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املحمـــود يفتتـــح بطولـــة الت�صنيـــف 
العاملـــي للبولينـــج جولــــة اأبوظبــــــي 2013 

عربي ودويل

�رشطة راأ�ص اخليمة تقب�ص على العقل املدبر 
جلرائم �رشقة املحالت ومكاتب ال�صفريات 

الفجر الريا�صي

اخبار االمارات

تون�ص: هل متّ التوافق حول 
رئي�ص احلكومة اجلديد..؟

•• نيويورك-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ج��دد 
حفظه اهلل ت�شامن دولة الإمارات املتوا�شل مع ال�شعب الفل�شطيني من 
امل�شتقلة  دولته  اإقامة  فيها  مبا  الوطنية  حقوقة  كامل  ا���ش��رداده  اأج��ل 

فل�شطني ذات ال�شيادة وعا�شمتها القد�س ال�شريف. 
اىل  املا�شية  قبل  الليلة  �شموه  وجهها  التي  الر�شالة  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
ال�شعب  مبمار�شة  املعنية  املتحدة  الأمم  جلنة  رئي�س  ديالو  عبدال�شام 
العاملي  ال��ي��وم  مبنا�شبة  للت�شرف  القابلة  غ��ر  حلقوقه  الفل�شطيني 
العامة  الأم��ان��ة  به  احتفلت  وال��ذي  الفل�شطيني  ال�شعب  مع  للت�شامن 
ورحب  ن��ي��وي��ورك.  يف  الرئي�شي  مقرها  يف  الول  اأم�����س  املتحدة  ل��اأمم 
�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة خال الر�شالة باجلهود الدولية املبذولة 

مبا فيها جهود الوليات املتحدة من اأجل اإجناح املفاو�شات الفل�شطينية 
الإ�شرائيلية امل�شتاأنفة حول ق�شايا الو�شع النهائي للق�شية الفل�شطينية 
واأعرب  العربية.  ال�شام  وم��ب��ادرة  الدولية  ال�شرعية  ق���رارات  اإط��ار  يف 
�شموه عن بالغ قلقه اإزاء الإجتاهات ال�شلبية ال�شتفزازية التي تنتهجها 
الراهنة  ال�شيا�شية  للعملية  جم���ددا  وامل��ه��ددة  الإ�شرائيلية  احل��ك��وم��ة 
على  ال�شغوطات  م��ن  مزيد  ب��ذل  اإىل  ال���دويل  املجتمع  برمتها..داعيا 
الإ�شتيطاين  ن�شاطها  لكامل  ال��ف��وري  ال��وق��ف  على  حلملها  اإ���ش��رائ��ي��ل 
اإزالة قيودها غر القانونية التي تفر�شها على الفل�شطينيني.  بجانب 
يلحق  الفل�شطينية  ل��اأرا���ش��ي  الإ�شرائيلي  الإح��ت��ال  اأن  �شموه  واأك���د 
م�شاألتي  وعلى  �شواء  حد  على  والإ�شرائيليني  بالفل�شطينيني  ال�شرر 

الأمن وال�شلم الدوليني يف املنطقة. 
)ن�س الر�شالة �س2(

   

حممد بن را�شد يعتمد قانون املوازنة العامة 
للقطاع احلكومي يف دبي للعام املايل 2014 

•• دبي-وام: 

اعتمد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
املوازنة  قانون  اهلل  رع��اه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
العامة للقطاع احلكومي يف اإمارة دبي للعام املايل 2014 .. والتي 
ترجم توجيهات �شموه بالركيز على تطبيق �شيا�شة مالية حكيمة 
تقدم الروافد الازمة ملوا�شلة حتفيز عملية النمو القت�شادي ورفع 
كفاءة عمل الأجهزة احلكومية لتقدمي اأف�شل اخلدمات يف جمالت 
للمواطنني  وغ��ره��ا  والج��ت��م��اع��ي��ة  ال�شحية  وال��رع��اي��ة  التعليم 
لدائرة  العام  املدير  اآل �شالح  وقال عبدالرحمن �شالح   . واملقيمني 
املالية اإن دبي جنحت يف خف�س الفجوة يف عجز موازنة العام املايل 
النفقات  و  درهم  مليار   37 البالغة  العامة  الإيرادات  بني   2014
العامة البالغة 37 مليارا و 882 مليون درهم بن�شبة 41 يف املائة 
مقارنة بالعام املايل 2013.                                                )التفا�شيل 

�س3(

الهالل الأحمر تعزز جهودها لإغاثة 
املت�شررين من الفي�شانات و�شط ال�شومال  

•• اأبوظبي-وام:

تعزز هيئة الهال الأحمر جهودها لإغاثة املت�شررين من الفي�شانات 
التي اجتاحت عددا من القرى و املناطق يف حمافظة �شبيلي الو�شطى 

يف ال�شومال موؤخرا.
اآلف  ج��رف  اإىل  م���داري  اع�شار  ع��ن  نتجت  التي  الفي�شانات  واأدت 
ال�شكان يف  عليها  يعتمد  ال��ت��ي  ال��زراع��ي��ة  الأرا����ش���ي  م��ن  ال��ه��ك��ت��ارات 

يف ر�سالة وجهها للأمم املتحدة

رئي�س الدولة يجدد ت�شامن الإمارات مع ال�شعب الفل�شطيني

37 األف و599 طالبا وطالبة ينطلقون اليوم لأداء امتحان الـ12 

املناطق ت�شكل فرق عمل وحت�شر مهام 
كل منها لتحديد م�شوؤولية املتقاع�س  

•• دبي – حم�شن را�شد

تنطلق اليوم امتحانات نهاية الف�شل الدرا�شي الأول، لطلبة الثاين ع�شر 
احلكومية  امل��دار���س  يف   ،2014-2013 الدرا�شي  للعام  الأدب��ي  الق�شم 
املنزلية  والدرا�شة  الكبار  وتعليم  ال���وزارة،  مناهج  تطبق  التي  واخلا�شة 
وطالبة  طالب  و983  األ��ف  عددهم25  والبالغ  ال��دول��ة،  م�شتوى  على 
الق�شم الأدبي، وي�شتهلون امتحاناتهم مبادة التاريخ، فيما تبداأ امتحانات 
طلبة الق�شم العلمي البالغ عددهم 11 األف و616 طالب وطالبة، يوم 
مادة  يف  الأول   امتحانهم  ليوؤدون  نوفمرب،   28 املوافق  املقبل  اخلمي�س 

الريا�شيات. 
 ، التعليمية  مناطقها  كافة  وجهت  ق��د  والتعليم  الربية  وزارة  وك��ان��ت 
ودقيقة  م�شددة  اآليات  وو�شع   ، واحل��ذر  احليطة  اإج���راءات  كافة  باتخاذ 
 ، المتحانية  الأ�شئلة  اأوراق  وت�شلم  وا�شتام   ، المتحانات  ب�شاأن طباعة 

•• دبي-وام: 

اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  اأكد �شاحب 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب 
اأن ال�شتثمار يف امل�شتقبل هو الأ�شا�س الذي تبنى عليه 
ا�شراتيجيات و�شيا�شات الدولة م�شرا اإىل اأن الدولة 
الإ�شامي كمجال  القت�شاد  اإ�شافة  نحو  بثبات  تتجه 
جديد من جمالت التميز التي تتمتع بها الدولة على 

ال�شاحة القت�شادية العاملية. 
التميز ل يكون بتقليد الآخرين بل  اإن  واأ�شاف �شموه 
اإىل  ت�شيف  ونوعية  ومبادرات جديدة  باإبتكار خدمات 
متكامل  اقت�شادي  كنموذج  الإ�شامي  القت�شاد  قطاع 
لاقت�شاد  كعا�شمة  وتناف�شيتها  دب���ي  م��ك��ان��ة  وت��ع��زز 
ال��ت��اري��خ يكتب  اإذا ك��ان  ���ش��م��وه:  الإ���ش��ام��ي حيث ق��ال 

فامل�شتقبل ي�شنع هنا يف الإمارات.
)التفا�شيل �س26(

موؤمتر جنيف 2 يعقد 22 يناير

املعار�شة حتاول وقف تقدم القوات النظامية يف ريف دم�شق وحلب
•• عوا�شم-وكاالت:

القوات  ت��ق��دم  م��ن  احل���د  امل��ع��ار���ش��ة  ي��ح��اول مقاتلو 
النظامية الذي احرزته موؤخرا يف ريف دم�شق وحلب 
ذكر  ح�شبما  م�����ش��ادة،  ه��ج��م��ات  ب�شن  قيامهم  ع��رب 

املر�شد ال�شوري حلقوق الن�شان.
وا�شفر هذا الت�شعيد الهادف اىل ك�شر احل�شار الذي 
يف  ال�شرقية  الغوطة  على  ال�شوري  النظام  يفر�شه 

ريف دم�شق اىل مقتل الع�شرات من كا اجلانبني.
وذك����ر م��دي��ر امل��ر���ش��د رام����ي ع��ب��د ال��رح��م��ن لوكالة 
بال�شيطرة  قاموا  املعار�شة  مقاتلي  ان  بر�س  فران�س 
ال��ب��ل��دات ال�شغرة واحل��واج��ز خال  على ع��دد م��ن 
ال�شرقية وجنوب  الغوطة  املا�شية يف  الثاثة  الي��ام 

حلب بعد ان �شن هجمات م�شادة على هذه املناطق.
على  اح��رزت عدة جناحات  النظامية  القوات  وكانت 
الر�س خال ال�شابيع املا�شية خ�شو�شا حول دم�شق 

وحلب يف ال�شمال.
تعد  مل  النظامية  القوات  ان  الرحمن  عبد  وا�شاف 
تركزت  امل��ع��ارك  ان  اىل  م�شرا  ه��ن��اك  تقدما  حت��رز 
ال�شرقي  دم�����ش��ق  ري���ف  امل���رج يف  ح���ول منطقة  ام�����س 

بال�شافة اىل خنا�شر الواقعة جنوب �شرق حلب.
املقاتلني اىل  املعار�س تقدم  وعزا الئتاف الوطني 

اعان ف�شائل ا�شامية ا�شا�شية تقاتل يف �شوريا �شد 
اجلبهة  لت�شكل  اندماجها  ال�شبت  ال�شوري  النظام 
ال�شامية. ول ت�شم هذه اجلبهة الدول ال�شامية 

يف العراق وال�شام وجبهة الن�شرة.
وافاد م�شدر امني وكالة فران�س بر�س ان امل�شلحني 
الغوطة  يف  الجن��������ازات  ب��ع�����س  حت��ق��ي��ق  ي���ح���اول���ون 
ان  ال  اجلي�س  اح���رزه  ال���ذي  ال��ت��ق��دم  بعد  ال�شرقية 
الطوق حمكم ولن ي�شتطيعوا حتقيقها، لفتا اىل ان 
حماولتهم بائ�شة وفا�شلة ويتكبدون خ�شائر كبرة.

وا�شار اىل ان الطوق حمكم من مطار دم�شق باجتاه 
�شريط البلدات يف الغوطة ال�شرقية حتى عدرا لفتا 
ال�شتفادة  امكانية  من  حرمهم  الطوق  ه��ذا  ان  اىل 
من المدادات الداخلة او الت�شال بالريف ال�شرقي 

وال�شمايل ال�شرقي يف دم�شق.
ويف ريف حلب اجلنوبي، لفت امل�شدر اىل ان العمليات 
التي جتري هناك هي امتداد وتو�شيع لعمليات ريف 
حلب ال�شرقي واجلنوب ال�شرقي وتندرج حتت تامني 
املنطقة التي مت ا�شرجاعها ب�شكل اكرب حتى يكون 
الن�شاط اىل  واع��ادة  الطرق  امكانية لفتح كل  هناك 
امل��ط��ار يف مدنية حلب وامل��ت��وق��ف ع��ن اخل��دم��ة منذ 

عام.
ب��ان كي  املتحدة  ل��امم  ال��ع��ام  الم��ني  اعلن  �شيا�شيا 

مواقــيت ال�سالة
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اجلديد

املوقع اللكروينالربيد اللكروين

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

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

اأبوظبي
هاتف
فاك�س

العراقدبي
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حممد بن را�شد خال افتتاحه القمة العاملية لاقت�شاد ال�شامي  )وام(

•• اأبوظبي-وام:

زايد  ال�شيخ حممد بن  �شمو  اأول  الفريق  ا�شتقبل 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
البحر  ق�شر  يف  �شموه  مبجل�س  امل�شلحة  للقوات 
باأبوظبي ام�س فخامة الفا كوندي رئي�س جمهورية 
غينيا ال�شديقة الذي يزور الباد حاليا حل�شور 
موؤمتر ال�شراكة والتنمية وال�شتثمار يف جمهورية 

غينيا الذي نظمته موؤخرا وزارة اخلارجية وغرفة 
جتارة و�شناعة اأبوظبي.

ال�شيخ  اأول �شمو  الفريق  ا�شتقبل  من جهة اخرى 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ام�س وفدا باك�شتانيا 
برئا�شة معايل �شهباز �شريف رئي�س حكومة اإقليم 

البنجاب ومبعوث رئي�س الوزراء الباك�شتاين.
)التفا�شيل �س2(

ع�شرات القتلى واجلرحى مبواجهات دامية يف بنغازي 
•• بنغازي-ا.ف.ب:

دعت احلكومة الليبية الثنني �شكان بنغازي اىل الهدوء بعد مواجهات عنيفة بني اجلي�س وجمموعة ان�شار 
ال�شريعة ال�شامية اوقعت 14 قتيا على القل واكرث من خم�شني جريحا. 

ويف بيان طلبت احلكومة من كافة اهلنا يف بنغازي �شرورة التزام الهدوء حتى تتمكن ال�شلطات المنية من 
�شبط املوقف المني من خال الغرفة المنية والقوات اخلا�شة وقوات المن والتعاون الكامل معها. وقال 
م�شوؤول يف وزارة ال�شحة لقناة النباء اخلا�شة ان 14 �شخ�شا على القل قتلوا وا�شيب 51 بجروح. واندلعت 
قال  ما  ح�شب  ال�شريعة  لن�شار  العام  املقر  ق��رب  لهجوم  اخلا�شة  القوات  من  دوري��ة  تعر�س  عند  املواجهات 
املتحدث الر�شمي با�شم قوات ال�شاعقة الليبية اخلا�شة العقيد ميلود الزوي لفران�س بر�س. وا�شاف ان اجلي�س 

قام بالرد ما ادى اىل اندلع ا�شتباكات مبختلف انواع ال�شلحة.

�شكنية  وح���دة   829 ب��ن��اء 
ال�شفة  يف  ا���ش��ت��ي��ط��ان��ي��ة 

•• عوا�شم-وكاالت:

الآن  ال�������ش���ام  م��ن��ظ��م��ة  ذك�������رت 
ال�شرائيلية املعار�شة لا�شتيطان 
ان  الثنني  بر�س  فران�س  لوكالة 
ال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة اعطت  ال�����ش��ل��ط��ات 
ال�����ش��وء الخ�����ش��ر ل��ب��ن��اء 829 
ال�شفة  يف  ا���ش��ت��ي��ط��ان��ي��ة  وح�����دة 

الغربية.
ليور  املنظمة  يف  امل�����ش��وؤول  واك���د 
الدارة  يف  "جلنة  ان  ام���ي���ح���اي 
املكلفة  ال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  الع�شكرية 
موؤخرا  واف��ق��ت  الغربية  ال�شفة 
�شكنية"  وح���دة   829 ب��ن��اء  على 
هذه  ان  واو�����ش����ح  ا���ش��ت��ي��ط��ان��ي��ة. 
م�شتوطنات  يف  �شتبنى  ال��وح��دات 
القد�س  ���ش��م��ال  زئ��ي��ف  غ��ي��ف��ع��ات 
وغيفعات  �شيلو  يف  ب���رات  ون���ويف 
رئي�س  وك�����ان  ون���ك���دمي.  ���ش��ال��ي��ت 
نتانياهو  ال���ش��رائ��ي��ل��ي  ال������وزراء 
الثاين  ت�����ش��ري��ن   13 يف  ا���ش��ط��ر 
بناء  م�������ش���روع  ن���وف���م���رب لل����غ����اء 
ع�شرين الف وحدة ا�شتيطانية يف 
ال�شفة الغربية كانت اعلنته وزارة 
الوليات  تنديد  واث���ار  ال���ش��ك��ان 

الد�شتور  على  ال�شتفتاء 
ي���ن���اي���ر  يف  امل���������ش����ري 

•• القاهرة-يو بي اأي:

اأع���ل���ن رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
امل�شري حازم البباوي، ام�س اأن 
الد�شتور  ال�شتفتاء على م�شروع 
ال���ث���اين  ال���ن�������ش���ف  ����ش���ي���ج���ري يف 
املقبل،  يناير  ال��ث��اين  ك��ان��ون  م��ن 
ب��اده متر حالياً مبا  اأن  معترباً 
و�شتم�شي  نقاهة  مرحلة  �شّماه 

نحو ا�شتعادة عافيتها.
األقاها  كلمة  يف  البباوي،  وق��ال 
ال�شتثمار  ت�شجيع  موؤمتر  اأم��ام 
املناط  اخلم�شني  جلنة  اإن  ام�س 
امل�شري  ال��د���ش��ت��ور  ت��ع��دي��ل  ب��ه��ا 
انتهت من معظم مواد الد�شتور، 
ر اإجراء ال�شتفتاء على  ومن املقرَّ
الن�شف  يف  ال��د���ش��ت��ور  م�������ش���روع 
ال��ث��اين م��ن ك��ان��ون ال��ث��اين يناير 

املقبل.
مبا  ح��ال��ي��اً  مت��ر  م�شر  اأن  وراأى 
متهماً   ، ن��ق��اه��ة  م��رح��ل��ة  ���ش��ّم��اه 
م���ن و���ش��ف��ه��م ب���� خ�����ش��وم م�شر 
النران  اأن������واع  اأ����ش���د  ب��ت�����ش��وي��ب 
ل��ه��ا لأن��ه��م ي��ع��رف��ون اأن��ه��ا �شوف 

ت�شتعيد عافيتها.

افتتح اأعمال القمة العاملية للقت�ساد الإ�سلمي

حممد بن را�شد: التاريخ يكتب وامل�شتقبل ي�شنع هنا يف الإمارات 
حممد بن زايد خال ا�شتقباله رئي�س غينيا )وام(

ا�ستقبل رئي�س جمهورية غينيا ووفدا باك�ستانيا

حممد بن زايد: الإمارات حتر�س على تنمية عالقاتها مع البلدان ال�شديقة 

قوات اجلي�س خال ا�شتباكها مع ارهابيني يف مدينة بنغازي  )رويرز(

تدعم ملف
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متحف اللوفر اأبوظبي يفوز بجائزة املبنى الأخ�شر �شمن جوائز ال�شرق الأو�شط للتميز البيئيتعميم ب�شاأن اإجازة القطاع اخلا�س مبنا�شبة اليوم الوطني
الأول من �شهر دي�شمرب املقبل عطلة ر�شمية مدفوعة الأجر جلميع 
العاملني يف من�شاآت وموؤ�ش�شات و�شركات القطاع اخلا�س التي تكون 
. ورفع  ال�شبت  و  للعاملني فيها يومي اجلمعة  الأ�شبوعية  الإج��ازة 
اإىل  املنا�شبة  بهذه  والتربيكات  التهاين  اأ�شدق  العمل  وزي��ر  معايل 
مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
حفظه اهلل واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
دب��ي رع���اه اهلل  ال����وزراء ح��اك��م  ال��دول��ة رئي�س جمل�س  ن��ائ��ب رئي�س 
 . اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإم��ارات  اأ�شحاب ال�شمو  واإخوانهما 
الوطنية  املنا�شبة  الإم��ارات بهذه  وهناأ معاليه حكومة و�شعب دولة 
التقدم  م��ن  مبزيد  دولتنا  على  يعيدها  اأن  وج��ل  ع��ز  امل��وىل  �شائا 

والزدهار. 

•• اأبوظبي-وام:

عطلة  ب�����ش��اأن  تعميما  العمل  وزي���ر  غبا�س  ب��ن  �شقر  م��ع��ايل  اأ���ش��در 
برحيل  يق�شي  للدولة   42 ال���  ال��ي��وم  مبنا�شبة  اخل��ا���س  القطاع 
العطلة مبا يتيح للعاملني يف املن�شاآت واملوؤ�ش�شات اخلا�شة احل�شول 
اأيام متتالية وفقا لاإجازة الأ�شبوعية  اأو ثاثة  اإج��ازة يومني  على 

الر�شمية التي يح�شلون عليها .
 وتقرر اأن يكون يوم ال�شبت املوافق 30 من �شهر نوفمرب اجلاري..
عطلة ر�شمية مدفوعة الأجر جلميع العاملني يف من�شاآت وموؤ�ش�شات 
للعاملني  الأ�شبوعية  الإج��ازة  تكون  التي  اخلا�س  القطاع  و�شركات 
فيها يوم اجلمعة فقط. كما تقرر وفقا للتعميم اأن يكون يوم الأحد 

جميع  يف  البيئية  ال�شتدامة  معاير  اأعلى  وتبنيها  ال�شياحي  وال�شتثمار 
متحف  مثل  منها  العماقة  فيها  مبا  تنفذها  التي  التطويرية  امل�شاريع 
بها متحف  يفوز  بيئية  اأول جائزة  لي�شت  اأن هذه  يذكر   . اأبوظبي  اللوفر 
ثاث  �شهادة  على  اجل��اري  العام  خال  اأي�شا  ح�شل  فقد  اأبوظبي  اللوفر 
درجات لوؤلوؤ �شمن ت�شنيف درجات اللوؤلوؤ للت�شميم امل�شتدام التي مينحها 
املباين  ت�شنيف  ن��ظ��ام  م��ن  ك��ج��زء  ال��ع��م��راين  للتخطيط  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س 
�شمن برنامج اإ�شتدامة وهذه هي ال�شهادة الأوىل التي ينالها م�شروع ثقايف 
اأبوظبي مبجرد  اللوفر  وي�شبح  والت�شميم.  الطابع  املنطقة من حيث  يف 
النتهاء من العمليات التطويرية يف العام 2015 واحدا من ثاثة متاحف 
ال�شعديات والتي �شممها معماريون حازوا  الثقافية يف  حتت�شنها املنطقة 
على جائزة برتزكر امل�شهورة عامليا ..و�شيتم اإجناز متحف زايد الوطني يف 

العام 2016 ثم متحف جوجنهامي اأبوظبي يف العام 2017. 

•• اأبوظبي-وام:

يف  الثقافية  املنطقة  قلب  يف  الواقع  العاملي   - اأبوظبي  اللوفر  متحف  فاز 
ال�شرق الأو�شط للتميز  املبنى الأخ�شر �شمن جوائز  ال�شعديات - بجائزة 
البيئي. وت�شلط جوائز ال�شرق الأو�شط للتميز البيئي ال�شوء على امل�شاريع 
والتميز  ال�شتدامة  حيث  م��ن  البيئية  املعاير  اأع��ل��ى  تتبع  التي  الراقية 
اخلدمات  رئي�شة  �شتايلن�س  ن��ت��ايل  ال��دك��ت��ورة  اجل��ائ��زة  وت�شلمت  البيئي. 
البيئية يف �شركة التطوير وال�شتثمار ال�شياحي وذلك �شمن حفل توزيع 
اجلوائز يف مركز اإك�شبو ال�شارقة مطلع هذا ال�شهر اجلاري . وتتوىل �شركة 
الثقافية  الوجهات  لأبرز  الرئي�شي  املطور  ال�شياحي  وال�شتثمار  التطوير 
وال�شياحية وال�شكنية يف اأبوظبي مهمة تطوير هذا املعلم الثقايف يف جزيرة 
التطوير  �شركة  ال��ت��زام  تعك�س  اجل��ائ��زة  اإن  �شتايلن�س  وق��ال��ت  ال�شعديات. 

يف ر�سالة وجهها اإىل الأمم املتحدة

رئي�س الدولة يجدد ت�شامن الإمارات مع ال�شعب الفل�شطيني
•• نيويورك-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ج��دد 

حفظه اهلل ت�شامن دولة الإمارات املتوا�شل مع ال�شعب الفل�شطيني من 
امل�شتقلة  دولته  اإقامة  فيها  مبا  الوطنية  حقوقة  كامل  ا���ش��رداده  اأج��ل 

فل�شطني ذات ال�شيادة وعا�شمتها القد�س ال�شريف. 
اىل  املا�شية  قبل  الليلة  �شموه  وجهها  التي  الر�شالة  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
ال�شعب  مبمار�شة  املعنية  املتحدة  الأمم  جلنة  رئي�س  ديالو  عبدال�شام 
العاملي  ال��ي��وم  مبنا�شبة  للت�شرف  القابلة  غ��ر  حلقوقه  الفل�شطيني 
العامة  الأم��ان��ة  به  احتفلت  وال��ذي  الفل�شطيني  ال�شعب  مع  للت�شامن 
ورحب  ن��ي��وي��ورك.  يف  الرئي�شي  مقرها  يف  الول  اأم�����س  املتحدة  ل��اأمم 
�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة خال الر�شالة باجلهود الدولية املبذولة 
مبا فيها جهود الوليات املتحدة من اأجل اإجناح املفاو�شات الفل�شطينية 
الإ�شرائيلية امل�شتاأنفة حول ق�شايا الو�شع النهائي للق�شية الفل�شطينية 
واأعرب  العربية.  ال�شام  وم��ب��ادرة  الدولية  ال�شرعية  ق���رارات  اإط��ار  يف 
�شموه عن بالغ قلقه اإزاء الإجتاهات ال�شلبية ال�شتفزازية التي تنتهجها 
الراهنة  ال�شيا�شية  للعملية  جم���ددا  وامل��ه��ددة  الإ�شرائيلية  احل��ك��وم��ة 
على  ال�شغوطات  م��ن  مزيد  ب��ذل  اإىل  ال���دويل  املجتمع  برمتها..داعيا 
الإ�شتيطاين  ن�شاطها  لكامل  ال��ف��وري  ال��وق��ف  على  حلملها  اإ���ش��رائ��ي��ل 

غر  الوطنية  حقوقه  كامل  وا���ش��رداد  لوطنه  الإ�شرائيلي  الإح��ت��ال 
التي  الكبرة  باجلهود  العامل..نرحب  ب�شعوب  اأ�شوة  للت�شرف  القابلة 
بذلتها ول تزال الوليات املتحدة الأمريكية من اأجل اإجناح املفاو�شات 
النهائي  الو�شع  امل�شتاأنفة حاليا حول ق�شايا  الإ�شرائيلية  الفل�شطينية 
الحتال  قبل  م��ا  ح���دود  ملرجعية  وف��ق��ا  وذل���ك  الفل�شطينية  للق�شية 
الإ�شرائيلي لاأرا�شي الفل�شطينية والعربية مبا فيها القد�س ال�شريف 

يف حزيران يونيو عام 1967 وقرارات ال�شرعية الدولية ذات ال�شلة.
.وذلك اإنقاذا للحل ال�شلمي الذي طاملا اأيدناه والقائم على روؤية وجود 
دولتني يف اإطار مبادئ خارطة الطريق ومبادرة ال�شام العربية وجملة 
242 و338  قرارات ال�شرعية الدولية ذات ال�شلة ول�شيما القرارين 
ومبداأ الأر�س مقابل ال�شام. اإننا اإذ نتطلع بهذا اخل�شو�س اإىل تعزيز 
الدور الهام الذي تلعبه املجموعة الرباعية مبا فيها الأمم املتحدة لتقدمي 
الدعم الفعال جلهود هذه املفاو�شات الفل�شطينية الإ�شرائيلية امل�شتاأنفة 
النهائي  الو�شع  لق�شايا  وع��ادل��ة  �شاملة  حلول  اإىل  التو�شل  ل�شمان 
الزمني  الإط��ار  ويف  والاجئني  والقد�س  احل��دود  م�شائل  راأ�شها  وعلى 
ال�شلبية  الإجت��اه��ات  ا�شتمرار  اإزاء  القلق  بالغ  لذلك..ي�شاورنا  املحدد 
جتاهلها  ميكن  ول  الإ�شرائيلية  احلكومة  تنتهجها  التي  الإ�شتفزازية 
غر  الإ�شتيطاين  ن�شاطها  تو�شيع  �شيا�شة  اإ�شتمرار  يف  اأبرزها  واملتمثل 
ال�شرعي يف الأرا�شي االفل�شطينية مبا يف ذلك مدينة القد�س وموا�شلة 
الفل�شطينيني  وممتلكات  اأرا���ش��ي  على  واإ�شتيائها  للمنازل  هدمها 

بجانب اإزالة قيودها غر القانونية التي تفر�شها على الفل�شطينيني.
يلحق  الفل�شطينية  لاأرا�شي  الإ�شرائيلي  الإح��ت��ال  اأن  �شموه  واأك��د   
م�شاألتي  وعلى  �شواء  حد  على  والإ�شرائيليني  بالفل�شطينيني  ال�شرر 
الأمن وال�شلم الدوليني يف املنطقة. ويف يلي ن�س الر�شالة التي وجهها 

�شموه اإىل عبد ال�شام ديالو:
�شعادة ال�شفر عبد ال�شام ديالو املحرم 

رئي�س اللجنة املعنية مبمار�شة ال�شعب الفل�شطيني حلقوقه غر القابلة 
للت�شرف.. 

حتية طيبة وبع�د.. 
يطيب يل با�شم دولة الإمارات العربية املتحدة حكومة و �شعبا اأن اأتوجه 
ال�شكر  باأ�شدق عبارات  املوقرين  اللجنة  الكرمي واأع�شاء  اإىل �شخ�شكم 
اأجل  التي بذلتموها من  والتقدير العميق جلهودكم املخل�شة والبناءة 
نحتفل  ال��ذي  الفل�شطيني  ال�شعب  م��ع  للت�شامن  العاملي  ال��ي��وم  اإح��ي��اء 
الثابتة  امل�شتمر وم�شاندته  ال��دويل  به كل عام تعبرا عن دعم املجتمع 
املنا�شبة  بهذه  يفوتنا  ول  كما  الفل�شطينية.  الق�شية  لعدالة  واملبدئية 
الأمني  معايل  بذلها  التي  املخل�شة  للم�شاعي  تقديرنا  ع��ن  نعرب  اأن 
من  الأو���ش��ط  ال�شرق  مب�شكلة  املعنيون  وم�شاعدوه  م��ون  كي  ب��ان  العام 
اأجل �شمان تطبيق قرارات ال�شرعية الدولية ذات ال�شلة.  اإننا يف دولة 
الإمارات واإذ جندد اليوم تاأييدنا وت�شامننا وم�شاندتنا الكاملة حلقوق 
ال�شعب الفل�شطيني وم�شرتة الن�شالية العادلة امل�شروعة من اأجل اإنهاء 

داخل  ظلما  القابعني  الفل�شطينيني  الأ�شرى  من  ل��اآلف  واإحتجازها 
واتفاقية  ال���دويل  للقانون  وا���ش��ح  اإن��ت��ه��اك  اأخ��ط��ر  يف  وذل���ك  �شجونها. 
جنيف الرابعة لعام 1949 مما يهدد جمددا العملية ال�شيا�شية الراهنة 
برمتها ويعرقل من جهود حتقيق ال�شام باملنطقة. وعليه فاإننا نطالب 
ب�شرورة بذل املزيد من ال�شغوطات الدولية على اإ�شرائيل حلملها على 
القائم  وتفكيك  الإ�شتيطاين  ن�شاطها  لكامل  الفوري  بالوقف  الإلتزام 
منها واإزالة قيودها غر القانونية التي تفر�شها على الفل�شطينيني مبا 
يف ذلك ح�شارها على قطاع غزة وذلك للحيلولة دون اإنهيار املفاو�شات 
جمددا ونوؤكد اأن الإحتال الإ�شرائيلي لاأرا�شي الفل�شطينية ل ميكن 
والإ�شرائيليني  بالفل�شطينيني  ال�شرر  ويلحق  الإطاق  على  اإ�شتمراره 
اإننا  وختاما  ككل.  املنطقة  وال�شلم يف  الأم��ن  �شواء ومب�شاألتي  على حد 
تتوفر  ال��ت��ي  امل�شتقلة  الفل�شطينية  ال��دول��ة  ق��ي��ام  اإع����ان  اإىل  نتطلع 
العاجل  القريب  يف  ال�شريف  القد�س  وعا�شمتها  البقاء  مقومات  لها 
الإ�شرائيلي وحتقيق  العربي  اأ�شا�شي لو�شع حد نهائي لل�شراع  ك�شرط 
ال�شام العادل والدائم وال�شامل مل�شكلة ال�شرق الأو�شط. كما نعرب عن 
لل�شلطة  دعمه  ككل  ال��دويل  واملجتمع  املانحة  ال��دول  ت�شاعف  اأن  اأملنا 
تهدف  التي  الأخ��رة  الإقت�شادية  ومبادرتها  وموؤ�ش�شاتها  الفل�شطينية 
اإىل حتقيق منو الإقت�شاد الفل�شطيني وحت�شني اأو�شاع �شعبها بالتوازي 
مع جهود العملية ال�شيا�شية الراهنة ل�شمان جناحها. وال�شام عليكم 

ورحمة اهلل وبركاته . 

ا�ستقبل رئي�س جمهورية غينيا

حممد بن زايد: الإمارات حتر�س على تنمية عالقاتها مع البلدان ال�شديقة

ا�ستقبل وفدا باك�ستانيا 

حممد بن زايد يوؤكد على دعم وم�شاندة باك�شتان يف املجالت الإن�شانية والإغاثية والتنموية 
•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  ا�شتقبل 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
�شموه  مبجل�س  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
ام�س  ب��اأب��وظ��ب��ي  ال��ب��ح��ر  ق�شر  يف 
معايل  ب��رئ��ا���ش��ة  باك�شتانيا  وف���دا 
�شهباز �شريف رئي�س حكومة اإقليم 
الوزراء  رئي�س  ومبعوث  البنجاب 
ي����زور الباد  ال����ذي  ال��ب��اك�����ش��ت��اين 
���ش��م��و ويل عهد  ورح�����ب  ح���ال���ي���ا. 
اأبوظبي بزيارة الوفد الباك�شتاين 

القطاعات التي تخدم اجلانبني.
ال�شيخ  ���ش��م��و  اأول  ال��ف��ري��ق  واأك�����د 
ان  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن  حم���م���د 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
بدعم  اهلل(  )ح���ف���ظ���ه  ال�����دول�����ة 
املجالت  يف  ب��اك�����ش��ت��ان  وم�����ش��ان��دة 
والتنموية  والإغ��اث��ي��ة  الإن�شانية 
ت�����اأت�����ي يف اط�������ار مت���ي���ز ع���اق���ات 
البلدين  بني  والتعاون  ال�شداقة 
واإميانا من دولة الإمارات باأهمية 
ال�شديقة  ال����دول  م��ع  ال��ت�����ش��ام��ن 
وم�شاعدتها يف مواجهة التحديات 

واملناطق  ال����ق����رى  يف  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
الباك�شتانية.

ح�شر اللقاء �شمو ال�شيخ نهيان بن 
زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء 
موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان 
والإن�شانية  اخل���ري���ة  ل��اأع��م��ال 
بن  �شيف  ال�����ش��ي��خ  �شمو  وال��ف��ري��ق 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال��داخ��ل��ي��ة و�شمو  ال�������وزراء وزي����ر 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��ام��د  ال�شيخ 
اأبوظبي  ع��ه��د  دي����وان ويل  رئ��ي�����س 
مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  ومعايل 
وال�شباب  الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل 

وبحث معه العاقات الثنائية بني 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  دول���ة الإم�����ارات 
وباك�شتان و�شبل دعمها وتطويرها 
يف ظ���ل م���ا ي���رب���ط ال��ب��ل��دي��ن من 
وم�شالح  متميزة  �شداقة  رواب��ط 

م�شركة.
وا����ش���ت���ع���ر����س اجل����ان����ب����ان خ���ال 
القائمة  ال��ت��ع��اون  جم��الت  اللقاء 
تعزيزها  واأه��م��ي��ة  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني 
من  امل��زي��د  ي��ح��ق��ق  مب��ا  وتنميتها 
وال�شعبني  ال���ب���ل���دي���ن  ت���ط���ل���ع���ات 
من  اأو���ش��ع  اآف���اق  نحو  ال�شديقني 
خمتلف  يف  وال����ت����ط����ور  ال��ت��ن��م��ي��ة 

التنموية املختلفة.
من جانبه وجه الوفد الباك�شتاين 
ال�����ش��ك��ر ل����دول����ة الإم����������ارات على 
ال�شعب  جت��اه  الإن�شانية  مواقفها 
امل�شروع  يف  امل��ت��م��ث��ل  ال��ب��اك�����ش��ت��اين 
باك�شتان  مل�������ش���اع���دة  الإم������ارات������ي 
وامل�شاريع  ال���ربام���ج  م���ن  وغ����ره 
املعاناة  تخفيف  اىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
ع���ن امل��ن��ك��وب��ني وامل��ت�����ش��رري��ن من 
اىل  اإ���ش��اف��ة  الطبيعية  ال���ك���وارث 
تقدمها  ال��ت��ي  املختلفة  امل���ب���ادرات 
دولة الإمارات يف قطاعات التعليم 
والبنية  واخل�����دم�����ات  وال�������ش���ح���ة 

ال�شيخ  وم��ع��ايل  املجتمع  وتنمية 
نهيان  اآل  م����ب����ارك  ب����ن  ح����م����دان 
والبحث  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزي�����ر 
ال�����ش��ي��خ �شلطان  ال��ع��ل��م��ي وم��ع��ايل 

بن طحنون اآل نهيان رئي�س هيئة 
اأبوظبي لل�شياحة والثقافة.

���ش��م ال���وف���د ال��ب��اك�����ش��ت��اين معايل 
رئي�س  م�����ش��اع��د  ف���اط���م���ي  ط������ارق 

ال�����������وزراء ل���ل�������ش���وؤون اخل���ارج���ي���ة 
و�شعادة جليل جياين وكيل وزارة 
امل�شوؤولني  م��ن  وع���دد  اخل��ارج��ي��ة 

الباك�شتانيني.

هزاع بن زايد ي�شتقبل وفدا من مركز اأبوظبي لالأنظمة الإلكرتونية واملعلومات
•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل 
نهيان م�شت�شار الأمن الوطني نائب 
رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم����ارة 
اأبوظبي يف مكتبه بديوان ويل عهد 
اأبوظبي وفدا من فريق عمل )مركز 
الإلكرونية  ل��اأن��ظ��م��ة  اأب���وظ���ب���ي 

واملعلومات(.
وا�شتمع �شموه من مدير عام املركز 
�شعادة را�شد لحج املن�شوري اإىل �شرح 
واف عن خطة عمل املركز واخلدمات 
يوؤديه  ال���ذي  وال����دور  يقدمها  ال��ت��ي 
القت�شادية  اأب��وظ��ب��ي  روؤي���ة  دع��م  يف 
2030 حتقيقا لر�شالته يف حتديث 
اإىل  وتقدميها  احلكومية  اخلدمات 
العماء بطريقة مبتكرة من خال 

تكنولوجيا املعلومات والت�شالت.
باجلائزة  اللقاء  خ��ال  �شموه  ون��وه 
ات�شال  مركز  تلقاها  التي  الرفيعة 

ل��)مركز  ال��ت��اب��ع  اأب��وظ��ب��ي  ح��ك��وم��ة 
الإلكرونية  ل��اأن��ظ��م��ة  اأب���وظ���ب���ي 
الأمم  وامل���ع���ل���وم���ات( وه����ي ج���ائ���زة 
العامة  للخدمات  الدولية  املتحدة 

بال�شراتيجيات  )التعريف  عنفئة 
احلكومية ال�شاملة للع�شر الرقمي( 
والتي تعك�س م�شتوى اخلدمات التي 

يقدمها املركز.

ويف ختام اللقاء ت�شلم �شموه اجلائزة 
بعد  ومت  امل��رك��ز  عليها  ح�شل  ال��ت��ي 
�شمت  جماعية  �شورة  التقاط  ذلك 

�شموه مع فريق عمل املركز. 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2012/6/10م   املودعة حتت رقم: 174915 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�ش��م: َبن�س اإنَد�شريز 

 

 وعنوانه:ماكرو II، يوِنت 4، باتو بيزني�س بارك، داما�شتاون، دبِلن 15، ايرلندا 
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

اأفرخ ال�شليلوز ال�شطناعي املعالج التي ت�شتخدم يف الغ�شيل؛ ملطفات الغ�شيل لاأقم�شة؛ منعمات ومزيات 
الأو�شاخ وال�شبغة؛ م�شتح�شرات ق�شر الأقم�شة ومواد اأخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي املاب�س؛ م�شتح�شرات 

تنظيف و�شقل واإزالة دهون وك�شط.
 الواق�عة بالفئة:  3 

و�شف العامة:  تتكون العامة من م�شتطيل احمر اللون، ر�شم فوقه باب غ�شالة بداخلها ماب�س و حولها 
فقاعات ، ومربع ابي�س ينبعث منه قو�س قزح.

 ال�ش��راطات:   
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العامات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  نوفمرب 2013 العدد 10955

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2012/8/8م   املودعة حتت رقم: 177699 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 10 فرباير 2012 

 با�ش��م: وين اآند كولز اإنرنا�شيونال ليمتد 
وعنوانه:دين�شو هاو�س، ت�شاِبل رود، لندن، اإ�س ئي27 0تي اآر، بريطانيا العظمى  

 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
مواد بناء غر معدنية؛ اأنابيب قا�شية و�شفائح واألواح ومكونات غر معدنية وجميعها للبناء؛  مباين غر 

معدنية قابلة للنقل.
 الواق�عة بالفئة:  19 

لتينية  ب��اأح��رف  مم��ي��زة  بطريقة  مكتوبة   "DENSO" الكلمة  م��ن  ال��ع��ام��ة  و�شف العامة:  ت��ت��ك��ون 
ال�شكل وحتتها ثاثة خطوط متوازية كما هو مو�شح بال�شكل املرفق  اللون م�شتطيلة  على خلفية  زرق��اء 

بالطلب.
 ال�ش��راطات:   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العامات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  نوفمرب 2013 العدد 10955

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
يف  �شموه  مبجل�س  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى 
الفا  فخامة  ام�����س  ب��اأب��وظ��ب��ي  البحر  ق�شر 
ال�شديقة  غينيا  جمهورية  رئي�س  ك��ون��دي 
موؤمتر  حل�شور  حاليا  ال��ب��اد  ي���زور  ال���ذي 
وال�شتثمار يف جمهورية  والتنمية  ال�شراكة 
غينيا الذي نظمته موؤخرا وزارة اخلارجية 

وغرفة جتارة و�شناعة اأبوظبي.
اأب��وظ��ب��ي بفخامة  ع��ه��د  ���ش��م��و ويل  ورح����ب 
التعاون  ك��ون��دي وب��ح��ث معه ع��اق��ات  ال��ف��ا 
املتحدة وغينيا  العربية  الإم��ارات  دولة  بني 

و�شبل تطويرها مبا يخدم م�شالح البلدين 
دولة  ان  ���ش��م��وه اىل  م�����ش��را  ال�����ش��دي��ق��ني.. 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ب��ق��ي��ادة ���ش��اح��ب  الإم�������ارات 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
)حفظه اهلل( حتر�س على تنمية عاقاتها 
يف  معها  وال��ت��ع��اون  ال�شديقة  ال��ب��ل��دان  م��ع 
خمتلف املجالت ومبا ي��وؤدي اىل مزيد من 

دعم العاقات وتعزيز العمل امل�شرك.
القائمة  العاقات  ا�شتعرا�س  اللقاء  وتناول 
وتنميتها  دع��م��ه��ا  واأه���م���ي���ة  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني 
القت�شادية  خ��ا���ش��ة  امل���ج���الت  خم��ت��ل��ف  يف 
وال�شتثمارية منها ومبا يعود بالفائدة على 

البلدين وال�شعبني ال�شديقني.
ك��م��ا ج����رى خ����ال ال���ل���ق���اء ت���ب���ادل وجهات 

النظر حول عدد من املوا�شيع ذات الهتمام 
امل�شرك.

م��ن ج��ان��ب��ه اع���رب رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة غينيا 
عن تقديره لهتمام دولة الإمارات العربية 
اقت�شاد غينيا من  دعم وتطوير  املتحدة يف 
خال ال�شراكات القت�شادية مع القطاعني 
التي تنظمها  احلكومي واخلا�س واملبادرات 
الإمارات ومن �شمنها املوؤمتر الذي عقد يف 
اأبوظبي من اجل تعزيز ال�شراكة القت�شادية 
باإقامة  ف��خ��ام��ت��ه  م��رح��ب��ا  ال��ب��ل��دي��ن..  ب���ني 
امل�����ش��اري��ع وال���ش��ت��ث��م��ارات امل�����ش��رك��ة.. واأكد 
التجربة  من  ال�شتفادة  على  ب��اده  اهتمام 

التنموية لدولة الإمارات.
ال�شيخ عبداهلل بن �شامل  اللقاء �شمو  ح�شر 

ال�شارقة  حاكم  نائب  القا�شمي  �شلطان  بن 
و�شمو ال�شيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س 
جم��ل�����س اأم���ن���اء م��وؤ���ش�����ش��ة زاي����د ب��ن �شلطان 
والإن�شانية  اخل��ري��ة  ل��اأع��م��ال  ن��ه��ي��ان  اآل 
والفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الداخلية 
و�شمو ال�شيخ حامد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
ال�شيخ  اأب��وظ��ب��ي وم��ع��ايل  دي����وان ويل ع��ه��د 
الثقافة  وزي���ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
ال�شيخ  وم��ع��ايل  املجتمع  وتنمية  وال�����ش��ب��اب 
التعليم  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن  حمدان 
ال�شيخ  ال��ع��ل��م��ي وم���ع���ايل  ال���ع���ايل وال��ب��ح��ث 
هيئة  رئي�س  نهيان  اآل  طحنون  بن  �شلطان 

اأبوظبي لل�شياحة والثقافة.
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امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

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

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرة                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

العني
�شيدلية العني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شام اجلديدة       7543887

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

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �صاخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �صاعة

اعرتاف دويل بجميع �شهادات العتماد ال�شادرة من بلدية دبي
•• دبي-وام:

ح�شلت اإدارة اعتماد تقييم املطابقة ببلدية دبي على العراف الدويل 
الدويل  الع���راف  منتدى  م��ع  توقيعها  مت  اتفاقية  مبوجب  امل��ت��ب��ادل 
الأنظمة  اع��ت��م��اد  ال��ه��ادي يف جم��ال  املحيط  ل���دول  الع��ت��م��اد  ومنظمة 
العتماد  ملنتدى  العمومية  اجلمعية  اج��ت��م��اع  خ��ال  وذل���ك  الإداري�����ة 
الدويل يف مدينة �شيوؤول بكوريا اجلنوبية وبح�شور ممثلي من 122 

دولة من خمتلف اأنحاء العامل.
ال�شهادات  بجميع  الع����راف  ال��دول��ي��ة مت  الت��ف��اق��ي��ة  ه���ذه  ومب��وج��ب 

اأن توقيع هذه التفاقية جاء نتيجة للجهود  جهات منح ال�شهادت اإىل 
الدوؤوبة للح�شول على العراف الدويل والتي ا�شتغرقت قرابة العام 
م�شرة  الع��ت��م��اد..  عمليات  وق��واع��د  نظم  وتطوير  حتديث  وت�شمنت 
اىل اأن عملية تقييم �شاملة قام بها عدد من اخلرباء املتخ�ش�شني من 
منظمة العتماد لدول املحيط الهادي للتاأكد من اللتزام الكامل بكل 

املعاير واملتطلبات العاملية يف هذا املجال.
واأ�شاد �شعادة املهند�س ح�شني نا�شر لوتاه مديرعام بلدية دبي بجهود 
و  حت�شني  جم��ال  يف  املتنوعة  دب��ي  ببلدية  املطابقة  تقييم  اعتماد  ادارة 
نوعه  الدارة تطورت كمركز فريد من  اأن  اإذ  لديهم  تطوير اخلدمات 

املطابقة  �شهادات  دبي جلهات منح  ببلدية  العتماد  اإدارة  ال�شادرة من 
لنظم اإدارة اجلودة بناء على موا�شفة الأيزو 9001 و�شهادات مطابقة 

نظم اإدارة البيئة بناءا على موا�شفة الأيزو 14001 .
وقامت اأمينة اأحمد حممد مدير اإدارة العتماد بت�شليم �شهادة العراف 
الدويل اإىل �شعادة مدير عام بلدية دبي.. مو�شحة اأن ح�شول البلدية 
الرتقاء مبنظومة اجلودة  نحو  هامة  ال�شهادة ميثل خطوة  على هذه 
والعتماد يف دولة الإمارات ومواكبة التطورات العاملية وحتقيق الريادة 
الإقليمية يف هذا املجال مما ي�شهم وبدرجة كبرة يف زيادة التناف�شية 
وال�شتدامة. من جانبها اأ�شارت املهند�شة نوف النقبي رئي�س ق�شم اإعتماد 

اخلليجية  املنطقة  م�شتوي  علي  بل  فقط  ال��دول��ة  م�شتوي  علي  لي�س 
جميعا.

واأ����ش���اف اأن ب��ل��دي��ة دب���ي حت��ر���س ع��ل��ى ب���ذل اجل��ه��ود يف جم���ال تقدمي 
بالريادة  تتحلي  عاملية  دبي كمدينة  لو�شع مدينة  ما يائم  اخلدمات 
و اجلودة وذلك وفقا لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
. واأ�شار اإىل اأن هذا العراف الدويل لبلدية دبي �شوف ي�شاهم ب�شكل 
اكرب يف حتقيق روؤيتها و هي بناء مدينة متميزة تتوفر فيها ا�شتدامة 

رفاهية العي�س و مقومات النجاح. 

حممد بن را�شد يعتمد قانون املوازنة العامة للقطاع احلكومي يف دبي للعام املايل 2014 

الهالل الأحمر تعزز جهودها لإغاثة املت�شررين من الفي�شانات و�شط ال�شومال

•• دبي-وام: 

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اع��ت��م��د 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل قانون 
احلكومي  للقطاع  العامة  امل��وازن��ة 
يف اإم��ارة دب��ي للعام امل��ايل 2014 
�شموه  توجيهات  ترجم  والتي   ..
�شيا�شة  ت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ى  ب��ال��رك��ي��ز 
م���ال���ي���ة ح��ك��ي��م��ة ت���ق���دم ال����رواف����د 
مل��وا���ش��ل��ة حت��ف��ي��ز عملية  ال���ازم���ة 
النمو القت�شادي ورفع كفاءة عمل 
الأجهزة احلكومية لتقدمي اأف�شل 
التعليم  جم������الت  يف  اخل����دم����ات 
والجتماعية  ال�شحية  وال��رع��اي��ة 
 . واملقيمني  للمواطنني  وغ��ره��ا 
وقال عبدالرحمن �شالح اآل �شالح 
دبي  اإن  املالية  لدائرة  العام  املدير 
جنحت يف خف�س الفجوة يف عجز 
2014 بني  م��وازن��ة ال��ع��ام امل���ايل 
الإيرادات العامة البالغة 37 مليار 
البالغة  ال��ع��ام��ة  النفقات  و  دره���م 
درهم  مليون   882 و  مليارا   37
41 يف املائة مقارنة بالعام  بن�شبة 
كان  اأن���ه  واأو����ش���ح   .2013 امل���ايل 
التوازن  حتقيق  احلكومة  باإمكان 
 2014 امل�����ايل  ال���ع���ام  م���وازن���ة  يف 
النفقات  التو�شع يف  ارت��اأت  اأنها  اإل 
الإمارة  اقت�شاد  لدعم  احلكومية 

اإىل منو اإقت�شادي حقيقي ملحوظ 
 2013 ال��ع��م��ل مب����وازن����ة  خ����ال 
ومدرو�شة  حم�����دودة  زي������ادات  م���ع 
لر�شوم بع�س اخلدمات احلكومية 
لتنظيم  ت��ه��دف  اأخ�����رى  وزي������ادات 
ال�شوق العقارية . وزادت الإيرادات 
املائة  يف  واح���د  ن�شبة  ال�شريبية 
 2013 امل������ايل  ب���ال���ع���ام  م���ق���ارن���ة 
من  امل��ائ��ة  يف   21 لتمثل  وج����اءت 
اإجمايل الإيرادات احلكومية وهي 
البنوك  ت�شمل اجلمارك و�شرائب 
الأجنبية وت�شر الزيادة اإىل تطور 
للنمو  نتيجة  اجل��م��ارك  ح�شيلة 
القت�شادي لاإمارة يف حني ينظر 
اإىل زيادة ح�شيلة �شرائب البنوك 
الأجنبية كموؤ�شر جيد على الو�شع 

القت�شادي املتطور يف الإمارة.
�شايف  اأن  ����ش���ال���ح  اآل  واأ�������ش������اف 
اإي�����رادات ال��ن��ف��ط ي�شكل  ت��ق��دي��رات 
ما ن�شبته ت�شعة يف املائة فقط من 
الإي��رادات احلكومية لإمارة دبي..

موؤكدا حر�س الإمارة على خف�س 
م���ن عوائد  امل����وازن����ة  خم�����ش�����ش��ات 
ال�شتثمارات احلكومية دعما منها 
لزيادة املخ�ش�شات املعاد ا�شتثمارها 
لاإ�شهام يف التنمية القت�شادية يف 
دبي . وميثل بند الرواتب والأجور 
ما ن�شبته 37 يف املائة من اإجمايل 
الإنفاق احلكومي مما يوؤكد حر�س 
التوظيف  دع�����م  ع���ل���ى  احل���ك���وم���ة 

35 يف املائة من الإنفاق احلكومي 
وق���د اه��ت��م��ت ح��ك��وم��ة دب���ي بدعم 
خال  م��ن  الجتماعية  اخل��دم��ات 
�شندوق املنافع العامة لدعم الأ�شر 
املعيلة ورعاية الأمومة والطفولة 
واملعاقني ورعاية ال�شباب والأندية 
مبادرة  من  وانطاقا   . الريا�شية 
�شاحب ال�شمو حاكم دبي مت اإن�شاء 
ال�شغرة  امل�شاريع  لدعم  �شندوق 
وامل��ت��و���ش��ط��ة ل��ل�����ش��ب��اب خل��ل��ق جيل 
م��ن رج���ال الأع���م���ال ال��ن��اج��ح��ني . 
بقطاع  اإهتماما  احلكومة  واأول���ت 
الأم�����ن وال���ع���دل وال�����ش��ام��ة عند 
 2014 اإع��داد موازنة العام املايل 
حقيقية  دع����ام����ة  مي���ث���ل  وال��������ذي 
بالأمن  الإن�����ش��ان  ت�شعر  للمجتمع 
التقا�شي  ح��ري��ة  وت��ع��زز  والأم�����ان 
وت�شهم يف تر�شيخ دولة القانون ما 
القت�شادي  النمو  م��ع��دلت  يرفع 
وي��ع��ظ��م ال�����ش��ع��ور ب��امل��واط��ن��ة حيث 
املائة  يف   21 امل����وازن����ة  خ�����ش�����ش��ت 
لدعم  احل���ك���وم���ي  الإن�����ف�����اق  م����ن 
ه���ذا ال��ق��ط��اع احل��ي��وي . وم���ا زال 
التحتية  والبنية  القت�شاد  قطاع 
بالغ  باهتمام  يحظى  واملوا�شات 
اإذ مت ر���ش��د ما  م��ن ح��ك��وم��ة دب���ي 
النفاق  م��ن  امل��ائ��ة  يف   37 ن�شبته 
احل��ك��وم��ي ل��ه��ذا ال��ق��ط��اع م��ا يعزز 
بنية  اإر���ش��اء  اإىل  الإم����ارة  تطلعات 
حتتية متميزة جاذبة لا�شتثمار . 

والإ���ش��ه��ام يف رف��ع م��ع��دلت النمو 
القت�شادي وذلك من خال زيادة 
املايل  للعام  لاإمارة  العام  الإنفاق 
عن  امل��ائ��ة  يف   11 بن�شبة   2014
موازنة العام املايل 2013 وب�شكل 
بالأهداف  الإخ����ال  ع��دم  ي�شمن 
املتمثلة  للحكومة  ال�شراتيجية 
بخف�س معدلت العجز والو�شول 
والعمل  العامة  املوازنة  ت��وازن  اإىل 
ال�����ش��ي��خ حمدان  ���ش��م��و  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل 
عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي 
املالية  اخل����ط����ط  ت��ن��ف��ي��ذ  ب�������ش���اأن 
القطاعات  جميع  ل��دع��م  املعتمدة 

ال�شراتيجية حلكومة دبي. 
وتو�شح اأرقام الإيرادات احلكومية 
جناح اإمارة دبي يف زيادة الإيرادات 
العامة للعام املايل 2014 بن�شبة 
بالإيرادات  م��ق��ارن��ة  امل��ائ��ة  يف   13
 .  2013 امل������ايل  ل���ل���ع���ام  ال���ع���ام���ة 
اإي�������رادات  اأن  ���ش��ال��ح  اآل  واأو�����ش����ح 
والتي  احلكومية  اخلدمات  ر�شوم 
الإي���رادات  املائة من  67 يف  متثل 
الإج��م��ال��ي��ة احل��ك��وم��ي��ة ق���د زادت 
بالعام  مقارنة  املائة  يف   24 ن�شبة 
هذه  اأن  اإىل  ..م�������ش���را   2013
النمو  م���ع���دلت  ت��ع��ك�����س  ال����زي����ادة 
تعك�س  ك���م���ا  ل�����اإم�����ارة  امل���ت���وق���ع���ة 
ال���ت���ط���ور وال���ت���ن���وع يف اخل���دم���ات 
الرتفاع  ه��ذا  وي��ع��ود   . احلكومية 

املتميزة  التحتية  البنية  لتدعيم 
احلفاظ  يف  ت�شهم  التي  واملتطورة 
الراقية  احل���ي���اة  م�����ش��ت��وي��ات  ع��ل��ى 
لاإمارة  ال�شتثمارية  واجل��اذب��ي��ة 
وتعزيزها وهو ما يظهر جليا من 
خ���ال زي�����ادة امل��خ�����ش�����ش��ات �شمن 
اإىل   2014 امل���ايل  ال��ع��ام  م��وازن��ة 
350 ر6 مليون درهم بن�شبة زيادة 
قدرها 13 يف املائة عن العام املايل 
للحفاظ  دب��ي  ..وتخطط   2013
البنية  يف  اإ�شتثماراتها  حجم  على 
اخلم�س  ال�شنوات  خ��ال  التحتية 
ال��ق��ادم��ة . وت��ظ��ه��ر الأرق�����ام مدى 
اهتمام حكومة دبي بالتعامل اجلاد 
م��ع ال��ق��رو���س م��ن خ���ال توجيه 
الإنفاق  اإجمايل  من  املائة  يف   11
دع��م��ا لا�شتدامة  ال��دي��ن  خل��دم��ة 
وا�شحا  ويبدو   . للحكومة  املالية 
النفقات  ت���وزي���ع  ا���ش��ت��ع��را���س  م���ن 
احلكومية على م�شتوى القطاعات 
احلكومة  اهتمام  م��دى  الرئي�شية 
�شاحب  اأوله  ال�����ذي  ب���الإن�������ش���ان 
اآل  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو 
اإذ  اهتمامه  ج��ل  اهلل  رع���اه  مكتوم 
يقول اإن بناء الإن�شان هو الأ�شا�س 
ببناء  اإل  الأوط��ان  بناء  يكتمل  ول 
املنطلق  ه������ذا  وم������ن   . امل�����واط�����ن 
التنمية  قطاع  على  الإن��ف��اق  ميثل 
ال�شحة  الج��ت��م��اع��ي��ة يف جم���الت 
والتعليم والإ�شكان وتنمية املجتمع 

الإمارة  الب�شرية يف  املوارد  وتنمية 
وكذلك اإتاحة األف و 650 فر�شة 
ع��م��ل ج��دي��دة ل��ل��م��واط��ن��ني خال 
العمل مبوازنة العام املايل 2014 
وهو ما يعد اإ�شتمرارا لنهج �شيا�شة 
ف����ر�����س عمل  ال����ت����وط����ني وخ����ل����ق 
كانت  اأن  بعد  للمواطنني  ج��دي��دة 
ح��ك��وم��ة دب���ي ق��د اع��ت��م��دت األ��ف��ا و 
املايل  ال��ع��ام  خ��ال  وظيفة   600
2013 . اأما امل�شروفات العمومية 
والإدارية وامل�شروفات الراأ�شمالية 
واملنح والدعم فقد مثلت ما ن�شبته 
الإنفاق  اإجمايل  من  املائة  يف   32
احلكومي وهي ن�شبة توؤكد حر�س 
احلكومة على احلفاظ على تطور 
ورقيها  احل���ك���وم���ي���ة  امل���وؤ����ش�������ش���ات 
لتقدمي  امل���وؤ����ش�������ش���ات  ت��ل��ك  ودع�����م 
احلكومية  اخل������دم������ات  اأف���������ش����ل 
مل��واط��ن��ي الإم�����ارة وامل��ق��ي��م��ني على 
اأرا�شيها كما تعك�س دعم احلكومة 
الإ�شكانية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  ل��ل��ه��ي��ئ��ات 
الأن�شطة  على  القائمة  واجل��ه��ات 
العام  النفع  وجمعيات  الريا�شية 
واجل��م��ع��ي��ات اخل��ري��ة والإع����ام . 
اأخرى  جهة  م��ن  �شالح  اآل  و���ش��دد 
ع��ل��ى م��وا���ش��ل��ة دع���م ح��ك��وم��ة دبي 
م�شاريع البنية التحتية من خال 
تخ�شي�س 17 يف املائة من الإنفاق 
البنية  احلكومي لتطوير م�شاريع 
التحتية والعمل الدوؤوب وامل�شتمر 

من جهته اأكد عارف عبدالرحمن 
لقطاع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  اأه���ل���ي 
امل�����وازن�����ة وال��ت��خ��ط��ي��ط يف دائ�����رة 
امل���ايل  ال���ع���ام  م����وازن����ة  اأن  امل���ال���ي���ة 
اإع���داده���ا وفقا  ق��د ج��رى   2014
العلمية  والأ�������ش������ول  ل���ل���ق���واع���د 
ال�����ش��ل��ي��م��ة ل��ل�����ش��ي��ا���ش��ة امل���ال���ي���ة من 
ناحية ا�شتخدام الإيرادات املتكررة 
املتكررة  امل�������ش���روف���ات  مت���وي���ل  يف 
وحت���ق���ي���ق ف���ائ�������س ت�����ش��غ��ي��ل��ي قدر 
بقيمة ملياري درهم مبينا اأن هذا 
الأمر �شي�شهم يف ال�شتدامة املالية 
اإن احلكومة  اأهلي  لاإمارة . وقال 
ال��ت��زم��ت ب��ع��دم ا���ش��ت��خ��دام اإي����رادات 
النفط لتمويل امل�شروفات املتكررة 
اإىل جن����اح احل���ك���وم���ة يف  م�����ش��را 
خف�س عجز املوازنة اإىل م�شتويات 
يف  ر0   26 ت��ت��ج��اوز  مل  ق��ي��ا���ش��ي��ة 
امل��ائ��ة م��ن اإج��م��ايل ال��ن��اجت املحلي 
الأم��ر الذي يربز جدية احلكومة 
يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ع��ج��ز رغ���م عدم 
امل���ت���واف���ق عليها  ال��ن�����ش��ب  جت�����اوزه 
عامليا . من جانبه اأ�شار جمال املري 
املدير التنفيذي للح�شابات العامة 
والإي���رادات يف دائ��رة املالية اإىل اأن 
الدائرة تعمل يدا بيد مع اجلهات 
احل��ك��وم��ي��ة لإع������داد خ��ط��ة تنفيذ 
املوازنة وتقدمي العتمادات املالية 
الازمة وفق الأولويات التي تعمل 

بها احلكومة .

•• اأبوظبي-وام:

ت����ع����زز ه���ي���ئ���ة ال����ه����ال الأح����م����ر 
من  املت�شررين  لإغاثة  جهودها 
عددا  اجتاحت  التي  الفي�شانات 
من القرى و املناطق يف حمافظة 
ال�شومال  يف  ال��و���ش��ط��ى  �شبيلي 

موؤخرا.
واأدت الفي�شانات التي نتجت عن 
اع�����ش��ار م���داري اإىل ج��رف اآلف 
الهكتارات من الأرا�شي الزراعية 
ال��ت��ي ي��ع��ت��م��د ع��ل��ي��ه��ا ال�����ش��ك��ان يف 

ن�شاطهم الزراعي والقت�شادي.
الناجمة عن  الفي�شانات  ودمرت 
املنحدرة  امل��ي��اه  منا�شيب  ارت��ف��اع 
امل�شاكن  الإثيوبية  اله�شبة  م��ن 
اأع�����داد  ون���ف���وق  غ����رق  اإىل  واأدت 

ن��ع��ي��م��ة امل����ه����ري ن���ائ���ب الأم�����ني 
الدولية  امل�شاعدات  ل�شوؤون  العام 
الهيئة  اإن  الح����م����ر  ب���ال���ه���ال 
الأ�شر  قدمت مواد غذائية لهذه 
الهيئة  اأن مندوب  اإىل  .. م�شرة 
بجولة  ق��ام  ال�����ش��وم��ال  �شمال  يف 
املت�شررة  امل��ن��اط��ق  يف  م��ي��دان��ي��ة 
ومل�س عن قرب اآثار اجلفاف على 
ال�شكان و�شوء الأو�شاع الإن�شانية 
امل�شاعدات وفقا  ومت تقدمي هذه 
داخل  من  اأع��ده��ا  التي  للتقارير 
الفعلية  والح��ت��ي��اج��ات  امل���ي���دان 

للمت�شررين.
واأ�شافت اإن الهال الأحمر ت�شعى 
لتح�شني  تنموية  برامج  لتنفيذ 
ح��ي��اة الأ���ش��ق��اء يف ال�����ش��وم��ال .. 
تلقت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  م�����ش��رة 

كبرة من املوا�شي.
عتيق  ال����دك����ت����ور حم���م���د  واأك��������د 
ال���ع���ام لهيئة  الم����ني  ال��ف��اح��ي 
ال�شاحة  اأن  الح����م����ر  ال����ه����ال 
اهتمام  حم��ور  ظلت  ال�شومالية 
باعتبارها  ال�����دوام  ع��ل��ى  ال��ه��ي��ئ��ة 
لاأزمات  تعر�شا  امل��ن��اط��ق  اأك���رث 
لذلك  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ال�����ك�����وارث  و 
منذ  مقدي�شو  يف  مكتبها  يعمل 
اآليات  تعزيز  على   1993 العام 
ال�شومال  ق�شايا  م��ع  التوا�شل 
من  اأك���رث  والق����راب  الإن�شانية 
وتلم�س  ه��ن��اك  ال�����ش��ك��ان  اأو����ش���اع 

احتياجاتهم الفعلية.
الأحمر  ال��ه��ال  هيئة  اإن  وق���ال 
ال�شومال  يف  وج����وده����ا  ع������ززت 
التنموية  امل�����ش��اري��ع  تنفيذ  ع��رب 

مرت  ال�������ش���وم���ال  واأن  خ���ا����ش���ة 
ب���ف���رات ط��وي��ل��ة م���ن ال��ق��ح��ط و 
نف�س  ويف  ال��ت�����ش��ح��ر  و  اجل���ف���اف 
مدمرة  في�شانات  ت�شهد  ال��وق��ت 
م���ن وق����ت لآخ�����ر مم���ا ف���اق���م من 
ق�شية النزوح الداخلي و اللجوء 

اإىل الدول املجاورة.
الهال  ه��ي��ئ��ة  م��ك��ت��ب  وزع  وق����د 
امل�شاعدات  من  طنا   95 الأحمر 
الإن�شانية للمتاأثرين من اجلفاف 
يف �شمال ال�شومال حيث ا�شتفادت 
منها نحو 900 اأ�شرة يف جاري�شا 
و بلوحار وعيل جال وعا�شو عدى 
املناطق  اأك����رث  م���ن  ت��ع��ت��رب  ال��ت��ي 
م���وج���ة اجلفاف  م���ن  امل��ت�����ش��ررة 
ال�شاحلية  الأقاليم  �شربت  التي 
وقالت  الأح�����م�����ر.  ال���ب���ح���ر  ع���ل���ى 

اخلدمات  مب�شتوى  تنه�س  التي 
ال�شحية  امل��ج��الت  يف  الأ�شا�شية 

و التعليمية و اخلدمية وم�شاريع 
لل�شرب  ال�����ش��احل��ة  امل��ي��اه  ت��وف��ر 

الإن�شانية  ال��ن��داءات  من  العديد 
عرب مكتبها يف مقدي�شو لتخفيف 
و  اجلفاف  من  املتاأثرين  معاناة 
لذلك  واح���د  اآن  يف  ال��ف��ي�����ش��ان��ات 
مل�شاندة  ال����ف����ور  ع���ل���ى  حت����رك����ت 
ظروفهم  حت�شني  و  املت�شررين 

الإن�شانية .
اإغاثة  ب��رن��ام��ج  اأن  اإىل  م�شرة   .
الفي�شانات  م����ن  امل���ت�������ش���رري���ن 
توفر  يت�شمن  ال�شومال  و�شط 
ال�������شرورية  الح����ت����ي����اج����ات 
الراهنة و التي وردت عرب ال��نداء 
امل��واد  يف  وت���ت���م���ث���ل  الإن���������ش����اين 
الإيواء  و مواد  العاجلة  الغذائية 
اأدوي�����ة  ج��ان��������������ب  اإىل  ك��ال��������������خ��ي��ام 
الحتياجات  و  امل��اري��ا  مكافحة 

ال�شحية الأخرى.

حاكم الفجرية يزور اأمانة عمان ومتحف الأردن ومتحف ال�شيارات امللكي

•• العني-وام:

قدم �شمو ال�شيخ طحنون بن حممد 
املنطقة  اآل نهيان ممثل احلاكم يف 
ال�شرقية وال�شيخ هزاع بن طحنون 
اآل نهيان وكيل ديوان ممثل احلاكم 
ال�����ش��رق��ي��ة ظ��ه��ر ام�س  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
ل�شعادة  وم��وا���ش��ات��ه��م��ا  ت��ع��ازي��ه��م��ا 
اللواء حممد بن العو�شي املنهايل 
واإخ��وان��ه يف وف���اة وال��ده��م �شائلني 
له  املغفور  يرحم  اأن  وج��ل  ع��ز  اهلل 
ف�شيح جناته  ي�شكنه  واأن  اهلل  ب��اإذن 
واأن يلهمهم ال�شرب وال�شلوان . كما 
ال��ت��ع��ازي ع���دد م��ن املواطنني  ق���دم 
العائلة  منزل  يف  وذل��ك  واملقيمني 

مبنطقة ال�شاد يف مدينة العني. 

•• عمان-وام:

الأعلى  املجل�س  ال�شرقي ع�شو  ال�شيخ حمد بن حممد  ال�شمو  زار �شاحب 
حاكم الفجرة اأم�س الول اأمانة عمان ذلك �شمن الزيارة التي يقوم بها 
و�شوله  لدى  �شموه  ا�شتقبال  يف  كان  الها�شمية.  الأردن��ي��ة  للمملكة  �شموه 

مقر المانة عقل بلتاجي اأمني عمان الكربى وعدد من مديري المانة.
املقدمة  ب��اخل��دم��ات  ب��ال��رق��ي  املتمثلة  الم��ان��ة  روؤي���ة  بلتاجي  وا�شتعر�س 
للمدينة و�شكانها ومعاجلة التحديات وتذليلها والتي واكبت تو�شع عمان 
ومتددها يف ال�شنوات الخرة. واأ�شاف اإن الأمانة تعمل على تهيئة البيئة 
وم�شتقبل  واق��ع  تخدم  التي  امل�شروعات  ل�شتقطاب  اجلاذبة  ال�شتثمارية 
وت�شنيفها  النفايات  بتدوير  الإهتمام  اإىل  المانة  �شعي  ..م��وؤك��دا  املدينة 
وفق املعاير احلديثة وال�شتفادة منها باإنتاج الطاقة والذي ي�شكل رافدا 
اقت�شاديا مهما. و�شاهد �شاحب ال�شمو حاكم الفجرة فيلما بعنوان عمان 
اأيقونة احلب والعمل خال مائة عام ويحكي ق�شة مدينة عمان املوغلة يف 
القدم والتي تعود اىل اأكرث من ثمانية الف �شنة واحل�شارات التي مرت على 
املدينة وخمتلف الت�شميات لعمان عرب الع�شور وكيف حتولت عمان خال 

املائة عام املا�شية من قرية �شغرة تقع على �شفاف �شيل يجري يف و�شطها 
اإىل مدينة كبرة اأ�شبحت عا�شمة يف فرة وجيزة مبقيا�س عمر المم. كما 
زار �شاحب ال�شمو حاكم الفجرة متحف ال�شيارات امللكي يف عمان واإطلع 
على �شيارات املغفور له باإذن اهلل امللك احل�شني وعلى ال�شور الفوتوغرافية 
التي تعك�س تاريخ اململكة الأردنية الها�شمية واملراحل والأحداث التي مرت 
بها الباد. كما زار �شموه متحف الردن وكانت با�شتقباله مديرة متحف 
يحويه  وم��ا  املتحف  اأهمية  بينت  التي  نا�شر  بنت  نوفة  ال�شريفة  الردن 
التاريخ وتطورها وارتباطها  اأثرية تو�شح تاريخ املنطقة عرب  من نفائ�س 
ال�شمو  �شاحب  راف��ق  باملنطقة.  املحيطة  واحل�شارات  والن�شان  ب��الأر���س 
حممد  بن  حمد  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  ال��زي��ارات  خ��ال  الفجرة  حاكم 
ال�شرقي  حممد  بن  حمد  بن  مكتوم  وال�شيخ  الفجرة  عهد  ويل  ال�شرقي 
و�شعادة الدكتور عبداهلل نا�شر العامري �شفر دولة المارات لدى اململكة 
امارة  حاكم  م�شت�شار  الرقباين  �شعيد  حممد  ومعايل  الها�شمية  الأردنية 
الفجرة  ام��ارة  حاكم  م�شت�شار  ال�شماحي  �شلطان  �شيف  و�شعادة  الفجرة 
�شامل  و�شعادة  الم��ري  ال��دي��وان  مدير  الظنحاين  �شعيد  حممد  و�شعادة 

الزحمي مدير مكتب �شمو ويل العهد وعدد من امل�شوؤولني. 

