945 �ألف درهم وجمعيات �خلدمات �لإن�سانية مببلغ �إجمايل وقدره 
845 �ألف درهم و�جلمعيات �ملهنية مببلغ �إجمايل وقدره690 �ألف 
درهم. وتنفيذ� لتوجهات حكومتنا �لر�سيدة ويف �إطار تكامل �لأد�ور 
وتعزيز �ل�سر�كات بني خمتلف �جلهات �حلكومية .. قالت معايل وزير 
�ل�سوؤون �لجتماعية �أن �لوز�رة �أوكلت مهمة �لإ�سر�ف �لفني و�سرف 
�إىل  �مل�سارح  وجمعيات  �ل�سعبية  �لفنون  جلمعيات  بالن�سبة  �لإعانات 

�لتنمية  �لفردية و�جلماعية لإح��د�ث مزيد من  على تعبئة �جلهود 
�لعام  �مل���ال  ح��رم��ة  قيمة  وتر�سيخ  معا  و�لإق��ت�����س��ادي��ة  �لإج��ت��م��اع��ي��ة 
و�إبر�ز  �لعام  �لإنفاق  �لإجتماعي وتر�سيد  �لت�سامن  وتعميق مفهوم 

دور �لقدوة.
وك�سفت معايل �لوزيرة عن �أن وز�رة �ل�سوؤون �لإجتماعية ت�سرف على 
150 جمعية ذ�ت نفع عام مق�سمة �إىل 7 فئات خمتلفة وهي جمعيات 
�ل�سعبية و�لإن�سانية  �لعامة و�لثقافية و�ملهنية و�لفنون  - �خلدمات 
و�لن�سائية و�مل�سارح و�جلاليات - وتتوزع تلك �جلمعيات ب�سكل متنوع 
17 �سندوق  �إمار�ت �لدولة.. كما ت�سرف �لوز�رة على  على خمتلف 
تكافل �إجتماعي و11 موؤ�س�سة �أهلية. وت�سرف �لوز�رة �لدعم لعدد 
من �جلمعيات وفق �ملعايري و�ل�سو�بط �لتي حددها �لقانون �لإحتادي 
رقم 2 ل�سنة 2008 يف �ساأن �جلمعيات و�ملوؤ�س�سات �لأهلية ذ�ت �لنفع 

وز�رة �لثقافة و�ل�سباب وتنمية �ملجتمع حيث تقوم �لوز�رة بالإ�سر�ف 
�لفني على تلك �لفئات من �جلمعيات وتقدمي �لدعم �ملايل و�لفني 
لها. و�أو�سحت معاليها �أن �لوز�رة ب�سدد تطبيق �آلية جديدة لدعم 
�جلمعيات مطلع �لعام �لقادم حيث �سيتم تخ�سي�ص مبلغ من �إجمايل 
�جلمعيات  وب��ر�م��ج  م�سروعات  لدعم  للجمعيات  �ملخ�س�ص  �ل��دع��م 
زي��ادة وتوجيه  ت�سجيعا للجمعيات على  وذل��ك  وفق معايري حم��ددة 

م�ساريعها وبر�جمها خلدمة �ملجتمع.
�ل���وز�رة على  �إنطالقا من حر�ص  �ل���وز�رة  �ملقدم من  �لدعم  وي��اأت��ي 
وفق  ر�سالتها  ت��اأدي��ة  ت�ستطيع  حتى  للجمعيات  �ملالية  �مل���و�رد  تنمية 
�جلمعيات  بتعوي�ص  �ل�����وز�رة  ق��ي��ام  ع��ن  ف�سال  �لأ���س��ا���س��ي  نظامها 
نطاق  يف  و�لو�قعة  و�مل��اء  �لكهرباء  �إ�ستهالك  من  بالإعفاء  �مل�سمولة 

�لهيئة �لإحتادية للكهرباء و�ملاء وفق �آليات و�سو�بط حمددة. 

زايد للإ�صكان يعلن اأ�صماء 886 مواطنا من فئة القرو�ض 

اعتماد اأ�صماء 485 م�صتفيدا من الدفعة ال�صاد�صة من منحة الزواج لعام 2013

•• دبي-وام:

�أع�����ل�����ن ب����رن����ام����ج �ل�������س���ي���خ ز�ي�����د 
�ساحب  �ع��ت��م��اد  �سمن  ل��الإ���س��ك��ان 
�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل 
رئي�ص  �لدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم 
جمل�ص �ل����وزر�ء ح��اك��م دب��ي رع��اه 
دره��م  م��ل��ي��ار   1.330 مبلغ  �هلل 
م���و�ط���ن���ا من   886 �أ����س���م���اء  ع���ن 
�ل��ق��رو���ص و�ل��ت��ي مت تر�سيح  ف��ئ��ة 
�ملعايري  ح�سب  للدر��سة  طلباتهم 
�لإل����ك����رتون����ي����ة �مل���ع���ت���م���دة وع��ل��ى 
�لوثائق  كافة  ��ستكمال  �أ�سحابها 
�ملطلوبة �سمن �سروط �ل�ستحقاق 
متهيد� لإ�سد�ر �ملو�فقات �لنهائية 
وت�سم  �حل���ايل.  �ل��ع��ام  نهاية  قبل 
ه�����ذه �ل���دف���ع���ة ج���م���ي���ع �أ����س���ح���اب 
�ل���ط���ل���ب���ات م�����ن ف���ئ���ة �ل���ق���رو����ص 
�مل�سجلة يف �لربنامج لعام 2006 
. و�أك����د م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ع��ب��د�هلل 
وزير  �لنعيمي  بلحيف  حممد  بن 
�لأ���س��غ��ال �ل��ع��ام��ة رئ��ي�����ص جمل�ص 
�إد�رة برنامج �ل�سيخ ز�يد لالإ�سكان 
�أن������ه ح�����س��ب ت���وج���ي���ه���ات ���س��اح��ب 
�ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن ر����س��د 
�آل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����ص �ل��دول��ة 
دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�ص جمل�ص 
عن  �لع����الن  �ل��ربن��ام��ج  ��ستكمل 

•• اأبوظبي-وام:

ميثاء  �ل��دك��ت��ورة  معايل  �عتمدت 
دولة  وزي��رة  �ل�سام�سي  �سامل  بنت 
���س��ن��دوق  �إد�رة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����س��ة 
�لزو�ج..�أ�سماء 485 م�ستفيد� من 
منح �ل��زو�ج من �لدفعة �ل�ساد�سة 
لعام 2013 من منحة �ل�سندوق 
باإجمايل 17 مليونا و 980 �ألف 
للم�ستفيدين  حتويلها  مت  دره��م 
�لبنكية  ح�����س��اب��ات��ه��م  ط��ري��ق  ع���ن 
�لر�سائل  و�إخ��ط��اره��م م��ن خ��الل 
�ل���ن�������س���ي���ة �ل����ق���������س����رية. وي����ق����دم 
���س��ن��دوق �ل������زو�ج �مل��ن��ح��ة �مل��ال��ي��ة 
�ل��زو�ج  على  �ملقبلني  للمو�طنني 

20 �أل����ف دره����م ب��ع��د ����س��ت��ق��ط��اع 
و�أو�سحت معايل  �لتقاعد.  ح�سة 
�ل���دك���ت���وره م��ي��ث��اء �ل�����س��ام�����س��ي..
�ملالية  �مل��ن��ح��ة  ع��ل��ى  �حل�����س��ول  �إن 
برنامج  ح�سور  باإلز�مية  �ق��رتن 
�ل��ط��رف��ني  ل��ك��ال  �إع������د�د  ودور�ت 
�ملقبلني  لتاأهيل  و�ل��زوج��ة  �ل���زوج 
ورفع  �سليما  تاأهيال  �ل���زو�ج  على 
�ملخزون �لثقايف لديهم قبل دخول 
ع�ص �لزوجية و�إعطاء �ملحا�سر�ت 
عن  يقل  ل  مهما  جانبا  �لتوعية 
�أهمية �حل�سول على �ملنحة حيث 
لبنة  �ل���زو�ج  على  �ملقبلني  يعترب 
�لأ�سري  �لبنيان  لتكوين  �أ�سا�سية 
ب��ن��اءه  �إىل  �مل��وؤ���س�����س��ة  ت�سعى  �ل��ت��ي 

حياتهما .
تنظيم  من  �لهدف  �أن  م�سيفة   .
تخفيف  ه��و  �جلماعية  �لأع��ر����ص 
م���ع���ان���اة �ل�����س��ب��اب �مل��ق��ب��ل��ني على 
�ل������زو�ج وت��ي�����س��ري �أم�����ور زو�ج��ه��م 
متما�سكة  �أ���س��ر  ب��ن��اء  يف  لالإ�سهام 
باأن  �ل�سام�سي  وم�ستقرة. ونوهت 
جت����اوب �ل�����س��ب��اب يف �ل���دول���ة مع 
ت��وج��ه �ل�����س��ن��دوق نحو �لأع��ر����ص 
ب��الآث��ار  منهم  �قتناعا  �جلماعية 
�لإيجابية �لتي حققتها �لأعر��ص 
�جلماعية حيث تكت�سب �لزيجات 
�لق��ت�����س��ادي��ة  قيمتها  �جل��م��اع��ي��ة 
و�لجتماعية لأنها تعرب عن عرف 
وتقاليد �سادت يف �ملجتمع يف حقب 

بقيمة 70 �ألف درهم تعطى على 
�ألف   40 �لأوىل  �لدفعة  دفعتني 
و�لثانية  �ل��ق��ر�ن  دره��م عند عقد 
30 �ألف درهم بعد �لزفاف كدعم 
�أ�سرة  تكوين  يف  للم�ساهمة  مادي 
�م���ار�ت���ي���ة م��ت��م��ا���س��ك��ة وم�����س��ت��ق��رة 
�ملنحة  و���س��و�ب��ط  ���س��روط  �سمن 
�لتي ت�سهم يف ت�سجيع �لزو�ج من 
ي��ك��ون  �أن  �مل���و�ط���ن���ات. وي�����س��رتط 
�لإمكانات  ذوي  �ملنحة من  طالب 
�مل���ح���دودة مم��ن ل ق���درة ل��ه على 
نفقات �لزو�ج �أو ممن ي�ستفيدون 
م��ن �لإع���ان���ة �لج��ت��م��اع��ي��ة وعلى 
ل  و�أن  ب��ع��م��ل  ملتحقا  ي��ك��ون  �أن 
�لإجمايل  �ل�سهري  دخله  يتجاوز 

.. م�سرية  �أجل حفل �لزفاف  من 
للق�ساء  �لأم��ث��ل  �حل���ل  �أن��ه��ا  �إىل 
بيت  �إىل  و�لطريق  �لعنو�سة  على 
�إ�سافة  �لتكاليف  باأقل  �لزوجية 
زو�ج  ن�سبة  زي��ادة  يف  �أهميتها  �إىل 
خ�سو�سا  مب��و�ط��ن��ات  �مل��و�ط��ن��ني 
�ل�سباب يتزوجون  �لعديد من  �أن 
باأجنبيات للهروب من كلفة حفل 
�ملو�طنة.  ل��دى  �ملرتفعة  �ل��زف��اف 
حفالت  تنظيم  �أن  �إىل  و�أ����س���ارت 
�ل��ع��ر���ص �جل��م��اع��ي��ة ي�����س��اع��د على 
�لتوعية ب�سرورة �لتفكري �ل�سليم 
بالبذخ  تت�سم  حفالت  �إقامة  قبل 
و�لإ���س��ر�ف ما يرتتب عليه ديون 
ي��ت��ح��م��ل��ه��ا �ل���ع���رو����س���ان يف ب��د�ي��ة 

وتاأهليهم تاأهيال �سليما يف جميع 
�جل���و�ن���ب �حل��ي��ات��ي��ة ل��ب��ن��اء �أ���س��رة 

�إمار�تية متما�سكة وم�ستقرة. 
م��وؤ���س�����س��ة  �أن  م��ع��ال��ي��ه��ا  و�أك��������دت 
���س��ن��دوق �ل������زو�ج وم��ن��ذ ن�����س��اأت��ه��ا 
ت���ع���م���ل ع����ل����ى ت���ع���م���ي���م �ل���ث���ق���اف���ة 
�لأ����س���ري���ة ون�����س��ره��ا وت���دع���و �إىل 
�ل����س���ت���ق���ر�ر �لأ�����س����ري ومت��ا���س��ك 
تعزيز  ب��ج��ان��ب  �ل��ع��ائ��ل��ي  �لن�سيج 
و�لتالحم  �لت�سامن  وروح  �لثقة 
�أن  و�أو�سحت  �أف��ر�د �ملجتمع.  بني 
ت�سعى  �ل����زو�ج  ���س��ن��دوق  موؤ�س�سة 
�لأع��ر����ص  ب��اأه��م��ي��ة  �ل��وع��ي  لن�سر 
�جلماعية وت�سجيع �مل�ساركة فيها 
�لقرت��ص  ظاهرة  على  للق�ساء 

�إح��ي��اء  ث��م  �ملا�سية وم��ن  �ل��ت��اري��خ 
�لأع���ر�����ص �جل��م��اع��ي��ة ف��ي��ه �إح��ي��اء 
و�أك��دت  �ملجتمع.  يف  �أ�سيلة  لقيم 
���س��ن��دوق  م��وؤ���س�����س��ة  �أن  م��ع��ال��ي��ه��ا 
�لزو�ج ما كانت تقوم بهذ� �جلهد 
�جلماعي  �لعر�ص  لإجن��اح  �لكبري 
و�ل��دع��م  و�ملتابعة  �له��ت��م��ام  ل��ول 
�لكبري �لذي يتلقاه �ل�سندوق من 
�لقياده �لر�سيدة �لتي حتر�ص كل 
�حلر�ص على �إجناحها وتعميمها 
�لأم������ر �ل�����ذي ي���وؤك���د �أن���ه���ا ب��ات��ت 
يكر�ص  �إيجابيا  �جتماعيا  ملمحا 
قيم  من  �ملجتمع  ه��ذ�  ميتلكه  ما 
�أ���س��ي��ل��ة يف �ل��ت�����س��ام��ن و�ل��ت��ك��اف��ل 

�لجتماعي. 

و����س���ع خ��ط��ة ل���در�����س���ة �ل��ط��ل��ب��ات 
مبرحلة  ت��ب��د�أ  للدر��سة  �ملر�سحة 
نظام  �سمن  �لطلبات  كافة  تقييم 
�ملعايري �لإلكرتوين وتليه مرحلة 
عمل �لتقارير �لفنية و�لجتماعية 
ل��ل��ف��ئ��ات �مل�����س��ت��ه��دف��ة ث���م م��رح��ل��ة 
جت��ه��ي��ز �ل���ق���و�ئ���م �ل��ن��ه��ائ��ي��ة بعد 
�متام عملية �لدر��سة و�أخري� يتم 
�لنهائية  �مل��و�ف��ق��ات  ع��ن  �لإع����الن 
بعد �عتمادها من جمل�ص �لإد�رة.

در��سة  �سيبد�أ  �لربنامج  �إن  وق��ال 
��ستكمال  ف��ور  �ملر�سحة  �لطلبات 
�مل���ت���ع���ام���ل���ني ل���ل���وث���ائ���ق �مل��ط��ل��وب��ة 
قبله  من  �ملحددة  �خلطة  وح�سب 
بهذ� �ل�ساأن و�لتي �ستنتهي بنهاية 
على  �أن��ه  �ىل  �جلاري..لفتا  �لعام 
�لذين مت تر�سيح طلباتهم للدر��سة 
ت��وف��ري �مل�����س��ت��ن��د�ت �مل��ط��ل��وب��ة من 
�جلهات �ملحلية �لتابعة لهم وذلك 
ل�سمان �سرعة �لنتهاء من در��سة 
طلباتهم و�لنتهاء من �لجر�ء�ت 

�سمن �ملدة �لزمنية �ملحددة.
حت��دي��ث  ق���ن���و�ت  �أن  �إىل  و�أ�����س����ار 
تبد�أ  �مل�ستند�ت  وت�سليم  �لبيانات 
للربنامج  �لإل��ك��رتوين  �ملوقع  من 
لأي  ت���ق���دمي���ه���ا  خ������الل  م�����ن  �أو 
ف���رع م��ن �أف����رع �ل��ربن��ام��ج يف دب��ي 
ور�أ���ص �خليمىة كذلك  و�لفجرية 

مي��ك��ن ت�����س��ل��ي��م �مل�����س��ت��ن��د�ت مل��ر�ك��ز 
فروعه  �أي من  �أو  �لإم���ار�ت  بريد 

على م�ستوى �لدولة.
�ل��ربن��ام��ج  �إن  �مل��ح��م��ود  و�أ�����س����اف 
ي��ق��وم ب��رب��ط �مل��رف��ق��ات م���ع طلب 
ويتم  �ل�سكنية  للم�ساعدة  �ملر�سح 
�ل��ت��اأك��د م��ن ���س��ح��ة �ل��ب��ي��ان��ات من 
ق���ب���ل �ل���ب���اح���ث���ني �لج��ت��م��اع��ي��ني 
دعت  �ذ�  �مليد�نية  �لزيار�ت  وعمل 
�حلاجة من قبل �لفريق �لهند�سي 
يف �ل���ربن���ام���ج ل��ل��ت��اأك��د م���ن ح��ال��ة 
�مل�ساكن من خالل �لتقرير �لفني 
�ملكتملة  �لطلبات  ومن ثم حتويل 
للجنة  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل��ع��م��ل  ف���رق  �إىل 

عليها  و�لتدقيق  �لطلبات  در����س��ة 
ودر��ستها ثم رفع تو�سية �لتدقيق 
�إىل جلنة در��سة �لطلبات لدر��ستها 
�إد�رة  جمل�ص  �إىل  �لتو�سية  ورف��ع 

�لربنامج لعتمادها.
�لتي  �لأ�سماء  �إط��ار  ويف  ذل��ك  �إىل 
�ملهند�ص  �أك��د  للدر��سة  تر�سيحها 
�إد�رة  م���دي���ر  �حل��و���س��ن��ي  ع��ي�����س��ى 
�سيتم  �أن�����ه  ب��امل��ت��ع��ام��ل��ني  �ل��ع��ن��اي��ة 
و�جلهات  �ملوؤ�س�سات  مع  �لتن�سيق 
�ملختلفة  �لإم�����ار�ت  يف  �حلكومية 
ل��ت�����س��ه��ي��ل �لإج�����������ر�ء�ت �خل��ا���س��ة 
�مل�ستند�ت  �إ���س��د�ر  يف  باملتعاملني 
عمل  ف���رق  ت�سكيل  ومت  �مل��ط��ل��وب��ة 

�ل�سيخ ز�يد لالإ�سكان  من برنامج 
ل���س��ت��ي��ع��اب �لأع�����د�د �ل��ك��ب��رية من 
�ملتعاملني وت�سهيل عملية ��ستالم 
ت�سكيل  �إىل  بالإ�سافة  �مل�ستند�ت 
فرق لدر��سة �لطلبات للتمكن من 
در��سة �لطلبات وعلى �مل�ستفيدين 
�ملتابعة من خالل مركز �لت�سال 
�ساعة يوميا   12 �لذي يعمل ملدة 
على  �لر�سمية  �لعمل  �أي���ام  خ��الل 
�لرقم �ملجاين 80092933 كما 
�للكرتوين  �ملوقع  زي��ارة  ميكنهم 
�ملعلومات  على  للتعرف  للربنامج 
�خل���ا����س���ة و�مل�������س���ت���ن���د�ت �ل���و�ج���ب 
توفريها للبت يف در��سة طلباتهم.

للدر��سة  �ملر�سحة  �لقو�ئم  جميع 
�للكرتونية  �ملعايري  نظام  ح�سب 
�ملعتمدة يف �لربنامج.. وتعد هذه 
�ل��دف��ع��ة ه��ي �لأخ����رية ق��ب��ل نهاية 
�ل��ع��ام �حل���ايل و�ل��ت��ي وج���ه بالبت 
�أغ�سط�ص  يف  ���س��م��وه  در����س��ت��ه��ا  يف 

�ملا�سي.
�أعلن  �ل��ربن��ام��ج  �إن  معاليه  وق��ال 
من  ��سما   821 �ملا�سي  �لأ���س��ب��وع 
جانب  �إىل  م�سكن  ��ستكمال  فئة 
�ملالية  �ملنح  فئة  م��ن  ��سما   887
�مل��ر���س��ح��ة ل��ل��در����س��ة �إ����س���اف���ة �إىل 
�لإع����الن ع��ن �ل��دف��ع��ة �لأك���رب من 
ب����ني ج��م��ي��ع �ل����دف����ع����ات �ل���ت���ي مت 
�أو�ئ����ل  يف  م�سبقا  ع��ن��ه��ا  �لع�����الن 

�ل�سهر �حلايل.
توجيهات  �أن  �ىل  معاليه  و�أ���س��ار 
نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص 
�ل���وزر�ء حاكم دب��ي رع��اه �هلل تعد 
موؤ�سر� هاما على حر�ص �حلكومة 
�ل�سرت�تيجي  �ل��ه��دف  حتقيق  يف 
ل���ل���ربن���ام���ج و�مل���ت���م���ث���ل يف حت��ق��ي��ق 
�ل�����س����ت����ق����ر�ر �ل�����س��ك��ن��ي ل���ال����س���رة 
�لكرمية  �حلياة  وتوفري  �ملو�طنة 
لكافة �ملو�طنني وذلك مبا ي�سمن 
حت��ق��ي��ق �أع���ل���ى م��ع��اي��ري �ل�����س��ع��ادة 

ملو�طني �لدولة.
م��ن ج��ان��ب��ه �أك���د �مل��ه��ن��د���ص حممد 
ل�سوؤون  �لتنفيذي  �ملدير  �ملحمود 
�ل��ربن��ام��ج  �أن  ب��الإن��اب��ة  �لإ���س��ك��ان 

الإمارات ت�صارك يف اجتماعات جتنب خماطر احلوادث الكيميائية والبيولوجية والإ�صعاعية النووية يف بروك�صل
�آر  بي  �سي  �ل  ح��و�دث  لتجنب خماطر  للتميز  �لأوروب���ي  و�ملركز  و�لعد�لة 
فعال  تعاون  خللق  لها  �لتابعة  �لإقليمية  و�لأم��ان��ات  �مل�ساركة  و�ل���دول  �إن 
�أن  . وبعد  �ملجال  �ل�سلة يف هذ�  �لأخ��رى ذ�ت  �لدولية  �لهيئات  جديد مع 
�لدولة  لتكون  �بوظبي  �لعا�سمة  �قليمية يف  �مانة  �ن�ساء  على  �لتفاق  مت 
كلمة  �لري�سي  �للو�ء  �ألقى  �لوروبية  باملفو�سية   8 رقم  �لقليمية  �لمانة 
حتدث فيها عن ��ستعد�د�ت �لدولة �خلا�سة با�ست�سافة �لأمانة �لإقليمية 
�لوطنية  للفرق  و�لقدر�ت  �لكفاء�ت  رفع  �مل�ستقبلية من حيث  و�لتحديات 
بالإقليم منوها بالقدرة �حلالية لالإمار�ت من حيث �لقوة �لب�سرية �ملدربة 
�ىل  بال�سكر  وتوجه  و�لآليات  و�ملعد�ت  �لأجهزة  من  �حلالية  و�لإمكانيات 
�لقائمني على �لجتماع لإتاحة �لفر�سة يف �إبر�ز مكانة �لدولة وت�سنيفها 

كاأمانة �إقليمية.

•• بروك�شل-وام: 

ت�سارك �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف �جتماعات من�سقي �لأمانات �لإقليمية 
ملر�كز �لتميز �لأوروبي لتجنب خماطر �حلو�دث �لكيميائية و�لبيولوجية 

و�لإ�سعاعية �لنووية �سي بي �آر �إن �ملنعقد حاليا يف بلجيكا.
وميثل �لدولة باملوؤمتر وفد من وز�رتي �خلارجية و�لد�خلية ير�أ�سه �للو�ء 
�لدكتور �أحمد نا�سر �لري�سي مدير عام �لعمليات �ملركزية يف �لقيادة �لعامة 
ل�سرطة �أبوظبي رئي�ص فريق �إن�ساء �لأمانة �لإقليمية ملر�كز �لتميز لتجنب 

خماطر حو�دث �سي بي �آر �إن بالدولة.
�إىل  دول��ة   63 متثل  �سخ�سية   120 فيه  ت�سارك  �ل��ذي  �مل��وؤمت��ر  وي��ه��دف 
�جلرمية  لبحوث  �مل��ت��ح��دة  ل���الأمم  �لإق��ل��ي��م��ي  �ملعهد  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  تعزيز 
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دورات تدريبية متميزة جلامعة عجمان يف معر�ض جناح باأبوظبي
يف �لدر��سات �لعليا ودبلوم عايل يف �لرتبية.

وتاأتي �مل�ساركة يف هذ� �ملعر�ص �سمن فئة �لرعاة، جت�سيد� 
و�ملعار�ص  �لفعاليات  م��ع  وتفاعلها  �جلامعة  �هتمام  مل��دى 
ب��ال��دور  �إمي��ان��ا منها  �ل��دول��ة،  د�خ���ل  ت��ق��ام  �ل��ت��ي  �لتعليمية 
�لتوعوي و�لتثقيفي �لذي تقوم به هذه �ملعار�ص، هذ� وقد 
كما  �جلمهور،  قبل  من  كبري�  �إق��ب��ال  �جلامعة  جناح  �سهد 
تقدمي  �إىل  م�ساركتها  خ��الل  م��ن  عجمان  جامعة  ت�سعى 
موؤ�س�سات  عن  �لباحثني  للطلبة  وتعليمية  تدريبية  فر�سا 
حتقيق  يف  ت�ساعدهم  متميزة  تعليمية  وب��ر�م��ج  �أك��ادمي��ي��ة 

طموحاتهم �لدر��سية.

•• عجمان ـ الفجر 

ز�ر معايل �ل�سيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان، وزير �لثقافة 
للعلوم  عجمان  جامعة  ج��ن��اح  �ملجتمع،  وتنمية  و�ل�����س��ب��اب 
و�لتكنولوجيا يف معر�ص جناح �لذي يقام يف مركز �أبوظبي 
�لوطني للمعار�ص باأبوظبي، وقد كان يف ��ستقباله �لدكتور 
�لتحديث  ل�سوؤون  �جلامعة  رئي�ص  م�ساعد  �سحادة،  ب�سري 

و�لتطوير.
وقد متيز جناح �جلامعة بعقد دور�ت تدريبية متميزة تقدم 
خ�سي�سا ل���زو�ر �جل��ن��اح ط���و�ل �أي���ام �مل��ع��ر���ص. ول��ق��د لقت 

�إقبال لفتا من �جلمهور، حيث �نفرد جناح  �ل��دور�ت  هذه 
جامعة عجمان بعقد هذه �لدور�ت خالل �ملعر�ص، وتناولت 
�لدور�ت �لتدريبية �لتفكري �لإبد�عي قدمها �لدكتور ت�سولو 
جانغ من كلية �لهند�سة، وكذلك دورة يف مهار�ت ��ستخد�م 
برنامج �لفوتو�سوب، قدمها �لأ�ستاذ �أن�ص �أبو �لن�سر، �مل�سمم 

�جلر�فيكي يف �ملركز �لإعالمي باجلامعة.
هذ� وت�سعى �جلامعة من خالل م�ساركتها يف هذ� �ملعر�ص 
�أبوظبي وزو�ر �ملعر�ص على  �إم��ارة  �إط��الع �لقاطنني يف  �إىل 
كلياتها  �سمن  تطرحهم  �ل��ت��ي  �ملختلفة  �ل�44  ب��ر�جم��ه��ا 
�لت�سعة، منها 32 برناجما يف �لبكالوريو�ص و11 برناجما 

�شمن م�شروع الدمج الذي تتبناه الرتبية 

حافلة مدر�صية مزودة بنظام متطور خلدمة الطلبة ذوي الحتياجات  50

بعد اعتماد الرتبية للتقومي من الـ 12-6 

نوفمرب امتحانات الف�صل الدرا�صي الأول للأدبي و 28 للعلمي  26

تركيب كامريات مراقبة على احلافلت املدر�صية بالغربية

انطلق فعاليات موؤمتر تطوير ا�صرتاتيجيات حمتوى احلكومة واملدن الذكية 7 نوفمرب

ن��ه��اي��ة �ل��ف�����س��ل �ل��در����س��ي �ل��ث��ال��ث 
�لأدب������ي  �ل���ق�������س���م  �ل�12  ل��ط��ل��ب��ة 
يونيو2014،   15 يف  و�ل��ع��ل��م��ي 
�لعلمي  �لق�سم  �متحانات  وتنتهي 
تنتهي  ف��ي��م��ا   ، م��ن��ه   24 ي����وم  يف 
ي��وم  �لأدب����ي يف  �لق�سم  �م��ت��ح��ان��ات 

•• دبي- حم�شن را�شد

و�لتعليم،  �لرتبية  وز�رة  �عتمدت 
�إج��������������ر�ء�ت وم�����و�ع�����ي�����د و�آل�����ي�����ات 
�لف�سول  نهاية  �متحانات  تنظيم 
و�لثاين،  �لأول،  �لثالثة  �لدر��سية 
و�ل���ث���ال���ث ، ل��ل�����س��ف��وف م���ن �ل����� 6 
�لعلمي  بق�سميهما   ،12 �ل����  �إىل 
 ،2014  �  2013 و�لأدب���ي، للعام 
يف مد�ر�ص �لتعليم �لعام و�خلا�ص 
�مل��ط��ب��ق��ة مل��ن��ه��اج �ل������وز�رة، وم��ر�ك��ز 

تعليم �لكبار و�لدر��سة �ملنزلية. 
ووفقا للقر�ر �لإد�ري �لذي �عتمده 
ع���ل���ي م��ي��ح��د �ل�������س���وي���دي، وك��ي��ل 
بالإنابة،  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة 
ت���ب���د�أ �م��ت��ح��ان��ات ن��ه��اي��ة �ل��ف�����س��ل 
�ل�12  ل��ط��ل��ب��ة  �لأول  �ل���در�����س���ي 
 26 �ل��ث��الث��اء  ي��وم  �لق�سم �لأدب����ي 
28منه،  و�لعلمي  �ملقبل،  نوفمرب 
يوم  �لق�سمني  �متحانات  وتنتهي 

تبد�أ  فيما   ،2013 12دي�سمرب 
�لأول  �لدر��سي  �لف�سل  �متحانات 
�إىل   2014 يناير   9 من  �ملوؤجلة 
نتائج  نف�سه، وتعلن  �ل�سهر  5 من 
�لأول  �لدر��سي  �لف�سل  �متحانات 
12 من  6 ي��ن��اي��ر، و�مل��وؤج��ل يف  يف 

�ل�سهر ذ�ته.
16 م��ار���ص �ملقبل،  �ل��ق��ر�ر  وح���دد 
م��وع��د �ن��ط��الق �م��ت��ح��ان��ات نهاية 
لطلبة  �ل��ث��اين  �ل��در����س��ي  �لف�سل 
 18 ي��وم  و�لعلمي  �لأدب���ي،  �لق�سم 
م��ن��ه، ع��ل��ى �أن ت��ت��ن��ه��ي �م��ت��ح��ان��ات 
�لق�سمني يوم 27 من �ل�سهر ذ�ته، 
�لدر��سي  �لف�سل  �متحانات  وتبد�أ 
�ب���ري���ل   13 يف  �مل���وؤج���ل���ة  �ل����ث����اين 
نف�سه،  �ل�سهر  17 من  وينتهي يف 
�لف�سل  �م��ت��ح��ان��ات  ن��ت��ائ��ج  وت��ع��ل��ن 
�أب��ري��ل،   14 �ل��در����س��ي �ل��ث��اين يف 

و�ملوؤجل يف 20 من �ل�سهر نف�سه.
�متحانات  ت��ب��د�أ  �ل��ق��ر�ر  وبح�سب 

•• دبي-حم�شن را�شد

و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  د���س��ن��ت 
 ، �لإم���ار�ت  مو��سالت  وموؤ�س�سة 
من  �لأوىل  �لدفعة  �أم�����ص  �سباح 
�ملخ�س�سة  �مل��در���س��ي��ة  �حل��اف��الت 
م�����ن ذوي  �ل���ط���ل���ب���ة  ل���ت���ن���ق���الت 
�لإع���اق���ة، وذل����ك ���س��م��ن م�����س��روع 
دم���ج �ل��ط��ل��ب��ة ذوي �لح��ت��ي��اج��ات 
و�لإع�����اق�����ات يف �مل����د�ر�����ص، �ل���ذي 

تتبنى �لوز�رة تنفيذه .
�سملت �لدفعة �لأوىل 50 حافلة، 
م�������زودة ب�����اأح�����دث �ل���ت���ج���ه���ي���ز�ت، 

�ل�����وز�رة  �أن  م��و���س��ح��اً  �ل��ع��امل��ي��ة، 
ت������ويل م���������س����روع دم������ج �ل��ط��ل��ب��ة 
و�لإع����اق����ات  �لح���ت���ي���اج���ات  ذوي 
و�سعاً  ت��دخ��ر  ول  �هتمامها،  ج��ل 
�ل���ت���ي  �ل�������س���ب���ل  ت�����وف�����ري ك�����ل  يف 
ت�����س��اع��ده��م ع��ل��ى �لن����دم����اج بني 
�لدر��سية،  �لف�سول  يف  �أقر�نهم 
�ملطلوب  �لتفاعل  من  ومتكينهم 
تذليل  عن  ف�ساًل  معلميهم،  مع 
�لعملية  يف  ت�سادفهم  عقبات  �أي 

�لتعليمية .
ح�����اف�����الت  ت������وف������ري  �أن  وذك�����������ر 
ذوي  �لطلبة  لتنقالت  خم�س�سة 

�أكد  �إذ   ، و�لإع��اق��ات  �لحتياجات 
حتركت  �لإم���ار�ت  مو��سالت  �أن 
حافالت  لتوفري  �سديد  بحر�ص 
�أح����دث م�ستوى،  ع��ل��ى  م��در���س��ي��ة 
ل��ي�����ص لرت���ب���اط���ه���ا ب�����س��ر�ك��ة مع 
�ل��وز�رة فح�سب، و�إمنا للتز�مها 
و�سعيها  �ملجتمعية،  بامل�سوؤولية 
�أف�سل  �لد�ئم نحو توفري ما هو 

للطلبة .
من  �لأوىل  �ل��دف��ع��ة  �أن  و�أو����س���ح 
�حل�����اف�����الت �مل��خ�����س�����س��ة ل����ذوي 
�لإعاقة ت�سم 50 حافلة، و�سيتم 
9 حافالت، من بينها  تخ�سي�ص 

وم�����س��م��م��ة وف����ق �أرق�����ى �مل��ع��اي��ري 
عاملياً،  بها  �مل��ع��م��ول  و�مل��و����س��ف��ات 
ل��ت��وف��ري ���س��ب��ل �لأم�����ان و�ل���ر�ح���ة 
عملية  وتي�سري  �لإع���اق���ة،  ل���ذوي 

�نتقالهم بني �لبيت و�ملدر�سة.
�ل��ذي ح�سرته  �لتد�سني  وخ��الل 
ف����وزي����ة ح�����س��ن غ���ري���ب �ل��وك��ي��ل 
�أكد  �لرتبوية،  للعمليات  �مل�ساعد 
م���رو�ن �ل�����س��و�ل��ح وك��ي��ل �ل���وز�رة 
�مل�����س��اع��د ل��ل��خ��دم��ات �مل�����س��ان��دة، 
حر�ص وز�رة �لرتبية على توفري 
�مل�ستوى،  تعليمية عالية  خدمات 
ت����ت����و�ف����ق م����ع م���ع���اي���ري �جل������ودة 

�لإع�����اق�����ة، وب���ه���ذ� �مل�����س��ت��وى من 
�لتجهيز�ت و�لر�حة، يعد تعزيز�ً 
جل���ه���ود �ل���������وز�رة �ل���ر�م���ي���ة �إىل 
حتقيق �سيا�سة ) �لتعليم للجميع 
�لتعليمية  �ل��ف��ر���ص  و�إت���اح���ة   ،)
�مل��ن��ا���س��ب��ة ل��ل��ف��ئ��ات �مل��خ��ت��ل��ف��ة من 

�لطلبة.
 من جانبه �أعرب حممد �جلرمن 
�لإم���ار�ت،  مو��سالت  ع��ام  مدير 
عن �عتز�ز �ملوؤ�س�سة بال�سر�كة مع 
�أهد�فها  وز�رة �لرتبية يف خدمة 
�ملت�سلة  ول�سيما  وم�سروعاتها، 
ذوي  م��ق��دم��ت��ه��م  ويف  ب��ال��ط��ل��ب��ة، 

بق�سميه �لعلمي و�لأدبي، يف تعليم 
موحدة  �ملنزلية  و�لدر��سة  �لكبار 
على م�ستوى �لدولة مع �متحانات 
�ل���ع���ام و�خل���ا����ص �ملطبق  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
ويف  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  ملنهاج 
و�ملجال�ص  �لتعليمية  �ملناطق  كافة 
�لقر�ر مو�عيد  �لتعليمية.  وحدد 
�م��ت��ح��ان��ات �ل�����س��ف��وف م��ن 6 �إىل 
�خلا�ص  �لتعليم  م��د�ر���ص  يف   11
بالتو�فق  �ل�����وز�رة،  مل��ن��ه��اج  �مل��ط��ب��ق 
�ل�  �ل�سف  �م��ت��ح��ان��ات  م��ع ج���د�ول 
مو�عيد  توحيد  �إىل  �إ���س��اف��ة   12
�متحانات �ملو�د �لدر��سية �مل�سرتكة 
مع مناطق تعليمية �أخرى، ف�ساًل 
عن �لتن�سيق مع جهة �لخت�سا�ص 
�ل�����وز�رة، ب�ساأن  �ل��غ��د يف  مب��د�ر���ص 
نهاية  �متحانات  مو�عيد  توحيد 
للطلبة  و�ملوؤجل  �لدر��سي  �لف�سل 
�للغة  مل����ادة   9-6 م��ن  ���س��ف��وف  يف 

�لإجنليزية مبد�ر�ص �لغد .

�متحانات  وتبد�أ  ذ�ته،  �ل�سهر   26
ن��ه��اي��ة �ل��ف�����س��ل �ل��در����س��ي �ل��ث��ال��ث 
10 من  6 يوليو �إىل  �ملوؤجلة من 
�ل�����س��ه��ر ن��ف�����س��ه، وم���وؤج���ل �لإع�����ادة 
م��ن   11 �إيل  دي�������س���م���رب   7 م����ن 
 1 يف  �لنتائج  وتعلن  ذ�ت��ه،  �ل�سهر 
و�لإع��ادة  و�مل��وؤج��ل   ، يوليو2014 

يف 13 من �ل�سهر نف�سه.
�لمتحانات  تبد�أ  �لقر�ر،  وبح�سب 
من �ل�ساعة 9 �سباحاً، وتنتهي يف، 
ويبلغ  �سباحاً  و�لن�سف  �ل�عا�سرة 
�لم��ت��ح��ان��ي��ة للطلبة  �لأي�����ام  ع���دد 
9 خم�سة  �إىل   6 �ل�سفوف من  يف 
 10 �سفوف  يف  للطلبة  و7  �أي���ام، 
8 لطلبة  11 فيما يبلغ عددها  و 
�لعلمي،  �لق�سم  �ل��ع��ام��ة  �لثانوية 

و10 لالأدبي .
و�أكد �لقر�ر على � تكون �متحانات 
و�لإع���ادة  �ل��در����س��ي  �لف�سل  نهاية 
�ملوؤجلة �لإعادة لل�سف �لثاين ع�سر 

•• املنطقة الغربية - الفجر:

م�����ن خ������الل ح����ر�����ص م���و�����س���الت 
�لإم���������ار�ت ف���ى ت���ق���دمي خ��دم��ات��ه��ا 
للعمالء ب�سكل متميز ومتطور مع 
تكونولوجيا �مل�ستقبل  �سرح مدير 
�مل��و����س��الت �مل��در���س��ي��ة ب��الإن��اب��ة يف 
�ملنطقة �لغربية �كد خمي�ص �سيف 
باأنه مت تركيب كامري�ت  �ملزروعي 
87 ح��اف��ل��ة  م���ر�ق���ب���ة ع���ل���ى ع�����دد 

ج��م��ي��ع  ت����دري����ب  ل���ل���ح���اف���الت ومت 
�لنقل و�سالمة  �ل�سائقني وم�سريف 
�بوظبي  جمل�ص  م��در����ص  بجميع 
مع  �ل��ت��ع��ام��ل  ك��ي��ف��ة  ع��ل��ى  للتعليم 
�إد�رة  ط��ف��اي��ات �حل��ري��ق مب�����س��ارك��ة 
�ل���دف���اع �مل����دين ب��ال��غ��رب��ي��ة و�ي�����س��ا 
ت��دري��ب��ه��م ع��ل��ى ك��ي��ف��ة ����س��ت��خ��د�م 
د�خل  �لأولية  �لإ�سعافات  �سندوق 
م�ست�سفي  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �حل��اف��ل��ة 

�ملنطقة �لغربية.

�ولية  كمرحلة  �لغربية  باملنطقة 
د�خل  �لطالب  رعاية  على  حر�سا 
�حلافالت وتو�سليهم �ىل منازلهم 
ب��ك��ل �سبل �لأم����ن و�ل�����س��الم��ة   مت 
ت����وزي����ع �ل����ك����ام����ري�ت ل���ك���ل ح��اف��ل��ة 
كامري�ت   4 كامري�ت عدد   7 عدد 
وعدد  للحافلة  �خلارجي  بالهيكل 
3 د�خ��ل��ه��ا وي��ت��م م��ت��اب��ع��ة خطوط 
�ملر�قبة  نظام  من  �حلافالت  �سري 
�حل���اف���الت  ج��م��ي��ع  ع���ل���ى   GPS

عليها  �لكامري�ت  تركيب  مت  �لتي 
، وم���ن دو�ع����ي �لأم����ن و�ل�����س��الم��ة 
تثبيت  مت  ف���اإن���ه  �ل���ط���رق���ات  ع��ل��ى 
 80 �سرعة  على  �حلافالت  �سرعة 
ك���م جل��م��ي��ع �حل���اف���الت �مل��در���س��ي��ة 
بالغربية. و�أكد �ملرزوعي بخ�سو�ص 
عمليات �ل�سيانة �لدورية �لتي يتم 
�ل�سنوية  للخطة  تطبيقاً  تنفيذها 
لأعمال �ل�سيانة �لوقائية باملوؤ�س�سة 
جلميع �حلافالت مت �إخ�ساع جميع 

�حلافالت بالفرع لعميات �ل�سيانة 
قبل  م��ن  عليها  يومياً  و�لت�سييك 
�لور�سة �لفنية د�خل فرع �ملوؤ�س�سة 
خط  �ىل  �نطالقها  قبل  بالغربية 
�ل�سري  و�أكد خمي�ص �ملزروعي باأنه 
معد�ت  �حل��اف��الت  بجميع  يتوفر 
�لأم�����ن و�ل�����س��الم��ة م��ث��ل ط��ف��اي��ات 
�حل����ري����ق و����س���ن���دوق �لأ����س���ع���اف���ات 
�لأولية ويتم متابعة كل متطلبات 
�لأم�����ن و�ل�����س��الم��ة ب�����س��ف��ة دوري���ة 

•• دبي -وام:

ت��ن��ط��ل��ق ب���دب���ي يف �ل�������س���اب���ع م��ن 
موؤمتر  فعاليات  �ملقبل  نوفمرب 
ت��ط��وي��ر ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ات حمتوى 
و�ل��ذي  �لذكية  و�مل���دن  �حلكومة 
لال�ست�سار�ت  د�تاماتك�ص  تنظمه 
�لنوع  ه��ذ�  ل��دع��م  خطتها  �سمن 
م�����ن �مل�������وؤمت�������ر�ت �ل����ت����ي ت���ه���دف 
�ل���ن���م���اذج  م����ن  م���زي���د  خ���ل���ق  �إىل 
للمدن  �لبتكارية  و�لت�سميمات 
�ل��ذك��ي��ة ب����دول جم��ل�����ص �ل��ت��ع��اون 

�خلليجي.
ياأتي هذ� �ملوؤمتر دعما لتوجيهات 
�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 

و�ل��ت��ع��ل��ي��م و�ل���رع���اي���ة �ل�����س��ح��ي��ة 
وتطبيقات  �ل��ذك��ي��ة  و�خل���دم���ات 
�حل��ك��وم��ة �ل��ت��ف��اع��ل��ي��ة. و�أ����س���اف 
�سي�ستعر�ص  �ملوؤمتر  �إن  �لكمايل 
ت��ط��وي��ر ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ات حمتوى 
�حلكومة و�ملدن �لذكية وحتديد 
�ل����س���رت�ت���ي���ج���ي���ات و�أول������وي������ات 
ت��ط��وي��ر  �ل����ط����ري����ق يف  خ�����ارط�����ة 
بو�بات �حلكومة �لذكية �جلديدة 
�أف��ر�د  بني  تربط  �لتي  و�مل�ساريع 
�لكرتونية  من�سات  م��ع  �ملجتمع 
�لو�سول  ب�سهولة  متتاز  مبتكرة 
مع  �ل�سل�ص  و�لتعامل  للخدمات 
�لأف����ر�د  م��ن  �ملتعاملني  ج��م��ه��ور 

و�ملوؤ�س�سات.

ن���ائ���ب رئ��ي�����ص  �آل م��ك��ت��وم  ر�����س���د 
�ل���دول���ة رئ��ي�����ص جم��ل�����ص �ل����وزر�ء 
رع���اه �هلل بخ�سو�ص  دب��ي  ح��اك��م 
و�إد�رة  �لذكية  �مل��دن  �إىل  �لتحول 
�مل���ر�ف���ق و�خل����دم����ات �حل��ك��وم��ي��ة 
ع���رب �أن���ظ���م���ة �إل���ك���رتون���ي���ة ذك��ي��ة 
وتطوير �ملحتوى �لذكي �لتي من 
�ساأنها تفعيل ربط �أفر�د �ملجتمع 

وقطاع �لعمال �لكرتونيا.
ك���م���ا ي����اأت����ي م����وؤمت����ر ه�����ذ� �ل���ع���ام 
ت����ف����ع����ي����ال ل�����ن�����ظ�����م �خل�������دم�������ات 
ومنظومتها  �ل��ذك��ي��ة  �حلكومية 
�لل��ك��رتون��ي��ة يف ظ��ل �ل��ت��ط��ور�ت 
�ل���ع���امل���ي���ة و�ل���ت���ق���ن���ي���ات �مل��ت��ق��دم��ة 
بح�سور  �مل��ب��ت��ك��رة  و�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات 

م��در�ء  �لقر�ر  و�سناع  �مل�سوؤولني 
ت��ق��ن��ي��ة �مل���ع���ل���وم���ات �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ني 
�ملعلومات ومدر�ء  تقنية  وم��در�ء 
�لإلكرتونية  �حلكومة  م�ساريع 
��سافة  �حلكومية  �ملوؤ�س�سات  يف 
و�لعاملني  �لإقليمني  للمتحدثني 

من د�خل �ملنطقة وخارجها.
ومن �ملقرر �أن يناق�ص �ملوؤمتر عدد� 
للمحتوى  �جلديدة  �ملعايري  من 
�لل��ك��رتوين �ل��ذك��ي مب��ا يتو�فق 
و�حلديثة  �ملتطورة  �لتقنيات  مع 
�لتي يتم تطبيقها بجهود حثيثة 
تدعم خيار�ت �لتطوير �ملتبعة يف 
�ملدن و�لبلديات ف�سال عن �إعد�د 
كنماذج  �ملنطقة  يف  ر�ئ���دة  من���اذج 

عاملية ميكن تطبيقها من خالل 
�خل����دم����ات �حل���ك���وم���ي���ة �ل��ذك��ي��ة 

ونظم �لإد�رة �ملبتكرة.
وق����ال ع��ل��ي �ل��ك��م��ايل م��دي��ر ع��ام 
ي��ه��دف  �مل���وؤمت���ر  �إن  د�ت��ام��ات��ك�����ص 
�لذكية  �لتكنولوجيا  دور  ملناق�سة 
ن��ح��و  و�ل�����ت�����ح�����ول  �مل���ن���ط���ق���ة  يف 
�جلديد  �ل��ع��امل��ي  �لتنمية  من���وذج 
�نت�سار  مت��ك��ني  و����س��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
خ����دم����ة �ل��������و�ي ف�����اي يف ج��م��ي��ع 
�أن���ح���اء �مل��دي��ن��ة �إىل ج��ان��ب دع��م 
و�لتقنيات  �حل��دي��ث��ة  �لب��ت��ك��ار�ت 
�مل����خ����ت����ل����ف����ة ل����ت����ع����زي����ز حت�����س��ني 
�مل��ع��ي�����س��ة ف�����س��ال ع���ن �ل��ت��اأث��ري يف 
و�لنقل  �مل����رور  وح��رك��ة  �لطق�ص 

ح�����اف�����الت خل����دم����ة �ل���ط���ل���ب���ة يف 
دب��ي، وه��ي م��زودة بنظام متطور 

وم�سممة  �إليها،  �لطلبة  ل�سعود 
وف���ق م��و����س��ف��ات ع��ال��ي��ة �جل���ودة، 

درج��ات  �أع��ل��ى  �ساأنها حتقيق  م��ن 
�لأمان و�أرقى م�ستويات �لر�حة . 

برنامج �صاند ي�صتعر�ض خدماته املجتمعية 
والإن�صانية يف معر�ض توعية 2013

احتادية الكهرباء واملاء تختتم فعاليات 
احتفالتها باليوم العاملي للطاقة 

•• ابوظبي- الفجر

�أعلن �ساند �لربنامج �لوطني �لتطوعي �لتابع ملوؤ�س�سة 
للمتطوعني  يوفر  و�ل���ذي  �ل�سباب  لتنمية  �لإم����ار�ت 
�أم�ص  �لطو�رئ  حلالت  �ل�ستجابة  يف  تدريبية  فر�ص 
للمعر�ص  �لثالثة  �ل����دورة  فعاليات  يف  م�ساركته  ع��ن 
�لإن�سانية  و�خل���دم���ات  �ملجتمعية  للتوعية  �ل��وط��ن��ي 
توعية و�لذي يقام يف مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�ص 
�أكتوبر  �سهر  و30 من   28 بني  ما  �لفرتة  �أدن��ي��ك يف 

�جلاري.
وقام فريق عمل �ساند ومتطوعيه باإطالع زو�ر �ملعر�ص 
ُيقدمها  �ل��ت��ي  و�لإن�سانية  �ملجتمعية  �خل��دم��ات  على 
جاهزية  رفع  �سرورة  على  �ل�سوء  وت�سليط  �لربنامج 
�لأفر�د لال�ستجابة يف حالت �لطارئة �لتي تو�جههم.

للرب�مج  �لتنفيذي  �لرئي�ص  �حلب�سي  ميثاء  قالت  و 
موؤ�س�سة  ت�سعى  �ل�سباب  لتنمية  �لإم���ار�ت  موؤ�س�سة  يف 
يف  م�ساركتها  خ���الل  م��ن  �ل�����س��ب��اب  لتنمية  �لإم������ار�ت 
�مل��ع��ر���ص �ل��وط��ن��ي ل��ل��ت��وع��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة و�خل���دم���ات 
�لإن�����س��ان��ي��ة ت��وع��ي��ة �إىل ت�����س��ج��ي��ع �ل��ع��م��ل �ل��ت��ط��وع��ي 
وتر�سيخه كاأ�سلوب حياة يف �ملجتمع �إىل جانب ت�سليط 
�لإن�سانية  �خل��دم��ات  دع��م  يف  �ساند  دور  على  �ل�����س��وء 

باملجتمع. 
تدريبية  ف��ر���س��اً  ي��ق��دم  �ل��ربن��ام��ج  ه���ذ�  �أن  و�أ���س��اف��ت 
للمتطوعني ت�ساعدهم على �إكت�ساب �ملهار�ت �لأ�سا�سية 
رفع  خ��الل  م��ن  ذل��ك  و  �ملجتمع  يف  �ل�سالمة  لتوفري 
�لأزم����ات  �ل��ط��ارئ��ة يف  �ل���س��ت��ج��اب��ة حل���الت  م�ستويات 

و�لكو�رث و �إىل جانب ذلك ي�سعى �لربنامج �أي�ساً �إىل 
توفري �لدعم وتزويد �لأفر�د من �ملو�طنني و�ملقيمني 
يف �لدولة باملعرفة �ل�سا�سية �لتي مُتكنهم من مد يد 
�سالمة  و�سمان  للمجتمع  �مل�ساعدة  وت��ق��دمي  �ل��ع��ون 

مو�طنيه يف �حلالت �لطارئة و�لأزمات.
باملعر�ص  للم�ساركة  �سعادتها  ع��ن  �حلب�سي  و�أع��رب��ت 
2013 هو من�سة  باأن �لتوعية  للمرة �لثانية موؤكدًة 
باأهمية  �إدر�كهم  �لأف��ر�د وزيادة م�ستوى  للتو��سل مع 
�ل��ت��ط��وع مب��ث��ل ه���ذه �ل���رب�م���ج م��ن �أج���ل دع���م حتقيق 

�لمن و�ل�سالمة يف �ملجتمع.
ويهدف �ملعر�ص �إىل تاأ�سي�ص تظاهرة توعوية من خالل 
بالتوعية  �ملعنية  و�لإد�ر�ت  و�ملوؤ�س�سات  �لهيئات  جمع 
للتعريف  �لإن�سانية  و�خل��دم��ات  و�لتطوع  �ملجتمعية 
بخدماتها ب�سكل مبا�سر لزو�ر �ملعر�ص، وذلك من �أجل 
حتقيق �أعلى درجات �لوعي بني �أبناء �لدولة و�ملقيمني 

على �أر�سها بكافة بر�مج �لتوعية �ملجتمعية. 
تو�سيل  ف��ر���س��ة  �ملعنية  للجهات  �مل��ع��ر���ص  يتيح  ك��م��ا 
منها  للم�ستفيدين  �ملجتمعية  �لتوعية  ب��ر�م��ج  كافة 
يف �مل��ج��ت��م��ع و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى ن�����س��ر ث��ق��اف��ة روح �مل���ب���ادرة 
باملوؤ�س�سات  و�ل��ت��ع��ري��ف  �ملجتمع  �أف����ر�د  ب��ني  و�ل��ت��ط��وع 
�لعطاء  مفهوم  وتكري�ص  وخدماتها  بالتطوع  �ملعنية 

و�خلدمات �لإن�سانية لدى �أفر�د �ملجتمع.
وح��ظ��ي ج��ن��اح ���س��ان��د مم��ث��اًل ب��ف��ري��ق ع��م��ل �ل��ربن��ام��ج 
و�ملدربني و�ملتطوعني باهتمام كبري من زو�ر �ملعر�ص 
و�لذين قامو� باإلطالع على �لرب�مج �لتدريبية �لتي 

يقدمها �لربنامج وجتاربه �لناجحة يف هذ� �ملجال.

•• دبي-وام:

ن��ظ��م��ت جل��ن��ة �ل��رت���س��ي��د �ل��ك��ه��رب��ائ��ي و�مل���ائ���ي بالهيئة 
توعوية  فعالية  �لول  �أم�ص  و�مل��اء  للكهرباء  �لحتادية 
يف جمال �لرت�سيد بالتعاون مع �ملجل�ص �لأعلى ل�سوؤون 
�أن�سطتها يف  �ل�سارقة وذلك يف ختام �سل�سلة  �لأ�سرة يف 

هذ� �ملجال وتز�منا مع فعاليات �ليوم �لعاملي للطاقة.
وع��ق��دت �ل��ور���س��ة يف د�ئ���رة ���س��وؤون �لأ���س��رة يف �ملجل�ص 
ربيعة  �سهاب  �ملهند�ص  من  كل  وق��دم  بال�سارقة  �لأعلى 
و�مل��ه��ن��د���ص ����س��ام��ي �ل��ب��ي��وم��ي م��ن �حت���ادي���ة �ل��ك��ه��رب��اء 
�أهمية تر�سيد  و�ملاء حما�سر�ت تثقيفية توعوية حول 
عن  نبذة  �حل�سور  و�إع��ط��اء  و�مل��اء  �لكهرباء  ��ستهالك 
جتاه  �مل�سوؤولية  مثلث  وفكرة  وتوزيعها  �لطاقة  توليد 

تر�سيد �لطاقة.
طرق  على  حما�سرته  يف  ربيعة  �سهاب  �ملهند�ص  ورك��ز 
�لرت�سيد �لكهربائية يف �ملنازل وبالذ�ت �أجهزة �لتكييف 

و�ل�سخانات و�لإنارة.
ب�����دوره ����س��ت��ع��ر���ص �مل��ه��ن��د���ص ����س��ام��ي �ل��ب��ي��وم��ي كبري 
ع��ن طريق  ���س��و�ء  �مل��ي��اه  �إن��ت��اج  بالهيئة  �مل��ي��اه  مهند�سي 
�ملياه  �أهمية  وبني  �لتحلية  حمطات  �أو  �جلوفية  �ملياه 
وحاجة �لأفر�د و�ملجتمع لهذه �لنعمة وكونها خمزونا 
��سرت�تيجيا وبعد� قوميا وهي ثروة لالأجيال �لقادمة 
..وح����ث �جل��م��ي��ع ع��ل��ى �له��ت��م��ام ب��ه��ذ� �مل�����س��در �لكبري 
و�ملحافظة عليه وعدم ��ستهالكه ��ستهالكا جائر� وتبني 
طرق �لرت�سيد يف �ملر�فق �لعامة و�خلا�سة كاحلمامات 

و�ملطابخ و �مل�سابح و�حلد�ئق �ملنزلية .

علي ميحد ال�شويدي
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�صرطة اأبوظبي تدعو اإىل تعزيز قيم املواطنة ال�صاحلة
�ل�ساحلة  �مل��و�ط��ن��ة  قيم  تعزيز  �أه��م��ي��ة  �ل��ع��ف��اري  حممد 
��سرت�تيجية  تطوير  خالل  من  �ملجتمع  متا�سك  وتعزيز 
تهدف �ىل خلق بيئة �ساملة تندمج فيها �سر�ئح �ملجتمع 
ك��اف��ة لإر����س���اء �ل��ث��ق��اف��ة و�ل�����رت�ث و�ل��ت��ق��ال��ي��د يف جمتمع 
�لم����ار�ت وت��ع��زز �مل��ب��ادئ �لإم��ار�ت��ي��ة �لأ�سيلة و�لرت��ق��اء 
ب��امل�����س��وؤول��ي��ة �لج��ت��م��اع��ي��ة م���ن خ����الل ت�����س��ج��ي��ع �ل��ع��م��ل 
و�ملوؤ�س�سات.  لالأفر�د  �لجتماعية  و�مل�سوؤولية  �لتطوعي 
�ملحا�سرة  يا�ص  بني  �سرطة  مركز  مدير  كرم  �خلتام  ويف 
درع��ا تذكارية مثمنا جهودها ودوره��ا يف تنظيم  و�سلمها 

�ملحا�سرة لالإ�سهام يف زيادة �لتوعية و�لتثقيف. 

�ملناطق �خلارجية ومركز �سرطة بني يا�ص.
و�ألقت �ملحا�سرة �لدكتورة �أمل بالهول �مل�ست�سارة �لنف�سية 
تعد  �لهوية  �أن  �أو�سحت  �لتي  �لإم����ار�ت  وطني  ملوؤ�س�سة 
بها  يت�سلح  �أن  ف��رد  ك��ل  �ل��ت��ي يجب على  �لأول���وي���ات  م��ن 
�أينما وجد م�سرية �إىل �أن �لبع�ص يعترب �لهوية �لوطنية 
�أن  �آخ��رون  و�لقيم كما يرى  و�ل��ع��اد�ت  بالتاريخ  مرتبطة 
�لهوية تعني �للغة. ونوهت باأهمية دور �ملو�طنة �ل�ساحلة 
يف  �ل��دول��ة  ت�سهدها  �لتي  و�لتطوير  �لنه�سة  م�سرية  يف 
و�ل�ستقر�ر  �لأم��ن  منظومة  �ط��ار  يف  �ملختلفة  جمالتها 
�ل��ت��ي ت��ع��م �أرج����اء �ل��ب��الد. م��ن ج��ان��ب��ه �أك���د �مل��ق��دم حميد 

•• اأبوظبي-وام:

م��دي��ري��ة  �أب��وظ��ب��ي يف حم��ا���س��رة نظمتها  ���س��رط��ة  ح��ث��ت 
�سرطة �ملناطق �خلارجية على �أهمية تعزيز قيم �ملو�طنة 
�لإمار�تية من  �لأ�سرة  �ل�ساحلة وزيادة �لهتمام برعاية 
��ستقر�ر  ل��زي��ادة  �لإم��ار�ت��ي��ني  �ل���زو�ج بني  خ��الل ت�سجيع 
مقر  يف  �ملحا�سرة  وعقدت  �ملجتمع.  قيم  و�إع���الء  �لأ���س��ر 
�مل��ق��دم حميد حممد  ي��ا���ص بح�سور  ب��ن��ي  ���س��رط��ة  م��رك��ز 
�لعفاري مدير �ملركز و�لر�ئد نا�سر عبد�لرحمن �لزعابي 
�سرطة  مب��دي��ري��ة  و�ل��ع��ام��ل��ني  �ل�سباط  م��ن  كبري  وع���دد 

ت�شم 9 جن�شيات عربية مت�شللة

�صرطة راأ�ض اخليمة تفكك �صبكة ع�صابة تخ�ص�صت يف �صرقة املحلت الكربى ومكاتب ال�صفريات 

ق�شا�شة ورقية بي�شاء وبخور فاخر وعطر جديد غايل الثمن  16

�صرطة ال�صارقة تلقي القب�ض على عربي بتهمة ال�صعوذة والن�صب والحتيال

�إكمال مهمته  على  ت�ساعد  خا�سة 
�ملقتنيات  بع�ص  ومنها  �ل�سحرية 
�خل��ا���س��ة ب���زوج���ه���ا، وق�����س��ا���س��ات 
ورق��ي��ة ب��ي�����س��اء خم��ط��ط��ه ب��ال��ل��ون 

•• ال�شارقة-الفجر:

متكنت �أجهزة �لتحريات و�ملباحث 
�لعامة ل�سرطة  �جلنائية بالقيادة 
�ملدعو  على  �لقب�ص  من  �ل�سارقة 
ع��ر�ق��ي �جلن�سية  .ب(  ح  )ح��م��ود. 
بتهمة  عاما   48 �لعمر  م��ن  يبلغ 
�ل�����س��ع��وذة و�ل��ن�����س��ب و�لح���ت���ي���ال 
ب��ع��د ����س��ت��غ��الل��ه �ع���الن���ا م��ن�����س��ور� 
�مل��ح��ل��ي��ة لفتاة  �ل�����س��ح��ف  ب���اإح���دى 
عن  خ��الل��ه  م��ن  ت��ب��ح��ث  خليجية 
تخلي�ص  جم��ال  يف  للعمل  فر�سة 
�مل��ع��ام��الت ب���ال���دو�ئ���ر �حل��ك��وم��ي��ة 
�نه  بدعوى  ملقابلته  و��ستدر�جها 
ي���ح���ت���اج خل���دم���ات���ه���ا يف ت��خ��ل��ي�����ص 
�ج�������ر�ء�ت م��ع��ام��ل��ة خ��ا���س��ة ب���ه يف 

وبعد   ، �حلكومية  �لدو�ئر  �ح��دى 
�ق��ن��اع��ه��ا وم��و�ف��ق��ت��ه��ا ع��ل��ى �جن��از 
�مل��ع��ام��ل��ة مت حت��دي��د م��وع��د للقاء 
يف م����ك����ان ع�����ام ل��ت��ب��ا���س��ر ب��ع��ده��ا 
بالإجر�ء�ت �ملطلوبة لالنتهاء من 
ب��اأن��ه ل  ت��ف��اج��اأت  �ن��ه��ا  �إل  �ملعاملة 
�سلفا  �دعى  �أي معاملة كما  ميلك 
بامتالكه  خدماته  عليها  عار�سا 
لقدر�ت �سحرية خارقة حلل جميع 
حياتها  يف  تو�جهها  �لتي  �مل�ساكل 
لتمكينها  �ل��ق��در�ت  تلك  وت�سخري 
بالرتباط باأي �سخ�ص �ذ� مل تكن 
م��ت��زوج��ة �و �لح��ت��ف��اظ ب��زوج��ه��ا 
و�سمان �ن�سياعه �لكامل لطلباتها 
ورغباتها ب�سرط �ح�سارها لقائمة 
من �لطلبات �ل�سرورية وو�سفات 

•• راأ�س اخليمة - الفجر 

و�ملباحث  �لتحريات  �إد�رة  متكنت 
�جلنائية بالإد�رة �لعامة للعمليات 
�ل�سرطية ب�سرطة ر�أ�ص �خليمة من 
تفكيك �سبكة ع�سابة عربية تتاألف 
تخ�س�ست  �أ����س���خ���ا����ص   )9( م���ن 
ب�سرقة �ملحالت �لتجارية �لكربى 
�ذ مت  بالإمارة  �ل�سفريات  ومكاتب 
�ل��ق��ي��اد�ت  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �سبطهم 
و�ل�سارقة  دبي  لل�سرطة يف  �لعامة 
حممد  �لعميد  وثمن    . وعجمان 
�ل���ن���وب���ي حم��م��د ن���ائ���ب ق���ائ���د ع��ام 
�سرطة ر�أ�ص �خليمة بالدور �لكبري 
�ل�����ذي ق����ام ب���ه رج�����ال �ل��ت��ح��ري��ات 
�ملخت�ص  �لعمل  وف��ري��ق  و�مل��ب��اح��ث 
ل��ل��ق��ب�����ص ع��ل��ى �جل���ن���اة ب��ال��ت��ع��اون 
و�ل��ت��ن�����س��ي��ق م���ع ك���ل م���ن �ل��ق��ي��ادة 
�ل��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة دب���ي و�ل�����س��ارق��ة 
ب��الإجن��از  �إي��اه��م  وع��ج��م��ان، مهنئاً 

خف�ص ن�سبة �جلرمية ومنعها قبل 
وقوعها ، بل و�لعمل على �لق�ساء 
ب��ان �جلهود �لتي  ، و�أ���س��اف  عليها 
ب���ذل���ت يف ه�����ذه �ل��ع��م��ل��ي��ة ت��ع��ت��رب 
���س��رب��ة ق��وي��ة و م��وج��ع��ة مل��ث��ل تلك 
�لع�سابات �لتي تعمل على زعزعة 
�إل   ، �لدولة  �لأم��ن و�ل�ستقر�ر يف 
�أن ذل���ك ل���ن ي�����س��ع��ف م���ن ع��زمي��ة 
رج��������ال �لأم���������ن ل���ل���ت�������س���دي ل��ه��م 
و�سبطهم،  ر�سدهم  و  ومتابعتهم 
�أينما  �ستطالهم  �ل��ع��د�ل��ة  ي��د  و�أن 
�أن يختبوؤ� لينالو�  �أو حالو�  ذهبو� 
جز�وؤهم �لعادل .  وتعود تفا�سيل 
�ل��ق�����س��ي��ة ب��ح�����س��ب م���ا ����س���رح بها 
�ل��ع��ق��ي��د ع���ب���د �هلل ع���ل���ي م��ن��خ�����ص 
�ملباحث  و  �لتحريات  �إد�رة  مدير 
ب�����س��رط��ة ر�أ�����ص �خليمة  �جل��ن��ائ��ي��ة 
ب���الغ���ات خ��الل  ع����دة  ب���اأن���ه وردت 
�لفرتة �ملا�سية تفيد بتعر�ص عدد 
و  �لكبرية  �لتجارية  �مل��ح��الت  م��ن 

�لتن�سيق  �ل�سارقة وعليه مت  �إم��ارة 
�مل��ب��اح��ث  و  �ل��ت��ح��ري��ات  �إد�رة  م���ع 
ل�سرطة  �لعامة  بالقيادة  �جلنائية 
�ل�سارقة حيث مت �سبط �ل�سخ�ص 
ومب����و�ج����ه����ت����ه �ع��������رتف ب��ق��ي��ام��ة 
ب�سرقة عدد من �ملحالت �لتجارية 
و مكاتب �ل�سفر و �ل�سياحة وذلك 
مب�ساعدة   ، �ل��دول��ة  م�ستوى  على 
جم���م���وع���ة م����ن �لأ����س���خ���ا����ص م��ن 
قد  جميعهم  و   ، �جلن�سية  نف�ص 
�سرعية  �لبالد ب�سورة غري  دخلو� 
يقيمون  كانو�  قد  جميعهم  و�أنهم 
يف �لدولة و حكم عليهم يف ق�سايا 
و�لت�سول،  �ل�سرقة  ب�سبب  �سابقة 
�أن  �إب��ع��اده��م ع��ن �ل��دول��ة بعد  ومت 
ق�سو� حمكومياتهم �إل �أنهم عادو� 
مت  وعليه   ، �ل��دول��ة  �إىل  مت�سللني 
و  �ل��ت��ح��ري��ات  �إد�رة  م��ع  �لتن�سيق 
�ملباحث �جلنائية ب�سرطة عجمان، 
يقيمون  �لذي  �ملكان  مد�همة  ومت 

وم�����س��ي��د�ً ب��دع��م ق��ائ��د ع��ام �سرطة 
�مل�ستمرة  ومتابعته  �خليمة  ر�أ����ص 
و�حلثيثة لكافة �لق�سايا ، وكذلك 
ت��وج��ي��ه��ات ���س��م��وه ل��ت��وف��ري ك��اف��ة 
�لأمن  لتحقيق  �لالزمة  �لو�سائل 
و�لأم��������ان ل��ك��اف��ة �أف�������ر�د �مل��ج��ت��م��ع 
وز�رة  �إ���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  وت��ط��ب��ي��ق   ،
�ل���د�خ���ل���ي���ة وم���ب���ادرت���ه���ا خل��ف�����ص 
م�ستوى �جلرمية من خالل تقليل 
�جلر�ئم �ملقلقة و�ملنظمة ، وكذلك 
خ��ف�����ص م�����س��ت��وى �جل����رمي����ة م��ن 
مع  �لتعامل  �أ�سلوب  تعزيز  خ��الل 
و�لتقليل  �لأول��وي��ة،  ذ�ت  �جل��ر�ئ��م 

من �جلر�ئم �لأكر �نت�سار�ً .
و�أكد نائب قائد عام �ل�سرطة على 
�لتعاون  يلعبه  �ل���ذي  �مل��ه��م  �ل���دور 
�مل���ت���م���ي���ز و�ل�����د�ئ�����م ب����ني خم��ت��ل��ف 
م�ستوى  ع��ل��ى  �ل��ع��ام��ة  �ل���ق���ي���اد�ت 
�لتعاون  وما يحققه هذ�   ، �لدولة 
م���ن ن��ت��ائ��ج �إي��ج��اب��ي��ة و م��ث��م��رة يف 

مكاتب �ل�سفر و �ل�سياحة بالإمارة 
ك�سر  و  خ��ل��ع  ط��ري��ق  ع��ن  لل�سرقة 
�لأق��ف��ال و �لأب���و�ب و من ثم ك�سر 
�خل��ز�ئ��ن �حل��دي��دي��ة �مل���وج���ودة يف 
ت��ل��ك �مل���ح���الت و �ل���س��ت��ي��الء على 
�ملبالغ �ملالية �ملوجودة بها، �أو قيام 
�جلناة ب�سرقة �خلز�ئن �حلديدية 
ذ�ت �حل��ج��م �ل�����س��غ��ري ب��اأك��م��ل��ه��ا و 
�ل���س��ت��ي��الء ع��ل��ى م���ا حت��ت��وي��ه من 
م��ب��ال��غ ن��ق��دي��ة وم���ن ث��م �لتخل�ص 
من تلك �خلز�ئن.  و�أ�ساف مدير 
�إد�رة �لتحريات و �ملباحث �جلنائية 
، و �أن����ه وب��ن��اء ع��ل��ى م��ا ت��ق��دم من 
معلومات مت ت�سكيل فريق بحث و 
حتري وجمع ��ستدلل و ملعومات 
ح���ي���ث ت��و���س��ل��ت �ل���ت���ح���ري���ات �إىل 
�ل���ت���ع���رف ل���وج���ود جم��م��وع��ة من 
�جل���ن���اة ومت حت���دي���د حت��رك��ات��ه��م 
�لتو�سل  ومت  �إق��ام��ت��ه��م،  و�أم���اك���ن 
يف  يقيم  �لرئي�سي  �مل��ت��ه��م  �أن  �إىل 

��ستخدمها  �لتي  و�حليل  �لطرق 
على  ،وب���ن���اء  بال�سحية  ل��الإي��ق��اع 
�عرت�فاته مت توقيفه و�إحالته �يل 

�لنيابة �لعامة يف �مارة �ل�سارقة.
ويف ه����ذ� �ل�����س��ي��اق دع����ت �ل��ق��ي��ادة 
�ل��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة �ل�����س��ارق��ة �أف���ر�د 
�مل��ج��ت��م��ع م���ن �ل����وق����وع يف ب��ر�ث��ن 
�ل��ن�����س��ب و�لح���ت���ي���ال �ل��ت��ي ي��ل��ج��اأ 
من  �لنفو�ص  �سعفاء  بع�ص  �ليها 
�ل����س���خ���ا����ص ل��ت��ح��ق��ي��ق م��ب��ت��غ��اه��م 
به �جلمهور  يقوم  ما  بان  م�سيفا 
م�����ن ت�������س���دي���ق ت���ل���ك �خل�����ر�ف�����ات 
و�ن�سياعهم  �مل�سبوهة  و�لأع��م��ال 
لطلبات �جلناة و�ل�سعي لتنفيذها 
ي�����س��اه��م مت���ك���ن ه�����ذه �ل���ف���ئ���ة م��ن 
�مل�سروعة  �ن�سطتهم غري  ممار�سة 

�ل���س��ود ون���وع ف��اخ��ر م��ن �لبخور 
ع��ط��ر  زج����اج����ة  �يل  ب����الإ�����س����اف����ة 
باهظة �لثمن �إ�ساف��ة �إىل كل ذلك 
�ل�سروط  ك��اأح��د  جن�سية  معا�سرة 
�ملهمة يف �إمتام �لو�سفة �ل�سحرية 
�إل  �لو�سفة  تلك  تكتمل  ل  و�لتى 

بها . 
�أن  فما كان �م��ام �ملجني عليها �ل 
ت�ستطيع  ح��ت��ى  بقبولها  �أوه��م��ت��ه 
�لتخل�ص منه وتقدمت على �لفور 
�ل�سامل  �لغرب  �سرطة  مركز  �يل 
ب��ب��الغ ح���ول �ل��و�ق��ع��ة ، وع��ل��ي��ه مت 
�ت���خ���اذ �لإج����������ر�ء�ت �ل��ق��ان��وي��ن��ي��ة 
�ل����الزم����ة حت���دي���د م���ك���ان ت��و�ج��د 
�ملتهم و�لقب�ص عليه ، ومبو�جهته 
بالتهمة �ملوجه �ليه �قر بها كا�سفا 

به بعد �أن �أخ��ذت كافة �لإج��ر�ء�ت 
�لقانونية �لالزمة.

