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منطــــاد الإمــــارات يتــــــوج اإجنــــازاتــــه 
بت�صنيـــــع منطــــــاد العلـــم خلليفــــة القائــــد

عربي ودويل

زايد للأعمال اخلريية تنجز م�صت�صفى للأمومة 
والطفولة يف اأفغان�صتان بتكلفة �صتة مليني دولر

الفجر الريا�صي

اخبار المارات

�صجن برج العرب يتحول اإىل ثكنة 
ع�صكرية منذ و�صول مر�صي

•• العني- وام:

الدولة  اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  ا�شتقبل �شاحب 
حفظه اهلل يف ق�شر الرو�شة يف مدينة العني قبل ظهر ام�س..بح�شور 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة..�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شعود 
الفي�شل وزير خارجية اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة الذي و�شل 

البالد يف وقت �شابق ام�س.
وجرى خالل اللقاء ا�شتعرا�س العالقات الأخوية بني البلدين ال�شقيقني 
وال�شبل الكفيلة بتعزيزها لتحقيق مزيد من الجنازات و ذلك يف اإطار 
اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  دول  بني  امل�شرتك  والتن�شيق  التوا�شل 
العربية على الأ�شعدة كافة..اإ�شافة اإىل بحث اأبرز امل�شتجدات والق�شايا 

على امل�شتويني الإقليمي والدويل ذات الهتمام امل�شرتك.
اللقاء حتيات خادم احلرمني  الفي�شل خالل  الأم��ري �شعود  ونقل �شمو 
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود عاهل اململكة العربية 
ال�شعودية ال�شقيقة و متنياته ل�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة حفظه اهلل 

موفور ال�شحة والعافية.
بدوره حمل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة �شمو وزير اخلارجية ال�شعودي 
ال�شحة  ال�شريفني متمنيا له موفور  اأخيه خادم احلرمني  اإىل  حتياته 

والعافية ولل�شعب ال�شعودي ال�شقيق دوام التقدم.
)التفا�شيل �س2(

   

الرتبية توؤكد ال تعديل مبوعدها  
اإجازة الوطني ال تتعار�ض مع امتحانات الـ12 

وتوحيد الورقة االمتحانية للـ7 و9 بجميع املناطق 
•• دبي- حم�شن را�شد

بامليدان  ت��ردد  ما   ، والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  قيادية  م�شادر  نفت 
الرتبوي باأن هناك تعديالت ب�شاأن موعد امتحانات الف�شل الدرا�شي 
الأول ، لتوافق موعدها مع اإجازة الحتفالت بالعيد الوطني ال� 42 
، موؤكدة على اأن المتحانات �شتجرى يف موعدها واملقرر انطالقها 
يف يوم 26 نوفمرب للق�شم الأدبي ، حيث �شيوؤدي الطلبة المتحان 
يف 10 مواد درا�شية ، فيما تبداأ امتحانات الق�شم العلمي يوم 28 من 
ال�شهر ذاته ، ليوؤدي الطلبة المتحان يف 8 مواد درا�شية، ولي�س هناك 
اأي توجه لتعديل مواعيد المتحانات، لفتا اإىل اأن اإجازة الحتفالت 
 2 ال���  ال��دول��ة يف  اإم���ارات  42 �شتنطلق يف جميع  ال���  بالعيد الوطني 
امتحانات  مواعيد  تتعار�س مع  ل  وبالتال���ي   ، املقبل  دي�ش�����مرب  من 
نهاي����ة الف�ش�ل الدرا�شي الأول لطلب���ة الثاين ع�ش��ر بق�ش���ميه العلم�ي 

والأدبي .                                                       
)التفا�شيل �س5 (

املحكمة االحتادية العليا توؤجل النظر يف 
ق�ضية اخللية االإخوانية اإىل 12 نوفمرب

•• اأبوظبي-وام:

اأوىل  ام�س  العليا  الحت��ادي��ة  املحكمة  ال��دول��ة يف  اأم��ن  دائ���رة  عقدت 
حممد  القا�شي  برئا�شة  وذل��ك  الإخوانية  اخللية  حماكمة  جل�شات 

اجلراح الطنيجي.
وقررت املحمكة ندب جلنة طبية ثالثية للك�شف الطبي على بع�س 
نوفمرب   12 اإىل  الق�شية  يف  النظر  تاأجيل  ق��ررت  كما  املتهمني.. 
اجلاري لال�شتماع ل�شهود الإثبات بناء على طلب حمامي املتهمني. 
لو�شائل  املتهمني بح�شور ممثلني  24 من  املحكمة  اأم��ام  وقد مثل 

الإعالم ومنظمات املجتمع املدين وذوي املتهمني. 

رئي�س الدولة خالل ا�شتقباله �شعود الفي�شل بح�شور حممد بن زايد  )وام(

خليفة يبحث مع الفي�ضل العالقات الثنائية وامل�ضتجدات االإقليمية والدولية

الفل�سطينيون يت�سلمون نتائح فح�ص رفات عرفات

ا�ضرائيل تريد ا�ضتبدال حدود 67 باجلدار العن�ضري
•• عوا�شم-وكاالت:

افادت و�شائل اعالم ا�شرائيلية الثالثاء ان ا�شرائيل 
ال��ف��ا���ش��ل ا�شا�شا  ي��ك��ون م�����ش��ار اجل����دار  اق��رتح��ت ان 
التي   1967 عام  ال�شالم بدل من ح��دود  ملحادثات 

يطالب بها الفل�شطينيون.
اح���رون���وت  ي��دي��ع��وت  �شحيفة  اوردت  م���ا  وب��ح�����ش��ب 
والذاع�����ة ال��ع��ام��ة ال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة، اق���رتح امل��ف��او���ش��ون 
ان  الفل�شطينيني  ن��ظ��رائ��ه��م  ع��ل��ى  ال���ش��رائ��ي��ل��ي��ون 
%85 منه يف ال�شفة  يكون هذا اجل��دار الذي يقع 
الفل�شطينية  الرا�شي  من   9،4% ويعزل  الغربية 
من بينها القد�س ال�شرقية )بح�شب المم املتحدة(، 
انه  اىل  امل�شادر  وا���ش��ارت  املحادثات.  انطالق  نقطة 

بال�شافة اىل ذلك ترغب ا�شرائيل يف احلفاظ على 
بع�س امل�شتوطنات املعزولة يف ال�شفة الغربية املحتلة 

وهي بيت ايل وب�شاغوت ونوكدمي.
على �شعيد اخر قالت جلنة حتقيق فل�شطينية ام�س 
فح�س  حول  ال�شوي�شري  املعهد  تقرير  ت�شلمت  انها 

رفات الرئي�س الفل�شطيني الراحل يا�شر عرفات.
جلنة  الن  ا�شتلمت  اللجنة  ع��ن  ���ش��ادر  ب��ي��ان  وق���ال 
الرئي�س  ا�شت�شهاد  ق�شية  يف  الفل�شطيينة  التحقيق 
ال����راح����ل ي���ا����ش���ر ع����رف����ات ب���رئ���ا����ش���ة ال����ل����واء ت��وف��ي��ق 
الطريواي... يف العا�شمة ال�شوي�شرية جنيف تقرير 
معهد لوزان ال�شوي�شري حول التحاليل التي اجراها 
اب��و عمار يف  امل��اخ��وذة من رف��ات  العينات  املعهد على 
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خيبة امل الرباعي تك�شفها الوجوه

بوادر ف�شل اللقاء الت�شاوري حول �شوريا يبدو على وجه البراهيمي  )رويرتز(

•• عوا�شم-وكاالت:

ق����ال����ت ����ش���ب���ك���ة �����ش����ام ال�������ش���وري���ة 
عنيفة  ا���ش��ت��ب��اك��ات  اإن  ال��ث��الث��اء 
احل����ر  اجل����ي���������ش����ني  ب������ني  دارت 
وال��ن��ظ��ام��ي يف ح���ي ب��ن��ي زي���د يف 
ح���ل���ب، ع��ق��ب حم���اول���ة اجل��ي�����س 
بينما  املنطقة،  اقتحام  النظامي 
يتوا�شل الق�شف على دم�شق مما 

اأدى اإىل �شقوط قتلى.
ه���ذه  اأن  ن��ف�����ش��ه  امل�������ش���در  وب������نينّ 
دوار  ت���دور يف جهة  ال���ش��ت��ب��اك��ات 
قوات  اأن  اإىل  م�شرية  اللريمون، 
ال��ن��ظ��ام حت���اول اق��ت��ح��ام املنطقة 
ي�شتهدف  مدفعي  ق�شف  و���ش��ط 
ح���ي ب��ن��ي زي����د وح����ي الأ���ش��رف��ي��ة 

بحلب.
وت����اأت����ي ه�����ذه ال����ت����ط����ورات ع��ق��ب 
ق��وات  م��ن  جنديا  ثالثني  مقتل 
يف  احل��ر  اجلي�س  ب��اأي��دي  النظام 
حماولتهم  اأث��ن��اء  القدمية  حلب 
الكبري  الأم���وي  اجل��ام��ع  اقتحام 
حيث دارت بني الطرفني معارك 

عنيفة داخل امل�شجد .
يف الأث���ن���اء ت���دور ا���ش��ت��ب��اك��ات بني 
يف  النظام  وجي�س  احل��ر  اجلي�س 
بلدة تل عران يف ال�شفرية بريف 
ح��ل��ب اجل��ن��وب��ي، وف��ق��ا مل��ا اأع��ل��ن��ه 

احتاد تن�شيقيات الثورة.
وك�����ان ط�����ريان ال���ن���ظ���ام ق���د �شن 
تل  بلدة  ع��دة على  غ���ارات جوية 

وق��������ال امل���������ش����در ال����ق����ري����ب م��ن 
جل�شة  يف  اجل����اري����ة  امل���������ش����اورات 
م��غ��ل��ق��ة ب���ني رو���ش��ي��ا وال���ولي���ات 
املتحدة والمم املتحدة يف جنيف 
امل���وؤمت���ر ل���ن ي��ع��ق��د ق��ب��ل ك��ان��ون 

الول دي�شمرب.
ونقلت الوكالة عن م�شدر قريب 
ملوؤمتر  التمهيدية  املحادثات  من 
ق��ول��ه  ���ش��وري��ا  ل��ل�����ش��الم يف  دويل 
ال��ذي ي�شمل ممثلني  امل��وؤمت��ر  ان 
للحكومة ال�شورية واملعار�شة لن 

يعقد هذا ال�شهر.
واأعلنت الوليات املتحدة ورو�شيا 
خططا يف مايو ايار لعقد موؤمتر 
يف جنيف ي�شعى لنهاء ال�شراع يف 
�شوريا. وبعد تاأجيل املوعد مرارا 
كان من املنتظر عقد املوؤمتر هذا 

ال�شهر.
وال��ت��ق��ى الخ�����ش��ر الب��راه��ي��م��ي 
ورو���س  امريكيني  م�شوؤولني  مع 
�شالم  حم��ادث��ات  اج���راء  ملناق�شة 
طال ارجاوؤها ب�شاأن �شوريا وذلك 
ب�����ش��اأن م�شري  رغ����م اخل���الف���ات 
ال��رئ��ي�����س ال�����ش��وري ب�����ش��ار ال���ش��د 

وح�شور ايران حليفته.
وقبل ذلك ب�شاعات كررت دم�شق 
ت���اأك���ي���ده���ا ع��ل��ى ب���ق���اء ال����ش���د يف 
بظالل  ي��ل��ق��ي  م��ا  وه���و  ال�شلطة 
التحول  عملية  على  ال�شك  م��ن 
الرئي�شي  املحور  وه��ي  ال�شيا�شي 

ملوؤمتر جنيف 2 املقرتح.

خالفات حول م�سري االأ�سد ومو�سكو تعلن اإرجاء موؤمتر جنيف - 2 

ا�ضتباكات يف حلب وق�ضف على دم�ضق

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

اجلديدة  املفاو�شات  جولة  ف�شلت 
ال�شيا�شية  الأح�����زاب  روؤ����ش���اء  ب��ني 
ال��ت��ون�����ش��ي��ة وامل��ن��ظ��م��ات ال��راع��ي��ة 
اإىل  التو�شل  يف  الوطني  للحوار 
ات����ف����اق ح�����ول اخ���ت���ي���ار ���ش��خ�����ش��ي��ة 
وط����ن����ي����ة ل����رئ����ا�����ش����ة احل����ك����وم����ة 
امل��ف��او���ش��ات ب�شكل  ت��وا���ش��ل  رغ���م 
م��ت��اأخ��رة  ���ش��اع��ة  اإىل  م����اراط����وين 
م��ن ل��ي��ل��ة الث���ن���ني، و ي��ع��زى ه��ذا 
الف�شل اإىل مت�شك حركة النه�شة 
الإ�شالمية وحليفها حزب التكتل 
اإىل ج��ان��ب احل����زب اجل��م��ه��وري، 
ب����ال����وزي����ر الأ�����ش����ب����ق يف ح��ك��وم��ة 
كرئي�س  امل�شتريي  احمد  بورقيبة 

للحكومة القادمة. 
الأم���ني  ال��ع��ب��ا���ش��ي  واأع��ل��ن ح�شني 
ال���ع���ام ل���الإحت���اد ال���ع���ام ال��ت��ون�����ش��ي 
للحوار  الر�شمي  والناطق  لل�شغل 
عن  �شحافية،  ن���دوة  يف  ال��وط��ن��ي 
ت��ع��ل��ي��ق احل�������وار ال���وط���ن���ي ال����ذي 
حتدياته  مراحل  اأوىل  منذ  ف�شل 
رئي�س  ح��ول  ال��ت��واف��ق  يف  املتمثلة 

احلكومة.
وق����د ك�����ش��ف��ت ب��ع�����س امل�������ش���ادر اأن 

الباجي قائد ال�شب�شي زعيم حركة 
اأخ��رية  ن��داء تون�س، ويف حم��اول��ة 
امل��وق��ف واخل����روج باتفاق،  لإن��ق��اذ 
ف����اج����اأ اجل���م���ي���ع خ�����الل اجل��ل�����ش��ة 
الأخ��رية للحوار الوطني ملا تقدم 
مب��ق��رتح اع���ت���ربه احل����ل ال��وح��ي��د 
وهو  البالد  تعي�شها  التي  لالأزمة 
تر�شيح الأمني العام لحتاد ال�شغل 
للحكومة  رئي�شاً  العبا�شي  ح�شني 
باعتباره ال�شخ�س الوحيد القادر 
ع����ل����ى جت���م���ي���ع الأح�������������زاب ح����ول 
يكون  اأن  ع��ل��ى  وال���ق���ادر  �شخ�شه 

حمايدا عن كافة الأطراف ودون 
اأن ينحاز لأي طرف �شيا�شي.

ال�������ش���ب�������ش���ي ق�������دم م����ق����رتح����ه يف 
لكن  الأم���ر  على  واأل���ح  منا�شبتني 
املقرتح  على  رد  العبا�شي  ح�شني 
ب�����الء ك���ب���رية مب��ع��ن��ى اأن������ه ج���دد 
ال��ن��ق��اب��ي��ني ل  اأن  ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى 
يعنيهم  ول  ال�شلطة  ت�شتهويهم 
احلكم ول تهمهم �شوى م�شلحة 
ال��ب��الد وه���ذا امل��وق��ف ه��و موقف 

املنظمات الراعية للحوار ككل .
)التفا�شيل �س13(

عرن حيث بث التلفزيون الر�شمي 
�شورا لوفد اأمني وع�شكري وهو 
ي����زور م��دي��ن��ة ال�����ش��ف��رية يف ري��ف 
النظام  ق��وات  �شيطرة  بعد  حلب 

عليها.
اإىل ذلك قالت �شبكة �شام اإنه مت 
اإط��الق ���ش��اروخ �شكود من  ر�شد 
جبال  منطقة  يف   155 ال���ل���واء 
ال��ق��ل��م��ون ب��ري��ف دم�����ش��ق ب��اجت��اه 
ق��ب��ل قليل،  ال�����ش��وري  ال�����ش��م��ايل 
ال�����ش��اروخ  ه���ذا  اأن  اإىل  م�����ش��رية 

ي��ع��د ال���ث���اين ال����ذي مت اإط��الق��ه 
�شباح  م��ن  الأوىل  ال�����ش��اع��ات  يف 

ام�س.
ك��م��ا ا���ش��ت��ه��دف��ت ق�����وات ال��ن��ظ��ام 
ب��ن��ريان ر���ش��ا���ش��ات دو���ش��ك��ا ���ش��ارع 
ال�����ريم�����وك ال���رئ���ي�������ش���ي مب��خ��ي��م 

الريموك.
�شيطرة  ال��ت��ط��ورات  ه��ذه  وتعقب 
على  امل�شلحة  امل��ع��ار���ش��ة  ك��ت��ائ��ب 
م���وق���ع ت���ل ح���رب���ون ال��ع�����ش��ك��ري، 
ل�شرية  اآخ���ر  م��وق��ع  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

لقوات  تابعة  ل��ل��دب��اب��ات  م�����ش��ادة 
ال��ن��ظ��ام يف ج��ب��ل ال�����ش��ي��خ غ��رب��ي 

دم�شق.
ويف ت���ط���ور ج���دي���د ق����ال م�����ش��در 
رو�شي لوكالة ايتار تا�س الر�شمية 
ال�����ش��الم  م����وؤمت����ر  ان  ال���ث���الث���اء 
الدويل حول �شوريا الذي يطلق 
ا�شم جنيف2- وال��ذي كان  عليه 
مرتقبا ا�شا�شا يف ت�شرين الثاين 
ن��وف��م��رب ل���ن ي��ع��ق��د ق��ب��ل ك��ان��ون 

الول دي�شمرب.

بعد الف�سل يف اختيار رئي�ص احلكومة:

تعّنت النه�ضة ُيبقي االأزمة اإىل اأجل غري م�ضّمى..!
بـــريـــطـــانـــيـــا تــتــجــ�ــضــ�ــض 
ـــــاين  ــى الــــربملــــان االأمل ــل ع

•• لندن-وكاالت:

ك�����ش��ف��ت ال���وث���ائ���ق ال���ت���ي ���ش��رب��ه��ا 
املتعاقد ال�شابق مع وكالة الأمن 
القومي الأمريكية اإدوارد �شنودن، 
الت�����ش��الت  م��راق��ب��ة  وك���ال���ة  اأن 
مواقع  �شبكة  ت�شغل  الربيطانية 
ل��ل��ت��ج�����ش�����س الإل������ك������رتوين ع��ل��ى 
النواب  مرمى حجر من جمل�س 
الأمل����اين )ال��ب��ون��د���ش��ت��اغ( ومكتب 

امل�شت�شارة الأملانية مريكل.    
اإن��دب��ن��دن��ت  ذي  �شحيفة  وق��ال��ت 
وث���ائ���ق  اأن  ال���ن���ب���اأ  اأوردت  ال���ت���ي 
لوكالة الأمن القومي الأمريكية 
مع �شور فوتغرافية التقطت من 
اأن�شطة  ح���ول  وم��ع��ل��وم��ات  اجل���و 
اأملانيا، ت�شري  �شابقة للتج�ش�س يف 
اإىل اأن بريطانيا ت�شغل حمطتها 
ال�������ش���ري���ة اخل���ا����ش���ة لأغ����را�����س 
الأمل���اين  ال��ربمل��ان  ق��رب  التن�شت 
ومكتب مريكل يف دار امل�شت�شارية 
با�شتخدام معدات تقنية متطورة 
على �شطح ال�شفارة الربيطانية.

عملية  اأن  ال�شحيفة  واأ���ش��اف��ت 
وك��ال��ة  ت��ن��ف��ذه��ا  ال��ت��ي  التج�ش�س 
الربيطانية  الت�شالت  مراقبة 
يف مبان دبلوما�شية حول العامل، 
يجري القيام بها بال�شرتاك مع 

الوليات املتحدة.

الليبية  العا�ضمة  يف  ا�ضتباكات 
بنغازي يف  اأمــنــي  ــالت  ــف وان

•• طرابل�ص-وكاالت:

اعلن م�شوؤول امني ليبي الثالثاء 
بني  مواجهات  ان  بر�س  لفران�س 
عن  ا�شفرت  م�شلحني  جموعتي 
���ش��ق��وط ج��ري��ح��ني ل��ي��ل الث��ن��ني 

الثالثاء يف طرابل�س.
و������ش�����رح ه����ا�����ش����م ب�������ش���ر رئ���ي�������س 
امل���ف���و����ش���ي���ة ال���ع���ل���ي���ا ل����الم����ن يف 
وقعت  ال�شتباكات  ان  طرابل�س، 
م�شرتكة  وح���دة  اعتقلت  عندما 
تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع 
وم���ت���ك���ون���ة م����ن ث������وار ���ش��اب��ق��ني، 
���ش��ي��ارة ميلكها  ك���ان يف  ���ش��خ�����ش��ا 

عنا�شر من لواء م�شراته.
اأ�����ش����دق����اءه ذه��ب��وا  ان  وا�����ش����اف 
ي��ب��ح��ث��ون ع����ن دع�����م ل��وح��دت��ه��م 

فح�شل تبادل لطالق النار.
�شقوط  ع��ن  امل��واج��ه��ات  وا�شفرت 
ل��واء  ق��ائ��د  فيهم  جريحني مب��ن 
م�����ش��رات��ه ن�����وري ك��ل��ي��وان ال���ذي 
خ�شع اىل عملية جراحية" وفق 
ا���ش��اف ان حالته  ال���ذي  امل�����ش��در 

ال�شحية يف حت�شن.
عيارات  �شمعت  اخ��رى،  من جهة 
ن�����اري�����ة م�����ن م�����داف�����ع م�������ش���ادة 
ل��ل��ط��ريان ط����وال ث���الث ���ش��اع��ات 
ليل الثنني الثالثاء يف العا�شمة 

الليبية.

مواقــيت ال�سالة
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اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
االإلكرتوين 

اجلديد

املوقع اللكرتوينالربيد اللكرتوين

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

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

اأبوظبي
هاتف
فاك�س

العراقدبي
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يف  الكونغر�ض  من  وفــد 
امل�ضاعدات  لبحث  م�ضر 

•• القاهرة-يو بي اأي:

���ش��ب��اح  ال���ق���اه���رة،  اإىل  و����ش���ل 
الكونغر�س  من  وفد  الثالثاء، 
الأم�����ريك�����ي ب���رئ���ا����ش���ة ك��ب��رية 
م���وظ���ف���ي ال���ل���ج���ن���ة ال��ف��رع��ي��ة 
ملخ�ش�شات العمليات اخلارجية 
م���اري  اآن  ال����ن����واب،  مب��ج��ل�����س 
مل�شر  زي������ارة  يف  ���ش��وت��ف��اك�����س، 
ل��ب��ح��ث ال���ت���ط���ورات يف ال��ب��الد 

وتقدمي حزمة م�شاعدات.
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اأخبار ال�ضاعة: التوحد خلف العلم
بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية اإمنا يوؤكد بجالء انتماءهم العميق اإىل 
الوطن وفخرهم به ومبا يحققه من جناحات واإجنازات وولءهم املطلق 
لقيادته التي متثل رمز وحدته وعزته وتطوره. وقالت اأخبار ال�شاعة يف 
ختام مقالها الإفتتاحي اإنه يف هذا ال�شياق فاإن مركز الإمارات للدرا�شات 
والبحوث الإ�شرتاتيجية كان واعيا على الدوام بقيمة الرموز الوطنية يف 
حياة دولة الإمارات العربية املتحدة وحري�شا على التجاوب مع اأي مبادرة 
يف هذا ال�شاأن وهذا ما عرب عنه بو�شوح مبنا�شبة احتفاله باليوم الوطني 
احلادي والأربعني عام 2012 حينما ا�شتهل �شعادة الدكتور جمال �شند 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  علم  برفع  الإحتفال  املركز  عام  مدير  ال�شويدي 

املتحدة فوق مبنى املركز ا�شتجابة ملبادرة فوق بيتنا علم . 

احتفالية ممتدة كل عام .. موؤكدا �شموه اأن علم الدولة ميثل احتاد اإرادتنا 
واأو�شحت  وم�شتقبلنا.  وروؤيتنا  بيتنا  ووح��دة  قدراتنا  واحت��اد  وعزميتنا 
الن�شرة التي ي�شدرها مركز الإمارات للدرا�شات والبحوث ال�شرتاتيجية 
العلم  مقدمتها  ويف  وال�شعوب  الأمم  حياة  يف  كبرية  اأهمية  للرموز  ..اأن 
الوطني لأنه جزء من الهوية وعنوان النتماء اإىل الوطن والت�شحية من 
اأجل �شيادته ورفعته وتقدمه وهذه هي الفل�شفة التي قامت عليها مبادرة 
يوم العلم وهو ما عرب عنه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
بقوله اإننا يف هذا اليوم ن�شتذكر الأيادي الطاهرة للموؤ�ش�شني التي رفعت 
العلم اأول مرة قبل 42 عاما ون�شتح�شر الت�شحيات التي اأبقته مرفوعا 
واملكت�شبات  املنجزات  ونتذكر  ما�شية  عقود  اأربعة  مر  على  عاليا  خفاقا 

التي ر�شخت مكانته بني دول العامل وحجزت له مكانا متقدما بني الأمم 
وف��وق  امل��واط��ن��ني  م��ن قبل  الإم���ارات���ي  العلم  رف��ع  اأن  واأك���دت   . وال�شعوب 
الدوائر والوزارات الحتادية ب�شكل متزامن غدا الأربعاء كما وجه �شاحب 
رمز  ح��ول  توحد  حالة  ميثل  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
وطني جامع ويوؤكد قيمة الوحدة يف حياة دولة الإمارات العربية املتحدة 
هذه القيمة التي ر�شخها املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ زايد بن �شلطان 
املجالت  يف  والتقدم  واملنعة  العزة  اأ�شا�س  باعتبارها  اهلل  رحمه  نهيان  اآل 
كافة. واأ�شافت اأن جتاوب املواطنني مع مثل هذه املبادرات الوطنية كما 
حدث مع مبادرة فوق بيتنا علم التي اقرتحها مواطن اإماراتي مبنا�شبة 
الحتفال باليوم الوطني الأربعني وتبناها و�شجعها �شمو ال�شيخ عبداهلل 

•• اأبوظبي -وام: 

ال��ذي توىل فيه  اليوم  الثالث من نوفمرب  اأن  ال�شاعة  اأخبار  ن�شرة  اأك��دت 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
رئا�شة دولة الإمارات العربية املتحدة يف عام 2004 ميثل رمزا للوحدة 
�شل�س  ان��ت��ق��ال  م��ن  ان��ط��وى عليه  الإم��ارات��ي��ة مب��ا  ال�شاحة  وال��وف��اق على 
وحتت  قيادتهم.  ح��ول  فئاتهم  مبختلف  الإم��ارات��ي��ني  والتفاف  لل�شلطة 
�شاحب  مبادرة  تكت�شب  هنا  من  اأن��ه  اأ�شافت  العلم  خلف  التوحد  عنوان 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل اأن يكون هذا اليوم يوم العلم ت�شاحبه مظاهر 

رئي�ص الدولة ي�ستقبل وزير اخلارجية ال�سعودي

خليفة يبحث مع الفي�ضل العالقات الثنائية وامل�ضتجدات االإقليمية والدولية 
•• العني- وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل يف ق�شر الرو�شة يف مدينة العني قبل ظهر ام�س..بح�شور الفريق اأول 
�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�شلحة..�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شعود الفي�شل وزير خارجية 
اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة الذي و�شل البالد يف وقت �شابق ام�س.

وجرى خالل اللقاء ا�شتعرا�س العالقات الأخوية بني البلدين ال�شقيقني 

ال�شعودي  الدولة �شمو وزير اخلارجية  ال�شمو رئي�س  بدوره حمل �شاحب 
ال�شحة  م��وف��ور  ل��ه  متمنيا  ال�شريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  اأخ��ي��ه  اإىل  حتياته 

والعافية ولل�شعب ال�شعودي ال�شقيق دوام التقدم.
احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  حممد  بن  طحنون  ال�شيخ  �شمو  اللقاء..  ح�شر 
نائب رئي�س  اآل نهيان  زايد  ال�شيخ من�شور بن  ال�شرقية و�شمو  املنطقة  يف 
جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة و�شمو ال�شيخ حامد بن زايد اآل نهيان 
اآل نهيان  زاي��د  ال�شيخ عبداهلل بن  اأبوظبي و �شمو  رئي�س دي��وان ويل عهد 
وزير اخلارجية و �شمو ال�شيخ عمر بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 

اإط��ار  يف  وذل��ك  الجن���ازات  من  مزيد  لتحقيق  بتعزيزها  الكفيلة  وال�شبل 
اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  ب��ني  امل�����ش��رتك  والتن�شيق  ال��ت��وا���ش��ل 
والق�شايا  امل�شتجدات  اأبرز  اإىل بحث  كافة..اإ�شافة  الأ�شعدة  العربية على 

على امل�شتويني الإقليمي والدويل ذات الهتمام امل�شرتك.
احلرمني  خ��ادم  حتيات  اللقاء  خ��الل  الفي�شل  �شعود  الأم���ري  �شمو  ونقل 
العربية  اململكة  عاهل  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�شريفني 
اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  ال�شمو  ل�شاحب  متنياته  و  ال�شقيقة  ال�شعودية 

موفور ال�شحة والعافية.

والإن�شانية  اخلريية  لالأعمال  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  موؤ�ش�شة  اأمناء 
اإدارة طريان  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خالد  �شمو  و 
الحتاد و �شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن خليفة اآل نهيان م�شت�شار �شاحب 
ال�شمو رئي�س الدولة و ال�شيخ هزاع بن طحنون اآل نهيان وكيل ديوان ممثل 
احلاكم يف املنطقة ال�شرقية ومعايل اأحمد جمعة الزعابي نائب وزير �شوؤون 
ال�شعد  ابراهيم  معايل  و  ال��دول��ة  يف  امل�شوؤولني  كبار  من  ع��دد  و  الرئا�شة 
الوفد  واأع�شاء  ال��دول��ة  ل��دى  ال�شعودية  العربية  اململكة  �شفري  الرباهيم 

املرافق ل�شمو الأمري �شعود الفي�شل.

هزاع بن زايد ي�ضتقبل م�ضت�ضار االأمن القومي الربيطاين
•• اأبوظبي-وام:

م�شت�شار  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ه��زاع  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب  الوطني  الأم��ن 
اأبوظبي ال�شري نايجل دراوت�س م�شت�شار الأمن القومي 
الربيطاين. وناق�س اللقاء الذي جرى مبكتب �شموه يف 
امل�شرتك  التعاون  باأبوظبي جم��الت  العهد  دي��وان ويل 
العربية  الإم��ارات  و�شبل تعزيزها وتطويرها بني دولة 
هذه  ت�شهده  م��ا  وا�شتعر�س  املتحدة  واململكة  املتحدة 
اللقاء  تناول  كما  كبريين.  وتنام  تطور  من  العالقات 
امل�شرتك  الهتمام  ذات  واملو�شوعات  الراهنة  الق�شايا 

واآخر امل�شتجدات على ال�شاحتني الإقليمية والدولية.

واأ�شار �شموه اإىل اأن العالقات الثنائية والإ�شرتاتيجية 
املا�شية  ال�شنوات  يف  كبريا  تطورا  �شهدت  البلدين  بني 
ولتزال مت�شي نحو اآفاق اأرحب من التفاهم والتعاون 

موؤكدا اأهمية العمل على تعزيزها وتطويرها.
الربيطاين عن  القومي  الأم��ن  اأع��رب م�شت�شار  ب��دوره 
اأهمية  زايد موؤكدا  ال�شيخ هزاع بن  بلقاء �شمو  �شعادته 
تطوير العالقات الثنائية املميزة بني البلدين وتعزيزها 

مبا ي�شب يف م�شلحة �شعبيهما ال�شديقني.
ح�شر اللقاء كل من علي ال�شام�شي نائب الأمني العام 
دومينيك  و���ش��ع��ادة  ال��وط��ن��ي  ل��الأم��ن  الأع��ل��ى  للمجل�س 
واأع�شاء  ال��دول��ة  ل��دى  املتحدة  اململكة  �شفري  جريمي 

الوفد املرافق. 

الداخلية تدعو اأ�ضحاب املركبات ال�ضتبدال 
اأرقام اللوحات القدمية بالفئات اجلديدة

•• اأبوظبي-وام:

ال��داخ��ل��ي��ة مم��ث��ل��ة يف  وزارة  دع���ت 
امل���روري  للتن�شيق  العامة  الإدارة 
اأ�شحاب  من  واملقيمني  املواطنني 
امل����رك����ب����ات ال����ت����ي حت���م���ل ل���وح���ات 
قدمية منتهية الرتاخي�س �شادرة 
التوجه  ���ش��رورة  اإىل  اأبوظبي  من 
مل���راج���ع���ة م���رك���ز اخل���دم���ة ب������اإدارة 
ت��رخ��ي�����س الآل�����ي�����ات وال�����ش��ائ��ق��ني 
ب��اأب��وظ��ب��ي ل���ش��ت��ب��دال��ه��ا ب��ال��ف��ئ��ات 
ي���ت���ع���ر����ش���وا  اجل������دي������دة ح����ت����ى ل 

للمخالفة.
وح���ث���ت اأ����ش���ح���اب امل���رك���ب���ات ال��ت��ي 
حتمل لوحات الفئات اجلديدة غري 
مراكز  مراجعة  معاملها  الوا�شحة 
ترخي�س  لإدارة  التابعة  اخل��دم��ة 
ل�شتبدالها  وال�شائقني  امل��رك��ب��ات 

باأخرى وا�شحة وجديدة.
الزعابي  العميد غيث ح�شن  واأك��د 
مدير عام التن�شيق املروري بوزارة 
و�شعيها  ال���وزارة  حر�س  الداخلية 
متميزة  خ��دم��ات  لتقدمي  ال��دائ��م 
للجمهور مو�شحا اأن الإدارة العامة 
اإدارات  خاطبت  امل���روري  للتن�شيق 

ع��ل��ى م�شتوى  وال����دوري����ات  امل����رور 
الدولة واإدارات املرور بدول جمل�س 
ال��ت��ع��اون ل����دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة 
ل���دع���وة اأ����ش���ح���اب امل���رك���ب���ات ال��ت��ي 
من  ���ش��ادرة  قدمية  لوحات  حتمل 
وال�شائقني  الآليات  اإدارة ترخي�س 
اأرقام  باأبوظبي ل�شتبدالها بلوحة 
جديدة جتنبا لتعر�شهم للم�شاءلة 
املن�شو�س  وال��ع��ق��وب��ات  القانونية 
ع��ل��ي��ه��ا يف ق���ان���ون ال�����ش��ري وامل����رور 
الحت��������ادي ك�����ون ه�����ذه ال���ل���وح���ات 
اأ�شبحت يف حكم امللغية ..لفتا اإىل 
وجود عدد كبري من املركبات التي 
حتمل لوحة اأرقام قدمية موجودة 

اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  يف 
اإدارة  اأ�شحابها مبراجعة  ومل يقم 
ت��رخ��ي�����س الآل�����ي�����ات وال�����ش��ائ��ق��ني 
باأبوظبي ل�شتبدالها. وقال العقيد 
حممد معيوف الكتبي مدير اإدارة 
يف  وال�����ش��ائ��ق��ني  الآل���ي���ات  ترخي�س 
كانت  الإدارة  اإن  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة 
قد منحت �شابقا اأ�شحاب املركبات 
مهلة ل�شتبدال اللوحات القدمية 
وغري الوا�شحة وخاطبت مديرية 
امل��رور وال��دوري��ات لتنفيذ حمالت 
ت��ف��ت��ي�����ش��ي��ة ل���ل���ت���اأك���د م����ن ال����ت����زام 
اأ�شحاب املركبات با�شتبدال لوحات 

مركباتهم.

�ضيف بن زايد يت�ضلم ن�ضخة من جملة وطن بال خمدرات

املتحف الوطني الفرن�سي يحتفل بطيور ال�سحراء املقدمة من ال�سندوق الدويل للحفاظ على احلبارى 

حبارى االإمارات ت�ضجل ظهورها االأول يف باري�ض

•• اأبوظبي-وام:

�شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  ت�شلم 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
جم��ل�����س ال�����وزراء وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة 
يف م��ك��ت��ب��ه اأم�������س الول..ن�������ش���خ���ة 
م����ن ال����ع����دد اجل����دي����د م����ن جم��ل��ة 
التي ت�شدرها  وطن بال خم��درات 
امل��خ��درات  ملكافحة  العامة  الإدارة 
دب��ي.. ل�شرطة  العامة  القيادة  يف 
وذل�������ك ب���ح�������ش���ور ال�����ل�����واء ن��ا���ش��ر 
العام  الأم���ني  النعيمي  خلريباين 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  �شمو  ملكتب 
ال�����وزراء وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة وال��ل��واء 
ع��ب��داجل��ل��ي��ل م���ه���دي ال��ع�����ش��م��اوي 
نائب رئي�س اللجنة العليا ملكافحة 
الإدارة  مدير  الدولة  يف  املخدرات 
العامة ملكافحة املخدرات يف �شرطة 
دب������ي. ودع������ا ���ش��م��و ن���ائ���ب رئ��ي�����س 
جمل�س الوزراء وزير الداخلية اإىل 

•• اأبوظبي-الفجر: 

امل���ت���ح���ف ال����وط����ن����ي ال���ف���رن�������ش���ي 
للتاريخ الطبيعي يف باري�س ك�شف 
اأح��دث  ع��ن  ر�شمياً  ال��ي��وم  ال�شتار 
ت�شم  التي  العلمية  معرو�شاته 
مها  قدنّ اآ�شيوية  حبارى  طيور   8
على  للحفاظ  ال��دويل  ال�شندوق 
ال��ذي يقود من مقره   ، احلبارى 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
اأح���د اأك���رب ب��رام��ج احل��ف��اظ على 
الأنواع يف العامل لإكثار احلبارى 
لهذا  م�شتدام  م�شتقبل  و�شمان 
الطائر الذي يحتل موقعاً مهماً 
العربية.  وال��ت��ق��ال��ي��د  ال����رتاث  يف 
احلية  املجموعة  ه��ذه  و�شت�شكل 
م���ن احل����ب����ارى اجل�����زء الأح�����دث 
الوطني  امل��ت��ح��ف  م��ع��رو���ش��ات  يف 
الفرن�شي حول احلياة الربية يف 

ال�شحراء العربية. 
ل و�شول جمموعة احلبارى  و�شكنّ
بني  امل�شرتك  للم�شروع  تتويجاً 
ال�������ش���ن���دوق ال��������دويل ل��ل��ح��ف��اظ 
الوطني  واملتحف  احل��ب��ارى  على 
من  الطبيعي  للتاريخ  الفرن�شي 
اأجل اإعادة بناء مراكز ق�شطنطني 
للطيور التي تقع �شمن احلديقة 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ع��ري��ق��ة حل��دي��ق��ة 
ال��ن��ب��ات��ات ج���اردي���ن دي ب��الن��ت . 
اإع��ادة بناء هذه املراكز  وقد متت 
ب��ت�����ش��م��ي��م ج����دي����د ي���ح���ل حم��ل 
ال��ت�����ش��ام��ي��م ال��ق��دمي��ة وي��ح��اك��ي 
ال��ب��ي��ئ��ة ال�����ش��ح��راوي��ة ال��ب��دوي��ة 

بجهود  الع�شماوي  واأ���ش��اد  ال�شاأن. 
املركز الوطني للتاأهيل يف اأبوظبي 
يف رعاية جملة وطن بالخمدرات 
للمجلة  اجلديد  العدد  وا�شتمل   .
على ت�شريحات ل�شمو نائب رئي�س 
جم��ل�����س ال�����وزراء وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة 
ملكافحة  امل��ب��ذول��ة  ب�����ش��اأن اجل��ه��ود 
امل����خ����درات والأن�������ش���ط���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة 
املخدرات  ملكافحة  العامة  ل��الإدارة 
دب������ي وم���و����ش���وع���ات  ����ش���رط���ة  يف 
مبخاطر  التوعية  ب�شاأن  متنوعة 
امل��خ��درات على الإن�����ش��ان والأ���ش��رة 
واملجتمع يف اإطار حر�س ال�شرطة 
ع��ل��ى ال��ت��وع��ي��ة ان���ط���الق���ا م���ن اأن 
الإم��ارات دولة الأم��ن وال�شالمة . 
اللقاء..العميد علي خلفان  ح�شر 
الظاهري مدير عام �شوؤون القيادة 
�شعود  والعقيد  اأب��وظ��ب��ي  ل�شرطة 
مكتب  �شكرتارية  مدير  ال�شاعدي 

�شمو الوزير. 

تكثيف اجلهود املبذولة يف التوعية 
مبخاطر املخدرات حلماية املجتمع 
م���ن ه����ذه الآف������ة اخل����ط����رة. �شلم 

املجلة  م��ن  ال��ع��دد اجل��دي��د  ن�شخة 
ال���ل���واء ع��ب��د اجل��ل��ي��ل  ���ش��م��وه  اإىل 
ال��ع�����ش��م��اوي..م��ث��م��ن��ا دع����م ���ش��م��وه 

لأج����ه����زة م��ك��اف��ح��ة امل����خ����درات يف 
الدولة ومتابعته احلثيثة للجهود 
التي تبذلها اجلهات املخت�شة بهذا 

الأ����ش���ي���ل���ة. و���ش��ت��ك��ون احل���ب���ارى 
اأبرز الأنواع احلية التي يعر�شها 
املتحف للتعريف بجهود احلفاظ 
ع��ل��ى ال��ت��ن��وع احل��ي��وي يف ال��ق��ارة 

الآ�شيوية.
ح�����ش��ر ح��ف��ل ت�����ش��ل��ي��م جم��م��وع��ة 
ماجد  معايل  للمتحف  احلبارى 
ع��ل��ي امل���ن�������ش���وري، رئ��ي�����س دائ����رة 
جمل�س  وع�شو  البلدية  ال�شوؤون 
للحفاظ  الدويل  ال�شندوق  اإدارة 
ع��ل��ى احل���ب���ارى، وحم��م��د �شالح 
ال�شندوق  عام  مدير  البي�شاين، 
احل��ب��ارى  على  للحفاظ  ال���دويل 
يف  اأبوظبي  حكومة  مثنّال  اللذان 
احل���ف���ل، ح��ي��ث ق���ال امل��ن�����ش��وري: 
ال���ي���وم يف  اأ�����ش����ارك  اأن  ي�����ش��رف��ن��ي 
الفتتاح الر�شمي لق�شم احلبارى 
يف امل��ت��ح��ف ال���وط���ن���ي ال��ف��رن�����ش��ي 
للتاريخ الطبيعي. فاحلبارى كان 
اأ�شا�شياً  م��ك��ون��اً  ال�����ش��ن��وات  لآلف 
يف ح��ي��اة ال�����ش��ك��ان امل��ح��ل��ي��ني كما 

وبف�شل  وال��ي��وم  وامل��ه��ا.  ال�شقور 
اأول  امل����ب����ادرة ال��ك��رمي��ة ل��ل��ف��ري��ق 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو 
اأب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
ال�شندوق  اإدارة  جمل�س  ورئي�س 
احلبارى،  على  للحفاظ  ال��دويل 
ك��اف��ة  م���ن  ال������زوار  مي��ك��ن لآلف 
الفرن�شي  للمتحف  العامل  اأنحاء 
ب��ف��ر���ش��ة  ي���ح���ظ���وا  اأن  ال���ع���ري���ق، 
ال���ت���ع���رف ع���ن ك��ث��ب ع��ل��ى ط��ائ��ر 
اأ���ش��راره  على  والتعرف  احل��ب��ارى 

العلمية باأنف�شهم. 
ال�����ش��ن��دوق  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر 
احل��ب��ارى  على  للحفاظ  ال���دويل 
كان قد تاأ�ش�س بقرار من �شاحب 
اأبوظبي يف عام  ال�شمو ويل عهد 
جهود  ق��ي��ادة  اأج����ل  م��ن   2006
حكومة اأبوظبي يف احلفاظ على 
احل��ب��ارى. وم��ن��ذ ان��ط��الق جهود 
اإك����ث����ار احل����ب����ارى يف ال����دول����ة يف 

اإنتاج  مت  فقد  ال�شبعينات،  نهاية 
األ�����ف ح��ب��ارى   160 م���ن  اأك�����ر 
م���ن خ����الل ب���رن���ام���ج الإك����ث����ار يف 
الأ�شر التابع لل�شندوق، حيث مت 
اإط��الق اأك��ر من 75 األ��ف��اً منها 
اإىل الربية، وذلك بهدف ا�شتعادة 
جم���م���وع���ات احل�����ب�����ارى ال���ربي���ة 
لهذا  م�شتدام  م�شتقبل  و�شمان 
الطائر الهام يف الثقافة والرتاث 

الإن�شاين.
ال��دويل  ال�شندوق  يعزز  وب���دوره 
عالقاته  احلبارى  على  للحفاظ 
الفرن�شية  الهيئات  خمتلف  م��ع 
املعنية بربامج الأبحاث واحلفاظ 
على الأنواع، وي�شكل عر�س طيور 
املتحف  اأنتجها يف  التي  احلبارى 
نوعية  اإ�شافة  الفرن�شي  الوطني 
بها  وترتقي  العالقات  تلك  تعزز 

اإىل اآفاق اأرحب.
املتحف  يفتح  اأخ�����رى،  ج��ه��ة  م��ن 
اأب�����واب�����ه ل���ل���رح���الت ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

لتعريف  امل��دار���س  تنظمها  ال��ت��ي 
الطبيعة. ويف هذا  بعامل  الطلبة 
ال�����ش��ي��اق، ق���ال ال��ب��ي�����ش��اين ال��ذي 
جمموعة  ت�شليم  حفل  يف  �شارك 
ال��ف��رن�����ش��ي:  للمتحف  احل���ب���ارى 
ي�شكل التعليم ركيزة اأ�شا�شية من 
رك��ائ��ز ب��رن��ام��ج ع��م��ل ال�����ش��ن��دوق 
احل��ب��ارى  على  للحفاظ  ال���دويل 
وال��دويل.  املحلي  امل�شتويني  على 
ف��ال��ت��وع��ي��ة ب��امل��خ��اط��ر ال���ت���ي قد 
ت��واج��ه��ه��ا ب��ع�����س الأن������واع احل��ي��ة 
مثل احلبارى هي اأولوية حيوية 
توازي يف اأهميتها برنامج الإكثار 

والإطالق الذي نقوده. 
و�شدد البي�شاين على اأن احلفاظ 
م�شتمرة  عملية  هو  الأن���واع  على 
تعليم  اأن  م��وؤك��داً  امل��دى  وطويلة 
ال���ن���ا����ش���ئ���ة وت���وع���ي���ت���ه���م ال����ي����وم 
م�شتقبل  ت���وف���ري  يف  ���ش��ي�����ش��اع��د 
م�شتدام للطبيعة واأنواعها احلية 

غداً. 
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دعوة الن�ساء للم�ساركة

طبية راأ�ض اخليمة تفح�ض �ضرطان الثدي يف )راك مول(
•• راأ�ص اخليمة – الفجر  

اأك���د ال��دك��ت��ورحم��م��د ع��ب��د ال��واح��د م��دي��ر اإدارة ال��ط��ب ال��وق��ائ��ي على 
اأهمية الربامج الوقائية كركيزة اأ�شا�شية حلماية املجتمع من ال�شابة 
بالأمرا�س املحتملة وبخا�شة املهددة حلياة الب�شر مثل �شرطان الثدي 
. جاء ذلك خالل افتتاح الفعالية التوعوية التي تنظمها منطقة راأ�س 
اخليمة الطبية ممثلة يف اإدارة التثقيف والإعالم ال�شحي �شمن احلملة 

التوعوية عن �شرطان الثدي .
هذه  اأهمية  عن  الفعالية  انطالق  اأثناء  الواحد  عبد  الدكتور  وحت��دث 

التحولت  ظ��ل  يف  املحتملة  الأم��را���س  م��ن  املجتمع  حلماية  اأ�شا�شية 
جمتمعاتنا  ت�شهدها  باتت  التي  وال�شلوكية  والجتماعية  القت�شادية 
يف الع�شر احلايل . ومن جهتها �شرحت مهرة حممد بن �شراي مدير 
اإدارة التثقيف والإعالم ال�شحي باملنطقة فعاليات احلملة م�شرية اىل 
تدريبية  دورات  �شل�شلة  تنفيذ  منها  الفعاليات  من  العديد  ت�شم  انها 
ملوظفات الدوائر احلكومية اإ�شافة اإىل تخ�شي�س ركن حلملة التوعية 
التوعوية وخطة  احلملة  معلومات عن  يقدم  راك مول  املر�س يف  عن 
�شرح  م��ع  مف�شلة  توعوية  حما�شرات  وعقد  ال�شتفادة  و�شبل  عملها 
وتوزيع  امل�شابقات  وتنظيم  لل�شيدات  املبكر  الفح�س  كيفية  عن  عملي 

احلملة الوقائية مو�شحا اأنها ترتجم ر�شالة وروؤية وزارة ال�شحة وتعزز 
جهودها الدوؤوبة للحفاظ على �شحة و�شالمة املجتمع وحر�شها على 
ن�شر الوعي لدى فئات املجتمع من اأجل حتقيق ا�شرتاتيجيتها يف املجال 

ال�شحي وخ�شو�شاً املجال الوقائي .
م�شاعفاتها  وجتنب  الأم��را���س  م��ن  ال��وق��اي��ة  اأن   : م�شيفا  وا�شتطرد 
اخلطط  حم��اور  م��ن  هاما  وحم���وراً  �شحية  اأول��وي��ة  اأ�شبحت  ال�شلبية 
ال�شرتاتيجية للموؤ�ش�شات ال�شحية وهذا ما تقوم �شيا�شة الدولة حالياً 
الأمر  الدولية  املعايري  اإىل  املختلفة  احلياة  معايري  فيها  ارتقت  حيث 
كركيزة  الوقائية  والربامج  احلمالت  كافة  لتبني  املبادرة  يحتم  ال��ذي 

ملدة  �شت�شتمر  الفعاليات  اإن  وقالت  التوعوية.   واللوحات  الإ���ش��دارات 
املجتمع لال�شتفادة من  �شيدات  الدعوة اىل جميع  �شهر كامل موجهة 
هذه احلملة لتحقيق اأهدافها. ومن ثم قدمت الدكتورة �شهري العوبد 
م�شوؤول الأمومة والطفولة مبنطقة راأ�س اخليمة الطبية حما�شرة عن 

اأورام الثدى وم�شبباتها وكيفية الكت�شاف والت�شخي�س واملعاجلة.
املبكر  للك�شف  التدريبى  الربنامج  بتطبيق  �شالح  احمد  هالة  وقامت 
مرجع  ي�شبحن  لكى  امل�شاركات  وم�شتوى  مهارات  لرفع  الثدى  لأورام 
تعليمى ب��ادارات��ه��ن، ك��م��ا ق��دم��ت ب��رن��ام��ج ت��وع��وي ع��ن امن���اط احل��ي��اة 

ال�شحية.

نهيان بن مبارك يطلق املوقع االلكرتوين حلملة العلم 

ا�ستهدفت رفع م�ستوى الوعي باالأخطار والتاأكيد على اتباع االإجراءات الوقائية املطلوبة

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�ضة حول خماطر احلرائق يف املواقع االإن�ضائية
•• اأبوظبي-الفجر: 

وال�����ش��ح��ة  ال���ب���ي���ئ���ة  اإدارة  ن���ظ���م���ت 
اأبوظبي  بلدية مدينة  وال�شالمة يف 
ور����ش���ة ت��خ�����ش�����ش��ي��ة ح����ول خم��اط��ر 
امل�����واق�����ع الإن�������ش���ائ���ي���ة  احل�����رائ�����ق يف 
ب����ال����ت����ع����اون م�����ع ال����ق����ي����ادة ال���ع���ام���ة 
امل��دين(  )ال��دف��اع  اأب��وظ��ب��ي  ل�شرطة 
والإنقاذ  لالإطفاء  الإم��ارات  و�شركة 
ومب�����ش��ارك��ة ع���دد ك��ب��ري م���ن ممثلي 
امل���ك���ات���ب ال���ش��ت�����ش��اري��ة وامل���ق���اول���ني 
البيئة  ب�شاأن  املتخ�ش�شة  وال�شركات 

وال�شحة وال�شالمة.
امل��ه��ن��د���س خ��ل��ف��ان ال��ن��ع��ي��م��ي امل��دي��ر 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ق��ط��اع ت��خ��ط��ي��ط امل���دن 
ت��ن��ظ��ي��م ال��ور���ش��ة  اأن  اأك����د  ب���الإن���اب���ة 
ال���ت���وع���وي���ة وال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة اخل��ا���ش��ة 
امل�����واق�����ع  احل������رائ������ق يف  مب����خ����اط����ر 
ا�شرتاتيجية  �شمن  ياأتي  الإن�شائية 
اإىل  الهادفة  اأبوظبي  مدينة  بلدية 
والتكامل  ال�شراكة  عالقات  توطيد 
م��ع ال�����ش��رك��اء ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني ويف 
ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  مقدمتهم 
اأب��وظ��ب��ي وك��ذل��ك الأم����ر مل��د ج�شور 
ال��ت��وا���ش��ل وال��ت��ك��ام��ل م��ع امل��ق��اول��ني 
وال���ش��ت�����ش��اري��ني م��ن اأج���ل ال��و���ش��ول 
اإىل اأرفع املعايري اخلا�شة بتطبيقات 
وتطوير  والبيئة  وال�شالمة  الأم��ن 
بال�شكل  وال�شالمة  ال�شحة  مفاهيم 
ال�����ذي ي��ح��ق��ق اأه�������داف ال��ب��ل��دي��ة يف 
اإيجاد بيئة عمل اآمنة ومتوافقة مع 
وعامليا،  حمليا  بها  املعمول  املعايري 
توعوي  م�شروع  اإط���ار  �شمن  وذل��ك 
وت��ث��ق��ي��ف��ي مم��ن��ه��ج وب���رن���ام���ج عمل 
ي�شتهدف الرتقاء امل�شتمر مب�شتوى 
اأ�شكالها  كافة  على  باملخاطر  الوعي 
توؤهل  التي  العامة  الثقافة  وتر�شيخ 
ال���ع���ام���ل���ني يف امل����واق����ع الإن�����ش��ائ��ي��ة 
مل��واج��ه��ة اأخ���ط���ار احل���رائ���ق وات��خ��اذ 
التي  املطلوبة  الوقائية  الإج����راءات 
توؤمن �شالمة املوقع والعاملني فيه 
مدينة  بلدية  اأن  النعيمي  واأ���ش��ار   .
اأرفع  تطبيق  على  حري�شة  اأبوظبي 

•• اأبوظبي-وام:

د����ش���ن م���ع���ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
الثقافة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م��ب��ارك 
وال�������ش���ب���اب وت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع من 
الل��ك��رتوين حلملة  امل��وق��ع  مكتبه 
العلم ليتيح للمواطنني و املقيمني 
ع��ل��ى اأر������س ال���دول���ة ال��ت��ع��ب��ري عن 
وما  ال��دول��ة  علم  م�شاعرهم جت��اه 
يج�شده من معاين الرفعة و العزة 
مع  وللتوا�شل  للوطن  النتماء  و 
ي���اأت���ي تد�شني  ف��ع��ال��ي��ات احل��م��ل��ة. 
ف��ع��ال��ي��ات حملة  اإط������ار  امل���وق���ع يف 
حتت  ال���وزارة  تنظمها  التي  العلم 
����ش���ع���ار ارف����ع����ه ع����ال����ي����ا... ل��ي��ب��ق��ى 
����ش���اخم���ا ال������ذي اأط���ل���ق���ه ���ش��اح��ب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د 

واملقرتحات  الآراء  باإبداء  احلملة 
التي  وب��راجم��ه��ا  فعالياتها  ح���ول 
ال��ي��وم  اح��ت��ف��الت  اإىل  اىل  ت�شتمر 
�شهولة  اإىل  واأ���ش��ار   .42 الوطني 
العلم  حملة  م��وق��ع  اإىل  ال��و���ش��ول 
من خالل موقع الوزارة اأو العديد 
وال�شركاء  احلكومية  امل��واق��ع  م��ن 
املختلفة  البحث  حمركات  على  اأو 
امل���وق���ع ه���و احل��ل��ق��ة  اأن  م��و���ش��ح��ا 
الفعاليات  من  �شل�شلة  من  الأوىل 
الوزارة  �شتطلقها  التي  والأن�شطة 
تباعا خالل فرتة احلملة لرت�شيخ 
اأ���ش��ا���ش��ي من  ال��ع��ل��م ك��م��ك��ون  قيمة 
ويتيح  الوطنية.  الهوية  مكونات 
مع  التوا�شل  الإل��ك��رتوين  امل��وق��ع 
اأف���راد املجتمع كبارا  ف��رد م��ن  ك��ل 
و�����ش����غ����ارا وت���ع���ري���ف���ه���م ب��احل��م��ل��ة 

م�شابقات  عن  معلومات  و  الدولة 
املتنوعة و�شروطها وطرق  احلملة 
بامل�شابقات  الإلكرتونية  امل�شاركة 
وكيفية امل�شاركة باحلملة. و ي�شم 
املوقع كذلك جمموعة كبرية من 
ويتيح  العلم  والأف��الم عن  ال�شور 
ب�شور  اجلمهور  مل�شاركة  الفر�شة 
يجعله  م��ا  العلم  ع��ن  وفيديوهات 
م�����ش��درا م��وث��وق��ا مل��ت��اب��ع��ة اأح����دث 
ت���ط���ورات وم�����ش��ت��ج��دات احل��م��ل��ة. 
من  ال��ع��دي��د  احل��م��ل��ة  ت�شم  بينما 
الفعاليات والأن�شطة منها معر�س 
الإمارات  الفنية لفناين  امل�شاركات 
ع���ن ع��ل��م ال���دول���ة وم�����ش��اب��ق��ات يف 
ال�شعر النبطي والف�شيح بالإ�شافة 
اإىل امل�شابقات الثقافية وامل�شابقات 
التي  الأ�شئلة  الإذاع��ي��ة من خ��الل 

اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
ال�شيخ  م��ع��ايل  وق����ال   . اهلل  رع����اه 
وزي��ر  نهيان  ال  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة 
اأن املوقع الإلكرتوين هو اأحد اأهم 
و�شائل التوا�شل مع جميع �شرائح 
ال��دول��ة بهدف  ام���ارات  املجتمع يف 
اإط���الع���ه���م ع��ل��ى ك���اف���ة ال��ب��ي��ان��ات 
وامل���ع���ل���وم���ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��احل��م��ل��ة 
بالإ�شافة اإىل الفعاليات والربامج 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ال��ت��ي ت��ن��ظ��م��ه��ا ال�����وزارة 
امل��وق��ع  اأن  يف ه���ذا الإط������ار. واأك�����د 
اأك��رب  ا�شتقطاب  اإىل  اي�شا  يهدف 
جمهوراملواطنني  من  ممكن  ع��دد 
احلملة  اإىل  لالن�شمام  واملقيمني 
مع  ل��ل��ت��ف��اع��ل  م���ن���ربا  ي���ك���ون  واأن 

وم�شمونها واإ�شراكهم يف فعالياتها 
وتنمية الإح�شا�س بامل�شوؤولية جتاه 
اليجابي  ال�شلوك  وتعزيز  العلم 
وتقديره  معه  التعامل  كيفية  يف 
ومعرفة اأماكن رفعه ون�شر �شورته 

وقيا�شاته واألوانه ال�شحيحة.
ت��وع��ي��ة اجلمهور  اإىل  ي��ه��دف  ك��م��ا 
وال��وق��وف  ال��ع��ل��م  اح����رتام  بكيفية 
فيه  ي��رف��ع  م��ك��ان  اأي  يف  ل��ت��ح��ي��ت��ه 
ودع������وة اجل���م���ه���ور ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
ال��ت��ي تقدمها  ال��ق��ي��م��ة  امل�����ش��اب��ق��ات 

احلملة خلدمة اأهدافها.
وي��ت�����ش��م��ن امل���وق���ع م��ع��ل��وم��ات عن 
تاريخ وميثاق وق�شة ودلئل األوان 
برنامج  املوقع  يت�شمن  كما  العلم 
احل���م���ل���ة وم����واع����ي����د ال��ف��ع��ال��ي��ات 
اإم��ارات  واأم��اك��ن تنظيمها يف كافة 

وال�شالمة  وال�شحة  البيئة  معايري 
يف ك���اف���ة م���واق���ع ال���ب���ن���اء والن�������ش���اء 
ب��رام��ج  ومت��ت��د  املختلفة  وامل�����ش��اري��ع 
امل��ج��ال  ه���ذا  يف  التثقيفية  ال��ب��ل��دي��ة 
ل��ت��ط��ال ���ش��رك��اءن��ا ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني 
وامل����ط����وري����ن و�����ش����رك����ات امل����ق����اولت 
العمال  وفئة  ال�شت�شارية  واملكاتب 
العاملني يف املواقع الإن�شائية وهذه 
البلدية  �شيا�شة  ع��ن  تعرب  ال��ور���ش��ة 
التثقيفي  ال��ربن��ام��ج  ا�شتمرارية  يف 
ال��و���ش��ول  اإىل  ال���ه���ادف  وال���ت���وع���وي 
وال�شحة  البيئة  معايري  اأع��ل��ى  اإىل 
وال�شالمة يف كافة املواقع .. م�شيدا 
ب���ال���وق���ت ذات������ه ب���ت���ع���اون وت�����ش��اف��ر 
ج��ه��ود ال�����ش��رك��ات ومم��ث��ل��ي امل��ك��ات��ب 
الن�شاط  ه���ذا  دع���م  ال���ش��ت�����ش��اري��ة يف 
امل��ه��م وت��ط��ب��ي��ق ال���ربام���ج ال��ت��وع��وي��ة 
باملوا�شفات  والل���ت���زام  والتثقيفية 
ال��ف��ن��ي��ة ال��ت��ي حت��ف��ظ ح��ي��اة ال��ع��م��ال 
وت�شهم يف اإيجاد بيئة العمل ب�شروط 
وحتافظ  واآم��ن��ة  �شحيحة  ومعايري 

على الأمالك واملن�شاآت.
من جانبه اأ�شار املهند�س عبد العزيز 
وال�شحة  البيئة  اإدارة  مدير  زع��رب 
الفتتاحية  كلمته  خالل  وال�شالمة 
لأع���م���ال ال��ور���ش��ة اأن ه���ذه ال��ور���ش��ة 
ج����اءت ���ش��م��ن اإط�����ار ح��ر���س بلدية 

مدينة اأبوظبي على تطبيق معايري 
كافة  يف  وال�شالمة  وال�شحة  البيئة 
والتقليل  والت�شييد  الإن�شاء  مواقع 
الناجمة عن  احل��وادث  من خماطر 
الأخ���ط���اء وال��ت��ج��اوزات امل���وؤدي���ة اإىل 
ن�����ش��وب احل���رائ���ق يف م���واق���ع ال��ب��ن��اء 
توفري  اأج��ل  م��ن  وك��ذل��ك  والت�شييد 
يف  العاملني  لكافة  اآم��ن��ة  عمل  بيئة 
ه���ذه امل��ج��الت . و���ش��دد زع���رب على 
رف��ع  امللتقيات يف  ه���ذه  م��ث��ل  اأه��م��ي��ة 
احل��رائ��ق  ب��اأخ��ط��ار  ال��وع��ي  م�شتوى 
ومنهجية  عملية  اآل��ي��ات  و���ش��ع  ويف 
مل��واج��ه��ة احل����وادث يف ح��ال وقوعها 
ب��ح��ي��ث ت�����ش��ت��ه��دف ه�����ذه امل��ن��ه��ج��ي��ة 
الإم��ك��ان من اخل�شائر  ق��در  التقليل 
����ش���واء ع��ل��ى ال�����ش��ع��ي��د ال��ب�����ش��ري اأو 
امل������ادي .. واأ�����ش����اد ب���ال���دع���م ال��ك��ب��ري 
القيادة  قبل  من  امل�شتمرة  وامل�شاندة 
اأبوظبي لكافة برامج  العام ل�شرطة 
التي  والإر����ش���اد  والتثقيف  التوعية 
 . ال�����ش��دد  ه���ذا  ال��ب��ل��دي��ة يف  تتبناها 
تاليف  نحو  بجدية  العمل  اإىل  ودع��ا 
امل�����ش��ب��ب��ات والأخ�����ط�����ار ال���ت���ي ت��ك��ون 
املواقع  احل��رائ��ق يف  ان���دلع  �شببا يف 
الإن�����ش��ائ��ي��ة ، م�����ش��ريا اأن ع���دم ات��ب��اع 
وال�شالمة  وال�شحة  البيئة  معايري 
م���ن م�شببات  ك��ب��رية  ن�����ش��ب��ة  ت�����ش��ك��ل 

البيئية  ونتائجها  احل��رائ��ق  اأخ��ط��ار 
والقت�شادية ال�شلبية .

وت����ط����رق ول���ي���د رم�������ش���ان يف ورق����ة 
احل��رائ��ق  ت�شكل  اأ���ش��ب��اب  اإىل  العمل 
م�����ش��ت��ع��ر���ش��ا اأه������م احل����رائ����ق ال��ت��ي 
حدثت على اأر�س الواقع وثم انتقل 
املخاطر  تقييم  ومعايري  مبادئ  اإىل 
اأن  م�شريا   .. احل��رائ��ق  م��ن  املتاأتية 
الح����رتاق مي��ر ب��اأرب��ع م��راح��ل تبداأ 
باملرحلة املبدئية ومرحلة الن�شهار 
ثم املرحلة املتوهجة واأخريا مرحلة 
طبيعة  معرفة  اأن  منوها  ال�شتعال، 
احل���رائ���ق وك��ي��ف��ي��ة ح��دوث��ه��ا ي�شكل 
مواجهة  ثقافة  يف  اأ�شا�شيا  عن�شرا 
واأو���ش��ح  نف�شها.   احل��رائ��ق  اأخ��ط��ار 
العاملني  جميع  ع��ل��ى  ي��ت��وج��ب  اأن���ه 
من  ال�شتفادة  الإن�شائية  املواقع  يف 
ال��درو���س وال��ت��ج��ارب التي م��روا بها 
ب�شاأن احلرائق وذلك لرفع م�شتوى 
وعيهم بهذا ال�شاأن ومعرفة الكيفية 
ال�شليمة ملواجهة الأخطار والت�شرف 
ال�شليم يف الوقت املنا�شب .. وجتنب 
كافة م�شببات احلرائق وعدم توفري 

البيئة املحفزة لن�شوء احلرائق. 
ال�����ش��ي��د حممد  ق���دم  ال�����ش��اأن  يف ذات 
ب����ي����داد ورق������ة ع���م���ل ح�����ول م��ع��اي��ري 
احلرائق  مبواجهة  اخلا�شة  الأم��ان 

التدخني  م��ث��ل   .. ح���دوث احل��رائ��ق 
رئي�شا  وم���ه���ددا  ج���زءا  ي�شكل  ح��ي��ث 
ل�شالمة العمال يف املواقع الإن�شائية 
.. م�شريا اأن الإح�شاءات قد اأو�شحت 
اأن التدخني ي�شكل عامال اأ�شا�شيا يف 
ان�����دلع احل���رائ���ق يف م���واق���ع ال��ب��ن��اء 
والإن�شاء بالإ�شافة اإىل تكد�س املواد 
امل��واد  وت��خ��زي��ن  �شحيح  غ��ري  ب�شكل 

القابلة لال�شتعال بطرق بدائية.
ع��ل��ى ال�����ش��ع��ي��د ذات����ه ���ش��ه��دت ور���ش��ة 
املحاور  ع��ددا من  خماطر احل��رائ��ق 
ال��ت��وع��وي��ة وك���ان يف  ال��ع��م��ل  اأوراق  و 
مقدمتها ورقة حتت عنوان )الوقاية 
والإن�����ش��اء(  البناء  يف  احل��ري��ق  ومنع 
اأع����ده����ا وق���دم���ه���ا امل���ه���ن���د����س ول��ي��د 
وال�شحة  البيئة  اإدارة  م��ن  رم�شان 
خاللها  م��ن  ا�شتعر�س  وال�����ش��الم��ة 
اأه����م ال�����ش��ب��ل والإج�������راءات ال��واج��ب 
اتباعها يف املواقع الإن�شائية لتجنب 
حدوث احلرائق وكذلك الإج��راءات 
اتخاذها  الواجب  والعملية  ال�شليمة 
يف ح���ال ح����دوث احل���رائ���ق، م�����ش��ددا 
الإج��راءات  كافة  توفري  اأهمية  على 
ال��وق��ائ��ي��ة وحت��ق��ي��ق م��ع��اي��ري الأم���ان 
وال�����ش��الم��ة يف امل���واق���ع الإن�����ش��ائ��ي��ة 
و�����ش����ون ح����ي����اة و����ش���الم���ة ال���ع���م���ال 
امل��ن�����ش��اآت من  وب��ال��وق��ت ذات���ه حماية 

واملادية املتاأتية من احلرائق. وتناول 
الكعبي اأهم م�شببات احلرائق واملواد 
ال���ق���اب���ل���ة ل��ال���ش��ت��ع��ال وامل���م���ار����ش���ات 
واآليات  الإن�شاء  مواقع  يف  اخلاطئة 
حدوثها  حال  يف  للحرائق  الت�شدي 
اأن��واع  اأه��م  ال�شوء على  األقى  .. كما 
ال��ط��ف��اي��ات واخ��ت�����ش��ا���س ك���ل منها 

ملواجهة اأنواع املواد امل�شتعلة .
يف الإط�����������ار ذات��������ه ق����دم����ت ���ش��رك��ة 
الإم�����ارات ل��الإط��ف��اء والإن���ق���اذ ورق��ة 
مثل  احل��رائ��ق  م�شببات  ح��ول  عمل 
ال���ك���ه���رب���اء وال����وق����ود امل�����ش��ت��خ��دم يف 
بالطرق  مواجهتها  وو�شائل  املطابخ 
ودعت   .. ال�شليمة  العملية  العلمية 
يف  ال�شليمة  الإج�������راءات  ات��ب��اع  اإىل 
اأك��رب  ح���ال ح���وث احل��رائ��ق لتجنب 
قدر من اخل�شائر . ويف ختام الور�شة 
ق����ام امل��ه��ن��د���س ع��ب��د ال��ع��زي��ز زع���رب 
ب��ت��ك��رمي امل��ح��ا���ش��ري��ن وامل�����ش��ارك��ني 
تعزيز  على  م��وؤك��دا  الور�شة  باأعمال 
جميع  م��ع  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة 
لتوفري  املعنية  واملوؤ�ش�شات  الهيئات 
اأعلى معايري الأمن والأمان واإيجاد 
ال��ب��ي��ئ��ة ال�����ش��ح��ي��ة ال�����ش��ل��ي��م��ة ل��ك��اف��ة 
ورفع  الإن�شائية  املواقع  العاملني يف 
م�شتوى الوعي والتثقيف العام بهذا 

ال�شاأن.

