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بن ثعلوب: ك�شبنا جيالً رائعاً من ال�شباب القادر 
على تنظيم اأهم واأكرب التظاهرات العاملية

عربي ودويل

�شلطان القا�شمي يفتتح فعاليات 
الدورة 32 ملعر�ص ال�شارقة الدويل

الفجر الريا�شي

اخبار االمارات

االأزمة التون�شية: ماأزق يف امل�شار احلكومي 
وانقالب يف املجل�ص التاأ�شي�شي..!

•• دبي-وام:

�شهدت دولة الإمارات العربية املتحدة حلظات تاريخية ظهر يوم ام�س 
الأربعاء يف متام ال�شاعة الثانية ع�شرة ظهرا حيث التف �شعب الإمارات 
وقيادته حول علم الدولة ووقفوا له يف وقت واحد وهتفوا بنداء واحد 
وقلب واحد دام الأمان وعا�س العلم يا اإماراتنا تقدمهم يف ذلك �شاحب 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل يف دار الحتاد ويف نف�س املوقع الذي 
رفع فيه الآباء املوؤ�ش�شون العلم قبل اأكرث من 42 عاما ليعلنوا اأن هذا 

العلم الواحد هو ما ميثل جميع اأبناء هذا ال�شعب ول �شيء غريه.
وقال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم بعد رفعه العلم 
يرافقه �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد ال مكتوم ويل عهد دبي 
و�شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد ال مكتوم نائب حاكم دبي جندد 
العهد والوعد ل�شعب الإمارات على خدمته ورفعته .. ولرتاب الإمارات 
اأجله ولعلم الإم��ارات على الإخال�س له وتر�شيخ  ال��روح من  على بذل 
مكانته. وخاطب �شموه الأطفال من حوله عا�س علمنا .. وعا�س احتاد 
اإماراتنا .. وعا�شت بالدنا عزيزة اأبية.. واأ�شاف �شموه اإن العلم هو اأمانة 
ال�شيخ خليفة وعندي  اأخي  اأمانة عند  .. وهو  املوؤ�ش�شني  ت�شلمناها من 
وعند كل مواطن ومواطنة وهو اأمانة باأيدي الأجيال القادمة للحفاظ 
عليه وتعزيز مكت�شباته. وجدد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم الق�شم اأمام العلم بتقدمي الغايل والنفي�س من اأجل رفعة علمنا 
وعزة بالدنا وتوفري العي�س الكرمي ل�شعبنا .. واأ�شاف �شموه دام الأمان 
ونعمه  علينا خريه  اأن يدمي  اهلل  ون�شاأل  دائما  دعاوؤنا  هو  العلم  وعا�س 

وف�شله. 
)التفا�شيل �س2(

   

حممد بن را�شد يفتتح الإثنني دور 
النعقاد العادي الثالث للوطني الحتادي 

•• اأبوظبي-وام: 

يفتتح �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل يوم الثنني املقبل 
الت�شريعي اخلام�س  الف�شل  الثالث من  العادي  النعقاد  دور  اأعمال 
ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب  بح�شور  الحت��ادي  الوطني  للمجل�س  ع�شر 
ال��دول��ة م��ن مدنيني  اأول��ي��اء العهود ون���واب احل��ك��ام وك��ب��ار م�شوؤويل 

وع�شكريني واأع�شاء ال�شلك الدبلوما�شي.
اآل نهيان رئي�س الدولة  وكان �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
الوطني  املجل�س  فيه  يدعو  احتاديا  مر�شوما  اأ�شدر  قد  اهلل  حفظه 
الت�شريعي  الف�شل  من  الثالث  العادي  دوره  يف  لالنعقاد  الحت��ادي 

اخلام�س ع�شر يوم الأثنني املوافق 11 نوفمرب 2013م.
العادي  الدور  الد�شتور يفتتح رئي�س الحتاد  80 من  للمادة  ووفقا 
ال�شنوي للمجل�س ويلقي فيه خطابا يت�شمن بيان اأحوال البالد واأهم 
الأحداث وال�شوؤون الهامة التي جرت خالل العام وما تعتزم حكومة 
الحتاد اإجراءه من م�شروعات واإ�شالحات خالل الدورة اجلديدة..
ولرئي�س الحتاد اأن ينيب عنه يف الفتتاح اأو يف اإلقاء اخلطاب نائبه 

اأو رئي�س جمل�س الوزراء.
لإع��داد  اأع�شائه  ب��ني  م��ن  جلنة  يختار  اأن  الحت���ادي  املجل�س  وعلى 
املجل�س  مالحظات  مت�شمنا  الف��ت��ت��اح...  خطاب  على  ال��رد  م�شروع 
اإىل رئي�س الحت��اد  املجل�س  م��ن  اإق����راره  بعد  ال���رد  وي��رف��ع  واأم��ان��ي��ه 

لعر�شه على املجل�س الأعلى.
وتبداأ مرا�شم افتتاح دور النعقاد العادي الثالث للمجل�س با�شتقبال 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س ال����وزراء ح��اك��م دب�������������ي.                           )التفا�شيل 

حممد بن را�شد يرفع علم المارات خفاقا )وام(

حممد بن زايد خالل ح�شوره حفل الزفاف اجلماعي )وام(

الإمارات ت�شهد حلظات تاريخية التف فيها ال�شعب وقيادته حول علم الدولة 

حممد بن را�شد: عا�ش علمنا .. وعا�ش احتاد اإماراتنا 

الق�شاء يوؤّيد ُحكم حظر جماعة الخوان املتاأ�شلمني
•• القاهرة-يو بي اأي:

اأيَّدت حمكمة م�شرية، الأربعاء، ُحكماً ق�شائياً �شابقاً 
بحظر جمعية الخوان واجلماعة التابعة لها وجميع 
يطالب  ا�شت�شكاًل  راف�شة  عنها،  املنبثقة  الهيئات 

بوقف تنفيذ احُلكم.
لالأمور  القاهرة  م�شتاأنف  حمكمة  رف�شت  ورف�شت 
امل�شتعجلة، يف جل�شة عقدتها اأم�س برئا�شة امل�شت�شار 
م��ه حمامي  ق��دَّ ا�شت�شكاًل )اع��رتا���س(  ك��رمي ح���ازم، 
ج��م��اع��ة الخ������وان امل��ح��ظ��ورة ع��ل��ى احُل���ك���م ال�����ش��ادر 
عنها  املنبثقة  واجل��م��اع��ة  الخ����وان  جمعية  بحظر 
وجميع اأن�شطتها، والتحّفظ على ممتلكاتها ال�شائلة 

واملنقولة، واأّيدت ا�شتمرار تنفيذ حكم احلظر.

•• عوا�صم-وكاالت:

الربعاء  وزير اخلارجية المريكي جون كريي  اكد 
وا�شفا  ال�شتيطاين  للبناء  املتحدة  الوليات  رف�س 

ال�شتيطان بانه غري �شرعي.
وقال كريي بعد لقائه الرئي�س الفل�شطيني حممود 
عبا�س يف بيت حلم يف ال�شفة الغربية نعترب ولطاملا 

اعتربنا ال�شتيطان غري �شرعي.
من  ان  حل���م  ب��ي��ت  يف  لل�شحفيني  ك����ريي  وا����ش���اف 
اأن يكون البناء ال�شتيطاين حمدودا بقدر  الف�شل 
المكان �شعيا خللق مناخ ميكن اأن مت�شي فيه هذه 

املحادثات بفعالية.
والتقى كريي الأربعاء الرئي�َس الفل�شطيني حممود 
نتنياهو  بنيامني  الإ�شرائيلي  الوزراء  عبا�س ورئي�َس 
يف حم��اول��ة ج��دي��دة ل��دف��ع حم���ادث���ات ال�����ش��الم بني 
اجل��ان��ب��ني ال��ت��ي ت��ق��ول و���ش��ائ��ل اإع����الم حم��ل��ي��ة اإن��ه��ا 

و�شلت اإىل طريق م�شدود. 
وقال مدير مكتب اجلزيرة يف رام اهلل وليد العمري 

وكانت املحكمة ذاتها قد ق�شت يف 23 اأيلول �شبتمرب 
يف  امل�شلمني  الخ��وان  جمعية  اأن�شطة  بحظر  الفائت 
بناًء  وذل��ك  عنها،  املنبثقة  الخ���وان  وجماعة  م�شر، 
الوطني  التجّمع  ح��زب  اأقامها  ق�شائية  دع��وى  على 
اأي  ن�شاط  ُيحظر  اأن  على  احُل��ك��م  ون�س  التقّدمي. 
جمعية واأية موؤ�ش�شة متفرعة من جمعية اأو جماعة 
اأو تنظيم الخوان اأو تابعة لها اأو من�شاأة باأموالها اأو 
تتلقى منها اأي نوع من اأنواع الدعم واجلمعيات التي 
تتلقى ترّبعات، ويكون من بني اأع�شائها اأحد اأع�شاء 
على  وال��ت��ح��ّف��ظ  التنظيم،  اأو  واجل��م��ع��ي��ة  اجل��م��اع��ة 
كانت  �شواء  واملنقولة  وال�شائلة،  العقارية،  اأموالها 
واملنقولت  ال��ع��ق��ارات،  وك��ذا  لها  م��وؤج��رة  اأو  مملوكة 

والأموال اململوكة لالأ�شخا�س املنتمني اإليها.

ال�شالم،  لعملية  بالن�شبة  اإن كريي ل يحمل جديدا 
ل�شمان  م�شعى  جم���رد  ال���زي���ارة  ت��ك��ون  اأن  م��رج��ح��ا 
ال�شلطة  بني  ا�شتوؤنفت  التي  املفاو�شات  انهيار  عدم 
الوطنية الفل�شطينية واإ�شرائيل برعاية اأمريكية يف 

يوليو متوز املا�شي.
والتقى كريي نتنياهو ثم انتقل اإىل بيت حلم حيث 
عبا�س،  حم��م��ود  الفل�شطيني  ال��رئ��ي�����س  م��ع  اج��ت��م��ع 
الإ�شرائيلي  الرئي�س  للقاء  القد�س  اإىل  ثانية  وع��اد 
�شمعون برييز. وقد اأكد كريي لدى و�شوله تل اأبيب 
الدعم الأمريكي املتوا�شل لإ�شرائيل قائال، اإن بالده 
�شتوا�شل العمل من اأجل حتقيق ال�شالم يف املنطقة، 

و�شتقف اإىل جانب اإ�شرائيل خالل هذه امل�شرية.
بنيامني  الإ�شرائيلي  ال����وزراء  رئي�س  ق��ال  ذل��ك  اىل 
نتنياهو اإن وزير اخلارجية ال�شابق اأفيغدور ليربمان 
���ش��ي��ع��ود اإىل احل��ك��وم��ة ب��ع��د ت��ربئ��ت��ه م��ن ت��ه��م ف�شاد 
الأربعاء  القد�س  ال�شلح يف  وب��راأت حمكمة  الأربعاء. 
ليربمان من تهم ف�شاد مما مهد الطريق اأمام عودته 

اإىل امل�شهد ال�شيا�شي.

الهالل الأحمر الإماراتي يوزع 
الك�شوة على اأطفال مدغ�شقر

•• مدغ�صقر-وام:

ب���داأ وف��د هيئة ال��ه��الل الأح��م��ر الإم��ارات��ي��ة اأم�����س الول ت��وزي��ع اآلف 
الثانية  املرحلة  �شمن  مدغ�شقر  جمهورية  يف  الأطفال  على  الك�شوات 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  حملة  م��ن 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل لك�شوة مليون 
طفل حمروم حول العامل. وقال حميد ال�شام�شي مدير اإدارة الإغاثة 
والتاأهب للكوارث رئي�س وفد الهالل..اإن الوفد وزع حتى الآن خم�شة 
ت��رتاوح  وال��ذي��ن  مدغ�شقر  يف  امل��ح��روم��ني  الأط��ف��ال  على  ك�شوة  اآلف 
يعي�شون يف خم�س قرى حيث مت  �شنة  و12  الثالثة  ما بني  اأعمارهم 
حتديدها وفق خطة عمل حمكمة و�شعها وفد الهالل لتغطية حوايل 
 500 اإىل   300 بني  ترتاوح  م�شافة  مدغ�شقر  عن  تبعد  قرية   13
جمعيات  ومتطوعي  الأح��م��ر  ال�شليب  م��ع  بالتعاون  وذل��ك  كيلومرت 
النفع العام يف مدغ�شقر.                                                                 )التفا�شيل 

�س11(

الرئي�س الفل�شطيني خالل مباحثاته مع كريي  )رويرتز(

الليبية تر�شد حماولت  احلكومة 
�شراء النفط من املجموعات امل�شّلحة 

•• طرابل�س-يو بي اأي:

ق��ال��ت احل��ك��وم��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة، ام�����س 
��ة ر���ش��دت  امل��خ��ت�����شّ اأج��ه��زت��ه��ا  اإن 
حم���اولت م��ن قبل ع��ّدة �شركات 
ل�����������ش�����راء ال����ن����ف����ط اخل����������ام م��ن 
املجموعات امل�شّلحة التي ت�شيطر 
عليه يف املنطقة ال�شرقية، حمّذرة 
م���ن اأن���ه���ا ���ش��ت��ت��اب��ع ال��ق�����ش��ي��ة مع 

ال�شرطة الدولية )الإنرتبول(.
وقالت احلكومة الليبية يف بيان، 
��ة ر���ش��دت  امل��خ��ت�����شّ اأج��ه��زت��ه��ا  اإن 
حم�����اول�����ة ع���������ّدة �����ش����رك����ات )مل 
ت�شّمها( ل�شراء النفط اخلام من 
املنطقة  يف  امل�شّلحة  امل��ج��م��وع��ات 
الأمر  هذا  اأن  معتربة  ال�شرقية، 
اع����ت����داء �����ش����ارخ ع���ل���ى ال�����ش��ي��ادة 
يحاكم  جنائية  وجرمية  الليبية 

عليها القانون.
واأو�شحت اأنها �شتقّدم اأ�شماء هذه 
ال�شركات اىل النائب العام ملتابعة 

الق�شية مع ال�شرطة الدولية.
ولفتت اىل اأنها اأ�شدرت التعليمات 
ل��ل�����ش��الح��ني اجل����وي وال��ب��ح��ري، 
ملراقبة املوانئ النفطية واعرتا�س 
اأي قطع بحرية حت��اول الدخول 
اإىل امل��وان��ئ من دون الت��ف��اق مع 

موؤ�ش�شة النفط.
واأكد البيان اأن اأية قطعة بحرية 
ت���دخ���ل امل����وان����ئ ���ش��ت��ت��ع��ر���س اإىل 
اإىل  العتقال والحتجاز، م�شرياً 
اأن��ه يف حالة رف�شت الأوام���ر قد 

يتم العامل معها بالقوة.
م��وان��ئ  م���ن  ع����دد  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
النفطية  واحل���ق���ول  ال��ت�����ش��دي��ر 
ت�شيطر عليها جمموعات م�شّلحة 
اخلام  النفط  ببيع  وه��ّددت  �شبق 
ح�شاباتها  يف  م��داخ��ي��ل��ه  واإي�����داع 
ت��راج��ع  اإىل  اأّدى  م���ا  اخل���ا����ش���ة، 

ت�شدير النفط الليبي.

مفاو�شات ال�شالم اىل طريق م�شدود وليربمان يعود حلكومة الحتالل 

كريي يعترب ال�شتيطان غري �شرعي ول يطالب بوقفه!

مواقــيت ال�سالة
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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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حممد بن زايد يح�شر حفل
 زفاف جماعي يف جمل�ش البطني

•• ابوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  ح�شر 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة احلفل الذي اأقامه جمل�س 

البطني يف اأبوظبي مبنا�شبة زفاف 11 عري�شا من اأبناء املنطقة.
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ال�شيخ  �شمو  اجلماعي  ال��زف��اف  حفل  و�شهد 
م�شت�شار الأمن الوطني نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة ابوظبي 
و�شمو ال�شيخ �شعيد بن زايد اآل نهيان ممثل حاكم اأبوظبي و�شمو ال�شيخ 
نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان 
اآل نهيان لالأعمال اخلريية والإن�شانية والفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�شمو ال�شيخ 
�شوؤون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور 
اآل نهيان رئي�س ديوان ويل عهد  الرئا�شة و�شمو ال�شيخ حامد بن زايد 

اأبوظبي             )التفا�شيل �س5(

تقارير ا�شتخباراتية عن اإخفاء الأ�شد اأ�شلحة كيماوية

ع�شرات ال�شحايا بتفجريين يف دم�شق وال�شويداء 
ال�����ش��وري حلقوق  امل��ر���ش��د  اف���اد  م��ا  ال���ش��ل��ح��ة، بح�شب  على كميات م��ن 

الن�شان الربعاء.
وكالة  م��ع  هاتفي  ات�شال  يف  الرحمن  عبد  رام��ي  املر�شد  مدير  وق��ال 
الن�شرة مدعومني مبقاتلني  �شيطر مقاتلون من جبهة  بر�س  فران�س 
من الدولة ال�شالمية يف العراق وال�شام )املرتبطتان بتنظيم القاعدة( 
ال�شت�شهاديني،  كتيبة  با�شم  تعرف  التي  اخل�شراء  الكتيبة  ومقاتلي 
ومقاتلي كتيبة مغاوير بابا عمرو وكتائب مقاتلة، على مبان وخمازن يف 
م�شتودعات ال�شلحة التابعة للقوات النظامية قرب بلدة مهني يف ريف 
حم�س. وا�شار اىل ان املقاتلني ا�شتولوا على كميات كبرية من ال�شلحة 
اىل  وتقع  وخم��زن��ا،  مبنى   30 نحو  م��ن  تتاألف  التي  امل�شتودعات  م��ن 

اجلنوب من مهني يف الريف اجلنوبي ال�شرقي حلم�س.
وا�شاف عبد الرحمن ان ثمة معلومات ان القوات النظامية عمدت قبل 

ا�شابيع اىل افراغ بع�س امل�شتودعات ونقل ال�شلحة اىل اماكن اخرى.
ويف تطور جديد تدقق الوليات املتحدة يف تقارير ا�شتخباراتية �شرية 
لديها ت�شري اإىل ان احلكومة ال�شورية مل ت�شرح بالكامل عن خمزونها 

من الأ�شلحة الكيميائية بل هي تخفي بع�شاً من هذه الأ�شلحة.
ان  قوله  اأم��ريك��ي  م�شوؤول  ع��ن  الأم��ريك��ي��ة  اإن(  اإن  )�شي  �شبكة  ونقلت 
بع�س  تخفي  ال�شورية  احلكومة  ان  اإىل  ت�شري  ا�شتخباراتية  معلومات 

اأ�شلحتها الكيميائية، ما يعني انه ما زال لديها خمباأ �شري.

•• عوا�صم-وكاالت:

51 اآخرون بجروح، بانفجار �شيارة مفّخخة،  اأ�شخا�س واأ�شيب   8 قتل 
اأم�س الأربعاء، قرب دوار العمران يف مدينة ال�شويداء جنوب �شوريا.

ون��ق��ل��ت وك��ال��ة الأن���ب���اء ال�����ش��وري��ة )���ش��ان��ا( ع��ن م�����ش��در يف ق��ي��ادة �شرطة 
املحافظة، قوله اإن �شيارة مفّخخة انفجرت قرب دوار العمران مبدينة 
اآخرين بجروح،   51 8 مواطنني واإ�شابة  اأّدى اإىل مقتل  ال�شويداء، ما 

واإحلاق اأ�شرار مادية يف عدد من ال�شيارات العابرة واملركونة يف املكان.
وقال م�شدر يف مديرية ال�شحة بال�شويداء اإنه جثث ال�شحايا قد و�شلت 

اإىل امل�شت�شفيات املحلية حيث يتم تقدمي العالج الالزم للجرحى.
مما  دم�شق  ال�شورية  العا�شمة  بو�شط  احلجاز  �شاحة  انفجار  هز  كما 
اأ�شفر عن مقتل 8 اأ�شخا�س واإ�شابة 50 اآخرين، ح�شبما اأفادت و�شائل 
اإعالم ر�شمية. واأو�شحت وكالة الأنباء الر�شمية )�شانا( اأن عبوة نا�شفة 
للخط  العامة  املوؤ�ش�شة  مبنى  اأم��ام  الواقعة  احلجاز  �شاحة  يف  انفجرت 
املعار�س  الإن�شان  ال�شوري حلقوق  املر�شد  اأفاد  احلديدي. ومن جهته، 

باأن قذائف هاون �شقطت يف حميط �شاحة احلجاز.
يف الثناء، �شيطر مقاتلون معار�شون على اجزاء من م�شتودعات �شخمة 
لال�شلحة تابعة للقوات النظامية ال�شورية قرب بلدة مهني يف حمافظة 
حم�س )و�شط( بعد معارك م�شتمرة منذ اكرث من ا�شبوعني، وا�شتولوا 

حم���ك���م���ة ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة 
ت�����ف�����رج ع������ن م�������ش���رف 

•• اإ�صالم اآباد-وام:

�شرح حمامو الرئي�س الباك�شتاين 
ال�شبق برويز م�شرف بان املحكمة 
ب��ع��د قبولها  اأف���رج���ت ع��ن��ه ام�����س 
قتل  بق�شية  تتعلق  مالية  كفالة 
ام����ام م�����ش��ج��د الح���م���ر يف ا���ش��الم 
منحت  ق��د  املحكمة  وك��ان��ت  اب���اد. 
ق�شايا  ارب���ع  يف  بكفالت  الف���راج 
مقتل  يف  ات��ه��ام��ه  اه��م��ه��ا  رئي�شية 
بينظري بوتو. واأ�شبح م�شرف بعد 
اأن ق�شى ما يقرب من �شتة اأ�شهر 

يف القامة اجلربية حرا طليقا.
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الإمارات ت�شهد حلظات تاريخية التف فيها ال�شعب وقيادته حول علم الدولة 

حممد بن را�شد: عا�ش علمنا .. وعا�ش احتاد اإماراتنا 
�شموه يوؤكد: العلم هو اأمانة عند اأخي ال�شيخ خليفة وعندي وعند كل مواطن 

ومواطنة وهو اأمانة باأيدي الأجيال القادمة للحفاظ عليه وتعزيز مكت�شباته
•• دبي-وام:

العربية  الإم������ارات  دول���ة  ���ش��ه��دت 
امل��ت��ح��دة حل��ظ��ات ت��اري��خ��ي��ة ظهر 
يوم ام�س الأربعاء يف متام ال�شاعة 
التف  حيث  ظهرا  ع�شرة  الثانية 
���ش��ع��ب الإم��������ارات وق���ي���ادت���ه ح��ول 
ع��ل��م ال��دول��ة ووق��ف��وا ل��ه يف وق��ت 
وقلب  واح��د  بنداء  واح��د وهتفوا 
واح��د دام الأم��ان وعا�س العلم يا 
اإماراتنا تقدمهم يف ذلك �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
دب��ي رع��اه  ال����وزراء حاكم  جمل�س 
اهلل يف دار الحتاد ويف نف�س املوقع 
املوؤ�ش�شون  الآب���اء  فيه  رف��ع  ال��ذي 
42 عاما  اأك����رث م��ن  ال��ع��ل��م ق��ب��ل 
الواحد هو  العلم  اأن هذا  ليعلنوا 
اأبناء هذا ال�شعب  ما ميثل جميع 
وق���ال �شاحب   . غ���ريه  ���ش��يء  ول 
را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 
اآل مكتوم بعد رفعه العلم يرافقه 
حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو 
بن را�شد ال مكتوم ويل عهد دبي 
حممد  ب��ن  مكتوم  ال�شيخ  و�شمو 
ن��ائ��ب حاكم  ال مكتوم  را���ش��د  ب��ن 
ل�شعب  والوعد  العهد  دب��ي جن��دد 
الإم�������ارات ع��ل��ى خ��دم��ت��ه ورف��ع��ت��ه 
.. ول�����رتاب الإم�������ارات ع��ل��ى ب��ذل 
الإم���ارات  ولعلم  اأجله  ال��روح من 
ع���ل���ى الإخ�����ال������س ل����ه وت��ر���ش��ي��خ 
مكانته . وخاطب �شموه الأطفال 
وعا�س   .. علمنا  عا�س  حوله  م��ن 
بالدنا  وعا�شت   .. اإماراتنا  احت��اد 
اإن  �شموه  واأ���ش��اف   .. اأبية  عزيزة 
من  ت�شلمناها  اأم���ان���ة  ه��و  ال��ع��ل��م 
اأم����ان����ة عند  وه����و   .. امل��وؤ���ش�����ش��ني 
ال�شيخ خليفة وعندي وعند  اأخي 
اأمانة  وه��و  ومواطنة  مواطن  كل 
القادمة للحفاظ  الأجيال  باأيدي 
وج��دد   . مكت�شباته  وتعزيز  عليه 
بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب 
را�شد اآل مكتوم الق�شم اأمام العلم 
بتقدمي الغايل والنفي�س من اأجل 
وع��زة بالدنا وتوفري  رفعة علمنا 

العي�س الكرمي ل�شعبنا .. واأ�شاف 
العلم  وع��ا���س  الأم����ان  دام  ���ش��م��وه 

ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  و���ش��ق��ى   .
حممد بن را�شد اآل مكتوم برفقة 

ه��و دع��اوؤن��ا دائ��م��ا ون�����ش��األ اهلل اأن 
يدمي علينا خريه ونعمه وف�شله 

جمموعة من الطالب والطالبات 
التي غر�شها قبل  �شجرة الحت��اد 

اأطلقناها  ال��ت��ي  واحل��م��ل��ة  دول��ت��ن��ا 
من  الثاين  حتى  �شت�شتمر  للعلم 
وحدنا  �شموه  واأ���ش��اف   . دي�شمرب 
توقيت رفع العلم لنقول للجميع 
دول��ة  نحن   .. اإم���ارات  ل�شنا  باأننا 
اأجيالنا  يف  ولنغر�س   .. الإم���ارات 
ب�������اأن ع���ل���م���ن���ا ه�����و رم������ز اح������رتام 
م�شاعرنا  ���ش��م��وه  وق���ال   . دول��ت��ن��ا 
ال��دول��ة مل تتغري منذ  جت��اه علم 
قيام الحت���اد .. ب��ل زادت��ه��ا الأي��ام 
ويزيدنا  و�شموخا  ور���ش��وخ��ا  ق��وة 
ف��خ��را وارت���ي���اح���ا اأن���ن���ا ن���رى ه��ذه 
حتركهم  اأبنائنا  يف  قوية  امل�شاعر 
وتعطيهم الدافع للبذل والعطاء 
يف كافة امليادين . ح�شر الحتفال 
حممد  معايل  العلم  ي��وم  بحملة 
ب����ن ع����ب����داهلل ال����ق����رق����اوي وزي����ر 

عام وخاطب �شموه الطالب قائال 
من  ب��اإخ��ال���س  نعمل  اأن  اأق�شمنا 
اأجل وطننا .. مهما ع�شنا نخل�س 
نخل�س كل مواطن يف عمله اأو يف 
اأو يف مع�شكره هو جندي  درا�شته 
لهذا الوطن الوطن هو ما يجمعنا 
ليكون  الدافع  ويعطينا  ويوحدنا 
كل يوم اأف�شل من الذي قبله وكل 
�شبقه وكل  ال��ذي  اأح�شن من  ع��ام 
اإجناز اأعظم واأف�شل واأجمل دائما 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وع��ل��ق   .
على  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
التفاعل الوطني وال�شعبي الكبري 
مع حملة يوم العلم بقوله تفاعل 
اأبناء الإمارات مع يوم العلم اأثلج 
�شدرونا .. وامل�شاعر التي مل�شناها 
يف اأطفالنا تب�شر باخلري مل�شتقبل 

ال��دول��ة ل�����ش��وؤون جمل�س ال���وزراء 
وم��ع��ايل ال��ف��ري��ق ���ش��اح��ي خلفان 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�شرطة  ب��ن مت��ي��م 
والمن العام بدبي و�شعادة خليفة 
دائ��رة  ع��ام  م��دي��ر  �شليمان  �شعيد 
الت�شريفات وال�شيافة بدبي . وقد 
�شارك ع�شرات الآلف يف خمتلف 
ال���دوائ���ر وامل��وؤ���ش�����ش��ات وامل���دار����س 
وح��ت��ى امل��ن��ازل يف رف���ع ع��ل��م دول��ة 
الإم��ارات يف وقت واح��د ا�شتجابة 
اأطلقها  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة  للحملة 
حيث  العلم  ي��وم  مبنا�شبة  �شموه 
وال��ك��ب��ار ت�شكيل  ال�����ش��غ��ار  ���ش��ارك 
م�شهد فريد من نوعه عرب كافة 
ال��وق��ت  نف�س  ال��دول��ة ويف  اأن��ح��اء 
وت��ع��زي��زا ملكانته  ب��ال��ع��ل��م  اح��ت��ف��اء 

وتر�شيخا لحرتامه .

حاكم اأم القيوين يرفع علم دولة المارات مبيدان الديوان الأمريى 
•• اأم القيوين- وام:

عرب �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعال ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 
اأم القيوين عن فخرة واعتزازة برفع علم دولة الم��ارات العربية املتحدة 
مبنا�شبة توىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�س الدولة 
حفظة اهلل القيادة ال�شيا�شية لدولة المارات العربية املتحدة معربا �شموه 
عن فخرة بالقيادة احلكيمة ل�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة واعتزازة ب�شعب 

المارات الوفى وتالحمه مع القيادة لرفع �شاأن دولة المارات عاليا.
جاء ذلك خالل رفع �شاحب ال�شمو حاكم اأم القيوين العلم مبيدان الديوان 
الأمريى احتفال بيوم العلم وتوىل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة مقاليد 
احلكم يف البالد تلبية ملبادرة كرمية من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبى رعاه 

مت�شى  الجن���ازات  تلك  اإن  وق��ال   . املتقدمة  ال���دول  م�شاف  ف��ى  و�شعتها 
مت�شارعة واحدة تلو الآخرى بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  واأخيه �شاحب  الدولة  نهيان رئي�س  اآل 
واإخوانهما  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
اأ�شحاب ال�شمو حكام الإم��ارات. واأ�شاف �شموه اإننا ن�شتذكر فى هذا اليوم 
ونحن نحتفل بيوم العلم وتوىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد ال 
نهيان رئي�س الدولة حفظة اهلل رئا�شة الدولة اجلهود التى بذلها املوؤ�ش�س 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه والذى و�شع لبنات الدولة 
با�شتقاللها  الكفيلة  وال�شبل  امل�شتقبل  خطوط  ل�شعبها  ور�شم  احلديثة 

وحريتها.
رئا�شة  الدولة  رئي�س  ال�شمو  بتوىل �شاحب  العلم والحتفال  ويهدف رفع 
وتعميق  ال��دول��ة  لعلم  ال��وط��ن  اأب��ن��اء  وان��ت��م��اء  قد�شية  تعزيز  اإىل  ال��دول��ة 

مقاليد  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ت�شلم  وذك��رى  العلم  يوم  بدمج  اهلل 
احلكم والحتفال بها فى يوم واحد.

وقال �شاحب ال�شمو حاكم ام القيوين اإن الحتفال برفع علم دولة المارات 
فى جميع اأنحاء الدولة جت�شيد حي لوحدة الوطن وتعبري �شادق عما يكنه 
�شعب المارات من حمبة �شادقة لقيادتنا احلكيمة. ونوه �شموه باأن اليوم 
يعترب يوما وطنيا وتالحما بني القيادة وال�شعب يعرب عن اإعتزاز ابناء هذا 
الوطن وانتمائهم احل�شى والوطنى حتت القيادة احلكيمة ل�شاحب ال�شمو 
واأ�شاد  و�شعبه.  لوطنه  وفيا  وقائدا  وطنيا  رم��زا  يعد  ال��ذى  الدولة  رئي�س 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعال ع�شو املجل�س العلى حاكم ام 
الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  فى عهد  التى حتققت  بالجنازات  القيوين 
احل�شارية  امل��ج��الت  خمتلف  ف��ى  و�شاخمة  عمالقة  اجن���ازات  تعد  وال��ت��ى 
عالية  مكانة  تتبواأ  الدولة  جعل  ال��ذى  الم��ر  والجتماعية  والقت�شادية 

الم��ارات.  احتاد  ملرتكزات  الوطن  ابناء  وولء  ال�شاحلة  املواطنة  مقومات 
كما �شاركت منطقة اأم القيوين التعليمية فى هذا الحتفال ممثلة بطلبة 
يعترب  ال��ذى  ال��ي��وم  بهذا  الحتفال  ف��ى  �شاركوا  ال��ذي��ن  امل��دار���س  وطالبات 

عزيزا على نفو�س كل مواطن ووافد فى هذه الأر�س اخلرية.
ح�شر رفع العلم ال�شيخ خالد بن را�شد املعال رئي�س الديوان المريى بام 
القت�شادية  التنمية  دائ��رة  رئي�س  املعال  را�شد  بن  �شيف  وال�شيخ  القيوين 
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•• دبي-وام:

ا�شتجابة لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل املتمثلة يف رفع علم 
ديوان  العلم احتفل  بيوم  احتفال  الدولة  ام�س يف جميع موؤ�ش�شات  الدولة 
تويل  بيوم  الحتفال  مع  تزامنا  عاليا  ال��دول��ة  علم  برفع  دب��ي  حاكم  �شمو 
اهلل  الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  �شاحب 

مقاليد احلكم.
�شمو حاكم  دي��وان  ع��ام  نائب مدير  اأحمد حممد بن حميدان  �شعادة  وق��ام 
دبي مدير عام حكومة دبي الذكية برفع علم الدولة على ال�شارية يف مقر 

�شعادة  وم�شاركة  بح�شور  ظهرا   12 ال�شاعة  مت��ام  يف  احلاكم  �شمو  دي��وان 
اأمريي مدير  يا�شر  املالية و�شعادة  اآل �شالح مدير عام دائرة  عبدالرحمن 
ع��ام دائ���رة ال��رق��اب��ة املالية و���ش��ع��ادة اأم��ل ب��ن ع��دي مدير ع��ام دائ���رة امل��وارد 
ب��ال��ه��ول م��دي��ر ع��ام دائ��رة  ل���وؤي  ال��دك��ت��ور  الب�شرية حلكومة دب��ي و���ش��ع��ادة 
عام  مدير  نائب  الزعابي  اأحمد  و�شعادة  دب��ي  حلكومة  القانونية  ال�شوؤون 
فيها  الإدارات  ومديري  التنفيذيني  وامل��دراء  وال�شيافة  الت�شريفات  دائ��رة 
قال  املنا�شبة  وبهذه  الإدارات.  كافة  من  واملوظفات  املوظفني  من  وح�شد 
ال�شمو  وال��ولء ل�شاحب  بالتهنئة  اليوم  نتوجه  اأحمد بن حميدان:  �شعادة 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة مبنا�شبة توليه مقاليد احلكم 
وا�شتكماله م�شرية التنمية والبناء يف دولتنا احلبيبة واإىل �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حب  توجت  التي  الكربى  الوطنية  احلملة  لهذه  اإطالقه  على  دب��ي  حاكم 
اأبناء الإمارات واعتزازهم بوطنهم وولئهم لقادتهم حني جمعت املنا�شبتني 
فما  ق��ادت��ه  اأح��ب  ل�شعب  رائ��ع��ا  اأج��م��ع م�شهدا ومن��وذج��ا  للعامل  لتقدم  معا 
بخلوا عليه بالغايل والنفي�س جلعله من اأ�شعد �شعوب الأر�س . واأ�شاف اإبن 
حميدان: نرفع علم دولتنا الغايل باأيدينا عاليا ليبقي �شاخما خفاقا فهو 
يذكرنا باجلهود املتفانية لأولئك القادة العظام واملوؤ�ش�شني واحلكام الأوائل 
الذين اأخل�شوا النية لهذا الوطن واأبوا اإل اأن يروه موحدا حتت راية واحدة 
لنجني نحن اأبناء هذا اجليل ثمار احتادنا. وقال اإبن حميدان.. نحن اأبناء 
ول�شيادتها  امل�شتقلة  لدولتنا  الوطنية  الرموز  اأح��د  العلم  نعترب  الإم���ارات 

وعنوانها ورايتها التي متثلها يف جميع الأماكن والأزمنة وهو رمز ال�شالم 
القومية  منا�شباتنا  خ���الل  تتج�شد  وال��ت��ي  وال��رف��ع��ة  وال�����ش��ع��ادة  والأم�����ان 
والدينية وفعالياتنا ويج�شد يف الوقت نف�شه طموحاتنا واآمالنا امل�شتقبلية. 
اإقليميا وعامليا  م��رك��زا  ال��ي��وم  الإم����ارات متثل  دول��ة  باتت  بعدما  اأن��ه  واأك���د 
رائدا يف جمال الأعمال وال�شتثمار وال�شياحة والتعليم فاإن احتفالنا بهذه 
املنا�شبة ي�شكل فر�شة للنظر اإىل الإجنازات الكبرية التي ما كنا لنتمكن من 
حتقيقها خالل فرتة ق�شرية ن�شبيا لول اأن حبانا اهلل بقيادة حكيمة واعية 
الراية بعز  الأوائ��ل وحملت  املوؤ�ش�شني  اأفكارها �شارت على درب  متجددة يف 
وكرامة و�شعت ملوا�شلة التاأ�شي�س مبنهج علمي على ما بداأه قادتنا الأوائل 

واأن ن�شتمد منهم العزمية للم�شي قدما ملزيد من البناء والتطور .

 ديوان حاكم دبي يحتفل بيوم العلم ا�شتجابة للحملة الوطنية التي اأطلقها حممد بن را�شد

عب���داهلل ب���ن زاي��د يد�ش���ن مرا�ش��م رف��ع العل���م يف وزارة اخلارجي����ة

زايد بن �شلطان بن خليفة يرفع علم الإمارات مبقر نادي اأبوظبي الدويل للريا�شات البحرية 

مدار�ش اأبوظبي ت�شارك باحتفالية يوم العلم ولء لقائد امل�شرية

•• اأبوظبي-وام: 

�شاحب  اأطلقها  التي  للدعوة  تلبية 
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 ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل 
ي�شادف  ال��ذي  العلم  ي��وم  ب�  احتفال 
ال���ث���ال���ث م���ن ن��وف��م��رب ذك�����رى ت��ويل 
بن  ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
ن��ه��ي��ان ح��ف��ظ��ه اهلل رئ��ا���ش��ة  اآل  زاي����د 
عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  ق��ام  ال���دول���ة.. 
اخلارجية  وزي���ر  نهيان  ال  زاي���د  ب��ن 
ظ��ه��ر ام�����س ب��ت��د���ش��ني م��را���ش��م رف��ع 
مب�شاركة  الأع���الم  حديقة  يف  العلم 
ال��وزارة وذلك ب�شكل  جميع منت�شبي 
والدوائر  اجلهات  كافة  مع  متزامن 
والوزارات الإحتادية كاإ�شارة لتوحيد 
ع��ل��م دول���ة الإم������ارات ع��رب اأرا���ش��ي��ه��ا 

ومبانيها كافة.
وق��ال �شمو ال�شيخ ع��ب��داهلل ب��ن زاي��د 
انه  كلمة خ��الل احلفل  نهيان يف  ال 
ا���ش��ارك��ك��م  اأن  ����ش���روري  م���ن دواع�����ي 

باحتفال  ال��ف��رح��ة  الم����ارات  و�شعب 
الإم��ارات حكومة و�شعبا اليوم برفع 
ومنزل  موؤ�ش�شة  ك��ل  يف  ال��دول��ة  علم 
كتعبري  �شاخما  العلم  ليبقى  عاليا 
وتقديرا  الإم���ارات  اإىل  النتماء  عن 

اأبناء الدولة . وذكر  ملكانته يف قلوب 
حتتفل  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ان  ���ش��م��وه 
ال����ي����وم جت����اوب����ا م����ع ه������ذه احل��م��ل��ة 
ال��وط��ن��ي��ة اح��ت��ف��ال ب���� ي���وم ال��ع��ل��م 6 
ال�شيخ  ذك��رى تويل �شاحب  نوفمرب 

خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س 
ال��دول��ة  رئ��ا���ش��ة  اهلل  ال���دول���ة حفظه 
وت����زام����ن����ا م����ع اح����ت����ف����الت ال����دول����ة 
 . والرب��ع��ني  ال��ث��اين  الوطني  باليوم 
اليوم  بهذا  �شعادته  �شموه عن  وعرب 

الأغ��ر وجت��اوب اجلميع مع احلملة 
تعك�س  ال��ت��ي  والح��ت��ف��الت  الوطنية 
م���دى ف��خ��ر واع���ت���زاز اأب���ن���اء ال��وط��ن 
وان���ت���م���ائ���ه���م ال���وط���ن���ي حت����ت ق���ي���ادة 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان حفظه اهلل الذي يعد رمزا 
و�شعبه.  لوطنه  وفيا  وق��ائ��دا  وطنيا 
يوم  اإن  كلمته  ختام  يف  �شموه  وذك��ر 
نفخر  وطنية  منا�شبة  ميثل  العلم 
بها جميعا علي امتداد الوطن وهي 

م�شاعر  ع��ن  للتعبري  ف��ر���ش��ة  اي�����ش��ا 
احل����ب وال����وف����اء ال�����ذي ي��ك��ن��ه �شعب 
ل��وط��ن��ه ول��ق��ائ��د م�شريته  الإم�����ارات 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان حفظه اهلل. 

•• اأبوظبي-وام:

الدكتور  ال�شيخ  �شمو  من  بتوجيهات 
نهيان م�شت�شار  اآل  �شلطان بن خليفة 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
جم���ل�������س ن��������ادي اأب�����وظ�����ب�����ي ال�������دويل 
زايد  ال�شيخ  رفع  البحرية  للريا�شات 
بن �شلطان بن خليفة اآل نهيان النائب 
علم  الإدارة  جمل�س  لرئي�س  ال��ث��اين 
ال���دول���ة يف م��ق��ر ال���ن���ادي ت��زام��ن��ا مع 
احلملة الوطنية التي اأطلقها �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
جمل�س ال����وزراء ح��اك��م دب��ي م��ن اأج��ل 
رف��ع علم الإم����ارات ف��وق ك��ل ال��دوائ��ر 
وال��وزارات يف الدولة خالل يوم العلم 
وذل����ك اح��ت��ف��ال ب��ذك��رى ال��ث��ال��ث من 
ذك��رى تويل  ي�شادف  وال��ذي  نوفمرب 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان حفظه اهلل رئا�شة الدولة.
و�شط  العلم  برفع  زاي��د  ال�شيخ  وق��ام 
ح�شور كبري من اأع�شاء جمل�س اإدارة 
الريا�شية  الفرق  ومت�شابقي  ال��ن��ادي 
النادي  وموظفي  ال��ن��ادي  يف  املختلفة 
الثانية  امل��را���ش��م يف مت��ام  ج��رت  حيث 
ع�شرة ظهرا وذلك من اأجل اأن تتوافق 
م��ع ال��زم��ن ال��ذي مت حت��دي��ده م�شبقا 

ل��ه��ذه احل��م��ل��ة ال��وط��ن��ي��ة اجل��م��ي��ل��ة. و 
�شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  �شمو  ت��ق��دم 
له  ت�����ش��ري��ح  يف  ن��ه��ي��ان  اآل  خليفة  ب��ن 
بالتهنئة بهذه املنا�شبة الغالية للوالد 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  الغايل 
ب���ن زاي�����د اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة 
ال�شيخ  ال�شمو  و���ش��اح��ب  اهلل  حفظه 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 

ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
الم��ارات  حكام  ال�شمو  واأ�شحاب  دبي 
بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  والفريق 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة . واأ�شاد 
اأطلقها  التي  الوطنية  باملبادرة  �شموه 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
الكثري  جتمع  اأن��ه��ا  م��وؤك��دا  مكتوم  اآل 

اأن  �شاأنها  وم��ن  واملفاهيم  املعاين  من 
ت�شعى  التي  الوطنية  الأه��داف  حتقق 
احلملة لرت�شيخها لدى كل فرد على 
ب���اأن العلم رم��ز يعك�س  ال��دول��ة  اأر����س 
ال�شبع  الإم���ارات  التي جتمع  ال��وح��دة 

ويوحد خريطتها حتت راية واحدة.
لهذه  ال��ك��ب��رية  الأه��م��ي��ة  �شموه  واأك���د 
الكثري  حتمل  والتي  الغالية  الذكرى 

على  ومقيم  مواطن  لكل  املعاين  من 
اأر���س الدولة وق��ال علم الإم���ارات هو 
رمز وحدتنا وتالحم الإمارات ال�شبع 
ل��ت��ك��ون حت���ت راي�����ة واح�����دة ويف ه��ذه 
وتتوحد  تتجدد  الأخ��وة  ف��اإن  املنا�شبة 
قلوبنا يف تقدمي كل ع�شق وحب لهذا 
. وقال  الغايل  املعطاء وترابه  الوطن 
مل يفوت �شموه فر�شة تقدمي ال�شكر 
الر�شيدة  للقيادة  والعرفان  والتقدير 
ال��دول��ة وال��ت��ي حتقق حت��ت رايتها  يف 
ال��ك��ث��ري م���ن الجن��������ازات ال��ري��ا���ش��ي��ة 
يف جم��ال البحر . واأ���ش��اف دائ��م��ا ما 
ت�شهم  قادتنا  ودع��م  رعاية  ب��اأن  نفخر 
يف و����ش���ول م��ت�����ش��اب��ق��ي وف����رق ال��ن��ادي 
العاملية لالجنازات وحتقيق الأهداف 
التي متتزج مع ما تتطلع اإليه قيادتنا 
البعيد  امل���دى  اإل��ي��ه على  ال��و���ش��ول  يف 
وع��ن��دم��ا تتحقق ه���ذه الجن�����ازات يف 
اأي مكان يف العامل فاإن راية الإمارات 
من�شات  ع��ل��ى  ع��ال��ي��ة  ت��رت��ف��ع  وعلمها 
ال��ت��ت��وي��ج وال���ت���ك���رمي ال��ع��امل��ي��ة . من 
�شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�����ش��ي��خ  ق���ال  جهته 
املنا�شبة ان  بن خليفة ال نهيان حول 
اختيار العلم من اأجل اأن يكون الرمز 
هو  املنا�شبة  بهذه  الحتفال  اأج��ل  من 
دلل��ة على كربياء وع��زة و�شموخ هذا 
ال��وط��ن وي��ر���ش��خ ال��ك��ث��ري م��ن امل��ع��اين 

ال�شعب  اأبناء  واملفاهيم الوطنية لدى 
الوحيد ويعطي اإح�شا�شا اأكرب واأجمل 
ب��ال��ت��الح��م وال��ت��وح��د م���ا ب���ني جميع 

���ش��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع ال���واح���د ك��م��ا اأن��ه��ا 
ل��ل��ولء  لتجديد  مهمة  م��ع��ان  تعطي 

وتاأكيدا له لقيادتنا الر�شيدة.

•• ابوظبي- الفجر

�شاركت مدار�س اأبوظبي باحتفالية 
ي����وم ال��ع��ل��م ت���زام���ن���ا م���ع امل���ب���ادرة 
ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��ا ���ش��اح��ب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د 
اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة 
رئ���ي�������س جم���ل�������س ال�����������وزراء ح��ي��ث 
�شاركت جميع املدار�س برفع العلم 
ال�شاعة  مت��ام  يف  عالياً  الإم���ارات���ي 

الثانية ع�شرة ظهرا.

ك���م���ا �����ش����ارك ك���اف���ة ال���ع���ام���ل���ني يف 
جم���ل�������س اأب����وظ����ب����ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م يف 
الفعالية من خالل رفع العلم اأمام 
املقر الرئي�شي للمجل�س يف مظهر 
ال��ع��زي��زة  املنا�شبة  ب��ه��ذه  اح��ت��ف��ايل 
ع��ل��ى ق��ل��وب اأب���ن���اء دول���ة الإم�����ارات 
ي��وم ذك��رى تويل  التي تتوافق مع 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
ا�شتجابة  وذل����ك  ال���دول���ة،  رئ��ا���ش��ة 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  لدعوة 
جمل�س الوزراء حاكم دبي وتزامناً 

والهيئات  ال���وزارات  احتفالت  مع 
الحتادية بالدولة.

وق��������ال م����ع����ايل ال����دك����ت����ور م��غ��ري 
خمي�س اخلييلي مدير عام جمل�س 
اأبوظبي للتعليم اإن يوم العلم ميثل 
منا�شبة عظيمة نفخر بها وفر�شة 
للتعبري عن م�شاعر احلب والوفاء 
لقائد  الإم���ارات  �شعب  يكنها  التي 
اآل  م�شريته ل�شيخ خليفة بن زايد 
�شعب  يقدمها  ر�شالة  فهي  نهيان 
اإىل قياداته ويوؤكد فيها  الإم��ارات 
ل��ق��ي��ادت��ه واع���ت���زازه  ال�����ش��ع��ب  ولء 

بانتمائه للوطن والقيادة.
اإن طلبة املدار�س   واأ�شاف معاليه 
ع�������ربوا ع����ن ح���ب���ه���م وان���ت���م���ائ���ه���م 
ل��ب��الده��م مب�����ش��ارك��ة اإي��ج��اب��ي��ة يف 
يوم العلم حيث قدمت جمموعات 
ط��الب��ي��ة م���ن م����دار�����س الإم�������اراة 
اإىل اأن  اإب��داع��ي��ة م�����ش��رياً  ع��رو���ش��اً 
دور املدر�شة يعد جوهرياً وحا�شماً 
الوطنية  الهوية  تعزيز  م�شاألة  يف 
الطلبة،  ل���دى  الن��ت��م��اء  وم��ع��اين 
ل����ذل����ك ف��������اإن م���وا����ش���ل���ة ت��ن��ظ��ي��م 

م��ث��ل ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات يف خمتلف 
امل��ن��ا���ش��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة ي��ع��د اأم�����راً 
����ش���روري���اً، ل��رت���ش��ي��خ اأ���ش�����س وق��ي��م 

الولء يف نفو�شهم. 
م����ن ج���ان���ب���ه اأك������د ����ش���ع���ادة حم��م��د 
التنفيذي  املدير  الظاهري  �شامل 
ل��ل��ع��م��ل��ي��ات امل��در���ش��ي��ة يف امل��ج��ل�����س 
تاريخ  يف  مميز  ي��وم  العلم  ي��وم  اأن 
�شباقة  وكانت  نه�شت  التي  دولتنا 
حياة  جوانب  جميع  يف  التطور  يف 
اأوائ��ل  م��ن  اأ�شبحت  حتى  اأبنائها، 
ال���������دول يف ك���ث���ري م�����ن امل����ج����الت 

وبالأخ�س بناء الإن�شان.
ح��ر���س  اإن  ال���ظ���اه���ري  واأ������ش�����اف 
الطالب على امل�شاركة يف الفعاليات 
اإدراك��ه��م  على  ي��دل  اإمن���ا  الوطنية 
العميق لأثرها يف نفو�شهم ويو�شح 
ت��وا���ش��ال  اأن ه���ن���اك  ب�����ش��ك��ل ج��ل��ي 
اإي��ج��اب��ي��ا ب���ني ال��ط��ال��ب وامل��در���ش��ة 
من  والوطن  والطالب  جانب  من 
اأمر يف  اأكرب وهو بحد ذاته  جانب 

غاية الأهمية.
واأ�شار اإىل اأن هذه املبادرة تعزز قيم 

الوطنية  ال��ه��وي��ة  وت��ر���ش��خ  ال����ولء 
وك�����ذل�����ك حت���ق���ق ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
ن�شر  يف  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س 
القيم الوطنية، مبيناً اأن احتفالية 
اأن تعزز روح  �شاأنها  العلم من  يوم 
املوؤ�ش�شني،  دور  وتقدير  الن��ت��م��اء 
بتاأ�شي�س  التذكري  اإىل  بالإ�شافة 

هذه الدولة وواجبنا جتاهها.
م����ن ج��ه��ت��ه اأك������د امل���ه���ن���د����س ح��م��د 
لقطاع  التنفيذي  املدير  الظاهري 

اجلودة  و�شمان  اخلا�شة  املدار�س 
تاريخياً  العلم يعترب يوماً  اأن يوم 
معنى  م��ن  الكلمة  حتمله  م��ا  بكل 
فهب تتزامن مع يوم تويل �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي���د 
رئي�شا  احل��ك��م  م��ق��ال��ي��د  ن��ه��ي��ان  اآل 
العربية  الإم���ارات  لدولة  منتخبا 
املتحدة، ونحن اأبناء الإمارات نعتز 
بقائدنا وبقيادتنا وبحكام اإماراتنا 
احل��ب��ي��ب��ة، لأن���ه���م م�����ش��در ع��زن��ا و 

فخرنا.
واأ�����ش����اف رف����ع ع��ل��م الإم��������ارات يف 
م��دار���ش��ن��ا يف وق���ت واح����د ويف كل 
ن��اح��ي��ة يف ه����ذا ال���وط���ن امل��ع��ط��اء 
واخلا�شة  احلكومية  وموؤ�ش�شاته 
اأبناء  ع��ن فرحة  تعبري  اإل  ه��و  م��ا 
ال���وط���ن ب���ه���ذا ال���ي���وم ال��ت��اري��خ��ي، 
ي���وم  ت��خ�����ش��ي�����س  اأن  م���و����ش���ح���اً 
ل��الح��ت��ف��ال ب��ال��ع��ل��م ك���ان ل��ه الأث���ر 

املعنوي الكبري يف نفو�س طالبنا. 

اعـــــالن قطع عـــالقــة   
ت��ع��ل��ن ���ش��رك��ة ب��ي��ان��ات الم�������ارات خل��دم��ات 
الطباعة والن�شخ باأنه بتاريخ 2013/11/7 
حممد  امل���دع���و/  مكفولها  خ��دم��ات  ان��ت��ه��ت 
م��دث��ر ار���ش��اد اح��م��د ط��ب��اع م��ن اجلن�شية: 
ال��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة وي��ح��م��ل ج�����واز ���ش��ف��ر رق��م 
���ش��رك��ة  ف�����ان  وع���ل���ي���ه   )AG0412311(
بيانات الم��ارات غري م�شووؤلة قانونيا باأي 
�شكل من ال�شكال عن اأى تعامالت تتم مع 

املذكور  اعاله باأ�شم ال�شركة.  

اعـــــالن قطع عـــالقــة   
ت��ع��ل��ن ���ش��رك��ة ب��ي��ان��ات الم������ارات خل��دم��ات 
الطباعة والن�شخ باأنه بتاريخ 2013/11/7 
ان��ت��ه��ت خ��دم��ات م��ك��ف��ول��ه��ا امل���دع���وة/ ملياء 
حممد عبدالقادر عمر  مهند�س حا�شب اىل 
من اجلن�شية ال�شودانية وحتمل جواز �شفر 
�شركة  ف��ان  وعليه   )B 0611789( رق��م 
بيانات المارات غري م�شووؤلة قانونيا باأي 
�شكل من ال�شكال عن اأى تعامالت تتم مع 

املذكور  اعاله باأ�شم ال�شركة.  

اعـــــالن قطع عـــالقــة   
خلدمات  الم����ارات  ب��ي��ان��ات  �شركة  تعلن 
الطباعة والن�شخ باأنه بتاريخ 2013/11/7 
انتهت خدمات مكفولها املدعوة/ فاطمه 
املغربية   اجلن�شية:  م��ن  ط��ب��اع  منت�شر  
 )P362140( رق��م  �شفر  ج���واز  وحت��م��ل 
غري  الم���ارات  بيانات  �شركة  ف��ان  وعليه 
ال�شكال  من  �شكل  باأي  قانونيا  م�شووؤلة 
املذكور  اعاله  تتم مع  اأى تعامالت  عن 

باأ�شم ال�شركة.  

اعـــــالن قطع عـــالقــة   
ت��ع��ل��ن ���ش��رك��ة ب��ي��ان��ات الم������ارات خل��دم��ات 
الطباعة والن�شخ باأنه بتاريخ 2013/11/7 
حممد  امل��دع��و/  مكفولها  خ��دم��ات  ان��ت��ه��ت 
جعفر خوجلي ارتويل  مهند�س حا�شب  اىل 
من اجلن�شية: ال�شودانية ويحمل جواز �شفر 
�شركة  ف��ان  وعليه   )P00089914( رق��م 
بيانات المارات غري م�شووؤلة قانونيا باأي 
�شكل من ال�شكال عن اأى تعامالت تتم مع 

املذكور  اعاله باأ�شم ال�شركة.  

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���دت  امل����دع����وة/ ا���ش��ت��ري 
اثيوبيا   - عليمو  م��ام��وى 
�شفرها   -ج����واز  اجلن�شية 
    )1053012( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
الت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 
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•• راأ�س اخليمة-الفجر:

ال�شمو  ���ش��اح��ب  مل���ب���ادرة  ا���ش��ت��ج��اب��ة 
مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س 
ال���وزراء، حاكم دبي رع��اه اهلل برفع 
علم دولة الإمارات يف كافة امليادين 
اللحمة  ع��ل��ى  ت���اأك���ي���داً  وال�����ش��اح��ات 
ال��وط��ن��ي��ة ب���ني اأف������راد وم��وؤ���ش�����ش��ات 
وانتماء  لقد�شية  وت��ع��زي��زاً  ال��وط��ن 
�شاركت  ال��دول��ة  لعلم  الوطن  اأب��ن��اء 
راأ�س اخليمة العقارية، اأكرب �شركات 
ال��ت��ط��وي��ر ال��ع��ق��اري يف اإم����ارة راأ����س 
اأبوظبي  �شوق  يف  واملدرجة  اخليمة 
ل�����الأوراق امل��ال��ي��ة ب��رف��ع ال��ع��ل��م اأم���ام 
اأبراج جلفار اأم�س ال�شاعة 12 ظهرا 
تزامنا  ظهراً   12 ال�شاعة  مت��ام  يف 
ال�����ش��م��و ال�شيخ  ت���ويل ���ش��اح��ب  م���ع 
حفظه  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
اهلل رئ��ا���ش��ة دول���ة الإم������ارات. وق��ال 
الع�شو  ال��ق��ا���ش��ي،  ���ش��ل��ط��ان  حم��م��د 
املنتدب والرئي�س التنفيذي ل�شركة 
راأ�س اخليمة العقارية: �شريفع علم 
الإم�����ارات ع��ل��ى اأب����رز ���ش��روح اإم���ارة 

اجلانبني،  ب��ني  وامل�شرتك  الفعال 
بع�س  واحل��د من  النظام  لتطبيق 
املمار�شات التجارية اخلاطئة التي 
يرتكبها البع�س، معرباً عن �شكره 
و ت��ق��دي��ره ل��ل��ج��ه��ود امل��ب��ذول��ة من 
راأ�س  ل�شرطة  العامة  القيادة  قبل 
اللواء �شمو  راأ�شهم  اخليمة و على 
القا�شمي  �شقر  بن  طالب  ال�شيخ 
القائد العام، وحر�شه على تطبيق 
يف  الداخلية  وزارة  نهج  و  �شيا�شة 
جمال التطوير و التح�شني امل�شتمر 
الأداء  مب�شتوى  الرت���ق���اء  ب��ه��دف 
ال�����ش��رط��ي و مب�����ش��ت��وى اخل��دم��ات 

املختلفة املقدمة للجمهور .
مناق�شة  على  املجتمعون  وحر�س 
العديد من  لتنظيف  العمل  اليات 
املخالفات  من  التجارية  الأن�شطة 
م��ث��ل ال����دراج����ات وور������س اإ����ش���الح 
ال�شيارات والتن�شيق بني اجلانبني 
ب�������ش���اأن ت�����ش��دي��د ع��م��ل��ي��ة ال��رق��اب��ة 
ال���دراج���ات،  ه���ذه  ع��ل��ى  والتفتي�س 
التفتي�س  اآل���ي���ة  م��ن��اق�����ش��ة  مت  ك��م��ا 
على حمال بيع واإ�شالح الدراجات 
ال�������ش���راع���ي���ة وال����ت����اأك����د م����ن ع���دم 

خم��ال��ف��ت��ه��ا ل��ل��ق��وان��ني والأن��ظ��م��ة 
املعمول بها، بالإ�شافة اإىل مناق�شة 
ع���م���ل حم�����الت زي���ن���ة ال�������ش���ي���ارات 
والتاأكد  والر�شامني  واخلطاطني 
م���ن ع����دم خم��ال��ف��ت��ه��م ل��ل��ق��وان��ني 
وال���ل���وائ���ح وال�������ش���روط امل��و���ش��وع��ة 
لون  تغيري  اأو  تلوين  يخ�س  فيما 
امل���رك���ب���ات، ك��م��ا ت���ن���اول الإج��ت��م��اع 
م��ن��اق�����ش��ة م���و����ش���وع ال�����ش��اح��ن��ات 
الثقيلة غري مرخ�شة يف  واملعدات 

اإمارة راأ�س اخليمة .
الإت��ف��اق  مت  الإج��ت��م��اع،  نهاية  ويف 
بني  م�شرتكة  جل��ن��ة  ت�شكيل  ع��ل��ى 
ال�شبط  عملية  ملتابعة  اجلانبني 

والتفتي�س ملا �شبق الإتفاق عليه .
وم����ن ج���ان���ب���ه، اأك�����د ال��ع��ق��ي��د علي 
امل������رور  اإدارة  م����دي����ر  ال���ع���ل���ك���ي���م، 
ال�شراكات  اأهمية  على  وال��دوري��ات 
م��ع خمتلف اجل��ه��ات وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
باملجتمع لبلوغ الأهداف املو�شوعة 
وال�����ت�����ي ت���ن�������ش���ج���م م�����ع اخل���ط���ط 
الداخلية  ل����وزارة  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
الأم�������ن  ح����ف����ظ  اإىل  وال�����رام�����ي�����ة 

والإ�شتقرار باملجتمع ولالأفراد .

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

وال����دوري����ات  امل�����رور  اإدارة  ع��ق��دت 
ب�����ش��رط��ة راأ��������س اخل���ي���م���ة ودائ������رة 
ال��ت��ن��م��ي��ة الإق���ت�������ش���ادي���ة ب����راأ�����س 
مببنى  تن�شيقياً  اجتماعاً  اخليمة 
م��ن��اق�����ش��ة  ال������دائ������رة مت خ����الل����ه 
ل�شبط  والتفتي�س  ال��رق��اب��ة  ال��ي��ة 
ا�شالح  وور����س  دراج���ات  خمالفات 
ال�����������ش�����ي�����ارات ون�����������ش�����اط حم����الت 
والر�شامني  واخل��ط��اط��ني  ال��زي��ن��ة 

وال�شاحنات .
ح�����ش��ر الج���ت���م���اع ال�����ش��ي��خ حممد 
الدائرة  رئي�س  القا�شمي  كايد  بن 
وم��ن اجل��ان��ب الخ��ر العقيد علي 
امل��رور  اإدارة  مدير  العلكيم  �شعيد 
وال���دوري���ات ي��راف��ق��ه امل��ق��دم اأحمد 
الإع��الم  فرع  مدير  النقبي  ال�شم 
جمعة  والرائد  املرورية  والتوعية 
كنف�س وعدد من ال�شباط بالإدارة 

وبع�س م�شوؤويل الدائرة .
رح���ب  الج����ت����م����اع  م�����ش��ت��ه��ل  ويف 
رئ���ي�������س ال������دائ������رة الق���ت�������ش���ادي���ة 
ب��احل�����ش��ور، م��ث��ن��ي��اً ع��ل��ى ال��ت��ع��اون 

مدى ترابط �شعب الإم��ارات والتي 
تعمق مقومات الوطنية وتعزز ولء 
دولة  احت��اد  ملرتكزات  الوطن  اأب��ن��اء 

الإمارات العربية املتحدة .

م��دار  على  املعمارية  اخليمة  راأ����س 
�شركة  ت��ت��وان��ى  ول  ن��وف��م��رب.  �شهر 
راأ�س اخليمة العقارية عن امل�شاركة 
ب��احل��م��الت ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي جت�شد 

•• راأ�س اخليمة-الفجر: 

احتفلت هيئة املنطقة احلرة براأ�س اخليمة بيوم العلم 
ا�شتجابة لدعوة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
العلم  بيوم  احتفاًل  وطنية  حملة  ب��دء  اإىل  دب��ي  حاكم 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ت���ويل  ذك���رى  ي�����ش��ادف  وال����ذي 
خليفة بن زايد اآل نهيان مقاليد احلكم لدولة الإمارات 
العربية املتحدة. وامتثاًل لتوجيهات �شموه بادرت هيئة 
حممد  ال�شيخ  وبح�شور  اخليمة  براأ�س  احل��رة  املنطقة 
للهيئة وبيرت  امل��ن��ت��دب  ال��ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي  ح��م��ي��د  ب��ن 
الأق�شام  روؤ�شاء  من  وجمموعة  التنفيذي  املدير  فورت 

متام  يف  العلم  �شارية  برفع  الهيئة  وع��م��الء  وموظفي 
�شماء  يف  �شاخماً  لريفرف  ظهراً  ع�شر  الثانية  ال�شاعة 
الوطن معربين عن حبهم وولئهم وفخرهم بعلم هذا 
اأف�شال  من  لهم  ملا  الر�شيدة  وبقيادته  الغايل  الوطن 

وجمائل على �شعبهم الويف.
البادرة  بهذه  القا�شمي  حميد  بن  حممد  ال�شيخ  واأ�شاد 
را���ش��د  ب��ن  ال�شيخ حم��م��د  ال��وط��ن��ي��ة م��ن ���ش��اح��ب �شمو 
اآل م��ك��ت��وم ال��ت��ي ت��ع��زز ق��ي��م ال����ولء والن��ت��م��اء للوطن، 
وبامل�شاركة يف هذا احلدث اأعلن عن بدء فعاليات اليوم 
�شي�شهد  وال���ذي  احل��رة  املنطقة  لهيئة  ال�42  الوطني 
الرئي�شي  اليوم  وبرامج مميزة ومتعددة حتى  فعاليات 

لالحتفال.

زم��ن احل���روب وال��ت�����ش��رذم، والتفاف 
ح�����ول ال�������ش���رع���ي���ة وح�������ول ال���ق���ي���ادة 
النه�شة  ال�شف وحول  وحول وحدة 
احل��ق��ي��ق��ة وح������ول ال��������ولء. وان��ت��ه��ز 
اأ�شمى  لريفع  املنا�شبة  ه��ذه  �شلمان 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  اإىل  ال��ت��ه��اين  اآي����ات 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ 
واإخوانه  اهلل،  حفظه  الدولة،  رئي�س 
احتفال  مبنا�شبة  الإم������ارات،  ح��ك��ام 

الدولة باليوم الوطني ال�42.

جمعية اأم املوؤمنني
كما مت رفع العلم متام الثانية ع�شر 
اأم  م��ب��ن��ى جمعية  اأم����ام  ال��ي��وم  ظ��ه��ر 
رج��اء  اأ.  بح�شور  بعجمان  املوؤمنني 
ال��ن��وم��ان ن��ائ��ب��ة رئ��ي�����ش��ة ج��م��ع��ي��ة اأم 
التعليم  م���رك���ز  وم���دي���رة  امل���وؤم���ن���ني 
عائ�شة  اأ.  للجمعية  التابع  امل�شتمر 
امل����ن����اع����ي، وامل���ع���ل���م���ات وال���ط���ال���ب���ات 
ال����دار�����ش����ات يف امل����رك����ز وم���وظ���ف���ات 
اجل���م���ع���ي���ة. واأك��������دت ����ش���ع���ادة رج����اء 
ال����ن����وم����ان ن���ائ���ب���ة رئ���ي�������ش���ة ج��م��ع��ي��ة 
اأه��م��ي��ة ال��ت��ف��اع��ل  اأم امل��وؤم��ن��ني ع��ل��ى 
وال����ش���ت���ج���اب���ة مل��ث��ل ه����ذه احل��م��الت 
والتي  قادتنا  يطلقها  التي  الوطنية 
تتما�شى مع الإ�شرتاتيجية الوطنية 
التي تنتهجها رئي�شة اجلمعية �شمو 
بن �شقر  زاي��د  بنت  ال�شيخة فاطمة 
اآل نهيان حرم حاكم عجمان، والتي 
تهدف اإىل تعزيز انتماء اأبناء الوطن 
ل���َع���لَ���م ال����دول����ة، وت��ع��م��ي��ق م��ق��وم��ات 
امل���واط���ن الإي���ج���اب���ي، وت��ع��ك�����س م��دى 
فخر واعتزاز اأبناء الوطن واإنتمائهم 
ال�شمو  �شاحب  قيادة  حتت  الوطني 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ 
وطنيا  رم���زا  ي��ع��د  ال���ذي  اهلل  حفظه 

وقائدا وفيا لوطنه و�شعبه.

امل��دي��ن��ة ال�شحي  ، وم��رك��ز  ال��وق��ائ��ي 
وم���رك���ز م�����ش��ريف ال�����ش��ح��ي وم��رك��ز 
امل���دي���ن���ة ال�����ش��ح��ي ، وب��ق��ي��ة امل���راك���ز 
ال�����ش��ح��ي��ة داخ����ل ع��ج��م��ان وامل��ن��اط��ق 

التابعة لها.

جامعة عجمان
 للعلوم والتكنولوجيا

ك��م��ا ق��ام��ت ج��ام��ع��ة ع��ج��م��ان للعلوم 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ب���الح���ت���ف���ال ب��ه��ذه 
امل��ن��ا���ش��ب��ة م���ن خ����الل رف����ع الأع�����الم 
ازدان��ت  حيث  اجل��ام��ع��ة،  مباين  على 
اأ���ش��واره��ا بعلم ال��دول��ة وال���ذي ميثل 
َق�����َش��م ال�����ش��ع��ب ع��ل��ى ط��اع��ة �شاحب 
اآل  زاي���د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و 
ن���ه���ي���ان، رئ���ي�������س ال�����دول�����ة، وال������ولء 
ل���ه رئ��ي�����ش��ا وق���ائ���دا وزع��ي��م��ا ل��دول��ة 

الإمارات.
وق����د اأ����ش���اد اأ����ش���ام���ة ���ش��ع��ي��د ���ش��ل��م��ان، 
املبادرة  بهذه  اجلامعة،  رئي�س  نائب 
التي تلعب دورا فاعال يف تعزيز قيم 
الوفاء والنتماء للوطن، وتعمق حب 
احل�س  وتنمي  الأج���ي���ال،  يف  ال��وط��ن 
ال���وط���ن���ي  والن���ت���م���اء ل��ه��ذا ال��وط��ن 
املغفور  قواعده  اأر�شى  ال��ذي  الغايل، 
ب��اإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان  له 
اآل نهيان. وقال �شلمان اإن الحتفال 
ب���ي���وم ال��ع��ل��م ه���و اح���ت���ف���ال ب��امل��ب��ادئ 
حني  املوؤ�ش�شون  الآب���اء  ر�شخها  التي 
ال��ث��اين  م���رة يف  ال��ع��ل��م لأول  رف���ع���وا 
على  م��وؤك��دا   ،1971 دي�شمرب  م��ن 
ه��ذا  ال��ع��ل��م يف  ح����ول  الل���ت���ف���اف  اأن 
اليوم يف جميع اأنحاء الدولة؛ اأفرادا 
هو  ومقيمني،  مواطنني  وموؤ�ش�شات 
التفاف حول الوحدة يف زمن الفرقة، 
والتفاف حول العمار يف زمن الدمار، 
وال�شتقرار يف  الأمن  والتفاف حول 

»العلم« يف  بيم  دبي لالحتفاء  حاكم 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ت��ويل  ذك��رى 
خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س 
 ، اهلل مقاليد احلكم  ال��دول��ة حفظه 
كل  العلم على  رف��ع  اإىل  دع��ت  والتي 
العامة  وامل��راف��ق  وامل��ن��ازل  املوؤ�ش�شات 

يف الدولة.
العلم  رف���ع  خ���الل  ال�شام�شي  وق���ال 
اأمام منطقة عجمان الطبية والذي 
�شاركت فيه منطقة عجمان التعليمية 
ع��ل��ي ح�شن حم��م��د مدير  وح�����ش��ره 
وجمع  التعليمية  ع��ج��م��ان  منطقة 
اإن  واملراجعني،  املوظفني  من  غفري 
احلملة حتقق اأهداف �شامية وتعترب 
جتذب  ال��ت��ي  الفعاليات  اأه���م  اإح���دى 
كل املواطنني واملقيمني بالدولة قبل 
 ، األ��� ٤٢  الوطني  اليوم  ذك��رى  حلول 
منقطع  ق��ب��ول  احلملة  لقيت  حيث 
، ومن  الدولة  النظري على م�شتوى 
ب��ي��ن��ه��ا امل��وؤ���ش�����ش��ات ال�����ش��ح��ي��ة وك��اف��ة 
ال��ط��ب��ي��ة  ال���ع���ام���ل���ني يف اخل�����دم�����ات 
بجميع ام��ارات ال��دول��ة. واأك��د مدير 
حملة  اأن  ال��ط��ب��ي��ة  ع��ج��م��ان  منطقة 
رفع العلم التي اتخذت �شعار )ارفعه 
العديد  حتقق  �شاخما(  ليبقى  عاليا 
تاأكيد  من الأه��داف ولعل من بينها 
ل��ل��دول��ة وقيادتها  وال����ولء  الن��ت��م��اء 
ت�شاف  نوعية  ا���ش��اف��ة  متثل  وه��ي   ،
ل��ل��م��ي��زات ال���ت���ي ي��ت�����ش��ف ب��ه��ا �شعب 
الم����ارات يف الل��ت��ف��اف ح��ول قيادته 
وال��ع��م��ل على رف��ع��ة وط��ن��ه. واإو���ش��ح 
ال�شام�شي اأن منطقة عجمان الطبية 
وجميع املراكز ال�شحية تبنت تنفيذ 
احلملة باهتمام خا�س حيث مت رفع 
العلم اأمام منطقة عجمان الطبية ، 
 ، زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  وم�شت�شفى 
ومركز ال�شنان التخ�ش�شي ، والطب 

فوق املباين اليوم مبنا�شبة يوم العلم 
اأبنائنا احلب للوطن ويعزز  يزرع يف 
ل��الإم��ارات  والنتماء  للقيادة  ال��ولء 
وهو جتديد للعهد والبيعة لأ�شحاب 
ومعاهدتهم  الإم���ارات  حكام  ال�شمو 
على بذل املزيد من اجلهد والعطاء 

لرفعة هذا الوطن.

غرفة جتارة 
و�شناعة عجمان

ال��ذي  العلم  بيوم  الإحتفالية  �شهد 
رف����ع مب��ق��ر ال���غ���رف���ة، ����ش���ع���ادة حمد 
رئي�س  اول  ن��ائ��ب  ال��ن��ع��ي��م��ي،  را����ش���د 
�شامل  و�شعادة  الغرفة،  اإدارة  جمل�س 
بن احمد النعيمي، نائب ثان رئي�س 
اأع�شاء  م��ن  وع���دداً  الإدارة،  جمل�س 
جمل�س اإدارة غرفة عجمان، و�شعادة 
���ش��امل ال�����ش��وي��دي امل��دي��ر ال���ع���ام، اإىل 
جانب امل��دراء التنفيذيون وعدد من 
الأق�����ش��ام  وروؤ����ش���اء  الإدارات  م��دي��ري 

واملوظفني واملتعاملني بالغرفة.
واأكدت فاطمة ال�شويدي، مدير اإدارة 
عجمان،   ب��غ��رف��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  تنظيم 
على اهمية هذه املنا�شبة العزيزة على 
قلوب اجلميع، موؤكدة انها تعرب عن 
مدى حب كل من يعي�س على ار�س 
الإمارات لهذه الدولة الغالية، حيث 

ياأخذ  الر�شيدة  له ولقيادته  وال��ولء 
بيوم  الحتفاء  ومنها  عديدة  اأ�شكال 

العلم.

