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حممــــد بـــــن را�ســـد ي�سهــــد �سبـــاق 
اليــــوم الوطـنـــي للقــــدرة بالوثبـــــة

عربي ودويل

مركز جمارك جبل علي يحبط عملية 
تهريب 28 طناً من مادة الن�سوار

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

قنا�سة النظام ي�ستهدفون 
االأطفال يف �سوريا

•• دبي-وام:

اأك������د ����ش���اح���ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم���م���د بن 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
اخلل������وة  اأن  دب��ي  حاك��������م  ال�����وزراء  جمل�س 
ال��وزراء يف جزيرة �شري  اال�شتثنائية ملجل�س 
بني يا�س �شتكون حمطة تطوير رئي�شية يف 
قطاعي ال�شحة والتعليم �شتتبعها حمطات 

اأخرى يف م�شرية متوا�شلة لن تتوقف.
الوزارية  اخل���ل���وة  حم����اور  اأن  ���ش��م��وه  وذك����ر 
على  بناء  تق�شيمها  مت  الرئي�شية  واأجندتها 
�شمن  وردت��ن��ا  التي  االأف��ك��ار  وطبيعة  نوعية 
خ�ش�س  ال���ذي  االأول  لليوم  حم���اور  خم�شة 
اليوم  يف  لل�شحة  حم���اور  وخم�شة  للتعليم 

الثاين مو�شحا �شموه اأن االأجندة الرئي�شية 
للحكومة يف اخللوة ويف غريها اأجندة ثابتة 
وهي تلبية تطلعات �شعبنا وطموحاته و�شيتم 
الوزارية  اخللوة  االأول من  اليوم  تخ�شي�س 
ملناق�شة االأفكار التطويرية يف قطاع التعليم 
املحور  ي�شمل  رئي�شية  حم���اور  خم�شة  ع��ر 
كفاءة  ورفع  بتطوير  اخلا�شة  االأفكار  االأول 
اجلاذبية  وزي���ادة  مهاراتهم  وزي���ادة  املعلمني 
املحور  اأم���ا  ال��ت��دري�����س  لتخ�ش�شات  املهنية 
بتطوير  اخلا�شة  االأف��ك��ار  فيت�شمن  الثاين 
وا�شتخدام  فعاليتها  وزي��ادة  التدري�س  طرق 
اأف�شل  ومناق�شة  فيها  احل��دي��ث��ة  ال��و���ش��ائ��ل 

املمار�شات يف هذا املجال.
)التفا�شيل �س2(

   

يتم اإجنازه وفقًا لأعلى معايري الطرق العاملية 
م�ساندة توقع عقد تنفيذ طريق

 اأبوظبي ـ دبي بتكلفة قرابة 2,138 مليار درهم
•• اأبوظبي-الفجر: 

م�شروع  تنفيذ  عقد  م�شاندة  العامة  للخدمات  اأبوظبي  �شركة  وقعت 
ك��ل من  م��ع  دب��ي يف مرحلتيه )االأوىل( و)ال��ث��ان��ي��ة(   � اأب��وظ��ب��ي  طريق 
موؤ�ش�شة غنتوت للنقل واملقاوالت العامة، و�شركة تراي �شتار للهند�شة، 
املجل�س  اعتمد  اأن  بعد  وذل��ك  اأبوظبي،   � اي��ه  بي  اإ���س  �شاليني  و�شركة 
التنفيذي الإمارة اأبوظبي يف اجتماعه الذي عقد موؤخراً، تر�شية اأعمال 
درهم(،  مليار   2،138( ق��راب��ة  اإجمالية  وبتكلفة  الطريق،  م�شروع 
ملياران ومائة وثمانية وثالثون مليون درهم. ووقع العقدين �شعادة 
اأبوظبي  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  امل��ه��ريي،  الفهد  خليفة  حممد 
غنتوت  موؤ�ش�شة  من  حممد  علي  وال�شيد  م�شاندة،  العامة  للخدمات 
للنقل واملقاوالت العامة لتنفيذ املرحلة )اأ(، وال�شيد ناجي احلارثي من 
�شركة تراي �شتار للهند�شة، لتنفيذ املرحلة الثانية.         )التفا�شيل 

�س13(

الزياين : جمل�س التعاون اأثبت اأنه 
عامل ا�ستقرار يف ال�سرق الأو�سط 

•• املنامة -وام:

اأكد معايل الدكتور عبد اللطيف بن را�شد الزياين االأمني العام ملجل�س 
ا�شتقرار يف  اأنه عامل  اإن�شائه  اأثبت منذ  املجل�س  ان  التعاون اخلليجي 
تاريخها  ف��رات  اأك��ر  بواحدة من  التي متر  االأو�شط  ال�شرق  منطقة 
�شعوبة وتعقيدا. واأو�شح الزياين ان جمل�س التعاون ودوله لعبا اأدوارا 
�شيا�شية واقت�شادية رائدة �شاهمت يف اإحالل االأمن وال�شلم يف املنطقة 
يف ظل اأزمات معقدة وتهديدات متالحقة طوال الثالثة عقود املا�شية 

اأكد و�شع اأجندة اخللوة الوزارية وحماورها بناء على اأفكار �شعب الإمارات 

حممد بن را�سد: اأجندتنا الدائمة هي تلبية تطلعات �سعبنا

التحالف الدميقراطي يقراأ فنجان الأزمة:

ثالثة �سيناريوهات يف حال ف�سل احلوار يف تون�س..!
•• الفجر – تون�ص - خا�ص

يبدو اأّن عقد املعار�شة يف طريقه اإىل االنفراط اأمام 
مكوناتها  ب��ني  املتبادلة  ال�شديقة  ال��ن��ريان  م��وج��ات 
احل�����زب اجلمهوري  اب��ت��ع��اد  االأف������ق  ي���ل���وح يف  ح��ي��ث 
والتحالف الدميقراطي عن اأطروحات جبهة االإنقاذ 
العمال  ح��زب  مواقف  وحت��دي��دا  ال�شعبية،  واجلبهة 

وحزب نداء تون�س. 
وي�شكل املوقف من �شخ�شية رئي�س احلكومة القادمة 
حجر الزاوية يف هذا اخلالف، الذي يرى املراقبون 
انه يخدم حركة النه�شة والرويكا احلاكمة، هذا اإن 
حركة  اعتمدتها  التي  االإ�شراتيجية  ثمرة  يكن  مل 

النه�شة يف التعاطي مع احلوار الوطني.
فقد اعتر االأمني العام حلزب التحالف الدميقراطي 
حم��م��د احل��ام��دي اأن ال��دع��م ال���ذي اأظ��ه��رت��ه بع�س 
االأحزاب الأ�شماء مل تر�شحها ملن�شب رئا�شة احلكومة 

�شاهم يف تعطيل امل�شار احلكومي.
وتوقع احلامدي ثالثة �شيناريوهات يف حال االإعالن 

ا�شتمرار  يتمثل يف  االأول  الوطني،  عن ف�شل احل��وار 
النه�شة يف احلكم يف ظّل تعّفن الو�شع، والثاين ذهاب 
الثالث  وال�شيناريو  واملجهول،  املواجهة  اإىل  البالد 
الدميقراطي  التحالف  اأن  م��وؤك��دا  �شفقة  عقد  ه��و 

والرباعي  لن يقبلوا انعقاد اأي �شفقة.
وك�شف حممد احلامدي اأّن كرة املناورات ال�شيا�شية 
الراأي  اأفقد  وتراكمها مما  املواقف  زادت يف غمو�س 

العام قدرة التمييز بني ال�شحيح واخلطاأ.
اأن ازدواج���ي���ة اخل��ط��اب لدى  اإيل  واأ����ش���ار احل��ام��دي 
بع�س االأح��زاب زادت يف تعميق االأزم��ة قائال: هناك 
ف���رق ب���ني اخل���ط���اب امل��ع��ل��ن وب���ني م���ا ه���و يف الغرف 
التحالف  يف  وعك�شنا  االأح����زاب،  بع�س  ل��دى  املغلقة 
واحد  �شري  خ��ط  على  حافظنا  حيث  ال��دمي��ق��راط��ي 
اأن  اإىل  وي�شارا، م�شريا  البع�س ميينا  تقّلب  يف حني 
التاأ�شي�شي  املجل�س  حّل  اإىل  دع��وا  ال�شيا�شيني  بع�س 
وق���ال اإن��ه��ا خ��ي��ارات بائ�شة ورمب���ا ك��ان مم��ن يدعون 

اإليها ي�شتح�شرون ال�شيناريو امل�شري.
)التفا�شيل �س12(

املتهمات خالل حماكمتهن مبحكمة اال�شتئناف  )رويرز(

�شوريون يحملون جثة متفحمة بعد ق�شف جوي على مدينة الرقة  )رويرز(

•• عوا�صم-وكاالت:

واملدفعي  اجل��وي  الق�شف  جت��دد 
ام�س على حمافظات �شورية عدة 
خا�شة درعا والرقة وريف دم�شق، 
القتلى، وذلك  خملفا مزيدا من 
ع�شرات  مقتل  م��ن  ���ش��اع��ات  ب��ع��د 
بحلب،  جوية  غ��ارات  يف  املدنيني 
ويف  القلمون.  يف  اآخرين  واإع���دام 
مقاتلو  ا���ش��ت��ب��ك  ن��ف�����ش��ه،  ال���وق���ت 
املعار�شة مع القوات النظامية يف 
اأطراف دم�شق ويف ريفها وحم�س 

ومناطق اأخرى.
وق��ت��ل 12 ���ش��خ�����ش��ا ع��ل��ى االأق���ل 
غ�������ارات  يف   20 ن����ح����و  وج���������رح 
ال����ن����ظ����ام ع���ل���ى حيي  مل����ق����ات����الت 
باملدينة.  وال�����ش��ه��داء  ال��ف��ردو���س 
النظام  �شن  اإىل  امل��را���ش��ل  واأ���ش��ار 
اأحياء  اأخ��رى على  غ��ارات  خم�س 
املرور والتعمري وثانوية الر�شيد 
املدينة،  يف   17 الفرقة  وحميط 
الهلع  م����ن  ح���ال���ة  اأن  م��و���ش��ح��ا 
والرعب �شادت املدينة وا�شتنفرت 
واالإ�شعافية  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ط��واق��م 
لكافة  ع��ن حاجتها  اأع��ل��ن��ت  ال��ت��ي 

زمر الدم.
ويقول النا�شطون اإن هذه الغارات 
اأع��ن��ف ه��ج��وم ج��وي ت�شهده  تعد 
املدينة التي ت�شيطر عليها قوات 

املعار�شة.
التن�شيق  من جانبها قالت جلان 
طائرات  اإن  �شام  و�شبكة  املحلية 
ال  م��ا  ام�س  �شباح  نفذت  حربية 
غ��ارات جوية على  �شبع  يقل عن 

اهلل  ح��زب  م��ن  عن�شر  فيها  قتل 
واآخ������رون م���ن اجلنود  ال��ل��ب��ن��اين 
للمر�شد  وف����ق����ا  ال���ن���ظ���ام���ي���ني 

ال�شوري.
اجلبهة  مقاتلو  �شيطر  ذل��ك  اىل 
ال�شبت  ����ش���وري���ا  يف  اال����ش���الم���ي���ة 
االركان  لهيئة  تابعة  م��ق��ار  على 
وبينها  احلر  ال�شوري  اجلي�س  يف 
م�����ش��ت��ودع��ات ا���ش��ل��ح��ة ع��ن��د معر 
ب��اب ال��ه��وى احل���دودي م��ع تركيا 
بعد  ال�����ب�����الد،  غ������رب  ����ش���م���ال  يف 
الطرفني،  ب���ني  ع��ن��ي��ف��ة  م���ع���ارك 
ال�شوري  املر�شد  ذك��ر  ما  بح�شب 

حلقوق االن�شان.
وت����وؤ�����ش����ر ه�����ذه امل����واج����ه����ات اىل 
اجلبهة  ب����ني  ال���ت���وت���ر  ت�������ش���اع���د 
اال�شالمية التي ن�شاأت يف ت�شرين 
اجلي�س  وق��ي��ادة  نوفمر  ال��ث��اين 
احل��ر، بعد اربعة اي��ام من اعالن 
م����ن هيئة  ان�����ش��ح��اب��ه��ا  اجل���ب���ه���ة 
االرك�����ان، يف ان�����ش��ق��اق ج��دي��د بني 
النظام  ���ش��د  امل��ق��ات��ل��ة  ال��ف�����ش��ائ��ل 

ال�شوري.
وق���ال امل��ر���ش��د ال�����ش��وري: �شيطر 
اال�شالمية  مقاتلون من اجلبهة 
يف �شوريا على مقار هيئة االركان 
يف معر باب الهوى يف حمافظة 
امل�شتودعات  على  و�شيطروا  ادلب 

التابعة لها ب�شكل كامل.
واو���ش��ح م��دي��ر امل��ر���ش��د ردا على 
���ش��وؤال ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س ان 
فيها  تخزن  املذكورة  امل�شتودعات 
التي ت�شل اىل  اال�شلحة  �شحنات 
عن  املعار�شة  املقاتلة  املجموعات 

مت�شددون ي�شيطرون على اأ�شلحة للجي�ش احلر على حدود تركيا

ع�سرات ال�سحايا يف غارات النظام على عدة مدن

•• القاهرة-وكاالت:

ا�شدرت حمكمة ا�شتئناف ال�شبت 
�شابة   21 ع���ن  ب���االف���راج  ح��ك��م��ا 
قا�شرات-  �شبع  -بينهن  م�شرية 
ح���ك���م���ت ع��ل��ي��ه��ن حم���ك���م���ة جنح 
بال�شجن  ب��ع��ق��وب��ات  ال�����ش��اب��ق  يف 
عنيفة  ت��ظ��اه��رة  يف  مل�����ش��ارك��ت��ه��ن 
حممد  امل��ع��زول  للرئي�س  م��وؤي��دة 

مر�شي.
وخ��ف��ف��ت حمكمة اال���ش��ت��ئ��ن��اف يف 
عقوبة  )����ش���م���ال(  اال���ش��ك��ن��دري��ة 
بحق  ع����ام����ا   11 م����ن  ال�������ش���ج���ن 
واح����دة  ���ش��ن��ة  اىل  را�����ش����دة   14
وق����ررت  ال���ت���ن���ف���ي���ذ،  وق�����ف  م����ع 
االف���راج امل�����ش��روط حت��ت املراقبة 
القا�شرات  ع���ن  ا���ش��ه��ر  ل��ث��الث��ة 
حك�م  �����ش����در  ال����ل����وات����ي  ال�������ش���ب���ع 
رعاية  دور  يف  ب��و���ش��ع��ه��ن  ���ش��اب��ق 

اجتماعية.
هذا وق�شت حمكمة ق�شر النيل، 
املتهمني  جميع  ب���راءة  ال�شبت، 
من االإخوان البلغ عددهم 155 
اإث��ارة الفو�شى  �شخ�شاً يف ق�شية 
وال�������ش���غ���ب اأث�����ن�����اء االح����ت����ف����االت 

بذكرى اأكتوبر.
عقدت  امل��ا���ش��ي��ة  اجلل�شة  وك��ان��ت 

اأم��ن��ي��ة م�شددة،  اإج�����راءات  و���ش��ط 
واأبدى دفاع املتهمني مرافعاتهم، 
ح��ي��ث دف��ع��وا ب��ب��ط��الن اإج�����راءات 
وكيدية  موكليهم  على  القب�س 
االتهامات املوجهة اإليهم وطالبوا 

براءتهم.
تهم  ل���ل���م�������ش���ب���وط���ني  ووج�����ه�����ت 
ال����ت����ع����دي ع���ل���ى ق��������وات االأم��������ن، 
واإت��الف ممتلكات عامة وخا�شة، 
ال�شغب،  واإث����������ارة  وال���ت���ج���م���ه���ر، 
واإت���الف مركبني واإغ��راق��ه��م��ا يف 
واأ�شلحة  اأدوات  وح���ي���ازة  ال��ن��ي��ل، 

بي�شاء.

وزارة  اأن  ب����ال����ذك����ر،  واجل�����دي�����ر 
ارتفاع  اأك����دت  امل�����ش��ري��ة  ال�شحة 
خالل  واجل��رح��ى  القتلى  اأع����داد 
املوافق  االأح�����د  ي����وم  ا���ش��ت��ب��اك��ات 
اأك��ت��وب��ر، اإىل 53  ال�����ش��اد���س م��ن 

قتياًل، و271 م�شاباً.
االإخوان،  جماعة  م�شرية  وكانت 
توجهت يوم 6 اأكتوبر اإىل ميدان 
التحرير، ووجهت اأ�شابع االتهام 
يف  والفو�شى  ال�شغب  باإثارة  لهم 
اأكتوبر،  بن�شر  االحتفال  ذك��رى 
ا�شتباكات  ذل��ك  اإث��ر  على  فوقعت 

مع االأهايل.

مدينة الرقة اخلا�شعة ل�شيطرة 
م��ق��ات��ل��ي ال���دول���ة االإ���ش��الم��ي��ة يف 
اأخرى،  وف�شائل  وال�شام  العراق 
من  ع����دد  م��ق��ت��ل  اإىل  اأدى  مم���ا 

املدنيني وجرح اآخرين.
وا�شتهدفت غارات اأخرى متزامنة 
ب��ل��دت��ي اإن��خ��ل ون��اح��ت��ة ب��درع��ا يف 
وقت يدور فيه قتال على جبهات 
ع���دة ب��امل��ن��ط��ق��ة مب���ا ف��ي��ه��ا بع�س 

اأحياء درعا البلد.
درعا  على  الق�شف  وي��اأت��ي جت��دد 
����ش���اع���ات م����ن م��ق��ت��ل �شتة  ب���ع���د 
القوات  ا���ش��ت��ه��دف  اإث����ر  م��دن��ي��ني 
بلدة  ق���رب  حافلتهم  ال��ن��ظ��ام��ي��ة 

اإنخل، وفقا لنا�شطني.
وك��ان ما ال يقل عن 20 �شخ�شا 
جلهم ن�شاء واأطفال قتلوا واأ�شيب 
ع�شرات يف غ��ارة جوية على بلدة 
بزاعة بريف حلب، وفقا للمر�شد 

ال�شوري حلقوق االإن�شان.
تقريبا  ال��ق�����ش��ف  ه����ذا  وت���زام���ن 
م��ع اإع����الن ن��ا���ش��ط��ني ع��ن اإع���دام 
مبقاتلني  مدعومة  النظام  قوات 
وف�شائل  اللبناين  اهلل  حزب  من 
اأطفال  بينهم  مدنيا   44 �شيعية 
ون�شاء يف مدينة النبك بالقلمون 

�شمال دم�شق.
ملجاأ  يف  املدنيون  ه���وؤالء  واأُع���دم 

القوات  ل�شيطرة  يخ�شع  ب��ح��ي 
اأيام  منذ  ت�شعى  التي  النظامية 
املدينة  على  قب�شتها  اإح��ك��ام  اإىل 
بعدما �شيطرت خالل االأ�شبوعني 
املا�شيني على مدينتي قارة ودير 

عطية القريبتني منها.
االأ�شود  احلجر  اأحياء  وتعر�شت 
ال�شبت  وب����رزة وال��ق��اب��ون ���ش��ب��اح 
ل���ق�������ش���ف ب����امل����داف����ع وراج�����م�����ات 
ل�����ش��ب��ك��ة �شام  ال�������ش���واري���خ وف���ق���ا 
الوقت  ويف  ال��ت��ن�����ش��ي��ق.  وجل�����ان 
عند  ا���ش��ت��ب��اك��ات  ان��دل��ع��ت  نف�شه، 
دم�شق،  �شرق  اأط��راف حي جوبر 
النبك  يف  ا�شتباكات  �ُشجلت  كما 

خفف احلكم عليهن اىل �شنة مع وقف التنفيذ

الق�ساء امل�سري يفرج عن 21 متهمة بالعنف
هجوم وزارة الدفاع كان ي�ستهدف الرئي�س اليمني

•• �صنعاء-د.ب.اأ:

جممع  له  تعر�س  ال��ذي  الهجوم  اأن  الرئا�شي  الق�شر  يف  م�شدر  ك�شف 
الرئي�س  ي�شتهدف  ك��ان  اخلمي�س  �شنعاء،  العا�شمة  يف  ال��دف��اع  وزارة 

اليمني عبد ربه من�شور هادي �شخ�شيا. 
وقال دح�س يحيى العرا�شي، ال�شكرتري االإعالمي للرئي�س اليمني، يف 
اأحد  اإن  ال�شبت،  ام�س  ال�شادرة  االأو���ش��ط  ال�شرق  ل�شحيفة  ت�شريحات 
الكثري من  اإىل جانب  الهجوم  ه��ادي جرت ت�شفيته يف  الرئي�س  اأحفاد 
الطبيبات اليمنيات واالأطباء اليمنيني واالأجانب العاملني يف م�شت�شفى 

العر�شي التابع لوزارة الدفاع. 
ونفى العرا�شي ما ذكره تنظيم القاعدة عن وجود مركز عمليات خا�شة 

اأمريكي داخل امل�شت�شفى. 
ا�شتهدف  اأن��ه  اأعلن  قد  العربية  اجل��زي��رة  �شبه  يف  القاعدة  تنظيم  ك��ان 
بالطائرات بدون طيار  للتحكم  الدفاع الأنه يحوي غرفاً  وزارة  جممع 

ويتواجد فيه عدد من اخلراء االأمريكان. 

هاغل يف كابول و�سط خالفات على التفاقية الأمنية
•• كابول-اأ.ف.ب:

وقت  يف  كابول  اىل  ال�شبت  هيغل  ت�شاك  االمريكي  الدفاع  وزي��ر  و�شل 
عرت فيه الواليات املتحدة عن ا�شتيائها من رف�س الرئي�س االفغاين 

حميد كرزاي التوقيع على اتفاقية امنية تعترها وا�شنطن ا�شا�شية.
كرزاي  مع  لهيغل  لقاء  اي  عقد  يتقرر  مل  ان��ه  امريكي  م�شدر  و�شرح 
فيما اكدت الرئا�شة االفغانية ان الرجلني �شيلتقيان ما يدل على اخر 

اخلالفات العديدة بني احلليفني يف االونة االخرية.
وقال م�شوؤول كبري يف وزارة الدفاع االمريكية لل�شحافيني ان هيغل مل 

يقرر لقاء الرئي�س كرزاي خالل زيارته اىل افغان�شتان.
وا�شاف ان الواليات املتحدة عرت بو�شوح عن موقفها ب�شاأن االتفاقية 

االمنية. وكرر الرئي�س كرزاي قبل يومني انه غري م�شتعد للتوقيع.

مواقــيت ال�سالة

 

الفجر........    05:28            
الظهر.......    12:15  
الع�رص........   03:20   
املغرب.....   05:35  
الع�ساء......   07:05

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد

املوقع االلكروينالريد االلكروين

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

تغطي دولة االمارات العربية املتحدة والعراق . 
لال�شتف�شار االت�شاالت:

اأبوظبي
هاتف
فاك�س

العراقدبي
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حممد بن را�سد ي�سدر مر�سوما بتنظيم 
ن�ساط تاأجري بيوت العطالت يف دبي

•• دبي-وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء رعاه اهلل ب�شفته حاكما الإمارة دبي 
تاأجري بيوت  ب�شاأن تنظيم ن�شاط   2013 41 ل�شنة  املر�شوم رقم 
ال��ت��ي يرغب  امل��وؤث��ث��ة  ال�شكنية  ال���وح���دات  ال��ع��ط��الت يف دب���ي وه���ي 
ا�شتئجارها  اأو  للعطالت  كبيوت  للتاأجري  تخ�شي�شها  يف  مالكها 
وفق  وم�شتمرة  منتظمة  وب�شورة  للنزالء  تاأجريها  اإع��ادة  بق�شد 

اال�شراطات واملعايري املعتمدة يف هذا ال�شاأن.
 ويهدف املر�شوم للم�شاهمة يف منو قطاع ال�شياحة بدبي من خالل 
تو�شيع باقة اخلدمات ال�شياحية املقدمة للزوار وهو يكلف "دائرة 
ال�شياحة والت�شويق التجاري م�شوؤولية اإ�شدار الراخي�س الالزمة 
اأ�شا�س  على  موؤثثة  عقارية  وح��دات  ا�شتئجار  تنوي  التي  للجهات 

يومي اأو اأ�شبوعي اأو �شهري. 
)التفا�شيل �س2(

يف  ي�سارك  زايد  بن  عبداهلل 
املنامة  حــوار  منتدى  افتتاح 

•• املنامة-وام:

عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  ���ش��ارك 
وزي����ر  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 
اخل���ارج���ي���ة م�����ش��اء اأم�������س يف 
اإفتتاح اأعمال الدورة التا�شعة 
مل��ن��ت��دى ح���وار امل��ن��ام��ة الذي 

ت�شتمر حتى االأحد املقبل.
   )التفا�شيل �س2(
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ن�سف مليون درهم من موظفي جا�سكو مل�ساريع الهالل الأحمر
بالثواب واخلري  املترع  اأثرا طيبا و�شتعود على  وترك يف نفو�شهم 

العظيم وجتلب له ال�شعور بال�شعادة.
واأ�شاد الدكتور حمدان املزروعي يف كلمته مببادرة �شركة جا�شكو التي 
يدعمهم  الذين  املحتاجني  من  الكثري  معاناة  تخفيف  يف  �شت�شاهم 

الهالل االأحمر بتوفري الدعم املادي واملعنوي لهم والأ�شرهم .
امل�شاريع  م��ن  الكثري  بتنفيذ  ي��ق��وم  االأح��م��ر  ال��ه��الل  اأن  اإىل  واأ���ش��ار   
االإغاثية يف العديد من الدول عر مكاتب الهيئة املنت�شرة يف الكثري 
م��ن دول ال��ع��امل و ع��ر ���ش��ف��ارات دول���ة االم����ارات يف اخل���ارج وكذلك 
بالتعاون مع املوؤ�ش�شات واجلمعيات اخلريية �شريك الهالل االأحمر 
ال��ذي يجعل الهيئة دائمة  ال��دول االأم��ر  يف العمل االإن�شاين يف تلك 
االأحمر  ال��ه��الل  ع��ط��اء  اأن ي�شلهم  ي��رغ��ب��ون يف  م��ن  م��ع  ال��ت��وا���ش��ل 

اخلريي . 

من خالل حملة للترع اأطلقتها ال�شركة ملوظفيها يف املقر الرئي�شي 
ومواقع ال�شركة املتعددة وذلك احياء للذكرى التا�شعة لوفاة املغفور 
له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه يف التا�شع ع�شر 

من �شهر رم�شان املبارك.
العزيز عبداهلل  الترع رح��ب عبد  �شيك  له خ��الل تقدمي  كلمة  ويف 
العامري بالدكتور حمدان م�شلم املزروعي وعر عن �شكره وتقديره 
للجهود املخل�شة التي تبذلها هيئة الهالل االأحمر مبجاالت العمل 

االإن�شاين واخلريي داخل الدولة وخارجها.
ال�شركة  بني  امل�شرك  التعاون  �شياق  يف  ياأتي  الترع  ه��ذا  اإن  وق��ال 
لل�شركة..  املجتمعية  امل�شوؤولية  م��ن  كجزء  االأح��م��ر  ال��ه��الل  وهيئة 
مو�شحا اأن ال�شركة �شتطلق مثل هذه احلملة يف نف�س الوقت من كل 

عام حبا ووفاء لزايد العطاء طيب اهلل ثراه.

ال�شكر جلميع  امل���زروع���ي  ال��دك��ت��ور ح��م��دان م�شلم  ق���دم  م��ن ج��ان��ب��ه 
العاملني يف �شركة جا�شكو الذين �شاركوا يف تقدمي الترعات املالية 
على  بجديد  لي�س  اأم��ر  والعيني  امل��ايل  الترع  اأن  مو�شحا  والعينية 

�شركة جا�شكو والعاملني فيها.
حمدان  ال�شيخ  �شمو  لتوجيهات  وتنفيذا  الهيئة  اإن  امل��زروع��ي  وق��ال 
هيئة  رئي�س  الغربية  املنطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
خدماتها  وحت�شني  براجمها  لرقية  قدما  مت�شي  االأحمر  الهالل 
واهتمامه  �شموه  حر�س  على  م�شددا  ال��دول��ة  داخ��ل  للم�شتفيدين 
الدائم برامج الهيئة على ال�شاحة املحلية واأن تعزز قدراتها لتو�شيع 
وهذه  املتعففة  واالأ�شر  املحدود  الدخل  ذوي  من  امل�شتفيدين  مظلة 
وخارجها  الدولة  داخ��ل  واملعوزة  الفقرية  الفئات  �شت�شعد  الترعات 
االإن�شانية  املنح  �شت�شلهم هذه  والذين  االأحمر  الهالل  التي يرعاها 

•• اأبوظبي-وام:

هيئة  ادارة  جمل�س  رئي�س  امل��زروع��ي  م�شلم  ح��م��دان  ال��دك��ت��ور  ت�شلم 
الهالل االأحمر ترعا مببلغ ن�شف مليون درهم قدمه موظفو �شركة 
م�شاريع  منهم يف  اإ�شهاما  املحدودة جا�شكو  الغاز  ل�شناعات  اأبوظبي 

الهالل االأحمر اخلريية واالن�شانية.
عبداهلل  عبدالعزيز   .. امل��زروع��ي  للدكتور  الترع  �شيك  بت�شليم  ق��ام 
مبارك  را�شد  بح�شور  جا�شكو  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  العامري 
االحمر  ال��ه��الل  يف  املحلية  لل�شوؤون  ال��ع��ام  االأم���ني  نائب  املن�شوري 
والنواب االأولني للرئي�س التنفيذي واأع�شاء فريق االإدارة يف �شركة 

جا�شكو وعدد من موظفي ال�شركة الذي �شاركوا يف حملة الترع.
كما قدم موظفو جا�شكو للهالل االحمر ترعات عينية مت جمعها 

اأكد و�شع اأجندة اخللوة الوزارية وحماورها بناء على اأفكار �شعب الإمارات 

حممد بن را�سد: اأجندتنا الدائمة هي تلبية تطلعات �سعبنا
•• دبي-وام:

ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
اال�شتثنائية  اخللوة  اأن  دبي  حاكم 
�شري  ج��زي��رة  يف  ال������وزراء  ملجل�س 
تطوير  حمطة  �شتكون  ي��ا���س  بني 
ال�شحة  ق���ط���اع���ي  يف  رئ���ي�������ش���ي���ة 
اأخرى  �شتتبعها حمطات  والتعليم 

يف م�شرية متوا�شلة لن تتوقف.
اخللوة  حم�����اور  اأن  ���ش��م��وه  وذك�����ر 
مت  الرئي�شية  واأجندتها  ال��وزاري��ة 
تق�شيمها بناء على نوعية وطبيعة 
خم�شة  �شمن  وردتنا  التي  االأفكار 
الذي خ�ش�س  االأول  لليوم  حماور 

الو�شائل احلديثة فيها  وا�شتخدام 
اأف�شل املمار�شات يف هذا  ومناق�شة 
الثالث  امل���ح���ور  وي�����ش��م��ل  امل���ج���ال. 
مهارات  بتطوير  اخلا�شة  االأف��ك��ار 
كفاءتها  ورف���ع  االأ�شا�شية  الطلبة 
لت�شل مل�شتويات اأقرانهم يف الدولة 

املتقدمة يف جمال التعليم.
وي�����ش��م��ل امل���ح���ور ال����راب����ع االأف���ك���ار 
اإكمال  م��ع��دالت  ب���زي���ادة  اخل��ا���ش��ة 
االلتحاق  وم�����ع�����دالت  ال����درا�����ش����ة 
العليا  وال�����درا������ش�����ات  اجل����ام����ع����ي 
اأم����ا  وال��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة يف ال�����دول�����ة 
االأفكار  فيت�شمن  اخلام�س  املحور 
اخل����ا�����ش����ة مب������واءم������ة خم���رج���ات 
احلالية  االحتياجات  م��ع  التعليم 
الوطني  لالقت�شاد  وامل�شتقبلية 

يف  تغطيتها  وزي����ادة  التخ�ش�شية 
خم��ت��ل��ف م���ن���اط���ق ال����دول����ة ورف����ع 
ك���ف���اءت���ه���ا و���ش��ي��خ�����ش�����س امل���ح���ور 
بتغيري  املتعلقة  ل��الأف��ك��ار  ال���راب���ع 
حاليا  املنت�شرة  ال�شحية  االأمن��اط 
ال�شمنة  م���ن  ع��ل��ي��ه��ا  ي��رت��ب  وم����ا 
واأمرا�س ال�شكري والقلب وكيفية 
ن�شبها  وتخفي�س  م��ن��ه��ا  ال��وق��اي��ة 
الوعي  ن�����ش��ر  وك���ي���ف���ي���ة  احل���ال���ي���ة 
ال�شحي حولها بني خمتلف فئات 
املجتمع و�شيناق�س املحور اخلام�س 
االإج��������راءات ال��وق��ائ��ي��ة ل��ل��ح��د من 

انت�شار االأمرا�س يف املجتمع.
اجلمهور  م�شاركات  ا�شتقبال  ويتم 
اإبداعية  اأفكار وحلول  املكتوبة من 
ع������ر م�����وق�����ع رئ����ي���������س ال������������وزراء 

لل�شحة  حم���اور  وخم�شة  للتعليم 
ال��ث��اين م��و���ش��ح��ا �شموه  ال��ي��وم  يف 
للحكومة  الرئي�شية  االأج��ن��دة  اأن 
اأج����ن����دة  غ����ريه����ا  ويف  اخل����ل����وة  يف 
�شعبنا  تطلعات  تلبية  وه��ي  ثابتة 
تخ�شي�س  و���ش��ي��ت��م  وط���م���وح���ات���ه 
الوزارية  اخل��ل��وة  م��ن  االأول  ال��ي��وم 
مل��ن��اق�����ش��ة االأف����ك����ار ال��ت��ط��وي��ري��ة يف 
حماور  خم�شة  عر  التعليم  قطاع 
رئي�شية ي�شمل املحور االأول االأفكار 
كفاءة  ورف�����ع  ب��ت��ط��وي��ر  اخل���ا����ش���ة 
وزيادة  مهاراتهم  وزي���ادة  املعلمني 
لتخ�ش�شات  امل��ه��ن��ي��ة  اجل���اذب���ي���ة 
ال���ت���دري�������س اأم�������ا امل����ح����ور ال���ث���اين 
فيت�شمن االأفكار اخلا�شة بتطوير 
فعاليتها  وزي����ادة  ال��ت��دري�����س  ط��رق 

الثاين  اليوم  اأما  لدولة االإم��ارات. 
خم�ش�شا  ف�������ش���ي���ك���ون  ل���ل���خ���ل���وة 
اخلا�شة  االأف����ك����ار  ك���اف���ة  مل��ن��اق�����ش��ة 
ب��ت��ط��وي��ر ال��ق��ط��اع ال�����ش��ح��ي وذلك 
رئي�شية  حم������اور  خ��م�����ش��ة  ح�����ش��ب 
و�شيخ�ش�س املحور االأول لتطوير 
ج����ودة اخل���دم���ات ال�����ش��ح��ي��ة التي 
العام  القطاعني  يف  تقدميها  يتم 
خلدمات  ب���االإ����ش���اف���ة  واخل����ا�����س 
ال���رع���اي���ة ال�����ش��ح��ي��ة االأول����ي����ة اأم���ا 
املحور الثاين ف�شيخ�ش�س لالأفكار 
اخل���ا����ش���ة ب���رف���ع ك����ف����اءة ال����ك����وادر 
وزيادة  مهاراتهم  وتطوير  الطبية 
للتخ�ش�شات  امل��ه��ن��ي��ة  اجل���اذب���ي���ة 
املحور  وي�شمل  املختلفة.  الطبية 
الطبية  اخل��دم��ات  تطوير  الثالث 

يتم  ك���م���ا  .ف���������م  ÷÷÷ُ.ف���������ِمٍ
عر  الفيديو  م�شاركات  ا�شتقبال 
. ôٍَُْىه ُفِمٍ الريد االإلكروين ْقفَىَ

قناة  ع��ر  امل�شاركة  ميكن  كما  ف��م 
عر  توير  االإجتماعي  التوا�شل 
#الع�شف_الذهني_ ال��و���ش��م 

االإم������ارات������ي. وي���ق���وم ف���ري���ق عمل 
متخ�ش�س بتحليل كافة امل�شاركات 
ال�����������وزراء بها  وت�����زوي�����د جم���ل�������س 
ملناق�شتها اأثناء اخللوة الوزارية كما 
املبادرات  كافة  عن  االإع��الن  �شيتم 
�شيتم  ال��ت��ي  وال���رام���ج واالأف����ك����ار 
اعتمادها كنتيجة للع�شف الذهني 
اخللوة  من  االنتهاء  بعد  مبا�شرة 
اأعمالها  ���ش��ت��ب��داأ  وال��ت��ي  ال���وزاري���ة 

خالل االأيام القليلة القادمة.

حممد بن را�سد ي�سدر مر�سوما بتنظيم ن�ساط تاأجري بيوت العطالت يف دبي

ويل عهد البحرين ي�ستقبل عبداهلل بن زايد يف املنامة

عبداهلل بن زايد ي�سارك يف افتتاح منتدى حوار املنامة 

•• دبي-وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
رعاه اهلل ب�شفته حاكما الإمارة دبي 
 2013 ل�شنة   41 رق���م  امل��ر���ش��وم 
بيوت  تاأجري  ن�شاط  تنظيم  ب�شاأن 
الوحدات  دب��ي وه��ي  ال��ع��ط��الت يف 
ال���ت���ي يرغب  امل���وؤث���ث���ة  ال�����ش��ك��ن��ي��ة 
للتاأجري  تخ�شي�شها  يف  م��الك��ه��ا 
ا�شتئجارها  اأو  للعطالت  ك��ب��ي��وت 
للنزالء  ت��اأج��ريه��ا  اإع������ادة  ب��ق�����ش��د 
وفق  وم�شتمرة  منتظمة  وب�شورة 

ومن   2020 ع��ام  بحلول  �شنويا 
هو  بذلك  املرتبطة  العوامل  اأب��رز 
االإقامة  خيارات  جمموعة  تو�شيع 
ن�شعى  ون���ح���ن  ح���ال���ي���ا..  امل���ت���وف���رة 
اخلا�س  القطاع  م��ع  ال��ت��ع��اون  اإىل 
فنادق  م����ن  اأك������ر  ع�����دد  الإن���������ش����اء 
اخل��م�����س جن���وم يف دول���ة االإم����ارات 
قائال  واأو���ش��ح   . امل��ت��ح��دة  العربية 
اأعلنت الدائرة خالل �شهر �شبتمر 
من العام احلايل عن حوافز مالية 
ل��ت��ط��وي��ر ف��ن��ادق ج��دي��دة م��ن فئة 
وبتوجيه  واالأرب�����ع جن���وم  ال��ث��الث 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 

الفنية  وامل����ع����اي����ري  وامل���ت���ط���ل���ب���ات 
على  للح�شول  ات��ب��اع��ه��ا  ال���واج���ب 
طلبات  رف�س  اأو  وقبول  ترخي�س 
الراخي�س  ه���ذه  ع��ل��ى  احل�����ش��ول 
ومعاينة العقارات ل�شمان مواكبتها 
قاعدة  وتوفري  املطلوبة  للمعايري 
املماثلة  امل��ن�����ش��اآت  جل��م��ي��ع  ب��ي��ان��ات 
يتم  و���ش��وف  االإم����ارة.  املرخ�شة يف 
حتديد االأماكن التي �شيتم منحها 
دبي  اإم����ارة  داخ���ل  الت�شاريح  ه��ذه 
�شيجرى  اجلديد  للمر�شوم  ووفقا 
اإ������ش�����اف�����ة م����ع����ي����اري����ن ج���دي���دي���ن 
نظام  عمل  اإط��ار  �شمن  للت�شنيف 
ت�شنيف املن�شاآت الفندقية املعمول 

املر�شوم  ه���ذا  ���ش��ي��وؤم��ن  ال���ع���ق���ارات 
الأ�شحاب  حم��ت��م��ل  دخ�����ل  م������ورد 
بتاأجريها  ال���راغ���ب���ني  ال���ع���ق���ارات 
بديال  خ��ي��ارا  يعتر  ال���ذي  االأم����ر 
اأ�شا�س  ع��ل��ى  ممتلكاتهم  ل��ت��اأج��ري 
اأن ي�شبح مالكو  عقد �شنوي وبعد 
ه����ذه ال���ع���ق���ارات ج�����زءا م���ن نظام 
ت�شنيف الفنادق �شيحظون بفر�شة 
اال���ش��ت��ف��ادة م���ن ال��ن��م��و ال��ك��ب��ري يف 
اأع����داد ال����زوار ال��ق��ادم��ني اإىل دبي 
خالل ال�شنوات املقبلة . واأو�شحت 
دائرة ال�شياحة والت�شويق التجاري 
التح�شريات  ب�����ش��دد  اأن���ه���ا  ب��دب��ي 
املر�شوم  ب���ن���ود  ل��ت��ف��ع��ي��ل  امل��ن��ا���ش��ب��ة 

املعتمدة  وامل��ع��اي��ري  اال����ش���راط���ات 
املر�شوم  وي��ه��دف  ال�����ش��اأن.  ه���ذا  يف 
ال�شياحة  للم�شاهمة يف منو قطاع 
ت��و���ش��ي��ع باقة  ب���دب���ي م����ن خ�����الل 
املقدمة  ال�����ش��ي��اح��ي��ة  اخل�����دم�����ات 
ال�شياحة  دائ��رة  يكلف  وه��و  للزوار 
م�شوؤولية  ال���ت���ج���اري  وال��ت�����ش��وي��ق 
اإ������ش�����دار ال���راخ���ي�������س ال����الزم����ة 
ا�شتئجار  ت���ن���وي  ال���ت���ي  ل��ل��ج��ه��ات 
اأ�شا�س  وحدات عقارية موؤثثة على 
كما  �شهري.  اأو  اأ�شبوعي  اأو  يومي 
دائرة  ل���  اجل��دي��د  الت�شريع  يعطي 
التجاري  وال��ت�����ش��وي��ق  ال�����ش��ي��اح��ة 
م���������ش����وؤول����ي����ة و������ش�����ع ال���������ش����روط 

ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
�شي�شيف  اهلل  رع�����اه  دب����ي  ح���اك���م 
ترخي�س املمتلكات العقارية كبيوت 
اأو�شع  خ��ي��ارات  ال��ع��ط��الت  لق�شاء 
ل��ال���ش��ت�����ش��اف��ة . وت���اب���ع امل����ري من 
اإىل  العطالت  بيوت  اإ�شافة  خالل 
املن�شاآت  ت�شنيف  نظام  عمل  نطاق 
ال��ف��ن��دق��ي��ة مي���ك���ن ل����ل����زوار حجز 
على  وهم  والفلل  ال�شكنية  ال�شقق 
ثقة تامة من التزام هذه العقارات 
عن  ف�شال  اجل��ودة  معايري  باأعلى 
امتالكها التاأمني املنا�شب واإدارتها 
من قبل طاقم عمل موؤهل لذلك 
قطاع  بخ�شو�س  قائال  واختتم   .

به حاليا حيث �شيتم ت�شنيف بيوت 
اأو  �شياحية  فئة  �شمن  ال��ع��ط��الت 
�شعادة  قال  ال�شدد  وبهذا   . فخمة 
هالل �شعيد املري مدير عام دائرة 
التجاري  وال��ت�����ش��وي��ق  ال�����ش��ي��اح��ة 
اخلا�س  اجلديد  املر�شوم  �شيرك 
اإيجابيا  ت��اأث��ريا  ال��ع��ط��الت  ببيوت 
ال�شياحة  ق��ط��اع��ي  ع��ل��ى  ملحوظا 
املري  واأ�شاف   . دبي  يف  والعقارات 
دائرة  ت��رك��ز  ال�شياحي  ال��ق��ط��اع  يف 
التجاري  وال��ت�����ش��وي��ق  ال�����ش��ي��اح��ة 
ع��ل��ى ت���اأم���ني م��ت��ط��ل��ب��ات االإق���ام���ة 
دبي  ه��دف  لتحقيق  �شعيا  ل��ل��زوار 
زائ����ر  م���ل���ي���ون   20 ا����ش���ت���ق���ب���ال  يف 

املطلوبة  االإج�������������راءات  وات�����خ�����اذ 
اأن  اإىل  االإ���ش��ارة  جت��در  لتنفيذها. 
الفندقية  املن�شاآت  ت�شنيف  ن��ظ��ام 
ك���ان ق��د ���ش��در ب��ه ق��ان��ون يف �شهر 
م��اي��و امل��ا���ش��ي ب��ه��دف زي���ادة اأع���داد 
االإقامة  واأمناط  الفندقية  الغرف 
امل��ت��وف��رة يف دول���ة االإم�����ارات ودبي 
م�����ش��ت��وى جودتها  وت��ع��زي��ز  ح��ال��ي��ا 
ال��ت��ي تقدمها  ون��وع��ي��ة اخل���دم���ات 
متعدد  عمل  اإط��ار  النظام  ويتبنى 
وت�شنيف  تقييم  بهدف  امل�شتويات 
كل فندق و�شقة فندقية مع و�شع 
موا�شفات حمددة ملتطلبات اأمناط 

وم�شتويات اإقامة ال�شيوف . 

اللقاء  ب��داي��ة  يف  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
ال�شيخ  �شمو  اأول  ال��ف��ري��ق  حت��ي��ات 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
ال�شمو  ل�شاحب  امل�شلحة  للقوات 
اآل  �شلمان بن حمد  االأم��ري  امللكي 

خليفة.
بلقاء  �شعادته  ع��ن  �شموه  واأع���رب 
العهد  ويل  امللكي  ال�شمو  �شاحب 
النائب  االأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 

االمارات  ودول��ة  البحرين  مملكة 
عالقات  م����ن  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
اأخوية و تاريخية ج�شدها التوا�شل 
ال�شقيقني  البلدين  ب��ني  امل�شتمر 
بتطلعات  واأ����ش���اد   . و���ش��ع��ب��ا  ق��ي��ادة 
املزيد  ن��ح��و  ال�شقيقني  ال��ب��ل��دي��ن 
من التكامل والتن�شيق يف خمتلف 
���ش��م��وه بدور  م��ن��وه��ا   .. امل���ج���االت 
امل�شرية  تعزيز  يف  االم����ارات  دول���ة 
اخلليجي  التعاون  ملجل�س  اخلرية 

ال�����وزراء  جم��ل�����س  ل��رئ��ي�����س  االأول 
توفره  مب��ا  م�شيدا   .. البحريني 
مملكة البحرين من اأج��واء رحبة 
ل��ت��ب��ادل االأف���ك���ار ووج��ه��ات النظر 
الراهنة  الق�شايا  خمتلف  ح��ي��ال 
متمنيا  املنامة  ح��وار  منتدى  عر 
التقدم  م����ن  امل����زي����د  ل��ل��ب��ح��ري��ن 
والرفعة يف ظل قيادتها احلكيمة. 
العهد  ويل  �شمو  اأك���د  جانبه  م��ن 
ال��ب��ح��ري��ن��ي ع��م��ق م���ا ي���رب���ط بني 

•• املنامة-وام:

امللكي  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اإ���ش��ت��ق��ب��ل 
االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة 
االأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  ال��ع��ه��د  ويل 
جمل�س  ل��رئ��ي�����س  االأول  ال���ن���ائ���ب 
الوزراء البحريني يف املنامة م�شاء 
اأم�س االول �شمو ال�شيخ عبداهلل بن 

زايد اآل نهيان وزير اخلارجية.
ون��ق��ل ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل بن 

ودورها  امل�شرك  العربي  والعمل 
ال���ف���اع���ل ن��ح��و ك���ل م���ا ي���ع���زز لغة 
دواعي  وتكري�س  والتفاهم  احلوار 
املنطقة.  يف  واال���ش��ت��ق��رار  االم����ن 
وم�شاركة  بح�شور  �شموه  ورح��ب 
اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو 
م��ن��ت��دى حوار  اف��ت��ت��اح  ن��ه��ي��ان يف 
املنامة م�شتعر�شا اأهم املو�شوعات 
وال��ق�����ش��اي��ا ال��ت��ي ي��ط��رح��ه��ا حوار 

املنامة 2013. 