م�������ش���ت���ع���ر����ش���ا اأن������������واع ال���ط���ف���اي���ات 
والعملية  املن�شبطة  والإج�������راءات 
احل����رائ����ق مبختلف  م���ع  ل��ل��ت��ع��اط��ي 
على  موؤكدا   .. وم�شتوياتها  اأنواعها 
ج��زئ��ي��ة م��ه��م��ة ت��ت��م��ث��ل يف الجت����اه 
احل����دي����ث ل����ش���ت���خ���دام امل��������واد غ��ري 
ال��ق��اب��ل��ة ل��ال���ش��ت��ع��ال يف الإن�������ش���اءات 
ال��ذي ي�شاهم  الأم��ر  البناء  وم��واق��ع 
يف تخفي�س احتمالية نوب احلرائق 
�شواء اأثناء العمال الإن�شائية اأو بعد 
بع�شا من  م�شتعرا   .. البناء  اكتمال 
حوادث احلرائق والدرو�س امل�شتفادة 
م��ن��ه��ا . ك��م��ا ق���دم ال�����ش��اب��ط يو�شف 
ل�شرطة  العامة  القيادة  من  الكعبي 
اأبوظبي – الدفاع املدين- حما�شرة 
ح����ول م��ع��اي��ري الأم�����ن يف امل���ب���اين.. 
م���وج���ه���اً ال�������ش���وء ن��ح��و امل��وا���ش��ف��ات 
وامل����ع����اي����ري وال�������ش������رتاط������ات ال���ت���ي 
ي��ت��وج��ب ت��وف��ريه��ا يف امل���ب���اين حتت 
الن�������ش���اء ل���ت���اليف ح�����دوث احل���رائ���ق 
اإج���راءات  ات��ب��اع  اأهمية  على  م�شددا 
وتوفري  وال�شالمة  وال�شحة  البيئة 
ك��اف��ة م��ق��وم��ات م��واج��ه��ة احل��رائ��ق 
وال��ع��م��ل ب��ا���ش��ت��م��رار ع��ل��ى اك��ت�����ش��اب 
املعارف العامة والثقافة التي توؤهل 
احل��رائ��ق  اأخ��ط��ار  مل��واج��ه��ة  املجتمع 
الب�شرية  اخل�����ش��ائ��ر  م���ن  وال��ت��ق��ل��ي��ل 

ال��دول��ة.  اإذاع���ات  اأث��ري  تطرح على 
ك��م��ا ت�����ش��م ور������س ع��م��ل ل��ل��ت��وع��ي��ة 
ب��اأه��م��ي��ة ال��ع��ل��م و���ش��ب��ل امل��ح��اف��ظ��ة 
ا�شتخدامه  ع��ن  وم��ع��ل��وم��ات  عليه 

وغ���ريه���ا ال��ك��ث��ري م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات 
التذكارية  الهدايا  توزيع  يتم  كما 
وامل���ط���ب���وع���ات ال���ت���ي حت���ت���وي على 

معلومات عن احلملة واأهدافها. 

وفاة ا�ضيوي واإ�ضابة 3 اآخرين يف تدهور �ضيارة براأ�ض اخليمة 
•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

21 عاماً  اآ�شيوي اجلن�شية )  لقي 
( م�����ش��رع��ه ف��ي��م��ا اأ���ش��ي��ب ث��الث��ة 
اآخ����ري����ن م���ن ج��ن�����ش��ي��ات اآ���ش��ي��وي��ة 
م��ا بني  ت��راوح��ت  باإ�شابات  اأخ���رى 
نتيجة  امل��ت��و���ش��ط��ة  اإىل  ال��ب��ل��ي��غ��ة 

م�����ن اجل���ن�������ش���ي���ة الآ�����ش����ي����وي����ة ث��م 
تدهورها عدة مرات نتيجة انفجار 
اإح����دى اإط���ارات���ه���ا، حت��ري��ك��ت على 
و�شيارات  ال�شرطة  دوري���ات  ال��ف��ور 
م��ك��ان  اىل  والإن������ق������اذ  الإ�����ش����ع����اف 
احلادث، جيث جرى نقل امل�شابني 
ال���ع���الج  ل��ت��ل��ق��ي  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى  اىل 

ت��ده��وره��ا  ث��م  مركبتهم  اإن���ح���راف 
باإحدى مناطق براأ�س اخليمة .

رئي�س  عي�شى  اأحمد  العقيد  وق��ال 
م���رك���ز ���ش��رط��ة امل��ن��ي��ع��ي ال�����ش��ام��ل 
ب��راأ���س اخل��ي��م��ة اأن���ه اث���ر ورد ب��الغ 
بانحراف  يفيد  العمليات  لغرفة 
اأ�شخا�س   4 ي�شتقلها  ك��ان  مركبة 

الالزم، اإل اأن اأحدهم فارق احلياة 
متاأثراً بجروحه العميقة .

واأهاب رئي�س مركز �شرطة املنيعي 
ال�شائقني ب�شرورة  ال�شامل جميع 
الإل�����ت�����زام ب���ال���ق���واع���د والأن���ظ���م���ة 
امل�����روري�����ة وال���ت���ق���ي���د ب��ال�����ش��رع��ات 
امل����ح����ددة ل��ك��ل ط���ري���ق، و����ش���رورة 

املنحنيات  يف  ل���ش��رع��ات  تخفي�س 
قائد  ليتمكن  اجلبلية  وامل��ن��اط��ق 
املركبة من التحكم بها وال�شيطرة 
ع���ل���ي���ه���ا، ك���ذل���ك ط���ال���ب اجل��م��ي��ع 
ب���������ش����رورة ع���م���ل ����ش���ي���ان���ة دوري�����ة 
�شالمتها  م��ن  وال��ت��اأك��د  ملركباتهم 

على الطرق .

�ضرطة الفجرية تطلق حملتها املرورية الت�ضغيلية 
الثانية كن قدوة لل�ضالمة على الطريق 

•• الفجرية-الفجر:

اطلقت القيادة العامة ل�شرطة الفجرية حملة التوعية املرورية حتت �شعار 
وال��دوري��ات  امل��رور  اإدارة  تنظمها  والتي  الطريق  على  لل�شالمة  ق��دوة  كن 
امل��رور  قطاع  لإ�شرتاتيجية  الت�شغيلية  للخطة  العام  الإط��ار  �شياق  �شمن 
لوزارة الداخلية والقيادة العامة ل�شرطة الفجرية لعام 2013 والتي تبداأ 

 . من مطلع �شهر نوفمرب وت�شتمر حتى 15 -2013-12 
وقد �شرح املقدم ح�شن �شامل جمعه مدير اإدارة املرور والدوريات بالإنابة 
، اأن احلملة تهدف اإىل توعية ال�شائقني وم�شتخدمي الطرق على �شرورة 
وزي��ادة  القيادة  اأث��ن��اء  رئي�شي  كهدف  امل��روري��ة  ال�شالمة  ات��خ��اذ  يف  التقيد 
�شرائح  لكافة  امل��روري��ة  ال�شالمة  ثقافة  مايخ�س  ون�شر  امل���روري  ال��وع��ي 
املجتمع والتقيد باإر�شادات وتعليمات املرور واحلذر من م�شببات احلوادث 
املرورية وما ينتج عنها من اإ�شابات ووفيات وذلك من خالل تكاتف كافة 
�شرائح املجتمع ، بالإ�شافة اإىل توعية اجلمهور اإىل جتنب ال�شرعة الزائدة 
والقيادة بطي�س وتهور التي يقوم بها بع�س ال�شائقني ، وذلك للم�شاهمة 
يف تقليل ن�شب احلوادث املرورية والوفيات الناجتة منها لتحقيق النتائج 
التفتي�شية  والنقاط  املرورية  التوعية  حمالت  تكثيف  خالل  من  املرجوة 

على النقاط ال�شاخنة .
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�ضعود بن �ضقر يوجه حكومة راأ�ض اخليمة بالتفاعل مع حملة يوم العلم 
حب ال�شعب لقائده  وتوجه بال�شكر والتقدير حلكومة دولة المارات 
برئا�شة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم على ت�شجيع 
ال��ولء  قيم  تعزز  وطنية  م��ب��ادرات  تبني  يف  احلكومية  املوؤ�ش�شات  دور 
والن��ت��م��اء ال��وط��ن��ي وحت��ف��ي��ز امل��وظ��ف��ني ع��ل��ى ال��ت��ف��اع��ل الي��ج��اب��ي مع 
العمل والإخال�س  �شاأنها تر�شيخ مفهوم  التي من  املنا�شبات الوطنية 

والت�شحية يف نفو�س اجلميع.
كما توجه بالتقدير ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي 
القا�شمي حلر�شهما  بن �شقر  �شعود  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  و�شمو 
على م�شاركة موظفي احلكومة املحلية اإخوانهم يف خمتلف الوزارات 
قيم  تغر�س  التي  الوطنية  املنا�شبات  خمتلف  يف  الحت��ادي��ة  والهيئات 

املواطنة لدى املوظفني . 

الب�شرية  امل��وارد  دائ��رة  ع��ام  الدكتور حممد عبداللطيف مدير  واأك��د 
اخليمة  راأ����س  يف  التنفيذي  للمجل�س  ال��ع��ام  الم��ني  باأعمال  والقائم 
راأ���س اخليمة جاءت ب�شرورة رفع  ال�شمو حاكم  اأن توجيهات �شاحب 
التابعة  علم الدولة على جميع املقار والهيئات واملوؤ�ش�شات احلكومية 
حلكومة راأ�س اخليمة واإظهار مظاهر الحتفال بهذه املنا�شبة العزيزة 
اأب��ن��اء دول���ة الم����ارات ال��ت��ي متثل ي��وم العلم ذك���رى تويل  على ق��ل��وب 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئا�شة الدولة اإ�شتجابة 
لدعوة �شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 

دبي وتزامنا مع احتفالت الوزارات والهيئات الحتادية بالدولة.
راأ�س اخليمة للحكومة  ال�شمو حاكم  اأن توجيهات �شاحب  اإىل  واأ�شار 
وتطلعات  ت��وج��ه��ات  م��ع  متا�شيا  ت��اأت��ي  احلملة  م��ع  بالتفاعل  املحلية 

احلكومة الحتادية ومواكبة ملختلف الحداث والفعاليات واملنا�شبات 
اأبناء  واع��ت��زاز  فخر  م��دى  وتعك�س  احلكومة  تتبناها  التي  الوطنية 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قيادة  حتت  الوطني  واإنتمائهم  الوطن 
بن زايد اآل نهيان حفظه اهلل الذي يعد رمزا وطنيا وقائدا وفيا لوطنه 

و�شعبه.
بها  نفخر  عظيمة  منا�شبة  ميثل  العلم  ي��وم  اإن  اللطيف  عبد  وق���ال 
وفر�شة للتعبري عن م�شاعر احلب والوفاء الذي يكنه �شعب المارات 
لقائد م�شريته �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان حفظه 
اهلل فهي ر�شالة يقدمها �شعب المارات للعامل اأجمع يوؤكد فيها ولء 
كانت  ومهما  وال��ق��ي��ادة  للوطن  بانتمائه  واع���ت���زازه  لقيادته  ال�شعب 
م�شاعر  ع��ن  التعبري  ع��ن  قا�شرة  �شتظل  والح��ت��ف��ال  ال��ف��رح  مظاهر 

•• راأ�ص اخليمة-وام:

املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وج��ه 
الأعلى حاكم راأ�س اخليمة ومبتابعة من �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  اخليمة  راأ���س  عهد  ويل  القا�شمي  �شقر  بن 
املوؤ�ش�شات والهيئات احلكومية التابعة حلكومة راأ�س اخليمة  خمتلف 
�شاحب  اأطلقها  التي  الوطنية  للحملة  وال�شتجابة  التفاعل  باأهمية 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
جمل�س الوزراء حاكم دبي احتفال ب يوم العلم الذي ي�شادف الثالث 
من �شهر نوفمرب ذكرى تويل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 

نهيان حفظه اهلل رئي�س الدولة.. رئا�شة الدولة.

زايد لالأعمال اخلريية تنجز م�ضت�ضفى لالأمومة والطفولة يف اأفغان�ضتان بتكلفة �ضتة ماليني دوالر
•• اأبوظبي -وام:

�شلطان  ب��ن  زاي��د  موؤ�ش�شة  اأجن���زت 
اخل���ريي���ة  ل����الأع����م����ال  ن���ه���ي���ان  اآل 
والإن���������ش����ان����ي����ة م�����ش��ت�����ش��ف��ى زاي�����د 
العا�شمة  يف  والطفولة  لالأمومة 
الأفغانية كابول. وقال �شعادة اأحمد 
�شبيب الظاهري مدير عام املوؤ�ش�شة 
اإن امل�شت�شفى الذي تكلف بناوؤه �شتة 
توفري  اإىل  دولر..ي��ه��دف  ماليني 
الرعاية ال�شحية الكاملة لل�شرائح 
الجتماعية الفقرية يف اأفغان�شتان 
تكاليف  تاأمني  ت�شتطيع  ل  والتي 

اأن��ه  واأو���ش��ح  لها.  ال�شحي  ال��ع��الج 
ال�شيخ  �شمو  ت��وج��ي��ه��ات  ع��ل��ى  ب��ن��اء 
ن��ه��ي��ان رئي�س  اآل  زاي���د  ب��ن  ن��ه��ي��ان 
و�شمو  زايد  موؤ�ش�شة  اأمناء  جمل�س 
ال�شيخ عمر بن زايد اآل نهيان نائب 
رئ��ي�����س جمل�س الأم����ن����اء..زار وف��د 
اأي���ام  امل��وؤ���ش�����ش��ة ك��اب��ول ق��ب��ل ب�شعة 
النهائية  امل��راح��ل  على  اطلع  حيث 
امل�شت�شفى..والتجهيزات  لإجن����از 
الطبية الالزمة اإ�شافة اإىل العديد 
من املرافق الإن�شانية املحتاجة اإىل 
�شتى  يف  زاي���د  موؤ�ش�شة  م�شاعدات 
امل����ج����الت ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال�����ش��ح��ي��ة 

ال��ذي �شم  الوفد  وق��ام  والإغاثية. 
ال�����ش��ي��د حم��م��د ���ش��ع��ي��د ال��ق��ب��ي�����ش��ي 
مدير اإدارة امل�شاريع وال�شيد ماجد 
م��ب��ارك امل��ن�����ش��وري وب��ال��ت��ع��اون مع 
بتفقد  ك���اب���ول  ال���دول���ة يف  ���ش��ف��ارة 
لالأمومة  زاي���د  م�شت�شفى  م��راف��ق 
والطفولة حيث اطلع على اأق�شامه 
وا���ش��ت��م��ع م��ن م�����ش��وؤول��ني يف وزارة 
عن  ���ش��رح  اإىل  الأف��غ��ان��ي��ة  ال�شحة 
التي  ال��ه��ام��ة  ال�شحية  اخل��دم��ات 
�شيقدمها امل�شت�شفى لأبناء ال�شعب 
الأف����غ����اين وف����ق اأف�������ش���ل امل��ع��اي��ري 
ال�شحية العاملية. وتن�شيء موؤ�ش�شة 

زايد بن �شلطان اآل نهيان لالأعمال 
م�شت�شفى  والإن�����ش��ان��ي��ة  اخل���ريي���ة 
بتكلفة  والطفولة  لالأمومة  زاي��د 
الذي  اأمريكي  دولر  ماليني  �شتة 

التي  امل�شت�شفيات  اأوىل  من  يعترب 
�شيدت يف العا�شمة كابول من حيث 
التكنولوجية  والتقنيات  نوعيتها 
امل�����ش��ت��خ��دم��ة وامل�����ع�����دات ال��ط��ب��ي��ة 

الكاملة  الرعاية  لتوفري  احلديثة 
لل�شرائح الجتماعية الفقرية التي 
ال�شحية  ال��ن��ف��ق��ات  ع��ل��ى  ت��ق��وى  ل 

الباهظة .

االحتاد االأوروبي يختار االمارات للهوية م�ضت�ضارا خا�ضا بلجنة الربط االلكرتوين بني الدول االوربية
•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت هيئة الإمارات للهوية عن اختيارها كم�شت�شار خا�س �شمن اللجنة 
لدول الحتاد  امل�شرتكة  الآمنة عرب احلدود  الهوية  امل�شوؤولة عن م�شروع 
الأوروبي �شتورك 2.0 لتكون بذلك اأول جهة حكومية على م�شتوى العامل 

ت�شارك يف امل�شروع من خارج دول الحتاد.
ويهدف م�شروع �شتورك 2.0 الذي يعترب اأحد اأكرب امل�شاريع ال�شرتاتيجية 
التي تطورها املفو�شية الأوروبية �شمن براجمها الهادفة لتعزيز التناف�شية 
تتيح  الرقمية  للهوية  بينية  اأوروب��ي��ة  ت�شغيل  من�شة  اإقامة  اإىل  والبتكار 
املعامالت  اإجن��از  القانونية فيها  ملواطني دول الحت��اد الأوروب��ي والهيئات 

الإلكرتونية العابرة للحدود.
وقال �شعادة الدكتور املهند�س علي حممد اخلوري مدير عام هيئة الإمارات 
الأوروبية  اللجنة  اإىل  للهوية لالن�شمام  الإم��ارات  هيئة  دع��وة  اإن  للهوية 
امل�شوؤولة عن م�شروع �شتورك ب�شفة م�شت�شار خا�س هو اإجناز عاملي جديد 
لدولة الإم��ارات حتققه هيئة الإم��ارات للهوية بف�شل الدعم الذي توليه 
لها القيادة الر�شيدة للدولة برئا�شة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل .
اإن هذا الإجن��از هو اعرتاف عاملي ر�شمي جديد  واأ�شاف الدكتور اخلوري 
باأهمية جتربة دولة الإم��ارات يف تطوير منظومة ع�شرية اآمنة وموثوقة 
لإدارة الهوية املتقدمة وهو دليل على ريادة م�شاريع هيئة الإمارات للهوية 
جتربتها  على  ب��الط��الع  الآخ��ري��ن  واه��ت��م��ام  ال�شرتاتيجية  وم��ب��ادرات��ه��ا 
ع��ل��ى جت��ارب  للتعرف  للهيئة  ف��ر���ش��ة  ك��ون��ه��ا  ع��ن  ع���دا  منها  وال���ش��ت��ف��ادة 
معها مبا  العالقات  وبناء  اخل��ربات  وتبادل  الأخ��رى  واملنظمات  املوؤ�ش�شات 
العاملي  التقدير  ه��ذا  اأن  اخل��وري  الدكتور  واأك��د  ال�شعوب.  م�شالح  يخدم 

واأ�شار اخل��وري اإىل ري��ادة هيئة الإم��ارات للهوية ودوره��ا الفاعل يف تنفيذ 
م�شروع الربط الإلكرتوين بني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 
م�شرية  دع��م  ويف  اخلليجية  املنظومة  تناف�شية  تعزيز  يف  �شي�شهم  ال���ذي 
التنمية والتطوير فيها من خالل تعزيز مفهوم القت�شاد الرقمي وتوفري 
اإىل جانب دعم مبادرات حكومة  الإلكرتونية  للتعامالت  اأمانا  اأكر  �شبل 
خدمة  يف  املتقدمة  التكنولوجية  الأن��ظ��م��ة  ت�شخري  خ��الل  م��ن  امل�شتقبل 
املتعاملني وال�شتفادة مما توفره بطاقة الهوية الذكية من اإمكانات ومزايا 
متطورة حلامليها. كانت الهيئة قد تلقت موؤخرا دعوة ر�شمية من اللجنة 
التي �شكلها الحتاد الأوروبي لتطوير م�شروع منظومة الهوية املوحدة يف 
منطقة اليورو اأكدت فيها ترحيبها بان�شمام هيئة الإمارات للهوية ممثلة 
ب�شفة  الهيئة  ع��ام  مدير  اخل��وري  حممد  علي  املهند�س  الدكتور  ب�شعادة 

م�شت�شار خا�س يف جمال برنامج الهوية الوطنية.
م�شروع  جلنة  اإىل  للهوية  الإم����ارات  هيئة  ان�شمام  اأن  اللجنة  واإع��ت��ربت 
�شتورك 2.0 ممثلة مبديرها العام الدكتور علي حممد اخلوري من �شاأنه 
اأن ي�شكل قيمة م�شافة ونوعية ويعزز فر�س جناح م�شروع الهوية الوطنية 
اللجنة  الرقمية وبناء احلكومة الذكية يف دول الحتاد الأوروب��ي. وقالت 
العام  ي�شعدنا جدا ان�شمام هيئة الإم��ارات للهوية ممثلة ب�شعادة مديرها 
الدكتور املهند�س علي حممد اخلوري كم�شت�شار خا�س �شمن جلنة امل�شروع 
موؤكدة تطلعها اإىل ال�شتفادة من جتربة دولة الإمارات على �شعيد تطوير 
م�شروعي الربط الإلكرتوين والت�شديق الرقمي واخلربة العلمية والعملية 
والبحثية التي يتمتع بها الدكتور اخلوري يف �شبيل اإجناح م�شروع الربط 
الإلكرتوين الأوروبي الهادف لتعزيز هوية الأفراد واأمن التعامالت عرب 
ال�شبكات الفرتا�شية �شواء من خالل الإنرتنت اأو اأجهزة الهاتف املتحرك 
 2.0 �شتورك  تنفيذ م�شروع  القائمة على  اللجنة  . وت�شم  اليورو  يف دول 

روؤية  الهيئة من جهة عاملية مرموقة يعك�س متيز وبعد  به  ال��ذي حظيت 
يدي  على  ال��ن��ور  اأب�����ش��رت  اأن  منذ  للم�شتقبل  وا�شت�شرافها  الهيئة  ق��ي��ادة 
الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة خالل فرتة تروؤ�س �شموه ملجل�س اإدارة الهيئة 
مثمنا التوجيهات ال�شديدة ل�شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان م�شت�شار 
الأمن الوطني رئي�س جمل�س اإدارة هيئة الإمارات للهوية واملتابعة احلثيثة 
ال��وزراء  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  ال�شيخ �شيف بن زايد  للفريق �شمو 
وزير الداخلية نائب رئي�س جمل�س اإدارة هيئة الإمارات للهوية التي تقود 

الهيئة نحو مزيد من الإجنازات الوطنية والعاملية.
واإجنازاتها  الهيئة  حققتها  التي  العاملية  ال�شمعة  اأن  اإىل  اخل��وري  واأ���ش��ار 
املتتالية دليل على اأننا ن�شري يف الجتاه ال�شحيح وبخطى واثقة ومدرو�شة 
وفكر ا�شرتاتيجي متقدم نحو الريادة والرقم واحد يف خمتلف املجالت.. 
كما توؤكد �شعي الإمارات احلثيث لتطوير منظومة متكاملة للهوية املتقدمة 
ت�شهم يف دعم �شناعة القرار ورفع م�شتوى التناف�شية الذي حققته الدولة 
على ال�شعيد العاملي وتعزيز الأمن الوطني والفردي للمواطنني واملقيمني 

اإىل جانب تعزيز الرتابط البيني على م�شتوى دول اخلليج العربي.
اأ�شبح ي�شكل  اأن م�شروع الهوية الرقمية يف دولة الإم��ارات  واأك��د اخل��وري 
معايري  اأح���دث  يتبنى  لأن���ه  وال��ع��امل  املنطقة  �شعيد  على  يحتذى  م��ث��ال 
العاملية خا�شة يف �شوء  املمار�شات  واأرق��ى  اأح��دث  واجل��ودة ويطبق  التميز 
امتالك الهيئة اأكرب قاعدة بيانات لل�شجالت املدنية احليوية الإلكرتونية 
املدجمة على م�شتوى العامل �شمن نظام ال�شجل ال�شكاين للدولة كو�شيلة 
الرقمية  ال�شبكات  الهويات على  الوطني والفردي وتعريف  الأمن  لتعزيز 
مبا يدعم قيام احلكومة الذكية و�شعي الدولة الدوؤوب لتحقيق طموحها 
يف اأن تكون واحدة من اأف�شل دول العامل وفقا ل� روؤية الإمارات 2021 . 

اأكر من 60 �شريكا من بينهم 19 ع�شوا من الحتاد الأوروبي اإ�شافة اإىل 
دول �شريكة وموؤ�ش�شات خا�شة واأكادميية ومن املجتمع املدين. وقد اأ�شهم 
هذا امل�شروع منذ بداياته يف ن�شر الوعي ما وراء حدود الحت��اد الأوروب��ي 
حول الهوية الآمنة ويف تعزيز اإمكانية الت�شغيل البيني على النطاق العاملي 

واإيجاد حلول متقدمة للتعريف بالهوية رقميا عرب احلدود.
اأع�شائها يف  اإ�شراك  وقد �شكلت اللجنة جمموعة ا�شت�شارية خا�شة بهدف 
خمرجات  يف  موؤثر  دور  لعب  لهم  يتيح  مبا  اجلارية  والتطورات  البحوث 
امل�شروع مع ال�شماح لال�شت�شاريني اخلا�شني بالطالع على معلومات �شرية 
مثل الن�شخ ال�شابقة من التقارير وامل�شتندات الأخرى بعد توقيع اتفاقية 
عدم الك�شف. ويعترب م�شروع �شتورك من اأكرب امل�شاريع ال�شرتاتيجية التي 
ينفذها الحتاد الأوروبي بهدف تطوير اآلية معتمدة لتعريف وتاأكيد هويات 
تقدر  كبرية  واأمنية  اقت�شادية  فوائد  حتقيق  جانب  اإىل  دول��ه  يف  الأف���راد 
قيمتها مبليارات اليوروهات �شنويا وذلك نظرا لرتباطه مب�شاريع البنية 
الإلكرتونية  والتجارة  الإلكرتونية  ال�شحة  كخدمات  الأخ���رى  التحتية 
امل�شاريع ال�شرتاتيجية وتاأثريه الإيجابي املتوقع على جودة  وغريها من 
العديد  واملال وكذلك على  والقت�شاد  والتعليم  ال�شحة  خدمات قطاعات 
من اخلدمات احلكومية يف دول الحتاد الأوروب��ي. ومن املقرر اإجناز هذا 
امل�شروع الذي مت اإطالقه يف اأبريل 2012 بحلول مار�س 2015.. وقد مت 
الإنتهاء من تنفيذ مرحلته الأوىل خالل الفرتة من 2008 اإىل 2011 
حيث جرى خاللها تطوير بنية حتتية لتمكني مواطني الدول الأوروبية 
من الو�شول اإىل خدمات احلكومة الإلكرتونية يف 13 دولة وقد مت البدء 
بتنفيذ املرحلة الثانية من امل�شروع يف عام 2012 على م�شتوى 19 دولة 
وتت�شمن تو�شعة نطاق ا�شتخدام البنية التحتية لتح�شني القطاع احلكومي 

ودعم بناء القت�شاد الرقمي.

العميد النوبي يتفقد الرتتيبات االأمنية يف مطار راأ�ض اخليمة

اقت�ضادية راأ�ض اخليمة ت�ضبط ب�ضائع متنوعة خمالفة حلماية امل�ضتهلك

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

اإط����ار زي���ارات���ه ال��ت��ف��ق��دي��ة التي  يف 
العمل  �شري  على  ل��ل��وق��وف  ت��ه��دف 
القيادة  ووح���دات  اإدارات  مبختلف 
ال���ع���ام���ة ل�����ش��رط��ة راأ��������س اخل��ي��م��ة 
يحقق  مب���ا  الأداء  ���ش��ري  وت��وج��ي��ه 
العميد  ق��ام  وتطلعاتها،  اأه��داف��ه��ا 
قائد  نائب  حممد  النوبي  حممد 
ع���ام ���ش��رط��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة ب��زي��ارة 
راأ���س  م��ط��ار  �شرطة  ملبنى  تفقدية 
ال�شباط  يرافقه عدد من  اخليمة 

ل���ب���ع�������س م����الح����ظ����ات امل���واط���ن���ني 
واملقيمني الذين ت�شادف وجودهم 
ب��امل��ط��ار وال���ش��ت��م��اع اإل��ي��ه��م م��وؤك��داً 
ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  اه��ت��م��ام 
امل��ع��ام��الت  بتي�شري  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
وت��ط��وي��ر اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة لهم 
وق��ال  تطلعاتهم.  ير�شي  م��ا  وف��ق 
هذه  اأن  ال�شرطة  ع��ام  ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
ال����زي����ارات ت���اأت���ي ���ش��م��ن ال��ربن��ام��ج 
ال�����زم�����ن�����ي ال���������ش����ن����وي وال�����ه�����دف 
)اإدارة  ال�������ش���اب���ع  ال����ش���رتات���ي���ج���ي 
للمبادرة  وتنفيذاً  بفعالية(،  الأداء 

و�شف ال�شباط والفراد . وكان يف 
�شلطان  �شامل  العقيد  ا�شتقبالهم، 
الدرمكي مدير اإدارة �شرطة املنافذ 
اخليمة  راأ�����س  ب�شرطة  وامل���ط���ارات 
وعدد من ال�شباط و�شف ال�شباط 
والأف��������راد . وا���ش��ت��ع��ر���س ال��ع��م��ي��د 
النوبي خالل الزيارة خمتلف اأوجه 
والق�شايا  امل�شتجدات  واأب��رز  الأداء 
التي تت�شدى ملعاجلتها اإدارة �شرطة 
املنافذ واملطارات ، ثم قام بعد ذلك 
من  ع���ددا  �شملت  تفقدية  ب��ج��ول��ة 
وا�شتمع  امل��ط��ار وم��ن�����ش��اآت��ه  م��راف��ق 

ال�شرتاتيجية )تعزيز التفتي�س يف 
ملتابعة  تهدف  و  ال�شرطي(،  العمل 
اخل��دم��ة  وم�����دى  الأداء  م�����ش��ت��وى 
م���ة ل��ل��م��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني  امل���ق���دنّ
ع��ل��ى ح���د ال�������ش���واء، وذل�����ك ب��ه��دف 
ال�شلبيات  ومعاجلة  العمل  تطوير 
لأعلى  الأم��ن��ي  بالعمل  والنهو�س 
حممد  العميد  واأك���د   . امل�شتويات 
النوبي نائب قائد عام �شرطة راأ�س 
اخليمة خالل زيارته على �شرورة 
ت��ط��ب��ي��ق ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة وم���ب���ادرات 
الداخلية يف جمال التطوير  وزارة 

وال���ت���ح�������ش���ني امل�������ش���ت���م���ر، ب���ه���دف 
الرتقاء مب�شتوى الأداء ال�شرطي، 
ومب�������ش���ت���وى اخل����دم����ات امل��خ��ت��ل��ف��ة 
امل��ق��دم��ة ل��ل��ج��م��ه��ور، وف����ق اأف�����ش��ل 
على  وامل��ن��ف��ذة  املطبقة  امل��م��ار���ش��ات 
م�شتوى ال��وزارة. ويف ختام الزيارة 
امل��ن��اف��ذ  ���ش��رط��ة  اإدارة  م��دي��ر  ق���دم 
واملطارات �شكره البالغ لنائب قائد 
عام �شرطة راأ�س اخليمة على هذه 
الزيارة وعلى توجيهاته متمنياً ان 
اهدافها  الزيارات  حتقق مثل هذه 

املن�شودة.

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

�����ش����ب����ط����ت دائ���������������رة ال���ت���ن���م���ي���ة 
الق��ت�����ش��ادي��ة يف راأ�������س اخل��ي��م��ة 
ب�شائع جتارية مبخالفات ت�شمل 
ال���ع���الم���ة ال���ت���ج���اري���ة وت���ه���دي���د 
ما  وت�شمل  م�شتخدميها  �شالمة 
رجيم  ���ش��اي  علبة   108 ي��ق��ارب 
 20 و  ل��الأط��ف��ال  م�شد�شا  و40 

مروحة.
وع��ل��م��ت ال����دائ����رة ب���وج���ود تلك 
اإث�����ر تلقي  امل��خ��ال��ف��ة  ال��ب�����ش��ائ��ع 
�����ش����ك����اوى م����ت����ع����ددة م�������ش���دره���ا 
تفيد  امل�شتهلكني  م��ن  جمموعة 
ب�����وج�����ود م�����روج�����ني ل��ل��ب�����ش��ائ��ع 
امل��خ��ال��ف��ة يف حم����ال جت���اري���ة يف 

خمتلف مناطق المارة .
البلو�شي  اأح��م��د  ق���ال  وتف�شيال 
وح��م��اي��ة  ال���رق���اب���ة  ادارة  م���دي���ر 
امل�شتهلك اأن الدائرة تلقت ثالث 
ال�شهر  خ���الل  خمتلفة  ���ش��ك��اوى 
امل��ا���ش��ي م���ن ب��ي��ن��ه��ا ���ش��ك��وى من 
ال��ذي  ال��وك��الء احل�شريني  اأح���د 

ب��ت��ف��ت��ي�����س امل����ح����الت ال���ت���ج���اري���ة 
و�شبطها .

 واأك�������د ال��ب��ل��و���ش��ي ع���ل���ى اأه��م��ي��ة 
ت��ك��ث��ي��ف احل����م����الت ال��ت��ف��ت��ي�����ش��ي��ة 
للتاأكد من م�شتوى الن�شباط يف 
ال�شوق، وحر�س الباعة على عدم 
التجارية قوانني  خمالفة املحال 
تعليمات  اأو  امل�����ش��ت��ه��ل��ك  ح��م��اي��ة 

�شد  الرجيم  �شاي  بتوزيع  يقوم 
5 حم����الت جت���اري���ة يف الم�����ارة 
بدعوى انها تتعدى على العالمة 
التجارية حيث تقوم تلك املحالت 
املخالفة ببيع ال�شاي دون ت�شريح 
م�������ش���ب���ق م�����ن ال����وك����ي����ل امل��ع��ت��م��د 
ل��ل��ع��الم��ة ال��ت��ج��اري��ة ل��ه��ذا املنتج 
، ويف ���ش��وء ذل��ك ق��ام��ت ال��دائ��رة 

الدائرة ب�شاأن العمل التجاري يف 
الإمارة.

ومن ناحية اأخرى تلقت الدائرة 
����ش���ك���وى ب���ع���دم م���ط���اب���ق���ة ج��ه��از 
ك���ه���رب���ائ���ي) م����روح����ة( ل�����ش��روط 
ه��ي��ئ��ة الإم����������ارات ل��ل��م��وا���ش��ف��ات 
خطرا  ي�شكل  ما  وه��و  واملقايي�س 
اجلهاز  م�شتخدم  امل�شتهلك  على 

، ك���م���ا ا����ش���ت���ق���ب���ل ق�������ش���م ح��م��اي��ة 
من  ع��دد  �شد  �شكوى  امل�شتهلك 
املحالت التجارية التي تقوم ببيع 
األعاب ) م�شد�شات ( غري �شاحلة 

لال�شتعمال وم�شرة بالأطفال .
من جهتها

���ش��رح��ت م���رمي ال��زع��اب��ي م��دي��ر 
م��ك��ت��ب الت�������ش���ال امل��وؤ���ش�����ش��ي اأن 
ال�������دائ�������رة ك���ث���ف���ت ح���م���الت���ه���ا و 
زياراتها التفتي�شية خالل الفرتة 
املحال  و  ال��ب��ق��الت  على  املا�شية 
التجارية يف �شبيل تنظيم العمل 

التجاري، 
وع��م��ل��ت ع��ل��ى م�������ش���ادرة ك��م��ي��ات 
خالفت  و  امل�����ش��ب��وط��ة  ال��ب�����ش��ائ��ع 
املحالت التجارية لعدم التزامهم 
ب���ق���وان���ني ح���م���اي���ة امل�����ش��ت��ه��ل��ك و 
العمل  ب�����ش��اأن  ال���دائ���رة  تعليمات 
اىل  ونوهت  الإم���ارة  يف  التجاري 
���ش��رورة ع���دم ال��رتوي��ج لأي من 
املنتجات املخالفة خا�شة املتعلقة 
���ش��الم��ة  ال����ع����ام����ة و  ب���ال�������ش���ح���ة 

الأطفال.

بعد عدة �سرقات قام بها 

�ضرطــة ال�ضارقة تقب�ض على ل�ض املركبات
•• ال�شارقة-الفجر:

اأجهزة التحريات واملباحث اجلنائية بالقيادة  متكنت 
امل��دع��و  ع��ل��ى  القب�س  م��ن  ال�����ش��ارق��ة  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة 
يف  ال��ت��ورط  بتهمة  اجلن�شية،  م�شري  ا(   . ا   . )خالد 
اتالف و�شرقة حمتويات املركبات املتوقفة يف مناطق 
خمتلفة تقع �شمن اخت�شا�س مركز �شرطة البحرية 

ال�شامل وذلك خالل فرتات زمنية متفاوت��ه.
البحرية  �شرطة  ملركز  وردت  قد  وكانت عدة بالغات 

ال�شامل
ات��الف و�شرقات من داخل   تفيد بوقوع عدة جرائم 
املركبات يف منطقة املجاز مبدينة ال�شارقة وذلك بعد 
امل�شتهدفة  امل��رك��ب��ات  زج���اج  بته�شيم  جمهولني  ق��ي��ام 
و���ش��رق��ة حم��ت��وي��ات��ه��ا ب��ال��ك��ام��ل وم���ن ث��م ال���ف���رار من 

املوقع.
وع��ل��ى ���ش��وء ال��ب��الغ��ات ب��ا���ش��رت اأج���ه���زة ال��ت��ح��ري��ات 
واملباحث اجلنائية ب�شرطة ال�شارقة عملها يف البحث 
والتحري وجمع املعلومات عن مرتكبي تلك اجلرائم 
وبتكثيف  ل��ل��ع��دال��ة،  وت�شليمهم  ه��وي��ات��ه��م  وحت��دي��د 
ال�شتباه  م��ن  املكلف  الفريق  متكن  البحث  عمليات 

ب�����ش��خ�����س ي��ح��م��ل اجل��ن�����ش��ي��ة امل�����ش��ري��ة حت����وم ح��ول��ه 
ال�شكوك ويعتقد باأن له �شلة بتلك ال�شرقات.

قبل  م��ن  �شبطه  مت  ق��د  ب��اأن��ه  تبني  عليه  وبالتدقيق 
اإدارة مكافحة املخدرات ب�شرطة ال�شارقة بتهمة حيازة 
اقر  اإليه  املن�شوبة  بالتهم  ومبواجهته  خم��درة،  م��واد 
عن  ومر�شدا  ال�شرقات  بتلك  قيامه  ع��ن  كا�شفا  بها 

املواقع التي نفذ فيها جرائمه 
اأف��راد املجتمع  ويف هذا ال�شياق دعت �شرطة ال�شارقة 
اإىل اأخ���ذ احل��ي��ط��ة واحل����ذر وع���دم ت���رك امل��رك��ب��ات يف 
كافية مما  اإن��ارة  بها  تتوفر  ل  التي  او  اماكن خاوية 
اأ�شرار  واإحل��اق  �شرقتها  من  النفو�س  �شعفاء  ت�شجع 

بها ، وخا�شة خالل الفرتة الليلية.
اأي حالة  الإب��الغ عن  التهاون يف  بعدم  كما طالبتهم 
تكمن  فلرمبا  ب�شيط��ه  ك��ان��ت  ول��و  ملركباتهم  �شرقة 
ودع��ت  ه��ذا  متمر�ش��ه  ع�شاب��ه  ال�شرقات  تلك  خلف 
اإىل ال��ت��ع��اون م��ع الأج��ه��زة الأم��ن��ي��ة والإب����الغ ع��ن اأي 
ت�����ش��رف��ات ت��ث��ري ال��ري��ب��ة م��ن خ���الل الت�����ش��ال الآم���ن 
رقم  الهاتف  عرب  ال�شارقة  ل�شرطة  العامة  بالقيادة 
،999 اأوهاتف رقم ،065632222 اأو عرب خدمة 
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موؤ�ض�ضة التنمية االأ�ضرية حت�ضد جائزة �ضتيفي العاملية 
•• ابوظبي- الفجر

حققت موؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية اإجنازاً عامليا بفوزها باأرفع جائزة عاملية 
وهي جائزة �شتيفي الأمريكية العاملية التي �شيتم توزيعها يوم الثامن 
الأمريكية،  املتحدة  بالوليات  نيويورك  ولي��ة  يف  القادم  نوفمرب  من 
كما فاز باجلائزة من املوؤ�ش�شة �شعادة مرمي حممد الرميثي مدير عام 
جميلة  والدكتورة  التنفيذي،  املدير  فئة  يف  الأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة 
�شليمان خاجني يف فئة املراأة العاملة يف املجال التخ�ش�شي �شمن جوائز 

املراأة يف العمل.
اأ�شمى  الأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة  اأمناء  جمل�س  رفع  املنا�شبة  هذه  ويف 
الأعلى  الرئي�س  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  اإىل  التهاين  اآي��ات 

لكافة اجلهود التي بذلت من اأجل حتقيق هذا الجناز العاملي، م�شرياً 
اإىل اأن �شعي املوؤ�ش�شة للح�شول على هذا الإجناز العاملي ياأتي انطالقاً 
من حر�شها على الرتقاء مبعايري تقدمي اخلدمات للمجتمع، وفئاته 

الرئي�شة من خالل العمل وفق معايري دولية تدعم هذا التوجه.
نيويورك  اإىل  اليوم  الأ�شرية  التنمية  ر�شمي من موؤ�ش�شة  يغادر وفد  و 
بالوليات املتحدة الأمريكية وذلك من اأجل ح�شور حفل توزيع اجلوائز 
الكعبي  �شامل  بن  علي  معايل  الوفد  ويراأ�س  املوؤ�ش�شة  تكرمي  وا�شتالم 
رئي�س جمل�س امناء موؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية، وي�شم يف ع�شويته كل 
من �شعادة مرمي حممد الرميثي مدير عام موؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية 
والدكتورة جميلة خاجني م�شت�شار البحوث الدرا�شات وال�شيدة �شيخة 

اجلابري مدير مكتب الإعالم مبوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية.

رئي�شة   ، ال��ع��ام  الن�شائي  الحت���اد  رئي�شة  الأ���ش��ري��ة،  التنمية  ملوؤ�ش�شة 
لول  اأن���ه  م��وؤك��داً  وال��ط��ف��ول��ة، حفظها اهلل،  ل��الأم��وم��ة  الأع��ل��ى  املجل�س 
جهود �شموها وتوجيهاتها ال�شامية، ومتابعتها الدائمة، ودعم حكومة 
العاملي  الجن��از  هذا  حتقيق  من  املوؤ�ش�شة  متكنت  ملا  الر�شيدة  اأبوظبي 
غري امل�شبوق يف املجال الجتماعي. وقال معايل علي بن �شامل الكعبي 
رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية يف كلمة له بهذه املنا�شبة 
اإننا نوؤكد ل�شمو الرئي�س الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية �شمو ال�شيخة 
فاطمة بنت مبارك، حفظها اهلل، اأن املوؤ�ش�شة ت�شري وبف�شل اهلل تعاىل، 
ومن ثم توجيهات �شموها وجهود احلكومة الر�شيدة على الطريق الذي 
ر�شم لها منذ التاأ�شي�س، واأن كافة العاملني باملوؤ�ش�شة من جمل�س اأمناء 
وتقديرهم  و�شكرهم  تهانيهم  خال�س  يرفعون  وموظفني  عليا  وقيادة 

اأه��م  ت��ع��رف با�شم �شتيفي م��ن  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  وتعترب ج��وائ��ز الأع��م��ال 
والتي  الع��م��ال  ال��ن��ج��اح يف جم��ال  لتحقيق  وم��ع��ي��اراً  العاملية  اجل��وائ��ز 
وامل�شاهمات  الجن����ازات  واإب����راز  لتكرمي   2002 ع��ام  يف  اإن�����ش��اوؤه��ا  مت 
ال��ع��امل، وت��ه��دف اجل��وائ��ز  الإي��ج��اب��ي��ة للموؤ�ش�شات ورج���ال الأع��م��ال يف 
ال�شحافة  لدى  املتميزين  والأف��راد  املنظمات  على  ال�شوء  ت�شليط  اإىل 
5 فئات  وجمتمع الأعمال واجلمهور العام، وتق�شم جوائز �شتيفي اإىل 
اجلديدة،  واخلدمات  واملنتجات  واملوؤ�ش�شات،  وال�شركات،  الأفراد  ت�شمل 
والت�شال، والت�شويق، والإع��الم، وميكن للمنظمات والأف��راد يف جميع 
اأنحاء العامل تقدمي تر�شيحاتهم جلوائز املراأة يف العمل، ويقوم بتحكيم 
هذه اجلوائز كل عام اأكر من 250 من املقينّمني املحرتفني يف خمتلف 

اأنحاء العامل.

حاكم عجمان يفتتح جامع اآمنة الغرير
•• عجمان-وام:

افتتح �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد 
املجل�س  ع�شو  النعيمي  را���ش��د  ب��ن 
الول  اأم�س  عجمان  حاكم  الأع��ل��ى 
يف م��ن��ط��ق��ة ال�����ش��ف��ي��ا يف ع��ج��م��ان..

اأحمد  بنت  اآمنة  لها  املغفور  جامع 
ال�����ش��ي��خ عمار  �شمو  وال����دة  ال��غ��ري��ر 
وذل�����ك   .. ال���ن���ع���ي���م���ي  ح���م���ي���د  ب�����ن 
ب��ح�����ش��ور ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���م���ار بن 
عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد 
. واأ�����ش����اد ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ح��اك��م 
بها  حتظى  التي  بالرعاية  عجمان 
ال�شمو  �شاحب  قبل  من  اهلل  بيوت 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
واإخوانه  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 
اأ���ش��ح��اب ال�����ش��م��و ح��ك��ام الإم������ارات 
واأعرب عن �شروره وتقديره لإقبال 
امل��واط��ن��ني ع��ل��ى ع��م��ارة امل�����ش��اج��د..

..بجانب  الهيئة  عام  الكعبي مدير 
عدد من مدراء الدوائر احلكومية 
وع��ب��ي��د ح��م��د ال��زع��اب��ي م��دي��ر ف��رع 
الإ�شالمية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة 
والأوق�����������اف يف ع���ج���م���ان وم������دراء 
ال��ه��ي��ئ��ة يف خمتلف  ف����روع م��ك��ات��ب 
اإمارات الدولة ولفيف من الأعيان 
وامل���������ش����وؤول����ني. م����ن ج���ان���ب���ه ث��م��ن 
امل��زروع��ي  ال��دك��ت��ور ح��م��دان م�شلم 
اللذين  املتوا�شلة  والرعاية  الدعم 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ي��ول��ي��ه��م��ا 
مل�شاجد  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد 
ت��ويل  الهيئة  اأن  الإم���ارة..م���وؤك���دا 
خالل  م��ن  بامل�شاجد  كبرية  عناية 
احلر�س على ت�شييدها وفق النماذج 
املعمارية الإ�شالمية املالئمة للبيئة 
مع تزويدها باأحدث و�شائل التقنية 
ال�����ش��وت��ي��ة م��ع م���راع���اة اإح��ت��ي��اج��ات 
ذوي  وفئة  ال�شن  كبار  من  امل�شلني 

اإن  ال��زع��اب��ي  الإع���اق���ة. وق���ال عبيد 
اأحمد الغرير يعد  اآمنة بنت  جامع 
اإ�شافة متميزة مل�شاجد الإمارة فقد 
مت ا���ش��ت��خ��دام اأح����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات يف 
اجلوانب كافة..م�شريا اإىل اأن بناءه 
الع�شري  الت�شميم  اأ�شلوب  اعتمد 
التقليدي  الت�شميم  ع��ن  اخل����ارج 

والنقو�س  ال���زخ���ارف  ع��ل��ى  املعتمد 
معظم  يف  ال���ش��ت��ع��م��ال  ال���وا����ش���ع���ة 
اجل��وام��ع..م��ن��وه��ا ب��اأن��ه روه����ي اأن 
تكون املواد الإن�شائية امل�شتخدمة يف 
اجلامع من املواد ال�شديقة للبيئة. 
وتت�شع م�شليات الرجال يف اجلامع 
اإىل األف و 600 من امل�شلني فيما 

م�شلية  ملائة  الن�شاء  م�شلى  يت�شع 
وم��ل��ح��ق ب���ه ق��اع��ة ل��ع��ب ل��الأط��ف��ال 
وامل����وؤذن.. الإم����ام  اإىل ج��ان��ب �شكن 
���ش��واء  الإع���اق���ة  ذوي  م���راع���اة  ومت 
مناطق  يف  اأو  اجل��ام��ع  م��داخ��ل  يف 
م���واق���ف  وك�����ذل�����ك يف  اخل������دم������ات 

ال�شيارات. 

مثمنا جهود الهيئة العامة لل�شوؤون 
الإ���ش��الم��ي��ة والأوق�������اف يف رع��اي��ة 
ت����ع����اىل. ح�������ش���ر ح��ف��ل  ب����ي����وت اهلل 
حميد  بن  اأحمد  ..ال�شيخ  الفتتاح 
ال��ن��ع��ي��م��ي مم��ث��ل احل��اك��م ل��ل�����ش��وؤون 

املالية والإدارية وال�شيخ عبدالعزيز 
دائ���رة  رئ��ي�����س  النعيمي  ح��م��ي��د  ب��ن 
را�شد  ال�شيخ  و  ال�شياحية  التنمية 
دائ���رة  رئ��ي�����س  النعيمي  ح��م��ي��د  ب��ن 
البلدية والتخطيط ومعايل ال�شيخ 

النعيمي  �شعيد  بن  ماجد  الدكتور 
والدكتور  الأم��ريي  الديوان  رئي�س 
ح���م���دان م�����ش��ل��م امل����زروع����ي رئ��ي�����س 
الإ�شالمية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة 
والأوق����اف وال��دك��ت��ور حممد مطر 

حاكم عجمان ي�ضتقبل رئي�ض املجل�ض الوطني االحتادي

اأبوظبي للتعليم تبداأ الدورة الثالثة لتقييم املدار�ض اخلا�ضة يف اأبوظبي

•• عجمان-وام:

ا���ش��ت��ق��ب��ل ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��ي��د ب���ن را���ش��د 
النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم عجمان يف مكتبه 
ام�س..معايل  الأم��ريي يف عجمان �شباح  الديوان  يف 
الحت��ادي  الوطني  املجل�س  رئي�س  امل��ر  اأحمد  حممد 
املجل�س.  اأع�شاء  ال�شعادة  اأ�شحاب  من  ع��دد  يرافقه 
ح�شر اللقاء..معايل ال�شيخ الدكتور ماجد بن �شعيد 

عجمان  حاكم  ال�شمو  �شاحب  دي��وان  رئي�س  النعيمي 
و�شعادة حمد النعيمي مدير الديوان و�شعادة عبداهلل 
و�شناعة  جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  املويجعي 
اأم���ني ال�����ش��رف��اء م�شت�شار  ع��ج��م��ان و���ش��ع��ادة ع��ب��داهلل 
�شاحب ال�شمو حاكم عجمان و�شعادة يو�شف النعيمي 
مدير الت�شريفات وال�شيافة بجانب عدد من اأ�شحاب 
الإحت����ادي وكبار  ال��وط��ن��ي  املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�����ش��ع��ادة 

امل�شوؤولني. 

•• ابوظبي- الفجر

من منطلق حر�س جمل�س اأبوظبي للتعليم على تطبيق 
نظام تقييم �شامل وفقاً لأعلى املعايري الدولية وبهدف 
العاملة  املدار�س اخلا�شة  اأداء  الرتقاء مب�شتوى جودة 
املدار�س اخلا�شة و�شمان  قام قطاع  اأبوظبي،  اإم��ارة  يف 
وال��ق��ي��ادات  الإدارات  ب��اإط��الع  للمجل�س  التابع  اجل���ودة 
م�شتجدات  اأح��دث  على  خا�شة  مدر�شة  ملائة  املدر�شية 

الدورة الثالثة للتقييم للعام الدرا�شي اجلاري. 
ويف هذا الإطار فمن املتوقع اأن يتم تقييم 110 مدر�شة 
الدرا�شي احل��ايل، ويتعني على  العام  خا�شة على مدار 
املدار�س تقدمي خطة تطوير اإىل اإدارة تطوير املدار�س 
وذل���ك يف غ�����ش��ون 30 ي��وم��اً م��ن الن��ت��ه��اء م��ن عملية 
التقييم، ومن ثم تقوم الإدارة التابعة للمجل�س بتعيني 
�شريك لتطوير التعليم معني بتقدمي امل�شاعدة وامل�شورة 
التطوير  خلطط  ال��الزم  وال��دع��م  للمدار�س  والإر���ش��اد 
وللمرة  العام  هذا  املجل�س  و�شيقوم  للمدر�شة.  امل�شتمر 
الأوىل باإ�شدار التقارير باللغتني العربية والجنليزية 
وتزويد  بال�شفافية  التحلي  اإىل  اخلطوة  ه��ذه  وتهدف 
حيث  التقييم،  عمليات  بنتائج  الأم��ور  واأولياء  املدار�س 
اأنه بدءا من العام الدرا�شي احلايل �شيتم اإعالن النتائج 
و�شيظل  يوليو،  يف  والثانية  ف��رباي��ر  يف  الأوىل  مرتني 
املجل�س ع��ل��ى ت��وا���ش��ل م��ع امل���دار����س ل��ل��ت��اأك��د م��ن م��دى 

ا�شتفادتها من املالحظات وما طراأ على اأدائها التعليمي 
من جودة.

كما مت تعريف الإدارات والقيادات املدر�شية باأن برنامج 
ارتقاء هو ر�شالة وا�شحة تعرب عن قيام املجل�س بتقدمي 
اإطار عمل تقييمي �شاِمل ذي ُم�شتوى عاملي، وُي�شهم هذا 
وتوعية  املدر�شي  الأداء  ُم�شتوى  حت�شني  يف  الربنامج 
بالإ�شافة  التعليمي،  الأداء  ج��ودة  باأهمية  الرتبويون 
الأداء،  جل��ودة  ومقايي�س  للتقييم،  معايري  و�شع  اإىل 
بالإ�شافة اإىل اإتاحة الُفر�شة للمدار�س لتطبيق اأف�شل 

املمار�شات الرتبوية وتبادل اخلربات والتجارب .
اأ�شدر  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  اأن  ب��الإ���ش��ارة  وج��دي��ر 
تقارير الدورة الثانية من نتائج زيارات التقييم خالل 
�شهر يوليو 2013 وقد مت ن�شر هذه التقارير على املوقع 
اخلا�س باملجل�س لتقدمي عر�شاً لأداء املدار�س اخلا�شة 
يف اإم��ارة اأبوظبي كل على حده كما مت اإر�شال التقارير 
اإىل املدار�س لت�شتفيد منها يف و�شع اخلطة التطويرية 
.  وياأتي اإعالن نتائج تقييم املدار�س اخلا�شة انطالقا 
اإىل  الهادفة  ر�شالته  حتقيق  على  املجل�س  حر�س  م��ن 
املعايري واإتاحة  املدار�س وفقا لأعلى  الرتقاء مب�شتوى 
على معلومات  للح�شول  الأم��ور  اأول��ي��اء  اأم��ام  الفر�شة 
موثقة ب�شاأن م�شتوى مدار�س اأبنائهم و احل�شول على 
من  مدر�شة  بكل  املتعلقة  والتفا�شيل  املعلومات  جميع 

مدار�س الإمارة.

الرتبية توؤكد ال تعديل مبوعدها 

اإجازة الوطني ال تتعار�ض مع امتحانات الـ12 وتوحيد الورقة االمتحانية للـ7 و9 بجميع املناطق 

�سمت 4 مرتكزات للمنهاج واأخرى للتدري�ص و3 اأنواع من االأهداف

الرتبية تعتمد اخلطة الفردية لذوي االحتياجات يف مرحلة ريا�ض االأطفال

•• دبي- حم�شن را�شد

وزارة  ق��ي��ادي��ة يف  م�����ش��ادر  ن��ف��ت 
ال���رتب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م ، م����ا ت����ردد 
ب���امل���ي���دان ال����رتب����وي ب�����اأن ه��ن��اك 
امتحانات  ب�شاأن موعد  تعديالت 
لتوافق   ، الأول  الدرا�شي  الف�شل 
م��وع��ده��ا م��ع اإج����ازة الح��ت��ف��الت 
موؤكدة   ،  42 ال���  الوطني  بالعيد 
يف  �شتجرى  المتحانات  اأن  على 
م��وع��ده��ا وامل���ق���رر ان��ط��الق��ه��ا يف 
الأدب��ي  للق�شم  نوفمرب   26 ي��وم 
، حيث �شيوؤدي الطلبة المتحان 

يف 10 مواد درا�شية
الق�شم  ام��ت��ح��ان��ات  ت���ب���داأ  ف��ي��م��ا   
28 من ال�شهر ذاته  العلمي يوم 
، ل���ي���وؤدي ال��ط��ل��ب��ة الم��ت��ح��ان يف 
8 م����واد درا���ش��ي��ة، ول��ي�����س هناك 
م���واع���ي���د  ل���ت���ع���دي���ل  ت����وج����ه  اأي 

ال������ذي   2013/395 رق��������م 
ال�شويدي،  ميحد  علي  اع��ت��م��ده 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  وك��ي��ل 
ب��الإن��اب��ة م���وؤخ���را، ب�����ش��اأن تنظيم 
م���واع���ي���د ان����ط����الق ام���ت���ح���ان���ات 
 16 الأول،  ال���درا����ش���ي  ال��ف�����ش��ل 
الأدب��ي  الق�شم  لمتحانات  يوما 
التي �شي�شتهلها يوم 26نوفمرب، 
الوطني  العيد  اإج����ارة  مت�شمنة 
والإج�������ازة الأ���ش��ب��وع��ي��ة اجل��م��ع��ة 
وال�����ش��ب��ت ، وت��ن��ت��ه��ي يف ي���وم 12 
دي�������ش���م���رب امل���ق���ب���ل، وي���ب���ل���غ ع���دد 
اأي�����ام،   10 الأي�������ام الم��ت��ح��ان��ي��ة 
يوما   14 ال�����وزارة  ح���ددت  فيما 
التي  العلمي  الق�شم  لمتحانات 
من   28 ي��وم  يف  الطلبة  يد�شنها 
ال�����ش��ه��ر ذات����ه، وت��ن��ت��ه��ي اأي�����ش��ا يف 
م�شتملة  دي�شمرب،  م��ن   12 ي��وم 
كذلك على اإج��ارة العيد الوطني 

اإج��ازة  اأن  اإىل  لفتا  المتحانات، 
ال�  ال��وط��ن��ي  بالعيد  الح��ت��ف��الت 
اإم���ارات  جميع  يف  �شتنطلق   42
ال����دول����ة يف ال����� 2 م���ن دي�����ش��م��رب 

املقبل 
وبالتايل ل تتعار�س مع مواعيد 
امتحانات نهاية الف�شل الدرا�شي 
الأول لطلبة الثاين ع�شر بق�شميه 

العلمي والأدبي.
 واأ�شافت ذات امل�شادر اإن احتفالت 
اأيام  العيد الوطني �شتاأتي خالل 
الطلبة  و�شيح�شل  المتحانات، 
ع���ل���ى اإج����ازات����ه����م امل����ق����ررة وف��ق��ا 
ل��ل��وائ��ح ب���دون اأي اإ���ش��ك��ال��ي��ة، ومل 
العملية  ���ش��ري  ع��ل��ى  ذل����ك  ي���وؤث���ر 
اأن���ه �شيتم  الم��ت��ح��ان��ي��ة، م��وؤك��دة 
الإعالن عن جداول المتحانات 
يف الأيام القليلة املقبلة ، وحددت 
الإداري  ل��ل��ق��رار  وف���ق���ا  ال�������وزارة 

والإج���������ازة الأ����ش���ب���وع���ي���ة، وي��ب��ل��غ 
اأي���ام،   8 المتحانية  الأي���ام  ع��دد 
ال�شاعة  وت��ب��داأ الم��ت��ح��ان��ات م��ن 
ال�عا�شرة  يف  وتنتهي  �شباحاً،   9

والن�شف �شباحاً .
ق�����ررت وزارة  اأخ������رى  م���ن ج��ه��ة 
ت��وح��ي��د   ، ال���رتب���ي���ة وال���ت���ع���ل���ي���م 
امتحانات الف�شل الدرا�شي الأول 
لل�شفني 7،9 ، بناء على ما تقرر 
ب�شاأن  ال��ف��ج��ر  وت��ن��اول��ت��ه  م�شبقا 
تطبيق م�شروع بنك الأ�شئلة لذات 
الدرا�شي  العام  يف   7،9 ال�شفني 
اللغة  الدرا�شية  للمواد  اجل���اري 
 – الجنليزية  اللغة   – العربية 
واإدراج   ، – ال��ع��ل��وم  ال��ري��ا���ش��ي��ات 
%20 م���ن م���ف���ردات ال��ب��ن��ك يف 
تقرر  وعليه   ، الم��ت��ح��ان  من���وذج 
ت��وح��ي��د من����وذج الم���ت���ح���ان على 
التعليمية  املناطق  كافة  م�شتوى 

.  وفيما يخ�س منوذج امتحانات 
ملنهاج  املطبق  اخل��ا���ش��ة  امل��دار���س 
ارت��اأت   ، والتعليم  الرتبية  وزارة 
املناطق  اإدارات  تفوي�س  ال���وزارة 
التعليمية ، حرية ا�شتخدام نف�س 
التعليم اخلا�س  النموذج ملدار�س 
ال��رتب��ي��ة  وزارة  مل���ن���ه���اج  امل���ط���ب���ق 

والتعليم من عدمه 
 نظراً لعدم خروج المتحان عن 
للف�شل  الدرا�شي  املقرر  حمتوى 
%20 من  اإ����ش���اف���ة  ب��ع��د  ح��ت��ى 
اأو ميكن   ، الأ�شئلة  بنك  مفردات 
ا���ش��ت��خ��دام  التعليمية  للمنطقة 
التوجيه  قبل  من  املعد  النموذج 
الرتبوي ب�شرط اللتزام بتوحيد 
امل��واع��ي��د ) ج����دول ت��وزي��ع امل���واد 
م��ن  امل��ع��ت��م��د   9 و   7 ل��ل�����ش��ف��ني 
ال��ع��ام  التعليم  لفئتي   ) ال�����وزارة 

واخلا�س 

التي ميكن توفريها لتحقيق تلك 
اخل��ربات  تنظيم  و�شبل  الأه����داف 
فاعلة،وتقييم  ب�����ش��ورة  ال��رتب��وي��ة 
النتائج وفقا لالأهداف املطروحة، 
حت���دي���د  اأه����������داف  اأن  م���و����ش���ح���ة 
ال��ط��ال��ب  ل�����دى  الأداء  م�����ش��ت��وى 
ت���رك���ز ع��ل��ى ات���خ���اذ ق�������رارات على 

•• دبي- الفجر

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ك�شفت 
ع��ن اع��ت��م��اده��ا اخل��ط��ة ال��رتب��وي��ة 
الفردية للطلبة ذوي الحتياجات 
اخلا�شة يف مرحلة ريا�س الأطفال 
 ،2014-3013 الدرا�شي  للعام 
وكيلة  غريب  ح�شن  لفوزية  وفقا 
للعمليات  امل�شاعد  الرتبية  وزارة 
اخل��ط��ة  اأن  واأك��������دت  ال����رتب����وي����ة، 
ت�شمنت 4 مرتكزات لإعداد منهاج 
لتحديد  ع��وام��ل  و4  الفئة،  لتلك 
واختيار لطرق التدري�س، وو�شعت 
الأه������داف خل�شتها  م��ن  اأن�����واع   3
يف ال��رتب��وي��ة – وط��وي��ل��ة امل���دى - 
وق�شرية امل��دى ، وح��ددت 5 اأن��واع 
من املعارف واملهارات والقيم لأبناء 

تلك املرحلة.
واأفادت وكيلة وزارة الرتبية امل�شاعد 
اأن����ه ينبغي  ال��رتب��وي��ة  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات 
عر�س حمتويات اخلطة على ويل 

ا�شتملت  ما  علي  للموافقة  الأم��ر 
ع��ل��ي��ه م����ن ت���و����ش���ي���ات، م��و���ش��ح��ة 
ل  الح��ت��ي��اج��ات  ذوي  م��ن��اه��ج  اأن 
ت��و���ش��ع ���ش��ل��ف��ا ب���ل ت��وج��د خ��ط��وط 
التعليمي  املحتوى  ت�شكل  عري�شة 
ويو�شع  ال��ف��ئ��ة،  تلك  ملنهاج  ال��ع��ام 
م��ن خ��الل��ه��ا ال��ربن��ام��ج ال��رتب��وي 
قيا�س  على  بناء  للطالب  ال��ف��ردي 
م��ن  احل���������ايل  الأداء  م�������ش���ت���وى 
التخ�ش�شات  متعدد  فريق  خ��الل 
ومب����ا ي��ت��ف��ق وظ������روف ك���ل اإع���اق���ة 
و���ش��دت��ه��ا، وامل���ن���ه���اج ه���و ال��ط��ري��ق 
ال��وا���ش��ح واخل��ط��ة امل��ع��دة مل��ا يجب 
اأن  وم��ا يجب  ال��ط��الب  يتعلمه  اأن 
املنهج  اإعداد  املعلمني، ويتم  يعلمه 
واختياره بعد مرحلة التعرف على 

م�شتوى الأداء احلايل للطالب.
الأرب���ع���ة  ال��ع��ن��ا���ش��ر  اأن  واأ����ش���اف���ت 
املنهاج تتمثل يف  التي يتكون منها 
املراد حتقيقها  الأهداف الرتبوية 
م��ع طلبة ت��ل��ك ال��ف��ئ��ة، واخل���ربات 

ن��ح��و اأف�����ش��ل ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��اأب��ع��اد 
منح  ال��ف��ردي،  الرتبوي  الربنامج 
الح��ت��ي��اج��ات  ذوي  م���ن  ال��ط��ال��ب 
ال���ع���دي���د م���ن ال���ف���ر����س ل��ل��ت��ع��ل��ي��م، 
امل�شاحبة  الإع��اق��ة  على  والتعرف 
ل��ل��ط��ال��ب وم������دي ت���اأث���ريه���ا ع��ل��ى 
وحتديد  ال��ربن��ام��ج،  يف  م�شاركته 
وو�شائل وطرق  التدري�س  اأولويات 
التدري�س، وحتديد اختيار املعززات 
الطالب،  مع  لال�شتخدام  املنا�شبة 
املتوقعة  الأداء  م�شتويات  وحتديد 
واحلكم  الطلبة،  ق��درات  على  بناء 
التي ي�شتطيع  على درج��ة اجل��ودة 
الطالب حتقيقها، واحل�شول على 
اأداء  املعلومات ع��ن  ق��در م��ن  اك��رب 
الطالب واأ�شلوبه يف الأداء وتغيري 

مفهوم الذات لديه.
واأكدت اأن اخلطة الرتبوية الفردية 
ترجمة  ال��ف��ئ��ة،  ت��ل��ك  م��ن  للطلبة 
فعلية جلميع الإجراءات القيا�شية 
اأج��ري��ت للطالب  ال��ت��ي  وال��ت��ق��ومي 

والحتياجات  القوة  نقاط  ملعرفة 
لديه، ومبثابة وثيقة مكتوبة توؤدي 
اإىل ح�شد اجلهود التي تبذلها ذوو 
لرتبية  املختلفة  الخ��ت�����ش��ا���ش��ات 
�شنوية  ب��رام��ج  واإع�����داد  ال��ط��ال��ب، 
ل���ل���ط���ال���ب يف ����ش���وء اح��ت��ي��اج��ات��ه 
تقييم  لإج����راء  و���ش��م��ان  الفعلية، 
م�شتمر للطالب واختيار اخلدمات 
املنا�شبة يف �شوء التقييم، وحتديد 
تنفيذ  يف  خمت�س  ك��ل  م�شئوليات 
اأ�شرة  واإ�شراك  الرتبوية،  اخلدمة 
الطالب يف العملية الرتبوية لي�س 
بو�شفها م�شدر مفيد للمعلومات 
الفريق  يف  فاعلني  كاأع�شاء  واإمن��ا 

متعدد التخ�ش�شات.
 5 اأن اخل��ط��ة و���ش��ع��ت  واأ����ش���اف���ت 
اأنواع من املعارف واملهارات والقيم 
للطالب منها الجتماعية والبيئة 
وال���وط���ن���ي���ة، وامل����ع����ارف وامل���ه���ارات 
ال���ع���ل���م���ي���ة، وال����ق����ي����م ال���ري���ا����ش���ي���ة 

احل�شابية ، واللغوية، والدينية.