املجل�س التنفيذي بعجمان
ملجل�س  ال��ع��ام��ة  الأم��ان��ة  نظمت  كما 
تنفيذي عجمان، اإحتفاًل خا�شا بيوم 
العلم الإماراتي، برفعها العلم عاليا 
خفاقاً على مقرها وعلى وقع ال�شالم 
علم  رف��ع  حيث  الإم���ارات���ي،  الوطني 
الإمارات يف دوائر ومدار�س ووزارات 
الدولة وبقلب واحد ويف متام ال�شاعة 
�شعادة  باحلفل  و�شارك  م�شاءاً.   12
املطرو�شي  �شيف  بن  �شعيد  املهند�س 
اأمني عام تنفيذي عجمان، بالإ�شافة 
اىل م����دراء ال���دوائ���ر روؤ����ش���اء اأق�����ش��ام 
العلم  برفعهم  وموظفيها،  الأم��ان��ة 
عاليا ليعربوا عن ع�شقهم لالإمارات 
وامتنانهم ملوؤ�ش�شي الدولة وجت�شيدا 
تت�شدرها  التي  القيم  من  ملجموعة 
واملتمثلة  ال��وط��ن��ي��ة  ال���وح���دة  ق��ي��م��ة 
�شبع  احت����اد  يعك�س  ال����ذي  ال��ع��ل��م  يف 
اإم�������ارات حت���ت م��ظ��ل��ة دول����ة وق��ي��ادة 
واحدة، الأمر الذي من �شاأنه تعزيز 
اأوا�شر الولء والإنتماء بني �شفوف 
اأفراد املجتمع. وقال �شعادة املهند�س 
�شعيد بن �شيف املطرو�شي اأمني عام 

الوطنية  الهوية  تعميق  على  ت��وؤك��د 
ع��ن��د ال��ك��ب��ري وال�������ش���غ���ري. واأ�����ش����ادت 
مب����دى ح���ر����س ك���اف���ة اجل���ه���ات من 
الدوائر احلكومية واجلهات اخلا�شة 
على التفاعل والإحتفال بفعالية يوم 
العلم، خا�شة وان الَعّلم رمز الدولة 
وع��ن��وان��ه��ا واي��ق��ون��ة ق��وت��ه��ا، فعندما 
القلوب  معه  ترفرف  العلم  يرفرف 
فهو  وحت��دي  واإرادة  عزمية  ومتتلئ 
ميثل الوطن وعنوان الدولة يف كافة 

املحافل الدولية.
من جانبها اأكدت عبري الفرج رئي�س 
ق�شم تنظيم الفعاليات بالغرفة ، ان 
كونها  اهميتها  تتجلى  الإحتفالية 
ت���ويل ���ش��اح��ب ال�شمو  ت��ت��زام��ن م���ع 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ 
مقاليد  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
احلكم، لتوؤكد كل عام جتديد الولء 
عهدها  يف  وال��ت��ي  ال��ر���ش��ي��دة  للقيادة 
و���ش��ل��ت الإم������ارات لأرف����ع ال��درج��ات 
�شتى  ال���دول���ي���ة يف  امل����رات����ب  واأع����ل����ى 
امل���ج���الت ح��ت��ى ب��ات��ت ال���دول���ة مثال 

يحتذى به لباقي دول العامل.
واأ�شافت ان ما ن�شهده من اإحتفالت 
احتفاءا بيوم العلم توؤكد على وحدة 
ه�����ذا ال����وط����ن وح�����ب م����ن ي��ع��ي�����ش��ون 
الوطن  ح��ب  ان  م�شريا  ار���ش��ه،  على 

•• عجمان ـ الفجر

ا���ش��ت��ج��اب��ة ل��ل��م��ب��ادرة ال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��ا 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء ح��اك��م دب��ي 
متزامنة  ت��اأت��ي  وال��ت��ي  اهلل،  رع���اه   -
م���ع الإح���ت���ف���ال ب��ي��وم ت���ويل �شاحب 
اآل  زاي���د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل، 
م��ق��ال��ي��د احل����ك����م، ن���ف���ذت ال����دوائ����ر 
وامل��وؤ���ش�����ش��ات ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال��دول��ة 
احتفالت لالإحتفاء بيوم العلم حيث 
ال��ولء  الفعالية  ت��وؤك��د وجت���دد ه��ذه 
والن��ت��م��اء ل��وط��ن الم�����ارات وت��وؤك��د 
ح��ب ه��ذا ال��وط��ن ال��غ��ايل على قلوب 

املواطنني واملقيمني.

دائرة البلدية 
والتخطيط بعجمان

والتخطيط  البلدية  دائ��رة  اإحتفلت 
بح�شور  وذل��ك  العلم  بيوم  بعجمان 
�شمو ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي 
والتخطيط  ال��ب��ل��دي��ة  دائ����رة  رئ��ي�����س 
بعجمان، كما �شهد الإحتفالية �شعادة 
العام  امل��دي��ر  اأح��م��د  اإب��راه��ي��م  يحيى 
للدائرة واملدراء التنفيذيون وجموع 

املوظفني.
حميد  ب��ن  را���ش��د  ال�شيخ  �شمو  واأك���د 
ال��ن��ع��ي��م��ي ب�����اأن ���ش��ع��ار ارف���ع���ه ع��ال��ي��اً 
، وال�����ت�����ي ج�����اءت  ل���ي���ب���ق���ى �����ش����اخم����اً 
م��ت��زام��ن��ة م��ع ذك����رى ت���ويل �شاحب 
اآل  زاي���د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و 
يف  اهلل  حفظه  الدولة  رئا�شة  نهيان، 
هذا  ب��اأن  نوفمرب،  �شهر  م��ن  الثالث 
اإل تعبري عن  العمل الوطني ما هو 
الوطنية  وال��ل��ح��م��ة  ل��ل��ق��ي��ادة  ال����ولء 
حت���ت م��ظ��ل��ت��ه��ا والن���ت���م���اء ل��الأر���س 
الإم����ارات����ي����ة وم����ا ت�����ش��ك��ل��ه م���ن ق��وة 
ب���اإحت���اده���ا الإم����ارات����ي ال����ذي ي��رم��ز 

للعزة وال�شموخ وعلو ال�شاأن.
وب���ني ���ش��م��وه ب���اأن ه���ذا ال��ي��وم يعك�س 
����ش���ورة وط��ن��ي��ة ب���راق���ة وي���ع���زز فينا 
ال��ق��ي��م ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي ورث���ن���اه من 
ال�����ش��ل��ف ال�����ش��ال��ح والأج������داد ال��ذي��ن 

�شيدوا هذا الإحتاد القوي.
من جهته اأكد �شعادة يحيى اإبراهيم 
اأح���م���د م���دي���ر ع����ام دائ������رة ال��ب��ل��دي��ة 
العلم  رفع  باأن  بعجمان  والتخطيط 

الإم���ارات  علم  اأن  عجمان،  تنفيذي 
وولء،  ووف����اء  واإن��ت��م��اء،  ف��خ��ر  ق�شة 
ال��غ��ايل على  العلم  ل��ه��ذا  واح���رتام���اً 
ق��ل��وب��ن��ا، ول����ذا ف��ق��د ق���ررن���ا ن��ح��ن يف 
عجمان  لتنفيذي  ال��ع��ام��ة  الأم���ان���ة 
امل�شاركة يف يوم العلم لرنفعه �شاخماً 
الإمتثال  ال��ت��زام��ا منا ح��ول  خ��ف��اق��اً، 
ون�شر  ال�شاحلة  املواطنة  مبمار�شات 
وت�شجيع  ال���وط���ن���ي،  ال�����ولء  ث��ق��اف��ة 
ح�����س الإن��ت��م��اء وامل�����ش��وؤول��ي��ة، ف�شاًل 
التي  الرئي�شة  باملبادئ  التعريف  عن 
اأ�شا�شي  كد�شتور  الإحت���اد  عليها  ق��ام 

لرفعة وازدهار الوطن.
اليوم  اأهمية هذا  املطرو�شي  واأو�شح 
القيم،  م��ن  جم��م��وع��ة  تر�شيخ  ع��ل��ى 
الوطنية،  ال��وح��دة  قيمة  تت�شدرها 
ا����ش���اف���ة اىل اع�����الء ق��ي��م��ة الإحت�����اد 
ان��ط��الق��ا م��ن م��ب��داأ اأن علم ال��دول��ة 
التي  لالإحتاد،  الأ�شا�شية  الهوية  هو 
مقومات  تبني  على  احلث  �شاأنه  من 
امل���واط���ن���ة ال�����ش��احل��ة وت���ع���زي���ز ولء 
امل���واط���ن���ني وامل��ق��ي��م��ني ل��ل��م��رت��ك��زات 
التي قام عليها احتاد دولة الإمارات 
تعزيز  ج��ان��ب  اىل  امل��ت��ح��دة،  العربية 
مفهوم  وتر�شيخ  احل�شاري  الإنفتاح 
ال��ت��ع��اي�����س م���ع خم��ت��ل��ف اجل��ن�����ش��ي��ات 

والأعراف.
الدارة العامة

 للدفاع املدين بعجمان
فعالية  عجمان  م��دين  دف��اع  و�شارك 
التابع  اجل���رف  م��رك��ز  يف  العلم  ي��وم 
ل����������الإدارة ال���ع���ام���ة ل���ل���دف���اع امل����دين 
ب��ع��ج��م��ان وذل������ك ب��ح�����ش��ور ال�����ش��ي��خ 
العميد  و  النعيمي  ع��م��ار  ب��ن  حميد 
و�شباط  و���ش��ي  امل��ط��ر  �شعيد  ���ش��ال��ح 

�شف الأفراد وجميع العاملني.
ما  امل��ط��ور���ش��ي،  �شالح  العميد  واك���د 
تبثه هذه املبادرة من جتديد الولء 
والن���ت���م���اء يف ق���ل���وب اجل��م��ي��ع، كما 
نهج احت��اد  ت�شري على  و  ت��وؤك��د  اأن��ه��ا 
البالد والولء والنتماء اإليه ورفعة 
وع����زة ال���وط���ن ل��ي��ب��ق��ى ع��ل��م ال��دول��ة 
���ش��اخم��ا خ���ف���اق���ا. امل��ن��ط��ق��ة ال��ط��ب��ي��ة 
بعجمان من جانبه اأ�شاد حمد ترمي 
ال�����ش��ام�����ش��ي م��دي��ر م��ن��ط��ق��ة عجمان 
ال�شاملة  الوطنية  باحلملة  الطبية 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  التي 
حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 

دوائر وموؤ�ش�شات عجمان حتتفي بيوم العلم

الفعالية جتدد الولء والنتماء لوطن المارات وتوؤكد حب املواطنني واملقيمني 

طبية راأ�ش اخليمة حتتفل برفع العلم 
•• راأ�س اخليمة- الفجر 

ال�شمو  �شاحب  م��ن  ال�شامية  ل��ل��م��ب��ادرة  ا�شتجابة 
ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئي�س 
دب��ي حفظه  ال����وزراء ح��اك��م  ال��دول��ة رئي�س جمل�س 
اإىل بدء حملة وطنية  اهلل والتي دعا فيها اجلميع 
�شعبية لالحتفاء بالعلم ورفعه عالياً خفاقاً يف كل 
مكان حتت �شعار ارفعه عالياً . . ليبقى �شاخماً لأنه 
قوته، وم�شدر فخره  و�شر  ال�شعب،  ه��ذا  ع��زة  رم��ز 
واح���رتام���ه واح��ت��ف��اًل ب��ي��وم ال��ع��ل��م وال����ذي ���ش��ادف 
الرئا�شة  ت��ويل  ذك���رى  ن��وف��م��رب،  ال��ث��ال��ث م��ن �شهر 

ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان .. 
رئي�س الدولة حفظه اهلل. 

مدير  النعيمي  عي�شى  يا�شر  الدكتور  �شعادة  رف��ع 
منطقة راأ�����س اخل��ي��م��ة ال��ط��ب��ي��ة ع��ل��م ال���دول���ة على 
 12 ال�شاعة  متام  يف  الطبية  املنطقة  مبنى  �شارية 
حتدث  املنا�شبة  وب��ه��ذه   . وا���ش��ع��ة  مب�شاركة  ظ��ه��راً 
�شعادة الدكتور يا�شر النعيمي انه برفعنا علم دولة 
الكيان الذي يوحد قلوبنا على حب  الإم��ارات هذا 
هذا الوطن املعطاء.. نرفع معه اأ�شمى اآيات ال�شكر 
اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  والوفاء ل�شاحب 
�شاحب  واأخيه  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س   .. نهيان 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي حفظه اهلل، 
القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب 
ع�شو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة واإخوانهم 
والذين  ال��دول��ة  ه��ذه  موؤ�ش�شي  ون�شتذكر   ، احلكام 
ون�شتح�شر  ع���ام���اً،   42 ق��ب��ل  ل��ل��دول��ة  ع��ل��م  رف��ع��وا 
جهودهم التي ر�شخت مكانة دولة الإمارات العربية 
املتحدة بني دول العامل واأحرزت لها مكاناً متقدماً 
على  للحفاظ  اأبنائنا  وندعو  وال�شعوب  الأمم  بني 
هذا الرتاث القيم والتوحد على حمايته وبذل كل 

غايل من اأجلة رفعته و�شموه.

القت�شادية ومرور راأ�ش اخليمة ت�شكالن جلنة �شبط خمالفات الأن�شطة اخلدمية التجارية 

احتفال هيئة املنطقة احلرة براأ�ش اخليمة بيوم العلم

عقارية راأ�ش اخليمة ترفع العلم اأمام اأبراجها 

العدد 10939 بتاريخ 2013/11/7   

انه  احل�شابات  لتدقيق  الأو�شط  ال�شرق  مكتب  يعلن 
املنعقدة  الغري عادية  العمومية  مبوجب قرار اجلمعية 
يف  العدل  كاتب  لدى  املوثق   ٢013/11/5 تاريخ  يف 
 - العامة  للمقاولت  امل�شتحدث  وت�شفية  بحل  اأبوظبي 
التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  فعلى  م  م  ذ 
اإىل مكتب امل�شفى املعني هاتف رقم 0٢6٤٤0٢55 فاك�س 
ال�شياحي   النادي   - ظبي  ٤3961ابو  ب  0٢6٤٤0966�س 
 3 الطابق   نهيان  ال  بنت حممد  �شم�شة  ال�شيخة  بناية 
مكتب رقم 311 واح�شار امل�شتندات الثبوتية وذلك خالل 

مدة اأق�شاها ٤5يوم من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

اإعالن ت�سفية
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حممد بن را�شد يفتتح الإثنني دور النعقاد العادي الثالث للوطني الحتادي ويلقي خطاب الفتتاح لرئي�ش الدولة

حممد بن زايد يح�شر حفل زفاف جماعي يف جمل�ش البطني

و�شع حجر الأ�شا�ش ملحمية بحرية يف الفجرية �شمن حملة البيت متوحد

الطوارئ والأزمات تختتم دورة اإعداد اخلطط يف الفجريةوفد من املجل�ش الوطني لالإعالم يزور دار رعاي�ة امل�شني�ن يف عجم�ان

•• اأبوظبي-وام: 

اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  يفتتح 
ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
اأعمال دور  املقبل  الأثنني  حاكم دبي رع��اه اهلل يوم 
الت�شريعي  الف�شل  م��ن  ال��ث��ال��ث  ال��ع��ادي  الن��ع��ق��اد 
اخلام�س ع�شر للمجل�س الوطني الحتادي بح�شور 
اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأولياء العهود ونواب احلكام 
وع�شكريني  م��ن مدنيني  ال��دول��ة  م�����ش��وؤويل  وك��ب��ار 

واأع�شاء ال�شلك الدبلوما�شي.
وكان �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة حفظه اهلل قد اأ�شدر مر�شوما احتاديا 
يف  لالنعقاد  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  فيه  يدعو 
دوره العادي الثالث من الف�شل الت�شريعي اخلام�س 

ع�شر يوم الأثنني املوافق 11 نوفمرب 2013م.
ي��ف��ت��ت��ح رئي�س  ال��د���ش��ت��ور  80 م���ن  ل��ل��م��ادة  ووف���ق���ا 
الحتاد الدور العادي ال�شنوي للمجل�س ويلقي فيه 
واأهم الأحداث  البالد  اأح��وال  بيان  خطابا يت�شمن 
وال�شوؤون الهامة التي جرت خالل العام وما تعتزم 
حكومة الحتاد اإجراءه من م�شروعات واإ�شالحات 
اأن ينيب  خالل الدورة اجلديدة..ولرئي�س الحتاد 
عنه يف الفتتاح اأو يف اإلقاء اخلطاب نائبه اأو رئي�س 

جمل�س الوزراء.
بني  م��ن  جلنة  يختار  اأن  الحت���ادي  املجل�س  وع��ل��ى 
اأع�شائه لإعداد م�شروع الرد على خطاب الفتتاح... 
الرد  ويرفع  واأمانيه  املجل�س  مالحظات  مت�شمنا 
بعد اإق��راره من املجل�س اإىل رئي�س الحتاد لعر�شه 

على املجل�س الأعلى .
الثالث  ال��ع��ادي  النعقاد  دور  افتتاح  مرا�شم  وت��ب��داأ 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  با�شتقبال  للمجل�س 
ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
الوطني  ال�شالم  ال��وزراء حاكم دبي وعزف  جمل�س 
بعدها  يتوجه  ال�شرف  حر�س  �شموه  ي�شتعر�س  ثم 

اإىل ق��اع��ة ال���ش��ت��ق��ب��ال يف م��ب��ن��ى امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي 
ال�شيخ  ال�شمو  ينتقل �شاحب  ذل��ك  بعد  الحت���ادي. 
زاي���د حيث  ق��اع��ة  اإىل  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
ي�شتهل احل��ف��ل ب��ت��الوة اآي���ات ع��ط��رة م��ن ك��ت��اب اهلل 
النعقاد  دور  بافتتاح  �شموه  يتف�شل  ث��م  احلكيم 
معايل  يلقي  ث��م  ال�شامي  بالنطق  الثالث  ال��ع��ادي 
حممد اأحمد املر رئي�س املجل�س كلمة بهذه املنا�شبة 

بعدها يلقي �شموه خطاب الفتتاح.
وبهذه املنا�شبة اأعرب معايل حممد اأحمد املر رئي�س 
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت�����ادي ع��ن ���ش��ك��ره وت��ق��دي��ره 
املجل�س  بها  التي يحظى  الكرمية  للدعم والرعاية 
راأ���ش��ه��ا �شاحب  ال��ق��ي��ادة احلكيمة وع��ل��ى  ق��ب��ل  م��ن 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
يحفظه اهلل واأخوه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س  را�شد 
ال������وزراء ح��اك��م دب���ي واإخ��وان��ه��م��ا اأع�����ش��اء املجل�س 
اإن املجل�س ج�شد  الأع��ل��ى حكام الإم���ارات. واأ���ش��اف 
من  وال��ث��اين  الأول  العاديني  انعقاده  دوري  خ��الل 
الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر الذي بداأ بتاريخ 
امل��ع��ق��ودة ع��ل��ي��ه يف  2011م الآم�����ال  ن��وف��م��رب   15
مناق�شة خمتلف الق�شايا التي تهم الوطن وتتناول 
والنمو  التقدم  م�شرية  ليواكب  امل��واط��ن��ني  ���ش��وؤون 
الإم��ارات يف خمتلف املجالت.   التي ت�شهدها دول��ة 
خالل  ون�شاطه  عمله  �شيوا�شل  املجل�س  اأن  واأك���د 
م�شروعات  مناق�شة  الثالث يف  العادي  النعقاد  دور 
املو�شوعات  وطرح  وتبني  عليه  املعرو�شة  القوانني 
تتناول ق�شايا مهمة  التي  الأ�شئلة  العامة وتوجيه 
وعديدة كما �شيتابع ن�شاطه على ال�شعيد اخلارجي 
من خالل تعزيز ن�شاط ال�شعبة الربملانية وتفاعلها 
مع خمتلف الق�شايا املطروحة يف املحافل الربملانية 

على ال�شعيدين الإقليمي والدويل.
الحت��ادي جل�شته  الوطني  املجل�س  يعقد  ذلك  بعد 
الثالث من الف�شل  العادي  انعقاده  الأوىل من دور 

حممد  معايل  برئا�شة  ع�شر  اخلام�س  الت�شريعي 
اأحمد املر رئي�س املجل�س الوطني الحتادي . وتبداأ 
من   84 للمادة  وفقا  امل��راق��ب��ني  بانتخاب  اجلل�شة 
هيئة  للمجل�س  ي��ك��ون  ع��ل��ى  تن�س  ال��ت��ي  ال��د���ش��ت��ور 
ث��ان  ون��ائ��ب  اأول  ون��ائ��ب  رئ��ي�����س  م��ن  ت�شكل  مكتب 
املجل�س جميعا من  اثنني يختارهم  ومن مراقبني 
اأع�شائه وتنتهي مدة كل من الرئي�س ونائبيه  بني 
الفقرة  لأحكام  وفقا  بحله  اأو  املجل�س  مدة  بانتهاء 
الثانية من املادة 88 وتنتهي مدة املراقبني باختيار 
ال�شنوية  ال�����دورة  م�شتهل  يف  ج��دي��دي��ن  م��راق��ب��ني 
هيئة  يف  املنا�شب  اأح���د  خ��ال  واإذا  التالية  ال��ع��ادي��ة 

املكتب اختار املجل�س من ي�شغله للمدة املتبقية .
وهي  املجل�س  ت�شكيل جلان  الثالث  البند  ويت�شمن 
ال�شوؤون  وجلنة  وال��دف��اع  الداخلية  ال�����ش��وؤون  جلنة 
ال�شوؤون  وجلنة  وال�شناعية  والقت�شادية  املالية 
ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة وجل��ن��ة ����ش���وؤون ال��رتب��ي��ة 
وال��ت��ع��ل��ي��م وال�����ش��ب��اب والإع������الم وال��ث��ق��اف��ة وجل��ن��ة 
الجتماعية  وال�����ش��وؤون  والعمل  ال�شحية  ال�����ش��وؤون 
والبرتول  والتخطيط  اخلارجية  ال�شوؤون  وجلنة 
والرثوة املعدنية والزراعة والرثوة ال�شمكية وجلنة 
ال�����ش��وؤون الإ���ش��الم��ي��ة والأوق�����اف وامل���راف���ق العامة 
وال�����ش��ك��اوى وجل��ن��ة حقوق  الطعون  وجل��ن��ة فح�س 
الإن�شان كما ينتخب اأع�شاء املجل�س جلنة الرد على 
باملرا�شيم  علما  املجل�س  ويحيط  الفتتاح.  خطاب 
 1 رقم  بقانون  التي �شدرت وهي مر�شوم  بقوانني 
املر�شوم  اأحكام  بع�س  تعديل  ب�شاأن  2013م  ل�شنة 
بقانون احتادي رقم 12 ل�شنة 2009م ب�شاأن نظام 
املجل�س  ويطلع  الع�شكرية.  اجل��زائ��ي��ة  الإج�����راءات 
ال��وط��ن��ي ع��ل��ى الت��ف��اق��ي��ات وامل���ع���اه���دات ال��دول��ي��ة 
ال��ت��ي اأب��رم��ت��ه��ا احل��ك��وم��ة وه����ي: م��ر���ش��وم احت���ادي 
اتفاقية  على  بالت�شديق   2013 ل�شنة   78 رق��م 
ب��ني ح��ك��وم��ة ال���دول���ة وح��ك��وم��ة ج��م��ه��وري��ة رو���ش��ي��ا 
املتبادلة لال�شتثمار  واحلماية  للت�شجيع  الحتادية 

والربوتوكول امللحق بها ومر�شوم احتادي رقم 79 
2013 بالت�شديق على اتفاقية بني الدولة  ل�شنة 
���ش��اأن  يف  املك�شيكية  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  وج��م��ه��وري��ة 
امل��ايل مبا  التهرب  ال�شريبي ومنع  الزدواج  جتنب 
يخت�س بال�شريبة على الدخل والربوتوكول امللحق 
بها ومر�شوم احتادي رقم 80 ل�شنة 2013م ب�شاأن 
الت�شديق على اتفاقية بني حكومة الدولة وحكومة 
الدفاعي ومر�شوم  التعاون  ب�شاأن  جمهورية �شربيا 
على  بالت�شديق  2013م  ل�شنة   88 رق��م  احت��ادي 
تعديل اتفاقية بازل ب�شاأن التحكم يف نقل النفايات 
والتخل�س منها عرب احلدود ومر�شوم احتادي رقم 
89 ل�شنة 2013م بالت�شديق على اتفاقية يف �شاأن 
اخل��دم��ات اجل��وي��ة ب��ني ح��ك��وم��ة ال��دول��ة وحكومة 
ل�شنة   90 رق���م  م��ون��ت��ي��ن��ي��غ��رو وم��ر���ش��وم احت�����ادي 
2013م بالت�شديق على اتفاقية ثنائية بني الدولة 
الكهرباء  لتوليد  التعاون  ب�شاأن  تركيا  وجمهورية 
البني يف منطقة  الفحم  اللجنيت  وا�شتخراج فحم 
اأف�شني الب�شتان الرتكية ومر�شوم احتادي رقم 91 
ل�شنة 2013م بالت�شديق على اتفاقية بني حكومة 
الدولة وحكومة رو�شيا الحتادية للتعاون يف جمال 

ال�شتخدامات ال�شلمية للطاقة النووية. 
 92 رق��م  احت��ادي  مر�شوم  على  املجل�س  يطلع  كما 
ل�شنة 2013م بالت�شديق على اتفاقية بني حكومة 
الدولة وحكومة اجلمهورية الفرن�شية ب�شاأن تعاون 
ومر�شوم  الف�شائي  املجال  يف  بعد  عن  ال�شت�شعار 
ب��ال��ت�����ش��دي��ق  2013م  ل�����ش��ن��ة   93 رق����م  احت������ادي 
واحت��اد  ال��دول��ة  حكومة  ب��ني  ثنائية  اتفاقية  على 
احت��ادي رقم  اياتا ومر�شوم  ال��دويل  النقل اجل��وي 
بني  اتفاقية  على  بالت�شديق  2013م  ل�شنة   94
ح��ك��وم��ة ال���دول���ة وح��ك��وم��ة ج��م��ه��وري��ة ���ش��ري��الن��ك��ا 
ال�شرتاكية لإن�شاء جلنة م�شرتكة  الدميوقراطية 
2013م  ل�����ش��ن��ة   95 رق�����م  احت��������ادي  وم����ر�����ش����وم 
ب��ال��ت�����ش��دي��ق ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ة ب���ني ح��ك��وم��ة ال���دول���ة 

للخدمات  ال��ك��ربى  لوك�شمبورج  دوق��ي��ة  وح��ك��وم��ة 
ومر�شوم  وراءه��م��ا  وفيما  اإقليميهما  ب��ني  اجل��وي��ة 
على  بالت�شديق  2013م  ل�شنة   96 رق��م  احت��ادي 
تركمان�شتان  وحكومة  الدولة  حكومة  بني  اتفاقية 
وامل��رتول��وج��ي��ا  التقيي�س  ال��ت��ع��اون يف جم��ال  ب�����ش��اأن 
على  املجل�س  ويطلع  والعتماد.  املطابقة  و�شهادات 
جمل�س  ق��رار  تت�شمن  احلكومة  م��ن  واردة  ر�شالة 
الحت��ادي  الوطني  املجل�س  تو�شيات  ب�شاأن  ال��وزراء 
يف �شاأن مو�شوع �شيا�شة الهيئة الحتادية للكهرباء 
قوانني  م�شروعات  خم�شة  املجل�س  ويحيل   . وامل��اء 
واردة من احلكومة اإىل جلانه حيث يحيل م�شروع 
اخلا�شة  ال�شحية  املن�شاآت  �شاأن  يف  احت��ادي  قانون 
اإىل جل��ن��ة ال�����ش��وؤون ال�����ش��ح��ي��ة وال��ع��م��ل وال�����ش��وؤون 
تنظيم  ب�شاأن  احت��ادي  قانون  وم�شروع  الجتماعية 
املالية  ال�شوؤون  جلنة  اإىل  احل�شابات  مدققي  مهنة 
احتادي  قانون  وم�شروع  وال�شناعية  والقت�شادية 
بتعديل بع�س اأحكام القانون الحتادي رقم 7 ل�شنة 
والبحوث  للوثائق  الوطني  املركز  ب�شاأن  2008م 
الت�شريعية والقانونية وم�شروع  ال�شوؤون  اإىل جلنة 
ق���ان���ون احت�����ادي ب��ت��ع��دي��ل ب��ع�����س اأح���ك���ام ال��ق��ان��ون 
باإ�شدار قانون  1992م  ل�شنة   11 الحت��ادي رقم 
الت�شريعية  ال�����ش��وؤون  جلنة  اإىل  املدنية  الإج����راءات 
�شاأن تقرير  قانون احتادي يف  والقانونية وم�شروع 
اعتماد اإ�شايف للميزانية العامة لالحتاد وميزانيات 
اإىل  2013م  املالية  ال�شنة  ع��ن  امل�شتقلة  اجل��ه��ات 
وال�شناعية.  والق��ت�����ش��ادي��ة  املالية  ال�����ش��وؤون  جلنة 
على  ال���وزراء  جمل�س  موافقة  على  املجل�س  ويطلع 
ب�شيا�شات  تتعلق  ع��ام��ة  م��و���ش��وع��ات  �شتة  مناق�شة 
ووزارة  الت�����ش��الت  ق��ط��اع  لتنظيم  ال��ع��ام��ة  الهيئة 
الوطنية  والهيئة  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
ومو�شوع  للربيد  الإم��ارات  وموؤ�ش�شة  للموا�شالت 
تقارير  مو�شوع  املخدرة  امل��واد  من  املجتمع  حماية 
املجل�س  وب���داأ  ال��دول��ة.  ���ش��اأن  يف  الدولية  املوؤ�ش�شات 

الأول  ال���ع���ادي  ان���ع���ق���اده  دور  الحت������ادي  ال��وط��ن��ي 
للف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر يوم 15 نوفمرب 
 2012 يونيو   26 يف  اأع��م��ال��ه  واخ��ت��ت��م  2011م 
قانون  م�شروع   13 واأق���ر  جل�شة   14 خالله  عقد 
اأ�شدر تو�شياته  ملمثلي احلكومة  �شوؤال   44 ووجه 
اأ�شدر  عامني  مو�شوعني  وناق�س  منها   11 ح��ول 
التي وردت  ال�شكاوى  ب�شاأنهما. وبلغ عدد  تو�شياته 
79 �شكوى مت معاجلة  للمجل�س منذ بداية الدور 
ب�شاأنها  ال��الزم  واإج��راء  اأرب��ع �شكاوى  والنتهاء من 
بينما  �شكوى   14 ب�شاأن  املعنية  اجلهات  وخماطبة 
من  الخت�شا�س  لعدم  منها  �شكوى   17 حفظ  مت 
من  املطلوبة  لل�شروط  ا�شتيفائها  ول��ع��دم  ناحية 
ن��اح��ي��ة اأخ����رى. وع��ق��د خ���الل دور ان��ع��ق��اده ال��ع��ادي 
الثاين الذي بداأ بتاريخ 6 نوفمرب 2012 واختتم 
ناق�س  جل�شة   17 2013م  يونيو   25 يف  اأعماله 
خاللها واأقر 11 م�شروع قانون منها 8 م�شروعات 
قوانني عادية وثالثة م�شروعات قوانني ميزانيات 
الرقابي  ال�شعيد  وعلى  ختامية.  وح�شابات  عامة 
املجل�س  واأ���ش��در  اأق��ر  مو�شوعات   7 املجل�س  ناق�س 
ووج��ه  للحكومة  رف��ع��ه��ا  مت  ت��و���ش��ي��ة   78 ب�����ش��اأن��ه��ا 
اأع�شاء املجل�س 55 �شوؤال ملمثلي احلكومة تناولت 
خمتلف الق�شايا احليوية للوطن واملواطنني منها 
46 �شوؤال مت الرد عليها �شخ�شيا بح�شورهم و 9 
اأ�شئلة مت الرد عليها كتابيا. وكان لل�شعبة الربملانية 
من  رائ���د  ن�شاط  الن��ع��ق��اد  دوري  خ��الل  للمجل�س 
الربملانية  الفعاليات  خمتلف  يف  م�شاركاتها  خالل 
بلغ  وال��دول��ي��ة  والإ���ش��الم��ي��ة  وال��ع��رب��ي��ة  اخلليجية 
ع���دده���ا 47 م�����ش��ارك��ة ب��رمل��ان��ي��ة خ��ارج��ي��ة ط��رح��ت 
لقت  ع��دي��دة  م��ب��ادرات  الربملانية  ال�شعبة  خاللها 
ت��رح��ي��ب��ا ب��رمل��ان��ي��ا وا���ش��ع��ا وح��ق��ق��ت ف��ي��ه��ا ال�����ش��ع��ب��ة 
اأ�شهمت  الإيجابية  النتائج  من  العديد  الربملانية 
اإ�شهاما نوعيا يف تفعيل اأجهزة املوؤ�ش�شات الربملانية. 

•• ابوظبي-وام:

ال�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  اأول  ال���ف���ري���ق  ح�����ش��ر 
اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  حممد بن 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
اأقامه جمل�س  الذي  امل�شلحة احلفل 
زفاف  مبنا�شبة  اأبوظبي  يف  البطني 

11 عري�شا من اأبناء املنطقة.
�شمو  اجلماعي  الزفاف  حفل  و�شهد 
اآل ن��ه��ي��ان  ال�����ش��ي��خ ه�����زاع ب���ن زاي�����د 
م�شت�شار الأمن الوطني نائب رئي�س 
ابوظبي  لإم���ارة  التنفيذي  املجل�س 
و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ع��ي��د ب���ن زاي����د اآل 
و�شمو  اأب��وظ��ب��ي  ح��اك��م  ممثل  نهيان 
ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان 
رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة زايد بن 
�شلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية 
ال�شيخ  �شمو  وال��ف��ري��ق  والإن�����ش��ان��ي��ة 
�شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�شمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ 
وزي��ر  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 

حامد  ال�شيخ  و�شمو  الرئا�شة  �شوؤون 
اآل نهيان رئي�س ديوان ويل  بن زايد 
عهد اأبوظبي و�شمو ال�شيخ ذياب بن 
زايد ال نهيان ومعايل ال�شيخ حمدان 
التعليم  وزي���ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن 

العلمي وع���دد من  ال��ع��ايل وال��ب��ح��ث 
ال�����ش��ي��وخ و���ش��ع��ادة ع���ب���داهلل امل�����ش��ع��ود 
الوطني  ال�شت�شاري  املجل�س  رئي�س 
العر�شان  وذوي  اأق����ارب  م��ن  ولفيف 

وح�شد من اأهايل املنطقة.

واأكد الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد 
اأن رعاية �شاحب  اآل نهيان  بن زايد 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل 
املحبة  امل��واط��ن��ني تنبع م��ن  لأب��ن��ائ��ه 

الإم��ارات��ي  البيت  التي متيز  وامل���ودة 
وت�����ش��ود جم��ت��م��ع��ن��ا ال��ك��ب��ري م�����ش��ريا 
حري�شة  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  اأن  اإىل 
جميع  يف  الإماراتيني  م�شاركة  على 
اأف����راح����ه����م وم��ن��ا���ش��ب��ات��ه��م وه�����و م��ا 

ي�����ش��اه��م يف ت��وط��ي��د اأ���ش�����س ال��وط��ن 
ودعائمه الجتماعية.

واأ�شاد �شموه مببادرة جمل�س البطني 
هذه التي جت�شد روح الأخوة واملحبة 
وت�شتح�شر معاين التعاون والتكاتف 

وال���ت�������ش���ام���ن وال����ت����اآل����ف ب����ني اأب���ن���اء 
املنطقة الواحدة مبا يعك�س الثقافة 
الإماراتية التي تتم�شك باإحياء قيمنا 
وتقاليدنا العربية الأ�شيلة وحتر�س 
على غر�شها يف نفو�س اأبنائنا م�شريا 

العائلية  الروابط  توثيق  اأهمية  اإىل 
والجتماعية واملحافظة على احلياة 
م��ن دور يف حماية  ل��ه  مل��ا  الأ���ش��ري��ة 
امل��ج��ت��م��ع م���ن ج��ه��ة وب���ن���اء وت��ن��م��ي��ة 
ال���وط���ن م���ن ج��ه��ة اأخ������رى. واأع����رب 
تطلعه  عن  اأبوظبي  عهد  ويل  �شمو 
املجال�س يف  ه��ذه  ت�شهم مثل  اأن  اإىل 
املجتمعي  والتقارب  التوا�شل  تعزيز 
م��ه��ن��ئ��ا ����ش���م���وه اأب�����ن�����اءه ال���ع���ر����ش���ان 
ب��ه��ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة م��ت��م��ن��ي��ا ل��ه��م ح��ي��اة 
اأ����ش���ري���ة ه���ان���ئ���ة و����ش���ع���ي���دة م��ف��ع��م��ة 
ب���امل���ودة وامل��ح��ب��ة. م��ن ج��ان��ب��ه��م عرب 
البطني  منطقة  واأه����ايل  ال��ع��ر���ش��ان 
ال�شيخ  �شمو  مب�شاركة  فرحتهم  عن 
واإخ��وان��ه  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
ال��ذي يج�شد  ال�شيوخ يف هذا احلفل 
ال���رتاب���ط الج��ت��م��اع��ي ف��ي��م��ا بينهم 
م��ع��رب��ني ع���ن ���ش��ع��ادت��ه��م مب�����ش��ارك��ة 
ال�����ش��ي��وخ وامل�����ش��وؤول��ني يف اأف��راح��ه��م 
واح��ت��ف��الت��ه��م وه���و م���ا ي��ع��ك�����س ق��وة 
ال����رواب����ط وال���ت���الح���م ب���ني ال��ق��ي��ادة 

احلكيمة واأبناء ال�شعب. 

•• الفجرية-وام:

ب����داأت ال��ع��م��ل��ي��ات الإن�����ش��ائ��ي��ة لإق��ام��ة 
للبيئة يف  ���ش��دي��ق��ة  ب��ح��ري��ة  حم��م��ي��ة 
ال��ف��ج��رية.. اإم����ارة  ���ش��دن��ا يف  منطقة 

البيت  حملة  م���ب���ادرات  �شمن  وذل���ك 
دي��وان  موظفو  اأطلقها  التي  متوحد 
بالتعاون  تنفذ  و  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
دبا  وب��ل��دي��ة  وامل��ي��اه  البيئة  وزارة  م��ع 
الفجرية. ح�شر و�شع حجر الأ�شا�س 
ل��ل��م��ح��م��ي��ة م���ع���ايل ال���دك���ت���ور را����ش���د 
و  وامل��ي��اه  البيئة  وزي��ر  اأحمد بن فهد 
وكيل  ع��ل��وان  ع��ب��داهلل  �شلطان  �شعادة 
اخل��ارج��ي  للتدقيق  امل�شاعد  ال����وزارة 
ب��������وزارة ال��ب��ي��ئ��ة وامل����ي����اه وامل��ه��ن��د���س 
دبا  بلدية  ع��ام  مدير  اليماحي  ح�شن 
ال�شالمي  عبداهلل  وحممد  الفجرية 
رئ���ي�������س دائ�������رة ال����ط����ريان امل������دين يف 
ال��ف��ج��رية وع���دد م��ن موظفي دي��وان 
جمعيات  وروؤ���ش��اء  اأبوظبي  عهد  ويل 
ال�شيادين و�شيادي ال�شاحل ال�شرقي. 
الكهوف  م��ن  وع��اي��ن احل�شور من��اذج 
للبيئة  ال�شديقة  ال�شناعية  البحرية 
بيئة بحرية  اإيجاد  �شتعمل على  التي 
بعد  الأ�شماك..وذلك  لتكاثر  منا�شبة 
باملبادرة  وتعريفهم  ال�شيادين  لقاء 
ال�شمكية  ال��رثوة  تعزيز  يف  واأهميتها 
ال�������ش���واح���ل  ان���خ���ف�������ش���ت يف  وال�����ت�����ي 
املائة  94 يف  ال�شرقية للدولة بن�شبة 
املبادرة  وتت�شمن   .1978 ع��ام  منذ 

ل��الأ���ش��م��اك  �شناعية  حم��م��ي��ة  اإن�����ش��اء 
األف   360 مب�شاحة  �شدنا  مبنطقة 
مرت مربع بطول 600 مرت وعر�س 
كهفا   450 على  حتتوي  مرت   600
�شديقا للبيئة يف بادرة هي الأول من 
امل�شاحة  حيث  م��ن  املنطقة  يف  نوعها 
وع����دد ال���ك���ه���وف. ك��م��ا ���ش��ي��ت��م اإن�����ش��اء 
بكهوف  لل�شيد مزودة  مواقع  خم�شة 
م�������ش���اد ���ش��دي��ق��ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة ب���اإج���م���ايل 
طرق  تبني  على  للتحفيز  كهفا   50
ال�����ش��ي��د امل�����ش��ت��دام��ة و���ش��م��م��ت ه��ذه 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة بحيث  ال�����ش��دي��ق��ة  ال��ك��ه��وف 
املرجانية  ال�شعاب  ب��ا���ش��ت��زراع  ت�شمح 
فريق خمت�س  قبل  وذل��ك من  عليها 
دبا  وب��ل��دي��ة  وامل��ي��اه  البيئة  وزارة  م��ن 
ال��ف��ج��رية. واأع�����رب م��ع��ايل ال��دك��ت��ور 
را�����ش����د اأح����م����د ب����ن ف���ه���د ع����ن ���ش��ك��ره 
وت��ق��دي��ره مل��وظ��ف��ي دي����وان ويل عهد 
اأب���وظ���ب���ي ع��ل��ى ج���ه���وده���م امل��خ��ل�����ش��ة 
يف اإط��������الق ح���م���ل���ة ال���ب���ي���ت م��ت��وح��د 
وم�شاركتهم  ال��وط��ن��ي��ة  وم��ب��ادرات��ه��م 
والأن�شطة  الفعاليات  يف  ال�شخ�شية 
وال����ربام����ج ل��ت��ن��ف��ي��ذ ه����ذه امل����ب����ادرات 
دعمها  على  الفجرية  دبا  بلدية  واإىل 
. وقال  املبادرة  وتعاونها لإجناح هذه 
اإن الرثوة ال�شمكية تعترب جزءا هاما 
اأ�شا�شيا  وعن�شرا  احلية  م��واردن��ا  من 
الوطني  الغذائي  الأم��ن  منظومة  يف 
ب���ه من  ي�����ش��ت��ه��ان  ق�����درا ل  ت���وف���ر  اإذ 
على  يعتمد  ذلك  اىل  الغذاء..اإ�شافة 

ه��ذه ال��رثوة ع��دد كبري من مواطني 
الإم������������ارات يف رزق����ه����م ح���ي���ث مت��ث��ل 
وج��زءا  اأ�شا�شية  مهنة  ال�شيد  حرفة 
م���ن ت����راث الإم�������ارات ال��ع��ت��ي��د. وذك���ر 
الرغم  على  اأن���ه  وامل��ي��اه  البيئة  وزي���ر 
ال��رثوة  تكت�شبها  ال��ت��ي  الأه��م��ي��ة  م��ن 
ال�شمكية يف الإمارات اإل اأنها تعر�شت 
للكثري من التحديات واأهمها ال�شيد 
اجلائر مما اأدى اإىل ا�شتنزاف كبري يف 
املخزون ال�شمكي وتعر�س العديد من 
الأنواع اإىل خطر النقرا�س . واأو�شح 
اأن وزارة البيئة واملياه قامت بالتعاون 
مع اجلهات املعنية كافة وجلان ال�شيد 
وجمعيات ال�شيادين باتخاذ جمموعة 
من الإجراءات الهامة حلماية الرثوة 
ال�����ش��م��ك��ي��ة وت��ن��م��ي��ت��ه��ا..و���ش��م��ل��ت �شن 
ال�شيد  لعملية  املنظمة  الت�شريعات 
وم��ك��اف��ح��ة ال��ت��ل��وث ال��ب��ح��ري واإق��ام��ة 
ال�شعاب  وا�شتزراع  البحرية  املحميات 
�شملت  كما  القرم  واأ�شجار  املرجانية 
ت��ل��ك الإج��������راءات اله���ت���م���ام ب��رتب��ي��ة 
ال�شمكي  وال���ش��ت��زراع  املائية  الأح��ي��اء 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  م��ب��ادرة  اإىل  م�����ش��ريا 
ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي�����د اآل ن��ه��ي��ان 
رئ��ي�����س ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل ب��اإن�����ش��اء 
مركز ال�شيخ خليفة بن زايد لأبحاث 
عند  �شريفع  ال���ذي  البحرية  البيئة 
ا���ش��ت��ك��م��ال��ه ق����درة امل���رك���ز ع��ل��ى اإن��ت��اج 
 200 من  الأ�شماك  �شغار  اأ�شبعيات 
اإىل  احل���ايل  ال��وق��ت  اأ�شبعية يف  األ���ف 

10 ماليني اأ�شبعية.
امل�شاد  ال�شناعية  احليود  اأن  واأ���ش��اف 
حماية  جم��ال  يف  هامة  تقنية  تعترب 
وت��ن��م��ي��ة الأح���ي���اء ال��ب��ح��ري��ة وخ��ا���ش��ة 
ه���ام  دور  ول���ه���ا  ال�����ش��م��ك��ي��ة  ال��������رثوة 
وف���ع���ال يف ت��وف��ري ال��ب��ي��ئ��ات ال��ق��اع��ي��ة 
واج���ت���ذاب الأح���ي���اء ال��ب��ح��ري��ة وخلق 
بيئية  نظم  ذات  وم�شتعمرات  بيئات 
متكاملة الأمر الذي �شينعك�س اإيجابا 
ع��ل��ى ازده������ار امل��ن��ط��ق��ة ب��ال��ع��دي��د من 
ما  وه��و  املتنوعة  البحرية  الكائنات 
التي  العلمية  الأب��ح��اث  نتائج  اأثبتته 
اأج���ري���ت ع��ل��ى م����دى ���ش��ن��وات م��ن��وه��ا 
ت�شنيع  ت�شتهدف  امل���ب���ادرة  ه���ذه  ب���اأن 
واإن����زال م��ا ي��ق��ارب م��ن /500 كهف 
ال��ب��ح��ر مب��ن��ط��ق��ة �شدنا  ���ش��ن��اع��ي يف 
ب���دب���ا ال���ف���ج���رية وا�����ش����ت����زراع ���ش��ع��اب 
م���رج���ان���ي���ة ع���ل���ى ال����ك����ه����وف وط�����رح 
املحمية  م��وق��ع  الأ����ش���م���اك يف  ���ش��غ��ار 
ال�شناعية وذلك بهدف تنمية الرثوة 
الأخ���رى  املائية  وال����رثوات  ال�شمكية 
البيولوجي  ال��ت��ن��وع  على  وامل��ح��اف��ظ��ة 
والبيئة البحرية وتاأمني املناخ الآمن 
لتكاثرها وخا�شة الأنواع النادرة من 
التي  البحرية  وال��ك��ائ��ن��ات  الأ���ش��م��اك 
ال�شرقي  ال�شاحل  منطقة  بها  ت�شتهر 
نحتفل  و نحن  اليوم  معاليه  وق��ال   .
اأن  لبد  املبادرة  هذه  فعالية  باإطالق 
�شمو  اأول  ال��ف��ري��ق  م��ق��ول��ة  ن�شتذكر 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 

ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى 
دام  م��ا  بخري  نحن  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
البيت متوحد .. واأ�شاف اأننا يف وزارة 
طاملا  بخري  اأننا  نوؤمن  وامل��ي��اه  البيئة 
نهتم باحلفاظ على بيئتنا وا�شتدامة 
م�����وارده�����ا احل���ي���ة وه������ذا ال����ه����دف ل 
يتحقق فقط من خالل جهود الوزارة 
يف  البيئة  بحماية  املعنية  وال��ه��ي��ئ��ات 
ال���دول���ة ب���ل ب��ت�����ش��اف��ر ج���ه���ود جميع 
اأفراد املجتمع وكافة �شرائحه ..مثمنا 
التي تعمل على  الهامة  امل��ب��ادرة  ه��ذه 
تعزيز روح الحتاد ون�شر ثقافة العمل 
ال��وط��ن��ي وت��ع��زي��ز ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة 
وح����ب ال���وط���ن وال���ع���ط���اء وامل��واط��ن��ة 
ال�����ش��احل��ة وامل�����ش��وؤول��ي��ة امل�����ش��رتك��ة يف 
جانبه  م��ن  ال���دول���ة.  اأرج����اء  خمتلف 
اليماحي  ���ش��امل  ح�شن  املهند�س  ق��ال 
اإن م�����ش��ارك��ة ب��ل��دي��ة دب���ا ال��ف��ج��رية يف 
تاأكيدا  ت��اأت��ي  املجتمعية  امل��ب��ادرة  ه��ذه 
ال�شمو  �شاحب  توجيهات  تنفيذ  على 
ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو 
الذي  الفجرية  الأعلى حاكم  املجل�س 
اأوىل اإهتماما كبريا بالبيئة البحرية 
اأن هذه  وعمل على �شونها . واأ�شاف 
املبادرة تعترب مبثابة اإنطالقة حلملة 
وا�شعة بيئية وبحرية وتثقيفية ت�شمل 
جميع مناطق دبا ي�شارك فيها جميع 
ال��ع��الق��ة  ذات  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  اجل���ه���ات 
ب��ال��ب��ي��ئ��ة ل���ت���وؤك���د ع��ل��ى م�����ش��ئ��ول��ي��ت��ه��ا 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف ن�����ش��ر ال���وع���ي ال��ب��ي��ئ��ي 

واحلفاظ على البيئة . وذكر اأن اإن�شاء 
املنطقة  يف  ج��دي��دة  بحرية  حمميات 
ال�شمكية  ال���رثوة  زي���ادة  يف  �شي�شاعد 
وت��ع��وي�����س م���ا ت��ع��ر���ش��ت ل���ه ���ش��واط��ئ 
امل��ن��ط��ق��ة م����ن ظ����اه����رة امل�����د الأح���م���ر 
وال���ت���ل���وث ال��ب��ح��ري خ����الل ال���ف���رتات 
كميات  نفوق  اإىل  اأدت  والتي  ال�شابقة 
بال�شلب  واأث���رت  الأ���ش��م��اك  كبرية م��ن 
ع���ل���ى ال���ب���ي���ئ���ة ال���ب���ح���ري���ة وال�������ش���ع���اب 
املرجانية التي تتميز بها املحميات يف 
انح�شرت  هلل  احل��م��د  املنطقة..ولكن 
ال�����ش��ي��ادون ميار�شون  ال��ظ��اه��رة وع���اد 
ال�شيد  وحركة  طبيعي  ب�شكل  عملهم 
ت�شري كاملعتاد . وقدم اليماحي �شكره 
ملوظفي ديوان ويل عهد اأبوظبي الذين 

وزارة  يف  وللم�شوؤولني  املبادرة  دعموا 
واأع�����ش��اء  وال�����ش��ي��ادي��ن  وامل��ي��اه  البيئة 
جمعيات ال�شيادين يف املنطقة وجميع 
الفعاليات  يف  ت�����ش��ارك  ال��ت��ي  اجل��ه��ات 
التي لها عالقة بالبيئة البحرية. كما 
اأن�شطة توعوية  الديوان  نفذ موظفو 
مبدر�شة  الإع��دادي��ة  املرحلة  لطالب 
البتدائية  واملرحلة  للبنني  القيعان 
مبدر�شة �شدنا للتعليم الأ�شا�شي حيث 
قام املوظفون بتعريف الطالب باأنواع 
امل�شاهمة  وط���رق  املختلفة  الأ���ش��م��اك 
ال�شمكية من خالل  ال��رثوة  يف تعزيز 
الأ�شماك  ا�شتهالك  وتخفيف  جتنب 
التي تتعر�س لل�شيد اجلائر واملهددة 
ب���الن���ق���را����س..ك���م���ا ����ش���ارك م��وظ��ف��و 

ال����دي����وان م���وظ���ف���ات م���ن ب��ل��دي��ة دب��ا 
املحلية  باملحميات  ال��ط��الب  بتعريف 
يف  ودوره����م  امل��ت��وح��د  البيت  وحممية 
املنطقة  يف  ال�شمكية  ال����رثوة  ت��ع��زي��ز 
. وق�����ام امل���وظ���ف���ون ب���ت���وزي���ع ك��ت��ي��ب��ات 
تنفذها  ال��ت��ي  و  بحكمة  اخ���رت  حملة 
الفطرية  ل��ل��ح��ي��اة  الإم������ارات  جمعية 
الطبيعة  ل�شون  العاملي  وال�����ش��ن��دوق 
الأ���ش��م��اك  م�شائد  م�شتقبل  حلماية 
يف الإم������ارات ع��ل��ى ال��ط��الب يف ب���ادرة 
التي  امل��ح��ل��ي��ة  امل���ب���ادرات  ل��دع��م  منهم 
ت�شعى اإىل تعزيز الرثوة ال�شمكية من 
خالل اإر�شاد امل�شتهلكني اإىل ا�شتهالك 
الأ�شماك بطريقة تقلل من ا�شتنزاف 

خمزونها .

•• عجمان-وام: 

الوطني  باملجل�س  احلكومي  الت�شال  اإدارة  نظمت 
امل�شني�ن يف عجم�ان يف  ل��دار رعاي�ة  زي��ارة  لالإعالم 
اإطار احلر�س على التوا�شل مع هذه الفئة الكرمية 

وجت�شيدا لقيم التاآخي والت�شامح واملحبة.
التي  املجتمعية  امل��ب��ادرات  اإط�����ار  ف�ي  الزي�ارة  تاأت�ي 
ي��ح��ر���س امل��ج��ل�����س ع��ل��ى ط��رح��ه��ا ت��ع��زي��زا للتالحم 
الوطني واملجتمعي . وقد تزامنت الزيارة مع اليوم 
العاملي للم�شنني وذلك لتعزيز التوا�ش�ل وتخفي�ف 
الوالدي�ن  ب�ر  عل�ى  الأب�ناء  وت�شجي�ع  عنه�م  املعان�اة 

اإل�ى  اإ�شاف�ة  بهم�ا  والإه��ت��م�����ام  اإليهم�ا  والإح�����ش�����ان 
تقدمه�ا  ال��ت�����ي  املختلفة  اخل��دم��ات  ع��ل��ى  ال��ت��ع�����رف 

ال�دار للم�شني��ن.
ن��زلء  و�شحة  �شالمة  على  املجل�س  وف��د  واإط��م��اأن 
الهداي�ا  وق��دم  اأحوالهم  وتفقد  امل�شنني  من  ال��دار 
ومتنى  اإلكرتونية  م�شاحف  وه��ي  لهم  التذكاري�ة 
له�م دوام ال�شح�ة والعافي�ة.. كما مت توزيع هدايا 

اآخرى على النزلء وتناول وجبة الغداء معهم.
اإل�ى جمي�ع  وتوجه وفد املجل�س بال�شكر والإمتن�ان 
امل�����ش��ن��ني يف ع��ج��م��ان  ال��ق��ائ��م��ي�����ن ع��ل��ى دار رع���اي���ة 
به�ا  الت�ي يقوم�ون  العظيم�ة  الإن�شاني�ة  خلدماتهم 

مهام  يف  التوفيق  لهم  متمنني  امل�شني�ن..  لرعاي�ة 
عملهم الإن�شان�ي.

اإدارة  م���دي���ر  اإب����راه����ي����م احل���و����ش���ن���ي  ال����وف����د  ����ش���م 
ال��رتاخ��ي�����س الإع��الم��ي��ة وع��ل��ي��اء ال��ي��ا���ش��ي م��دي��رة 
اخلمريي  وعبدالرحمن  احلكومي  الت�شال  اإدارة 
من  م��ريان  ورو�شة  بعجمان  املجل�س  مكتب  مدير 
اإدارة الرتاخي�س الإعالمية ومرمي ال�شويدي من 
اإدارة الرتاخي�س الإعالمية و�شعيد املطرو�شي من 
اإدارة متابعة املحتوى الإعالمي وعمر العو�شي من 
اإدارة  من  امل�شعبي  وعبداهلل  الإم���ارات  اأنباء  وكالة 

الت�شال احلكومي. 

•• الفجرية-وام:

الطوارئ والزم��ات والكوارث  الوطنية لإدارة  الهيئة  اإختتمت 
دورة بعنوان اإعداد اخلطط لإدارة الطوارئ والأزمات يف اإمارة 
بن  اأحمد  حممد  العميد  رعاية  حتت  عقدت  والتي  الفجرية 
غامن الكعبي القائد العام ل�شرطة الفجرية رئي�س فريق اإدارة 
اأي��ام يف فندق �شيجي   5 املحلي وا�شتمرت  الطوارئ والأزم��ات 
اإ���ش��راف الهيئة  ال��دي��ار. ���ش��ارك يف ال���دورة ال��ت��ي اأقيمت حت��ت 
موظفا   25 وال��ك��وارث  والأزم����ات  ال��ط��وارئ  لإدارة  الوطنية 
امارة  يف  واملحلية  الحتادية  واملوؤ�ش�شات  الدوائر  خمتلف  من 

املحلي.  الطوارئ  والذين ميثلون جهاتهم يف فريق  الفجرية 
لتدريب  ال��رام��ي��ة  الهيئة  ا�شرتاتيجية  �شمن  ال���دورة  وت��اأت��ي 
املحلية على  والدوائر  املوؤ�ش�شات  الوطنية يف  الكوادر  وتطوير 
والكوارث  والأزم���ات  ال��ط��وارئ  ملواجهة  اإع��داد اخلطط  كيفية 
عند  ال��واق��ع  ار���س  على  لتنفيذ اخلطط  ال�شتعداد  اأج��ل  من 
ال�شرورة. واأ�شاد قائد عام �شرطة الفجرية رئي�س فريق اإدارة 
الطوارئ والأزمات بالفجرية مبا تلقاه امل�شاركون من مهارات 
وخربات مما تعزز من قدراتهم الفعلية والعملية يف مواجهه 
حلماية  ال��ن��اج��ح  والتخطيط  ب��ال���ش��ت��ع��داد  ال���ط���وارئ  ح���الت 

و�شون مكت�شبات الدولة.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مدر�شة ال�شويفات الدولية ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1000532 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

null ا�شافة حماد احلرازين للتجارة العامة ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

null ا�شافة امل�شاهم لال�شتثمار ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

MAZRUI INTERNATIONAL LLC ا�شافة املزروعي العاملية ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حماد ح�شن �شامل احلرازين
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شركة املزروعي القاب�شة ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف ورثة / عبداهلل بن �شيبان
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 10939 بتاريخ 2013/11/7   

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

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1030023 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء

حممد ا�شرف �شينوث ماداثيل من ٢٤% اىل ٤9%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف اوليكوفال بورايل علي كونهي
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)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/العجماين للمقاولت العامة 

رخ�شة رقم:CN 1010243 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 0.٢0*0.89 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/العجماين للمقاولت العامة
AL AJMANE GENERAL CONTRACTING

اىل/العجماين لل�شيانة العامة  
AL AJMANE GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/ا�شافة ال�شيانة العامة للمباين )٤3٢9901(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )٤10000٢(

تعديل ن�شاط/حذف املقاولت امليكانيكية )٤٢٢0903(
تعديل ن�شاط/حذف املقاولت الكهربائية )٤٢٢090٤(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
التموين  خلدمات  امللكي  ال�ش�����ادة/املطبخ  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1137811 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 6*٢ اىل 5*0.75

تعديل ا�شم جتاري:من/املطبخ امللكي خلدمات التموين
ROYAL KITCHEN CATERING SERVICES

اىل/مطعم املطبخ امللكي التقليدي  
CLASSIC ROYAL KITCHEN RESTAURANT

تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي �شارع النجدة بناية �شامل را�شد �شامل املن�شوري 
اىل ابوظبي م�شفح م ٢6 املالك �شلطان ارحمه حممد برحمه الطنيجي

تعديل ن�شاط/ا�شافة مطعم درحة ثالثة )5610001.3(
تعديل ن�شاط/حذف تعهدات تزويد بالوجبات اجلاهزة )اعداد وجبات( )56٢900٢(

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(
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اإعــــــــــالن
الغذائية  املواد  جلميع  ال�ش�����ادة/املواردي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

والفواكه رخ�شة رقم:CN 1031449 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.80*50.٢
تعديل ا�شم جتاري:من/املواردي جلميع املواد الغذائية والفواكه

AL MAWARDI FOODSTUFF & FRUITS

اىل/كافترييا وردة املواردي  
WARDAT AL MAWARDI CAFETERIA

تعديل ن�شاط/ا�شافة كافترييا )5610003(
تعديل ن�شاط/ا�شافة م�شروبات باردة و�شاخنة )563000٤(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة املواد الغذائية املعلبة واملحفوظة - باجلملة )٤630101(
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(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بقالة �شاكر اجلديدة

 رخ�شة رقم:CN 1026425 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*٤٢.3

تعديل ا�شم جتاري:من/بقالة �شاكر اجلديدة
SHAKIR NEW GROCERY

اىل/حمم�شة �شاكر اجلديدة  
SHAKIR NEW ROASTERY

تعديل ن�شاط/ا�شافة حمم�شة )٤711006(
تعديل ن�شاط/حذف بقالة )٤711003(

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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الغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم CN 1014618 بال�شم التجاري �شركة العبيديل 
ملواد البناء ذ.م.م بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة 

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

املريخ لت�شليح الطارات وتبديل الزيوت
 رخ�شة رقم:CN 1199940 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(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اللم�شة 

 CN 1423879:الزرقاء لل�شيانة العامة 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(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حممد 

عبدالرحمن احلمادي لل�شيانة العامة
 رخ�شة رقم:CN 1165596 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(
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اإعــــــــــالن
ال�شيارات  لزينة  ال�ش�����ادة/ا�شتيكر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1550570 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*3.6

تعديل ا�شم جتاري:من/ا�شتيكر لزينة ال�شيارات ذ.م.م
STICKERS CAR ACCESSORIES LLC

اىل/ليزر الهيلي للهواتف املتحركة  
LAZER AL HILI MOBILE PHONES LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع الهواتف املتحركة ولوازمها - بالتجزئة )٤7٤1011(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة زينة واك�ش�شوارات ال�شيارات )٤530010(

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)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة اريحا لعمال التكييف املركزي

رخ�شة رقم:CN 1149739 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/خزمية جمال - عزيزي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ خزمية جمال - عزيزي من 100% اىل ٤9%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عبدالرحمن حممد �شلطان مو�شى البلو�شي من وكيل خدمات اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ عبدالرحمن حممد �شلطان مو�شى البلو�شي من 0% اىل %51
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة ٤*٢ اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة اريحا لعمال التكييف املركزي
ARIHA CENTRAL AIR - CONDITIONING EST

اىل/�شركة اريحا لعمال التكييف ذ.م.م  
ARIHA CONDITIONER WORKS LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة تركيب وا�شالح نظم التدفئة وتكييف الهواء )٤3٢٢005(
تعديل ن�شاط/حذف �شيانة اجهزة التكييف املركزي )٤3٢990٢(

القت�شادية خالل  التنمية  دائرة  العالن مراجعة  العرتا�س على هذا  له حق  فعلى كل من 
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)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة الرامي لالملنيوم والزجاج

رخ�شة رقم:CN 1111451 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد خلفان خمي�س خلفان ال�شام�شي من وكيل خدمات اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد خلفان خمي�س خلفان ال�شام�شي من 0% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/داود �شعيد حمزه من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ داود �شعيد حمزه من 100% اىل ٤9%
تعديل راأ�س املال/من 55000 اىل 100000

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*5
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة الرامي لالملنيوم والزجاج
AL RAMI ALUMINIUM AND GLASS EST

اىل/�شركة الرامي لالملنيوم والزجاج ذ.م.م  
AL RAMI ALUMINIUM AND GLASS LLC

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)العني(
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اإعــــــــــالن
�شلكت  ال�ش�����ادة/�شاكر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1110536:لقطع غيار ال�شيارات ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة يو�شف نا�شر را�شد �شعيد الغيثي )%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف م�شعد كرامه م�شعد �شامل العامري

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(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/خياط دار الزين 

CN 1117453:لزياء ال�شيدات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة جمعه �شامل عيد مانع الهنائي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف بابول احمد حممد اليا�س

تعديل وكيل خدمات
حذف مريه �شاملني �شعيد النعيمي

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

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ميغا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

برينت لت�شوير امل�شتندات ذ.م.م
 رخ�شة رقم:CN 1194865 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)العني(

العدد 10939 بتاريخ 2013/11/7   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة الباهي للمواد البناء - 

ت�شامنية رخ�شة رقم:CN 1140624 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة ٤*1.83 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ا�شم جتاري:من/�شركة الباهي للمواد البناء - ت�شامنية

اىل/�شركة الباهي للمواد البناء ذ.م.م  
AL BAHIYA BUILDING MATERIAIS

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10939 بتاريخ 2013/11/7   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ظبي بينونة للعطور - فرع 1

رخ�شة رقم:CN 1071750-1 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*3 اىل 1*3

تعديل ا�شم جتاري:من/ظبي بينونة للعطور - فرع 1
BAINOONA DHABI PERFUMES - BRANCH 1

اىل/�شالون ظبي بينونة للرجال
BAINOONA DHABI GENTS SALOON

تعديل ن�شاط/ا�شافة ق�س وت�شفيف ال�شعر واحلالقة للرجال فئة ثالثة )960٢101.3(
تعديل ن�شاط/حذف بيع العطور - بالتجزئة )٤77٢007(

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 م غ

العدد 10939 بتاريخ 2013/11/7   

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

CN 1031202:للمقاولت العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شعيد �شامل �شعيد �شحى اليعقوبي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شالح نا�شر ح�شني احلارثي

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 م غ

العدد 10939 بتاريخ 2013/11/7   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/داود �شليمان لعمال النجارة واحلدادة امل�شلحة

رخ�شة رقم:CN 1064229 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عارف احمد ناجي �شالح احلي�شاين بني عمار )%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/داود �شليمان اجللود من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ داود �شليمان اجللود من 100% اىل ٤9%
تعديل وكيل خدمات/حذف عبداهلل خادم را�شد خادم املهريي

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري:من/داود �شليمان لعمال النجارة واحلدادة امل�شلحة
DAOUD SULAIMAN REINFORCED CARPENTRY & BLACKSMITH

اىل/�شركة داود �شليمان لعمال النجارة واحلدادة امل�شلحة ذ.م.م  
DAOUD SULAIMAN REINFORCED CARPENTRY & BLACKSMITH LLC

تعديل عنوان/من املنطقة الغربية ليوا مي�شم ق 39 م 10 اىل املنطقة الغربية ليوا يثي ار�س 
رقم ٢9 حمل رقم 1٢

القت�شادية خالل  التنمية  دائرة  العالن مراجعة  العرتا�س على هذا  له حق  فعلى كل من 
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 م غ
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حاكم ال�شارقة يفتتح فعاليات الدورة 32 ملعر�ش ال�شارقة الدويل
•• ال�صارقة-الفجر:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
�شلطان بن حممد القا�شمي، ع�شو 
ال�����ش��ارق��ة،  ح��اك��م  الأع���ل���ى،  املجل�س 
اأن املثقفني يف دول��ة الإم��ارات  على 
حرية  يج�شدون  املتحدة،  العربية 
اأب�����دي�����ة، ه����ي ح���ري���ة احل���ك���م ع��ل��ى 
الأ����ش���ي���اء، واأن���ه���م مي��ل��ك��ون ال��ع��ق��ل 
ال�������ذي ي��ك�����ش��ف اأك�������رث الأك�����اذي�����ب 
امل�شتندة  اليقينيات  ويدعم  خداعاً، 
اأن  اأهمية  على  م��وؤك��داً  العقل،  اإىل 
لتنوير  ر���ش��ال��ت��ه��م  ب������اأداء  ي��ق��وم��وا 

الفكر ون�شر الثقافة.
األ��ق��اه��ا �شموه،   ج��اء ذل��ك يف كلمة 
بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  وبح�شور 
ويل  القا�شمي  �شلطان  ب��ن  حممد 
و�شمو  ال�شارقة  حاكم  نائب  العهد 
ال�شيخ عبد اهلل بن �شامل القا�شمي 
نائب حاكم ال�شارقة �شباح ام�س يف 
 32 ال���دورة  فعاليات  افتتاح  حفل 
ال����دويل للكتاب  ال�����ش��ارق��ة  مل��ع��ر���س 
وال���ذي اأق��ي��م يف ق��اع��ة الح��ت��ف��الت 
وبتنظيم  ال�شارقة،  اإك�شبو  مبركز 
م����ن دائ��������رة ال���ث���ق���اف���ة والع��������الم، 
من   16 ح��ت��ى  ف��ع��ال��ي��ات��ه  وت�شتمر 

نوفمرب اجلاري.
وق���������ال �����ش����اح����ب ال�������ش���م���و ح���اك���م 
�شتكمل  قليلة،  اأي���ام  بعد  ال�����ش��ارق��ة 
دول����ة الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة 
عامها الثاين والأربعني، وهي مدًة 

ق�شريًة يف عمر ال�شعوب.
خمل�ٍس  وع��م��ٍل  اهلل،  م��ن  فبف�شٍل 
دوؤوب م��ن ق��ادت��ه��ا، واج��ت��ه��اٍد وب��ذٍل 
اأن  ا�شتطاعت  �شعبها،  م��ن  وع��ط��اٍء 
الرقي  من  امل�شتوى  هذا  اإىل  ت�شل 
تنمية  هدفها  واحل�شاري،  الثقايف 

الن�شان عقاًل وروحاً.
ول نقول اأننا مل نواجه م�شاعب يف 
تلك امل�شرية، بل كانت كثرية، منها 
قيادة  واجهتها  واملحلية،  الدولية 
دول����ة الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة 

بالعمل النافع والفكر امل�شتنري.
والأخ���وات ما  الأخ���وة  اأيها  تعلمون 
ورد ع��ل��ي��ن��ا ق��ب��ل ���ش��ن��وات م���ع���دودة، 
قد  ك��ان��ت  وال��ت��ي  بالعوملة  �شمي  م��ا 
ُرف�����ش��ت م���ن م��ع��ظ��م دول ال��ع��امل، 
يغلفوها  اأن  زب��ان��ي��ت��ه��ا  ف��ا���ش��ت��ط��اع 
لتُمر  ال��دول��ي��ة،  ال��ت��ج��ارة  باتفاقية 

ّمر الكرام على كثري من القادة.
هدفها الق�شاء على الإن�شان املفكر 
ال��ن��اق��دة، لتخلق  ال���ذات  اأو  ال��ن��اق��د 
يبيع  الب�شاعة  الإن�����ش��ان  ل��ه  ب��دي��اًل 
وَيعُده  وي�شرتى،  ويباع  وي�شرتي، 
حتت �شتار حقوق الإن�شان وحريته، 
باأنها �شتعطيه اأب�شط احلقوق، وهو 
حقه يف الوجود بذاته ككائن مفكر 
ويف  �شتتمخ�س  باأنها  وتنذر  وواع، 
ي��ده��ا ���ش��الح ال��ع��ومل��ة، ع��ن �شمولية 
لها  مثياًل  الإن�شانية  ت��َر  مل  ب�شعة 

حتى الآن.
لكن جمموعة من بنات واأبناء هذا 
الوطن والذين اأوكلت اإليهم م�شاألة 
مناق�شة تلك التفاقيات ا�شتطاعوا 
ذاك  ي��وق��ف��وا  اأن  ال��ن��رية  بعقولهم 

الغزو الثقايف للعوملة.
اأم���ا م��ا ت�����ش��رب يف الآون����ة الأخ���رية 
اإىل دولة الإمارات العربية املتحدة 
امل�شتنري  ال��ف��ك��ر  تلغي  ت��ي��ارات  م��ن 
ال��ع��ن��ف وال��ظ��الم��ي��ة،  ليحل حم��ل��ه 
فقد وقفت دولة الإم��ارات العربية 
م�شببات  �شد  و�شعباً  قيادًة  املتحدة 

الفتنة.
يف  للمثقفني  اأوج��ه��ه��ا  كلمة  بقيت 
دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة: 
اإن��ك��م جت�����ش��دون ح��ري��ًة اأب���دي���ًة، هي 

حرية احلكم على الأ�شياء. 
يك�شف  ال���ذي  العقل  متلكون  اإن��ك��م 
اأك�����رث الأك����اذي����ب خ����داع����اً، وي��دع��م 
ال��ع��ق��ل،  اإىل  امل�����ش��ت��ن��دة  ال��ي��ق��ي��ن��ي��ات 
ر�شالتكم  ب����اأداء  ت��ق��وم��وا  اأن  ف��الب��د 

لتنوير الفكر ون�شر الثقافة  .
وج��������رى خ�������الل ح����ف����ل الف����ت����ت����اح 
ال������ذي ق���دم���ه الإع�����الم�����ي حم��م��د 
الربامج  من  العديد  اإق��ام��ة  خلف، 
وال���ف���ق���رات، ح��ي��ث ا���ش��ت��ه��ل احل��ف��ل 
ال�شارقة  معر�س  عن  فيلم  بعر�س 
ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب، ث��م ك��ل��م��ة ���ش��ع��ادة 
ع��ب��د اهلل ال��ع��وي�����س، رئ��ي�����س دائ���رة 
التي  بال�شارقة،  والإع���الم  الثقافة 
ال�شارقة  ���ش��ع��ادة  تكتمل  فيها  ق���ال 
اأق���الم  ���ش��ّط��رت��ه  وه���ي حتت�شن م��ا 
وهبوا  الذين  واملبدعني،  الباحثني 
نبيلة،  ان�����ش��ان��ي��ة  مل��ق��ا���ش��د  اأن��ف�����ش��ه��م 
وك���ذل���ك ه���و ح��ال��ه��ا، وه����ي ت��رح��ب 

واحل��رف،  الكلمة  ع�شاق  ب�شيوفها 
البلد  يف  اع���ت���زاز  ب��ك��ل  ت�شتقبلهم 
امل�شياف الإم��ارات العربية املتحدة  

.
وا����ش���اف ال��ع��وي�����س ت��وؤك��د ال�����ش��ارق��ة 
الثقافة  مل�����ش��وؤول��ي��ة  حت��ّم��ل��ه��ا  دوم����اً 
عاتقها  على  اأخ��ذت  فلقد  العربية، 
برعايتها،  وت��ع��ّه��دت  الأم���ان���ة  ت��ل��ك 
الثقافية  من خالل تعزيز احلركة 
يف حميطها املحلي، ورف��ده بكل ما 
وكذلك  ملجتمعها،  ومفيٍد  مرٍث  هو 
امل���ح���اف���ل  ال��������دويل يف  ح�������ش���وره���ا 
ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة، وم�����ش��ارك��ات��ه��ا 
ن�����ش��ر ثقافتها  اأج����ل  م���ن  ب��ف��اع��ل��ي��ة 
واإب���راز  مكانتها،  وتعزيز  العربية، 
منجزها احل�شاري، يف م�شعى نبيل 
�شاحب  والعناية،  بالرعاية  تعّهده 
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو 
املجل�س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي،  حم��م��د 

الأعلى، حاكم ال�شارقة  .
واأكد رئي�س دائرة الثقافة والإعالم 
على اأن األف دار ن�شر وتزيد، واأكرث 
ك���ت���اب،  ع����ن����وان  األ�������ف   400 م����ن 
53 دول�����ة، واأن�����ش��ط��ة  ومب�����ش��ارك��ة 
ن�شاط،   500 ع��ل��ى  ت��رب��و  ث��ق��اف��ي��ة 
ت���ل���ك ه�����ي الأرق������������ام وال���ع���ن���اوي���ن 
ال�شارقة  معر�س  �شيقدمها  ال��ت��ي 
ل������رّواده، حمتفًيا  ل��ل��ك��ت��اب  ال����دويل 
دورته  �شرف  ال�شقيق �شيف  بلبنان 
ن�شر  ال���ب���ّن���اء يف  ل������دوره  احل���ال���ي���ة، 
الهامة  وملكانته  العربية  الثقافة 
يف احل�������ش���ارة ال���ع���رب���ي���ة، م��ع��رب��ني 
ل���ه ومل��ث��ق��ف��ي��ه وك���ّت���اب���ه ع���ن ال�����ش��ك��ر 
والتقدير حل�شن ال�شتجابة وكرمي 

امل�شاركة. 
ت����اله����ا ك���ل���م���ة ج���م���ه���وري���ة ل��ب��ن��ان 
�شيف ���ش��رف ال����دورة احل��ال��ي��ة من 
م��ع��ر���س ال�����ش��ارق��ة ل��ل��ك��ت��اب األ��ق��اه��ا 
ل��ي��ون وزي��ر  م��ع��ايل املهند�س غ��اب��ي 
الثقافة اللبناين، رحب يف م�شتهلها 
ب�����ش��اح��ب ال�����ش��م��و ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة 
و���ش��ك��ر ���ش��م��وه ع��ل��ى اخ��ت��ي��ار لبنان 

�شيف �شرف للدورة احلالية.
وقال موؤكدا بان لبنان منفتح على 
حم��ي��ط��ه وال����ع����امل، وه�����ذا ال��وط��ن 
غ���ن���ي يف  ل���ب���ن���ان(  اي   ( ال�����ش��غ��ري 

ح�شارته وثقافته. 
واأو���ش��ح غ��اب��ي ل��ي��ون ب���اأن م�شاركة 
ال�شارقة  مع  ثقافيا  وتفاعله  لبنان 
���ش��ي��ع��زز رف�����د احل����رك����ة ال��ث��ق��اف��ي��ة 
ال���ع���رب���ي���ة مب����ا ي���وف���ر ل���ه���ا ا���ش��ب��اب 

النهو�س يف ال�شاحة العاملية.
اللبناين  الثقافة  وزي��ر  ثمن  وق��د   
ال����دويل للكتاب  ال�����ش��ارق��ة  مل��ع��ر���س 
ال��ف��ر���ش��ة للبنان  ب��ات��اح��ة  م��ب��ادرت��ه 
للتعريف بثقافته وح�شارته متمنيا 
املزيد  الم����ارات  ول��دول��ة  لل�شارقة 
من التقدم ول�شاحب ال�شمو حاكم 
ال�شارقة ال�شحة والتاألق والعطاء.