افتتاحية اخلا�شة متلفزة  بجل�شة 
عر قناة �شكاي نيوز العربية والتي 
م�شتقبل  اإىل  ال��ت��ط��رق  ف��ي��ه��ا  مت 
ال�������ش���راع   .. االأو�������ش������ط  ال���������ش����رق 
وال��ت��غ��ي��ري وحت����دث ف��ي��ه��ا ك���ل من 
�شاحب ال�شمو امللكي االأمري تركي 
جمل�س  رئي�س  �شعود  اآل  الفي�شل 
للبحوث  في�شل  امللك  مركز  اإدارة 
باململكة  اال���ش��الم��ي��ة  ال��درا���ش��ات  و 
وال�شيناتور  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
الفرعية  اللجنة  رئي�س  ك��ني  تيم 
ل�����ش��وؤون ال�����ش��رق االأدن�����ى و جنوب 
ال�شوؤون  جل��ن��ة  يف  اأ���ش��ي��ا  ���ش��رق  و 
ال�شيوخ  مب���ج���ل�������س  اخل����ارج����ي����ة 
الدكتور  ال�شيخ  االمريكي ومعايل 
حممد �شباح ال�شامل ال�شباح نائب 
ال�شابق  ال�������وزراء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
ال�����ش��اب��ق بدولة  وزي����ر اخل��ارج��ي��ة 
زيباري  هو�شيار  وم��ع��ايل  الكويت 
وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ال��ع��راق��ي. ودعا 
اإىل  اإي���ران  الفي�شل  تركي  االأم��ري 
دول  جت��اه  الطيبة  نواياها  اإظ��ه��ار 
اأ�شماه  ما  توزيع  بدال من  املنطقة 
االبت�شامات البي�شاء فقط م�شددا 
على �شرورة تو�شيح موقف اإيران 
من مملكة البحرين ووقف جميع 
احلمالت االإعالمية �شدها والتي 
تلفزيونية  حم��ط��ات  م���ن  ت�����ش��در 
الفي�شل  و���ش��دد  ل��ط��ه��ران.  ت��اب��ع��ة 
م�شاركة  ي��ن��ب��غ��ي  ك�����ان  اأن������ه  ع���ل���ى 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول 
يف االت���ف���اق ال����ذي مت ب���ني اإي����ران 
والغرب. واإتفق الفي�شل مع ال�شيخ 
حممد ال�شباح على �شرورة اإزاحة 
االأزمة  الإن��ه��اء  االأ���ش��د  ب�شار  ن��ظ��ام 

على اأرواح وحقوق ال�شعب ال�شوري 
املنطقة  ج����ر  وت����ف����ادي  ال�����ش��ق��ي��ق 
للمزيد من التعقيد يف ال�شراعات 

التي ت�شهدها.
وخالل احلفل األقى وزير خارجية 
كلمة  هيغ  ويليام  املتحدة  اململكة 
الق�شايا  م��ن  ف��ي��ه��ا ج��م��ل��ة  ت��ن��اول 
اململكة  ت��ت��اب��ع��ه��ا  ال��ت��ي  االإق��ل��ي��م��ي��ة 
التو�شل  جهود  يف  وت�شهم  املتحدة 

حلل لها.
���ش��وري��ا ق��د تتفكك  اإن  وق���ال ه��ي��ج 
اإىل  التو�شل  يتم  مل  ح��ال  يف  كليا 
ومع   2014 ال����ع����ام  يف  ت�����ش��وي��ة 
م�شاحة  ف���اإن  املت�شاعد  ال��ت��ط��رف 
حكومة  اأي���ة  �شيطرة  ع��ن  خ��ارج��ة 
ال�شرق االو�شط  قد تخلق يف قلب 
.. داعيا اإىل اأن يكون عام 2014 
عام حل النزاع الذي يجتاح البالد 

منذ حواىل ثالث �شنوات.
�شوريا  ج�������ريان  اأن  ه���ي���غ  واأك��������د 
�شيكونون يف اخل��ط االول يف حال 
ك��ارث��ي لكن  ال��ن��زاع ب�شكل  ت��ده��ور 
تهديدا  اأي�شا  �شي�شكل  االأم��ر  ه��ذا 
قويا الأطراف اآخرى يف العامل من 

بينها اوروبا .
النزاع  ا���ش��ت��م��رار  اأن  ه��ي��ج  واع��ت��ر 
اإن�����ش��ان��ي��ة لن  اأزم�����ة  اإىل  ����ش���ي���وؤدي 
عليها  ال�شيطرة  باالإمكان  ي�شبح 
مع عدد الالجئني الذي و�شل اإىل 
خم�س  اأي  �شخ�س  ماليني  اأرب��ع��ة 

�شكان �شوريا .
اإىل  واملعار�شة  ال�شلطة  هيغ  ودع��ا 
امل�����ش��ارك��ة يف 22 ي��ن��اي��ر امل��ق��ب��ل يف 
اال�شتعداد  م��ع   2 جنيف  م��وؤمت��ر 

لتقدمي تنازالت . 
ك��ان��ت اأع���م���ال امل��ن��ت��دى ق���د ب����داأت 

امللكي  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  واأك���������د 
اآل خليفة  االأمري �شلمان بن حمد 
الفاعل  التن�شيق  اأن  احلفل  خالل 
والدولية  االق��ل��ي��م��ي��ة  ل��ل��م��واق��ف 
تفهم  م�����ع  ال�����ت�����وازن�����ات  وح����ف����ظ 
اع��ت��ب��ارات خ��وا���س االق��ل��ي��م ه��و ما 

ي�شمن ا�شتدامة �شيغ التفاهم.
ي��ن��ب��غ��ي تعزيز  اإن�����ه  ���ش��م��وه  وق�����ال 
ك�����ش��م��ان��ة ت�شون  ال��ت��واف��ق  م���ب���داأ 
جميع احلقوق .. م�شريا اإىل امللف 
اأولوية  م��ن  ي�شكله  وم��ا  ال�����ش��وري 
واالقليمية  الدولية  ال�شاحة  على 
مبا  خا�شة  املمتد  ل��ت��اأث��ريه  ن��ظ��را 
ال�شراعات  خ���ط���ورة  م���ن  اأب�������رزه 
ال�شيقة  االنتماءات  على  القائمة 
ب�����ش��ك��ل غ����ري م�����ش��ب��وق مم����ا يلزم 
اجلماعي  ب��ال��ع��م��ل  اال�����ش����ط����الع 
للناأي بتفاقم هذا الو�شع للحفاظ 

•• املنامة-وام:

����ش���ارك ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
اخلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
م�شاء اأم�س يف اإفتتاح اأعمال الدورة 
التا�شعة ملنتدى حوار املنامة الذي 

ت�شتمر حتى االأحد املقبل.
الذي  املنتدى  اأع��م��ال  يف  وي�شارك 
تنظمه وزارة اخلارجية البحرينية 
وامل����ع����ه����د ال����������دويل ل����ل����درا�����ش����ات 
اال���ش��رات��ي��ج��ي��ة ل��ه��ذا ال��ع��ام نحو 
دفاع  وزي����ر خ��ارج��ي��ة ووزي�����ر   50
اإىل  اإ���ش��اف��ة  اأرك����ان  ورئ��ي�����س هيئة 
ع��دد م��ن ك��ب��ار م�����ش��وؤويل االأجهزة 

االأمنية واال�شتخباراتية.
بن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  واإل��ت��ق��ي 
زايد اآل نهيان على هام�س املنتدى 
الدفاع  وزي��ر  هيغل  ت�شاك  معايل 
ب���ورج برانداه  االأم��ريك��ي وم��ع��ايل 

وزير خارجية الرنويج.
ومت خالل اللقاءين بحث عدد من 
امل��درج��ة على جدول  امل��و���ش��وع��ات 
اآخر  اإىل  اإ���ش��اف��ة  امل��ن��ت��دى  اأع��م��ال 
والدولية  االإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��ت��ط��ورات 
الراهنة واملو�شوعات ذات االهتمام 

امل�شرك.
الع�شاء  ح���ف���ل  ����ش���م���وه  وح�������ش���ر 
اأق��ام��ه �شاحب  االف��ت��ت��اح��ي ال���ذي 
بن  �شلمان  االأم����ري  امل��ل��ك��ي  ال�شمو 
نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 
االأول  ال���ن���ائ���ب  االأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د 
مبملكة  ال�����وزراء  جمل�س  لرئي�س 
البحرين ال�شقيقة للوزراء وروؤ�شاء 
حوار  منتدى  يف  امل�شاركة  ال��وف��ود 

املنامة.

ال�������ش���وري���ة حم��م��ل��ني ج��م��ي��ع دول 
�شحايا  �شقوط  م�شوؤولية  العامل 
يوميا  ال�شوري  ال�شعب  اأب��ن��اء  م��ن 
و�شتعقد  ال���ن���ظ���ام.  ه����ذا  ي���د  ع��ل��ى 
اليوم اأربع جل�شات نقا�شية تتناول 
االأم���ن  اأول���وي���ات  االأوىل  اجل��ل�����ش��ة 
املتحدة  للواليات  بالن�شبة  العاملي 
اجلل�شة  وت���ن���اق�������س  االأم����ريك����ي����ة 
البنية  تطور  مو�شوعات  الثانية 
والنزاعات  االإق��ل��ي��م��ي��ة  االأم���ن���ي���ة 
والقوى اخلارجية وتركز اجلل�شة 
�شورية  يف  االأو����ش���اع  على  الثالثة 
وتعقد  االإق����ل����ي����م����ي.  وت����اأث����ريه����ا 
ا�شتقرار  بعنوان  الرابعة  اجلل�شة 
ال���������ش����رق االأو���������ش��������ط.. ال���ت���دخ���ل 
االأمني فيما  والتن�شيق  والو�شاطة 
اأعمال  من  الثالث  اليوم  يف  يعقد 
خا�شة  ج��ل�����ش��ات  اأرب�������ع  امل���ن���ت���دى 
التاأثريات  م���و����ش���وع���ات  ت���ت���ن���اول 
�شورية  يف  ل���ل���ح���رب  االإق���ل���ي���م���ي���ة 
يف  والتطرف  الطائفية  وخماطر 
ال�شيا�شة وحتول التوازن االإقليمي 
والتغيريات  اخل��ارج��ي��ة  وال���ق���وى 
ال�شرق  واأم����ن  ال��ط��اق��ة  اأ����ش���واق  يف 
تتعلق  جل�شة  اإىل  اإ�شافة  االأو�شط 
ب��االه��ت��م��ام��ات ال���دول���ي���ة يف اأم���ن 
ال�����ش��رق االأو�����ش����ط. وي��ع��ت��ر حوار 
مو�شوعات  ملناق�شة  فر�شة  املنامة 
ويوفر  االإقليمية  االأمنية  البنية 
م���ن���را ل����ل����وزراء وروؤ������ش�����اء اأرك�����ان 
القومي  االأم�������ن  وق�������ادة  ال����دف����اع 
للت�شاور الثنائي واملتعدد االأطراف 
الرئي�شية  االأم����ن  م��و���ش��وع��ات  يف 
وحتديات ال�شيا�شة اخلارجية التي 

تواجه املنطقة. 

الهيئة العامة لرعاية ال�سباب تنظم الن�سخة الثالثة 
من برنامج ذخر للقادة ال�سباب حتت �سعار نحو العاملية 

•• اأبوظبي-وام:

ال�شباب  لرعاية  العامة  بالهيئة  والثقافية  ال�شبابية  االأن�شطة  اإدارة  تنظم 
والريا�شة الن�شخة الثالثة من الرنامج الوطني للقادة ال�شباب ذخر حتت 
ال�شباب  القادة  مهارات  تنمية  اإىل  الرنامج  ويهدف   . العاملية  نحو  �شعار 
وتاأهيلهم ملواجهة حتديات امل�شتقبل وحتقيق روؤية االإمارات 2021 . وقال 
جمال احلمادي مدير اإدارة االأن�شطة ال�شبابية والثقافية بالهيئة حر�شنا 
على منح �شعار نحو العاملية جلميع براجمنا وخططنا يف االإدارة منذ مطلع 
هذا العام وخ�ش�شناه ل� ذخر حيث اننا هذا العام يف الرنامج الوطني للقادة 
يف  تكون  اأن  ن�شعى  والتي  للرنامج  القادمة  للمرحلة  منهد  ذخر  ال�شباب 
احدى الدول الكرى حيث بداأنا بالتمهيد لذلك وعقدنا لقاءات م�شركة 
يف الفرة املا�شية مع امللحق الثقايف للواليات املتحدة االمريكية واأطلعناه 
على جتربة ذخر يف ن�شختيه االأوىل والثانية واأبدو اعجابهم بالنتائج التي 
خل�شت لها وا�شتعدادهم للتعاون يف تنفيذ هذا الرنامج يف الواليات املتحدة 
االأمريكية . من جانبها قالت وفاء اآل علي رئي�شة ق�شم اخلدمة االجتماعية 
واجلمعيات ال�شبابية بالهيئة ورئي�شة اللجنة امل�شرفة على تنفيذ الرنامج 
اأن ن�شخة هذا العام خمتلفة كليا حيث اأنها تعد لبنة حقيقة يف �شلم الو�شول 
باالإ�شافة  عامليا  �شطع جنمهم  قياديون  فيه  ي�شارك  اإذ  للعاملية  بالرنامج 
املتحدة وجمل�س  االأمم  االإف�شاح عنها الحقا مع  �شيتم  �شراكة  وج��ود  اإىل 
اأوروبا لل�شباب ومع عدد من القياديني الذين حققوا جناحات يف جماالت 
م��ازال متاحا هذا  الت�شجيل  باب  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت  القيادة واالجن��از عامليا. 
العام اأمام الراغبني والراغبات من اأبناء االإمارات بامل�شاركة يف االختبارات 
الر�شيحية وذلك من خالل موقع الهيئة االإلكروين مو�شحة ان الفئات 
العمرية للت�شجيل هذا العام بني 18-23 اأو ما يوافق املرحلة اجلامعية 
االختيار  ب��اأن  علما  وااللتحاق  الت�شجيل  يف  االإ�شراع  اإىل  اجلميع  داعية   ..
القيادية  القدرات  م�شتوى  بقيا�س  اخلا�شة  االختبارات  اج��راء  بعد  �شيتم 
اأق�شاه  ال�شخ�شية يف موعد  املقابلة  وقابليتها للتطوير والتاأهيل واجتياز 

15 دي�شمر اجلاري. 
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اأخبار الإمارات

اأخبار ال�ساعة: دور حيوي لـ مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث ال�سرتاتيجية يف دعم التعاون الـخـليجي
•• ابوظبي-وام: 

اكدت ن�شرة اخبار ال�شاعة يف افتتاحيتها ام�س اأهمية دعم العالقات البينية 
بني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وتعزيزها يف خمتلف املجاالت 
واالجتاهات مبا ت�شيفه من قوة م�شاعفة اإىل كل دولة �شواء كانت يف املجال 
ال�شيا�شي وتوحيد املواقف اأو املجال االقت�شادي واملجال االجتماعي واملجال 
الن�شرة  وقالت  امل�شرك.  اجلماعي  العمل  جوانب  من  ذل��ك  وغ��ري  االأمني 
ان  وال��ب��ح��وث اال�شراتيجية  ل��ل��درا���ش��ات  ال��ت��ي ت�شدر ع��ن م��رك��ز االم����ارات 
ال�شقيقة  البحرين  ومملكة  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  بني  العالقات 
ع��الق��ات م��وغ��ل��ة يف ع��م��ق ال��ت��اري��خ وت��رب��ط��ه��م��ا رواب����ط ال��ت��اري��خ امل�شرك 
ملا  به  يحتذى  منوذجا  متثل  وال��ي��وم  ال��واح��د  وامل�شري  وامل�شاهرة  والقربى 
تقوم عليه من رغبة البلدين يف تطوير هذه العالقات اإىل اأق�شى مدى من 

واالإعالمية  والثقافية  العلمية  املجاالت  يف  اال�شراتيجية  ال�شراكات  وبناء 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  لروؤية  ترجمة  املتخ�ش�شة  امل�شتقبلية  والدرا�شات 
املتحدة التي ال تاألو جهدا يف دعم العمل اخلليجي امل�شرك وامل�شاركة التامة 
والفاعلة يف كل ما من �شاأنه دفعه اإىل االأمام مبا يحقق طموحات ال�شعوب 
بتقدمي  ال�شويدي  �شند  جمال  الدكتور  �شعادة  تعهد  عن  ف�شال  اخلليجية 
البحثية  اال�شراتيجية  وال��ب��ح��وث  ل��ل��درا���ش��ات  االإم����ارات  م��رك��ز  اإم��ك��ان��ي��ات 
واملوارد  الدبلوما�شي  ال�شلك  رج��ال  تاأهيل  يف  وخ��رات��ه  والفنية  والتقنية 
البحرين  �شواء يف مملكة  اأي جهة  اإىل  اخل��رات  ذل��ك من  وغ��ري  الب�شرية 
ال�شقيقة اأو اأي دولة من دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وال�شيما 
اأن املركز ينظم كل عام كثريا من املوؤمترات والندوات وور�شات العمل اخلا�شة 
بدول املجل�س وخا�شة يف الق�شايا ذات العالقة بالتنمية وال�شيا�شة واالأمن 
واأمنها  املجل�س  دول  بتنمية  يتعلق  مم��ا  ذل��ك  وغ��ري  والتعليم  واالق��ت�����ش��اد 

ت�شريع  والعمل على  الق�شايا كافة  املواقف من  والت�شاور وتوحيد  التكامل 
ال�شعبني  رفاهية  اأك��ر قدر من  اأج��ل حتقيق  امل�شتدامة من  التنمية  خطى 
اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  اإ���ش��ادة  ان  وا�شافت  ال�شقيقني. 
خليفة عاهل مملكة البحرين ال�شقيقة لدى ا�شتقباله �شعادة الدكتور جمال 
�شند ال�شويدي مدير عام مركز االإمارات للدرا�شات والبحوث اال�شراتيجية 
املتميزة ومتانتها  التاريخية  املا�شي بعمق العالقات االأخوية  يوم اخلمي�س 
وهي التي جتمع البلدين وال�شعبني ال�شقيقني بامل�شتوى املتطور الذي و�شل 
اإليه التعاون امل�شرك بينهما وخا�شة يف املجاالت الثقافية والعلمية.. تعك�س 
وما  ال��واح��د  امل�شرك  امل�شري  عالقات  عليها  تقف  التي  ال�شلدة  االأر�شية 
ت�شهده من منو وتقدم م�شتمر يف ظل اهتمام ورعاية من قيادتي البلدين 
احلكيمتني. واو�شحت ان زيارة �شعادة الدكتور جمال �شند ال�شويدي ململكة 
التعاون  ج�شور  تعزيز  على  احلر�س  منطلق  من  جاءت  ال�شقيقة  البحرين 

الذي يقوم  املهم  بالدور  البحرين  اإ�شادة جاللة ملك  ان  ووحدتها. واكدت 
الدرا�شات  للدرا�شات والبحوث اال�شراتيجية يف جمال  االإم��ارات  به مركز 
وم�شتقبلية  ا�شت�شرافية  روؤي��ة  من  يقدمه  وم��ا  العلمي  والبحث  ال�شيا�شية 
ملختلف التطورات واالأحداث على ال�شعيدين االإقليمي والدويل حتى اأ�شبح 
اأحد ال�شروح العلمية الكبرية يف منطقة ال�شرق االأو�شط.. واإ�شادة جاللته 
واالأبحاث  وكفاءته  املركز  عام  ال�شويدي مدير  �شند  الدكتور جمال  بخرة 
التي قدمها يف خمتلف احلقول العلمية والفكرية واالإعالمية.. اإمنا يعران 
عن االإميان بالدور املهم الذي يقوم به مركز االإمارات للدرا�شات والبحوث 
اال�شراتيجية منذ تاأ�شي�شه حتى وقتنا الراهن حيث اأخذ على عاتقه دعم 
التفاعل االإيجابي مع الق�شايا والطموحات واالهتمامات لدى دول جمل�س 
التعاون اخلليجي وبناء قاعدة معرفية ب�شاأنها ت�شاعد متخذ القرار وتخدم 

م�شرية التكامل اخلليجي على امل�شتويات املختلفة. 
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جناح ال�سر املواطنة التابع ملوؤ�س�سة خليفة لالعمال الن�سانية يف مهرجان زايد الرتاثي ي�سهد اقبال كبريا 
•• الوثبة-وام:

ي�������ش���ه���د ج����ن����اح م���ن���ت���ج���ات اال����ش���ر 
موؤ�ش�شة  ت���رع���اه  ال�����ذي  امل���واط���ن���ة 
خليفة بن زايد ال نهيان لالعمال 
االن�شانية يف مهرجان زايد الراثي 
بالوثبة اقباال مكثفا من املواطنني 
وامل��ق��ي��م��ني ال���ذي���ن ح��ر���ش��وا على 
الراثية  امل��ن��ت��ج��ات  ع��ل��ى  االط����الع 
وال�����ت�����ع�����رف على  اال������ش�����ر  ل�����ه�����ذه 
املتنوعة.  االم���ارات���ي���ة  امل����وروث����ات 
حاجي  حم���م���د  �����ش����ع����ادة  واع�����ل�����ن 
اخلوري املدير العام ملوؤ�ش�شة خليفة 
لالعمال االن�شانية ان االقبال على 
مهرجان  يف  املواطنة  اال�شر  جناح 
ل��ه مثيل  ال��راث��ي مل ي�شبق  زاي���د 
م�شروع  جن�����اح  ع���ل���ى  ي�����دل  وه������ذا 
دع��م اال���ش��ر امل��واط��ن��ة ال��ذي تتبناه 
�شنوات  موؤ�ش�شة خليفة منذ ثالث 
تقريبا. وق��ال اخل��وري يف ت�شريح 
لوكالة انباء االمارات اثناء زيارته 
يف  املوؤ�ش�شة  جلناح  املا�شية  الليلة 
املهرجان وم�شاهدة االقبال املكثف 
لالطالع  اجل���م���ه���ور  ج���ان���ب  م����ن 
التي  املواطنة  اال�شر  على منتجات 
تديره  جت��اري  حمل  مائة  ي�شمها 
م��ائ��ة ا���ش��رة م��واط��ن��ة ان االه���داف 
اال�شا�شية من هذا امل�شروع تتحقق 
االن بنجاح وهذا ما يدفع موؤ�ش�شة 
خليفة بن زايد ال نهيان لالعمال 
االن�شانية اىل اال�شتمرار يف تطوير 
هذا امل�شروع جلعله م�شروعا وطنيا 
 . اقت�شادية  �شبغة  ل��ه  اجتماعيا 
امل�شتقبلي  ال��ت��ط��وي��ر  ان  وا����ش���اف 
حتقيق  على  �شريكز  امل�شروع  لهذا 
هدفني: االول اقت�شادي من خالل 
املواطنة  اال����ش���رة  ج��ه��ود  ا���ش��ت��ث��م��ار 
انتاج  يف حتويل منزلها اىل وح��دة 
ت�شاعد على ايجاد م�شادر دخل لها 
والثاين اجتماعي يهدف اىل �شغل 
وقت فراغ اال�شرة مبا يفيد افرادها 
وجمتمعها اي�شا . واكد مدير عام 
موؤ�ش�شة خليفة لالعمال االن�شانية 
املواطنة  اال���ش��ر  دع���م  م�����ش��روع  ان 
م�شروع  اول  يعد  وال���ذي  احل��ي��وي 
االمارات  م��ن  �شيجعل  املنطقة  يف 
مركزا متميزا ي�شعى اىل م�شاعدة 
اال���ش��رة امل��وط��ن��ة يف االع��ت��م��اد على 

منتج  عامل  اىل  وحتويلها  النف�س 
بدال من متلقي للم�شاعدة وكذلك 
االقت�شاد  فاعال يف  جعلها عن�شرا 
موؤ�ش�شة  ان  اىل  وا���ش��ار   . ال��وط��ن��ي 
خليفة بن زايد ال نهيان لالعمال 
اتفاقيات  ع���دة  وق��ع��ت  االن�����ش��ان��ي��ة 
جمتمعية  وه��ي��ئ��ات  موؤ�ش�شات  م��ع 
امل�شروع الوطني  للم�شاركة يف هذا 
التنموي وم��ث��ال ذل��ك االت��ف��اق مع 
ابوظبي  اع���م���ال  ���ش��ي��دات  جم��ل�����س 
على رعاية اال�شر املواطنة وتقدمي 
ال���دع���م ال�����الزم ل��ه��ا . واأو����ش���ح اأن 
اأبوظبي  اأع���م���ال  ���ش��ي��دات  جم��ل�����س 
اأ�شبح �شريكا ا�شراتيجيا يف كل ما 
يخ�س مبادرة دعم االأ�شر املواطنة 
امل��ج��االت وم��ن �شمنها خلق  يف كل 
فر�س عمل لهذه االأ�شر يف القطاع 
وم�شاعدتها  واحل��ك��وم��ي  اخل��ا���س 
لت�شتطيع  منتجاتها  ت�شويق  على 
اأعمال  ���ش��ي��دة  ت�شبح  اأن  ال�����ش��ي��دة 
بعملها التجاري اخلا�س. وقال ان 
�شيدات  وجمل�س  خليفة  موؤ�ش�شة 
مبلغ  ر�شد  قررتا  ابوظبي  اأع��م��ال 
م������ايل ل���������ش����راء م���ن���ت���ج���ات اال����ش���ر 
التابعة  امل��ح��ال  جميع  يف  امل��واط��ن��ة 
على  لها  ت�شجيعا  املهرجان  يف  لها 
وذلك  مقبلة  معار�س  يف  امل�شاركة 
اقباال  منتجاتهن  ل��ق��ي��ت  ان  ب��ع��د 
الذي  اجلمهور  ج��ان��ب  م��ن  مكثفا 

ب��ن زاي����د ال  م��ع م��وؤ���ش�����ش��ة خليفة 
هذا  يف  االن�شانية  لالعمال  نهيان 
املهرجان  ان  وا���ش��ارت اىل  االإط���ار. 
يعتر فر�شة حقيقية تتيح للزائر 
املبا�شر  التفاعل  اإم��ك��ان��ي��ة  فر�شة 
االأ�شيل  االإم����ارات����ي  ال�����راث  م���ع 
والثقافية  الرية  باحلياة  املرتبط 
بالتقاليد  يرتبط  واخر  والطبيعة 
يف �شعيه لر�شم �شورة م�شغرة عن 
ذكراهم من  باإحياء  االأج��داد  حياة 
ارتباط  يج�شد  حي  متحف  خ��الل 
حياتهم  ومن��ط  مبقومات  ال���راث 
تثقيفية  تعليمية  تراثية  بيئة  يف 

ي�شتمتع بها زوار املهرجان.
املزروعي  م��رية  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 
مديرة مبادرة دعم اال�شر املواطنة 
مبوؤ�ش�شة خليفة لالعمال االن�شانية 
اإن دعم ال�شوق ال�شعبي يف مهرجان 
زايد الراثي وبالذات جناح اال�شر 
اأول  ه��و  خليفة  مل��وؤ���ش�����ش��ة  امل��ن��ت��ج��ة 
املوؤ�ش�شة مع جمل�س  عمل تقوم به 
�شيدات اأعمال اأبوظبي بدعم مائة 
وذلك  املهرجان  يف  مواطنة  اأ���ش��رة 
م����ن خ�����الل ت���وف���ري امل����ح����ال لهن 
عليهن  لالإ�شراف  من�شقات  وو�شع 
طوال فرة املهرجان كحلقة و�شل 
وال�شيدات  املهرجان  منظمي  ب��ني 
وذل�������ك ل���ت���وف���ري اك������ر ق������در من 
الراحة لهن خالل فره املهرجان. 

املهرجان اجتماعا  قبل بدء اعمال 
ل��ال���ش��ر امل��واط��ن��ة ال��ت��ي ت�����ش��ارك يف 
خالل  اب���الغ���ه���ن  ومت  امل���ه���رج���ان 
امل�شاركة  ب�������ش���روط  االج���ت���م���اع���ا 
وط���ري���ق���ة ع���ر����س م��ن��ت��ج��ات��ه��ن يف 
لال�شر  جتهيزها  مت  التي  املحالت 
امل��واط��ن��ة واط����الع امل�����ش��ارك��ات على 
وجود من�شقات ي�شرفن على تنظيم 
م�شاركة هذه اال�شر. واكدت انه مت 
امل��واط��ن��ة احلرية  اع��ط��اء اال����ش���رة 
ال��ك��ام��ل��ة يف ع���ر����س امل��ن��ت��ج ال���ذي 
ت�شارك فيه باملهرجان وهو ما ترك 
اثرا مها على جهود اال�شر امل�شاركة 
حيث عملت كل واحدة بجد ون�شاط 

على اظهار اف�شل منتجاتها.
 وت��ع��ر���س اال���ش��ر امل��واط��ن��ة يف هذا 
ملهرجان  ال��ت��اب��ع  ال�شعبي  ال�����ش��وق 
املنتجات  بع�شا من  ال��راث��ي  زاي��د 
والدخون  ال��ع��ط��ور  مثل  ال�شعبية 
ت��راث��ي��ة وم��ف��ار���س و�شنط  وق��ط��ع 
واملالب�س  وال�������ش���ي���ل  وال���ع���ب���اي���ات 
وامل�شغوالت  ل��الأط��ف��ال  ال��راث��ي��ة 
ال������راث������ي������ة واالإك�������������ش�������������ش������وارات 
ومفار�شها  ال����دالل  ع��ل��ى  وال��ر���ش��م 
وم�شتح�شرات التجميل باالإ�شافة 
ال�����ش��وق يقدم  رك���ن خ��ا���س يف  اىل 
وال�شمن  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  امل������اأك������والت 
الالفت  وكان   . العربية  والبهارات 
تواجد  ال��راث��ي  زاي��د  يف مهرجان 

ج������اء ب�����اع�����داد ك����ب����رية ل���الط���الع 
ع���ل���ى ه�����ذه امل���ن���ت���ج���ات ال���ت���ي تعر 
اال�شيل  االم����ارات����ي  ال�����راث  ع���ن 
. وع���ر ع��ن ���ش��ع��ادت��ه ال��ك��ب��رية مبا 
ك��ب��ري لنجاح  ����ش���اه���ده م���ن جن����اح 
ترعاها  ال���ت���ي  امل����واط����ن����ة  اال�����ش����ر 
يف  منتجاتها  ع��ر���س  يف  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
امل���ه���رج���ان وو����ش���ف���ه ب���ان���ه���ا جناح 
امل�شاركات  اب��ه��ر  ومم��ي��ز  ا�شتثنائي 
اقبلوا  الذين  والزائرين  انف�شهن 
ع��ل��ى م�����ش��اه��دة ان����واع م��ت��ع��ددة من 
ان  واك��د   . تراثية  ادوات ومنتجات 
املهرجان كان فر�شة مهمة ومميزة 
الجناح م�شروع اال�شر املواطنة وهو 
زايد  بن  خليفة  موؤ�ش�شة  يدفع  ما 
لالعمال االن�شانية اىل امل�شاركة يف 
�شتقام  م�شتقبلية  اخ��رى  معار�س 
لهذا الغر�س . وقالت فاطمة عبيد 
التنفيذية  الهيئة  رئي�شة  اجل��اب��ر 
اأبوظبي  اأع���م���ال  ���ش��ي��دات  مل��ج��ل�����س 
لدعم  ب��رن��اجم��ا  املجل�س  ل���دى  ان 
الفر�شة  لهن  يتيح  مم��ا  املبدعات 
املنا�شبات  ك�����ل  يف  ل����ال�����ش����راك 
لت�شويق  ي�����ش��ع��ى  ك���م���ا  ال���راث���ي���ة 
اإن��ت��اج��ه��ن م��ع ال�����ش��رك��ات يف غرفة 
جتارة و�شناعة اأبوظبي حيث ياأتي 
اختيار العار�شات من ذوات اخلرة 
واالأ�شر  وامل��ب��دع��ات  احلرفيات  م��ن 
املواطنة يف هذا املهرجان بالتعاون 

وا�شافت ان اقباال من اجلمهور مل 
يكن متوقعا �شهده ال�شوق ال�شعبي 
املواطنة  اال���ش��ر  منتجات  وك��ذل��ك 
خ����ا�����ش����ة م�����ن االط������ف������ال ال����ذي����ن 
ي���ت���داف���ع���ون ع���ل���ى م�������ش���اه���دة هذه 
املوروثات ال�شعبية وهذا ما ي�شجع 
ن��ط��اق ه��ذه اال���ش��ر يف  على تو�شيع 
امل�شتقبلية.  واملهرجانات  املعار�س 
وقالت ان اال�شر امل�شاركة يف اجلناح 
بنجاح  العمل  على  قدرتهن  اثبنت 
و�شعتها  التي  بال�شروط  وااللتزام 
جلنة من موؤ�ش�شة خليفة وجمل�س 
���ش��ي��دات اع���م���ال اب��وظ��ب��ي وه���و ما 
املواطنة  اال�شرة  بقدرة  الثقة  عزز 
ع���ل���ى ال���ع���م���ل امل���ن���ت���ج م�������ش���رية اىل 
هذه  على  ي�شرفن  من�شقات  وج��ود 
املحال ال�شعبية و انه مت توفري كل 
متطلبات اال�شر من حيث االلتزام 
مت  وكذلك  املهرجان  يف  بالتواجد 
لهن  ال�شرورية  اخل��دم��ات  توفري 
اليومية  امل���ه���رج���ان  ف����رة  خ����الل 
الثالثة  ال�����ش��اع��ة  م���ن  ال��ت��ي مت��ت��د 
العا�شرة  ال�شاعة  حتى  الظهر  بعد 

م�شاء.
مل�شروع  النجاح  ه��ذا  ان  واو�شحت   
وليد  ي���ك���ن  مل  امل���واط���ن���ة  اال�����ش����ر 
�شبقه تنظيم م�شبق  ال�شدفة فقد 
بن  خليفة  موؤ�ش�شة  نظمت  ح��ي��ث 
زايد ال نهيان لالعمال االن�شانية 

اروقة  يف  بكثافة  امل���دار����س  ط���الب 
ال�شوق  خا�شة  املهرجان  واجنحة 
ال�شعبي الذي حر�س الطالب على 
ال�شوق  م��ع��رو���ش��ات  على  االط���الع 
االماراتية  الراثية  املنتجات  من 
جمل�س  يف  م���������ش����وؤول����ون  وق�������ال   .
تنظيم  مت  ان���ه  للتعليم  اب��وظ��ب��ي 
رحالت يومية لطالب املدار�س اىل 
500 طالبة  املهرجان حيث يقوم 
ب���زي���ارة مهرجان  ي��وم��ي��ا  وط��ال��ب��ة 
البيئة  على  للتعرف  الراثي  زايد 
اجنحة  يف  امل��ت��واج��دة  االم���ارات���ي���ة 
بالتعرف  .واال���ش��ت��م��ت��اع  امل��ه��رج��ان 
للمجتمع  املختلفة  ال��ب��ي��ئ��ات  ع��ل��ى 
املعار�س  وم���ط���ال���ع���ة  االإم������ارات������ي 
النادرة  وال�����ش��ور  ال��راث��ي��ة  الفنية 
للمغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
واإخوانه  ث��راه  اهلل  طيب  نهيان  اآل 
ال����ذي����ن �����ش����ارك����وه و�����ش����ع ق���واع���د 
االحت���اد وان��ط��الق دول���ة االإم����ارات 
و�شهد  والتميز.  النجاح  درب  على 
ي�شم  ال��ذي  خليفة  موؤ�ش�شة  جناح 
اقباال  امل��واط��ن��ة  اال����ش���ر  م��ن��ت��ج��ات 
كبريا من الطالب وحتلقت بع�س 
التي  اال���ش��ر  اإح���دى  الفتيات ح��ول 
ك��ان��ت ت�����ش��ن��ع ا���ش��ك��اال ج��م��ي��ل��ة من 
بال�شوؤال  قمن  واأخ��ري��ات  اخل��و���س 
ع������ن ط����ري����ق����ة ع����م����ل االأب�������ش���ط���ة 

واملالب�س من ال�شدو.

مركز جمارك جبل علي يحبط عملية تهريب 28 طنًا من مادة الن�سوار

درا�سة فنية لقيا�س م�ستوى الإ�سعاعات ال�سادرة عن اأبراج تقوية اإر�سال الهواتف املتحركة

•• دبي-الفجر:

�شبط مفت�شو مركز جمارك جبل 
م��ن مادة  28.3 ط��ن��اً  ن��ح��و  ع��ل��ي 
كانت  تداولهما،  املحظور  الن�شوار 
خمباأة يف �شحنة قادمة من اإحدى 
االآ�شيوية، حيث تعبئتها يف  الدول 
رجال  ت�شليل  بهدف  كي�شاً   375

اجلمارك.
وح�����ول ت��ف��ا���ش��ي��ل ال���واق���ع���ة، قال 
م�شبح  حم���ب���وب  اأح����م����د  ال�����ش��ي��د 
اإدارة  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
لقد   : دب��ي  ج��م��ارك  يف  املتعاملني 
ح�������اول ����ش���اح���ب ال�������ش���ح���ن���ة وه���و 

املختلفة،  اجلمركية  امل��ن��اف��ذ  ع��ر 
 375 على  احل��اوي��ة  احتوت  حيث 
طن   28.3 نحو  فيها  معباأ  كي�شاً 
اأن  اإىل  ، م�شرياً  الن�شوار  من مادة 
ال��ن�����ش��وار ُي��ع��د م��ن امل����واد املحظور 
املواد من  ملا لهذه  تداولها، ونظرا 
وبيئية  �شحية  وم�����ش��ار  خم��اط��ر 
ت�شببه  وم��ا  واملجتمع،  الفرد  على 
من ت�شويه للمظهر العام للمدينة 
التي  االآث���ار  اإزال���ة  �شعوبة  ب�شبب 
ت��رك��ه��ا ه���ذه امل����واد ع��ل��ى االأر�����س، 
كونها  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  واجل�����دران 
بقيمة  ت��ت��م��ت��ع  ال���ت���ي  امل�������واد  م����ن 
اأوراق  ع��ل��ى  الح���ت���وائ���ه���ا  خم�����درة 

عر  واالأمتعة  والب�شائع  االأف���راد 
اإجراءات مب�شطة.

اأن ج��م��ارك دب��ي ت�شتثمر  واأ���ش��اف 
دائما يف طاقتها الب�شرية، وخا�شة 
ك�����ادر ال��ت��ف��ت��ي�����س اجل���م���رك���ي، من 
خ���الل ح�����ش��ن اخ��ت��ي��اره��م، و�شقل 
م�شتمر  ب�شكل  باإحلاقهم  قدراتهم 
تخ�ش�شية  ت���دري���ب���ي���ة  ب���������دورات 
احل���اوي���ات،  تفتي�س  اإج�������راءات  يف 
املمنوعة  ب������امل������واد  وال����ت����ع����ري����ف 

واملحظورة، واإجراءات ال�شبط.

اأ�شرار �شحية خطرية
هذا وتكمن خطورة الن�شوار يف اأنه 

ت�شليل  االآ���ش��ي��وي��ة  اجلن�شية  م��ن 
بينهم  وم����ن  امل��خ��ت�����ش��ة،  اجل���ه���ات 
اإىل  عمد  اإذ  دب��ي،  جمارك  مفت�شو 
دولة  من  القادمة  حاويته  اإي��ق��اف 
مادة  على  حتتوي  وكانت  اآ�شيوية 
تابعة  اأخرى  الن�شوار بني حاويات 
واإح�شار  احل��رة،  املنطقة  ل�شركات 
املادة  اأخرى فارغة وتفريغ  حاوية 

فيها. 
واأو�شح اأن الكمية امل�شبوطة كبرية 
ما ُيعُد اإجنازاً كبرياً جلمارك دبي، 
وت���اأت���ي ال�����ش��ب��ط��ي��ة ���ش��م��ن جهود 
ملحاوالت  ال��ت�����ش��دي  يف  ال����دائ����رة 
واملمنوعة  ال�����ش��ارة  امل����واد  ت��ه��ري��ب 

ال��ت��ب��غ مم���زوج���ة م���ع ب��ع�����س امل���واد 
الكيميائية وبع�س البذور املتوافرة 
يف دول جنوب �شرق اآ�شيا حيث يتم 
ت����داول ه���ذه امل����واد ب��ك��رة يف تلك 
الدول. واأكد اأحمد حمبوب م�شبح 
يتمتعون  دبي  جمارك  مفت�شي  اأن 
االأمني  واحل�س  العالية،  بالكفاءة 
اجلمركي  الركيز  اإىل  باالإ�شافة 
ي�شكل  اأن  ميكن  م��ا  لكل  واليقظة 
املجتمع  ����ش���الم���ة  ع���ل���ى  خ����ط����را 
الدور  اإىل  اأب��ن��ائ��ه، الف��ت��ا  و���ش��ح��ة 
الدائرة كخط  تلعبه  الذي  الرائد 
بالتوازي  للمجتمع،  اأول  حماية 
مرور  ان�شيابية  على  حر�شها  مع 

ف�شاًل عن احتوائه على مواد التبغ 
التي ت�شبب العديد من االأمرا�س، 
جمموعة  ع���ل���ى  ي���ح���ت���وي  ف�����اإن�����ه 
الكيماوية  امل�������واد  م����ن  خم��ت��ل��ف��ة 
الدولة  ق��ام��ت  ول��ذل��ك  وال���رم���اد، 
ا�شتخدامه  بحظر  اخلليج  ودول 
داخل املجتمع، م�شرياً اإىل اأنه من 
ميكن  التي  االأم��را���س  اأخطر  بني 
اللثة،  الن�شوار �شرطان  اأن ي�شببها 
وعدم  املعدية  القرحة  اإىل  اإ�شافة 

االتزان.
كما يوؤدي تعاطي مادة الن�شوار اإىل 
واالإ�شابة  االأ���ش��ن��ان  ل���ون  يف  ت��غ��ري 
اأن���ه يوؤدي  ال��ف��م، كما  ب��ق��رح��ات يف 

•• اأبوظبي-وام:

عن  االت�شاالت  تنظيم  هيئة  اأعلنت 
�شروعها يف اإجراء درا�شة فنية لقيا�س 
اأبراج  ال�شادرة عن  االإ�شعاعات  ن�شبة 
يف  املتحركة  الهواتف  اإر���ش��ال  تقوية 
ك��اف��ة اأن���ح���اء ال���دول���ة ب��ه��دف �شمان 

يونيو   21 يف  ال��ه��ي��ئ��ة  اأ����ش���درت���ه���ا 
 50 الدرا�شة  هذه  وت�شمل   .2010
االت�شاالت  مل�����ش��غ��ل��ي  ت��اب��ع��ة  حم��ط��ة 
املرخ�س لهم يف الدولة وذلك بهدف 
بال�شيا�شات  اإل��ت��زام��ه��م  م��ن  ال��ت��اأك��د 
عن  ال�����ش��ادرة  وامل��ع��اي��ري  التنظيمية 
م�شتويات  جت������اوز  وع������دم  ال���ه���ي���ئ���ة 

االإ�شعاعات  ت��واف��ق  �شمان  ال��درا���ش��ة 
اإر�شال  ت��ق��وي��ة  اأب�����راج  ال�����ش��ادرة ع��ن 
م�شتويات  م���ع  امل��ت��ح��رك��ة  ال��ه��وات��ف 
ال��ت��ع��ر���س ل��الإ���ش��ع��اع��ات امل��ق��ب��ول بها 
ال���ت���اأك���د من  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة  دول���ي���ا 
االل����ت����زام مب��ع��اي��ري ال�����ش��الم��ة التي 
للحماية  ال��دول��ي��ة  الهيئة  ح��ددت��ه��ا 

االت�شاالت  م���زودي خ��دم��ات  اإل��ت��زام 
يف ال��دول��ة مب��ا ي��ت��واف��ق م��ع معايري 
اللجنة  ح���ددت���ه���ا  ال���ت���ي  ال�������ش���الم���ة 
الدولية للحماية من االإ�شعاعات غري 
املوؤينة وااللتزام مبتطلبات ال�شيا�شة 
غري  االإ���ش��ع��اع��ات  ح���دود  التنظيمية 
امل��وؤي��ن��ة ل�����ش��ب��ك��ات االت�������ش���االت التي 

وتاأتي  دول��ي��ا  امل��ق��ب��ول��ة  االإ���ش��ع��اع��ات 
ه��ذه امل��ب��ادرة يف اإط��ار حر�س الهيئة 
املواطنني  �شالمة  على  احل��ف��اظ  يف 
وامل��ق��ي��م��ني يف ج��م��ي��ع اأن����ح����اء دول���ة 
االإمارات. وقال �شعادة ماجد امل�شمار 
العام لقطاع االت�شاالت  املدير  نائب 
لهذه  اإطالقنا  من  نهدف  الهيئة  يف 

الهيئة  ان  واأ���ش��اف  االإ�شعاعات.  من 
باعتماد  االت�شاالت  بتنظيم  ملتزمة 
واتخاذ  ال���دول���ي���ة  امل���ع���اي���ري  اأف�������ش���ل 
وااللتزام  ال��وق��ائ��ي��ة  ال��ت��داب��ري  ك��اف��ة 
بال�شيا�شات التنظيمية وذلك للتاأكد 
التعر�س  م�شتوى  جت���اوز  ع���دم  م��ن 
املعتمدة  املعدالت  لالإ�شعاعات �شمن 

وامل��ق��ب��ول��ة دول���ي���ا . م���ن ج��ان��ب��ه ذكر 
�شوؤون  اإدارة  مدير  غليطة  بن  �شيف 
ان  الهيئة  يف  التكنولوجيا  ت��ط��وي��ر 
لوائحها  تطبيق  يف  ت�شتمر  الهيئة 
م�شتويات  على  للحفاظ  التنظيمية 
االآمنة  احل����دود  �شمن  االإ���ش��ع��اع��ات 

دوليا.

من  ب��ح��ال��ة  متعاطيه  اإ���ش��اب��ة  اإىل 
االك��ت��ئ��اب وال��رغ��ب��ة ال�����ش��دي��دة يف 
وفقدان  والك�شل  واخل��م��ول  ال��ن��وم 

الركيز.
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امانة تنفيذي عجمان ت�ستعد لعقد امللتقى احلكومي ال�سنوي )نلتقي..فرنتقي( من�سور بن زايد يح�سر ماأدبة غداء اأقامها �سلطان بن حمدان
مدار العام.

عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�شيخ  ل�شمو  كلمة  امللتقى  و�شي�شهد 
عجمان � رئي�س املجل�س التنفيذي، كما �شيت�شمن برنامج امللتقى عددا من 
بجد  عملوا  والذين  املتقاعدين،  املوظفني  فئة  تكرمي  وكذلك  الفعاليات 

ومثابرة، ول�شنوات يف خدمة االإمارة.
ويج�شد امللتقى احلكومي ال�شنوي الذي ياأتي حتت �شعار نلتقي ،، فرنتقي 
لكل موظف  املتوا�شل  ودعمها  الب�شرية  بالكوادر  الر�شيدة  القيادة  اهتمام 
يعمل يف خدمة االإمارة، وحر�س القيادة على دمج خمتلف املوظفني وتعزيز 
باختالف  واالأفكار  اخل��رات  لتبادل  الفر�شة  ومتيحا  لديهم  االخ��وة  روح 
موؤ�ش�شاتهم ودوائرهم، وي�شعى برنامج امللتقى اإىل بث ثقافة االإبداع لدى 
خلدمة  وتطويرها  قدراتهم  لتعزيز  احلكومية  بالدوائر  العاملني  كافة 

االمارة.

•• عجمان ـ الفجر 

امللتقى  لتنظيم  عجمان  يف  التنفيذي  للمجل�س  العامة  االأم��ان��ة  ت�شتعد 
اإىل  وال��ذي يهدف  اإم���ارة عجمان،  ع��ام ملوظفي  يعقد كل  ال��ذي  احلكومي 
التوا�شل الفعال بني القيادة واملوظفني يف حكومة عجمان وذلك يف تاريخ 

. 17 دي�شمر 2013 
ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�شيخ  �شمو  وح�شور  برعاية  امللتقى  ويقام 
عهد عجمان � رئي�س املجل�س التنفيذي، وبح�شور عددا من �شيوخ االمارة، 
و�شيحظى مب�شاركة قطاع وا�شع من موظفي الدوائر احلكومية يف عجمان، 
وذلك لتعزيز التوا�شل بني القيادة واملوظفني احلكوميني يف االمارة، حيث 
عمار  ال�شيخ  ب�شمو  احلكومية  ال��دوائ��ر  كافة  اللتقاء  فر�شة  امللتقى  يعد 
النعيمي، لتعر�س من خالل هذا امللتقى اأهم االإجن��ازات التي ُحققت على 

طبية عجمان تكرم عددا من املدار�س التي �ساركتها احتفالت اليوم الوطني 42

غري املواطنني يتناف�شون على الزي الوطني 

راأ�س اخليمة لالأ�سمنت الأبي�س حتتفل باليوم الوطني 42

•• عجمان ـ الفجر 

الطبية  ع��ج��م��ان  م��ن��ط��ق��ة  ث��م��ن��ت 
ال��ت��ع��اون االي��ج��اب��ي وامل��ث��م��ر الذي 
م��ن��ط��ق��ة عجمان  م���دار����س  ق��ام��ت 
االحتفال  يف  الفاعلة  وم�شاركتها 
الطبية  عجمان  ملنطقة  امل��رك��زي 
ومراكزها ال�شحية مبنا�شبة اليوم 
الوطني 42 ، وكذلك االحتفاالت 
املراكز  اأق��ام��ت��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ف��رع��ي��ة 
ال�����ش��ح��ي��ة ح���ي���ث ك�����ان ل���ع���دد من 
متميزة  م�شاهمة  عجمان  مدار�س 
اللوحات  م���ن  ال��ع��دي��د  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
الع�شكرية  وال���ع���ر����س  ال�����ش��ع��ب��ي��ة 
وال�شالم  الق�شم  واأداء  العلم  ورفع 
ال��وط��ن��ي. ج���اء ذل���ك خ���الل قيام 
بتكرمي  الطبية  عجمان  منطقة 
ط���الب م��در���ش��ة را���ش��د ب��ن حميد 
يف  امل�����ش��ارك��ني  االأ���ش��ا���ش��ي،  للتعليم 

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

نظمت �شركة راأ�س اخليمة ل�شناعة 
االإن�شائية  وامل��واد  االأبي�س  االأ�شمنت 
احتفاال  خ���وي���ر  خ�����ور  يف  مب���ق���ره���ا 
الثاين  ال���وط���ن���ي  ال���ي���وم  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
.علي  م  ح�شره  ل��ل��دول��ة  واالأرب���ع���ني 
ال�شركة  عام  مدير  املن�شوري،  جكة 
بالوكالة، ومدراء الدوائر واالإدارات 

وروؤ�شاء االأق�شام واملوظفني.
االحتفال  اأن  امل��ن�����ش��وري  م.  واأك�����د 
اإط��ار حر�س ال�شركة على  يندرج يف 
امل�شاركة يف احتفاالت الدولة باليوم 
الوطني، ويهدف اإىل تعميق ال�شعور 
وتر�شيخ  للوطن،  واالنتماء  بالوالء 
ق���ي���ادة الدولة  ال���وع���ي مب���ا ق��دم��ت��ه 
ح�شارية  واإجن������ازات  م���ب���ادرات  م��ن 
وم�شاريع تنموية، ومبا قدمه �شيوخ 
االإمارات املوؤ�ش�شون، رحمهم اهلل، وما 
اأر�شوه من ا�شتقرار ورخاء متوا�شل 
يف رب��وع االإم���ارات، معربا عن �شكره 

عجمان الطبية جاءت من اهتمام 
امل��در���ش��ة ب��امل�����ش��ارك��ة االي��ج��اب��ي��ة يف 
منا�شبة عزيزة على قلوبنا جميعا 
وهي منا�شبة اليوم الوطني ، حيث 
تر�شيخ  يف  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ه���ذه  ت�شاهم 
ال��والء واالنتماء يف نفو�س  معاين 
ال����ط����الب. واأ�����ش����اف ���ش��ع��ي��د علي 
مدر�شة  م��دي��ر  ال�شام�شي  حميد 
املدر�شة قامت  اأن  را�شد بن حميد 
ب���دور كبري يف اق��ام��ة ال��ع��دي��د من 
وخارجها  املدر�شة  داخ��ل  ال��رام��ج 
، حيث مت تنفيذ م�شروع املحافظة 
خالل  م��ن  ال�شعبي  امل����وروث  على 
اقامة متحف متكامل ي�شم البيئة 
وال�شحراوية  والزراعية  البحرية 
اأ�شالة دولتنا وبعدها  التي تعك�س 
اأ�����ش����رف على  وق�����د   ، احل�������ش���اري 
تنفيذ امل�شروع االأ�شتاذ عماد جعفر 
 ، باملدر�شة  الفنية  الربية  مدر�س 

ب���ذل ج��ه��ودا خمل�شة من  وال����ذي 
اأجل اقامة هذا املتحف.