جامعة خليفة تنظم موؤمتر املختربات احلديثة 
•• اأبوظبي-وام:

حول  م��وؤمت��را  اأبوظبي  يف  ام�س  خليفة  جامعة  نظمت 
ب��ال��ت��ع��اون مع  الأب��ع��اد اجل��دي��دة للمختربات احل��دي��ث��ة 
�شركة �شايتوميد ال�شرق الأو�شط . تناول املوؤمتر عددا 
جوانب  �شملت  احلديثة  امل��خ��ت��ربات  اإدارة  ج��وان��ب  م��ن 
ال�شامة يف ت�شميم املختربات وخ�شائ�س ال�شامة يف 
والرقمي  ال�شوئي  املجهر  يف  والتقدم  املختربات  اأث��اث 
اأحدث الأدوات املتطورة للتحليل  بجانب الطاع على 
والخ���ت���ب���ارات الإ���ش��ع��اع��ي��ة و���ش��م��ان وم��راق��ب��ة اجل���ودة 
اأحدث  اإىل  اإ���ش��اف��ة  الإ�شعاعية  الفح�س  خم��ت��ربات  يف 
مراقبة  وت��اأث��ر  امل�شعة  الختبار  تقنيات  يف  التطورات 
هم  امل��وؤمت��ر  يف  واملتحدثون  املخترب.  اأداء  على  ال��وق��ت 
مم��ث��ل��و ال�����ش��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف جم���ال �شيانة 
نائب  اإيوانيدي�س  ب��ول  اأ.  ال��دك��ت��ور  منهم  و  امل��خ��ت��ربات 
الدولية  لاأعمال  الدولية  يل  جي  اآر  ملوؤ�ش�شة  الرئي�س 
و  املختربات  اعتماد  اأن��واع ومتطلبات  حيث حتدث عن 

لر�س هاوت�س مدير الأ�شواق الدولية ل�شركة كوترمان 
وال��ذي قدم نظرة متعمقة يف  الأملانية  اإت�س  بي  اإم  جي 
دوبلر  وم��اي��ك��ل  املخترب  ت�شميم  يف  ال�شامة  ج��وان��ب 
ال�شوي�شرية  مايكرو�شي�شتمز  لي��ك��ا  ���ش��رك��ة  يف  م��دي��ر 
الدقيق.  الرقمي  الت�شوير  يف  التطور  يف  حتدث  حيث 
عميد  �شريف  بيان  الدكتور  األقاها  ترحيبية  كلمة  ويف 
اإن اهتمام جامعة  كلية الهند�شة يف جامعة خليفة قال 
خ��ل��ي��ف��ة ب��امل��خ��ت��ربات ي���اأت���ي م���ن ك��ون��ه��ا ج��ام��ع��ة بحثية 
املتقدمة والتي  اأرق��ى املختربات  فهي متتلك عددا من 
الروبوتات  بالبحوث يف جمالت متعددة منها  تخت�س 
وال�شيانة  ال�شامة  جوانب  ومتثل  النووية  والطاقة 
اأننا  اأول��وي��ات��ن��ا . واأ����ش���اف  اأه���م  اأح���د  امل��خ��ت��ربات  لتلك 
وتزويدها  امل��خ��ت��ربات  تلك  حتديث  �شمان  على  نعمل 
كل  بتوفر  خليفة  جامعة  التكنولوجيا..تلتزم  باأحدث 
لديها  الأكادميية  الهيئة  واأع�شاء  طلبتها  يحتاجه  ما 
اأعلى م�شتوى ممكن  اأبحاثهم واحل�شول على  ملوا�شلة 

من التعليم .

طحنون بن حممد يعزي بوفاة والد حممد بن العو�شي املنهايل 
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•• اأم القيوين -وام:

�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وق��ع 
املجل�س  ع�����ش��و  امل���ع���ا  را�����ش����د  ب����ن 
الأعلى حاكم اأم القيوين يف الديوان 
الأمري ام�س بح�شور �شمو ال�شيخ 
را�شد بن �شعود بن را�شد املعا ويل 
وثيقة  ..ع���ل���ى  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  ع��ه��د 
البيت متوحد التي اأطلقها املواطن 
املن�شوري  م���ب���ارك  ع��ب��دال��رح��م��ن 
مب��ن��ا���ش��ب��ة ال���ي���وم ال��وط��ن��ي ال���� 42 
تقوم  التي  الوثيقة  وتعد  للدولة. 
ال�شمو  اأ�شحاب  تواقيع  جمع  على 

وثيقة  يف  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����ش��اء 
وولء  حب  واح��دة..ر���ش��ال��ة  ر�شمية 
امل���ب���ارك���ة �شاحب  امل�����ش��رة  ل��ق��ائ��د 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
ال���دول���ة حفظة اهلل  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س 
باليوم  ال��دول��ة  اح��ت��ف��الت  ..�شمن 
واأعرب  ل��احت��اد.   42 ال���  الوطني 
القيوين  اأم  حاكم  ال�شمو  �شاحب 
اإخوانه  �شروره مب�شاركته  بالغ  عن 
اأ���ش��ح��اب ال�����ش��م��و ح��ك��ام الإم�����ارات 
ال����ت����ي جت�شد  ال���وث���ي���ق���ة  ب���ت���وق���ي���ع 
النتماء  ح���ب  و  ال���ق���ي���ادة  ت���اح���م 
ال�شمو  ل�شاحب  وال����ولء  ل��ل��وط��ن 

بالفكرة  ال��دول��ة..م�����ش��ي��دا  رئ��ي�����س 
التي تبناها املواطن مبنا�شبة العيد 
الحتفال  اإن  �شموه  وقال  الوطني. 
ل��ق��ي��ادة الحتاد   42 ال����  ب��ال��ذك��رى 
ه����و ت���اأك���ي���د الأه���م���ي���ة والع����ت����زاز 
ال����ذي مي��ث��ل بداية  ب��ه��ذا احل����دث 
والجنازات  احل�شارية  انطاقتنا 
الدولة  ل���ه���ذه  الن���ت���م���اء  وت���ع���زي���ز 
ال��ف��ت��ي��ة يف ق��ل��وب اأب��ن��ائ��ه��ا وال����ذي 
ومواكبة  التطور  روح  فيهم  ينمي 
التقدم والتي من �شاأنها اأن ت�شاعد 
الوطنية.  امل����ب����ادرات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
الفكرة  �شاحب  اأع���رب  جانبه  م��ن 

عبدالرحمن املن�شوري عن �شعادته 
باملبادرة التي فكر فيها منذ خم�شة 
اأ�شهر م�شيدا باهتمام معايل ال�شيخ 
وزير  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة 
و  ال��ف��ك��رة  و دع��م��ه وت�شجيعه ه��ذه 
يف  بت�شليمها  يت�شرف  التي  املبادرة 
رئي�س  ال�شمو  �شاحب  اىل  النهاية 
ال��دول��ة ت��ع��ب��را م��ن��ه وم���ن ح��ك��ام و 
اأب���ن���اء ال��وط��ن ع��ن ال����ولء والعهد 
ويت�شمن  امل��ج��ي��د.  الحت�����اد  ل��ه��ذا 
وثيقة  م�����ب�����ادرة  م�������ش���رة  ج�������دول 
�شرا  انطلقت  التي  موحد  البيت 

اأي��ام من  على الأق���دام مل��دة ثمانية 
الفجرة مرورا براأ�س اخليمة واأم 
وبعدها  وغ��دا يف عجمان  القيوين 
ال�شارقة ودبى حتى ت�شل يف الأول 
من دي�شمرب اىل العا�شمة اأبوظبى. 
خالد  ال��ت��وق��ي��ع..ال�����ش��ي��خ  ح�����ش��ر 
الديوان  رئ��ي�����س  امل��ع��ا  را����ش���د  ب���ن 
وال�شيخ  القيوين  اأم  يف  الأم����ري 
اأح��م��د ب��ن ���ش��ع��ود ب��ن را���ش��د املعا 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
نا�شر  و�شعادة  القيوين  اأم  لإم���ارة 
���ش��ع��ي��د ال����ت����اي م���دي���ر ال����دي����وان 

الأمري وعدد من امل�شوؤولني. 

•• اأم القيوين-وام:

اأ�شاد �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعا 
ع�شو املجل�س الأعلى حاكم اأم القيوين باملبادرات 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  ال��ت��ى  التنموية 
الدولة حفظة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 

اهلل واخلا�شة بتنمية جميع اإمارات الدولة.
اأطلقت  التى  امل��ب��ادرات  ه��ذه  اأن  اإىل  �شموه  ون��وه 
فى اإمارات الدولة كافة تهدف اإىل توفر جميع 
�شموه  م�شيدا   .. للمواطنني  الرفاهية  مقومات 
بالهتمام الذى تولية القيادة احلكيمة ل�شاحب 

ال�شمو رئي�س الدولة.
اأطلقتها  التى  امل��ت��ع��ددة  امل�شاريع  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
جل��ن��ة م���ب���ادرة ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و رئ��ي�����س الدولة 
ب����الم����ارات ف���ى خم��ت��ل��ف امل���ج���الت ت���ه���دف اإىل 

حمور  باإعتباره  ال��دول��ة  فى  باملواطن  النهو�س 
النمو  حتقيق  ن��ح��و  والأ���ش��ا���س  التنمية  عملية 
والإزده����������ار. وق�����ال ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ح���اك���م اأم 
القيوين اإن هذه املبادرات التى ت�شمل جمموعة 
من امل�شاريع التنموية والتطويرية توؤكد اهتمام 
 .. الم����ارات  ل��دول��ة  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ومتابعة 
اأم  امارة  التى اطلقت فى  املبادرات  �شموه  مثمنا 
القيوين والتى اقرتها واعتمدتها جلنة متابعة 
تنفيذ مبادرات رئي�س الدولة الرامية اىل توفر 
م�شاريع  ف��ى  للمواطنني  ال�شا�شية  اخل��دم��ات 

البنية التحتية والتطويرية.
ام  ال�شمو حاكم  ذل��ك خ��ال تفقد �شاحب  ج��اء 
القيوين يرافقه �شمو ال�شيخ را�شد بن �شعود بن 
مل�شروع مركز  القيوين  اأم  املعا وىل عهد  را�شد 
باأم  البحرية  لابحاث  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 

رئي�س  ال�شمو  �شاحب  م��ب��ادرات  �شمن  القيوين 
امل�شاريع  بتنفيذ  واملتمثلة  اهلل  حفظة  ال��دول��ة 
تاأمني  ت�شاهم فى  التى  والبيئية  ال�شراتيجية 
البيئية  احلياة  على  واحلفاظ  الغذائي  املخزون 

الطبيعية للدولة مبختلف مكوناتها.
ال�شيخ  للم�شروع  تفقده  �شموه خال  راف��ق  كما 
اأح��م��د ب��ن ���ش��ع��ود ب��ن را���ش��د امل��ع��ا ن��ائ��ب رئي�س 
ومعايل  القيوين  ام  لم���ارة  التنفيذى  املجل�س 
النعيمي  بلحيف  ب��ن حم��م��د  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور 
وزير الأ�شغال العامة ع�شو اللجنة العليا ملبادرات 
رئي�س الدولة و�شعادة نا�شر �شعيد التاي مدير 
الديوان المرى وعدد من امل�شوؤولني . وا�شتمع 
عن  امل�شروع  مدير  من  مف�شل  �شرح  اىل  �شموه 

عملية �شر العمل باملركز.
 75 الوىل  امل��رح��ل��ة  ف��ى  امل�����ش��روع  تكلفة  وتبلغ 

األف   7261 م�شاحة  على  وميتد  دره��م  مليون 
مر مربع.

املحميات  ت��غ��ذي��ة  ف��ى  �شي�شهم  امل��رك��ز  اأن  ي��ذك��ر 
ع��ل��ى امتداد  ب��ال���ش��ب��ع��ي��ات  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  امل��ائ��ي��ة 
الرثوة  الدولة من اجل حماية وتنمية  �شواحل 
املحلية  ال�شمكية  امل�����زارع  ت�شجيع  و  ال�شمكية 
وتعزيز املخزون ال�شمكي كجزء من ا�شراتيجية 

المن الغذائى الوطنى.
وق�����ال ال���دك���ت���ور ����ش���اح ال���دي���ن ع��ي�����ش��ى مدير 
جار  العمل  ان  العامة  ال�شغال  ب���وزارة  امل�شروع 
حاليا �شمن امل�شروع لإن�شاء مفاق�س ل�شبعيات 
اإنتاجية  بطاقة  القت�شادية  البحرية  ال�شماك 
ل تقل عن 10 مايني فى ال�شنة الواحدة من 
اإ�شبعيات اأ�شماك خمتلفة مع من�شاأت تخ�ش�شية 

مل�شاندة اأعمال ووظائف املركز.

•• دبي –الفجر:

اأعلن �شعادة حممد عبد اهلل اجلرمن 
م���دي���ر ع����ام م���وا����ش���ات الإم�������ارات 
ال��ر���ش��م��ي خلدمات  الإط�������اق  ع���ن 
املوا�شات املدر�شية ل�شالح مدار�س 
ال��ق��ط��اع اخل���ا����س يف ال���دول���ة، وفق 
خ��ط��ة ت�����ش��ت��ه��دف ال��ت��ع��اق��د م���ع 52 
جديدة  مدر�شة   35 منها  مدر�شة 

خال العام 2014م.
ا�شتحدثت مركزاً  املوؤ�ش�شة  اأن  وذكر 
للقيام  املا�شي  يونيو  يف  متخ�ش�شاً 
ع��ل��ى تقدمي  الإ������ش�����راف  ب��ع��ل��م��ي��ات 
املدار�س،  ه���ذه  طلبة  ن��ق��ل  خ��دم��ات 
وال�شائقني  احل���اف���ات  ي�شمل  مب��ا 
وامل�شرفني، لفتاً اإىل اأنه �شيتم دعم 
امل���رك���ز لرتفع  اأ���ش��ط��ول ح���اف���ات 
230 حافلة  اإىل  100 حافلة  من 
بزيادة قدرها 130 حافلة، وبتكلفة 

اإجمالية تبلغ 68 مليون درهم.
الإعامية  الإحاطة  خال  واأو�شح 
الثانية ملوا�شات الإمارات اأن املركز 
التجريبية  ف���رت���ه  خ����ال  مت��ك��ن 
املا�شية من التعاقد مع 17 مدر�شة 
خا�شة يف الدولة، يتم مبوجبها نقل 
من  يومياً  وطالبة  طالب   4500
م��ن مدن  ع���دد  م��دار���ش��ه��م يف  واإىل 

الدولة.
الإم����ارات عقدت  موا�شات  وك��ان��ت 
الإعامية  اإحاطتها  الثنني  اأم�س 

الثانية مع ممثلي وم�شوؤويل و�شائل 
الإدارة  مبنى  يف  امل��ح��ل��ي��ة،  الإع����ام 
وبح�شور  بدبي،  للموؤ�ش�شة  العامة 
املدراء التنفيذيني لدوائر املوؤ�ش�شة، 
والفروع  والإدارات  امل��راك��ز  وم���دراء 

فيها.
الإحاطة  ف��ق��رات  اجل��رم��ن  وا�شتهل 
�شاحب  مقام  اإىل  التهنئة  بتوجيه 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
حفظه  ال����دول����ة-  –رئي�س  ن��ه��ي��ان 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  اأخ���ي���ه  واإىل  اهلل، 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
الوزراء حاكم دبي –رعاه اهلل- واإىل 
اأع�شاء  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  اإخ��وان��ه��م��ا 
ل����احت����اد حكام  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س 
و�شيوخ  العهود،  واأول��ي��اء  الإم����ارات، 
الإمارات، و�شعبها الكرمي، مبنا�شبة 
والأربعني  ال��ث��ان��ي��ة  ال���ذك���رى  ق���رب 
لحتاد الدولة، والذي بات من اأجنح 
التجارب الوحدوية على مر التاريخ، 
و���ش��ك��ل ع��ام��ة ف��ارق��ة ع��ل��ى �شعيد 
والنه�شة  وال��ن��ج��اح��ات  الإجن������ازات 

الوا�شعة يف جميع املجالت.
ب��ذل��ه القادة  واأ����ش���اد اجل���رم���ن مب���ا 
راأ�شهم  وع��ل��ى  امل��وؤ���ش�����ش��ون  والآب������اء 
ال�����ش��ي��خ زايد  ب�����اإذن اهلل  ل���ه  امل��غ��ف��ور 
موؤ�ش�س  ن���ه���ي���ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب����ن 
الإم�������ارات، و���ش��ان��ع جتربتها  دول����ة 
يغر�شوا  اأن  وا�شتطاعوا  الوحدوية، 

�شجرة الحتاد على تراب الإمارات، 
ثابت  اأ�شلها  مباركة،  طيبة  �شجرة 
را���ش��خ يف الأر�����س وال����روح، وفرعها 

�شامخ �شامق يف ال�شماء.
واأثنى مدير عام موا�شات الإمارات 
على احلملة الوطنية )رفع العلم(، 
موؤ�ش�شات  جميع  فيها  �شارك  والتي 
ذلك  اأن  اإىل  لفتاً  املجتمع،  واأف���راد 
والتوحد  ال��ت��اح��م  م��ع��اين  ي���وؤك���د 
بني اجلميع يف ن�شيج مرابط، بني 

القيادة وال�شعب والأر�س.
ث�����م اأع�����ل�����ن حم���م���د اجل�����رم�����ن عن 
الإط�������������اق ال����ر�����ش����م����ي خل����دم����ات 
املوا�شات املدر�شية اخلا�شة، لتن�شم 
التي  النقل  خ��دم��ات  منظومة  اإىل 
املوؤ�ش�شة للمجتمع املدر�شي  تقدمها 
للنجاحات  ا���ش��ت��ث��م��اراً  ال���دول���ة،  يف 
الرائدة التي حققتها يف هذا ال�شدد 
ملدار�س القطاع احلكومي يف الدولة، 
الدرا�شي  ال��ع��ام  يف  ان��ط��اق��ه��ا  م��ن��ذ 
واإجن����ازات����ه����ا  1983م،   1982
الافتة يف تقدمي نقل مدر�شي اآمن 
و���ش��ام��ل وم��ن��ت��ظ��م وم�����ش��ت��دام، ومبا 
يحقق روؤية الإمارات 2021، التي 
تعليمي  نظام  اإىل  للو�شول  تتطلع 

من الطراز الأول.
اأن م��وا���ش��ات الإم���ارات  واأك���د على 
ما�شية قدماً وبالتعاون مع �شركائها 
الإ�شراتيجيني يف قطاع التعليم يف 
الدولة جلعل خدمة النقل املدر�شي 

الطالب  يتلقاها  خدمة  اأف�شل  هي 
وخا�شة  ح��ك��وم��ي��ة  م��در���ش��ة  ك���ل  يف 
موا�شات  ت��ك��ون  واأن  ال���دول���ة،  يف 
تقدم  موؤ�ش�شة  اأف�شل  هي  الإم���ارات 
خ��دم��ات م��وا���ش��ات م��در���ش��ي��ة على 

م�شتوى العامل.
تاأتي  اخل����ط����وة  ه�����ذه  اأن  واأو������ش�����ح 
ومطالبات  مل���ن���ا����ش���دات  ا���ش��ت��ج��اب��ة 
قطاع  يف  الدولة  يف  امل�شوؤولني  كبار 
التعليم ب�شكل خا�س وقطاعي النقل 
والدعوة  ع���ام،  ب�شكل  وامل��وا���ش��ات 
وتطوير  دعم  �شرورة  اإىل  امل�شتمرة 
واق������ع ه�����ذه اخل����دم����ة يف امل����دار�����س 
من  وذل��ك  بها،  والرت��ق��اء  اخلا�شة 
خ���ال ق��ي��ام م��وا���ش��ات الإم������ارات 
يف  واإمكانياتها  خ��ربات��ه��ا  بتوظيف 
للمدار�س  وت��وف��ره��ا  ال�����ش��اأن  ه���ذا 
على  احل�شول  يف  الراغبة  اخلا�شة 

اخلدمة.
على  حتر�س  املوؤ�ش�شة  اأن  اإىل  ون��وه 
اإبرام عقود طويلة الأمد مع اإدارات 
تراوح  ولفرات  اخلا�شة  امل��دار���س 
م��ا ب��ني 3 – 5 ���ش��ن��وات، وه���ذا من 
���ش��اأن��ه احل���ف���اظ ع��ل��ى ع���ق���ود ثابتة 
يف  ينعك�س  ومب��ا  التكلفة،  حيث  من 
ال��ن��ه��اي��ة ع��ل��ى ع���دم ارت��ف��اع الر�شوم 
اأولياء  كاهل  على  امللقاة  الدرا�شية 
ال���دار����ش���ني يف هذه  اأم�����ور ال��ط��ل��ب��ة 
امل��دار���س. وذك���ر اجل��رم��ن اأن مركز 
املوا�شات املدر�شية �شيعنى بتاأجر 

ال�شائقني  وت�����وف�����ر  احل������اف������ات 
النقل  املوؤهلني، وم�شريف وم�شرفات 
اخلا�شة،  ل��ل��م��دار���س  وال�����ش��ام��ة، 
حالياً  ي�شم  امل��رك��ز  اأن  اإىل  م��ن��وه��اً 
100 �شائقاً، مت تاأهيلهم وتدريبهم 
ب�شكل تام بدورات ال�شامة وال�شحة 
وال���ت���ع���ام���ل م���ع ال��ط��ل��ب��ة، وح����الت 
والإ�شعافات  والإخ������اء  ال���ط���وارئ 

الأولية ونحوها.
الآث����ار  م���ن  ع�����دداً  اجل���رم���ن  واأورد 
مدار�س  ل�شالح  املتوقعة  الإيجابية 
القطاع اخلا�س جراء اإ�شناد تقدمي 
خدمة النقل املدر�شي اإىل موا�شات 
الإم��ارات، مبا فيها تعزيز ال�شامة 
وال�������ش���ح���ة، وال���ت���وع���ي���ة امل����روري����ة، 
واملقايي�س  املوا�شفات  يائم  ومب��ا 
والقوانني  والت�شريعات  املعتمدة، 
يف  امل�شاهمة  ج��ان��ب  اإىل  ال�����ش��ادرة، 
الزدحامات  م��ن  التخفيف  ج��ه��ود 
خدمة  تكاليف  وت��ق��دمي  امل���روري���ة، 

مائمة للمدار�س.
دع�����م خدمات  ب���ه���دف  اأن������ه  وذك������ر 
الإمارات  �شركة  تاأ�شي�س  مت  املركز، 
ك�شركة  النقل،  تكنولوجيا  حللول 
تقدمي حلول  متخ�ش�شة يف جمال 
املرتبطة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  واأن���ظ���م���ة 
وفق  وامل��وا���ش��ات  النقل  ب��خ��دم��ات 
ال�شركة  و�شتقوم  املطلوبة،  املعاير 
اإ�شنادية  م��ه��ام  ب��ت��ق��دمي  اجل���دي���دة 
وتكنولوجية،  وبحثية  ا�شت�شارية 

م����ن خ�����ال اأرق��������ى خ����دم����ات نظم 
املراقبة للحافات، وما يرتبط بها 
من كامرات داخلية وخارجية، اإىل 
الإلكروين  التعقب  اأنظمة  جانب 
ل��ل��ح��اف��ات امل��در���ش��ي��ة، وغ���ر ذلك 
ال��ع��اق��ة، التي  م��ن اخل��دم��ات ذات 
جانب  اإىل  امل��رك��ز،  منها  �شي�شتفيد 
للمتعاملني  اخل�����دم�����ات  ت����ق����دمي 
اخل��ارج��ي��ني م��ن م��وؤ���ش�����ش��ات النقل 

و�شركات التاأجر.
ه���ن���اك جم��م��وع��ة من  اأن  واع���ت���رب 
فر�س الواعدة واملب�شرة التي ت�شمن 
جناح تقدمي هذه اخلدمة اجلديدة، 
اخلا�شة  امل����دار�����س  ع����دد  ك��ت��ن��ام��ي 
الدار�شني  وال��ط��ل��ب��ة  ال����دول����ة،  يف 
ت�شريعات  �شدور  اإىل  اإ�شافة  فيها، 
وموا�شفات جديدة اإلزامية يف نقل 

جانب  اإىل  اخلا�شة،  املدار�س  طلبة 
واملوؤ�ش�شي  املجتمعي  الوعي  ارتفاع 
ب�������ش���رورة حت��ق��ي��ق اأق�����ش��ى درج����ات 

ال�شامة يف النقل املدر�شي.
واأع���������رب م����دي����ر ع������ام م���وا����ش���ات 
التام بتحقيق  الإم��ارات عن تفاوؤله 
الأه����������داف امل����ت����وخ����اة م����ن اإط�����اق 
ما  اإىل  ا�شتناداً  اجل��دي��دة،  اخلدمة 
تت�شم به من مزايا التنوع وال�شمول 
يف اخلدمة بحيث ت�شمل احلافات 
ب���اأح���ج���ام���ه���ا امل���خ���ت���ل���ف���ة، وت���وف���ر 
وم�شريف  امل����وؤه����ل����ني،  ال�������ش���ائ���ق���ني 
ف�شًا  امل��درب��ني،  وال�شامة  النقل 
مناطق  ج��م��ي��ع  يف  الن���ت�������ش���ار  ع����ن 
موقعاً   36 خ����ال  م���ن  ال����دول����ة، 
م���ت���واج���داً يف ال����دول����ة، والل����ت����زام 
جميع  بتطبيق  وال��دق��ي��ق  ال���دائ���م 

الرحلة  خ���ال  ال�����ش��ام��ة  م��ع��اي��ر 
احلافلة،  موا�شفات  ويف  اليومية، 
وعنا�شر  العاملة  ال��ك��وادر  وتوعية 
ال�شامة  بقواعد  املدر�شي  املجتمع 
واملحا�شرات  املبادرات  املرورية عرب 
اأن  اإىل  وال���ور����س ال���دوري���ة، م��ن��وه��اً 
الإمارات  موا�شات  اأن  يوؤكد  ذلك 
قطاع  يف  رائ��دة  حكومية  كموؤ�ش�شة 
النقل والتاأجر واخلدمات الفنية، 
النتائج  حت���ق���ي���ق  ع���ل���ى  حت����ر�����س 
امل�شتدامة عرب التوازن بني اجلانبني 
باعتبارها  واملجتمعي،  ال�شتثماري 
ع��ن�����ش��راً اأ���ش��ي��ًا م��ن ع��ن��ا���ش��ر هذا 
املجتمع، فت�شعى خلدمته، وت�شاهم 
امل�شوؤولة  وال��ت��زام��ات��ه��ا  ب��واج��ب��ات��ه��ا 
الكرمية  احل���ي���اة  ���ش��ب��ل  ت�شهيل  يف 

لأفراده.

•• دبي-وام:

املتحدة  اململكة  يف  ليجاتوم  معهد  و  للتناف�شية  الإم���ارات  جمل�س  وق��ع 
الدولة  بتناف�شية  والإرتقاء  املجل�س  اأه��داف  تعزيز  ب�شاأن  تفاهم  مذكرة 
ب�شكل علمي وممنهج. و معهد ليجاتوم هو موؤ�ش�شة عاملية عاملة يف جمال 
وتهدف   . العاملي  الإزده��ار  املوؤ�شر  لتقرير  ونا�شرة  الإن�شانية  الدرا�شات 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  تبذلها  التي  احلثيثة  اجلهود  لتعزيز  امل��ذك��رة 
املتحدة لتطوير وحت�شن ال�شيا�شات واملبادرات الرامية اإىل جلب الرخاء 
وال�شعادة للمجتمع الإماراتي. ومبوجب املذكرة يطلق املعهد بالتعاون 
مع جمل�س الإمارات للتناف�شية عددا من املبادرات ذات املنفعة امل�شركة 
التعاونية  الأن�شطة  طريق  عن  واخل��ربة  املعرفة  لتبادل  فر�س  واإيجاد 

امل�شركة  والأن�شطة  التدريبية  والربامج  العمل  وور���س  الإع��ارات  مثل 
الأخرى يف كل من دولة الإم��ارات و اململكة املتحدة. وقال جوليان ناب 
مدير الت�شال يف معهد ليجاتوم يف ت�شريح له بهذه املنا�شبة.. ن�شعى 
من خال تعاوننا مع جمل�س الإمارات للتناف�شية اىل الركيز اأكرث على 
منهجية التقرير لقيا�س م�شتويات الرخاء يف الإمارات العربية املتحدة 
وذلك عرب زيادة التعاون امل�شرك بني فرق العمل.. مو�شحا اأن الزدهار 
ميتد اإىل ما هو اأبعد من الرثوة املادية فهو ي�شمل عوامل عديدة مثل 
راأ�س املال الجتماعي واحلكم الفاعل و ال�شحة والفر�س والأمن ونوعية 
ه��و جت�شيع  الزده���ار  م��ن موؤ�شر  الغر�س  اأن  واأ���ش��اف   . احل��ي��اة عموما 
الإعام واجلمهور  وو�شائل  والأكادمييني  ال�شيا�شات  احلوار بني �شناع 
اأف�شل لكيفية  املهتم على اتخاذ نظرة �شمولية من الزده��ار واإىل فهم 

التوا�شل  اإدارة  مدير  ح�شن  حممد  ق��ال  جهته  من  لل�شعوب.  لتوفره 
والعاقات اخلارجية يف جمل�س الإمارات للتناف�شية.. اإن ال�شراكات مع 
العاملية  والت�شنيفات  التناف�شية  لتقارير  النا�شرة  واملوؤ�ش�شات  الهيئات 
الإرتقاء  خ��ال  من  املجل�س  اأه���داف  لتحقيق  ا�شراتيجية  اأهمية  ذات 
بتناف�شية الدولة ب�شكل علمي وممنهج ولهذا نحن �شعداء بهذا التعاون 
مع معهد ليجاتوم . واأ�شار اإىل اأن مذكرة التفاهم مبثابة من�شة لإقامة 
�شراكة قوية نتطلع من خالها اإىل ك�شب املعرفة وبناء اخلربات واعتماد 
اأف�شل املمار�شات العاملية يف عملية بناء ال�شيا�شات واملبادرات الرامية اإىل 
جلب الرخاء والإزدهار ملواطني وميقيمي دولة الإمارات. ويقوم تقرير 
�شل�شة  عرب  دول��ة   142 ت�شنيف  على  ال�شنوي  العاملي  الإزده���ار  موؤ�شر 
وريادة  والتعليم  والقت�شاد  ال�شعادة  مثل  رئي�شية  عوامل  تقييمات  من 

املوؤ�شرات  املال الجتماعي وغرها  وراأ�س  وال�شحة  الأعمال واحلوكمة 
الإجتماعية والإقت�شادية ذات ال�شلة. يذكر اأنه دولة الإمارات العربية 
تقرير  يف  اإقليميا  الأول  املركز  ترتيب  على  العام  هذا  حافظت  املتحدة 
اآخر  ليجاتوم..وذلك ح�شب  ال�شادر عن معهد  العاملي  الإزده��ار  موؤ�شر 
اإ�شدار للتقرير والذي ك�شف النقاب عنه يف اأواخر �شهر اأكتوبر املا�شي 
يف العا�شمة لندن والذي تقدمت فيه الدولة مبرتبة واحدة عن ت�شنيف 
دول  ت�شدرها  على  حت��اف��ظ  و  عامليا   28 امل��رك��ز  لتتبواأ   2012 �شنة 
منطقة ال�شرق الأو�شط التي ي�شملها التقرير. ويتابع جمل�س الإمارات 
تعزيز  اإىل  الرامية  ال�شراتيجية  اأه��داف��ه  لتحقيق  العمل  للتناف�شية 
امل�شرك  والتعامل  التوا�شل  خ��ال  من  ال��دول��ة  يف  التناف�شية  ال��ق��درة 

والبناء ب�شكل م�شتمر مع املوؤ�ش�شات املحلية والإقليمية والعاملية.

جمل�س الإمارات للتناف�شية ومعهد ليجاتوم يف اململكة املتحدة يوقعان مذكرة تفاهم 

حاكم اأم القيوين يوقع على وثيقة البيت موحد

حاكم اأم القيوين يتفقد م�شروع مركز ال�شيخ خليفة بن زايد لالأبحاث البحرية

موا�شالت الإمارات تطلق خدمات نقل طلبة املدار�س اخلا�شة بالدولة

•• ال�شارقة-وام:

بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  دع��ا 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حم��م��د 
م��ن مواطنني  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد  ال�����ش��ارق��ة جميع 
نظافة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  ����ش���رورة  اإىل  وم��ق��ي��م��ني 
املرافق العامة واملتنزهات واأماكن اإقامة املخيمات 
احياء  اإع��ادة  نتمكن من  الربية حتى  املناطق  يف 
النمط البيئي ال�شليم واحلياة الطبيعية والتزان 
البيئي لتلك الأماكن التي تاأثرت باأعمال التو�شع 
م�شوؤول  ال��ا  واللهو  اجلائر  وال�شيد  العمراين 
مم��ا نتجه ع��ن��ه ان��ق��را���س جم��م��وع��ة ك��ب��رة من 
والزواحف  والقوار�س  والطيور  النباتية  الأنواع 
وحتى احليوانات. وجاء ذلك خال جولة �شموه 
حممية  يف  العمل  ل�شر  ام�س  �شباح  التفقدية 
علي  �شعادة  بح�شور  البطائح  مبنطقة  املنترث 
ملنطقة  البلدي  املجل�س  رئي�س  بالر�شيد  ���ش��امل 
البطائح وهنا �شيف ال�شويدي رئي�س هيئة البيئة 

الطنيجي  �شعيد  وعبيد  الطبيعية  وامل��ح��م��ي��ات 
مدير بلدية البطائح.

حممية  اأن  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  وذك��ر 
كيلومر   12.5 حل���وايل  ط��ول��ه��ا  املنترثي�شل 
بينما يبلغ عر�شها 700 مر تقريبا مما ي�شر 
مربعة  كيلومرات   9 ت�شاوي  م�شاحتها  اأن  اإىل 
مليون  من  يقارب  ما  زراع��ة  امل�شاحة  وت�شتوعب 
وربع املليون من ا�شجار الغاف وال�شدر. واأ�شاف 
���ش��م��وه اأم����ا ال�����ش��ج��رات ف��م��ن امل��م��ك��ن زراع�����ة 7 
الأع�شاب  بع�س  وهناك  تقريبا  �شجرة  مايني 
زراعتها  اإىل  احل��اج��ة  دون  بنف�شها  تطلع  ال��ت��ي 
مرتادي  من  وحماية  رعاية  اإىل  حتتاج  انها  اإل 
بني  للتنقل  مركباتهم  ي�شتخدمون  مم��ن  ال��رب 
ال��ف��ي��ايف غ��ر ع��اب��ئ��ني ب��ال�����ش��ج��رات ال��ت��ي تك�شو 
ج��وان��ب ال��ط��ري��ق وم��ن ال�����ش��ج��رات امل��وج��ودة يف 
املنترث الرطى والرمث وال�شخر فهذه  حممية 
وهو  اليد  متناول  يف  اأكثارها  �شار  كلها  الأن���واع 
النباتات متطايرة  اأن بذرة  ا�شهل من قبل حيث 

النت�شار  يف  ط��ري��ق��ة  ل��ه��ا  لأن  جمعها  مي��ك��ن  ل 
اأن  ا�شتطعنا  الهرمونات  وبا�شتخدام  الآن  لكن 
ننبتها بطريقة العقلة مما �شي�شرع يف انبات هذه 

النباتات وخ�شو�شا ال�شجرات.
حممية  ب��ج��ان��ب  امل��ح��م��ي��ة  اأن  ���ش��م��وه  واأ�����ش����اف 
وتفتح  اهلل  ب����اإذن  تكتمل  اأن  الظليماء..نتمنى 
اأبوابها اأمام املواطنني واملقيمني للتمتع باملناظر 
البطائح  بلدية  لدى  ويبقى  البقعة  يف  املوجودة 
الأ�شيل ويتم  �شيح  اأخ��رى وهي حممية  حممية 

الإعداد لها قريبا.
واأردف �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن 
حممد القا�شمي قائا “كما يوجد لدينا م�شروع 
يف  ب��ردي  �شيح  حممية  فهناك  ال�شيوح  حمميات 
املدامو  يف  مليحة  �شيح  وحممية  ال��ذي��د  مدينة 
احلرمل  �شيح  وحم��م��ي��ة  ال��ق�����ش��د  �شيح  حممية 
باإذن اهلل  العمل يف هذه املحميات قريبا  و�شيبداأ 
وال��ن��ب��ات��ات ونقوم  ال���ب���ذور  ون��ق��وم ح��ال��ي��ا بجمع 
باكثارها فالبذور �شعب جتميعها ولكن بطريقة 

طريق  ع��ن  عليها  بالتحايل  نحن  ن��ق��وم  معينة 
العقل والنباتات التي بداأت تنقر�س وخ�شو�شا يف 
�شيح مليحة كالدغابي�س قمنا بالبدء با�شتخدام 
طرقة العقل لعادة احيائه واكثاره واإن �شاء اهلل 

هذه املناطق ت�شهد حمافظة وتطويرا.
كمحمية  اجلبال  حمميات  هناك  �شموه  واأ�شاف 
الرفي�شا بخور فكان وحممية وادي احللو  وادي 
منها  ج��زء  ك��ب��رة  حممية  وه��ي  كلباء  وحممية 
ي�شجل  ���ش��وف  اآخ���ر  وج���زء  اليوني�شكو  يف  �شجل 
لح��ق��ا وت���ب���داأ حم��م��ي��ة ك��ل��ب��اء م��ن اجل��ب��ال حتى 
تنوع  وبها  املنطقة  اأك��رب حممية يف  وتعد  البحر 
ال��وح��و���س وه���و واد  ب���دءا م��ن وادي  ك��ب��ر  بيئي 
مغلق �شيتم فيه تربية ال�شباع والذئاب والثعالب 
والقطط  ال���ن���م���ور  ب��ع�����س  جن���د  اأن  و���ش��ن��ح��اول 
اجلبلي  املاعز  الطهر  جبل  ذل��ك  ويتلو  اجلبلية 
الطهر مربى  ويقابل جبل  قريبا جدا  و�شيطلق 
يناير  يف  يفتتح  اأن  امل��ق��رر  م��ن  وال����ذي  ال��ط��ي��ور 
اأطلق  ال��ت��ي  احل��ف��ي��ة  ج��ان��ب حممية  اإىل  ال��ق��ادم 

باأفراد  نهيب  �شموه  وق��ال  وامل��ه��ا.  ال��غ��زلن  فيها 
التي  النعمة  ه��ذه  على  املحافظة  كافة  املجتمع 
وفر  بخر  تتمتع  فبلدنا  تعاىل  اهلل  بها  حبانا 
اأح��ي��ان��ا اأن  ل ب��د م��ن احل��ف��اظ عليها ون��اح��ظ 
املخلفات  للرحال يركون  ياأتون  الذين  النا�س 
الكام  هذا  يعوا  اأن  ونتمنى  ال�شجار  ويخربون 
واأن  العامة  امل�شلحة  اإىل  ويلتفتوا  يطلعوا  واأن 
هوؤلء امل�شوؤولني يف البلديات واجلهات امل�شوؤولة 
عن البيئة يحز يف نف�شهم حني يقوم بعمل �شيء 
به  قاموا  ما  ويخرب  ورائهم  من  �شخ�س  وياأتي 
البيئة  تخريب  يف  الو�شع  �شي�شتمر  متى  ف��اإىل 
ر�شيد  �شالح  اإن�����ش��ان  فيهم  ي��ك��ون  األ  وطبيعتها 
نا�شحينونحن  اأن��ا���س  اي��ج��اد  م��ن  ولب��د  ينا�شح 
ن�����ش��ك��ره��م م�����ش��ب��ق��ا ون��ط��ل��ب م��ن��ه��م ون���ق���ول من 
ين�شح  اأن  الأب  ع��ل��ى  ال��ن��ا���س  ن��ا���ش��ح��وا  ف�شلكم 
�شاء اهلل هذه  واإن  لهم  ق��دوة  اأن��ت  اأب��ن��اءه كونك 
الغزيرة كما  بعد المطار  �شتع�شب  الأر���س كلها 
نطلب من النا�س اأن يركوا �شياراتهم ويرجلون 

بني النباتات واحل�شائ�س ول يعر�شونها للده�س 
اإن  �شمو  واأ���ش��اف  ال��رف��ي��ه.  واأدوات  بال�شيارات 
ل��ه فما �شاهدت  اآخ���ر اردت ال���ش��ارة  اأم���را  ه��ن��اك 
اأن بع�شا من النا�س قاموا ب�شيد الطيور ونحن 
نربي هذه الطيورونكرثها ونحافظ عليها وياأتي 
�شخ�س ويقتل الطيور كت�شلية .. الت�شلية لي�شت 
الكثر  بها  لي�س  املنطقة  ف��ه��ذه  الو�شيلة  ب��ه��ذه 
فالطيور  فيها  القن�س  ميار�س  لأن  الطيور  من 
ن��ادرة ونحن عندما نزرع الأر���س بالغاف ال�شدر 
اأن ياأتي الطر ليبني ع�شه  امن��ا اردن��ا من ذل��ك 
على ال��غ��اف وي��اأك��ل م��ن ثمر وزه���ر ال�����ش��در وكل 
هذه المور حتى نعيد التوازن البيئي للطبيعة. 
وقدم �شموه ال�شكر للقائمني على حممية املنترث 
وقال.. نحن ن�شكر اليوم اأع�شاء املجل�س البلدي 
البطائحوكذلك  بلدية  وادارة  البطائح  ملنطقة 
واملحميات  البيئة  هيئة  يف  والعاملني  امل�شوؤولني 
الطبيعية على مايقومون بهمن جهد .. متمنيا 

لهم التوفيق وال�شداد.

حاك���م ال�ش����ارق����ة يتفق����د حممي����ة املنتث����ر مبنطق����ة البطائ����ح
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان ـ الفجر 

للموارد  امل���رك���زي���ة  الإدارة  ن��ظ��م��ت 
الب�شرية يف عجمان بفندق كمبن�شكي 
ع��ج��م��ان اأم�����س، ور���ش��ة ع��م��ل بعنوان 
وتطوير  لت�شميم  الإر�شادي  الدليل 
الهياكل التنظيمية ، بح�شور موظفي 
الدوائر احلكومية يف الإمارة، وذلك 
ل��ل��ت��ع��رف ع���ل���ى ال���ط���ري���ق���ة الأم���ث���ل 
لت�شميم الهياكل التنظيمية، واأي�شا 
خالها  م��ن  �شيتم  ال��ت��ي  ال��ط��ري��ق��ة 
واملوؤ�ش�شات  ال���دوائ���ر  يف  ت��وح��ي��ده��ا 
ال��ت��اب��ع��ة حل��ك��وم��ة ع��ج��م��ان واإت���ب���اع 

منهجية �شاملة لعمليات الهيكلة.
اإع��داد هذا الدليل ليوفر جميع  ومت 
املعلومات املطلوبة لإ�شتحداث هيكل 
الهيكل  تعديل  اأو  وم��راج��ع��ة  ج��دي��د 
املوؤ�ش�شي.  التطوير  ب��ه��دف  احل���ايل 
ويكون املبداأ الأ�شا�شي يف هذا الدليل 
ونظامية  موحدة  طريقة  توفر  هو 
الهيكل  م����ع  ال���ت���ع���ام���ل  ع��م��ل��ي��ة  يف 
�شرح  خ��ال  م��ن  للدائرة  التنظيمي 
واأنواعها  ت�شميمها  وطريقة  اآلياتها 
للو�شول اإىل الهياكل املثالية والأكرث 

فعالية التي ميكن اإعتمادها.
وتهدف الور�شة اىل توفر اأداة عملية 

دوائ�����ر حكومة  ال���ق���ي���ادات يف  مت��ك��ن 
ع��ج��م��ان م���ن ب��ن��اء وت��ط��وي��ر هياكل 
العمل  تنظيمية فعالة لتطوير نظم 
واخلدمات احلكومية، و�شوًل لكفاءة 
ومتطلبات  احتياجات  تلبية  يف  اأك��رب 
اجلمهور، وتزويد الدوائر احلكومية 
مب��ن��ه��ج��ي��ة وا���ش��ح��ة يف ع��م��ل��ي��ة بناء 
تتما�شى مع  �شيا�شات  الهياكل �شمن 
ين�شجم  ومب���ا  احل��ك��وم��ة،  متطلبات 
اإ���ش��رات��ي��ج��ي��ة ح��ك��وم��ة عجمان  م���ع 

الفعالة،  الت�شريعات  �شن  جم��ال  يف 
املتكاملة،  ال�������ش���ي���ا����ش���ات  و����ش���ي���اغ���ة 
للمخزون  ن��وع��ي��ة  اإ���ش��اف��ة  وت���ق���دمي 
امل��ع��ريف يف ال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة، من 
ال����واردة  والأدوات  امل��ع��ل��وم��ات  خ���ال 
مرجعياً  اإط������اراً  ت��ع��ت��رب  وال���ت���ي  ف��ي��ه 
للدوائر  التنظيمية  الهياكل  لو�شع 
بالإ�شافة  عجمان،  حلكومة  التابعة 
واملنهجيات  امل�شطلحات  توحيد  اىل 
امل�شتخدمة يف و�شعها، لتعزيز قدرات 

ال���دوائ���ر يف ال��و���ش��ول اإىل الأه����داف 
املرجوة.

عبدالرحمن  را����ش���د  ال�����ش��ي��د  وق�����ال 
الإدارة  مدير  ال�شويدي  ج��ربان  ب��ن 
املركزية للموارد الب�شرية يف عجمان، 
الأدوار  ق�شم  الإر����ش���ادي  ال��دل��ي��ل  اأن 
املختلفة  املوؤ�ش�شات  وامل�شوؤوليات على 
واأي�������ش���ا ع��ل��ى امل���دي���ر ال���ع���ام وال����ذي 
التوجه  حت��دي��د  م�����ش��وؤول��ي��ة  ي��ت��وىل 
الإ����ش���رات���ي���ج���ي ل���ل���دائ���رة واإت����خ����اذ 

ال���ق���رارات ال��ت��ي م��ن ���ش��اأن��ه��ا حتقيق 
الأهداف والتطوير املوؤ�ش�شي، ومدير 
الإدارة والذي ي�شارك يف �شنع القرار 
ومراقبة  ل���ل���دائ���رة  الإ���ش��رات��ي��ج��ي 
وتطوير  الرئي�شية  الأداء  م��وؤ���ش��رات 
العمل  واأن��ظ��م��ة  التنظيمي  الهيكل 
ومدير  الإدارة،  ميزانية  وتخطيط 
اليومية  باملتابعة  يقوم  الذي  الق�شم 
والتن�شيق  ال��ق�����ش��م،  م��وظ��ف��ي  لداء 
تنفيذ  ومتابعة  الق�شم،  بني موظفي 
ب�شان  املقرحات  وت��ق��دمي  امل�شاريع، 

تطوير الجراءات.
اآلية  ع��ل��ى  ي�شتمل  ال��دل��ي��ل  اأن  واأك����د 
التنظيمي  الهيكل  وت��ط��وي��ر  اإع����داد 
ومعلومات  بيانات  توفر  خال  من 
باإعداد الهيكل التنظيمي مع  خا�شة 
الأخذ بعني الإعتبار مدخات اإعداد 
وتطوير الهياكل التنظيمية املعتمدة 
بتحديد  وال����ب����دء  ال���دل���ي���ل  ه�����ذا  يف 
الإدارات والأق�شام بناًء على املدخات 
املعتمدة يف هذا الدليل ورفع الهيكل 
العليا  ل������اإدارة  امل��ق��رح  التنظيمي 
وو�شع  املبدئي،  والإعتماد  لاإطاع 
الهيكل  لتفعيل  تنفيذية  عمل  خطة 
امل���ق���رح م���ع حت��دي��د ب��رن��ام��ج زمني 

لتنفيذ التو�شيات املقرحة.

•• عجمان -وام:
�شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي 
ام�س  �شباح  عجمان  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو 
النعيمى وىل  بن حميد  ال�شيخ عمار  �شمو  بح�شور 
ع��ه��د ع��ج��م��ان اح��ت��ف��الت ج��ام��ع��ة ع��ج��م��ان للعلوم 
د�شنتها  وال��ت��ي   42 الوطني  باليوم  والتكنولوجيا 

منذ ال�شاد�س من ال�شهر اجلاري.
وقد رفع �شاحب ال�شمو حاكم عجمان علم الدولة 
امل��ن��ا���ش��ب��ة فى  ل��ه��ذه  اأن�����ش��ئ��ت خ�شي�شا  ���ش��اري��ة  ع��ل��ى 
ال�شيخ  م��ب��ن��ى  اأم����ام  للجامعة  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  ال�����ش��اح��ة 
الحتفال..  فعاليات  ببدء  اإي��ذان��ا  للموؤمترات  زاي��د 
واأع����رب ���ش��م��وه ع��ن ���ش��ع��ادت��ه ال��ب��ال��غ��ة ل��وج��وده بني 
قيام  بذكرى  اإحتفالهم  لهم  م�شاركا  الطلبة  اأبنائه 
هذا البلد العظيم الذى ا�شتطاع و بعزمية واإ�شرار 
اأن يحقق  اأب��ن��ائ��ه  ق��ادت��ه واإخ���ا����س وولء م��ن  م��ن 
امل�شتحيات و يبلغ مقامات عالية مل ت�شتطع كثر 
من المم وال�شعوب اأن ت�شل اليه و كل ذلك خال 
وال�����ش��ع��وب فرة  ه��ى مبقيا�س المم  زم��ن��ي��ة  ف���رة 
�شموه لقد ح�شدنا على مدى  وق��ال  ق�شرة ج��دا. 
النجاحات  م��ن  الكثر  املن�شرمة  الأرب��ع��ة  ال��ع��ق��ود 
جهودا  �شبيلها  يف  بذلنا  التي  الإجن����ازات  حققنا  و 
جبارة يف خمتلف جمالت وميادين احلياة وما كان 
اأن  ذلك ليتحقق لول حر�س القيادة الر�شيدة على 
تكون دولة الإمارات موطنا اآمنا ملواطنيها و�شيوفها 
واأ�شاف   . م�شتقبا  ولأحفادهم  لهم  فخر  ومبعث 
اإن  النعيمى  را�شد  بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اإمنا  ما ي�شاهده فى ه��ذا الحتفال من حب ووف��اء 
هو جت�شيد حقيقي للعاقة الطيبة والفريدة التي 
تربط ال�شعب والقيادة والوطن خا�شة فى منا�شبة 
وطنية غالية حيث نرى فيها العلم خفاقا يف �شماء 
وق�شة  و�شعب  عنوان وطن  ليبقى  العزيزة  اإماراتنا 
ولء وانتماء لدولة الحتاد ورمزا للهوية الوطنية 

يروي حكاية وطن وانتماء �شعب وتطور دولة.
و اأ�شاد �شاحب ال�شمو حاكم عجمان باإهتمام اأبنائه 
طلبة اجلامعة باإحياء هذه الذكرى واإدراكهم لعمق 
جتربة الحتاد وتر�شخ جذورها يف وعيهم الوطني.. 
ودعا �شموه اأبناءه الطلبة اإىل اأخذ الدرو�س والعرب 
من هذا الإجن��از الفريد وما حققه من جناح غر 

موؤكدا  العاملى  و  العربي  ال�شعيدين  على  م�شبوق 
�شموه يف هذا ال�شياق على الدرو�س امل�شتفادة من قيام 
الحتاد خا�شة يف جمال الإهتمام بالرثوة الب�شرية 
النظر منذ  املوؤهلة والتى حظيت باهتمام منقطع 
واإخ��وان��ه من  زاي��د  ال�شيخ  يد  ال��دول��ة على  تاأ�شي�س 
جيل الآباء املوؤ�ش�شني رحمهم اهلل جميعا وا�شتمرت 

على نهجهم القيادة الر�شيدة للدولة.
ال�شمو حاكم عجمان لأر�س  وعقب مغادرة �شاحب 
الحتفال بداأت م�شرة حا�شدة تقدمها �شمو ال�شيخ 
عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان و �شارك 
دائرة  رئي�س  النعيمي  حميد  بن  را�شد  ال�شيخ  فيها 
الدكتور  وال�شيخ  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية 
الأمري  الديوان  رئي�س  النعيمي  �شعيد  بن  ماجد 
اأمناء  جمل�س  ع�شو  �شلمان  �شعيد  خالد  واملهند�س 
اجلامعة و اأ�شامة �شعيد �شلمان نائب رئي�س اجلامعة 
و مدراء الدوائر الحتادية واملحلية و عدد من كبار 
امل�شئولني وم�شاعدي رئي�س اجلامعة بالإ�شافة اإىل 
من  كبر  وح�شد  الإدارات  وم���دراء  الكليات  عمداء 

الأ�شاتذة واملوظفني وطاب وطالبات اجلامعة.
امل�شرة  نهاية  عقب  عجمان  عهد  وىل  �شمو  وق���ام 

ب��ج��ول��ة �شملت ف��ع��ال��ي��ات ال��ط��ل��ب��ة ال��ت��ي اأق��ي��م��ت يف 
خمتلف م��داخ��ل ورده����ات احل���رم اجل��ام��ع��ي والتي 
اأ�شالة  ت��ربز  وت��راث��ي��ة  فنية  ع��رو���س  ع��دة  تخللتها 
ال����راث الإم����ارات����ي وال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة ون��ب��ل قيم 
وتقاليد ال�شعب الإماراتي اإ�شافة اإىل تقدمي عر�س 
اليولة من بع�س طلبة اجلامعة والذي لقى اإعجاب 

احل�شور وتفاعلهم معه .
مبديا  الطلبة  م�شاربع  عدد من  على  �شموه  واإطلع 
اإليه  و�شل  الذى  العاىل  بامل�شتوى  ال�شديد  اإعجابه 
طلبة اجلامعة. واإ�شتملت الفعاليات على الرق�شات 
ومنها  التاريخية  املقتنيات  م��ن  ومن���اذج  ال�شعبية 
والفخاريات  وال��ن��ح��ا���ش��ي��ات  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  الأ���ش��ل��ح��ة 
الفرقة  اأن��غ��ام  على  وذل���ك  والن�شيج  ال��غ��زل  واأدوات 
تعبر  يف  الوطنية  والأنا�شيد  الع�شكرية  املو�شيقية 
ال��ف��ع��ال��ي��ات معر�شا  ك��م��ا �شملت  ال��وط��ن.  ع��ن ح��ب 
الكليات  فيه  ا�شتعر�شت  الثمانية  اجلامعة  لكليات 

احتفالها باليوم الوطني باأ�شلوب متميز وجذاب.
رئي�س  نائب  �شلمان  �شعيد  اأ���ش��ام��ة  ق��ال  جانبه  م��ن 
اإحتفال  الحت����اد  ب��ذك��رى  الح��ت��ف��ال  اإن  اجل��ام��ع��ة 
اأعلنوا  حني  املوؤ�ش�شون  الآب��اء  ر�شخها  التي  باملبادئ 

دي�شمرب  م���ن  ال���ث���اين  يف  م���رة  لأول  ال���دول���ة  ق��ي��ام 
ب��اإذن اهلل ال�شيخ زايد بن  1971 بقيادة املغفور له 
�شلطان اآل نهيان موؤكدا اأن الحتفال بهذه املنا�شبة 
اأنحاء  جميع  ويف  اليوم  هذا  يف  قلوبنا  على  الغالية 
هو  ومقيمني  مواطنني  وموؤ�ش�شات  اأف���رادا  ال��دول��ة 
بالعمار  واحتفال  الفرقة  زمن  يف  بالوحدة  احتفال 
يف زم���ن ال��دم��ار واح��ت��ف��ال ب��الأم��ن وال���ش��ت��ق��رار يف 
زمن احلروب والت�شرذم واحتفال بال�شرعية ووحدة 
اأن  اإىل  �شلمان  واأ���ش��ار  احلقيقة.  والنه�شة  ال�شف 
دولة الإمارات العربية املتحدة قطعت اأ�شواطا كبرة 
يف كافة املجالت خال م�شرة الحت��اد وخا�شة يف 
جمال التعليم العايل والبحث العلمي حيث انت�شرت 
املدار�س واجلامعات التي اأ�شبح لها �شاأن كبر داخل 
اأولتها  التي  الكبرة  اجلهود  بف�شل  وذل��ك  الدولة 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ق��ي��ادة  ل��ل��دول��ة  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
ح��اك��م دب���ي رع���اه اهلل واإخ��وان��ه��م��ا اأ���ش��ح��اب ال�شمو 
حكام الإم��ارات حفظهم اهلل جميعا و�شدد خطاهم. 

عجمان  حاكم  ال�شمو  �شاحب  ت�شريف  اإن  واأ���ش��اف 
احتفالتهم  الطلبة  وم�شاركتهما  عهده  وىل  و�شمو 
اهتمام  على  دليل  خ��ر  ه��و  ال�42  الوطني  باليوم 
القيادة مب�شرة العلم وت�شجيع الطاب حتى ينهلوا 
منه ويقدموا للوطن الكثر يف ظل الدعم املتوا�شل 
م��ن ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة مل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ت��ع��ل��ي��م العايل 

يف  لا�شتمرار  التدري�شية  الهيئة  واأع�شاء  للطلبة 
رفع �شقف الجنازات املبهرة التي حققتها الدولة يف 
كافة املجالت. و لفت اإىل اأن احتفال طلبة اجلامعة 
كل  ق��ل��وب  على  الغالية  املنا�شبة  ب��ه��ذه  ومنت�شبيها 
الإماراتيني ياأتي تعبرا منهم عن حبهم واإنتمائهم 

لهذا البلد املعطاء وقيادته الر�شيدة.

•• دبي – حم�شن را�شد

تنطلق اليوم امتحانات نهاية الف�شل 
ع�شر  الثاين  لطلبة  الأول،  الدرا�شي 
الق�شم الأدبي للعام الدرا�شي 2013-
احلكومية  امل������دار�������س  يف   ،2014
واخلا�شة التي تطبق مناهج الوزارة، 
املنزلية على  والدرا�شة  الكبار  وتعليم 
عددهم25  والبالغ  الدولة،  م�شتوى 
الق�شم  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب  و983  األ���ف 
الأدبي ، وي�شتهلون امتحاناتهم مبادة 
طلبة  امتحانات  ت��ب��داأ  فيما  ال��ت��اري��خ، 
الق�شم العلمي البالغ عددهم 11 األف 
اخلمي�س  يوم  وطالبة،  و616 طالب 
ليوؤدون  نوفمرب،   28 امل��واف��ق  املقبل 
امتحانهم الأول يف مادة الريا�شيات. 

وال��ت��ع��ل��ي��م قد  ال��رب��ي��ة  وك��ان��ت وزارة 
 ، التعليمية  م��ن��اط��ق��ه��ا  ك��اف��ة  وج��ه��ت 
باتخاذ كافة اإجراءات احليطة واحلذر 
ب�شاأن  ودقيقة  م�شددة  اآليات  وو�شع   ،
وت�شلم  وا�شتام   ، المتحانات  طباعة 
اأوراق الأ�شئلة المتحانية ، وت�شحيح 
ور�شد وتقدير الدرجات منعا حلدوث 
�شفو  تعكر  �شاأنها  م��ن  ت�شريبات  اأي��ة 
اأجواء المتحانات لل�شف الثاين ع�شر 

بق�شميه العلمي والأدبي .
ج��اء ذل��ك خ��ال ال��ل��ق��اءات ال��دوري��ة ، 
الإدارات  بني  فيما  موؤخرا  متت  التي 
والتعليم  ال���رب���ي���ة  ب�������وزارة  امل��ع��ن��ي��ة 
وكذا   ، التعليمية  املناطق  وم�شئويل 
بهذا  امل��ن��اط��ق  تلقتها  ال��ت��ي  ال��ر���ش��ائ��ل 
ال�شاأن ، والتي اأطلعت عليها الفجر  من 

قبل م�شادر قيادية بالوزارة ، لإي�شاح 
كم اجلهد الذي تبذله وزارة الربية 
 ، التعليمية  مناطقها  م��ع  بالتن�شيق 
مل��ن��ع ت��ك��رار م��ا ح���دث خ���ال العامني 
لامتحانات  ت�شريب  م��ن  امل��ا���ش��ي��ني 
ال��ل��ق��اءات على �شرورة  تلك  واأك���دت   ،
ا�شتام اأوراق امتحانات ال�شف الثاين 
املركزية  املطبعة  من�شقي  م��ن  ع�شر 
الأعداد  وف��ق  الربية  ل��وزارة  التابعة 
اأن يتم تخزينها ب�شكل  ، على  املحددة 
التابعة  املركزية  املطبعة  اآمن يف مقر 
ويتم   ، بالإمارة  تعليمية  لكل منطقة 
املدار�س  مل����دراء  الم��ت��ح��ان��ات  ت�شليم 
الثانوية �شباح كل يوم ، ويف بعد زمني 
منا�شب يتم فيه مراعاة امل�شافة ما بني 
مقر املطبعة واملدر�شة . واأو�شحت ذات 

لقاءاتها  الربية يف  وزارة  اأن  امل�شادر 
اإدارات  اأكدت على   ، التي متت موؤخرا 
عمل  ف��رق  ت�شكيل  التعليمية  املناطق 
، وتكليف كل فريق عمل مبهمة يبداأ 
الفريق  با�شتام  منها  وينتهي  معها 
للوزارة  يت�شنى  حتى   ، مهامه  الأخ���ر 
يحدث  ق��د  جت��اوز  اأو  خطاأ  اأي  ح�شر 
التامة  ال�شرية  ملراعاة  الت�شديد  مع   ،
اأث����ن����اء و����ش���ع الأ����ش���ئ���ل���ة وط��ب��اع��ت��ه��ا ، 
ومنوذج  الأ�شئلة  طباعة  يتم  اأن  على 
الإج���اب���ة ع��ل��ى ن�����ش��خ��ة ورق���ي���ة تعتمد 
 ، امل�شرف عليها  امل��ادة  من قبل موجه 
ومنوذج  الأ�شئلة  ن�شخ  اإىل  بالإ�شافة 
مراعاة  م���ع   ،  C.D ع��ل��ى  الإج����اب����ة 
وتنويع  ل��ام��ت��ح��ان  امل���ح���دد  ال���زم���ن 
والأ����ش���ئ���ل���ة فيما  ال��ت��ف��ك��ر  م����ه����ارات 

وفيما   . وامل��و���ش��وع��ي��ة  امل��ق��ال��ي��ة  ب���ني 
الورقة  على  ا�شتف�شارات  اأي���ة  يخ�س 
المتحانية ترد من جلان المتحانات 
، اأ�شارت ذات امل�شادر اإىل اأن توجيهات 
الوزارة جاءت بتكليف مدراء املدار�س 
الثانوية ، بالإ�شراف على مراكز الرد 
على ال�شتف�شارات ، من خال ت�شليم 
موجه املادة املكلف بالرد ، ن�شخة من 
 30 م�شي  بعد  المتحانية  ال��ورق��ة 
دق��ي��ق��ة م��ن ب���دء الم��ت��ح��ان، ع��ل��ى اأن 
ال�شتف�شارات  على  ال��رد  مركز  يكون 
ب���ع���ي���دا ع����ن ال���ل���ج���ان الم���ت���ح���ان���ي���ة ، 
وي��ت��وف��ر ل���ه خ��ط��وط ه��ات��ف��ي��ة ت�شهل 
 . اللجان  وب��ني  بينهم  فيما  التوا�شل 
كما اأكدت الوزارة على التاأكد من عدم 
ورقة  ع��ام��ات مميزة على  اأي  وج��ود 

الإجابة للطالب ، ويف حال اأكت�شف اأن 
هناك عامة مميزة على الورقة يتم 
و�شعها يف ظرف خا�س وت�شلم ملوجه 
كانت  التعليمات  اأن  اإىل  لفتا   ، امل��ادة 
وا�شحة اأي�شا ب�شاأن خلط جميع اأوراق 
يف  وتعبئتها  ع�شوائي  ب�شكل  الإج��اب��ة 
مظاريف ) 25 ورقة بكل مظروف ( 
�شك  اأي  هناك  يكون  وذل��ك حتى ل   ،

يف عمليات الت�شحيح من قبل معلمي 
اأن  على  وطالباتهن،  لطابهم  امل���ادة 
يوما  الت�شحيح  عمليات  متابعة  يتم 
 ، الفني  التوجيه  م��ع  بالتعاون  ب��ي��وم 
ورفع تقرير ختامي باأعمال املركز اإىل 
اأكدت  كما  التعليمية،  املناطق  م��دراء 
الت�شحيح  يف  يراعى  اأن  على  ال���وزارة 
تقل  التي   ، الإج��اب��ات  اأوراق  مراجعة 

ال�شغرى  النهاية  ع��ن  ال��درج��ة  فيها 
توثيق  على  والعمل   ، م��ت��وازن  ب�شكل 

جميع حالت املراجعة ر�شميا .
واأ�شاف اأن الوزارة اأكدت على �شرورة 
رف�����ع ت���ق���ري���ر ح�����ول حت��ل��ي��ل ال���ورق���ة 
الع�شوائية  وال���ع���ي���ن���ة  الم���ت���ح���ان���ي���ة 
بعد جل�شات  ب��اأول  اأول  النجاح  ون�شب 

الت�شحيح .

•• دبي-وام:

والفكر  للتميز  مكتوم  اآل  حممد  بن  مكتوم  مل��ب��ادرات  العليا  اللجنة  اأعلنت 
مكتوم  اآل  حممد  بن  مكتوم  مل�شابقة  الثالثة  ال��دورة  انطاق  عن  القانوين 
للمحاكمة ال�شورية لعام 2014 وذلك على م�شتوى دول جمل�س التعاون 
مكتوم  اآل  بن حممد  مكتوم  مبادرات  واح��دة من  امل�شابقة  وتعد  اخلليجي. 
�شنويا وجمموعة من  دبي  تنظمها حماكم  والتي  القانوين  والفكر  للتميز 
اآل  �شوؤال م�شابقة مكتوم بن حممد  اإطاق  ال�شراتيجيني. ومت  �شركائها 
مكتوم للمحاكمة ال�شورية خال املوؤمتر ال�شحفي الذي عقد ام�س مبحاكم 
اأحمد �شعيد بن هزمي مدير عام حماكم دبي  دبي بح�شور �شعادة الدكتور 
والفكر  للتميز  مكتوم  اآل  حممد  بن  مكتوم  مل��ب��ادرات  العليا  اللجنة  رئي�س 
اأن  اإذ  القانوين وعدد من عمداء كليات القانون يف جامعات دولة الإم��ارات 

جامعات  جميع  يف  القانون  كليات  يف  والطالبات  للطاب  موجهة  امل�شابقة 
تنفيذا  وذل���ك  اخل��ل��ي��ج��ي  ال��ت��ع��اون  الإم������ارات ودول جمل�س  دول���ة  وك��ل��ي��ات 
لتوجيهات �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي 

رئي�س املجل�س الق�شائي باإمارة دبي راعي املبادرات.
واأكد رئي�س اللجنة العليا ملبادرات مكتوم بن حممد اآل مكتوم للتميز والفكر 
ال�شورية هي  للمحاكمة  اآل مكتوم  اأن م�شابقة مكتوم بن حممد  القانوين 
م�شابقة علمية موجهة لطاب كليات القانون بدولة الإمارات ودول جمل�س 
التعاون اخلليجي وتت�شمن مرحلتني الأوىل اإعداد مذكرات كتابية ا�شتنادا 
اىل وقائع حقيقية اأو افرا�شية الق�شية والثانية وهي جولت متعددة من 
امل�شاركة  والكليات  اجلامعات  من  املت�شابقة  الفرق  بني  ال�شفهية  املرافعات 
التوا�شل  بناء ج�شور  اإىل  امل�شابقة تهدف  اأن  اإىل  واأ�شار  اأم��ام جلنة حتكيم. 
واأح��ام طاب  القانون وحتفيز طموحات  وكليات  الق�شائية  الأجهزة  بني 

كليات القانون نحو العمل يف املجال الق�شائي وتوفر فر�شة لطاب كليات 
املناف�شة  روح  واإزك���اء  واقعية  �شمات  ذات  قانونية  اأن�شطة  ملمار�شة  القانون 
بني كليات القانون لارتقاء باجلوانب العملية عند الطاب واإزكاء �شمعة 
الأجهزة الق�شائية يف جمالت الريادة والتميز يف املجتمع واكت�شاف الطاب 

الأكرث متيزا متهيدا ل�شتقطابهم للعمل يف الأجهزة الق�شائية.
واأعلن رئي�س اللجنة العليا ملبادرات مكتوم بن حممد اآل مكتوم للتميز والفكر 
القانوين �شوؤال م�شابقة الدورة الثالثة مل�شابقة مكتوم بن حممد اآل مكتوم 
ومدعي  عاملي  م�شرف  بني  ق�شية  وهي   2014 لعام  ال�شورية  للمحاكمة 
عليه مالك ملوؤ�ش�شة جتارية يف اإمارة دبي وقد تقدم املدعي عليه اإىل امل�شرف 
للح�شول على عدة قرو�س ومل يتم اإ�شتيفاء تلك القرو�س من قبل املدعي 
عليه مما اأحال النزاع اإىل الت�شوية وبعد عدم الإلتزام يف ال�شداد حتولت اإىل 
ق�شية. وتنطلق م�شابقة مكتوم بن حممد اآل مكتوم للمحاكمة ال�شورية من 

روؤية مفادها بناء جيل قانوين متمر�س وتهدف اإىل اإك�شاب الطلبة امل�شاركني 
بالنف�س  والثقة  اللوائح  واع���داد  الق��ن��اع  بكيفية  املتعلقة  العملية  امل��ه��ارات 
املرافعة ومتثيل اخل�شوم من خال  واع��داد خطة  والقدرة على الرجت��ال 
تطبيقات واقعية اأو افرا�شية وزيادة مهاراتهم بالتحليل والبحث وا�شتنباط 
القواعد القانونية وتطبيق ذلك عمليا بالرافع اأمام هيئة حتكيم. وتهدف 
للمعرفة  التطبيقية  اجل��وان��ب  ب�شم  التدريب  اأ�شاليب  تطوير  اىل  اأي�شا 
النظرية مما ي�شهم يف زيادة كفاءة خريجي اجلامعات والكليات القانونية. 
كما مت اإعان فتح باب امل�شاركة يف امل�شابقة جلميع جامعات وكليات القانون 
بدول جمل�س التعاون اخلليجي التي متنح درجة اللي�شان�س يف القانون اأو يف 
بفريق موؤلف  امل�شاركة  لكل جامعة  ويتاح  يعادلها  ما  اأو  والقانون  ال�شريعة 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  مواطني  من  طالبات  اأو  ط��اب  اأرب��ع��ة  من 

امل�شجلني يف تلك اجلامعات والكليات.