اإ���س  واي  ال�شيد  األ��ق��ى  ج��ان��ب��ه  م��ن 
ت�������ش���ي، رئ���ي�������س الحت��������اد ال������دويل 
اأتقدم  فيها  ق��ال  كلمة  النا�شرين، 
ب��خ��ال�����س ال�����ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر مل��ق��ام 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور 
القا�شمي ع�شو  �شلطان بن حممد 
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة على 
دعوته املقدمة اإىل الحتاد الدويل 
فعاليات  افتتاح  للنا�شرين حل�شور 
ال�������ش���ارق���ة  مل���ع���ر����س   32 ال���������دورة 
يل  ل�شرف  واإن���ه   . للكتاب  ال���دويل 
بينكم  اأك����ون  اأن  ك��ث��ريا  وي�����ش��ع��دين 
ال���ي���وم . و���ش��ع��ادت��ي ب�����ش��ك��ل خ��ا���س 
ل��روؤي��ة ال��ع��دي��د م��ن ال��وج��وه التي 
على  يل  بالن�شبة  ماألوفة  اأ�شبحت 

مدى ال�شنوات القليلة املا�شية .
ك��م��ا اأت���ق���دم ب��ال��ت��ه��اين جل��م��ه��وري��ة 
ل��ب��ن��ان لخ��ت��ي��اره��ا ك�����ش��ي��ف ���ش��رف 
واأن��ا  املعر�س.  من  احلالية  للدورة 
اإىل  نتطلع  جميعا  باأننا  يقني  على 

الأدبية  الثقافة  عن  املزيد  معرفة 
والفكرية لهذا البلد العربي  .

تن�شيبي  مت  اأن  منذ  قائال  واأردف 
للنا�شرين  ال��دويل  لالحتاد  رئي�شا 
ال��ع��دي��د  ج���ب���ت   ،2011 ع�����ام  يف 
م��ن ال��ب��ل��دان وع��ق��دت ال��ك��ث��ري من 
الجتماعات الدولية مع النا�شرين 
يف جميع اأنحاء العامل . وقد �شرين 
جدا ما وجدته هنا يف دولة الإمارت 
النا�شرين  جمعية  يف  ت��ن��ام��ي  م��ن 
الماراتيني خالل لقاءاتي املتعاقبة 
معهم، واآمل اأن نوا�شل البناء على 

عالقتنا .
واأ������ش�����اف ل ي��خ��ف��ى ع���ل���ى ال��ك��ث��ري 
واحدة  نعي�س يف خ�شم  باأننا  منكم 
م��ن اأك���رث الأوق�����ات اث����ارة و�شخب 
�شبكة  الن�شر. فقد خلقت  تاريخ  يف 
الإن����رتن����ت ال���ع���دي���د م���ن ال��ف��ر���س 
جانب  اإىل   - للنا�شرين  اجل��دي��دة 
الكتب  جعلت   - التهديدات  بع�س 
اللكرتوين و القراءة الإلكرتونية 
غ����ري م��ك��ل��ف��ة ع���ل���ى ن���ح���و م��ت��زاي��د 
واأ�شبح املحتوى متاح وب�شكل وا�شع 
لأكرب عدد من القراء من اأي وقت 
م�����ش��ى. ف��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا اجل��دي��دة 
لإعادة  النا�شرين  و  املوؤلفني  دفعت 
النظر متاما يف ماهية الكتاب. ويف 
الوقت ذاته فاإن التكنولوجيا جعلت 
اأي  م��ن  اأ�شهل  الرقمية  القر�شنة 
التحديات  اإىل  واأدت  م�شى،  وق��ت 
والن�شر  الطبع  حقوق  تواجه  التي 
على ال�شعيدين الوطني والدويل.

وعلى الرغم من كل هذه التغيريات 
���ش��ن��اع��ة  اأك������رب  ال���ن�������ش���ر  زال  م����ا   ،
للمحتوى، رغم ما طغت عليها ويف 
الغالب �شيء من �شناعة ال�شينما اأو 

�شجيج �شناعة املو�شيقى .
الن�شر،  م�شتقبل  يف  اأف��ك��ر  فعندما 
اأج����د ب����اأن م��ع��ار���س ال��ك��ت��اب ���ش��وف 
يف  ه����ام����ا  دورا  ل���ع���ب  يف  ت�����ش��ت��م��ر 
امل�شتقبل. فعلى  احلفاظ على ذلك 
والثالثني  الثنني  ال�شنوات  مدى 
امل��ا���ش��ي��ة ، ع��م��ل م��ع��ر���س ال�����ش��ارق��ة 
ال��������دويل ل���ل���ك���ت���اب ع���ل���ى ت�����ش��ج��ي��ع 
الن�شر  املجتمع ودور  اأفراد  خمتلف 
النهل  والأدب���اء واملفكرين يف زي��ادة 
من العلوم والقراءة والتحفيز على 
خالل  من  الن�شر  و�شناعة  الكتابة 
الكلمة  الذي يرفعه يف حب  �شعاره 
حمليا  لي�س  دوره  وك���ان  امل���ق���روءة 

فقط بل اقليميا ودوليا.
معار�س  م��ن  يجعل  �شبق  م��ا  ف��ك��ل 
التفاعل  الكتب عامل مهم يف خلق 
بع�شها  ال��ن��ا���س  ف��ل��ق��اء  ال��ب�����ش��ري، 
ب��ب��ع�����س وت���ب���ادل الأف���ك���ار وال�����روؤى 
ب��ي��ئ��ة �شحية  ي��خ��ل��ق  وال��ت��ط��ل��ع��ات 

للتحاور وابداء وجهات النظر  .
واأخ���ت���ت���م ك��ل��م��ت��ه ق��ائ��ال ل��ذل��ك اأن���ا 
اأثني على معر�س ال�شارقة الدويل 
ل��ن��ا جميعا  ل��ل��ك��ت��اب ع��ل��ى دع���وت���ه 
ك���ي ن��ل��ت��ق��ي ب��ب��ع�����س ون��ت��ع��رف على 
باملعر�س  واأ���ش��ي��د  ق���رب،  ع��ن  بع�س 
لن��ف��ت��اح��ه ع��ل��ى ال���ع���امل وال��رغ��ب��ة 
والتعلم  الآخ��ري��ن  م��ع  امل�شاركة  يف 
منهم . كما اأعتقد اأن هذا النفتاح 
للمعر�س  امللحوظ  النمو  يف  �شاهم 
على مدى العقود الثالثة املا�شية. 
اأن يتحقق  واإنه اأمر ل ي�شدق حقا 
ال��ذي مل يتجاوز  املعر�س  ملثل هذا 
32 عاما لي�شبح واح��د من  عمره 
اأك�����رب اأرب���ع���ة م��ع��ار���س ل��ل��ك��ت��اب يف 
اأكرث من  العامل، و ي�شت�شيف الآن 
1010 دار ن�شر وعار�س من اأكرث 

من 53 بلدا  .
حمد  العزيز  عبد  �شعادة  األ��ق��ى  ث��م 
التنفيذي  الرئي�س  م�شت�شار  ترمي، 
م���دي���ر ع�����ام ات�������ش���الت الإم��������ارات 
الراعي  ات�شالت  كلمة  ال�شمالية، 
ال��دويل  ال�شارقة  ملعر�س  الر�شمي 

وق��د ج��اء فيها جنتمع معا  للكتاب 
اأخ��رى يف مو�شم ثقايف جديد  م��رة 
حتت�شنه مدينة اآلت على نف�شها اأن 
تكون منارة لالإ�شعاع الثقايف يف ظل 
واملعرفة  الفكر  جعل  ح��اك��م  ق��ي��ادة 
عينيه  ن�شب  وو�شع  اأولوياته  اأوىل 
احلالية  ل��الأج��ي��ال  اإرث����ه  ي��ك��ون  اأن 
الرجل  فنعم  العلم،  زاد  وال��ق��ادم��ة 
ون���ع���م امل���ه���م���ة ال���ت���ي اأخ����ذه����ا ع��ل��ى 

عاتقة.
اأمر  اأول  ك��ان  اأم��ة  اأننا  نفخر  نحن 
اأوح������ي ل��ن��ب��ي��ه��ا – ع��ل��ي��ه ال�����ش��الة 
وال�����ش��الم – ه��و اق����راأ واخ���ت���ار اهلل 
ت���ع���اىل ال��ك��ت��اب ل��ي��ك��ون م��ع��ج��زت��ه��ا 
واأ���ش��م��اه ق���راآن���ا وك��ت��اب��ا اإن���ه ل��ق��راآن 
كرمي * يف كتاب مكنون * ل مي�شه 
رب  م���ن  ت��ن��زي��ل   * امل���ط���ه���رون  اإل 
هذا  بعد  نقول  ع�شانا  فما  العاملني 

يف اأهمية القراءة والكتابة.
الكتاب  وبف�شل من اهلل ح��ّول ه��ذا 
والع�شائر  ال��ق��ب��ائ��ل  م��ن  جم��م��وع��ة 
اأم��ة �شادت اأمم الأر���س بعلمها  اإىل 
وح�����ش��ارت��ه��ا ال���ت���ي ك���ان���ت ن��ربا���ش��ا 

تهتدي به باقي الأمم.
لقد احتل الكتاب منذ القدم مكانة 
الن�شانية  احل�����ش��ارة  يف  م��رم��وق��ة 
و�شجل  املعارف  الن�شان  دون  ففيه 
واأب��دع  القوانني  ثبت  وفيه  التاريخ 
واخليال.  والعلم  والأدب  الفكر  يف 
الفا�شل  اخل��ط  ه��ي  الكتابة  اإن  ب��ل 
الذي اعتمده الباحثون للف�شل بني 
والع�شور  ال��ت��اري��خ  قبل  م��ا  ع�شور 
ما  ه���ي  ال��ك��ت��اب��ة  لأن  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
تاريخها  ت��دون  اأن  للب�شرية  �شمح 

وحتفظه لالأجيال التي تليها.
ويف تاريخنا ما ل يعد ول يح�شى 
من الأقوال املاأثورة التي تدل على 
قيمة الكتاب واأهميته وحت�س على 
القراءة وال�شتزادة من املعرفة فهو 
يجلو العقل وي�شحذ الذهن ويحيي 

القلب ويقوي القريحة.
ول يجادل جمادل ول مياري ممار 
ف��ي��م��ا ك��ن��ا ع��ل��ي��ه يف امل��ا���ش��ي، ولكن 
حا�شرنا  ه��و  ي�شغلنا  اأن  ي��ج��ب  م��ا 
فبعد  واأح��ف��ادن��ا  اأب��ن��اءن��ا  وم�شتقبل 
اأن كان خري جلي�س يف الأن��ام كتاب 
اأن ي�شبح هجر الكتاب  بتنا نخ�شى 
و���ش��م��ة ت���الزم���ن���ا وت���ك���ون ع��ن��وان��ا 

لواقعنا.
اإننا يف ات�شالت ومن منطلق كوننا 
الوطن  هم  حتمل  وطنية  موؤ�ش�شة 
وتدعم املبادرات الوطنية مبا يعزز 
مكانة دولة الإم��ارات ويعلي �شاأنها 
ما  ك��ل  يف  م�شاهمني  لنكون  ن�شعى 
تقدمي  ع��رب  ال��ث��ق��ايف  امل�شهد  يغني 

الدعم للم�شاريع الثقافية.
رعاية  يف  لدورنا  بالعتزاز  ون�شعر 
للكتاب  ال���دويل  ال�����ش��ارق��ة  معر�س 
ه��ذا  ل��ن��ا دور يف  ي��ك��ون  ان  ون��ف��خ��ر 
ال����ش���ت���م���رار وه�����ذا ال���ت���األ���ق ال���ذي 
منذ  ع��ام  تلو  عاما  املعر�س  يعي�شه 
ح��ي��ث   ،1982 ع�����ام  ان���ط���الق���ت���ه 
التي  املعار�س  اأك��رب  اليوم من  ب��ات 
حت��ر���س ال��ك��ث��ري م���ن ال�����دول على 
ف��ي��ه لي�شل ع��دده��ا ه��ذا  امل�����ش��ارك��ة 

العام اإىل 53 دولة.
ومن ذات املنطلق قمنا بتبني جائزة 
ات�شالت لكتاب الطفل التي تنعقد 
يف دورتها اخلام�شة لهذا العام، فال 
اأهمية غر�س حب  اأحد  يخفى على 
القراءة يف نفو�س الن�سء حتى نكون 
ب��احل��رف  �شلتها  ت�شتعيد  اأج���ي���ال 
وال��ك��ل��م��ة وال��ك��ت��اب وت��ك��ون ال���رثوة 

احلقيقية لبلدنا.
واأود بهذه املنا�شبة املميزة اأن اأتقدم 
�شمو  اإىل  وامتناين  �شكري  بجزيل 
ال�شيخة بدور بنت �شلطان القا�شمي 
مل��ا قدمته ل��ه��ذه اجل��ائ��زة م��ن دعم 
ات�شالت  تكرميها  من  ب��دءا  ثمني 

اإىل  بفكرة ه��ذه اجل��ائ��زة وو���ش��ول 
اجلائزة من جناح حتى  ما حققته 

الآن.
ك��م��ا ل ب���د يل م���ن ه����ذا امل���ن���رب اأن 
و�شعيها  �شموها  ج��ه��ود  على  اأث��ن��ي 
احلثيث لالرتقاء ب�شناعة الن�شر يف 
الدولة بدءا من ان�شائها جمموعة 
وا�شتمرارها باطالق  للن�شر  كلمات 
املبادرات الهامة مثل حروف للن�شر 
م�شروع  على  ا�شرافها  اأو  التعليمي 
ثقافة بال حدود، م�شتنرية يف ذلك 
حاكم  ال�شمو  �شاحب  والدها  بنهج 

ال�شارقة.
وختاما اأتقدم بال�شكر اجلزيل لكل 
ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى م��ع��ر���س ال�����ش��ارق��ة 
ات�شالت  وج��ائ��زة  للكتاب  ال���دويل 
ل��ك��ت��اب ال��ط��ف��ل واأمت����ن����ى ل��ه��م كل 
م�شاعيهم  يف  وال�������ش���داد  ال��ت��وف��ي��ق 
ونعدكم اأننا �شوف نبقى يف مقدمة 
الداعمني جلهودكم يف ن�شر القراءة 

والثقافة واملعرفة  .
احل��ف��ل �شاحب  راع���ي  ُدع���ي  بعدها 
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو 
بتكرمي  للتف�شل  القا�شمي  حممد 
ال�شارقة  الفائزين بجوائز معر�س 
يرافقه   ،2013 للكتاب  ال����دويل 
عبد اهلل بن حممد العوي�س واأحمد 
ب��ن رك��ا���س ال��ع��ام��ري وال��ت��ي ج��اءت 
على النحو التايل: جائزة �شخ�شية 
فاروق عبد  الفنان  الثقافية:  العام 
ال��ع��زي��ز ح�����ش��ن��ي، ج��م��ه��وري��ة م�شر 

العربية. 
دار  ن�شر حملية:  دار  اأف�شل  جائزة 
جمعة  ت�شلمها  ال��وط��ن��ي��ة،  ال��ك��ت��ب 

القبي�شي مدير الدار. 
ن�����ش��ر ع��رب��ي��ة:  اأف�����ش��ل دار  ج���ائ���زة 
م��رك��ز درا����ش���ات ال���وح���دة ال��ع��رب��ي��ة، 
ب��ره��ان  ح�����ش��ي��ب  الأ����ش���ت���اذ  ت�شلمها 
ال���دي���ن ح�����ش��ي��ب، م��دي��ر ال��ت�����ش��وي��ق 

ملركز درا�شات الوحدة العربية. 
اأجنبية: دار  اأف�شل دار ن�شر  جائزة 
الرئي�س  ت�شلمها  ب��وك�����س،  �شي  دي 
�شي  دي  رايف  الأ���ش��ت��اذ  ال��ت��ن��ف��ي��ذي، 

بوك�س من الهند. 
ملوؤلف  اإماراتي  كتاب  اأف�شل  جائزة 
اإماراتي يف جمال الإبداع، عن كتاب 
امراأة ا�شتثنائية لحتاد كتاب واأدباء 
الإمارات، يت�شلمها الروائي والأديب 

الإماراتي علي اأبو الري�س.
ج��ائ��زة اأف�����ش��ل ك��ت��اب اإم���ارات���ي )يف 
جمال الدرا�شات(، عن كتاب درامية 
�شلطان  الدكتور  م�شرح  يف  الأقنعة 
ال��ق��ا���ش��م��ي مل���ن�������ش���ورات ال��ق��ا���ش��م��ي، 
ت�����ش��ل��م��ت��ه��ا ال��ك��ات��ب��ة م��ي��ث��اء م��اج��د 

ال�شام�شي. 
ج����ائ����زة اأف�������ش���ل ك����ت����اب اإم�����ارات�����ي 
)مرتجم عن الإم��ارات(، عن كتاب 
زايد رجل بنى اأمة للمركز الوطني 
للوثائق والبحوث، ت�شلمها الدكتور 
املركز  ع��ام  مدير  الري�س،  ع��ب��داهلل 

الوطني للوثائق والبحوث. 
جائزة اأف�شل كتاب اإماراتي )مطبوع 
ع��ن الإم�����ارات(، ع��ن ك��ت��اب �شياغة 
يف  التقليدية  واخل��ن��اج��ر  ال�شيوف 
لل�شياحة  اأبوظبي  لهيئة  الإم���ارات 
حليمة  الكاتبة  ت�شلمتها  والثقافة، 

عبداهلل را�شد ال�شايغ. 
ج���ائ���زة اأف�����ش��ل ك���ت���اب ع���رب���ي ) يف 
 6000 جمال الرواية(، عن كتاب 
جرب،  مهيب  حممد  للكاتب  ميل، 
ت�شلمها �شاحب دار اجلندي �شمري 

�شابر عبداهلل اجلندي. 
ج���ائ���زة اأف�����ش��ل ك��ت��اب اأج��ن��ب��ي )يف 
جم�����ال ال������رواي������ة(، ف���وك�������س ه����ول، 
ل��ل��ك��ات��ب ج��اب��ري��ي��ل ج��ب��ادام��و���ش��ي، 
ال�شاقي  دار  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ت�شلمها 

الأ�شتاذ ع�شام ابو حمدان. 
ج����ائ����زة اأف�������ش���ل ك���ت���اب اأج���ن���ب���ي يف 
والق����ت���������ش����اد(،  الإدارة  )جم�������ال 
ال�������ش���رية ال����ذات����ي����ة: خ���ل���ف اح��م��د 
احل��ب��ت��ور،  خ��ل��ف  للكاتب  احل��ب��ت��ور، 
ت�����ش��ل��م��ه��ا امل���دي���ر ال���ع���ام مل��وت��ف��ي��ي��ت 

للن�شر، الأ�شتاذ جون ديكن.
ج���ائ���زة اأف�����ش��ل ك��ت��اب اأج��ن��ب��ي )يف 
جم��ال ال��ط��ف��ل(، ع��ن ك��ت��اب عندما 
اأ�شعر بالقلق، للكاتبة كورنيليا مود 
األ���ربت  رئ��ي�����س  ت�شلمها  �شبيلمان، 
الأ�شتاذ جون  اآند كومبني،  ويتمان 
املتحدة  ال���ولي���ات  ك��وات��روك��ي م��ن 

الأمريكية.
وب����ه����ذه امل���ن���ا����ش���ب���ة ت����ق����دم ال���ف���ائ���ز 
ف���اروق  الثقافية  ال��ع��ام  ب�شخ�شية 
ل��دول��ة  وث��ن��اء  �شكر  بكلمة  ح�شني 
الإمارات ب�شكل عام واإمارة ال�شارقة 
ع���ل���ى وج������ه اخل�������ش���و����س ل���ك���ل م��ا 

مل�شر  وم�شاندة  دعم  من  يقدمونه 
اع��ت��زازه  بالغ  ع��ن  معربا  ول�شعبها 
�شخ�شية  لقب  لنيل  اختياره  على 
ال����ع����ام ال���ث���ق���اف���ي���ة ���ش��م��ن ال������دورة 
احل���ال���ي���ة م����ن م���ع���ر����س ال�����ش��ارق��ة 

الدويل للكتاب.
الكبري  ب���ال���دور  ح�شني  اأ����ش���اد  ك��م��ا 
ل�����ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور 
�شلطان بن حممد القا�شمي يف دعم 
ال���دوؤوب  و�شعيه  وامل��ع��رف��ة  الثقافة 
هو  ما  بكل  العربية  املكتبة  رف��د  يف 
والعلوم  الآداب  خمتلف  يف  متجدد 

والفنون.
وت��ف�����ش��ل ����ش���اح���ب ال�����ش��م��و ح��اك��م 
ال�شارقة بتكرمي رعاة املعر�س، وهم 
ومركز  لالإعالم  ال�شارقة  موؤ�ش�شة 
ال�����ش��ارق��ة الإع����الم����ي، وم��وؤ���ش�����ش��ة 
– ات�شالت،  الإم��ارات لالت�شالت 
ال������راع������ي ال���ر����ش���م���ي ل���ل���م���ع���ر����س، 
ودورية روؤى ا�شرتاتيجية ال�شريك 
وغرفة  للمعر�س،  ال���ش��رتات��ي��ج��ي 
جت���ارة و���ش��ن��اع��ة ال�����ش��ارق��ة وم��رك��ز 

اإك�شبو ال�شارقة.
ع���ق���ب ذل�����ك ق�����ام ����ش���اح���ب ال�����ش��م��و 
حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 
القا�شمي بتكرمي الفائزين بجائزة 
دورتها  يف  الطفل  لكتاب  ات�شالت 
راف��ق��ه  التحكيم  وجل��ن��ة  اخل��ام�����ش��ة 
خ���الل ال��ت��ك��رمي ���ش��ال��ح ال��ع��ب��دويل 
ات�������ش���الت،  ادارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
التايل  النحو  على  النتائج  وج��اءت 
: كتاب العام للطفل للفئة العمرية 
ال�شنابل  ع��ود  ع���ام(:   12-1( م��ن 
م�����ش��ر  ن��ه�����ش��ة  دار  ع����ن  ال���������ش����ادر 
ال���دك���ت���ورة ع��ف��اف طبالة  ل��ل��ك��ات��ب��ة 

ور�شوم هنادي �شليط.
كتاب العام لليافعني للفئة العمرية 
من )13-18عام(: اأجوان ال�شادر 
ل��ل��ك��ات��ب��ة  م�����ش��ر  ن��ه�����ش��ة  دار  ع����ن 

الإماراتية نورة النومان.
ف��ئ��ة اأف�������ش���ل ن�������س: اأم�����ي ج��دي��دة 
�شهيل  م���رمي  الإم���ارات���ي���ة  للكاتبة 

الرا�شدي .
ال�شنابل  ع���ود  ر���ش��وم:  اأف�����ش��ل  ف��ئ��ة 
للر�شامة هنادي �شليط من م�شر .

عندما  للكتاب:  اإخ��راج  اأف�شل  فئة 
اأ���ش��ال��ة  ت��غ�����ش��ب ال�������ش���ادر ع���ن دار 

للن�شر من لبنان.
حاكم  ال�شمو  �شاحب  تف�شل  كما 
ال��ت��ك��رمي  درع  ب��ت��ق��دمي  ال�������ش���ارق���ة 
كونها  ا�شرتاتيجية  روؤى  ل��دوري��ة 
ال�����ش��ري��ك ال���ش��رتات��ي��ج��ي مل��ع��ر���س 
ت�شلم  ل��ل��ك��ت��اب  ال������دويل  ال�����ش��ارق��ة 
ال���ت���ك���رمي ���ش��ع��اد ال���دك���ت���ور ج��م��ال 
ع���ام مركز  م��دي��ر  ال�����ش��وي��دي  �شند 
الم��������ارات ل���ل���درا����ش���ات وال��ب��ح��وث 

ال�شرتاتيجية.
وت��ال ذل��ك دع���وة احل�����ش��ور لتناول 
ط���ع���ام الإف�����ط�����ار، وم����ن ب��ع��د ذل��ك 
امل����وق����ع الإل�����ك�����رتوين  اإط��������الق  مت 
ال�شخ�شي واخلا�س ب�شاحب ال�شمو 
حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 
وباإ�شافات  جديدة  بحلة  القا�شمي 
توىل  حديثة،  تفاعلية  وتطبيقات 
مركز ال�شارقة الإعالمي الإ�شراف 
على عملية تطوير �شكل وم�شمون 
تي�شري  بهدف  الإل��ك��رتوين،  املوقع 
و����ش���ول امل��ت�����ش��ف��ح��ني ل��ل��م��ع��ل��وم��ات 
اخل��ا���ش��ة ل�����ش��اح��ب ال�����ش��م��و ح��اك��م 
ال�������ش���ارق���ة وامل���������واد وال���ت���وث���ي���ق���ات 
املختلفة املتعلقة ب�شموه، واملرتبطة 
ب��ح��ي��ات��ه واإجن������ازات������ه وم���ب���ادرات���ه 
ال�����ش��ع��ي��دي��ن املحلي  ال���رائ���دة ع��ل��ى 
والعاملي، من خالل خيارات منوعة 
ت�����ش��م��ن ل���زائ���ري امل���وق���ع الن��ت��ق��ال 
ال�شهل والت�شفح ال�شريع ملحتوياته 
الغنية من حيث املحتوى املكتوب اأو 

املرئي وامل�شموع.
ال�شمو خ��الل احلفل  وق��ام �شاحب 

ب��ت��وق��ي��ع اجل���زء ال��ث��ال��ث م��ن كتابه 
�شل�شلة  �شمن  ال���ذاك���رة(  )ح��دي��ث 
بكتاب  ب��داأه��ا  التي  الذاتية  �شريته 
�شرد الذات وي�شتمل اجلزء اجلديد 
معها  تعاي�س  ال��ت��ي  الأح����داث  على 
���ش��م��وه حم��ل��ي��ا ودول���ي���ا م��ن��ذ ال��ع��ام 
ووج��ه   ،2004 ع���ام  اإىل   1990
�شموه بتخ�شي�س ريع الكتاب لدعم 
املعنية  ال���وردي���ة  ال��ق��اف��ل��ة  م���ب���ادرة 
الثدي  �شرطان  مب��ر���س  بالتوعية 
و�����ش����رورة ال��ك�����ش��ف امل��ب��ك��ر ع��ن��ه يف 
اأنحاء دولة الإم��ارات العربية  كافة 
امل��ت��ح��دة، ح��ي��ث مت خ���الل تد�شني 
ال��ك��ت��اب دع����وة ال�����ش��ي��دة اأم�����رية بن 
جمعية  ام��ن��اء  جمل�س  رئي�س  ك��رم، 
ال�شرطان ل�شتالم  اأ�شدقاء مر�س 
بتوقيع  امل���م���ه���ورة  ال��ك��ت��اب  ن�����ش��خ��ة 
�شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة والتي 
يخ�ش�س  خ��ا���س  م���زاد  يف  �شتدخل 
ري���ع���ه مل�����ش��ل��ح��ة ال��ق��اف��ل��ة ال���وردي���ة 
اأي�������ش���اً. ب��ع��د احل���ف���ل ق����ام ���ش��اح��ب 
ال�����ش��م��و ب��ج��ول��ة يف اأروق�����ة امل��ع��ر���س 
جمهورية  ج��ن��اح  ب���زي���ارة  ا�شتهلها 
وتفقد  املعر�س  �شرف  �شيف  لبنان 
خاللها خمتلف الأجنحة امل�شاركة، 
وت���وق���ف يف ع����دة اأج��ن��ح��ة وحت���دث 
قام  كما  وامل�شاركني،  النا�شرين  مع 
ب��ت��وق��ي��ع ع���دد م��ن ال��ك��ت��ب اخلا�شة 
م��ن�����ش��ورات  دار  ج���ن���اح  يف  ب�����ش��م��وه 
ال���ق���ا����ش���م���ي، ووج������ه ����ش���م���وه خ���الل 
الن�شر  دور  جميع  ب��اع��ف��اء  ج��ول��ت��ه 
ال�شورية امل�شاركة يف الدورة احلالية 
م����ن م���ع���ر����س ال�������ش���ارق���ة ال������دويل 
للكتاب من كافة الر�شوم املفرو�شة 
ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة، ك��م��ا وج���ه �شاحب 
بتخ�شي�س  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو 
3 مليون دره��م لدعم  مبلغ وق��دره 

مكتبات دوائر حكومة ال�شارقة.
وك������ان ق����د ح�����ش��ر ح���ف���ل الف���ت���ت���اح 
املعر�س كل من  اأروق��ة  واجلولة يف 
ال�شيخ خالد بن �شلطان بن حممد 
ال��ق��ا���ش��م��ي جن����ل ����ش���اح���ب ال�����ش��م��و 
بن  حممد  وال�شيخ  ال�شارقة  حاكم 
املالية  دائرة  رئي�س  القا�شمي  �شعود 
�شقر  ب��ن  ع�شام  وال�شيخ  امل��رك��زي��ة 
القا�شمي رئي�س مكتب �شمو احلاكم 
وال�شيخ خالد بن عبد اهلل القا�شمي 
رئ���ي�������س دائ�������رة امل����وان����ئ ال��ب��ح��ري��ة 
واجل����م����ارك وال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
موؤ�ش�شة  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���ش��م��ي  اأح���م���د 
ال�����ش��ارق��ة ل���الإع���الم رئ��ي�����س م��رك��ز 
بدور  وال�شيخة  الإعالمي  ال�شارقة 
هيئة  رئي�س  القا�شمي  �شلطان  بنت 
ال�����ش��ارق��ة ل��ال���ش��ت��ث��م��ار وال��ت��ط��وي��ر 
����ش���روق وال�����ش��ي��خ خ���ال���د ب���ن اأح��م��د 
القا�شمي مدير عام دائرة املعلومات 
واحل��ك��وم��ة الل��ك��رتون��ي��ة وال�����ش��ي��خ 
القا�شمي  ال��رح��م��ن  عبد  ب��ن  ���ش��امل 
م���دي���ر ع�����ام م��ك��ت��ب ���ش��م��و احل���اك���م 
القا�شمي  ع�شام  بن  خالد  وال�شيخ 

مدير عام دائرة الطريان املدين.
امل��ر  م��ع��ايل حم��م��د  ك��م��ا ح�شرهما 
الحت��ادي،  الوطني  املجل�س  رئي�س 
الدولة  وزي��ر  اأن��ور قرقا�س  ومعايل 
لل�شوؤون اخلارجية، ومعايل حممد 
امل�شري،  الثقافة  وزي��ر  �شابر عرب 
ل��ي��ون وزي��ر  املهند�س غ��اب��ي  م��ع��ايل 
ال��ث��ق��اف��ة ال��ل��ب��ن��اين، و����ش���ع���ادة عبد 
املجل�س  رئي�س  الهاجري  الرحمن 
ال�شت�شاري لمارة ال�شارقة، و�شعادة 
ع��ب��د ال��رح��م��ن ب���ن ع��ل��ي اجل����روان 
امل�����ش��ت�����ش��ار ب����ال����دي����وان الأم�������ريي، 
و�شعادة را�شد اأحمد بن ال�شيخ رئي�س 
الديوان الأمريي وعدد من اأع�شاء 
وال�شت�شاري  التنفيذي  املجل�شني 
ال�شلك  ال�����ش��ارق��ة ومم��ث��ل��ي  لم����ارة 
الدبلوما�شي العاملني لدى الدولة 
واملثقفني  الأدب��اء  وجمع غفري من 
واأف��راد  الإع��الم  وو�شائل  واملفكرين 

املجتمع.   اإىل ذلك، يتميز املعر�س 
يف دورت����ه احل��ال��ي��ة مب�����ش��ارك��ة نحو 
دول��ة   53 م��ن  ن�����ش��ر،  دور   1010
23 دولة عربية، وثالث دول  منها 
هي  الأوىل،  للمرة  ت�شارك  اأجنبية 
وهنغاريا،  ون��ي��وزي��ل��ن��دا،  ال��ربت��غ��ال، 
و����ش���م���ت ال���ع���ن���اوي���ن امل�������ش���ارك���ة يف 
ع��ن��وان،  اآلف   405 نحو  امل��ع��ر���س 
األ���ف ع��ن��وان ع��ن دورة  ب��زي��ادة 20 
وذل�����ك يف خمتلف  امل���ا����ش���ي،  ال���ع���ام 
العلوم واملعارف واملعاجم وكتب اأدب 
وثقافة الطفل والنا�شئة، تنتمي اإىل 
العر�س  لغة، وبلغت م�شاحة   180
من  م���رب���ع،  م���رت   16800 ن��ح��و 
ومتكاملة  جمهزة  من�شات  �شمنها 
اأك��رث  املعر�س  وي�شهد  للعار�شني، 
ويحل  خمتلفة،  فعالية   580 م��ن 
ال���دورة،  ل��ه��ذه  ���ش��رف  �شيف  لبنان 
نظراً لدوره الكبري يف تعزيز ودعم 

م�شرية الثقافة العربية.
 وقال مدير معر�س ال�شارقة الدويل 
للكتاب، اأحمد بن ركا�س العامري: 
ب��ال�����ش��ك��ر اجل��زي��ل ل�شاحب  ن��ت��ق��دم 
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو 
املجل�س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي،  حم��م��د 
الأع���ل���ى ل��الحت��اد ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة، 
من  املقدم  الالحمدود  الدعم  على 
باأبهى  يبدو  لكي  للمعر�س،  �شموه 
الدورة  باأن  �شورة، ونحن على ثقة 
احلالية �شتكون متميزة، ويف جميع 
ب��راجم��ه��ا وف��ع��ال��ي��ات��ه��ا امل�����ش��اح��ب��ة، 
ل���ش��ي��م��ا ال���ربن���ام���ج امل��ه��ن��ي ال���ذي 
اأه��م برامج املعر�س، وقد  اأح��د  يعد 
والثانية  الأوىل  دورت��ي��ه  يف  ح�شل 
وا�شعة، ونتطلع  دولية  اإ�شادات  على 
ال��ث��ال��ث��ة  دورت�����ه  يف  ي��ح��ق��ق  اأن  اإىل 
جن���اح���اً لف����ت����اً. واأ������ش�����اف: ي��ه��دف 
التوا�شل  ج�����ش��ور  م��د  اىل  امل��ع��ر���س 
كافة،  العامل  اأن��ح��اء  مع  احل�شاري 
الثقافات، والجتماع  والتقارب بني 
ع��ل��ى ح���ب ال��ك��ل��م��ة امل����ق����روءة حتت 
العامل  اإىل  ينقل  كما  واح��د،  �شقف 
الغنية،  الأ�شيلة واملعا�شرة  ثقافتنا 
ليثبت انها ما زالت موؤهلة وجديرة 
بالبقاء يف �شوء التحديثات املختلفة 
ال����ت����ي ت��ف��ر���ش��ه��ا ظ�������روف ال��ت��غ��ري 

والتجديد العامليني.
على  املعر�س  اإدارة  حر�شت  وتابع: 
تنظيم برنامج ثقايف متميز، وغني 
والنقا�شات  وال��ط��روح��ات  ب��الأف��ك��ار 
املختلفة، ويدعمه يف ذلك  الفكرية 
م�����ش��ارك��ة ���ش��خ�����ش��ي��ات م��رم��وق��ة يف 
ع���امل ال��ف��ك��ر وال��ف��ن وال��ث��ق��اف��ة، ول 
ت�شكل  ال���ع���ام  ه���ذا  ب���رام���ج  اأن  ���ش��ك 
اإ�شافة نوعية مل�شرية املعر�س، ومنواً 
امل�شاحبة  الفعاليات  مل�شتوى  لفتاً 
وع��ام��اًل مهماً من عوامل رفد  ل��ه، 
الثقافة الإماراتية. ما جتدر الإ�شارة 
اإليه اأن الن�شخة الأوىل من املعر�س 
�شدور  بعد   1982 عام  النور  راأت 
م��ر���ش��وم اأم����ريي م��ن ق��ب��ل �شاحب 
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو 
ال�����ش��ارق��ة،  ح��اك��م  القا�شمي  حم��م��د 
ال��دويل  ال�شارقة  معر�س  بتاأ�شي�س 
التطور  للنظر  وكان ملفتاً  للكتاب، 
كل  املعر�س يف  �شهده  ال��ذي  الهائل 
دورة جديدة، وا�شتحق بجدارة منذ 
اأهم  من  واح���داً  يكون  اأن  البدايات 
للكتاب  ال��دول��ي��ة  امل��ع��ار���س  واأك�����رب 
الأو����ش���ط، ومن  ال�����ش��رق  يف منطقة 
التطور  ال��ع��امل، ويعترب ه��ذا  ثم يف 
املعر�س،  احتلها  التي  املكانة  وه��ذه 
تقوم  مل��ا  ومبا�شرة  طبيعية  نتيجة 
اإمارة ال�شارقة من جهود حثيثة  به 
بتطوير  منها  ال��ت��زام��اً  وم��ت��ف��ان��ي��ة، 
ال�شارقة  يف  ال��ق��راءة  ثقافة  وتعزيز 
والإم���������ارات، وه����و م���ا ي��ت��ج��ل��ى بكل 
و���ش��وح يف ���ش��ع��ار امل��ع��ر���س: يف حب 

الكلمة املقروءة .
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شاحل البي�س للمقاولت 

العامة رخ�شة رقم:CN 1163502 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل ٤0.0*0.60

تعديل ا�شم جتاري:من/ال�شاحل البي�س للمقاولت العامة
WHITE COAST GEN. CONT

اىل/ال�شاحل البي�س لل�شيانة العامة
WHITE COAST GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/ا�شافة ال�شيانة العامة للمباين )٤3٢9901(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )٤10000٢(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/هوت لين لل�شيانة 

العامة رخ�شة رقم:CN 1328101 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبداهلل �شعيد عبداهلل يو�شفي احلمادي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف غامن �شعيد عبداهلل يو�شفي احلمادي
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 م غ

العدد 10939 بتاريخ 2013/11/7   

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

رخ�شة رقم:CN 1038365 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عيد �شقر �شيف حمدان املن�شوري )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف فاتاماتيل حممد بن علي
تعديل وكيل خدمات

حذف �شهيل مهدي �شهيل علي املزروعي
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 م غ

العدد 10939 بتاريخ 2013/11/7   

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

CN 1411300:لتجارة اخلردة 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 م غ

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 639٢          بتاريخ :1996/9/16 م
تاريخ اإيداع الأولوية:٢013/10/1٢م

با�ش��م: �شركة جمبو لالإلكرتونيات املحدودة
وعنوانه: �س.ب:3٤٢6 ، دبي ، المارات العربية املتحدة . 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الغ�شالت والقطع واللواحق املتعلقة بها .

الواق�عة بالفئة: 7
.Jumbo و�شف العالمة:العالمة باللون ال�شود جمبو وباللغة الجنليزية

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 .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7  نوفمرب 2013 العدد 10939

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 6681          بتاريخ :1996/10/13 م
تاريخ اإيداع الأولوية:٢013/10/1٢م

با�ش��م: �شركة جمبو لالإلكرتونيات املحدودة
وعنوانه: �س.ب:3٤٢6 ، دبي ، المارات العربية املتحدة . 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الراديوات  وال�شود(  )البي�س  التلفزيونات  امللونه  التلفزيونات  فيها  مبا  الرتفيهية  اللكرتونية  املنتجات 
املدجمة مع م�شجالت ال�شرطة لعبات ا�شرطة الفيديو م�شجالت ا�شرطة الفيديو اجهزة الفيديو املدجمة 
ال�شوتية  وال���ش��رط��ة  ال�شطوانات  لع��ب��ات  لل�شيارات  ال�شرتيو  اج��ه��زة  التليفونات  التلفزيون  اج��ه��زة  م��ع 
وكافه  الفاك�س  اجهزة  الكمبيوتر  طابعات  ال�شخ�شية  الكمبيوتر  اجهزة  الكهربائية  املكان�س  البطاريات 

املنتجات الخرى املتعلقة بكافة الب�شائع املذكورة اعاله يف الفئة )9( .
الواق�عة بالفئة: 9

.Jumbo و�شف العالمة:العالمة باللون ال�شود جمبو وباللغة الجنليزية
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 .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7  نوفمرب 2013 العدد 10939

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 668٢          بتاريخ :1996/10/13 م
تاريخ اإيداع الأولوية:٢013/10/1٢م

با�ش��م: �شركة جمبو لالإلكرتونيات املحدودة
وعنوانه: �س.ب:3٤٢6 ، دبي ، المارات العربية املتحدة . 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الثالجات والفريزرات ال�شندوقية ومكيفات الهواء واملراوح افران الطبخ الطباخات التي تو�شع على طاولة 

وافران امليكرويف وكافة املنتجات املتعلقة بالب�شائع املذكورة اعاله .
الواق�عة بالفئة: 11

.Jumbo و�شف العالمة:العالمة باللون ال�شود جمبو وباللغة الجنليزية
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 .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7  نوفمرب 2013 العدد 10939

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 6٤5٤          بتاريخ :1996/9/٢3 م
تاريخ اإيداع الأولوية:٢013/10/1٢م
با�ش��م: �شركة �شوبرا )جابان( ليمتد

وعنوانه: �شركة جمبو لالإلكرتونيات املحدودة ، �س.ب:3٤٢6 ، دبي ، المارات العربية املتحدة . 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

الغ�شالت والقطع واللواحق املتعلقة بها .
الواق�عة بالفئة: 7

.Supra و�شف العالمة:العالمة باللون ال�شود �شوبرا وباللغة الجنليزية
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 .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7  نوفمرب 2013 العدد 10939

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:اوبتيما لو�شاطة التاأمني ذ.م.م
 OPTIMA INSURANCE BROKER:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:1989٤7       بتاريخ:٢013/10/٢ م
با�ش��م:اوبتيما لو�شاطة التاأمني ذ.م.م

وعنوانه:�شارع الكورني�س ، �س.ب:٤1801 ، هاتف: 050٤7٢9٢93 ، فاك�س: 
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36 و�شيط تاأمني .

و�شف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة OPTIMA باللون الزرق مائل لالخ�شر وداخل حرف O �شكل 
مفتاح او قفل ملفتاح ويدنو ال�شكل INSURANCE BROKER باللون الزرق .  

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
اخلمي�س  7  نوفمرب 2013 العدد 10939

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:�شاورما تامي
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:�شيخ �شاورما ب�شكل متدرج 

املودعة بالرقم:188795       بتاريخ:٢013/3/٢1 م
با�ش��م:�شاورما تامي

وعنوانه:ابوظبي ، �شارع النجدة ، �س.ب: 3٢88 ، هاتف: 0501588768 
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:٤3 كافترييا حت�شري الفطائر واملعجنات وجتهيزها .

و�شف العالمة:العالمة عبارة عن �شيخ �شاورما ب�شكل متدرج ومميز وداخل ال�شكل مثلثات غري متنظمة .  
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
اخلمي�س  7  نوفمرب 2013 العدد 10939

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:مركز هيلث لين الطبي
 health line WE CARE طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:هيلث لين نهتم بك

املودعة بالرقم:190588       بتاريخ:٢013/٤/٢٢ م
با�ش��م:مركز هيلث لين الطبي

وعنوانه:ابوظبي ، بني يا�س ، �س.ب: 381٢0 ، هاتف: 0٢6٤171٢0 ، فاك�س: 0٢6٤17130 
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:٤٤ جممع طبي .

و�شف العالمة:العالمة عبارة عن �شكل هالل اعاله دوائر و باللون الخ�شر على ميينه من العلى �شكل 
�شبه مثلث باللون الربتقايل وعلى ميني ال�شكل )هيلث لين( كلمة )هيلث( باللون الخ�شر وكلمة )لين( 
 )line( باللون الخ�شر وكلمة )health( كلمة health line باللون الربتقايل وعلى ميني ال�شكل
باللون الربتقايل ا�شفلهما خط متعرج طويل ب�شكل عر�شي ميتد على عر�س ال�شعار من الي�شار متعرج على 
باللون الخ�شر وعلى  ا�شفل اخلط كتابة نهتم بك  باللون الربتقايل   اليمني  باللون الخ�شر واخ��ره من 
ي�شارها we care باللون الخ�شر ا�شفلهما خط �شغري باللون الخ�شر وال�شكل على خلفية من ال�شفل 

باللون الخ�شر الفاحت ومن العلى باللون الزرق الفاحت على �شكل جبال و�شماء .  
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
اخلمي�س  7  نوفمرب 2013 العدد 10939

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:
 PANICKER PARTNERS:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:16٢6٤1       بتاريخ:٢011/9/19 م
با�ش��م:كافيتا �شو غاتان بانيكري

، مدخل فندق الق�شر  ت��اون  ال��داون   ، ، منطقة برج خليفة  ام��ارة دبي   ، املتحدة  العربيه  وعنوانه:المارات 
D طابق رابع ، مكتب ٤01 ، ����س.ب:٢83773 دبي ، هاتف: 0٤/٤٢٢19٤٤ ، فاك�س:  ، مكتب ال�شاحة ، بلوك 

 0٤/٤308٢65
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:٤5 اخلدمات ال�شخ�شية والجتماعية التي يقدمها الخرون 

لتلبية حاجات الفراد وخدمات المن حلماية املمتلكات والفراد .
 PANICKER و�شف العالمة:مكتوبة باأحرف لتينية وخط خا�س باللون ال�شود كما يف ال�شكل املو�شح

  . PARTNERS
احلماية للعالمة PANICKER PARTNERS مبجملها دون ان ميتد للكلمة وال�شكل لعمومها.

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
اخلمي�س  7  نوفمرب 2013 العدد 10939

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 6٤55          بتاريخ :1996/9/٢3 م
تاريخ اإيداع الأولوية:٢013/10/1٢م
با�ش��م: �شركة �شوبرا )جابان( ليمتد

وعنوانه: �شركة جمبو لالإلكرتونيات املحدودة ، �س.ب:3٤٢6 ، دبي ، المارات العربية املتحدة . 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

الراديوات  وال�شود(  )البي�س  التلفزيونات  امللونه  التلفزيونات  فيها  مبا  الرتفيهية  اللكرتونية  املنتجات 
املدجمة مع م�شجالت ال�شرطة لعبات ا�شرطة الفيديو م�شجالت ا�شرطة الفيديو اجهزة الفيديو املدجمة 
ال�شوتية  وال���ش��رط��ة  ال�شطوانات  لع��ب��ات  لل�شيارات  ال�شرتيو  اج��ه��زة  التليفونات  التلفزيون  اج��ه��زة  م��ع 
وكافه  الفاك�س  اجهزة  الكمبيوتر  طابعات  ال�شخ�شية  الكمبيوتر  اجهزة  الكهربائية  املكان�س  البطاريات 

املنتجات الخرى املتعلقة بكافة الب�شائع املذكورة اعاله يف الفئة )9( .
الواق�عة بالفئة: 9

.Supra و�شف العالمة:العالمة باللون ال�شود �شوبرا وباللغة الجنليزية
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 .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7  نوفمرب 2013 العدد 10939

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 6٤50          بتاريخ :1996/9/٢3 م
تاريخ اإيداع الأولوية:٢013/10/1٢م

با�ش��م: �شركة جمبو لالإلكرتونيات املحدودة
وعنوانه: �شركة جمبو لالإلكرتونيات املحدودة ، �س.ب:3٤٢6 ، دبي ، المارات العربية املتحدة . 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الراديوات  وال�شود(  )البي�س  التلفزيونات  امللونه  التلفزيونات  فيها  مبا  الرتفيهية  اللكرتونية  املنتجات 
املدجمة مع م�شجالت ال�شرطة لعبات ا�شرطة الفيديو م�شجالت ا�شرطة الفيديو اجهزة الفيديو املدجمة 
ال�شوتية  وال���ش��رط��ة  ال�شطوانات  لع��ب��ات  لل�شيارات  ال�شرتيو  اج��ه��زة  التليفونات  التلفزيون  اج��ه��زة  م��ع 
وكافه  الفاك�س  اجهزة  الكمبيوتر  طابعات  ال�شخ�شية  الكمبيوتر  اجهزة  الكهربائية  املكان�س  البطاريات 

املنتجات الخرى املتعلقة بكافة الب�شائع املذكورة اعاله يف الفئة )9( .
الواق�عة بالفئة: 9

.Orson و�شف العالمة:العالمة باللون ال�شود اأور�شن وباللغة الجنليزية
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 .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7  نوفمرب 2013 العدد 10939

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 6٤56          بتاريخ :1996/9/٢3 م
تاريخ اإيداع الأولوية:٢013/10/1٢م
با�ش��م: �شركة �شوبرا )جابان( ليمتد

وعنوانه: �شركة جمبو لالإلكرتونيات املحدودة ، �س.ب:3٤٢6 ، دبي ، المارات العربية املتحدة . 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

الثالجات والفريزرات ال�شندوقية ومكيفات الهواء واملراوح افران الطبخ الطباخات التي تو�شع على طاولة 
وافران امليكرويف وكافة املنتجات املتعلقة بالب�شائع املذكورة اعاله .

الواق�عة بالفئة: 11
.Supra و�شف العالمة:العالمة باللون ال�شود �شوبرا وباللغة الجنليزية

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 .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7  نوفمرب 2013 العدد 10939

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 6٤٤9          بتاريخ :1996/9/٢3 م
تاريخ اإيداع الأولوية:٢013/10/1٢م

با�ش��م: �شركة جمبو لالإلكرتونيات املحدودة
وعنوانه: �شركة جمبو لالإلكرتونيات املحدودة ، �س.ب:3٤٢6 ، دبي ، المارات العربية املتحدة . 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الغ�شالت والقطع واللواحق املتعلقة بها .

الواق�عة بالفئة: 7
.Orson و�شف العالمة:العالمة باللون ال�شود اأور�شن وباللغة الجنليزية

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 .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7  نوفمرب 2013 العدد 10939

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 6٤51          بتاريخ :1996/9/٢3 م
تاريخ اإيداع الأولوية:٢013/10/1٢م

با�ش��م: �شركة جمبو لالإلكرتونيات املحدودة
وعنوانه: �شركة جمبو لالإلكرتونيات املحدودة ، �س.ب:3٤٢6 ، دبي ، المارات العربية املتحدة . 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الثالجات والفريزرات ال�شندوقية ومكيفات الهواء واملراوح افران الطبخ الطباخات التي تو�شع على طاولة 

وافران امليكرويف وكافة املنتجات املتعلقة بالب�شائع املذكورة اعاله .
الواق�عة بالفئة: 11

.Orson و�شف العالمة:العالمة باللون ال�شود اأور�شن وباللغة الجنليزية
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 .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7  نوفمرب 2013 العدد 10939

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 3351
با�ش��م :�شركة الن�شر التجارية  

وعنوانه :�س.ب: 363٤ ، ديرة ، دبي.
وامل�شجلة حتت رقم : )13٤0(  بتاريخ:13/٢/1995 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :٢013/11/13  وحتى تاريخ :٢0٢3/11/13

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7  نوفمرب 2013 العدد 10939

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : ٢995
با�ش��م :فريد حممد لال�شترياد والت�شدير  

وعنوانه :�س.ب: 363٤ ، ديرة ، دبي.
وامل�شجلة حتت رقم : )1811(  بتاريخ:٢7/1995/5 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :٢013/1٢/19  وحتى تاريخ :19/٢0٢3/1٢

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7  نوفمرب 2013 العدد 10939 العدد 10939 بتاريخ 2013/11/7   

DLS - 4200 البارجة
 اململوكة ل�شركة الن�شاءات البرتولية

بهذا ي�شرح الكاتب العدل بفرع املدينة ال�شناعية )ايكاد( ادارة 
الكاتب العدل والتوثيق/ دائرة الق�شاء باأبوظبي بانه ح�شر 
لدية ال�شادة / �شركة الن�شاءات البرتولية الوطنية واأف�شحوا 
لهم  العائدة   DLS - 4200 البارجة  برهن  رغبتهم  عن 
ت�شهيالت  مقابل  ذ.م.م  للتاأجري  الوطنية  ابوظبي  ل�شركة 
مالية ، فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك فليتقدم باعرتا�شه 
واوراقة الثبوتية خالل اربعة ع�شره يوما من تاريخ العالن 
عقد  بتوثيق  �شيقوم  املدة  هذه  بعد  العدل  الكاتب  فان  وال 

الرهن بني الراهن واملرتهن.
الكاتب العدل
را�شد اخلزميي

اإع�����الن ره���ن
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•• دبي-وام:

فعاليات  يف  ال��ك��رمي  للقراآن  الدولية  دب��ي  ج��ائ��زة  ت�شارك 
معر�س ال�شارقة الدويل للكتاب يف دورته ال� 32 التي بداأت 
فعالياته ام�س يف مركز اك�شبو ال�شارقة وي�شتمر حتى 16 

من �شهر نوفمرب اجلاري. 
اللجنة  رئي�س  بوملحه  حممد  اإب��راه��ي��م  امل�شت�شار  وق���ال 
ال���دورة  ه��ذه  يف  اجل��ائ��زة  م�شاركة  ل��ل��ج��ائ��زة..اإن  املنظمة 
واملتميزة  الدائمة  وم�شاركتها  ل�شتمراريتها  تاأكيدا  تاأتي 

اأن  اإىل  ل��ل��م��ع��ر���س .. م�����ش��ريا  ال�����ش��اب��ق��ة  ال������دورات  خ���الل 
م�شاركة اجلائزة تاأتي اأي�شا �شمن اإ�شرتاتيجيتها للتعريف 
املحافل  ف��ى  وم�شاركتها  امل��ت��ج��ددة  وب��راجم��ه��ا  باأن�شطتها 
امل��خ��ت��ل��ف��ة. وق����ال ال��دك��ت��ور حم��م��د ع��ب��دال��رح��ي��م �شلطان 
ب��اجل��ائ��زة..اإن  وال��درا���ش��ات  البحوث  وح��دة  رئي�س  العلماء 
ومتميزة  كبرية  مبجموعة  ال��ع��ام  ه��ذا  �شت�شارك  اجل��ائ��زة 
من اإ�شداراتها املتنوعة التي جاوزت 70 عنوانا يف جمال 
النبوية  وال�شنة  ال��ق��راآين  والإع��ج��از  القراآنية  ال��درا���ش��ات 

وال�شرية العطرة ال�شريفة. 

•• دبى-وام:

رئي�س جمل�س  املالية  وزي��ر  دبي  نائب حاكم  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  تراأ�س 
ادارة الهيئة العامة للمعا�شات والتاأمينات الإجتماعية اجتماع جمل�س اإدارة الهيئة الرابع لعام 
2013 الذى عقد مبقر وزارة املالية بدبى ام�س. ورحب �شموه فى بداية الجتماع باأ�شحاب 
املعايل وال�شعادة اأع�شاء املجل�س متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح يف عملهم ثم �شرع املجل�س 
يف مناق�شة جدول الأعمال حيث �شادق على حم�شر اجتماعه ال�شابق واطلع على الإجراءات 

املتخذة من جانب اإدارة الهيئة ب�شاأن تنفيذ القرارات والتو�شيات ال�شادرة عنه.
واإطلع املجل�س وناق�س نتائج الدرا�شة الإكتوارية التي اأجريت للمركز املايل للهيئة حتى نهاية 
دي�شمرب 2012 وتابع القرارات والتو�شيات ال�شادرة عن اللجان املنبثقة عنه. وناق�س املجل�س 
املو�شوعات الأخرى املدرجة على جدول اأعماله واتخذ ب�شاأنها القرارات املنا�شبة . ويف اإطار 
 14 املنعقد فى  الثالث  اجتماعه  اتخذها يف  والتي  ال�شابقة  لتنفيذ قراراته  املجل�س  متابعة 

مايو املا�شى فقد تدار�س ما اأثري �شابقا بخ�شو�س تعيني املواطنني املتقاعدين لدى موؤ�ش�شات 
القطاع اخلا�س من حيث ا�شرتاط وزارة العمل ت�شجيلهم لدى الهيئة للح�شول على بطاقة 
العمل .. حيث كان �شمو رئي�س املجل�س قد وجه يف البيان ال�شحفي الذي مت ن�شره يف ال�شحف 
املحلية بعد الإجتماع امل�شار اإليه بالتوا�شل مع وزارة العمل واجلهات املعنية الأخرى للوقوف 
على اأعداد املواطنني الذين اإنتهت خدماتهم من القطاع اخلا�س نتيجة لهذه الإجراءات ودعا 
�شموه هوؤلء املواطنني املتقاعدين اإىل تقدمي م�شتنداتهم اإىل مراكز هيئة املعا�شات بكل من 
اأبوظبي ودبي ل�شتكمال الدرا�شة. ويف هذا ال�شياق نوهت الهيئة العامة للتاأمينات واملعا�شات 
اأي من  اأي م�شتندات من  2013 وحتى يومنا هذا مل تتلق  15 مايو  اأنها ومن تاريخ  اإىل 
اأ�شا�س من الواقع ل  اإث��ارة هذا املو�شوع لي�س له  اأن  املواطنني املتقاعدين الأمر الذي يعني 
�شيما اأن املتقاعدين من اجلهات احلكومية يجوز لهم وفقا لأحكام قانون املعا�شات اجلمع بني 
معا�شاتهم ورواتبهم من العمل من اأي جهة يف الدولة اإذا بلغت مدة خدمتهم 25 �شنة وجاري 

العمل على تعديل املادة 36 لت�شمل كذلك املتقاعدين من القطاع اخلا�س.

جائزة دبي الدولية للقراآن الكرمي ت�شارك يف 
الدورة 32 ملعر�ش ال�شارقة الدويل للكتاب

حمدان بن را�شد يرتاأ�ش اجتماع الهيئة العامة للتاأمينات واملعا�شات 

�شلطان القا�شمي ي�شهد اإطالق مبادرة اقراأ، احلم، ابتكر لالأطفال واليافعني

حاكم ال�شارقة يكرم الفائزين بالدورة اخلام�شة بجائزة ات�شالت لكتاب الطفل 

الإمارات ت�شارك يف موؤمتر الآثار والرتاث 
احل�شاري يف الوطن العربي بتون�ش

•• ال�صارقة-الفجر:

�شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان 
امل��ج��ل�����س الأع����ل����ى ح���اك���م ال�����ش��ارق��ة 
خالل افتتاحه فعاليات الدورة 32 
للكتاب  ال�����دويل  ال�����ش��ارق��ة  مل��ع��ر���س 
وب��ح�����ش��ور ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان 
ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي ويل ال��ع��ه��د 
ال�شيخ  و�شمو  ال�شارقة،  حاكم  نائب 
نائب  القا�شمي،  ���ش��امل  ب��ن  ع��ب��داهلل 
ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة، وال�����ش��ي��خ��ة ب���دور 
ب��ن��ت ���ش��ل��ط��ان ال��ق��ا���ش��م��ي ال��رئ��ي�����س 
لكتب  الإماراتي  للمجل�س  الفخري 
امل��رح��ل��ة الأوىل  اإط�����الق  ال��ي��اف��ع��ني 
التي  ابتكر  اح��ل��م،  اق���راأ،  م��ن حملة 
لكتب  الإم���ارات���ي  املجل�س  ينظمها 
اليافعني بهدف حتقيق تقارب اأكرب 

ق��درات  ودع��م  والكتاب،  الطفل  بني 
الأط���ف���ال ع��ل��ى ال����ق����راءاة وال��ك��ت��اب��ة 
والإبتكار والإبداع يف جمال ق�ش�س 

الأطفال.
وا����ش���ت���م���ع ����ش���اح���ب ال�����ش��م��و خ���الل 
حفل الطالق الذي جرى يف جناح 
اليافعني  لكتب  الإم��ارات��ي  املجل�س 
امل�شارك يف املعر�س اإىل �شرح قدمته 
ال�شيخة بدور القا�شمي حول طبيعة 
احلملة، واأهدافها، وا�شرتاتيجياتها، 
الفيدو  عر�س  ذلك  تال  ومراحلها، 
حول  دار  وال���ذي  باحلملة  اخل��ا���س 
للطفل  القرائية  املفاهيم  ت�شحيح 
املختلفة،  �شوراحلياة  جتاه  واليافع 
وت��ع��زي��زحم��ب��ة ال��ك��ت��اب، ودع����م بناء 
القراءة  على  والت�شجيع  ال�شداقة، 
اأه���داف  وال��ت��األ��ي��ف مب��ا ين�شجم م��ع 
الدورالالفت  �شموه  وثمن  احلملة. 

الإم���ارات���ي  املجل�س  ب��ه  ي��ق��وم  ال���ذي 
التوجهات  دع��م  يف  اليافعني  لكتب 
ال��ق��رائ��ي��ة للطفل واأه��م��ي��ة ذل���ك يف 
خ���ل���ق جم��ت��م��ع م��ث��ق��ف ي��ج��ع��ل م��ن 
القراءة و�شيلة للو�شول اإىل التنمية 
بكافة قطاعاتها، وان�شحاب اأثر ذلك 
للطفل  م��ت��م��ي��ز  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ب���ن���اء  يف 

والوطن على حد �شواء.
يف ه����ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة ق���ال���ت ال�����ش��ي��خ��ة 
ب������دور ب���ن���ت ���ش��ل��ط��ان ال��ق��ا���ش��م��ي : 
احل��م��ل��ة بح�شور  اإط�����الق  اأ���ش��ع��دن��ا 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ح���اك���م ال�����ش��ارق��ة، 
وه��ي ج��زء من روؤي��ة �شموه يف اإط��ار 
ت��ع��زي��ز ال��ب��ن��اء ال��ف��ك��ري ل��الأج��ي��ال، 
على  ال�شوء  ت�شلط  احلملة  اأن  كما 
دع��م��ه ال���الحم���دود يف ه���ذا امل��ج��ال، 
ابتكار  باأهمية  امل�شتمرة  وتوجيهاته 
بالواقع  للنهو�س  والو�شائل  ال�شبل 

الثقايف لالأطفال واليافعني. 
 : القا�شمي  ب��دور  ال�شيخة  واأ�شافت 
اإىل  ه��ذه احلملة  م��ن خ��الل  ن�شعى 
يف  واليافعني  الأط��ف��ال  دور  تفعيل 
اأم��ام  املجال  وفتح  الق�ش�س  حتليل 
خم��ي��الت��ه��م ل��ل��ت��ف��اع��ل م���ع ال��ق�����ش��ة 
واإع���������ادة ب���ن���اءه���ا م����ن ج���دي���د وف���ق 
روؤيتهم اخلا�شة وبا�شلوبهم، ا�شافة 
اإىل نقطة مهمة وهي توفري ق�ش�س 
وفكر  عقلية  اإىل  اأق����رب  وح��ك��اي��ات 
ال��ط��ف��ل ك��ون��ه��ا ج����اءت م���ن خ��الل��ه، 
التفاعلي  ال�شلوب  ه��ذا  اأن  م��وؤك��دة 
����ش���ي���وؤ����ش�������س لي�����ج�����اد ج���ي���ل ق�����ارئ 
والنقد  الكتابة  على  وق���ادر  مثقف 
اأك��دت مروة  والتحليل.  من جهتها 
احلملة  اأن  ع��ل��ى  ال��ع��ق��روب��ي  ع��ب��ي��د 
�شممت لتحفيز الأطفال واليافعني 
ع��ل��ى ال���ق���راءة وت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ه��م 

يف ف���ن ك��ت��اب��ة ال��ق�����ش�����س وحت��وي��ل 
م��ك��ت��وب��ة  ق�����ش�����س  اإىل  اأف����ك����اره����م 
اإىل  منوهة  واح����رتايف،  جيد  ب�شكل 
اأك��رث  فهم  يف  �شت�شاعد  احلملة  اأن 
لح��ت��ي��اج��ات ال��ط��ف��ل ال���ع���رب���ي من 
اأدب  املتناولة يف  الق�شايا واملوا�شيع 
تنفيذ احلملة  و���ش��ي��ب��داأ  الأط���ف���ال.  
ب���ق���راءة جم��م��وع��ة م���ن امل��ت��ط��وع��ني 
وطالبات  لطالب  خمتلفة  ق�ش�شاً 
امل�����دار������س احل���ك���وم���ي���ة يف ال����دول����ة، 
اأولها  مراحل،   3 احلملة  وتت�شمن 
م��رح��ل��ة اإط������الق ال���ف���ي���دو اخل��ا���س 
باحلملة واملوقع الإلكرتوين اخلا�س 
والتي  ال��ق��راء  املتطوعني  بت�شجيل 
ت�شتمر من معر�س ال�شارقة الدويل 
للكتاب لغاية دي�شمرب 2013، فيما 
تت�شمن املرحلة الثانية التي �شتنفذ 
مطلع يناير من العام املقبل 2014 

العديد من املهات، بينها بدء زيارات 
امل��ت��ط��وع��ي��ني ل��ل��م��دار���س ك����اًل على 
ح�شب املنطقة التعليمية اأو الإمارة، 
امل�شابقة اخلا�شة بالكتابة  اإطالق  و 

تدريبية  ور���س  واإق��ام��ة   ، وتقييمها 
لأمناء املكتبات يف م مناطق تعليمية 
 3 خمتلفة يف الدولة ، ومتتد حتى 
فيما   ،2014 امل��ق��ب��ل  ف��رباي��ر  م��ن 

احلملة  من  الثالثة  املرحلة  �شتبداأ 
و���ش��ت��ت�����ش��م��ن   ،2014 اب����ري����ل  يف 
الق�ش�شية  ال��ق��راءت  م��ن  جمموعة 

وور�س العمل.

•• ال�صارقة-وام:

كرم �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح���اك���م ال�����ش��ارق��ة 
بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  بح�شور 
ونائب  عهد  ويل  القا�شمي  حممد 
ح���اك���م ال�������ش���ارق���ة و����ش���م���و ال�����ش��ي��خ 
نائب  القا�شمي  ���ش��امل  ب��ن  ع��ب��داهلل 
افتتاح  حفل  خ��الل  ال�شارقة  حاكم 
ال�������ش���ارق���ة  مل���ع���ر����س   32 ال����������دورة 
بجائزة  الفائزين  للكتاب  ال���دويل 
دورتها  يف  الطفل  لكتاب  ات�شالت 
اخل��ام�����ش��ة ب��ع��دم��ا اع��ت��م��دت جلنة 
الفائزين باجلائزة  اأ�شماء  التحكيم 

لهذا العام.
للطفل  العام  كتاب  هم  وال��ف��ائ��زون 
0-12 ع��ام  ال��ع��م��ري��ة م���ن  ل��ل��ف��ئ��ة 
عود ال�شنابل ال�شادر عن دار نه�شة 
م�����ش��ر ل��ل��ك��ات��ب��ة ال���دك���ت���ورة ع��ف��اف 
طبالة ور�شوم هنادي �شليط.. وكتاب 
من  العمرية  للفئة  لليافعني  العام 
عن  ال�شادر  اأج���وان  13-18عاما 
دار نه�شة م�شر للكاتبة الإماراتية 
نورة النومان وفئة اأف�شل ن�س اأمي 
مرمي  الإم��ارات��ي��ة  للكاتبة  ج��دي��دة 
�شهيل الرا�شدي وفئة اأف�شل ر�شوم: 
ع����ود ال�����ش��ن��اب��ل ل��ل��ر���ش��ام��ة ه��ن��ادي 
�شليط من م�شر وفئة اأف�شل اإخراج 
للكتاب: عندما تغ�شب ال�شادر عن 
دار اأ�شالة للن�شر من لبنان . وهناأت 
ال�شيخة بدور بنت �شلطان القا�شمي 
ال����رئ����ي���������س ال����ف����خ����ري ل��ل��م��ج��ل�����س 
الإماراتي لكتب اليافعني الفائزين 
باجلائزة وقالت اإن فوزهم م�شتحق 
وجاء بعد فح�س وتدقيق ومراجعة 
ك���ب���رية م���ن ق��ب��ل جل��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م 
م�شرية  امل�����ش��ارك��ات  بتقييم  املعنية 
التي تقدمت  الأع��م��ال  اأن ع��دد  اإىل 

واأن  107 م�شاركات  للمناف�شة بلغ 
ارتفاع عدد الأعمال املتناف�شة يوؤكد 
باتت  ال��ذي  وال��دور  اأهمية اجلائزة 

ت�شطلع به يف الأو�شاط املعنية.
جنحت  اجل���ائ���زة  اأن  اإىل  واأ�����ش����ارت 
يف  والتميز  الإب����داع  روح  حتفيز  يف 
مثمنة  العربي  الطفل  اأدب  �شناعة 
امل�����ش��ارك��ة امل��ت��ن��وع��ة م���ن امل��ب��دع��ني 
واملهتمني بكتاب الطفل العربي من 
عزمهم  واأك��دت  العامل  اأنحاء  كافة 
التي  بالأ�شماء  الإحتفاء  يف  امل�شي 
اأغنت امل�شهد الثقايف للطفل العربي 

يف خمتلف املجالت.
القا�شمي  ب���دور  ال�شيخة  واأ����ش���ادت 
ب����ال����دع����م امل���ب���ا����ش���ر ال����ت����ي حت��ظ��ى 
ب���ه اجل����ائ����زة م���ن ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و 
حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 
ال��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��و امل��ج��ل�����س الأع��ل��ى 

�شموه  واأن  خا�شة  ال�شارقة  ح��اك��م 
م�����ن ال����ك����ت����اب وامل�������وؤرخ�������ني ال�����ذي 
ي���ع���رف���ون وي����ق����درون ق��ي��م��ة ال��ع��ل��م 
�شرورة  على  دائما  ويوؤكد  والكتابة 
ال����ق����راءة وال��ك��ت��اب��ة يف  زرع ث��ق��اف��ة 
ن����ف����و�����س الأط�������ف�������ال م�����ن ����ش���ن���وات 
ال�شيخة  ووج��ه��ت  الأوىل.  عمرهم 
والتقدير  ال�شكر  القا�شمي  ب���دور 
وقتهم  على  اجلائزة  حتكيم  للجنة 
وجهودهم البناءة لإختيار الأعمال 
وجود  اأهمية  موؤكدة  متيزا  الأك��رث 
ال��ع��ام��ل ال��ت��ح��ف��ي��زي وال��ت��ق��دي��ري 
املناف�شة  م��ن  روح  وخلق  عمل  لأي 
ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى ن��ت��اج��ات اب��داع��ي��ة 
مروة  قالت  جهتها  من  متوا�شلة. 
ال��ع��ق��روب��ي رئ��ي�����س جمل�س  ع��ب��ي��د 
لكتب  الإم�����ارات�����ي  امل��ج��ل�����س  ادارة 
اليوم  اجل��ائ��زة  اأ�شبحت  اليافعني 

باأدب  املتخ�ش�شة  اجلوائز  اأه��م  من 
الطفل العربي على م�شتوى العامل 
اليافعني  فئة  ادخ���ال  م��ع  وانتقلت 
م��ت��ق��دم��ة  ج�����دي�����دة  م���رح���ل���ة  اإىل 
���ش��ي��ك��ون ل��ه��ا ج��م��ه��وره��ا ال��ن��وع��ي 
على  الي��ج��اب��ي��ة  اأث���اره���ا  و�شتلم�س 
واكت�شفنا  والبعيد  الق�شري  املديني 
من خالل جمموعة الكتب النوعية 
التي تتقدم للمناف�شة حجم املواهب 
التي يحت�شنها الوطن العربي من 
م��وؤل��ف��ني ور���ش��ام��ني يف جم���ال اأدب 

الطفل.
واأ�شادت العقروبي بالتعاون والدعم 
املتوا�شل من موؤ�ش�شة ات�شالت من 
خالل حر�شها على رعاية اجلائزة 
ل���ل���ع���ام اخل����ام���������س ع���ل���ى ال����ت����وايل 
املجتمعي  دوره��ا  لتوؤكد بذلك على 
الفعال واحل�شاري يف عملية البناء 

والنه�شة يف دولة الإمارات العربية 
ال��ع��رب��ي معربة  امل��ت��ح��دة وال���وط���ن 
امل��وؤ���ش�����ش��ة  اأن حت��ق��ق  اأم��ل��ه��ا يف  ع���ن 
امل�شاريع  دع��م  يف  التاألق  من  املزيد 
مع  املت�شقة  واحل�شارية  الإن�شانية 

مكانتها املحلية والإقليمية.
عبد  ���ش��ع��ادة  ق��ال  ذات���ه  ال�شياق  ويف 
ال��ع��زي��ز ت����رمي م�����ش��ت�����ش��ار ال��رئ��ي�����س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي م���دي���ر ع����ام ات�����ش��الت 
ال�����ش��م��ال��ي��ة ان رع��اي��ة  الإم�������ارات   -
ات�������ش���الت ل���ه���ذه اجل����ائ����زة ي��ن��درج 
حت��ت ب��ن��د ح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة 
الثقافية  الأن�شطة  ورعاية  دع��م  يف 
ال��ت��ي ينعك�س م��ردوده��ا  الإب��داع��ي��ة 

باليجاب على الدولة واأبنائها.
الأدب��ي  بالعمل  الإح��ت��ف��اء  اإن  وق��ال 
املتميز هو احتفاء بالثقافة واحتفاء 
بالروح املبدعة وهو جزء من الوفاء 

وال����ت����ق����دي����ر جل����ه����ود ه������ذه ال��ف��ئ��ة 
الثقافة  م�����ش��رية  ت��ط��ور  يف  القيمة 
والأدب وهي فوق هذا وذاك حتفيز 
ل��ل��م��ب��دع��ني ع��ل��ى م��وا���ش��ل��ة ط��ري��ق 
احلياة  ميادين  خمتلف  يف  الإب���داع 
موؤكدا حر�س ات�شالت على رعاية 
هذه اجلائزة من باب دعم الإرتقاء 
ب����اأدب ال��ط��ف��ل ال��ع��رب��ي وامل�����ش��اه��م��ة 
اأط��ف��ال  م�شتقبل  م��الم��ح  ر���ش��م  يف 
الأمة عرب توفري منتج ثقايف يليق 
اأف�شل  مل�شتقبل  تطلعاتنا  مب�شتوى 
وتكونت جلنة  قائم على املعرفة”. 
حت��ك��ي��م اجل����ائ����زة ل���ه���ذا ال���ع���ام من 
�شونيا  د.  و  الأردن  ح��م��اد  ه��ال��ة  د. 
لبنان  امل��ري  وج��وان��ا  فل�شطني  من��ر 
وتي�شا  الإم����ارات  اهلل  ن�شر  ونا�شر 

�شرتيكالند اململكة املتحدة.
�شيتم  اجل����دي����دة  ل��ل��ه��ي��ك��ل��ة  ووف���ق���ا 

ت�����وزي�����ع ق���ي���م���ة اجل������ائ������زة م��ل��ي��ون 
دره���م اإم���ارات���ي ب��واق��ع 300 األ��ف 
دره�����م ل��ف��ئ��ة ك���ت���اب ال���ع���ام ال��ط��ف��ل 
النا�شر  م��ن  ك��ل  على  توزيعها  يتم 
واملوؤلف والر�شام و200 األف درهم 
بواقع  لليافعني  ال��ع��ام  ك��ت��اب  لفئة 
100 ال��ف دره���م لكل م��ن امل��وؤل��ف 
 300 تخ�شي�س  مت  فيما  والنا�شر 
100 الف درهم  األ��ف دره��م بواقع 
ل��ك��ل م���ن ال��ك��ت��اب ال��ف��ائ��ز ب��ج��ائ��زة 
اأف�شل ن�س والكتاب الفائز باأف�شل 
ر�شوم والكتاب الفائز باأف�شل اإخراج 
وب��ه��ذا ي��ك��ون امل��ج��م��وع 800 األ��ف 
جائزة  ر�شدت  كما  للجوائز.  درهم 
ات�شالت لكتاب الطفل مبلغ 200 
األف درهم اإماراتي ملبادرة “ور�شة” 
قدرات  لبناء  موؤخرا  اأطلقتها  التي 
والر�شم  الكتابة  العربي يف  ال�شباب 

ب���ه���دف اك��ت�����ش��اف ورع����اي����ة اجل��ي��ل 
اجل���دي���د م���ن امل���واه���ب ال��ع��رب��ي��ة يف 
جم����ال ك��ت��ب الأط�����ف�����ال. وت��ت��ن��اول 
متنوعة  موا�شيع  الفائزة  الأعمال 
ح��ي��ث ت�����دور ق�����ش��ة ع����ود ال�����ش��ن��اب��ل 
واأي�شا  للطفل  العام  بكتاب  الفائز 
ج���ائ���زة اف�����ش��ل ر����ش���وم ح��ي��اة ث��الث 
اأم��ريات و�شراع بني اإحداهن وبني 
ال�����ش��اح��رة م���ن خ���الل ن�����س حمكم 
ور���ش��وم  وممتعة  م�شوقة  بطريقة 
اأح����داث ق�شة  ت���دور  اب��داع��ي��ة فيما 
اأم�����ي ج���دي���دة يف ف�����ش��اء اإم����ارات����ي 
ح��م��ي��م حت���ك���ي ق�����ش��ة ف���ت���اة ت����روي 
ذكرياتها مع اأمها التي غيبها املوت 
تغ�شب  ع��ن��دم��ا  ك��ت��اب  وي�شتعر�س 
ق�����ش��ة ال��ط��ف��ل ه�����ادي ال�����ذي يقف 
عاجزا عن الت�شرف اأمام اأي موقف 
الفائز  اأج����وان  ك��ت��اب  اأم���ا  يغ�شبه. 
ب��ك��ت��اب ال��ع��ام ل��ل��ي��اف��ع��ني ف��ه��و عمل 
ع�شرينية  ف��ت��اة  ق�شة  ي���روي  اأدب����ي 
لتجد  كوكبها  دم���ار  على  ت�شتفيق 
كبرية  �شدمة  و�شط  تعي�س  نف�شها 
وعو�شا عن ال�شت�شالم تقرر تغيري 
اأن  بالذكر  جدير  بيدها.  م�شريها 
الن�شر  لدور  اأبوابها  ت�شرع  اجلائزة 
تت�شمن  وال��ع��امل��ي��ة ح��ي��ث  ال��ع��رب��ي��ة 
اأهمها  �شرطا   17 الرت�شح  �شروط 
امل��ر���ش��ح م��وؤل��ف��ا  ال��ك��ت��اب  ي���ك���ون  اأن 
ي��ك��ون قد  واأن ل  ال��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ة 
م�شى على ن�شر الكتاب اأكرث من 3 
�شنوات واأن ل يكون الكتاب قد فاز 
عربية  اأو  حملية  بجائزة  قبل  م��ن 
اأ�شيال  عمال  ي��ك��ون  واأن  عاملية  اأو 
امل��رتج��م��ة  الأع�����م�����ال  ت�����ش��ت��ب��ع��د  اإذ 
وامل��ق��ت��ب�����ش��ة وت�����ش��م��ل اجل���ائ���زة كتب 
الأط����ف����ال ال���ت���ي ت�����ش��ت��ه��دف ال��ف��ئ��ة 
ال��ع��م��ري��ة م��ن��ذ ال����ولدة وح��ت��ى 14 
�شنة كما يحق لكل دار ن�شر تر�شيح 

3 كتب بحد اأق�شى.