من جهته قال عماد جعفر مدر�س 
الربية الفنية مبدر�شة را�شد بن 
حميد اأن املدر�شة تبنت اقامة هذا 
الطالب  لتعريف  املتكامل  املتحف 
مب���ك���ون���ات ت���راث���ه���م وم���وروث���ه���م 
املتحف  اأن  جعفر  وق���ال  ال��ث��ق��ايف. 
البحرية لدولة  للبيئة  �شم ق�شما 
للبيئة  اآخ����ر  وق�����ش��م��ا   ، االإم�������ارات 
للبيئة  ث��ال��ث��ا  وق�����ش��م   ، ال���زراع���ي���ة 
جت�شيد  مت  ح��ي��ث   ، ال�����ش��ح��راوي��ة 
العربية  والقهوة  القدمية  البيوت 
، واحل����ي����اة  ال����ب����دوي����ة  واحل������ي������اة 
الطالب  جتعل  ب�����ش��ورة  البحرية 
البيئات ب�شورة  اأجواء هذه  يعي�س 
واق��ع��ي��ة ، ل��ذل��ك ن��ال��ت اع��ج��اب كل 

من زار املدر�شة.
امل�شروع  اأن  ق��ائ��ال  جعفر  وم�شى 

واالأربعني،  ال��ث��اين  الوطني  باليوم 
ب��اع��ت��ب��اره ي��وم��ا وط��ن��ي��ا ع��زي��زا على 
ق���ل���وب االإم����ارات����ي����ني، ت��ت��ج��ل��ى فيه 
االإجنازات  الوطنية وتراءى  القيم 
حققتها  التي  احل�شارية،  واملكا�شب 

الدولة.
وعائ�شة  م��ه��رة  ال��ط��ف��ل��ت��ان  وق��دم��ت 
را����ش���د ال�������ش���وي���دي ف��ق��رت��ني خالل 
اأ�شادتا  �شعرية،  االأوىل  االح��ت��ف��ال، 
خ����الل����ه����ا ب����ال����وط����ن واإجن��������ازات��������ه، 
غنائية،  ف��ق��رة  ال��ث��ان��ي��ة يف  ومت��ث��ل��ت 
احل�شاري  ور���ش��ي��د  ب��ال��وط��ن  تغنت 
�شعبية  فرقة  قدمت  ثم  والتنموي، 

و�شلة من فن الرواح الراثي.
م�شابقة  االحتفال  فقرات  وت�شمن 
املواطنني،  لغري  وطني  زي  الأف�شل 
الوطني  ال��زي  ارت��داء  على  ت�شجيعا 
�شارك  الوطنية،  للهوية  وتر�شيخا 
موظفي  م�����ن  ك����ب����ري  ع�������دد  ف���ي���ه���ا 
وم�����وظ�����ف�����ات ال���������ش����رك����ة م������ن غري 
خمتلفة. جن�شيات  م��ن  امل��واط��ن��ني، 

الثقافة  وزارة  م�شابقة  يف  ���ش��ارك 
وح�شل  املجتمع  وتنمية  وال�شباب 
م�شتوى  ع��ل��ى  االأول  امل��رك��ز  ع��ل��ى 
اأح�شن  م�شابقة  يف  عجمان  اإم���ارة 
على  به  و�شن�شارك   ، تراثية  قرية 

م�شتوى الدولة.
واأك��د عماد جعفر مدر�س الربية 

حميد  ب��ن  را���ش��د  مبدر�شة  الفنية 
الفرة  خ��الل  �شتقوم  املدر�شة  اأن 
العملي  اجلزء  ال�شتكمال  القادمة 
من امل�شروع والذي يتمثل يف اقامة 
�شوق م�شغر لبيع االأ�شماك احلية 
باحلياة  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  وك���ذل���ك   ،
البدوية مثل �شنع القهوة واخلبز 

احلرف  ج��ان��ب  اإىل   ، )ال���ق���ر����س( 
الدعون،  ���ش��ن��اع��ة  م��ث��ل  ال��ي��دوي��ة 
�شعف النخل، وال�شناعات الراثية 
مثل �شنع املكبة وال�شرود ، وبذلك 
حا�شرة  االأج���داد  مهن  ك��ل  ت�شبح 
يف  واقعية  ب�شورة  الطالب  ي��راه��ا 

املدر�شة.

احتفاالت منطقة عجمان الطبية 
ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ، ح��ي��ث ق����ام كل 
ق�شم  رئي�س  ع��ب��داهلل  خمي�س  م��ن 
النعيمي  وع��م��ر  ال�شحي  االع���الم 
املوؤ�ش�شي  ال���ت���وا����ش���ل  م���������ش����وؤول 
بت�شليم  الطبية  عجمان  مبنطقة 

�شهادات التكرمي للطالب بح�شور 
�شعيد علي حميد ال�شام�شي مدير 

مدر�شة را�شد بن حميد.
واأو������ش�����ح ���ش��ع��ي��د ال�����ش��ام�����ش��ي اأن 
الفعاليات  يف  امل��در���ش��ة  م�����ش��اه��م��ة 
اأق��ام��ت��ه��ا منطقة  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة 

املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  وت��ق��دي��ره جل��ه��ود 
الحتفال ال�شركة باليوم الوطني.

الوطني  ال�شالم  ب��ع��زف  احل��ف��ل  ب���داأ 

ال�شركة  ع����ام  م���دي���ر  ب���ع���ده  واأل���ق���ى 
ب��ال��وك��ال��ة ك��ل��م��ة احل���ف���ل، ه��ن��اأ فيها 
بن  ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 

ال���دول���ة،  رئ��ي�����س  ن���ه���ي���ان،  اآل  زاي�����د 
حفظه اهلل، واأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء 
امل��ج��ل�����س االأع����ل����ى ح���ك���ام االإم�������ارات 

بحث التعاون بني الداخلية واجلمعية العاملية لل�سرطة الن�سائية
•• اأبوظبي-وام:

االإن�شان  حقوق  اإدارة  يف  ممثلة  الداخلية  وزارة  بحثت 
جل��ن��ة م��ك��اف��ح��ة االجت����ار ب��ال��ب�����ش��ر اأخ����ريا م��ع اجلمعية 
العاملية لل�شرطة الن�شائية �شبل تعزيز التعاون والتن�شيق 
بالب�شر.  االجت���ار  ج��رائ��م  مكافحة  جم��ال  يف  امل�����ش��رك 
وكان العقيد خمي�س الكعبي نائب رئي�س جلنة مكافحة 
تون�شلي  التقى جني  الداخلية  وزارة  بالب�شر يف  االجتار 

واطلعت  الن�شائية.  لل�شرطة  العاملية  اجلمعية  رئي�شة 
يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ج��ه��ود  على  ال��ل��ق��اء  خ��الل  تون�شلي 
االإن�شان ومكافحة جرائم االجتار  جمال حماية حقوق 
التي  الكبرية  واجل��ه��ود  والطفل  امل���راأة  وحقوق  بالب�شر 
تبذلها الوزارة يف ن�شر ثقافة حقوق االإن�شان والتقارير 
الدولية والرد على املنظمات والهيئات الدولية بالتن�شيق 
مع اجلهات املعنية. واأكدت جني اأهمية توطيد العالقات 
وتبادل اخلرات واملعلومات بني اجلانبني يف هذا املجال. 
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املحكوم لها: �شركة ال�شرياوي للمعدات
املحكوم عليها: �شركة االحمد للنقليات واملقاوالت العامة

اعالن بيع �شيارة باملزاد العلني بالن�شر
ال�شاعة  علني يف مت��ام  م��زاد  �شينعقد  باأنه  االبتدائية  االحت��ادي��ة  تعلن حمكمة عجمان 
احلادية ع�شر من �شباح يوم اخلمي�س املوافق 2013/12/12 مبقر املحكمة وذلك لبيع 

ال�شيارة العائدة للمحكوم عليها املذكور  اعاله واملبينة او�شافها اداناه:

ب��ت��ق��ري��ر  اخل��ب��ري وقدره  امل��ح��دد  بال�شعر  امل����زاد  ي��ب��داأ  ان  ب��امل��زاي��دة ع��ل��ى  ال��ب��ي��ع  و�شيتم 
اأن يودع الثمن بخزانه املحكمة يف  امل��زاد  )2600000(  دره��م، ويجب على الرا�شي عليه 

اليوم التايل على االأكر لر�شو املزاد واال اأعيد بيع ال�شيارات على م�شئولية.
ق�شم  مراجعة  للبيع  املطروحة  االم���وال  عن  اال�شتف�شار  اأو  بال�شراء  يرغب  من  فعلى 

التنفيذ باملحكمة. اأو لال�شتف�شار: �شعيد روي�س - موبيل رقم : 050-9227346
ملحوظة: ميكن للمحكوم عليها حتا�شي عملية البيع وذلك بدفعة املبلغ املحكوم عليه كاماًل.

قا�شي التنفيذ

  وزارة العدل 
   دائـــــــر الق�ساء- عجمان 

م�شل�شل         الــــــــــنوع            رقـم اللوحة           موديل
تريال بدون مقطورة نوع تاتا
تريال بدون مقطورة نوع تاتا
تريال بدون مقطورة نوع تاتا
تريال بدون مقطورة نوع تاتا
تريال بدون مقطورة نوع تاتا
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تريال بدون مقطورة نوع تاتا
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تريال بدون مقطورة نوع تاتا
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تريال بدون مقطورة نوع تاتا
تريال بدون مقطورة نوع تاتا
تريال بدون مقطورة نوع تاتا
تريال بدون مقطورة نوع تاتا
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/بقالة م�شفوت 

رخ�شة رقم:CN 1120616 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة م�شلم نا�شر يوعان خلفان ال�شام�شي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف ورثة/حمد حممد باال�شود العامري
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*3

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
العامة  للمقاوالت  الغايل  ال�ش�����ادة/عيون  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1205274 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شعيد عتيق غريب بطي املزروعي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد خلف خلفاين احلو�شني
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/عيون الغايل للمقاوالت العامة
AYOON ALGHALI GENERAL CONTRACTING

اىل/عيون الغايل لل�شيانة العامة 
AYOON ALGHALI GENERAL MAINTENANCE

c/4 اىل  ار�س رقم 30 حمل رقم  ليوا جفن  الغربية  املنطقة  تعديل عنوان/من 
املنطقة الغربية ليوا جفن مكتب رقم 64 قطعة رقم 6

تعديل ن�شاط/ا�شافة ال�شيانة العامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:موري�شون )اأ.ع.م( كون�شلتينج
    MEDI PRIME PHARMACY:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:181658       بتاريخ:2012/11/7 م
با�ش��م:�س.برامي هيلث كري جروب ليمتد

هاتف:   ، �����س.ب:5239   ، دب��ي   ، دي��رة   ، ال��دي��ن  ���ش��ارع �شالح  القا�شمي  �شعود  �شيخ  بناية   ،  5 وعنوانه:طابق 
042720720 ، فاك�س: 2720702

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:44 �شيدلية.
و�شف العالمة:كلمة MEDI PRIME PHARMACY باللغة الالتينية باللون اال�شود على خلفية 

بي�شاء .  
اال�ش��راطات: . 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  دي�سمرب 2013 العدد 10964

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

املودعة بالرقم : 56861
با�ش��م :م.الي�شر املتكامل للتجارة   

وعنوانه :�س.ب: 16387 ، هاتف: 042696901 ، فاك�س: 042699849 ، االمارات العربية 
املتحدة .

وامل�شجلة حتت رقم : )47393(  بتاريخ:2004/6/26 
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 

يف :2013/11/1  وحتى تاريخ :2023/11/1
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  دي�سمرب 2013 العدد 10964

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  امل����دع����و/ حم���م���د ابو 
بنغالدي�س   - ع���ب���دال���ق���ادر  
�شفره  -ج���������واز  اجل���ن�������ش���ي���ة 
  )A0736900( رق������م   
ب��رج��اء ت�شليمه  ي��ج��ده   م��ن 
اىل اق����رب م��رك��ز ���ش��رط��ة او 
بال�شفارة بنغالدي�س م�شكورا 

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ �شيت�س غوف ليت 
بنغالدي�س   - غ���وف  �شيفتى 
�شفره  -ج���������واز  اجل���ن�������ش���ي���ة 
  )C1080880( رق�������م   
ب��رج��اء ت�شليمه  ي��ج��ده   م��ن 
اىل اق����رب م��رك��ز ���ش��رط��ة او 
بال�شفارة بنغالدي�س م�شكورا 

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل���دع���و/ ان����وار ح�شني  
بنغالدي�س  ال������ع������امل   ن������ور 
�شفره  -ج���������واز  اجل���ن�������ش���ي���ة 
  )AD6410699(   رق��م
ب��رج��اء ت�شليمه  ي��ج��ده   م��ن 
اىل اق����رب م��رك��ز ���ش��رط��ة او 
بال�شفارة بنغالدي�س م�شكورا 

فقدان جواز �سفرت
ح�شني  حممد  املدعو/  فقد  
ي�س  د بنغال - ب ها لو ا عبد
�شفره  -ج���������واز  اجل���ن�������ش���ي���ة 
  )B1715122( رق�������م   
ب��رج��اء ت�شليمه  ي��ج��ده   م��ن 
اىل اق����رب م��رك��ز ���ش��رط��ة او 
بال�شفارة بنغالدي�س م�شكورا 

•• اأبوظبي-وام:

من�شور  ال�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  ح�����ش��ر 
رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
�شوؤون  وزي����ر  ال������وزراء  جم��ل�����س 
ال��رئ��ا���ش��ة م���اأدب���ة ال���غ���داء التي 
اأقامها على �شرف �شموه معايل 
اآل  ح��م��دان  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ 
ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار  نهيان 
رئ��ي�����س ال����دول����ة رئ��ي�����س احت���اد 

�شباقات الهجن ام�س يف الوثبة
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

16 دي�شمر اجل��اري بفندق رافلز  ينظم املجل�س الوطني االحت��ادي يف 
واخلراء  االأ�شاتذة  نخبة من  الرملاين مب�شاركة  االإع��الم  منتدى  دبي 
ال�شقيقة واالحتاد  العربية  وال��دول  االإم���ارات  االإع��الم الرملاين من  يف 

الرملاين الدويل.
اأهمية  املر رئي�س املجل�س الوطني االحت��ادي  اأحمد  واأك��د معايل حممد 
هذا املنتدى الذي جاء كمبادرة من املجل�س بهدف ت�شليط ال�شوء على 
ال�شيا�شي  ال��وع��ي  ال��رمل��اين يف تنمية  ل��الإع��الم  امل��ه��م واحل��ي��وي  ال���دور 
الرملانية  املوؤ�ش�شات  مع  والتفاعل  الرملانية  واحلياة  الثقافة  وتعزيز 
و�شيا�شية.  ورقابية  ت�شريعية  كموؤ�ش�شات  به  ت�شطلع  ال��ذي  ال��دور  ومع 
الق�شايا واملو�شوعات  االإع��الم الرملاين نظرا حليوية  اأهمية  اإىل  ونوه 

التي يتناولها وملواكبة ما ت�شهده املوؤ�ش�شات الرملانية �شواء على �شعيد 
اإن  وقال  اجلمهور.  مع  التوا�شل  �شعيد  على  اأو  اخت�شا�شاتها  ممار�شة 
الوطني  املجل�س  ل��دى  خا�شة  اأهمية  يكت�شب  االإع���الم  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا 
االحتادي ملتابعة ن�شاطاته ومناق�شته ملختلف الق�شايا الوطنية والتفاعل 
معها مما يعك�س �شورة متميزة من �شور امل�شاركة ال�شيا�شية االيجابية ال 
�شيما والدولة ت�شهد تطورات يف التجربة الرملانية وامل�شاركة ال�شيا�شية. 
بدوره قال �شعادة الدكتور حممد �شامل املزروعي االأمني العام للمجل�س 
اإن هذا املنتدى ياأتي �شمن جهود االأمانة يف تطوير  الوطني االحتادي 
ال�شراكة اال�شراتيجية بني املجل�س واملوؤ�ش�شات االإعالمية بهدف اإثراء 
الثقافة واحلياة الرملانية وتنوير الراأي العام باأعمال املجل�س وت�شهيل 
فكرة  اأن  واأك���د  املجتمع.  �شرائح  ك��اف��ة  م��ع  واالأع�����ش��اء  املجل�س  توا�شل 
التعاون  لتعزيز  املتبعة  املمار�شات  اأح��دث  من  لال�شتفادة  املنتدى جاءت 

بني املوؤ�ش�شات الرملانية واملجتمع واملوؤ�ش�شات االإعالمية والوقوف على 
يتفق مع  اآلياته مبا  الرملاين وتطوير  االإع��الم  تواجه  التي  التحديات 
متت  اإن��ه  �شعادته  واأ�شاف  واخت�شا�شاتها.  ون�شاطها  الرملانات  اأه��داف 
دعوة خراء من االحتاد الرملاين الدويل ومن الدول العربية ال�شقيقة 
واك��ادمي��ي��ني م��ن اجل��ام��ع��ات االإم��ارات��ي��ة م��ن كليات االت�����ش��ال واالإعالم 
لتقدمي اأوراق عمل �شيتم مناق�شتها والتعقيب عليها للخروج بتو�شيات 
ب�شكل  الرملاين  االإع��الم  بتطوير  ال�شلة  ذات  واملقرحات  االأفكار  حول 
ع��ام واالإع���الم ال��رمل��اين يف دول��ة االإم���ارات على وج��ه اخل�شو�س. ومن 
املقرر اأن يلقي معايل حممد اأحمد املر رئي�س املجل�س الوطني االحتادي 
ومعايل عبدالواحد الرا�شي رئي�س االحتاد الرملاين الدويل كلمتني يف 
افتتاح املنتدى. ويعقد املنتدى جل�شتني االأوىل تديرها �شعادة الدكتورة 
منى البحر ع�شوة املجل�س الوطني االحتادي يقدم خاللها ثالث اأوراق 

ب��ع��ن��وان: منظور  االأوىل  ال���دويل  ال��رمل��اين  م��ع االحت���اد  بالتعاون  عمل 
والثانية  ووظ��ائ��ف��ه  واآل��ي��ات��ه  و���ش��م��ات��ه  خ�شو�شيته  ال��رمل��اين  االإع����الم 
والثالثة  االإع���الم  و�شائل  م��ع  التوا�شل  و���ش��رورة  الرملانيني  بعنوان: 
بعنوان: بحوث االإعالم الرملاين. كما يقدم خالل اجلل�شة الثانية التي 
للمجل�س  العام  االأم��ني  امل��زروع��ي  �شامل  حممد  الدكتور  �شعادة  يديرها 
املحرر  امل��ن��دوب  ب��ع��ن��وان:  االأوىل  عمل  اأوراق  ث��الث  االحت���ادي  الوطني 
املهنية يقدمها  الكفاءة  لزيادة  اال�شا�شية  والعوامل  الرملاين  االإعالمي 
حممود نفادي من جمهورية م�شر والثانية بعنوان : الرملان واملوؤ�ش�شات 
من  معتوق  عبداهلل  اري��ج  تقدمها  اال�شراتيجية  ال�شراكة  االإعالمية 
مملكة البحرين والثالثة بعنوان: �شورة االإعالم الرملاين بني الواقع و 
الطموح التغطية االإعالمية للرملان تقدمها الدكتورة اأمينة الظاهري 

من دولة االإمارات. 

الوطني الحتادي ينظم منتدى الإعالم الربملاين 16 دي�سمرب 

•• اأبوظبي-وام:

بحثت معايل ال�شيخة لبنى بنت خالد القا�شمي 
اآل��ي��ات تعزيز  ال���دويل  التنمية وال��ت��ع��اون  وزي���رة 
عالقات التعاون بني دولة االإم��ارات وجمهورية 
ال�شراكة  ب���ق���ن���وات  واالرت�����ق�����اء  ق��ريغ��ي��ز���ش��ت��ان 
واالقت�شادية  ال��ت��ن��م��وي��ة  امل����ج����االت  ك���اف���ة  يف 
وال�شياحية  التجارية  الوفود  وتبادل  والثقافية 
ا�شتقبال  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء  ال���ب���ل���دي���ن.  ب����ني 
االقت�شاد  وزي��ر  �شارييف  تيمري  معايل  معاليها 
�شم  ال���ذي  ل��ه  امل��راف��ق  وال��وف��د  بقريغيز�شتان 
واأك��دت معايل  وال��رمل��ان.  اأع�شاء من احلكومة 
ال�شيخة لبنى القا�شمي اأن دولة االإمارات تتطلع 

قدما لتعزيز عالقاتها واالنفتاح على كافة دول 
امل�شالح  لتحقيق  ت��ه��دف  روؤي���ة  اط���ار  ال��ع��امل يف 
دول  كافة  بني  التعاون  خطى  وتعزيز  امل�شركة 
العامل حيث حققت دولة االإمارات طفرات هائلة 
ع��ل��ى �شعيد ع��الق��ات��ه��ا ال��دول��ي��ة ط��ي��ل��ة االأرب����ع 
عقود املا�شية يف ظل ال�شيا�شة احلكيمة للقيادة 
الر�شيدة وهو ما �شاهم يف تعزيز ا�شراتيجيات 
وتاأثريها  االإم�����ارات  ل��دول��ة  ال��وط��ن��ي��ة  التنمية 
االي��ج��اب��ي ع��ل��ى حميطها االإق��ل��ي��م��ي وال����دويل. 
واأ�شارت معاليها خالل اللقاء الهتمام االإمارات 
بتو�شيع عالقاتها مع دول منطقة اأ�شيا الو�شطى 
وال���ش��ي��م��ا ق��ريغ��ي��ز���ش��ت��ان ح��ي��ث رح��ب��ت معاليها 
موؤكدة  ل���ه..  امل��راف��ق  وال��وف��د  ال��زائ��ر  بال�شيف 

اأه���م���ي���ة ت��ك��ث��ي��ف زي�������ارات امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن ورج����ال 
االأعمال من قريغيز�شتان لالطالع على فر�س 
النمو واال�شتثمار الواعدة واال�شتفادة من مناخ 
تاأ�شي�س االأعمال والت�شهيالت التناف�شية يف دولة 
كمعر  للدولة  اال�شراتيجي  واملوقع  االإم���ارات 
ب���ني ال�����ش��رق وال���غ���رب ف�����ش��ال ع���ن امل�����ش��ارك��ة يف 
التي يتم تنظيمها  املتعددة  واملوؤمترات  املعار�س 
اأخ��ر ق��دم معايل وزير  يف االإم����ارات. م��ن جانب 
التهنئة  ق��ريغ��ي��ز���ش��ت��ان  ب��ج��م��ه��وري��ة  االق��ت�����ش��اد 
الثاين  الوطني  اليوم  االإم��ارات مبنا�شبة  لدولة 
اإك�شبو  با�شت�شافة  دبي  وف��وز  للدولة  واالأربعني 
قدما  تتطلع  ب��الده  اأن حكومة  م��وؤك��دا   2020
لتعزيز عالقاتها مع دولة االإم��ارات يف خمتلف 

النواحي وباالأخ�س االقت�شادية واال�شتثمارية.. 
وت��ط��وي��ر ع��الق��ات ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري وحترير 
�شعادة  االجتماع  ح�شر  البلدين.  ب��ني  االأج���واء 
والتعاون  التنمية  وزارة  وكيل  القحطاين  ه��زاع 
تن�شيق  اإدارة  م��دي��ر  ال�شام�شي  ورا���ش��د  ال���دويل 
م�������ش���اع���دات .. ف��ي��م��ا ���ش��م ال���وف���د ال����زائ����ر كال 
م��ن م��ع��ايل مك�شت دي��اك��ان��وف وزي���ر ال��دول��ة يف 
كوباني�شيبك  و�شعادة  واملوا�شالت  النقل  وزارة 
جلمهورية  ال�����ع�����ام  ال���ق���ن�������ش���ل  اأوم����ارل����ي����ي����ف 
ق��رغ��ي��ز���ش��ت��ان يف االإم����������ارات و����ش���ع���ادة م�����ارات 
الرملان  ع�شوي  اإيزاييف  وزو�شبايل  �شلطانوف 
و�شابربك مولدوكولوف رئي�س جمموعة العمل 

املعنية بتحرير االأجواء يف قريغيز�شتان. 

•• ال�صارقة -وام:

ب��رع��اي��ة م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان ب���ن م���ب���ارك اآل 
املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزي��ر  نهيان 
ال��دورة الرابعة مللتقى االإم��ارات لالإبداع  تفتتح 
اخل��ل��ي��ج��ي ال����ذي ي��ن��ظ��م��ه احت����اد ك��ت��اب واأدب�����اء 
على  غ��دااالإث��ن��ني  فعالياتها  �شنويا  االإم�����ارات 
م�����ش��رح ال��ق�����ش��ب��اء يف ال�����ش��ارق��ة. وحت��م��ل هذه 
الدورة عنوان الرواية اخلليجية: اإبداع متجدد 
التعاون  جمل�س  دول  م��ن  وف��ود  فيها  وت�����ش��ارك 
اخلليجي اإ�شافة اإىل اليمن والعراق وهي الدول 
ال�شودان  حتل  فيما  امللتقى  يف  الع�شوية  دائمة 
العام.  ه��ذا  دورة  يف  امللتقى  على  ���ش��رف  �شيف 
خم�شة  على  املقدمة  البحثية  االأوراق  و�شتتوزع 
حماور هي الرواية اخلليجية وحتديات الواقع 
الرواية  ال��ف��ن  ال���رواي���ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة وحت���دي���ات 
اخلليجية واأ�شئلة امل�شتقبل والرواية اخلليجية 
يف بعديها العربي واالإن�شاين الرواية اخلليجية 
ويت�شمن  ال�شغرية.  الكونية  القرية  ع��امل  يف 
مدر�شة  لفرقة  مو�شيقيا  عر�شا  االفتتاح  حفل 
ال�شرطة االحتادية اأمام مدخل م�شرح الق�شباء 
االإماراتي  ال�شاعر  يديرها  االفتتاح  تليه جل�شة 
احتاد  من  كل  كلمات  فيها  وتلقى  �شامل  ط��الل 
ال�شايغ  حبيب  يلقيها  االإم�����ارات  واأدب����اء  ك��ت��اب 
رئي�س جمل�س االإدارة واالأمانة العامة للملتقى 
جمل�س  رئي�س  نائب  ال��زرع��وين  اأ���ش��م��اء  تلقيها 
ال�شيوف  وكلمة  للملتقى  العام  االأم��ني  االإدارة 
تقدم  ح�����ش��ني  ف��ه��د  ال��ب��ح��ري��ن��ي  ال��ن��اق��د  يلقيها 
بعدها طالبات مدر�شة االأندل�س ا�شتعرا�شا فنيا 
ال�شاعة  البحثية  اجلل�شات  تبداأ  فيما  ق�شريا.. 
الباحث  فيها  يقدم  بندوة  ظهرا  ع�شرة  الثانية 
ال�����ش��وداين جم���ذوب ال��ع��ي��درو���س ورق���ة بعنوان  

املعا�شر  ال�����ش��وداين  ال��روائ��ي  امل�شهد  يف  ق���راءة 
تليها ���ش��ه��ادات ل��ك��ل م��ن ن��ا���ش��ر ال��ظ��اه��ري من 

االإمارات وعي�شى احللو من ال�شودان.
اأما الفعاليات امل�شائية ف�شتكون يف النادي الثقايف 
العربي يف ال�شارقة حيث تبداأ اجلل�شة االأوىل يف 
يقدم  ن��دوة  وتت�شمن  م�شاء  اخلام�شة  ال�شاعة 
ال�����ش��ع��ودي��ة وفاطمة  م��ن  ال��ي��و���ش��ف  خ��ال��د  فيها 
بحثيتني  ورق��ت��ني  ع��م��ان  �شلطنة  م��ن  ال�شيدي 
من  املن�شوري  لولوة  من  لكل  �شهادات  تليهما 
االإم����ارات وج��وخ��ة احل��ارث��ي م��ن �شلطنة عمان 
هادي  ومي�شلون  ال�شعودية  من  حممد  وب�شاير 

من العراق.
ال�شابعة  ال�����ش��اع��ة  ف��ت��ب��داأ  ال��ث��ان��ي��ة  اجلل�شة  اأم���ا 
املال  نا�شر  الناقد  فيها  ي�شارك  ندوة  وتت�شمن 
�شهادات  اإىل  اإ�شافة  بحثية  بورقة  الكويت  من 
لكل من با�شمة يون�س من االإم��ارات واجلوهرة 
من  املعمري  و�شليمان  الكويت  م��ن  القوي�شي 

عمان ورانيا ماأمون من ال�شودان.
الثاين  ال����ي����وم  ف���ع���ال���ي���ات  امل��ل��ت��ق��ى  وي�������ش���ت���اأن���ف 
بجل�شتني �شباحيتني يف فندق اأريانا يف ال�شارقة 
تبداأ اأوالهما ال�شاعة العا�شرة �شباحا وتت�شمن 
ورق��ت��ني بحثيتني ل��ك��ل م��ن ع��ل��ي ال��ع��ب��دان من 
االإم��ارات وجمال جران من اليمن اإ�شافة اإىل 
�شهادات لدالل خليفة من قطر و�شالح باعامر 
من  النمر  وفتحية  ال��ك��م��ايل  ورمي  اليمن  م��ن 
ال�شاعة  الثانية  اجلل�شة  ت��ب��داأ  فيما  االإم�����ارات 
الثانية ع�شرة ظهرا وتت�شمن ورقة بحثية لفهد 
ح�شني من البحرين اإ�شافة اإىل �شهادات للمياء 
االإرياين من اليمن ووليد الرجيب من الكويت 

وعبد العزيز ال�شقعبي من ال�شعودية.
اأريانا  ف��ن��دق  يف  واح����دة  جل�شة  تنعقد  وم�����ش��اء 
ال�شاعة اخلام�شة يقدم فيها جميل ال�شبيبي من 

العراق ورقة بحثية اإىل جانب �شهادات لعبد اهلل 
وناظم  االإم���ارات  اجل��روان من  و�شارة  النعيمي 

مزهر من العراق واأمني �شالح من البحرين.
وح�����ول امل��ل��ت��ق��ى ق����ال ح��ب��ي��ب ال�����ش��اي��غ رئي�س 
اإن  االإم����ارات  واأدب����اء  ك��ت��اب  اإدارة احت���اد  جمل�س 
باليوم  �شعبنا  �شياق احتفاالت  امللتقى ينعقد يف 
الوطني مع ما يحمله ذلك من دالالت ترتبط 
بالفهم العميق لدور الثقافة يف عملية النهو�س 
االإمارات”..  ت�شهدها  التي  ال�شاملة  والتنمية 
بن  ن��ه��ي��ان  ال�شيخ  م��ع��ايل  اإىل  بال�شكر  وت��وج��ه 
مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وال�شباب وتنمية 
ودعمه  للملتقى  الكرمية  رعايته  على  املجتمع 
هذا  ميثل  كثرية  مواقف  يف  لالحتاد  املتوا�شل 

امللتقى اأحدها.
واأ�شاف  ياأتي امللتقى اأي�شا يف �شياق خطة العمل 
دائرة  لتو�شيع  و�شعناها  التي  اال�شراتيجية 
ح�شورنا يف احتاد الكتاب اإقليميا وعربيا ودوليا 
ونحن ال ننظر اإىل امللتقى على اأنه منجز فقط 
للتطوير  ق��اب��ال  م�شروعا  ب�شفته  نطرحه  ب��ل 

والدورات القادمة �شتوؤكد ذلك.
وحول اأهداف امللتقى قال ال�شايغ  لدينا اأهداف 
هنا  وه��و  الفعالية  مو�شوع  يج�شدها  مبا�شرة 
الرواية اخلليجية ولدينا حماور للبحث �شتتم 
معروفني  ونقاد  باحثني  اأي��دي  على  معاجلتها 
واأه��داف غري مبا�شرة تتمثل يف تهيئة مناخات 
ل��ل��ت��ف��اع��ل احل����ي ب���ني امل��ب��دع��ني ويف ك��ث��ري من 
هام�س  على  تتم  التي  اللقاءات  تكون  االأح��ي��ان 
م�شروعات  لتوليد  ف��ر���ش��ة  ال��ر���ش��م��ي  اجل����دول 
واأف����ك����ار غ���ري م��ت��وق��ع��ة ومي���ك���ن ال���ب���ن���اء عليها 
م�شتقبال.. ونحن يف احتاد كتاب واأدباء االإمارات 
 .. جمتمعة  االأه����داف  ه��ذه  حتقيق  اإىل  ن�شعى 
كبرية  جت��ارب  اأ���ش��ح��اب  امللتقى  يف  فامل�شاركون 

واأمامهم  والنقدية  االإبداعية  الكتابة  حقلي  يف 
اإيجابية  املتاحة  واالأج���واء  اأعمال حافل  ج��دول 
وتهيئتها  لها  الرتيب  على  �شاعدنا  وق��د  ج��دا 
موؤ�ش�شات  وب���ني  ب��ي��ن��ن��ا  ب���ن���اءة  ت���ع���اون  ع���الق���ات 
الثقايف  العمل  ح�شا�شية  تدرك  خمتلفة  وطنية 

الوطني و�شرورته .
جمل�س  رئي�س  نائب  ال��زرع��وين  اأ�شماء  قالت  و 
اإدارة االحتاد االأمني العام للملتقى  هذه جتربة 
وتر�شخت  ن�شجت  ث��م   2010 ع���ام  ب��داأن��اه��ا 
واأ�شبحت تقليدا �شنويا ثابتا ي�شتقطب جتارب 
اإبداعية وفكرية متثل احلراك الثقايف والفكري 
عن  وف�شال  والعربية..  اخلليجية  املنطقة  يف 
عام  ك��ل  امللتقى  بها  يخرج  التي  املهمة  النتائج 
يلعب  ف��اإن��ه  يعاجله  ال���ذي  للمو�شوع  بالن�شبة 
والتعريف  امل�شافات  تقريب  اأي�شا يف  ب��ارزا  دورا 
ب���ال���ت���ج���ارب اجل����دي����دة ل���ذل���ك ك�����ان م����ن اأه����م 
بكتاب  ن��دف��ع  اأن  عليها  نحر�س  ال��ت��ي  ال��ث��واب��ت 
الفر�شة  ي��ن��ال��وا  مل  اأن���ه���م  ن��ع��ت��ق��د  وم��ب��دع��ني 
طبعا  نن�شى  اأن  دون  اإعالميا  ي�شتحقونها  التي 
هناك  اإن  واأ�شافت  والبارزين.  الكبار  املبدعني 
الت�شاركية  مببداأ  يتعلق  املو�شوع  يف  اآخر  جانبا 
ثمرة عالقات  ياأتي  فامللتقى  الوطني  العمل  يف 
املوؤ�ش�شات  من  عدد  مع  اأقمناها  وعميقة  طيبة 
واالقت�شادية  االجتماعية  والفعاليات  الثقافية 
راأ�س  وي��اأت��ي على  االإم���ارات  واخلدمية يف دول��ة 
املجتمع  وتنمية  ال�شباب  الثقافة  وزارة  ه��وؤالء 
التي تلقينا منها دعما كبريا ال�شيما من معايل 
ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن م��ب��ارك اآل ن��ه��ي��ان.. ونحن 
نقدم ال�شكر ملعاليه وجلميع �شركائنا موؤ�ش�شات 
االأ�شيل  للفهم  من��وذج��ا  ذل���ك  ون��ع��د  واأف������رادا 
مبا  االأداء  يف  والتكامل  التعاون  ملعنى  والعميق 

فيه م�شلحة الوطن اأوال واأخريا. 

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

م��ن��ح ال��ع��م��ي��د ج���م���ال اأح���م���د ال���ط���ري م���دي���ر ع����ام امل�����وارد 
واخلدمات امل�شاندة بالقيادة العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة 
ملتدربي  املتقدمة  ال��دورة  يف  للم�شاركني  التخرج  �شهادات 
تدريب  معهد  يف  مرة  الأول  عقدت  والتي  البدنية  اللياقة 
�شرطة راأ�س اخليمة وا�شتمرت ملدة 6 اأ�شابيع مب�شاركة 9 
منت�شبني ميثلون خمتلف القيادات واالإدارات العامة على 

م�شتوى الدولة .
 واأك�����د ال��ع��م��ي��د ج��م��ال ال��ط��ري ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ه���ذه ال����دورة 

بوزارة  االدارات  ملمثلي  والتاأهيل  االع���داد  ت�شتهدف  التي 
ينا�شب  م�شتوى  اىل  واأف����راد  �شباط  �شف  م��ن  الداخلية 
وزارة  به  تقوم  ال��ذى  ال��دور  م��وؤك��دا  الوظيفية،  املتطلبات 
لالأهداف  وحتقيقا  االأم��ن��ي  العن�شر  ب��ن��اء  يف  ال��داخ��ل��ي��ة 
املرجوة من وراء اإعداد هذا امل�شتوى من املنت�شبني، م�شرياً 
اإىل اأن املعهد براأ�س اخليمة اأعد برناجما تدريبيا �شامال 
ويف  ال�شرطية  القيم  اط���ار  يف  وذل���ك  منه  ال��ه��دف  يحقق 
ختام احلفل منح ال�شماركني �شهادات لتخرج متمنياً لهم 
التوفيق واال�شتفادة احلقيقية من الدورة ي تطوير العمل 

االأمني وخدمة املجتمع .

•• اأبوظبي-وام:

ال�شاد�شة  ال��دورة  اأعمال  يف  العام  الن�شائي  االحت��اد  �شارك 
للجنة املراأة االقت�شادية واالجتماعية لغربي اآ�شيا اال�شكوا 
التابعة لالأمم املتحدة والتي ا�شت�شافتها جلنة �شوؤون املراأة 
لطيفة  ال�شيخة  برئا�شة  الكويتي  ال��وزراء  ملجل�س  التابعة 
احلمد  امل��ب��ارك  جابر  ال�شيخ  رعاية  وحت��ت  ال�شامل  الفهد 
ال�شباح رئي�س جمل�س الوزراء الكويتي. �شم وفد االإامارات 
امل�شارك يف اأعمال الدورة التي بداأت يف 4 دي�شمر احلايل 
التعاون  ق�شم  رئي�س  املن�شوري  ناجعة  يومني  وا�شتمرت 
اخلارجي ومنى عو�س باحث اأول باإدارة البحوث والتنمية 
 16 مب�شاركة  ال�شباح  الفهد  لطيفة  ال�شيخة  واإفتتحتها 
املراأة  العربية ومنظمة  الدول  اإىل جامعة  باالإ�شافة  دولة 
العربية وبرنامج االأمم املتحدة االإمنائي يف دولة الكويت 
االأمم  ���ش��ن��دوق  االإن�����ش��ان-  حل��ق��وق  ال�شامية  وامل��ف��و���ش��ي��ة 
واملفو�شية  للمراأة  املتحدة  االمم  وهيئة  لل�شكان  املتحدة 
ال�شامية ل�شوؤون الالجئني. تاأتي اأهمية هذه الدورة يف ظل 
للحفاظ  التحرك  ت�شتدعي  عربية  ومتغريات  م�شتجدات 
اإجن���ازات  م��ن  حققته  وم��ا  العربية  امل����راأة  مكت�شبات  على 
املحرز  التقدم  ا�شتعرا�س  االجتماع  خالل  ومت  ومكا�شب. 
وتنفيذا  اخلام�شة  ال��دورة  منذ  باملراة  النهو�س  جم��ال  يف 
ال��دورة واالإج���راءات التي  للتو�شيات التي �شدرت يف هذه 
اتخذتها ال���دول وال��ب��ل��دان االأع�����ش��اء يف ه��ذا امل��ج��ال.. اإىل 
جانب اإ�شتعرا�س الق�شايا االإقليمية منها العنف �شد املراأة 
ودمج ق�شايا النوع االجتماعي يف املوؤ�ش�شات الر�شمية وغري 
الر�شمية ومناق�شة م�شاألة امل�شاواة بني اجلن�شني يف خطة 
 .20 لبكني  اللجنة  وحت�شريات   2015 بعد  ملا  التنمية 
واإ�شتعر�شت كلمة االإمارات جهود الدولة بالنهو�س باملراأة 
يف املجاالت املختلفة خا�شة واأن االإمارات العربية املتحدة 
احتفلت منذ اأيام باليوم الوطني الثاين واالأربعني والذي 
عموما  االإم����ارات  ل�شعب  ع��دي��دة  واجن���ازات  مكا�شب  ر�شخ 
الدولية  ال��ت��ق��اري��ر  ب��ذل��ك  عليه  �شهدت  خ�شو�شا  وامل����راأة 
واعترت ال�شعب االإماراتي اأ�شعد �شعب يف الوطن العربي 
وذلك بف�شل قيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واإخوانه اأ�شحاب ال�شمو 

له  املغفور  الدولة  اأر�شى باين نه�شة  اإذ   .. االإم��ارات  حكام 
دعائم  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  تعاىل  اهلل  ب��اإذن 
النه�شة التي جعلت على راأ�س اأولوياتها االهتمام بالعن�شر 
واأ�شارت  ل��ه.  وال��رف��اه  النماء  �شبل  كافة  وتوفري  الب�شري 
الكلمة اإىل اأن التوجيهات الكرمية من قبل �شمو ال�شيخة 
فاطمة بنت مبارك رئي�شة االحتاد الن�شائي العام الرئي�شة 
االأعلى  املجل�س  رئي�شة  االأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأعلى 
باالإمارات  الن�شائي  ال��ع��م��ل  رائ����دة  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة 
كانت عامال رئي�شيا يف م�شرية تقدم املراأة االإماراتية واأن 
باملراأة  للنهو�س  خا�شا  اهتماما  اأول��ت  العربية  االإم���ارات 
ال��رج��ل يف  م��ع  امل���راأة مت�شاوية  ب��اأن  م��ن قناعتها  انطالقا 
كافة احلقوق والواجبات و�شريك فاعل يف عملية التنمية 
ن�شو�س  اأك��دت عليه  ال��ذي  االأم��ر  وه��و  للدولة  امل�شتدامة 
د�شتور الدولة يف كافة املجاالت مبا يف ذلك العمل وال�شمان 
االج��ت��م��اع��ي وال��ت��م��ل��ك و���ش��م��ان ت��ك��اف��وؤ ال��ف��ر���س يف كافة 
امليادين والتمتع بكافة خدمات التعليم والرعاية ال�شحية 
واالجتماعية. وقد اإتخذت دولة االإمارات العربية املتحدة 
العديد من التدابري من اأجل متكني املراأة وحمايتها نذكر 
منها اإن�شاء اآليات وطنية متمثلة يف موؤ�ش�شات ن�شائية تعمل 
واإ�شتعر�س  اجل��وان��ب.  خمتلف  يف  ب��امل��راأة  النهو�س  على 
تبني  على  وحر�شه  العام  الن�شائي  االحت��اد  جهود  الوفد 
واملتو�شطة  الق�شرية  التنموية  وامل�شاريع  اال�شراتيجيات 
االأجل التي تهدف اإىل تعزيز قدرات املراأة االإماراتية من 
املتخ�ش�شة  امل��ت��ح��دة  االأمم  منظمات  م��ع  ال��ت��ع��اون  خ��الل 
وغريها من املوؤ�ش�شات.. فقد اأطلق االحتاد الن�شائي العام 
اأبرزها م�شروع  خالل ال�شنوات املا�شية عددا من امل�شاريع 
هدف  ال��ذي  االجتماعي  النوع  الإدم���اج  الوطنية  امل��ب��ادرات 
اإىل تعزيز ال�شراكة بني االحتاد الن�شائي العام واملوؤ�ش�شات 
احلكومية وغري احلكومية يف جمال اإدماج ق�شايا املراأة يف 
العملية التنموية باالإ�شافة اإىل تعريف املراأة بحقوقها من 
الن�شائي  االحت��اد  ويعمل   . اع��ريف حقوقك  خ��الل م�شروع 
املراأة  لتقدم  الوطنية  اال�شراتيجية  حتديث  على  العام 
اال�شراتيجية  االأه�����داف  م��ن  جم��م��وع��ة  تت�شمن  وال��ت��ي 
ت��وف��ري احل��ي��اة الكرمية واحل��م��اي��ة للمراأة  ال��ت��ي  ال��رام��ي��ة 

مبختلف �شرائحها.

لبنى القا�سمي تبحث تعزيز العالقات بني الإمارات وقريغيز�ستان

ملتقى الإمارات لالإبداع اخلليجي يفتتح اأعماله غدا يف م�سرح الق�سباء

العميد جمال الطري يثمن جهود بناء العن�سر الأمني 

الحتاد الن�سائي ي�سارك يف اأعمال الدورة ال�ساد�سة للجنة املراأة يف الإ�سكوا 

•• تغطية رم�صان عطا:

والبحوث  ل���ل���درا����ش���ات  االإم��������ارات  م���رك���ز  ن���ّظ���م 
املواطنة  خلق  بعنوان  حما�شرة  اال�شراتيجية، 
و�شلوكيات  ق��ي��م  وث��ي��ق��ة  خ���الل  م���ن  ال�����ش��احل��ة 
ابت�شام  ال��دك��ت��ورة  األ��ق��ت��ه��ا  االإم����ارات����ي  امل���واط���ن 
الكتبي، رئي�س مركز االإمارات لل�شيا�شات، اأ�شتاذ 
العربية  االإم���ارات  جامعة  يف  ال�شيا�شية  العلوم 
املتحدة، وذلك يف قاعة ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
نهيان مبقر املركز يف اأبوظبي. ودارت املحا�شرة 
والعادات  والقيم  واملبادئ  املواطنة  مفهوم  حول 
�شخ�شية  ت�شكيل  يف  ت�شهم  ال��ت��ي  وال�شلوكيات 
غريه  ع��ن  مت��ّي��زه  خ�شائ�س  ومتنحها  امل��واط��ن 

من املواطنني يف الدول االأخرى. 

قيم املواطنة
بداية  الكتبي يف  ابت�شام  ال��دك��ت��ورة  ق��ّدم��ت  وق��د 
�شند  جمال  الدكتور  ل�شعادة  التهنئة  املحا�شرة 
ال�شويدي، مدير عام مركز االإم��ارات للدرا�شات 
والبحوث اال�شراتيجية، بتكرمي �شاحب ال�شمو 
الدولة  اآل نهيان، رئي�س  زايد  ال�شيخ خليفة بن 
رئي�س  و�شام جائزة  ل�شعادته مبنحه  حفظه اهلل 

الوطنية  لل�شرية  ت��ق��دي��راً  ال��ت��ق��دي��ري��ة  ال��دول��ة 
الطيبة، واالإجنازات املخل�شة التي قّدمها، وكونه 
قيم  دعم  جمال  يف  ومنوذجاً  به،  يحتذى  مثااًل 
ل�شعادة  اخلا�س  تقديرها  عن  معربة   ، العطاء 
الدكتور جمال �شند ال�شويدي، مدير عام مركز 
اال�شراتيجية،  والبحوث  للدرا�شات  االإم���ارات 
�شة،  على ت�شجيعه اإعداد البحوث العلمية املتخ�شّ
وعلى  الوطنية،  باملو�شوعات  يتعلق  م��ا  خا�شة 
والندوات  امل��وؤمت��رات  عقد  على  ال��دائ��م  حر�شه 
الوطنية  بالق�شايا  العالقة  ذات  وامل��ح��ا���ش��رات 
�شعادته  بجهود  م�شيدة  وال��دول��ي��ة،  واالإقليمية 
والبحوث  ل��ل��درا���ش��ات  االإم�����ارات  م��رك��ز  يف جعل 
ما  امل�شتوى،  رفيعة  علمية  قيمة  اال�شراتيجية 
لنيل  اأّهلته  ب��ّواأه �شمعة حملية وعربية ودولية، 

العديد من اجلوائز و�شهادات التقدير.
ذلك  بعد  الكتبي  ابت�شام  ال��دك��ت��ورة  ب���داأت  وق��د 
حما�شرتها بتعريف املواطنة باأنها �شفة املواطن 
التي حتدد حقوقه وواجباته الوطنية، وقالت اإن 
الفرد يعرف حقوقه ويوؤدي واجباته عن طريق 
خا�س  بنوع  املواطنة  وتتمّيز  الوطنية،  الربية 
م��ن والء امل���واط���ن ل��وط��ن��ه وخ��دم��ت��ه يف اأوق����ات 
ال�شلم واحلرب والتعاون مع املواطنني االآخرين 

الر�شمي  والفردي  املوؤ�ش�شاتي  العمل  عن طريق 
ال��ت��ي ي�شبو  وال��ت��ط��وع��ي يف حت��ق��ي��ق االأه������داف 
اإليها اجلميع وتوّحد من اأجلها اجلهود وتر�شم 
اخلطط وتو�شع املوازنات، موؤكدة اأن املواطنة ال 
نابعة  ذاتية وقناعات  اأن متار�س بدوافع  بّد من 
اإن املواطنة احلّقة  باأهمّيتها، حيث  من االإمي��ان 
تظهر يف �شلوك املواطن ومعامالته املختلفة مع 
االآخرين.  وقد دعت الكتبي يف اأثناء حديثها اإىل 
املواطنة  قيم  لتثبيت  وطنية  ا�شراتيجية  تبّني 
قيم  وثيقة  �شدور  اأن  اإىل  م�شرية  وتر�شيخها، 
و���ش��ل��وك��ي��ات امل����واط����ن االإم�����ارات�����ي ع���ن جمل�س 
حكومية  كافة  للجهات  ملزمة  يجعلها  ال���وزراء 
وغري حكومية، م�شيفة اأن هذه الوثيقة احتوت 
املرجعي،  االإط���ار  وعلى  والر�شالة  ال��روؤي��ة  على 

وحّددت من هو املواطن.
ال��وث��ي��ق��ة تطّرقت  ت��ت��ن��اول م��ا ج���اء يف  اأن  وق��ب��ل 
الدكتورة ابت�شام الكتبي اإىل احلديث عن طبيعة 
امل��ج��ت��م��ع االإم����ارات����ي وظ���روف���ه احل��ال��ي��ة، واإىل 
ال�شالح،  امل��واط��ن  وموا�شفات  امل��واط��ن��ة،  تربية 
واإىل املوؤ�ش�شات امل�شاركة يف تنفيذ الوثيقة، واإىل 

مكّونات هذه الوثيقة،
وتناولت بعد ذلك �شلوكيات للمواطنة ال بّد من 

باالأخالق  التحّلي   : اأهّمها  وم��ن   ، بها  االل��ت��زام 
والتقّيد   ، ال��ف��ا���ش��ل��ة  وال�����ش��ل��وك��ي��ات  احل��م��ي��دة 
بالقيم االإ�شالمية والت�شامح الديني ، واالعتزاز 
بالعادات والتقاليد االأ�شيلة ، واالجتهاد املثابرة، 
وحتقيق  والتمّيز،  واالإب���داع  وال��ري��ادة  واالبتكار 
الذات، وح�شن التعامل والت�شرف خارج الدولة 
وعاداتها  وب��ي��ئ��ت��ه��ا  ال�����دول  ق���وان���ني  واح�����رام   ،
على  ب��اأن  واأ�شافت  زيارتها،  اأثناء  يف  وتقاليدها 
اأ�شرة متما�شكة ومفيدة للمجتمع،  املواطن بناء 
و�شّددت  املجتمع،  اأف��راد  لبقية  احلرية  و�شمان 

على اأهمّية التكافل والرابط االجتماعي . 
تقت�شي  الوطن  جتاه  املواطنة  �شور  اأن  موؤكدة 
ال��والء للوطن ولقيادته، والعمل بجد يف �شبيل 
والتطور  التقّدم  م�شرية  واإك��م��ال  الوطن  رفعة 
بالعلوم  والتزّود  واملعرفة  بالعلم  والت�شّلح  فيه، 
املفيدة لتحقيق االزدهار والنماء يف الدولة، ودعم 
التالحم املجتمعي وروابط الوحدة الوطنية يف 
الدولة وتعزيز مفهوم االنتماء اإىل دولة واحدة 
م��ع��ّي��ن��ة، واحلفاظ  اإم�����ارة  اإىل  االن��ت��م��اء  ول��ي�����س 
اإىل احرام  ب��االإ���ش��اف��ة  اإجن����ازات االحت����اد،  على 
واملمتلكات  البيئة  على  واحل��ف��اظ   ، الت�شريعات 

العامة، والوعي باحلقوق والواجبات.