الإعالن عن انطالق م�شابقة مكتوم بن حممد اآل مكتوم للمحاكمة ال�شورية 

النعيمي ي�شهد احتفالت جامعة عجمان باليوم الوطني ال�42

األف و599 طالبًا وطالبة ينطلقون اليوم لأداء امتحان الـ12 بق�سميه العلمي والأدبي  37

املناطق ت�شكل فرق عمل وحت�شر مهام كل منها لتحديد م�شوؤولية املتقاع�س 
الرتبية ت�سدد على اإجراءات �سري ورقة الأ�سئلة منعًا حلدوث ما يعكر �سفو اأجواء المتحانات

موارد مركزية عجمان تنظم ور�شة عمل الدليل الإر�شادي لت�شميم وتطوير الهياكل التنظيمية حلكومة عجمان 

غرفة عجمان تنفذ 5 دورات داخلية لتطوير كوادرها الوظيفية خالل العام احلايل
•• عجمان ـ الفجر 

العام احلايل  و�شناعة عجمان خال  نفذت غرفة جت��ارة 
5 دورات داخلية ملوظفيها بهدف تعزيز وتطوير كوادرها 
ال�شراتيجية  اخلطة  لتخدم  تنوعت  وال��ت��ي  الوظيفية 
امل�شاريع  اإدارة  يف  دورة  تنفيذ  مت  وق���د  ع��ج��م��ان.  ل��غ��رف��ة 
ودورة   ،MS Project برنامج  وا�شتخدام  الحرافية 
التجارة  منظمة  اتفاقية  ظل  يف  املن�شاأ  قواعد  مفهوم  يف 

العاملية، ودورة يف اإعداد وتنظيم الفعاليات واملوؤمترات.
وجاءت اخر هذه الدورات حتت عنوان الإ�شتخدام املتقدم 
موظفي  ك��اف��ة  لت�شمل  اأك�����ش��ل  م��اي��ك��رو���ش��وف��ت  ل��ربن��ام��ج 

ب�شرح  وق���ام  ل��ول��و  �شامر  املهند�س  ال���دورة  وق���دم  ال��غ��رف��ة، 
الأ�شاليب العلمية والعملية املطبقة يف برنامج الك�شل من 
حيث التعامل مع البيانات واجلداول، ،التعرف على كيفية 
، وكيفية ان�شاء اخلرائط   PivotTable اعداد جداول
وال��ر���ش��وم��ات وان�����ش��اء وح�����دات امل���اك���رو، وم��ع��رف��ة كيفية 
اأوف��ي�����س وم���ن ثم  ال��ت��ك��ام��ل م��ع تطبيقات م��اي��ك��رو���ش��وف��ت 
التعاون وم�شاركة امل�شنفات. ويف ختام الدورة اثنى �شعادة 
حممد اجلناحي املدير التنفيذي لقطاع تنمية ال�شتثمار 
والعمال، بجهود املنظمني يف عقد هذه الدورة التي ت�شهم 
الغرفة وتطوير مهاراتهم. ومن  اأداء موظفي  يف حت�شني 

ثم قام بتوزيع ال�شهادات على املحا�شر وامل�شاركني.
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ويل عهد راأ�س اخليمة ي�شتقبل امل�شرية الطالبية لليوم الوطني ال� 42

برعاية جائزة راأ�س اخليمة للإبداع والتميز التعليمي

�شلطان بن جمال القا�شمي ي�شهد اأوبريت م�شرية وطن

•• راأ�س اخليمة-وام:

ال�������ش���ي���خ حممد  ����ش���م���و  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
القا�شمي  ���ش��ق��ر  ب���ن  ���ش��ع��ود  ب���ن 
ام�س  اخل���ي���م���ة  راأ��������س  ع���ه���د  ويل 
ال����دي����وان الأم���ري..امل�������ش���رة  يف 
منطقة  نظمتها  ال��ت��ي  الطابية 
مبنا�شبة  التعليمية  اخليمة  راأ���س 
الوطني  باليوم  الدولة  احتفالت 
مدار�س  طلبة  مب�����ش��ارك��ة   42 ال���� 
عهد  ويل  �شمو  وت�شلم  الإم������ارة. 
راأ�������س اخل��ي��م��ة ع��ل��م ال���دول���ة من 
امل�شرة التي جابت �شوارع الإمارة 
وفرق  ال�شرطة  دوري��ات  مب�شاركة 
املو�شيقى  وف��رق��ة  امل���دين  ال��دف��اع 
اإىل جمع غفر  اإ�شافة  الع�شكرية 
م��ن اأول���ي���اء الأم�����ور. وق���ام �شموه 
بعد ت�شلم العلم رفعه على مدخل 

را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل  رع��اه 
ع�شو  القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود 
املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة 
الإم���ارات  حكام  ال�شمو  واأ���ش��ح��اب 
ف�شا عن �شور املعامل احل�شارية 
يتقدمها  ل���ل���دول���ة  وال���ت���اري���خ���ي���ة 
الذين  واملر�شدات  الك�شافة  فرقة 
ال�شمو  ل�شاحب  ال��ولء  ق�شم  اأدوا 
الدراجات  ..وفريق  الدولة  رئي�س 
ال���ه���وائ���ي���ة ال���ت���اب���ع مل��ن��ط��ق��ة راأ�����س 
اخل��ي��م��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة. وق����ام �شمو 
بجولة  اخل��ي��م��ة  راأ������س  ع��ه��د  ويل 
والر�شومات  اللوحات  معر�س  يف 
اأق��ي��م يف  ال���ذي  ال��ط��اب��ي��ة  الفنية 
ع��ل��ى هام�س  الأم������ري  ال���دي���وان 
امل�شرة اطلع خالها على العمال 

ال�����دي�����وان الأم����ري..ب����ح���������ش����ور 
بن �شقر  ال�شيخ �شقر بن حممد 
ال��ق��ا���ش��م��ي وال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
و�شمية  القا�شمي  �شقر  بن  جمال 
حارب مديرة منطقة راأ�س اخليمة 
نائب  البغام  واإبراهيم  التعليمية 
م��دي��ر امل��ن��ط��ق��ة وال��ع��م��ي��د حممد 
ال��ن��وب��ي ن��ائ��ب ق��ائ��د ع���ام �شرطة 
راأ������س اخل��ي��م��ة وع����دد م���ن م���دراء 
القيادة  و�شباط  املحلية  ال��دوائ��ر 
اخليمة  را������س  ل�����ش��رط��ة  ال���ع���ام���ة 
اخليمة  را����س  منطقة  وم�����ش��وؤويل 
من  امل�شرة  وانطلقت  التعليمية. 
اأم�����ام امل��ن��ط��ق��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة حتمل 
علم دولة الإمارات و �شور �شاحب 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

امل���دار����س والتي  ل��ط��اب  ال��ف��ن��ي��ة 
�شمت ر���ش��وم��ات حل��ك��ام الإم���ارات 
واأهم املعامل احل�شارية وال�شياحية 
والثقافية للدولة..ج�شدت معاين 
الفخر والعتزاز بالنتماء لدولة 
احل�شارية  وال��ن��ه�����ش��ة  الإم������ارات 
امل�شرة  ظ����ل  يف  حت���ق���ق���ت  ال����ت����ي 
املغفور له  اأطلقها  التي  الحتادية 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
الطاب  ع����رب  ث�������راه  اهلل  ط���ي���ب 
م���ن خ��ال��ه��ا ع���ن م�����ش��اع��ر الفرح 
العزيزة  املنا�شبة  بهذه  والبتهاج 
على قلوب اجلميع. واأكدت �شمية 
حارب اأن اليوم الوطني لقيام دولة 
الإمارات يعترب فر�شة لتعزيز قيم 
ولقائد  للدولة  والن��ت��م��اء  ال���ولء 
ال�شمو  �شاحب  الحتادية  امل�شرة 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 

رئي�س الدولة حفظه اهلل يف نفو�س 
والتعبر  ال���وط���ن  وب���ن���ات  اب���ن���اء 
ع����ن احل������ب والخ������ا�������س ال����ذي 
للوطن  نفو�شهم  يف  الطلبة  يكنه 
تدخر  مل  التي  الر�شيدة  وقيادته 
ج��ه��دا م��ن اج���ل ب��ن��اء ���ش��روح من 
 42 الجن���ازات احل�شارية ط��وال 
الإمارات  دولة  اأ�شحت  حتى  عاما 
اأ�شرع دول العامل من حيث  حدى 
التقدم والتطور الذي �شمل جميع 
جم��الت احل��ي��اة. واأ���ش��ارت اإىل اأن 
تاأتي  العام  املنطقة هذا  احتفالت 
وزارة  اح��ت��ف��الت  ف��ع��ال��ي��ات  �شمن 
الوطني  باليوم  والتعليم  الربية 
اع���ت���م���اده من  ال������ذي مت   42 ال������ 
قبل ال����وزارة وال��ت��ي ت�����ش��ارك فيها 
التي  الفعاليات  بعدد من  املنطقة 
اخليمة  راأ����س  يف  تنظيمها  �شيتم 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

���ش��ه��د ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب���ن جمال 
����ش���وؤون  ادارة  م���دي���ر  ال��ق��ا���ش��م��ي 
امل��واط��ن��ني يف ال���دي���وان الأم����ري 
ام�س  اأول  م�����ش��اء  اخل��ي��م��ة  ب���راأ����س 
ال���ذي قدم  اأوب��ري��ت م�شرة وط��ن 
برعاية جائزة را�س اخليمة لاإبداع 
من  ملجموعة  التعليمي  وال��ت��م��ي��ز 
للبنني  اب��ن ظاهر  ط��اب مدر�شة 
امل�شاركني يف الوبريت على م�شرح 
اخليمة  ب����راأ�����س  ال���ث���ق���ايف  امل����رك����ز 
ال��وط��ن��ي الثاين  ب��ال��ي��وم  اح��ت��ف��ال 

اأ���ش��م الأوبرين  اأخ��ت��ي��ار  ب���اأن ف��ك��رة 
م�شرة وطن ا�شتوحي للربط بني 
املا�شي واحلا�شر عن طريق طرح 
ال�����ش��غ��ر وجتوله  ال��ت��اج��ر  ف��ك��رة 
واحلديثة  القدمية  ال���ش��واق  ب��ني 
الغماراتي  ال�����راث  م�����ش��ت��ع��ار���ش��ا 
واأ�شلوب  الأج���داد  ولهجة  العريق 

تناقله للحا�شر .
رب��ًط��اً ب��ع��ب��ارات امل��غ��ف��ور ل��ه ال�شيخ 
اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  زاي���د 
نهيان بقوله اإن الحتاد ما قام اإل 
واأم���اين  ل��رغ��ب��ات  عملياً  جت�شيداً 
الواحد  الإم���ارات  �شعب  وتطلعات 

والأربعني .
ح�������ش���رال���ع���ر����س ال����ن����ائ����ب ال���ع���ام 
واأع�شاء  حميمد  ح�شن  امل�شت�شار 
وال�شلطة  ال����ق���������ش����اء  جم���ل�������س 
العامة  النيابة  واأع�شاء  الق�شائية 
و موزة اآل علي ع�شو جمل�س اأمناء 
الكيميائيني  احتاد  رئي�س  اجلائزة 
العرب رئي�س اجلمعية الكيميائية 
البغام  اإب����راه����ي����م  و  الإم����ارات����ي����ة 
النعيمي نائب مدير منطقة راأ�س 
الدوائر  م��دراء  ورئ�شاء  التعليمية 

احلكومية بالإمارة .
على  اآل  م�����وزة  الأ����ش���ت���اذ  وق���ال���ت 

يتمتع  ك��رمي،  بناء جمتمع حر  يف 
م�شتقبل  وب���ن���اء  وال����ع����زة  ب��امل��ن��ع��ة 
راية  فوقه  ت��رف��رف  و���ش��اح  م�شرق 
ال��ع��دال��ة واحل����ق ، ول��ي��ك��ون رائ����داً 

ونواة لوحدة عربية �شاملة .
 و اأكد اجلميع على مبادرة �شاحب 
را�شداآل  ب��ن  حممد  ال�شموال�شيخ 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
دب���ي رعاه  ال�����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
اهلل باأن ال�شعب ل يقبل اإل بالرقم 
ال����ش���ت���اذة موزة  .. وه���ن���اأت  واح����د 
الوطنية  املنا�شبة  بهذه  احل�شور 
نفو�س  يف  وال�����ع�����زي�����زة  ال���غ���ال���ي���ة 

بالقيادة  وم�����ش��ي��دا  اأب���ن���اءال���وط���ن 
ال�شموال�شيخ  ل�شاحب  ال��ر���ش��ي��دة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة حفظهاهلل واإخوانه اأ�شحاب 
ال�شمواأع�شاء املجل�س الأعلى حكام 

الإمارات .
واأ�شادة موزة اآل علي بالدور الذي 
ي��ب��ذل��ه امل��ع��ل��م��ني وامل��ع��ل��م��ات جتاه 
طاب وطالبات املدار�س يف التميز 
العمال  ه��ذا  خ��ال  والبتكارمن 
على  اجلميع  التي حت�س  الوطنية 
امل�����ش��ارك��ة وال���وح���دة وال����ولء  روح 

للقيادة الر�شيدة.

اىل اوب��ري��ت ال����ولء م��وزع��ه على 
ام�����ك�����ان خم���ت���ل���ف يف الإم������������ارة..
اىل  وال��ت��ق��دي��ر  بال�شكر  متوجهة 
بن  �شعود  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو 

املنطقة  مدار�س  طاب  مب�شاركة 
ت�����ش��م��ل م����ارث����ون ال���ع���ل���م وال���ي���وم 
ال�شياحة  املفتوح وفعالية  الوطني 
بالإ�شافة  اعرب  ولوطني  يف وطن 

ا�شتقباله  ع��ل��ى  ال��ق��ا���ش��م��ي  ���ش��ق��ر 
وم�شاركته  ال��ط��اب��ي��ة  امل�������ش���رة 
فعالية رفع العلم الذي ميثل رمز 

وحدة المارات واحتادها املجيد. 

ف���رج���ل���ه  خم���رج���ة العمل  ب�����دوي 
وامل�����ش��ارك��ني يف الأع���م���ال الأخ���رى 

ويف ختام العر�س كرم النائب العام 
امل�����ش��ت�����ش��ار ح�����ش��ن حم��ي��م��د اأم���اين 

وح�س اجلميع على موا�شلة تنمي 
املواهب الإبداعية ال�شغرة .

النائب العام لإمارة اأبوظبي ي�شتقبل ال�شفري الفل�شطيني النيابة العامة براأ�س اخليمة حتتفل مبنا�شبة اليوم الوطني ال� 42 للدولة
ا�شتحداثها والتي كان لها دور بارز يف الرتقاء باأداء النيابات اإىل اأعلى 

امل�شتويات من حيث الدقة والنزاهة يف حتقيق العدالة.
الذي  امللحوظ  بالتطور  الفل�شطيني  ال�شفر  �شعادة  اأ���ش��اد  جهته  م��ن 
ت�شهده النيابة العامة يف اأبو ظبي خا�شة فيما يتعلق با�شتخدام التقنيات 
..معربا عن  التقا�شي  اإج��راءات  وتب�شيط  الق�شايا  احلديثة يف حتويل 

اأمله بتطوير التعاون امل�شرك يف هذا املجال.
الفل�شطيني  ال�شعب  اإىل  الإم��ارات  الذي تقدمه دولة  الدعم  اإىل  واأ�شار 
الق�شائية  جتربتها  خ���ربات  ت��ق��دمي  على  وحر�شها  ك��اف��ة  امل��ج��الت  يف 
والقانونية املميزة لت�شتفيد منها احلكومة الفل�شطينية لبناء منظومتها 

النيابية. 

•• اأبوظبي-وام:

بحث �شعادة امل�شت�شار يو�شف �شعيد العربي النائب العام لإمارة اأبوظبي 
الدولة مبكتبه  لدى  فل�شطني  دول��ة  �شفر  العريدي  �شعادة خري  مع 
النيابة  بني  املتاحة  التعاون  فر�س  ام�س  اأبوظبي  يف  الق�شاء  دائ��رة  يف 
العامة يف اإمارة اأبوظبي ودولة فل�شطني واإمكانات تعزيزها يف املجالت 
الفل�شطيني  ال�شعب  دع��م  اإمكانيات  اإىل  اإ�شافة  والقانونية  الق�شائية 

ال�شقيق يف هذا املجال.
وا���ش��ت��ع��ر���س امل�����ش��ت�����ش��ار ال��ع��ربي ال��ت��ط��ورات امل��ت��اح��ق��ة ال��ت��ي �شجلتها 
النيابة العامة يف اأبوظبي خال الفرة املا�شية والتخ�ش�شات التي مت 

املحلية بالإمارة. وتقدم �شعادة امل�شت�شار ح�شن حميمد بالتهاين اإىل 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اآل مكتوم نائب رئي�س  اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو 
راأ�س  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ 
اخليمة واأ�شحاب ال�شمو حكام الإم��ارات مبنا�شبة اليوم الوطني ال� 
املا�شي  بني  للربط  وط��ن  م�شرة  اوب��ري��ت  واأ�شتوحى  للدولة.   42
واحل��ا���ش��ر ع��ن ط��ري��ق ط���رح ف��ك��رة ال��ت��اج��ر ال�����ش��غ��ر وجت��ول��ه بني 
ال�شواق القدمية واحلديثة ..م�شتعر�شا الراث الماراتي العريق 

وت�شمن الحتفال فقرات متنوعة حازت اعجاب احل�شور.

•• راأ�س اخليمة-وام:

�شهد ال�شيخ �شلطان بن جمال القا�شمي مدير اإدارة �شوؤون املواطنني 
اأوب��ري��ت م�شرة وط��ن الذي  ب��راأ���س اخليمة  ال��دي��وان الأم���ري  يف 
م��ع منطقة  ب��ال���ش��راك  الإم����ارة  ال��ع��ام��ة يف  النيابة  دائ���رة  تنظمه 
للدولة   42 ال���  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  مبنا�شبة  التعليمية  اخليمة  راأ����س 
ح�شر  املجتمع.  وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزارة  م�شرح  على  وذل��ك 
العر�س �شعادة امل�شت�شار ح�شن حميمد النائب العام واأع�شاء جمل�س 
الق�شاء وال�شلطة الق�شائية واأع�شاء النيابة العامة واإبراهيم البغام 
النعيمي نائب مدير منطقة راأ�س التعليمية وروؤ�شاء ومدراء الدوائر 

متخ�س�س يف فتح اخلزائن 

�شرطة راأ�س اخليمة تقب�س على العقل املدبر جلرائم �شرقة املحالت ومكاتب ال�شفريات 
•• راأ�س اخليمة - الفجر

املباحث  و  التحريات  اإدارة  متكنت 
للعمليات  العامة  ب��الإدارة  اجلنائية 
ال�������ش���رط���ي���ة ب�����راأ������س اخل���ي���م���ة من 
القب�س على العقل املدبر و الرجل 
يف  )35عاماً(  )ح.اأ.اأ(   )1( رق���م 
ال��ق��ب�����س عليها  ال��ت��ي مت  ال��ع�����ش��اب��ة 
القيادات  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  م����وؤخ����راً 
ال���ع���ام���ة ل���ل���دول���ة )����ش���رط���ة دب����ي و 
ال�شارقة و عجمان( خال الأ�شابيع 
امل��ا���ش��ي��ة وال���ت���ي ك��ان��ت ت�����ش��م )9( 
و  العربية،  اجلن�شية  من  اأ�شخا�س 
اخلزائن  ب�شرقة  تخ�ش�شوا  الذين 
التجارية  امل��ح��ات  م��ن  احل��دي��دي��ة 
على  ال�شفريات  مكاتب  و  ال��ك��ربى 

م�شتوى الدولة. 
علي  اهلل  ع���ب���د  ال��ع��ق��ي��د  واأو������ش�����ح 
و  ال��ت��ح��ري��ات  اإدارة  م��دي��ر  منخ�س 

امل��ب��اح��ث اجل��ن��ائ��ي��ة ب�����ش��رط��ة راأ����س 
اخليمة، اأنه بعد اأن مت �شبط اأفراد 
هناك  باأنه  اأف��ادوا  الت�شعة  الع�شابة 
ال��ع��ق��ل املدبر  ���ش��خ�����س ه�����ارب ه���و 
لكافة عمليات ال�شرقة على م�شتوى 
و  متخ�ش�س  اأي�����ش��اً  وه���و  ال���دول���ة، 
حمرف يف فتح اخلزائن، وعليه مت 
التحري  و  البحث  عمليات  تكثيف 
ال�شخ�س  ع��ن  ال���ش��ت��دللت  وجمع 
امل��ط��ل��وب واأف�������ادت ال��ت��ح��ري��ات عن 
وعليه  ع��ج��م��ان  اإم������ارة  يف  وج������ودة 
و  التحريات  اإدارة  مع  التن�شيق  مت 
العامة  بالقيادة  اجلنائية  املباحث 
ل�����ش��رط��ة ع��ج��م��ان، ومت ���ش��ب��ط��ه يف 
اعرف  ومبواجهته  حمكم،  كمني 
املحات  م��ن  ع���دد  ب�شرقة  بقيامة 
ال���ت���ج���اري���ة و م���ك���ات���ب ال�������ش���ف���ر و 
الدولة،  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��اح��ة 
مب�����ش��اع��دة امل��ت��ه��م��ني ال��ت�����ش��ع��ة وهم 

من نف�س اجلن�شية، و جميعهم قد 
�شرعية  غر  ب�شورة  الباد  دخلوا 
ك��ان��وا يقيمون  ق��د  واأن��ه��م جميعهم 
الدولة و حكم عليهم يف ق�شايا  يف 
الت�شول،  و  ال�شرقة  ب�شبب  �شابقة 
ومت اإب��ع��اده��م ع��ن ال���دول���ة ب��ع��د اأن 
ق�شوا حمكومياتهم اإل اأنهم عادوا 
ليمار�شوا  ال���دول���ة  اإىل  مت�شللني 
نف�س ن�شاطهم ال�شابق. واأكد مدير 
اإدارة التحريات و املباحث اجلنائية 
ت��ع��ت��رب �شربة  ال��ع��م��ل��ي��ة  ب�����اأن ه����ذه 

املجرمني  جلميع  موجعة  و  ق��وي��ة 
ليكونوا على يقني باأن اأعني اأجهزة 
ال�شرطة لن تغفل و �شتاحق كافة 
املجرمني واأن يدها �شتطالهم مهما 
ال��ف��رار من يد  اأو  ح��اول��وا الختباء 
اأ���ش��اد العقيد عبد  ال��ع��دال��ة.   ك��م��ا 
بني  الكبر  ب��ال��ت��ع��اون  منخ�س  اهلل 
لل�شرطة  العامة  القيادات  خمتلف 
و ب��الأخ�����س ���ش��رط��ة ع��ج��م��ان على 
اأثمر عن  ال��ذي  تعاونها  و  جهودها 
�شبط املتهم الرئي�شي يف الع�شابة.  
و  ال��ت��ح��ري��ات  اإدارة  م��دي��ر  ن��ا���ش��د  و 
امل��ب��اح��ث اجل��ن��ائ��ي��ة ب�����ش��رط��ة راأ����س 
املحال  اأ����ش���ح���اب  ك���اف���ة  اخل���ي���م���ة، 
اإىل  املختلفة  امل��ك��ات��ب  و  ال��ت��ج��اري��ة 
�شرورة اتخاذ كافة التدابر الأمنية 
اخلا�شة باأمن و�شامة حماتهم و 
باإحكام  الأب���واب  اإق��ف��ال  م��ن  التاأكد 
عند اإغاقها، وكذلك عدم ترك اأية 
مبالغ مالية بعد انتهاء فرة العمل 
و اإيداعها يف البنوك ، لكي ل يكونوا 
عر�شة �شهلة لل�شرقة، و العمل على 
اأي��ة ت�شرفات قد  الإب���اغ ف��وراً عن 

تثر ال�شك و الريبة. 

جلنة حتكيم املدر�شة املتميزة ت�شتكمل جولتها لتقييم الأوبريت الوطني واملعر�س الرتاثي يف اأم القيوين
•• دبي-الفجر:

الثقافة  وزارة  تنظمها  والتي  املتميزة  املدر�شة  جائزة  حتكيم  جلنة  توا�شل 
وال�شباب وتنمية املجتمع للعام ال�شاد�س �شمن احتفالتها باليوم الوطني 42، 
زيارتها للمدار�س امل�شاركة باجلائزة والتابعة ملنطقة اأم القيوين التعليمية، 
بعدما زارت املدار�س امل�شاركة يف منطقة الفجرة التعليمية ومكتب ال�شارقة 
التعليمي )املنطقة ال�شرقية( ومدار�س جمل�س اأبوظبي للتعليم يف اأبوظبي 
العا�شمة والعني والغربية. وتاأتي الزيارات امليدانية للجنة التحكيم بجائزة 
املدر�شة املتميزة بعدما اعتمدت اللجنة العليا امل�شرفة على اجلائزة املدار�س 
واملناطق التعليمية املتاأهلة للت�شفيات النهائية �شمن اجلائزة التي تطلقها 
التوايل �شمن  ال�شاد�س على  للعام  املجتمع  وال�شباب وتنمية  الثقافة  وزارة 
احتفالت الوزارة باليوم الوطني ال�42وتتابع جلنة املعر�س الراثي اليوم 
�شمن جولتها؛ مدر�شة املعري�س للتعليم الأ�شا�شي بنني ومدر�شة الربيرات 
للتعليم الأ�شا�شي للبنني، ومدر�شة زمزم للتعليم ال�شا�شي بنات والتابعني 

الفني  الأوب��ري��ت  ت��زور جلنة حتكيم  التعليمية. فيما  راأ���س اخليمة  ملنطقة 
الأ�شا�شي ومدر�شة ال�شياء للتعليم ال�شا�شي بنني  مدر�شة الوطن للتعليم 
وام ال�شهداء للتعليم ال�شا�شي للبنات والتابعة ملنطقة اأم القيوين التعليمية 
اأوبريت املدر�شة على م�شرح مركز وزارة الثقافة وال�شباب  وت�شاهد اللجنة 
اإدارة  م��دي��ر  خليل  اأمينة  اأك���دت  ب��دوره��ا  القيوين.  اأم  يف  املجتمع  وتنمية 
التنمية املجتمعية يف وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع، حر�س الوزارة 
على الرتقاء بالوعي املجتمعي باأهمية الحتفال باليوم الوطني اإىل املكانة 
الإماراتي  املجتمع  اأبناء  وعقول  قلوب  وطنية يف  منا�شبة  بهكذا  تليق  التي 
من مواطنني ومقيمني. واأ�شارت اإىل اأن جائزة املدر�شة املتميزة يف الحتفال 
باليوم الوطني ال�42 يف الثاين من دي�شمرب 2013، والتي تطلقها الوزارة 
مبدرائها  للمدار�س  حافزاً  لت�شّكل  �شت�شتمر  التوايل،  على  ال�شاد�س  للعام 
اأداء يف  وهيئاتها التعليمية وطابها على التناف�س يف �شبيل حتقيق اأف�شل 
جمال الحتفال باليوم الوطني، وتطبيق اأعلى معاير جودة الحتفال بهذه 

املنا�شبة الغالية على قلوب كل اأفراد املجتمع املحلي.
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اأخبـار الإمـارات

موؤ�ش�شة زايد اخلريية تنفذ برامج اإن�شانية باأ�شلوب تقني وعلمي متطور حمليا وخارجيا
•• اأبوظبي-وام:

والإن�شانية  اخلرية  لاأعمال  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  موؤ�ش�شة  اأجن��زت 
علمي  باأ�شلوب  وال��دول��ي��ة  املحلية  ال�شاحتني  على  متميزة  خ��ري��ة  ب��رام��ج 
الربامج.  امل�شتهدفني من هذه  الطيبة على  نتائجه  وتقني متطور ظهرت 
اإ�شراتيجية  اإن  املوؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  الظاهري  �شبيب  اأحمد  �شعادة  وق��ال 
وا�شعة من  براجمها اخلرية قطاعات  تغطي  اأن  على  تقوم  زاي��د  موؤ�ش�شة 
املجتمع خا�شة الفئات املحتاجة واأن تكون اأي�شا لها فائدة لهذه الفئات على 
املدى الطويل . واأ�شاف اأن موؤ�ش�شة زايد التي و�شع لبنتها املغفور له ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه ت�شر الآن يف تنفيذ براجمها وفق 
توجيهات القيادة الر�شيدة املمثلة يف �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ومتابعة �شمو ال�شيخ نهيان بن زايد اآل نهيان 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عمر  ال�شيخ  و�شمو  املوؤ�ش�شة  اأمناء  جمل�س  رئي�س 
اإ�شراتيجية  تنفيذها  خ��ال  من  املوؤ�ش�شة  وتركز  الأم��ن��اء.  جمل�س  رئي�س 
اإن�شانية على دعم الفئات والأ�شر الأ�شد حاجة داخل الدولة وخارجها واإقامة 
مراكز تنموية وتنفيذ برامج اإغاثية تفيد كل حمتاج . واأ�شار الظاهري اإىل 
منها  العديد  اكتمل  تنموية  م�شاريع  عدة  الدولة  داخ��ل  نفذت  املوؤ�ش�شة  اأن 
الآخر..كما  بع�شها  يف  العمل  ويجري  امل�شتفيدة  جهاتها  اإىل  ت�شليمها  ومت 
اإىل برامج ثابتة  اإ�شافة  اأخ��رى تنموية نفذت يف اخل��ارج  اأن هناك م�شاريع 
تنفذ �شنويا مثل احلج والإ�شهام يف الربامج اخلرية التي تنفذ يف الدولة 
الإن�شانية  الربامج  من  وغرها  العيد  وك�شوة  ال�شائم  اإفطار  برنامج  مثل 
الأخرى . فعلى ال�شعيد املحلي .. يعترب برنامج احلج الذي تنفذه موؤ�ش�شة 
زايد الأول من نوعه يف املنطقة ويقوم على ت�شير قافلة حجاج من مواطني 
الدولة �شنويا يبلغ عددهم 600 حاج و 400 حاج من نحو 40 دولة من 
خارج الإمارات يتم اإختيارهم وفقا ل�شروط حمددة بالتعاون مع �شفاراتنا يف 
اخلارج. وو�شعت موؤ�ش�شة زايد لاأعمال اخلرية والإن�شانية خطة جديدة 
لتطوير برنامج احلج بحيث يقدم خدمات وت�شهيات للحجاج الذين يتم 
املبالغ  اإجمايل  اأن  املوؤ�ش�شة  واأعلن مدير عام   . �شنويا  نفقات حجهم  حتمل 
التي اأنفقتها موؤ�ش�شة زايد اخلرية على برنامج حج املواطنني داخل الدولة 
األ��ف درهم   537 90 مليونا و  2005 وحتى الآن بلغت ح��وايل  منذ عام 
اآلف  املقد�شة خم�شة  الأرا�شي  اإىل  اإيفادهم  الذين مت  املواطنني  وبلغ عدد 
التي �شرفت لربنامج احلج من  املبالغ  اإجمايل  بلغ  189 مواطنا بينما  و 
خارج الدولة حوايل 23 مليونا و 316 األف درهم ا�شتفاد منها ما يقارب 
59 دولة . ونوه الظاهري  اأكرث من  200 �شخ�س من  اآلف و  من ثاثة 
اآل  زاي��د  بن  عمر  ال�شيخ  و�شمو  نهيان  اآل  زاي��د  بن  نهيان  ال�شيخ  �شمو  ب��اأن 
نهيان وجها بت�شهيل كافة الإجراءات املتعلقة باحلجاج الذين يحجون على 
نفقة املوؤ�ش�شة والذين تنطبق عليهم ال�شروط الازمة كما قامت املوؤ�ش�شة 
الربنامج  لتنفيذ  العاقة وذلك  ذات  الر�شمية  كافة اجلهات  بالتن�شيق مع 
تتعاون مع  زايد  اأن موؤ�ش�شة  . وذكر  للدولة  الر�شيدة  القيادة  وفق تطلعات 
اخلدمات  اأف�شل  لتقدمي  والأوق����اف  الإ���ش��ام��ي��ة  لل�شوؤون  العامة  الهيئة 
للحجاج كما تتعاون مع الهيئات التي تقوم باإيفاد احلجاج من داخل الدولة 
مثل هيئة الهال الأحمر وهيئة الإمارات للهوية بغية اإ�شناد برنامج احلج 
اإىل املوؤ�ش�شة اإبتداء من العام القادم باإذن اهلل . واأكد اأن املوؤ�ش�شة ت�شع �شروطا 
يكون غر  ان  اأهمها  املواطنني  احل��ج من  ت��اأدي��ة  يرغب يف  لكل من  خا�شة 
واأل يقل عمره  ي��وؤدي احلج لأول مرة  ق��ادر على دفع نفقات احلج وكذلك 
اخلا�شة  احلاجات  وذوي  ال�شن  بكبار  الهتمام  اإىل  الإ�شافة  عاما   40 عن 
ب�شتة  الربنامج قبل موعد احلج  لتنفيذ هذا  بالتح�شر  املوؤ�ش�شة  . وتقوم 
اأ�شهر تقريبا حيث تفتح مكاتب ل�شتقبال طلبات املواطنني يف جميع اأنحاء 
التي و�شعتها لهذا  ال�شروط  العدد املحدد وفق  الدولة وبعدها يتم اختيار 
الغر�س . واأ�شار اإىل اأنه بعد النتهاء من اختيار احلجاج وترتيب احلمات 
التي �شتنقلهم اإىل الديار املقد�شة تنظم موؤ�ش�شة زايد حما�شرات للحجاج 
الذين مت اختيارهم من خال وعاظ واأطباء لتوعيتهم بال�شروط ال�شحية 
. كما تر�شل  اأداء منا�شكه  ب�شروط احلج وكيفية  الازمة وكذلك تثقيفهم 
املوؤ�ش�شة جلنة اإىل الديار املقد�شة لاإ�شراف على احلجاج وتلبية مطالبهم 
اأثناء تواجدهم هناك والتن�شيق مع بعثة احلج الر�شمية للدولة . ويف ن�شاط 
الفقهي ال�شخم  امل�شروع  املوؤ�ش�شة  اأجنزت   .. اأن�شطة موؤ�ش�شة زايد  اآخر من 
جملدا   41 ت�شم  التي  والأ�شولية  الفقهية  للقواعد  زاي��د  معلمة  بعنوان 
يف  زاي��د  موؤ�ش�شة  جناح  �شمن  عر�شها  مت  وق��د  توزيعه  مت  مدجما  وقر�شا 
معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب الذي انطلق يف 24 اإبريل املا�شي باأبوظبي 
. وتعد هذه املعلمة اإجنازا علميا كبرا وفتحا جديدا يف جمال مد اجل�شور 
اآلف  دفتيها  بني  جمعت  باعتبارها  واملفتني  الفقهاء  من  املجتهدين  بني 
القواعد وفقا للمذاهب الثمانية املتواجدة يف العامل الإ�شامي لتكون دليا 
العلماء  اإجماع  على  املعتمدة  الفقهية  اأدلتهم  منها  ينهلون  للعلماء  علميا 
الأجاء والباحثني املجدين . وبذل العلماء والباحثون جهدا مكثفا ا�شتغرق 
15 عاما لإجناز هذه املعلمة ال�شخمة وراجعها رهط من كبار املرجعيات 
يف  زاي���د  موؤ�ش�شة  ج��ن��اح  �شم  كما   . الإ���ش��ام��ي  ال��ع��امل  يف  العلمية  الدينية 
معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب عددا من املطبوعات من اأهمها موطاأ الإمام 
وكتاب  الأع��ظ��م��ي  الربوفي�شور  للدكتور  جم��ل��دات  ثمانية  يف  وي��ق��ع  م��ال��ك 
النبتة القاتلة ملوؤلفه الدكتور علي حممد �شناوي ويتناول نبتة التبغ التي 
ت�شتخدم يف �شناعة ال�شجائر والكحول وغرها . وجاء اختيار موؤ�ش�شة زايد 
اإجتماعية وعادة �شيئة تعود على املجتمع  اآفة  لهذا الكتاب ب�شبب معاجلته 
ال�شحي اجل�شيم خا�شة  بال�شرر  الباد  القادمة وهم ثروة  وعلى الأجيال 
واأنه ثبت علميا اأن التبغ من اأ�شباب اأمرا�س ال�شرطان . والتزمت املوؤ�ش�شة 
بن�شر هذا الكتاب باعتباره توعية �شحية خا�شة ملا ات�شف به من مو�شوعية 
علمية واإح�شائية دقيقة .. كما احتوى على كم هائل من املعلومات الدقيقة 
  . اأعرا�س ال�شداع والبلعوم واملعدة وغرها  التاأثر ال�شحي من  يف جمال 
كما مت عر�س كتاب معجم زايد حتقيقا لأه��داف النظام الأ�شا�شي ملوؤ�ش�شة 
زايد اخلرية يف ن�شر الثقافة التي من �شاأنها تطوير التنمية الجتماعية 
النوعية  النقلة  حتقيق  يف  وامل�شاهمة  ال��ك��رمي  الإن�����ش��اين  العي�س  وحتقيق 
الوعي  جذوة  اإذك��اء  يف  للم�شاهمة  املوؤ�ش�شة  اإ�شراتيجية  اإليها  تتطلع  التي 
ح�شارية  ب��روؤي��ة  والعمل  الع�شر  لتحديات  الت�شدي  اأج���ل  م��ن  الإن�����ش��اين 
مما  والإ�شامية  العربية  الأم��ة  مرتكزات  على  الأ���ش��واء  بت�شليط  تتجلى 
دفع املوؤ�ش�شة اإىل متويل واإ�شدار هذا املرجع الكبر . ولعل الإ�شدار الذي 
يحمل ا�شم املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه يكون 
من اأهم املراجع الأ�شا�شية يف تعليم اللغة العربية التي توؤكد هوية النتماء 
اإ�شدار نفي�س لي�س يف  اأنه  الوطني لدولة الإم��ارات العربية املتحدة .. كما 
وتاأكيدا  الطلبة  على  ت�شهيا  ا�شتخدامه  واإمن��ا يف طريقة  فقط  مو�شوعه 
مفردات  معاين  وم�شتجدات  تتما�شى  التي  ال�شحيحة  املعلومة  تناول  على 
للمكتبات  واإث���راء  للمراجع  نوعية  اإ�شافة  وه��و  احلا�شر  الع�شر  يف  اللغة 
العربية . وعلى �شعيد مت�شل..قدمت املوؤ�ش�شة دعما ماديا ومعنويا حلملة 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي لك�شوة مليون طفل حمروم حول العامل وحملة 
100 األف دولر  الهال الأحمر م�شر يف قلوبنا حيث قدمت دعما بقيمة 
حلملة ك�شوة الأطفال و 100 األف دولر حلمة م�شر يف قلوبنا وذلك من 
خال هيئة الهال الأحمر الإماراتي..كما قدمت املوؤ�ش�شة 20 األف دولر 

ملبادرة اأنا اليتيم واأ�شرتي والتي اأطلقتها جمعية بيت اخلر بدبي �شمن يوم 
زايد للعمل الإن�شاين . وتدعم املوؤ�ش�شة كل املبادرات الإن�شانية التي تقدمها 
من  اإنطاقا  وذل��ك  فيها  العاملة  اخل��ري��ة  واملوؤ�ش�شات  والهيئات  ال��دول��ة 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  و�شعه  ال��ذي  الإن�شاين  النهج 
اآل  زاي��د  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  ث��راه و�شار على نهجه �شاحب  طيب اهلل 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ..كما توا�شل موؤ�ش�شة زايد مع هيئة الهال 
الأحمر تنفيذ برامج ت�شتمل على ك�شوة ودعم الأيتام وبرنامج حفظ النعمة 
وبرنامج العاج الطبي وغرها من الربامج ذات الطابع الإن�شاين امل�شرك 
. ومن بني هذه امل�شاريع دار زايد لرعاية ذوي الحتياجات اخلا�شة يف اإمارة 
للدار..وقد  والتعليمية  ال�شحية  الرعاية  توفر خدمات  التي  اخليمة  راأ�س 
التي  متطلباتهم  مبراعاة  تهتم  التي  املعمارية  الأ�ش�س  اأح��دث  على  اأن�شئت 
يحتاجونها يف حركتهم و�شوؤونهم اخلا�شة وبلغت تكلفة هذا امل�شروع ثاثة 
اإنطاق م�شروع مراكز اخلدمات  مايني دولر . كما �شملت هذه امل�شاريع 
الجتماعية يف اإمارات عجمان واأم القيوين والفجرة التي تهدف اإىل توفر 
اخلدمات ال�شحية والرفيهية لفئات كبار ال�شن من الآباء والأمهات الذين 
اأفنوا زهرة عمرهم يف خدمة الوطن وبلغت تكلفة هذه امل�شاريع 15 مليون 
دولر فيما يجري حاليا تزويد هذه املراكز بالأجهزة واملعدات والأثاث الازم 
. وقامت املوؤ�ش�شة باإكمال العمل يف م�شروع مبنى املقر الدائم لها وتزويده 
بالفر�س والتجهيزات الازمة لتمكني العاملني من اأداء واجباتهم واأعمالهم 
يف اأف�شل الأجواء املمكنة . ويف جمال اآخر من امل�شاريع الإن�شائية والتنموية 
داخل الدولة .. نفذت موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان لاأعمال اخلرية 
والإن�شانية برناجما ل�شيانة م�شاكن املواطنني من ذوي الدخل املحدود يف 
الإمارات ال�شمالية والذي يهدف اإىل توفر امل�شكن املائم للمواطن وذلك 
واملعاير  ال�شيا�شات  وفق  امل�شاكن  بناء  وتكملة  وتو�شعة  �شيانة  طريق  عن 

املعتمدة لدى اللجان املتخ�ش�شة.
ومت تنفيذ برنامج ال�شيانة مبعدل 41 منزل يف راأ�س اخليمة بتكلفة ثاثة 
مايني درهم و 18 منزل يف الفجرة بتكلفة ثاثة مايني درهم و 24 
القيوين بتكلفة  اأم  21 منزل يف  و  منزل يف عجمان بتكلفة مليوين درهم 
راأ�س  اإم��ارت��ي  يف  املواطنني  م�شاكن  �شيانة  انتهت من  كما   . دره��م  مليوين 
اخليمة وعجمان .. فيما جاري النتهاء من اأعمال ال�شيانة يف اأم القيوين 
والفجرة . وحول اجلانب ال�شحي .. تنفذ موؤ�ش�شة زايد لاأعمال اخلرية 
املقيمني  املر�شى  م�شاعدة  اإىل  يهدف  الطبي  للعاج  برناجما  والإن�شانية 
�شروط  لديهم  تتوفر  ول  ال�شحي  ال�شمان  ي�شملهم  ل  وال��ذي��ن  بالدولة 
احل�شول على امل�شاعدات الطبية . وب�شاأن اجلانب التعليمي .. نفذت املوؤ�ش�شة 
برناجما للمعونات واملنح الدرا�شية بتكلفة خ�ش�س لها جمل�س الأمناء مليونا 
ون�شف املليون دولر .. ويهدف الربنامج اإىل دعم العمل اخلري التي ت�شعى 
اإليه املوؤ�ش�شة يف املجالت العلمية والثقافية من خال م�شاعدة الطاب يف 
مراحل التعليم املختلفة . ويف �شهر رم�شان املبارك .. نفذت موؤ�ش�شة زايد 
يف  لل�شائمني  وج��ب��ة  األ���ف   70 نحو  ق��دم��ت  حيث  ال�شائم  اإف��ط��ار  برنامج 
اإمارات راأ�س اخليمة والفجرة وال�شارقة وعجمان . وبالن�شبة لاجتماعات 
واللقاءات الداخلية التي جتريها املوؤ�ش�شة مع املوؤ�ش�شات واجلهات املجتمعية 
.. فقد التقى �شعادة اأحمد �شبيب الظاهري مع �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد 
ال�شيخ عمار  و�شمو  الأعلى حاكم عجمان  املجل�س  النعيمي ع�شو  را�شد  بن 
بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان واطلعهما على برامج وخطط موؤ�ش�شة 
يف  تنفذها  التي  والإن�شانية  اخلرية  لاأعمال  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د 
املحتاجة يف  الفئات  اإىل حتقيقها مب�شاعدة  ت�شعى  التي  والأه��داف  الدولة 
را�شد  بن  م��روان  ال�شيخ  زاي��د مع  ع��ام موؤ�ش�شة  التقى مدير  كما   . املجتمع 
تو�شيع  �شبل  القيوين اخلرية وبحثا  اأم  اإدارة جمعية  رئي�س جمل�س  املعا 
التعاون بني املوؤ�ش�شتني يف املجالت اخلرية املتعددة . واأعرب الظاهري عن 
ا�شتعداد موؤ�ش�شة زايد لتو�شيع التعاون البناء ويف جميع املجالت مع جمعية 

اأم القيوين اخلرية . 
�شلطان  بن  زاي��د  موؤ�ش�شة  بني  التن�شيق  جلنة  مت�شل..عقدت  �شعيد  وعلى 
مبقر  اإجتماعا  الإم��ارات  وجامعة  والإن�شانية  اخلرية  لاأعمال  نهيان  اآل 
املوؤ�ش�شة لبحث مو�شوع مركز زايد العاملي للعلوم ال�شحية الذي يتوىل حاليا 
اإجراء البحوث ذات اجلودة العالية وامل�شاهمة يف تطوير القوى العاملة يف 
القطاع ال�شحي وتقدمي اخلربات واخلدمات ال�شت�شارية للجهات ال�شحية 

يف الدولة.
جامعات  م��ع  والبحثية  العلمية  ال�����ش��راك��ات  م��ن  ع��دد  على  امل��رك��ز  وح�شل   
يف  ال�شحية  اجل��ه��ات  م��ع  تعاونه  على  ع��اوة  عاملية  �شحية  بحث  وم��راك��ز 
الدولة منها موؤ�ش�شة �شحة وعدد من امل�شت�شفيات اخلا�شة وكليات الطب. 
على  للق�شاء  البحوث  اإج���راء  يف  امل�شاهمة  اأهمية  التن�شيق  جلنة  واأك���دت 
وارتفاع  والقلب  ال�شكر  اأم��را���س  ومنها  ب��الإم��ارات  تنت�شر  التي  الأم��را���س 
معدل الإ�شابة باأمرا�س ال�شرطان واأخطار ال�شمنة وقلة الن�شاط بالإ�شافة 
اإىل خطر التدخني . وو�شع املركز برنامج وقاية وت�شورات م�شتقبلية للحد 
من �شيوع الأمرا�س اخلطرة يف جمتمع الإم��ارات . و�شاركت موؤ�ش�شة زايد 
والدرا�شات  البحوث  مركز  نظمه  ال��ذي  اأيدينا  ثروتنا  معر�س  فعاليات  يف 
لعر�س  والهيئات  ال���وزارات  بع�س  م�شاركة  و�شهد  اأبوظبي  يف  املركز  مبقر 
بع�س اأعمالها الراثية والإن�شانية . وت�شمن جناح موؤ�ش�شة زايد يف املعر�س 
الدولة  داخل  الإن�شانية  وبراجمها  التنموية  مل�شروعاتها  الت�شاميم  بع�س 
وخارجها بالإ�شافة اإىل خريطة تف�شيلية عن اأعمالها وبرامج م�شاعداتها 
الإن�شانية واخلرية . واتفقت زايد اخلرية وموؤ�ش�شة نور دبي على تدعيم 
و   . ال�شحي  املجال  خا�شة  املتعددة  الإن�شانية  املجالت  يف  بينهما  التعاون 
زايد  موؤ�ش�شة  مقر  يف  عقد  اجتماع  يف  اجلانبني  من  م�شوؤولون  ا�شتعر�س 
الدولة وخارجها  داخل  املوؤ�ش�شة  تنفذها  تزال  نفذتها وما  التي  امل�شاريع   ..
املوؤ�ش�شة  بها  تقوم  التي  وامل�شاريع  الأع��م��ال  اأه��م  دب��ي  ن��ور  ا�شتعر�شت  كما 
داخل الدولة وخارجها واإمكانية اإقامة تعاون مع موؤ�ش�شة زايد يف جمالت 
وم�شاعدة  املحتاجة  للمجتمعات  العون  يد  ومد  وعاجها  العيون  اأمرا�س 
الأ�شر الفقرة والو�شول اإليها يف املناطق النامية التي تفتقر اإىل اخلدمات 
لاأعمال اخلرية  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايد  موؤ�ش�شة  و�شاركت   . ال�شحية 
والإن�شانية يف معر�س حت�شر اجلمعيات املدنية للوقاية من الكوارث الذي 
وجاءت  املدين  للدفاع  العاملي  اليوم  فعاليات  �شمن  الداخلية  وزارة  نظمته 
املوؤ�ش�شة يف كافة الأن�شطة والفعاليات  امل�شاركة للتاأكيد على م�شاهمة  هذه 
ال��وط��ن��ي��ة ذات ال��ب��ع��د الإن�����ش��اين لإذك�����اء ث��ق��اف��ة امل���واط���ن ب��اأه��م��ي��ة التطور 
واملعا�شرة مع متطلبات احلياة كافة يف املجال الإمنائي. وعر�شت املوؤ�ش�شة 
يف جناحها بع�س الإ�شدارات التعريفية التي تعر�س فيها امل�شاريع والربامج 
 . الثقافية  املطبوعات  بع�س  وكذلك  وخارجها  الدولة  داخ��ل  اأقامتها  التي 
و�شاركت موؤ�ش�شة زايد لاأعمال اخلرية والإن�شانية كذلك يف اللقاء الذي 
دعت اإليه هيئة الهال الأحمر الإماراتية وعقد يف دبي . وا�شتعر�س �شعادة 
واخلارجية  املحلية  ال�شاحتني  على  املوؤ�ش�شة  دور  الظاهري  �شبيب  اأح��م��د 
يف  خا�شة  زاي��د  موؤ�ش�شة  فيها  تعمل  التي  احليوية  امل��ج��الت  اإىل  م�شرا   ..
التعليم والإغاثات وامل�شاريع التنموية وكفالة ال�شرائح ال�شعيفة . واأكد اأن 
التوا�شل  جمالت  ويعزز  قادمة  تن�شيقية  لجتماعات  �شيوؤ�ش�س  اللقاء  هذا 
والعمل اجلماعي بني الهيئات واجلمعيات اخلرية لإبراز دورها القوي على 
ال�شاحة الإن�شانية وبالتايل دعم جهودها عامليا يف هذا ال�شدد . كما �شاركت 
للخدمات  دب��ي  مدينة  نظمته  ال���ذي  دي��ه��اد  وم��وؤمت��ر  معر�س  يف  املوؤ�ش�شة 

اأن�شطتها  ح��ول  وكتيبات  ومطبوعات  ل��وح��ات  خاله  وعر�شت  الإن�شانية 
وبراجمها الإن�شانية واخلرية وم�شاريعها املتعددة داخل الدولة وخارجها 
. وزار وفد من موؤ�ش�شة زايد مهرجان ق�شر احل�شن بهدف الط��اع على 
الفعاليات الراثية والإن�شانية التي تلقي ال�شوء على تاريخ وجمتمع دولة 
الإمارات العربية املتحدة . ودعا �شعادة اأحمد �شبيب الظاهري الأجيال اإىل 
اأجل  من  للوطن  املخل�س  والنتماء  بالعلم  والت�شلح  التقدم  على  املثابرة 
وروؤية  املعا�شرة  مع  والتعاي�س  وال��راث  والأ�شالة  ازده��اره  على  املحافظة 
مب�شت�شفى  مر�شى  الإن�شانية  لاأعمال  زايد  موؤ�ش�شة  وفد  وزار   . امل�شتقبل 
العام املر�شى الذين  . واأبلغ مديرها  املوؤ�ش�شة  خليفة يعاجلون على ح�شاب 
التقاهم ا�شتعداد املوؤ�ش�شة لتقدمي كل عون �شحي لأي مري�س اإنطاقا من 
ال�شراتيجية التي تنفذها يف جمالت متعددة تفيد املجتمع خا�شة الأ�شر 
املحتاجة منه . و�شاركت موؤ�ش�شة زايد اأي�شا يف احلملة التي نفذت يف الدولة 
يف �شهر مار�س املا�شي وهي حملة �شاعة الأر�س للحد من ال�شتهاك املفرط 
للطاقة والتقليل من الحتبا�س احلراري وحماية البيئة واملوارد الطبيعية . 
واأطفاأت املوؤ�ش�شة اأنوارها م�شاركة يف هذه الحتفالية للتعبر عن الرغبة يف 

ن�شر الوعي البيئي وتبني ممار�شات �شديقة للبيئة . 
وب�شاأن اإتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي وقعتها موؤ�ش�شة زايد خال 
العام احلايل .. فقد وقعت املوؤ�ش�شة مذكرة تفاهم مع اي�شي�شكو حلماية الراث 
الثقايف ون�شر اللغة العربية بني غر الناطقني بها. ون�شت املذكرة على تبادل 
اخلربات بني اجلانبني يف جمال اإعداد اخلطط الإ�شراتيجية وتطوير نظم 
الربامج وامل�شاريع . ووقعت املوؤ�ش�شة اأي�شا مذكرة تفاهم مع طران الحتاد 
ن�شت على مد ج�شور التعاون بني الطرفني يف املجالت كافة وذلك م�شاهمة 
املوؤ�ش�شة لدعم جهود العمل  امل�شاركة املجتمعية مع  من طران الإحت��اد يف 
اخلري والإن�شاين بالدولة وذلك وفقا لتوجهات القيادة الر�شيدة الرامية 
اإىل ت�شجيع وب�شط العمل اخلري والإن�شاين وتفعيل ال�شراكة الوطنية بني 
قطاعات الدولة . و�شيتم من خال املذكرة التن�شيق بني اجلانبني لتقدمي 
بع�س الفعاليات اأو الأن�شطة امل�شركة بني طران الحتاد واملوؤ�ش�شة لتعزيز 
املفاهيم الإن�شانية واخلرية ورعاية الأن�شطة التي تقوم بها موؤ�ش�شة زايد 
مثل توفر تذاكر �شفر للم�شاجني للعودة اإىل اأوطانهم بعد الإف��راج عنهم 
باأ�شعار  �شفر  ت��ذاك��ر  وتخ�شي�س  الداخلية  وزارة  م��ع  التن�شيق  بعد  وذل��ك 
احلج  فري�شة  لأداء  املوؤ�ش�شة  توفدهم  الذين  املواطنني  للحجاج  خمف�شة 
وبرنامج اإيفاد الطلبة املتفوقني وذوي الحتياجات اخلا�شة وكبار ال�شن لأداء 
العمرة . ووقعت املوؤ�ش�شة اأي�شا مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للمحامني 
والقانونيني ب�شاأن التعاون وتبادل اخلربات بني اجلانبني . ون�شت املذكرة 
على اإر�شاء دعائم التعاون ال�شراتيجي امل�شرك ب�شكل فعال بني اجلانبني 
مبا ي�شمن حتقيق التكامل املوؤ�ش�شي وذلك لاإرتقاء بالعمل القانوين مبا 
الطرفان  ويهدف   . واملحلية  الحتادية  الإ�شراتيجية  اخلطة  مع  يتنا�شب 
من توقيع املذكرة اإىل التعاون يف تبادل اخلربات والتجارب العملية وعقد 
اأن  �شاأنه  من  ال��ذي  القانوين  بالفكر  للرقي  امل�شركة  واللقاءات  ال��ن��دوات 
يخدم �شرائح املجتمع كافة ب�شكل عام والقانونيني ب�شكل خا�س مما ينعك�س 
على م�شرة التنمية القت�شادية والجتماعية والقانونية وتعظيم الفائدة 
للمجتمع . كما وقعت موؤ�ش�شة زايد مذكرة مع موؤ�ش�شة حتقيق اأمنية ب�شاأن 
التعاون وتبادل اخلربات بني املوؤ�ش�شتني ون�شت املذكرة على تبادل اخلربات 
وامل�شاريع  الربامج  نظم  وتطوير  الإ�شراتيجية  اخلطط  اإع��داد  جم��ال  يف 
وتقدمي كافة اخلدمات املتاحة لدى املوؤ�ش�شتني وتقدمي امل�شورة واملقرحات 
وامل��ب��ادرات التي من �شاأنها تعزيز م�شرة العمل ودف��ع عجلة الإجن��از لدى 
كل من الطرفني والط��اع امل�شرك على املوقع اللكروين لهما ودرا�شة 
واإجراء  منهما  بكل  اخل��ا���س  املوقعني  على  اأخ��ب��اره��م��ا  ب��اإن��زال  تطويرهما 
الربط اللكروين املنا�شب للمعلومات الازمة . وعلى ال�شعيد الدويل .. 
نفذت موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان لاأعمال اخلرية والإن�شانية عددا 
من امل�شاريع يف الدول العربية وغرها من دول العامل وقدمت م�شاعدات 
متنوعة لها .. ففي البحرين قدمت موؤ�ش�شة زايد دعما حلفل زفاف مائة 
�شاب م�شاهمة منها يف تخفيف تكاليف الزواج وم�شاعدة ال�شباب على اإقامة 
اأ�شر م�شتقرة ت�شهم يف مناء وتطور املجتمع ودعمهم وتي�شر زواجهم ب�شبب 
غاء املهور وتكاليف حفات الأعرا�س . وقال �شعادة اأحمد �شبيب الظاهري 
لل�شباب  املوؤ�ش�شة  تقدمه  ال���ذي  ال��دع��م  اإن  ال��زف��اف  حفل  يف  ���ش��ارك  ال���ذي 
اخلليجي ياأتي يف ظل الأعرا�س اجلماعية التي تعد عامة م�شيئة ومهمة 
يف املجتمعات اخلليجية حيث اأ�شبحت اإحدى املظاهر احل�شارية التي نعتز 
بها لأنها عمقت يف نفو�س اجلميع قيم الرب والتعاون والتوا�شل والراحم 
اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  دول  يف  واجلماعة  الفرد  م�شلحة  اأج��ل  من 
جمل�س  رئي�س  الظهراين  اأح��م��د  ب��ن  خليفة  معايل  ثمن  ب���دوره   . العربية 
امل�شاعدة   .. املنامة  اأقيم يف  النواب البحريني يف كلمته خال احلفل الذي 
اآل نهيان  التي تقدمها دولة الإم��ارات من خال موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان 
تعزيز  على  البحرين  مملكة  حر�س  موؤكدا  والإن�شانية  اخلرية  لاأعمال 
العاقات الأخوية مع دولة الإمارات . وب�شاأن امل�شاريع التعليمية وال�شحية..

فقد نفذت املوؤ�ش�شة يف لبنان م�شاريع وقف مدر�شة زايد يف طرابل�س وترميم 
و�شيانة م�شت�شفى احلنان وترميم و�شيانة م�شت�شفى �شر ال�شنية بجانب 
م�شروعي ترميم م�شجد �شبعا ومعهد �شيدا التقني لل�شابات..ونفذت هذه 
اإعمار لبنان وبلغت تكلفتها ثاثة  اإع��ادة  امل�شاهمة يف  امل�شاريع حتت عنوان 
مايني دولر حيث تهدف اإىل توفر بنية �شحية وتعليمية متطورة يف هذا 
املوؤ�ش�شة م�شروع م�شت�شفى الأمومة والطفولة  البلد ال�شقيق . كما اأجنزت 
 300 بلغت  بتكلفة  الطبية  والتجهيزات  باملعدات  زود  ال��ذي  ال�����ش��ودان  يف 
األف دولر..ويهدف امل�شروع اإىل متكني امل�شت�شفى من اأداء ر�شالته يف توفر 
الرعاية ال�شحية لاأمهات والأطفال حديثي الولدة . ويف جمهورية م�شر 
العربية لغر  اللغة  العمل يف م�شروع معهد زايد لتعليم  اكتمل   .. العربية 
الذين  للطاب  درا���ش��ي��ة  اأم��اك��ن  ت��وف��ر  اإىل  ي��ه��دف  وال���ذي  بها  الناطقني 
يفدون اإىل م�شر من �شتى بقاع العامل من غر الدول العربية لتلقي علوم 
امل�شروع جلامعة الأزهر وبلغت تكلفته ثاثة مايني  العربية ويتبع  اللغة 

وخم�شمائة األف دولر .
والربامج  امل�����ش��اري��ع  م��ن  ال��ع��دي��د  بتنفيذ  ك��ذل��ك  زاي���د  موؤ�ش�شة  و�شاهمت   
ومكتبة  امل�شري  الأح��م��ر  ال��ه��ال  جمعية  امل��ث��ال  �شبيل  على  منها  م�شر  يف 
عيون  وم�شت�شفى  امل�شري  العلمي  املجمع  ومبنى  ال�شريف  الأزه��ر  م�شيخة 
ال�شموع  وجمعية  ال��ق��اه��رة  يف  الإقليمي  اليون�شكو  مركز  وم�����ش��روع  م�شر 
لرعاية املر�شى واملعهد الديني البتدائي يف قرية مبهاء وال�شبكة العربية 
العاملي للدعوة والإغاثة واجلمعية  الإ�شامي  للمنظمات الأهلية واملجل�س 
الإ�شامية للخدمات الجتماعية و�شاهمت اأي�شا يف ترميم املعاهد الأزهرية 
وم�شت�شفى اأمرا�س ال�شرطان لاأطفال . واكتمل يف املغرب م�شروع م�شجد 
ال�شيخ زايد يف اإقليم طاطا الذي نفذ باأحدث الطرز املعمارية املغربية وبلغت 
تكلفته ثاثة مايني وخم�شمائة األف دولر . ويف �شنعاء..افتتح مدير عام 
موؤ�ش�شة زايد م�شت�شفى ال�شيخ زايد لاأمومة والطفولة يف �شنعاء الذي �شيد 
على نفقة موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان لاأعمال اخلرية والإن�شانية 
ال�شحة  وزي��ر  الفتتاح  يف  و���ش��ارك   . دولر  مايني   10 نحو  بلغت  بتكلفة 
هال  عبدالقادر  �شنعاء  العا�شمة  واأم��ني  العن�شي  اأحمد  الدكتور  اليمني 
و�شعادة عبداهلل بن مطر املزروعي �شفر الدولة لدى �شنعاء . وعرب وزير 
ال�شحة اليمني عن تقديره و�شكره لدولة الإمارات قيادة وحكومة و�شعبا.. 

مثمنا ما قدمته وتقدمه موؤ�ش�شة زايد من اأعمال جليلة يف باده ومنها هذا 
ال�شرح الطبي الكبر..وقال اإن الأعمال واملنجزات العظيمة ل تاأتي اإل من 
اأنا�س عظماء . ويتكون م�شت�شفى زايد لاأمومة والطفولة من �شتة طوابق 

وت�شل �شعته اإىل 172 �شريرا وتبلغ تكلفته نحو 10 مايني دولر .
ويف فل�شطني وبعد ا�شتقرار الأو�شاع يف غزة..نفذت موؤ�ش�شة زايد اخلرية 
عددا من امل�شاريع بالتعاون مع وكالة الأونروا لتاأهيل واإعادة اأعمار املدار�س 
وبلغت تكلفة هذا امل�شروع حوايل ثاثة مايني دولر..اإ�شافة اإىل اإجنازها 
م�شروع كلية زايد للب�شريات والتمري�س التابع جلامعة النجاح الوطنية يف 
نابل�س بال�شفة الغربية والذي تقدر تكلفته بنحو �شتة مايني وخم�شمائة 
والذي  فل�شطني  لأط��ف��ال  تطعيم  م�شروع  املوؤ�ش�شة  تنفذ  كما  دولر.  األ��ف 
األف طفل فل�شطيني .. يف حني يتم حاليا تزويد   300 ي�شتفيد منه نحو 
 800 تكلفتها  تبلغ  طبية  مبعدات  القد�س  يف  اخلرية  املقا�شد  م�شت�شفى 
األف دولر..وا�شتكمال للجهود يف اإعادة الإعمار �شتقوم املوؤ�ش�شة بالتعاون مع 
بع�س  تنفيذ  املخت�شة يف  املنظمات  الإ�شامي وغرها من  املوؤمتر  منظمة 

امل�شاريع الأخرى الازمة. 
بالتعاون  باك�شتان  التعليمية يف  امل�شروعات  العمل يف  اآ�شيا..اكتمل  قارة  ويف 
وتاأهيل  التعليمية  البنية  اإ�شاح  اإىل  تهدف  والتي  اليون�شكو  منظمة  مع 
املدار�س وتدريب الكادر التعليمي والإداري يف املناطق التي تعر�شت للزلزال 
األف   200 ب�  تقدر  بتكلفة  وذل��ك  الباك�شتانية  وك�شمر  جامو  منطقة  يف 
الذي  اأفغان�شتان  يف  والطفولة  لاأمومة  زايد  م�شت�شفى  اأو�شك  كما  دولر. 
والإن�شانية  اخلرية  لاأعمال  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  موؤ�ش�شة  اأقامته 
الذي  بامل�شت�شفى  اخلا�شة  املرافق  معظم  بناء  اكتمل  اأن  بعد  الإجن��از  على 
تكلف بناوؤه �شتة مايني دولر ويهدف اإىل توفر الرعاية ال�شحية الكاملة 
اأبرز  من  امل�شت�شفى  ويعترب   . اأفغان�شتان  يف  الفقرة  الجتماعية  لل�شرائح 
والتقنيات  نوعيتها  حيث  من  كابول  العا�شمة  يف  �شيدت  التي  امل�شت�شفيات 
التكنولوجية امل�شتخدمة واملعدات الطبية احلديثة لتوفر الرعاية الكاملة 
لل�شرائح الجتماعية الفقرة التي ل تقوى على النفقات ال�شحية الباهظة 
لكليات  الدرا�شية  الف�شول  بناء  م�شروع  يف  العمل  بنجادي�س  يف  واكتمل   .
لي�شكل  العاملية  الإ�شامية  العلوم  بجامعة  الفقهية  والدرا�شات  ال�شريعة 
األف دولر بجانب   200 امل�شروع  اإ�شافة ملباين اجلامعة وبلغت تكلفة هذا 
م�شروع احلا�شب الآيل التابع للجامعة اإ�شافة اإىل م�شروع مركز الأيتام يف 
الندوية  زاي��د يف اجلامعة  الهند م�شروع مكتبة  املوؤ�ش�شة يف  واأجن��زت   . دكا 
وم�شروع كلية زايد للبنات يف نيودلهي ومركز التدريب ال�شناعي يف كرال 
وبلغت تكلفة امل�شاريع حوايل خم�شة مايني دولر اإ�شافة اإىل اإجناز م�شروع 
مدر�شة مركز الدرا�شات العربية والإ�شامية يف ال�شني .. ويف الفلبني مركز 
ويف   . دولر  مايني  خم�شة  ح��وايل  بتكلفة  الهولو  وم�شجد  الثقايف  زاي��د 
منغوليا..نفذت املوؤ�ش�شة م�شروع قرية ال�شيخ زايد يف بيان اأولغي مبنغوليا 
بتكلفة مليونني دولر والذي يهدف اإىل اإ�شكان امل�شلمني املنغوليني وتاأمني 
من  ع��ددا  املوؤ�ش�شة  ونفذت   . والدينية  وال�شحية  التعليمية  م�شتلزماتهم 
امل�شاريع يف قارة اأفريقيا مثل م�شروع املدر�شة املهنية الفنية يف مدينة ماوارا 
بلغت  بتكلفة  لل�شباب وذلك  واملهني  العملي  التعليم  لتدعيم  الكامرون  يف 
300 األف دولر بجانب اإجناز الوقف التابع ملركز زايد لرعاية الأطفال يف 

كينيا بتكلفة حوايل مليون دولر.
ويف جمهورية مايل .. مت تنفيذ م�شروع كلية زايد للدرا�شات القانونية يف 
الإ�شامية يف  العربية  املدار�س  التعليم خلريجي  لتوفر  باماكو  العا�شمة 
مايل ويف غرب اأفريقيا عموما وبكلفة بلغت �شبعة مايني دولر مع اإن�شاء 
اأما يف   . الكلية  لتاأمني تكاليف هذه  تابع لها ي�شتثمر كوقف  مبنى جتاري 
اأثيوبيا فقد افتتحت املوؤ�ش�شة مركز زايد الثقايف وم�شجد النور بتكلفة ثاثة 
مايني و 500 األف دولر كما اكتمل العمل يف م�شروع جامعة ادم بركة يف 
ت�شاد ومت اإ�شافة ملحقات لهذه اجلامعة مثل املخترب واملدرج واملكتبة وبلغت 
واأجن��زت موؤ�ش�شة   . األ��ف دولر   500 و  امل�شروع ثاثة مايني  ه��ذا  تكلفة 
امل�شاريع  م��ن  العديد  اأوروب���ا  ق��ارة  يف  والإن�شانية  اخل��ري��ة  لاأعمال  زاي��د 
اإعادة بناء امل�شاكن املهدمة يف مدينة غورزادي  الهامة حيث اكتمل م�شروع 
الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  مع  بالتعاون  وذلك  والهر�شك  البو�شنة  يف 
بتكلفة ت�شل اإىل 500 األف دولر ويهدف اإىل توفر ال�شكن املائم للذين 
اكتمل  . كما  املنطقة  التي حدثت يف  تهدمت م�شاكنهم من ج��راء احل��روب 
دولر  بلغت مليوين  بتكلفة  كو�شوفا  الإ�شامية يف  الدرا�شات  كلية  م�شروع 
مع جتهيزه وتاأثيثه باملتطلبات الازمة له والذي يهدف اإىل تخريج طاب 
الإ�شام  ر�شالة  لتبليغ  الإ�شامية  ال��درا���ش��ات  يف  ال��ع��ايل  امل��وؤه��ل  يحملون 
ال�شمحة لغر امل�شلمني اإ�شافة خلدمة اجلالية امل�شلمة يف كو�شوفا . ونفذت 
املوؤ�ش�شة م�شروع مركز زايد الثقايف يف فو�شري كو�شوفا والذي يحل مكان 
امل�شجد القدمي الذي دمرته احلرب واأقيم يف اإطار م�شاريع اإعادة الإعمار يف 
كو�شوفا بتكلفة مليون دولر بجانب م�شروع ترميم الأكادميية الإ�شامية 
للدرا�شة  منا�شبة  اأم��اك��ن  ت��وف��ر  اإىل  ي��ه��دف  ال���ذي  بلجيكا   � ب��روك�����ش��ل  يف 
والعبادات بتكلفة 470 األف دولر . ويف اأ�شتكهومل � ال�شويد .. اأقيم م�شروع 
ويهدف  دولر  �شتة مايني  ح��وايل  تكلفته  بلغت  الثقايف حيث  زاي��د  مركز 
املجالت  خمتلف  يف  ال�شويد  يف  الإ�شامية  للجالية  اخل��دم��ات  توفر  اإىل 
التعليمية وال�شحية والجتماعية اإ�شافة مل�شجد يت�شع لألفي م�شلي .. فيما 
اكتمل يف �شاو م�شروع م�شجد ال�شيخ زايد الذي بلغت تكلفته حوايل اأربعة 
مايني دولر ويهدف اإىل اإقامة مكان لئق للعبادات والن�شاطات الثقافية 
للم�شلمني وهو مبنى مكون من ثاثة طوابق وم�شجد ي�شع حلوايل 800 
 � اأم�����ش��ردام  يف  الرحمن  م�شجد  لرميم  م�شروع  اإجن��از  ومت  امل�شلني.  من 
اإطار الهتمام ب�شيانة وترميم  هولندا بتكلفة بلغت �شتة مايني دولر يف 
وتو�شعة بيوت اهلل لتوفر اأماكن منا�شبة للعبادات . من جانب اآخر قدمت 
مبنى  بناء  م�شروع  لإكمال  دولر  مليون  ن�شف  بقيمة  زايد تربعا  موؤ�ش�شة 
تابع للم�شيخة الإ�شامية يف اجلبل الأ�شود . ويف جمال حفر الآبار .. نفذت 
موؤ�ش�شة زايد اخلرية م�شاريع حفر الآبار يف قارتي اأفريقيا واآ�شيا وذلك يف 
اإطار اإ�شراتيجية املوؤ�ش�شة الرامية اإىل حتقيق التنمية امل�شتدامة للمناطق 

التي تعاين من اجلفاف.
.وبلغت تكلفة تلك امل�شاريع حوايل 17 مليون دولر حيث مت اكتمال العمل 
يف م�شروع حفر الآبار يف اليمن وموريتانيا ومايل بتكلفة خم�شة مايني و 
500 األف دولر..ويف كينيا وجيبوتي واأرتريا بتكلفة تقدر بحوايل خم�شة 
األف دولر وكذلك   500 مايني دولر ويف ت�شاد بتكلفة وقدرها مليون و 
اإىل حماربة  الآب���ار  وتهدف م�شاريع حفر  ال���دول.  ع��دد من  اأثيوبيا ويف  يف 
يف  اإ�شهامها  ج��ان��ب  اإىل  ال�شرقية  اأفريقيا  مناطق  يف  واجل��ف��اف  الت�شحر 
توفر املياه ال�شاحلة لل�شرب لعدد كبر من ال�شكان يف املناطق النائية مما 
ينعك�س اإيجابا على قطاع الرعي والرثوة احليوانية . وب�شاأن اإجتماعاتها مع 
اأجنبية وموؤ�ش�شات دولية..فقد عقدت موؤ�ش�شة زايد  م�شوؤولني يف حكومات 
اأهم  �شل�شلة من الجتماعات والتقت مع عدد من امل�شوؤولني وبحثت معهم 
امل�شاريع التي نفذتها وما تزال يف هذه الدول . ومن بني هذه الجتماعات 
ال�شنيورة  ف��وؤاد  العام اجل��اري كان اجتماع مع  املوؤ�ش�شة خال  التي عقدتها 
رئي�س وزراء لبنان الأ�شبق واجتماعات مع وفد من البنك الإ�شامي للتنمية 
واليوني�شيف والونروا و�شفري املغرب والرنويج لدى الدولة وكذلك وزراء 
بهولندا  روت���ردام  يف  الإ�شامية  اجلامعة  ورئي�س  وم���الوي  �شرلنكا  من 

ووفد من جامعة اك�شفورد بربيطانيا . 
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�شفن ديز رخ�شة رقم:CN 1141761 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ميتال از هاكات عبدالعزيز )%100(
تعديل وكيل خدمات / ا�شافة خوله �شعيد حممد بخيت املحرمي

تعديل وكيل خدمات/حذف احمد �شالح حممد القطبه
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف بوفاراكابل موحامو عمر

تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة 2.44*6 اىل 1*12
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال 

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

العدد 10955 بتاريخ 2013/11/26   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافتريا بوابة 

ال�شام رخ�شة رقم:CN 1079748 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة احمد م�شاعد عبداهلل امل�شاعد املنهايل )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف من�شور عبداهلل ح�شن من�شور
العان مراجعة  هذا  على  العرا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خال  التنمية  دائرة 
العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10955 بتاريخ 2013/11/26   

اإعــــــــــلن
اللكروين  اخلليج  �شباب  ال�ش�����ادة/ميزان  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1541770 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شبحية عبدالفتاح �شيد غامن )%51(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عا�شم علي حممد الوهيدي )%16(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عمران حممد انوار املقداد )%33(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�شني حامد الغب�شه
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف خالد يو�شف يعقوب علي احلو�شني
تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة اطارات ال�شيارات ولوازمها )4530005(

تعديل ن�شاط/ا�شافة تبديل وا�شاح الطارات )4520007(
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10955 بتاريخ 2013/11/26   

اإعــــــــــلن
اجلدول  ال�ش�����ادة/مطعم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اجلديد رخ�شة رقم:CN 1007951 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

احمد عمر عبداهلل عمر الكثري من �شريك اىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء

احمد عمر عبداهلل عمر الكثري من 50% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف ح�شني علي عبداهلل احمد احلو�شني
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ت�شامن اىل موؤ�ش�شة فردية

فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال 

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

العدد 10955 بتاريخ 2013/11/26   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل عبيد قمرب لت�شليح 

CN 1042160:الدوات الكهربائية والتكييف رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ابو الكام بوزورميهر من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء
ابو الكام بوزورميهر من 49% اىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
في�شل عبيد قمرب عبيد من ممثل ورثة اىل وكيل خدمات

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ورثة/ عبيد قمرب عبيد

تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة 01*01 اىل 0.80*3
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة 
غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10955 بتاريخ 2013/11/26   

اعلن قبل �سدور الرتخي�س
بهذا تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية - قطاع ال�شوؤون التجارية 
بان الرخ�شة التجارية رقم CN 1533452 بال�شم التجاري 
املحرفون خلدمات التوظيف  وميلكها ال�شيد/ عبداهلل احمد 

عبدالكرمي عمر جاوي امارات اجلن�شية.
حيث ابدى املذكور اعاه رغبته يف اجراء التعديات التالية:

تعديل ال�شم التجاري اىل / رويال للتوظيف
وذلك قبل �شدور الرخي�س

فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال 

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

العدد 10955 بتاريخ 2013/11/26   

تنويه
 10691 رقم  العدد  يف  الفجر  بجريدة  ال�شادر  العان  اىل  بال�شارة 
 CN 1164665 بتاريخ 2013/1/15 بخ�شو�س الرخ�شة التجارية رقم

بال�شم التجاري مدينة الكوبار للمقاولت العامة . ماك ذ.م.م.
اليه  امل�شار  العان  ورد خطاأ يف  بانه  القت�شادية  التنمية  دائرة  تنوه   

اعاه ومل تذكر التعديات التالية:
تعديل ن�شبة/ �شايل جو�شيف من 49%% اىل %24

ا�شافة/ ماداباليل �شبا�شتني هندي اجلن�شية %25
تعديل ال�شم التجاري اىل/مدينة الكوبار لل�شيانة العامة . ماك .ذ.م.م.