فوزية غريب
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             اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1050 ح نف�س- م ر-ب- اأظ

حممد  عليه:  مدعي  المارات    اجلن�شية:  �شامل  خليف  فايل  ا�شماء  مدعي/ 
علي �شعيد الربيكي اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: زيادة نفقة املطلوب 
اعالنه/ حممد علي �شعيد الربيكي اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر حيث 
املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
ال�شاعة 8.30  باحل�شور  فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/11/20 موعدا 
�شباحاً امام الدائرة اخلام�شة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة  �شخ�شيا 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر 

بتاريخ  2013/10/23
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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             اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2793 عم جز- م ع- ب -اأظ

مدعي/ حممد �شوكت ح�شني حممد �شفيع العلم اجلن�شية: بنغالد�س   مدعي 
الدعوى:  المارات   مو�شوع  العامة اجلن�شية:  لل�شيانة  عليه: ري دوكري�شن 
العامة اجلن�شية:  م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/ ري دوكري�شن لل�شيانة 
المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/11/18 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف 
باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية 
- الكائنة املحكمة العمالية مزيد مول   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/11/04
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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طالب جامعة راأ�ض اخليمة للطب والعلوم ي�ضاركون يف حملة العلم 
•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

يف اإطار حملة العلم حتت �شعار اأرفعه عاليا ليبقى �شاخما و�شمن فعاليات الحتفال 
باليوم الوطني ال 42 لدولة المارات العربية املتحدة يف جامعة راأ�س اخليمة للطب 
والعلوم ال�شحية ، قام طالبات اجلامعة -حتت رعاية ق�شم �شوون الطالب- اأم�س 
بت�شميم علم دولة المارات العربية املتحده ليتم رفعه عاليا فوق اأ�شوار اجلامعة. 

على  ال�شحية  وال��ع��ل��وم  للطب  اخليمة  راأ����س  جامعة  حتر�س  �شمن  ذل��ك  وي��اأت��ي   
يف  امل�شاركة  على  واملقيمني  املواطنني  وت�شجيع  العزيزه  املنا�شبة  بهذه  الحتفال 
وتعزيز  والنتماء  ال��ولء  قيم  غر�س  اأج��ل  من  وذل��ك  وامل�شابقات  الفعاليات  جميع 

الروح الوطنية لدى اجلميع.
 واجلدير بالذكر اأن مبادرة الطالبات يف ت�شميم وخياطة العلم، �شاهمت يف ا�شتذكار 

معاين األوان العلم والرموز التي متثلها لتبقى را�شخة يف نفو�س اجلميع

حاكم الفجرية ي�ضتقبل وزير االأ�ضغال
•• الفجرية -وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية يف 
النعيمي وزير الأ�شغال  ق�شر �شموه بالرميلة ام�س معايل الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف 
الأ�شغال  وزارة  اإ�شرتاتيجية  على  اللقاء  خالل  الفجرية  حاكم  ال�شمو  �شاحب  واإطلع  العامة. 
للمرحلة القادمة وفق الروؤية الإ�شرتاتيجية العامة للدولة لتحقيق التميز والريادة والتنمية 
امل�شتدامة لتحقيق الرفاهية واحلياة الكرمية للمواطنني. وقدم معايل الدكتور عبداهلل بلحيف 
النعيمي �شرحا عن امل�شاريع التي مت الإنتهاء منها �شمن مبادرات �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
وامل�شاريع اجلاري تنفيذها يف المارة. ح�شر املقابلة ال�شيخ را�شد بن حمد بن حممد ال�شرقي 
رئي�س هيئة الفجرية للثقافة والإعالم و�شعادة حممد �شعيد الظنحاين مدير الديوان المريي 

و�شعادة املهند�س حممد �شيف الأفخم مدير عام بلدية الفجرية وعدد من امل�شوؤولني.

االمارات لتنمية ال�ضباب واأوك�ضيدينتال برتوليوم توقعان اتفاقية تعاون م�ضرتك

جامعة اخلليج الطبية حتتفل بالذكرى 15 لتاأ�سي�سها بعجمان

اجلامعة تتطلع للو�ضول اإىل اأعلى امل�ضتويات بني االأو�ضاط االأكادميية والرعاية ال�ضحية واالأبحاث

•• ابوظبي- الفجر

لتنمية  الإم���ارات  موؤ�ش�شة  وقعت   
ال�������ش���ب���اب اإت���ف���اق���ي���ة ����ش���راك���ة م��ع 
 )Oxy( اأوك�شيدينتال برتوليوم
ومبوجب التفاقية �شتقوم �شركة 
بتوفري  برتوليوم  اأوك�شيدينتال 
ملوؤ�ش�شة  وال��ت��ق��ن��ي  امل����ايل  ال���دع���م 
الإم��������ارات ل��ت��ن��م��ي��ة ال�����ش��ب��اب من 
على  للعمل  روؤي��ت��ه��ا  حتقيق  اأج���ل 
اإلهام ومتكني وتوجيه ال�شباب يف 
الإمارات العربية املتحدة ذلك مبا 
ي�شاهم يف �شمان حتقيق م�شتقبل 

م�شتدام للدولة.
ك���م���ا ت���ت���ي���ح اإت���ف���اق���ي���ة ال�������ش���راك���ة 
للطرفني التعاون معاً لال�شتفادة 
يتعلق  ف��ي��م��ا  اخل������ربات  وت����ب����ادل 
التو�شع  وكيفية  ال�شباب  بتنمية 
يف الربامج ال�شتة الأ�شا�شية التي 
تقوم موؤ�ش�شة الإم��ارات بتنفيذها 

ال���ع���امل ه���و اأم����ر اإي��ج��اب��ي وي��ع��ود 
فنحن  املوؤ�ش�شة  على  كبري  بنفع 
على  نعتمد  الإم���ارات  موؤ�ش�شة  يف 
دع����م ال���ق���ط���اع اخل���ا����س ل��ت��ق��دمي 
وتوفري  لإي��ج��اد  اإجتماعية  قيمة 
الفر�س لل�شباب يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة كما اأننا ُنقدر دعم 
ال��دائ��م  ب��رتول��ي��وم  اأوك�شيدينتال 
النواحي  على  يقت�شر  ل  ال��ذي  و 
اإىل  اأي�شاً  يرتقي  بل  فقط  املالية 
م�شتويات عالية من امل�شاركة فهذا 
هو  عملنا  جت��اه  املتجدد  الل��ت��زام 
دليل وموؤ�شر على جناحنا بالعمل 
معاً يف الفرتة املا�شية على اإيجاد 
م�شتدامة  اجتماعية  قيمة  وخلق 
حتى  �شاهمت  الم��ارات  فموؤ�ش�شة 
ي���وم���ن���ا ه�����ذا يف ال���ت���اأث���ري ب�����ش��ك��ل 
اأكر  ايجابي وم�شتدام على حياة 
األ��ف �شاب وفتاة يف دولة   34 من 

الإمارات العربية املتحدة.

ال�شباب يف دولة الإمارات العربية 
عملياتنا  خ���الل  ف��م��ن  امل��ت��ح��دة. 
يف ج��م��ي��ع اأن����ح����اء ال����ع����امل ن��ق��وم 
والتوجيه  التعليم  ب��رام��ج  ب��دع��م 
وال��ت��ط��وي��ر امل��ه��ن��ي، وال��ت��ي تهدف 
وم��ن  امل�شتقبل.  ق���ادة  اإع����داد  اإىل 
اأوك�����ش��ي��دي��ن��ت��ال  فل�شفة  ف����اأن  ه��ن��ا 
ب���رتول���ي���وم ت��ت��م��ا���ش��ى م����ع روؤي�����ة 
تربع  وي��اأت��ي  ور�شالتها.  املوؤ�ش�شة 
�شركة اأوك�شدنتال برتوليوم للبناء 
على ما مت تقدميه من دعم تقني 
حيث  �شابقة،  مالية  وم�شاهمات 
قامت ال�شركة يف الأعوام املا�شية 
موؤ�ش�شة  م��ع  ب��ال�����ش��راك��ة  ال�����ش��اب��ق 
بحوث  ودع���م  لتطوير  الإم�����ارات 
ع��ل��م��ي��ة ح����ول ت��وظ��ي��ف ال�����ش��ب��اب، 
ك���م���ا ����ش���ارك���ت ب���ت���ط���وي���ر ب���رام���ج 
املدين  املجتمع  ملنظمات  تدريبية 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة.  
ب����دوره����ا ف���ق���د اأع����رب����ت ال�����ش��ي��دة 

والإ�شراف عليها. 
�شتقدم  التفاقية  ه��ذه  وبح�شب 
اأوك�����ش��ي��دي��ن��ت��ال ب��رتول��ي��وم دع��م��اً 
مالياً ت�شل قيمته اإىل 5 ماليني 
على  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة  اأم��ري��ك��ي  دولر 
اإط��ار  �شنوات، وذل��ك يف  م��دة �شت 
ال��ت��زام��ه��ا ب��امل�����ش��اه��م��ة يف اإح����داث 
ايجابي  اجتماعي  تاأثري  وحتقيق 
يف حياة ال�شباب يف دولة الإمارات 
تت�شمن  ك��م��ا  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
اأي���������ش����اً ت���وف���ري ال����دع����م ال��ت��ق��ن��ي 
وال��ل��وج��ي�����ش��ت��ي ل����ربام����ج ت��ن��م��ي��ة 

ال�شباب التي تقدمها املوؤ�ش�شة. 
بن  �شلطان  ال�شيخ  معايل  ق��ال  و 
رئ��ي�����س هيئة  ن��ه��ي��ان  اآل  ط��ح��ن��ون 
اأب���وظ���ب���ي ل��ل�����ش��ي��اح��ة وال��ث��ق��اف��ة 
الإم��ارات  ملوؤ�ش�شة  املنتدب  الع�شو 
مع  ال�شراكة  اإن  ال�شباب  لتنمية 
الرائدة  برتوليوم  اأوك�شيدينتال 
عاملياً يف دعم برامج التنمية حول 

ومبوجب التفاقية �شتقوم �شركة 
بتوفري  برتوليوم  اأوك�شيدينتال 
ال���دع���م ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة ب�����ش��ك��ل ع��ام 
م���ع ت��رك��ي��ز خ��ا���س ع��ل��ى ب��رن��ام��ج 
كفاءات املبادرة الرامية اإىل اإعداد 
ال�����ش��ب��اب وت���زوي���ده���م ب��ال��ت��وج��ي��ه 
ال�شليم للعمل يف القطاع اخلا�س 
امل��ب��ادرة  نفكر  بالعلوم  ب��رن��ام��ج  و 
امل��واه��ب  اإ�شتك�شاف  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
العلمية اإىل جانب تطوير اهتمام 
العلمية  بالقطاعات  ال�شباب  فئة 
وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة وت�����ش��ج��ي��ع��ه��م 
للدرا�شة  كمجال  اختيارها  على 

والعمل.
�شتيفن  ال�شيد  ق���ال  جهته  وم���ن 
ت�������ش���ي���زي���ن ال����رئ����ي���������س وامل�����دي�����ر 
اأوك�شيدينتال  ل�شركة  التنفيذي 
اأوك�شيدينتال  �شركة  يف  ي�شرفنا 
الم��ارات  موؤ�ش�شة  دعم  برتوليوم 
يف �شعيها لتح�شني م�شتقبل وحياة 

•• عجمان ـ الفجر 

الطبية  اخلليج  جامعة  احتفلت 
ب�����ال�����ذك�����رى اخل����ام���������ش����ة ع�������ش���رة 
لتاأ�شي�شها يف اإمارة عجمان يف حفل 
خا�س اأقيم يف حرم اجلامعة حتت 
رعاية حمي الدين ثومبي الرئي�س 
امل���وؤ����ش�������س وال���رئ���ي�������س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ملجموعة ثومبي الطبية، وح�شور 
وهيئات  باجلامعة  العاملني  كافة 

التدري�س والطلبة وذويهم.
ثومبي  الدين  حمي  �شعادة  وق��ال 
ال���رئ���ي�������س امل����وؤ�����ش���������س ل��ل��ج��ام��ع��ة 
اإن   ،  15 ال�����  ال���ذك���رى  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
اجلامعة  يف  العمل  اإ���ش��رتاجت��ي��ات 
وطموحاتها  القيادة  روؤي��ة  تعك�س 
املتميز  الطبي  التعليم  توفري  يف 
لأبناء الإمارات بكفاءة عالية، كما 
اأع���رب ع��ن ���ش��روره بالتقدم ال��ذي 
حت��ق��ق ف��ي��ه��ا، لف��ت��ا ب���اأن اجلامعة 
م�شتويات  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  تتطلع 
اأع��ل��ى ب��ني الأو����ش���اط الأك��ادمي��ي��ة 

والرعاية ال�شحية و الأبحاث.
واأ�شاف قائال : باأن مرور 15عاما 
اجلامعة  مييز  ما  هو  النجاح  من 
ع����ن ق���ري���ن���ات���ه���ا م����ن اجل���ام���ع���ات 
وفرت  حيث  املتخ�ش�شة،  واملعاهد 

امل���ه���ن���ي امل��ت��خ�����ش�����س ب���ال���رع���اي���ة 
ال�شحية.

مراحل  يف  اجلامعة  ب���اأن  واأو���ش��ح 
اخلم�س  كر�شت  الأوىل  التاأ�شي�س 
�����ش����ن����وات ال����ت����ي ت��ل��ت��ه��ا ل��ت��ط��وي��ر 
فر�س  ل��زي��ادة  تعليمي  م�شت�شفى 
ال���ت���دري���ب ال�����ش��ري��ري ل��ل��ط��الب ، 
كما اأ�شار اإىل اأن ال�شنوات اخلم�س 
يف  ملحوظا  من��وا  �شهدت  املا�شية 
والأكادميية يف  البحثية  الأن�شطة 
اجلامعة ل �شيما بعد اإن�شاء مركز 
البحوث الطبية احليوية املتقدمة 
املعتمدة على الإب��داع والبتكار يف 
القطاع الطبي، و منوها اأنه ح�شب 
التوقعات اأن ي�شهم هذا يف حتقيق 
وال��ذي  للجامعة  امل��ت�����ش��ارع  النمو 
تربوية  موؤ�ش�شة  اإن�����ش��اء  اإىل  اأدى 
من��وذج��ي��ة ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ال��ب��ح��وث 
الرتبية  جم���الت  يف  املتخ�ش�شة 

والتعليم العايل يف البالد.
ول���ف���ت ب�����اأن امل�����ش��ت��ق��ب��ل ي��ك��م��ن يف 
ت���ط���وي���ر امل���ن���اه���ج ال���ق���ائ���م���ة ع��ل��ى 
ال��ن��ت��ائ��ج ال���ت���ي ت��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات 
العر�س والطلب يف القوى العاملة 
ال�شحية لتاأهيل املهنيني املهرة يف 
اإ�شرتاتيجية  �شمن  الطب  جمال 
الدولة  التوجه الوطني يف  تعك�س 

باإ�شم  معروف  تعليمي  م�شت�شفى 
مركز  و   ، ���ش��ي  اأم  ج��ي  م�شت�شفى 
،وعملت  عجمان  يف  علمي  اأبحاث 
منذ اأن اأن�شئت يف عام 1998 على 
امل�شاركة يف التعليم الطبي امل�شتمر 
للطلبة يف خمتلف جمالت الطب 
، والعالج الطبيعي ، وطب الأ�شنان 
، وال�شيدلة و ق�شم تقدمي الرعاية 

ال�شحية منذ العقد املا�شي.
كما اأن اجلامعة تعترب اأول موؤ�ش�شة 
امل��ن��ط��ق��ة تقبل  ط��ب��ي��ة خ��ا���ش��ة يف 
ال��ط��الب م��ن ك��ال اجلن�شني ومن 
حاليا  ،ولديها  اجلن�شيات  جميع 
ت���وج���ه ن��ح��و ال��ع��امل��ي��ة م���ن خ��الل 
فريق العمل املتواجد فيها،وكذلك 
الدولية  التدري�س  هيئة  اأع�����ش��اء 
من 22 دولة و الطالب املنت�شبني 

لها من 70 بلدا.
وتعترب جامعة اخلليج الطبية اأول 
اجلامعات يف الدولة التي تخ�ش�س 
م�شت�شفى تعليمي للطلبة لديها ، 
مبا يتيح للطالب الفر�شة ملتابعة 
تدريبهم ال�شريري وبالتايل خدمة 
اجلن�شيات  خمتلف  م��ن  املجتمع 
والتي تراجع امل�شت�شفى للح�شول 
على الرعاية ال�شحية ذات اجلودة 

العالية بتكاليف معقولة.

اجل����ام����ع����ة ك����اف����ة ال��ت��خ�����ش�����ش��ات 
واملمار�شات  احلديثة  واملختربات 
تعك�س  وال��ت��ي  ل��ط��الب��ه��ا  العملية 
اإدارة  اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة م��ن ق��ب��ل 
اجل��ام��ع��ة يف ذل����ك، وم���وؤك���دا على 
بتحقيق  اجل��ام��ع��ة  اإدارة  ط��م��وح 
املجالت  خمتلف  يف  دائما  التميز 
الطبي  بالتعليم  املتعلقة  الطبية 

الأكادميي.
وق���ال ال��رئ��ي�����س امل��وؤ���ش�����س جلامعة 
املنا�شبة  ب��ه��ذه  ال��ط��ب��ي��ة،  اخل��ل��ي��ج 
الأكادميية  للقيادة  ال�شكر  اأوج���ه 
برئا�شة مدير اجلامعة  باجلامعة 
راج  ا�شوك  غيتا  الدكتور  الأ�شتاذ 
، واملوظفني الإداري��ني مل�شاهمتهم 
م���ن حتقيق  يف مت��ك��ني اجل��ام��ع��ة 
روؤية  تعك�س  اأكادميية  ق�شة جناح 

ور�شالة واأهداف اجلامعة.
وب�����ني اأن������ه ب���ع���د م�����ش��ي اخل��م�����س 
اجل���ام���ع���ة  م����ن  الأوىل  ����ش���ن���وات 
الإدارات  تعزيز  اجلامعة  �شهدت 
ال��ط��ب��ي��ة احل���ي���وي���ة ف��ي��ه��ا وال���ت���ي 
ق��وي من  اأ�شا�س  و�شع  اأ�شهمت يف 
املناهج  جميع  يف  الطبية  ال��ع��ل��وم 
ال��درا���ش��ي��ة وب���دع���م غ���ري حم���دود 
من  م�شتمر  ح��ي��اة  ن��ب�����س  يعك�س 
التعليم الطبي  اإىل  اأجل الو�شول 

ب����ذل����ك. وق�������ال الأ�����ش����ت����اذ م���ان���دا 
الطب  كلية  عميد  ت��رام��ان��ا  فانك 
بالفخر  ن�شعر  نحن   : باجلامعة 
باأن نكون جزءا من دولة الإمارات 
ال���ت���ي ت�����ش��ع��ى ل��ت��ط��وي��ر ال��ق��ط��اع 
اأج���ي���ال متمكنة  وت��اأه��ي��ل  ال��ط��ب��ي 
ج��ام��ع��ة  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  ب���ذل���ك، 
اخل��ل��ي��ج ال��ط��ب��ي��ة يف ع��ام��ه��ا 15 
ب�شكل  منت  بالدولة  وجودها  من 
ال��ت��ع��ل��ي��م الطبي  ب��خ��دم��ات  ه��ائ��ل 
وال���رع���اي���ة ال�����ش��ح��ي��ة و ال��ب��ح��وث 
الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  للخطة  ت��رج��م��ة 
ل���ل���ح���ك���وم���ة   2020 وروؤي���������������ة 
وفرت  والتي  بالإمارات  الحتادية 
لنا خريطة طريق وا�شحة للنمو 

يف كل هذه املجالت.
ب��داأن��ا بالفعل جنني  واأ���ش��اف لقد 
ثمار النجاح مع وجود العديد من 
اأدخلت يف  التي  الربامج اجلديدة 
املاج�شتري  برنامج  مثل  اجلامعة 
يف ال�شحة الإجنابية وغريها من 
الربامج الطبية املتخ�ش�شة والتي 
يف  الر�شيدة  قيادتنا  روؤي���ة  تعك�س 
الإمارات واإ�شرتاجتياتها يف تعزيز 
ه����ذا ال���ق���ط���اع وت���وف���ر اخل���دم���ات 

الطبية ذات الكفاءة يف الدولة.
اإن�شائها  هذا وت�شم اجلامعة منذ 

التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  وودك���راف���ت، 
ال�شباب  لتنمية  الإم��ارات  ملوؤ�ش�شة 
ل�شركة  وت��ق��دي��ره��ا  ���ش��ك��ره��ا  ع���ن 
اأوك�شيدينتال برتوليوم والتزامها 
ب��ت��ن��م��ي��ة ال����ك����ف����اءات الإم����ارات����ي����ة 

وا���ش��ت��ث��م��اره��ا يف عالقة  ال�����ش��اب��ة، 
املوؤ�ش�شة  م��ع  ديناميكية  ���ش��راك��ة 
التي  املراحل النتقالية  يف جميع 
م���رت ب��ه��ا ح��ي��ث ق��ام��ت امل��وؤ���ش�����ش��ة 
ب��ال��ت��ح��ول   2012 ال���ع���ام  خ����الل 

م��ن م��وؤ���ش�����ش��ة ل��ت��ق��دمي امل��ن��ح اإىل 
موؤ�ش�شة تركز يف اأدائها الت�شغيلي 
ال�شتثمار  من��وذج  ا�شتخدام  على 
الجتماعي الهادف لتقدمي تاأثري 

اجتماعي اإيجابي وم�شتدام.

ور�ضة عمل تدريبية ملوظفي الواجهة االأمامية ب�ضرطة ال�ضارقة
•• ال�شارقة-الفجر:

ال�شرطية  العلوم  باأكادميية  عقد 
بال�شارقة على مدى يومني ور�شة 
ع��م��ل ت���دري���ب م��وظ��ف��ي ال��واج��ه��ة 
ع��دد كبري من  الأم��ام��ي��ة بح�شور 
باأق�شام  العاملني  ال�شباط  �شف 
العامة  بالقيادة  املتعاملني  خدمة 
املالزم  وتناول   . ال�شارقة  ل�شرطة 
ال��ق��ط��اع��ي  خ��م��ي�����س  ���ش��ل��ي��م��ان  اأول 
خ�����الل ور�����ش����ة ال���ع���م���ل ع������ددا م��ن 
املحاور الرئي�شية من بينها الدارة 
العلمية واملقالت الدارية، ومقدمة 
ع���ن ال��ت��م��ي��ز يف خ��دم��ة ال��ع��م��الء، 
ال�شرتاتيجية  التميز،  اأ�شا�شيات 
ال���ف���اع���ل���ي���ة خل�����دم�����ة ال����ع����م����الء. 
اأن  ال��ق��ط��اع��ي  اأول  امل�����الزم  وذك����ر 
م���ت���ط���ل���ب���ات اخل�����دم�����ة امل���ت���م���ي���زة 
تتطلب العديد من ال�شروط منها 
ال�شتجابة والتعاطف ، العتمادية 
)امل�������ش���داق���ي���ة( وال���دل���ي���ل امل�����ادي 

)اإح�شا�س العميل بالأهمية(.
احل����اج����ي����ات  اىل  ت�����ط�����رق  ك����م����ا 
ومنها  للعمالء  الأ�شا�شية  الع�شرة 
ال���رتح���ي���ب وال���ف���ه���م، الأه���م���ي���ة ، 

ال�شرعة ،العدالة ، الجناز.
ال��ق��ط��اع��ي  اأول  امل��������الزم  و�����ش����رح 
العميل  م��ع  �شداقة  اإن�شاء  كيفية 
يف خم�شة دقائق وذلك عن طريق 
الب��ت�����ش��ام��ة، ال��ت��ع��ري��ف ب��ال��ن��ف�����س، 
ف  ب��اه��ت��م��ام، التعرنّ اإل��ي��ه  الن�����ش��ات 
على ا�شمه وتكراره ب�شكل م�شتمر، 
بالعميل  ال��رتح��ي��ب   ، امل�����ش��اف��ح��ة 

د  ع���دنّ ال��ع��م��ل  . ويف خ���ت���ام ور����ش���ة 
ف�شل  اأ�شباب  القطاعي  اأول  املالزم 
املتخ�ش�شة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال�����دورات 
ال��ع��م��الء ومنها  يف جم���ال خ��دم��ة 
: ال��ق�����ش��ور يف م�����ش��ت��وى ال��ت��دري��ب 
املتابعة  ال��ع��م��ل��ي��ة،ع��دم  وامل��م��ار���ش��ة 
العاملني  اإحباط  من قبل الدارة، 

، نق�س احلوافز واملكافاآت.

فقدان جواز �سفرت
احمد  خليل  املدعو/  فقد 
ب���اك�������ش���ت���اين  ه�����ا������ش�����م   - 
�شفره  -ج���واز  اجلن�شية   
 )1155702( رق�������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
الت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 

   050/4443022

فقدان جواز �سفرت
فقد امل��دع��و/ ان��ور ح�شني 
����ش���وي���ز ال�����دي�����ن م���ت���رب - 
ب���ن���غ���الدي�������س اجل��ن�����ش��ي��ة   
-ج���������������واز ������ش�����ف�����ره رق�����م   
يجده  من   )663891(
بتليفون  الت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 055/8443098   

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د امل������دع������و/ رون����ال����د 
�شال�شار نوتارى   - الفلبني 
�شفره  -ج���واز  اجلن�شية   
 )4861433( رق�������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
الت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 

   050/7136988

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د امل����دع����و/ ع��ل��م جري 
�شافا   ن��ور  حممود  ح�شني 
اجلن�شية    ب��ن��ج��الدي�����س   -
-ج���������������واز ������ش�����ف�����ره رق�����م   
ي��ج��ده  م���ن   )66654(
بتليفون  الت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/4475779   

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د امل�����دع�����و/ ع���ل���ي اك���رب 
حم���م���د اك������رب- ب��اك�����ش��ت��اين     
اجلن�شية   -جواز �شفره رقم   
13356441(�شادر  (
م����ن ب��اك�����ش��ت��ان م����ن ي��ج��ده 
عليه الت�شال بتليفون رقم 

   055/4610011

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د امل����دع����و/ ك�����ش��ي��ن��اث��ان 
ل��ك�����ش��م��ي��ن��ان ل��ك�����ش��م��ي��ن��ان - 
ه��ن��دي     اجلن�شية   -جواز 
�شفره رقم   )7090739( 
يجده  من  الهند  من  �شادر 
عليه الت�شال بتليفون رقم 

   055/7643590

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو/ باكر علي غالم 
باك�شتاين  ال��ع��اب��دي��ن-  زي��ن 
اجلن�شية            -جواز �شفره 
رقم   )1805381(�شادر 
م����ن ب��اك�����ش��ت��ان م����ن ي��ج��ده 
عليه الت�شال بتليفون رقم 

   050/1732423

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د امل������دع������و/ ام��ي��ت��ي�����س 
ب����راب����ه����ات ج���ي���ان���ت ت��ريك��ى  
اجل����ن���������ش����ي����ة  ه��������ن��������دي   -
-ج������������������واز �������ش������ف������ره رق������م   
)8239855(  من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم 

   050/2315000

فقدان جواز �سفرت
فقدت املدعوة/ ن�شرين بكر 
عبداملق�شود بكر   - م�شر 
�شفرها  -ج���واز  اجلن�شية 
  )4106270( رق�������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
الت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 

   050/5113991

فقدان جواز �سفرت
امل���دع���وة/ خديجة  ف��ق��دت 
احمد حم��م��د    - اثيوبيا 
�شفرها  -ج���واز  اجلن�شية 
  )EP0970882(   رقم
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
الت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 

   050/4426866

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د امل���������دع���������و/ حم���م���د 
ح�����������ش�����ني حم������م������د اح����م����د 
اجلن�شية             م�شر  اخل�شري   
-ج������������������واز �������ش������ف������ره رق������م   
يجده  من   )1767332(
عليه الت�شال بتليفون رقم 

   050/1857766

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د امل���������دع���������و/ حم���م���د 
ح�����������ش�����ني حم������م������د اح����م����د 
اجلن�شية             م�شر  اخل�شري   
-ج������������������واز �������ش������ف������ره رق������م   
يجده  من   )6802700(
عليه الت�شال بتليفون رقم 

   050/1857766

اعالن تغيري ا�سم
ان���ا امل��دع��و، ج��ان��ارده��ان��ا ب��ي��الي م��اده��وم��وه��ان��ان، 
ع���ن���واين : ت���ريوف���ون���ام، م��ك��ت��ب ب��ري��د ب��ال��ي��ب��ورام، 
ت�����رف�����ان�����دروم، ح����ام����ل ج�������واز ����ش���ف���ر ه����ن����دي رق���م 
اىل:  ا���ش��م��ى  ت��غ��ي��ري  يف  وارغ����ب   )K8710110(
جاناردهانان بيالي  مادهوموهان وهذا للعلم.

اعالن تغيري ا�سم
ت��ازه��ام ك��ولم  ب��ن عبدالرحمن  ث��از ه��ام��ك��الم  ان��ا جميب رح��م��ن 
حامل جواز �شفر رقم اي 5410247 ا�شدار من ابوظبي بتاريخ 
ميلموري،  بريد   ، )مو�شيكونديل  دائم  وعنوانه   17/9/2003
 )676514 ب��ري��دي  رم���ز   ، ك����ريال  ولي����ة  م����الب����ورام،  منطقة 
وعنوانه احلايل �س ب 1557 العني اأ ع م ارغب تغري ا�شمي من 

جميب رحمن تازهامكولم اىل جميب رحمن ثيكودان.

العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     
             اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/121م�ستعجل- م ر- ب- اأظ

عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  املن�شوري  ح�شن  عبداهلل  ا�شماعيل  مدعي/ 
مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  ال�شعدي  ميثلها/با�شل  للديكور  �شوب  ارت 
ميثلها/با�شل  للديكور  �شوب  ارت  اعالنه/  املطلوب  حاله  اثبات  الدعوى: 
ال�شعدي اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر)علما بانه قد ورد  تقرير اخلربة  
يف الدعوى( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
الثالثاء املوافق 2013/11/12 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 او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام 

على القل. �شدر بتاريخ  2013/11/05
المور امل�ستعجلة                                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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•• اأبو ظبي-الفجر: 

بن  احمد  را�شد  الدكتور  معايل  اأعلن 
فهد وزير البيئة واملياه رئي�س جمل�س 
و  للموا�شفات  الإم�����ارات  هيئة  اإدارة 
رفعت  الهيئة  اأن  موا�شفات  املقايي�س 
اإىل جم��ل�����س ال�����وزراء امل��وق��ر م�����ش��روع 
م���وا����ش���ف���ة ق��ي��ا���ش��ي��ة ج����دي����دة حت���دد 
م��ع��اي��ري م���وح���دة و����ش���روط اإل��زام��ي��ة 
ب�����ش��ورة  امل�����ش��ت��خ��دم  الإم����ارات����ي  للعلم 
ر�شمية داخ��ل و خ��ارج الدولة لإق��راره 
ذل��ك  ج���اء  اإل���زام���ي.  ب�شكل  وتطبيقه 
موا�شفات  عن  �شدر  �شحفي  بيان  يف 
ال�شتعدادات  مبنا�شبة  الثالثاء  اأم�س 
ال��ر���ش��م��ي��ة وال�����ش��ع��ب��ي��ة وال��ت��ف��اع��ل مع 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  مبادرة 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 

رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي ، 
ب��اإط��الق حملة رف��ع العلم   ، رع��اه اهلل 
ع�شر  الثانية  ال�شاعة  الأرب��ع��اء  ال��ي��وم 
للموا�شفات  الإم������ارات  هيئة  اأع��ل��ن��ت 
اعتمدت  اأن��ه��ا  موا�شفات  املقايي�س  و 
م�����ش��روع م��وا���ش��ف��ة ق��ي��ا���ش��ي��ة ج��دي��دة 
حت������دد م���ع���اي���ري م�����وح�����دة و�����ش����روط 
امل�شتخدم  الإم���ارات���ي  للعلم  اإل��زام��ي��ة 
الدولة.  و خارج  داخل  ر�شمية  ب�شورة 
وق����ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور را����ش���د اح��م��د 
التي  اجل��دي��دة  املوا�شفة  اأن  فهد  ب��ن 
اعتمدها جمل�س اإدارة الهيئة تت�شمن 
���ش��روط��ا اإل���زام���ي���ة ل��ل��ع��ل��م الإم����ارات����ي 
و  موؤقتة  اأو  دائ��م��ة  ب�شورة  امل�شتخدم 
الرئي�شية  والقيا�شات  الأل���وان  ت�شمل 
املن�شوجات  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  امل��ع��ت��م��دة 
امل�شتخدمة يف الت�شنيع و التي ت�شلح 

اأ���ش��اف  امل��ن��اخ��ات. و  لكافة الأج����واء و 
اأطلقها  معاليه مبنا�شبة احلملة التي 
ليبقى  عاليا  ارفعه  �شعار  حتت  �شموه 
���ش��اخم��ا اح��ت��ف��ال ب ي���وم ال��ع��ل��م ال��ذي 
ي�����ش��ادف ال��ث��ال��ث م��ن ن��وف��م��رب ذك��رى 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ت���ويل 
بن زايد اآل نهيان ، حفظه اهلل ، رئا�شة 
اأن ه��ي��ئ��ة الإم������ارات  اأ����ش���اف  ال���دول���ة 

موا�شفات  املقايي�س  و  ل��ل��م��وا���ش��ف��ات 
قامت باإعداد م�شروع الالئحة الفنية 
ل��ل��ع��ل��م الإم�����ارات�����ي ا���ش��ت��ن��ادا لأح����دث 
امل���م���ار����ش���ات ال���دول���ي���ة يف ه����ذا امل��ج��ال 
الهيئة  اإ�شرتاتيجية  مع  يتوافق  ومبا 
الرامية للم�شاهمة يف توفري ال�شالمة 
امل�شتهلك  وحماية  والبيئية  ال�شحية 
اأك�����د م��ع��ال��ي��ه اع���ت���زاز  ال���دول���ة . و  يف 
من  كغريهم  بالهيئة  العاملني  كافة 
الوطنية  باحلملة  الفتية  دولتنا  اأبناء 
ال�شاملة امل�شتمرة التي اأطلقها �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
مكتوم لرفع علم دولة الإمارات عالياً 
وامتناننا  لوطننا  ع�شقنا  عن  تعبريا 
بع�شنا  مع  والتحامنا  دولتنا  ملوؤ�ش�شي 
وعهدنا ووعدنا ببذل الغايل والنفي�س 
من اأجل احلفاظ على احتادنا. و اأ�شار 

بالهيئة  امل��خ��ت�����ش��ني  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه 
ممثلي  مع  اجتماعا  عقدوا  قد  كانوا 
�شركائها ال�شرتاتيجيني متت خالله 
مناق�شة �شبل �شبط تداول و ا�شتخدام 
ال��ع��ل��م الإم�����ارات�����ي داخ�����ل ال����دول����ة و 
الإقليمية  القيا�شية  املوا�شفات  درا�شة 
ب��ه��دف عمل  ال��ع��الق��ة  ال�����ش��ادرة ذات 
منها  ال���ش��ت��ف��ادة  و  مرجعية  م��ق��ارن��ة 
م�����ش��روع الالئحة  م�����ش��ودة  عند و���ش��ع 
الإم��ارات��ي ثم مت تعميم  الفنية للعلم 
امل�������ش���ودة الأول����ي����ة مل�������ش���روع ال��الئ��ح��ة 
ال����واردة  امل��الح��ظ��ات  مناق�شة  وج���رت 
من ال�شركاء خالل اجتماع اآخر �شارك 
واملحلية  الحتادية  اجلهات  كافة  فيه 
امل��ع��ن��ي��ة ومت خ���الل���ه و����ش���ع امل�����ش��روع 
ب�����ش��ي��غ��ت��ه ال��ن��ه��ائ��ي��ة ال���ت���ي اع��ت��م��ده��ا 

جمل�س اإدارة موا�شفات .

اأكدت اعتزازها باحلملة الوطنية ال�ساملة لرفع علم الدولة عاليًا

د را�ضد بن فهد : موا�ضفات رفعت اإىل جمل�ض الوزراء موا�ضفة موحدة اإلزامية للعلم االإماراتي

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

فعاليات متنوعة جتاوبًا مع حملة يوم العلم 

جمارك دبي ترفع علم الدولة يف مقرها الرئي�ضي وعدد من مراكزها اجلمركية

عرب برنامج �سور للمتقا�سني

حماكم دبي تقدم 1375 �ضاعة ا�ضت�ضارة قانونية جمانية بالتعاون مع 55 مكتب حماماة يف دبي

االأمانة العامة للمجل�ض التنفيذي تعلن نتائج املرحلة االأوىل لربنامج املتعامل ال�ضري

•• ال�شارقة-وام: 

تراأ�س �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد 
ب���ن ���ش��ل��ط��ان ال��ق��ا���ش��م��ي ويل ال��ع��ه��د 
املجل�س  رئي�س  ال�شارقة  حاكم  نائب 
التنفيذي اجتماع املجل�س الذي عقد 
���ش��ب��اح ام�����س مب��ك��ت��ب ���ش��م��و احل��اك��م 
عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  بح�شور  وذل��ك 
ب����ن ����ش���امل ال��ق��ا���ش��م��ي ن���ائ���ب ح��اك��م 

ال�شارقة نائب رئي�س املجل�س.
الق�شايا  م��ن  ع���ددا  املجل�س  وب��ح��ث 
م�شلحة  يف  ت�شب  التي  واملقرتحات 
ال�������ش���ارق���ة وات���خ���ذ ف��ي��ه��ا ال����ق����رارات 

املنا�شبة.
ورف�����ع امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�����ارة 
ال�������ش���ارق���ة اأ����ش���م���ى اآي��������ات ال���ت���ه���اين 

ال�شمو  ���ش��اح��ب  مل��ق��ام  وال��ت��ربي��ك��ات 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ 
و�شاحب  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي و �شاحب 
بن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو 
حم���م���د ال��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��و امل��ج��ل�����س 
الأع���ل���ى ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة و اأ���ش��ح��اب 
ال�شمو حكام الإمارات واأولياء العهود 
واملقيمني  واملواطنني  احلكام  ون��واب 
اأر����س دول��ة الإم����ارات مبنا�شبة  على 
�شائلني  اجل��دي��دة  ال��ه��ج��ري��ة  ال�شنة 
املوىل عز وجل اأن يعيد هذه املنا�شبة 
امل����ب����ارك����ة ع���ل���ى ال����دول����ة والأم����ت����ني 
العربية والإ�شالمية باخلري واليمن 

والربكات. واإعتمد املجل�س التنفيذي 
الأ�شغال  دائ���رة  م��ن  املقدمة  امل��ذك��رة 
العامة .. واإ�شتعر�س ال�شيخ خالد بن 
�شقر القا�شمي رئي�س دائرة الأ�شغال 
واملت�شمنة  امل��ذك��رة  تفا�شيل  العامة 
�شري  اإج���راءات  و�شع �شوابط حت��دد 
ال��ع��م��ل ب��ني ك��ل م��ن دائ����رة الأ���ش��غ��ال 
العامة و�شركة بيئة واملتعلقة بر�شوم 
مكب النفايات للم�شاريع احلكومية.

من  املقدمة  املذكرة  املجل�س  وناق�س 
دائ�����رة ����ش���وؤون ال��ب��ل��دي��ات وال���زراع���ة 
التنفيذية  ال��الئ��ح��ة  م�����ش��روع  ب�����ش��اأن 
ل���ق���ان���ون ال��ن��ظ��اف��ة ال���ع���ام���ة لإم�����ارة 
نا�شر  �شعادة  وا�شتعر�س  ال�شارقة.. 
اأم��ام  ال��دائ��رة  رئي�س  النقبي  خمي�س 
حوته  وم��ا  امل��ذك��رة  تفا�شيل  املجل�س 

م����ن ب����ن����ود. ووج������ه امل��ج��ل�����س دائ�����رة 
�شوؤون البلديات والزراعة مبوافاتهم 
ورفعه  امل�شروع  ع��ن  �شاملة  بدرا�شة 
مبا  للتوجيه  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  للمجل�س 

يراه منا�شبا.
ال�شويدي  وتقدمت �شعادة هنا �شيف 
رئ���ي�������س ه��ي��ئ��ة ال���ب���ي���ئ���ة وامل���ح���م���ي���ات 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة مب����ق����رتح����ات م��ت��ع��ل��ق��ة 
�شعيا  الهيئة  يف  الب�شرية  ب��ال��ك��وادر 
البيئي  العمل  تطوير  يف  الهيئة  من 

بالإمارة.
التفاهم  اتفاقية  املجل�س  اعتمد  كما 
املعلومات  دائ���رة  ب��ني  عقدها  امل��زع��م 
واحل���ك���وم���ة الإل���ك���رتون���ي���ة و���ش��رك��ة 
م��اي��ك��رو���ش��وف��ت اخل���ل���ي���ج. واأ����ش���در 
ال�شارقة  لإم���ارة  التنفيذي  املجل�س 

 2013 ل�����ش��ن��ة   26 رق�����م  ال����ق����رار 
ج��ا���ش��م خلف  را���ش��د  م��ب��ارك  بتعيني 
احلمرية.  لبلدية  مدير  ال�شام�شي 
كما اطلع املجل�س علي م�شروع قانون 
القا�شمية  اجل��ام��ع��ة  تنظيم  ب�����ش��اأن 
الإدارة  م���ن  امل��ج��ل�����س  اإىل  وامل���ح���ال 
ال���ق���ان���ون���ي���ة مب��ك��ت��ب ���ش��م��و احل���اك���م 
وامل��ت�����ش��م��ن ع���ل���ى امل�������واد وال���ل���وائ���ح 
التنفيذية للم�شروع . ووجه املجل�س 
ال��ق��ان��ون للمجل�س  م�����ش��روع  ب��اإح��ال��ة 
لدورته  ا�شتكمال  وذلك  ال�شت�شاري 
على  ا�شتجد  ما  و�شمن  الت�شريعية. 
جدول الأعمال اطلع املجل�س كذلك 
الثانية  اجلل�شة  اأع��م��ال  ج��دول  على 
الول من  ال���ع���ادي  الن���ع���ق���اد  ل����دور 
للمجل�س  الثامن  الت�شريعي  الف�شل 

واملقر  ال�شارقة  لإم���ارة  ال�شت�شاري 
ال�شابع  املوافق  يوم اخلمي�س  عقدها 
من نوفمرب لعام 2013 . ومتا�شيا 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  م��ب��ادرة  م��ع 
حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب 

رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�شيخ �شلطان  حاكم دبي وجه �شمو 
بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل 
رئي�س  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  العهد 
املجل�س التنفيذي اجلهات احلكومية 

الدولة  برفع علم  ال�شارقة  اإم��ارة  يف 
على كافة مباين الدوائر واملوؤ�ش�شات 
12 ظهر  ال�����ش��اع��ة  وذل����ك يف مت����ام 
ي���وم الأرب���ع���اء امل��واف��ق ال�����ش��اد���س من 

نوفمرب. 

•• دبي-الفجر:
ال�شمو  لتوجيهات �شاحب  ا�شتجابة 
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 ، املتمثلة 
يف رفع علم الدولة، حيث مت اطالق 
احلملة يف الثالث من نوفمرب، الذي 
ال�شمو  ت��ويل �شاحب  ي��وم  ُي�����ش��ادف 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ 
فقد  ال���دول���ة،  رئ��ا���ش��ة   ، اهلل  حفظه 
اأع����دت ج��م��ارك دب���ي جم��م��وع��ة من 
املنا�شبة  بهذه  لالحتفال  الفعاليات 
بال�شكل  ���ش��م��وه  ت��وج��ي��ه��ات  وت��ن��ف��ي��ذ 

الذي يليق بها.
وقال ال�شيد يو�شف ال�شهالوي مدير 
يف  املوؤ�ش�شية  ال�شوؤون  اأول  تنفيذي 
م��ب��ادرة �شاحب  اإن   : دب���ي  ج��م��ارك 

اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
مكتوم، تعك�س مدى تالحم ال�شعب 
اجلميع  تفاعل  حيث  احلكومة،  مع 
م���ع احل��م��ل��ة م��ن��ذ الع������الن ع��ن��ه��ا، 
هو  باملنا�شبة  الح��ت��ف��ال  اأن  م��وؤك��دا 
تعبري �شادق حلبنا ال�شديد وولئنا 
ل�����ش��اح��ب ال�����ش��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة، 
املتحدة،  العربية  الإم�����ارات  ودول���ة 
وه����ذا دل��ي��ل وا����ش���ح ع��ل��ى الع���ت���زاز 
ال��ذي  الأوائ���ل  واملوؤ�ش�شني  بالدولة 
 42 ���ش��اه��م��وا يف وح���دة �شعب م��ن��ذ 
عاماً، كما يبعث فينا – يوم العلم- 
ُح����ب الن���ت���م���اء والع����ت����زاز ل��ل��وط��ن 

الذي نلتقي جميعاً على حمبته.
واأ�شاف ال�شهالوي اأن احلملة تهدف 
بني  الوطنية  ال��وح��دة  تر�شيخ  اإىل 
توجيهاته  اأن  موؤكداً  الوطن،  اأف��راد 

الدولة  رئي�س  نائب  ال�شمو  �شاحب 
برفع العلم عالياً خفاقاً يف املوؤ�ش�شات 
واجلامعات،  العِلم  ودور  وال���وزارات 
اأكرب دليل على احل�س الوطني الذي 
ينادي به �شاحب ال�شمو نائب رئي�س 

الدولة.
ال�شيخ  اأطلق  اأن  منذ  اأنه  اإىل  واأ�شار 

حممد بن را�شد اآل مكتوم تغريداته 
الجتماعي  التوا�شل  �شفحة  على 
ت���وي���رت ، ع����ن ح��م��ل��ة ي�����وم ال���ع���ل���م ، 
يف  امل�����ش��ارك��ة  اجلميع  �شموه  ودع���وة 
ه���ذه امل���ب���ادرة ال��وط��ن��ي��ة، ف��ق��د راأي��ن��ا 
م����ب����ادرات ال��ع��دي��د م���ن امل��وؤ���ش�����ش��ات 
وال������دوائ������ر الحت������ادي������ة وامل��ح��ل��ي��ة 
واأف��راد  اخلا�س  القطاع  وموؤ�ش�شات 
امل��ج��ت��م��ع ) امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني ( 
ع��ل��ى ح���ٍد ���ش��واء وال��ت��ج��ه��ي��زات التي 
�شبقت يوم الحتفال ، وامل�شاركة فيه 
بفرحه وابتهاج عمت اأرجاء الدولة، 
الوطن  اأبناء  وهو تعبري �شادق من 
وامل��وؤ���ش�����ش��ات ع��ن ال��ت��الح��م م��ع هذه 
احلملة، لي�س هذا فح�شب بل ت�شابق 
الآباء والأمهات وحتى الأطفال اإىل 
املعربة  وال��ل��وح��ات  الأع����الم  جتهيز 

الفعلية  وامل�شاركة  الوطن،  عن حب 
بهذه املبادرة.

اأع����دت ج��م��ارك دب���ي احتفالية  ك��م��ا 
رائعة باملنا�شبة، حيث �شتلتزم مبوعد 
رفع العلم، يف مقرها الرئي�شي، و5 
مركز  هي  اجلمركية  مراكزها  من 
جمارك  ومركز  علي،  جبل  جمارك 
خ���ور دب���ي، وم��رك��ز ج��م��ارك مدخل 
اخل��������ور، وم����رك����ز ج����م����ارك خم���رج 
اخلور، ومركز جمارك امليناء اجلاف 
الواقع على  الدائرة  اأن موقع  ، كما 
لالحتفالية  �شيعطي  العام  ال�شارع 
رونقاً وبريقاً خا�شاً، حيث �شيتجمع 
امل���ق���ر  ال����ع����ام����ل����ون يف  امل�����وظ�����ف�����ون 
 11:30 ال�����ش��اع��ة  ع��ن��د  ال��رئ��ي�����ش��ي 
باملدخل  العلم  �شارية  اأم��ام  �شباحاً 
لبدء الفعاليات  ،ا�شتعداداً  الرئي�شي 

ومت  ظ��ه��راً،   12:00 ال�شاعة  عند 
توزيع اأعالم الدولة على املوظفني، 
ان م���را����ش���م الح��ت��ف��ال��ي��ة  م�����ش��ي��ف��اً 
�شتبداأ بعر�س ع�شكري ملجموعة من 
املفت�شني اأمام احل�شور، ثم يتم رفع 
العلم مع مو�شيقى ال�شالم الوطني 
ل���دول���ة الإم���������ارات، ي��ع��ق��ب��ه��ا ت��ل��وي��ح 
احل�������ش���ور ب����اأع����الم ال����دول����ة واأخ����ذ 
ال�����ش��ور ال��ت��ذك��اري��ة ل��ل��م��وظ��ف��ني يف 

واعتزاز  يعرب عن حب  بهيج  منظر 
اجل��م��ي��ع ب���الن���ت���م���اء ل���ه���ذا ال��وط��ن 

الغايل.
واأع�����رب م��وظ��ف��و ج��م��ارك دب���ي عن 
الوطنية،  احل��م��ل��ة  ب��ه��ذه  �شعادتهم 
التي ج��اءت تزامناً مع ذك��رى تويل 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
ال���دول���ة،  رئ���ا����ش���ة  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د 
الوطنية  املبادرات  �شاحب  واأطلقها 

ال��ن��ب��ي��ل��ة ����ش���اح���ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، متمنيني 
اأب���ن���اء  وال���������ش����رور  ال����ف����رح  ت���ع���م  اأن 
الإمارات واملقيمني على اأر�شها، واأن 
وال�شتقرار  بالراحة  اجلميع  ينعم 
عز  امل���وىل  ي��دمي  واأن  والطماأنينة، 

وجل املحبة وال�شرور على اجلميع.

ق���دم���ت حم���اك���م دب�����ي ا����ش���ت�������ش���ارات 
م��ت��ق��ا���ش��ي،   921 ل���ع���دد  ق��ان��ون��ي��ة 
ا�شت�شارة  �شاعة   1375 يعادل  ومبا 
ق��ان��ون��ي��ة ع���رب ب��رن��ام��ج ���ش��ور ال���ذي 
تنفذه مع �شركائها ال�شرتاتيجيني 
مكاتب املحاماة يف اإمارة دبي، بهدف 
تعزيز ثقة املجتمع بالنظام الق�شائي 
من خالل تقدمي ا�شت�شارات قانونية 
جمانية حول خمتلف اأنواع الق�شايا 
وال�������دع�������اوى مب�������ش���ارك���ة حم���ام���ني 
بهذه  للقيام  ي��ت��ط��وع��ون  خمت�شني 
اخل��دم��ة، وذل��ك خ��الل ال��ف��رتة منذ 
نهاية  وحتى   2012 اأكتوبر  بداية 

اأكتوبر 2013.
اإب��راز دور  اإىل  فربنامج �شور يهدف 
تقدمي  جمال  يف  واملحامني  املحاكم 
اخلدمات املجتمعية، وتعزيز ال�شراكة 
بني املحاكم ومكاتب املحاماة، بهدف 
املجتمع،  يف  القانونية  املعرفة  ن�شر 

وتي�شري عملية التقا�شي اأمام جميع 
اأفراد املجتمع، من خالل تقدمي هذه 
حول  جماناً  القانونية  ال�شت�شارات 
وال��دع��اوى  الق�شايا  اأن���واع  خمتلف 
متخ�ش�شني  حم���ام���ني  مب�����ش��ارك��ة 
ي��ت��ط��وع��ون ل��ل��ق��ي��ام ب��ه��ذه اخل��دم��ة، 
امل��دن��ي��ة،  ال���دع���اوى  وذل���ك يف جميع 
وال��ع��ق��اري��ة، وال��ع��م��ال��ي��ة، والأح�����وال 

ال�شخ�شية.
اإدارة  مدير  العبيديل  حممد  واأك���د 
�شور  برنامج  اأن  الق�شايا،  خ��دم��ات 
ح���ق���ق ن�����ش��ب��ة ر�����ش����ا ب���ل���غ���ت 95% 
�شهر  نهاية  وحتى  العام  بداية  منذ 
 ،2013 ال��ع��ام اجل���اري  م��ن  اأكتوبر 
على  عديدة  فوائد  للربنامج  اأن  اإذ 
اجلمهور واملحاكم، اإذ يوفر الربنامج 
على العميل قيمة ال�شت�شارة، ويحد 
م���ن ظ���اه���رة ال���ش��ت��غ��الل ال���ت���ي قد 
ي��ت��ع��ر���س ل��ه��ا الأ���ش��خ��ا���س م��ن قبل 

ي��وف��ر على  ك��م��ا  ال�����ش��م��ا���ش��رة،  بع�س 
ال��ع��م��ي��ل اجل���ه���د وال����وق����ت ن��ت��ي��ج��ة 
باإجراءات خاطئة، كما خفف  قيامه 

ال���ربن���ام���ج ع��ل��ى م��وظ��ف��ي امل��ح��اك��م 
وال�شتف�شارات  الأ���ش��ئ��ل��ة  م��ن  وق��ل��ل 
التي كثرياً ما ترد اإليهم، واأ�شهم يف 

توجيه املتقا�شني اإىل اأن�شب الطرق 
واأق�شرها للو�شول اإىل ما يريدون.

ر�شا  ن�شبة  اأن  اإىل  العبيديل  واأ���ش��ار 

لتقدمي  �شور  برنامج  عن  املحامني 
ا�شت�شارات جمانية للمتقا�شني بلغت 
ان��ط��الق��اً من  ي��اأت��ي  %96، وذل���ك 

جتمع  التي  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة 
حماكم دبي وجميع مكاتب املحاماة 
يف اإمارة دبي، لتقدمي العون املبدئي 
ال�شري  م��ن  ومتكينهم  للمتقا�شني 
وذل��ك  �شحيح  ب�شكل  ال���دع���اوى  يف 
توجيه  �شعبة  م��ه��ام  م��ن  ج���زءاً  يعد 
امل��ت��ق��ا���ش��ني وال��ت��ي وف��رت��ه��ا حماكم 
اإىل  الو�شول  عليهم  للت�شهيل  دب��ي 
حقوقهم. وذكر �شم�س الدين البدوي 
اأن  املتقا�شني  توجيه  �شعبة  رئي�س 
ع���دد م��ك��ات��ب امل��ح��ام��اة امل��ت��ع��اون��ة يف 
برنامج �شور بلغ 55 مكتب حماماة، 
60 حمامياً  وي�شارك فيه اأكر عن 
وحم���ام���ي���ًة، ي���ق���دم���ون ا���ش��ت�����ش��ارات 
من  للمتقا�شني  جم��ان��ي��ة  ق��ان��ون��ي��ة 
املع�شرين الذين ل ميتلكون تكاليف 
ال���ش��ت�����ش��ارة، وك��ذل��ك م��ن حم��دودي 
الدخل، وكبار ال�شن، وبع�س احلالت 
لها جت��ارب غري  ك��ان  التي  اخلا�شة 

املحامني،  مع  موفقة  وغري  ناجحة 
اإذ تقدم ال�شت�شارة املجانية لالأفراد 
ال��دع��وى،  يتم قيد  اأن  وق��ب��ل  ف��ق��ط، 
وتقدم  املو�شوع،  لنف�س  واحدة  وملرة 
املحامني  اأح��د  قبل  م��ن  ال�شت�شارة 
العاملني  القانونيني  امل�شت�شارين  اأو 
املرخ�شة  املحاماة  اأحد مكاتب  لدى 

يف اإمارة دبي.
واأو�شح اأنه باإمكان العميل احل�شور 
للح�شول  املتقا�شني  توجيه  ل�شعبة 
خ���الل  م����ن  اأو  ال����ش���ت�������ش���ارة  ع���ل���ى 
بريد  اإر�شال  طريق  عن  اأو  الت�شال 
ال�شعبة  تقوم  ذلك  وبعد  اإلكرتوين، 
املحاماة  مكاتب  اأح��د  مع  بالتن�شيق 
ال�شت�شارة  لتلقي  م��وع��د  لتحديد 
وال���ت���وا����ش���ل م���ع ال�����ش��خ�����س امل��ع��ن��ي 
ت�����رتاوح م��دة  اإذ  ب��امل��وع��د  لإب���الغ���ه 
اجلل�شة اخلا�شة بتقدمي ال�شت�شارة 

ما بني 30 اإىل 60 دقيقة.

•• اأبوظبي -وام:

اأعلن مكتب برنامج اأبوظبي للتميز التابع لالأمانة العامة للمجل�س التنفيذي 
يقع  ال��ذي  ال�شري  املتعامل  بربنامج  املتعلقة  الأوىل  للمرحلة  البحث  نتائج 
ر�شاهم  م��دى  ح��ول  احلكومية  اجل��ه��ات  يف  املتعاملني  جتربة  م�شروع  �شمن 
الأداء  مراقبة  اآليات  اأح��د  يعترب  فيما  فيها..  الأ�شا�شية  اخلدمات  ج��ودة  عن 
اأ�ش�س  على  احلكومية  اجل��ه��ات  اأداء  تقييم  م��ن  ال��ع��ام��ة  الأم��ان��ة  متكن  ال��ت��ي 
املعايري الدولية. واأظهرت نتائج البحث الذي �شمل 31 جهة حكومية يف كل 
هي  قطاعات  خم�شة  وت�شمن  الغربية  واملنطقة  والعني  اأبوظبي  مدينة  من 
التنمية القت�شادية والتميز احلكومي والتنمية الجتماعية والبنية التحتية 
التوا�شل  يف  احلكومية  اجلهات  اأداء  يف  تفاوتا   .. الب�شرية  والتنمية  والبيئية 
مع املتعاملني من ناحية م�شتوى معرفة املوظفني باخلدمات و�شلوكهم خالل 

اإجناز املعاملة وال�شعوبة يف العثور على اخلدمات امل�شتف�شر عنها على الرغم 
الإل��ك��رتوين  وامل��وق��ع  لوجه  وجها  املبا�شر  كاللقاء  التوا�شل  قنوات  تعدد  من 
يا�شر  النتائج..قال  على  وتعليقا  الهاتفي.  والت�شال  الإل��ك��رتوين  وال��ربي��د 
دليل  معايري  ا�شتخدام  مت  اإن��ه  للتميز  اأبوظبي  برنامج  مدير  النقبي  اأحمد 
التنفيذي  املجل�س  اعتماده من  وال��ذي مت  اأبوظبي  املتعاملني حلكومة  خدمة 
وت�شمن حمركات الر�شا التي اعتمد عليها امل�شروع .. �شلوك ومعرفة ممثل 
واملواقع  باخلدمات  اخلا�شة  واملعلومات  املقدمة  باخلدمات  املتعاملني  خدمة 
وق��ن��وات ت��ق��دمي اخل��دم��ة امل��وق��ع الإل��ك��رتوين ال��ربي��د الإل��ك��رتوين واخل��دم��ة 
الهاتفية ومراكز تقدمي اخلدمة املراكز الأ�شا�شية والفرعية والتي من �شاأنها 
توفري جمالت حت�شني عديدة واحلد من ال�شلبيات املوجودة كقلة املعرفة لدى 
بع�س املوظفني بالر�شوم واجل��داول الزمنية وعدم توافق املعلومات يف املوقع 
واأ�شاف  الإل��ك��رتوين.  املوقع  ع��دم حتديث  اأو  الأخ��رى  والقنوات  الإل��ك��رتوين 

النقبي اأن الربيد الإلكرتوين يف بع�س اجلهات ل يعمل اأو غري موجود كما اأن 
ت�شميم بع�س املواقع ي�شكل �شعوبة يف الت�شفح وبالتايل ل ي�شاعد على توفري 
الق��رتاب من  اإر�شادية عند  تتوافر لوحات  اأنه ل  اإىل  اإ�شافة  املتعاملني  وقت 
مواقع بع�س اجلهات وعدم توفر قنوات تقدمي اخلدمة الذاتية اأو اأنها ل تعمل 
واأك��د  اجلهة.  املقدمة يف  اإعالنية عن اخلدمات  م��واد  توافر  ع��دم  ف�شال عن 
ال�شلبيات  اأه��م  ملعرفة  تهدف  رقابية  كو�شيلة  ال�شري  املتعامل  برنامج  اأهمية 
اأن الربنامج ي�شعى  اإىل  املتعاملني يف اجلهات احلكومية..م�شريا  التي تواجه 
يتبعها موظفو اخلدمات يف اجلهات  التي  الطرق  تف�شيلية عن  لأخ��ذ �شورة 
احلكومية والرتكيز على ال�شلوك املتبع من املوظف عند بداية ونهاية املكاملة 
املالحظات  اهتمام  حم��ور  وامل��وظ��ف  املتعامل  ب��ني  املبا�شر  التعامل  و�شيكون 
مكتب  مدير  وق��ال  للم�شروع.  الأ�شا�شية  الأه���داف  من  وه��و  للجهات  املوجهة 
اإنه �شيتم ت�شهيل رحلة املتعامل مبراحل عديدة عرب  اأبوظبي للتميز  برنامج 

كافة  التفا�شيل  �شاملة  اخل��دم��ات  عن  معلومات  كتوفري  الإل��ك��رتوين  املوقع 
ي�شبح  حتى  الت�شميم  �شهولة  وم��راع��اة  للمتعاملني  املبا�شر  الدعم  وتوفري 
مع  للتوا�شل  كو�شيلة  الإل��ك��رتوين  ال��ربي��د  وتفعيل  واأف�شل  اأ�شهل  الت�شفح 
اجلهات املعنية وزيادة ن�شبة الإجابة على املكاملات الهاتفية لكل اجلهات.. ف�شال 
عدد  وزي��ادة  الذاتية  واخلدمة  املعلومات  تكنولوجيا  على  العتماد  زي��ادة  عن 
املوظفني املقدمني للخدمة وحت�شني معاملتهم للمتعاملني. ويعترب م�شروع 
العوائق  اأهم  املتعاملني يف معرفة  ال�شري موردا مهما ملعرفة جتربة  املتعامل 
التي متنعه من  امل�شببات  واأب��رز  املتعامل يف اجلهات احلكومية  التي يواجهها 
احل�شول على اأف�شل اخلدمات التي من املفرت�س اأن تكون الهدف الأهم من 
وجود تلك املوؤ�ش�شات واجلهات ورفع التقارير اإىل اجلهات املعنية والتي بدورها 
اخلدمات  لتح�شني  اخلطط  اأف�شل  اإيجاد  وبالتايل  امل�شوؤولني  مع  �شت�شاركها 

وتطبيقها لقنوات الت�شال املختلفة.

•• ال�شارقة-وام:

20 منحة درا�شية للمتميزين  قدم بنك نور الإ�شالمي .. 
من طالب وطالبات كليات التقنية العليا يف ال�شارقة �شمن 
تخ�ش�شات اإدارة الأعمال وتكنولوجيا املعلومات والهند�شة. 
يقدمه  ال��ذي  الدرا�شية  املنح  برنامج  اإط���ار  يف  ذل��ك  ي��اأت��ي 
البنك ل�شتقطاب الكفاءات املواطنة للقطاع امل�شريف حيث 
مينح البنك الطلبة مزايا جمزية منها مكافاآت مالية خالل 
فرتة الدرا�شة مل�شاعدتهم على تلبية متطلباتهم الدرا�شية 
وتطوير قدراتهم للتفوق وحت�شني مهاراتهم املهنية اإ�شافة 
طبقا  تخرجهم  ف��ور  البنك  ل��دى  تعيينهم  يف  النظر  اإىل 
لحتياجات البنك. ووقع الطالب عقود املنح يف مقر الكلية 
يف  التوطني  مديرة  كمايل  مهني  مع  اجلامعية  املدينة  يف 
البنك بح�شور كل من طريفة عجيف الزعابي عميد �شوؤون 
الطلبة والتطوير املوؤ�ش�شي والدكتور جيد ريان نائب مدير 
كليات التقنية العليا يف ال�شارقة. و�شرحت مهني كمايل اأن 
نور  لبنك  املجتمعية  امل�شوؤولية  اإط��ار  يف  ياأتي  املنح  تقدمي 

الكفاءات  وا�شتقطاب  اكت�شاف  على  وحر�شه  الإ���ش��الم��ي 
اإعجابها  ع��ن  البنك..معربة  يف  للعمل  املتميزة  الوطنية 
بطالب وطالبات كليات التقنية العليا املتميزين وما اأبدوه 
من التزام وان�شباط و�شرعة يف ا�شتكمال الوثائق الر�شمية 
من�شقة  حمو  �شو�شن  اأك���دت  جانبها  م��ن  منهم.  املطلوبة 
الفر�شة  اإت��اح��ة  على  الكلية  حر�س  والتوظيف  التدريب 
التوظيف  العمل وفتح منافذ  �شوق  للتعرف على  للطالب 
اأمام اخلريجني يف املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة الرائدة 
يف الدولة ومنها بنك نور الإ�شالمي..م�شرية اإىل اأن البنك 
وطالبات  لطالب  درا�شية  منح  �شت  املا�شي  ال��ع��ام  يف  ق��دم 
كليات التقنية العليا يف ال�شارقة وت�شاعف العدد هذا العام 
الطالب  اأع���رب  جانبهم  م��ن  درا���ش��ي��ة.  منحة   20/ ليبلغ 
املقدم  املنح  لربنامج  باختيارهم  �شعادتهم  عن  والطالبات 
على  للبنك  ال�شكر  الإ���ش��الم��ي..م��وج��ه��ني  ن���ور  ب��ن��ك  م��ن 
رعايته الكرمية وت�شجيعه للطالب املواطنني..كما توجهوا 
لهم  الفر�شة  واإت��اح��ة  دعمهم  على  الكلية  لإدارة  بال�شكر 

لالإلتحاق بربنامج املنح.

بنك نور االإ�ضالمي يقدم 20 منحة درا�ضية 
لطالب وطالبات كليات تقنية ال�ضارقة 
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بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10938 بتاريخ 2013/11/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بقالة علياء

 رخ�شة رقم:CN 1026438 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*3

تعديل ا�شم جتاري:من/بقالة علياء
ALIA GROCERY

اىل/ليف �شتايل لكوي املالب�س  
LIFE STYLE IRONING SHOP

تعديل ن�شاط/ا�شافة كي املالب�س )9601001(
تعديل ن�شاط/حذف بقالة )4711003(

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10938 بتاريخ 2013/11/6   

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم CN 1155198 بال�شم التجاري رويال كال�س 
بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة  العامة  للنقليات 

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10938 بتاريخ 2013/11/6   

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم CN 1059971 بال�شم التجاري اطل�س ال�شرق 
واعادة  الرخ�شة  الغاء  طلب  بالغاء  لاللكرتونيات 

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10938 بتاريخ 2013/11/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فيتوري 

CN 1200136:ميديا رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10938 بتاريخ 2013/11/6   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/البيت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الزرق للمالب�س اجلاهزة
رخ�شة رقم:CN 1029620 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10938 بتاريخ 2013/11/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/لينج اوروك ال�شناعية للنجارة �س.ذ.م.م / 

منفذ بيع - فرع ابوظبي 1 رخ�شة رقم:CN 1404855 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 2*1 اىل 1*2

تعديل ا�شم جتاري:من/لينج اوروك ال�شناعية للنجارة �س.ذ.م.م / منفذ بيع - فرع ابوظبي 1
LAING OROURKE INDUSTRIAL JOINERY LLC / SALE EXIT - BRANCH OF ABU DHABI 1

اىل/لينج اوروك للنجارة �س.ذ.م.م / منفذ بيع - فرع ابوظبي 1  
LAING OROURKE JOINERY LLC / SALE EXIT - BRANCH OF ABU DHABI 1
تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة اثاث املدار�س وامل�شت�شفيات واملختربات - باجلملة  )4659909(

تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة الثاث املنزيل - باجلملة )4649061(
تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة الثاث املكتبي - باجلملة )4659908(

تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة البواب املقاومة للحريق - باجلملة )4663039(
تعديل ن�شاط/حذف بيع اثاث املدار�س وامل�شت�شفيات واملختربات - بالتجزئة )4773921(

تعديل ن�شاط/حذف بيع الثاث املنزيل - بالتجزئة )4759001(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الثاث املكتبي - بالتجزئة )4773920(

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

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

العدد 10938 بتاريخ 2013/11/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/املتكاملة خلدمات النقل الثقيل

 رخ�شة رقم:CN 1196438 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 6*8 اىل 0.8*0.2

تعديل ا�شم جتاري:من/املتكاملة خلدمات النقل الثقيل
CONSOLIDATED HEAVY TRANSPORTION SERVICES

اىل/كدا�س انترييرز  
KADDAS INTERIORS

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي )الديكور(  )4330015(
تعديل ن�شاط/حذف النقل الربي للب�شائع )4923001(

تعديل ن�شاط/حذف نقليات عامة )4923011(
تعديل ن�شاط/حذف تاجري معدات والت الرفع والتحميل )7730010(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة املعدات والليات الثقيله اجلديدة - باجلملة )4659311(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات تغليف الب�شائع )8292001(

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

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

العدد 10938 بتاريخ 2013/11/6   

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

CN 1144967:ل�شكراب مواد البناء رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد احمد عبداهلل العبيديل )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �شليمان ابراهيم ح�شن البلو�شي

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

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

العدد 10938 بتاريخ 2013/11/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/املتحف للعقارات 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1167851 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شهام حممود حالق )%49(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 10938 بتاريخ 2013/11/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة الفالحي لل�شيانة 

واخلدمات رخ�شة رقم:CN 1036322 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.40*0.20

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة الفالحي لل�شيانة واخلدمات
AL FALAHI MAINTEANCE & SERVICES ESTABLISHMENT

اىل/موؤ�ش�شة الفالحي خلدمات التوظيف  
ALFALAHI RECRUITMENT SERCICES ESTBLISHMENT

تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات التوظيف )7810002(
تعديل ن�شاط/حذف ال�شيانة العامة للمباين )4329901(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:مليزون مونديال �س.ذ.م.م
 kitchenkraft:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:179883       بتاريخ:2012/9/27 م
با�ش��م:مليزون مونديال �س.ذ.م.م

وعنوانه:مكتب رقم 310 الن�شر بالزا �شارع عود ميثاء المارات العربية املتحدة ،
 �س.ب:113366 هاتف:04/3573838 ، فاك�س: 04/3573883

ادراج  ذات  خزانات  للفهار�س  خزانات  خ�شبية  خزانات  بالفئة:20  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذلك 
�شناديق غري معدنية الواح فرم �شناديق من اخل�شب او البال�شتيك مف�شالت غري معدنية لوازم اثاث غري 

معدنية اثاث .
و�شف العالمة:العالمة عبارة عن ا�شم للمنتج مكتوب باللغة الالتينية مكون من ثالث الوان رمادي داكن 
وا�شود وا�شفر داكن KitchenKraft و kraft باللون ال�شود وال k بها عالمة باللون ال�شفر الداكن 

وكلمة  kitchen باللون الرمادي الداكن وخلفية العالمة بي�شاء.  
ال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  6  نوفمرب 2013 العدد 10938

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:مليزون مونديال �س.ذ.م.م
 STANZA:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:178991       بتاريخ:2012/9/27 م
با�ش��م:مليزون مونديال �س.ذ.م.م

وعنوانه:مكتب رقم 310 الن�شر بالزا �شارع عود ميثاء المارات العربية املتحدة ،
 �س.ب:113366 هاتف:04/3573838 ، فاك�س: 04/3573883

ادراج  ذات  خزانات  للفهار�س  خزانات  خ�شبية  خزانات  بالفئة:20  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذلك 
�شناديق غري معدنية الواح فرم �شناديق من اخل�شب او البال�شتيك مف�شالت غري معدنية لوازم اثاث غري 

معدنية اثاث .
به   A ال  يلي  ال��ذي   A باللون الخ�شر واحل��رف  STANZA باحرف لتينية  العالمة:الكلمة  و�شف 

عالمة حمراء واحلرف A الذي يلي ال Z به عالمة حمراء وكل الكلمة لها خلفية بي�شاء.  
ال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  6  نوفمرب 2013 العدد 10938

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:�شركة �شريك �شريفي�س ذ.م.م
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:�شكل هند�شي خليه نحل 

املودعة بالرقم:197926       بتاريخ:2013/9/15 م
با�ش��م:�شركة �شريك �شريفي�س ذ.م.م

وعنوانه:ابوظبي ، م�شفح ال�شناعية ، �س.ب:4439 ، هاتف: 025553108 ، فاك�س:025553110
مكيفات  ا�شالح  للمباين  والدهانات  الطالء  اعمال  بالفئة:37  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 

الهواء معدات التربيد وتقنية الهواء مقاولت بناء املرافق حلقول النفط والغاز .
و�شف العالمة:عبارة عن �شكل هند�شي يتكون من �شتة )6( ا�شكال هند�شية متوازي ا�شالع رباعي لونهم 
احمر خم�شة )5( من اخلارج ويف الو�شط واحد )1( ي�شكلون على هيئة خلية نحل عبارة عن �شكل هند�شي 
يتكون من �شتة )6( ا�شكال هند�شية متوازي ا�شالع رباعي لونهم احمر خم�شة )5( من اخلارج ويف الو�شط 

واحد )1( ي�شكلون علي هيئة خلية نحل .  
ال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  6  نوفمرب 2013 العدد 10938

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

املودعة حتت رقم 176569         بتاريخ :   12/ 07/  2012 م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: خمزن عبد الرزاق حممود 
وعنوانه: �س  ب: 42300 ،دبي المارات. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
التبغ امل�شنع او غري امل�شنع ال�شجائر ا�شياء املدخنني و الكربيت يف الفئة 34.