بعنوان وثيقة قيم و�شلوكيات املواطن الإماراتي

مركز الإمارات للدرا�سات ينظم حما�سرة مبنا�سبة اليوم الوطني
ابت�شام الكتبي: املواطنة احلّقة تظهر يف �شلوك املواطن ومعامالته مع الآخرين



األحد  -  8  ديسمبر    2013 م   -   العـدد    10964
Sunday   8   December   2013  -  Issue No   1096406

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/1114 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8924 

طالب التنفيذ/ موؤ�ش�شة االإمارات لالت�شاالت - اجلن�شية: االإمارات املنفذ 
�شده : رمي احمد زوجة/علي ال�شيبه بديع القبي�شي اجلن�شية: االإمارات 
املطلوب اعالنه: رمي احمد زوجة/علي ال�شيبه بديع القبي�شي اجلن�شية: 
االإمارات عنوانه: بالن�شر  مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند 
التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 521-2013 جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد 
طلب  لنظر  موعدا   2013/12/25 املوافق  االأربعاء  يوم  جل�شة  لنظره 
التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االأوىل بادارة التنفيذ- العني 
ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة 

اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 االأحد 8 دي�شمر 2013 العدد  10964     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/1118 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8850 

طالب التنفيذ/ موؤ�ش�شة االإمارات لالت�شاالت - اجلن�شية: االإمارات املنفذ 
املطلوب  االإمارات  اجلن�شية:  الظاهري  را�شد  علي  را�شد  مطر   : �شده 
عنوانه:  االإمارات  اجلن�شية:  الظاهري  را�شد  علي  را�شد  مطر  اعالنه: 
بالن�شر  مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر 
يف الدعوى رقم 1418-2012 جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة 
فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/12/26 املوافق  اخلمي�س  يوم 
مكلف باحل�شور امام الدائرة االأوىل بادارة التنفيذ- العني الكائنة باملقر 
ال�شند اعاله، تفاديا  او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ  الرئي�شي �شخ�شيا 

التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 االأحد 8 دي�شمر 2013 العدد  10964     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/1122 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8644 

املنفذ  االإمارات  اجلن�شية:   - لالت�شاالت  االإمارات  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
�شده : العمل املبدع للمقاوالت العامة اجلن�شية: االإمارات املطلوب اعالنه: 
العمل املبدع للمقاوالت العامة اجلن�شية: االإمارات عنوانه: بالن�شر  مبا ان 
رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب 
357-2012 جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 
2013/12/26 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  العني  التنفيذ-  بادارة  االأوىل 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 االأحد 8 دي�شمر 2013 العدد  10964     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/1123 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8750 

املنفذ  االإمارات  اجلن�شية:   - لالت�شاالت  االإمارات  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
الهند املطلوب اعالنه: عزيز  �شده : عزيز كونوم فاالبيل احمد اجلن�شية: 
كونوم فاالبيل احمد اجلن�شية: الهند عنوانه: بالن�شر  مبا ان طالب التنفيذ 
جت   2012-938 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم 
جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/12/26 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االأوىل بادارة 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  العني  التنفيذ- 

لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 االأحد 8 دي�شمر 2013 العدد  10964     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/1124 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8803 

طالب التنفيذ/ موؤ�ش�شة االإمارات لالت�شاالت - اجلن�شية: االإمارات املنفذ �شده 
: نا�شر حمد احلميدي �شلطان الكتبي اجلن�شية: االإمارات املطلوب اعالنه: 
نا�شر حمد احلميدي �شلطان الكتبي اجلن�شية: االإمارات عنوانه: بالن�شر  مبا 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 
1318-2012 جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 
2013/12/26 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
االأوىل بادارة التنفيذ- العني الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 االأحد 8 دي�شمر 2013 العدد  10964     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/1126 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8373 

املنفذ  االإمارات  اجلن�شية:   - لالت�شاالت  االإمارات  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
اعالنه:  املطلوب  االإمارات  اجلن�شية:  العولقي  عبداهلل  علي  عبداهلل   : �شده 
ان  مبا  بالن�شر   عنوانه:  االإمارات  اجلن�شية:  العولقي  عبداهلل  علي  عبداهلل 
رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب 
615-2011 جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 
2013/12/26 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
االأوىل بادارة التنفيذ- العني الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 االأحد 8 دي�شمر 2013 العدد  10964     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/1127 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8555 

املنفذ  االإمارات  اجلن�شية:   - لالت�شاالت  االإمارات  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
�شده : حمد جا�شم �شامل ربيع الظاهري اجلن�شية: االإمارات املطلوب اعالنه: 
مبا  بالن�شر   عنوانه:  االإمارات  اجلن�شية:  الظاهري  ربيع  �شامل  جا�شم  حمد 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 
1419-2011 جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 
2013/12/26 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
االأوىل بادارة التنفيذ- العني الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 االأحد 8 دي�شمر 2013 العدد  10964     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/1128 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8923 

املنفذ  االإمارات  اجلن�شية:   - لالت�شاالت  االإمارات  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
�شده : علي عبداهلل �شعيد نا�شر القبي�شي اجلن�شية: االإمارات املطلوب اعالنه: 
علي عبداهلل �شعيد نا�شر القبي�شي اجلن�شية: االإمارات عنوانه: بالن�شر  مبا 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 
520-2013 جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 
2013/12/26 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
االأوىل بادارة التنفيذ- العني الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 االأحد 8 دي�شمر 2013 العدد  10964     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/1130 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8898 

االإمارات  اجلن�شية:   - لالت�شاالت  االإمارات  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
املنفذ �شده : �شيف �شامل حممد علي عليان الظاهري اجلن�شية: االإمارات 
اجلن�شية:  الظاهري  عليان  علي  حممد  �شامل  �شيف  اعالنه:  املطلوب 
االإمارات عنوانه: بالن�شر  مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند 
ن  ع   - ب   - ر  م   - جز  جت   2012-1604 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ 
وحدد لنظره جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/12/26 موعدا لنظر طلب 
التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االأوىل بادارة التنفيذ- العني 
ال�شند  او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ  الرئي�شي �شخ�شيا  الكائنة باملقر 

اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 االأحد 8 دي�شمر 2013 العدد  10964     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/1131 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8866 

املنفذ  االإمارات  اجلن�شية:   - لالت�شاالت  االإمارات  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
املطلوب اعالنه:  العبادله اجلن�شية: فل�شطني  �شده : حممد خليل حممد 
ان  مبا  بالن�شر   عنوانه:  فل�شطني  اجلن�شية:  العبادله  حممد  خليل  حممد 
رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب 
1399-2012 جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 
2013/12/26 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  العني  التنفيذ-  بادارة  االأوىل 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 االأحد 8 دي�شمر 2013 العدد  10964     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/1119 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8206 

طالب التنفيذ/ موؤ�ش�شة االإمارات لالت�شاالت - اجلن�شية: االإمارات املنفذ 
�شده : عائ�شة عبداهلل ارملة عبداهلل �شيف معيوف العرياين اجلن�شية: 
معيوف  �شيف  عبداهلل  ارملة  عبداهلل  عائ�شة  اعالنه:  املطلوب  االإمارات 
العرياين اجلن�شية: االإمارات عنوانه: بالن�شر  مبا ان طالب التنفيذ تقدم 
بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 75-2011 جت جز - 
 2013/12/26 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  ن  ع   - ب   - ر  م 
االأوىل  الدائرة  امام  فانت مكلف باحل�شور  التنفيذ.  لنظر طلب  موعدا 
بادارة التنفيذ- العني الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 االأحد 8 دي�شمر 2013 العدد  10964     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/1120 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8370 

طالب التنفيذ/ موؤ�ش�شة االإمارات لالت�شاالت - فرع العني - اجلن�شية: 
البلو�شي  : �شعود عبدالرحمن دروي�س كرم حممد  املنفذ �شده  االإمارات 
كرم  دروي�س  عبدالرحمن  �شعود  اعالنه:  املطلوب  االإمارات  اجلن�شية: 
حممد البلو�شي اجلن�شية: االإمارات عنوانه: بالن�شر  مبا ان طالب التنفيذ 
تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 612-2011 جت 
جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/12/26 
االأوىل  الدائرة  امام  فانت مكلف باحل�شور  التنفيذ.  لنظر طلب  موعدا 
بادارة التنفيذ- العني الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 االأحد 8 دي�شمر 2013 العدد  10964     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/1121 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
7688 

االإمارات  اجلن�شية:   - لالت�شاالت  االإمارات  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
املنفذ �شده : حم�شن ح�شني حم�شن عبداهلل اجلن�شية: االإمارات املطلوب 
عنوانه:  االإمارات  اجلن�شية:  عبداهلل  حم�شن  ح�شني  حم�شن  اعالنه: 
بالن�شر  مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف 
الدعوى رقم -- وحدد لنظره جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/12/26 
االأوىل  الدائرة  امام  فانت مكلف باحل�شور  التنفيذ.  لنظر طلب  موعدا 
بادارة التنفيذ- العني الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 االأحد 8 دي�شمر 2013 العدد  10964     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/1116 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8685 

االإمارات  اجلن�شية:   - لالت�شاالت  االإمارات  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
املنفذ �شده : حمد مبارك مبارك ال�شليمي العامري اجلن�شية: االإمارات 
اجلن�شية:  العامري  ال�شليمي  مبارك  مبارك  حمد  اعالنه:  املطلوب 
تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر   عنوانه:  االإمارات 
ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 592-2012 جت جز - م ر - ب - ع ن 
وحدد لنظره جل�شة يوم االأربعاء املوافق 2013/12/25 موعدا لنظر طلب 
التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االأوىل بادارة التنفيذ- العني 
ال�شند  او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ  الرئي�شي �شخ�شيا  الكائنة باملقر 

اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 االأحد 8 دي�شمر 2013 العدد  10964     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/1115 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8918 

املنفذ  االإمارات  اجلن�شية:   - لالت�شاالت  االإمارات  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
املطلوب اعالنه:  �شعيد اجلن�شية: م�شر  ابراهيم �شالمه عيد عواد   : �شده 
ان  مبا  بالن�شر   عنوانه:  م�شر  اجلن�شية:  �شعيد  عواد  عيد  �شالمه  ابراهيم 
رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب 
524-2013 جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم االأربعاء املوافق 
2013/12/25 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  العني  التنفيذ-  بادارة  االأوىل 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 االأحد 8 دي�شمر 2013 العدد  10964     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/1117 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
7687 

اجلن�شية:   - العني  فرع   - لالت�شاالت  االإمارات  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
اجلن�شية:  اهلل  عطا  ح�شن  حممد  احمد  حممود   : �شده  املنفذ  االإمارات 
اجلن�شية:  اهلل  عطا  ح�شن  حممد  احمد  حممود  اعالنه:  املطلوب  م�شر 
ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر   عنوانه:  م�شر 
التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم -- وحدد لنظره جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 
2013/12/26 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  العني  التنفيذ-  بادارة  االأوىل 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 االأحد 8 دي�شمر 2013 العدد  10964     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/1106 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8742 

املنفذ  االإمارات  اجلن�شية:   - لالت�شاالت  االإمارات  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
�شده : احمد جمعه علي �شباح الرميثي اجلن�شية: االإمارات املطلوب اعالنه: 
مبا  بالن�شر   عنوانه:  االإمارات  اجلن�شية:  الرميثي  �شباح  علي  جمعه  احمد 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 
917-2012 جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم االربعاء املوافق 
2013/12/25 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
االأوىل بادارة التنفيذ- العني الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 االأحد 8 دي�شمر 2013 العدد  10964     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/1110 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
7735 

املنفذ  االإمارات  اجلن�شية:   - لالت�شاالت  االإمارات  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
اجلن�شية:  اال�شمنتية  واملواد  احلديدية  العدد  لبيع  النعمة  موؤ�ش�شة   : �شده 
واملواد  احلديدية  العدد  لبيع  النعمة  موؤ�ش�شة  اعالنه:  املطلوب  االإمارات 
اال�شمنتية اجلن�شية: االإمارات عنوانه: بالن�شر  مبا ان طالب التنفيذ تقدم 
بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 347-2012 جت جز - م ر 
- ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم االربعاء املوافق 2013/12/25 موعدا لنظر 
التنفيذ-  بادارة  االأوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب 
العني الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند 

اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 االأحد 8 دي�شمر 2013 العدد  10964     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/1111 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8748 

املنفذ  االإمارات  اجلن�شية:   - لالت�شاالت  االإمارات  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
اعالنه:  املطلوب  اليمن  اجلن�شية:  ال�شمروخ  حممد  احمد  حممد   : �شده 
حممد احمد حممد ال�شمروخ اجلن�شية: اليمن عنوانه: بالن�شر  مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012-910 
جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم االربعاء املوافق 2013/12/25 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االأوىل بادارة 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  العني  التنفيذ- 

لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 االأحد 8 دي�شمر 2013 العدد  10964     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/1112 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8709 

املنفذ  االإمارات  اجلن�شية:   - لالت�شاالت  االإمارات  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
�شده : عبا�س علي ابراهيم علي البلو�شي اجلن�شية: االإمارات املطلوب اعالنه: 
عبا�س علي ابراهيم علي البلو�شي اجلن�شية: االإمارات عنوانه: بالن�شر  مبا 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 
762-2012 جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم االربعاء املوافق 
2013/12/25 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  العني  التنفيذ-  بادارة  االأوىل 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 االأحد 8 دي�شمر 2013 العدد  10964     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/1113 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8558 

املنفذ  االإمارات  اجلن�شية:   - لالت�شاالت  االإمارات  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
�شده : مينا خلدمات االعمال والتدريب اجلن�شية: االإمارات املطلوب اعالنه: 
مينا خلدمات االعمال والتدريب اجلن�شية: االإمارات عنوانه: بالن�شر  مبا ان 
رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب 
1416-2011 جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم االربعاء املوافق 
2013/12/25 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  العني  التنفيذ-  بادارة  االأوىل 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 االأحد 8 دي�شمر 2013 العدد  10964     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/1107 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8844 

املنفذ  االإمارات  اجلن�شية:   - لالت�شاالت  االإمارات  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
�شده : كايد حممد �شامل حمد البلو�شي اجلن�شية: االإمارات املطلوب اعالنه: 
مبا  بالن�شر   عنوانه:  االإمارات  اجلن�شية:  البلو�شي  حمد  �شامل  حممد  كايد 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 
181-2013 جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم االربعاء املوافق 
2013/12/25 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
االأوىل بادارة التنفيذ- العني الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 االأحد 8 دي�شمر 2013 العدد  10964     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/1108 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8717 

طالب التنفيذ/ موؤ�ش�شة االإمارات لالت�شاالت - اجلن�شية: االإمارات املنفذ �شده 
: عبداملانع حممد عاي�س هادي االحبابي اجلن�شية: االإمارات املطلوب اعالنه: 
عبداملانع حممد عاي�س هادي االحبابي اجلن�شية: االإمارات عنوانه: بالن�شر  
الدعوى  ال�شادر يف  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  التنفيذ تقدم بطلب  ان طالب  مبا 
رقم 749-2012 جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم االربعاء املوافق 
2013/12/25 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
االأوىل بادارة التنفيذ- العني الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 االأحد 8 دي�شمر 2013 العدد  10964     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/1109 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8911 

املنفذ  االإمارات  اجلن�شية:   - لالت�شاالت  االإمارات  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
�شده : ماجد نظمي �شويد اجلن�شية: فل�شطني املطلوب اعالنه: ماجد نظمي 
�شويد اجلن�شية: فل�شطني عنوانه: بالن�شر  مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب 
تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 334-2013 جت جز - م ر - ب - ع 
ن وحدد لنظره جل�شة يوم االربعاء املوافق 2013/12/25 موعدا لنظر طلب 
العني  التنفيذ-  بادارة  االأوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  فانت مكلف  التنفيذ. 
ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة 

اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 
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اأخبـار الإمـارات

•• را�ص اخليمة -الفجر:

اع���ت���م���د اأم���������س ال�����ش��ي��خ ف��ي�����ش��ل بن 
اأمناء  جمل�س  رئي�س  القا�شمي  �شقر 
جائزة را�س اخليمة لالبداع والتميز 
حفل  يف  امل��ك��رم��ني  اأ���ش��م��اء  التعليمي 

اجلائزة يف الدورة العا�شرة .
واأ����ش���اد ���ش��م��وه ب��دع��م رئ��ي�����س الدولة 
والتميز  التعلم  تطوير  يف  واحل��ك��ام 
اإليها  ي�����ش��ار  راي����ة  وج��ع��ل االإم�������ارات 
املحلي  امل�������ش���ت���وى  ع���ل���ى  ب����ال����ري����ادة 
االبداعات  ودع����م  ب��رع��اي��ة  وال�����دويل 
مبدار�س  امل�شتقبل  جليل  الطالبية 
الدولة والعمل على تنمية مهاراتهم 
واب��داع��ات��ه��م مب���ا ي��ع��زز ل��دي��ه��م روح 
ال����ب����ح����ث واالط�����������الع واالك����ت���������ش����اف 
والقراءة واالطالع ويعزز �شخ�شيتهم 
امل�����ش��ت��ق��ل��ة مب����ا ي��ن��ع��ك�����س ع��ل��ي��ه��م يف 
منتجة  كعنا�شر  ال��ق��ري��ب  امل�شتقبل 
الوطني  ال���ع���م���ل  مل�������ش���رية  وداع�����م�����ة 

وم�شرية النماء واالنتماء.
 واط����ل����ع جم���ل�������س اأم�����ن�����اء اجل����ائ����زة 
ع��ل��ى ا����ش���ت���ع���دادات احل��ف��ل يف دورت����ه 
امللتقى  اأع����م����ال  ون���ت���ائ���ج  ال���ق���ادم���ة 
املدر�شية  للقيادات  للجائزة  ال�شنوي 

وال���ط���الب���ي���ة وم�����دي�����ري وم����دي����رات 
والتعليم  ال��ث��ان��ي��ة  احل��ل��ق��ة  م���دار����س 
اخليمة  راأ��������س  مب��ن��ط��ق��ة  ال���ث���ان���وي 
الطالب  جمال�س  وروؤ�شاء  التعليمية 
راأ���س اخليمة  الطالبات يف  وجمال�س 
ابراهيم  حم��م��د  ال���دك���ت���ور  ون��اق�����س 
امل��ن�����ش��ور اأم����ني ع���ام اجل���ائ���زة خالل 
�شباح  املجل�س  اع��ده  ال��ذي  االجتماع 
ال��ع��ام��ة للحفل  امل�����ش��ت��ج��دات  ال���ي���وم 
املن�شور  و���ش��دد    . للجائزة  ال�شنوي 
على ان جائزة را�س اخليمة لالبداع 
والتميز موؤ�ش�شة حكومية غري ربحية 
تعنى بالتعليم يف اإمارة راأ�س اخليمة 
املبدعني  رع���اي���ة  م���ن خ����الل  وذل�����ك 
واخلريجني  الطلبة  من  واملتميزين 
والهيئات االإدارية والتعليمية والفنية 
وال�شخ�شيات  واملوؤ�ش�شات  والهيئات 
التي لها اإ�شهامات يف احلقل الربوي 
�شعياً لتحقيق منو متوازن بني املوارد 
م�شيفا ان روؤي��ة اجلائزة هي حتفيز 
للمبدعني،  رع����اي����ة  ل��ل��م��ت��م��ي��زي��ن، 
ور�شالة  واع���دة  جمتمعية  كنتاجات 
ال�����ش��ع��ي م���ن خاللها  اجل����ائ����زة ه���ي 
واملبدعني  امل��ت��ف��وق��ني  ت�����ش��ج��ي��ع  اإىل 
وحتفيزهم وتنميتهم من اأجل تعميق 

قيمة التميز واجلودة يف العمل ورفع 
كفاءة القوى العاملة لتحقيق اأهداف 
ال�شراكة  خ��الل  م��ن  وذل��ك  املجتمع، 
واملوؤ�ش�شات  اجل���ائ���زة  ب���ني  ال��ف��اع��ل��ة 
ان اجلائزة  املن�شور  واأكد  املجتمعية. 
املتفوقني  الطلبة  رع��اي��ة  اىل  تهدف 
ل�شمان  وامل����ب����دع����ني  وامل���ت���م���ي���زي���ن 
املواطنة  ل��ل��ك��ف��اءات  اأف�����ش��ل  ا�شتثمار 
واالأ�شاتذة  الطلبة  وتنمية  وحتفيز 
قيمة  تعميق  اأج����ل  م��ن  واخل���رج���ني 
التميز واجل��ودة يف العمل وامل�شاهمة 
يف التطوير النوعي للموارد الب�شرية 
مبا يلبي متطلبات التنمية امل�شتدامة 
ت�شجيع  اىل  اجل���ائ���زة  ت��ه��دف  ك��م��ا   ،
من  واملبدعني  واملتميزين  املتفوقني 
واىل  واخلريجني  واالأ�شاتذة  الطلبة 
بني  وفاعلة  حقيقية  �شراكة  حتقيق 

اجلائزة واملوؤ�ش�شات املجتمعية. 
  الرعاة :                

 – الوطني  اخليمة  راأ�ـــش  بنك 
راعي ر�شمي

�شركة ا�شمنت اخلليج - راعي فرعي
�شركة اخلليج لل�شناعات الدوائية – 

جلفار - راعي فرع

.  املكرمون :
جيل الرواد

حا�شنة االإبداع
امل�شابقات االإقليمية والدولية

اال�شرة املتميزة 
فر�شان التميز
االإداري املتميز

املعلم املتميز
االخت�شا�شي االجتماعي املتميز

الطالب املبدع
طلبة الثاين ع�شر

الطالب املتميز- حكومي 
الطالب املتميز – خا�س 

 : اأواًل: جيل الرواد 
اال�شتاذ عبداهلل حماد ال�شحي 

اأ.علياء الع�شيلي 
اال����������������ش���������������رة   : ث��������������ان��������������ي��������������اً   

املتميزةماال�شرةاملدر�شة
الهبهوب  ع��ل��ي حم��م��د  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ي 
احلب�شي – مدر�شة الريرات للتعليم 

اال�شا�شي
ول��ي��د اإب��راه��ي��م ���ش��امل امل��ن�����ش��وري – 
احلديثة  اخل���ي���م���ة  راأ��������س  م���در����ش���ة 

اخلا�شة

 ثالثاً : االإداري املتمي�����������������ز : 
.ب���دري���ة حم��م��د ���ش��ال��ح اب��راه��ي��م – 

مدر�شة املطاف للتعليم اال�شا�شي
.عائ�شة حممد �شعيد احلميدميزون 

للتعليم االأ�شا�شي والثانوي
.م�����������وزة اأح������م������د حم����م����دال����ط����اب����ور 

النعيميالبي�شاء للتعليم االأ�شا�شي
 رابعاً : املعلم املتمي�������������������������ز :  

-الظيت  ال�شرهان  اأح��م��د  .�شيخة     
للتعليم الثانوي

القري  ع����زي����زاأم  ع���ب���داهلل  .ع��ائ�����ش��ة 
للتعليم االأ�شا�شي

.نفلة ها�شل حمد املجرنرمي عمران 
للتعليم االأ�شا�شي

 .ليلى �شامل حممد املهبوبياأحمد بن 
ماجد للتعليم االأ�شا�شي

 .اآمنة عبداهلل �شامل املزروعيعبداهلل 
بن عمر للتعليم االأ�شا�شي

 خام�شا : االخت�شا�شي االجتماعي      
بوعتابهالظيت  حممد  علي  .بينه     

للتعليم الثانوي
ع��ل��ي حم��م��د عليخت  .اإب����راه����ي����م     

للتعليم االأ�شا�شي والثانوي
3.عائ�شة �شعيد علياليمامه للتعليم 

االأ�شا�شي

�شاكرعثمان  حم��م��د  ح��م��د  .حم��م��ود 
بن ابي العا�س للتعليم االأ�شا�شي

�شاد�شا :حا�شنة االبداع :
ال�شباحية للتعليم الثانوي بنات 

االقليمية  امل�����ش��اب��ق��ات   : ���ش��اب��ع��ا   :  
والدولية

امل�شابقات  يف  ال���ف���ائ���زون   : ث��ام��ن��ا   
اخلليجية والدولية :

راأ�س   - املقدحي  الهف  حممد  را�شد 
-احل�شول  الثانوي  للتعليم  اخليمة 
ال����رون����زي����ه على  امل���ي���دال���ي���ة  ع���ل���ى 

امل�شتوى اخلليجي
ع���ب���داهلل حم��م��د ع���ب���داهلل ���ش��امل��ني - 

والثانوي  اال�شا�شي  للتعليم  م�شايف 
الرونزيه  امليدالية  على  -احل�شول 

على امل�شتوى اخلليجي
ع���ائ�������ش���ة ����ش���ال���ح ع���ب���دال���رح���م���ن بن 
اال�شا�شي  للتعليم  ال��روؤي��ة   - دروي�����س 
امليدالية  على  -احل�����ش��ول  وال��ث��ان��وي 

الرونزيه على امل�شتوى اخلليجي
: تا�شعا : فر�شان التميز 

.حمد اإبراهيم �شامل اإبراهيم الياحد 
الزعابي

.را����ش���د حم��م��د را����ش���د ���ش��ع��ي��د را�شد 
الهف املقدحي

.ع���ل���ي ع�����ارف اأح���م���د حم��م��د احمد 

برحمة اآل علي
�شعيد  حم����م����د  ����ش���ع���ي���د  .حم�����م�����د 

الهنجري
.ح�����ش��ة اإب���راه���ي���م ع��ل��ي ح�����ش��ن عبيد 

جمالد
�شعيد  حم����م����د  ����ش���ع���ي���د  حم����م����د   .

الهنجري
.ح�����ش��ة اإب���راه���ي���م ع��ل��ي ح�����ش��ن عبيد 

جمالد
عبداهلل  عبدالكرمي  عي�شى  .�شيماء 

عبدالكرمي
ابراهيم  ع��ب��داحل��م��ن حم��م��د  .غ��اي��ة 

حممد املو�شى

••اأبوظبي -وام:

اإمارة  اإح�شائية يف العامل عن  اأكر خريطة  �شهدت 
اأبوظبي يف ن�شف قرن والتي اأقامها مركز االإح�شاء 
دي�شمر  م��ن  االأول  م��ن  ال��ف��رة  خ���الل  ب��اأب��وظ��ب��ي 
وحتى اليوم على كورني�س اأبوظبي خالل احتفاالته 
جماهرييا  اإقباال  واالأربعني  الثاين  الوطني  باليوم 
خا�شة من قبل طالب املدار�س واجلامعات واجلهات 
احلكومية واالأ�شر والوفود ال�شياحية مما اأبرز اأمام 
اجلمهور التطور الكبري يف اإمارة اأبوظبي وال�شورة 
امل�����ش��رف��ة ل����الإم����ارة خ����الل خ��م�����ش��ني ع���ام���ا. و نظم 
ال�شركاء  لتكرمي  احل��دث  موقع  يف  احتفاال  امل��رك��ز 
للمبادرة  وال���داع���م���ني  ل��ل��م��رك��ز  اال���ش��رات��ي��ج��ي��ني 
املتميزة حيث قام �شعادة بطي اأحمد حممد بن بطي 
العامة  القيادة  بتكرمي  املركز  ع��ام  مدير  القبي�شي 
ودائرة  اال�شراتيجي  وال�شريك  اأبوظبي  ل�شرطة 
للتخطيط  اأبوظبي  وجمل�س  االقت�شادية  التنمية 
54 و�شركة  النقل و�شركة توفور  العمراين ودائ��رة 
التكنولوجيا  ا���ش��ت��ث��م��ار  و���ش��رك��ة  ال��ع��ق��اري��ة  ال�����دار 
اأكادميي  �شبورت�س  ا�شبانا  و�شركة  اأت��ي��ك  امل��ت��ط��ورة 

و�شركة فالران�س خلدمات واأنظمة املوا�شالت.
واأ�شار مركز االإح�شاء اإىل ا�شتقبال اخلريطة لعدد 
من طلبة املدار�س واجلامعات بالتن�شيق مع جمل�س 

اأبوظبي للتعليم واإدارات املدار�س احلكومية واخلا�شة 
وكلية التقنية العليا وغريها من اجلهات التعليمية. 
املركز  ل�شركاء  وتقديره  �شكره  عن  القبي�شي  وعر 
املركز  اإن  ..واأ�شاف  خا�شة  الفعالية  و�شركاء  عامة 
ال��واح��د م��ع اجلهات  ال��ف��ري��ق  ب���روح  ي��وؤم��ن بالعمل 
واأ���ش��اد �شعادة ف��الح حممد االأح��ب��اب��ي مدير  ك��اف��ة. 
بجهود  العمراين  للتخطيط  اأبوظبي  جمل�س  ع��ام 
تعزز  التي  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اإط��الق  االإح�شاء يف  مركز 
التي  ال��ت��ط��ورات  اأه��م  ح��ول  م��ع اجلمهور  التوا�شل 
�شهدتها االإمارة منذ 1960على خمتلف االأ�شعدة 
موؤكدا اأن ت�شميم هذه اخلريطة االإح�شائية والتي 
تعد االأكر من نوعها على �شعيد العامل واإطالقها 
ب��ال��ت��زام��ن م���ع اح���ت���ف���االت ال���ي���وم ال��وط��ن��ي الثاين 
اجلمهور  م��ع  للتفاعل  مثالية  ف��ر���ش��ة  واالأرب���ع���ني 
واإبراز االأثر الكبري لالحتاد والقيادة يف دفع م�شرية 
التطور والتقدم كما تبني هذه املبادرة دور خمتلف 
االأهداف  حتقيق  يف  واخل��ا���ش��ة  احلكومية  اجل��ه��ات 
ن�شف  خ��الل  الأبوظبي  اال�شراتيجية  واالأول��وي��ات 
الفريق  روح  وتعزيز  التعاون  اأهمية  وتو�شح  ق��رن 
بني هذه اجلهات وترز ثمار هذا التعاون من خالل 
واأرقام فعلية مت ر�شدها وت�شجيلها على  اإح�شاءات 
كاأ�ش�س متينة تدعم عملية  ال�شنوات واعتمادها  مر 

التخطيط لتحقيق روؤية اأبوظبي 2030.

واأكد �شعادة حممد �شامل الظاهري املدير التنفيذي 
لقطاع العمليات املدر�شية مبجل�س اأبوظبي للتعليم 
ت�شمه  وما  االإح�شائية  باخلريطة  املجل�س  اهتمام 
الربوية  املجل�س  روؤي��ة  تدعم  قيمة  معلومات  من 
الطالب  على  كبري  ت��اأث��ري  م��ن  لها  مل��ا  والتعليمية 
وث��ق��اف��ت��ه��م ع���ن اإم������ارة اأب��وظ��ب��ي ك��م��ا ت��ع��زز ال���روح 
ال��ن�����سء واالأج����ي����ال اجلديدة  ن��ف��و���س  ال��وط��ن��ي��ة يف 
ال�شوء  وت��ل��ق��ي  وح��ا���ش��ره��م  مبا�شيهم  وت��رب��ط��ه��م 
اإطلع  امل�شتقبلية ملجتمعهم م�شيدا مبا  الروؤية  على 
عليه من التطبيقات االإلكرونية لرامج االإح�شاء 
وال��ت��ي ميكن  ال��ذك��ي��ة للكبار واالأط���ف���ال  ل��الأج��ه��زة 
للطالب حتميلها على اأجهزتهم واال�شتفادة منها يف 
اأبحاثهم ودرا�شتهم. واأكد اللواء خليل داوود بدران 
دعم  اأبوظبي  ب�شرطة  واخلدمات  املالية  عام  مدير 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية لهذه املبادرة.. 
ياأتي  وال��ذي  االإح�شاء  مركز  مع  بالتعاون  م�شيدا 
لل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ال�شراتيجية  جت�شيدا 
الدائم  و�شعيها  املجتمع  قطاعات  م��ع  التوا�شل  يف 
لتقدمي خدمات متميزة للجمهور. واأ�شار مدير عام 
خمتلف  مع  التوا�شل  اأهمية  اإىل  واخلدمات  املالية 
فئات واأفراد املجتمع واإطالعهم على اإجنازات �شرطة 
التوا�شل  حتقق  التي  املعار�س  خ��الل  من  اأبوظبي 

ال��ث��ق��ة املتبادلة  ي��ع��زز  اأن  ���ش��اأن��ه  ال���ذي م��ن  امل��ب��ا���ش��ر 
واأوا����ش���ر ال��ت��ع��اون ���ش��واء م��ع ال��ق��ط��اع��ات املجتمعية 
اأهم  من  ذلك  باعتبار  عموما  اجلمهور  اأم  املختلفة 
االأهداف اال�شراتيجية ل�شرطة اأبوظبي واإنطالقا 
للمفاهيم  وتر�شيخا  العليا  القيادة  توجيهات  م��ن 

احلديثة للعمل ال�شرطي ودورها االجتماعي. 
لقطاع  التنفيذي  املدير  الزعابي  علي  را�شد  وق��ال 
مركز  اإط���الق  اإن  ب��ال��دائ��رة  واالإح�����ش��اء  التخطيط 
االإح�������ش���اء م����ب����ادرة اأك�����ر خ��ري��ط��ة اإح�����ش��ائ��ي��ة يف 
ال��ع��امل ع��ن اإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي يف ن�����ش��ف ق���رن وذلك 
الدويل  ال��ع��ام   2013 العاملية  امل��ب��ادرة  م��ع  تزامنا 
لالإح�شاء يقدم مو�شوعة اإح�شائية الإمارة اأبوظبي 
وال�شور  واالإح�����ش��اءات  ب��االأرق��ام  القطاعات  جلميع 
جناح  ق�شة  اأم��ام  اجلمهور  ت�شع  التي  والر�شومات 
اأن  اإىل  واأ�شار  املنطقة.  م�شتوى  على  م�شبوقة  غري 
على  حتر�س  اأب��وظ��ب��ي  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة 
دع��م وم�����ش��ارك��ة م��رك��ز االح�����ش��اء ه��ذا االجن���از غري 
واالإح�شاءات  االأرق��ام  لغة  ب��اأن  منها  اإميانا  امل�شبوق 
اإجنازات  م��ن  م��ا مت حتقيقه  االأق���رب لرجمة  ه��ي 
اإمارة  �شهدتها  التي  التنمية  م�شرية  يف  وت��ط��ورات 
بني  اال�شراتيجية  ال�����ش��راك��ة  يعك�س  مب��ا  اأب��وظ��ب��ي 
واأك��د �شعادة غامن حممد  كافة اجلهات احلكومية. 
الفندي املزروعي اأن م�شاركة الدائرة يف هذه املبادرة 

تاأتي من خالل التواجد جنبا اإىل جنب مع �شركاء 
امل��رك��ز اال���ش��رات��ي��ج��ي��ني ل��ت��ق��دمي ل��وح��ة م�شركة 
وب�شكل ح�شاري غري م�شبوق تعك�س التكامل الذي 
تعكف حكومة اإمارة اأبوظبي على حتقيقه بني كافة 
اجلهات احلكومية لتج�شيد االأهداف امل�شركة التي 
حددتها روؤية اأبوظبي االقت�شادية 2030. واأعرب 
املبادرة  ه��ذه  لتقدميه  االإح�����ش��اء  مل��رك��ز  �شكره  ع��ن 
الهامة التي تهدف اإىل حتقيق جملة من االأهداف 
التنمية  خطط  وت��ع��زي��ز  دع��م  اأه��م��ه��ا  م��ن  الرئي�شة 
على  ال�شوء  وت�شليط  وال��روي��ج  اأبوظبي  اإم���ارة  يف 
حممد  وق��ال  ودوليا.  واإقليميا  حمليا  االإم��ارة  اإ�شم 
خليفة املبارك نائب الرئي�س التنفيذي ب�شركة الدار 
العقارية يف هذه  الدار  اإن م�شاهمة �شركة  العقارية 
املبادرة الفريدة من نوعها توؤكد الثقة باأهمية الدور 
االإح�����ش��اء يف توثيق  م��رك��ز  يلعبه  ال���ذي  االأ���ش��ا���ش��ي 
البيانات واملوؤ�شرات احليوية عر خمتلف القطاعات 
ون�شرها من خالل جميع الو�شائل املتوفرة من اأجل 
االإمارة  اإجن��ازات  حول  واملوؤ�ش�شات  اجلمهور  توعية 
ب�شكل خا�س والدولة ب�شكل عام مما ي�شهم بدوره يف 
اإظهار التقدم الذي اأحرزوه يف املا�شي واإ�شفاء الدقة 
بخطى  ال�شري  يتم  والتي  امل�شتقبلية  تطلعاتنا  على 
ثابتة نحو حتقيقها يف ظل قيادة الدولة الر�شيدة. 
اإح�شائية  خريطة  هي  اخلريطة  اأن  بالذكر  جدير 

ولي�شت جغرافية حيث تر�شم �شورة يف غاية الو�شوح 
والدقة واملو�شوعية الإمارة اأبوظبي عاما تلو عام يف 
ب���االأرق���ام واالإح�������ش���اءات وال�شور  ك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات 
 2010 ع��ام  وحتى   1960 ع��ام  منذ  والر�شومات 
امل�شتقبل  ي�شت�شرف  اإ�شايف  ج��زء  هناك  �شيكون  كما 
ويخ�ش�س لروؤية اأبوظبي 2030 لتوفر اخلريطة 
لي�س فقط كيف كان كل �شيء على وجه االإمارة خالل 
اخلم�شني �شنة املا�شية بل اأي�شا كيف تتطلع االإمارة 
اإىل امل�شتقبل وما هي اأبرز مالمح احلياة على اأر�شها 
عام 2030. وحر�شت اخلريطة على حتقيق جملة 
من االأهداف الرئي�شة من اأهمها دعم وتعزيز خطط 
التنمية يف اإمارة اأبوظبي والرويج وت�شليط ال�شوء 
على ا�شم االإمارة حمليا واإقليميا ودوليا مع التاأكيد 
على قوة وخرة االإمارة يف تنظيم واإقامة مثل هذه 
عن  كاملة  ���ش��ورة  جت�شيد  م��ع  ال��ك��رى  الفعاليات 
االإم���ارة من خ��الل االأرق���ام واالإح�����ش��اءات مما يوفر 
اإ�شافة  واالإع��الم  اأمام اجلمهور  واملو�شوعية  الدقة 
الدويل  العام  اأبوظبي يف  اإم��ارة  م�شاركة  تعزيز  اإىل 
لالإح�شاء مع تر�شيخ فكر ا�شراتيجي يدرك اأن بناء 
كبرية  ب��درج��ة  يعتمد  التنموية  اخل��ط��ط  وتطوير 
على االإح�شاء والقيا�س على قاعدة اأن ما ال يقا�س ال 
يتطور وذلك عر ن�شر وتعزيز الثقافة االإح�شائية 

بني الهيئات والدوائر احلكومية يف اإمارة اأبوظبي.

•• العني-وام: 

اأ�شاد معايل ال�شيخ حمدان بن مبارك اآل نهيان وزيرالتعليم العايل 
والبحث والعلمي الرئي�س االأعلى جلامعة االإمارات بجهود �شاحب 
اهلل  الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو 
االإقليمي  امل�شتوى  على  متقدمة  اإجن����ازات  م��ن  ال��دول��ة  حققته  مل��ا 
وال�����دويل ويف م��ق��دم��ت��ه اامل��ك��ت�����ش��ب��ات ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة. واأك���د 
االم���ارات  جامعة  بها  حتظى  ال��ت��ي  وال��رع��اي��ة  ال��دع��م  على  معاليه 
رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  من �شاحب 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ودوره يف التنمية 
العلمية ال�شاملة التي ت�شهده الدولة يف كافة املجاالت. ونوه معاليه 

اآل نهيان ويل عهد  اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زاي��د  ب��دور الفريق 
امل�شلحة وما يقدمه من دعم  االأعلى للقوات  القائد  نائب  اأبوظبي 
وخمتلف  جوانبه  بكافة  التعليم  لقطاع  خا�شة  ورع��اي��ة  الحم��دود 
املركز  على  االإم����ارات  جامعة  ح�شول  مبنا�شبة  ذل��ك  ج��اء  اأب��ع��اده. 
ال�شاعدة  للدول  اجلامعات  م�شتوى  على  عامليا  و76  عربيا  االأول 
لت�شنيف اجلامعات  العايل  تاميزللتعليم  ت�شنيف موؤ�ش�شة  بح�شب 
2013-2014 �شمن جمموعة الريك�س متفوقه  العاملية للعام 
اأن جامعة  واأك��د معاليه  العاملية.  يف ذلك على كثري من اجلامعات 
االإمارات العربية املتحدة بتحقيقها هذا االإجناز يف الرتيب العاملي 
اال�شتثنائية الأع�شاء  للجهود  انعكا�شا حقيقيا  اإمنا جاء  للجامعات 
هيئة التدري�س والباحثني والعاملني باجلامعة. وا�شار معاليه اإىل 

اأن هذا االإجن��از جاء متزامنا مع احتفاالت الدولة باليوم الوطني 
الثاين واالأربعني واإ�شافة جديدة لالإجنازات امل�شتمرة التي مل يكن 
واأكد معاليه   .  2020 اإك�شبو  با�شت�شافة معر�س  اآخرها فوز دبي 
37 عاما  اأن جامعة االإم��ارات وخالل م�شريتها املمتدة على مدى 
اأن تتفوق على كثري من اجلامعات االأخ��رى �شمن هذا  ا�شتطاعت 
يف  اجلامعة  مكانة  على  ي��دل  ال��ذي  االأم���ر  املهم  العاملي  الت�شنيف 
ال�شاحة العاملية يف جمال التعليم والتميز البحثي. من جانب اآخر 
االإمارات  جامعة  مدير  النعيمي  را�شد  علي  الدكتور  �شعادة  اأ���ش��ار 
اإط��ار �شعي جامعة  اأن هذا الرتيب الذي تبواأته اجلامعة ياأتي يف 
االإمارات العربية املتحدة الدائم والدوؤوب كي تتبوؤ مكانها الطبيعي 
الت�شنيف من  املرموقة و يعتر هذا  العاملية  يف م�شاف اجلامعات 

املوؤ�شرات  على جمموعة من  يعتمد  العاملية حيث  الت�شنيفات  اأهم 
التي تعك�س االأداء احلقيقي واملتوازن للجامعة يف جماالت التدري�س 
يعطيها  مم��ا  ال��دول��ي��ة  وال�شمعة  امل��ع��رف��ة  ون��ق��ل  العلمي  وال��ب��ح��ث 
ومتخذي  التعليمية  ال�شيا�شات  ووا�شعي  الطلبة  ل��دى  م�شداقية 
حتافظ  االإم�����ارات  جامعة  اأن  النعيمي  ال��دك��ت��ور  واأو���ش��ح  ال��ق��رار. 
دائما على موقعها �شمن اجلامعات املهمة عامليا االأمر الذي يعك�س 
حفاظها والتزامها باملعايري التي تتبعها املوؤ�ش�شات التعليمية العاملية 
يف �شعيها للتميز والريادة وقد اأثبتت جامعة االإمارات تطورا كبريا 
يف االأداء خالل ال�شنوات االأخرية والذي بدوره مكنها من احل�شول 
التعليم  موؤ�شرات  خمتلف  يف  متقدمة  وعربية  عاملية  مراكز  على 

العايل. 

جامعة الإمارات حتتل املركز الأول عربيا و 76 عامليا يف الت�سنيف العاملي جلامعات الدول ال�ساعدة

في�سل بن �سقر يعتمد اأ�سماء الفائزين يف الدورة العا�سرة جلائزة راأ�س اخليمة 

اإح�ساء اأبوظبي يكرم �سركاءه يف مبادرة تد�سني اأكرب خريطة اإح�سائية يف العامل عن اإمارة اأبوظبي 

•• اأبوظبي-وام:

�شاركت القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي ممثلة 
العامة  ب��االأم��ان��ة  االأم���ن���ي  االإع�����الم  اإدارة  يف 
ملكتب �شمو نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير 
الداخلية ومديرية املرور والدوريات وبالتعاون 
مع جمعية �شاعد للحد من احلوادث املرورية 
يف فعاليات ملتقى دراج��ات هاريل ديفين�شون 
 5 من  الفرة  خ��الل  باأبوظبي  يا�س  بجزيرة 
اإىل 7 دي�شمر اجلاري و�شارك فيه اأكر من 
600 دراج من دول جمل�س التعاون اخلليجي 
ومالك تلك الفئة من الدراجات على م�شتوى 

ال�شرق االأو�شط.
ت�شمن امللتقى الذي نظمه نادي هوج ابوظبي 
وا�شتمر ثالثة اأيام م�شرية بالدراجات النارية 
اإىل  ثم  يا�س ومن  اإىل جزيرة  ال�شعديات  من 

الدوريات  وت��ق��دم��ت��ه��ا  زاي����د  ال�����ش��ي��خ  م�����ش��ج��د 
املرورية ل�شرطة اأبوظبي.

وا�شتمل اأي�شا على برامج تثقيفية حول ركوب 
الدراجات  مهارات  حول  وم�شابقات  الدراجة 
النارية وبرامج توعية مرورية قدمها امل�شاعد 
���ش��امل ال��ن��ه��دي م��ن ق�����ش��م ال��ع��الق��ات العامة 
مب����رور اأب���وظ���ب���ي م���ن خ����الل دوري�����ة تثقيف 

املرورية.
وق����ال امل���ق���دم ج��م��ال ���ش��امل ال��ع��ام��ري رئي�س 
ق�����ش��م ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة يف م��دي��ري��ة امل���رور 
امل�شاركة  اإن هذه  اأبوظبي  ب�شرطة  والدوريات 
ل�شرطة  العامة  القيادة  اأولوية  اإط��ار  يف  تاأتي 
ومنهجية  اأم��ن��ا  اأك��ر  ال��ط��رق  جلعل  اأبوظبي 
امل�����ش��ارك��ة يف  ال��ت��وا���ش��ل املجتمعي م��ن خ���الل 
واملهرجانات  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ج��م��ي��ع 
اخلا�شة بال�شيارات والدراجات النارية خا�شة 

الفئة  االأك��ر من حيث  امللتقى يعتر  اأن هذا 
والنوعية مبا ي�شهم يف توعية اأعداد كبرية من 
قائدي الدراجات النارية. واأو�شح العامري اأن 
امللتقى مطبوعات  املديرية قدمت من خالل 
امل����روري����ة لراكبي  ال�����ش��الم��ة  ت��وع��وي��ة ح����ول 
ال�شالمة  اإر�شادات  النارية ت�شمنت  الدراجات 
الالزمة لقيادة الدراجات النارية التي تتمثل 
يف حماية الراأ�س بارتداء اخلوذة الواقية التي 
ت�شاعد على تفادي االإ�شابات اخلطرة بالراأ�س. 
وحث العامري قائدي الدراجات النارية على 
املخ�ش�شة  املالب�س  ب��اإرت��داء  االل��ت��زام  �شرورة 
املبطنة بواق لالأفخاذ وال�شاقني والتي حتمي 
من حرارة حمرك الدراجة وفح�س الدراجة 
املحرك  زي���ت  ف��ح�����س  ي�شمل  ���ش��ام��ال  فح�شا 
وامل�شابيح  واخل��ل��ف��ي��ة  االأم���ام���ي���ة  وال���ف���رام���ل 
االأعطال  لتفادي  واالإط����ارات  احل��رك��ة  ون��اق��ل 

املطلب  النقيب عبد  وقال   . اال�شتخدام  اأثناء 
واحلمالت  ال��درا���ش��ات  ق�شم  رئي�س  احل��م��ادي 
االإعالمية باإدارة االعالم االأمني اإن الدراجة 
باعتبارها  اجل���م���ه���ور  ا���ش��ت��ق��ط��ب��ت  ال�����ش��ق��ر 
يف  الع�شرية  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة  اأدوات  اإح���دى 
التوا�شل مع ال�شباب الفتا اإىل اأن هذا احلدث 
اجلماهريي عزز من والتوا�شل والتقارب مع 
تر�شيخا  ال�شباب  فئة  وخا�شة  املجتمع  اأف��راد 
للوعي املجتمعي حول �شالمة الطرق والقيادة 
االآمنة. وذكر اأن م�شاركة �شرطة اأبوظبي تاأتي 
انطالقا من احلر�س على التقارب والتوا�شل 
ه���واة ركوب  م��ن  ال�����ش��ب��اب خ�شو�شا  ف��ئ��ة  م��ع 
العمرية  ف��ئ��ات��ه��م  خم��ت��ل��ف  م���ن  ال�����دراج�����ات 
ال��ع��ام��ة جت�شيدا  ال�����ش��الم��ة  وت��ع��زي��ز م��ف��ه��وم 
على  ال�شالمة  اأبوظبي  �شرطة  ال�شراتيجية 

الطرق م�شوؤولية اجلميع .