•• تون�س-وام:

والآثار  لل�شياحة  الوطني  املجل�س  �شارك 
ل�  ال���دورة احل��ادي��ة والع�شرين  اأع��م��ال  يف 
م���وؤمت���ر الآث������ار وال������رتاث احل�����ش��اري يف 
املنظمة  نظمته  ..ال���ذي  العربي  ال��وط��ن 
ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��رتب��ي��ة وال���ث���ق���اف���ة وال��ع��ل��وم 
ال��رتاث  ع��ن��وان  حت��ت  تون�س  يف  الألك�شو 
ال��ث��ق��ايف امل��غ��م��ور ب��امل��ي��اه . ح�����ش��ر اأع��م��ال 
ال���دورة ع��دد م��ن اخل���رباء والأك��ادمي��ي��ني 
 16 املخت�شني يف جمال الرتاث ميثلون 
دولة عربية منها دولة المارات العربية 
املتحدة. وقدم وفد الدولة امل�شارك ملف 
الرتاث  اإىل  لالن�شمام  املر�شح  دبي  خور 
يف  العربية  ال���دول  مل�شاندة  ودع��ا  العاملي 
تر�شيح املوقع الذي يعترب قيمة ا�شتثنائية 
تعترب  ال��ت��ي  امل��واق��ع  م��ن  باعتباره  عاملية 

ع�شب اإمارة دبي التجاري منذ اأكرث من 
خمي�س  حممد  �شعادة  وق���ال  �شنة.  م��ائ��ة 
بن حارب املهريي مدير عام املجل�س..اإن 
م�شاركة الدولة يف املوؤمتر تهدف اإىل رفع 
الرتاثية  املواقع  باأهمية  الوعي  م�شتوى 
ال���واق���ع���ة حت���ت ���ش��ط��ح امل���ي���اه وت�����ش��ج��ي��ع 
امل��واق��ع من  ه��ذه  للحفاظ على  اجل��ه��ود 
الندثار التي تعترب اإرثا اإن�شانيا وح�شاريا 
ه��ام��ا وي��ج��ب دع��م اجل��ه��ود ال��ت��ي ت�شمن 
ل��الأج��ي��ال  عليها  احل��ف��اظ  و  ا�شتدامتها 
امل��ق��ب��ل��ة. وت���ط���رق ا���ش��م��اع��ي��ل احل���م���ادي 
والتنقيب  الأثرية  امل�شوحات  ق�شم  رئي�س 
الو�شع  منها  امل��و���ش��وع��ات  م��ن  ع���دد  اإىل 
الراهن للرتاث الأثري يف الدول العربية 
املغمور  الثقايف  للرتاث  الراهن  والو�شع 
باملياه يف الوطن العربي والتحديات التي 
والت�شريعية  التنظيمية  املوؤ�ش�شة  تواجه 

اإ���ش��اف��ة اإىل ع��ر���س ال��ت��ج��ارب ال��ع��رب��ي��ة 
وال����دول����ي����ة يف جم�����ال امل���ح���اف���ظ���ة ع��ل��ى 
ال����رتاث امل��غ��م��ور ب��امل��ي��اه. واأع���ل���ن مهدي 
خ��الل  التون�شي  ال��ث��ق��اف��ة  وزي���ر  م���ربوك 
ب���الده على  م��واف��ق��ة  الف��ت��ت��اح��ي��ة  كلمته 
اأر�����س لإق��ام��ة م��رك��ز عربي  م��ن��ح قطعة 
املغمور  امل��ائ��ي  ال���رتاث  لدرا�شة  واإقليمي 
باملياه. ودعا مربوك امل�شاركني يف املوؤمتر 
اإىل اخلروج بتو�شيات وقرارات من �شاأنها 
اأن تنري الطريق اأمام �شبل حماية وتثمني 
خمزون الرتاث احل�شاري العربي اإ�شافة 
ذات  القانونية  الت�شريعات  توحيد  اإىل 
ال��رتاث املغمور  اأجل حماية  العالقة من 
حتت املاء. واأو�شح اأن وزارته تعكف حاليا 
على ر�شم مالمح خطة متكاملة لتثمني 
املاء الذي تزخر به  الرتاث املغمور حتت 
اأن هذه اخلطة تقوم  اإىل  تون�س..م�شريا 

هذا  يف  التون�شية  ال��ك��ف��اءات  تنمية  على 
جانب  اإىل  ال��ي��اب��ان  م��ع  بالتعاون  امل��ج��ال 
اأث���ري���ة دق��ي��ق��ة للمعامل  اإن�����ش��اء خ��ري��ط��ة 
اأك��د  جهته  م��ن  باملياه.  املغمورة  الأث��ري��ة 
ال��دك��ت��ور ع���ب���داهلل ح��م��د حم����ارب امل��دي��ر 

والثقافة  للرتبية  العربية  ملنظمة  العام 
وال��ع��ل��وم الأل��ك�����ش��و ..اأن ال����دورة احل��ادي��ة 
وال���ع�������ش���ري���ن مل����وؤمت����ر الآث��������ار وال������رتاث 
�شاأنها  من  العربي  الوطن  يف  احل�شاري 
اأن ت�شكل مرحلة جديدة على درب العناية 

تكون  اأن  متمنيا  باملياه  املغمور  بالرتاث 
للتطبيق  قابلة  ال�شادرة عنها  التو�شيات 
اأن  اإىل  واأ�شار حمارب  الواقع.  اأر�س  على 
منظمة الألك�شو اأطلقت موقعا اإلكرتونيا 
خم�ش�شا ملو�شوع الآث��ار وال��رتاث يجمع 

التو�شيات والقرارات ال�شادرة عن موؤمتر 
الآث������ار وال������رتاث احل�����ش��اري يف ال��وط��ن 
على  لالطالع  املهتمني  مل�شاعدة  العربي 
التطويرية  وامل�شاريع  اجل��دي��دة  الأف��ك��ار 

للنهو�س بهذا القطاع. 
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•• ال�صارقة-الفجر:

تتوا�شل يف مراكز النا�شئة فعاليات 
الإجنليزية  باللغة  املحادثة  دورات 
ملراكز  العامة  الإدارة  تنظمها  التي 
املجل�س  موؤ�ش�شات  اإح���دى  النا�شئة 
بال�شارقة  الأ���ش��رة  ل�����ش��وؤون  الأع��ل��ى 
لأبنائها النا�شئة وال�شباب املنت�شبني 
امل��ن��ت�����ش��رة  ال��ث��م��ان��ي��ة  اإىل م��راك��زه��ا 
مبختلف  ال�شارقة  اإم���ارة  اأرج���اء  يف 
فعاليات  �شمن  ومناطقها،  مدنها 
ب����رن����ام����ج ال�������������دورات ال���ت���دري���ب���ي���ة 

والتاأهيلية ل�شهر نوفمرب اجلاري.
وت���ق���ام ال�������دورات يف م���رك���ز ن��ا���ش��ئ��ة 
خورفكان للمنت�شبني ملراكز النا�شئة 
يف دب���ا احل�����ش��ن وخ���ورف���ك���ان، فيما 
لأب��ن��اء  كلباء  نا�شئة  م��رك��ز  يف  ت��ق��ام 
 37 منها  وي�شتفيد  كلباء،  مدينة 
نا�شئاً و�شاباً، وينفذها مركز التعليم 
امل�شتمر والتطوير املهني يف جامعة 

ال�شارقة.
وت����ع����رف ال��ن��ا���ش��ئ��ة امل�������ش���ارك���ون يف 
ال���������دورات ال���ت���ي ي��ق��دم��ه��ا ك����ل م��ن 
ال���دك���ت���ور اأب������و ال���ق���ا����ش���م ���ش��ق��م��اين 
جامعة  يف  امل��درب��ني  تنوير  وفاطمة 
الأ�شا�شية  امل���ه���ارات  اإىل  ال�����ش��ارق��ة، 
للمحادثة باللغة الإجنليزية، ف�شاًل 
ع���ن ت��ط��وي��ر ق���درات���ه���م يف ت��ق��دمي 
الإجنليزية  باللغة  تف�شيلي  و�شف 
عن اأنف�شهم وهواياتهم وتطلعاتهم 
ت��ق��دمي  ج���ان���ب  اإىل  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة، 
اختيارهم،  م��ن  معني  مل��ك��ان  و���ش��ف 
امل�����ش��ارك��ة يف ح���وار  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
مفتوح حول مو�شوعات متعددة من 

اق���رتاح ك��ل ط��ال��ب. وت��ه��دف مراكز 
من  جمموعة  حتقيق  اإىل  النا�شئة 
الأهداف عرب دورات املحادثة باللغة 
الإجن��ل��ي��زي��ة م��ن��ه��ا ت��ط��وي��ر ق���درات 
باللغة  التحدث  يف  النا�شئة  اأبنائها 
ب�شكل  احل��روف  ونطق  الإجنليزية، 
���ش��ل��ي��م، وت��ع��ل��م م����ف����ردات ج���دي���دة، 
اإ����ش���اف���ة اإىل م�����ش��اع��دة ال��ن��ا���ش��ئ يف 
ح��وار  واإدارة  نف�شه،  ع��ن  ال��ت��ح��دث 
الإجن��ل��ي��زي��ة،  باللغة  الآخ���ري���ن  م��ع 
الربامج  لجتياز  النا�شئة  وتاأهيل 
يف  املعتمدة  ال��دول��ي��ة  والخ��ت��ب��ارات 

التوفل والآيلت�س. 
نا�شئاً   22 اجتاز  مت�شل  �شياق  ويف 
و�شاباً اختبارات مقررين يف الرخ�شة 
الآيل،  ل��ق��ي��ادة احل��ا���ش��ب  ال���دول���ي���ة 
 ICDL���وذلك يف فعاليات دورة ال
امل��ن��ع��ق��دة مب��رك��ز ن��ا���ش��ئ��ة خ��ورف��ك��ان 
يف  النا�شئة  مراكز  اإىل  للمنت�شبني 

ينفذها  وال��ت��ي  ال�����ش��رق��ي��ة،  املنطقة 
والتطوير  امل�شتمر  التعليم  م��رك��ز 
ب��داأ  وق��د  ال�شارقة.  بجامعة  املهني 
ال��ن��ا���ش��ئ��ة يف ال��ت��دري��ب ع��ل��ى امل��ق��رر 
التدريب  من  النتهاء  بعد  الثالث، 
ومعالج  امللفات،  اإدارة  مقرري  على 
من  ومتكنوا  والن�شو�س،  الكلمات 
ف�شاًل  وي��ن��دوز،  بيئة  م��ع  التعامل 
عن كيفية التعامل مع تقنيات اإدارة 
امللفات وامل�شتندات، واإدراج اجلداول 
وال���������ش����ور وال������رم������وز والأ�����ش����ك����ال 
ال��ت��ح��ك��م  ج���ان���ب  اإىل  ال���ت���ل���ق���ائ���ي���ة، 
يف ���ش��ك��ل ال�����ش��ف��ح��ات وال��ه��وام�����س 

والفوا�شل املقطعية للم�شتند. 
مقرر  و���ش��اب��اً  نا�شئاً   14 اأن��ه��ى  كما 
ال��������  دورة  يف  امل����ع����ل����وم����ات  ت���ق���ن���ي���ة 
نا�شئة  م��رك��ز  يف  امل��ق��ام��ة   ICDL
املليحة للمنت�شبني اإىل مركز نا�شئة 
املنطقة  يف  النا�شئة  ومراكز  وا�شط 

ال���و����ش���ط���ى، وال���ت���ي ي��ن��ف��ذه��ا ن���ادي 
وتعرفوا  الريا�شي،  الثقايف  ال��ذي��د 
م��ك��ون��ات  اإىل  ال�������دورة  م���ن خ����الل 
احل��ا���ش��ب ال�����ش��خ�����ش��ي، اإ���ش��اف��ة اإىل 
�شبكات  امل��ق�����ش��ود مب��ف��ه��وم  ت��ع��ري��ف 
احل������ا�������ش������وب.  وحت�����ر������س م����راك����ز 
الرت���ق���اء مب�شتوى  ع��ل��ى  ال��ن��ا���ش��ئ��ة 
يف  التعليمية  وال������دورات  ال���ربام���ج 
امل���ج���ال ال��ت��ق��ن��ي وم���واك���ب���ة م��رح��ل��ة 
يف  التعليم  يخو�شها  التي  التغيري 
اإك�شاب  جانب  اإىل  احلالية،  الفرتة 
اإىل م��راك��زه��ا  امل��ن��ت�����ش��ب��ني  ال�����ش��ب��اب 
التي  واملهنية  الأك��ادمي��ي��ة  امل��ه��ارات 
توؤهلهم اإىل مواكبة متطلبات �شوق 
العمل، عرب متكينهم من احل�شول 
املعرتف   ICDL ال���  �شهادة  على 
معرفتهم  م�شتوى  ورفع  دولياً،  بها 
يف جم����ال ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات 

والت�شال.

•• ال�صارقة-وام:

فعاليات  الثنني  يوم  م�شاء  ب��داأت 
جائزة  ل���  التهميدية  الخ��ت��ب��ارات 
وال�شنة  الكرمي  للقراآن  ال�شارقة 
ع�شرة  ال�شابعة  دورتها  يف  النبوية 
ال��ق��راآن  موؤ�ش�شة  تنظمها  وال��ت��ي 
ح���ك���وم���ة  وال���������ش����ن����ة يف  ال�����ك�����رمي 
ال�����ش��ارق��ة. وت���ق���ام اجل���ائ���زة حتت 
رع���اي���ة ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ 
ال����دك����ت����ور ����ش���ل���ط���ان ب�����ن حم��م��د 
الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
العام  ه��ذا  وت�شهد  ال�شارقة  حاكم 
اإقبال كبريا يف امل�شاركة من جميع 
فئات اجلائزة يف ظل ارتفاع اأعداد 
امل�شجلني واملقيدين يف الختبارات 
امل��وؤ���ش�����ش��ة يف  ب�����داأت  ال��ت��ي  الأوىل 
منطقة  يف  م��ق��ره��ا  يف  اإج���رائ���ه���ا 
ال��ل��ي��ة يف م��دي��ن��ة ال�����ش��ارق��ة. وبلغ 
عدد امل�شجلني من الذكور والإناث 
الكرمي  للقراآن  ال�شارقة  جل��ائ��زة 

مت�شابقا   880 النبوية  وال�شنة 
م�شارك   500 ال���ذك���ور  ع���دد  ب��ل��غ 
ب��ي��ن��م��ا ب���ل���غ ع�����دد الإن��������اث 380 
ال�شام�شي  ع��م��ر  وق���ال  م�����ش��ارك��ة. 
للقراآن  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  م��دي��ر 
الت�شفيات  وال�����ش��ن��ة..اإن  ال��ك��رمي 
مدى  على  تتوا�شل  التي  الأول��ي��ة 
اإق��ب��ال  ت�شهد  متتالية  اأي����ام  �شتة 
فئاتها  جميع  يف  للم�شاركة  كبريا 
عدد  ا�شتحداث  اأن مت  بعد  خا�شة 
اجلديدة  وال��ف��روع  امل�شتويات  من 
اإىل  ه���دف���ت يف جم��م��ل��ه��ا  وال����ت����ي 
مت��ك��ني خم��ت��ل��ف امل�������ش���ارك���ني من 
حفظ القراآن الكرمي على اختالف 
اإىل  واأ�شار   . ووظائفهم  اأعمارهم 
اأن املوؤ�ش�شة وبروؤية منها يف تنظيم 
اخ�����ت�����ب�����ارات امل���ت���ق���دم���ني حل��ف��ظ 
ال���ق���راآن ال���ك���رمي وال�����ش��ن��ة يف ظل 
اإىل تطبيق  دفعها  الكبري  الإقبال 
ال��ن��ظ��ام الإل���ك���رتوين يف ال��دخ��ول 
يتيح  بحيث  التحكيم  جل��ان  على 

ه���ذا ال��ن��ظ��ام وه���و م��ع��م��ول ب���ه يف 
ال�����دوائ�����ر احل���ك���وم���ي���ة اخل��دم��ي��ة 
ت�شهيل  اإىل  امل��ت��ع��ام��ل��ني  لتنظيم 
دخول املت�شابقني . واأكد ال�شام�شي 
اأن جلان التحكيم التي مت ت�شكيلها 
م����ن ال����ق����راء وامل�������ش���اي���خ ب��ا���ش��رت 
اأع��م��ال��ه��ا ع��ل��ى ام���ت���داد ال��ف��رتت��ني 
ال�����ش��ب��اح��ي��ة وامل�����ش��ائ��ي��ة ����ش���واء يف 
لختبار  ال�شنة  اأو  الكرمي  ال��ق��راآن 
مرحلتها  يف  ل��ل��ج��ائ��زة  امل��ت��ق��دم��ني 
اأن هناك فرعا  الأوىل . واأ�شار اإىل 
لذوي الحتياجات اخلا�شة حلفظ 
الكرمي  ال��ق��راآن  اأج���زاء من  خم�شة 
اأما فرع ال�شنة النبوية فيتكون من 
عمدة  حفظ  يف  الأوىل  فئات  اأرب��ع 
الأحكام كامال 414 حديثا والفئة 
ال��ث��ان��ي��ة يف ح��ف��ظ ع��م��دة الأح��ك��ام 
حفظ  وال��ث��ال��ث��ة  اأح����ادي����ث   206
اأح��ادي��ث و الفئة   105 بلوغ امل��رام 
النووية  الأرب��ع��ني  حفظ  ال��راب��ع��ة 
وج��م��ي��ع ل��ه��ا ج���وائ���ز م��ال��ي��ة قيمة 

العا�شر.  وح��ت��ى  الأول  امل��رك��ز  م��ن 
منطلق  م��ن  اإن���ه  ال�شام�شي  وق���ال 
احلفاظ  ت�شجيع  يف  املوؤ�ش�شة  دور 
وت���اأ����ش���ي���ل ال���ه���وي���ة الإ����ش���الم���ي���ة 
فرع  اإدخ���ال  مت  الدينية  والثقافة 
جديد للمراكز اخلا�شة واحللقات 
على  ال�����ش��غ��ار  الأط���ف���ال  لت�شجيع 
م�شتوى  اإتاحة  خالل  من  احلفظ 

حفظ املتون التجويدية.

يف خطوة متزامنة نفذتها خمتلف املوؤ�ش�شات احلكومية والحتادية يف الدولة

احلب���ارى حتّل�������ق عال�ي�������ًا بعل������م الإم������ارات

اأدنوك وموؤ�ش�شة زايد العليا للرعاية الن�شانية توقعان اتفاقية

حمدان بن حممد ياأمر باإطالق مبادرة 1971 لتقدمي 
معلومات موثقة عن الدولة يف كافة املجالت

وكيل اخلارجية ي�شتقبل 
ال�شفري ال�شوداين 

الإمارات ت�شت�شيف مع�شكر العمل ال�شبابي اخلليجي ال�شبت املقبل

•• اأبوظبي-الفجر: 

يف اإطار احتفالت الدولة املتوا�شلة ب� يوم الَعلَم املوافق الثالث من نوفمرب 
من كل عام، رفع ال�شندوق الدويل للحفاظ على احلبارى ام�س علم الإمارات 
فوق مباين املركز الوطني لبحوث الطيور التابع له يف �شويحان باأبوظبي، 
حيث يدير اأحد اأهم برامج احلفاظ على الأنواع احلية يف العامل. واأتت هذه 
اخلطوة التي حتتفي مبا�شي وحا�شر وم�شتقبل الإمارات بالتزامن مع رفع 
خمتلف املوؤ�ش�شات احلكومية والحتادية يف الدولة العلم معاً لتاأكيد اأ�شمى 
معاين الحتاد. وبهذه املنا�شبة اأعرب حممد �شالح البي�شاين، مدير عام 
ال�شندوق الدويل للحفاظ على احلبارى عن العتزاز بعلم الإمارات الذي 
رفرف فوق مباين ال�شندوق مبا ميثله من روح الحتاد والوحدة والفخر 
واأكد  والإماراتيات.  الإماراتيني  لكل  م�شرق  م�شتقبل  من  اإليه  يرمز  وما 
البي�شاين اأن احلفاظ على طائر احلبارى الذي ميثل رمزاً تراثياً وطنياً 
يوا�شل جناحاته بف�شل دعم وقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل جلهود حماية احلبارى كجزء ل يتجزاأ 

من تاريخ دولة الإمارات.

•• اأبوظبي-وام: 

وقعت �شركة برتول اأبوظبي الوطنية 
للرعاية  العليا  زايد  اأدنوك وموؤ�ش�شة 
الح����ت����ي����اج����ات  وذوي  الن���������ش����ان����ي����ة 
اخلا�شة ام�س..اتفاقية تعاون توظف 
ع��ددا من فئة ذوي  اأدن���وك  مبوجبها 
لديها  خمتلفة  وظ��ائ��ف  يف  الإع���اق���ة 
ي��اأت��ي توقيع  و جم��م��وع��ة ���ش��رك��ات��ه��ا. 
القيادة  لتوجيهات  ترجمة  التفاقية 
ال��ر���ش��ي��دة ودع��م��ه��ا ل�����ذوي الإع���اق���ة 
ال�شامل لأبنائنا  حتقيقا ملبدء الدمج 
ع���ل���ى الأ�����ش����ع����دة ك����اف����ة. وت��خ�����ش�����س 
من  ع��ددا  التفاقية  مبوجب  اأدن���وك 
الوظائف لذوي الإعاقة بهدف دعم و 
تعزيز برامج املوؤ�ش�شة التي ت�شتهدف 
اإيجابية  جمتمعية  اجت��اه��ات  تنمية 

نحو الفئات اخلا�شة بالدرجة الأوىل 
وم��ن ث��م ال��رق��ي مب�شتوى اخل��دم��ات 
املقدمة لهم وفقا للممار�شات العاملية 
الأكرث فاعلية. وقال حممد �شليويح 
القبي�شي مدير دائرة املوارد الب�شرية 
اأدن���وك و  عقب توقيع الإت��ف��اق��ي��ة..اإن 
جمموعة �شركاتها التي ت�شطلع بدور 
كبري يف دعم القت�شاد الوطني ودفع 
عجلة الإنتاج يف الدولة مل تغفل يوما 
والإن�����ش��ان��ي��ة  املجتمعية  م�شوؤوليتها 
مع  اخل���الق  للتعاطي  م��ث��ال  وك��ان��ت 
ال��وط��ن احل��ي��وي��ة م��ن خ��الل  ق�شايا 
امل�شتمرة  وامل�شاندة  والرعاية  الدعم 
لكافة الربامج التي ت�شتهدف حتقيق 
ك��اف��ة و  املجتمع  ل�����ش��رائ��ح  ال��رف��اه��ي��ة 
بغر�س  الإعاقة  ذوي  �شريحة  خا�شة 
خرباتهم  و  جهودهم  م��ن  ال�شتفادة 

يف دع�����م م�������ش���رية ال���ن���م���و وال���ت���ط���ور 
ال���دول���ة يف خمتلف  ت�����ش��ه��ده��ا  ال���ت���ي 
ال��ق��ط��اع��ات. واأك���د اأن اله��ت��م��ام بفئة 
يف  رئي�شيا  ه��دف��ا  ي��ع��د  الإع���اق���ة  ذوي 
اأبوظبي الر�شيدة واأن  اأجندة حكومة 
اأدن����وك ب��اع��ت��ب��اره��ا ال�����ش��رك��ة ال��رائ��دة 
الدخل  م�شادر  من  رئي�شيا  وم�شدرا 
الوظائف  وت��وف��ري  اأبوظبي  حلكومة 
لأبناء هذا الوطن املعطاء..تعمل على 
حكومة  ا�شرتاتيجية  وتر�شيخ  دع��م 
2030 وخ��ا���ش��ة يف جمال  اأب��وظ��ب��ي 
املواطنني.  وتوظيف  وت��اأه��ي��ل  اإع���داد 
منطلق  وم����ن  اأدن�������وك  اأن  واأو�����ش����ح 
على  حري�شة  املجتمعية  م�شوؤوليتها 
ت���ق���دمي ال���دع���م وال���رع���اي���ة ل��ل��ف��ئ��ات 
ب��ادرت اىل  ابناء الوطن  اخلا�شة من 
توظيف وتاأهيل ذوي الإعاقة م�شريا 

الإعاقة  ع��ددا كبريا من ذوي  اأن  اىل 
ل��دى  ال��وظ��ائ��ف  خمتلف  يف  يعلمون 
اأدن�����وك وجم��م��وع��ة ���ش��رك��ات��ه��ا. وق��ال 
على  ع��م��ل��ت  ال�����ش��رك��ة  اإن  ال��ق��ب��ي�����ش��ي 
ت��وظ��ي��ف ���ش��ري��ح��ة ك���ب���رية م���ن ذوي 
الإع���اق���ة م���ن اأب���ن���اء ال���وط���ن ووف���رت 
الربامج الالزمة لتاأهيلهم واإعدادهم 
انخراطهم  ي�شمن  الذي  النحو  على 
انعك�س  ال���ذي  الأم���ر  العمل  ���ش��وق  يف 
قطاع  يف  ال��ت��وط��ني  ن�شبة  رف���ع  ع��ل��ى 
ال��ن��ف��ط وال����غ����از وال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات 
املواطنات  املواطنني  حيث و�شل عدد 
ادن���������وك وجم���م���وع���ة  ال���ع���ام���ل���ني يف 
وموظفة  موظف  األ��ف   15 �شركاتها 
ي��ع��م��ل��ون يف خم��ت��ل��ف ال��ت��خ�����ش�����ش��ات 
ال��ه��ن��د���ش��ي��ة والإداري���ة..م���و����ش���ح���ا اأن 
اأدنوك حققت ن�شبة توطني بلغت 35 

ت�شتهدف  و  اأوىل  كمرحلة  امل��ائ��ة  يف 
الو�شول بن�شبة التوطني 75 يف املائة 
ا�شرتاتيجي.  كهدف   2017 بنهاية 

الت��ف��اق��ي��ة يف حتقيق  اأه��م��ي��ة  واأك�����د 
وت����رج����م����ة ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة ح��ك��وم��ة 
بالعالقات  م�شيدا   2030 اأبوظبي 

ال��وث��ي��ق��ة وال�������ش���راك���ات ال��ف��اع��ل��ة مع 
املحلية  وال�����ش��رائ��ح  اجل��ه��ات  خمتلف 
والتاأهيل  الرعاية  جم��ال  يف  العاملة 

الدمج  ملبدء  حتقيقا  الإع��اق��ة  ل��ذوي 
على  الفئة  هذه  من  لأبنائنا  ال�شامل 

الأ�شعدة كافة.

•• دبي-وام:

يف دار الإحتاد ومواكبة لأجواء الحتفالت بالذكرى ال�42 
لتاأ�شي�س اإحتاد دولة الإن��ارات العربية املتحدة ويوم العلم 
اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حممد  ال�شيخ ح��م��دان  اأم��ر �شمو 
ويل عهد دبي باإطالق مبادرة 1971 التي ت�شيف البعد 
بهذه  الحتفاء  مظلة  اإىل  واملعلوماتي  والتوثيقي  الثقايف 
الذكرى امليمونة جنبا اإىل جنب خمتلف املجالت الأخرى 
ال��ت��ي جت��ع��ل اجل��م��ي��ع م��واط��ن��ني ومقيمني وك��ذل��ك زوارا 

يعي�شون اأجواء فرحة وطن يزهو باحتاده.
وتاأتي املبادرة اجلديدة حتت م�شمى وا�شح الدللة اختاره 
�شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد ال مكتوم ويل عهد 
دب��ي وه��و 1971 يف اإ���ش��ارة اإىل ت��اري��خ قيام الحت���اد وهو 

م�شمى يتوافق اأي�شا مع املحتوى املعلوماتي للمبادرة.
ال  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  وي�شتلهم 
مكتوم فكرة املبادرة اجلديدة من حقيقة اأن تاريخ الإمارات 
اأجل  اأهمية عن حا�شرها الزاهي واأنه من  امل�شرق ل يقل 
بني  امل��م��ت��دة  ال��ع��الق��ة  تلك  على  ال��ت��اأك��ي��د  علينا  امل�شتقبل 
املا�شي واحلا�شر من خالل ا�شتح�شار معامل هذا التاريخ 

ورجاله واأعالمه.
الك�شف  يتم  ���ش��وؤال   1971 ط��رح  على  امل��ب��ادرة  وت�شتمل 
ع��ن��ه��ا وف���ق اآل��ي��ة زم��ن��ي��ة حم����ددة وت��ق��ب��ل امل�����ش��ارك��ات التي 
وكذلك  واملقيمني  املواطنني  عليها من  الإجابات  تت�شمن 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  اأر����س  وال�شيوف على  ال��زائ��ري��ن 
املتحدة. و�شتكون هناك اآلية وا�شحة فيما يتعلق بالو�شائل 
الك�شف  اأج���ل  م��ن  معها  التعامل  �شيتم  ال��ت��ي  الإع��الم��ي��ة 
عن  ناهيك  ب�شاأنها  امل�شاركات  تلقي  وطريقة  الأ�شئلة  عن 
اختار  وقد  املبادرة.  لهذه  ر�شدت  التي  واجلوائز  التكرمي 
�شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم م�شمى 
مبادرة 1971 عنوانا ملبادرة ثقافية اأوىل من نوعها جتعل 
لها  باحثا وجامعا  باملعلومة وهو اجلمهور  امل�شتهدف  من 
من خالل 1971 �شوؤال خمتلفا. ولفت �شموه اإىل دللة 
خافية اأخرى يف الأرقام ت�شاف اإىل اإحالتها لتاريخ تاأ�شي�س 
دولة الحتاد وهي اأن التوازي بني الأرقام يف 1971 وعدد 
كلمات دولة الإمارات العربية املتحدة اأي�شا ذو دللة حيث 
تاأتي مفردة دولة متوافقة مع الرقم 1 وما يرتبط به من 
الغالية  الإم���ارات  يتوافق مع مفردة  معاين الحت��اد فيما 

الرقم 7 وهو نف�س عدد اإمارات الدولة.

•• اأبوظبي-وام:

وزارة  وكيل  اآل حامد  بن بطي  �شعادة عبداهلل بن حممد  ا�شتقبل 
اخلارجية يف مكتبه بديوان عام الوزارة �شعادة اأحمد يو�شف حممد 
اللقاء بحث  الدولة. جرى خالل  ال�شودان لدى  �شفري جمهورية 
وتطوير  التعاون  تعزيز  �شبل  و  امل�شرتك  الإهتمام  ذات  الق�شايا 
العالقات الثنائية مبا ي�شهم يف حتقيق امل�شالح امل�شرتكة للبلدين 

ال�شقيقني.

•• دبي-وام:

العمل  مع�شكر  الإم��ارات  دولة  ت�شت�شيف 
ال�شبابي اخلليجي امل�شرتك الذي تنطلق 
فعالياته يوم ال�شبت املقبل وي�شتمر مدة 
ع�����ش��رة اأي���ام..مب�������ش���ارك���ة اأك����رث م���ن 60 
التعاون  جمل�س  دول  �شباب  من  م�شاركا 
ل����دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة. واأ����ش���ار ���ش��ع��ادة 
الهيئة  اأم���ني  حممد  عبدامللك  اإب��راه��ي��م 
والريا�شة..اإىل  ال�شباب  لرعاية  العامة 
قادة  لتوجيهات  تنفيذا  ياأتي  املع�شكر  اأن 

الإط��ار  على  وب��ن��اء  التعاون  جمل�س  دول 
املجل�س  لدول  العامة  لالأمانة  التنفيذي 
املع�شكرات  ه��ذه  مثل  بعقد  يو�شي  ال��ذي 
على  تعمل  وال��ت��ي  ع��ام��ني  ك��ل  ال�شبابية 
ال��ت��ق��ارب ال��ف��ك��ري وال��ث��ق��ايف وخ��ل��ق ح��وار 
التعاون  جمل�س  دول  �شباب  بني  متبادل 
وت����ع����زي����ز ال������رواب������ط الأخ������وي������ة ب��ي��ن��ه��م 
والعملية.  العلمية  باخلربات  وتزويدهم 
اأن الهدف الرئي�شي من  وذكر عبد امللك 
اإع��داد جيل من ال�شباب  هذا التجمع هو 
قادر على امل�شاهمة يف بناء الأوطان وليكون 

الإح�شا�س  ترجمة  خاللها  من  يتم  لبنة 
ب���وح���دة ال��ف��ك��ر وال��ع��م��ل ل��ي�����ش��ك��ل ه����وؤلء 
امل�شتقبل  لقادة  احلقيقية  النواة  ال�شباب 
الواعد يف دول اخلليج واإميانا من الهيئة 
العامة لرعاية ال�شباب والريا�شة باأهمية 
قطاع ال�شباب وما ميثله من عن�شر فعال 
يف �شناعة امل�شتقبل. من جانبه قال �شعادة 
خالد املدفع الأمني العام امل�شاعد للهيئة 
ال��ع��ام��ة ل��رع��اي��ة ال�����ش��ب��اب وال��ري��ا���ش��ة..

لإع��داد  خمت�شة  جلنة  �شكلت  الهيئة  اأن 
اتخذت  والتي  املع�شكر  وفعاليات  برامج 

الأمانة  قبل  من  املو�شوع  املع�شكر  اإط��ار 
ال��ع��ام��ة ل����دول جم��ل�����س ال��ت��ع��اون وي��رك��ز 
ال���دورة على حم��ور هام  املع�شكر يف ه��ذه 
وت���دور جممل  البيئة وال���ش��ت��دام��ة  وه��و 
باأ�شلوب مبتكر ومنهجي  براجمه حولها 
للفئة امل�شاركة. واأ�شاف املدفع اأن املع�شكر 
الذي ت�شت�شيفه الهيئة يهدف اإىل �شقل 
م���ه���ارات ال�����ش��ب��اب وت��ع��زي��ز ال�����ش��ل��وك��ي��ات 
اإىل  ل��دي��ه��م..اإ���ش��اف��ة  اليجابية  البيئية 
اإك�شاب ال�شباب ملكة التدريب يف جمالت 
مل��واج��ه��ة متطلبات  الج��ت��م��اع��ي��ة  احل��ي��اة 

ب�شفة  املجتمع  وخدمة  اخلا�شة  احلياة 
ع��ام��ة م���ن خ���الل ب���رام���ج ال��ت��ط��وع ال��ت��ي 
اأن  و�شعت �شمن فعاليات املع�شكر. واأفاد 
املع�شكر �شي�شتقطب اأكرث من 60 م�شاركا 
من دول جمل�س التعاون ترتاوح اأعمارهم 
وي�ش�تمل  والثالثني  ع�شرة  الثامنة  بني 
ال�شبابية  املوؤ�ش��شات  زي��ارة  على  املع�شكر 
الجتماعي  ال�شبابي  بالن�شاط  املهتمة 
الإم��ارات  يف  احل�شارية  واملعامل  والبيئي 
وور�س عمل خمت�شة يف املجالت البيئية 

والتطوعية.

نا�شئة املراكز يتحدثون الإجنليزية مبهارة 

بدء الت�شفيات الأوىل جلائزة ال�شارقة للقراآن الكرمي وال�شنة النبوية

العدد 10939 بتاريخ 2013/11/7   

اجمد برويز خلدمات ال�سحن ذ م م
واخلا�س  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
خلدمات  برويز  )اجمد  اأعاله  املذكورة  ال�شركة  بت�شفية 
ال�شحن ذ م م( يعلن امل�شفى / اأمري �شعد يو�شف عن ت�شفية 
على  حقوق  اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعاله  املذكورة  ال�شركة 
ال�شركة املذكورة اعاله عليه التقدم مبطالبته مع امل�شتندات 
املوؤيدة لذلك اإىل امل�شفى، وذلك خالل الدوام الر�شمي وملدة 
املدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل  الإعالن،  تاريخ  من  يوماً   ٤5

املحددة بالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة.
 تليفون امل�شفى 63٢15٤6 / 0٢ ، فاك�س 6٢10٤78 /0٢، ابوظبى 
�شارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق ) 6 ( �شقة ) 17 ( 

مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون. 

 اإعـــالن ت�سفيـة �سركــة
العدد 10939 بتاريخ 2013/11/7   

املركز الوطني للخدمات املالية ذ م م
واخلا�س  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
للخدمات  الوطني  )املركز  اأعاله  املذكورة  ال�شركة  بت�شفية 
ت�شفية  عن  يو�شف  �شعد  اأمري   / امل�شفى  يعلن  م(  م  ذ  املالية 
على  حقوق  اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعاله  املذكورة  ال�شركة 
ال�شركة املذكورة اعاله عليه التقدم مبطالبته مع امل�شتندات 
املوؤيدة لذلك اإىل امل�شفى، وذلك خالل الدوام الر�شمي وملدة 
املدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل  الإعالن،  تاريخ  من  يوماً   ٤5

املحددة بالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة.
 تليفون امل�شفى 63٢15٤6 / 0٢ ، فاك�س 6٢10٤78 /0٢، ابوظبى 
�شارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق ) 6 ( �شقة ) 17 ( 

مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون. 

 اإعـــالن ت�سفيـة �سركــة

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  امل�����دع�����و/ ����ش���ت���وارت 
ك��ي��ث ف���ن���ى   - ب��ري��ط��ان��ي��ا 
اجل��ن�����ش��ي��ة -ج������واز ���ش��ف��ره  
رقم   )110378905(    
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق���م 
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عمر النعيمي وكيال م�شاعدا ل�شوؤون 
ال�شيا�شات و ال�شرتاتيجية يف وزارة العمل

•• اأبوظبي-وام:

اإلتحق �شعادة الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي بالعمل لدى وزارة العمل وكيال م�شاعدا ل�شوؤون 
وعمل  العمل.  وزي��ر  غبا�س  �شقر  معايل  عن  �شادر  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  وال�شرتاجتية  ال�شيا�شات 
الدكتور النعيمي ع�شوا يف هيئة التدري�س بكلية الدارة والقت�شاد بجامعة المارات العربية املتحدة 
بالهيئة  الدارة  جمل�س  ع�شوية  حاليا  وي�شغل  ال�شكانية  للرتكيبة  الحت��ادي  باملجل�س  وم�شت�شارا 
النعيمي خلدمة  را�شد  بن  ملركز حميد  عاما  يعمل مديرا  و  والوق��اف  ال�شالمية  لل�شوؤون  العامة 
تطبيق  عند  املوظفني  اأف��ع��ال  ردود  درا���ش��ة  يف  ال��دك��ت��وراة  �شهادة  النعيمي  ويحمل  ال��ك��رمي.  ال��ق��ران 
املاج�شتري  ودرج��ة  المريكية  املتحدة  الوليات  يف  اركن�شا�س  جامعة  من  اجلديدة  املوؤ�ش�شية  النظم 
يف انظمة ال�شراء اللكرتونية احلكومية من جامعة اريزونا يف الوليات املتحدة المريكية و�شهادة 

البكالوروي�س يف نظم املعلومات الدارية يف جامعة المارات العربية املتحدة. 

الهالل الأحمر الإماراتي يوزع الك�شوة على اأطفال مدغ�شقر
•• مدغ�صقر-وام:

بداأ وفد هيئة الهالل الأحمر الإماراتية اأم�س الول توزيع اآلف الك�شوات 
حملة  من  الثانية  املرحلة  �شمن  مدغ�شقر  جمهورية  يف  الأط��ف��ال  على 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل لك�شوة مليون طفل حمروم  رئي�س جمل�س 
حول العامل. وقال حميد ال�شام�شي مدير اإدارة الإغاثة والتاأهب للكوارث 

على  والإ���ش��راف  واملحرومني  الفقراء  الأط��ف��ال  من  مل�شتحقيها  الك�شوة 
توزيعها مبا�شرة على الأطفال يف جميع املناطق املحددة وفق اخلطة حتى 
50 األف طفل حمروم يف مدغ�شقر.  تغطي العدد املحدد لالأطفال وهو 
يف  توما�شينا  منطقة  يف  الأح��م��ر  ال�شليب  هيئة  مدير  اأ���ش��اد  جهته  م��ن 
مل�شاعدة  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  الإن�����ش��اين لهيئة  ب��ال��دور  مدغ�شقر 
الك�شوة لهم لر�شم  ت��ق��دمي  وامل��ح��روم��ني م��ن خ��الل  ال��ف��ق��راء  الأط��ف��ال 
الفرحة على وج��وه��ه��م. وث��م��ن ال���دور الإن�����ش��اين ل��وف��د ال��ه��الل الأح��م��ر 

على  ك�شوة  اآلف  خم�شة  الآن  حتى  وزع  ال��وف��د  ال���ه���الل..اإن  وف��د  رئي�س 
الأطفال املحرومني يف مدغ�شقر والذين ترتاوح اأعمارهم ما بني الثالثة 
12 �شنة يعي�شون يف خم�س ق��رى حيث مت حتديدها وف��ق خطة عمل  و 
حمكمة و�شعها وفد الهالل لتغطية حوايل 13 قرية تبعد عن مدغ�شقر 
م�شافة ترتاوح بني 300 اإىل 500 كيلومرت وذلك بالتعاون مع ال�شليب 
وفد  رئي�س  واأك��د  العام يف مدغ�شقر.  النفع  الأحمر ومتطوعي جمعيات 
لإي�شال  النائية  املناطق  اإىل  املبا�شر  الو�شول  على  الوفد  حر�س  الهيئة 

الإماراتي املتواجد يف مدغ�شقر و الذي يعد من اأوائل الوفود التي ت�شاعد 
الفقراء والأطفال املحرومني يف بالده. من جانبهم اأعرب اأهايل املناطق 
موجهني  الإن�شانية  اللفتة  بهذه  �شعادتهم  عن  الك�شوة  فيها  وزعت  التي 
�شكرهم وتقديرهم لراعي احلملة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم ولهيئة الهالل الأحمر الإماراتي على تنفيذها احلملة وتوزيع 
احلياة  ظ��روف  ذويهم  عن  يخفف  مبا  املحتاجني  الأط��ف��ال  على  الك�شوة 

ال�شعبة التي ميرون بها. 

طحنون بن حممد يقدم واجب العزاء 
يف وفاة �شاملني بن خليفة احلمريي

م�شت�شار ملك البحرين :الإمارات اأبرز 
الدول التي طبقت التخطيط ال�شرتاتيجي

•• العني-وام:

ممثل  نهيان  اآل  حممد  ب��ن  طحنون  ال�شيخ  �شمو  ق��دم 
احل���اك���م يف امل��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق��ي��ة م�����ش��اء ام�������س ت��ع��ازي��ه 
وموا�شاته يف وفاة �شاملني بن خليفة احلمريي اإىل ابنه 

�شعيد واإخوانه واىل اآل احلمريي وذلك يف منزل العائلة 
يف م��دي��ن��ة ال��ع��ني. ك��م��ا ق���دم ال��ت��ع��ازي ال�شيخ ه���زاع بن 
طحنون اآل نهيان وكيل ديوان ممثل احلاكم يف املنطقة 
ال�شرقية وال�شيخ ذياب بن طحنون اآل نهيان وعدد من 

املواطنني يف مدينة العني.

•• املنامة -وام:

اأ����ش���اد ال���دك���ت���ور حم��م��د ب���ن ع��ب��دال��غ��ف��ار م�����ش��ت�����ش��ار ملك 
اأم��ن��اء  جمل�س  رئ��ي�����س  الدبلوما�شية  ل��ل�����ش��وؤون  ال��ب��ح��ري��ن 
م��رك��ز ال��ب��ح��ري��ن ل��ل��درا���ش��ات ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة وال��دول��ي��ة 
وال��ط��اق��ة.. ب��ج��ه��ود دول���ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف 
تطبيق التخطيط ال�شرتاتيجي بهدف حتقيقها التنمية 
يف  الرئي�شي  امل��ت��ح��دث  عبدالغفار  اب��ن  وق���ال  امل�����ش��ت��دام��ة. 
الذي  ال�شرتاتيجي  للتخطيط  الثاين  اخلليجي  امللتقى 
بداأت فعالياته الليلة املا�شية يف املنامة مب�شاركة الدولة..

التخطيط  التي طبقت  العربية  ال��دول  اأب��رز  الإم���ارات  اإن 
اإم��ارات��ه��ا ال�شبع.. ال���ش��رتات��ي��ج��ي وح��ق��ق��ت ال��وح��دة ب��ني 

الدولة  التخطيط ال�شرتاتيجي تعتمد عليه  اأن  مو�شحا 
املخاطر  تقدر  اأنها  الأمد حيث  امل�شتدامة طويلة  للتنمية 
اأي  ت��ف��ادي  ت�شتطيع  وب��ذل��ك  وحجمها  وطبيعتها  املقبلة 
بناء  البحرينية  الأنباء  وكالة  ونقلت  م�شتقبلية.  خماطر 
الدبلوما�شية..قوله  لل�شوؤون  البحرين  عن م�شت�شار ملك 
كبرية  ب�شورة  منت�شرا  اأ�شبح  ال�شرتاتيجية  م�شطلح  اإن 
لفت  وال��ت��ن��م��ي��ة  التخطيط  وح����ول  اأه��م��ي��ت��ه.  يعك�س  مم��ا 
طليعة  يف  ج���اءت  ب���الده  اأن  اإىل  البحرين  ملك  م�شت�شار 
والتي تركزت   2030 روؤيتها  د�شنت  العربية حني  الدول 
للمواطن  املعي�شي  بامل�شتوى  الهتمام  على  م�شمونها  يف 
القت�شادية  اجلوانب  يف  باململكة  الرتقاء  على  وحر�شها 
دبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  وت�شارك  وغريها.  و�شيا�شية 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي  للتخطيط  ال��ث��اين  اخل��ل��ي��ج��ي  امل��ل��ت��ق��ي  يف 
ب���ع���ر����س جت����رب����ة ����ش���رط���ة دب������ي يف جم������ال ال��ت��خ��ط��ي��ط 
يف  اتبعتها  التي  الأ�شاليب  تطور  وكيفية  ال�شرتاتيجي 
وقال  الآن.  وحتى   1995 عام  منذ  ا�شرتاتيجيتها  و�شع 
�شعادة اللواء الدكتور عبد القدو�س عبد الرزاق العبيديل 
دب��ي..اإن  �شرطة  ال�شاملة يف  للجودة  العامة  الإدارة  مدير 

هذا العر�س ي�شمل جتربة �شرطة دبي يف جمال التخطيط 
من  خم�شية  ا�شرتاتيجية  خطة  و�شع  منذ  ال�شرتاتيجي 
عام 1995 اإىل عام 2000 والتي ركزت فيها على و�شع 
ثقافة  ن�شر  حم��وره��ا  ك��ان  التي  والعمليات  الإدارة  اأ�ش�س 
والتاأكيد  وموظفيها  لقادتها  ال�شرتاتيجي  التخطيط 
تاأهيلهم  الب�شرية من خالل  على مدى جاهزية مواردها 
وتدريبهم لكي يكونوا م�شتعدين للتطوير القادم وخا�شة 
وفقا  اأداء  م��وؤ���ش��رات  و���ش��ع  خ���الل  م��ن  عملهم  ر���ش��د  يف 
للعمليات الإدارية العالية اجلودة اإ�شافة اإىل متكينهم من 
اأداء اأعمالهم العملياتية وامليدانية وفقا لإمكانية اأدواتهم 
من دوريات ومعدات ت�شاعدهم على النهج ال�شليم املطلوب 
باأن كل هذه  . ونوه  للتخطيط ال�شرتاتيجي بعيد الأمد 
هذا  وحتى  الأوىل  ال�شرتاتيجية  منذ  حتققت  الأه���داف 
ال�شليم  التخطيط  دبي من خالل  �شرطة  العام مما مكن 
من  اأرق���ى  تناف�س  اأداء  م��وؤ���ش��رات  لتحقيق  ال��و���ش��ول  اإىل 
العامل  م�شتوى  على  ال�شرطية  الأمنية  املوؤ�ش�شات  اأق���دم 
اإقليمية  م��ن ج��وائ��ز  دب���ي  ���ش��رط��ة  ..م��ن��وه��ا مب��ا ح�شدته 
الأداء.  واإدارة  ال�شرتاتيجي  التخطيط  جمال  يف  وعاملية 
اأعمال امللتقى �شمو ال�شيخ عبداهلل بن حمد  ح�شر افتتاح 
املجل�س  رئي�س  البحرين  مللك  ال�شخ�شي  املمثل  خليفة  اآل 
و  والت�شال  لالإعالم  العليا  الهيئة  رئي�س  للبيئة  الأعلى 
الثاين  امللتقى اخلليجي  اأمني عام  ال�شهابي  الدكتور فهد 
اإن  كلمته  يف  ال�شهابي  وق���ال  ال���ش��رتات��ي��ج��ي.  للتخطيط 
ال�شرتاتيجي  التخطيط  اأهمية  �شتناق�س  امللتقى  جل�شات 
واخل��ا���س..وذل��ك  ال��ع��ام  وال��ق��ط��اع��ني  الع�شكري  للقطاع 
كافة.. الأ�شعدة  على  ال�شرتاتيجي  التخطيط  لأهمية 

اأن  ا�شتطاع  ال�شرتاتيجي  التخطيط  مو�شوع  مو�شحا 
اأج���ن���دات ج��م��ي��ع اجل��ه��ات مم��ا يبني  ي��ف��ر���س نف�شه ع��ل��ى 
لتخ�شي�س  دع���ا  م��ا  وه���و  ال��ع��ل��م  ل��ه��ذا  املتنامية  الأه��م��ي��ة 

ملتقى خليجي �شنوي ملناق�شة اآخر م�شتجداته. 

يف ا�شتطالع اأجرته وزارة الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني الحتادي وكليات التقنية العليا

% من طلبة اجلامعات يدركون اأهمية دور املجل�ش الوطني الحتادي  95
% من الطلبة را�شون عن اأداء املجل�ش و85 % من امل�شاركني اأيدوا   70

ا�شتخدام نظام الت�شويت الإلكرتوين

املعهد الق�شائي ي�شتقبل الدفعتني ال� 43 و 44 من املحامني املتدربني

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأج���رت���ه وزارة  ا���ش��ت��ط��الع  اأظ���ه���ر 
الوطني  املجل�س  ل�شوؤون  الدولة 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع كليات  الحت�����ادي 
ال��ت��ق��ن��ي��ة ال���ع���ل���ي���ا، حت����ت ع���ن���وان 
ال���وع���ي ال�����ش��ي��ا���ش��ي ب���ني ال�����ش��ب��اب 
الإماراتي اأن %95 من ال�شباب 
امل��ج��ل�����س  دور  اأه���م���ي���ة  ي����درك����ون 
ال��وط��ن��ي الحت�������ادي، ف��ي��م��ا عرب 
ر�شاهم  عن  الطلبة  من   70%

عن اأداء املجل�س. 
واأك���د ���ش��ع��ادة ط���ارق ه��الل لوتاه 
ل�������ش���وؤون  ال����دول����ة  وزارة  وك���ي���ل 
امل���ج���ل�������س ال����وط����ن����ي الحت��������ادي 
ثقافة  ت��ع��زي��ز  ت�����ش��ع  ال�����وزارة  اأن 
اأف����راد  ب��ني  ال�شيا�شية  امل�����ش��ارك��ة 
امل����ج����ت����م����ع �����ش����م����ن اأه�����داف�����ه�����ا 
الإ����ش���رتات���ي���ج���ي���ة، وت���ع���م���ل ع��ل��ى 
امل���ب���ادرات  تنفيذ  ع��رب  حتقيقها 
ب��اأن  منوهاً  امل��ت��ع��ددة،  والأن�شطة 
فئة ال�شباب تعد من اأهم الفئات 

•• ال�صارقة-وام:

ا�����ش����ت����ق����ب����ل م����ع����ه����د ال�����ت�����دري�����ب 
وال���درا����ش���ات ال��ق�����ش��ائ��ي��ة ال��دف��ع��ة 
ال���� 43 م���ن امل��ح��ام��ني امل��ت��درب��ني 
امل��دي��ن��ة اجلامعية يف  م��ق��ره يف  يف 
حماميا   52 وع���دده���م  ال�����ش��ارق��ة 
وعددهم   44 ال�  والدفعة  متدربا 
40 يف اأبوظبي. وي�شتمر التدريب 
اأ�شهر تدريب  مدة �شنة منها �شتة 
املتطلبات  ي�شمل  امل��ع��ه��د  م��ق��ر  يف 
ال���الزم���ة لإع������داد امل��ح��ام��ي فيما 
ي���خ�������ش���ع خ����الل����ه����ا لخ����ت����ب����ارات 
ي��ت��ع��ني اج���ت���ي���ازه���ا ح���ت���ى ي��ت��م��ك��ن 
ال��ث��ان��ي��ة يف  ال��ف��رتة  ا�شتكمال  م��ن 
امل���ح���ام���اة وم���دت���ه���ا �شتة  م��ك��ات��ب 
الدفعة  دورة  افتتاح  ح�شر  اأ�شهر. 
ال���� 43 م���ن امل��ح��ام��ني امل��ت��درب��ني 
حممود  حممد  الدكتور  امل�شت�شار 
الكمايل مدير عام معهد التدريب 
والقا�شي  الق�شائية  وال��درا���ش��ات 
ال�شام�شي  �شيف  عبداهلل  الدكتور 
قا�شي ا�شتئناف باملحكمة اجلزائية 
املعهد  يف  واملحا�شر  دب��ي  مبحاكم 
العو�شي  يو�شف  حممد  والأ�شتاذ 
املعهد  يف  ال��ت��دري��ب  اإدارة  م��دي��ر 
النعيمي  ماجد  يو�شف  والأ���ش��ت��اذ 
 . املعهد  يف  التدريب  ق�شم  رئي�س 
افتتاح  كلمته يف  الكمايل يف  واأك��د 

باختيار  يقوم  املعهد  ال�����دورة..اأن 
اأع�شاء هيئة التدريب من النخبة 
من رجال الق�شاء والنيابة العامة 
واملحامني  القانونيني  واخل���رباء 
واملخت�شني للقيام مبهام التدريب 
والذين ي�شعون خال�شة معارفهم 
ال��ع��ل��م��ي��ة وخ��ربات��ه��م ال��ع��م��ل��ي��ة يف 
م��ت��ن��اول امل��ت��درب��ني خ��ا���ش��ة واأن��ه��م 
والقانون  الق�شاء  رجال  كبار  من 
املعهد  اأن  اإىل  واأ���ش��ار  وامل��ح��ام��ني. 
ي�����ش��ع��ى ل��ت��خ��ري��ج ك�����وادر ق��ان��ون��ي��ة 
موؤهلة تاأهيال علميا وعمليا رفيعا 

مع اإك�شابهم القدرة على حت�شيل 
امل��ع��ارف ال��ق��ان��ون��ي��ة ذات��ي��ا اإ���ش��اف��ة 
م���زودي���ن  ق��ان��ون��ي��ني  اإع�������داد  اإىل 
ب��ال��ع��ل��م واخل�������ربة ق����ادري����ن ع��ل��ى 
وروؤي���ة  ب��ك��ف��اءة  ال��ق��وان��ني  تطبيق 
وقال  الت�شريع.  وفل�شفة  تن�شجم 
ركنا  ت�شكل  القانونية  ال��ك��وادر  اإن 
�شيادة  ل�شمان  الدولة  يف  اأ�شا�شيا 
وحتقيق  تطبيقه  وح�شن  القانون 
امل����وازن����ة ب���ني ح��ق��وق وال���ت���زام���ات 
الدولة والأفراد يف اإطار ال�شرعية 
ه��ذا  اأن  اإىل  م�����ش��ريا   .. وال��ع��دال��ة 

ال���ه���دف ي��ت��ح��ق��ق ب��ال��ت��ف��اع��ل بني 
امل����ع����ه����د وامل�����ح�����ام�����ني امل����ت����درب����ني 
ومت  التدريبية.  الهيئة  واأع�����ش��اء 
املعهد  عر�س �شريط تعريفي عن 
ي��ت�����ش��م��ن ال���������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة 
واأن�������ش���ط���ة امل���ع���ه���د امل��خ��ت��ل��ف��ة ث��م 
الكمايل  ال��دك��ت��ور  امل�شت�شار  ق���دم 
ل��ل��م��ح��ام��ني امل���ت���درب���ني ن��ب��ذة عن 
م�شار العملية التدريبية وموادها 
و������ش�����دد ع���ل���ى اأه����م����ي����ة الل�����ت�����زام 
باحل�شور لتحقيق اأق�شى ا�شتفادة 
مم��ك��ن��ة م���ن الل���ت���ح���اق ب���ال���دورة 

ال��وزارة  حتر�س  التي  امل�شتهدفة 
ع��ل��ى ت��ن��م��ي��ة ال���وع���ي ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
لديها نظراً اإىل الأهمية الكبرية 

لهذه الفئة يف املجتمع.  
وق�����ال ����ش���ع���ادت���ه: ت����ربز ال��ن��ت��ائ��ج 
اخلا�شة بال�شتطالع الذي قامت 
ال��وزارة مدى الن�شج والوعي  به 
طلبة  ب��ه  يتمتع  ال��ذي  ال�شيا�شي 
اجل��ام��ع��ات يف الإم������ارات، وال���ذي 
ي���اأت���ي ن��ت��ي��ج��ة ب���رام���ج ال��ت��وع��ي��ة 
امل��ت��ع��ددة ال��ت��ي ت��ق��وم بها ال���وزارة 
ب���ال���ت���ع���اون م���ع اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة 
لإيجاد جيل يتمتع بروؤية معمقة، 
يف  الفعالة  امل�شاركة  على  وق���ادر 
املتنوعة  الوطني  العمل  جمالت 

و�شنع القرار . 
واع����رب ط���ارق ل��وت��اه ع��ن �شكره 
وت�����ق�����دي�����ره ل���ك���ل���ي���ات ال��ت��ق��ن��ي��ة 
مع  ال��دائ��م  تعاونهم  على  العليا 
مبادرات الوزارة وتفاعلهم املميز 
امل��ب��ادرات  اجن���اح  على  وحر�شهم 

الوطنية .

ي��درك��ون  امل�شاركني  % م��ن   95
ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����س  دور  اأه���م���ي���ة 
الطلبة  م��ن  و70%  الحت����ادي، 
اأداء املجل�س الوطني  را�شني عن 
 68.5% اأن  ك���م���ا  الحت���������ادي، 
املعتمدة  ال��ط��ري��ق��ة  ع��ن  را���ش��ني 
الوطني  املجل�س  اأع�شاء  لختيار 
الحت�����������ادي، ك���م���ا ب���ل���غ���ت ن�����ش��ب��ة 
املهتمني يف التح�شني الجتماعي 
%64 فيما كانت ن�شبة املهتمني 
 19% القت�شادي  التطوير  يف 
يف  امل���ه���ت���م���ني  ن�������ش���ب���ة  و17% 
ال��ت��ط��وي��ر ال�����ش��ي��ا���ش��ي. واأظ��ه��رت 
%85 من  اأن  نتائج ال�شتطالع 
نظام  ا�شتخدام  اأي���دوا  امل�شاركني 
الإلكرتوين فيما عرب  الت�شويت 
%75 من امل�شاركني عن رغبتهم 
الن���ت���خ���اب���ات  يف  ال���ت�������ش���وي���ت  يف 
امل��ق��ب��ل��ة، واأظ��ه��ر ال���ش��ت��ط��الع اأن 
مهتمني  ال��ط��ل��ب��ة  م���ن   %  50
ال�شيا�شية  الأن�شطة  يف  بامل�شاركة 

املت�شلة بالنتخابات.

امل�����ش��ت�����ش��ار ع��ب��ي��د �شيف  . واف��ت��ت��ح 
ب��ن ت��ري�����س ال��ق��م��زي ن��ائ��ب امل��دي��ر 
وال��درا���ش��ات  التدريب  ملعهد  ال��ع��ام 
الق�شائية دورة املحامني املتدربني 
اأبوظبي للدفعة  يف مقر املعهد يف 
اهلل  عبد  ال�شيد  بح�شور   44 ال��� 
ال���ك���ن���دي ال���ب���اح���ث ال���ق���ان���وين يف 
املعهد وال�شيد �شيد الريفي من�شق 
امل��ع��ه��د. ومت ع��ر���س  ال���ربام���ج يف 
�شريط تعريفي عن املعهد يت�شمن 
الدورات التدريبية واأن�شطة املعهد 
عبيد  امل�شت�شار  ق��دم  ث��م  املختلفة 
ل��ل��م��ح��ام��ني امل���ت���درب���ني ن��ب��ذة عن 
م�شار العملية التدريبية وموادها 
تت�شمن  ال����دورة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار   .
يجري  بدقة  خمتارة  مو�شوعات 
املبا�شرة  لعالقتها  بتعمق  تناولها 
كما  للمتدربني  العملي  بالن�شاط 
ت��ت�����ش��م��ن ال���رتك���ي���ز ع��ل��ى اإج�����راء 
امل�شاهدة  تعززها  تطبيقات عملية 
ميدانية  زي��ارات  خ��الل  واملناق�شة 
وحم���اك���م  ودوائ���������ر  اأج�����ه�����زة  اإىل 
مهمة ذات عالقة بهدف التدريب 
وب��اأع��م��ال امل��ت��درب��ني. واأ����ش���اف اأن 
الأب��ح��اث  اإع����داد  ال��ت��دري��ب ي�شمل 
وي���ك���ون ف��ر���ش��ة ك��ب��رية ل��ل��م��ت��درب 
ال��راأي  واإب��داء  والتحليل  للدرا�شة 
يف مو�شوع ي�شتحوذ على اهتمامه 

ويدفعه اإىل التميز والإبداع فيه.

لتعزيز ثقافة امل�شاركة ال�شيا�شية، 
حيث اأنها تعمل على ن�شر الوعي 
اأف��راد املجتمع من  ال�شيا�شي بني 
خالل اإطالق العديد من املبادرات 
واملحا�شرات  الفعاليات  وتنظيم 
بالإ�شافة  التثقيفية،  وال��ن��دوات 
املطبوعة  ال��ن�����ش��رات  اإ���ش��دار  اإىل 
اإدارة  وب��ي��ن��ت  والإل����ك����رتون����ي����ة.  
اجلهة  وهي  والتوثيق  الدرا�شات 
ال�شتطالع  اإع���داد  على  امل�شرفة 
ل���������ش����وؤون  ال�������دول�������ة  وزارة  يف 
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت�����ادي اأن 
ال����ش���ت���ط���الع ا���ش��ت��م��ل ع��ل��ى 13 
�����ش����وؤاًل ح����ول امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي 
الحت������ادي وان���ت���خ���اب���ات امل��ج��ل�����س 
وت��ط��ل��ع��ات��ه��م   2011 ال���ع���ام  يف 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، ك��م��ا اأن�����ه ي��ع��د اأول 
ا���ش��ت��ط��الع م��ي��داين ي��ت��م اج����راوؤه 
عرب الإنرتنت، وا�شتهدف طالب 
وطالبات كليات التقنية العليا يف 

جميع اإمارات الدولة.
اأن  اإىل  ال�شتطالع  نتائج  وت�شري 

 1.650 ال���ش��ت��ط��الع  ���ش��ارك يف 
ط��ال��ب وط��ال��ب��ة ب��واق��ع 1.185 
وجميعهم  طالب،  و493  طالبة 
 25 دون  م��ا  العمرية  الفئة  م��ن 
ع����ام����اً، ك��م��ا مت حت��ل��ي��ل ال��ن��ت��ائ��ج 
بالنظر للجن�س والعمر والإمارة 

التي يقع فيها حرم الكلية.
اإط��ار  ال�شتطالع يف  ه��ذا  وي��اأت��ي 
اجل��ه��ود ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا ال����وزارة 
الإ�شرتاتيجية  اأهدافها  و�شمن 

حاكم عجمان ي�شتقبل عبداهلل غبا�ش
•• عجمان-وام:

املجل�س  ع�شو  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
ام�س معايل  �شباح  الأم��ريي  ال��دي��وان  الأعلى حاكم عجمان يف مكتبه يف 
عبداهلل بن حممد �شعيد غبا�س وزير دولة..بح�شور �شمو ال�شيخ عمار بن 
حميد  بن  اأحمد  اللقاء..ال�شيخ  ح�شر  عجمان.  عهد  ويل  النعيمي  حميد 
و  والإداري���ة  املالية  لل�شوؤون  عجمان  حاكم  ال�شمو  �شاحب  ممثل  النعيمي 
معايل ال�شيخ الدكتور ماجد بن �شعيد النعيمي رئي�س ديوان �شاحب ال�شمو 
حاكم عجمان و�شعادة حمد النعيمي مدير الديوان و�شعادة يو�شف النعيمي 

مدير الت�شريفات وال�شيافة وعدد من كبار امل�شوؤولني .
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العدد  10939 بتاريخ   2013/11/7     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1401 جت جز- م ت-ب- اأظ

مدعي/ �شركة ليمنار للتكييف ذ.م.م اجلن�شية: المارات مدعي عليه: �شركة 
متام خلدمات التكييف املركزي ذ.م.م اجلن�شية: المارات   مو�شوع الدعوى: 
مطالبة مالية بقيمة 5٤098 درهم  املطلوب اعالنه/  �شركة متام خلدمات 
التكييف املركزي ذ.م.م اجلن�شية: المارات   عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق ٢٤/٢013/11 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة  �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

٢013/11/5
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10939 بتاريخ   2013/11/7     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1838 ح نف�س- م ر-ب- اأظ

مدعي/ مي�شون عبدالرحمن كناكرية اجلن�شية: �شوريا  مدعي عليه: اكرم 
واثبات  طالق  الدعوى:  مو�شوع  �شوريا   اجلن�شية:  كناكرية  ه�شام  حممد 
�شوريا   اجلن�شية:  كناكرية  ه�شام  حممد  اكرم  اعالنه/  املطلوب  ح�شانة 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  املحكمة(  رئي�س  من  عنوانه:بالن�شر)بقرار 
موعدا   ٢013/11/19 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة 
�شخ�شيا  الق�شاء   بدائرة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة 
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  ٢013/11/06
قلم القيد                                                                                                                                             

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10939 بتاريخ   2013/11/7     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  233/ 2013 -عمايل - م ر-  �س- ع ن

موؤ�ش�شة  عليه:  امل�شتاأنف  م�شر   اجلن�شية:  مو�شى  حممد  يحى   : امل�شتاأنف 
ال�شتئناف  مو�شوع  المارات    اجلن�شية:  والنجارة  للحدادة  هوم  كال�شيك 
: الغاء احلكم بقيمة ٢050 درهم   املطلوب اعالنه/  موؤ�ش�شة كال�شيك هوم 
قد  امل�شتاأنف  ان  بالن�شر مبا  العنوان:  المارات  والنجارة اجلن�شية:  للحدادة 
ن    ع  ب-  ر-  م  جز-  عم   ٢013/٢71 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف 
وحدد لنظره جل�شة يوم الحد املوافق ٢013/11/17 لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 9.30 �شباحا امام الدائرة الوىل حمكمة ا�شتئناف العني الكائنة املركز 
الداري  �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 العمايل

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

العدد  10939 بتاريخ   2013/11/7     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/343م  

املوافق  بتاريخ  انه  نعلمك  البلو�شي    حممد  عي�شى  حمد  عليه:  املدعي  اىل 
٢013/٤/11 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله 
ل�شالح/ حمد حممد �شلطان الظاهري  باخالء املدعى عليه من العني املوؤجرة 
وت�شليمها للمدعية خالية من ال�شغال مع الزامه ب�شداد الجرة امل�شتحقة من 
الفعلي بواقع اجرة �شنوية مقدارها مائة  ٢013/٢/13 وحتى تاريخ الخالء 
وثالثة وخم�شون الف درهما مع الزامه بتقدمي براءة ذمة من املاء والكهرباء 
وامل�شاريف.   يكون احلكم ال�شادر من اللجنة نهائيا اذا مل تتجاوز قيمة الدعوى 

مائة الف درهم. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ ٢013/11/6م.
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10939 بتاريخ   2013/11/7     
    اعالن بالن�سر 

املدعية: حمينة حممد �شقر الكتبي
املدعى عليهم :1- موزة خليفة عبدالرزاق ٢- ح�شن بن �شامل �شعدي 3- �شالح عمر 
٤- حممد ايوب اظهار لقد تقرر يف الق�شية رقم )٢013/913 ( منازعات ايجارية 
املنظورة امام جلنة ف�س املنازعات اليجارية )اللجنة الثالثة( واملرفوعة من / 
حمينة حممد �شقر الكتبي لعالن املدعى عليهم/1-  موزة خليفة عبدالرزاق 
٢- ح�شن بن �شامل �شعدي 3- �شالح عمر ٤- حممد ايوب اظهار ن�شرا- حل�شور 
اللجنة  ال�شاعة 06.00 م�شاء يف مقر  املوافق ٢013/11/17 يف  جل�شة يوم الحد 
�شندوق  بجانب  نهيان-  اآل  مع�شكر  منطقة  الدفاع-  �شارع  ابوظبي-  يف  الكائن 

الزواج فيال رقم ٢- الطابق الر�شي- وذلك على نفقة املدعية. 
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10939 بتاريخ   2013/11/7     
    اعالن بالن�سر 

املدعية: �شركة الوائل للتطوير 
املدعى عليه :في�شل عبدالعزيز حممد ال�شقاف الها�شمي 

 تقرر يف الق�شية رقم )٢013/1915 ( منازعات ايجارية املنظورة امام جلنة ف�س 
املنازعات اليجارية )اللجنة اخلام�شة( واملرفوعة من / �شركة الوائل للتطوير   
لعالن املدعى عليه/ في�شل عبدالعزيز حممد ال�شقاف الها�شمي ن�شرا- حل�شور 
جل�شة يوم الربعاء املوافق ٢013/11/٢0 يف ال�شاعة 06.00 م�شاء يف مقر اللجنة 
�شندوق  بجانب  نهيان-  اآل  مع�شكر  منطقة  الدفاع-  �شارع  ابوظبي-  يف  الكائن 

الزواج فيال رقم ٢- الطابق الول- وذلك على نفقة املدعي. 
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10939 بتاريخ   2013/11/7     
 اعالن �سحيفة الطعن بالن�سر

اىل / �شركة املهريي للمقاولت العامة 
بتاريخ  اب��وظ��ب��ي  ا�شتئناف  حمكمة  م��ن  ال�����ش��ادر  احل��ك��م  ب���ان  ل��دي��ك  معلوما  ليكن 
طرف  م��ن  ���ش��دك  بالنق�س  فيه  ال��ط��ع��ن   مت  ق��د     ٢01٢/1816 ب��رق��م    ٢013/1/9
الطاعنيني/ 1- �شمه �شعيد احمد الظاهري- ٢- موزة را�شد خليفة املهريي بوكالة 
املحامي/ حممد احمد الزعابي  وقيد له الطعن رقم : ٢013/171 نق�س جتاري لدى 
حمكمة النق�س بامارة ابوظبي   لذا عليك ايداع قلم الكتاب  مبحكمة النق�س مذكرة 
بدفاعك م�شفوعة ب�شند توكيل املحامي املوكل عنك وبامل�شتندات التي ترون تقدميها 
يف ميعاد خم�شة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن وذلك تطبيقا لن�س املادة 180 

من القانون الحتادي رقم 11 ل�شنة 9٢ يف �شاأن الجراءات املدنية.
رائدة حممود القي�سية
كبري كتاب املحكمة النق�س للدوائرة املدنية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
         حمكمة النق�س

العدد  10939 بتاريخ   2013/11/7     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/1002 جتاري كلي  

اىل املحكوم عليه/ نايف هيثم حممد �شالح املي�شري مالك موؤ�ش�شة فوك�س للنقليات 
واملقاولت العامة    العنوان بالن�شر نعلمك انه بتاريخ املوافق ٢013/10/8م قد حكمت 
عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح / دار التمويل- �س م ع 
للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعى  بالزام  احل�شوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل: 
مبلغا وقدره 161.010 درهما ) مائة وواحد و�شتون الفا وع�شرة دراه��م( مع الفوائد 
�شنويا من  بواقع %7  البالغ 113.079 درهم وذلك  الدين  ا�شل  التاخريية عن ر�شيد 
تاريخ املطالبة الق�شائية يف ٢013/٤/15 وحتى ال�شداد التام مبا ل يجاوز ا�شل الدين 
اتعاب املحاماة ورف�س ماعدا  وبالم املدعى عليه بامل�شاريف ومبلغ ٢00 درهم مقابل 
ذلك من طلبات.   �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق ٢013/11/6  حكما قابال 

لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/ادري�س بن �سقرون                                  
رئي�س الدائرةالتجارية الكلية الوىل        

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/506   مدين جزئي              
اىل  املدعى عليه/ نبيل عبداملجيد عبداحلافظ ال�شاحب  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /ح�شن ا�شعد فاعور وميثله: عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت 
ال�شركة ومن  اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بحل  املطرو�شي    قد 
ثم بندب خبري متخ�ش�س مع الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق ٢013/11/19 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 .)علما بانه مت جتديد الدعوى من ال�شطب ونعلمكم 

بطلب الغفال(.
ق�سم الق�سايا املدنية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/4087   عمايل جزئي                
������س.ذ.م.م  جم��ه��ول حمل  ل��ل��م��ق��اولت-  ال��ن��ج��وم اخلم�س  اىل  امل��دع��ى عليه/ 
القامة مبا ان املدعي /حممد زهري �شاه كل بايل خان   قد اقام عليك الدعوى 
وتذكرة  دره���م(   33831( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
عوده مببلغ )٢000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل 
الربعاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت    .)٢013/153507( ال�شكوى  رقم  بالكفالة. 
مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا  القا�شي  مبكتب  ���س   8:30 ال�شاعة   ٢013/11/٢0 امل��واف��ق 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . 
ق�سم الق�سايا العمالية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/2670   عمايل جزئي                
اىل  املدعى عليه/ �شعيد مالك لالعمال الكهروميكانيكية �س .ذ.م.م  جمهول 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /حممد اخ��رت خور�شيد اح��م��د  ق��د اق��ام عليك 
دره��م(   5850( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
لها  وح��ددت       .)٢013/1٤886٤( ال�شكوى  رقم  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 
 ch1.A.5 جل�شة يوم الربعاء املوافق ٢013/11/٢7 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الق�سايا العمالية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/3123   عمايل جزئي                
اىل  املدعى عليه/ ميواند انرتنا�شيونال للتجارة العامة- ���س.ذ.م.م  جمهول 
اق��ام عليك  قد  ا�شرف   املدعي /حممد عمريان حممد  ان  القامة مبا  حمل 
 6٤15 مبلغ   له  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
درهم والر�شوم وامل�شاريف.وال�شكوىرقم )٢013/151٤٤7(.  وحددت لها جل�شة 
يوم الربعاء املوافق ٢013/11/٢0 ال�شاعة 8:30 �س مبكتب القا�شي  لذا فانت 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الق�سايا العمالية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/581   جتاري جزئي              
الفنية جمهول حمل  املدعى عليه/ �شركة ح�شن علي احل��واي لالعمال  اىل  
القامة مبا ان املدعي /مو�شى عبدالر�شول مو�شى    قد اقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة بف�شخ العقد بني املدعي واملدعي عليها والزام املدعي عليها 
برد قيمة العربون البالغ قدره )35.000درهم( وبدفع تعوي�س مببلغ )15.000 
درهم( باجمايل قدره )50.000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة 
لذا   ch1.A.1 يوم الثالثاء املوافق ٢013/11/٢6 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة
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 . 
ق�سم الق�سايا التجارية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1440   جتاري كلي              

اىل  املدعى عليه/ خالد عبداهلل حممد �شعيد املهريي جمهول حمل القامة مبا ان 
����س.ذ.م.م وميثله: عبدالكرمي ج��ودت عبداهلل  املالية  ل��الوراق  ال��رواد  املدعي /�شركة 
مببلغ  عليه  امل��دع��ى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق���ام  ق��د  ا�شتيتيه 
يف  ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %9 بن�شبة  القانونية   ال��ف��ائ��دة  م��ع  دره���م(   68٤.88٤.٢٤(
٢01٢/1٢/٢7 وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت 
 ch2.E.21 لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق ٢013/1٢/5 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . )مع تق�شري مدة امل�شافة 

ل�شبوع من تاريخ الن�شر(
ق�سم الق�سايا التجارية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1441   جتاري كلي              

اىل  املدعى عليه/ احمد حممد خمي�س خلفان بن بطي املهريي   جمهول حمل القامة 
����س.ذ.م.م   وميثله: عبدالكرمي جودت  ال��رواد ل��الوراق املالية  مبا ان املدعي /�شركة 
عبداهلل ا�شتيتيه قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ 
يف  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %9 بن�شبة  القانونية   الفائدة  مع  دره��م(   ٢.550.798.95(
٢01٢/1٢/٢7 وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت 
 ch2.E.21 لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق ٢013/1٢/5 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . )مع تق�شري مدة امل�شافة 

ل�شبوع من تاريخ الن�شر(
ق�سم الق�سايا التجارية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2013/463  عمايل كلي
ل�شاحبها-  للعقارات-  جناين   -٢ جروب  كابيتال  جناين  عليهم/1-  املدعى  اىل 
�شعيد �شيف خلفان 3- جاك الفريد فليفل  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي 
/ جرانت مالكومل كرو  قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بتاريخ ٢013/7/٢9 احلكم التمهيدي التايل: حكمت املحكمة وقبل الف�شل 
يتفق عليه  اآخ��ر  اي خبري  او  ال��دور  بندب اخلبري احل�شابي �شاحب  املو�شوع  يف 
اخل�شوم وعلى املدعي ايداع امانه قدرها 5000 درهم على ذمة اتعاب وم�شروفات 
يوم  املحكمة جل�شة  لها  وح��ددت  التقرير.    اي��داع  ب��ان مت  علما  انتقال اخلبري، 

 ch1.A.2 اخلمي�س املوافق ٢013/11/1٤ ال�شاعة 9.30 �شباحا يف القاعة
  ق�سم الق�سايا العمالية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/792   عمايل كلي            
اىل  املدعي عليه/ 1 -  برينت تيمبا نفارو   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/نظارات الربكات- )موؤ�ش�شة فردية(وميثله: نا�شر مال اهلل حممد غامن قد 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بندب خبري متخ�ش�س مع الزام املدعي 
    .)٢013/1٤9٢٢٢( ال�شكوى  رقم  املحاماة.  واتعاب  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليه 
وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق ٢013/11/18 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي   ch1.A.2
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/546   عقاري  كلي              
اىل  املدعى عليه/ 1 -  تربيالنت انرتنا�شيونال ليمتد ) منطقة حرة(  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي: ح�شني دروي�س عبداللطيف اخلوري  قد اقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة ب�شم ملف الدعوى رقم )٢010/855 عقاري كلي( اىل الدعوى 
املاثلة والزام املدعي ليها بان ت�شدد للمدعي مبلغ وقدره )7٤0.5٢0 درهم( والفائدة 
وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  ال��ت��ام  ال�شداد  وحتى  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %9 ب��واق��ع  القانونية 
يوم  لها جل�شة  ك��ف��ال��ة.    وح���ددت  وب���دون  املعجل  بالنفاذ  والت��ع��اب و�شمول احل��ك��م 
لذا فانت مكلف   ch1.B.8 الثنني املوافق ٢013/1٢/9 ال�شاعة 11:00 �س بالقاعة
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 الدعاوي العقارية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1355   جتاري  كلي              

اىل  املدعى عليهما/ 1 -  تو�شلي بور للتجارة �س.ذ.م.م ٢- حممد جواد تو�شلي بور جمهويل حمل 
اي��ران وميثله: ابراهيم حممد احمد حممد القا�شم  قد اقام  القامة مبا ان املدعي: بنك �شادرات 
بينهما  فيما  والت�شامن  بالتكافل   )٢-1( عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
بان يوؤديا للمدعى مبلغ وقدره )86675٢٤٢.1٤ درهم( والتكافل والت�شامن مع املدعي عليه الثالث يف 
حدود مبلغ )60٤80000 درهم( وبالتكافل والت�شامن مع املدعي عليها الرابعة يف حدود مبلغ وقدره 
)53980000 درهم( وبالتكافل والت�شامن مع املدعي عليها اخلام�شة يف حدود مبلغ وقدره )6500000 
درهم ( والزام املدعي عليهم )5، ٤، 3، ٢، 1( بالتكافل والت�شامن فيما بينهم الر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة القانونية بواقع 13% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة 
لذا فانت مكلف باحل�شور   ch2.E.21 يوم الثنني املوافق ٢013/11/٢5 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او 

بثالثة ايام على القل . ) وامرت بتق�شري مدة امل�شافة اىل ا�شبوع من تاريخ الن�شر(.    
ق�سم الق�سايا التجارية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1354   جتاري  كلي              

اىل  املدعى عليهما/ 1 -  مهدي جواد ا�شغري جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي: بنك �شادرات 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  عليك  اق��ام  قد  القا�شم   احمد حممد  ابراهيم حممد  اي��ران وميثله: 
اجماليا  مبلغا  للمدعى  ي��وؤدي��ا  ب��ان  بينهما  فيما  والت�شامن  بالتكافل   )٢-1( عليهما  املدعي  ب��ال��زام 
الثالثة يف حدود مبلغ وقدره  املدعى عليها  وقدره )606٢0313.98 درهم( وبالت�شامن والتكافل مع 
) 3٤500000 درهم( من اجمايل املبلغ �شالف الذكر وبالت�شامن والتكافل مع املدعي عليه الرابع يف 
حدود مبلغ )٤000000 دولر امريكي( او ما يعادلة بالدرهم الماراتي وقدره )1٤695٢00 درهم( من 
اجمايل املديونية والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 11% من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل  
ال�شاعة  املوافق ٢1/٢013/11  التام.  وح��ددت لها جل�شة يوم اخلمي�س  ال�شداد  يف ٢013/٤/٢9 وحتى 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما   ch2.E.21 9:30 �س بالقاعة
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . ) وامرت بتق�شري مدة 

امل�شافة اىل ا�شبوع من تاريخ الن�شر(.    
ق�سم الق�سايا التجارية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10939 بتاريخ   2013/11/7     
   اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1709 جت كل - م ت- ب-اأظ

مدعي/ فهد ال�شيد عبداهلل تاج الدين الها�شمي اجلن�شية: المارات  مدعي عليه: 
الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  الهند�شية  جيوتكنيكال  �شاجنياجن  �شركة 
اعالنه/   املطلوب     %1٢ بواقع  القانونية  وفائدة  6٢09٤٤.98درهم  مالية  مطالبة 
�شركة �شاجنياجن جيوتكنيكال الهند�شية اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر)با�شل 
ال�شحيفة(  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني 
املوافق ٢013/1٢/9 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  اخلام�شة  الدائرة  امام  �شباحاً 
اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة  التجارية مبع�شكر 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  ٢013/10/31
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2010/1788   جتاري كلي                  
اىل املحكوم عليه /1- �شركة كانو لالعمال املعدنية �س ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ ٢01٢/٤/16 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�شالح/ �شركة هداية للتجارة �س.ذ.م.م  بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية 
مبلغ وقدره خم�شمائة واربعة وثالثون الف و�شتمائة وخم�شة وثمانون درهم والفائدة 
متام  وحتى   ٢010/11/7 يف  احلا�شل  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %9 بواقع 
املحاماة.     اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومبلغ  بامل�شاريف  عليها  املدعى  وال��زم��ت  ال�شداد 
حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
اآل  �شعيد  بن  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  با�شم �شاحب  الع��الن �شدر  هذا  لن�شر 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7     

مذكرة اعالن  متظلم �سده بالن�سر
   يف  الدعوى 243 /2013 تظلم جتاري                    

اىل املتظلم �شده/1- حممود �شاه  جمهول حمل القامة مبا ان املتظلم/ بنك 
اقام  قد  عبداهلل ح�شني    كلندر  خالد  ع  وميثله:  م  �س  الوطني-  القيوين  ام 
عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�شوعه تظلم من القرار ال�شادر يف المر على 
لها جل�شة  وامل�شاريف.   وح��ددت  والر�شوم  عري�شة )جت��اري( رقم ٢013/5٤7 
 ch1.B.6  يوم الثنني املوافق ٢013/11/18  ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة رقم
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.  
رئي�س الق�سم                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10939 بتاريخ 2013/11/7     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1139  ا�ستئناف جتاري

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1 -قا�شي راحت علي   جمهول حمل القامة مبا 
موؤ�ش�شة/  �شاحب  ب�شفته  ع��ب��داهلل  ح�شن  عبدالكرمي   / امل�شتاأنف  ان 
ق��ا���ش��ي ون��ي��ف��ي��و���س ل��ل��ع��ق��ارات   ق��د ا���ش��ت��اأن��ف ال���ق���رار/ احل��ك��م ال�����ش��ادر 
بالدعوى رقم ٢011/٢15٤ جتاري كلي بتاريخ ٢013/7/17 وحددت لها 
بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   ٢013/1٢/٢٢ املوافق  الحد  يوم  جل�شه 
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



13

عربي ودويل
اخلميس  -   7  نوفمبر    2013 م   -   العـدد    10939

Thursday   7    November   2013  -  Issue No   10939

••روما-ا ف ب:

باولو  اليطالية  النفطية  ايني  �شركة  رئي�س  اعلن 
�شكاروين الربعاء ان متظاهرين اغلقوا ميناء مليتا 
اىل  ال��غ��از  ت�شليم  وان  ليبيا  غ��رب  يف  ال��غ��از  لت�شدير 

ايطاليا ميكن ان يتوقف بالكامل.
وقال �شكاروين كما نقلت عنه وكالت النباء ما يثري 
قلقنا هو انه يف هذا الوقت تعر�س م�شب مليتا الذي 
انبوب غاز ي�شل اىل �شقلية لهجوم من  ينطلق منه 
ال�����ش��ادرات  اغ���الق  اىل  يدفعنا  م��ا  متظاهرين  ق��ب��ل 

بالكامل نحو ايطاليا . وردا على ا�شئلة وكالة فران�س 
النفطي  للعمالق  الع��الم��ي  املكتب  ي�شاأ  مل  ب��ر���س، 
ا�شتخدام  �شمل  الهجوم  كان  اذا  ما  تو�شيح  اليطايل 
تظاهرة  كانت  اذا  ما  او  متظاهرين  قبل  من  ا�شلحة 

�شلمية.
ام�����دادات قائال  ���ش��ك��اروين ل ارى م�����ش��اك��ل  وا����ش���اف 
هناك م��ا يكفي م��ن ال��غ��از يف ك��ل ان��ح��اء ال��ع��امل وقبل 
ا�شبوع نظم اعت�شام يف نف�س امل�شب من قبل المازيغ 
لل�شغط من  باغالقه  يهددون  كانوا  الذين  الليبيني 

اجل ادراج خ�شو�شيتهم الثقافية يف الد�شتور.