بال�شافة اىل التعديات الواردة يف العان ال�شابق.
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة 
غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10955 بتاريخ 2013/11/26   

اإعــــــــــلن
اجلدول  ال�ش�����ادة/مطعم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1050948 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء

احمد عمر عبداهلل عمر الكثري من 30% اىل %51
تعديل ن�شب ال�شركاء

منر مو مات  من 40% اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف ح�شني علي عبداهلل احمد احلو�شني
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال 

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

العدد 10955 بتاريخ 2013/11/26   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/رميا�س العاملية 

CN 1202001:للمجوهرات ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عو�س ثابت حيدر قا�شم )%24(

تعديل ن�شب ال�شركاء
ح�شني عبدربه م�شعود عو�س من 49% اىل %25

العان مراجعة  هذا  على  العرا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خال  التنمية  دائرة 
العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10955 بتاريخ 2013/11/26   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون فتاة العني 

لل�شيدات رخ�شة رقم:CN 1120699 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة خر الن�شاء موهيدين )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

�شيف را�شد ح�شن حممد ال�شام�شي من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب ال�شركاء

�شيف را�شد ح�شن حممد ال�شام�شي من 100% اىل %0
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان وال 
فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

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

العدد 10955 بتاريخ 2013/11/26   

الغاء اعلن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
لين  زووم  التجاري  بال�شم   CN  1290110 رقم 
واعادة  الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  لالكرونيات 

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

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

العدد 10955 بتاريخ 2013/11/26   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافتريا الذوق املغربي

رخ�شة رقم:CN 1166722 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*3

تعديل ا�شم جتاري:من/كافتريا الذوق املغربي
FINE MORROCO CAFETERIA

اىل/�شالون الدانة البي�شاء
DANA WHITE SALON

تعديل عنوان/من املنطقة الغربية ال�شناعية املنطقة الغربية مدينة زايد قطعة 
رقم 214 بناية دائرة البلديات والزراعة اىل املنطقة الغربية الغربية مدينة زايد 

P 4 ال�شارع العام فلل ادنوك بناية را�شد را�شد عمرة املن�شوري رقم املحل
تعديل ن�شاط/ا�شافة مركز جتميل وعناية �شخ�شية للن�شاء )9609001(

تعديل ن�شاط/حذف كافتريا )5610003(
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ

العدد 10955 بتاريخ 2013/11/26   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مرزا اعجاز للمقاولت 

العامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1016856 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شالح اخلباب مر�شد مكتوم املن�شوري )%51(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف في�شل مرعي خمي�س حممد عمر الكثري
تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل عنوان/من املنطقة الغربية ليوا جفن ق 93 م 21c اىل املنطقة 
الغربية ليوا اجلبانة ق 54 م 2

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ

العدد 10955 بتاريخ 2013/11/26   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حما�س للكيالة والوزن

رخ�شة رقم:CN 1158112 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شلهام حرمو�س �شعيد �شالح املزروعي من وكيل خدمات اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شلهام حرمو�س �شعيد �شالح املزروعي من 0% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/امين حممد - ال�شريف من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ امين حممد - ال�شريف من 100% اىل %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عماد مو�شى ابو زيد )%24

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة 1*3 اىل 3*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/حما�س للكيالة والوزن 

HAMAS KIALH WEIGHT
اىل/داما�س لت�شليح الطارات ذ.م.م  

DIMAS TIRE REPAIR LLC
تعديل عنوان/من املنطقة الغربية الغربية مدينة زايد ال�شناعية قطعة رقم 69 حمل رقم 4 بناية دائرة 

ال�شوؤون البلدية اىل املنطقة الغربية املنطقة الغربية ال�شناعية القدمية ار�س رقم 99 - 100 حمل رقم 3
تعديل ن�شاط/ا�شافة تبديل وا�شاح الطارات )4520007(

تعديل ن�شاط/حذف خدمات القبانة والكيالة والوزن )7490004(
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خال ا�شبوع 
من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

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

العدد 10955 بتاريخ 2013/11/26   

اإعــــــــــلن
ال�ش�����ادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

مفي�س للحام واحلدادة - فرع 1
 رخ�شة رقم:CN 1013048-1 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10955 بتاريخ 2013/11/26   

 اعــــــــــــالن
ال�شادة/مطعم  بان  والثقافة  لل�شياحة  ابوظبي  هيئة  تعلن 
 TL12301 رقم  ال�شياحية  الرخ�شة  ويحملون  ذ.م.م   اورنينا 
قد تقدموا بطلب ان�شحاب ال�شيد/ماريو جميل �شماحة لبناين 
نيوزلندية  جهاد  علي  ن�شر  �شرى  ال�شيد/  ودخول  اجلن�شية 
املذكورة  ال�شياحية  الرخ�شة  يف   %45 بن�شبة  �شريكا  اجلن�شية 
امل�شعود  حممد  عبداهلل  ال�شيد/حميد  على  البقاء  مع  اعاه 

اماراتي اجلن�شية �شريكا يف الرخ�شة بن�شبة %55 .
التقدم  الجراء  هذا  على  العرا�س  يف  احلق  له  من  كل  وعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ميادي  ا�شبوع  خال  الهيئة  ومراجعة 
العان وال فان الهيئة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعاوي بعد 

انق�شاء هذه املده حيث �شت�شتكمل الجراءات املذكورة اعاه.
 اإدارة املعايري ال�صياحية

العدد 10955 بتاريخ 2013/11/26   
اعالن عن ت�صجيل �صفينة وطنية

النقل  )ق��ط��اع  للموا�شات  الوطنية  الهيئة  تعلن 
الو�صط  ال�صرق  هور�س  �صي  ال�شادة/  بان  البحري( 
للخدمات البحرية ذ.م.م قد تقدموا بطلب ت�شجيل 

ال�شفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�شفينة  ع��ل��ى ت�شجيل  اع��را���س  ل��ه  م��ن  ك��ل  ع��ل��ى 
مراجعة مكتب ت�شجيل ال�شفن ابوظبي خال مدة 

اق�شاها 60 يوما من تاريخ هذا العان.
 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�صالت

�صيا�صة الرتاخي�س والت�صجيل البحري

�شنغافوره STI B2003

ا�صم ال�صفينة 

392481

 العلم ال�صابقرقم الت�صجيل ال�صابق

العدد 10955 بتاريخ 2013/11/26   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/رمز الثقة للمقاولت 

العامة رخ�شة رقم:CN 1164270 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة علي عبداهلل بروك عمر املنهايل )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف ح�شني عبداهلل بروك عمر املنهايل
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان وال 
فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

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

يعلن ق�شم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لت�شجيل العامات التجارية
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم 176225          بتاريخ :   03/ 07/  2012 م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: ديني�س مول�شندانى رامي�س مول�شندانى  
وعنوانه: �س  ب: 7238 ،دبي المارات. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
لأزالة الروائح الكريهة،عطور،عطور،و م�شتح�شرات جتميل  يف الفئة 03.

الواق�عة بالفئة:3
و�شف العامة:هي عبارة عن �شكل م�شتطيل باللون الأ�شود يوجد بداخله �شكل م�شلع باللون الأبي�س ويوجد 
 MAFIA DEODORANT بداخله �شكل �شخ�س يلب�س قبعة باللون الأبي�س وحتته مكتوب عبارة

بطريقة مبتكرة وباللغة الاتينية وباللون الأبي�س
ال�ش��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العامات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة الت�صجيل التجاري

ق�صم العالمات التجارية
الثالثاء  26  نوفمرب 2013 العدد 10955
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

حتر�س دولة الإمارات العربية املتحدة على متكني 
املراأة واإثبات قدرتها على العطاء وامل�شاركة يف تنمية 
الوطن يف خمتلف مناحي احلياة حيث �شمن د�شتور 
الجتماعي  وال�����ش��م��ان  العمل  يف  حقوقها  ال��دول��ة 
بكل  والتمتع  والأم�����وال  الأع��م��ال  واإدارة  والتملك 
خدمات التعليم بجميع مراحله والرعاية ال�شحية 
ال��ع��ام على  الن�شائي  واأخ���ذ الحت���اد  والج��ت��م��اع��ي��ة. 
والربامج  ال�شراتيجيات  و�شع  م�شوؤولية  عاتقه 
التي من �شاأنها اأن ت�شهم يف متكني املراأة الإماراتية يف 
خمتلف املجالت حيث يوا�شل جهوده لتمكني املراأة 
لت�شارك  واجتماعيا  واقت�شاديا  �شيا�شيا  الإمارتية 
ال���دول���ة وحتظي  ال�����ش��ام��ل��ة يف  ال��ت��ن��م��ي��ة  يف ع��م��ل��ي��ة 
الحتاد  وي�شع  املجتمع.  يف  ت�شتحق  ال��ت��ي  باملكانة 
ال�شراتيجية  لتنفيذ  م��درو���ش��ة  واأن�����ش��ط��ة  ب��رام��ج 
اإىل  تهدف  والتي  الإماراتية  امل��راأة  لتقدم  الوطنية 
التعليم  ه��ي  رئي�شية  قطاعات  ثمانية  يف  متكينها 
والعمل  وال�شيا�شة  الإع����ام  والق��ت�����ش��اد  وال�شحة 
نوره  �شعادة  وقالت  والت�شريع.  والبيئة  الجتماعي 
اإن  العام  الن�شائي  الحت��اد  مديرة  ال�شويدي  خليفة 
بداية  منذ  اأول���ت  امل��ت��ح��دة  العربية  الم����ارات  دول���ة 
باأو�شاع  خ��ا���ش��ا  1971..اهتماما  ع���ام  تاأ�شي�شها 
اآمن  بها ومتكينها حيث  النهو�س  امل��راأة ومتطلبات 
طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور 
اأخيها  امل��راأة وم�شاواتها مع  تعليم  باأهمية  اهلل ثراه 
الرجل يف احلقوق والواجبات مما جعلها تتبواأ اأعلى 
رفعة  اأج���ل  م��ن  وتعمل  ك��اف��ة  امل��ج��الت  يف  املنا�شب 
الرقي  طريق  يف  ال��درب  وموا�شلة  وتقدمه  الوطن 
واحل�شارة . وحققت املراأة مكا�شب كبرة مب�شاواتها 
اأهمها  ال��رج��ل يف خمتلف م��ن��اح��ي احل��ي��اة م��ن  م��ع 
اإقرار الت�شريعات التي تكفل حقوقها الد�شتورية ويف 
مقدمتها حق العمل وال�شمان الجتماعي والتملك 
واإدارة الأعمال والأموال والتمتع بكل خدمات التعليم 
والجتماعية  ال�شحية  وال��رع��اي��ة  مراحله  بجميع 
وامل�شاواة يف احل�شول على اأجر مت�شاو مع الرجل يف 
العربية  الإم��ارات  دولة  ان�شمام  اإىل  العمل..اإ�شافة 
والدولية  الإقليمية  التفاقيات  جميع  اإىل  املتحدة 
التي تعنى بق�شايا املراأة وحماية حقوقها .. ومتثل 
امل���ائ���ة م���ن جمموع  70 يف  ال��ن�����ش��اء ح��ال��ي��ا ح����وايل 
خريجي اجلامعات يف الدولة..كما اأن املراأة يف دولة 
امل��ائ��ة م��ن وظ��ائ��ف القطاع  66 يف  الإم����ارات ت�شغل 
الوظائف  م��ن  امل��ائ��ة  يف   30 بينها  م��ن  احل��ك��وم��ي 
وكانت  ال���ق���رار.  ب��ات��خ��اذ  امل��رت��ب��ط��ة  العليا  ال��ق��ي��ادي��ة 
امل���راأة الإم��ارات��ي��ة ول زال���ت ج��دي��رة ب��ه��ذا الهتمام 
اإي��اه��ا ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة ب�شفة عامة  ال���ذي اأول��ت��ه 

الحتاد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  و�شمو 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�شة  ال��ع��ام  الن�شائي 
الأ�شرية رئي�شة املجل�س الأعلى لاأمومة والطفولة 
بجد  الإم��ارت��ي��ة  امل���راأة  عملت  فقد   .. خا�شة  ب�شفة 
واجتهاد من اأجل حت�شيل اأف�شل الدرجات العلمية 
املهنية  املنا�شب  من  العديد  يف  وتدرجت  تبواأت  ثم 
والعملية يف كافة املجالت الجتماعية والقت�شادية 
والولء  والوفاء  الإخا�س  تقدم  وهي  وال�شيا�شية 
وجه  باأف�شل  متثيله  على  وحتر�س  الغايل  لوطنها 
جمتمعها  خدمة  يف  الفاعل  ح�شورها  اأثبتت  وق��د 
ووطنها حمليا ثم رفعت ا�شم الإمارات عاليا يف عدة 
واإقليمية ودولية. ويحر�س الحتاد  حمافل عربية 
والربامج  بالأن�شطة  الرت��ق��اء  على  العام  الن�شائي 
لروؤيته  حتقيقا  وك��م��ا  ن��وع��ا  �شنويا  يقدمها  ال��ت��ي 
ال��رام��ي��ة لأن ي��ك��ون الحت����اد ال��ن�����ش��ائ��ي ال��ع��ام اأحد 
والنهو�س  امل��راأة  متكني  جمال  يف  املمار�شات  اأف�شل 
ال�شناعات  اإدارة  و�شاركت  الأ�شعدة.  كافة  على  بها 
ال��راث��ي��ة واحل��رف��ي��ة يف الحت����اد ال��ن�����ش��ائ��ي يف عدة 
2013 وذلك  ع��ام  ودول��ي��ة خ��ال  فعاليات حملية 
من خال معار�س تراثية تت�شمن م�شغولت يدوية 
وعر�س  ال�شيل  العربي  الم��ارات��ي  ال��راث  تعك�س 
حاميات  قبل  م��ن  الن�شائية  الراثية  للحرف  ح��ي 
الراث مثل التلي واخلو�س وال�شدو واحلناء وعمل 
الرباقع وتف�شيل املاب�س الراثية القدمية ا�شافة 
ال�شعبية  الإماراتية  واملاأكولت  البخور  �شناعة  اىل 
وذلك حر�شا على ن�شر تراث دولة الإمارات العربية 
املتحدة. ومن اأهم املعار�س التي �شارك فيها الحتاد 
العاملي  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  مهرجان 
ل�شمو  ال��ع��امل  بطولة  و  الأ�شيلة  العربية  للخيول 
اإي���ف���ار يف  ل��ل�����ش��ي��دات  ب��ن��ت م��ب��ارك  ال�شيخة ف��اط��م��ة 
�شلطنة عمان خال �شهر يناير 2013 . كما �شاركت 
يف الح��ت��ف��ال ب��ي��وم ال��ب��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي ال����ذي نظمته 
ف��رباي��ر يف حديقة   27 يف  البيئة  اأ���ش��دق��اء  جمعية 
تنب�س  ال�شحراء  �شعار  حتت  اأبوظبي  يف  اخلالدية 
هيئة  نظمته  ال��ذي  احل�شن  مهرجان  ..و  باحلياة 
فرباير   28 ت��اري��خ  يف  والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي 
250 عاما على  اأكرث من  .. وذلك مبنا�شبة مرور 
ت�شييد هذا احل�شن الذي يعد من اأقدم املعامل التي 
الذي  اجلنادرية  مهرجان  و  اأبوظبي  يف  بناوؤها  مت 
يقام يف اململكة العربية ال�شعودية يف منت�شف اإبريل 
املتحدة.  العربية  الإم��ارات  وذلك �شمن جناح دولة 
واحلرفية  ال��راث��ي��ة  ال�شناعات  اإدارة  �شاركت  كما 
ب����الحت����اد ال��ن�����ش��ائ��ي يف م�����اراث�����ون زاي������د اخل����ري 
تاريخ  اأقيمت يف  التي  التا�شعة  دورت��ه  بنيويورك يف 
باإقامة عر�س حي للحرف  �شاركت  13 مايو حيث 
اليدوية كما مت توزيع برو�شورات تعريفية عن تراث 

الإمارات اإىل جمهور املاراثون بالإ�شافة اإىل توزيع 
هدايا من اإنتاج مركز ال�شناعات الراثية واحلرفية 

من الأ�شغال اليدوية.
لل�شفر  ملعر�س جا�شكو  ال�شابعة  ال��دورة  و�شاركت يف 
ل�شناعات  اأبوظبي  �شركة  نظمته  ال��ذي  وال�شياحة 
للطاقة  خليفة  جممع  يف  جا�شكو  امل��ح��دودة  ال��غ��از 
�شاركت  كما  امل��ا���ش��ي  م��اي��و  منت�شف  يف  اأب��وظ��ب��ي  يف 
البطولة  ب��ف��ع��ال��ي��ات  امل���ا����ش���ي  ي��ول��ي��و  م���ن   10 يف 
نظمها  ال��ت��ي  ع�شرة  ال�شابعة  املفتوحة  الريا�شية 
اإدارة  ���ش��ارك��ت  كما  امل�شلحة.  ال��ق��وات  �شباط  ن���ادي 
الن�شائي  ب��الحت��اد  واحلرفية  الراثية  ال�شناعات 
يف 16 يوليو يف فعاليات الأم�شية الرم�شانية التي 
لإمارة  التنفيذي  للمجل�س  العامة  الأمانة  نظمتها 
اأبوظبي ملوظفي الدوائر واجلهات التابعة حلكومة 
اأبوظبي ا�شافة اىل م�شاركته يف فعاليات الدورة 11 
. وا�شتقبل  من املعر�س الدويل لل�شيد والفرو�شية 
الحتاد الن�شائي العام خال العام احلايل عددا من 
ال�شيخة  �شمو  بدور  اأ�شادت  التي  والوفود  ال�شيوف 
ومتكينها  ب��امل��راأة  النهو�س  يف  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
والدفاع عن ق�شاياها حمليا و عربيا واإقليميا ودوليا 
وجهود �شموها وعطاءاتها ال�شخية يف �شاحات العمل 
املبادرات  وتبنيها  واإ�شهاماتها  والإن�شاين  اخل��ري 
ال�شرائح  م��ن  كبرة  قطاعات  تخدم  التي  املتميزة 
ودعمها  ورع��اي��ت��ه��ا  احل��اج��ات  واأ���ش��ح��اب  ال�شعيفة 
لاأن�شطة والفعاليات التي تهتم بالق�شايا الإن�شانية 
. وتعرفت الوفود الزائرة على روؤية ور�شالة الحتاد 
يف جمال متكني وريادة املراأة الإماراتية وما حققته 
كافة  احل��ي��اة  دور عظيم يف جم���الت  و  م��ك��ان��ة  م��ن 
والقت�شادي  والجتماعي  ال�شيا�شي  ال�شعيد  على 
وال��ري��ا���ش��ي وق���ام���وا ب���زي���ارة ق��اع��ة اجل���وه���رة التي 
�شمو  عليه  ح�شلت  مم��ا  الكثر  مبحتواها  تعك�س 
ال�شيخة فاطمة من التقدير والتكرمي الذي متثل 
امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة والعاملية  يف ع���دد م��ن اجل���وائ���ز 
الن�شائي واخلري  العمل  �شموها يف  نتيجة جلهود 
وعامليا  واقليميا  وعربيا  والإن�شاين حمليا  والثقايف 
الراثية  ال�����ش��ن��اع��ات  ع��ل��ى  ال���وف���ود  ت��ع��رف��ت  ك��م��ا 
الدائم  املنتجة واملعر�س  واحلرفية ومعر�س الأ�شر 
واأهم  الروؤية  التي يقدمها مركز  ..وعلى اخلدمات 
 . ورعايتها  الأ���ش��رة  �شمل  اإىل مل  ال��رام��ي��ة  اأه��داف��ه 
الوفود خال  العام عدد من  الن�شائي  وزار الحت��اد 
اأوكرانيا  وف��د من  زي��ارة   .. اأهمها  2013 من  ع��ام 
منظمة  رئ��ي�����ش��ة  �شيفت�شينكو  فالينتينا  ب��رئ��ا���ش��ة 
���ش��ي��دات اأع���م���ال اأوك���ران���ي���ا ب��ج��ان��ب زي����ارة وف���د من 
الوفد مع  الدبلوما�شية وتباحث  العربية  املجموعة 
والتح�شرات  ال�شتعدادات  ال�شويدي  ن��وره  �شعادة 
الرئي�شية من اأجل تنظيم حفل ثقايف تراثي خري 

بعنوان فرحة عربية اقيم يف مقر الحتاد الن�شائي 
العام مب�شاركة عدد من الدول العربية حيث فدمت 
الفرحة مبنا�شبة  ا�شتعرا�شية متثل  دولة فقرة  كل 
التي  ال�شعبية  امل��اأك��ولت  وبع�س  تراثية  اجتماعية 
ري��ع احلفل  وق��دم  الأ���ش��ي��ل  العربي  ال���راث  تعك�س 
املخيمات  يف  املقيمني  ال�شوريني  الاجئني  لإغاثة 
هيئة  م��ع  بالتن�شيق  وذل���ك  ال�����ش��وري��ة  احل���دود  على 
الهال الأحمر الإماراتي..وزيارة حرم الفريق اأول 
للقوات  العامة  الأرك���ان  هيئة  رئي�س  اأزوال  جن��دت 
اأعربت عن رغبتها يف تعزيز  التي  امل�شلحة الركية 
الن�شائية  املوؤ�ش�شات  بني  اخل��ربات  وت��ب��ادل  التعاون 
العام يف دول��ة الإمارات  الن�شائي  يف تركيا والإحت��اد 
العربية املتحدة وكذلك زيارة وفد جامعة كولومبيا 
الذي عرب عن اإعجابه مبا يقدمه الحتاد الن�شائي 
من م�شاريع ومبادرات ت�شهم يف �شقل مهارات املراأه 
والثقافة  الوعي  وزي��ادة  الإبداعية  قدراتها  وتنمية 
ال�شناعات  اإدارة  تقدمه  م��ا  على  اأث��ن��ى  كما  لديها 
ال��ع��ام من  الن�شائي  ب��الحت��اد  ال��راث��ي��ة واحل��رف��ي��ة 
واملحافظة  الأ�شيلة  الراثية  لحياءاحلرف  جهود 
عليها من الندثار وزار الحتاد الن�شائي اأي�شا وفد 
الحتاد  اإعجابه مبا قدمه  اأب��دى  ال��ذي  اناتو  حلف 
�شقل  يف  ت�شهم  وم���ب���ادرات  م�����ش��اري��ع  م��ن  الن�شائي 
وزيادة  الإب��داع��ي��ة  ق��درات��ه��ا  وتنمية  امل����راأه  م��ه��ارات 
اأي�شا  الحت���اد  وا�شتقبل   . لديها  والثقافة  ال��وع��ي 
ال�شفارة  يف  واملرا�شم  ال�شيا�شية  ال�شوؤون  م�شت�شارة 
ال��ذي يقدمه  الهام  ال��دور  اأثنت على  الأملانية حيث 
امل����راأة يف  ال��ع��ام يف جم���ال مت��ك��ني  الحت����اد الن�شائي 
ميادين العمل كافة كما عربت عن رغبتها يف مزيد 
ال��ع��ام. وزارت  الن�شائي  م��ع الحت���اد  ال��ت��وا���ش��ل  م��ن 
الحت�����اد ح���رم ���ش��ف��ر دول����ة ال��ي��اب��ان وح����رم معايل 
�شعادتها  الكندي وعربت عن  الدويل  التعاون  وزير 
بالتعرف على جتربة املراأة الإماراتية وا�شفة اإياها 
باأنها امراأة جميلة وقوية وذكية وعربت عن رغبتها 
العام  الن�شائي  الحت��اد  مع  التوا�شل  من  املزيد  يف 
كندا  لزيارة  الن�شائي  الحت��اد  لأ�شرة  دع��وه  موجهة 
اأج��ل تبادل اخل��ربات واملعرفة ب�شكل ع��ام . ويف  من 
27 مايو زار وفد من جمل�س �شيدات اأعمال عجمان 
العظيمة  ب��اجل��ه��ود  م�شيدا  الن�شائي  الحت���اد  مقر 
العام يف جمال دعم  الن�شائي  التي يقدمها الحت��اد 
ري���ادة ومت��ك��ني امل���راأة يف ك��اف��ة ميادين احل��ي��اة. كما 
ال�شيدة  غينيا  جل��م��ه��وري��ة  الأوىل  ال�����ش��ي��دة  زارت 
وعربت  الحت���اد  مقر  كوناكري  كابا  جينة  ك��ون��دي 
عن �شعادتها بالتعرف على جتربة املراأة الإماراتية. 
مقر  لل�شيافة  العاملية  دب��ي  بطولة  م��ن  وف��د  زار  و 
الحتاد بهدف التن�شيق والتعاون بني اجلهتني من 
لل�شيافة  العاملية  دب��ي  بطولة  اأه��داف  اأج��ل حتقيق 

بنجاح و التي اقيمت يف مركز دبي التجاري العاملي 
بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  من  بتوجيهات 
را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي ونظمتها �شيافة ق�شر 
زعبيل . ونظمت اإدارة البحوث والتنمية يف الحتاد 
العام  خ��ال  الفعاليات  من  العديد  العام  الن�شائي 
2013 منها الجتماع الأول للجنة اإعداد التقرير 
الثاين لدولة الإمارات العربية املتحدة حول اتفاقية 
�شد  التمييز  اأ�شكال  جميع  على  الق�شاء  ال�شيداو 
وعقد  و  اخلارجية  وزارة  بالتعاون مع  وذل��ك  امل��راأة 
م�شودة  ملناق�شة  ت�����ش��اوري��ا  اج��ت��م��اع��ا  اي�����ش��ا  الحت����اد 
الإم���ارات  يف  امل���راأة  لتقدم  الوطنية  ال�شراتيجية 
العربية املتحدة. ونظم الحتاد بالتعاون مع معهد 
التدريب والدرا�شات الق�شائية ندوة قانون التقاعد 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة وكذلك الجتماع 
الثاين للجنة اإعداد التقرير الثاين لدولة الإمارات 
التمييز  اأ�شكال  جميع  على  الق�شاء  اتفاقية  ح��ول 
الزواج  تكاليف  بعنوان  ..ون��دوة  ال�شيداو  امل��راأة  �شد 
بني الواقع وامل�شتقبل حتت �شعاري الربكة يف القليل 

و الفح�س الطبي �شرورة وقانون 
 2013 العام  العام خال  الن�شائي  واطلق الحت��اد 
عددا من املبادرات من اهمها مبادرة يف بيتنا م�شعفة 
وال�شامة  ال��ط��وارئ  اإدارة  و  الحت���اد  نفذها  ال��ت��ي 
و  اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  للقيادة  التابعة  العامة 
الوطنية  الهيئة  مع  بالتعاون  جاهزة  كوين  مبادرة 
لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.ومبادرة األ بذكر 
الن�شائي  الحت��اد  نفذها  التي  القلوب  تطمئن  اهلل 
العام بالتعاون امل�شرك مع الهيئة العامة لل�شوؤون 
التي  امل�شاريع  الإ�شامية والأوق��اف. وهناك بع�س 
عام  يف  وا�شتمرت  الن�شائي  الحت���اد  وتبناها  �شبق 
عند  ال�شمنة  م��ن  ال��وق��اي��ة  ب��رن��ام��ج  منها   2013
الثانية والذي مت تنفيذه من  الأطفال يف مرحلته 
اليوني�شف  للطفولة  امل��ت��ح��دة  الأمم  منظمة  قبل 
لدول اخلليج العربي بالتعاون مع الحتاد الن�شائي 
العام واملجل�س الأعلى لاأمومة والطفولة �شريكيها 
الإ���ش��رات��ي��ج��ي��ني يف ال��دول��ة وب��ال��ت��ع��اون م��ع وزارة 
و  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  وال��ت��ع��ل��ي��م وجم��ل�����س  ال��رب��ي��ة 
ا�شتمر  كما  اخلارجية.  العاجية  للخدمات  �شحة 
الحتاد ومنظمة الغذية والزراعة لاأمم املتحدة 
التغذية  وت��ط��وي��ر  التوعية  م�����ش��روع  بتنفيذ  ال��ف��او 
الذي يهدف اىل امل�شاعدة يف حت�شني التغذية ورفع 
�شكرا  مل��ب��ادرة  وتلبية  امل��دار���س.  ل��دى طلبة  ال��وع��ي 
ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  اأطلقها �شاحب  التي  لكم 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س  را�شد 
العام  الن�شائي  الحت���اد  دب���ي..ك���رم  ح��اك��م  ال����وزراء 
فيه  العاملني  العامة  الأ�شا�شية  اخلدمات  موظفي 
. وا�شت�شاف الحتاد الن�شائي بالتعاون مع اإن�شباير 

ل������اإدارات ال��ري��ا���ش��ي��ة اإح����دى رائ�����دات ال��ل��ي��اق��ة يف 
العامل وبطلة العامل للماكمة اأربع مرات وخبرة 
العامل  ابنة بطل  ال�شحة واللياقة ليلى علي  اأم��ور 
الأ���ش��ط��وري يف امل��اك��م��ة حم��م��د ع��ل��ي وال��ت��ي حلت 
�شيفة �شرف على هذه الفعالية التي اأقيمت لدعم 
حملة مكافحة مر�س ال�شكري وموؤ�ش�شة اأوبرا�شن 
�شمايل اخلرية. ونظمت اإدارة ال�شناعات الراثية 
واحلرفية يف الحتاد الن�شائي العام يف مقر معر�س 
الليلة  حق  مبنا�شبة  ترفيهيا  حفا  املنتجة  الأ�شر 
الن�شف من �شهر �شعبان. و�شارك  التي ت�شادف يف 
الن�شائية يف  ل��ل��ري��ا���ش��ة  الإم������ارات  الحت����اد وجل��ن��ة 
الدويل  الريا�شي  اأبوظبي  ملعر�س  الثانية  الن�شخة 
الذي اأقيم حتت رعاية �شمو ال�شيخ نهيان بن زايد 
ين  زاي���د  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل 
والإن�شانية  اخل��ري��ة  ل��اأع��م��ال  نهيان  اآل  �شلطان 
مب�شاركة  وذل��ك  الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س  رئي�س 
املعار�س. و�شارك يف  اأكرث من مائة عار�س مبركز 
الذي  للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي  23 ملعر�س  ال��دورة 
حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  رعاية  حتت  اأقيم 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  نهيان ويل  اآل  زاي��د  بن 
الأعلى للقوات امل�شلحة والذي نظمته هيئة اأبوظبي 
ن�شر  دار   20 و  الف  والثقافة..مب�شاركة  لل�شياحة 
دوله   50 م��ن  وع��امل��ي��ة  وع��رب��ي��ة  حملية  وموؤ�ش�شة 
تعر�س ن�شف مليون كتاب تتناول خمتلف املجالت 
الوطني  املعر�س  يف  الن�شائي  الحت��اد  �شارك  كما   .
 28 الذي انطلقت فعالياته يف  للتوعية املجتمعية 
اأي����ام يف م��رك��ز اأبوظبي  اأك��ت��وب��ر وا���ش��ت��م��رت ث��اث��ة 
وال��ذي مت تنظيمه حتت رعاية  للمعار�س  الوطني 
ويف   . واملجتمعي  الوطني  التاحم  تعزيز  م��ب��ادرة 
بالتعاون  الن�شائي  الحت��اد  نظم  مايو  �شهر  مطلع 
مع جهات اأخرى يف عام 2013 عدة فعاليات منها 
معر�س ت�شويقي ملنتجات 25 فتاة يتيمة بالتعاون 
للتمكني الجتماعي. وقامت  ال�شارقة  مع موؤ�ش�شة 
وفود من الحتاد الن�شائي العام بعدة زيارات منها 
مرك��ز  زي�����ارة  و   2013 اآي��دك�����س  م��ع��ر���س  زي�����ارة 
العطاء..وذلك  لزايد  ووفاء  الإعاقة  لذوي  الإي�واء 
القائم  الإن�����ش��اين  للعمل  زاي��د  ي��وم  فعاليات  �شمن 
حتت �شعار حب ووفاء لزايد العطاء وكذلك زيارة 
املري�شة لطيفة �شعيد اأول زارعة كلى يف الدولة من 
ا�شدر الحتاد  الدولة كما  متربع متويف من خارج 
الن�شائي العام خال 2013 دليل الأ�شر الوطنية 
امل��ن��ت��ج��ة وال�����ذي ت�����ش��م��ن م���ا ي���ق���ارب امل���ائ���ة و�شبعة 
وثاثني �شفحة متو�شطة احلجم وقد احتوى على 
العام  الن�شائي  الحت���اد  اأ���ش��در  كما  ف�شول  ثمانية 
بحلتها  اإم��ارت��ي��ة  اأ���ش��داء  ن�شرة  م��ن  الثامن  ال��ع��دد 

اجلديدة. 

•• الفجر- املنطقة الغربية:

نظمت موؤ�ش�شة زايد العليا للرعاية والتاهيل ام�س مبدينة زايد 
فى املنطقة الغربية احتفال مبنا�شبة اليوم الوطني 42 بح�شور 
احلكومية  وغر  احلكومية  والهيئات  الدوائر  ممثلي  من  عدد 

العاملة يف املنطقة الغربية واولياء امور الطاب  
الحتفال  تنظيم  ان  املركز  امل��زروع��ي مديرة  �شعيد  واك��دت رمي 
فرحتهم  عن  تعبرا  ياأتي  املحلي  املجتمع  موؤ�ش�شات  وم�شاركة 
ال��ف��ئ��ات عن  ت��ل��ك  م��ن  ���ش��ادق  وه���و تعبر  الوطني42  ب��ال��ي��وم 
مدى حبهم لوطنهم ورغبتهم يف الن�شمام اإىل ركب املحتفلني 
الهتمام  اأن  اىل  املزروعي  واأ�شارت  الدولة.   اأنحاء  يف  باملنا�شبة 
ب���ذوي الع��اق��ة ب�شكل ع��ام ك��ان ول ي���زال م��ن اأول��وي��ات القيادة 

الفاعلة  امل�شاهمة  الفئات يف  باأهمية هذه  اإميانا منهم  الر�شيدة 
والدور الذي ميكن اأن تقوم به يف م�شرة اخلر والبناء لدولة 
المارات الغالية. واأ�شافت اأن نهر العطاء لزال يتدفق من القيادة 
الر�شيدة للدولة لرعاية كل فئات و�شرائح املجتمع خا�شة ذوي 
العاقة وبدا الحتفال بال�شام الوطني وتاوة القران الكرمي 
من قبل �شعيد املن�شوري احد طاب املركز وعر�س ع�شكري من 
ال�شبع  اليولة وعر�س الم��ارات  طاب مدر�شة الغربية ورق�س 

وفرقة احلربية التى لقت ا�شتح�شان احل�شور.
ال�شاحة  يف  املقامة  الراثية  اخليام  على  الحتفال  ا�شتمل  كما 
ال�شعبية وعرو�شا ملنتجات  املركز قدمت الأكات  المامية ملقر 
التابعة  املهني  التاأهيل  لور�س  منتجات  وعر�س  تراثية  حرفية 

للمركز.
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الحت���اد الن�شائ���ي ينف����ذ ب���رام���ج واأن�شط���ة لتمك���ني امل����راأة يف القطاع����ات الرئي�ش����ة

•• الفجرية-وام:

اأمام الديوان الأمري  انطلقت ام�س م�شرة الإحتاد من 
يف الفجرة م���رورا بعدد م��ن ���ش��وارع الإم���ارة و���ش��ول اإىل 
وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزارة  مركز  يف  الإحتفال  �شاحة 

املجتمع.
�شارك يف امل�شرة جميع مدراء الدوائر الحتادية واملحلية 
واخلا�شة يف الإمارة وموظفيها اإ�شافة اإىل طلبة املدار�س 
وح�����ش��د ك��ب��ر م��ن اأه����ايل الإم�����ارة. وت��اأت��ي امل�����ش��رة �شمن 
احتفالت اإمارة الفجرة باليوم الوطني 42 التي ينظمها 
مركز وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع يف الفجرة 
يف  واملحلية  الحت��ادي��ة  املوؤ�ش�شات  م��ن  ع��دد  م��ع  بالتعاون 
ووطنية  تراثية  ف��ق��رات  تقدمي  احلفل  وتخلل   . الإم����ارة 
ورق�شات �شعبية ابتهاجا بهذه املنا�شبة ا�شافة ايل عر�س 
اوبريت عن حب الوطن . وت�شمنت امل�شرة عرو�شا للفرق 

والأنا�شيد  ال��ف��ق��رات  م��ن  جمموعة  اإيل  اإ���ش��اف��ة  ال�شعبية 
الأن�شطة  م���ن  ال��ع��دي��د  امل�����ش��رة  ت�شمنت  ك��م��ا  ال��وط��ن��ي��ة 
وعر�س  للدولة  كبر  علم  رف��ع  ت�شدرها  التي  امل�شاحبة 
لوحات ل�شور اأ�شحاب ال�شمو حكام الإمارات. وقدم �شلطان 
خمتلف  اإيل  وال��ت��ق��دي��ر  ال�شكر  وزارة  م��رك��ز  م��دي��ر  مليح 
املوؤ�ش�شات احلكومية الإحتادية واملحلية على جهودهم فى 
اإجناح فعاليات اليوم الوطني ال�42 لدولة الإمارات الذي 
يحتل مكانة متميزة يف امل�شرة التاريخية لاإحتاد. وقال 
�شلطان مليح مدير مركز وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية 
الوطن  ع��ن ح��ب  ت��ع��رب  امل�����ش��ره  اإن  ال��ف��ج��رة  املجتمع يف 
لتعزيز  لاأجيال  ودر���س  للعطاء  وملحمة  اأبنائه  وتاحم 
للوطن. من جانبهم عرب  والنتماء  الوطنية  الهوية  روح 
امل�شاركون يف امل�شرة عن فرحتهم باملنا�شبة واعتزازهم بها 
وبالقيم الوطنية التي عربت عنها احتفالت الوزارة باليوم 
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•• املنطقة الغربية - الفجر: 

حتتفل اليوم الثاثاء قبيلة املنا�شر باليوم 
والأرب��ع��ني وذل��ك مبنطقة  ال��ث��اين  الوطني 
الوثبة يف ابوظبي وبح�شور عدد من ال�شيوخ 
و اعيان واأفراد القبائل والعوائل الإماراتية 
اأنحاء الدولة ويت�شمن احلفل  من خمتلف 
بجانب  القبلية  اأب���ن���اء  م��ن  ج��م��اع��ي  ع��ر���س 
املتنوعة  الراثية  الفعاليات  من  جمموعة 
التي تعك�س اأ�شالة املا�شي وعراقة احلا�شر 
رجال  وف��ق��رة  الحت���اد  درب  اوب��ري��ت  ومنها 
زاي����د وق�����ش��ائ��د ���ش��ع��ري��ة وع���رو����س توعوية  
لفرة الإحتاد التي �شهدتها الدولة يف تلك 

املنا�شبة.
املن�شوري  ق��ران  ب��ن  �شلطان  وت��ق��دم حممد 
املنا�شبة  بهذه  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اىل  بالتهاين 

بن زايد ال نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
واىل اخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  ال  را�شد 
اأ�شحاب  واىل  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�س 
ال�شمو ال�شيوخ اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام 
ال�شيخ  ���ش��م��و  اأول  ال��ف��ري��ق  واىل  الإم������ارات 
حممد بن زايد ال نهيان ويل عهد ابوظبي 
واىل  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب 
احلكام  ون��واب  العهود  اأول��ي��اء  ال�شيوخ  �شمو 
الحتفال  مبنا�شبة  الإم������ارات  �شعب  واىل 
لدولة  والأرب���ع���ني  ال��ث��اين  ال��وط��ن��ي  بالعيد 

الإمارات العربية املتحدة .
املن�شوري  ���ش��امل��ني  ال  �شيف  ح��م��د  واأو����ش���ح 
رئ���ي�������س ال���ل���ج���ن���ة امل���ن���ظ���م���ة ل���اح���ت���ف���ال ان 
اأفراد  الحتفال ياأتي يف اطار حر�س جميع 
باملنا�شبات  الع���ت���زاز  ع��ل��ى  امل��ن��ا���ش��ر  قبيلة 
الوطنية وخا�شة عيد الحتاد تلك املنا�شبة 

ال��غ��ال��ي��ة ع��ل��ى ن��ف��و���س ج��م��ي��ع اب���ن���اء �شعب 
اأ�شهمت  ان  ب��ع��د  و�شعبا  ح��ك��وم��ة  الإم������ارات 
الدولة  ابناء  توحيد جميع  الوحدة يف  تلك 
راي��ة واح��دة ليجمع بها اهلل عز وجل  حتت 
وترتقي  زاي��د  حلم  فيتحقق  اجلميع  قلوب 
ال��دول الكربى  دول��ة الإم���ارات اىل م�شاف 
اأن  اإىل  بالإ�شافة  هذا  املجالت.  خمتلف  يف 
الإحتفال ياأتي تاأكيداً على ان الولء للقيادة 
بال�شعارات  عنه  لي��ع��رب  للوطن  والن��ت��م��اء 
والأق�������وال ف��ق��ط ب���ل ال��ت��ع��ب��ر ال�����ش��ادق هو 
بالعمل وامل�شاركة يف البناء والتنمية وتعزيز 

اللحمة الوطنية .
ان درب الحت����اد مل  امل��ن�����ش��وري اىل  وا����ش���ار 
ال  بال�شعوبات  ممتلئ  ك��ان  ب��ل  �شها  يكن 
ان حكمة زايد ورغبة اخوانه حكام المارات 
كان لهم اليد العليا فذللت جميع ال�شعوبات 
ال��ع��امل باجنازات  دول��ة الحت���اد اىل  لتخرج 

يتباهى بها جميع ابناء ال�شعب ويفتخر بها 
بقاع  خمتلف  يف  �شخ�س  وك��ل  ام��ارات��ي  ك��ل 

الر�س .
واعترب املن�شوري ان الحتاد �شرح كبر بناه 
حيث  القادمة  لاأجيال  بل  لهم  لي�س  ق��ادة 
جنني نحن الن ثمرة هذا الحتاد العظيم 
لذلك  الكبرة  وايجابياته  باآثاره  ون�شتمتع 
فاننا يجب ان نحتفل كل عام بهذه املنا�شبة 
لنتذكر جميعا كيف ان قادتنا بذلت الكثر 
والكثر من اجلنا لكي ننعم بعي�شة �شعيدة 
وم�����ش��ت��ق��رة ي��ح��ف��ه��ا الم����ن والم������ان لياتي 
م���ن ب��ع��ده خ���ر خ��ل��ف خل���ر ���ش��ل��ف وي�شر 
ال  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
نهيان رئي�س الدولة على درب رمز احلكمة 
ال�شيخ  تعاىل  اهلل  ب��اذن  له  املغفور  والعطاء 
ثراه  اهلل  طيب  نهيان  ال  �شلطان  ب��ن  زاي���د 

لتتوا�شل الجنازات وتتحقق الأمنيات. 

انطالق م�شرية الحتاد بالفجرية 
احتفاء باليوم الوطني

قبيلة املنا�شري حتتفل باليوم الوطني يف الوثبة اليوم

•• العني - الفجر:

للتوزيع  ال����ع����ني  ����ش���رك���ة  ب���������داأت 
باليوم  ل���اح���ت���ف���ال  ا����ش���ت���ع���داده���ا 
واجهة  بتزيني  وذل��ك  الوطني42 
تعبرية  ب��ل��وح��ة  الرئي�شي  امل��ب��ن��ى 
يت�شمن  �شفاف  مل�شق  عن  عبارة 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  ����ش���ورة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
�شورة  و  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  ال�����دول�����ة، 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  لل�شيخ 
ال�شورتني  يحت�شن  ال��ع��ه��د  يل  و 
ك��خ��ل��ف��ي��ة ع���ل���م دول�������ة الإم����������ارات 
الزاهية  ب��األ��وان��ه  املتحدة  العربية 

طولها  ي�شل  م�شاحة  على  متتد   ،
34 مراً  19 مراً وعر�شها  اإىل 
للتوزيع  العني  �شركة  مبنى  تزين 
ملفتة  ت��ق��ل��ي��دي��ة  غ����ر  ب��ط��ري��ق��ة 
واجهة  اإنها  اإ�شافة  للمارة  للنظر 
تر�شيدية لحتتوي على اأي اإ�شاءة 

اأي موفرة للطاقة .
ال�����ش��رك��ة م��ن��ذ بداية  ب������داأت  ك��م��ا 
اأ�شئلة  ب��اإر���ش��ال  احل����ايل  ال���ش��ب��وع 
ال�شركة  ملوظفي  ووط��ن��ي��ة  ت��راث��ي��ة 
ع��رب ال��ربي��د الإل��ك��روين و �شيتم 
توزيع  و  ال��ف��ائ��زي��ن  ع���ن  الع�����ان 
دي�شمرب  ب���داي���ة  يف  ل��ه��م  اجل���وائ���ز 
كما �شي�شارك موظفي �شركة العني 

للتوزيع يف امل�شرة الحتفالية روح 
ي���وم اخل��م��ي�����س بعد    42 الحت�����اد 
احلكومية  ال��دوائ��ر  مب�شاركة  غ��د 
دائرة  �شتنظمها  والتي  اخلا�شة  و 
�شتنظم  كما  القت�شادية  التنمية 
ال�����ش��رك��ة ع��ل��ى ام��ت��داد ث��اث��ة اأيام 
 28 اإىل  25 نوفمرب  م��ن  اب��ت��داءاً 
على  يحتوي  �شعبي  �شوق  نوفمرب 
اأكات �شعبية وم�شغولت يدوية و 

ماب�س وعطورات .
للتوزيع  العني  اأي�شاً  �شت�شارك  كما 
التي  ال��ه��ي��ل��ي  األ����ع����اب  م���دي���ن���ة  يف 
البلدية  ال�����ش��ووؤن  دائ���رة  �شتنظمها 
الهيلي  منطقة  يف  العني  بلدية   -

خ���ال  دي�������ش���م���رب  و2   1 وذل��������ك 
بعيد  لاإحتفال  متتاليني  يومني 
الإحت������اد م���ن خ����ال ج��ن��اح خا�س 
لل�شركة ، وتاأتي امل�شاركة يف مدينة 
تعريف  ب����ه����دف  ال���ه���ي���ل���ي  األ�����ع�����اب 
م�شاركتها  وتعزيز  بال�شركة  الزوار 
املنا�شبات  خ���ال  م���ن  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
الإيجابي  دوره���ا  واإب����راز  الوطنية 
دورها  ب��ج��ان��ب  املجتمع  خ��دم��ة  يف 
والكهرباء  امل���اء  ب��ت��وزي��ع  الأ���ش��ا���ش��ي 
و�شواحيها،  ال����ع����ني  م���دي���ن���ة  يف 
���ش��ت��ت�����ش��م��ن امل�����ش��ارك��ة ���ش��رح��اً من 
ال�شركة  يف  املتخ�ش�شني  املوظفني 
ا�شتهاك  ت���ر����ش���ي���د  ط�������رق  ع�����ن 

ال��ك��ه��رب��اء يف امل��ن��ازل وت��وف��ر بيئة 
الأدوات  ل�شتخدام  مثالية  و  اآمنة 
اقت�شادية  ب��ط��ري��ق��ة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
وم���وف���ره، ك��م��ا ���ش��ي��ت��م ���ش��رح طرق 
و   ، الكهرباء  خماطر  من  الوقاية 
تر�شيد  ط��رق  ع��ن  اأ�شاليب  ع��ر���س 
اليومية  احل��ي��اة  يف  امل��اء  ا�شتهاك 
كال�شتحمام والغ�شيل و التنظيف. 
توعية  �شيتم  ذل��ك  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
الكتيبات  ب��ت��وزي��ع  احل��دي��ق��ة  زوار 
والن�شرات التوعوية على اجلمهور 
م���ن اأج����ل ن�����ش��ر وت��ع��زي��ز الأم�����ن و 
ال�����ش��ام��ة وحت��ق��ي��ق اأف�����ش��ل طرق 
واملاء،  الكهرباء  ا�شتهاك  تر�شيد 

ك��م��ا ���ش��ي��ت��م ت���وزي���ع ه���داي���ا خا�شة 
املنا�شبة  وب��ه��ذه  ال��وط��ن��ي.  ب��ال��ي��وم 
قال مدير عام �شركة العني للتوزيع 
حممد بن عمر ال�شام�شي اأننا من 

ال�شركة نقدم  خال احتفالتنا يف 
الر�شيدة  ل��ل��ق��ي��ادة  ���ش��ام��ي��ة  تهنئة 
بن  ال�شيخ خليفة  الدولة  ولرئي�س 
الإمارات  وحلكام  اهلل  حفظه  زاي��د 

الوطني  ال��ع��ي��د  ال�����ش��ب��ع مب��ن��ا���ش��ب��ة 
اأدام  والأرب����ع����ني  ال���ث���اين  ل���ل���دول���ة 
اهلل الأف���راح والأم���ن والأم���ان على 

دولتنا احلبيبة .

�سورة للقائد وويل العهد على واجهة املبنى بطول 19 و34 عر�سًا

العي���ن للت��وزي���ع تب���داأ احتف��الته����ا بالعي����د الوطن�����ي
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

ت��ت��وا���ش��ل يف دب���ي ال���ش��ت��ع��دادات ل��اح��ت��ف��ال باليوم 
الوطني ال� 42 للدولة والذي يعد مبثابة جوهرة 
له  يرمز  دولتنا مبا  الوطنية يف  للمنا�شبات  التاج 
الأ�شا�شية يف  ال��رك��ي��زة  ك��ان ه��و  ك��ح��دث  م��ن قيمة 
بناء �شرح النه�شة احل�شارية ال�شاملة التي طالت 
م��احم��ه��ا رب����وع الإم������ارات ك��اف��ة ب��ق��ي��ادة �شاحب 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأخ��ي��ه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
الدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
..و  اهلل  رع���اه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  رئي�س جمل�س 
اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  اإخوانهما  بدعم كامل من 
املجل�س الأعلى حكام الإم��ارات. واأكد �شمو ال�شيخ 
عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان 
تاأتي  اأن  ال��ت��ن��ف��ي��ذي..اأه��م��ي��ة  املجل�س  رئي�س  دب��ي 
يف  ومكانتها  املنا�شبة  ل��ق��در  م��واك��ب��ة  الح��ت��ف��الت 
رمز  من  الوطني  اليوم  يحمله  مبا  النا�س  قلوب 

اأبناء الإم���ارات و�شابة بنيان  ودلل��ة على وح��دة 
الحت����اد وم��ت��ان��ة ال���رواب���ط ال��ت��ي جت��م��ع ب��ني اأهله 
متم�شكني  امل�شتقبل  نحو  امل��ب��ارك��ة  م�شرتهم  يف 
ما  طبيعة  العريقة..مدركني  وتقاليدهم  بقيمهم 
قد يواجه طريقهم من حتديات و�شاحذين الهمم 
الذي يعزز قدرتهم على  لقهرها بف�شل احتادهم 
تذليل اأية عراقيل قد تعوق تقدمهم بخطى واثقة 
واإميان را�شخ بقدرة بادنا على الإجناز والتطوير 
مبا يحقق ل�شعب الإمارات رفعته وي�شمن حماية 
مكت�شباته ويوؤكد ويدعم ركائز اجنازاته يف خمتلف 

املجالت.
وقال �شموه اإن احتفالنا ال�شنوي بيوم الحتاد هو 
منا�شبة حتت�شد فيها مظاهر البهجة تعبرا عما 
جتي�س ب��ه ���ش��دورن��ا م��ن ح��ب خال�س ل��راب هذا 
الر�شيدة..منا�شبة  لقيادتنا  اأك��ي��د  ووف���اء  ال��وط��ن 
ونظهر  الوطنية  ثوابتنا  على  التاأكيد  فيها  نعيد 
للعامل اعتزازنا بدولتنا ووحدتنا وتاحمنا الذي 
هو �شبب عزتنا واأ�شا�س جمدنا و�شمان ازدهارنا . 

واأ�شاف �شمو ويل عهد دبي.. نتطلع اإىل احتفالت 
ت�شم اجلميع وي�شارك فيها اأطياف املجتمع كافة..

ذكرى  باإحياء  �شعادتنا  قدر  اإىل  ترقى  �شعادة  فا 
يوم عزيز على قلوبنا واجناز اأ�ش�س ل�شل�شلة طويلة 
من النجاحات التي منحت بادنا مكانة مرموقة 
الذي  علمنا  ح��ول  نلتف  املتقدم  ال��ع��امل  دول  ب��ني 
هو رمز فخرنا وكرامتنا ونوؤكد ولئنا الكامل له 
وعندما تكت�شي اأركان دبي باألوانه ن�شعر بالرتياح 
ملدى انتماء النا�س له واإدراكهم لقيمة ما يرمز له 
و�شمائرنا  نفو�شنا  يف  را�شخة  عميقة  دللت  من 
ت��ت��ج��اوز احتفالت  اأن  اأم��ل��ه  ���ش��م��وه ع��ن  . واأع����رب 
اإىل  وقتية  حفاوة  مظاهر  جم��رد  الوطني  باليوم 
الوطن  نعاهد  ب��اأن  ا�شتدامة  واأك��رث  اأعمق  اأ�شكال 
ع��ل��ى م��وا���ش��ل��ة ال��ع��م��ل للبناء ع��ل��ى م��ا ب����داأه جيل 
من  نتخذ  اأن  اأنف�شنا  نعاهد  واأن  املوؤ�ش�شني  الآب��اء 
الوطن  خدمة  يف  وتفانيهم  وعزميتهم  اإ�شرارهم 
ليكون  امل�شتقبل  نحو  �شعينا  يف  به  نهتدي  نربا�شا 
الحتفال بحق عادة متاأ�شلة يف نفو�شنا نعرب عنها 

كل يوم باإجناز جديد وجناح ن�شيفه اإىل جناحات 
. وي�شكل  الواجب علينا جميعا  لنويف وطننا حقه 
احلدث الرئي�س لاحتفال باليوم الوطني يف دبي 
اأيقونة  دي�شمرب  م��ن  الأول  م�شاء  ع��ق��ده  وامل��ق��رر 
جنبات  خم��ت��ل��ف  �شتعم  ال��ت��ي  الح��ت��ف��ال  م��ظ��اه��ر 
الإمارة حيث وقع الختيار على حديقة برج بارك 
يف منطقة برج خليفة لتكون موقع احلدث الذي 
كبرة  �شعبية  م�شاركة  ي�شتقطب  اأن  املنتظر  من 
للتعبر  املقيمني  اأو  ال��دول��ة  م��واط��ن��ي  م��ن  ���ش��واء 
رواد  حلم  فيه  حتقق  ال���ذي  ب��ال��ي��وم  فرحتهم  ع��ن 
اإر�شاء  للوطن و�شدق عزمهم على  نيتهم  خل�شت 
ب�����ش��اب��ة يف وج���ه التحديات  ي��ق��ف  دع��ائ��م احت���اد 
ومي��ن��ح ك��ل م��ن يعي�س ه���ذه الأر������س ث��ق��ة يف غد 
اأف�����ش��ل يف كنف ق��ي��ادة ل ت��دخ��ر ج��ه��دا يف حتقيق 
الدوائر  وت�شارك خمتلف  و�شعادتهم.  النا�س  ر�شا 
والهيئات واجلهات احلكومية يف دبي يف احتفالية 
من  الحتفال  مظاهر  تتعدد  حيث  الوطني  اليوم 
جهة اإىل اأخرى و يف خمتلف املواقع فيما تت�شمن 

الأ�شا�شية  القيم  تربز  التي  الأن�شطة  من  العديد 
ال��ت��ي اأر���ش��ت��ه��ا دول���ة الإم�����ارات م��ع ق��ي��ام الحت���اد..

والثقايف  الراثي  باجلانب  الحتفاء  على  ع��اوة 
فنية  عرو�س  من  العطرة  الذكرى  بهذه  املرتبط 
الحتفال  جت��ل��ي��ات  م��ن  وغ��ره��ا  �شعبية  واأك����ات 
التي يعرب من خالها اأهل الإمارات عن �شعادتهم 
باملنا�شبة وحفاوتهم بها. و�شتمثل الألعاب النارية 
جزءا مهما من الحتفالت مبا لها من اأثر يف اإثارة 
بهذه  الفرحة  ع��ن  والتعبر  النفو�س  يف  البهجة 
النارية  الأل��ع��اب  �شتتفرق  حيث  الغالية  املنا�شبة 
على عدد من املناطق احليوية يف الإم��ارة وكذلك 
يف مواقع اجلذب ال�شياحي الأهم فيها مبا يف ذلك 
�شتحت�شن عر�شا مميزا  التي  العرب  برج  منطقة 
�شيتم الك�شف عن تفا�شيله قريبا. ومن الفعاليات 
باليوم  الح��ت��ف��الت  اأج��ن��دة  ت�شمها  التي  املتميزة 
�شعار  حتمل  الهوائية  للدراجات  م�شرة  الوطني 
من العلم واإىل العلم وتقام يف الثاين من دي�شمرب 
بن  ب��ن حممد  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 

الإ�شراف  يتوىل  و  دبي  عهد  مكتوم ويل  اآل  را�شد 
ب���ادرة  ال��رئ��ا���ش��ة يف  ���ش��م��وه وح��ر���س  عليها م��ك��ت��ب 
اإج���ال وت��ق��دي��ر لعلم الحت���اد ال���ذي ك��ان املغفور 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  اهلل  ب����اإذن  ل��ه 
موؤ�ش�س دولة الإمارات العربية املتحدة هو اأول من 
اأم��ام �شارية علم  امل�شرة من  رفعه حيث �شتنطلق 
الإم��ارات بدار الحتاد يف دبي متوجهة اإىل �شارية 
اأبوظبي  العا�شمة  كورني�س  على  الإم�����ارات  علم 
�شواء  الحتفالية  املظاهر  من  العديد  و�شيتخللها 
يذكر  الو�شول.  اأو يف حمطة  النطاق  يف موقع 
اأن جلنة دبي لحتفالت اليوم الوطني مت ت�شكيلها 
مب��وج��ب ق����رار ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان ب���ن حممد 
املجل�س  رئي�س  دب��ي  اآل مكتوم ويل عهد  را�شد  بن 
التنفيذي من اأجل و�شع خطط وبرامج الحتفال 
باليوم الوطني للدولة والإ�شراف على تنفيذها يف 
الإمارة وحتديد ر�شائل واأهداف كل احتفال باليوم 
العليا  الحت��ادي��ة  اللجنة  م��ع  بالتن�شيق  الوطني 

لاإ�شراف على احتفالت اليوم الوطني. 

•• ابوظبي- فوؤاد علي

حتت رعاية الفريق �شمو ال�شيخ �شيف 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
يوم  انطلقت  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء 
الإقليمي  امل����وؤمت����ر  ف��ع��ال��ي��ات  اأم�������س 
الثاين لل�شرطة الن�شائية حتت �شعار 
ال�شرطة الن�شائية التحدي وامل�شتقبل 
الن�شائية  ال�شرطة  جمعية  وتنظمها 
اإدارة  م����ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  الإم�����ارات�����ي�����ة 
ل�شرطة  العامة  القيادة  يف  التدريب 
اأبوظبي و اللجنة العلمية للموؤمترات 
الداخلية و ي�شتمر  ب��وزارة  وال��ن��دوات 
الوطني  ابوظبي  اأي��ام مبركز   3 مل��دة 

باملعار�س يف ابوظبي .
و قال الفريق �شيف عبداهلل ال�شعفار 
مواجهة  اإن  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  وك��ي��ل 
اجل����رمي����ة ل��ي�����ش��ت م�������ش���وؤول���ي���ة جهة 
جماعية،  م�شوؤولية  ه��ي  ب��ل  بعينها، 
تتطلب تت�شافر اجلهود والإمكانيات 
والوقاية  ومكافحتها  لها  للت�شدي 
وال�شراتيجيات،  ال�شبل  بكل  منها 
تعرف  ل  اجل���رمي���ة  اأن  خ�����ش��و���ش��اً 

بحدود ول بعرق اأو جن�س .
واأ�شاف الفريق ال�شعفار اأن ا�شت�شافة 
ال���دول���ة ل��ل��م��وؤمت��ر الإق��ل��ي��م��ي الثاين 
ل��ل�����ش��رط��ة ال��ن�����ش��ائ��ي��ة ت����وؤك����د مدى 
حر�شنا على اأن نكون �شركاء فاعلني 
ال��ت��ع��اون وال��ت��وا���ش��ل م��ع الأجهزة  يف 
العامل،  ح����ول  وال�����ش��رط��ي��ة  الأم���ن���ي���ة 
والوقاية منها عن  ملواجهة اجلرمية 
طريق التعاون والتن�شيق مع اجلميع، 
ل�شراتيجية  ت��رج��م��ة  ي���اأت���ي  ك��م��ا 
دول���ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف 
مع  والتن�شيق  التعاون  اأوا�شر  توثيق 
والعمل  وال�شديقة،  ال�شقيقة  ال��دول 
مبا  الدولية  والهيئات  املنظمات  مع 
ي��ح��ق��ق الأم�����ن والأم�������ان، وي���ع���زز من 
الإم��ارات ودول  ال�شتقرار يف  م�شرة 

العامل.
الذي  ال��ب��ال��غ  اإىل اله��ت��م��ام  وت��ط��رق 
اإنها  امل���راأة يف الإم����ارات، ق��ائ��ًا  تلقاه 
الهتمام  م��ن  واف���ر  بن�شيب  حظيت 
ت���اأه���ي���ل���ه���ا وات����اح����ة  و  وال���ت�������ش���ج���ي���ع 
النماء  م�شرة  يف  م�شاركتها  فر�شة 
املنا�شب  اأرف����ع  وت���ب���واأت  وال��ت��ط��وي��ر، 
م�شيفا  امل����واق����ع،  خم��ت��ل��ف  و���ش��غ��ل��ت 

ال�شرطي  العمل  ق��ط��اع  يف  عملها  اأن 
والأمني لقي كل اهتمام ورعاية، من 
قدرة  اأظ��ه��رت  اأن  بعد  العليا  القيادة 
عالية يف الأداء و التعامل مع خمتلف 
املهام والواجبات ال�شرطية والأمنية، 
وتقلد  م��ن��ه��ا،  اخل��دم��ي  ال��ط��اب��ع  ذات 
مراتب  الإم����ارات  فتيات  م��ن  الكثر 

�شرطية خمتلفة.
اأم�����ام  م��ف��ت��وح��ة  الأب���������واب  اأن  واأك�������د 
ال�شرطة ل�شتكمال  العامات يف قوة 
العلمية  املراتب  اأرف��ع  ونيل  الدرا�شة 
واأك���رب اجل��ام��ع��ات والكليات  اأرق���ى  يف 
جمعية  ماحققته  اأن  واعترب  العاملية 
ال�������ش���رط���ة ال���ن�������ش���ائ���ي���ة الإم����ارات����ي����ة 
لاأجهزة  فخر  مبعث  و  كبر  اإجن���از 
ال����دول����ة  ال�������ش���رط���ي���ة والأم����ن����ي����ة يف 
يف  ال�شتمرار  على  م�شدداً  واملنطقة، 
واعتماد  التطوير  من  املزيد  حتقيق 
لثقتنا  ال��ع��امل��ي��ة  امل���م���ار����ش���ات  اأف�����ش��ل 
اجلمعية  واأع�����ش��اء  ب��ك��وادرن��ا  الكبرة 
ال�شتعداد  مبدياً  عليها،  والقائمني 
والت�شهيات  الإمكانيات  كل  لتقدمي 

لتحقيق تلك الروؤية.
مكتوم  ال���ع���م���ي���د  الف����ت����ت����اح  ح�������ش���ر 
�شرطة  م���دي���ري���ة  م���دي���ر  ال�����ش��ري��ف��ي 
����ش���ي���ف علي  ال���ع���ا����ش���م���ة؛ وال���ع���ق���ي���د 
ال�شرطة،  ك��ل��ي��ة  ع���ام  م��دي��ر  ال��ك��ت��ب��ي، 
وعدد من ال�شباط وعنا�شر ال�شرطة 

الن�شائية.
رئي�شة  البلو�شي  اآمنة  الرائد  قالت  و 
الإماراتية  الن�شائية  ال�شرطة  جمعية 
لقاء  يف  م��ه��م��ة  حم��ط��ة  امل����وؤمت����ر  اأن 
القطاع  يف  ال�����ش��اأن  وذوي  املخت�شني 
والوقاية  مل��واج��ه��ة اجل��رمي��ة  الأم��ن��ي 
اآليات  ت��ف��ع��ي��ل  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  م��ن��ه��ا، 

ال��ت��وا���ش��ل وال���ت���ع���اون ب���ني الأج���ه���زة 
ت��ب��ادل اخل���ربات واملعارف  الأم��ن��ي��ة و 
ال���ت���ي م���ن ���ش��اأن��ه��ا ال���وق���وف يف وجه 

اجلرمية.
الن�شائية  ال�شرطة  جمعية  اإن  وقالت 
الن�شاء  ب�����ش��وؤون  ت��ع��ن��ى  الإم�������ارات  يف 
يف ال�����ش��رط��ة، ورع��اي��ة ���ش��وؤون��ه��ن وفق 
ال���ق���وان���ني والأن���ظ���م���ة امل���ع���م���ول بها 
اأ�شكال  ج��م��ي��ع  وت���ق���دمي  ال���دول���ة،  يف 
للمنت�شبات  والرعاية  واملعونة  الدعم 
العامات يف اأجهزة ال�شرطة، ومتكني 
الفعاليات  يف  امل�شاركة  من  الأع�شاء 
الفر�شة  لإتاحة  الدولية  والأن�شطة 
مع  وال��ت��وا���ش��ل  ب���دوام احل�شور  لهن 
الأج���ه���زة ال�����ش��رط��ي��ة والأم��ن��ي��ة حول 
العامل، وبالتايل الطاع على اأحدث 

العلوم والنظريات الأمنية.
وق����ال ال��دك��ت��ور حم��م��د ع��ل��ي كومان 
الداخلية  وزراء  ملجل�س  العام  الأم��ني 
بال�شرطة  اه���ت���م���ام���ن���ا  اإن  ال����ع����رب 
املوؤمترات  حبي�س  يكن  مل  الن�شائية 
اإىل  ذل���ك  جت���اوز  اإمن���ا  و  املتخ�ش�شة 
النبيلة  للمهام  الإع��ام��ي��ة  التغطية 
الأمني،  العمل  توؤديها يف �شلب  التي 
م�شيفاً اأن والطبيعة ال�شاقة وامل�شنية 
للعمل الأمني جتعل الن�شاء يحجمن 
ع��ن الن���خ���راط يف �شلك ال�����ش��رط��ة و 
لكن ينبغي اأن ليحول هذا الأمر دون 
ا�شتثمار القدرات الن�شائية املتميزة يف 

العمل ال�شرطي.
التغلب على تلك  اإن��ه ميكن  و ا�شاف 
الن�شائي  اجل���ه���د  ب��ت��وج��ي��ه  ال��ع��ق��ب��ة 
ق����درات  ت��ت��ن��ا���ش��ب م���ع  اإىل جم�����الت 
ولت��ع��ر���س حياتها  ال��ب��دن��ي��ة،  امل�����راأة 
وقد  للخطر،  الأ�شرية  وم�شوؤوليتها 

الن�شائي  الأداء  اأن  التجربة  اأث��ب��ت��ت 
يفوق  م���ت���ع���ددة  اأم���ن���ي���ة  يف جم�����الت 
امل�����راأة من  ال���رج���ل مب���ا مت��ت��ل��ك��ه  اأداء 
ره���اف���ة ال�����ش��ع��ور؛ وم����ا ج��ب��ل��ت عليه 
اإىل  م�شراً  ب��الأم��وم��ة،  اإح�شا�س  م��ن 
�شيكون  النف�شي  ال���ش��ت��ع��داد  ه��ذا  اأن 
املجتمعية  ال�شرطة  جم��ال  يف  مهماً 
ال����ذي ي��ح��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام م��ت��زاي��د من 
ق��ب��ل ال����دول ال��ع��رب��ي��ة خ�����ش��و���ش��اً من 
التي لها جت��ارب متميزة  ال��دول  قبل 
يف ه��ذا اجل��ان��ب مثل دول���ة الإم���ارات 
العربية املتحدة التي �شكلت جتربتها 
املجتمعية  ال�شرطة  تعزيز  يف  املميزة 
الدول  م��ن  ك��ث��ر  ا�شتلهمه  من��وذج��اً 

الأع�شاء .
ال��دك��ت��ورة م��وزة عبيد غبا�س  وق��ال��ت 
الدعم  وبف�شل  الإم��ارات��ي��ة،  امل���راأة  اإن 
العليا،  القيادة  قبل  من  ال��احم��دود 
اإن  ال��ائ��ق��ة بها حيث  امل��ك��ان��ة  ت��ب��وؤات 
امل��راأة يف  ال��ذي حققته  املتميز  الواقع 
خمتلف جمالت العمل الوطني جعل 
الإم�������ارات من���وذج���اً رائ�����داً يف متكني 
امل��راأة ل��دول املنطقة والعامل و ثمنت 
الدعم الذي تقدمه اأم الإمارات �شمو 
رئي�شة  مبارك،  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
الرئي�شة  ال���ع���ام  ال��ن�����ش��ائ��ي  الحت������اد 
الأ�شرية،  التنمية  مل��وؤ���ش�����ش��ة  الأع���ل���ى 
لاأمومة  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  ورئ��ي�����ش��ة 
وال��ط��ف��ول��ة، ل��ل��م��راأة  مم��ا مكنها من 
احلياة  يف  م��ت��م��ي��زة  م��ك��ان��ة  حت��ق��ي��ق 
العامة  ؛ ودعت غبا�س اإىل تعليمهن 

وتاأهيلهن .
م���ي���ان فريفا  ال�����ش��ف��رة  واأ�����ش����ادت 
بتطور  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات 
الإماراتية  الن�شائية  ال�شرطة  م�شرة 

جميع  يف  دوره�������ا  دائ�������رة  ت��و���ش��ي��ع  و 
امل����راأة  اأن ع��م��ل  امل����ج����الت، وت�����ش��ي��ف 
�شمولية؛  اأك���رث  اأ���ش��ب��ح  ال�����ش��رط��ة  يف 
ح��ي��ث اأث��ب��ت��ت ج��دارت��ه��ا ول��ك��ن يجب 
النزاع  م��ن��اط��ق  يف  ال���ع���ام���ات  دع����م 

وحمايتهن.
اع��ت��ربت ج��ني تون�شلي  م��ن ج��ان��ب��ه��ا 
لل�شرطة  ال��ع��امل��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����ش��ة 
ال�شرطة  جت����رب����ة  اأن  ال���ن�������ش���ائ���ي���ة 
م�شرة  متميزة،  الإماراتية  الن�شائية 
التي  اجل��م��ع��ي��ة  ودور  م��ن��ج��زات  اإىل 
ال���ع���امل���ي���ة ودخ���ول���ه���ا يف  اإىل  و����ش���ل���ت 
ك��اأول جهة  العاملية  ع�شوية اجلمعية 

يف منطقة ال�شرق الأو�شط.
 ( البلو�شي  اأمنة  ال��رائ��دة  �شرحت  و 
ابراز  ه��و  امل��وؤمت��ر  روؤي���ة  اأن   ) للفجر 
دور الدولة ملدى دعم و متكني املراأة 
الداخلية  وزارة  جلهود  و  الإماراتية 
الن�شائية  ال�شرطة  تدريب  و  لتاأهيل 
الرجال و  اإخوانهن  و م�شاواتهن مع 
العن�شر الن�شائي ال�شرطي موجود يف 
جميع الهياكل الإدارية لل�شرطة و يف 
م�شتوى اتخاذ القرار م�شيفًة اأنه مت 
اختيار دولة الإمارات العربية املتحدة 
ال�شرق  م�شتوى  على  اإقليمياً  م��ق��راً 
لل�شرطة  العاملية  للحمعية  الأو���ش��ط 
الن�شائية و مت تعييني كمدير اإقليمي 
بذلك  و  العربية  الن�شائية  لل�شرطة 
اأكون اأول اأمراأة عربية تدخل جمل�س 

تاأ�شي�شها  العاملية منذ  اإدارة اجلمعية 
. يف عام 1915 

املوؤمتر متتد  اأن فعاليات  اأو�شحت  و 
ل��ي��وم��ني و ه��ن��اك 10 ور����س ع��م��ل و 
���ش��ت��ك��ون ه��ن��اك ح��ف��ل ت���وزي���ع جوائز 
ال�����ش��رط��ة ال��ن�����ش��ائ��ي��ة الإم����ارات����ي����ة و 
و  ا�شتحداثها  يتم  ج��وائ��ز  اأول  ه��ذه 
�شاركت كل ال�شرطة الن�شائية يف دول 
املنطقة  و  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
العربية و من افريقيا و ا�شيا و كندا 
موؤمتر  �شيعقد  و  املتحدة  وال��ولي��ات 
بالتعاون  العربية  الن�شائية  لل�شرطة 
العرب  ال��داخ��ل��ي��ة  وزراء  جمل�س  م��ع 
العربية  الإم��ارات  دول��ة  ت�شت�شيفه  و 

. املتحدة يف العام القادم 2014 
رئي�شة  ت���ان�������ش���ل���ي  ج�����ني  ق�����ال�����ت  و 
الن�شائية  لل�شرطة  العاملية  اجلمعية 
ال�شرطة  ج��م��ع��ي��ة  ت��ع��ت��رب  )ل��ل��ف��ج��ر( 
ن�شطة  جمعية  الإم��ارات��ي��ة  الن�شائية 
و حققت اجن��ازات يف غ�شون �شنتني 
تنت�شب  ع��رب��ي��ة  ج��م��ع��ي��ة  اول  ه���ى  و 
ال��ع��امل��ي��ة و ه���ذه ثاين  اإىل اجل��م��ع��ي��ة 
الإدارة  لأع�����ش��اء جمل�س  و  زي���ارة يل 
و راأينا الإجنازات التي حققتها املراأة 
العن�شر  و  عامة  ب�شورة  الإم��ارات��ي��ة 
و  خا�شة  ب�شفة  ال�شرطي  الن�شائي 
متحم�شني  و  متميزين  وج��دن��اه��ن 
التعاون  يف  الرغبة  و  اأعمالهن  لأداء 
لك  و  متما�شكة  اأ�شرة  و  بينهن  فيما 

البلو�شي  اآمنة  الرائدة  اإىل  تنظر  اأن 
ك���ي���ف اجن������زت يف ع���ام���ني اجن������ازات 

كبرة .
و اأع��رب��ت ع��ن ام��ل��ه��ا يف ان�����ش��م��ام كل 
الن�شائية يف دول  اجلمعيات ال�شرطة 
للجمعية  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
اأن ه��ن��اك رغ��ب��ة من  ال��ع��امل��ي��ة ع��ل��م��اً 
مملكة  مثل  لإن�شمام  ال���دول  بع�س 
ت�شعى  العاملية  اجلمعية  و  البحرين 
امل�����ش��اع��دة و خرباتها  ل��ت��ق��دمي  دوم����اً 
الن�شائية  لل�شرطة  اجل��م��ع��ي��ات  ل��ك��ل 
م�شيفًة اأنه زاد الإقبال على الإن�شمام 
للجمعية على م�شتوى العامل و ينمو 
ب�شورة مطردة خا�شة يف قارة اآ�شيا و 
احلكومات  ت�شجيع  ب�شبب  و  اأفريقيا 
باإنخراط العن�شر الن�شائي لل�شرطة 
اإداء  ت�شهيل  و  م��ه��ارات��ه��ن  ���ش��ق��ل  و 
مهامن و منحهن التفوي�س يف اجناز 
للتوا�شل  اأدى  ه����ذا  ك���ل  ف��رو���ش��ه��م 
هناك  اأي�شاً  و  العاملية  اجلمعية  م��ع 
و عوائق تعر�س طريقهن  حتديات 
كما كان حا�شًا لدينا يف الغرب و قد 
جتاوزناها فعلى �شوء هذه اخلربات 
نقدم لهن هذه اخل��ربات و التجارب 
و �شبل الوقاية و املناخ املائم للمراأة 

ال�شرطية يف بيئة العمل .
امل�شتقبلية  خ��ط��وات��ن��ا  اأن  ق���ال���ت  و 
الإ�شت�شارات  ت��ق��دم  ج��ه��ة  ن��ك��ون  اأن 
و اخل�����ربات ل��ل��ج��م��ع��ي��ات الأخ������رى و 

�شنع  يف  احل���ك���وم���ات  م����ع  ال���ت���ع���اون 
ال���ق���رار ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب�����ش��وؤون امل����راأة 
العنف �شدها و ننوي  خا�شة ح��الت 
و  لدينا  امل��ت��وف��رة  امكانياتنا  تطوير 
بالأمم  امل���راأة  م��ع جلنة  اأي�����ش��اً  نعمل 
امل��راأة �شد  املتحدة بخ�شو�س حماية 

حالت العنف .
و او�شحت مي�شيل لي�س ع�شو جمل�س 
لل�شرطة  العاملية  باجلمعية  الإدارة 
ت��اأ���ش�����س يف  اأن اجل��م��ع��ي��ة  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة 
الوليات املتحدة يف عام 1915 من 
العن�شر  من  �شغرة  جمموعة  قبل 
الن�شائي ال�شرطي و بعد فرة غروا 
الإ�شم اإىل اجلمعية العاملية لل�شرطة 
الإدارة  جمل�س  يف  ميثل  و  الن�شائية 
حول  دول   8 م����ن  ع�������ش���وات  اأك������رث 
ال���ع���امل و ي��وج��د ح����وايل م���ن خال 
تعترب  و  منطقة   24 املناطق  توزيع 
الوليات املتحدة من اكرب املناطق اإذ 
10 مناطق و منطقتني يف كندا  بها 
و باقي املناطق موزعة حول العامل و 
ك��ان اآخ��ر موؤمتر عقد ك��ان يف جنوب 

افريقيا .
وت�شمن حفل الفتتاح عر�شاً قدمته 
ال�شرطة  ع���ن���ا����ش���ر  م����ن  جم���م���وع���ة 
مو�شيقى  ان����غ����ام  ع���ل���ى  ال���ن�������ش���ائ���ي���ة 
احل�شور،  اإع���ج���اب  ن����ال  ال�����ش��رط��ة؛ 
وتطور  م�����ش��رة  ي��ح��ك��ي  وم���ع���ر����ش���اً 

ال�شرطة الن�شائية الإمارتية .