•• اأبوظبي-وام:

للهوية اخلطة  االإم���ارات  هيئة  القيادة يف  فريق  ناق�س 
 2016-2014 ل��ل��ه��ي��ئ��ة  اجل���دي���دة  اال���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
التخطيط  خبري  نورتن  ديفيد  الروفي�شور  بح�شور 
اال�شراتيجي يف كلية االأعمال بجامعة هارفارد موؤ�ش�س 
وم��دي��ر جمموعة ب��االدي��وم ال��ع��امل��ي��ة. ج��اء ذل��ك خالل 
اأم�س  اأبوظبي  يف  مبقرها  الهيئة  عقدتها  عمل  ور�شة 
حممد  علي  املهند�س  الدكتور  �شعادة  مب�شاركة  االأول 
وبح�شور  للهوية  االإم����ارات  هيئة  ع��ام  م��دي��ر  اخل���وري 
عدد من قيادات الهيئة وم�شت�شاري جمموعة باالديوم 
نورتن  الروف�شور  مع  اخل��وري  الدكتور  وا�شتعر�س   .
املتوازن  االأداء  بطاقة  من��وذج  مبتكري  اأح��د  الذييعتر 
اال�شراتيجية  وخ��ط��ط��ه��ا  امل��وؤ���ش�����ش��ات  اأداء  ل��ت��ق��ي��ي��م 
خطتها  بتطبيق  لل�شروع  اجل��اري��ة  الهيئة  ا���ش��ت��ع��دادات 
وما  املقبلة  الثالثة  ل��الأع��وام  اجل��دي��دة  اال�شراتيجية 
ي��رت��ب��ط ب��ه��ا م��ن م�����ش��اري��ع وم���ب���ادرات. وق���دم الدكتور 
التي  ور�شالتها  اجلديدة  اخلطة  ح��ول  �شرحا  اخل��وري 
االإمارات  دول��ة  اأم��ن  تعزيز  يف  امل�شاهمة  ح��ول  تتمحور 
وتي�شري  دع���م  خ���الل  م��ن  ع��امل��ي��ا  التناف�شية  ومكانتها 
توفري  وع��ر  واالقت�شادي  احلكومي  بالعمل  االرت��ق��اء 
ال�شخ�شية  الهوية  الإدارة  ومتقدمة  متكاملة  منظومة 
ال��دك��ت��ور اخل�����وري ح��ر���س الهيئة  ال���دول���ة. واأك�����د  يف 
وتقدمي  العمل  يف  التميز  م�شتويات  اأعلى  حتقيق  على 
مفاهيم  لربط  و�شعيها  للمتعاملني  الذكية  اخلدمات 
وتنفيذه  اال�شراتيجي  التخطيط  عملية  م��ع  التميز 
وفق  الهيئة  وم���ب���ادرات  م�����ش��اري��ع  تطبيق  ي�شمن  مب��ا 
م�شتوى  على  احل��ف��اظ  �شاأنها  م��ن  ال��ت��ي  امل��ع��اي��ر  اأرق���ى 
ع���ايل م��ن ال��ك��ف��اءة وال��ف��اع��ل��ي��ة وب��ال��ت��ايل ت��ق��دمي اأرقى 
و�شوال  والداخليني  اخلارجيني  ملتعامليها  اخل��دم��ات 
اإىل ك�شب ر�شاهم ور�شم االبت�شامة على وجوههم. كما 
ب�شكل  امل�شاهمة  الهيئة على  الدكتور اخل��وري عزم  اأكد 
الثالثة  اال�شراتيجية  دورت��ه��ا  خ��الل  وحم���وري  فاعل 

االإل��ك��روين يف اخلدمات احلكومية  التحول  اإجن��از  يف 
على م�شتوى الدولة لتوفري خدمات متقدمة لالأفراد 
روؤية  م��ع  ين�شجم  مب��ا  النا�س  حياة  ت�شهل  واملوؤ�ش�شات 
االإمارات 2021 . من جانبه اأ�شاد الروفي�شور نورتن 
بالتزام الهيئة واعتمادها التام على منهجية التخطيط 
اال�شراتيجية  اخل���ط���ة  ع��ل��ى  م��ث��ن��ي��ا  اال���ش��رات��ي��ج��ي 
النتائج  اأن  معترا  للهوية  االإم����ارات  لهيئة  اجل��دي��دة 
اال�شراتيجية  خطتها  �شوء  يف  الهيئة  حققتها  التي 
2013-2010 كانت مبهرة ومبثابة منوذج عاملي يف 
جمال اإعداد وتنفيذ اخلطط اال�شراتيجية. ويف ختام 
كما  التذكارية..  ال��دروع  اجلانبان  تبادل  العمل  ور�شة 
قام اخلبري نورتن بت�شليم مدير عام الهيئة درع جائزة 
ال�شفوة يف بطاقة االأداء املتوازن لتنفيذ اال�شراتيجيات 
واإدارة االأداء التي فازت بها الهيئة موؤخرا لتكون بذلك 
اأول جهة احتادية يف دولة االإمارات تفوز بهذه اجلائزة 
الدولية املرموقة التي تعتر االأهم من نوعها يف العامل 
والتي متنحها جمموعة بالديوم العاملية وذلك بح�شور 
اخلدمات  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  امل�����ش��م��اري  م�شبح 
املوؤ�ش�شية وامل�شاندة واأع�شاء فريق اال�شراتيجية. يذكر 
اأهداف  خم�شة  تت�شمن  للهيئة  اجل��دي��دة  اخل��ط��ة  اأن 
ا�شراتيجية هي �شمان تطبيق اأعلى م�شتويات اجلودة 
للمعايري  وف��ق��ا  ال�شخ�شية  ل��ل��ب��ي��ان��ات  واخل�����ش��و���ش��ي��ة 
الهيئة  دور  وتعزيز  الهوية  منظومة  اإدارة  يف  الدولية 
يف  الهوية  وتاأكيد  لتعريف  الرئي�شية  اجلهة  باعتبارها 
اال�شراتيجي  والتخطيط  القرار  �شناع  ودع��م  الدولة 
بال�شجل  العالقة  ذات  البيانات  يخ�س  فيما  الدولة  يف 
ال�شكاين واالرتقاء مبكانة وا�شم هيئة االإمارات للهوية 
وفهم متطلبات املتعاملني باالإ�شافة اإىل �شمان تقدمي 
االإداري��ة وفق معايري اجل��ودة والكفاءة  كافة اخلدمات 
مبادرة   17 ن��ح��و  اخل��ط��ة  تت�شمن  ك��م��ا  وال�����ش��ف��اف��ي��ة.. 
يف  املر�شومة  االأه���داف  لتحقيق  رئي�شية  ا�شراتيجية 
التحول  اإجن���اح  يف  حم���وري  ب�شكل  االإ���ش��ه��ام  مقدمتها 

االإلكروين على م�شتوى الدولة. 

الهــويـــة تــراجــع خطتهــا ال�سرتاتيجيــة
 2014-2016 مع خبري التخطيط يف هارفرد

�سرطة اأبوظبي ت�سارك مع 600 دراج يف ملتقى دراجات هاريل بـ يا�س 
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اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/1132 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8774 

املنفذ  االإمارات  اجلن�شية:   - لالت�شاالت  االإمارات  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
�شده : �شويدان عبيد �شويدان العامري اجلن�شية: االإمارات املطلوب اعالنه: 
مبا  بالن�شر   عنوانه:  االإمارات  اجلن�شية:  العامري  �شويدان  عبيد  �شويدان 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 
املوافق  ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم االحد  م  925-2012 جت جز - 
2013/12/29 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  العني  التنفيذ-  بادارة  االأوىل 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 االأحد 8 دي�شمر 2013 العدد  10964     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/1088 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8920 

االإمارات  اجلن�شية:   - لالت�شاالت  االإمارات  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
االإمارات  اجلن�شية:  ال�شام�شي  مبارك  �شوين  نا�شر  �شعيد   : �شده  املنفذ 
املطلوب اعالنه: �شعيد نا�شر �شوين مبارك ال�شام�شي اجلن�شية: االإمارات 
عنوانه: بالن�شر  مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ 
ال�شادر يف الدعوى رقم 527-2013 جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره 
جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/12/23 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت 
مكلف باحل�شور امام الدائرة االأوىل بادارة التنفيذ- العني الكائنة باملقر 
ال�شند اعاله، تفاديا  او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ  الرئي�شي �شخ�شيا 

التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
القيد اللكرتوين                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 االأحد 8 دي�شمر 2013 العدد  10964     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/1093 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8615 

املنفذ  االإمارات  اجلن�شية:   - لالت�شاالت  االإمارات  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
�شده : طالل احمد عقالن �شعيد غالب اجلن�شية: االإمارات املطلوب اعالنه: 
مبا  بالن�شر   عنوانه:  االإمارات  اجلن�شية:  غالب  �شعيد  عقالن  احمد  طالل 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 
املوافق  ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم االثنني  م  205-2012 جت جز - 
2013/12/23 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
االأوىل بادارة التنفيذ- العني الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
القيد اللكرتوين                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 االأحد 8 دي�شمر 2013 العدد  10964     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/1097 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8744 

املنفذ  االإمارات  اجلن�شية:   - لالت�شاالت  االإمارات  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
�شده : �شي الين للتجارة العامة ذ.م.م اجلن�شية: االإمارات املطلوب اعالنه: 
ان  بالن�شر  مبا  االإمارات عنوانه:  ذ.م.م اجلن�شية:  العامة  للتجارة  �شي الين 
رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب 
934-2012 جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
2013/12/24 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
االأوىل بادارة التنفيذ- العني الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
القيد اللكرتوين                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 االأحد 8 دي�شمر 2013 العدد  10964     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/1098 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8071 

املنفذ  االإمارات  اجلن�شية:   - لالت�شاالت  االإمارات  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
�شده : نا�شر �شامل �شامل اجلن�شية: االإمارات املطلوب اعالنه: نا�شر �شامل 
�شامل اجلن�شية: االإمارات عنوانه: بالن�شر  مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب 
تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 78-2011 جت جز - م ر - ب - ع 
ن وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/12/24 موعدا لنظر طلب 
العني  التنفيذ-  بادارة  االأوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  فانت مكلف  التنفيذ. 
ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة 

اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
القيد اللكرتوين                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 االأحد 8 دي�شمر 2013 العدد  10964     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/1099 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8072 

املنفذ  االإمارات  اجلن�شية:   - لالت�شاالت  االإمارات  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
�شده : نريه دغا�س حممد عكمة العامري اجلن�شية: االإمارات املطلوب اعالنه: 
العامري اجلن�شية: االإمارات عنوانه: بالن�شر  مبا  نريه دغا�س حممد عكمة 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 
املوافق  الثالثاء  يوم  لنظره جل�شة  ع ن وحدد   - - ب  ر  م   - 77-2011 جت جز 
2013/12/24 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
االأوىل بادارة التنفيذ- العني الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
القيد اللكرتوين                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 االأحد 8 دي�شمر 2013 العدد  10964     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/1091 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8921 

طالب التنفيذ/ موؤ�ش�شة االإمارات لالت�شاالت - اجلن�شية: االإمارات املنفذ 
�شده : عبدالرزاق احمد حممد باقر ال ب�شر اجلن�شية: االإمارات املطلوب 
االإمارات  اجلن�شية:  ب�شر  ال  باقر  حممد  احمد  عبدالرزاق  اعالنه: 
عنوانه: بالن�شر  مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ 
ال�شادر يف الدعوى رقم 522-2013 جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره 
جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/12/23 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت 
مكلف باحل�شور امام الدائرة االأوىل بادارة التنفيذ- العني الكائنة باملقر 
ال�شند اعاله، تفاديا  او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ  الرئي�شي �شخ�شيا 

التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
القيد اللكرتوين                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 االأحد 8 دي�شمر 2013 العدد  10964     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/1089 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8922 

االإمارات  اجلن�شية:   - لالت�شاالت  االإمارات  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
االإمارات  اجلن�شية:  البادي  عبداهلل  �شامل  را�شد  الزير   : �شده  املنفذ 
االإمارات  اجلن�شية:  البادي  عبداهلل  �شامل  را�شد  الزير  اعالنه:  املطلوب 
عنوانه: بالن�شر  مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ 
ال�شادر يف الدعوى رقم 523-2013 جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره 
جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/12/23 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت 
مكلف باحل�شور امام الدائرة االأوىل بادارة التنفيذ- العني الكائنة باملقر 
ال�شند اعاله، تفاديا  او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ  الرئي�شي �شخ�شيا 

التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 االأحد 8 دي�شمر 2013 العدد  10964     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/1090 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8913 

طالب التنفيذ/ موؤ�ش�شة االإمارات لالت�شاالت - اجلن�شية: االإمارات املنفذ 
�شده : �شليمان عبداهلل �شليمان �شعيد الكندي اجلن�شية: االإمارات املطلوب 
االإمارات  اجلن�شية:  الكندي  �شعيد  �شليمان  عبداهلل  �شليمان  اعالنه: 
عنوانه: بالن�شر  مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ 
ال�شادر يف الدعوى رقم 511-2013 جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره 
جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/12/23 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت 
مكلف باحل�شور امام الدائرة االأوىل بادارة التنفيذ- العني الكائنة باملقر 
ال�شند اعاله، تفاديا  او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ  الرئي�شي �شخ�شيا 

التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 االأحد 8 دي�شمر 2013 العدد  10964     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/1092 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8086 

طالب التنفيذ/ موؤ�ش�شة االإمارات لالت�شاالت - اجلن�شية: االإمارات املنفذ �شده 
: �شعيد طوير�س حمودة �شامل العفاري اجلن�شية: االإمارات املطلوب اعالنه: 
�شعيد طوير�س حمودة �شامل العفاري اجلن�شية: االإمارات عنوانه: بالن�شر  مبا 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 
املوافق  االثنني  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  ن  ع   - ب   - ر  م   - جز  جت   2011-70
2013/12/23 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
االأوىل بادارة التنفيذ- العني الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 االأحد 8 دي�شمر 2013 العدد  10964     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/1095 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8645 

املنفذ  االإمارات  اجلن�شية:   - لالت�شاالت  االإمارات  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
�شده : التفاين انرنت كافيه اجلن�شية: االإمارات املطلوب اعالنه: التفاين 
التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر   عنوانه:  االإمارات  اجلن�شية:  كافيه  انرنت 
جت   2012-360 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم 
جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/12/24 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االأوىل بادارة 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  العني  التنفيذ- 

لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 االأحد 8 دي�شمر 2013 العدد  10964     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/1096 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8805 

طالب التنفيذ/ موؤ�ش�شة االإمارات لالت�شاالت - اجلن�شية: االإمارات املنفذ �شده 
: احمد غريب خمي�س حممد البلو�شي اجلن�شية: االإمارات املطلوب اعالنه: 
احمد غريب خمي�س حممد البلو�شي اجلن�شية: االإمارات عنوانه: بالن�شر  مبا 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 
1404-2012 جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
2013/12/24 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
االأوىل بادارة التنفيذ- العني الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 االأحد 8 دي�شمر 2013 العدد  10964     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/1105 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8906 

املنفذ  االإمارات  اجلن�شية:   - لالت�شاالت  االإمارات  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
�شده : ماجد فرج علي بن مهري الكثريي اجلن�شية: االإمارات املطلوب اعالنه: 
ماجد فرج علي بن مهري الكثريي اجلن�شية: االإمارات عنوانه: بالن�شر  مبا 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 
171-2013 جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم االربعاء املوافق 
2013/12/25 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
االأوىل بادارة التنفيذ- العني الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 االأحد 8 دي�شمر 2013 العدد  10964

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/1134 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8575 

املنفذ  االإمارات  اجلن�شية:   - لالت�شاالت  االإمارات  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
�شده : جا�شم يعقوب ثاين ثني ال�شكيلي اجلن�شية: االإمارات املطلوب اعالنه: 
جا�شم يعقوب ثاين ثني ال�شكيلي اجلن�شية: االإمارات عنوانه: بالن�شر  مبا ان 
رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب 
1547-2011 جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم االحد املوافق 
2013/12/29 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  العني  التنفيذ-  بادارة  االأوىل 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 االأحد 8 دي�شمر 2013 العدد  10964     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/1135 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8862 

املنفذ  االإمارات  اجلن�شية:   - لالت�شاالت  االإمارات  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
حممد  اعالنه:  املطلوب  �شوريا  اجلن�شية:  حقوق  عبداملعني  حممد   : �شده 
التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر   عنوانه:  �شوريا  اجلن�شية:  حقوق  عبداملعني 
رقم 1394-2012 جت  الدعوى  ال�شادر يف  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  تقدم بطلب 
املوافق 2013/12/29  االحد  يوم  لنظره جل�شة  ن وحدد  ع   - - ب  ر  م   - جز 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االأوىل بادارة 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  العني  التنفيذ- 

لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 االأحد 8 دي�شمر 2013 العدد  10964     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/1142 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم امللف
8897 

االإمارات  اجلن�شية:   - لالت�شاالت  االإمارات  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
االإمارات  نوريه اجلن�شية:  بن  احمد عبداهلل  �شهيل  نا�شر   : املنفذ �شده 
املطلوب اعالنه: نا�شر �شهيل احمد عبداهلل بن نوريه اجلن�شية: االإمارات 
عنوانه: بالن�شر  مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ 
لنظره  ع ن وحدد   - - ب  ر  م   - الدعوى رقم 3-2013 جت كل  ال�شادر يف 
جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/12/30 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت 
مكلف باحل�شور امام الدائرة االأوىل بادارة التنفيذ- العني الكائنة باملقر 
ال�شند اعاله، تفاديا  او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ  الرئي�شي �شخ�شيا 

التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 االأحد 8 دي�شمر 2013 العدد  10964     

العدد  10964 بتاريخ   2013/12/8     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1441 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
بنغالدي�س    اجلن�شية:  العظيم  نور  حممد  الدين  نظام  التنفيذ/حممد  طالب 
االمارات     اجلن�شية:  ذ.م.م  املعدنية  لالن�شاءات  اخلليج  يولند   : �شده  املنفذ 
املطلوب اعالنه/  يولند اخلليج لالن�شاءات املعدنية ذ.م.م اجلن�شية: االمارات      
عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر 
يف الدعوى رقم 2013/843 عم جز- م ع-ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم االثنني 
امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/12/16 املوافق 
الدائرة االوىل بادارة التنفيذ- الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10964 بتاريخ   2013/12/8     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2336 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
بنغالدي�س      اجلن�شية:  غازي  عبداحلليم  علي  �شوكت  التنفيذ/حممد  طالب 
املنفذ �شده : البيت ال�شعيد لالثاث ذ.م.م اجلن�شية: االمارات املطلوب اعالنه/  
البيت ال�شعيد لالثاث ذ.م.م اجلن�شية: االمارات   عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/2197 
 2013/12/16 املوافق  االثنني  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ  ع-ب-  م  جز-  عم 
بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�شور  فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  موعدا 
لتنفيذ  بوا�شطة وكيل معتمد  او  �شخ�شيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ- 

ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10964 بتاريخ   2013/12/8     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/908 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
 : �شده  املنفذ  بنغالدي�س   اجلن�شية:  عبدالقادر  ليت  ميا  التنفيذ/رايف  طالب 
اعالنه/   املطلوب  االمارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  الكا�شف  توفيق 
بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  الكا�شف  توفيق 
الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا 
املوافق  اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم االثنني  رقم 2013/220 عم جز- م ع-ب- 
الدائرة  امام  باحل�شور  فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  2013/12/16 موعدا 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الثانية 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10964 بتاريخ   2013/12/8     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/712 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/نور النبي ليت عبداخلالق اجلن�شية: بنغالدي�س املنفذ �شده : 
النجم االكر للمقاوالت وال�شيانة العامة اجلن�شية: االمارات املطلوب اعالنه/  
النجم االكر للمقاوالت وال�شيانة العامة اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر 
الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا 
املوافق  االحد  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ  ع-ب-  م  جز-  عم   2013/606 رقم 
الدائرة  امام  باحل�شور  فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  2013/12/15 موعدا 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الثانية 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10964 بتاريخ   2013/12/8     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2329 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
 : �شده  املنفذ  االردن  اجلن�شية:  حممد  حمدان  �شالح  التنفيذ/جنيب  طالب 
�شركة الدانوب لال�شغال املعدنية وال�شيانة العامة اجلن�شية: االمارات  املطلوب 
اعالنه/  �شركة الدانوب لال�شغال املعدنية وال�شيانة العامة اجلن�شية: االمارات   
عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر 
يف الدعوى رقم 2013/478 عم جز- م ع-ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم االحد 
امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/12/15 املوافق 
الدائرة االوىل بادارة التنفيذ- الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
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اأخبـار الإمـارات
الهيئة العامة للمعا�سات والتاأمينات الجتماعية حتقق اإجنازات مهمة لتو�سعة املظلة التاأمينية

•• ابوظبي-وام:

حققت الهيئة العامة للمعا�شات والتامينات االجتماعية منذ اإن�شائها 
اإجنازات هامة تتعلق بتو�شعة املظلة التاأمينية لت�شمل كافة املواطنني 
والعاملني  االإحت��ادي��ة  واملوؤ�ش�شات  والهيئات  ال����وزارات  يف  العاملني 
باحلكومات املحلية يف كل من دبي وال�شارقة وعجمان و راأ�س اخليمة 
والفجرية واأم القيوين باالإ�شافة اىل املواطنني العاملني يف القطاع 
اخلا�س ومد احلماية التامينية لت�شمل املواطنني العاملني يف دول 
جمل�س  دول  م��واط��ن��ي  م��ن  وال��ع��ام��ل��ني  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س 
رئي�س  الهاملي  �شيف  �شعادة حممد  وقال  االم��ارات.  بدولة  التعاون 
اأن  االجتماعية  والتاأمينات  للمعا�شات  العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�س 

ووزارة ال�شحة وجمعية الع�شكريني املتقاعدين ووزارة العدل ووزارة 
ا�شافيني  مركزين  فتح  االجن���ازات  تلك  وم��ن  االإجتماعية  ال�شوؤون 
لتقدمي اخلدمات للمتعاملني باإمارة دبي مركز املنارة ومركز الطوار 
�شعيا لتقدمي اخلدمات باأقرب موقع جغرايف مع حر�س الهيئة على 
ال�شنوات  خالل  كرمت  حيث  املتعاملني  كافة  مع  امل�شتمر  التوا�شل 
الذين  وامل�شركني  املتقاعدين  املواطنني  من  باملائة   75 االأخ���رية 

زادت خدمتهم عن 35 �شنة.
 و�شاركت الهيئة اي�شا يف املوؤمترات الدولية واالقليمية خارج وداخل 
الدولة وا�شت�شافت موؤمتر اجلمعية الدولية للتامينات االجتماعية 
الربع  واالج��ت��م��اع  التاميني  للتفتي�س  ال��ث��ام��ن  ال���دويل  واالج��ت��م��اع 
واجتماعات  العربية  اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون  جمل�س  ل���دول  �شنوي 

اأهم اجنازات الهيئة العامة للمعا�شات والتاأمينات االجتماعية تتمثل 
واحلر�س  االأع��م��ال  واأ���ش��ح��اب  للم�شركني  التاأمينية  التوعية  يف 
بكافة  ال��ع��ام��ل��ني  ال���دول���ة  م��واط��ن��ي  ج��م��ي��ع  ت�شمل  اأن  ع��ل��ى  ال���دائ���م 
الهيئة والأنظمة  االر���ش��ادي��ة خل��دم��ات  االأدل����ة  وا���ش��دار  ال��ق��ط��اع��ات 
وقوانني ومميزات وفوائد احلماية التاأمينية. وتلتزم الهيئة العامة 
للمعا�شات والتاأمينات االجتماعية بتطوير خدماتها وتنفيذ اخلطط 
اال�شراتيجية للهيئة حتقيقا الأهدافها املرتبطة باأهداف احلكومة 
وعملت  حتقيقها.  يف  اأ�شا�شية  ركيزة  الهيئة  تعتر  التي  االحت��ادي��ة 
الهيئة على تفعيل ال�شراكات اال�شراتيجية من خالل عقد اتفاقيات 
الت�شغيلي للهيئة مع �شندوق معا�شات  ا�شراتيجية لتح�شني االأداء 
ال��ه��وي��ة ووزارة العمل  اأب��وظ��ب��ي وه��ي��ئ��ة  ال��ت��ق��اع��د الم����ارة  وم��ك��اف��اآت 

االجتماعي.  لل�شمان  ال��ع��امل��ي  وامل��ن��ت��دى  التقاعد  �شناديق  روؤ���ش��اء 
مواطنا   21 تعيني  خالل  من  التوطني  ن�شب  لرفع  الهيئة  وت�شعى 
و توفري الدعم الالزم للموظفني املواطنني بالهيئة لرفع م�شتواهم 
كما   .. املهنية  ال�شهادات  لنيل  تاأهيلهم  خ��الل  من  واملهني  العلمي 
قامت الهيئة بتقدمي منح درا�شية لطلبه الثانوية ل�شد احتياجاتها 
وتفعيل  الهيئة  عمليات  هند�شة  ب��اع��ادة  الهيئة  وت��ق��وم  امل�شتقبلية. 
م�شروع االأمتتة متهيدا للتحول االلكروين وتقدمي اخلدمات عر 
اجلودة  معايري  باأعلى  الذكية  والهواتف  للهيئة  االلكروين  املوقع 
اخلطة  اأداء  الدارة  اجن��از  االإل��ك��روين  النظام  تبني  اىل  باال�شافة 
اال�شراتيجية واخلطط الت�شغيلية والذي يتم متابعته ب�شكل فوري 

من قبل االدارة العليا واللجنة التنفيذية.

مركز العني للخدمات الأولية اأحدث مراكز الرعاية والتاأهيل التابعة لـ زايد العليا
•• ابوظبي-وام:

حتر�س موؤ�ش�شة زايد العليا للرعاية االإن�شانية وذوي االحتياجات اخلا�شة 
على الو�شول بخدماتها لكافة املناطق على م�شتوى اأبوظبي جت�شيدا للدور 
واملتابعة  واالهتمام  الرعاية  �شبل  ارقى  تقدمي  نحو  و�شعيها  به  تقوم  الذي 
ذوي  ب��اأو���ش��اع  للنهو�س  ال��ر���ش��ي��دة  قيادتنا  تبذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  وم��واك��ب��ة 
يف  للم�شاركة  املجتمع  يف  وادماجهم  وتاأهيلهم  رعايتهم  وم�شاعفة  االعاقة 
الذي  الغايل  لوطننا  جوانبها  بكافة  احل�شارية  والتنمية  التطور  م�شرية 
نهيان طيب  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  الرا�شخة  قواعده  ار�شى 
اهلل ثراه. ويعد مركز العني للخدمات االولية من اأحدث املراكز التي با�شرت 
حدث  املركز  ويعنى  االإع��اق��ة  ذوي  فئات  وتاأهيل  لرعاية  ت�شغيلها  املوؤ�ش�شة 
التدخل  مثل  املتخ�ش�شة  اخل��دم��ات  م��ن  جملة  بتقدمي  يقوم  التي  امل��راك��ز 
العالج  وخدمات  امل�شاندة  واخل��دم��ات  والت�شخي�س  التقييم  وخدمة  املبكر 
بالتعاون مع �شحة فهو مركز جمهز باأف�شل التجهيزات والكوادر الب�شرية 
العني وهو جزء من منظومة  التاأهيلي يف منطقة  العمالء  املدربة خلدمة 
رئي�س  نائب  الهاملي  املوؤ�ش�شة. وقال حممد حممد فا�شل  خدمية تقدمها 
جمل�س االإدارة االأمني العام للموؤ�ش�شة يف ت�شريحات �شحافيه له مبنا�شبة 
تد�شني خدمات املركز اإن الدولة يف ظل قيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل اأولت اهتماما وا�شعا باأبنائها من 
و�شوال  وال�شحية  االجتماعية  الرعاية  دور  افتتاح  االإعاقة من خالل  ذوي 
لتحقيق املزيد من االإجنازات على هذا ال�شعيد كما �شعت اإىل توفري احلياة 
اأن��ه يف  واأ�شاف  اأبوظبي.  الدولة كافة ويف  اإم��ارات  الفئات يف  الكرمية لتلك 
ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  ومتابعة  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  قيادة  ظل 
للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
نحو  �شعيها  اأب��رزه��ا  لعل  االإجن����ازات  م��ن  العديد  املوؤ�ش�شة  حققت  امل�شلحة 
اإيل مناطق  والتاأهيل لذوي االحتياجات اخلا�شة  الرعاية  تو�شيل خدمات 
االإمارة وافتتاح مراكز جديدة للرعاية والتاأهيل والتو�شع يف اخلدمات التي 
واأكد  جديدة.  و�شعب  عالجية  وح��دات  وا�شتحداث  كافة  املراكز  يف  تقدمها 
اأن املوؤ�ش�شة ت�شعى للتو�شع يف ن�شر املراكز التابعة لها على م�شتوى اأبوظبي 
لت�شل للمدن واملناطق كافة التي حتتاج لذلك �شمن �شيا�شتها الرامية اإىل 
االإعاقة  والتاأهيل لفئات ذوي  الرعاية  الو�شول للمناطق كافة وتقدمي كل 
مب�شتويات ومعايري عاملية تنفيذا لتوجيهات القيادة الر�شيدة. وقال الهاملي 
باأن  املوؤ�ش�شة  روؤي��ة  اإط��ار  ياأتي يف  االأولية  العني للخدمات  اإن تد�شني مركز 
واآم��ال فئاتها  اأه��داف  بالكفاءة يف حتقيق  تكون حائزة ثقة املجتمع وتتميز 
باملجتمع  فاعلني  اأف��رادا  لي�شبحوا  واالأيتام  اخلا�شة  االحتياجات  ذوي  من 
تعليم  خدمات  توفري  على  تن�س  التي  اال�شراتيجية  املبادرة  اإىل  وا�شتنادا 
وتاأهيل ودمج املعاقني مبا يتوافق مع اأف�شل املمار�شات العاملية. واأو�شح اأن 
موؤ�ش�شة زايد تهتم بالو�شول بخدماتها لكافة املناطق على م�شتوى اأبوظبي 
وجت�شيدا للدور الذي تقوم به و�شعيا لتقدمي اأرقى �شبل الرعاية واالهتمام 
باأو�شاع  للنهو�س  الر�شيدة  قيادتنا  تبذلها  التي  اجلهود  ومواكبة  واملتابعة 
ذوي االإعاقة وم�شاعفة رعايتهم وتاأهيلهم واإدماجهم يف املجتمع للم�شاركة 
يف م�شرية التطور والتنمية احل�شارية بجوانبها كافة لوطننا الغايل الذي 
اأر�شى قواعده الرا�شخة املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
نهيان طيب اهلل ثراه ياأتي تد�شني املركز اجلديد. واأ�شار االأمني العام ملوؤ�ش�شة 
للمواطنني  خدماتها  تقدم  املوؤ�ش�شة  اأن  اإىل  االن�شانية  للرعاية  العليا  زايد 
من ذوي االإعاقة عر اأكر من 15 مركزا وناديني ريا�شيني منت�شرة على 
االإعاقة  ذوي  وتاأهيل  تهيئة  اإىل  املراكز  خالل  من  �شاعية  االم��ارة  م�شتوى 
لالندماج يف املجتمع عر خدمات متنوعة منها التدريب والتعليم والتاأهيل 
واالأن�شطة  االأ�شري  واالإر���ش��اد  النف�شية  الرعاية  وخدمات  والعالجي  املهني 
الربوية والريا�شية امل�شاندة واملتمثلة يف خدمات التقييم ال�شامل والتدخل 
جانب  اإىل  املهني  والتاأهيل  والتدريب  االأك��ادمي��ي  والتعليم  والعالج  املبكر 
التوظيف والدمج واإعداد اخلطط االنتقالية. ولفت اإىل اأن عدد امل�شتفيدين 
من خدماتها من ذوي االإعاقة �شواء بطريقة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة ي�شل 
اإىل اأكر من األفي �شخ�س منهم 1670 من ذوي االإعاقة ملتحقني مبراكز 
2014 كما يبلغ عدد امل�شتفيدين  املوؤ�ش�شة للعام الدرا�شي احلايل 2013 
من مركز خدمة االيواء لذوي االحتياجات اخلا�شة 100 معاق وبلغ عدد 
امللتحقني بور�س التاأهيل املهني يف ابوظبي والعني واملنطقة الغربية 223 
البنات بجانب املتدربني يف جمال الزراعة واالنتاج  من االأوالد و167 من 
ان  املركز  العتيبي مدير  �شعود  96 متدربا. وقال  البالغ عددهم  احليواين 
التوا�شل بني املركز واالأ�شر واأولياء االأمور خلدمة اأبنائهم هو اال�شا�س الذي 
ن�شتند عليه لتحقيق النجاح وهو �شعار رفعته اإدارة املركز منذ تد�شني خدماته 
.. ورحب بتلقي كافة االآراء واملقرحات ودرا�شتها والعمل على تطبيق اجليد 
منها بهدف الو�شل الأف�شل درجات التعاون مبا يحقق ما ي�شبو اإليه اجلميع 
من تقدمي برامج رعاية وتاأهيل وفق اأرقى املعايري العاملية للم�شتفيدين من 
خدمات املركز الذي بات وجوده مبدينة العني �شرورة ملحة حلاجة املنطقة 
ال�شرقية من اإمارة اأبوظبي ملركز متخ�ش�س يف العالج الطبيعي والوظيفي. 
وا�شاف ان دور االأ�شر واالأهايل هو اأ�شا�س لنجاح برامج التاأهيل فاملركز يوفر 
فريق عمل مدرب  وي�شم  االإعاقة  ذوي  فئات  ملراجعيه من  اأرق��ى اخلدمات 
العاملية وهو يقدم خدماته الأكر من  اأف�شل الرامج واملمار�شات  ي�شتخدم 
جملة  وه��ي  العني  مدينة  يف  خمتلفة  عمرية  فئات  من  م�شتفيد  اأربعمائة 
من اخلدمات املتخ�ش�شة مثل التدخل املبكر وخدمة التقييم والت�شخي�س 
مت  مركز  فهو   .. �شحة  مع  بالتعاون  العالج  امل�شاندةوخدمات  واخل��دم��ات 
خلدمة  امل��درب��ة  الب�شرية  وال���ك���وادر  التجهيزات  واأف�����ش��ل  ب��اأح��دث  ت��زوي��ده 
العمالء ومت ا�شتقبال احلاالت يف املركز وتقدمي اخلدمات ب�شهر اأكتوبر من 
العام املن�شرم 2012 م بفتح ف�شول برنامج الفرة الكاملة لالأطفال �شمن 

خدمة التدخل املبكر.
برامج  اأ�شلوب جديد من  انتهاج  املركز حتر�س على  اإدارة  ان  العتيبي  واكد 
التاأهيل يعتمد على اإ�شراك اأولياء االمور وال�شيما االمهات يف تلك الرامج 
ا�شتجابة  م�شتوى  على  نتائج جيدة  يحقق  ال��ذي  االم��ر  وه��و  دائمة  ب�شورة 
تثقيف  يف  يفيد  ان��ه  كما  التاأهيل  مل��راح��ل  الفئات  تلك  م��ن  اخل��دم��ة  متلقي 
اإىل  املعاجلني  وخا�شة  املركز  ك��وادر  جميع  يو�شي  كما   .. وتوعيتها  االأ�شر 
اجنازها  التاأكد من  على  واحلر�س  منزلية  بواجبات  االأ�شر  تكليف  �شرورة 
اإ�شكالية  يواجه  اأحيانا  املركز  اأن  اإىل  ي�شري  بينما  اأبنائهم  لتحقيق م�شلحة 
عدم ح�شور امل�شتفيد من اخلدمة يف املوعد املحدد جلل�شات التاأهيل االمر 
لدعم  متابعة  وبرنامج  اآخ���ر.  مل�شلحة  ال��وق��ت  ا�شتثمار  معه  ي�شعب  ال��ذي 
اأ�شر ذوي االحتياجات اخلا�شة من الرامج التي اأطلقها املركز للعمل على 
و  االويل  التقييم  ما بني  الواقعة  الفرة  االطفال يف  لرعاية  توفري مظلة 
وتطبيقاته وعر�س  العالجي  االإر�شاد  تقدمي  اىل  يهدف  للخدمة  ادخالهم 
املنزلية  ال��ت��ع��دي��الت  الإج����راء  اال���ش��ت�����ش��ارات  واع��ط��اء  ال��ع��الج  ا�شراتيجيات 
الالزمة الأ�شر ذوي االعاقة باالإ�شافة اىل تثقيف االهايل و ت�شكيل فرق دعم 
فاإن  املركز  العتيبي مدير  �شعود  وبح�شب  االم��ور.  اأولياء  ا�شري مكونة من 
اأف�شل للتعرف على احتياجات الطفل  الرنامج مينح االخ�شائيني فر�شة 
العالجية واجراء االختبارات الدقيقة بح�شور االهل لو�شع اخلطط وفقا 
الأف�شل املمار�شات العاملية يف هذا املجال. وي�شم مركز العني للخدمات االأولية 
الرعاية  وق�شم  املبكر  والتدخل  ال�شامل  التقييم  هي  رئي�شية  اأق�شام  ثالثة 

املجتمعية  وال��ع��الق��ات  العملية  احل��ي��اة  االأط��ف��ال  تعليم  يف  املتنوعة  الفنية 
واملحاكاة  احل��وار  خ��الل  من  التعلم  طريق  عن  التوا�شل  لغة  قواعد  وبناء 
والراق�س  واالإن�����ش��ادي  ال�شامت   : ب��اأن��واع��ه  والتمثيل  واالرجت���ال  واحل��رك��ة 
وتوظيف املفردات اللغوية بطريقة �شحيحة �شمن اأماكنها املنا�شبة. برنامج 
الدراما يف التدخل املبكر ي�شتخدم كذلك كعالج نف�شي جماعي الأنواع معينة 
النطق  �شعوبات  ذوي  عالج  اأ�شاليب  واأح��د  االأطفال  عند  اال�شطرابات  من 
بال�شيكو  العالج  من  النوع  هذا  وي�شمى  املفرطة  العدائية  وذوي  واملنعزلني 
دراما وميتاز هذا االأ�شلوب عن غريه من اأ�شاليب العالج باأنه ي�شاعد الطفل 

على معاجلة م�شكالته مبا ينا�شب واقعه احلايل وجمتمعه.

- برنامج تعديل ال�شلوك.. 
تبنت املوؤ�ش�شة تطبيق برنامج دعم ال�شلوك االإيجابي كاأ�شا�س يتم االنطالق 
البحث  مبداأ  على  الرنامج  هذا  يقوم  حيث  ال�شلوك  �شبط  برامج  يف  منه 
وحماولة  وم�شبباته  وخلفياته  امل��رغ��وب  غ��ري  ال�شلوك  اأ���ش�����س  ع��ن  املنظم 
تفاديها وعدم ا�شتثارتها وهو من الرامج التفاعلية املعرفة عامليا ويتمتع 
ب�شمعة اإيجابية مبا يخ�س اإمكانية ال�شيطرة على ال�شلوكيات غري املرغوبة 
قبل تفاقم حدوثها. من ناحية اأخرى يعتمد هذا الرنامج على طريقة بناء 
النف�شي  االخ�شائي  ويقوم  االآخ��ر.  ال�شعيد  على  املرغوبة  امل��ه��ارات  وتعليم 
باإعداد خطة عمل تتعلق باآلية تطبيق برنامج دعم ال�شلوك االإيجابي والتي 
التفاعل  وت�شجيع  لل�شلوك  االيجابي  ال�شبط  ا�شراتيجيات  تعزيز  تدعم 
االجتماعي �شمن بيئة الف�شل الدرا�شي واملركز وعندما ي�شبح �شلوك الطفل 
م�شدر خطر على حياته وعلى حياة االآخرين ويحول دون تعلمه بالطريقة 
املثلى يقوم االخ�شائي بتبني خطط فاعلة ل�شبط هذا ال�شلوك من خالل 

برنامج �شبط ال�شلوك االيجابي. 

- برنامج الإر�شاد الأ�شري.. 
اأخ�شائي  يقدمها  العلمية  التوجيهات  من  جمموعة  هو  االأ���ش��ري  االإر���ش��اد 
التدخل املبكر الأ�شرة الطفل بهدف التدريب والتعليم علي اكت�شاب املهارات 
امل�شكالت املرتبة علي وجود طفل من  واخل��رات التي ت�شاعد يف مواجهة 
ذوي االحتياجات اخلا�شة لديها �شواء فيما يتعلق باأ�شاليب التعامل معه يف 
�شاأنه  من  ما  وكل  ولغويا  معرفيا  بتاأهيله  اأو  االجتماعية  التن�شئة  و  املنزل 

يحقق للطفل اأق�شي ا�شتفادة من قدراته. 

- وحدة التقييم والت�شخي�ش.. 
هذه اخلدمة يتم توفريها يف مدينة العني للمرة االأوىل مع افتتاح املركزوهي 
عملية اإجرائية متخ�ش�شة يقوم بها فريق عمل متعدد التخ�ش�شات بهدف 
حت��دي��د اح��ت��ي��اج��ات ال���ف���رد م���ن ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ش��ة م���ن اخلدمة 
من  جمموعة  بتطبيق  وذلك  والتاأهيلية  واالجتماعية  والنف�شية  الربوية 
االختبارات املتخ�ش�شة وتقوم هذه العملية على توجيه ومتابعة االأفراد من 
ذوي االحتياجات اخلا�شة لرتقي بقدراتهم الفردية الأق�شى قدر ممكن مبا 
ي�شهم ذلك يف دجمهم باملجتمع. تقدم الوحدة خدمة التقييم والت�شخي�س 
جلميع الطالب امللتحقني مبراكز الرعاية والتاأهيل وللحاالت املحولة من 
والت�شخي�س  التقييم  خدمة  تقدم  املجتمعية  امل�شاركة  باب  ومن  امل�شت�شفى 

اأي�شا لبع�س احلاالت من غري املواطنني من املجتمع املحلي. 

- اأهداف وحدة التقييم.. 
درجة  املختلفة وحتديد  االإعاقة  الدقيق عن حاالت  بالك�شف  الوحدة  تقوم 
جمال  كذلك  النمائية  املجاالت  جميع  يف  احل��ايل  االأداء  وم�شتوى  االإعاقة 
التو�شيات  وو���ش��ع  ال��ف��رد  يحتاجها  ال��ت��ي  وال��ع��الج��ي��ة  ال��رب��وي��ة  اخل��دم��ة 
ال�شروريةواإجراء الت�شخي�س العالجي مل�شكالت ال�شعف الدرا�شي ومتابعة 
املتبعة  العالجية  واال�شراتيجيات  ال��رام��ج  فاعلية  ودرا���ش��ة  الطلبة  اأداء 
اأدائهم وتقوم  اأداء الكوادر املتخ�ش�شة وحت�شني  اإ�شافة اإىل تطوير م�شتوى 
املجتمع  موؤ�ش�شات  ل��دى  باالإعاقات  الوعي  م�شتوى  بقيا�س  كذلك  الوحدة 
املحلي وتقدمي اال�شت�شارات املتخ�ش�شة وتطوير االختبارات واأدوات القيا�س 
التطبيقية  والبحوث  امليدانية  الدرا�شات  واإجراء  التقييم  لعمليات  الالزمة 
واملنتفعني  امل��راج��ع��ني  ب��ح��االت  تتعلق  ب��ي��ان��ات دقيقة  ق��اع��دة  ت��وف��ري  ب��ه��دف 
يف  عليها  االع��ت��م��اد  مي��ك��ن  وال��ت��ي  ل��ه��م  امل��ق��دم��ة  واخل���دم���ات  وخ�شائ�شهم 

التخطيط ال�شليم والنظم لتقدمي اخلدمات. 

- جمالت التقييم التي تطبقها الوحدة.. 
على  الطالب  ق��درة  م�شتوى  قيا�س  على  والت�شخي�س  التقييم  وح��دة  تعمل 
التعلم م�شتوى اال�شطرابات النمائية العامة قيا�س م�شتوى القدرات العقلية 
الب�شرية  الوظائف  وقيا�س  التكيفي  ال�شلوك  مهارات  قيا�س  الذكاء  ون�شبة 
وكذلك املهارات االإدراكية واملعرفية وقيا�س م�شتوى التوا�شل وتطور اللغة 
اإ�شافة اإىل قيا�س القدرات ال�شمعية وم�شتوى  وم�شتوى ا�شطرابات النطق 
ف�شال  والدقيقة  الكبرية  احلركية  املهارات  وم�شتوى  االأكادميي  التح�شيل 
الدرا�شي  التكيف  م�شتوى  وقيا�س  الوظيفية  امل��ه��ارات  م�شتوى  قيا�س  عن 

وقيا�س امل�شكالت ال�شلوكية.

-مرحلة التقييم والت�شخي�ش والإر�شاد.. 
ال�شمات  املراد تقييمها وعن  بالتقييم وهو جمع معلومات عن احلالة  تبداأ 
االنفعالية واملعرفية يف �شخ�شية احلالة واجتاهاته با�شتخدام اأدوات القيا�س 
النف�شي املتنوعة املعدة اأعدادا جيدا و من خالل عملية منظمة يتم التعبري 
فيها ح�شابيا اأو كميا بلغة االأرقام ملا مت قيا�شه وتهدف اإىل حتديد اإمكانيات 
يف  املتوفرة  وال��ق��درات  االإمكانيات  وحت��دي��د  ميتلكها  التي  الطفل  وق���درات 
ويتم  للطفل.  اخلا�شة  التاأهيلية  االحتياجات  طبيعة  وكذلك  الطفل  بيئة 
حتقيق ه��ذه االه����داف ال��ث��الث��ة م��ن خ��الل جمموعة م��ن ال��درا���ش��ات منها 
التقييم الطبي عن طريق درا�شة الو�شع ال�شحي للطفل والتاريخ التطوري 
اأو  الطبية  والعقاقري  االدوي��ة  اىل  وم��دى حاجته  يعاين منها  التي  حلالته 
النف�شي  والتقييم  اجلراحية  العمليات  اج��راء  العالجي من خالل  التدخل 
عن طريق درا�شة وتقييم �شخ�شية الطفل ومدى تقبله وتكيفه مع حالته 
�شلوكه  وتقييم  ال�شخ�س  بها  يتمتع  التي  الذكاء/  العقلية  القدرات  وتقييم 
نف�شي  اأخ�شائي  العملية  بهذه  ويقوم  للتعلم  وميوله  وا�شتعداداته  التكيفي 
متخ�ش�س يف القيا�س والتقييم.. بينما يتم التقييم االجتماعي عن طريق 
اأفراد  درا�شة وتقييم االو�شاع اال�شرية واالقت�شادية وطبيعة العالقات بني 
النف�شية  ال�شغوط  نوعية  و  الطفل  وب��ني  وبينهم  ببع�س  بع�شهم  اال���ش��رة 
واالجتماعية واالقت�شادية التي تعي�س فيها اأ�شرة الطفل و اجتاهات اال�شرة 
وم�شتقبله  و�شعه  عن  اال�شرة  حتملها  التي  التوقعات  وطبيعة  الطفل  نحو 

ويقوم بهذه العملية االخ�شائي االجتماعي. 

- الت�شخي�ش .. 
وهي عملية اتخاذ قرار ب�شان حتديد نوع االإعاقة ودرجتها من حيث ال�شدة 
التاأهيلي  ال��رن��ام��ج  حت��دي��د  اخل��ا���ش��ةم��ع  التاأهيلية  االح��ت��ي��اج��ات  ون��وع��ي��ة 
املطلوب وتهدف التعرف على قدرات الطفل وخا�شة القدرة العقلية وتقدمي 
فئات  �شمن  الطفل  ت�شنيف  اإىل  اإ�شافة  املنا�شب  الوقت  يف  ال��الزم  العالج 

االعاقة  ذوي  لالأطفال  ورو���ش��ة  ح�شانة  اإىل  اإ�شافة  والتاأهيلية  ال�شحية 
للمركز  املبكر  التدخل  برنامج  �شمن  افتتحت  نوعهابالدولة  م��ن  االأوىل 
كاملة  درا�شية  ف�شول  بنظام  وتاأهيلية  عالجية  خ��دم��ات  الرو�شة  وت��ق��دم 
االأطفال  ق��درات  تطوير  ي�شهم يف  للتعليم  اأبوظبي  املتبعة يف جمل�س  مثال 
وي�شري  م��واط��ن��ا.  طالبا   20 ت�شم  وال��ت��ي  امل��دار���س  يف  م�شتقبال  لدجمهم 
م�شطلح التدخل املبكر اإىل االإجراءات واملمار�شات التي تهدف اإىل معاجلة 
الوالدة  منذ  املختلفة  باأنواعها  واالإعاقة  النمو  تاأخر  مثل  االأطفال  م�شاكل 
االأطفال  ه��وؤالء  اأ�شر  حاجات  توفري  اإىل  باالإ�شافة  �شنوات  خم�س  عمر  اىل 
وتركيز  كثافة  وتتفاوت  واالإر���ش��ادي��ة  التدريبية  الرامج  تقدمي  خ��الل  من 
برامج التدخل املبكر ح�شب نوع امل�شكلة فاملدة الزمنية تختلف ح�شب حالة 
كل طفل ويتمثل الغر�س من برامج التدخل املبكر يف م�شاعدة اأطفال ذوي 
اأق�شى درجة ميكن الو�شول  اإىل  النمو والتطور  االحتياجات اخلا�شة على 
اإليها. وتقول نور الهدى علي اجلفال رئي�شة ق�شم التدخل املبكر باملركز ان 
خدمات التدخل املبكر التقليدية تركز ب�شكل رئي�شي على الطفل حيث كان 
ميثل دور االأخ�شائي يف حتديد جمال �شعف الطفل ثم القيام بتقومي هذا 
ال�شعف اأو على االأقل التقليل من اأثره على حياة الطفل.. وانطالقا من اأن 
برامج التدخل املبكر تهدف اإىل اأجراء معاجلة فورية وقائية بهدف تنمية 
قدرات الطفل يف جماالت متعددة مثل املهارات احلركية الكبرية والدقيقة 
االإر�شاد  و  الذاتية  الرعاية  اللغوية ومهارة  املهارات  و  واملهارات االجتماعية 
النف�شي و االجتماعي و غريها من اخلدمات االأ�شا�شية فقد كان التغيري يف 
الثقافية لالأ�شرة  املبكر و هي مثل اخللفية  التدخل  جمال تقدمي خدمات 
حجم االأ�شرة القيم احلالة االجتماعية و االقت�شادية لالأ�شرة. وت�شري نور 
واأحدث  اأف�شل  لتقدمي  ت�شعى  باملركز  املبكر  التدخل  وح��دة  اأن  اإىل  الهدى 
اخلدمات ذات الرامج التي تعنى بالطفل مع االأ�شرة معا حيث يوؤمن املركز 
اأكر  االأخ�شائيني تكون  اأ�شرهم مع  تعاون  االأطفال عند  نتائج تدريب  باأن 
لذا  ال��ذاك��رة  وثباتا يف  واأك���ر و�شوحا  االأه���داف  واأ���ش��رع يف حتقيق  فعالية 
الف�شول  ب��اأح��دث  االأط��ف��ال  ع��دد م��ن  اأك��ر  ا�شتيعاب  ال��وح��دة على  حر�شت 

والرامج املتبعة يف جمال االحتياجات اخلا�شة. 