كما نا�سد �لعقيد عبد �هلل منخ�ص 
�ملباحث  و  �لتحريات  �إد�رة  مدير 
�خليمة،  ر�أ����ص  ب�سرطة  �جلنائية 
و  �لتجارية  �مل��ح��ال  �أ�سحاب  كافة 
�ملكاتب �ملختلفة �إىل �سرورة �تخاذ 
�ل��ت��د�ب��ري �لأم��ن��ي��ة �خلا�سة  ك��اف��ة 

باأمن و�سالمة حمالتهم و �لتاأكد 
م��ن �إق���ف���ال �لأب�����و�ب ب��اإح��ك��ام عند 
�إغ��الق��ه��ا، وك��ذل��ك ع���دم ت���رك �أي��ة 
م��ب��ال��غ م��ال��ي��ة ب��ع��د �ن��ت��ه��اء ف��رتة 
، لكي  �إيد�عها يف �لبنوك  �لعمل و 
 ، لل�سرقة  �سهلة  عر�سة  يكونو�  ل 
و�لعمل على �لإب��الغ ف��ور�ً عن �أية 
ت�سرفات قد تثري �ل�سك و �لريبة.  

و  �لتحريات  �إد�رة  مدير  و�أ���س��اف 
�ملباحث �جلنائية باأنه �سيتم �لقيام 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  تفتي�سية  ب��ح��م��الت 
على  �لإم���ارة  يف  �ملخت�سة  �جلهات 
�إتباعهم  للتاأكد من  �ملحالت  كافة 
�ل���ت���د�ب���ري  ل���ك���اف���ة  ت��ط��ب��ي��ق��ه��م  و 
�لأمنية �لالزمة حلفظ حمالتهم 

وتاأمينها من حماولت �ل�سرقة. 

�ف��ر�د  مطالبا  وي�سر  �سهولة  بكل 
�ملجتمع �يل �سرورة �لتدبر و�لتنبه 
تلك  ور�ء  �ل�����س��ه��ل  �لن���ق���ي���اد  م���ن 
يقدمها  �ل��ت��ي  �لوهمية  �مل��غ��ري��ات 
باأن  م��وؤك��دة  �لنفو�ص  �سعفاء  لهم 

�جل��ه��ات �لم��ن��ي��ة ت��ق��ف ب��امل��ر���س��اد 
ملثل هذه �لظو�هر �ل�سلبية و�سبط 
مم��ار���س��ي��ه��ا وت��ق��دمي��ه��م ل��ل��ع��د�ل��ة 
ب�����س��رورة  �جل��م��ه��ور  م��ن  مطالبة 
�ل��ت��ع��اون و�لإب�����الغ ع��ن م��ث��ل ه��ذه 

�ملو�قع من خالل �لت�سال �لآمن 
على �لرقم �ملجاين خلدمة جنيد 
�لآم���ن  �لت�����س��ال  �أو   800151
رق��م  ه���ات���ف  ع���رب  �أو   999 ع��ل��ى 

.  065632222

بربج ال�شيبه بتيكوم 

رافعة �صخمة ت�صقط من الطابق الـ34 فت�صوي 3 �صيارات بالأر�ض
•• دبي – حم�شن را�شد 

�سمع �سكان منطقة تيكوم يف دبي 
�سباح  و�لن�سف  ع�سر  �حل��ادي��ة   ،
�أم�������ص �ل��ث��الث��اء ، ب�����س��وت ره��ي��ب 
�أعلى  لرتطام ج�سم حديدي من 
بناية �ل�سيبة 34 طابقا ، فاندفع 
�ل�سكان و�أ�سحاب �ملحالت باأ�سفل 
�ل��ب��ن��اي��ة ن��ح��و ����س���وت �لرت���ط���ام 
بر�فعة  ليفاجئو�   ، �لبناية  �أم���ام 
�سخمة ت�ستخدم لتنظيف �لأبر�ج 
�لربج  �أعلى  من  �سقطت  �ل�سكنية 
تقف  كانت  �سيار�ت  ث��الث  ف�سوت 
�ثنتني   ، ب��الأر���ص  �لبناية  �أ���س��ف��ل 
ثالجة  و�لثالثة  خ�سو�سي  منهم 
كان يقوم عمالها بتنزيل �لب�ساعة 

للمحال �أ�سفل �لبناية .
�أن حادث  و�أك��دت م�سادر �سرطية 
�إ�سابة  عنه  نتج  �لر�فعة  �سقوط 
بجو�ر  وج��وده��م��ا  ت�سادف  �ث��ن��ني 
 ، �لر�فعة  �سقوط  �أثناء  �ل�سيار�ت 

عامل فلبيني �جلن�سية 26 عاما ، 
�أ�سفل �لبناية و�أخر  يعمل مبتجر 
ثالجة  يتبع  �جلن�سية  باك�ستاين 
�ل�����س��ي��ارة �ل��ت��ي ���س��وت��ه��ا �ل��ر�ف��ع��ة 
بالإ�سعاف  نقلهما  ومت   ، ب��الأر���ص 
ل��ل��م�����س��ت�����س��ف��ى لإ���س��ع��اف��ه��م��ا حيث 
ك��ان��ت �إ���س��اب��ة �أح��ده��م��ا خ��ط��رية، 
وف��ي��م��ا ي��خ�����ص �خل�����س��ائ��ر �مل��ادي��ة 

فقد ق�ست �لر�فعة على �ل�سيار�ت 
�أ�سر�ر  وت�سببت يف عدة   ، �لثالث 
ب�سيار�ت كانت تقف على بعد عدة 

�أمتار .
وقد مت على �لفور تطويق �ملنطقة 
وو����س���ع ح���و�ج���ز م���ن ق��ب��ل رج���ال 
�ل�سرطة ، و�لتحقيق يف مالب�سات 
�حلادث وكيفية �سقوط �لر�فعة . 

عامل ي�صنق نف�صه بقطعة قما�ض 

خادمة تهدد خمدومها بال�صكني 

تخطيط ودفاع مدين ال�صارقة تنظمان فعاليات توعوية حول خماطر احلرائق

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

 لقى عامل من جن�سية دولة �آ�سيوية )23 عاما(، م�ساء 
�سكن  يف  �لنتحار  على  �أق��دم  بعدما  حتفه  �لأول  �أم�ص 
�لعمال �لذي يقطنه مع جمموعة من �لعمال، ح�سب ما 
�لتحقيق و�لبحث �جلنائي مبركز  �سرح به مدير فرع 
�ملقدم  ر�أ�ص �خليمة،  �ل�سامل ب�سرطة  �سرطة �لدقد�قة 
حم��م��د عبيد �خل���اط���ري. وع��ل��م��ت �ل�����س��رط��ة ب��احل��ادث 
�ثر بالغ ورد لغرفة �لعمليات يفيد بالعثور على عامل 
ر�أ���ص �خليمة،  �إم��ارة  �إح��دى مناطق  �آ�سيوي منتحر�ً يف 

�ل��ف��ور ملكان  وم���ن ث��م حت��رك��ت �جل��ه��ات �ملخت�سة ع��ل��ى 
�حلادث، وبعد �ملعاينة �ملبدئية تبني قيام �ملتوفى بربط 
قطعة قما�ص ح��ول عنقه ورب��ط �لطرف �لآخ��ر ب�سبك 

�حلديد �خلارجي ل�سباك �لغرفة �لتي يقطنها.
�ل��ت��ح��ري��ات و�ل��ط��ب  �أن  �إىل  �مل��ق��دم �خل���اط���ري  و�أ����س���ار 
و�أن وفاة  �سبهة جنائية،  �أي��ة  �أك��د� عدم وج��ود  �ل�سرعي 
�لعامل ناجتة عن �لنتحار ب�سبب وجود بع�ص �مل�ساكل 
�لأ�سرية لديه، وعليه مت ت�سليم �جلثة لذويه، وحتويل 
م��ل��ف �ل��ق�����س��ي��ة ل��ل��ج��ه��ات �مل��خ��ت�����س��ة ل���س��ت��ك��م��ال ب��اق��ي 

�لإجر�ء�ت �لقانونية.

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

�أحالت حمكمة �جلنح يف جل�ستها �أم�ص برئا�سة �لقا�سي 
فتحي �لقالع �خلادمة �ملدعي عليها يف ق�سية �لتهديد 

بال�سكني �ىل جل�سة �خلمي�ص �لقادم للنطق باحلكم .

نف�سها  �خل��ادم��ة  كفيل  وه��و  �لق�سية  يف  �مل��دع��ي  وك���ان 
حقوقه  عن  �لأم�����ص  جل�سة  يف  �لقا�سي  �أم��ام  تنازل  قد 
يف �لق�سية وهو ما حد� �ىل �حالة �لق�سية �ىل جل�سة 
جديدة تعقدها حمكمة �جلنح �خلمي�ص �لقادم ل�سد�ر 

حكم �سد �خلادمة �ملدعى عليها يف �لق�سية .

•• ال�شارقة-وام:

بالتعاون  �ل�سارقة  يف  و�مل�ساحة  �لتخطيط  د�ئ��رة  تنظم 
فعاليات  �ل�سارقة  يف  �مل��دين  للدفاع  �لعامة  �لإد�رة  مع 
متنوعة للتعريف مبخاطر �حلر�ئق وتفاديها وت�ستمر 
�أ�سبوعني. ي�سمل �لأ�سبوع �لأول �لعديد من �ملحا�سر�ت 
يف فروع �لد�ئرة يف كل من مدن �ل�سارقة و�لذيد وكلباء 
�لثاين  �لأ�سبوع  ي�سمل  وخورفكان..بينما  �حل�سن  ودبا 
�إىل معر�ص يحتوي على  �إ�سافة  �إخ��الء وهمي  مترين 
من���اذج مل��ع��د�ت �ل���دف���اع �مل���دين وم��ع��ر���ص ���س��ور لبع�ص 
�أع���م���ال �ل���دف���اع �مل����دين وم��ر���س��م ح���ر. وق����ال �مل��ه��ن��د���ص 
يف  و�مل�ساحة  �لتخطيط  د�ئ���رة  رئي�ص  بطي  ب��ن  �سالح 
بني  �لتعاون  �ملنا�سبة..�إن  بهذه  له  ت�سريح  يف  �ل�سارقة 
�ل�سارقة  �إم��ارة  يف  و�لهيئات  �لدو�ئر  وخمتلف  �لد�ئرة 
�أن  �إىل  متعددة..م�سري�  و���س��ور�  �أ���س��ك��ال  يتخذ  �أ�سبح 
�لرب�مج  نوعية  �أن  على  ت��اأك��ي��د�  ت��اأت��ي  �لفعاليات  ه��ذه 
منهج  وف��ق  تعد  �ل��د�ئ��رة  ملوظفي  تقدم  �لتي  �لتوعوية 
�إىل تنويع �ملعارف و�إدر�جهم يف بر�مج  مدرو�ص يهدف 
�ل�سخ�سية  �ل�سالمة  �إىل �حلفاظ على  و�أن�سطة تهدف 
يف ح��الت �ل��ط��و�رئ وذل��ك ب��ال��ت��و�زي م��ع حر�ص �إد�رة 

�ل���د�ئ���رة ع��ل��ى ت��ن��وي��ع �ل��رب�م��ج �ل��ت��دري��ب��ي��ة �ل��ت��ي تنظم 
ملوظفيها على مد�ر �لعام ما بني ثقافية ودينية وبر�مج 
بالد�ئرة  �لعاملة  �لكو�در  ملختلف  متخ�س�سة  تدريبية 
�ملحا�سرة  �ف��ت��ت��اح  ح�سر  �ل��ف��روع.  ك��اف��ة  م�ستوى  على 
�لب�سرية  �مل���و�رد  �إد�رة  مدير  �جل���رو�ن  �إبر�هيم  �لأوىل 
�أول  �مل�ساعد  ق��دم  �ل��د�ئ��رة..ح��ي��ث  منت�سبي  م��ن  وع���دد 
�إبر�هيم و�لرقيب  �أول حمد  علي �سعيد عبيد و�مل�ساعد 
�أول عبد �هلل �إبر�هيم من �لإد�رة �لعامة للدفاع �ملدين 
�لهامة  �ملحاور  من  �لعديد  على  ي�ستمل  مرئيا  عر�سا 
للتعريف بطرق تفادي خماطر �حلريق و�سبل �لوقاية 
�حل��ر�ئ��ق.  ح���الت  يف  للتعامل  �ملثلى  و�لأ���س��ال��ي��ب  منها 
بينها  من  �لأ�س�ص  من  �لعديد  �ملحا�سرون  و��ستعر�ص 
تو�سع  �لتي  �خلطة  �أن��ه��ا  �ل��ط��و�رئ..م��و���س��ح��ني  خطة 
مل��و�ج��ه��ة ج��م��ي��ع �حل�����الت �ل��ط��ارئ��ة �مل��ت��وق��ع ح��دوث��ه��ا 
وت���د�رك  ممكن  وق��ت  �أ���س��رع  يف  معها  �لتعامل  وكيفية 
�لأو�مر و�لتعليمات �ل�سادرة من �لروؤ�ساء دون �لرجوع 
�إليهم يف وقت �لطو�رئ بحيث تكون منظمة ومعدة من 
قبل �لروؤ�ساء وقيادة �ملركز وهذه �خلطة ت�سمل جميع 
خطط �لطو�رئ ح�سب روؤية �لقيادة باملركز مثل غياب 

�أحد �لأفر�د وقيام �آخر بعمله دون �لتاأثري بالعمل . 

جمموعة �شور للربج وال�شيارات حتت الرافعة 
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نــهيــان يفتتــــح معــــر�ض جنـــــاح 2013 

نهيـــان يـــزور جنــــاح جمـلــــ�ض اأبوظبـــي للتعليـــم مبعـــــر�ض نـجـــــاح 

•• اأبوظبي-وام:

�ف��ت��ت��ح م��ع��ايل �ل�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
م���ب���ارك �آل ن��ه��ي��ان وزي����ر �ل��ث��ق��اف��ة 
و�ل�����س��ب��اب وت��ن��م��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع �م�ص 
 2013 م���ع���ر����ص جن�����اح  ر���س��م��ي��ا 
�لتعليم  ق��ط��اع��ات  يف  �ملتخ�س�ص 

و�لتدريب و�لوظائف.
يقام  �ل����ذي  �مل��ع��ر���ص  وي�ست�سيف 
�لوطني  �أبوظبي  �أر�ص مركز  على 
ل��ل��م��ع��ار���ص وي�����س��ت��م��ر ح���ت���ى 31 
160 عار�سا من  �جل��اري  �أكتوبر 

وعاملية  حملية  تعليمية  موؤ�س�سات 
�لآلف  لتوظيف  تتطلع  و�سركات 

من �لإمار�تيني �خلريجني.
وياأتي �ملعر�ص �لذي ي�ستمر ثالثة 
�أن  �إىل  ت�سري  ت��ق��اري��ر  و���س��ط  �أي����ام 
�لغربية  �لعايل  �لتعليم  موؤ�س�سات 
م��ن حيث  ���س��ن��وي��ا  تت�سع  �خل��ا���س��ة 
�أعد�د �لد�ر�سني فيها بن�سبة 15يف 
�مل��ائ��ة يف ح��ني ب��ل��غ ح��ج��م �لإن��ف��اق 
�حل��ك��وم��ي ع��ل��ى �ل��ت��ع��ل��ي��م 24 يف 
للمو�زنة  �لكلي  �حلجم  من  �ملائة 
�ن���ف���اق  ع����ن  ب�����س��ع��ف��ني  �أك������ر  �أي 

�حلكومات �لأوروبية للقطاع.
�لتعليم  ع��ل��ى  �ل��رتك��ي��ز  وم�����س��األ��ة 
�لإم��ار�ت لي�ست جديدة  �لعايل يف 
ف��ق��د ب��ل��غ ع���دد �خل��ري��ج��ني �جل��دد 
�سنويا حو�ل 49 �ألف خريج وذلك 
وفقا للمركز �لوطني لالح�ساء يف 
حني يتوقع �ملنظمون ح�سور �أكر 
م��ن 15 �ل���ف ز�ئ���ر مل��ع��ر���ص جن��اح 
�أيام �ملعر�ص  لهذ� �لعام على مد�ر 

�لثالثة.
وي��ع��ت��رب م��ع��ر���ص جن���اح يف دورت���ه 
�ل�����س��اب��ع��ة �ل����ذي ت��ن��ظ��م��ه �ن��ف��ورم��ا 

للمعار�ص .. من �ملعار�ص �ملتنامية 
بثبات �سنويا منذ �فتتاحه �أول مرة 

عام 2007.
م��دي��ر معر�ص  �سعيد  خ���ر�م  وق���ال 
�ل��ع��ايل يف  �لتعليم  �ن قطاع  جن��اح 
�لم�������ار�ت يف من���و م�����س��ت��م��ر وه���ذ� 
ي��ع��ك�����ص �ل��ن��م��و �مل���ت���ز�ي���د ل��ل�����س��ك��ان 
�مل��ح��ل��ي��ني و�مل��ق��ي��م��ني ب��الإ���س��اف��ة 
�لطموحة  �حل��ك��وم��ة  �أه����د�ف  �إىل 
ب��ت��ط��وي��ر �لق��ت�����س��اد �ل��ق��ائ��م على 

�ملعرفة.
يقدر  �ل��ق��ط��اع  �إن ح��ج��م  و�أ����س���اف 

دولر  م���ل���ي���ار   7.31 ب�����ح�����و�يل 
�جلامعات  على  و�لطلب  �أم��ري��ك��ي 
و�مل���ع���اه���د �ل��ت��دري��ب��ي��ة ���س��ي��و����س��ل 
�ل���ن���م���و يف �ل����وق����ت �ل������ذي ي��ت��ط��ل��ع 
فيه �خل��ري��ج��ون و�لآب����اء خل��ي��ار�ت 

تعليمية �أكر جودة ومتيز�.
و����س��ت��ق��ط��ب م��ع��ر���ص جن����اح ل��ه��ذ� 
�أكرب عدد من �مل�ساركات من  �لعام 
�جلامعات لي�ص فقط من �لإمار�ت 
ب�����ل م�����ن ح�������ول �ل�����ع�����امل �أي���������س����ا. 
حاليا  �لإم����ار�ت  دول��ة  وت�ست�سيف 
ف���روع���ا لأك�����ر م���ن 37 ج��ام��ع��ة 

ع��امل��ي��ة �أك���ر م��ن �أي دول���ة �أخ���رى 
حول �لعامل و�لعديد منها ت�سارك 
يف معر�ص جناح مبن فيها جامعة 
ويلينغونغ يف دبي وجامعة هريوت 
و�ط ومعهد نيويورك للتكنولوجيا 
من  مانيبال  وجامعة  �أبوظبي  يف 
�ل��ه��ن��د. وت��ق��دم �جل��ن��اح �لأم��ري��ك��ي 
ب��اأك��رب ع��دد من  �خل��ا���ص بالتعليم 
�ل��ع��ار���س��ني �ل��ع��امل��ني �ل��ط��احم��ني 
ل���س��ت��ق��ط��اب خ��ري��ج��ي �مل���د�ر����ص يف 
يف  در��ساتهم  ل�ستكمال  �لإم���ار�ت 

�خلارج.. 

ج��ام��ع��ة   20 �جل����ن����اح  و���س��ي�����س��م 
�أم��ري��ك��ي��ة يف ح���ني ي�����س��ارك ج��ن��اح 
ماليزيا ب� 15 جامعة. وتقام دورة 
�ملعر�ص للعام 2013 حتت رعاية 
م��ع��ايل �ل�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن م��ب��ارك 
و�ل�سباب  �لثقافة  وزي��ر  نهيان  �آل 
وز�رة  من  وبدعم  �ملجتمع  وتنمية 
�لعلمي  و�ل��ب��ح��ث  �ل��ع��ايل  �لتعليم 
�أبوظبي للتعليم ومدينة  وجمل�ص 
دب���ي �لأك���ادمي���ي���ة �ل��ع��امل��ي��ة... �أم���ا 
للمعر�ص  �لر�عية  �جلهات  قائمة 
�مل����ج����اين �حل�������س���ور ف��ت�����س��م ك��ال 

م����ن ج���ام���ع���ة �حل�������س���ن وج��ام��ع��ة 
ع��ج��م��ان ل��ل��ع��ل��وم و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
يو  وب��ي  باأبوظبي  �ل�سحة  وهيئة 
�إن��رتن��ا���س��ون��ال وب��ريك��ل��ي �ل�����س��رق 

�لأو�سط ومعهد م�سدر.
ويفتتح معر�ص جناح �أبو�به يوميا 
من �لعا�سرة �سباحا وحتى �ل�سابعة 
�أك��ت��وب��ر   31 ح��ت��ى  وي�ستمر  ل��ي��ال 
من  �ل�سباحية  �لفرتة  وخ�س�ست 
و�سيتم  فقط  للن�ساء  �لأرب��ع��اء  يوم 
للمعر�ص  �لأخ�����ري  �ل���ي���وم  مت��دي��د 
ليقفل �بو�به متام �ل�ساعة 8ليال. 

•• اأبوظبي-وام: 

ز�ر معايل �ل�سيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لثقافة 
للتعليم  �أبوظبي  �ملجتمع جناح جمل�ص  وتنمية  و�ل�سباب 
و�لتوظيف  و�لتدريب  للتعليم  يف معر�ص وموؤمتر جناح 
�أبوظبي  مركز  يف  �م�ص  �نطلق  �ل��ذي  �ل�سابعة  دورت��ه  يف 
جناح  وي��ق��دم   . �أي���ام  ثالثة  وي�ستمر  للمعار�ص  �لوطني 
�لأك��ادمي��ي  �لر����س���اد  جل�سات  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  جمل�ص 
�ل��ط��ل��ب��ة و�ل��ر�غ��ب��ني يف م��و����س��ل��ة تعليمهم  ل���ل���زو�ر م��ن 
�جلامعي بالإ�سافة �إىل تعريفهم برب�مج �ملنح �لدر��سية 
�ملجل�ص  يتبناها  �لتي  �ل�سيفي  �لتدريب  وبر�مج  �ملقدمة 

�سنويا بهدف تاأهيل �لكو�در �لوطنية مبا يلبي �حلاجات 
�مل�ستقبلية لإمارة �أبوظبي.

وي�سارك يف جناح �ملجل�ص �لذي يعترب �أحد �أكرب �لجنحة 
�ل��رتب��وي  للتطوير  �لإم�����ار�ت  كلية  م��ن  ك��ل  �مل��ع��ر���ص  يف 
لإد�رة  �ن�سياد  كلية  �أب��وظ��ب��ي  �ل�سوربون  باري�ص  جامعة 
�لأع��م��ال جامعة حممد �خل��ام�����ص و�ل��ت��ي ت��ق��وم ب��دوره��ا 
�لعلمية  و�لتخ�س�سات  �لأكادميية  بالرب�مج  بالتعريف 

و�لإجابة على جميع ��ستف�سار�ت �حل�سور.
و�أك�����د م��ع��ايل �ل���دك���ت���ور م��غ��ري خ��م��ي�����ص �خل��ي��ي��ل��ي م��دي��ر 
�ملجل�ص  م�ساركة  �أه��م��ي��ة  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  جمل�ص  ع��ام 
ي�سهم  هاما  حدثا  يعترب  �ل��ذي  جن��اح  معر�ص  يف  �سنويا 

و�لتعريف  و�جل��م��ه��ور  �ملجتمع  م��ع  �ل��ت��و����س��ل  تعزيز  يف 
من  و�ملنبثقة  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  جمل�ص  وروؤى  بخطط 
روؤية �أبوظبي 2030 لإقامة �قت�ساد مبني على �ملعرفة 
وتطوير مهار�ت �لطلبة �ملو�طنني ورفع كفاءتهم �لعلمية 
ويف  �لعمل  ���س��وق  �حتياجات  م��ع  يتنا�سب  مب��ا  و�لعملية 
�ملجالت و�لقطاعات �ملختلفة لفتا �إىل �أن �ملجل�ص يقدم 
�ملو�طنني  للطالب  �لد�ر�سية  �ملنح  بر�مج  من  جمموعة 
من خالل عقد �سر�كات مع �ملوؤ�س�سات و�جلهات �حلكومية 
�ملتطورة  �لتكنولوجيا  قطاع  مثل  حيوية  تخ�س�سات  يف 
�لتعليم  وقطاع  �ل�سحية  �لرعاية  وقطاع  �لنقل  وقطاع 
وقطاع �لن�ساء�ت و�لتخطيط �ملدين و�لعمر�ين وكذلك 

�ملنطقة  يف  �ملتاحف  وت�سغيل  �إد�رة  و  �لثقافية  �لقطاعات 
�لثقافية بجزيرة �ل�سعديات.

و�أ�ساف معاليه �إن جناح �ملجل�ص �سي�ساعد �لطالب و�لزو�ر 
�لتخ�س�سات �جلامعية وذلك  يف حتديد �ختيار�تهم من 
من خالل �لإط��الع على خمتلف �لرب�مج و�لتخ�س�سات 
�مل���ط���روح���ة ك��م��ا ���س��ي��ح��ظ��ى ط��ل��ب��ة �ل�����س��ف �ل���ث���اين ع�سر 
ب��ربن��ام��ج زي�����ار�ت ل��ل��م��ع��ر���ص ت��ت��ي��ح ل��ه��م �حل�����س��ول على 
للتعليم  �أبوظبي  م��ن جمل�ص  ���س��و�ء  �لأك��ادمي��ي  �لإر���س��اد 
يف  �ملجل�ص  جناح  �سمن  �مل�ساركة  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سات  �أو 

�ملعر�ص.
�ملجل�ص  من  فريق  �سيقدم  �لثالثة  �ملعر�ص  �أي��ام  وخ��الل 

�لإر����س���اد �لأك���ادمي���ي ل���ل���زو�ر وط���الب وط��ال��ب��ات �حللقة 
�أبوظبي  باإمارة  و�خلا�سة  �حلكومية  �ملد�ر�ص  يف  �لثالثة 
وذل����ك م��ن خ���الل �ل��ع��رو���ص �ل��ت��ق��دمي��ي��ة �ل��ت��ي تقدمها 
ت�ساعدهم  �أن  �ساأنها  من  و�لتي  و�لبعثات  �لإر���س��اد  �إد�رة 
�ملنا�سب  �ل��ق��ر�ر  و�ت��خ��اذ  �مل�ستقبلية  �أه��د�ف��ه��م  حتديد  يف 

مل�ستقبلهم �لدر��سي.
كما �ستقوم �ملوؤ�س�سات �لتعليمية �مل�ساركة يف جناح �ملجل�ص 
و�ملاج�ستري  �ل��ب��ك��ال��وري��و���ص  ب��ر�م��ج  �أح����دث  ب��اإ���س��ت��ع��ر����ص 
�لكتيبات  خ��الل  من  �أو  مبا�سر  ب�سكل  �جلمهور  وت��زوي��د 
و�سنو�ت  باجلامعات  باللتحاق  �ملتعلقة  �ملعلومات  باأهم 

�لدر��سة وغريها من �لأمور �لتي تهم �لطلبة. 

•• اأبوظبي -وام:

ح�سر �سعادة عبد�هلل بن حممد بن بطي �آل حامد وكيل 
�لإ�ستقبال  حفل  �لول  �أم�����ص  م�ساء  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة 
�أقامه �سعادة جارو�سالف لورف �سفري جمهورية  �لذي 

لبالده.  �لوطني  �لعيد  مبنا�سبة  �لدولة  لدي  �لت�سيك 
كما ح�سر �حل��ف��ل �ل���ذي �أق��ي��م يف ف��ن��دق ر�دي�����س��ون بلو 
جزيرة �ل�سعديات.. عدد من �مل�سوؤولني و�أع�ساء �ل�سلك 
�لدولة  �ملعتمدين لدي  و�لأجنبي  �لعربي  �لدبلوما�سي 

و�أبناء �جلالية �لت�سيكية �ملقيمة يف �لدولة. 

•• اأبوظبي-وام:

ي�����س��ارك ن���ادي ت���ر�ث �لإم�����ار�ت يف ف��ع��ال��ي��ات �ملعر�ص 
�لإن�سانية  و�خل��دم��ات  �ملجتمعية  للتوعية  �ل��وط��ن��ي 
2013 �ل��ت��ي �ن��ط��ل��ق��ت �أم�������ص �لول..ب���ج���ن���اح ح��ول 
م��ب��ادرة ت��ع��زي��ز �ل��ت��الح��م �ل��وط��ن��ي و�مل��ج��ت��م��ع��ي. ت��اأت��ي 
م�ساركة �لنادي يف �ملعر�ص �لذي تنظمه وز�رة �سوؤون 
�لرئا�سة وي�ستمر ثالثة �أيام يف مركز �أبوظبي �لوطني 
بامل�ساركة  ور�سالته  �أهد�فه  من  للمعار�ص..�إنطالقا 
على  ت��ق��ام  �ل��ت��ي  و�لحتفاليات  �ملنا�سبات  خمتلف  يف 
�ملوؤ�س�سي تنفيذ�  �أر�ص �لدولة وتطوير مفهوم �لعمل 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �سلطان  �ل�سيخ  �سمو  لتوجيهات 
مم��ث��ل ���س��اح��ب �ل�����س��م��و رئ��ي�����ص �ل���دول���ة رئ��ي�����ص ن��ادي 
ت���ر�ث �لإم�����ار�ت. وق���دم �ل��ن��ادي خ��الل �ملعر�ص �ل��ذي 
وطنية..حما�سرة  موؤ�س�سة   50 ح���و�يل  ب��ه  ت�����س��ارك 
بعنو�ن �ملو�طنة �لفاعلة �ألقاها �لدكتور ماهر �لقي�سي 
مفهوم  �أهمية  خاللها  �أك��د  �لأن�سطة  �إد�رة  م�ست�سار 
�ملو�طنة ك�سلوك وثقافة و�سعار مهم يف حياة �ملو�طن 
�ل�سيخ  �ل�سمو  ل�ساحب  عديدة  مبقولت  م�ست�سهد� 
�هلل  �ل��دول��ة حفظه  رئي�ص  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة 

ت��ر�ث  ن���ادي  �إىل دور  �لقي�سي  و�أ���س��ار  �ل�����س��اأن.  يف ه��ذ� 
متتلك  ما  �أق�سى  توظف  وطنية  كموؤ�س�سة  �لإم���ار�ت 
من قدر�ت وطاقات لغر�ص روح �ملو�طنة �لفاعلة لدى 
�لنا�سئة و�ل�سباب وتعزز قيم �لوفاء و�لولء و�لنتماء 
�لنادي  ور���س��ال��ة  �أه���د�ف  على  �ل�سوء  لديهم..ملقيا 
�ل�سباب  و�لثقافية خلدمة قطاع  �لرت�ثية  وم�ساريعه 
يف �ل��دول��ة . و����س��ت��م��ل ج��ن��اح �ل��ن��ادي ع��ل��ى رك���ن ملركز 
ز�يد للدر�سات و�لبحوث �لتابع للنادي عر�ص خالله 
جمموعة من �ل�سور �لنادرة للقائد �ملوؤ�س�ص �ملغفور له 
باإذن �هلل تعاىل �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان طيب 
�هلل ث��ر�ه . وعر�ست وح��دة �لبحوث �لبيئة ع��دد� من 
�ملن�سور�ت و�لكتيبات �لتوعوية حول �لبيئة �مل�ستد�مة 
وجمموعة من �ل�سور �لتي تعك�ص ن�ساطات �لوحدة يف 
�لتابع  �لن�سائي  �أبوظبي  مركز  وق��دم  �لبيئي.  �ملجال 
لإد�رة �لأن�سطة ركنا تر�ثيا عر�ص من خالله منتجات 
�لن�سائية..بجانب  و�لأزي�����اء  �ل��ي��دوي��ة  �لأ���س��غ��ال  م��ن 
عر�ص بع�ص �ملفرد�ت �لرت�ثية �لتقليدية مثل حجر 
�لرحى وم�سنوعات من �سعف �لنخيل وغريها �إ�سافة 
تعريفية  وكتيبات  �ل��ن��ادي  و�إ���س��د�ر�ت  �ملن�سور�ت  �إىل 

بالأن�سطة و�لرب�مج �لتي يخ�س�سها لأبناء �لإمار�ت.

•• اأبوظبي-الفجر:

وق�����ع �مل����رك����ز �ل���وط���ن���ي ل��ل��وث��ائ��ق 
�لرئا�سة  ���س��وؤون  ب���وز�رة  و�لبحوث 
�����س����ب����اح �م���������ص يف م���ق�������ر �مل����رك����ز 
وتعاون  �سر�كة  �تفاقية  باأبوظبي، 
مع �أبوظبي لالإعالم بهدف و�سع 
لإن�ساء  �لالزمة  و�لقو�عد  �لأ�س�ص 
�إط����ار �ل��ع��م��ل و�ل��ت��ع��اون �مل�����س��رتك 
�لوثائق  تبادل  بينهما يف جم��الت 
و�ل�������س���ور و�لأف���������الم �ل��وث��ائ��ق��ي��ة 
�ل���وط���ن���ي���ة، وت��ن��ظ��ي��م �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�مل�سرتكة بهدف �سمان �ل�ستخد�م 
�لأمثل لأر�سيف �لدولة و�ملحافظة 
على �ملحتوى �لإعالمي با�ستخد�م 
�أف�����س��ل �ل���ن���م���اذج و�ل��ت��ق��ن��ي��ات من 
خالل تبادل �خلرب�ت �ل�ست�سارية 
�مل��و�د  من  �سوئية  ون�سخ  و�لفنية، 
يخدم  مبا  و�لوثائقية  �لإعالمية 

م�سلحة �لطرفني و�أن�سطتهما. 
وق���ع �لت��ف��اق��ي��ة ع��ن ج��ان��ب �مل��رك��ز 
�لوطني للوثائق و�لبحوث، �ملدير 
�ملهريي،  ماجد  �سعادة  �لتنفيذي، 
�أب��وظ��ب��ي ل��الإع��الم، �لرئي�ص  وع��ن 

�لت�سغيلي، �سيف �سعيد غبا�ص.
وياأتي �لتوقيع على هذه �لتفاقية 
�ن���ط���الق���اً م���ن ح���ر����ص �جل��ان��ب��ني 
�لتوثيق  جم��الت  يف  �لتعاون  على 
و�حل���ف���ظ و�لأر����س���ف���ة وف����ق �أع��ل��ى 
�مل����ع����اي����ري �ل����ع����امل����ي����ة، و�ل�����ت�����ي م��ن 

�أر�سيف �ل�سيخ ز�يد  �سمنها حفظ 
�لإل����ك����رتوين يف �مل���رك���ز �ل��وط��ن��ي 
للوثائق و�لبحوث باعتبارها وثائق 
وطنية ت�سري عليها �أحكام �لقانون 
من  و�إتاحتها  بحفظها  �لحت���ادي 

�سمن وثائق �لدولة. 
وت���ع���ل���ي���ق���اً ع���ل���ى �لت���ف���اق���ي���ة ق���ال 
�لت�سغيلي،  �لرئي�ص  غبا�ص،  �سيف 
لأب��وظ��ب��ي ل��الإع��الم �إن �لأر���س��ي��ف 
يعترب ذ�كرة �لوطن، ومرجعاً هاماً 
لأب��ن��اء دول��ة �لإم����ار�ت و�لباحثني 
حر�ست  فقد  ل��ذ�  و�ملتخ�س�سني، 
من  و�نطالقاً  ل��الإع��الم،  �أبوظبي 
دوره������ا �لإع����الم����ي و�لج��ت��م��اع��ي 
�لر�ئد يف �لدولة، على توقيع هذه 
�ساأنها  من  �لتي  �لهامة  �لتفاقية 
�إت���اح���ة �ل��ف��ر���س��ة مل��خ��ت��ل��ف �أق�����س��ام 
�لتابعة لأبوظبي  وو�سائل �لإعالم 
لالإعالم �لو�سول بكفاءة وفاعلية 
�ملركز  يف  �لرئا�سي  �لأر���س��ي��ف  �إىل 
و��ستعماله يف �نتاج حمتوى متميز 

يهم جمهورنا . 
��سرت�تيجية  �أن  غ��ب��ا���ص  و�أو����س���ح 
�أبوظبي لالإعالم تت�سمن �لتعاون 
ب�سكل م�ستمر مع خمتلف �جلهات 
�حل����ك����وم����ي����ة وت������ب������ادل �خل�������رب�ت 
�إىل  �إ������س�����اف�����ة  م���ع���ه���ا  و�مل�������ع�������ارف 
م�����س��اع��دت��ه��ا يف حت��ق��ي��ق �أه��د�ف��ه��ا 
�ل����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة وزي��������ادة �ل���وع���ي 
ت�سهم  �ل��ت��ي  �ملختلفة  مب��ب��ادر�ت��ه��ا 

�لدولة، ويف  �لتنمية يف  يف م�سرية 
ه���ذ� �ل�����س��دد نتيح ل��ه��م �ل��و���س��ول 
من  �جلمهور  �سر�ئح  خمتلف  �إىل 
�أبناء �لدولة و�ملقيمني على �أر�سها 
�لإع��الم��ي��ة  من�ساتنا  خ���الل  م��ن 

�ملتنوعة .
وق�������ال ����س���ع���ادة م����اج����د �مل����ه����ريي، 
�لوطني  للمركز  �لتنفيذي  �ملدير 
تر�سخ  �سوف  و�ل��ب��ح��وث:  للوثائق 
ه����ذه �لت��ف��اق��ي��ة �أ����س�������ص �ل��ت��ع��اون 
منذ  �مل��وج��ودة  �ملتينة  و�ل��ع��الق��ات 
وموؤ�س�سة  �مل��رك��ز  ب��ني  زم��ن طويل 
�ملركز  ويتطلع  لالإعالم،  �أبوظبي 
ع��ربه��ا �إىل م��ّد م��زي��د م��ن ج�سور 
�ل��ت��ع��اون، و�ل��و���س��ول �إىل �أر���س��ي��ف 
ز�ي�����د �لإل����ك����رتوين �مل��ت��وف��ر ل��دى 
ل��الإع��الم وت��ب��ادل  �أب��وظ��ب��ي  �سركة 
�خلرب�ت لتكامل �مل�سلحة �لوطنية 

�ملن�سودة وحتقيقها.
و�أ�ساف �ملهريي: بحكم دور �ملركز 
�لإم����ار�ت  ل��دول��ة  وط��ن��ي  كاأر�سيف 
حري�سون  فاإننا  �ملتحدة  �لعربية 
ع���ل���ى ت���وث���ي���ق �مل���ا����س���ي، وت���دوي���ن 
�حل���ا����س���ر ب����ه����دف ح���ف���ظ ذ�ك������رة 
ولهذ�  �لقادمة،  لالأجيال  �لوطن 
�ل��غ��ر���ص ي�����س��ّخ��ر �مل���رك���ز �خل���رب�ء 
�لأر���س��ي��ف��ات  لتنظيم  و�مل��وؤر���س��ف��ني 
�ل��ر���س��م��ي��ة يف �ل���دول���ة ع��ل��ى ���س��وء 
م����و�د �ل��ق��ان��ون �لحت�����ادي رق���م 7 
�لوثيقة  منح  �ل��ذي   2008 لعام 

ف�سار  ت�ستحقه،  �ل���ذي  �له��ت��م��ام 
جميع  �هتمام  �أولويات  يف  حفظها 
م��وؤ���س�����س��ات �ل���دول���ة، ون��ح��ن نثمن 
موؤ�س�سة  �أر���س��ي��ف  مقتنيات  ع��ال��ي��اً 
�أب��وظ��ب��ي ل��الإع��الم �ل���ذي ي��ع��ّد من 
�أه����م �لأر����س���ي���ف���ات و�أك���ره���ا ث���ر�ء 
للبناء  �لإع���الم���ي  �ل��ر���س��د  بحكم 
�سهدته  �ل��ذي  و�لزده���ار  و�لتطور 
ب���الدن���ا يف وق����ت ق��ي��ا���س��ي ع��ل��ى يد 
�ملغفور له-باإذن �هلل تعاىل- �ل�سيخ 
ز�يد بن �سلطان �آل نهيان و�إخو�نه 
�سرح  تاأ�سي�ص  يف  �أ�سهمو�  �ل��ذي��ن 
�لحت����اد، ول ن���ز�ل ن��ع��ّول ع��ل��ى ما 
ترفد به موؤ�س�سة �أبوظبي لالإعالم 
�أر����س���ي���ف���ه���ا �ل������ري وه�����ي ت��ر���س��د 
حا�سرنا �مل�سّرف ونه�سة وطننا يف 

ظل قيادتنا �حلكيمة.
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي للمركز  �مل��دي��ر  و���س��ك��ر 
�ل����وط����ن����ي ل���ل���وث���ائ���ق و�ل���ب���ح���وث 
م��وؤ���س�����س��ة �أب��وظ��ب��ي ل��الإع��الم على 
�ملركز،  مع  �ل��د�ئ��م  �لبناء  تعاونها 
ومت����ن����ى ل���ل���م���وؤ����س�������س���ت���ني حت��ق��ي��ق 
�لأه����د�ف �مل��رج��وة م��ن �إب���ر�م هذه 

�لتفاقية.
�ملدير  �ل�سيخ،  �ل��ه��ادي  عبد  وق���ال 
�لتنفيذي لد�ئرة خدمات �لإعالم 
�ل��رق��م��ي يف �أب��وظ��ب��ي ل���الإع���الم : 
�لتاريخي  �مل����وروث  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف 
�لتفاقية  ه��ذه  �ستمكننا  ل��ل��دول��ة 
م���ن �ل���ت���ع���اون و�ل���ت���ب���ادل م���ا بني 

�أر����س���ي���ف �مل��وؤ���س�����س��ت��ني ب��ا���س��ت��خ��د�م 
�أف�سل �ملمار�سات ل�سمان �حلفاظ 
يف  لالإعالم  �أبوظبي  �أر�سيف  على 
وفقاً  بهم  �لبيانات �خلا�سة  مركز 
�لكو�رث. كما  تفادي  ل�سرت�تيجة 
ن�سخة  ل��الإع��الم  �أب��وظ��ب��ي  �ستقدم 
رق���م���ي���ة م�����ن ج���م���ي���ع حم���ت���وي���ات 
�لأر����س���ي���ف �لإع���الم���ي ل��دي��ه��ا من 
�سحافة و�إذ�عة وتلفزيون حلفظها 
و�إتاحتها من �سمن وثائق �لدولة 

.
وتق�سي هذه �لتفاقية باأن يتبادل 
�ل�ست�سارية  �خل����رب�ت  �ل��ط��رف��ان 
و�لإد�ري�����ة يف  �لفنية  يف �جل��و�ن��ب 
جمال �لتوثيق و�حلفظ و�لأر�سفة 
�أعلى �ملعايري �ملتبعة لديهما،  وفق 
حيث �سيقوم �ملركز بتزويد �أبوظبي 
ُت��ق��در  ���س��وئ��ي��ة  بن�سخة  ل���الإع���الم 
�ساعة فلمية من   4000 بحو�يل 
رقمية  ب�سيغة  �لرئا�سي  �لأر�سيف 
لال�ستخد�م �لإعالمي وفق قو�نني 
�ملركز وحتت �إ�سر�فه، فيما �ستعمل 
�أب���وظ���ب���ي ل����الإع����الم ع��ل��ى ت��ق��دمي 
�خل���رب�ت و�ل���س��ت�����س��ار�ت يف جمال 
�لأف������الم �ل��وث��ائ��ق��ي��ة و�مل��ع��ل��وم��ات 
�لرقمية، مع �إمكانية دخول مركز 

�لأر�سفة بالطرق �ملتفق عليها. 
�لتفاقية  �أن هذه  بالذكر  �جلدير 
متتد ثالث �سنو�ت قابلة للتجديد 

مبو�فقة �لطرفني. 

نادي تراث الإمارات ي�صارك يف معر�ض 
التوعية املجتمعية 2013 

توقيع اتفاقية �صراكة وتعاون بني املركز الوطني للوثائق والبحوث 
بوزارة �صوؤون الرئا�صة واأبوظبي للإعلم

وكيل وزارة اخلارجية يح�صر حفل 
ا�صتقبال �صفارة الت�صيك
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•• اأبوظبي-وام:

�لآل��ي��ات  ترخي�ص  �إد�رة  �فتتحت 
و�ل�����س��ائ��ق��ني يف ���س��رط��ة �أب��وظ��ب��ي 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع ����س���رك���ة خ��دم��ات��ي 
�خل�سخ�سة  �إد�رة  �سركات  �إح��دى 
مقر  يف  �لآل��ي��ات  لرتخي�ص  مكتبا 
���س��رك��ة ل��ي�����ص ب����الن �لإم��������ار�ت يف 
ت�سهيال  باأبوظبي  �مل�سفح  منطقة 
�إج����ر�ء�ت  لإمت���ام  �ملتعاملني  على 
�ل���رتخ���ي�������ص و�إجن��������از م��ع��ام��الت 
�ل�سركة وموظفيها لتوفري �لوقت 

و�جلهد عليهم وعلى �ملر�جعني.
وقال �لعقيد �سهيل �سعيد �خلييلي 
يف  �ملركبات  ترخي�ص  ق�سم  رئي�ص 
�لآليات و�ل�سائقني  �إد�رة ترخي�ص 
ه��ذ�  �ف��ت��ت��اح  �إن  �أب��وظ��ب��ي  ب�سرطة 
�لإد�رة  �إط��ار خطة  ياأتي يف  �ملكتب 
ل����زي����ادة ع�����دد م���ك���ات���ب ت��رخ��ي�����ص 
و�ملوؤ�س�سات  �ل�سركات  يف  �لآل��ي��ات 
متميزة  خدمات  لتقدمي  �لوطنية 
عدد  زي���ادة  وم��و�ك��ب��ة  للمتعاملني 

�ملركبات يف �إمارة �أبوظبي.
و�أو�سح �خلييلي �أن �ملكتب �جلديد 
عالية  ج����ودة  ذ�ت  خ���دم���ات  ي��ق��دم 

لت�سهيل �إمتام �إجر�ء�ت �لرتخي�ص 
�ل�سركة  وموظفي  �ملتعاملني  على 
ع��دد  �إج����م����ايل  �أن  �إىل  ..م�������س���ري� 
ترخي�ص  لإد�رة  �خل��دم��ة  مكاتب 
�لآل����ي����ات و�ل�����س��ائ��ق��ني يف ���س��رط��ة 
منت�سرة  م��رك��ز�   47 بلغ  �أبوظبي 
يف م��دي��ن��ة �أب���وظ���ب���ي و���س��و�ح��ي��ه��ا 

ومدينة �لعني و�ملنطقة �لغربية.
من جانبه ثمن �أجاي نارين مدير 

ع���ام ���س��رك��ة لي�ص ب���الن �لإم�����ار�ت 
�جلهود �لكبرية �لتي تبذلها �إد�رة 
و�ل�����س��ائ��ق��ني يف  �لآل���ي���ات  ترخي�ص 
خدمة  لتطوير  �أب��وظ��ب��ي  ���س��رط��ة 
�أف�سل  �إىل  بها  و�لرتقاء  �لعمالء 
�ملمار�سات ومعايري �جلودة �لعاملية 
ملوظفي  متميزة  خ��دم��ة  وت��ق��دمي 
�ل�����س��رك��ة. ح�سر �لف��ت��ت��اح �ل��ر�ئ��د 
�سيف �لزعابي مدير فرع ترخي�ص 

�مل��رك��ب��ات و�مل������الزم ف��ي�����س��ل ر����س��د 
�جل��ن��ي��ب��ي م���دي���ر ف�����رع ت��رخ��ي�����ص 
�حلكومية  و�مل��وؤ���س�����س��ات  �ل�����س��رك��ات 
ب�سرطة  �لآليات  يف ق�سم ترخي�ص 
جوتينهولت�ص  وروب����رت  �أب��وظ��ب��ي 
م���دي���ر �ل��ع��م��ل��ي��ات �ل��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة يف 
�سركة لي�ص بالن �لإمار�ت وه�سام 
و�لتنفيذي  �لتجاري  �ملدير  بو�ري 

للت�سويق.

ويل عهد ال�صارقة يرتاأ�ض اجتماع املجل�ض التنفيذي

اإ�صلمية دبي تختتم دورة التخطيط ال�صرتاتيجي للموؤ�ص�صات الإ�صلمية ومراكز التحفيظمراكز الأطفال تختتم ور�صة تقنيات املزاوجة وتدوير اخلامات غدا

•• ال�شارقة-وام:

ويل  �لقا�سمي  �سلطان  بن  حممد  بن  �سلطان  �ل�سيخ  �سمو  تر�أ�ص 
بح�سور  �لتنفيذي  �ملجل�ص  رئي�ص  �ل�سارقة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  �لعهد 
�سمو �ل�سيخ عبد�هلل بن �سامل �لقا�سمي نائب حاكم �ل�سارقة نائب 
مبكتب  �م�ص  �سباح  عقد  �ل��ذي  �ملجل�ص  �جتماع  �ملجل�ص  رئي�ص 
�سمو �حلاكم. وناق�ص �ملجل�ص عدد� من �ملو�سوعات �ملدرجة على 
جدول �أعماله و�أ�سدر �ملجل�ص �لتنفيذي لإمارة �ل�سارقة قر�ر رقم 
�ل�سو�حي  �لتنظيمية ملجال�ص  ب�ساأن �لالئحة   2013 25 ل�سنة 
�لأ�سغال  د�ئ��رة  من  �ملقدم  �لطلب  على  �ملجل�ص  وو�ف��ق  و�ل��ق��رى. 
در��سته يف  در��سية ل�ستكمال  �ج��ازة  �أح��د موظفيها  �لعامة مبنح 

تخ�س�ص  يف  �ل��دك��ت��ور�ة  درج��ة  على  للح�سول  �لنم�سا  جمهورية 
قر�ر  من   2 �مل��ادة  عليه  ن�ست  ملا  وفقا  �لذكية  �مل��روري��ة  �لأنظمة 

�ملجل�ص �لتنفيذي رقم 18 ل�سنة 2008.
على  �ل�سارقة  �إم���ارة  يف  �لتنفيذي  �ملجل�ص  حر�ص  من  و�نطالقا 
تقدمي �أف�سل خدمات يف جمال �لرعاية �ل�سحية لأهايل �لإمارة 
�ملزمع عقدها بني هيئة  �لتفاهم  �تفاقية  �ملجل�ص م�سروع  �عتمد 
كوريا  بجمهورية  و�ل��رع��اي��ة  �ل�سحة  ووز�رة  �ل�سحية  �ل�سارقة 
�جلنوبية و�لتي تهدف �ىل �لطالع على �آخر م�ستجد�ت �لتقنية 
�لطبية وتبادل �خل��رب�ت يف  و�مل��ع��د�ت  �ل�سحة  �لرعاية  يف جم��ال 
جمال �لرعاية �ل�سحية. و�إطلع �ملجل�ص على �ملذكرة �ملقدمة من 
د�ئرة �سوؤون �لبلديات و�لزر�عة �لتي تتعلق بطلب �ملجل�ص �لبلدي 

ملدينة دبا �حل�سن ب�ساأن حتويل �جتاه �لأودية �لتي ت�سب يف و�دي 
خ�سارة مبدينة دبا �حل�سن. ووجه �ملجل�ص �أمانته �لعامة بالتن�سيق 
م��ع �جل��ه��ة ذ�ت �لخ��ت�����س��ا���ص ب��ه��ذ� �ل�������س���اأن.. و�ع��ت��م��د �مل��ي��ز�ن��ي��ة 
�ل�سارقة  باإمارة   42 باليوم �لوطني  �ملقرتحة للجنة �لحتفالت 
�لإمن��اء  هيئة  رئي�ص  �لنومان  علي  حممد  �سعادة  بها  تقدم  �لتي 
�لتجاري و�ل�سياحي رئي�ص �للجنة. و�سمن ما ��ستجد على جدول 
للم�ستفيدين  �لثالثة  �لدفعة  �لتنفيذي  �ملجل�ص  �عتمد  �لأعمال 
م�ستفيد�   328 مبجموع   2013 ل�سنة  �ل�سكنية  �مل�ساعد�ت  من 
باإجمايل مبلغ 210 ماليني و750 �ألف درهم. وتناول �ملجل�ص 
�لعام لالإمارة و�ملقرتحات  بال�ساأن  �ملتعلقة  �ملو�سوعات  جملة من 

�لكفيلة بتطويرها وتعزيزها و�تخذ ب�ساأنها �لقر�ر�ت �ملنا�سبة.

•• ال�شارقة-وام: 

تختتم �إد�رة مر�كز �لأطفال بال�سارقة �لتابعة للمجل�ص �لأعلى ل�سوؤون 
�لأ�سرة غد� ور�سة تقنيات �ملز�وجة يف �لتعبري �لفني وتدوير �خلامات 
�خلطيب  وفيق  ب��اإ���س��ر�ف  �جل���اري  �أكتوبر  �سهر  ب��د�ي��ة  �إنطلقت  �لتي 

م�سرف عام ن�ساط �لفنون �لت�سكيلية بالإد�رة.
و�سارك يف �لور�سة 88 طفال وطفلة من جميع مر�كز مدينة �ل�سارقة 
مميزة  فنية  �أعمال  بتقدمي  �ساهمو�  و�ل�سرقية  �لو�سطى  و�ملنطقتني 
�أظهرت �لتقنيات �لفنية لإمكانية �لتعامل مع �خلامات غري �لتقليدية 
وتطويعها يف �أعمالهم .. و�سيتم �ختيار ثالثني عمال فنيا تتو�فر فيها 

بالن�سبة  �ملر�كز  �ملتقدم لأطفال  �مل�ستوى  �لتي ترتجم  �لفنية  �ملعايري 
حقيقية  ترجمة  �أب���دو�  �لأط��ف��ال  �إن  �خلطيب  وفيق  وق��ال  لأقر�نهم. 
عن �مل�ستوى �لفني �ملتقدم للمعاجلات �لفنية و��ستخد�مهم �لأ�ساليب 
�ملنا�سبة لتطويع �خلامات �ملحلية �مل�سنعة �لتي �كت�سبها �لأطفال من 
من�سطني ذوي كفاءة فنية عالية ت�ساهم يف �لرتقاء مب�ستوى �لأطفال 
بال�سارقة  �ل��ت��ج��اري  ميغامول  م��رك��ز  يف  و�سيقام  و�مل��ه��اري��ة.  �لفنية 
مقدمة  فنية  ور���ص  مب�ساحبة  �لفنية  �لأطفال  ملنتجات  فني  معر�ص 
من قبلهم ت�سم خمرجات �أعمال �لأطفال �لفنية �لثنائية و�لثالثية 
�لأبعاد وذلك على مد�ر ثالثة �أيام يف مطلع دي�سمرب �ملقبل تز�منا مع 

�حتفالت دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة باليوم �لوطني للدولة.

•• دبي-وام:

�ختتمت د�ئرة �ل�سوؤون �لإ�سالمية و�لعمل �خلريي يف دبي �م�ص دورة فن 
�لتخطيط �ل�سرت�تيجي للموؤ�س�سات �لإ�سالمية ومر�كز حتفيظ �لقر�آن 
و��ستهدفت  �ملحرزي  حممد  خليفة  �جل��ودة  خبري  قدمها  و�لتي  �لكرمي 
تعزيز  بهدف  دب��ي  �إم���ارة  �لتحفيظ يف  وم��ر�ك��ز  �لدينية  �مل��ر�ك��ز  مديري 
�لعمل �لإد�ري باملر�كز. وقال عادل ح�سن �ملرزوقي مدير �إد�رة �ملوؤ�س�سات 
 27 بح�سور  �أي��ام  ثالثة  ��ستمرت  �لتي  �ل���دورة  �إن  بالإنابة  �لإ�سالمية 
مدير� للموؤ�س�سات ومر�كز �لتحفيظ تاأتي �سمن م�سروع تنمية �لتو��سل 
�لإد�ري��ة من  �ملعرفة  و�إك�سابهم  �لإ�سالمية  �ملوؤ�س�سات  على  �لقائمني  مع 

وتعزيز  �ملوؤ�س�سات  بهذه  �لعمل  فاعلية  زي��ادة  بهدف  وذل��ك  �ملتخ�س�سني 
�ل�ستفادة من �ملو�رد �ملتاحة وحت�سني �خلدمات �ملقدمة للجمهور.

�أهمها مفهوم  ع��دة حم��اور  على  ��ستملت  �ل���دورة  �إن  �مل��رزوق��ي  و�أ���س��اف 
لبطاقة  و���س��رح  ب��ه  �ل��ب��دء  وكيفية  و�أن���و�ع���ه  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي  �لتخطيط 
�ل��روؤي��ة و�لأه����د�ف و�مل��وؤ���س��ر�ت و�لتحليل  �مل��ت��و�زن و�أ���س�����ص و���س��ع  �لأد�ء 
مع  �لتو��سل  تنمية  م�سروع  مدير  �ليتيم  يو�سف  وذك��ر  �ل�سرت�تيجي. 
�ملوؤ�س�سات �لإ�سالمية ورئي�ص ق�سم ترخي�ص ومتابعة �ملوؤ�س�سات �لإ�سالمية 
�لتي  �مل�سابهة  �لرب�مج  من  جمموعة  لإقامة  ي�سعى  �مل�سروع  �أن  بالإنابة 
بالإمارة  �لكرمي  �لقر�آن  حتفيظ  ومر�كز  �لإ�سالمية  باملوؤ�س�سات  ترتقي 

وحت�سني خدماتها.

هيئة البيئة واملحميات الطبيعية يف ال�صارقة تكثف حملتها يف املناطق الربية يف الإمارة 

موؤ�ص�صة اجلليلة تر�صي �صراكة مع مبادرة �صباق الإمارات الـ 7 برعاية مدينة دبي الطبية

•• ال�شارقة -وام:

تكثيف  �ل�سارقة  يف  �لطبيعية  و�ملحميات  �لبيئة  هيئة  تو��سل 
بالبيئة  ت�سر  �لتي  �خلاطئة  �لبيئية  �ملمار�سات  جتاه  حمالتها 
ذلك  وي��اأت��ي  ل��الإم��ارة.  �لتابعة  �ل��ربي��ة  �ملناطق  يف  و��ستد�متها 
ت��ز�م��ن��ا م��ع �نخفا�ص درج���ات �حل����ر�رة و�ع��ت��د�ل �مل��ن��اخ و�إق��ب��ال 
�جلمهور على �رتياد �لرب يف عطالت نهاية �ل�سبوع و�لإج��از�ت 
�لبيئة  هيئة  رئ��ي�����ص  �ل�����س��وي��دي  �سيف  ه��ن��ا  وق��ال��ت  �ل��ر���س��م��ي��ة. 
حمالت  ب��ا���س��رت  �لهيئة  �إن  �ل�سارقة  يف  �لطبيعية  و�ملحميات 
ل�سنة   9 رق���م  �لتنفيذي  �ملجل�ص  ق���ر�ر  �إ����س���د�ر  م��ن��ذ  �ل�سبط 
�إمارة  �ملناطق �لربية يف  �لبيئي يف  2012 ب�ساأن منع �لتدهور 
�لتوعية  حمالت  تنفيذ  على  �لهيئة  حر�ص  �ل�سارقة..موؤكدة 
�ل��ب��ي��ئ��ي��ة مل���رت���ادي �مل��ن��اط��ق �ل��ربي��ة يف �ل�����س��ارق��ة ب��ه��دف توعية 

و�أ�سارت  �لبيئة وتركها نظيفة.  باأهمية �حلفاظ على  �جلمهور 
�ل�سويدي �إىل �سرورة و�سع حد �أمام جت��اوز�ت �لأف��ر�د يف �لرب 
من خالل تطبيق �لعقوبات و�لغر�مات �لتي ن�ص عليها �لقانون 
�ل�سلوكيات  ب��اإت��ب��اع  �جل��م��ه��ور  �إل���ت���ز�م  ع��ل��ى  �لهيئة  م��ن  ح��ر���س��ا 
يف  ت�سب  �لتي  �لربية  �لبيئة  على  و�ملحافظة  �ل�سليمة  �لبيئية 
رئي�ص  و�أو�سحت  �لبيولوجي.  و�لتنوع  �لفطرية  �حلياة  حفظ 
هيئة �لبيئة �أنه لي�ص �لغر�ص من �لغر�مات �لعقاب �أو حما�سبة 
ما  �لت�سرفات  لتلك  و�إ���س��الح  توعية  ه��و  م��ا  بقدر  �ملتجاوزين 
يف  دوره��ا  عن  ف�سال  �لربية  �ملناطق  ه��ذه  على  �إيجابا  ينعك�ص 
�لبيئة يف  �أف��ر�د �ملجتمع وزرع روح �ملحافظة على  توعية جميع 
�ل�سليمة  بالطرق  وتوعيتهم  �إر�سادهم  �إىل  بالإ�سافة  نفو�سهم 
للتخل�ص من �ملخلفات �لناجتة عن �أن�سطتهم وحتديد �لأماكن 
من  و�لتقليل  فيها  �ملخلفات  �أكيا�ص  جتميع  يتم  �أن  يجب  �لتي 

�ملخلفات �لناجتة با�ستخد�م مو�د قابلة للتدوير.
و�لغر�مات  �ملحظورة  �ملمار�سات  �أب��رز  من  �أن  �ل�سويدي  وذك��رت 
�ملرتتبة عليها .. جتريف �لرتبة و�إتالف �لغطاء �لنباتي وقطع 
وقتل  �جل��ائ��ر  �ل�سيد  بجانب  �ملعمرة  وغ��ري  �ملعمرة  �لأ���س��ج��ار 
و�إيذ�ء �لكائنات �لربية وتدمري �لتكوينات �جليولوجية بغر�مة 
خملفات  م��ن  �لتخل�ص  يحظر  دره��م..ك��م��ا  �آلف   10 ب���  ت��ق��در 
�لعمليات �لفنية و�لإنتاجية وخملفات �لبناء و�لهدم يف �ملناطق 
�لربية و�لتخل�ص من �ملياه �لعادمة و�لزيوت �مل�ستعملة يف �سبكات 
�ألف درهم .. فيما يغرم باألف   50 �ل�سرف �ل�سحي وغر�متها 
�ل�سائبة  �حليو�نات  �أو يرتك  �جلائر  �لرعي  دره��م من ميار�ص 
دون ر�ع كذلك من يقود مركبته يف مو�قع منو �لأع�ساب و�ملو�قع 
�أو  �أو يرتكها  �ملخلفات  برمي  يقوم  و من  �لبيئية  �لأهمية  ذ�ت 

يتخل�ص منها باأي �سكل من �لأ�سكال يف �ملناطق �لربية. 