•• لندن-وكاالت:

عدة  من  خا�شة  وح��دة  الربيطانية  ال�شرطة  خ�ش�شت 
اإرهابية  ق�شية  يف  به  م�شتبه  على  للعثور  اأمنية  جهات 
ا�شتطاع الهروب من الرقابة املفرو�شة عليه وهو يلب�س 
ال��ربق��ع وت��ق��ود ���ش��رط��ة ال��ع��ا���ش��م��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة لندن 
مع  بالتعاون  حممد،  اأحمد  حممد  على  العثور  جهود 
املخابرات الداخلية الربيطانية وهيئة مراقبة احلدود 
ال��داخ��ل��ي��ة الربيطانية  ال��ربي��ط��ان��ي��ة. وت��ع��ه��دت وزي���رة 
ترييزا ماي عقب احلادث باأن تقدم احلكومة كل الدعم 
الإره���اب  مكافحة  و�شرطة  الأم��ن��ي��ة  للخدمات  املمكن 
اإنه ل ي�شكل  مل�شاعدتهم على تعقب حممد الذي قالت 
ربطته  ال��ذي  حممد،  وك��ان  للمواطنني.  اأمنيا  تهديدا 
لإج��راءات  يخ�شع  ال�شومالية،  ال�شباب  بحركة  عالقة 
التحقيق واحلماية من الإرهاب وهي اإجراءات ت�شتهدف 

الداخلية  وزارة  ت��رى  اأ�شخا�س  م��ن  املواطنني  حماية 
ب��الإره��اب لكن ل  ع��الق��ة  لها  باأن�شطة  ارت��ب��ط��وا  اإن��ه��م 
الداخلية  تو�شح  ومل  ترحيلهم.  اأو  مقا�شاتهم  ميكن 
الربيطانية ما حدث مع طوق مراقبة اإليكرتوين كان 
وب���داأت  حممد  حت��رك��ات  ملتابعة  ي�شتخدم  اأن  يفرت�س 
التحقيق  اإج�������راءات  ت��ط��ب��ي��ق  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال�����ش��ل��ط��ات 
2012. وي��ق��ول مرا�شل  واحل��م��اي��ة م��ن الإره����اب ع��ام 
اختفاء  اإن  الأمنية فرانك غاردنر  لل�شوؤون  �شي  بي  بي 
الداخلية  ل��وزي��رة  كبريا  اإح��راج��ا  ميثل  قد  ال�شومايل 
التي طبقت هذه الإجراءات. وت�شتخدم هذه الإجراءات 
تطبيقها  م��دة  وتنهي  املحكمة  تقرها  لأن  حتتاج  التي 
�شلوعهم يف  امل�شتبه يف  م��ع  الأك����رث  ع��ل��ى  ع��ام��ني  ب��ع��د 
اأعمال اإرهابية ول ميكن توجيه اإليهم تهم اأو ترحيلهم 
من بريطانيا ويدر�س حمققون يف بريطانيا احتمالية 

اأن يكون امل�شتبه به قد توا�شل مع عنا�شر اإجرامية.

•• الالذقية-وكاالت:

اإن���ه م�����ش��در رزق��ن��ا ال��وح��ي��د، نعي�س ع��ل��ى واردات�����ه منذ 
و�شواريخه،  النظام  قذائف  اأحرقته  ال�شنني،  ع�شرات 
اأبو مالك  الكلمات يتحدث  اليوم بال مورد بهذه  وبتنا 
اأرهقته  الطعام لأ�شرته وقد  تاأمني  بح�شرة وعجز عن 
اأح��رق��ت ق���وات ال��ن��ظ��ام ب�شتانه  ق��ل��ة ذات ال��ي��د، ب��ع��دم��ا 
الوحيد يف ريف الالذقية. وداأب نظام الأ�شد موؤخرا على 
ق�شف ب�شاتني التفاح يف مو�شم تفتح الأزه��ار، وما زال 
ميطرها بع�شرات القذائف وال�شواريخ يوميا مبا فيها 
قنابل النابامل احلارقة. يقول اأبو مالك احرتقت اأغلب 
ب�شاتني التفاح يف القرية، وهي التي رويناها بعرقنا قبل 
ماء املطر وي�شيف هذا اليوم األقت طائرة حربية عدة 
يقطف  مالكها  كان  بينما  الب�شاتني،  اأح��د  على  قذائف 

املح�شول، فت�شببت باحرتاقه بالكامل وتلف التفاح .
وتفيد م�شادر املجل�س املحلي يف جبل الأكراد باحرتاق 
اأكرث من %60 من اأ�شجار التفاح يف املنطقة، وجتاوز 
ويقدر خ�شائر  األفا،  اخلم�شني  املحرتقة  الأ�شجار  عدد 

الفالحني مبئات املاليني من اللريات ال�شورية.
وك���ان ج��ب��ل الأك�����راد ينتج ق��راب��ة 120 األ���ف ط��ن من 

اأقل  اإىل  العام  اإنتاجه انخف�س هذا  التفاح �شنويا، لكن 
من ع�شرة اآلف طن، وهذا ما يهدد بتف�شي الفقر ب�شكل 
كبري نظرا لقت�شار ال�شكان على زراعة التفاح دون غريه 
النظام مل يقت�شر  باأن  الفالحون  الفاكهة. ويفيد  من 
على تعمد حرق التفاح، بل ق�شفه غي مرحلة الإزهار 
مبادة جمهولة �شكلت خيوطا بي�شاء على اأغ�شانه، وهم 

يرجحون اأنها مواد كيميائية منعت اإثماره.
العام  الوقت من  ان�شغال الفالحني يف مثل هذا  وب��دل 
وتوجهوا  وفوؤو�شهم  منا�شريهم  حملوا  التفاح،  بقطف 
اأ����ش���ج���اره. وب��ع��دم��ا ك��ان��ت ق���رى ري���ف ال�شاحل  ل��ق��ط��ع 
ال�شاحنات  يف  وحتميله  بتعبئته  الأه��ايل  بحركة  ت�شج 
حطبا  ت�شوقه  ب��ات��ت  الأ����ش���واق،  اإىل  لنقله  وال�����ربادات 

للتدفئة مع قدوم مو�شم الربد.
اخل�شائر  بتوثيق  امل��ع��ن��ي  ع��ب��ي��دة  اأب���و  امل��ح��ام��ي  وي��ق��ول 
زرع  لإع��ادة  الأه��ايل  �شعي  املنطقة  واملادية يف  الب�شرية 
بلوغها  وانتظار  جديد  من  التفاح  باأ�شجار  الب�شاتني 
وتقدر  �شنوات،  ع�شر  من  اأك��رث  يحتاج  الإن��ت��اج  مرحلة 
اخل�شائر املادية خالل فرتة توقف الإنتاج هذه ب�شبعني 
مليار ل��رية، م��ا مل حت��دث ح��رائ��ق ج��دي��دة خ��الل هذه 

الفرتة . 

القاهرة ت�شتقبل م�شوؤولني رو�ش النواب الأملان يريدون جل�شة ا�شتماع ل�شنودن 
•• القاهرة-يو بي اأي:

اأعلن اأحمد امل�شلماين امل�شت�شار الإعالمي للرئي�س امل�شري املوؤقت، الأربعاء، 
الأيام  بزيارات مل�شر خالل  �شيقومون  امل�شتوى  اأن م�شوؤولني رو�س رفيعي 

القليلة املقبلة، موؤكداً انفتاح بالده على دعم عالقاتها مع مو�شكو.
�شت�شهد  املقبلة  القليلة  الأي��ام  اإن  �شحايف  موؤمتر  خالل  امل�شلماين،  وق��ال 
تطلع  ع��ن  معرباً  رف��ي��ع،  م�شتوى  على  رو���س  م�شوؤولون  بها  يقوم  زي���ارات 
ورو�شيا  م�شر  ب��ني  املتمّيزة  ال��ع��الق��ات  ���ش��وء  يف  ال��زي��ارات  لتلك  ال��ق��اه��رة 
الذي  ال�شابق  ال�شوفيتي  العالقات مع الحتاد  ن  "ُنثمِّ واأ�شاف  الحتادية. 
ن النقلة الكبرية �شيا�شياً  تعاون مع م�شر من اأجل دعم التنمية فيها، وُنثمِّ
واأمنياً التي اأعقبت فرتة الرئي�س ُحكم الرئي�س الرو�شي )الأ�شبق( بوري�س 
يلت�شن، معترباً اأن تلك النقلة ُتعطي للم�شريني الأمل على قدرتهم على 

عبور ما متر به البالد ولي�س فقط عبور املرحلة النتقالية.

•• برلني-ا ف ب:

اأع���رب ال��ن��واب المل���ان الع�����ش��اء يف جلنة 
مراقبة اجهزة ال�شتخبارات الربعاء عن 
الملانية  احلكومة  تدر�س  ان  يف  رغبتهم 
يف  ���ش��ن��ودن  ادوارد  ا���ش��ت��ج��واب  ام��ك��ان��ي��ة 
�شرب معلومات حول  ال��ذي  مو�شكو وهو 
العامل.  يف  الم��ريك��ي  التج�ش�س  برنامج 
اوب��رم��ن  ت��وم��ا���س  اللجنة  رئي�س  واع��ل��ن 
ا����ش���رتاك���ي ع��ق��ب الج���ت���م���اع ان ال��ل��ج��ن��ة 
الربملانية قررت بالجماع دعوة احلكومة 

عقد  امكانية  احلكومة  مع  �شيدر�س  ان��ه 
ق��دم  ك��ذل��ك  م��و���ش��ك��و  ا���ش��ت��م��اع يف  جل�شة 
�شتيفن  الملانية  احلكومة  با�شم  الناطق 
���ش��ي��ربت دع��م��ا م�����ش��روط��ا ل��ه��ذه ال��ف��ك��رة 
ح��ني ق���ال ان ال���ش��ت��م��اع ل�����ش��ن��ودن، ���ش��واء 
النواب  )جمل�س  البوند�شتاغ  ن��واب  م��ن 
مفيد  امر  الفدرالية،  النيابة  او  المل��اين 
واحلكومة الملانية تدعم هذه الفكرة يف 
الملان  النواب  وتبلغ    . امكانياتها  نطاق 
اي�شا خالل اجتماع جلنة مراقبة اجهزة 
ال�شتخبارات، بفحوى املفاو�شات الخرية 

م���ع ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة ح����ول م��ع��اه��دة 
مع  ابرامها  برلني  تريد  التج�ش�س  منع 
جت�ش�س  ح��ول  الت�شريبات  بعد  وا�شنطن 
اج���ه���زة ال���ش��ت��خ��ب��ارات الم��ريك��ي��ة على 
امل�شت�شارة  فيهم  مب��ن  المل���ان  امل��واط��ن��ني 
ان��غ��ي��ال م��ريك��ل. واع��ت��رب رون��ال��د ب��وف��ال 
وبالتايل  امل�شت�شارية  يف  الوزير  حمافظ 
امل�شرف على اجهزة ال�شتخبارات والذي 
املعاهدة  ه��ذه  ان  اللجنة  اجتماع  ح�شر 
ف��ر���ش��ة ف���ري���دة م���ن اج����ل اع������ادة ال��ث��ق��ة 

املفقودة بني احلليفني.

عقد  امكانية  م��ن  التحقق  اىل  المل��ان��ي��ة 
���ش��ن��ودن يف  ادوارد  م���ع  ا���ش��ت��م��اع  ج��ل�����ش��ة 
 . مبتاعب  ل��ه  الت�شبب  دون  م��ن  مو�شكو 
واكد اوبرمن ان ا�شتقدام العميل ال�شابق 
يف وك��ال��ة الم���ن ال��ق��وم��ي الم��ريك��ي��ة ان 
ا�����س اي����ه ال����ذي ح�����ش��ل ع��ل��ى ال��ل��ج��وء يف 
رو���ش��ي��ا، اىل امل��ان��ي��ا يف ال���وق���ت ال���راه���ن، 
لي�س واردا و�شيظل كذلك طاملا ل ميكننا 
اىل  ي�شلم  لن  بانه  �شمانات  له  نقدم  ان 
ال��ت��ي تطلبه. واع��ل��ن  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
الداخلية بيرت فريدري�س حمافظ  وزير 

متظاهرون يغلقون م�شب مليتا للغاز يف ليبيا 

حملة مكثفة يف بريطانيا للعثور على رجل الربقع

النظام ينتقم من التفاح بريف الالذقية 

الأمم املتحدة ترحب بالتقدم يف حمادثات ال�شالم البورمية 

•• وا�صنطن-ام�صرتدام-وكاالت:

املكلفة  الدولية  الهيئة  جتمع  مل 
بالتخل�س من الأ�شلحة الكيمياوية 
الآن  حتى  الأم����وال  م��ن  ال�شورية 
اإل ما يكفي لتمويل بعثتها خالل 
هذا ال�شهر، و�شيتعني تدبري املزيد 
من الأموال �شريعا لدفع تكاليف 
تدمري خمزونات �شوريا من الغاز 

ال�شام العام املقبل.
نحو  الآن  حتى  املنظمة  وجمعت 
اأم���ريك���ي  دولر  م��ل��ي��ون   13.5
ل���ت���ف���ت���ي�������س م������واق������ع الأ�����ش����ل����ح����ة 
ال���ك���ي���م���ي���اوي���ة ال�������ش���وري���ة، ل��ك��ن��ه��ا 
بكثري  اأك���رث  اأم����وال  اإىل  �شتحتاج 
لتدمري اأكرث من 1000 طن من 
اأعلنت  التي  الكيمياوية  الأ�شلحة 

�شوريا عن امتالكها.
بتاريخ  للمنظمة  وثيقة  وك�شفت 
وكالة  عليها  اطلعت  اأكتوبر،   25
املنظمة تعتقد  اأن قيادة   ، روي��رتز 
اأن���ه���ا ت�����ش��ت��ط��ي��ع ت��غ��ط��ي��ة ت��ك��ال��ي��ف 
العاملني يف البعثة ال�شورية حتى 

نهاية هذا ال�شهر.
الأمانة  تقييم  الوثيقة:  يف  وج��اء 
ال��ب�����ش��ري��ة احل��ال��ي��ة  م����وارده����ا  اأن 
تكفي لإج��راء العمليات يف اكتوبر 
ونوفمرب 2013 ، واأ�شافت اأن يف 
�شوريا  يف  لعملها  املنظمة  ح�شاب 
مليون   5.52( يورو  ماليني   4

دولر( فقط.
بالفعل  ال�شورية  القوات  واأبطلت 
من�شاآت اإنتاج الأ�شلحة الكيمياوية 
املعلنة حتت اإ�شراف منظمة حظر 
و�شتكون  ال��ك��ي��م��ي��اوي��ة.  الأ���ش��ل��ح��ة 
املرحلة التالية اأعلى تكلفة بكثري، 
ح��ي��ث ���ش��ت�����ش��م��ل اإزال������ة الأ���ش��ل��ح��ة 
الكيمياوية نف�شها وتدمريها، وقد 

تتم هذه العملية خارج �شوريا.

•• رانغون-ا ف ب:

رح��ب��ت المم امل��ت��ح��دة مب��ح��ادث��ات 
ال�����ش��الم ال��ت��ي ج��رت ه��ذا ال�شبوع 
ب��������ني احل�������ك�������وم�������ة ال�����ب�����ورم�����ي�����ة 
وجمموعات م�شلحة من القليات 
مهمة  خطة  اياها  معتربة  التنية 

لوقف عقود من احلرب الهلية.
على  ي��ع��ق��د  ل���ق���اء  اول  خ���ت���ام  ويف 
الرا����ش���ي ال��ب��ورم��ي��ة ات��ف��ق ممثلو 
اتنية  جمموعات  وع��دة  احلكومة 
ال���ث���الث���اء ع��ل��ى ال��ع��م��ل م���ن اج��ل 
اع�������الن وق������ف اط�������الق ن������ار ع��ل��ى 
ح��وار  وتنظيم  ال��وط��ن��ي  ال�شعيد 
بيان  يف  ج���اء  م��ا  بح�شب  �شيا�شي 
ت�شكل  املحادثات  وهذه  للحكومة. 
امل�شاحلة  عملية  يف  مهمة  خطوة 
ال��وط��ن��ي��ة ك��م��ا ق����ال مم��ث��ل المم 
امل���ت���ح���دة اخل����ا�����س ح�����ول ب���ورم���ا 
ف��ي��ج��اي ن��ام��ب��ي��ار . وق���ال م�����ش��وؤول 
ح�����ش��ر  ال���������ذي  امل����ت����ح����دة  المم 
امل�����ح�����ادث�����ات ب�������ش���ف���ة م�����راق�����ب يف 
ان  كا�شني، ميتكينا  عا�شمة ولية 
اللقاء  ه��ذا  مثل  عقد  من  التمكن 
التي  امل�شافة  على  ي��دل  ال��ب��الد  يف 
منذ  التنية  املجموعات  قطعتها 
ب���دء ع��م��ل��ي��ة ال����ش���الح���ات . وم��ن 
ال�شهر  ج��دي��د  ل��ق��اء  عقد  املرتقب 

جلنة يف ال�شيوخ الأمريكي 
تقر متويل التج�ش�ش 

•• وا�صنطن-رويرتز:

واف�����ق�����ت جل���ن���ة مب���ج���ل�������س ال�������ش���ي���وخ 
الم��ري��ك��ي ع��ل��ى ال��ت��م��وي��ل ال�����ش��ن��وي 
ل��ع��م��ل��ي��ات امل����خ����اب����رات مب����ا يف ذل���ك 
اج������������راءات ل�����زي�����ادة ق�������درة اأج����ه����زة 
املخابرات على منع ت�شريب املعلومات 
املتعاقد  فعله  ما  غ��رار  على  ال�شرية 
ال�����ش��اب��ق م���ع وك���ال���ة الم����ن ال��ق��وم��ي 
و�شوتت  �شنودن.  ادوارد  المريكية 
�شوتا   13 باأغلبية  املخابرات  جلنة 
ل�����ش��ال��ح م�������ش���روع ق���ان���ون ت��ف��وي�����س 
املخابرات لعام 2014 مقابل رف�س 
اث���ن���ني. وي��ج��ي��ز ال���ق���ان���ون ال��ت��م��وي��ل 
ومنع  الرهابية  التهديدات  ملواجهة 
ان��ت�����ش��ار اأ���ش��ل��ح��ة ال����دم����ار ال�����ش��ام��ل 
والقيام بعمليات �شرية على م�شتوى 
العامل. وزادت املخاوف ب�شاأن املراقبة 
واخل�������ش���و����ش���ي���ة م���ن���ذ ب������داأ ���ش��ن��ودن 
حزيران  يونيو  يف  معلومات  ت�شريب 
تفيد باأن احلكومة جمعت بيانات عن 
م�شتخدمي الهواتف والنرتنت داخل 
الوليات املتحدة وخارجها اكرث مما 
ك��ان م��ع��روف��ا. ومينح ال��ق��ان��ون ملدير 
املخابرات الوطنية �شالحية حت�شني 
ق��درة احلكومة على التحري واع��ادة 
تراخي�س  ي��ح��م��ل��ون  ع��م��ن  ال��ت��ح��ري 
اأم��ن��ي��ة م��ث��ل ���ش��ن��ودن وق��درت��ه��م على 

الطالع على معلومات �شرية.

وكان ب�شار الأ�شد قد قيم التكلفة 
مبليار  العملية  لهذه  الإجمالية 
دولر، على الرغم من اأن اخلرباء 
لت�شل  اأق����ل  ت��ك��ون  اأن  ي��رج��ح��ون 
امل��الي��ني  م���ئ���ات  اأو  ع�������ش���رات  اإىل 
م����ن ال������������دولرات اع����ت����م����ادا ع��ل��ى 
م��ك��ان وك��ي��ف��ي��ة ت��دم��ري الأ���ش��ل��ح��ة 

الكيمياوية.
ق�����ال م��ال��ك  ال�������ش���ي���اق،  ويف ه�����ذا 
للمدير  ال�شيا�شي  امل�شت�شار  اإلهي، 
ال����ع����ام مل��ن��ظ��م��ة ح���ظ���ر الأ���ش��ل��ح��ة 
�شيتطلب  ال��ت��دم��ري  الكيمياوية: 
متويال كبريا ، لكنه اأكد اأن الدول 
املهمة.  ع��ل��ى  م�شممة  الأط�����راف 
املرحلة  ه���ذه  اإىل  ت�شل  مل  ف��ه��ي 
وت��رتك  ال��دف��ع  ق��وة  لتفقد متاما 

الأمر كله يفلت .
اإل�����ه�����ي يف ح���دي���ث���ه ل���  واأ�������ش������اف 
روي�����رتز : ال�����ش��وري��ون م��ن��ه��ارون 

اأن  الوثيقة  واأ�شافت  الكيمياوي. 
بتقدمي  تعهدت  اأخ���رى  دول  اأرب���ع 
3.5 مليون دولر اإ�شافية ملنظمة 
كما  الكيمياوية.  الأ�شلحة  حظر 
واإي��ط��ال��ي��ا وهولندا  اأمل��ان��ي��ا  وف���رت 
اإىل  املنظمة  لفريق  اجلوي  النقل 
�شوريا، يف حني وفرت دول اأوروبية 
اأخرى والوليات املتحدة مركبات 
مدرعة للتنقل داخل �شوريا قامت 

كندا ب�شحنها.
بتقدمي ثالثة  بريطانيا  وتعهدت 
بينما قالت رو�شيا  ماليني دولر، 
�شتتربع  اإن���ه���ا  وال�����ش��ني  وف��رن�����ش��ا 
ال��ذي  الفني  وال��ط��اق��م  ب��اخل��رباء 
التدمري  عملية  ي�شهد  اأن  ينبغي 
نفقات  تغطية  و�شيجري  املطولة 
م��ن  ك���ب���ري  ح�����د  اإىل  ال����ط����واق����م 
امل��ي��زان��ي��ة ال��ع��ادي��ة مل��ن��ظ��م��ة حظر 
الأ���ش��ل��ح��ة ال��ك��ي��م��ي��اوي��ة ال��ت��ي تقل 

ت��ك��ل��ف��ة  ي�����ش��ت��ط��ي��ع��ون حت���م���ل  ول 
كان  ذل��ك.  يعرف  والكل  التدمري 
ه���ذا ج���زءا م��ن الت���ف���اق.. ال���دول 
الأط��راف تعمل بجدية على عدد 
تكون  اأن  نتوقع  احل��ل��ول، ول  م��ن 

هناك اأي اأزمة مالية .
يذكر اأن الوليات املتحدة هي اأكرب 
م�شاهم حتى الآن يف متويل مهمة 
منظمة حظر الأ�شلحة الكيمياوية 
يف �شوريا، كما ت�شاهم اأي�شا كل من 
وهولندا  واأملانيا  وكندا  بريطانيا 

و�شوي�شرا يف هذا التمويل.
وذكرت وثيقة املنظمة اأن وا�شنطن 
ماليني  �شتة  قيمته  مب��ا  �شاهمت 
دولر، على �شكل معدات وتدريبات 
واأموال نقدية، وزعت بني منظمة 
ح���ظ���ر الأ�����ش����ل����ح����ة ال���ك���ي���م���ي���اوي���ة 
ت�شرتكان  اللتني  املتحدة،  والأمم 
�شوريا  خم���زون  ت��دم��ري  مهمة  يف 

املقبل. وقال لماي غام جا ع�شو 
جمموعة رج��ال اع��م��ال م��ن اتنية 
و���ش��ي��ط يف  ي��ل��ع��ب دور  ال��ك��ا���ش��ني 
امل���ح���ادث���ات اع��ت��ق��د ان����ه ب��ام��ك��ان��ن��ا 
التو�شل تدريجيا اىل اتفاق لوقف 
ال��ط��رف��ان  اذا ق����ام  ال���ن���ار  اط�����الق 
ب��ت��ع��دي��ل م��ط��ال��ب��ه��م��ا . وم��ن��ذ حل 
اذار  يف  احلاكم  الع�شكري  املجل�س 

وا����ش���ت���وؤن���ف���ت يف ح����زي����ران ي��ون��ي��و 
 17 البالد بعد  2011 يف �شمال 
عاما من الهدنة. ورغم العديد من 
واتفاقات  الطرفني  بني  اللقاءات 
مت��ه��ي��دي��ة، ت��وا���ش��ل��ت امل���واج���ه���ات 
النظام  ج��ه��ود  ن�شف  اىل  ادى  م��ا 
اجل���دي���د لن���ه���اء ك��اف��ة ال��ن��زاع��ات 

امل�شلحة مع القليات التنية.

ح��ك��وم��ة  اب���رم���ت   2011 م���ار����س 
وقف  ات��ف��اق��ات  �شني  ث��ان  الرئي�س 
املجموعات  غالبية  مع  نار  اطالق 
امل���ت���م���ردة م���ن الق���ل���ي���ات الت��ن��ي��ة 
واملعارك  الكا�شني.  اقلية  با�شتثناء 
ب���ني اجل��ي�����س ال��ب��ورم��ي واجل��ي�����س 
ادت  الكا�شني  ا�شتقالل  اج��ل  م��ن 
اىل نزوح حواىل مئة الف �شخ�س 

�شنويا،  دولر  م��ل��ي��ون   100 ع��ن 
م��وارد  اإىل  �شتحتاج  املنظمة  لكن 

اإ�شافية كبرية.
املتحدثة  ن��ائ��ب��ة  ذك���رت  ذل���ك،  اىل 
الأمريكية  اخلارجية  وزارة  با�شم 
امل���ب���اح���ث���ات ما  م�����اري ه������ارف، ان 
زالت جارية لتحديد موعد انعقاد 
م���وؤمت���ر ج��ن��ي��ف 2 ح���ول ���ش��وري��ا، 
�شيعقد يف  املوؤمتر  ان هذا  م�شددة 

اأقرب وقت ممكن.
وق�����ال�����ت ه��������ارف خ������الل م���وؤمت���ر 
ما  املباحثات  ان  روت��ي��ن��ي  �شحايف 
زال��ت جارية بني جميع الأط��راف 
املعنية لتحديد موعد عقد موؤمتر 

جنيف 2 .
يف  �شيعقد  امل���وؤمت���ر  ان  واأ���ش��اف��ت 
اق��رب وقت ممكن، وما زال هناك 
وتابعت  به  القيام  من  بد  ل  عمل 
نحن نبحث يف جنيف مع الرو�س 
والأمم املتحدة كيفية امل�شي قدماً 

يف هذه امل�شاألة .
وقالت هارف ان املعار�شة ال�شورية 
�شتعقد جمعية عامة يف 9 ت�شرين 
ال��ث��اين-ن��وف��م��رب، وه����ذه ع��ل��ى ما 
ي��ب��دو خ��ط��وة اأ���ش��ا���ش��ي��ة ل ب��د من 
م��وع��داً  ن��ح��دد  اأن  ق��ب��ل  ح�شولها 
م�شاألة  ع��ن  و�شئلت   .  2 جلنيف 
م�شاركة اإيران يف املوؤمتر، فاأجابت 
هارف موقفنا مل يتغري، وعلى اأية 
جهة ت�شارك يف جنيف 2 اأن تقبل 
بالكامل البيان ال�شادر عن موؤمتر 

جنيف 1 .
التي  الج��ت��م��اع��ات  ان  واأو���ش��ح��ت 
ه��ي  الآن  ج��ن��ي��ف  ي��ت�����ش��ت�����ش��ي��ف��ه��ا 
ملناق�شة م�شاألة امل�شاركني يف جنيف 
2 ، وت�شكيلة الوفود، وما يفرت�س 
اأن يدرج يف اأجندة املوؤمتر وذكرت 
ان امل��ب��اح��ث��ات ج���اري���ة ح��ال��ي��اً مع 

اجلانب الرو�شي.

اخلارجية الأمريكية: جنيف 2 �شيعقد يف اأقرب وقت 

متويل بعثة الكيمياوي يف �شوريا يكفي لآخر ال�شهر فقط

كولومبيا تتهم رو�شيا باخرتاق جمالها اجلوي 
طلب اذن لكنهما مل يفعال طلبنا من وزارة اخلارجية ان تبعث باخطار 

للحكومة الرو�شية.
رو�شيتي  قاذفتان  هما  الطائرتني  ان  لرويرتز  ع�شكرية  م�شادر  وقالت 
مايكويتا  م��دي��ن��ة  م���ن  ج���اءت���ا  تي.يو160-  ت��وب��ول��ي��ف  ط����راز  ال�����ش��ن��ع 
نيكاراجوا.  عا�شمة  م��ان��اج��وا  اىل  طريقهما  يف  فنزويال  يف  ال�شاحلية 
وذكرت امل�شادر انهما حلقتا يف املجال اجلوي لنيكاراجوا فوق جمموعة 

جزر �شان اندري�س اي بروفيدين�شيا يف البحر الكاريبي.
مزاعم  له��اي  يف  الدولية  اجلنائية  املحكمة  رف�شت  املا�شي  ال��ع��ام  ويف 
لنيكارجوا بال�شيادة على جزر كولومبية يف البحر الكاريبي لكنها مدت 
احلد البحري لنيكاراجوا واملنطقة القت�شادية اىل مياه قريبة من اجلزر 

الغنية بالرثوة ال�شمكية ويعتقد ان بها احتياطيات نفطية كبرية.

•• بوجوتا-رويرتز:

قال رئي�س كولومبيا خوان مانويل �شانتو�س ان بالده �شتتقدم مبذكرة 
جمالها  رو�شيتان  ق��اذف��ت��ان  املا�شي  ال���ش��ب��وع  اخ��رتق��ت  ان  بعد  احتجاج 
عقدت  ان  بعد  لل�شحفيني  ت�شريحات  ويف  ت�شريح  دون  مرتني  اجل��وي 
الطائرتني  ان  �شانتو�س  ق��ال  الم��ن  ق�شايا  ملناق�شة  اجتماعا  احلكومة 
يف  وهما  اجلمعة  ي��وم  الكولومبي  اجل��وي  امل��ج��ال  اخرتقتا  الرو�شيتني 
الطريق  نف�س  من  عادتا  وانهما  نيكاراجوا  اىل  فنزويال  من  طريقهما 
اجلوي  لل�شالح  التابعة  كفري  طائرات  لحقتهما  حني  ابتعدتا  لكنهما 

الكولومبي.
عليهما  وحكوميتان  ع�شكريتان  ط��ائ��رت��ان  لكونهما  �شانتو�س  واأ���ش��اف 
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�شيف القذايف يظهر يف حمطة تلفزيون رئي�ش طاجيك�شتان يتجه لتمديد فرتة حكمه 
•• طرابل�س-ا ف ب:

ب�شكل عابر  الثالثاء  القذايف م�شاء  الراحل معمر  الليبي  الزعيم  القذايف جنل  ظهر �شيف ال�شالم 
على تلفزيون ليبي خا�س من زنزانته يف �شجن يف الزنتان 180 كلم جنوب غرب طرابل�س ورد �شيف 

ال�شالم ب�شكل مقت�شب جدا على ثالثة ا�شئلة من �شحايف تلفزيون العا�شمة .
ورد ايجابا على ا�شئلة حول ما اذا كان يتلقى زيارات او ما اذا كان يف �شحة جيدة وعلى �شوؤال ما اذا 
ليبيا. ول فرق بني  الزنتان تقع يف  او طرابل�س قال �شيف ال�شالم  الزنتان  كان يريد حماكمته يف 

الزنتان وطرابل�س .
وظهر يف لبا�س املعتقلني الزرق وهو جال�س على �شرير يف زنزانته. وبعدما كان ميتنع يف بادئ المر 
عرب حماميه عن لقاء ال�شحافيني، وافق اخريا على الرد على ثالثة ا�شئلة حمددة بح�شب القناة 
الكامريا وحاول و�شع ا�شبعه على �شفتيه  التلفزيونية. وبدا �شيف ال�شالم متوترا ومنزعجا امام 

لخفاء انه فقد احد ا�شنانه المامية.

•• طاجيك�صتان-رويرتز:

الدلء  ام�س  طاجيك�شتان  يف  الناخبون  اأدىل 
الرئي�س  يتجه  رئا�شية  انتخابات  يف  باأ�شواتهم 
امام علي رحمانوف لتحقيق الفوز فيها بفرتة 
البلد  �شنوات لقيادة  �شبع  ولية جديدة مدتها 
ال���ذي ي��ق��ع يف و���ش��ط ا���ش��ي��ا وي���واج���ه ت��ه��دي��دات 

اأمنية من اأفغان�شتان املجاورة. 
ال�شلطة منذ  الذي يتوىل  ويخو�س رحمانوف 
1992 النتخابات �شد خم�شة مر�شحني  عام 
ول  اأ�شا�شية  ب�شفة  له  موالني  معروفني  غري 
ميثلون خطرا عليه ومل يتمكن مر�شح املعار�شة 

رق���م 5 ب���اح���دى امل���دار����س ال��ث��ان��وي��ة. وق��دم��ت 
باقات زهور ل�شبان يدلون باأ�شواتهم لول مرة 
عرب  طاجيكية  مو�شيقى  واذي��ع��ت  حياتهم.  يف 
املدينة  م��ن  اأج���زاء خمتلفة  م��ك��ربات �شوت يف 
رئي�شنا  �شاريبوف  زيكرييو  يدعى  ناخب  وق��ال 
رجل طيب لذلك انتخبناه. وقال امليجر جرنال 
الطوارئ  جلنة  رئي�س  نائب  اوري��ب��وف  باختري 
جلمهورية  امل�����ش��رق  امل�شتقبل  وه���و  اأم����ل  ث��م��ة 
خيارنا  هو  هذا  �شعبنا..  ورفاهية  طاجيك�شتان 
وم���ا ���ش��وت��ن��ا م��ن اأج���ل���ه. اأع��ت��ق��د اأن��ن��ا ن�شري يف 
للم�شي  م�شتعدون  ون��ح��ن  ال�شحيح  الجت���اه 

قدما يف هذا الجتاه.

احلقيقي الوحيد من خو�س النتخابات.
لكن منتقدين يقولون ان رحمانوف 61 عاما 
البالد  يف  مت�شاعدة  اجتماعية  توترات  يواجه 
عددهم  البالغ  �شكانها  ن�شف  نحو  يعي�س  التي 
ثمانية ماليني ن�شمة يف فقر. ويعمل اأكرث من 

مليون �شخ�س يف اخلارج.
 وفتحت جميع مراكز القرتاع اأبوابها يف ال�شاعة 
 0100 امل��ح��ل��ي  بالتوقيت  �شباحا  ال�����ش��اد���ش��ة 
بتوقيت جرينت�س وتدفق الناخبون على مراكز 
القرتاع للت�شويت يف و�شط العا�شمة دو�شنبه. 
ي�����ش��ط��ف��ون يف  الق����ل  ع��ل��ى  20 �شخ�شا  وك����ان 
الق��رتاع  مركز  يف  باأ�شواتهم  ل���الدلء  ط��اب��ور 

اإ�شراب ي�شل اليونان احتجاجًا على التق�شف 
•• اأثينا-رويرتز:

اأغلقت املدار�س يف اليونان وتعطلت الرحالت اجلوية عندما نظم العاملون 
فر�شها  ال��ت��ي  التق�شف  اج����راءات  على  لالحتجاج  الرب��ع��اء  ع��ام��ا  ا���ش��راب��ا 
مقر�شون اأجانب يقوم مفت�شون تابعون لهم بزيارة اثينا ملراجعة اأداء هذا 

البلد وفقا خلطة النقاذ.
لعمال  احت��ادي��ن  اأك��رب  وينظمه  �شاعة   24 ي�شتمر  ال��ذي  ال���ش��راب  واأدى 
اأزمة  تعاين من  التي  البالد  ا�شابة معظم  ايل  العام واخلا�س  القطاعني 
الوروبية  املفو�شية  ترويكا  من  م�شوؤولني  ا�شتئناف  من  يوم  بعد  بال�شلل 
اأحدث مراجعة خلطة  الدويل  النقد  املركزي الوروب��ي و�شندوق  والبنك 

النقاذ.
امل��واينء يف بيان العاملون واملتقاعدون والعاطلون عن العمل  وقال عمال 
هذا  يدمرون  والرتويكا  احلكومة  واأ�شافوا  له  نهاية  ل  كابو�شا  ي�شهدون 
ان  من  تخ�شى  النقابات  ب��اأن  العمال  نقابات  من  م�شوؤولون  و�شرح  البلد 
واملعا�شات  الج��ور  يف  التخفي�شات  من  مزيد  فر�س  اىل  اليونان  ت�شطر 
ال��ق��ادم��ة. وت��وج��د خ��الف��ات بني  لتلبية اه���داف خطة الن��ق��اذ يف ال�شنوات 
العام  امليزانية  يف  املتوقع  العجز  حجم  ب�شاأن  املقر�شة  واجل��ه��ات  اليونان 

التي ل  التخفي�شات  ب�شاأن جولة جديدة من  تكهنات  اأث��ار  ما  القادم وهو 
تلقى �شعبية. كما حتتج النقابات على خف�س مزمع يف وظائف القطاع العام 
وعمال  البلديات  وعمال  والطباء  املدر�شون  وان�شم  اخل�شخ�شة  وخطط 
القطارات و�شائقو احلافالت اىل ال�شراب. وقال مراقبو الرحالت اجلوية 
بتوقيت  و1300   1000 ب��ني  ال��ف��رتة  يف  العمل  ع��ن  �شيتوقفون  ان��ه��م 
جرينت�س مما �شيعطل الرحالت اجلوية وقالت نقابة العاملني يف القطاع 
العام يف بيان قبل ال�شراب ميكننا ونحن متحدون ان نوقفهم وميكننا ان 

ن�شقطهم.
ومتر اليونان بالعام ال�شاد�س من الركود واجلولت املتكررة من اجراءات 
البطالة اىل م�شتويات قيا�شية  ال�شر ورفعت معدل  التي خنقت  التق�شف 
جتاوزت 27 يف املئة ودفعت نقابة العاملني يف القطاع العام ونقابة العاملني 
منذ  عديدة  م��رات  ال�شارع  اىل  ال��ن��زول  اىل  اع�شاءها  اخلا�س  القطاع  يف 
2009 واختربت هذه الحتجاجات ارادة احلكومة  اندلع الزمة يف عام 

لتنفيذ خف�س النفاق وال�شالحات التي اأو�شت بها الرتويكا.
ومازال الغ�شب من اجراءات التق�شف التي تقودها اأملانيا مرتفعا ورف�شت 
حكومة رئي�س الوزراء اأنتوني�س �شامارا�س اجراء اأي خف�س اخر يف الجور 

واملعا�شات اأو زيادة ال�شرائب.

•• الفجر – تون�س - خا�س:

الأوىل  اجل��ول��ة  ف�شل  �شدمة  بعد 
م����ن احل�������وار ال���وط���ن���ي ا���ش��ت��اأن��ف 
ال����رب����اع����ي ال�����راع�����ي ل����ل����ح����وار يف 
الأربعاء  اأم�س  املبادرة  زمام  تون�س 
يف م��ه��م��ة ا���ش��ت��ط��الع��ي��ة ج���دي���دة 
بني  القائمة  ال��ه��وة  تقريب  ق�شد 
من  واملعار�شة  احلاكمة  الرتويكا 
مع  ال��ل��ق��اءات  م��ن  �شل�شلة  خ���الل 
لبحث  ال�شيا�شية  الأح��زاب  ممثلي 
املمكنة للخروج من ماأزق  احللول 
اجلديدة،  احلكومة  رئي�س  اختيار 
اإن  اأم�����ل  يف م���ن���اخ ت�������ش���وده خ��ي��ب��ة 
ن��ق��ل الإح����ب����اط يف الأو�����ش����اط  مل 

ال�شعبية.
وق��د اأك��د اأم��ني ع��ام الحت���اد العام 
العبا�شي،  ح�شني  لل�شغل  التون�شي 
���ش��ي��وا���ش��ل  ال���وط���ن���ي  احل������وار  اأّن 
القائمة  رغ���م اخل��الف��ات  اأ���ش��غ��ال��ه 
ح�����ول م���ر����ش���ح رئ���ا����ش���ة احل��ك��وم��ة 
ال��ق��ادم��ة م���وؤك���دا ان���ه ل��ن ي��ت��ج��اوز 

ذلك ثالثة اأيام ح�شب قوله .
ال�شياق  العبا�شي يف ذات  واأقر  هذا 
امل�شاورات  رافقت  �شعوبات  وج��ود 
حول رئي�س احلكومة القادمة رغم 
اأ�شماء �شعب ح�شول  اق��رتاح عدة 

توافق بني الأطراف ال�شيا�شية .
ج��ل�����ش��ات  اأن  ال��ع��ب��ا���ش��ي  واأ������ش�����اف 
احلوار الوطني و�شلت اإىل طريق 
تتو�شل  مل  لأن��ه��ا  م�����ش��دودة  �شبه 
رئي�س  �شخ�شية  ح��ول  ت��واف��ق  اإىل 
ح��رك��ة  اأّن  ���ح���ا  م���و����شّ احل���ك���وم���ة 
النه�شة ل ترى مر�شحا غري احمد 

امل�شتريي يف املرحلة احلالية.

مر�شح للرباعي ب�شرط
كما اأفاد العبا�شي اأنهم لي�شوا �شد 
���ش��خ�����ش��ي��ة م��ع��ي��ن��ة م��ط��روح��ة لن 
لديها  امل��ط��روح��ة  الأ���ش��م��اء  جميع 
احلكومة  لإدارة  الإم��ك��ان��ي��ات  م��ن 
يف امل��رح��ل��ة ال���ق���ادم���ة ودوره������م يف 
ال��ن��ه��اي��ة امل��ط��اف ه��و ال��دف��ع نحو 

التوافق ولكن ذلك مل يتحقق.
العام  العام لالحتاد  الأم��ني  واأك��د 
ال��رب��اع��ي  اإّن  ل��ل�����ش��غ��ل  ال��ت��ون�����ش��ي 
م�شتعّد  الوطني  للحوار  ال��راع��ي 
لقرتاح ال�شخ�شية الأن�شب لتويّل 
من�شب رئا�شة احلكومة يف حال مل 
ت�شل الأح��زاب امل�شاركة يف احلوار 
اإىل اتفاق يف هذا ال�شاأن، م�شرتطاً 
اأن تقبل كافة الأط��راف ومن دون 
نقا�س بهذه ال�شخ�شية التي رف�س 

الإدلء با�شمها. 
اأح��م��د  ت�����ش��ري��ح��ات  ع��ل��ى  رّده  ويف 
امل�����ش��ت��ريي ال��ث��الث��اء وال���ت���ي ���ش��ّدد 
فيها على ا�شتعداده لتويّل من�شب 
اأن يكون  ���ش��رط  رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة 
العبا�شي  ق���ال  ال���رب���اع���ي،  م��ر���ّش��ح 
احل���ك���وم���ة  رئ���ي�������س  اخ����ت����ي����ار  اإّن 
ال���ق���ادم م��ه��م��ة م��وك��ول��ة ب��ال��درج��ة 
وان  امل�شاركة  الأح��زاب  اإىل  الأوىل 
رع��اي��ة  مهّمتها  الأرب�����ع  امل��ن��ظ��م��ات 
اأو  ت��ق��رتح  ال���وط���ن���ي، ول  احل�����وار 

تعنّي اأ�شماء.
وك������ان اأح����م����د امل�������ش���ت���ريي م��ر���ش��ح 
الرتويكا لرئا�شة احلكومة املقبلة، 
ق����د اأع����ل����ن اأن������ه ل ي���ك���رتث ل��ع��دد 
تر�شيحه  رف�����ش��ت  ال��ت��ي  الأح�����زاب 
م�شتقل  لأن���ه  املن�شب  ه��ذا  ل��ت��ويل 
اأنه  ، م�شيفا  الأح���زاب  تعنيه  و ل 
الرباعي  زّك��اه  اإذا  الرت�شح  �شيقبل 
اأو ر���ّش��ح��ه ل��ه��ذا امل��ن�����ش��ب ول��ي�����س 
الراف�شني  بقية  وع���ن  الأح�����زاب، 
ل  اأن����ه  امل�����ش��ت��ريي  ق���ال  لرت�شيحه 
اأي�شا لرف�س من ل �شفة  يكرتث 

�شيا�شية لهم. 
وب���خ�������ش���و����س م���ن���اف�������ش���ه حم��م��د 
ال��ن��ا���ش��ر، ق����ال م��ر���ش��ح ال��رتوي��ك��ا 
كفاءة  النا�شر  اأن  امل�شتريي  اأحمد 
جيدا  م�شاعدا  ي��ك��ون  اأن  ميكن  و 
الت��ف��اق  وق���ع  اإذا  عليه  يعتمد  ل��ه 
رئا�شة  امل�����ش��ت��ريي  ي��ت��وىل  اأن  ع��ل��ى 
اأن  امل�شتريي  واأ���ش��اف  احل��ك��وم��ة. 
م�شاألة تر�شيحه لرئا�شة احلكومة 
ك��ان��ت م��و���ش��وع ح��دي��ث بينه وبني 
رئ���ي�������س ح����رك����ة ال��ن��ه�����ش��ة را����ش���د 
الغنو�شي قبل لقاءه بالباجي قائد 
ال�شب�شي يف باري�س ، فا�شحا ترّجي 
له  املعار�شة  على  حم�شوب  ح��زب 
للرت�شح عندما زاره اأحد رموزه يف 
بيته. ورواية اأحمد امل�شتريي هذه 
الغنو�شي  ت��اأك��ي��دات  م��ع  ت��ت��ع��ار���س 
اأن  م����ف����اده����ا  وال�����ت�����ي  وح����رك����ت����ه 
التكتل  حزب  مر�شح  هو  امل�شتريي 
واأكد امل�شتريي اأن حكومته �شتكون 
جاهزة خالل ع�شرة اأيام من تعيينه 
يف من�شب رئي�س للحكومة. اإّل اأّن 
ال�شعبية  اجل��ب��ه��ة  ب��ا���ش��م  ال��ن��اط��ق 

ح���ّم���ة ال���ه���م���ام���ي، ج�����ّدد يف ح���وار 
القائل  اجلبهة  موقف  تلفزيوين 
باأعباء  القيام  امل�شتريي عن  بعجز 
الهمامي  وق���ال  احل��ك��وم��ة،  رئا�شة 
اإن املر�شح لرئا�شة احلكومة اأحمد 
جديرا  يكون  اأن  ميكن  امل�شتريى 
رئي�س  اأو  ال��دول��ة  رئي�س  مبن�شب 
تتطّلب  ال��ت��ي  التاأ�شي�شي  املجل�س 

جمهودا اأقل. 
واأكد الهّمامي اأّن احلكومة احلالية 
تركيز  ال�����ش��روري  وم��ن  م�شتقيلة 
نوفمرب   15 يف  ج��دي��دة  ح��ك��وم��ة 
اجل�����اري وف��ق��ا خل���ارط���ة ال��ط��ري��ق 
وع���ل���ى ح���رك���ة ال��ن��ه�����ش��ة وال��ت��ك��ت��ل 

تعديل مواقفها ح�شب قوله.
ال��ن��ائ��ب �شمري ال��ط��ي��ب ع��ن ح��زب 
اأح���م���د  رف�������س  اإّن  ق�����ال  امل���������ش����ار، 
امل�شتريي لي�س ل�شخ�شه لكن لأنه 
قدرته  لعدم  و  املرحلة  رج��ل  لي�س 
ع��ل��ى ال��ت��وف��ي��ق ب���ني ك���ل ال��ف��رق��اء 
من  اأن  اأ�����ش����اف  و  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ني. 
هو  التفاو�س  اإىل  ال��ع��ودة  ���ش��روط 
تخلي حركة النه�شة عن التم�شك 
ب��اأح��م��د امل�����ش��ت��ريي وال���ت�������ش���اور يف 
ال��رب��اع��ي  مطالبا  اأخ����رى،  اأ���ش��م��اء 
ال��وط��ن��ي باملزيد  ل��ل��ح��وار  ال��راع��ي 

من احلزم وبتقدمي احلل.
واع����ت����ربت اجل���ب���ه���ة ال�����ش��ع��ب��ي��ة يف 
ت��ر���ش��ي��ح  رف�����ش��ه��ا  اأن  ل���ه���ا،  ب���ي���ان 
احلكومة  لرئا�شة  امل�شتريي  احمد 
التي  املوا�شفات  توفر  ع��دم  �شببه 
الأخ��ري،  هذا  يف  املرحلة  تقت�شيها 
م��وؤك��دة ب��اأن ه��ذا هو موقف جبهة 
الإن���ق���اذ اأي�����ش��ا ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء احل���زب 
اجل�����م�����ه�����وري، ك���م���ا اأن��������ه م���وق���ف 
جبهة  خ��ارج  من  اأخ��رى  7اأحزاب 

الإنقاذ.
واأك��دت اجلبهة مت�شكها مبوقفها، 
م���ب���ّي���ن���ة اأن����ه����ا اأظ�����ه�����رت امل����رون����ة 
ال���الزم���ة ل��ت��ج��اوز الأزم������ة ول��ك��ن 
تريد  التي  هي  احلاكمة  الرتويكا 
ب��ك��ّل ال��و���ش��ائ��ل ال��ب��ق��اء يف احل��ك��م 
ع��رب واج��ه��ة م��ن ال��واج��ه��ات بغاية 
القادمة.  نتائج النتخابات  �شمان 
ت��ون�����س تزخر  اإن  ال��ب��ي��ان  وج���اء يف 
التي  ال�شابة  والكفاءات  بالطاقات 
ن�����ش��ج��ت وت���ط���ّورت خ����ارج ال��ن��ظ��ام 
ف��ي��ه��ا ط��اق��ات  اأن  ك��م��ا  ال���ّر����ش���م���ي 
وكفاءات اأخرى م�شتقّلة قادرة على 

حمل مهام املرحلة.

حممد النا�شر يعر�س و�شفته
���ح ال����ث����اين مل��ن�����ش��ب رئ��ي�����س  امل���ر����شّ
يف  اأك��د  النا�شر،  حممد  احلكومة 
ح���وار اإذاع����ي اأم�����س، اأّن���ه يف �شّحة 
ج��ّي��دة وق����ادر ع��ل��ى ت����ويّل من�شب 
اإدارة  رئ��ا���ش��ة احل��ك��وم��ة وب��اإم��ك��ان��ه 
واع  اأّن��ه  م�شيفا  القادمة،  املرحلة 
مبا �شيتطّلبه ذلك منه يف حال مّت 

اختياره. 
ال�شيا�شيني  اإىل  ويف ر�شالة وّجهها 
الوطني،  احل��وار  تعليق  ق��رار  بعد 
التون�شي  ال�شعب  اإّن  النا�شر  ق��ال 
لهم اإىل اتفاق وينتظر  ينتظر تو�شّ
اإعالنهم لذلك، م�شيفا اأّن التفاق 
املنتظر ل ينح�شر يف اختيار رئي�س 
اإدارة  يف  ب��ل  اأع�شائها  اأو  حكومة 
بلوغ  ح��ني  اإىل  ال��ق��ري��ب��ة  امل��رح��ل��ة 

النتخابات واملرحلة التي تليه.
اإّن احلكومة  النا�شر  وقال حممد 
اجل������دي������دة ل���ي�������س م�����ن م��ه��ام��ه��ا 
حم��ا���ش��ب��ة ح��ك��وم��ة ال��ع��رّي�����س بل 
���ش��ت��ب��ح��ث ع���ن ���ش��ب��ل اخل�����روج من 
الأر�شية  واإيجاد  الراهنة  املرحلة 
�شتليها  ال��ت��ي  للحكومة  امل��الئ��م��ة 

بعد النتخابات.
واأ�شاف اأّن احلكومة القادمة ورغم 
�شتتوّلها  التي  الق�شرية  الفرتة 
الراهن  الو�شع  لكن عليها حتليل 
ل���و����ش���ع ب���رن���ام���ج ع���م���ل وحت���دي���د 
الأول����ي����ات م���ع ع��ر���س ت�����ش��ّورات��ه��ا 

لإيجاد احللول املنا�شبة.
م��ن  اأّن  ال���ن���ا����ش���ر  حم���م���د  واأّك��������د 
هذه  يف  احلكومة  رئا�شة  �شيتوىّل 
الفرتة �شيحظى ب�شرف كبري لكن 
عليه اأن يقّدم اأ�شعاف ما �شياأخذه 
لأّن������ه اخ���ت���ري يف ف����رتة ح�����ّش��ا���ش��ة، 
احل��ك��وم��ة  ه����ذه  اأّن  اإىل  م�����ش��ريا 
واح��د  �شخ�س  على  مبنّية  لي�شت 
�شتعمل  جمموعة  جمهود  هي  بل 
اإط��ار توافق كّلي وتتعاون فيما  يف 
مع  بدورها  �شتتعامل  والتي  بينها 
امل��دين  املجتمع  م��ك��ون��ات  خمتلف 

موؤّكدا اأّن عالقته به ل تقوم على 
اأ�شا�س انتماء حزبّي لأّنه ل ينتمي 

اإىل اأّي حزب على حّد تعبريه.
املر�شحني لتويل  اأب���رز  اأح��د  وق��ال 
القادمة  احلكومة  رئا�شة  من�شب 
حم��م��د ال��ن��ا���ش��ر اإّن�����ه مل ي��رت���ّش��ح 
ل��ه��ذا امل��ن�����ش��ب، ل��ك��ّن��ه واف����ق عليه 

عندما ُعر�س عليه.
الأح���زاب  م��ن  العديد  اأّن  واأ���ش��اف 
وب��ع�����س الأط������راف م���ن امل��ن��ظ��م��ات 
الراعية للحوار اّت�شلت به لعر�س 
لي�س  قبل  املن�شب عليه، وقد  هذا 
لغاية تقلد م�شوؤولية بل لثقته يف 
�شتمّثل  الوطني  اأّن مبادرة احلوار 
وانتظارات  يتما�شى  جديدا  حتّول 
ال�����ش��ارع ال��ت��ون�����ش��ي وال������راأي ال��ع��ام 
الأجنبي وهو ك�شب جديد لتون�س 
ال�شيا�شّية  التجاذبات  للخروج من 
اأّن الوفاق  الراهنة.  واأّكد النا�شر 
حول خارطة الطريق هو انطالقة 
ال�شيا�شي  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  ن��ح��و  ج���ّي���دة 
ح، م�شّددا  التون�شي الذي بداأ يتو�شّ
ت��ك��وي��ن ح��ك��وم��ة ج��دي��دة  اأّن  ع��ل��ى 
والإع����������داد ل���الن���ت���خ���اب���ات امل��ق��ب��ل��ة 
لي�س غاية لكن الأه��ّم هو الإعداد 
م�شتقبل  ل��ب��ن��اء  ���ش��ل��ب��ة  ل���ق���اع���دة 
املدى  على  �شوؤونها  واإدارة  تون�س 
املتو�ّشط اأي للخم�س �شنوات املقبلة 

على اأقّل تقدير.

حوار مغ�شو�س
 و�شلوك انتحاري

ال���ق���وى  ف���ع���ل  ردود  وت���وا����ش���ل���ت 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة وت��ق��ي��ي��م��ه��ا مل���ا ح��دث 
يف احل������وار ال���وط���ن���ي، وت���داع���ي���ات 
م�شتقبل  ع��ل��ى  الأزم������ة  ا���ش��ت��م��رار 
ت��ون�����س ويف ه����ذا ال�������ش���ي���اق، اأ����ش���ار 
القيادي يف التحالف الدميقراطي 
اإليه  اآل��ت  م��ا  اإّن  خمتار اجل���اليل، 
اأمر  ك��ان  الوطني  احل��وار  جل�شات 
م��ت��وق��ع��ا وم��ن��ت��ظ��را م��ن��ذ ال��ب��داي��ة، 
كانت  النه�شة  ح��رك��ة  اأن  م�شيفا 
م�����ش��ط��رة اأخ���الق���ي���ا ل��ل��ت��خ��ل��ي عن 
ال�شلطة نظرا اإىل ف�شلها، يف املقابل 
باحلكم  الت�شبث  على  م�شّرة  ه��ي 
اإي��ج��اد طريقة  اإىل  وه��و م��ا دفعها 
للمحافظة على ال�شلطة مما يرّبر 

والأط���������راف ال�����ش��ي��ا���ش��ّي��ة.  وق���ال 
اأحمد  يحرتم  اإّن��ه  النا�شر  حممد 
امل�������ش���ت���ريي وجت���م���ع���ه ب����ه ع��الق��ة 
طّيبة، م�شيفا اأّنه مل يقع احلديث 
له يف  تعيينه كم�شاعد  يف مو�شوع 
للحكومة  رئي�شا  اختياره  مّت  ح��ال 
ح�شب  لأوان���ه  �شابق  احل��دي��ث  لأّن 
قوله. واأ�شاف اأّن اأ�شماء الأ�شخا�س 
ل ت��ه��ّم يف ه��ذه املرحلة ب��ل الأه��م 
اإ���ش��ارة  ي��ن��ت��ظ��رون  التون�شيني  اأّن 
م��ط��م��ئ��ن��ة م���ن ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ني ح��ول 
ة اأّن احلكومة  الو�شع الراهن، خا�شّ
كبرية  حتديات  تنتظرها  القادمة 
الت�شغيل وغالء  على غرار ملفات 
الأ�شعار والإ�شرابات ويجب توفري 

الدعم والثقة الكافية لها.
واأو�شح حممد النا�شر اأّن احلكومة 
من  احللول  اإيجاد  عليها  القادمة 
خالل ت�شخي�س واقعي للو�شع ويف 
على  حت��وز  اأن  عليها  الوقت  نف�س 
على  اأّن  م�شيفا  التون�شيني،  ثقة 
يوا�شلوا  اأن  ال�شيا�شيني  الفرقاء 

احلوار الوطني لإجناح املبادرة.
اأّن��ه يحرتم  ال�شياق  واأّك��د يف نف�س 
ك���ل الأح��������زاب وي���ق���ف ع��ل��ى نف�س 
كل  للجميع  وي��ك��ّن  منها  امل�����ش��اف��ة 
اإىل  ال�شيا�شيني  داع��ي��ا  ال��ت��ق��دي��ر، 
اإيجاد اأر�شّية للوفاق للو�شول اإىل 
املرحلة التالية واإنهاء هذه الفرتة 
الن��ت��ق��ال��ي��ة ل��ت��ن��ق��ي��ة امل���ن���اخ ال��ع��ام 

الداخلي واخلارجي. 
واعترب حممد النا�شر ، اإّن مبادرة 
ال���ب���اج���ي ق���ائ���د ال�����ش��ب�����ش��ي رئ��ي�����س 
ح��رك��ة ن����داء ت��ون�����س ه���ي الأق����رب 
للو�شع الراهن يف تون�س والقادرة 
الأزم���ة  م��ن  بالبالد  اخل���روج  على 
احلالية، معلنا تاأييدها لأّنها �شّد 

مبداأ الإق�شاء ال�شيا�شي.
واأو����ش���ح اأّن م��ب��داأ اإق�����ش��اء اأح���زاب 
ي�شتقيم  ل  اأخ������رى  اأح������زاب  دون 
لن الع����رتاف امل��ت��ب��ادل ���ش��روري 
وت�������واج�������د خم����ت����ل����ف ال�����ت�����ي�����ارات 
ال�شيا�شية �شيخدم م�شلحة امل�شهد 

ال�شيا�شّي التون�شّي ح�شب قوله.
واأّكد النا�شر اأّن عالقته بال�شب�شي 
ف���رتة  اإىل  ي���ع���ود  م���ع���ه  وت���ع���ام���ل���ه 
بورقيبة،  احلبيب  الراحل  الزعيم 

ال��ع��ام��ة  اإن اجل��ل�����ش��ة  اجل��م��ه��وري، 
واأرادت  النه�شة  اغتنمتها  فر�شة 
بالغيابات  تتعلق  ب��ن��ود  و���ش��ع  ب��ه��ا 
ال��ن��واب  م���ع  ح�����ش��اب��ات��ه��ا  لت�شفية 
اإىل  اجلريبي  واأ�شارت  املن�شحبني. 
اأن م��ب��داأ ال��ت��ع��دي��ل ك���ان م��ن اأب���رز 
نقاط خارطة الطريق املنبثقة عن 
الوطني  للحوار  الراعي  الرباعي 
وه���دف���ه الأ����ش���ا����ش���ي ال��ت�����ش��ري��ع يف 
بال�شكل  عليه  وامل�شادقة  الد�شتور 
ال���ذي ُي��ع��ّج��ل امل�����ش��ار الن��ت��ق��ايل يف 

البالد.
و�شرحت اجلريبي يف ذات ال�شياق، 
التنقيح  على  املحتجني  النواب  اأن 
التقوا مب�شطفى بن جعفر رئي�س 
امل��ج��ل�����س ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي واأب���ل���غ���وه اأن 
ت�شفية  ه��و  التنقيح  م��ن  ال��ه��دف 
ح�����ش��اب��ات، وم���ن ث���م ت��وج��ه��وا اإىل 
الوطني  للحوار  الراعي  الرباعي 
واأب����ل����غ����وا اح���ت���ج���اج���ه���م ل��ل��م��م��ث��ل 
الأم��ني  العبا�شي  ح�شني  الرباعي 
ال���ع���ام ل���الإحت���اد ال���ع���ام ال��ت��ون�����ش��ي 
ل��ل�����ش��غ��ل. واأ����ش���اف���ت اجل��ري��ب��ي اأن 
املطلوب اليوم هو التعديل بغر�س 

الت�شريع يف امل�شار النتقايل.
ان�شحبت  لحتجاجها  وا�شتكمال 
عن  اجلريبي  لبنى  النائبة  اأم�����س 
ح���زب ال��ت��ك��ت��ل م���ن اج��ت��م��اع جلنة 
املقرر  ت��ت��وىل خطة  امل��ال��ي��ة وال��ت��ي 
اإّن  داخلها. وقد �شرحت اجلريبي 
على  فعل  ردة  ه��و  الن�شحاب  ه��ذا 
النظام  ع��ل��ى  امل��دخ��ل��ة  التنقيحات 
الداخلي التي متت بداية الأ�شبوع 

يف غياب املعار�شة. 
واعتربت اإّن ما حدث هو م�شادرة 
للتوازنات  زع��زع��ة  و  ال��ن��واب  حل��ق 
التاأ�شي�شي  الوطني  املجل�س  داخ��ل 
اأّن نواب التكتل �شيتخذون  واأكدت 
ك����ل ال������ق������رارات ل��ل��ت�����ش��دي ل��ه��ذه 
القرار  اتخاذ  ت�شع  التي  الفل�شفة 
داخل املجل�س يف يد طرف �شيا�شي 
وح���ي���د لأن������ه ي��ت��م��ت��ع ب��الأغ��ل��ب��ي��ة 
م�شيفة اأّن ما يحدث هو ازدواج يف 
اخلطاب من طرف حركة النه�شة 
الت�شعيد  اإىل  نوابها  ي�شعى  التي 
داخل املجل�س فيما ينادي ممثلوها 

بالتهدئة يف احلوار الوطني.
ال��ع��ب��ا���ش��ي  ح�����ش��ني  اأّن  اإىل  ي�����ش��ار 
الأم��������ني ال����ع����ام ل�����الإحت�����اد ال���ع���ام 
ال��ت��ون�����ش��ي ل��ل�����ش��غ��ل ق���د اع��ت��رب اأّن 
لتغيري بع�س  الأخ���رية  امل��ح��اولت 
للمجل�س  الداخلي  النظام  ف�شول 
الت��ف��اق  ي��ت��م  مل  ال��ت��ي  التاأ�شي�شي 
ع��ل��ي��ه��ا داخ������ل احل�������وار ت�����ش��وي�����ش��ا 
وا���ش��ح��ا ع��ل��ى امل�����ش��ار ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي 

وتكري�شا لت�شلط الأغلبية.
وكانت خالفات طفت على ال�شطح 
الثنني بني النواب حول الف�شول 
يف  للتعديل  عر�شها  �شيتم  ال��ت��ي 
حيث  للتاأ�شي�شي  العامة  اجلل�شة 
ت�شر كتل النه�شة واملوؤمتر ووفاء 
اأّن  على  ين�س  ف�شل  تعديل  على 
ال��دع��وة  حقهم  م��ن  ن��ائ��ب   109
ال���رج���وع  دون  ع���ام���ة  ج��ل�����ش��ة  اإىل 
امل��ج��ل�����س  م��ك��ت��ب  اأو  رئ���ي�������س  اإىل 
وه�����و م����ا ع���ار����ش���ه ب��ق��ي��ة ال���ن���واب 
واإر�شاء  برملانية  انقالبا  واعتربوه 
لدكتاتورية ت�شريعية. وقد �شادق 
الثنني  العامة  املجل�س يف جل�شته 
الداخلي  لنظامه  ت��ع��دي��الت  على 
وذل�����ك يف غ���ي���اب ن�����واب امل��ع��ار���ش��ة 
الدميقراطية  الكتلة  م��ن  خا�شة 
التي قاطعت اجلل�شة مطالبة باأن 
واح��دا  ف�شال  التعديالت  تتناول 
م���ن ال���ن���ظ���ام ال���داخ���ل���ي ب����دل من 
الكتلة  ن��واب  ويعتزم  ف�شول.  �شتة 
ال�تاأ�شي�شي  الدميقراطية باملجل�س 
الإداري����ة يف  املحكمة  ل��دى  الطعن 
امل�����ش��ادق��ة ع��ل��ى ال��ت��ن��ق��ي��ح��ات التي 
مت��ت ع��ل��ى ب��ع�����س ف�����ش��ول ال��ن��ظ��ام 

الداخلي للمجل�س. 
واع�������ت�������رب ال������ن������ائ������ب ب���امل���ج���ل�������س 
اإّن  ال���ب���ارودي  حم��م��ود  التاأ�شي�شي 
ه���ذه ال��ت��ن��ق��ي��ح��ات غ���ري د���ش��ت��وري��ة 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ت���ت���الءم م���ع  و ل 
.. ه��ك��ذا ت��ب��دو ت��ون�����س ال��ي��وم، بعد 
احل��وار  م��ن  الأوىل  اجل��ول��ة  ف�شل 
احلكومي  امل�شارين  على  الوطني 
ثالثها  خيارين  اأم��ام  والتاأ�شي�شي، 
تدخل خارجي �شاغط، اإّما احتكام 
ال��ف��رق��اء اإىل ال�����ش��ارع مب���ا ي��ح��ّف 
بهذا اخليار من خماطر قد تقود 
يجنح  اأن  اأو  املجهول،  اإىل  ال��ب��الد 
اجل��م��ي��ع اإىل م���ا مي��ل��ي��ه ال��ع��ق��ل و 
وتغليب  وبالتايل  ال��وف��اق،  منطق 
احل�شابات  على  الوطنية  امل�شلحة 
احلزبية مبا يكفل ا�شتمرار احلوار 
وان��ت�����ش��ار م���ف���ردات���ه ع��ل��ى منطق 

ال�شراع.