الواق�عة بالفئة: 34
جانبية  على  اأ�شدين  مع  ت��اج  بداخله  ويوجد  البني  باللون  م�شتطيل  �شكل  عن  عبارة  العالمة:هي  و�شف 
الأمين والأي�شر يحمالن التاج وكلها باللون الذهبي وحتته ر�شم لولبي باللون الذهبي مكتوب بداخله كلمة 

الذهبي. وباللون  الالتينية  باللغة   LAWRENCE
ال�ش��رتاطات: 

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

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

ق�سم العالمات التجارية
الأربعاء  6  نوفمرب 2013 العدد 10938

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

املودعة حتت رقم 166672          بتاريخ :   18/ 12/  2011 م
 تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: بهمني  للتجارة العامة ) �س.ذ.م.م(
وعنوانه: �س  ب: 86362 ،دبي المارات. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
وعدد  الت  الربية،  املركبات  يف  امل�شتخدمة  بخالف  كهربائية  حمركات  الكهرباء،  مولدات  التيار،  مولدات 

الية، خالطات كهربائية لالأغرا�س املنزلية، الت كي، الت املطبخ الكهربائية. الواقعة �شمن الفئة 7.
الواق�عة بالفئة: 7

و�شف العالمة:"OSCAR ASTRA" تظهر العالمة التجارية باللون ال�شود باحلروف الجنليزية 
الكبرية بطرقة مميزة جدا وبخلفية بي�شاء.

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

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

ق�سم العالمات التجارية
الأربعاء  6  نوفمرب 2013 العدد 10938

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

املودعة حتت رقم 174347          بتاريخ :   27/ 05/  2012 م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: بهمني  للتجارة العامة ) �س.ذ.م.م(
وعنوانه: �س  ب: 86362 ،دبي المارات. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
وعدد  الت  الربية،  املركبات  يف  امل�شتخدمة  بخالف  كهربائية  حمركات  الكهرباء،  مولدات  التيار،  مولدات 

الية، خالطات كهربائية لالأغرا�س املنزلية، الت كي، الت املطبخ الكهربائية. الواقعة �شمن الفئة 7.
الواق�عة بالفئة: 7

باللغة  مبتكرة  بطريقة  “Oscar”مكتوبة  ال��ت��ج��اري��ة.  ال��ع��الم��ة  تظهر   "Oscar":العالمة و���ش��ف 
منت�شرة  ح�شان  ���ش��ورة  ي�شارها  جانب  يف  وت��وج��د  ���ش��وداء  وبخلفية  والأح��م��ر  ال���ش��ود  وباللون  الإجنليزية 

اأجنحتها باللون الأبي�س.
ال�ش��رتاطات: 

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

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

ق�سم العالمات التجارية
الأربعاء  6  نوفمرب 2013 العدد 10938 العدد 10938 بتاريخ 2013/11/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ميالنو 
CN 1038333-2:لالزياء ذ.م.م - فرع 2 رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)



09

اأخبـار الإمـارات
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Wednesday   6    November   2013  -  Issue No   10938

•• اأبوظبي-وام:

اإدارة اخل���دم���ات  ال���ظ���اه���ري م���دي���ر  ال���ه���ام  اأح���م���د  ���ش��ع��ادة  ب��ح��ث 
القن�شلية يف مكتبه يف ديوان عام وزارة اخلارجية و �شعادة رومان 
�شبل  ال��دول��ة..  ل��دى  بيالرو�شيا  جمهورية  �شفري  غولوفت�شينكو 
ي�شهم يف  البلدين مب��ا  ب��ني  ال��ع��الق��ات  وت��ط��وي��ر  ال��ت��ع��اون  تعزيز 
مناق�شة  اللقاء  خ��الل  ج��رى  كما  امل�شرتكة.  م�شاحلهما  حتقيق 

عدد من املوا�شيع ذات الإهتمام امل�شرتك. 

•• اأبوظبي-وام: 

اأن اتفاقية مراعاة ق�شايا ال�شحة  اأكد �شندوق النقد العربي 
العاملية  ال��ت��ج��ارة  منظمة  ع��ن  ال�����ش��ادرة  والنباتية  احليوانية 
�شالمة  على  ب��احل��ف��اظ  املتعلقة  ال�شا�شية  ال��ق��واع��د  و�شعت 
احل���ي���وان وال���ن���ب���ات. واأو����ش���ح اأن����ه مي��ك��ن ل���ل���دول ح�����ش��ب تلك 
التفاقية اأن ت�شتخدم معايري اأكر �شرامة اإذا كانت تهدف اإىل 

حماية ال�شحة �شريطة اأن تكون مربرة على اأ�شا�س علمي.
وق���ال ال�����ش��ن��دوق ام�����س يف م��ع��ر���س الإع����الن ع��ن اق��ام��ة دورة 
التي  والنباتية  احليوانية  ال�شحة  معايري  م��راع��اة  اتفاقية 

بالتعاون  بال�شندوق  القت�شادية  ال�شيا�شات  معهد  ينظمها 
خالل  باأبوظبي  ال�شندوق  مبقر  العاملية  التجارة  منظمة  مع 
7 نوفمرب اجل��اري.. ن�شت التفاقية على  اإىل   4 الفرتة من 
وجوب ابتعاد الدول عن ا�شتخدام تلك املعايري ب�شكل ع�شوائي 
كبرية  اأهمية  ت��ويل  التفاقية  اأن  ال�شندوق  واأك���د  وانتقائي. 
احليوانية  ال�شحة  معايري  تطبيق  ع��ن  الناجمة  للمحاذير 
ت�شع  اأو  حتد  اأن  ميكن  املحاذير  ه��ذه  اأن  اىل  لفتا  والنباتية 
قيودا على التجارة وميكن اأن ت�شتخدمها بع�س الدول كذريعة 
حلماية منتجاتها من املناف�شة. وي�شارك يف الدورة 27 م�شاركا 

من 11 دولة عربية.

اخلارجية تبحث العالقات 
الثنائية مع بيالرو�ضيا

�ضندوق النقد العربي ينظم دورة حول اتفاقية مراعاة ق�ضايا ال�ضحة احليوانية والنباتية 

اللجنة العليا الحتفاالت اليوم الوطني بال�ضارقة تعلن عن تنظيم عدة م�ضابقات واأماكن اإقامة الفعاليات

م�ست�سارون طبيون يوؤكدون االأ�سابة باأمرا�ص عدة بينها ح�سى املرارة

م�ضت�ضفى اجلامعة يف ال�ضارقة يحذر خف�ض الوزن احلاد بزمن ق�ضري

اأول موؤ�س�سة حكومية تنالها عن فئة املرافق والطاقة على م�ستوى االإمارة 

�ضركة اأبوظبي خلدمات ال�ضرف ال�ضحي تفوز بجائزة النخبة العاملية يف الواليات املتحدة االأمريكية

دار الرب تتعاقد وتنفذ 12 األف م�ضروع خريي يف 2013

•• ال�شارقة-الفجر:

لح��ت��ف��الت  املنظمة  اللجنة  ع��ق��دت 
 42 الوطني  باليوم  ال�شارقة  اإم���ارة 
اج��ت��م��اع��ه��ا ال��ث��اين ب��غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة 
وال�������ش���ن���اع���ة ب���ال�������ش���ارق���ة مل��ن��اق�����ش��ة 
خطط  تنفيذ  ومتابعة  ال�شتعدادات 
اللجنة خ��الل  اأق��رت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ع��م��ل 
يف  ع���ق���د  ال������ذي  الأول  اج���ت���م���اع���ه���ا 
�شبتمرب  م��ن  وال��ع�����ش��ري��ن  اخل��ام�����س 
املا�شي وذل��ك حل�شد اجلهود لإب��راز 
ه�����ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة ال���وط���ن���ي���ة ال���ك���ربى 

بال�شورة التي تليق بها.
وتراأ�س الجتماع �شعادة حممد علي 

ال���ن���وم���ان رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة، 
الهيئات  ممثلي  م��ن  ع���دد  وح�����ش��ور 
وال����دوائ����ر احل��ك��وم��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة يف 
ج��م��ي��ع  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  الإم�����������ارة، 
ت�شمل  التي  الفرعية  اللجان  اأع�شاء 
جل��ن��ة ال��ف��ع��ال��ي��ات وال��ل��ج��ن��ة امل��ال��ي��ة 
وجل���ن���ة امل�����ش��اب��ق��ات ب���الإ����ش���اف���ة اإىل 
جلنة الإع���الم والإع���الن التي ب��داأت 
�شيتم  ال��ت��ي  للفعاليات  ال��رتوي��ج  يف 

تنظيمها يف جميع اأنحاء الإمارة.
العمل  مراحل  الجتماع  وا�شتعر�س 
التي مت اإجنازها حتى الآن وموا�شلة 
الفعاليات  لن��ط��الق  ال���ش��ت��ع��دادات 
لإقامة  مواقع  ع��دة  اختيار  مت  حيث 

ال��ف��ع��ال��ي��ات يف م��دي��ن��ة ال�����ش��ارق��ة من 
وال��دوائ��ر  املائية  واجهةاملجاز  بينها 
احل���ك���وم���ي���ة ب����الإ�����ش����اف����ة ك���رن���ف���ال 
ف��ن��ي ك��ب��ري ت��ق��ي��م��ه ه��ي��ئ��ة ال�����ش��ارق��ة 
العلم،  ب��ج��زي��رة  ���ش��روق  لال�شتثمار 
الفعاليات  م��ن  ال��ع��دي��د  �شتقام  ك��م��ا 
يف م��دن الإم����ارة الأخ����رى يف الذيد 
اإىل اأن  وك��ل��ب��اء وخ��ورف��ك��ان. م�����ش��رياً 
حكومة دولة الإم��ارات حتر�س على 
اإقامة  اإب��راز هذه املنا�شبة من خالل 
تعك�س  التي  الفعاليات  م��ن  العديد 

هوية وتاريخ الدولة.
اأن  وقال �شعادة حممد على النومان 
الفعاليات �شوف تغطي جميع اأنحاء 

الإم�������ارة ح��ر���ش��ا م���ن ال��ل��ج��ن��ة على 
م�شاركة اجلميع يف هذه الحتفالية 
الوطنية الغالية على قلوب اجلميع. 
واملتميزة  الفاعلة  بامل�شاركة  م�شيداً 
ال����ت����ي ت���ق���دم���ه���ا ه���ي���ئ���ة ال�������ش���ارق���ة 

لال�شتثمار والتطوير �شروق .
ت��ب��داأ  ���ش��وف  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
ع��م��ل��ي��ة ت��زي��ني ال�������ش���وارع وامل��ي��ادي��ن 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة خ����الل الأي�������ام ال��ق��ل��ي��ل��ة 
املقبلة باأعالم الدولة و�شور اأ�شحاب 
ال�����ش��م��و احل��ك��م والآب�������اء امل��وؤ���ش�����ش��ني 
عن  تعرب  التي  ال�شور  م��ن  وغ��ريه��ا 
م��وؤك��داً  ال��ك��ربى،  الوطنية  املنا�شبة 
اأن ال��ل��ج��ن��ة ح��ر���ش��ت ع��ل��ى م�����ش��ارك��ة 

خالل  م��ن  املنا�شبة  ه��ذه  يف  اجلميع 
منها  امل�شابقات  م��ن  ال��ع��دي��د  اإق��ام��ة 
اأجمل �شيارة وتزيني  م�شابقة تزيني 
مدر�شة  اأجمل  وتزيني  منزل  اأجمل 
عن  تعرب  ق�شيدة  اأج��م��ل  وم�شابقة 
اليوم الوطني وغريها من امل�شابقات 
م�����ش��اب��ق��ة  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  الأخ������رى 
اأف�شل فكرة وذلك لت�شجيع اجلميع 
على امل�شاركة وال�شتفادة من الأفكار 
الفعاليات  املتميزة يف تنظيم واإقامة 
اأن جلنة  ال��ن��وم��ان  امل��خ��ت��ل��ف��ة. واأك����د 
اإم�����ارة ال�����ش��ارق��ة حت��ر���س ع��ل��ى ب��ذل 
احتفالية  لتقدمي  اجلهد  من  املزيد 
ف����ري����دة م����ن ن���وع���ه���ا، م�������ش���دد ع��ل��ى 

�شرورة تقدمي كل ما يج�شد الهوية 
جميع  م�شاركة  خ��الل  من  الوطنية 
اأبناء الإمارة واملقيمني على اأر�شها يف 

احلب  عن  للتعبري  الحتفالت  هذه 
والولء الكبري لهذا الوطن وتوجيه 
اأنظار العامل اإىل الإجنازات ال�شاملة 

وغ����ري امل�����ش��ب��وق��ة ال���ت���ي حت��ق��ق��ت يف 
دولة الإمارات على جميع امل�شتويات 

وخمتلف ال�شعد .

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�شارقة  يف  اجلامعة  م�شت�شفى  ح��ذر 
م���ن خ���ط���ورة ال��ق��ي��ام ب��خ��ف�����س ال���وزن 
خ���الل م���دة زم��ن��ي��ة ق�����ش��رية م��ن دون 
الرجوع اإىل م�شت�شارين طبيني ملراقبة 
بالر�شاقة  للراغبني  ال�شحية  احل��ال 
باأنواع  يقومون  الذين  الأ�شخا�س  اأو 
م��ن ال��ري��ا���ش��ات احل���ادة ال��ت��ي تتطلب 
جم����ه����وداً ب���دن���ي���اً ك����ب����رياً ي���ق���ود ن��ح��و 
انخفا�س حاد ومفاجئ بالوزن خالل 

فرتة زمنية وجيزة.
ال��ت��ح��ذي��ر  اأن ه����ذا  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى  وب����ني 
من  ال��ك��ث��ري  ت�شخي�س  ���ش��وء  يف  ج���اء 
الإ����ش���اب���ات ب���الأم���را����س وامل�����ش��ك��الت 
ي��ت��ط��ل��ب بع�شها  ق���د  ال��ت��ي  ال�����ش��ح��ي��ة 
تدخاًل جراحياً عاجاًل لتخفيف اآثاره 
اإىل  الآخ��ر  بع�شها  وتعر�س  البدنية، 

طوياًل  زم��ن��اً  ت�شتمر  ق��د  م�شاعفات 
ل��ل�����ش��ف��اء،  امل���ر����ش���ى  ي��ت��م��اث��ل  اأن  ق��ب��ل 
واأب��رز تلك احل��الت الإ�شابة مبر�س 

ح�شوات املرارة .
ق��ال د. طاهر حلمي  ال�شدد  ويف ه��ذا 
���ش��ل��ي��م��ان الإ����ش���ت�������ش���اري يف اجل���راح���ة 
مب�شت�شفى  املناظري  وجراحة  العامة 
اجل��ام��ع��ة يف ال�����ش��ارق��ة: ت��ق��وم امل���رارة 
برتكيز الع�شارة املرارية التي يفرزها 
ال���ك���ب���د، وع���ن���دم���ا ت��������زداد ل��زوج��ت��ه��ا 
ال�شوائل  ل��ف��ق��دان  نتيجة  وت��رك��ي��زه��ا 
احل����اد امل���رتت���ب ع��ل��ى ان��ق��ا���س ال���وزن 
الإ�شابة-  اأعرا�س  اأبرز  املفاجئ-وهو 
ت��رت���ش��ب م��ك��ون��ات ه���ذه ال��ع�����ش��ارة يف 
بلورات �شغرية تتحول  امل��رارة مكونة 
قطر  ي���رتاوح  ح�شوات  اىل  بعد  فيما 
اإىل  الواحدة منها بني مليمرت واحد 

�شنتيمرتات عدة .

وا����ش���اف د ط��اه��ر ال���ذي ق���ام ب��اإج��راء 
نحو اأكر من 150 عملية ا�شتئ�شال 
ي�شل عدد  وق��د  امل�شت�شفى:  م��رارة يف 
احل�شوات يف املرارة الواحدة اإىل مئات 
تناول  نتيجة  الأمل  ب��وادر  عدة، وتبداأ 
امل�����ش��اب ب��ع�����س ال���وج���ب���ات ال��ده��ن��ي��ة، 
ف���ت���ق���وم امل��������رارة ب��ال�����ش��غ��ط لإخ������راج 
ال��ع�����ش��ارة امل����راري����ة ال���ت���ي ت�����ش��اع��د يف 
ه�شم الدهون، ونتيجة لهذا ال�شغط 
احل�شى،  ل��وج��ود  الأمل  وت���رية  ت���زداد 
لإن�����ش��داد  نتيجة  الأمل  ي��ت��ف��اق��م  وق���د 
ال��ق��ن��اة امل���راري���ة ب��ح�����ش��وة ك���ب���رية، اأو 

اأخ��������رى اىل داخ����ل  دخ�������ول ح�������ش���وة 
بعملية  ال��ق��ي��ام  ي�شتدعي  مم��ا  ال��ق��ن��اة 
مبنظار  امل�شكلة  معاينة  ب��ع��د  اأخ����رى 
اأجهزة  اأح��دث  وهو   ERCP البطن 
م�����ش��ت�����ش��ف��ى اجل��ام��ع��ة واأن����دره����ا على 
بتقنيات  واإزال��ت��ه��ا  ال���دول���ة،  م�شتوى 

متقدمة خا�شة .
ون�������ش���ح الإ����ش���ت�������ش���اري يف اجل���راح���ة 
الريا�شيني  املناظري  وجراحة  العامة 
معني  وزن  على  باحلفاظ  والراغبني 
وزن �شحي  احل��ف��اظ على  اإن  ق��ائ��اًل: 
ال��ت��م��اري��ن  مم���ار����ش���ة  اأوًل  ي��ت��ط��ل��ب 
ال��ري��ا���ش��ي��ة، ح��ي��ث اأث��ب��ت��ت ال��درا���ش��ات 
ن�����ش��اط��اً هم  الأك�����ر  الأ���ش��خ��ا���س  اأن 
امل��رارة  بح�شى  لالإ�شابة  عر�شة  اأق��ل 
ب��امل��ق��ارن��ة م��ع غ��ريه��م الأق����ل ن�شاطا 
وح��رك��ة، ك��ذل��ك لب��د م��ن ات��ب��اع نظام 
غذائي �شحي على املدى الطويل من 

والإنتباه  الإ�شابة،  من  الوقاية  �شاأنه 
خا�شة  الدهنية  الطعمة  جتنب  اإىل 
كالطعام  امل�����ش��ب��ع��ة  ب��ال��ده��ون  ال��غ��ن��ي��ة 
لتقليل  ال�����ش��ري��ع��ة  وال��وج��ب��ات  امل��ق��ل��ي 

حدة الإ�شابة على املدى الطويل .
ح�شى  م��ر���س  ت�شخي�س  وي��ت��م  ه���ذا 
املرارة مب�شت�شفى اجلامعة يف ال�شارقة 
ع��ل��ى وف���ق ت��ق��ن��ي��ات م��ت��ق��دم��ة حديثة 
وطاقم طبي موؤهل بخربات اأكادميية 
 4 اإج���راء  يتم  حيث  متميزة،  ومهنية 
امناط من الفح�س لتحديد احل�شى، 
اأو يف  امل����رارة  اأم��اك��ن وج��وده��ا يف  ويف 
درجة  وكذلك حتديد  املرارية،  القناة 
واأه��م  املحتملة،  وخماطرها  ات�شاعها 
ب��الأم��واج  الفح�س  ال��ف��ح��و���س:  ت��ل��ك 
ف������وق ال�������ش���وت���ي���ة، وف����ح����و�����س ال����دم 
املت�شمنة الفح�س املختربي لوظائف 
كريات  وج��ود  ارت��ف��اع  وحتديد  الكبد، 

ال�����دم ال��ب��ي�����ش��اء، وارت����ف����اع ان���زمي���ات 
البنكريا�س عند خمرج القناة املرارية 

وقناة البنكريا�س بالأثني ع�شري.
واأهاب م�شت�شفى اجلامعة يف ال�شارقة 
باأهمية القيام با�شت�شارة متخ�ش�شني 
والريا�شة  والتغذية  الطب  جمال  يف 
يف حال الرغبة باإنقا�س ال��وزن، وبني 

الطبي  ال��ط��اق��م  اأن  نف�شه  ال��وق��ت  يف 
للم�شت�شفى متكن من اجراء عمليات 
ن��اج��ح��ة يف ه����ذا امل���ج���ال م��ك��ن��ت من 
بعد  امل�شت�شفى  م��ن  امل��ر���ش��ى  اإخ�����راج 
اإج��راء جراحة املنظار خالل اقل من 
24 ���ش��اع��ة، ف��ي��م��ا ا���ش��ت��ط��اع امل��ر���ش��ى 
الذين اأجريت لهم جراحة ل�شتئ�شال 

اأيام مع القدرة على   3-2 املرارة بني 
امل�شي واحلركة والتمكن من التمارين 

اخلا�شة باجلهاز التنف�شي.

اأب��وظ��ب��ي خل��دم��ات  ���ش��رك��ة  ح�شلت 
ال�شرف ال�شحي على جائزة النخبة 
الأداء  ب��ط��اق��ة  مل��م��ار���ش��ات  ال��ع��امل��ي��ة 
ال�شرتاتيجيات  وتطبيق  امل��ت��وازن 
املوؤ�ش�شي، �شمن حفل  الأداء  واإدارة 
اأق��ي��م ع��ل��ى ه��ام�����س اأع��م��ال امل��وؤمت��ر 
الأداء  لإدارة  ال�����ش��ن��وي  ال������دويل 
يف  امل��ت��وازن  الأداء  بطاقة  بطريقة 
اأك��ت��وب��ر يف  31 م���ن  30 و  ي��وم��ي 
املتحدة  ب��ال��ولي��ات  بو�شطن  ولي��ة 
اأول  ب���ذل���ك  ل���ت���ك���ون  الأم���ري���ك���ي���ة، 
اأبوظبي  اإمارة  موؤ�ش�شة حكومية يف 
حت�������ش���د ه�����ذه اجل�����ائ�����زة ع����ن ف��ئ��ة 

املرافق والطاقة.
واح��دة  الإجن��از تكون بذلك  وبهذا 
طبقت  التي  املوؤ�ش�شات  اأف�شل  من 
الإدارة ال�شرتاتيجية  اأ�ش�س  بنجاح 
وفق جمموعة بالديوم املتخ�ش�شة 
يف جمال تطبيقات الأ�ش�س الإدارية 
الإدارة  ل��ت��ح�����ش��ني  والأن�����ظ�����م�����ة، 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة يف امل��وؤ���ش�����ش��ات يف 
�شجل  اإىل  ي�����ش��اف  ج���دي���د  اإجن�����از 

اجلوائز العاملية التي ح�شلت عليها 
ال�شركة خالل الأعوام ال�شابقة. 

 15 بني  مناف�شة  اجلائزة  و�شهدت 
م��وؤ���ش�����ش��ة ع��امل��ي��ة رائ����دة يف حتقيق 
خ���الل  م����ن  م��ت��م��ي��ز  اأداء  ن���ت���ائ���ج 
ا�شرتاتيجيتها،  تنفيذ  يف  خرباتها 
م��ن ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة 
وال�����ش��رق الأو����ش���ط واآ���ش��ي��ا واأوروب����ا 
واأف����ري����ق����ي����ا، وت����ق����دم����ت ج��م��ي��ع��ه��ا 
ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى ج��ائ��زة يف دورت��ه��ا 

احلالية لعام 2013.
وقام مدير عام ال�شركة ونائب املدير 
العام والفريق الإداري الذي �شاهم 
يف حتقيق هذا الإجناز بتقدمي درع 
���ش��ع��ادة ع��ب��داهلل علي  اإىل  اجل��ائ��زة 
م�شلح الأحبابي رئي�س جمل�س اإدارة 
املتوا�شل  دعمه  �شاكرين  ال�شركة 
ورفع  لتطوير  للموظفني وجهوده 
م�����ش��ت��وى ج����ودة الأع���م���ال واأن��ظ��م��ة 
اإليهم  وت��ق��دم  ال�����ش��رك��ة،  ال��ع��م��ل يف 
اإ�شفاء  يف  جمهودهم  على  بال�شكر 
ال�شركة،  اأعمال  على  العاملية  �شمة 

ه على اأهمية تطوير بيئة العمل  ونونّ
اإم��ارة  جمتمع  م�شلحة  يخدم  مب��ا 

اأبوظبي والقاطنني فيها.  
���ش��ع��ادة ع��ب��داهلل علي م�شلح  وق���ال 
الأحبابي رئي�س جمل�س اإدارة �شركة 
اأبوظبي خلدمات ال�شرف ال�شحي 
على  احل�����ش��ول  مبنا�شبة  كلمة  يف 
هذه اجلائزة : اإن اجلائزة هي ثمرة 
ال�شركة  ب��ه��ا  ق��ام��ت  حثيثة  ج��ه��ود 
م��ن��ذ ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا، وذل�����ك يف اإط����ار 
تاأتي  التي  ال�شرتاتيجية  خطتها 
ل�شاحب  احلكيمة  للروؤية  حتقيقاً 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل،  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
وتوجيهات الفريق اأول �شمو ال�شيخ 
ن���ه���ي���ان ويل  اآل  زاي������د  ب����ن  حم���م���د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
املجل�س  رئ��ي�����س  امل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 
ال�شيخ  ���ش��م��و  وم��ت��اب��ع��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
م�شت�شار  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع 
الأمن الوطني نائب رئي�س املجل�س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي، وامل��ت��واف��ق��ة م���ع خطة 

جت�����ش��د  ال����ت����ي   2030 اب���وظ���ب���ي 
اهتمام احلكومة بتطوير اجلوانب 
والبيئية  والجتماعية  القت�شادية 
وت��ط��وي��ر من��ط احل��ي��اة يف الإم����ارة 
عرب �شل�شلة من املبادرات التي تدفع 

بعملية التطوير نحو الأمام .
وم�����ن ج��ه��ت��ه ق�����ال م����ب����ارك ع��ب��ي��د 
ال�شركة  عام  نائب مدير  الظاهري 
ل��ل��ج��ه��ود  ن��ت��ي��ج��ة  ي���اأت���ي  ال���ف���وز  اإن 
ال�شركة  بها  قامت  التي  املتوا�شلة 
يف تطبيق اأف�شل املمار�شات العاملية 
يف جمال التخطيط ال�شرتاتيجي 
خ����الل  م������ن  الأداء،  وت�����ط�����وي�����ر 
على  املتوازن  الأداء  بطاقة  تطبيق 
ج��م��ي��ع اأع���م���ال ال�����ش��رك��ة، وت��ط��وي��ر 
ا�شرتاتيجية ال�شركة ب�شكل م�شتمر 
لتتما�شى مع تطبيق اأحدث املعايري 
امل���ط���ل���وب���ة وت�������ش���م���ن ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
واأ���ش��اف  اأي�����ش��اً.  وال��ع��امل��ي��ة  املحلية 
اأن����ه مت اخ��ت��ي��ار ال�����ش��رك��ة ك��اأف�����ش��ل 
امل��وؤ���ش�����ش��ات ال���دول���ي���ة ل��ت��م��ي��زه��ا يف 
الإداري��ة  النظم  وتنفيذ  التخطيط 

ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة وا�شحة  روؤي����ة  وف���ق 
جتميع  جم���ال  يف  بعملها  مت�شلة 
وم���ع���اجل���ة واإع���������ادة ت����دوي����ر م��ي��اه 
مفاهيم  وتبني  ال�شحي،  ال�شرف 
اجل���������ودة ال�������ش���ام���ل���ة ع�����رب من�����وذج 
وتبني  املوؤ�ش�شي  الأداء  يف  التميز 
اآل��ي��ات دع��م ات��خ��اذ ال��ق��رار والتميز 
يف اإدارة عالقات ال�شركاء وم�شاركة 
ال�شرتاتيجية،  تنفيذ  املوظفني يف 
واأ���ش��ار اإىل اأن الإع���الن ع��ن دخ��ول 
التطبيقات  اأف�شل  لقائمة  ال�شركة 
ال��دوري��ة  امل��ج��ال يف الن�شرة  يف ه��ذا 
اجلائزة  وت�شلم  ه��ارف��رد.   جلامعة 
جمل�س  رئي�س  �شعادة  عن  بالنيابة 
األن  ال�شيد  م��ن  ك��ل  ال�شركة  اإدارة 
ثوم�شون مدير عام �شركة اأبوظبي 
خلدمات ال�شرف ال�شحي ، وال�شيد 
اإدارة  م���دي���ر  ط���اه���ر  اأ����ش���ع���د  ن������ادر 
التخطيط ال�شرتاتيجي والت�شال 
بالإنابة. ُتعدنّ اجلائزة تكرمياً عاملياً 
التميز  ال��ت��ي ح��ق��ق��ت  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات 
يف ال��ت��ن��ف��ي��ذ م���ن خ���الل ا���ش��ت��خ��دام 

 ،)BSC( امل���ت���وازن  الأداء  ب��ط��اق��ة 
اأف�شل  وفق  ال�شرتاتيجية  وتنفيذ 
امل���م���ار����ش���ات ال��ع��امل��ي��ة. ول���ق���د ُن�����ش��ر 
املتوازن  الأداء  لبطاقة  من��وذج  اأول 
BSC قبل ع�شرين عاماً مب�شاركة 
ال���ع���دي���د م����ن اخل��������رباء، اأب����رزه����م 
روب�����رت ك���اب���الن ودي��ف��ي��د ن��ورت��ون 
ال�شرتاتيجية  م��ن  جعلت  وال��ت��ي 
حم��وره��ا  امل��ت��م��ي��ز  الأداء  وحت��ق��ي��ق 
منظمات  ال��ف��وز  و�شمل  الرئي�شي، 

20 ب��ل��داً يف جميع  اأك���ر م��ن  م��ن 
اأن���ح���اء ال���ع���امل، ح��ي��ث ي��ت��م اخ��ت��ي��ار 
التنفيذ  الفائزين من خالل جودة 
 ،  BSC امل���ت���وازن  الأداء  ل��ب��ط��اق��ة 
فرتة  م��دى  على  النتائج  وحتقيق 
���ش��ن��ت��ني، وي��ت��م تقييم  ت��ق��ل ع���ن  ل 
الفائزين باجلائزة من قبل اأ�شاتذة 
عامليني بناء على درا�شة م�شتفي�شة 
لآل���ي���ة ال��ت��خ��ط��ي��ط ال���ش��رتات��ي��ج��ي 
وال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��خ��ت��ل��ف امل��وؤ���ش�����ش��ات 

امل��ت��ق��دم��ة ع��ل��ى ط��ل��ب ال��رت���ش��ي��ح. 
وتعد ال�شركة اأول موؤ�ش�شة حكومية 
يف اإم�������ارة اأب���وظ���ب���ي حت�����ش��د ه��ذه 
والطاقة،  املرافق  فئة  عن  اجلائزة 
املوؤ�ش�شات  م�شتوى  على  واخلام�شة 
بجانب  اأبوظبي  لإم��ارة  احلكومية 
الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي 
الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  وجهاز 
اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  وال��ق��ي��ادة 

وجمل�س اأبوظبي للتعليم. 

����ش���رح خ���ل���ف���ان خ��ل��ي��ف��ه امل����زروع����ي 
دار  جمعية  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
اإجن���ازاً  اجلمعية حققت  ب���اأن  ال��رب 
األ��ف   12 بتنفيذ  بالتعاقد  ك��ب��رياً 
م�����ش��روع خ��ريي واإن�����ش��اين واإغ��اث��ي 
يزيد  مبلغ  باإجمايل  الدولة  خ��ارج 
نهاية  دره��م حتى  مليون   94 ع��ن 
اإىل  اأك��ت��وب��ر ع��ام 2013 وم�����ش��رياً 
ال���ت���ي مت  امل�������ش���اري���ع اجل����دي����دة  اأن 
 831 بناء  تت�شمن  عليها  التفاق 
50 مليون و320  م�شجداً مببلغ 
ب��ئ��راً   6656 األ����ف دره����م، وح��ف��ر 
وفلرت مياه مببلغ  وب���راداً  وخ��زان��اً 
دره����م،  األ����ف  و424  م��ل��ي��ون   14

واإن�شاء 541 وقفاً خريياً مببلغ 8 
ماليني و250 األف درهم، و479 
مببلغ  الغذائي  العون  مل�شروع  �شلة 
326 األفاً و500 درهم، وم�شروع 
امل�شحف خارج الدولة 952 مببلغ 
561 األف درهم، و298 م�شروعاً 
األ��ف  و513  م��ل��ي��ون  مببلغ  ط��ب��ي��اً 
ل�شقيا  م�����ش��روع��ات  و310  دره���م، 
دره�����م،  األ������ف   211 امل������اء مب��ب��ل��غ 
املنتجة  ل��الأ���ش��ر  م�����ش��روع��اً  و771 
دره��م،  األ���ف  و558  مليون  مببلغ 
 300 م�شروع  تنفيذ  اإىل  وم�شرياً 
ب��واق��ع  للمحتاجني  غ��ذائ��ي��ة  ���ش��ل��ة 
450 درهماً لل�شلة الواحدة، و72 

ومو�شمياً  ومتنوعاً  عاماً  م�شروعاً 
مببلغ 893 األ��ف دره��م، واإغ��اث��ات 

عاجلة من الزكاة وال�شدقات مببلغ 
9 ماليني و400 األف درهم.

اجلمعية  اأن  اإىل  امل��زروع��ي  واأ���ش��ار 
ت��ن�����ش��ق يف ت��ن��ف��ي��ذ ه����ذه امل�����ش��اري��ع 
م���ع اجل���ه���ات اخل���ريي���ة اخل��ارج��ي��ة 
امل���ع���ت���م���دة ل�����دى دائ�������رة ال�������ش���وؤون 
بدبي  اخلريي  والعمل  الإ�شالمية 
30 دول�����ة و36  اأك�����ر م���ن  ل����دى 
م��وؤ���ش�����ش��ة خ��ريي��ة وب��ال��ت��ع��اون مع 
���ش��ف��ارات دول����ة الإم�������ارات ب��ال��دول 
امل���ع���ن���ي���ة. وق������دم امل�����زروع�����ي ���ش��ك��ر 
ال����رب لأه���ل  وت��ق��دي��ر ج��م��ع��ي��ة دار 
ب��الإم��ارات على تعاونهم يف  اخل��ري 
وخ��ارج  داخ��ل  اجلمعية  م�شروعات 

الدولة عرب فروع اجلمعية وبرنامج 
اأب��واب اخلري الذي تبثه اإذاع��ة نور 
7 �شنوات  دب��ي كل ي��وم جمعة منذ 
الرب،  دار  جمعية  ح�شرياً  وت��رع��اه 
امل�شروعات  يف  للم�شاهمة  ودعاهم 
اخل��ريي��ة والإغ��اث��ي��ة وم�����ش��روع��ات 
الأ����ش���ر امل��ن��ت��ج��ة ب��امل��ق��ر ال��رئ��ي�����ش��ي 
يف  زاي����د  ال�����ش��ي��خ  ب�����ش��ارع  للجمعية 
اإبراهيم اخلليل  دبي وفرع م�شجد 
الن�شائية  ال�شوؤون  واإدارة  دب��ي  برب 
وفروع  بالرب�شاء  للجمعية  التابعة 
م�����ش��روع ال����رب ل��ت��ح��ف��ي��ظ ال���ق���راآن 
الكرمي مبركزي املمزر وند احلمر 
)ل���ل���ن�������ش���اء( وم�����رك�����زي اجل���م���ريا 

وامل���و����ش���ى ب���اجل���م���ريا )ل���ل���رج���ال( 
وف��روع اجلمعية يف عجمان وراأ���س 
اخل��ي��م��ة وجل���ن���ة الأ����ش���ر امل��ت��ع��ف��ف��ة 

ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ج��م��ع��ي��ة ب�����اأم ال��ق��ي��وي��ن 
ب��اجل��م��ع��ي��ات  ال����رب  دار  وم���ن���دوب���ي 
وامل���راك���ز ال��ت��ج��اري��ة وع���رب اأج��ه��زة 

ب��ب��ع�����س  ع���ط���اي���ا  الآيل  ال�����ت�����ربع 
ال��ت�����ش��وق وم��وق��ع اجلمعية  م��راك��ز 

الإلكرتوين.
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•• اأبوظبي-وام: 
يف  بالإنابة  الأوروب��ي��ة  ال�شوؤون  اإدارة  مدير  املطرو�شي  عبداهلل  بدر  �شعادة  ا�شتقبل 
�شفري  ف��ورو���س  األبيدو  من  كل  حدة..�شعادة  على  كال  اخلارجية  وزارة  ع��ام  دي��وان 
�شتوبارو  وميهاي  الهولندية  اململكة  �شفري  مي�شيلز  ج��ريارد  و  قرب�س  جمهورية 
رئي�س بعثة الحتاد الأوروبي لدى الدولة. وجرى خالل اللقاءات..بحث العالقات 
اأهم الق�شايا ذات  اإىل مناق�شة  اإ�شافة  الثنائية و�شبل تعزيزها يف خمتلف املجالت 

الهتمام امل�شرتك.

•• اأبوظبي-وام: 

ت�شلم �شعادة عبداهلل بن حممد بن بطي اآل حامد وكيل 
وزارة اخلارجية مبكتبه بديوان عام الوزارة ن�شخة من 
�شفري  �شالح  ر�شقوا  القادر  عبد  �شعادة  اعتماد  اأوراق 
ومتنى  الدميقراطية.  الفيدرالية  اأثيوبيا  جمهورية 
�شعادة وكيل الوزارة لل�شفري التوفيق والنجاح يف اأداء 

الإم��ارات  بني  التعاون  يعزز عالقات  مهام عمله مبا 
العربية املتحدة و جمهورية اأثيوبيا. من جانبه اأعرب 
الإم����ارات  ل��دى  ب���الده  بتمثيل  �شعادته  ع��ن  ال�شفري 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة مل��ا حت��ظ��ى ب��ه م��ن م��ك��ان��ة اإقليمية 
ل�شاحب  احلكيمة  ال�شيا�شة  بف�شل  مرموقة  ودولية 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 

حفظه اهلل.

مدير اإدارة ال�ضوؤون االأوروبية 
يلتقى عددا من ال�ضفراء

وكيل اخلارجية يت�ضلم ن�ضخة من 
اأوراق اعتماد �ضفري اإثيوبيا

املهيـــري لـــــ 999 : »ق 7 « توفـــر االأمـــــن واالأمــــــان
 يف ابوظبـــــي وكـــافـــــة اإمـــــارات الــــــدولــــــة

وفد حكومي رفيع امل�ضتوى برئا�ضة عبداهلل غبا�ض ي�ضارك مبوؤمتر يف االأورغواي

مركز منوذج دبي ينظم حفال لالإعالن عن اأ�ضماء املر�ضحني جلائزة حمدان بن حممد للحكومة الذكية

•• ابوظبي-الفجر:

املهريي  ظاهر  عبداهلل  مبارك  العقيد  اأك��د 
اأن  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة  يف   »7 »ق  اإدارة  م��دي��ر 
الهدف من اإن�شاء هذه الإدارة التابعة لالإدارة 
العامة للحرا�شات واملهام اخلا�شة يف القيادة 
الأم��ن  توفري  ه��و  اأبوظبي  ل�شرطة  العامة 
والأمان وال�شالمة يف كافة اإمارات الدولة ، 

وخ�شو�شاً يف اإمارة اأبوظبي.
حوار  يف  املهريي  العقيد  ت�شريحات  ج��اءت 
الثقافة  جملة   999 جملة  ن�شرته  خا�س 
الجتماعية والأمنية التي ت�شدر عن وزارة 
وتناولت فيه   ، الداخلية يف عددها اجلديد 
ا�شتباقية  حلول  توفري  يف   »7 »ق  اإدارة  دور 

للتحديات الأمنية .

حتتوي  الإدارة  اأن  املهريي  العقيد  واأو���ش��ح 
على الأق�شام والفروع التالية: ق�شم ال�شرايا 
ق7  وق�شم  امل�شاندة،  املهام  وق�شم  القتالية، 
وق�شم  امل��ي��داين،  التدريب  وق�شم   ، –العني 
تن�شيق اخلدمات امل�شاندة، وفرع املتفجرات، 

وفرع القنا�شة.
واأ����ش���اف: اأن م��ن اأه���م امل��ه��م��ات ال��ت��ي تقوم 
مع  والتعامل  ال���ش��ت��ع��داد  »ق7«:  اإدارة  بها 
الأح������داث الأم��ن��ي��ة اخل��ط��رية ال��ت��ي تدخل 
فيها الأ���ش��ل��ح��ة ال��ن��اري��ة، واح��ت��ج��از ره��ائ��ن 
والخ���ت���ط���اف ���ش��م��ن م��ن��ط��ق��ة امل�����ش��وؤول��ي��ة 
وال�������ش���الح���ي���ات والإم����ك����ان����ي����ات امل���ت���وف���رة، 
لفرق  والإ�شناد  الدعم  لتقدمي  وال�شتعداد 
ال�شتجابة عند تعاملها مع م�شرح اجلرمية 
ال��ن��اجت��ة ع��ن الأح�����داث الأم��ن��ي��ة اخل��ط��رة، 

لإلقاء  املطاردة  لتنفيذ عمليات  وال�شتعداد 
الهاربني من م�شرح اجلرمية  القب�س على 
وال���ش��ت��ع��داد  ال��ت��ح��ق��ي��ق،  اإىل  وت�����ش��ل��ي��م��ه��م 
القب�س  لإل��ق��اء  امل��داه��م��ة  عمليات  لتنفيذ 
وال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى امل���ج���رم���ني وامل��ط��ل��وب��ني 
اأمنياً، والذين ي�شكلون خطراً على املجتمع 
ومطاردة  ال�شرطة،  مديريات  مع  بالتعاون 
بالتعاون  القب�س عليهم  املطلوب  املجرمني 
الأخ����رى،  والإدارات  اجل���و  ج��ن��اح  اإدارة  م��ع 
الذين  ل��الأف��راد  ال��الزم��ة  وت��وف��ري احلماية 
حل���ي���ات���ه���م،  ت����ه����دي����دات  اإىل  ي���ت���ع���ر����ش���ون 
ح�شب  املهمة  ال�شخ�شيات  وحماية  وتاأمني 
ال��ت��وج��ي��ه��ات وامل��ت��ف��ق عليه يف ه���ذا ال�����ش��اأن، 
وال��ت��دخ��ل يف ح����الت ا���ش��ت��خ��دام الأ���ش��ل��ح��ة 
وامل�����ش��اج��رات  وال��ع��ن��ف  البي�شاء  اأو  ال��ن��اري��ة 

ال��ت��ي ي��ت��ع��ر���س ل��ه��ا رج���ال الأم����ن اأو اأف���راد 
اأن��واع��ه  مبختلف  ال��دع��م  وت��ق��دمي  املجتمع، 
ال�شرطة  مديريات  اإىل  الخت�شا�س  ح�شب 
العمليات  غ��رف��ة  م��ع  بالتن�شيق  والإدارات 
 »7 »ق  اإدارة  يف  امل��ن��اوب  وال�شابط  املركزية 
العادية،  احل��الت  يف  العني  يف  »ق7«  وق�شم 
العاملة على مدار  الدوريات  اإىل  بالإ�شافة 
)امل�شتجيب  والعني:  اأبوظبي  يف  �شاعة   24
الآيل(،  والإن���ذار  ال�شريع،  والتدخل  الأول، 
احل���دودي  ال�شريط  ت��ام��ني  اإىل  ب��ال���ش��اف��ة 
بني دولة الإمارات ابوظبي والعني و�شلطنة 

عمان الربميي .
وعن اجلهات التي تتعاون معها الإدارة، اأجاب 
العقيد املهريي: اأن اإدارة »ق 7« تتعاون مع 
اإدارات خمتلفة، ومن اأهمها: القوات امل�شلحة 

الداخلية  وزارة  يف  العامة  القيادات  وجميع 
حفاظاً منها على الأمن والأمان، كما ت�شهم 
���ش��رط��ة  اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  حت��ق��ي��ق  يف  الإدارة 
بالدولة  والأم���ان  الأم��ن  حفظ  يف  اأبوظبي 
عن طريق تنفيذ جميع اخلطط والأهداف 

املر�شومة من ِقبل القيادة الر�شيدة.
وع����ن اخل���ط���ط امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل�������الإدارة على 
العقيد  لفت  والتقني،  الب�شري  ال�شعيدين 
اخل��ط��ط  ه����ذه  اأه�����م  م���ن  اأن  اإىل  امل���ه���ريي 
امل�شتقبلية: مواكبة التطور على ال�شعيدين 
القيادة  الب�شري والتقني مما يدعم خطط 
وبذلك  وتنفيذها،  اأبوظبي  ل�شرطة  العامة 
والأه��داف  تنفيذ اخلطط  امل�شاهمة يف  تتم 
امل���ر����ش���وم���ة حل��ك��وم��ة الإم���������ارات وح��ك��وم��ة 

اأبوظبي.

•• اأبوظبي-وام:

امل�����ش��ت��وى برئا�شة  ���ش��ارك وف���د رف��ي��ع 
معايل عبداهلل بن حممد غبا�س وزير 
دولة �شم ممثلني عن جهات حكومية 
ال��دويل  امل��وؤمت��ر  ال��دول��ة بفعاليات  يف 
ال���ذي نظمه مركز  ال��ع��ام��ة  ل�����الإدارة 
اأم��ري��ك��ا ال��الت��ي��ن��ي��ة ل������الإدارة ال��ع��ام��ة 
والتنمية كالد- يف مدينة مونتفيديو 
ال��ف��رتة من  الأوروغ�����واي يف  عا�شمة 
من  الأول  اإىل  امل��ا���ش��ي  اأك��ت��وب��ر   29

نوفمرب اجلاري.
ا����ش���ت���ع���ر����س ال����وف����د خ�����الل امل���وؤمت���ر 
ال��رائ��دة يف البتكار  جتربة الإم���ارات 
واإر���ش��اء معايري جديدة يف  احلكومي 
واإلتقى  احلكومية.  اخل��دم��ات  ج��ودة 
املوؤمتر  هام�س  على  الإماراتي  الوفد 
موخيكا  خ��و���ش��ي��ه  ال��رئ��ي�����س  ف��خ��ام��ة 
رئي�س جمهورية الأورغواي والدكتور 
مركز  عام  اأم��ني  مونتريو  غريغوريو 
اأم��ري��ك��ا ال��الت��ي��ن��ي��ة ل������الإدارة ال��ع��ام��ة 
والتنمية وعددا من كبار ال�شخ�شيات 
الأرغ���واي  جمهورية  يف  وامل�����ش��وؤول��ني 
ب��امل��وؤمت��ر.  امل�����ش��ارك��ة  ال��وف��ود  وممثلي 
امل��وؤمت��ر  الم����ارات يف  وت��اأت��ي م�شاركة 
الذي �شاركت به دول اأمريكا الالتينية 
اأه��م املن�شات  وال��ذي يعد واح��دا من 
ال��ع��امل��ي��ة ل��ت��ب��ادل اخل�����ربات وامل��ع��رف��ة 
ل���ت���ح�������ش���ني اخل������دم������ات احل���ك���وم���ي���ة 
حول  ال��ع��ام��ة  الإدارة  نظم  وحت��دي��ث 
ال��ع��امل ت��ق��دي��را ل��دوره��ا ال���ري���ادي يف 
الإب�������داع ب��ت��ق��دمي اأف�����ش��ل اخل��دم��ات 
احلكومية وتطوير جتربة املتعاملني 
مع اجلهات احلكومية وجعلها ناجحة 
ومتميزة واإبداعية مبا يحقق ال�شعادة 

وفق روؤية الإمارات2021.
ع��دة جهات  ع��ن  ال��وف��د ممثلني  �شم 
اإحت���ادي���ة وحم��ل��ي��ة �شملت  ح��ك��وم��ي��ة 
ب��وزارة  ال��وزراء  رئا�شة جمل�س  مكتب 
�شوؤون جمل�س الوزراء وزارة الداخلية 
مركز اأبوظبي لالأنظمة الإلكرتونية 
واملعلومات وهيئة الطرق واملوا�شالت 
الدولة  الإم����ارات  كانت  دب��ي حيث  يف 
الوحيدة املدعوة للم�شاركة يف املوؤمتر 

من خارج اأمريكا الالتينية.
واأك�����د م��ع��ايل ع���ب���داهلل غ��ب��ا���س ال���ذي 
تراأ�س وفد دولة الإمارات اإىل املوؤمتر 
اأن دعوة الإمارات للم�شاركة باملوؤمتر 
العامة يعك�س رغبة  ل���الإدارة  ال��دويل 
على  بالتعرف  الالتينية  اأمريكا  دول 

جت��رب��ة الإم������ارات امل��ت��م��ي��زة وت��ق��دي��را 
جمال  يف  والإقليمي  العاملي  ل��دوره��ا 
ت���ق���دمي اف�����ش��ل اخل����دم����ات يف اإط����ار 
وهو  ال�شعادة  يحقق  متميز  اإب��داع��ي 
ت�شعى  التي  الرئي�شية  الأه��داف  اأح��د 
روؤي���ة  اإط����ار  يف  لتحقيقها  احل��ك��وم��ة 

الإمارات 2021.
اإن الوفد امل�شارك الذي مثل  واأ�شاف 
خمتلف اجلهات احلكومية ا�شتعر�س 
بنجاح التجربة الإماراتية الرائدة يف 
خمتلف املجالت ويف مقدمتها الإبداع 
والإدارة  احل��ك��وم��ي��ة  اخل����دم����ات  يف 
التي  التجربة  ا�شتحوذت  ..و  العامة 
من  جل�شات  ع��دة  يف  ا�شتعرا�شها  مت 
اإهتمام وتقدير  جوانب خمتلفة على 
وف�����ود ال�����دول امل�����ش��ارك��ة ال���ت���ي متثل 
جميع دول قارة اأمريكا الالتينية كما 
الإماراتية  والتجربة  امل�شاركة  ح��ازت 
على اهتمام وا�شع من و�شائل الإعالم 

وال�شحف يف الأرغواي.
م�����ش��ارك��ة  اأن  غ���ب���ا����س  م���ع���ايل  واأك�������د 
الإم�������ارات يف امل���وؤمت���ر ت���اأت���ي يف اط���ار 
اجل�����ه�����ود امل�����ب�����ذول�����ة ل����دع����م ج��م��ي��ع 
امل���ب���ادرات ال��ه��ادف��ة ل��ت��ب��ادل اخل���ربات 
يف  املعرفة  ون�شر  الناجحة  والتجارب 
الإدارة احلكومية والرتقاء مب�شتوى 
املحلية  امل�����ش��ت��وي��ات  ع��ل��ى  اخل���دم���ات 
والإق���ل���ي���م���ي���ة وال���دول���ي���ة وان��ط��الق��ا 
م����ن اإمي�������ان ح���ك���وم���ة الإم����������ارات اأن 
والتميز يف تقدمي اخلدمات  البتكار 

احلكومية هو من اأهم عوامل حتقيق 
ال�شعادة لل�شعوب الأمر الذي نحر�س 
كما  الم�����ارات  ل�شعب  حتقيقه  ع��ل��ى 
اخل��ربات  بتبادل  اي�شا  مهتمون  اأننا 
وامل��ع��رف��ة وال��ت��ع��اون يف ه���ذا امل��ج��ال . 
الدعوة  اأن  على  غبا�س  معايل  و�شدد 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف ه���ذا امل���وؤمت���ر ال���دويل 
جتربتها  لعر�س  الإم�����ارات  واخ��ت��ي��ار 
يف جم��ال الب��ت��ك��ار احل��ك��وم��ي وو�شع 
معايري اجلودة خالل املوؤمتر الدويل 
ل��������الإدارة ال���ع���ام���ة ي���ع���زز م���ن امل��ك��ان��ة 
دول��ة  حتتلها  اأ�شبحت  التي  الكبرية 
الإمارات وريادتها يف تطوير اخلدمات 
احل���ك���وم���ي���ة وال��������ذي ي����اأت����ي ب��ف�����ش��ل 
توجيهات القيادة احلكيمة التي ت�شع 
ال�شعادة  حتقيق  اهتماماتها  اأوىل  يف 
اأن  واإع��ت��رب غبا�س  الإم����ارات.  ملجتمع 
املكانة  لتعزيز  فر�شة  ي�شكل  امل��وؤمت��ر 
الدولية لالإمارات يف املحافل الدولية 
ودع����م ف��ر���س ال��ت��ع��اون الق��ت�����ش��ادي 
م���ع م��ن��ط��ق��ة اأم��ري��ك��ا ال��الت��ي��ن��ي��ة مبا 
متثله من كتلة اقت�شادية ذات اأهمية 
الإم���ارات كما ي�شهم يف  كبرية لدولة 
ال�شتفادة من جتارب البالد الأخرى 

امل�شاركة يف املوؤمتر. 
وا����ش���ت���ع���ر����س غ���ب���ا����س اأم�������ام امل���وؤمت���ر 
العالقات املتميزة بني دولة الإمارات 
و�شبل  الالتينية  اأم��ري��ك��ا  ق��ارة  ودول 
و�شلط  امل���ج���الت  ���ش��ت��ى  ت��ع��زي��زه��ا يف 
ال�������ش���وء يف ك��ل��م��ت��ه ع���ل���ى اجن�������ازات 

الم��������ارات يف جميع  دول�����ة  ح��ك��وم��ة 
الإدارة  يف  البتكار  وخا�شة  امل��ج��الت 
اأن  اإىل  م�شريا  احلكومية  واخلدمات 
وتاأتي  املنطقة  الإم��ارات تت�شدر دول 
14 ع��امل��ي��ا ع��ل��ى م��وؤ���ش��ر  امل���رت���ب���ة  يف 
 2013 للعام  العاملي  ال�شعادة  تقرير 
ما يجعلها واحدة من اأف�شل الأماكن 
للعي�س والعمل بني دول العامل وذلك 
تبذلها  التي  الكبرية  للجهود  نظرا 
القيادة الر�شيدة يف الإمارات لتحقيق 
واملقيمني  الم����ارات  ل�شعب  ال�شعادة 

على اأر�شها.
وخ���اط���ب م��ع��ال��ي��ه ال���وف���ود امل�����ش��ارك��ة 
ب���امل���وؤمت���ر: ن��ح��ن يف دول����ة الإم������ارات 
العربية املتحدة نوؤمن باأن احلكومات 
حكومة  واأن  �شعوبها  خلدمة  وج��دت 
ت�شعى  قيادتها  بتوجيهات  الإم����ارات 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ه����دف واح�����د وه����و ���ش��ع��ادة 
بكل  ال��ه��دف  ل��ه��ذا  ونعمل  مواطنيها 
ال��و���ش��ائ��ل والإم��ك��ان��ي��ات مب��ا يف ذل��ك 
ملوظفي  املتوا�شل  والتعليم  التدريب 
خ��دم��ة امل��ت��ع��ام��ل��ني ال���ذي���ن اأ���ش��ب��ح��وا 
وفق  للمتعاملني  اخل��دم��ة  ي��ق��دم��ون 
ال�شيافة  قطاعات  يف  املتبعة  معايري 
جتربة  لتحظى  والبنوك  وال��ط��ريان 
املتعاملني.  من  الر�شا  بكل  املتعامل 
اأن حكومة الإم���ارات وخالل  واأو���ش��ح 
وحت�شني  ت��ط��وي��ر  يف  عملها  م�����ش��رية 
اكت�شبت  احلكومية  اخل��دم��ات  ك��ف��اءة 
ال����ك����ث����ري م�����ن امل������ع������ارف واخل��������ربات 

واأ�شبحت متتلك روؤية وا�شحة بل اإن 
جتربتها املتميزة مبا فيها من �شفافية 
وتوظيف لنظم رقابة دقيقة ومتابعة 
الذي  الهدف  اإىل  للو�شول  م�شتمرة 
ت�شبو اإليه يف حتقيق الكفاءة والريادة 
ت����ق����دمي اخل�����دم�����ات احل���ك���وم���ي���ة  يف 
ق���د ا���ش��ب��ح��ت م��ث��ار اه��ت��م��ام ومن���وذج 
ي��ح��ت��ذى ع��ل��ى امل�����ش��ت��وي��ني الإق��ل��ي��م��ي 
يف  ال��وف��د  ن�شاط  وت�شمن  وال��ع��امل��ي. 
عبداهلل  م��ع��ايل  برئا�شة  الأورغ�����واي 
وا�شتعدادات  جهود  ا�شتعرا�س  غبا�س 
معر�س  ل�شت�شافة  الإم�����ارات  دول���ة 
دب����ي.  يف  ال�������دويل   2020 اإك�������ش���ب���و 
تعريفا  كذلك  ال��وف��د  جهود  و�شملت 
ب��ال��ق��م��ة احل��ك��وم��ي��ة وال����ش���ت���ع���دادات 
لدورتها الثانية ودعوة القائمني على 
دول  م��ن  العامة  ال�شيا�شيات  م��وؤمت��ر 
وامل�شاركة  حل�شور  الالتينية  اأمريكا 
للقمة  ال��ث��ان��ي��ة  ال�����دورة  ف��ع��ال��ي��ات  يف 
احلكومة والتي �شتقام يف الفرتة من 
10 اإىل 12 فرباير 2014. كما مت 
الذكية  احلكومة  م��ب��ادرة  ا�شتعرا�س 
خدماتها  تقدم  التي  املبتكرة  املبادرة 
النقالة  ال��ه��وات��ف  ع��رب  ل��ل��م��واط��ن��ني 
لت�شهيل  اليوم  يف  ال�24  م��دار  وعلى 
للمواطنني  احل��ك��وم��ي��ة  الإج�������راءات 
وحت�شني حياتهم من خالل ا�شتخدام 
هواتفهم الذكية لإجناز معامالتهم. 
ممثلو  ا���ش��ت��ع��ر���س  ال�����ش��ي��اق  ذات  ويف 
اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة امل�������ش���ارك���ة يف 
احلكومية  التجارب  من  ع��ددا  الوفد 
الناجحة واملتميزة حيث عر�س مكتب 
ب��وزارة �شوؤون  ال��وزراء  رئا�شة جمل�س 
جمل�س الوزراء خالل املوؤمتر جتربة 
ب���رن���ام���ج ت��ق��ي��ي��م م����راك����ز اخل���دم���ات 
برنامج  يندرج حتت  ال��ذي  الحتادية 
المارات للخدمة احلكومية املتميزة 
والذي يعتمد نظام النجوم يف تقييم 
الحتادية  احلكومية  اخلدمة  مراكز 

كما هو متبع يف قطاع ال�شيافة.
نقلة  حتقيق  اإىل  الت�شنيف  وي��ه��دف 
احلكومية  اخلدمات  كفاءة  يف  نوعية 
ورفعها اإىل اأف�شل امل�شتويات العاملية.

ك���م���ا ا����ش���ت���ع���ر����س ال����وف����د ع������ددا م��ن 
بخدمات  لالرتقاء  الهادفة  امل��ب��ادرات 
امل��ت��ع��ام��ل��ني يف احل��ك��وم��ة الحت���ادي���ة 
ب����رن����ام����ج الإم�����������ارات  مب�����ا يف ذل�������ك 
ل��ل��خ��دم��ة احل��ك��وم��ي��ة امل��ت��م��ي��زة ال��ذي 
ي��ه��دف ل��ت��دري��ب م��وظ��ف��ي احل��ك��وم��ة 
على  املتعاملني  خدمة  م��راك��ز  بكافة 

احلكومية  اخلدمات  معايري  توحيد 
ورف�����ع ك��ف��اءت��ه��ا و����ش���رع���ة وت��ب�����ش��ي��ط 
وتعدد  املعلومات  وت��واف��ر  الإج����راءات 
ق��ن��وات اخل��دم��ة و���ش��ه��ول��ة ال��و���ش��ول 
للو�شول  تقدميها  يف  والإب���داع  اإليها 
املتميز وتكري�س  الأداء احلكومي  اإىل 
املتعاملني  خ��دم��ة  يف  ال��ت��م��ي��ز  ث��ق��اف��ة 
واإعادة �شياغة مفهوم تقدمي اخلدمة 
يف ال���ق���ط���اع احل���ك���وم���ي مب����ا ي��ج��ع��ل��ه 
م��ت��ف��وق��ا يف ذل���ك ح��ت��ى ع��ل��ى ال��ق��ط��اع 
اخلا�س. وقدم وفد وزارة الداخلية يف 
دولة الإمارات عر�شا ملبادرات الوزارة 
التي ت�شتهدف حتقيق ر�شا املتعاملني 
وم���ن ب��ي��ن��ه��ا ج���ائ���زة وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة 
ل��ل��ت��م��ي��ز ودرا�����ش����ة امل��ت�����ش��وق ال�����ش��ري 
وق���ي���ا����س ر����ش���ا امل��ت��ع��ام��ل��ني وم��ي��ث��اق 
خدمة املتعاملني كما ت�شمن العر�س 
�شرحا لنظام اإدارة املنافذ عرب البوابة 
الل��ك��رتون��ي��ة وه���و ن��ظ��ام ال��ك��رتوين 
ال�شفر  اإج����راءات  تب�شيط  على  يعمل 
م����ن خ�����الل ت�����ش��ه��ي��ل ح���رك���ة دخ����ول 
وخروج امل�شافرين عرب منافذ الدولة 
بوابات  خالل  من  وي�شر  �شهولة  بكل 
ب��وا���ش��ط��ة بطاقة  ت��ع��م��ل  ال��ك��رتون��ي��ة 
ذكية و يتم اإ�شدارها من اأي مركز من 
الإم��ارات  بوابة  اإ�شدار بطاقة  مراكز 
اإدارات  اللكرتونية واملنت�شرة بجميع 
بكافه  وامل��ط��ارات  والإق��ام��ة  اجلن�شية 
اأن����ح����اء ال�����دول�����ة. وا����ش���ت���ع���ر����س وف���د 
جتربتها  وامل��وا���ش��الت  ال��ط��رق  هيئة 
املتعاملني  ال��رائ��دة يف جم��ال خ��دم��ة 
وال���ت���ي ح��ق��ق��ت م���ن خ��الل��ه��ا م��راك��ز 
والعديد  املتعاملني  ر�شا  يف  متقدمة 
من الإجن��ازات وامل�شاريع التي تهدف 

ل��ت��ع��زي��ز ن��وع��ي��ة اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة 
والتي ت�شمل م�شروع املوظف ال�شامل 
يف  اخلدمة  من�شات  اخلدمات  اأمتتة 
امل��راك��ز وع���ددا م��ن امل��ب��ادرات الهادفة 
من  والتي  املتعاملني  لتطوير خدمة 
ورف��ع  املوظفني  حتفيز  اأي�شا  �شاأنها 
عن  �شرحا  قدمت  كما  اأدائهم.  كفاءة 
لتحقيق  ال�����دوؤوب  و�شعيها  ج��ه��وده��ا 
م�������ش���ت���وى م���ت���م���ي���ز م�����ن اخل����دم����ات 
ل��ك��اف��ة امل��ت��ع��ام��ل��ني م��ع ه��ي��ئ��ة ال��ط��رق 
ق��ادرة  اأ�شاليب  وتطبيق  وامل��وا���ش��الت 
على اإدارة الأعمال ب�شكل �شل�س ودقيق 
التقنية  الو�شائل  باأحدث  م�شرت�شدة 
ال���ع���دي���د م���ن اخل���دم���ات  اإىل ج���ان���ب 
املتنوعة التي تقدمها الهيئة لتحقيق 
توقعاتهم  وي���ف���وق  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ر���ش��ا 
ومتميز  دقيق  باأ�شلوب  واحتياجاتهم 
ت��وف��ري نظام  اإىل ج��ان��ب ج��ه��وده��ا يف 
نقل فعال ومتكامل يحقق تنقل امن 
للجميع. من جانبه قدم وفد  و�شهل 
مركز اأبوظبي لالأنظمة الإلكرتونية 
ملركز  ال��ف��ع��ال  التطبيق  وامل��ع��ل��وم��ات 
لإم���ارة  احلكومية  للخدمات  خ��ا���س 
مت��ك��ني  اإىل  اأدى  وال�������ذي  اأب���وظ���ب���ي 
العمالء من الو�شول ب�شهولة و�شرعة 
وبدقة عالية اإىل اخلدمات احلكومية 
امل��ق��دم��ة وح�����ش��ل م���ن خ��الل��ه��ا على 
العام  للخدمة  املتحدة  الأمم  جائزة 
�شرحا  املركز  عر�س  و�شمل   .2013
احلكومية  الإلكرتونية  البوابة  حول 
ونظام حار�س املدينة ومركز الت�شال 
خدمة  ت�شهيل  يف  واهميته  احلكومي 

املتعاملني.
تنفيذ  يف  املركز  دور  العر�س  واأو�شح 

لدى  الإلكرتونية  احلكومة  برنامج 
اجل���ه���ات ال��ت��اب��ع��ة حل��ك��وم��ة اأب��وظ��ب��ي 
ورع����اي����ة امل�����ب�����ادرات ودع�����م وت��ط��وي��ر 
م�شروع  لنجاح  ال�شرورية  الكفاءات 
احل���ك���وم���ة الإل����ك����رتون����ي����ة واق������رتاح 
التكنولوجية  والتطبيقات  ال�شيا�شات 
التابعة  واجل��ه��ات  اأب��وظ��ب��ي  حلكومة 
ال�شاملة  اجل���ودة  حتقيق  ب��ه��دف  لها 
درج������ات  اأع�����ل�����ى  اإىل  ال����و�����ش����ول  يف 
الفعالية والأمان يف م�شروع احلكومة 

الإلكرتونية.
اأم���ري���ك���ا  م���رك���ز  اأن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
والتنمية  العامة  ل���الإدارة  الالتينية 
وك��ان   1972 ال��ع��ام  تاأ�ش�س يف  ال��ذي 
اأح����د ال�����ش��رك��اء ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني يف 
 2013 الأوىل  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ق��م��ة 
���ش��ن��وي��ا ع��ل��ى تنظيم م��وؤمت��ر  ي�����ش��رف 
اأمريكا  دول  اإح��دى  العامة يف  الإدارة 
ي��ع��د منظمة دول��ي��ة  ال��الت��ي��ن��ي��ة وه���و 
ت��ه��دف ب�����ش��ك��ل رئ��ي�����ش��ي اإىل حت��دي��ث 
اأم��ري��ك��ا  دول  يف  احل��ك��وم��ي��ة  الإدارة 
ال���الت���ي���ن���ي���ة ك���م���ا اأن��������ه ي���ع���م���ل ع��ل��ى 
حت��ق��ي��ق اأه����داف����ه م���ن خ����الل حتليل 
وت����ب����ادل اخل�������ربات وامل����ع����رف����ة ح���ول 
تنظيم  خ��الل  من  احلكومية  الإدارة 
املتخ�ش�شة  ال��دول��ي��ة  الج��ت��م��اع��ات 
املركز  ويعمل  واملطبوعات  والتقارير 
اأي�شا على بحث املوا�شيع ذات العالقة 
احلكومية  الإدارة  وتطوير  بتح�شني 
ال��ب��ح��وث  ت���ط���وي���ر  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع ع������دد م����ن اجل���ه���ات 
الدولية والإقليمية وتفعيل وتطبيق 
بدول  العالقة  ذات  الدولية  املبادرات 

اأمريكا الالتينية. 