•• دبي-الفجر:

حتتفل جمارك دبي يف يوم اخلمي�س 28 نوفمرب اجلاري مبنا�شبة 
اليوم الوطني ال�42 لدولة الإم��ارات العربية املتحدة مبجموعة 
للدائرة  الرئي�شي  امل��ق��ر  ب��ني  ت��ت��وزع  والأن�����ش��ط��ة،  الفعاليات  م��ن 
يف  املنت�شرة  واجل��وي��ة(  والبحرية  ال��ربي��ة   ( اجلمركية  وامل��راك��ز 

اأنحاء الإمارة، والبالغة نحو 20 مركزاً.
وتقدم �شعادة اأحمد بطي اأحمد الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة املوانئ 
واجل���م���ارك وامل��ن��ط��ق��ة احل���رة م��دي��ر ع���ام ج��م��ارك دب���ي، باأ�شدق 
زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  والتربيكات  التهاين 

اآل نهيان، رئي�س الدولة، حفظه اهلل، واإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
اأع�����ش��اء املجل�س  اإخ��وان��ه��م��ا  ال����وزراء ح��اك��م دب���ي، رع���اه اهلل، واإىل 
الأعلى حكام الإم��ارات، حفظهم اهلل ورعاهم. كما تقدم بالتهنئة 
ل�شعب دولة الإم��ارات العربية املتحدة مواطنني ومقيمني وزوار 
فعاليات  املنا�شبة  لهذه  الدائرة  اأن�شطة  وتت�شمن  املنا�شبة.  بهذه 
املدير  فيها  ي�شارك  املقبل،  اخلمي�س  ي��وم  يف  للموظفني  متنوعة 
ماآثر  فيها  يتناول  املنا�شبة،  بهذه  للموظفني  كلمة  بتوجيه  العام 
الأوائ��ل يف دولة  املوؤ�ش�شني  42 عاماً، وجهود  الحت��اد على مدى 

الإمارات والجنازات التي حتققت على مدى ال�شنوات املا�شية.

وت�شمل  دب��ي،  جمارك  ملفت�شي  ع�شكري  بعر�س  الفعاليات  وت��ب��داأ 
بقية الفعاليات تقدمي طلبة اإحدى املدار�س يف دبي فقرة تراثية 
وم�شاركة  القدمية،  الإمارتية  ال�شعبية  والأل��ع��اب  احل�شور  اأم��ام 
فرقة خيالة، اإ�شافة اإىل فقرة تنزيل علم الدولة من اأعلى مبنى 
الدائرة، يعقب ذلك قيام املوظفني بغر�س علم الدولة على �شكل 

كلمة ) كلنا الإمارات (.
كما تقام قرية تراثية م�شغرة �شيتم ت�شييدها يف مدخل الدائرة، 
وبيع  الأ�شيل،  تراثنا  عن  للتعبر  �شعبية  دكاكني  على  وت�شتمل 
احلرف  لبع�س  وع��ر���س  ف��ي��ه��ا،  الإم���ارات���ي���ة  ال�شعبية  الأك�����ات 

وامل�شغولت اليدوية الإماراتية القدمية.

فرقة خيالة وعر�س ع�سكري للمفت�سني وفعاليات تراثية
جمارك دبي حتتفل باليوم الوطني ال�42 لدولة الإمارات 

حمدان بن حممد: اليوم الوطني منا�شبة غالية نوؤكد فيها ثوابتنا الوطنية وجندد التزامنا بقيم اأر�شاها املوؤ�ش�شون

انطالق فعاليات املوؤمتر الإقليمي الثاين لل�شرطة الن�شائية 
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حوادث  و ق�ضايا

اإعداد: عبد التواب عبد العزيز

رغم اأنه در�س الهند�شة وح�شل على البكالوريو�س بتفوق والتحق 
بخدمة �شركة من ال�شركات العقارية التي تقوم ببناء املدن ال�شكنية 
وكتابة  الفوتوغرايف  والت�شوير  والأدب  الفن  يع�شق  ك��ان  اأن��ه  اإل 
ف��راغ ولكن كل ذل��ك مل ميكنه  .. لي�س يف حياته حلظة  الأغ���اين 
من التفكر يف املراأة عندما و�شل اإىل الأربعني وهب مذعورا فقد 
اجلن�س  وحنان  ب��دفء  ي�شعر  اأن  دون  �شريعة  ال�شنوات  به  م�شت 
الزواج  �شن  ت��اأخ��ر  بحجة  وي��ع��ان��د  يكابر  اأن  ي��ح��اول  وك���ان  الآخ���ر 
ولكنه ا�شت�شلم اأخرا راح يحملق يف كل اأنثى تلقاه ولكنه وجدهن 
يتجاوزنه ويتقبلن نظراته على اعتبار اأنه اجتاز �شن الطي�س وقد 
اأن ا�شطدم به  اأبوة واأفزعه ذلك اخلاطر بعد  تكون نظراته كلها 
اأن يلهث بكل ق��واه خلف قطار احلياة  اأك��رث من م��رة وك��ان عليه 
فقد كانت رجولته يغادره بع�شها عندما كل حمطة واأح�س اأن ما 
يتناق�س ل�شيما  احلياة  القدرة على ممار�شة  ر�شيد  له من  بقى 
ت��ت��وارث مر�س القلب وهاجمته هذه  اأ���ش��رة  اأن��ه م��ن  ي��درك  وه��و 
الأحا�شي�س املتناق�شة عندما وقع ب�شره عليها يف منا�شبة عائلية 

عند اأ�شرة �شديقة.

زواج غري متكافئ
كان العام الرابع والأربعني يزحف يف اأو�شاله ويبث ال�شعور بالوحدة 
واإ�شراره على عدم الزواج يتبخر ويذوب فوق لهيب الرغبة يف اأن 

ت�شخ اأنثى الدماء يف �شرايينه من جديد.
وتقدم اإليها وهي التي مل تكن جتاوزت ربيعها الع�شرين واأعطاها 
واأ�شبغ عليها من خياله كفنان كل ما  �شنوات احلرمان  قلبه بكل 
كان يحلم به فكانت فتاة اأحامه التي اأغدق عليها كل ما ميلكم 

من احلب واملال وكل ما اأدخره من حنان وحنني 
كثرة  ع��ي��وب  ع��ن  متعمدا  يتغا�شى  وه���و 

متيقنا  وط��ب��اع��ه��ا  تكوينها  يف  حتملها 
اأنه عندما ميتلكها �شوف ي�شكلها كما 

الغرور  منطقة  تلك  وك��ان��ت  ي��ري��د 
ال���ت���ي ي�����ش��ق��ط ف��ي��ه��ا ال���ك���ث���ر من 

الرجل والن�شاء اأي�شا.
حملها اإىل بيته وهو ل يكاد ي�شدق 
له  وحققت  �شاحلته  اأي��ام��ه  اأن 

على  نف�شه  وح�شد  اخليال 
ه�����دي�����ة ال����ق����در 

مغم�شا 
عينيه 

تغر�س  التي  الف�شل  اأحا�شي�س  عن  معر�شا  ف���وؤاده  مواقف  مغلقا 
نف�شها يف عقله بني احلني واحلني وم�شمما على النجاح وجتاوز 
الأويل  ال��زواج  اأي��ام  ب��اأن  اإقناع نف�شه  العراقيل مهما كانت يحاول 
هي يف الغالب م�شحونة بال�شطرابات وال�شراعات فهي م�شاحات 
الروي�س والتطبيع حيث يتح�ش�س كاهما طريقه اإىل قلب الآخر 
وعقله وذلك ما جعله يتقبل حماقاتها وغرورها وا�شتعاءها وكلما 
الأنوثة  وف��وار  ال�شن  ف��ارق  العذر من  لها  األتم�س  بدر منها خطاأ 
وبدل من حما�شبتها ح�شابا ع�شرا على ت�شرفاتها الطائ�شة كان 

�شاعف من حبه لها لعل هذا احلب يعيدها اإيل �شوابها.
اأفلت من يده  اأ�شرف يف تدليلها كان الأم��ر قد  اأنه  اأدرك  وحينما 
وحملت يف الطفل الأول وملا كان ي�شبه الفريق الذي يطمع بق�شة 
اإليها �شوابها اإل  تنقذه فقد اأقنع نف�شه باأن اأمومتها �شوف تعيد 
اأن اأخاقها ازدادت �شوءا ومل تردعها اأمومتها عن احلماقات التي 

كانت ترتكبها .
امل�شئولية  تتحمل  يعلمها كيف حتب وكيف  اأن  ف�شل  اأنه  واكت�شف 
لقد تعودت اأن تكون حمبوبة فقط يدللها اجلميع ويتمنون ر�شاها 
وير�شخون لإرادتها ولكن الفر�شة كانت جاحمة اأكرث من الازم 
وعفية و�شقية وكان املرو�س كها دب ال�شيب يف راأ�شه مي�شي وهو 
وت�شاعفت  طغيانها  واأزداد  الثاين  الطفل  وج��اء  خطاه  يف  يتعرث 
حماقاتها و�شددت من �شيطرتها عليه وامتهنت اأعماقه بالقول تارة 
وبالفعل اأخرى اعتمادا على اأنه ل ي�شتطيع ال�شتغناء عنها وبعد 
املغلقة  احلجرات  داخ��ل  بينهما  واخلافاتتدور  املعارك  كانت  اأن 
خرجت اإىل العلن وراحت تدربه على اأن يكون العبد املطيع واخلادم 
الكرة وتنا�شت  الأمني و�شيئا ف�شيئا دحرجته كما يدحرج الطفل 
وجوده كزوج وكرجل ويف اإحدي املرات اأخطاأت ال�شغالة فوقف 
يلومها فانربت له ترد اإليه الإهانة وتدافع عن ال�شغالة 
ومل تتورع عن اأن تقذفه باقذع الألفاظ اأمامها لتحفظ 
بها  ج��اءت  التي  وه��ي  �شغالتها  فال�شغالة  كرامتها  لها 
من بيت والدها و�شقط منه اآخر اأمل يف اإ�شاحها كان 
يدنو منها فتبتعد عنه ويحيطها بعواطفه فتزيحه من 

ب����ق����دم����ه����ا اأمامها وتدو�س عواطفه 

اأن ترحمه  في�شعر باملهانة حتى �شقط فري�شة جللطة كان يتوقع 
من هذا العذاب اليومي الذي يعي�شه اإكراما خلاطر طفليه وكان 
يتوقع اأن تقف بجواره حتى يجتاز حمنته املر�شية لكنها �شاعفت 

من افرا�شه وتفننت يف انتهاك اإن�شانيته.

اجلائزة
وعندما تعافى تقدم باأحد اأعماله يف الت�شوير فحاز على اجلائزة 
اأمامها  وج���وده  لتاأكيد  حم��اول��ة  يف  اإليها  ف��خ��ورا  واأ���ش��رع  الأوىل 
وظل  يجدها  مل  ولكنه  وملهمة  اأولده  واأم  �شريكته  باعتبارها 

ينتظرها اإىل اأقرب منت�شف الليل حني عادت ترنح. 
وتغافل عن حالتها ال�شيئة وزف اإليها خرب فوزه فما كان منها اإل 
نحته جانبا وقالت له يف فظاظة اإنها ل تريد اأن ي�شدع راأ�شها بهذا 
الهراء لأنها تريد اأن تنام وارتدت م�شاعره اإىل اأعماقه ووقفت يف 
حلقة غ�شة اأبت اإل اأن ت�شتمر كل الظنون ت�شر اإىل خيانتها ولكنه 
كان يخنق ظنونه لي�س لأن يثق فيها ولكن لأنه يعتز ب�شخ�شيته 
ول يدور بخلده اأنها تف�شل عليه اأي رجل لأنه اأعطاها من كيانه 

ومن ماله ما مل يعطه رجل لمراأة مثلها.
بعدها  وح���ذره  الإن��ع��ا���س  ودخ��ل  الثانية  للمرة  اجللطة  وعاجلته 
الأطباء من اأي انفعال وتراجعت مقاومته و�شلم بالهزمية ولكنها 
ت�شليم  وثيقة  على  يوقع  اأن  تريده  اأنها  �شعر  فقد  ذل��ك  تقبل  مل 
العرا�س على  ويفقد مبقت�شاها حق  كزوج  بعدها �شفته  تلغي 

اأي ت�شرف من ت�شرفاتها.

ترف�س الطلق .. لأنها تنتظر مرياثها عنه
ومل يحتمل فعر�س عليها الطاق وبال�شروط التي ت�شعها وجاء 
له على مراأى  تقول  اأن  تتورع  الطاق ومل  ولكنها رف�شت  اأهلها 
وم�شمع من اجلميع اإنها لي�شت باء حتى تركه وهو قاب قو�شني 
اأو اأدنى من املوت فتحر من مراثه ومعا�شه اإنها �شوف تظل معه 

و�شتعرف كيف تق�شي عليه بطريقتها اخلا�شة .
كزوج  كرامته  مرغت  اأن  بعد  بيديه  يخنقها  اأن  متنى  وحلظتها 

وكرجل.
اأطفاله  اأي وقت ولكن ماذا يفعل مع  اأن يطلقها يف  ي�شتطيع  اإنه 

الذين اأ�شبحوا هم نور الدنيا يف ظام الياأ�س من اإ�شاح اأمهم.

اإما اأن متوت اأنت اأو اأموت اأنا
اأن تخطئ يف ح�شوره  لنف�شها  واأباحت  دائ��رة حماقاتها  وو�شعت 
ومل يعد يف البيت زوج وزوجة واإمنا هي امراأة تنتظر موت رجل 

وهو ينتظر معجزة من ال�شماء تخل�شه منها. 
وذات ليلة عادت قرب الفجر ومل ي�شاأ اأن يتحدث معها حتى ل 
ي�شحو الأطفال على الأ�شوات �شجارهما فلما انت�شف النهار 
اأن يختلي بها يحا�شبها فقالت له يف  اأراد  و�شحت من نومها 
جراأة لي�س بيننا ح�شاب اأو عتاب .. اإما اأن متوت اأنت اأو اأموت 

اأنا واأنت تعرف جيدا من الذي �شوف ميوت قبل الآخر .
واأ����ش���رع اإىل غ��رف��ت��ه وك��رام��ت��ه ت��ن��زف م��ن ج����واره وكيانه 
ذهبت  عطلة  ال��ي��وم  وك��ان  ال�شباح  ويف  بداخله  يت�شاقط 
ال�شغالة بالطفلني اإىل النادي ومل يبق يف ال�شقة �شواهما 
القول  يف  وتفح�س  تتحدث  وراح��ت  بالهاتف  واأم�شكت 
ت��رت��دي ماب�شها  اأ���ش��رع��ت  ث��م  م��ن تتحدث معه  م��ع 

وا�شتعدت للخروج.

اخلل�س
�شاعة  بعد  معه  تتحدث  م��ن  م��ع  م��وع��ده��ا  ك��ان  فقد 
واحدة واأ�شرع اإليها يحاول منعها من اخلروج فاأزاحته 
من طريقها وهي تنعته باأو�شاف تنفي عنه الرجولة 
اأن يريحها من وج��وده على قيد احلياة  وتطلب منه 
�شيء  من  تتخل�س  كاأنها  تزيحه  وه��ي  يدها  ونف�شت 

مقزز واجتهت اإىل باب ال�شقة لتخرج.
ومل يعرف بعدها ما ذا حدث على وجه التحديد..

اأخ���رج منه  ال���درج  اإل��ي��ه وفتح  اأن يذهب  ج��اء مكتبه دون 
تناول  �شجاع  اآخ��ر  �شخ�س  ماب�شه  م��ن  وخ��رج  م�شد�شه 
امل�شد�س و�شوبه يف منت�شف ظهرها وهي على بعد ن�شف 
املر من باب ال�شقة ثم اأطلق الر�شا�س وا�شتدارت ورمته 
بنظرة فزعه اأعقبتها �شرخة مدوية ثم هوت اإىل الأر�س 
اأقرب مقعد وات�شل بال�شرطة  اأما هو فقد جل�س على   ..
اأن��ا املهند�س ..عنواين كذا قتلت زوجتي  وق��ال يف ه��دوء 

بالر�شا�س ويف التحقيق اأدىل باعرافاته كاملة .

اجلميلة .. دمرت كل �شيء .. حتى نف�شها

متكن رجال مباحث ق�شم �شرطة ال�شاحلية اجلديدة مبحافظة ال�شرقية مب�شر 
املواطنني  من  ال�شيارات  �شرقة  فى  تخ�ش�س  ع�شابى  ت�شكيل  على  القب�س  من 

بالإكراه.
ال�شاحلية  �شرطة  ق�شم  م��اأم��ور  م��ن  اإخ��ط��اراً  ال�شرقية  اأم��ن  مدير  ال��ل��واء  تلقى 
ال�شيارات  ارتكاب وقائع �شرقات  ت�شكيل ع�شابى تخ�ش�س فى  القب�س على  يفيد 

بالإكراه.
كانت معلومات قد وردت ل�شباط مباحث ق�شم �شرطة ال�شاحلية اجلديدة مفادها 
دائرة   142 9 عمارة  امل��ج��اورة  – عاطل ومقيم يف  �شنة   45 قيام كل من م.ع.م 
ملركز  التابعة  ال�شرق  ق�شا�شني  يف  ومقيم  ع��اط��ل   – �شنة   50 ج.م.ع  و  الق�شم 
احل�شينية وله حمل اإقامة اآخر عمارات �شيب�شى دائرة الق�شم وذلك بتكوين ت�شكيل 

ع�شابى تخ�ش�س فى ارتكاب جرائم �شرقات ال�شيارات بالإكراه .
مت ت�شكيل فريق بحث ومتكن �شباط مباحث الق�شم من �شبط املتهم الأول حال 
ا�شتقاله ال�شيارة رقم 6538 ق ل م�شر ماركة �شيفروليه لنو�س مبدخل مدينة 

ال�شاحلية اجلديدة .
مبواجهته مبا ا�شفر عنه التحريات وال�شبط اعرف بقيامه بالإ�شراك مع املتهم 

الهارب فى ارتكاب 3 وقائع �شرقة �شيارات .
املتهم للوقوف على حجم  امل�شبوطات وجارى تطوير مناق�شة  التحفظ على  مت 
 3128 رقم  املح�شر  ذلك  ، حترر عن  الهارب  املتهم  الإج��رام��ى و�شبط  ن�شاطه 
باإ�شراف  التحقيق  ملبا�شرة  العامة  النيابة  واخطرت   2013 ل�شنة  الق�شم  جنح 

امل�شت�شار ح�شام النجار املحامى العام الول لنيابات �شمال ال�شرقية .

القب�س على ت�شكيل ع�شابى تخ�ش�س فى �شرقة ال�شيارات
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عربي ودويل

وا�سنطن ولندن م�ستعدان مل�ساعدة ليبيا على ا�ستعادة ا�ستقرارها

م�شوؤول ليبي يدعو الأطراف املتقاتلة يف بنغازي لالحتكام للحوار 
•• عوا�شم-وكاالت:

دعا النائب الأول لرئي�س الربملان 
ال���ل���ي���ب���ي، ع����زال����دي����ن ال����ع����وام����ي، 
الأطراف املتقاتلة يف مدينة بنغازي 
النف�س  و�شبط  ال��ق��ت��ال  وق��ف  اىل 
العوامي  ودع��ا  للحوار  والإح��ت��ك��ام 
الإثنني،  ام�س  �شحايف،  موؤمتر  يف 
اإىل  بنغازي  يف  املتقاتلة  الأط���راف 
للحوار  والإح��ت��ك��ام  النف�س  �شبط 
الربملان  ق��رار  تنفيذ  والإ���ش��راع يف 
ب�����اإخ�����اء ب���ن���غ���ازي وك����اف����ة امل����دن 
امل�شلحة  الت�شكيات  من  الأخ��رى 
ع��ل��ى اجلي�س  ف��ق��ط  واق��ت�����ش��اره��ا 

وال�شرطة .
ك��م��ا دع���ا وج���ه���اء واأع���ي���ان املدينة 
املوقف احلايل  تهدئة  للعمل على 
ال���ذي عينه  ال��ع��وام��ي  وق���ال  فيها 
لرئي�شه،  اأول  نائباً  اأم�س  الربملان 
ملعرفة  �شتنطلق  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  اإن 
الإ�شتباكات  عن  امل�شوؤول  وحتديد 
ال��ت��ي ���ش��ه��دت��ه��ا م��دي��ن��ة ب��ن��غ��ازي ، 
الداخلية  وزارة  اأن  اىل  م�����ش��راً 
وال���ن���ائ���ب ال���ع���ام ���ش��ي��ت��ول��ون ذلك 
اأتهام  ن�شتطيع  ل  ن��ح��ن  واأ����ش���اف 
اأن  باإعتبار  حاليا  معينة  جهة  اأي 
هذا الأم��ر خمول به النائب العام 
وحده . وحمل العوامي م�شوؤولية 
الإ���ش��ت��ب��اك��ات ال��ت��ي ان��دل��ع��ت اأم�س 

•• بانكوك-رويرتز: 

مناه�شون  م��ت��ظ��اه��رون  اق��ت��ح��م 
للحكومة وزارتي املالية واخلارجية 
الإث���ن���ني ودعا  ام�����س  ت��اي��ان��د  يف 
ال�شيطرة  اإىل  الح��ت��ج��اج  زع��م��اء 
ع���ل���ى م���ب���ان ح��ك��وم��ي��ة اأخ�������رى يف 
برئي�شة  الطاحة  مل�شاعي  ت�شعيد 

الوزراء ينجلوك �شيناواترا.
واح��ت�����ش��د اأك�����رث م���ن األ�����ف حمتج 
�شاهد  وق��ال  اخلارجية  وزارة  عند 
ك�شروا  املحتجني  اإن  روي���رز  م��ن 
للمجمع  ال���رئ���ي�������ش���ي���ة  ال����ب����واب����ة 
واقتحموه ب�شيارة و�شاحنة. واأعلن 
�شيعت�شمون  انهم  املحتجني  ق��ادة 
الليل.  ط��وال  به  و�شيبقون  باملكان 
ك���م���ا اق���ت���ح���م ن���ح���و األ�������ف حمتج 
التوتر  املالية. وتزايد  مبنى وزارة 
ال�شيا�شي �شريعا بعدما نظم اكرث 
م�شرات  متظاهر  ال���ف   30 م��ن 
العا�شمة  يف  م��ن��ط��ق��ة   13 اإىل 
بانكوك مما اثار خماوف من وقوع 
ا���ش��ت��ب��اك��ات م��ع ال�����ش��رط��ة ب��ع��د يوم 
من جتمع قرابة مئة الف يف احلي 

مواجهات بني ال�شرطة 
ومتظاهرين يف كييف 

•• كييف-ا ف ب:

جت���ددت امل��واج��ه��ات الث��ن��ني يف كييف 
بالهراوات  ال�����ش��رط��ة  ���ش��دت  ع��ن��دم��ا 
متظاهرين  للدموع  امل�شيلة  والغازات 
موؤيدين ل�شراكة مع الحتاد الوروبي 
حاولوا حما�شرة مقر احلكومة، كما 
اف���اد م��را���ش��ل ل��وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س. 
ال����ف م��ت��ظ��اه��ر �شباح  ن��ح��و  وجت���م���ع 
احتجاجا  احل��ك��وم��ة  ام���ام مقر  ام�����س 
ات���ف���اق �شراكة  ت��وق��ي��ع  ع��ل��ى رف�����ش��ه��ا 
م�����ا يدفع  الوروب�����������ي  م�����ع الحت���������اد 
اح�شان  بني  براأيهم  جم��ددا  بالباد 
حا�شدة  تظاهرة  غ��داة  وذل��ك  رو�شيا، 
مع  ���ش��دام��ات  اي�شا  خالها  اندلعت 
بقي  ق�شرة  م�شادات  وبعد  ال�شرطة. 
املتظاهرون امام مقر احلكومة حتيط 
بهم اعداد كبرة من ال�شرطة وان�شم 
اليهم زعيم حزب اودار املعار�س بطل 
كليت�شكو  فيتايل  املاكمة  يف  ال��ع��امل 
الذي دعا اىل ابقاء ال�شغط على نظام 
حتى  يانوكوفيت�س  فيكتور  الرئي�س 
الحتاد  م��ع  ال�شرقية  ال�����ش��راك��ة  قمة 

الوروبي املقررة اخلمي�س واجلمعة .

وهو  ك��ري  وق���ال  ي�شهدها.  ال��ت��ي 
اثر  وزي���دان  هيغ  جانب  اىل  يقف 
لقائهم يف منزل ال�شفر المركي 
رئي�س  م�����ع  حت����ادث����ن����ا  ل����ن����دن  يف 
احلكومة يف المور التي ميكن ان 
نقوم بها معا، بريطانيا والوليات 
املتحدة وا�شدقاء اخرون، مل�شاعدة 
التي  ال���ش��ت��ق��رار  ع���ودة  على  ليبيا 

حتتاجها .
�شهدت  ل��ي��ب��ي��ا  ان  ك�����ري  وق�������ال 
ال�شابيع  يف  خ��ط��رة  ا���ش��ط��راب��ات 
القليلة املا�شية وواجهتها حتديات 
ليبيا  وت�شهد  وام��ن��ي��ة  اق��ت�����ش��ادي��ة 
متفاقمة  ام���ن���ي���ة  ا�����ش����ط����راب����ات 
ال���ب���اد ومن  خ�����ش��و���ش��ا يف ���ش��رق 
بريطانيا  ال��ت��زام  ه��ي��غ  اك���د  جهته 
ج����دا مب�����ش��اع��دة حكومة  ال���ق���وي 
يعطي  ان  دون  م��ن  و�شعبها  ليبيا 
تفا�شيل حول هذه امل�شاعدة و�شكر 
رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة كري 
ودعمهما  ال��ت��زام��ه��م��ا  ع��ل��ى  وه��ي��غ 
مذكرا  الليبي  لل�شعب  امل��ت��وا���ش��ل 
الكثر  اخ��را  فعلوا  الليبيني  ب��ان 
امل��ل��ي�����ش��ي��ات وبعد  ل��ل��ت��خ��ل�����س م���ن 
ت�شرين  يف  ال��ق��ذايف  ن��ظ��ام  �شقوط 
وانهيار   2011 الول-اك���ت���وب���ر 
امل��وؤ���ش�����ش��ات الم��ن��ي��ة ت�شلم  ك��ام��ل 
الباد  يف  الم��ن  ال�شابقون  الثوار 

ما ادى اىل فو�شى عارمة.

حكومية وقواعد ع�شكرية وبحرية 
وتعدى  ر�شمية.  تلفزيون  وقنوات 
البع�س على م�شور �شحفي اأملاين 
بعد اأن قال اأحد امل�شاركني يف اأحد 

الحتجاجات اإنه موؤيد للحكومة.

عليه  التعدي  ترف�س  اأح��م��ر  خ��ط 
م���ن ق��ب��ل اأح�����د ويف ل���ن���دن اع���رب 
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الم��رك��ي جون 
وليام  الربيطاين  ون��ظ��ره  ك��ري 
رئي�س  لقائهما  بعيد  الح���د  هيغ 
احل���ك���وم���ة ال��ل��ي��ب��ي��ة ع���ل���ي زي�����دان 
ع���ن ا���ش��ت��ع��داده��م��ا مل�����ش��اع��دة هذا 
اثر  ا�شتقراره  ا�شتعادة  على  البلد 
املتوا�شلة  الم��ن��ي��ة  ال���ش��ط��راب��ات 

بني  ب����ن����غ����ازي  م���دي���ن���ة  يف  الول 
اأن�شار  وجماعة  اخلا�شة  ال��ق��وات 
من  ال��ب��اد  ت�شهده  وم��ا  ال�شريعة 
الربملان  اإىل  اأم���ن���ي���ة  اإخ����ت����الت 
واحلكومة مو�شحاً انهما يف ت�شاور 

م�شتمر ملعاجلتها.
وكان نائب رئي�س احلكومة الليبية 
ال�شّديق  امل��ك��ل��ف،  الداخلية  وزي���ر 
ع��ب��د ال���ك���رمي، اأع��ل��ن ب��وق��ت �شابق 

اليوم، يف بيان مقت�شب تاه عرب 
اأن  ال��ف�����ش��ائ��ي��ة،  الليبية  ال��ق��ن��وات 
بنغازي  ت�شهدها  التي  ال�شتباكات 
وجماعة  اخل���ا����ش���ة  ال����ق����وات  ب���ني 
الآن  ح��ت��ى  اأدت  ال�����ش��ري��ع��ة  اأن�����ش��ار 
اىل مقتل 9 اأ�شخا�س واإ�شابة 49 
اأن حكومة باده  بجروح. واأ�شاف 
اأن اجلي�س وقواته اخلا�شة  تعترب 
وهو  بنغازي  بواجبهم يف  يقومون 

املحتجني  م���ئ���ات  جت���م���ع  ك���م���ا   ..
مبنى  اأم���ام  للحكومة  املناه�شني 
وب����داأ  ال���ع���ام���ة.  ال���ع���اق���ات  ادارة 
بهتاف  اح��ت��ج��اج��ه��م  امل��ت��ظ��اه��رون 
مكاتب  اإىل  و�شلوا  عندما  ارحلوا 

القدمي باملدينة. ويقول املحتجون 
الدميقراطي  احل������زب  ب���زع���ام���ة 
املعار�س ان رئي�شة الوزراء ا�شبحت 
دمية يف يد �شقيقها رئي�س الوزراء 
الذي  �شيناواترا  تاك�شني  ال�شابق 
عام  ع�شكري  ان��ق��اب  يف  ب��ه  اطيح 
ذلك  بعد  بالف�شاد  وادين   2006
اإنها  ي��ق��ول  ات���ه���ام���ات  يف  ب��ع��ام��ني 
وو�شلت  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة.  دواف������ع  ذات 
ينجلوك اإىل ال�شلطة يف انتخابات 
و����ش���ه���دت   2011 يف  اج�����ري�����ت 
الفقرة  العاملة  للطبقة  انت�شارا 
التي  التقليدية  لل�شفوة  وهزمية 
املعار�شني  الدميقراطيني  تدعم 
ب�����������دءا م�������ن ك������ب������ار اجل�����������رنالت 
امللكيني  امل�������ش���ت�������ش���اري���ن  وح����ت����ى 
والبروقراطيني من ابناء الطبقة 
العمال.  رج���ال  وك��ب��ار  ال��و���ش��ط��ى 
زعيم  تيوج�شوبان  �شوتيب  وق���ال 
الحتجاج حل�شد جتمع امام وزارة 
للبقاء  امل��ح��ت��ج��ني  ادع������وا  امل��ال��ي��ة 
ه��ن��ا ل��ي��ا ب����وزارة امل��ال��ي��ة.. واأحث 
القيام  ع��ل��ى  الخ���ري���ن  امل��ح��ت��ج��ني 
ب��ن��ف�����س ال�����ش��يء وال�����ش��ي��ط��رة على 

يف  اخ��رى  حكومية  ومكاتب  مبان 
ان��ح��اء ال���ب���اد.  وق���ال ���ش��اه��د من 
انقطعت  ال���ك���ه���رب���اء  اإن  روي������رز 
لفرة ق�شرة  املالية  ال���وزارة  عن 
املبنى  امل��ح��ت��ج��ون  اق��ت��ح��م  ب��ع��دم��ا 

روما ترى يف اتفاق جنيف النووي نافذة يجب تركها مفتوحة 
•• روما-ا ف ب:

بونينو  اميا  اليطالية  وزي��رة اخلارجية  رحبت 
الثنني بالتفاق املرحلي الذي وقعته ايران مع 
القوى العظمى ب�شاأن برناجمها النووي معتربة 
ان نحر�س على  علينا  نافذة مائمة  يفتح  انه 

تركها مفتوحة .
ويف مقابلة مع �شحيفة ل�شتامبا و�شفت بونينو 

التفاق املربم يف جنيف بانه اتفاق حذر .
وق���ال���ت ب��ع��د ف����رة ط��وي��ل��ة م���ن اجل���م���ود فهو 
جزئية  ونتيجة  ه��ام��ة،  اوىل  خ��ط��وة  بالتاأكيد 

لكن ملفتة فان ا�شتمرينا يف هذا الجتاه فذلك 
ميكن ان ي�شهل اي�شا ملفات اخرى قائمة حول 

ال�شرق الو�شط ، م�شرة خ�شو�شا اىل �شوريا.
وقالت الوزيرة اليطالية مع كل احلذر املطلوب 
فان تقييمي ايجابي للغاية ، م�شرة اىل ان ردود 
معها  تقيم  ال��ت��ي  ا���ش��رائ��ي��ل  يف  املختلفة  الفعل 

ايطاليا عاقات وثيقة لي�شت كلها �شلبية.
ال�شارة  ي�شكل  جنيف  ات��ف��اق  ان  على  و���ش��ددت 
بعد  جديدة  )دبلوما�شية(  مرحلة  اىل  الثانية 
الكيميائية  ال�شلحة  ح��ول  املتحدة  المم  ق��رار 
يف  الكيميائية  ال�شلحة  خمزون  تدمر  )ب�شاأن 

نادرة  فر�شة  الفعالة  التعددية  وام��ام  �شوريا(. 
يفتح  ف��الت��ف��اق  باختفائها  ن�شمح  ل  ان  علينا 
تركها  ع��ل��ى  ن��ح��ر���س  ان  علينا  م��ائ��م��ة  ن��اف��ذة 

مفتوحة .
املاراتونية  امل��ف��او���ش��ات  م��ن  اي����ام  خ��م�����س  وب��ع��د 
امل�شنية اعلنت القوى الكربى وايران يف عطلة 
نهاية ال�شبوع اتفاقا توافق مبوجبه اجلمهورية 
النووي  برناجمها  م��ن  احل��د  على  ال�شامية 
لتفتح  القت�شادية  العقوبات  تخفيف  مقابل 
بذلك مرحلة جديدة من املحادثات يف اجلوهر 

خال �شتة ا�شهر.

فرن�شا توؤكد ا�شتعدادها لدعم 
العراق يف حربه �شد الإرهاب

•• بغداد-ا ف ب:

الثنني  اقت�شادي  موؤمتر  خ��ال  غوير  دوين  ال��ع��راق  يف  الفرن�شي  ال�شفر  اعلن 
ا�شتعداد باده لدعم العراق يف حربه �شد الره��اب خ�شو�شا الذي  يف بغداد، عن 
الفرن�شي يف كلمة خال ملتقى العمال  ال�شفر  �شوريا مقرا له وقال  يتخذ من 
قلقون  نحن  العراقيني  ال��ق��ادة  ح��ال  ه��و  كما  ان��ه  العراقي-الفرن�شي  وال�شتثمار 
من وجود القاعدة يف �شوريا . وا�شاف نحن على امت ال�شتعداد مل�شاعدة العراق يف 
مكافحة الرهاب على م�شتوى املعدات والتدريب واملعلومات ال�شتخبارية ومعاجلة 
اجلرحى وتابع انه جمال ا�شافية نحن على امت ال�شتعداد للتعاون فيه مع ال�شلطات 
العراقية يف كل ما حتتاجه . وقال غوير ردا على �شوؤال لوكالة فران�س بر�س حول 
. من  القطاعات  ان المر ي�شمل جميع  بال�شلحة  العراق  لتزويد  ا�شتعداد فرن�شا 
ال�شهر�شتاين  ح�شني  الطاقة  ل�شوؤون  العراقي  ال���وزراء  رئي�س  نائب  رح��ب  جانبه، 
التي  ال��دول  طليعة  يف  ال��ع��راق  لن  بذلك،  نرحب  اكيد  قائا  الفرن�شي  بالعر�س 
تت�شدى لارهاب يف العامل ويجب ان ي�شطف العامل لي�س فرن�شا فقط، اىل جانبه 
. وا�شاف ان من اهم مقومات الت�شدي لارهاب الق�شاء على البوؤر الرهابية يف 
�شوريا التي هي م�شدر قلق لي�س لل�شعب ال�شوري واملنطقة وامنا للعامل . ويتقا�شم 
600 كلم ال ان املعارك تركز على �شرق  العراق و�شوريا حدودا م�شركة بطول 
ذلك  يف  �شاأنهم  الن�شرة،  جبهة  مقاتلو  ويحارب  البلدين  بني  الفا�شل  اخلط  هذا 
�شاأن تنظيم الدولة ال�شامية يف العراق وال�شام املوايل اي�شا للقاعدة، �شد الكراد 
يف حمافظات احل�شكة وحلب والرقة �شمال �شوريا ويهدف هوؤلء اىل ال�شيطرة على 

املعابر احلدودية، اذ يرى ال�شاميون ان العراق و�شوريا ار�س معركة واحدة.

•• اأبوظبي-وام:

ال��ذي يحاول  الوقت  اإن��ه يف  ال�شاعة   اأخ��ب��ار  ن�شرة   قالت 
فيه اليمن امل�شي قدما اإىل الأمام ل�شتكمال ا�شتحقاقات 
ود�شتوري  �شيا�شي  ب��ن��اء  اإىل  و���ش��ول  النتقالية  املرحلة 
م�شتقر من خال احلوار الوطني.. فاإن هناك من يعمل 
ويدفع  الأوراق  ويخلط  امل�����ش��ار  ه��ذا  يعيق  اأن  ي��ح��اول  اأو 
النعرات  ت��اأج��ي��ج  خ���ال  م��ن  الأول  امل��رب��ع  اإىل  ب���الأم���ور 
املجتمع  ق��وى  ب��ني  التوتر  واإث����ارة  واملناطقية  الطائفية 
اليمني وتياراته . وحتت عنوان  اأهمية احلفاظ على امل�شار 
اأن اغتيال ممثل احلوثيني يف  اأ�شافت  اليمني   ال�شيا�شي 
موؤمتر احلوار الوطني عبدالكرمي جدبان موؤخرا هو مثال 
بارز على مثل هذه املحاولت وهذا ما يف�شر التحذيرات 
الوا�شعة التي �شدرت من جهات خمتلفة داخل اليمن من 
خطورة جر الباد اإىل وحل ال�شراعات الطائفية و اإرباك 
م�شروع  ا�شتهداف  و  اجل��اري��ة  النتقالية  املرحلة  م�شار 
 .. الغتيال  حادثة  اأن  وخا�شة  احلديثة   املدنية  الدولة 
ق��د ج��اءت يف ال��وق��ت ال��ذي ت�شهد فيه دم��اج يف حمافظة 
�شعدة توترا �شديدا بني احلوثيني وال�شلفيني اأ�شفر عن 
مواجهات م�شلحة اأوقعت قتلى وجرحى كما جاءت يف ظل 
ت�شاعد اخلطر الذي ميثله تنظيم  القاعدة  يف اجلنوب 
ه��ذا اخلطر من خال  اإىل مواجهة  ال��دول��ة  وتوجه من 
ي�شدرها  التي  الن�شرة  ولفتت    . والأم���ن  اجلي�س  ق��وات 
ال�شراتيجية..اإىل  والبحوث  للدرا�شات  الإم��ارات  مركز 
اإغتيال  حلادثة  اخلطرة  ال���دللت  من  الرغم  على  اأن��ه 
ممثل احلوثيني يف موؤمتر احلوار الوطني فاإن ردود فعل 
احلكومية  وغ��ر  احلكومية  املختلفة  اليمنية  اجل��ه��ات 

على احلادثة ت�شر اإىل اأن ثمة اإدراكا عاما ب�شرورة عدم 
النزلق اإىل �شراع اأهلي اأو ال�شتجابة ملحاولت جر الباد 
اإىل و�شع خطر يهدد اأمنها وا�شتقرارها ووحدة اأرا�شيها 
بانتقاد  الغتيال  عملية  قوبلت  حيث  الداخلية  وجبهتها 
النتقالية  واحلكومة  اليمنية  الرئا�شة  قبل  من  وا�شح 
اللقاء  واأح��زاب  الوطني  والربملان ورئا�شة موؤمتر احلوار 
امل�شرك وغرها من الفعاليات ال�شيا�شية واحلزبية على 
اإيجابيا لأنه  اليمنية وهذا ميثل با �شك جانبا  ال�شاحة 
يوؤكد اأن حماولت التفجر الطائفي والأمني وال�شيا�شي 
للو�شع اليمني التي تقف وراءها بع�س الأطراف مك�شوفة 
امل�شار  واأن  ال��ي��م��ن��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ق���وى  ل���دى  وم��ع��روف��ة 
الأزمة  لإنهاء  اخلليجية  املبادرة  حددته  ال��ذي  ال�شيا�شي 
وامل�شاندة  بالدعم  يحظى  الباد  يف  والأمنية  ال�شيا�شية 
هو  اأن��ه  على  املختلفة  والقوى  التيارات  اإليه  تنظر  حيث 
التوافق والتنمية وال�شتقرار  الطريق ال�شحيح لتحقيق 
ونوهت الن�شرة يف هذا ال�شدد باإدانة الأمني العام ملجل�س 
را�شد  ب��ن  عبداللطيف  العربية  اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون 
الزياين عملية اغتيال ممثل احلوثيني يف موؤمتر احلوار 
ي�شتهدف  باأنها عمل جبان  اإياها  وا�شفا  اليمني  الوطني 
وتعطيل  اليمني  ال�شعب  اأب��ن��اء  ب��ني  الفتنة  ن���ار  اإ���ش��ع��ال 
م�شرته نحو الإ�شاح والتغير التي انطلقت مع تنفيذ 
ختام  يف  وق��ال��ت  التنفيذية  واآل��ي��ت��ه��ا  اخلليجية  امل���ب���ادرة 
لدول  ثابت  موقف  تاأكيد  هو  املوقف  هذا  اإن  افتتاحيتها 
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ويف مقدمتها دولة 
امل�شتويات  على  اليمن  دع��م  يف  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
بنجاح  النتقالية  املرحلة  م��راح��ل  اإمت���ام  اأج��ل  م��ن  كافة 

ومواجهة اأي حتديات ميكن اأن تعر�شها.

حمتجون يقتحمون وزارتي املالية واخلارجية يف تايالند 

اأخبار ال�شاعة توؤكد اأهمية احلفاظ على امل�شار ال�شيا�شي اليمني 

ال�شليب الأحمر الدويل يجلي 128 جريحًا 
جّراء املعارك بني ال�شلفيني واحلوثيني 

•• بريوت-رويرتز:

قال ن�شطاء اإن قتال �شاريا اندلع 
يف ال�شواحي ال�شرقية لدم�شق ما 
 160 م��ن  اأك���رث  ع��ن مقتل  اأ�شفر 
�شخ�شا خال اليومني املن�شرمني 
يف الوقت الذي ي�شعى فيه مقاتلو 
امل��ع��ار���ش��ة لن��ه��اء ح�����ش��ار تفر�شه 
للرئي�س  موالية  ق��وات  �شهور  منذ 
يوم  القتال  وان��دل��ع  الأ���ش��د.  ب�شار 
اجل��م��ع��ة ع��ن��دم��ا ه��اج��م��ت وحدات 
نقاط  من  ع��ددا  املعار�شة  ملقاتلي 
التي  للجي�س  ال��ت��اب��ع��ة  التفتي�س 
اخلا�شعة  ال���������ش����واح����ي  ت����ط����وق 
منطقة  يف  امل���ع���ار����ش���ة  ل�����ش��ي��ط��رة 
ال�شرقية  ال��غ��وط��ة  ب��ا���ش��م  ت��ع��رف 
وه����ي حت���ت احل�������ش���ار م��ن��ذ اأك���رث 
اأ����ش���ه���ر. وي���ق���ول عمال  م���ن ���ش��ت��ة 
قوات  اإن  ودوليون  حمليون  اغاثة 
ي��ب��دو جتويع  ال���ش��د حت���اول فيما 
ال�شكان وهو ما يوؤثر على املدنيني 

ومقاتلي املعار�شة على حد �شواء.
ال�شلحة  ام��دادات  وقطع احل�شار 
و�شاهم  امل���ع���ار����ش���ة  م��ق��ات��ل��ي  ع���ن 
يف حت����وي����ل دف�������ة ال����ق����ت����ال ح����ول 
ال�شد  ق����وات  ل�����ش��ال��ح  ال��ع��ا���ش��م��ة 
وجت�����ت�����ذب امل����ع����رك����ة امل�����ئ�����ات من 

اجلانبني  على  الج��ان��ب  املقاتلني 
الذي  الطائفي  التوتر  ي��ربز  مم��ا 
ال�شورية  الأه��ل��ي��ة  احل���رب  اأث��ارت��ه 
ال�شنة  ب����ني  امل��ن��ط��ق��ة  اأن����ح����اء  يف 
عبدالرحمن  ب��راء  وق��ال  وال�شيعة 
وه�����و ن�����ش��ط اع����ام����ي ي��ع��م��ل مع 
يف  املعار�س  ال�شام  جي�س  كتائب 
املنطقة القتال �شار بني اجلانبني 
لن����ه ����ش���راع ع��ل��ى م�����ش��رن��ا هنا.  
املتحدة  لامم  تقديرات  وبح�شب 
ق��ت��ل اك���رث م��ن م��ئ��ة ال���ف �شخ�س 
اي�شا  ي���زع���زع  ال�����ذي  ال�������ش���راع  يف 
ل�شوريا  املجاورة  البلدان  ا�شتقرار 
وحتاول قوى اجنبية عقد موؤمتر 
�شوي�شرا  لل�شام بني اجلانبني يف 
ال���ع���ام حت���ت م�شمى  ن��ه��اي��ة  ق��ب��ل 
موؤمتر جنيف 2 . واجتمع املبعوث 
الدويل لل�شام يف �شوريا الخ�شر 
البراهيمي مع اع�شاء يف املعار�شة 
ترف�شها  ال��ت��ي  امل��ح��ادث��ات  لبحث 
املعار�شة  ج���م���اع���ات  م���ن  ال��ك��ث��ر 
امل�شاركة فيها بدون �شمان �شريح 

ان ال�شد �شيتنحى.
ترحب  انها  ال�شد  حكومة  وتقول 
ب���امل���ح���ادث���ات ل��ك��ن��ه��ا ل ت��ق��ب��ل اي 
نف�شه  الوقت  ويف  م�شبقة  �شروط 
حققت  التي  الأ�شد  ق��وات  ت�شتعيد 

ق���رى ���ش��غ��رة وب���ل���دة دي���ر عطية 
قوات  عليها  ت�شيطر  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
قوات  اإن  املر�شد  وق��ال  احلكومة. 
غ����ارات جوية  ب��ث��اث  ال���ش��د ردت 
وقال املر�شد ومقره بريطانيا وهو 
لديها  للمعار�شة  موالية  منظمة 
اإنه  �شوريا  انحاء  يف  ن�شطاء  �شبكة 

مكا�شب يف و�شط �شوريا يف ال�شهر 
ال�شمال  يف  بلدات  املا�شية  القليلة 

معقل املعار�شة.
ال�������ش���وري حلقوق  امل��ر���ش��د  وق�����ال 
املعار�شة  م��ق��ات��ل��ي  اإن  الن�������ش���ان 
حققوا تقدما يف الغوطة ال�شرقية 
على  و�شيطروا  الخ��ر  القتال  يف 

وث����ق ���ش��ق��وط ح�����وايل م��ئ��ة قتيل 
املعار�شة  م��ق��ات��ل��ي  ���ش��ف��وف  يف  يف 
يومي اجلمعة وال�شبت يف الغوطة 
ال�شرقية واكرث من 60 قتيا من 
هناك  ان  ق���ال  لكنه  ال���ش��د  ق���وات 
ع��ل��ى الرج����ح م��زي��دا م��ن القتلى 

الذين مل يتم اإح�شاوؤهم.

اأكرث من 160 قتياًل خالل يومني من ال�شتباكات لك�شر ح�شار �شواحي دم�شق 

ال�شراع  بدء  منذ  �شوريا  يف  قتلوا  طفل  األف   11
•• لندن-رويرتز: 

قال مركز ابحاث مقره بريطانيا يف تقرير ن�شر الأحد اإن اكرث من 11 الف طفل قتلوا يف �شوريا منذ 
او ا�شتهدفهم  اأكرث من عامني ون�شف العام وكثر منهم اعدموا دون حماكمة  بداأ ال�شراع هناك قبل 
القنا�شة. ودعت الدرا�شة التي اجرتها جمموعة اوك�شفورد ري�شر�س كل اطراف ال�شراع اإىل الكف عن 
ا�شتهداف الطفال وقالت ان �شبعة من كل ع�شرة اطفال قتلوا يف احلرب لقوا حتفهم بنران الق�شف 
املدفعي اأو اجلوي اأو نتيجة انفجار عبوات نا�شفة بدائية. وقتل واحد من كل اربعة اطفال بنران ا�شلحة 
نارية �شغرة واأعدم حوايل 800 وا�شتهدف القنا�شة حوايل 400 واأفادت تقارير ان اكرث من 100 
 100 عذبوا وبع�شهم يف �شن الر�شاعة وتقدر المم املتحدة اجمايل عدد القتلى يف �شوريا باأكرث من 
الف �شخ�س. وقال هاميت درداجان احد موؤلفي التقرير  اأحد اأكرث المور اثارة لانزعاج ب�شاأن ذلك اأن 
الدلة تبني اأن الطفال الذين قتلوا بر�شا�شات قتلوا عمدا. وا�شاف مل يقتلوا يف تبادل لطاق النار 

بني جهات خمتلفة. 

•• اليمن-يو بي اأي:

اأعلن ال�شليب الأحمر الدويل، متكنه من اإجاء 128 جريحاً 
جّراء املعارك بني ال�شلفيني واحلوثيني مبنطقة دماج �شمال 
اليمن، منذ ت�شرين الأول-اأكتوبر املا�شي، مبا يف ذلك اإجاء 
21 جريحاً ونقلهم بطائرتني اىل �شنعاء. واأفاد باغ �شادر 
اأن��ه مت اإج��اء 21 جريحاً من  عن ال�شليب الأحمر ال��دويل 
بلدة دماج الواقعة يف �شمال اليمن للمرة الرابعة منذ بداية 
اأجلتهم  ال��ذي��ن  ي��رف��ع ع��دد الأ���ش��خ��ا���س  ال�شهر اجل����اري، م��ا 
128 منذ ت�شرين الأول-اأكتوبر املا�شي . ولفت  اللجنة اإىل 
البيان اىل اأنه مت اإي�شال ما يكفي من الأدوية ومواد الت�شميد 

اإىل كا طريف القتال ملعاجلة عدد من امل�شابني يراوح بني 
اأمرا�س  ملعاجلة  اأدوية  اإىل  بالإ�شافة  م�شاب،  و600   200
غذائية  ومقويات  التنف�شي،  اجلهاز  والتهابات  الإ�شهال  مثل 
حمافظة  وت�شهد   . ال�شرب  مياه  ملعاجلة  واأق��را���س  لاأطفال 
اهلل  اأن�شار  حركة  بني  دامية  ا�شتباكات  اليمن  �شمال  �شعدة 
احلوثية واأن�شار التيار ال�شلفي، اأّدت اإىل �شقوط الع�شرات من 
بني  ال�شتباكات  وجت���ّددت  اجلانبني.  من  واجل��رح��ى  القتلى 
الطرفني مطلع ال�شهر املا�شي، وتوقفت يوم اجلمعة املا�شي، 
الرئي�س عبد ربه من�شور ه��ادي، فيما كانت  اإثر و�شاطة من 
وزارة الدفاع اليمنية اأعلنت مطلع ال�شهر وقوفها على احلياد 

من املعارك الدائرة بني اجلانبني.
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البحرية  ال��ق��وات  اأن  الإث��ن��ني،  ام�س  الرو�شية،  ال��دف��اع  وزارة  ذك��رت 
ا�شتبدلت مقاتات �شوخوي باأخرى من طراز ميغ29- كا ، و ميغ-

با�شتامها. بداأت  التي   ، بي  اأو  كا   29
ونقلت وكالة الأنباء الرو�شية )نوفو�شتي(، عن الناطق با�شم الوزارة، 
�شباط-فرباير  يف  للطائرات  ميغ  �شركة  م��ع  تعاقدت  الأخ���رة  اأن 
2012 لتوفر 24 طائرة من طراز ميغ29- كا ذات مقعد القيادة 
الواحد، و ميغ29- كا اأو بي ذات املقعدين، للقوات البحرية الرو�شية 

قبل عام 2015.
واأ�شاف اأن طائرات ميغ �شتحل حمل طائرات �شو33- التي �شتبلغ 
ميغ- و  كا  ميغ29-  طائرة  و�شممت   2015 عام  يف  التقاعد  �شن 

والهبوط  البحرية  ال�شفن  منت  على  من  لانطاق  بي  اأو  كا   29
عليها، حيث �شتوكل اإليها مهمة حماية ال�شفن من الهجوم اجلوي 
و�شرب الأهداف البحرية والأر�شية املطلوب تدمرها ليًا ونهارا 
اأن ت�شل �شرعة طائرة ميغ29- كا  يف كل الظروف اجلوية وميكن 
اأن تقطع  ت�شتطيع  ال�شاعة، كما  2000 كيلومر يف  اأكرث من  اإىل 
عن  اأم��ا  ال��واح��دة  اجلوية  الطلعة  خ��ال  كيلومر   1500 م�شافة 
ت�شليحها فهي حتتوي على مدفع من عيار 30 ملم و7 نقاط تعليق 

على الأجنحة حلمل ال�شواريخ والقنابل.
 

الذي ي�شم  الكبر،  الفغاين  التقليدي  املجل�س  اللويا جرغا،  وافق 
التي  املتحدة  ال��ولي��ات  مع  المنية  التفاقية  على  ع�شو   2500
املقابل  لكنه و�شع يف  لتوقيعها  ا�شتعداده  ك��رزاي  الرئي�س حميد  اكد 
�شل�شلة �شروط. واعلن ف�شل كرمي امياك نائب رئي�س اللويا جرغا 
على  جرغا  اللويا  اع�شاء  موافقة  اخلمي�س  منذ  كابول  يف  املنعقد 
ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة وا���ش��اف ب��ع��د ان واف��ق��ت 50 جل��ن��ة ب��الج��م��اع على 
اللويا جرغا يطلب  ان  اي��ام  اربعة  دام��ت  التفاقية يف ختام نقا�شات 
العام احلايل وهذه  نهاية  قبل  التفاقية  امل�شادقة على  الرئي�س  من 
التفاقية المنية الثنائية �شتحدد اطر الوجود الع�شكري المركي 
يف افغان�شتان بعد ان�شحاب جنود حلف �شمال الطل�شي املقدر عديدهم 
2014. ويثر هذا الم��ر خم��اوف من اندلع  75 الفا يف نهاية  ب 
منها.  ق�شم  على  طالبان  حركة  ت�شيطر  التي  الباد  يف  عنف  اعمال 
ودان متمردو طالبان ب�شدة الحد قرار اللويا جرغا، امل�شادقة على 
املتمردون  وق��ال  ووا�شنطن  ك��اب��ول  ب��ني  الثنائية  المنية  التفاقية 
افغان�شتان  ام���ارة  ان  عنه  ن�شخة  بر�س  فران�س  وك��ال��ة  تلقت  بيان  يف 
يف  ك��ان��ت  ع��ن��دم��ا  ط��ال��ب��ان  ا�شتخدمتها  ال��ت��ي  )الت�شمية  ال���ش��ام��ي��ة 
ال�شلطة( تدين ب�شدة جمل�س اللويا جرغا وقراره وا�شاف املتمردون 
الذين اطاح بهم من ال�شلطة حتالف دويل بقيادة الوليات املتحدة يف 
لتخدم  كابول  الدمية يف  احلكومة  دعتها  اللويا جرغا  ان   ،2001
امل�شالح المركية، وان كل مندوبيها هم اما موظفون يف احلكومة 
واما يدفع لهم المركيون فبعد ا�شهر من املفاو�شات ال�شاقة اتفقت 

كابول ووا�شنطن هذا ال�شبوع على م�شمون التفاقية.

900 مقاتل  اك��رث م��ن  ان  ام�����س الث��ن��ني  م�����ش��وؤول ع�شكري  اع��ل��ن 
�شقطوا يف املواجهات التي جرت بني جي�س الكونغو الدميوقراطية 
ومتمردي حركة 23 مار�س )ام23( يف �شرق الباد. وقال اجلرنال 
ت�شمل  التي  الثامنة  الع�شكرية  املنطقة  قائد  باهوما  لو�شيان  جان 
اق��ل��ي��م ���ش��م��ال ك��ي��ف��و و���ش��ه��دت امل���ع���ارك م��ن��ذ 20 اي���ار-م���اي���و وحتى 
اخل��ام�����س م��ن ت�����ش��ري��ن ال��ث��اين-ن��وف��م��رب خ�����ش��رت ال���ق���وات امل�شلحة 
يف  وا���ش��اف   . جريحا  و680  قتيل   201 الدميوقراطية  للكونغو 
72 روانديا  543 بينهم  721 قتيا وا�شر  ام23، �شقط  �شفوف 
و28 اوغنديا . وقتل اي�شا ثاثة تنزانيني من جنود حفظ النظام 
يف  ا�شتوؤنفت  اجلانبني  بني  املعارك  وكانت  املتحدة  لامم  التابعني 
الهدوء ويف اخلام�س من  ا�شهر من  25 ت�شرين الول-اكتوبر بعد 
ت�شرين الثاين-نوفمرب ا�شت�شلمت حركة التمرد بعد هجوم للجي�س 

دعمته قوة التدخل التابعة لامم املتحدة .
التي  املنطقة  على  جم���ددا  ن��ف��وذه��ا  تدريجيا  ال��دول��ة  ب�شطت  وق��د 

حررتها موؤخرا من �شيطرة حركة ام 23 املتمردة.
واعلن وزير الداخلية ري�شار موييج يف ندوة �شحافية يف غوما، كربى 
�شيحلون  ال�شرطة  عنا�شر  ان  املا�شي  ال��ث��اث��اء  كيفو  �شمال  م��دن 
الدميوقراطية  الكونغو  امل�شلحة جلمهورية  القوات  تدريجيا حمل 

يف املناطق املحررة .
وبعد الهزمية الع�شكرية للمتمردين ال�شبوع املا�شي، كان يفر�س 
 23 ح��رك��ة  وم��ت��م��ردي  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  الكونغو  حكومة  ت��وق��ع  ان 
18 �شهرا  اتفاق �شام لطي �شفحة  مار�س )ام23( م�شاء الثنني 
الدميوقراطية  الكونغو  �شرق  كيفو  �شمال  اقليم  يف  املواجهات  من 
لكن بينما بدا اول ان اتوقعي التفاق بات و�شيكا، اعلنت احلكومة 

الوغندية ان احلكومة الكونغولية تخت عن توقيع التفاق.

عوا�شم

مو�صكو

كابول

العالقات امل�شرية-الرتكية.. ما يجمعه القت�شاد ل تفّرقه ال�شيا�شة 

اأوباما ي�شجل نقاطًا يف التفاق مع اإيران حول ملفها النووي وخ�شومه ي�شككون

هرنانديز يف �شدارة النتخابات الرئا�شية بهندورا�س

دول���ة. وكان  ب��ان��ه فعا رج��ل  ليثبت 
اتفاق مع  التلميح لول مرة اىل  مت 
ايران يف 2007 خال نقا�س رئا�شي 
دميوقراطي يف جنوب كارولينا ويف 
ت�شنيف  اوباما  رف�س  املنا�شبة  ه��ذه 
و�شدم  ال�����ش��ر  حم���ور  ل  ب��و���س  ادارة 
خال  من  المركية  الدبلوما�شية 
اقراحه التحاور مع اعداء الوليات 
املتحدة مبن فيهم ايران. وقال اوباما 
ام��رك��ي��ة- م�����ش��را اىل م��ب��اح��ث��ات 

جون  الرئي�شان  اطلقها  �شوفياتية 
فكرة  ان  ري���غ���ان  رون����ال����د  ك��ي��ن��ي��دي 
معاقبة دول من خال عدم التحاور 
يد  م��د  اوب��ام��ا  وك���ان  �شخيفة  معها 
اخل�شوم  اىل  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي�����ات 
يف  ف�شل  لكنه  قب�شتهم  ف��ت��ح��وا  اذا 
وليته  خ��ال  بالتحاور  اي��ران  اقناع 
انتخاب  وق��ب��ل  الوىل.  ال��رئ��ا���ش��ي��ة 
ال��رئ��ي�����س امل��ع��ت��دل الي������راين ح�شن 
روح����اين ه���ذا ال��ع��ام، ف���ان حماولت 
التحاور مع اخل�شوم مل تاأت بنتائج 
اظهره  ال�����ذي  الن���ف���ت���اح  ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء 

املجل�س الع�شكري احلاكم يف بورما.
جناحات  ان  اوب���ام���ا  م��ع��اون��و  واك����د 
ت�����ش��م��ل اي�شا  ال�����ش��ي��ا���ش��ة اخل��ارج��ي��ة 
����ش���ح���ب ال������ق������وات الم����رك����ي����ة من 
اف��غ��ان�����ش��ت��ان يف نهاية  ال���ع���راق وم���ن 
جنح  ال����ذي  الت���ف���اق  ل��ك��ن   2014
اوباما يف ابرامه مع اي��ران ل يقارن 
ال��ت��ي حققها  ال���ك���ربى  ب����الجن����ازات 

ي�شاعد  ل  الثانية  ولي��ت��ه  ب��دء  على 
اطاقا. وقال بوب كوركر ال�شخ�شية 
ال���ع���اق���ات  اجل���م���ه���وري���ة يف جل���ن���ة 
اخلارجية يف جمل�س ال�شيوخ لفوك�س 
نيوز الحد ان هذه الدارة تاأخذ وقتا 
ط��وي��ا ل��اع��ان ع��ن الم���ور لكنها 
عك�س ذلك يف متابعتها حتى النهاية. 
وقال مايك روجرز اجلمهوري رئي�س 
جلنة ال�شتخبارات يف جمل�س النواب 
اي����ران ح�شلت  ان  ان  ان  ���ش��ي  ل��ق��ن��اة 
وهذا  التخ�شيب  ملوا�شلة  اذن  على 
كان �شيء حاول العامل اجمع منعها 

من القيام به . 
وميكن لوباما ان ي�شتخدم �شلطاته 
املتحدة  الوليات  لتخفف  التنفيذية 
املفرو�شة  العقوبات  حم��دود  ب�شكل 
ت��ع��ه��د طهران  اي������ران م��ق��اب��ل  ع��ل��ى 
تقدمها  ل���وق���ف  خ����ط����وات  ب���ات���خ���اذ 
والعقوبات  ال���ن���ووي.  ال��ربن��ام��ج  يف 
ايران  على  �شتفر�س  التي  اجلديدة 
كانون  يف  ال��ك��ون��غ��ر���س  و���ش��ي��ب��ح��ث��ه��ا 
حيز  ����ش���ت���دخ���ل  الول-دي�����������ش�����م�����رب، 
ال��ت��ن��ف��ي��ذ خ����ال ���ش��ت��ة ا���ش��ه��ر لدى 
ان��ت��ه��اء ف���رة الت���ف���اق امل��رح��ل��ي ويف 
حال عدم التو�شل اىل اتفاق نهائي. 
رفع  اىل  �شي�شطر  الكونغر�س  لكن 
نهائي  ات��ف��اق  اي  مبوجب  العقوبات 
ويواجه اوباما مهمة �شعبة يف اقناع 
النواب امل�شككني لي�س فقط يف ايران 

بل برئي�شهم.

انهم لن يحاولوا انتاج ا�شلحة نووية 
واحيانا   . امل�����ش��ت��ق��ب��ل  يف  ف��ت��ك��ا  اك���رث 
اوباما  بان  بالقول  �شيا�شيون  ي�شخر 
ال�شام  ا�شتحق واخ��را جائزة نوبل 
خ�شوم  لكن   2009 يف  نالها  ال��ت��ي 
غر  اجل��م��ه��وري  املع�شكر  يف  اوب��ام��ا 
كثرون  وينتقده  بالتفاق  مقتنعني 
لنه حتاور مع امة اعتربت الوليات 
امل��ت��ح��دة ل��ع��ق��ود ام��رباط��وري��ة ال�شر 
وت����راج����ع ���ش��ع��ب��ي��ة اوب����ام����ا ب��ع��د عام 

نيك�شون مثل النفتاح مع ال�شني او 
واوباما  الباردة  احلرب  بانهاء  ريغن 
منتقدا  ال�����ش��ل��ط��ة  اىل  و���ش��ل  ال����ذي 
العراق، تعهد بتفادي  حربا غبية يف 
النزاعات يف ال�شرق الو�شط التي ل 

تعرف عواقبها. 
وق���د ك���ان م��و���ش��ع ���ش��خ��ري��ة ل قيادة 
الكوالي�س  وراء  ليبيا من  احل��رب يف 
ول�������ردده يف ت��وج��ي��ه ����ش���رب���ات اىل 
اوباما خو�س حرب  �شوريا. ويف�شل 

بالطائرات من دون طيار. واي اتفاق 
النووي  اي���ران  ل��ربن��ام��ج  ح��دا  ي�شع 
امركيا  ع�����ش��ك��ري��ا  ع��م��ا  وي��ج��ن��ب 
يتما�شى  مثاليا،  يكن  مل  وان  حتى 
مع روؤيته للعامل وقال اوباما تعقيبا 
ال�شبوع  اي�����ران  ح����ول  ����ش���وؤال  ع��ل��ى 
املا�شي ان اخليارات الع�شكرية �شيئة 
دائما . وا�شاف انها �شعبة دائما ولها 
ع��واق��ب غ��ر م��رغ��وب فيها ويف هذا 
واث��ق��ني من  ل�شنا  ال��و���ش��ع حت��دي��دا 

•• القاهرة-انقرة-يو بي اأي:

التمثيل  تخفي�س  امل�شرية  احلكومة  ق��رار  يفاجئ  مل 
بالأعمال،  قائم  م�شتوى  اإىل  تركيا  م��ع  الدبلوما�شي 
املراقبني مل�شرة العاقات بني الدولتني خال الأ�شهر 
ال��ق��رار على  ت��اأث��ر  م��ن  ه���وؤلء  وق��ل��ل  املا�شية،  القليلة 
العاقات القت�شادية وال�شتثمارية بني اجلانبني، واإن 
اإعانه وطريقته حمل حتليات وقراءات  توقيت  كان 
اأنه  ،وال��ق��ول  ع  فعل متوقَّ رد  باأنه  ت��راوح��ت بني و�شفه 

يعك�س ما ي�شمى الدبلوما�شية اخل�شنة .
يف  ال�شيا�شية  العلوم  اأ�شتاذ  فهمي  طارق  الدكتور  وقال 
جامعة القاهرة ليونايتد بر�س انرنا�شونال، اإن القرار 
جاء بعد اأن ازداد املوقف امل�شري ر�شوخاً بدعم �شيا�شي 
واقت�شادي من جانب دول اخلليج العربي وبعد مراجعة 
ى يف  الإدارة الأمركية ملواقفها جتاه م�شر وهو ما تبدَّ
ت�شريح وزير اخلارجية جون كري اأن جماعة الإخوان 
بها،  قاموا  الذين  ال�شباب  من  الثورة  �شرقت  امل�شلمني 
من  م�شر  جت��اه  العدائية  ال�شيا�شات  تغر  على  ع��اوة 

جانب الحتاد الأوروبي .
تقدمي  �شياق  يف  ياأتي  امل�شري  ال��ق��رار  اأن  فهمي  وراأى 
د  م�شر لنف�شها ب�شورة جديدة كقوة اإقليمية كربى حتدِّ
اإىل عقد  بالتوجه  اجتاهاتها ومتلك خياراتها،و جتلى 

اتفاقات ع�شكرية مع رو�شيا الحتادية .
واأ�شاف اأن القرار امل�شري على الرغم من قوته اإل اأنه 
اإجراء متعارف عليه وفقاً لتفاقية فيينا وُيعربِّ عن اأزمة 
قالت  وب��دوره��ا  ال��دول  بني  الدبلوما�شية  العاقات  يف 
جامعة  يف  القت�شاد  اأ���ش��ت��اذة  احلماقي  مُي��ن  ال��دك��ت��ورة 
عني �شم�س، يف ات�شال مع يونايتد بر�س انرنا�شونال، 
اأن القرار ل ميكن و�شفه بالإجراء الدبلوما�شي القا�شي 
اأو اخل�شن من دون النظر اإىل اأ�شباب �شدوره ، معتربة 
ال�شادر  الفعل  وي���وازي حجم  رد فعل طبيعي  ك��ان  اأن��ه 
عن احلكومة الركية جتاه م�شر وموا�شلة التدخل يف 

ال�شوؤون امل�شرية الداخلية ب�شكل �شلبي .
موجهاً  يكن  مل  امل�شري  القرار  اأن  احلماقي  واأ�شافت 
اإىل تركياً فقط بل مثَّل كذلك ر�شالة للداخل امل�شري 
املنتمني  ملظاهرات  تت�شدى  التي  احلكومة  اأن  مفادها 
يتخللها من  وما  املحظورة  امل�شلمني  الإخ��وان  جلماعة 
املرور  حل��رك��ة  وتعطيل  ال��درا���ش��ة  لتعطيل  حم����اولت 
قادرة كذلك  العامة واخلا�شة،  املن�شاآت  والعتداء على 
ع��ل��ى ات��خ��اذ م��وق��ف ق���وي م��ن اأي ح��ك��وم��ة ت��دع��م هذه 

اجلماعة .
وكان الناطق الر�شمي با�شم وزارة اخلارجية امل�شرية بدر 

تاأثر  اإىل  تداعياته  ت���وؤدي  اأن  م��ن  م��راق��ب��ني  خم���اوف 
�شلبي على اجلانبني التجاري وال�شتثماري بني م�شر 
وتركيا، اإذ دعا ال�شفر عزت �شعد م�شاعد وزير اخلارجية 
بني  اقت�شادية  م�شالح  ه��ن��اك  اأن  ت��ذّك��ر  اإىل  الأ���ش��ب��ق، 
البلدين ، م�شراً اإىل اأن م�شر قد تخ�شر ا�شتثمارياً، يف 
حال ت�شاعدت الأمور حتى واإن كانت اخل�شائر الركية 

�شتكون اأكرب.
اأملح رئي�س جمل�س الأعمال امل�شري-الركي عادل  كما 
اأدىل بها م�شاء ال�شبت الفائت، اإىل  ملعي، يف ت�شريحات 
اإمكانية حدوث انعكا�شات �شلبية للقرار على العاقات 
ال���ش��ت��ث��م��اري��ة ب��ني ال��ب��ل��دي��ن خ��ا���ش��ة الأي����دي العاملة، 
تبلغ  الركية يف م�شر  ال�شتثمارات  اأن حجم  مو�شحاً 
1.5 مليار دولر ممثلة يف 300 م�شنع و�شركة يعمل 

بها نحو 52 األف عامل.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن ت��ل��ك امل���خ���اوف ل��ه��ا م��ا يربرها؛ 
ه��ن��اك حر�شاً  اأن  ت�����ش��ر اىل  ال��راه��ن��ة  امل��ع��ط��ي��ات  ف����اإن 
اإىل  بينهما  التوتر  األ ت�شل حالة  على  وتركياً  م�شرياً 
العاقات  على  التوتر  ذلك  يوؤثر  واأل  الاعودة  نقطة 
التجاري  التبادل  اأكرب على حجم  وب�شكل  ال�شتثمارية 
2012، وف��ق��اً لإح�����ش��ائ��ي��ات وزارة  ال��ع��ام  ال���ذي و���ش��ل 
التجارية  وال��غ��رف��ة  اخل��ارج��ي��ة  وال���ت���ج���ارة  ال�����ش��ن��اع��ة 
بالقاهرة، اإىل 5.1 مليار دولر بينها نحو اأربعة مليارات 

عبد العاطي اأعلن، ال�شبت املا�شي، اأن احلكومة امل�شرية 
مع  الدبلوما�شية  عاقاتها  م�شتوى  تخفي�س  رت  ق���رَّ
اأنقرة من م�شتوى ال�شفر اإىل م�شتوى قائم بالأعمال، 
وا���ش��ت��دع��اء ال�����ش��ف��ر ال��رك��ي ل���دى ال��ق��اه��رة واإباغه 
بات �شخ�شاً غر مرغوب فيه ومطالبته مبغادرة  باأنه 
الباد بالإ�شافة اإىل نقل ال�شفر امل�شري لدى اأنقرة، 
املوجود بالفعل يف م�شر، ب�شكل نهائي اإىل ديوان وزارة 

اخلارجية بالقاهرة.
ت�����ردي الأو�����ش����اع بني  امل�������ش���ري ذروة  ال����ق����رار  ���ل  و����ش���كَّ
مر�شي  حممد  ال�شابق  الرئي�س  ع��زل  منذ  احلكومتني 
اأوائ����ل مت��وز-ي��ول��ي��و ال��ف��ائ��ت، ح��ي��ث ات��خ��ذت احلكومة 
يونيو-حزيران   30 ل��ث��ورة  مناه�شا  موقفاً  الركية 
ح�شني  و�شف  اإذ  مر�شي،  بنظام  اأطاحت  التي   2013
احلاكم  والتنمية  ال��ع��دال��ة  ح��زب  رئي�س  ن��ائ��ب  جيليك 
عزل مر�شي بالنقاب القذر وتوالت ت�شريحات القادة 
اخلارجية  وردت  امل�شرية،  للثورة  املناه�شة  الأت����راك 
امل�����ش��ري��ة ب��ا���ش��ت��دع��اء ال�����ش��ف��ر ال���رك���ي ح�����ش��ني عوين 
بو�شطمايل لإباغه احتجاجها على تلك الت�شريحات. 
النهج  ذات  على  الأت���راك  ال��ق��ادة  ت�شريحات  وا�شتمرت 
واأبرزها هجوم �شنَّه رئي�س الوزراء رجب طيب اأردوغان، 
الدكتور  الأزه����ر  �شيخ  على  ال��ف��ائ��ت،  اآب-اأغ�����ش��ط�����س  يف 
اإياه بالداعم لانقاب واأن ذلك  اأحمد الطيب، متهماً 
ت�شبب يف نهايته كعامل كما انتهى علماء اأتراك �شاندوا 
انقابات �شهدتها تركيا يف ال�شابق ، ما دفع اخلارجية 
الثانية قبل  ال�شفر الركي للمرة  امل�شرية ل�شتدعاء 
اأن ت�شحب كا احلكومتني �شفرها للت�شاور، وبينما عاد 
اأن ال�شفر  اإل  ال�شفر الركي للقاهرة ال�شهر الفائت 

امل�شري باأنقرة عبد الرحمن �شاح مل يعد.
غر اأن الت�شريحات الركية واآخرها ت�شريح اأردوغان 
املعزول  الرئي�س  اأن�شار  يرفعها  التي  رابعة  اإ���ش��ارة  ب��اأن 
لل�شعب  ال��ع��ادل��ة  للق�شية  رم���زاً  لي�شت  مر�شي  حممد 
د بالظلم  اأ���ش��ب��ح��ت ع���ام���ة ت���ن���دِّ ب���ل  امل�������ش���ري ف��ق��ط 
وال�شطهاد يف كافة اأنحاء العامل ، مل يكن لها التاأثر 
الأق����وى ع��ل��ى ال��ق��اه��رة ب��ق��در م��ا ك���ان اإق����دام احلكومة 
الركية على ا�شت�شافة موؤمتر يف ا�شطنبول �شارك فيه 
امل�شلمني  ال��دويل لاإخوان  التنظيم  ب��ارزون يف  اأع�شاء 
ال��دول��ي��ني ملقا�شاة  ���ش��ع��ار حت��ال��ف احل��ق��وق��ي��ني  حت���ت 
ه��و ما  ال��دول��ي��ة،  احل���ايل يف اجلنائية  وال��ن��ظ��ام  م�شر 
اإىل اتخاذ قرار تخفي�س حجم التمثيل  حدا بالقاهرة 
بقرار  الأخ����رة  ت��رد  اأن  قبل  اأن��ق��رة،  م��ع  الدبلوما�شي 

مماثل.
اأثار  الدبلوما�شي  التمثيل  درج��ة  خف�س  ق��رار  اأن  على 

اإىل  م�شرية  ���ش��ادرات  مقابل  م�شر  اإىل  تركية  واردات 
تركيا بحوايل مليار دولر. ويرى مراقبون اأن اجلانب 
ا�شتمرار  على  من احلر�س  كبراً  ق��دراً  اأب��دى  الركي 
الرئي�س الركي عبد اهلل غول  اأع��رب  العاقات، حيث 
اأن  يف  اأمله  عن  امل�شري  ال��ق��رار  من  قليلة  �شاعات  بعد 
الطبيعي،  و�شعها  اإىل  م�شر  م��ع  ب��اده  ع��اق��ات  تعود 
وا�شفاً املرحلة الراهنة يف العاقات بني القاهرة واأنقرة 
بال�شتثنائية . كما اعترب وزير اخلارجية الركي اأحمد 
حادث  ال�شفرين  ط��رد  ت��ب��ادل  عملية  اأن  اأوغ��ل��و،  داود 
اللتان  البلدين  ب��ني  ال��ع��اق��ات  وتبقى  �شيمر  ع��ار���س 
وت��ت��ب��ادلن الحرام  اأب��دي��ة  اأخ��وي��ة  ب��اأوا���ش��ر  ترتبطان 

باعتبارهما قوتان اإقليميتان كبرتان .
اأن تنعك�س  اإمكانية  ويف هذا الإطار قلَّلت احلماقي من 
على  بال�شلب  احلكومتني  بني  ال�شيا�شي  التوتر  حالة 
رجال  حر�س  اإىل  بالنظر  القت�شادية  العاقات  واق��ع 
غر  م�شاحلهم،  ا�شتمرار  على  الطرفني  من  الأعمال 
اإمكانات  على  ال��ق��رار  ت��اأث��ر  ينح�شر  اأن  ��ع��ت  ت��وقَّ اأن��ه��ا 
امل�شروعات  واإق��ام��ة  التجارية  العاقات  حجم  تو�شيع 
امل�شركة على املديني القريب واملتو�شط والأيام املقبلة 
وما �شتحمله من خطوات واإجراءات تتخذها احلكومتان 
بني  امل�شقبلية  العاقات  �شكل  بتحديد  كفيلة  تبقى   ،

م�شر وتركيا.