•• دبي -وام:

�أع��ل��ن��ت م��وؤ���س�����س��ة �جل��ل��ي��ل��ة ����� وه��ي 
�أ�س�سها  ربحية  غري  عاملية  موؤ�س�سة 
بن  حم��م��د  �ل�سيخ  �ل�سمو  ���س��اح��ب 
ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة 
رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي يف 
�سهر نوفمرب 2012 لدعم �لتعليم 
و�لأبحاث و�لعالج يف قطاع �لرعاية 
�ملحلي  �مل�����س��ت��وي��ني  ع��ل��ى  �ل�����س��ح��ي��ة 
و�ل���ع���امل���ي ����� �م�������ص ع���ن دخ���ول���ه���ا يف 
�لعد�ئني  من  جمموعة  مع  �سر�كة 
حتت  يجتمعون  �ل��ذي��ن  �ملحرتفني 
ل�����و�ء م���ب���ادرة ���س��ب��اق �لإم��������ار�ت �ل��� 
7 ب��ه��دف م�����س��اع��دة �لأط���ف���ال غري 
�ل����ق����ادري����ن ع���ل���ى �مل�������س���ي ل��ل��وق��وف 
�لأن�سطة  ومم��ار���س��ة  قدميهم  على 

�لعتيادية كما �سائر �لأطفال.
وت������اأت������ي �مل�������ب�������ادرة �خل�����ريي�����ة م��ن 
جم��م��وع��ة ���س��ب��اق �لإم��������ار�ت �ل����� 7 
حتت رعاية كرمية من مدينة دبي 

�ل��ط��ب��ي��ة و�ل���ت���ي ت��ع��د م���رك���ز� عامليا 
�ل�سحية  �لرعاية  قطاع  يف  للتميز 
و�إحدى �جلهات �لدولية �لر�ئدة يف 

جمال �لتعليم �لطبي.
وي�����س��م ف��ري��ق ���س��ب��اق �لإم�������ار�ت �ل��� 
7 ���س��ب��ع��ة حم���رتف���ني م���ن ع��د�ئ��ي 
���س��ب��اق��ات �مل���ار�ث���ون �ل��ط��وي��ل��ة وه��ي 
جمموعة تتخذ من دولة �لإم��ار�ت 
�لأمل��اين وندلني  لها ويقودها  مقر� 
لوك�سن حامل لقب غيني�ص لالأرقام 
وقت  �أ���س��رع  فئة  �لعاملية  �لقيا�سية 
لإكمال مار�ثون على كل من قار�ت 

�لتي  �مل�سافة  وتبلغ  �ل�سبع..  �لعامل 
�سيقطعها �مل�ساركون 575 كم عرب 
�ل�سبع خالل  �ل��دول��ة  �إم���ار�ت  كافة 
12 يوما ليبلغو� خط �لنهاية يوم 
مع  بالتز�من   2013 دي�سمرب   2
�ل��ي��وم �ل��وط��ن��ي �ل��ث��اين و�لأرب���ع���ني 

لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
و���س��ي��ت��م ����س��ت��خ��د�م �لأم�������و�ل �ل��ت��ي 
���س��ت��ج��م��ع��ه��ا ه�����ذه �مل�����ب�����ادرة ل��دف��ع 
�لعملية �جلر�حية و�لدعم  تكاليف 
�لطبي �لذي يتبعها للطفل حممد 
�أيوب من �إمارة �ل�سارقة �لبالغ من 

18 �سهر� و�لذي يعاين من  �لعمر 
ت�سوهات يف كلتا �ساقيه. وقال مرو�ن 
�لتنفيذي ملدينة  �لرئي�ص  �لعابدين 
�إن مدينة دبي �لطبية  دبي �لطبية 
تلتزم بروؤية �إمارة دبي �لر�مية �إىل 
�ل�سحية  �ل��رع��اي��ة  ت��وف��ري خ��دم��ات 
ع��ال��ي��ة �جل�����ودة و�أع���ل���ى م�����س��ت��وي��ات 
فخورون  ونحن   .. ملجتمعنا  �لرفاه 
بوندلني لوك�سن من �سركة جريمان 
و�ل�����ذي يج�سد  �لأمل���ان���ي���ة  ل��ي��م��ب��ت��ك 
مدينة  جمتمع  ع��ن  �ساطعا  م��ث��ال 
دب����ي �ل��ط��ب��ي��ة م���ن خ����الل ج��ه��وده 
�لدوؤوبة لرفع م�ستوى �لوعي حول 
�إط���ار  ..ويف  �ل�سحي  �حل��ي��اة  من��ط 
�لرعاية  بالتميز يف جمال  �لتز�منا 
�ل�����س��ح��ي��ة ن��و����س��ل يف م��دي��ن��ة دب��ي 
�لطبية دعم �سركائنا �لتجاريني يف 
م�ساعيهم. و�سيبد�أ وندلني لوك�سن 
وزمالوؤه من �لعد�ئني رحلتهم عرب 
�لإم�����ار�ت يف 21 ن��وف��م��رب �ل��ق��ادم. 
وقال وندلني �إنه قام بتاأ�سي�ص �سباق 

�لت�سجيع على  7 بغية  �ل�  �لإم��ار�ت 
�جلري من �أجل �مل�ساعدة و�ل�سحة 
تبني  ب��اأن  ثقته  ..معربا عن  و�مل��رح 
هذه �ملبادرة �سي�ساهم ب�سكل كبري يف 
جمتمع  لدى  �أف�سل  �سحة  حتقيق 
ريا�سة  �أن  �سيما  �لإم����ار�ت ل  دول��ة 
�ل�سمنة  م��ن��ع  ع��ل��ى  ت�ساعد  �جل���ري 
و�لأم�����ر�������ص �ل��ن��اج��م��ة ع��ن��ه��ا مثل 
�أمر��ص �لأوعية �لدموية و�ل�سكري 
وه�����ي �أم�����ر�������ص ت����ه����دد جم��ت��م��ع��ن��ا 
مب�ساعدة  �ملتمثل  هدفنا  و�سنحقق 
�لأطفال على �لوقوف على �أقد�مهم 
م��ن خ���الل دع���م م��وؤ���س�����س��ة �جلليلة 
�جلر�حية  �لعملية  تكاليف  ودف���ع 
و�لدعم �لطبي �لذي يتبعها لطفل 
�سغري �سيتمكن من �حلبو ومن ثم 

�مل�سي يف وقت قريب.
�سلطان  عبد�لكرمي  �لدكتور  وق��ال 
ملوؤ�س�سة  �لتنفيذي  �لرئي�ص  �لعلماء 
�جل��ل��ي��ل��ة ن���ح���ن ����س���ع���د�ء ب��اخ��ت��ي��ار 
جم��م��وع��ة ���س��ب��اق �لإم��������ار�ت �ل����� 7 

�مل�ستفيدة  كاجلهة  �جلليلة  ملوؤ�س�سة 
يقينه  عن  معربا   .. مبادر�تها  من 
للطفل  �جل���ر�ح���ي���ة  �ل��ع��م��ل��ي��ة  ب�����اأن 
حم��م��د ���س��ت�����س��ك��ل �إجن������از� م��ه��م��ا يف 
�سياق جهود �إمارة دبي لتبووؤ مكانة 
�ل��ط��ب��ي على  ري����ادي����ة يف �لب���ت���ك���ار 

م�ستوى �ملنطقة و�لعامل.
و�أ����س���اف �ل��دك��ت��ور ع��ب��د�ل��ك��رمي �إن 
تقت�سر  ل  �مل����ب����ادرة  ه����ذه  �أه�������د�ف 
على جت�سيد �مل�ستويات �ل�ستثنائية 
بل  و�لت�سميم  �لبدنية  �للياقة  من 
هذ�  ح��ي��اة  بتغيري  �أي�����س��ا  �ست�ساهم 

�إىل �لأبد وتدعونا  �لطفل �ل�سغري 
و�ملتو��سلة  �ل��ك��ب��رية  �جل��ه��ود  ه���ذه 
�لتي يبذلها �أفر�د جمتمعنا للفخر 
�ل�سغف  ب�سمات  و�أ���س��ي��د  و�لع���ت���ز�ز 
يج�سدها  �ل��ت��ي  و�مل���ث���اب���رة  و�ل���ك���رم 

. �سباق �لإمار�ت �ل� 7 

•• دبى-وام:

�ملزينة  مطر  خمي�ص  خبري  �ل��ل��و�ء  �سعادة  �أك���د 
�لقائد �لعام ل�سرطة دبي بالنيابة حر�ص �لقيادة 
�لعامة ل�سرطة دبي على ت�سخري �إمكاناتها كافة 
�لعاملي  �ل����رت�ث  لئ��ح��ة  يف  دب���ي  خ���ور  لت�سجيل 
�لذي يعد ذ� �أهمية ثقافية و�قت�سادية وتر�ثيه 

و�سياحية يف �إمارة دبي.
�إن خ��ور دب��ي لعب دور� حيويا يف  وق��ال �سعادته 
�إبر�ز مدينة دبي كمق�سد جتاري و�سياحي وكان 
و�ل�سياحي  �لق��ت�����س��ادي  �ل��ت��ط��ور  ع��ل��ى  ���س��اه��د� 
�ل��ذي حققته دبي حيث �حتفظ �خل��ور مبكانة 
و�ل��ز�ئ��ري��ن  �ل�سياح  ق��ل��وب  يف  وم��رم��وق��ة  عالية 

لالإمارة.
�مل��زي��ن��ة خ��الل �جتماع  �ل��ل��و�ء خمي�ص  و�أو���س��ح 
ح�سره �للو�ء عبد �لرحمن حممد رفيع مدير 
ر�ساد  و�ملهند�ص  �ملجتمع  �لعامة خلدمة  �لإد�رة 
�لعمر�ين  �ل���رت�ث  �إد�رة  م��دي��ر  بوخ�ص  حممد 
ر��سد بن �سريع  بلدية دبي و�لعقيد حممد  يف 
�لإد�رة  �ل�سياحي يف  �لأم��ن  �إد�رة  �ملهريي مدير 
�لعامة للتحريات و�ملباحث �جلنائية و�ملهند�ص 
بدر حممد �آل علي رئي�ص ق�سم در��سات �لرت�ث 
�لعمر�ين �أن ت�سجيل خور دبي يف لئحة �لرت�ث 
�لعاملي �سيكون لها مردود كبري لدولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة ب�سفة عامة ولإمارة دبي ب�سفة 
خ��ا���س��ة �لأم����ر �ل���ذي ي����وؤدي �إىل �حل��ف��اظ على 

�لرت�ث و�لهوية �لوطنية.
و��ستمع �سعادة �للو�ء �ملزينة من �ملهند�ص ر�ساد 
ب��وخ�����ص ح���ول �إج������ر�ء�ت ت�سجيل خ���ور دب���ي يف 
لئحة �لرت�ث �لعاملي باليون�سكو ونبذة تعريفية 
عن �سروط ت�سجيل �ملو�قع يف لئحة �ليون�سكو 
�لرت�ثية �لتي يجب �أن تكون ذ� قيمة ��ستثنائية 
عاملية تتوفر فيها �أحد �ملعايري �لع�سرة �لثقافية 
�ل��رت�ث  جلنة  قبل  م��ن  �ملعتمدة  �لطبيعية  �أو 
�لعاملي بالإ�سافة �إىل توفر عنا�سر منها �ل�سالمة 
�ملتمثلة يف قيا�ص مدى �حتفاظ �ملوروث �لثقايف 
�لأ�سيلة  �لقيمة  وهي  و�لأ�سالة  �أجز�ئه  بكامل 
و�لت�سميم  �ل�سكل  خالل  من  وتتحدد  للموقع 
ومو�د �لبناء و�ل�ستخد�م وتقاليد �ملكان �ملحيط 
�ملتج�سدة  و�حلماية  و�لإح�سا�ص  و�ل��روح  و�للغة 

يف �جلهود �ملبذولة يف حماية �ملوقع �ملر�سح.
و�أ�سار �ل�سيد بوخ�ص �إىل �أن �أهمية ت�سجيل خور 
يف  تتمثل  �ل��رت�ث��ي��ة  �ليون�سكو  لئ��ح��ة  يف  دب���ي 
�حلفاظ على �ملوروث �لثقايف و�لهوية �لوطنية 
وو�سع دبي على خارطة �لثقافة �لعاملية وتنمية 
و�مل�ساهمة  �لثقافية  �ل�سياحة  بتعزيز  �لقت�ساد 

يف رفع مكانة �لدولة يف �لتناف�سية �لدولية.
دب��ي يف  خ��ور  ت�سجيل  �إن حمتويات ملف  وق��ال 
لئحة �لرت�ث �لعاملي ح�سب �إجر�ء�ت �ليون�سكو 
�لت�سجيل  م���وق���ع  وت��ع��ري��ف  حت���دي���د  ت��ت�����س��م��ن 
�لت�سجيل  م��وق��ع  ع���ن  وم��ع��ل��وم��ات  و�حل���م���اي���ة 
�ل�ستثنائية  �لقيمة  و�حلماية وحتديد معايري 

�ملوقع  وح��م��اي��ة  �إد�رة  وخ��ط��ة  للموقع  �لعاملية 
�ملوقع  يف  �لعمر�ين  للحفاظ  �ل��ر�ه��ن  و�لو�سع 
�جلهة  قبل  من  �مللف  و�عتماد  �مللف  وملحقات 
�ملر�سحة. و�أ�ساف �إن �لإجر�ء�ت �ملتبعة لرت�سيح 
موقع خور دبي يف لئحة �لرت�ث �لعاملي ت�سمل 
و�لتاأكد  �لرت�سيح ملر�جعته  �إع��د�د م�سودة ملف 
من ��ستيفائه ملتطلبات �ليون�سكو وتقدمي �مللف 
�لنهائي للرت�سيح �لذي ي�سمل �ملجلد�ت �لثالثة 
من  ملحقات  �ملوقع  �إد�رة  خطة  �لرت�سيح  ملف 
من  خبريين  وتعيني  �لإي��ك��وم��و���ص  م��رك��ز  قبل 
لتقييم  لليون�سكو  �لتابع  �لعاملي  �ل��رت�ث  مركز 
ملف �لرت�سيح وتقييم �مللف من قبل �خلبريين 
و�لرد على مالحظاتهم و تقدمي �مللف �لنهائي 
�إىل مركز �لرت�ث �لعاملي و�جتماع جلنة �لرت�ث 
�ملوقع �سمن لئحة �لرت�ث  لأخذ قر�ر تر�سيح 

�لعاملي.
وحتدث بوخ�ص عن خطة �إد�رة وحماية خور دبي 
�لتي تتمثل يف مر�جعة وحتديث قو�نني �لبناء 
للمباين غري �لتاريخية �سمن منطقة �لرت�سيح 
و�حلماية وحتديث �أنظمة �حلفاظ على �ملباين 
�لتاريخية و تطوير خطة �إد�رة �خلور بالتن�سيق 
و�ل��رق��اب��ة  �مل��خ��اط��ر  لإد�رة  �ملعنية  �جل��ه��ات  م��ع 
لأهمية  ت��وع��وي��ة  ح��م��الت  وتنظيم  و�لتفتي�ص 
ت�سلم  �لج��ت��م��اع  خ��ت��ام  ويف  �مل��ر���س��ح��ة.  �ملنطقة 
جم�سما  �مل��زي��ن��ة  م��ط��ر  خمي�ص  �ل���ل���و�ء  ���س��ع��ادة 

تاريخيا تذكاريا من �ل�سيد ر�ساد بوخ�ص.

املزينة يطلع على اإجراءات ت�صجيل خور دبي يف لئحة الرتاث العامليافتتاح مكتب جديد لـ»ترخي�ض اأبوظبي« يف امل�صفح
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وحدة الت�شال احلكومي حتتفي مبرور عام على تاأ�شي�شها

مركز ال�صارقة الإعلمي يطلق اأحد اأكرب برامج التدريب على م�صتوى الدولة ملوظفي حكومة الإمارة

موا�صلت الإمارات ت�صعى لتوظيف التكنولوجيا احلديثة يف خدمات النقل

متيز م�صاركات املوؤ�ص�صات العلمية العربية يف مهرجان اأبوظبي للعلوم

املركزي يطلع على م�صروع قانون اخلدمات وكيل وزارة الرتبية ونائب وزير خارجية اإ�صبانيا يبحثان التعاون
املالية و�صيا�صة التوا�صل مع الإعلم

•• ال�شارقة-الفجر:

�أط����ل����ق م���رك���ز �ل�������س���ارق���ة �لإع����الم����ي 
ي��وم �أح���د �أك���رب ب��ر�م��ج �ل��ت��دري��ب على 
م�����س��ت��وى دول�����ة �لإم���������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة 
قطاع  يف  للعاملني  �ملخ�س�ص  �ملتحدة 
�لت���������س����ال �حل���ك���وم���ي م����ن خم��ت��ل��ف 
�لدو�ئر و�ملوؤ�س�سات �حلكومية �لتابعة 
حلكومة �ل�سارقة بهدف تطوير �آليات 
�لت�سال  مبنظومة  و�لرت��ق��اء  �لعمل 
�أف�سل  وحتقيق  �لإم���ارة  يف  �حلكومي 
�جلهات  بني  و�لتعاون  �لتن�سيق  �سبل 
�حل��ك��وم��ي��ة..  ومت �ط���الق �ل��ربن��ام��ج 
ب��ح�����س��ور �ل�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان ب���ن �أح��م��د 
�ل��ق��ا���س��م��ي رئ���ي�������ص م���رك���ز �ل�����س��ارق��ة 
�لإع�����الم�����ي و����س���ع���ادة �ل����ل����و�ء ح��م��ي��د 
حممد �لهديدي �لقائد �لعام ل�سرطة 
�ل�����س��ارق��ة، و���س��ع��ادة �ل��دك��ت��ور عبد �هلل 
�ل�����س��وي��ج��ي رئ��ي�����ص جم��ل�����ص �ل�����س��ارق��ة 
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����ص  وع�����س��و  للتعليم 
لإمارة �ل�سارقة، و�سعادة �أ�سامة �سمرة 
مدير مركز �ل�سارقة �لإعالمي وعدد 
من روؤ�ساء ومدر�ء �جلهات �حلكومية 
�لوىل  �مل����رح����ل����ة  ����س���م���ل���ت���ه���م  مم������ن 
م���ن م�����س��روع ت��ق��ي��ي��م و�ق����ع �لت�����س��ال 
�حل��ك��وم��ي يف �لإم�������ارة �ل����ذي ت��ن��ف��ذه 
وح����دة �لت�����س��ال �حل��ك��وم��ي �ل��ت��اب��ع��ة 

ملركز �ل�سارقة �لإعالمي.
و�أ�����س����اد �ل�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان ب���ن �أح��م��د 
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����ص  ب��دع��م  �ل��ق��ا���س��م��ي 
يف �إم��������ارة �ل�������س���ارق���ة ب���رئ���ا����س���ة ���س��م��و 

�ل�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان 
�ل��ق��ا���س��م��ي ويل �ل��ع��ه��د ن���ائ���ب ح��اك��م 
كافة  وم�ساندة  ومب�ساركة  �ل�سارقة، 
�لت�سال  ل��وح��دة  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر 
�حل����ك����وم����ي م����ا ي�������س���اه���م يف حت��ق��ي��ق 
�لر�مية  ب��ر�جم��ه��ا  وتفعيل  �أه��د�ف��ه��ا 

�إىل خدمة �إمارة �ل�سارقة. 
وق�������ال �ل�������س���ي���خ ����س���ل���ط���ان ب����ن �أح���م���د 
�ل��ق��ا���س��م��ي رئ���ي�������ص م���رك���ز �ل�����س��ارق��ة 
�لإعالمي �إن �لربنامج �لتدريبي ياأتي 
�سمن خطط وحدة �لت�سال �حلكومي 
ومبادر�تها �ملختلفة للو�سول �إىل بناء 
�حلكومي  �لت�سال  يف  ر�سينة  قاعدة 
و�ل�ستفادة من  �ل�سارقة  �إم��ارة  �سمن 
خم��رج��ات��ه��ا يف خم��ت��ل��ف �أن���ح���اء دول��ة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�أحمد  بن  �سلطان  �ل�سيخ  و��ستعر�ص 
�لقا�سمي �أبرز �لجناز�ت �لتي حققتها 
مرور  بعد  �حلكومي  �لت�سال  وح��دة 
عام على تاأ�سي�سها م�سري�ً �إىل �أنه من 
�أبرز خمرجاتها بناء منظومة �ت�سال 
�سمن  �ل�����س��ارق��ة  لإم����ارة  ��سرت�تيجي 
فكر و�أهد�ف وخطاب موحد و�إطالق 
�حلكومي  لالت�سال  فاعلة  �سبكة  �أول 
تت�سارك فيها كافة �لدو�ئر �حلكومية 
يف �لإم�������ارة وك���ذل���ك �إط�����الق �أج���ن���دة 

�لفعاليات �حلكومية.
و�أ�������س������اف رئ���ي�������ص م����رك����ز �ل�������س���ارق���ة 
�لإجن����از�ت  م��ن �سمن  �إن  �لإع���الم���ي 
�ل���ه���ام���ة �ل���ت���ي ن��ف��خ��ر ب��ه��ا يف وح���دة 

من  ح�سدناه  ما  �حلكومي  �لت�سال 
ث��ق��ة ك��ب��رية م��ن��ح��ت��ن��ا �إي���اه���ا �ل���دو�ئ���ر 
�إم������ارة  و�مل���وؤ����س�������س���ات �حل���ك���وم���ي���ة يف 
من  با�ستمر�ر  ن�سهده  مب��ا  �ل�سارقة، 
�ل���ت���و�����س���ل �ل����د�ئ����م م��ع��ن��ا م����ن ك��اف��ة 
�لعديد  نحو  �ل��ر�أي  مل�ساركتنا  �ملعنني 
م�����ن ق�������س���اي���ا �لإع����������الم و�لت���������س����ال 
�لعديد  و�ح��دة  بيد  ونفذنا  �حلكومي 
م������ن �خل�����ط�����ط �لإع������الم������ي������ة ن��ح��و 
ت������د�رك �لأزم��������ات و���س��ن��اع��ة �ت�����س��ال 
ه����ادف وب��ن��اء و�أ����س���اد �ل�����س��ي��خ �سلطان 
�أع�����س��اء  ب��ج��ه��ود  �لقا�سمي  �أح��م��د  ب��ن 
من  �ملوؤلفة  �حلكومي  �لت�سال  �سبكة 
�مل��ع��ن��ي��ني يف �لت�������س���ال �حل��ك��وم��ي يف 
�لإمارة وحر�سهم �ملوحد على �لرتقاء 

�لبالغة  لالأهمية  و�إدر�ك���ه���م  بالعمل 
لالت�سال �حلكومي �لذي يطور �لأد�ء 

ويعزز �آليات �لت�سال �لّبناء.
 و�أ������س�����اف رئ���ي�������ص م���رك���ز �ل�����س��ارق��ة 
جمتمعني  ��ستطعنا  لقد  �لإع��الم��ي 
���س��م��ن منظومة  �ل�����س��ارق��ة  �إم�����ارة  يف 
�سبكة �لت�سال �حلكومي ر�سم �سيا�سة 
وو�سع  �حل��ك��وم��ي  لالت�سال  م��وح��دة 
�لتي  �مل�سرتكة  �لأه���د�ف  من  �لعديد 
ت���ع���زز �حل�������س���ور �لي���ج���اب���ي لإم������ارة 
�ل�������س���ارق���ة حم���ل���ي���اَ وع���رب���ي���اً ودول����ي����اً 
ن��ح��و تنفيذها  �ل��ف��ور  ع��ل��ى  و�مل���ب���ادرة 
�لقدوة  �ل�سارقة  �إم��ارة  لتكون  بجدية 

يف �لعمل و�لأد�ء.
و�أك���������د ع������دد م�����ن م���������در�ء �ل�����دو�ئ�����ر 
�أهمية  �ل�سارقة  �إم����ارة  يف  �حلكومية 
ب��دور  م�سيدين  �ل��ت��دري��ب��ي  �ل��ربن��ام��ج 
ترجمة  يف  �حلكومي  �لت�سال  وح��دة 
�ل��ت��وج��ه �لإع���الم���ي ل���الإم���ارة وب��ل��ورة 

تطلعاتها يف فكر �لت�سال �حلكومي.
�للو�ء حميد  �سعادة  ومن جانبه �سدد 
حم��م��د �ل��ه��دي��دي ق��ائ��د ع���ام �سرطة 
�ل�������س���ارق���ة، خ����الل م���د�خ���ل���ة ل���ه على 
�آلياته  وتعزيز  �لبناء  �لتو��سل  �أهمية 
وب���ر�جم���ه م���ا ي��ن��ع��ك�����ص �ي���ج���اب���اً على 
م�سيد�ً  ع���ام،  ب�سكل  �لعمل  منظومة 
�لإع��الم��ي  �ل�سارقة  مركز  مب��ب��ادر�ت 

�ملتعلقة بالت�سال �حلكومي.
من جانب مت�سل �أكد �سعادة �لدكتور 
رئ��ي�����ص جمل�ص  �ل�����س��وي��ج��ي  ع��ب��د �هلل 
�ل�����س��ارق��ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م وع�����س��و �مل��ج��ل�����ص 

�ل��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�����ارة �ل�����س��ارق��ة �أه��م��ي��ة 
�ل�سارقة  مركز  عن  �ملنبثقة  �مل��ب��ادر�ت 
�لإع��الم��ي لف��ت��اً �ىل ���س��رورة توحيد 
�لتعاون  وتفعيل  �لإع��الم��ي  �خلطاب 
ب���ني خم��ت��ل��ف �جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة يف 
�إمارة �ل�سارقة خالل تنظيم �لأن�سطة 
و�ل����ف����ع����ال����ي����ات وف������ق �����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
�لتغطية  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول  م��ربجم��ة 
�لعالمي  �ملحتوى  ون�سر  �لخبارية 
لإم��ارة  �ملتميزة  �ل�سورة  يعك�ص  �ل��ذي 
�ل�سارقة.   و �سدد �سعادة �أ�سامة �سمرة 
�ل�سارقة �لإعالمي، على  مدير مركز 
لتطوير  �لتدريبي  �ل��ربن��ام��ج  �أهمية 
�لت�����س��ال  �أق�������س���ام  يف  �ل��ع��ام��ل��ني  �أد�ء 
و�لإعالم مبختلف �لدو�ئر �حلكومية 
لفتاً �إىل مز�يا �لتعاون �مل�سرتك بني 
خمتلف �جلهات �حلكومية يف �لإمارة 
و�لعمل بيد و�حدة و�سوًل �إىل حتقيق 

�أه������د�ف وح����دة �لت�������س���ال �حل��ك��وم��ي 
روؤي��ة وتوجيهات �ساحب  �ملنبثقة من 
بن  �سلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�سيخ  �ل�سمو 
حممد �لقا�سمي ع�سو �ملجل�ص �لأعلى 

حاكم �ل�سارقة.
�لتدريبي  �لربنامج  يف  وي�سارك  ه��ذ� 
دو�ئ��ر  يف  �لعاملني  �لأوىل  مبرحلته 
15 جهة  م���ن  و�لإع��������الم  �لت�������س���ال 
ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة  هي  حكومية 
�ل�����س��ارق��ة ود�ئ�����رة �ل��ث��ق��اف��ة و�لإع����الم 
ود�ئرة �لإ�سكان ود�ئرة �لأ�سغال �لعامة 
�ل�سارقة وبلدية  وهيئة كهرباء ومياه 
�لقت�سادية  �لتنمية  ود�ئ��رة  �ل�سارقة 
وهيئة  �لجتماعية  �خلدمات  ود�ئ��رة 
�ل�������س���ارق���ة ل��ال���س��ت��ث��م��ار و�ل��ت��ط��وي��ر 
�ل�سحية  �ل�����س��ارق��ة  وه��ي��ئ��ة  )����س���روق( 
وجم��ل�����ص �ل�����س��ارق��ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م وه��ي��ئ��ة 
وغرفة  و�ل�سياحي  �لتجاري  �لمن���اء 

جت�����ارة و���س��ن��اع��ة �ل�������س���ارق���ة ود�ئ�����رة 
م��ر�ك��ز  و�إد�رة  و�مل�����س��اح��ة  �لتخطيط 
�لأط�����ف�����ال . وي�����س��ت��ه��دف �ل���ربن���ام���ج 
�ل��ت��دري��ب��ي �مل��ع��ن��ي��ني مب��ه��ام �لت�����س��ال 
�لإعالمية  و�لعالقات  �ل�سرت�تيجي 
و�لر�سد  �لرقمية  �لإع����الم  وو���س��ائ��ل 
و�لربوتوكول  و�لفعاليات  �لإع��الم��ي 
وكذلك �ملعنيني بالعالقات �حلكومية 
و�لعالقات �لعامة و�ملكتب �لإعالمي.

 وقد عملت وحدة �لت�سال �حلكومي 
على �إجر�ء تقييم �سامل لبنية وقدر�ت 
يف  حكومية  جهة   15 ل�دى  �لت�سال 
�ل�سارقة، ومت ت�سميم مقرتح برنامج 
�ل��دع��م �حل��ك��وم��ي ل��الرت��ق��اء ب����الأد�ء، 
بينما يجري �لعمل حالياً على �إطالق 
�مل��رح��ل��ة �ل��ث��ان��ي��ة م��ن م�����س��روع تقييم 
�ملوزع على ثالث  �لكفاء�ت �حلكومية 

مر�حل.

•• دبي-وام:

�أ�����س����اد حم��م��د ع���ب���د�هلل �جل���رم���ن م���دي���ر ع��ام 
�لإم���ار�ت  دول��ة  باهتمام  �لإم����ار�ت  مو��سالت 
وتر�سيخ  بتعزيز  �لر�سيدة  قيادتها  وتوجيهات 
�ملكانة �لقت�سادية للدولة من خالل �لعتماد 
و�ملعرفة  �ملتطورة  �لتكنولوجيا  توظيف  على 
على  �حلكومية  �ملوؤ�س�سات  وت�سجيع  �حلديثة 
ت��ط��وي��ر ج����ودة وك���ف���اءة خ��دم��ات��ه��ا م���ن خ��الل 
�ل�����س��ع��ي ل��ال���س��ت��ف��ادة م���ن �آخ�����ر م���ا ت��و���س��ل��ت 
�مل��ج��الت  يف  و�لتكنولوجيا  �ل��ع��ل��م  ث���ورة  �إل��ي��ه 

�ملختلفة.
ج��اء ذل��ك خ��الل لقاء م���در�ء م��ر�ك��ز �لأع��م��ال 

�لإم���ار�ت  �سركة  ممثلي   .. للموؤ�س�سة  �لتابعة 
حل���ل���ول ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �ل��ن��ق��ل �م�������ص يف ف��ن��دق 
�لإنرتكونتننتال بدبي بهدف مناق�سة �إمكانيات 
�ل�ستفادة من �خلدمات و�حللول �لتي توفرها 
�خلدمية  �لقطاعات  �حتياجات  وف��ق  �ل�سركة 
�إط��الق  ت�سبق  متهيدية  كخطوة  �ملوؤ�س�سة  يف 

خدماتها للمتعاملني �خلارجيني.
وحتدث خالل �للقاء �لذي ح�سره 30 مدير� 
مي��ث��ل��ون م��ر�ك��ز �لأع���م���ال وف����روع �مل��و����س��الت 
ل�سركة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  ل��ي��ون  فيليب  �مل��در���س��ي��ة 

�لإمار�ت حللول تكنولوجيا �لنقل.
نه�سة  ت�سهد  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �أن  �إىل  و�أ����س���ار 
تكنولوجيا  �سعيد  على  مت�ساعدة  �قت�سادية 

�لطرق  �سبكة  وب��ات��ت  �لتحتية  و�لبنى  �لنقل 
�أهم عنا�سر تعزيز �لقت�ساد  و�ملو��سالت من 
�ل���وط���ن���ي. و�إع����ت����رب ل���ي���ون �أن ت���ن���وع خ��دم��ات 
تقدمي  م��و�ق��ع  و�نت�سار  �لإم����ار�ت  م��و����س��الت 
خدماتها يف �لدولة وتعدد مبانيها وما متلكه 
�أل���ف مركبة   12 ي��ت��ج��اوز  �أ���س��ط��ول كبري  م��ن 
�لتطور  ه���ذ�  دع���م  �إىل  م��ا���س��ة  �حل��اج��ة  يجعل 
حلول  �أح��دث  من  �ملزيد  ��ستخد�م  خ��الل  من 
تكنولوجيا �لنقل بطريقة ذ�ت كفاءة و��ستد�مة 
ول �سيما �أن �لدولة مت�سي قدما نحو تطبيق 
معايري �حلكومة �لذكية وتوفري �إمكانية طلب 
�خلدمات من خالل �أجهزة �لهو�تف �ملحمولة. 
م��ن ج��ان��ب��ه ����س��ت��ع��ر���ص ح��م��د �حل���م���ادي نائب 

و�حل��ل��ول  �خل��دم��ات  منظومة  �ل�سركة  م��دي��ر 
يف  �ملوؤ�س�سة  �أع��م��ال  مل��ر�ك��ز  تقدمي  ميكن  �لتي 
جمال تكنولوجيا �لنقل و�خلدمات �لعام ومبا 
ويحقق  �مل��ر�ك��ز  ه��ذه  وخ��دم��ات  �أن�سطة  يدعم 
خططها �لت�سويقية و�أهد�فها يف تو�سيع قاعدة 
عمالئها وخلق جم��الت جديدة يف �خلدمات 
�مل��ق��دم��ة. وحت���دث �حل��م��ادي ع��ن �مل��ز�ي��ا �لتي 
�لعائد  وم�ستوى  �ل�سركة  خدمات  بها  تتمتع 
وع��م��الوؤه��ا  �مل��ر�ك��ز  عليها  حت�سل  �أن  �مل��ت��وق��ع 
عن  ف�سال  �ل�سركة  خ��دم��ات  ��ستخد�م  ج���ر�ء 
و�لنفقات  �لت�سغيل  تكاليف  تخفي�ص  فر�ص 
باحلفاظ  يرتبط  وم��ا  �ل���س��ت��ه��الك  وتر�سيد 

على �لبيئة.

•• اأبوظبي-وام:

يعر�ص مهرجان �أبوظبي للعلوم �لذي تنظمه 
بالتعاون  �لتكنولوجيا  لتطوير  �أبوظبي  جلنة 
مع جمل�ص �أبوظبي للتعليم خالل �لفرتة من 
14 حتى 23 من �سهر نوفمرب �ملقبل..�أحدث 
يف  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  موؤ�س�سات  تقدمه  ما 
على  �حلائز  �ملهرجان  دورة  تت�سمن  �ملنطقة. 
جو�ئز عاملية وتقام يف قاعة دو يف جزيرة يا�ص 
�أبوظبي.. لكورني�ص  �ل�سرقية  �ل�ساحة  وعلى 
�لتفاعلية  �ل��ع��رو���ص  م��ن  م��ت��م��ي��زة  جم��م��وع��ة 
متميزة  و�أن�سطة  حمتوى  تقدم  عمل  وور����ص 
�مل���ه���رج���ان م��ك��ان��ت��ه يف جم��ال  �أث���ب���ت  �أن  ب��ع��د 
�ملنطقة.  م�ستوى  على  و�لتكنولوجيا  �لعلوم 
�إقليمية  مب�ساركات  �لعام  ه��ذ�  ن�سخة  وتتميز 
�لعلوم  موؤ�س�سات  من  علمية  وعرو�ص  متميزة 
وم�سر  �ل��ب��ح��ري��ن  يف  �مل��ت��م��ي��زة  و�لتكنولوجيا 
و�لأردن. وقالت نعمة �ملر�سودي مدير �ملحتوى 
جلنة  يف  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  ترويج  ق�سم  يف 
لها  ت�سريح  يف  �لتكنولوجيا  لتطوير  �أبوظبي 

بهذه �ملنا�سبة..�إن �لنجاح �لذي يحققه مهرجان 
�أبوظبي للعلوم عاما بعد عام هو نتيجة �ل�سعي 
�مل��ت��و����س��ل لإث����ر�ء حم��ت��و�ه وحت��دي��ث��ه ليحظى 
باهتمام �حل�سور وي�ساعف متعتهم. و�أ�سافت 
منهجية  وت��ع��زي��ز  ت��و���س��ي��ع  مت  �ل���ع���ام  ه����ذ�  �أن 
�لعلوم  حمتوى  م��زودي  مع  بالتو��سل  �لعمل 
ممن  �لإق��ل��ي��م��ي  �مل�ستوى  على  و�لتكنولوجيا 
ه��ذ�  ب����الإجن����از�ت يف  ب�سجل ح��اف��ل  ي��ت��م��ت��ع��ون 
متميزة  جمموعة  باإ�سافة  منوهة   .. �لقطاع 
�ملركز  و�لتكنولوجيا من  �لعلوم  من موؤ�س�سات 
�ل�سماوية  �ل��ق��ب��ة  وم��رك��ز  �لبحريني  �لعلمي 
�لعلمي من م�سر ومتحف �لأطفال يف �لأردن 
�مل���ه���رج���ان. و�أ����س���ارت  �ل���ع���ام م���ن  يف دورة ه���ذ� 
للعلوم  �أب��وظ��ب��ي  م��ه��رج��ان  ��ست�سافة  �أن  �إىل 
يعد منوذجا  �جل���و�ر  دول  م��ن  مل��ر�ك��ز   2013
بع�ص  لتقدمي  �مل�سرتك  للتعاون  ب��ه  يحتذى 
�أف�����س��ل حم��ت��وي��ات �ل��ع��ل��وم و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف 
لت�سجيع  مثالية  �آلية  وتوفري  �لعربي  �لعامل 
و�إل����ه����ام ن��ا���س��ئ��ة �لإم���������ار�ت م���ن خ����الل ع��امل 
وتفعيل  �أحالمهم  لتحقيق  و�إلهامهم  �لعلوم 

�مل�ستقبل.  ومبتكري  علماء  ليكونو�  طاقاتهم 
�ملركز  �لد�خل من  �أن عر�ص ماذ� يف  و�أ�سافت 
�لعلمي �لبحريني يقدم فر�سة م�ساهدة عامل 
و�حلبار  �لأ�سماك  ت�سريح  عمليات  عرب  جديد 
�أم�����ام �ل������زو�ر ولأ����س���ح���اب �ل��ق��ل��وب �ل�����س��ج��اع��ة 
علم  �أ���س��ر�ر  حم��رتف  بيولوجي  خبري  يك�سف 
�لت�سريح وما يوجد بد�خل �ملخلوقات �لبحرية 
زن���زون  �ل��ربوف�����س��ور  �أن  �إىل  ول��ف��ت  �ل��غ��ري��ب��ة. 
م�سر  يف  �لعلمي  �ل�سماوية  �لقبة  م��رك��ز  م��ن 
و�ل���ذي ���س��ارك يف برنامج �مل��و�ه��ب �آر�ب���ز جوت 
تالنت بعر�سه �ملتميز معر�ص �لعلوم �لعجيبة 
���س��ي��ق��دم ل��ل��ج��م��ه��ور �ك��ت�����س��اف��ات يف �ل��ك��ي��م��ي��اء 
علمية  جتربة  �سمن  �حلياة  وعلوم  و�لفيزياء 
ترفيهية. و�أ�سارت �إىل �أن متحف �لأطفال من 
بعنو�ن  تفاعلية  عمل  ور�سة  يف  ي�سارك  �لأردن 
�ل�سغار  �لعلماء  ي�ستك�سف  حيث  ت�سيء  �إن��ه��ا 
�ملو�سالت  ه��ي  وم��ا  عملها  وطريقة  �لكهرباء 
وي��ت��ع��ل��م��ون ك��ي��ف��ي��ة �إن�����ارة ق��اف��ل��ة م���ن �جل��م��ال 
منارتهم  �إ����س���اءة  �أو  �مل��ع��ج��ون  م��ن  �مل�����س��ن��وع��ة 
�ملر�سودي  و�أ�سافت  �أ�سالك.  �أي  دون  �خلا�سة 

توؤمن  �لتكنولوجيا  لتطوير  �أبوظبي  �أن جلنة 
ب��اأه��م��ي��ة �ل��ع��ل��وم و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا و�لب��ت��ك��ار يف 
م�ستقبل  و�سمان  متنوع  معريف  �قت�ساد  بناء 
م�������س���ت���د�م ل���الأج���ي���ال �ل���ق���ادم���ة يف �ل����دول����ة..

�أبوظبي للعلوم ميثل  �أن مهرجان  �إىل  م�سرية 
�لتي  �ملتعددة  �ل�سرت�تيجية  �مل��ب��ادر�ت  �إح��دى 
�لإم���ار�ت  نا�سئة  ت�سجيع  و  توعية  �إىل  تهدف 
علمية  م�����س��ار�ت  مبتابعة  �هتمامهم  وحتفيز 
�لعلوم  جم��الت  يف  و�ع���دة  م�ستقبلية  ومهنية 
و�لتكنولوجيا و�لبتكار. وتنظم جلنة �أبوظبي 
ل��ت��ط��وي��ر �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �ل������دورة �ل��ث��ال��ث��ة من 
�أبوظبي للعلوم بالتعاون مع جمل�ص  مهرجان 
�أبوظبي للتعليم �ل�سريك �لتعليمي للمهرجان 
وم���ه���رج���ان �دن������ربة �ل������دويل ل��ل��ع��ل��وم ���س��ري��ك 
�ل��ربجم��ة و�مل��ح��ت��وى و���س��رك��ة ت����و�زن �ل��ر�ع��ي 
ل��ل��م��ه��رج��ان و���س��رك��ة دول��ف��ني للطاقة  �مل��ق��دم 
�ل���ر�ع���ي �ل��ذه��ب��ي ب��ج��ان��ب �ل���رع���اة �مل�����س��ارك��ني 
���س��رك��ات �أدن�����وك و�لحت�����اد ل��ل��ط��ري�ن و ت��وت��ال 
�ملنتجة  ف��ال���ص  ���س��رك��ة  �إىل  �إ���س��اف��ة  م�����س��در  و 

للمهرجان.

•• اأبوظبي-وام:

بحث �سعادة علي ميحد �ل�سويدي وكيل وز�رة �لرتبية و�لتعليم بالإنابة 
وزير  نائب  بينيتو  دي  غونز�لو  �أبوظبي..�سعادة  يف  �م�ص  لقائه  خ��الل 
�ل��دول��ة.. ي��زور  �ل��ذي  له  �مل��ر�ف��ق  و�ل��وف��د  �لإ�سباين  �ل�سوؤون �خلارجية 
و�إ�سبانيا. ورحب  �لإم��ار�ت  �لثنائية بني دولة  �لعالقات  �إمكانات تعزيز 
�خلارجية  وزي��ر�ل�����س��وؤون  ن��ائ��ب  ب�سعادة  �ل�����س��وي��دي  ميحد  علي  ���س��ع��ادة 
بني  �مل�سرتك  �لهتمام  ذ�ت  �ملو�سوعات  من  ع��دد�  بحثا  فيما  �لإ�سباين 
�ل��ت��ع��اون وت��ب��ادل �خل���رب�ت م��ن خالل  �أو����س��ر  �ل��دول��ت��ني و�سبل تعزيز 
�لرتبية  �لبلدين يف جم��ايل  ل��الإط��الع على جت��ارب  �ملتبادلة  �ل��زي��ار�ت 

و�لتعليم.

•• اأبوظبي- وام:

�جتماع�ه  �مل��رك��زي  �لإم����ار�ت  م�سرف  �إد�رة  جمل�ص  عقد 
حممد  خليفة  م��ع��ايل  ..ب��رئ��ا���س��ة   2013 ل�سنة  �ل�����س��اب��ع 
�لكندي رئي�ص جمل�ص �لإد�رة. ح�سر �لإجتماع �لذي عقد 
�أبوظبي..معايل خالد جمعة �ملاجد  ي�وم �لأحد �ملا�سي يف 
نا�سر  ب��ن  �سلطان  م��ع��ايل  و  �لإد�رة  جمل�ص  رئي�ص  ن��ائ��ب 
�ل�سويدي حمافظ �مل�سرف و�سعادة كل من يون�ص حاجي 
�خلوري وخالد حممد �س��امل بالعمى وخالد �أحمد �لطاي�ر 
وحمد مبارك بوعميم �أع�ساء جمل�ص �لإد�رة وحمم�د علي 
بن ز�يد �لفال�سي نائب �ملحاف��ظ و�سعيد عبد �هلل �حلامز 
م�ساعد �ملحافظ ل�سوؤون �لرقابة على �لبنوك و�سيف هادف 
�لنقدية  �ل�سيا�سة  ل�����س��وؤون  �مل��ح��اف��ظ  م�ساعد  �ل�سام�سي 
�مل�سرف  موظفي  كبار  من  وجمموعة  �مل��ايل  و�ل�ستقر�ر 
�ملركزي. و�طلع �ملجل�ص على �آخر �مل�ستجد�ت ب�ساأن م�سروع 
قانون �خلدمات �ملالية و�لإجر�ء�ت �لتي �تخذت حتى �لآن 
�مل�سريف  للقانون  �لرئي�سية  �ملحاور  بجانب  �ل�س�اأن  هذ�  يف 
�جلديد..ووجه باإجر�ء بع�ص �لتعديالت عليها. كما �طلع 
�لنقدية  �ل�سيا�سة  ل�سوؤون  �ملحافظ  م�ساعد  تقرير  على 
و�ل�ستقر�ر �ملايل ب�ساأن �لن�سب �لحرت�زية �لكلية للنظام 
ل��دى  �ل�سيولة  �مل�����س��ريف وم��وؤ���س��ر�ت  �ل���س��ت��ق��ر�ر  �مل�����س��ريف 
�لقطاع �مل�سريف. و�طلع �ملجل�ص على تقرير ب�ساأن �سيا�سة 
�حلدود  ب�ساأن  وتقرير  �ملركزي  �مل�سرف  �حتياطيات  �إد�رة 
مع  �لأجنبية  بالعمالت  و�لتعامل  ل��الإي��د�ع��ات  �لق�سوى 
�ملجل�ص م�سروع  �لأخ��رى. وناق�ص  �ملالية  �لبنوك و�ملن�ساآت 
�إع����د�ده حتقيقا  �ل���ذي مت  �ل��ت��و����س��ل م��ع �لإع����الم  �سيا�سة 
لأهد�ف ��سرت�تيجية �لت�سال �حلكومي ومتا�سيا مع �أف�سل 
�لعالقات  وتعزيز  �إد�رة  بهدف  وذل��ك  �لدولية  �ملمار�سات 
وفقا  �ملعدل  �ل�سر�فات  نظام  �لإعالم..بجانب  و�سائل  مع 
لقر�ر�ت جمل�ص �لإد�رة و�أقر �ملجل�ص �لعمل مبوجبه. كما 
�ملجل�ص على م�سودة نظام �حل�سابات �خلامدة لدى  �طلع 
�لبنوك و�ملوؤ�س�س�ات �ملالية �لأخرى حيث يهدف �لنظام �إىل 

وورثتهم  �ملذكورة  �ملالية  �ملوؤ�س�سات  عمالء  حقوق  �سمان 
�لتعامل مع �حل�سابات �خلامدة  لتنظيم  �إطار عام  وو�سع 
لدى هذه �ملوؤ�س�سات بحيث يحدد �لنظام م�سوؤولية �لبنك 
�ملوؤ�س�سات �ملالية �لأخرى من ناحية وم�سوؤولية �لعميل من 
ناحية �أخرى ويحدد كذلك �لكيفية �لتي يتعني مبوجبها 
�ملجل�ص م�سروع  و�ع��ت��م��د  �حل�����س��اب��ات.  ه���ذه  م��ع  �ل��ت��ع��ام��ل 
باللغتني  �لنهائي  ب�سكله  ب��اإع��د�ده  ووج��ه  �مل��ذك��ور  �لنظام 
�لعربية و�لإجنليزية متهيد� لإ�سد�ره. و�طلع على تقرير 
�لبنوك  �لرقابة على  ل�س��وؤون  �ملحافظ  مقدم من م�ساعد 
�ملجل�ص  وناق��ص  �مل�سريف.  بالنظام  �خلا�سة  �ملوؤ�س��ر�ت  عن 
�لعامل�ة  �ملالية  و�ملوؤ�س�س�ات  �لبن�وك  م�ن  �ملقدمة  �لطلبات 
لها حيث  ف��روع جديدة  ن�ساطها وفتح  بتو�سي�ع  �لدولة  يف 
ح�سب  لل�سروط  �مل�ستكملة  �لطلبات  على  �ملجل��ص  و�ف��ق 
�لقانون و�لأنظمة �ملعم�ول به�ا و�خلا�سة بكل ن�س��اط على 
حده. و�طلع �ملجل�ص على تقارير..د�ئرة �لتدقيق �لد�خلي 
ب�ساأن  �خل��ارج��ي  �ملدق��ق  وت��ق��ري��ر  يوني�و2013  �ل��رب��ع��ي 
�لبيانات �ملالية كما يف 30 يونيو 2013. و�طلع �ملجل�ص 
 58 �ل�  �لجتماع  ب�ساأن  �ملحافظ  تقارير مقدمة من  على 
للجنة حمافظي �لبنوك �ملركزية وموؤ�س�سات �لنقد يف دول 
�لعربية و�لذي عقد يومي  �لتعاون لدول �خلليج  جمل�ص 
17 و 18 من �سهر �سبتمرب 2013 يف �ملنامة و�لجتماع 
�مل��رك��زي��ة وم��وؤ���س�����س��ات  �ل��ب��ن��وك  37 ملجل�ص حم��اف��ظ��ي  �ل���� 
�لنقد �لعربية �لذي عقد بتاريخ 29 �س�بتمرب يف �أبوظبي 
و�لبنك  �لنقد  �ل�س�نوية ل�سندوق  �لإجتماعات  �إىل  �إ�سافة 
�لدوليني �لتي عقدت يف و��س�نطن خالل �لفرتة من 10 
حتى 13 �أكتوبر. ناق��ص �ملجل��ص م�سروع ميز�نية �مل�سرف 
بع�ص  �إىل  �إ�سافة  و�أقرها   2014 �ملالية  لل�س�نة  �ملركزي 
وبع�ص  �مل��رك��زي  بامل�سرف  �خل��ا���س��ة  �لتنظيمي��ة  �لأم����ور 
�أنظمة  ب�ساأن  �لب�سرية  �مل��و�رد  �إد�رة  من  �ملقدمة  �ملو��سيع 
مناق�س��ة  �ملجل�ص  و��س�تكمل  �ملوظفني.  و���س��وؤون  �مل�سرف 
ب��اق��ي �مل��و���س��وع�����ات �مل���درج���ة ع��ل��ى ج���دول �أع��م��ال��ه و�ت��خ��ذ 

�لقر�ر�ت �ملنا�سبة ب�ساأنها. 

•• دبي-وام:

�نتهت جلنة �ل�سوؤون �لت�سريعية و�لقانونية للمجل�ص 
�لوطني �لحتادي خالل �جتماعها �أم�ص �لول يف مقر 
�لأمانة �لعامة للمجل�ص بدبي من مناق�سة م�سروعي 
ق��ان��ون��ني �حت���ادي���ني ب�����س��اأن �إن�����س��اء حم��ك��م��ة �حت��ادي��ة 
�بتد�ئية مبدينة �لذيد باإمارة �ل�سارقة وب�ساأن تعديل 
بع�ص �أحكام �لقانون �لحتادي رقم 7 ل�سنة 2008 

ب�ساأن �ملركز �لوطني للوثائق و�لبحوث.
و�أدخ���ل���ت �ل��ل��ج��ن��ة خ���الل �ج��ت��م��اع��ه��ا ب��رئ��ا���س��ة ���س��ع��ادة 
�ملادة  تعديال على  �للجنة  رئي�ص  �لزعابي  �أحمد علي 
�لأوىل من م�سروع قانون �حتادي ب�ساأن �إن�ساء حمكمة 

�حتادية �بتد�ئية مبدينة �لذيد باإمارة �ل�سارقة و�لتي 
تن�ص على �أن تن�ساأ حمكمة �حتادية �بتد�ئية يف مدينة 
�لذيد  حمكمة  ت�سمى  �ل�سارقة  لإم��ارة  �لتابعة  �لذيد 
�لحتادية �لبتد�ئية . و�عتمدت �للجنة تقريرها حول 
�أحكام  بع�ص  تعديل  �ساأن  يف  �حت��ادي  قانون  م�سروع 
2008 ب�ساأن �ملركز  7 ل�سنة  �لقانون �لحت��ادي رقم 
�أدخلت تعديالتها  �أن  �لوطني للوثائق و�لبحوث بعد 
على �مل���ادة �ل��ر�ب��ع��ة م��ن م�����س��روع �ل��ق��ان��ون وذل���ك بعد 
و�لبحوث  و�ل��در����س��ات  �ملقارنة  ج��دول  على  �طالعها 
�لقانون.  م�سروع  ح��ول  �لعامة  �لأم��ان��ة  �عدتها  �لتي 
وق����ال ���س��ع��ادة �أح���م���د �ل��زع��اب��ي �إن �ل��ل��ج��ن��ة �ع��ت��م��دت 
�إن�ساء حمكمة  �ساأن  قانون �حت��ادي يف  تقريرها حول 

بناء  �ل�سارقة  باإمارة  �لذيد  �بتد�ئية مبدينة  �حتادية 
على رد وز�رة �لعدل على ��ستف�سار �للجنة ب�ساأن ن�ص 
�مل����ادة �ل��ث��ان��ي��ة م��ن م�����س��روع �ل��ق��ان��ون ح��ي��ث �أو���س��ح��ت 
وز�رة �لعدل �أن �لغر�ص من �إن�ساء حمكمة �لذيد هو 
تخ�سي�سها لكافة �لق�سايا �لتي تقدم �إليها يف �ملنطقة 
رئي�ص  و�أو���س��ح  �ل�����س��ارق��ة.  لإم����ار�ة  �لتابعة  �لو�سطى 
�مل��ادة  على  �للجنة  �أدخلته  �ل��ذي  �لتعديل  �أن  �للجنة 
يلغى  على  ين�ص  �ل��ذي  �لقانون  م�سروع  من  �لر�بعة 
�لقانون  هذ�  �أحكام  مع  يتعار�ص  �أو  يخالف  حكم  كل 
به  ويعمل  �لر�سمية  �لقانون يف �جلريدة  وين�سر هذ� 
بكلمة  �سدوره  كلمة  ��ستبد�ل  هو  �سدوره  تاريخ  من 

ن�سره كون م�سروع �لقانون لي�ص قانونا عقابيا. 

ت�صريعية الوطني الحتادي تنتهي من مناق�صة م�صروعي قانونني حول حمكمة الذيد ومركز الوثائق
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�إذ�عة  بتهم  قانونيا  يو�سف حتقيقا  با�سم  �مل�سري  �لإعالمي  يو�جه 
بيانات كاذبة من �ساأنها تكدير �لر�أي �لعام و�إحلاق �ل�سرر بامل�سلحة 

�لعامة و�إ�ساعة �لفو�سى يف �لبالد طبقا ل�سحف م�سرية حكومية.
وقالت �سحيفة �لأهر�م �إن �لتهم وجهت لبا�سم �لذي د�أب على توجيه 
بعد  مر�سي  حممد  �ملعزول  �مل�سري  �لرئي�ص  حلكم  لذع��ة  �نتقاد�ت 

�إذ�عة �أول حلقة من برناجمه �لربنامج يف عهد �حلكومة �حلالية. 
وقالت �ل�سحيفة �إن �لنائب �لعام ه�سام بركات �أمر بالتحقيق يف بالغ 
�نتقاد�ت  خلفية  على  يتهمه  يو�سف  �سد  �مل�ساهدين  �أح��د  به  تقدم 
�سعبية  من  و�سخريته   ، �حلالية  �مل�سرية  للحكومة  وجهها  �ساخرة 
�إىل  �مل�سلحة  للقو�ت  �لعام  �لقائد  �ل�سي�سي  �لفتاح  عبد  �أول  �لفريق 
�أن ل �أحد يعرف ��سم �لرئي�ص �ملوؤقت عديل من�سور. و�نتقد  درجة 
�أذيع يوم �جلمعة �ملا�سي ما و�سفه تاأليه  يو�سف يف برناجمه �لذي 
�لذين هاجموه وو�سفوه  �لإ�سالميني  لي�ص مع  �إنه  ، وقال  �لأف��ر�د 
بالكفر وطالبو� عالنية ب�سجنه، �إل �أنه ��ستطرد بالقول �إنه لي�ص مع 
�لنفاق �أو تاأليه �لأفر�د وخلق فر�عنة ، و�أ�سار �إىل خ�سيته من �أن حتل 
برناجمه  �لدين وكان  با�سم  �لفا�سية  �لوطنية حمل  با�سم  �لفا�سية 
قد توقف يف �ل�سابق �أيام حكم مر�سي �لذي �عتاد يو�سف على �نتقاده 

و�ل�سخرية منه عن طريق �لنكات و�لأغاين و�لرق�سات �ل�ساخرة . 

ت�سمن   2004 ع��ام  خ��الل  �ل�سادر  د�ستورها  �أن  دول��ة قطر  �أك��دت 
�ملبادئ �لأ�سا�سية �ملتعلقة بكفالة �لدولة لتكافوؤ �لفر�ص للمو�طنني 
�لأمومة  على  و�حل��ف��اظ  �ملجتمع  �أ�سا�ص  هي  �لتي  �لأ���س��رة  وحماية 
و�لطفولة و�ل�سيخوخة و�مل�ساو�ة بني �ملو�طنني يف �حلقوق و�لو�جبات 
�لعامة و�مل�ساو�ة �أمام �لقانون وعدم �لتمييز ب�سبب �جلن�ص �أو �لأ�سل 
�أو �للغة �أو �لدين و�مل�ساو�ة يف �حلقوق �ل�سيا�سية �لرت�سيح و�لنتخاب 
. ونقلت وكالة �لأنباء �لقطرية قنا عن عبد�هلل �إبر�هيم حممد نور 
�لعمادي �ل�سكرتري �لأول يف وز�رة �خلارجية �لقطرية مكتب حقوق 
�لإن�سان ع�سو وفد قطر �أمام �لدورة �لثالثة للهيئة �لد�ئمة �مل�ستقلة 
جدة  يف  تعقد  �لتي  �ل�سالمي  �لتعاون  منظمة  يف  �لإن�سان  حلقوق 
حاليا..�أن و�سع �لروؤية �ل�ساملة للتنمية روؤية قطر �لوطنية 2030 
و�عتمادها مبوجب �لقر�ر �لأمريي رقم 4 ل�سنة 2008 تهدف �إىل 
على  ق���ادرة  متقدمة  دول���ة  �إىل   2030 ع��ام  بحلول  قطر  حت��وي��ل 
�لكرمي  �لعي�ص  ��ستمر�ر  ت��اأم��ني  وعلى  �مل�ستد�مة  �لتنمية  حتقيق 
ل�سعبها جيال بعد جيل وتوفر �لروؤية �إطار� لو�سع �ل�سرت�تيجيات 
�لوطنية  قطر  روؤي���ة  �أن  و�أو���س��ح   . �لتنفيذية  و�خل��ط��ط  �لوطنية 
�لجتماعية  و�لتنمية  �لب�سرية  �لتنمية  ركائز هي  �أرب��ع  على  ترتكز 
قد  ب��الده  �أن  على  �لبيئية..م�سدد�  و�لتنمية  �لقت�سادية  و�لتنمية 
�أكدت يف روؤيتها على �نه �سيكون للمر�أة يف �ملجتمع دور فعال يف كافة 
جو�نب �حلياة ل �سيما جانب �مل�ساركة يف �سنع �لقر�ر�ت �لقت�سادية 
جميع  على  �لق�ساء  لتفاقية  قطر  �ن�سمام  �إىل  و�ل�سيا�سية..لفتا 
�أ�سكال �لتمييز �سد �ملر�أة و�إتفاقية حقوق �لأ�سخا�ص ذوي �لإعاقة . 

�علن م�سوؤول ع�سكري مقتل �ربعة عنا�سر من حركة جي�ص �لعدل 
�ل�سنية �لتي تبنت هجوما على معرب حدودي يف جنوب �سرق �ير�ن 
ح�سبما  �لير�نيني،  �حل��دود  حر�ص  من   14 خالله  �سقط  �جلمعة 

نقلت �لثالثاء و�سائل �لعالم �لير�نية.
و�ع��ل��ن �جل����ر�ل ح�سني ذو �ل��ف��خ��ار ق��ائ��د خ��ف��ر �حل����دود ب��ع��د ه��ذه 
�لعملية �لرهابية وقع ��ستباك مع جي�ص �لعدل يف مري جاوه )عند 
�حلدود �لباك�ستانية( قتل خالله �ربعة من عنا�سر هذه �ملجموعة، 

لدينا جثث �ثنني منهم ونقلت �جلثتان �لخريان �ىل باك�ستان .
وتبنى جي�ص �لعدل �ل�سني هجوما قتل خالله 14 وجرح �سبعة من 
خفر �حلدود �لير�نيني ليل �جلمعة �ل�سبت على معرب حدودي يف 

منطقة �سر�و�ن مبحافظة �سي�ستان بلو�س�ستان جنوب �سرق �لبالد.
وقال �جلر�ل �سرد مبزيد من �لقوة على كل عملية لهذه �ملجموعة 

�لتي ن�ساأت على حد قوله قبل �كر من �سنة .
و�علن حر�ص �لثورة يف بيان �لحد �ن هذه �لعمليات �لرهابية �لتي 
نفذت حتت قيادة ودعم �جهزة ��ستخبار�ت قوى مهيمنة )يف ��سارة 

�ىل �لوليات �ملتحدة( لن تنال من عزم �لمة �لير�نية .

عوا�شم

القاهرة

طهران

جدة

م�صرع م�صريني وع�صرات 
املفقودين يف �صرق ليبيا 

•• القاهرة-ا ف ب:

مت �لعثور على جثتي م�سريني لقيا م�سرعهما يف �سرق ليبيا بعد �ن عرب� 
�خ��رون يف  ي��ز�ل ع�سر�ت  �لبلدين ب�سكل غري �سرعي فيما ل  �حل��دود بني 

عد�د �ملفقودين، بح�سب ما �علنت وز�رة �خلارجية �مل�سرية �لثالثاء.
و�كد م�سدر �مني ليبي �ن جمموعة من �مل�سريني دخلت ليبيا ب�سكل غري 
طربق  بني  ما  �لطريق  على  �ل�سحر�ء  يف  تركوها  �ملهربني  ولكن  �سرعي 

و�جد�بيا يف �سرق ليبيا ف�سلت �ل�سبيل.
بلدة  �لو�سول �ىل  �ملجموعة جنح يف  �ف��ر�د ه��ذه  �ح��د  �ن  �مل�سدر  و����س��اف 

ليبية و�بلغ �ل�سلطات �لتي بد�أت يف �لبحث عن �مل�سريني �ملفقودين.
�لعثور على جثتني م�ساء  �نه مت  بيان  �مل�سرية يف  وز�رة �خلارجية  وقالت 
�لثنني تعرف على هويتهما �ملو�طن �لذي �بلغ �ل�سلطات �لليبية مبا حدث 

و�كد �نهما مل�سريني ماتا من �لعط�ص .
�لعاطي  عبد  بدر  �مل�سرية  �خلارجية  وز�رة  با�سم  �لر�سمي  �ملتحدث  وق��ال 
�لليبية  �ل�سلطات  مع  �ت�سالتها  تو��سل  �مل�سرية يف طر�بل�ص  �ل�سفارة  �ن 
وم�سايخ �لقبائل للبحث عن �مل�سريني �لذين فقدو� يف �ل�سحر�ء �لليبية .

ويذهب �لف �مل�سريني بانتظام �ىل ليبيا بحثا عن عمل يف هذ� �لبلد.
�سر�ح  �لليبية  �ل�سلطات  �طلقت  �جل���اري  �لول-�ك��ت��وب��ر  ت�سرين   20 ويف 
جمموعة  �ختطفتهم  �ن  بعد  �مل�سريني  �ل�ساحنات  �سائقي  م��ن  ع�سر�ت 

م�سلحة تطالب بالفر�ج عن ليبيني حمتجزين يف م�سر.

جمل�ض الأمن يوؤكد اأهمية دور منظمة التعاون الإ�صلمي يف تعزيز الأمن وال�صلم الدوليني

حروب بالوكالة يف طرابل�ض اللبنانية
وي���و����س���ح ل���وك���ال���ة ف���ر�ن�������ص ب��ر���ص 
يف  طر�بل�ص  و���س��ط  يف  مكتبه  م��ن 
يدعم  م��ن  م��ع��روف  جبل حم�سن، 
ب��ال�����س��الح و�مل�������ال: �ي������ر�ن وح���زب 
باب  يف  �م��ا  �ل�سوري.  و�لنظام  �هلل 
�ل��ت��ب��ان��ة، ف��ال��و���س��ع م��ع��ق��د. �ل��ك��ل 
ي���ح���ارب: م���ن ي��ق��ع م��ن��زل��ه قريبا 
م���ن حم����اور �ل���ق���ت���ال، م���ن ينتمي 
وغريهم  �ل�سالمية،  �حل��ال��ة  �ىل 
من ��سحاب �لنتماء�ت �ل�سيا�سية 
�مل���ت���ن���وع���ة وت��ت��ن�����س��ل �ل���زع���ام���ات 
من  �ل�سا�سية  �ل�سنية  و�لح����ز�ب 
�ملجموعات �مل�سلحة يف باب �لتبانة، 
وتطالب مبدينة منزوعة �ل�سالح.

وب������د�أت �جل���ول���ة �ل��ث��ام��ن��ة ع�����س��رة 
خ�����الل ب����ث م��ق��اب��ل��ة ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
ل��ل��رئ��ي�����ص �ل�����س��وري ب�����س��ار �ل���س��د، 
�نطلق  �بتهاجا  ن��ار  �ط��الق  ب�سبب 
م�����ن ج���ب���ل حم�������س���ن وط��������ال ب���اب 
��ستهدفا  تفجريين  وبعد  �لتبانة، 
يف  طر�بل�ص  يف  �سنيني  م�سجدين 
فيهما  وق��ت��ل  �غ�سط�ص  �آب   23
�لتحقيقات  وبينت  �سخ�سا،   45
فيهما،  علويني  ت��ورط  �لق�سائية 
�م��ن��ي  م���������س����وؤول  �ىل  ب���ال����س���اف���ة 

�سوري.
و�ت����ه����م ���س��ع��د �حل�����ري�����ري، ن��ظ��ام 
حرب  ب�سن  �ل���س��د  ب�سار  �لرئي�ص 
ق������ذرة ع���ل���ى ط���ر�ب���ل�������ص ب��و����س��ط��ة 

ف��ري��ق وك���ال���ة ف��ر�ن�����ص ب��ر���ص من 
دخول جبل حم�سن ب�سبب ر�سا�ص 
�لطرق،  يقطع  كان  �ل��ذي  �لقن�ص 
فيما �فاد م�سدر �مني عن �نت�سار 

�جلي�ص فيه ل�سبط �لو�سع.
يف �ملقابل، وعند مدخل باب �لتبانة 
�لفا�سل  �سوريا  �سارع  يف  �ل�سمايل 
عمد  �ملتحاربتني،  �ملنطقتني  ب��ني 
م�سلحون �لثنني �ىل و�سع عو�ئق 
يف و���س��ط �ل��ط��ري��ق �م����ام ع�����س��ر�ت 
�آليات �جلي�ص ملنعها من �لنت�سار. 
وي�سكك �سكان طر�بل�ص يف فاعلية 

�لجر�ء�ت �لمنية.

ثالث  وب��ع��د  �ملنطقة،  �ىل  �ل��ت��وت��ر 
�سنو�ت، �ملو�جهات �لع�سكرية.

مكتب  مدير  ريفي،  غ�سان  ويقول 
���س��ح��ي��ف��ة �ل�����س��ف��ري يف ط��ر�ب��ل�����ص 
و�ل�������ذي ي��غ��ط��ي �ح�������د�ث �مل��دي��ن��ة 
�ملو�جهات  �ن هذه  25 عاما،  منذ 
جت�سد يف كل مرة تنفي�سا لحتقان 

�قليمي �و حملي. 
�لف  �ستون  حم�سن  جبل  ويقطن 
�لطائفة  م��ن  غالبيتهم  �سخ�ص 
�لعلوية، بينما يبلغ �جمايل �سكان 
ط��ر�ب��ل�����ص ح�����و�ىل ن�����س��ف م��ل��ي��ون 
يتمكن  ومل  �ل�سنة.  من  غالبيتهم 

�حل���زب  �ن  �ل  �مل��ح��ل��ي��ني  �أدو�ت��������ه 
�ل���ع���رب���ي �ل����دمي����وق����ر�ط����ي، �ب����رز 
و�ل��ذي  لبنان  يف  للعلويني  ممثل 
يقاتل يف جبل حم�سن، ينفي هذه 

�لتهامات.
وي����ق����ول �مل���������س����وؤول �لع����الم����ي يف 
�حل��������زب ع���ب���د �ل���ل���ط���ي���ف ���س��ال��ح 
�جل��ول��ة  �سبب  �ن  ب��ر���ص  ل��ف��ر�ن�����ص 
�لخ������رية �ل��ت�����س��ري��ح��ات �ل��ن��اري��ة 
�مل�سوؤولني  غري  �مل�سوؤولني  لبع�ص 
يف طر�بل�ص ، يف ��سارة �ىل مهاجمة 
�حل��زب  طر�بل�سية  �سنية  ق��ي��اد�ت 
ب�سبب  �ل���دمي���وق���ر�ط���ي  �ل���ع���رب���ي 
ومطالبتهم  �لخ��رية  �لتفجري�ت 

بحله.
ون�������س���اأ خ����ط �ل���ت���م���ا����ص ب����ني ج��ب��ل 
حم�سن وباب �لتبانة خالل �حلرب 
-1975( �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة  �له���ل���ي���ة 
�لوىل  �ملعركة  ووقعت   ،)1990
على خلفية نز�ع �سوري فل�سطيني، 
ب��ني ج��ب��ل حم�����س��ن �مل����و�يل لنظام 
�ل��رئ��ي�����ص ح���اف���ظ �ل����س���د �آن�����ذ�ك 
وباب �لتبانة حيث �ل�سنة ومنظمة 

�لتحرير �لفل�سطينية.
�ملو�جهات  حتولت  �لثمانينات،  يف 
ب�����ني �ل���ع���ل���وي���ني ب����ال����وك����ال����ة ع��ن 
�ل���������س����وري����ني وح�����رك�����ة �ل���ت���وح���ي���د 
�ل�����س��ن��ي��ة، �ىل ح��ني  �ل����س���الم���ي���ة 
دخول �جلي�ص �ل�سوري �ملنطقة يف 

1986. و�م�سك �جلي�ص �ل�سوري 
بطر�بل�ص حتى خروجه من لبنان 
2005 بعد حو�ىل ثالثني  �لعام 
و�ساد  و�لنفوذ.  �لتو�جد  من  �سنة 
�ل���ه���دوء خ���الل ت��ل��ك �ل���ف���رتة بني 
باب �لتبانة وجبل حم�سن، وح�سل 
�خ���ت���الط وم�������س���اه���رة و����س���ر�ك���ات 

جتارية.
وب��ع��د �ن�����س��ح��اب �جل��ي�����ص �ل�����س��وري 
حت����ت ����س���غ���ط �مل���ج���ت���م���ع �ل������دويل 
وتوجيه ��سابع �لتهام �ىل دم�سق 
يف �غتيال رئي�ص �حلكومة �ل�سابق 
ع��اد   ،2005 رف��ي��ق �حل��ري��ري يف 

•• دكا-ا ف ب:

ت���دخ���ل���ت ����س���رط���ة م��ك��اف��ح��ة �ل�����س��غ��ب 
�لثالثاء يف بنغالد�ص بالغاز�ت �مل�سيلة 
ل��ل��دم��وع و�ل��ر���س��ا���ص �مل��ط��اط��ي ل�سد 
و�لخ��ري  �لثالث  �ليوم  يف  متظاهرين 
�طلقت بدعوة  ��سر�ب عام  من حركة 
م����ن �مل���ع���ار����س���ة و�����س���ي���ب ����س���اب���ط يف 
�لعا�سمة  �ل�سرطة بجروح خطرية يف 

نا�سفة �سغرية  �نفجار عبوة  بعد  دك��ا، 
�ط��ل��ق��ه��ا �مل��ع��ار���س��ون �حل��ك��وم��ة ودع���ا 
بنغالد�ص  �ملعار�سة حزب  �حز�ب  �كرب 
�ل��ق��وم��ي، وح��ل��ف��اوؤه �ل���س��الم��ي��ون �ىل 
جتمعات يف جميع �نحاء �لبالد لجبار 
�ل�سيخة ح�سينة و�جد  �ل��وزر�ء  رئي�سة 
على �ل�ستقالة قبل �لنتخابات �لعامة 
�ملقررة يف كانون �لثاين يناير 2014 
وط���ل���ب ت�����س��ك��ي��ل ح���ك���وم���ة �ن��ت��ق��ال��ي��ة 

لال�سر�ف على �لنتخابات. وقتل 16 
�لتظاهر�ت  منذ  �لق���ل  على  خ�س�سا 
�لوىل �جلمعة �لتي تالها ��سر�ب عام 
بد�أ �لحد لكن �لتوتر قد يبقى �سديد� 
لن حم��ك��م��ة دك���ا ���س��ت��ب��ت �لرب���ع���اء يف 
ق�سية 823 جنديا متهمني بامل�ساركة 
يف مترد قبيل و�سول �ل�سيخة ح�سينة 
كبري  وق���ال   .2009 يف  �ل�سلطة  �ىل 
فر�ن�ص  لوكالة  �ل�سالم  بحر  �ملدعني 

ي��ح��ك��م  �ن  ي���ت���وق���ع  ف���ري���ق���ه  �ن  ب���ر����ص 
وكانت  ب��الع��د�م  �ملتهمني  معظم  على 
مفاو�سات لت�سوية �لزمة بني �ل�سيخة 
ح�����س��ي��ن��ة و�ج������د وزع���ي���م���ة �مل��ع��ار���س��ة 
م�ساء  ف�سلت  ���س��ي��اء  خ��ال��دة  �ل�سيخة 
��ستمر  هاتفي  �ت�سال  �ل�سبت يف ختام 
�ربعني دقيقة وهو �ول �ت�سال هاتفي 
ي���ج���ري ب���ني ح�����س��ي��ن��ة و�ج�����د وخ���ال���دة 
���س��ي��اء �مل��ت��ع��ادي��ت��ني م��ن��ذ ع�����س��رة �ع���و�م 
ع��ل��ى �لق�����ل. ورف�����س��ت خ���ال���دة �سياء 
وترف�ص  �ل���س��ر�ب  �ىل  �ل��دع��وة  �لغاء 
ح�سينة و�جد ت�سكيل حكومة �نتقالية 
قبل ثالثة ��سهر من �لنتخابات لكنها 
�قرتحت ت�سكيل حكومة موقتة ت�سم 
كل �لحز�ب وبرئا�ستها. �ل �ن �ملعار�سة 
رف�ست هذ� �لقرت�ح. وتعترب �ملعار�سة 
�ىل  م�ستندة  �سرعية  غ��ري  �حل��ك��وم��ة 
ن�ص قانون يق�سي بتنظيم �لنتخابات 
قبل  ت�سكل  �نتقالية  حكومة  قبل  من 
ث��الث��ة ����س��ه��ر م��ن �لق�����رت�ع. وت�سهد 
ب��ن��غ��الد���ص ب��ا���س��ت��م��ر�ر �ع���م���ال عنف 
و����س���د�م���ات خ���الل �ل��ت��ظ��اه��ر�ت لكن 
2013 هي �ل�سنة �لتي �سهدت �سقوط 
�كرب عدد من �لقتلى منذ �ن�ساء �لبالد 
يف 1971 فقد قتل 150 �سخ�سا على 
ب��الع��د�م على قادة  �لق��ل بعد �حلكم 
وقعت  عنف  �عمال  ب�سبب  ��سالميني 

خالل حرب �ل�ستقالل.

الأردن يوؤجل حماكمة 3 �صوريني خططوا لتفجرياتاأوباما ونتنياهو يبحثان نووي اإيران
•• عمان-يو بي اأي:

�أجلت حمكمة �أمن �لدولة �لأردنية �لثالثاء �لنظر بق�سية �أتهم فيها 3 �سوريني بدخول 
�لبالد ب�سورة غري �سرعية ،و�لإعد�د لتفجري�ت يف بالدهم وقال م�سدر ق�سائي �أن هيئة 
�ملحكمة  ��ستمعت �إىل �ملتهمني �لثالثة عن �لتهم �ملوجهة �ليهم من �لهيئة �ملدنية غري 

�إنهم �أنكروها ..
و�أ�ساف �نه مت تاأجيل �جلل�سة �ىل منت�سف �ل�سهر �ملقبل وكانت �لأجهزة �لأمنية �ملخت�سة 
معهم  �لتحقيق  �أث��ن��اء  وت��ب��ني  �مل��ا���س��ي  20 مت��وز-ي��ول��ي��و  ق��ي  �ل��ث��الث��ة  �ملتهمني  �عتقلت 
�سخ�ص  مع  ن�سقو�  و�أن��ه��م   ، م�سروعة  غري  بطريقة  �سوريا  من  �ململكة  �إىل  دخلو�  �إنهم 
عن  حتكم  باأجه����زة  ليزوده������م  جن�سيته  معروفة  غري  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف  يقيم 
�حلكومية  �ل�سورية  �لقو�ت  �سد  �ل�سورية  �لأر��سي  د�خل  ل�ستخد�مها  باملتفجر�ت  بعد 

و�إحد�ث تفجري�ت .

بعد على �سرورة  فيما  ك��ريي  ج��ون  �لمريكي  وزي��ر �خلارجية  �سدد  من جهته 
�ختبار طريق �لدبلوما�سية مع �ير�ن. وقال كريي يف كلمة �لقاها ليل �لثنني 
يف و��سنطن خالل منتدى لنزع �ل�سلحة ومنع �نت�سار �ل�سلحة �لنووية �ن �مام 
�لوليات �ملتحدة فر�سة ملحاولة �ختبار �ير�ن ملعرفة ما �ذ� كانت لديها حقا رغبة 
ملعايري  �ستمتثل  كانت  �ذ�  وم��ا  �سلمي،  حم�ص  ن��ووي  برنامج  مو��سلة  يف  فعلية 

�ل�سرة �لدولية يف جهدها لثبات ذلك للعامل .
وقال �عتقد �ن فكرة �ن �لوليات �ملتحدة �لمريكية ب�سفتها دولة م�سوؤولة حيال 
�لب�سرية جمعاء، لن تتق�سى هذ� �لحتمال �ستكون �مر� يف غاية �لالم�سوؤولية 
�ن  طهر�ن  على  �ل�سغوط  بت�سديد  �ل�سر�ئيلي  �لطلب  �ىل  تلميح  يف  و��ساف   .
لن  م��وؤك��د�  للدبلوما�سية  فر�سة  �ع��ط��اء  م��ا يف  خ��ط��اأ  ه��ن��اك  �ن  �ق���رتح  �لبع�ص 

ن�ست�سلم لتكتيكات وقوى �لتخويف هذه .

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

بنيامني  �ل�سر�ئيلي  �ل���وزر�ء  ورئي�ص  �وب��ام��ا  ب��ار�ك  �لم��ريك��ي  �لرئي�ص  �ج��رى 
�ل��ن��ووي  �مل��ل��ف  خا�سة  ب�����س��ورة  خاللها  بحثا  هاتفية  مكاملة  �لث��ن��ني  نتانياهو 
بيان  �لب��ي�����ص يف  �لبيت  و�و���س��ح  �لب��ي�����ص.  �لبيت  �ع��ل��ن  م��ا  �لي����ر�ين، بح�سب 
مقت�سب �ن �وب���ام���ا ون��ت��ان��ي��اه��و ن��اق�����س��ا �ل��ت��ط��ور�ت �لخ����رية �مل��رت��ب��ط��ة ب��اي��ر�ن 
و�ملفاو�سات �ل�سر�ئيلية �لفل�سطينية وملفات �قليمية �خرى بدون �لك�سف عن 

�ي تفا�سيل حول م�سمون �ملكاملة.
وجرت �ملكاملة �لهاتفية يف وقت ��ستاأنفت �ير�ن يف منت�سف ت�سرين �لول �كتوبر 
5+1 �لوليات �ملتحدة ورو�سيا و�ل�سني وفرن�سا  مفاو�ساتها مع دول جمموعة 

وبريطانيا و�ملانيا حول برناجمها �لنووي �ملثري للجدل.