•• دبي-وام:

ي��ن��ظ��م م��رك��ز من����وذج دب���ي ال��ت��اب��ع ل��الأم��ان��ة ال��ع��ام��ة للمجل�س 
ج��ائ��زة حمدان  ل���  الأول  احل��ف��ل  ال��ي��وم  دب��ي  لإم����ارة  التنفيذي 
املر�شحني  اأ���ش��م��اء  ع��ن  ل��الإع��الن  الذكية  للحكومة  حممد  ب��ن 
النهائيني للجائزة. وي�شارك يف احلفل مدراء العموم واملوظفون 
وقادة التح�شني وفرق التح�شني من خمتلف اجلهات احلكومية 
ال�شاعية للتحول اإىل احلكومة الذكية . و�شيتم خالله الإعالن 
اجلمهور  ت�شويت  اآل��ي��ة  وع��ن  للجائزة  املتاأهلة  امل��ب��ادرات  ع��ن 
ت�شتحدث  ال��ت��ي  الآل��ي��ة  وه��ي  لتقييم اخل��دم��ات  الإل��ك��رتون��ي��ة 
لأول مرة يف جمال اخلدمات احلكومية ..بجانب الإعالن عن 
ال�شنوي  التكرمي  حفل  خالل  وتكرميهم  النهائيني  الفائزين 
11 دي�شمرب  لربنامج حمدان بن حممد للحكومة الذكية يف 
ال��ق��ادم . وي��ه��دف مركز من��وذج دب��ي م��ن خ��الل ج��ائ��زة حمدان 
اإىل  دب��ي  دع��م حت��ول حكومة  اإىل  الذكية  للحكومة  بن حممد 
ح��ك��وم��ة ذك��ي��ة وحت�����ش��ني اخل���دم���ات ال��ع��ام��ة ب��ط��رق ج��وه��ري��ة 

وم��ب��ت��ك��رة وحت��ف��ي��ز وت��ك��رمي اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة ال��ت��ي حتقق 
حت�شنا ملحوظا وم�شتداما يف خدماتها العامة ومراكز تقدمي 
هذا  يف  اإ�شتثنائي  كنموذج  وتظهر  اأنواعها  مبختلف  اخلدمات 
املجال . كما يهدف املركز اإىل ت�شليط ال�شوء على فرق العمل 
موؤ�شر  وتعزيز  العامة  ومقدمي اخلدمة  قيادات  والأف��راد من 
وتوثيق  دب��ي  حكومة  تقدمها  التي  العامة  اخلدمات  يف  الثقة 
ون�شر اأف�شل املمار�شات الرائدة يف اجلهات احلكومية مل�شاركتها 
امل�شرتك بني مقدمي اخلدمات من  وال�شتفادة منه والتعاون 
مركز  م��دي��رة  ال�شويدي  اإمي���ان  وع��ربت   . املختلفة  القطاعات 
منوذج دبي عن تفاوؤلها بدور م�شروع التحول اإىل حكومة ذكية 
اآل مكتوم  اأطلقه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد  الذي 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل يف 
تقدمي اخلدمات احلكومية كافة عرب الهواتف الذكية . وقالت 
ال�شويدي اأنه التزاما بتوجيهات �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
تاأتي  التي  الذكية  للحكومة  حممد  بن  حمدان  جائزة  اأطلقت 

لت�شجيع اجلهات احلكومية لتقدمي الأفكار وامل�شاريع واملبادرات 
املتعاملني  ���ش��رائ��ح  ك��اف��ة  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  ال��ذك��ي��ة  والتطبيقات 
من  العديد  اأن  واأ�شافت   . لهم  احلكومية  اخل��دم��ات  وت�شهيل 
اجلائزة  دور  م��ن  ال�شتفادة  على  حر�شت  احلكومية  اجل��ه��ات 
وقدمت اأفكارا اإبداعية كفيلة بتعزيز اخلدمة احلكومية املقدمة 
اأن املجل�س �شيتيح الفر�شة للجمهور  للمتعاملني..م�شرية اإىل 
للتقييم من خالل فتح باب الت�شويت لأف�شل مبادرة حت�شني 
عملية  يف  للم�شاركة  معينة  اآلية  وف��ق  دب��ي  حكومة  يف  خدمية 
تطوير وحت�شني اخلدمات احلكومية وت�شليط ال�شوء على اآراء 
املتعاملني التي تعترب املوؤ�شر احلقيقي لواقع اخلدمات العامة 
ومدى التح�شن بها . و�شتعلن خالل احلفل الأ�شماء املر�شحة 
لفئات اأف�شل خدمة حكومية واأف�شل خدمة م�شرتكة واأف�شل 
داخلي  تعاون  اأف�شل  فئات  بجانب  اخلا�س  القطاع  مع  �شراكة 
جنم  واأف�شل  اجلمهور  مع  �شراكة  واأف�شل  اخلدمة  لتح�شني 
خ��دم��ة واأف�����ش��ل م��دي��ر م��رك��ز خ��دم��ة و اأف�شل ق��ائ��د حت�شني و 
فئة  فهي  الرئي�شية  للفئة  بالن�شبة  اأم��ا  حت�شني.  فريق  اأف�شل 

اأف�شل خدمة حكومية عرب الهاتف املحمول والتي تعترب بوابة 
العبور اإىل جائزة اأف�شل خدمة حكومية عرب الهاتف املحمول 
ال��ت��ي مت اإط��الق��ه��ا يف م��اي��و امل��ا���ش��ي م��ن ق��ب��ل ���ش��اح��ب ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل . وتاأتي اجلائزة بالتن�شيق 
ال��الزم بني  ال��وزراء ل�شمان التكامل  مع مكتب رئا�شة جمل�س 
فالباب  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  والحت��ادي��ة  املحلية  احلكومتني  جهود 
من   20 تاريخ  حتى  الرت�شيح  طلبات  لتقدمي  مفتوحا  م��ازال 
يف  الفائزة  اجلهات  عن  الإع���الن  و�شيتم  ال��ق��ادم  نوفمرب  �شهر 
جميع  يف  التقييم  معايري  وا�شتندت  النهائي.  ال�شنوي  احلفل 
للخدمات  دب��ي  من��وذج  يف  الرئي�شية  املبادئ  اإىل  اجلائزة  فئات 
احل��ك��وم��ي��ة وال��ت��ي مت اع��ت��م��اده��ا ع��امل��ي��ا م��ن ع���دة ج��ه��ات دول��ي��ة 
اأف�شل خدمة حكومية  متخ�ش�شة وتتوافق مع معايري جائزة 
عرب الهواتف املحمولة . وتركز اجلائزة على الإبداع وت�شجيع 
الأف��ك��ار اجل��دي��دة وال��رتاب��ط احل��ك��وم��ي وم�����ش��ارك��ة املتعاملني 
وك��ف��اءة وفعالية اخل��دم��ات وال���ش��ت��دام��ة يف مم��ار���ش��ات ونتائج 

بها  الرتقاء  وا�شتمرارية  حتقيقها  مت  التي  اخلدمات  حت�شني 
على املدى البعيد . ومت حتكيم الطلبات من قبل فريق حمكمني 
دويل من اأف�شل املنظمات العاملية يف جمال تقدمي اخلدمات يف 
القطاع احلكومي واخلا�س..وتعترب جائزة حمدان بن حممد 
يف  احلكومية  اخلدمات  لتكرمي  جائزة  اأول  الذكية  للحكومة 
اإمارة دبي وهي اأهم حماور برنامج حمدان بن حممد للحكومة 
الذكية . وجاء هذا الربنامج املتكامل لي�شهم ب�شورة رئي�شة يف 
ذكية  مدينة  اإىل  دب��ي  حتويل  وبالتايل  الذكية  احلكومة  بناء 
وتطبيق  احلكومي  العمل  منظومة  تطوير  خ��الل  م��ن  وه��ذا 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لروؤية  تنفيذا  الذكية  احلكومة  مبادرة 
الدولة حفظه اهلل يف تطوير  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  خليفة بن 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  وا�شتجابة  احلكومي  العمل 
رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  حممد 
ال����وزراء ح��اك��م دب��ي رع���اه اهلل يف ال��ت��ح��ول للحكومة ال��ذك��ي��ة . 
ويحظى الربنامج مبتابعة ورعاية من قبل �شمو ال�شيخ حمدان 

بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي .
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الثالثاء  �شباح  الدميقراطية  الكونغو  جمهورية  حكومة  اأعلنت 
اأك���دت احلركة  امل��ت��م��ردة، فيما   23 اإم  ال��ت��ام على ح��رك��ة  الن��ت�����ش��ار 
املتمردة و�شع حد لتمردها بعد �شاعات على طردها من اآخر املواقع 

التي كانت حتتلها منذ اأكر من عام يف �شرق البالد.
واأفاد وزير الت�شال املتحدث با�شم احلكومة، يف ر�شالة ن�شية لوكالة 
ال�شحافة الفرن�شية عند ال�شاعة الرابعة بتوقيت غرينيت�س، اأن اآخر 
فلول اإم23 اأخلوا لتوهم اأماكن حت�شنهم يف �شانزو ورونيونيي حتت 

�شغط القوات امل�شلحة الكونغولية التي دخلتها الآن .
واأعلنت احلركة املتمردة يف بيان �شادر عن قيادتها اأنها قررت اعتبارا 
من اليوم و�شع حد لتمردها وموا�شلة البحث عن حلول لالأ�شباب 
وكان   . �شيا�شية  حم�س  بو�شائل  اإن�شائها  خلف  كانت  التي  العميقة 
اجلي�س اأبدى حذرا يف هذه الق�شية، واأ�شار اجلرنال لو�شيان باهوما 
حركة  ول��دت  حيث  ال��ب��الد  �شرق  كيفو  �شمال  باإقليم  اجلي�س  قائد 
التمرد يف اأبريل-ني�شان2013 اإىل اأنه ل ميكنه يف الوقت احلا�شر 
اأن ي��وؤك��د ذل��ك ، اإل ان ب��ي��ان احل��رك��ة اأك���د ذل���ك. وق���ال �شابط اآخ��ر 
بالقوات امل�شلحة ل ي�شعني حتى الآن تاأكيد ذلك، لكن قيل يل للتو 

اإن متمردي اإم 23 فروا .

قالت ال�شرطة الرنوجية ان الرجل الذي ي�شتبه بانه خطف حافلة 
وقتل ثالثة من ركابها م�شاء الثنني هو من جنوب ال�شودان وكانت 
ال�شلطات على و�شك ترحيله بعد رف�س طلبه للح�شول على اللجوء. 
و���ش��رح ���ش��اب��ط ال�����ش��رط��ة اغ���ي لوي�شيث ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س ان 
الرجل البالغ من العمر 30 عاما والذي يعالج حاليا يف امل�شت�شفى 
او�شلو  ان تتم مواكبته ج��وا اىل  املقرر  ك��ان من  ب�شكني،  من ج��روح 
الثالثاء ا�شتعدادا لرتحيله. وي�شتبه يف ان الرجل الذي مل يك�شف 
عن ا�شمه، قام بطعن رجلني يف اخلم�شني من العمر احدهما �شائق 
احلافلة، و�شابة عمرها 19 عاما ما ادى اىل مقتلهم وكان يعي�س يف 
ال�شغرية يف غرب  البلدة  اردال،  اللجوء يف  ا�شتقبال لطالبي  مركز 
الرنوج القريبة من موقع الهجوم. وذكر نائب مدير املنظمة التي 
كان غري متوقع  الهجوم  ان  بر�س  لفران�س  بريكي  تور  املركز  تدير 
ا�شطراب،  على  موؤ�شرات  اية  هناك  تكن  وا�شاف مل  الط��الق  على 
او على انه ميكن ان يقوم بهذه الفعلة وو�شل امل�شتبه به اىل الرنوج 
يف ني�شان-ابريل وكان يعي�س يف مركز اردال منذ 26 اب-اغ�شط�س 
ومت رف�س طلبه للجوء ب�شبب تقدمه بطلب جلوء �شابق يف ا�شبانيا 
على  التغلب  م��ن  الط��ف��اء  رج��ال  ترحيله. ومتكن  �شيتم  ك��ان  حيث 
املهاجم بعد ان مت ار�شالهم اىل مكان الهجوم ظنا منهم بان المر 
برحلة  تقوم  احلافلة  وكانت  ال�شرطة  بح�شب  �شري،  بحادث  يتعلق 
وبني  التزلج،  مبنتجعات  ت�شتهر  التي  اجلبلية  فالدر  منطقة  بني 

العا�شمة او�شلو.

عن  ا���ش��راب��ا  الي��ران��ي��ني  ال�شيا�شيني  املعتقلني  م��ن  كبري  ع��دد  ب��دا 
الطعام احتجاجا على عدم ح�شولهم على الرعاية الطبية املنا�شبة 
ل��ل��دف��اع ع��ن ح��ق��وق الن�����ش��ان. ويف بيان  كما اك���دت منظمات دول��ي��ة 
ال��دويل حلقوق الن�شان ومركز الدفاع عن  م�شرتك ابدى الحت��اد 
حقوق الن�شان ورابطة الدفاع عن حقوق الن�شان يف ايران قلقها من 
قرار اكر من 80�شجني راي ال�شراب عن الطعام بعد ان حرموا 
الفتاح  املحامي عبد  ه��وؤلء  . ومن بني  املطلوب  الطبي  العالج  من 
�شلطاين الع�شو املوؤ�ش�س ملركز الدفاع عن حقوق الن�شان مع حائزة 
يف  املعتقل  �شلطاين  وب���داأ  ع��ب��ادي.  �شريين  املحامية  لل�شالم  نوبل 
�شجن ايوين، �شمال طهران، اول ال�شهر اجلاري ا�شرابا عن الطعام 
لع�شرات  الطبية  امل�شاعدة  تقدمي  ال�شلطات  رف�س  على  احتجاجا 
الطعام  ع��ن  ا���ش��راب��ا  الح���د  معتقال   80 نحو  ب���داأ  كما   . املعتقلني 
لثالثة ايام يف �شجن راجي�شهر القريب من كرج، على بعد نحو مائة 
المن  اجهزة  بتدخالت  خا�شة  امل�شربون  ويندد  طهران  غرب  كلم 
خالل نقل املعتقلني اىل امل�شت�شفيات ورف�س ال�شلطات دفع امل�شاريف 

الطبية املكلفة.

عوا�شم

كين�صا�صا

نيقو�صيا

او�صلو

اإ�ضرائيل اقرتحت 
اجلدار اأ�ضا�ضًا للمفاو�ضات

•• القد�ص املحتلة-ا ف ب:

قالت و�شائل العالم ال�شرائيلية الثالثاء ان ا�شرائيل اقرتحت ان يكون م�شار 
اجلدار الفا�شل ا�شا�شا ملحادثات ال�شالم بدل من حدود عام 1967 التي يطالب 
بها الفل�شطينيون وبح�شب ما اوردت �شحيفة يديعوت احرونوت والذاعة العامة 
ان  الفل�شطينيني  نظرائهم  على  ال�شرائيليون  املفاو�شون  اقرتح  ال�شرائيلية، 
يكون هذا اجلدار الذي يقع %85 منه يف ال�شفة الغربية اىل عزل %9،4 من 
الرا�شي الفل�شطينية من بينها القد�س ال�شرقية )بح�شب المم املتحدة(،نقطة 
انطالق املحادثات. وا�شارت امل�شادر اىل انه بال�شافة اىل ذلك ترغب ا�شرائيل 
يف احلفاظ على بع�س امل�شتوطنات املنعزلة يف ال�شفة الغربية املحتلة وهي بيت 
ال�شرائيلي  ال��وزراء  رئي�س  با�شم  متحدث  يوؤكد  ومل  ونوكدمي.  وب�شاغوت  ايل 
بنيامني نتانياهو هذه املعلومات م�شريا اىل انه ل يعلق على املفاو�شات اجلارية 
التي طلب وزي��ر اخل��ارج��ي��ة الم��ريك��ي ج��ون ك��ريي م��ن الطرفني ان يفر�شا 
عليها تعتيما اعالميا كامال. وا�شارت و�شائل العالم ال�شرائيلية اىل ان و�شع 
القد�س مت بحثه اي�شا وكتبت �شحيفة يديعوت احرونوت ان التفا�شيل لي�شت 
ل��دى الطرفني  ال��ل��ق��اءات مت احل��دي��ث ع��ن منطقة  اح��د  وا�شحة ولكن خ��الل 
الم��ن.  ح��ول  دارت  ال��ل��ق��اءات  غالبية  ان  اىل  م�شرية  اليها  ال��و���ش��ول  امكانية 
ا�شرائيلي كبري طلب عدم  م�شوؤول  قال  بر�س،  فران�س  لوكالة  �شوؤال  وردا على 
�شتبقى  القد�س  ان  للفل�شطينيني  ا�شرائيل تقول بو�شوح  ان  ا�شمه  الك�شف عن 
موحدة حتت ال�شيادة ال�شرائيلية وي�شل وزير اخلارجية المريكي جون كريي 
م�شاء الثالثاء ويلتقي الربعاء مع كل من رئي�س الوزراء ال�شرائيلي بنيامني 
نتانياهو والرئي�س الفل�شطيني حممود عبا�س على حدا ويطالب الفل�شطينيون 
1967 التي �شبقت احتالل ا�شرائيل  اجراء املفاو�شات على ا�شا�س حدود عام 

لكل من القد�س ال�شرقية وال�شفة الغربية وقطاع غزة .

غ�سب فل�سطيني لوفاة اأ�سري يف �سجون االحتالل

دعوة لتدخل دويل جتنبًا لكارثة اإن�ضانية يف غزة

الببالوي : ا�ستقرار م�سر يتوقف على االأمن

برج العرب يتحول اإىل ثكنة ع�ضكرية منذ و�ضول مر�ضي
�شديد  ا�شرتاتيجي  مكان  يف  ويقع 
الإح���ك���ام ول ي��رت��ب��ط ب���اأي اأم��اك��ن 
�شكنية ول ي�شتطيع اأحد اأن يتجول 
اإليه،  مب�شرية  ينطلق  اأو  ب��ج��واره 
بال�شكان،  اآه��ل  لأن��ه يف موقع غري 
وب��ال��ت��ايل ف����اأي اق����رتاب م��ن��ه يعد 
حماولة لقتحامه ما يجرب قوات 
الأم������ن ع��ل��ى ال��ت�����ش��دي ل��ه��ا بكل 

من الهرب وقالت م�شادر اأمنية اإن 
ت��ب��ادل اإط���الق ال��ن��ار م��ع امل�شلحني 

ا�شتمر ملدة 10 دقائق.
اعتباراً  الت�����ش��الت  قطع  مت  وق��د 
وحتي  فجراً  الرابعة  ال�شاعة  من 
الثامنة �شباحاً، حت�شباً ل�شتهداف 
رفع  كما مت  نا�شفة،  بعبوات  املبنى 
ح���ال���ة ال�����ط�����وارئ وم���ن���ع اق�����رتاب 
م��ت�����ش��ل  ����ش���ي���اق  ويف  ����ش���ي���ارة.  اأي 
�شيناء  ب�شمال  الأم���ن  ق��وات  األ��ق��ت 
ال��ق��ب�����س ع��ل��ى 3 م���ن ال��ع��ن��ا���ش��ر 
اجل��ه��ادي��ة ���ش��ب��اح ال��ي��وم ال��ث��الث��اء 
اأثناء ا�شتهداف مدرعة كانت تقوم 
املدفونة  مبناطق  مت�شيط  بعملية 
ج��ن��وب رف��ح حيث ق��ام��وا ب��اإط��الق 

النار على املدرعة وفروا هاربني.
كانوا  امل�شلحني  اإن  امل�شادر  وقالت 
دف��ع  ت��اي��الن��دي  ���ش��ي��ارة  ي�شتقلون 
اخل��ن��اق  ت�شيق  مت  ح��ي��ث  رب���اع���ي، 
عليهم بعد مطاردة و�شط ال�شحراء 
واأك��دت  عليهم  القب�س  األقي  حتى 
اأنه مل ي�شفر اإطالق النار  امل�شادر 

عن اأي اإ�شابات ب�شرية.

ب��ك��ث��ري م���ن امل���الح���ظ���ات اخل��ا���ش��ة 
ال���ت���ي اأب�����داه�����ا امل��ج��ل�����س ال��ق��وم��ي 
حل���ق���وق الإن�������ش���ان ح����ول م�����ش��روع 
اأن  اإىل  ، لف���ت���اً  ال��ت��ظ��اه��ر  ق���ان���ون 
ال���ق���ان���ون ي��ت��م اإع�������داده ح���ال���ي���اً يف 

�شورته النهائية.
وك���ان���ت اأح�������زاب وق�����وى وت���ي���ارات 
����ش���ي���ا����ش���ي���ة وه�����ي�����ئ�����ات م���ت���ب���اي���ن���ة 
الجتاهات اأبرزها املجل�س القومي 
حل��ق��وق الإن�����ش��ان، اأب���دت حتفظات 
ع����دة ع��ل��ى م�����ش��روع ق���ان���ون ت��ن��وي 
ب��ه��دف تنظيم  اإق������راره  احل��ك��وم��ة 
اأن����ه مقيد  ، واع���ت���ربت  ال��ت��ظ��اه��ر 
ن�شو�س  ت��ط��ب��ي��ق  واأن  ل��ل��ح��ري��ات 
ال���ق���وان���ني احل��ال��ي��ة ي��ك��ف��ل حفظ 
الأم��ن يف البالد من دون احلاجة 

لإقرار قانون جديد.
رئي�س  اأع����رب  م��ت�����ش��ل،  ���ش��ي��اق  ويف 
ال��وزراء امل�شري عن ثقته  جمل�س 
النجاح يف  ق��درة احلكومة على  يف 
حل جميع امل�شكالت التي تواجهها 
كا�شفاً  ج��ادة،  جمتمعية  مب�شاركة 
ت���واج���ه م�����ش��اك��ل  ال����دول����ة  اأن  ع���ن 
ح��ق��ي��ق��ي��ة ول ح�����ش��ر ل��ه��ا وت��ع��اين 
ال���ك���ث���ري م����ن الأم�����را������س ول��ك��ن��ه��ا 
م�شلحون  ه��اج��م  ميدانيا   . ق��وي��ة 
املخابرات  مكتب  مبنى  جمهولون 
برفح فجر الثالثاء وقامت القوات 
بالرد على املهاجمني حتى متكنوا 

رئي�س  اأك��د  جهته  من  الإمكانيات 
جم��ل�����س ال������وزراء امل�����ش��ري، ح���ازم 
ال�شتقرار  اأن  الثالثاء،  الببالوي، 
على  ي��ت��وق��ف  ب���الده  يف  ال�شيا�شي 
م�شاهمة  اإىل  داعياً  الأم��ن،  ق  حتقُّ

اجلميع يف ذلك.
األقاها  كلمة  يف  ال��ب��ب��الوي،  وق���ال 
ال��ذي  ي��ق��در  �شبابنا  م��وؤمت��ر  اأم����ام 

ع����ق����د مب����ق����ر ال����ه����ي����ئ����ة ال����ع����ام����ة 
لال�شتعالمات، اإن امل�شار ال�شيا�شي 
ل��ي�����س ل���ه داع�����م واح������د، ف��ال��دول��ة 
والنقابات  وامل��واط��ن��ني  والأح����زاب 
 ، امل�شار  ل��ه��ذا  ق��وي  داع���م  جميعها 
الأم��ن يف م�شر  اأن حتقيق  موؤكداً 

ي�شاهم يف ال�شتقرار ال�شيا�شي.
اأخ����ذت  احل��ك��وم��ة  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 

•• القد�ص املحتلة-يو بي اأي:

اأح��رون��وت  يديعوت  �شحيفة  ك�شفت 
ال��ث��الث��اء، ع��ن وج��ود خ��الف��ات داخ��ل 
ق�شية  ح����ول  الإ����ش���رائ���ي���ل���ي  ال���وف���د 
القد�س، وهي واحدة من اأهم ق�شايا 
باملفاو�شات  املطروحة  الدائم  احلل 
بني اإ�شرائيل والفل�شطينيني. وقالت 
ال�شحيفة اإن اأحد اجتماعات طاقمي 
الإ�شرائيلي والفل�شطيني  املفاو�شات 
القد�س  يف  منطقة  عن  حديثاً  �شهد 
واأنه   ، اأمام اجلانبني  تكون مفتوحة 
ح��ول ه��ذه النقطة ب��رز خ��الف بني 
الإ�شرائيلي  املفاو�شات  رئي�شة طاقم 
ووزي��������رة ال����ع����دل، ت�����ش��ي��ب��ي ل��ي��ف��ن��ي، 
ال����وزراء  لرئي�س  اخل��ا���س  وامل��ب��ع��وث 
الإ�شرائيلي بهذه املفاو�شات، املحامي 
يت�شحاق موخلو. واأ�شافت اأن موخلو 
طلب اأن تكون املنطقة املفتوحة اأمام 
اأ�شغر  والفل�شطينيني  الإ�شرائيليني 
م����ا مي���ك���ن، ب��ي��ن��م��ا ط���رح���ت ل��ي��ف��ن��ي 
اإىل  اإ�شارة  ، يف  اأكر  موقفا ليرباليا 

اأن تكون م�شاحة هذه املنطقة اأكرب. 
الوفدين عقدا منذ  اأن  واأ���ش��ارت اىل 
ا�شتئناف املفاو�شات وحتى اليوم 15 
ال��ق��د���س واأري���ح���ا، ودام كل  ل��ق��اء، يف 
واأن��ه  �شاعات،   4 اإىل   3 بني  ما  لقاء 
املا�شي  اأي��ل��ول-���ش��ب��ت��م��رب  �شهر  م��ن��ذ 
اأ���ش��ب��ح��ت ال���ل���ق���اءات م��ك��ث��ف��ة اأك����ر. 
وت����رك����زت م��ع��ظ��م امل���ح���ادث���ات ح��ول 
م��و���ش��وع احل����دود والأم�����ن مبوجب 

ط��ل��ب اإ����ش���رائ���ي���ل، ك��م��ا مت ال��ت��ط��رق 
وقالت  وامل��ي��اه  القد�س  مو�شوع  اإىل 
ال��ب��داي��ة من  ن��ق��ط��ة  اإن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة 
جهة اجلانب الفل�شطيني يف مو�شوع 
احل����دود ك��ان��ت ر���ش��م ح����دود ال��دول��ة 
ح��دود  على  بالعتماد  الفل�شطينية 
العام 1967 مع تبادل اأرا�س، بينما 
الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  ال��ب��داي��ة  ك��ان��ت نقطة 
ال���ذي  ال����ع����ازل،  م�����ش��ار اجل������دار  اأن 

الغربية،  ال�شفة  يف  اإ���ش��رائ��ي��ل  بنته 
التفاو�س  ينبغي  ال��ت��ي  احل���دود  ه��و 
ال�شيطرة  ب��ق��اء  اإىل  اإ���ش��اف��ة  حولها، 
على طول منطقة غور  الإ�شرائيلية 

الأردن.
الإ�شرائيلي  اجلانب  طالب  وكذلك 
اإيل  بيت  م�شتوطنات  و�شل  يتم  ب��اأن 
ال��ت��ي تقع   ، ن���وك���دمي  ب�����ش��اغ��وت و  و 
جميعها �شرقي مدينة رام اهلل، بالكتل 
ال�شتيطانية و�شمها اإىل اإ�شرائيل يف 
اإىل  ال�شحيفة  واأ����ش���ارت  ات��ف��اق.  اأي 
جون  الأمريكي،  اخلارجية  وزير  اأن 
ك�����ريي، ع��ق��د اج��ت��م��اع��ا يف ب��ي��ت��ه يف 
وح�شره  اأ�شابيع  عدة  قبل  وا�شنطن 
واإ�شرائيليون  اأم��ريك��ي��ون  مندوبون 
يف  اإن���ه  خ��الل��ه  وق���ال  وفل�شطينيون، 
ح����ال ع����دم ال��ت��و���ش��ل اإىل ات���ف���اق يف 
املخ�ش�شة  �شهور  ال�9  مهلة  نهاية 
ل��ل��م��ف��او���ش��ات ف���اإن���ه ل���ن ي��ت��م��ك��ن من 
الن�شمام  م��ن  الفل�شطينيني  م��ن��ع 
اإىل امل��ح��ك��م��ة اجل��ن��ائ��ي��ة ال��دول��ي��ة يف 

لهاي .

قائد االأمن بالبنتاجون اأ�ضاء ا�ضتخدام �ضلطاته دبلوما�ضية اأوروبية توؤكد تورط حزب اهلل باالإرهاب
اأن ذلك ل يعني وقف العالقات مع حزب اهلل . وبينّنت 
ال�شعودية  اليوم  �شحيفة  مع  خا�س  بلقاء  اإيخهور�شت 
ن�شر الثالثاء اأن جميع العنا�شر دلت على تورط اجلناح 
الع�شكري حلزب اهلل يف هجوم بورغا�س يف بلغاريا )يف 
�شائحني  خم�شة  فيه  قتل  حيث   2012 يوليو-متوز 
اإ�شرائيليني( اأي املجل�س اجلهادي والأمن اخلارجي يف 
احلزب . وحول كيفية ف�شل قرار الحتاد الأوروبي بني 
هناك  كان  قالت  للحزب،  وال�شيا�شي  الع�شكري  اجلناح 
حتقيق قبل اتخاذ القرار مب�شاعدة ال�شلطات اللبنانية 
اإىل حتديد  تو�شلنا  ول��ق��د  اأخ����رى،  اأوروب���ي���ة  واأط����راف 

املوؤ�شرات التي دلت على تورط اجلناح الع�شكري. 

•• بريوت-د ب اأ:

ب����ريوت اأجنلينا  ���ش��ف��رية الحت����اد الأوروب������ي يف  اأك����دت 
من  ب��الإره��اب،  اللبناين  اهلل  ح��زب  ت��ورط  اإيخهور�شت 
وجهة نظر الحتاد، اإل اأنها اأ�شارت اإىل اأن هذا الأمر ل 
يعني قطع ال�شالت مع احلزب الذي ي�شارك باحلكومة 
بني  ف�شال  ه��ن��اك  ب���اأن  ي���درك  الحت���اد  واإن  اللبنانية، 
وقالت  للحزب.  ال�شيا�شي  واجل��ن��اح  الع�شكري  اجل��ن��اح 
اإدراج ح��زب اهلل  اأع�����ش��اء الحت���اد على ق���رار  اإج��م��اع  اإن 
على الالئحة املنظمات الأوروبية للمنظمات الإرهابية 
جاء لأنهم )الأوروبيون( �شد الإفالت من العقاب، اإل 

خالفات اإ�ضرائيلة حول القد�ض يف املفاو�ضات

•• غزة-ال�شفة-يو بي اأي:

دع������ا رئ���ي�������س ال���ل���ج���ن���ة ال�����ش��ع��ب��ي��ة 
النائب  غ��زة،  يف  احل�شار  ملواجهة 
الثالثاء،  اليوم  اخل�شري،  جمال 
الكارثة  لتفادي  دويل  ح��راك  اإىل 
الإن�شانية املرتقبة جراء الت�شييق 
الإ���ش��رائ��ي��ل��ي ع��ل��ى ال��ق��ط��اع وق���ال 
يونايتد  تلقت  ب��ي��ان  يف  اخل�شري 
بر�س انرتنا�شونال ن�شخة منه، اإن 
الإ�شرائيلي  احل�شار  اآث��ار  ت�شاعد 
ال�شابع على  للعام  على قطاع غزة 
ي�شتدعي  م��ت��زاي��د  ب�شكل  ال��ت��وايل 
كلياً  احل�شار  لإنهاء  دولياً  حراكاً 
اخلطوات  ببع�س  بتجميله  ولي�س 
اإن�������ش���ان���ي���ة  . وح�������ذر م�����ن ك�����ارث�����ة 
خ��ا���ش��ة م��ع و���ش��ول احل�����ش��ار اإىل 
متطلبات احلياة ال�شا�شية ، مبيناً 
اأن احل�����ش��ار م�����س ح��ي��اة الإن�����ش��ان 
يف امل��ن��اح��ي امل��خ��ت��ل��ف��ة واأ����ش���ار اإىل 
ل��ق��ائ��م��ة  ال���ع���م���ال  اآلف  ان�����ش��م��ام 
ال��ب��ط��ال��ة وارت����ف����اع ن�����ش��ب��ة ال��ف��ق��ر 
اإدخال  اإ�شرائيل  �شماح  عدم  ب�شبب 
الدولية  للموؤ�ش�شات  البناء  م��واد 

والقطاع اخلا�س.
وقال اخل�شري اإن ا�شتداد احل�شار 
ت�شبب باإغالق مئات امل�شانع نتيجة 
ع��دم ال�شماح ب��دخ��ول م��واد اخل��ام 
انخف�س  ف��ي��م��ا  ال��ت�����ش��دي��ر  وم��ن��ع 

وب�������ش���اأن اأزم������ة ال���ك���ه���رب���اء يف ظل 
ت���وق���ف حم��ط��ة ت��ول��ي��د ال��ك��ه��رب��اء 
الوحيدة عن العمل، دعا اخل�شري 
اإيجاد  اإىل  كافة  املعنية  الأط���راف 
ح���ل���ول ���ش��ري��ع��ة لإع��������ادة ت�����ش��غ��ي��ل 
امل��ح��ط��ة خ��ا���ش��ة م���ع ت�����ش��ب��ب ع��دم 
انتظام الكهرباء باآثار �شلبية غاية 
يف اخلطورة على القطاع ال�شحي 
وع����م����ل ال���ب���ل���دي���ات وال���ق���ط���اع���ات 

 2 اإىل  اليومي  الفرد  دخ��ل  معدل 
دولر وهي اأقل معدلت العامل.

اإ���ش��رائ��ي��ل  م������ربرات  اأن  واأ�����ش����اف 
اأن  ي���ج���ب  ل����ش���ت���م���رار احل���������ش����ار 
والعامل  العربية  ال���دول  تواجهها 
ال��دول��ي��ة  ب��الت��ف��اق��ي��ات  ع���ام  ب�شكل 
وات��ف��اق��ي��ة ج��ن��ي��ف ال��ت��ي ت���وؤك���د اأن 
احل�����ش��ار ب��ك��اف��ة ت��ب��ع��ات��ه خم��ال��ف 

لن�س هذه التفاقيات .

الهامة املختلفة.
يف  الإن�شانية  الأو���ش��اع  وتفاقمت 
اأن���ف���اق التهريب  ت��دم��ري  غ���زة م��ع 
ال��ت��ي ك���ان ي��ج��ري ع��ربه��ا اإدخ����ال 
احتياجات القطاع كبديل عن منع 
اإدخال مئات اأن�شاف الب�شائع عرب 

املعابر الإ�شرائيلية.
من جهة اأخرى، لقيت وفاة الأ�شري 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي، ح�����ش��ن ال����رتاب����ي، 

م�شت�شفى  داخ���ل  ال��ث��الث��اء،  ف��ج��ر 
اإ���ش��رائ��ي��ل��ي ن��ق��ل اإل��ي��ه ب��ع��د ت��ده��ور 
فل�شطينية  اإدان��ة  ال�شحية،  حالته 
لإ�شرائيل  اتهامات  و�شط  وا�شعة، 
بالإهمال الطبي لالأ�شرى املر�شى 

يف �شجونها.
الإ�شالمي  اجلهاد  حركة  وحملت 
يف فل�شطني، يف بيان تلقت يونايتد 
منه،  ن�شخة  ان��رتن��ا���ش��ون��ال  ب��ر���س 
عن  الكاملة  امل�شوؤولية  اإ���ش��رائ��ي��ل 
ا�شت�شهاد الأ�شري الرتابي ، معتربة 
الإه��م��ال  �شيا�شة  �شحايا  م��ن  اأن���ه 
من  لالنتقام  تهدف  التي  الطبي 
ب�شكل بطيء  واإع��دام��ه��م  الأ���ش��رى 

داخل ال�شجون .
وط���ال���ب���ت، ب�������ش���رورة ال��ع��م��ل على 
���ع���د ل����� ف�����ش��ح ج���رائ���م  ك���اف���ة ال�������شُ
الإح�����ت�����الل ب���ح���ق الأ�������ش������رى، م��ع 
اأه��م��ي��ة ت��و���ش��ي��ع ح��م��الت الإ���ش��ن��اد 
لالأ�شرى، وال�شغط على الحتالل 
م��ع جنوده  م��واج��ه��ة  وف��ت��ح جبهة 
وم�����ش��ت��وط��ن��ي��ه دف���اع���اً ع���ن ه����وؤلء 

الأبطال ون�شرًة لهم .
عام  مواليد  الرتابي من  والأ�شري 
وت��ع��ر���س  اأع������زب،  وه���و   ،1990
 ،2013-1-7 بتاريخ  لالعتقال 
ب��ت��ه��م��ة الن���ت���م���اء حل��رك��ة اجل��ه��اد 
الإ�����ش����الم����ي وان�������ش���م���ام���ه خل��ل��ي��ة 

ع�شكرية تابعة لها.

التحرير  منظمة  قالت  وب��دوره��ا، 
�شلطات  تعمد  اإن  الفل�شطينية، 
الرتابي،  الأ�شري  اهمال  الحتالل 
وتركه ي�شارع املوت لأ�شهر طويلة 
مع  الن�شانية  �شد  جرمية  يعترب 
�شبق ال���ش��رار وال��رت���ش��د، وخ��رق 
�شريح للقانون الدويل والبند 91 
من اتفاقية جنيف على نحو خا�س 
الوكالة  تلقت  ب��ي��ان  يف  وطالبت   .
ن�شخة منه، ب� ت�شكيل جلنة تق�شي 
حقائق دولية م�شتقلة للتحقيق يف 
و�شع الأ�شرى الفل�شطينيني داخل 
�شجون الحتالل، واتخاذ التدابري 
ال���الزم���ة لإن�����زال ال��ع��ق��وب��ات على 
ا�شت�شهاد  ب��ع��د  خ��ا���ش��ة  اإ���ش��رائ��ي��ل، 

الأ�شري الرتابي .
ك��م��ا ط��ال��ب��ت ب���� اإخ�������ش���اع ح��ك��وم��ة 
ال�������ش���ج���ون  واإدارة  الح������ت������الل 
وال��رق��اب��ة  للتفتي�س  وامل��ع��ت��ق��الت 
وامل�شاءلة على انتهاكاتها، و�شمان 
والقانون  ال��دويل  القانون  تطبيق 
املعتقلني  على  ال���دويل  الن�����ش��اين 

الفل�شطينيني .

•• وا�شنطن-رويرتز:

قائد  ان  البنتاجون  المريكية  ال��دف��اع  وزارة  اأج��رت��ه  حتقيق  اأظهر 
اىل  موظفني  بدعوة  �شلطاته  ا�شتخدام  اأ�شاء  بالوزارة  الم��ن  ق��وات 
مباريات جولف اأثناء نوبات العمل و�شماحه بدخول اأحد اأقاربه اىل 

ميدان اطالق النار بالوكالة التي تتوىل حماية الوزارة.
مدير  م��ازال  كالفريي  �شتيفن  ان  البنتاجون  با�شم  متحدث  وق��ال 
وكالة قوات احلماية بالبنتاجون لكنه تعر�س ل�شكل مل يك�شف عنه 

من اأ�شكال الجراء الداري نتيجة للتحقيق.
1300 م��وظ��ف م��ن بينهم �شرطة  ن��ح��و  ال��وك��ال��ة  ه���ذه  وي��ع��م��ل يف 
الدفاع نف�شها بال�شافة  الزي تتوىل م�شوؤولة حماية وزارة  ترتدي 

اىل ملحق تابع للقوات البحرية ومن�شات اأخرى.
الذي  التقرير  نتائج  بالتف�شيل  الدفاع  ل��وزارة  العام  املفت�س  و�شرح 
ا�شتكمل يف فرباير �شباط لكنه ن�شر يف  40 �شفحة وال��ذي  يقع يف 
�شكل منقح وقال التقرير ان كالفريي ا�شاء ا�شتخدام موظفي مكتبه 
وانه كان يعتمد عليهم جللب طعام الغداء واح�شار القهوة وهو �شيء 

ل يدخل يف مهام وظيفتهم ال�شلية.
ونقل عن كالفريي قوله اأثناء الدلء ب�شهادته كنت امل ان يبلغوين 
اأ�شار التقرير اىل انه وافق  اذا كانوا ل ي�شرتيحون لعمل ذلك كما 
اأرب��ع  مل��دة  م��دف��وع��ة الج���ر  اج���ازة  بطريقة غ��ري مالئمة على منح 
�شاعات لعدد يرتاوح بني 100 و150 موظفا للم�شاركة يف م�شابقة 

جولف لقوات المن عامي 2009 و2010.

بريطانيا اأقامت حمطة تن�ضت يف قلب برلني 
•• لندن-يو بي اأي:

بها املوظف ال�شابق يف وكالة الأمن القومي المريكي،  ك�شفت وثائق �شرية �شرنّ
اإدوارد �شنودن، اأن بريطانيا اقامت حمطة تن�شت �شرية داخل �شفارتها يف برلني 
للتج�ش�س على ال�شلطات الأملانية. وقالت �شحيفة اندبندانت الثالثاء، اإن وثائق 
)مركز  با�شم  املعروف  الربيطاين  التن�شت  اأم��ن  جهاز  اأن  اأي�شاً  ُتظهر  �شنودن 
الت�شالت احلكومية( قام بالتعاون مع اأجهزة اأمنية من الوليات املتحدة ودول 
اأخرى بادارة �شبكة من حمطات التج�ش�س اللكرتونية من املباين الدبلوما�شية 
يف جميع اأنحاء العامل، لعرتا�س ات�شالت الدول امل�شيفة. واأ�شافت اأن حمطة 
اعرتا�س داخل ال�شفارة الأمريكية يف برلني، والتي تبعد اأقل من 150 مرتاً 
عن ال�شفارة الربيطانية، جرى اغالقها الأ�شبوع املا�شي حني �شارعت الوليات 
املتحدة للحد من الأ�شرار الناجمة عن الك�شف عن تن�شتها على هاتف امل�شت�شارة 
التي اطلعت عليها  الوثائق  اأن  اإىل  ال�شحيفة  وا�شارت  انغيال مريكل.  الأملانية 
حجر  مرمى  بعد  على  بها  خا�شة  تن�شت  حمطة  تدير  بريطانيا  ب��اأن  تقرتح 
من الربملان الأملاين ومكاتب امل�شت�شارة مريكل، وت�شتخدم تكنولوجيا متطورة 
ت�شتخدم  التن�شت  عملية  اإن  وق��ال��ت  ب��رل��ني.  يف  �شفارتها  �شطح  على  ن�شبتها 
معدات خمباأة داخل هياكل املباين الدبلوما�شية ويقوم بت�شغيلها عدد قليل من 
املوظفني الربيطانيني العاملني حتت غطاء دبلوما�شي، والذين ُتعترب مهمتهم 
احلقيقية غري معروفة حتى من قبل زمالئهم. وا�شافت ال�شحيفة اأن ال�شور 
تن�شت  حمطة  وج��ود  تبني  برلني  يف  الربيطانية  لل�شفارة  اجل��و  من  امللتقطة 
حمتملة و�شعت داخل هيكل اأبي�س اأ�شطواين ال�شكل ل ميكن روؤيته ب�شهولة من 
ال�شوارع، وجرى تركيبه منذ بناء ال�شفارة الربيطانية يف برلني وافتتاحها عام 

اأملانيا. �شطري  توحيد  بعد   2000

•• القاهرة-وكاالت:

حتولت منطقة برج العرب بالكامل 
ع�����ش��ك��ري��ة،  ث��ك��ن��ة  ي�����ش��ب��ه  م����ا  اإىل 
م��ن��ذ و����ش���ول ال��رئ��ي�����س امل�����ش��ري 
�شجن  اإىل  مر�شي  حممد  امل��ع��زول 
ل  ال��ذي  ال�شجن  وه��و  الغربنيات، 
اثنني  طريقني  �شوى  اإل��ي��ه  ي���وؤدي 
فقط، اأحدهما من جانب ال�شاحل 
ال�شمايل، والآخر من جهة مدينة 
برج العرب اجلديدة، واأقرب نقطة 
 20 م��ن  اأك���ر  تبعد  م��ن��ه  �شكنية 

كيلومرتاً.
ال��ع��ب��د، مدير  نا�شر  ال��ل��واء  وق���ال 
بالإ�شكندرية،  اجلنائية  امل��ب��اح��ث 
ب���اأق�������ش���ى  ي���ت���م���ت���ع  ال�������ش���ج���ن  اإن 
ال��ت��اأم��ني، واإن����ه ل يوجد  درج����ات 
عملية  اأي  ل��ن��ج��اح  اح��ت��م��الت  اأي 
اقتحام له، م�شرياً اإىل اأن القانون 
ب��اإط��الق  ال��ف��وري  ال��ت��ع��ام��ل  يجيز 
ال���ر����ش���ا����س احل�����ي ع���ل���ى ك����ل م��ن 
ي��ح��اول اق��ت��ح��ام ال�����ش��ج��ون، ن��اف��ي��اً 
ما رددت��ه عنا�شر تنظيم الإخ��وان 
ب����اأن ال��غ��رب��ن��ي��ات ب���ربج ال���ع���رب مت 
اق��ت��ح��ام��ه اأث���ن���اء ح��ال��ة الن��ف��الت 
اأثناء  م�شر  �شهدتها  التي  الأمني 

اندلع ثورة 25 يناير.
واأ�شاف العبد : الغربنيات من اأكرب 
ال�شجون على م�شتوى اجلمهورية، 
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العدد  10938 بتاريخ 2013/11/6     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/854   جتاري جزئي                  
اىل املدعى عليه  / 1 - �شركة �شمر التجارية ذ.م.م  جهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/حممود احمد حممود �شلمى ب�شفته مديرا ل�شركة �شط اخلليج التجارية �س.ذ.م.م 
و ميثله: عبدالكرمي احمد عبداهلل عيد  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بالزام املدعى عليها مببلغ وقدره )38500 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  التام.  ال�شداد  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من   %12 والفائدة 
الثنني املوافق 2013/11/18 ال�شاعة 8:30 �س  بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف 
باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون 

مبثابة ح�شوري. 
ق�سم الق�سايا التجارية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10938 بتاريخ 2013/11/6     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/715   عقاري كلي              

اىل  اخل�شم املدخل  / 1 -  بنك الحتاد الوطني   جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /عثمان حممد �شريف عبداهلل زمان وميثله: احمد ح�شن علي ها�شم     
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ العقد بني املدعي واملدعي 
عليها والزام املدعي عليها مببلغ وقدره )42376650.86 درهم( والفائدة بواقع 
9% من تاريخ رفع الدعوى والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة و�شمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بالكفالة. وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/11/11 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك   ch1.B.8 ال�شاعة 11:0 �س بالقاعة

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة .
ق�سم الدعاوي العقارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10938 بتاريخ 2013/11/6     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/3493   عمايل جزئي            

اىل  املدعى عليه / 1 -  و�شيم انور للخدمات الفنية ���س.ذ.م.م  جمهول حمل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /حممد متني نا�شر اح��م��د  ق��د اق��ام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )9000 درهم( وتذكرة عودة 
 .)2013/153535( ال�شكوى  رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(  مب��ب��ل��غ)2000 
ال�شاعة 8:30 �س مبكتب  املوافق 2013/11/24  وحددت لها جل�شة يوم الحد 
القا�شي   لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل.

)علما بان الدعوى اجلت اداريا(.
ق�سم الق�سايا العمالية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10938 بتاريخ 2013/11/6     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1242  ا�ستئناف عمايل

وب�شفته  نف�شه  ع��ن  ح�شن  علي  احمد  -ج��م��ال   1 ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
جمهول  ذ.م.م  العامة  للمقاولت  وب��در  الفقية  ل�شركة  وممثل  �شريك 
ا�شتاأنف  قد  بدر  �شليم  بدر  م�شطفى   / امل�شتاأنف  ان  مبا  القامة  حمل 
بتاريخ  كلي    2012/950 عمايل  رقم  بالدعوى  ال�شادر  القرار/ احلكم 
 2013/11/12 امل��واف��ق   ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت   2013/7/31
وعليه يقت�شي ح�شوركم   ch2.D.18 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا   
رئي�س الق�سم                             

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10938 بتاريخ 2013/11/6     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1532 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �شده/1-  �شوبر �شتار خلدمات التنظيف جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ �شعبان عبداللطيف ابراهيم حممد خ�شر   قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )10232( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.بال�شافة 
اىل مبلغ  625 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     

يف الدعوى رقم  2013/355 نزاع عقاري    
اىل املتنازوع �شدهما: تايجر العقارية ووليد حممد حممد

بناء على الدعوى 2013/355 نزاع عقاري   ومبا انكما جمهول العنوان 
نبلغكم بوجوب ح�شور اجتماع اخلربة بتاريخ ال�شاعة الثانية والن�شف 
اخلبري  مكتب  يف   2013/11/12 املوافق  الثالثاء  يوم  ظهر  بعد  من 
والكائن يف منطقة الكرامة تقاطع �شارعى خالد بن الوليد وزعبيل- 
مقابل وزارة اخلارجية، بناية هم�شة 1 مكتب رقم 307 ويف حال تخلفكم 

فان اعمال اخلربة �شت�شتمر مبثابة حل�شوري.
اخلبري املهند�س/ �سعادة فرح ابوجرجي

تبليغ موعد جل�سة خربة
العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     

       ا عادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2071 عم جز- م ع- ب- اأظ
مطعم  عليه:  مدعي  بنغالدي�س   اجلن�شية:  خا  ايالم  ليت  خا  كمال  مدعي/ 
عمالية   م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  الق�شر  وم�شاوي 
املطلوب اعالنه/ مطعم وم�شاوي الق�شر اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  ال�شطب(  من  الدعوى  )جتديد 
وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/11/17 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت 
ابوظبي  ب� حمكمة  الوىل  الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  مكلف باحل�شور 
البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/10/21
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     
       ا عادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2261 عم جز- م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  مازى  جهان  �شاه  الدين  ت�شليم  مدعي/ 
موؤ�ش�شة خالد ابراهيم للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: 
م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/ موؤ�ش�شة خالد ابراهيم للمقاولت العامة 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر   عنوانه:  المارات   اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/11/10 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/10/06
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2538 عم جز- م ع- ب- اأظ

الفلبني مدعي عليه: بالك  مدعي/ جو�شيفني دوميكويل ديلجادو اجلن�شية: 
عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  للعبايات  �شيكرت 
املطلوب اعالنه/ بالك �شيكرت للعبايات اجلن�شية: المارات    عنوانه: بالن�شر  
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 
ال�شاعة 8.30  باحل�شور  فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/11/10 موعدا 
مبدينة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً 
حممد بن زايد �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام 

على القل. �شدر بتاريخ  2013/9/29
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2537 عم جز- م ع- ب- اأظ

املنفرد  ا�شتوديو  عليه:  مدعي  الفلبني  اجلن�شية:  او�شوا  بون  مي�شايل  مدعي/ 
اعالنه/   املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية: 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر   عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  املنفرد  ا�شتوديو 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/11/10 موعدا 
الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر 
الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة مبدينة حممد بن زايد �شخ�شيا 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر 

بتاريخ  2013/9/29
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     
          اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2108 عم جز- م ع- ب- اأظ

ديزاين  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  باك�شتان  اجلن�شية:  �شيد  ح�شني  �شجاد  مدعي/ 
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  الداخلي  للت�شميم  املانيا 
عمالية املطلوب اعالنه/   موؤ�ش�شة ديزاين املانيا للت�شميم الداخلي اجلن�شية: 
المارات   عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/11/10 املوافق  الحد  يوم  املحكمة 
الثالثة ب� حمكمة ابوظبي  الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  مكلف باحل�شور 
البتدائية - الكائنة مبدينة حممد بن زايد �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/9/29
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     
             اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2721 عم جز- م ع- ب- اأظ

الوادي  عليه:  مدعي  باك�شتان  اجلن�شية:  نا�شر  كهوداي  ح�شني  نبي  مدعي/ 
املا�شي للمقاولت العامة ذ.م.م اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  للمقاولت  املا�شي  الوادي  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
المارات  عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/11/10 املوافق  الحد  يوم  املحكمة 
ابوظبي  ب� حمكمة  الوىل  الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  مكلف باحل�شور 
البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/10/20
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     
             اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2201 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ عظمت علي اميان علي اجلن�شية: بنغالدي�س   مدعي عليه: را�س الرب 
الدعوى: م�شتحقات  الديكور وال�شباغ اجلن�شية: المارات  مو�شوع  ملقاولت 
اجلن�شية:  وال�شباغ  الديكور  ملقاولت  الرب  را�س  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
المارات   عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/11/10 املوافق  الحد  يوم  املحكمة 
ابوظبي  ب� حمكمة  الوىل  الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  مكلف باحل�شور 
البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/10/20
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     
             اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/491 مد كل- م ر-ب- اأظ

اجلن�شية:  العامة  وال�شيانة  للمقاولت  الهند�شي  الثالثي  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
�شوريا      اجلن�شية:  واخرون   �شريدة  احمد  عبدال�شالم  عليه:  مدعي  المارات 
احمد  عبدال�شالم  اعالنه/   املطلوب  عمالية  خبري  ندب  الدعوى:  مو�شوع 
�شريدة اجلن�شية: �شوريا عنوانه: بالن�شر)اعالن بورود التقرير( حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/11/18 
امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
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 بثالثة ايام على القل. �شدر 

بتاريخ  2013/10/31
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     
             اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/491 مد جز- م ر-ب- اأظ

مدعي  عمان   �شطنة  اجلن�شية:  املعمري  مبارك  بن  �شقر  بن  مبارك  مدعي/ 
عليه: يو�شف عبدالعزيز عبداهلل احمد اجلن�شية: البحرين  مو�شوع الدعوى: 
ا�شرتداد �شياره وقدرها 30000 درهم املطلوب اعالنه/ يو�شف عبدالعزيز عبداهلل 
احمد اجلن�شية: البحرين عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/11/17 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 او بوا�شطة وكيل معتمد 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/11/5
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     
          اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2202 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ جينتو �شني ليت نيتا لل �شني اجلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: غ�شن 
الورد للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية 
املطلوب اعالنه/ غ�شن الورد للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات      عنوانه: 
بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد 
املوافق 2013/11/10 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة 
العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  2013/10/20
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10938 بتاريخ 2013/11/6     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/237   مدين كلي            
اىل  املدعى عليه / 1 -  طيب عبدالرحيم باقر/ ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته مالكا/ 
املدعي / ان  القامة مبا  التخ�ش�شية جمهول حمل  امل�شاريع  لت�شميم  ا�شبد  ملوؤ�ش�شة 
���ش��ودرى.  �شعيد  ع��م��ران  مديرها/  وميثلها  .ذ.م.م(  ���س   ( دب��ي  كافيه  فا�شيون  �شركة 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  بوج�شيم  �شعيد  حممد  را�شد  وميثله: 
تاريخ  م��ن   %9 بن�شبة  ال��ف��ائ��دة  م��ع  دره���م(   12.332.134( مببلغ  عليه  امل��دع��ى  ب��ال��زام 
لها  وح��ددت  والتعاب.   وامل�شاريف  بالر�شوم  والزامه  التام  ال�شداد  وحتى   2005/5/8
لذا   ch1.C.15 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة  املوافق 2013/12/9  جل�شة يوم الثنني 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10938 بتاريخ 2013/11/6     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/806   عمايل كلي            
اىل  املدعى عليه / 1 -  مركز �شمارت للتعليم ) حاليا( مركز اي ال ا�س للغات ) �شابقا(   
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /�شلطان كياثودين وميثله: عبدالرحمن ح�شن 
حممد املطوع   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليها بان 
تدفع للمدعي مبلغ )240.600 درهم( والفائدة القانونية 9% منذ تاريخ املطالبة وحتى 
ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل وت�شمني املدعي عليها الر�شوم وامل�شاريف 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت    .)2013/149147( ال�شكوى  رقم  املحاماة....  اتعاب  ومقابل 
لذا فانت مكلف   ch1.A.2 الثالثاء املوافق 2013/11/12 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة
او م�شتندات  او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 
�شيكون  الق��ل.ويف حالة تخلفك فان احلكم  اي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

مبثابة ح�شوري. 
ق�سم الق�سايا العمالية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10938 بتاريخ 2013/11/6     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/331   مدين كلي            
اىل  املدعى عليه / 1 -  كالير اين ماجويري    جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/اح��م��د ج���الل اب��راه��ي��م اح��م��د ومي��ث��ل��ه: اح��م��د ع��ب��داهلل حم��م��د ال��ك��ن��دري   ق��د اق��ام 
مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
وقدره )150000 درهم( قيمة ال�شيك حمل الدعوى وتعوي�شا عن ال�شرار والر�شوم 
امل��واف��ق 2013/12/9  ي��وم الث��ن��ني  امل��ح��ام��اة.   وح���ددت لها جل�شة  وامل�شاريف وات��ع��اب 
ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.C.15 بالقاعة  �س   9:30 ال�شاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة ايام على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�سم الق�سايا املدنية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10938 بتاريخ 2013/11/6     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/545   عقاري كلي            
املا�شة انرت نا�شيونال للعقارات   جمهول حمل القامة مبا  اىل  املدعى عليه / 1 -  
ان املدعي /خديجة ايبوتولوا باكاري وميثله: مهدي �شيخ عو�س احمد العولقي  قد 
عليهما  املدعى  وال��زام  البيع  عقدى  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام 
بالت�شامن برد املبالغ امل�شتلمة من املدعية وقدرها )1.238.916.83 درهم( مع الفائدة 
باداء مبلغ وقدره )100.000 درهم( على �شبيل  املدعى عليهما  وال��زام  القانونية %12 
املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  والت��ع��اب.  وامل�شاريف  والر�شوم  التعوي�س، 
او  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   ch1.A.1 بالقاعة  �س   9:30 ال�شاعة   2013/11/20
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 
اجلل�شة بثالثة ايام على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�سم الدعاوي العقارية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10938 بتاريخ 2013/11/6     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/280   مدين كلي            

ورث���ة- م��ن  ه���رنى- ب�شفتها  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ���ش��ل��م��ان    -  1  / امل��دع��ى عليه  اىل  
املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  املتوفى(  هرني)بنت  احمد  عبدالعزيز 
/ر�شا علي دهقاين وميثله: مهدي �شيخ عو�س احمد العولقي قد اقام عليك 
 6331 رق��م  الر���س  لقطعة  املدعى  ملكية  بثبوت  احلكم  ومو�شوعها  الدعوى 
الكائنة بتالل المارات وما عليها من مبان )الفيال رقم 236/1139( والر�شوم 
وامل�شاريف.  وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/11/25 ال�شاعة 9:30 
او من ميثلك قانونيا  لذا فانت مكلف باحل�شور   ch1.C.15 بالقاعة  �س 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على القل. 
ق�سم الق�سايا املدنية                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10938 بتاريخ 2013/11/6     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2013/667  جتاري كلي

اىل املدعى عليه/1- �شركة م�شنع مرطبات الحتاد ) ذ.م.م(   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
الفنية  واخل��دم��ات  التوريد  �شركة  املدعي/  ان  ذ.م.م(  مبا   ( الفنية  واخل��دم��ات  التوريد  �شركة   /
)ذ.م.م(    قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/10/23 
احلكم التمهيدي التايل: حكمت املحكمة خ�شوريا وقبل الف�شل يف مو�شوع الدعوى بندب اخلبري 
احل�شابي املخت�س �شاحب الدور باجلدول- وتكون مهمته: الطالع على ملف الدعوى وامل�شتندات 
املقدمة فيها وما ع�شى ان يقدمه اخل�شوم. النتقال ملقرات طريف الدعوى والطالع على املرا�شالت 
الورقية واللكرتونية. وبيان عالقة الواقع بني اطراف الدعوى وبيان نوع املعامالت التي ربطت 
طرفني الدعوى وما قامت املدعية بتوريده للمدعي عليها الوىل وحدد املبلغ ع�شرة الف درهم 
كامانة للخبري. وحددت لها املحكمة جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/12/4 ال�شاعة 9.30 �شباحا 

 ch2.E.22 يف القاعة
  ق�سم الق�سايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10938 بتاريخ 2013/11/6     
مذكرة   اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/755  ا�ستئناف مدين
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1 -جمعة حممد عبيد الفال�شي- ب�شفته ال�شخ�شية 
حمل  جمهول  العقاري   للتطوير  الفال�شي  موؤ�ش�شة  �شاحب  وب�شفته 
الفا�شل  وميثله:  خ  م  �س  العقارية  ا�شكان   / امل�شتاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة 
ال�شادر  احل��ك��م  ال��ق��رار/  ا���ش��ت��اأن��ف  ق��د  امل��ق��ب��ول    معت�شم عبدالرحمن 
لها  وح��ددت   2013/8/13 بتاريخ  كلي  م��دين   2012/86 رق��م  بالدعوى 
جل�شه يوم اخلمي�س املوافق 2013/11/14 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة 
وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال   ch2.E.23

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا   
رئي�س الق�سم                             

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10938 بتاريخ 2013/11/6     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/596  ا�ستئناف مدين

ب�شركة  ال�شيد-�شائق  حممد  حممد  -م�شطفى   1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
عو�س احمد لنقل املواد بال�شاحنات الثقيلة  جمهول حمل القامة مبا 
ان امل�شتاأنف / عو�س احمد لنقل املواد بال�شاحنات الثقيلة ذ.م.م وميثله 
: حمدي جماهد عبدالدامي ال�شيوي  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر 
بالدعوى رقم 2012/1271 مدين جزئي بتاريخ 2013/6/26 وحددت لها 
جل�شه يوم الثنني املوافق 11   /2013/11 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة 
وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال   ch2.E.23

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا   
رئي�س الق�سم                             

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
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اإطالق نار مبركز جتاري يف نيوجري�ضي االأمريكية �ضريف يبلغ كريي قلقه من الغارات االأمريكية 
•• ا�شالم اباد-يو بي اأي:

اأعرب رئي�س احلكومة الباك�شتانية نواز �شريف لوزير 
اخلارجية الأمريكية جون كريي، عن قلق بالده ب�شاأن 
دون  من  الأمريكية  الطائرات  تنفذها  التي  الهجمات 

طيار على اأرا�شيها.
ال��ث��الث��اء، عن  الباك�شتانية  ت��ي يف  ج��ي��و  ق��ن��اة  ون��ق��ل��ت 
م�شادر، اأن �شريف تلقى ات�شاًل من كريي عرب خالله 
عن قلق باك�شتان من هجمات الطائرات من دون طيار 

الأمريكية.
ي�شار اإىل اأن العالقات الباك�شتانية-الأمريكية واجهت 

القوات  تنفيذ  اأهمها  املا�شية،  ال�شنوات  يف  �شعوبات 
تنظيم  زعيم  مقتل  اإىل  اأدت  التي  العملية  الأمريكية 
اأي��ار-م��اي��و 2011  اأ���ش��ام��ة ب��ن لدن، يف 2  ال��ق��اع��دة ، 
ال�شلطات  اإخ��ط��ار  دون  م��ن  الباك�شتانية  اآب���اد  اأب���وت  يف 
اإ����ش���اف���ة اإىل �شن  ب�����ش��ك��ل م�����ش��ب��ق،  ب��ه��ا  ال��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة 
الأرا�شي  اأمريكية من دون طيار غ��ارات على  طائرات 

الباك�شتانية.
بغارة  حم�شود،  اهلل  حكيم  طالبان  حركة  زعيم  وقتل 
ي��وم اجلمعة  ��ار  ط��ينّ دون  م��ن  اأم��ريك��ي��ة  ط��ائ��رة  �شننّتها 
املا�شي ا�شتهدفت �شيارته فيما كان يخرج من اجتماع 

يف �شمال وزير�شتان.

•• نيوجري�شي-وكاالت:

مركز  يف  النار  باإطالق  قام  م�شلحا  اإن  الأمريكية  ال�شلطات  قالت 
جتاري للت�شوق يف نيوجري�شي قبيل وقت الإغ��الق بفرتة وجيزة، 

م�شرية اإىل اأن احلادث مل يوقع اأية اإ�شابات.
واأفادت و�شائل اإعالم اأمريكية اأن ال�شلطات فر�شت طوقا اأمنيا حول 
ب�شواحي  نيوجري�شي  ب��ولي��ة  ب��ارام��و���س  مبدينة  التجاري  امل��رك��ز 
نيويورك بعد ر�شد م�شلح بداخله، ونقلت عن �شهود عيان قولهم 

اإنهم �شمعوا دوي اأعرية نارية.
ونقلت وكالة رويرتز عن �شبكة �شي اإن اإن قولها اإن امل�شلح اأطلق النار 
وجودا  تلفزيونية  لقطات  اأظهرت  بينما  الأمنية،  الكامريات  على 
دوي  �شماع  عقب  املكان  اإىل  هرعت  التي  ال�شرطة  ل�شيارات  كثيفا 

اإطالق الر�شا�س. واأو�شح امل�شوؤول الأمني جني باراتا اأن الطلقات 
النارية كانت متعددة، م�شريا اإىل اأنه يعتقد اأن من قام بهذه العملية 

�شخ�س واحد، واإىل اأنه امل�شلح ل يزال يف املركز التجاري.
اأن قوات الأم��ن ب�شدد البحث عن امل�شلح يف كل  وذكر امل�شدر ذاته 
جهتها  وم��ن  املتعددة  الطوابق  ذي  الكبري  التجاري  املركز  متاجر 
اإن  قولها  �شي  بي  اإن  �شبكة  عن  الفرن�شية  ال�شحافة  وكالة  نقلت 
اأو���ش��ح  ح��ني  ���ش��وداء. يف  ي��رت��دي مالب�س  م�شلحا  ت��ط��ارد  ال�شرطة 
رئي�س بلدية بارامو�س، ريت�شارد لباربيارا، لل�شحفيني اأن احلادث 
باملركز  املحال  اأ�شحاب  من  العديد  و�شارع  اإ�شابات.  اأية  يخلف  مل 
اأكد فيه م�شوؤولو مقاطعة  اإغالق متاجرهم يف وقت  اإىل  التجاري 
بريغن حيث تقع مدينة بارامو�س ل�شبكة �شي اإن اإاآن اأن املتهم كان 
ل يزال طليقا بعد مرور اأكر من �شاعة على ح�شول اإطالق النار.

وا�ضنطن تقر ب�ضعوبة التو�ضل التفاق مع اإيران 
•• وا�شنطن-وكاالت:

اأق�����رت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ب����اأن ال��ع��الق��ات الأم��ريك��ي��ة 
الإيرانية ل يزال يحكمها تاريخ طويل من عدم الثقة 
اخلارجية  وزارة  با�شم  املتحدثة  م�شاعدة  واع��رتف��ت 
ماري هارف باأن املفاو�شات اجلارية حول امللف النووي 

الإيراين �شعبة. 
مع  بالتزامن  الأم��ريك��ي��ة  امل�شوؤولة  ت�شريحات  وت��اأت��ي 
ال�����ش��ف��ارة  ال�34 لق��ت��ح��ام  ب��ال��ذك��رى  اإي������ران  اح��ت��ف��ال 
الأمريكية يف طهران عام 1979 واأخذ من فيها رهائن 

ملدة 444 يوما. 
ويف م��ع��ر���س رده���ا ع��ل��ى ���ش��وؤال ح���ول م��ف��او���ش��ات امللف 
لالأمريكيني  املناه�شة  وامل��ظ��اه��رات  الي���راين  ال��ن��ووي 
ال��ت��ي ج���رت ب��اي��ران الث��ن��ني اح��ت��ف��ال ب��ذك��رى اقتحام 
ال�����ش��ف��ارة الأم���ريك���ي���ة، ق��ال��ت ه����ارف ���ش��ب��ق ل��ن��ا جميعا 
تاريخا  ه��ن��اك  واإن  �شعب  الأم���ر  اإن  ب��و���ش��وح  قلنا  واأن 
واأ�شافت هارف نحن نخو�س   . الثقة  طويال من عدم 
م��ف��او���ش��ات ج��دي��ة وج��وه��ري��ة يف ج��ن��ي��ف ح��ي��ث جت��ري 
اخلمي�س واجلمعة جولة تفاو�شية جديدة بني طهران 

الع�شوية  الدائمة  ال��دول  ت�شم  التي   1+5 وجمموعة 
مبجل�س الأم����ن ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ورو���ش��ي��ا وال�����ش��ني 

وبريطانيا وفرن�شا اإ�شافة اإىل اأملانيا.
اجلولة  ه��ذه  تتيح  اأن  يف  اأملها  ع��ن  املتحدثة  واأع��رب��ت 
اإيران  برنامج  تقدم  وقف  اإىل  و�شول  التقدم  موا�شلة 
النووية  اأن�شطتها  يف  ال�شفافية  م��ن  وامل��زي��د  ال��ن��ووي 
والتفاو�س على حل �شامل بعيد الأمد لهذه الق�شية . 

الأم��ر لي�س �شهال، لكن  اأن  الوا�شح  وتابعت هارف من 
اأن  اأي��ن ميكن  اأن نرى  لدينا فر�شة هنا وواج��ب علينا 
احلل  نف�شل  لأن��ن��ا  الدبلوما�شية  الطريق  ه��ذه  ت���وؤدي 

الدبلوما�شي لأزمة الربنامج النووي اليراين.
وال��ذي  ط��ه��ران  م��ع  التقاربي  املنهج  اأن  بالذكر  جدير 
اتبعه الرئي�س الإيراين ح�شن روحاين منذ و�شوله اإىل 
ال�شلطة قبل اأ�شهر قد ا�شتقبل دفعة قوية بت�شريحات 
تاأييد  على  ان��ط��وت  ال��ت��ي  خامنئي  علي  ال��ث��ورة  مر�شد 
اأن  �شخ�س  اأي  على  ق��ال ل يجب  م�شبوق، عندما  غري 
امل�شوؤولني  اأمامهم  تنازل.  اأنها  على  مفاو�شاتنا  يف�شر 
�شخ�س  اأي  يقوم  األ  ويجب  �شعبة  مهمة  الإي��ران��ي��ني 

بعمل من �شاأنه اإ�شعاف م�شوؤول يقوم بعمله .