وبالتايل ل خري يف هذا احلوار .
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ي��ا���ش��ني اإب��راه��ي��م 
رئي�س حزب اآفاق تون�س، يف فيديو 
ن�شر على ال�شفحة الر�شمية حلزبه 
ال��رتوي��ك��ا  اإّن  ال��ف��اي�����ش��ب��وك،  ع��ل��ى 
ه��ي امل�����ش��وؤول��ة ع��ل��ى ف�����ش��ل احل���وار 
ال��وط��ن��ي ب��ع��د اأن ظ��ّن��ت الأح����زاب 
للخروج  اأم��ل  هناك  اأّن  ال�شيا�شية 
تعي�شه  ال��ذي  ال�شيا�شي  امل��اأزق  من 

تون�س باحلوار ح�شب قوله. 
واأ�����ش����اف اإب���راه���ي���م  ب��ال��رغ��م من 
ب��ف�����ش��ل��ه��ا يف  واع���ي���ة  ال���رتوي���ك���ا  اأّن 
نحو  تتجه  اأنها  اإل  البالد  ت�شيري 
النتحار واخلروج من احلكم وفق 
�شيناريوهات عا�شتها بلدان اأخرى 
ل نتمنى اأن نعي�شها يف تون�س لأننا 
من  اخل����روج  يف  ن�شكك  اأ���ش��ب��ح��ن��ا 

الأزمة عن طريق احلوار . 
وت���اب���ع  اإن���ن���ا ن��ع��ي�����س ي����وم اإح��ب��اط 
وف�شل وامل�شوؤولية تعود للرتويكا ، 
اأّن حركة النه�شة تتالعب  موؤّكدا 
ال����ذي تتجه  ال���وق���ت  ب��اجل��م��ي��ع يف 
اقت�شادية  كارثة  نحو  البالد  فيه 
ع��واق��ب��ه��ا اج��ت��م��اع��ي��ة، وا���ش��ف��ا ما 
التاأ�شي�شي  باملجل�س  الث��ن��ني  ج��ّد 
�شرعيته  فقد  ان��ه  رغ��م  بالنقالب 
الأخالقية، يف اليوم الذي كان من 
رئي�س  ع��ن  ف��ي��ه  يعلن  اأن  املنتظر 

احلكومة املقبلة، ح�شب تعبريه. 
وق���ال ي��ا���ش��ني اإب��راه��ي��م، اإّن را���ش��د 
النه�شة  مت�شك  اأع��ل��ن  الغنو�شي 
باأن  ذلك  امل�شتريي، مربرا  باأحمد 
اإّل  ي��واف��ق  ل��ن  التاأ�شي�شي  املجل�س 
اإب��راه��ي��م  وت�����ش��اءل  امل�شتريي  على 
عن فائدة حوار وطني اإذا كان حزب 
احل���اك���م ���ش��ي��ف��ر���س ع��ل��ى اجل��م��ي��ع 
موؤّكدا  احلكومة؟  لرئا�شة  مر�شح 
احلكم  عن  �شتتخلى  الرتويكا  اأّن 
ل��ت��ع��نّي م��ه��ن��د���ش��ا ل��ه��ا يف م��ك��ان��ه��ا 
و���ش��ت��ف��ر���س ع���ن ط���ري���ق امل��ج��ل�����س 
غري  اأم��ر  وه��و  خيارها  التاأ�شي�شي 
مقبول لن خارطة الطريق تن�س 
ل��ق��رارات  التاأ�شي�شي  تنفيذ  ع��ل��ى 

احلوار الوطني ولي�س العك�س .
واأو�شح انه عندما بلغت امل�شاورات 
ط��ري��ق��ا م�������ش���دودا اق���رتح���وا حال 
ث���ال���ث���ا ع�����رب اإع�����������ادة ط������رح ا����ش���م 

ع��ب��د ال���ك���رمي ال���زب���ي���دي ل��رئ��ا���ش��ة 
احل���ك���وم���ة اجل�����دي�����دة، وق�����د ع���رّب 
موافقتهم  على  امل�شاركني  جميع 
النه�شة  حركة  اأّن  اإّل  لرت�شيحه، 
وب��ع��د  للتفكري  ا���ش��رتاح��ة  ط��ل��ب��ت 
دق���ائ���ق اأع���ل���ن ح����زب امل����وؤمت����ر ان��ه 
الزبيدي  تر�شيح  على  را���س  غ��ري 
يوافق  لن  اجلمهورية  رئي�س  وان 
اإّن  اإب��راه��ي��م  اأي�����ش��ا.  واأّك���د يا�شني 
ع���دم اإم�����ش��اء ح���زب امل���وؤمت���ر على 
له  خمططا  ك��ان  الطريق  خارطة 
منذ البداية لكي ت�شتطيع النه�شة 
ا�شتعماله كورقة عند احلاجة  على 

حّد قوله .

ف�شيحة �شيا�شّية
امل�شارين  طالت  تون�س  يف  الأزم���ة 
احل���ك���وم���ي وال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي، ورغ���م 
الأ��������ش�������واء ال����ت����ي ����ش���ّل���ط���ت ع��ل��ى 
املراقبني  بع�س  ف��ان  الأول  امل�شار 
اخل���ط���ورة  اأّن  ي������رون  وامل���ح���ل���ل���ني 
ال���ك���ربى ت��ك��م��ن يف ان�������ش���داد اأف���ق 
اأّن  معتربين  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي،  امل�����ش��ار 
الأزمة اليوم هي يف احلقيقة اثنان 
يف واح��د . ويف ه��ذا الإط���ار اعترب 
الأم������ني ال���ع���ام حل����زب ال��ت��ح��ال��ف 
ال��دمي��ق��راط��ي حم��م��د احل��ام��دي، 
ال��داخ��ل��ي  ال���ن���ظ���ام  ت���ع���دي���الت  اإّن 
على  مبنّية  التاأ�شي�شي  للمجل�س 
اف��رتا���ش��ات تثبت ���ش��وء ال��ن��ّي��ة ول 
ع���الق���ة ل���ه���ا ب���خ���ارط���ة ال��ط��ري��ق 
واملناخات  الد�شتور  كتابة  وت�شريع 

التوافقّية على حّد قوله.
واأكد احلامدي اأّن هذه التعديالت 
دور  ع��ل��ى  الل���ت���ف���اف  اإىل  ت���ه���دف 
ال�����ن�����واب امل��ن�����ش��ح��ب��ني وحم����اول����ة 
م��ع��اق��ب��ت��ه��م يف خ���ط���وة ل��الن��ت��ق��ام 

منهم . 
واأ�شاف رئي�س الكتلة الدميقراطّية 
مت  ال���ت���ع���دي���الت  اأّن  ب���امل���ج���ل�������س، 
اقرتاحها يف غيابهم واتفقوا عليها 
م�شبقا، موؤّكدا اأّن ل قيمة قانونّية 
وهي  التعديالت  لهذه  واأخالقّية 
ف�����ش��ي��ح��ة ���ش��ي��ا���ش��ي��ة وف���اق���دة لكل 
���ش��رع��ي��ة. ك��م��ا اع��ت��رب اأّن���ه���ا اأق���رب 
جوا  تبني  ول  اخل���داع  منطق  اإىل 
م���ن ال��ث��ق��ة ول�����ش��ن��ا م��ل��زم��ني بها 
ح�شب  اإبطالها  على  �شنعمل  كما 
احلامدي  حممد  واعترب  تعبريه. 
اج��ت��م��اع م��ك��ت��ب امل��ج��ل�����س واإق�����راره 
م��ث��ل ه���ذه ال��ت��ع��دي��الت ب���اأق���ّل من 
ال��ث��ل��ث احل��ا���ش��ر ه��و م��ن الناحية 
تكر�س  ك��م��ا  ف�شيحة  الإج���رائ���ّي���ة 
الأغلبية  لها  التي  الكتل  لهيمنة 
ع��ل��ى ح�����ش��اب بقية ال��ك��ت��ل. وح��ول 
م��ع��اودة ان�����ش��ح��اب ال���ن���ّواب جم��ددا 
م���ن ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي، ق����ال احل��ام��دي 
خ��رّيوا  لكنهم  ين�شحبوا  مل  اإّن��ه��م 
خ��ارط��ة  اأّن  مب��ا  اأع��م��ال��ه��م  تعليق 
وبالتايل  بدورها،  معلقة  الطريق 
ا�شتئناف  رهينة  �شتكون  عودتهم 
احل��������وار ال���وط���ن���ي ع���ل���ى اأر����ش���ي���ة 
حول  توافق  اإىل  والو�شول  �شلبة 
�شخ�شّية لرئا�شة احلكومة اإ�شافة 
ال���ت���ي ل  الإج����������راءات  اإل����غ����اء  اإىل 
اإىل  وت��ه��دف  بالتوافق  لها  عالقة 

ا�شتبعادهم فقط. 
بلقا�شم  ب��ن  هيثم  اأّك���د  جهته  م��ن 
رئ���ي�������س جل���ن���ة ال���ن���ظ���ام ال���داخ���ل���ي 
ال��ت��ع��دي��الت  ه�����ذه  اأّن  ب��امل��ج��ل�����س 
ه���دف���ه���ا حت�������ش���ني امل���ج���ل�������س م��ن 

غيابات النّواب التي تعّطل امل�شار.
�شيطّبق  القانون  ه��ذا  اأّن  واأ���ش��اف 
كتلة  على  ولي�س  ال��ن��واب  ك��ّل  على 
تعديل  اأّن  م��ع��ت��ربا  اأخ������رى،  دون 
النظام الداخلي لي�س فيه �شوء نّية 
تعطيل  مزيد  منع  اإىل  يهدف  ب��ل 

كتابة الد�شتور.
م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال ال���ن���ائ���ب �شمري 
الطيب، اأن عودة النواب املن�شحبني 
اإىل املجل�س الوطني التاأ�شي�شي قد 
و  ال�شعوبات  من  العديد  واجهته 
اأن  وج��دن��ا  ''اأن��ن��ا  اأهمها  العراقيل 
باحلوار  لها  عالقة  ل  التنقيحات 
اإىل معاقبة  اأنها تهدف  الوطني و 
من  الب�شاط  �شحب  و  املن�شحبني 
م�شيفا   ،'' امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  حت��ت 
اإىل  العودة  تعليق  املنتظر  اأن��ه من 

املجل�س.
ع��دد  ان�����ش��ح��اب  ع��ل��ى  تعليقها  ويف 
م��ن ال���ن���واب م��ن اجل��ل�����ش��ة العامة 
امل���ل���ت���ئ���م���ة الث�����ن�����ني، ق����ال����ت م��ّي��ة 
للحزب  العامة  الأمينة  اجلريبي 

اأحمد  ب�شخ�شية  ال�شديد  مت�شكها 
امل�شتريي لرئا�شة احلكومة ح�شب 

ما جاء على ل�شانه .
اجلميع  اأّن  اإىل  اجل���اليل  واأ����ش���ار 
ي��ح��رتم ن�����ش��ال اأح���م���د امل�����ش��ت��ريي 
الأخ��������ري  ه��������ذا  اأن  م���������ش����ت����درك����ا 
ورغ�����م ن�����ش��الت��ه غ���ري ق�����ادر على 
امل��رح��ل��ة  ه�����ذه  يف  ال����ب����الد  اإدارة 
حتديدا،وقال: على عك�س ما اأ�شار 
را�شد  النه�شة  حركة  رئي�س  اإليه 
الغنو�شي من اأن امل�شتريي ت�شدى 
فان  والثانية  الأوىل  للدكتاتورية 
لل�شواب لأن  الأم���ر جم��ان��ب  ه��ذا 
النظام  على  فعال  امل�شتريي مت��ّرد 
ال�شمت  ال��ت��زم  ل��ك��ن��ه  ال��ب��ورق��ي��ب��ي 
ط��ي��ل��ة ف����رتة ح��ك��م ب���ن ع��ل��ي ومل 

نطالع له مواقف مّنددة  .
تاأكيد الغنو�شي  اأّن  وذكر اجلاليل 
متنح  اأن  مي��ك��ن  ل  ال���رتوي���ك���ا  اإّن 
ال�شلطة اإّل لأياد اأمينة فيه اعتداء 
�شاأن بقية املرت�شحني  وتقليل من 
بقية  لأن  ن�شالتهم  يف  وت�شكيك 
امل��رت���ش��ح��ني ل��ه��م م��ن ال��ك��ف��اءة ما 
ت��خ��ول��ه��م ل��ق��ي��ادة امل��رح��ل��ة اأف�����ش��ل 
على  النه�شة  م��ر���ش��ح  م��ن  ب��ك��ث��ري 
ب���اأن مت�شك  ت��ع��ب��ريه، م�شيفا  ح��ّد 
اكرب  هو  مبوقفها  النه�شة  حركة 
من  اخل��روج  تريد  اأنها  على  دليل 
الباب والعودة من ال�شباك، ورغبة 
م��ن��ه��ا يف و���ش��ع ي��ده��ا م���ن ج��دي��د 
يف  وحتكمها  الدولة  مفا�شل  على 
كون  اإىل  نظرا  التعيينات  مو�شوع 
اإىل م��راق��ب��ة  ت��خ�����ش��ع  ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات 

وموافقة رئي�س احلكومة.
�شاهدناه  م��ا  اإّن  اجل����اليل:  وق���ال 
ووق���ف���ن���ا ع��ل��ي��ه يف اآخ������ر ج��ل�����ش��ات 
اأن ه���ذا  احل�������وار ه����و دل���ي���ل ع���ل���ى 
احلوار الوطني هو حوار مغ�شو�س 
وهذا  ب�شروطها  النه�شة  به  قبلت 
ل ي�شمى حوارا لأنها ترف�س قبول 

الراأي املخالف لها ومل�شاحلها ،
وع����رّب خم��ت��ار اجل����اليل ع���ن ع��دم 
كما  الوطني،  احل���وار  لأن  تفاوؤله 
قال،  لي�س غاية يف حّد ذاته بل هو 
اأر�شية للو�شول اإىل نتيجة تخدم 
راأيناه هو حماولة  ما  لكن  البالد 
الأول  امل����رب����ع  اإىل  اإع����ادت����ن����ا  اإىل 

الأزمة التون�شية اثنان يف واحد:

ماأزق يف امل�شار احلكومي.. وانقالب يف املجل�ش التاأ�شي�شي..!
الرباعي الراعي للحوار يف دور �شيزيف

رباعي احلوار قد ير�شح ا�شمًا غري قابل للنقا�س
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ذك����رت ���ش��ح��ي��ف��ة اإن��دب��ن��دن��ت اأن ك��م��ي��ة غ���ري م�����ش��ب��وق��ة م���ن ح��ط��ام 
ال�شواحل  ناحية  تنحرف   2011 اآذار  م��ار���س  يف  ت�شونامياليابان 
العاتية ه��ذه �شربت  امل��د  اأن م��وج��ات  ب��ال��ذك��ر  الأم��ريك��ي��ة اجل��دي��ر 
الأمريكتني ال�شمالية واجلنوبية يف نف�س الوقت عام2011 ولكن 
التاأثري كان طفيفا، وت�شببت فقط يف في�شانات حم��دودة وتال�شت 
اأ�شرار كارثية. لكن هذه املوجات الناجمة عن  املخاوف من حدوث 
زلزال اليابان املدمر والتي اأدت اإىل حالت اإجالء على �شاحل املحيط 
في�شانات  وق��وع  يف  ت�شببت  واجلنوبية  ال�شمالية  اأمريكا  يف  الهادي 
الرغم  وعلى  كبرية.  اأ���ش��رار  عن  ت�شفر  اأن  دون  ت�شيلي  اإىل  و�شلت 
من اأن موجات املد هذه فقدت قدرا كبريا من قوتها اآنذاك، بعدما 
قطعت اآلف الكيلومرتات عرب املحيط الهادي فاإن احلكومات اأمرت 
بحالت اإجالء على نطاق وا�شع للمناطق ال�شاحلية واملوانئ وامل�شايف 
اأ�شخم متدد عائم  اإن  ال�شحيفة  وقالت  الحتمالت.  لأ�شواأ  حت�شبا 
من النفايات التي يطلق عليها الوح�س ال�شام يقبع حاليا بني وليتي 
مباليني  احل��ط��ام  حجم  وي��ق��در  الأمريكيتني  وكاليفورنيا  ه���اواي 
الأطنان واأنه ميكن اأن يغطي منطقة بحجم ولية تك�شا�س. وت�شري 
نتائج تقرير اجلهة الأمريكية املخت�شة بر�شد حركة وحجم احلطام 
اإىل اأنه ما زال ل ميكن التنبوؤ به اإىل حد كبري. وقال خرباء املجال 
اإن احلطام ميكن اأن ينجرف اإىل اأي مكان بني وليتي األ�شكا وهاواي 

يف اأي نقطة خالل ال�شنوات القليلة القادمة.

ان��ت��خ��ب امل���وؤمت���ر ال���ع���ام مل��ن��ظ��م��ة الأمم امل��ت��ح��دة ل��ل��رتب��ي��ة وال��ع��ل��م 
انتخبت  فيما  لرئي�شه  نائبا  البحرين  مملكة  اليون�شكو   والثقافة  
جلنة فح�س الوثائق يف املنظمة اململكة ع�شوا فيها. وذكرت وكالة 
الأنباء البحرينية بنا ام�س اأن النتخاب مت خالل اأعمال الدورة ال� 
37 للموؤمتر العام لليون�شكو املنعقدة يف مقر املنظمة يف العا�شمة 
الفرن�شية باري�س وح�شرها �شعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي 
للرتبية  الوطنية  البحرين  جلنة  رئي�س  والتعليم  الرتبية  وزي��ر 
النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  �شعادة  واأع��رب  والثقافة.  والعلوم 
لهذين  البحرين  ململكة  انتخابها  على  للدول  وتقديره  �شكره  عن 
�شمعة طيبة  م��ن  ب���الده  ب��ه  تتمتع  م��ا  ي��وؤك��دان  وال��ل��ذي��ن  املن�شبني 
من   . اليون�شكو  منظمة  يف  م�شرف  وح�شور  ال��دويل  ال�شعيد  على 
خالل  اليون�شكو  ملنظمة  العامة  املديرة  بوكوفا  اإيرينا  األقت  جانبه 
املوؤمتر ال�شوء على ا�شرتاتيجية املنظمة ودورها يف تطوير القدرات 
قدرته  اأثبت  املوؤمتر  اأن  اإىل  امل�شتدامة..م�شرية  والتنمية  الإن�شانية 
على تغيري الأمور واإدارة الأزمات دون التخلي عن قيمه ف�شال عن 
اأنه فر�شة للدول الأع�شاء لتجديد اللتزام باملثل العليا والتفكري يف 

عمق ال�شتثمار يف التعليم والثقافة.

اأطلعت �شيخريد كاخ من�شقة البعثة امل�شرتكة ملنظمة حظر الأ�شلحة 
الكيميائية والأمم املتحدة يف �شوريا..اأع�شاء جمل�س الأمن الدويل 
ب�شاأن  البعثة  نتائج عمل  على  املا�شية  قبل  الليلة  اجتماعهم  خالل 
�شوريا.  لها يف  �شهر عمل  اأول  اأعقاب  يف  ال�شوري  النووي  الربنامج 
الإجتماع.. بها عقب  اأدل��ت  ت�شريحات  الأممية يف  امل�شوؤولة  واأك��دت 
اإىل  التقدم رغم الظروف ال�شعبة م�شرية  اأح��رزت بع�س  البعثة  اأن 
املجل�س  مب��واف��ق��ة  ره��ن��ا  امل�شتقبل  يف  ال��دول��ي��ة  للم�شاعدة  احل��اج��ة 
التنفيذي للمنظمة الدولية حلظر الأ�شلحة الكيميائية الذي يجتمع 
يوم 15 من �شهر نوفمرب اجلاري على عملية التدمري التي ت�شكل 
املرحلة الثالثة من اخلطة الكاملة. واأ�شافت كاخ اأن اأع�شاء املجل�س 
اأث��اروا م�شاألة �شالمة واأم��ن طاقم البعثة وال��دور املتوقع للبعثة يف 
التخل�س  الثالثة من خطة  املرحلة  ودعم تطبيق  التحقق  موا�شلة 
عليها.. امل��واف��ق��ة  تتم  عندما  ���ش��وري��ا  يف  الكيميائية  الأ���ش��ل��ح��ة  م��ن 
اإ�شافة اإىل م�شاألة املوقعني اللذين مل تتمكن البعثة من زيارتهما يف 
�شوريا ومل يرد ذكرهما يف الإعالن ال�شوري ملنظمة حظر الأ�شلحة 
م�شتقبال  املوقعني  زي��ارة  على  البعثة  عزم  اإىل  الكيميائية..م�شرية 
بالتقارير  يتعلق  وفيما  البالد.  يف  الأمنية  الظروف  ت�شمح  عندما 
حتى  التمويل  من  يكفي  ما  لديها  امل�شرتكة  البعثة  اأن  اأف��ادت  التي 
نهاية ال�شهر احلايل..قالت امل�شوؤولة الأممية اإنها تقارير خاطئة واأن 

منظمة حظر الأ�شلحة الكيميائية قد �شححتها .

عوا�صم

لندن

نيويورك

باري�ص

الوليات املتحدة تطلق برناجمًا 
مثريًا للجدل للتحديث النووي 

•• وا�صنطن-ا ف ب:

النووية بي61، يف عملية  لقنبلتها  املتحدة حتديثا كبريا  الوليات  ب��داأت 
من  احل��د  جهود  موا�شلة  جتيز  ان  يفرت�س  تر�شانتها  مل�شتقبل  ا�شا�شية 
ع��دم  وي���وؤك���دون  ال��ه��ائ��ل��ة  بكلفتها  اخل����رباء  م��ن  ع���دد  ي��ن��دد  فيما  الت�شلح 

جدواها.
وه���ذه القنبلة ال��ت��ي و���ش��ع��ت يف اخل��دم��ة يف ���ش��الح اجل���و الم��ريك��ي منذ 
من  تطلق  ال��ت��ي  ال�����ش��واري��خ  عك�س  على  ال��ط��ائ��رة،  م��ن  تلقى  ال�شبعينيات 
من�شات برية او غوا�شات والتي متلكها الوليات املتحدة بكرثة. غري انها 
ام��ام جلنة يف  الدفاع يف جل�شة  م�شوؤولو  اكد  ما  تبقى �شرورية جدا على 

جمل�س النواب ال�شبوع الفائت.
امل�شوؤولة  ال�شرتاتيجية  القيادة  يراأ�س  ال��ذي  كيلر  روب��رت  وق��ال اجل��رنال 
يف  الوحيد  ال�شالح  هي  بي61  ان  المريكية  ال�شرتاتيجية  ال��ق��وات  عن 
. وميكن تعديل  وا�شرتاتيجية  تكتيكية  اآن مهاما  توؤدي يف  التي  تر�شانتنا 
قوة كل قنبلة بح�شب اربعة مناذج لترتاوح بني 0،3 و360 كيلوطنا اي ما 

يوازي 360 الف طن من التي ان تي.
وهذه القنبلة هي الوحيدة التي يخزن المريكيون حواىل 180 منها يف 
وايطاليا  وبلجيكا  املانيا  الطل�شي يف  للحلف  قواعد  الوروب��ي��ة، يف  القارة 
المريكيني  العلماء  احت��اد  جمموعة  يف  املحلل  وخل�س  وتركيا  وهولندا 
لالبحاث هان�س كري�شتن�شن ان امل�شروع يرمي اىل جمع خمتلف انواع قنبلة 
بي61 يف طراز واحد ي�شمى بي61-12 ي�شكل قنبلة نووية �شاملة معززة 

وحت�شني �شالمتها وتقلي�س تكاليف �شيانتها.

جلنة الـ50 ترف�س تخ�شي�س كوتا للمراأة يف الربملان 

الرئا�شة امل�شرية توؤكد حر�شها على العالقات مع وا�شنطن 
•• القاهرة-يو بي اأي:

امل�شرية،  اجلمهورية  رئا�شة  اأكدت 
العالقات  على  حر�شها  الأرب��ع��اء، 
م��ع ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ريك��ي��ة 
مع  متوازنة  عالقات  اإقامة  وعلى 
اأن  ���ش��ري��ط��ة  ال���ع���امل،  دول  ج��م��ي��ع 

يكون ذلك احلر�س متبادًل.
وق�����ال امل���ت���ح���دث ال��ر���ش��م��ي ب��ا���ش��م 
اإي��ه��اب  ال�شفري  امل�شرية  الرئا�شة 
اإن  ����ش���ح���ايف  م����وؤمت����ر  ب��������دوي، يف 
عالقات م�شر مع الوليات املتحدة 
ه���ام���ة ج������داً ل���ل���ط���رف���ني، وم�����ش��ر 
العالقات،  على هذه  حري�شة جداً 
اإل اأن هذا احلر�س يجب اأن يقابله 

حر�س اأمريكي متبادل .
واأع���ل���ن ع��ن اأن ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة 
الأم��ريك��ي��ة ���ش��ت��ق��وم خ���الل الأي����ام 
على  ملمو�شة  ب����اإج����راءات  امل��ق��ب��ل��ة 
والقت�شادي  ال�شيا�شي  امل�شتويني 
ت��وؤك��د م��ن خ��الل��ه��ا دع��م��ه��ا لإرادة 
امل�شريني . واأ�شاف بدوي اأن م�شر 
بداأت ت�شتعيد عافيتها، واأن قرارها 
ب��ع��د 30 ي��ون��ي��و م�����ش��ت��ق��ل )ث����ورة 
اأطاحت  التي  حزيران-يونيو   30
بالنظام ال�شابق( ونابع من الإرادة 
ال�����ش��ع��ب��ي��ة، و����ش���وف حت��ق��ق م�شر 

م�شاحلها اأينما وجدت .
اإن بع�س الإدارات  وا�شتطرد قائاًل 
الأم��ريك��ي��ة ق��ال��ت اإن��ه��ا ل ت���رى يف 
م�شر دولة حليفة، وبالتايل م�شر 

ال��ت�����ش��ري��ح��ات ال��رتك��ي��ة ج����اءت يف 
توقيت كانت قد بداأت فيه اأ�شوات 
ت���ن���ادي ب���ع���ودة ال�����ش��ف��ري امل�����ش��ري 
نفى  اآخ���ر،  �شياق  ويف   . اأن��ق��رة  اإىل 
بدوي اأن يكون لرئا�شة اجلمهورية 
جلنة  باأعمال  عالقة  اأي  امل�شرية 
اخلم�شني املعنية بتعديل الد�شتور 
ل اإل يف حدود القرار  امل�شري املعطَّ

اجلمهورى املُن�شئ لها .
ذل��ك، رف�شت جلنة اخلم�شني  اىل 
يف  للمراأة  ن�شبة  حتديد  الأرب��ع��اء، 
م��ق��اع��د امل��ج��ال�����س ال��ن��ي��اب��ي��ة، واأك���د 
غالبية اأع�شائها اأن تخ�شي�س كوتا 

للمراأة هو اأمر غري د�شتوري.
لت جلنة نظام احلكم املنبثقة  وتو�شّ
عن جلنة اخلم�شني، خالل اجتماع 
د للمادة  عقدته اليوم، اإىل ن�س حمدَّ
11 من الد�شتور امل�شري، وهو اأن 
تلتزم الدولة بتحقيق امل�شاواة بني 
ال��رج��ل وامل����راة يف جميع احل��ق��وق 
والقت�شادية  وال�شيا�شية  املدنية 
الواردة يف  والثقافية  والجتماعية 
على  الدولة  وتعمل  الد�شتور،  هذا 
للتمثيل  الكفيلة  ال��ت��داب��ري  ات��خ��اذ 
ال���ن�������ش���ب���ي وامل������ت������وازن ل����ل����م����راة يف 
املجال�س النيابية واملحلية و ينظم 
ال��ق��ان��ون ذل���ك . واأب��ل��غ��ت م�����ش��ادر 
ح��زب��ي��ة م��ت��ط��اب��ق��ة ي��ون��اي��ت��د بر�س 
اإن��رتن��ا���ش��ون��ال، اأن امل����ادة ال��ت��ي مت 
هي  فقرة  ت�شّمنت  اإليها  ل  التو�شّ
املراأة  الدولة على متكني  اأن تعمل 

احل���زب���ي���ة ال�������ش���ي���ق���ة م����ن رئ��ي�����س 
ال���وزراء ال��رتك��ي اإمن��ا تدفع م�شر 
اإىل  امل�شرية-الرتكية  والعالقات 
ط��ري��ق ط��امل��ا ح��ر���ش��ت م�����ش��ر على 
جت���ّن���ب���ه ح���ف���اظ���اً ع���ل���ى ال���ع���الق���ات 
وال�شعبني  البلدين  التاريخية بني 
تقييم  ت��ع��ي��د  م�����ش��ر  اأن  واأ����ش���اف   .
ما �شدر  عالقتها برتكيا يف �شوء 
ع��ن��ه��ا م���ن ر����ش���ائ���ل م��ت��ن��اق�����ش��ة يف 
اأن  اإىل  لف���ت���اً   ، الأخ������رية  الآون������ة 

اأن  ورغ����م  ع��الق��ات��ه��ا  تقييم  ت��ع��ي��د 
اأنها  على  اأمريكا  اإىل  تنظر  م�شر 
دولة عظمى، اإل اأنها تبقى حري�شة 

على امل�شالح الوطنية .
وح���������ول ال�����ع�����الق�����ات امل�������ش���ري���ة-
الرو�شية، قال بدوي اإن رو�شيا كانت 
ال�شعب  جانب  اإىل  متواجدة  دائماً 
امل�شري يف مواقف وحلظات فارقة 
يف تاريخ م�شر ، معرباً عن تقدير 
حر�شها  وع���ن  ال����دور  ل��ه��ذا  م�شر 

ع���ل���ى ع���الق���ات���ه���ا ال���ت���اري���خ���ي���ة م��ع 
مو�شكو.

واأردف قائاًل اإن الأولوية يف املرحلة 
القادمة هي للم�شالح امل�شرية .

ومن ناحية اأخرى، ورداً على �شوؤال 
ح���ول ت�����ش��ري��ح��ات رئ��ي�����س ال����وزراء 
الرتكي رجب طيب اأردوغ��ان حول 
حممد  امل��ع��زول  الرئي�س  حماكمة 
م��ر���ش��ي، ق����ال امل��ت��ح��دث ال��ر���ش��م��ي 
الروؤية  اإن  امل�شرية  الرئا�شة  با�شم 

كريي يف القد�س ملحاولة الدفع مبفاو�شات ال�شالم

حلقات علم يف الأق�شى لإف�شال خمّططات التهويد 

•• �صنعاء-يو بي اأي:

ط���ال���ب ال����ربمل����ان ال��ي��م��ن��ي ام�����س 
الأرب�����ع�����اء، احل���ك���وم���ة ب��ال��ت��دّخ��ل 
ع�����ش��ك��ري��اً لإي����ق����اف امل����ع����ارك بني 
منظفة  يف  واحلوثيني  ال�شلفيني 
دماج �شمال البالد وقال الربملان 
احلكومة  اىل  بها  بعث  ر�شالة  يف 
خالل جل�شة يجب اإيقاف احلرب 
�شمال  دم���اج  منطقة  يف  ال��دائ��رة 
البالد بني ال�شلفيني واحلوثيني 
ب�شرعة، ورفع اأية مواقع ع�شكرية 
م�شتحدثة من الطرفني، واإحالل 

قوات حكومية فيها .
وط��ال��ب��ت ال��ر���ش��ال��ة احل��ك��وم��ة ب� 
����ش���رورة ب�����ش��ط ال���دول���ة ن��ف��وذه��ا 
على كل اأجزاء اليمن مبا يف ذلك 
دماج و�شعدة، حتى لو لزم الأمر 

ا�شتخدام القوة الع�شكرية .

ال��ي��م��ن��ي عبدربه  ال��رئ��ي�����س  وك���ان 
م��ن�����ش��ور ه����ادي، ح����ّذر ال��ث��الث��اء، 
والطائفي  املذهبي  التاأجيج  من 
ان���دلع مواجهات  اأي���ام م��ن  ، بعد 
ب������ني ال�������ش���ل���ف���ي���ني واحل����وث����ي����ني 
�شعدة  مبحافظة  دم��اج  مبنطقة 

عن  الآن  ح��ت��ى  اأ����ش���ف���رت  وال���ت���ي 
البالد.  �شمال  الع�شرات يف  مقتل 
القريبة  دم���اج  منطقة  و���ش��ه��دت 
هجمات  ال�شعودية،  احل���دود  م��ن 
ال�شلفيني  بني  عنيفة  ومواجهات 
واحل���وث���ي���ني ع���ل���ى خ��ل��ف��ي��ة ن����زاع 

�شهر، ورعى  طائفي م�شتمر منذ 
املبعوث الأممي اإىل اليمن جمال 
ب���ن ع��م��ر ي����وم الث���ن���ني امل��ا���ش��ي، 
ات��ف��اق��اً ل��وق��ف اإط����الق ال��ن��ار بني 

اجلانبني.
 وجت�����������ّددت ال�����ش����ت����ب����اك����ات ب��ني 
املا�شي،  الأرب���ع���اء  ي��وم  ال��ط��رف��ني 
حوثيون  مقاتلون  ات��ه��م  ح��ني  يف 
ي�شيطرون على كثري من مناطق 
حم���اف���ظ���ة ����ش���ع���دة ، ال�����ش��ل��ف��ي��ني 
املقاتلني  اآلف  بجلب  ال��ب��ل��دة  يف 
الأج����ان����ب مل��ه��اج��م��ت��ه��م. وي��واج��ه 
ال��ي��م��ن اإن��ف��الت اأم��ن��ي ك��ب��ري منذ 
ال��رئ��ي�����س  ال�����ش��ل��ط��ة اىل  ان���ت���ق���ال 
احلايل اإثر ت�شوية �شيا�شية رعتها 
ال��ث��اين- ت�شرين  يف  اخلليج  دول 

نوفمرب 2011 اأّدت اىل عمليات 
الأم��ن  �شباط  ت�شتهدف  اغتيال 

واجلي�س وال�شتخبارات.

نتانياهو يتهم الفل�شطينيني بتعطيل املفاو�شات بان يوؤكد الت�شامن الدويل مع منطقة ال�شاحل 
•• القد�س املحتلة-ا ف ب:

اتهم رئي�س الوزراء ال�شرائيلي بنيامني نتانياهو �شباح الربعاء الفل�شطينيني بافتعال ازمات م�شطنعة حول حمادثات ال�شالم 
ارى  )املحادثات( لنني  تطور  على  قلق  انا  نتانياهو  وق��ال  القد�س.  المريكي جون كريي يف  اخلارجية  وزي��ر  مع  لقائه  خالل 
الفل�شطينيني يوا�شلون .. افتعال ازمات م�شطنعة والهرب من القرارات القوية الالزمة ل�شنع �شالم حقيقي . واكد لكريي امل 
اليه واكد الفل�شطينيون الثالثاء  التاريخي الذي ن�شعى  ان ت�شاعد زيارتكم يف قيادتهم اىل مكان ن�شتطيع فيه حتقيق ال�شالم 
رف�شهم موا�شلة املفاو�شات بينما توا�شل ا�شرائيل البناء ال�شتيطاين وذلك بعد اجتماع عا�شف يف القد�س بني اجلانبني. وقال 
نتانياهو لكريي يف بدء اجتماعهما ان ال�شرائيليني ميتثلون بدقة ل�شروط اتفاق ا�شتئناف املفاو�شات مع الفل�شطينيني برعاية 
امريكية يف اواخر متوز-يوليو املا�شي بعد تعرثها لثالث �شنوات. واعرتف كريي بوجود خالفات و�شعوبات موؤكدا انا واثق متاما 
يف قدرتنا على تخطيها وا�شاف ميكن حتقيق ذلك مع ح�شن النية واجلهود اجلادة من الطرفني موؤكدا انه ميكن حتقيق ذلك من 
خالل التنازلت احلقيقية والقرارات ال�شعبة .  و�شيلتقي كريي ظهر الثالثاء الرئي�س الفل�شطيني حممود عبا�س يف مدينة بيت 
حلم يف ال�شفة الغربية ثم يعود اىل ا�شرائيل لجراء حمادثات مع الرئي�س �شيمون برييز قبل ح�شور ع�شاء خا�س مع نتانياهو.

م�شاء الثالثاء نقولها �شويا ب�شوت قوي ومرتفع: �شنبقى اىل 
تعاين  التي  امل�شاكل  ان  وا�شاف   . وال�شاحل  �شعوب مايل  جانب 
العديد  ه��ن��اك  ول��ك��ن  عميقة  ج��ذوره��ا  ال�شاحل  منطقة  منها 
من الم��ور التي ن�شتطيع ان نواجهها لقد علمتنا التجربة ان 
ال�شالم ل ميكن ان ياأتي ال مع التنمية وان التنمية ل ميكن ان 
تاأتي ال مع ال�شالم . وعقد بان موؤمتره ال�شحايف اثر عودته من 
زي��ارة ق�شرية اىل مدينة متبكتو الثرية يف �شمال غرب مايل 
�شمال مايل  احتالل  الكثري خالل فرتة  عانت  انها  قال  والتي 
من قبل جماعات ا�شالمية جهادية اطاحت بها عملية ع�شكرية 
الثاين-يناير  كانون  يف  بداأت  افريقية-فرن�شية  النطاق  وا�شعة 
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•• باماكو-ا ف ب:

اكد المني العام لالمم املتحدة بان كي مون يف باماكو ان املجتمع 
الدويل �شيبقى اىل جانب �شعوب مايل ومنطقة ال�شاحل ، داعيا 
اىل حتركات عاجلة ومن�شقة مل�شاعدة هذه املنطقة على الت�شدي 
للتحديات المنية والن�شانية التي تواجهها. ومايل هي املحطة 
الوىل �شمن جولة على منطقة ال�شاحل يقوم بها المني العام 
ودولية  افريقية  هيئات  روؤ�شاء  من  عدد  برفقة  املتحدة  لالمم 
مثل الحتاد الفريقي والحتاد الوروبي والبنك الدويل والبنك 
من  كال  م��ايل  اىل  ا�شافة  اجلولة  وت�شمل  للتنمية.  الفريقي 
النيجر وبوركينا فا�شو وت�شاد. وقال بان خالل موؤمتر �شحايف 

الربملان اليمني يدعو لوقف معارك ال�شمال بالقوة 

اأن  اإىل  ي��رتاج��ع اله��ت��م��ام لح��ق��اً 
مت زي����ادة ال��ت��ف��اع��ل والإح���ي���اء من 
ج���دي���د خ����الل ال�����ش��ن��وات ال��ث��الث 

املا�شية.
وق����ال اأح����د امل�����ش��رف��ني امل��ي��دان��ي��ني 
ع��ل��ى ح��ل��ق��ات ال���ع���ل���م، ط��ل��ب ع��دم 
ذك������ر ا�����ش����م����ه، ل���ي���ون���اي���ت���د ب���ر����س 
العلم  م�شاطب  اإن  اإنرتنا�شونال، 
حت��ق��ق ه��دف��ني اأ���ش��ا���ش��ي��ني اأول��ه��م��ا 
اإح���ي���اء دور امل�����ش��ج��د الأق�������ش���ى يف 
كان  كما  والديني  املعريف  الإ�شعاع 
ت�شتقطب  منارة علمية  ال�شابق  يف 
جانب  اإىل  والعلماء،  العلم  طلبة 
�شمان تواجد اأعداد كبرية لإف�شال 
اأي حماولة للم�شا�س بامل�شجد من 
ق��ب��ل م��ت��ط��رف��ني ي��ه��ود ي��ح��اول��ون 
ه����دم امل�����ش��ج��د واإق����ام����ة م���ا ي��ع��رف 

بهيكل �شليمان .
واأّكد اأن م�شاطب العلم وامل�شاركني 
فيه ميثلون قاعدة اأ�شا�شية ملواجهة 
اأي�����ة خم��ط��ط��ات ت��ه��وي��د واإف�����ش��ال 
الق��ت��ح��ام��ات والع����ت����داءات ال��ت��ي 
الدرو�س  امل�شجد وتتنّوع  ت�شتهدف 
ال��ت��ي ي��ت��ل��ق��اه��ا ط��ل��ب��ة ال��ع��ل��م وه��م 
ع��م��ري��ة خمتلفة وم��ن  ف��ئ��ات  م��ن 
العلم  مو�شوعات  ب��ني  اجلن�شني، 
ال�����ش��رع��ي يف احل���دي���ث ال�����ش��ري��ف 
وال���������ش����رية ال���ن���ب���وي���ة وال��ت��ف�����ش��ري 
وال���ث���ق���اف���ة الإ����ش���الم���ي���ة وال��ف��ق��ه 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

م����ع اإ�����ش����راق����ة ك����ل ����ش���ب���اح ت�����ش��ج 
مبئات  الأق�����ش��ى  امل�شجد  ���ش��اح��ات 
من  واإن���اث���اً  ذك����وراً  الفل�شطينيني 
فئات عمرية متنوعة ين�شمون اىل 
حلقات علم خمتلفة، ت�شعى لإحياء 
ال������دور ال��ع��ل��م��ي ل��ق��ب��ل��ة امل�����ش��ل��م��ني 
حالة  حتقيق  ج��ان��ب  اإىل  الأوىل، 
ت���واج���د مل��واج��ه��ة اأي����ة اق��ت��ح��ام��ات 
متوقعة من اجلي�س الإ�شرائيلي اأو 

املت�شّددين اليهود.
التعليمية  احل��ل��ق��ات  على  وي��ط��لَ��ق 
العلم وهي م�شروع  ا�شم م�شاطب 
يزخر بزخم من الرتاث التاريخي 
ل�30  ت���ع���ود ج���ذوره���ا  وال���ع���راق���ة 
م�شطبة علمية يف العهد العثماين، 
قبل اأن تتوقف ليعاد تفعيلها كلما 
ا���ش��ت�����ش��ع��ر ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون ح��ال��ة 
خطر يحدق بامل�شجد الذي يحظى 
يف  امل�شلمني  ل��دى  كبري  بتقدي�س 

العامل.
وق��������ال ح���ك���م���ت ن���ع���ام���ن���ة، م���دي���ر 
موؤ�ش�شة عمارة الأق�شى واملقّد�شات 
ليونايتد  امل�����ش��روع،  على  القائمة 
اإح���ي���اء  اإن  اإن���رتن���ا����ش���ون���ال،  ب���ر����س 
يف  ج��رى  العلم  م�شاطب  م�شروع 
وج��ود  بعد   ،2010 اآذار-م���ار����س 
حاجة ملّحة من الفراغ يف امل�شجد 

الأق�������ش���ى م���ن ال�����ش��ب��اح ل��ل��م��غ��رب 
ي�����ش��ت��غ��ل��ه��ا امل���ت���ط���رف���ون لق��ت��ح��ام 
ب���ه، فتقرر  الأق�����ش��ى وال��ت��خ��ري��ب 
العلم  لن�شر  امل�شروع  اإح��ي��اء  اإع���ادة 

والرباط والت�شدي يف اآن واحد .
وت����اأخ����ذ م�����ش��اط��ب ال���ع���ل���م من��ط��اً 
امل�شاركون  ب�شيطاً، يتحّلق  تقليدياً 
ح��ل��ق��ات ح���ول ال�����ش��ي��خ اأو امل���دّر����س 
ال����ذي ي��ع��ط��ي ال���در����س يف ال��ه��واء 
ال���ط���ل���ق حت����ت ظ������الل الأ����ش���ج���ار 
ويجل�شون على كرا�شي بال�شتيكية 
�شاحات  يف  الأر�����س  ي��ف��رت���ش��ون  اأو 

امل�شجد الأق�شى الوا�شعة.
اأن م�شروع م�شاب  واأو�شح نعامنة 
ال��ع��ل��م ب���داأ ب�30 ط��ال��ب��اً وط��ال��ب��ة، 
600 من  اأك��رث من  واليوم ي�شم 
امل�شجد  ع��ل��ى  ي��ت��واف��دون  ال��ط��ل��ب��ة 
اإىل اخلمي�س ليدر�شوا  الأح��د  من 
ك��وادر  اأي��دي  على  املختلفة  العلوم 

من املدّر�شني والعلماء .
وي���ت���ن���ام���ى اله���ت���م���ام مب�����ش��اط��ب 
ا�شت�شعر  ك��ل��م��ا  واإح��ي��ائ��ه��ا  ال��ع��ل��م 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون ت���زاي���د امل��خ��اط��ر 
ذلك  وبدا  امل�شجد،  ت�شتهدف  التي 
احل��ل��ق��ات  ه���ذه  تفعيل  مت  ع��ن��دم��ا 
ب�  2001 يف بداية ما يعرف  ع��ام 
على  فعل  ك��رّدة  الأق�شى  انتفا�شة 
الإ�شرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  زي���ارة 
الأ���ش��ب��ق اأرئ���ي���ل ����ش���ارون، ق��ب��ل اأن 

امل�شوؤول  وا���ش��اف   . امل�شبوقة  غ��ري 
عقدت  التي  املفاو�شات  جل�شة  ان 
م�شاء الثالثاء يف القد�س انفجرت 

ب�شبب التعنت ال�شرائيلي .
 20 ح�����واىل  الن  ح��ت��ى  وع���ق���دت 
جل�شة تفاو�شية يف غ�شون ال�شهر 
الثالثة هذه، ويف حال مل يتدخل 
ال��و���ش��ي��ط الم���ريك���ي ب��ث��ق��ل��ه ف��ان 
كما  الف�شل  اىل  اآي��ل��ة  امل��ف��او���ش��ات 
ح�����ذر م�������ش���وؤول���ون ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون 

وو�شائل اعالم ا�شرائيلية.
ال�شرائيليون  امل��ف��او���ش��ون  وح���دد 
هدفا  لنف�شهم  والفل�شطينيون 
�شالم  اتفاق  اىل  بالتو�شل  يق�شي 

نهائي خالل ت�شعة ا�شهر.

وتنفتح على بع�س العلوم الأخرى 
كاللغة العربية والر�شم.

م�����ن ج����ه����ة اأخ�����������رى، ب��������داأ وزي�����ر 
ج��ون كريي  الم��ريك��ي  اخلارجية 
جولة  ال��ق��د���س  يف  الرب��ع��اء  �شباح 
حم�����ادث�����ات ج�����دي�����دة م�����ع رئ��ي�����س 
ال���������وزراء ال����ش���رائ���ي���ل���ي ب��ن��ي��ام��ني 
ن���ت���ان���ي���اه���و يف حم�����اول�����ة لن���ق���اذ 
حم���ادث���ات ال�����ش��الم امل��ت��ع��رثة بني 
بح�شب  والفل�شطينيني،  ا�شرائيل 

م�شوؤولني ر�شميني.
وا�������ش������ت������اأن������ف ال�����ش����رائ����ي����ل����ي����ون 
والفل�شطينيون مفاو�شات ال�شالم 
امل��ب��ا���ش��رة يف اواخ�����ر مت��وز-ي��ول��ي��و 
من  ك��ب��رية  �شغوط  عقب  امل��ا���ش��ي 

وا���ش��ن��ط��ن، ب��ع��د ت��ع��رثه��ا ل��ث��الث��ة 
اعوام واكد الفل�شطينيون رف�شهم 
توا�شل  بينما  املفاو�شات  موا�شلة 

ا�شرائيل البناء ال�شتيطاين.
وق���ب���ي���ل زي���������ارة ك�������ريي، ط���رح���ت 
ع���ط���اءات لبناء  ا���ش��رائ��ي��ل الح����د 
ا�شتيطانية  �شكنية  وحدة   1859
جديدة يف ال�شفة الغربية والقد�س 

ال�شرقية املحتلتني.
وقال م�شوؤول فل�شطيني طلب عدم 
فران�س  لوكالة  ا�شمه  عن  الك�شف 
م�شر  ال�شرائيلي  اجل��ان��ب  ب��ر���س 
على ا�شتمرار ال�شتيطان ونحن ل 
املفاو�شات  يف  ال�شتمرار  ن�شتطيع 
يف ظل هذه الهجمة ال�شتيطانية 

الهدوء ي�شود �شمال كيفو
 بعد هزمية حركة اإم 23

•• كيواجنا-ا ف ب:

الكونغو  جمهورية  �شرق  يف  الربعاء  �شباح  كيفو  �شمال  اقليم  الهدو  �شاد 
و�شرح  اجلي�س  وف��ق  املتمردة   23 ام  حركة  هزمية  غ��داة  الدميوقراطية 
اللفتنانت اوليفييه امويل الناطق با�شم اجلي�س يف �شمال كيفو من كواجنا 
ي�شود  ال��ه��دوء  بر�س  لفران�س  الق��ل��ي��م(  عا�شمة  غ��وم��ا،  �شمال  كلم   80(
اليوم، حقا ل �شيء يذكر وا�شاف ال�شابط ان القوات امل�شلحة جلمهورية 
من  مزيد  دون  بدمائها  املنتزعة  مواقعها  تعزز  الدميوقراطية  الكونغو 
التفا�شيل حول ن�شاط اجلي�س. وردا على �شوؤال حول الهجوم الذي اعلنت 
احلكومة انها �شت�شنه على املتمردين الهوتو الروانديني من جبهة القوى 
الكونغو  جمهورية  ���ش��رق  يف  امل��ت��م��رك��زة  روان����دا  لتحرير  ال��دمي��وق��راط��ي��ة 
الكولونيل بالقول يجري التخطيط  1994، اكتفى  الدميوقراطية منذ 
لذلك ول ميكن اعالن �شيء . واعلنت كين�شا�شا الثالثاء انه بعد انت�شارها 
املتمردين  على  هجوما  قريبا  اجلي�س  �شي�شن   23 ام  حركة  مقاتلي  على 
با�شم احلكومة لمبري ميندي مل  والناطق  الت�شال  وزير  واعلن  الهوتو 
يبق يف بالدنا مكان لي جمموعة غري نظامية مهما كانت موؤكدا ان حركة 
الدميوقراطية  القوى  جبهة  حملها  وحلت  القائمة  راأ�س  على  كانت   23

لتحرير رواندا، �شنهتم بنزع ا�شلحتهم .

م��ن التوفيق ب��ني واج��ب��ات الأ���ش��رة 
اأ�شكال  كل  �شد  وحمايتها  والعمل 
ال��ع��ن��ف، وت��ل��ت��زم ال���دول���ة ب��ت��وف��ري 
والطفولة  لالأمومة  خا�شة  رعاية 
وامل��راأة املعيلة والن�شاء الأ�شد فقراً 
ذاتها،  للم�شادر  ووفقاً   . واحتياجاً 
فاإن عدداً من اأع�شاء اللجنة اأبدى 
تخ�شي�س  ع����دم  ع��ل��ى  اع���رتا����ش���اً 
ك���وت���ا ل���ل���م���راأة ح��ت��ى ي���ك���ون ه��ن��اك 
واملجال�س  ال��ربمل��ان  يف  لها  متثياًل 
وال��ق��رى،  ب��امل��دن  املحلية  ال�شعبية 
وذلك يف مواجهة ما اعُترب ثقافة 
ر  امل��ق��رَّ وم���ن   . ال��ذك��وري��ة  املجتمع 
التي   ، اخلم�شني  جلنة  تنتهي  اأن 
بداأت ممار�شة عملها يف الثامن من 
اإعداد  من  الفائت،  اأيلول-�شبتمرب 
اأوائ��ل  النهائي  �شكله  يف  الد�شتور 
بعد  املقبل  الأول-دي�����ش��م��رب  كانون 
اأن ُتنهي 60 يوم عمل، وفقاً ملا ورد 
توافقت  التي  امل�شتقبل  خارطة  يف 
والدينية  ال�شيا�شية  القوى  عليها 
يف البالد واأُعلنت م�شاء الثالث من 
اأن  بها  وورد  الفائت  متوز-يوليو 
يتم تعطيل العمل بالد�شتور ب�شكل 
لتعديل  جلنة  ُت�شكَّل  واأن  م��وؤق��ت، 

املواد حمل اخلالف الواردة به .
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طريان الإمارات تد�شن رحالتها اإىل خام�ش حمطة يف باك�شتان 

ال��دع��م املمكن  ج��اه��دة لتقدمي ك��ل 
مبعدلت  يت�شم  �شوق  يف  لعمالئها 
قطاع  ميثل  حيث  م�شطردة،  من��و 
�شناعات الأملنيوم واحداً من عوامل 
هذا النمو. وجدير بالذكر اأن انتاج 
دولة الإمارات العربية املتحدة من 
1.84 م��ل��ي��ون طن  ب��ل��غ  الأمل��ن��ي��وم 
النتاج  باملئة من   4 ما ميثل  وه��و 
 47.1 بنحو  ي��ق��در  ال���ذي  ال��ع��امل��ي 

مليون طن مرتي �شنوياً.
وت���ع���ل���ي���ق���ا ع���ل���ى م�������ش���ارك���ة ك���ي���زاد 
ي���ق���ول م�����ش��ط��ف��ى خ�����ش��ري، م��دي��ر 
ك��ي��زاد:  يف  الأع����م����ال  ت��ط��وي��ر  اأول 
ن���رى يف م���وؤمت���ر ع���رب���ال ال�����ش��ن��وي 
اجل��وان��ب،  متعددة  �شانحة  فر�شة 
ف��الل��ت��ق��اء ب�����ش��رك��اء ال���ق���ط���اع من 
منطقة  من  حت��دي��داً  املتخ�ش�شني 
وال���ع���امل ب�شكل  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق 
اآخ��ر  ع��ام يبقينا على اّط���الع ح��ول 
يتيح  اأخ��رى،  التطورات ومن جهة 
املهتمني  م��ع  املبا�شر  الت�����ش��ال  لنا 
وت����ق����دمي ك����ي����زاد مب����ا ت����وف����ره م��ن 
مميزات للم�شتثمرين. ونحاول من 
املبا�شرة  ولقاءاتنا  تواجدنا  خالل 
مع جهات ا�شتثمارية عديدة تقدمي 
ال��دع��م لإمي���ال م��ن خ��الل ت�شجيع 
تواجد  من  ال�شتفادة  امل�شتثمرين 
اإميال يف كيزاد والتو�شع يف اأعمالهم 
بكافة  للتمتع  كيزاد  يف  والتاأ�شي�س 
من  لعمالئنا  نوفره  ال��ذي  الدعم 

اأجل حتقيق اأهدافهم . 

•• اأبوظبي-الفجر:

ال�شناعية  خليفة  م��دي��ن��ة  اأع��ل��ن��ت 
اأب��وظ��ب��ي )ك��ي��زاد(، اإح���دى �شركات 
م�شاركتها  ع��ن  للموانئ،  اأب��وظ��ب��ي 
يف املوؤمتر العربي الدويل لالأملنيوم 
17 )عربال( املنعقد ما بني 7-5 
 ، ريجي�س  �شانت  فندق  يف  نوفمرب 

جزيرة ال�شعديات باأبوظبي .
وي��ق��ام امل��وؤمت��ر ه���ذا ال��ع��ام برعاية 
�شركة الإم��ارات لالأملنيوم )اإمي��ال( 
ال���ت���ي مت��ت��ل��ك واح���������داً م����ن اأك����رب 
م�شاهر الأمل��ن��ي��وم يف ال��ع��امل واأح��د 
�شمن  ال��رئ��ي�����ش��ي��ني  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
جم����ّم����ع ����ش���ن���اع���ات الأل����وم����ن����ي����وم 
اإمي������ال  ك�����ي�����زاد، وت�����ش��ت�����ش��ي��ف  يف 
لالأملنيوم  ال���دويل  العربي  امل��وؤمت��ر 
اأهم  اأحد  يعد  الذي  17)عربال( 
اللقاءات لقطاٍع اآخٍذ يف النمو على 
الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  م�شتوى 
ويلتقي فيه عدد كبري من م�شّنعي 
الأمل����ن����ي����وم وال�������ش���ن���اع���ات الأول����ي����ة 
منطقة  من  الأملنيوم  على  القائمة 

ال�شرق الأو�شط و�شمال افريقيا.
وك�������ان امل���ه���ن���د����س خ����ال����د ����ش���امل���ني، 
التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�شو 
اجلل�شة  خ����الل  ح���ا����ش���راً  ل���ك���ي���زاد، 
الف����ت����ت����اح����ي����ة ل����ل����م����وؤمت����ر ح��ي��ث 
اكت�شبها  ال��ت��ي  الأه��م��ي��ة  اإىل  اأ���ش��ار 
رئي�شية  كمن�شة  )ع��رب��ال(  موؤمتر 
جت��م��ع اأق���ط���اب ���ش��ن��اع��ة الأمل��ن��ي��وم 

•• دبي-الفجر:
دعمت دبي موقعها على اخلارطة 
ال��ع��امل��ي��ة لأ����ش���واق ال�����ش��ي��ارات، عرب 
جتارتها  قيمة  يف  املت�شاعد  النمو 
اخل���ارج���ي���ة ب���ال�������ش���ي���ارات، وال���ت���ي 
�شجلت يف الن�شف الأول من العام 
 ،18% بن�شبة  ارتفاعا   2013
دره�����م،  م���ل���ي���ار   32 اإىل  ل��ت�����ش��ل 
مقابل 27 مليار درهم يف الن�شف 

الأول من العام 2012 .
واأظهرت اإح�شائية حديثة اأعلنتها 
دبي  ملعر�س  مواكبة  دب��ي  ج��م��ارك 
الدويل لل�شيارات، اأن النمو الأكرب 
حت��ق��ق يف جم���ال ال������واردات، حيث 
مليار   23 اإىل  قيمتها  ارت��ف��ع��ت 
دره�����م، م��ق��اب��ل 19 م��ل��ي��ار دره���م 
قيمة  من��ت  بينما   ،21% ب��زي��ادة 
جت����ارة اإع�����ادة ت�����ش��دي��ر ال�����ش��ي��ارات 
م��ل��ي��ار   9 ل��ت�����ش��ل   13% ب��ن�����ش��ب��ة 

درهم، مقابل 8 مليار درهم.
وي��ع��ك�����س ه���ذا ال��ن��م��و م���دى ق���درة 
ا�شتقطاب جتارة  دب��ي على  اأ���ش��واق 
املت�شاعدة  الزيادة  عرب  ال�شيارات، 
ال��دول��ة،  داخ����ل  عليها  ال��ط��ل��ب  يف 

العامة  اجلمعية  اجتماعات  بدء 
اجلوي  للنقل  العربي  لالحتاد 
ال��دوح��ة ت�شت�شيفها  ال��ت��ي 

•• الدوحة -وام:

اأع��م��ال  املا�شية  قبل  الليلة  ب���داأت 
العامة  للجمعية    46 ال���  ال���دورة 
ل���الحت���اد ال��ع��رب��ي ل��ل��ن��ق��ل اجل���وي 
ال���ت���ي ت�����ش��ت�����ش��ي��ف��ه��ا ال����دوح����ة مل��دة 
ثالثة اأيام. ي�شارك يف الجتماعات 
ق��ادة �شناعة  300 من  اأك��رث من 
العربي  العامل  املدين يف  الطريان 
والدويل الذين يناق�شون م�شتقبل 
املنطقة  يف  ال���ط���ريان  ق��ط��اع  من���و 
يف  العربي  التعاون  تعزيز  �شبل  و 
خمتلف املجالت ملواجهة املناف�شة 
ال��ع��امل��ي��ة. ون��ق��ل��ت وك���ال���ة الأن���ب���اء 
ال��ق��ط��ري��ة ق��ن��ا ع��ن ���ش��ع��ادة جا�شم 
بن �شيف بن اأحمد ال�شليطي وزير 
افتتح  ال��ذي  القطري  امل��وا���ش��الت 
اأعمال الجتماعات..اأن دولة قطر 
العامة  اجلمعية  باحت�شان  تفخر 
ال�������ش���اد����ش���ة والأرب�����ع�����ني ل���الحت���اد 
مب�شاركة  اجل���وي  للنقل  ال��ع��رب��ي 
وف����ود م��ن خم��ت��ل��ف ب��ل��دان ال��ع��امل 

حتت مظلة الحتاد.

البنية  ب��ع��ن��وان  تو�شيحي  ب��ع��ر���س 
منطقة  يف  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
الأو���ش��ط و���ش��م��ال افريقيا  ال�����ش��رق 
ال�����ذي ت��ل��ق��ي ال�������ش���وء م���ن خ��الل��ه 
على العوامل التي قادت اإىل حتّول 
اإىل  نامية  اقت�شادات  من  املنطقة 
فيه  ت��زخ��ر  وق���ت  نا�شئة يف  اأ����ش���واق 

مبقومات النه�شة ال�شناعية. 
ومت��ث��ل ك��ي��زاد وه���ي اأك����رب منطقة 
امل��ن��ط��ق��ة  ت���ك���ام���ل���ي���ة يف  ����ش���ن���اع���ي���ة 
اأف�������ش���ل جت�����ش��ي��د ل����ه����ذا ال���ت���ح���ول 
ت�شم  متقدمة  اأ�شا�شات  على  املبني 
و�شهولة  املبتكرة  التحتية  البنية 
اأ����ش���واق ع��دي��دة من  ال��و���ش��ول اإىل 

خ���الل ال��ب��واب��ة ال��ت��ج��اري��ة الأو���ش��ع 
والأحدث يف املنطقة، ميناء خليفة 
ال������ذي مي���ت���از ب��ع��م��ق م���ي���اه���ه مم��ا 
ميكنه من ا�شتقبال اأ�شخم ال�شفن 
انخفا�س  لهذا  وي�شاف  املعا�شرة 
ال���ت���ك���ل���ف���ة ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة و���ش��ه��ول��ة 
ال�شيا�شة  تلك  الأع���م���ال،  مم��ار���ش��ة 
فتمكنت  ك���ي���زاد  اع��ت��م��دت��ه��ا  ال���ت���ي 
م����ن اج�����ت�����ذاب ك������ربى ال�������ش���رك���ات 
العاملية واملحلية جتاوزت 40 جهة 

ا�شتثمارية.
وت�����درك ك���ي���زاد ال�����دور امل���ن���اط بها 
امل�شتقبلية  اأبوظبي  روؤي��ة  لتحقيق 
وت���ع���م���ل  الق����ت���������ش����اد،  ت����ن����وي����ع  يف 

يف امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل. و����ش���دد على 
ال���ن���ت���ائ���ج احل���ت���م���ي���ة ال����ت����ي ت��خ��رج 
ب��ه��ا ال���وف���ود امل�����ش��ارك��ة ح��ي��ث يتيح 
للقاء  ثمينة  فر�شاً  عربال  موؤمتر 
الأول��ي��ة  امل���واد  ومنتجي  امل�شّنعني 
وت��ب��ادل اخل���ربات والإح��اط��ة باآخر 
امل�شتجدات يف قطاع ينمو عاماً بعد 
اإميال  �شاملني:  املهند�س  وقال  عام. 
الرئي�شيني  امل�شتاأجرين  اأه��م  اأح��د 
يف كيزاد، وم�شاركتنا تاأتي جت�شيداً 
لدعمنا املتوا�شل لإميال التي ناأمل 
ل��ه��ذا  ا���ش��ت�����ش��اف��ت��ه��ا  ت�����ش��ت��م��ر يف  اأن 

املوؤمتر يف الأعوام القادمة .
م�شاركتها  خ���الل  ك��ي��زاد  وت�����ش��اه��م 

اجل����دي����دة لق��ت�����ش��اد دب�����ي، حيث 
للعمل  اجل���دد  املن�شمون  ي�شيف 
املزيد  القت�شادية  القطاعات  يف 
فيما  ال�����ش��ي��ارات،  على  الطلب  م��ن 
الت�شدير  اإع����ادة  يف  النمو  يعك�س 
الدولة  يف  ال�شيارات  وك��الء  جن��اح 
اخلارجية  الأ�شواق  اإىل  بالو�شول 
املت�شاعدة،  احتياجاتها  وتغطية 

الوطني  القت�شاد  ق��درة  داع��م��ني 
ع��ل��ى ال���ش��ت��ف��ادة م��ن من��و اأ���ش��واق 

اإعادة الت�شدير.
وحت������ر�������س ج������م������ارك دب�������ي ع��ل��ى 
لتجارة  الت�شهيالت  اأف�شل  تقدمي 
ال�������ش���ي���ارات، م����ن خ�����الل ت�����ش��ري��ع 
اإج��������راءات ال��ت��خ��ل��ي�����س اجل��م��رك��ي 
ل��ت��اأم��ني اح��ت��ي��اج��ات الأ����ش���واق دون 

ال�شرائية  ال��ق��درة  ت�شاعد  بفعل 
واملوؤ�ش�شات، وحت�شن  الأف��راد  لدى 
م�شرتياتهم  متويل  على  قدرتهم 
م��ن ال�����ش��ي��ارات اجل��دي��دة، وكذلك 
م���ع دخ�����ول اأع�������داد م���ت���زاي���دة من 
���ش��وق  اإىل  وامل��ق��ي��م��ني  امل���واط���ن���ني 
ال���ق���ط���اع���ات  ال���ع���م���ل يف خم���ت���ل���ف 
الن��ط��الق��ة  نتيجة  الق��ت�����ش��ادي��ة، 

دبي بالأ�شعار الثابتة اأظهرت ان ن�شاط الفنادق واملطاعم حقق 
لهذا  امل�شافة  القيمة  بلغت  حيث  باملائة  ر13   7 بن�شبة  منوا 
9 ر8 مليار  2013 نحو  الن�شف الأول من عام  الن�شاط يف 
8 ر7 مليار دره��م للفرتة ذاتها من عام  دره��م مقارنة بنحو 
2012 . واأ�شاف ان البيانات ت�شري اإىل منو املرافق املرتبطة 
بهذا الن�شاط حيث ازداد عدد الفنادق لي�شل اإىل 406 فنادق 
2013 وارتفع عدد الغرف يف  خالل الن�شف الأول من عام 
بزيادة  فندقية  غرفة   950 و  األ��ف��ا   58 اإىل  لي�شل  الفنادق 
من  ذات��ه��ا  بالفرتة  مقارنة  غ��رف��ة  و729  الف  ارب��ع��ة  بلغت 
اإرتفع كذلك  اأن عدد ال�شقق الفندقية  2012 لفتا اإىل  عام 

لي�شل اإىل 22 األفا و 542 �شقة خالل الن�شف الأول من عام 
2013 مقابل 21 األفا و 787 �شقة يف الفرتة ذاتها من عام 
2012 حيث رافق هذا النمو يف املرافق منو يف الطلب وبلغ 
عدد نزلء املن�شاآت الفندقية يف اإمارة دبي خالل الن�شف الأول 
م��ن ال��ع��ام اجل���اري 6 ر5 مليون نزيل ب��زي��ادة ق��دره��ا 11.1 
م�شريا  �شبقه..  ال��ذي  العام  من  ذاتها  بالفرتة  مقارنة  باملائة 
�شياحية  وجهة  بو�شفها  مكانتها  ر�شخت  دب��ي  ام���ارة  اأن  اإىل 
ال�شياح ويف  م��ق��وم��ات اجل���ذب  م��ن  ب��ه  تتمتع  مل��ا  وذل���ك  عاملية 
الأ�شا�شية  البنية  اإىل  بالإ�شافة  والإ�شتقرار  الأم��ن  مقدمتها 

واملتطورة التي تكفل خدمات راقية لل�شائحني والزائرين.

•• دبي -وام:

حقق اإقت�شاد اإمارة دبي منوا قيا�شيا يف الن�شف الأول من عام 
2013 بعدما �شجل الناجت املحلي الإجمايل بالأ�شعار الثابتة 
ارتفاعا ن�شبته 9 ر4 باملائة يف الن�شف الأول من العام احلايل 
درهم  مليار   161 حقق  فيما  دره��م  مليار   169 اإىل  لي�شل 
خالل الفرتة نف�شها من العام املا�شي 2012 حيث طال هذا 
القت�شادية.  والأن�شطة  القطاعات  معظم  الإي��ج��اب��ي  النمو 
وق�����ال ع�����ارف ع��ب��ي��د امل���ه���ريي امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل���رك���ز دب��ي 
لالإح�شاء املهريي ان تقديرات الناجت املحلي الإجمايل لإمارة 

كيزاد ت�شارك يف الدورة 17 للموؤمتر العربي الدويل لالأملنيوم

الإم��ارات  تد�شني ط��ريان  باك�شتان مبنا�شبة  ال��دويل يف  �شيالكوت  يف مطار 
رحالتها من دبي اإىل �شيالكوت. ح�شراحلفل..مري حيدر على خان الرئي�س 
اأحمد ت�شوادرى الرئي�س الأعلى  اأ�شفق  التنفيذي ملطار �شيالكوت الدويل و 
ملطار �شيالكوت وخواجا اأنور خواجا الع�شو التنفيذي لغرفة جتارة باك�شتان 
و�شالح الأن�شاري املدير التنفيذي ملكاتب معلومات الزوار يف هيئة ال�شياحة 
والت�شويق التجاري يف دبي وعدد من كبار امل�شئولني مبطار �شيالكوت الدويل. 
التجارية  للعمليات  الإم��ارات  اأول طريان  رئي�س  نائب  اأحمد خورى  واألقى 
كلمة خالل حفل ال�شتقبال قال خاللها اإن احتفال طريان الإمارات باإطالق 
رحالتها اإىل �شيالكوت خام�س حمطة لل�شركة يف باك�شتان هو يوم تاريخي..
الإم��ارات  ط��ريان  ت�شغل  التي  الأوىل  الدولة  كانت  باك�شتان  اأن  اإىل  م�شريا 
الإم��ارات  اأن ط��ريان  واأ�شاف   .1985 اأكتوبر عام    25 اإليها يف   رحالتها 

•• �صيالكوت-وام:

لها  حمطة  خام�س  باك�شتان  يف  �شيالكوت  اإىل  الإم���ارات  ط��ريان  رحلة  تعد 
وتتم  ال��دول��ي��ة.  خطوطها  �شبكة  �شمن    137 ال����  وامل��ح��ط��ة  باك�شتان  يف 
اخل��دم��ة اجل��دي��دة مبعدل اأرب���ع رح��الت يف الأ���ش��ب��وع بطائرة اإي��رب��ا���س اأي��ه 
330 200- مق�شمة اإىل درجتني هما رجال الأعمال بواقع  54  مقعدا 
والدرجة ال�شياحية بواقع 183 مقعدا. وكانت الرحلة الفتتاحية اإيه كى 
620 غادرت املبنى رقم 3 يف مطار دبي الدويل عند ال�شاعة الرابعة و 15  
دقيقة فجر اأم�س الول وحطت يف مطار �شيالكوت الدويل ال�شاعة الثامنة 
البا�شه النعيمي �شفري  20  دقيقة �شباحا. و�شهد �شعادة عي�شى عبداهلل  و 
الدولة لدى جمهورية باك�شتان الإ�شالمية اأم�س حفل ال�شتقبال الذي اأقيم 

والزمالء  والعائلة  ال�شدقاء  زيارة  لهم فر�شة  املدينة متيحة  مبا�شرا مع 
.  واأ�شاف خورى اأن طائرة اليربا�س اأيه 330 - 200 توفر طاقة �شحن 
16  طنا..معربا عن تطلع ال�شركة اإىل خدمة الأعمال املحلية من خالل 
دب��ى على  ع��رب  وال��ع��امل  �شيالكوت  ب��ني  لل�شحن  ت��وف��ري خ��ط ج��وى مبا�شر 
منت هذه الطائرة التى توفر للم�شافرين اخليار بني درجة رجال الأعمال 
وال�شياحية..اإ�شافة اإىل اخلدمات اجلوية املتطورة مبا فيها نظام الرتفيه 
اجلوي. وقال نائب رئي�س اأول طريان الإمارات للعمليات التجارية اإن عدد 
230  موظفا  اآلف موظف منهم  اأربعة  يبلغ  الم��ارات  العاملني بطريان 
يف باك�شتان ويعمل بها  68  م�شيفا وم�شيفة من باك�شتان. كما األقى مري 
حيدر علي خان الرئي�س التنفيذي ملطار �شيالكوت الدويل كلمة رحب فيها 

بالرحلة الفتتاحية لطريان الإمارات اإىل �شيالكوت.

اإىل باك�شتان ب�شكل تدريجي لت�شهم بذلك يف دعم  وا�شلت تعزيز رحالتها 
العالقات التجارية املزدهرة بني الدولتني والتى ت�شل قيمتها حاليا اإىل  6 
ر7  مليار دولر يف ال�شنة..م�شريا اإىل اأن ال�شركة تخدم باك�شتان ب� 66  رحلة 
اأ�شبوعيا خالل خم�س حمطات ت�شمل لهور واإ�شالم اباد وكرات�شي وبي�شاور 
ومت اليوم اإ�شافة �شيالكوت . وقال اأحمد خوري اإن رحالت طريان المارات 
الإم���ارات  ط��ريان  �شبكة  مع  مالئما  ربطا  لعمالئها  �شتوفر  �شيالكوت  اإىل 
بل  البنجاب  لي�س فقط من ولي��ة  العامل  136 وجهة فى  اإىل  التى ت�شل 
باك�شتان كلها . واأ�شار اإىل اأنه من خالل مقر ال�شركة الرئي�شي يف دبي ميكن 
للم�شافرين من �شيالكوت ال�شتفادة من رحالت الربط املميزة التى توفرها 
اأوروب��ا  دول  وباقي  بريطانيا  ذل��ك  فى  مبا  العامل  دول  جميع  اإىل  ال�شركة 
ربطا  الدوليني  للركاب  اجل��دي��دة  اخل��دم��ة  �شتوفر  كما  الأو���ش��ط  وال�شرق 

% خالل الن�شف الأول من 2013 بنمو 18 

جتارة دبي من ال�شيارات ترتفع اإىل 32 مليار درهم

دبي لالإح�شاء : اقت�شاد دبي يحقق منوًا بن�شبة 9ر4 باملائة يف الن�شف الأول 

ظبي جت تقدم خدمات تعبئة الوقود 
للطائرات اخلا�شة يف مطار البطني 

بقيمة جتاوزت 247 مليون درهم

�شركة الفوعة ت�شرف الدفعة الثامنة للمزارعني

ال�شتثمار املتوا�شل يف تطوير البنية التحتية والرتقاء 
ي�شمن  مبا  وذل��ك  للعمالء،  املقدمة  اخلدمات  بجودة 
ا���ش��ت��م��راري��ة مت��ت��ع م��ط��ار ال��ب��ط��ني ل��ل��ط��ريان اخل��ا���س 
حلركة  املف�شل  ك��امل��ط��ار  املنطقة  يف  ال��رائ��دة  مبكانته 

الطريان اخلا�س يف ال�شرق الأو�شط .
من  اجلديدة  الوقود  تعبئة  خدمات  �شت�شهم  واأ�شاف: 
تناف�شية  باأ�شعار  مبتكرة  حلول  تقدمي  يف  ج��ت  ظبي 
مل�شغلي الطائرات اخلا�شة امل�شتخدمني للمطار، الأمر 
املركز  اخل��ا���س  للطريان  البطني  مطار  يجعل  ال��ذي 
التجاري واخلا�س يف  املثايل مل�شغلي عمليات الطريان 
جت  ظبي  الأر�شية  اخل��دم��ات  مركز  ويقوم   . املنطقة 
املمّيزة واملتنوعة لكافة عمالء مطار  بتقدمي خدماته 
البطني للطريان اخلا�س، حيث يتوىل تقدمي اخلدمة 
العمالء فريق  تلبية جميع احتياجات  وال�شراف على 
عمل موؤهل ومتكامل وعلى درجة عالية من التدريب 
واجلاهزية. وت�شم قائمة اخلدمات املقدمة الرتحيب 
وا�شتقبال امل�شافرين، وخدمات تعبئة وقود الطائرات، 
من  وغريهم  والتموين،  الطائرات،  تنظيف  وعمليات 
اأق�����ش��ى درج����ات ال��راح��ة  اخل��دم��ات اخل��ا���ش��ة لتحقيق 

والرفاهية للعمالء.

ا�شتفاد  دره��م  مليون   247 جت��اوزت  احلالية  الدفعة 
منها اأكرث من 11 األف مزارع، وتعد هذه الدفعة حتى 
الآن اأكرب دفعة مالية م�شروفة عن م�شتحقات ت�شويق 

املزارعني لتمورهم من خمتلف اأنحاء الدولة.
اأن  ال��ف��وع��ة  ���ش��رك��ة  اإدارة  رئ��ي�����س جمل�س  ���ش��ع��ادة  واأك����د 
املو�شم  التمور منذ بدء  امل�شتلمة من  الكميات  اإجمايل 
ا�شتالم  األ��ف ط��ن حيث ت�شدر مركز   110 م��ن  اأك��رث 
حيث  من  املراكز  قائمة  الغربية  باملنطقة  اخلري  �شيح 
ال��ك��م��ي��ات امل�����ش��ت��ل��م��ة وم���ن ث���م م��رك��ز ال�����ش��اد باملنطقة 
ا�شتالم  مت  باأنه  م��وؤك��داً  بوكريه،  مركز  يليه  ال�شرقية 
كميات كبرية من مت��ور اخل��راي��ف، حيث حظي �شنف 
فر�س باأعلى كمية م�شتلمة يليه �شنف نغال ثم �شنف 

دبا�س .