�صدامات جديدة يف اآخر يوم اإ�صراب يف بنغلد�ض

�ل��ق��در�ت يف جمال  لبناء  م�سرتك 
�لعي�ص  و���س��ب��ل  و�ل�����س��ح��ة  �لتعليم 
�مل�����س��ت��د�م��ة يف �ل�����س��وم��ال. و�أك����د 
�لثابت  �ملنظمة  موقف  �أن  �أوغ��ل��ى 
�إز�ء �إ�سالح جمل�ص �لأمن �لدويل 
�لتمثيل  ع��ل��ى  �ل��ت��اأك��ي��د  ي�����س��ت��ل��زم 
�لعادل للدول �لأع�ساء يف �ملنظمة 
�ملنظمة  و�أن  خ��ا���س��ة  �مل��ج��ل�����ص  يف 
ت�سم يف ع�سويتها 57 دولة متثل 
حو�يل مليار ون�سف �ملليار �سخ�ص 
و�أج��م��ع  �ل���ع���امل.  �أن���ح���اء  يف جميع 
�أوغ���ل���ي وك����ي م����ون ع��ل��ى ����س���رورة 
ب��ني �جلانبني  �ل��ت��ع��اون  ����س��ت��م��ر�ر 
�لإ�سرت�تيجي  �حل���و�ر  يف  و�مل�سي 

بينهما. 
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ب���ان ك��ي م���ون �إن 
�ل��ع��م��ل مع  ب�����د�أت  �مل��ت��ح��دة  �لأمم 
�مل��ج��الت  م��ن  �ل��ع��دي��د  يف  �ملنظمة 
مبادئ  وتر�سيخ  �ل�سالم  ن�سر  مثل 
ح��ق��وق �لإن�����س��ان وغ��ريه��ا و�سمل 
ذلك �سر�كة و�تفاقيات وور�ص عمل 
عديدة ف�سال عن تبادل �خلرب�ت 
�ملتحدة  �لأمم  ��ستعد�د  معربا عن 
على  �لإ���س��الم��ي  �لتعاون  مل�ساعدة 
ب��ن��اء وح��دت��ه��ا �جل���دي���دة �ل�����س��الم 
و�لأم�����ن و�ل��و���س��اط��ة . وث��م��ن كي 

•• نيويورك-وام:

�أكد �أع�ساء جمل�ص �لأمن �لدويل 
�ل���ت���ع���اون  م��ن��ظ��م��ة  دور  �أه����م����ي����ة 
�لإ�����س����الم����ي يف �لأم�������ن و�ل�����س��ل��م 
�لعالقة  �إىل  �لدوليني..م�سريين 
جتمع  ب��ات��ت  �ل��ت��ي  �لإ�سرت�تيجية 
�ملنظمة و�لأمم �ملتحدة يف �سر�كات 
�لأن�سطة  ت��ط��ال جم���الت  ع��دي��دة 
�لإن�������س���ان���ي���ة وح����ق����وق �لإن���������س����ان 
و�لو�ساطات وف�ص �لنز�عات. و�أكد 
�إح�سان  �لدين  �أكمل  �لربوفي�سور 
�لتعاون  منظمة  ع��ام  �أم��ني  �أوغلى 
�لإ����س���الم���ي خ����الل م�����س��ارك��ت��ه يف 
ج��ل�����س��ة جم��ل�����ص �لأم�������ن �ل�����دويل 
�خلا�سة بتعزيز �ل�سر�كة و�لتعاون 
بني �لأمم �ملتحدة و�ملنظمة �لليلة 
�ملنظمة  �مل��ا���س��ي��ة..����س��ت��ع��د�د  ق��ب��ل 
للتعاون مع �لأمم �ملتحدة وحر�سها 
عام  �أم��ني  لدعوة  �ل�ستجابة  على 
�لأمم �ملتحدة بان كي مون لتدعيم 
�ل�������س���ر�ك���ة �لإ����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة ب��ني 
�جلانبني و�مل�سي يف �أي جهد فعال 
و�ل��ع��د�ل��ة وم��ب��ادئ  �ل�����س��الم  لن�سر 
و�سدد  و�لتنمية.  �لإن�����س��ان  حقوق 
�أن روؤي�����ة �مل��ن��ظ��م��ة وه��دف��ه��ا  ع��ل��ى 

ن��ح��و ت��ن��ب��ي �حل���د�ث���ة و�لع���ت���د�ل 
يف  مهمتها  ��ستكمال  �إىل  يدفعها 
و�لكو�رث  �لنز�عات  لإنهاء  �لعمل 
مبا  �لأع�����س��اء  دول��ه��ا  يف  �لب�سرية 
ون�سر  �لإره����اب  مناه�سة  ذل��ك  يف 
�لجتماعية-�لقت�سادية  �لتنمية 
و�مل�������س���ارك���ة يف �جل����ه����ود �ل��ع��امل��ي��ة 
و�لأم��ن  �ل�سلم  ن�سر  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة 
�أوغلى  �إح�سان  و�أ�ساف  �لدوليني. 
�ملنظمة بذلت جهود� كبرية يف  �أن 
�إن�ساء  هذ� �ل�ساأن يتمثل �آخرها يف 
و�إن��ه��اء  بالو�ساطات  تتعلق  وح���دة 
مركز  �إن�ساء  �إىل  �إ�سافة  �لنز�عات 
د�ئمة  وهيئة  �مل���ر�أة  بتنمية  يعنى 
وم�ستقلة حلقوق �لإن�سان.. منوها 
باأن هذه �خلطو�ت ت�سري �إىل فهم 
جمال  يف  �لعمل  لأهمية  �ملنظمة 
ن�����س��ر ح��ق��وق �لإن�������س���ان و�ل��ت��ن��م��ي��ة 
و�أ�سار  و�لقت�سادية.  �لجتماعية 
تبذله  �ل��ذي  �مل�سرتك  �جلهد  �إىل 
ل��دع��م  �مل���ت���ح���دة  و�لأمم  �مل��ن��ظ��م��ة 
�ل�سومال.. يف  �لب�سرية  �لتنمية 
�ملتحدة  �لأمم  مكتب  �أن  مو�سحا 
ج���ن���وب - ج���ن���وب وب���ال���ت���ع���اون مع 
م���ن���ظ���م���ة �ل����ت����ع����اون �لإ�����س����الم����ي 
ي���ع���م���الن ح���ال���ي���ا ع���ل���ى م�������س���روع 

منظمة  دور  �أه��م��ي��ة  ك��ل��م��ات��ه��م  يف 
�إىل  �لإ�سالمي..م�سريين  �لتعاون 
�لعام  �أمينها  بذلها  �لتي  �جل��ه��ود 
�أك��م��ل �ل��دي��ن �إح�����س��ان �أوغ��ل��ى على 
وج��ه��وده  �ملا�سية  �ل�����س��ن��و�ت  م��دى 
يف �إبر�ز دور �ملنظمة و�أهميتها على 

�سعيد �لعمل �لدويل. 

مون قيادة �إح�سان �أوغلى وخدمته 
على مدى �سنو�ت عمله كاأمني عام 
معربا  �لإ�سالمي  �لتعاون  ملنظمة 
عن تهانيه خللفه �إياد مدين �لذي 
�لأم���ن.  جمل�ص  جل�سة  يف  ���س��ارك 
و�أ�ساف �أن �حلروب ك�سفت �لتوتر 
يف  و�ل�سيعة  �ل�سنة  ب��ني  �حل��ا���س��ل 

مناطق عدة من �لعامل �لإ�سالمي..
موؤكد� �أن هذ� �لتوتر يدفع بالقلق 
ق��ادرة على  �ملنظمة  �أن  �إىل  م�سري� 
�إط����الق م���ب���ادرة ك��ب��رية م��ع �لأمم 
�لتوتر  هذ�  لإنهاء  تهدف  �ملتحدة 
ووق�������ف ����س���ق���وط �مل����دن����ي����ني. م��ن 
�أكد �أع�ساء جمل�ص �لأمن  جهتهم 

املغرب يجدد دعمه ا�صتئناف مفاو�صات 
ال�صلم بني الفل�صطينيني واإ�صرائيل

•• نيويورك -وام:

�أم��ام جمل�ص �لأم��ن �لدويل..دعمه جهود  �ملا�سية  �لليلة قبل  �ملغرب  جدد 
�لإد�رة �لأمريكية ل�ستئناف مفاو�سات �ل�سالم يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط 
يف  �ملنتدبة  �ل��وزي��رة  بوعيدة  �م��ب��ارك��ة  ع��ن  �ملغربية  �لأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
تدعم  بالدها  تاأكيدها..�أن  �ملغرب  مملكة  يف  و�لتعاون  �خلارجية  �ل�سوؤون 
جهود جون كريي وزير �خلارجية �لأمريكي من �أجل ��ستئناف �ملفاو�سات 
يف �إطار �سقف زمني حمدد.. معربة عن �أملها �أن حتقق هذه �جلهود كامل 
�إق��ام��ة  م��ن  �لفل�سطيني  �ل�سعب  ومت��ك��ني  �ل��دول��ت��ني  ح��ل  لتفعيل  �ل��ن��ج��اح 
بوعيدة  �ل�سيدة  و�أ�سافت  �ل�سرقية.  �لقد�ص  وعا�سمتها  �مل�ستقلة  دولته 
�أم��ام جل�سة جمل�ص �لأم��ن خالل مناق�سة بند �لتعاون بني �لأمم �ملتحدة 
ومنظمة �لتعاون �لإ�سالمي ..�أنه يف �نتظار �لتو�سل �إىل هذ� �حلل �ملن�سود 
تو��سل منظمة �لتعاون �لإ�سالمي جهودها مل�ساعدة �سعب فل�سطني �سو�ء 
من خالل دعمها لوكالة غوث �لالجئني �لفل�سطينيني �أو �مل�ساعد�ت �لتي 
�لد�ئمة  �للجان  عمل  �إىل  تنميتها..�إ�سافة  و  غ��زة  �إعمار  لإع��ادة  تقدمها 
حممد  �مللك  جاللة  ير�أ�سها  �لتي  �لقد�ص  جلنة  ر�أ���س��ه��ا  وعلى  للمنظمة 
�ل�ساد�ص ملك �ملغرب و�لتي حتر�ص على �ملحافظة على �لقد�ص وحمايتها 
�أر�ص �لو�قع من خالل عمل وكالة بيت مال �لقد�ص.  وجت�سيد ذلك على 
بالن�سبة  باأهمية مركزية  �لفل�سطينية حتظى  �لق�سية  �أن  بوعيدة  و�أك��دت 
ملنظمة �لتعاون �لإ�سالمي بل هي �ل�سبب �لرئي�سي لتاأ�سي�سها وكذلك �ل�ساأن 
بالن�سبة لالأمم �ملتحدة.. م�سيفة �أن �لتعاون بني �ملنظمتني يف �لتعاطي مع 
�جلو�نب  خمتلف  ي�سمل  و�سروريا  و�أ�سا�سيا  بديهيا  �أم��ر�  يبقى  �مللف  هذ� 
لكل  �خلا�سة  �لآليات  عمل  خالل  من  �لتنموية  و  �ل�سيا�سية  و  �لإن�سانية 
منهما و�لتعاون بني هذه �لآليات يف �إطار حل عادل ود�ئم و�سامل للق�سية 

�لفل�سطينية. 

•• طرابل�س-ا ف ب:

م���ن���ذ �����س����ن����و�ت، ت���خ���و����ص م��دي��ن��ة 
حروبا  لبنان  �سمال  يف  طر�بل�ص 
ب���ال���وك���ال���ة ع����ن ن�����ز�ع�����ات حم��ل��ي��ة 
����س���وري���ا  �ب�����رزه�����ا يف  و�ق���ل���ي���م���ي���ة، 
طائفي  ���س��ر�ع  يغذيها  �مل���ج���اورة، 
 2008 م��اي��و  �ي���ار  منذ  وت�سببت 
مب��ق��ت��ل �ك����ر م���ن م��ئ��ت��ي �سخ�ص 
وجرح حو�ىل ثالثة �آلف �آخرين.

و���س��ه��دت م��ن��ط��ق��ت��ا ج��ب��ل حم�سن 
ذ�ت �لغالبية �لعلوية وباب �لتبانة 
طر�بل�ص  يف  �ل�سنية  �لغالبية  ذ�ت 
م��ن��ذ  �مل�����ع�����ارك  م����ن  ج����ول����ة   18
 21 منذ  م�ستمر  �آخرها   ،2008
فيها  وقتل  �كتوبر  �لول  ت�سرين 
تنتهي  مرة  كل  ويف  �سخ�سا.   14
�جلولة بتو�فق على �نت�سار �جلي�ص 
�ل���ل���ب���ن���اين، ف��ي��خ��ت��ف��ي �ل�������س���الح.. 

ليظهر يف �جلولة �لالحقة.
�ح��د  رح��ي��م،  نبيل  �ل�سيخ  وي��ق��ول 
دور�  يلعب  �ل��ذي  �ملدينة  فاعليات 
��سباب  �ن  �لتهدئة،  بارز� يف جهود 
�لعنف �ملتكرر هي تد�عيات �لزمة 
�ل�سيا�سي  و�ل�سطفاف  �ل�سورية، 
�حلاد بني قوى 14 �آذ�ر مناه�سة 
�آذ�ر   8 وق����وى  �ل�������س���وري  ل��ل��ن��ظ��ام 
 ، دم�سق  حليف  �هلل  ح��زب  �ب��رزه��ا 

و�لحتقان �لطائفي .
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ن�شف �شكان اليمن بال اأمن غذائي 

ت�صارب ب�صاأن انفجار قرب ال�صفارة الأمريكية ب�صنعاء 
•• �شنعاء-وكاالت:

م�ساء  مينية  �إع��الم  و�سائل  ذك��رت 
منطقة  ه��ز  �ن��ف��ج��ار�  �أن  �لث��ن��ني 
يف  �لأمريكية  �ل�سفارة  من  قريبة 
�لعا�سمة �ليمنية �سنعاء، يف حني 
نفت �خلارجية �لأمريكية وجود ما 
يوؤكد �سحة �لتقارير �لو�ردة ب�ساأن 
ون��ق��ل��ت �سحيفة  �لن���ف���ج���ار.  ه���ذ� 
�سهود  ع��ن  �مل�ستقلة  ب��و���س��ت  مي��ن 
�إن �لن���ف���ج���ار وق��ع  ع��ي��ان ق��ول��ه��م 
3 كيلومرت�ت  �إىل   2 على م�سافة 
من �ل�سفارة �لأمريكية، دون �أنباء 
عن وقوع �إ�سابات.  و�أ�سار �لتقرير 
�أقامت  �حلكومية  �ل��ق��و�ت  �أن  �إىل 
�مل��وؤدي��ة  �ل��ط��رق  تفتي�ص يف  ن��ق��اط 
�ل��ط��رق  و�أغ���ل���ق���ت  �ل�������س���ف���ارة،  �إىل 
مل�سافة ت�سل �إىل �أربعة كيلومرت�ت 
�أ���س��درت  وق��د  �ل�سفارة  موقع  م��ن 
بيانا  �لأم��ريك��ي��ة  �خلارجية  وز�رة 
ق���ال���ت ف��ي��ه �إن�����ه ل��ي�����ص ل��دي��ه��ا ما 
ي���وؤك���د ���س��ح��ة �ل��ت��ق��اري��ر �خل��ا���س��ة 
�إط���الق نار  �ن��ف��ج��ار ودوي  ب��وق��وع 
ق����رب �ل�����س��ف��ارة �لأم���ريك���ي���ة وم��ن 
يف  �ليمنية  �ل�����س��ف��ارة  نفت  جهتها 
ه��ج��وم يف حميط  وق���وع  و��سنطن 
�ل�������س���ف���ارة �لأم���ريك���ي���ة ب�����س��ن��ع��اء. 
وق�����ال �مل���ت���ح���دث ب��ا���س��م �ل�����س��ف��ارة 
�ل��ي��م��ن��ي��ة حم��م��د �ل��ب��ا���س��ا يف ب��ي��ان 
ح�����س��ل��ت وك���ال���ة �لأن���ب���اء �لأمل��ان��ي��ة 

لتفتي�ص  نقاطا  و�ل�سرطة  �لأم���ن 
�ل�����س��ي��ار�ت و�ل����در�ج����ات �ل��ن��اري��ة. 
وك���ان ���س��اب��ط ك��ب��ري يف �مل��خ��اب��ر�ت 
ُق���ت���ل ب��ال��ر���س��ا���ص ي����وم �خل��م��ي�����ص 
كانو�  مل�سلحني  ه��ج��وم  يف  �مل��ا���س��ي 
ذل��ك،  ن��اري��ة �ىل  در�ج���ة  ي�ستقلون 
�أع��ل��ن ب��رن��ام��ج �ل��غ��ذ�ء �ل��ع��امل��ي �أن 
�أكر من ع�سرة ماليني ميني، �أي 
يعانون  �ل��ب��الد،  �سكان  ن�سف  نحو 
وذكر  �لغذ�ئي.  �لأم��ن  �نعد�م  من 
تقرير ن�سره �لربنامج على موقعه 
�ل�����س��ام��ل  �مل�����س��ح  �أن  �لإل����ك����رتوين، 
ل��الأم��ن �ل��غ��ذ�ئ��ي �ل���ذي �أج����ر�ه يف 
�أك��ر من  �أن  2012 ك�سف  �ل��ع��ام 
من  يعانون  ميني،  ماليني  ع�سرة 
�إىل  و�أ�سار  �لغذ�ئي.  �لأمن  �نعد�م 
�أن خ��م�����س��ة م���الي���ني م���ن ه�����وؤلء، 
يعانون  �ل�����س��ك��ان،  م��ن   22% �أي 
�لغذ�ئي،  �لأم��ن  �نعد�م  من  ب�سدة 
وه���م غ��ري ق���ادري���ن ع��ل��ى �إن���ت���اج �أو 
�إليه  �لذي يحتاجون  �لغذ�ء  �سر�ء 
ب���د�أ عملية  �أن���ه  �ل��ربن��ام��ج  وك�سف 
م��ل��ي��ون   249 ت��ك��ل��ف��ت��ه��ا  ���س��خ��م��ة 
�لأزم��ة  مو�جهة  �إىل  تهدف  دولر 
يف  و�مل�ساعدة  �ليمن  يف  �لإن�سانية 
�إىل  ت����وؤدي  �ل��ت��ي  �ل���ظ���روف  تهيئة 
�مل�����س��احل��ة �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة، لف��ت��ا �إىل 
للربنامج  �لرئي�سي  �ل��ن�����س��اط  �أن 
وي�ستهدف  و�ح���د�  ع��ام��ا  ي�ستغرق 

نحو خم�سة ماليني �سخ�ص. 

�لتنظيم. من جهة  بهذ�  �ملرتبطة 
�ليمنية  �ل�����س��ل��ط��ات  ع����ززت  ث��ان��ي��ة 
�إج�������ر�ء�ت �لأم�����ن يف ���س��ن��ع��اء بعد 
�سل�سلة �لغتيالت �لتي ��ستهدفت 
�سباطاً كبار�ً يف �ملدينة يف �لأ�سابيع 
�لأخرية.  و�نت�سرت قو�ت �لأمن يف 
�لرئي�سية  و�مل����دن  ���س��ن��ع��اء  �أن���ح���اء 
�لأخ�������رى، ح��ي��ث �أق�����ام �أف������ر�د من 

على ن�سخة منه، �أنباء وقوع هجوم 
يف حم��ي��ط �ل�����س��ف��ارة �لأم��ريك��ي��ة 
و�أ�ساف    . �سحيحة  غري  ب�سنعاء 
�لن��ف��ج��ار�ت  �أن  تبني  لقد  �ل��ب��ي��ان 
على  ب�ساأنها  تقارير  ت���رددت  �لتي 
مبوكب  مرتبطة  كانت  �لإن��رتن��ت 
و�أ�سارت  �ملنطقة  يتحرك يف  زفاف 
�عتقلت  �ل�سرطة  �أن  �إىل  �ل�سفارة 

�لألعاب  �أ�سعلو�  �لذين  �لأ�سخا�ص 
ج���م���اع���ات  �أن  ي����ذك����ر  �ل�����ن�����اري�����ة. 
تن�سط  �لقاعدة  بتنظيم  مرتبطة 
حربا  �حلكومة  وت�سن  �ليمن،  يف 
و��سعة �لنطاق �سد ما يعرف با�سم 
�لعرب.  �لقاعدة يف جزيرة  تنظيم 
�سنعاء  يف  �لأم��ريك��ي��ة  و�ل�����س��ف��ارة 
هدف منذ وقت طويل للجماعات 

دعوة اإىل هدنة يف �صوريا لتطعيم الأطفال �صد ال�صلل عديل من�صور يدعو موؤ�ص�صات م�صر لنبذ اخللفات 
•• القاهرة-يو بي اأي:

دعا �لرئي�ص �مل�سري �ملوؤقت عديل من�سور �م�ص 
ونبذ  بجدية  �لعمل  �إىل  �لدولة  جميع قطاعات 
�خل���الف���ات م���ن �أج����ل �ل��ن��ه��و���ص ب��ال��ب��الد وح���ّث 
من�سور، يف ت�سريح �أدىل به عقب �فتتاح عدد من 
�مل�سروعات �لتي نفذتها �لقو�ت �مل�سلحة مب�ساركة 
ق��ائ��ده��ا �ل��ع��ام وزي����ر �ل���دف���اع و�لإن���ت���اج �حل��رب��ي 
موؤ�س�سات  �ل�سي�سي،  �ل��ف��ت��اح  ع��ب��د  �أول  �ل��ف��ري��ق 
�ل���دول���ة ج��م��ي��ع��اً ع��ل��ى �أن حت����ذو ح����ذو �ل���ق���و�ت 
تنفذها  �لتي  ت�ساهم مب�سروعاتها  �لتي  �مل�سلحة 
وتقرتحها يف تقليل معاناة �جلماهري، و�أن تعمل 

�لنهو�ص مب�سر  �أجل  بجدية وبروح وطنية من 
. و�أ���س��اف �ن �ل��وق��ت مي��ر و�ل��ف��رتة �ملتبقية من 
�مل��رح��ل��ة �لن��ت��ق��ال��ي��ة ق�����س��رية، وي��ج��ب �ل��رتك��ي��ز 
و�لعمل بقوة خالل هذه �لفرتة لإجناز ما تبقى 
من متطلبات هذه �ملرحلة و�لنطالق مب�سر �إىل 
�مل�ستقبل و�جلدير بالذكر �أن �ملرحلة �لنتقالية 
�لتي ن�ست عليها خارطة �مل�ستقبل �لتي تو�فقت 
عليها �لقوى �ل�سيا�سية و�لدينية يف م�سر م�ساء 
�لثالث من متوز-يوليو �لفائت، تت�سمن تعطيل 
�لد�ستور وت�سكيل جلنة لتعديل �ملو�د �خلالفية 
�لو�ردة به، و�إجر�ء �نتخابات نيابية ثم �نتخابات 

رئا�سية .

•• لندن-يو بي اأي:

�طالق  وقف  �إىل  �لثالثاء  �لربيطانية  �لأط��ف��ال( �خلريية  )�أن��ق��ذو�  دعت منظمة 
�إىل منع حتول مر�ص �سلل �لأطفال  �لنار يف �سوريا، للقيام بحملة تطعيم تهدف 
�ملنظمة  وقالت  �لأو�سط.  �ل�سرق  �أنحاء منطقة  �لأطفال يف جميع  يهدد  وب��اء  �إىل 
�إن دعوتها تاأتي بعد تاأكيد منظمة �ل�سحة �لعاملية و�حلكومة �ل�سورية تف�سي �سلل 
�لأطفال يف �ملنطقة �ل�سرقية من �سوريا، حيث يو�جه ن�سف مليون طفل حتت �سن 
�لعدوى وغري  �ل�سديد  �ملر�ص  �لإ�سابة بهذ�  �لبالد خطر  �لعمر يف  �خلام�سة من 
�لقابل لل�سفاء، و�لذي ميكن �أن يوؤدي �إىل �ل�سلل مدى �حلياة و�لوفاة وحّذرت من 
�حتمال  من  عالية  خماطر  تثري  �ملجاورة  �لبلد�ن  �إىل  �ل�سوريني  جلوء  حركة  �أن 
�نت�سار فريو�ص �سلل �لأطفال يف جميع �أنحاء �ملنطقة، م�سددة على �أن هناك حاجة 
لوقف �طالق �لنار يف �سوريا بني �لأطر�ف �ملتحاربة لل�سماح بحمالت �لتطعيم عرب 

جانبي �ل�سر�ع. و�أ�سافت �أن فرت�ت �لتوقف عن �طالق �لنار، �ملعروفة �أي�ساً با�سم 
�أفغان�ستان و�ل�سود�ن وجمهورية  �أن جرى تنفيذها بنجاح يف  )�أيام �لهدوء(، �سبق 
�لكونغو �لدميقر�طية، م�سرية �إىل �أن منظمة �ل�سحة �لعاملية ت�سع حالياً خططاً 
للقيام بحمالت تطعيم �سد �سلل �لأطفال يف �سوريا لكن هناك خماوف من �حتمال 
�أل ت�سل �إىل جميع �ملناطق �ملت�سررة و�سددت �ملنظمة على �سرورة �أن تغطي حمالت 
عرب  ذلك  يف  مبا  �سوريا،  �أنحاء  جميع  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة  قبل  من  �لتطعيم 
�حلدود من �لدول �ملجاوة، �إذ� ما دعت �حلاجة. وقال، جو�ستني فور�سايث، �لرئي�ص 
�لتنفيذي ملنظمة �أنقذو� �لأطفال �إن مر�ص �سلل �لأطفال ل ير�عي خطوط �لنز�ع 
�أو �حلدود، ولذلك نحتاج �إىل هدنة لإي�سال �للقاحات �إىل جميع �لأطفال يف �سوريا 
�لأ�سلحة  ملفت�سي  �ل�سماح  ج��رى  ف��اإذ�  فيه،  يعي�سون  �ل��ذي  �ملكان  عن  �لنظر  بغ�ص 
هناك  �أن  �ملوؤكد  فمن  باأجهزتهم،  �سوريا  مناطق  جميع  �إىل  بالو�سول  �لكيميائية 

�مكانية لل�سماح لعمال �لإغاثة بالدخول �إىل هذه �ملناطق مع �للقاحات .

•• بنغازي-ا ف ب:

قتل م�سلحون ثالثة ��سخا�ص بالر�سا�ص بينهم م�سوؤول 
ليبيا(  )�سرق  بنغازي  �لثو�ر يف  كتائب  �ح��دى  م��دين يف 
�مل��دي��ن��ة كان  حيث ع��ر على جثة م��دي��ر �ح��د م�����س��ارف 
خمطوفا ومل يتمكن ذووه عن ت�سديد فدية خلاطفيه، 
وحتدثت  بر�ص  فر�ن�ص  وكالة  �منية  م�سادر  �ف��ادت  كما 
�مل�����س��ادر �لم��ن��ي��ة �ي�����س��ا ع���ن ت��ع��ر���ص ���س��اب��ط يف ج��ه��از 
ملحاولتي  �لع�سكرية  �حل�����س��اب��ات  يف  وم��وظ��ف  �ل�����س��رط��ة 
�لعمليات  غرفة  با�سم  �لر�سمي  �ملتحدث  وق��ال  �غتيال. 
�لمنية �مل�سرتكة لتامني مدينة بنغازي �لعقيد عبد �هلل 
�لثنني  عرت  بنغازي  يف  �لمنية  �لجهزة  �ن  �لز�يدي 
�للطيف  عبد  �لعربي  �لجماع  م�سرف  مدير  جثة  على 
يف  �ل��زر�ع��ي  �ل�سف�سفة  م�سروع  مبنطقة  ملقاة  �ل��زوي 
�لولية  �لك�سوفات  �ن  �لز�يدي  و��ساف  �ملدينة  �سو�حي 
�ل��وف��اة نتجت عن  �ن  �ظ��ه��رت  �ج��ري��ت على �جلثة  �لتي 
����س��اب��ة �لقتيل ب��ع��دة �ع���رية ن��اري��ة يف �ل��ر����ص و�ل�����س��در 

و�لبطن .

و�و����س���ح �ن �ل����زوي م��دي��ر ل��ه��ذ� �مل�����س��رف �خل��ا���ص ك��ان 
خمطوفا منذ حو�يل خم�سة و�ربعني يوما لفتا �ىل �ن 
خاطفيه طالبو� بتقدمي فدية لهم مقابل �طالق �سر�حه 
. وقال م�سدر قريب من �لزوي طلب عدم ك�سف هويته 
لفر�ن�ص بر�ص �ن �ملفاو�سات بد�ت بني �ملختطفني �لذين 
فدية  بدفع  �لقتيل  وذوي  �ل�سلطات  �ب��الغ  ع��دم  طالبو� 
ذلك �ىل  دينار مت تخفي�سها عقب  10 ماليني  قدرها 
وه��و مبلغ كبري غري  دينار  �ستة ماليني  �ىل  �ن و�سلت 
�خ��رى،  وم��ن جهة  �ل��زوي  بالن�سبة ل�سرة  لل�سد�د  قابل 
قال �لعقيد �لز�يدي �ن م�سلحني �طلقو� �لر�سا�ص على 
معاون �مر كتيبة �لتدخل �ل�سريع م�سطفى �سنيدل �مام 
م�ست�سفى 7 �كتوبر ولذو� بالفر�ر . و��ساف �ن �ملو�طنني 
حاولو� ��سعاف �سنيدل لكنه فارق �حلياة د�خل �مل�ست�سفى 
، مو�سحا �ن �سنيدل كان مدنيا من �لثو�ر �لذين �ساركو� 
يف ��سقاط نظام معمر �لقذ�يف. وتابع �ن �ملوظف �ملدين يف 
�حل�سابات �لع�سكرية عبد �حلكيم حممد رم�سان تعر�ص 
�سباح �لثالثاء ملحاولة �غتيال من قبل جمهولني �مام 

منزله �لكائن يف منطقة �ل�سلماين يف مدينة بنغازي .

بنغازي يف  م�صلحني  بر�صا�ض  م�صوؤول  بينهم  قتلى   3

الأمن ال�صوداين يطلق �صراح معتقلي الحتجاجات 

ت�صعيد كلمي حول احلرب وال�صلم بني ال�صني واليابان 

•• عوا�شم-وكاالت:

�سعدت �أطر�ف يف �ملعار�سة �ل�سورية 
�لعربي  �مل��ب��ع��وث  �سد  موقفها  م��ن 
�لأخ�����س��ر  ����س���وري���ا،  �إىل  و�ل�������دويل 
�لإبر�هيمي، وطالبت جامعة �لدول 
�ل��ع��رب��ي��ة، �ل��ت��ي ���س��ت��ع��ق��د �ج��ت��م��اع��ا 
ط��ارئ��ا �لأح���د �مل��ق��ب��ل، ب��اإع��ف��ائ��ه من 
��ستياء عام من  مهمته على خلفية 
ت�سريحاته ومو�قفه و�إ�سر�ره على 
�إي������ر�ن يف م���وؤمت���ر جنيف  �إ�����س����ر�ك 
عقده  �ملزمع  �سوريا  يف  لل�سالم   2
ن�سار،  �سمري  وك�سف  �ملقبل.  �ل�سهر 
ع�����س��و �لئ����ت����الف �ل���وط���ن���ي ل��ق��وى 
�ل����ث����ورة و�مل���ع���ار����س���ة �ل�������س���وري���ة يف 
ت�سريح ل�سحيفة �ل�سرق �لأو�سط ، 
عن تو�سية �أر�سلها �ملجل�ص �لوطني 
�أح���د  �ل����ذي ي�����س��ك��ل  �إىل �لئ���ت���الف 
مطالبة  تت�سمن  م��ك��ون��ات��ه،  �أك���رب 
�ل��ذي��ن  �ل���ع���رب  �خل���ارج���ي���ة  وزر�ء 
ب��اإع��ف��اء  �ل��ق��اه��رة،  يف  �سيجتمعون 
�أن  �إىل  ن�����س��ار  و�أ����س���ار  �لإب��ر�ه��ي��م��ي 
�لئتالف  يف  تتعاىل  �أ�سو�تا  هناك 
و�مل��ج��ل�����ص �ل��وط��ن��ي م��ط��ال��ب��ة ب��ه��ذ� 
�لإع��ف��اء . وتز�من ه��ذ� �لتطور مع 
�إىل دم�����س��ق،  �لإب��ر�ه��ي��م��ي  و����س���ول 
�ل�سوري  �أم�ص �لأول للقاء �لرئي�ص 
وليد  ووزير �خلارجية  �لأ�سد  ب�سار 
�لإقليمية  ج��ول��ت��ه  �إط����ار  يف  �مل��ع��ل��م، 
، كما   2 مل���وؤمت���ر ج��ن��ي��ف  حت�����س��ري�ً 
�أطياف معار�سة  �سيلتقي عدد�ً من 
�ل�����د�خ�����ل. و�ع����ت����رب �لإب���ر�ه���ي���م���ي 
ميكن  �لأ�����س����د  ب�����س��ار  �ل��رئ��ي�����ص  �أن 
�لنتقالية  �مل��رح��ل��ة  يف  ي�����س��اه��م  �أن 
�أن  ���س��وري��ا �جل��دي��دة م��ن دون  نحو 
مقابلة  يف  وذل���ك  بنف�سه،  ي��ق��وده��ا 
فرن�سية.  جم��ل��ة  �لث��ن��ني  ن�سرتها 

وق���ال �لإب��ر�ه��ي��م��ي �إن �ل��ك��ث��ري من 
�مل��ح��ي��ط��ني ب����ه ي������رون يف ت��ر���س��ح��ه 
 )2014 �لعام  يف  جديدة  )لولية 
�أم���ر� حتميا. ه��و ي��رى �لأم���ر حقا 
م��ك��ت�����س��ب��اً، �إن����ه ي��رغ��ب ب��ال��ت��اأك��ي��د يف 
�إن���ه���اء ولي��ت��ه �حل��ال��ي��ة ، وذل����ك يف 
م��ق��اب��ل��ة �أج����ري����ت م��ع��ه يف ب��اري�����ص 
ملجلة  �لإل��ك��رتوين  �مل��وق��ع  ون�سرها 
ج���ون �ف��ري��ك �لأ���س��ب��وع��ي��ة. �أ���س��اف 
�لإبر�هيمي: علمنا �لتاريخ �أنه بعد 
�إىل  �ل��ع��ودة  �أزم���ة مماثلة ل ميكن 
�لور�ء. �لرئي�ص �لأ�سد ميكنه �إذ�ً �أن 
ي�ساهم ب�سكل مفيد يف �لنتقال بني 
و�ل��ده  �سوريا  وه��ي  �ملا�سي،  �سوريا 
)�لرئي�ص �لر�حل حافظ( و�سورياه، 
�ل�سورية  �جل��م��ه��وري��ة  �أ���س��م��ي��ه  وم���ا 

�أكرب  �مل�سكلة  �أن  �إىل  لفتاً  �ملو�قف، 
�أن  �إىل  م�����س��ري�ً  م��ب��ع��وث،  �أي  م���ن 
�ل�����س��ع��ب �ل�������س���وري ع����رف ط��ري��ق��ه 
بالعتماد على قدر�ته ملو�جهة هذ� 
ت��ع��ر���ص موقع  �ل��ن��ظ��ام. �ىل ذل����ك، 
ب��ار�ك  �لأم��ريي��ك��ي  �لرئي�ص  حملة 
�أوباما وح�سابه على موقع �لتو��سل 
�لج����ت����م����اع����ي ت����وي����رت ل��ل��ق��ر���س��ن��ة 
ل��ف��رتة وج��ي��زة م��ن ق��ب��ل م��ا ُي�سمى 
�جل��ي�����ص �لإل����ك����رتوين �ل�����س��وري يف 
رد  باأنه  �ملجموعة  ه��ذه  و�سفته  ما 
ع��ل��ى جت�����س�����ص �ل����ولي����ات �مل��ت��ح��دة. 
للنظام  �ملو�لية  �ملجموعة  ومتكنت 
قبل  من  ��ستهدفت  و�لتي  �ل�سوري 
ح�سابات على موقع تويرت ومو�قع 
بارزة من تغيري  �إعالمية  منظمات 

�جلديدة ومن جانبه، رف�ص مرو�ن 
�لوطني  �لئتالف  ع�سو  �ل��ق��ادري، 
�لإبر�هيمي  ت�سريحات  �ل�����س��وري، 
�ل��ت��ي ت��ت��ح��دث ع���ن دور �لأ����س���د يف 
�لقادري،  وقال  �لنتقالية.  �ملرحلة 
يف مد�خلة مع قناة �لعربية ، �ليوم 
�لثالثاء، �إن ت�سريحات �لإبر�هيمي 
م��رف��و���س��ة ج��م��ل��ة وت��ف�����س��ي��اًل لأن 
�ل�سعب �ل�سوري لن يقبل باأن يكون 
�لأ�سد يف �ملرحلة �لنتقالية ل�سوريا 
للرئا�سة  �أو حتى مر�سحاً  �جلديدة 
�جل��ر�ئ��م  م��ن  بالعديد  �ل��ق��ي��ام  بعد 

بحق �سعبه.
�لإب��ر�ه��ي��م��ي ل يحمل  �أن  و�أ���س��اف 
م�����ب�����ادرة حل����ل �لأزم���������ة �ل�������س���وري���ة 
ول��ي�����س��ت ل���دي���ه �ل����ق����درة ع���ل���ى ح��ل 

�ل����رو�ب����ط يف �مل��ع��ل��وم��ات �مل���وج���ودة 
بح�ساب �أوباما على تويرت لتحويل 

�مل�ستخدمني �إىل فيديو عنيف.
باملوقع  �أوباما  ح�ساب  �أن  �إىل  ُي�سار 
�ل����ذي مت���ت ق��ر���س��ن��ت��ه ل ���س��ل��ة له 
ب���احل�������س���اب �ل���ر����س���م���ي لأوب�����ام�����ا يف 
�لبيت �لأبي�ص على تويرت �أو �ملوقع 

�لر�سمي للبيت �لأبي�ص.
وق�����ال �جل��ي�����ص ع��ل��ى ح�����س��اب��ه على 
تويرت �إن �أوباما ل ي�سعر باأي م�سكلة 
�أخالقية رغم �لتج�س�ص على �لعامل 
ولذ� �أخذنا على عاتقنا �أن نرد على 
هذ� �لتج�س�ص وتاأتي هذه �حلو�دث 
قامت  جت�س�ص  عمليات  �أع��ق��اب  يف 
بها وكالة �لأمن �لقومي �لأمريكي 
وك�سف تفا�سيلها م�سرب �ملعلومات 
وث��ائ��ق  يف  ���س��ن��ودن  �إدو�رد  �ل���ه���ارب 

�سرية.
وقال م�سوؤول عن منظمة من �أجل 
�ل��ع��م��ل �ل��ت��ي �ن��ب��ث��ق��ت ع���ن �حلملة 
�لن���ت���خ���اب���ي���ة لأوب�����ام�����ا ل�����س��ح��ي��ف��ة 
هافينغتون بو�ست �إنه مل يتم �خرت�ق 
ح�ساب �حلملة على تويرت لكن مت 
�خ����رت�ق �ل���رو�ب���ط �مل���وج���ودة د�خ��ل 
تغريد�تها. ُيذكر �أن �أوباما نادر� ما 
تويرت  على  تغريد�ت  بنف�سه  يكتب 
موظفو  يديره  �ل��ذي  �حل�ساب  من 
م��ن��ظ��م��ة م���ن �أج����ل �ل��ع��م��ل �إل �أن���ه 
عندما يفعل ذلك ميهر �لتغريد�ت 
باحلروف �لأوىل من ��سمه. ويذكر 
�أن �جل��ي�����ص �ل�����س��وري �لإل���ك���رتوين 
ومو�قع  ح�سابات  قر�سن  و�أن  �سبق 
عدة �سحف و�إذ�عات ووكالت �إعالم 
�أمريكية وبريطانية وفرن�سية، من 
�سي  بي  وب��ي  تاميز  نيويورك  بينها 
و�أ���س��و���س��ي��ت��د ب��ر���ص ووك��ال��ة �لأن��ب��اء 

�لفرن�سية وغريها.

اخرتاق �شوري حل�شاب غري حكومي لأوباما 

الوطني ال�صوري يطالب باإعفاء الإبراهيمي من مهمته

•• اخلرطوم-وكاالت:

�أكدت �أ�سرة �ملعتقل لدى �ل�سلطات �لأمنية يف �ل�سود�ن 
�ملهند�ص مهيد �سديق �لإفر�ج عنه يف وقت �أعلن جهاز 
�لأمن و�ملخابر�ت �ل�سود�ين �إطالق �سر�ح كل �ملعتقلني 
على ذمة �لتحقيقات يف �لأحد�ث �لأخرية �لتي �سهدتها 

�لبالد.
�لب�سري يف  �لرئي�ص  �إع��الن  �ساعات من  بعد  ذل��ك  ياأتي 
خطاب له �أمام �لربملان عن �إعادة �لنظر يف �لإج��ر�ء�ت 
�لتي و�سفها بال�ستثنائية �لتي �تخذتها �ل�سلطات �سد 
و�لإعالمية  �ل�سحافية  و�ملوؤ�س�سات  �لأ�سخا�ص  بع�ص 
�إبان �أحد�ث �سبتمرب �لتي ر�ح �سحيتها ع�سر�ت �لقتلى 

و�جلرحى.
�ل�سيا�سي  �لنا�سط  �ل�سابق  �ملعتقل  تغريد زوجة  و�أكدت 
�إىل  �لأح��د  م�ساء  زوجها  ع��ودة  �سديق  مهيد  �ملهند�ص 
ب��ح��ري، بعد �لإف����ر�ج عنه م��ن قبل  ب��اخل��رط��وم  منزله 

•• طوكيو-ا ف ب:

ل��ل��م��رة �لوىل م��ن��ذ ت��ف��اق��م خ��الف��ه��م��ا �حل�����دودي يف بحر 
�ل�����س��ني �ل�����س��رق��ي، ����س��ت��خ��دم��ت ب��ك��ني وط��وك��ي��و يف �لي���ام 
�لخ���رية م��ف��رد�ت �حل���رب و�ل�سلم مم��ا �ث���ار خم���اوف من 
�يت�سونوري  �لياباين  �لدفاع  وزي��ر  و�سرح  ممكن  ت�سعيد 
�ل�سينية  �لبحرية  �لتوغل  عمليات  �ن  �لثالثاء  �ونودير� 
يف �ملياه �ليابانية حول �رخبيل جزر �سنكاكو تهدد �ل�سالم. 
وغد�ة عملية توغل جديدة قامت بها �سفن خلفر �ل�سو�حل 
ت�سكل  �لتي  �حل�سا�سية  �لبالغة  �ملنطقة  هذه  يف  �ل�سينية 
عمليات  �ن  �ونودير�  قال  �لياباين،  �ل�سيني  �لنز�ع  �سلب 
�لتوغل هذه ت�سكل منطقة رمادية بني زمن �ل�سلم وحالة 
��ستخدمت  �ل�سينية  �ل��دف��اع  وز�رة  وك��ان��ت   . �ل���ط���و�رىء 

الكوبيون ي�صافرون باأعداد 
كبرية بعد تخفيف القيود 

•• هافانا-رويرتز:

بن�سبة  �رتفع  �خل��ارج  �ىل  �مل�سافرين  �لكوبيني  عدد  �ن  �لكوبية  �حلكومة  قالت 
من  يخفف  �ل��ث��اين  ك��ان��ون  يناير  يف  جديد  ق��ان��ون  �سريان  منذ  �ملئة  يف   35
�لقيود �ملفرو�سة على �ل�سفر وقال �لكولونيل لمبريتو فر�جا �رناندي�ص نائب 
مدير �لهجرة �ن �لوليات �ملتحدة و�ملك�سيك و��سبانيا هي �لدول �لتي يق�سدها 
�لكوبيون �أكر و�أ�سقط �لقانون �جلديد �حلاجة �ىل تاأ�سرية خروج قبل �ل�سفر 
تثني  كانت  �أخ��رى  �أ�سقط قيود�  ب�سدة كما  �لكوبيون م�ستاءون منها  كان  و�لتي 
�ملو�طنني عن �ل�سفر. وقال فر�جا �ن 226877 كوبيا �سافرو� �ىل �خلارج منذ 
�سريان �لقانون �جلديد يف 14 يناير كانون �لثاين مقارنة مبا بلغ 167684 
م�سافر� يف نف�ص �لفرتة من عام 2012 وهو �أكر كثري� من �لعد�د �لتي كانت 
ت�سافر �ىل �خلارج يف �ل�سنو�ت �ل�سابقة. وميكن للكوبيني �لن �ن يق�سو� يف �خلارج 

فرتة ت�سل �ىل عامني دون �حلاجة �ىل �لعودة لتجديد جو�ز�ت �سفرهم. 

جيدة  �ل�سحية  حالته  �أن  مو�سحة  �لأمنية،  �ل�سلطات 
دون �خلو�ص يف مزيد من �لتفا�سيل. و�عتقل �ملهند�ص 
23 �سبتمرب �ملا�سي بعد �ندلع �لتظاهر�ت  مهيد يوم 
�لر�ف�سة لرفع �لدعم عن �ملحروقات يف عدد من �ملدن 
�لأمن  �لإع��الم بجهاز  ب��اإد�رة  وق��ال م�سدر  �ل�سود�نية. 
�إعالمية  و�سائل  ع��دة  نقلتها  ت�سريحات  يف  �ل�سود�ين 
�لأحد  �أطلقت م�ساء  �لأمنية  �ل�سلطات  �إن  �ل�سود�ن،  يف 
�لب�سري  �لرئي�ص  لتوجيهات  تنفيذ�ً  �ملعتقلني  عدد� من 
�لرئا�سي  �لتوجيه  و�أن  �أم�ص،  �لربملان  �أم��ام  خطابه  يف 
�ملعتقلني يف �ملركز و�ل��ولي��ات، وع��دد� من �لذين  �سمل 
يو�جهون �إجر�ء�ت جنائية �آلت للنيابة �لعامة و�أجهزة 
�ل�سرطية. وكان �لرئي�ص �ل�سود�ين قال �أم�ص �لأول �إن 
من   58 �سد  بّينات  ع��ن  �أ���س��ف��رت  �جلنائية  �لتحريات 
�لتي �ساحبت تظاهر�ت �سبتمرب  �ملتهمني يف �لأح��د�ث 
لينالو�  للمحاكمة  تقدميهم  �سيجري  و�إن���ه  �مل��ا���س��ي، 

جز�ءهم وفقا للقانون.

لتحذر طوكيو من  تعبري عمل حربي  �ل�سبت من جهتها 
�حلربية  طائر�تها  �سد  حمتمل  عمل  ب���اأي  �لقيام  مغبة 
حول  تنازل  �ي  لتقدمي  ��ستعد�د�  وطوكيو  بكني  تبد  ومل 
جزر �سنكاكو، وهو �ل�سم �لياباين لرخبيل يف بحر �ل�سني 
�ل�سرقي تطالب به بقوة بكني وت�سميه دياويو، لكن �ليابان 
�ل�سبت،  طوكيو  يف  ع�سكري  عر�ص  وخ��الل  �د�رت���ه  تتوىل 
حذر رئي�ص �لوزر�ء �ليميني �سينزو �آبي من �نه لن يت�ساهل 
مع �ي تغيري بالقوة للو�سع �لر�هن يف هذ� �لرخبيل. ويف 
مقابلة �جرتها معه يف �ليوم نف�سه �سحيفة وول �سرتيت 
جورنال، حتدث هو �ي�سا عن �حلرب و�ل�سالم . وقال �ذ� ما 
�ختارت �ل�سني �سلوك هذه �لطريق، فلن ت�ستطيع عندئذ 
�سنكاكو-دياويو  وتبعد جزر  �سلمية  بطريقة  منه  �خلروج 
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الربازيل ت�صعى حلماية مواطنيها من التج�ص�ض الأمريكيال�صني تك�صف عن اأ�صطولها من الغوا�صات 
•• �شاو باولو-وكاالت:

ت�سعى �لرب�زيل �إىل حماية مو�طنيها من �لتج�س�ص �لأمريكي، وذلك عرب تقدميها م�سروع قانون يهدف لإرغام �سركات �لإنرتنت �لعاملية 
على تخزين �لبيانات �لتي حت�سل عليها من �مل�ستخدمني �لرب�زيليني د�خل �لبالد، وهو ما ميكن �أن يوؤثر يف حال �إقر�ر �لقانون على طريقة 
عمل �سركات �لإنرتنت �لكربى. وياأتي �تخاذ هذه �لإجر�ء�ت يف �أعقاب �لك�سف عن عمليات مر�قبة للوليات �ملتحدة يف �لرب�زيل و�سلت �إىل 

حد �لتن�ست على مكاملات �لهاتف �ل�سخ�سي ور�سائل �لربيد �لإلكرتوين لرئي�سة �لرب�زيل ديلما رو�سيف نف�سها.
�أخرى  دول  �أملانيا وفرن�سا ومو�طنني يف  تقارير عن عمليات جت�س�ص مماثلة على زعماء ومو�طنني يف كل من  �إث��ر �سدور  �أي�سا  ياأتي  كما 
ون�سبت وكالة رويرتز مل�سروع �لقانون ن�سه على �أن �حلكومة ميكن �أن تلزم �سركات خدمات �لإنرتنت باإقامة و��ستخد�م مر�كز لتخزين و�إد�رة 
�لبيانات، د�خل �لأر�سي �لرب�زيلية وين�ص �مل�سروع على �أن �حلكومة �ستقوم بتقييم متطلبات كل �سركة، وذلك مع �لأخذ يف عني �لعتبار حجم 

�إير�د�تها يف �لرب�زيل، ومدى �ت�ساع �خلدمات �لتي تقدمها للجمهور �لرب�زيلي.
و�إذ� �أقر �لقانون �جلديد، فقد يوؤثر على طريقة عمل عمالقة �سركات �لإنرتنت مثل غوغل وفي�سبوك وتويرت و�سركات �أخرى يف �أكرب بلد يف 

�أمريكا �لالتينية و�أحد �أ�سخم �أ�سو�ق �لت�سالت يف �لعامل.

•• بكني-ا ف ب:

جد�  �ل�سري  ل�سطولها  �سور�  �ل�سني  ك�سفت 
من �لغو��سات �لنووية، وبررت و�سائل �لعالم 
�لر�سمية �لثالثاء هذ� �لعر�ص للقوة بالنز�عات 
ب��ني وب��ك��ني وج��ري�ن��ه��ا. وقد  �لبحرية �حل���ادة 
خ�����س�����ص ع���دد ك��ب��ري م���ن �ل�����س��ح��ف �ل��ر���س��م��ي��ة 
�لثالثاء �سفحاتها �لوىل لال�سطول �ل�سيني 
م���ن �ل���غ���و�����س���ات، ف��ي��م��ا خ�����س�����ص �ل��ت��ل��ف��زي��ون 
�ملركزي طو�ل يومني ق�سما كبري� من ن�سر�ته 
ومناور�ته.  �ل�سطول  ه��ذ�  لتدرينات  �ملتلفزة 

جانبا من هذه �ل�سرت�تيجية . وقالت �ن ذلك 
�لتهديد  ح��ول  مو�قف  يطلقون  �لذين  يعطي 
�ل�سيني مزيد� من �لوقت للتفكري، لكن �ملنافع 
ب��اأ���س��و�ط  �ستتخطى  عليها  �سيح�سلون  �ل��ت��ي 
�ل�سطر�ب �لذي يحدثونه لدى �لر�أي �لعام . 
وهذ� �لت�سديد �لخري على ��سطول �لغو��سات 
طوكيو  مع  بكني  تخو�ص  فيما  ي�اأتي  �ل�سينية 
نز�عا حاد� حول مو�سوع جزر يف بحر �ل�سني 
�د�رت��ه  تتوىل  �ل��ذي  �سنكاكو  �ل�سرقي-�رخبيل 
عليه  وتطلق  ب��ه  تطالب  �ل�سني  لكن  �ل��ي��اب��ان 

��سم دياويو-. 

و�عتربت �سحيفة غلوبال تاميز يف مقالة، �نه 
بال�سافة �ىل �لقت�ساد ترتجم �لقوة �ل�سينية 
بحيازة تر�سانة نووية معقولة لل�سربة �لثانية. 
وهذ� ما ل ياأخذه عدد كبري من �لبلد�ن بجدية 
حيال  �سيا�ساتها  تخطط  عندما  �لع��ت��ب��ار  يف 
�ل�سني . و��سافت �ل�سحيفة �لر�سمية �ملعروفة 
�لوقح  �مل��وق��ف  ح��ي��ال  �ن��ه  �ل��ق��وم��ي��ة،  مبو�قفها 
لهذه ��لبلد�ن، على �ل�سني �ن تثبت �سر�حة �ن 
�مل�سالح  حتدي  بعدم  يق�سي  �لوحيد  �لطريق 
�ل�سحيفة  و�و���س��ح��ت   . �ل�سينية  �ل���س��ا���س��ي��ة 
ي�سكل  �لنووية  �لغو��سات  من  ق��وة  تطوير  �ن 

•• الفجر – تون�س - خا�س

وز�رة  ب���ا����س���م  �مل����ت����ح����دث  �أع�����ل�����ن 
توفيق  �لعميد  �لتون�سية  �ل��دف��اع 
�ن��ط��الق عملية  �ل��رح��م��ون��ى ع��ن 
خ��ا���س��ة وو����س��ع��ة �ل��ن��ط��اق بجبل 
�سيدى على بن عون من حمافظة 
���س��ي��دى ب���وزي���د و�أح�������و�ز �مل��دي��ن��ة 
و�ل��ط��ائ��ر�ت  �ل��دب��اب��ات  با�ستعمال 

�لعمودية.
ويذكر �أّن منطقة �سيدي علي بن 
مو�جهات  �سهدت  ق��د  كانت  ع��ون 
بني عنا�سر م�سّلحة وعنا�سر من 
�أكتوبر �جل��اري،   23 �ل���ّدرك ي��وم 
وه��و م��ا جعل �ل��وح��د�ت �لأم��ن��ّي��ة 
م��ن عملّيات  ت��ك��ّث��ف  و�ل��ع�����س��ك��رّي��ة 
�مل��د�ه��م��ة �ل��ت��ي �أ���س��ف��رت �إىل ح��ّد 
من  ع���دد  ع��ل��ى  �لقب�ص  ع��ن  �لآن 
�مل��ت��وّرط��ني يف �لأح����د�ث �لأخ���رية 

ب�سفة مبا�سرة �أو غري مبا�سرة. 
ويف �سياق مت�سل �أكد م�سدر �أمني 
م�����س��وؤول �أن �لإره��اب��ي �جل��ز�ئ��ري 
ن��اج��م متكن  �آغ  �مل���ع���روف حم��م��د 
م���ن �ل��ت�����س��ل��ل �إىل ت��ون�����ص م��ن��ذ 8 
�أي��ام عرب �حل��دود �لليبية وفقا ملا 

�أوردته �إذ�عة موز�ييك.
�أن ه��ذ�  ن��ف�����س��ه  �مل�������س���در  و�أ�����س����ار 
�لإره��اب��ي وه��و �أح���د �أف���ر�د قبيلة 
�لطو�رق، كان �أحد ن�سطاء حركة 
كما  م���ايل،  ب�سمال  �أزو�د  حت��ري��ر 
�سبق له �أن كان �أحد �أهم �لقياد�ت 
�ل�سابق  �لليبي  �لرئي�ص  كتائب  يف 
عالقات  وتربطه  �ل��ق��ذ�يف،  معمر 
بلمختار  خمتار  بالإرهابي  وثيقة 
�ملوقعون  حل��رك��ة  �ل�سابق  �لقائد 
على  �لهجوم  تبنت  �لتي  بالدماء 
حم���ط���ة �ل���ط���اق���ة مب��ن��ط��ق��ة ع��ني 

وك����ال����ة وط���ن���ي���ة ل��ال���س��ت��ع��الم��ات 
و�إح������د�ث ق���ان���ون ل��ت��ع��وي�����ص �أن���اء 
�لإره�������اب. وق����ال رئي�ص  ���س��ح��اي��ا 
للحزب  �لعليا  �ل�سيا�سية  �لهيئة 
ميز�نية  �أن  �ل�سابي  جنيب  �أحمد 
ب���ع���ث ����س���ن���دوق وط���ن���ي مل��ك��اف��ح��ة 
�لإره���������اب ���س��ت��ك��ون يف ح������دود 2 
تون�سي على  دينار  فا�سل5 مليار 
خم�ص �سنو�ت وتتاأتى مو�رده من 
�لهبات ومن ن�سب مائوية طفيفة 
على �ملعامالت �لبنكية وعلى �أرباح 

�أمينا�ص باجلز�ئر، و�لقيادي حاليا 
مبا يعرف بتنظيم �ملر�بطون �لذي 
يدين بالولء لتنظيم �لقاعدة يف 

�ملغرب �لإ�سالمي
كما �أ�ساف �أن �ل�سلطات �جلز�ئرية 
�أمدت نظريتها �لتون�سية بربقية 
لتحذرها من وجود ذلك �لإرهابي 
�ل��ذي تعتربه �جل��ز�ئ��ر ع��دو� لها 
وه����و م��ط��ل��وب م���ن ق��ب��ل حمكمة 

�جلنايات �لدولية.
 ������س����ت����ه����د�ف �مل�����و�ط�����ن�����ني ب��ع��د 
�لأم����ن����ي����ني و�ل�������س���ي���ا����س���ي���ني م��ن 
جنيب  �أح��م��د  ك�سف  �أخ���رى  جهة 
�ل�سيا�سية  �لهيئة  رئي�ص  �ل�سابي 
�ل��ع��ل��ي��ا ل��ل��ح��زب �جل���م���ه���وري �أن 
عدد  �أن  م��ف��اده��ا  معلومات  ل��دي��ه 
بجبال  �مل��ت��ح�����س��ن��ني  �لإره���اب���ي���ني 
�ل�����س��م��ال �ل��غ��رب��ي م���ا ب���ني 500 
�أن  على  م��وؤك��د�  �إره��اب��ي   600 و 
�لأ���س��ل��ح��ة و�ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت و�مل��ع��د�ت 
�حلربية �لتي متلكها  �ملجموعات 
�لإرهابية �ملتح�سنة بهذه �جلبال  
جد متطورة وتفوق بكثري معد�ت 

قو�ت �لأمن و�جلي�ص.
ندوة  �لثالثاء خالل  �أم�ص  وحذر 
�سحفية عقدها �حلزب �جلمهوري 
ل����س���ت���ع���ر�����ص �ل���و����س���ع �لأم����ن����ي 
�ل���ع���ام ب���ال���ب���الد، م���ن ����س��ت��ه��د�ف 
�أن طال  بعد  �مل��و�ط��ن��ني  �لإره����اب 
و�جلي�ص،  و�لأمنيني  �ل�سيا�سيني 
�ملدين  �ملجتمع  مكونات  كل  د�عيا 

تون�ص و�أ�سبحت له جذور.
�حلزب  ق��دم  �ل�سياق  ه��ذ�  و�سمن 
�جل�����م�����ه�����وري ����س���ت���ة م���ق���رتح���ات 
ملكافحة �لإرهاب �عتربها معقولة 
وقابلة للتطبيق من �أجل م�سلحة 
�ملقرتحات  ه��ذه  وتتمثل  �ل��ب��الد. 
�ل�����س��ت��ة يف ب��ع��ث ���س��ن��دوق وط��ن��ي 
مل��ك��اف��ح��ة �لإره��������اب و�ل�����زي�����ادة يف 
ح��ج��م م��ي��ز�ن��ي��ة وز�رت������ي �ل��دف��اع 
�نتقايل  جمل�ص  وبعث  و�لد�خلية 
ل��الأم��ن �ل��ق��وم��ي �إىل ج��ان��ب بعث 

�أجل  من  و�لت�سامن  �لتوحد  �إىل 
حم���ارب���ة �مل��ج��م��وع��ات �لإره��اب��ي��ة 
�لتي �عتربها تهدد �ل�سلم �لأهلية 
و�ل�ستقر�ر �ل�سيا�سي و�لقت�سادي 

على حد �عتقاده.
ت�ساعد  م��ن  �متعا�سه  ع��ن  وع��رب 
وت�����رية �ل��ع��م��ل��ي��ات �لإره���اب���ي���ة يف 
تون�ص خا�سة خالل �سنة 2013 
غ�سون  يف  �سحيتها  ذه���ب  �ل��ت��ي 
�أ�����س����ب����وع 9 م�����ن ق�������و�ت �ل������درك 
يف  �نت�سب  �لإره����اب  �أن  مالحظا 

ت�شلل اإرهابي خطري اإىل تون�س:

انطلق عملية خا�صة با�صتعمال الدبابات والطائرات 

ت�سهده  م��ا  ه��و  �لآن  �مل��ه��م  �أن  على 
وع��ودة  تقدم  م��ن  �لتو�فقات  جلنة 
للتعجيل  عملها  �إىل  �ل��ف��رز  جلنة 
بالعملية �لنتخابية و�لنتهاء منها 

يف �قرب وقت.
و�أ���س��اف ع��ّب��و ق��ائ��ال نحن ل نريد 
�ملتحاورة  �لأط��ر�ف  �لت�سوي�ص على 
بد�ية  �أنها  �ل��وق��ت، معترب�  ه��ذ�  يف 
�سيئة للدميقر�طية، نظر� ملا ح�سل 
م���ن ���س��غ��وط��ات ك��ال��ن��زول ل��ل�����س��ارع 
لإجبار �لأطر�ف �حلاكمة �جللو�ص 

على طاولة �حلو�ر.
ه��ذ� و�أ���س��ار ع��ّب��و �إىل ���س��رورة عدم 
تعيني �حلكومة �جلديدة لأ�سخا�ص 
منبها  �ل�سابق،  بالنظام  عالقة  لها 
باملجل�ص  �مل�سا�ص  ع��دم  �سرورة  �إىل 
�لوطني �لتاأ�سي�سي يف خ�سو�ص ما 

يتعلق بالت�سريع.
�لكتلة  ه���ذه  ت�سكيل  �أّن  وي��الح��ظ 
�ل���ر�ف�������س���ة ل���ل���ح���و�ر �ل���وط���ن���ي هو 
مب��ث��اب��ة �إع�����الن ر���س��م��ي ع���ن نهاية 
بان�سمام  وذلك  �حلاكمة  �لرتويكا 
�إىل  ي�سار  كما  �إليها.  �ملوؤمتر  حزب 
هي  �لكتلة  ه��ذه  مكونات  �غلب  �أّن 
�مل��وؤمت��ر  �أح����ز�ب �ن�سقت ع��ن ح���زب 

برئا�سة �ملن�سف �ملرزوقي.
فهل ه��و �إع���الن ع��ن ع���ودة �ل��ف��روع 
م��ن  �خل������وف  �أّن  �أم  �لأ�����س����ل  �إىل 
�خل��������روج �جل���م���اع���ي م����ن �مل�����س��ه��د 
�مل�ساركة  رف�سهم  نتيجة  �ل�سيا�سي 
�لتعجيل  حّتم  �لوطني  �حل���و�ر  يف 
بوحدة �لإخوة �لأعد�ء من جديد؟

و�لأق����ل����ي����ة �إمّن��������ا مب��ن��ط��ق �إي���ج���اد 
�حل��ل��ول و�ل��ت��و�ف��ق��ات �ل��الزم��ة من 

�أجل ��ستكمال �مل�سار �لنتقايل.
و�سّدد �لقّطي على �سرورة �حرت�م 
خ�����ارط�����ة �ل����ط����ري����ق �ل����ت����ي حت����دد 
م���دة �أرب��ع��ة �أ���س��اب��ي��ع ل��الن��ت��ه��اء من 
و��ستكمال  �لد�ستور  على  �مل�سادقة 
حكومة  وتكوين  �لتاأ�سي�سي  �مل�سار 
�أ�سابيع  ث��الث��ة  غ�سون  يف  ج��دي��دة 
وف���ق م���ا ت�����س��ب��ط��ه خ���ارط���ة ط��ري��ق 

�لرباعي �لر�عي للحو�ر.
وقد تز�من ح�سور �لنو�ب �لعائدين 
مع �ملوعد �ملحدد لعقد جل�سة عاّمة 
ل��ل��م��ج��ل�����ص مل��ن��اق�����س��ة �ل��ت��ع��دي��الت 
�لأ�سا�سي  �ل��ق��ان��ون  على  �مل��ق��رتح��ة 
�مل��ن��ظ��م ل��ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ع��ل��ي��ا �مل�����س��ت��ق��ل��ة 
ل��الن��ت��خ��اب��ات ، وذل���ك ل��الإ���س��ر�ع يف 
�أ�سبوع  غ�سون  يف  �لتعديل  �إن��ه��اء 

على �أق�سى تقدير. 
على  �سّدد  قد  �ملجل�ص  رئي�ص  وك��ان 
����س���رورة ت���وخ���ي �ل���ن���و�ب �لل���ت���ز�م 
و�لن�سباط �حرت�ما لعامل �لوقت 
ول��ل��ت��ق��ي��د ب��ال��ف��رتة �ل��زم��ن��ي��ة �ل��ت��ي 
ح���ددت���ه���ا خ���ارط���ة �ل���ط���ري���ق �ل��ت��ي 
للحو�ر  �لر�عي  �لرباعي  بها  تقدم 
�ل���وط���ن���ي و�ل���ت���ي ت��ف��رت���ص �إن���ه���اء 
�أربعة  غ�سون  يف  �لتاأ�سي�سي  �مل�سار 

�أ�سابيع.
ومت �خ���ت���ي���ار �ل���ن���ائ���ب ع���ن �ل��ت��ي��ار 
�لعمدوين  م��ر�د  �ملعار�ص  �ل�سعبي 
لتعوي�ص �ل�سهيد حممد �لرب�همي 
لع�سوية  �لرت�سحات  فرز  جلنة  يف 

لالنتخابات  �مل�ستقلة  �لعليا  �لهيئة 
�ملجل�ص  يف  �لت�سويت  جل�سة  خالل 

�لتاأ�سي�سي يوم �ل�سبت.
 

نهاية الرتويكا
ويف �سياق مت�سل بتد�عيات �حلو�ر 
�ل��وط��ن��ي �أع��ل��ن رئي�ص ح��رك��ة وف��اء 
ت�سكيل  عن  �لعيادي  �ل���روؤوف  عبد 
كتلة برملانية جديدة �سلب �ملجل�ص 
كتلة  بعد  �لأك��رب  لتكون  �لتاأ�سي�سي 

حركة �لنه�سة �لإ�سالمية.
نو�ب  من  كل  �لكتلة  ه��ذه  و�ست�سم 
تيار �ملحبة وحزب �ملوؤمتر من �أجل 
�لدميقر�طي  و�لتيار  �جلمهورية 
وك���ت���ل���ة �حل����ري����ة و�ل����ك����ر�م����ة �إىل 
ج��ان��ب ن���و�ب ح��رك��ة وف���اء. وتهدف 
�سرعية  ع��ن  للدفاع  �خل��ط��وة  ه��ذه 
�مل��ج��ل�����ص �ل��ت��اأ���س��ي�����س��ي و�ل��ت��م�����س��ك 
كامل  ع��ل��ى  �لتاأ�سي�سي  مبحافظة 
للقانون  تخ�سع  �ل��ت��ي  �سالحيته 

�ملوؤقت لل�سلط �لعمومية.
�لتيار  رئي�ص  ع��ّب��و  حممد  �أّن  غ��ري 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي، �أك����د �أن �ل��ت��ي��ار مل 
و�ل��دخ��ول  بت�سكيل  �إط��الق��ا  يلتزم 
يف �أي����ة ك��ت��ل��ة ج���دي���دة، م�����س��ري� �إىل 
�أّن �ملجل�ص �لوطني للحزب �ملنعقد 
ي��وم��ي 19 و 20 �أك��ت��وب��ر �جل��اري 
قرر عدم �لدخول يف �أي حتالفات �أو 
كتل جديدة على �لرغم من  �لتقارب 
يف بع�ص �ملو�قف �ملتعلقة باملحافظة 

على �مل�سار �لدميقر�طي.
عّبو  حممد  ���س��دد  �أخ���ر،  �سياق  ويف 
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�أع��ل��ن �لأم���ني �ل��ع��ام ل��الإحت��اد �لعام 
�لعبا�سي  ح�سني  لل�سغل  �لتون�سي 
م��وع��د  ه����و  �ل�����ق�����ادم  �ل�������س���ب���ت  �أّن 
�لإعالن عن رئي�ص �حلكومة �ملقبل 
�لنه�سة  ح��رك��ة  يف  ل��ل��ق��ي��ادي  خلفا 
وقت  يف  �لعري�ص  علي  �لإ�سالمية 
�أك����د ف��ي��ه �أن �حل�����و�ر �ل��وط��ن��ي لن 
ُي��ع��ّو���ص �مل��ج��ل�����ص �ل��ت��اأ���س��ي�����س��ي ول��ن 

يحّل حمّله. 
و�أب���������رز �مل���ت���ح���دث ب���ا����س���م �حل�����و�ر 
�ل��وط��ن��ي ح�����س��ني �ل��ع��ب��ا���س��ي �ن���ه مت 
�ل���ت���و�ف���ق خ����الل �جل��ل�����س��ة �ل��ع��ام��ة 
للحو�ر �لوطني على �سرورة توفر 
�سخ�سية  يف  �ملو��سفات  من  جملة 
بينها  م��ن  �ملقبلة  �حلكومة  رئي�ص 
�حل�����ي�����اد و�خل���������ربة و�مل�������س���د�ق���ي���ة 

ونظافة �ليد.

لي�س انقالبا على احلكم
و�أك�����������د يف ح���������و�ر م����ب����ا�����س����ر ع��ل��ى 
 "1 "وطنية  �لر�سمي  �لتلفزيون 
م�ساء �لثنني �أن �حلكومة �لقادمة 
�سيتم م�ساندتها من قبل �ملنظمات 
�لر�عية للحو�ر وعلى ر�أ�سها �حتاد 

�ل�سغل.
حزبني  ي��ق��ود  �أن  �لعبا�سي  وت��وّق��ع 
ع��ري��ق��ني �مل��رح��ل��ة �ل��ق��ادم��ة �ل��ب��الد 
ه��ذه  ُت����د�ر  �أن  ����س���رورة  �إىل  د�ع��ي��ا 
�مل����رح����ل����ة ب����ال����ت����و�ف����ق م������ع ك���اف���ة 

�لأطر�ف.
وق������ال �لأم�������ني �ل����ع����ام ل��ل��م��رك��زي��ة 
�حل����و�ر  ي��ت��م يف  م���ا  �أن  �ل��ن��ق��اب��ي��ة 
�ل����وط����ن����ي م���ب���ن���ي ع���ل���ى �ل���ت���و�ف���ق 
و�ل����ه����دف م��ن��ه �إن����ق����اذ �ل���ب���الد من 

�لأزمة و�لإرهاب.
�حل���و�ر  �أن  �لعبا�سي  ح�سني  و�أك����د 
�لوطني �سيدعم م�سروعّية �ملجل�ص 
�ل��وط��ن��ي �ل��ت��اأ���س��ي�����س��ي مب�����س��روع��ّي��ة 

تو�فقية، وفق تعبريه.
ويف ���س��ي��اق م��ّت�����س��ل، �أك�����د �لأم����ني 
�حت��اده  �أن  �لعبا�سي  ح�سني  �ل��ع��ام 
لي�ص معنيا باحلكم، ودعا �لأحز�ب 
بر�مج،  عرب  �حلكم  على  �لتناف�ص 
�لقادمة  �ملرحلة  �إن  بالقول  م�سدد� 

لن ت�سري �إل عرب �لتو�فقات.
�أّن ج��ّل �لأح���ز�ب م�ساركة  �أك��د  كما 
�ل��وط��ن��ي ول��ي�����ص هناك  يف �حل����و�ر 

�ن���ق���الب ع��ل��ى �حل���ك���م م���وؤك���د�  �أي 
ت��ق��دمي  �ل���ه���دف �لأ���س��ا���س��ي ه���و  �أّن 
حكومة غري متحزبة لتون�ص، وفق 

تاأكيد�ته.
و�عترب يف هذ� �ل�سياق �أن �لأطر�ف 
�ل��ف��اع��ل��ة يف �حل���ك���م ه���ي ب���دوره���ا 
و�لنية  �لوطني  م�ساركة يف �حل��و�ر 
تتجه نحو �لتو�فق يف �إد�رة دو�ليب 
�ل�����دول�����ة وت����ق����دمي ح���ك���وم���ة غ��ري 

متحزبة.
كما نفى �لعبا�سي �أي تدخل خارجي 
يف �ل�سوؤون �لد�خلية لتون�ص م�سدد� 
مُي��ل��ي علينا من  �أح���د  ب��ال��ق��ول: ل 

�خلارج ما نقوم به ، وفق تعبريه
�أّي  وج���ود  �لعبا�سي  ح�سني  ون��ف��ى 
�سغوط خارجية وقال �إّن �ل�سغوط 
�سغط  ه��ي  ت�سجيلها  مي��ك��ن  �ل��ت��ي 
عن  يبحث  �ل��ذي  �لتون�سي  �ل�سعب 
�لتو�فق بني كافة �لأطر�ف م�سري� 
يف  �ل�����س��غ��ل  �حت�����اد  ت���دّخ���ل  �أّن  �إىل 
�ل�ساأن �لوطني كان من �جل تعديل 
كافة  وت�سريك  �حلكم  يف  �مل��و�زي��ن 
من  للخروج  �ل�سيا�سية  �لأط����ر�ف 
�لأزمة �لتي تعي�سها �لبالد يف كافة 

�ملجالت. 
و����س��ت��ن��ك��ر �ل��ع��ب��ا���س��ي م��ا ُي�����رّوج عن 
وج������ود م�����وؤ�م�����ر�ت ب���ق���ي���ادة �حت����اد 
�ل�����س��غ��ل جم�����دد� ت���اأك���ي���ده ع��ل��ى �أن 
�لإحتاد ل يهّمه من يف �حلكم و�إمنا 
�مل�سلحة �لعليا للبالد �لتي �قت�ست 
���س��رورة ح�����س��ول ت��و�ف��ق ب��ني كافة 
�ملرحلة  لإد�رة  �ل�سيا�سية  �لأط��ر�ف 
ملرحلة  �آمن  مناخ  وخلق  �لنتقالية 

�لنتخابات. 