•• الفجر – تون�ص - خا�ص:

ف�شلت جولة املفاو�شات اجلديدة بني 
التون�شية  ال�شيا�شية  الأحزاب  روؤ�شاء 
الوطني  للحوار  الراعية  واملنظمات 
اختيار  ح��ول  ات��ف��اق  اإىل  التو�شل  يف 
احلكومة  لرئا�شة  وطنية  �شخ�شية 
رغ�����م ت���وا����ش���ل امل���ف���او����ش���ات ب�����ش��ك��ل 
م���اراط���وين اإىل ���ش��اع��ة م��ت��اأخ��رة من 
ليلة الثنني، و يعزى هذا الف�شل اإىل 
الإ�شالمية  النه�شة  ح��رك��ة  مت�شك 
وح��ل��ي��ف��ه��ا ح���زب ال��ت��ك��ت��ل اإىل ج��ان��ب 
الأ�شبق  بالوزير  اجلمهوري،  احلزب 
امل�شتريي  احمد  بورقيبة  حكومة  يف 

كرئي�س للحكومة القادمة. 
العام  الأمني  العبا�شي  واأعلن ح�شني 
لل�شغل  ال��ت��ون�����ش��ي  ال���ع���ام  ل����الإحت����اد 
الوطني  للحوار  الر�شمي  وال��ن��اط��ق 
يف ندوة �شحافية، عن تعليق احلوار 
الوطني الذي ف�شل منذ اأوىل مراحل 
حول  ال��ت��واف��ق  يف  املتمثلة  حت��دي��ات��ه 

رئي�س احلكومة.
وقد ك�شفت بع�س امل�شادر اأن الباجي 
ق��ائ��د ال�����ش��ب�����ش��ي زع��ي��م ح��رك��ة ن���داء 
ت��ون�����س، ويف حم��اول��ة اأخ����رية لإن��ق��اذ 
امل����وق����ف واخل��������روج ب����ات����ف����اق، ف���اج���اأ 
اجل��م��ي��ع خ����الل اجل��ل�����ش��ة الأخ�����رية 
ل��ل��ح��وار ال��وط��ن��ي مل��ا ت��ق��دم مبقرتح 
ل��الأزم��ة التي  اع��ت��ربه احل��ل الوحيد 
الأم��ني  تر�شيح  وه��و  البالد  تعي�شها 
العبا�شي  ال�شغل ح�شني  العام لحتاد 
ال�شخ�س  باعتباره  للحكومة  رئي�شاً 
الوحيد القادر على جتميع الأحزاب 
يكون  اأن  على  والقادر  �شخ�شه  حول 
حمايدا عن كافة الأط��راف ودون اأن 

ينحاز لأي طرف �شيا�شي.
ال�شب�شي قدم مقرتحه يف منا�شبتني 
واألح على الأمر لكن ح�شني العبا�شي 
ب��الء ك��ب��رية مبعنى  امل��ق��رتح  رد على 
النقابيني  اأن  على  التاأكيد  ج��دد  اأن��ه 
يعنيهم  ول  ال�شلطة  ت�شتهويهم  ل 
م�شلحة  ���ش��وى  ت��ه��م��ه��م  ول  احل��ك��م 
ال����ب����الد وه������ذا امل����وق����ف ه����و م��وق��ف 

املنظمات الراعية للحوار ككل .

الرباعي يرف�ص الف�سل ويهّدد
وق����ال ال��ع��ب��ا���ش��ي: ن��ح��ن ك��رب��اع��ي ل 
اأن  التون�شيني  وق��در  بالف�شل  نوؤمن 
نقبل  اأن  ميكن  ول  ب��احل��وار  يوؤمنوا 
ب�شيء اآخر لذلك قررنا تعليق احلوار 
ولحظ العبا�شي يف املقابل كنا ننتظر 
لل�شعب  طماأنة  ر�شالة  اليوم  اإر���ش��ال 

التون�شي لكن التوافق مل يح�شل .
واأعلن الحتاد على �شفحته الر�شمية 
العبا�شي  ح�شني  اأن  الفي�شبوك  على 
اأعلن اأمام الأحزاب امل�شاركة يف احلوار 
الوطني ما يلي: نحن كرباعي قررنا 
تعليق احل��وار ونحن غري م�شوؤولني 
عما قد يحدث بعد اتخاذ هذا القرار 
غياب  وج��دن��ا  اإذا  للحوار  معنى  ف��ال 
الل��ت��زام م��ن ط��رف بع�س الأح���زاب 
ونحن   . التاأ�شي�شي  امل��ج��ل�����س  داخ���ل 
ك��رب��اع��ي غ���ري م�����ش��ت��ع��دي��ن مل��وا���ش��ل��ة 
احلوار يف هذا اجلو الذي غابت فيه 
م�شافات  اأخ��ذن��ا  ونحن  التوافق  روح 
ع��ن ج��م��ي��ع الأط�����راف ل��ك��ن مل جند 
توجد  ك��م��ا  ل��ل��ح��وار  وا���ش��ح��ا  مت�شيا 
ع��دي��د اجل��ه��ات ال��ت��ي ح��اول��ت اإف�شال 

احلوار ، وفق نف�س امل�شدر.
وقال ح�شني العبا�شي مل نكن جميعا 
يف امل�شتوى خا�شة اأمام الو�شع الذي 
ل  احل���وار  ف�شل  واإن  ال��ب��الد  تعي�شه 
قدر اهلل فنحن نعرف ماذا �شيح�شل 

اأي�شا.  التاأ�شي�شي  امل�����ش��ار  �شظاياها 
التي  التعديل  اأث��ارت مقرتحات  فقد 
النه�شة  حركة  كتلة  ن��واب  بها  تقدم 
ون������واب ك��ت��ل��ة ح����زب امل����وؤمت����ر وع���دد 
الكتل  اإىل  املنتمني  غري  ال��ن��واب  من 
الوطني  املجل�س  داخ��ل  رابطوا  ممن 
ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي، ج����دل ك���ب���ريا، دف��ع��ت 
بالنواب العائدين موؤخرا اإىل اأ�شغال 
اجلل�شة  من  الن�شحاب  ح��دنّ  املجل�س 
امل��ن��ع��ق��دة الث���ن���ني، متهمني  ال��ع��ام��ة 
ل��الن��ت��ق��ام  ب�شعيها  ال��ن��ه�����ش��ة  ح��رك��ة 
منهم و راأوا اأن التنقيحات املقرتحة 

ل تخدم خارطة الطريق.
واعترب النواب املن�شحبون اأننّ املجل�س 
ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي مي���ر ب��ان��ق��الب ب��رمل��اين 
ول ي��ع��رتف ب��خ��ارط��ة ال��ط��ري��ق عرب 
ال��رتوي��ك��ا احلاكمة  ن���واب  حم����اولت 
ط��م�����س دور الأق���ل���ي���ة. وق����ال يف ه��ذا 
ال�������ش���ي���اق، ال���ن���ائ���ب ع����ن ال��ت��ح��ال��ف 
اإن  قحبي�س،  حم��م��د  ال��دمي��ق��راط��ي 
الداخلي  ال��ن��ظ��ام  تنقيح  م��ن  ال��غ��اي��ة 
الد�شتور  مناق�شة  يف  الت�شريع  ه��و 
واحرتام الآجال، م�شريا اإىل اأن نواب 
ا�شتغلوا  وح��ل��ف��ائ��ه��ا  ال��ن��ه�����ش��ة  ك��ت��ل��ة 
ال��ف��ر���ش��ة ل��ت��ع��دي��ل ف�����ش��ول اأخ����رى 
الغاية منها اأن تلتئم اجلل�شات العامة 
اأن  واأ���ش��اف  ال��ن��واب.  اأع�شاء  بن�شف 
تن�شف  اأن  املقرتحات  ه��ذه  ���ش��اأن  م��ن 
الكتلة  ن����واب  وان  ال��وط��ن��ي  احل�����وار 
الرباعي  اإىل  توجهوا  الدميقراطية 
ال���راع���ي ل��ل��ح��وار ال��وط��ن��ي ل��ت��ف��ادي 
ج��م��ي��ع ال��ع��راق��ي��ل ال��ت��ي م���ن ���ش��اأن��ه��ا 
العودة بال�شلب على احلوار الوطني. 
م��ن ج��ه��ت��ه، اأف����اد ال��ن��ائ��ب ع��ن حركة 
نداء تون�س حممد علي الن�شري، اأن 
نواب املعار�شة اأعلموا رئي�س املجل�س 
بن  م�شطفى  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي  ال��وط��ن��ي 
ال��ت��ع��دي��الت هدفها  ب���اأن ه��ذه  جعفر 
ب���الأ����ش���ا����س الن����ت����ق����ام م����ن ال���ن���واب 
املن�شحبني والنقالب داخل املجل�س، 
عندما  ال��ت��ن��ق��ي��ح��ات  اأن  اإىل  م�����ش��ريا 
الأح��داث  تكون يف عالقة مبجريات 
الوطني هو يف  احل��وار  انطالق  قبل 
حدنّ ذاته انتقام. واأكد يف ذات ال�شياق، 
التنقيحات  مت�����س  اأن  ����ش���رورة  ع��ل��ى 
ت�شرع  اأن  �شاأنها  م��ن  التي  الف�شول 
ت النائبة  يف اأ�شغال املجل�س وقد عربنّ
لبنى اجلريبي عن حزب التكتل عن 
ا�شتيائها مما اعتربته فل�شفة جديدة 
للمجل�س  ال��داخ��ل��ي  النظام  بها  ج��اء 
ب��ه��دف ال��ث��اأر و الن��ت��ق��ام م��ن رئي�شه 
ب���ن ج��ع��ف��ر ع��ل��ى خلفية  م�����ش��ط��ف��ى 
عقد  ورف�شه  املجل�س  اأعمال  تعليقه 
من  زم��الئ��ه  غياب  يف  عامة  جل�شات 
لأ�شباب  املن�شحبني  املعار�شة  ن���واب 
واأ�شارت  اأخالقية،  اأخ��رى  و  �شيا�شية 
التنقيحات  ه���ذه  اأننّ  اإىل  اجل��ري��ب��ي 
ت�شبنّ يف خانة م�شادرة اخت�شا�شات 
رئ���ي�������س امل���ج���ل�������س و����ش���الح���ي���ات���ه و 
العتداء على قرارات مكتب املجل�س 
اأع�����ش��ائ��ه  اإرادة  ع��ل��ى  الل���ت���ف���اف  و 
رت لبنى اجلريبي باأن  الع�شرة.  وذكنّ
الداخلي  النظام  تنقيح  م��ن  ال��ه��دف 
الوطني  املجل�س  اأع��م��ال  ت�شريع  ه��و 
التاأ�شي�شي تفاعال مع خارطة طريق 
اأننّ  الراعي للحوار، معتربة  الرباعي 
التاأ�شي�شي  املجل�س  داخ��ل  يحدث  ما 
م��ب��داأ  مت��ام��ا  ي��ن��اق�����س  و  ي�شتقيم  ل 
اأن  �شاأنه  م��ن  وه��و  املن�شود،  التوافق 
يوؤثر على مناخ الوفاق الذي يحر�س 
رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ع��ل��ى اإ���ش��اع��ت��ه بني 
الأح��زاب  خمتلف  من  النواب  جميع 

والكتل ح�شب قولها.

وظ���ه���رت ال�������ش���ورة ب��امل��ك�����ش��وف. نية 
ب��ق��ي��ادة النه�شة  ال��رتوي��ك��ا احل��اك��م��ة 
ال��ب��داي��ة وعقلية  ���ش��ي��ئ��ة م��ن��ذ  ك��ان��ت 
بتاتا مع  تتما�شى  فر�س موقفهم ل 
واأنهم  خا�شة  للتوافق  يهدف  ح��وار 
مل ي��ع��د ل��ه��م خ���ي���ار اآخ�����ر ع��ل��ى حد 

تعبريه.
واأ�������ش������اف رئ���ي�������س ح������زب اآف��������اق اأن 
ال��رتوي��ك��ا ب��ق��ي��ادة ال��ن��ه�����ش��ة لزال����وا 
من  ال��رغ��م  على  باحلكم  متم�شكني 
اأ�شبوع  اأن تون�س تغرق مع مرور كل 
اأك���ر ف��اأك��ر واأك����د ي��ا���ش��ني اإب��راه��ي��م 
الرتويكا  يف  معها  وم��ن  النه�شة  اأن 
ب��وا ال��ب��الد وي��ب��دو اأن��ه��م يريدون  خ��رنّ
ي�شك  ب��داأ  ان��ه  اإىل  حتطيمها م�شريا 
���ا روؤي������ة ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  اإن ك����ان ل��ه��م ح���قنّ
للو�شع قائال وكاأنهم دخلوا يف عملية 

انتحارية على حد تعبريه.
واعترب الأمني العام حلزب التحالف 
الدميقراطي حممد احلامدي اأم�س 
الثالثاء، اأن امل�شار احلكومي عاد اإىل 
اأن  مربع النطالق واأعلن احلامدي 
و  هياكلها  اإىل  �شتعود  الأط���راف  ك��ل 
موؤ�ش�شاتها مع التن�شيق مع الرباعي 
ب��ه��دف البحث عن  ل��ل��ح��وار  ال��راع��ي 
ح��ل ت��واف��ق��ي وج����اء يف ب��ي��ان اأح����زاب 
املعار�شة امل�شاركة يف احلوار الوطني، 
ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء احل����زب اجل���م���ه���وري، ان��ه 
على اثر احلر�س على اإجناح احلوار 
من  العديد  املعار�شة  اأح��زاب  قدمت 
ذلك  انه رغم  اإىل  التنازلت، م�شريا 
ومت�شكها  تعنتها  ال��رتوي��ك��ا  وا�شلت 
لرئي�س  اخ��ت��ي��اره��ا  وح����ق  مب��وق��ف��ه��ا 
وخا�شة  الرتويكا  حممال  احلكومة 
ح���رك���ة ال��ن��ه�����ش��ة م�������ش���وؤول���ي���ة ع���دم 
توافقي يف جل�شات  اإىل حل  التو�شل 

احلوار الوطني.
وق��������ال امل����ت����ح����دث ب����ا�����ش����م اجل���ب���ه���ة 
جبهة  اإن  ال��ه��م��ام��ي  ��ة  ح��منّ ال�شعبية 
الإن����ق����اذ ل���ن ت��وا���ش��ل ال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
احل���زب اجل��م��ه��وري ال���ذي داف���ع عن 
امل�شتريي رئا�شة  اأحمد  مقرتح تويل 
احل��ك��وم��ة اجل��دي��دة رغ��م اأن احل��زب 
ك���ان م��ت��ف��ق��ا م���ع اأح������زاب اجل��ب��ه��ة يف 

البداية ح�شب قوله.

متم�شكون  ن��ح��ن  ل��ذل��ك  ال���ب���الد  يف 
باحلوار ونحن ندعو اجلميع اإىل اأن 
م�شلحة  ف��وق  تون�س  م�شلحة  تكون 
اليوم  اأن ما وق��ع  ، م�شيفا  الأح���زاب 
لن يزيدنا اإل �شالبة واإميانا بالدور 
الذي نقوم به كرباعي وعلى اجلميع 
ينجح  اأن  الذي يجب  للحوار  العودة 

 .
اأن الرباعي  املقابل  العبا�شي يف  واأكد 
ف�شل  اإذا  لأن�����ه  ب����احل����وار  م��ت��م�����ش��ك 
ف�شتكون العواقب وخيمة على البالد 
الوحيد  املخرج  هو  احل��وار  واأ�شاف: 
الأح���زاب  م�شلحة  تبقى  اأن  وي��ج��ب 
العامة…  امل�شلحة  خ��ارج  ال�شيقة 
لتذليل  ال��ع��م��ل  �شنوا�شل  ال��غ��د  م��ن 
اأخ���رى  ف��ر���ش��ة  و�شنعطي  ال��ع��ق��ب��ات، 
للحوار الذي يجب اأن ينجح، مهددا 
حلول  اإىل  التو�شل  يتم  مل  واإن  اأن��ه 
 ، اأف�شل احل��وار  الك�شف عمن  ف�شيتم 

وفق تعبريه.
وق����ال الأم����ني ال��ع��ام ل��الحت��اد ال��ع��ام 
عدم  ���ش��ورة  يف  ان��ه  لل�شغل  التون�شي 
امل�شاركة  ال�شيا�شية  الأط��راف  تو�شل 
يف احلوار الوطني اإىل التوافق حول 
ال�����ش��خ�����ش��ي��ة ال���ت���ي ���ش��ت��ت��وىل رئ��ا���ش��ة 
احل��ك��وم��ة اجل���دي���دة ف����ان ال��رب��اع��ي 
ال���وط���ن���ي ���ش��ري���ش��ح اأ����ش���م���اء ج��دي��دة 
ق����ال اإن���ه���ا ق������ادرة ع��ل��ى حت��م��ل ه��ذه 

امل�شوؤولية.
واأو���ش��ح العبا�شي اأن رع��اة احل��وار ل 
امل��ت��ف��رج،  ب����دور  ي��ق��وم��وا  اأن  ميكنهم 
وع���رب ع��ن اأم��ل��ه يف اأن ي��ع��ود احل���وار 
عدم  �شورة  يف  قوله  م�شيفا  �شريعا، 
ح�����ش��ول ذل����ك ف��ل��ك��ل ح�����ادث ح��دي��ث 
منظمة  رئي�شة  ت  ع��ربنّ جهتها،  وم��ن 
ب��و���ش��م��اوي، عن  ال��ع��م��ل وداد  اأرب�����اب 
ا�شتياء رباعي احلوار الوطني )احتاد 
ال�����ش��غ��ل، م��ن��ظ��م��ة الأع���������راف، هيئة 
امل��ح��ام��ني، راب��ط��ة ح��ق��وق الإن�����ش��ان(، 
من الطبقة ال�شيا�شية يف تون�س التي 
مل ُتعط اأي قيمة لل�شاأن القت�شادي 

والجتماعي.
الطبقة  اأن  ب��و���ش��م��اوي  وداد  وق��ال��ت 
���ب���ت اآم�������ال ال�����ش��ع��ب  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة خ���ينّ
وت�شاءلت  �شعب  ظ��رف  يف  التون�شي 

د ال��غ��ن��و���ش��ي مت�����ش��ك احل��رك��ة  وج������دنّ
لرئا�شة  مر�شحا  امل�����ش��ت��ريي  ب��اأح��م��د 
عدم  على  م��وؤك��دا  املقبلة،  احل��ك��وم��ة 
ح�شب  ذل��ك  يف  يناف�شه  بديل  وج��ود 
ال��رتوي��ك��ا  اأننّ  اإىل  وم�����ش��ريا  ت��ع��ب��ريه، 
لأياد  اإلنّ  الأمانة  ت�شلنّم  لن  احلاكمة 
حد  على  با�شتقالليتها  لها  م�شهود 

قوله.
ويف اأول ت�شريح علني له، قال مر�شح 
ح��رك��ة ال��ن��ه�����ش��ة ل��رئ��ا���ش��ة احل��ك��وم��ة 
ال��ث��الث��اء يف  اأم�����س  امل�شتريي،  اأح��م��د 
اأن  ي�شتطيع  ل  اأن��ه   ، اإذاع���ي  ت�شريح 
رئا�شة احلكومة  قادر على  اأنه  يقول 

لكنه م�شتعد لتويل هذا املن�شب.
التي  الأط�����راف  اأن  امل�����ش��ت��ريي  واأك����د 
ر���ش��ح��ت��ه ت��ع��رف ق��درت��ه م��ن عدمها 
امل�شتريي  و�شرح  املن�شب  تويل  على 
املن�شب  ل��ت��ويل  م�����ش��ت��ع��د  اأن����ا  ق��ائ��ال 
مر�شح  واأك���د  الرباعي  اقرتحني  اإذا 
يف  اإن��ه   ، احلكومة  لرئا�شة  الرتويكا 
احلكومة  رئا�شة  من�شب  توليه  حال 
���ش��ي��خ��ت��ار حم��م��د ال��ن��ا���ش��ر) م��ر���ش��ح 
امل���ع���ار����ش���ة( مل�������ش���اع���دت���ه يف م��ه��م��ت��ه 
ع��الق��ت��ه  اأن  امل�������ش���ت���ريي  واأو�������ش������ح 
فيه  اأث��ق  اإنني  قائال  جيدة  بالنا�شر 
ورف�س امل�شتريي الإدلء باأي راأي يف 
ال�شخ�شيات الأخرى املر�شحة ملن�شب 

رئا�شة احلكومة.

النه�سة م�سدر الف�سل
ت امل��ع��ار���ش��ة عن  م���ن ج��ه��ت��ه��ا، ع�����ربنّ
جبهة  يف  ال��ق��ي��ادي  ��ل  وح��منّ غ�شبها، 
الإن����ق����اذ وال���ن���اط���ق ال��ر���ش��م��ي ب��ا���ش��م 
��ة ال��ه��م��ام��ي،  اجل��ب��ه��ة ال�����ش��ع��ب��ي��ة ح��منّ
الرتويكا وعلى راأ�شها حركة النه�شة 
ف�شل احلوار الوطني نظرا لتم�شكها 
امل�شتريي  اأحمد  مبر�شحها  ال�شديد 
ل���ت���ويل م��ن�����ش��ب رئ���ا����ش���ة احل��ك��وم��ة 
وت��ع��ن��ت��ه��ا يف ف��ر���س رغ��ب��ت��ه��ا، ق��ائ��ال 
ل  اأو  ُمر�شحها  قبول  ت��رى  النه�ش�ة 
احد.. ونحن نرى اأن امل�شتريي لي�س 
تتطلب  التي  احلالية  املرحلة  رج��ل 
بذل جهد كبري وتكري�س الكثري من 
ال�شعبة  املرحلة  لتجاوز هذه  الوقت 

التي متر بها البالد .

كل  ف��وق  تون�س  ك��ان��ت  اإن  بو�شماوي 
هي  ال�شيا�شية  احل�شابات  اأم  اعتبار 

اأولوية الطبقة ال�شيا�شية.
احل��وار  اأن  بو�شماوي  وداد  ولحظت 
الأمل  واأن  مل يف�شل لكن مت تعليقه 
اأرب���اب  رئي�شة  وق��ال��ت  قائما  زال  م��ا 
مت�شبثا  ط���رف  ك���ل  ب��ق��ي  اإن  ال��ع��م��ل 
براأيه فهذا يدل على اأن احلوار غري 

ممكن.

امل�ستريي اأوال..
امل�ستريي اأخريا

را�شد  النه�شة  حركة  رئي�س  وارج��ع 
ال���غ���ن���و����ش���ي ����ش���ب���ب ت��ع��ل��ي��ق احل������وار 
اإىل  ال���و����ش���ول  ع�����دم  اإىل  ال���وط���ن���ي 
توافق على �شخ�شية وطنية لرئا�شة 
احل����ك����وم����ة وع����ل����ى راأ������ش�����ه�����ا اح���م���د 
اأح��زاب  مت�شك  م�شتغربا  امل�شتريي، 
امل��ع��ار���ش��ة ب��رف�����س ال���ت���واف���ق ح��ول��ه 
حا اإىل اأننّ كل  رئي�شا للحكومة، وملمنّ
الأ�شماء التي ر�شحت ميكن ال�شتفادة 

منها جميعا.
وق�����ال رئ��ي�����س ح���رك���ة ال��ن��ه�����ش��ة، اأننّ 
ي��ع��م��ل  اأن  اق������رتح  ال�������ش���اب���ي  جن���ي���ب 
امل�شتريي  اأي  م��ع��ا  امل��ر���ش��ح  ال��رب��اع��ي 
اق��رتاح  يف  والنابلي  والنا�شر  ��اد  وع��ينّ
انه  وق���ال  ُرف�����س  لكنه  ال��دم��ج  �شمي 
اأن يعود احل��وار وان م�شلحة  يتوقع 

البالد هي التوافق .
واأ�شار الغنو�شي اإىل اأن حركة النه�شة 
لقيادة  امل�شتريي  اختيار  على  م�شرة 
ال��ف��رتة ال��ق��ادم��ة مل��ا تتميز ب��ه ه��ذه 
ال�����ش��خ�����ش��ي��ة م���ن ا���ش��ت��ق��الل��ي��ة وع��ن 
ل�شنا يف حاجة  ق��ال  امل�شتريي  �شحة 
فاملهم احلديث  �شباق  به  نخو�س  اأن 
معقول  وح���د  العقلية  ال�شحة  ع��ن 
من ال�شحة اجل�شدية وانه يقوم كل 

�شباح بريا�شته. 
وك�����ش��ف رئ��ي�����س ح��رك��ة ال��ن��ه�����ش��ة، اإن 
وزي���ر ال���دف���اع ال�����ش��اب��ق ع��ب��د ال��ك��رمي 
رف�������س ت��ر���ش��ي��ح��ه مل��ن�����ش��ب رئ��ا���ش��ة 
رئ��ي�����س  اأن  اع���ت���ب���ار  ع��ل��ى  احل���ك���وم���ة 
املرزوقي  املن�شف  املوؤقت  اجلمهورية 
ال��زب��ي��دي  ع��رب ع��ن رف�����ش��ه لرت�شيح 

للمن�شب.

تخريب خارطة الطريق
امل�شاعد لالحتاد  العام  الأم��ني  وك��ان 
ال����ع����ام ال���ت���ون�������ش���ي ل��ل�����ش��غ��ل امل���ك���لنّ���ف 
اتهم  قد  الطاهري،  �شامي  بالإعالم 
الوطني  احل���وار  الأط����راف يف  بع�س 
تخريب  مبحاولة  ي�شميها  مل  التي 
يف  ا�شتمرت  م��ا  اإذا  الطريق  خ��ارط��ة 
ال��ت��اأخ��ري يف احل�شم  اأ���ش��ل��وب  ان��ت��ه��اج 
على املر�شح املنا�شب لرئا�شة احلكومة 

القادمة.
وق���ال ال��ط��اه��ري اأن���ه يف ح��ال ات�شح 
ق���رار  ت���اأخ���ري  وراء  م���ن  ال���ه���دف  اأن 
احل�������ش���م يف رئ���ي�������س احل���ك���وم���ة ه��و 
حم��اول��ة ج��دي��دة ل��ت��خ��ري��ب خ��ارط��ة 
ال���ط���ري���ق ف�����اإن ذل����ك ق���د ي���ق���ود اإىل 
ان��ع��ك��ا���ش��ات خ��ط��رية م���ن ���ش��اأن��ه��ا اأن 
���ش��ل��ب��ا ع��ل��ى م��واع��ي��د املجل�س  ت���وؤث���ر 
التي  احلالية  واحلكومة  التاأ�شي�شي 
الزمنية  مدتهما  يف  التمديد  �شيقع 
مم��ا يعني جت���اوزا خل��ارط��ة الطريق 

واأهداف احلوار الوطني.
ودعا الطاهري اإىل �شرورة الت�شريع 
رئي�س  اخ��ت��ي��ار  يف  احل�شم  م�شالة  يف 
ه��ن��اك  اأننّ  اإىل  م�����ش��ريا  احل���ك���وم���ة، 
����ش���ك���وك���ا حت������وم ح������ول ع������زم ب��ع�����س 
اإف�����ش��ال خ��ارط��ة الطريق  الأط�����راف 
واحل����وار ال��وط��ن��ي، واأك����د ال��ط��اه��ري 
املفاو�شات  الراعي لهذه  الرباعي  اأننّ 
ق�����رر ع�����دم ال���ت���دخ���ل يف اخ���ت���ي���ارات 
الأطراف املتحاورة �شمانا لل�شفافية 
ال��ت��ي ت�شمن  ال��ت��واف��ق��ات  ع��ن  وبحثا 
من  ب��ال��ب��الد  اخل���روج  مبا�شر  ب�شكل 
على  تعي�شها  التي  ال�شيا�شية  الأزم��ة 

حد تعبريه. 
احل��زب اجلمهوري  رئي�س  ق��رر  وق��د 
املغاربي حممد البو�شريي بوعبديل 
الن�������ش���ح���اب م����ن احل�������وار ال��وط��ن��ي 
حم��م��ال اأح�����زاب ال��رتوي��ك��ا واحل���زب 
احل��وار  ف�شل  م�شوؤولية  اجل��م��ه��وري 
اإم���ك���ان���ي���ة  اإىل  وم���ل���م���ح���ا  ال���وط���ن���ي 

ان�شحاب اأحزاب اأخرى من احلوار.

التاأ�سي�سي مل ي�سلم
الأزم���������ة مل ت��ق��ت�����ش��ر ع���ل���ى امل�������ش���ار 
احل���ك���وم���ي ف��ح�����ش��ب، واإمن�������ا ط��ال��ت 

بزعامة  الرتويكا  اإننّ  الهمامي  وق��ال 
النائب  اغتيال  منذ  حت��اول  النه�شة 
حممد ال��رباه��م��ي اإف�����ش��ال ك��ل ح��وار 

جدي وفق تعبريه.
اإذا ما  مل��اذا احل��وار  وت�شاءل الهمامي 
مبر�شحها.  متم�شكة  النه�شة  كانت 
وقال الهمامي اإنه اأمام تعنت النه�شة 
ومت�شكها مبر�شحها احمد امل�شتريي، 
تر�شيح ح�شني  اخ��ت��ارت  ف��اإن اجلبهة 
العبا�شي نظرا ل�شربه وللدور الذي 
قوبل  اأي�شا  امل��ق��رتح  ه��ذا  لكن  لعبه، 
بالرف�س، نف�س ال�شيء بالن�شبة لعبد 
الكرمي الزبيدي الذي رف�شته رئا�شة 
��ة ال��ه��م��ام��ي  اجل��م��ه��وري��ة وذك����ر ح��منّ
الرئي�س  اأي  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ا���ش��ة  اأننّ 
عبد  وج���ه  الفيتو يف  رف���ع  امل���رزوق���ي 
ُر���ش��ح لتويل  ال��ذي  الزبيدي  ال��ك��رمي 

من�شب رئي�س احلكومة.
اأن اقرتحت  بعد  اإن��ه  الهمامي  وق��ال 
الكرمي  عبد  ا���ش��م  ال�شعبية  اجلبهة 
ال��زب��ي��دي، وق���ع ال��ت��ه��ج��م ع��ل��ي��ه على 
اإح�������دى الإذاع����������ات م����ن ق���ب���ل ح���زب 
املوؤمتر من اأجل اجلمهورية، ووا�شل 
بالرئا�شة، فتم  قائال: وقع الت�شال 
اإع��الم��ن��ا اأن��ه��ا ت��رف�����س ع��ب��د ال��ك��رمي 

الزبيدي .
واأعلن القيادي يف جبهة الإنقاذ قرار 
احل��زب  با�شتثناء  امل��ع��ار���ش��ة،  اأح����زاب 
اجل��م��ه��وري، ال���دخ���ول يف م�����ش��اورات 
ال  للخروج من الو�شع احلايل، حممنّ
النه�شة  وح��رك��ة  ال��رتوي��ك��ا  اأح�����زاب 
التو�شل  باخل�شو�س م�شوؤولية عدم 
اإىل ح��ل ت��واف��ق��ي، م��وؤك��دا اأن اأح��زاب 
امل���ع���ار����ش���ة ق���دم���ت ك���ل م���ا ب��و���ش��ع��ه��ا 

لإجناح احلوار الوطني.
وك�����ش��ف الأم�����ني ال���ع���ام حل����زب ن���داء 
اإن رئي�س  ال��ب��ك��و���س،  ال��ط��ي��ب  ت��ون�����س 
اإف�شال  يف  �شاهم  امل��وؤق��ت  اجلمهورية 
التو�شل اإىل اتفاق بخ�شو�س رئي�س 
احلكومة اجلديدة من خالل رف�شه 
�شخ�شية عبد الكرمي الزبيدي الذي 
اعترب اأنه كان حمل توافق بني جميع 

الأطراف.
حزب  رئي�س  اإب��راه��ي��م  يا�شني  وا���ش��ار 
الأوان  ف���ات  اأن����ه  اإىل  ت��ون�����س،  اآف�����اق 

بعد الف�سل يف اختيار رئي�ص احلكومة

تعّنت النه�ضة ُيبقي االأزمة اإىل اأجل غري م�ضّمى..!

املعار�شة تتهم النه�شة والرتويكا خيبة امل الرباعي تك�شفها الوجوه
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العدد  10938 بتاريخ 2013/11/6     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/525   مدين جزئي              
اىل  املدعي عليه/ 1 -  �شركة بوند كوميونكي�شن - م ح- ذ.م.م  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /�شركة المارات لالت�شالت املتكاملة ) �س.م.ع( وميثله: 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  عزب  حجاج  حممود 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )4772.02 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
متام  وحتى  ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة 
ال�شداد. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/11/19 ال�شاعة 8:30 �س 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الق�سايا املدنية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     
اعالن باحلكم يف الدعوى العمالية اجلزئية   رقم 2013/387  بالن�سر  

اىل املدعى عليه: موؤ�ش�شة هاي كال�س للنظافة العامة   العنوان بالن�شر نعلمك 
الدعوى  يف  احلكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  2013/10/30م  املوافق  بتاريخ  انه 
حكمت  بنغالدي�س  ال��دي��ن-  ن�شار  حممد   / ل�شالح  اع���اله  ب��ال��رق��م  امل��ذك��ورة 
املحكمة مبثابة احل�شوري: بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره 
له  ت��وؤدي  وان  با�شباب هذا احلكم  ملا ورد  دره��م( وفقا  �شبعمائة  )خم�شة الف 
والزمتها  �شفره  ج��واز  وت�شليمه  منها  ا�شتقدم  التي  للجهة  �شفر  تذكرة  قيمة 
امل�شاريف ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات. حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 
يوما اعتبارا من اليوم التايل بعد الن�شر.  �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 

املوافق 2013/11/4
القا�سي   

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
حمكمة العني البتدائية          

العدد  10938 بتاريخ 2013/11/6     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                          اىل املدعي عليه/ دان�شينج فونيك�س �شبا كلوب  جمهول حمل القامة نعلنكم 
باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�شة   

2013/11/25 ال�شاعة 8:30   �شباحا يف مكتب القا�شي

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالث ايام على القل بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف 

واحلكم م�شمول املعجل بال كفالة)علما بان الدعاوي جمددين من ال�شطب(  
ق�سم الق�سايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
3546/2013/13
3547/2013/13
3545/2013/13

م
1
2

ا�شم املدعي
هويليان يل
ميهوا ياو

لني جياجن

مبلغ املطالبة
9583 درهم  �شامل تذكر العودة
9583 درهم  �شامل تذكر العودة
9583 درهم  �شامل تذكر العودة

العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     

يف النزاع رقم  2013/96 نزاع عقاري    
ابوبكر  حممد  عبداللطيف  ال�شتاذ  املحامي  بوكالة  افليف  زور  يفيجيني  املدعية: 
راهول  ليمتد/  بروبرتيز  /دوجان  ليمتد  بلو  ايدن  عليهم:  املدعى  احلمادي  احمد 
بهاتيا  بال�شارة اىل تعييني خبريا يف الدعوى امل�شار اليها اعاله فقد تقرر تكليفكم 
باعالن املدعى عليهم بالن�شر مبوجب ال�شغية التالية: املطلوب اعالنهم: ايدن بلو 

ليمتد/ دوجان بروبرتيز ليمتد/ راهول بهاتيا.
اجتماع  عقد  تقرر  فقد  اعاله  اليها  امل�شار  الدعوى  يف  خبريا  تعييني  اىل  بال�شارة 
لبحث مو�شوع اخلربة مبكتبي- دمية خلدمات املعاينة والتثمني الكائن يف الطابق 
اخلام�س- مركز حمر عني- جانب مركز �شرطة املرقبات- بوابة رقم 2 )مكتب رقم 
5CB وذلك يف ال�شاعة الثالثة ع�شرا بتاريخ 2013/11/11 لذا يرجى احل�شور يف 

املوعد املحدد.
اخلبري املهند�س/ اح�سان ف�سل اهلل القنطار 

اعالن اجتماع خربة

العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     
يرغب ال�شادة/ الكرت اكارد �شريف�س منطقة حرة- �س.ذ.م.م )رقم الرخ�شة  20552( الكائنة 
قطعة  تيكوم-  لالعالم-  دبي  مبدينة  ع�شر  ال�شابع  الطابق  تاور،  �شا�شا   1712 رقم  املكتب  يف 
رقم   A  008-002  �س ب:رقم 500165 دبي المارات العربية املتحدة مرخ�شة لدى دبي 
تكنولوجي واملنطقة العالمية احلرة، يف اعالن قرارهم الذي مت اتخاذه مبوجب قرار جمل�س 
وت�شفية  اغالق  بخ�شو�س   2013 مار�س  من  اخلام�س  يف  املنعقدة  املجل�س  اجتماع  يف  الدارة 
الطراف  كافة  اي  من  يرجى  وعليه   . �س.ذ.م.م  حرة-  منطقة  �شريف�س  الكرتاكارد  ال�شادة/ 
تاريخ  من  يوم   45 خالل  املتاأخرة  مطالباتهم  تقدمي  ال�شركة  جتاه  مطالبات  لديهم  الذين 

العالن عرب الربيد امل�شجل او الت�شال ب� 
ال�شيد/مدير التدقيق احل�شابي- كوتاري لتدقيق احل�شابات

دبي المارات العربية املتحدة- هاتف رقم : 3526330- 971-4+
dxb.admin@kaa.ae بريد الكرتوين

لن يتم اعتبار اي مطالبات يتم ا�شتالمها بعد انتهاء فرتة الخطار البالغة 45 يوما.

اخطار ت�سفية

العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1577 ت عمل- م ع-ت- اأظ)
طالب التنفيذ/ عما�س �شحل املحمد  اجلن�شية: �شوريا   املنفذ �شده : بن ناوي 
ناوي  بن  اعالنه:   املطلوب  المارات   اجلن�شية:  العامة  والنقليات  للمقاولت 
للمقاولت والنقليات العامة اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/1370 
عم جز- م ع- ب- اأظ  وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/11/19 
بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا 
التنفيذ- الكائنة باملحكمة العمالية   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1609 ت عمل- م ع-ت- اأظ)
املنفذ  التنفيذ/ حممد عبدول لت نور امني    اجلن�شية: بنغالدي�س    طالب 
�شده : �شركة اخل�شراء اجلديدة للمقاولت العامة ذ.م.م اجلن�شية: المارات    
املطلوب اعالنه:  �شركة اخل�شراء اجلديدة للمقاولت العامة ذ.م.م اجلن�شية: 
ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات 
وحدد  اأظ   ب-  ع-  م  جز-  عم   2013/1462 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ 
لنظره جل�شة يوم الحد املوافق 2013/11/10 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت 
مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ- الكائنة باملحكمة العمالية   
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10938 بتاريخ 2013/11/6     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/170  جتاري كلي                  
اىل املدعى عليهما/1- املزروعي للعقارات ذ.م.م 2- احمد عبدالنا�شر    
املعدات  لتاجري  الفار�س   / املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهويل 
�����س.ذ.م.م      نعلنكم بان املحكمة ق��ررت بجل�شتها املنعقدة  بتاريخ 
تقرير  ب���ورود  اخطاركم  اع���اله.  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  2013/10/8 يف 
الحد  ي��وم  وق��د حت��ددت جل�شة  الدعوى  املنتدب يف  ال�شيد اخلبري 
 ch1B.8 بالقاعة  �شباحا   9.30 ال�شاعة   2013/11/10 امل��واف��ق 

للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  1287/ 2013 -جتاري - م ت-  �س- اأظ

امل�شتاأنف  القبي�شي واخرون اجلن�شية: المارات  امل�شتاأنف : �شيف بدر حجي �شلطان 
وجالل  ورامي  و�شامي  وجمال  جميل  وهم  بلبل  حمدان  حممد  �شليم  ورثة  عليه: 
وجميلة وهناء وثناء ورانية واخرون  اجلن�شية: فل�شطني  مو�شوع ال�شتئناف : تعديل 
حكم ندب خبري املطلوب اعالنه/  ورثة �شليم حممد حمدان بلبل وهم جميل وجمال 
العنوان:  فل�شطني   اجلن�شية:  ورانية   وثناء  وهناء  وجميلة  وجالل  ورامي  و�شامي 
جت   2013/742 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف  قد  امل�شتاأنف  ان  مبا  بالن�شر 
كل-م ت-ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الحد املوافق 2013/11/10 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�ستئناف التجاري

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

العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/361 جتاري جزئي  

اىل املحكوم عليه/ امل بنت احلبيب الن�شراوي    العنوان بالن�شر نعلمك انه بتاريخ 
املوافق 2013/10/27م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله 
ل�شالح / بنك ام القيوين الوطني �س م ع بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري: 
وال��ف��ائ��دة  دره���م   24.000.20 وق���دره  مبلغ  للمدعي  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام 
التاخريية بن�شبة12% �شنويا على ا�شل الدين البالغ قدره 6.000 درهم من تاريخ رفع 
الدين وحتميل  ا�شل  يجاوز  التام مبا ل  ال�شداد  2013/3/6 حتى  الواقع يف  الدعوى 
املحاماة.    اتعاب  مقابل  دره��م   )200( مائتي  ومبلغ  الدعوى  م�شروفات  عليها  املدعى 
لال�شتئناف  قابال  حكما    2013/10/30 املوافق  بتاريخ  املحكمة  وختم  بتوقيعي  �شدر 

خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/حممد عمر مقن�سة                                  
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الثانية      

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
املحكمة التجارية        

العدد  10938 بتاريخ 2013/11/6    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/414 ك.ع.ح
عجمان:ال�شيد/ والت�شديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  ت��ق��دم   
عبدالرحمن يو�شف عبدالرحمن البقي�شي اجلن�شية: الم��ارات  وطلب الت�شديق على 
التوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف ال�شم التجاري )برتو ديلز/ذ.م.م ( واملرخ�شة 
من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )60430( وامل�شجل لدى غرفة 
اجلن�شية:  تهلك  ح�شني  عبدالرحمن  ح�شني  ال�شيد/  اىل  بعجمان  وال�شناعة  التجارة 
حممد  مبوافقة:  الهند  اجلن�شية:  كاندي  ايدافانا  ابوبكر  �شعيد  مبوافقة:  الم���ارات 
العدل بعجمان  الكاتب  بان  الهند  ليكن معلوما للجميع  البنجال اجلن�شية:  بي�شميت 
ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ  �شيقوم بالت�شديق على ذوي 

ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10938 بتاريخ 2013/11/6    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/895 ك.ع.غ

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
على  الت�شديق  وطلب  الم���ارات   اجلن�شية:  ال�شاهني  طه  عبدال�شتار  عبداهلل 
ل�سيانة  ــايل  )االع ال��ت��ج��اري  ال���ش��م  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن  حم��رر  يف  التوقيع 
املباين  ( واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف 
را�شد  ال�شيد/  اىل  بعجمان  وال�شناعة  التجارة  غرفة  لدى  وامل�شجل   )58799(
بان  للجميع  معلوما  ليكن  الم���ارات     اجلن�شية:  الكتبي  �شعيد  �شعيد حممد 
الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10938 بتاريخ 2013/11/6    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/915 ك.ع.غ

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
على  الت�شديق  وطلب  الم���ارات  اجلن�شية:  الكتبي  خليفة  را���ش��د  �شعيد  را���ش��د 
التوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف ال�شم التجاري )ند احلمر لتجارة املواد 
الغذائية ( واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف 
)44076( وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل ال�شيد/ عبداهلل 
حممد خلفان ال�شاقو�س النعيمي اجلن�شية: الم��ارات    ليكن 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 العالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     
  اعالن باحل�سور يف الق�سية التنفيذية رقم 1128/ 2012)تنفيذ جتاري)

ن�شرا     ع��ن��وان��ه:  الي��ط��ال��ي��ة  ال  ار  ا����س  ج��ي��ولب  عليها/�شركة  امل��ح��ك��وم  اىل 
نخطرك بان املنفذ له قد تقدم بطلب بيع ال�شفينة حمل احلكم �شند التنفيذ 
باملزاد العلني .لذا نعلمك بانه مت حتديد يوم الربعاء املوافق 2013/11/13 
لبيع ال�شفينة حمل احلكم �شند التنفيذ باملزاد العلني وذلك يف املبنى الرئي�شي 
ل�شركة )قاعة امل�شرح( بالطابق الر�شي- �شارع امليناء- البوابة الرئي�شية مليناء 
زايد- قبالة مبنى اجلمارك، ل�شالح امللف التنفيذي الراهن، وعليك احل�شور 
الق�شاء  ب��دائ��رة  التنفيذ  لدارة   2013/11/13 ب��ت��اري��خ  امل��ح��ددة  اجلل�شة  يف 
القانونية  �شتتخذ الج��راءات  املحكمة  بابوظبي ويف حال عدم احل�شور فان 

املنا�شبة.  �شدر بتوقيع وختم املحكمة بتاريخ 2013/10/31م.
القا�سي/ غالب م�سطفى الرباعي

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
          ادارة التنفيذ

العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  403/ 2013 -جتاري - م ت-  �س- اأظ

امل�شتاأنف : هالل �شعيد بن هالل الظاهري واخرون اجلن�شية: المارات    امل�شتاأنف 
عليه: بنك العتماد والتجارة الدويل -فرع المارات- ا�س ايه حتت الت�شفية وميثله/ 
مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  واخرون  املتحدة   العربية  المارات  م�شفي  مكتب 
ال�شتئناف : الغاء حكم بقيمة 1458104 درهم    املطلوب اعالنه/ ورثة احمد نواب 
زيدي وهم اكرب، ا�شماء، �شاره، يا�شمني، غراهام وبنت احمد نواب اجلن�شية: غري حمدد   
العنوان: بالن�شر مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف 2013/403 جتاري - م ت-�س- اأظ   وحدد 
ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   2013/11/11 املوافق  الثنني  يوم  جل�شة  لنظره 
9.30 �شباحا امام الدائرة الوىل 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�ستئناف التجاري

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

العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     
             اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/662 مد جز- م ر-ب- اأظ

بنغالدي�س      اجلن�شية:  عبدالرحمن  حممد  الرحمن  عارف  حممد  مدعي/ 
مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  املن�شوري  غثي  �شياح  �شالح  را�شد  عليه:  مدعي 
الدعوى: اثبات بيع �شيارة ودفع املخالفات املطلوب اعالنه/ را�شد �شالح �شياح 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  املن�شوري  غثي 
املوافق 2013/11/13 موعدا لنظر الدعوى، لذا  وحددت املحكمة يوم الربعاء 
حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
ابوظبي البتدائية - الكائنة بدائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/11/05
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     
             اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2140 جت كل- م ت- ب-اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية  
�شيتي  اوول  �شركة  المارات مدعي عليه:  الوطني اجلن�شية:  ابوظبي  بنك  مدعي/ 
مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  واخرون  العامة  للمقاولت 
2891065.86 درهم املطلوب اعالنه/  �شركة اوول �شيتي للمقاولت العامة   اجلن�شية: 
المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
باحل�شور  فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/12/9 موعدا  املوافق  الثنني  يوم 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة اخلام�شة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة 
املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/10/31
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/991 مد جز- م ر-ب- ع ن

�شليمان  عادل  عنه/تامر  وكيال  ال�شيارات  لتاجري  الطرا�س  مكتب  مدعي/ 
�شوريا     اجلن�شية:  العلو  ح�شني  حممد  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية: 
مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 600 درهم املطلوب اعالنه/ حممد ح�شني 
العلو اجلن�شية: �شوريا  عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/11/17 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة 
او بوا�شطة وكيل معتمد  املركز الداري �شخ�شيا  الكائنة  العني البتدائية - 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/11/5
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف العري�سة رقم   2013/950 اأ,عري�سة - م ر-ب-ع ن

القانونية  وال�شت�شارات  للمحاماة  و�شركاوؤه  ر�شول  حممد  عبداهلل  المر/  طلب 
اجلن�شية: المارات  �شد : �شيخ حممد زين العابدين حممد اجلن�شية: بنغالدي�س 
زين  حممد  �شيخ  اعالنه/  املطلوب  املحاماة   اتعاب  تقدير  العري�شة:  مو�شوع 
اقام  المر  ان طالب  بالن�شر  حيث  بنغالدي�س عنوانه:  العابدين حممد اجلن�شية: 
موعدا   2013/11/17 املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله   املذكورة  العري�شة 
العني  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  العري�شة،  لنظر 
ايداع  بوا�شطة وكيل معتمد وعليك  او  الداري �شخ�شيا  املركز  الكائنة   - البتدائية 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/11/4
المور امل�ستعجلة                                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     
اعالن باحلكم يف الدعوى املدنية الكلية رقم 2013/55 العني  

اىل املدعى عليه: �شركة ديكوري�شن فور ليف/ المارات  العنوان بالن�شر نعلمك 
الدعوى  يف  احلكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  2013/10/28م  املوافق  بتاريخ  انه 
الرميثي/  ك��دا���س  حممد  حثبور  ع��ب��داهلل   / ل�شالح  اع���اله  ب��ال��رق��م  امل��ذك��ورة 
ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعى  بالزام  احل�شوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  الم���ارات 
املو�شح  النحو  على  تعوي�شا  دره��م(  الف  )مائة  دره��م   100000 مبلغ  للمدعي 
باأ�شباب احلكم والزمتها امل�شروفات وخم�شمائة درهم اتعاب املحاماة.   حكما 
الن�شر.  �شدر  اليوم التايل بعد  قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من 

بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/11/4
القا�سي   

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
حمكمة العني البتدائية          

العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  904/ 2013 -عمايل - م ع-  �س- اأظ

امل�شتاأنف : مر�شيد عامل انار اهلل اجلن�شية: بنغالدي�س   امل�شتاأنف عليه: �شلطان 
�شعيد زهران لعمال البالط والرخام اجلن�شية: المارات مو�شوع ال�شتئناف : 
ا�شتئناف على كامل مبلغ احلكم املطلوب اعالنه/ �شلطان �شعيد زهران لعمال 
قد  امل�شتاأنف  ان  مبا  بالن�شر  العنوان:  المارات  اجلن�شية:  والرخام  البالط 
ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/418 عم جز- م ع- ب- اأظ   وحدد 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  املوافق 2013/11/12  الثالثاء  يوم  جل�شة  لنظره 
الكائنة   ابوظبي  ا�شتئناف  الثانية حمكمة  الدائرة  امام  ال�شاعة 9.30 �شباحا 
التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار  بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك  او  �شخ�شيا 

مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10938 بتاريخ 2013/11/6     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/314 جتاري جزئي                
للت�شميم  اب�شلوت   -2 ايداكالم كروث  عليهما /1- جاي�س  املدعى  اىل  
ال��داخ��ل��ي ������س.ذ.م.م   جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /الريامي 
بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك  ذ.م.م قد  انرتيورز �س 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   85.700 مبلغ  ب�شداد  عليه  املدعى 
املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/11/26 ال�شاعة 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك   ch1.A.1 8:30 �س بالقاعة
للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل  
ق�سم الق�سايا التجارية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10938 بتاريخ 2013/11/6     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1213 جتاري كلي                
اىل  املدعى عليه/1- اخلليج التقنية للرتكيب ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /�شركة هداية للتجارة ذ.م.م وميثله: يو�شف  حممد ح�شن حممد 
البحر  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ 
وقدره )256.558 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من 
تاريخ ال�شتحقاق يف 2012/7/23 وحتى ال�شداد التام.   وحددت لها جل�شة يوم 
لذا   ch2.E.22 بالقاعة  �س   9:30 ال�شاعة   2013/11/12 املوافق  الثالثاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�سم الق�سايا التجارية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10938 بتاريخ 2013/11/6     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/402  عقاري كلي                  

البيت   -2 ليمتد  هولدينجز  ال��ع��امل  ب��رج  عليهما/1-  امل��دع��ى  اىل 
ايجور   / املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  للعقارات   الكامل 
م��وت�����ش��ال��وف ومي��ث��ل��ه: حم��م��د ح�شن حم��م��د ال��ب��ح��ر    نعلنكم ب��ان 
املحكمة قررت بجل�شتها املنعقدة  بتاريخ 2013/10/20 يف الدعوى 
املنتدب يف  ال�شيد اخلبري  تقرير  ب��ورود  اخطاركم  اع��اله.  امل��ذك��ورة 
الدعوى وقد حتددت جل�شة يوم الحد املوافق 2013/11/10 ال�شاعة 

11.00 �شباحا بالقاعة ch1B.8 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انهيار الهدنة بني احلوثيني وال�ضلفيني يف �ضمال اليمن 
•• �شنعاء-ا ف ب:

ان����ه����ار وق�����ف اط�������الق ال����ن����ار ب��ني 
وال�شلفيني  احلوثيني  املتمردين 
اليمن  ب�����ش��م��ال  دم����اج  م��ن��ط��ق��ة  يف 
ب��ع��د ���ش��اع��ات م��ن اع��الن��ه ودخ���ول 
ال�شليب الحمر لجالء اجلرحى 
من منطقة النزاع، بح�شبما افادت 

م�شادر من الطرفني الثالثاء.
امل���ت���ح���دة  المم  م���ب���ع���وث  وك��������ان 
اخل���ا����س ل��ل��ي��م��ن ج��م��ال ب���ن عمر 
وقف  اىل  التو�شل  الث��ن��ني  اع��ل��ن 
ب��ني الطرفني بعد  ال��ن��ار  لط��الق 
اي����ام م���ن ال��ق��ت��ال امل�����ش��ت��ع��ر، فيما 
 23 اك��د ال�شليب الح��م��ر اج��الء 
ج���ري���ح���ا ه����م ال����ذي����ن ا���ش��اب��ات��ه��م 

الكر خطورة بني اجلرحى.
وق������ال ع���ل���ي ال��ب��خ��ي��ت��ي امل��ت��ح��دث 
با�شم احلوثيني يف موؤمتر احلوار 
ان  بر�س  فران�س  لوكالة  الوطني 
وقف اطالق النار �شرعان ما انهار 

بعد �شاعات فقط .
وبح�شب البخيتي، فان ال�شبب هو 
الذي  احل��ج��وري  يحيى  ال�شيخ  ان 
ال�شلفي يف  التعليمي  املجمع  يدير 
على  ال�شيطرة  ي�شتطع  مل  دم���اج 
يف  املتمركزين  الجانب  امل�شلحني 

مع ال الحمر الذين ي�شتخدمون 
ال�شلفيني، ومع النظام ال�شابق واآل 
حا�شد،  قبائل  يتزعمون  الح��م��ر 
ف��ي��م��ا ي��ع��د رج����ل الع���م���ال حميد 
الح���م���ر م���ن اه����م ق�����ادة ال��ت��ج��م��ع 
اليمني لال�شالح الذي ميثل تيار 
يف  �شلفيا  جناحا  وي�شم  الخ���وان 

نف�س الوقت.
م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال امل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م 
الوادعي  �شرور  دماج  يف  ال�شلفيني 
الهدنة  ان  ب��ر���س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة 
ب�شبب  فقط  �شاعتني  بعد  ان��ه��ارت 
ان  الوادعي  تعنت احلوثيني وذكر 
ي�شمحوا  مل  احلوثيني  امل�شلحني 
ب��ه��دن��ة ح��ت��ى اث���ن���اء دخ����ول ف��ري��ق 
اح��د  ق��ت��ل  الح��م��ر ح��ني  ال�شليب 

طالب املركز .
وب��ح�����ش��ب امل��ت��ح��دث ال�����ش��ل��ف��ي، ف��ان 
ي��ت��ع��ر���س  زال  م����ا  دم�������اج  م����رك����ز 
انواع ال�شلحة من  للق�شف ب�شتى 
يحا�شرون  الذين  احلوثيني  قبل 
ال�شليب  ان  اىل  م�شريا  املنطقة، 
23 ج��ري��ح��ا من  الح���م���ر اج���ل���ى 
ان  ذك��ر  كما  املكان  ا�شل مئتني يف 
بني قتلى املركز عدد من الجانب 
ب��ي��ن��ه��م ف��رن�����ش��ي وك���ن���دي ورو���ش��ي 

وا�شيويون .

ال��ر���ش��م��ي ل��ل��ح��وث��ي��ني( وامل��ق��ات��ل��ني 
الج���ان���ب يف دم�����اج، وه����م ب��امل��ئ��ات 
دم��اج  مركز  ان  احلوثيون  وي��ق��ول 
ي�����ش��م م��ئ��ات امل�����ش��ل��ح��ني الج��ان��ب 

التكفرييني .
امل���ع���رك���ة  ان  ال���ب���خ���ي���ت���ي  وق���������ال 
احلقيقية لي�شت مع ال�شلفيني بل 

حميط دماج .
الواقع  ال�شلفي  التعليمي  واملركز 
معقل  �شعدة،  مدينة  �شواحي  يف 
احل����وث����ي����ني، ه����و يف ���ش��ل��ب ن����زاع 
م�����ش��ت��م��ر م��ن��ذ ع����دة ����ش���ن���وات بني 
احتدم  وقد  وال�شلفيني  احلوثيني 
ال���ق���ت���ال ال�����ش����ب����وع امل���ا����ش���ي ب��ني 

ان  ال�شلفيون  اك��د  فيما  الطرفني 
مقتل  عن  ا�شفر  احلوثيني  ق�شف 
ال���ع�������ش���رات م���ن���ه���م، الم������ر ال����ذي 
مل ي��ت�����ش��ن ت���اأك���ي���ده م���ن م�����ش��ادر 

حمايدة.
املواجهات  ان  البخيتي على  و�شدد 
ه��ي ب��ني ان�����ش��ار اهلل )وه���و ال�شم 

اأمري قطر يوؤكد اأهمية تعزيز تكامل دول التعاون وتطوير منظومة الت�ضامن العربي
•• الدوحة- وام:

اأمري  اآل ثاين  ال�شيخ متيم بن حمد  ال�شمو  اأك��د �شاحب 
اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  تعزيز  اأهمية  قطر  دول��ة 
ال��ع��رب��ي��ة وحت��ق��ي��ق ال��ت��ك��ام��ل ب���ني دول����ه ب��ج��ان��ب ت��ع��زي��ز 
ال��ت�����ش��ام��ن ال��ع��رب��ي وت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ة ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي 
امل�شرتك ليكون للعرب كيان و�شوت يف هذا العامل. وذكرت 
وكالة الأنباء القطرية قنا اأن �شاحب ال�شمو ال�شيخ متيم 
بن حمد اآل ثاين �شدد يف كلمته خالل افتتاح دور النعقاد 
الكامل  دعمه  على  ام�س  ال�شورى  ملجل�س   42 ال�  العادي 
لل�شعب ال�����ش��وري ال���ذي اأ���ش��ب��ح ي��داف��ع ع��ن وج���وده على 

واحلرية..مطالبا  العدالة  لتحقيق  فقط  ولي�س  اأر���ش��ه 
ب�شرورة التو�شل اإىل حل �شيا�شي على اأ�شا�س العرتاف 
ج��دول  اأ�شا�س  وعلى  العادلة  ال�شوري  ال�شعب  مبطالب 

زمني لتحقيقها. 
الت�شدي لنظام  وانتقد �شموه عجز املجتمع الدويل عن 
ارت��ك��ب وم���ا زال ي��رت��ك��ب ج��رائ��م ���ش��د الن�����ش��ان��ي��ة ب�شبب 
ا�شتخدام حق النق�س يف جمل�س الأمن من بع�س الدول 
من  املنا�شبة  ال��ق��رارات  اتخاذ  على  املجل�س  لقدرة  و�شلها 
ال�شيا�شة  يف  امل�شتفحلة  املعايري  ازدواج��ي��ة  وب�شبب  جهة 

الدولية من جهة اأخرى. 
و�شدد �شموه على اأن الق�شية الفل�شطينية �شتظل حمور 

الأ�شا�شية  امل�شوؤولية  اإ�شرائيل  حممال  ب���الده..  اهتمام 
خالل  من  حل  دون  الفل�شطينيني  معاناة  ا�شتمرار  عن 
ا�شتمرار احل�شار اجلائر على قطاع غزة و�شيا�شة ال�شم 
وال���ش��ت��ي��ط��ان يف ال��ق��د���س وال�����ش��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة واجل����ولن 
ال����دويل م��ع ه��ذا  ال��ت�����ش��اه��ل  امل��ح��ت��ل .. منتقدا  ال�����ش��وري 
اأم��ري قطر  ال��ذي ي�شل حلد التواطوؤ واأك��د �شمو  التعنت 
اأن ال�شيا�شة اخلارجية لبالده تقوم على مبادئ التعاي�س 
والح���رتام  وال�شعوب  ال���دول  ك��ل  م��ع  وال��ت��ع��اون  ال�شلمي 
املتبادل وتعزيز امل�شالح امل�شرتكة وتوطيد الأمن وال�شلم 
الأمتني  وهموم  ق�شايا  يف  الفعالة  وامل�شاركة  الدوليني 

العربية والإ�شالمية. 

••بغداد-رويرتز:

واف�����ق جم��ل�����س ال���ن���واب ال���ع���راق���ي ع��ل��ى ق���ان���ون ج��دي��د 
ميهد  ما  وه��و  املناق�شات  من  اأ�شابيع  بعد  لالنتخابات 
املقبل ويقلل  العام  العامة  النتخابات  الطريق لجراء 

احتمالت تاأجيلها ب�شبب تدهور الو�شاع المنية.
للعراق  حا�شما  اختبارا  الربملانية  النتخابات  وتعترب 
ال�شتقرار  وع���دم  ال�شيا�شي  اجل��م��ود  م��ن  ع��ان��ى  ال���ذي 
والعنف منذ رحيل القوات المريكية يف دي�شمرب كانون 

الول 2011.
وتاأجل الت�شويت على م�شروع قانون النتخابات مرارا 
العرب  بني  خالف  ب�شبب  املا�شية  القليلة  ال�شابيع  يف 
البالد  �شمال  يف  منطقتهم  ي��دي��رون  ال��ذي��ن  والك����راد 
واأ�����ش����در خ�����ش��ري اخل���زاع���ي ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س ال��ع��راق��ي 

•• بروك�شل-ا ف ب:

ف��ت��ح الحت����اد الوروب�����ي وت��رك��ي��ا ال��ث��الث��اء يف بروك�شل 
ف�شال جديدا يف مفاو�شات ان�شمام هذه الدولة واكدا 
رغبتهما يف ت�شريع العملية بعد اكر من ثالث �شنوات 

من اجلمود.
باغي�س  ايغيمن  الرتكي  الوروبية  ال�شوؤون  وزير  وقال 
ان�شمام  لعملية  املخ�ش�س  العا�شر  الجتماع  ختام  يف 
انه منعطف يف العالقات بني الحت��اد الوروب��ي  تركيا 

وتركيا بعد توقف ا�شتمر 40 �شهرا .
ر�شميا  فويل  �شتيفان  التو�شيع  ومفو�س  باغي�س  وفتح 

الف�شل الثاين والع�شرين املتعلق بال�شيا�شة القليمية.
ال�شوؤون  املكلفون  الوروب����ي  الحت���اد  دول  وزراء  وك���ان 
الوروبية اعطوا موافقتهم على ذلك يف ت�شرين الول-

مقررا  ك��ان  ال��ذي  املوعد  على  ا�شهر  اربعة  بعد  اكتوبر 
ب�شبب ق��م��ع ال�����ش��ل��ط��ات ال��رتك��ي��ة م��وج��ة الح��ت��ج��اج يف 

�شاحة تق�شيم يف ا�شطنبول.
وذك�����ر ف����ويل ان���ق���رة ب�������ش���رورة ال��ع��م��ل اك����ر م���ن اج��ل 
التمكن من فتح ف�شلني اخرين )23 و 24( املتعلقني 
وق��ال  والم���ن  واحل��ري��ة  والق�شاء  ال�شا�شية  باحلقوق 
من  اق��ل  نامل  كما  �شي�شتغرق  ذل��ك  ال�شحافيني  ام��ام 

ثالث �شنوات ون�شف ال�شنة .

موعدا  ني�شان  ابريل   30 يوم  يحدد  الثنني  مر�شوما 
لج����راء الن��ت��خ��اب��ات ال��ربمل��ان��ي��ة وق����ال رئ��ي�����س جمل�س 
ان��ه متت  م��وؤمت��ر �شحفي  النجيفي يف  اأ���ش��ام��ة  ال��ن��واب 
ال��ذي  الم��ر  بالجماع  اجل��دي��د  القانون  على  املوافقة 
اأي��ة  ل��ل��ن��واب  لي�س  ان��ه  واأ���ش��اف  للجميع  ع���ادل  يجعله 
م�شكالت مع القانون اجلديد وان كل املحافظات تتمتع 

بحقوق مت�شاوية.
ال��وزراء  رئي�س  اوب��ام��ا  ب��اراك  المريكي  الرئي�س  وح��ث 
ال�شبوع  لوا�شنطن  زيارته  اأثناء  املالكي  نوري  العراقي 
القانون  املوافقة على  املا�شي على بذل اجلهد ل�شمان 
واجراء انتخابات حرة ونزيهة العام املقبل لكي يت�شنى 
ول  العنف  من  ب��دل  بال�شيا�شة  خالفاتهم  حل  للنا�س 
يزال من املمكن نظريا الطعن اأمام املحكمة الحتادية 

العليا على القانون اجلديد ل�شباب د�شتورية.

الكامل اىل  انقرة م�شتعدة لالن�شمام  ان  واكد باغي�س 
الحت��اد الوروب���ي رغ��م ان ال���راأي العام الرتكي يعاين 
ان الحتاد  الطويلة وقال  العملية  ازاء هذه  ال�شاأم  من 

الوروبي بحاجة لرتكيا بقدر ما هي بحاجة اليه .
الرئي�س  مبوقف  خا�س  ب�شكل  ال��رتك��ي  ال��وزي��ر  وا���ش��اد 
الفرن�شي فرن�شوا هولند الذي رفع العراقيل التي كان 
التفاو�س.  عملية  يف  ���ش��ارك��وزي  نيكول  �شلفه  فر�شها 
وقال ان العالقات بني فرن�شا وتركيا ا�شبحت مزدهرة 
انقرة  ي��زور  ال��ذي  معربا عن امله يف ان يرفع هولند 

قريبا العراقيل عن اربعة ف�شول اخرى .
ويف تقرير املتابعة الذي ن�شر يف ت�شرين الول-اكتوبر 
للقوة  املفرط  بال�شتخدام  الوروب��ي��ة  املفو�شية  ن��ددت 
مع  حزيران-يونيو  يف  ا�شطنبول  يف  ال�شرطة  قبل  من 
قامت  التي  املهمة  باخلطوات  نف�شه  الوقت  يف  ال�شادة 

بها البالد يف جمال الدميوقراطية.
لالن�شمام   1999 العام  منذ  ر�شميا  مر�شحة  وتركيا 
اىل الحتاد الوروب��ي لكن عملية التفاو�س التي بداأت 
يف 2005 كانت الأبطاأ التي يخو�شها الحتاد الوروبي 
مع دولة مر�شحة. ومن ا�شل الف�شول ال35 يف عملية 
املفاو�شات مت فتح 14 فقط واختتام ف�شل واحد حتى 
الن واعرب باغي�س عن تفاوؤله يف ا�شتئناف مفاو�شات 

قريبا بني الطراف يف قرب�س وكذلك مع اليونان.

•• باري�ص-ا ف ب:

اعلن وزير اخلارجية الفرن�شي لوران فابيو�س الثالثاء و�شول تعزيزات 
كيدال  اىل  م��ايل  ج��ن��وب  م��ن  الث��ن��ني  م�شاء  فرن�شيا  جنديا   150 م��ن 
)�شمال �شرق( اثر اغتيال �شحافيني فرن�شيني يعمالن يف اذاعة فرن�شا 

الدولية يف هذه املدينة.
وردا على ا�شئلة الذاعة قال فابيو�س �شدرت تعليمات بان 
يتوجه 150 ع�شكريا من جنوب مايل اىل كيدال، وهو 
ما ح�شل غري ان الوزير الفرن�شي اكد ان قرار الرئي�س 
لن  كيدال  الع�شكرية يف  القوات  تعزيز  فرن�شوا هولند 
يغري اجلدول الزمني العام لالنت�شار ثم خف�س عديد 
ن��ح��و ثالثة  ل��دي��ن��ا  وا���ش��اف  ه��ن��اك  الفرن�شية  ال��ق��وات 
ابقاوؤهم حتى النتخابات  املقرر  الف رجل هناك ومن 
ا�شارة اىل النتخابات  ايام يف  التي �شتجري بعد ب�شعة 
ت�شرين   24 الوىل يف  التي جتري جولتها  الت�شريعية 
�شنخف�س  ذل��ك  وبعد  فابيو�س  وتابع  الثاين-نوفمرب. 
هذا العدد وبح�شب الوترية العادية �شيكون هناك الف 
جندي يكلفون باخل�شو�س مبكافحة الرهاب وردا على 

�شوؤال حول م�شاألة �شمان امن كيدال وما ميكن ان تفعله فرن�شا اعترب ان 
القرار يعود اىل الرئي�س املايل ابراهيم ابو بكر كيتا. و�شدد الوزير على 
اننا �شنتحرك بالتوا�شل معه مذكرا بان كيدال جزء من الرا�شي املالية 
ال��ذي يجب  املنتخب دميقراطيا هو  كيتا  بكر  ابو  ابراهيم  الرئي�س  وان 
القوات  عديد  ابقاء  مقررا  وك��ان   . ت�شانده  وفرن�شا  ال��ق��رارات  يتخذ  ان 
الثاين-يناير  كانون  منذ  م��ايل  يف  املنت�شرة  الفرن�شية 
التي  امل�شلحة  ال�شالمية  املجموعات  لدحر   2013
كانت حتتل �شمال البالد، مب�شتوى 2500 رجل حتى 
على  الت�شريعية  الن��ت��خ��اب��ات  وتنظيم   2013 نهاية 
الثاين- كانون  نهاية  رجل  الف  اىل  العدد  ان يخف�س 

يناير.
فرن�شا  اذاع��ة  من  الفرن�شيني  ال�شحافيني  مقتل  لكن 
الدولية اظهر عجز القوات املنت�شرة يف املنطقة )جنود 
فرن�شيني واجلي�س املايل وقوة المم املتحدة يف مايل( 
على مراقبة املنطقة وو�شل جثمانا غيلني دوبون )57 
�شنة( وكلود فريلون )55 �شنة( �شحافيي اذاعة فرن�شا 
الدولية اللذين خطفا ثم قتال ال�شبت يف كيدال، فجر 

الثالثاء اىل باري�س.