•• تيغو�شيغالبا-ا ف ب:

املر�شح  ه���رن���ان���دي���ز  اورلن��������دو  خ�����وان  ت�����ش��در 
ع���ن احل����زب ال��وط��ن��ي ال��ي��م��ي��ن��ي احل���اك���م �شباق 
م�شاء  ه���ن���دورا����س  ال��رئ��ا���ش��ي��ة يف  الن���ت���خ���اب���ات 
خيومارا  الي�شار  مر�شحة  على  متقدما  الح��د 
اللجنة  بثتها  جزئية  نتائج  بح�شب  ك��ا���ش��رو، 
مت  التي  اجلزئية  النتائج  وبح�شب  النتخابية. 

وليته  املنتهية  للرئي�س  خلفا  اجلديد  رئي�شهم 
بورفريو لوبو )احلزب الوطني( الذي انتخب 
�شهدته  ع�شكري  انقاب  بعد   2009 العام  يف 
الباد، يف ا�شتحقاق قاطعته املعار�شة الي�شارية. 
نيابية  انتخابات  الح���د  ال��ب��اد  �شهدت  ك��ذل��ك 

وبلدية بالتزامن مع ال�شتحقاق الرئا�شي.
وت�شعى هندورا�س التي تعاين م�شتويات مرتفعة 
النقاب  �شفحة  طي  اىل  والفقر،  العنف  من 

جانب  م��ن  غ  ت   02،00 ال�شاعة  عند  ن�شرها 
اللجنة النتخابية وت�شمل ربع ال�شوات، ح�شد 
 28% مقابل  ال�شوات  من   34% هرنانديز 
)احلزب  فيليدا  ماوري�شيو  يليهما  لكا�شرو، 
الليربايل( ثالثا مع %20 اثر عملية انتخابية 
�شهدت ن�شبة م�شاركة كبرة للناخبني امل�شجلني 
ن��اخ��ب. وتوجه  5،4 م��اي��ني  ع��دده��م  ال��ب��ال��غ 
ناخبو هندورا�س الحد باعداد كبرة لنتخاب 

ح��زي��ران- يف  ال��ب��اد  �شهدته  ال���ذي  الع�شكري 
الطاحة  ع���ن  ا���ش��ف��ر  وال������ذي   2009 ي��ون��ي��و 
بالرئي�س مانويل زيايا زوج املر�شحة الي�شارية 
يف  ح��اد  انق�شام  اىل  ادى  م��ا  كا�شرو،  خيومارا 
الباد وقد تخلل اليوم النتخابي الحد اطاق 
ن���ار ب��ال��ق��رب م��ن م��ك��ت��ب ان��ت��خ��اب��ي يف مقاطعة 
غرا�شيا�س اديو�س املعزولة �شرق الباد، ما ادى 

اىل �شقوط خم�شة قتلى.

الرئي�س امل�شري ي�شدر قانون تنظيم التظاهر 
ايام عمل على القل من موعدها. كما يتعني عليهم  قبل ثاثة 
تقدمي بياناتهم ال�شخ�شية ومكان امل�شرة ومطالبهم والهتافات 
اذا  التظاهرة  منع  يقرر  ان  الداخلية  ول��وزي��ر  �شرددونها.  التي 
مع  مقابلة  ويف  ب���دوي.  او���ش��ح  كما  ل��ام��ن  تهديدا  ت�شكل  ك��ان��ت 
انه  البباوي  ح��ازم  امل�شري  ال��وزراء  رئي�س  او�شح  بر�س،  فران�س 
قانون يهدف حلماية  لكنه  التظاهر،  للحد من حق  قانونا  لي�س 
اذن لكن اعطاء  ، وتابع ل نطلب منهم طلب  املتظاهرين  حقوق 
اخطار . كما �شرح م�شدر حكومي لفران�س بر�س طالبا عدم ذكر 
ا�شمه بانه جرت ال�شتجابة لكثر من النتقادات التي تعر�س لها 
القانون ومت تعديل بع�س املواد يف الن�شخة الخرة التي ار�شلها 
جمل�س الوزراء للرئا�شة . وين�س القانون على ا�شتخدام تدريجي 
للقوة يبدا من التحذيرات ال�شفهية اىل اطاق الر�شا�س املطاطي 

قيود، رغم  دون  املطاطية  الطلقات  ا�شتخدام  الأم��ن  لقوات  اأج��از 
ملخالفات  املتظاهرين  ارتكاب  للوفاة حتى يف حال  ت��وؤدي  قد  اأنها 
اأو اإن هتف اأحد امل�شاركني مبا ميكن اعتباره �شبا وقذفا  ب�شيطة، 
�شمت  التي  التظاهرات  لعبت  املا�شية،  �شنوات  الثاث  وخ��ال   .
مايني امل�شريني دورا حموريا يف ا�شقاط نظامي الرئي�س امل�شري 
ال�شبق ح�شني مبارك يف �شباط-فرباير 2012 والرئي�س ال�شابق 
حممد مر�شي يف متوز-يوليو الفائت. ويف ظل عدم وجود برملان 
بعد حله يف �شيف 2012 فان لرئي�س اجلمهورية املوؤقت، الذي 
مر�شي  ع��زل  بعد  اعلنت  �شيا�شية  ط��ري��ق  خ��ارط��ة  مب��وج��ب  ع��ني 
حني  اىل  بقوانني  ق���رارات  ي�شدر  ان  املا�شي،  متوز-يوليو   3 يف 
النتهاء من و�شع د�شتور جديد للباد واجراء انتخابات ت�شريعية 

يف الربيع املقبل.

•• القاهرة-ا ف ب:

الحد  من�شور  ع��ديل  امل�شت�شار  امل��وؤق��ت  امل�شري  الرئي�س  ا���ش��در 
منظمات  به  ن��ددت  العامة  والتجمعات  التظاهرات  ب�شان  قانونا 

حقوقية معتربة انه يقيد احلق يف التظاهر ويف ال�شراب.
ال�شيد  ان  ب��دوي  ايهاب  اجلمهورية  رئا�شة  با�شم  املتحدث  وق��ال 
ب��ق��ان��ون رقم  ال��ق��رار  اأ���ش��در م��ن��ذ قليل  ال��رئ��ي�����س ع���ديل من�شور 
107 ل�شنة 2013 اخلا�س بتنظيم احلق يف الجتماعات العامة 
موؤمتر  امل��ت��ح��دث يف  واو���ش��ح   . ال�شلمية  وال��ت��ظ��اه��رات  وامل��واك��ب 
�شحايف ان القانون، يت�شمن عقوبات بال�شجن من �شنة اىل خم�س 
�شنوات بدءا من و�شع اللثام اىل حمل ال�شاح خال امل�شرات او 
التجمعات. كما يلزم القانون منظمي التظاهرات باباغ ال�شلطات 

مرورا بخراطيم املياه والهراوات والغاز امل�شيل للدموع كما يحذر 
التظاهرات  ان��ط��اق  او  ال��ع��ب��ادة  ام��اك��ن  يف  جتمعات  عقد  الن�س 
ال�شاميني يف م�شر تنطلق عادة  ان كل م�شرات  منها يف حني 
من امل�شاجد. و�شباح الحد، نددت 11 منظمة حقوقية م�شرية 
اأ�شكال  ان��ه ي�شعى اىل جت��رمي كافة  ت��رى  ال��ذي  يف بيان بالقانون 
العامة،  والجتماعات  التظاهرات  ذلك  يف  مبا  ال�شلمي،  التجمع 
ويطلق يد الدولة يف تفريق التجمعات ال�شلمية با�شتخدام القوة 
دعت  املتحدة  المم  اىل  ا�شافة  حقوقية  منظمات  ع��دة  وكانت   .
موؤخرا اىل التخلي عن هذا القانون متهمة احلكومة بالرغبة يف 
العودة عن مكت�شبات ثورة 25 يناير التي ارغمت الرئي�س ال�شبق 
ح�شني مبارك على التنحي عن ال�شلطة يف �شباط-فرباير 2011 
القانون  ان  بيان  يف  واك��دت  املطلق.  احلكم  من  عقود  ثاثة  بعد 

•• وا�شنطن-ا ف ب:

ب�شاأن  اي�������ران  م����ع  الت����ف����اق  ي��ع��ت��رب 
ب��رن��اجم��ه��ا ال����ن����ووي ب��ال��ن�����ش��ب��ة اىل 
خطوة  اوب�����ام�����ا  ب���������اراك  ال���رئ���ي�������س 
نهج  تغير  يف  م��ت��اأخ��رة  ج���اءت  اوىل 
دائما  كان  الذي  اخلارجية  ال�شيا�شة 
ال�شباب  م���ن  وه�����ذا  ال���ي���ه.  ي��ط��م��ح 
اجلمهوريني  بخ�شومه  دفعت  التي 
فيه  وراأوا  ب���الت���ف���اق  ال��ت�����ش��ك��ي��ك  يف 
موقع  م��ن  ت��اأت��ي  دبلوما�شية  عقيدة 
اعداء  من  التقرب  يف  ورغبة  �شعف 
ا�شدقائها.  ح�����ش��اب  ع��ل��ى  ام���رك���ا 
اليه  ال��ت��و���ش��ل  ال����ذي مت  والت����ف����اق 
طهران  ب��ني  حثيثة  مفاو�شات  بعد 
اخراق  اه��م  يعد  العظمى  وال��ق��وى 
ث����اث����ني ع����ام����ا من  اك������رث م�����ن  يف 
احلقد بني وا�شنطن وايران. والمر 
الرئي�س  اىل  بالن�شبة  الكثر  يعني 
المركي، فهذا ميثل اما بتحقيق 
اوجه عدة يف روؤيته ال�شيا�شية مبا يف 
ذلك الفكرة القائلة بان على امركا 
وكذلك  خ�����ش��وم��ه��ا.  م���ع  ال���ت���ح���اور 
الع�شكرية  ال��ق��وة  ان  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د 
ي��ج��ب ان ت��ك��ون اخل��ي��ار الخ���ر وان 
ان  النووي يجب  النت�شار  احلد من 
المركية  ال�شيا�شة  �شلب  يف  يكون 
اخلارجية واذا تطورت مبادرة ايران 
اىل تفاهم يذهب اىل ابعد من امللف 
النووي فهذا �شيعطي لوباما فر�شة 

كين�صا�صا

العدد  10955 بتاريخ 2013/11/26   
اخطار للح�صور امام حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية 

يف الدعوى رقم  2011/84 اغفال      
تنوب  والوق��اف -موطنه/  ال�شامية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة  املدعي:  بناًء على طلب 
عنها ادارة ق�شايا الدولة- وزارة العدل-  اىل املدعى عليه/ ايدجر جو�شيف دي كوجنو 
العنوان: بالن�شر   ليكن معلوما لديكم ان الق�شية الدارية امل�شار اليها اعاه قد حكم 
املحكمة  -حكمت  اجلزئية   الدائرة  ام��ام   2011/8/25 بجل�شة  احل�شوري  مبثابة  فيها 
مبثابة احل�شوري: 1- بقبول طلب الغفال �شكًا. 2- بقبول طلب الغفال مو�شوعا: 
وبالزام املطلوب �شده بان يوؤدي للطالبة املدعية مبلغ وقدره )98.776 درهم( ثمانية 
ماعدا  ورف�س  للم�شروفات.  بال�شافة  درهما  و�شبعون  و�شبعمائةو�شتة  الفا  وت�شعون 
ذلك من طلبات. حكما قابا لا�شتئناف خال مدة ثاثون يوما تبداأ من اليوم التايل 

لتبلغكم هذا العان.
             رئي�س الدائرة

  وزارة العدل 
 حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية



الثالثاء  -  26  نوفمبر    2013 م   -   العـدد    10955
Tuesday   26    November   2013  -  Issue No   1095514

العدد  10955 بتاريخ   2013/11/26     
  يف الدعوى رقم 2013/263 اثبات حالة      

املرفوعة من : �شركة ود ال�شودان لقطع غيار ال�شيارات 
�شد: �شعيد احمد عبود املنهايل واآخرون

الثاثاء  ي��وم  الينا  للح�شور  الن�شر  طريق  ع��ن  عليه  امل��دع��ي  اع��ان  يرجى 
جميع  اح�شار  عليه  كما  �شباحا  ع�شر  الثانية  ال�شاعة   2013/12/3 امل��واف��ق 
امل�شتندات اخلا�شة مبو�شوع الدعوى وجميع امل�شتندات التي قدمت لعدالة 

اللجنة املوقرة مع اح�شار ن�شخ للخ�شم وذلك على العنوان التايل:
ابوظبي �شارع خليفة- بناية ورثة مطر العفاري ع�شيان املن�شوري الطابق 12 
�شقة رقم 1202 امام برج عالية تليفون: 7519330-03 �س ب: 17619 فاك�س: 

7645110-03 متحرك: 050-6185193
 اخلبري الهند�صي  / مهند�س /حمدي حممد ح�صنني    

اعالن اجتماع خربة 

العدد  10955 بتاريخ   2013/11/26     
  يف الدعوى رقم 2013/862 نزاع جتاري        
اعان املتنازع �شدها/ روتارى غلف ليمتد لاأعمال الكهروميكانيكية 

تعلن اخلبرة احل�شابية/ ايزي�س جماهد عن بدء اعمال اخلربة املحا�شبية 
بوجب القرار ال�شادر عن مركز ت�شوية املنازعات الودية بتاريخ 2013/9/11 
يف الدعوى رقم 2013/862 نزاع جتاري وتعلن املتنازع �شدها/ روتارى غلف 
ليمتد لاعمال الكهروميكانيكية مبوعد اجتماع خربة لتقدمي ما لديه من 
العا�شرة  ال�شاعة  متام  يف   2013/12/4 املوافق  الربعاء  يوم  وذل��ك  م�شتندات 
بناية  دب��ي  ام���ارة  يف  والكائن  اخل��ب��رة  مكتب  مبقر  وذل��ك  �شباحا  والن�شف 
جمموعة �شلطان لا�شتثمار خلف ال�شركة العربية لل�شيارات ) توكيل ني�شان( 

الطابق الرابع مكتب )402(. تليفون 2947002-04 فاك�س : 04-2947003
 اخلبرية/ ايزي�س جماهد  

اعالن اجتماع خربة 

العدد  10955 بتاريخ   2013/11/26     
     اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   876 /2013 جت  جز- م ت-ب- اأ ظ 

بنغادي�شي  مياه  كال  مياه  امني  وميثلها  ال�شحري  التنظيف  موؤ�ش�شة  مدعي/   
العامة ل�شاحبها  البحري لل�شيانة  اجلن�شية اجلن�شية:المارات مدعي عليه: جنم 
�شهيل بخيت علي �شليمان املزروعي اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: مطالبة 
العامة  لل�شيانة  البحر  جنم  اعانه/  املطلوب  درهم    16000 وقدره  مببلغ  مالية 
عنوانه:بالن�شر  المارات  اجلن�شية:  املزروعي  �شليمان  علي  بخيت  �شهيل  ل�شاحبها 
املوافق  الثاثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
2013/12/10 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً 
امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/11/21  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10955 بتاريخ   2013/11/26     
     اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   116 /2013 مد كل- م ر-ب-اأظ

 مدعي/ نورميندا مالبان با�شكو عن نف�شها وب�شفتها و�شية على بنتها: �شارة عبداهلل �شلطان 
واخرون  احلمادي  جمعة  �شلطان  عبداهلل  �شلطان  عليه:  مدعي  الفلبني  اجلن�شية:  احلمادي 
اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: ندب خبر املطلوب اعانهم/ 1- �شيف عبداهلل �شلطان 
جمعه احلمادي 2-حممد عبداهلل �شلطان جمعه احلمادي اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر 
) باأ�شل ال�شحيفة ( 3- �شلطان عبداهلل �شلطان جمعه احلمادي 4-جناة عبداهلل �شلطان جمعه 
احلمادي 5- احمد عبداهلل �شلطان جمعه احلمادي   اجلن�شية: المارات عنوانه:بالن�شر)بقرار 
يوم  املحكمة  اعاه وحددت  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  للمرافعة( حيث  الدعوى  اعادة 
الثاثاء املوافق 2013/12/10 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
الق�شاء  �شخ�شيا  دائرة  الكائنة   - ابوظبي البتدائية  ب� حمكمة  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً 
او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل 

اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/11/12  

قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10955 بتاريخ 2013/11/26    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/976 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيدة/
وطلب  الم���ارات   اجلن�شية:  البلوكي  العطار  عبدالكرمي  ح�شني  �شالح  ناديه 
التجاري )النجم  ال�شم  :تنازل يف  يت�شمن  التوقيع يف حمرر  الت�شديق على 
الربونزي لتجارة املواد الغذائية (  واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط 
وال�شناعة  التجارة  وامل�شجل لدى غرفة   ) امللف )59051  رقم  يف عجمان حتت 
ليكن  الم��ارات  البلوكي اجلن�شية:  العطار  بعجمان اىل: حممد �شالح ح�شني 
معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن 

يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العان.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10955 بتاريخ 2013/11/26    

  اعالن بالن�صر
رقم املرجع :2013/748    

يف  يرغب  اجلن�شية  باك�شتاين  علي  بكر  ندمي  /حممد  ال�شيد  بان  للجميع  معلوما  ليكن   
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%( يف �شماء اخلليج لت�شليح م�شاعدي ال�شيارات 
رخ�شة جتارية رقم )540913( وذلك اىل كا من ال�شيد/ ح�شرت حمزة حممد نعيم افغاين 
اجلن�شية بن�شبة  50% وال�شيد/ عبدالقيوم ما جان- افغاين اجلن�شية بن�شبة  50% - تغير 
ال�شكل القانون من موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات اىل �شراكة اعمال مهنية بوكيل خدمات.  
وعما لن�س املادة )16( فقره 3 من القانون الحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان الكاتب 
العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق على الجراء امل�شار 
اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك تقدمي طلب 

لدى مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
  الكاتب العدل
دار الق�صاء- ال�صارقة   

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  10955 بتاريخ   2013/11/26     
    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2013/2677 

بانه  افادتكم  ن��ود  بالن�شر  العنوان:  والع���ان   للدعاية  لوماميديا  �شده:  املحكوم 
 ( اليجارية  املنازعات  ادارة جلان ف�س  قبل  تاريخ 2013/11/11 �شدر حكم من  يف 
العقارات    لدارة  �شباركل  ل��ه:  املحكوم  ل�شالح  اع��اه  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف  ابوظبي( 
خالية  وت�شليمها  النزاع-  حمل  باخاء  عليها  املدعى  بالزام  غيابيا:  اللجنة  حكمت 
من ال�شواغل للمدعية وبحالتها عند التعاقد والزام املدعى عليها بالقيمة اليجارية 
من تاريخ 2013/5/1 وحتى الت�شليم الفعلي بواقع الجرة ال�شنوية البالغة 75.000 
درهم مع الزيادة ال�شنوية بن�شبة 5% خم�شوما منها ما �شدده املدعى عليها وبالزامها 
مب�شروفات ورف�س ماعدا ذلك من طلبات.  حكما قابا لا�شتئناف خال )15( يوم  

اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا امل�شتند.
جلان ف�س املنازعات اليجارية    

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

العدد  10955 بتاريخ   2013/11/26     
اعالن باحلكم يف الدعوى رقم 2013/444 مدين جزئي  

اىل املحكوم عليه/ مطعم بيبلو�س     العنوان: بالن�شر 
هذه  عليك  حكمت  ق��د  2013/11/17م  امل��واف��ق  ب��ت��اري��خ  ان���ه  نعلمك    
خليل  حممد   / ل�شالح  اع���اه  بالرقم  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف  احلكمة 
مبثابة  املحكمة  حكمت  ب��ال��ت��ايل:   ، ال��رح��م��ن   حبيب  حممد  الرحمن 
درهم   4500 مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعى  بالزام  احل�شوري: 
بتاريخ  املحكمة  بتوقيعي وختم  وامل�شاريف.   �شدر  بالر�شوم  والزمته 

املوافق 2013/11/18
القا�صي/عادل حممود ا�صماعيل

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�صاء (      
حمكمة ابوظبي البتدائية 

العدد  10955 بتاريخ 2013/11/26    
  �صهادة بالتاأ�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�شم ال�شركة: طاوو�س اخلليج للحذية )بن كمال( )�س.ذ.م.م(  
بر  بالعبيدة/  ع��ب��داهلل  حممد  ملك  حم��ل  ال��ع��ن��وان:   536284 الرخ�شة:  رق��م 
دبي- ال�شطوة  ال�شكل القانوين: ذات م�شئولية حمدودة رقم القيد بال�شجل 
الغاء  بانهاب�شدد  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن   61924 التجاري: 
الرخي�س اخلا�س بال�شركة الواردة اعاه وذلك مبوجب الجراءات والنظم 
التنمية  دائ��رة  اىل  التقدم  اع��را���س  اي  لديه  .وعلى من  ال��دائ��رة  املتبعة يف 

القت�شادية بدبي من خال الربيد اللكروين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae  
كافة امل�شتندات والوراق الثبوتية وذلك خال )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا 

العان.
 دائرة التنمية القت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  10955 بتاريخ 2013/11/26    
  �صهادة بالتاأ�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�شم ال�شركة: �سركة بن كمال  �س.ذ.م.م ) طاوو�س للحذية(
بر  التعاونية-  الحت���اد  جمعية  ملك  حم��ل  ال��ع��ن��وان:   203200 الرخ�شة:  رق��م 
القيد بال�شجل  القانوين: ذات م�شئولية حمدودة رقم  ال�شكل  العوير    دبي- 
الغاء  بانهاب�شدد  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن   59727 التجاري: 
الرخي�س اخلا�س بال�شركة الواردة اعاه وذلك مبوجب الجراءات والنظم 
التنمية  دائ��رة  اىل  التقدم  اع��را���س  اي  لديه  .وعلى من  ال��دائ��رة  املتبعة يف 

القت�شادية بدبي من خال الربيد اللكروين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae  
كافة امل�شتندات والوراق الثبوتية وذلك خال )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا 

العان.
 دائرة التنمية القت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  10955 بتاريخ 2013/11/26     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/590 تنفيذ مدين
اىل املنفذ �شده/1- �شركة تعمر القاب�شة لا�شتثمار ذ.م.م   جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ ماري واحدي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه 
او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )36810( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
اجراءات  ببطان  ل��اول  للطلب  بالن�شبة  نوعيا  املحكمة  اخت�شا�س  وع��دم  املحكمة. 
عليها  املدعي  بني  وامل��ربم   2009/11/30 يف  امل��وؤرخ  البيع  عقد  ونفاذ  وب�شحة  التنفيذ 
ال�شكنية رقم 2303 برج المره واملقام على قطعة الر�س  الوىل واملدعيان للوحدة 
رقم 22 مبر�شي دبي والزمت املدعى عليها الوىل بالر�شوم وامل�شروفات فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10955 بتاريخ 2013/11/26     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2009/140 طلب بيع مال مرهون
ان  املنفذ �شده/1- �شاقب نعيم �شروار  جمهول حمل القامة مبا  اىل 
طالب التنفيذ/ بنك امل�شرق وميثله: را�شد حممد �شعيد بوج�شيم قررت 
قيمة  ل�شداد  خماطبتكم   2013/11/13 بتاريخ  البتدائية  دبي  حمكمة 
الرهن  العقار حمل  بيع  وال  درهم(  وقدرها )1.420.000/00  املطالبة 
نوع العقار: �شقة �شكنية- املنطقة: مر�شى دبي- رقم الر�س: 152- ا�شم 
املبنى : ذا زين تاور- رقم املبنى: 1- رقم الوحدة- 102 - رقم الطابق: 1- 

امل�شاحة 2.076/48 قدم مربع وذلك خال 30 يوم من تاريخ العان.
رئي�س ال�صعبة          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10955 بتاريخ   2013/11/26     
   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   639 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

املتخ�ص�صة: املقاولت والنزاعات الن�صائية
خملوف  �شعيب  �شعبان  ال�شيد/عمرو  ميثلها  العامة  للمقاولت  الطالة  موؤ�ش�شة  مدعي/   
اجلن�شية: المارات  مدعي عليه: موؤ�ش�شة اخلرايف لحوا�س ال�شباحة ل�شاحبها مرزوق نا�شر 
حممد عبداملح�شن اخلرايف- وميثلها حممد مو�شى اجلن�شية: المارات   مو�شوع الدعوى: 
موؤ�ش�شة  اعانه/   املطلوب  القانونية   والفائدة  درهم   59491 وقدره  مببلغ  مالية  مطالبة 
وميثلها  اخلرايف-  عبداملح�شن  حممد  نا�شر  مرزوق  ل�شاحبها  ال�شباحة  لحوا�س  اخلرايف 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  المارات   اجلن�شية:  مو�شى    حممد 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/5 املوافق  اخلمي�س  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف 
الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/11/24  

قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10955 بتاريخ   2013/11/26     
   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   409 /2013 مد جز- م ر-ب- اأظ

 مدعي/ �شركة الغزال للموا�شات اجلن�شية: المارات    مدعي عليه: ح�شن 
 6.094.5 مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  فرن�شا  اجلن�شية:  خيال 
درهم  املطلوب اعانه/ ح�شن خيال اجلن�شية: فرن�شا  عنوانه:بالن�شر حيث 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم الثاثاء املوافق 
2013/12/17 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
دائرة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الق�شاء  
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/11/19  
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10955 بتاريخ   2013/11/26     
   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   957 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

اكرب  علي  فروز  قانونا/  وميثله  واولده  كاظم  احمد  عبدالواحد  �شركة  مدعي/   
وكيا عن نورة الدين عبدالواحد احمد كاظم املدير وال�شريك اجلن�شية: المارات 
اعانه/  املطلوب  درهم   27240 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  عليه:   مدعي 
موؤ�ش�شة احلذيفة العابد للتجارة اجلن�شية: المارات عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/12/9 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 6.00 م�شاء امام الدائرة الثالثة ب� 
اآل نهيان �شخ�شيا  الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر  حمكمة ابوظبي البتدائية - 
موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
بتاريخ   �شدر  القل.  على  ايام  بثاثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها 

  2013/11/24
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10955 بتاريخ   2013/11/26     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1686 ت جتر- م ر-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ بنك ابوظبي الوطني اجلن�شية: المارات  املنفذ �شده : عبيد 
عبيد  اعانه:   املطلوب  المارات  اجلن�شية:  النعيمي  ح�شني  ربه  عبد  �شالح 
�شالح عبدربه ح�شني النعيمي اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/1444 
جت جز- م ت-ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2014/1/2 موعدا 
لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ- 
ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند 

اعاه، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                             

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10955 بتاريخ 2013/11/26     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/2548 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �شده/1- �شركة الهدى للمقاولت �س.ذ.م.م   جمهول  حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شريف عبداهلل حممود حممد  قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )57712( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل 
مبلغ 3493 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س ال�صعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10955 بتاريخ 2013/11/26     

اعالن �صحيفة طعن بالن�صر
                           يف الطعن   2013/220 طعن مدين   

تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز
الطاعن/ مذكر نا�شر مذكر الهاجري  وميثله: نوال م�شطفى حممد 
�شالح امل��رب��اط��ي   ب��اع��ان امل��ط��ع��ون ���ش��ده��م��ا/1- برن�س ف���اراخ داد 2- 

ا�شماعيل عبداهلل ح�شن عبداهلل جمايل جمهويل حمل القامة.
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاه ويتوجب عليكم 
احل�شور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �شحيفة الطعن املقدمة 

�شدكم.
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز
العدد  10955 بتاريخ 2013/11/26     

اعالن �صحيفة طعن بالن�صر
                           يف الطعن   2012/66 طعن احوال �صخ�صية   

تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز
ال�شليمان وميثله: عبداهلل ح�شن احمد  الطاعن/ �شليمان حممد عبدالعزيز 
 -1 �شليمان  عبدالعزيز  حممد  ع��ادل  �شدهم/3-  املطعون  باعان  بامدهاف 
عامر حممد عبدالعزيز �شليمان 2- ب�شمة حممد عبدالعزيز �شليمان 4- امل 
هناء   -6 �شليمان  عبدالعزيز  حممد  كرمية   -5 �شليمان  عبدالعزيز  حممد 
حممد عبدالعزيز �شليمان 7- عزيزه علي عطا اهلل    جمهويل حمل القامة. 
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاه ويتوجب عليكم احل�شور 

اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �شحيفة الطعن املقدمة �شدكم.
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز
العدد  10955 بتاريخ 2013/11/26     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف الدعوى  2013/1525  جتاري كلي                               
اىل املدعى عليهم/1- جرين فارمز لل�شرق الو�شط �س.ذ.م.م 2- حممداكرب قناعت بي�شه �شنائي 
3- اح�شان ا�شغر ح�شيني خور ا�شكاين جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي /�شركة �شيبا للتجارة 
الدعوى  اق��ام عليك  قد  احمد احلمادي   ابوبكر  ���س.ذ.م.م وميثله: عبداللطيف حممد  العامة 
والزام  جت���اري   2013/323 رق��م  التحفظي  احل��ج��ز  و�شحة  احل��ق  بثبوت  املطالبة  ومو�شوعها 
املدعى عليهم بالت�شامن والتكافل بان يدفعوا للمدعية مبلغ وقدره )350.779 درهم( والر�شوم 
ال�شتحقاق وحتى  تاريخ  ت�شري من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 
املوافق  الثاثاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  باكفالة.  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  التام  ال�شداد 
2013/12/17 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.C.15 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك 
ايام  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.

ق�صم الق�صايا  التجارية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10955 بتاريخ 2013/11/26     
اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2009/503 تنفيذ عقاري
 2009/102 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�شادر  احلكم  تنفيذ  الق�شية:  مو�شوع 
�شاما  دره���م(   8964084( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�شداد  كلي  جت���اري 
للر�شوم وامل�شاريف  -املطلوب اعانه امل�شت�شكل �شده/1- �شركة الغفلي 

للمقاولت العامة ) ذ.م.م( فرع دبي   جمهول حمل القامة. 
املركبات  على  احلجز  ا���ش��ارة  و�شع  مت  بانه  نعلنكم  الع���ان:  مو�شوع 
 H 46057 -دبي H 46055 -دبي H46047 (العائدة لكم وارقامها كالتايل

دبي( وفاء للمبلغ املطالبة به وقدره )8964084 درهم(.
رئي�س الق�صم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10955 بتاريخ 2013/11/26    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

 587822 الرخ�شة  رق��م  )�ــس.ذ.م.م(-  للتقنية  املعرفة  ا�سعاع  ال�شركة:  ا�شم 
رجال  )مركز  ال�شتثمارية  لاعمال  مفتاح  جمموعة  ملك   104 مكتب  عنوانها: 
العمال( بور �شعيد   ال�شكل القانوين: ذات م�شئولية حمدودة رقم القيد بال�شجل 
التجاري: 1001463 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانه قد مت 
التا�شر يف ال�شجل التجاري لديها باإنحال ال�شركة املذكورة اعاه، وذلك مبوجب 
القرار ال�شادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء واملوثق لدى ال�شيد الكاتب العدل 
حتت رقم )2013/1/186445(  بتاريخ )2013/10/24( وعلى من لديه اي اعرا�س 
 )0/16B/005(  الكائن يف مكتب املعني يف مكتبه  امل�شفي  اىل  التقدم  او مطالبة 
فاك�س   )04-2226266( ه��ات��ف:  البطني  رق��ة  را���ش��د-  ب��ن  احمد  ال�شيخ  �شمو  ملك 
)2223773-04( م�شطحبا معه كافة امل�شتندات والوراق الثبوتية وذالك خال 45 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العان .            
 دائرة التنمية القت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  10955 بتاريخ 2013/11/26    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    
ا�شم امل�شفي: يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات  عنوانه:مكتب )0/16B/005( ملك 
�شمو ال�شيخ احمد بن را�شد- رقة البطني( مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي 
بانه قد مت التا�شر يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني امل�شفي املذكور اعاه للقيام بت�شفية  
ا�سعاع املعرفة للتقنية )�س.ذ.م.م( وعنوانها: مكتب 104 ملك جمموعة مفتاح لاعمال 
اجلمعية  من  ال�شادر  القرار  مبوجب  وذلك  �شعيد  العمال(بور  رجال  )مركز  ال�شتثمارية 
العمومية لل�شركاء واملوثق لدى ال�شيد الكاتب العدل حتت رقم )2013/1/186445(. بتاريخ 
)2013/10/24(  وعلى من لديه اي اعرا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتبه 
الكائن يف مكتب  )0/16B/005( ملك �شمو ال�شيخ احمد بن را�شد- رقة البطني هاتف: 
الثبوتية  والوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحبا   )04-2223773( فاك�س   )04-2226266(

وذالك خال 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان .            
دائرة التنمية القت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  10955 بتاريخ   2013/11/26     
         اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2241 جت كل- م ت- ب-اأظ

املتخ�ص�صة: املقاولت والنزاعات الن�صائية
مدعي/ �شركة كونر اجنينرجن ا�س دي ان بي ات�س دي ذ.م.م وميثلها املدير اجن اينج اجلن�شية: 
ل�شركة  فرع  ات�س  بي  كي  بي  ا�س  مببينا  �شركة   PEMBINAAN عليه:  مدعى  المارات 
مو�شوع  ماليزيا    اجلن�شية:  واخرون   SPKDNBHD مديرها  بوا�شطة  وتعلن  اجنبية 
الدعوى: مطالبة مالية مبجموع وقدره 20718957.25 درهم وتعوي�س وفائدة قانونية بواقع 
ل�شركة  فرع  ات�س  بي  كي  بي  ا�س  مببينا  �شركة   PEMBINAAN/اعانه املطلوب    %12
بالن�شر حيث  SPKDNBHD اجلن�شية: ماليزيا عنوانه:  بوا�شطة مديرها  اجنبية وتعلن 
 2013/12/10 املوافق  الثاثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية الكائنة  املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة 

لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/11/18

قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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عربي ودويل

دور اأمريكا يف جهود الإغاثة بالفلبني يعزز فر�س اإبرام اتفاق ع�شكري فرن�شا خططت لغتيال اأبو حمزة بعدما �شاقت بف�شل بريطانيا يف التعامل معه 
•• مانيال-رويرتز:

قال وزير ال�شوؤون اخلارجية الفلبيني الربت دل روزاريو ام�س الثنني اإن اعمال الغاثة التي قامت 
بها قوات امريكية يف مناطق دمرها الع�شار هاينان بو�شط الفلبني تعطي �شندا قويا لبرام اتفاق 
ع�شكري جديد بني البلدين املتحالفني. وتتفاو�س الفلبني والوليات املتحدة حول اتفاق ع�شكري 
جديد يتيح للجي�س المريكي ا�شتخدام قواعد ومن�شاآت اخرى يف الفلبني ب�شكل او�شع نطاقا وملدد 
اطول. كما يوفر خمزونا من املعدات والمدادات للعمليات الن�شانية والبحرية. وتوقفت املحادثات 
ال�شهر املا�شي بعد اربع جولت ب�شبب عقبات قانونية ود�شتورية. لكن اجلانبني ملتزمان بالتو�شل 
اإىل اتفاق من �شاأنه اأن يعزز ال�شيا�شة اخلارجية لدارة الرئي�س المريكي باراك اوباما التي تركز على 
اآ�شيا ومنطقة املحيط الهادي. وابلغ دل روزاريو ال�شحفيني الأمر الذي ظهر جليا يف و�شط الفلبني 
نتيجة لهذا الع�شار وامل�شاعدات املقدمة يف اإطار عملية الغاثة والنقاذ.. هو احلاجة لهذا التفاق 

الطاري الذي نتفاو�س عليه مع الوليات املتحدة. 

•• بريطانيا-يو بي اأي:

اأن فرن�شا و�شعت خططاً  اأفاد تقرير ام�س الثنني 
لغ��ت��ي��ال رج���ل ال��دي��ن امل�����ش��ري الأ����ش���ل م�شطفى 
كمال م�شطفى املعروف ب� )اأبو حمزة امل�شري(، بعد 
اأن �شاقت ذرعاً بف�شل يف بريطانيا يف التعامل معه. 
اأ���ش��درت��ه منظمة )الأم���ل ل  ال��ذي  التقرير،  وق��ال 
الكراهية( يف لندن ون�شرته �شحيفة ديلي تلغراف 
، اإن جوا�شي�شاً فرن�شيني تاآمروا لغتيال اأبو حمزة 
نازيني  �شفة  انتحال  خ��ال  م��ن  لندن  يف  امل�شري 
من  �شده  وهمية  بالقتل  تهديدات  واإر���ش��ال  ج��دد، 
اجلماعة اليمينية املت�شددة املعروفة با�شم )كومبات 

اأب��و حمزة امل�شري وغ��ره من املتطرفني  اإن  وق��ال 
ال�شاميني يف م�شجد فينزبوري بارك �شمال لندن 
مع  �شات  لهم  ب��اأن  الفرن�شية  ال�شلطات  ا�شتبهت 
يف  و�ُشجن  بريطانيا  يف  اأق���ام  ال��ذي  رم�شة،  ر�شيد 
باري�س  م��رو  تفجرات  يف  لتورطه  املطاف  نهاية 
عام 1995 بعد معركة طويلة الأمد لت�شليمه اإىل 
ا�شم )لندن�شتان(  الأخرة لإطاق  فرن�شا، ما دفع 
ع��ل��ى ال��ع��ا���ش��م��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة ب�����ش��ب��ب م���ا اعتربته 
حمكمة  وك���ان���ت   . الره���اب���ي���ني  اإي������واء  يف  �شمعتها 
بريطانية ا�شدرت عام 2006 حكماً بال�شجن ملدة 
ادانته  اأن  بعد  امل�شري  اأبو حمزة  �شنوات بحق  �شبع 

بتهم التحري�س على القتل والكراهية العرقية .

مرتبطة  باأ�شلحة  عليه  النار  اط��اق  قبل   ،)18
اأن اجلوا�شي�س الفرن�شيني  بهذه اجلماعة. واأ�شاف 
اأبو  اأي�شاً، ويف خطوة منف�شلة، لختطاف  خططوا 
خطة  وو���ش��ع��وا  فرن�شا،  اإىل  ونقله  امل�شري  ح��م��زة 
العاقات مع  1999 و�شط توتر  لغتياله يف عام 
اململكة  يف  ال���ش��ام��ي  ال��ت��ط��رف  ب�شبب  بريطانيا 
املتحدة. واأ�شار التقرير اإىل اأن اأجهزة ال�شتخبارات 
ا�شتثمار القلق من التطرف  اأي�شاً  اأرادت  الفرن�شية 
اليميني يف اعقاب قيام اأحد النازيني اجلدد، وُيدعى 
و�شط  م�شمارية  قنبلة  بتفجر  ك��وب��ان��د،  ديفيد 
ثاثة  مقتل  اإىل  اأدى  وال���ذي   ،1999 ع��ام  ل��ن��دن 
بجروح.  اآخرين   100 من  اأكرث  واإ�شابة  اأ�شخا�س 

•• الفجر – عبد املجيد بن عمر

ال�شاحة  يف  اإج����م����اع  ���ش��ب��ه  ي�����ش��ود 
املربم  الت��ف��اق  اأّن  ع��ل��ى  ال��دول��ي��ة، 
الإيراين،  النووي  ح��ول  جنيف  يف 
نقطة  ورمب��ا  مهمة،  حلظة  ي�شكل 
حتول يف املفاو�شات التي ا�شتمرت 

لعقد من الزمن.
اأّن  وخ���������رباء،  م����راق����ب����ون  وي������رى 
ل�شيا�شة  جن���اح���ا  مي��ث��ل  الت����ف����اق 
النهاية  ق���ادت يف  ال��ت��ي  ال��ع��ق��وب��ات 
مفاو�شات  يف  ل���ل���دخ���ول  اإي��������ران 
التنازلت،  اأوىل  و تقدمي  حقيقية 
ولكن هناك اإقرار اأي�شا باأّن ما مّت 
ت�شفه  كما  ت��اري��خ��ّي��ا  ات��ف��اق��ا  لي�س 
بع�س الّدوائر وخا�شة يف الوليات 
املتحدة، بل هو اتفاق موؤقت، على 
غ������رار م����ا ح�����ش��ل يف امل���ا����ش���ي، يف 

الفرة 2004-2003.
وي�شر اأ�شحاب هذا الراأي، اإىل اأّن 
العمل  اإىل  ���ش��ي��ع��ودون  امل��ف��او���ش��ني 
ط��ي��ل��ة ���ش��ت��ة اأ���ش��ه��ر ل��ل��ت��و���ش��ل اإىل 
اتفاق نهائي، مبا يعني، من وجهة 
احلقيقي  ال��ت��ف��او���س  اأّن  ن��ظ��ره��م، 

يبداأ الآن.
 وم���ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق، ي��وؤك��د بع�س 
باتفاق  ان����ه  ال���غ���رب،  يف  امل��ح��ل��ل��ني 
اأوب��ام��ا نف�شه  ب��اراك  جنيف ، يجد 
، وهي  ���ش��ب��اب��ي  ����ش���ام  اأج������واء  يف 
غر  فيها  املفاو�شون  يكون  حالة 
اأفعالهم  ت��داع��ي��ات  م��ن  م��ت��اأك��دي��ن 
ديفيد  ق����ال  ك��م��ا  وان��ع��ك��ا���ش��ات��ه��ا، 
�شحيفة  م�����ن  يف  اغ���ن���اط���ي���و����س 
وا�شنطن بو�شت يف عددها ال�شادر 

ت��غ��ّر جذرّيا  اأم��ري��ك��ي��ة،  اإي��ران��ي��ة 
املقاربة  ه���ذه  اأّن  وج��ل��ّي  امل��ع��ادل��ة. 
املقاربة  م���ع  ����ش���ارخ  ت��ن��اق�����س  يف 
اإ�شرائيل،  حلليفتها  ال�شتئ�شالية 
وهي جمازفة يبدو اأن اأوباما على 

ا�شتعداد لاإقدام عليها..!
وحتى ل يكون التفاق حربا على 
لنزع  �شائبا  مدخا  وي��ك��ون  ورق، 
ا�شتقرار منطقة  تهدد  اأزم��ة  فتيل 
بع�س  ي�����ش��ر   ، ب��اأ���ش��ره��ا  ح���ي���وّي���ة 
اخل����رباء يف امل��ل��ف الإي������راين، اإىل 
الأط����راف  اأّن  م�����ش��داق��ي��ة ج��م��ي��ع 
واأ�شا�شا  حا�شم،  اختبار  يف  �شتكون 
م���دى ا���ش��ت��ع��داد الإي��ران��ي��ني لفتح 
من�شاتهم اأمام التفتي�س واملراقبة، 
احل�شا�شة،  الأن�شطة  كل  وجتميد 
اأّن يف ط��ه��ران رمبا  ان��ط��اق��ا م��ن 
م��ن ل ي���زال ي��اأم��ل يف رب��ح الوقت 
تنازلت  دون  العقوبات  وتخفيف 

تذكر يف اجلوهر.
ك��م��ا ي�����ش��رط ه����وؤلء، و���ش��ع اآلّية 
فاعلّية  وذات  م�����ش��ت��م��ّرة  م��راق��ب��ة 
الإيرانية  لاأن�شطة  وم�شداقّية 
م��ن اج���ل اإع����ادة ب��ن��اء ال��ث��ق��ة، وهو 
النتقايل  الت���ف���اق  ي��ك��ف��ل��ه  مل  م���ا 
احل���ايل.  ك��ل ه��ذا ي��وؤك��د ان���ه، لئن 
ات����ف����اق جنيف  ت��ف��ا���ش��ي��ل  وّف�������رت 
�شمانات هامة، فانه مل يثبت بعد 
اأن الطرف الإيراين اختار التخلي 
النووية،  ط��م��وح��ات��ه  ع���ن  ن��ه��ائ��ّي��ا 
وب��ال��ت��ايل ف���ان ه���ذا الت��ف��اق لي�س 
لينزع  احل��ال��ي��ة،  �شيغته  يف  كافيا 
خماوف اجلران واملجتمع الدويل 

من الفّزاعة النووّية الإيرانّية.

مُياأ�ش�س  اأن  ����ش���اأن���ه  م���ن  م���وؤق���ت 
الو�شع الراهن ، مبا يحفظ قدرة 
اإي��ران على تخ�شيب ما يكفي من 
اليورانيوم ل�شنع قنبلة يحتمل اأن 

تكون بعد �شهر.
وي���ق���رح ال���راف�������ش���ون ل��ات��ف��اق ، 
، عندما  ب��دي��ا  ال��ل��ي��ب��ي  ال��ن��م��وذج 
تخلت ليبيا بالكامل عن اإمكاناتها 
منوذج  ولي�س   ، النووية  وقدراتها 

كوريا ال�شمالية.
ديفيد  ي��ق��ول  كما   ، احلقيقة  لكن 
نيويورك  ���ش��ح��ي��ف��ة  يف  ����ش���اجن���ر 
تاميز، هو اأن اإدارة اأوباما ل تعتقد 
انه بالإمكان تدمرالقدرة النووية 
الع�شكرية الإيرانية بالكامل، �شواء 
بالتفاق،  اأو  ال��ق��ن��اب��ل  ط��ري��ق  ع��ن 
لتحقيق  الأوان  ف��ات  لقد  م�شيفا 

ذلك.
وا�شنطن  اإليه  ت�شعى  اأّن ما  ويبدو 
اأك�����رث ت��وا���ش��ع��ا، وي��ت��م��ث��ل يف منع 
نووية.  قنبلة  �شنع  م��ن  ط��ه��ران 
اأوباما  للرئي�س  املح�شوب  والرهان 
هو ال�شتفادة من �شاح العقوبات 
ال��ق��درة النووية  ال��ف��ّع��ال لح��ت��واء 
الإيرانية والإبقاء عليها يف م�شتوى 
م��ق��ب��ول م��ن خ���ال ن��ظ��ام مراقبة 
اآلّية، على اأمل اأن يتغّر النظام يف 
يوم ما وتتحّقق م�شاحلة حقيقية 

اأم�س الأحد.
الأمريكي  ال�شحفي  ا�شت�شهد  وقد 
مبذكرات الدبلوما�شي الربيطاين 
مفاو�شاته  خ��ال  �شايك�س  م��ارك 
فران�شوا  الفرن�شي  م��ع  تاريخية 
ج�����ورج ب��ي��ك��و ق�����ش��د ر����ش���م معامل 
خ���ري���ط���ة ال�������ش���رق الأو������ش�����ط عام 
مل  �شايك�س  كتب  حيث   ،1916
يكن يف ا�شتطاعتي اأبدا اأن افهم ما 
كان يفكر فيه ويدور يف خلده، ومل 
يكن بدوره يفهم ما كنت اأفكر فيه 

واعتقده.
اليوم  ت�شود   نف�س احلالة تقريبا، 
بني جمموعة 5 + 1 واإيران ، فا 
اأحد يعرف ما يف راأ�س روحاين من 
املوؤقت  خال توقيعه هذا التفاق 
الذي يجّمد اأو ُيفرمل ل�شتة اأ�شهر 
ب��اجت��اه احل�شول  اإي�����ران  م�����ش��رة 
ع���ل���ى ال���ق���ن���ب���ل���ة، يف م���ق���اب���ل رف���ع 
عليها  املفرو�شة  للعقوبات  جزئي 
يع�شر  كما  باقت�شادها.   ، واأ���ش��ّرت 
الغرب  �شيطلبه  م��ا  معرفة  اأي�شا 
ح��ق��ا م��ن اإي����ران يف ن��ه��اي��ة املطاف 
تعريفهم  ه���و  م���ا  وب��اخ��ت�����ش��ار،   -
ل��ل�����ش��ق��ف امل�����ش��م��وح ب���ه م���ن حيث 

القدرة النووية الإيرانية.
�شراء  هي   ، اأوباما  ي�شرح   ، الفكرة 
للمفاو�شات  وال���ف�������ش���اء  ال���وق���ت 

التاريخ. 
وينّبه املفاو�س ال�شابق كري�شتوفر 
اأّنه  من  تاميز،  نيويورك  يف  هيل، 
م��ع م��رور ال��وق��ت ، ك��ل �شيء قابل 
النظر، يف حني  واإع��ادة  للمراجعة 
الأطراف  بع�س  و  اإ�شرائيل  حتذر 
ال�شيوخ  من   والعديد   ، الإقليمية 
وال��ن��واب الأم��ري��ك��ي��ني، م��ن اتفاق 

املقبلة  التحديات  ب��اأّن  الأم��ري��ك��ي  
املوقف  مع  ا�شطفاف  ويف  كبرة. 
لاتفاق،   ال��راف�����س  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي 
ل���ّوح امل��ت�����ش��ائ��م��ون وامل�����ش��ك��ك��ون من 
الأمريكي،  ال��ك��ون��غ��ر���س  اأع�������ش���اء 
املرُبم  الت��ف��اق  ُك��رث، بنموذج  وه��م 
يف عهد بو�س مع كوريا ال�شمالية، 
والذي لّفه الن�شيان والقي مبزبلة 

باملخاطر،  ال��ره��ان حم��ف��وف  ه���ذا 
عام  ات��ف��اق  جتربة  وي�شتح�شرون 
2003 املّرة ، عندما رّحب الغرب 
حول  حينها  التاريخية  بال�شفقة 
ليكت�شف لحقا  الإي���راين  ال��ن��ووي 
انتهكت  اإي�������ران  اأن  ����ش���ن���وات  ب��ع��د 

التزاماتها.
الرئي�س  اع��رف  ال�شياق  ه��ذا  ويف 

اأّن  ال���وا����ش���ح  وم�����ن  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ّي��ة 
تاأمل  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
املتولدة  الثقة  ا�شتعادة  تثمني  يف 
عن التفاق، لانتقال اإىل مرحلة 
واملتمثلة يف تفكيك  اأكرث �شخامة 
الع�شكرية  ال����ن����ووي����ة  ال�����ق�����درات 

لإيران.
اأّن  ي���رون  امل��راق��ب��ني  بع�س  اأّن  اإّل 

اتفاق جنيف حول النووي الإيراين:

جمازفة حم�شوبة..اأم مل يكن بالإمكان اأح�شن مّما كان..؟

•• بروك�شل-ا ف ب:

اتفاق  التوقيع على  م��ن  الرو�شي  امل��وق��ف  الث��ن��ني  الوروب���ي  الحت���اد  انتقد 
�شراكة بني اوكرانيا والحتاد الوروب��ي موؤكدا ان العر�س الوروب��ي ما زال 
املجل�س الوروب��ي هرمان فان  اعلن رئي�شا  بيان م�شرك  الطاولة ويف  على 
ان  اوكرانيا  على  ان  ب��اروزو  مانويل  جوزيه  الوروب��ي��ة  واملفو�شية  رومبوي 
الوروب��ي معربني عن رف�شهما  تريده مع الحت��اد  التزام  اي  تقرر بحرية 
ب�شدة موقف رو�شيا وحتركاتها يف هذا ال�شاأن . واعلنت ال�شلطات الوكرانية 
اخلمي�س تخليها عن اعداد اتفاق �شراكة كان يفر�س ان توقعه مع الحتاد 

الوروبي نهاية ال�شبوع خال قمة �شراكة �شرقية يف فلينيو�س واعلن فان 
رومبوي وباروزو ان عر�س التوقيع على اتفاق �شراكة ومنطقة تبادل حر غر 
ان مع الخذ  امل�شوؤولن  . وا�شاف  الطاولة  م�شبوقة، ما زال مطروحا على 
ان العتبارات  اوكرانيا، نعتقد  التي تخ�شع لها  بال�شغوط اخلارجية  علما 
على املدى الق�شر ل يجب ان حتجب الفوائد على املدى البعيد التي قد 
تاأتي بها هذه ال�شراكة . وتابعا ان عاقات اقوى مع الحت��اد الوروب��ي لن 
اخ��ري��ن على  وج���ران  ال�شرق  م��ن  �شركائنا  م��ع  ع��اق��ات  تكون على ح�شاب 
غرار رو�شيا موؤكدا ان الحتاد الوروب��ي ما زال م�شتعدا ليو�شح مع رو�شيا 

النعكا�شات اليجابية املتبادلة لزيادة يف التجارة واملبادلت مع جراننا .

الحتاد الأوروبي ينتقد املوقف الرو�شي اإزاء اأوكرانيا
•• جو�س-ا ف ب:

قتل خم�شة ا�شخا�س الحد ومت احراق منازل يف قرية بو�شط نيجريا على 
ايدي جمموعة من 300 م�شلح، وفق ما اعلنت ال�شرطة النيجرية ووقع 

الهجوم عند الفجر يف قرية كوكا ذات الغالبية امل�شيحية يف ولية باتو.
وقالت املتحدثة با�شم �شرطة الولية فيلي�شيا ان�شليم ان خم�شة ا�شخا�س 
املنطقة  300 �شخ�س هاجموا  ، م�شيفة حواىل  قتلوا ومت اح��راق منازل 
�شباح الحد وا�شار احد ال�شكان اىل ان 200 منزل مت تدمره يف الهجوم. 
واكد متحدث ع�شكري با�شم ولية باتو الهجوم لكنه ا�شار اىل ان امل�شلحني 

مت �شدهم و الهدوء عاد اىل املنطقة ومل يتم حتديد هوية املهاجمني او 
دوافعهم على الفور.

لها طابع  اعمال عنف  الخ��رة يف  الع��وام  ال�شخا�س خ��ال  وقتل مئات 
الغالبية  ذات  نيجريا  �شمال  بني  الواقعة  باتو  ولي��ة  يف  واتني  طائفي 
اكرث  يف  ه��ذه  العنف  اعمال  وت��دور  امل�شيحية.  بغالبيته  واجلنوب  امل�شلمة 
الح��ي��ان ب��ني م��رب��ي امل��وا���ش��ي م��ن ق��ب��ائ��ل ف���ولين ذات ال��غ��ال��ب��ي��ة امل�شلمة 
ومزارعني من قبائل بروم وبغالبيتهم من امل�شيحيني. لكن و�شط نيجريا 
�شهد اي�شا اعمال عنف يقف وراءها ا�شاميو جمموعة بوكو حرام الذين 

يتخذون من �شمال الباد مقرا لهم.

نيجرييا  بو�شط  قرية  على  م�شلح   300 �شنه  هجوم  يف  قتلى   5

ع����ن ف���ح���وى ه�����ذه ال����ل����ق����اءات هو 
الإ�شاعات  اأم���ام  ال��ب��اب  فتح  ال���ذي 
و ال��ت��وظ��ي��ف ب��ه��دف ���ش��رب وحدة 

�شف اجلبهة ح�شب قوله .
بحزب  القيادي  اتهم  ناحيته  م��ن 
ع���رو����ش���ي���ة حركة  ع���م���ار  ال���ع���م���ال 
التعامل  بعدم اجلدية يف  النه�شة 
م��ع احل���وار الوطني وذل���ك خال 
الوطني  التا�شعة للمجل�س  الدورة 

للحزب املنعقد الأحد.
وحّمل بيان املجل�س، حركة النه�شة 
الوطني،  احل��وار  تعليق  م�شوؤولية 
الظروف  يف  ا�شتئنافه  اأن  معتربا 
احلالية ويف ظل ا�شتقواء النه�شة 
التاأ�شي�شي  ب��امل��ج��ل�����س  وح��ل��ف��ائ��ه��ا 

م�شيعة للوقت. 
حركة  اإ������ش�����رار  اأن  اع����ت����رب  ك���م���ا 
نهج  امل�شي قدما يف  على  النه�شة 
اإىل  راأي���ه  بح�شب  �شيوؤدى  التعنت 
والإرهاب  والفو�شى  العنف  تفاقم 
والغتيالت  الأم���ن���ي  والن���ف���ات 
ال�شيا�شية، كما قد يوؤدى اإىل قيام 
فتح  واىل  ثانية  �شعبية  انتفا�شة 

الباب اأمام التدخات اخلارجية .
م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال اأم����ني ع����ام حزي 
املوحد  الدميقراطيني  الوطنيني 
النه�شة  ح��رك��ة  اإن  خل�����ش��ر،  زي���اد 

هذا احلوار، داعيا املنظمات الراعية 
للحوار والأحزاب امل�شاركة فيه اإىل 
احل�شم يف اختيار �شخ�شية وطنية 
من بني ال�شخ�شيتني احلا�شيتني 
ب��اأك��رث ت��واف��ق وه��م��ا ع��ب��د الكرمي 
ال��زب��ي��دي وج��ل��ول ع��ي��اد ومتكينها 
م���ن ك���اف���ة ال���و����ش���ائ���ل ل��ل��ّن��ج��اح يف 
ت�����ش��ك��ي��ل ح��ك��وم��ت��ه يف ظ����رف 15 
يوما كما حّددته خارطة الطريق.

اآفاق  الوطني حلزب  املجل�س  ودعا 
الرباعي  م���ع  ال��ع��م��ل  اإىل  ت��ون�����س 
ال��راع��ي والأح�����زاب امل�����ش��ارك��ة فيه 
فاعلة  ج���دي���دة  منهجية  لإي���ج���اد 
اخلافات  حل�شم  احل����وار  لإدارة 

واإعطائه حظوظ النجاح.
التاأ�شي�شي  امل�������ش���ار  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى 
م��ن احل���وار ال��وط��ن��ي  اأع��ل��ن حامت 
املجل�س  م��ك��ت��ب  ع�����ش��و  ال���ك���اع���ى 
ق�����رر يف  امل���ك���ت���ب  اأن  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي 
اجتماعه اأم�س الثنني عقد جل�شة 
ملناق�شة  املقبل  الأرب��ع��اء  ي��وم  عامة 
تعديات جديدة للنظام الداخلي 
للمجل�س  ق�شد اإنهاء اأزمة تعطل 
اأعماله ب�شبب خافات بني خمتلف 
ال��ك��ت��ل ح���ول ال��ت��ع��دي��ات ال��ت��ي مت 
اإدخالها على هذا النظام الداخلي 

يف مطلع ال�شهر اجلاري.

اخل�شوم  جبهة  لإ���ش��ع��اف  ت�شعى 
وترى اأن جبهة الإنقاذ مكون كبر 

يجب العمل على �شقه.
باجلبهة  ال���ق���ي���ادي  اأك�����د  ح���ني  يف 
اإّن  ال����رح����وي،  امل��ن��ج��ي  ال�����ش��ع��ب��ي��ة 
عن  امل�شوؤولة  ه��ي  النه�شة  حركة 
تعطيل احلوار الوطني على عك�س 
من يدعي اأّن اأحزاب املعار�شة هي 
امل�شوؤولة عن ذلك، معتربا انه على 
هذه احلكومة اأن ترحل باعتبارها 
و خا�شة  الغتيالت  امل�شوؤولة عن 
ع��ن اغ��ت��ي��ال اأه�����داف ال���ث���ورة على 
ح��د تعبره . واأك���د ال��رح��وي على 
�شرورة ا�شتقالة حكومة العري�س 
بكل اأع�شائها، لفتا النظر اإىل اأنه 
اإن مل ي��ت��م الت��ف��اق خ���ال الأي���ام 
�شخ�س  ع��ل��ى  ال���ق���ادم���ة  ال��ق��ل��ي��ل��ة 
رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة ���ش��ي��ك��ون الأم����ر 

خمتلفا على حد تعبره.

اآفاق تون�س يدعو اإىل احل�سم
املجل�س  اأك����د  م��ت�����ش��ل،  ���ش��ي��اق  ويف 
ال��وط��ن��ي حل���زب اآف����اق ت��ون�����س، اأن 
اأكرث  الوطني منذ  تعطيل احلوار 
م���ن ث���اث اأ���ش��اب��ي��ع ي��ع��ت��رب ف�شا 
حمبطا لتطّلعات ال�شعب التون�شي 
الذي عّلق اآمال عري�شة على جناح 

•• الفجر – تون�س - خا�س

التون�شية  ال���راب���ط���ة  رئ��ي�����س  ق����ال 
ل��ل��دف��اع ع��ن ح��ق��وق الإن�����ش��ان عبد 
املنتظر  اإّن��ه من  ال�شتار بن مو�شى 
اأن يتم خال هذا الأ�شبوع التوافق 
على ا�شم لرئي�س احلكومة املقبلة، 
موؤّكدا يف نف�س ال�شياق اأّن ا�شتئناف 
�شيكون  ال��وط��ن��ي  احل����وار  اأ���ش��غ��ال 
خال الأ�شبوع احلايل، وذلك وفق 
اإذاع�����ي اأم�س  م��ا ج���اء يف ت�����ش��ري��ح 

الثنني.
اأزمة ثقة

يف  الإ�شكال  اأّن  مو�شى  بن  واعترب 
ع��دم ثقة  اإىل  تعّطل احل��وار يعود 
الأحزاب يف بع�شها البع�س، موؤكدا 
ف�شلت  ال��ث��ق��ة  ان���ع���دام  ب�شبب  اأّن����ه 

الأحزاب ال�شيا�شية يف التوافق.
التون�شية  ال��راب��ط��ة  رئ��ي�����س  واأّك����د 
ل  اأّن��ه  الإن�شان  للدفاع عن حقوق 
احلوار  ف�شل  ع��ن  احل��دي��ث  ميكن 
على  اأّن�������ه  م�������ش���را  الأوان،  ق���ب���ل 
الأ�شبوع  �شيتم خال هذا  الأغلب 

ا�شتئناف جل�شات احلوار الوطني.
من  ����ش���ب���ق  م�����ا  اإىل  اإ�������ش������ارة  ويف 
م�شاورات وات�شالت بني الأحزاب، 
اإّن هناك �شخ�شية  قال بن مو�شى 
التوافق  وق���ع  ب��ك��ف��اءت��ه��ا  م��ع��روف��ة 
واأثر  الأح���زاب  حولها من جميع 
ح��ول��ه��ا م�����ش��ك��ل ث����ان����وي، م���وؤّك���دا 
اإم��ك��ان��ي��ة وج����ود ت���واف���ق ح���ول اأي 
ال�شخ�شيات  ب���ني  م���ن  ���ش��خ�����ش��ي��ة 
وبينها  امل��ق��رح��ة  ع�شر  الثمانية 

�شخ�شيات �شبابية.
اأّن  مو�شى  ب��ن  ال�شتار  عبد  وراأى 
رئا�شة  �شتتوىل  ال��ت��ي  ال�شخ�شية 
اأن تكون  ي��ج��ب  امل��ق��ب��ل��ة  احل��ك��وم��ة 
�شتتحمل  لأنها  وم�شتقلة  حمايدة 
م�شوؤولية ج�شيمة. واأ�شاف اأّن من 
املقبل  احلكومة  رئي�س  مهام  اأوىل 

�شيكون م�شكل التعيينات وهي من 
امل�����ش��اك��ل الأ���ش��ا���ش��ي��ة امل��ط��روح��ة يف 
خ��ارط��ة ال��ط��ري��ق ل��ذل��ك يجب اأن 
القدرة  احلكومة  رئي�س  يف  تتوفر 
ملراجعة  واجل����������راأة  وال�������ش���ج���اع���ة 
كانت  ال����ت����ي  ال���ت���ع���ي���ي���ن���ات  ج���م���ي���ع 
لأ�شباب �شخ�شية اأو ولءات حزبية 
بال�شتعانة بوزراء م�شتقلني، وهذا 
رئي�س احلكومة  �شّر جناح  �شيكون 

املقبلة.
واأّك������د ب���ن م��و���ش��ى ت��خ��ل��ي ك���ّل من 
النا�شر  وحممد  امل�شتري  اأحمد 
عن تر�شيحهما لرئا�شة احلكومة، 
واأ�شار يف هذا ال�شياق اإىل اأّن الآراء 
وكانت  ح��ول��ه��م��ا  ك���ان���ت خم��ت��ل��ف��ة 
عديد الأحزاب �شّد تر�شيح كّل من 

امل�شتري والنا�شر.
ويف �شياق اآخر، قال رئي�س الرابطة 
عبد  قدمه  الذي  املقرح  "اأتبنى 
ال��ف��ت��اح م���ورو ن��ائ��ب رئ��ي�����س حركة 
ف�شلت  ح������ال  يف  وه������و  ال���ن���ه�������ش���ة 
الأحزاب ومل تتفق حول �شخ�شية 
يتحّمل  اأن  ال��رب��اع��ي  على  عندئذ 
�شنتحّمل  واأ����ش���اف  م�شوؤوليته"، 
امل�شوؤولية ونقرح �شخ�شية ويجب 
اأن توافق الأحزاب على ذلك، ومن 
ثم يقوم رئي�س اجلمهورية بتكليف 
رئي�س احلكومة باإجراء م�شاوراته 

لتكوين حكومة اأخرى.
لإ�شناد  ف��ك��رة  وج����ود  اإىل  واأ����ش���ار 
احل��ك��وم��ة ب��ه��ي��ئ��ة ���ش��ي��ا���ش��ي��ة ت�شم 
الراعي  الأح��زاب والرباعي  روؤ�شاء 
للحوار للن�شح وال�شت�شارة  ولي�س 

للحكم.
اأخ��رى، �شّلط بن مو�شى  من جهة 
احلوار  تعليق  م�شاألة  على  ال�شوء 
هذا  اأّن  اع���ت���رب  ح���ي���ث  ال���وط���ن���ي 
اإعطاء فر�شة  التعليق جاء بهدف 
احلوار،  اإف�شال  لتجنب  ل��اأح��زاب 
طالبت  الأح������زاب  ك��ل  اأّن  م���وؤّك���دا 

اأي�شا  واإمن��ا  احلكومي  امل�شار  على 
النتخابي  امل�����ش��ار  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
الوطني  امل��ج��ل�����س  اأع���م���ال  وم�����ش��ار 

التاأ�شي�شي.
وكان را�شد الغنو�شي رئي�س حركة 
النه�شة،  قد اأفاد م�شاء الأحد على 
19 ملجل�س  ال��دورة  اأ�شغال  هام�س 
ال�شورى احلركة، اأّن احلوار �شيعود 
اإ�شاح  ا�شتكمل  قد  يكون  اأن  بعد 
ك��ان على م�شتوى  �شواء  الأع��ط��اب 
التي  لانتخابات  امل�شتقلة  الهيئة 
ب�شبب  الإداري����ة  املحكمة  عطلتها 
اأو على م�شتوى  الإج���راءات  بع�س 
امل�شار التاأ�شي�شي حيث تعطل �شر 
التعديات  بع�س  ب�شبب  املجل�س 
يتعلق  فيما  اأو  ال��داخ��ل��ي  للقانون 
بامل�شار احلكومي، واإحال حكومة 

وحدة وطنية.
التي  اأّن اجلهود  الغنو�شي  واأو�شح 
احلركة  وبذلتها  ال��رب��اع��ي  بذلها 
العطاب  ه����ذه  اإ�����ش����اح  يف  م��ع��ه 
احلوار  ا�شتئناف  اإم��ك��ان��ي��ة  جت��ع��ل 
قريبا، قائا "عملنا كبر من اأجل 
اإرجاع هذا احلوار للخروج بالباد 

من الأزمة.
وق���د اأك����د جم��ل�����س ����ش���ورى حركة 
بخيار  مت�شكه  ب��ي��ان،  يف  النه�شة 
حل�شم  وح�����ي�����دة  اآل�����ي�����ة  احل����������وار 
حتقيقا  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  اخل����اف����ات 
ل���ل���ت���واف���ق���ات، م����ن اأج�������ل ت���اأم���ني 
املهام  وا�شتكمال  النتقايل  امل�شار 
انتخابات  اإىل  و�شول  التاأ�شي�شية، 
ح���رة ون��زي��ه��ة و���ش��ف��اف��ة يف اأق���رب 

الآجال.
ودع��������ا امل���ج���ل�������س ك�����ل الأط����������راف 
اجلهود  من  مزيد  لبذل  الوطنية 
التوافقات  اإىل  الو�شول  اأج��ل  من 
الرباعي  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  امل��ط��ل��وب��ة 
الراعي للحوار ل�شتئنافه يف اأقرب 

وقت ممكن.

ب��ا���ش��ت��ئ��ن��اف احل�������وار خ�����ال هذا 
عرب  مّت�شل،  �شياق  ويف  الأ���ش��ب��وع. 
رئ��ي�����س ال��راب��ط��ة ع��ن اأم��ل��ه يف اأن 
يتم التوافق حول رئي�س احلكومة 
حمافظة  اإ������ش�����راب  ت��ن��ف��ي��ذ  ق���ب���ل 
اأّن  �شليانة، موؤّكدا يف نف�س الإطار 
امل�شروعة  املطالب  توؤّيد  الرابطة 
اأّن بع�س  ي��ذك��ر  ���ش��ل��ي��ان��ة.   جل��ه��ة 
اإىل  ت�شر  الإعامية  الت�شريبات 
اأّن وزير الدفاع ال�شابق عبد الكرمي 
لرئا�شة  الأق��������رب  ه����و  ال���زب���ي���دي 
احلكومة املقبلة بالنظر اإىل الثقة 
التي يحظى بها من جّل الأحزاب 
املرزوقي  موقف  تغّر  ع��ن  ع��اوة 
منه بعد رفعه للفيتو الذي اأف�شى 
اإق�شائه من �شباق املناف�شة يف  اإىل 
املرحلة الأوىل من احلوار الوطني 
يف ح����ني اأك�������دت اأط��������راف اأخ�����رى 
القت�شادي  اخلبر  حول  التوافق 
قايد  الباجي  حكومة  يف  وال��وزي��ر 

ال�شب�شي جلول عياد.