- برنامج الفرتة الكاملة ما قبل الكادميي .. 
هو برنامج من برامج التدخل املبكر يقوم على تواجد الطفل ب�شكل جماعي 
يف ف�شول التدخل املبكر يوم درا�شي كامل وفق فرات مق�شمة يف جدول ت�شم 
جمموعة من اخلدمات بوجود اخت�شا�شي للنطق ب�شكل دائم واخت�شا�شي 
الريا�شية  ال�����ش��ال��ة  وف���رة  ال��ت��غ��ذي��ة  ف���رة  وظ��ي��ف��ي يف  و  ع��الج��ي طبيعي 
على  الطفل  ي�شاعد  ل��ل��درام��ا  املخ�ش�شة  ال��ف��رة  يف  ال��درام��ا  واخت�شا�شي 
تعلم اأ�شا�شيات احلياة اليومية والنظام من خالل وحدات تعليمية متطورة 
ت�شعى اإىل تطوير الطفل ب�شكل متكامل يف املهارات االإدراكية العناية بالذات 
اإىل  باالإ�شافة  احلركية  واملهارات  واللغة  والتخاطب  االجتماعي  والتوا�شل 

تقدمي اخلدمات العالجية. 

- برنامج الفرتة الكاملة الكادميي .. 
االإعاقة  ن��وع  ح�شب  االأك��ادمي��ي  وال��دم��ج  التاأهيل  خدمة  الرنامج  يت�شمن 
ويتم  الطبيعية  العقلية  ال��ق��درات  ح��ال��ة  يف  حركية  اأو  ب�شرية  اأو  �شمعية 
املطلوبة يف ريا�س  اال�شا�شية  املهارات  الرنامج االكادميي  الطفل يف  تعليم 
االأطفالفي ف�شول متخ�ش�شة وفق فرات تعليمية موزعة يف جدول لتنمية 
واللغوية  واملعرفية  الريا�شية  وال��ق��راءةوامل��ه��ارات  الكتابية  قبل  ما  املهارات 
يف  خمت�شني  عر  العالجية  اخل��دم��ات  تقدمي  حركيةمع  احل�س  وم��ه��ارات 

جميع املجاالت. 

- فرتات برنامج الفرتة الكاملة.. 
التعليمية وي�شكل يف هذه الفرة االأطفال حلقة مغلقة حول  فرة احللقة 
االأخ�شائييعطى فيها كل طفل دورة ب�شكل حمفز وفق اأهداف و�شعت ب�شكل 
جماعي وفردي والهدف من هذه الفرة هو تعويد الطفل على انتظار دورة 
واإك�شابه  والتعبري  التحدث  على  وم�شاعدته  واخلجل  اخلوف  حاجز  وك�شر 
الثقة بالنف�س. فرة ال�شالة الريا�شية يقوم يف هذه الفرة اأخ�شائي العالج 
الطبيعي والوظيفي مب�شاركة اأخ�شائي التدخل املبكر بعمل اأن�شطة خمتلفة 
املهارات  الطفل  اإك�شاب  هو  الفرة  هذه  من  والهدف  الريا�شية  ال�شالة  يف 
الدقيقة والكبرية جميعها  الع�شالت  احلركية الكرى وال�شغرى و تنمية 
من  امل��ع��دة  االأن�شطة  خ��الل  م��ن  للطفل  الطبيعي  النمائي  التطور  ملواكبة 
املمتعة  ال��ف��رات  من  الفرة  ه��ذه  وال��درام��ا  املو�شيقى  ف��رة  االأخ�شائيني. 
وال�شيقة لالأطفال حيث تتخللها العديد من االن�شطة مثل التمثيل امل�شرحي 
و التقليد احلركي االإيقاعي يف جو ي�شوده املرح واحلركة تهدف هذه الفرة 
اللغوي  اجل��ان��ب  تعزيز  و  للطفل  واحل��رك��ي  ال�شمعي  االإدراك  تنمية  اإىل 
االركان  ف��رة  االط��ف��ال.  بع�س  �شلوك  تعديل  اإىل  باالإ�شافة  واالجتماعي 
الهدف  تعليمية تخدم  اأرك��ان  ع��دة  اإىل  الف�شل  تق�شيم  يتم  الفرة  ه��ذه  يف 
الكمبيوتر  ركن  االأرك��ان  هذه  احللقةومن  اأثناء  تدري�شه  مت  اأن  �شبق  ال��ذي 
وركن االألعاب االإدراكية وركن اللعب االإيهامي ويتواجد يف كل ركن طفلني 
فرة  الفردية.  اأهدافه  بح�شب  كل  مق�شمني  اأق�شى  كحد  اأطفال  ثالثة  اأو 
خلدمات  بحاجة  التي  للحاالت  خم�ش�شة  الفرة  ه��ذه  امل�شاندة  اخلدمات 
االأخ�شائي  فيها  النطقيقوم  وع��الج  وظيفي  و  طبيعي  ع��الج  م��ن  م�شاندة 
هذه  وتعتر  �شباحا  املنزل  من  و�شوله  ف��ور  فردية  جل�شة  الطفل  باإعطاء 
االأ�شبوع  اأيام  التي بحاجه لها وهي يومية طوال  اأ�شا�شية للحاالت  اجلل�شة 
. فرة التغذية وفيها يخ�ش�س الرنامج فرة يقوم بها االطفال بالتغذية 
وبالعادات ال�شحية ال�شليمة بتواجد اأخ�شائي العالج الوظيفي والنطق اإىل 

جانب اأخ�شائي التدخل املبكر. 

- برنامج اجلل�شات الفردية.. 
اأ�شلوب التعليم تبعا  برنامج موجه ومركز على الطفل واالأم وذلك بتفريد 
ال�شو�شاء  بعيد عن  ه��ادئ  الكامل عليه يف مكان  بالركيز  الطفل  لقدرات 
بهدف التعرف على احلالة النف�شية واالجتماعية للطفل ولالأم نحو طفلها 
والتخفيف من ال�شغوط التي تواجهها مع الطفل يف جو االأ�شرة واملجتمع 
مدرو�شة  باإر�شادات  ال�شحيح  للتعامل  توجيهها  على  والركيز  ع��ام  ب�شكل 
فاعال  عن�شرا  لي�شبح  مهاراته  تنمية  مع  تقبله  و  بالطفل  عالقتها  تعزز 
وقادرا على العي�س با�شتقاللية يف املجتمع. يقوم اأخ�شائي التدخل املبكر بعد 
التقييم بو�شع االهداف املنا�شبة للعمر العقلي للطفل ومن خالل االهداف 
حتى  اجلل�شة  اأث��ن��اء  االأم  واإر���ش��اد  لتدريب  املنا�شبة  اال�شراتيجيات  حت��دد 
التدخل عن  اأخ�شائي  اإ�شراف  املنزل حتت  تطبيقها مع طفلها يف  ت�شتطيع 
طريق ملئ ورقة �شجل متابعة تطبيق االإر�شادات واال�شراتيجيات يف املنزل 

والزمن امل�شتغرق لتحقيق الهدف. 

- الدراما �شمن برامج التدخل املبكر.. 
تعد مرحلة الطفولة اأن�شب املراحل لزرع القيم االإن�شانية وتعزيز �شخ�شية 
تتجلى  التي  االإن�شانية  بالدميومة  تت�شم  عديدة  برامج  خالل  من  الطفل 
الدراما  برنامج  يعد  ل��ذا  الوا�شع  اإط��اره��ا  يف  والعطاء  واملحبة  االأخ���الق  يف 
االأ�شاليب  ا�شتخدام  على  قائمة  لالأطفال  فريدة  فر�شة  املبكر  التدخل  يف 

االإعاقة املختلفة وحتديد املكان الربوي التعليمي املنا�شب للطفل وحتديد 
اخلطة الربوية الفردية واالأعداد املهني املنا�شب. 

- اخلدمات العالجية امل�شاندة.. 
- العالج الطبيعي.. 

العالج الطبيعي هو تدخل عالجي يهدف اإىل معاجلة االإ�شابات واالإعاقات 
واال�شطرابات اجل�شمية االأخرى والوقاية من االآثار املرتبة عليهابا�شتخدام 
واملاء  والتدليك  واالإ����ش���اءة  احل���رارة  ت�شمل  وج�شمية  ميكانيكية  اأ�شاليب 
واالأدوات  االأجهزة  ا�شتخدام  اأو  والريا�شية  احلركية  والتمارين  والكهرباء 
الت�شحيحية مثل الكرا�شي املتحركة والعكازات واجلبائر حيث ين�شب جل 
مثل  الكبرية  احلركية  امل��ه��ارات  تطوير  على  الطبيعي  العالج  يف  االهتمام 

اجللو�س والوقوف وامل�شي. 

- العالج الوظيفي.. 
خالل  من  ذات��ه  على  الطفل  اعتماد  م�شتوى  تطوير  هو  الوظيفي  العالج 
برامج واأن�شطة تهدف اإىل تنمية مهاراته احلركية الدقيقة وت�شاعده على 
بلوغ اأق�شى ما ت�شمح به قابليته ج�شميا وعقليا ويركز العالج الوظيفي على 
الفمية احلركية وم�شكالت تناول الطعام والعمليات احل�شية  اال�شطرابات 
واللعب  ب��ال��ذات  العناية  وم��ه��ارات  واحل��رك��ي  واالإدراك����ي  الب�شري  والو�شع 

والوظائف الع�شبية الع�شلية واملهارات احلياتية اليومية. 

- عالج النطق.. 
عالج ا�شطرابات التوا�شل واللغة مثل االنحرافات اأو االأخطاء يف ا�شتخدام 
االأ�شوات اأو القواعد اللغوية والتي تكون اإما يف اللغة التعبريية اأو يف اللغة 
االإ�شتقبالية اأو يف �شكل اللغة اأي يف االأ�شوات الكالمية وال�شرف اأو االإعراب 
اأو تكون يف حمتوى اللغة اأي يف معاين الكلمات والر�شائل اأو تكون يف ا�شتخدام 
اللغة اأي يف قواعد ا�شتخدام اللغة يف املواقف املختلفة.. اأما عن ا�شطرابات 
النطق فيتعلق مب�شكالت ينجم عنها اإنتاج االأ�شوات الكالمية ب�شكل خاطئ 
وقد تاأخذ عدة اأ�شكال منها االإبدال ويعني ا�شتبدال �شوت ب�شوت اآخر مثل 
ال�شوت  اإن��ت��اج  ب��ه  ويق�شد  الت�شويه  ال����واو..  ب��ح��رف  ال���راء  ح��رف  ا�شتبدال 
االإ�شافة  ال�شني ب�شكل غري ع��ادي..  بطريقة غري ماألوفة مثل نطق حرف 
وت�شمل نطق اأحرف اإ�شافية غري موجودة يف الكلمات واحلذف والذي يعني 

نطق بع�س االأحرف التي تت�شمنها الكلمات ولي�س جميعها. 

- اخلدمات ال�شحية.. 
اأن توفري الرعاية ال�شحية لذوي االحتياجات اخلا�شة يف املجتمع م�شوؤولية 
العليا  زاي��د  موؤ�ش�شة  تت�شرف  وطني  وواج��ب  الفئة  لهذه  الزم��ة  اجتماعية 
طريق  ع��ن  ب��ت��وف��ريه  االأول��ي��ة  للخدمات  ال��ع��ني  م��رك��ز  االن�شانية  للرعاية 
والتوعية  والت�شخي�س  املبكر  الك�شف  يف  يقدمها  التي  ال�شحية  اخل��دم��ات 
والتثقيف ال�شحي لالأ�شرة والتطعيم وعيادة العيون وطب االأ�شنان بكوادر 

متخ�ش�شة ومدربه يف جمال االإعاقة مبختلف اأنواعها. 

- ح�شانة لذوي االعاقة.. 
للمرة االأوىل مبراكز الرعاية والتاأهيل بالدولة ي�شم مركز العني للخدمات 
بالدولة  االح��ت��ي��اج��ات اخلا�شة  ل���ذوي  ل��الأط��ف��ال  ورو���ش��ة  االأول��ي��ة ح�شانة 
والتي افتتحت �شمن برنامج التدخل املبكر للمركز وتقدم الرو�شة خدمات 
جمل�س  يف  املتبعة  م��ث��ال  كاملة  درا���ش��ي��ة  ف�شول  بنظام  وتاأهيلية  عالجية 
يف  م�شتقبال  لدجمهم  االأط��ف��ال  ق��درات  تطوير  يف  ي�شهم  للتعليم  اأبوظبي 
عمر  من  اأطفاال  ت�شم  واحل�شانة  مواطنا.  طالبا   20 ت�شم  املدار�شوالتي 
من  اأط��ف��ال  ريا�س  منهاج  عن  عبارة  وه��و  �شنوات  خم�س  اإىل  �شنوات  ث��الث 
خالل الف�شول الدرا�شية حيث يتم العمل على االأهداف الفردية لكل طفل 

ح�شب احتياجاته. 

- اولياء المور.. 
وتقول اأم الطالبني زايد وعبد اهلل من امل�شتفيدين من خدمات مركز العني 
بالن�شبة للخدمات املقدمة لنا من املركز فهي غنية عن التعريف الأنني مل�شت 
املراكز  بعدد من  واملعاجلني  العاملني  واالعجاب من خالل  االأثناء  بنف�شي 
اخلا�شة االخرى وال�شيما بالن�شبة لتوفر االأجهزة املوجودة باملركز كما اأنني 
اأكر  اأ�شبحت  اأنني  اإال  التاأهيلية الأبني  اأح�شر اجلل�شات  ال�شابق كنت ال  يف 
اأم زايد  حر�شا على مرافقة جنلي يف جل�شات التاأهيل العالجية . وت�شيف 
وعبد اهلل ب�شراحة اأ�شبحنا ننتمي ملركز العني للخدمات االولية فهو املركز 
العاملني  وكافة  اأبنائنا  وع��الج  لتاأهيل  احتجاجاتنا  ويفر  يحت�شننا  ال��ذي 
ا�شتف�شاراتنا  كافة  على  ويجيبون  بنا  يرحبون  واإداري���ة  فنية  ك��وادر  من  به 
وي�شاعدون اأبنائنا لتخطي االإعاقة واأنا اأ�شبحت مطمئنة متاما على �شحة 
امل�شتقبل  يف  واأمت��ن��ى  املركز  يقدمه  ال��ذي  ال�شحي  الك�شف  خ��الل  من  اأبني 
زايد  اأم  وت�شري   . االدوي��ة  �شرف  ويتم  عالجية  خدمات  للمركز  ت�شاف  اأن 
وعبد اهلل يف كلمتها اإىل اأهمية ا�شتمرار هذا ال�شرح الكبري وتطويره الدائم 
تقدمي  يف  االن�شانية  للرعاية  العليا  زاي��د  موؤ�ش�شة  جهود  تثمن  كما  ودعمه 
العاملية لفئات ذوي االعاقة. فالح  اأرقى واأف�شل خدمات الرعاية والتاأهيل 
يقول  امل��رك��ز  خ��دم��ات  م��ن  امل�شتفيدين  ال��ط��الب  اأح���د  وال���د  نا�شر  م��ب��ارك 
اأف�شل ما يكون الكوادر  ب�شراحة املركز جيد جدا والتجهيزات الفنية على 
املوجودة ت�شعر انها متلك خرات كبرية ولديها ا�شلوب طيب يف اأوال التعامل 
مع اأبني وثانيا يف �شرح وتو�شيح حالته واطالعي على اخلطوات التاأهيلية 
التي يقومون بها . وي�شيد باخلدمات اال�شافية التي يقدمها املركز وال�شيما 
عيادة  وكذلك  باملركز  املجهزة  ال�شحية  العيادة  خالل  من  ال�شحي  الك�شف 
اال�شنان التي تقدم اخلدمات لكافة امل�شتفيدين من الطالب كما يوؤكد ثقته 
اأن كافة العاملني  ا�شتمرار هذا االأداء اجليد من املركز وخا�شة  الكاملة يف 
به ميتلكون حرات جيدة. بينما يقول حامد عبد القادر الكثريي وهو والد 
الالزم  العالج  تتلقى  كانت  عقلي  تخلف  من  تعاين  التي  الطالبات  اإح��دى 
ب��ع��ي��ادة اال���ش��ن��ان امل��وج��ودة ب��امل��رك��ز امل��رك��ز يف ت��ق��دم كبري �شعرنا م��ن خالل 
االإ�شافية  للخدمات  بالن�شبة  وال�شيما  منه  اأوالدن��ا  ا�شتفادة  مبدى  وج��وده 
لكافة احلاالت  وكاملة  دقيقة  متابعة  وهناك  اال�شنان  عيادة  بالطبع  ومنها 
ووجود خدمات عالجية اإ�شافية باملركز من االمور اجليدة جدا توفر علينا 
عناء التنقل بني املراكز ال�شحية ومركز التاأهيل . وي�شري اإىل اأهمية وجود 
اأولياء  وعلى  عليهم  للت�شهيل  والت�شلية  االأط��ف��ال  لعب  مكان  تخ�شي�س  اأو 

اأمورهم وهي من االأ�شياء التي اقرح على اإدارة املركز اإ�شافتها. 
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عربي ودويل

الدامنارك والرنويج تعر�سان نقل الكيميائي ال�سوري
•• عوا�صم-وكاالت:

ع��ر���ش��ت ال����دامن����ارك وال���رنوي���ج 
الكيميائي  امل��خ��زون  نقل  ر�شميا 
مفت�شو  ج��م��ع��ه  ال�����ذي  ال�������ش���وري 
االأمم املتحدة لنقله خارج �شوريا 
�شفينة  ظهر  على  ت��دم��ريه  قبيل 

حربية اأمريكية على االأرجح.
ال��ر���ش��م��ي يف  ال��ع��ر���س  وورد ه���ذا 
اخلارجية  ل��وزي��ر  م�شرك  ب��ي��ان 
ونظريه  بريند  ب���ورغ  ال��رنوي��ج��ي 

الدامناركي را�شمو�س بير�شن.
وق������ال ب���ري���ن���د وزب���ي���ر����ش���ن، اإن 
عملية  لبدء  يخططان  بلديهما 
ب��ح��ري��ة م�����ش��رك��ة ل�����ش��م��ان نقل 
�شوريا  من  الكيميائية  االأ�شلحة 
االأ�شلحة  ه�����ذه  اإزال��������ة  وو����ش���ف���ا 
باملهمة خطرية بالن�شبة للمجتمع 
ال��دويل. ويفر�س -وفقا للبيان 
العملية  ت�����ش��م��ل  اأن  امل�������ش���رك- 
�شحن  و�شفن  بحرية  ف��رق��اط��ات 

متخ�ش�شة من الدولتني.
وجاء البيان امل�شرك للدامنارك 
الواليات  تقوم  بينما  وال��رنوي��ج، 
مئات  لتدمري  ب��االإع��داد  املتحدة 
ال�شامة  ال����غ����ازات  م���ن  االأط����ن����ان 
التي جمعها خراء منظمة حظر 
مواقع  من  الكيميائية  االأ�شلحة 

اإنتاج وتخزين ب�شوريا.

من املواد الكيميائية ال�شورية مبا 
يف ذلك غازات لالأع�شاب.

اإيطاليا  عر�شت  �شابق  وق��ت  ويف 
الكيميائية  امل���واد  نقل  وال��رنوي��ج 
اخلراء  جمعها  ال��ت��ي  اخل��ط��رية 
الالذقية  م���ي���ن���اء  م����ن  ب�������ش���وري���ا 
ال�شوري يف حرا�شة ع�شكرية، على 
اأن يقع �شحنها يف �شفينة اأمريكية 

مبيناء اآخر.
االأ�شلحة  ح��ظ��ر  منظمة  وق��ال��ت 
ال����ذي  امل���ي���ن���اء  اإن  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة، 
يكون  ل��ن  ال�شحنة  اإل��ي��ه  �شتنقل 
البحر  م��ن��ط��ق��ة  يف  ب���ال�������ش���رورة 
واأو�شحت  امل��ت��و���ش��ط  االأب���ي�������س 
برا  �شينقل  ال�����ش��وري  اجلي�س  اأن 
الكيميائية  امل���واد  ت�شم  ح��اوي��ات 
ُت�شحن  ك��ي  ال��الذق��ي��ة  ميناء  اإىل 

خارج �شوريا.
اإىل  جل���اأت  املنظمة  اأن  اإىل  ي�شار 
الواليات املتحدة لتدمري املخزون 
رف�س  ب��ع��د  ال�����ش��وري  الكيميائي 
األ��ب��ان��ي��ا ودول االحت���اد االأوروب����ي 

تدمريه فوق اأرا�شيها.
اأم�����ريك�����ي هذا  وق������در م���������ش����وؤول 
الكيميائية  امل���������واد  االأ������ش�����ب�����وع 
تدمريها  يتعني  ال��ت��ي  اخل��ط��رية 
بحلول اأبريل ني�شان املقبل مبئات 
االأط��ن��ان، �شتنقل خ��ارج �شوريا يف 

مائة وخم�شني حاوية تقريبا.

 1200 ي��ف��وق  م��ا  لتدمري  اأوىل 
طن من املواد الكميائية ال�شورية 
بحلول ال�شيف املقبل على اأق�شى 

تقدير.
االأ�شلحة  ح��ظ��ر  منظمة  وك��ان��ت 
الواليات  اإن  ق��ال��ت،  الكيميائية 
املتحدة بداأت اإدخال تعديالت على 
ليكون  ال��ب��ح��ري��ة  ل�����ش��الح  �شفينة 
مبقدورها تدمري خم�شمائة طن 

وزارة  و���ش��ع��ت��ه��ا  خل���ط���ة  ووف����ق����ا 
يفر�س  االأم����ريك����ي����ة  ال�����دف�����اع 
ت��دم��ري ذل��ك امل��خ��زون على ظهر 
�شفينة يف البحر وقد بداأ بالفعل 
�شحن املعدات التي �شت�شتخدم يف 
العملية على منت �شفينة ال�شحن 
اإم يف كايب راي  يف قاعدة فرجينيا 
تدمري  �شيتم  ومبدئيا  البحرية. 
مئات االأطنان من غازات اخلردل 

بتقنية  واالأع�������ش���اب  وال�����ش��اري��ن 
تعرف بالتحليل املائي.

االأمن  جمل�س  ق���رار  ومبقت�شى 
الدويل اأقر اتفاقا رو�شيا اأمريكيا 
يتعني  املا�شي  اأي��ل��ول  �شبتمر  يف 
اخلطرية  الكيميائية  امل���واد  نقل 
خ������ارج ����ش���وري���ا ق���ب���ل ن���ه���اي���ة هذا 

ال�شهر.
اأ�شا�شية  خ��ط��وة  ه����ذه  و���ش��ت��ك��ون 

الأمن القومي: التج�س�س يجري باأمر اأوباما

•• �صنعاء-وكاالت:

الذي  الهجوم  منفذي  اأغ��ل��ب  اأن  مينية  م�شادر  اأك���دت 
�شنعاء  يف  ال���دف���اع  وزارة  جم��م��ع  اخل��م��ي�����س  ا���ش��ت��ه��دف 
من  ع��دد  مقتل  اليمنية  ال�شلطات  واأعلنت  �شعوديون، 
املهاجمني واعتقال اآخرين، فيما �شحبت اأملانيا عددا من 
موظفيها العاملني باليمن بعد مقتل اثنني من رفاقهم 
الهجوم  منفذي  عدد  اأن  امل�شادر  واأو�شحت  الهجوم  يف 
على جممع وزارة الدفاع 12 �شخ�شا اأغلبهم �شعوديون، 

واأكدت ا�شتخدام �شيارتني مفخختني يف العملية. 
اعتقلت  اأنها  �شابق  وقت  يف  اليمنية  ال�شلطات  واأعلنت 
االأقل  اآخرين على  املهاجمني وقتلت ثمانية  اأربعة من 
والتقى الرئي�س اليمني عبد ربه من�شور هادي اجلمعة 
ب��امل��ب��ع��وث االأمم����ي اإىل ال��ي��م��ن ج��م��ال ب��ن ع��م��ر، واأك���د 
اعتقال عدد من منفذي الهجوم، دون اأن يقدم تفا�شيل 
�شيقدمون  اأن��ه��م  واأك���د  جن�شياتهم،  اأو  ع��دده��م  ب�����ش��اأن 
للعدالة وقال بن عمر اإن هجوم اخلمي�س عمل اإجرامي 
هذا  اأن  وذك��ر   ، ال�شيا�شية  العمليه  تقوي�س  اإىل  يهدف 
الهجوم يجب اأن يكون دافعا لليمنيني للت�شبث باحلوار 
اإنها  ال��دف��اع  وزارة  وقالت  ال�شيا�شية.  العملية  واإجن���اح 

•• نيويورك-وام:

كبرية  باأغلبية  املتحدة  ل��الأمم  العامة  اجلمعية  �شوتت 
اجلمعة ل�شالح ح�شول االأردن على ع�شوية غري دائمة 
يف جمل�س االأمن الدويل ملدة العامني القادمني. وح�شب 
االأردنية  اململكة  تن�شم  االول  اأم�����س  الت�شويت  نتيجة 
ب��دءا من  اإىل ع�شوية جمل�س االأم��ن ال��دويل  الها�شمية 
على  ح�شولها  بعد  عامني  مل��دة  املقبل  يناير  م��ن  االأول 
تاأييد 178 �شوتا يف اجلمعية العامة. وجاء قرار االأردن 
اإثر  االأم����ن  جمل�س  يف  ال��دائ��م  غ��ري  للمقعد  ب��ال��ر���ش��ح 
اعتذار اململكة العربية ال�شعودية عن تويل هذا املقعد عن 
-2014 للفرة  ال��ه��ادئ  واملحيط  اآ�شيا  دول  جمموعة 

ا�شتعادت ال�شيطرة بالكامل على جممع الوزارة، و�شنت 
قوات االأمن حملة عقب الهجوم الذي اأوقع 52 قتيال 
م�شوؤولني  عن  بر�س  اأ�شو�شيتد  ونقلت  جريحا،  و167 
التحقيقات  يف  ت�����ش��ارك  اأم��ريك��ي��ة  ع��ن��ا���ش��ر  اإن  ق��ول��ه��م 
ال�شحايا  من  كثري  اأق���ارب  وت�شلم  بالهجوم.  اخلا�شة 
ال��ذي��ن ���ش��ق��ط��وا يف ال��ه��ج��وم ج��ث��ام��ني ذوي��ه��م اجلمعة 
ا�شتعدادا لدفنها، وقال قريب الأحد ال�شحايا اإنه يعتقد 

اأن هناك من �شاعد املهاجمني من داخل الوزارة.
اأثناء زيارته  العن�شي  اأحمد  بدوره اعتر وزير ال�شحة 
للجرحى يف امل�شت�شفى، اأن التعامل مع مثل هذا العدد 
جميع  اأن  واأو���ش��ح  حت��دي��ا،  ميثل  ال�شحايا  م��ن  الكبري 
يعملون يف  الذين  وامل�شعفني  واالأطباء  الطوارئ  اأطقم 
م�شتوى،  اأعلى  على  واجبهم  اأدوا  امل�شت�شفيات  خمتلف 
واأن���ه���م مت��ك��ن��وا م��ن ال��ت��ع��ام��ل م��ع خمتلف احل����االت يف 

غ�شون ثالث �شاعات من وقوع احلادث.
واأعلن تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب اجلمعة تبنيه 
للتنظيم  االإع��الم��ي  ال��ف��رع  ن�شره  بيان  وذك��ر  الهجوم، 
الهجوم  اأن  ت��وي��ر،  االجتماعي  التوا�شل  م��وق��ع  على 
ا�شتهدف قاعة للتحكم يف الطائرات من دون طيار التي 

ت�شن غارات منتظمة على امل�شلحني يف اليمن.

2015 بعد انتخابها. وكان االأردن توىل هذا املقعد غري 
الدائم مرتني منذ ان�شمامه اإىل منظمة االأمم املتحدة 
ويتوىل  امل��ت��ح��دة.  االأمم  ميثاق  ومب��وج��ب   1955 ع��ام 
عن  الرئي�شية  امل�شوؤولية  ع�شوا   15 من  املكون  املجل�س 
الدول  جميع  وت��ل��ت��زم  ال��دول��ي��ني  واالأم����ن  ال�شلم  ���ش��ون 
يتوىل  ذلك  اإىل  باالإ�شافة  لقراراته  باالمتثال  االأع�شاء 
لل�شالم  تهديد  وج��ود  حتديد  يف  امل��ب��ادرة  زم��ام  املجل�س 
النزاع  اأط����راف  ال���ع���دوان.. وي��دع��و  اأع��م��ال  اأو عمل م��ن 
لت�شويته بالو�شائل ال�شلمية ويو�شي باأ�شاليب التكيف اأو 
�شروط الت�شوية.. ويف بع�س احلاالت ميكن اأن يلجاأ اإىل 
اأو  ل�شون  القوة  ا�شتخدام  اأو حتى يجيز  فر�س عقوبات 

اإعادة ال�شالم واالأمن الدوليني. 

الأمم املتحدة تعرب عن قلقها 
اإزاء الو�سع الإن�ساين يف اليمن

•• نيويورك-وام:

اليمن وقال  االإن�شاين يف  املتحدة عن قلقه للو�شع  ل��الأمم  اأع��رب تقرير جديد 
العامة  النظرة  بعنوان  االإن�شانية  ال�شوؤون  تن�شيق  مكتب  اأ�شدره  الذي  التقرير 
اأ�شخا�س   10 اأ���ش��ل  م��ن  �شتة  اأن   2014 ل��ع��ام  االإن�����ش��ان��ي��ة  االح��ت��ي��اج��ات  ح��ول 
اإىل  �شيحتاجون  مليون   25 اأ�شل  من  ن�شمة  مليون   15 ح��وايل  اأي  اليمن  يف 
اليمنيني  ن�شف  ح��وايل  اأن  التقرير  وا�شاف  املقبل  العام  يف  اإن�شانية  م�شاعدات 
اأك���ر م��ن مليون م��ن الفتيات  اأن  ال��غ��ذائ��ي يف ح��ني  ان��ع��دام االأم���ن  يعانون م��ن 
والفتيان دون �شن 5 يعانون من �شوء التغذية احلاد وهناك اأكر من 500 الف 
الف الجئ معظمهم من   243 اأك��ر من  والعائدين ف�شال عن  النازحني  من 
ال�شوماليني. واأكد اأن خلفية هذه االأزمة هي الفقر املزمن ونق�س التنمية و�شوء 
االإدارة وا�شتمرار عدم اال�شتقرار ال�شيا�شي وال�شراع وانهيار اخلدمات االأ�شا�شية 

يف اأعقاب اال�شطرابات ال�شيا�شية قد اأغرق البالد يف اأزمة اإن�شانية حادة .

اأغلب منفذي هجوم �سنعاء �سعوديون

انتخاب الأردن ع�سوًا غري دائم يف جمل�س 
الأمن اعتبارًا من مطلع العام املقبل

راهبات معلول يوؤكدن �سالمتهن يف ت�سجيل فيديو

ليربملان ي�ستبعد التو�سل ل�سالم مع الفل�سطينيني

•• لندن-نيويورك-وكاالت:

االأزمة  بريطانية  �شحف  تناولت 
ال�����ش��وري��ة امل��ت��ف��اق��م��ة، وخ��ا���ش��ة ما 
يتعلق مبا يتعر�س له االأطفال من 
عائالت  وب��ق��دوم  القنا�شة،  خطر 
البالد  خ������ارج  م����ن  ����ش���وري���ة  غ����ري 
جانب  اإىل  احل���رب  يف  للم�شاركة 

القوى ال�شاعية الإ�شقاط النظام.
ديلي  ذي  �شحيفة  حت��دث��ت  ف��ق��د 
املعاناة  ع��ن  الريطانية  ت��ل��غ��راف 
�شوريا،  يف  االأط��ف��ال  يعي�شها  التي 
ا�شتهدافهم  ظ�����ل  يف  وخ����ا�����ش����ة 
القنا�شة  ج��ان��ب  م��ن  ب��ال��ر���ش��ا���س 
ب�شار  ال��رئ��ي�����س  ل��ن��ظ��ام  ال��ت��اب��ع��ني 
�شورية  طفلة  اإن  وق��ال��ت  االأ����ش���د، 
اأن  رغ��م  باأعجوبة  امل��وت  جنت من 
ال��ر���ش��ا���ش��ة ال ت����زال م�����ش��ت��ق��رة يف 

دماغها.
الطفلة  اأن  ال�شحيفة  واأو���ش��ح��ت 
الثامنة  يف  كانت  �شند�س  ال�شورية 
اأ�شيبت  ع����ن����دم����ا  ع����م����ره����ا  م�����ن 
بر�شا�شة يف الراأ�س اأطلقها قنا�س 
ت��اب��ع ل��ل��ن��ظ��ام ب��ي��ن��م��ا ك��ان��ت تلعب 
جا�شم  ب��ل��دة  يف  منزلها  ���ش��رف��ة  يف 
البالد،  درع����ا ج��ن��وب��ي  مب��ح��اف��ظ��ة 
اإ����ش���اف���ة �شحية  اأ����ش���ف���ر ع���ن  مم���ا 
ج��دي��دة م��ن االأط���ف���ال يف احلرب 
منذ  ���ش��وري��ا  يف  امل�شتعرة  االأه��ل��ي��ة 

نحو ثالث �شنوات.
�شند�س  ال��ط��ف��ل��ة  اأن  واأ�����ش����اف����ت 
م��ن��ذ عامني،  راأ����ش���ه���ا  اأ���ش��ي��ب��ت يف 
واأنها تعر�شت الإ�شابة اأخرى جراء 
انفجرت  دبابة  قذيفة  من  �شظايا 
قرب منزلها، قبل اأن تلجاأ العائلة 
اإىل الفرار للعي�س خارج البالد يف 

خميم الزعري باالأردن.
االإ�شارة  تاميز  �شبق ل�شحيفة  كما 
ي�شوبون  االأ����ش���د  ق��ن��ا���ش��ة  اأن  اإىل 
ب��ن��ادق��ه��م ع��ل��ى االأج���ن���ة يف اأرح����ام 
ب����ره����ان علب  ل���ل���ف���وز  احل�����وام�����ل 
���ش��ج��ائ��ر، وذل����ك ح�����ش��ب م���ا نقلته 
عن طبيب جراح بريطاين اأم�شى 

خم�شة اأ�شابيع متطوعا يف �شوريا.
تقرير  يف  ول��ك��ن  ال�شياق  ه��ذا  ويف 
منف�شل، اأوردت �شحيفة ذي ديلي 
من  ال��ع��ائ��الت  بع�س  اأن  ت��ل��غ��راف 
اإىل �شوريا  ال�شوريني حت�شر  غري 
ت�شعى  ق���وى  ج��ان��ب  اإىل  ل��ل��ج��ه��اد 
اأبا  اأن  مو�شحة  النظام،  الإ�شقاط 
اأحدهم  اخلم�شة  اأبناءه  ا�شطحب 
ال يتجاوز الثالثة ع�شرة اإىل �شوريا 

ت�شكيل �شكان يديرون املناطق التي 
ي�شيطر عليها الثوار .

ي�شار اإىل اأن �شحيفة ذي اإندبندنت 
�شوريا  اأن  اف��ت��ت��اح��ي��ت��ه��ا  يف  ذك����رت 
واأن  اإق��ل��ي��م��ي��ة،  اأزم����ة  االآن  ���ش��ارت 
الالعبني اخلارجيني لي�س لديهم 
حد  اإىل  مت�شاربة  اأج��ن��دات  فقط 
ال��ق��وى بداأ  اإن م��ي��زان  ب��ل  ك��ب��ري، 

يتحول اأي�شا.
امل�شوؤولون  وّج��ه  اأخ���رى،  من جهة 
يف �شندوق االأمم املتحدة للطفولة 
ال�شحة  وم��ن��ظ��م��ة  )ي��ون��ي�����ش��ي��ف( 
العاملية وق�شم العمليات االإن�شانية 
م�شركا  ن����داء  امل��ت��ح��دة  االأمم  يف 
حلماية املن�شاآت والطاقم ال�شحي 

يف �شوريا.

للقتال اإىل جانب ف�شيل اإ�شالمي.
اأحمد  اأن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  واأو����ش���ح���ت 
�شوريا  اإىل اجلهاد يف  نفر  ال�شعرة 
م�شيفة  اخلم�شة،  اأوالده  ب�شحبة 
بقاع  خمتلف  م��ن  جم��اه��دي��ن  اأن 
���ش��وري��ا مع  اإىل  ي��ق��دم��ون  ال���ع���امل 
ك���ام���ل ع���ائ���الت���ه���م، وخ���ا����ش���ة من 
الو�شطى،  واآ�شيا  القوقاز  منطقة 
اأ�شكال  م��ن  �شكل  لت�شكيل  وذل���ك 
�شد  للمقاتلني  الداخلية  اجلبهة 

النظام.
رن  يح�شّ ال��ن�����ش��اء  اأن  واأ����ش���اف���ت 
ويعّلمن  ل���ل���م���ق���ات���ل���ني  ال����ط����ع����ام 
االأط�����ف�����ال وي���رب���ي���ن���ه���م م����ن اأج����ل 
املقاتلني، واأن  ق��ادم من  خلق جيل 
ال���ع���ائ���الت االأج���ن���ب���ي���ة ت�����ش��اع��د يف 

املدير  دان  م�������ش���رك،  ب���ي���ان  ويف 
اأنتوين  اليوني�شيف  يف  التنفيذي 
ملنظمة  ال��ع��ام��ة  وامل����دي����رة  الي�����ك، 
ت�شان،  مارغريت  العاملية  ال�شحة 
االإن�شانية  ال�������ش���وؤون  وم��ف��و���ش��ي��ة 
اآمو�س،  ف��ال��ريي  امل��ت��ح��دة  ب����االأمم 
املن�شاآت  ع��ل��ى  ال��ه��ج��م��ات  ب�����ش��دة 
على  وعواقبها  �شوريا  ال�شحية يف 
واملمر�شات  واالأط�����ب�����اء  امل���ر����ش���ى 
الهجمات ت�شكل  اأن هذه  واعتروا 
جرائم حرب يعاقب عليها القانون 

الدويل.
من  اأك�����ر  اأن  اإىل  ال��ب��ي��ان  ول���ف���ت 
%60 من امل�شت�شفيات احلكومية 
اأ���ش��ب��ح��ت خ���ارج  اأو  ت�����ش��ررت  ق���د 
املعارك،  ب�شبب  البالد  يف  اخلدمة 
�شيارات  م���ن  مم��اث��ل��ة  ن�����ش��ب��ة  واأن 
اأ�شيبت  اأو  ���ش��رق��ت  ق��د  االإ���ش��ع��اف 

باأ�شرار ج�شيمة.
اأن��ه يف وق��ت تغ�س  واأو���ش��ح البيان 
فيه امل�شت�شفيات يف �شوريا باملر�شى، 
من ال�شروري اأن تتم حماية هذه 
املن�شاآت واأن يتمكن الطاقم الطبي 
الطارئة  االإ���ش��ع��اف��ات  ت��ق��دمي  م��ن 
باأمان  ي�����ش��ع��رون  وه���م  ل��ل��م��ر���ش��ى 

ومن دون اأي خطر.
واأ�شاف اأنه من م�شلحة املتنازعني 
ال�شعب  م�شلحة  وم���ن  ���ش��وري��ا  يف 
حيادية  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  ال�������ش���وري 

املن�شاآت الطبية يف البالد.
وذكر اأنه رغم املخاطر وال�شعوبات، 
و�شركاءها  امل���ت���ح���دة  االأمم  ف�����اإن 
����ش���اع���دوا ع��ل��ى ت��ط��ع��ي��م اأك����ر من 
�شلل  ���ش��د  ط��ف��ل  م���الي���ني   3.3
املا�شية  االأ�شابيع  خ��الل  االأط��ف��ال 

يف �شوريا.

نداء م�شرتك حلماية املن�شاآت ال�شحية 

قنا�سة النظام ي�ستهدفون الأطفال يف �سوريا

•• وا�صنطن-وكاالت:

دافعت وكالة االأمن القومي االأمريكية عن برنامج التج�ش�س 
اإن  وقالت  االأمريكية،  االأرا�شي  خارج  املحمولة  الهواتف  على 
االأم���ريك���ي باراك  ال��رئ��ي�����س  ق��ان��وين بتخويل م��ن  ب��رن��اجم��ه��ا 
الوكالة  م��ن  الطلب  عزمه  ع��ن  اخلمي�س  ك�شف  ال��ذي  اأوب��ام��ا 

طماأنة االأمريكيني بعدم التعر�س خل�شو�شياتهم.
�شرية  الرنامج ال يخ�شع ملراقبة حمكمة  اإن  الوكالة  وقالت 
لال�شتخبارات االأمريكية، ولكنه يجري باأمر من بع�س �شناع 
ومفت�شني  اأوب��ام��ا  اإدارة  يف  ومطلعني  االأم��ريك��ي��ني  ال�شيا�شة 

عامني.

املا�شي  االأرب��ع��اء  ي��وم  نقلت  بو�شت  وا�شنطن  �شحيفة  وك��ان��ت 
�شنودن  اإدوارد  الوكالة  مع  ال�شابق  املتعاقد  �شربها  وثائق  عن 
مليارات  خم�شة  ع��ن  يقل  ال  م��ا  يجمع  التج�ش�س  برنامج  اأن 
ما  املحمولة يف  الهواتف  م�شتخدمي  مواقع  يوميا عن  �شجل 

وراء البحار.
واأكدت الوكالة اأنها ال تراقب جميع املكاملات الهاتفية يف اخلارج، 
وقالت اإنها �شتتخذ اإجراءات ت�شمن احلد من الكم الهائل من 
الذين  االأمريكيني  الك�شف عن عدد  ولكنها رف�شت  البيانات، 

يخ�شعون للمراقبة اأثناء وجودهم يف اخلارج.
جمع  اإن  بيان  يف  فاينز  ف��اين  الوكالة  با�شم  املتحدثة  وقالت 
ال��ب��ي��ت االأب��ي�����س الذي  اأم����ر م��ن  ي��ج��ري مبقت�شى  ال��ب��ي��ان��ات 

يحكم جميع ن�شاطات التج�ش�س، وياأتي �شمن ما ي�شمى االأمر 
اللجان  اأن  املتحدثة  وف��ق  يعني  وه��ذا   .  12333 التنفيذي 
ي�شتطيعون  ب��االأم��ر  املعنيني  واملفت�شني  للكونغر�س  التابعة 
ميثاق  وفق  امل�شكلة  ال�شرية  املحكمة  ولكن  الرنامج،  مراقبة 

املراقبة اال�شتخباراتية اخلارجية ال ت�شتطيع ذلك.
من جانبها، اأكدت املحامية كاثرين كرامب من احتاد احلريات 
االأمريكي اأن الوكالة تقر باأن من �شمن البيانات التي جتمعها 
معلومات تتعلق بعدد كبري من االأبرياء االأمريكيني ، م�شرية 

اإىل اأن ذلك يجري اأي�شا دون اأي رقابة من املحكمة.
وك����ان ال��رئ��ي�����س االأم���ريك���ي ق��د ح����اول ي���وم اخل��م��ي�����س طماأنة 
االأمريكيني بك�شفه عن عزمه الطلب من وكالة االأمن الوطني 

باأن الوكالة ال  اإج��راءات من �شاأنها طماأنة االأمريكيني  اتخاذ 
اإج����راءات  ع��ن  ذات���ه  ال��وق��ت  يف  وداف���ع  خ�شو�شياتهم،  تنتهك 

الوكالة واأهميتها يف حماية البالد.
اأ�س  اأم  قناة  برامج  اأح��د  تلفزيونية يف  اأوباما يف مقابلة  وق��ال 
اأن يكون هناك نوع من �شبط  اأن بي �شي االأمريكية �شاأقرح 
النف�س من جانب وكالة االأمن القومي، وبدء اإ�شالحات ميكن 

اأن تعطي النا�س املزيد من الثقة .
اأعمال  باأهمية بع�س  اعتقاده  اإىل  االإ�شارة  اأي�شا على  وحر�س 
اإره��اب��ي��ة ع��ل��ى االأرا�شي  امل��راق��ب��ة وال��ر���ش��د يف م��ن��ع ه��ج��م��ات 
اأن�شطة الوكالة غري مطلقة اليدين يف  اأن  االأمريكية، موؤكدا 

الواليات املتحدة.

•• بريوت-رويرتز:

ظهرت جمموعة من الراهبات ال�شوريات اختفني عقب 
املا�شي  اال�شبوع  ا�شتيالء مقاتلني على قرية م�شيحية 
ونفيا  ي��رام  ما  على  بانهن  و�شرحن  فيديو  لقطات  يف 
�شيطر  بعدما  الراهبات  واختفت  بخطفهن  تفيد  انباء 
املت�شددون على احلي القدمي من قرية معلوال �شمايل 
دم�شق بعد قتال �شر�س مع قوات الرئي�س ب�شار االأ�شد يف 
وقال  اللبنانية.  احلدود  القريبة من  القلمون  منطقة 
مبعوث الفاتيكان اإىل �شوريا اإن املقاتلني نقلوا الراهبات 
من دير مار تقال للروم االرثوذك�س اىل بلدة يرود يوم 
االثنني ويف لقطات الفيديو التي بثها تلفزيون اجلزيرة 
يف �شاعة متاأخرة من م�شاء اأم�س االأول ظهرت اأكر من 
ارائك  االأ�شود الطويل يجل�شن على  12 راهبة بزيهن 

•• القد�ص املحتلة-اأ ف ب:

ليرمان  افيغدور  اال�شرائيلي  اخلارجية  وزير  �شرح 
انه من غري املرجح ان تف�شي مفاو�شات ال�شالم بني 
اال�شرائيليني والفل�شطينيني اىل نتيجة خالل ت�شعة 

ا�شهر لكنه اكد ان احلوار يجب ان ي�شتمر مع ذلك.
وزير  قاله  ما  مع  تتناق�س  التي  الت�شريحات  وه��ذه 
اخل���ارج���ي���ة االم����ريك����ي ج����ون ك����ريي ال�����ذي اك����د ان 
اال�شرائيليني والفل�شطينيني ا�شبحوا اقرب ما يكون 

اىل ال�شالم .
وقال ليرمان يف خطاب القاه يف مركز �شابان لل�شرق 
االلكروين  املوقع  على  وو�شع  وا�شنطن  يف  االو�شط 

يف غرفة وحني �شاأل رجل من خلف الكامريا اإذا كن قد 
غادرن  انهن  وا�شفن  ذل��ك  نفني  لالختطاف  تعر�شن 
الدير هربا من الق�شف وانهن �شيخرجن بعد يومني. 
الدير  م��ن  ونقلونا  جيدة  معاملة  نلقى  راه��ب��ة  وق��ال��ت 
معهم  �شعداء  ونحن  انقذونا  للق�شف..  تعر�شنا  حيث 
ومل يت�شح توقيت اأو مكان ت�شوير اللقطات اأو ظروف 
ال�شرق  ون�����ش��رت �شحيفة  ال��الئ��ي حت��دث��ن.  ال��راه��ب��ات 
ال�شورية  القلمون  اأح��رار  كتائب  اأن  اللندنية  االأو���ش��ط 
ال��راه��ب��ات وت�����ش��رط االفراج  امل��ع��ار���ش��ة زع��م��ت خطف 
�شجون  يف  معتقلة  األ����ف  �شبيل  اخ����الء  م��ق��اب��ل  ع��ن��ه��ن 
احلكومة. وحاولت االقلية امل�شيحية يف �شوريا ان تناأى 
االغلبية  الطائفي بني  ال�شراع  ب�شكل عام عن  بنف�شها 
ويخ�شى  �شوريا  يف  احلاكمة  العلوية  واالقلية  ال�شنية 

كثري من امل�شيحيني �شعود اجلماعات املت�شددة.