كيدال اإىل  ي�ضلون  فرن�ضيًا  جنديًا   150

الربملان العراقي يوافق على قانون جديد لالنتخابات

مفاو�ضات جديدة الن�ضمام تركيا لالحتاد االأوروبي

تايوان تتلقى دفعة من مروحيات هجوم اأمريكية 

•• باري�ص-مو�شكو-وكاالت:

الفرن�شية  لوموند  �شحيفة  نقلت 
الوليات  اأننّ  األبانيي،  م�شدر  عن 
املتحدة طلبت من األبانيا ا�شتقبال 
ال�����ش��وري��ة  الكيميائية  ال��رت���ش��ان��ة 
م�شرية  اأرا�شيها،  على  وتدمريها 
اأن العا�شمة الألبانية تريانا،  اإىل 

تدر�س هذا العر�س بدقة.
الطلب  ه��ذا  اإننّ  ال�شحيفة  وقالت 
م الأ�شبوع املا�شي، فيما مل يتم  ُقدنّ
ونقلت  بعد  تفا�شيله  عن  الك�شف 
ع��ن دب��ل��وم��ا���ش��ي األ���ب���اين، ق��ول��ه ل 

زلنا نناق�س املو�شوع .
اخلارجية  وزي���ر  اأن  اإىل  واأ����ش���ارت 
الفرن�شية، لوران فابيو�س، ا�شقبل 
نظريه  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  م��ق��ر  يف 
لبحث  بو�شاتي،  دمت��ري  الأل��ب��اين 
ت��ف��ا���ش��ي��ل ه����ذا الق������رتاح ول��ف��ت��ت 
من  ال��ع��دي��د  اأننّ  اإىل  ال�����ش��ح��ي��ف��ة 
الدول التي تقدمت وا�شنطن منها 
ب��ه��ذا ال��ط��ل��ب، وحت���دي���داً ال���رنوج، 
رف�شته، اإل اأننّ األبانيا لديها بع�س 
املزايا على هذا ال�شعيد ول �شينّما 
م���ن ال��ن��اح��ي��ة اجل��غ��راف��ي��ة، ن��ظ��راً 
املخزون  نقل  و�شهولة  قربها  اإىل 
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي ع��رب ال��ب��ح��ر، ك��م��ا اأننّ 
التخل�س  ل��دي��ه��ا خ���ربة يف جم���ال 

من الرت�شانة الكيميائية.
يف  كانت  األبانيا،  ان  اإىل  واأ���ش��ارت 
الوحيدة  ال��دول��ة   ،2007 ال��ع��ام 
��������رت ت���ر����ش���ان���ت���ه���ا ال��ت��ي  ال����ت����ي دمنّ
تراكمت يف عهد الزعيم ال�شيوعي 
اأنها كانت  اإىل  اأن��ور خوجة، لفتة 
كان  ال��ذي  املخزون  ه��ذا  ا�شتوردت 
ي��ح��ت��وي ن��ح��و 16 ط��ن��اً م���ن غ��از 

اخلردل قدمي العهد، يف �شبعينيات 
ال���ق���رن امل��ا���ش��ي م���ن م�����ش��در غري 
عنه  الك�شف  يتم  اأن  قبل  د،  حم���دنّ
اأن  بعد   ،2002 ال��ع��ام  اأواخ����ر  يف 
ُعر عليه يف خمابئ تبعد ع�شرات 
وهي  العا�شمة،  من  الكيلومرتات 
خمابئ من بني مئات الآلف من 
امل���الج���ئ ال���ت���ي ُب��ن��ي��ت يف ال��ع��ق��ود 
امل���ا����ش���ي���ة يف ال����ب����الد واأو����ش���ح���ت 
اأن ع��م��ل��ي��ة ت��دم��ري ه���ذا امل��خ��زون 
املتحدة  ال��ولي��ات  مولتها  اآن���ذاك 
مليون   35 نحو  اإىل  ي�شل  مببلغ 
الدفاع  وزارة  اأ�شرفت  حيث  ي��ورو، 

الأمريكية على العملية.
حجم  اأن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  واع����ت����ربت 

االإعدام لـ150 جنديًا يف 
بنغالدي�ض لتمرد 2009 

••دكا-ا ف ب:

ا�شدر الق�شاء يف بنغالدي�س الثالثاء 
جنديا   150 على  ب��الع��دام  احكاما 
ع��ل��ى الق����ل لدان��ت��ه��م ب��امل�����ش��ارك��ة يف 
 2009 ح���رك���ة مت�����رد دام����ي����ة ع�����ام 
وقال  ال�شباط  ع�شرات  خاللها  قتل 
لل�شحافيني  ال���ش��الم  ب��ه��ار  امل��دع��ي 
امام املحكمة يف دكا حكم على 150 
ج��ن��دي��ا ع��ل��ى الق���ل ب���الع���دام ب�شبب 
مذبحة ال�شباط . و�شدرت على نحو 
 823 ب��ني  م��ن  اخ��ر  جنديا   350
ي��ح��اك��م��ون يف ه���ذه ال��ق�����ش��ي��ة اح��ك��ام 
عاما   14 اىل  ت�����ش��ل  مل���دد  ب��ال�����ش��ج��ن 
وك��ان الدع��اء طالب بالعدام لكثري 
بتهم  يحاكمون  ال��ذي��ن  اجل��ن��ود  م��ن 

القتل والتعذيب والتاآمر وغريها.

ال��ردنّ الر�شمي  ر غياب  اأخ��رى تف�شنّ
على الطلب الأمريكي، واأو�شحت 
رئي�س  تعيني  يومني من  بعد  اأن��ه 
اإدي رام��ا، وه��و ا�شرتاكي  ال���وزراء 
التوجه  اإىل احلفاظ على  وي�شعى 
ر  قرنّ لبالده،  والأوروب��ي  الأطل�شي 
�شامة،  ن��ف��اي��ات  اأينّ  ا���ش��ت��رياد  منع 
قطعه خالل  وع��داً  بذلك  ملتزماً 
ا�شة  ح�شنّ ق�شية  حيال  النتخابات 
اإن  ال�شحيفة  وق��ال��ت  ب����الده.  يف 
برئا�شة  ال��و���ش��ط  اليمني  حكومة 
ت�شرين  يف  �شمحت،  بري�شا،  �شايل 
الثاين-نوفمرب من العام 2011، 
با�شترياد 55 منتجاً �شاماً، ما اأثار 

غ�شب منظمات حماية البيئة.

خم�����زون ال��رت���ش��ان��ة ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
ال�شورية الذي من املعتزم تدمريه 
و�����ش����روط ال�������ش���الم���ة يف األ��ب��ان��ي��ا 
ي����ط����رح����ان حت�����دي�����اً ع���ل���ى ن���ط���اق 
خم��ت��ل��ف، م��ق��ارن��ة م���ع ال��رت���ش��ان��ة 
الأل���ب���ان���ي���ة، غ���ري اأن���ه���ا ل��ف��ت��ت اإىل 
ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ي��ن��ف��د  ب�����داأ  ال���وق���ت  اأن 
تريانا  اإن  وق��ال��ت  وا���ش��ن��ط��ن.  اإىل 
باأي  الإدلء  ال�شاعة  حتى  رف�شت 
تعليق ح��ول الق���رتاح الأم��ريك��ي، 
لفتة اإىل اأن حكومة البالد تواجه 
األبانيا  ان  حيث  م��ع��ق��دة،  م��ع��ادل��ة 
التي ُتعدنّ من بني الدول الأوروبية 
الأكر فقراً، حتتاج اإىل دعم غربي. 
اعتبارات  اأن  اإىل  اأ�شارت  اأنها  غري 

ال�شوؤون  معهد  مدير  ع��ن  ونقلت 
راكيبي،  األبري  تريانا،  يف  الدولية 
األبانيا ما بعد ال�شيوعية  اإننّ  قوله 
امل�������ش���ائ���ل  اإىل  ت���ن���ظ���ر  ت����ك����ن  مل 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة ، م���ع���ت���رباً ان����ه ���ش��ت��ك��ون 
م��ن اخل��ط��اأ امل��واف��ق��ة ال���ي���وم، بعد 
ق���رار احلظر  م��ن  اأ���ش��اب��ي��ع  ب�شعة 
 . اجل��دي��دة  احلكومة  عن  ال�شادر 
طريقة  لي�س  اأنها  راكيبي  واعترب 
م�شيفاً   ، األبانيا  لتطوير  منا�شبة 
ال�شياحة  ان  ن��ع��ت��رب  ك��ن��ا  ح���ال  يف 
اق��ت�����ش��ادي��ة لدينا،  ل��دي��ه��ا ف��ر���ش��ة 
وقالت  بالعواقب  نفكر  اأن  علينا 
���ش��دنّ  ال���ت���ح���ال���ف  اإن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة 
ا�شترياد النفايات متكن من جمع 
اأكر من 64 األف توقيع مطالب 
ب����اإج����راء ا���ش��ت��ف��ت��اء ح����ول م�����ش��األ��ة 
عري�شة  وه��ي  ال�شامة،  النفايات 
الد�شتورية  املحكمة  عليها  وافقت 
ا�شترياد  حظر  ق���رار  ���ش��دور  قبل 
اكد  ذل��ك،  اىل  ال�شامة.  النفايات 
�شريغي  الرو�شي  اخلارجية  وزي��ر 
لف�����روف ال��ث��الث��اء ع��ل��ى ���ش��رورة 
للم�شاركة يف موؤمتر  اي��ران  دع��وة 
حل  ايجاد  اىل  الهادف  جنيف2- 
���ش��ي��ا���ش��ي ل��ل��ن��زاع ال�������ش���وري وق���ال 
لفروف خالل موؤمتر �شحايف كل 
الو�شع  على  تاثري  لديهم  الذين 
يجب ان تتم دعوتهم بالتاكيد اىل 
امل��وؤمت��ر وا���ش��اف وه���ذا ي�شمل كل 
ال��دول امل��ج��اورة ل�شوريا وك��ل دول 
اخلليج تقريبا، لي�س فقط الدول 
العربية وامنا ايران اي�شا، وكذلك 
الدول دائمة الع�شوية يف جمل�س 
المن الدويل وغريها من الدول 

مثل تركيا .

الفروف يحث على م�ساركة اإيران يف جنيف - 2

وا�ضنطن تطالب األبانيا بتدمري الكيميائي ال�ضوري على اأرا�ضيها 

اأوباما يجدد التزامه باإغالق غوانتانامو 
•• وا�شنطن-يو بي اأي:

الذي  غوانتانامو،  معتقل  باإغالق  التزامه  اأوباما  باراك  الأمريكي  الرئي�س  جدد 
البيت  واأ���ش��در  بالعامل.  اأم��ريك��ا  �شمعة  اإىل  وي�شيء  الأم��ريك��ي��ة  امل���وارد  ي�شتنزف 
والدفاع  اخلارجية  وزارت��ي  مبعوثي  اأوباما مع  لقاء  فيه عن  اأعلن  بياناً  الأبي�س 
لإغالق معتقل غوانتانامو كليفورد �شلوان وبول لوي�س، واأ�شار اإىل انه �شكر الثنني 
على اجلهود التي يبذلنها. وجدد اأوباما التزامه الكامل باإغالق املعتقل يف خليج 
املعتقلني.  نقل  ت�شهيل  عملية  يف  املبعوثني  جلهود  دعمه  عن  معرباً  غوانتانامو، 
واأ�شاف البيان ان معتقل غوانتانامو ما زال ي�شتنزف مواردنا وي�شيء اإىل �شمعتنا 
يف العامل، وكما قال الرئي�س اأوباما يف كلمته بجامعة الدفاع الوطني، نحن ننفق 
اأي  غوانتانامو،  يف  املعتقلني  لإبقاء  �شنوياً،  معتقل  كل  عن  دولر  مليون  ح��وايل 

حوايل 200 مليون دولر �شنوياً يف مرحلة من املوازنات الأكر ت�شدداً .

•• تايبيه-ا ف ب:

 30 م��ن  �شتة  اول  ت��اي��وان  تلقت 
مروحية هجوم متطورة من طراز 
اب��ات�����ش��ي ا���ش��رتت��ه��ا م��ن ال��ولي��ات 
جي�شها  حتديث  اط��ار  يف  املتحدة 
بالرغم من حت�شن عالقاتها مع 
م�شوؤولون  اعلن  ما  على  ال�شني 

الثالثاء.
و���ش��ح��ن��ت امل���روح���ي���ات ال�����ش��ت من 
وه�������و  اي  ات�س64-  اي���ه  ط���راز 
احدث طراز من اق�������وى مروحية 
م��ي��ن��اء  اىل  ال�����ع�����امل  يف  ه����ج����وم 
ك���او����ش���ي���ون���غ اجل���ن���وب���ي الث���ن���ني 
وزارة  يف  م�شوؤولون  اف��اد  ما  على 

الدفاع.
و���ش��ي�����ش��ب��ح اجل���ي�������س ال���ت���اي���واين 
اجل��ه��ة ال��وح��ي��دة خ���ارج ال��ولي��ات 
ال��ط��راز  ت�شتخدم  ال��ت��ي  امل��ت��ح��دة 
اجل���دي���د ب��ح�����ش��ب امل�����ش��ادر وك���ان 
موعد الت�شليم مقررا يف ال�شل يف 
تاخر  لكنه  الول-اكتوبر  ت�شرين 
المريكية  احلكومة  �شلل  ب�شبب 

بح�شب تقارير �شحافية.
من املقرر و�شول �شتة مروحيات 
ا�شافية يف كانون الول-دي�شمرب 
فيما ي�شلم الباقي منها يف اواخر 

ال�شحف. بح�شب   2014
ه��ذه  امل��روح��ي��ات  وت��ن��درج �شفقة 
 6،5 بقيمة  ت�شلح  اتفاق  اط��ار  يف 
 2008 اع��ل��ن ع��ن��ه يف  م��ل��ي��ارات 
انف�شلت  ال�����ش��ني  غ�����ش��ب  واث�����ار 
 1949 ت��اي��وان ع��ن ال�شني ع��ام 
ب��ع��د ح���رب اه��ل��ي��ة، غ��ري ان بكني 
ما زالت تعترب اجلزيرة جزءا من 
ارا�شيها بانتظار اعادة توحيدهما 
اىل  بتايبيه  يدفع  ما  بالقوة  ولو 
الت�شلح  م���ن  م��زي��د  اىل  ال�����ش��ع��ي 

وب�������ش���ك���ل خ���ا����س م����ن ال����ولي����ات 
بني  التوتر  حدة  وخفت  املتحدة. 
تويل  بعد  كبري  ب�شكل  الطرفني 
تايوان  يف  الرئا�شة  ينغ-جيو  م��ا 
ب��رن��اجم��ا  ح���ام���ال   2008 ع����ام 
�شديقا لل�شني واعيد انتخابه يف 
كانون الثاين-يناير 2012 لكن 
ما �شدد على ان تايوان حتتاج لن 
تكون قادرة على الدفاع عن نف�شها 
من  بال�شلحة  التزود  و�شتوا�شل 

الوليات املتحدة.
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العدد  10938 بتاريخ 2013/11/6     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/777   مدين جزئي              
اىل  املدعي عليه/ 1 -  علي ر�شا فاروق عبدالفاروق   جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /�شركة الم��ارات لالت�شالت املتكاملة ) ���س.م.ع( وميثله: حممود 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  ع��زب  حجاج 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   29862.19( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
متام  وحتى  ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة 
 8:30 ال�شاعة   2013/11/18 املوافق  الثنني  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  ال�شداد. 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا   ch2.D.17 �س بالقاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على القل. 
ق�سم الق�سايا املدنية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10938 بتاريخ 2013/11/6     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/680   مدين جزئي              
اىل  امل��دع��ي عليه/ 1 -  ب��اول فيليب ج��ود ف��رى  جمهول حم��ل الق��ام��ة مبا 
ان املدعي /�شركة الم��ارات لالت�شالت املتكاملة ) ���س.م.ع( وميثله: حممود 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  ع��زب  حجاج 
وات��ع��اب  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  امل��دع��ي عليه مببلغ وق���دره )4695.44 دره���م( 
متام  وحتى  ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة 
ال�شاعة 8:30  املوافق 2013/11/18  . وح��ددت لها جل�شة يوم الثنني  ال�شداد  
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا   ch2.D.17 �س بالقاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 
بثالثة ايام على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�سم الق�سايا املدنية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10938 بتاريخ 2013/11/6     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/563   مدين جزئي              
ان  -  امريناز حممد رفيق  جمهول حمل القامة مبا   1 املدعي عليه/  اىل  
حممود  وميثله:  ����س.م.ع(   ( املتكاملة  لالت�شالت  الم���ارات  /�شركة  امل��دع��ي 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  ع��زب  حجاج 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   13839.31( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
متام  وحتى  ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة 
ال�شاعة 8:30  املوافق 2013/11/18  . وح��ددت لها جل�شة يوم الثنني  ال�شداد  
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا   ch2.D.17 �س بالقاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 
بثالثة ايام على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�سم الق�سايا املدنية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10938 بتاريخ 2013/11/6     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/543   مدين جزئي              
الظاهري جمهول حمل  ع��ب��داهلل علي حممد  وليد    -  1 عليه/  امل��دع��ي  اىل  
القامة مبا ان املدعي /�شركة المارات لالت�شالت املتكاملة ) �س.م.ع( وميثله: 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  عزب  حجاج  حممود 
وال��ر���ش��وم وامل�شاريف  دره����م(    وق���دره )3010.65  امل��دع��ي عليه مببلغ  ب��ال��زام 
وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
متام ال�شداد. وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/11/18 ال�شاعة 8:30 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا   ch2.D.17 �س بالقاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على القل. 
ق�سم الق�سايا املدنية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10938 بتاريخ 2013/11/6     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/757   مدين جزئي              
اىل  املدعي عليه/ 1 -  يو�شف علي ازاد   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
حجاج  حم��م��ود  وميثله:  �����س.م.ع(   ( املتكاملة  لالت�شالت  الم����ارات  /�شركة 
املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  ع��زب 
عليها مببلغ وقدره )26563.05 درهم(   والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
التام.  ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة 
وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/11/18 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة 
وعليك  ق��ان��ون��ي��ا  ميثلك  م��ن  او  ب��احل�����ش��ور  مكلف  ف��ان��ت  ل���ذا   ch2.D.17
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�سم الق�سايا املدنية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10938 بتاريخ 2013/11/6     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/656   مدين جزئي              
اىل  املدعي عليه/ 1 -  �شبيح خليفة �شاحي خلفان خمي�س الكعبي  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /�شركة المارات لالت�شالت املتكاملة ) �س.م.ع( وميثله: 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  ع��زب  حجاج  حممود 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )5323.52 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
ال�شداد  تاريخ ال�شتحقاق وحتى    القانونية بواقع 12% من  املحاماة والفائدة 
التام  . وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/11/18 ال�شاعة 8:30 �س 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�سم الق�سايا املدنية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10938 بتاريخ 2013/11/6     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/597   مدين جزئي              
اىل  املدعي عليه/ 1 -  عثمان حديد �شليمان عثمان املهري    جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /�شركة المارات لالت�شالت املتكاملة ) �س.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املتنازع �شده بان 
املحاماة  ي��وؤدي للمتنازع مبلغ وق��دره  )4025.91 دره��م( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد. وحددت لها 
لذا   ch2.D.17 جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/11/18 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10938 بتاريخ 2013/11/6     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/688   مدين جزئي              
اىل  املدعي عليه/ 1 -  حممد ر�شاد عبدالرحمن العفيفي   جمهول حمل القامة مبا 
���س.م.ع( وميثله: حممود حجاج   ( املتكاملة  الم��ارات لالت�شالت  /�شركة  املدعي  ان 
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املتنازع �شده بان 
املحاماة  ي��وؤدي للمتنازع مبلغ وق��دره  )7047.58 دره��م( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد. وحددت لها 
لذا   ch2.D.17 جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/11/18 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10938 بتاريخ 2013/11/6     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/539   مدين جزئي              
اىل  املدعي عليه/ 1 -  �شعيد �شامل �شعيد املهريي  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /�شركة الم��ارات لالت�شالت املتكاملة ) ���س.م.ع( وميثله: حممود 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  ع��زب  حجاج 
وات��ع��اب  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  امل��دع��ي عليه مببلغ وق���دره )3256.35 دره���م( 
متام  وحتى  ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة 
 8:30 ال�شاعة   2013/11/18 املوافق  الثنني  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  ال�شداد. 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا   ch2.D.17 �س بالقاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على القل. 
ق�سم الق�سايا املدنية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     

: را�شد حممد عبداهلل املزروعي للتطوير العقاري ا�شم املطور  
ا�شم امل�شرتي  : حمم�د عل��ي طاب��ا

ق�شط/اأق�شاط  ���ش��داد  ع��ن  تخلفتم  ق��د  باأنكم  اأف���اد  امل��ذك��ور  امل��ط��ور  اأن  حيث 
م�شتحقة من ثمن الوحدة العقارية رقم )1601( م�ش�روع )برج ز.ون( دب�ي 0

 ، التنفيذية  ولئحته  وتعديالته   2008/13 رقم  القانون  ملتطلبات  وتنفيذاً 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً   30 خالل  عليكم  امل�شتحق  املبلغ  ب�شداد  نخطركم 
اأع��اله خالل امل��دة امل�شار اليها ،  الإخطار 0 ويف حالة عدم الإل��ت��زام مبا ذكر 
من   11 امل���ادة  يف  عليها  املن�شو�س  القانونية  الإج����راءات  ات��خ��اذ  يتم  ف�شوف 

القانون املذك�ور  .
�شدر بتاريخ : 2013/11/5

اعــــالن بالن�سر

العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     

: را�شد حممد عبداهلل املزروعي للتطوير العقاري ا�شم املطور  
ا�شم امل�شرتي  : حمم�د عل��ي طاب��ا

ق�شط/اأق�شاط  ���ش��داد  ع��ن  تخلفتم  ق��د  باأنكم  اأف���اد  امل��ذك��ور  امل��ط��ور  اأن  حيث 
م�شتحقة من ثمن الوحدة العقارية رقم )1604( م�ش�روع )برج ز.ون( دب�ي 0

 ، التنفيذية  ولئحته  وتعديالته   2008/13 رقم  القانون  ملتطلبات  وتنفيذاً 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً   30 خالل  عليكم  امل�شتحق  املبلغ  ب�شداد  نخطركم 
اأع��اله خالل امل��دة امل�شار اليها ،  الإخطار 0 ويف حالة عدم الإل��ت��زام مبا ذكر 
من   11 امل���ادة  يف  عليها  املن�شو�س  القانونية  الإج����راءات  ات��خ��اذ  يتم  ف�شوف 

القانون املذك�ور 0
2013/11/5 : �شدر بتاريخ 

اعــــالن بالن�سر

العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     

: را�شد حممد عبداهلل املزروعي للتطوير العقاري ا�شم املطور  
ا�شم امل�شرتي  : حمم�د عل��ي طاب��ا

ق�شط/اأق�شاط  �شداد  تخلفتم عن  قد  باأنكم  اأف��اد  املذكور  املطور  أن  حيث 
م�شتحقة من ثمن الوحدة العقارية رقم )1605( م�ش�روع )برج ز.ون( دب�ي 0

 ، التنفيذية  ولئحته  وتعديالته   2008/13 رقم  القانون  ملتطلبات  وتنفيذاً 
ن�شر هذا  تاريخ  من  يوماً   30 امل�شتحق عليكم خالل  املبلغ  ب�شداد  نخطركم 
الإخ��ط��ار 0 ويف حالة ع��دم الإل��ت��زام مبا ذك��ر اأع��اله خ��الل امل��دة امل�شار اليها 
امل��ادة 11 من  املن�شو�س عليها يف  القانونية  الإج���راءات  اتخاذ  ، ف�شوف يتم 

القانون املذك�ور 0
2013/11/5 : �شدر بتاريخ 

اعــــالن بالن�سر

العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     

: را�شد حممد عبداهلل املزروعي للتطوير العقاري ا�شم املطور  
ا�شم امل�شرتي  : اإي ي�و للتج�ارة املح�دودة

ق�شط/اأق�شاط  ���ش��داد  ع��ن  تخلفتم  ق��د  باأنكم  اأف���اد  امل��ذك��ور  امل��ط��ور  اأن  حيث 
م�شتحقة من ثمن الوحدة العقارية رقم )1502( م�ش�روع )برج ز.ون( دب�ي 0

 ، التنفيذية  ولئحته  وتعديالته   2008/13 رقم  القانون  ملتطلبات  وتنفيذاً 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً   30 خالل  عليكم  امل�شتحق  املبلغ  ب�شداد  نخطركم 
اأع��اله خالل امل��دة امل�شار اليها ،  الإخطار 0 ويف حالة عدم الإل��ت��زام مبا ذكر 
من   11 امل���ادة  يف  عليها  املن�شو�س  القانونية  الإج����راءات  ات��خ��اذ  يتم  ف�شوف 

القانون املذك�ور 0
2013/11/5 : �شدر بتاريخ 

اعــــالن بالن�سر

العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     

: را�شد حممد عبداهلل املزروعي للتطوير العقاري ا�شم املطور  
ا�شم امل�شرتي  : اإي ي�و للتج�ارة املح�دودة

ق�شط/اأق�شاط  ���ش��داد  ع��ن  تخلفتم  ق��د  باأنكم  اأف���اد  امل��ذك��ور  امل��ط��ور  اأن  حيث 
م�شتحقة من ثمن الوحدة العقارية رقم )1501( م�ش�روع )برج ز.ون( دب�ي 0

 ، التنفيذية  ولئحته  وتعديالته   2008/13 رقم  القانون  ملتطلبات  وتنفيذاً 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً   30 خالل  عليكم  امل�شتحق  املبلغ  ب�شداد  نخطركم 
اأع��اله خالل امل��دة امل�شار اليها ،  الإخطار 0 ويف حالة عدم الإل��ت��زام مبا ذكر 
من   11 امل���ادة  يف  عليها  املن�شو�س  القانونية  الإج����راءات  ات��خ��اذ  يتم  ف�شوف 

القانون املذك�ور 0
2013/11/5 : �شدر بتاريخ 

اعــــالن بالن�سر

العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     

: را�شد حممد عبداهلل املزروعي للتطوير العقاري ا�شم املطور  
اسم املشتري  : حمم��د اأن���ور �شك����ور

ق�شط/اأق�شاط  ���ش��داد  ع��ن  تخلفتم  ق��د  باأنكم  اأف���اد  امل��ذك��ور  امل��ط��ور  اأن  حيث 
م�شتحقة من ثمن الوحدة العقارية رقم )805( م�ش�روع )برج ز.ون( دب�ي 0

 ، التنفيذية  ولئحته  وتعديالته   2008/13 رقم  القانون  ملتطلبات  وتنفيذاً 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً   30 خالل  عليكم  امل�شتحق  املبلغ  ب�شداد  نخطركم 

الإخطار 0
، ف�شوف يتم  اأع��اله خالل املدة امل�شار اليها  ويف حالة عدم الإلتزام مبا ذكر 
اتخاذ الإجراءات القانونية املن�شو�س عليها يف املادة 11 من القانون املذك�ور 

2013/11/5 : �شدر بتاريخ 

اعــــالن بالن�سر
العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     

: را�شد حممد عبداهلل املزروعي للتطوير العقاري ا�شم املطور  
ا�شم امل�شرتي  : حمم�د عل��ي طاب��ا

ق�شط/اأق�شاط  ���ش��داد  ع��ن  تخلفتم  ق��د  باأنكم  اأف���اد  امل��ذك��ور  امل��ط��ور  اأن  حيث 
م�شتحقة من ثمن الوحدة العقارية رقم )1603( م�ش�روع )برج ز.ون( دب�ي 0

 ، التنفيذية  ولئحته  وتعديالته   2008/13 رقم  القانون  ملتطلبات  وتنفيذاً 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً   30 خالل  عليكم  امل�شتحق  املبلغ  ب�شداد  نخطركم 
اأع��اله خالل امل��دة امل�شار اليها ،  الإخطار 0 ويف حالة عدم الإل��ت��زام مبا ذكر 
من   11 امل���ادة  يف  عليها  املن�شو�س  القانونية  الإج����راءات  ات��خ��اذ  يتم  ف�شوف 

القانون املذك�ور 0
2013/11/5 : �شدر بتاريخ 

اعــــالن بالن�سر

العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     

: را�شد حممد عبداهلل املزروعي للتطوير العقاري ا�شم املطور  
ا�شم امل�شرتي   : اإي ي�و للتج�ارة املح�دودة

ق�شط/اأق�شاط  ���ش��داد  ع��ن  تخلفتم  ق��د  باأنكم  اأف���اد  امل��ذك��ور  امل��ط��ور  اأن  حيث 
م�شتحقة من ثمن الوحدة العقارية رقم )1503( م�ش�روع )برج ز.ون( دب�ي 0

 ، التنفيذية  ولئحته  وتعديالته   2008/13 رقم  القانون  ملتطلبات  وتنفيذاً 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً   30 خالل  عليكم  امل�شتحق  املبلغ  ب�شداد  نخطركم 
اأع��اله خالل امل��دة امل�شار اليها ،  الإخطار 0 ويف حالة عدم الإل��ت��زام مبا ذكر 
من   11 امل���ادة  يف  عليها  املن�شو�س  القانونية  الإج����راءات  ات��خ��اذ  يتم  ف�شوف 

القانون املذك�ور 0
2013/11/5 : �شدر بتاريخ 

اعــــالن بالن�سر
العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     

: را�شد حممد عبداهلل املزروعي للتطوير العقاري ا�شم املطور  
ا�شم امل�شرتي  : حمم�د عل��ي طاب��ا

ق�شط/اأق�شاط  ���ش��داد  ع��ن  تخلفتم  ق��د  باأنكم  اأف���اد  امل��ذك��ور  امل��ط��ور  اأن  حيث 
م�شتحقة من ثمن الوحدة العقارية رقم )1602( م�ش�روع )برج ز.ون( دب�ي 0

 ، التنفيذية  ولئحته  وتعديالته   2008/13 رقم  القانون  ملتطلبات  وتنفيذاً 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً   30 خالل  عليكم  امل�شتحق  املبلغ  ب�شداد  نخطركم 
الإخ��ط��ار 0  ويف حالة ع��دم الإل��ت��زام مبا ذك��ر اأع��اله خ��الل امل��دة امل�شار اليها 
11 من  امل��ادة  يف  عليها  املن�شو�س  القانونية  الإج���راءات  اتخاذ  يتم  ف�شوف   ،

القانون املذك�ور 0
2013/11/5 : �شدر بتاريخ 

اعــــالن بالن�سر

العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     

: را�شد حممد عبداهلل املزروعي للتطوير العقاري ا�شم املطور  
ا�شم امل�شرتي  : اإي ي�و للتج�ارة املح�دودة

ق�شط/اأق�شاط  ���ش��داد  ع��ن  تخلفتم  ق��د  باأنكم  اأف���اد  امل��ذك��ور  امل��ط��ور  اأن  حيث 
م�شتحقة من ثمن الوحدة العقارية رقم )1505( م�ش�روع )برج ز.ون( دب�ي 0

 ، التنفيذية  ولئحته  وتعديالته   2008/13 رقم  القانون  ملتطلبات  وتنفيذاً 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً   30 خالل  عليكم  امل�شتحق  املبلغ  ب�شداد  نخطركم 
اأع��اله خالل امل��دة امل�شار اليها ،  الإخطار 0 ويف حالة عدم الإل��ت��زام مبا ذكر 
من   11 امل���ادة  يف  عليها  املن�شو�س  القانونية  الإج����راءات  ات��خ��اذ  يتم  ف�شوف 

القانون املذك�ور 0
2013/11/5 : �شدر بتاريخ 

اعــــالن بالن�سر

العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     

: را�شد حممد عبداهلل املزروعي للتطوير العقاري ا�شم املطور  
ا�شم امل�شرتي  : اإي ي�و للتج�ارة املح�دودة

ق�شط/اأق�شاط  ���ش��داد  ع��ن  تخلفتم  ق��د  باأنكم  اأف���اد  امل��ذك��ور  امل��ط��ور  اأن  حيث 
م�شتحقة من ثمن الوحدة العقارية رقم )1504( م�ش�روع )برج ز.ون( دب�ي 0

 ، التنفيذية  ولئحته  وتعديالته   2008/13 رقم  القانون  ملتطلبات  وتنفيذاً 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً   30 خالل  عليكم  امل�شتحق  املبلغ  ب�شداد  نخطركم 
اأع��اله خالل امل��دة امل�شار اليها ،  الإخطار 0 ويف حالة عدم الإل��ت��زام مبا ذكر 
من   11 امل���ادة  يف  عليها  املن�شو�س  القانونية  الإج����راءات  ات��خ��اذ  يتم  ف�شوف 

القانون املذك�ور 0
2013/11/5 : �شدر بتاريخ 

اعــــالن بالن�سر

العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     

: را�شد حممد عبداهلل املزروعي للتطوير العقاري ا�شم املطور  
ا�شم امل�شرتي  : اإي ي�و للتج�ارة املح�دودة

ق�شط/اأق�شاط  ���ش��داد  ع��ن  تخلفتم  ق��د  باأنكم  اأف���اد  امل��ذك��ور  امل��ط��ور  اأن  حيث 
م�شتحقة من ثمن الوحدة العقارية رقم )1506( م�ش�روع )برج ز.ون( دب�ي 0

 ، التنفيذية  ولئحته  وتعديالته   2008/13 رقم  القانون  ملتطلبات  وتنفيذاً 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً   30 خالل  عليكم  امل�شتحق  املبلغ  ب�شداد  نخطركم 
اأع��اله خالل امل��دة امل�شار اليها ،  الإخطار 0 ويف حالة عدم الإل��ت��زام مبا ذكر 
من   11 امل���ادة  يف  عليها  املن�شو�س  القانونية  الإج����راءات  ات��خ��اذ  يتم  ف�شوف 

القانون املذك�ور 0
2013/11/5 : �شدر بتاريخ 

اعــــالن بالن�سر

العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     

: را�شد حممد عبداهلل املزروعي للتطوير العقاري ا�شم املطور  
ا�شم امل�شرتي  : حمم�د عل��ي طاب��ا

ق�شط/اأق�شاط  ���ش��داد  ع��ن  تخلفتم  ق��د  باأنكم  اأف���اد  امل��ذك��ور  امل��ط��ور  اأن  حيث 
م�شتحقة من ثمن الوحدة العقارية رقم )1606( م�ش�روع )برج ز.ون( دب�ي 0

 ، التنفيذية  ولئحته  وتعديالته   2008/13 رقم  القانون  ملتطلبات  وتنفيذاً 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً   30 خالل  عليكم  امل�شتحق  املبلغ  ب�شداد  نخطركم 
اأع��اله خالل امل��دة امل�شار اليها ،  الإخطار 0 ويف حالة عدم الإل��ت��زام مبا ذكر 
من   11 امل���ادة  يف  عليها  املن�شو�س  القانونية  الإج����راءات  ات��خ��اذ  يتم  ف�شوف 

القانون املذك�ور 0
2013/11/5 : �شدر بتاريخ 

اعــــالن بالن�سر

العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  1555/ 2013 -جتاري - م ت-  �س- اأظ

الظاهري  البادي  حممد  �شعيد  احمد  ل�شاحبها  كابيتال-  اي  موؤ�ش�شة   : امل�شتاأنف 
اجلن�شية: المارات  امل�شتاأنف عليه: بدجت لتاأجري ال�شيارات ذ.م.م اجلن�شية: المارات    
مو�شوع ال�شتئناف : الغاء احلكم امل�شتاأنف      املطلوب اعالنه/ بدجت لتاجري ال�شيارات 
ذ.م.م اجلن�شية: المارات العنوان: بالن�شر مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر 
يف الدعوى رقم 2013/1093 جت كل- م ت- ب- اأظ   وحدد لنظره جل�شة يوم الثنني 
الدائرة  امام  �شباحا   9.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   2013/11/11 املوافق 
الوىل 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�ستئناف التجاري

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

العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     
             اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/960 جت جز- م ت-ب- اأظ

با�شل  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  الريا�شي  نا�شر  احمد  نا�شر  مدعي/ 
ثليج القنطار واخرون اجلن�شية: �شوريا   مو�شوع الدعوى: �شيك بقيمة 55.000 
درهم  املطلوب اعالنه/ با�شل ثليج القنطار اجلن�شية: �شوريا   عنوانه: بالن�شر 
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 
ال�شاعة 8.30  باحل�شور  فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/11/13 موعدا 
�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 بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  

2013/10/22
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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اللواء الكتبي يفتتح مركز االإمارات لالآيكيدو يف مدينة زايد الريا�ضية م�ضيدًا مببادرة الع�ضريي
ال��دك��ت��ور عبيد احل��ريي  ال��ل��واء  م��ع��ايل  افتتح 
���ش��امل ال��ك��ت��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د ال���ع���ام ل�شرطة 
اأب���وظ���ب���ي ع�����ش��و امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم����ارة 
اأب��وظ��ب��ي ال��رئ��ي�����س ال��ف��خ��ري مل��رك��ز الإم�����ارات 
ل��الآي��ك��ي��دو ب�����ش��ال��ة ال��ت��زل��ج يف م��دي��ن��ة زاي���د 

الريا�شية يف اأبوظبي.
وح�شر مرا�شم الفتتاح �شعادة عبدالل�ه �شيف 
النعيمي مدير عام هيئة مياه وكهرباء اأبوظبي 
و�شعادة فار�س الظاهري ومدير دائرة الأعمال 
امل�شاندة يف الهيئة واملدير العام ل�شركة اأبوظبي 
واملهند�س   ، بن جر�س،  �شعادة حممد  للتوزيع 
اإىل  البطني  بلدية  مدير  الع�شريي  عبدالل�ه 
ج��ان��ب ع���دد م���ن امل��ت��درب��ني يف امل���رك���ز لفنون 
الآيكيدو وهواته واأ�شاد اللواء الكتبي مببادرة 
امل��درب  موؤ�ش�شه  ودور  الدولة  يف  املركز  افتتاح 
ف  تعرنّ اأن��ه  اإىل  م�شرياً  الع�شريي،  اأحمد  ذي��اب 
التوفيق  متمنياً  الع�شريي  من  الريا�شة  هذه 

للمتدربني يف املركز.
الذي  الع�شريي  قدمه  و�شهد احل�شور عر�شاً 
�شكر نائب القائد العام ل�شرطة اأبوظبي ع�شو 
امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي ورح���ب 
باحل�شور كما قام الع�شريي بتكرمي القيادات 
�شعادة  اع��رب  جانبه  وم��ن   . ملبادرته  الداعمة 
عبداهلل �شيف النعيمي عن تقديره ملبادرة ذياب 
للتوزيع  ابوظبي  �شركة  يف  املوظف  الع�شريي 
ومهاراته يف  تنمية هواياته  للهيئة يف  التابعة 
الريا�شية  النوعية  النقلة  وحتقيقه  الآيكيدو 

اأرفع الأو�شمه وحتوله اىل  الدولية فيها بنيل 
مدرب ونا�شر لهذه الريا�شة الفنية يف املنطقة 

ومبادرته باإطالق مركز المارات لالآيكيدو .
ويعترب الع�شريي اول مدرب اماراتي لالآيكيدو 
ل��الأ���ش��وي��اء و ل���ذوي الإع���اق���ة والأح�����داث وه��و 
ي��ح�����ش��ل ع���ل���ى احل�����زام  ك���ذل���ك اول م����واط����ن 
3 دان من احت��اد ال��دويل لاليكيدو يف  ال�شود 
الآيكيدو  فن  يدخل  مواطن  اول  وه��و  اليابان 
ابوظبي عن طريق برامج  �شيفنا  يف مدار�س 
مميز 2008 و 2009 و 2011 واول مدرب 
ا���ش��ود يف  ي��ق��وم بتخريج طلبة ح���زام  ام���ارات���ي 

�شعادته  الع�شريي  ذي��اب  و�شف   . اليكيدو  فن 
ب��اف��ت��ت��اح امل��رك��ز ب��ال��غ��ام��رة وه���و م��ا ك���ان ميثل 
اأن��ه  مبيناً  الآن،  وحت��ق��ق  اإل��ي��ه  بالن�شبة  حلماً 
يف  الآيكيدو  تدريب  ب��داأ  اأن  منذ  ج��اه��داً  �شعى 
اأبوظبي عام 2007 لفتتاح هذا املركز معترباً 
مل�شوار  اإكماًل  فيه  يرى  ولكنه  بداية  لي�س  اأن��ه 
ازداد  انه  الع�شريي  واأو�شح  اأب�شط،  ب�شكل  ب��داأ 
و�شع  لذلك  بالنت�شاب،  ال��راغ��ب��ني  ع��دد  الآن 
واملبتدئني  الأط��ف��ال  لتدريب  خا�شاً  برناجماً 
احلزام  حلاملي  اإ�شافة  حدة،  على  كل  والكبار 

الأ�شود وتاأهيلهم لي�شبحوا مدربني. 

وه�������ذا امل����رك����ز ل����ن ي��ك��ون 
الإم��ارات فقط، بل �شيمتد لكل  النطالقة يف 
اليابان.  وحتى  العربى  وال��وط��ن  اخلليج  دول 
العامل  اأنحاء  اأ�شتقدم مدربني من كل  كل عام 
يف  متقدمة  دورات  واملدربني  الطلبة  ليمنحوا 

هذه اللعبة. 
واأك����د ال��ع�����ش��ريي اأن ه��دف��ه الأ���ش��ا���ش��ي ق��ب��ل اأن 
الإم��ارات  كل  اإىل  النطالقة  هو  املركز  يفتتح 
مبيناً  ال��دول��ة،  اأن��ح��اء  دورات يف جميع  وع��م��ل 
تخ�شي�س  منه  طلبوا  ال�����ش��ارق��ة  يف  �شباباً  اأن 

ح�شتني لهم يف الأ�شبوع .

اأنه ي�شتهدف �شريحة معينة  واأبدى الع�شريي 
للجميع  ريا�شة  الآيكيدو  معترباً  الأعمار  من 
من عمر ثماين �شنوات اإىل 60 �شنة، مو�شحاً 
ع��ام��اً   60 ع��م��ره��م  م��ت��درب��ني  الن  ل��دي��ه  ان 
ويحر�شون  ت��ام  بانتظام  التدريبات  ميار�شون 
على اأدائها وفق الربنامج املو�شوع، وهي ريا�شة 
بتدريبهن  ب��داأن��ا  ول��ق��د  اأي�����ش��اً  ال��ن�����ش��اء  ت�شمل 
على  ك��ذل��ك  الن�شائية  ال�شرطة  م��ن  وعنا�شر 

ريا�شة الآيكيدو. 
�شمن  لي�شت  الآي��ك��ي��دو  اأن  الع�شريي  وك�شف 
الدفاع  منها  الغاية  لأن  الأومل��ب��ي��ة،  الريا�شات 

اأنه  متابعاً  خ�شمه،  ي��اأذي  اأن  دون  النف�س  عن 
اأن  بد  الريا�شات ل  اأن��ه يف بع�س  املعروف  من 
ا�شمها  والآيكيدو  الفوز،  لتنال  خ�شمك  ت��اأذي 
»فن ال�شالم«، والغاية منها تعلم كيفية الدفاع 
واأ�شار  الأع�شاب،  على  وال�شيطرة  النف�س  عن 
دولياً يف  اللعبة احت��اداً  اأن لتلك  اإىل  الع�شريي 
ال��ي��اب��ان، »ن��ح��ن م��ن خ��الل ه��ذا امل��رك��ز نهدف 
ليكون لها احت��اد يف الإم���ارات، وه��ذه خطوتي 
املقبلة، ولن تكون هناك مناف�شات خا�شة بها، 
لأن هذا يتعار�س مع �شروطها و�شوابطها، ولو 
ال��دويل  الحت���اد  ف�شي�شحب  مناف�شات  نظمنا 

ب�شباق  ال��ف��وز  يف  اي  او  �شينا  اجل����واد  جن��ح 
اجل���ول���ة اخل��ام�����ش��ة م���ن ك���اأ����س ال��وث��ب��ة �شتد 
اإجمايل  البالغ  ع�شبي  م��رت   1800 مل�شافة 
جوائزه املالية 5 اآلف يورو والتي اأقيمت يوم 
�شمن  هولندا  يف  دون��دخ��ت  مب�شمار  الح��د 
مهرجان  م��ن  اخل��ام�����ش��ة  الن�شخة  ف��ع��ال��ي��ات 
�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان العاملي 

للخيول العربية الأ�شيلة.
ومتكن �شينا بقيادة الفار�س روي فان ايك من 
التفوق بفارق طول عن ياندورا بقيادة اجنلينا 

بات�شت باإ�شراف املدربة ديانا دورنبريج وجاء 
يف املركز الثالث اجلواد �شادق بقيادة مارتن 

واتلو باإ�شراف املدربة مارجريت دو رويرت.
هيئة  ع��ام  مدير  املهريي  حمد  مبارك  واأك��د 
ابوظبي لل�شياحة والثقافة ان مهرجان �شمو 
العاملي  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ 
وي�شون  يحافظ  الأ�شيلة  العربية  للخيول 
ال��ه��وي��ة وال������رتاث الإم�����ارات�����ي وال��ف��رو���ش��ي��ة 
ب�شورة عامة التي تعد جزءا من روح وحياة 
ك���ل اإم����ارات����ي وي���دع���م ه����ذه ال��ري��ا���ش��ة على 

ال�شاحة املحلية والعاملية.
ل�شمو  ال�شكر  توجيه  على  امل��ه��ريي  وح��ر���س 
ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
الرئا�شة و�شمو  �شوؤون  وزي��ر  ال��وزراء  جمل�س 
الحتاد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
ملوؤ�ش�شة  الأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����ش��ة  ال��ع��ام  ال��ن�����ش��ائ��ي 
ال��ت��ن��م��ي��ة الأ���ش��ري��ة رئ��ي�����ش��ة امل��ج��ل�����س الأع��ل��ى 
ورعايتها  دعمها  على  والطفولة  ل��الأم��وم��ة 
جميع  يف  وللمراأة  العربية  اخليول  ل�شباقات 

اأنحاء العامل عامة والإمارات خا�شة.

ال�شيخ  ���ش��م��و  ب��ت��وج��ي��ه��ات  امل���ه���رج���ان  وي���ق���ام 
م��ن�����ش��ور ب���ن زاي�����د اآل ن��ه��ي��ان ن���ائ���ب رئ��ي�����س 
الرئا�شة بهدف  �شوؤون  ال��وزراء وزير  جمل�س 
رفع �شاأن اخليل العربي وزيادة الهتمام به يف 
قواعده  اأر�شى  ال��ذي  بريقه  لي�شتعيد  العامل 
امل��غ��ف��ور ل��ه ب���اإذن اهلل ت��ع��اىل ال�شيخ زاي���د بن 
ا�شرتاتيجية  مع  ومتا�شيا  نهيان  اآل  �شلطان 
املهرجان التي تت�شمن اإىل جانب �شباق كاأ�س 
ل�شمو  ال��ع��امل  وبطولة  زاي��د  ك��اأ���س   .. الوثبة 
ايفار  لل�شيدات  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 

اخل��ي��ول  ل�شباقات  ال��راب��ع  ال��ع��امل��ي  وامل���وؤمت���ر 
وموؤمتر   2013 بفرن�شا  تولوز  يف  العربية 
لتطوير  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو 
وينظم   . اي��ر���س  ال��ف��ر���ش��ان  م��ه��ارات  وتنمية 
بالتن�شيق  لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة  املهرجان 
اأبوظبي الريا�شي وبالتعاون مع  مع جمل�س 
هيئة الإمارات ل�شباق اخليل والحتاد الدويل 
خل���ي���ول ال�����ش��ب��اق ال��ع��رب��ي��ة اإف���ه���ار وج��م��ع��ي��ة 
اخل��ي��ول ال��ع��رب��ي��ة الأ���ش��ي��ل��ة وب��دع��م الهيئة 
وط��ريان  والريا�شة  ال�شباب  لرعاية  العامة 

الإمارات وبرعاية �شركة التطوير وال�شتثمار 
ال�شياحي و�شركة اأبوظبي لال�شتثمار واأرابتك 
ال��ق��اب�����ش��ة وال���را����ش���د ل��ال���ش��ت��ث��م��ار و���ش��رك��ة 
ال���ع���واين والحت������اد ال��ن�����ش��ائ��ي ال���ع���ام وجل��ن��ة 
مبارك  بنت  فاطمة  واأكادميية  امل��راأة  ريا�س 
للريا�شة الن�شائية و�شا�س لال�شتثمار وكابال 
�شتد  الوثبة  ن��ادر �شعب وم��زرع��ة  وال��دك��ت��ور 
ونادي  والفرو�شية  لل�شيد  ال��دويل  واملعر�س 
�شنرتواأجنحة  والوثبة  للفرو�شية  اأبوظبي 

القرم ال�شرقي جنة وري�شنج بو�شت.

�ضينـــا بطـــــاًل للجولــــــــة اخلام�ضــــــة مـــن كـــاأ�ض الوثبـــــة �ضتـــــد يف هولنـــــــدا

ديتور  و���ش��رك��ة  ال��ري��ا���ش��ي  دب��ي  نظم جمل�س 
اأي��ن��وك  م��ن  ب��دع��م  الأح����داث  واإدارة  لتنظيم 
املغامرة الريا�شية  فعالية ديتور �شيتي هنت 
م�شاركة  �شهدت  والتي  نوعها،  من  الفريدة 
على  تناف�شوا  ال��ذي��ن  فريقا  ل�120  وا�شعة 
مدار يوم كامل با�شتخدام و�شائل النقل العام 
برنامج  اإط��ار  الفعالية يف  وتاأتي هذه  بدبي. 
ال��ذي ي�شم  البدين نب�س دبي  للن�شاط  دبي 
العديد من الفعاليات البدنية املتنوعة التي 
تقام على مدار العام يف خمتلف اأرجاء الإمارة، 

وهي تقام على فكرة منح الريا�شيني حتديا 
ن��وع خا�س وه��ي البحث ع��ن الكنز عرب  م��ن 
والتنقل  بدبي،  العام  النقل  و�شائل  ا�شتخدام 
والرك�س  بامل�شي  ال��ق��ي��ام  ج��ان��ب  اإىل  ع��ربه��ا 
و�شول للمكان املن�شود عرب مناف�شة ريا�شية 
جمتمعية تعد الأوىل من نوعها حمليا. كما 
يف  مهمة  خطوة  لت�شكل  الفعالية  ه��ذه  تاأتي 
اإط����ار ت��ع��زي��ز ج��ه��ود الرت���ق���اء ب��زي��ادة اأع���داد 
خو�س  ومنحهم  ال��ب��دين  الن�شاط  ممار�شي 
جتربة فريدة من نوعها، حيث �شهدت اأكر 

م���ن 200 ف����رد م���ن خم��ت��ل��ف اجل��ن�����ش��ي��ات، 
دب���ي م�شتخدمني  اأرج�����اء  ط��اف��وا يف  ال��ذي��ن 
النهاية،  لنقطة  و�شول  العام  النقل  و�شائل 
قدرها  ج��ائ��زة  تخ�شي�س  مت  ق��د  ب��اإن��ه  علما 
10 اآلف درهم للفريق احلا�شل على املركز 
الأول. وتعد فعالية ديتور �شيتي هنت اختبارا 
حقيقيا لقدرات امل�شاركني ولياقتهم البدنية، 
يف  خمتلفة  ريا�شية  حتديات  تت�شمن  حيث 
مواقع حمطات التوقف املنت�شرة يف دبي، وقد 
حل  �شخ�شني  من  املوؤلفة  الفرق  على  تعني 

مفاتيح اللغز لكت�شاف موقع حمطة التوقف 
اأي  با�شتخدام  هناك  اإىل  والو�شول  التالية 
و�شيلة للنقل العام، ومنها: املرتو واحلافالت 
والبا�س املائي وحتى �شرياً على الأقدام، فيما 
اأو  اخلا�شة  ال�شيارات  با�شتخدام  ي�شمح  مل 

�شيارات الأجرة التاك�شي اأثناء املناف�شات.
ك���ل م����ن: فيتن�س  ب���رع���اي���ة،  اأق���ي���م احل�����دث 
فري�شت، مركز برجمان، جملة ليف �شتايل، 
دوبيزل، تاغ 91.1 ، ذا �شايكل هاب، اليفي�شن 

برجر واأمباير يونيفورمز.

م�ضـــاركـــة وا�ضعــــة يف مغامـــــرة دبـــــي الريا�ضيــــة 
با�ضتخـــدام و�ضائـــــــــل النقـــــل العــــام 

•• �شاحية ال�شيف – اللجنة االأوملبية:

رف��ع ال��ق��ائ��م ب��اأع��م��ال الأم���ني ال��ع��ام للجنة الأومل��ب��ي��ة 
التهاين  اآي��ات  اأ�شمى  ع�شكر  عبدالرحمن  البحرينية 
والتربيكات اإىل �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة 
رئي�س  وال��ري��ا���ش��ة،  لل�شباب  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�س 
اآل  ح��م��د  ب��ن  خ��ال��د  ال�شيخ  و���ش��م��و  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة 
خليفة نائب رئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�شة، 
مبنا�شبة الجناز املميز الذي حققه الفريق البحريني 
يف �شباق فلوريدا للرجل احلديدي الذي ا�شت�شافته 

الوليات املتحدة الأمريكية موؤخراً.
واأكد ع�شكر باأن احل�شور املتميز للفريق البحريني يف 
البطولة يعك�س ما يتمتع به افراد الفريق من قدرات 
بدنية عالية واإمكانيات فنية متميزة ويرتجم اجلهود 
الكبرية التي بذلها يف �شبيل الإعداد والتح�شري لهذه 
امل�شاركة، موؤكداً باأن قيادة �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد 
خليفة  اآل  حمد  ب��ن  خ��ال��د  ال�شيخ  و�شمو  خليفة  اآل 
كيفية  يف  ال��ب��ح��ري��ن��ي  لل�شباب  ق���دوة  مت��ث��ل  ل��ل��ف��ري��ق 
اململكة عالياً  ا�شم  ال�شبابية لرفع  ا�شتغالل طاقاتهم 

وت�شريفها يف خمتلف املحافل الدولية.
واأ�شاف ع�شكر اأن حتلي افراد الفريق البحريني بقيادة 
�شمو ال�شيخ نا�شر و�شمو ال�شيخ خالد بروح التحدي 
حتقيق  يف  وا���ش��ح  ب�شكل  �شاهم  والعزمية  والإ���ش��رار 

لكافة  مثالياً  اإمنوذجاً  �شموهما  ليمثل  الإجن��از،  هذا 
�شموهما  تواجد  باأن  اململكة، مو�شحاً  الريا�شيني يف 
يف هذا املحفل العاملي وحتقيقهما لهذا الإجناز ير�شخ 
مكانة البحرين على ال�شاحة الريا�شية، ويوؤكد على 
ب��ه م��ن ط��اق��ات وم��واه��ب متميزة يف �شتى  م��ا تتمتع 

هناأ �سموهما باإجناز بطولة فلوريدا للرجل احلديدي

ع�ضكر: نا�ضر بن حمد وخالد بن حمد 
ميثالن قدوة لل�ضباب البحريني
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اأهدى فريق منطاد المارات ت�شنيع والتحليق 
مبنطاد علم الماراتUAE ONE تقديرا 
ل�����ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د ال 
يحلق  وال��ذي  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
�شاحب  لتوجيهات  جت�شيده  �شمن  الفريق  به 
اآل مكتوم نائب  ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
رع���اه اهلل اح��ت��ف��اًل ب��ي��وم العلم ت��ق��دي��راً ووف���اًء 
اآل  ب��ن زاي����د  ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل يف ذكرى تويل 
�شموه مقاليد احلكم وا�شتكماله مل�شرية التنمية 
والبناء التي نال منها �شباب المارات الن�شيب 
قامو�س  يف  واهتمام  مكانة  م��ن  لهم  مل��ا  الك��رب 

قيادتنا الر�شيدة .
نا�شر  عبدالعزيز  ط��ي��ار  الكابنت  ب���دوره  واك���د 
بان  الم����ارات  منطاد  ف��ري��ق  رئي�س  امل��ن�����ش��وري 
دول����ة الم������ارات ت��ع��ي�����س ب��ه��ج��ة ال��ن��ج��اح يف كل 

ال�شنة لتتويجها ببهجة ذكرى  ا�شهر  �شهر من 
الحتاد بالثاين من دي�شمرب من كل عام �شمن 
نهج قيادة حتر�س على التميز بالعمل والعطاء 
امل�شتمر الذي جت�شدها حكومة و�شعب المارات 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وفكر  لروؤية 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  ال  را���ش��د 
حاكم دب��ي رع��اه اهلل يف جعل دول��ة الم���ارات يف 
مل  التي  املتطلبات  كانت  مهما  الوىل  امل��رات��ب 
تكن يوم عائق جلعل من دول المارات العربية 
باملنطقة  به  يحتذي  ال��ذي  الول  املثل  املتحدة 

والعامل اجمع .
املن�شوري  نا�شر  ح�شن  ال��ك��اب��نت  ب���دوره  واك���د 
الم����ني ال��ع��ام مل��ن��ط��اد الم������ارات ح��ر���س فريق 
مبنطاد  التحليق  جعل  على  الم����ارات  منطاد 
علم المارات UAE ONE �شمن احتفالت 
حر�س  ال��ذي  بالقائد  و�شعبا  حكومتنا  الدولة 
ع��ل��ى رف���ع ع��ل��م الم�����ارات خ��ف��اق��ا ب��ج��ل املحافل 

العطاء  يف  ب��ارزا  معلما  �شموه  لي�شبح  العاملية 
له  يكن  ال��ذي  �شعبه  لإ�شعاد  باإخال�س  والعمل 
ابنائه من  كل احلب والتقدير والتي يج�شدها 
خ��الل ر�شم العديد من لوحات احل��ب وال��ولء 
اطلق  ال���ذي  العلم  ي��وم  م��ي��الد  عنها  نتج  ال��ت��ي 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي رعاه اهلل تقدير من �شموه و�شعب المارات 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لإجن���ازات  عامة 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
وعلى ال�شعيد الفني اكد الكابنت ح�شن نا�شر 
على التميز الذي حققه فريق منطاد المارات 
على مدى العوام الع�شرة والتي تخللت العديد 
من الجنازات والفوز باملركز الول يف عدد من 
خليفة  مبنطاد  بالتحليق  العاملية  امل�����ش��ارك��ات 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ب�����ش��ورة  امل��ت��وج  ال��ق��ائ��د 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه  خليفة بن زايد 

اهلل.
نقي  عبدالرحمن  الع��الم��ي  جانبه  م��ن  واأك���د 
م��دي��ر ال��ف��ري��ق اإن ع��ل��م ال���دول���ة مي��ث��ل احت���اد 
اإرادتنا وعزميتنا، واحتاد قدراتنا، ووحدة بيتنا 
ع�شق  على  قلوبنا  ويوحد  وم�شتقبلنا،  وروؤيتنا 
تراب وطننا، ويوحد طاقاتنا واإمكاناتنا ل�شنع 
اليوم  اأننا يف هذا  واأ�شاف نقي  بلدنا.  م�شتقبل 
رفعت  التي  املوؤ�ش�شة  القيادات  اأي���ادي  ن�شتذكر 
ون�شتح�شر  ع��ام��ا   42 ق��ب��ل  م���رة  اأول  ال��ع��ل��م 
عاليا  خفاقا  مرفوعا  اأبقته  التي  الت�شحيات 
املنجزات  ونتذكر  ما�شية  عقود  اأربعة  مر  على 
واملكت�شبات التي ر�شخت مكانته بني دول العامل 
وحجزت له مكانا متقدما بني الأمم وال�شعوب 
هذه  اجلميع  م�شاركة  ال��ف��ري��ق  م�شاركة  واك���د 
ال�شورة الوطنية عرب و�شائل الإعالم والت�شال 
ك��اف��ة، لأن���ه رم���ز ع���زة ه���ذا ال�شعب و���ش��ر قوته 

وم�شدر فخره واحرتامه.

�شل�شلة  م��ن  اخل��ري��ف  ن�شخة  مناف�شات  املا�شية  قبل  الليلة  اختتمت 
ن��ادي  ال��ت��ي ينظمها  ال��دول��ي��ة لل�شطرجن  ال��ع��ني ف��ور���ش��ي��زون  ب��ط��ولت 
العني للثقافة وال�شطرجن على مدار العام. �شارك يف ن�شخة اخلريف 
54 لع��ب��ا ولع��ب��ة ميثلون 14 دول���ة ه��ي دول���ة الإم����ارات واإجن��ل��رتا 
و�شوي�شرا واأوكرانيا والفلبني والهند و�شوريا..بجانب م�شر وال�شودان 
اأفريقيا واإيران والعراق والأردن و البحرين. واأ�شفرت نتائج  وجنوب 
املناف�شات عن فوز الدويل ال�شوري ح�شن عبطيني بلقب البطولة فيما 
حل ال��دويل امل�شري رامز �شمري ثانيا وجاء ال��دويل ال�شوداين طارق 
وفران�شي�س.  اأرم��ي��ل  الفلبينيان  ثم  الثالث  املركز  يف  الطاهر  حممد 
واأك����د حم��م��د اأم���ني ع��ب��داهلل ال���زرع���وين امل��دي��ر التنفيذي ل��ل��ن��ادي يف 
فور�شيزون  العني  بطولت  �شل�شلة  اخل��ت��ام..اأن  حفل  خ��الل  له  كلمة 
الإم��ارات وخا�شة  اإحتكاك لالعبي  اإىل توفري فر�س  الدولية تهدف 

والإع����داد  ال��ف��ن��ي  امل�����ش��ت��وى  لتطوير  ال��ع��ني..وذل��ك  ون��ا���ش��ئ��ات  نا�شئي 
الذي  للنا�شئني  العامل  مونديال  مقدمتها  ويف  القادمة  للم�شاركات 
يقام يف مدينة العني خالل ال�شهر املقبل متزامنا مع اإحتفالت الدولة 
بالعيد الوطني. وعلى هام�س البطولة الدولية اأقيمت بطولة اأخرى 
للنا�شئني غري امل�شنفني �شارك فيها 46 لعبا ولعبة من 10 دول هي 
فرن�شا واأملانيا والهند وفل�شطني والفلبني وال�شعودية والعراق و�شوريا 
والإمارات واليمن حيث توج الدويل ال�شوري يحيى زكريا باللقب تاركا 
املركز الثاين للفلبيني اأرنولد والهندي مانهران بينما حلت الإماراتية 
عائ�شة �شيف يف املركز الثالث. واأ�شاد الزرعوين بدعم جمل�س اأبوظبي 
ن�شر  يف  وبراجمه  خططه  تنفيذ  على  �شاعد  ال��ذي  للنادي  الريا�شي 
ال�شطرجن كريا�شة ذهنية وثقافية بني خمتلف �شرائح وفئات املجتمع 

العيناوي.

ختام ن�ضخة اخلريف من بطولة العني فور �ضيزون لل�ضطرجن

جت�سيدًا لتوجيهات حممد بن را�سد 

منطــــاد االإمــــارات يتــــــوج اإجنــــازاتــــه
 بت�ضنيـــــع منطــــــاد العلـــم خلليفــــة القائــــد

اأعرب وزير التعليم والثقافة والريا�شة الإ�شباين خو�شيه اإجنا�شيو فريت 
اليوم عن ر�شاءه جتاه القرار الذي اتخذه مهاجم فريق اأتلتيكو مدريد، 
دييجو كو�شتا، بارتداء قمي�س منتخب اإ�شبانيا بدل من الربازيل، موؤكدا 

اأنه يجب توجيه ال�شكر له على اختياره اإ�شبانيا .
ويف مقابلة مع اإذاعة )كوبي( املحلية اأكد الوزير: ح�شنا الأمر يبدو رائعا، 
ال�شكر لأن الختيار بني الربازيل  التعبري له عن  اأنه يتعني علينا  كما 
�شيء  فهذا  لذا  واإ�شبانيا،  ليختن�شتاين  بني  الختيار  ي�شبه  ل  واإ�شبانيا 

جيد للغاية بالن�شبة لدييجو اإذا كان ذلك هو قراره .

على  الفائت  الأ�شبوع  وقع  قد  الآن  الإ�شبانية حتى  الليجا  وكان هداف 
وثيقة يوؤكد من خاللها رغبته يف اللعب با�شم املنتخب الإ�شباين، واأر�شل 
منها ن�شخة لالحتاد الدويل لكرة القدم )فيفا( ون�شخة اأخرى لالحتاد 

الربازيلي للعبة.
الربازيل  مع  وديتني  مباراتني  خا�س  كو�شتا  دييجو  املهاجم  اأن  يذكر 
يف مار�س املا�شي، ونال اجلن�شية الإ�شبانية بعد اأن اأدى ميني الولء يف 
اللعب ل�شالح  املا�شي، ليعرب بعدها عن رغبته يف  اخلام�س من يوليو 

املنتخب الإ�شباين ولي�س الربازيلي.

وزيــــر اإ�ضبــاين ي�ضكــــر كو�ضتـــــا على 
اختيـــــاره اللعــــب الإ�ضبانيـــــا 

يوم  القدرة  يف  للدراجات  دبي  م�شمار  احت�شن 
الثالثة  التح�شريية  اجل��ول��ة  امل��ا���ش��ي  اجل��م��ع��ة 
الهوائية،  للدراجات   92 دب��ي  �شبين�س  لتحدي 
م�شافة  قطعوا  دراج،   600 من  اأك��ر  مب�شاركة 
اجل��ول��ة ال��ت��ي ام��ت��دت على ط��ول 65 ك��م و�شط 
خلو�س  ا�شتعداداً  للمتناف�شني،  كبرية  حما�شة 
الذي ينطلق يف �شوارع  الرئي�شي  التحدي  غمار 
دبي يف 13 دي�شمرب القادم، ومن املقرر اأن تقام 
 85( والأخ����رية  ال��راب��ع��ة  التح�شريية  اجل��ول��ة 

كم( يف 22 نوفمرب.
ت�����ش��م ق��ائ��م��ة ال���دراج���ني امل�����ش��ارك��ني يف حت��دي 

ع���دداً  ال��ع��ام  ه���ذا  ل��ل��دراج��ات   92 دب���ي  �شبين�س 
تواجدهم  على  حر�شوا  الذين  املتناف�شني  من 
حمبتهم  بدافع  طويلة،  ف��رتة  منذ  التحدي  يف 
هومربتو  الت�شيلي  م��ث��ل  ل��ه  ودع��م��ه��م  ل��ل��ح��دث 
بولريت، الذي اجتاز حتدي العام املا�شي مل�شافة 

92 كم بزمن قدره �شاعتان و15 دقيقة. 
وق���ال ه��وم��ربت��و 50 ع��ام��اً وه��و ط��ي��ار، وع�شو 
يتمتع  الت�شيلي:  ال��وط��ن��ي  ال��دراج��ات  ف��ري��ق  يف 
اأح��ر���س على  ه��ذا احل��دث بتنظيم رائ���ع، لذلك 
الأرب��ع،  التح�شريية  جولته  جميع  يف  امل�شاركة 
العام  واأتطلع هذا  ذات��ه،  التحدي  واأح��ب خو�س 

اأ���ش��رع م��ن ال��ع��ام امل��ا���ش��ي، عندما  لتحقيق زم��ن 
و�شلت اإىل املركز 10. 

بدورها ت�شارك الربيطانية لويزا لر�شن، معلمة، 
مقيمة يف دبي، للمرة الأوىل يف هذا احلدث، نظراً 
لبدايتها احلديثة مع ريا�شة ركوب الدراجات يف 
وق��ت �شابق من ه��ذا ال��ع��ام، وقالت لر���ش��ن: من 
ال��رائ��ع اأن اأك��ون ج��زءاً من ه��ذا احل��دث الكبري، 
فاأنا األقى الدعم من اجلميع، وهذه ثالث جولة 
بها،  كثرياً  وا�شتمتعت  فيها،  اأ�شارك  حت�شريية 
ب����داأت يف مم��ار���ش��ة رك���وب ال���دراج���ات ه���ذا ال��ع��ام 
بينما كنت اأق�شي عطلتي يف اإيطالية، و�شاهدت 

كيف ي�شتمتع ال�شكان املحليون بهذه الريا�شة، و 
تابعت بعد ذلك جولة فرن�شا للدراجات تور دو 
فران�س على �شا�شات التلفزيون، حيث قررت بعد 
ذلك ممار�شة ركوب الدراجات كو�شيلة للحفاظ 

على لياقتي، وق�شاء اأوقات م�شلية اأي�شاً. 
واأ�شافت لر�شن: اعتقدت اأن امل�شاركة يف حتدي 
حم��ف��زاً  ���ش��ت��ك��ون  ل��ل��دراج��ات   92 دب���ي  �شبين�س 
املناف�شة،  خلو�س  الت�شجيل  فقررت  يل،  كبرياً 
وك���ان الأم����ر غ��اي��ة يف ال���روع���ة، ف��ه��ذه اجل���ولت 
ال��ت��ح�����ش��ريي��ة م��ف��ي��دة، واأت��ط��ل��ع خل��و���س غ��م��ار 

التحدي ذاته.