البحث عن رئي�س للحكومة
يف �لأثناء، تتو��سل �أ�سغال �جلل�سة 
قائمة  يف  للنظر  ل��ل��ح��و�ر  �ل��ع��ام��ة 
�ملر�سحني لرئا�سة �حلكومة �ملقبلة 

وفقا للمعايري �ملتفق عليها .
وق�������ال �ل����ن����ائ����ب حم���م���د �ل���ط���اه���ر 
�لإلهي �إنه مت �لتفاق على تكوين 
ممثل  م��ن  متكونة  �سيا�سية  جلنة 
ع����ن ك����ل ح�����زب ل��ل��ن��ظ��ر يف ق��ائ��م��ة 
فرزها  مت  �لتي  �لثمانية  �لأ���س��م��اء 
من  ُق��ّدم  ��سما  ع�سرين  �سمن  من 

قبل �لأحز�ب �ل�سيا�سية. 
�أن   ، �أم�����ص �لثالثاء  و�أك���د �لإله���ي 
ت�سكيل هذه �للجنة �لغاية منه فرز 

وق���ي�������ص ���س��ع��ي��د )�أ�����س����ت����اذ ق���ان���ون 
د���س��ت��وري ( ور����س��ي �مل���وؤدب )خبري 
�قت�سادي( و�سوقي �لطبيب )عميد 

�ملحامني �ل�سابق(.
ب��ع�����ص  �أ�����س����م����اء  ����س���ح���ب  مّت  وق������د 
�لقائمة  يف  �مل��وج��ودة  �ل�سخ�سيات 
ت���ويل من�سب  ت��رغ��ب يف  و�ل��ت��ي ل 
رئ��ي�����ص ح��ك��وم��ة ج��دي��د ع��ل��ى غ��ر�ر 
�أرب��اب  رئي�سة  بو�سماوي  ود�د  ��سم 
�لعمل وعبد �لكرمي �لزبيدي وزير 
�ملر�سح  ك��ان  �ل���ذي  �ل�سابق  �ل��دف��اع 

�لأوفر حظا .
�جل��ب��ه��ة  ب��ا���س��م  �مل���ت���ح���دث  �أّن  �إّل 
�أّن  �أك���د  �ل��ه��م��ام��ي،  ح��ّم��ة  �ل�سعبية 
�ل��ن��ق��ا���ص خ����الل �جل��ل�����س��ة �ل��ع��ام��ة 
ب�سكل  يتطرق  مل  �لوطني  للحو�ر 
�مل��ق��رتح��ة  �لأ����س���م���اء  �إىل  م��ب��ا���س��ر 
ل��ت��ويل رئ��ا���س��ة �حل��ك��وم��ة �جل��دي��دة 
حتديد  على  �لنقا�ص  �رت��ك��ز  و�إمّن���ا 

مهام �حلكومة �ملقبلة .
�جلبهة  �إّن  �ل��ه��م��ام��ي  ح��ّم��ة  وق����ال 
�ملو��سفات  مبناق�سة  �أك��ر  مهتمة 
رئي�ص  �ملطلوبة لختيار  و�ل�سروط 
�حل��ك��وم��ة �جل���دي���د ب��غ�����ص �ل��ن��ظ��ر 
ع��ن �ل���س��م م��وؤك��د� �ن��ف��ت��اح �جلبهة 
�ل�سعبية على كل �ملقرتحات ح�سب 

تعبريه.
حزب  يف  �لقيادي  �أعلن  جهته،  من 
�مل�����س��ار �ل��دمي��ق��ر�ط��ي �لج��ت��م��اع��ي 
�أّن حممد  �جل�����و�د،  ع��ب��د  ج��ن��ي��دي 
�لجتماعية  �ل�سوؤون  وزير  �لنا�سر 
�ل�سخ�سية  �ل�سب�سي هو  يف حكومة 
�لأبرز �لتي ير�سحها �مل�سار لرئا�سة 

�حلكومة ح�سب قوله.
وق�������ال ع�������س���و �مل���ك���ت���ب �ل�����س��ي��ا���س��ي 
�لكر�ي،  ح�سن  �جلمهوري  للحزب 
�لأ�سبق  �لوزير  �أن  يرى  �حل��زب  �إن 
لل�سوؤون �لجتماعية حممد �لنا�سر 
هو رجل �لوفاق �لقادر على خدمة 
�أهد�ف �ملرحلة �لنتقالية �حلرجة 
�ل��ت��ي مت��ر ب��ه��ا ت��ون�����ص م�����س��ري� �إىل 
�أن �حلزب مل يرف�ص تعيني �حمد 
�مل�����س��ت��ريي رغ����م ق��رب��ه م���ن ح��رك��ة 
�سخ�سية  �ختيار  يبقى  و  �لنه�سة 
�ل�سيا�سي  �مل�سهد  مكونات  باإجماع 
�ملرحلة  �أولويات  من  �جلمعياتي  و 

�لقادمة.
�أّكد رئي�ص حركة ند�ء تون�ص  فيما 
لي�ص  �أّن  �ل�سب�سي،  ق��ائ��د  �ل��ب��اج��ي 

ثالثة �أو �أربع �أ�سماء ح�سب �لأقرب 
ل���ل���ت���و�ف���ق م����ن ب����ني �ل������ 8 �أ����س���م���اء 
يف  عليها  �لت�سويت  ليتم  �ملقدمة، 

مرحلة لحقة.
و�أ�ساف �لإلهي �أن هناك �ختالف 
�أّن  ح��ي��ث  �ل��ل��ج��ن��ة  ه���ذه  ت�سكيل  يف 
ب��ع�����ص �لأط������ر�ف �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة ر�أت 
قائمة  يف  �لبحث  �لأف�سل  من  �أن��ه 
�لأ�����س����م����اء د�خ������ل ج��ل�����س��ة �حل�����و�ر 
�لوطني بح�سور كل �لأح��ز�ب وكل 
بني  م��ن  ثانية  قائمة  ي��ق��دم  ح��زب 
�سيح�سم  �نه  موؤكد�  �لأ�سماء،  هذه 

لحقا �لقبول باأحد �خليارين.
ومن بني �ل�سروط �لتي مت �لتو�فق 
عليها د�خل جل�سة �حلو�ر �لوطني 
رئي�ص  �خ��ت��ي��ار  وف��ق��ه��ا  �سيتم  �ل��ت��ي 
�لأول  �ل�����س��رط  �ل���ق���ادم  �حل��ك��وم��ة 
ب��ت��و�ف��ق  ي��ح��ظ��ى  �أن  و�لأ����س���ا����س���ي 
ي��ك��ون  و�أن  �ل�����س��ي��ا���س��ي��ني  �ل���ف���رق���اء 
لديه  يكون  �أن  كما يجب  حم��اي��د�، 
و�لت�سيري  �لإد�رة  يف  وكفاءة  خ��ربة 
نظر� �إىل �ملرحلة �ل�سعبة �لتي متر 
بها �لبالد ومن بني �ل�سروط �أي�سا 

�أن يتحلى بخ�سال �لقيادة.
�أنه مت �لتطرق  و�أ�سار �لإله��ي �إىل 
�سيا�سي  ح��ز�م  تكوين  ���س��رورة  �إىل 
مل�����س��ان��دة �حل��ك��وم��ة �ل��ق��ادم��ة ي�سم 
ممثلني عن كل �لأحز�ب �ل�سيا�سية 
�مل�ساركة يف �حلو�ر �لوطني لإجناح 
�مل��رح��ل��ة وت��خ��ط��ي �مل�����س��اع��ب �ل��ت��ي 

�ستو�جهها.
ورغ����م �زده�����ار ب��ور���س��ة �ل��ت��وق��ع��ات 
ل��ت��ح��دي��د �����س���م �ل���ف���ائ���ز مب��ن�����س��ب 
رئ��ي�����ص �حل��ك��وم��ة �جل���دي���د، ورغ���م 
�لتكتم ر�سميا عن �لقائمة �لنهائّية 
�لختيار،  �سيتم  �أ�سا�سها  على  �لتي 
فح�سب بع�ص �لت�سريبات �ل�سحفّية 
فاإّن  �لوطني،  �حل��و�ر  كو�لي�ص  من 
لتويل  �لثمانية  �ملر�سحني  �أ���س��م��اء 
رئ��ا���س��ة �حل��ك��وم��ة �جل��دي��دة عو�سا 

عن علي لعرّي�ص كانت كالتايل : 
ووزي��ر  �مل��ايل  )�خلبري  عّياد  جلول 
�ل�سب�سي  حكومة  يف  �لأ�سبق  �ملالية 
�ل�سوؤون   )وزي��ر  �لنا�سر  وحممد   )
وم�سطفي  �ل�����س��اب��ق(  �لجتماعية 
ك���م���ال �ل��ن��اب��ل��ي )حم���اف���ظ �ل��ب��ن��ك 
�مل�ستريي  و�أحمد  �ل�سابق(  �ملركزي 
)وزي�������ر �����س���ب���ق( وم���ن�������س���ور م��ع��ل��ى 
)خ��ب��ري �ق��ت�����س��ادي ووزي����ر �أ���س��ب��ق( 

لرئا�سة  لري�سحها  �أ���س��م��اء  حل��زب��ه 
�حلكومة �جلديدة.

وقال بوبكر بالثابت ممثل �لرباعي 
�حلكومي،  �مل�سار  جلنة  يف  �لوطني 
�ملطروحة  �لأ���س��م��اء  جانب  �إىل  �ن��ه 
لتويل رئا�سة �حلكومة، فان  للم�سار 
�حلكومي عدة مفا�سل �أخرى �أكر 
�أه��م��ّي��ة وه���ي ت��و�ف��ق �مل�����س��ارك��ني يف 
�حلو�ر �لوطني على كيفّية ت�سيري 

�حلكومة �جلديدة.
�لإن��ق��اذ  جبهة  ���س��ّددت  جهتها  م��ن 
على �سرورة حتلي رئي�ص �حلكومة 
�مل��ق��ب��ل��ة ب���ال���ق���درة ع���ل���ى �ل��ن�����س��اط 
و�لوقوف على نف�ص �مل�سافة من كل 
�لأطر�ف �ل�سيا�سية ويحظى باأو�سع 

قدر من �لثقة و�لقبول �لدويل.
�أول���وي���ات  �أن  �أّك������دت �جل��ب��ه��ة  ك��م��ا 
�حلكومة �ملقبلة تتمثل يف مكافحة 
�لإره��اب وتوفري �لأمن ف�سال عن 

�لنهو�ص بالقت�ساد. 

العودة ر�شمّيا
�لنو�ب  �أع��ل��ن  مت�سل،  �سعيد  على 
�مل��ن�����س��ح��ب��ون ر���س��م��ي��ا �ل���رج���وع �إىل 
�لتاأ�سي�سي،  �أ�سغالهم �سلب �ملجل�ص 
م�����س��ددي��ن ع��ل��ى �أن���ه���م ���س��ي��ع��م��ل��ون 
على �ح��رت�م خارطة �لطريق �لتي 
�ل��ر�ع��ي للحو�ر  �ل��رب��اع��ي  ح��دده��ا 

�لوطني. 
و�أ�سار �ملن�سحبون يف ندوة �سحفية 
�ل��ث��الث��اء باملجل�ص  �أم�����ص  ع��ق��دوه��ا 
�ل��ت��اأ���س��ي�����س��ي، ع��ل��ى ل�سان  �ل��وط��ن��ي 
�لنائب عن حركة ند�ء تون�ص عبد 
�سي�سعون  �أنهم  �إىل  �لقطي،  �لعزيز 
ين�ساقو�  ولن  �ملهاتر�ت  جتّنب  �إىل 
ت��ق��وم بها  �ل��ت��ي  �إىل �ل���س��ت��ف��ز�ز�ت 
ب��ع�����ص �لأط��������ر�ف د�خ�����ل �مل��ج��ل�����ص 
�إنها �نطلقت  �لتاأ�سي�سي و�لتي قال 
م���ع �ج���ت���م���اع جل��ن��ة �ل���ف���رز ح�سب 
�سي�سعون  �أنهم  على  م�سدد�  قوله، 
من  �ل��ط��ري��ق  خ��ارط��ة  تطبيق  �إىل 
�أجل �إكمال مهام �ملجل�ص �لتاأ�سي�سي 
ترت�أ�سها  ك��ف��اء�ت  حكومة  و�ختيار 
���س��خ�����س��ي��ة وط��ن��ي��ة ل��ت��وؤم��ن �مل�����س��ار 

�لنتخابي.
�لعائدون  ل��ن��و�ب  �إّن  �لقّطي  وق��ال 
ح��ري�����س��ون ع��ل��ى حت��ق��ي��ق �ل��ت��و�ف��ق 
ح����ول ج��م��ي��ع �ل��ن��ق��اط �خل��الف��ي��ة، 
�لأغ��ل��ب��ي��ة  مب��ن��ط��ق  ي���ع���ودو�  مل  �إذ 

بعد حتديد موا�شفات �شخ�شيته:

ال�صبت املقبل الإعلن عن رئي�ض حكومة جديد يف تون�ض 
ح�سني �لعبا�سي

ثمانية اأ�شماء على خط ال�شباق اأغلبهم من القت�شاديني

وعلى  �ل��ت��اأم��ني  و���س��رك��ات  �لبنوك 
ث��م��ن ت���ذ�ك���ر �ل���ط���ائ���ر�ت ون�����س��ب��ة 

زهيدة من �أجور �ملوظفني.
و�أث������ار �ل�����س��اب��ي م�����س��ال��ة ت��و����س��ع 
�لتجهيز�ت �للوج�ستية من نق�ص 
ك��ب��ري يف �ل�������س���ي���ار�ت و�ل���و�ق���ي���ات 
�لعمومية  و�ل��ط��ائ��ر�ت  �ل�سدرية 
عنها  ق���ال  �ل��ت��ي  تن�ست  و�أج���ه���زة 
غ���ري م��ت��وف��رة ب��ال�����س��ك��ل �مل��ط��ل��وب 
�عتربه  �ل��ذي  لالإرهاب  للت�سدي 
مي���ت���ل���ك و����س���ائ���ل و�أ����س���ل���ح���ة ج��د 

�ل�سياق  و�ق��رتح يف هذ�  متطورة. 
�لرتفيع يف حجم ميز�نية وز�رتي 
�لدفاع و�لد�خلية حتى يت�سنى لها 

�لت�سدي للمجموعات �لإرهابية.
�حل���زب  يف  �لأول  �ل���رج���ل  و����س���دد 
�جل���م���ه���وري ع��ل��ى �����س����رورة بعث 
�لقومي  ل��الأم��ن  �نتقايل  جمل�ص 
يت�سكل من �لروؤ�ساء �لثالثة ومن 
روؤ�ساء �لأحز�ب �ل�سيا�سية �لأربعة 
�ل�����ك�����ربى وم������ن �لحت���������اد �ل���ع���ام 
بو�سع  يتكفل  لل�سغل  �ل��ت��ون�����س��ي 
�إ����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة وط���ن���ي���ة مل��ق��اوم��ة 

�لإرهاب ومتابعة تنفيذها.
و�أو�سى يف �ل�سياق ذ�ته ببعث وكالة 
وطنية لال�ستعالمات ت�سرف على 
بالإرهاب  �ملتعلقة  �ملعلومات  جمع 
�لوحد�ت  ط��رف  من  و��ستغاللها 
�مل��ت��دخ��ل��ة يف م��ق��اوم��ة �لإره������اب، 
�إىل  �لوكالة  هذه  تخ�سع  �أن  على 

�لرقابة �لق�سائية.
قانون  �سن  يف  �لتفكري  �إىل  ودع��ا 
يهم تكفل �لدولة بتعليم وتدري�ص 
قو�ت  �ل�سهد�ء من  �أبناء  وت�سغيل 
�لذين  و�جلي�ص  �لد�خلي  �لأم���ن 
�أع���م���ال مكافحة  خ���الل  ���س��ق��ط��و� 
�لإرهاب و�أن تتوىل �لدولة رعاية 
�سنة   21 �سن  ح���دود  �إىل  �لأب��ن��اء 

وفق ر�أيه.
وط����ال����ب رئ���ي�������ص �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ع��ل��ي��ا 
�ل�����س��ي��ا���س��ي��ة ل��ل��ح��زب �جل��م��ه��وري 
�حل��ك��وم��ة ب��ال��رج��وع ع��ن ق���ر�ر�ت 
�لإيقاف عن �لتي طالت �لنقابيني 
من وز�رة �لد�خلية و�نتظار نتائج 
�لبحث �لإد�ري حول ما جد بثكنة 
�حل���ر����ص ب��ال��ع��وي��ن��ة، م�����س��ي��ف��ا �أن 
�لظرف �لر�هن و�لدقيق ل ي�سمح 

مبزيد ت�ستيت �جلهود.

ــق  ــائ ــا الــكــ�ــصــف عـــن وث ــب قــري
حلركة  املبا�صر  الــتــورط  تثبت 
بلعيد �صكري  اغتيال  يف  النه�صة 

•• الفجر - تون�س

�سيتم  �إن��ه  بلعيد   �ملجيد  ق��ال عبد 
ق��ري��ب��ا �ل��ك�����س��ف ع��ن وث���ائ���ق  تثبت 
�لنه�سة  حل��رك��ة  �ملبا�سر  �ل��ت��ورط 
�لبارز  �ملعار�ص  �سقيقه  �غتيال  يف 
ت�سريح  و�أك�����د يف  ب��ل��ع��ي��د.  ���س��ك��ري 
علي  �أن  �ل���ث���الث���اء  �أم�������ص  �إذ�ع�������ي 
�ل��ع��ري�����ص وع���دد �آخ���ر م��ن ق��ي��اد�ت 
�ل��ن��ه�����س��ة م��ت��ورط��ني م��ب��ا���س��رة يف 
�غتيال بلعيد. وقال �إن و�لد� �سكري 
بلعيد و�أرملته موجودين حاليا يف 
ت��دوي��ل  ب���اإج���ر�ء�ت  للقيام  ب��اري�����ص 
�لق�سية.  و�سرح عبد �ملجيد بلعيد 
�أن عائلة �ل�سهيد لن ت�سمح باإغالق 
وزير  ت�سريحات  على  رد�  �لق�سية 
�ل���ع���دل �ل��ت��ون�����س��ي ن��ذي��ر ب���ن عمو 
يف ه��ذ� �ل�����س��اأن وذل���ك خ��الل ح��و�ر 
�أدىل به �لثنني.  و�عترب �أن هناك 
حماولة لت�ستيت جهود �لق�ساء يف 
هذه �لق�سية عرب توزيعها على 5 
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العدد 10933 بتاريخ 2013/10/30   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/بر��سوف للمقاولت 

�لعامة ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1282437 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة من�سور عبد�هلل �حلاج ناجي �سالح )%51(
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف جا�سم حممد ح�سن عبد�لرحمن �لظنحاين
فعلى كل من له حق �لعرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية خالل ��سبوع من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل 
فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة 

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

العدد 10933 بتاريخ 2013/10/30   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/مركز �سيدتي �جلميلة 

CN 1033570:للتجميل و�لتدريب رخ�سة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل وكيل خدمات
��سافة مهند ��سماعيل �سلمان حممد �جلرجاوي

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة وفاء �سجعي )%100(
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف نعيمة ��سحاق كرم �لبلو�سي
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �لعرت��ص  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�سر هذ� �لعالن و�ل  تاريخ  ��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل 
فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة 

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

العدد 10933 بتاريخ 2013/10/30   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/م�ست�سفى ليف كري ذ.م.م 

رخ�سة رقم:CN 1151326 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�سب �ل�سركاء

م�ست�سفى �ل �ل �ت�ص ذ.م.م LLH HOSPITAL LLC من 30% �ىل %50
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة �سركة �لن�ساء�ت �لدولية للمقاولت ذ.م.م
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف �سعيد عمري يو�سف �حمد �ملهريي
فعلى كل من له حق �لعرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية خالل ��سبوع من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
غري م�سوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
بيوتي  �ل�س�����ادة/�ستايل  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�سالون رخ�سة رقم:CN 1181048 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة �سعيده �ل�سناك )%100(
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حممد جمعه مطر من مالك �ىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب �ل�سركاء

حممد جمعه مطر من 100% �ىل %0
�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��ص  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذ�  تاريخ  ��سبوع من  �لقت�سادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
غيار  لقطع  �لبكرى  زكريا  �ل�س�����ادة/حمل  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ل�سيار�ت رخ�سة رقم:CN 1027442 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/زكريا �سالح م�سلح �لبكرى من مالك �ىل �سريك

تعديل ن�سب �ل�سركاء/ زكريا �سالح م�سلح �لبكرى من 100% �ىل %49
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة خليفة عبد�هلل حمد �لبدر �ملهريي )%51(

تعديل وكيل خدمات/حذف عي�سى �سيف ر��سد �حمد �لقبي�سي
تعديل ر�أ�ص �ملال/من null �ىل 150000

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*4.5
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

تعديل ��سم جتاري:من/حمل زكريا �لبكرى لقطع غيار �ل�سيار�ت
ZAKARIYA AL BAKRI AUTOPARTS SHOP

�ىل/حمل زكريا �لبكرى لقطع غيار �ل�سيار�ت ذ.م.م  
ZAKARIYA AL BAKRI AUTOPARTS SHOP LLC

فعلى كل من له حق �لعرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل ��سبوع من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�ل�سفا للنظار�ت

 رخ�سة رقم:CN 1190544 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/��سافة جمعه حممد عبيد �خلمريي

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة كانور مو�سى عبد�هلل )%100(
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف جمعه حممد عبيد �خلمريي

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�ساحة 1*4 �ىل 80*2.83
تعديل ��سم جتاري:من/�ل�سفا للنظار�ت

AL SAFA OPTICALS
�ىل/�ل�سفا للنظار�ت  

AL SAFA OPTICALS
فعلى كل من له حق �لعرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية خالل ��سبوع من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل 
فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة 

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

العدد 10933 بتاريخ 2013/10/30   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/موؤ�س�سة �جليمي للنقل �لربي �لعام 

رخ�سة رقم:CN 1107458 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��سم جتاري:من/موؤ�س�سة �جليمي للنقل �لربي �لعام
AL JIMI GENERAL LAND TRANSPORT EST

�ىل/موؤ�س�سة �جليمي لل�سحن �لربي  
ALJIMI TRANSPORTSPORT & LAND FORWARDING EST

تعديل عنو�ن/من �لعني �لعني �سناعية �لعني ها�سم �سعيد �لظاهري �ىل �لعني 
عود �لتوبة عود �لتوبة بناية جمعه �سعيد حارب

تعديل ن�ساط/��سافة خدمات �ل�سحن �لربي للب�سائع )5224004(
تعديل ن�ساط/حذف نقليات عامة )4923011(

فعلى كل من له حق �لعرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل ��سبوع من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10933 بتاريخ 2013/10/30   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/طاهر حممود منظور لت�سليح �لدو�ت 

�لكهربائية و�ملكيفات رخ�سة رقم:CN 1090472 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�ساحة 4*1 �ىل 1*1

تعديل ��سم جتاري:من/طاهر حممود منظور لت�سليح �لدو�ت �لكهربائية و�ملكيفات
TAHIR MAHMOOD MANZOOR ELECTRICAL & AIRCNDITIONERS REPAIRS

�ىل/طاهر حممود منظور لالعمال �لكهربائية  
TAHIR MAHMOOD MANZOOR ELECTRICAL WORKS

حممد  �سالح  عامر  �ملالك  �جلديدة  �ل�سهامة  �بوظبي  �بوظبي  عنو�ن/من  تعديل 
�لنعيمي )5188 - ق 110 - حمل 9( �ىل �ملنطقة �لغربية ليو� يثي �ملنطقة �ل�سناعية 

مكتب رقم 270 ق 33 �ملالك حممد �سامل حاب�ص �ملن�سوري
تعديل ن�ساط/��سافة تركيب و��سالح �لتمديد�ت و�لرتكيبات �لكهربائية )4321001(

تعديل ن�ساط/حذف ��سالح �ملو�قد و�ملربد�ت و�لغ�سالت )9522001(
تعديل ن�ساط/حذف ��سالح و�سيانة مكيفات �لهو�ء معد�ت �لتربيد وتنقية �لهو�ء )3312007(

فعلى كل من له حق �لعرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل ��سبوع من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حقوق 

�و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10933 بتاريخ 2013/10/30   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/روؤية �ملدينة �سوبر ماركت - 

فرع رخ�سة رقم:CN 1198578 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�ساحة 1.8*9.8 �ىل 1*1

تعديل ��سم جتاري:من/روؤية �ملدينة �سوبر ماركت - فرع
VISION ALMADINA SUPERMARKET - BRANCH

�ىل/ روؤية �ملدينة لاللكرتونيات  
VISION ALMADINA ELECTRONICS

تعديل ن�ساط/��سافة بيع �جهزة �حلا�سب �ليل ولو�زمها - بالتجزئة )4741003(
تعديل ن�ساط/حذف جممع ��ستهالكي )�سوبر ماركت( )4711002(

فعلى كل من له حق �لعرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  ��سبوع  خالل  �لقت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  �ملدة  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري 

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

العدد 10933 بتاريخ 2013/10/30   

اإعــــــــــالن
و�لزياء  لالقم�سة  �ل�س�����ادة/فيليت  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1026350 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 0.50*0.20

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل فرع
تعديل ��سم جتاري:من/فيليت لالقم�سة و�لزياء

FILIT FASHIONS

�ىل/موؤ�س�سة عبد�هلل ح�سني خنجي للتجارة - فرع 5  
ABDULLA HUSSAIN KHANJI TRADING ESTABLISHMENT - BRANCH 5

فعلى كل من له حق �لعرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  ��سبوع  خالل  �لقت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  �ملدة  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري 

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

العدد 10933 بتاريخ 2013/10/30   

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/عي�سى  �لتنمية �لقت�سادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

مبارك �ملن�سوري لل�سيانة �لعامة
رخ�سة رقم:CN 1008312 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �لعرت��ص  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�سوؤولة 

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

العدد 10933 بتاريخ 2013/10/30   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�ساه حممد لتجارة �جللود �لحذية 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1461363 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/مبارك هالل ر��سد طربي�ص �ملن�سوري من �سريك �ىل مالك
تعديل ن�سب �ل�سركاء/ مبارك هالل ر��سد طربي�ص �ملن�سوري من 51% �ىل %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف عبد�ملالك حاجي �ساه حممد
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�ساحة 1*3.40 �ىل 3.50*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �ىل موؤ�س�سة فردية
تعديل ��سم جتاري:من/�ساه حممد لتجارة �جللود �لحذية ذ.م.م

SHAH MOHAMED LEATHER SHOE TRADING LLC

�ىل/نو�ساج لتجارة �لحذية  
NUSACH SHOE TRADING

فعلى كل من له حق �لعرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل ��سبوع من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10933 بتاريخ 2013/10/30   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/بروتوكول للمقاولت �لعامة

 رخ�سة رقم:CN 1168166 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�ساحة 4*6 �ىل 1*1

تعديل ��سم جتاري:من/بروتوكول للمقاولت �لعامة
PROTOCOL GENERAL CONTRACTING

�ىل/بروتوكول لل�سيانة �لعامة  
PROTOCOL GENERAL MAINTENANCE

�ملنطقة  بلدية  �ملالك  �لغربية غياثي  �ملنطقة  �لغربية  �ملنطقة  تعديل عنو�ن/من 
�لغربية �ل�سناعية ق 73 مكتب رقم 15 �ىل �ملنطقة �لغربية ليو� جفن �ر�ص رقم 

A-10 19 مكتب رقم
تعديل ن�ساط/��سافة �ل�سيانة �لعامة للمباين )4329901(

تعديل ن�ساط/حذف مقاولت م�ساريع �ملباين بانو�عها )4100002(
فعلى كل من له حق �لعرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل ��سبوع من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10933 بتاريخ 2013/10/30   

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية
�لبحري(  �لنقل  )قطاع  للمو��سالت  �لوطنية  �لهيئة  تعلن 
قد تقدمو� بطلب ت�سجيل  بان /ليوا للخدمات البحرية 

�ل�سفينة �ملذكوره بياناتها بعد وهي

مر�جعة  �ل�سفينة  ت�سجيل  على  �ع��رت����ص  ل��ه  م��ن  ك��ل  على 
مكتب ت�سجيل �ل�سفن �بوظبي خالل مدة �ق�ساها 60 يوما 

من تاريخ هذ� �لعالن.
 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
 الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

جديدة
جديدة

جديدة
  جديدة

رز�ن 1
جاريه

العلم ال�سابقرقم الت�سجيل ال�سابقا�سم ال�سفينة 

العدد 10933 بتاريخ 2013/10/30   

 اإعـــالن �سطب قيد
تعلن وز�رة �لقت�ساد باأن �ل�سادة/�سركة دي تي زد �نرتنا�سيونال  
ليمتد )�جلن�سية :�ململكة �ملتحدة( قد تقدمت بطلب �سطب قيد 
فرع �ل�سركة يف �إمارة �بوظبي و�ملقيدة حتت رقم )1982( يف �سجل 
�ل�سركات �لجنبية يف �لوز�رة. وتنفيذ� لحكام �لقانون �لحتادي 
رقم )8( ل�سنة 1984م يف �ساأن �ل�سركات �لتجارية وتعديالتة و 
دليل  �عتماد  �ساأن  يف  2010م  ل�سنة   )377( رقم  �لوز�ري  �لقر�ر 
باخلارج  �ملوؤ�س�سة  �ملن�ساآت  ومكاتب  لفروع  �لرتخي�ص  �جر�ء�ت 
�حلق  ��سحاب  �ل�سادة  من  يرجى   . بالدولة  �حلرة  و�ملناطق 
ميعاد  يف  �لوز�رة  �ىل  باعرت��سهم  يتقدمو�  �ن  �لعرت��ص  يف 
وز�رة  �لتايل:  �لعنو�ن  على  �لن�سر  تاريخ  من  �سهر  يتجاوز  ل 

�لقت�ساد �إد�رة �لت�سجيل �لتجاري �ص.ب:)901( - �بوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 10933 بتاريخ 2013/10/30   

اإعــــــالن
  حتويل املركز الرئي�سي

تعلن هيئة �لتاأمني باأن �سركة / �مريكان ليف �ن�سورن�ص كومباين قد 
فرعها  من  بالدولة  �لعمل  على  �مل�سرف  �ملركز  لتحويل  بطلب  تقدمت 
بامارة �ل�سارقة �ىل فرعها �ملرخ�ص بامارة دبي و�ستظل فروعها باإمارة 
�ل�سارقة باقية لتقدمي خدماتها �لتاأمينية لذ� فان �لهيئة تدعو كل من 
بكتب  �عرت��ساتهم  بتقدمي  �عاله  �ملذكور  �لتغيري  على  �عرت��ص  له 
تاريخ  من  يوما  و�ربعون  خم�سة  �ق�ساه  ميعاد  يف  �لهيئة  �ىل  م�سجلة 

�لعالن على �لعنو�ن �لتايل:
هيئة التاأمني

�س.ب:113332 اأبوظبي
فاك�س:5572111 02 اأبوظبي 

ia@ia.gov.ae :بريد اإلكرتوين
  هيئة التاأمني

الإمارات العربية املتحدة                                                            
هــيــئــــــة الــتـــــاأمــــــني

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / موؤ�س�سة �لنجوم ملعد�ت �لطفاء و�لمن و�ل�سالمه  
بطلب لت�سجيل عالمة �ملر�قبة �و �لفح�ص:                                                   

بتاري������خ 2013/6/2 �ملودعة حتت رقم 192529  
با�س�������م موؤ�س�سة �لنجوم ملعد�ت �لطفاء و�لمن و�ل�سالمة

وعنو�ن�����ه �بوظبي )�سارع �لظفرة( .
 وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات �لتالية

تركيب  �حلريق  ومقاومة  مر�سحات  نظم  و��سالح  تركيب  �ملتحركة  و�ل�سالمل  �مل�ساعد  و��سالح  تركيب 
و�مد�د و��سالح نظم �لنذ�ر .

و �لو�قعة يف �لفئة 37
 و�سف �لعالم��ة: عبارة عن �سكل جنمة باللون �لحمر ويف منت�سفها �سكل درع باللون �لرمادي يف منت�سف 
 SAFETY باللون �لوردي و�على �لدرع �سكل �سريط مكتوب بد�خله باللون �ل�سود s لدرع كتب حرف�

. STARS ويف �على �لنجمة م�ستطيل منحني باللون �لوردي كتب فيه عبارة
�لإ�سرت�ط�����ات:  

فعلى من لديه �إعرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه و ذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  30  اأكتوبر 2013 العدد 10933

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل عالمة �ملر�قبة �و �لفح�ص:

بتاري������خ 2013/6/2 �ملودعة حتت رقم 192530  
با�س�������م �سركة �لنجوم للمقاولت �للكرتوميكانيكية ذ.م.م

وعنو�ن�����ه �بوظبي )م�سفح �ل�سناعية( .
 وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات �لتالية

�ملقاولت �مليكانيكية و�ملقاولت �لكهربائية .
و �لو�قعة يف �لفئة 37

 و�سف �لعالم��ة: عبارة عن �سكل جنمة باللون �لخ�سر ويف منت�سفها �سكل درع لونه �لرمادي يف منت�سف 
�لدرع كتب حرف s باللون �لخ�سر يف �على �لدرع م�ستطيل لونه �خ�سر كتب فيه عبارة STARS باللون 

�ل�سود ويف ��سفل �لدرع �سريط لونه �خ�سر كتب فيه عبارة ELECTRO-MECH باللون �ل�سود.
�لإ�سرت�ط�����ات:  

فعلى من لديه �إعرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه و ذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  30  اأكتوبر 2013 العدد 10933

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي حكمة �لقانون لت�سجيل �لعالمات �لتجارية
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 178384          بتاريخ :   2012/8/23 م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�س��م: ميالنو �نرتنا�سيونال لتجارة زينة �ل�سيار�ت �ص.ذ.م.م 
وعنو�نه: �ص  ب: 24184 ،دبي �لمار�ت. 

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�سمعية – ) �أجهزة ت�سجيل �أو �ر�سال �أو ن�سخ �ل�سوت، هو�ئيات،كبالت كهربائية،�أجهزة حا�سوب،�أقر��ص مدجمة 
ر�ديو،�أجهزة(  �إ�ساءة،ميكروفونات،�أجهزة  كهربائية،بطاريات  لالأبو�ب،مو��سري�أ�سالك  كهربائية  �جر��ص 
�أ�سطو�نات،�سترييوهات �سخ�سية، م�سجالت �سريطية،�أجهزة تلفزيون. �سماعات هو�تف،  ب�سرية    ت�سغيل 
يف  هو�تف  هو�تف،ميكرفونات  ��سالك  �لال�سلكية،  للهو�ئيات  �سو�ري  كهربائية  كابالت  حممولة،  هو�تف 

�لفئة .9، ، ميكروفونات كو�بح �لإ�ساءة،�أجهزة �ملودم. 
�لو�ق�عة بالفئة:9

و�سف �لعالمة:هي عبارة عن درع يوجد على جانبيه علمني متعاك�سني باللون �لأ�سود ويوجد فوق �لدرع 
ثالثة دو�ئر �سغرية باللون �لأ�سود وفوقها يوجد �سكل �سليب �أي�سا باللون �لأ�سود وحتت �لدرع مكتوب كلمة 

�لأ�سود. وباللون  �لالتينية  باللغة   GULFMILANO
�ل�س��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد  �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد -اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
الأربعاء  30  اأكتوبر 2013 العدد 10933    

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /�ملالك: �لن�ساري لل�سر�فه
SUPERFLASH   :طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

  �ملودعة بالرقم :  180176 بتاريخ: 2012/10/3
 بيانات �لولوية:

با�سم: �لن�ساري لل�سر�فه
وعنو�نه: دبي- �لرب�ساء- مركز �لن�ساري لالعمال،،،

وذلك لتمييز �ل�سلع �و �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 36  �سر�فة ) حمالت �ل�سر�فة- ��ستبد�ل �لعمالت- و�سيط 
بيع �لعمالت و�سر�ئها و�لتو�سط يف عمليات �ل�سوق �لنقدية وممار�سة ن�ساط �لتحويالت �لنقدية و�سر�ء وبيع 
�لعمالت �لجنبية يف �سورة عمالت ورقية ومعدنية و�سيكات م�سافرين- ممار�سة ن�ساط �لتحويالت �ل�سريعة 

�لد�خلية و�خلارجية. 
و�سف �لعالمة: �لعالمة �لتجارية عبارة عن : من �لي�سار �سكل هند�سي مق�سوم �ىل ق�سمني من �لعلى باللون 
�لزرق �ل�سماوي، من �ل�سفل باللون �لزرق �لد�كن وبجانب �ل�سكل �لهند�سي من �ليمني  SUPER باللون 

�لزرق �ل�سماوي وFLASH باللون �لزرق �لد�كن.
�ل�سرت�طات: عدم �ملطالبة بحق ح�سري عند ��ستخد�م �لكلمتني )flash، super( كال على حدى مبعزل 

عن �لعالمة لعتبارهما كلمتني �سائعتي �ل�ستخد�م بالفئة.
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

ادارة العالمات التجارية  
الربعاء  30  اكتوبر 2013 العدد 10933
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•• بانغي-ا ف ب:

ومتمردين  ق��روي��ة  ميلي�سيات  ب��ني  �ل�سبت  م��ع��ارك  ����س��ف��رت 
�سابقني ��سبحو� يف �ل�سلطة عن �سقوط �ربعني قتيال بالقرب 
من مدينة بو�ر غرب �فريقيا �لو�سطى، وفق ح�سيلة جديدة 
من  قريب  م�سدر  و�علن  ع�سكري.  م�سدر  �لثالثاء  �ف��اده��ا 
�لقيادة �لع�سكرية يف �فريقيا �لو�سطى �ن �خر ح�سيلة ملعارك 
�ل�سبت بني ميلي�سيات دفاع ذ�تي ومتمردين �سابقني ��سفرت 
�لق��ل يف �سفوف  35 على  �رب��ع��ني قتيال منهم  �سقوط  ع��ن 
عن  �سابقة  ح�سيلة  و�ف��ادت   . �جلرحى  من  و�لعديد  �مللي�سيا 
يف  �ن  �مل�سدر  و�و���س��ح  �مل�سدر  ذ�ت  ح�سب  قتيال   12 �سقوط 
وقت مبكر �ل�سبت طوقت مدينة بو�ر �لتي تبعد حو�ىل 400 
حربية  با�سلحة  م���زودة  ميلي�سيات  بانغي،  غ��رب  �سمال  كلم 
�ل�سابق فرن�سو�  و�سو�طري يف منطقة تعترب مو�لية للرئي�ص 
24 �ذ�ر-م��ار���ص  ب��وزي��زي يف  ب��وزي��زي. وق��د �ط���اح بالرئي�ص 

�ئتالف متمردي �سيليكا بزعامة مي�سال جوتوديا �لذي عني 
رئي�سا �نتقاليا يف 18 �ب-�غ�سط�ص و�علن �لكولونيل �ل�سابق 
يف �سيليكا �لغوين مو�سى �لذي جرح ونقل �ىل بانغي لفر�ن�ص 
بر�ص هاجمونا بقذ�ئف �لر بي جي 7 و�لكال�سنيكوف وبنادق 
من �سنع حملي و��ساف �ن �ملعارك د�مت �كر من �ساعتني، 
�مل��دع��و  ف��رن�����س��و�  زعيمها  وق��ت��ل  �ل��دف��اع  مللي�سيات  وت�سدينا 
بوكا�سا و�سقيقه و�بنه . و�فاد م�سدر ع�سكري �ن �حل�سيلة قد 
ميلي�سيا  هجوم  بعد  ن�سبت  �لتي  �ملعارك  ل�سدة  نظر�  تتفاقم 
وعلق م�سدر  بو�ر  �سيليكا ومطار  قاعدة  �لذ�تي على  �لدفاع 
يف رئا�سة �فريقيا �لو�سطى طالبا عدم ذكر ��سمه بالقول �أنها 
حقا حركة مترد تن�ساأ و�لذين يقفون ور�ءها قد تبنو� هجمات 
��سفرت هجمات  �لبالد. وقد  �سمال غرب  بو�سانغو� وبوكا يف 
غري  كانت  �لتي  بالكا  �نتي  با�سم  �مللقبة  �لقروية  �مللي�سيات 
�لف  �سقوط  عن  �يلول-�سبتمرب  مطلع  حتى  متاما  معروفة 

قتيل يف منطقة بو�سانغو�.

حتليل اإخباري : هل اأ�صبحت اإيران موالية للوليات املتحدة الأمريكية ؟

اأربعون قتيًل يف معارك اأفريقيا الو�صطى 

•• الفجر – عبد املجيد بن عمر

ت�������س���ه���د �ل����ع����الق����ات �لأم���ري���ك���ي���ة 
�ل��دفء منذ توىّل  �لإير�نية بع�ص 
ح�سن  �جل��دي��د  �لإي����ر�ين  �لرئي�ص 
روح���اين م��ق��ود �ل��ق��ي��ادة. لكن هذ� 
د�خ��ل  ب��اإج��م��اع  يتمتع  �ل��ت��ق��ارب ل 
�ل��ط��ب��ق��ة �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة �حل��اك��م��ة يف 
�إذ ك�����ّس��ر �مل��ح��اف��ظ��ون عن  ط��ه��ر�ن 
�أن���ي���اب���ه���م وع��������رّبو� ع����ن رف�����س��ه��م 
م��ع  ت��ط��ب��ي��ع  لأّي  وم���ع���ار����س���ت���ه���م 

�ل�سيطان �لأكرب.
�لغرب  يف  �ملحللني  بع�ص  �أّن  غ��ري 
يرون �أّن �لو�قعّية �ل�سيا�سة على ما 
�جلمهورية  ت�ستثني  تعد  مل  يبدو 
�لإ����س���الم���ي���ة. ف��ال��ن��ظ��ام �لإي�����ر�ين 
ترديد  �إىل  �سعبه  دع��ا  ط��امل��ا  �ل���ذي 
���س��ع��ار �مل����وت لأم���ري���ك���ا ط��ي��ل��ة 34 
�أن ي��ت��ح��ّول ج��ذري��ا  ع���ام���ا، مي��ك��ن 
وي�����س��ت��ب��دل خ��ط��اب��ه ع��ن��دم��ا مُت��ل��ي 
 - �لعقوبات  رف��ع   - عليه م�ساحله 
�لأك��رب. �ل�سيطان  م��ن  يقرتب  �أن 

�لإي��ر�ن��ي��ة  �ل�سلطات  �سنعت  وق��د 
ب�سحب  �أم������رت  ع��ن��دم��ا  �مل���ف���اج���اأة 
�لالفتات �ملعادية لأف�سل �أعد�ئها.

طهر�ن  �سكان  �ساهد  �أ���س��ب��وع،  منذ 
ع��ل��ى �جل�����س��ور و�ل���ط���رق���ات ظ��ه��ور 
مل�سقات غريبة بجانب �لإعالنات 
مل���ارك���ات غ��رب��ي��ة، ل���وح���ة �إع��الن��ي��ة 
متثل �ثنني من �لقادة �ل�سيا�سيني 
- �أم��ري��ك��ي و�إي�����ر�ين - ي��ت��ح��اور�ن 

حول طاولة.
�ل�����ّس��ب��ه �مل�����س��ّج��ل ب��ني �لإي������ر�ين يف 
�مل��ل�����س��ق وحم���م���د ج�����و�د ظ��ري��ف، 
�ل��رئ��ي�����ص �حل�����ايل ل��ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
�لإي���ر�ن���ي���ة ي���وح���ي ب�����اأن �ل��رج��ل��ني 
للق�سية  ح��ل  لإي��ج��اد  ي��ت��ف��او���س��ان 
ت�سّمم  �ل��ت��ي  �لإي���ر�ن���ي���ة،  �ل��ن��ووي��ة 
�لعالقات بني �إير�ن وبقية �لعامل. 
ويذّكر �مل�سهد با�ستئناف �ملحادثات 
ب����ني �جل���م���ه���وري���ة �لإ����س���الم���ي���ة و 
جم���م���وع���ة خ���م�������س���ة ز�ئ�������د و�ح�����د 
)�لوليات �ملتحدة، رو�سيا، �ل�سني، 
 15 �أملانيا( يف  و  بريطانيا  فرن�سا، 
�ملا�سيني يف جنيف.  �أكتوبر   16 و 
وك��ان��ت �إي�����ر�ن ق��د ق��دم��ت يف ذل��ك 
�لج���ت���م���اع �ق����رت�ح����ا ج���دي���د� �إىل 
�ل��ق��وى �ل��ك��ربى ، يف �ل��وق��ت �ل��ذي 
رح����ب����ت ف���ي���ه �ل������ولي������ات �مل���ت���ح���دة 
بالّنهج �جلديد �جلدّي  �لأمريكية 
و�ل��ع��م��ي��ق ل��ط��ه��ر�ن. ول��ك��ن يظهر 
، مفاو�سان  �ملل�سقات  يف �حد هذه 
�أم�����ري�����ك�����ي و�إي��������������ر�ين ي��ج��ل�����س��ان 

روحاين غري ر��سني عن �ملل�سقات 
�مل��ع��ادي��ة ل��ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة �ل��ت��ي 
�لأم��ري��ك��ي��ة  م�����س��د�ق��ّي��ة  يف  ت�سّكك 
لأع��ّز  �أ����س���اوؤو�  ق��د  �أ�سحابها  وك���اّن 

معتقد�تهم و�أقد�سها. 
و�خل��ال���س��ة، �ن���ه يف �ل��وق��ت �ل��ذي 
ت��ت��ع��اف��ى ف���ي���ه �ل���ث���ق���ة ب����ني �إي������ر�ن 
�إير�ن  �ملحافظني يف  ، فان  و�لغرب 
مل يقولو� كلمتهم �لأخرية بدليل 
�إقد�مهم �ل�سهر �ملقبل، على تنظيم  
�ملوت  �لكبري  �ملوؤمتر  بعنو�ن  ن��دوة 
ه��ام�����ص  ع��ل��ى  و���س��ي��ت��م  لأمريكا" 
م�سابقة  ت��ن��ظ��ي��م  �ل��ت��ظ��اه��رة  ه���ذه 
متنوعة،  مو�سوعات  تتناول  فنية 
�لأم��ري��ك��ان  مل���اذ� يفتقر  غ���ر�ر  على 
ل��ل��م�����س��د�ق��ي��ة،�ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة 
وع���دم �ل��وف��اء ب��ال��وع��ود �أو �ل��غ��رور 
�لأم����ري����ك����ي، و���س��ُت�����س��ن��د يف خ��ت��ام 
�مل��وت  �ل��ك��ربى  �جل��ائ��زة  �لتظاهرة 
مالّية  بجائزة  م�سحوبة  لأمريكا، 

قدرها 4 �آلف دولر .

ويظهر  ط��اول��ة.  ح��ول  متو�جهني 
�لأمريكي مرتديا يف ن�سفه �لعلوي 
�سرتة وربطة عنق لكنه يرتدي يف 
ن�����س��ف��ه �لأ����س���ف���ل �����س����رو�ل وح����ذ�ء 
�زدو�جية  �إىل  �إ���س��ارة  يف  ع�سكريني 
لهجته. يف حني يبدو �لإير�ين ماد� 
خمالب  مو�جهة  يف  بال�سالم  ي��ده 

ن�سر، رمز �لوليات �ملتحدة.
�ملل�سق ت�ستبدل  �أخ��رى من  ن�سخة 
�ل�����س��الح بكلب ف���رق �لأن���ي���اب. ويف 
�حل���ال���ت���ني، �ل�������س���ع���ار ه����و ن��ف�����س��ه: 
ه����ذه ه���ي �ل���ن���ز�ه���ة و�مل�����س��د�ق��ي��ة 
�لأمريكية، كتب باللغتني �لفار�سّية 

و �لإجنليزّية.
بلد،  ه���ذ� يف  ي��ح��دث  �أن  غ��ر�ب��ة  ل 
ح�����س��ب �مل����ر�ق����ب����ني، حت����ّول����ت ف��ي��ه 
�ملناه�سة  و�ل�����س��ع��ار�ت  �حل���م���الت 
ل��ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة �لأم��ري��ك��ي��ة �إىل 
���س��ن��اع��ة، وب���ات���ت م��ف��رد�ت��ه��ا �أك���ر 
ح�������س���ور� وح���ف���ظ���ا م����ن �ل��ن�����س��ي��د 
يف  للمارة  ميكن  وه��ك��ذ�،  �لوطني. 
على  يتاأملو�  �أن  �لعا�سمة  ���س��و�رع 
�لأمريكية  �ل�سفارة  موقع  و�جهة 
حيث  ج��د�رّي��ة  طهر�ن  يف  �ل�سابقة 
متثال �حلرية جمّرد هيكل عظمي 
�أخ�����رى حت��ول��ت فيها  ، وج����د�رّي����ة 
جنوم �لعلم �لأمريكي �إىل جماجم 
�لقنابل.  �إىل  �حلمر�ء  و�خلطوط 
�ل�سعار  نف�ص  يظهر  لوحة  كل  ويف 
�ل�����س��ع��ار  ذ�ك   ، لأم���ري���ك���ا  �مل�����وت   ،
�لتاريخي ميثل �ليوم نقطة �سود�ء 
�لتي  �ل�����س��ورة  حت�����س��ني  عملية  يف 

�أطلقها �أو�خر �أوت �ملا�سي �لرئي�ص 
�لإير�ين �جلديد، ح�سن روحاين .

ف��م��ن �ج���ل �ل��ت��خ��ف��ي��ف م���ن �لآث����ار 
�لتي  �ل��دول��ي��ة  للعقوبات  �مل��دم��رة 
تخنق �لق��ت�����س��اد �لإي�����ر�ين، و�ف��ق 
هاتفّيا  �لتحدث  على  �ملعتدل  �مل��اّل 
ب��ار�ك   : �أع��د�ئ��ه  �أل���ّد  مبا�سرة م��ع 
�أوب������ام������ا. خ���ط���وة غ����ري م�����س��ب��وق��ة 
فّجرت موجة هائلة من �لأمل بني 
�ل�سباب �لإير�ين �ملتطّلع لالنفتاح 
�أي�سا  �أث����ارت  ولكنها  �ل��ع��امل،  على 
�ل��ذي��ن  �مل��ح��اف��ظ��ني  غ�سب ���س��ق��ور 
�لربملان. غد�ة هذه  يهيمنون على 
�لأوىل  ه��ي   - �لتاريخية  �خل��ط��وة 
منذ �ن���دلع �ل��ث��ورة �لإ���س��الم��ي��ة - 
قائد  جعفري،  علي  حممد  �نتقد 
�لتكتيكي  �خلطاأ  �لثوري،  �حلر�ص 
للرئي�ص روحاين.  ونتيجة للحملة 
�ل��ن��ق��دي��ة وك���ث���اف���ة �ل����ن����ري�ن �ل��ت��ي 
يف  �جتماعه  بعد  باجتاهه  �سّوبت 
نيويورك بنظريه �لأمريكي ، جون 
كريي ، �أ�سيب حممد جو�د ظريف 
رئ��ي�����ص �ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة �لإي��ر�ن��ي��ة، 
�أيام،  ، لعدة  بوعكة �سحّية �سّمرته 
على كر�سي متحرك يقول �ملقّربون 

منه �أّنها نتيجة �لتوّتر و�لإجهاد.
ه��ذه  ج��ه��ة  �أّي  ت��ت��ب��ّن��ى  مل  ول���ئ���ن 
�مل��ل�����س��ق��ات �مل��ن��اه�����س��ة ل���ل���ولي���ات 
�مل���ت���ح���دة، ف�����ان ح���ج���م �ن��ت�����س��اره��ا 
على  �ل��دع��م  تلقت  �أن��ه��ا  �إىل  ي�سري 
قالت  وق��د  �ل��دول��ة.  م�ستوى  �أعلى 
�ملوؤ�س�سة �لتي و�سعت هذه �ملل�سقات 

لأحد �ملو�قع �للكرتونية �لإير�نية 
�ملحافظة، �أن �لعملية كانت رد فعل 
ع��ف��وي على �مل��ح��ادث��ات ب��ني �إي���ر�ن 
ه���ذه  و�أّن  �مل���ت���ح���دة،  و�ل�����ولي�����ات 
�أّي  تعني  ل  �لإع��الن��ي��ة  �ملل�سقات 
�لأمريكيني  مع  للمفاو�سات  عد�ء 
و�إمن��ا ت��دل على ن��وع من ع��دم ثقة 

�إير�ن بهم.
�حلملة  منظمي  م��ن  و�ح���د  وق���ال 
ت��اأث��ري� من  �أك��ر  �أن �لفن  ، نعتقد 
لإظ��ه��ار  �ل�سيا�سية  �ل��ت�����س��ري��ح��ات 
ح��ق��ي��ق��ة �أع���د�ئ���ن���ا ،و�أ�����س����اف ي��ق��ول 
لي�ص  �أوب����ام����ا  �أن  �خل�����رب�ء  ب��ع�����ص 
و  ب��اإي��ر�ن  يتعلق  فيما  �سلطة  لديه 
�لوليات  �لإ�سر�ئيلي يف  �للوبي  �أن 
�لكلمة  �ل��ذي ميتلك  هو   ، �ملتحدة 

�لأوىل و�لأخرية يف هذ� �ملو�سوع. 
������س�����رع�����ان م������ا �خ����ت����ف����ت �حل���م���ل���ة 
�لإع���الن���ي���ة يف �ل��ع��ا���س��م��ة و�أّزي���ل���ت 
�مل��ل�����س��ق��ات �ل���ك���ب���رية، وب�����ّرر ه���ادي 
ع��ي��ا���س��ي �مل���ت���ح���دث ب��ا���س��م رئ��ي�����ص 
لوكالة  ت�سريح  يف  ذل���ك،  �لبلدية 
ب���اأن���ه مل يتم  �لأن����ب����اء �ل��ر���س��م��ي��ة، 
م��ن  و�ل����رتخ����ي���������ص  �لإذن  ط���ل���ب 
يقنع  مل  تف�سري  ط���ه���ر�ن.  ب��ل��دي��ة 
�جل���ن���اح �مل��ح��اف��ظ �مل��ت�����س��دد، �ل���ذي 
�مل��ل�����س��ق��ات خملب  �إز�ل������ة  ي����رى يف 
�ل���ن���ظ���ام. ويف ه�����ذ� �ل�������س���ي���اق ق���ال 
ح�������س���ني ����س���ري���ع���ت���م���د�رى، م��دي��ر 
و�ل��ذي  �ملحافظة،  كيهان  �سحيفة 
�لأع��ل��ى  �مل��ر���س��د  م��ن  مقربا  يعترب 
من  �مل��ق��رب��ني  بع�ص  �أّن  �لإي�����ر�ين، 

•• وا�شنطن-يو بي اأي:

هناأت �لوليات �ملتحدة �ل�سعب �جلورجي على �إجر�ء �نتخابات 
تعزيز  على  معاً  �لعمل  �إىل  �جلميع  د�ع��ي��ة  �سلمية،  رئا�سية 
دفع  بغية  �ملدين  �ملجتمع  وتقوية  �ل�سيا�سي  ��ستقر�ر بالدهم 

�لتطور �لدميقر�طي و�لقت�سادي.
و�أ����س���درت وز�رة �خل��ارج��ي��ة �لأم��ريك��ي��ة ب��ي��ان��اً ق��ال��ت ف��ي��ه �ن 
�لنتخابات  على  جورجيا  مو�طني  تهنئ  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
لكافة  �آخ��ر  تاريخياً  ي��وم��اً  �سهدنا  فقد  �ل�سلمية،  �لرئا�سية 
�جلورجيني وخطوة مهمة للتنمية �لدميقر�طية و�حت�سان 
�ملوؤ�س�سات �ليورو� �أطل�سية . و�سددت على �ن هذه �لنتخابات 
بيانها  يف  �خلارجية  و�أك���د   . �ل�سعب  �إر�دة  و���س��وح  بكل  متثل 

�لدولية  بعثة مر�قبة �لنتخابات  �ملتحدة تدعم  �لوليات  �ن 
لنتائج  وتقييمها  �أوروب���ا  يف  و�لتعاون  �لأم��ن  ملنظمة  �لتابعة 
�لنتخابات �لتي �عتربت �نها جرت بكفاءة و�سفافية ويف بيئة 
ودية وبناءة . لكنه �أ�سار �إىل �نه مع ذلك فاإننا نالحظ �أي�ساً 
�ملخاوف �لتي حتدث عنها �لتقييم، مبا يف ذلك �ملز�عم حول 
بعد  و�لآن  �ملحلي..  �مل�ستوى  على  �سيا�سية  �سغوط  ممار�سة 
�لعمل  �إىل  �ملر�سحني  ندعو جميع  كلمتهم،  �لنا�ص  �أعطى  �أن 
�إىل  �سكاوى  �أي  وتقدمي  �لدميقر�طية  �ملعايري  �إط��ار  �سمن 
على  جورجيا  يف  �ل�سلطات  �لبيان  وح��ث   . �لنتخابات  �إد�رة 
�سيادة  م��ع  مت��ام��اً  يتفق  ومب��ا  ب�سفافية  �سكاوى  �أي��ة  معاجلة 
بناء  ب�سكل  �لعمل معاً  �لأط��ر�ف على  كافة  �لقانون، م�سجعاً 
�ملجتمع  وت��ق��وي��ة  ج��ورج��ي��ا  يف  �ل�سيا�سي  �ل���س��ت��ق��ر�ر  لتعزيز 

و�لقت�سادي  �لدميقر�طي  �لبالد  تطور  دف��ع  بهدف  �مل��دين 
�لأمريكية عن تطلعها للعمل مع  . وعربت وز�رة �خلارجية 
�لرئي�ص �ملنتخب و�حلكومة و�لربملان و�سعب جورجيا، للبناء 
على �سر�كتنا �ل�سرت�تيجية و�لقوية من �أجل رعاية تطلعات 
جورجيا �لأوروبية - �لأطل�سية ومو��سلة دعم م�ستقبل �أكر 
�لرئا�سة  �نتخابات  نتائج  وكانت  �جلورجي.  لل�سعب  �إ�سر�قاً 
�أ�سو�ت �لناخبني  %100 من  يف جورجيا �أظهرت بعد فرز 
غيورغي  �جل��ورج��ي(  )�حللم  �حلاكم  �لئ��ت��الف  ف��وز مر�سح 
�لأ�سو�ت،  من   62.11% على  بح�سوله  مارغفيال�سفيلي 
فيما ح�سل د�فيد باكر�دزه، مر�سح حزب �لرئي�ص �جلورجي 
�لوطنية  �حل��رك��ة  �ساآكا�سفيلي،  ميخائيل  ولي��ت��ه  �ملنتهية 

�ملوحدة ، على %21.73 من �أ�سو�ت �لناخبني.

باك�صتان  يف  قبيلة  زعيم  على  هجوم  يف  قتلى   7
•• كويتا-ا ف ب:

قتل م�سلحون جمهولون زعيما قبليا مو�ليا للحكومة �لباك�ستانية و�ستة من 
�مل�سطربة، جنوب غرب  بلو�س�ستان  بولية  �لثالثاء يف منزلهم  �ف��ر�د عائلته 

باك�ستان �لذي ي�سهد حركة مترد �نف�سالية، وفق ما �فاد م�سوؤولون.
و�كد �مل�سوؤولون �ن حو�ىل 12 م�سلحا ح�سرو� �ىل منزل دوده خان زعيم قبيلة 
بغتي �لتي تعترب مو�لية للحكومة يف �لنز�ع بني �لقو�ت �لباك�ستانية و�ملتمردين 
ديرة  مقاطعة  يف  �لكبري  �مل�سوؤول  �جلبار  عبد  وق��ال  �لنار.  و�طلقو�  �لبلو�ص، 
بر�ص  لفر�ن�ص  كويتا  �لعا�سمة  جنوب  كلم   450 بعد  على  �مل�سطربة  بغتي 
. و��ساف  �بنه و�حفاده قتلو� يف �لهجوم  �ن دوده خان وزوجته و�بنه وزوج��ة 
عبد �جلبار �ن �مر�أة ��سيبت بجروح خطرية نقلت �ىل �مل�ست�سفى �ملحلي و�ن 

�ملهاجمني لذو� بالفر�ر يف �سيارة بعد �لهجوم �لتي مل تتبانه �ي جهة .

مرغفيل�صفيلي رئي�صًا جلورجيا ووا�صنطن ترحب

العدد  10933 بتاريخ 2013/10/30    

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية  2008/2
�ىل �ملحكوم عليهم / م�سنع جيني للذهب ذ.م.م - حممد عبد�لرحيم عبد�هلل ك�سو�ين 
- مانيال نار�سي فايا  ليكن معلوما لديكم بان حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية قد 
��سدرت بحقك حكما بتاريخ 29 نوفمرب 2007 يف �لق�سية رقم 2003/336 كلي بالز�مك 
بدفع مبلغ وقدره 683524 درهم �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف مع �لفائدة �لتاخريية على 
�ملبلغ بو�قع 9% �سنويا من تاريخ �ملطالبة يف 2003/10/25 وحتى �ل�سد�د �لتام. ل�سالح 
�ملحكوم له: بنك دبي �لتجاري وحيث �ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم و�سجل 
تخلفكم  حال  ويف  بتاريخ   �جلل�سة  ح�سور  عليكم  يتوجب  لذ�  �ع��اله.  �ليه  �مل�سار  برقم 
عن ذلك فان �ملحكمة �ستتخذ بحقك �لجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه ح�سب �ل�سول.حرر 

بتاريخ 2013/10/28
       رئي�ص ق�سم التنفيذ

وزارة العدل  
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

ق�سم التنفيذ

العدد  10933 بتاريخ   2013/10/30     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/655 جتاري كلي  

ريا�ص  ه�سام   -4 حممود  حممد  �حمد   -  3 حممد  �لدين  �سالح  عامر   -2 �سرور  ح�سن  ��سماعيل   -1 عليه/  �ملحكوم  �ىل 
�ل�سفدي 5- و�ئل ر��سد �لنقبي 6- �حمد حممد م�سطفى 7- فاطمة �لزهر�ء �بو عثمان 8- عبد�هلل حامد توفيق 9- �رميا 
�نور ملتوؤو�ص 10- ه�سام م�سطفى �خلطيب 11- حممد قطب علب قطب 12- منح عدنان �بوزكي 13- دريد �سامي عبا�ص 
14- با�سم حلمي 15- �ن م�سرتون 16-وليد ح�سن علي 17 - وليد جمال عرفات 18-حممد حممود 19- غدير فوزي جمول 
20- كريج روبنت 21- وليد ح�سن علي 22- ��سامة حممد ��سماعيل 23- �و�ص عبد�حلمن علي 24- �سليمان حممد �لدبا�ص 
25- �مري كرم 26- كاترين �سيمون 27- �سعد �ني�ص حممود 28-  فاني�سا ملريا 29- ح�سام فخري جرج�ص 30- نهدة وليم 
مو�سى 31- �ل�سيد حممد �لد�سوقي �ل�سمر �لعنو�ن: بالن�سر نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2013/5/29 قد حكمت عليك هذه 
�ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عالن ل�سالح �سلطان حممد �حمد �لعتيبة بالتايل: حكمت �ملحكمة حكمت �ملحكمة 
ح�سوريا للمدعي و�ملدعى عليه ومبثابة ح�سوري للخ�سوم �ملدخلني: بف�سخ عقدي �ل�ستثمار �سند �لدعوى و�خالء �لفلل 
حمل �لتد�عي وت�سليمها خالية من �ل�سو�غل و�ل�سخا�ص و�لز�م �ملدعى عليه بان  يوؤدي للمدعي مبلغ  5.900.000 درهم 
بن�سبتها من  �لفعلي مبلغ  �لت�سليم  تاريخ  �لف�سخ يف 2013/5/29 وحتى  تارخ تقرير  �لفلل عن �لفرتة من  وبدل �جر مثل 
�ملقابل �ل�سنوي �مل�سمى يف �لعقدين و�لفائدة �لتاخريية عن �ملبلغ �ملحكوم به بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة يف 2011/12/15 
ذ�ت  �ملاء و�لكهرباء من �جلهات  ��ستهالك  ب��ر�ءة ذمة عن  �ملدعى عليه بتقدمي  �ل�سد�د مبا ل يجاوزه وبالز�م  وحتى متام 
�لعالقة و�مل�ساريف ومائتي درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ماعد� ذلك من طلبات. �سد بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 

�ملو�فق 2013/10/8  حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�سلمك هذ� �مل�ستند.  
القا�سي/�سلطان را�سد النيادي                                  
رئي�ص الدائرةالتجارية الكلية الثالثة        

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10933 بتاريخ   2013/10/30     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/831 جت كل- م ت-ب- اأظ

مدعي/ �سركة �سو�عد للتوظيف ذ.م.م �جلن�سية: �لمار�ت مدعي عليه: �سركة �لربيع 
�لخ�سر للمقاولت و�ل�سيانة �لعامة ذ.م.م وميثلها مديرها �لعام �جلن�سية: �لمار�ت 
مو�سوع �لدعوى: مطالبة مالية بقيمة 196.800 درهم �ملطلوب �عالنه/  �سركة �لربيع 
�لخ�سر للمقاولت و�ل�سيانة �لعامة ذ.م.م وميثلها مديرها �لعام �جلن�سية: �لمار�ت 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�سر   عنو�نه: 
�خلمي�ص �ملو�فق 2013/10/31 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 
�لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة  �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لد�ئرة    �مام  �سباحاً   8.30
�مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا 
موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �سدر بتاريخ  

قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ    حمكمة ابوظبي البتدائية

 يف التنفيذ رقم )2012/254ت ت�سل-م ر- ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/ موؤ�س�سة �لمار�ت لالت�سالت �جلن�سية: �لمار�ت 

�لمار�ت  �جلن�سية:  �ل�سويدي  حممد  يو�سف  عائ�سة   : �سده  �ملنفذ 
�لمار�ت    �جلن�سية:  �ل�سويدي  حممد  يو�سف  عائ�سة  �عالنه:  �ملطلوب 
�ل�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�سر  عنو�نه: 
�لتنفيذ �ل�سادر يف �لدعوى   وحدد لنظره جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 
2013/11/25 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�سور �مام 
�لد�ئرة �لثالثة باد�رة �لتنفيذ- �بوظبي �لكائنة باملقر �لرئي�سي �سخ�سيا 
�و بو��سطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�سند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت 

�لتنفيذ �جلربي.
قلم التنفيذ العام                              

 امارة ابوظبي   - دائرة الق�ساء

 �لربعاء 30 �كتوبر 2013 �لعدد 10933      

          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ
 يف التنفيذ رقم )2012/251ت ت�سل-م ر- ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/ موؤ�س�سة �لمار�ت لالت�سالت �جلن�سية: �لمار�ت 

�ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�سية:  �ساملني  عبيد  �سعيد  ربيع   : �سده  �ملنفذ 
�عالنه:  ربيع �سعيد عبيد �ساملني �جلن�سية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�سر 
يف  �ل�سادر  �لتنفيذ  �ل�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا 
 2013/11/25 �ملو�فق  �لثنني  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد  �لدعوى   
�لد�ئرة  �مام  باحل�سور  مكلف  فانت  �لتنفيذ.  طلب  لنظر  موعد� 
�و  �سخ�سيا  �لرئي�سي  باملقر  �لكائنة  �بوظبي  �لتنفيذ-  باد�رة  �لثالثة 
�جر�ء�ت  لتخاذ  تفاديا  �عاله،  �ل�سند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��سطة 

�لتنفيذ �جلربي.
قلم التنفيذ العام                              

 امارة ابوظبي   - دائرة الق�ساء

 �لربعاء 30 �كتوبر 2013 �لعدد 10933      

العدد  10933 بتاريخ 2013/10/30     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/790  مدين جزئي                  
�ىل �مل��دع��ى عليه / 1 - حممد ���س��ادق �ح��م��د   جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
�ملدعي/�سركة �لم��ار�ت لالت�سالت �ملتكاملة )�ص م ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة   قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها 
مببلغ وقدره )16646.14 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
لها  وح��ددت  �لتام.  �ل�سد�د  وحتى  �ل�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بن�سبة  �لقانونية 
 ch1.A.1 بالقاعة  �ل�ساعة 8.30 �ص  �ملو�فق 2013/11/10  يوم �لحد  جل�سة 
لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �لقل.  
ق�سم الق�سايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10933 بتاريخ 2013/10/30     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/589  مدين جزئي                  

�ىل �ملدعى عليه / 1 - مرمي عبد�لرحيم )زوجة( خالد �سليمان �ل�سحي  جمهول 
ع(  م  )���ص  �ملتكاملة  لالت�سالت  �لم���ار�ت  �ملدعي/�سركة  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل 
ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  ق��د  �ب��وج��ري��دة  ع��زب  حجاج  حممود  وميثله: 
درهم(   3879.02( وقدره  مبلغ  للمتنازع  يوؤدي  بان  �ملتنازع �سده  بالز�م  �ملطالبة 
تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم 
�ل�ستحقاق وحتى متام �ل�سد�د.  وحددت لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 2013/11/10 
�ل�ساعة 8.30 �ص بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثالثة �يام على �لقل.  
ق�سم الق�سايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10933 بتاريخ   2013/10/30     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدم /زكريا �شامل را�شد عبيد املن�شوري/  بطلب �ىل حمكمة 

�لظفره �لبتد�ئية ق�سم �لتوثيقات طالبا تغيري ��سمه من 
)زكريا( �ىل )را�شد(

 فمن لديه �عرت��ص يتقدم به �ىل �لق�سم �ملذكور باملحكمة 
خالل 30 يوما من تاريخ ن�سر �لعالن .