وا�شاف  معدومة  اجلانبني  بني  الثقة  اليوم  للمركز 
من امل�شتحيل احالل ال�شالم بدون م�شداقية. وا�شاف 
اىل  التو�شل  املقبل  العام  ممكنا  يكون  لن  ان��ه  اعتقد 
موا�شلة  ان  اعتقد  لكنني  ت��ق��دم  لتحقيق  ك��ام��ل  ح��ل 
احلوار امر ا�ش�������ا�شي واو�شح ان هذا احلوار �شروري 
النه اذا مل نكن قادري����ن على ت�شوية النزاع فمن املهم 

ادارته .
وك���ان ك���ريي ���ش��رح ب��ع��د ل���ق���اءات م��ع رئ��ي�����س ال����وزراء 
اال�ش������رائيلي بنيامني نتانياهو والرئي�س الفل�شطيني 
ال�شالم  اننا ا�شبحنا اقرب اىل  حممود عبا�س اعتقد 
���ش��ك��ان هذه  ك��ل  ي�شتحقه  ال����ذي  واالم����ن  واالزده������ار 

املنطقة ونحن اقرب ما يكون اىل ذلك منذ �شنوات .
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يف  دائ��م  غ��ري  ع�شواً  انتخابه  على  االأردن  املتحدة،  ال��والي��ات  ه��ن��اأت 
جمل�س االأمن الدويل، معربة عن تقديرها للتعاون وال�شداقة التي 
تربط بينهما وقالت نائبة املتحدثة با�شم وزارة اخلارجية االأمريكية 
يف  دائ��م  غ��ري  ع�شواً  انتخابه  على  االأردن  نهنئ  نحن  ه��ارف  م��اري 
جمل�س االأمن الدويل للعامني 2014 و2015 واأ�شافت هارف ان 
الواليات املتحدة تقدر بعمق تاريخنا الطويل من التعاون وال�شداقة 
ملعاجلة  ومثمرة  قوية  �شراكة  يف  قدماً  للم�شي  ونتوق  االأردن،  مع 

ق�شايا اأ�شا�شية تتعلق باحلفاظ على ال�شالم واالأمن الدوليني .
هذا  على  ح�شل  االأردن  ان  حلقيقة  تاأ�شف  اأمريكا  كانت  اإن  و�شئلت 
مع  ج���داً  ج��ي��دة  ع��الق��ات  لدينا  ف��اأج��اب��ت  ال�����ش��ع��ودي��ة،  ولي�س  املقعد 
البلدين، ويعود لكل بلد اأن يقرر اإن كان يريد احل�شول على مقعد 
يف جمل�س االأمن اأو ال . ورداً على �شوؤال اآخر اإن كان االأردن يجلب اإىل 
ال�شعودية لو قبلت  االأمن �شيئاً خمتلفاً عما كانت �شتجلبه  جمل�س 
ولدينا  االأم��ن،  فوائده يف جمل�س  بلد  لكل  ان  اأعتقد  ف��ردت  املقعد، 
عالقات جيدة مع البلدين فكالهما يركز على امل�شائل عينها �شواء 
الق�شايا  وا�شعة من  ال�شالم، على جمموعة  اأو عملية  �شوريا  اأكانت 
و�شددت هارف قائلة لدينا عالقة جيدة جداً مع البلدين ونعتقد ان 
كليهما ي�شكل ع�شواً رائعاً يف جمل�س االأمن . وكانت اجلمعية العامة 
جمل�س  يف  دائ��م  غري  ع�شواً  االأردن  انتخبتاجلمعة  املتحدة  ل��الأمم 
االأمن الدويل، على اأن ين�شم اإليه بدءاً من االأول من كانون الثاين-

يناير املقبل.

احلدودية  املنطقة  ام�����س  االأم��ري��ك��ي  الرئي�س  ن��ائ��ب  ب��اي��دن  ج��و  زار 
امل��دج��ج��ة ب��ال�����ش��الح ب��ني ال��ك��وري��ت��ني وذل����ك خ���الل زي���ارت���ه لكوريا 
املنطقة  يتفقد  كان  بينما  مكرة  نظارة  بايدن  وا�شتخدم  اجلنوبية 

احلدودية مبا يف ذلك حدود كوريا ال�شمالية من موقع للمراقبة.
املوقع  يف  يخدمون  ال��ذي��ن  االمريكيني  باجلنود  ب��اي��دن  التقى  كما 
الكوريون  ي��ق��ف اجل��ن��ود  ب��امن��وجن��وم ح��ي��ث  ق��ري��ة  وزار  احل�����دودي 
جانبي  على  بع�شا  بع�شهم  م��واج��ه��ة  يف  وال�شماليون  اجل��ن��وب��ي��ون 
احلدود. وكان بايدن قال يوم اجلمعة 6 دي�شمر ان الواليات املتحدة 
لكنه  ن��ووي��ة  ا�شلحة  على  ال�شمالية  ك��وري��ا  ح�شول  يف  تت�شامح  ل��ن 
ا�شاف ان وا�شنطن ال تزال منفتحة للحوار اذا اظهرت بيوجنياجن 
يف  قدما  ال�شمالية  كوريا  وم�شت  بالتزاماتها.  للوفاء  ا�شتعدادها 
 2008 ال�شدا�شية يف  املحادثات  وفاة  اعالن  بعد  النووية  ان�شطتها 
اال�شلحة  نزع  اتفاق  مبوجب  قطعتها  التي  التزاماتها  على  لتنقلب 
وتعر�شت  اقت�شادية.  بحوافز  �شيكافوؤها  ك��ان  ال��ذي   2005 لعام 
جتربتها  بعد  املتحدة  االمم  من  �شارمة  لعقوبات  ال�شمالية  كوريا 
انها عززت جهودها  والتي يعتقد  �شباط  الثالثة يف فرابر  النووية 
لبناء تر�شانة نووية. ويتحدى االعالن التحذيرات الدولية مبا يف 

ذلك من حليفتها اال�شا�شية ال�شني.
 

اأعلنت ال�شرطة الرو�شية عن اعتقال رجل كان يحاول اقتحام مبنى 
يتم  و���ش��وف  ب�شيارته،  مو�شكو،  الرو�شية  العا�شمة  يف  الكرملني، 

اإخ�شاعه لفح�س للتاأكد من عدم تعاطيه خمدرات اأو كحول.
ونقلت وكالة االأنباء الرو�شية نوفو�شتي عن �شرطة املرور يف مو�شكو 
مرور  لت�شهيل  مقطوعة  كانت  الكرملني  اأم���ام  الطريق  ان  قولها 
���ش��ي��ارة ت�شللت وت��خ��ط��ت احل��واج��ز وحاولت  ل��ك��ن  م��وك��ب ح��ك��وم��ي، 

الدخول اإىل املبنى من بوابة برج بوروفيت�شكويي غرباً.
واأظهر ت�شجيل م�شور ان ال�شيارة ا�شطدمت ب�شكل خفيف باإحدى 
اأن ت�شري وتتحرك بطريقة غريبة يف ال�شارع  �شيارات ال�شرطة قبل 
توقيف  قبل  ال�شيارة  ال�شرطة  وط���اردت  الكرملني  لبوابة  املقابل 
م�شاألة  من  التاأكد  بغية  وفحو�س  لتحقيق  �شيخ�شع  الذي  ال�شائق 

تعاطيه الكحول واملخدرات.
ومل تك�شف ال�شرطة عن ا�شم الرجل اأو تتحدث عن دوافعه .. لكن 
موقع اليف نيوز ذكر ان الرجل يدعى تيمور عبد اللييف 35 �شنة 

من جمهورية داغ�شتان يف �شمال القوقاز الرو�شي.

عوا�صم

وا�سنطن

مو�سكو

�سيول

�سويتو ممتنة ملانديال وحزينة لوفاته 
•• �صويتو-اأ ف ب:

تقول �شينثيا مو�شي يف ختام ليلة لل�شالة بداأت بعيد اعالن وفاة نل�شون 
�شيء  ك��ل  نظرنا  يف  ك��ان  عاما   95 ع��ن  اجلمعة  اخلمي�س  ليل  مانديال 
خالل  كبرية  احداثا  �شهدت  التي  �شويتو  ال�شفيح  مدينة  �شكان  ويعر 
امتنانهم  ال�شود عن  افريقيا،  العن�شري يف جنوب  الف�شل  الن�شال �شد 
ملانديال وتقول �شيابوليال مفازوي 30 عاما يف ثقافتنا الرجال ال يبكون 
لكنني بكيت الليلة املا�شية.. كان اب امتنا . لكن كثريين يقولون انهم 
مرتاحون الن بطلهم الوطني ووجه امل�شاحلة يف العامل تويف بهدوء يف 
منزله بعد احت�شار طويل وامام املنزل ال�شغري الذي عا�س فيه مانديال 
يف �شويتو قبل ان ي�شجن ثم وا�شلت فيه زوجته ال�شابقة ويني املعركة �شد 
االبارتايد، يتوقف مارة لو�شع باقات ورود، والتاأمل لدقائق ثم يغادرون 
املكان وال�شقت �شيفيزو مني�شي التي تبلغ من العمر حواىل اربعني عاما، 
قاتلت  و  اال�شود  رئي�شي  وقالت  ال�شابق.  البالد  برئي�س  ت�شيد  اعالنات 
�شن اخلام�شة  بلوغ  ان  . وا�شافت  ا�شكرك  وال�شود..  البي�س  ت�شلط  �شد 
والت�شعني لي�س امرا ب�شيطا. كنا نخ�شى هذا اليوم الذي ميوت فيه هذا 
النبيل العمالق اما الطبيب ملودي تاو )38 عاما( فراأى ان مانديال 
خا�س املعركة اجليدة وانهى م�شريته ب�شكل جيد. بالتاأكيد ن�شعر باحلزن 
النه لن يكون ج�شديا معنا لكننا نحتفي بهذه احلياة غري املعقولة. كان 
كل اهل جنوب افريقيا يعدونه فردا من العائلة واو�شحت مو�شي )35 
االول- ك��ان��ون  �شهر  ط���وال  بحياته  و�شنحتفي  لنا  اب  مثل  ك��ان  ع��ام��ا( 

دي�شمر . وت�شتعد جنوب افريقيا ال�شبوع حداد وطني لت�شييع مانديال 
بح�شور قادة من جميع انحاء العامل ودفنه يف 15 كانون االول-دي�شمر 

يف م�شقط راأ�شه كونو جنوب البالد. 

النائب امل�سري ياأمر بالتحقيق يف اأحداث اجلمعة

متظاهرو تايلند ي�ستعدون لحتجاجات حا�سمة

األف من اأ�شحاب القم�شان احلمر  
املوؤيدين ل�شيناوات و�شط بانكوك، 
قبل  احلكومة  ب�شقوط  للمطالبة 
ت��ف��ري��ق��ه��م م���ن اجل��ي�����س، وخلفت 
تلك االأح��داث نحو ت�شعني قتيال 

و1900 جريح.

يف املدن، واأن�شار ثاك�شني الفقراء 
االأقاليم  م���ن  ي��ن��ح��درون  ال���ذي���ن 
ال���واق���ع���ة ���ش��م��ايل ب���ان���ك���وك، وهي 
تايلند.  يف  دخ����ال  امل���ن���اط���ق  اأق�����ل 
وت��ع��ي��د امل���ظ���اه���رات اأح�������داث عام 
مئة  نحو  اح��ت��ل  حينما   2010

معار�شيه  لكن   ،2008 عام  منذ 
يقولون اإنه ال يزال يتدخل يف عمل 
املظاهرات  ه��ذه  وت��ع��د  احل��ك��وم��ة. 
االأح�������دث يف ����ش���راع م���ط���ول بني 
الرية  والنخبة  امللكيني  موؤ�ش�شة 
تعي�س  ال��ت��ي  املتو�شطة  والطبقة 

•• نريوبي-اأ.ف.ب:

قتل الع�شرات يف اعمال عنف اأتنية 
اعلنت  م���ا  وف����ق  ك��ي��ن��ي��ا  ���ش��م��ال  يف 
وو�شائل  حملية  منظمات  ال�شبت 

اعالم.
واف������ادت ���ش��ح��ي��ف��ة ���ش��ت��ان��دارد عن 
27 قتيال يف اعمال عنف  �شقوط 
ق����رب مدينة  ا���ش��ب��وع��ا  ا���ش��ت��م��رت 
مر�شبيت  والي��������ة  يف  م������وي������ايل، 
ل��ك��ن جعفر  امل����ج����اورة الث��ي��وب��ي��ا. 
ا���ش��ح��ق ال��ن��ا���ش��ط م���ن اج���ل انهاء 
القتلى مبا بني  ق��در ع��دد  القبلية 
130. وحتدثت منظمة  اىل   70
ذكر  ع���دم  ط��ل��ب��ت  م�شتقلة  اغ��اث��ة 
ا�شمها عن �شقوط ع�شرات القتلى . 
وانتهت اعمال العنف التي ح�شلت 
خ�شو�شا يف مويايل باحراق قرى 
وف���رار ال��ع��دي��د م��ن ال��ع��ائ��الت اىل 

اجلانب االخر من احلدود.
وحت���دث���ت ال�����ش��ح��ي��ف��ة اي�����ش��ا عن 
ال�شبت  متوا�شلة  �شارية  م��ع��ارك 
انحاء  خمتلف  يف  ي��رت��ف��ع  ودخ����ان 
ثقيلة  ا����ش���ل���ح���ة  ودوي  امل����دي����ن����ة 
حتلق  الكيني  اجلي�س  ومروحيات 

يف اجواء منطقة مويايل.
���ش��وي�����ش��را يف كينيا  ���ش��ف��ري  واع��ل��ن 
جاك بيتلوه انه ات�شل مبمثلي دول 

اوروب���ي���ة اخ���رى م��ن اج���ل تنظيم 
الف�شائل  ب���ني  ����ش���الم  م��ب��اح��ث��ات 
فران�س  لوكالة  و�شرح  املتناحرة. 
ميوتون  ان���ا����ش���ا  ه���ن���اك  ان  ب���ر����س 
عبور  اىل  ي��دف��ع��ون��ه��م  واخ�������رون 
ومنازل  حت����رق  وق����رى  احل�����دود 
تنهب، يجب وقف كل ذلك قبل ان 
جهود  من  بد  وال  الو�شع،  ينفجر 
�شالم . وي���دور ال��ن��زاع ب��ني ف�شيل 
ال����ذي ي�شكل االغ��ل��ب��ي��ة يف  ب���وران���ا 

قبل  كينيا  ا�شتقالل  منذ  املنطقة 
خم�شني �شنة وقبائل رنديل وغرا 
���ش��ك��ل��ت جمموعة  ال��ت��ي  وب���ورج���ي 
ت����دع����ى ري����غ����اب����و، ا����ش���ب���ح���ت ق���وة 
�شيا�شية مهيمنة. وغالبا ما تن�شب 
ب���ني جم���م���وع���ات مربي  ن����زاع����ات 
م�شلحون،  وم��ع��ظ��م��ه��م  امل���وا����ش���ي 
النزاعات  لكن  موا�شيهم،  حلماية 
االخ��رية بالغة اخل��ط��ورة. واعتر 
مر�شبيت  والي���ة  ان  ا�شحق  جعفر 

حت��رق  واتهم ق��وات االم��ن بعدم 
امل����ع����ارك وحتى  ل���وق���ف  ال���ت���دخ���ل 
ت�شجيع ميلي�شيا بورانا التي تدعم 

االئتالف احلاكم يف كينيا.
وقال ان النا�س يتقاتلون والو�شع 
ال�شرطة  ان  ال�شيطرة،  ع��ن  خ��ارج 
تتفرج وال تتحرك واجلي�س يراقب  
موؤكدا ان الطريق الرئي�شية التي 
ت���رب���ط ب���ني ك��ي��ن��ي��ا واث���ي���وب���ي���ا قد 

اغلقت.

الزياين : جمل�س التعاون اأثبت منذ اإن�سائه اأنه عامل ا�ستقرار يف منطقة ال�سرق الأو�سط 

ع�سرات القتلى يف اأعمال عنف ب�سمال كينيا 

هيغل: الدبلوما�سية مع اإيران يجب دعمها ع�سكريًا

الرئي�س  اأن�������ش���ار  ب���ني  اجل��م��ع��ة، 
م��ن جهة  امل��ع��زول حممد مر�شي 
االأمن  وعنا�شر  معار�شيه  وب��ني 
القاهرة  يف  اأخ��������رى  ج���ه���ة  م����ن 
ومدن عدة اأبرزها املحلة الكرى، 
مظاهرات  خ�����الل  وامل���ن�������ش���ورة، 
لدعم  الوطني  التحالف  لها  دعا 
ال�������ش���رع���ي���ة ورف���������س االن����ق����الب 

املنا�شر للرئي�س املعزول.
بح�شب  اال���ش��ت��ب��اك��ات،  واأ����ش���ف���رت 
امل�شرية  االإ���ش��ع��اف  هيئة  رئ��ي�����س 
ال��دك��ت��ور اأح��م��د االأن�����ش��اري، عن 
اإ�شابة 17 �شخ�شاً بع�شهم اأُ�شيب 
يف  وي��رق��دون  خرطو�س  بطلقات 

عدد من امل�شت�شفيات.

•• القاهرة-يو بي اأي:

اأمر النائب العام امل�شري، ال�شبت، 
باأعمال  ع��اج��ل��ة  ب��ب��دء حت��ق��ي��ق��ات 
ع��ن��ف ���ش��ه��دت��ه��ا م��ن��اط��ق ع����دة يف 
واأ�شفرت  االأول،  اأم�������س  م�����ش��ر 
وعنا�شر  م��واط��ن��ني  اإ���ش��اب��ة  ع��ن 
عائدة  ممتلكات  وحت��ط��ي��م  اأم����ن، 

ملواطنني.
ق�شائي�����ة  م�ش������ادر  واأبلغ�������ت 
واأم������ن������ي�������������ة ي�����ون�����اي�����ت�����د ب����ر�����س 
العام  ال��ن��ائ��ب  اأن  ان��رن��ا���ش��ون��ال 
امل�شت�شار ه�شام بركات كلف فريقا 
وجمموعات  العامة  النيابة  م��ن 
ال����ن����ي����اب����ات يف ع����دة  ع����م����ل م�����ن 

اأحداث  يف  بالتحقيق  حمافظات 
مواقع  اإىل  واالن���ت���ق���ال  ال��ع��ن��ف 
ا���ش��������������������ت��ب��اك��ات وق���ع���ت اأم�������س بني 
اأن�����ش��ار ال��رئ��ي�����س امل��ع��زول حممد 
معار�شيه  وبني  جهة  من  مر�شي 
وع��ن��ا���ش��ر م���ن ق����وات االأم�����ن من 

جهة اأخرى.
ال��ع��ام امل�شري  ال��ن��ائ��ب  ك��م��ا دع���ا 
وزارة الداخلية واالأجهزة االأمنية 
التحريات  عمل  من  االنتهاء  اإىل 
العنف،  اأع����م����ال  ح����ول  ال����الزم����ة 
التي  امل�شت�شفيات  اإىل  واالنتقال 
�شقطوا  م�����ش��اب��ون  ب��ه��ا  ي��ت��واج��د 

خالل اأعمال العنف.
وقعت  عنيفة  ا���ش��ت��ب��اك��ات  وك��ان��ت 

وتنميتهم وي�شاهم يف خري العامل اأجمع اأمنيا وثقافيا واقت�شاديا. 
وقال االأمني العام ملجل�س التعاون يف كلمة له خالل موؤمتر حوار 
املنامة - الذي انطلقت فعالياته ام�س- ان دول جمل�س التعاون تدرك 
واالجتماعية  واالقت�شادية  واالأمنية  ال�شيا�شية  التحديات  حجم 
والبيئية التي تواجه املنطقة وقد مت�شكت يف مقارباتها ال�شيا�شية 
واالأمنيةوتعاطيها ال�شيا�شي اخلارجي مع الدول االأخرى والق�شايا 
التي ت�شهدها منطقة اخلليج وال�شرق االأو�شط مببادئ ثابتة حيث 
توؤمن دول املجل�س اأن حتقيق االأمن واال�شتقرار يف املنطقة يتطلب 
احرام قواعد القانون الدويل ووحدة الدول و�شيادتها وا�شتقاللها 
النزاعات  التام حلل  والرف�س  الداخلية  �شوؤونها  التدخل يف  وعدم 
ال�شيا�شية بالقوةونبذ العنف بكل اأ�شكاله والفو�شى وتبني احللول 
ال�شلمية واحلوار ال�شامل حلل النزاعات والدعوة اإىل خلو املنطقة 

•• املنامة -وام:

العام  االأم��ني  الزياين  را�شد  بن  اللطيف  الدكتور عبد  اأك��د معايل 
عامل  اأن��ه  اإن�شائه  منذ  اأثبت  املجل�س  ان  اخلليجي  التعاون  ملجل�س 
اأكر  من  ب��واح��دة  متر  التي  االأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  يف  ا�شتقرار 
فرات تاريخها �شعوبة وتعقيدا. واأو�شح الزياين ان جمل�س التعاون 
ودوله لعبا اأدوارا �شيا�شية واقت�شادية رائدة �شاهمت يف اإحالل االأمن 
وال�شلم يف املنطقة يف ظل اأزمات معقدة وتهديدات متالحقة طوال 
تعزز  قد  واالقت�شادي  ال�شيا�شي  دوره  وان  املا�شية  عقود  الثالثة 
اإقليميا ودوليا ب�شبب الثقل ال�شيا�شي واالقت�شادي لدوله وتقارب 
يحقق  م��ا  ك��ل  يف  امل�شتمر  وتن�شيقها  ظ��روف��ه��ا  وت�شابه  م�شاحلها 
اأ�شقائها العرب  اأمنها و�شالمة مواطنيها ورخاءهم ويدعم ق�شايا 

امل��ب��ادئ متثل  ال��زي��اين ان ه��ذه  ال��دم��ار ال�شامل. واأك���د  اأ�شلحة  م��ن 
ركائز تتم�شك بها دول املجل�س دائما وحترمها يف �شلوكها ال�شيا�شي 
كما تدعو الدول االأخرى الإحرامها ملا يف التم�شك بها من فوائد 
كبرية الأمن املنطقة و�شالمتها ..م�شريا اىل ان دول املجل�س توؤمن 
مب�شئولياتها جتاه حتقيق اأمن جوارها االإقليمي وا�شتقراره وحفظ 
حقوق دوله ودعم تنميتها وتطورها حيث عملت على تقدمي العون 
وال�شديقة  ال�شقيقة  ال��دول  من  ويطلبها  يحتاجها  ملن  وامل�شاعدة 
وم�شاريعها  براجمها  ودعم  ال�شعبة  االقت�شادية  ظروفها  لتجاوز 
باأن  ال��زي��اين  را���ش��د  ب��ن  عبداللطيف  ال��دك��ت��ور  واأو���ش��ح  التنموية. 
رئي�س  كمحور  اجلماعي  االأم��ن  مفهوم  انتهج  قد  التعاون  جمل�س 
يف عمله وتفاعالته حيث يعتر املجل�س اأن اأمن دوله كل ال يتجزاأ 
واأن اأي اعتداء اأو تهديد الإحداها اأو تدخل يف �شوؤونها الداخلية هو 

تهديد واإعتداء على الدول االأخرى تقع م�شئولية مواجهته عليها 
جميعا. وقال ان مفهوم االأمن اجلماعي جت�شد بو�شوح يف حترير 
الدعم  1991م ويف  ع��ام  العراقي يف  االإح��ت��الل  الكويت من  دول��ة 
جزرها  باإ�شتعادة  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  ملطالب  امل�شتمر 
اإي��ران ويف  الثالث طنب الكرى وطنب ال�شغرى واأبو مو�شى من 
من  2011م  ع��ام  يف  البحرين  مملكة  يف  احليوية  املن�شاآت  تاأمني 
وال��ت��ه��دي��دات اخلارجية  ال��ت��دخ��الت  ق��وات درع اجل��زي��رة �شد  قبل 
دول  املوقعة بني  امل�شرك  الدفاع  اتفاقية  تفعيل  وذلك من خالل 
هذه  يف  التعاون  جمل�س  مواقف  بينت  حيث   2000 ع��ام  املجل�س 
الظروف بو�شوح اأن اأمن دول املجل�س وحقوقها و�شالمة مواطنيها 
ومكت�شباتها واأرا�شيها متثل خطوطا حمراء لن ت�شمح دول املجل�س 

جمتمعة الأحد بتجاوزها.

تزايد عمليات التهريب 
والت�سلل بني الأردن و�سوريا 

•• عمان-اأ ف ب:

اكد قائد قوات حر�س احلدود االردين العميد الركن ح�شني را�شد الزيود ت�شاعد 
التهريب وت�شلل االف��راد بني االردن و�شوريا يف االونة االخرية ب�شورة  عمليات 
حماوالت  ان  قوله  ال��زي��ود  عن  الر�شمية  االردن��ي��ة  االن��ب��اء  وكالة  ونقلت  كبرية 
التهريب من االردن اىل �شوريا او بالعك�س زادت ب�شورة كبرية يف الفرة االخرية 
300 باملائة وحماوالت  ، مو�شحا انه بتحليل االرق��ام لوحظ انها زادت بن�شبة 
حر�س  ق��وات  ان  واو���ش��ح   . املا�شي  العام  عن  باملائة   250 بن�شبة  زادت  الت�شلل 
900 قطعة �شالح خمتلفة وما  احل��دود متكنت من احباط حم��اوالت تهريب 
 1595 م��ن  اك��ر  لتهريب  م��الي��ني حبة خم���درة وحم����اوالت  �شتة  ي��زي��د على 
�شخ�شا اىل االردن واحباط حماوالت ت�شلل 581 �شخ�شا من جن�شيات خمتلفة 
بداأت  التي  احل��دودي��ة  املنطقة  ان  وا�شاف   . املخت�شة  اجلهات  اىل  حتويلهم  مت 
لالجئني  يوميا  تدفقا  ت�شهد  ون�شف  عام  قبل  ال�شوريني  الالجئني  با�شتقبال 
مبعدل دخول بني 500 اىل 600 الجئ ، م�شريا اىل ان هناك 45 نقطة عبور 
غري �شرعية مع �شوريا وان قوات حر�س احلدود تبذل جهودا جبارة ومتوا�شلة 
ال�شتقبالهم وتقدمي اخلدمات الالزمة لهم وبح�شب الزيود فان اعداد الالجئني 
العابرين من خالل املعابر غري ال�شرعية بلغت حتى اخلمي�س 427 الف الجيء 
فيما بلغت اعداد اجلرحى 5200 جريح ومت عالج ما يزيد على 42 الف الجئ 
 . امللكية  الطبية  للخدمات  التابعة  امليدانية  والعيادات  امل�شت�شفيات  خالل  من 
وا�شار اىل ان قوات حر�س احلدود تقوم بجهود حلماية احلدود مع �شوريا والتي 
تبلغ 378 كيلومرا من حماوالت الت�شلل وتهريب اال�شلحة واال�شخا�س واأي 
مواد توؤثر على اأمن االردن اأو ا�شتخدام ارا�شي اململكة كممر لتهريبها اىل الدول 
االخرى الن اأمنها اأمن من االردن . وي�شت�شيف االردن اكر من ن�شف مليون 
الجئ �شوري منهم نحو 120 الفا يف خميم الزعري يف حمافظة املفرق، �شمال 
�شوريا منذ  امل�شتمر يف  النزاع  وادى  �شوريا  احل��دود مع  اململكة على مقربة من 
اذار-مار�س 2011، اىل نزوح اكر من ثالثة ماليني �شخ�س اىل دول اجلوار 
مثل االردن ولبنان والعراق وتركيا، هربا من اعمال العنف التي اودت بحياة نحو 

االن�شان. حلقوق  ال�شوري  املر�شد  بح�شب  �شخ�س،  الف   126

وفد الذرية يف طهران لتفقد حمطة اراك
•• طهران-يو بي اأي:

للقيام  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  مفت�شو  طهران  اإىل  ال�شبت  و�شل 
بجولة تفقدية ملحطة املياه الثقيلة يف اراك )و�شط ايران(.

وقال تلفزيون العامل انه من املقرر اأن يتفقد املفت�شون حمطة املياه الثقيلة 
رحبت  ال��ذري��ة  للطاقة  الدولية  الوكالة  وك��ان��ت   . الح��ق  وق��ت  يف  اأراك  يف 
الوكالة  مع  اإي���ران  تعاون  اإط��ار  يف  اأراك  لتفقد حمطة  االي���راين  بالطلب 
اأن  العلم  مع   ، النووية  براجمها  �شلمية  على  وتاأكيدها  الغمو�س  لتبديد 
نف�شها.  للمحطة  الوكالة  مفت�شو  بها  يقوم  التي  الثالثة  الزيارة  هي  هذه 
يذكر اأن رئي�س منظمة الطاقة الذرية االيرانية، علي اأكر �شاحلي واملدير 
ت�شرين   11 يف  وقعا  اأمانو  يوكيا  الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  العام 
اإطار  ح���ول  ب��ن��ود  ب�شتة  وملحقا  م�شركا  ب��ي��ان��ا  امل��ا���ش��ي  ن��وف��م��ر  ال��ث��اين 
بندر  يف  كلجني  منجم  و  اأراك  حمطة  تفقد  على  البيان  وين�س  التعاون. 

عبا�س )جنوب ايران(.

•• املنامة-ا ف ب:

الدبلوما�شية  العملية  ان  ام�س  هيغل  ت�شاك  االمريكي  الدفاع  وزي��ر  اك��د 
التي بداأت مع طهران ب�شاأن برناجمها النووي املثري للجدل يجب ان تكون 
الواليات  ان  اكد هيغل  املتحدة كما  للواليات  الع�شكرية  بالقدرة  مدعومة 
املتحدة على وجودها الع�شكري املمثل ب35 الف جندي يف منطقة اخلليج 
بالرغم من توقيع اتفاق مع ايران حول برناجمها النووي وقال هيغل امام 
االتفاق  املنامة  يف  اخلليج  يف  االقليمي  االم��ن  ح��ول  موؤمتر  يف  امل�شاركني 
املرحلي مع ايران للحد من برناجمها النووي ي�شتحق املجازفة، لكن يجب 
نعرف  االمريكي  الوزير  وا�شاف  الغربية.  الدبلوما�شية  فهم  ا�شاءة  عدم 
�شيبقى  ان جناحنا  موؤكدا   ، الفراغ  تعمل يف  ان  الدبلوما�شية ال ميكن  ان 
مرتبطا بالقدرة الع�شكرية للواليات املتحدة وكان وزير الدفاع االمريكي 
وقال  اال�شراتيجية.  للدرا�شات  الدويل  املعهد  ينظمه  موؤمتر  يتحدث يف 
هيغل ان الواليات املتحدة �شتبقي على اكر من 35 الف رجل يف اخلليج 

وحوله وال تنوي ادخ��ال اي تعديالت على قواتها يف املنطقة بعد االتفاق 
املرحلي الذي مت التو�شل اليه مع ايران، كما ورد يف اخلطاب الذي �شيلقيه 

هيغل يف موؤمتر حول االمن يف البحرين.
وق��ال لدينا وج��ود ب��ري وج��وي وب��ح��ري الك��ر م��ن 35 ال��ف ع�شكري يف 
املبا�شر واو�شح ان هذا الوجود الع�شكري ي�شمل  منطقة اخلليج وجوارها 
اربعني  ونحو  ابات�شي  ومروحيات  دبابات  مع  امريكي  جندي  اآالف  ع�شرة 
ال�شاروخي  للدفاع  ومنظومات  للطائرات  حاملة  جمموعة  بينها  �شفينة 
تقوم  ان  ميكن  وقاذفات  طيار  ب��دون  مراقبة  وطائرات  متطورة  ورادارات 

بعمليات ق�شف بعد انذار ق�شري.
وقال وزير الدفاع االمريكي ن�شرنا اكر مقاتالتنا تطورا يف املنطقة مبا 
يف ذلك طائرا اف22-، ل�شمان الرد ب�شرعة على كل االحتماالت الطارئة 
واكد انه مع الذخائر الفريدة التي منلكها، لي�س هناك اي هدف بال ميكننا 
الو�شول اليه ، يف ا�شارة اىل القنابل التي ميكن ان تطال املالجئ املح�شنة 

حتت االر�س هلى ما يبدو.

التلفزيون  ب��ث��ه  خ��ط��اب  يف  وق����ال 
تايلند  اإن   ،86 م��ي��الده  ع��ي��د  يف 
طويلة  ل���ف���رة  ����ش���الم  يف  ع��ا���ش��ت 
الأن اجلميع كان يعمل معا ملنفعة 
بالعمل  املواطنني  مطالبا  البالد، 
وحتقيق  بلدهم  م�شلحة  فيه  مل��ا 
ياأت  مل  لكنه  واالأم���ن،  اال�شتقرار 
احلالية.  اال���ش��ط��راب��ات  ذك��ر  على 
وي��ح��ظ��ى امل��ل��ك ب��اح��رام ك��ب��ري يف 
اأع��م��ال عنف  وق���وع  وي��ع��د  تايلند، 
اإه��ان��ة كبرية وكانت  ي��وم عيده  يف 
االأ�شبوع  ان��دل��ع��ت  ع��ن��ف  اأع���م���ال 
موؤيدين  متظاهرين  بني  املا�شي 
مناه�شني  واآخ����ري����ن  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
عدد  ���ش��ق��وط  اإىل  اأدى  مم���ا  ل��ه��ا، 
املعار�شون  وح����اول  ال��ق��ت��ل��ى،  م��ن 
حم��ا���ش��رة م��ق��ر احل��ك��وم��ة ورموا 
ال�شرطة باحلجارة التي ردت بالغاز 
املدمع وخراطيم املياه والر�شا�س 
غريت  ال�����ش��ل��ط��ات  اأن  اإال  امل��ط��اط 
و�شمحت  ال����ث����الث����اء،  ط��ري��ق��ت��ه��ا 
بالدخول  ال���ن���ا����ش���ط���ني  ل����ه����وؤالء 

لفرة وجيزة اإىل مقري احلكومة 
املتظاهرون  ويطالب  وال�شرطة. 
ب�������ش���ق���وط ح���ك���وم���ة ����ش���ي���ن���اوات، 
بيد  دم��ي��ة  ب��اأن��ه��ا  يتهمونها  ال��ت��ي 
�شقيقها ثاك�شني الذي اأطيح به يف 
انقالب، لكنه بقي يف قلب احلياة 
ال�شيا�شية يف اململكة، مع اأنه يعي�س 

يف املنفى.
ت�شرين  اأول  يف  االأزم������ة  وب������داأت 
امل��ا���ش��ي، عندما  ن��وف��م��ر  ال��ث��اين 
حاول احلزب احلاكم الدفع جتاه 
الرملان  يف  ع��ف��و  ق���ان���ون  اإ����ش���دار 
اآخ��ري��ن يف  واآالف���ا  ثاك�شني  ي�شمل 
من  الفرة  اأثناء  �شيا�شية  ق�شايا 
2004 وحتى العام اجلاري،  عام 
م�شروع  ال�شيوخ  جمل�س  ورف�����س 

قانون العفو يف وقت الحق.
وكان ثاك�شني �شيناوات قد اأطيح به 
يف انقالب عام 2006، واأدين بعد 
اتهامات  وهي  ف�شاد،  بتهم  عامني 
�شيا�شية،  دواف����ع  ذات  اإن��ه��ا  ي��ق��ول 
اختياري  منفى  يف  ح��ال��ي��ا  وي��ق��ي��م 

•• بانكوك-وكاالت:

تايلند  يف  امل��ح��ت��ج��ني  زع���ي���م  دع����ا 
�شوتيب �شوبان اإىل مظاهرة حا�شدة 
غ���دا االث���ن���ني، ف��ي��م��ا و���ش��ف��ه باأنه 
احلكومة،  �شد  االأخ���ري  ال��ت��ح��رك 
ب���ع���د ت���وق���ف ل���الح���ت���ج���اج���ات دام 
ميالد  عيد  مبنا�شبة  اأي���ام  ب�شعة 
يادين.   اأدون  ب����ون  ب���وم���ي  امل���ل���ك 
من  ح�شدا  خماطبا  �شوبان  وق��ال 
الن�شال  اإذا كنتم تريدون  اأن�شاره 
تعالوا  تايلند  م�شتقبل  اأج��ل  م��ن 
اأن  اأردمت  اإذا  اأم��ا  اإلينا،  وان�شموا 
تاأتوا  فال  لثاك�شني  عبيدا  تكونوا 
االأ�شبق  ال���وزراء  اإ���ش��ارة لرئي�س  يف 
احلالية  احلكومة  رئي�شة  و�شقيق 
ي��ن��غ��الك ���ش��ي��ن��اوات، وال����ذي يرى 
فيه املعار�شون اأنه ما زال احلاكم 
ي�شتعد  وب��ي��ن��م��ا  ل��ل��ب��الد.  ال��ف��ع��ل��ي 
ال�شارع  يف  ل��ل��ن��زول  امل��ت��ظ��اه��رون 
دع���ا امل��ل��ك ج��م��وع ال�����ش��ع��ب للعمل 
بالبالد  اال���ش��ت��ق��رار  اإر����ش���اء  ع��ل��ى 
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العدد  10964 بتاريخ   2013/12/8     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   720 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

 مدعي/ امري خان منري خان بوكالة نور وايل خان اجلن�شية: باك�شتان  مدعي 
عليه: �شركة ايال لل�شناعات املعدنية اجلن�شية: االمارات   مو�شوع الدعوى: 
لل�شناعات  ايال  �شركة  اعالنه/  املطلوب  درهم    مطالبة مالية مببلغ 18400 
حيث  اخلرة(  التقرير  )بورود  عنوانه:بالن�شر  االمارات   اجلن�شية:  املعدنية 
املوافق  االحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
2013/12/29 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
�شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة �شخ�شيا او 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  

  2013/12/05
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10964 بتاريخ   2013/12/8     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1619 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  م�شر   اجلن�شية:  ا�شماعيل  �شعد  م�شعود  ابراهيم  مدعي/   
العامري  احمد  عبداهلل  ل�شاحبها/�شلطان  العامة  والنقليات  للمقاوالت  نو�شهره 
واخرون اجلن�شية: االمارات  مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 32300 درهم املطلوب 
اعالنه/موؤ�ش�شة نو�شهره للمقاوالت والنقليات العامة ل�شاحبها/�شلطان عبداهلل احمد 
اقام الدعوى املذكورة  العامري اجلن�شية: االمارات  عنوانه:بالن�شر  حيث ان املدعي 
لذا  الدعوى،  لنظر  2013/12/16 موعدا  املوافق  االثنني  يوم  املحكمة  اعاله وحددت 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  نهيان  اآل  مبع�شكر  التجارية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/11/27  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10964 بتاريخ   2013/12/8     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2594 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

 مدعي/ هاله احلاج احمد حممد علي اجلن�شية: ال�شودان مدعي عليه: مازن 
الطيب ابو�شن اجلن�شية: ال�شودان مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 172.000 
درهم    املطلوب اعالنه/مازن الطيب ابو�شن اجلن�شية: ال�شودان عنوانه:بالن�شر  
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 
2013/12/25 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية 
بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/3  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

كوريا ال�سمالية تطلق �سراح اأمريكيتيمو�سنكو تعلق اإ�سرابًا عن الطعام 
•• �صيول-ا ف ب:

اعلنت كوريا ال�شمالية ام�س انها ابعدت امريكيا يف اخلام�شة والثمانني من العمر كان م�شجونا لديها منذ نهاية ت�شرين 
االول-اكتوبر املا�شي وذكرت وكالة االنباء الكورية ال�شمالية الر�شمية ان مرييل نيومان املتحدر من كاليفورنيا ابعد 
ال�شباب ان�شانية م�شرية اىل و�شعه ال�شحي واىل تعبريه ب�شدق عن ندمه ورحبت الواليات املتحدة بقرار االفراج عنه 
وو�شفته بانه قرار ايجابي وقال نائب الرئي�س االمريكي جو بايدن نحن �شعداء الن مرييل نيومان �شمح له مبغادرة 
الرئي�س  نائب  كبري يف مكتب  م�شوؤول  وقال   . عائلته  اىل  والعودة  ال�شعبية  الدميوقراطية  كوريا  ارا�شي جمهورية 
االمريكي ان نيومان موجود حاليا يف بكني وكانت كوريا ال�شمالية اعلنت يف 30 ت�شرين الثاين-نوفمر انها حتتجز 
نيومان الذي قاتل يف احلرب بني الكوريتني بتهمة القيام ب اعمال معادية ولكن دون حتديدها. وكان نيومان الذي 
يعاين من م�شاكل يف القلب قد اعتقل يف 26 ت�شرين االول-اأكتوبر على منت طائرة كانت ت�شتعد لالقالع من بيونغ 
يانغ بعد ان دخل اىل ارا�شي كوريا ال�شمالية حتت غطاء �شائح ، كما ما ذكرت وكالة ا النباء الكورية ال�شمالية الر�شمية 

واو�شحت ان نيومان ارتكب جرائم حتت �شفة �شائح وكذلك خالل م�شاركته يف احلرب الكورية قبل �شتني عاما.

•• كييف-يو بي اأي:

ال�شجينة  االأوكرانية  املعار�شة  زعيمة  علقت 
اإ�شراباً عن الطعام كانت  يوليا تيمو�شينكو، 
امل��ا���ش��ي احتجاجاً  ي���وم االث���ن���ني  ب���داأت���ه  ق���د 
ال���ب���الد فيكتور  رئ��ي�����س  ت��وق��ي��ع  ع����دم  ع��ل��ى 
مع  تاريخي  جتاري  اتفاق  على  يانكوفيت�س، 

االحتاد االأوروبي.
ون��ق��ل��ت وك���ال���ة )ي���ون���ي���ان( االأوك���ران���ي���ة عن 
اإعالنها عن قرار  تيمو�شينكو،  ابنة  ييفينيا، 
بطلب  الطعام  عن  اإ�شرابها  تعليق  والدتها 

نتيجة  امل��ا���ش��ي  اأي���ار-م���اي���و  م��ن��ذ  امل�شت�شفى 
معاناتها من اآالم �شديدة يف الظهر.

وبداأت تيمو�شينكو االإ�شراب عن الطعام يوم 
االثنني املا�شي لالحتجاج على قرار اأوكرانيا 
امل���ف���اج���ئ ع����دم اإب�������رام ����ش���راك���ة م���ع االحت����اد 
قطع  ميكنها  ال  اأنها  اإىل  م�شرية  االأوروب����ي، 
ال��ع��الق��ات م��ع م��و���ش��ك��و، ال��ت��ي حت���اول اإقناع 
كييف باالن�شمام اإىل االإحتاد اجلمركي الذي 
اأن�شاأته.. واأثار قرار احلكومة االأوكرانية عدم 
م�شتمرة  احتجاجات  االتفاق،  على  التوقيع 

جذبت مئات االآالف اإىل ال�شوارع.

من ال�شعب، مبا انها كانت م�شربة ت�شامناً 
معهم .

واأ�شافت ابنة تيمو�شينكو انها زارت والدتها 
يف امل�شت�شفى ونقلت اإليها طلب اأحد حلفائها 
تور�شينوف،  اأولك�شندر  املعار�س  ال�شيا�شي 
ب���وق���ف االإ�����ش����راب ع���ن ال��ط��ع��ام وذك�����رت ان 
من  التحرك  على  ق��ادرة  غري  باتت  والدتها 

دون م�شاعدة.
التي  �شنة(،   53( تيمو�شينكو  ان  اإىل  ي�شار 
ال�����ش��ط��ة وح���ك���م عليها  ب��ا���ش��ت��غ��الل  اأدي����ن����ت 
ب��ال�����ش��ج��ن 7 ����ش���ن���وات، ت��ت��ل��ق��ى ال����ع����الج يف 

تزامنًا مع و�شول قوات فرن�شية جديدة

عودة تدريجية للهدوء بعا�سمة اأفريقيا الو�سطى
•• يانغي-وكاالت:

ت�شتعد قوات ع�شكرية فرن�شية جديدة للدخول اإىل جمهورية 
اأنباء  و�شط  هناك،  املوجودة  القوات  لدعم  الو�شطى  اأفريقيا 

عن عودة تدريجية للهدوء و�شط العا�شمة.
حول  القمة  اأ�شغال  انتهاء  قرب  مع  التطورات  هذه  وتزامنت 
ال�شالم واالأمن يف اأفريقيا التي بداأت اأم�س يف فرن�شا بح�شور 
يرتقب  بحيث  اليوم،  وتنتهي  اأفريقية  دول  حكام  من  اأربعني 
اأن تنظم قمة م�شغرة عقب ذلك �شتخ�ش�س بالكامل لدرا�شة 
التطورات اجلارية يف جمهورية اأفريقيا الو�شطى التي جتددت 
وملي�شيات  ال�شابقني،  �شيليكا  متمردي  بني  اال�شتباكات  فيها 

موالية للرئي�س املخلوع فران�شوا بوزيزي.
وجدد وزير الدفاع الفرن�شي جون اإيف لودريان تاأكيده اأن مهام 
القوات الفرن�شية تتلخ�س يف �شمان احلد االأدن��ى من االأمن 
امل�شاعدات  تقدمي  م��ن  االإن�شانية  االإغ��اث��ة  منظمات  لتتمكن 

للمت�شررين من اال�شتباكات امل�شلحة التي مل تتوقف نهائيا، 
رغم �شهادات توؤكد اأن وتريتها خفت ب�شكل ملحوظ.

العثور على جثث نحو ثالثمائة  االأحمر  ال�شليب  اأعلن  وقد 
قتيل لقوا حتفهم خالل اليومني املا�شيني يف العا�شمة بانغي، 
وذكر اأن موظفيه توقفوا عن جمع اجلثث مع حلول ليلة اأم�س 

االأول، واأنهم �شي�شتاأنفون اأعمالهم اليوم االأحد.
وت�شري االأنباء الواردة من بانغي اإىل اأن ال�شكان بدوؤوا يعودون 
التجار يف  بع�س  �شرع  حيث  الطبيعية،  اإىل حياتهم  تدريجيا 

فتح حمالتهم ال�شغرية.
�شوارع  جت��وب  واأفريقية  فرن�شية  ع�شكرية  اآل��ي��ات  و�شوهدت 
اأ�شدرت  اأن  الو�شطى  اأفريقيا  لرئا�شة  �شبق  حيث  العا�شمة، 
اأم�س اجلمعة قرارا متنع مبوجبه القوات املحلية من التجول 
بغر�س ترك املجال للقوات االأجنبية لفر�س االأمن، واإن كان 

القرار مل يتم احرامه ب�شكل كامل بح�شب �شهود عيان.
جندي  األ��ف  بنحو  اجلمعة  عملياته  الفرن�شي  اجلي�س  وب���داأ 

اندالع  بعيد  امل��ي��دان،  يف  م��وج��ودة  اأفريقية  بقوات  مدعومني 
ا�شتباكات عنيفة خلفت مئات القتلى واجلرحى، مما خلق حالة 
من الرعب و�شط ال�شكان الذين جتمع كثري منهم داخل مطار 
م�شتعمرة  وه��ي  الو�شطى  اأفريقيا  وكانت  للفرار.  العا�شمة 
بعد  العنف  اأع��م��ال  م��ن  م��وج��ة  دخ��ل��ت يف  ق��د  �شابقة  فرن�شية 
�شيطرة متمردي �شيليكا على ال�شلطة يف مار�س-اآذار املا�شي، 

مما اأدى اإىل اندالع مواجهات متفرقة يف البالد.
اإن برلني م�شتعدة  االأملانية  الدفاع  با�شم وزارة  وقال متحدث 
اأفريقيا  ال��ف��رن�����ش��ي��ة يف ج��م��ه��وري��ة  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  امل��ه��م��ة  ل��دع��م 
الو�شطى بطائرة نقل. واأ�شاف املتحدث يف ت�شريحات لوكالة 
لوج�شتيا،  فرن�شا  دعم  تدر�س  اأملانيا  اأن  اأم�س  االأملانية  االأنباء 
ونحن يف حمادثات حول هذا االأمر مع ال�شركاء الفرن�شيني .

تدار  اأي310  اإيربا�س  نقل  بطائرة  امل�شاعدة  اأملانيا  وتعر�س 
من مدينة اآيندهوفن الهولندية. وت�شع الطائرة لنحو مائتي 

�شخ�س.

•• الفجر – تون�ص - خا�ص:

يبدو اأّن عقد املعار�شة يف طريقه 
موجات  اأم��������ام  االن�����ف�����راط  اإىل 
املتبادلة  ال�������ش���دي���ق���ة  ال�����ن�����ريان 
ب����ني م���ك���ون���ات���ه���ا ح���ي���ث ي���ل���وح يف 
اجلمهوري  احل��زب  ابتعاد  االأف���ق 
وال���ت���ح���ال���ف ال���دمي���ق���راط���ي عن 
اأطروحات جبهة االإنقاذ واجلبهة 
ال�������ش���ع���ب���ي���ة، وحت�����دي�����دا م���واق���ف 
ح��زب العمال وح��زب ن��داء تون�س 
�شخ�شية  م���ن  امل���وق���ف  وي�����ش��ك��ل 
رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة ال��ق��ادم��ة حجر 
ال���زاوي���ة يف ه���ذا اخل����الف، الذي 
ي��رى امل��راق��ب��ون ان��ه يخدم حركة 
النه�شة والرويكا احلاكمة، هذا 
االإ�شراتيجية  ثمرة  يكن  مل  اإن 
التي اعتمدتها حركة النه�شة يف 

التعاطي مع احلوار الوطني.