النه�سة تنفي وتلّوح 
بخيارات اأخرى

النه�شة  ب��ح��رك��ة  ال���ق���ي���ادي  ل��ك��ن 
املجل�س  يف  ك���ت���ل���ت���ه���ا  ورئ�����ي�����������س 
اأكد  ع��ت��ي��ق  ال�شحبي  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي 
اإىل حد  يتم  اأن��ه مل  الثنني  اأم�س 
الأحزاب  جميع  بني  الت��ف��اق  الآن 
احلكومة  رئ��ي�����س  �شخ�شية  ح���ول 

القادمة.
رئ���ي�������س حركة  ن����ائ����ب  ن���ف���ى  ك���م���ا 
اجلا�شي  احلميد  النه�شة،عبد 
ب�������ش���اأن  ت�����واف�����ق  اإىل  ����ل  ال����ت����و�����شّ
ال�شخ�شية املر�ّشحة ملن�شب رئي�س 

احلكومة. 
امل�شاورات  اإن  اجل���ا����ش���ي  وق�����ال 
ل ت���زال م��ت��وا���ش��ل��ة ب��ني الأح����زاب 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة وال����رب����اع����ي ال���راع���ي 
ل���ي�������س فقط  ال����وط����ن����ي،  ل���ل���ح���وار 

وعرب املجل�س عن ان�شغاله بتعطيل 
احلوار يف حتقيق اأهدافه وينبه اإىل 
خطورة ذلك على الأو�شاع العامة 
ل��ل��ب��اد، وي��دع��و جميع الأط����راف 
الكفيلة  ال�����ش��ي��غ  ع��ن  ال��ب��ح��ث  اإىل 
باخلروج بالباد من هذه الأزمة.

ويف ت�شريح له للوطنية التون�شية 
الأوىل، قال رئي�س جمل�س ال�شورى 
خيار  احل���وار  اأن  ال��ع��ي��ادي،  فتحي 
والتوافق  املرحلة  ه��ذه  يف  اأ�شا�شي 

هو ال�شبيل حلل اخلافات.
ولحظ العيادي اأن الباد ل ميكنها 
النتظار واأن حركة النه�شة لي�شت 
ل  م�شار  يف  ل��ان��خ��راط  م�شتعدة 
مواقف  لها  �شتكون  واإّل  له  نهاية 
ال�شيا�شية  الأط��راف  اأخ��رى، داعيا 
لتحمل م�شوؤولياتها وعدم تقدمي 
ح�شاب  ع��ل��ى  احل��زب��ي��ة  م�شلحتها 
يو�شح  ومل  ال�������ش���ع���ب.  م�����ش��ل��ح��ة 
الأخرى  اخليارت  طبيعة  العيادي 
�شورة  يف  النه�شة  تطرحها  التي 

ف�شل احلوار الوطني.

احلوار الوطني
 يتجه نحو الف�سل

اعترب  ال��ت��ف��اوؤل،  ه��ذا  عك�س  وعلى 
ال�شعبية  اجلبهة  با�شم  امل��ت��ح��دث 
حّمة الهمامي، اأن احلوار الوطني 
يتجه نحو الف�شل ب�شبب ما �شماها 
م�شاعي الرويكا احلاكمة لإف�شال 
و  امل�شارين احلكومي  على  احل��وار 
اإ�شرارها  خ��ال  من  و  التاأ�شي�شي 
امليزانية  م�������ش���روع  مت���ري���ر  ع���ل���ى 
كل  من  املرفو�س  القادمة  لل�شنة 

الأطراف ح�شب تعبره.
ويف �شياق اآخر قال  حّمة الهمامي، 
اإن جبهة الإنقاذ الوطني على علم 
رئي�س  التي يجريها  اللقاءات  بكل 
ح����زب ن����داء ت��ون�����س يف ال���داخ���ل و 
الإعان  ع��دم  اأن  معتربا  اخل���ارج 

النه�سة تنفي وطرف من الرباعي يوؤكد:

تون�س: هل مّت التوافق حول رئي�س احلكومة اجلديد..؟

عبد ال�شتار بن مو�شى

منعرج جديد يف امللف اليراين النووي
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العدد  10955 بتاريخ 2013/11/26     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف الدعوى  2009/70  عقاري كلي                               
اىل املدعى عليهم/1- مرمي حممد ح�شن ب�شفتها من ورثة املرحوم/ حممد علي احمد عبداهلل 
امل��رح��وم/ حممد علي احمد عبداهلل 3-  ب��در حممد علي احمد عبداهلل  ب�شفته من ورث��ة    -2
احمد حممد علي احمد عبداهلل  ب�شفته من ورثة املرحوم/ حممد علي احمد عبداهلل  4- جا�شم 
حممد علي احمد عبداهلل  ب�شفته من ورثة املرحوم/ حممد علي احمد عبداهلل 5- خالد حممد 
علي احمد عبداهلل  ب�شفته من ورثة املرحوم/ حممد علي احمد عبداهلل 6- ح�شن حممد علي 
7- فاطمة حممد علي  احمد عبداهلل  امل��رح��وم/ حممد علي  ورث��ة  ب�شفته من  ع��ب��داهلل   احمد 
امل��رح��وم/ حممد علي احمد ع��ب��داهلل  8- ح�شه حممد علي  احمد ع��ب��داهلل  ب�شفتها من ورث��ة 
ع��ب��داهلل 9- زينب حممد علي  امل��رح��وم/ حممد علي احمد  م��ن ورث��ة  ع��ب��داهلل  ب�شفتها  احمد 
املرحوم/ حممد علي احمد عبداهلل 10- عائ�شة حممد علي  احمد عبداهلل  ب�شفتها من ورث��ة 
احمد عبداهلل  ب�شفتها من ورثة املرحوم/ حممد علي احمد عبداهلل  11- خديجة حممد علي 
املرحوم/ حممد علي احمد عبداهلل 12-  عبدال�شتار حممد  احمد عبداهلل  ب�شفتها من ورث��ة 
علي احمد عبداهلل  ب�شفته من ورثة املرحوم/ حممد علي احمد عبداهلل 13-بلقي�س حممد علي 
احمد عبداهلل  ب�شفتها من ورثة املرحوم/ حممد علي احمد عبداهلل  جمهويل حمل القامة 
بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك  املدعي /حممد حممد امني غياث  قد  ان  مبا 
املدعى عليهم بالت�شامن والتكافل كل بح�شب ح�شته الرثية بان يدفعوا للمدعي مبلغ  500000 
درهم وندب خبر من دائرة الرا�شي والماك وندب خبر ح�شابي والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
اخلمي�س  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   . ال�شداد   متام  وحتى  ا�شتحقاق  تاريخ  من  والفائدة  املحاماة 
او من  فانت مكلف باحل�شور  لذا   ch1.A.1 بالقاعة  ال�شاعة 9:30 �س  املوافق 2013/12/19 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة 

ايام على القل.     

ق�صم الق�صايا  التجارية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10955 بتاريخ 2013/11/26     
  مذكرة  اعالن متظلم �صده   بالن�صر

   يف الدعوى  2013/42  تظلم عقاري                                 
اىل املتظلم �شده: 1- بهنو�س حميدي   جمهول حمل القامة مبا ان املتظلم /
ديار للتطوير �س م ع وميثله:هبه علي غلوم حممد باقر اهلي قد اقام عليكم 
التظلم املذكور اعاه ومو�شوعه تظلم من القرار ال�شادر يف احلجز التحفظي 
)عقاري( رقم 2013/55 والر�شوم وامل�شاريف.  . وحددت لها جل�شة يوم الحد 
لذا فانت مكلف   ch1.B.6 بالقاعة  ال�شاعة 11:00 �س  املوافق 2013/12/8 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10955 بتاريخ   2013/11/26     
  يف الدعوى رقم 2013/508 مدين كلي  جتاري
حمكمة عجمان البتدائية املدنية التجارية

اىل املدعى عليهم : ال�شيد/ ن�شراهلل حياتقلي يو�شلياكي وال�شادة/ هي�شوال ترا�شت للتجارة العامة 
�س. ذ.م.م وال�شادة/كران للماحة ���س.ذ.م.م )جمهول حمل القامة( مبا ان املدعى  ال�شادة/بنك 
�شادرات ايران بوكالة ال�شادة: مكتب ابراهيم حممد القا�شم للمحاماة وال�شت�شارات القانونية قد 
اقام عليكم الدعوى الق�شية رقم 2013/508 مدين كلي جتاري- عجمان فانتم مكلفون ان وكيلكم 
يوم  الوىل  اخل��ربة  املحكمة جلل�شة  املكلف من عدالة  امل�شريف   ام��ام اخلبر   باحل�شور  القانوين 
الثاثاء املوافق 2013/12/3 الواحدة مبكتب اخلبر ) دار البيان للح�شابات وال�شت�شارات( الكائن 
لند،  هابي  �شوبرماركت  بجوار  دناتا-   . للطران  دب��ي  مركز  خلف  دب��ي،  دي��رة  بور�شعيد  مبنطقة 
 04-2224441 هاتف  للتوا�شل  ال�شيارات  لتاجر  روك�س  مكتب  البناية  ا�شفل   101 مكتب  بناية16 
املوؤيدة  امل�شتندات  كافة  ن�شخة كاملة عن  ، 2511318-04 م�شطحبني معكم   04-2226595 : فاك�س 
وبيان وجه  اداء مهمته،  اخل��ربة ومتكني اخلبر من  اعمال  لتي�شر  منا�شبا  ترونه  وما  لدفوعكم 

احلق يف الدعوى ، ويف حال عدم احل�شور �شيتم الجراء يف غياكم وتتحملون كامل امل�شئولية.

 اخلبري امل�صريف الدكتور: حممد الفقي/هاتف: 050/6521992

اعالن ح�صور اجتماع اخلربة

العدد  10955 بتاريخ 2013/11/26    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�شم ال�شركة: فري�سلي في�س كورنر )�س. ذ.م.م(.
العنوان: حمل رقم 1 ملك املجمع للعقارات- بر دبي- عود ميثاء    ال�شكل القانوين: 
التجاري:  بال�شجل  القيد  رق��م    634011 الرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�شوؤولية  ذات 
التاأ�شر  باأنه قد مت  التنمية القت�شادية بدبي  دائ��رة  1054826 مبوجب هذا تعلن 
قرار  مبوجب  وذل��ك  اأع��اه،  املذكورة  ال�شركة  باإنحال  لديها  التجاري  ال�شجل  يف 
ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي بتاريخ  ك��ات��ب  ل��دى  حم��اك��م دب��ي بتاريخ 2013/8/18 وامل��وث��ق 
املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��را���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2013/8/20
العنوان:  القانونية  وال�ست�سارات  للمحاماة  وم�ساركوه  العلي  عبداهلل 
مكتب ملك عبدالرحمن اجلزيري- ديرة- بور�شعيد هاتف  2959933-04 فاك�س: 
2952112-04  م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  10955 بتاريخ 2013/11/26    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    
القانونية  للمحاماة وال�ست�سارات  العلي وم�ساركوه  امل�شفي/عبداهلل  ا�شم 
العنوان: مكتب ملك عبدالرحمن اجلزيري- ديرة- بور�شعيد هاتف  04-2959933 
فاك�س: 2952112-04   مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه 
اأع��اه لت�شفية  فري�سلي في�س كورنر  )�س.  قد مت تعيني امل�شفي املذكور 
ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/8/18 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/8/20  وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاه، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  10955 بتاريخ 2013/11/26    
 اعالن مدعى عليه بورود التقرير بالن�صر
يف الدعوى رقم 2013/1875 جتاري جزئي  

ان  حيث  اجلن�شية  بنغايل  الدين-  افتاب  حممد   كوثر  غام  عليه:�شيخ  املدعى  اىل 
املدعي: بنك را�س اخليمة الوطنية )�س.م.ع( اقام عليك لدى هذه املحكمة الدعوى 
الفا  واربعون  ثمانية  درهم(  فيها مببلغ وقده )48.870.44  اعاه، يطالبك  املذكورة 
بال�شافة   %12 القانونية  والفائدة  فل�شا،  واربعون  واربعة  درهما  و�شبعون  وثمامنائة 
انه �شدر فيها حكم متهيدي بندب خبر.   املحاماة.علما  واتعاب  للر�شوم وامل�شاريف 
وعليه يقت�شى ح�شورك امام هذه املحكمة ) الدائرة اجلزئية الثانية( يف متام ال�شاعة 
الثامنة والن�شف من �شباح يوم 2013/11/26 وذلك لاجابة على الدعوى وتقدمي 
مالديك من بيانات ويف حالة تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت 

املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/10/29
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10955 بتاريخ   2013/11/26     
 ، �شركة/�شوبر�شت�س ليميتد، )رخ�شة رقم 462( والكائنة مبدينة دبي الطبية، دبي 
 )DHCC( دولة المارات العربية املتحدة واملرخ�شة لدى �شلطة مدينة دبي الطبية
بوا�شطة  اتخاذه  مت  والذي  للكافة  قرارها  اعان  يف  املذكورة  ال�شركة  هذه  ترغب 
جمل�س الدارة يف اجتماعة التذي عقد بتاريخ 27 �شبتمرب 2013 ب�شاأن اغاق وحل 

ال�شركة.
مبوجبه  مطالب  ال�شركة  جتاه  مطالبة  لديه  بالأمر  معني  طرف  اي  لذلك  وفقا 
بوا�شطة  ال�شعار  هذا  تاريخ  من  يوما   45 غ�شون  يف  امل�شتحقة  مطالباته  بتقدمي 

الربيد امل�شجل او الت�شال ب: 
ال�شيد: جامي�س ماثيو - ا�شم ال�شركة: هوروث ماك ) �شابقا: اجي ان ماك(

�س ب: 262794 جبل علي- دبي- المارات العربية املتحدة. هاتف رقم : 04-8810902
admin.jafza@crowehorwath.ae : الربيد اللكروين

لن يتم النظر يف الطلبات التي ترد بعد انتهاء فرة ال�شعار واملحدودة ب� 45 يوما

اإ�صعار ت�صفية

العدد  10955 بتاريخ 2013/11/26     
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/755  ا�صتئناف جتاري    
اىل امل�شتاأنف �شده / 1 -�شركة �شارة القليمية ذ.م.م   جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�شتاأنف /ح�شني بن علي بن عبداهلل العنزي- ب�شفته �شريكا ب�شركة 
���ش��ارة ال��ث��اث��ي الم����ارة ذ.م.م ومي��ث��ل��ه: ح��م��دان ع��ب��داهلل ع��ب��دال��رح��م��ن علي 
الهرمي قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2012/467 جتاري 
كلي بتاريخ 2013/5/15 وحددت لها جل�شه يوم الربعاء املوافق 2013/12/18 
ch2.D.16  ليه يقت�شي ح�شوركم او من  ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف
العدد  10955 بتاريخ 2013/11/26     

مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2011/429  ا�صتئناف عقاري    

امل�شتاأنف �شده / 1 -�شركة امنيات العقارية ذ.م.م   جمهول حمل  اىل 
العامة  ال�شمان  �شركة  ال��وط��ن��ي-  /الحت���اد  امل�شتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
لل�شرق الدنى وميثله: �شمر حليم كنعان   قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم 
 2011/6/29 ب��ت��اري��خ  كلي  ع��ق��اري   2010/543 رق��م  ب��ال��دع��وى  ال�����ش��ادر 
وحددت لها جل�شه يوم الربعاء املوافق 2014/1/8 ال�شاعة 10.00 �شباحا 
بالقاعة ch1.A.4  ليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف

العدد  10955 بتاريخ 2013/11/26     
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/490  ا�صتئناف عقاري    

)����س.ذ.م.م(  جمهول  للعقارات  الرثيا  / 1 -�شركة  امل�شتاأنف �شده  اىل 
حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /في�شواناث �شي�شاماين 

قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2011/904 عقاري كلي 
بتاريخ 2013/6/20 وحددت لها جل�شه يوم الثاثاء املوافق 2013/12/24 
ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة ch1.C.11  ليه يقت�شي ح�شوركم او 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف

العدد  10955 بتاريخ 2013/11/26     
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/415  ا�صتئناف عقاري    
العقارية ل�شاحبها/ خلفان  للو�شاطة  1 -موؤ�ش�شة ويب   / امل�شتاأنف �شده  اىل 
حممد خلفان �شيف املزروعي جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /�شركة 
ميدا�س ميتالز انرنا�شيونال ليمتد �س م ح وميثلها ال�شيد/ ديباك بالكر�شنان 
ا�شتاأنف  ق��د  البناي  عبدالرحمن  ع��ب��داهلل  حممد  ع��ب��داهلل  وميثله:  �شيكري 
القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2010/326 عقاري كلي بتاريخ 2012/7/1 
10.00 �شباحا  ال�شاعة  املوافق 2013/12/10  الثاثاء  يوم  لها جل�شه  وح��ددت 
بالقاعة ch1.C.11  ليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف
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مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/134  ا�صتئناف جتاري    
حمل  جمهول  ح    م  م  د�شربيو�شن  ب��ري  -�شركة   1  / �شده  امل�شتاأنف  اىل 
وميثله:  الطيار  حممد  ب��ن  عاي�س  ب��ن  /حم��م��د  امل�شتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
ح�شني علي عبدالرحمن لوتاه قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى 
يوم  جل�شه  لها  وح���ددت   2013/1/28 بتاريخ  كلي  جت��اري   2012/668 رق��م 
  ch2.D.19 بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2014/1/8 املوافق  الربعاء 
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  ليه 

حماكمتكم غيابيا  
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف
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  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف الدعوى  2013/113  عقاري كلي                           
اىل املدعى عليهما /1- جمموعة تنميات 2- �شليمان عبدالعزيز نا�شر املاجد   
جم��ه��ويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /اآج���ى ب��راك��ا���س حليا ق��د اق���ام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليهم بالتكافل والت�شامن مببلغ 
وقدره )39922914 درهم( مع الفائدة القانونية بن�شبة 9% من تاريخ القب�س 
وحتى ال�شداد التام والتعوي�س عما فات املدعى من ربح وما حلقه من خ�شائر 
وا�شرار والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  .وحددت لها جل�شة يوم الربعاء 
املوافق 2013/12/11 ال�شاعة 11:00 �س بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل. 
ق�صم الدعاوي العقارية                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10955 بتاريخ 2013/11/26     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف الدعوى  2013/343  عقاري كلي                           
اىل املدعى عليه /1- تنميات لا�شتثمار والتطوير العقاري ) ذ.م.م(   جمهول  
حممود  عبداملجيد  ريا�س  وميثله:  ليديا  /كيم  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل 
الكبان  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بندب خبر متخ�ش�س مع 
الزام املدعى عليه بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم 
اخلمي�س املوافق 2013/12/5 ال�شاعة 11:00 �س بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل.ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�صم الدعاوي العقارية                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10955 بتاريخ 2013/11/26     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف الدعوى  2013/706  عقاري كلي                           
اىل املدعى عليه /1- �شركة املا�شة مارتامي ون ليميتد جمهول  حمل القامة 
مبوجب  موؤ�ش�شة  ليمتد-�شركة  انرنا�شيونال  دالفيد  /�شركة  املدعي  ان  مبا 
قانون جزر العذراء الربيطانية- ومتثلها/ احام �شلبي وميثله: ح�شني علي 
عبدالرحمن لوتاه   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بندب خبر 
متخ�ش�س مع الزام املدعى عليه بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  وحددت 
بالقاعة  ���س   11:00 ال�شاعة   2013/12/11 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها 
ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثاثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�صم الدعاوي العقارية                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10955 بتاريخ   2013/11/26     
اعالن احلكم يف الق�صية رقم 2013/1402 جتاري كلي  

اىل املحكوم عليه/ �شركة امي جروب ليمتد    العنوان بالن�شر نعلمك انه بتاريخ املوافق 
2013/11/19م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاه ل�شالح 
/ �شركة �شمحة للخدمات التجارية لأ�شحابها �شعيد حمد عبداهلل اجلنيبي وعبداهلل 
�شعيد حمد اجلنيبي بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري: بالزام املدعى عليها 
بان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره 230.681 درهم ) مائتني وثاثون الفا و�شتمائة وواحد 
وثمانون درهما( مع الفائدة التاخرية عن املبلغ املحكوم به اعاه وذلك بواقع 5% �شنويا 
ا�شل  يجاوز  ل  مبا  التام  ال�شداد  وحتى   2013/5/23 يف  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من 
ورف�شت  املحاماة،  اتعاب  درهم مقابل   200 و  بامل�شروفات  عليها  املدعى  وبالزام  الدين 
املوافق 2013/11/24   بتاريخ  املحكمة  بتوقيعي وختم  ماعدا ذلك من طلبات.    �شدر 
حكما قابا لا�شتئناف خال 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  

القا�صي/ادري�س بن �صقرون                                      
رئي�س الدائرةالتجارية الكلية الوىل        

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�صاء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10955 بتاريخ   2013/11/26     
اعالن احلكم يف الق�صية رقم 2013/49 جتاري جزئي  

اىل املحكوم عليه/ البداية للهواتف املتحركة العنوان بالن�شر نعلمك انه بتاريخ 
املذكورة  ال��دع��وى  يف  احلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د  2013/10/30م  امل��واف��ق 
بالتايل:  ذ.م.م    املتحركة  للهواتف  امل�شتقبل  خ��رات   / ل�شالح  اع��اه  بالرقم 
للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعى  ب��ال��زام  احل�شوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت 
الفا ومائتان وخم�شة واربعون  مبلغا وق��دره  23.245 درهم ) ثاثة وع�شرون 
املحاماة،  اتعاب  مقابل  درهم  مائتي  ومبلغ  بامل�شاريف  كذلك  والزمتها  دره��م( 
وبرف�س ماعدا ذلك من طلبات.     �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 
2013/11/20  حكما قابا لا�شتئناف خال 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل 

لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�صي/عمرو كرامة العامري                                          
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الثالثة          

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�صاء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10955 بتاريخ   2013/11/26     
   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   400 /2012 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�ص�صة: املقاولت والنزاعات الن�صائية
عنها  وكيا  ب�شفته  ابوزيد  كميل  ميثلها  اجليكو  العامة-  للمقاولت  العني  �شركة  مدعي/   
اجلن�شية: المارات  مدعي عليه: فيتال لينك انكوربورتيد وميثلها الرئي�س التنفيذي فايتال 
لينك انكور بوريتد اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: ندب خبر املطلوب اعانه/  فيتال 
لينك انكوربورتيد وميثلها الرئي�س التنفيذي فايتال لينك انكور بوريتد اجلن�شية: المارات     
عنوانه:بالن�شر)بورود التقرير وجتديد الدعوى من ال�شطب( حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/12/23 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة اخلام�شة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية 
- الكائنة املحكمة التجارية مب�شكر اآل نهيان  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/11/20  

قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10955 بتاريخ   2013/11/26     
    اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   207 /2013 م�صتعجل م ر-ب- اأظ

مدعي/ وفاء حممد تي�شر يا�شني الطيان عن نف�شها وعن ابنتها القا�شر   
رو�شة م�شطفى اجلن�شية: المارات مدعي عليه: ليربتي للمقاولت العامة 
اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: اثبات حالة   املطلوب اعانه/ ليربتي 
اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  المارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاولت 
 2013/11/27 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة بدائرة الق�شاء �شخ�شيا 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �شدر 

بتاريخ  2013/11/25  
المور امل�صتعجلة                                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10955 بتاريخ   2013/11/26     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/763 ت عام- م ر-ت- ع ن(
طالب التنفيذ/ موؤ�ش�شة غنتوت لتاأجر ال�شيارات اجلن�شية: المارات   املنفذ 
�شده : را�شد خلفان �شعيد اخليايل الكتبي اجلن�شية: المارات  املطلوب اعانه:  
مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  الكتبي  اخليايل  �شعيد  خلفان  را�شد 
رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان 
املوافق  الثنني  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  ن    ع  ب-  ر-  جز-م  مد   2013/359
الدائرة  امام  باحل�شور  فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  2013/12/23 موعدا 
الوىل بادارة التنفيذ- العني الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاه، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 قلم التنفيذ العام                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10955 بتاريخ   2013/11/26     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم 2013/722 ت عام- م ر-ت- ع ن(
طالب التنفيذ/ مكتب لندن لتاجر ال�شيارات اجلن�شية: المارات   املنفذ �شده : 
خمي�س بن عبداهلل بن حمد الرا�شبي اجلن�شية: �شلطنة عمان  املطلوب اعانه:  
خمي�س بن عبداهلل بن حمد الرا�شبي اجلن�شية: �شلطنة عمان   عنوانه: بالن�شر 
الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا 
رقم 2013/438 مد جز-م ر- ب- ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم الربعاء املوافق 
الدائرة  امام  باحل�شور  فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  2013/12/25 موعدا 
الوىل بادارة التنفيذ- العني الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
درهم   600  + الدعوى  م�شاريف  درهم   576+ درهم   14400 مبلغ  ل�شدا  معتمد 

ر�شوم اعانات بالن�شر+ 312 درهم تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 قلم التنفيذ العام                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10955 بتاريخ   2013/11/26     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم 2013/153 ت جتر- م ر-ت- ع ن(
طالب التنفيذ/ ر�شيد خان كلرب خان اجلن�شية: باك�شتان املنفذ �شده : فرا�س 
قطان الباجني اجلن�شية: �شوريا    املطلوب اعانه:   فرا�س قطان الباجني 
تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  �شوريا  اجلن�شية: 
ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/1550 جت جز-م ر- ب- ع ن وحدد 
لنظره جل�شة يوم الحد املوافق 2013/12/22 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت 
باملقر  الكائنة  العني  التنفيذ-  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف 
الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ل�شدا مبلغ 3800 درهم +320 درهم 
ر�شوم الدعوى + 800 درهم م�شاريف العان بالن�شر + 200 درهم تفاديا لتخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10955 بتاريخ   2013/11/26     
 اعالن للح�صور امام املحكمة يف ال�صتئناف رقم  1598/ 2013 -جتاري- م ت - -�س- اأظ

امل�شتقبل  ال�شحراء  ب�شركة  �شريك  ب�شفته  املزروعي  خمي�س  مطر  خليفة   : امل�شتاأنف 
خلدمات التغذية ذ.م.م اجلن�شية: المارات  امل�شتاأنف عليه: خالد احمد مرعب عن نف�شه 
ب�شفته �شريكا ومدير ب�شركة ال�شحراء واخرون اجلن�شية: كندا مو�شوع ال�شتئناف : 
الغاء احلكم على مبلغ وقدره 608442 درهم- اعادة الدعوى للخبر املطلوب اعانهما/ 
1- خالد احمد مرعب عن نف�شه ب�شفته �شريكا ومدير ب�شركة ال�شحراء   اجلن�شية: كندا 
2-احمد م�شطفى احلريري عن نف�شه ب�شفته �شريكا ومدير ب�شركة ال�شحراء اجلن�شية: 
الدعوى رقم   ال�شادر يف  ا�شتاأنف احلكم  امل�شتاأنف قد  ان  بالن�شر مبا  العنوان:  لبنان   
2012/1016 جت كل- م ت-ب- اأظ   وحدد لنظره جل�شة يوم الحد املوافق 2013/12/08 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا امام الدائرة الثالثة حمكمة ا�شتئناف 
ابوظبي الكائنة- مع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم 

مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                                   قلم ال�صتئناف التجاري

   امارة ابوظبي) دائرة الق�صاء(
    حمكمة ا�صتئناف ابوظبي
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الفجر الريا�ضي

جمال  يف  -املتخ�ش�شة  اإن�شبراتو�س  �شركة  اأعلنت 
كاأ�س مدار�س دبي لكرة  اأن بطولة  الفعاليات  اإدارة 
القدم �شتنطلق يف 11 يناير 2014، انطاقاً من 
روؤية جمل�س دبي الريا�شي املتمّثلة يف بناء جمتمٍع 
يف  امل�شاركة  ب��اب  و�شيكون  دب��ي.  يف  متمّيز  ريا�شٍي 
اأمام طاب جميع املدار�س ممن  البطولة مفتوحاً 

تراوح اأعمارهم بني 10 اإىل 15 عاماً. 
حدثاً  �شتكون  البطولة  اأن  اإىل  التوقعات  وت�شر 
مت  التي  امل�شاركة  طلبات  اإىل  بالنظر  م�شبوق  غر 
تلقيها، والتي فاق عددها 1800 طالٍب حتى الآن. 
العاملي  الطراز  من  من�شاآٍت  يف  مناف�شاتها  و�شتدور 
جمل�س  من  وبدعم  الريا�شية،  دب��ي  مدينة  �شمن 
دبي الريا�شي و منطقة دبي التعليمية و بالإ�شافة 
اإىل مبادرة الأمرة هيا لتطوير الربية ال�شحية 

والبدنية والريا�شة املدر�شية. 
دبي،  يف  نوعها  من  اأخ��رى  بطولٍة  اأي  عك�س  وعلى 
ف��اإن بطولة ك��اأ���س م��دار���س دب��ي لكرة ال��ق��دم متتاز 
امل�شاركة  اإم��ك��ان��ي��ة  وتتيح  مت��ام��اً،  جمانية  بكونها 
لكافة املدار�س بغ�س النظر عن نظامها التعليمي، 

و�شواء كانت خا�شًة اأم عاّمًة اأم دولية. 
���ش��ت��ت��م ت��غ��ط��ي��ة ك��اف��ة ت��ك��ال��ي��ف ال��ب��ط��ول��ة م���ن قبل 
موؤ�ش�شاٍت راعية على غرار �شيفروليه ، مما �شي�شمح 
امل��ه��م فعلياً،  ب��ال��رك��ي��ز ع��ل��ى اجل���ان���ب  ل��ل��م��دار���س 
اأم��ني ع��ام جمل�س  وه��و تدريب الاعبني.  و�شرح 
هدف  اإن  ال�شريف:  اأحمد  الدكتور  الريا�شي،  دبي 
القدم مرتكزاً  كرة  مباريات  تعتمد  التي  البطولة، 
ال��ف��ري��دة على جمع  اأن تعك�س ق���درة دب��ي  ل��ه��ا، ه��و 
اأفراٍد ينتمون اإىل ثقافات ودول خمتلفة، ويتكلمون 
ويحتفلون  يلعبون  اأن��ه��م  اإل  اأي�����ش��اً،  متعددة  ل��غ��اٍت 
وتعترب  البع�س.  بع�شهم  م��ع  يتعاطفون  وك��ذل��ك 
ال��ق��دم اخل��ي��اَر الأم��ث��ل لتحقيق ه��ذا الهدف،  ك��رة 
تنمية  م��ع  للتمّيز  �شغفاً  النف�س  يف  تبعث  ك��ون��ه��ا 
ال��زم��ال��ة والح����رام يف  الريا�شية وث��ق��اف��ة  ال���روح 
الذين  اأطفالنا  ن�شاأة  الوقت، وكلها قيٌم ترثي  ذات 

�شيغدون قادة امل�شتقبل . 
واإ�شراٍف  بتوجيه  البطولة  مناف�شات  و�شتجري 
حمرف من اأ�شطورة كرة القدم مي�شيل �شاجلادو، 
و جنم  الريا�شية  دبي  القدم يف مدينة  كرة  مدير 
اإىل ج��ان��ب فريق  ال�����ش��اب��ق��ا،  ري����ال م���دري���د  ن����ادي 
واحلائزين  العالية،  امل��وؤه��ات  ذوي  امل��درب��ني  م��ن 
القدم  لكرة  الأوروب���ي  الحت��اد  من  اعتمادات  على 
)UEFA(.  وقال �شاجلادو يف �شياق حديثه عن 
كاأ�س  يف  للم�شاركة  ال�شرور  غاية  يف  اأن��ا  الفعالية: 
مدار�س دبي لكرة القدم، ل �شيما واأن هكذا حدث 
ين�شجم مع �شعينا الدائم يف مدينة دبي الريا�شية 

القابلة  ال����واع����دة  ال�����ش��اب��ة  امل���واه���ب  ع���ن  ل��ل��ب��ح��ث 
للتدريب. ول �شك اأن البطولة �شتكون فر�شة رائعة 
مل�شاهدة املهارات الريا�شية التي يتمتع بها الأطفال 
من خمتلف مدار�س دبي، فهذا النوع من البطولت 

هو ما يرتقي بامل�شتوى الكروي لأطفال دبي . 
اإجراء  معها  بالتزامن  �شيتم  �شبق،  ما  على  ع��اوًة 
ماعب  على  مناف�شاتها  ت���دور  للفتيات،  ب��ط��ول��ٍة 
يف  اخلطوة  ه��ذه  وت��اأت��ي  ح�شراً،  للبنات  خم�ش�شة 
لدعم  الرامية  الريا�شي  دب��ي  جمل�س  روؤي���ة  اإط���ار 
اللطيف،  اجل��ن�����س  اأو�����ش����اط  يف  ال��ري��ا���ش��ة  ون�����ش��ر 
واإف�������ش���اح امل���ج���ال ل��ل��ف��ت��ي��ات ك���ي مي��ار���ش��ن خمتلف 
اأ�شاف  النقطة،  ه��ذه  ح��ول  الريا�شية.   الأن�شطة 
�شاجلادو: من �شاأن ت�شجيع الفتيات والفتيان على 
اإيجابياً  اأث���راً  ي��رك  اأن  �شحية  حياٍة  اأمن��اط  اتباع 
تر�شيخ  يف  دوره  عن  ناهيك  م�شتقبًا،  حياتهم  يف 
اإذ  ال�شغر؛  منذ  لديهم  ال�شليمة  ال�شحية  العادات 

تعلمهم املاعب ثقافة التعاون والتعاطف وامل�شاركة 
�شفوفهم  اإىل  �شينقلونها  ق��ي��ٌم  وه���ي  وال���ق���ي���ادة، 
�شيحظى    . حياتهم  جوانب  كافة  واإىل  الدرا�شية 
التكاليف  م��دف��وع��ة  ب��رح��ل��ٍة  بالبطولة  ال��ف��ائ��زون 
بالكامل اإىل اململكة املتحدة خال �شهر مار�س من 
العام القادم، وذلك كي يلتقوا مع عدٍد من اأملع جنوم 
كرة القدم.  و�شتقام كافة املباريات على اأر�س مدينة 
دبي الريا�شية مبن�شاآتها املجهزة جتهيزاً احرافياً، 
الحتاد  قبل  م��ن  معتمداً  ملعباً   12 ت�شم  وال��ت��ي 
ال��ع��امل��ي ل��ك��رة ال��ق��دم )ف��ي��ف��ا(، وم��راف��ق لاأطعمة 
كما  املباريات.  مل�شاهدة  مغلقة  وغرفاً  وامل�شروبات، 
�شتتيح  املباريات �شمن موقٍع واحد  اإقامة كافة  اأن 
اإعفاء املدار�س من مهمة  اإ�شافية تتج�شد يف  ميزًة 
توفر اأي من�شاآت.  كافة املدار�س الراغبة بامل�شاركة 
عليها املبادرة بالت�شجيل يف اأ�شرع وقٍت ممكن نظراً 

ملحدودية الأماكن.

بطولة  ف����ع����ال����ي����ات  ال�����ي�����وم  ظ����ه����ر  ب����ع����د  ت���خ���ت���ت���م 
اأب��وظ��ب��ي ل��ل��ج��ائ��زة ال��ك��ربى ل��ل��ج��ودو ل��ع��ام 2013 
 30 ف��وق  لعمر  )النخبة(  املخ�شرمني،والأ�شاتذة 
اجلودو  ملنتخبات  اخلام�شة  القدماء  املحاربني  �شنة 
واجلودو  للم�شارعة  الإم����ارات  احت��اد  نظمها  التي 
والكيك بوك�شينج بال�شالة الرئي�شية مبركز اأبوظبي 
باأر�س املعار�س برعاية �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل 
نهيان م�شت�شار الأمن الوطني، نائب رئي�س املجل�س 
م�شاركة  �شهدت  وال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي  لإم���ارة  التنفيذي 
ح��وايل 800 لع��ب ولع��ب��ة م��ن 50 دول��ة بجانب 
الرئي�شية  ال�شالة  م��درج��ات  غطوا  الذين  اأ�شرهم 
ت��األ��ق اجل���ودو الإم���ارات���ي م��ع اإطالة  ال��ت��ي �شهدت 
42 ،وقد كانت  احتفالت الباد باليوم الوطني ال� 
البطولة ال�شتثنائية للمخ�شرمني لإنعا�س الذاكرة 
وجتديد الدماء ولقاء الأ�شدقاء بالرغم من تقدم 
للجن�شني  الأوزان  خم��ت��ل��ف  �شملت  وال��ت��ي  ال��ع��م��ر 
مباريات  توا�شلت  ال��ع��امل..وق��د  دول  خمتلف  م��ن 
علي  اأم�س  م�شاء  من  متاأخرة  �شاعة  حتى  البطولة 
فرتني �شباحية وم�شائية و�شط حما�س كبر من 

املخ�شرمني ،و�شيتم اليوم تتويج الفائزين .
املثل  ي��ق��ول  كما  حقا  باأنها  النخبة  بطولة  واأك���دت 
ال�شعبي )الدهن يف العتاقي( والتي تطلق على كبار 
ال�شن الذين ميار�شون حياتهم كال�شباب بالرغم من 
تقدم العمر ،بل اأف�شل من كثر منهم وقد اأكد هذا 
املثل الياباين نايتو ميت�شونبو الذي يبلغ من العمر 
89 والذي جنح يف الفوز بامليدالية الذهبية يف وزن 
حتت 100كلغم ،بفوزه يف النهائي علي اأبن عمومته 
الياباين الف�شي تاكيو ياموتو)86�شنة ( بعد مباراة 
ا�شتغرقت 55 ثانية اأقل من دقيقة باإجمايل اأربعة 
املخ�شرم  ال��ذه��ب��ي  البطل  م�����ش��ارك��ات  طيلة  دق��ائ��ق 
الربونزية  امليدالية  ،ون���ال  التاريخية  البطولة  يف 
فاز  (ال��ذي  �شنة  تاكاها�شي)85  كاجنو  مواطنهما 
ب��ال��ربون��زي��ة، وق���د وق���ف احل�����ش��ور ط��وي��ا ي�شفق 
من  الأميال  يقطعون  وهم  الأبطال  للمخ�شرمني 
للو�شول  اأفريقيا  وال�شني وجنوب  واأمريكا  اليابان 
ل��ع��ا���ش��م��ة ال���وف���اء وه���ي ت��وف��ر ل��ه��م ت��ل��ك الفر�شة 
ويتذكروا  اخلريفية  بالأجواء  لي�شتمتعوا  واأ�شرهم 

اأيام ال�شبا ومن�شات التتويج .
ال��درع��ي رئي�س احتاد  ب��ن ثعلوب  وق��د وج��ه حممد 
بوك�شينج  وال��ك��ي��ك  واجل����ودو  للم�شارعة  الإم�����ارات 
الكربى  اجل��ائ��زة  لبطولة  املنظمة  اللجنة  رئي�س 
بتكرمي  للجودو  العربي  الفخري لاحتاد  الرئي�س 
البطل الياباين املخ�شرم الذي ميثل اأكرب الاعبني 

مل��ن خدموا  ووف���اء  ت��ق��دي��را  البطولة  امل�����ش��ارك��ني يف 
اجلودو يف القارة ال�شفراء،وما زال ي�شهم يف جمال 
ممار�شة  باأهمية  ال�شاعدة  الأج��ي��ال  ليعلم  اللعبة 
املبادرة  ت��رك��ت  اأن��واع��ه��ا ،وق���د  ال��ري��ا���ش��ة،مب��خ��ت��ل��ف 
اللعبة(الذي  )�شواب  نفو�س  رائعا يف  اأثر  الإن�شانية 
مببادرات  و�شعادتهم  غبطتهم  يعربون  وهم  تاأثروا 
..فيما عرب  املخ�شرمني  اإم���ارات اخل��ر وه��ي تكرم 
الياباين نايتو ميت�شونبو عن �شكره وتقديره لتلك 
اأه���ل الوفاء  ال��ت��ي ع��ربت ع��ن وف���اء  األلفتة الأب��وي��ة 
لاإن�شانية  رم��زا  �شتظل  التي  اخل��ر  اإم���ارات  و�شكر 
200 جن�شية من خمتلف  اأكرث من  وهي حتت�شن 
دول العامل يف اأمن واأمان ،اأما اأن يعود يف البطولة 
املقبلة يف اأكتوبر القادم ليحتفل بعيد مياده ال� 90 
اأب��و ظبي . �شرح رئي�س الحت��اد ال��دويل املجري  يف 
ال�شت�شافة  بتلك  ج��دا  �شعيد  باأنه  فايزر  ماريو�س 
الرائعة التي وفرتها المارات لأبطال النخبة اأ�شاتذة 
املثل  .الذين �شربوا   ) القدامى  )املحاربني  اجلودو 
الرائع بالوفاء للعبة التي منحتهم اللياقة البدنية 
وال��ذه��ن��ي��ة وه���م م��ا زال����وا ع��ل��ي ق���درة ع��ل��ي العطاء 
امليداليات  ،ويح�شدون  اللعبة  تطور  يف  ي�شهمون 
التعليمي  ب��ال��ربن��ام��ج  م��اري��و���س  ..واأ�����ش����اد  امل��ل��ون��ة 
ل��ل��ج��ودو ال���ذي نظمه الحت����اد ال����دويل ل��ل��ج��ودو يف 
اجلائزة  بطولة  تزامنا مع  الإم���ارات  م��دن  خمتلف 
الكربى للجودو ،والتي من �شاأنها اأن ت�شهم يف تعلم 
�شليم  نهج  علي  اللعبة  اأ�شا�شيات  ال�شاعدة  الأجيال 
واملباريات  النظامي  التدريب  خ��ال  من  ،يتوا�شل 

للم�شارعة  الإم���ارات  احت��اد  يوفرها  التي  الر�شمية 
واجلودو الذي يعد من الحتادات النموذجية .

جلنة املن�سطات 
اختتمت اللجنة الوطنية ملكافحة املن�شطات برئا�شة 
جائزة  بطولة  يف  عملها  الها�شمي  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور 
اأبوظبي الكربى للجودو لعام 2013 والتي انتهت 
الحتاد  م��ع  بالتعاون  الرئي�شية  البطولة  بانتهاء 
ال��دويل للجودو واحت��اد الإم���ارات للجودو واللجنة 
وفقا  الأوائ����ل  الفائزين  م��ن  عينات  ب��اأخ��ذ  املنظمة 
لائحة الحتاد الدويل والبطولة واإر�شالها للمركز 
الدويل بجنوب اأفريقيا وقد �شمت اللجنة التي اأدت 
اإ�شحاق،الدكتور  ب��ن  �شعيد  الدكتور  بنجاح  عملها 
اأبوبكر  ال�����ش��وي��دي،���ش��امل  ،خ��ل��ي��ف��ة  ال��ه��ا���ش��م��ي  ع��م��ر 
النعمان ،را�شد النعمان ،عبداهلل علي ،فهد الكثري 
،حممد اجلنيبي ،حممد �شعيد ،بجانب هنادي علي 
،رمي العيدرو�س،ر�شا العيدرو�س،منى مو�شى والعنود 
برئا�شة  املنظمة  اللجنة  اأ����ش���ادت  ال��ف��ا���ش��ي..وق��د 
حممد بن ثعلوب الدرعي بجهودهم التي كان مكان 
تقدير من الحتاد الدويل للجودو مما يوؤكد قدرة 
البطولة  جن��اح  يف  �شاهمت  التي  الطبية  ال��ك��ف��اءات 
وفقا للمعاير الدولية التي حددتها اللجنة الطبية 

بالحتاد الدويل.

جهود مقدرة
اأ�شادت اللجنة املنظمة بجهود جلنة املتابعة التابعة 

ل��ب��ط��ول��ة اجل���ائ���زة ال���ك���ربى ل��ل��ج��ودو ال��ت��ي �شمت 
اإبراهيم حال ،احمد عبد الرحيم ، اأحمد عبداهلل 

ح�شني وردة اجلابري ،�شمية الكثري .

ختام دورة التثقيف 
التي  ال���دول���ي���ة  ال���ت���دري���ب  دورات  اأم�������س  اخ��ت��ت��م��ت 
اجلودو  لعبي  من  طالب   400 ح��وايل  ا�شتهدفت 
التعليمية  اأب��و ظبي  امل��دار���س يف مناطق  يف خمتلف 
وال�شارقة وراأ�س اخليمة باإ�شراف اجلزائري حممد 
للجودو  ال���دويل  ب��الحت��اد  التعليم  م�شئول  م��راج��ا 
الذين  ال��واع��دي��ن  ال��اع��ب��ني  اأ���ش��اد برغبة  ،وال����ذي 
الإماراتي..و�شملت  اجل�����ودو  م�����ش��ت��ق��ب��ل  مي��ث��ل��ون 
�شرحا  والنظرية  العملية  واملحا�شرات  ال��درا���ش��ات 
للتطور الذي �شهدته اللعبة وم�شتجدات القوانني، 
ح��ت��ى ي��ت��م��ك��ن ال���اع���ب���ون ال����واع����دون يف امل���دار����س 
املختلفة من تعلمها يف �شن مبكرة ،وتطبيقها خال 

البطولت املحلية واخلارجية .
 

جليلة النعيمي :
النعيمي  جليلة  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  لع��ب��ة  اأ����ش���ادت 
ع��ن ���ش��ع��ادت��ه��ا ب��ال��ن��ج��اح ال��ف��ن��ي وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي الذي 
فخر  ع��ن��وان  ك��ان��ت  ال��ت��ي  احلالية  البطولة  �شهدت 
بالرغم  باأنها  ،���واأك��دت  الريا�شيني  لكافه  واع��ت��زاز 
حتت  وزن  يف  الفتتاحية  اجل��ول��ة  يف  خ�شارتها  م��ن 
52 كجم من خال من اأول م�شاركة لها يف بطولة 
مواجهة  يف  ال��ق��رع��ة  و�شعتها  اأن  بعد  ل��ه��ا،  ر�شمية 
بطلة اإ�شبانيا لورا، اإل اأن اخل�شارة �شتكون حافزا لها 
ملوا�شلة امل�شوار مبزيد من البذل واجلهد والتدريب 
وامل��زي��د م��ن الح��ت��ك��اك ل��ت��ع��ود يف ال��ب��ط��ول��ة املقبلة 
وا�شتعداداً.  جاهزية  اأك��رث   )2014 – ظبي  )اأب���و 
بالرغم  الأوىل  امل�شاركة  من  ا�شتفدت  لقد  وقالت: 
من ق�شر فرة الإعداد التي مل تتجاوز عاماً واحدا 
يف  الن�شائي  العن�شر  لقلة  ب���ادي  متثيل  يف  رغ��ب��ة 
هذا املجال. و�شكرت اأع�شاء اجلهاز الفني والإداري 
على ج��ه��وده��م خ��ال ال��ف��رة امل��ا���ش��ي��ة، م��وؤك��دة اأن 
م�شاركتها الق�شرة اأك�شبتها الثقة بالنف�س يف مثل 
هذه البطولت العاملية، وخ�شت بال�شكر حممد بن 
ثعلوب الدرعي رئي�س الحتاد ملوافقته على ا�شراكها 
ملزيد من ال�شقل والحتكاك اأمام مدار�س متقدمة 
تدريباتها  جليلة  ال��اع��ب��ة  وت��وا���ش��ل  اجل����ودو..  يف 
الفرعية مع خمتلف الاعبات  التدريبات  بال�شالة 
بهدف ال�شتفادة من تلك املدار�س الريا�شية ،خا�شة 

اليابانية والرو�شية التي تتنا�شب مع لعبها .

يــرفــع بطولة  لــلــجــودو  الــــدويل  الحتــــاد 
اأبوظبي اإىل اجلراند �سلم 

اأم�س  قرر الحتاد الدويل للجودو خاله اجتماعه 
الأول برئا�شة املجري ماريو�س فايزر بح�شور كافه 
الكربى  ظبي  اأب���و  ج��ائ��زة  بطولة  ترفيع  الأع�����ش��اء 
ل��ل��ج��ودو)ج��ران��د ب���ري( ل��درج��ة ب��ط��ولت )جراند 
�شام( التي تعرب ثاين اأهم بطولت الحتاد الدويل 
والتي  للجودو  ال��ع��امل  ك��اأ���س  ب��ط��ولت  بعد  للجودو 
نقطة   300 م��ن  ،ب���دل  نقطة   500 علي  حت�شل 
بري(،و�شرح  )ج��ران��د  ب��ط��ولت  ا�شت�شافة  ر�شيد 
رئ��ي�����س الحت����اد ال����دويل ب���اأن جن���اح دول���ة الإم����ارات 
كافه  وت��وف��ر  اخلام�شة  للمرة  البطولة  تنظيم  يف 
الحتاد  قرار  وراء  التميز  بدرجة  النجاح  متطلبات 
ال�شتبيان  ب��ان  ..واأ���ش��ار  وب��اإج��م��اع  للجودو  ال���دويل 
ال�شري الذي وزعته جلنة الإح�شاء بالحتاد الدويل 
للجودو علي عينات من الوفود امل�شاركة يف البطولة 
منح احت��اد الإم���ارات للجودو درج��ة التميز يف كافه 
والإعامية  والأمنية  والتنظيمية  الفنية  اجلوانب 
وال�شتقبال  وامل��وا���ش��ات  الفندقية  والت�شهيات 

والوداع .
رئي�س احتاد  ال��درع��ي  ثعلوب  ب��ن  ع��رب حممد  وق��د 
جميع  ���ش��ع��ادة  ع��ن  واجل����ودو  للم�شارعة  الإم�����ارات 
الذي  واأ�شرة اجل��ودو لهذا الإجن��از  اأع�شاء الحت��اد 
ب��ف�����ش��ل البنية  ي��ع��د م��ف��خ��رة ل��ري��ا���ش��ة الإم��������ارات 
لقطاع  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  �شخرتها  ال��ت��ي  التحتية 

التي  ال�شباب والريا�شة مما �شاهم يف تلك الطفرة 
حت��ق��ق��ت ت��رج��م��ه ل��ل��ج��ه��ود ال��ت��ي ب��ذل��ت م���ن �شباب 
الإم���ارات ال��ذي ك��ان بحجم التحدي ..واأ���ش��ار- باأن 
هذا الرفيع �شي�شاعف من م�شوؤولية كافه اللجان 
العاملة لقبول التحدي يف اأكتوبر 2014 ..واأ�شاف 
اأبو  الإم�����ارات  دول���ة  عا�شمة  اخ��ت��ي��ار  اأن  ل���ش��ك   –
حتت�شن  ال��ع��امل  يف  اخلام�شة  امل��دي��ن��ة  لتكون  ظبي 
بطولت اجلراند �شام ل�شرف عظيم وقادة فخر 
اأ�شهم يف جناحات بطولت جائزة  لكل من  واعتزاز 
بجانب  اأبو ظبي  ،لتكون  للجودو  الكربى  اأبو ظبي 
مدن باري�س الفرن�شية ،ومو�شكو الرو�شية وطوكيو 
�شرف  اأن  ،ل�شك  باكو  اأذربيجان  اليابانية وعا�شمة 
ع��ظ��ي��م م���ن الحت�����اد ال�����دويل ل��ل��ج��ودو ال����ذي حدد 
التي  الثالثة  البطولة  والتميز منذ  النجاح  معاير 
اأقيمت ب�شالة نادي اجلزيرة قبل النتقال ملركز اأبو 
ظبي الدويل للمعار�س الذي يحمل كافه متطلبات 
وم��ع��اي��ر الحت���اد ال���دويل ل��ل��ج��ودو لتوفر خمتلف 
واحلجوزات  وال��ت�����ش��وق  الفندقية  اخل��دم��ات  ف��ئ��ات 

و�شهولة املوا�شات والو�شول ل�شالة اللعب .

جهود مقدرة
اأ�شادت اللجنة املنظمة بجهود جلنة املتابعة التابعة 
ل��ب��ط��ول��ة اجل���ائ���زة ال���ك���ربى ل��ل��ج��ودو ال��ت��ي �شمت 
اإبراهيم حال ،احمد عبد الرحيم ، اأحمد عبداهلل 

ح�شني وردة اجلابري ،�شمية الكثري .

•• دبي- الفجر:

باأنه  الكتبي  را�شد  الإم��ارات��ي  الراليات  �شائق  اأ�شار   
خ�����ش��ارت��ه يف  ح���ال  ك��ام��ل��ة يف  امل�����ش��وؤول��ي��ة  �شيتحمل 
باأن  م��وؤك��دا  ال���دويل،  دب��ي  رايل  املقبلة يف  م�شاركته 
ال��ت��ت��وي��ج بلقب رايل دب���ي بعد  ال��وح��ي��د ه��و  ه��دف��ه 
م�شاركاته  خال  واجهته  التي  النتكا�شات  �شل�شلة 
املا�شية ولينهي �شبع �شنوات من ال�شيام الإماراتي 

عن اللقب. 
و�شرح ال�شائق الإماراتي، والذي ي�شارك يف الرايل 
ب��رف��ق��ة م��اح��ت��ه الأمل��ان��ي��ة ك��اري��ن��ا ه��ي��ربيل ب�شيارة 
اذا  اآر �شي، قائا:  اآر  ف��ورد في�شتا  �شكاي داي��ف دبي 
ما �شار كل �شيء على ما يرام، فاأنا واثق من قدرتي 
فلن  ذل��ك،  من  اأمتكن  مل  واذا  باللقب،  الفوز  على 

تكون يل اأية اأعذار .
وا�شاف: لدي فريق رائع، و�شائقتي امل�شاعدة تتمتع 
بقدر كبر من اخلربة يف جمال املاحة، و�شاأحاول 
ل��ن يكون الأمر  ج��اه��دا و���ش��اأب��ذل ق�شارى ج��ه��دي. 
�شها، خا�شة ومب�شاركة �شائقني على قدر عال من 
التوفيق  اهلل  م��ن  اأمت��ن��ى  لكنني  وامل��ه��ارة،  احلرفية 

واأرجوا اأن يكون اللقب هذا العام من ن�شيبي .
 35 ب��ال��دورة  للفوز  خا�س  ب�شكل  الكتبي  ويتطلع 
لرايل دبي الدويل ليعرب عن خال�س �شكره وامتنانه 
ل�شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، 

ويل عهد اإمارة دبي، على دعمه الكبر واملتوا�شل. 
ال�شائق  دب�����ي، مت��ك��ن  داي�����ف  ���ش��ك��اي  م���ن  وب���دع���م 
بطولة  ج��ولت يف  ت�شع  امل�شاركة يف  الإم��ارات��ي من 
يف   10 املركز  اإح���راز  من  ومتكن  للراليات،  العامل 

فئة دبليو اآ ر�شي2. 
كان  ر�شي2  اآ  دبليو  فئة  يف  اجن��ازات��ه  اأف�شل  وم��ن 
يف  الرابع  واملركز  فرن�شا،  يف  الثالث  املركز  اإح���رازه 
مونتي كارلو واملركز اخلام�س يف اليونان، ومبا�شرة 
بعد رايل دبي، �شيبداأ الكتبي حت�شراته للم�شاركة 
العامل  بطولة  يف  ج���ولت  ع�شرة  ي�شم  ب��رن��ام��ج  يف 

للراليات العام املقبل. 
وحاليا، يركز الكتبي ب�شكل خا�س على م�شاركته يف 
اجلولة ال�شاد�شة والأخرة لبطولة ال�شرق الأو�شط 
ا�شتعرا�شية  بجولة  تنطلق  وال��ت��ي   ، فيا  للراليات 
خا�شة متام ال�شاعة 7.30 من م�شاء يوم اخلمي�س 

اجلولت  تتبعها  العاملي،  التجاري  دب��ي  مركز  م��ن 
التناف�شية التي تبداأ �شباح اليوم التايل وتغو�س يف 

الرمال ال�شحراوية. 
يف  املا�شية  الثاث  ال�شنوات  يف  م�شاركاته  وخ��ال 
رايل دبي ال��دويل، عاند احلظ الكتبي يف اأكرث من 
 ،2010 ع��ام  ال���رايل  يف  م�شاركته  ففي  منا�شبة. 
تعر�س الكتبي حلادث ب�شيارته وخرج على اإثره من 
املناف�شة بعد اأن كان يف املركز الثاين وي�شغط بقوة 

على �شاحب املركز الأول.
اثني  م����رور  ب��ع��د  ال���ت���ايل  ل��ل��ع��ام  ال�����رايل  دورة  ويف 
ال��رايل حتى  ت�شدر  الكتبي من  �شهرا، متكن  ع�شر 
منت�شفه، لكنه يف النهاية حل يف املركز الثاين بعد 
يف  جت���اوزه  م��ن  العطية  نا�شر  ال��ق��ط��ري  متكن  اأن 

�شباقات اليوم الثاين. 
البطولة  يف  ال��ك��ت��ب��ي  ����ش���ارك  امل���ا����ش���ي،  ال���ع���ام  ويف 
مب��ع��ن��وي��ات ع��ال��ي��ة، ل��ك��ن��ه ح��ل ث��ال��ث��ا ب��ع��د القطري 
ال��ع��ط��ي��ة، ال���ذي ف���از ب��ال��رايل ل��ل��ع��ام ال�����ش��اد���س على 
الذي  القا�شمي،  خالد  ال�شيخ  والإم��ارات��ي  التوايل، 
ح��ل و���ش��ي��ف��ا ل���ل���رايل، وال����ذي ك���ان اآخ���ر ال�شائقني 
الإماراتيني فوزا بلقب رايل دبي،وذلك بعد اأن تتوج 

به عام 2006. 
ويقام رايل دبي الدويل، والذي يحظى بدعم كامل 

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  دي���وان  م��ن  ومت��وي��ل 
�شمو  من  كرمية  رعاية  حتت  مكتوم،  اآل  را�شد  بن 
ال�شيخ ماجد بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، رئي�س 
هيئة دبي للثقافة والفنون. ويقام رايل دبي الدويل 
الهيئة  ل��ل�����ش��ي��ارات،  الإم�������ارات  ن����ادي  م���ن  بتنظيم 
الدولة،  يف  ال�شيارات  ريا�شة  على  امل�شرفة  الدولية 
ويتخذ من كلية دبي لل�شباب يف كليات التقنية العليا 
ل�شيانة  ونقطة  له  مقرا  الأك��ادمي��ي��ة  دب��ي  مبدينة 
ال�شيارات.  وتبداأ �شباقات اليوم الأول للرايل �شباح 
ال�شائقون  فيها  يخو�س  نوفمرب،   29 اجلمعة  يوم 
م�����ش��ارات يف  ث��اث  ت��ق��ام على  م��راح��ل خا�شة  �شتة 
قرية  من  بالقرب  والفلج  الزبيدة  مناطق  من  كل 
الكدرا، وال�شوكة، قبل التجمع عند نقطة ال�شيانة. 
وي���ق���وم ال�����ش��ائ��ق��ون ب��ع��د ظ��ه��ر ن��ف�����س ال���ي���وم بقطع 
امل�����ش��ارات ال��ث��اث م��رة اأخ����رى.  اأم��ا �شباقات اليوم 
تقام  مراحل  �شتة  انعقاد  ف�شت�شهد  للرايل،  الثاين 
منا�شفة يف منطقتني خمتلفني بالقرب من الذيد، 
منطقتي  بني  جميعها  تقع  والتي  واملليحة،  الكدرة 
الذيد- املليحة وي�شهل متابعتها من �شارع ال�شارقة 
كلباء اأو �شارع الذيد. و�شي�شل الناجون خط النهاية 
يف مركز دبي التجاري العاملي متام ال�شاعة 4:30 

م�شاء نف�س اليوم.

برعاية هزاع بن زايد 

ختام بطولة اأبو ظبي للجائزة الكربى للجودو لعام 2013 اليوم

الكتبي: ل عذر يل ما مل اأمتكن من الفوز برايل دبي 

ال�شائق الإماراتي ياأمل بالفوز بلقب دبي بعد �شبع �شنوات 
من ال�شيام ليعرب عن �شكره وامتنانه لويل العهد

بطولة كاأ�س مدار�س دبي لكرة القدم تنطلق يناير القادم وامل�شاركة متاحة جلميع املدار�س

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

حتت رعاية اللواء ال�شيخ طالب بن �شقر القا�شمي قائد 
بنادي  تن�شيقي  اجتماع  عقد  اخليمة،  راأ����س  �شرطة  ع��ام 
بطولة  ل�شتقبال  ال���ش��ت��ع��دادات  ح��ول  ال�شرطة  �شباط 
ال�شرطة  احت��اد  ينظمها  وال��ت��ي   37 رق��م  الطريق  �شباق 
العامة  القيادة  وت�شت�شيفها  الداخلية  ب��وزارة  الريا�شي 

ل�شرطة راأ�س اخليمة.
وق����ال ال��ع��م��ي��د حم��م��د ال��ن��وب��ي حم��م��د ن��ائ��ب ق��ائ��د عام 

القيادات  خمتلف  �شتجمع  ال��ب��ط��ول��ة  اأن  اإىل  ال�����ش��رط��ة، 
ريا�شة  لإب����راز  ال��دول��ة  م�شتوى  على  ال��ع��ام��ة  والإدارات 
الفر�شة لإثبات  املجال وتنميتها ومنحهم  ال�شرطة بهذا 
ق��درات��ه��م، وت���اأت���ي ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة ���ش��م��ن اأن�����ش��ط��ة وزارة 
من  بالكثر  اأجندتها  حتفل  والتي  الريا�شية  الداخلية 
على  منت�شبيها  ب��اأداء  الرت��ق��اء  يف  ت�شهم  التي  الن�شاطات 

اأر�س الواقع.
الذي  للبطولة  التن�شيقي  الج��ت��م��اع  خ���ال  ذل���ك  ج���اء 
تراأ�شه النقيب اأحمد جابر مدير فرع الأن�شطة الريا�شية 

البطولة  اأن  حيث  ال�شرطة  �شباط  بنادي  والإجتماعية 
�شتبداأ يوم الأربعاء اجلاري، على اأن تكون انطاقتها من 
والإدارات  القيادات  جميع  مب�شاركة   ، خ��زام  م�شلى  اأم��ام 

العامة على م�شتوى الدولة،
م�شافته  ت�شمن  ال�شباق  ح��ول  تف�شيلي  ب�شرح  وت��ق��ّدم   
واملطلوب من كل اجلهات عمله لإجناح البطولة كغرها 
من  ومتابعة  باهتمام  حتظى  دائ��م��اً  التي  البطولت  من 
�شمو قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة وتلقى الدعم الازم 

من �شموه ومن جميع امل�شئولني.
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نهيان  اآل  زاي��د  بن  نهيان  ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 
رئ��ي�����س جم��ل�����س اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي اف��ت��ت��ح حممد 
اإبراهيم املحمود نائب رئي�س الهيئة العامة لل�شباب 
اأبو ظبي الريا�شي  والريا�شة، الأمني العام ملجل�س 
للبولينج  الدولية  خليفة  ب�شالة  الأول  اأم�س  م�شاء 
مبدينة زايد الريا�شية يف اأبو ظبي فعاليات اجلولة 
الأوىل من بطولة الت�شنيف العاملي للبولينج جولة 
الإم�����ارات  احت���اد  ينظمها  ال��ت��ي   2013 ظ��ب��ي  اأب���و 
،والتي  الريا�شي  ظبي  اأب��و  جمل�س  بدعم  للبولينج 
املقبل بالتزامن  ال�شاد�س من دي�شمرب  ت�شتمر حتى 
والتي   42 ال�  الوطني  باليوم  الباد  احتفالت  مع 
البارزين  ال��اع��ب��ني  م��ن  ال��ع��دي��د  م�����ش��ارك��ة  ت�شهد 
ال���ع���امل ..وق�����د �شهد  امل�����ش��ن��ف��ني م���ن خم��ت��ل��ف دول 
مرا�شم حفل الفتتاح حممد خليفة القبي�شي ع�شو 
الألعاب  جلنة  رئي�س  ال��ري��ا���ش��ي  ظبي  اأب���و  جمل�س 
و�شاح  البولينج  احت���اد  رئي�س  باملجل�س  ال��ف��ردي��ة 
�شالح اجلعيدي الأمني العام لاحتاد رئي�س اللجنة 
الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  من  وعدد  للبطولة  املنظمة 
البطولة  يف  املحليني  وامل�����ش��ارك��ني  اللعبة  وحم��ب��ي 
األف   440 ج��وائ��زه��ا  جم��م��وع  يبلغ  ال��ت��ي  املفتوحة 

األف   110 على  الأول  الفائز  يح�شل  حيث  دره��م 
درهم.

وقد جرت مرا�شم حفل الفتتاح برمي �شربة البداية 
التي جنح يف تنفيذها الأمني العام للمجل�س اإيذانا 
بان�شمام  اإثارتها  ت�شتد  التي  البطولة  ببدء مرا�شم 
ابرز الاعبني امل�شنفني يف العامل يف الأ�شبوع املقبل 
حيث يتوقع م�شاركة العديد من جنوم العامل ،حيث 
يح�شل الفائزون فيها على نقاط وفق املراكز التي 
يحققونها والتي ت�شاف اإىل ر�شيدهم يف الت�شنيف 
ال����دويل ل��ك��ل لع���ب وف��ق��ا ل��ائ��ح��ة ال��ب��ط��ول��ة التي 
ج��ول��ت��ه��ا ق��ب��ل اخل��ت��ام��ي��ة ت���اأه���ل 7 لع��ب��ني ح�شب 
ت��رت��ي��ب��ه��م ور���ش��ي��د ن��ق��اط��ه��م ،ب��ج��ان��ب لع���ب واحد 
مواطن ح�شب ر�شيد نقاطه يف الرتيب العام،حيث 
ي�شب تنظيم البطولة يف نطاق ا�شتعدادات منتخب 
التي  للبولينج  للرجال  ال��ع��امل  لبطولة  الإم����ارات 
تقام عام 2014 والتي ي�شت�شيفها الحتاد بجانب 
 2015 ع��ام  يف  تقام  التي  لل�شيدات  العامل  بطولة 
التي  اخلليج  بطولة  حاليا  ال���ش��ت��ع��دادات  ،بجانب 
عمان  �شلطنة  �شيافة  يف  امل��ق��ب��ل  دي�شمرب  يف  ت��ق��ام 

والتي يحمل لقبها منتخب الإمارات.

و�شرح حممد املحمود بان بطولة الت�شنيف العاملي 
حتت�شنها  التي   2013 ظبي  اأب��و  جولة  للبولينج 
�شالة خليفة الدولية للبولينج يف اأبو ظبي برعاية 
كرمية والتي تعترب )بروفة( قبل ا�شت�شافة بطولة 
بطولة  تتلوها  ،وال��ت��ي  املقبل  العام  للرجال  العامل 
مثل  تنظيم  ب��اأن  ،م�شرا   2015 ع��ام  يف  ال�شيدات 
تلك البطولت من �شاأنها اأن تدعم بولينج الإمارات 
تطويرها  ع��ل��ي  يعمل  ال���ذي  اللعبة  احت���اد  وج��ه��ود 
انطاقا من الن�سء ،موؤكدا علي حر�س جمل�س اأبو 
الريا�شية  الفعاليات  كافه  دع��م  يف  الريا�شي  ظبي 
التي ت�شهدها عا�شمة الباد مدينة اأبو ظبي والعمل 
علي اإجناح مثل تلك التظاهرات الريا�شية الدولية 
احلالية  البطولة  ب��ان  املحمود  واأك��د  والإقليمية.. 
مت��ث��ل ف��ر���ش��ة رائ���ع���ة ل�����ش��ب��اب الإم�������ارات مل��زي��د من 
الحتكاك واكت�شاب اخلربات، ترجمه لإ�شراتيجية 
الذي  القبي�شي  اللعبة برئا�شة حممد خليفة  احتاد 
ي�شر بخطى ممتازة نحو املجد.. ويف ختام احلفل 
ب��راع��م البولينج  ال����ورود م��ن  ب��اق��ات  امل��ح��م��ود  تلقى 
،فيما تلقي درع الحتاد من حممد خليفة القبي�شي 

تخليدا للمنا�شبة .

 بروج ترعى احتاد البولينج 3 �سنوات 
اأب���و ظبي  الإم�����ارات للبولينج و���ش��رك��ة  اب���رم احت���اد 
للدائن البا�شتيكية املحدودة )بروج(اإحدى �شركات 
مع  �شراكة  )اأدنوك(عقد  الوطنية  ظبي  اأبو  برول 
احتاد البولينج والذي ي�شتمر ملده ثاثة �شنوات قبل 
ا�شت�شافة احتاد الإمارات للبولينج لبطولتي العامل 
املقبلني  و2015   –  2014 ع��ام��ي  يف  للبولينج 
خال  ذلك  على  التاأكيد  ..ج��اء  وال�شيدات  للرجال 
ب�شالة  الأول  اأم�����س  عقد  ال���ذي  ال�شحفي  امل��وؤمت��ر 
الإم���ارات  بطل  بح�شور  للبولينج  الدولية  خليفة 
والعامل ال�شابق حممد خليفة القبي�شي رئي�س احتاد 
ورا�شد  الريا�شي  ظبي  اأب��و  جمل�س  ع�شو  البولينج 
بروج  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�شام�شي  �شعود 
الرئي�س  الهاجري  العزيز  واملبيعات وعبد  للت�شويق 
البا�شتيكية  للدائن  ظبي  اأب��و  ل�شركة  التنفيذي 
)ب�����روج( و����ش���اح اجل��ع��ي��دي الأم�����ني ال���ع���ام رئي�س 
جلولة  العاملي  الت�شنيف  لبطولة  املنظمة  اللجنة 

اأبوظبي.
امل����وؤمت����ر با�شم  ب���داي���ة  ال��ق��ب��ي�����ش��ي يف  وق����د ح���ر����س 
اآيات التهاين والتربيكات ملقام  احل�شور رفع ا�شمي 

واإخوانه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام 
الإم��ارات والفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
الأعلى  القائد  نائب  ظبي  اأب��و  عهد  ويل  نهيان  اآل 
و�شراكتها  ب��روج  �شركة  دور  مثمنا  امل�شلحة  للقوات 
ب��ه��دف دع��م م�شرته وت��ط��وي��ر اللعبة  م��ع الحت���اد 
،و�شول  للعبة  الوطنية  املنتخبات  كافه  خ��ال  من 
– ب���اأن الحت����اد منذ  ..وذك����ر  امل��رج��وة  للطموحات 
تركز  التي  اإ�شراتيجيته  و�شع  اللعبة  دف��ه  توليه 
ال�شباب  طاقات  ا�شتثمار  بهدف  الن�سء  قطاع  علي 
فرق  ات�شاع  ي�شهم  مم��ا  الإح���ال  عملية  ل�شتمرار 

القاعدة من اجلن�شني.
واأ�شار را�شد ال�شام�شي لدور �شركتهم يف دعم العديد 
املجتمعية مما  والأن�شطة  الريا�شية  الفعاليات  من 
يعزز دورهم يف املجتمع ..كما حتدث �شاح اجلعيدي 
الأمني العام لاحتاد حول الأهداف التي من �شاأنها 
اأن ت�شهم فيها تلك ل�شراكة مع �شركة بروج، م�شيدا 
ال��ري��ا���ش��ي الاحمدود  اأب����و ظ��ب��ي  ب��دع��م جم��ل�����س 
العاملية  ال��ت�����ش��ن��ي��ف  ب��ط��ول��ة  واإجن������اح  ل���ش��ت�����ش��اف��ة 
الدولة  لدعم  ا�شتكمال  ال��ق��ادم��ة  ال��ع��امل  ،وب��ط��ول��ة 

من خال الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�شة 
جتاه قطاع ال�شباب،واأ�شار للجوانب الفنية للبطولة 
التي �شت�شهم يف دعم م�شرة اللعبة وات�شاع قاعدتها 
العزيز  عبد  واملنطقة..واأ�شار  الدولة  م�شتوى  علي 
القت�شادي يف دعم م�شرة  القطاع  الهاجري لدور 
ك�شريك  ال�شركة  يف  لثقته  ال�شكر  جم���ددا  اللعبة، 
يتطلع  التي  املقبلة  ال��ف��رة  خ��ال  ل��احت��اد  ر�شمي 
الكبر..  القطاع  ه��ذا  طموحات  لتحقيق  اجلميع 
عن  نيابة  املن�شوري  ح��ارب  ال��دويل  الاعب  و�شكر 
مل�شوار  ودعمها  رعايتها  علي  بروج  �شركة  الاعبني 
اإدارة  امل��ن��ت��خ��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة دع��م��ا جل��ه��ود جم��ل�����س 

الحتاد .

حفاوة متبادلة 
مت على هام�س التوقيع علي عقد ال�شراكة ،ثم تبادل 
املنتخب  قم�شان  علي  والتوقيع  التذكارية  ال��دروع 
وال�شركة  الحت���اد  ب��ني  والأ���ش��ود  الأبي�س  باللونني 
وق��ط��ع ت��ورت��ة الح��ت��ف��ال ، وق���د ب����داأت ع��ل��ي الفور 
ال�شهر  نهاية  اإثارتها  تزداد  التي  البطولة  ت�شفيات 

احلايل بو�شول الاعبني العاملني امل�شنفني.