حممد عبداهلل احمدو    
قا�سي حمكمة الظفرة البتدائية    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
     حمكمة الظفرة البتدائية

فقدان جواز �سفرت
�مل���دع���وة/ رحيمه  ف���ق���دت  
�سلطان دوب���ي     - �أثيوبيا 
�سفرها   -ج����و�ز  �جل��ن�����س��ي��ة 
    )1678075( رق��������م   
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت�������س���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق���م 

   050/6888948

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����دت  �مل�����دع�����وة/ م����ارى 
جاور�ن    ما�سي�سار  جر�ي�ص 
�جل���ن�������س���ي���ة  �ل����ف����ل����ب����ني   -
-ج�����������و�ز �����س����ف����ره����ا  رق����م   
)3195585(    من يجده 
عليه �لت�سال بتليفون رقم 

   050/5806218

فقدان جواز �سفرت
ف�����������ق�����������دت  �مل�����������دع�����������وة/ 
وي���ن�������س���ي���ت ج���ي���ربمي���ارمي 
عمر    - �ثيوبيا �جلن�سية 
-ج�����������و�ز �����س����ف����ره����ا  رق����م   
)429587(    من يجده 
بتليفون  �لت�������س���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/8133031   

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ ماجد خالد 
�سالح ب��ارب��اع      - �ليمن 
�جل��ن�����س��ي��ة -ج�����و�ز ���س��ف��ره 
    )3105525( رق�������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������س���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 

   055/5666314

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د  �مل�����دع�����و/ ����س���ام���ال 
ن�����س��ي��ب خ����ان - ب��اك�����س��ت��ان 
�جل��ن�����س��ي��ة -ج������و�ز ���س��ف��ره 
    )5157181( رق��������م   
ت�سليمه  برجاء  يجده  من 
�ىل �قرب مركز �سرطة �و 
�ل�سفارة باك�ستان م�سكور�ً.

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د  �مل�����دع�����و/ ���س��ف��در 
ح�����س��ن ق���ن���ربي   - �ي���ر�ن 
�جل��ن�����س��ي��ة -ج�����و�ز ���س��ف��ره 
    )95272108( رق���م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������س���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 

   056/7339023

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ حممود  �هلل 
نور �سالم خان     - باك�ستان 
�جل��ن�����س��ي��ة -ج�����و�ز ���س��ف��ره 
    )2743281( رق�������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������س���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 

   055/5922164
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العدد  10933 بتاريخ 2013/10/30     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/767  جتاري جزئي                
�ملدعي/ �ن  �لقامة مبا  ر��سوي جمهول حمل  - مطعم   1  / عليه   �ملدعى  �ىل 
�ملدينة للتغليف �ص ذ.م.م وميثله: علي ��سماعيل �بر�هيم �جلرمن قد �قام عليك 
ي���وؤدي لها مببلغ وق��دره  ب��ان  �مل��دع��ي عليه  ب��ال��ز�م  �ل��دع��وى ومو�سوعها �حلكم 
بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة   و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم(   4641(
9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام. وحددت لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 
2013/11/18 �ل�ساعة 8.30 �ص بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�سور 
م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10933 بتاريخ 2013/10/30     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/568  مدين كلي                  
�مل��دع��ي/ �ىل �مل��دع��ى عليه  / 1 - ف��ر�ن�����ص بالدينجر   جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
�هلل  عطا  على  /ل�ساحبها/ح�سني  و�لر�فعات  �لثقيلة  للمعد�ت  هولج  �خلليج  موؤ�س�سة 
�لعنزي وميثله: علي ��سماعيل �بر�هيم �جلرمن   قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م(   2.350.003( وق��دره  مبلغ  ب�سد�د  عليها  �ملدعى  �ل��ز�م 
و�تعاب  و�مل�ساريف  بالر�سوم  و�لز�مها  �ل�سد�د  مت��ام  وحتى  �ل�ستحقاق  تاريخ  من   %9
�ملحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/11/11 �ل�ساعة 9.30 �ص بالقاعة 
ch2.D.18 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �لقل.ويف حالة تخلفك 

فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.   
ق�سم الق�سايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10933 بتاريخ 2013/10/30     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/311  مدين كلي                  
  Zucchini)Gulf(LLC .ذ.م.م   �ص  �خلليج  زوكيني   -  1  / عليه   �ملدعى  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/�سركة �لهز�ع ملقاولت �لبناء ذ.م.م وميثله: 
خالد كلندر عبد�هلل ح�سني قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بندب 
�ملحاماة.    و�تعاب  و�مل�ساريف  بالر�سوم  عليه  �ملدعى  �ل��ز�م  مع  متخ�س�ص  خبري 
وحددت لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/11/11 �ل�ساعة 9.30 �ص بالقاعة 
ch2.D.18 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا 

�لقل.  
ق�سم الق�سايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10933 بتاريخ 2013/10/30     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1272 تنفيذ جتاري
جمهول  ����ص.ذ.م.م   لاللكرتونيات  �ملمتازة  �لروؤية  �سده/1-  �ملنفذ  �ىل 
و�لجهزة  �حلماية  لنظم  زه��رة  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل 
�لكهربائية ���ص.ذ.م.م وميثله: يو�سف حممد ح�سن حممد �لبحر   قد 
�ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليكم  �أق��ام 
�ملنفذ به وقدره )248635( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .   
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�ص الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10933 بتاريخ 2013/10/30     
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

                           يف الدعوى رقم 2009/140 طلب بيع مال مرهون )تنفيذ(
مو�سوع �لق�سية: طلب �ذن بيع مال مرهون عبارة عن �سقة     �ملطلوب 
�لق��ام��ة-  ���س��رو�ر جم��ه��ول حم��ل  نعيم  �ساقب  ���س��ده /1-  �ملنفذ  �ع��الن��ه 
وهي  �خلا�سة  �مو�لكم  على  �حلجز  مت  بانه  نعلنكم  �لع���الن:  مو�سوع 
عبارة عن �سقة �سكنية- �جلهة: دبي- �ملنطقة: مر�سي دبي- رقم �لر�ص- 
�لوحدة- 102 رقم  ت��اور- رقم  زين  ذ�  �ملبني-  ��سم  �ملبني- 1-  152- رقم 
�لطابق: 1- �مل�ساحة: 2.076.48 قدم مربع وفاًء للمبلغ )1.420.000.00 

درهم( �ملطالب به وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعولة قانونا.
رئي�ص ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10933 بتاريخ   2013/10/30     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1350 جت جز- م ت- ب-اأظ

مدعي/ �سركة عبد�هلل حممد ح�سن لد�رة �لعقار�ت ميثلها/ فخر �ل�سالم �ساه 
�لفلبني  �جلن�سية:  كار�ج  بوكاد  جويل  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�سية:  علم 
مو�سوع �لدعوى: مطالبة مالية وقدرها 36000 درهم   �ملطلوب �عالنه/ جويل 
بوكاد كار�ج �جلن�سية: �لفلبني عنو�نه: بالن�سر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/11/20 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية �لكائنة �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �جلل�سة  قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �سدر بتاريخ  2013/10/28
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10933 بتاريخ   2013/10/30     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1402 جت كل- م ت- ب-اأظ

عبد�هلل  حمد  �سعيد  ل�سحابها  �لتجارية  للخدمات  �سمحه  �سركة  مدعي/ 
�جلنيبي  وعبد�هلل �سعيد حمد �جلنيبي �جلن�سية: �لمار�ت  مدعي عليه: �سركة 
�مي جروب ليمتد �جلن�سية: �لمار�ت مو�سوع �لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 
230.681 درهم �ملطلوب �عالنه/ �سركة �مي جروب ليمتد �جلن�سية: �لمار�ت      
عنو�نه: بالن�سر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/11/04 �ملو�فق  �لثنني  يوم 
باحل�سور �ل�ساعة 6.00 م�ساًء �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية 
�لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�سكر �آل نهيان �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد 
�جلل�سة  قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �سدر بتاريخ  2013/10/28
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

 

العدد  10933 بتاريخ   2013/10/30     
       اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/486 مد جز- م ر- ب-اأظ

مدعي/ �سلطانة ي�سلم عبود بوكالة �سالح عبد�لعزيز �حمد �سعالن �جلن�سية: 
�لمار�ت  مدعي عليه: �لعمري معوي�ص �لعمري عمر �جلن�سية: �لمار�ت مو�سوع 
�لدعوى: مطالبة بت�سليح �سيارة بقيمة 34800 درهم   �ملطلوب �عالنه/  �لعمري 
�ملدعي  �ن  حيث  بالن�سر   عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�سية:  عمر  �لعمري  معوي�ص 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/11/11 
�مام  �سباحاً   8.30 �ل�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
�لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية �لكائنة بد�ئرة �لق�ساء   �سخ�سيا �و 
بو��سطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�سور� �مل�ستند�تك موقعا 
عليها قبل �جلل�سة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �سدر بتاريخ  

2013/10/29
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10933 بتاريخ   2013/10/30     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  1364/ 2013 -جتاري - م ت-  �ص- اأظ

�مل�ستاأنف : �سعيد علي عبيد �بو �سب�ص �ل علي �جلن�سية: �لمار�ت  �مل�ستاأنف عليه: 
�سركة ر��سيات �لعقارية ذ.م.م و�خرون �جلن�سية: �لمار�ت  مو�سوع �ل�ستئناف : �لغاء 
�حلكم �مل�ستاأنف و�لذي ق�سى برف�ص �لدعوى و�لق�ساء جمدد� بالطلبات �لو�ردة يف 
�سحيفة �ملطلوب �عالنه/ �سركة �لقدرة �لعقارية ذ.م.م  �جلن�سية:�لمار�ت  �لعنو�ن: 
بالن�سر مبا �ن �مل�ستاأنف قد ��ستاأنف �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم  2012/2233 جت 
كل- م ت- ب- �أظ  وحدد لنظره جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/11/4 لذ� فانت مكلف 
باحل�سور �ل�ساعة 9.30 �سباحا �مام �لد�ئرة �لثانية حمكمة ��ستئناف �بوظبي �لكائنة- 
مع�سكر �آل نهيان �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك 

و�سو�ر مل�ستند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�سة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

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

العدد  10933 بتاريخ 2013/10/30     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/46  ا�ستئناف تنفيذ عمايل

�ىل �مل�ستاأنف �سده / برين ماك كي مومن�ص   جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �مل�ستاأنف /�سركة 100 للن�سر ذ.م.م وميثله: ر��سد �حمد ر��سد بن 
�سبيب   قد ��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2013/374 
تنفيذ عمايل بتاريخ 2013/9/3  وحددت لها جل�سه يوم �لحد �ملو�فق 
وعليه   ch2.D.18 بالقاعة  �سباحا   10.00 �ل�ساعة   2013/11/3
يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا.  
رئي�ص الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10933 بتاريخ 2013/10/30     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1281  ا�ستئناف جتاري  

بهادر    -2 ذ.م.م  ���ص  �لعامة  للتجارة  ف��ورت  ب��ريد   / �سدهما  �مل�ستاأنف  �ىل 
كاكاجان مريز�ئي جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف /بنك �سادر�ت 
�ير�ن فرع �سوق مر�سد وميثله: �بر�هيم حممد �حمد حممد �لقا�سم  قد 
��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2012/275 جتاري كلي بتاريخ 
�ل�ساعة   2013/12/9 �مل��و�ف��ق  �لثنني  ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت    2013/8/1
10.00 �سباحا بالقاعة ch1.A.4 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.  
رئي�ص الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10933 بتاريخ 2013/10/30     

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1291  ا�ستئناف جتاري  

خ��ان جعفر  جم��ه��ول حمل  ���س��اج��و�ل  ���س��ده / حممد  �مل�ستاأنف  �ىل 
�مل�سفي  ب�سفته  ه��ان��ت-  ج��ون  /�ستيفني  �مل�ستاأنف  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة 
ر��سد  وميثله:  ليمتد   كوميونيكا�سن  �ك�ست�ساجن  ل�سركة  �لق�سائي 
�حمد ر��سد بن �سبيب   قد ��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى 
لها جل�سه  وح��ددت  بتاريخ 2013/8/5   كلي  رق��م 2013/145 جت��اري 
بالقاعة  �سباحا   10.00 �ل�ساعة   2013/12/4 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم 
قانونيا ويف  �و من ميثلكم  يقت�سي ح�سوركم  ch2.D.16 وعليه 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.  
رئي�ص الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10933 بتاريخ 2013/10/30     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/15  ا�ستئناف امور م�ستعجلة جتاري  

�ىل �مل�ستاأنف �سده / �لفروج �لطازج- �لطور جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �مل�ستاأنف /كليات �لتقنية �لعليا وميثله: ر��سد �حمد ر��سد بن 
بالدعوى رقم 2013/21  �ل�سادر  �لقر�ر/ �حلكم  ��ستاأنف  �سبيب  قد 
جل�سه  لها  وح���ددت   2013/8/6 ب��ت��اري��خ  جت��اري��ة  م�ستعجلة  دع���اوي 
بالقاعة  �سباحا   10.00 �ل�ساعة   2013/11/17 �مل��و�ف��ق  �لح���د  ي��وم 
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.  
رئي�ص الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10933 بتاريخ 2013/10/30     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/268 تنفيذ ايجارات
�ىل �ملنفذ �سده/1- �سالح حممد عبد�هلل �آل علي  جمهول حمل �لقامة 
�لتنفيذ/ حممد عقيل علي ح�سن �لزرعوين   ومبوجب  مبا �ن طالب 
�ملوؤجرين  بني  بالف�سل  �خلا�سة  �لق�سائية  �للجنة  من  �ل�سادر  �لقر�ر 
و�مل�ستاأجرين ببلدية دبي فانك مكلف بالتي: 1- �سد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وذل��ك  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره���م(   964275( وق���دره 
خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�ص الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10933 بتاريخ 2013/10/30     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/445 تنفيذ ايجارات
�ىل �ملنفذ �سده/1- رويال بينكل للو�ساطة �لتجارية   جمهول حمل �لقامة 
عبد�هلل  من�سور  وميثله:  �لعقارية  �لبفتة  موؤ�س�سة  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مب��ا 
�لق�سائية  �للجنة  �ل�����س��ادر م��ن  �ل��ق��ر�ر  �ل���زرع���وين ومب��وج��ب  �ح��م��د  حم��م��د 
�خلا�سة بالف�سل بني �ملوؤجرين و�مل�ستاأجرين ببلدية دبي فانك مكلف بالتي: 
�و خزينة  �لتنفيذ  �ملنفذ به وق��دره )24586 دره��م( �ىل طالب  �ملبلغ  1- �سد�د 
�ملحكمة وذلك خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. وعليه فان �ملحكمة 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�ص الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10933 بتاريخ 2013/10/30     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2011/458   جتاري كلي              

�ىل �ملحكوم عليه /1- �ساجنون كوربوري�سن- فرع دبي جمهول حمل �لقامة  نعلنكم بان �ملحكمة 
حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2013/5/28 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/ طاقة �خلليج 
لالعمال �لكهروميكانيكية - �ص.ذ.م.م ب- بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
درهم  ع�سر  و�ح��دى  �لف وخم�سمائة  و�ربعون  وثالثمائة وخم�ص  مليون  درهم   1.345.511.23
وثالث وع�سرون فل�ص باقي قيمة �لعمال �ملنجزة وكذ� مبلغ وقدره  1.474.831.47 درهم مليون 
و�ربعمائة و�ربع و�سبعون �لف وثمامنائة وو�حد وثالثون  درهم و�سبع و�ربعون فل�سا. كتعوي�ص 
�ل�سد�د  مت��ام  وحتى   2011/4/10 يف  �لق�سائية  �ملطالبة  ت��اري��خ  مت   %9 ب��و�ق��ع  قانونية  وف��ائ��دة 
وكما  �لنهائي  �حلكم  تاريخ �سريورة  �لتعوي�ص من  ملبلغ  بالن�سبة  �لفائدة  بد�ية  يكون  �ن  على 
�لزمتها بالر�سوم و�مل�سروفات ورف�ست ماعد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب 

�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10933 بتاريخ 2013/10/30     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/605  مدين جزئي                  
�ىل �ملدعى عليه / 1 - حممد �سعيد ح�سن �سلطان جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/�سركة �لم��ار�ت لالت�سالت �ملتكاملة )�ص م ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة   قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها 
مببلغ وقدره )13547.72 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
لها  وح��ددت  �لتام.  �ل�سد�د  وحتى  �ل�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بن�سبة  �لقانونية 
 ch1.A.1 بالقاعة  �ل�ساعة 8.30 �ص  �ملو�فق 2013/11/10  يوم �لحد  جل�سة 
لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �لقل.  
ق�سم الق�سايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10933 بتاريخ 2013/10/30     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/766  مدين جزئي                  
�ىل �ملدعى عليه / 1 - �نور عادل �نور حممد عبد�لهادي جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/�سركة �لمار�ت لالت�سالت �ملتكاملة )�ص م ع( وميثله: حممود 
حجاج عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م(   16586.36( وق��دره  مببلغ  عليها 
�لتام.  �ل�����س��د�د  وحتى  �ل�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 بن�سبة  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة 
بالقاعة  8.30 �ص  �ل�ساعة  �ملو�فق 2013/11/10  �لح��د  يوم  لها جل�سة  وح��ددت 
ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �لقل.  
ق�سم الق�سايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10933 بتاريخ 2013/10/30     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/782  مدين جزئي                  

�ن  �لقامة مبا  �حمد علي عكا�ص �حمد جمهول حمل   -  1  / �ملدعى عليه  �ىل 
�ملدعي/�سركة �لم��ار�ت لالت�سالت �ملتكاملة )�ص م ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها 
مببلغ وقدره )17312.39 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
لها  وح��ددت  �لتام.  �ل�سد�د  وحتى  �ل�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بن�سبة  �لقانونية 
 ch1.A.1 بالقاعة  �ل�ساعة 8.30 �ص  �ملو�فق 2013/11/10  يوم �لحد  جل�سة 
لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �لقل.  
ق�سم الق�سايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10933 بتاريخ 2013/10/30     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/746  مدين جزئي                  
�ىل �ملدعى عليه / 1 - حممد �سفيق للخدمات �لفنية ) �ص.ذ.م.م( ميثلها قانونا/ 
حممد حممد يار �سفيق جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/�سركة �لمار�ت 
�ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  ق��د  ع(  م  )���ص  �ملتكاملة  لالت�سالت 
بالز�م �ملدعى عليه مببلغ وقدره )52734.84 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
�ل�سد�د  وحتى  �ل�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بن�سبة  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة 
8.30 �ص  �ل�ساعة   2013/11/10 �مل��و�ف��ق  �لح��د  ي��وم  لها جل�سة  وح���ددت  �ل��ت��ام. 
قانونيا وعليك  �و من ميثلك  لذ� فانت مكلف باحل�سور   ch1.A.1 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام 

على �لقل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
ق�سم الق�سايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10933 بتاريخ 2013/10/30     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/770  مدين جزئي                  
�ىل �ملدعى عليه / 1 - عثمان ��سغر حممد ��سغر  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/�سركة �لم��ار�ت لالت�سالت �ملتكاملة )�ص م ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة   قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها 
مببلغ وقدره )26839.88 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
لها  وح��ددت  �لتام.  �ل�سد�د  وحتى  �ل�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بن�سبة  �لقانونية 
 ch1.A.1 بالقاعة  �ل�ساعة 8.30 �ص  �ملو�فق 2013/11/10  يوم �لحد  جل�سة 
لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �لقل.  
ق�سم الق�سايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10933 بتاريخ 2013/10/30     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/633  مدين جزئي                  

�ىل �ملدعى عليه / 1 - ر��سد حميد عبد�هلل �سالح �لغيالين �جلنيبي   جمهول حمل 
�ملتكاملة )�ص م ع( وميثله:  �ملدعي/�سركة �لم��ار�ت لالت�سالت  �ن  �لقامة مبا 
�ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  ق��د  �ب��وج��ري��دة  ع��زب  حجاج  حممود 
بالز�م �ملتنازع �سده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )3591.20 درهم( و�لر�سوم 
و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�ستحقاق 
وحتى متام �ل�سد�د.  وحددت لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 2013/11/10 �ل�ساعة 
8.30 �ص بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

�يام على �لقل.  
ق�سم الق�سايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10933 بتاريخ 2013/10/30     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/586  مدين جزئي                  

�ىل �ملدعى عليه / 1 - عبد�هلل رج��ب مو�سى �حل��اج جمهول حمل �لق��ام��ة مبا 
�ن �ملدعي/�سركة �لمار�ت لالت�سالت �ملتكاملة )�ص م ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة  قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملتنازع �سده 
ي��وؤدي للمتنازع مبلغ وق��دره )3408.22 دره��م( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب  بان 
�ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى متام �ل�سد�د.  
بالقاعة  �ص   8.30 �ل�ساعة   2013/11/10 �ملو�فق  �لح��د  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �لقل.  
ق�سم الق�سايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10933 بتاريخ 2013/10/30     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/798  مدين جزئي                  
�ن  ق��ا���س��م جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا  �مل��دع��ى عليه / 1 - غو�سية حم��م��د  �ىل 
ع( وميثله: حممود حجاج  م  )�ص  �ملتكاملة  �لم��ار�ت لالت�سالت  �ملدعي/�سركة 
عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملتنازع �سده 
ي��وؤدي للمتنازع مبلغ وق��دره )6723.70 دره��م( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب  بان 
�ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى متام �ل�سد�د.  
بالقاعة  �ص   8.30 �ل�ساعة   2013/11/10 �ملو�فق  �لح��د  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �لقل.  
ق�سم الق�سايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• القاهرة-وام:

����س���ارك وف����د �ل�����س��ع��ب��ة �ل��ربمل��ان��ي��ة 
�لإم����ار�ت����ي����ة ل��ل��م��ج��ل�����ص �ل��وط��ن��ي 
�لعربي  �لربملان  �أع�ساء  �لحت��ادي 
ل��دورة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ربمل��ان  يف جل�سة 
�لثانية  �لعادية  �ل�سنوية  �لنعقاد 
�ل��ف�����س��ل  م���ن   2014-2013
�لت�سريعي �لأول �لتي عقدت �م�ص 
مب��ق��ر �لم����ان����ة �ل���ع���ام���ة جل��ام��ع��ة 
�ل�����دول �ل��ع��رب��ي��ة ب��رئ��ا���س��ة م��ع��ايل 
�ح��م��د �جل������رو�ن رئ��ي�����ص �ل��ربمل��ان 
�ل���ع���رب���ي و����س���م �ل����وف����د ك����ال م��ن 
�لكتبي  ب��ال��ع��ج��ي��د  م�سبح  ���س��ع��ادة 
�لت�سريعية  �ل�����س��وؤون  جلنة  ع�سو 
و�ل���ق���ان���ون���ي���ة وح����ق����وق �لإن�������س���ان 
و�سعادة �سامل بن حممد بن هويدن 
�لقت�سادية  �ل�سوؤون  جلنة  ع�سو 
�سيخة  �ل��دك��ت��ورة  و�سعادة  و�ملالية 
عي�سى �لعري ع�سو جلنة �ل�سوؤون 
�لج��ت��م��اع��ي��ة و�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�مل�����ر�أة 
و�ل�������س���ب���اب. وق������ال ����س���ع���ادة ���س��امل 
�ل�����س��وؤون  ه��وي��دن ع�سو جلنة  ب��ن 
�لق��ت�����س��ادي��ة و�مل��ال��ي��ة يف �ل��ربمل��ان 
�لعربي ملر��سل و�م يف �لقاهرة علي 
�ل�سعبة  وف��د  �ن  �لجتماع  هام�ص 
�ل��ربمل��ان��ي��ة ����س���ارك يف �ج��ت��م��اع��ات 
�لربملان و�للجان �لتابعة له وكانت 
م�����س��ارك��ت��ه �ي���ج���اب���ي���ة م����ن ج��م��ي��ع 
�مل��ق��اي��ي�����ص ومت م��ن��اق�����س��ة �ل��ع��دي��د 
من �ملو�سوعات وجاء يف مقدمتها 
�لفل�سطينية  �ل��ق�����س��ي��ة  ت���ط���ور�ت 
جزر  و�ح��ت��الل  �ل�سورية  و�لزم����ة 
�ل�سغري  طنب  �ل��ث��الث  �لم���ار�ت 
وط��ن��ب �ل���ك���ربي و�ب��وم��و���س��ي من 
قبل �ير�ن.. م�سري� �ىل �أن �للجنة 
�ملجل�ص  مو�زنة  �أقرت  �لقت�سادية 

عام 2014.
����س���ع���ادة م�سبح  �أك�����د  م���ن ج��ان��ب��ه 
ب��ال��ع��ج��ي��د �ل��ك��ت��ب��ي ع�����س��و جل��ن��ة 
و�لقانونية  �لت�سريعية  �ل�����س��وؤون 
�ل����ربمل����ان  وح����ق����وق �لإن���������س����ان يف 
�ل��ربمل��ان  �ج��ت��م��اع��ات  �أن  �ل��ع��رب��ي 
ن��اق�����س��ت �ل���ع���دي���د م����ن �ل��ق�����س��اي��ا 
�لق�سية  ر�أ����س���ه���ا  وع��ل��ي  �ل��ع��رب��ي��ة 
�ل�����س��وري��ة  و�لزم�����ة  �لفل�سطينية 
وت����ط����ور�ت �لو�����س����اع يف �ل���ع���ر�ق. 
�أي�سا ق�سية  �نه مت مناق�سة  وقال 
�ملحتلة من قبل  �لمار�تية  �جلزر 
�ير�ن حيث مت �لتاأكيد علي �سيادة 
دول����ة �لم������ار�ت ع��ل��ي ه���ذه �جل��زر 
وط���ال���ب �أع�������س���اء �ل���ربمل���ان �ي����ر�ن 
باجللو�ص مع دول��ة �لم��ار�ت علي 
طاولة �ملفاو�سات مع عدم �لتدخل 

يف �ل�سوؤون �لد�خلية.

�ل���دك���ت���ورة �سيخة  ���س��ع��ادة  وق���ال���ت 
عي�سى �لعري ع�سو جلنة �ل�سوؤون 
�لج��ت��م��اع��ي��ة و�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�مل�����ر�أة 
و�ل�������س���ب���اب يف �ل�����ربمل�����ان �ل��ع��رب��ي 
فيها  ���س��ارك��ت  �ل���ربمل���ان  جل�سة  �إن 
و�ل�سيد  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل����دول  ج��ام��ع��ة 
عمرو مو�سي �أمينها �ل�سابق معربة 
عن �ملها يف �أن يكون هناك تعاون 
وت��ن�����س��ي��ق م�����س��ت��م��ر ب���ني �جل��ام��ع��ة 

و�لربملان لدعم �لق�سايا �لعربية.
هي  �لربملانية  �ل�سعبة  �أن  و�أك���دت 
�متد�د للمجل�ص �لوطني �لحتادي 
وقيادة دولة �لمار�ت .. وقالت من 
م�سر �لعروبة مل�سنا حب و�إحرت�م 
�ل�������س���ع���ب �مل���������س����ري ل������الإم������ار�ت 
وموقفها �مل�سرف جتاه م�سر وهذ� 

لي�ص بجديد علي قيادتها.
ويف كلمته �أمام �جلل�سة �لفتتاحية 
ل��ل��ربمل��ان �م�����ص �أك���د م��ع��ايل �أحمد 
حم��م��د �جل�����رو�ن رئ��ي�����ص �ل��ربمل��ان 
�ملتالحقة يف  �لح��د�ث  �أن  �لعربي 
�ل��وط��ن �ل��ع��رب��ي وم���ا مي��ر ب��ه من 
�أزم�����ات ف��ى جم����الت ع���دة خا�سة 
�لعربي  �لقومي  �لأم���ن  جم��ال  يف 
�سدر  م��ا  مر�جعة  حتتم  �أ�سبحت 
من �تفاقيات وقر�ر�ت و�ل�ستمر�ر 
�ل���ع���م���ل  م���ن���ظ���وم���ة  �إ�������س������الح  يف 
�لعربية  �لج���و�ء  وتنقية  �لعربي 
مو�سحا  �لعربي  �ل��وف��اق  وتدعيم 
�لعربية  �جلامعة  ��سدرته  م��ا  �أن 
م���ن ق�������ر�ر�ت وت���و����س���ي���ات ���س��اب��ق��ة 
يتو�فق  م��و�ءم��ة مب��ا  ب��ح��اج��ة �ىل 
�ملتالحقة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لح����د�ث  م��ع 
�حلايل  �لو�سع  بالعتبار  و�لخ��ذ 
مو�جهة  و�همية  �لعربي  بالوطن 
ت�سعى  �ل���ت���ي  �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة  �ل���ق���وى 
و�ن�ساء  �لعربية  �لم��ة  تفتيت  �إىل 

دويالت جديدة.
ودعا �جلرو�ن يف كلمته �إىل تفعيل 
دور �لربملان �لعربى باعتباره �سوت 
�ل�سعب للمطالبة على �ل�سعيدين 
�ل��ع��رب��ي و�ل������دويل وب���اإحل���اح على 
باكمله  �لو����س���ط  �ل�����س��رق  �خ����الء 
م����ن �����س���ل���ح���ة �ل�����دم�����ار �ل�����س��ام��ل 
و�ل�سغط على ��سر�ئيل لالن�سمام 
�ل��دم��ار  ��سلحة  ن���زع  �ت��ف��اق��ي��ة  �ىل 
�ل�����س��ام��ل . و�أك����د �ل���ت���ز�م �ل��ربمل��ان 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  بتكري�ص  �ل��ع��رب��ي 
�ملر�أة و�ل�سباب يف  وتعزيز م�ساركة 
�أف�سل  و�خ��ت��ي��ار  �ل��ربمل��اين  �لعمل 
�ل�سبل لقامة حو�ر مع �ملو�طنني 
يف خمتلف �ملوؤ�س�سات موؤيد� �عتذ�ر 

�لعربية و�ملر�كز �لبحثية و�لربملان 
�ملنطقة  م�ستقبل  لدر��سة  �لعربي 
و�ح����ت����م����الت �ل���ت���غ���ري و�����س���ك���ال���ه 
و�لتعامل معه من منطلق �مل�سالح 
�مل�����س��رتك��ة و�ل��ت��غ��ي��ري �ل����ذي يجب 
و�سدد  �مل��و�ط��ن��ون.  ي�ست�سعرها  �ن 
مو�سى على �أن غياب م�سر �حدث 
��سطر�با كبري� يف �حلياة �لعربية 
وب��ال��ت��ايل ك��ان��ت ع��ودت��ه��ا �سرورية 
ل���س��ت��ع��ادة �ل��ت��و�زن و�لت����ز�ن وقد 
لذلك  �سانحة  �لفر�سة  ��سبحت 
�لكربى  �ل��ه��زة  بعد  خا�سة  �ل��ي��وم 
�مل�����س��ري يف  �ل�سعب  بها  ق��ام  �ل��ت��ي 
ت�سقط  �أن  متوقعة  تكن  مل  حركة 
لأن��ه  لي�ص  و�ح���د  ع��ام  بعد  نظاما 
ك��ان نظاما �خ��و�ن��ي��ا ب��ل لأن���ه كان 
�د�رة  ي�ستطع  مل  ف��ا���س��ال  ن��ظ��ام��ا 
�سوؤون �لبالد يف وقت كانت تو�جه 
ف��ي��ه �أزم����ات ك��ث��رية ومل ي��ك��ن على 
ق����در �مل�����س��وؤول��ي��ة وب���ال���ت���ايل ك��ان��ت 
م�����س��ر ع���ل���ى �مل���ح���ك ب�����س��ب��ب ع���دم 

كفاءة �حلكم.
ول���ف���ت �ىل �أه���م���ي���ة �ل���دف���ع ق��دم��ا 
مو�سحا  �لطريق  خارطة  بتنفيذ 
ير�أ�سها  �ل��ت��ي  �خلم�سني  جلنة  �ن 
�و�سكت على �لنتهاء من �لد�ستور 
�مل�����������س�����ري وي����ن����اق���������ص �ل�����ربمل�����ان 
�ل���ع���دي���د م���ن �ل��ق�����س��اي��ا �ل��ع��رب��ي��ة 
�ل�ساأن  م�ستجد�ت  متابعة  �أب��رزه��ا 
�لقومي  و�لأمن  �لر�هن  �ل�سيا�سي 
وحماية  �مل�سرتك  و�لعمل  �لعربي 
و�لق�سايا  �لعربي  �لقومي  �لأم��ن 
�لأول��وي��ة  ذ�ت  �لعربية  �ل�سيا�سية 
�ل��ق�����س��ي��ة  وت�����اأت�����ى يف م��ق��دم��ت��ه��ا 
�لربملان  يبحث  كما  �لفل�سطينية. 
خالية من  �إن�ساء منطقة  مو�سوع 
�ل�سرق  يف  �ل�سامل  �لدمار  �أ�سلحة 
�لأو�����س����ط و�لإع��������د�د و�ل��ت��ح�����س��ري 
ل��ع��ق��د ج��ل�����س��ة ����س��ت��م��اع ب��ح�����س��ور 
�خل��ارج��ي��ة  وزر�ء  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص 
�ل���ع���رب و�لأم�������ني �ل���ع���ام جل��ام��ع��ة 
�لدول �لعربية وعدد من �لقياد�ت 
�لفل�سطينية ملتابعة تنفيذ قر�ر�ت 
�ل��ق��م��ة �ل��ع��رب��ي��ة يف جم���ال �لأم���ن 
�ل���ق���وم���ي و�ل�������س���ئ���ون �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة 
�لربملان  تو�سيات  وتنفيذ  �لعربية 
�لقومي  �لأم���ن  جم��ال  يف  �لعربي 
وما  �لعربية  �ل�سيا�سية  و�ل�سوؤون 
يخ�ص فل�سطني و�لأر��سي �لعربية 
�لعمال  ج��دول  ويت�سمن  �ملحتلة 
�إقر�ر �إعالن �لربملان �لعربي حول 
يف  �لإن�سان  وحقوق  �لدميقر�طية 
�إق���ر�ر  ومناق�سة  �ل��ع��رب��ي  �ل��وط��ن 
�لتعاون  جمموعات  نظام  م�سروع 

و�ل�سد�قة �لربملانية .

�ل�����س��ع��ب��ي��ة �ل���ت���ي مي��ث��ل��ه��ا �ل���ربمل���ان 
ح��ل  ل���ل���م�������س���اه���م���ة يف  �ل�����ع�����رب�����ي 
�ملنطقة.  تو�جهها  �لتي  �مل�سكالت 
�سبكة  �ق���ام���ة  �ىل  �ل���ربمل���ان  ودع����ا 
�ل��ربمل��ان��ات �لجنبية  ع��الق��ات م��ع 
خل���ل���ق �ل���ب���ي���ئ���ة �مل���ن���ا����س���ب���ة ل�����س��رح 
�لق�سايا  خمتلف  يف  �لنظر  وجهة 
�لق�سية  خا�سة  �لدولية  باملحافل 
�لفل�سطينية و�لقد�ص بحيث ي�سهم 
�لربملان يف �لتو�سل �ىل حل عادل 
�لفل�سطينية  للق�سية  وم��ن�����س��ف 
يف  و�ن��ت��ه��اك��ات��ه��ا  ����س��ر�ئ��ي��ل  وردع 
�لر��سي �لعربية �ملحتلة و�ل�سهام 
روؤى  �ىل  �لتو�سل  يف  نظر�ئه  م��ع 
ل��ت��ط��وي��ر �ل��ع��الق��ات �ل��دول��ي��ة مبا 

يحقق م�سالح �جلميع. 
من جانبه �أكد عمرو مو�سى رئي�ص 
�لد�ستور  لتعديل  �خلم�سني  جلنة 
�مل�سري �همية دور �لربملان �لعربي 
م���ن �ج����ل �ل��ع��م��ل �أع���ل���ى ت��ر���س��ي��خ 
�لوطن  يف  �لدميقر�طية  �ملمار�سة 
�لعربي خا�سة يف هذه �ملرحلة �لتي 
ت�سهد تغيري�ت جذرية و��سطر�با 
�مل��ن��ط��ق��ة وح����ذر عمرو  وت���وت���ر� يف 
م���و����س���ى م����ن ت������ردي �لو������س�����اع يف 
�ن  مو�سحا  خ��ا���ص  ب�سكل  ���س��وري��ا 
�ن  �ىل  �دى  �ل��ع��رب��ي  �ل���س��ط��ر�ب 
�ملبادرة حلل  ياأخذ �لخ��رون زم��ام 
�ملع�سلة �ل�سورية وقال ل�ست �دري 
���س��ت��ك��ون �لط�����روح�����ات فيما  ه���ل 
ي��خ�����ص �لزم�����ة �ل�����س��وري��ة ف��اع��ل��ة 
بعيد�  للوقت  �سغل  جمرد  ولي�ست 

عن جوهر �لأزمة .
�مام  كلمته  خ��الل  مو�سى  وطالب 
�لربملان بدور عربي و��سح وموؤثر 
بالو�سع  يتعلق  فيما  ومو�سوعي 
�نقاذه  ميكن  م��ا  لن��ق��اذ  �سوريا  يف 
�لتحولت  �ىل  مو�سى  عمرو  ونبه 
و�ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي ت��و�ج��ه �ملنطقة 
يف ظ��ل �ل�����س��رق �لو���س��ط �جل��دي��د 
و�ل��ع��امل �ل��ع��رب��ي �جل��دي��د و�ل���ذي 
يتطلب توحد� عربيا ولي�ص تعميق 
تكون  �ن  ب�سرورة  �لفرقة مطالبا 
مو�سوعات �ل�سرق �لو�سط �جلديد 
�جلديد  �لعربي  �ل��ع��امل  ت�سكيل  و 
بقوة  مطروحة  �لقليمي  و�لم��ن 
على طاولة �لنقا�ص حيث �ست�سهد 
ج��دي��د�  ت�سكال  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل��ن��ط��ق��ة 
خالل �ل�سنو�ت �لقلقلة �ملقبلة �ز�ء 
تركيا  قبل  من  �لن�سطة  �حلركات 
و��سر�ئيل وهو ما يتطلب  و�ي��ر�ن 
�لنخب  قبل  من  �ملقابل  يف  ن�ساطا 

�ل��و�ق��ع ف��ى ظ��ل ت��خ��اذل دويل عن 
درء ه��ذه �لن��ت��ه��اك��ات . وع��رب عن 
ينوي  ملا  �لعربي  �لربملان  ��ستنكار 
�لقيام به رئي�ص جمهورية �لت�سيك 
ب�����س��اأن ن��ق��ل ���س��ف��ارة ب���الده م��ن تل 
�ب��ي��ب �ىل �ل��ق��د���ص د�ع���ي���ا �ل��ع��رب 
مع  �لت�سالت  تكثيف  �ىل  جميعا 
كافة �ملنظمات �لدولية لوقف تلك 
�ل�سعب  ت��ره��ي��ب  م���ن  �ل�����س��ي��ا���س��ات 
�ملقد�سات  وت��دن��ي�����ص  �لفل�سطيني 

�ل�سالمية و�مل�سيحية.
�ن  ق���ال  �ل�����س��وري  �ل�سعيد  وع��ل��ى 
كل  بالغ  باهتمام  ي��ر�ق��ب  �ل��ربمل��ان 
ما يحدث ب�سوريا وقد طالب مر�ر� 
لإطالق  �لفوري  بالوقف  وتكر�ر� 
�لنار ودعا �ملجتمع �لدويل ليجاد 
�ل�سعب  دم  حمامات  لوقف  �آل��ي��ات 
 .. مكوناته  بكل  �ل�سوري  �لعربي 
ك��م��ا ن��دع��و �ل���ع���امل ك��ل��ه �ىل دع��م 
�ل�سوريني  �ل��الج��ئ��ني  �ح��ت��ي��اج��ات 
يف ف����رتة �ل�����س��ت��اء و�ل���و����س���ول �ىل 
�ل�سوري  �ل�سعب  يجنب  د�ئ��م  ح��ل 
و�مل��ن��ط��ق��ة وي���الت �لإق��ت��ت��ال وع��دم 

�ل�ستقر�ر.
�لإعتد�ء�ت  �لعربي  �لربملان  و�أد�ن 
�لتى  �لتهجري  �لرهابية وعمليات 
ي��ت��ع��ر���ص ل��ه��ا �ل�����س��ع��ب �ل��ع��ر�ق��ي 
�ل�سحايا  من  كبري  ع��دد  و�سقوط 
يوميا  �لعر�قية  �مل��دن  �لأب��ري��اء يف 

�ململكة �لعربية �ل�سعودية عن قبول 
وذل��ك  �لم���ن  مبجل�ص  ع�سويتها 
�ل��ت��ي  �حل���ال���ي���ة  �مل���ع���اي���ري  لزدو�ج 
وحتمل  و�ج��ب��ات��ه  �أد�ء  دون  حت��ول 
م�����س��وؤول��ي��ت��ه جت����اه ح��ف��ظ �لأم����ن 
و�ل�سلم �لعامليني. ودعا �إىل تعميق 
ع���الق���ات �ل���ت���ع���اون ب���ني �ل���ربمل���ان 
�لعربي و�لربملان �لفريقي لتعزيز 
�ل���ع���الق���ات و�مل�����س��ال��ح و�له�����د�ف 

�مل�سرتكة �لفريقية �لعربية.
�لعمل  �أكد  �ل��دوىل  �ل�سعيد  وعلى 
�لوربيني  �مل�سوؤولني  من  عدد  مع 
ل���ل���ت���ع���ري���ف ب�����ال�����ربمل�����ان �ل���ع���رب���ي 
و�ه���د�ف���ه وق����ال �إن���ن���ا دع����اة ���س��الم 
عاملنا  ي�سهدها  �لتي  �ملتغري�ت  و�إن 
تفهم  �ىل  ب��ح��اج��ة  �لآن  �ل��ع��رب��ي 
دون  �لورب����ي  �ملجتمع  م��ن  عميق 
لق�سايا  �ملوجه  بالعالم  يتاأثر  �أن 

معينة .
�لق�سية  �أن  �ىل  �جل������رو�ن  ون��ب��ه 
�ل��ع��رب  ق�سية  ه��ى  �لفل�سطينية 
�مل��ح��وري��ة م���وؤك���د� �إد�ن�����ة �ل��ربمل��ان 
�ل����ع����رب����ي ����س���ي���ا����س���ات �إ�����س����ر�ئ����ي����ل 
�لتع�سفية و�سربها عر�ص �حلائط 
ب���ك���ل �مل����و�ث����ي����ق �ل����دول����ي����ة ب�������س���اأن 
�لإ���س��ت��ي��ط��ان �ل��ت��ي ت��ت��ن��اف��ى متاما 
مع مبادىء �ل�سالم وتعترب تعديا 
���س��ارخ��ا ع��ل��ى �لأر������س����ي �ل��ع��رب��ي��ة 
�لفل�سطينية وفر�ص �سيا�سة �لأمر 

د�ئ������م يف ت��ع��م��ي��ق وت���و����س���ي���ع �ف����اق 
وم�����س��ار �ل��ع��م��ل �ل��ع��رب��ي �مل�����س��رتك 
وقامات  �سخ�سيات  من  ميثله  مبا 
مع  ويتناغم  يتكامل  �سعبي  وبعد 
�ل��ع��م��ل �ل��ر���س��م��ي ب��اع��ت��ب��اره يعرب 
ع����ن م�������س���ك���الت �ل����ع����امل �ل���ع���رب���ي 
و�جت���اه���ات���ه. و�أع�����رب ب���ن ح��ل��ي يف 
كلمة �جلامعة �لعربية �لتي �ألقاها 
�أم���ام �لج��ت��م��اع ع��ن �أم��ل��ه يف �دو�ر 
وم��ه��ام ج��دي��دة ل��ل��ربمل��ان �ل��ع��رب��ي 
�لت�سريعات  بتوحيد  يتعلق  فيما 
و�لتكامل  �لتنمية  وت��رية  لت�سريع 
�لقيام  �ملنوط  و�ل��دور  �لقت�سادي 
به فيما يت�سل مبجريات �لو�ساع 
�لعامل  ي�سهدها  �لتي  و�لتحولت 
�ل���ع���رب���ي و�ل���ت���ي و���س��ع��ت �ل��ن��ظ��ام 
�ل��ع��رب��ي �جل��م��اع��ي و�ل����ذي متثله 
�جلامعة �لعربية ومنظماتها �مام 
حت���دي���ات ج��م��ة ت��ت��ط��ل��ب �ل��ت��ك��ي��ف 
�مل��و�ط��ن  ملطالب  و�لنت�سار  معها 
�لعربي وحقه يف �لتطوير و�ل�سلح 
و�ح��������رت�م ح���ق���وق���ه وم���ط���ال���ب���ه يف 
�ل��ت��غ��ي��ري وو����س���ع �ل���وط���ن �ل��ع��رب��ي 
على خارطة �لتحول �سمن م�ساف 

�لدول �لناه�سة و�لو�عدة.
و طالب �لربملان �لعربي بامل�ساهمة 
يف نزع فتيل �لزمات و�لنز�عات من 
خالل ت�سكيل جلان حكماء وبعثات 
و�لدبلوما�سية  �حل��ق��ائ��ق  تق�سي 

�ل�سعب  جانب  �ىل  �لربملان  ويقف 
�ل�����ع�����ر�ق�����ي ف�����ى م����و�ج����ه����ة ق����وى 
�لتطرف و�لإرهاب �لأعمى بجميع 
�أ�سكاله وع��رب �جل���رو�ن ع��ن �د�ن��ة 
�ل����ربمل����ان ج��م��ي��ع ����س���ور �لإره������اب 
و�ل��ت��ط��رف �ل���ذى ل وط���ن ل��ه ول 
دين وي�ستهدف �لأمن و�لإ�ستقر�ر 

فى بع�ص دولنا �لعربية.
�لتكاتف  �أي�����س��ا  ن��دع��م  �إن��ن��ا  وق���ال 
و�ل���ت���ك���ام���ل �ل����ع����رب م����ع �ل�����س��ع��ب 
وم��ادي  �سيا�سي  دع��م  م��ن  �مل�سري 
و�ل�����ذي ظ��ه��ر ج��ل��ي��ا وع��ل��ى �سبيل 
�مل����ث����ال ل �حل�������س���ر م����ا ق���ام���ت ب��ه 
ودول��ة  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة 
ودول��ة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
�ل��ك��وي��ت وب���اق���ي �ل�����دول �ل��ع��رب��ي��ة 
�لعربية  م�سر  جمهورية  لتتجاوز 
كافة  ولإجها�ص  �حلالية  �ملرحلة 
�ملحاولت �لر�مية للنيل من �أمنها 
قلب  م�سر  �أن  حيث  و��ستقر�رها 
�لمة �لعربية �لناب�ص ومن جانبه 
نائب  حلي  بن  �حمد  �ل�سفري  �أك��د 
�لعربية  للجامعة  �ل��ع��ام  �لأم����ني 
للربملان  �جل��دي��دة  �ل����دورة  �همية 
�ل��ع��رب��ي و�ل���ت���ي ت��ر���س��خ ل�����دوره يف 

منظومة �لعمل �لعربي �مل�سرتك.
�لعربية  �جل��ام��ع��ة  �أن  على  و���س��دد 
تعول على م�ساهمة �لربملان بعد �أن 
دخل يف مرحلته �جلديدة كربملان 
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مقتل األفي �صرطي مبو�صم املعارك يف اأفغان�صتان
•• �شيدين-كابول-ا ف ب:

�أفغاين  �سرطي  �لفي  من  �أكر  مقتل  �لأفغانية  �لد�خلية  وزر�ة  �أعلنت 
على �أيدي مقاتلي حركة طالبان خالل �لهجمات �لتي ت�ستنها �حلركة 
ومتتد من ف�سل �لربيع �ىل عودة �ل�ستاء وقد �سن مقاتلو طالبان �لذي 
 2001 يف  بهم  �ط���اح  �ن  منذ  �فغان�ستان  يف  عنيفا  مت���رد�  يخو�سون 
حتالف ع�سكري بقيادة �لوليات �ملتحدة، يف 27 ني�سان-�بريل، عملية 

خالد �بن �لوليد مع بد�ية مو�سم �ملعارك.
خم�سون  منها  عمليات   6604 طالبان  مقاتلو  �سن  �ليوم  ذل��ك  ومنذ 
�علن  ما  وف��ق  �ل�سرطة  على  مبا�سر  هجوم  و1704  �نتحاريا  �عتد�ء 
�جلر�ل �سليم �ح�سا�ص م�ساعد وزير �لد�خلية يف لقاء مع �ل�سحافيني 
من  عن�سر�   1273 مقتل  ع��ن  طالبان  هجمات  و����س��ف��رت  ك��اب��ول.  يف 

وزير �لد�خلية جمتبى بتانغ �ملتهم بعدم �لكفاءة يف مكافحة �لتمرد على 
غر�ر �سلفه با�سم �هلل حممدي �لذي �قيل قبل بع�سة ��سهر منه.

زيارة  خالل  �يبوت  توين  �ل�سرت�لية  �حلكومة  رئي�ص  �علن  ذل��ك،  �ىل 
لفغان�ستان �ن �ن�سحاب �لكتيبة �ل�سرت�لية وقو�مها �لف رجل من هذ� 
و��سفا  �مليالد  عيد  قبل  �سيتم  ب��الده  تاريخ  ح��رب يف  �ط��ول  بعد  �لبلد 

�لن�سحاب ب �حللو �ملر .
بولية  ك��وت  تارين  قاعدة  يف  متحدثا  �لثنني  �ملحافظ  �لزعيم  وق��ال 
�وروزغان )و�سط( تنتهي �طول حرب يف تاريخ ��سرت�ليا بدون �نت�سار 
ول هزمية لكننا ناأمل �ن تخرج �فغان�ستان منها �ف�سل بف�سل �نت�سارنا 
�ن �لن�سحاب حلو لن مئات �جلنود �سيعودون �ىل منازلهم  . و��ساف 
كلها  تلتقي  ل��ن  �ل���س��رت�ل��ي��ة  �ل��ع��ائ��الت  وم��ر لن  �مل��ي��الد،  لق�ساء عيد 
يف  مهمتنا  �ن  �لثالثاء  ن�سر  بيان  يف  وتابع  ورفقائها  و�بائها  ب��اولده��ا 

ع�سرين  م��ن  �ك��ر  وخ��دم   . �لقومي  لمننا  ��سا�سية  كانت  �فغان�ستان 
�لطل�سي  للحلف  �لتابعة  �لدولية  �لقوة  �سمن  ����س��رت�يل  جندي  �ل��ف 
يف �فغان�ستان )�ي�ساف( منذ �لعام 2001، وقتل �ربعون جنديا وجرح 
�فغان�ستان لن تعود جمدد� مالذ�  �ن  260. وقال عملنا لنتحقق من 
�آمنا لرهابني وعملنا �ىل جانب حلفائنا لنجعل من �لعامل مكانا �كر 
�مانا و�كد �ن �ل�سرت�ليني ل يخو�سون حروبا من �جل �لحتالل، بل 
من �جل �حلرية . وجدد توين �يبوت �لذي توىل مهامه عقب �نتخابات 
كابول من  �لتز�م بالده جتاه  �لتاأكيد على  �لت�سريعية،  �يلول-�سبتمرب 

خالل تدريب قو�ت �لمن �لفغانية و�مل�ساعدة على �لتنمية.
للقيام مبهمات غري قتالية  �فغان�ستان  و�سيبقى مئات �ل�سرت�ليني يف 
و�كد �يبوت �ن بالده �ساهمت خالل �كر من عقد يف بناء 200 مدر�سة 

وم�ست�سفيات وحتديث �سبكة �لطرقات �لفغانية.

�ل�سرطة �لوطنية و779 من �ل�سرطة �ملحلية و858 مدنيا و 5500 
�حل�سيلة عدد �سحايا  ت�سمل هذه  ول  و�ملدنيني.  �ل�سرطة  بني  جريح 
�علنت  بينما  بانتظام  �لفغانية  �لدفاع  وز�رة  تن�سره  ل  �ل��ذي  �جلي�ص 
وز�رة �لدفاع �لمريكية �ن حو�ىل 400 جندي �فغاين يقتلون �سهريا 
�لتمرد تدور  �لنز�ع. و�كد �جل��ر�ل �ح�سا�ص �ن معظم عمليات  يف هذ� 
بان  و�قر  �لفغانية مثل لوغار وغزنة  �لعا�سمة  يف ولي��ات قريبة من 
�لفرتة �لتي تنتهي �لن كانت �سعبة جد� و�ن �ملقاتلني �ر�دو� �ن يثبتو� 
�لبالد لكن جي�سنا  �من  ق��ادرة على �سمان  �لقو�ت �لفغانية لي�ست  �ن 

و�سرطتنا وغريها من قو�ت �لمن تغلبت عليهم .
و��سبحت �لقو�ت �لفغانية �كر عر�سة �ىل �عمال �لعنف منذ �ن تولت 
�ملهمة �لتي كانت تقوم بها �لقوة �لدولية حللف �لطل�سي يف �فغان�ستان 
)�ي�ساف( ل�سمان �من �لبالد. ويف حزير�ن-يونيو �ملا�سي، �قال �لربملان 

الزياين: دول التعاون تدرك متامًا ما يحيط بها من املخاطر الداخلية والإقليمية والدولية جي�ض الكونغو يوا�صل زحفه اأمام تراجع املتمردين
•• املنامة-وام:

�لتعاون  ملجل�ص  �ل��ع��ام  �لأم���ني  �أك���د 
ل�����دول �خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي��ة �ل��دك��ت��ور 
�أن  �ل��زي��اين  ر��سد  بن  عبد�للطيف 
متاما  ت��درك  �لتعاون  جمل�ص  دول 
ما يحيط بها من �ملخاطر �لد�خلية 
كذلك  وتعي  و�لدولية  و�لإقليمية 
�أنه ل ميكن مو�جهة هذه �ملخاطر 

�إل بالتعاون �مل�سرتك.
ج���اء ذل���ك يف �ل��ك��ل��م��ة �ل��ت��ي �أل��ق��اه��ا 
�ملوؤمتر �خلليجي  �فتتاح  معاليه يف 
مركز  ينظمه  �ل��ذي  �ل�سرت�تيجي 
�ل�سرت�تيجية  للدر��سات  �لبحرين 
و�ل���دول���ي���ة و�ل���ط���اق���ة و�ل������ذي ب���د�أ 
�أع��م��ال��ه يف �مل��ن��ام��ة �م�����ص. وق���ال �إن 
�أي  �أك��ر من  �أ�سبحت  �ملجل�ص  دول 
ومتكاتفة  متما�سكة  م�����س��ى  وق���ت 
وه���ي ت��ت��ح��دث ب�����س��وت و�ح���د ح��ول 
كافة �لق�سايا �لإقليمية و�لدولية. 
�خل��ارج��ي��ة  �ل�سيا�سات  �إن  و����س��اف 
على  مبنية  �لتعاون  جمل�ص  ل��دول 
�مل���ب���د�أ �لأول  م��ب��د�أي��ن م��رت�ب��ط��ني 
هو �حرت�م وحدة و�سيادة و��ستقر�ر 
�ل������دول �مل����ج����اورة وع�����دم �ل��ت��دخ��ل 
يف ���س��وؤون��ه��ا �ل��د�خ��ل��ي��ة �أم����ا �مل��ب��د�أ 
�ل�ستقر�ر  باأن  �لثاين فهو �لمي��ان 
�مل��ح��ل��ي و�لإق��ل��ي��م��ي ي��ق��وم ع��ل��ى نبذ 

تزعزع  �أن  ميكن  �لتي  و�لتهديد�ت 
�ل���س��ت��ق��ر�ر ف��ي��ه��ا وه���ي ت��وؤم��ن ب��اأن 
دولة  �أي��ة  على  تهديد  �أو  هجوم  �أي 
�لأع�ساء يعترب هجوما  �لدول  من 
دول  �أم��ن  حماية  و�أن  �جلميع  على 
�ملجل�ص تبد�أ من �حلدود �خلليجية 
ب����دل م���ن �حل������دود �ل��وط��ن��ي��ة لكل 
�ملجل�ص  �أن دول  �إىل  دول��ة.. م�سري� 
ت���ب���ذل ج���ه���ود� مل��ك��اف��ح��ة �جل��رمي��ة 
�مل���ن���ظ���م���ة و�حل�����رك�����ات �لره���اب���ي���ة 
وه���ج���م���ات �ل���ف�������س���اء �لإل����ك����رتوين 
وغ�������س���ي���ل �لأم����������و�ل وغ����ريه����ا م��ن 
�خلطرية  �لدولية  �ملالية  �جل��ر�ئ��م 
دول  �إن  وق�����ال  �أ����س���ك���ال���ه���ا..  ب��ك��اف��ة 
�مل��ج��ل�����ص ت��در���ص م�����س��روع��ا لإن�����س��اء 
������س�����رط�����ة خ���ل���ي���ج���ي���ة ع�����ل�����ى من���ط 
�لدكتور  �ل�سرطة �لأوروبية. و�سدد 
�أهمية  على  �ل��زي��اين  عبد�للطيف 
�مل��ج��ل�����ص  دول  م��و�ط��ن��و  ي�����س��ع��ر  �أن 
من  بينهم  فيما  �لوثيق  بالرت�بط 
خ���الل ���س��ي��ا���س��ات جم��ل�����ص �ل��ت��ع��اون 
�حلالية و�مل�ستقبلية و�ملكا�سب �لتي 
حتققت ممثلة يف �ل�سوق �خلليجية 
�مل�������س���رتك���ة و�لحت����������اد �جل���م���رك���ي 
�أتاحت  �لتي  �لقت�سادية  و�ملو�طنة 
�لتنقل  �ملجل�ص حرية  دول  ملو�طني 
�أي��ة  يف  و�لتملك  و�لق��ام��ة  و�لعمل 

دولة من دول �ملجل�ص.

•• كين�شا�شا-ا ف ب:

ي��ك��ب��د �جل��ي�����ص �ل��ك��ون��غ��ويل م��دع��وم��ا 
حركة  مقاتلي  �ملتحدة  �لمم  بجنود 
منذ  �لخ������رى  ت��ل��و  �ل��ه��زمي��ة  �م23 
�لكونغو  ج��م��ه��وري��ة  ���س��رق  ����س��ب��وع يف 
�لدميوقر�طية حيث مل يعد �ملتمردون 
ي�سيطرون �سوى على منطقة �سغرية 
جم��اورة �ىل رو�ن��د� و�وغند�. و�سرح 
ل�ستقر�ر  �ملتحدة  �لمم  ق��و�ت  قائد 
)مينو�سكو(  �لدميوقر�طية  �لكونغو 
بالفيديو  تو��سل  عرب  كوبلر  مارتن 
م���ع جم��ل�����ص �لم�����ن �ل������دويل تخلت 
م��و�ق��ع��ه��ا  ك���ام���ل  ع����ن  �م�������ص  �م23 
نهاية  تقريبا  �ن��ه��ا  و����س��اف   . تقريا 
�ل��ق��و�ت  و����س��ت��ع��ادت   . ع�سكريا  �م23 
�ل��ك��ون��غ��ول��ي��ة ���س��ب��اح �ل���ث���الث���اء دون 
ع���ن���اء ث��ك��ن��ة روم���ان���غ���اب���و �ل��ع�����س��ك��ري��ة 
�ربعني  م�سافة  على  �ل�سرت�تيجية 
كلم �سمال غوما، عا�سمة ولية �سمال 
�لطبيعية  ب��امل��و�رد  تزخر  �لتي  كيفو 
و�ملنجمية. كانت �لثكنة �لتي �سيطرت 
ع��ل��ي��ه��ا ح��رك��ة �م23 م��ن��ذ �ك���ر من 
����س���ن���ة، ت�����س��ت��خ��دم م����رك����ز� ل��ل��ت��دري��ب 
عقبة  �خر  وتعترب  للجي�ص  �لقليمي 
ع��ل��ى ط��ري��ق ب��ون��اغ��ان��ا ع��ن��د �حل���دود 
�لوغندية حيث �قام م�سوؤولو حركة 
قبل  ق��اع��دت��ه��م  �ل�سيا�سيني  �ل��ت��م��رد 
قبل  �لث��ن��ني  �جلي�ص  و�سيطر  �سنة. 

�أ�سكاله وتبني �حلو�ر  بكافة  �لعنف 
للحيلولة دون حدوث �لنز�عات.

�لتعاون  �لعام ملجل�ص  و�أ�ساد �لأمني 
مب�����س��اع��ي ج���الل���ة �مل���ل���ك ح��م��د بن 
م���ل���ك مم��ل��ك��ة  خ��ل��ي��ف��ة  �آل  ع��ي�����س��ى 
�سعب  تطلعات  لتحقيق  �لبحرين 
�مل��م��ل��ك��ة وحت��ق��ي��ق ����س��ت��ق��ر�ر ط��وي��ل 
�لأمد يف �لبحرين من خالل ت�سكيل 
�للجنة �لبحرينية �مل�ستقلة لتق�سي 
�للجنة  تو�سيات  وق��ب��ول  �حلقائق 
ودع��وة  بتنفيذها  �أو�م����ره  و����س��د�ر 
جاللته حلو�ر �لتو�فق �لوطني بني 
�لبحريني.  �ملجتمع  مكونات  جميع 
ونوه �لدكتور عبد�للطيف �لزياين 
�ل�سريفني  �حلرمني  خادم  مببادرة 
�مل����ل����ك ع����ب����د�هلل ب����ن ع���ب���د�ل���ع���زي���ز 
�ل��ع��رب��ي��ة  �مل��م��ل��ك��ة  ���س��ع��ود م��ل��ك  �آل 
د�ئم  دويل  مركز  باإقامة  �ل�سعودية 
ل��ل��ح��و�ر �حل�������س���اري يف �ل��ع��ا���س��م��ة 
�لإمار�ت  ومبادرة  فيينا  �لنم�ساوية 
�لعربية �ملتحدة لإن�ساء مركز هد�ية 
مل��ك��اف��ح��ة �ل��ت��ط��رف �ل��ع��ن��ي��ف �ل���ذي 
�ملتحدة.  �لأمم  �إط���ار  يف  �ق��رتح��ت��ه 
�لتي  �ل�سيا�سية  �لأزم��ات  �إىل  و�أ�سار 
�لعربية..  �ل��دول  �سهدتها عدد من 
بكل  دع����ت  �مل��ج��ل�����ص  دول  �إن  وق����ال 
نبذ  �إىل  ���س��وت��ه��ا  وب���اأع���ل���ى  و����س���وح 
ون�سر  �لدماء  �إر�ق��ة  �لعنف وجتنب 

غروب �ل�سم�ص على �لطريق �لر�بطة 
ب��ني غ��وم��ا وروت�����س��ورو وك��و�جن��ا على 
م�����س��اف��ة ث���م���ان���ني ك���ل���م ����س���م���ال ب��ع��د 
�خر جيب مقاومة يف  �ل�سيطرة على 

كيبومبا )25 كلم �سمال غوما(.
�م23  حركة  بني  �مل��ع��ارك  و��ستوؤنف   
و�جل��ي�����ص �جل��م��ع��ة ب��ع��د ه��دن��ة د�م��ت 
���س��ه��ري��ن ت��ق��ري��ب��ا وب���ع���د �رب���ع���ة �ي���ام 
م���ن ت��ع��ل��ي��ق م��ف��او���س��ات �ل�����س��الم بني 
�لمم  ودع���ت  ك��ام��ب��ال  يف  �ملع�سكرين 
�ملتحدة و�لحتاد �لوروبي و�لوليات 
����س��ت��ئ��ن��اف  �ىل  وف���رن�������س���ا  �مل����ت����ح����دة 
�مل����ف����او�����س����ات ل���ك���ن �حل���ك���وم���ة �ل��ت��ي 
�لق�ساء  يف  عزمها  عن  م��ر�ر�  �عربت 
م�ستعدة  تبدو  ل  �لتمرد  حركة  على 

�سوطا  قطعت  �ن  بعد  �لن  للتوقف 
كبري� يف ��ستعادة �ملناطق �ملحتلة من 
ح��رك��ة �ل��ت��م��رد. و���س��رح وزي���ر �ل��دف��اع 
نتامبو  ل��وب��ا  �ل��ك�����س��ن��در  �ل��ك��ون��غ��ويل 
ي�ستطيع  �حد�  �رى  بر�ص ل  لفر�ن�ص 
وقبل  توقفو�  لنا  وي��ق��ول  ينه�ص  �ن 
�مل��وف��د �لم��ريك��ي  ذل���ك بقليل ح���ذر 
�ل���ب���ح���ري�ت  م��ن��ط��ق��ة  �ىل  �خل����ا�����ص 
ر��سل فينغولد، لدى مروره  �لكربى 
�ن  موؤكد�  ب��ارود  برميل  من  بباري�ص 
�ل�ستمر�ر  ك��ب��رية يف  ه��ن��اك خم��اط��ر 
ب���ه���ذ� �ل�����س��ك��ل و�لع���ت���ق���اد �ن �حل��ل 
�لع�سكري هو �لرد �لوحيد قد يجلب 
ذل����ك ق����وى �خ�����رى وق����د ي������وؤدي �ىل 

حروب متقاطعة .