••اأبوظبي-الفجر: 

ملطارات  التابع  اخلا�س  للطريان  البطني  مطار  اأعلن 
اأبوظبي، الذي ُيعد املطار املتخ�ش�س الوحيد يف خدمة 
الطريان اخلا�س يف منطقة ال�شرق الأو�شط، ام�س عن 
بدء مركز اخلدمات الأر�شية املمّيز ظبي جت بتقدمي 
خ���دم���ات ت��ع��ب��ئ��ة ال���وق���ود جل��م��ي��ع ال���ط���ائ���رات اخل��ا���ش��ة 
ال���زائ���رة ل��ل��م��ط��ار، وذل����ك يف خ��ط��وة ت��ع��زز اخل��دم��ات 
اأبوظبي  مبكانة  الرت��ق��اء  وبالتايل  امل��ط��ار  يف  املقدمة 

كوجهة رائدة للطريان اخلا�س يف املنطقة.
الوقود  لتعبئة  اجلديدة  اخلدمات  جت  ظبي  و�شتقدم 
من  اأك��رب  �شريحة  لت�شجيع  وج��ّذاب��ة  تناف�شية  باأ�شعار 
با�شتخدام  اخل��ا���س  ال��ط��ريان  و���ش��رك��ات  م�شتخدمي 
الأن�شب  كالوجهة  اخل��ا���س  ل��ل��ط��ريان  البطني  م��ط��ار 
مل�شغلي  اجل��دي��دة  اخل��دم��ات  �شتتيح  ك��م��ا  امل��ن��ط��ق��ة.  يف 
امكانية  املطار،  يف  حالياً  العاملني  اخلا�شة  الطائرات 
تناف�شية  اأ�شعار  وتقدمي  الت�شغيلية  النفقات  تخفي�س 

ملبيعات عقود تاأجري الطائرات.
وق����ال ي��و���ش��ف احل���م���ادي، امل��دي��ر ال��ع��ام مل��ط��ار البطني 
ل���ل���ط���ريان اخل����ا�����س: ت�����ش��ع��ى م����ط����ارات اأب���وظ���ب���ي اإىل 

اأع��ل��ن��ت ���ش��رك��ة ال��ف��وع��ة ع��ن ���ش��رف م��اي��زي��د عن247 
للمزارعني  الثامنة  املالية  الدفعة  قيمة  دره��م  مليون 
عن ت�شويق متورهم من 20 �شبتمرب املا�شي حتى 10 

من ال�شهر املا�شي.
رئي�س  الأح��ب��اب��ي  عاي�س  ظافر  املهند�س  �شعادة  واأك���د 
جمل�س اإدارة �شركة الفوعة اأن �شرف الدفعة املالية ياأتي 
من منطلق حر�س الفوعة على توفري كل الحتياجات 
التي ت�شب يف م�شلحة املزارع وتلبي حاجة املزرعة من 
امل�شتلزمات خالل مو�شم الت�شويق �شمن اآلية اعتمدتها 
ال�شركة ب�شرف م�شتحقات املزارعني ب�شكل دوري اأثناء 
الذي  املو�شم  اإنتهاء  قرب  عن  منوهاً  الت�شويق،  مو�شم 

ي�شادف يوم الإثنني املوافق 11من ال�شهر احلايل.
ب��اأن  الأح��ب��اب��ي  عاي�س  ظافر  املهند�س  �شعادة  واأ���ش��اف 

 ماجد بن حممد يكرم ال�شركات الع�شر الأوىل امل�شنفة يف برنامج املائة لعام 2013 التابعة ملوؤ�ش�شة حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع 
•• دبي-وام:

كرم �شمو ال�شيخ ماجد بن حممد بن را�شد اآل مكتوم رئي�س هيئة 
دبي للثقافة والفنون �شباح ام�س ال�شركات الع�شر الأوىل التابعة 
واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  لتنمية  را�شد  بن  حممد  ملوؤ�ش�شة 
دفعة  عن  ل��الإع��الن  العاملي  التجاري  دب��ي  مبركز  اأقيم  حفل  يف 
الثانية. ويف بداية احلفل  2013 يف دورته  املائة للعام  برنامج 
قام �شمو ال�شيخ ماجد بن حممد بن را�شد اآل مكتوم برفع علم 
ال��دول��ة  اح��ت��ف��الت  م��ع  تزامنا  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة 
بيوم العلم رافقه خاللها �شعادة �شامي القمزي مدير عام دائرة 
التنمية القت�شادية يف دبي و�شعادة عبد البا�شط اجلناحي املدير 
ال�شغرية  امل�شاريع  لتنمية  را�شد  بن  حممد  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي 
املائة  برنامج  ويعمل  امل�شوؤولني.  من  وع��دد  دب��ي  يف  واملتو�شطة 
الذي اأطلقته املوؤ�ش�شة يف العام 2011 حتت رعاية �شمو ال�شيخ 
ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم ويل ع��ه��د دب���ي رئي�س 

اخلم�شني الأ�شرع منوا اإىل ت�شنيف اأف�شل 50 �شركة من حيث 
طريق  عن  النمو  من  مزيد  لتحقيق  تاأهيلها  ليتم  امل��ايل  النمو 
جذب امل�شتثمرين اأو طرح اأ�شهمها يف ال�شوق املايل الثانوي وذلك 
من خالل الربامج املتخ�ش�شة التي �شممتها املوؤ�ش�شة بالتعاون 
مع �شركائها ال�شرتاتيجيني من اأمثال منظمة التمويل الدولية 
ونا�شداك بالإ�شافة اإىل الدورات اخلا�شة يف تعزيز التو�شع واإدارة 
بدء  موعد  ع��ن  الإع���الن  و�شيتم  ال�شركات..  وحوكمة  املخاطر 

الت�شجيل للمبادرتني يف وقت لحق لو�شائل العالم.
وبهذه املنا�شبة قال �شعادة �شامي القمزي: �شاهم برنامج املائة يف 
تعزيز اأداء ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة يف دبي مما عك�س اإيجابا 
املبادرة  ا�شتمرارية  وي�شعدنا  الإم��ارة  القت�شادي يف  امل�شهد  على 
والتطورات احلا�شلة فيه من حيث اأعداد ال�شركات املتقدمة. ويف 
البا�شط اجلناحي: حظيت مبادرة  �شعادة عبد  ذاته قال  ال�شياق 
املئة باإهتمام كبري من قبل ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة وخري 
اأن  2013.. واآمل  اإىل بلوغ ت�شنيف العام  دليل �شعي ال�شركات 

املتميزة  ال�����ش��رك��ات  وت�شنيف  حت��دي��د  ع��ل��ى  التنفيذي  املجل�س 
بح�شب معايري وموؤ�شرات مالية وغري مالية ومن ثم يقوم على 
وتطوير  املبدع  التفكري  على  املوؤ�ش�شات  تلك  اأ�شحاب  م�شاعدة 
مبادرتني  اإط��الق  احلفل  و�شهد  والتو�شعية.  التنموية  اأعمالها 
حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  لتوجيهات  تنفيذا  ج��دي��دت��ني 
و  نا�شئة  �شركة   100 اأف�شل  ت�شنيف  هما  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
امل�شاريع  املبادرتان  وت�شمل   . من��وا  الأ���ش��رع  اخلم�شني  ال�شركات 
تعد  احل��رة حيث  املناطق  فيها  دبي مبا  واملتو�شطة يف  ال�شغرية 
الإمارة املكان الأمثل لتاأ�شي�س الأعمال وتطويرها كونها حا�شنة 
امل��ب��دع��ة وامل��ب��ت��ك��رة .  اأع��م��ال جميع رواد الأع��م��ال ذوي الأف��ك��ار 
امل�شاريع حديثة  اإىل ت�شنيف  النا�شئة  ال�شركات  برنامج  ويهدف 
التاأ�شي�س التي تقل اأعمارها عن 3 �شنوات حيث �شت�شتفيد هذه 
ال�شركات من حزمة من الربامج التدريبية وال�شت�شارية املقدمة 
من �شركاء املوؤ�ش�شة اإ�شافة للتعريف بهم يف عامل املال والأعمال 
برنامج  ويهدف  جديدة.  اأ�شواق  لدخول  قنوات  فتح  جانب  اإىل 

ت�شهد الدفعات املقبلة ا�شتقطاب املزيد من ال�شركات الراغبة يف 
اقت�شادية  ديناميكية  امل�شاريع  هذه  متثل  حيث  والتو�شع  النمو 
ب����ارزة. وق���د ارت��ف��ع ع���دد امل��ت��ق��دم��ني لأك���رث م��ن 3000 �شركة 
�شغرية ومتو�شطة يف دفعة الربنامج للعام 2013 بزيادة قدرها 
178يف املائة مقارنة ب� 1092 متقدما يف الدورة املا�شية خالل 
العام 2011 وقدرت عوائدها ب� 53.3 مليار درهم خالل العام 
املحلي  الناجت  اإىل  درهم  مليار   16.2 قرابة  وت�شيف   2012
املئة  املتقدمني يف برنامج  املا�شي. ومثل عدد  العام  لإم��ارة دبي 
ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  اإجمايل  من  املائة  يف   4 ح��وايل   2013
وامل��ت��و���ش��ط��ة يف اإم�����ارة دب���ي ال��ت��ي ي��زي��د ع��م��ره��ا ع��ن 3 ���ش��ن��وات 
العاملة.  الأي��دي  من   93500 ح��وايل  ال�شركات  تلك  ووظفت 
وحققت ال�شركات املائة امل�شنفة �شمن برنامج املئة للعام 2013 
املائة  100 يف  4.5 مليار درهم بزيادة  ب�  عوائد ت�شيغلية تقدر 
عن دفعة العام 2011 و�شايف اأرباح تتجاوز 434 مليون درهم 

بن�شبة 98 يف املائة اأعلى عن دفعة 2011.
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�شركة اأبوظبي الوطنية للطاقة حتقق اأرباحًا ب� 4ر5 مليار درهم خالل ت�شعة اأ�شهر 
نف�شها بالإ�شافة اإىل عدد من احلوادث غري الت�شغيلية غري املتكررة التي 
جتعل من ال�شعوبة املقارنة بني العامني 2012 و2013. وقد تاأثرت 
نتائج عام 2012 اإيجابيا من الأرباح املتحققة من مبيعات الأ�شول التي 
و�شلت اإىل 789 مليون درهم والتي جنمت عن بيع ال�شركة حل�شتها يف 
�شركة ت�شال موتورز وبع�س الأ�شول غري الرئي�شية يف اأمريكا ال�شمالية.  
45 مليون درهم  بلغت  التي  الأجنبي  ال�شرف  الأداء بخ�شائر  تاأثر  كما 
الهندية.  الروبية  �شرف  �شعر  تراجع  ب�شبب  اأ�شا�شي  ب�شكل  ذلك  ويعود 
مليون   494 ال��دخ��ل  �شريبة  نفقات  بلغت  الأرب����اح  انخفا�س  ظ��ل  ويف 
درهم مقارنة بنحو 9 ر1 مليار يف الفرتة ذاتها من العام املا�شي والتي 
ال�شرائب  ق��وان��ني  تغيري  ب�شبب  واح���دة  مل��رة  �شريبيا  تعديال  ت�شمنت 
الربيطانية وبذلك بلغت ن�شبة ال�شريبة الفعلية 44 يف املائة. وحققت 
طاقة �شايف اأرباح قدره 80 مليون درهم مقارنة ب� 693 مليون يف العام 

•• اأبوظبي-وام: 

طاقة  للطاقة  الوطنية  اأبوظبي  ل�شركة  املتحققة  الأرب���اح  اإج��م��ايل  بلغ 
4 ر5  مليار دره��م  ال��ع��ام احل���ايل   الأوىل م��ن  الت�شعة  الأ���ش��ه��ر  خ��الل 
مقارنة ب� 2 ر6  مليار يف العام املا�شي . وذكرت ال�شركة يف بيانها ام�س اأن 
�شبب النتائج يرجع ب�شكل اأ�شا�شي اإىل التحديات الت�شغيلية التي واجهتها 
والغاز  النفط  احل��ايل خا�شة يف قطاع  العام  �شابق من  ال�شركة يف وقت 
والتي متت معاجلتها . وبلغت الأرب��اح قبل خ�شم ال�شرائب 1.1 مليار 
درهم بانخفا�س ن�شبته 65 يف املائة عما كانت عليه يف العام املا�شي حيث 
الوطنية  اأبوظبي  ذل��ك يف بيان ل�شركة  2 ر3  مليار دره��م. ج��اء  بلغت  
العام  الأوىل من  الت�شعة  ال�شهور  املالية عن  نتائجها  للطاقة طاقة عن 
احلايل . وذكر البيان اأن هذا النخفا�س يعزى اإىل التحديات الت�شغيلية 

ب�  0.01 درهم مقارنة  ال�شهم  الأ�شا�س بلغت عائدات  املا�شي وعلى هذا 
الإجمالية لالأ�شهر  الإيرادات  وبلغت   . ال�شابقة  الفرتة  درهم يف   0.11
ت�شعة يف  بانخفا�س قدره  درهم  18.7 مليار  العام احلايل  الت�شعة من 
املائة مقارنة بالفرتة نف�شها من عام 2012 التي �شهدت اإجمايل اإيرادات 
األفا  الإنتاج يف من�شة  اإىل توقف  20.6 مليار درهم ويرجع ذلك  بلغت 
كورمورانت يف بحر ال�شمال يف بداية العام اإ�شافة اإىل انخفا�س عائدات 
2013. وقد قابل هذا النخفا�س زيادة يف الطاقة  الإن�شاء خالل عام 
اململكة  يف  عليها  ال�شتحواذ  مت  التي  لالأ�شول  نتيجة  وذل��ك  الإنتاجية 
املتحدة يف نهاية يونيو املا�شي .  وبلغت تكاليف املبيعات با�شتثناء تكاليف 
 2013 عام  الأوىل من  الت�شعة  الأ�شهر  دره��م يف  13.2 مليار  الإن�شاء 
الفرتة  كانت عليه خالل  املائة عما  13 يف  بن�شبة  زي��ادة  بذلك  حمققة 
ذاتها من العام املا�شي. ويعود ال�شبب الرئي�شي يف هذا اإىل ارتفاع تكاليف 

ال�شيانة خا�شة يف بحر ال�شمال يف اململكة املتحدة نتيجة اأعمال الإ�شالح 
اأق�شى  لتحقيق  ال�شيانة  اأع��م��ال  وت�شريع  األ��ف��ا  ك��ورم��وران��ت  من�شة  يف 
م�شتوى من الكفاءة. وارتفع اإجمايل اإيرادات قطاع اإنتاج الكهرباء واملاء 
با�شتثناء عائدات الوقود والإن�شاء والتمويل من �شتة مليارات اإىل 6.2 
رغم  للمحطات  الفنية  اجلاهزية  م�شتوى  لرت��ف��اع  نتيجة  دره��م  مليار 
. وبلغت  1 خالل هذه الفرتة  ال�شويهات  ال��ذي وقع يف حمطة  احلريق 
عائدات الإن�شاء والتمويل من م�شروعي تو�شعة حمطة اجلرف الأ�شفر 
وحمطة تاكورادي 1.5 مليار درهم وقد قابل ذلك تكاليف اإن�شاء بقيمة 
982 مليون درهم بفارق قدره 471 مليون درهم. وانخف�شت الإيرادات 
املتحققة من الوقود بن�شبة 18 يف املائة مقارنة بالفرتة نف�شها من العام 
ا�شتخدام  انخفا�س  ب�شبب  وذل��ك  دره��م  مليار   2.4 اإىل  لي�شل  املا�شي 

الوقود البديل يف حمطات ال�شركة يف دولة الإمارات

انطالق فعاليات ملتقى �شيدات الأعمال العربيات 
والأفريقيات حتت �شعار املراأة العربية والأفريقية وريادة الأعمال

فالي دبي توؤمن 228 مليون دولر اأمريكي لتمويل طائراتها اجلديدة

الناقلة توقع اتفاقية مع 5 بنوك اإقليمية وعاملية لتمويل احل�شول على 6 طائرات 

جزيرة يا�ش.. بالتعاون مع هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة ت�شطع يف �شوق ال�شفر العاملي 2013

الإمارات للطاقة النووية تنهي اأعمال تركيب
 لوح البطانة املعدين يف املحطة الأوىل يف براكة

بدء فعاليات منتدى �شيرتيد لل�شحن وال�شتثمار يف جزيرة ال�شعديات

للمحطة الأوىل..م�شريا اإىل اأن املوؤ�ش�شة تهدف لإجناز 
ذلك بحلول الربع الثاين من العام املقبل ومن املقرر 
الفريق  اأن  واأو���ش��ح   .2017 ع��ام  ت�شغيلها يف  يبداأ  اأن 
العمل  املقبلة  الأرب��ع��ة  الأ���ش��ه��ر  م��دى  على  �شيوا�شل 
لإكمال  املفاعل  احتواء  مبنى  يف  اخلر�شانة  �شب  على 
رافعة حمورية خا�شة  �شتثبت  ذلك  وبعد  املبنى  هيكل 
لكي ت�شتخدم يف تثبيت وعاء املفاعل ومولدات البخار 
ومعدات كبرية اأخرى. وتعمل املوؤ�ش�شة على بناء اأربعة 
النووي  املفاعل  ط��راز  من  النووية  للطاقة  مفاعالت 
املنطقة  يف  براكة  موقع  يف   1400 اآر  بى  اأي��ه  املتقدم 
الغربية يف اأبوظبي. ومن املقرر ت�شغيل املحطة الأوىل 
التنظيمية..وبحلول  امل��واف��ق��ات  ح�شب   2017 ع���ام 
�شت�شاعد  حم��ط��ات  اأرب�����ع  ت�����ش��غ��ي��ل  وم���ع   2020 ع���ام 
اإىل  اإ�شافة  الطاقة  م�شادر  تنويع  يف  النووية  الطاقة 
12  مليون طن  اإنتاج ما ي�شل   الدولة  �شتجنب  اأنها 
البيئة.  التي ت�شر  الكربون  اأك�شيد  انبعاثات ثاين  من 
وانطالقا من التزام موؤ�ش�شة الإمارات للطاقة النووية 
والتح�شني  وال��ك��ف��اءة  واجل���ودة  وال�شالمة  بال�شفافية 
للطاقة  ال��دويل  املوؤمتر  املوؤ�ش�شة  �شت�شت�شيف  امل�شتمر 
�شركة  مع  بال�شراكة  املقبل  الأ�شبوع  اجلديدة  النووية 
يف  املوؤمتر  ويعقد  لال�شت�شارات.  الأمريكية  جودنايت 
فندق ريتز كارلتون يف اأبوظبي يف الفرتة من  11  اإىل  
املوؤمتر قادة  �شهر نوفمرب احلايل و�شيجمع  14  من 
دول��ة    40 م��ن   اأك��رث  م��ن  النووية وخربائها  الطاقة 
ليتبادلوا خرباتهم يف جميع جمالت  العامل  من دول 

�شناعة الطاقة النووية.

والغرب متثل  8 ر40  يف املائة من اإجمايل حجم ال�شحن 
ح��اوي��ة منطية..  ر68 مليون   7 ب���   2012 ب��احل��اوي��ات يف 
  32 �شي�شبح   2015 حينما  �شتتغري بحلول  ال�شورة  فاإن 
يف املائة من احلجم هو تبادل جتاري بني الدول الآ�شيوية 
و  اآ�شيا  اإىل  واأفريقيا  الأو�شط  ال�شرق  املائة من  ت�شعة يف  و 

خم�شة يف املائة بني اأمريكا الالتينية واآ�شيا . 
وقال اإن القت�شاد اخلليجي يوا�شل �شيا�شة تنويع املوارد مع 
تنفيذ م�شروعات حاليا بحوايل ثالثة تريليونات دولر يف 
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية..لفتا اإىل اأن دور 
املنطقة يف جمال الت�شدير ي�شهد منوا متوا�شال وخا�شة يف 
جمال البرتوكيماويات والأملنيوم وتاأ�شي�س �شناعات جديدة 
هاري  اأما  واحلديد.  والأ�شمنت  والزجاج  ال�شرياميك  مثل 
وهي  ج��روب  فافيا�س  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  فافيا�س 
 75 يبلغ  باأ�شطول  اليونان  يف  لل�شحن  �شركة  اأك��رب  ثالث 
�شفينة..فقد حتدث عن الفر�س التي ميثلها تعزيز التعاون 
يف  العامليني  وال�شركاء  املنطقة  بني  امل�شرتكة  وامل�شروعات 
خالل  ومت   . اليونانيني  ال�شركاء  فيهم  مبا  ال�شحن  قطاع 
املنتدى اأي�شا مناق�شة الأطر القانونية والت�شريعية لقطاع 
لعمر  تقدميي  ع��ر���س  خ��الل  م��ن  عامليا  ال��ب��ح��ري  ال�شحن 
ان  دي  ب�شركة  الأو�شط  ال�شرق  يف  الإقليمي  املدير  اأبوعمر 
يف جي ال ماريتامي الذي قام بتحليل اخليارات املعقدة التي 
تواجه مالكي ال�شفن يف وجه القوانني املتعلقة بالنبعاثات 
الغازية والإدارة املنف�شلة للثقالت اإ�شافة للتقنيات البديلة 

املعقدة املتعلقة بتوفري ا�شتهالك الوقود.

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت موؤ�ش�شة الإمارات للطاقة النووية ام�س الإنتهاء 
وتركيبه  امل��ع��دين  ال��ب��ط��ان��ة  ل���وح  ت�شنيع  اأع���م���ال  م��ن 
موقع  يف  الأوىل  املحطة  يف  امل��ف��اع��ل  اح��ت��واء  مبنى  يف 
ال���ذي يبلغ وزن��ه  ب��راك��ة. واأن�����ش��ئ الهيكل الأ���ش��ط��واين 
األ��ف��ي ط��ن ب��ط��ول  82  م��رتا وق��ط��ر  45  م��رتا على  
19  مرحلة خالل الأ�شهر الت�شعة املا�شية اأي اأن هذه 
�شاعة..فيما  األف    420 اأكرث من   ا�شتغرقت  العملية 
يعد هذا جزءا من جممل الأعمال القائمة الآن لإن�شاء 
من  النتهاء  وعند  ب��راك��ة.  يف  الأوىل  النووية  املحطة 
قبة مبنى الحتواء �شي�شل ارتفاع الهيكل اإىل اأكرث من  
اأحد احلواجز  املعدين  البطانة  لوح  80  مرتا..ويعد 
ال��دف��اع��ي��ة ال��ع��دي��دة ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل ���ش��م��ان �شالمة 
امل��ح��ط��ات ومي��ث��ل ه����ذا ال��ه��ي��ك��ل ال����ش���ط���واين اجل����دار 
املفاعل  اح��ت��واء  ملبنى  والأر���ش��ي��ة  وال�����ش��ق��ف  ال��داخ��ل��ي 
املهند�س حممد  �شعادة  ثمن  ال�شياق  هذا  النووي. ويف 
اإبراهيم احلمادي الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة الإمارات 
بنجاح  ال�شخم  الهيكل  اأعمال  اإجن��از  النووية  للطاقة 
العمل متكن  ف��ري��ق  اأن  اإىل  اآم��ن..م�����ش��ريا  نحو  وع��ل��ى 
اجل��ودة  موا�شفات  لأع��ل��ى  وف��ق��ا  العمل  ا�شتكمال  م��ن 
وال�شالمة طوال فرتة العمل على تثبيت لوح البطانة 
اإجن���ازا مهما يف  اأن ه��ذا العمل يعد  امل��ع��دين. واأ���ش��اف 
�شيتوا�شل  العمل  واأن  الأوىل  املحطة  اإن�����ش��اء  عملية 
ب��ه��دف حت��ق��ي��ق الإجن�����از ال��ك��ب��ري ال���ق���ادم يف ال��ربن��ام��ج 
اإع���داد وع��اء املفاعل  ال��ن��ووي ال�شلمي الإم��ارات��ي وه��و 

•• اأبوظبي-وام:

لل�شحن  �شيرتيد  م��ن��ت��دى  ف��ع��ال��ي��ات  الول  اأم�����س  انطلقت 
يف  ال�شعديات  ج��زي��رة  يف  حياة  ب��ارك  فندق  يف  وال�شتثمار 
يف  متخ�ش�شني  وخ���رباء  م�شتثمرين  اأب��وظ��ب��ي..مب�����ش��ارك��ة 
جمال قطاع ال�شحن البحري. وتوقع امل�شاركون يف املنتدى 
الإم���ارات ومنطقة  دول��ة  البحري يف  ال�شحن  حتقيق قطاع 
اأظهرته  م��ا  وف��ق  امل��ن��ظ��ور  امل�شتقبل  يف  ق��وي��ا  من��وا  اخلليج 
النمو  اأن  واأك���دوا  منه.  الأول  اليوم  م���داولت  خ��الل  الآراء 
القت�شادي املت�شارع يف املنطقة مبعدلت اأعلى من متو�شط 
النمو العاملي..يعترب موؤ�شرا قويا على تو�شع القطاع ب�شورة 
اأكرب وخا�شة يف جمالت ال�شحن والدعم البحري واملوانىء 
جمعة  خمي�س  �شعادة  وحت��دث   . وغ��ريه��ا  ال�شفن  واإ���ش��الح 
العاملية  واملالحة  العاملية  اجلافة  الأحوا�س  رئي�س  بوعميم 
لقطاع  الكبري  التاأثري  للمنتدى حول  الرئي�شية  الكلمة  يف 
النفط والغاز على الإمكانيات البحرية للمنطقة و خا�شة 
اإمكانات النمو الكبرية يف قطاع العمليات النفطية البحرية 
ب��ت��ج��ارة احل���اوي���ات ق���ال حممد  امل��ن��ط��ق��ة. وف��ي��م��ا يتعلق  يف 
املعلم نائب الرئي�س الأول ومدير عام موانئ دبي العاملية - 
الإمارات اإن حجم املناولة للموانىء يف العامل اإرتفع ن�شبة  2 
ر3 يف املائة خالل الربع الثاين من 2013 مقارنة بالفرتة 
التغريات  اأن  اإىل  املعلم  واأ���ش��ار  امل��ا���ش��ي.  ال��ع��ام  م��ن  نف�شها 
احلا�شلة يف منط التجارة العاملية تعني حدوث حتول مهم 
يف حجم التجارة فبينما كانت خطوط ال�شحن بني ال�شرق 

•• دبي-الفجر: 

انطلقت ام�س فعاليات ملتقى �شيدات 
الأع���م���ال ال��ع��رب��ي��ات والأف��ري��ق��ي��ات، 
الذي ينظمه امل�شرف العربي للتنمية 
القت�شادية يف اأفريقيا بالتن�شيق مع 
جمل�س �شيدات الأعمال العرب، حتت 
�شعار املراأة العربية والأفريقية وريادة 
الأعمال يف فندق �شرياتون ديرا دبي 
العزيز  ع��ب��د  م��ع��ايل  امللتقى  واف��ت��ت��ح 
خ��ل��ف، م��دي��ر ع���ام امل�����ش��رف ال��ع��رب��ي، 
ح��ي��ث اأ����ش���ار يف ك��ل��م��ت��ه الف��ت��ت��اح��ي��ة 
اأن ال��ه��دف م��ن ه���ذا ال��ل��ق��اء هو  اىل 
ال�شراكات  وت��ع��زي��ز  ال��ت��ع��اون  تطوير 
الق��ت�����ش��ادي��ة ب��ني ���ش��ي��دات الأع��م��ال 
ال���ع���رب���ي���ات والأف����ري����ق����ي����ات، وذل����ك 
م��ن خ���الل ال���ش��ت��ف��ادة م��ن ال��ف��ر���س 
الق��ت�����ش��ادي��ة وال��ت��ج��اري��ة امل��ت��اح��ة يف 

العاملني العربي والأفريقي. 
عمليات  على  ال�شوء  معاليه  واأل��ق��ى 
وان�شطة امل�شرف يف اأفريقيا وخا�شًة 
امل����راأة، كتمويل  ل��دع��م  امل��وج��ه��ة  تلك 
القرو�س ال�شغرية ومتناهية ال�شغر، 
املقاولت ال�شغرية وامل�شاهمة يف بناء 
ال����ق����درات ال��ف��ن��ي��ة وامل��ه��ن��ي��ة ل��ل��م��راأة 
الأفريقية، وذلك من خالل الدورات 

•• دبي-الفجر: 

وق��ع��ت ف���الي دب���ي ات��ف��اق��ي��ة م���ع 5 
 6 لتمويل  وع��امل��ي��ة  اإقليمية  ب��ن��وك 
م��ن طائراتها اجل��دي��دة م��ن ط��راز 
هذه  وتغطي   ،737-800 بوينج 
ت�شلمتهما  ط���ائ���رت���ني  الت���ف���اق���ي���ة 
تت�شلمها  وط��ائ��رة  م��وؤخ��راً،  الناقلة 
الناقلة بحلول نهاية العام اجلاري، 
تت�شلمها  طائرات   3 اإىل  بالإ�شافة 
الناقلة يف الن�شف الثاين من العام 
من  ك����ٌل  ووق���ع���ت   .2014 امل��ق��ب��ل 
البنوك التالية على هذه التفاقية: 
ب��ن��ك ن��وردوي��ت�����ش��ه وب���ن���ك ك��ري��دي 
اأج��ري��ك��ول ل��ل�����ش��رك��ات وال���ش��ت��ث��م��ار 
وب���ن���ك اخل��ل��ي��ج ال������دويل و ب���ي كي 
هي�شن- و  وال���ي���اب���ان  ف��ران�����س  اإي����ر 
يف  التمويل  هذا  وياأتي   . ثورينغني 
���ش��داده  يتم  ت��اأج��ري متويلي  ���ش��ورة 
باأق�شاط ربع �شنوية على مدار 10 
الناقلة  �شنة، وقد ح�شلت   12 اإىل 
ع��ل��ى ه����ذا ال��ت��م��وي��ل ب��ع��د ت��ق��دم��ه��ا 

ال��ف��ق��رية م���ن ال��ن�����ش��اء وال�����ش��ب��اب يف 
باأهمية  ال���دول الأف��ري��ق��ي��ة. ون��وه��ت 
ت���ك���وي���ن ���ش��ب��ك��ة ل�������ش���ي���دات الع���م���ال 
ال��ع��رب��ي��ات والأف���ري���ق���ي���ات وحت��دي��د 
متويل  لريادة  وا�شرتاتيجيات  اليات 
اأع��م��ال��ه��ن، الأم�����ر ال����ذي ي�����وؤدي اإىل 
يف  و�شكرت  ن�شاطها.  وتنمية  تو�شعة 
ختام كلمتها امل�شرف العربي للتنمية 
تنظيم  على  افريقيا  يف  القت�شادية 
للمراأة  املتوا�شل  ودعمه  امللتقى  هذا 
الف���ري���ق���ي���ة، خ�����ش��و���ش��ا يف امل��ن��اط��ق 

الريفية. 

والأف��ري��ق��ي  العربي  اجلانبني  ي�شم 
من اأجل التعاون يف خمتلف املجالت 

القت�شادية.
ويف خ��ت��ام اجل��ل�����ش��ة حت��دث��ت ج���واين 
م���وان���ق���ي، م���دي���رة جم��ل�����س ���ش��ي��دات 
اأف��ري��ق��ي��ا، ع���ن ن�شاط  اأع���م���ال ���ش��رق 
و���ش��ددت  اأفريقيا  ���ش��رق  يف  ال�شيدات 
ع���ل���ى �����ش����رورة اله���ت���م���ام ب����رائ����دات 
الأع����م����ال يف اأف��ري��ق��ي��ا وخ���ل���ق ���ش��وق 
ت��ن��اف�����ش��ي��ة ب��ي��ن��ه��ن. ك��م��ا اأك�����دت على 
ال�شغرية  امل�شروعات  متويل  �شرورة 
ال�شرائح  ل��دع��م  ال�شغر  واملتو�شطة 

ل�  ب��احل�����ش��ول ع��ل��ى مت��وي��ٍل  جنحنا 
بح�شب   50 اأ�شل  من  طائرة   42
 . اتفاقيتنا مع بوينج حتى تاريخه 
وُت�شري فالي دبي رحالٍت اإىل �شبكة 
65 وجهة  اأك��رث من  وا�شعة تغطي 
الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  34 دول����ة يف  يف 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  ودول 
وو�شط  والقوقاز  واأوروب��ا  واأفريقيا 
اآ�شيا و�شبه القارة الهندية، وت�شمل 
46 وج��ه��ة مل تكن  ال�����ش��ب��ك��ة  ه���ذه 

تت�شل بدبي بربط جوي مبا�شر اأو 
الوطنية  الناقالت  من  اأي  تكن  مل 
الناقلة  وتوفر  الإماراتية تخدمها، 
ال���ي���وم درج����ة رج����ال الأع����م����ال اإىل 
وج���ه���ات خم���ت���ارة ن��ت��ي��ج��ًة ل��رغ��ب��ة 
�شريحة كبرية من عمالئها، وتقدم 
من خالل الدرجة اجلديدة جتربة 
واحتياجات  تتالئم  متميزة  �شفر 
ال�شتجمام،  اأو  الأع��م��ال  م�شافري 

كٌل على حدة.

�شعد  ح�شة  الدكتورة  ال�شيخة  �شمو 
رئي�شة  ال�����ش��ب��اح،  ال�����ش��امل  اهلل  العبد 
جمل�س �شيدات الأعمال العرب، حيث 
العربية متتلك  امل���راأة  اأن  اأك��دت على 
اإىل  بحاجة  اأنها  غري  هائلة،  ق��درات 
اإف�������ش���اح امل���ج���ال ل��ه��ا ومت��ك��ي��ن��ه��ا من 
اإثبات قدراتها، وذلك عرب م�شاندتها 
والعمل على زيادة تاأهيلها  اقت�شادياً 
املتميزة  الأع���م���ال  ل�شغل  وت��دري��ب��ه��ا 
مهنياً واجتماعياً. كما عربت �شموها 
ع��ن اأم��ل��ه��ا ب����اأن ي�����ش��در ه���ذا امللتقى 
اقت�شادي  تكتل  لتاأ�شي�س  تو�شيات 

اتخاذ  وق��ب��ل  على ط��ائ��رات��ن��ا غ��ال��ب��اً 
ق���رار ت��ن��وي��ع م�����ش��ادر ال��ت��م��وي��ل من 
خ���الل ال�����ش��رك��اء امل���وؤج���ري���ن وع��رب 
ع��ق��ود ال��ب��ي��ع واإع������ادة ال���ش��ت��ئ��ج��ار، 
يف  الأوىل  اخل�����ط�����وة  ج��������اءت  ث�����م 
عرب  التمويل  م�شادر  تنويع  اجت��اه 
ات��ف��اق��ي��ات��ن��ا م���ع ب��ن��ك ال�������ش���ادرات 
والواردات الأمريكي للح�شول على 
قر�س لتمويل 3 من طائراتنا من 
طراز بوينج 800-737 واأ�شاف: 

يف  امل�شرف  ميولها  التي  التدريبية 
معاليه  اأ���ش��ار  كما  متنوعة.  جم��الت 
اىل ال���دع���م ال����ذي ي��ق��دم��ه امل�����ش��رف 
ل���ل���م���راأة الأف���ري���ق���ي���ة ب�������ش���ورة غ��رية 
من  ا�شتفادتها  خ���الل  م��ن  م��ب��ا���ش��رة 
ميولها  ال��ت��ي  التنموية  امل�����ش��روع��ات 

امل�شرف يف الدول الأفريقية.
اأن  معاليه  متنى  ح��دي��ث��ه،  خ��ت��ام  ويف 
يوؤدي هذا اللقاء اإىل اإ�شدار تو�شيات 
لتعزيز التعاون العربي الأفريقي عرب 

�شراكة قوية بني �شيدات الأعمال.
ك��م��ا خ��اط��ب��ت اجل��ل�����ش��ة الف��ت��ت��اح��ي��ة 

بخ�شو�س  عرو�س  لتقدمي  بطلب 
للطائرات  التمويلية  احتياجاتها 
وك��ان��ت  و2014،   2013 ل��ع��ام��ي 
ومت  م�شجعة  القر�س  ه��ذا  هيكلية 
توفر  م��ع  ال�����ش��وق  بح�شب  ت�شعريه 
الثابتة  اأو  العائمة  الفائدة  خياري 
طوال مدة القر�س. ويف هذا ال�شياق، 
قال غيث الغيث، الرئي�س التنفيذي 
بتنويع م�شادر  ب��داأن��ا  دب��ي:  لفالي 
ال�شنة  وه���ي   2012 يف  ال��ت��م��وي��ل 
الثالثة من عمر فالي دبي، وي�شكل 
ال���ذي تلقيناه  ال��ت��ج��اوب الإي��ج��اب��ي 
عرو�س  تقدمي  لطلب  طرحنا  بعد 
�شهادة طيبة لال�شرتاتيجية والنمو 
امل�شتمر وال�شجل القوي لدى فالي 
دب�����ي، ون���ح���ن ن�����ش��ك��ر ال��ب��ن��وك على 
دعمها ونتطلع اإىل تعزيز العالقات 
معها يف امل�شتقبل . ويف ذات ال�شياق، 
ق����ال م��وك��ي�����س �����ش����وداين، ال��رئ��ي�����س 
دب���ي: نحن �شعداء  امل���ايل يف ف��الي 
ب��ح�����ش��ول��ن��ا ع��ل��ى مت���وي���ل ل���� 6 من 
ط��ائ��رات��ن��ا اجل���دي���دة، وق���د ح�شلنا 

•• لندن-الفجر:
ت���������ش����ارك ج�����زي�����رة ي�����ا������س، وج���ه���ة 
ال����ش���رتخ���اء وال���رتف���ي���ه امل��ف�����ش��ل��ة 
يف م���ن���ط���ق���ة اخل����ل����ي����ج، ح����ال����ي����اً يف 
���ش��وق ال�����ش��ف��ر ال��ع��امل��ي ال����ذي ي��ق��ام 
يف ل��ن��دن وان��ط��ل��ق��ت ف��ع��ال��ي��ات��ه ي��وم 
هيئة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  الول،  اأم�������س 
متثل  والثقافة.  لل�شياحة  اأبوظبي 
ه����ذه ال��ف��ّع��ال��ي��ة يف ال���ف���رتة ب���ني 4 
م���ن���رًبا   2013 ن���وف���م���رب   7 اإىل 
بني  يا�س  ل�جزيرة  للرتويج  مثالًيا 
ال�شفر  اخت�شا�شّيي  من   47776
ملناق�شة  ذلك  و  العامليني  وال�شياحة 
وال�شفر  وال�����ش��ي��اح��ة  ال��ع��م��ل  ف��ر���س 
الرتفيهي  ال��ق��ط��اع��ني  ���ش��رك��اء  م��ع 

والتجاري على حٍد �شواء.
العاملي مرة  ال�شفر  �شوق  اأثبت  لقد 
ل�جزيرة  بالن�شبة  جن��اح��ه  اأخ����رى 
ي��ا���س ح��ي��ث ���ش��ه��د م��ئ��ات ال�����زوار يف 
اأول يوم له. يقول كرمي اجلنايني، 
يف  ال���وج���ه���ات  اإدارة  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب 
نرى  اأن  امل�شرف  من  يا�س:  جزيرة 
امل�شاركني  م��ن  ال�شخم  ال��ع��دد  ه��ذا 
العام،  ه��ذا  العاملي  ال�شفر  �شوق  يف 
هذه  ومكانة  اأهمية  يعك�س  ما  وهو 
م�شاركتنا  اإن  التجارية.  الفّعالية 
ال�شفر  قطاع  مع  لدينا  جديد  لكل 
وال�����ش��ي��اح��ة ي��ع��ت��رب اأم������راً يف غ��اي��ة 
لقد حظينا  توقعنا،  وكما  الأهمية، 
العام من جانب  اأك��رب هذا  باهتمام 
ال�شفر  ق��ط��اع  ازده������ار  م���ع  ال������زوار 

التوايل  على  يا�س  جزيرة  اأبوظبي 
وذل����ك ل��ف��ردي��ن، ���ش��ام��ل��ًة الإف���ط���ار 
من  ُت�شرف  و�شراب  طعام  وق�شائم 
وامل�شروبات  للماأكولت  منفًذا   55
الختيار  واإمكانية  يا�س  جزيرة  يف 
من بني ثالث جتارب رائعة، كرحلة 
بحرية عند غروب ال�شم�س يف يا�س 
مارينا مع كابنت توين، و-اأو بطاقة 
ووتروورلد  يا�س  اإىل  مميزة  دخول 
اأبو ظبي التي ت�شم 43 لعبة مائية، 
و-اأو بطاقة دخول مميزة اإىل عامل 
األعاب  اأول مدينة  اأبوظبي  ف��رياري 
يف ال��ع��امل حت��م��ل ع��الم��ة ف���رياري، 
م�شمار  على  ال��ق��ي��ادة  جتربة  و-اأو 
و-اأو   ، ي��ا���س  مر�شى  حلبة  ال�شباق 
ج��ول��ة ل��ل��ع��ب اجل���ول���ف يف م��الع��ب 

يا�س لينك�س .
 1000 من  اأك��رث  امل�شابقة  �شهدت 
م���������ش����ارًك����ا، م����ن م���ع���ر����س ال�������ش���ور 
الفي�س  م�شابقة  ك��ان��ت  التفاعلية 
زوار جناح جزيرة  �شعبية بني  بوك 
وه��ن��اك ج��ائ��زت��ان متبقيتان  ي��ا���س. 
ك��ٍل  يف  ف��ن��دق��ي��ة  ب��اإق��ام��ات  م�شابهة 
م���ن ي���ا����س ف���اي�������ش���روي اأب���وظ���ب���ي و 
رادي�شون بلو جزيرة يا�س ، بانتظار 
ط����وال  ي���ا����س  ج����زي����رة  ج���ن���اح  زوار 
اأي����ام امل��ع��ر���س ال��ت��ج��اري. ل تفوت 
يا�س يف  زي��ارة جناح جزيرة  فر�شة 
ME300 يف الفرتة من 4 اإىل 7 
نوفمرب 2013 والفوز باإحدى من 

جوائزنا الكربى. 

مكتوم بن حممد ي�شتقبل الرئي�ش 
التنفيذي للعمليات يف �شركة ميكرو�شوفت

•• دبي -وام:

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي يف 
جمل�شة يف منطقة زعبيل يف دبي �شباح ام�س ..ال�شيد كيفن ترينز الرئي�س 
اللقاء  خالل  وجرى  العاملية.  ميكرو�شوفت  �شركة  يف  للعمليات  التنفيذي 
للتكنولوجيا  احل��رة  دبي  منطقة  بني  القائم  التعاون  عالقات  ا�شتعرا�س 
والإعالم و ميكرو�شوفت التي تعد من اأوئل �شركات املعلوماتية العاملية التي 
افتتحت لها مكتبا اقليميا فاعال يف دبي اأ�شهم يف تعزيز عمليات ال�شركة يف 
ال�شيخ مكتوم بن حممد بن  واأ�شاد �شمو  الإم��ارات واملنطقة عموما.  دولة 
را�شد اآل مكتوم بدور ميكرو�شوفت يف تطوير مفهوم الربجميات التقنية 
على م�شتوى املنطقة والعامل خا�شه يف قطاع التعليم وال�شحة والت�شالت 
التعاون  م�شتويات  اىل  ال�شياق  هذا  يف  �شموه  الذكية..م�شريا  واحلكومات 
والإع���الم  للتكنولوجيا  احل��رة  دب��ي  منطقة  �شلطة  ب��ني  القائمة  امل��م��ت��ازة 
خا�شة و حكومة دبي بوجه عام وال�شركة العاملية ما عزز ثقافة النرتنت 
يف الدولة ودول املنطقة. ح�شر اللقاء..�شعادة اأحمد بن بيات رئي�س جمل�س 
اآل مالك الرئي�س  اإدارة �شركة دبي لالت�شالت املتكاملة دو و�شعادة مالك 
التنفيذي ملجمعات الأعمال يف �شركة تيكوم و �شعادة ماجد ال�شويدي مدير 

عام مدينة دبي لالنرتنت والوفد املرافق لل�شيف. 

موؤمتر الفران�شايز العاملي
 يبداأ اأعماله يف اأبوظبي 

•• اأبوظبي-وام: 

بداأت ام�س يف اأبوظبي اأعمال موؤمتر الفران�شايز العاملي الذي تنظمه غرفة 
جتارة و�شناعة اأبوظبي مب�شاركة 400 �شخ�س من دولة الإمارات وعدد من 
دول العامل. وي�شارك يف اأعمال املوؤمتر الذي ي�شتمر يومني روابط وجمعيات 
الفران�شايز يف دولة الإمارات العربية املتحدة والوليات املتحدة الأمريكية 
امل�شارف  ممثلي  اإىل  بالإ�شافة  وم�شر  اجلنوبية  وك��وري��ا  واأمل��ان��ي��ا  فرن�شا 
الوطنية والأجنبية العاملة يف الدولة واملهتمة بتمويل م�شاريع الفران�شايز 

و عدد كبري من اأ�شحاب ال�شركات العاملية املانحة حلقوق الفران�شايز. 

وال�����ش��ي��اح��ة ح���ول ال���ع���امل. م���ا زال 
يف  امل�شاركة  م��ن  قليلة  اأي���ام  اأمامنا 
على  و�شنعمل  العاملي،  ال�شفر  �شوق 
زيادة م�شتوى الوعي ب�جزيرة يا�س 
ال��وق��ت على  نف�س  ال��ت��اأك��ي��د يف  م��ع 
ك��ل م��ا ت��ق��دم��ه اأب��وظ��ب��ي ك��ك��ل لهذا 

القطاع .
مفعًما  يا�س  جزيرة  جناح  كان  لقد 
هذه  ب��دء  منذ  والن�شاط  باحليوية 
ال��ف��ّع��ال��ي��ة ي���وم الث���ن���ني ال���واق���ع يف 
يف  ال��زوار  م�شاركة  مع  نوفمرب   4
التفاعلية  والأن�����ش��ط��ة  امل�����ش��اب��ق��ات 
مذهلة.  جوائز  تقدم  التي  الرائعة 
خا�س  ب�شكل  ال�����زوار  اأُع���ج���ب  وق���د 

لتطبيق  م�����ش��اب��ق��ة  اإق����ام����ة  خ����الل 
الفي�س بوك، اأطلقت عليها ا�شم يا�س 
 Yas Travel( ب��ا���س  ت��راف��ي��ل 
ال�شور  ك�شك  جانب  اإىل   )Pass
اختيار  امل�شاركني  من  ُيطلب  حيث 
يا�س  ج��زي��رة  خريطة  م��ن  عنا�شر 
ل�شمان  �شفر  ج���واز  يف  ادخ��ال��ه��ا  و 
احل�شول على اأكرب قدر ممكن من 
الإعجاب )Like( للفوز باجلائزة 
الكربى يف اآخر يوم من هذا املعر�س 

التجاري. 
واأ������ش�����اف ك�����رمي اجل���ن���اي���ن���ي: ل��ق��د 
ك���ان���ت امل�����ش��ارك��ة يف ج���ن���اح ج��زي��رة 
نرى  اأن  وي�شعدنا  ا�شتثنائية،  يا�س 

ب��ك�����ش��ك ال�����ش��ور ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة ال���ذي 
رائعة  خلفيات  م��ع  �شورهم  يدمج 
امل��ت��واج��دة  ال�شياح�شة  امل��ع��امل  م��ن 
ع���ل���ى ج����زي����رة ي���ا����س ، مم����ا ي�����ش��ك��ل 
طريقة مبتكرة لعر�س كل التجارب 
ا  املتاحة هناك. وقد زادت املتعة اأي�شً
م���ع ا���ش��ت��ط��اع��ة ه������وؤلء امل�����ش��ارك��ني 
الدخول  يا�س  ج��زي��رة  جناح  وزوار 
يف ال�شحب اليومي يف متام ال�شاعة 
اخلام�شة م�شاًء ، للفوز باإحدى من 
اجل��وائ��ز الأرب��ع��ة ال��ك��ربى املقدمة 
م��ن ج��زي��رة ي��ا���س.  ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
��ا  ذل���ك، ع��ر���ش��ت ج��زي��رة ي��ا���س اأي�����شً
م��ه��ارات��ه��ا ال��رق��م��ي��ة ال���رائ���ع���ة من 

امل�������ش���ارك���ني ي�����ش��ت��م��ت��ع��ون ب��وق��ت��ه��م 
م���ع ع���رو����س ج���زي���رة ي��ا���س ون��ح��ن 
ي���رون���ه  اأن  ن���خ���ربه���م مب����ا مي���ك���ن 
ال�شور  معر�س  ميثل   . زي���ارة  عند 
اأروع  ع��ل��ى  للتعرف  رائ��ع��ة  ط��ري��ق��ة 
بع�س  ويخربنا  اجلزيرة  يف  املعامل 
�شرًبا  يطيقون  ل  اأن��ه��م  امل�شاركني 
لال�شتمتاع  ي��ا���س  ج���زي���رة  ل���زي���ارة 

فعلًيا بهذه التجارب املذهلة .
لقد مت الإعالن عن اأ�شماء الفائزتني 
ترييز  وال��ث��اين،  الأول  اليومني  يف 
فازوا  فلقد  ت�شونغ.  وم��اي  لر�شون 
ب���اإق���ام���ة مل�����دة ل��ي��ل��ت��ني يف ف��ن��دق��ي 
ك��راون بالزا  روت��ان��ا جزيرة يا�س و 
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ال�شارقة  �شيدات  بنادي  امل���راأة  ريا�شة  اإدارة  وقعت 
الفتيات  م��راك��ز  م��ع  ا�شرتاتيجية  �شراكة  اتفاقية 
يف اطار �شعي املوؤ�ش�شتني نحو اأر�شاء قواعد واأ�ش�س 
عالقات ال�شراكة ال�شرتاتيجية مع كافة املوؤ�ش�شات 
يف  الر�شيدة  القيادة  وتطلعات  طموحات  يلبي  مبا 
ظل موؤ�ش�شات �شمو ال�شيخة جواهر القا�شمي حرم 
القا�شمي  �شلطان  ال�شيخ  الدكتور  ال�شمو  �شاحب 

حاكم ال�شارقة .
امل�����راأة  ري���ا����ش���ة  اإدارة  حت���ر����س  ال�������ش���دد  ه����ذا  ويف 
�شراكة  اتفاقية  اب��رام  على  ال�شارقة  �شيدات  بنادي 
تفعيل  نحو  �شعيا  الفتيات  مراكز  ا�شرتاتيجية مع 
ال�����دور ال��ت��ك��ام��ل��ي ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ت��ني ل�����ش��م��ان ت��ق��دمي 
خ���دم���ات م��ت��ط��ورة ت��ع��زز م��ك��ان��ة امل��وؤ���ش�����ش��ت��ني على 

ال�شاحة اخلدمية.
ريا�شة  اإدارة  عن  التفاقية  على  بالتوقيع  ويقوم 
امل��راأة بنادي  اإدارة ريا�شة  امل��راأة ندى النقبي مدير 
الفتيات.�شعادة  مراكز  عن  وتوقع  ال�شارقة  �شيدات 
اإدارة  م�شاعد  م��دي��ر  القا�شمي  خ��ال��د  بنت  عائ�شة 
م��راك��ز ال��ف��ت��ي��ات وم���ن اه����داف الت��ف��اق��ي��ة ال��ت��ع��اون 
البدنية  ال��ري��ا���ش��ي وال��ل��ي��اق��ة  ت��ط��وي��ر اجل��ان��ب  يف 
الرتويج  و  بالنفع عليهن  يعود  املراكز مبا  لفتيات 
مل�شاركة الفتاة ريا�شياً على امل�شتوى املحلي والعاملي 
وزيادة  امل�شتهدفة  للفئة  الريا�شية  املهارات  و�شقل 
الريا�شية  الفتاة  مل�شاركة  والدراك��ي  املعريف  الوعي 
يف  الفتيات  ت��دري��ب  ب��رام��ج  تطوير  يف  امل�����ش��ارك��ة  و 
املراكز من خالل ال�شتعانة مبدربات اإدارة ريا�شة 
املبادرات  يف  امل�شاركة  على  املجتمع  وت�شجيع  امل��راأة 

الريا�شية ول �شيما الفتيات.
واأكدت ندي النقبي ان هذه التفاقية تعك�س حر�س 
وتعزيز  العام  العمل  مبادىء  تر�شيخ  على  القيادة 
امل�����ش��رتك يف اط���ار �شل�شلة  ال��ع��م��ل  م���ب���ادىء وق��ي��م 

العديد  مع  ال�شرتاتيجية  وال�شراكات  التفاقيات 
مع  املبا�شرة  العالقة  ذات  اخلدمية  املوؤ�ش�شات  من 
كافة �شرائح جمتمع دولة الإمارات وفق توجيهات 
اإن  اإىل  اأ�شارت  كما   .. الر�شيدة  والقيادة  احلكومة 
التفاقيات  ه��ذه  اإب���رام  على  حتر�س  امل���راأة  ريا�شة 
وال�شراكات من خالل مبادئ واأه��داف متطورة مت 
حتقيق  ت�شتهدف  و  الطرفني  م��ن  عليها  الت��ف��اق 
احتياجات  وتلبية  امل�شتقبلية  وال�����روؤى  تطلعات 
ت��ط��وي��ر الأداء والرت���ق���اء  امل��ج��ت��م��ع وال�����ش��ع��ي ن��ح��و 

مبفرداته مبا يتفق مع الأهداف املراد حتقيقها . 
وع���ن الت��ف��اق��ي��ة ق��ال��ت : ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة ت��اأت��ي يف 
ريا�شة  لإدارة  ال�شرتاتيجية  الأه���داف  اأه��م  اإط��ار 
املراأة املو�شوعة بعناية للعمل على تنفيذ عدد من 
تكامل  حتقق  التي  امل�شرتكة  والأن�شطة  ال��ربام��ج 
العديد  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��رع��اي��ة  و�شمولية  اخل��دم��ات 
من الأهداف الإ�شرتاجتية املو�شوعة بعناية والتي 
تر�شم مالمح التعاون يف و�شع معايري موحده يف 
الفتيات وانتقاء املوهوبني منهم مع  جمال خدمة 

اخلا�شة  والإح�شائيات  والبيانات  املعلومات  تبادل 
بفتيات الوطن وتطلعاتهم وميولهم . 

و�شع  على  حتر�س  امل��راة  ريا�شة  اإن  على  و���ش��ددت 
اأ�ش�س ومعايري للتن�شيق  اآلية عمل ت�شتهدف و�شع 
والتعاون امل�شرتك يف كافة املجالت خلدمة ورعاية 
 .. اخلا�شة  الحتياجات  وذوي  واملعاقني  ال�شيدات 
بالريا�شة  الرت��ق��اء  عنا�شر  بتطوير  الهتمام  مع 

الن�شائية . 
النقبي  ن��دي  امل���راأة  ريا�شة  اإدارة  مدير  واختتمت 
بتوجيه ال�شكر والتقدير اإىل القائمني على مراكز 
يقدمونه  ال��ذي  الرائد  ال��دور  لهم  الفتيات مقدرا 
بتجاوبهم  اع��ت��زازه  بالغ  واأع��رب��ت عن   .. للمجتمع 
ال�����ش��ري��ع وت��ف��ه��م��ه��م ال����واع����ي جت����اه م��ات��ق��ت�����ش��ي��ة 
ماتقدمة  طبيعة  اإن  ول���ش��ي��م��ا  ال��ع��ام��ة  امل�شلحة 
طبيعة  م��ع  يتناغم  خ��دم��ات  م��ن  الفتيات  ام��راك��ز 
ماتقدمة ريا�شة املراأة للمجتمع مما �شيعك�س اأثارا 
ال�شراكة  هذه  تفعيل  نتيجة  املجتمع  على  ايجابية 

ال�شرتاتيجية.

���ش��م��ن م�����ش��اع��ي��ه ال���رام���ي���ة اىل ت��ط��وي��ر امل��ن��ظ��وم��ة 
بامل�شتوى  والرت��ق��اء  اب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  يف  الريا�شية 
الأول  ال��ف��ري��ق  ع��ل��ى م�شتوى  ل��الع��ب��ني  الح����رتايف 
ق���ام وف���د م��ن جمل�س  ب��الأن��دي��ة  ال�شنية  وامل���راح���ل 
الريا�شية  ال��رع��اي��ة  وب��رن��ام��ج  ال��ري��ا���ش��ي  اب��وظ��ب��ي 
ي��ت��ك��ون م���ن ال�����ش��ي��د خ��ل��ف ���ش��امل وال�����ش��ي��د حم��م��ود 
الثقايف  الريا�شي  الظفرة  نادي  اىل  بزيارة  املنذري 
مبدينة زايد باملنطقة الغربية وذلك بغر�س تعريف 
ف��ري��ق 17 ���ش��ن��ة ب��ال��ن��ادي ب����دور جم��ل�����س اب��وظ��ب��ي 
الريا�شي لالإرتقاء باملنظومة الحرتافية لالأندية 
ابوظبي و�شرح لئحة الن�شمام لربنامج  ام��ارة  يف 

الرعاية الريا�شية.
رئي�س  الطنيجي  خليفة  ال��وف��د  ا�شتقبال  يف  وك��ان 
���ش��رك��ة ال��ظ��ف��رة ال��ري��ا���ش��ي��ة ل���ك���رة ال���ق���دم و���ش��امل 
الظفرة  �شركة  املزروعي ع�شوي  املزروعي وخمي�س 
امل�شرف  ال��ف��الح��ي  وعي�شى  النا�شئني  ال��ق��دم  ل��ك��رة 
جمدي  والكابنت  بالنادي  ال�شنية  للمراحل  العام 
م�شطفى مدرب فريق 17 �شنة ودروي�س احلمادي 

م�شاعد مدرب 17 �شنة.
وق�����دم ال�����ش��ي��د خ��ل��ف ����ش���امل خ����الل ال��ل��ق��اء ���ش��رح��اً 
الن�شمام  �شروط  عن  �شنة   17 لالعبي  تف�شيليا 
الالعب  اك��م��ال  وه��ي  الريا�شية  ال��رع��اي��ة  ل��ربام��ج 
اح��رتاف بني الالعب  �شنة ووج��ود عقد   18 ل�شن 
ون���ادي���ه وح�����ش��ول ال���الع���ب ع��ل��ى ���ش��ه��ادة ال��ث��ان��وي��ة 
اأدن����ى ح��ي��ث يتيح ال��ربن��ام��ج لالعب  ال��ع��ام��ة ك��ح��د 
مقابل ذلك توفري فر�شة عمل منا�شبة باأحد دوائر 
حكومة ابوظبي وذلك لتاأمني م�شتقبل الالعب مع 
اتاحة الفر�شة له ملوا�شلة تعليمه اجلامعي يف اطار 
حر�س جمل�س ابوظبي الريا�شي وبرنامج الرعاية 
الريا�شية لتاأمني م�شتقبل لعبي الأندية حتى بعد 

اعتزال الكرة.

على  لالعبني  حديثه  يف  �شامل  خلف  ال�شيد  و�شدد 
ح��ر���س امل��ج��ل�����س وال��ربن��ام��ج ع��ل��ى اأه��م��ي��ة التعليم 
اأكد  كما   ، الريا�شي  الالعب  م�شوار  مع  بالتوازي 
باخللق  ال��الع��ب  حتلي  ���ش��رورة  على  ���ش��امل  ال�شيد 
م�شرية  يف  اأهمية  م��ن  لذلك  مل��ا  ال��ق��ومي  الريا�شي 
املميزة  الريا�شية  النماذج  من  جيل  وخلق  الالعب 
ب��دول��ة الم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة و���ش��رب امثلة 
واأ�شار  والعامليني  املحليني  الالعبني  من  بالعديد 
خلف �شامل اىل اأن عمر الريا�شي حمدود يف املالعب 
لذلك لبد من و�شيلة لدعمه ليكمل م�شوار جناحه 

وليوجد اف�شل من العلم والتح�شيل الدرا�شي.
م���ن ج��ان��ب��ه ث��م��ن خ��ل��ي��ف��ة م��ط��ر ال��ط��ن��ي��ج��ي رئي�س 
�شركة الظفرة الريا�شية لكرة القدم الدور الكبري 
برئا�شة  الريا�شي  ابوظبي  جمل�س  به  يقوم  ال��ذي 
�شمو ال�شيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س 
اب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي وم��اي��ق��دم��ه م��ن دع���م لتطوير 
م�شيداً  اب��وظ��ب��ي  ام���ارة  يف  اأ�شكالها  بكل  ال��ري��ا���ش��ة 
الإم��ارة يف اجلوانب  ت�شهده  ال��ذي  الكبري  بالتطور 

املبدعني  الريا�شيني  من  اأجيال  خللق  الحرتافية 
ال��ط��ن��ي��ج��ي جمل�س  امل���ج���الت.و����ش���ك���ر  يف خم��ت��ل��ف 
اب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي ع��ل��ى ار���ش��اء ال��ف��ك��ر الح���رتايف 

وعلى توا�شله الكبري مع اندية ابوظبي.
ال��ذي حت��ول اىل نقا�س ريا�شي عام  اللقاء  وخ��الل 
���ش��ك��ر ���ش��امل امل���زروع���ي جم��ل�����س اب��وظ��ب��ي وب��رن��ام��ج 
ال���رع���اي���ة ال��ري��ا���ش��ي��ة ع��ل��ى جم��ه��ودات��ه��م ال��ك��ب��رية 
املزروعي  اأ�شاد  كما  الريا�شي  املجال  يف  التطويرية 
خلف  بالكابنت  �شنة   17 لع��ب��ي  خماطبته  خ��الل 
كالعب  م�شريته  ط��وال  الريا�شية  واأخ��الق��ه  �شامل 
والتي جعلته اأحد منوذج للريا�شي اخللوق ، موؤكداً 
الدين  مقومات  توافر  يتطلب  احلياة  يف  جن��اح  ان 

والعلم والأخالق.
انتهاز مثل  اىل  الالعبني  الفالحي  وطالب عي�شى 
هذه الفر�س التي لتتكرر موؤكداً ان ماتوفر للجيل 
احل���ايل م��ن ف��ر���س مل يتوفر لكثري م��ن الأج��ي��ال 
متثل  التي  امل��ب��ادرات  ه��ذه  مبثل  م�شيداً  قبله  التي 

حوافز لالإبداع لهذا اجليل.

ال�شمت  اآثر  الذي  الوحيد  ال�شخ�س  يكون هو  يكاد 
للنا�شئني  ال��ع��امل  بطولة  اأح���داث  ع��ن  يتحدث  ومل 
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ك��م ال��ك��ب��ري م��ن الأح�����داث التي 
���ش��ه��دت��ه��ا ال��ب��ط��ول��ة ، ول���ن ن��ك��ون م��ب��ال��غ��ني عندما 
ك��ان  ال����درع����ي  ث��ع��ل��وب  ب���ن  اأن حم��م��د  اإيل  ن�����ش��ري 
مبثابة اجلندي املجهول يف كل ما يتعلق باجلوانب 
جناحا  حقق  ال��ذي  النا�شئني  ملونديال  التنظيمية 
منقطع النظري ، وقبل اإ�شدال ال�شتار على البطولة 
العاملية التي تقام يف �شيافة دولتنا ، كان ل بد من 
هذه الوقفة مع الرجل الذي عمل يف �شمت طوال 
العام ون�شف وبالتحديد منذ ت�شكيل اللجنة العليا 
وت�شتحق  مثرية  املح�شلة  كانت  وكالعادة  للبطولة 

الإ�شادة والتقدير.

بطولة ا�شتثنائية بالأرقام
رئي�س  نائب  ال��درع��ي  ثعلوب  بن  حممد  اأك��د  بداية 
 17 اللجنة العليا املنظمة ملونديال النا�شئني حتت 
�شنة ) الإم���ارات 2013 ( اإن دول��ة الإم���ارات ومن 
خالل الهتمام الكبري الذي اأولته قيادتنا الر�شيدة 
تقدمي  ، جنحت يف  للبطولة  ال��الحم��دود  وال��دع��م 
بطولة ا�شتثنائية اأحدثت نقلة نوعية وقفزة كبرية 
يف تاريخ البطولة العاملية التي انطلقت يف عام 85 
، وج���اءت اإ���ش��ادة رج���ال الإحت����اد ال���دويل م��ن خالل 
لتوؤكد  التي ك�شفت عنها موؤخرا  الر�شمية  التقارير 
بغريب  لي�س  ذل��ك  اأن  اإيل  م�شريا   ، احلقيقة  تلك 
على الإمارات واأبنائها الذين اعتادوا على التميز يف 
فيها  يتواجدون  التي  والتحديات  املجالت  خمتلف 

، وما حدث يف مونديال النا�شئني 
على  واق��ع��ي  انعكا�س  مبثابة  ك��ان 
حجم اخلربة التي اأ�شبحت تتميز 
وال�شباب  الإم��ارات��ي��ة  ال��ك��وادر  بها 
الإم����ارات����ي يف ال��ت��ع��اط��ي م��ع اأه��م 
واأك������رب ال���ت���ظ���اه���رات وال��ع��ال��ي��ات 

الريا�شية ذات ال�شبغة الدولية .

التناف�س بني املجموعات
واأ�شار نائب رئي�س اللجنة املنظمة 

ال��ذي  اجلميل  التناف�س  اأن  اإيل  ال�شباب  مل��ون��دي��ال 
ال�شتة  الإم���ارات  على  املوزعة  املجموعات  عمل  ميز 
يف  كبري  ب�شكل  �شاهم   ، البطولة  ا�شت�شافت  ال��ت��ي 
ك��ان��ت  ، ح��ي��ث  ال��ن��ظ��ري  حت��ق��ي��ق جن���اح���ات منقطعة 
ظهور  يف  الأث����ر  ك��ب��ري  امل��ج��م��وع��ات  ب��ني  للمناف�شة 
مبادرات خمتلفة ورائعة يف كل جمموعة واأخ��رى ، 
مما كان وراء خلق اأج��واء من الإث��ارة بني القائمني 
على املجموعات يف �شبيل الو�شول اإيل اأعلى درجات 
التقنية الفنية والتنظيمية ، لفت اأنظار رجال الفيفا 
الذين مل ي�شبق لهم واأن واجهوا مثل تلك الأجواء 

يف البطولت املا�شية على مر تاريخ البطولة .

البطولة ناجحة جماهرييا
وفيما يتعلق باجلانب اخلا�س باحل�شور اجلماهريي 
اأن وعلى  اإيل  ال��درع��ي  ثعلوب  ب��ن  اأو���ش��ح حممد   ..
اجلماهريي  احل�شور  �شعف  ح��ول  اأث��ري  ما  الرغم 

اإل   ، ال���ب���ط���ول���ة  مل���ن���اف�������ش���ات 
اللأول.ال���������������������ش����������ادرة م��ن 
الإحت����اد ال���دويل ت��وؤك��د على 
اأن  بعد  خا�شة   ، ذل��ك  عك�س 
التي  تخطى عدد اجلماهري 
ت��اب��ع��ت م���ب���اري���ات ال��ب��ط��ول��ة 
متفرج  األ����ف   300 ل��ق��راب��ة 
وال����ع����دد ق���اب���ل ل���ل���زي���ادة مع 
اجل��ول��ة اخل��ت��ام��ي��ة وامل��ب��اراة 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة ال���ت���ي ن��ح��ن على 
موعد معها اجلمعة القادمة ، وي�شيف نائب رئي�س 
اللجنة املنظمة باأن ذلك الرقم من احل�شور الذي 
�شجلته البطولة ، نكون قد تفوقنا على الكثري من 
 ، قبل  م��ن  البطولة  نظمت  واأن  �شبق  ال��ت��ي  ال���دول 
 ، اليابان وكندا ونيوزلندا واإيطاليا  واأخ�س بالذكر 
وهي من الدول العالية الكثافة ال�شكانية ، وتفوقنا 
على تلك الدول يوؤكد على اأن البطولة جنحت من 
حيث احل�شور اجلماهري ، ومن تابع مباراة الن�شف 
خمتلف  م��ن  غفري  جمهور  �شهدها  ال��ت��ي  النهائي 
التي  تلك  التي  الدولة  يف  املقيمة  �شواء  اجلن�شيات 
بامكانة   ، البطولة  فعاليات  ملتابعة  خ�شي�شا  جاءت 

اأن يتاأكد من تلك احلقيقة .

التعامل باحلكمة واملنطق
تبعه  وم��ا  املبكر  الإم����ارات  خ���روج منتخب  وح���ول 
�شدمت  ال��ت��ي  الإم���ارات���ي���ة  للجماهري  غ��ي��اب  م��ن 
اأكد حممثري   .. ال��دور الأول  املنتخب من  بخروج 

كنا  ب��اأن��ن��ا كمنظمني وج��م��اه��ري  ال���درع���ي  ث��ع��ل��وب 
ن��ت��م��ن��ى ا���ش��ت��م��رار امل��ن��ت��خ��ب يف ال��ب��ط��ول��ة ، ك��ون��ه 
تدفع  ���ش��وف  لأن��ه��ا  خمتلفا  �شكال  مينحها  ���ش��وف 
اجلماهري الإماراتية على احل�شور ودعم منتخب 
البلد ، ولكن اخل�شارة يف املباراة الفتتاحية كانت 
خا�شة   ، الالعبني  على  ال�شلبية  انعكا�شاتها  لها 
التعامل  وقليلي اخلربة يف  ال�شن  واأنهم �شغار يف 
مع املنا�شبات التي بحجم بطولة العامل ، وجاءت 
تعر�س  والتي  الثانية  اجلولة  يف  الربازيل  مباراة 
من  اأك���رب  ك��ان��ت   ، قا�شية  خل�����ش��ارة  املنتخب  فيها 
املواجهة  خ�شروا  الذين  منتخبنا  لعبوا  يتحملها 
 ، اأح��زن اجلميع  �شلوفاكيا يف م�شهد  اأم��ام  الثالثة 
ولكن وعلى ال��رغ��م م��ن ك��ل م��ا ح��دث ل يجب اأن 
العمر  واأنهم �شغار يف  نق�شوا على لعبينا خا�شة 
، وبالتاأكيد ا�شتفادوا من التجربة وكلنا اأمل يف اأن 
ي�شتفيد اجلميع من در�س املونديال ، وعلى الرغم 
م��ن م�شحة احل����زن ال��ك��ب��رية ال��ت��ي غ��ل��ف��ت اأج����واء 
اأن  يجب  اأننا  اإل  املنتخب  خ��روج  ب�شبب  البطولة 

واملنطق  احلكمة  من  بكثري  ح��دث  ما  مع  نتعامل 
يف  تتحمل  ل��ك��ي  للعاطفة  جم���ال  ن���رتك  اأن  دون 

اأحكامنا بخ�شو�س ما حدث . 

نهائي مثري
ونيجرييا  املك�شيك  من  كل  بو�شول  يتعلق  وفيما 
اأ�شار   ، اجلمعة  غدا  �شتقام  التي  النهائية  للمباراة 
نائب رئي�س اللجنة العليا ملونديال النا�شئني ، اإيل 
اللقب ونيجرييا  املك�شيك حاملة  تاأهل كل من  اأن 
م�شاعفة  اإث���ارة  النهائي  منح   ، النهائية  للمباراة 
البطولة يف  افتتاح  التقيا يف  الفريقان  واأن  خا�شة 
يتناف�شان فيها  كانا  التي  ال�شاد�شة  املجموعة  اإطار 
املك�شيك  اكت�شاح  من  النيجريي  املنتخب  ومتكن   ،
اأك��رب  اأه����داف مقابل ه��دف ، يف واح���دة م��ن  ب�شتة 
اأن  ، وهو الأم��ر الذي من �شاأنه  مفاجاآت البطولة 
ي�شاعف من اأهمية مباراة الغد التي �شتكون مبثابة 
رد اعتبار بالن�شبة حلامل اللقب بعد تلك اخل�شارة 
النيجريي  املنتخب  اإليها  يتطلع  بينما   ، القا�شية 

وانتزاع  اجل��دارة  ل�تاأكيد  مثالية  فر�شة  اإنها  على 
اللقب العاملي من بني اأيدي املنتخب الأف�شل على 
م�شتوى العامل ، وبالتاأكيد كل ذلك �شوف ي�شب يف 
�شالح البطولة التي نتمنى اأن يكون ختامها م�شكا 

باأذن اهلل .

م�شك اخلتام
دعا حممد بن ثعلوب الدرعي اجلماهري الإماراتية 
اإخ��راج  يف  امل�شاهمة  ال��دول��ة  اأر����س  على  واملقيمني 
ال��ي��وم اخل��ت��ام��ي ب��ال�����ش��ورة ال��ت��ي ن��ري��د حتى يكون 
اجلماهري  ت��واج��د  اأن  اإيل  م�شريا   ، م�شكا  اخل��ت��ام 
اأن مينح  �شاأنه  زاي��د م��ن  ب��ن  اإ�شتاد حممد  غ��دا يف 
امل��ب��اراة  واأن  خا�شة   ، جميال  بعدا  اخلتامي  ال��ي��وم 
�شتحظى مبتابعة جماهريية كبرية ، كونها جتمع 
التي  البطولة  راقيا طوال  اأداء  بني فريقني قدما 
�شهدت م�شتويات فنية عالية ، كما اإنها كانت مبثابة 
�شهادة ميالد لعدد من الالعبني الذين �شي�شجلهم 

. التاريخ على اأنهم من مواليد الإمارات 2013 

الأول��ي��ة  ع��ن الالئحة  امل�شرب م��وؤخ��راً  ال���دويل لكرة  اأع��ل��ن الحت���اد 
لالعبات اللواتي تقّدمن بطلبات امل�شاركة يف الدورة ال�شاد�شة ع�شرة 
لبطولة احلبتور للتن�س 2013، والتي ت�شّجل رقماً قيا�شياً و�شل اإىل 
270 لعبة. ومن اأبرز الالعبات يف الدورة احلالية كارولينا بلي�شكوفا 
من اجلمهورية الت�شيكية )امل�شنَّفة الأوىل يف حتّدي احلبتور للتن�س، 
كرة  حمرتفات  رابطة  ت�شنيفات  بح�شب  عاملياً   63 املرتبة  وحتتل 
ثانية  )م�شنَّفة  نارا  كورومي  اليابان  3 يف  رقم  والالعبة  امل�شرب(، 
يف البطولة(. وكانت الالعبتان قد �شاركتا يف دورة العام املا�شي، حيث 
و�شلت بلي�شكوفا اإىل ن�شف النهائيات لتخ�شر اأمام الالعبة الرو�شية 
يوليا بوتينت�شيفا يف مباراة رائعة انتهت بالتعادل يف اجلولة الأخرية، 
يف حني خ�شرت نارا اأمام الالعبة ال�شينية زو يف ربع النهائيات. ويف 
الدورة ال�شاد�شة ع�شرة لتحّدي احلبتور للتن�س، تعود بوتينت�شيفا اإىل 

املناف�شة )م�شّنفة ثالثة يف البطولة، وحتتل املرتبة 96 عاملياً بح�شب 
ت�شنيفات رابطة حمرتفات كرة امل�شرب(. تتدّرب بوتينت�شيفا على يد 
مارتينا هينغي�س، حاملة اللقب يف الفردي يف بطولة ال� غراند �شالم 
خم�س مرات، وقد و�شلت يف دورة العام املا�شي اإىل النهائيات، حيث 
خ�شرت اأمام الالعبة اليابانية كيميكو دايت كروم يف مباراة حما�شية 
جداً ا�شتمّرت �شاعَتني و45 دقيقة. وتعود اإىل املناف�شة اأي�شاً الالعبة 
الأخ��ري��ات  ال���ب���ارزات  ال��الع��ب��ات  وم��ن  �شيبيلوفا.  ج��ان  ال�شلوفاكية 
اللواتي ي�شاركن يف دورة هذا العام املجرية تيميا بابو�س )املرتبة 98 
باتري�شيا  والنم�شاوية  امل�شرب(،  رابطة حمرتفات كرة  يف ت�شنيفات 
ماير-اأخليترن )املرتبة 101(، والإ�شبانية اإ�شرتيال كابي�شا-كانديال 

)املرتبة 108(، والتايلندية كوكي�شكا كوخموم )املرتبة 109(.
�شوف  امل�شرب،  لكرة  ال��دويل  الحت��اد  وتنظيمات  قواعد  مع  متا�شياً 

بطلبات  تقّدمن  اللواتي  ب��ني  الأوائ���ل  ال�24  الالعبات  اإدخ���ال  يتم 
الالعبات  اأما  الأ�شا�شي.  ال�شحب  مبا�شرًة يف  البطولة،  للم�شاركة يف 
التاأهل للح�شول على  يتناف�شن يف مباريات  املتبّقيات ف�شوف  ال�26 
واحد من املراكز الأربعة التي �شت�شاف اإىل ال�شحب الأ�شا�شي. و�شوف 
البطولة  امل�شاركات يف  النهائية لالعبات  الالئحة  الإع��الن عن  يتم 
اأحمد  اأن خلف  بالذكر  واجلدير   .2013 نوفمرب   7 يوم اخلمي�س 
احلبتور، رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة احلبتور، هو من اأطلق حتّدي 
احلبتور للتن�س بهدف ت�شجيع ريا�شة كرة امل�شرب لل�شيدات يف دولة 
بطولة  اأول  اإطالقه،  عند  التحّدي،  كان  املتحدة.  العربية  الإم���ارات 
م  احرتافية لل�شيدات يف كرة امل�شرب يف منطقة ال�شرق الأو�شط. ُتنظَّ
و16   11 بني  اأمريكي،  دولر  األ��ف   75 كلفتها  تبلغ  التي  البطولة 

نوفمرب اجلاري يف منتجع و�شبا حبتور جراند. والدخول جماين.