حتت رعاية �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املكتب التنفيذي رئي�س 
خلفان  ال��ل��واء  �شعادة  افتتح  الريا�شي  دب��ي  جمل�س 
بالوكالة  دبي  ل�شرطة  العام  القائد  املهري  خلفان 
املوؤمتر الرابع للريا�شة يف مواجهة اجلرمية الذي 
العامة  الدارة  يف  الأم��ن��ي��ة  ال��ت��وع��ي��ة  اإدارة  تنظمه 
خلدمة املجتمع يف نادي �شباط ال�شرطة بالقرهود 

حتت �شعار  ريا�شة با جرمية .
ح�شر الإفتتاح الدكتور اأحمد �شعد ال�شريف المني 
الرحمن  عبد  وال��ل��واء  الريا�شي  دب��ي  ملجل�س  العام 
املجتمع  خلدمة  العامة  الدارة  مدير  رفيع  حممد 
العامة  املن�شوري مدير الدارة  واللواء طار�س عيد 
نائب  املري  �شعيد  حممد  واللواء  الب�شرية  للموارد 
من  وع���دد  املجتمع  خل��دم��ة  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��دي��ر 
يف  وامل�����ش��ارك��ني  الريا�شية  وال�شخ�شيات  ال�شباط 

املوؤمتر.
اللواء خلفان خلفان املهري يف كلمته  وقال �شعادة 
خال افتتاح املوؤمتر ي�شر �شرطة دبي اأن ترحب بكم 
يف بلدكم الثاين دولة الإمارات العربية املتحدة التي 
من اهلل عليها بالرخاء والزدهار والتطور يف جميع 
املجالت حتت ظل القيادة الر�شيدة ل�شاحب ال�شمو 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
الإم������ارات.. كما  ال�شمو ح��ك��ام  واأ���ش��ح��اب  رع���اه اهلل 
ي�شرنا اأن نهنئ �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة ونائبه 
واأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ حكام الإمارات واملواطنني 
واملقيمني على ار�س الدولة باليوم الوطني الثاين 

والربعني والذي نحتفل به هذه الأيام.
بتو�شيات  م��وؤمت��رك��م  ي��خ��رج  اأن  نتمنى  واأ����ش���اف  
الربويني  من  التخ�ش�س  اأ�شحاب  منها  ي�شتفيد 
واأ���ش��ات��ذة اجلامعات ورج��ال الأم��ن واأول��ي��اء الأمور 
ال�شباب  توجيه طاقات  الريا�شة يف  لت�شخر  وذلك 
نحو خدمة املجتمع . وعرب عن �شكره ل�شمو ال�شيخ 
حمدان بن حممد بن را�شد ال مكتوم ويل عهد دبي 
رئي�س املجل�س التنفيذي على رعايته الكرمية لهذا 

املوؤمتر.
كما اأعرب عن �شكره للرعاة لدعمهم الكبر وجميع 
و�شائل العام على دورهم يف تغطية فعاليات هذا 
العاملي  ال��ع��داء  �شكر  امل�شاركني  كلمة  ويف  امل��وؤمت��ر. 
العامة  القيادة  املوؤمتر  �شيف  جون�شون  بن  ال�شابق 
ل�شرطة دبي لتنظيمها لهذا املوؤمتر موؤكدا اأن هناك 
عاقة وثيقة بني الريا�شة واملجتمع وعاقة وثيقة 
الوعي  ذاد  فكلما  املوؤ�ش�شات  وب��اق��ي  الريا�شة  ب��ني 
ال��ري��ا���ش��ي ت���واج���د جم��ت��م��ع م��ع��اف��ى مي��ك��ن��ه حتمل 
اأن  امل��وؤمت��ر  امل�شئولية وم��ن خ��ال ذل��ك ميكن لهذا 
يلعب دور حيويا يف مواجهة اجلرمية ويف مكافحة 
ال���ظ���واه���ر ال�����ش��ي��ئ��ة ال��ت��ي ب�����داأت ت���ط���راأ يف خمتلف 
املاعب الريا�شية. بعد كلمات الفتتاح قدم طاب 
من مدر�شة املعارف اخلا�شة يف دبي اأوبريتا بعنوان 
الريا�شة با جرمية من اأ�شعار علي اخلور واإبراهيم 
حممد وغناء الفنانة اأريام وحممد املنهايل واإخراج 

العريف �شابر الذبحاين.
املهري  خلفان  خلفان  ال��ل��واء  �شعادة  ق��ام  ث��م  وم��ن 
بتكرمي  رفيع  حممد  الرحمن  عبد  ال��ل��واء  يرافقه 
والعداء  ماردونا  ديغو  وهم  والرعاة  املوؤمتر  �شيفي 

العاملي بن جون�شون وجمموعة الفطيم وجمموعة 
دود �شيل وجملة الأمومة وموانئ دبي العاملية بيور 
�شبورت جمرا لاإعانات كبيتال ماركت جمموعة 
اأب�����راج ت��ي��م ه��ورت��ن��ز جم��م��وع��ة اب���ري���ل ج���ي فور�س 
رفيع  ال�شام  عبد  جمموعة  للتعليم  جيم�س  اأرت 
الريا�شية جمموعة  جمموعة بن لدن مدينة دبي 
وطريق  كابريون  و�شركة  لور�س  للن�شر  بي  تي  اأي 
الع�شبية  الإم��ارات للمقاولت وم�شت�شفى اجلراحة 
وال��ع��م��ود ال��ف��ق��ري ال��ف��ن��ان��ة اأري�����ام وال��ف��ن��ان حممد 
امل��ن��ه��ايل وال�����ش��اع��ر ع��ل��ي اخل���ور وال�����ش��اع��ر ابراهيم 
كرمي  الإع��ام��ي  الأوىل  اجلل�شة  وت��راأ���س  حم��م��د. 
ق��ن��اة دب��ي الريا�شية وحت���دث فيها  ال��ط��ه��راين م��ن 
�شرطة  جتربة  عن  املن�شوري  خلفان  احمد  العميد 
وبن  م��اردون��ا  ودي��غ��و  الريا�شية  املن�شاآت  ت��اأم��ني  يف 

جون�شون عن جتربتهما ال�شخ�شية مع املن�شطات.
العامة  ال��ق��ي��ادة  اإن  املن�شوري  اح��م��د  العميد  وق���ال 
الهيئات  لأم��ن  العامة  ب���الإدارة  دبي ممثلة  ل�شرطة 
حلفظ  جهدها  ق�شارى  تبذل  وال��ط��وارئ  واملن�شاآت 
الأم���ن وال��ن��ظ��ام اأث��ن��اء اإق��ام��ة امل��ب��اري��ات والبطولت 
ولذلك  م�شتوياتها  بكافة  الريا�شية  والفعاليات 
حتر�س على تاأهيل اأفرادها التاأهيل اجليد حلماية 
لريا�شية  ا  الفعاليات  يف  وامل�����ش��ارك��ني  الريا�شيني 
موؤكدا اأن الوقاية والتوعية لعبت دور كبرا يف تاأمني 
ال�شنوات  خال  دبي  �شرطة  قامت  حيث  الفعاليات 
اخلم�س املا�شية با�شتخدام اأ�شاليب خمتلفة ومبتكرة 
يف توعية مرتادي املاعب الريا�شية مبخاطر �شغب 
املاعب منها حمات �شجع بروح ريا�شية وع�س روح 
توعوي  ب��رو���ش��ور  مليون  ت��وزي��ع  مت  حيث  الريا�شة 

احلمات  تلك  من  واإ�شتفاد  مدر�شة   100 وزي���ارة 
200 األف طالب حتى نهاية عام 2012 كما متت 
اإم��ارة دبي ا�شتفاد خالها  35 حيا �شكنيا يف  زي��ارة 
جماهر  توعية  يف  وامل�شاركة  �شخ�س  اآلف   108
املن�شوري  العميد  وحت���دث  �شنويا.  م��ب��اراة   200
الريا�شية  امل��اع��ب  تفتي�س  يف  املتبعة  الآل��ي��ات  ع��ن 
الدوري  782 مباراة يف  بتاأمني  حيث تقوم الدارة 

والبطولت الريا�شية الأخرى.
مع  جتربته  ع��ن  جون�شون  ب��ن  حت��دث  ناحيته  م��ن 
اإنه كان يحب الريا�شة منذ �شغره  املن�شطات وقال 
ي�شارك يف  كان  والدته  كندا مع  اإىل  وعندما هاجر 
ال��ع��دي��د م��ن ���ش��ب��اق��ات اجل���ري فحبة ل��ل��ري��ا���ش��ة مل 
 1987 ع��ام  ويف  لها  حلبه  ب��ل  ب��امل��ال  متعلقا  يكن 
كنت اأتدرب �شتة اأيام يف الأ�شبوع ملدة خم�س �شاعات 
اأدائي  لتح�شني  املن�شطات  تناولت  ولذلك  اليوم  يف 
اك��رب خطاء يف  ارتكبت  لكنني  الومل��ب��ي��اد  وال��ف��وز يف 
حياتي بذلك ول اأمتنى اأن يح�شل ذلك لأي ريا�شي 
ولقد تغلبت على ذلك بالعزمية والإرادة والآن اأقوم 
املن�شطات  ا�شتخدام  �شد  توعوية  حما�شرات  بعمل 
الركيز  على  ال�شباب  جون�شون  بن  وحث  لل�شباب. 
يف التعليم ودخول اجلامعة والتزود باملعرفة ملحاربة 
مارادونا  دييغو  و�شكر  م�شتقبلهم.  يهدد  خطر  اأي 
القيادة العامة ل�شرطة دبي لتنظيمها لهذا املوؤمتر 
م�شوؤولية  هي  املاعب  �شغب  عملية  اأن  اإىل  م�شرا 
ثقافية وعائلية .. وقال  اأنا جئت من بلد حتدث فيه 
حاله وفاة واحد يف كل مباراة وهذا ال�شئ خطر.. 
العني  بني  البارحة  القدم  كرة  مباراة  �شاهدت  لقد 
والأه��ل��ي و���ش��اه��دت اح���رام ال��اع��ب��ني فيما بينهم 

وه���ذا م��ث��ال ل��اأج��ي��ال ال��ق��ادم��ة.. اأن���ا ل اخ��ج��ل من 
تغلبت  لكنني  وامل���خ���درات  امل��ن�����ش��ط��ات  م��ع  جت��رب��ت��ي 
بذلك عن طريق حب عائلتي يل فلدي بنتان وحفيد 

وبحبهم يل ا�شتطعت التغلب على ذلك.
وت���راأ����س اجل��ل�����ش��ات ال��ر���ش��م��ي��ة ال��دك��ت��ور ع��ط��ا عبد 
جامعة  يف  والت�����ش��ال  الع���ام  كلية  عميد  الرحيم 
اأربعة  للموؤمتر  الأوىل  اجلل�شة  وتناولت  اجل��زي��رة 
من  العويب  عمار  �شالح  الدكتور  وحت��دث  حم��اور 
توعية  يف  ودوره���ا  الريا�شية  ال�شحافة  ع��ن  ليبيا 
ال�شليمة  الريا�شية  الثقافة  مفهوم  ح��ول  ال�شباب 
والدكتور  ن��ب��ي��ل  ك��رف�����س  ال���دك���ت���ور  حت����دث  ف��ي��م��ا 
ب��وم��ن��ج��ل ج��م��ال ال���دي���ن م���ن اجل���زائ���ر ع���ن تاأثر 
ال�����ش��ح��اف��ة ال��ري��ا���ش��ي��ة يف احل���د م��ن ظ��اه��رة �شغب 
الثاين  الق�شم  ويف  الريا�شية.  باملاعب  اجلماهر 
امل�����ش��وؤول��ي��ة الأم��ن��ي��ة لاإعام  امل�����ش��ارك��ون على  رك��ز 
ال��ري��ا���ش��ي يف م��واج��ه��ة اجل���رائ���م و���ش��غ��ب املاعب 

�شامح كمال والدكتور ح�شن  الدكتور  وحتدث فيها 
الدكتور  العقيد  حت���دث  ك��م��ا  م�شر  م��ن  ال�شافعي 
جا�شم خليل مرزا عن دور العام الريا�شي املحلي 
يف الدولة لن�شر الوعي وتعزيز الجتاهات الإيجابية 
عبد  ال��دك��ت��ور  الثانية  اجلل�شة  وت��راأ���س  للريا�شة. 
ال��ع��زي��ز احل���اي م��ن جامعة الإم����ارات وت��ن��اول فيها 
اآفة املن�شطات يف الريا�شة الرائد ركن حممد جا�شم 
الدور  الإم���ارات يف حني حت��دث عن  الطنيجي من 
الوقائي للموؤ�ش�شات الريا�شية يف احلد من جرائم 
امل��خ��درات يف دول���ة ال��ك��وي��ت ال��دك��ت��ورة �شحر فتحي 
الريا�شي  اأما دور العام  القبندي  مربوك و�شهام 
فتناوله  ال��ري��ا���ش��ي��ني  ل���دى  املن�شطات  مكافحة  يف 
الربوية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ودور  ع��اب��دي��ن  زي���ن  ال��دك��ت��ور 
الدكتور  تناوله  املن�شطات  مكافحة  يف  والريا�شية 
احلليم  عبد  ه�شام  والدكتور  العنتبلي  عيد  حمادة 

حممود.

•• العني - الفجر

نظمت جامعة الإمارات العربية املتحدة وبالتعاون 
مع بلدية مدينة العني ومبنا�شبة احتفالت الدولة 
ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي 42 ���ش��ب��اق حت���دي ج��ب��ل حفيت 
والذي �شارك فيه جمموعة كبرة من طلبة جامعة 
واملوظفني  التدري�شية  الهيئة  واع�شاء  الإم����ارات 

اإ�شافة اىل طلبة املدار�س الثانوية مبدينة العني 
وقامت اللجنة املنظمة لل�شباق بتنظيم حفل افتتاح 
عام  مدير  النعيمي  مطر  الدكتور  �شعادة  ح�شره 
بلدية مدينة العني و�شعادة الدكتور حممد البييلي 
ن��ائ��ب م��دي��ر ج��ام��ع��ة الإم�����ارات ل��ل�����ش��وؤون العلمية 
والدكتور عبد الرحمن ال�شايب النقبي نائب مدير 
الإم��ارات ل�شوؤون الطلبة والت�شجيل وعدد  جامعة 

من م�شوؤويل اإدارات اجلامعة والبلدية ، وقد اأثنى 
مدير بلدية مدينة العني على تنظيم هذا الن�شاط 
ال��ري��ا���ش��ي وال�����ذي ي���اأت���ي ���ش��م��ن ب���رام���ج اجلامعة 
وقال  للدولة  الوطني  بالعيد  لاحتفال  والبلدية 
الريا�شي  ال��ن�����ش��اط  ه���ذا  ي��اأت��ي  النعيمي  ال��دك��ت��ور 
للتاأكيد  واجلامعة  البلدية  بني  م�شرك  بتنظيم 
املوؤ�ش�شات  ب���ني  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال�����ش��راك��ة  م���ب���داأ  ع��ل��ى 
احلكومية خا�شة يف مثل هذه الفرة املهمة والتي 

ت�شهد احتفالت الدولة باليوم الوطني. 
البلدية  اأن  ال��ع��ني  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة  وا����ش���اف م��دي��ر 
الوطني  بالعيد  م�شبقا لاحتفال  برناجما  اأع��دت 
فعاليات  ومنها  للبلدية  فردية  فعاليات  منها   42
احلكومية  واملوؤ�ش�شات  اجلهات  بقية  مع  م�شركة 
ريا�شي  بطابع  اليوم  هذا  فعالية  وتاأتي  واخلا�شة 

املجتمع  ف��ئ��ات  م��ن  خمتلفة  توليفة  فيه  ي�شرك 
التوعية  منها  الهدف  واجلهات  الأعمار  حيث  من 
اإ�شافة  الريا�شة  اأهمية  على  والركيز  الريا�شية 
ال�شياحية  ب��امل��واق��ع  ال��ط��ل��ب��ة  اب��ن��ائ��ن��ا  ت��ع��ري��ف  اىل 
النتماء  روح  وتعزيز  العني  مدينة  يف  وال��راث��ي��ة 
ب��ال��ع��ي��د الوطني  ل��ل��وط��ن م���ن خ����ال الح���ت���ف���ال 

وبطريقة ريا�شية.
البييلي  ال��دك��ت��ور حممد  ���ش��ع��ادة  ا���ش��اد  م��ن جانبه 
بني  امل�شرك  وبالتعاون  لل�شباق  اجليد  بالتنظيم 
ال��ب��ل��دي��ة واجل��ام��ع��ة وق����ال ه��ن��اك ط���رق خمتلفة 
ومتنوعة للتعبر عن الفرح والحتفال وكثر من 
النا�س ي��ع��ربون ع��ن ذل��ك م��ن خ��ال م��ا يجيدونه 
وي��ربع��ون ف��ي��ه وف��ع��ال��ي��ة ال��ي��وم جمعت م��ن يحب 
فرحته  ع��ن  للتعبر  و�شيلته  ت��ك��ون  ك��ي  الريا�شة 

باحتفالت الدولة بالعيد الوطني ، لذا هي مبادرة 
رائ���ع���ة م���ن ق��ب��ل امل��ن��ظ��م��ني وال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى هذا 

ال�شباق. 
م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال ال�����ش��ي��د اأب���راه���ي���م خم���ت���ار مدير 
الأن�شطة الريا�شية بجامعة الإمارات وامل�شرف على 
تنظيم �شباق حتدي جبل حفيت اأن جلنة التنظيم 
يف  الريا�شية  وال�شروط  املعاير  توافر  ا�شرطت 
بداية  من  الن��ط��اق  نقطة  اب��ت��داأت  حيث  ال�شباق 
قمة  اأعلى  عند   13 الكيلو  نهاية  اىل   11 الكيلو 
ب��اجل��ري فقط وامنا  ال��ت��ح��دي لي�س  اجل��ب��ل وك���ان 
عالية  بدنية  لياقة  يتطلب  وال���ذي  اجلبل  �شعود 
وقد اأظهر املت�شابقون حتديا ومناف�شة كبرة خال 
الأول طلبة  اأق�شام  اأربعة  اىل  ق�شم  وال��ذي  ال�شباق 
وعموم  اجلامعة  طلبة  وال��ث��اين  الثانوية  امل��دار���س 

الثانوية  امل��دار���س  طالبات  الثالث  والق�شم  رج��ال 
وال���راب���ع ط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ة وع��م��وم ���ش��ي��دات حيث 
الطالب  الول  الق�شم  يف  الول  املركز  على  ح�شل 
الطالب  الثاين  الق�شم  وم��ن  جمال  الرحمن  عبد 
الطالبة  الثالث  الق�شم  وم��ن  الغالب  ول��د  حم�شن 

اليما �شرن ومن الرابع املت�شابقة اميبات بللو. 
جامعة  ن��واب  يرافقه  البلدية  مدير  ق��ام  ثم  وم��ن 
بال�شباق  وال��ف��ائ��زات  ال��ف��ائ��زي��ن  بتكرمي  الإم�����ارات 
اأعلى  وذلك يف  عليهم  وال�شهادات  وتوزيع اجلوائز 

قمة جبل حفيت. 

برعاية نهيان بن زايد  

املحم���ود يفتت���ح بطول���ة الت�شني���ف العامل���ي للبولين���ج جول����ة اأبوظب������ي 2013 

املوؤمتر الرابع للريا�شة يف مواجهة اجلرمية يفتتح اأعماله

بتنظيم م�سرتك بني بلدية العني وجامعة الإمارات

مت�شابقًا ي�شاركون يف �شباق حتدي جبل حفيت احتفال بالعيد الوطني  430

لل�شباب  العامة  الهيئة  رئي�س  نائب  املحمود  اإبراهيم  �شعادة حممد  رفع 
والريا�شة المني العام ملجل�س ابوظبي الريا�شي ا�شدق التهاين واأ�شمى 
التربيكات ل�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك ام المارات رئي�شة الحتاد 
املجل�س  الأ�شرية رئي�شة  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�س  العام  الن�شائي 
العلى لاأمومة والطفولة،مبنا�شبة ح�شول �شموها على �شخ�شية العام 

الريا�شية يف جائزة حممد بن را�شد اآل مكتوم لاإبداع الريا�شي.
اأو�شلت املراأة الإماراتية اإىل  واأكد املحمود ان الأيادي البي�شاء ل�شموها 
الرائعة  ال�����ش��ورة  وع���ززت  اج��م��ع،  ال��ع��امل  م�شتوى  على  مرموقة  مكانة 
لل�شراكة بني الرجل واملراأة يف املجتمع ، وبرهنت على متيز م�شرة العمل 

ت�شطر  ان  اأي�شا  وا�شتطاعت   ، واملجالت  الن�شوي يف خمتلف الجتاهات 
الوطن  وح��ب  وال��ت��ف��اين  امل��ث��اب��رة  ب��روح  النابع  بعطائها  اجن���ازات كبرة 

والقيادة.
واأكمل املحمود ان الروؤية الثاقبة ل�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك بجعل 
املراة الماراتية يف الطليعة يف كل ميدان، كانت لها �شدى كبر ووا�شع 
من  متكنت  ان  بعد  الرهان  ك�شبت  التي  الن�شائية  ال�شريحة  �شفوف  يف 
اإىل جنب مع الرجل،  فر�س جدارتها واأحقيتها بال�شراكة والعمل جنباً 
باعتبارها �شريك يف م�شرة النه�شة والتنمية، وهي الأ�ش�س التي تنطلق 

منها توجهات القيادة وتعززها يوماً بعد يوم.

الريا�شة  لقطاع  الكرمية  ورعايتها  املتوا�شل  �شموها  دع��م  ان  واأ���ش��اف 
الن�شائية ، اأثمر عن اجنازات ومكت�شبات كبرة حققتها فتيات المارات 
بقدرتهن وعزميتهن على تخطي حدود املحلية بالوقوف على من�شات 
بالتميز  الأخ��رة حفلت  ال�شنوات  ان  ، م�شرا اىل  قاريا وعامليا  التتويج 
والنه�شة ال�شمولية يف عهد ريا�شة املراة يف ظل الدور الريادي ل�شموها 
الذي  التقدم  يواكب  مبا  والتنمية  التطور  لر�شيخ  الكبرة  وم�شاعيها 

تعي�شه الدولة بالوقت الراهن.
واعترب املحمود ح�شول �شمو ام الم��ارات على هذه اجلائزة املهمة على 
�شعيد ال�شاحة املحلية والعربية والدولية ، جاء ليمثل عرفانا وتقديرا 

امل��راأة اىل  مبا قدمته طوال ال�شنوات املا�شية من عطاءات قادت عربها 
بنت  فاطمة  ال�شيخة  اكادميية  تاأ�شي�س  ان  على  منوها   ، ازده��اره��ا  اأوج 
مبارك للريا�شة الن�شائية وما تقدمه من دعم كبر لارتقاء وتطوير 
الاعبات واملدربات والإداريات ، ورعاية �شموها املتوا�شلة ملوؤمتر ابوظبي 
الدولية  الن�شائية  الريا�شية  الفعاليات  وملختلف  امل��راأة  لريا�شة  الدويل 

،اأ�شهم ب�شناعة ربيعا ريا�شيا ن�شائيا زاخرا بالنجاحات.
وبارك املحمود للمراأة الإماراتية ب�شكل عام ول�شريحة الريا�شة الن�شائية 
، التي  ام الم��ارات على اجلائزة القيمة  على وجه اخل�شو�س ، ح�شول 

متثل فرحة لكل بنات الوطن .

قدم التربيكات مبنا�سبة ح�سولها على �سخ�سية العام الريا�سية

حمم���د املحم���ود : دع���م ام الإم���ارات اأو�ش����ل امل���راأة اإىل مكان����ة مرموق������ة 



الثالثاء  -  26  نوفمبر    2013 م   -   العـدد    10955
Tuesday   26    November   2013  -  Issue No   10955

19

الفجر الريا�ضي

•• دبي - الفجر:

 اه����دى ���ش��ع��ادة ���ش��ي��ف ب���ن م���رخ���ان ال��ك��ت��ب��ي رئي�س 
فوز  اجن��از  تيم  الفيكتوري  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س 
فريق الفيكتوري تيم بجائزة �شاحب ال�شمو حممد 
دورتها  يف  الريا�شي  ل��اإب��داع  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
اخل��ام�����ش��ة ع��ن ف��ئ��ة اأف�����ش��ل ف��ري��ق حم��ل��ي اإىل �شمو 
ويل  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ 
عهد دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�شي راعي موؤ�ش�شة 
الفيكتوري تيم وذلك تقديرا ملواقف �شموه ودعمه 
الذي  الأم���ر  البحار  لأم���راء  امل�شتمرين  وت�شجيعه 
حتققت  ال��ت��ي  امل��دوي��ة  العاملية  الجن����ازات  يف  اأ�شهم 
يف ال�شنوات املا�شية وكان ثمرتها 12 لقبا عامليا يف 
–الفئة  ال�شريعة  للزوارق  العامل  بطولة  مناف�شات 
�شنوات  ال�شت  م��دي  على  اللقب  واح��ت��ك��ار  الأوىل- 

املا�شية.
وقال الكتبي اأن ما حتقق وحتققه فرق املوؤ�ش�شة ما 
التي  والأفكار  ال�شديدة  للتوجيهات  ترجمة  اإل  هو 
يطرحها �شموه والذي دعا يف اأكرث من منا�شبة اإىل 
واإتاحة  املواطنني  لاأبطال  الفر�س  اأف�شل  توفر 
الفر�شة لهم لإبراز قدراتهم ومهاراتهم الإبداعية 
ال����ذي ج��ع��ل موؤ�ش�شة  الأم�����ر  م���ن جم����ال  اأك����رث  يف 
ال��ف��ي��ك��ت��وري ت��ي��م ت��ط��رق اأك����رث م���ن جم����ال ولي�س 
�شباقات ال��زوارق ال�شريعة فح�شب بل رعت املواهب 
والدراجات  الراليات  مثل  امل�شاركات  العديد من  يف 

�شعادته  ع��ن  الإدارة  جمل�س  رئي�س  واأع���رب  املائية 
لي�س  الفوز  اأن  الكبر موؤكدا  الكبرة بهذا الجناز 
يف  البحار  اأم��راء  اأبطالنا  اأو  احل��ايل  الإدارة  ملجل�س 
الثنائي  املوؤ�ش�شة  �شفراء  تيم مثل  الفيكتوري  فريق 
عارف �شيف الزفني وحممد املري بل تتويج جلهود 
اإعاء  اج��ل  م��ن  والنفي�س  بالغايل  �شحوا  م��ن  ك��ل 
راية الوطن منذ تاأ�شي�س املوؤ�ش�شة وبداية امل�شاركات 
العاملية بواكر عقد الت�شعينيات ونذكر هنا �شهداء 
امل��وؤ���ش�����ش��ة وف��ر���ش��ان��ه��ا وال��ل��ذي��ن ف��ارق��وا دن��ي��ان��ا وهو 

يدافعون عن �شعار الوطن.
البحرية قاطبة بهذا  الريا�شات  اأ�شرة  الكتبي  وهناأ 
الجن����از وال����ذي ي��ع��د اع��راف��ا ب���الجن���ازات وال���دور 
اأ�شهمت با �شك  الكبر لأهل هذه الريا�شة والتي 
يف الرويج لدولتنا ومنذ زمن ور�شمت اأروع املاحم 
والبطولت  الجن���ازات  حتقيق  اج��ل  من  البطولية 
العاملية والتي ل تزال �شورتها ت�شرب الأذان وتغازل 
ه��ذا اخل�شو�س بجهود  ال��ذاك��رة م�شيدا يف  ج��دران 

اإخوانه يف جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة الفيكتوري تيم. 
واأ�شاف ل نن�شي بالطبع املت�شابقني الأبطال وعلى 
املدير  ال��زف��ني  �شيف  ع���ارف  ال��ع��امل��ي  بطلنا  راأ���ش��ه��م 
واللذين  امل��ري  �شيف  وحممد  للموؤ�ش�شة  التنفيذي 
وهو  املا�شيتني  ال�شنتني  يف  لف��ت��ة  اجن����ازات  حققا 
التي تعودت  املوؤ�ش�شة  ارتكز عليه ملف  الذي  املحور 
على مثل ه��ذه الجن����ازات وال��ت��ي حتققت م��ن قبل 
بعد فوز امللف الذي قدمته عن اجناز بطلنا نادر بن 

هندي بطل العامل يف الدراجات املائية عام 2010 
واليوم يتكرر امل�شهد يف �شورة جماعية.

وق�����ال ال��ك��ت��ب��ي اأن اجن�������ازات اأب����ط����ال الإم��������ارات يف 
التكرمي  م��ن  الكثر  ت�شتحق  البحرية  الريا�شات 
هذا  اأن  اإىل  م�شرا  م�شتمرة  ت��زال  م��ا  واإب��داع��ات��ه��م 
الفوز والتتويج باغلي اجلوائز �شيكون احلافز الأكيد 
من اجل موا�شلة امل�شوار والعودة باجنازات جديدة 
خا�شة وان موؤ�ش�شة الفيكتوري تيم ل تبدع فقط يف 
تخريج الأبطال العامليني بل انتهجت طريقا علميا 
والزوارق  القوارب  �شناعة  يف  التفرد  نحو  موؤ�ش�شيا 
الذي جعلها فخرا  الأمر  ال�شريعة مبختلف فئاتها 
الأف�شل  اإن��ت��اج��ه��ا  خ���ال  م��ن  ال��وط��ن��ي��ة  لل�شناعة 
ت��وف��ر و���ش��ائ��ل الأم����ن وال�شامة  خ��ا���ش��ة يف ج��ان��ب 

وتقوية كابينة قيادة كل زورق.
وهنا الكتبي يف ختام حديثه ع�شو فريق �شكاي دايف 
دبي للدراجات املائية وجنم موؤ�ش�شة الفيكتوري تيم 
ال�شاعد ب�شرعة ال�شاروخ �شيف حممد �شيف املع�شم 
الفا�شي والذي تاأهل �شمن 6 اأبطال نا�شئني للفوز 
بجائزة اأف�شل ريا�شي نا�شئ يف الدورة احلالية وهو 
بالتاأكيد جدير بهذه املكانة لأنه اأجنز ونال العديد 
نوفي�س(  )واق����ف  بفئتني  ف���وز  م��ن��ه��ا  الأل���ق���اب  م��ن 
بطولة  نهائيات  �شمن   )15-13 نا�شئني  و)واق��ف 
اإماراتي  ري��ا���ش��ي  ك���اأول   2012 اأم��ري��ك��ا  ال��ع��امل يف 
فاز  ان��ه  كما  واح���دة  عاملية  بطولة  يف  بلقبني  يفوز 
املائية  ل��ل��دراج��ات  اأوروب����ا  بطولة  يف  الأول  ب��امل��رك��ز 

بقلب  وف����از  ل��ي��م��ت��د(  حم��رف��ني  )واق�����ف   2012
)واقف   2013 املائية  للدراجات  الإم���ارات  بطولة 
من  نق�شان  دون  الكاملة  العامة  حمققا  ليمتد( 
6 جولت اأقيمت على مدار 4 اأ�شهر وينتظر بطلنا 
ا�شتفتاء  يف  الت�شويت  عرب  النهائية  املرحلة  فقط 

جماهري.

تهنئة لأم الإمارات ونخبة الفائزين

على  تيم  الفيكتوري  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  حر�س 
تقدمي التهاين اإىل �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 
رئي�شة الحتاد الن�شائي العام الرئي�س الأعلى ملوؤ�ش�شة 
لاأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�شة  الأ�شرية  التنمية 
مبنا�شبة اختيارها �شخ�شية العام الريا�شية يف دولة 
املتحدة، وذلك تقديرا لإ�شهامها  العربية  الإم��ارات 
كافة  على  الريا�شيات  وت�شجيع  وم�شاندة  دع��م  يف 
امل�شتويات املحلية والعربية والعاملية وح�شولها على 

جائزة ال�شخ�شية الوملبية لعام 2012.
كما هناأ جمل�س الإدارة نخبة الأبطال وال�شخ�شيات 

وكذلك  للجائزة  احلالية  ال���دورة  �شمن  الوطنية 
اجلهات والأبطال وال�شخ�شيات العاملية التي حظيت 

ب�شرف الفوز يف اغلي اجلوائز العاملية.

الزفني: التتويج والو�شام الأغلي يف حياتي
ع���رب ب��ط��ل��ن��ا ال��ع��امل��ي ع�����ارف ���ش��ي��ف ال���زف���ني املدير 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ش�����ش��ة ال��ف��ي��ك��ت��وري ت��ي��م وق��ائ��د زورق 
3 عن �شعادته الكبرة بالفوز والتتويج  الفيكتوري 
باغلي الألقاب جائزة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
اأنها  موؤكدا  الريا�شي  ل��اإب��داع  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
والتي  الريا�شية  حياته  ت��اري��خ  يف  الغ��ل��ي  ال��و���ش��ام 
امتزجت بالجنازات والنت�شارات يف اأعايل البحار.

النادرين  الأبطال  من  الزفني  �شيف  ع��ارف  ويعترب 
الزوارق  �شباقات  تاريخ  يف  ب�شمة  و�شعوا  واللذين 
–الفئة الأوىل- فهذا البطل ظل �شديقا  ال�شريعة 
ملن�شات التتويج منذ اأول م�شاركة يف بطولة العامل 
عام 2007 والتي اأحرز لقبها حينها قبل اإن يغيب 
قوة  اأك��رث  ويعود  التايل  املو�شم  يف  الإ�شابة  بداعي 
ليحتكر اللقب العاملي منذ عام 2009 وحتى العام 

املا�شي وهو يف الطريق اإىل اجناز جديد هذا املو�شم 
باإذن اهلل.

املري: اأجمل تكرمي مل�شرة العطاء
زورق  ق��ائ��د  امل���ري  �شيف  ال��ع��امل��ي حممد  ق��ال بطلنا 
الفيكتوري 3 اإن الفوز بجائزة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
هو  الريا�شي  ل��اإب��داع  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
تقدير كبر واجناز مبهر له �شخ�شيا يتوج جهوده 
ا�شتمرت منذ نهاية  طوال م�شرته الطويلة والتي 
عقد الت�شعينيات وحتى الآن متوجا جهوده بالعديد 
من الألقاب منها بطولة العامل ثاث مرات متطلعا 
احلايل  العام  بنهاية  جديد  من  اللقب  معانقة  اإىل 
احلبيبة  العا�شمة  يف  املرتقبة  اجلولة  خ��ال  وم��ن 

ابوظبي بعد اأيام.
واأ�شاف اإن العام احلايل يعترب اأجمل موا�شمه لأنه 
امل�شاركة  حيث  م��ن  القيا�شي  ال��رق��م  ميلك  اأ���ش��ب��ح 
ال�����ش��ب��اق��ات ال��رئ��ي�����ش��ي��ة جل����ولت ب��ط��ول��ة العامل  يف 
ب�97 ���ش��ب��اق��ا وه����و رق����م ك��ب��ر ي��ع��ك�����س م����دي حبي 
اجلوائز  باغلي  اأخ��را  الفوز  ليجئ  الريا�شة  لهذه 

الريا�شية ليزيد ال�شعادة يف قلبي.

•• اأبوظبي- الفجر:
لقاء  اأم�����س  اأبوظبي  وكهرباء  مياه  هيئة  نظمت 
ال���ت���ح���دي وال������ذي ج��م��ع ب���ني اأح�����د جن����وم لعبة 
اإ�شماعيل  ال��دويل  الاعب  ال�شابقني  ال�شطرجن 
اإبراهيم خوري مدير ق�شم املواهب يف الهيئة و42 
لعبا ممن يجيدون لعبة ال�شطرجن من موظفي 
املتمثلة  و�شركاتها  اأب��وظ��ب��ي  كهرباء  م��ي��اه  هيئة 
تران�شكو  و  ل��ل��ت��وزي��ع  وال��ع��ني  اأب��وظ��ب��ي  ب�شركتي 

والتي  للطاقة  واملرفاأ  والكهرباء  للماء  واأبوظبي 
باليوم  الهيئة  لحتفالت  العليا  اللجنة  نظمتها 

الوطني ال�42 لدولة المارات العربية املتحدة .
42 لعبا يف الوقت  ال�  وق��ام خ��وري باللعب �شد 
نف�شه مبباراة ا�شتعرا�شية ا�شتمرت ل�شتة �شاعات 
متوا�شلة تنقل بها خوري بني 42 رقعة �شطرجن 
اأن  رمزت لعدد �شنوات احتاد الم��ارات، وا�شتطاع 
42 مقابل �شفر وهذه  يكت�شح خ�شومه بنتيجة 

النوع من  ه��ذا  ت�شجل يف  ان  ال��ن��ادر  النتيجة من 
الألعاب لأن الاعب يحتاج لطاقة ذهنية وبدنية 

ت�شعفه اثناء تنقله بني الاعبني .
من  الثانية  ال�شاعة  بعد  يتهاوون  خ�شومه  وب��داأ 
ثم  وم��ن  منهم  �شبعة  ا�شت�شلم  حيث  اللقاء  عمر 
يف ال�شاعة الثالثة تبعهم خم�شة اآخرون ، لي�شعب 
المر بعد ذلك يف ال�شاعة الخرة والتي واجهه 
فيها �شعوبة مع بع�س الاعبني وهم ن�شر عبد 

احل��ل��ي��م وح�����ش��ن احل��م��ادي ون����زار من��ر ن���زال من 
ابوظبي للتوزيع و�شعيد كي من تران�شكو  �شركة 
اأن���ور من  ال��اع��ب حممد  اآخ��ر اخلا�شرين  وك��ان 
�شركة اأبوظبي للنقل والتحكم ) تران�شكو( وعرّب 
وبنتيجة  اللقاء  بهذا  بفوزه  �شعادته  عن  خ��وري 
اأن  اأق��ل �شيء ميكن  ب��اأن هذا  كبرة ، حيث �شرح 
يقدمه لدولته احلبيبة يف عيدها ال� 42 اعاده اهلل 

على المارات حكومة و�شعباً باليمن والربكات .

الفيكتوري تيم يهدي فوزه اإىل حمدان بن حممد

الكتبي: اجلائزة تتويج لت�شحيات الأبطال منذ التاأ�شي�س
الزفني واملري ي�ستحقان التكرمي والختيار دافع للمزيد

وجود البطل �سيف الفل�سي �سمن قائمة النا�سئني اأ�سعدنا

مبنا�سبة اليوم الوطني الـ 42

هيئة مياه وكهرباء اأبوظبي تنظم بطولة التحدي يف ال�شطرجن
ا�سماعيل خوري يناف�س 42 لعبا من موظفي الهيئة و�سركاتها بطريقة مبتكرة ويك�سب التحدي

ق���دم���ت ه��ي��ئ��ة اأب���وظ���ب���ي ل��ل�����ش��ي��اح��ة وال��ث��ق��اف��ة عر�شا 
اأبوظبي لإح��دى حمطات  اإم��ارة  �شاما عن ا�شت�شافة 
العاملي  للمحيطات  ف��ول��ف��و  ل�����ش��ب��اق  ال��ه��ام��ة  ال��ت��وق��ف 
ال����دويل  الحت�����اد  م���وؤمت���ر  خ����ال   2015  -  2014
عمان.  �شلطنة  ا�شت�شافته  ال���ذي  ال�شراعي  ل��اإب��ح��ار 
120 �شخ�شا من خمتلف  اأكرث من  �شارك يف املوؤمتر 
اأنحاء العامل بينهم روؤ�شاء اإحتادات الدول امل�شاركة يف 
املوؤمتر وممثلي الحتادات الريا�شية الدولية وممثلي 
بالإ�شافة  املوؤمتر  ورع��اة  الريا�شية  ال�شراعية  الفرق 

وفد  و���ش��ل��ط   . واإق��ل��ي��م��ي��ني  دول���ي���ني  اإع���ام���ي���ني  اإىل 
املقومات الراثية والثقافية واملنتجات  ال�شوء  الهيئة 
ال�شياحية التي تتميز بها اأبوظبي مبا يف ذلك الواجهات 
البحرية املتعددة فيها ومعامل البنية التحتية املتطورة 
ل�شتقبال  الإم����ارة  اأه��ل��ت  وال��ت��ي  البحرية  للريا�شات 
اأ�شطول يخوت �شباق فولفو للمحيطات التي �شتاأتي من 
ميناء كيب تاون اجلنوب اأفريقي يف دي�شمرب 2014..
ويف يوم 2 يناير 2015 �شيقام �شباق امليناء الذي اأحرز 
فريق اأبوظبي للمحيطات لقبه يف الدورة املا�شية قبل 

ال�شيني  �شانيا  ميناء  باجتاه  اإبحارها  اليخوت  معاودة 
يف اليوم التايل . وتعد ا�شت�شافة اأبوظبي ل�شباق فولفو 
منتج  مب��ث��اب��ة   2015  2014 ال��ع��امل��ي  للمحيطات 
املرموقة  املكانة  ير�شخ  متكامل  عاملي  ريا�شي  �شياحي 
التي حتتلها الإم��ارة على اخلارطة ال�شياحية الدولية 
تقودها  التي  ال�شخمة  الرويجية  خا�شة مع اجلهود 
اأبوظبي لل�شياحة والثقافة لبناء حمطات جذب  هيئة 
عاملية لاإمارة عرب ا�شتقطاب وكاء ال�شياحة وال�شفر 
الهيئات احلكومية واملوؤ�ش�شات  العامليني وبالتعاون مع 

ا�شتثمار  على  الهيئة عملت  اأن  الوفد  واأك��د   . اخلا�شة 
اإماراتيني  لتاأهيل مت�شابقني  �شباق فولفو للمحيطات 
خال  من  الدولية  البحرية  الريا�شات  يف  للم�شاركة 
مراحل  يف  ���ش��ارك  ال���ذي  للمحيطات  اأب��وظ��ب��ي  ف��ري��ق 
خمتلفة من ال�شباق واأحرز بطولت دولية هامة حيث 
ي�شم الفريق طاقما بحريا قويا بينهم بحارة اإماراتيني 
. و�شتحظى الدول امل�شاركة يف �شباق فولفو للمحيطات 
ال��ع��امل��ي ب��ف��ر���ش��ة ت��روي��ج��ي��ة ك��ب��رة يف اأب��وظ��ب��ي حيث 
حتفيز  على  والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة  �شتعمل 

�شركائها لتطوير باقات عطات �شاملة وتعزيز احلركة 
ال�شياحية يف الإمارة خال مرحلة توقف �شباق فولفو 
تقدم جمموعة  لل�شباق  قرية  ت�شييد  للمحيطات عرب 
وا�شعة من الأن�شطة الرفيهية والراثية والعائلية يف 
اأبوظبي وتنظيم  الأم��واج على كورني�س  كا�شر  منطقة 
وجاءت   . متنوعة  فنية  وع��رو���س  مو�شيقية  ح��ف��ات 
امل�شاركة يف اجتماع الحتاد الدويل لاإبحار ال�شراعي 
بالتن�شيق مع جمل�س اأبوظبي الريا�شي ونادي اأبوظبي 

للريا�شات ال�شراعية واليخوت . 

هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة ت�شارك يف موؤمتر الحتاد الدويل لالإبحار ال�شراعي يف م�شقط

••  املنطقة الغربية – الفجر

 حتت رعاية �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان 
الغربية وبتنظيم نادي  املنطقة  ممثل احلاكم يف 
الغربية الريا�شي تنطلق فعاليات مهرجان ليوا 
الدويل تل مرعب 2014 يف الثامن والع�شرين 
من �شهر دي�شمرب القادم وت�شتمر حتى الثالث من 
�شهر يناير القادم ويت�شمن العديد من الفعاليات 
وال���ربام���ج امل��ت��ن��وع��ة ال��ت��ي ت��ل��ب��ي رغ��ب��ات وع�شاق 
الثارة والتحدي للم�شاركني يف خمتلف اللعاب 

املقامة �شمن الفعاليات او زوار املهرجان .
نادي  ع��ام  مدير  القبي�شي  بطي  عبداهلل  واو�شح 
الغربية الريا�شي ان مهرجان ليوا الدويل ينطلق 
ه���ذا ال��ع��ام ي���وم 28 م��ن ���ش��ه��ر دي�����ش��م��رب القادم 

ا�شتعدادات  و�شط  اي��ام   7 مل��دة  فعالياته  وت�شتمر 
التي  املنظمة  اللجنة  قبل  من  كبرة  وجتهيزات 
والفعاليات  الرتيبات  كافة  و�شع  على  حر�شت 
التي ت�شاهم يف تهيئة اأجواء ريا�شية �شيقة ملحبي 
ريا�شة املغامرة والتحدي وقهر ال�شحراء وذلك 
ت��ق��دمي فعاليات  ال���ن���ادي ع��ل��ى  اإط�����ار ح��ر���س  يف 
ج��دي��دة وم��ت��ج��ددة خ���ال ف���رة امل��ه��رج��ان لكي 
ت�شتحوذ على اإعجاب امل�شاركني واجلمهور الكبر 
الذي يحر�س  املمتعة  الريا�شات  تلك  من ع�شاق 

على ح�شورها ومتابعتها طيلة فرة املهرجان . 
كعادته  العام  هذا  املهرجان  اأن  القبي�شي  واأ�شاف 
التي  الفعاليات  م��ن  متميزة  جمموعة  �شي�شم 
ت�شتحوذ على اإعجاب الكثرين من ع�شاق ريا�شة 
الفعاليات  العديد من  التحدي واملغامرة بجانب 

وامل�شابقات ال�شيقة التي ي�شتهر بها اأهايل املنطقة 
الهجن  و�شباقات  بال�شقور  ال�شيد  مثل  الغربية 
و�شباق اخليول بجانب �شيارات الرميوت كنرول 
���ش��م��ن فعاليات  ع��ل��ى  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  ���ش��ي��ت��م  وال���ت���ي 
مثل  اأخ�����رى  ف��ع��ال��ي��ات  �شي�شم  ال����ذي  امل��ه��رج��ان 
معر�س ال�شيارات الكا�شيكية وال�شيارات املعدلة 
كما �شيتم توفر خدمات اأخرى للجمهور ومنها 
النارية  ال��درج��ات  ل�شتئجار  اأم��اك��ن  تخ�شي�س 
بجانب عرو�س الألعاب النارية هذا بجانب جتهيز 
موقع املهرجان ل�شتقبال ال�شر والعائات التي 
حتر�س على متابعة هذه الفعاليات املتجدده كل 
الغربية  ن���ادي  اأن  القبي�شي  اهلل  عبد  واأك���د  ع���ام  
توفر  على  حري�س  اجل��دي��د  ثوبه  يف  الريا�شي 
ك��اف��ة الإم��ك��ان��ي��ات واخل��دم��ات ال��ازم��ة لتحويل 

ت�شم  ك��ب��رة  احتفالية  كرنفالية  اإىل  امل��ه��رج��ان 
ت���ه���م ع�شاق  ال���ت���ي  ال�����ش��ي��ق��ة  ال���ف���ع���ال���ي���ات  ك���اف���ة 
الريا�شة خا�شة وان املهرجان حقق �شهرة عاملية 
خ���ال ال�����ش��ن��وات امل��ا���ش��ي��ة وه���و م��ا دف���ع بالعديد 
والجانب  واخلليجني  ال��ع��رب  الريا�شيني  م��ن 
النادي  نظمها  ال��ت��ي  امل��ه��رج��ان��ات  يف  للم�شاركة 

خال ال�شنوات املا�شية ولقت اإعجاب اجلميع 
ومن جانبها اعلنت اللجنة املنظمة عن امل�شابقات 
البطولت  وم���واع���ي���د  ل��ل��م��ه��رج��ان  امل�����ش��اح��ب��ة 
تقام  حيث  امل��ه��رج��ان  �شي�شهدها  ال��ت��ي  املختلفة 
على  ال��ي��وم  نف�س  يف  واخل��ي��ول  الهجن  م�شابقتي 
للمهرجان على معر�س  الأول  اليوم  يت�شمن  اأن 
ي�شتمر  وال���ذي  وامل��ع��دل��ة  الكا�شيكية  ال�����ش��ي��ارات 
ال�شيارات  م�شابقة  بجانب  املهرجان  نهاية  حتى 

تكون  اأن  ع��ل��ى  ك���ن���رول  ال���رمي���وت  ال��ا���ش��ل��ك��ي��ة 
الثاين للمهرجان  اليوم  البولري�س يف  مناف�شات 
ان  ال�شقور على مدى يومني على  �شباق  يقام  و 
ي��ك��ون ف��ئ��ة اجل���ر احل���ر يف ث��ال��ث اي���ام املهرجان 
بينما تنطلق مناف�شات اجلر �شاهني يف رابع ايام 
مل�شابقات  اخلام�س  ال��ي��وم  وتخ�شي�س  امل��ه��رج��ان 
فمخ�ش�س  ال�شاد�س  اليوم  ام��ا  والهجن  اخليول 
والبقي  وال��راي��زر  الدرجات  ومناف�شات  ل�شباقات 
يليها يف اليوم الأخر مناف�شات ال�شيارات وحفل 

تتويج الفائزين 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  القبي�شي  اهلل  ع��ب��د  واأع���ل���ن 
القيمة  اجل��وائ��ز  م��ن  متميزة  جمموعة  ر���ش��دت 
�شت�شهد  ال��ت��ي  املختلفة  املناف�شات  يف  للفائزين 
اأف�شل  اإقبال كبر من املت�شابقني وذلك لختيار 

نتائج يف املهرجان احلايل . 
واأو���ش��ح م��دي��ر ع��ام ن���ادي الغربية ال��ري��ا���ش��ي ان 
ال��ل��ج��ن��ة ا���ش��ت��ع��ان��ت ب��ك��ف��اءات حت��ك��ي��م��ي��ة واح���دث 
وذلك  التحكيم  جم��ال  يف  املتخ�ش�شة  الأج��ه��زة 
نظرا  متميز  حتكيمي  م�شتوى  اأف�����ش��ل  ل�شمان 
تتزايد  ال��ت��ي  املت�شابقني  وق���وة  امل��ن��اف�����ش��ة  ل�����ش��دة 
ع��ام بعد اأخ��ر وه��و ما فر�س حت��دي على اللجنة 
امل��ن��ظ��م��ة مل��واك��ب��ة الإق���ب���ال ال��ك��ب��ر ال��ت��ي ي�شهده 
طيبة  �شمعة  ليحقق  املتزايد  والنجاح  املهرجان 
لي�شت على امل�شتوى املحلي واخلليجي فح�شب بل 
على امل�شتوى الدويل والعاملي اأي�شا وهو ما ظهر 
جليا م��ن خ��ال ت��زاي��د و���ش��ائ��ل الإع����ام العاملية 
لتغطية احلدث ونقل �شورة حية عنه اإىل ع�شاقه 

يف جميع دول العامل .

حتت رعاية حمدان بن زايد 

انط������الق فعال�ي�����ات مه���رج�����ان لي������وا الدول�����ي 28 دي�شم�ب������ر الق�������ادم



بيكهام وزوجته ي�شرتيان منزًل جديدًا يف لندن 
املغنية  وزوج��ت��ه  بيكهام،  ديفيد  ال�����ش��اب��ق،  ان��ك��ل��را  منتخب  ق��ائ��د  ا���ش��رى 
فيكتوريا، منزًل جديداً من 4 طوابق و�شط لندن بقيمة 40 مليون جنيه 

ا�شرليني، اأي ما يعادل نحو 65 مليون دولر.
على  يحتوي  الفاخر  اجلديد  املنزل  اإن  الإث��ن��ني،  )�شن(  �شحيفة  وقالت 
مراآب حتت الأر�س، وتلفزيونات بازما مقاومة للماء يف جميع حماماته، 
لت�شغيل  �شوت  ونظام  ريا�شية،  األعاب  و�شالة  ال�شعر،  لت�شفيف  و�شالون 
اللوحي، وغرفتني  اأو احلا�شوب  الهاتف  اأي غرفة عن طريق  املو�شيقى يف 

خا�شتني لأحذية فيكتوريا.
ب��اع��ا م��ن��زل��ه��م��ا يف مقاطعة  ب��ي��ك��ه��ام وزوج���ت���ه  اأن  ت����ردد  اأن����ه  واأ����ش���ارت اىل 
هارتفورد�شاير امل�شمى )ق�شر باكنغهام(، تيمناً با�شم ق�شر امللكة الربيطانية 

يف لندن، بقيمة 12 مليون جنيه ا�شرليني.
وذكرت ان ديفيد البالغ من العمر 38 عاماً وزوجته فيكتوريا )39 عاماً(، 
يخططان لنفاق 5 مايني جنيه ا�شرليني اأخرى على ادخال حت�شينات 

ا�شافية يف منزلهما اجلديد.
و�شع جدول  تعمل على  بيكهام  عائلة  اإن  قوله  اإىل م�شدر مّطلع  ون�شبت 
�شيكون  اجلديد  وامل��ن��زل  ال��ق��دم،  ك��رة  من  ديفيد  تقاعد  منذ  زمني جديد 

املكان املنا�شب لأولدهما .
ولدى ديفيد وفيكتوريا 4 اأطفال، بروكلني )14 عاماً(، وروميو )11 عاماً(، 

اأعوام(، وهاربر البالغة من العمر عامني. وكروز )8 
وا�شارت ال�شحيفة اإىل اأن ديفيد وزوجته فيكتوريا خ�ش�شا الطابق الثاين 
باأكمله يف منزلهما اجلديد لأطفالهما الأربعة، والذي يحتوي على 3 غرف 

نوم مزودة بحمامات.
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خرباء م�شريون واأجانب يف 
)امللتقى الأول للقاهرة الرتاثية( 
)امللتقى  الإ�شكندرية  تنظم مكتبة 
الذي  ال��راث��ي��ة(  ل��ل��ق��اه��رة  الأول 
اأثري  يفتتح غ��دا الأرب��ع��اء يف بيت 
ب���ال���ق���اه���رة ب���ح�������ش���ور خ�������رباء يف 
العمارة والآثار من م�شر ومنظمة 
والعلم  ل��ل��رب��ي��ة  امل��ت��ح��دة  الأمم 

والثقافة )يون�شكو(.
امللتقى  اإن  بيان  يف  املكتبة  وق��ال��ت 
الذي يقام يف بيت ال�شناري الأثري 
يف و�شط القاهرة الفاطمية ي�شتمر 
خم�شة اأيام بهدف التوعية مبدينة 
تراث  كموقع  واأهميتها  ال��ق��اه��رة 
عاملي  من خال ندوات وحما�شرات 
للتعريف براث العا�شمة امل�شرية 
واأ�شاف  عليه.  احل��ف��اظ  و���ش��رورة 
معر�س  ي�شمل  امللتقى  اأن  البيان 
للقاهرة  ن��ادرة  فوتوغرافية  �شور 
للحرف  وم����ع����ر�����ش����ا  ال�����راث�����ي�����ة 
حتت  امل�شرية  وال��ي��دوي��ة  البيئية 
حول  عمل  وور���س  )بلدي(  عنوان 
واخل����ردة وت�شنيع  ال����ورق  ت��دوي��ر 
للكتب  معر�س  اإىل  اإ�شافة  احللي 
ال��ت��ي األ��ف��ه��ا م����وؤرخ����ون واأث���ري���ون 
املعماري  ال��راث  عن  ومعماريون 
ل���ل���ق���اه���رة وم���ن���ه���ا ك���ت���اب )ذاك������رة 
الذي  ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة(  ال��ق��اه��رة 
ي�����ش��م جم��م��وع��ة م���ن اأن�����در �شور 
القاهرة من مقتنيات امللك فاروق 
العلمية  الأن�����ش��ط��ة  وت��ت�����ش��م��ن   .
)القاهرة  منها  حم���اور  للملتقى 
القدمية  و)ال��ق��اه��رة  ال��ب��ارون��ي��ة( 
اآم�������ال وط����م����وح����ات( و)احل����ف����اظ 
م�شاركة  خ��ال  م��ن  ال���راث  على 
امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي.. م�����ش��روع الأثر 
العمراين  الإحياء  و)م�شروع  لنا( 

للقاهرة التاريخية(.

بعد �شنتني من 
الزواج اكت�شفا اأنهما 

اأخوة
اأنهما اأخوان من  دم رجل �شيني وزوجته حني اكت�شفا  �شُ
وذكرت  زواج��ه��م��ا.  على  �شنتني  م�شي  بعد  عينه،  ال��وال��د 
دما حني  �شحيفة غلوبال تاميز اأن الثنائي يف جيانك�شي �شُ
خ�شع الزوج لفح�س ك�شف اأنه يف الواقع ابن حماه. وقد 
ا�شطر احلمو لك�شف عاقته مع والدة الزوج التي كانت 
18 �شنة  اإنه كان عمره  تقيم على مقربة من بيته. وقال 
اأنها  املتزوجة وعندما عرف  اأق��ام عاقة مع جارته  حني 
حامل تركها وبعد �شنوات اأ�ّش�س عائلة خا�شة به. واأ�شارت 
باأربع �شنوات، وهما  اأن الزوج يكرب زوجته  اإىل  ال�شحيفة 
نف�شها.  البلدة  يف  يقيمان  اإنهما  اإذ  قدمية،  معرفة  على 
اأن يكون عري�شها هو  اأنه �شّك يف  اإىل  واأ�شار والد الزوجة 

ابنه، ولكنه خجل من اأن يقّر باحلقيقة قبل الزواج.

م�شرع عرو�شني خنًقا 
بالغاز يوم ال�شباحية 
امل�شرية م�شرعهما  بالفيوم  اأط�شا  لقي عرو�شان مبركز 
النيابة  ،واأخ��ط��رت  زفافهما  ي��وم  �شبيحة  ب��ال��غ��از،  خنقا 
وكان  التحقيق.   وت��ول��ت  اجلثتني  ب��دف��ن  �شرحت  ال��ت��ى 
م��اأم��ور مركز  اإخ��ط��ارا من  تلقى  الفيوم، قد  اأم��ن  مدير 
مبركز  امل��ر،  اأب��و  بحر  قرية  ف��ى  عرو�شني  ب��وف��اة  اإط�شا 
اإط�شا �شباحية  زفافهما ،تبني وفاة كل من عا�شور �شالح 
التاىل  اليوم  فى  اأحمد  يا�شمني  وعرو�شه  احلميد،  عبد 
لزفافهما، عندما توجه بع�س اأقاربهم للتهنئة بالزفاف 
وتبني من  الزوجية،  �شقة  داخل  الإثنني  وفاة  واكت�شفوا 
التحريات اأن العرو�شني لقيا م�شرعهما خنًقا بالغاز ول 
مركز  نيابة  اأخطرت  وفاتهما،  فى  جنائية  �شبهة  توجد 
الك�شف  توقيع  بعد  اجلثتني  بدفن  �شرحت  التى  اإط�شا، 

الطبى عليهما وتولت التحقيق .

تويف بعد اأن ا�شتبدل 
والداه امل�شت�شفى .. 

بالكني�شة 
ت��ويف طفل ب��ني ي��دي ك��اه��ن رو���ش��ي، بعد اأن ق��رر والداه 
اإىل  نقله  عن  عو�شاً  لتعميده،  الكني�شة  اإىل  ا�شطحابه 

امل�شت�شفى، بعد اإ�شابته بجروح يف حادثة مرورية.
اإن  قولهم  املحققني،  ع��ن  رو�شية  اإع���ام  و�شائل  ونقلت 
الطفل الذي كان عمره �شهرين تعر�س لإ�شابة يف راأ�شه 

يطلق زوجته بعد العثور على �شيجارة داخل حقيبتها
فرحة مل تكتمل، وحياة زوجية انتهت قبل اأن تبداأ وال�شبب �شيجارة، اإذ مل يخطر ببال زوجة �شعودية اأن يطلقها 

زوجها بعد ثاثة اأ�شهر فقط من عقد قرانه عليها، وذلك بعد اأن عرث على �شيجارة داخل حقيبتها اليدوية.
وذكرت �شحيفة عكاظ اوناين  ال�شعودية يوم الحد اأن زوجا مبنطقة جازان جنوب غرب اململكة عرث على �شيجارة 
داخل احلقيبة اليدوية اخلا�شة بزوجته، فطلقها راف�شا تو�شاتها وتربيراتها باأن ال�شيجارة ل تخ�شها، ول تعلم 

من اأين اأتت.
ونقلت ال�شحيفة عن اأقارب الزوجة قولها اإنها اأ�شيبت بانهيار ع�شبي، ومل تثن تدخات اأقارب الزوجني لإ�شاح 

ذات البني ب�شبب اإ�شرار الزوج على موقفه ورف�شه اإعادتها اإىل ع�شمته.
وك�شفت درا�شة �شعودية اأن حالت الطاق يف ال�شعودية ارتفعت اإىل اأكرث من 30 األف حالة خال العام املا�شي لتبلغ 

82 حالة يف اليوم، مبعدل 4ر3 حالة طاق يف ال�شاعة الواحدة.
كما جاءت ال�شعودية يف الرتيب الثاين اأي�شا من حيث ن�شبة طاق املواطنني من اإجمايل حالت الطاق لكل دولة، 

بن�شبة 92 باملئة بعد �شلطنة عمان التي بلغت الن�شبة فيها 96 باملئة.
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اأجهزة الأمن الربيطانية تعر�س 
تدريب الطالب على التج�ش�س 

ع��ر���ش��ت اأج���ه���زة الأم����ن ال��ربي��ط��ان��ي��ة ت��دري��ب ال��ط��اب البالغة 
اأعمارهم 18 عاماً على التج�ش�س وتهديدات الهجمات ال�شيبرية، 
بعد اكمال درا�شتهم يف املرحلة الثانوية. وقالت �شحيفة ديلي ميل  
�شيتم تدريبهم على عمليات مكافحة  80 طالباً  اإن  ام�س الثنني 
والتج�ش�س  املنظمة  واجلرمية  ال�شيبرية  والتهديدات  الإره���اب 
اإط��ار م�شروع م�شرك تديره  املقبل، يف  العام  اعتباراً من خريف 
الداخلي  الأم��ن  الثاث، جهاز  الربيطانية  ال�شتخبارات  وك��الت 
)اإم اآي5( وجهاز الأمن اخلارجي )اإم اآي 6( وجهاز اأمن التن�شت 
املعروف با�شم )مركز الت�شالت احلكومية(. واأ�شافت اأن الطاب 
تقدمي  بامكانهم  اجلامعي  التعليم  م�شتوى  دون  الربيطانيني 
على  منهم  املقبولني  تدريب  و�شيتم  التدريبي،  للربنامج  طلبات 
ت�شرين  اأو  �شبتمرب  اأيلول  من  اعتباراً  عامني  ملدة  العمليات  تلك 
الأول اكتوبر 2014. وكان وزير اخلارجية الربيطاين، وليام هيغ، 
غر  املا�شي،  ال��ع��ام  التدريبي  الربنامج  ع��ن  الأوىل  للمرة  اعلن 
و�شتنتهي يف  الطلبات مت الع��ان عنها موؤخراً  اأن عملية تقدمي 
اإىل  ال�شحيفة  واأ�شارت  املقبل.  دي�شمرب  الأول  كانون  من  التا�شع 
اأن الطاب املتدربني الناجحني يف اختبارات القبول �شيح�شل كل 
ا�شرلينياً  17066 جنيهاً  �شنوي مقداره  راتب  واحد منهم على 

مقابل العمل خم�شة اأيام يف الأ�شبوع، اأي ما جمموعه 42 �شاعة.
الأوىل  ال�شنة  يف  تدريبهم  �شيتم  الناجحني  ال��ط��اب  اإن  وق��ال��ت 
مبركز الت�شالت احلكومية يف بلدة ت�شيلتنهام، ويف ال�شنة الثانية 
من  حتذيرهم  بلندن،وجرى   )6 اآي  )اإم  و   )5 اآي  )اإم  جهازي  يف 

الك�شف عن رغباتهم العمل يف اأجهزة الأمن الربيطانية.

�شالون جتميل يفر�س ر�شوم 
بدانة على زبوناته

ف��ر���س ���ش��ال��ون جتميل و���ش��ط ل��ن��دن ر���ش��م ب��دان��ة  ي�شل اإىل 10 
حني  حجماً  الأك���رب  زب��ون��ات��ه  على  اإ�شافية  ا�شرلينية  جنيهات 
املزيد  ي�شتخدم  باأنه  ذلك  وب��ّرر  اأرجلهن،  من  ال�شعر  باإزالة  يقوم 
وقالت �شحيفة )�شن  النحيفات.  زبوناته  باملقارنة مع  املواد  من 
�شاون  حي  يف  )بابلز(  التجميل  �شالون  اإن  الأح��د،  �شندي(،  اأون 
 5 م��ق��داره  اإ�شافياً  ر�شماً  فر�س  لندن،  غ��رب  ال��راق��ي  كنزينغتون 
جنيهات ا�شرلينية على زبوناته الاتي يرتدين ماب�س مقا�شها 
12 فما فوق، ور�شماً مقداره 10 جنيهات ا�شرلينية على زبوناته 
من مقا�س 18 فما فوق. واأ�شافت اأن �شالون التجميل قّدم عر�شاً 
اإزالة  مقابل  ا�شرلينياً  جنيهاً   21 م��ق��داره  لزبوناته  ترويجياً 
اأن  غ��ر  دقيقة،   45 ت�شتغرق  جل�شة  خ��ال  اأرج��ل��ه��ن  م��ن  ال�شعر 

قيامه بفر�س ر�شوم البدانة اأغ�شب الكثر من الن�شاء. 
املقا�شات  اأ�شحاب  اأر�شلت عار�شة من  اأنها  اإىل  ال�شحيفة  واأ�شارت 
فطلب  البدانة،  ر�شم  من  للتاأكد  التجميل  �شالون  اإىل  الكبرة 
منها ال�شالون بعد اإزالة ال�شعر من رجليها 26 جنيهاً ا�شرلينياً 

م�شيفاً 5 جنيهات على ال�شعر املعلن.
ون�شبت اإىل خبرة التجميل يف �شالون )بابلز(، كري�شتينا داميا، 
من  ال�شعر  اإزال��ة  على  اإ�شافية  ر�شوماً  فر�س  �شالونها  اإن  قولها 

املغنية جنيفر لوبيز ت�سدو على خ�سبة امل�سرح خلل مهرجان جوائز املو�سيقى الأمريكية 2013 يف لو�س اجنلي�س. )ا ف ب(اأرجل الن�شاء ال�شخمات .

تزايد الإقبال على 
ريا�شة القفز باملظالت

ال���ري���ا����ش���ات اجلوية  ن�����ادي  ي��ن��ظ��م 
من  جم���م���وع���ة  الأردين  امل���ل���ك���ي 
رحات  م��ن��ه��ا  املختلفة  الأن�����ش��ط��ة 
باملنطاد وج��ولت بطائرات خفيفة 

وريا�شة القفز احلر باملظات.
ن�شاط القفز احلر باملظات حاليا 
اأعدادا  ويجتذب  الثاين  مو�شمه  يف 
م��ت��زاي��دة م���ن ه����واة امل���غ���ام���رات يف 
امل��م��ل��ك��ة. وذك����ر م��اه��ر ال��ت��ل املدير 
التنفيذي لنادي الريا�شات اجلوية 
امليت  ال��ب��ح��ر  م��ن��ط��ق��ة  اأن  امل��ل��ك��ي 
باملظات  القفز  لن�شاط  اخ��ت��رت 
الأن�شطة  م���ن  ت��خ��ل��و  ت���ك���اد  لأن���ه���ا 
ال��ري��ا���ش��ي��ة الأخ������رى. وق����ال التل 
البحر امليت يخلو من اأي ن�شاطات 
منطقة  غ��ر  �شياحية  اأو  ريا�شية 
ال��ف��ن��ادق. ف��وج��دن��ا ف��ر���ش��ة كبرة 
لنجاح الفعاليات يف منطقة البحر 
املدن  تتو�شط  املنطقة  ك���ون  امل��ي��ت 
الرئي�شية يف و�شط و�شمال اململكة. 
باملظات  احل��ر  القفز  اأن  واأ���ش��اف 
وال�شائحني  الأردن����ي����ني  ي��ج��ت��ذب 
الأجانب على ال�شواء. وقال الإقال 
اأي��ام اجلمعة  جيد ج��داً وخا�شة يف 
الأي������ام طبعا.  وب���اق���ي  وال�������ش���ب���ت.. 
ال��ي��وم م��ث��ا ع��ن��دن��ا ب��رن��ام��ج كامل 
من ال�شاعة الثامنة �شباحا لل�شاعة 
ف��ال��و���ش��ع ممتاز.  امل�����ش��اء.  خ��م�����ش��ة 
هاو مبعلم خبر  قافز  كل  ويربط 
خال القفزة من الطائرة. ويرافق 
م�شور جمموعة القافزين لتلتقط 
لهم �شورا يف اجلو. ويبداأ الهبوط 
الهواء  يف  ب��دق��ي��ق��ة  ال���ط���ائ���رة  م���ن 
يهبط خالها القافز ب�شرعة 200 
فتح  بعد  تقل  ال�شاعة  يف  كيلومر 

املظلة مع القراب من الأر�س.

بونو وكري�س مارتن ي�شاهمان يف 
جمع املاليني لالأعمال اخلريية 

2  و  ي�����و  �����ش����اه����م جن����م����ا ف�����رق�����ة 
مارتن  وكري�س  بونو  ك��ول��دب��اي  
26 مليون دولر مل�شلحة  يف جمع 
الأع�����م�����ال اخل����ري����ة يف م������زاد يف 
ن��ي��وي��ورك. وذك���رت و���ش��ائ��ل اإعام 
)�شوذبيز(  م���زاد  دار  اأن  اأم��رك��ي��ة 
متكنت من جمع 26 مليون دولر 
اأقامته ي��وم ال�شبت  يف امل��زاد ال��ذي 
لل�شندوق  ري��ع��ه  وي���ع���ود  امل��ا���ش��ي 
وال�شّل  الإي������دز  مل��ح��ارب��ة  ال��ع��امل��ي 
مقتنيات  خ��ال��ه  بيعت  وامل���اري���ا، 
�شتار  فيلم  م��ن  خ���وذة  منها  قيمة 
امل��خ��رج جورج  م��ن  م��وق��ع��ة  وورز  
اللون  اأحمر  كبر  وبيانو  لوكا�س، 

م�شنوع ح�شب الطلب.
ب��ون��و وكري�س  اأح���ي���ا احل��ف��ل  وق���د 
م�����ارت�����ن ال����ل����ذي����ن ع����زف����ا واأدي��������ا 

الأغنيات.
وقد �شاعفت موؤ�ش�شة بيل وميلندا 

غيت�س  املبلغ الذي حققه املزاد.

ح���ررت ث��اث ن�شاء ع�شن لأك���رث م��ن ث��اث��ني ع��ام��اً يف 
ظ���روف ع��ب��ودي��ة يف م��ن��زل ب�شيط يف ج��ن��وب ل��ن��دن، يف 

ق�شية مل ت�شهد لها �شرطة �شكوتاند يارد  مثيًا.
العمر  ال�شتني من  الق�شية زوج��ان يف  اإط��ار  واأوق���ف يف 
�شراحهما  اأطلق  ثم  الربيطانية،  اجلن�شية  يحمان  ل 
ب��ك��ف��ال��ة ح��ت��ى ي��ن��اي��ر امل��ق��ب��ل ب��ان��ت��ظ��ار ج��م��ع امل���زي���د من 
�شرطة  اأو���ش��ح��ت  م��ا  بح�شب  ال�����ش��اأن،  ه��ذا  املعلومات يف 
الن�شاء  اأخ�شعا  الزوجني  اأن  يف  وي�شتبه  بيان.  يف  لندن 

الثاث للعمل الق�شري والعبودية.
وقال املحقق كيفني هاياند بعد حترير الن�شاء الثاث، 
وهن ماليزية يف ال�69 من العمر، واإيرلندية يف ال�شابعة 
حالت  �شهدنا  ال��ث��اث��ني:  يف  وبريطانية  واخل��م�����ش��ني، 
لكننا  ���ش��ن��وات،  ع�شر  ط���وال  الأ���ش��خ��ا���س  فيها  ا�شتعبد 
ال��زوج��ان، قبل  واأوق��ف   . ن�شهد مثيًا لهذه احلالة  مل 
يومني لكن الن�شاء حررن يف 25 اأكتوبر املا�شي، بح�شب 

ما ك�شفت ال�شرطة لوكالة فران�س بر�س″.
وقال كيفني هاياند: ا�شتغرق التوقيف وقتاً، لأننا كنا 
نتعامل مع ن�شاء حتت ال�شدمة، وكان من ال�شعب جداً 
البت يف جمريات الأحداث ، وك�شفت �شكوتاند يارد  اأن 

الن�شاء الثاث م�شدومات ونقلن اإىل مكان اآمن .
 ، ت�شاريتي  فريدوم  جمعية  موؤ�ش�شة  برمي،  اأنيتا  وقالت 

التي تكافح العبودية والزواج الق�شري واأبلغت ال�شلطات 
الن�شاء  اإن  معها:  وتعاونت  املا�شي  ال�شهر  يف  بالق�شية 
ك��ن م��رع��وب��ات وه��رب��ن م��ن امل��ن��زل مب��ب��ادرة ف��ردي��ة، ول 
لتعذيب  لكن  لأعمال عنف جن�شية  اأنهن خ�شعن  نظن 
اإحدى  م��ن  مبا�شراً  ات�����ش��اًل  اجلمعية  وتلقت  ج�شدي. 

ال�شحايا بعد م�شاهدتها تقريراً عن ن�شاطاتها.
وبقيت اجلمعية على ات�شال هاتفي بال�شحية ملدة اأ�شبوع 
املحقق  ولفت  ال�شرطة.  اأبلغت  ثم  ثقتها  اكت�شاب  بغية 
كيفني هاياند اإىل اأن ال�شرطة مل جتمع بعد معلومات 
اللواتي  الن�شاء  ه��وؤلء  ووافية عن ظ��روف عي�س  كافية 
ل يزلن حتت ال�شدمة ويتعذر بعد على ال�شرطة طلب 

املزيد من املعلومات منهن.
و�شرحت اأنيتا برمي باأن الأمر يفوق اخليال، اإذ ل يخطر 
على بال اأحد اأنه من املمكن بعد اأن يحدث اأمر مماثل 
وتابعت   2013 العام  يف  لندن  الربيطانية  العا�شمة  يف 
احلظ  حل�شن  ال��ب��اغ:  �شاحبة  امل����راأة  اإىل  ت�شر  وه��ي 
الكافية  بال�شجاعة  وحتلت  التقرير  ذاك  �شاهدت  اأنها 
لتت�شل بنا، واأظن اأن اجلران مل يكونوا على علم مبا 
يحدث يف هذا املنزل العادي  الواقع يف منطقة لمبث يف 
جنوب لندن . وختمت: اآمل اأن تعي�س هوؤلء الن�شاء حياة 

�شعيدة بعد تخطيهن هذه ال�شدمة .

�شرطة لندن حترر 3 ن�شاء احتجزهن زوجان مدة 30 عامًا

كارل بروين تعود ر�شميا للغناء
تاألقت �شيدة فرن�شا الأوىل ال�شابقة، كارل بروين �شاركوزي، فى حفل غنائي اأقامته بالعا�شمة 

باري�س بح�شور زوجها الرئي�س ال�شابق نيكول �شاركوزي.
دو  كازينو  يف  اأغانيها  من  ع��ددا  الغناء  اإىل  الر�شمية  عودتها  مع  ب��روين  ك��ارل  وقدمت 

ال�شابق بحفاوة  ا�شتقبل فيها احل�شور الرئي�س  اأقيمت منذ يومني  باري خال حفلة 
، ح�شب وكالة ال�شرق الأو�شط. وغنت كارل اأغنية حتمل ا�شم رميون وهو اللقب 

الذي تطلقه على زوجها، قوبلت بت�شفيق حار من احل�شور، فيما ا�شتقبلوا 
اأغنية لو بينجوان بال�شحك، حيث يرى فيها بع�س املراقبني تلميحا 
اإىل الرئي�س احلايل فرن�شوا اأولند. وكانت كارل اختارت خال ولية 
زوجها الرئا�شية اأن ل تقيم اأية حفات مع اأنها �شاركت ب�شكل متفرق 

يف التلفزيون وعلى امل�شرح يف حفات خرية.