�ل���ف���و����س���ى و�ل�����س����ط����ر�ب وه�����ي ل 
ت������ز�ل ت���ط���ال���ب �مل���ج���ت���م���ع �ل�����دويل 
�ل�سوري  �ل�سعب  ع��ن  �لظلم  ب��رف��ع 
�لقتل  �آل���ة  م��ن  وح��م��اي��ت��ه  �ل�سقيق 
�لنظام  ي�ستخدمها  �ل��ت��ي  �مل��رع��ب��ة 
�ل�سوري و�أعو�نه من قوى و�أحز�ب 
حتى  �ل��ع��زل  �ملدنيني  �سد  طائفية 
�إنه مل يتورع عن ��ستخد�م �لأ�سلحة 
�لكيماوية �ملحرمة �سد �أبناء �سعبه 
�ح���رت�م  �أو  ���س��م��ري  م���ن  و�زع  دون 
�لزياين  و�أ���س��اد  �لدولية.  للقو�نني 
�ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  مبوقف 
وو�سفه  �سوريا  يف  يجري  م��ا  جت��اه 
عندما  وم�سرف  ح��ازم  موقف  باأنه 
�ع���ت���ذرت ع���ن ق��ب��ول ع�����س��وي��ت��ه��ا يف 
�حتجاجا  �ل����دويل  �لأم����ن  جم��ل�����ص 

�ل��دويل ممثال  على �سمت �ملجتمع 
يف جمل�ص �لأم��ن جتاه ما يتعر�ص 
من  �ل�سقيق  �ل�����س��وري  �ل�����س��ع��ب  ل��ه 
�ن����ت����ه����اك �����س����ارخ ل���ك���اف���ة ح��ق��وق��ه 
�لإن�سانية �لتي كفلتها له �لقو�نني 

و�ملو�ثيق �لدولية.
وح�����ول �لأو������س�����اع يف �جل��م��ه��وري��ة 
ملجل�ص  �ل��ع��ام  �لأم���ني  �أك���د  �ليمنية 
�لتعاون �أن �لو�ساطة �خلليجية كان 
لها دور حا�سم يف �إطفاء نار �لفتنة يف 
�ليمن من خالل �ملبادرة �خلليجية 
حال  جناة  طوق  مبثابة  كانت  �لتي 
�أهلية  ح��رب  يف  �ليمن  دخ���ول  دون 
وفتح �لأبو�ب للحل �ل�سيا�سي �لذي 
وب��دء  �ل�سلطة  لنقل  �لطريق  مهد 

موؤمتر حو�ر وطني �سامل.
�ل���ت���ع���اون  جم��ل�����ص  دول  �إن  وق������ال 
�قت�ساد�تها  لتنويع  ج��ه��ود�  ت��ب��ذل 
م�ستهلكة  �قت�ساد�ت  من  لالنتقال 
على  قائمة  �قت�ساد�ت  �إىل  للمو�رد 
�لبتكار  روح  ت�سجع  و�أن��ه��ا  �ملعرفة 
�لد�خلي  و�ل�ستثمار  �لق��ت�����س��ادي 
�لوطنية  �ل��ع��م��ال��ة  ت��دف��ق  وت�سهيل 
وت����ك����ام����ل �خل�����دم�����ات �جل���م���رك���ي���ة 
�إ�سافة �إىل �ج��ر�ء ح��و�ر�ت مع دول 

�لقت�ساد�ت �لنا�سئة.
�لتعاون  ملجل�ص  �لعام  �لأم��ني  و�أك��د 
�مل��خ��اط��ر  ت�����درك  �مل��ج��ل�����ص  دول  �أن 

مو�صى: التحولت والتحديات التي تواجه املنطقة تتطلب توحدًا عربيًا

ابن هويدن يوؤكد مناق�شة الق�شية الفل�شطينية والأزمة ال�شورية واحتالل جزر الإمارات 
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العدد  10933 بتاريخ   2013/10/30     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/39 جت جز- م ر-ب- ظ ف

ر�نا  عليه:  مدعي  باك�ستان   �جلن�سية:  ح�سني  �سابر  ح�سني  منظور  مدعي/ 
�سجاد علي حممد �جلن�سية: باك�ستان مو�سوع �لدعوى: مطالبة ماليةوقدرها 
باك�ستان     �جلن�سية:  حممد  علي  �سجاد  ر�نا  �عالنه/  ملطلوب  درهم   13000
عنو�نه: بالن�سر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/10/30 �ملو�فق  �لربعاء  يوم 
باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �لظفرة �لبتد�ئية 
�لكائنة   �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�سور� 
�مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �سدر بتاريخ2013/10/27
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة الظفرة البتدائية

العدد  10933 بتاريخ   2013/10/30     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1353 جت جز- م ت-ب- اأظ

��ص  جي  ��ص  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�سية:  ذ.م.م  ليفت  �سيف  مدعي/ 
�ص.ذ.م.م �جلن�سية: �لمار�ت مو�سوع �لدعوى: �ملطالبة مببلغ 69.346.00درهم    
بالن�سر   عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�سية:  �ص.ذ.م.م  ��ص  جي  ��ص  �عالنه/  �ملطلوب 
حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 
�ل�ساعة 8.30  باحل�سور  فانت مكلف  لذ�  �لدعوى،  لنظر  2013/11/27 موعد� 
�و  �سخ�سيا  �لكائنة  �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً 
بو��سطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�سور� �مل�ستند�تك موقعا 
عليها قبل �جلل�سة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �سدر بتاريخ 

2013/10/28
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10933 بتاريخ 2013/10/30     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/650  عقاري كلي                  
جمهول  �����ص.ذ.م.م   لال�ستثمار  �لقاب�سة  تعمري   -  1  / عليه  �ملدعى  �ىل 
ح�سن  حممد  وميثله:  بان�سينكو  �مل��دع��ي/�ي��ج��ور  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل 
�قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بندب خبري  حممد �لبحر  قد 
�ملحاماة.   و�تعاب  و�مل�ساريف  بالر�سوم  عليه  �ملدعي  �ل��ز�م  مع  متخ�س�ص 
�ص   9.30 �ل�ساعة   2013/11/3 �مل��و�ف��ق  �لح���د  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1.A.1 بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثالثة �يام على �لقل.  
ق�سم الدعاوي العقارية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10933 بتاريخ 2013/10/30     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2011/982  جتاري كلي                  

�ىل �خل�سم �ملدخل / 1 - كومهو �ند�سرتيال �ملحدودة فرع دبي ب�سفتها �سريك 
مت�سامن يف �سركة �ملحا�سة  كومهو ��سكون جي يف جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/�سركة زهرة للتكنولوجيا ) ذ.م.م (   قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�لز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن و�لتكافل جمتمني �و منفريدن بان يوؤدو� للمدعية 
مبلغ وقدره 3.382.769 و�لفائدة بن�سبة 12% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د 
�لتام و�لز�مهم بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�سة 
يوم �لثنني �ملو�فق 2013/11/4 �ل�ساعة 9.30 �ص بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت 
مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �لقل.  
ق�سم الدعاوي العقارية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10933 بتاريخ 2013/10/30     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/518 تنفيذ ايجارات
�ىل �ملنفذ �سده/1-مرييديان تكنولوجيز )���ص.ذ.م.م( جمهول حمل �لقامة 
)�����ص.ذ.م.م(  لال�ستثمار  دب��ي  جممع  تطوير  �سركة  �لتنفيذ/  ط��ال��ب  �ن  مب��ا 
وميثله: �حمد �سيف ماجد بن �سامل �ملطرو�سي      ومبوجب �لقر�ر �ل�سادر 
ببلدية  و�مل�ستاأجرين  �ملوؤجرين  بني  بالف�سل  �خلا�سة  �لق�سائية  �للجنة  من 
دره��م(   1669046( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  �سد�د   -1 بالتي:  فانك مكلف  دب��ي 
�ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وذلك خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذ� 
�لعالن. وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�ص الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10933 بتاريخ   2013/10/30     
  اعالن بيع يف الق�سية التنفيذية رقم 2012/2240 تنفيذ جتاري

�ملحدودة   لوجي�ستك  ��ص  �ي  �م  �ورينتال  �جلا�سم  �سركة  عليها:  �ملحكوم  �ىل 
�مل��و�ف��ق  �ل��ث��الث��اء  ي��وم  �لعلني  ب��امل��ز�د  �لبيع  ع��ن  نعلمك  ل��ذ�  ن�سر�  عنو�نها: 
2013/11/12 �بتد�ًء من �ل�ساعة 9.00 �سباحا وذلك لبيع �ملحجوز�ت �ململوكة 
للمنفذ �سدها �لكائنة يف ) �مليناء �حلر،  �بوظبي( وهى كالتايل )�سفية �و �م 
�ل 3653 مو��سفاتها: �لطول 106.802 �لعر�ص 28.04 مرت، �لعمق 6.93 مرت 
، خط �لتحميل 6.7 مرت، �حلمولة �لطنية �لجمالية 5298 طن ، �حلمولة 
�ل�سافية 1589 طن، عدد �ل�سطح 1، مادة �سنع �لبدن �حلديد �ل�سلب، مكان 
بتوقيعي  �سدر   .)2007 �ل�سنع  �سنة  �ل�سني،  كوجنيار-  مانتوجن  �لت�سنيع 

وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/10/29م.
 القا�سي/ غالب م�سطفى الرباعي

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
          ادارة التنفيذ

العدد  10933 بتاريخ 2013/10/30    
  اعـــالن بالن�سر  

رقم �ملرجع :2013/292   
 ليكن معلوما للجميع بان  �ل�سيد /حممد بالل حافظ ب�سري �حمد باك�ستاين �جلن�سية يرغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة )24%( وذلك �ىل �ل�سيدة/ ثمينة ناز�ساهد جاويد باك�ستانية 
�جلن�سية وحيث �ن �ل�سيد/ حممد ح�سني ف�سل �نور باك�ستاين �جلن�سية يرغب يف �لبيع و�لتنازل 
عن كامل ح�سته �لبالغة )25%( وذلك �ىل �ل�سيد/ غالم م�سطفى عبد�لرحمن باك�ستاين �جلن�سية، 
يف �سركة ) د�ر �ليا�سمني ذ.م.م( مبوجب �لرخ�سة رقم )26088( يرغبون بتغيري �ل�سم �لتجاري 
�مل��ادة )14( فقرة 5 من �حكام �لقانون  �لحت��ادي  �ىل/ مطعم جمعة �سعيد ذ.م.م   .وعمال بن�ص 
رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب �لعدل.  فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم 
�لت�سديق على �لج��ر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لع��الن فمن لديه �ي �عرت��ص 

حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
   الكاتب العدل 
       مركز وثائق للخدمات بال�سارقة      

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  10933 بتاريخ 2013/10/30    

  اعـــالن    
رقم �ملرجع :2013/713   

 ليكن معلوما للجميع بان كل من : 1- �ل�سيد: حممد قا�سم عيد حممد- �فغان�ستاين �جلن�سية 
2- �ل�سيد: عيد حممد بن غالم ح�سني- �فغان�ستاين �جلن�سية يرغبان يف �لبيع و�لتنازل عن كامل 
ح�س�سهم �لبالغة 33% يف �سركة ) حممد قا�سم لتجارة �ل�سيار�ت �مل�ستعملة  وقطع غيارها- ذ.م.م( 
مبوجب رخ�سة رقم )547132( وذلك �ىل �ل�سيد: حممد �مان عيد حممد /�فغان�ستاين �جلن�سية  
كما مت تغيري �ل�سم �لتجاري من : حممد قا�سم لتجارة �ل�سيار�ت �مل�ستعملة وقطع غيارها ذ.م.م 
وذلك �ىل : زهرة �خلان لتجارة �ل�سيار�ت �مل�ستعملة وقطع غيارها ذ.م.م وعمال لن�ص �ملادة )16( 
ن�سر  �قت�سى  فقد  �لعدل.  �لكاتب  �ساأن  1991م يف  ل�سنة   )22( رق��م  �لحت��ادي  �لقانون  3 من  فقرة 
هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� 

�لعالن فمن لديه �ي �عرت��ص على ذلك عليه �تباع �ل�سبل �لقانونية حيال ذلك.
   الكاتب العدل بال�سارقة
دار الق�ساء بال�سارقة

وزارة العدل
دار الق�ساء بال�سارقة 

        الكاتب العدل

العدد  10933 بتاريخ 2013/10/30     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/1249   جتاري كلي              
�ىل �ملدعى عليه   /1- حميد حممد عبد�هلل عبد�لرحيم �ملال   جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/رمي �لتمويل ) �ص م خ( وميثله: علي ��سماعيل �بر�هيم �جلرمن   نعلنكم 
�ملذكورة �عاله  �لدعوى  بتاريخ 2013/3/21 يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�ستها  بان 
ل�سالح/ رمي �لتمويل )�ص م خ( بالز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن فيما بينهما بان يوؤديا 
و�ربعمائة  �لف  وثمانون  و�ربعة  ت�سعمائة   ( دره��م   984.442.2 وق��دره  مبلغ  للمدعية 
�لدين  �سنويا عن  بو�قع %9  �لقانونية  و�لفائدة  فل�سا(  و�ثنان  درهما  و�ربعون  و�ثنان 
�تعاب  مقابل  دره��م  �ل��ف  ومبلغ  �مل�ساريف  �ل�سد�د ف�سال عن  وحتى مت��ام  به  �ملق�سي 
�ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من 
�ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن 

�سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10933 بتاريخ 2013/10/30     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2013/236   جتاري كلي              

�ىل �ملدعى عليه   /1- عي�سى خ�سر عي�سى �جلمل  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/
م�سرف �لهالل �ص م ع وميثله: علي ��سماعيل �بر�هيم �جلرمن   نعلنكم بان �ملحكمة 
ل�سالح/  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف   2013/7/18 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
وتثبيته،  جت��اري   2012/379 رق��م  �لتحفظي  �حلجز  ب�سحة  ع  م  ���ص  �ل��ه��الل  م�سرف 
وبالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )239.770.21 درهم( فقط مائتان 
�ملدعي  �لفا و�سبعمائة و�سبعون درهم وو�حد وع�سرون فل�سا و�لزمت  وت�سع وثالثون 
ماعد�  ورف�ست  �ملحاماة،  �تعاب  مقابل  دره��م  �لفي  ومبلغ  �لدعوى  مب�سروفات  عليه 
ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد 

بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10933 بتاريخ 2013/10/30     

 اعالن مدعى عليه بتجديد الدعوى من ال�سطب بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2013/1927 جتاري جزئي  

ونوين  هيكل  �سركة  �ملدعية:  �ن  حيث  ركها  �له  عليه:عبد�لقيوم  �ملدعى  �ىل 
للمقاولت ذ.م.م �قامت عليك لدى هذه �ملحكمة �لدعوى �ملذكورة �عاله، تطالبك 
 %9 �لقانونية  و�لفائدة  درهم  �لف  �سبعون  درهم(   70.000( وقدره  مببلغ  فيها 
بال�سافة للر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة. علما �نه مت جتديد �لدعوى من 
�ل�سطب. وعليه يقت�سى ح�سورك �مام هذه �ملحكمة)�لد�ئرة �جلزئية �لثانية( يف 
متام �ل�ساعة �لثامنة و�لن�سف من يوم 2013/11/13 وذلك لالجابة على �لدعوى 
وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حال تخلفك عن �حل�سور �و عدم �ر�سال وكيل 
 : غيابك.حرر يف  �لدعوى يف  نظر  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  �ملحدد  �لوقت  يف  عنك 

2013/10/24م
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10933 بتاريخ 2013/10/30     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/480  مدين جزئي                  
�ىل �ملدعى عليه / 1 - عابد تيموريان ��سمعيل   جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/�سركة �لم��ار�ت لالت�سالت �ملتكاملة )�ص م ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة   قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم(   8218.41( وقدره  مببلغ 
لها  وح��ددت  �لتام.  �ل�سد�د  وحتى  �ل�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بن�سبة  �لقانونية 
 ch1.A.1 بالقاعة  �ص   8.30 �ل�ساعة   2013/11/3 �ملو�فق  �لح��د  يوم  جل�سة 
لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �لقل.  
ق�سم الق�سايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10933 بتاريخ 2013/10/30     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/484  مدين جزئي                  
�ىل �ملدعى عليه / 1 - عمر�ن علي عبد�للطيف    جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/�سركة �لم��ار�ت لالت�سالت �ملتكاملة )�ص م ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة   قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  )3700.85دره���م(  وق��دره  مببلغ 
لها  وح��ددت  �لتام.  �ل�سد�د  وحتى  �ل�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بن�سبة  �لقانونية 
 ch1.A.1 بالقاعة  �ص   8.30 �ل�ساعة   2013/11/3 �ملو�فق  �لح��د  يوم  جل�سة 
لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �لقل.  
ق�سم الق�سايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10933 بتاريخ 2013/10/30     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/555  مدين جزئي                  

�ىل �ملدعى عليه / 1 - �حمد علي عكا�ص �حمد  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/�سركة �لم��ار�ت لالت�سالت �ملتكاملة )�ص م ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة   قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها 
مببلغ وقدره )21164.34 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
لها  وح��ددت  �لتام.  �ل�سد�د  وحتى  �ل�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بن�سبة  �لقانونية 
 ch1.A.1 بالقاعة  �ص   8.30 �ل�ساعة   2013/11/3 �ملو�فق  �لح��د  يوم  جل�سة 
لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �لقل.  
ق�سم الق�سايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10933 بتاريخ 2013/10/30     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/758  مدين جزئي                  

�ىل �ملدعى عليه / 1 - خالد عمر عبد�هلل �سالح عز�ين جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي/�سركة �لمار�ت لالت�سالت �ملتكاملة )�ص م ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة   قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها 
مببلغ وقدره )22397.39 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
لها  وح��ددت  �لتام.  �ل�سد�د  وحتى  �ل�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بن�سبة  �لقانونية 
 ch1.A.1 بالقاعة  �ل�ساعة 8.30 �ص  �ملو�فق 2013/11/10  يوم �لحد  جل�سة 
لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �لقل.  
ق�سم الق�سايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10933 بتاريخ 2013/10/30     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/559  مدين جزئي                  

�ىل �ملدعى عليه / 1 - يا�سر جاد جيد عبد�ملجيد  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
ع( وميثله: حممود حجاج  م  )�ص  �ملتكاملة  �لم��ار�ت لالت�سالت  �ملدعي/�سركة 
عزب �بوجريدة   قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملتنازع �سده 
ي��وؤدي للمتنازع مبلغ وق��دره )3091.54 دره��م( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب  بان 
�ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى متام �ل�سد�د.  
بالقاعة  ���ص   8.30 �ل�ساعة   2013/11/3 �مل��و�ف��ق  �لح��د  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �لقل.  
ق�سم الق�سايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10933 بتاريخ 2013/10/30     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/811  ا�ستئناف جتاري
�ىل �مل�ستاأنف �سدهم / 1 -�سركة �سارة �لقليمية ذ.م.م 2-  خليل جورج كركر- ب�سفته 
�سريكا بن�سبة 15% يف �سركة �سارة �لقليمية ذ.م.م 3- حممد عبد�لرحيم عبد�لرز�ق 
وب�سفته  ذ.م.م  �لقليمية  ���س��ارة  �سركة  يف   %6 بن�سبة  �سريكا  ب�سفته  �لفهيم-  علي 
�سريكا بن�سبة 10.2 يف �سركة �سارة �لثالثي �لمار�ت ذ.م.م  4-  �سركة كنز�ن �لقاب�سة 
�لها�سمي- ب�سفته  �ل�سريف  �مل�ستاأنف /يعقوب يو�سف  �ن  جمهويل حمل �لقامة مبا 
�سارة �لقليمية ذ.م.م وميثله: يو�سف حممد ح�سن حممد  �سريكا بن�سبة 25% �سركة 
كلي  جت��اري   2012/467 رق��م  بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��ستاأنف  قد  �لبحر   
بتاريخ 2013/5/23 وحددت لها جل�سه يوم �لثنني �ملو�فق 2013/11/4 �ل�ساعة 10.00 
�سباحا بالقاعة ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا  . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10933 بتاريخ   2013/10/30     
  يف الدعوى رقم 2013/85 عقاري كلي  

�ىل �ملدعى عليه �لول/ عبد�لعزيز ��سحق عبد�لرحمن �ل �ل�سيخ
�ملدعى عليها �لثالثة: �سركة بيلفيو هومز 

يكون موعد  �ن  تقرر  �لح��د فقد  ي��وم  �لعطلة  ب�سبب وج��ود  �ن��ه  نفيدكم 
�جتماع �خلربة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/11/4 �ل�ساعة �لثالثة م�ساء 03( 
يف غرفة �لجتماعات رقم  4- �ملبنى  B د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية- قرية 
�ملذكر�ت  بجميع  �خلبري  تزويد  �لرجاء  �ل�ساعة.  دو�ر  بجانب  �لعمال- 

و�لدعاوي وبكافة �لور�ق و�مل�ستند�ت �لتي توؤيد �دعائكم.
اخلبري املهند�ص/ علي احمد غافان
فاك�ص :  2030394-04- نقال / 050-6969653

اعالن اجتماع خربة

العدد  10933 بتاريخ   2013/10/30     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/669 ت جتر- م ر-ت - ع ن (
طالب �لتنفيذ/ بنك �بوظبي �لوطني �جلن�سية: �لمار�ت �ملنفذ �سده : �حمد 
�سامل عبد�هلل عابد �لعرياين �جلن�سية: �لمار�ت �ملطلوب �عالنه: �حمد �سامل 
طالب  �ن  مبا  بالن�سر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�سية:  �لعرياين  عابد  عبد�هلل 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�سند �لتنفيذ �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2012/605 
جت كل- م ر-ب- ع ن  وحدد لنظره جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 2013/12/8 موعد� 
لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�سور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ-
�لعني �لكائنة باملقر �لرئي�سي �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�سند 

�عاله،  تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 قلم اليجاري                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10933 بتاريخ   2013/10/30     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/659 ت عام- م ر-ت - ع ن (
طالب �لتنفيذ/ موؤ�س�سة �لطالل لتاجري �ل�سيار�ت �جلن�سية: �لمار�ت   �ملنفذ 
�سده : �سم هري �ديا ��سايف علي �جلن�سية: بنغالدي�ص  �ملطلوب �عالنه: �سم هري 
�ديا ��سايف علي �جلن�سية: بنغالدي�ص عنو�نه: بالن�سر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم 
بطلب تنفيذ �ل�سند �لتنفيذ �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2013/474 مد جز- م ر-ب- 
طلب  لنظر  موعد�   2013/11/17 �ملو�فق  �لحد  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد  ن  ع 
�لتنفيذ فانت مكلف باحل�سور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ-�لعني �لكائنة 
باملقر �لرئي�سي �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�سند �عاله،  تفاديا 

لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 قلم التنفيذ العام                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10933 بتاريخ   2013/10/30     
      اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/417 جت كل- م ر- ب-ع ن

ومطعم  مطبخ  عليه:  مدعي  �لمار�ت   �جلن�سية:  �لفوعة  �سركة  مدعي/ 
و�خرون  �ملدين  �حمد  عبد�لرحمن  عبد�هلل  وميثلها/  �ل�سعبي  �ل�سعيده  �لليلة 
�جلن�سية: �لمار�ت مو�سوع �لدعوى: مطالبة مالية 209999.98 درهم �ملطلوب 
�عالنه/ عبد�هلل عبد�لرحمن �حمد �ملدين �جلن�سية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�سر  
�لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�ل�ساعة  �ملو�فق 2013/11/4 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور 
باملركز  �لكائنة  �لبتد�ئية  �لعني  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً   8.30
�لد�ري �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�سور� 
�مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �سدر بتاريخ  2013/10/27
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10933 بتاريخ   2013/10/30     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/486 عم جز- م ر-ب- ع ن

مدعي/ توما�ص �سني كبالفني كبا�ستي �جلن�سية: �لفلبني مدعي عليه: �سركة 
�ملطالبة  �لدعوى:  مو�سوع  �لمار�ت   �جلن�سية:  �لعامة  للمقاولت  �ملهريي 
�لعامة  للمقاولت  �ملهريي  �سركة  �عالنه/  �ملطلوب  �لعمالية  بامل�ستحقات 
عبد�هلل  مبارك  عليه  �ملدعى  )لعالن  بالن�سر   عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�سية: 
حممد �ملهريي ( حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/11/12 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم 
باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية 
�لكائنة باملركز �لد�ري �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
�مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة لنظر �لدعوى  بدفاعك و�سور� 

بثالثة �يام على �لقل. �سدر بتاريخ  2013/10/29
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10933 بتاريخ   2013/10/30     
      اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/403 جت كل- م ر- ب-ع ن

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعي/ بنك �بوظبي �لوطني �جلن�سية: �لمار�ت  مدعي عليه: جابر �سعد علي 
�سعد �جلن�سية: �لمار�ت  مو�سوع �لدعوى: مطالبة مالية 725355.44 درهم 
بالن�سر   عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�سية:  �سعد  علي  �سعد  جابر  �عالنه/  �ملطلوب 
�لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�ل�ساعة  �ملو�فق 2013/11/4 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور 
باملركز  �لكائنة  �لبتد�ئية  �لعني  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً   8.30
�لد�ري �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�سور� 
�مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �سدر بتاريخ  2013/10/28
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10933 بتاريخ   2013/10/30     
    اعالن رقم 2013/227 بالن�سر

�ملدعى : حممد �بو �لها�سم عبد�لرز�ق  �ملطلوب �عالنه: �لعنود عبد�هلل 
�سيف علي �ملن�سوري �لعنو�ن: بالن�سر مبا �ن �ملدعي رفع �لدعوى �ملذكورة 
�عاله وحدد يوم �لثنني �ملو�فق 2013/11/18 موعد� لنظرها لذ� فانت 
�ليجارية  �ملنازعات  ف�ص  جلنة  �م��ام  ظهر�   12 �ل�ساعة  باحل�سور  مكلف 
�لكائنة يف �لعني �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد ، وعليك �يد�ع مذكرة 
بالرد و�سور� منها بعدد �خل�سوم لدى ق�سم �لتح�سري وذلك خالل خم�سة 

�يام من تاريخ ت�سلم �لعالن.
   قلم املنازعات اليجارية              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�ص املنازعات اليجارية
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�صفري م�صر يطلع مع رئي�ض منطاد الإمارات على التح�صريات 
ملهرجان الإمارات م�صر للمناطيد الدويل الأول 

����س��اد ���س��ع��ادة �ي��ه��اب ح��م��ودة �سفري 
�ل�سقيقة  �ل��ع��رب��ي��ة  م�سر  ج��م��ه��ورة 
ل���دى �ل���دول���ة ع��ل��ى �جل��ه��د �لكبري 
�ل������ذي ي���ق���وم ع��ل��ي��ه ف���ري���ق م��ن��ط��اد 
�حلكيمة  �ل��روؤي��ة  نقل  �لم����ار�ت يف 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  ل��دول��ة �لم�����ار�ت 
ب���ق���ي���ادة ����س���اح���ب �ل�������س���م���و �ل�����س��ي��خ 
ن��ه��ي��ان رئي�ص  �ل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
�ساحب  و�خ��ي��ه  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة 
�ل  ر����س��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو 
رئي�ص  �ل��دول��ة  رئي�ص  ن��ائ��ب  مكتوم 
جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل 
و�لفريق �ول �سمو �ل�سيخ حممد بن 
�بوظبي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل  �ل  ز�ي���د 
نائب �لقائد �لعلى للقو�ت �مل�سلحة 
وملا تقوم عليه �لدولة من م�ساهمة 

ف��ع��ال��ة يف �ل��ن��ه��و���ص ب��الق��ت�����س��اد�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة ع��ام��ة وج��م��ه��وري��ة م�سر 
�لعربية  ب��ال��وح��دة  �مي��ان��ن��ا  خ��ا���س��ة 
ومل���ا ي��ع��ي�����س��ه �ل�����س��ع��ب��ني م���ن ت��الح��م 
وت��و����س��ل ب��ج��م��ي��ع �ل��ع��الق��ات �ل��ت��ي 
ر���س��خ��ه��ا �مل���غ���ف���ور ل���ه �ل�����س��ي��خ ز�ي���د 
ب���ن ���س��ل��ط��ان �ل ن��ه��ي��ان رح��م��ه �هلل 
و��سكنه ف�سيحة جناته و�لتي ي�سري 
�ل�سيخ خليفة  �ل�سمو  عليها �ساحب 
ب��ن ز�ي����د �ل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����ص �ل��دول��ة 
ذل��ك خ��الل لقائه  �ت��ى  حفظه �هلل. 
�لعزيز  عبد  طيار  �لكابنت  ب�سعادة 
ن��ا���س��ر �مل���ن�������س���وري رئ��ي�����ص م��ن��ط��اد 
�لمار�ت يف مكتبه بابوظبي و�لذي 
�ط���ل���ع �مل���ن�������س���وري خ���الل���ه ���س��ع��ادة 
�لفنية  باخلطو�ت  ح��م��ودة  �ل�سفري 

لنطالقة مهرجان �لم��ار�ت م�سر 
و�ل����ذي  �لول  �ل�����دويل  ل��ل��م��ن��اط��ي��د 
يد�سنه فريق منطاد �لمار�ت �سمن 
ل��ل��روؤي��ة  �لم������ار�ت  م��ن��ط��اد  جت�سيد 
و�سعبها  �لم���ار�ت  لقيادة  �حلكيمة 
يف �ل�سعي لنعا�ص �لقت�ساد �لعامة 
�ل�سقية  و�خلا�سة جلمهورية م�سر 
�لفريق  م��ن خاللها  ي��رج��و�  و�ل��ت��ي 
�ن���ع���ا����ص �حل���رك���ة  �مل�����س��اه��م��ة يف  يف 
�ل�����س��ي��اح��ي��ة �ل��ت��ي ت��ع��ت��رب �ل�����س��ري��ان 
�ل���ف���ع���ال���ة ل��ل��ك��ث��ري م����ن �مل��وؤ���س�����س��ات 
�حل��ك��وم��ي��ة و�خل��ا���س��ة ول��ع��دد كبري 
يعتا�ص  �لذي  �مل�سري  من �جلمهور 
خالل  من  �ل�سياحية  �لعمال  على 
�ل�سناعة  ب��ه��ا  �ل��ت��ي مت��ت��از  �حل���رف 

�مل�سرية �لنادرة باملنطقة. 

�ل���ه���دف  �ن  �مل���ن�������س���وري  و�������س�����اف 
�ل�����س����ا�����س����ي م�����ن �ل���ع���م���ل �ل������دويل 
ج���م���ه���وري���ة  يف  ن����وع����ه  م�����ن  �لول 
م�����س��ر �ل�����س��ق��ي��ق��ة ه���و �مل�����س��اه��م��ة يف 
و�ل��دول��ي��ة  �لعربية  �ل�سياحة  ع���ودة 
جلمهورية م�سر من خالل �لرتويج 
ل��ه��ذ� �ل��ع��م��ل ب��ع��دد م���ن �مل�����س��ارك��ات 
�ملتوج  �لقائد  �لدولية ملنطاد خليفة 
ب�سورة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة 
ب��ن ز�ي����د �ل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����ص �ل��دول��ة 
حفظه �هلل �سمن خطة فنية عالية 
�ل���دق���ة ت��ت�����س��م��ن ل��ع��دد م���ن �ل����دول 
�خل��ل��ي��ج��ي��ة و�لوروب����ي����ة ب��ال���س��اف��ة 
ل��ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة �لم��ري��ك��ي��ة يتم 
�ل���ت���ع���ري���ف ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات �مل��ت��ظ��م��ن��ة 
مل��ه��رج��ان م�����س��ر �لم������ار�ت �ل���دويل 

�لكابنت  �ك��د  كما  �لول.  للمناطيد 
�ملن�سوري  نا�سر  �لعزيز  عبد  طيار 
رئي�ص منطاد �لمار�ت على ت�سخري 
ر�سالة  لنقل  �لعاملية  م�ساركات  جل 
قيادة و�سعب م�سر للجمهور �لعاملي 
�لعربية  �حل�سارة  مهد  �ىل  للعودة 
و�مل�ساركة  �ل�سبع  �لعجائب  و�ر����ص 
مب�سر  �لول  �لدولية  �ملهرجان  يف 

قاهرة �ل�سعاب .
و�عربت من جهتها �ل�ستاذه �سرين 
بال�سفارة  �لثاين  �ل�سكرتري  �ساهني 
�لمار�ت  دولة  تعي�سه  �لتي  بالتميز 
�لهتام  خ��الل  من  �ملتحدة  �لعربية 
�لكبري �لذي يالقيه �سباب �لمار�ت 
م��ن ق��ي��ادت��ه مم��ا ج��ع��ل��ه يف مقدمة 
�ل���ع���دي���د م����ن �ل��������دول �لق��ل��ي��م��ي��ة 

م��ه��رج��ان م�سر  �ن  ك��م��ا  و�ل��ع��امل��ي��ة 
ياتي  للمناطيد  �ل����دويل  �لم�����ار�ت 
ث��م��ار ه���ذ� �ل��ت��ق��دي��ر �ل��ك��ب��ري و�ل���ذي 

ي�����س��خ��ره �ل���ف���ري���ق يف دع�����م ع��ج��ل��ة 
�ل�����س��ي��اح��ة يف ب��ل��ده��م �ل��ث��اين م�سر 
و�مل�ساندة  �لدعم  �سيقدم كل  و�ل��ذي 

لجن����اح ه����ذه �ل��ت��ظ��اه��رة �حل��دي��ث��ة 
وب�����س��و�ع��د  م�����س��ر  �ست�سهدها  �ل��ت��ي 

�مار�تية .

•• �شاحية ال�شيف – اللجنة االأوملبية:

�لبحرينية  �لأومل��ب��ي��ة  للجنة  �ل��ع��ام  �لأم����ني  ب��اأع��م��ال  �ل��ق��ائ��م  �ح��ت��ف��ى 
بلقب  �لفائز  �ل��ق��وى  لأل��ع��اب  �لوطني  مبنتخبنا  ع�سكر  عبد�لرحمن 
�آ�سيا �لثانية للنا�سئني و�لنا�سئات �لتي �أقيمت بالعا�سمة  بطولة غرب 

�لأردنية عمان موؤخر�ً.
ج���اء ذل���ك ل���دى ل��ق��اء �ل��ق��ائ��م ب��اع��م��ال �لم���ني �ل��ع��ام للجنة �لومل��ب��ي��ة 
مدينة  ��ستاد  يف  �لول  �م�ص  ي��وم  �لوطني  �ملنتخب  ولع��ب��ات  بالعبي 
�لحت��اد  رئي�ص  نائب  ج��الل  حممد  �ل�سيد  بح�سور  �لريا�سية  خليفة 
�لبحريني للعاب �لقوى �مني عام �حتاد غرب �آ�سيا وعدد من �ع�ساء 
�لحتاد �لبحريني و�فر�د �جلهازين �لد�ري و�لفني للمنتخب �لوطني 
وت�سلم ع�سكر كاأ�ص �لبطولة من رئي�ص �لوفد بدر نا�سر حممد، قبل 
�ن يقوم بتوزيع باقات من �لورد على لعبي ولعبات منتخبنا �لوطني، 
بالإ�سافة �إىل �جلهاز �لفني و�لإد�ري، وكان لهذه �للفتة �أبلغ �لأثر يف 

نفو�ص �لأبطال و�أع�ساء جمل�ص �إد�رة �لحتاد.
�أبطال  حققه  �ل��ذي  �لإجن���از  �أن  بالالعبني  لقائه  خ��الل  ع�سكر  و�أك���د 
�لعاب  خ��ارط��ة  على  �لبحرين  ململكة  �ملتميزة  �ملكانة  ي��وؤك��د  �لبحرين 
�لقوى �لعربية و�ل�سيوية و�لعاملية بف�سل �جلهود �لطيبة �لتي يبذلها 
�آل خليفة يف  بن حمد  �ل�سيخ خالد  �سمو  برئا�سة  �لقوى  �لعاب  �حت��اد 
�لذي  �ملتميز  �جلهد  �سوء  وعلى  �لوطنية  منتخباتنا  ب��اأف��ر�د  �لعناية 
�ملتو��سل على رفع علم مملكة  يبذله �لالعبون و�لالعبات وحر�سهم 

�لبحرين عاليا يف �لبطولت �خلارجية.
و�أ���س��اف : �ن �لجن���از �جل��دي��د ثمرة م��ن ثمار �ل��دع��م و�ل��رع��اي��ة �لتي 
حتظى بها �لريا�سة �لبحرينية من لدن �لقيادة �لر�سيدة، معرباً عن 
�سبيل  يف  �لحت���اد  �د�رة  جمل�ص  بذلها  �لتي  �لطيبة  للجهود  تقديره 
�جناز  لتحقيق  �لطريق  مهدت  متميزة  ب�سورة  �ملنتخب  جن��وم  �ع��د�د 
عام  ب�سكل  �لبحرينية  �لريا�سة  تاريخ  ذهبية يف  بحروف  ي�سجل  كبري 
وريا�سة �لعاب �لقوى على وجه �لتحديد و�أكد ع�سكر باأن �لإجناز �لذي 
لريا�سة  و�ع��د  مب�ستقبل  يب�سر  و�لنا�سئات  �لنا�سئني  منتخب  حققه 
�ألعاب �لقوى �لبحرينية ويوؤكد �سالمة �خلطط و�ل�سرت�تيجيات �لتي 
يتبعها �لحتاد يف �لهتمام باملو�هب، �لأمر �لذي ي�سيع �أجو�ء كبرية من 
�لتفاوؤل لتحقيق �ملزيد من �لإجناز�ت على كافة �لأ�سعدة لتعزيز مكانة 

�لبحرين على �ل�ساحة �لريا�سية.

�لأج�سام  لبناء  �لعربي  �لحت���اد  رئي�ص  فهيم  ع��ادل  �لدكتور  �أك��د 
��ست�سافة  �ل��دويل..�أه��م��ي��ة  �لحت���اد  لرئي�ص  �لتنفيذي  �مل�ساعد 
�لتي  �لأج�����س��ام  لبناء    20 �ل���  �لعربية  للبطولة  �لفجرية  �إم���ارة 
�ل�سرقي ويل عهد  �ل�سيخ حممد بن حمد  تقام حتت رعاية �سمو 
���س��ه��ر نوفمرب  30  م��ن  �إىل    26 �ل��ف��رتة م��ن  �ل��ف��ج��رية خ���الل 
�لتي  بال�سورة  �ستخرج  �لبطولة  �أن  يف  ثقته  ع��ن  �لقادم..معربا 
و�أ�سار فهيم قبل مغادرته  �ملتحدة.  �لعربية  �لإم��ار�ت  تليق بدولة 
لالإ�سر�ف  �ملغربية  مر�ك�ص  ملدينة  متوجها  �لول  �أم�ص  �لقاهرة 
�لفني على بطولة �لعامل و�لتي ت�ست�سيفها �ملغرب خالل �لفرتة 
من �لر�بع �إىل �لثامن من �سهر نوفمرب �ملقبل..�إىل �أنه �طمئن من 
خالل �ت�ساله بال�سيخ عبد�هلل بن حمد بن �سيف �ل�سرقي رئي�ص 

�للجنة �لعليا �ملنظمة للبطولة على ��ستعد�د�ت �لفجرية ل�ستقبال 
تلك �لبطولة �لتي من �ملتوقع �أن تكون و�حدة من �أقوى بطولت 
باأحد  للفوز  �لعربية  �لع�سالت  فيها  تت�سارع  حيث  �لأج�سام  بناء 
�ألقاب �أوز�نها �لت�سعة. وقال فهيم يف بيان �أ�سدره �لحتاد �لعربي 
فعاليات  �ست�ست�سيف  عربية  دول  ثالث  �إن  �لقاهرة  يف  مقره  من 
�لأوىل يف مر�ك�ص وهي  �لفعالية  �لأج�����س��ام..  بناء  ع��امل  ك��ربى يف 
و�ن�سمت  �لفجرية  يف  �لعربية  �لبطولة  و�لثانية  �لعامل  بطولة 
�لعا�سمة �لبحرينية  �أوملبيا و�لتي �ستقام يف  �إليهما بطولة م�سرت 
�ملنامة خالل �لفرتة من �خلام�ص وحتى �ل�سابع من �سهر دي�سمرب 
2013 لتكون بذلك ثالث دول عربية حمط �أنظار �لعامل. ونوه 
ب��اأن ه��ذه �لأح���د�ث ت��اأت��ي عقب قيام �ل�سيخ ع��ب��د�هلل ب��ن ر����س��د �آل 

خليفة رئي�ص �لحتاد �لآ�سيوي ب�سم �للعبة لتكون �سمن ريا�سات 
عام  تايالند  �ست�ست�سيفها  �لتي  �لر�بعة  �ل�ساطئية  �لألعاب  دورة 
ع�سالتهم  ل�ستعر��ص  �للعبة  لأب��ط��ال  �لفر�سة  لتمنح   2014
يف  �أقد�مها  بذلك  لتثبت  �لتايلندية  فوكيت  جزيرة  �سو�طئ  على 
�أن �لبطولة �لتي  تلك �لدورة �ل�ساطئية يف دورتها �لر�بعة. يذكر 
تنظمها �لفجرية ت�سهد لأول مرة �إد�رة حتكيمية من �أ�سهر خم�سة 
حكام دوليني على م�سوى �لعامل..كما ت�سهد حملة على �ملن�سطات 
�لبطولة ح�سور  . وت�سهد  للمن�سطات  �لعربي ل  ينظمها �لحتاد 
و�لدكتور عادل  �لدويل  �سانتوجنا رئي�ص �لحتاد  �لدكتور رفائيل 
فهيم و�ل�سيخ عبد�هلل بن ر��سد �آل خليفة رئي�ص �لحتاد �لآ�سيوي 

وكوكبة من �سيوف �ل�سرف.

ت�صعة اأوزان يف البطولة العربية لبناء الأج�صام التي ت�صت�صيفها الفجرية

بعد  �إجن��از� عربيا كبري�  لل�سر�ع  �لإم���ار�ت  حقق منتخب 
�لتي  �ل�سر�عية  للقو�رب  �لعربية  �لبطولة  بلقب  توج  �أن 
حتقيق  يف  منتخبنا  جنح  فقد  بالكويت  م��وؤخ��ر�  �ختتمت 
يف  وبرونزية  وف�سيتني  ذهبيتني  بو�قع  ميد�ليات  خم�ص 
�لعربية  �لدول  منتخبات  م�ساركة  �سهدت  �لتي  �ملناف�سات 
بالنادي  و�ل��ك��اي��اك  و�ل��ت��ج��دي��ف  �ل�����س��ر�ع  جلنة  ونظمتها 
�لإع���الم  وزي���ر  رع��اي��ة  �لكويتي حت��ت  �لريا�سي  �ل��ب��ح��ري 
�سلمان  �ل�سيخ  �ل�����س��ب��اب  ل�����س��وؤون  �ل��ك��وي��ت��ي  �ل��دول��ة  وزي���ر 

�حلمود �ل�سباح.
و�أقيم �حلفل �خلتامي للبطولة مبقر �لنادي يف �ل�ساملية 
و�أع�ساء  �ل�سباح  �سلمان  �ل�سيخ  �لبطولة  ر�ع��ي  بح�سور 
�مل��ك��ت��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��الحت��اد �ل��ع��رب��ي ل��ل�����س��ر�ع �إىل جانب 
�لوفود �لعربية �مل�ساركة ورئي�ص �لنادي �لبحري �لكويتي 
�للو�ء فهد �لفهد ونائبه �أحمد �لغامن و�أمني �ل�سر �لعام 

خالد �لفودري.
�سهدت  ق��د    4.7 �لليزر  فئة  يف  �لنهائية  �لنتائج  ك��ان��ت 
فوز حمود �لز�يدي من �لإمار�ت بامليد�لية �لذهبية تاله 
�سالح  �لثالث  �ملركز  يف  وحل  �لنعيمي  �سيف  زميله  ثانيا 
فئة  يف  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل�سيطرة  وتو��سلت  قطر.  من  تلفت 
�سعيد  �ل��و�ع��د  منتخبنا  جنم  ح�سل  حيث  ر�دي���ال  �لليزر 
ثانيا  �لذهبية تاله  و�مليد�لية  �لأول  �ملركز  على  �لز�يدي 
�آدم �ل�سايب من م�سر ويف �ملركز �لثالث علي بوحمد من 
�لكويت وذهبت �سد�رة  فئة �لليزر �ستاندرد �إىل �لبحريني 
عبد�لرحمن عبد�هلل تاله ثانيا وليد �ل�سر�سني من قطر 
فئة  وذهبت  عمان  من  �جلابري  ح�سن  �لثالث  �ملركز  ويف 
ريدن  ر�م��ي  خ��الل  من  تون�ص  �إىل  للنا�سئني  �لوبتم�ست 
�ملركز �لأول زميله ه��ادي بن م�سطفى ويف  �ل��ذي حل يف 
�ملركز �لثاين . وبح�سول منتخبنا على �مليد�ليات �خلم�ص 
ت�سدر �ملنتخبات �مل�ساركة يف عدد �مليد�ليات �لتي ح�سدها 
و�سجل بقيتها �سيف �سعيد �ملن�سوري وح�سل على ف�سية 
وحقق  علي  �آل  �إ�سماعيل  وحمزة  للمبتدئني  �لأوبتم�ست 
�سباق  �إدر�ج  يتم  ومل  للمبتدئني.  �لأوبتم�ست  ب��رون��زي��ة 
يتميز  �لتي  �لفئة  وه��ي  �لبطولة  يف  للفرق  �لأوبتم�ست 
على  ي��ع��ول��ون  وك��ان��و�  كبري  ب�سكل  منتخبنا  لع��ب��و  فيها 
�إدر�جها حل�سد عدد �أكرب من �مليد�ليات قيا�سا مبا قدموه 
يف ب���ط���ولت ���س��اب��ق��ة وب��ح��ج��م �خل�����رب�ت �مل��رت�ك��م��ة ل��دى 

�لالعبني.
�ل��ب��ط��ول��ة �لعربية  �مل��ن��ت��خ��ب �لإم����ار�ت����ي يف  ب��ع��ث��ة  ���س��م��ت 
رئي�سا  �ل�سر�ع  �لعام لحتاد  �ل�سر  �أمني  �لعبيديل  عبد�له 
ل��ل��ب��ع��ث��ة وط����الل ���س��امل �ل���ز�ي���دي م�����س��رف��ا ع��ل��ى �ل��ف��ري��ق 
و�ملدربني �لهادي �لزنايدي وعبد�لعزيز عبد�هلل �ملرزوقي 
�إ�سماعيل  وح��م��زة  �ل��ع��م��ودي  �سيف  ع��ب��د�هلل  و�ملت�سابقني 
كرمي  ع��ب��د�هلل  وحممد  �ملن�سوري  �سعيد  و�سيف  علي  �آل 
و�سعيد  �لنعيمي  �إبر�هيم  و�سيف  �ل��ز�ي��دي  �سامل  وحمود 

�سامل �لز�يدي وعبد�هلل �سعيد �ملهريي. 
عقد  قد  لل�سر�ع  �لعربي  لالحتاد  �لتنفيذي  �ملكتب  ك��ان 
�ج��ت��م��اع��ا ع��ل��ى ه��ام�����ص �ل��ب��ط��ول��ة ب��رئ��ا���س��ة �لأم����ني �ل��ع��ام 
رئي�ص  نائب  وبح�سور  ز�دة  كمال  �سعيد  �لعربي  لالحتاد 
�لحتاد �لعربي ورئي�ص �لحتاد �للبناين �أدمون �ساجوري 

�حل�سن  ونعمان  خليل  مدحت  �مل�سري  �لحت���اد  ورئي�ص 
من �لحتاد �لبحريني �إىل جانب عدد من �أع�ساء �ملكتب 
�لتنفيذي و�أمني �ل�سر �لعام يف �لنادي �لبحري �لريا�سي 

�لكويتي وع�سو �ملكتب �لتنفيذي خالد �لفودري.
ومت يف �لج���ت���م���اع �ع��ت��م��اد �مل��ح�����س��ر �ل�����س��اب��ق و�لإ�����س����ادة 
با�ست�سافة �لكويت للبطولة و�عتماد ت�سمية بطل �لعرب 
ل��ل�����س��ر�ع 2013 م���ن خ���الل �ل��ب��ط��ول��ة �حل��ال��ي��ة. وت��ع��د 
حجم  �إىل  بالنظر  قيا�سية  منتخبنا  حققها  �لتي  �لنتائج 
�مل�ساركة �لعربية �لتي �سملت معظم �ملنتخبات �لعربية ويف 
مقدمتها م�سر و�ساركت ببعثة قو�مها 12 لعبا و��ستعد 
للبطولة من خالل مع�سكر �إعد�د �أقامته يف نادى �ليخت 
�ل�سكندري ي�ساندها تاريخ عري�ص يف �لريا�سات �ل�سر�عية 
وكذلك �ملغرب وتون�ص و�لبحرين وقطر و�لكويت �ملنظمة 
و��ستحق  بقوة  ق��ادم  �أن��ه  �أث��ب��ت  منتخبنا  �أن  غ��ري  للحدث 
�ل�سد�رة يف عدد �مليد�ليات باخلما�سية �لتي حققها مقابل 
ميد�ليتني لكل من قطر وتون�ص وو�حدة لكل من م�سر 

و�لكويت و�لبحرين وعمان.
من جانبه �أهدى �أحمد ثاين مر�سد �لرميثي نائب رئي�ص 
�حتاد �ل�سر�ع رئي�ص جمل�ص �إد�رة نادي �أبوظبي للريا�سات 
�ل�سر�عية و�ليخوت �مل�سرف على برنامج �لتطوير �لأوملبي 
�ساحب  �إىل  �ل��ك��وي��ت  يف  منتخبنا  حققه  �ل���ذي  �لإجن����از 
�ل��دول��ة  رئي�ص  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو 
حفظه �هلل و�أخيه �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد 
�آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم 
�لإم��ار�ت  �ل�سمو حكام  �أ�سحاب  و�إخو�نهما  �هلل  رعاه  دبي 
موؤكد� �أن ما توليه قيادة �لإمار�ت من دعم ورعاية لأبناء 
�لأوىل  �ل��ن��ج��اح  رك��ي��زة  يعد  �ل��ري��ا���س��ي��ون  �ل��وط��ن ومنهم 
�لإجن���از  �أه���دى  كما  يتحقق.  �إجن���از  �أي  يف  �ل�سر  وكلمة 
مهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�سيخ  �سمو  �أول  �لفريق  �إىل 
�مل�سلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل 
و�لذي  و�لريا�سيني  للريا�سة  �سموه  وعطاء  دعم  مثمنا 
�ملر�تب  لأعلى  �لإمار�تيني  �لريا�سيني  و�سول  يف  �ساهم 
�سعب  وه��ن��اأ  �مل��ح��اف��ل  خمتلف  يف  ل���الإجن���از�ت  وحتقيقهم 
و�لذي  �لعربية  �لبطولة  �أبناوؤهم يف  �لإم��ار�ت مبا حققه 
�ملقايي�ص ي�ساعف من م�سوؤولية �لحتاد  �إجناز� بكل  يعد 
و�أ�ساد  �هلل.  ب��اإذن  �لأوملبي  �حللم  باإمكانية حتقيق  ويب�سر 
�ل�سر�ع  �حتاد  باإ�سرت�تيجية  �لرميثي  مر�سد  ثاين  �أحمد 
رئي�ص  نهيان  �آل  �سقر  بن  ز�ي��د  بن  خالد  �ل�سيخ  برئا�سة 
�حتاد �ل�سر�ع موؤكد� �أن �لحتاد ي�سري بخطى مدرو�سة من 
�أجل �إر�ساء �لريا�سات �لبحرية يف �مل�سهد �لريا�سي ب�سفة 
�لبحري  �ل�سعيد  �لعريق على  عامة و�لبناء على �ملري�ث 
يف بناء ريا�سيني قادرين على طرق �أبو�ب �لعاملية. و�أعرب 
�أمني �ل�سر �لعام باحتاد �ل�سر�ع رئي�ص  عبد�هلل �لعبيديل 
عن  بالكويت  لل�سر�ع  �لعربية  �لبطولة  يف  �ملنتخب  بعثة 
موجها  �لإمار�تي  �ملنتخب  حققه  �لذي  بالإجناز  �سعادته 
�لإجن��از  يف  كبري  بن�سيب  �ساهمت  �لتي  لالأندية  �ل�سكر 
و�ل��ت��دري��ب ويف مقدمتها  و�مل���ع���د�ت  �ل���ق���و�رب  ب��ت��وف��ريه��ا 
نادي �أبوظبي للريا�سات �ل�سر�عية و�ليخوت ونادي تر�ث 

�لإمار�ت ونادي �حلمرية.

الإمارات حترز البطولة العربية للقوارب 
ال�صراعية يف اإجناز بحري جديد 

موؤكدًا اأن الإجناز يب�شر مب�شتقبل واعد 

ع�صكر يحتفي باأبطال غرب اآ�صيا لنا�صئي األعاب القوى

�لثالثاء  �لقدم  لكرة  �ل��دويل  �لحت��اد  �أعلن 
�مل�����س��رح��ني  �ل23  �ل���الع���ب���ني  لئ���ح���ة  ع���ن 
لعب  لأف�سل  �لذهبية  �ل��ك��رة  ج��ائ��زة  لنيل 
�برزهم �لرجنتيني   2013 �لعامل لعام  يف 
�ل�سنو�ت �لربع  �ملتوج بها يف  ليونيل مي�سي 
رون��ال��دو  كري�ستيانو  و�ل��ربت��غ��ايل  �لخ���رية 
و�ل��ف��رن�����س��ي ف���ر�ن���ك ري���ب���ريي و�ل�����س��وي��دي 

زلتان �بر�هيموفيت�ص.
و�سمت �لالئحة �أي�سا �لويلزي غاريث بايل 
�ملنتقل هذ� �ل�سيف �ىل �سفوف ريال مدريد 
�ل���س��ب��اين ق��ادم��ا م��ن ت��وت��ن��ه��ام �لن��ك��ل��ي��زي 
مقابل 100 مليون يورو يف �غلى �سفقة يف 
�دين�سون  �لقدم، و�لوروغ��وي��اين  تاريخ كرة 
كافاين �ملن�سم حديثا بدوره �ىل باري�ص �سان 
جرمان �لفرن�سي بعد تتويجه بلقب هد�ف 
و�لهولندي  �ليطايل  نابويل  مع  �لكال�سيو 
�ريني روبن �ملتوج برفقة ريبريي مع بايرن 

ميونيخ بلقب دوري �بطال �وروبا.
وك����ان����ت ح�����س��ة �ل�����س����د يف �مل���ر����س���ح���ني م��ن 
�لالعبني  ع��دد  بلغ  حيث  �لبافاري  �لفريق 

با�ستيان  وروب���ن  ري��ب��ريي  ع��ن  ف�سال  6هم 
�سفاين�ستايغر وتوما�ص مولر و�لقائد فيليب 

لم و�حلار�ص مانويل نوير.
و���س��م��ل��ت �ل���الئ���ح���ة �ي�����س��ا جن���م ب��ر���س��ل��ون��ة 
�جل��دي��د �ل����دويل �ل��رب�زي��ل��ي ن��ي��م��ار �ل��ق��ادم 
�تلتيكو  وه���د�ف  �ل��رب�زي��ل��ي،  �سانتو�ص  م��ن 
وموناكو  �ملا�سي  �ملو�سم  �ل���س��ب��اين  م��دري��د 
�لفرن�سي حاليا �لدويل �لكولومبي ر�د�ميل 
�ل��دويل  �لحت��اد  ك�سف  كما  غار�سيا.  فالكاو 
يتناف�سون  مدربني   10 با�سماء  لئحة  عن 
ع��ل��ى ج��ائ��زة �لف�����س��ل يف �ل��ع��امل ه���ذ� �ل��ع��ام 
بينهم مدرب ريال مدريد �حلايل �ليطايل 
ك���ارل���و �ن�����س��ي��ل��وت��ي �ل����ذي ق���اد ب��اري�����ص ���س��ان 
جرمان �ىل لقب �لدوري �لفرن�سي، و�ل�سري 
�ل�سابق  �لربان  فريغو�سون  �ليك�ص  �ملعتزل 
يونايتد  مان�س�سرت  ل�سفينة  و�ل���س��ط��وري 

�لنكليزي منذ 1986.
و���س��ي��ت��م ت�����س��ل��ي��م ج��ائ��زت��ي �ل���ك���رة �ل��ذه��ب��ي��ة 
�لثاين-يناير  كانون   14 يف  م��درب  و�ف�سل 
فيه  ي�سارك  ��ستفتاء  بعد  زيوريخ  يف  �ملقبل 

�ملن�سوية  �لوطنية  �ملنتخبات  ومدربو  ق��ادة 
حت��ت ل���و�ء �لحت����اد �ل����دويل ب��ال���س��اف��ة �ىل 

�سحافيني دوليني.
وه���ن���ا لئ���ح���ة �مل���ر����س���ح���ني جل����ائ����زة �ل���ك���رة 
بايل و�لربتغايل  �لويلزي غاريث  �لذهبية: 
كري�ستيانو رونالدو )ريال مدريد �ل�سباين( 
و�لوروغوياين �دين�سون كافاين و�ل�سويدي 
ثياغو  و�ل��رب�زي��ل��ي  �برهيموفيت�ص  زلت���ان 
�لفرن�سي(  ج��رم��ان  ���س��ان  )ب��اري�����ص  �سيلفا 
و�ل���ك���ول���وم���ب���ي ر�د�م����ي����ل ف���ال���ك���او غ��ار���س��ي��ا 
)موناكو �لفرن�سي( و�لبلجيكي �يدين هاز�ر 
�ندري�ص  و�ل�سبانيان  �لنكليزي(  )ت�سل�سي 
و�لرجنتيني  هرنانديز  وت�����س��ايف  �ينيي�ستا 
)بر�سلونة  نيمار  و�لرب�زيلي  ليونيل مي�سي 
�ل�سباين( و�لملان فيليب لم وتوما�ص مولر 
�سفاين�ستايغر  وب��ا���س��ت��ي��ان  ن��وي��ر  وم��ان��وي��ل 
و�لفرن�سي فر�نك ريبريي و�لهولندي �ريني 
و�لبولندي  �لمل��اين(  ميونيخ  )بايرن  روب��ن 
دورمتوند  )بورو�سيا  ليفاندوف�سكي  روبرت 
)�ر�سنال  �وزي���ل  م�سعود  و�لمل���اين  �لمل���اين( 

�لن���ك���ل���ي���زي( و�لي�����ط�����ايل �ن�����دري�����ا ب��ريل��و 
)ي��وف��ن��ت��و���ص �لي����ط����ايل( و�لوروغ�����وي�����اين 
ل��وي�����ص ����س���و�ري���ز )ل���ي���ف���رب���ول �لن��ك��ل��ي��زي( 
�سيتي  )مان�س�سرت  ت��وري��ه  يحيى  و�ل��ع��اج��ي 
بري�سي  ف��ان  روب��ن  و�لهولندي  �لنكليزي( 

)مان�س�سرت يونايتد �لنكليزي(.
وه���ن���ا لئ���ح���ة �مل���ر����س���ح���ني جل����ائ����زة �ف�����س��ل 
)باري�ص  �ن�سيلوتي  كارلو  �ليطايل  مدرب: 
و�ل�سباين  ريال مدريد(  �سان جرمان ثمن 
ر�ف����اي����ل ب��ي��ن��ي��ت��ي��ز )ت�����س��ل�����س��ي ث���م ن���اب���ويل( 
)يوفنتو�ص(  ك��ون��ت��ي  �ن��ط��ون��ي��و  و�لي���ط���ايل 
)منتخب  بو�سكي  دل  في�سنتي  و�ل���س��ب��اين 
����س��ب��ان��ي��ا( و�ل�������س���ري �ل��ي��ك�����ص ف��ريغ��و���س��ون 
و�لملاين  �لعتز�ل(  ثم  يونايتد  )مان�س�سرت 
يوب هاينكي�ص )بايرن ميونيخ ثم �لعتز�ل( 
و�لملاين يورغن كلوب )بورو�سيا دورمتوند( 
مدريد  )ري��ال  مورينيو  جوزيه  و�لربتغايل 
فيليبي  ل���وي���ز  و�ل���رب�زي���ل���ي  ت�����س��ل�����س��ي(  ث���م 
و�لفرن�سي  �ل��رب�زي��ل(  )منتخب  �سكولري 

�ر�سني فينغر )�ر�سنال(.

بلتـــر يلتقــــي اأميـــــر قطــــر 
9 نوفمبـــــــــــر 

علمت وكالة فر�ن�ص بر�ص من م�سدر موثوق بان رئي�ص �لحتاد �لدويل لكرة �لقدم )فيفا( �ل�سوي�سري جوزيف 
9 ت�سرين �لثاين-نوفمرب �ملقبل للقاء �مري قطر �ل�سيخ متيم بن حمد  بالتر �سيقوم بزيارة �ىل �لدوحة يف 

�ل ثاين.
و�كد �مل�سدر بان �للقاء بني �مري قطر وبالتر �سيتناول مونديال 2022 �لذي ت�ست�سيفه قطر وبحث خمتلف 
�خليار�ت لقامته يف ف�سل �ل�ستاء وغريها من �مل�سائل �ملتعلقة بهذ� �مللف و�سيتو�جد بالتر يف �خلليج يف �ل�سبوع 
�لول من ت�سرين �لثاين-نوفمرب ملتابعة نهائي كاأ�ص �لعامل للنا�سئني حتت 17 �سنة �ملقامة حاليا يف �لمار�ت، 

و�ملقرر يف 8 ت�سرين �لثاين-نوفمرب قبل �ن يتوجه يف �ليوم �لتايل �ىل �لدوحة للقاء �مري قطر.

الفيفا يعلن املر�صحني جلائزة الكرة الذهبية

فوز املنطقة الو�صطى لكرة ال�صلة على 
جامعة عجمان للتكنولوجليا

للتكنولوجليا،  �ل�سلة مبار�ة ودية مع فريق جامعة عجمان  لكرة  �لو�سطى  �ملنطقة  خا�ص فريق 
حيث جمعت �لفريقني يف �سالة نادي نادي �لذيد �لريا�سي ، �حرز فريق �ملنطقة �لو�سطي �لفوز 
على جامعة عجمان بنتيجة 35 ل�سالح �لو�سطى و28 ل�سالح جامعة عجمان للتكنولوجليا يف 
�لثاين  �ل�سوط  نتيجة  وكانت   .  10-8 بنتيجة  �لو�سطى  ل�سالح  �لنتيجة  كانت  �لأول  �ل�سوط 
ل�سالح جامعة عجمان بنتيجة 10-9 ، �أما �ل�سوط �لثالث �نتهى بفوز �لو�سطى بنتيجة 3-8، ويف 
نهاية �ل�سوط �لر�بع فاز �لو�سطى �ي�سا بنتيجة 7-8 وجانبها قالت �سملى �خلاطرى �إد�رية فريق 
�لذي  �لأم��ر  بدنية عالية،  لياقة  و  تامة  بثقة  �لو�سطى  �ملنطقة  �للعب فريق   : �لو�سطي  �ملنطقة 
�أره��ق لعبات جامعة عجمان و �لآت��ي تنق�سهن  �ساعده على لعب مبار�ة �سريعة يف �مل�ستوى مما 

�للياقة �لبدنية، كان �لأد�ء �يجابياً يف �ملبار�ة حيث كانت �لأ�سو�ط �لأخرية �أ�سو�طا حما�سية.
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حتت رعاية �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ص �لدولة 
حفظه �هلل �إنطلقت �م�ص يف منطقة �لدي�سة بو�دي رم فعاليات مهرجان 
�ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان �ل�ساد�ص ل�سباق �لهجن مب�ساركة 321 

هجينا.
و�سهد �ل�سباق مناف�سة قوية يف خمتلف �لأ�سو�ط �لتي تر�وحت بني م�سافة 
�أربعة كيلومرت�ت لكل �سوط و�سط ح�سور جماهريي  �ثنني كيلو مرت و 
�ملجتمع  و�أب��ن��اء  و�ل�سعبية  و�ل�سياحية  �لريا�سية  �لفعاليات  خمتلف  من 
�ملنطقة  �إىل  ح�سرو�  �لذين  �ل�سائحني  من  جمموعة  �إىل  �إ�سافة  �ملحلي 

خ�سي�سا مل�ساهدة ومتابعة فعاليات �ل�سباق.
و�ل�سن  �لهجن ح�سب �جلن�ص  فئات  �أ�سو�ط ملختلف  �م�ص ع�سرة  و�أقيمت 
و�سي�سهد �ليوم �إقامة �سوطني بكار مربط وبكار جد�ع ثم تختتم �لفعاليات 

بتوزيع �جلو�ئز وذلك بح�سور معايل �ل�سيخ �سلطان بن حمد�ن �آل نهيان 
م�ست�سار �ساحب �ل�سمو رئي�ص �لدولة رئي�ص �حتاد �سباقات �لهجن �لعربية 
�ل�سيلة وكبار �مل�سوؤولني �لردنيني �لقائمني على �سلطة منطقة �لعقبة 

�لقت�سادية �خلا�سة.
فعاليات  �أن  �إىل  �ل��زو�ي��دة  �هلل  �لهجن حممد عطا  و�أ���س��ار مدير م�سمار 
مهرجان �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان ل�سباق �لهجن �ل�ساد�ص �أظهرت يف يومها 
ريا�سة  يف  �لكبري  �لتطور  عك�ص  ما  �ملت�سابقني  بني  �سديد�  تناف�سا  �لأول 
و�ل��دع��م  �ل��ك��رمي��ة  �ل��رع��اي��ة  ث��م  �أول  �هلل  بف�سل  وه���ذ�  �لردن  يف  �لهجن 

�ملتو��سل من قبل �لأ�سقاء يف دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
يف حني نوه رئي�ص جلان �لتحكيم م�سعان علي �لزو�يده �إىل �أن فعاليات 
كبري  باإنتظام  �سباحا  �ل�سابعة  منذ  �إنطلقت  �ل�سباق  م��ن  �لأول  �ل��ي��وم 

�أوق��ات جديدة مما يوؤ�سر على  وتناف�ص و��سح بني �مل�ساركني وقد �سجلت 
تطور �لتناف�ص بني �لهجن يف �لردن ويوؤهلها لأن تكون �سمن �ملناف�سات 

�لعربية �ملتقدمة.
وعرب عدد كبري من �مل�ساركني يف �ل�سباق و�أبناء �ملنطقة عن جزيل �سكرهم 
فعاليات  لقامة  و�سعبا  وحكومة  قيادة  �ملتحدة  �لعربية  �لم��ار�ت  لدولة 
مهرجان �ل�سيخ ز�يد ل�سباق �لهجن �سنويا موؤكدين �أنهم ينتظرون �طاللة 
و�حتفالية  تناف�سية  �أج���و�ء  م��ن  فيه  مل��ا  و�ل�سوق  �ل�سرب  ب��ف��ارغ  �ملهرجان 
و�سياحية قد ��سحت �سمة مميزة يف منطقة �لدي�سة وكر�ست �هتمام �هايل 
�ملنطقة مبوعد �نطالق فعاليات �ملهرجان ملا فيه من جماليات ت�ساف �إىل 
عبق وجماليات منطقة و�دي رم �ملعروفة عامليا. و�أ�سفرت �لنتائج �لنهائية 
عن �ملر�كز �لوىل جلميع �أ�سو�ط فعاليات �ليوم �لول ل�سباق �ل�سيخ ز�يد 

للهجن �ل�ساد�ص كالتايل �ل�سوط �لول مفرد قعد�ن �لهجني مبعد ملالكها 
�سنجار  �لهجني  ق��ع��د�ن  مفرد  �ل��ث��اين  �ل�سوط  �ل��ع��م��ر�ن.  حممد  �سلمان 
�لهجني  �بكار  �لثالث مفرد  �ل�سوط  �لزو�يدة.  ملالكها علي عيد بن ن�سار 
مبعده ملالكها خليل �بر�هيم �بومعتيق. �ل�سوط �لر�بع مفرد �بكار �لهجني 
قعد�ن   ج��دع��ان  �خلام�ص  �ل�سوط  �ل��زلب��ي��ة.  ع���وده  عتيق  ملالكها  �سمحه 
ثنايا  �ل�ساد�ص  �ل�سوط  �لزلبية  مطلق  حممد  ل�ساحبها  �لذيب  �لهجني 
�ل�سابع  �ل�سوط  �لزو�يدة.  عوده  �سليمان  ل�ساحبها  �لزيع  �لهجني  قعد�ن 
ثنايا �بكار �لهجني نهب ل�ساحبها علي ذيب �ملزنة. �ل�سوط �لثامن  حيل 
قعد�ن  مربط  �لتا�سع   �ل�سوط  ليف.  علي  �سليم  ل�ساحبها  بديه  �لهجني 
�لزمول  �لعا�سر   �ل�سوط  �ملزنه.  رجا  �هلل  دخيل  ل�ساحبها  ه��د�ج  �لهجني 

�لهجني �سيعالن ل�ساحبها فرج مطلق �لدبر.

�أبدى خليفة مطر �سعيد �لطنيجي رئي�ص جمل�ص 
�إد�رة �سركة �لظفرة لكرة �لقدم عن عدم ر�ساه على 
م�ستوى حتكيم مباريات فريقه يف كافة �مل�سابقات 
للعام  تو��سل  �ل��ذي  لالهتز�ز  مو��سلة  �لكروية 
�لظفرة  ن��ادي  ق��رع  �أن  ،بعد  �ل��ت��و�يل  �لثاين على 
جر�ص �خلطر يف مار�ص �ملا�سي من خالل ر�سالة 
،و�لتي  �حلكام  بع�ص  �أخ��ط��اء  فيها  ع��دد  و��سحة 
دول  من  بحكام  �ل�ستعانة  ب�سرورة  فيها  طالب 
جمل�ص �لتعاون للم�ساهمة يف �إد�رة مباريات دورينا 
�لتي �سهدت تر�جعا مزعجا يف �سافرة كرة �لقدم 
�ملو�سم  �لأب��رز يف  �ل�سلبية  تعترب  �لتي  �لإمار�تية 

�لكرة وجلنة  �لتقدير لحتاد  كامل  ،مع  �ملن�سرم 
�مل��ق��درة  �لتحكيم وج��ه��وده��م  �مل��ح��رتف��ني وجل��ن��ة 
�للعبة  عنا�سر  كافه  وتطوير  لرتقية  �ملتو��سلة 
�لتي  �لتحكيم  جلنة  ،خا�سة  �لوطنية  بالكفاء�ت 
،�إل  �لتحكيمية  ك��و�درن��ا  م��ه��ار�ت  لتطوير  ت�سعى 
�أن �لأمر تو��سل خالل هذ� �ملو�سم وب�سوره تدعو 
�لكروي  �ملو�سم  ،لإنقاذ  �لتحرك  �سرعة  ب�سرورة 
�لتحكيمية  �خل����رب�ت  ل��غ��ي��اب  �لأو�ن  ف���و�ت  ق��ب��ل 
�لتي ميكن �أن ترتقي مب�ستوى دورينا �لذي �سجل 
ن��وع��ا م��ن �ل��رت�ج��ع �لفني و�جل��م��اه��ريي نتيجة 
من  نوعا  �سبب  ،مما  �لتحكيمية  �لأخطاء  تر�كم 

�لذين  �مل�سجعني  م��ن  للكثري  �لنف�سي  �ل�سغط 
�أو  �لتلفزيونية  �لقنو�ت  ع��رب  بامل�ساهدة  �كتفو� 
�ل�ستماع عرب �لر�ديو وهم علي �سيار�تهم بعيد� 
�أو  �لنفعال  م��ن  تخوفا  �لأخ�سر  �مل�ستطيل  ع��ن 
�أو �خلروج عن �لن�ص..ولبد من �لإ�سادة  �لتوتر 
مب�ستوى حتكيم مونديال �لنا�سئني �حلايل وقلة 
م�ستوى  على  و�لح��ت��ج��اج  �لتحكيمية  �لأخ��ط��اء 

�حلكام �لذي خطف �لأ�سو�ء .
لكرة  �لظفرة  �سركة  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  وق���ال 
عقب  �لأول  �لفريق  ت��دري��ب  هام�ص  علي  �ل��ق��دم 
ل��ق��اء �جل���زي���رة �لأخ����ري ل��ق��د ظ��ل جم��ل�����ص �إد�رة 

ن���ادي �ل��ظ��ف��رة ب��رئ��ا���س��ة م�سلم حم��م��د �ل��ع��ام��ري 
يتابع �لأخطاء �لتي ر�فقت م�سو�ر �لفريق �لأول 
و�لتي  و�مل�سابقات  �ملباريات  خمتلف  يف  و�لرديف 
ك���ادت تع�سف ب��ه ل��ل��ع��ودة جم���دد� ل���دوري �ل��ه��و�ة 
�لذين  �سبابه  ع��زمي��ة  ل��ول   ، �ملن�سرم  �مل��و���س��م  يف 
،وق��د جت��ددت  م��ن بع�ص �حل��ك��ام  �لكثري  حتملو� 
�لكثري  نزيف  يف  ت�سبب  ،مم��ا  �ملو�سم  ه��ذ�  �ملعاناة 
من �لنقاط ب�سهادة �لكثري من خرب�ء �لكرة من 
�سرعة  يتطلب  ،مم��ا  �ملحللني  و�حل��ك��ام  �لفنيني 
ب�سبب  �لأن��دي��ة  جهود  علي  للمحافظة  �لتحرك 
تلك �لأخطاء �لتي تكررت ،�إ�سافة لتلك �لأخطاء 

�لتحكيمية لبد من �لإ�سارة لطريقة �إد�رة بع�ص 
يديرون  ،وك��اأن��ه��م  للمباريات  �مل��الع��ب(  ق�ساة   (
غري  لتعاملهم  �ل��ك��رة  م��د�ر���ص  دوري  مناف�سات 
�حل�����س��اري م��ع �ل��الع��ب��ني �مل��ح��رتف��ني وبطريقة 
�ملباريات  �أج���و�ء  من  وخروجهم  لتوترهم  تدعو 
مم���ا ي��ت�����س��ب��ب يف �إه�������د�ر ج���ه���ود �لأن����دي����ة �ل��ت��ي 
نوعا من  ل�سفوفها ،مما خلق  دعما  ��ستقدمتهم 
�لتوتر يف نفو�ص هوؤلء �لالعبني ،و�نعك�ص ب�سكل 
تاأثرت  �لتي  �لفرق  ونتائج  �ملجموعة  على  و��سح 

بغيابهم يف كثري من �ملباريات .
و�ختتم موؤكد� بان �لظفرة خاطب �جلهات �ملعنية 

��ستطالع  ���س��رورة  �إىل  ،م�سري�  �خل�سو�ص  بهذ� 
وكيفية  �ل��ت��ح��ك��ي��م  م�����س��ت��وى  ح���ول  �لأن���دي���ة  ر�أي 
�ل��دوري  مكانة  على  للمحافظة  �لو�سع  ت�سحيح 
و�لكرة �لإمار�تية �لتي بلغت مرتبة متقدمة على 
جميعا  منا  يتطلب  مما  و�آ�سيا  �ملنطقة  م�ستوى 
وتطويرها  �لنجاحات  تلك  ��ستمر�ر  على  �لعمل 
�لإم��ار�ت��ي��ة  للريا�سة  �مل�سرق  �ل��وج��ه  يعك�ص  مب��ا 
�لأول  �ل��ك��رة  ف��ري��ق  يف  ثقته  �لطنيجي  ..وج����دد 
�لدكتور عبد�هلل م�سفر  �لوطني  �مل��درب  باإ�سر�ف 
و�ل��ط��اق��م �مل�����س��اع��د وق����دره �ل��ف��ري��ق ع��ل��ي تخطى 

�ل�سعاب وحتقيق طموحات �أهل �لغربية .

انطلق فعاليات اليوم الأول ملهرجان ال�صيخ زايد ل�صباق الهجن ال�صاد�ض يف الأردن

الأخطاء التحكيمية 

الطنيجي : �صرورة ال�صتعانة بحكام من دول جمل�ض التعاون لإدارة مباريات الدوري

ت�����س��ت��اأن��ف يف �ل�����س��اب��ع��ة م��ن م�����س��اء �ل��ي��وم ب�سالة 
�أب��وظ��ب��ي  �ل��ب��ط��ني يف  م��در���س��ة �لحت����اد مبنطقة 
�أبوظبي �لوطنية )�أدنوك(  بطولة �سركة برتول 
وجمموعة �سركاتها للكرة �لطائرة �لتي تنظمها 
جل��ن��ة ن�����س��اط ن����ادي �ل��ك��ورن��ي�����ص،ب��اإق��ام��ة �أرب��ع��ة 
مباريات �سمن �جلولة �لثانية لك�سف �أور�ق كافه 
�لفرق �مل�ساركة و�لتي تبد�أ بلقاء �أدنوك وجا�سكو 
�أدن��وك  وتلعب  وتكرير  �دك��و  يتقابل  �لثانية  ،ويف 
للتوزيع مع ز�دكو وتختتم بلقاء بروج و�دجاز .. 
وقد جاء �لفتتاح م�ساء �أم�ص �لأول ب�سيطا و�أنيقا 

ومعرب� و�سط ح�سور مميز مو��سلة جلهود جلنة 
�سيف  بن  �سعيد  برئا�سة  �لكورني�ص  ن��ادي  ن�ساط 
�لإد�ري��ة  �ل�سوؤون  د�ئ��رة  �لقمزي مدير  بطي  بن 
رئي�ص  ن��ائ��ب  �مل��ن�����س��وري  خلفان  �أح��م��د  ومتابعة 
�للجنة  �أع�����س��اء  وك��اف��ه  �لكورني�ص  ن�ساط  جلنة 
وقد بد�أت فعاليات �لبطولة بال�سالم �لوطني ،ثم 
�لرتحيب  وكلمات  �مل�ساركة  �لفرق  طابور  دخول 
من �للجنة . و�سهدت �جلولة �لفتتاحية م�ساركة 
�ملنتخبات  �لدوليني جنوم  �لعديد من �لالعبني 
�ل��وط��ن��ي��ة ف����وز ت��ك��ري��ر ع��ل��ى ج��ا���س��ك��و ب�����س��وط��ني 

�أدن���وك  �سركة  على  �أدك���و  ف��ري��ق  ف��از  �لثانية  ويف 
�إ�سناد  فريق  ف��از  �لثالثة  ،ويف  نظيفني  ب�سوطني 
2-�سفر ،ويف ختام �جلولة  �أدن��وك للتوزيع  على 
ب���روج ع��ل��ى ز�دك����و ب�سوطني نظيفني  ف��ري��ق  ف���از 
بنظام  �ملباريات  �إقامة  �لبطولة  لئحة  ،وح��ددت 
�لأف�����س��ل م��ن ث��الث��ة �أ����س���و�ط ،و����س���ارك يف �إد�رة 
م��ب��اري��ات �جل���ول���ة �لف��ت��ت��اح��ي��ة �حل��ك��م �ل���دويل 
يحيى �جلابري وتوفيق ناجيا ويو�سف غنامي يف 
�حمد  توفيق  �لكابنت  �ملباريات  ور�قب  �لت�سجيل 

لولو ع�سو جلنة �لن�ساط مقررها .

تو��سلت �إجناز�ت فر�سان �لإر�دة �لإمار�تية بتاألقهم 
ت�ست�سيف  و�ل��ت��ي  �لبار�ملبية  �لآ�سيوية  �لأل��ع��اب  يف 
ي�سدل  و�لتي  �ملاليزية  كو�لملبور  مدينة  فعالياتها 
1200 لعب ولعبة  �ليوم مب�ساركة  �ل�ستار عنها 
 14 يف  خ��الل��ه��ا  م��ن  يتناف�سون  30دولة  مي��ث��ل��ون 
�ل�سلل  وف��ئ��ة  �حل��رك��ي��ة  �لإع���اق���ات  و�سملت  ري��ا���س��ة 
�لبطل  تاألق  حيث  و�لذهنية  و�لب�سرية  �لدماغي 
�لقر�ص  ذهبية رمي  �لكعبي  و�إنتزع حممد  �لنا�سئ 
ليك�سر  36.53مرت  م�����س��اف��ة  ب��رم��ي��ه   f32 لفئة 
حيث  ل��ه  ي�ساف  و�إجن����از�  �ل�سخ�سي  رق��م��ه  ب��ذل��ك 
 38:98 للعموم  �لآ�سيوي  �لرقم  عن  يف�سله  كان 
�لعر�قي ح�سني  �لالعب  �لثاين  �ملركز  ليحتل  مرت 
�بر�هيم  �ل��ق��وة  رف��ع��ات  �إ�ستطاع لع��ب  كما  �ل��ق��ريل 
ح��ي��در �مل�����س��ع��ب��ي م��ن حت��ق��ي��ق رق���م �آ���س��ي��وي وع��امل 
 97 وزن  لفئة  100كيلوجر�م  وزن  برفعه  جديد 

كيلوجر�م .