دراج يف ثالث جوالت حتدي �ضبين�ض دبي 92 التح�ضريية  600

حت���ت رع���اي���ة ���ش��ع��ادة ال�����ش��ي��خ ر����ش���اد ب���ن اأح��م��د 
الهنائي وكيل وزارة ال�شوؤون الريا�شية، عقدت 
ل��الإب��ح��ار  ال��ري��ا���ش��ي��ة وع��م��ان  ال�����ش��وؤون  وزارة 
موؤمترا �شحفيا يف املقرنّ الرئي�شي مل�شروع ُعمان 
لالإبحار للوقوف على اآخر ا�شتعدادات اللجنة 
الليزر2013م،  لقوارب  العامل  لبطولة  املنظمة 
املرتقبة  ال�شلطنة  ا�شت�شافة  اأن  ف��ي��ه  اأف����ادت 
للبطولة العاملية لقوارب الليزر 2013م والتي 
نوفمرب  م��ن   16 يف  تنطلق  اأن  املخطط  م��ن 
اجلاري �شتكون عتبة مثالية لتعريف الأجيال 
اإىل  �شتفد  التي  واجلماهري  ار  وال��زونّ والنا�شئة 
البالد على الإرث البحري واحل�شاري الطويل 
�شت�شلنّط  اأن��ه��ا  كما  ال�شلطنة،  ب��ه  تتمتنّع  ال��ذي 
ال�شوء على الريا�شة كعامل وحمور م�شهم يف 

تنمية ال�شباب وحتفيزهم وتطوير مهاراتهم.
الهنائي،  اأحمد  ال�شيخ ر�شاد بن  واأع��رب �شعادة 
رئ���ي�������س ال���ل���ج���ن���ة امل���ن���ظ���م���ة ب���ق���ول���ه: ن��ت��وج��ه 
لدعمها  الر�شيدة  للحكومة  اجل��زي��ل  بال�شكر 
العاملية  البطولة  هذه  ل�شت�شافة  لالحمدود 
والتي �شتقام لأول مرة يف تاريخ البطولة على 
ثالث فئات معا، كما اأنها الأوىل من نوعها يف 
ال�شلطنة عند  ا�شتطاعت  العربية. وقد  الدول 
الكثري  على  ق  التفونّ ال�شت�شافة  ملف  تقدمي 
ب��اع ط��وي��ل يف ا�شت�شافة  ال��ت��ي لها  ال���دول  م��ن 
��ع ح�شورا  ن��ت��وقنّ مثل ه��ذه ال��ري��ا���ش��ات، ون��ح��ن 
يزيد عن األف م�شارك ومتابع من الإعالميني 
ولال�شت�شافة  وغريهم.  واملدربني  واملرافقني 
ب��ع��د ا���ش��رتات��ي��ج��ي واق��ت�����ش��ادي ل��ل��ب��الد حيث 
ار مبا  ���ش��ت��ك��ون ع��ت��ب��ة م��ه��م��ة ل��ت��ع��ري��ف ال��������زونّ
م يف خمتلف  تتمتع به من ح�شارة واآث��ار وتقدنّ
املجالت، ونتمنى جلميع امل�شاركني من جميع 

اأنحاء العامل طيب الإقامة وح�شن ال�شيافة .
ومت �شمن اأجندة املوؤمتر ال�شحفي الإعالن عن 
الدولية  البطولة  لحت�شان  الداعمني  الرعاة 
الر�شمي،  الراعي  ًعمانتل  �شركة  �شتكون  حيث 
والإع��الن  والن�شر  لل�شحافة  ُعمان  وموؤ�ش�شة 
كراٍع اإعالمي، ومنتجع ميلينيوم امل�شنعة كراٍع 
مة اأن لال�شت�شافة  م�شارك. واأ�شارت اللجنة املنظنّ
جم��م��وع��ة م���ن الأب���ع���اد ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي 
رات��ه��ا  وم��ق��دنّ للبالد  ال��رتوي��ج  بينها  م��ن  ت��اأت��ي 
تزخر  وا�شتثمارية  �شياحية  وجهة  باعتبارها 

مات التي ت�شتهوي ال�شائحني  بالكثري من املقونّ
اإ���ش��اف��ة اإىل ال��رتوي��ج  م��ن �شتى ب��ق��اع ال��ع��امل، 
للمرافق املميزة باملدينة الريا�شية يف امل�شنعة 
واإبرازها كوجهة مرموقة لحت�شان الفعاليات 
وال��دول��ي��ة.  الإقليمية  الريا�شية  واملناف�شات 
كما ياأتي على راأ���س الأه��داف العمل على رفع 
مكانة ال�شلطنة على خريطة عامل الإبحار من 
واإتاحة  العاملية  البطولت  يف  امل�شاركة  خ��الل 
الفر�شة لل�شباب لتمثيل بالدهم والرتقاء بها 
يف املحافل الإقليمية والدولية.  واأعرب عي�شى 
م�شروع  يف  الفعاليات  ع��ام  مدير  الإ�شماعيلي 
ُعمان لالإبحار اأن البنية الأ�شا�شية تعدنّ عامال 
م�شريا  الدولية  الفعاليات  لحت�شان  �شروريا 
واإىل  احل����دث  اإق���ام���ة  اإىل  ت��ت��ط��لنّ��ع  ال��ل��ج��ن��ة  اأن 
و�شولها  املرتقب  الوفود  وا�شت�شافة  ا�شتقبال 
من خمتلف اأنحاء العامل اإىل املدينة الريا�شية 
منتجع  اأن  الإ�شماعيلي  وقال  امل�شنعة.  بولية 
املرافق  من  جمموعة  ي�شم  امل�شنعة  ميلينيوم 
ال��ت��ي ت��ت��واف��ق م��ع امل��ع��اي��ري ال��دول��ي��ة الأومل��ب��ي��ة 
 400 ي�شتوعب  ال���ذي  ال��ب��ح��ري  امل��ر���ش��ى  مثل 
قاربا والعديد من مرافق ال�شيانة والتخزين 
بطولة  متطلبات  تلبية  �شاأنها  من  والتدريب 
ق����وارب ال��ل��ي��زر. وع��ل��ى امل��ر���ش��ى ت��وج��د م��راف��ق 
وامل�شرفة  الإداري����ة  واللجنة  التحكيم  للجنة 
ال�شحفية  لالأغرا�س  وقاعات  البطولة،  على 

بخدمات  زة  جمهنّ ولالجتماعات  والإع��الم��ي��ة 
الإن�����رتن�����ت. وت���وج���د اأي�������ش���ا ����ش���الت ل��ل��ي��اق��ة 
ومم��ار���ش��ة ال��ري��ا���ش��ة، و���ش��اط��ئ وا���ش��ع ورح��ب 
ل��ال���ش��ت��ج��م��ام، وم��الع��ب مل��م��ار���ش��ة ك���رة ال��ق��دم 

والطائرة ال�شاطئية. 
م���ن ج��ان��ب��ه اأع�����رب ال��دك��ت��ور غ��ال��ب ب���ن �شيف 
للموارد  التنفيذي  الرئي�س  ن��ائ��ب  احلو�شني 
للحدث  الر�شمي  ال��راع��ي  بُعمانتل،  الب�شرية 
امل��رت��ق��ب وال���راع���ي امل�����ش��ارك ل��ربن��ام��ج ُع��م��ان 
توليه  ال����ذي  ال��دع��م  اأن  للنا�شئني  ل��الإب��ح��ار 
�شعيها لالإ�شهام يف  ياأتي انطالقا من  ال�شركة 
الأك��ي��دة يف  وال��رغ��ب��ة  ال��ُع��م��اين  ال�شباب  تنمية 
اإجن��ازات على ال�شعيد  ت�شجيعهم على حتقيق 
الريا�شي، والعمل على تدريب النا�شئة ليكونوا 
�شتى  الُعماين يف  العلم  مناذج حمرتفة حتمل 
فة  ال�شلطنة ب�شورة م�شرنّ العامل ومتثنّل  اأنحاء 
يف املحافل الدولية، ما �شيكون له الأثر البالغ 
ز  �شيعزنّ حيث  اأي�شا  الجتماعي  امل�شتوى  على 
من روح النتماء الوطني لدى اأبناء ال�شلطنة. 
واأفاد فهد الرئي�شي، رئي�س اللجنة الإعالمية 
ل��ل��ب��ط��ول��ة: اأن اإي�����ش��ال ر���ش��ال��ة واأه��م��ي��ة ه��ذه 
ال���ش��ت�����ش��اف��ة وال���ت���ع���ري���ف ب��ه��ا ع���رب خمتلف 
لتو�شيع  ���ش��روري  وال�شحف  الإع���الم  و�شائل 
اجلمهور  م��ن  �شريحة  لأك���رب  و�شولها  ن��ط��اق 
ال�شلطنة  يف  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال�����ش��اح��ات  وم��ت��اب��ع��ي 

اأن اجل��ه��ود قائمة لإجن��اح  وخ��ارج��ه��ا، م��وؤك��دا 
تبعات  م��ن  �شتحمله  مب��ا  والتعريف  البطولة 
وفوائد على املدى القريب والطويل لل�شلطنة، 
ال�شياحية  املقومات  ابراز  املبا�شر يف  واإ�شهامها 
الريا�شية  ال�����ش��ي��اح��ة  وتن�شيط  ال�شلطنة  يف 

وجذب ال�شتثمارات اخلارجية. 
هذا و�شت�شهد ن�شخة البطولة هذا العام توافد 
���ارا م��ن 52 دول����ة ح��ول  اأك����ر م��ن 373 ب���حنّ
العامل للتناف�س على  العامل من معظم قارات 
الفئات،  خمتلف  يف  امليداليات  وح��ي��ازة  اللقب 
كما �شت�شمل ثالث فئات فرعية هي فئة قوارب 
ما�شرت  الليزر  ق���وارب  وفئة  �شتاندارد  الليزر 
وفئة قوارب الليزر راديال للنا�شئني على مدى 
14 نوفمرب  اأ�شابيع متوا�شلة بدءا من  �شبعة 

وحتى 3 يناير من العام القادم.
و�شيمثل ال�شلطنة ثالثة بحارة يف بطولت فئة 
اجلابري  ح�شني  وه��م  �شتاندرد  الليزر  ق��وارب 
مت  كما  احل�شني.  واأح��م��د  البلو�شي  واأح��م��د   ،
كاإداريني  عماين  اإبحار  م��درب   48 اختيار  مت 
ل���ت���ويل الإ�����ش����راف ع��ل��ى ال�����ش��ب��اق��ات و���ش��ي��ك��ون 

بع�شهم اأع�شاء �شمن هيئة التحكيم.
وقد وقع اختيار الحتاد الدويل لقوارب الليزر 
من  جاهزية  به  تتمتنّع  ملا  نظرا  ال�شلطنة  على 
الريا�شية  وامل��راف��ق  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  البنى  ناحية 
ق������ادرة ع��ل��ى اح��ت�����ش��ان ال���ب���ط���ولت ال��ف��رع��ي��ة 
بفئاتها الثالث، وملا يتمتع به الإن�شان الُعماين 
م���ن ت���اري���خ ط���وي���ل وع���ري���ق م���ع ال��ب��ح��ر منذ 
ق����رون ط��وي��ل��ة، ف�����ش��ال ع��ن امل�����ش��اع��ي القائمة 
لُعمان  والتاريخية  احل�شارية  الأجماد  لإعادة 
ع��رب م�����ش��روع ُع��م��ان ل��الإب��ح��ار، وال����ذي يهدف 
ريا�شة  يف  ال�شباب  م��ه��ارات  وتنمية  ل��ت��دري��ب 
اجلديد.  العاملي  وم�شمونها  ب�شكلها  الإب��ح��ار 
ارة  البحنّ اأ�شهر  ا�شتقطاب  اأن  اللجنة  واأ���ش��ارت 
وال��ري��ا���ش��ي��ني وج���م���ه���ور امل��ت��اب��ع��ني وال���وف���ود 
امل�شاركة والإعالميني اإىل ال�شلطنة �شيكون له 
�شياحيا  ال�شلطنة  مكانة  من  �شيعزز  بعيد  اأث��ر 
م���ن خ����الل م���ا ت���زخ���ر ب���ه م���ن م���ع���امل اأث���ري���ة 
وتاريخية ومواقع طبيعية خالبة، ف�شال عن 
ال��ق��ادرة على  املميزة  امل��راف��ق  ال��رتوي��ج ملختلف 
الريا�شية  وامل��ن��اف�����ش��ات  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اح��ت�����ش��ان 

الرائدة م�شتقبال. 

ف���از ن����ادي ت����راث الإم������ارات ب��ب��ط��ول��ة الإم������ارات املفتوحة 
ل��ل��ق��وارب ال�����ش��راع��ي��ة ري��ج��ات��ا ال��ت��ي اأق��ي��م��ت �شمن اأ���ش��ب��وع 
اأبوظبي لل�شراع احلديث وذلك بعدما حلق باألقاب ثالث 

فئات من بني �شت ت�شمنتها البطولة.
بينما ذهبت �شدارة الفئات الثالث الباقية اإىل اأندية زوارق 
�شواطئ دبي ونادي اأبوظبي للريا�شات ال�شراعية واليخوت 

ونادي جبل علي لالإبحار.
�شهدت فوز  للنا�شئني قد  الأوبتم�شت  كانت مناف�شات فئة 
الأول  باملركز  دب��ي  �شاطئ  زوارق  ن��ادي  من  ه��اردي  ماثيو 
فيما  ه��امن��اي��ج  جنتل  ال��ن��ادي  ذات  م��ن  زميله  ثانيا  ت��اله 
خل يف املركز الثالث عبداهلل الرئي�شي من نادي احلمرية 
الثقايف الريا�شي. ويف فئة الأوبتم�شت للكبار جاء يف املركز 
الأول عبداهلل العمودي من نادي تراث الإمارات تاله ثانيا 
ماثيو  الثالث  املركز  يف  فيما جاء  احلمادي  زميله حممد 

هاردي من نادي زوارق �شاطئ دبي.
وجاءت �شدارة فئة الليزر 4.7 ل�شالح نادي تراث الإمارات 
خالل  من  والثاين  الأول  املركزين  اقتن�س  اأن  بعد  اأي�شا 
اإىل  حمود �شامل و�شيف النعيمي فيما ذهب املركز الثالث 
ن��ادي زوارق �شاطئ دبي وتوا�شلت �شدارة  ه��اري بون من 
تراث الإمارات يف فئة ال� ليزر راديل بعد اأن اقتن�س النادي 
و  �شامل  �شعيد  بحارته  خ��الل  من  الأوىل  الثالثة  امل��راك��ز 

�شيف احلمادي وحمدان الغيالين.
النجم  اإىل  الأول  امل��رك��ز  ذه���ب  ���ش��ت��ان��درد  ل��ي��زر  ف��ئ��ة  ويف 
ال�شراعية  للريا�شات  اأبوظبي  بنادي  البحار  خالد  ع��ادل 
اأن  بعد  الريا�شة  البارزة يف هذه  الأ�شماء  واأح��د  واليخوت 
�شبق له متثيل الإم��ارات اأوملبيا كما اأنه اأحد اأع�شاء فريق 
الثاين دانييل  املركز  اأبوظبي للمحيطات ..وحل خلفه يف 
كل�شبي من نادي زوارق �شاطئ دبي وجاء يف املركز الثالث 

جون ولكوك من نادي زوارق �شاطئ دبي.
واأخريا يف فئة كتاماران كانت ال�شدارة ل�شالح نادي جبل 
من  الأوىل  الثالثة  امل��راك��ز  احتكر  وال���ذي  ل��الإب��ح��ار  علي 
خالل جنومه براين هيل�شدون الذي حل يف املركز الأول 
باملركز  ك��الرك  وه��رني  الثاين  املركز  �شجويندت  وكونراد 

اللث لهذه الفئة.
كان نادي اأبوظبي للريا�شات ال�شراعية واليخوت قد اأطلق 
ثالثية بحرية �شمن اأ�شبوع اأبوظبي لل�شراع ا�شتملت على 
عدة �شباقات من بينها �شباق ريجاتا للمعاقني الذي اأقيم 

على قوارب اإك�س 303 .
باأن�شطة  املعاقون  ي�شارك فيها  التي  الأوىل  املرة  تكن  ومل 
اأبوظبي  ن��ادي  الوثيق بني  التعاون  ال�شراع خا�شة يف ظل 
ل��ل��ري��ا���ش��ات ال�����ش��راع��ي��ة وال��ي��خ��وت ون����ادي اأب��وظ��ب��ي ل��ذوي 
للرعاية  العليا  زاي��د  ملوؤ�ش�شة  التابع  اخلا�شة  الحتياجات 
ن��ادي  وي�شتقبل  اخل��ا���ش��ة  الح��ت��ي��اج��ات  وذوي  الإن�����ش��ان��ي��ة 

ال��ري��ا���ش��ات ال�����ش��راع��ي��ة ال��راغ��ب��ني م��ن ذوي الح��ت��ي��اج��ات 
ال�شراع  مثل  البحرية  الريا�شات  على  للتدريب  اخلا�شة 

والتجديف والتي تنا�شب اإمكانياتهم.
ال�شراعية  للقوارب  املفتوحة  الإم���ارات  بطولة  �شباق  اأم��ا 
ريجاتا و�شباق اأبوظبي للقوارب ال�شراعية احلديثة ريجاتا 
اأب��ح��رت  ال��ت��ي  ال��ق��وارب  اأن����واع  جميع  م�شاركة  �شهدا  فقد 
الدولية  بال�شباقات  الريجاتا  وق���وارب  الإم���ارات  دول��ة  يف 

و�شارك فيها بحارة من خمتلف الأعمار واجلن�شيات.
املختلفة  ال�شراعية  القوارب  فئات  على  التناف�س  وا�شتمل 
الأوب��ت��م�����ش��ت ل��ي��زر رادي������ال ول���ي���زر 4.7 ل��ي��زر ���ش��ت��ان��درد 
اأبوظبي مقابل  كورني�س  ال�شباق على  واأقيم  والكاتاماران 
على  مق�شمة  ج��ولت  ثماين  على  وا�شتمل  اللوؤلوؤ  جزيرة 
يومني وح�شل جميع امل�شاركني يف هذا ال�شباق على نقاط 
توؤهلهم للمناف�شة على بطولة الإمارات لل�شراع وذلك من 
اأنحاء  خالل امل�شاركة يف اجل��ولت التي �شتقام يف خمتلف 
لقوانني  املختلفة  الفئات  يف  ال�شباقات  وخ�شعت  الدولة. 
واأنظمة الحتاد الدويل لل�شراع من خالل مراقبني وحكام 
دوليني اأداروا ال�شباق و�شاركوا كذلك يف اإلقاء حما�شرات 
للم�شاركني ومتت دعوة هوؤلء املحكمني من نادي اأبوظبي 
ل��ل��ري��ا���ش��ات ال�����ش��راع��ي��ة وال��ي��خ��وت. وت��ب��دو ن��ت��ائ��ج ال�شباق 
الأخري منطقية بالنظر اإىل الأ�شماء التي حققت ال�شدارة 
�شامل  و�شعيد  النعيمي  و�شيف  خالد  ع��ادل  مقدمتهم  ويف 
براعة عادل خالد وخرباته  فاإذا كانت  العمودي  وعبداهلل 
الأوملبية والدولية توؤهله لل�شدارة دائما فاإن البقية �شاهموا 
يف الإجناز العربي الذي حققه منتخب الإمارات منذ اأيام 
ال�شراعية  للقوارب  العربية  البطولة  بلقب  ت��وج  اأن  بعد 
التي اختتمت بالكويت حيث حقق خم�س ميداليات بواقع 
�شهدت  التي  املناف�شات  يف  وبرونزية  وف�شيتني  ذهبيتني 
ال�شراع  جلنة  ونظمتها  العربية  الدول  منتخبات  م�شاركة 

والتجديف والكاياك بالنادي البحري الريا�شي الكويتي.
 4.7 ال��ل��ي��زر  فئة  يف  العربية  البطولة  مناف�شات  وك��ان��ت 
ال��زاي��دي م��ن الإم����ارات بامليدالية  ق��د �شهدت ف��وز ح��م��ود 
الليزر  فئة  ويف  النعيمي  �شيف  زميله  ثانيا  تاله  الذهبية 
ال��زاي��دي على  �شعيد  الواعد  رادي��ال ح�شل جنم منتخبنا 
امليداليات  بقية  و�شجل  الذهبية  وامليدالية  الأول  املركز 
الأوبتم�شت  ف�شية  على  وح�شل  املن�شوري  �شعيد  �شيف 
ب��رون��زي��ة  وح��ق��ق  ع��ل��ي  اآل  اإ���ش��م��اع��ي��ل  وح��م��زة  للمبتدئني 
الأوب��ت��م�����ش��ت ل��ل��م��ب��ت��دئ��ني وه���ي ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي ك��ان��ت لها 
املفتوحة  الإم�����ارات  ب��ط��ول��ة  يف  لعبينا  ع��ل��ى  انعكا�شاتها 
الرتاث  اأندية  تفوق  اأن  كما   .. ريجاتا  ال�شراعية  للقوارب 
ونادي احلمرية  واليخوت  ال�شراعية  للريا�شات  واأبوظبي 
جاءت منطقية هي الأخرى يف ظل اأن هذه الأندية متثل 

ركيزة املنتخب الوطني لل�شراع.

وزارة ال�سوؤون الريا�سية وعمان لالإبحار تك�سف عن ا�ستعدادات ال�سلطنة لبطولة العامل لقوارب الليزر 2013

ا�ضت�ضافة ال�ضلطنة لبطولة العامل لقوارب الليزر 2013 عتبة ممّيزة لتعريف االأجيال على االإرث البحري واحل�ضاري للبالد
ُعمانتل الراعي الر�سمي وموؤ�س�سة ُعمان لل�سحافة والن�سر واالإعالن الراعي االإعالمي

نادي تراث االإمارات يفوز ببطولة 
االإمارات املفتوحة للقوارب ال�ضراعية 
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ي�شهد فريق اأبوظبي لل�شباقات اأول ظهور له يف 
رايل دبي الدويل يف وقت لحق من هذا ال�شهر 
اجلولة  يف  اإماراتيني  �شائقني  خم�شة  مب�شاركة 
الأو���ش��ط  ال�����ش��رق  اخل��امت��ة والأخ�����رية لبطولة 
للراليات.  وبعد اختتام مو�شمه يف بطولة العامل 
للراليات يف اإ�شبانيا ال�شهر املا�شي، يعود ال�شيخ 
اأج��واء الإث��ارة يف  اإىل  الإماراتي خالد القا�شمي 
ترتيبه يف  تعزيز  اأم��ل يف  الأو���ش��ط وكله  ال�شرق 
والتي  الأو�شطية،  البطولة  يف  الو�شافة  مركز 
ي�����ش��ارك ف��ي��ه��ا اإىل ج��ان��ب م��الح��ه ال��ربي��ط��اين 
توتال  �شرتوين  اأبوظبي  ب�شيارة  مارتن  �شكوت 

الإقليمية للراليات.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن حتقيق امل��رك��ز ال��ث��ال��ث يف 
رايل دبي �شيكون كافيا للقا�شمي للحفاظ على 

يف  لل�شائقني  العام  الرتتيب  و�شافة  يف  ترتيبه 
البطولة، اإل اأن جنم الراليات الإماراتي يتطلع 
اأبوظبي  اأول مو�شم له مع فريق  قدما لختتام 

لل�شباقات بفوز هو الثالث له يف رايل دبي. 
متتاليني  فوزين  حقق  وال��ذي  القا�شمي،  وق��ال 
ه��ذا  و2006:   2005 ع���ام���ي  دب����ي  رايل  يف 
هديف الرئي�شي بال �شك، لكنه اأي�شا لي�س ب�شهل 
ودورة  ال�شعبة،  الراليات  من  دب��ي  رايل  امل��ن��ال. 
يتطلعون  اجلميع  مبختلفة،  لي�شت  ال��ع��ام  ه��ذا 
لإنهاء املو�شم باأداء جيد لتعزيز ثقتهم باأنف�شهم 
متهيدا للمو�شم القادم، والذي �شيكون على بعد 

اأ�شابيع قليلة .
الأربعة  لالإماراتيني  بالن�شبة  املوؤكد  وم��ن  ه��ذا 
ل��رايل دبي   35 ال���دورة  امل�شاركني يف  الآخ��ري��ن 

نوفمرب،   30-28 ب��ني  م��ا  ال��ف��رتة  ال����دويل يف 
مت��ك��ن��ه��م م���ن ال���ف���وز ب��ل��ق��ب��ني ع��ل��ى الأق�����ل على 
الثالث  ال��ل��ق��ب  اأن  ح��ني  يف  ال��ب��ط��ول��ة،  م�شتوى 

يعتمد على نتائج املرحلة الأخرية.
ويتطلع كل من حممد املطوع وحممد ال�شهالوي 
�شارك  اأن  بعد  وذل��ك  دب��ي،  لهما يف  لأول ظهور 
للراليات  ال��ع��امل  بطولة  جولة  يف  معا  الث��ن��ان 
لأول  مثرية  لنهاية  قدما  ويتطلعان  اإ�شبانيا  يف 

مو�شم احرتايف لهما يف ريا�شة الراليات. 
ن��وع  م��ن  ���ش��ي��ارت��ان متماثلتان  ال�����ش��اب��ان  وي��ق��ود 
يتقدم  حيث  ال��دف��ع،  ثنائية  �شرتوين  ابوظبي 
ال�����ش��ه��الوي، وال����ذي ي�����ش��ارك اإىل ج��ان��ب امل��الح 
األن هارميان، بفارق كبري عن مواطنه وزميله 
فئة  مناف�شات  يف  لل�شباقات  اأب��وظ��ب��ي  ف��ري��ق  يف 

ال�شيارات ثنائية الدفع ولقب اأف�شل �شائق �شاب.  
جانب  اإىل  ي�شارك  ال��ذي  للمطوع،  بالن�شبة  اأم��ا 
مالحه �شتيفني ماك اأوليه، فيمكنه الفوز بذات 
البطولة  يف  ا�شتحداثهما  مت  ال��ل��ذي��ن  اللقبني 
هذا املو�شم لكن يف حال متكن هو من الفوز يف 
كال الفئتني يف دبي وتعذر ال�شهالوي عن اإنهاء 

ال�شباق. 
ويف هذه الأثناء، يتم�شك بدر اجلابري بفر�شة 
تبدو بعيدة املنال بع�س ال�شيء يف لقب املجموعة 
كل  ر  ت��ع��ذنّ على  يعتمد  فيها  ف���وزه  اأن  حيث   ، ن 
الظفريي  م�شاري  الكويتي  الفئة  مت�شدر  من 
و�شاحب املركز الثاين الأردين زيد ده�شان من 
من  اجل��اب��ري(  )اي  ه��و  ليتقدم  ال�شباق  ان��ه��اء 

املركز الثالث للفوز باللقب. 

و�شي�شارك اجلابري اإىل جانب مالحه الفرن�شي 
ماجد  زميله  �شي�شارك  ح��ني  يف  �شلينغ،  نيكول 
ل�شيارة  مماثلة  �شيارة  يقود  وال��ذي  ال�شام�شي، 
جانب  اإىل  اأن15،  ���ش��وب��ارو  اأب��وظ��ب��ي  اجل��اب��ري 

املالح الآيرلندي جون هيغنز. 

ال���رتت���ي���ب ال����ع����امل ل��ل�����ش��ائ��ق��ني ب���ع���د اجل���ول���ة 
اخلام�شة 

 1 1 8 -1نا�شر العطية   
نقطة 

-2ال�شيخ خالد القا�شمي  
نقطة  69

57 نقطة -3عبدالعزيز الكواري   
-4روجيه فغايل    

نقطة  43
30 نقطة -5ال�شيخ عبداهلل القا�شمي  

1-م�شاري   : ن  املجموعة  يف  ال�شائقني  ترتيب 
زي��د   -2 ن��ق��ط��ة؛   50 )ال���ك���وي���ت(  ال���ظ���ف���ريي 
بدر اجلابري   -3 42 نقطة؛  ده�شان )الأردن( 

) الإمارات( 33 نقطة 
الدفع:  ثنائية  ال�شيارات  يف  ال�شائقني  ترتيب 
1- حممد ال�شهالوي ) الإم��ارات( 68 نقطة؛ 
 -3 نقطة؛   43 )الإم������ارات(  امل��ط��وع  2 حممد 

روبرت اأعرج )لبنان( 25 نقطة. 
حممد   -1 ال�شباب:  فئة  يف  ال�شائقني  ترتيب 
حممد   2 نقطة؛   68 الإم����ارات(   ( ال�شهالوي 
نيكول�س   -3 نقطة؛   43 )الإم�����ارات(  امل��ط��وع 

اأميوين )لبنان( 25 نقطة.

وبالتايل  الثاين  ال��دور  اىل  تاأهله  بطاقة  حجز  عن  ال�شباين  بر�شلونة  يبحث 
الرابعة من  الرب��ع��اء يف اجل��ول��ة  ال��ي��وم  الي��ط��ايل  تعميق ج��راح �شيفه ميالن 
 7 بر�شلونة  ال��ق��دم.  ل��ك��رة  اوروب���ا  اب��ط��ال  ل���دوري  الثامنة  املجموعة  ت�شفيات 
نقاط �شيقطع �شوطا كبريا نحو التاأهل للمرة العا�شرة على التوايل اىل الدور 

ب�����������ع�����������د الق�����ش��ائ��ي ب��ح��ال ف����وزه ع��ل��ى م��ي��الن 5 ن��ق��اط 
�شان  ملعب  على   1-1 يف ���ش��ريو تعادلهما 

اكتوبر  الول  ت�شرين   22
املا�شي.

ل��ك��ن م��ي��الن حامل 
ال�������ل�������ق�������ب 7 
م��رات الثاين 

ب���ع���د ري����ال 
م�����دري�����د 
ال�شباين 

9 مرات   -
ي����ع����ي���������س   ،

ف�������رتة ك����ارث����ي����ة يف 
ال������������دوري امل���ح���ل���ي 

ه���ب���ط ف��ي��ه��ا اىل 
امل��رك��ز احل���ادي 
ع�����ش��ر وو���ش��ل 
احل����������دي����������ث 
ال��ت��خ��ل��ي  اىل 

ل����ي���������س ف��ق��ط 
ع������������ن م��������درب��������ه 

م����ا�����ش����ي����م����ي����ل����ي����ان����و 
اليغري بل عن نائب 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��اري��خ��ي 

ادريانو غالياين.
ب��ر���ش��ل��ون��ة،  ج��ه��ة  ويف 

ي������������اأم������������ل ال�������ف�������ري�������ق 
ي��ن��ت��ه��ي  ان  ال���ك���ات���ال���وين 
الرجنتيني  جنمه  �شيام 

ل���ي���ون���ي���ل م���ي�������ش���ي يف 
الخرية  املباريات 

وت����وق����ع ج��ن��اح 
ب���ر����ش���ل���ون���ة 

ال�����������دويل 
ب���ي���درو 

ن  ا

يعود �شحر زميله مي�شي، اف�شل لعب يف العامل يف العوام الربعة املا�شية، اذ مل 
ي�شجل يف اخر اربع مباريات يف الدوري امام او�شا�شونا وريال مدريد و�شلتا فيغو 
فيها  ي�شيع  �شل�شلة  اط��ول  لتكون  ا�شابة يف فخذه،  وا�شبانيول منذ عودته من 
طريق املرمى خالل �شنتني. لكن يف دوري البطال، كان مي�شي حا�شما للفريق 

ال��ك��ات��ال��وين، اذ �شجل ارب��ع م��رات يف م��ب��ارات��ني ه��ذا امل��و���ش��م، م��ا دف��ع بيدرو 
للقول ان ل داع للقلق يف هذه الطار: ل م�شكلة لديه ابدا، يتدرب جيدا 
اهناك  ان  يبدو  مباراتني  يف  ي�شجل  ل  وعندما  خارقة،  ارقامه  وبقوة. 
ازمة. هو الالعب القادر على �شنع الفارق يف اي وقت كان. وذكر مي�شي 

على �شبكة ويبو للتوا�شل الجتماعي ال�شينية انه مل ي�شتعد بعد كامل 
لياقته البدنية. وغاب عن متارين الثنني الربازيلي ادريانو 

وجريار بيكيه فيما ل يزال الظهري الدويل 
ج��������وردي ال���ب���ا غ���ائ���ب���ا ع����ن ب��ط��ل 

ل���ش��اب��ة  و2011   2009
يف ف���خ���ذه، م���ا ق���د ي��دف��ع 

امل�������درب الرج��ن��ت��ي��ن��ي 
خ�������رياردو م��ارت��ي��ن��و 

ل����ل����دف����ع ب���ال�������ش���اب 
م��ارت��ن م��ون��ت��وي��ا اىل 
ج������ان������ب امل����خ���������ش����رم 
ك����ارل����ي���������س ب����وي����ول 
بيكيه.  غياب  بحال 

امل���ج���م���وع���ة  ويف 
عينها، يبحث 
������ش�����ل�����ت�����ي�����ك 

ال����ش���ك���ت���ل���ن���دي 
3 ن���ق���اط ع����ن ت���ك���رار 

فوزه على م�شيفه اياك�س 
ام���������ش����رتدام ال��ه��ول��ن��دي 

ن���ق���ط���ة ك�����ي ي���ب���ق���ى ع��ل��ى 
م�����ق�����رب�����ة م��������ن ف����ري����ق����ي 

ال�����ش��دارة، وح��ت��ى اح��ت��الل امل��رك��ز ال��ث��اين 
ب���ح���ال خ�������ش���ارة م���ي���الن. وي��ب��ح��ث ب��ورو���ش��ي��ا 

نتائجه  �شل�شلة  م��ت��اب��ع��ة  ع��ن  المل����اين  دورمت���ون���د 
على ح�شاب  ال��ت��وايل  على  الثالث  ف��وزه  اجل��ي��دة وحتقيق 

ار�شنال النكليزي يف جمموعة �شاد�شة ت�شهد �شراعا ناريا بني 
ثالثة اندية. لعبو املدرب يورغن كلوب جنحوا بتحقيق فوز ثمني يف 
ار�س املدفعجية 2-1 بف�شل هدف متاأخر من البولندي روبرت ليفاندوف�شكي 
لكن كلوب ا�شاد مبدرب اخل�شم الفرن�شي ار�شني فينغر: بالن�شبة يل، هو ال�شري 
ار�شني فينغر. احبه كثريا. عندما ت�شاهد ار�شنال يف اخر 10 �شنوات، فقد لعب 
كرة قدم كاملة، لكننا نعلم ان ار�شنال مل يحرز اي لقب منذ فرتة طويلة كاأ�س 
انكلرتا 2005 . وتابع: ار�شنال ميلك فل�شفة ار�شني فينغر، لكني ل�شت قادرا 
على التدريب بهذه الطريقة، انا خمتلف. يحب مترير الكرة ولعب كرة القدم، 
ال�شاخبة  املو�شيقى  احب  انا  �شامتة.  اغنية  يعزفون  لكنهم  الورك�شرتا،  مثل 
واريد ان تكون عالية دوما . وقدم دورمتوند عودة قوية بعد خ�شارته اول مباراة 
املناف�شة  لت�شتعل  ار�شنال،  ثم  3-�شفر  مر�شيليا  على  ففاز   ،1-2 نابويل  ام��ام 
لعب  اول  ليفاندوف�شكي،  وا�شتعد  نقاط.  ب�شت  ون��اب��ويل  ار�شنال  مع  بتعادله 

ي�شجل اربعة اهداف يف مباراة واحدة يف ن�شف نهائي دوري البطال، ب�شكل جيد 
للمواجهة عندما �شجل رباعية يف مرمى �شتوتغارت يف الدوري املحلي اجلمعة 
املا�شي. وياأمل الفريق ال�شفر ا�شتعادة قائده �شيبا�شتيان كيهل بعد غيابه ل�شتة 
روي�س  ماركو  الفريق  جنم  لكن  كاحله،  يف  ا�شابة  ب�شبب  ا�شابيع 
توقع  للغاية. ل ميكن  �شتكون �شعبة  �شعبة:  مباراة  توقع 
هذا الكم من الفر�س مثل مباراة �شتوتغارت . ومل يخ�شر 
ارب��ع مرات  دورمتوند على ار�شه ام��ام فريق انكليزي )ف��از 
يف �شبع مباريات( وهو يبحث عن فوزه الثامن على التوايل 
مثري  بفوز  للمواجهة  ار�شنال  ا�شتعد  جهته،  من  ملعبه.  يف 
نقاط   5 ب��ف��ارق  ليبتعد  ال����دوري  يف  2-�شفر  ليفربول  على 
النجاح  عن اقرب مناف�شيه يف الربميري ليغ وعلق فينغر على 
الخري: كان مهما اقناع النا�س انه مبقدورنا الفوز يف املباريات 
الكربى. فلن�شتمتع بهذا المر ونتابع تطوير الفريق . ويف 
ظل ا�شابة جاك ويل�شري يف كاحله، قد يواجه الت�شيكي 
توما�س روزيت�شكي فريقه ال�شابق، لكن لعب الو�شط 
البالغ 33 �شنة عانى من ا�شابات كثرية بعد انتقاله 
 126 خا�س  ال��ذي  روزيت�شكي  وق��ال   .2006 ع��ام 
5 موا�شم: احرزت  مباراة يف ال��دوري الملاين خالل 
اللقب هناك وخ�شت نهائي كا�س الحتاد الوروبي 
ثانية  م��ب��اراة  امل��ب��اراة مميزة يل ويف  �شتكون  ل��ذا 
تعادل  نابويل  ياأمل  املجموعة عينها،  �شمن 
دورمت��ون��د وار�شنال وف��وزه على 
املتوا�شع  مر�شيليا 
ل�������ي�������ن�������ف�������رد 
بال�شدارة. 
يف  و
امل��ج��م��وع��ة 
اخل���ام�������ش���ة، 
ي���ن���وي ال���ربت���غ���ايل ج��وزي��ه 
مورينيو مدرب ت�شل�شي النكليزي ردة فعل 
امام  بعد خ�شارتهم  لعبيه  �شريعة من 
ال��دوري، عندما ي�شتقبل  نيوكا�شل يف 
�شالكه الملاين على ملعب �شتامفورد 
بريدج .و�شحيح ان ت�شل�شي فاز يف 
اخر مباراتيه يف امل�شابقة القارية، 
ال انه ل يزال يدفع ثمن �شقوطه 
بال  �شيفه  ام���ام  الوىل  امل��ب��اراة  يف 
ال�شوي�شري 1-2 واوقف �شل�شلة من 
29 مباراة من دون خ�شارة على 
امل�شابقة الوىل،  ار�شه يف 
لذا يت�شاوى بالنقاط 
ويتقدم  �شالكه  مع 

بال بنقطتني.

انت�شارات   3 بعد  املو�شم  ه��ذا  الوىل  بخ�شارته  روكت�س  هيو�شنت  مني 
متتالية امام م�شيفه لو�س اجنلي�س كليربز 137-118 ام�س الثنني 

يف دوري كرة ال�شلة المريكي للمحرتفني.
على ملعب �شتيبلز �شنرت وامام 19404 متفرجني، عاد العمالق دوايت 
ه��اورد اىل مدينة لو�س اجنلي�س بعد انتقاله من ليكرز اىل روكت�س يف 
اذ  اخ��ر،  راأي  �شفقة كبرية كالعب حر. لكن جاي جاي ريديك كان له 
ال�شوط الول وكان احد �شبعة لعبني  ال�26 يف  19 من نقاطه  �شجل 

من كليربز ي�شجلون 10 نقاط او اكر.
وقاد جنم الفريق املوزع كري�س بول روكت�س اىل حتقيق الفوز بت�شجيله 
 21 كروفورد  جمال  البديل  وا�شاف  حا�شمة  متريرة  و17  نقطة   23

نقطة بينها 6 ثالثيات وباليك غريفني 18 نقطة و7 متابعات.
وعادل كليربز اف�شل رقم يف تاريخه عندما �شجل 78 نقطة يف ال�شوط 

الول، كما ان هيو�شنت �شجل 41 نقطة يف الربع الثاين.
و9  نقطة   13 ه���اورد  �شجل  اجنلي�س،  لو�س  جماهري  �شفري  ظ��ل  ويف 
يف  م�شجل  اف�شل  كا�شبي  ع��م��ري  ال�شرائيلي  البديل  وك���ان  متابعات، 

فريقه مع 19 نقطة و9 متابعات.
وقاد النجم اندريه ايغوودال غولدن �شتايت ووريرز للفوز على فريقه 

ال�شابق فيالدلفيا �شفنتي �شيك�شرز 90-110.
11089 متفرجا،  وام��ام  �شنرت يف فيالدلفيا  فارغو  ول�س  على ملعب 
8 موا�شم وكان احد ابرز  �شجل ايغوودال، الذي حمل الوان فيالدلفيا 
خ��ارج  م��ن  ل��ه  اع��ل��ى ر�شيد  وه��و  7 ثالثيات  بينها  32 نقطة  جن��وم��ه، 

القو�س.
املوزع �شتيفن كوري �شاحب ثالثية مزدوجة )تريبل  وتاألق اىل جانبه 
دابل( مع 18 نقطة و12 متريرة حا�شمة و10 متابعات وا�شاف اليها 

���ش��رق��ات. وال��الف��ت ان ه��ذه اخل�����ش��ارة الوىل لفيالدلفيا ج��اءت بعد   5
مو�شمني  اخ��ر  يف  اللقب  حامل  هيت  ميامي  املر�شحني  على  انت�شارات 

و�شيكاغو بولز بال�شافة اىل فوز خارج ار�شه على وا�شنطن ويزاردز.
وا�شاف للفائز ديفيد يل 18 نقطة و7 متابعات وكالي طوم�شون 15 
نقطة بينها 4 ثالثيات، فيما �شجل للخا�شر كل من املوزع مايكل كارتر-

وليام�س وايفان تورنر 18 نقطة.
وقال مارك جاك�شون مدرب غولدن �شتايت: ادركنا من بداية مو�شمهم 

انه يتعني علينا اللعب على هذا امل�شتوى .
كذلك مني ميني�شوتا تيمربوولفز بخ�شارته الول بعد 3 انت�شارات امام 
م�شيفه كليفالند كافاليريز 93-92 على ملعب كويكن لونز ارينا امام 

17892 متفرجا.
وج��اءت املباراة حما�شية حتى حلظاتها الخ��رية حيث اهدر كيفن لوف 

)17 نقطة و13 متابعة( �شلة الفوز مليني�شوتا.
واملوزع  �شي جاي مايلز )19 نقطة(  البديل  وتاألق يف �شفوف اخلا�شر 
فيما  حا�شمة(،  متريرات  و6  متابعات  و8  نقطة   15( ايرفينغ  كايري 

كان كيفن مارتن الف�شل لدى اخلا�شر مع 23 نقطة.
م�شيفه  ام��ام  التوايل  على  الرابعة  بخ�شارته  �شلتيك�س  بو�شطن  ومني 
ممفي�س غريزليز 95-88 على ملعب فيديك�س فوروم امام 15872 
امل��درب  ي��ق��وده  ال��ذي  بو�شطن،  فيها  يتعر�س  م��رة  اول  وه��ذه  متفرجا. 
ال����دوري م��ن��ذ مو�شم  ب��داي��ة  ب���راد �شتيفنز، لرب���ع خ�����ش��ارات يف  ال�����ش��اب 

.1970-1969
الر�شيد  وا�شاف  نقطة   15 �شاحب  بايلي�س  جاريد  الفائز  مع  وتاألق 
عينه ال�شباين مارك غا�شول واملوزع مايك كونلي، فيما كان جيف غرين 

الف�شل لدى الفريق الخ�شر مع 22 نقطة.

خ�ضـــارة اأوىل لروكتــــ�ض وفيالدلفيــــا وميني�ضوتـــــا يف ال�ضلــــــة االأمريكيـــــــــة 

القا�سمي يقود حتدي اأبوظبي لل�سباقات املوؤلفة من خم�سة �سيارات يف رايل دبي

ال�ضائقون االإماراتيون ال�ضباب على مقربة من التتويج باالألقاب مع قرب ختام فعاليات بطولة ال�ضرق االأو�ضط للراليات فيا

معركة جديدة بني اأر�سنال ودورمتوند 

بر�ضلونـــة يواجــــه ميـــالن اجلــريـــح يف دوري االأبطــــــال

يتمنى بر�شلونة ال�شباين ا�شتعادة مهاجمه الرجنتيني ليونيل 
ميالن  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  ق��ب��ل  امل��ع��روف��ة  ال��ت��ه��دي��ف��ي��ة  للم�شته  مي�شي 
اليطايل غدا الربعاء يف املجموعة الثامنة بدوري ابطال اوروبا 

لكرة القدم.
يوم  ا�شبانيول  م��ب��اراة  يف  ال�شباك  ع��ام��ا(   26( مي�شي  يهز  ومل 
اجلمعة املا�شي للجولة الرابعة على التوايل يف الدوري ال�شباين 
وهي اأطول فرتة يبتعد فيها اأف�شل لعب يف العامل عن التهديف 

منذ نحو �شت �شنوات.
وعانى مي�شي من ا�شابة طفيفة ب�شد يف الع�شالت نهاية �شبتمرب 
او�شا�شونا  �شباك  هز  من  يتمكن  مل  عودته  ومنذ  املا�شي  ايلول 

و�شيلتا فيجو وريال مدريد.
لكن املهاجم الرجنتيني ادرك التعادل لرب�شلونة يف املباراة التي 
بعدما  ميالن  ملعب  على  املا�شي  ال�شهر   1-1 بنتيجة  انتهت 
يف  الهولندي  ام�شرتدام  اياك�س  مرمى  يف  اه��داف  ثالثة  �شجل 

�شبتمرب ايلول املا�شي.
ورغم ان مي�شي �شجل ثمانية اهداف يف ع�شر مباريات بالدوري 
ال���ش��ب��اين ه���ذا امل��و���ش��م ل��ك��ن اج��را���س اخل��ط��ر ل ت���زال ت��ق��رع يف 

العا�شمة القطالونية.
بر�شلونة من حجم  م��درب  الرجنتيني ج��رياردو مارتينو  وقلل 
القلق املتعلق مب�شتوى مي�شي بعد لقاء ا�شبانيول وقال مارتينو 
يف موؤمتر �شحفي ل يبدو يل ان مي�شي ي�شعر بقلق. انها جمرد 

م�شادفة انه مل ي�شجل يف ثالث او اربع مباريات. 
يواجه  قد  الغد  لقاء  قبل  التهديفية  مل�شته  مي�شي  ا�شتعاد  واذا 
ميالن بطل اوروبا �شبع مرات �شعوبات وخا�شة ان الفريق يعاين 

من تراجع يف امل�شتوى.
وخ�شر ميالن 2-�شفر امام �شيفه فيورنتينا يوم ال�شبت املا�شي 
ليغيب الفوز عن الفريق للمباراة الرابعة على التوايل لي�شبح يف 

املركز 11 بالدوري اليطايل.
وادارة  ال��الع��ب��ني  جت��اه  غ�شبها  ع��ن  م��ي��الن  جماهري  واأع��رب��ت 
النادي ب�شيحات ا�شتهجان كما انتقدت �شيا�شة التعاقدات والتي 

ت�شببت يف �شعف يف خطي الدفاع والو�شط.
�شاعة  ن�شف  اخر  ان  ميالن  م��درب  اليجري  ما�شيمليانو  وا�شار 
من لقاء فيورنتينا كانت ال�شواأ له يف ثالث �شنوات ون�شف ال�شنة 

مع الفريق.
تثري  كانت  �شاعة  ن�شف  اخ��ر  موؤمتر �شحفي  اليجري يف  وق��ال 
احلرج. يجب ان نعمل بقوة اأكرب من اأجل التح�شن وان نتطلع 

لتطوير عقلية الالعبني. 

بر�ضلونة يتمنى ا�ضتعادة 
مي�ضي مل�ضاته التهديفية 



حاول غ�ضل �ضيارته فعِلق 
داخل املغ�ضلة االآلية 

علق رجل داخل مغ�شلة اآلية لل�شيارات يف حمطة للتزود بالوقود مبقاطعة 
اأوك�شفورد�شاير الربيطانية، حني حاول ا�شتخدامها لتنظيف �شيارته.

وقالت هيئة الإذاعة الربيطانية )بي بي �شي( ام�س الثنني اإن الرجل خرج 
البال�شتيكية  �شفراتها  بني  علق  حني  الآلية  املغ�شلة  لت�شغيل  �شيارته  من 
رجال  با�شتدعاء  املحطة  ا�شحاب  فقام  تعمل،  ب��داأت  اأن  بعد  �شيارته  وب��اب 

الإطفاء.
ال�شيارة  ب��اب  لقطع  كهربائية  اآلت  ا�شتخدموا  الإطفائيني  اأن  وا�شافت 
ب��ج��روح طفيفة وج���رى حتميله  اأُ���ش��ي��ب  ال��ع��ال��ق، وال���ذي  واخ����راج مالكها 

م�شوؤولية احلادث.
ون�شبت )بي بي �شي( اإىل متحدث با�شم فوج اأطفاء مقاطعة اأوك�شفورد�شاير 
اإن الإطفائيني ا�شتخدموا معدات قطع هيدروليكية خا�شة لخراج  قوله 

قدم الرجل العالقة يف باب �شيارته وتخفيف ال�شغط عن �شدره.
وا�شاف املتحدث اأن مغ�شلة ال�شيارات الآلية توقفت تلقائياً عن العمل بعد 
وقوع خلل يف تقنيتها امليكانيكية، وكان الرجل حمظوظاً للغاية لأن ذلك 

جننّبه التعر�س ل�شابات خطرية.

لبوؤة حتت�ضن رجلني كلما راأتهما
يف اأدغال بوت�شوانا جنوب اأفريقيا ا�شتطاع كال من فالنتني جريرن و مايكل 
ليجرث من اأ�شر قلب هذه اللبوؤة �شريجا حني ا�شتطاعا اإنقاذ حياتها منذ 
الرقعة  تو�شيع  يف  امل��زارع��ان  ق��ام  عندما  الق�شة  ب���داأت  �شغرية.  كانت  اأن 
تقارب  التي  اأفريقا  جنوب  بوت�شوانا  احرا�س  يف  يزرعونها  التي  الزراعية 
م�شاحتها �شعفي م�شاحة بريطانيا فكان هذا التو�شع على ح�شاب املحميات 
ال�شناف  من  العديد  ت�شم  والتي  الح��را���س  تلك  يف  امل��وج��ودة  الطبيعية 
املعارك  العديد م��ن  ال��ذي��ن خا�شوا  الأ���ش��ود  م��ن احل��ي��وان��ات وم��ن �شمنها 
اأعدادهم  اإىل تهجريهم ونق�شان كبري يف  ادى  بوت�شوانا مما  مع مزارعي 
وكان من بينهم �شريجا التي كانت يف وقتها �شغرية فقام كال من فالنتني 
ومايكل مب�شاعدتها والعتناء بها..فلم تن�س لهم هذا الف�شل فكلما راأتهم 

تاأخذهم بني اأح�شانها العمالقة امتنانا ل�شنيعهم معها.
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الهند تطلق اأول مركبة 
ف�ضائية للمريخ

اأطلقت الهند، الثالثاء، لأول مرة، 
اإىل  ماأهولة  غري  ف�شائية  مركبة 
يوم   300 ت�شتمر  رحلة  يف  املريخ، 
ب���ه���دف درا�����ش����ة ال����غ����الف اجل����وي 

للكوكب.
اأن  اإع���الم هندية  واأف����ادت و���ش��ائ��ل 
مركبة  متنه  على  يحمل  �شاروخاً 
ال�����ش��اع��ة  يف  اأط���ل���ق  مانغاليان”، 
2:38 بعد الظهر بالتوقيت املحلي 
�شريهاريكوتا  ق��اع��دة  م��ن  للبالد، 
اجلنوبي  ال�شاحل  على  الف�شائية 

الهندي.
وق������د اأك����م����ل����ت امل�����راح�����ل ال���ث���الث 

لنف�شال ال�شاروخ بنجاح.
وقال املتحدث با�شم منظمة اأبحاث 
ال��ف�����ش��اء ال��ه��ن��دي��ة، دي��ف��ي��ربا���ش��اد 
ك��ارن��ي��ك، اإن���ه���ا ب���داي���ة م��ت��وا���ش��ع��ة 

لبعثتنا بني الكواكب«.
التي تبعث بها  امل��رة الأوىل  وه��ذه 
الهند مركبة اإىل املريخ، وقد اأكمل 
بتكلفة  �شهراً   15 خ��الل  امل�����ش��روع 

73 مليون دولر.
وحتتاج املهمة 10 اأ�شهر ليعلن عن 

جناحها اأو ف�شلها.

�ضرير ي�ضرتك يف 18 
ماراثون 

م��اراث��ون ط��وال   17 امل�شاركة يف  الإع��اق��ه م��ن  مل متنعه 
ع��ام  م��ن  اأق���ل  م��ن��ذ  ،ومل مينعه تعر�شه حل���ادث  ح��ي��ات��ه 
اإنه قد  18 وقد قيل له بعد احلادث  امل�شاركة يف ال�شباق 

يكون من امل�شتحيل اأن ي�شارك يف اأية �شباقات اأخرى . 
برين�شتاينفي  اإ�شتطاع  فقد  نيوز  فوك�س  موقع  وبح�شب 
الإ������ش�����رتاك يف امل�����اراث�����ون مب�������ش���اع���دة م��ن��ظ��م��ة اأخ���ي���ل 
الدولية”وهي منظمة غري ربحية تهدف اإىل متكني ذوي 

الإعاقة يف امل�شاركة يف م�شابقة األعاب القوى الدولية . 
وال���واق���ع اأن ب��رين�����ش��ت��اي��ن مي��ت��ل��ك ت��اري��خ��اً م�����ش��رف��اً لأي 
ريا�شي لي�شت لديه اإعاقه فما بال هذا التاريخ ل�شخ�س 
ينتهي  اأن  التاريخ  ه��ذا  ك��اد    . اأع���وام طويلة  �شرير منذ 
اإرادت���ه  ل��ول  برين�شتاين  ل��ه  تعر�س  ال���ذي  احل���ادث  بعد 

احلديدية التي جعلته يتعافى من جديد . 

يعي�ض يف مقربة منذ 
عامًا  13

برفقة  عمره  من  عاماً   13 م�شرد  برازيلي  رج��ل  ق�شى 
اإي��زاب��ي��ل  �شانتا  م��دي��ن��ة  م��ق��اب��ر  اإح����دى  يف  عظمي  هيكل 
م��ريور  داي��ل��ي  �شحيفة  اأوردت  م��ا  بح�شب  ال��ربازي��ل��ي��ة، 

الربيطانية.
وكانت عائلة بريالدو ريغول 47 عاماً تخلت عنه ليتحول 
اإىل م�شرد دون ماأوى بعد اأن اأ�شاع ما كان ميلك من نقود 
على تعاطي املخدرات، ومل يجد مكاناً ياأويه �شوى املقربة 
اإل للبحث ع��ن ال��ط��ع��ام ب��ني ح��اوي��ات  ال��ت��ي ل ي��غ��ادره��ا 

القمامة يف النهار.
اأ���ش��ل��وب حياته اجل��دي��د يف امل��ق��ربة،  واع��ت��اد ري��غ��ول على 
واأ�شبح الهيكل العظمي وني�شه الوحيد يف الليايل املظلمة 
وال���ب���اردة، وي��وؤك��د اأن���ه ل ي�شعر ب���اأي خ��وف م��ن الم���وات 
ل  لأنهم  الأح��ي��اء  م�شاحبة  على  معهم  العي�س  ويف�شل 

يوؤذون اأحداً، بعك�س ما يعتقد النا�س ح�شب قوله.
بالأمل باخلروج من  اأنه ل يزال متم�شكاً  ويوؤكد ريغول 
له حياة  تكون  اأن  ويرجو  احلياة،  قيد  على  وه��و  املقربة 
من  يجني  وعمل  �شغري  ببيت  فيها  يحظى  ك��الآخ��ري��ن 

خالله ما ي�شد رمقه ويحفظ له كرامته.

ي�ضعل النار يف اأوالده انتقامًا 
من زوجته

النار  واإ�شعال  البنزين فى منزله  ب�شكب  اأب م�شري  قام 
فيه، ما ت�شبب يف احرتاق جميع اأفراد اأ�شرته، انتقاماً من 

زوجته ب�شبب خالفات عائلية. 
وق���ع يف  ال����ذي  احل�����ادث،  اإن  ال��ري��ا���س  وق���ال���ت �شحيفة 
واإ�شابة  ابنيه  م�شرع  عن  اأ�شفر  القليوبية”،  حمافظة 

زوجته، وابنته، واحرتاق حمتويات املنزل بالكامل. 

�ضيارة تطري عند ازدحام املرور
�شيارة تطري كان جمرد حلم قبل اأن حتققه �شركة �شلوفاكية عرب ابتكار مركبة قادرة على التحليق يف اجلو للتغلب 
على الختناقات املرورية، وميكن اأن ت�شل �شرعتها الق�شوى اإىل 124 ميل يف ال�شاعة، بح�شب ما ذكرت �شحيفة 

دايلي ميل الربيطانية.
ومت الك�شف عن ال�شيارة الطائرة التي اأطلق عليها اآيروموبيل 2.5 خالل معر�س اآيروتيك للطريان الذي اأقيم 
اأخرياً يف مونرتيال، وميكن قيادة هذه ال�شيارة على الطرقات العادية، اأو حتويلها اإىل طائرة �شغرية تت�شع لراكبني، 

وت�شتطيع الإقالع والهبوط يف اأي مطار.
وت�شل �شرعة اآيروموبيل 2.5 عند ا�شتعمالها ك�شيارة اإىل حوايل 100 ميل يف ال�شاعة، وترتفع هذه ال�شرعة لت�شل 
اإىل 124 ميل يف ال�شاعة عند حتليقها يف اجلو، ومت ت�شنيع الهيكل من الفولذ اخلفيف، وطليت بالكربون ومل يزد 

وزنها عن 450 كيلوغرام.
ورغم قدرتها على الطريان ل ت�شغل ال�شيارة م�شاحة كبرية حيث ل يزيد عر�شها عن مرت ون�شف املرت، وطولها 
اأمتار فقط، وميكن تزوديها   8 اإىل حوايل  العر�س  الأجنحة ي�شل  العادية، وعند فرد  الأح��ول  اأمتار يف  �شتة  عن 

بالوقود من حمطات البنزين مثل اأي �شيارة عادية.
واأكد الناطق با�شم �شركة اآيروموبيل اأن فكرة امل�شروع بداأت منذ عام 1990 ، حيث مت و�شع ت�شميم منوذج ال�شيارة 
من قبل فريق من ال�شركة بقيادة كل من �شتيفان كالين وجوراك فاكوليك مبقرها الكائن يف مدينة براتي�شالفا 

ال�شلوفاكية.
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حّمام مع الثعابني 
لعالج الب�ضرة

انت�شرت يف الآونة الأخرية طريقة جديدة لعالج م�شاكل الب�شرة 
بهدف  امل���اء،  ثعابني  فيها  ت�شبح  م��ي��اه  يف  ال�شتحمام  ط��ري��ق  ع��ن 
اأوردت  م��ا  بح�شب  ناعمة  ب�شرة  على  واحل�����ش��ول  اجل��ل��د  تق�شري 

�شحيفة دايلي ميل الربيطانية.
وانتقلت هذه التقنية اجلديدة يف عالج الب�شرة من ال�شني لتلقى 
رواجاً يف اأوروبا، و�شاع ا�شتخدامها يف املنتجعات و�شالت التجميل 

برغم التحذيرات الكثرية من خطورتها على ال�شحة.
وكانت م�شت�شارة ال�شحة وال�شالمة الربيطانية ويندي نيك�شون، 
البيئية  لل�شحة  ت�شارترد  معهد  ا�شت�شافه  موؤمتر  خالل  اأ�شارت 
وخا�شة  الإن�����ش��ان  �شحة  على  اآم��ن��ة  غ��ري  الطريقة  ه��ذه  اأن  اإىل 
لالأ�شخا�س الذين يرتدون مالب�س �شباحة ف�شفا�شة حيث ميكن 

اأن ت�شق ثعابني املاء طريقها بداخلها.
الب�شرة مل  ع��الج  الأ�شلوب يف  ه��ذا  اأن  املعهد  با�شم  واأك��د متحدث 
يح�شل على موافقة من قبل اجلهات ال�شحية املخت�شة كما اأنه ل 

يخ�شع لأي رقابة من قبلها.
ا�شتخدام حمام  ت��راج��ع  الأ���ش��ل��وب بعد  وت��زاي��د الإق��ب��ال على ه��ذا 
الأ����ش���م���اك ب�����ش��ب��ب اح��ت��ج��اج��ات ن��ا���ش��ط��ني ت��ت��ع��ل��ق ب�����ش��وء معاملة 
ه���ذه احل��ي��وان��ات، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل اح��ت��م��ال الإ���ش��اب��ة ب��الم��را���س 
قبل  للع�س من  التعر�س  نتيجة  الدم  املنتقلة عن طريق  املعدية 

الأ�شماك.

العثور على عرو�ض بحر 
عرت حمميات البحر الأحمر الثالثاء على حيوان عرو�س البحر 
النادر على �شاطئ اأحد الفنادق ال�شياحية مبدينة �شفاجا، يف حالة 

اإعياء �شديد وتوفيت عقب و�شولها اإىل ال�شاطئ.
مدير  كان  امل�شرية،  الوفد  �شحيفة  ن�شرتها  التي  التفا�شيل  ويف 
حمميات البحرالأحمر الدكتور يا�شر �شعيد تلقى بالغاً من اأحد 
مراكب الغط�س ب�شاطئ اإحدى املن�شاآت ال�شياحية مبدينة �شفاجا 
البحر على  الأح��م��ر، يفيد ظ��ه��ور ح��ي��وان ع��رو���س  البحر  ج��ن��وب 

ال�شاطئ.
وعلى الفور، مت دفع فرق ولن�شات املحميات الطبيعية وتبني وجود 
عرو�س البحر ي�شل طولها اإىل 3 اأمتار يف حالة اإعياء �شديد، لكن 
بح�شب  ال�شاطئ،  على  توفيت  لأنها  اإنقاذها  الإ�شعاف  ت�شتطع  مل 

ال�شحيفة.
ملعرفة  بها  اخل��ا���ش��ة  التحاليل  لإج����راء  منها  عينات  �شحب  ومت 
مالب�شات الوفاة خا�شة واأن عرو�س البحر من النوع النادر وهي 
اأنثى كاملة البلوغ ح�شب و�شف فريق العمل املتابع واأنها خرجت 
لل�شاطئ، ب�شبب عدم ا�شتقرار حالتها ال�شحية وكانت تبحث عن 
واإيداعها  التحنيط  اأعمال  اإج��راء  ومت  اخلارجي،  للهواء  متنف�س 

يف م�سرح كابيتان بهوليوود. )رويرتز(اأحد املتاحف البحرية ل�شتخدمها �شياحياً وعلمياً.  Thor: The Dark World كات ديننج�ص خالل ح�سورها العر�ص االأول من فيلم

درو بارميور حامل 
من جديد 

ت��ن��ت��ظ��ر امل��م��ث��ل��ة الأم���ريك���ي���ة، درو 
زوجها،  من  ثانياً  طفاًل  ب��ارمي��ور، 
ال�شنة  ح��وايل  بعد  كوبلمان،  وي��ل 
الأوىل  ط��ف��ل��ت��ه��م��ا  اإجن���اب���ه���ا  ع��ل��ى 

اأوليف«.
 38 ب��ارمي��ور  با�شم  املتحدث  واأك��د 
�شنة انها حامل للمرة الثانية من 

كوبلمان.
قبل  ب��ارمي��ور عمدت  ان  اإىل  ي�شار 
اأي���ام اإىل بيع امل��ن��زل ال���ذي اأق��ام��ت 
ف��ي��ه ح��ف��ل زف���اف���ه���ا ب���اك���ر م���ن 6 

ماليني دولر.
وي��ذك��ر ان ب��ارمي��ور اأجن��ب��ت ابنتها 
الأوىل يف 26 اأيلول �شبتمرب 2012 
اأوليف”،  ا����ش���م  ع��ل��ي��ه��ا  واأط���ل���ق���ت 
ول��ط��امل��ا ع����ربت ع���ن رغ��ب��ت��ه��ا ب���اأن 

يكون لطفلتها اأخاً اأو اأختاً.

يدخل عامل ال�ضهرة 
با�ضطياد الثعابني

ي�شعى ال�شاب الهندي فافا �شوري�س 
اإىل دخول ال�شهرة من بوابة عامل 

احليوانات. 
وقال موقع ماناروما اإن فافا، الذي 
���ش��غ��رية،  ه��ن��دي��ة  ق��ري��ة  يف  يعي�س 
بثعابني  الإم�������ش���اك  يف  ت��خ�����ش�����س 
الكوبرا اخلطرية م�شتخدما يديه 

فقط. 
العامل من  اإىل  ال�شاب  مت تقدميه 
قبل قناة تلفزيونية متخ�ش�شة يف 

عامل احليوان بثت عنه تقريرا. 
الغريبة،  لهوايته  ممار�شته  خالل 
تعر�س فافا للدغات الثعابني اأكر 
ق���ادرا  الآن  وب���ات  م���رة.   250 م��ن 

على مقاومة كل اأنواع ال�شموم. 
بداأت ق�شة الرجل مع هذه الهواية 
يف الثانية ع�شرة من عمره عندما 
اأم�������ش���ك ب��ح��ي��ة ك����وب����را م����ن ح��ق��ل 

جماور، وجلبها اإىل البيت. 

ال��ربي��ط��ان��ي��ة الأوىل من  ال�����ش��رط��ة  اأ���ش��ب��ح��ت ق���وة يف 
البولي�شية  ك��الب��ه��ا  مت��ن��ح  امل��ت��ح��دة  اململكة  يف  ن��وع��ه��ا 

معا�شات تقاعدية بعد انتهاء فرتة خدمتها.
وق���ال���ت ���ش��ح��ي��ف��ة دي���ل���ي م��ي��ل اإن ���ش��رط��ة م��ق��اط��ع��ة 
نوتنغهام�شاير �شتمنح كل كلب بولي�شي 1500 جنيه 
اطار  يف  دولر،   2400 نحو  يعادل  ما  اأي  ا�شرتليني، 
م�شروع جديد تبنته بعد اأن كانت الكالب البولي�شية 
بعد  رعايتها  ل�شمان  �شابقاً  دع��م  اأي  على  حت�شل  ل 
الحتفاظ  الراغبني  ل��الأف��راد  منحها  ويتم  تقاعدها 

بها كحيوانات األيفة.
الكالب  عالج  نفقات  �شيغطي  املبلغ  هذا  اأن  وا�شافت 
البولي�شية بعد تقاعدها، مبا يف ذلك فواتري الأطباء 
واأك���دت  تربيتها،  وت��ك��ال��ي��ف  وال��ل��ق��اح��ات  البيطريني 
 500 �شتدفع  اأن��ه��ا  نوتنغهام�شاير  مقاطعة  �شرطة 
اأعوام لكل  جنيه ا�شرتليني �شنوياً وعلى مدى ثالثة 
لتغطية  ل��دي��ه��ا  اخل��دم��ة  ع��ن  يتقاعد  بولي�شي  ك��ل��ب 

تكاليف رعايته.
للكالب  التقاعد  م�شروع  اأن  اإىل  ال�شحيفة  وا���ش��ارت 
ا�شتكوا  معار�شني  م��ن  ب��ان��ت��ق��ادات  ج��وب��ه  البولي�شية 
ا�شرتليني  جنيه  األ���ف   39 نحو  ال��ب��ال��غ  امل���ال  اأن  م��ن 
كلباً   26 اإىل  نوتنغهام�شاير  �شرطة  �شتدفعه  وال��ذي 
بولي�شياً بعد انتهاء خدمتها ميثل �شفقة خام لدافعي 

ال�شرائب الربيطانيني«.
ون�شبت اإىل متحدث با�شم �شرطة نوتنغهام�شاير قوله 
اأكانوا  �شواء  لدينا  يعملون  الذين  بالنا�س  نهتم  نحن 
رجال �شرطة اأو موظفني مدنيني ومننحهم معا�شات 
من  اأن  ونعتقد  خدمتهم،  انتهاء  بعد  لئقة  تقاعدية 

املهم اأن نعامل الكالب البولي�شية بهذه الطريقة«.
كل  اخل��دم��ة  ع��ن  بولي�شية  ك��الب  �شتة  نحو  وتتقاعد 
عام بعد اأن ام�شت حياتها يف م�شاعدة قوى ال�شرطة 
على  وال�شيطرة  املطلوبني،  اع��ت��ق��ال  يف  الربيطانية 

احل�شود، ومكافحة املخدرات، وتفتي�س العقارات.

معا�ضات تقاعدية للكالب

ماري�ضا تومي.. املعلمة
ان�شمت املمثلة الأمريكية، ماري�شا تومي، احلائزة على جائزة الأو�شكار، اإىل النجم، جورج لوبيز، 

اإىل  ي��وؤدي  ما  للروبوت  م�شابقة  يف  تالميذها  تدعم  معلمة  دور  ت��وؤدي  حيث  جديد،  فيلم  يف 
فوزهم.

وذكر موقع ديدلين الأمريكي، اأن تومي �شتوؤدي دور البطولة يف الفيلم بعنوان ل فيدا روبوت 
. وتدور اأحداث الفيلم حول ق�شة 4 مراهقني اأمريكيني من ا�شول مك�شيكية ي�شكلون فريقاً 
الوطنية، حيث توؤدي تومي دور معلمة ت�شاهم  البطولة  كاأ�س  اآلياً يف فينيك�س يتناف�شون يف 

ر الفيلم يف هذه الأثناء يف نيو مك�شيكو. ثقتها بالفريق يف فوزه بالبطولة. وي�شونّ
ويذكر اأن م�شابقة الروبوت يتناف�س فيها جمموعة من الطالب ويقدمون فيها مناذج تعنى 

بدرا�شة الروبوتات، وت�شميمها وتطويرها وت�شنيعها وتطبيقاتها.