رقم قيا�شي يف اأعداد امل�شاركات يف بطولة احلبتور ال�شاد�شة ع�شرة للتن�ش

حممد بن ثعلوب الدرعي : الإمارات 2013 جنحت بامتياز بف�شل دعم قيادتنا الر�شيدة

ك�شبنا جياًل رائعًا من ال�شباب الإماراتي القادر على تنظيم اأهم واأكرب التظاهرات العاملية
اخلروج املبكر للمنتخب اأحزننا وبقاء الأبي�س كان �شيمنح البطولة �شكاًل مغايرًا

فار�شة يف قرعة مونديال ال�شيخة فاطمة لل�شيدات يف م�شرح عامل فرياري  14
ف��رياري يف  ع��امل  املا�شية قاعة  الليلة قبل  �شهدت 
اأب��وظ��ب��ي..م��را���ش��م ق��رع��ة نهائي  ج��زي��رة ي��ا���س يف 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  ل�شمو  العامل  بطولة 
ال�شيخة فاطمة للفر�شان  لل�شيدات افهار وبطولة 
املتدربني .. وذلك �شمن فعاليات الن�شخة اخلام�شة 
من مهرجان �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان 
العاملي للخيول العربية التي تقام يوم الأحد املقبل 
جانب  اإىل  للفرو�شية  اأبوظبي  ن��ادي  م�شمار  على 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  كاأ�س 
ويقام  دول���ة.   29 ميثلون  م��دع��و   300 بح�شور 
زايد  بن  ال�شيخ من�شور  �شمو  بتوجيهات  املهرجان 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير �شوؤون 
وزي���ادة  العربي  اخل��ي��ل  ���ش��اأن  رف��ع  ب��ه��دف  الرئا�شة 
له  املغفور  نهج  �شريا على  ال��ع��امل  ب��ه يف  اله��ت��م��ام 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان الذي عزز مكانة 
اخليل العربي..ومتا�شيا مع اإ�شرتاتيجية املهرجان 
زاي��د وبطولة  و  الوثبة  كاأ�شي  �شباق  تت�شمن  التي 
العامل ل�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك لل�شيدات 
اخليول  ل�شباقات  ال��راب��ع  ال��ع��امل��ي  وامل��وؤمت��ر  اي��ف��ار 
وم��وؤمت��ر   2013 ف��رن�����ش��ا  ت���ول���وز يف  ال��ع��رب��ي��ة يف 
�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك لتطوير وتنمية 

مهارات الفر�شان اير�س . 
وجرت مرا�شم القرعة و�شط ح�شور اإعالمي كبري 

ومتابعة  املحلية  الإع��الم��ي��ة  الأج��ه��زة  ممثلي  م��ن 
ع��امل��ي��ة..وذل��ك مب�����ش��ارك��ة ن���ورة ال�����ش��وي��دي م��دي��رة 
امل��راأة  ريا�شة  جلنة  رئي�شة  العام  الن�شائي  الحت��اد 
ال��ق��رع��ة م��ن خ���الل �شحب  ال��ت��ي افتتحت م��را���ش��م 
اخلانة.  و  واخل��ي��ل  امل�شاركات  الفار�شات  اأول  ا�شم 
مديرة  �شوايا  لرا  القرعة  مرا�شم  على  واأ���ش��رف 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  مهرجان 
يف  ال�شيدات  �شباقات  للجنة  التنفيذية  الرئي�شة 
الحتاد الدويل افهار وممثلون من هيئة الإمارات 
ل�شباق اخليل..اإ�شافة اإىل عدد من ممثلي اجلهات 
مرا�شم  وتعترب   . ال��راع��ي��ة  وال�����ش��رك��ات  احلكومية 
ال��ق��رع��ة الإع�����الن ر���ش��م��ي��ا ع��ن ان��ط��الق��ة نهائيات 
ق���ارات.. واحد..خم�س  ع��امل  �شعار  حت��ت  البطولة 

و�شناعة  جمتمع  يرتقب  ..حيث   2013 اأبوظبي 
تنظيم  جرى  ال�شباق..فيما  اأبطال  العربية  اخليل 
اأ�شماء  ت�شمل  مبتكرة  بطريقة  ال�شوطني  ق��رع��ة 
ال�شم  �شحب  ومت  امل�شاركني  والفر�شان  الفار�شات 
بطريقة ع�شوائية ويك�شف عن هوية الفار�س ومن 
ث��م ي��ق��وم اح���د ال�����ش��ي��وف امل��دع��وي��ن ل��ي��خ��ت��ار اأح��د 
�شينطلق  ال��ت��ي  اخل��ان��ة  اإىل  ت��رم��ز  ال��ت��ي  املج�شمات 
نهائيات  ج��وائ��ز  جم��م��وع  وي�شل   . احل�����ش��ان  منها 
التي  امل��ت��درب��ني  وبطولة  لل�شيدات  ال��ع��امل  بطولة 
حتمل ا�شم اأم الإمارات وكاأ�س املغفور له ال�شيخ زايد 

بن �شلطان اآل نهيان اإىل 340 األف درهم. واأكدت 
فاطمة  ال�شيخة  �شمو  اهتمام  اأن  ال�شويدي  ن��وره 
بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام الرئي�شة 
املجل�س  رئي�شة  الأ���ش��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى 
الأع���ل���ى ل��الأم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة ب���امل���راأة الإم��ارات��ي��ة 
كان  وم�شاندتها  وموؤازرتها  دعمها  على  وحر�شها 
ل��ه امل�����ردود الي��ج��اب��ي ف��ي��م��ا و���ش��ل��ت اإل��ي��ه يف �شتي 
اأعلى واأرقى املنا�شب ال�شيادية  املجالت باحتاللها 
ال��ري��ا���ش��ي من  امل��ج��ال  اأن  اإىل  ال���دول���ة م�����ش��رية  يف 
املجالت التي اأولته ال�شيخة فاطمة اإهتماما خا�شا 
لإميانها بدور الريا�شة يف حياة امل��راأة .. ومن هذا 
املنطق كان حر�س �شموها على دعم ورعاية بطولة 
العامل لل�شيدات التي حتمل ا�شم �شموها افهار تلك 
البطولة التي من عام اإىل عام ت�شهد اإقبال �شديدا 
العامل  الفار�شات يف  اأف�شل  فيها من  امل�شاركة  على 
وو�شفت   . اكت�شبتها  التي  العاملية  لل�شمعة  نظرا 
�شفري  خ��ري  ب��اأن��ه  الإم����ارات  اأم  مونديال  ال�شويدي 
للريا�شة الن�شائية يف الدولة على امل�شتوى العاملي . 
ووجهت يف ختام كلمتها ال�شكر والتقدير اإىل �شمو 
�شموه  نهيان على دعم  اآل  زاي��د  ال�شيخ من�شور بن 
ه��ذه  يف  للم�شاركة  ال��ف��ر���ش��ة  واإت���اح���ة  ل��ل��م��ه��رج��ان 
يعد  ذل��ك  اأن  م��وؤك��دة  العاملية  الن�شائية  التظاهرة 
متمنية  املجتمع  امل����راأة يف  ل���دور  اإي��ج��اب��ي��ا  م��وؤ���ش��را 

للمهرجان موا�شلة جناحاته العاملية ..من جانبها 
اأكدت لرا �شوايا اأن الرتتيبات لنهائيات مونديال 
اأم الإمارات يف اأبوظبي عا�شمة �شباقات ال�شيدات يف 
العامل اكتملت مب�شاركة 14 فار�شة اإ�شافة اإىل 11 
فار�شا وفار�شة يف �شباق الفر�شان املتدربني..ونوهت 
ب����اأن م���وؤمت���ر ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك 
ال��ذي  اي��ر���س  ال��ف��ر���ش��ان  م��ه��ارات  وتنمية  لتطوير 
اأم الإم���ارات �شيكون احل��دث الأول من  ا�شم  يحمل 
املهرجان  ينظمها  الذي  املوؤمترات  اأهم  ومن  نوعه 
بطولة  نتائج  وب�����ش��اأن  دول���ة.   29 ممثلي  بح�شور 
الأ�شرتالية  الفار�شة  توجت  فاطمة..فقد  ال�شيخة 
للخيالة  قب�س  اجل���واد  �شهوة  على  م��اك��ني  نيكيتا 
ال�شلطانية باإ�شراف املدرب �شامل احلكماين .. بطلة 
ال�شيخة  ل�شمو  العامل  بطولة  من  الأوىل  للجولة 
�شلطنة  يف  الفليج  مب�شمار  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 

عمان . 
كما توجت الفار�شة ال�شوي�شرية �شارة ليتويلر على 
�شهوة اجلواد دي �شي ويلي�س �شوجن .. بطلة للجولة 
 . باأمريكا  هيو�شنت  مب�شمار  اأق��ي��م  ال��ذي  الثانية 
�شالمينج  م��ان��وي��ال  النم�شاوية  ال��ف��ار���ش��ة  وت��وج��ت 
ملحمد  العائد  معمورة  تدجان  اجل��واد  �شهوة  على 
ل�شباق  بطلة   .. امل���الك  وب��ت��دري��ب  ح��دي��وي  ر���ش��ي 
اأقيم  وال��ذي  مرت   1900 مل�شافة  الثالثة  اجلولة 

وتوجت   . امل��غ��رب  اأن��ف��ا يف  البي�شاء  ال���دار  مب�شمار 
�شهوة  ع��ل��ى  ال��ط��ال��ع��ي  �شليمة  العمانية  ال��ف��ار���ش��ة 
اجلواد مريابيال ديل �شول جلي زوتليت وباإ�شراف 
مب�شمار  ال��راب��ع��ة  للجولة  بطلة   .. امل��ال��ك  نف�س 
وتوجت   . برلني  الأملانية  العا�شمة  يف  هوبجارتني 
�شهوة  على  بي�شارك  م��ارت��ا  الإي��رل��ن��دي��ة  ال��ف��ار���ش��ة 
وبتدريب بيرت هامر�شلي.. التي�س كو�شاك  اجلواد 

بطلة ل�شباق اجلولة اخلام�شة مل�شافة األف و 600 
األف جنيه   20 املالية  اإجمايل جوائزه  البالغ  مرت 
اإ�شرتليني والذي اأقيم مب�شمار نيوبري يف اململكة 
ك��ارول��ني  الفرن�شية  ال��ف��ار���ش��ة  وح��ق��ق��ت   . امل��ت��ح��دة 
برونود على �شهوة اجلواد اأرتك�س لعائلة نياركو�س 
وباإ�شراف فيليب �شوجرب .. لقب اجلولة ال�شاد�شة 
الفار�شة  ت��وج��ت  فيما  بفرن�شا  ت��ول��وز  م�شمار  يف 
الهولندية مي�شيال كو�شاريكوفا على �شهوة اجلواد 
ف��ري��زر ك��و���ش��اك مل��ال��ك��ه ال��ه��ول��ن��دي ه���وب اأوت��رم��ان 
ال�شابعة  .. بطلة للجولة  وهو نف�شه مدرب اخليل 
الفار�شة  وت��وج��ت   . الهولندية  دون��دخ��ت  مبدينة 
وان  اجل���واد  �شهوة  على  فيتاك  ليوين  الهولندية 
هوت �شيك .. بطلة للجولة الثامنة لبطولة العامل 
باأمريكا.  فران�شي�شكو  �شان  يف  بليزنتون  مب�شمار 
وحلقت الفار�شة الأ�شرتالية دانييل وولكر .. بلقب 
اجلولة التا�شعة والتي اأقيمت مب�شمار �شوزيفيت�س 

الفار�شة  وك�شبت   . وار�شو  البولندية  العا�شمة  يف 
ليل  امل��ه��رة  �شهوة  على  رولن���دو  م���اري  الفرن�شية 
م�شمار  على  العا�شرة  اجلولة  لقب  ج��ريل  ريت�س 
فريليك�س الرتابي مبدينة لو�س اأجنلو�س الأمريكية 
يف  �شيزابل  ماجدلينا  البولندية  الفار�شة  وجنحت 
التحليق .. بلقب اجلولة احلادية ع�شرة من بطولة 
العامل ل�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك لل�شيدات 
بالعا�شمة  الع�شبي  تابي غلوب  على م�شمار  افهار 
ال�شويدية. وينظم املهرجان هيئة اأبوظبي لل�شياحة 
بالتن�شيق مع جمل�س اأبوظبي الريا�شي وبالتعاون 
مع هيئة الإم��ارات ل�شباق اخليل والحت��اد الدويل 
اخليول  وجمعية  اإف��ه��ار  العربية  ال�شباق  خل��ي��ول 
لرعاية  ال��ع��ام��ة  الهيئة  وب��دع��م  الأ�شيلة  العربية 
ال�����ش��ب��اب وال��ري��ا���ش��ة وط����ريان الإم������ارات وب��رع��اي��ة 
���ش��رك��ة ال��ت��ط��وي��ر وال���ش��ت��ث��م��ار ال�����ش��ي��اح��ي و���ش��رك��ة 
والرا�شد  القاب�شة  واأراب��ت��ك  لال�شتثمار  اأب��وظ��ب��ي 
الن�شائي  والحت�����اد  ال���ع���واين  و���ش��رك��ة  لال�شتثمار 
بنت  فاطمة  واأكادميية  امل��راأة  ريا�شة  وجلنة  العام 
لال�شتثمار  و���ش��ا���س  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ة  م��ب��ارك 
وك���اب���ال وال���دك���ت���ور ن����ادر ���ش��ع��ب وم���زرع���ة ال��وث��ب��ة 
ون��ادي  والفرو�شية  لل�شيد  ال��دويل  واملعر�س  �شتد 
القرم  واأجنحة  �شنرت  والوثبة  للفرو�شية  اأبوظبي 

ال�شرقي جنة وري�شنج بو�شت .

التعامل مع معطيات 
ما حدث للمنتخب 

يجب اأن يكون بعيدًا 
عن العاطفة

نادي الظفرة ي�شتقبل وفد جمل�ش اأبوظبي الريا�شي وبرنامج الرعاية الريا�شيةريا�شة املراأة توقع اتفاقية �شراكة مع مراكز القتيات
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•• ر�صالة ال�صني-وليد اجلابري:
عقد  ال��ي��وم  ال�شينية  نينغبو  مدينة  يف  يكتمل 
امل�����ش��ارك��ة يف م��ن��اف�����ش��ات ج���ائ���زة ال�شني  ال���ف���رق 
الكربي 2013 اجلولة ال�شاد�شة وقبل اخلتامية 
للزوارق  دب��ي(  داي��ف  )�شكاي  العامل  من بطولة 
ر�شميا يوم غد  التي تنطلق  اك�س كات  ال�شريعة 
يف  وحت��دي��دا  الأوىل  للمرة  ال�شني  يف  اجلمعة 
نينغبو  مدينة  وحتت�شنها  ت�شيجيانغ  مقاطعة 
وت�شتمر  ال�شرقي  ال�شني  بحر  على  تقع  ال��ت��ي 

مناف�شاتها حتى يوم الأحد املقبل.
حت�شرياتها  والإداري��ة  الفنية  الأطقم  وتوا�شل 
ي��وم غد اجلمعة يف  اخلا�شة لنطالقة احل��دث 
م��ي��اه ب��ح��ر ال�����ش��ني ال�����ش��رق��ي وامل��ط��ل ع��ل��ى اك��رب 
باأنها  ال�شباق  يف  ا�شتهرت  التي  املنطقة  م��وان��ئ 
ال��راب��ط بني  حمطة متميزة يف طريق احل��ري��ر 
مقاطعات بالد التنني الوا�شعة حيث و�شلت اإىل 
اإ�شافة  امل�شاركة  ال���زوارق  قافلة  م��وؤخ��را  املدينة 

اللوج�شتية  التجهيزات  اإىل 
ال���ك���ام���ل���ة ل���ل���ج���ان وك������وادر 
ال���ل���ج���ن���ة امل���ن���ظ���م���ة وال���ت���ي 
ت�������ش���اه���ي اك�����رب الأح�������داث 

العاملية .

الربنامج الزمني
املنظمة  اللجنة  واأ����ش���درت 
امل���ح���ل���ي���ة ل�������ش���ب���اق ج���ائ���زة 

ك��ات  اك�����س  ال�شريعة  ل���ل���زوارق  ال��ك��ربي  ال�����ش��ني 
ال��ربن��ام��ج ال��زم��ن��ي ال��ك��ام��ل ل��ف��ع��ال��ي��ات اجل��ول��ة 
ال�شاد�شة حيث يبداأ الت�شجيل ر�شميا يوم اجلمعة 
لقيد املت�شابقني والفرق واإجراء الفح�س الفني 
انعقاد اجتماع مدراء  امل�شاركة ثم  ال��زوارق  على 
الفرق يف متام ال�شاعة العا�شرة بالتوقيت املحلي 
ق��ب��ل حت���ول امل��ت�����ش��اب��ق��ني اإىل ع��ر���س م��ي��اه بحر 
ال�شباق  م�����ش��ار  ع��ل��ى  للتعرف  ال�����ش��رق��ي  ال�����ش��ني 
اإج��راء  اأي�شا  الأول  ال��ي��وم  وي�شهد  نقاطه  واه��م 
على  ال�شباحية  ال��ف��رتة  يف  الر�شمية  ال��ت��ج��ارب 
�شباق  مناف�شات  احل��دث  هام�س  وعلى  تقام  اأن 
ال�شني )مات�س ري�س( يعقب ذلك توزيع اجلائز 
املت�شابقني  توجه  قبل  املناف�شة  بهذه  اخلا�شة 
الجتماع  حل�شور  ال�شباقات  تو�شيح  قاعة  اإىل 
التنويري بني اللجنة املنظمة واملت�شابقني ل�شرح 
تعليمات و�شروط ال�شباق واأي�شا الرد على كافة 

ال�شتف�شارات اخلا�شة مب�شار ال�شباق.
الر�شمية  التجارب  �شباحا  ال�شبت  يوم  وجت��ري 
ال��ث��ان��ي��ة ل���ل���زوارق امل�����ش��ارك��ة ي��ل��ي ذل���ك ان��ط��الق 
م��ن��اف�����ش��ات ���ش��ب��اق اع���م���ار لأف�����ش��ل زم����ن وذل���ك 
الرئي�شي جلائزة  ال�شباق  املنطلقني يف  لتحديد 
ك��ات  اك�����س  ال�شريعة  ل���ل���زوارق  ال��ك��ربي  ال�����ش��ني 
دبي  )���ش��وق  �شباق  مناف�شات  اإق��ام��ة  ذل��ك  يعقب 
احلرة( لل�شرعة يف الفرتة امل�شائية فيما �شيكون 
ال�����ش��اد���ش��ة وقبل  م�شك خ��ت��ام ف��ع��ال��ي��ات اجل��ول��ة 

الرئي�شي  ال�شباق  العاملية مع  اخلتامية لبطولة 
يوم الأحد.

زورقا  13
وجت���م���ع امل��ن��اف�����ش��ة يف ج���ائ���زة ال�����ش��ني ال��ك��ربي 
من  اخلتامية  وقبل  ال�شاد�شة  اجلولة   2013
ب��ط��ول��ة ال���ع���امل )���ش��ك��اي داي����ف دب����ي( ل���ل���زوارق 
ال�����ش��ري��ع��ة اك�����س ك���ات اأب���ط���ال الإم�������ارات وق��ط��ر 
والكويت مع النخبة من اأبطال العامل يف ريا�شة 
ال������زوارق ال�����ش��ري��ع��ة م���ن خم��ت��ل��ف ال��ب��ل��دان من 
الوليات املتحدة الأمريكية وبريطانيا وايطاليا 
وال�شويد و�شوي�شرا و�شتتناف�س الزوارق امل�شاركة 
والتي ي�شل عددها اإىل 13 زورقا على 3 األقاب 
كبرية �شتطرح يف اأيام اجلولة الثالث وهي لقب 
ال�شباق الرئي�شي جلائزة ال�شني الكربي )�شكاي 
ال�شوق احلرة  �شباق  2013 ولقب  دب��ي(  داي��ف 

لل�شرعة ولقب �شباق اإعمار لأف�شل توقيت. 
وت�����ش��ه��د ال��ب��ط��ول��ة ال��ع��امل��ي��ة 
م�����ش��ارك��ة خ��ل��ي��ج��ي��ة وا���ش��ع��ة 
م����ن خ�����الل وج������ود اأب���ط���ال 
ه����ذه ال���ري���ا����ش���ة م���ن دول���ة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات 
ف��زاع  زوارق  ميثلها  وال��ت��ي 
3 ب���ق���ي���ادة ال��ث��ن��ائ��ي ع���ارف 
�شيف الزفني وحممد �شيف 
امل��ري و�شكاي داي��ف دب��ي 7 
بقيادة �شلطان الظاهري والأمريكي جي براي�س 
ال�شيد  طالب  الثنائي  بقيادة   33 والفيكتوري 
�شرف و�شامل علي العديدي وزورق روح دبي 11 
بقيادة الثنائي العاملي را�شد خليفة املري و�شامل 

فا�شل الهاملي.
احل�شور  خالل  من  القطرية  امل�شاركة  وتتمثل 
الثنائي حممد  بقيادة   94 ل��زورق قطر  املتميز 
ي�شجل  كما  الن�شر  وعبدالرحمن  الن�شر  ن�شر 
اأبطال الكويت م�شاركتهم من خالل زورق فريق 
رهيب 17 بقيادة الثنائي عبداللطيف العماين 

وجا�شم الدخيل.

النخبة العاملية
البطولة  و�شيف  امل�شاركة  الفرق  قائمة  وت�شم 
الأمريكي-ال�شوي�شري  ال���زورق  املا�شي  املو�شم 
)معو�س 50( بقيادة الثنائي غاري بالوغ وعمر 
دانيال والزورق الربيطاين روح جبل طارق 66 
وليامز  و���ش��ك��وت  وال��ك��ر  م���ارك  املت�شابق  ب��ق��ي��ادة 
والزورق الرنويجي-ال�شرتايل �شوق دبي احلرة 
30 بقيادة الثنائي بال فرييك نلي�شن وتوم بارك 
كوتيز والزورق ال�شويدي وي�شرتلوند 8 بقيادة 

الثنائي دانيال �شيفن�شون وجواكيم كوملني.
وت��ن��اف�����س يف ال�����ش��ب��اق ال�����زوارق الي��ط��ال��ي��ة على 
اجلولة  بطل  يتقدمها  وال��ت��ي  املختلفة  األ��ق��اب��ه 
6 بقيادة  ال����زورق الي��ط��ايل  امل��ا���ش��ي��ة يف ارون����ا 
اإ�شافة  توما�شو  وب��ويل  نيكوليني  لوكا  الثنائي 

���ش��رياف��ي��ن��و  ب���ق���ي���ادة   20 ال���ف���ج���رية  زورق  اإىل 
ك��ون�����ش��ول  وزورق  ج�����ورج  وري���ت�������ش���ارد  ب���ارل���ي���زي 
بروكليزي�س 22 بقيادة البطل العاملي الفاريدو 

اماتو وماركو باني�شي.

�شراع اللقب
املا�شيني  امل��و���ش��م��ني  ال��ل��ق��ب يف  وي���داف���ع ح��ام��ل 
زورق فزاع 3 بقيادة الثنائي العاملي عارف �شيف 
التي  ال�شدارة  عن  امل��ري  �شيف  وحممد  الزفني 
احتلها ال��زورق منذ اجلولة الأوىل والتي جرت 
اجل��ول��ة  وح��ت��ى  اب��وظ��ب��ي  احلبيبة  العا�شمة  يف 
نقطة   1201 بر�شيد  اي��ط��ال��ي��ا  يف  اخل��ام�����ش��ة 
املا�شي  العام  يف  البطولة  و�شيف  على  متقدما 
الأمريكي  الثنائي  بقيادة   50 معو�س  ال���زورق 
وال��ذي  دان��ي��ال  عمر  وال�شوي�شري  ب��ال��وغ  غ���اري 
نقطة   1065 بر�شيد  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف  ي��اأت��ي 
الثالث  املركز   7 دبي  داي��ف  �شكاي  زورق  ويحتل 
يف الرتتيب العام بر�شيد 806 نقطة ثم زورق 
 750 بر�شيد  الرابع  املركز  يف   33 الفيكتوري 

نقطة.

البطولة انتقلت من الإمارات اإىل القارات
املوؤ�ش�شة العاملية للزوارق ال�شريعة حتلق يف �شماء 

النجاحات
الرتويج لالإمارات ودبي و�شعار )اك�شبو 2020( 

يلفت اأنظار اجلميع
حققت املوؤ�ش�شة العاملية للزوارق ال�شريعة دبليو 
بي بي اأيه نقلة كبرية للبطولة يف املو�شم احلايل 
2013 بتحول احلدث اإىل العاملية وخروجه اإىل 
ايطاليا موؤخرا  ب��داأت يف  عدة حمطات خارجية 
الرابعة  اجل��ول��ت��ني  فعاليات  ا�شت�شافت  وال��ت��ي 
واخلام�شة يف مدينتي �شرتي�شا وارونا والواقعتني 
اخل��الب��ة حيث  م��اج��ي��وري  ب��ح��رية  على �شفاف 
�شي�شتمر النجاح يف املحطة التالية وهي مدينة 
قبل  احل���ايل  الأ���ش��ب��وع  نهاية  ال�شينية  نينغبو 
وال��ذي  العربي  اخلليج  اإىل  جديد  من  التحول 
واخلتامية  ال�شابعة  اجلولة  مناف�شات  يحت�شن 

حت���ت ���ش��ي��اف��ة ن����ادي دب����ي ال�����دويل ل��ل��ري��ا���ش��ات 
دي�شمرب   14-12 من  الفرتة  خ��الل  البحرية 
املقبل يف امليناء ال�شياحي. وا�شتطاع جمل�س اإدارة 
دبليو بي بي  ال�شريعة  للزوارق  العاملية  املوؤ�ش�شة 
اأن  الكتبي  مرخان  بن  �شيف  �شعادة  برئا�شة  اأي��ه 
ال�شريعة  ل��ل��زوارق  ال��ع��امل  بطولة  بحدث  يعرب 
اإىل الأ���ش��واء بنجاح ويف وق��ت ق�شري  اك�س ك��ات 
توقيع  بعد  وحتديدا   2012 عام  انتقالها  بعد 
التفاقية مع الحتاد الدويل للزوارق ال�شريعة 
اللقاء ال�شهري يف فندق برج العرب  اأي ام يف  يو 
���ش��ه��ر دي�����ش��م��رب امل��ا���ش��ي ل��ت��ب��داأ م�����ش��رية ج��دي��دة 
ت��ب��ل��ورت يف ق��م��ة جن��اح��ه��ا يف ظ��ه��ور احل����دث يف 
ع���دة حم��ط��ات ع��امل��ي��ة يف اأوروب�����ا يف اي��ط��ال��ي��ا ثم 
اإدارة  واأجنز جمل�س  ال�شني.  الآ�شيوي  العمالق 
فبعد  اخل��ط��وات  م��ن  ال��ع��دي��د  العاملية  املوؤ�ش�شة 
اأول  املوؤ�ش�شة  اأطلقت  التاأ�شي�س اجلديد  خطوات 
وال�شالمة  الأم����ن  ج��ائ��زة  بتاأ�شي�س  م��ب��ادرات��ه��ا 
لأ�شحاب  �شنويا  لتمنح  البحرية  ال�شباقات  يف 
املهم يف  اجل��ان��ب  ه��ذا  دع��م  املمار�شات يف  اأف�شل 
ريا�شتنا �شمن الحتفال ال�شنوي لأ�شرة الحتاد 
موناكو  ام يف  اأي  يو  ال�شريعة  ل��ل��زوارق  ال��دويل 
وق���د رد الحت�����اد م��ن��ح الحت�����اد ال�����دويل اإم����ارة 
دب��ي اجل��ائ��زة يف دورت��ه��ا الأوىل تقديرا لدورها 
الرائد يف تعزيز مكانة ال�شباقات البحرية. وقام 
مت�شارعة  ب��خ��ط��وات  ذل���ك  ب��ع��د  الإدارة  جمل�س 
يف  العاملية  للموؤ�ش�شة  الر�شمي  املقر  د�شن  حيث 
كتاأكيد  ال�شفوح  �شارع  يف  الكونكورد  برج  مبني 
العديد  ذل��ك يف  بعد  لي�شرع  م��دي اجلدية  على 
بعد  ثمارها  ج��اءت  والتي  املهمة  اخل��ط��وات  من 
ذلك يف الك�شف عن مدي الحرتافية يف العمل 
اللوج�شتية  ال��ت��ج��ه��ي��زات  خ���الل  م��ن  ال��ري��ا���ش��ي 
التي اأجنزت يف �شبيل تقدمي خدمة للمت�شابقني 
متكاملة  وور���س  خا�شة  حاويات  ت�شميم  ومنها 
لكل الفرق ف�شال عن املوقع املتكامل واملتحرك 
للبطولة الأم��ر الذي جعل املدن ت�شعي خلطب 
ود املوؤ�ش�شة من اجل ا�شت�شافة وتنظيم البطولة 

التي تدار بكفاءات وكوادر اإماراتية متميزة.

واإ�شناد وادج��از  واأدن���وك  ادك��و  ب��رتول  �شركة  ف��رق  ت�شدرت 
بطولة �شركة برتول اأبوظبي الوطنية )اأدنوك( وجمموعة 
نادي  ن�شاط  جلنة  تنظمها  التي  الطائرة  للكرة  �شركاتها 
الحت��اد  مدر�شة  ب�شالة  املقامة  اأدن���وك  ب�شركة  الكورني�س 
املجموعتني  م�شتوى  ع��ل��ى  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال��ب��ط��ني  مبنطقة 
بفوزه يف مبارياته  ادك��و  �شركة  ���ش��دارة فريق  ،وق��د ج��اءت 
نقاط   9 بر�شيد  الأوىل  املجموعة  م�شتوى  على  الثالثة 
ال��ذي  جا�شكو  فريق  اكتمال  لتاأخر  ف��ائ��زا  اعتباره  اآخ��ره��ا 
ال��ت��اأه��ل  جا�شكو  ل��ي��ودع  نظيفني  ب�شوطني  خ��ا���ش��را  اع��ت��رب 
للدور الثاين بخ�شارته الثالثة على التوايل فيما ي�شق ادكو 

طريقه للنهائي الذهبي بالدرجة الكاملة بقيادة املخ�شرم 
اجل��زراوي فار�س املزروعي وال��دويل الوحداوي املعد خالد 
حممود وامل���درب واحل��ك��م ال���دويل علي خ��ال��د..ويف امل��ب��اراة 
لفرق  الثاين  املركز  احتالل  ادن��وك  فريق  ا�شتطاع  الثانية 
املجموعة الأوىل بر�شيد 6 نقاط ،بفوزه على فريق �شركة 
فريق  قائمة  �شمت  وق��د  مباريات   3 م��ن  2-�شفر  تكرير 
وحممد  ك���ريوان  ه��ادر  ال�شامل  ال��الع��ب  الرئي�شي  اأدن���وك 
اأدن��وك لعب بني يا�س  الع�شي وجميب الرحمن ..وي��درب 

الدويل ح�شن ماجد.
و�شهدت املجموعة الثانية �شدارة اإ�شناد وادجاز للمجموعة 

ب��ر���ش��ي��د 6 ن��ق��اط ل��ك��ل م��ن��ه��م��ا ع��ل��ى ح�����ش��اب ف���رق اأدن����وك 
للتوزيع وزادكو وبروج و�شهدت اجلولة فوز اإ�شناد على بروج 
وراجي�س  و�شويدان  عبداحلميد  بقيادة  نظيفني  ب�شوطني 
اإدارة  2-�شفر و�شارك يف  ،كما فاز فريق ادج��از على زادك��و 
م��ب��اري��ات اجل��ول��ة احل��ك��م ال���دويل يحي اجل��اب��ري وتوفيق 
ناجيا ويو�شف غنامي يف الت�شجيل وراقب املباريات الكابنت 
توفيق احمد لولو ع�شو جلنة الن�شاط مقررها..وت�شتاأنف 
مباريات البطولة يوم الثنني املقبل باإقامة مباراتي الدور 
قبل النهائي للفرق التي تاأهلت للمربع الذهبي على �شوء 

نتائج جولة اأم�س يف ختام مباريات الدور التمهيدي.

اأق�����ام ق�����ش��م ال���وع���ي ال��ري��ا���ش��ي ب������اإدارة ال�����ش��وؤون 
مبنطقة  تعريفياً  لقاًء  دب��ي  ب�شرطة  الريا�شية 
ال�شيخ  برنامج  �شمن  التعليمية  اخليمة  راأ����س 
حم��م��د ب��ن را���ش��د ل��ل��ري��ا���ش��ة وال��ل��ي��اق��ة البدنية 
ال��ه��دف  ���ش��رح م��ن خ��الل��ه للمعلمني وامل��ع��ل��م��ات 
ورفع  باملجتمع  الريا�شة  ن�شر  يف  الربنامج  من 
اأف��راد  ل��دى  الريا�شي  والوعي  الثقافة  م�شتوى 
ب�شرورة  الق�شم  اأو���ش��ى  وق��د  امل��در���ش��ي  املجتمع 
لزيادة  امل��دار���س  يف  والطالبات  ال��ط��الب  متابعة 
عدد اأفراد املمار�شني للريا�شة وحماربة اأمرا�س 
الع�شر احلديث. وقالت فاطمة اأبو حجري رئي�س 
الريا�شية  ال�شوؤون  باإدارة  الريا�شي  الوعي  ق�شم 
للريا�شة  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ب��رن��ام��ج  ان 

يتوا�شل  ي��زال  ول  الإيجابيات  من  الكثري  حقق 
بيئة ريا�شية  اأج��ل خلق  الدولة من  مع مدار�س 

طموحة تربز جياًل واعياً ريا�شياً و�شحياً .
منطقة  لإدارة  حجري  اأب��و  فاطمة  توجهت  وق��د 
راأ������س اخل��ي��م��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب��ال�����ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر 
حارب  �شمية  الأ���ش��ت��اذة  املنطقة  مبديرة  متمثلة 
ق�شم  رئي�شة  ال�شكب  اآمنة  والأ���ش��ت��اذة  ال�شويدي 
الأ�شتاذ  واملوجهني  الطالبية  والأن�شطة  البيئة 
واملوجهه  احلمادي  عمر  والأ�شتاذ  اجلمل  عبده 
طرح  امل�شروع  اإن  وقالت    . علي  اإمي��ان  الأ�شتاذة 
ب��ف��ك��رة م���ن ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
وتوعية  ن�شر  ب�شرورة  اأو���ش��ى  ال��ذي  دب��ي  حاكم 

وبدورها  وال�شحة  اللياقة  ثقافة  لن�شر  املجتمع 
اأ�شادت الأ�شتاذة اآمنة ال�شكب رئي�شة ق�شم البيئة 
اخليمة  راأ����س  منطقة  يف  الطالبية  والأن�����ش��ط��ة 
كل  ���ش��خ��رت  امل��ن��ط��ق��ة  واأن  ب��امل�����ش��روع  التعليمية 
بداأ  امل�شروع  واأن  الفكرة  امكانياتها لإجن��اح هذه 
�شنتني  قبل  اخليمة  راأ���س  مدار�س  يف  بالتطبيق 
واأن هذه هي ال�شنة الثالثة للم�شروع يف املنطقة 
وقد تزايد عدد املدار�س يف املنطقة بحيث �شاركت 
26 مدر�شة من  امل�����ش��روع يف ه��ذا ال��ع��ام ع��دد  يف 
البنني من احللقة الأوىل والثانوي و32 مدر�شة 
من البنات ونهدف من خالل هذه الزيادة جلعل 
اأكرب عدد من الطالب والطالبات ي�شتفيدون من 
امل�شروع واأن امل�شروع يحمل ا�شم غايل على قلوبنا 

وهو �شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم ولبد 
اإليه  يهدف  ال��ذي  بال�شكل  امل�شروع  تطبيق  م��ن 
اأفراد  لدى  والبدين  الريا�شي  الوعي  ن�شر  وهو 
املدر�شي من الطالب والطالبات لذلك  املجتمع 
والأ�شتاذ  اجلمل  عبده  الأ�شتاذ  املوجهني  �شكرت 
ع��م��ر احل��م��ادي وامل��وج��ه��ه الأ���ش��ت��اذة امي���ان علي 
ملتابعة املدار�س املعنية بامل�شروع واأن يحقق الهدف 
احلمادي  الأ���ش��ت��اذ عمر  اأ���ش��اد  ناحيته  وم��ن  منه 
بالدور الكبري الذي يلعبه برنامج ال�شيخ حممد 
ال��ب��دن��ي��ة، وال��ذي  ب��ن را���ش��د للريا�شة وال��ل��ي��اق��ة 
العامة  ب���الإدارة  الريا�شية  ال�شوؤون  اإدارة  تنفذه 
خلدمة املجتمع يف �شرطة دبي، وجهوده امل�شتمرة 

يف دعم الريا�شة املجتمعية والوعي الريا�شي.

اأدكو واأدنوك واإ�شناد واإدجاز يف �شدارة بطولة اأدنوك لكرة الطائرة 

لقاء تعريفي �شمن برنامج ال�شيخ حممد بن را�شد للريا�شة واللياقة البدنية

•• �صاحية ال�صيف – اللجنة االأوملبية:

ي����رتاأ�����س امل�����ش��ت�����ش��ار ال���ري���ا����ش���ي ب��ال��ل��ج��ن��ة الأومل���ب���ي���ة 
التن�شيق  جلنة  اجتماع  اأ�شد  عبداجلليل  البحرينية 
اللجان  لروؤ�شاء  التنفيذي  للمكتب  التابعة  واملتابعة 
وال���ذي  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  ب���دول  الأومل��ب��ي��ة 
�شيقام يف متام ال�شاعة التا�شعة والن�شف م�شاءاً بقاعة 

البديع بفندق ال�شرياتون.
وي��ت�����ش��م��ن ج������دول اأع����م����ال الج���ت���م���اع ا���ش��ت��ع��را���س 
املالحظات الواردة من اللجان الأوملبية الوطنية على 
لئحتي الدورات الريا�شية وال�شاطئية لدول جمل�س 
ال��ت��ع��اون، وا���ش��ت��ع��را���س اجل����داول ال��زم��ن��ي��ة اخلا�شة 
ال�شقيقة  قطر  دولة  با�شت�شافة  املتعلقة  بالإجراءات 

لدورة الألعاب ال�شاطئية الثانية عام 2014م.
وبهذه املنا�شبة، رحب عبداجلليل اأ�شد باأع�شاء جلنة 
التن�شيق واملتابعة متمنياً لهم طيب الإقامة يف بلدهم 
جلنة  اجتماع  اأهمية  على  م��وؤك��داً  البحرين،  ال��ث��اين 
التن�شيق واملتابعة باعتباره اجلهاز التنفيذي لأع�شاء 
معرباً  الأومل��ب��ي��ة،  اللجان  ل��روؤ���ش��اء  التنفيذي  املكتب 
بالعديد من  اأن يخرج الجتماع احلايل  امله يف  عن 
التي ت�شهم يف تطوير الدورات الريا�شية  التو�شيات 
اخلليجية. وثمن اأ�شد اجلهود الكبرية التي يقوم بها 
باأف�شل  اخل��روج  يف  واملتابعة  التن�شيق  جلنة  اأع�شاء 
التو�شيات والأفكار الرامية اإىل الرتقاء بالتجمعات 

اخلليجية  الأل����ع����اب  دورة  يف  وامل��ت��م��ث��ل��ة  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
ال�شاطئية، ودورة الألعاب اخلليجية الريا�شية، ودورة 
اإىل اأن اللجنة ومبا ت�شمه من  ريا�شة امل��راأة، م�شرياً 
واجتهاد  جد  بكل  �شتعمل  ريا�شية  وخ��ربات  ك��ف��اءات 
لروؤ�شاء  التنفيذي  املكتب  اأع�شاء  تطلعات  لتحقيق 

اللجان الأوملبية.
واأكد اأ�شد يف ختام ت�شريحه، باأن ا�شت�شافة البحرين 
لهذا الجتماع يج�شد حر�شها املتنامي على احت�شان 
اإىل تعزيز  خمتلف التجمعات اخلليجية التي تهدف 
العمل اخلليجي امل�شرتك يف املجال الريا�شي، متمنياً 
لهذه الجتماعات اأن تخرج باأف�شل النتائج للنهو�س 

بواقع احلركة الريا�شية يف دول جمل�س التعاون. 
نخي  بن  ع��ادل  ت�شم  واملتابعة  التن�شيق  وت�شم جلنة 
م��ن دول��ة ال��ك��وي��ت، ط��ارق �شعيد ال��ع��ب��داهلل م��ن دول��ة 
ال�شعودية،  العربية  اململكة  م��ن  املن�شور  ب��در  قطر، 
�شامل امل�شروري من �شلطنة عمان، وجدان الداهكوين 

من دولة الإمارات العربية املتحدة.
 2010 التن�شيق واملتابعة �شكلت عام  اأن جلنة  يذكر 
الأوملبية  اللجان  لروؤ�شاء  التنفيذي  املكتب  بقرار من 
ال�شاطئية  الأل��ع��اب  دورة  على  ل��الإ���ش��راف  اخلليجية 
لت�شتمر  اآن���ذاك،  البحرين  ا�شت�شافتها  التي  الأوىل 
والتح�شري  الإع���داد  مبهمة  لتقوم  عملها  يف  اللجنة 
و�شياغة  اإع���داد  يف  وم�شاركتها  الريا�شية،  ل��ل��دورات 

لوائح العمل اخلليجي امل�شرتك.

يتطلع بول ترو، املدرب اجلديد ملنتخب كينيا ل�شباعيات 
الرجبي لو�شع مل�شاته �شريعاً على الفريق الذي يتوىل 
مهام تدريبه للمرة الأوىل قبيل خو�شه مناف�شات بطولة 
طريان الإمارات ل�شباعيات دبي للرجبي يف وقت لحق 
من هذا ال�شهر، وجاء الإعالن عن تعيني ترو لتدريب 
من  �شهرين  لينهي  امل��ا���ش��ي،  ال�شهر  نهاية  يف  الفريق 
التكهنات، حيث ياأمل املدرب اجلديد يف اإحراز ميدالية 
اأوملبياد  الرجبي يف  �شباعيات  اإدراج م�شابقة  بعد  اأوملبية 

ريو دي جانريو 2016 للمرة الأوىل يف تاريخها.
وتبقى بطولة دبي هي الأولوية بالن�شبة للمدرب ترو، 
امل����درب الأف�����ش��ل ل�شباعيات  ال��ك��ث��ريون  ي��ع��ت��ربه  ال���ذي 
الرجبي على ال�شاحة الدولية بعد املدرب النيوزيالندي 
لتح�شني  الأول  يطمح  حيث  تيتجينز،  غ��وردون  ال�شري 
وال���ذي  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�شل�شلة  ال�����ش��اد���س يف  ف��ري��ق��ه  م��رك��ز 
و�شل اإليه يف جولة العام الفتتاحية يف جولد كو�شت يف 
اأ�شرتاليا ال�شهر املا�شي، وقال ترو، مدرب منتخب جنوب 
اإفريقيا ال�شابق، والذي غادره يف نهاية املو�شم املا�شي: 
تبدو رغبة الفريق جلية يف تقدمي عرو�س اأف�شل على 

الدوام، واأنا اأتطلع للرفع من اأدائه يف دبي، ويف الأ�شبوع 
اأن  اإفريقيا، واأعتقد  اإليزابث يف جنوب  التايل، يف بورت 

لديه اإمكانات كبرية، ولعبني رائعني وكبار. 
اأن  ت��رو قائاًل  امل��درب مايك  �شلفه  ت��رو على  اأثنى  وق��د 
ريا�شة  يف  ك��وي��ل��ة  اأ���ش��واط��اً  ق��ط��ع  ق��د  الكيني  املنتخب 
كبرية  ق����درات  ل��دي��ه  واأن  م���وؤخ���راً،  ال��رج��ب��ي  �شباعيات 
ت��وؤه��ل��ه ل��ي��ك��ون يف م�����ش��ايف امل��ن��ت��خ��ب��ات ال���رائ���دة يف ه��ذه 
بالبطولة،  للفوز  الإمكانات  واأ�شاف: لديهم  الريا�شة، 
ول��دي��ه��م ال��ق��درة اأي�����ش��اً ل��ل��ت��اأه��ل اإىل ري���و دي ج��ان��ريو 
والفوز بامليدالية.  يذكر اأن بول ترو قاد منتخب جنوب 
اإفريقيا لإحراز املركز الثاين يف الرتتيب العام لل�شل�شلة 
العاملية املو�شم املا�شي، ومتن فريقه من اإنزال الهزمية 
نيل  خلفه  بينما  نهائيات،   3 يف  نيوزيالندا  مبنتخب 
طريان  بطولة  تقام   . بليتزبوك  فريق  تدريب  يف  ب��ول 
-28 الفرتة من  للرجبي يف  دبي  ل�شباعيات  الإم��ارات 
وال��رج��ال،  ال�����ش��ي��دات  بطولتي  وت�شمل  ن��وف��م��رب،   30
وبطولة فرق الدعوة والتي ي�شارك فيه هذا العام اأكرث 

من 200 فريق، ونحو 3000 لعب ولعبة.

دورة الألعاب ال�شاطئية الثانية تت�شدر جدول اأعمالها

اأ�شد يرتاأ�ش اجتماع جلنة التن�شيق واملتابعة اليوم
اكتمال و�شول امل�شاركني اإىل مدينة )نينغبو(

مونديال زوارق )اإك�ش كات( على خط النطالق يف ال�شني
اللجنة املنظمة ت�شع اللم�شات الأخرية لنطالقة احلدث غدًا

بقيادة مدربها اجلديد: كينيا اإىل بطولة 
طريان الإمارات ل�شباعيات دبي للرجبي

اأبطالنا يكملون 
جتهيزاتهم خلو�س غمار 

اجلولة قبل اخلتامية

املتوجهان  لل�شباقات  ال��ن��اب��ودة  ف��ري��ق  ع�����ش��وا  اأك���د 
للم�شاركة يف اأول حمطة يف مو�شم 2014-2013 
ال�شرق  تي3  جي  بور�شه  كاأ�س  حت��دي  �شل�شلة  من 
يف  وع��ال��ي��ة  ك��ب��رية  بثقة  يتمتعان  باأنهما  الأو���ش��ط 
الوقت الذي تعود فيه ال�شل�شلة اإىل حلبة البحرين 
�شباق  اأول  خلو�س  اجل��اري  ال�شهر  اأواخ��ر  الدولية 

من اأ�شل �شتة �شباقات تت�شمنها ال�شل�شلة. 
وبعد انتهاء فرتة ال�شتعداد والتح�شري بامل�شاركة يف 
برنامج لل�شباقات يف اأوروبا خالل الأ�شهر املا�شية، 
الأزه����ري  وك����رمي  �شميد  كليمنز  م��ن  ك��ل  يتطلع 
لتكرار انطالقتهما القوية يف حملة الفريق ملو�شم 
لرحلة  ا�شتعدادهما  م��ع  وذل��ك   ،2013-2012
ن��وف��م��رب   30-29 ي���وم���ي  ال��ل��ق��ب��ني  ع���ن  ال����دف����اع 

اجلاري. 

ومتكن �شميد املو�شم املا�شي من الفوز يف اجلولتني 
الفتتاحيتني للبطولة يف البحرين، وبال�شراكة مع 
كرمي الأزهري متكن فريق النابودة لل�شباقات من 

ت�شدر الرتتيب العام للفرق. 
املقبلة، حيث وا�شل  ل��الجن��ازات  ب��ادرة  وكانت ه��ذه 
�شميد اأدائه املتميز ومتكن من الفوز ب�شبعة جولت 
12 جولة ليتوج بطال يف فئة ال�شائقني  اأ�شل  من 
يف حت���دي ك��اأ���س ب��ور���ش��ه ج��ي تي3، يف ح��ني متكن 
الفوز  الأزه���ري من  ك��رمي  الفريق  يف  زميله  رفقة 

بلقب الفرق والعودة به اإىل دبي للمرة الأوىل. 
من  متماثلتني  �شيارتني  بقيادة  ال�شائقان  و�شيقوم 
نوع كاأ�س بور�شه جي تي3 2014 وذلك عند دخول 
�شل�شلة ال�شيارات الأحادية النوع مو�شمها الرابع يف 
م�شاعي  ملوا�شلة  قدما  يتطلعان  وهما  البحرين، 

الفريق يف احلفاظ على لقبي الفرق وال�شائقني يف 
خزائنه. 

ويحظى �شميد بخربة وافرة خلف مقود �شيارة كاأ�س 
اأق��وى  ن�شخة  ق��اد  اأن  بعد  وذل��ك  بور�شه جي تي3، 
�شوبركب  موبيل1  بور�شه  �شباقات  يف  ال�شيارة  من 
يف  فعالياتها  اختتمت  وال��ت��ي   ،2013 الأوروب���ي���ة 

حلبة مر�شى يا�س نهاية الأ�شبوع املا�شي. 
وا�شتفاد الأزهري اأي�شا من جتربة املناف�شة القوية 
اأوروب����ا يف الأ���ش��ه��ر الأخ����رية، وه��و م�شمم على  يف 
العودة لأجواء الإثارة يف البحرين حيث متكن من 
املو�شم  يف  العام  الرتتيب  يف  الثالث  مركزه  تعزيز 

املا�شي بالفوز باجلولة الأخرية للبطولة. 
فريق  م��دي��ر  راو،  فيجاي  ���ش��رح  ال�شياق،  ه��ذا  ويف 
النابودة لل�شباقات، قائال: املو�شم املا�شي كان رائعا 

اأهدافا ومعايري  لأنف�شنا  و�شعنا  وقد  لنا،  بالن�شبة 
على  احل��ف��اظ  علينا  ال�شهل  م��ن  ي��ك��ون  ل��ن  عالية. 
امل��رة  ه��ذه  جهدنا  ق�شارى  �شنبذل  لكننا  اللقبني، 

اأي�شا، لأن هذا بب�شاطة هدفنا .
وقد  رائ��ع��ا،  ثنائيا  ي�شكالن  وك��رمي  كليمنز  وت��اب��ع: 
انخرط الثنان يف �شباقات تدريبية يف اأوروبا خالل 
فرتة الهدوء يف البطولة الأو�شطية. هما الآن اأقوى، 
املو�شم  يف  اأهدافهما  لتحقيق  واإرادة  ت�شميما  اأكرث 
اجلديد، وكفريق، ن�شتعد ب�شكل كبري ومكثف جلعل 
ا�شتعداداتنا كاملة %100 للجولتني الأوليني يف 

البحرين .
�شهدت  والتي  الدولية،  البحرين  حلبة  و�شتحظى 
دي�شمرب  12 جولة يف  املوؤلفة من  البطولة  ميالد 
اخلتاميتني  اجلولتني  ا�شت�شافة  ب�شرف   ،2009

اأي�����ش��ا، وال��ل��ت��ان م��ن امل��ق��رر ع��ق��ده��م��ا يف  للبطولة 
مار�س املقبل. 

وب��ع��د اجل��ول��ت��ني الف��ت��ت��اح��ي��ت��ني ل��ه��ذا امل��و���ش��م يف 
 3 اجلولتني  لعقد  ال�شل�شلة  �شتتوجه  البحرين، 

 13-12 يف  اأوت�����ودروم  دب��ي  حلبة  اأر����س  على  و4 
ال�شل�شلة ملنت�شفها يف قطر  اأن ت�شل  دي�شمرب، قبل 
وعلى اأر�س حلبة لو�شيل الدولية يومي 17 و18 

يناير 2014.

�شميد والأزهري م�شتعدان ب�شكل كامل للمو�شم اجلديد لأف�شل �شباق حلبات يف ال�شرق الأو�شط 

النابودة لل�شباقات يتطلع لنطالقة قوية يف رحلة الدفاع عن لقبي حتدي كاأ�ش بور�شه جي تي3



حلوى الطفلة.. خمدرات
حاولت الأم التوا�شل مع ابنتها، لكن جدار الأب العايل منعها من حماولة 
عقل،  يتحمله  ل  ما  النهاية  يف  لت�شمع  ع�شكرية،  كاأنها منطقة  الق��رتاب 
اأدمنت املخدرات.  وبح�شب �شحيفة عكاظ ال�شعودية فاإن الأم بكت  ابنتها 
وهي ت�شرد ق�شتها املوؤملة للممر�شة نوال، على اأمل اأن جتد من ي�شتمع لها، 
اأن من  اأبلغتها  ويعيد لها عقلها الغائب منذ اليوم الأول لوداع ال�شغرية، 
يحمل لقب الأب، ول يحمل �شفة الأبوة، علم �شغريته مقومات ال�شياع، 
ال�شغرية،  �شاعت  حتى  ح��ل��وى،  اأن��ه��ا  على  الكبتاجون  حبوب  لها  فو�شع 
واأ�شبحت اأ�شغر مدمنة.  مل تتحمل الأم، ف�شارعت اإىل ذات املحكمة التي 
طفلة  �شياع  على  وبكت  الأدل���ة،  عليهم  عر�شت  الو�شاية،  منها  انتزعت 
منذ �شنوات �شبع يف ح�شانة من ل يعرف القيم والأخ��الق، وما اأن تثبتت 
املحكمة من �شدق الرواية، اأعلنت �شحب الو�شاية، فالأب ل ي�شلح للقوامة 
ول للح�شانة، ا�شتعادت الأم طفلتها ولكن بعد فوات الأوان.  وفيما تعالج 
الطفلة يف امل�شت�شفى حاليا، لعل وع�شى ت�شرتد جزءا من طفولتها، تعالج 

الأم من اأمرا�س نف�شية لأنها تعترب نف�شها ال�شبب. 

�شيني ي�شرتي لوحة لبيكا�شو ب�28.1 مليون دولر 
 28.1 اأثرى رجل يف ال�شني وانغ جيانلني لوحة لبيكا�شو مقابل  ا�شرتى 
مليون دولر. واأعلن دار مزاد كري�شتيز يف نيويورك اأن لوحة كلود وبالوما 
التي جت�ّشد طفلّي بيكا�شو يف عمر الثالثة وعمر ال�شنة على التوايل، بيعت 
ل�شركة العقارات ال�شينية واندا التي ميتلكها وانغ. وقال غيو كينغ�شيانغ، 
م�شوؤول املجموعات الفنية يف ال�شركة اإنها واحدة من لوحات بيكا�شو املف�شلة، 
وقد علقها يف ال�شتديو اخلا�س به حتى وفاته . وكان الفنان الإ�شباين بابلو 
بيكا�شو قد اأجنز اللوحة عام 1950. وعلى الرغم اأن �شعر اللوحة قدر بني 9 

و12 مليون دولر، اإل اأن التناف�س بني مزايدين اأجانب رفع ثمنها.

نزلء الفنادق ل يحبذون املوظفني ذوي اللحية 
اأن  اإل  العمل،  جم��ال  يف  قبوًل  تكت�شب  تدريجاً  باتت  اللحية  اأن  الرغم  على 
درا�شة جديدة اأظهرت اأن نزلء الفنادق ل يزالون يف�شلون اأن يكون املوظفون 
الذين يخدمونهم من دون حلية. ويف الدرا�شة التي ن�شرت يف ف�شلية ال�شيافة 
 ، تيك  فريجينيا  و  لالأعمال  بامبلني  كلية  من  باحثون  واأعدها  كورنيل  من 
اأن يحكموا على موظفني  102 �شخ�شاً  ، طلب من  اأول��د دومينيون  وجامعة 
ولياقة  معرفة  م��دى  عن  امل�شاركون  و�شئل  �شكلهم.  اإىل  ا�شتناداً  الفنادق  يف 
املوظفني وا�شتطاعتهم الثقة بهم ا�شتناداً اإىل ال�شور. وح�شلت �شور املوظفني 
دون  من  البي�س  الرجال  اإن  امل�شاركون  وق��ال  اأعلى،  عالمات  على  املبت�شمني 

حلية اأوحوا لهم بثقة اأكرب من الرجال البي�س مع حلية.
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الفرا�ش يغزو 
الربملان الأ�شرتايل 

غ�����زت ج���ح���اف���ل م����ن ال���ف���را����ش���ات 
الأ�شرتايل  الربملان  مقر  املهاجرة 
املبهرة  الأ���ش��واء  جذبتها  اأن  بعد 

للمبنى.
ت���ه���اج���ر م��الي��ني  رب����ي����ع  ك����ل  ويف 
تزيد  م�����ش��اف��ة  لتقطع  ال��ف��را���ش��ات 
ال�شمال  م��ن  كيلومرت  األ���ف  ع��ل��ى 
ال�����ب�����اردة يف  اجل����ب����ال  اإىل  احل������ار 

اجلنوب.  
واأث�����ن�����اء رح��ل��ت��ه��ا مت����ر الأ�����ش����راب 
�شرقي  -جنوبي  كانربا  بالعا�شمة 
فتحات  ع��رب  وتت�شلل  اأ���ش��رتال��ي��ا-، 
مبان  اإىل  ال���ه���واء  تكييف  اأج���ه���زة 

مثل الربملان. 
الإن���ارة  اإط��ف��اء ثلثي م�����ش��ادر  ومت 
على  الإ�شاءة  وجعلت  الربملان،  يف 
خافتة  املبنى  ف��وق  العمالق  العلم 

للم�شاعدة يف اإبعاد احل�شرات.  
التي  الرمادية  الفرا�شات  واأخ��ذت 
�شنتيمرتات  خم�شة  طولها  يبلغ 
ت��غ��ط��ي الأ����ش���ق���ف وال���ن���واف���ذ، كما 
وج���ده���ا ال�����ش��ا���ش��ة وال�����ش��ح��ف��ي��ون 
اأك���������واب ال��ق��ه��وة  وامل����وظ����ف����ون يف 
ويف  ����ش���ع���ره���م  وب�������ني  والأدراج 
م��الب�����ش��ه��م.   م��ن ج��ان��ب��ه��ا، قالت 
خبرية الفرا�شات ليندا بروم -من 
اإدارة البيئة احلكومية- اإنها مل تر 
من قبل مثل هذا العدد الهائل من 
الفرا�شات، غري اأنها قالت اإن ذلك 
يعد موؤ�شرا جيدا بالن�شبة للبيئة.   
يف ال����وق����ت ن���ف�������ش���ه، ي���ق���وم ع��م��ال 
ال��ن��ظ��اف��ة ب��ك��ن�����س ال���ف���را����ش���ات من 
اإطار التح�شري  اأ�شقف الربملان يف 
ت��وين  حل��ك��وم��ة  الأوىل  ل��ل��ج��ل�����ش��ة 
الأ�شبوع  اجلديدة  املحافظة  اأب��وت 

املقبل.

ي�شتقيل لأن الراتب اأكرث 
من حاجته

ملا هو �شائد بني املوظفني يف البحث عن وظيفة  خالفاً 
ه��ن��دي م��ن عمله عندما  ا�شتقال م��وظ��ف  ع���ال،  مب��رت��ب 
يتحمل  اأعلى من نظرائه، ومل  اأج��راً  يتقا�شى  اأن��ه  �شعر 
موقع  اأورد  م��ا  بح�شب  ل��ذل��ك،  نتيجة  ب��ال��ذن��ب  ال�شعور 

مرتو الربيطاين.
وي��ع��م��ل ���ش��ان��دي��ب ج��ي��ا )32 ع���ام���اً( يف جم���ال ب��رجم��ة 
الهندية،  بنغالور  مبدينة  خا�شة  �شركة  يف  الكمبيوتر 
ويح�شل على مرتب يعادل 450 يورو �شهرياً وهو يعترب 
من الأجور املرتفعة يف الهند التي يزيد عدد �شكانها عن 

مليار و200 مليون ن�شمة.
فرتة  ط��وال  الر�شى  بعدم  �شعور  �شانديب  على  و�شيطر 
عمله، وخا�شة عندما كان يقارن مرتبه مع الأجور التي 
�شكانها  معظم  يعي�س  التي  املدينة  يف  العمال  يتقا�شاها 

حتت خط الفقر.
وطلب عدة مرات من روؤ�شائه يف العمل تخفي�س مرتبه 
اأخ��رياً تقدمي ا�شتقالته والبحث عن  دون ج��دوى، فقرر 

عمل اآخر، ي�شعره بامل�شاواة مع بقية اأفراد ال�شعب.

�شركة عمالقة تتعاقد 
مع قط 

متكن قط رو�شي من احل�شول على وظيفة براتب جمز 
اإحدى ال�شركات  120 علبة طعام �شهرياً، وذلك يف  يبلغ 
الق�شاء على  بهدف  اأورينغوي  نويف  ال�شخمة يف مدينة 

الفئران واجلرذان يف ال�شركة.
بنني  القط  مع  ديفلومبينت عقداً  اأنكور  �شركة  واأبرمت 
للعمل يف مقر ال�شركة بح�شب ما اأوردت و�شائل الإعالم 
املمكن  وم��ن  فيها،  العاملني  بع�س  ع��ن  ن��ق��اًل  الرو�شية 
جتديد العقد عند انتهاء مدته اإذا متكن القط من اأداء 

املهام املوكلة اإليه على اأكمل وجه.
وكان القط بنني يعي�س يف ماأوى امنحني احلياة املخ�ش�س 
ال�شركة.  يف  وال��ع��م��ل  ل��الإق��ام��ة  الن��ت��ق��ال  ق��ب��ل  للقطط 
وب��ع��د ن�شر اخل���رب ع��ل��ى م��واق��ع ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي، 
عّلق الكثريون ب�شكل �شاخر عليه واعترب بع�شهم القط 
حمظوظاً  للح�شول على عمل مع تزايد اأعداد العاطلني 

عن العمل يف البالد.

ي�شرتجع دّراجته امل�شروقة بعد 
عامًا   46

ا�شرتجاع  اأمريكي من  46 عاماً، متّكن رجل  م��رور  بعد 
دّراجته النارية التي �ُشرقت من باحة منزله اخللفية.

اأن  ت�شارل�شتون،  يف  املحلية  ميل  ديلي  �شحيفة  وذك���رت 

وفاة اأكرب امراأة يف ماراتون نيويورك 
توفيت اأكرب امراأة رك�شت يف ماراثون مدينة نيويورك الأمريكية عن عمر 86 �شنة، يف اليوم التايل لتحقيق اإجنازها 

نتيجة �شدمة تلقتها يف راأ�شها عند �شقوطها خالل ال�شباق.
ت�شارك يف  اإم��راة  اأك��رب  اأعلنت  �شنة(  ان جوي جون�شون )86  الأمريكية  نيوزداي(  اآيالند  واأف��ادت �شحيفة )لونغ 

ماراثون نيويورك يوم الأحد املا�شي، ولكنها فارقت احلياة يف اليوم التايل جراء اإ�شابة يف راأ�شها خالل الرك�س.
واأو�شحت ان جون�شون، وهي معلمة ريا�شة متقاعدة من كاليفورنيا �شدمت راأ�شها بالأر�س، لكنها اأكملت ال�شباق 

وانهته خالل اأقل من 8 �شاعات.
وقالت ابنة الراحلة ديانا بويد�شتون )54 �شنة( انها علمت ب�شقوط والدتها، واأخذتها اإىل خيمة طبية موجودة يف 

مكان اإقامة ال�شباق حيث مت فح�شها وبدت بخري.
واأطلت جون�شون و�شقيقتها يف برنامج تلفزيوين �شباح الإثنني، وقالت ان اإ�شابتها جمرد خد�س، لكن تبني ان الأمر 

كان اأ�شواأ مما يبدو عليه اإذ انها فقدت الوعي بعد املقابلة ونقلت اإىل م�شت�شفى يف منهاتن حيث فارقت احلياة.
25 ماراثوناً على  العمر، �شاركت يف  ال�59 من  الرك�س يف  ب��داأت  التي  املاراثون ان جون�شون،  وقال م�شوؤولون عن 

التوايل وحققت فوزاً 6 مرات عن فئتها العمرية.
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ت�شحي بحياتها لإنقاذ زوجها 
�شحت امراأة �شعودية بحياتها من اأجل اإنقاذ زوجها من املوت، بعد 

اأن فاجاأتهما ال�شيول، وهما يف طريقهما من عرعر اإىل طريف. 
�شمن  ت�شجيلها  مت  العنزي  عائ�شة  اإن  ن��ت  العربية  موقع  وق��ال 
ال�شعودية،  ال�شلطات  قبل  وفاتهم من  اأعلن عن  اأ�شخا�س  خم�شة 

جراء الأمطار الغزيرة التي �شهدتها مدينة عرعر. 
امل���راأة  �شقيق  ال��ع��ن��زي  اأح��م��د  ع��ن  العربية  تلفزيون  �شبكة  ون��ق��ل 
واأنقذته  بيد زوجها  واأم�شكت  ال�شيارة  اأنها خرجت من  ال�شجاعة 

قبل اأن يجرفها ال�شيل. 
مل يتم العثور على عائ�شة العنزي اإل يف �شباح اليوم الذي يليه، 

وقد فارقت احلياة. 

خروف بخم�شة اأرجل 
لينة  بلدة  التي ميلكها مواطن يف  الأغنام  اإح��دى حظائر  �شهدت 
ر�شدته  ما  بح�شب  اأرج���ل،  ب�5  خ��روف  تواجد  رف��ح��اء،  مبحافظة 

اإحدى ال�شحف املحلية يف املحافظة
وق��ال مالك احل��ظ��رية اإن اخل���روف ول��د ب�5 اأرج���ل يف ح��دث اأث��ار 
ا�شتغراب اأهايل البلدة، والذين توقعوا اأن يلقى م�شرعه بعد اأيام 

من ولدته كونه ولد بت�شوه خلقي.
لكن �شاحبه اأ�شر على العتناء به وتربيته، حتى اأ�شبح ومع مرور 
الوقت خروفاً قويا يتمتع ب�شحة جيدة رغم رجله اخلام�شة والتي 

تعلو كتفه الأي�شر . 
واأ�شاف اأن اخلروف يتعاي�س مع رجله الزائدة مع اأنه ل ي�شتخدمها 
اإىل اأن م�شرتين عر�شوا عليه �شراء اخلروف،  يف حتركه، م�شرياً 

اإل اأنه رف�س واأ�شر على الحتفاظ به.

ي�شطر لأكل كلبه الذي اأنقذه 
اأن���ق���ذ ك��ل��ب ���ش��اح��ب��ه ال��ك��ن��دي م���ن دّب ه��اج��م م��ع�����ش��ك��ره يف غ��اب��ة 
بالكبيبك، غري اأن الأخري ا�شطر لقتل الكلب واأكله كي ل ميوت 

من اجلوع بعد اأن �شّل طريقه. 
ماركو لفوا، )44 عاما( ذهب يف رحلة على منت زورقه يف �شمال 

الكبيك يف يوليو املا�شي، ومل يعرف عنه �شيء من حينها. 
و�شع  يف  وه��و  اأكتوبر   30 يف  عليه  العثور  من  ال�شلطات  ومتّكنت 

�شحي �شيء ونقل اإىل امل�شت�شفى. 
واأت���ى على  م��ع��ّدات��ه  ف��دّم��ر  هاجم مع�شكره،  دب��اً  اأن  وك�شف لف��وا 
ال��راع��ي الأمل���اين،  ن��وع  اأن كلبه م��ن  ال��ذي ك��ان معه، غ��ري  الطعام 

اأنقذه واأبعد الدّب. 
يت�شّور من اجل��وع،  نف�شه  الرجل  3 حتى وج��د  اأي��ام  اإل  وم��ا هي 
على  فاأقدم  كاحله،  يف  التواء  ب�شبب  الطعام  اإح�شار  عن  وعاجزاً 

قتل كلبه واأكله لينقذ نف�شه. 
يذكر اأن رحلة لفوا كانت مقّررة ل�شهرين، وقد بلغت عائلته عن 

اختفائه يف 21 اأكتوبر لتاأّخره عن العودة يف التاريخ املحّدد. 
ملكة جمال كازاخ�شتان عام 2013، يف ثوب امل�شاء حيث تتناف�س على لقب ملكة جمال الكون يف امل�شابقة التي تقام 

يف 9 نوفمرب اجلاري مبو�شكو.)رويرتز(

العالج بالت�شتو�شتريون 
قد ي�شيب باأزمات القلب 

وجدت درا�شة جديدة اأن ا�شتخدام 
ال������رج������ال ال�����ذي�����ن ي����ع����ان����ون م��ن 
جل  اأو  حِلقن  القلب  يف  م�شكالت 
الت�شتو�شتريون قد يزيد من خطر 
و�شكتات  القلب  ب��اأزم��ات  اإ�شابتهم 

الدماغ.
وذك���������ر م�����وق�����ع لي��������ف ����ش���اي���ن�������س 
جامعة  يف  الباحثني  اأن  الأمريكي 
اآلف   9 ح��ال��ة  يف  ن��ظ��روا  تك�شا�س 
لالأوعية  لت�شوير  خ�شعوا  رج��ل 
 2005 ال���ع���ام���ني  ب����ني  ال���ت���اج���ي���ة 
ل��ف��ح�����س  اإج��������راء  وه�����و  و2011، 
الأوع�����ي�����ة ال���دم���وي���ة ع���ن���د ظ��ه��ور 
اأعرا�س مثل وجع ال�شدر اأو زيادة 
يف خطر الإ�شابة باأمرا�س القلب.

يبلغ  ال���ذي���ن  ال���رج���ال  اأن  وت���ب���نّي 
يعانون  ع��ام��اً   60 عمرهم  م��ع��ّدل 
م�������ش���ت���وي���ات  ان����خ����ف����ا�����س يف  م�����ن 
ال����ت���������ش����ت����و�����ش����ت����ريون، وق�������د ب������داأ 
ال����ع����الج  ب���ت���ل���ق���ي  م���ن���ه���م   1200
ب��ال��ت�����ش��ت��و���ش��ت��ريون ب���ع���د اإج������راء 

الفح�س.
 2.4 مل��دة  ال��رج��ال  العلماء،  وت��اب��ع 
����ش���ن���وات ب��ع��د ت�����ش��وي��ر اأوع��ي��ت��ه��م 
من   %  26 اأن  وت��ب��نّي  ال��دم��وي��ة، 
ال����ذي����ن ك����ان����وا ي���ت���ل���ق���ون ال���ع���الج 
ب��اأزم��ة  اأ���ش��ي��ب��وا  بالت�شتو�شتريون 
توفوا  اأو  دماغية  �شكتة  اأو  قلبية 
من اأي �شبب اآخ��ر، يف حني اأن 20 
لهذا  يخ�شعوا  مل  ال��ذي��ن  م��ن   %
اأو  احل��وادث  بهذه  اأ�شيبوا  العالج 

توفوا.
ومبعنى اآخر فاإن الذين ا�شتخدموا 
ليدهم  زاد  الت�شتو�شتريون  ع��الج 
خ��ط��ر الإ����ش���اب���ة ب����اأزم����ات ال��ق��ل��ب 
 30 بن�شبة  وامل��وت  الدماغ  و�شكتات 

% مقارنة بالآخرين.

ي�شعل النار يف 
زوجته باخلطاأ

مل ي�شعر الزوج اجلورجي اأو�شنت داوكنز وهو 
الوقود  خ��زان  اأم��ام  ب��وّلع��ة  �شيجارته  ي�شعل 
اإ�شعال  م��ن  ب��دًل  اأن��ه  وزوج��ت��ه تقف بجانبه، 
هرعت  التي  بزوجته  النار  اأ�شعل  ال�شيجارة 
م��ن اخل��وف والأمل حم��اول��ة اإط��ف��اء النريان 

املندلعة يف ثيابها.
الربيطانية،  ميل  داي��ل��ي  �شحيفة  وبح�شب 
ي��واج��ه ال���زوج )37 ع��ام��اً( ات��ه��ام��ات جنائية 
بعقوبة مالية،  حلرق زوجته عن غري ق�شد 
األف دولر فقط وال�شجن ملدة  قد ل تتعدى 

عام واحد.
واأ�شيبت الزوجة جي�شيكا داوكنز )30 عاماً( 
ب��ح��روق خ��ط��رية ب�شبب ح���روق م��ن ال��درج��ة 
الثالثة يوم احلادثة التي وقعت يف 16 اأكتوبر 
اأن  اإىل  ال�شحيفة  ولفتت  الأول(،  )ت�شرين 
ُت�شجل  ع��ل��ى ع��الق��ة وط��ي��دة ومل  ال���زوج���ني 

خالفات �شابقة اأو عميقة بينهما.

وجدت درا�شة جديدة، اأن الأطفال الذين يتلقون 
لديهم  تبطوؤ  ق��د  املو�شيقى  يف  منتظمة  درو���ش��اً 
�شرعة  لديهم  وت��زي��د  لح��ق��اً  ال��دم��اغ  �شيخوخة 
الإدراك كرا�شدين، حتى واإن قرروا ترك اآلتهم 

خالل فرتة حياتهم لحقاً.
وذكر موقع مديكال ديلي الأمريكي، اأن الدرا�شة 
التي اأجراها الباحثون يف جامعة نورث و�شرتن 
وجدت اأن تعّلم املو�شيقى بالطفولة له تاأثري دائم 
واإيجابي على كيفية معاجلة الدماغ لالأ�شوات.

وغالباً ما يواجه الأ�شخا�س مع التقّدم يف ال�شن، 
تغيريات يف الدماغ تتعّلق بال�شمع. وعلى �شبيل 
امل��ث��ال ف����اإن اأدم���غ���ة امل��ت��ق��دم��ني يف ال�����ش��ن تظهر 
ا�شتجابة اأبطاأ لالأ�شوات املتغرّية ب�شرعة، وهذه 

ال�شتجابة �شرورية لرتجمة الكالم.
املو�شيقي  التدريب  كان  اإذا  ما  يف  العلماء  ونظر 
طريقة  يف  بتغيريات  يرتبط  الطفولة  ف��رتة  يف 

ووج���دوا  ع��ق��ود،  بعد  لل�شوت  ال��دم��اغ  ا�شتجابة 
امل�شاركني للمو�شيقى  اأنه كلما زادت فرتة عزف 
ت�شتجيب  اأدمغتهم  كانت  كلما  �شبابهم،  خ��الل 

اأ�شرع ل�شوت النطق.
وق��ال��ت ال��ب��اح��ث��ة امل�����ش��وؤول��ة ع��ن ال��درا���ش��ة، نينا 
التعليم  اأهمية  تظهر  الدرا�شة  هذه  اإن  كرو�س، 
�شيخوخة  اأج��ل  وم��ن  اليوم  لالأطفال  املو�شيقي 

�شليمة لعقود لحقة .
املو�شيقي  التدريب  ت��اأث��ري  حقيقة  اأن  واأ���ش��اف��ت 
���ش��رع��ة الإ���ش��ت��ج��اب��ة للكالم  ال��ط��ف��ول��ة ع��ل��ى  يف 
درا�شتنا  والتي ظهرت يف  ال�شن،  التقدم يف  عند 

مهّمة.
و�شملت الدرا�شة 44 را�شداً �شليماً يف �شن 55 اإىل 
76 عاماً، ا�شتمعوا للمقطع ال�شوتي دا فيما كان 
جذع  يف  الكهربائي  الن�شاط  يقي�شون  الباحثون 

املخ ال�شمعي.

تعّلم املو�شيقى يبطئ �شيخوخة الدماغ 

جوليان مور.. اأ�شتاذة جامعية 
ان�شمت النجمة الأمريكية، جوليان مور، اإىل فيلم Still Alice الذي �شتج�شد في�شه دور اأ�شتاذة 

جامعية.
واأفادت جملة فرايتي الأمريكية ان مور �شتلعب دور البلولة يف Still Alice الذي يفرت�س اأن 

يبداأ ت�شويره يف نيويورك منت�شف �شهر �شباط/فرباير املقبل.
ولفتت اإىل ان الفيلم مقتب�س عن رواية لليزا جينوفا، و�شتلعب فيه مور دور اأ�شتاذة يف اجلامعة.
ي�شار اإىل ان رواية Still Alice ترجمت اإىل 25 لغة، وكان اأول عمل جلينوفا اجلائزة على 

�شهادة دكتوراه يف العلوم الع�شبية من جامعة هارفرد.
ال�شهرة يف  ال�شهر احلايل بنجمة على ر�شيف  ُكّرمت يف بداية  52 �شنة  ويذكر ان مور 
هوليوود، مع العلم انها ر�ّشحت جلائزتّي اأو�شكار عن فئة اأف�شل ممثلة يف دور م�شاعد، 

وجائزتّي اأو�شكار عن فئة اأف�شل ممثلة.