الهاملي يهنئ البعثة
�أعرب حممد حممد فا�سل �لهاملي رئي�ص جمل�ص 
مدى  ع��ن  �ملعاقني  لريا�سة  �لإم����ار�ت  �إحت���اد  �إد�رة 
�سعادته لهذ� �لإجناز �لذي حققه لعبونا موؤكد� باأن 
�خلطط �لقادمة تهدف يف �ملقام �لأول �إنتقاء �ملزيد 
جديدة  ريا�سات  و�إدخ���ال  �لنا�سئني  �لالعبني  م��ن 
�لقادمة  �خل��ارج��ي��ة  للم�ساركات  �ل�سفوة  و�ن��ت��ق��اء 
�ملنتخب  بعثة  �أع�ساء  بتهنئة  �لهاملي  توجه  وق��د 
على هذ� �لإجناز و �لذي �أ�سعدو� به �ملاليني موؤكد�ً 
يتم  �ملعاقني  لريا�سة  �لإم���ار�ت  �إحت��اد  �سيا�سة  ب��اأن 
�أق�سى  لتحقيق  �سحيح  ب�سكل  وترجمتها  تفعيلها 
�لع�سيمي  . من جانبه ثمن ماجد  ��ستفادة ممكنة 
�أن  �إىل  �إجن������از م��ن��ت��خ��ب��ن��ا م�����س��ري�  �ل��ب��ع��ث��ة  رئ��ي�����ص 
جناحات فر�سان �لإر�دة يف هذه �لتظاهرة �لآ�سيوية 
تتحدث عن نف�سها و �لتي ت�ساعف من م�سوؤوليتنا 

للمحافظة على هذه �ملكت�سبات �لتي حتققت 
�أن �حتاد �لإم��ار�ت لريا�سة �ملعاقني لن ياألو�  و�أكد 
لكل  �لنجاح  مقومات  و  �لدعم  كل  توفري  يف  جهد� 
منت�سب �إليه من �أجل �إت�ساع د�ئرة �مل�ساركة وتو�جد 

�أبطالنا يف كافة �ملحافل.
�أبطالنا  حققها  �لتي  �مليد�ليات  �لع�سيمي  وو�سف 
مو��سلة  على  ق��ادرون  �أنهم  �إىل  م�سري�  بامل�ستحقة 
�مل�سرية و حتطيم �لأرقام �لقيا�سية وبارك �لع�سيمي 
هذ� �لجن��از �ىل قيادتنا �لر�سيدة �لتي ظلت تقدم 
�لدعم لفر�سان �لر�دة مما �هلهم للو�سول ملن�سات 
�لتتويج و حتقيق �لجن��از�ت تلو �لخ��رى وق��ال �ن 
�بطالنا �ملعاقني تاألقو� على �لرغم من تو�جد نخبة 
حيث  �ل�سر�سة  ومناف�ستهم  �ملميزين  �لالعبني  من 
عاليا خفاقا يف هذ�  �لم���ار�ت  علم  رف��ع  جنحو� يف 

�ملحفل �مل��ه��م و لكن جن��وم �مل��ع��اق��ني ق��دم��و� ك��ل ما 
��سعدت  �لتي  �مليد�ليات  عندهم و جنحو� يف ح�سد 
�جلميع وقال �ننا نعد �جلميع مبو��سلة �لطموحات 
بغية حتقيق �ملزيد من �لجناز�ت و�سول �ىل �لغاية 

�ملن�سودة .
و�أ�سار �إىل �إن مثل هذه �لجناز�ت �ست�سجل يف �سجل 
�سيظل  و�لتي  �لإمار�تية  �ملعاقني  ريا�سة  �إجن���از�ت 
�لقادمة  �لأج��ي��ال  م��ر  على  بها  يفتخرون  �أبطالنا 
خ��امت��ا ح��دي��ث��ه ب��ت��م��ن��ي��ه �ل��ت��وف��ي��ق ل��ك��ل �ل��الع��ب��ني 
�مل�ساركني فيما تبقى من مناف�سات و�لعودة لأر�ص 

�لوطن �ساملني و�مليد�ليات تعانقهم . 

بالرقاد : فخورون باأبطال امل�شتقبل 
ك��م��ا ب���ارك ث���اين جمعه ب��ال��رق��اد رئ��ي�����ص ن���ادي دب��ي 
و�جل��ه��د  للكعبي  �مل�ستحقة  للميد�لية  للمعاقني 
�ل�سباب وحتقيق هذ�  �لإم���ار�ت  �أب��ط��ال  �ل��ذي بذله 
�ل��ذي  �ل��ر�ئ��ع  بامل�ستوى  م�سيد�  �لعظيم  �لإجن����از 
قدموه يف هذ� �ملحفل �لريا�سي موؤكد� باأن �لفرتة 
�لقادمة �ستكون حافلة بالإجناز�ت و�أن هذ� �مل�ستوى 
و�حل�سد  �لنجاح  م�سرية  �سيدعم  �ساهدناه  �ل��ذي 

خالل �لفرتة �لقادمة .

يخيب  مل  الــكــعــبــي   : الــعــيــوين  �ـــشـــالح 
التوقعات 

�أ�ساد �ملدرب �سالح �لعيوين بالذهبية �لتي �إنتزعها 
�لبطل حممد �لكعبي يف مناف�سات �لقر�ص لتتو�ىل 
�مل��ي��د�ل��ي��ات ت��ل��و �لأخ�����رى، وع���ن �مل��ن��اف�����س��ات ق���ال �أن 
جمموعة �لالعبني فئة �لكعبي لي�ستهان بهم على 
متقيد�  ظل  �لكعبي  ولكن  �ل�سن  �سغر  من  �لرغم 
بالتعليمات م�سيفا نكهته �خلا�سة وقال �ن �بطالنا 
�ل�سباب ر�يتهم بي�ساء وهم على قدر من �مل�سئولية 
�مللقاة على عاتقهم حيث جنحو� يف رفع علم �لمار�ت 
ع��ال��ي��ا خ��ف��اق��ا يف ه���ذ� �مل��ح��ف��ل �لآ���س��ي��وي �مل��ه��م رغ��م 
م�ساركة بع�ص �لدول �لتي متتاز بالعبني لهم باع 
طويل وخربة كبرية �إىل �أن فر�سان �لإر�دة �إ�ستطاعو� 
�إنتز�ع �مليد�لية تلو �لأخرى و �لتي ��سعدت �جلميع . 
وقال �إن مثل هذه �لجناز�ت �سيكون لها مردودها يف 
�إىل  و�إن�سمام لعبني جدد  ت�سجيع باقي �لالعبني 
�سفوف منتخباتنا �لوطنية وتاأهيل و�إنتقاء و�إعد�د 
�ل�سفوة منهم و�إحلاقهم باملنتخب �لأول يف ريودي 

جانريو بالرب�زيل 2016 

الكعبي: اأهدى هذا الإجناز لرئي�س الدوله 
ونائبه واحلكام و�شعب المارات 

رمي  ذهبية  �ساحب  �لكعبي  حممد  �لبطل  �ه��دى 
بن  خليفه  �ل�سيخ  �ل�سمو  ل�ساحب  �جن��ازه  �لقر�ص 

ز�يد �آل نهيان رئي�ص �لدولة حفظه �هلل و�إىل �أخيه 
مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�ص  رئي�ص  �ل��دول��ة  رئي�ص  نائب 
دبي حفظه �هلل و�إىل حكام �لإمار�ت و�سعبها وجميع 
مدى  ��سف  �أن  ��ستطيع  ل  قائال:  عليها  �ملقيمني 
�أت�سدر قائمة �لالعبني حيث  فرحتي �لكبرية و�نا 
�تذكر جيد�  �لآن  و�نا  و�سر�سة  �ملناف�سة قوية  كانت 
يف  كانت  ���س��و�ء  �لتدريبات  يف  ق�سيتها  �لتي  �لي���ام 
�لمار�ت �أو من خالل مع�سكر�تنا �خلارجية طو�ل 
ح�ساد  بعد  �سعادتي  �إكتملت  كما   ، �ل�سابقة  �لفرتة 
زم��الئ��ي �ل��ع��دي��د م��ن �مل��ي��د�ل��ي��ات �مل��ل��ون��ة و�ع��دي��ن 
�إن  بزيادة ح�سيلتنا فيما تبقى من مناف�سات وقال 
�لو�سول �إىل من�سة �لتتويج ي�سعره بالفخر لروؤية 
�لإجن��از  و�أن هذ�  �لتتويج  �أثناء  يرتفع  �لدولة  علم 
ن��ت��اج �إه��ت��م��ام ق��ي��ادت��ن��ا �ل��ر���س��ي��دة ب��ري��ا���س��ة �ملعاقني 
بالدولة وبامليد�ليات �لتي ننتزعها وبهذ� نكون قد 

�إ�ستطعنا رد جزء من �لدين لوطننا �ملعطاء .

امل�شعبي : رقمي اجلديد اإجناز اأفتخر به 
�ل��رق��م �جلديد  �أن  �إب��ر�ه��ي��م �مل�سعبي  �ل��الع��ب  ق��ال 
 97 وزن  لفئة  100كيلوجر�م  برفعه  �لذي حققه 
كيلوجر�م لهو �إجناز يف حد ذ�ته على �لرغم من عدم 
تاأهله ولكنه �سعيد بهذ� �لرقم وهذ� �إمنا يدل على 
تقدم م�ستو�ه و�إكت�سابه خرب�ت جديده من �إحتكاكه 
باأبطال ودخوله يف �أجو�ء �لبطولت �لدولية موؤكد� 
باأن �لبطولة كانت حمطة هامة وو�عد� باأن �ملحفل 
لرفعات  �ملفتوحة  �آ�سيا  بطولة  يف  �لقادم  �لآ�سيوي 
�لقوة و�لتي تنطلق يف �لفرتو من 1�إىل 8 نوفمرب 
�لقادم مباليزيا و�لتي �ستحظى مب�ساركة 35 دولة 

�ستكون �لفر�سة �أكرب يف �إجناز جديد .

يف  الدوليني  بحكامها  ت�شارك  الإمــــارات 
البطولة 

ومن جهة �أخرى ي�سارك �أحمد حممد ح�سن ع�سو 
�مل��ع��اق��ني  ل��ري��ا���س��ة  �إحت����اد �لإم������ار�ت  �إد�رة  جم��ل�����ص 
�ل��ق��وة يف حتكيم بطولة  �ل���دويل ل��رف��ع��ات  و�حل��ك��م 

�لألعاب �لآ�سيوية �لبار�ملبية لرفعات �لقوة 

الأمطار توؤجل مناف�شات لعبينا 
تاأجيل  �ملنظمة  �للجنة  يف  �مل�سابقات  جلنة  ق���ررت 
�ملتحركة  �ل��ك��ر����س��ي  ل�����س��ب��اق  200مرت  م��ن��اف�����س��ات 
و�لتي كان من �ملقرر م�ساركة �لالعب �سامل �ل�سحي 
ونايف �ملزروعي وحممود �لبلو�سي، نتيجة للظروف 
، و�لتي حدت من  �أمطار  �جلوية وما �ساحبها من 
تاأجيل  �إىل  دع��ا  مم��ا   ، �ملناف�سة  �لالعبني  �إمكانية 

�لت�سفيات و�سمها �إىل ت�سفيات �ليوم �لأخري .

مباريات يف اجلولة الثانية لبطولة طائرة �صركة اأدنوك  4

فر�شان الإرادة الإماراتية يتاألقون يف الألعاب الآ�شيوية الباراملبية 

ذهبية للكعبي يف رمي القر�ض و2 مرت تف�صله عن الرقم الآ�صيوي للعموم
امل�شعبي يحقق رقمًا عامليًا واآ�شيويًا يف رفعات القوة

تنطلق مناف�سات �سباق جائزة �لحتاد للطري�ن 
�ل���ك���ربى ل���ل���ف���ورم���ول 1 ي����وم �جل��م��ع��ة �مل��ق��ب��ل��ة 
يف  ي��ا���ص  م��ر���س��ى  حلبة  يف  �أي����ام  ث��الث��ة  وت�ستمر 
�أبوظبي. و�أعلن منظمو �ل�سباق �م�ص نفاد جميع 
�ل��ت��ذ�ك��ر..م��ت��وق��ع��ني ح�����س��ور ح���و�يل 55  �أل��ف 
م�سجع من نحو 80دولة. وقال ريت�سارد كريجان 
�لرئي�ص �لتنفيذي حللبة مر�سى يا�ص يف ت�سريح 
�سباق  ت��ذ�ك��ر  نفاد جميع  �مل��ن��ا���س��ب��ة..�إن  بهذه  ل��ه 
�أبوظبي و�لتذ�كر �لإ�سافية  �جلائزة �لكربى يف 
يعترب  �لتو�يل  على  �خلام�ص  للعام  �ملو�سم  لهذ� 
جولة  بها  حتظى  �لتي  �ملكانة  على  قويا  موؤ�سر� 
�أبوظبي على م�ستوى �لعامل . و�أ�سار �إىل �أنه مت 
�لحتاد  جائزة  ل�سباق  �ملر�فقة  �ل�سباقات  تاأكيد 
 2 1 وهي جي بي  للطري�ن �لكربى للفورمول 
و جي بي 3 و �سباق كاأ�ص بور�سه موبيل . وذكرت 
�ل��ب��ي��ان��ات �ل�����س��ادرة ع��ن حلبة م��ر���س��ى ي��ا���ص �أن 

حو�يل  40  يف �ملائة من م�سجعي �سباق �جلائزة 
�أبوظبي لهذ� �لعام ميثلون دول من  �لكربى يف 
�إىل فنزويال  �م���ت���د�د�  وم��غ��رب��ه  �ل��ع��امل  م�����س��رق 
�سباقات  ريا�سة  ع�ساق  �إىل  ونيوزيلند�..�إ�سافة 
�ل�سيار�ت من د�خل دولة �لإمار�ت ودول �ملنطقة 
حل�سور  مقاعدهم  حجز  على  ح��ر���س��و�  �ل��ذي��ن 
�حللبة  �إىل  و�أ���س��ارت  �لأب���رز.  �لريا�سي  �حل��دث 
�أ�سافت خم�سة �آلف مقعد لفئات جديدة لتذ�كر 
�لدخول مثل تلة �أبوظبي و �لغد�ء �ملبكر ل�سباق 
على  ويغلب   . �ملجل�ص  تذ�كر  و  �لكربى  �جلائزة 
�سباق ه��ذ� �ل��ع��ام ط��اب��ع �إم��ار�ت��ي خ��ا���ص ي�سمن 
�ل��دول��ة  �ل��ق��ادم��ني م��ن د�خ���ل وخ����ارج  للجمهور 
ويت�سمن  متميزة.  وجت��رب��ة  ممتع  وق��ت  ق�ساء 
مر�سى  حلبة  تنظمه  �ل��ذي  �لرتفيهي  �لربنامج 
�إقامة  �ل��ك��ربى  �سباق �جل��ائ��زة  �أي���ام  يا�ص خ��الل 
قرية تر�ثية يف منطقة �لو�حة �ل�سمالية و�لتي 

�لثقافة  وح��ي  م��ن  متنوعة  ج��و�ن��ب  ت�ستعر�ص 
�لإم���ار�ت���ي���ة وت��ت�����س��م��ن ع��رو���س��ا ف��ن��ي��ة وت��ر�ث��ي��ة 
م�ست�سفى  ي��ن��ظ��م��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل�����س��ق��ور  وع���رو����ص 
�ل�سعبية  �ملاأكولت  �إىل  �إ�سافة  لل�سقور  �أبوظبي 
�ل��ت��ي ي��ت��م �إع���د�ده���ا يف �ل��ق��ري��ة ون��ق��و���ص �حل��ن��اء 
و�مل�سغولت �ليدوية بجانب فعاليات ترفيهية يف 
�سباقات  لع�ساق  تتيح  و�لتي   1 �لفورمول  قرية 
1 جتربة حما�سية فريدة. وتت�سمن  �لفورمول 
�لو�حة �جلنوبية �لتي مت ت�سميمها ب�سكل م�سابه 
لل�ساطئ �جلنوبي يف ميامي عدد� من �لفعاليات 
�لريا�سية مثل ركوب �لأمو�ج �إ�سافة �إىل مناطق 
لال�سرتخاء وق�ساء وقت ممتع. و�ستطلق حلبة 
و��سعة  وتثقيفية  ترويجية  حملة  يا�ص  مر�سى 
ت�سمل �إ�سد�ر كتيب �إر�سادي و�سفحات دعائية يف 
�جلر�ئد تت�سمن معلومات عن و�سائل �ملو��سالت 

�ملوؤدية �إىل �حللبة ومو�عيد �ل�سباقات.

�صباق الفورمول 1 ينطلق اجلمعة يف اأبوظبي ونفاد كل تذاكره
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يف ك��رة �ل��ق��دم ع���ادة، هناك ع��دد م��ن �لالعبني 
باأي  باإمكانهم  �لذين  فريق  كل  يف  �لأ�سا�سيني 
و�مل�����س��اه��م��ة بتحقيق  �ل��ن��ت��ي��ج��ة  ت��غ��ي��ري  حل��ظ��ة 
ه��وؤلء  بف�سل  تكون  ما  ع��ادة  �لتي  �لإنت�سار�ت 
مفاتيح  �أقد�مهم  يف  يحملون  �لذين  �لالعبني 
�ل���ف���وز. وم����ن ب���ني ه�����وؤلء �ل��الع��ب��ني �مل��ه��اج��م 
بف�سل  �ساهم  �ل��ذي  دي��از  �أليخاندرو  �ملك�سيكي 
�أهد�فه �حلا�سمة بو�سول فريقه �إىل ربع نهائي 
 2013 �لإم���ار�ت  �سنة   17 حتت  �لعامل  كاأ�ص 

.FIFA
�أبريل-  07 بتاريخ  بنما  �لبد�ية كانت مبدينة 

�لت�سجيل  دي���از  �ف��ت��ت��ح  ع��ن��دم��ا  �مل��ا���س��ي  ني�سان 
ملنتخب �ملك�سيك يف �لدقيقة �لتا�سعة ع�سر باأوىل 
مبارياته يف بطولة CONCACAF حتت 
فريقه  �أم��ام  �لفوز  ليمهد  كوبا  �أم��ام  �سنة   17
�أن ي�ساهم مع رفاقه بالفوز  5-1 قبل  بنتيجة 

بلقب �لبطولة.
�لإفتتاحية  ب��امل��ب��ار�ة  �لقا�سية  �خل�����س��ارة  وب��ع��د 
2013، �سّجل دياز  �أمام نيجرييا يف �لإم��ار�ت 
هدف �لتقدم للمك�سيك �أمام �لعر�ق بكرة ر�أ�سية 
ليقود فريقه �إىل �لفوز �لأول بالبطولة قبل �أن 
لة مببار�ة دور �ل�ستة ع�سر  يو��سل هو�يته �ملف�سّ
بالدقيقة  �لتقدم  ه��دف  م�سجاًل  �إيطاليا  �أم��ام 
26 وب��ط��ري��ق��ة ر�ئ���ع���ة ع��ن��دم��ا ت���ق���دم ب��ال��ك��رة 

و�أطلق ت�سديدة قوية بيمناه من على بعد 25 
�لإيطايل  ملرمى �حلار�ص  �لعليا  بالز�وية  ياردة 

�سيموين �سكوفيت.
وق���د ع��ّل��ق دي���از ع��ل��ى ه���ذه �لأه�����د�ف �حلا�سمة 
وم�ساهمته �لفّعالة ملنتخب �لرتيكولور �لنا�سئ 
بحديثه �حل�سري ملوقع FIFA.com قائاًل 
بنف�ص  و�أي�ساً  ت�سجل  �أن  عليك  يجب  كمهاجم 
�أط���و�ر  ك��ل  �أن ت�ساعد زم����الءك خ���الل  �ل��وق��ت 
�مل���ب���ار�ة. �أح����اول د�ئ��م��اً �أن �أب����ذل جم��ه��ود كبري 
�حل��ال،  وبطبيعة  جيد  ب�سكل  �لعمل  و�أو����س��ل 
و�متدح  مبار�ة  بكل  �أ�سجل  �أن  �أمتنى  كمهاجم 
�ملدرب �ملك�سيكي ر�وؤول جوتيرييز جنمه �أليك�ص 
حيث  �للقب  حامل  مع  يقدمه  �ل��ذي  و�ملجهود 
ق��ال �إن��ه مهاجم ر�ئ��ع وق��د �أظهر �أن��ه ميكن �أن 
ي�����س��ج��ل �أه�����د�ف م��ه��م��ة. ول��ك��ن ب��ن��ف�����ص �ل��وق��ت 
�مل�ساحات  �سنع  �أج���ل  م��ن  زم��الئ��ه  �إىل  ي��ح��ت��اج 
وي�سجل  ميكنه  ما  باأف�سل  يلعب  لكي  �لالزمة 
�لأه������د�ف.  و���س��رح لع���ب ن���ادي ك��ل��وب �أم��ري��ك��ا 
�ملنتخب  �أم���ام  هدفه  بها  �سجل  �لتي  �لطريقة 
كانت  عندما  حمياه  تعلو  بابت�سامة  �لإي��ط��ايل 
�ل��ك��رة م��ع زم��ي��ل��ي �أول��ي�����س��ي�����ص خ��امي��ي�����ص، كنت 
بتمريرة جيدة  ق��ام  وق��د  �لكرة  وطلبت  وح��ي��د�ً 
يل. ��ستلمت �لكرة وح�سلت على م�ساحة كافية 
وعندما �أطلقت �لت�سديدة و�ساهدتها يف �لهو�ء، 

و�أ�ساف  مبا�سرة  باملرمى  �ستذهب  باأنها  عرفت 
متجهاً  بالهدف  �حتفاله  عن  متحدثاً  �لالعب 
�لبدلء لقد كانت حلظة عاطفية  نحو مقاعد 
وكنت �أرك�ص �سارخاً حيث طلبت من �لالعبني 
ب��ق��وة و�أن ي��ب��ذل��و� ك��ل ما  �ل��ع��م��ل  �أن ي��و����س��ل��و� 

لديهم للفوز. 

بحثًا عن تكرار التاريخ
وبالفعل، ��ستجاب �لالعبون لند�ء دياز و�سمد 
�لإيطالية  �لهجمات  �أم���ام  �ملك�سيكي  �ملنتخب 
�للقاء  يح�سم  �أن  قبل  قوي  دفاعي  �أد�ء  بف�سل 
عن  �ل�سائع  بدل  �لوقت  من  �لثالثة  بالدقيقة 
طريق �إيفان �أوت�سو� ليحافظ �ملنتخب �ملك�سيكي 
على نظافة �سباكه للمبار�ة �لثانية على �لتو�يل 
بعدما تلقى هدفاً و�حد�ً فقط بثالث مباريات 

منذ خ�سارته �لقا�سية �أمام نيجرييا.
ول ّبد �أن �لأه��د�ف �لغزيرة �لتي دخلت مرمى 
�حلار�ص ر�وؤول جودينيو يف �ملبار�ة �لأوىل كانت 
دياز  �ع��رتف  حيث  �للقب  حلامل  قوية  �سفعة 
�أن  ميكن  �لتي  �لأف�سل  �لبد�ية  تكن  مل  باأنها 
نعود  �أن  يجب  باأننا  نعرف  كنا  ولكننا  نحققها 
�لتي قمنا  و�أن ندر�ص �لأخطاء  �لأ�سا�سيات  �إىل 
باملبار�ة  ب��ه  نقم  مل  م��ا  بتحليل  قمنا  لقد  بها. 
�لأوىل وقمنا بالعمل جاهدين على �ل�سعيدين 

�لدفاعي و�لهجومي وقد �أثمر �لأمر حتى �لآن.  
�لإم��ار�ت  �لآن يف  �إىل م�سو�رهم حتى  وبالنظر 
على  جوتيرييز  ر�وؤول  �أب��ن��اء  �سيكون   ،2013
م��وع��د ل��ت��ك��ر�ر حل��ظ��ة ت��اري��خ��ي��ة ب��ع��دم��ا ف���ازت 
�مل��ك�����س��ي��ك ب��ل��ق��ب ك��اأ���ص �ل��ع��امل حت��ت 17 �سنة 
للمرة �لأوىل عام 2005 �إثر �لتاأهل   FIFA
قبل  �ملجموعات  مرحلة  من  �لثاين  �ملركز  من 

�لتي  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة  حتى  �مل�����س��و�ر  مو��سلة 
ف�����ازو� ف��ي��ه��ا ع��ل��ى خ�����س��م �مل��ك�����س��ي��ك��امل��ق��ب��ل ب��رب��ع 

�لنهائي؛ �لرب�زيل.
2005 عندما  ع���ام  �إىل  ب��ال��ذ�ك��رة  دي���از  وع���اد 
كان ل يز�ل بالتا�سعة من عمره وقال بالتاأكيد 
�لأخ��رى.  كل م��ب��ار�ة وك��ل بطولة خمتلفة عن 
يف  ب��ال��ل��ق��ب  ف����ازت  �مل��ك�����س��ي��ك  �أن  ي��ع��ل��م  جميعنا 

مبرحلة  �ملباريات  �إح��دى  خ�سارة  بعد   2005
�لتاريخ  نكرر  ب��اأن  نرغب  وبالتايل  �ملجموعات 
�إذ�ً كل ما علينا فعله هو  ومل ل، �لفوز باللقب 
�لإنتظار حتى يوم 08 نوفمرب-ت�سرين �لثاين 
�ملقبل لرى ما �إذ� كان �لتاريخ �سيعيد نف�سه �أم 
ل فيما �ستو��سل �ملك�سيك �لإعتماد على حامل 

مفاتيح �لفوز �أليخاندرو دياز.

�ىل  �ملن�سطات  ملكافحة  �لعاملية  �لوكالة  من  �أع�ساء   3 و�سل 
ت�ستخدمها  �لتي  �لج���ر�ء�ت  بخ�سو�ص  للتحقيق  جامايكا 
�لهيئة  ت�سك  و�لتي  �ملن�سطات  ملكافحة  �جلامايكية  �لوكالة 

�لدولية يف فعاليتها.
�لرتبية  مدير  كويلر  روب  بينهم  �لثالثة  �لع�ساء  وتوجه 
ملكافحة  �جلامايكية  �ل��وك��ال��ة  مقر  �ىل  �لتطوير  وب��رن��ام��ج 
�لعا�سمة  �ىل  و���س��ول��ه��م  م��ن  قليلة  دق��ائ��ق  ب��ع��د  �ملن�سطات 
ك��ي��ن��غ�����س��ت��ون، ومل ي����دل �ي م��ن��ه��ك ب����اي ت�����س��ري��ح ل��و���س��ائ��ل 

�لعالم.
وكانت �لوكالة �لعاملية طالبت نظريتها �جلامايكية و�سلطات 
بتو�سيحات عقب  �مل��ا���س��ي  �آب-�غ�����س��ط�����ص  �أو�خ����ر  �ل��ب��الد يف 
�آن  �جلامايكية  �لوكالة  مدير  بها  �دل��ت  �لتي  �لت�سريحات 

نق�ص  ب�سبب  �ن���ه  فيها  وك�سفت  �لع����الم  ل��و���س��ائ��ل  ���س��رييل 
�ملوظفني و�لمكانيات مل يتم �جر�ء �ي فح�ص للك�سف عن 
�ملن�سطات خارج �مل�سابقات يف �ل�سهر �لثالثة �لتي �سبقت دورة 

�للعاب �لوملبية يف لندن 2012.
وك���ان رئ��ي�����ص �ل��وك��ال��ة �ل��ع��امل��ي��ة ج���ون ف��اه��اي ذك���ر �ل��ث��الث��اء 
�ملا�سي يف ت�سريح ل�سحيفة د�يلي تليغر�ف �لربيطانية �أنه 
�لعاملي  �لقانون  تطبق  ل  جامايكا  �ن  على  �لع��الن  يتم  قد 
على  خطرية  عو�قب  له  �ستكون  ما  وه��و  �ملن�سطات  ملكافحة 
ريا�سييها بينهم �ل�سطورة �و�ساين بولت ويو�جه �لعد�وؤون 
من�سطة  م��و�د  تناولهم  ثبوت  يتم  مل  �ل��ذي��ن  �جلامايكيون 
بينهم بولت، خطر �ملنع من �ملناف�سة يف �مل�سابقات �لدولية يف 

حال مل تتم ت�سوية ملف مكافحة �ملن�سطات يف جامايكا.

التحقيق مع 3 اأع�صاء بوكالة مكافحة املن�صطات 

عموري: هذا هو اختياري من جنوم بطولة كاأ�ض العامل حتت 17 �صنة يف املا�صي واحلا�صر
تقام  عندما  عامني  فكل  �ليوم.  �لقدم  ك��رة  �أ�ساطري  من  �لعديد  ولدة  �سنة   17 حتت  �لعامل  كاأ�ص  بطولة  �سهدت 

�لبطولة، تربز حفنة من �لالعبني �لبارعني ومي�سون قدماً لي�سبحو� جنوماً كبار يلهمون �أجيال �لغد. و�ليوم، 
يخربنا جنم �ساعد �آخر يف عامل كرة �لقدم لعب خط و�سط �ملنتخب �لوطني �لإمار�تي و�سفري بطولة كاأ�ص 

لديه �لعامل حتت 17 �سنة �لإمار�ت 2013، عمر عبد �لرحمن باأ�سماء  �ملف�سلني  �لنجوم  �لالعبني 
�ملا�سي و�حلا�سر.م��ن �ل��ذي��ن ب���رزو� يف ب��ط��ولت ك��اأ���ص �ل��ع��امل حت��ت 17 �سنة يف 

مو�شكيتو، الربازيل )2013(  1-
ق���ام ه���ذ� �ل��الع��ب �ل��رب�زي��ل��ي �مل��وه��وب ب����اأول م��ب��ار�ة دول��ي��ة 
17 �سنة ك��اأ���ص �لإم����ار�ت  �ل��ع��امل حت��ت  ل��ه يف بطولة ك��اأ���ص 
�لبعو�سة  يعني  )و�ل��ذي  �لغريب  للقبه  وبالإ�سافة   2013

تن�سى  ل  �أه���د�ف  �أرب��ع��ة  مو�سكيتو  �سجل  فقد  بالإجنليزية(، 
�لفوز  على  تركيزه  مالحظة  وي�سهل  م��ب��اري��ات،  �أرب���ع  يف  �أي�ساً 

بالكاأ�ص كما يبدو �أن م�ستقبله �سيكون باهر�ً كالعب دويل. �أعتقد 
�لبطولة.  ه��ذه  يف  �لالعبني مت��ي��ز�ً  �أك��ر  �أح��د  ه��و  مو�سكيتو  �أن 

فهو يتمتع بال�سرعة �ملطلوبة ليكون مهاجماً عظيماً، و�لقدرة على 
�أنفا�ص  وق��د حب�ص  ع��دة لعبني يف طريقه نحو هدفه.  �مل��ن��اورة عرب 

�لكثري من ع�ساق �لكرة �لرب�زيلية بانتظار �خلطوة �لتالية �لتي �سيقوم 
بها. وميكن ملو�سكيتو بال �سك �أن يكون و�ح��د�ً من �أعظم لعبي �لكرة يف 

�لعامل �إذ� ��ستمر يف �للعب بهذ� �ل�سكل.

) نيمار دا �شيلفا، الربازيل )2009   2-
بد�أ جنم نادي بر�سلونة م�سو�ره على �ل�سعيد �لدويل يف �لبطولة �لتي �سهدت �نطالق �لعديد من جنوم �لكرة �لآخرين: 

بطولة كاأ�ص �لعامل حتت 17 �سنة. وبد�أ �سعود جنم نيمار يف بطولة كاأ�ص �لعامل حتت 17 �سنة نيجرييا 2009، حيث 
�سجل هدفاً ر�ئعاً يف �ملبار�ة �لفتتاحية �سد �ليابان و�لذي �ختري فيما بعد هدف �لبطولة.

ويعد فابريجا�ص من �أبرز حمبي �لنجم �ل�ساعد حيث قال: �إنه جنم يف طور �لتكوين. �نه جنم بالفعل، ولكن ما �أعنيه 
بو�سف ‘جنمة يف طور �لتكوين’ هو �أن هذ� �ل�ساب �ليافع ما ز�ل لديه �لكثري ليقدمه �إىل م�ستقبل كرة �لقدم. �إن لديه 

كل �سيء يف متناول يديه .
�أر�ص �مللعب مع نادي  �أد�ئه على  �أف�سل عرو�ص  �أر�ص �مللعب، وقد �ساهدت بع�ساً من  ي�سع نيمار بالثقة و�لهيبة على 

بر�سلونة موؤخر�ً. �إنه بالتاأكيد �أحد �أبرز �لالعبني يف �لعامل.

) �شتيفان ال�شعراوي، اإيطاليا )2009   3-
موهبة �ساعدة �أخرى. �سارك يف بطولة نيجرييا 2009، حيث �أوحى �أ�سلوب لعبه مبقارنته مع كري�ستيانو 
رونالدو. وبعد ثالث �سنو�ت، �سجل هدفه �لأول لإيطاليا يف ثالث ظهور له يف �ملبار�ة �لودية �لتي فازت بها 

�إيطاليا على فرن�سا بنتيجة 1-2.

كيليت�شي اإهيانات�شو، جنرييا )2013(  4-
�إذ� متكن لعب ما من ت�سجيل �أربعة �أهد�ف يف مبار�ة و�حدة، وخ�سو�ساً عندما يكون �خل�سم هو حامل 
لقب بطولة كاأ�ص �لعامل حتت 17 �سنة، ف�سيكون بالتاأكيد �أحد �لذين يقع عليهم �ختياري يف هذه �لقائمة. 

�إنه يتمتع مبوهبة كبرية، وقدرة ج�سدية له ل مثيل لها لدى �أي لعب �آخر يف �لبطولة حتى �لآن.
وكان من �ملده�ص �أن نرى م�سجعي نيجرييا يهتفون له ب�سوت عال عندما �سجل �أول هدف له يف �ملبار�ة 

�لفتتاحية �سد �ملك�سيك يف �لعني. فقد جاء من �جلانب �لأمين من �مللعب، و��ستغل فر�سة وجود فجوة 
لدى �لدفاع �ملك�سيكي و�سدد �لكرة ت�سديدة طويلة ر�ئعة من خارج منطقة �جلز�ء، حيث �نتهى بها 

�ملطاف يف �لز�وية �لي�سرى �لبعيدة للمرمى بعيد�ً عن متناول �حلار�ص �ملك�سيكي. لقد كان هذ� �أحد 
�أهد�يف �ملف�سلة يف �لبطولة حتى �لآن .

) كارلو�ص تيفيز، �لأرجنتني )2001   5-
�سجل تيفيز �أول هدف دويل له يف بطولة كاأ�ص �لعامل حتت 17 �سنة يف ترينيد�د وتوباجو 

2001 حيث حققت �لأرجنتني �ملركز �لر�بع يف �لبطولة. وقد لعب منذ ذلك �حلني 62 
مبار�ة مع �ملنتخب �لوطني �لأرجنتيني، م�سجاًل 13 هدفاً لي�سبح و�حد�ً من 

�لالعبني �لأكر �سهرة يف �لعامل .
�لذي  �ملذهل  �لهدف  تن�سى  ل  �لتي  �للحظات  �إح��دى  وك��ان 

جنوب  يف  �ل��ع��امل  ك��اأ���ص  نهائيات  يف  �ملك�سيك  �سد  �سجله 
خطوط  ل��ت��ج��اوز  حم���اولت  ع��دة  فبعد   .2010 �أفريقيا 

�لدفاع، �أر�سل كرة �ساروخية نحو �سباك �ملك�سيك من على بعد 
ب�سعة �أمتار خارج منطقة �جلز�ء .

)2013( املغرب  مرزوق،  بن  يون�س   -6
منذ �نطالقة بطولة كاأ�ص �لعامل حتت 17 �سنة �لإمار�ت 2013 يف 17 �كتوبر، ��ستطاع يون�ص بن مرزوق وزمالوؤه يف �ملنتخب �ملغربي حتقيق نتائج 
مميزة يف جميع �ملباريات �لتي لعبها يف جمموعته يف �لفجرية، و�ثبات �أنه �سيكون �أحد �لأرقام �ل�سعبة هذ� �لعام. وقد ظهر بن مرزوق �إىل �لأ�سو�ء 

عندما �سارك بهدفني من 4 �أهد�ف يف �سباك بنما، م�ساهماً بذلك يف ت�سدر منتخب بالده للمجموعة �لثالثة. 
وقد ��ستطاع هذ� �لنجم �ملغربي �ل�ساعد جلب �نتباه نادي يوفنت�ص �لإيطايل �لعريق وتوقيع عقد لالن�سمام �إىل �سفوفه �ل�سيف �لفائت. ميكنني بكل 
و�سوح �أن �أرى �لإر�دة على وجه هذ� �لالعب وت�سميمه على �لو�سول مبنتخب بالده �إىل �أدو�ر متقدمة يف �لبطولة، وهذ� ما يعجبني يف كل �لالعبني 

�ليافعني �مل�ساركني هذ� �لعام.

فرناندو توري�س، ا�شبانيا )2001(  7-
بد�أ �لالعب �ل�سباين م�سو�ره �لكروي يف حر��سة �ملرمى لعدة �سنو�ت قبل �أن ينتقل �إىل �خلطوط �لأمامية من �مللعب. وبر�أيي، فاإن هذ� 
�ملهاجم هو �أحد �أف�سل �لالعبني لعدة ��سباب، �أهمها �أد�وؤه �ملميز و قدرته على تغيري موقعه يف �مللعب ب�سرعة ومرونة عالية. ومن �أجمل 
�ملباريات �ملف�سلة لدي تلك �لتي �أقيمت خالل بطولة كاأ�ص �لقار�ت لكرة �لقدم يف �لعام 2009 يف جنوب �أفريقيا، حيث �حتاج توري�ص ل� 
11 دقيقة فقط لت�سجيل 3 �أهد�ف! �أما باحلديث عن �لأو�سمة و�جلو�ئز �لتي ح�سل عليها توري�ص، فهي ل حت�سى! فقد ��ستطاع حتقيق 
�لعديد من �لبطولت منذ �سغره، بدء�ً بكاأ�ص �أمم �أوروبا حتت 16 و حتت 19 �سنة يف 2001 و 2002 على �لتو�يل، بالإ�سافة �إىل 

بطولة كاأ�ص �لأمم �لأوروبية يف 2008 و 2012، و�أخري�ً ولي�ص �آخر�ً، بطولة فيفا كاأ�ص �لعامل 2010. 
ت�شايف هرينانديز، ا�شبانيا )1997(  8-

كان �أول ظهور عاملي لالعب �لو�سط �لإ�سباين �ملخ�سرم ت�سايف يف م�سر خالل بطولة كاأ�ص �لعامل حتت 17 �سنة 1997، حيث ��ستطاع 
ومترير�ته  بالكرة  �لتحكم  يف  �لعالية  مهارته  ت�سايف  يف  يعجبني  فاإنه  ول��ذ�  و�سط،  لعبا  كالنا  �لثالث.  �ملركز  حتقيق  ب��الده  منتخب 

�لدقيقة.
ومنذ �نطالقته �لقوية يف كاأ�ص �لعامل حتت 17 �سنة ، وت�سايف يحقق �لنت�سار تلو �لنت�سار ، �أكان ذلك مع نادي بر�سلونة �لإ�سباين، 
حيث �أحرز معه �لعديد من �جلو�ئز و�لبطولت �أكر من �أي لعب �آخر يف تاريخ ��سبانيا، �أو مع منتخب بالده حيث حقق لقب 

بطل فيفا كاأ�ص �لعامل يف �لعام 2010. 

رونالدينهو، الربازيل )1997(  9-
�لظاهرة! ميكنني وبال �أي تردد �لقول باأن رونالدينهو هو �أ�سطورة حية و�أحد �أعظم �لالعبني على �لإطالق يف ريا�سة 
كرة �لقدم. على مّر �ل�سنني �أبهر رونالدينهو ماليني �جلماهري مبوهبته �لفذة على �مللعب، ولن ي�سيبني �مللل �أبد�ً من 

م�ساهدة حركاته �لر�ئعة مئات �ملر�ت! 
�آن ذ�ك من  17 �سنة، ��ستطاع �لرب�زيليون �ل�سغار  1997، وحتديد�ً يف بطولة كاأ�ص �لعامل حتت  وبالعودة للعام 
�لتقدم وحتقيق �لفوز على منتخبات قوية مثل غانا و�أملانيا ة�إ�سبانيا، ر�فعني يف �لنهاية كاأ�ص �لبطولة عالياً. وبعد 
ذلك ب�سنو�ت قليلة، حقق رونالدينهو �أول هدف ثالثي عاملي له يف بطولة كاأ�ص �لقار�ت لكرة �لقدم يف �لعام 1991 

تهديفاً يف تاريخ �لبطولة.يف �مل��ك�����س��ي��ك، م�����س��ه��م��اً ب��ذل��ك يف �أك����ر �مل��ب��اري��ات 
و�لتي  �مل�سهورة  �ملطاطية  حركته  �أ���س��ب��ح��ت ت��در���ص يف م���در�����ص �ل���ك���رة، ح��ي��ث ي��ق��وم فيها ت�سحرين 

خادعة  �سريعة  حركة  يف  خ�سمه  مبر�وغة  �لالعب 
بقدمه. ولو �ساألني �إن كنت �أمار�سها يف مبارياتي، 

فاإجابتي �ستكون: بكل تاأكيد!

بوفون، اإيطاليا )1993(  10-
�أح����د �أع��ظ��م �حل���ر�����ص ع��ل��ى �لإط����الق! 
ب��وف��ون ه��و �حل��ار���ص �ل��وح��ي��د يف ت��اري��خ 
�لعام  لع��ب  جائزة  على  �حلا�سل  �للعبة 
�أت�������س���اءل �إن ك��ان  �لأوروب�����ي�����ة. د�ئ����م����اً م���ا 
يف  �لت�سجيل  ح��اول��ت  ل��و  �حل��ظ  �سيحالفني 
مرمى هذ� �لعمالق! لي�ص ما يبهرين فقط هو 
مهار�ته �لر�ئعة يف حر��سته ملرماه، ولكن �أي�ساً �عتز�زه وتفانيه يف متثيل منتخب بالده، وهذ� متاماً ما جعلني �أ�سعر بالفخر عندما مثلت بالدي 

�لعزيزة �لإمار�ت يف خالل �لألعاب �لأولومبية �ل�سيفية يف 2012. 

األي�شاندرو ديل بيريو، اإيطاليا )1991(   11-
ديل بيريو هو �أحد �أعظم لعبي كرة �لقدم على مر تاريخ �إيطاليا. �أ�سلوبه يف �للعب ل ي�ساهى، وقد كان �ئماً م�سدر �إلهام يل منذ �سغري. 

ميكننا �أن نتخيل حجم �لإجناز �لذي حققه ديل بيريو من خالل �لأرقام �لتي �أجنزها فقد �أحرز هذ� �لأ�سطورة 290 هدفاً يف 705 مبار�ة لعبها 
خالل م�سريته �لكروية �لطويلة �لتي �متدت 19 عامة يف نادي يوفنت�ص �لعريق، حيث ق�سى 17 عاماً منها كقائد للفريق. 

كان لدى ديل بيريو �أ�سلوباً مميز� يف �لت�سجيل؛ فعندما كان بح�سل على �لكرة ينطبق بلمح �لب�سر من �جلهة �لي�سرة للملعب، مر�وغاً لعباً و�أحياناً 
�أكر من �لفريق �خل�سم، ومن ثم يتجه نحو �جلهة �ليمنى م�سدد�ً كرة �ساروخية باجتاه مرمى �خل�سل، ملهباً �جلماهري يف �مللعب! بعد عدة �سنو�ت، 

عرفت �أن معجبي ديل بيريو يطلقون على هذه �لطريقة �ملميزة يف �للعب ��سم منطقة ديل بيريو . 

دياز حامل مفاتيح فوز املك�صيك

كرم �حتاد �لإمار�ت لريا�سة �ل�سيار�ت و�لدر�جات �لنارية 
بالتعاون مع �لقيادة �لعامة ل�سرطة �ل�سارقة متمثلة يف 
للزيوت  كالتك�ص �خلليج  و�سركة  و�لدوريات  �ملرور  �إد�رة 
و�سركة �سي �إل للفعاليات 10 فائزين �سمن حملة جنم 
�لطريق باعتبارهم �أكر �ل�سخا�ص �ملثاليني و�مللتزمني 
�آلية  �أثناء قيادة مركباتهم وفق  و�مل��رور  �ل�سري  بقو�نني 
و�مل��رور  �ل�سري  بقانون  �ملركبة  �ل��ت��ز�م قائد  م��دى  حت��دد 
و��ستخد�م  �مل��ق��ررة  �ل�سرعة  ب��ح��دود  �لتقيد  خ��الل  م��ن 
�لإ�سار�ت �ل�سوئية وربط حز�م �لأمان وجلو�ص �لأطفال 

يف �لكر��سي �ملخ�س�سة لهم يف �ملقاعد �خللفية بال�سافة 
�إىل عدم �نتهاء ملكية �ملركبة ورخ�سة �لقيادة.

وق����ال �ل��ن��ق��ي��ب ع��ب��د�هلل �مل���ن���ذري ���س��اب��ط ب�����اد�رة �مل���رور 
و�ل����دوري����ات �إن ه���ذه �حل��م��ل��ة ت��ن��ظ��م ع��ل��ى م����د�ر �ل��ع��ام 
وت�����س��ت��ه��دف �ل�����س��ائ��ق��ني وق����ائ����دي �مل���رك���ب���ات �مل��ث��ال��ي��ني 
و�مللتزمني بالقو�نني �ملرورية ومدى تعاونهم مع قائدي 
�آمنة.. مو�سحا  �ملركبات �لآخرين لتوفري بيئة مرورية 
�لفائزين  و�ختيار  �ل�سائقني  ملتابعة  �آلية  و�سع  مت  �أن��ه 
خالل  من  و�مل���رور  �ل�سري  بقانون  �لتز�مهم  مل��دى  وفقا 

م��ر�ق��ب��ة ب��ع�����ص �مل��رك��ب��ات خ���الل ف���رتة معينة ي��ت��م من 
خاللها حتديد مدى �لتز�م قائد �ملركبة بقانون �ل�سري 

و�ملرور.
ودع����ا �ل��ن��ق��ي��ب �مل���ن���ذري ق���ائ���دي �مل��رك��ب��ات �إىل ���س��رورة 
بال�سائقني  و�لق��ت��د�ء  �مل���رور  و  �ل�سري  بقو�عد  �لل��ت��ز�م 
على  �ل�سالمة  م�ستويات  �أف�����س��ل  يحقق  مب��ا  �مللتزمني 
�ىل  بال�سافة  �ملرورية  �ل�سالمة  م�ستوى  لرفع  طرقنا 
ت�سجيع �ل�سائقني على جتنب �رتكاب �ملخالفات �ملرورية 

ما ي�ساهم يف توفري �ل�سالمة �ملرورية للجميع.

احتاد الإمارات لريا�صة ال�صيارات والدراجات النارية و�صرطة ال�صارقة 
يكرمان 10 فائزين يف حملة جنم الطريق



رق�ض املدير فزادت املبيعات
ب�سيء  �لقيام  �سوى  معينة  �سيارة  ل�سر�ء  �لزبائن  ج��ذب  �ل�سهل  من  لي�ص 
فرع  م��دي��ر  يجد  مل  �قتنائها.  على  وي�سجعهم  �أن��ظ��اره��م  يلفت  خمتلف 
ير�ها  من  ف�سول  جت��ذب  غريبة  برق�سة  �لقيام  �سوى  هيوند�ي  �سيار�ت 

ل�سر�ء �ل�سيارة.
بولية  ديفني  مبدينة  هيوند�ي  �سيار�ت  معر�ص  زبائن  من  ح�سد  و�أم��ام 
�ألباما، وقبالة �أحدث طر�ز�ت �ل�سيارة �أدى جو بارزيالي حركات �إيقاعية 
�لرتويجية  �لإعالنات  �أف�سل  باأنها  ُو�سفت  عالية،  مهارة  على  تدل  مرنة 

ل�سيارة هيوند�ي على �لإطالق.
و�ح��دة،  دفعة  �سيارة   300 من  �أك��ر  بيع  �ليوم  ه��ذ�  يف  �ملعر�ص  و��ستطاع 

�إعجاباً وتقدير�ً لأد�ء بارزيالي.

مل تق�ض �صعرها منذ 16 �صنة
حتتاج �ل�سينية ين لينيمي )57 عاماً( �ساعتني يومياً لغ�سل �سعرها �لذي 
�سنة ومل تق�سه منذ   16 �أبقته منذ  بعد ما  �أمتار،   3 يبلغ طوله ح��و�يل 

ذلك �لوقت.
على هذه  �ل�سوء  ي�سلط  تقرير�ً  �لربيطانية  ميل  د�يلي  ون�سرت �سحيفة 
عن  فيه  وحت��دث��ت  �سانك�سي،  مقاطعة  يف  ت��اي��و�ن  مدينة  م��ن  �خلم�سينية 

كيفية �عتنائها ب�سعرها ليبقى �سحياً وطوياًل.

قهوة برغوة ثلثية الأبعاد!
حتى �لقهوة �أ�سبحت ثالثية �لأبعاد على يد �ساب ياباين مبدع ي�ستطيع، 
من خاللها، �أن ير�سم وجوهاً للحيو�نات، ليمنحها نكهة فنية لكل من مل 

�سرب �لقهوة ب�سكل تقليدي.
ت�ساميم  مات�سونو  كوهي  ينفذ  �لربيطانية،  تلغر�ف  �سحيفة  وبح�سب 
�أن��ه ب��د�أ هو�يته فقط من 4 �سنو�ت، وق��ال �إن  مميزة لأك��و�ب �لقهوة، رغم 

عمله دقيق جد�ً، لأن �لرغوة ي�سعب �لتحكم فيها لأكر من 5 دقائق.
و�آلة  �ل��ذي يحمل حقيبته،  �لوحيد  �أن��ه  وما مييز مات�سونو عن غريه هو 
�لزبائن  ليمتع  لينتقل بحرية من مطعم لآخر،  به،  �لإك�سرب�سو �خلا�سة 

بهذه �لنكهة �جلديدة و�ملمتعة للقهوة ثالثية �لأبعاد.
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ديفيد اآركيت.. 
القاتل املت�صل�صل

ي������وؤدي �ل��ن��ج��م �لأم����ريك����ي، دي��ف��ي��د 
�آركيت، دور �لقاتل �ملت�سل�سل �لكندي، 
�ملعروف  جي�سرب�سون،  هانرت  كيث 
بالقاتل �ساحب �لوجه �ل�سعيد ، يف 
ديدلين  موقع  وذك��ر  جديد.  فيلم 
دور  �سيوؤدي  �آرك��ي��ت،  �أن  �لأم��ريك��ي، 
يف  �سيته  ذ�ع  �ل���ذي  ج��ي�����س��رب���س��ون، 
فيلم  يف  �مل��ا���س��ي  �ل��ق��رن  ت�سعينات 
ب���ع���ن���و�ن �ل���ق���ات���ل ����س���اح���ب �ل���وج���ه 
يعرف  جي�سرب�سون  وك��ان  �ل�سعيد. 
�ل�سعيد  �ل���وج���ه  ���س��اح��ب  ب��ال��ق��ات��ل 
ب�����س��ب��ب �ل���وج���ه �ل���ف���رح �ل�����ذي ك��ان 
ي��ر���س��م��ه ع��ل��ى ج�����در�ن �حل��م��ام��ات، 
�لتي  �مل�سدر  �ملجهولة  ر�سائله  ويف 
�لإع����الم  و���س��ائ��ل  �إىل  ير�سلها  ك���ان 
و�مل���دع���ني �ل��ع��ام��ني �أث���ن���اء �رت��ك��اب��ه 
جر�ئمه. ويذكر �أن جي�سرب�سون كان 
طفاًل م�سطرباً لو�لد �سكري، وكان 
ويحاول  �حل��ي��و�ن��ات،  ويقتل  ي��ع��ّذب 
قتل �لأطفال �لذين كانو� يتنمرون 
عليه، وقد �أم�سى 15 عاماً ك�سائق 
�أط��ف��ال قبل   3 م��ت��زوج لديه  حافلة 
ح�����س��ول��ه ع���ل���ى �ل����ط����الق يف �ل���ع���ام 

1990، ودخوله �سلك �ل�سرطة.

مياه تذيب ح�صى الكلى 
وتعيد ال�صباب

ملا  لل�سائحني  مق�سد�ً  �لإيطالية  فيوجي  منطقة  باتت 
تتميز به من ينبوع مياه يعتقد باأن له مفعول �ملعجزة ، 

بح�سب تقرير ن�سرته �سبكة �سي �أن �أن �لإخبارية. 
وقال �لتقرير �إن هذه �ملياه �أ�سبحت متاحة لال�ستعمال 

�لعام حديثاً، �إذ كانت توجد فقط يف �ل�سيدليات. 
يف  ح�سى  لإز�ل���ة  �ملياه  ه��ذه  ت�سرب  �لتي  لوت�سيا  وقالت 
دون حاجة  �أي�����س��اً  �مل��ي��اه  ه��ذه  ي�سرب  زوج��ه��ا  �إن  كليتيها 

�سحية لها، وقد لحظت تغري�ً يف ن�ساطه. 
هذ�  مياه  ل�سرب  كافة  �لعامل  �أرج���اء  من  �ل�سياح  وي��اأت��ي 
�حل�سى  �إذ�ب��ة  على  �أي�ساً  بقدرتها  تتميز  �لتي  �لينبوع، 
�لتجاعيد،  �إز�ل��ة  �ل�سباب من خ��الل  و�إع���ادة  بل  �لكلوي، 
بالإ�سافة �إىل �إر�حة مر�سى �لتهابات �ملفا�سل من �لأمل.

هيكل عظمي يطري بني 
القبور

فيلي  لوي�ص  ���س��و�رع  �ل��ف��زع يف  ط��ائ��ر  �أث���ار هيكل عظمي 
ب��ولي��ة كنتاكي �لأم��ري��ك��ي��ة، وه��و ي��ط��ارد �مل���ارة يف و�سح 
�سود�ء  مالب�ص  �أ�سو�ت خميفة مرتدياً  ي�سدر  و  �لنهار، 

من وحي �أفالم �لرعب. 
توم  �لأمريكي  �ملهرج  وتنفيذ  ت�سميم  من  جاءت  �لفكرة 
عن  بالتحكم  تعمل  �سغرية  بطائرة  ��ستعان  �لذي  مابي 
بعد، وذل��ك لإ���س��ف��اء ج��و م��ن �مل��رح يف �إط���ار �لحتفالت 
�لكثريون  فيه  يتفنن  و�ل��ذي  �لعام  �لهالووين هذ�  بعيد 

يف �إبد�ع ت�ساميم مرعبة.
�لعظمي  �لهيكل  فيه  يظهر  يوتيوب  على  فيديو  ون�سر 
�ل��ط��ائ��ر ي��الح��ق �مل����ارة يف �ل�����س��و�رع و�حل���د�ئ���ق وق���د دب 
�لرعب و�لفزع يف قلوبهم، وحظي �مل�سهد مبتابعة كبرية 

و�سلت �إىل حو�يل ثالثة ماليني م�ساهدة.

ر�صام يعر�ض لوحاته داخل 
اأذن �صديقته

�عتاد ع�ساق �لر�سم على متابعة �ملعار�ص �لفنية يف �سالت 
ر�سام  لكن  �لفنانني،  لأب��رز  �للوحات  فيها  تعر�ص  كبرية 
�لب�سرية  �ملاألوف، وقرر حتويل �لأذن  �أمريكي خرج على 

�إىل معر�ص لتحفه �لفنية �ل�سغرية.
ب���اأدو�ت غاية يف  ل��وح��ات، م�ستعيناً   6 و�أن��ت��ج ج��وي �سول 
�لإن�����س��ان،  عند  �لأذن  فتحة  حجم  م��ع  لتتنا�سب  �ل��دق��ة 
بتنظيم  �ملتخ�س�سة  �سيغفريد  تيغ  ب�سديقته  و��ستعان 
بح�سب  �أذن��ه��ا،  د�خ��ل  لوحاته  ليعر�ص  �لفنية،  �ملعار�ص 

�سحيفة د�يلي ميل �لربيطانية.
و�سيتاح للزو�ر م�ساهدة �للوحات �ل�سغرية �لتي ل يزيد 
طولها عن 2 ميليمرت، وعر�سها 1،5 ميليمرت، معرو�سة 
�ل�سمع  جم��رى  �سمن  �سغرية  بال�ستيكية  قطعة  على 

املدخنون يفكرون بالإقلع عن التدخني اأيام الثنني 
�لإق��الع عن عادتهم، وقد ت�ساعد هذه  �لإثنني ببدء  �أي��ام  ما يفّكرون يف  �أن �ملدخنني غالباً  وجدت در��سة جديدة 

�لنتائج يف �مل�ساعدة على تعزيز فعالية حمالت مكافحة �لتدخني.
�أن باحثني يف جامعة �سان دييغو ر�سدو� عرب �لإنرتنت م�ساألة �لإق��الع عن  وذكر موقع هلث دي نيوز �لأمريكي 
بني  �لعامل  �أرج��اء  يف  و�لإ�سبانية  و�لرو�سية،  و�لربتغالية،  و�ل�سينية،  �لإنكليزية،  باللغات  جرت  و�لتي  �لتدخني 

�لعامني 2008 و2012.
وتبنّي �أن عمليات �لبحث ب�ساأن �لإقالع عن �لتدخني غالباً ما كانت يف بد�ية �لأ�سبوع و�أعلى ن�سبة منها كانت �أيام 

�لإثنني.
% منها بني �لثالثاء و�لأحد، يف �للغات �ل�ست �ملذكورة. وكانت عمليات �لبحث �أيام �لإثنني �أكر بن�سبة 25 

% �أكر من �أيام  وبالن�سبة للغة �لإنكليزية فاإن عمليات �لبحث عن معلومات حول �لإقالع عن �لتدخني كانت 11 
�لأربعاء ، و67 % �أكر من �أيام �جلمعة، و145 % �أكر من �أيام �لآحاد.

وقال �لباحث �مل�سوؤول عن �لدر��سة جون �أيري�ص �إن هذه �لنتائج قد توؤدي �إىل تغيري�ت يف طريقة ت�سميم م�سوؤويل 
�ل�سحة لرب�مج مكافحة �لتدخني.
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اأحّبها فاأل�صق نف�صه على جدار 
على  نف�سه  فاأل�سق  حبيبته،  �عجاب  �إث���ارة  تايبيه  يف  �ساب  ح��اول 

جد�ر عند طريق عام قرب كتابات تعرب عن �حلب.
وذكرت �سحيفة غلوبال تاميز �أن �ل�ساب �لبالغ من �لعمر 30 �سنة 
�حلائط  على  يل�سقوه  �أن  �أ�سدقائه  ت�سي طلب من  با�سم  وع��رف 
يحمل  فني  عمل  قرب  وملونة  كبرية  ل�سقة  �أ�سرطة  با�ستخد�م 

كتابات جاء فيها �أن �حلب هو كل �سيء و عزيزتي �أحبك .
�ملخفر حيث  �إىل  و�قتادته  �جل��د�ر  ت�سي عن  �ل�سرطة  �أنزلت  وقد 

حققت معه من دون �أن توجه له �أي تهم.
لت�سهد  �مل��الئ��م  �ل��وق��ت  يف  ت�����س��ل  مل  ت�����س��ي  حبيبة  �أن  و�مل��وؤ���س��ف 

�حلدث.

اأكرب زواج جماعي يف العامل 
�كرب  �خلمي�ص  غد�  �ليمنية  �مل��دن  وباقي  �سنعاء  �لعا�سمة  ت�سهد 
زو�ج جماعي يف �لعامل ، لزفاف 4000 عري�ص وعرو�ص من �لأيتام 

بتمويل قطري .
دول��ة قطر  �ل��ذي تقدمه  �لتنموي  �لدعم  �سياق  �لعر�ص يف  وياأتي 
لليمن ، ومبكرمة من �مري قطر �ل�سابق �ل�سيخ حمد بن خليفة �آل 

ثاين، وبرعاية �لرئي�ص �ليمني عبد ربه من�سور هادي .
وقال م�سدر حكومي قطري �أن هذ� �لعر�ص �جلماعي يعد �لأكرب 
من نوعه يف تاريخ �ليمن و�لعامل عموما و�أدرج يف مو�سوعة غيني�ص 

لالأرقام �لقيا�سية كاأبر عر�ص جماعي يف �لعامل .
و�أك����د �لأم����ني �ل��ع��ام مل��وؤ���س�����س��ة �ل��ي��ت��ي��م �ل��ت��ن��م��وي��ة ح��م��ي��د زي����اد �أن 
�لح���ت���ف���الت ���س��ت��ق��ام يف ع�����س��ري��ن حم��اف��ظ��ة مي��ن��ي��ة ل��ك��ن �أك��ربه��ا 

�ست�سهده �لعا�سمة �سنعاء يوم �خلمي�ص �ملقبل .

�ُصجن وحظر عليه ال�صتائم 
يف الفي�صبوك

ق�ست حمكمة بريطانية ب�سجن �ساب يف �لع�سرين من �لعمر ملدة 
موقع  يف  و�لدته  �سد  �ل�ستائم  كتابة  عليه  وحظرت  �أ�سابيع،  �ستة 

في�سبوك على �سبكة �لنرتنت.
�أع�سابه  فقد  هنكني،  �سموئيل  �إن،  م��ريور  ديلي  �سحيفة  وقالت 
���س��وز�ن )53 عاماً(  �أخ���ذت و�ل��دت��ه  ب��اب غرفته بقوة ح��ني  ورك��ل 
عائلته يف  باحر�ق منزل  وه��دد  بينهما،  وقع  بعد خالف  حا�سوبه 

بلدة بريدغنيد بجنوب ويلز.
بو�لدته  �لت�����س��ال  ب��ع��دم  �سموئيل  �أم���رت  �ملحكمة  �أن  و����س��اف��ت 
مهينة  عبار�ت  �أي  كتابة  وع��دم  مبا�سرة،  غري  �أو  مبا�سرة  ب�سورة 

عنها يف موقع في�سبوك.
�ستة  �ل�����س��اب  ب�سجن  ق�ست  �ملحكمة  �أن  �إىل  �ل�سحيفة  و����س��ارت 
من  كمية  وح��ي��ازة  �جلنائي  �ل�سرر  بذنب  �ع��رت�ف��ه  بعد  �أ�سابيع 

املمثلة �شوفيا فريغارا خالل ح�شورها فيلم )الأ�شرة الع�شرية( يف لو�س اجنلي�س بكاليفورنيا. )ا ف ب(خمدر �حل�سي�ص.

جراحة تك�صف قدرات 
�صتينربغن املو�صيقية 

م��اري  �لأم��ريك��ي��ة،  �ملمثلة  ك�سفت 
ب�سيطة  ج��ر�ح��ة  �ن  �ستينربغن، 
ذر�عها  يف  ف��رتة  قبل  لها  خ�سعت 
�ك��ت�����س��اف��ه��ا  ور�ء  �ل�����س��ب��ب  ك���ان���ت 
�أن  ق�����در�ت م��و���س��ي��ق��ي��ة مل ي�����س��ب��ق 
�ستينربغن  ل��دي��ه��ا..وق��ال��ت  ك��ان��ت 
ل�����س��ب��ك��ة ���س��ي ب���ي �إ�����ص �لأم��ريك��ي��ة 
يف  ب�سيطة  جل��ر�ح��ة  خ�سعت  �نها 
ولديها  منها  و��ستيقظت  ذر�ع��ه��ا 
ميكنها  ل  مو�سيقية  ق��در�ت  فجاأة 
لديها  تكن  مل  ق���در�ت  تف�سريها، 
�ل�60.. ع��م��ره��ا  ����س���ن���و�ت  ط�����و�ل 

تطلبت  �جل����ر�ح����ة  �ن  و�أ����س���اف���ت 
�ملو�سيقى  وب����د�أت  ع��ام��اً،  ت��خ��دي��ر�ً 

عندي بعدها مبا�سرة.
تف�سري  ت�ستطيع  ل  �ن��ه��ا  و�أك�����دت 
ذلك  �نها منذ  �إىل  �لأم��ر، م�سرية 
تاأليف  يف  �ساعدت  �أو  �أل��ف��ت  �ل��ي��وم 
�أغ����ن����ي����ة..وذك����رت   40 م����ن  �أك������ر 
�ملمثلة �حلائزة على جائزة �أو�سكار 
�لآن  �ملف�سلة  �ملو�سيقية  �آلتها  �ن 
هي �لأكورديون �لذي جتيد �لعزف 
به،  مهوو�سة  �أن���ا  ع��ل��ي��ه..و�أ���س��اف��ت 
و�أح�����ب�����ه ب�����س��ك��ل ي��ت��خ��ط��ى ح����دود 
�أع��رف  ول  يجذبني  فهو  �لت�سور، 
د�ن�سون،  تيد  قال  جهته  ملاذ�..من 
زوج �ستينربغن، �نه هو من ��سرتى 
لزوجته �أول �آلة �أكورديون بالرغم 
من �نه �عرتف �نه كان يخ�سى يف 

�لبد�ية من �سغفها �جلديد.
لكنه �أكد �ن �ملو�سيقى و�لعزف على 
�لأك����وردي����ون ي��ج��ل��ب��ان ل��ه��ا ���س��ع��ادة 
عارمة، وهو يقول لها �نها عندما 
�إىل �جلنة،  �ملو�سيقى تنتقل  توؤلف 

�إىل مكان �سبه �إلهي .

انف�صال فرقة 
الأخوة جونا�ض 

و�لأخذ  �ل�سائعات  �أ�سابيع من  بعد 
و�لرّد، �أعلن �لأخوة جونا�ص ر�سمياً 

�نف�سال فرقتهم.
ون��ق��ل م��وق��ع )ب��ي��ب��ول( ع��ن كيفن 
ج��ون��ا���ص ق��ول��ه ل��ق��د �ن��ت��ه��ى �لأم���ر 
ح��ال��ي��اً ف��ي��م��ا ق���ال �أخ����وه ن��ي��ك �إن��ه 
ك��ان  �إذ�  م��ا  �ل��ت��اأك��ي��د  �ل�سعب  م��ن 
��ساف  ولكنه  �لأبد  �إىل  �لنف�سال 

بالتاأكيد نحن �ليوم نغلق ف�ساًل.
ق��ر�ر  �أن  على  ج��و جونا�ص  و�أ���س��ّر 

�لنف�سال كان م�سرتكاً.
وكانت �لفرقة �ألغت يف وقت �سابق 
هذ� �ل�سهر جولتها �ملو�سيقية قبل 
يومني من �نطالقها وعزت و�سائل 
�إع��الم ذلك �إىل خالفات وقعت يف 

ما بني �أع�سائها �لثالثة.
ي�سار �إىل �ن �لفرقة حققت جناحاً 
ك���ب���ري�ً وب���اع���ت م���ا ي��زي��د ع���ن 20 
�لعام  منذ  �لعامل  يف  �ألبوم  مليون 

.2007

•• دبي -وام:

دخ��ل��ت دول���ة �لإم�����ار�ت م���رة �أخ����رى م��و���س��وع��ة جيني�ص 
�إجن��ازه  �ساهمت يف  �لقيا�سية عرب عمل خريي  لالأرقام 
جمعت  �لتي  و�أفريقيا  �لأو���س��ط  �ل�سرق  ���س��ارب  ودع��م��ه 

�أكرب لوحة ف�سيف�سائية مكونة من �لعبو�ت �لغذ�ئية.
 38.6 24.7 م��رت وع��ر���ص  �إىل  �ل��ل��وح��ة  وو���س��ل ط���ول 
م��رت وت��ت��ك��ون م��ن 79 �أل��ف��ا و300 ع��ب��وة غ��ذ�ئ��ي��ة عمل 
�لأو�سط  �ل�سرق  �سارب  لدى  موظفا   149 جمعها  على 

و�أفريقيا.
جميع  بت�سليم  ���س��ارب  قامت  �ملناف�سة  ��ستكمال  وعقب 
107 �ألف و480 درهما �إىل  �لعبو�ت �لتي تبلغ قيمتها 
للنهو�ص  �ل�سركة  جهود  �سمن  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة 

مب�سوؤوليتها �لجتماعية �لتي تت�سم بروح �لعطاء.
�ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ع��ام للعمليات  �مل��دي��ر  وق����ال ز�ه����د رح��م��ن 
تفخر  �سارب  �ن  و�أفريقيا  �لأو���س��ط  �ل�سرق  �سارب  ل��دى 
بتحطيمها هذ� �لرقم �لعاملي يف مو�سوعة جيني�ص عرب 
و�إ�سافة  �لعامل  يف  ف�سيف�سائية  لوحة  لأك��رب  جتميعها 
باعتبارها  �لإم���ار�ت  دول��ة  �إىل ر�سيد  �آخ��ر  �جن��از عاملي 

�لدولة �حلا�سنة لهذ� �لإجناز �لعظيم.
و�أ�ساف �إن هذ� يوؤكد مدى �لتز�م �سارب جتاه عمالئها 

ونحن  �ملجتمع  خ��دم��ة  يف  �ل��ف��ع��ال  ودوره����ا  �لإقليميني 
د�ئ���م���ا ن��ب��ح��ث ع���ن ف��ر���ص ج���دي���دة ل��ن��ح�����س��ن ب��ه��ا ح��ي��اة 
على  بالنفع  يعود  مب��ا  و�أعمالهم  منازلهم  يف  عمالئنا 
مع  تتكيف  �لتي  �حل��ل��ول  توفري  ع��رب  و�ملجتمع  �لبيئة 

�حتياجات �مل�ستخدم.
�لزرعوين مدير  �حل��اج  قال حممد عبد�هلل  من جانبه 
ه��ي��ئ��ة �ل��ه��الل �لأح���م���ر ف���رع دب���ي ن��ه��ن��ئ ���س��ارب �ل�����س��رق 
�لأو�سط و�أفريقيا على هذ� �لإجناز �لعظيم فهي مبادرة 
تدل على �أنه ميكن لل�سركات �لكبرية �أن ت�ساهم بنجاح 
يف �إعانة �ملحتاجني.. ونحن يف �لهالل �لأحمر ممتنون 
هذ�  على  وموظفيها  ���س��ارب  �سركة  و�إخ��ال���ص  لتفاين 
�مل��ب��ادر�ت  ه��ذه  فمثل  �لعطاء  ب��روح  يت�سم  �ل��ذي  �لعمل 
ت�سنع �لفرق يف جهودنا �ملتو��سلة و�لهادفة لتقدمي يد 
�لعون للمحتاجني يف �لد�خل و�خلارج. وت�سكل �للوحة 
�سورة متثل من�سة �سارب �ملتنوعة للمنتجات �لتي توفر 
�حللول �لإلكرتونية للم�ستخدم و�ل�سركات وتتكون من 
عدة جو�نب خمتلفة. وتتمحور ق�سة �ل�سورة �لظاهرة 
�أكرب �سا�سة  90 بو�سة  �ل�  على خلفية �سا�سة �سارب ذ�ت 
روح  �لأ�سو�ق حاليا حول  و�ملتوفرة يف  �لعامل  عر�ص يف 
�لعالمة  لهذه  �ملتبعة  و�لفل�سفة  �لإجتماعية  �مل�سوؤولية 

�لتجارية.

الإمارات تدخل مو�صوعة جيني�ض بلوحة ف�صيف�صائية من 79 األفا و300 عبوة غذائية

ويفر تن�صم اإىل جاكمان يف فيلم 
�ن�سمت �لنجمة �لأمريكية، �سيغورين ويفر، �إىل �ملمثل هيو جاكمان، يف فيلم �خليال �لعلمي ت�سابي ، �لذي تدور 

�أحد�ثه حول رجل �آيل يتم �ختطافه عند ولدته..وذكر موقع )ديدلين( �لأمريكي �أن ويفر �ستطل يف فيلم 
ت�سابي �لذي �ستبد�أ عملية ت�سويره بالعا�سمة �جلنوب �أفريقية، جوهان�سبورغ.

وتدور �أحد�ث �لفيلم حول �لرجل �لآيل ت�سابي ، �ملوهوب ب�سكل ��ستثنائي، و�لذي يتعر�ص للخطلف على 
يد جمرمني عند ولدته.

كما ي�سارك يف �لفيلم �ملمثلون هيو جاكمان، و�سارلتو طوبلي، �لذي يوؤدي �سوت ت�سابي ، وديف بايل، 
وخو�سيه بابلو كانتيلو، وبر�ندون �أوريت.