ممار�شة ال�شيا�شة بنقاب
فقد اع��ت��ر االأم���ني ال��ع��ام حلزب 
ال��ت��ح��ال��ف ال��دمي��ق��راط��ي حممد 
ال�����ذي  ال�����دع�����م  اأن  احل������ام������دي 
الأ�شماء  االأح���زاب  بع�س  اأظهرته 
رئا�شة  مل���ن�������ش���ب  ت���ر����ش���ح���ه���ا  مل 
امل�شار  تعطيل  �شاهم يف  احلكومة 

احلكومي.
وت��������وق��������ع احل���������ام���������دي ث����الث����ة 
���ش��ي��ن��اري��وه��ات يف ح���ال االإع����الن 
االأول  الوطني،  احل��وار  ف�شل  عن 
يف  ال��ن��ه�����ش��ة  ا���ش��ت��م��رار  يف  يتمثل 
الو�شع،  ت��ع��ّف��ن  ظ����ّل  يف  احل���ك���م 
والثاين ذهاب البالد اإىل املواجهة 
واملجهول، وال�شيناريو الثالث هو 
التحالف  اأن  م��وؤك��دا  �شفقة  عقد 
ال����دمي����ق����راط����ي وال����رب����اع����ي لن 

يقبلوا انعقاد اأي �شفقة.
اأّن  احل�����ام�����دي  وك�������ش���ف حم���م���د 
زادت  ال�شيا�شية  امل���ن���اورات  ك��رة 
يف غمو�س املواقف وتراكمها مما 
التمييز  ق��درة  العام  ال���راأي  اأفقد 

بني ال�شحيح واخلطاأ.
واأ�شار احلامدي اإيل اأن ازدواجية 
اخلطاب لدى بع�س االأحزاب زادت 
هناك  ق��ائ��ال:  االأزم����ة  تعميق  يف 
فرق بني اخلطاب املعلن وبني ما 
بع�س  لدى  املغلقة  الغرف  هو يف 
التحالف  يف  وعك�شنا  االأح������زاب، 
على  حافظنا  حيث  الدميقراطي 
���ش��ري واح����د يف ح���ني تقّلب  خ���ط 
م�شريا   ، وي�����ش��ارا  ميينا  البع�س 
دعوا  ال�شيا�شيني  بع�س  اأن  اإىل 
وقال  التاأ�شي�شي  املجل�س  حّل  اإىل 
اإن��ه��ا خ���ي���ارات ب��ائ�����ش��ة ورمب���ا كان 
ي�شتح�شرون  اإليها  يدعون  ممن 

ال�شيناريو امل�شري.
م����ب����ادرة  اإّن  احل�����ام�����دي  وذك�������ر 
الرباعي هي يف احلقيقة ما نادى 
يوليو   25 يوم  منذ  التحالف  به 
�شيا�شة  اأّن  اإىل  م�شريا   ،  2013
بع�س  انتهجتها  ال��ت��ي  امل���ن���اورات 
االأح��زاب هي من اأف�شلت التوافق 
القادم،  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  ح����ول 
وت�شاءل: كيف الأحزاب تقول اإّنها 
ال متلك مر�شحا ومل تر�شح اأحدا 

ال��ه��م��ام��ي دخ���ل احل����وار الوطني 
النه�شة  ح��رك��ة  حت���دي  مب��ن��ط��ق 
توافق وطني حول  ولي�س منطق 
وان��ت��ق��د ع�شام  ع��ال��ق��ة  خ���الف���ات 
الهمامى  ح��م��ة  م��وق��ف  ال�����ش��اب��ي 
الراف�س لر�شيح اأحمد امل�شتريي 
ير�ّشح  ان��ه  ح��ني  يف  ال�ّشن  ب�شبب 

�شخ�شا يف نف�س �شّنه .
ت�����ش��ري��ح��ات حمة  وب��خ�����ش��و���س 
اإن جبهة  فيه  قال  التي  الهمامى 
مع  التن�شيق  توا�شل  لن  االإن��ق��اذ 
ال�شابي  ق��ال  اجلمهوري،  احل��زب 
حمة الهمامى يتكّلم با�شمه ولي�س 

ناطقا با�شم جبهة االإنقاذ .

اجلبهة ت�شتنكر املغالطة
م�����ن ج���ه���ت���ه، ق������ال ال����ق����ي����ادي يف 
الهمامي  حمة  ال�شعبية  اجلبهة 
ات��ه��ام اجلبهة  اإن  ال�����ش��ب��ت،  اأم�����س 
الوطني  احلوار  باإف�شال  ال�شعبية 
هو من باب مغالطة الراأي العام.

وق���ال ح��م��ة ال��ه��م��ام��ي ، اإّن����ه البد 
الوطني  الراعي للحوار  للرباعي 
�شبهة  التحري من  و  التثبت  من 
الف�شاد التي تعلقت مبر�شح رئا�شة 
احل��ك��وم��ة ال��ق��ادم��ة ج��ل��ول عياد. 
وت�شاءل الهّمامي عن �شبب قبول 
حزب حركة النه�شة تر�شيح جلول 
اجلديدة  احلكومة  لرئا�شة  عياد 
اأّن قيادات من احلركة على  رغم 
ال�شبهة وم��ع ذل��ك هي  علم بهذه 
تدفع نحو تر�شيحه. ي�شار يف هذا 
ال�شياق، اإىل اأّن جلول عياد املر�شح 
االأب������رز ل��رئ��ا���ش��ة احل��ك��وم��ة نفى 
ف�شاد  ملفات  يف  مورطا  يكون  اأن 
اأحارب  كنت  عمري  ط��وال  قائال 
وماأتاه  �شكله  ك��ان  مهما  الف�شاد 
التي  املالية  املوؤ�ش�شات  وخا�شة يف 
كنت اأراأ�شها وكنت �شارما يف تلك 
املهنية  االأخالق  املوؤ�ش�شات لتكون 

والنزاهة يف اعلي م�شتوياتها .
واأ�شاف لي�شت هناك اأي ق�شية اأو 
حتى �شبهات اأو اإ�شارة من �شلطات 
االإ���ش��راف �شدي ط��وال م�شريتي 
باأعلى  اأحتلى  دائما  وكنت  املهنية 
درج��ات املهنية واالأخ��الق ولذلك 
ف����ان ت��ل��ك االت���ه���ام���ات واالأخ���ب���ار 
ال���زائ���ف���ة ل��ي�����س ل���ه���ا جم�����ال من 
اأو  �شخ�س  اأي  واحت���دي  ال�شحة 

تتنازل عنه  با�شم وال  تتم�شك  اأن 
قائال:  ليخل�س   .. اأمن��ل��ة؟  ق��ي��د 
هناك من ميار�س ال�شيا�شة بنقاب 
علنا  منار�شها  التحالف  يف  لكننا 

والعني يف العني .
واعتر احلامدي اأّن هناك اأحزابا 
يف املعار�شة تريد اإطالة عمر هذه 
احلكومة فقط من اأجل ح�شابات 
اأن  ع��ل��ى  ���ش��دد  ح��ني  يف  �شيا�شية، 
التحالف عينه على الوطن ووالئه 
له، لذلك فهو ي�شّدد على �شرورة 
ما  توافقي يف  ح��ل  اإيل  ال��و���ش��ول 
فان  واإال  الهدنة  ه��ذه  م��ن  تبقى 
جمهوال..  �شيظّل  البالد  م�شري 
وح��������ذر احل������ام������دي م�����ن وج�����ود 
حتالفات غري معلنة بني النه�شة 
وبع�س االأحزاب من اأجل حكومة 
فّك  بهدف  وذل��ك  وطني  ائتالف 
االرتباط باحلوار الوطني وا�شفا 
التي  احلزبية  باملحا�ش�شة  اإياها 

�شيت�شّدى لها التحالف.
هناك  اإّن  احلامدي  حممد  وق��ال 
اأطراف م�شاركة يف احلوار الوطني 
ت�����ش��ري��ح��ات غ��ري دقيقة  وّج��ه��ت 
وم�شيئة حلزب التحالف واأ�شاف 
باأّن  �شّرحت  التي  االأط����راف،  اأّن 
ال�شغط  م��ن  بنوع  ق��ام  التحالف 
مر�ّشحيه  ل����دع����م  االإع������الم������ي 
معروفة  احل����ك����وم����ة،  ل���رئ���ا����ش���ة 
ال�شعبية  اجل��ب��ه��ة  م��ن��ه��ا  ��ة  خ��ا���شّ

وحزب امل�شار االجتماعي.
وبنّي احلامدي اأّن التحالف رمبا 
اأزع��ج البع�س الأّن��ه مل يغري خط 
�شريه الوا�شح ومل يقم مبناورات، 
وك�����ان وا����ش���ح���ا يف االإع�������الن عن 
اأبدى  كما  ودع��م��ه��م��ا.  مر�ّشحيه 
عن  التخلي  ا�شتعداده  التحالف 
مر�شحيه اإذا ما ح�شل توافق على 

مر�شح اأخر.
التحالف  ح�����زب  رئ���ي�������س  وت����اب����ع 
خالفات  ل��ن��ا  ال�����ش��ي��اق  ن��ف�����س  يف 
نواب  بقية  مع  وا�شحة  تقديرية 
املعار�شة داخل املجل�س بخ�شو�س 
نحر�س  لكننا  االأ�شغال  ا�شتئناف 
وحتى  امل���ع���ار����ش���ة  وح�������دة  ع���ل���ى 
ال�شيا�شي  التقدير  يف  اختالفاتنا 

هي وا�شحة .

رئي�س  ب����نّي  ال�����ش��ي��اق  ن��ف�����س  ويف 
اأّن ح��زب��ه ح��اف��ظ على  ال��ت��ح��ال��ف 
خط ال�شري الوا�شح الذي اتخذه 
منذ البداية، وانتقد يف االآن ذاته 
دخ����ول ب��ع�����س االأط�������راف، رف�س 
الك�شف عنها، يف م�شار  احلامدي 
اإعاقة  ب��ن��ّي��ة  اأو  م��ك��ره��ة  احل�����وار 
احل���وار واإح��ب��اط��ه وه���ذا م��ا مل�شه 
اجلل�شات  م��ن��ذ  ال��ت��ح��ال��ف  ح���زب 

احلوارية االأوىل.
اأّنه  اإىل  واأ���ش��ار حممد احل��ام��دي 
ت��ق��ري��ب وج��ه��ات النظر  اإط����ار  يف 
ولعب دور الو�شاطة جنح حزبه يف 
جمع ثالثة اأطراف قبل انطالق 
اأكتوبر   22 ي���وم  وذل����ك  احل�����وار 
هذه  جمعت   ، جل�شة  يف  امل��ا���ش��ي 
ممثلة  النه�شة  ح��رك��ة  اجل��ل�����ش��ة 
ونداء  الغنو�شي  را�شد  رئي�شها  يف 
ال��ب��اج��ي قائد  ت��ون�����س مم��ث��ال يف 
ال�شب�شي واحتاد ال�شغل ممثال يف 

اأمينه العام ح�شني العبا�شي.
ال��ق��ي��ادي بحزب  ق��ال  م��ن جهته، 
ال��دمي��ق��راط��ي مهدي  ال��ت��ح��ال��ف 
اأط����راف يف  اأن �شعي  ب��ن غ��رب��ي��ة، 
تون�س  ن�����داء  و  ال��ن��ه�����ش��ة  ح���زب���ي 
الإقامة حتالف فيما بينها ال يحل 
االأزمة بل يعمقها. واتهم القيادي 
الدميقراطي  ال��ت��ح��ال��ف  ب��ح��زب 
احلوار  باإف�شال  االأط���راف  بع�س 

الوطني.
ويف نف�س �شجّل النريان ال�شديقة 
نف�س  ويف  املعار�شة  مكونات  ب��ني 
���ش��ج��ّل ال���ن���ريان ال�����ش��دي��ق��ة بني 
امل��ع��ار���ش��ة، ق��ال الناطق  م��ك��ون��ات 
الر�شمي با�شم احلزب اجلمهوري 
العام  االأم���ني  اأّن  ال�شابي،  ع�شام 
الهمامي  حمة  ال�شعبية  للجبهة 
ي����ت����ح����اور داخ��������ل جل����ن����ة امل�������ش���ار 
االآراء  ف��ر���س  مبنطق  احل��ك��وم��ي 
ع��ل��ى اجل��م��ي��ع ومب��ن��ط��ق تقدمي 
اإىل  ت������وؤدي  ت��ع��ج��ي��زي��ة ال  ح���ل���ول 

توافق.
ت�شريح  يف  ال�شابي  ع�شام  وق���ال 
ي�شف  اأن  العيب  م��ن  اأن���ه  اإذاع����ي 
الوطني  املنا�شل  الهمامي  حمة 
ب���رج���ل حركة  امل�����ش��ت��ريي  اأح���م���د 
حمة  ال�����ش��اب��ي  واأ����ش���اف  النه�شة 

تغيري اآلية التفاو�ش
و�����������ش����������ّدد ح������������زب ال�����ت�����ح�����ال�����ف 
رئي�شه  �شخ�س  يف  الدميقراطي 
حم��م��د احل���ام���دي، ع��ل��ى �شرورة 
التفاو�س  اآلية  تغيري  يف  التفكري 
يف احلوار الوطني خالل االأ�شبوع 
و�شعها  ال��ت��ي  امل��ه��ل��ة  م��ن  املتبقي 
اإّن  ال���رب���اع���ي، وق�����ال احل����ام����دي 
ال��رب��اع��ي ال��راع��ي ل��ل��ح��وار اختار 
جديدة  اآل����ي����ة  حت���دي���د  ي���ت���م  اأن 
نهاية  اأق�����ش��اه  اأج��ل  يف  للتفاو�س 
ه����ذا االأ�����ش����ب����وع. و�����ش����ّرح حممد 
اجلديدة  االآل���ي���ة  اأّن  احل���ام���دي 
ل���ل���رب���اع���ي ق����د ت���ذه���ب يف اجت����اه 
الثنائية،  اللقاءات  من  التقلي�س 
اإمكانية تق�شيم  اإىل  اأي�شا  م�شريا 
االأح��زاب امل�شاركة يف جمموعتني 
قد ت�شم االأوىل اأحزاب الرويكا، 
وقد ت�شم الثانية اأحزاب املعار�شة 
قائمة  حت��دي��د  ذل��ك  بعد  و�شيتم 
لتويل  ث��الث��ة  اأو  ���ش��خ�����ش��ني  م���ن 
ال�شياق  نف�س  يف  واأّك���د  التفاو�س 
ومل  دقيقة  لي�شت  االآلية  هذه  اأّن 

يقع �شبطها بعد.
اأم���ني ع���ام ح���زب التحالف  وق���ال 
ل���و ال وجود  اإّن�����ه  ال��دمي��ق��راط��ي 
حزبه يوم انطالق احلوار الوطني 
ي���وم ت��وق��ي��ع خ��ارط��ة ال��ط��ري��ق ملا 

انطلق احلوار على حّد قوله. 
اأّن التحالف دخل يف م�شار  واأ�شار 
احل������وار ب���ق���وة احل���ج���ة وجن����ح يف 
للدخول  االأط�����راف  بع�س  اإق��ن��اع 
يف احل��وار والتوقيع على خارطة 
وجهات  ت���ق���ري���ب  ويف  ال���ط���ري���ق 
اأّن حزبه لعب دور  النظر، موؤّكدا 
الو�شيط ب��ني ع��دد م��ن االأح���زاب 
م�شلحة  اأج�����ل  م���ن  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 

البالد.
من جهة اأخرى، قال احلامدي اإّن 
طرحه  خلفية  على  هوجم  حزبه 
الراهمي  اغ��ت��ي��ال  اإث�����ر  مل���ب���ادرة 
الذين  ال�شرعية  اأدعياء  قبل  من 
و�����ش����ف����وا ح����زب����ه ب����االن����ق����الب����ي، 
ك��م��ا ه��وج��م ال��ت��ح��ال��ف م���ن قبل 
اأ�شدقائه يف املعار�شة باعتباره مل 
يعل �شقف املطالب مثلهم وفق ما 

�شّرح به احلامدي.

على  دل��ي��ل  اأّي  اأن مت��د  م��وؤ���ش�����ش��ة 
هذه االدعاءات.

واأكد حمة الهمامي يف ندوة حول 
التعذيب و�شوء املعاملة ، اأن حركة 
باأحمد  متم�شكة  ك��ان��ت  النه�شة 
لر�شيح  وراف���������ش����ة  امل�������ش���ت���ريي 
احلكومة  ل��رئ��ا���ش��ة  ع��ي��اد  ج��ل��ول 
موافقتها  اأعلنت  لكنها  القادمة 
على تر�شيحه بعد رف�س اجلبهة 
ال�شعبية له، م�شريا اإىل اأن اأغلب 
االأطراف امل�شاركة يف احلوار كانت 

مع تر�شيح �شوقي الطبيب.
هذا االأخ��ري، اأرجع تعطل احلوار 
بني  املنعدمة  الثقة  اإىل  الوطني 
تعبريه  وف�����ق  االأح���������زاب  ب��ع�����س 
للمحامني  ال�شابق  العميد  وق��ال 
االأ����ش���ت���اذ ���ش��وق��ي ال��ط��ب��ي��ب ، كان 
الأن  �شيف�شل  احل���وار  اأن  وا���ش��ح��اً 
اأ�شخا�س  مو�شوع  لي�س  املو�شوع 

ح�شب تف�شريه.
واأ����ش���اف احل����وار ت��ع��ط��َل الأن���ه مل 
يحظى بعمل ُمتكامل على م�شتوى 
متتني الثقة بني االأحزاب، خا�شة 
واجلبهة  ال��ن��ه�����ش��ة  ح���زب���ي  ب���ني 
ال�شعبية، م�شريا اإىل انه كان على 
الرباعي واالأح��زاب االأخرى التي 
احلوار  الإجن���اح  نية  لديها  ك��ان��ت 
ب��ذل جمهود اأك��ر من اأج��ل خلق 
نوع من الثقة بني الطرفني وفق 
الزمنية  امل����دة  وح����ول  ت��ق��دي��ره. 
املتبقية من اأجل اإيجاد توافق بني 
خمتلف االأطراف ال�شيا�شية حول 
ال�شخ�شية املر�شحة ملن�شب رئا�شة 
الطبيب  ق��ال  املقبلة،  احلكوم�ة 
مّت  اإذا  مم���ك���ن  االإ�����ش����ك����ال  ح�����ّل   ،
مّت  التي  املقرحات  اعتماد بع�س 
عر�شها يف االآون��ة االأخ��رية ،على 
املُعار�ش�ة  اأح����زاب  تر�شيح  غ���رار 
،و  اأ����ش���خ���ا����س   3 اأو  ل�����ش��خ�����ش��ني 
االختيار  االإط�����ار  ه���ذا  يف  ُي����رك 

للرويكا وفق تعبريه.

النه�شة تتهم..
 ومتتلك حلول بديلة

ال�شيا�شي  امل���ك���ت���ب  رئ���ي�������س  اأم������ا 
العري�س،  عامر  النه�شة  حلركة 
لبع�س  حركته  ات��ه��ام  ج���ّدد  فقد 
ال�شعبية  اجل��ب��ه��ة  يف  االأط�������راف 
يف  ال��ت��واف��ق  اإف�����ش��ال  اإىل  بال�شعي 

ل����الرت����ق����اء وحت���ق���ي���ق االن���ت���ق���ال 
ت�شتحقه  ال�����ذي  ال���دمي���ق���راط���ي 
ت��ون�����س. وق���ال ع��ل��ي ل��ع��رّي�����س اإذا 
مل ي��ت��م ال��ت��واف��ق ب���ني االأط�����راف 
الوطني  احل���وار  ع��ر  ال�شيا�شية 
بديلة  حلول  ع��ن  البحث  ف�شيتم 
قد تخرج البالد من االأزمة التي 
تعي�شها. وطالب رئي�س احلكومة 
االن�شياع  بعدم  التون�شي  ال�شعب 
االلتزام  و  ال��ع��ن��ف  دع�����وات  وراء 
ب���اأه���داف ال��ث��ورة ح��ت��ى ال يتمكن 
االأو�شاع  ا�شتغالل  من  طرف  اأي 

املتاأزمة التي تعي�شها البالد.

التوافق ج�شر العبور
العام  ل����الحت����اد  ال����ع����ام  االأم�������ني 
التون�شي لل�شغل ح�شني العبا�شي، 
�شبيل  اأّن  ال�����ش��ب��ت،  اأم�������س  اأك�����د 
امل�شتنقع االجتماعي  اخلروج من 
واالحتقان  واالأمني  واالقت�شادي 
مرتهن بالتوافق يف جبهة واحدة 
وفق مت�ّس ت�شاركي تكون احلقوق 
االق��ت�����ش��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة هي 
اأن  ال��ع��ام  االأم���ني  وب���نّي  املرجعية 
للو�شول  ح��ال��ي��ا  ���ش��اع  ال���رب���اع���ي 
الإن���ق���اذ  امل���ن�������ش���ود  ال���ت���واف���ق  اإىل 
امل�شار  جن���اح  اأن  ال���ب���الد،م���وؤك���دا 
وهو  ال��ت��واف��ق  يتطلب  االن��ت��ق��ايل 

م�شار طويل املدى.
اأمله  ع��ن  العبا�شي  ح�شني  وع��ّر 
يف اأن يتم التوافق حول �شخ�شية 
رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة ال���ق���ادم���ة قبل 
ت��اري��خ ال���راب���ع ع�����ش��ر م��ن ال�شهر 
اجلاري م�شريا اإىل انه يعتقد اأن 

القادم لي�س فيه خري لتون�س . 
م���ن ج��ه��ة اأخ������رى، ط���ال���ب حزب 
املنظومة  مب��راج��ع��ة  تون�س  ن���داء 
التاأ�شي�شي  للمجل�س  القانونية 
ك����اأح����د �����ش����روط اإجن�������اح احل�����وار 
ال��وط��ن��ي، ح�شب م��ا ���ش��رح ع�شو 
ل��ن��داء تون�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ك��ت��ب 
ر����ش���ا ب����احل����اج، ال�����ذي اع���ت���ر اأن 
للمجل�س  احل��ال��ي��ة  ال�شالحيات 
وطالب  احلكومي  امل�شار  عطلت 
املنظم  القانون  مبراجعة  باحلاج 
على  م���وؤك���دا  ال��ع��م��وم��ي��ة  لل�شلط 
جديدة  �شياغة  اإح���داث  ���ش��رورة 
ذل��ك الإجن��اح خارطة  و  للد�شتور 

الطريق.

اأّن  اإىل  م�شريا  ال��وط��ن��ي،  احل���وار 
الكثري  ل��دي��ه��ا  ال��ن��ه�����ش��ة  ح���رك���ة 
ال�شكوك اجلدية يف حماولة  من 
ال�شعبية  اجل��ب��ه��ة  م���ن  اأط�������راف 

تعطيل احلوار الوطني.
املر�شح  اأن  العري�س  عامر  وق��ال 
جلول عياد مت اقراحه يف بداية 
اآفاق  حزبي  م��ن  الوطني  احل���وار 
الدميقراطي  والتحالف  تون�س 
ليعود  القائمة  من  �شحبه  مت  ثم 
جم����ددا يف امل��ف��او���ش��ات االأخ����رية 
ال��ت��ي ان��ت��ه��ت ب��ع��دم ال��ت��واف��ق على 
حركة  ت��ك��ون  اأن  نافيا   ، �شخ�شه 
واالأخري  االأول  املت�شبب  النه�شة 
يف تعطيل م�شار احلوار الوطني.

اعرا�س  نفيه  العري�س  وج���دد 
مر�شح  ع���ل���ى  ال���ن���ه�������ش���ة  ح����رك����ة 
اأّن  م��وؤك��دا  ال��رك��ي،  التكتل خيام 
لت  قيادة حزب التكتل هي من ف�شّ
�شحب ا�شمه من قائمة املر�شحني 
ل��رئ��ا���ش��ة احل��ك��وم��ة امل��ق��ب��ل��ة على 

خلفية م�شاألة ق�شائية.
امل�شت�شار  ك��ري�����ش��ان  ع���زي���ز  ل��ك��ن 
حزب  اأّن  اع��ت��ر  للرئي�س  االأول 
نداء تون�س ب�شدد عرقلة التوافق 
الأنه ال يفكر يف امل�شلحة الوطنية 
احلوار  م��ن  م�شالح  ل��ه  ولي�شت 
اأّن  اإىل  كري�شان  واأ�شار  الوطني.  
ت�شكيل  اإع����ادة  ي��ري��د  تون�س  ن���داء 
امل�����ش��ه��د ال�����ش��ي��ا���ش��ي وي��ب��ح��ث عن 
ات���ف���اق م���ع ح��رك��ة ال��ن��ه�����ش��ة دون 
االهتمام ببقية االأحزاب ومكونات 

املجتمع املدين، ح�شب قوله.
اأكد القيادي يف حركة  من جانبه 
النه�شة ورئي�س احلكومة املوؤقتة 
حل  �شرورة  على  العري�س،  علي 
خالف احلوار الوطني الذي يعد 
التي  امل�شاكل  جميع  اأم���ام  عائقا 

متر بها تون�س.
وق�������������ال ال�����ع�����ري�����������س احل����ك����م����ة 
لكننا  ك��ب��رية  ل��ي�����ش��ت  وال��ت��ج��رب��ة 
ل��ن ن��ي��اأ���س و���ش��رناه��ن ع��ل��ى جناح 
احل�������وار ال���وط���ن���ي م�������ش���ددا على 
���ش��رورة ت��ك��وي��ن ح��ك��وم��ة جديدة 
وحتديد  ال��د���ش��ت��ور  وا���ش��ت��ك��م��ال 
جميع  داعيا  لالنتخابات،  موعد 
واالجتماعية  ال�شيا�شية  املكونات 
الراهن  ال��وق��ت  يف  ال��ت��واف��ق  اإىل 
واالبتعاد عن التجاذبات ال�شيا�شية 

التحالف الدميقراطي يقراأ فنجان الأزمة

ثالثة �سيناريوهات يف حال ف�سل احلوار يف تون�س..!
احلوار الوطني واملنعرج االخري

جلول عياد 
حمور 
اخلالف

نريان �شديقة بني اأحزاب املعار�شة تهدد بانفراط عقدها
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املال والأعمال
 اإعالن اأ�سماء الفائزين يف جائزة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب غدا

قطاع  اأداء  تطوير  يف  اأ�شهموا  ال��ذي��ن  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  االأف����راد  وت��ك��رمي 
امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة يف الدولة.

التقييم زي��ارات ميدانية على م�شتوى  الثانية من  وت�شمنت املرحلة 
بها نخبة من  املر�شحة قام  امل�شاريع  العربي لتقييم  الدولة والوطن 
املالية  والتقارير  البيانات  ومراجعة  التقييم  عمليات  يف  املخت�شني 
اإ�شراتيجية  يف  تتبعها  التي  واالآل��ي��ات  املعايري  من  والتاأكد  املقدمة 
اإذا ما مت تاأهيلهم للمرحلة املقبلة  اإبالغ املتقدمني  عملها وعليه مت 
لدعم  را�شد  بن  حممد  جائزة  واعتمدت  التحكيم.  بلجنة  اخلا�شة 
م�شاريع ال�شباب على معايري عدة للتقييم حيث مثلت اجلودة وتطوير 
املوارد الب�شرية وتطبيق اأف�شل املمار�شات ما ن�شبته 50 يف املائة من 

•• دبي-وام:

نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رعاية  حتت 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي تعتزم موؤ�ش�شة حممد 
بن را�شد لتنمية امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة اإحدى موؤ�ش�شات دائرة 
التنمية االقت�شادية يف دبي االإعالن عن الفائزين بجائزة حممد بن 
الوطن  نوعها يف  االأوىل من  تعد  التي  ال�شباب  لدعم م�شاريع  را�شد 
العربي غدا االأثنني بعد االنتهاء من مرحلة تقييم الطلبات. وتهدف 
جائزة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب اإىل خلق بيئة تناف�شية 
بني رواد االأعمال يف دولة االإمارات العربية املتحدة والوطن العربي 

ن�شبة التقييم و�شكلت عمليات النمو والتو�شع ما معدله 20 يف املائة 
باالإ�شافة اإىل ذلك اأخذت جلنة التحكيم بعني االعتبار اال�شراطات 
العامة للتحكيم اإذ تلعب دورا مهما يف عملية التقييم. وقامت موؤ�ش�شة 
حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة باإجراء �شل�شلة 
من التحديثات يف اجلائزة حيث مت تطبيق الت�شجيل من خالل املوقع 

االإلكروين وا�شتحداث فئات اجلائزة عر اإدراج اخلدمة املجتمعية.
وت�شم فئات اجلائزة اأي�شا كال من اأف�شل امل�شاريع يف دولة االإمارات 
العربية املتحدة والوطن العربي واأف�شل �شخ�شية للعام على م�شتوى 
ال���دول���ة وال���وط���ن ال��ع��رب��ي ب��ال��ر���ش��ي��ح اإ���ش��اف��ة اإىل ج��وائ��ز اجلهات 
الداعمة لريادة االأعمال من داخل الدولة والتي يندرج حتتها اأف�شل 

جهة داعمة لرنامج امل�شريات احلكومية على م�شتوى الدولة من 
جهة  واأف�شل  اخلا�س  والقطاع  احلكومي  و�شبه  احلكومي  القطاع 
داعمة ملبادرات قطاع ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة واأف�شل بنك داعم 

لل�شركات ال�شغرية واملتو�شطة.
وت�شم ف��ئ��ات ج��وائ��ز اجل��ه��ات ال��داع��م��ة ل��ري��ادة االأع��م��ال يف الوطن 
اأف�شل �شندوق  االأعمال  ري��ادة  لدعم  اأف�شل مبادرة  العربي كال من 
تنمية لدعم ريادة االأعمال اأف�شل موؤ�ش�شة تعليم عايل داعمة لريادة 
االأعمال  ري���ادة  لدعم  جمتمعية  م�شوؤولية  م��ب��ادرة  اأف�شل  االأع��م��ال 
اأف�شل مبادرة مر�شدي اأعمال واأف�شل بنك داعم لل�شركات ال�شغرية 

واملتو�شطة 

مطارات ابوظبي تلتزم مب�سرية التقدم والنجاح للدولة وفقا ل�سرتاتيجية نقل وا�سحة 

يتم اجنازه وفقًا لأعلى معايري الطرق العاملية 

 م�ساندة توقع عقد تنفيذ طريق اأبوظبي ـ دبي بتكلفة قرابة 2,138 مليار درهم

�سركة اأبوظبي للموانئ �سمن وفد الإمارات
 اإىل امللتقى ال�ستثماري امل�سري اخلليجي

ووفود م�شاركة من دول جمل�س التعاون اخلليجي مثلت 
حكوماتها و�شركات القطاع اخلا�س اأي�شاً.

االإمارات  دول��ة  من  امل�شتوى  رفيع  بتمثيل  امللتقى  ومتيز 
التنفيذي  الرئي�س  ال�شام�شي،  جمعة  حممد  خالله  قدم 
خاللهما  ركز  تو�شيحي  بعر�س  م�شحوبة  كلمة  باالإنابة 
على اأهمية �شبكة النقل يف تعزيز البنية التحتية للموانئ. 
اإىل  كلمته  خ��الل  ال�شام�شي  وت��ط��رق 
القطاع  ي��واج��ه��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ت���ح���دي���ات 
م�شتعيناً بتجربة اأبوظبي يف ا�شتعرا�س 
احللول.  وك��ان امللتقى ال��ذي انعقد يف 
القاهرة 4 - 5 دي�شمر ناق�س يف اليوم 
اال�شتثمارية  ال��ف��ر���س  خمتلف  االأول 
كو�شائل مثلى خللق الفر�س الوظيفية 
اجلديدة، وتعزيز التطوير االقت�شادي 
اليوم  يف  امل�����ش��ارك��ون  ورك���ز  وتن�شيطه. 
االقت�شادية  امل���ن���اط���ق  ع���ل���ى  ال����ث����اين 
اخل��ا���ش��ة و���ش��ب��ل ال��دع��م ال���ذي تقدمه 
م��ث��ل ه���ذه امل��ن��اط��ق ل�����ش��ن��اع��ات قائمة 
تلعبه  ال��ذي  وال��دور  اأ�شواقها  وتطوير 
�شبكات النقل و�شل�شلة التزويد يف دعم 

وتطوير هذه اال�شتثمارات.

•• اأبوظبي-الفجر: 

دوله  وزي��ر  اجلابر،  احمد  �شلطان  الدكتور  معايل  �شارك 
امللتقى  افتتاح  يف  املتحدة،  العربية  االم���ارات  حكومة  يف 
ال���ذي �شم  ال��ق��اه��رة  امل�����ش��ري اخلليجي يف  اال���ش��ت��ث��م��اري 
امل�شريني  واخل��ا���س  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ني  ع��ن  ممثلني 

•• ابوظبي-وام:

اأبوظبي  م��ط��ارات  �شركة  ال��ت��زم��ت 
ال��ت��ق��دم وال���ن���ج���اح التي  مب�����ش��رية 
�شمن  وذل������������ك  ل�����ه�����ا  خ����ط����ط����ت 
لتعزيز  امل����ط����ارات  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
روؤية  مع  ومتا�شيا  الوطنية  ال��روح 
�شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  له  املغفور 
اآل نهيان الذي اأر�شى دعائم االحتاد 
واالأ����ش�������س امل��ت��ي��ن��ة الق��ت�����ش��اد دولة 
االم��ارات. و�شهدت العقود الثالثة 
املا�شية منوا يف قطاع النقل اجلوي 
وامل���ط���ارات. وم���ن اأه���م االجن����ازات 
التي اأحرزتها ال�شركة خالل العام 
دعامة  اأول  تركيب  ه��ي   2013
ملبنى  ال��ع��م��الق  ال��ف��والذي  للهيكل 
املطار الرئي�شي اجلديد يف اأبوظبي 
وا���ش��ت��ق��ب��ال امل���ط���ار اأك����ر م���ن 15 
واطالق  االآن  حتى  م�شافر  مليون 
ال���ع���الم���ة ال���ت���ج���اري���ة اجل����دي����د ل� 
مطارات اأبوظبي والهوية التجارية 
اجل���دي���دة ل�����ش��وق اأب��وظ��ب��ي احلرة 
باالإ�شافة اىل العديد من املبادرات 
التي جتمع بني الت�شميم والتقدم 
جتربة  ل�������ش���م���ان  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي 
عاملية امل�شتوى جلميع الركاب من 
اخل��دم��ة وال��راح��ة خ��الل زيارتهم 
ال���ع���امل.  اإىل  ال��ع��ا���ش��م��ة  ل���ب���واب���ة 
العديد  تنفيذ  اىل  ال�شركة  وتعمد 
من امل�شاريع يف االإم��ارة كجزء من 
لتعزيز   2030 اأب���وظ���ب���ي  روؤي������ة 
ق�����درة االإم��������ارة وم���ط���ارات���ه���ا على 
املتوقع  ال��ت��ح�����ش��ن  م��ن  اال���ش��ت��ف��ادة 
القوة  وت�شكل  العاملية.  االأ�شواق  يف 
اأبوظبي  القت�شاد  امل�شتمرة  املالية 
اإ�شافة اإىل قدرتها على زيادة عدد 
امل�شافرين عر خمتلف القطاعات 
اجلوية  للخطوط  مم��ي��زة  فر�شة 
االأمد  اإىل منو طويل  التي تتطلع 
لتو�شيع  ق���وي���ة  ق����اع����دة  واإن���������ش����اء 
ال�������ش���رق  م���ن���ط���ق���ة  ����ش���ب���ك���ت���ه���ا يف 
اأبوظبي  مطار  وا�شتقبل  االأو�شط. 
من  م�شافر  مليون   15 م��ن  اأك��ر 

للتخطيط  اأب��وظ��ب��ي  م��ن جم��ل�����س 
ال�شركة  ح�شلت  ح��ي��ث  ال��ع��م��راين 
موؤخرا على ال�شهادة �شمن م�شروع 
للحافالت  اجلديدة  البوابة  مبنى 
وقاعة القادمني اجلديدة يف مطار 
العام  و���ش��ه��د  ال�������دويل.  اأب���وظ���ب���ي 
مطارات  اإط����الق  اأي�����ش��ا   2013
التجارية  ل��ع��الم��ت��ه��ا  اأب����وظ����ب����ي 
�شمن  النطاق  والوا�شعة  اجلديدة 
التزامها امل�شتمر يف تقدمي خدمات 
وا�شتقبال  ع���امل���ي  م�����ش��ت��وى  ذات 
امل�شافرين من جميع اأنحاء العامل 
اطالق  اىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ب��ال��رح��اب��ة 
ل�شوق  اجل��دي��دة  التجارية  الهوية 
ال��ذي مت حتديثها  اأبوظبي احل��رة 
ال�����ش��رك��ة بتوفري  ال���ت���زام  ل��ت��ع��ك�����س 
جت��رب��ة ت�����ش��وق ف��ري��دة م��ن نوعها 
للم�شافرين  ع��امل��ي  م�شتوى  وذات 
م���ن ج��م��ي��ع اأن���ح���اء ال���ع���امل. ويعد 
اجل��دي��د م�شتوحى  ال��ه��وي��ة  ���ش��ع��ار 
من الت�شميم املعماري املميز ملبنى 
ا�شتخدام  مت  حيث  اجلديد  املطار 
الديناميكية  والت�شاميم  االأل���وان 
ل��ل��ت��ع��ب��ري ع����ن ال����رح����ي����ب وك����رم 
ال�شيافة وجتربة الت�شوق الفريدة 
احلرة  اأبوظبي  �شوق  توفرها  التي 
للم�شافرين. ويهدف هذا االأ�شلوب 
روح  مفهومي  عك�س  اإىل  املعا�شر 
اأبوظبي و متعة ال�شفر للم�شافرين 
م���ن رج����ال االع���م���ال وال�����ش��ي��اح. و 
موؤمتر  اأبوظبي  مطارات  افتتحت 
ومعر�س اأبوظبي للطريان اخلا�س 
خالل هذا العام املعر�س االأول من 
نوعه يف املنطقة يف مار�س يف مقر 
اخلا�س  ل��ل��ط��ريان  البطني  م��ط��ار 
يعد  الذي  اأبوظبي  ملطارات  التابع 
بقطاع  املتخ�ش�س  الوحيد  امل��ط��ار 
اخلليج  يف  اخل�����ا������س  ال������ط������ريان 
اإجمايل  االأو���ش��ط. جت��اوز  وال�شرق 
امل��ب��ي��ع��ات امل�����ش��ج��ل��ة خ���الل ال����دورة 
اأبوظبي  م���ع���ر����س  م����ن  ال���ث���ان���ي���ة 
مليارات  ثالثة  اخلا�س  للطريان 

درهم. 

م�شريتها  �شمن  اأبوظبي  مطارات 
للمطارات  حتتية  بنى  تطوير  يف 
و  اأب��وظ��ب��ي  ع��امل��ي يف  على م�شتوى 
ب��ت��ع��زي��ز مكانة  حت��ق��ي��ق ط��م��وح��ه��ا 
ك���ب���واب���ة جوية  ال��ع��ا���ش��م��ة  م���ط���ار 
املنطقة  رئي�شية ومركز طريان يف 
�شهر  خ�������الل  ال���������ش����رك����ة  ق�����ام�����ت 
دعامة  اأول  تركيب  اأكتوبر2013 
ملجمع  العمالق  ال��ف��والذي  للهيكل 
يف  اجلديد  الرئي�شي  املطار  مبنى 
مطار  مبنى  ح�شل  وق��د  اأبوظبي. 
اأي�شا  العام  ه��ذا  اجلديد  اأبوظبي 
بدرجة ثالث  ت�شنيف  �شهادة  على 
املباين  تقييم  درج���ات  �شمن  الآل��ئ 
حيث  اال�شتدامة  ل���  ال��ل��وؤل��وؤ  بنظام 
اأك����ر م�شروع  امل��ب��ن��ى ح��ال��ي��ا  ي��ع��د 
برنامج  �شمن  امل�شتدامة  للمباين 
اأبوظبي  ملجل�س  التابع  اال�شتدامة 
ويعد  ال�����ع�����م�����راين.  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط 
اجلديد  امل����ط����ار  م��ب��ن��ى  م�������ش���روع 
اأبوظبي  م��ط��ارات  م�����ش��اري��ع  ث��ال��ث 
احلائزة على �شهادة ت�شنيف �شمن 
درجات تقييم املباين بنظام اللوؤلوؤ 

تقدمه من  ما  اأبوظبي من خالل 
وخيارات  فعالة  ت�شغيلية  عمليات 
و�شراكات  ومم��ي��زة  متنوعة  ت�شوق 
الطريان  �شركات  مع  ا�شراتيجية 
عاملية  جتربة  �شمان  على  املحلية 
امل�����ش��ت��وى جل��م��ي��ع امل�����ش��اف��ري��ن من 
اخل��دم��ة وال��راح��ة خ��الل زيارتهم 
ال���ع���امل.  اإىل  ال��ع��ا���ش��م��ة  ل���ب���واب���ة 
بت�شميم  اأبوظبي  مطارات  وقامت 
جممع مبنى املطار اجلديد لي�شكل 
البوابة اجلوية الرئي�شية للعا�شمة 
الرئي�شي  امل��ق��ر  وي���ك���ون  اأب��وظ��ب��ي 
للطريان  االحت��اد  �شركة  لعمليات 
ال��ن��اق��ل ال��وط��ن��ي ل��دول��ة االإم����ارات 
الطاقة  تبلغ  اأن  امل��ق��رر  م��ن  حيث 
اجلديد  امل��ط��ار  ملبنى  اال�شتيعابية 
�شنويا.  30 مليون م�شافر  حوايل 
من  اأ�شا�شيا  ج��زءا  امل�شروع  وي�شكل 
اأبوظبي  م��ط��ار  ت��ط��وي��ر  ب��رن��ام��ج 
ال���������دويل وم�������ش���اه���م ع���ل���ى امل�����دى 
ا���ش��ت��دام��ة مت��ي��ز قطاع  ال��ب��ع��ي��د يف 
اأبوظبي.  اإم����ارة  يف  اجل���وي  النقل 
اأهم اجنازات املتميزة ل�شركة  ومن 

يناير وحتى نوفمر العام اجلاري 
م�����ش��ج��ال ب��ذل��ك من���وا ب���واق���ع 12 
 .2012 ب��ال��ع��ام  م��ق��ارن��ة  ب��امل��ائ��ة 
ومن املتوقع اأن ي�شتقطب اأكر من 
20 مليون م�شافر خالل ال�شنوات 
ي�شتخدمون  مم���ن  ����ش���واء  امل��ق��ب��ل��ة 
ومتابعة  ل��ل��ع��ب��ور  ك��ن��ق��ط��ة  امل���ط���ار 
لل�شفر.  م��ن��ط��ل��ق��ا  اأو  ال����رح����الت 
ال��دويل ثاين  اأبوظبي  ويعد مطار 
العربية  االإم�����ارات  اأك���ر م��ط��ار يف 
املطارات منوا  اأ�شرع  واأحد  املتحدة 
يف ال��ع��امل وي��ق��دم خ��دم��ات��ه الأكر 
ب���ل���دا.   49 يف  وج����ه����ة   85 م�����ن 
وت�����ش��ع��ى م����ط����ارات اأب���وظ���ب���ي الأن 
يف  واأ�شا�شيا  فاعال  م�شاهما  تكون 
حتقيق التنمية امل�شتدامة يف امارة 
اأبوظبي  روؤي����ة  اأب��وظ��ب��ي وحت��ق��ي��ق 
تقدمه  م���ا  ع���ر  وذل����ك   2030
اأعلى  تراعي  متميزة  خدمات  من 
معايري اجلودة لتعريف امل�شافرين 
م���ن خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء ال���ع���امل على 
االأ�شلوب الفريد لتقدمي اخلدمات 
اأبوظبي. وتعمل مطارات  اإمارة  يف 

مديرية املرور والدوريات ب�شرطة 
اأبوظبي، وكذلك جا�شكو ودولفني 

للطاقة.

اأبوظبي  �شركة  مثل  العالقة  ذات 
للموانئ فيما يخ�س جزء الطريق 
و�شركة  ك���ي���زاد،  م��ن��ط��ق��ة  يف  امل�����ار 

االحتاد للقطارات، و�شركة اأبوظبي 
واإدارة  والتحكم )تران�شكو(  للنقل 
الطرق يف  امل��رور و�شالمة  هند�شة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �شركة  وق��ع��ت 
تنفيذ  ع���ق���د  م�������ش���ان���دة  ال����ع����ام����ة 
يف  دب��ي   - اأبوظبي  طريق  م�شروع 
و)الثانية(  )االأوىل(  م��رح��ل��ت��ي��ه 
مع كل من موؤ�ش�شة غنتوت للنقل 
تراي  و�شركة  ال��ع��ام��ة،  وامل��ق��اوالت 
�شاليني  و���ش��رك��ة  للهند�شة،  �شتار 
اإ���س ب��ي اي��ه -اأب��وظ��ب��ي، وذل��ك بعد 
اأن اعتمد املجل�س التنفيذي الإمارة 
اأب��وظ��ب��ي يف اج��ت��م��اع��ه ال���ذي عقد 
اأع���م���ال م�شروع  ت��ر���ش��ي��ة  م���وؤخ���راً، 
قرابة  اإجمالية  وبتكلفة  الطريق، 
ملياران  دره���م(،  مليار   2،138(
مليون  وث��الث��ون  وثمانية  وم��ائ��ة 

درهم.
ووق������ع ال���ع���ق���دي���ن ����ش���ع���ادة حممد 
الرئي�س  امل��ه��ريي،  ال��ف��ه��د  خليفة 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�������ش���رك���ة اأب����وظ����ب����ي 
ل���ل���خ���دم���ات ال���ع���ام���ة م�������ش���ان���دة ، 

موؤ�ش�شة  من  حممد  علي  وال�شيد 
العامة  وامل��ق��اوالت  للنقل  غنتوت 
لتنفيذ املرحلة )اأ(، وال�شيد ناجي 
احل���ارث���ي م��ن ���ش��رك��ة ت����راي �شتار 
الثانية،  املرحلة  لتنفيذ  للهند�شة، 
يف مقر م�شاندة بح�شور عدد من 

امل�شوؤولني من اجلانبني.
اجلديد  ال���ط���ري���ق  ط�����ول  وي���ب���ل���غ 
وميثُل  ك���ي���ل���وم���راً   62 ق����راب����ة 
بن  حممد  ال�شيخ  ل�شارع  ام��ت��داداً 
���ش��ي��ح �شعيب  م��ن��ط��ق��ة  م���ن  زاي�����د 
ميناء  ومنطقة  املها  بغابة  م���روراً 
الربط  ثم  ومن  ال�شناعية  خليفة 
م���ع ط���ري���ق ���ش��وي��ح��ان ����ش���رق 20 
امل�شروع  تنفيذ  و�شيتم   )  E-20(
�شهراً   30 مقدارها  زمنية  بفرة 

من تاريخ البدء باالأعمال.
للنقل  غ��ن��ت��وت  موؤ�ش�شة  و�شتنفذ 
االأوىل  املرحلة  العامة  وامل��ق��اوالت 
من الطريق بطول 34 كيلومراً 
مليار   1،297 وبتكلفة  ت��ق��ري��ب��اً 

اآل  ب��ن زاي���د  ال�����ش��ي��خ حم��م��د  �شمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
الإمارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
املتوازنة  التنمية  ع��ل��ى  اأب��وظ��ب��ي، 
اأبوظبي  اإم�����ارة  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  يف 
التطويرية  امل�شاريع  مع  بالتكامل 
ال����ت����ي ت�������ش���ه���ده���ا خم���ت���ل���ف امل����دن 
واملناطق، كما ياأتي اإطالق م�شروع 
طريق اأبوظبي � دبي بالتزامن مع 
اح��ت��ف��االت دول���ة االإم�����ارات باليوم 

الوطني الثاين واالأربعني.
وقال �شعادته: يعد م�شروع طريق 
اجلديد  الرئي�شي  دب��ي   ���� اأب��وظ��ب��ي 
اأحد اأكر واأهم م�شاريع الطرق يف 
اإىل  اأبوظبي، وال��ذي يهدف  اإم��ارة 
يف  للطرق  التحتية  البنية  تطوير 
م��ع خطة  االإم����ارة، وذل��ك متا�شياً 
اأبوظبي 2030 واخلطة ال�شاملة 
تطويرها  مت  والتي  ال��ري  للنقل 
ل�شبكة  التحتية  بالبنية  لالرتقاء 

و�شبعة  وم��ائ��ت��ن��ا  م��ل��ي��ار  دره������م،) 
ثالثة  ويت�شمن  مليوناً(  وت�شعون 
تقاطعات رئي�شية، تبداأ يف منطقة 
�شيح �شعيب على حدود اإم��ارة دبي 
بن  حممد  ال�شيخ  �شارع  وبامتداد 

زايد وحتى طريق العجبان . 
اأم����ا امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن طريق 
اأبوظبي � دبي ف�شوف تنفذه �شركتا 
و�شاليني  للهند�شة،  ���ش��ت��ار  ت���راي 
� اأبوظبي، وبطول 28  اإ�س بي ايه 
كيلومراً تقريباً، ويت�شمن ثالث 
رئي�شية بدءاً من طريق  تقاطعات 
�شويحان،  طريق  وحتى  العجبان 
مليون   840 ق����راب����ة  وب��ت��ك��ل��ف��ة 
دره��م. واأك��د �شعادة حممد خليفة 
التنفيذي  الرئي�س  املهريي  الفهد 
تنفيذ  عقد  توقيع  اأن  م�شاندة  ل��� 
طريق اأبوظبي � دبي ياأتي يف اإطار 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ح���ر����س 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
اأول  وال��ف��ري��ق  اهلل  ال��دول��ة حفظه 

اأب���وظ���ب���ي. وم���ن جانبه  ال��ن��ق��ل يف 
قال املهند�س علي احلاج املحريبي 
املدير التنفيذي للمباين وخدمات 
اإدارة امل�شاريع يف �شركة م�شاندة  اإن 
الطريق اجلديد �شيتاألف من اأربع 
اإمكانية  مع  اجت��اه  كل  م�شارات يف 
 6 لي�شبح  امل�شتقبل  يف  تو�شيعه 
م�����ش��ارات يف ك��ل اجت���اه، كما �شيتم 
على  رئي�شية  تقاطعات   6 تنفيذ 
املناطق  وذل����ك خل��دم��ة  ال��ط��ري��ق 
منطقة  م��ث��ل  اجل���دي���دة  ال�شكنية 
ال��ف��الح، وك��ذل��ك خل��دم��ة املناطق 
اجلديدة  واالقت�شادية  ال�شناعية 
مثل ميناء خليفة ومنطقة خليفة 

ال�شناعية.
واأ�شاف اأن م�شروع طريق اأبوظبي �� 
دبي يت�شمن كذلك تنفيذ عدد من 
ج�شور حلماية خطوط اخلدمات، 
خا�شة خطوط الغاز والتي تتقاطع 
مع م�شار الطريق اجلديد، م�شرياً 
اجلهات  م��ع  التن�شيق  مت  اأن���ه  اإىل 

العدد  10964 بتاريخ   2013/12/8     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2019 /2012 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
حنني  �شهات  مالك  ال�شيد/  ميثلها  ال�شرياميك  واعمال  ال�شحية  لالعمال  املزاحم  مدعي/   
جمعه  خالد  ال�شيد  ميثلها  االوىل  املتقدمة  �شركة  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�شية:  مالك 
درهم   215000 مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  ال�شباغ  ابراهيم 
املطلوب اعالنه/ �شركة املتقدمة االوىل ميثلها ال�شيد خالد جمعه ابراهيم ال�شباغ اجلن�شية: 
االمارات  عنوانه:بالن�شر )بورود التقرير( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/23 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة 
املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  اخلام�شة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك  اآل نهيان   �شخ�شيا  التجارية مبع�شكر 
االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا 

�شدر بتاريخ  2013/11/28  

قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10964 بتاريخ   2013/12/8     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   720 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

 مدعي/ امري خان منري خان بوكالة نور وايل خان اجلن�شية: باك�شتان  مدعي 
عليه: �شركة ايال لل�شناعات املعدنية اجلن�شية: االمارات   مو�شوع الدعوى: 
لل�شناعات  ايال  �شركة  اعالنه/  املطلوب  درهم    مطالبة مالية مببلغ 18400 
حيث  اخلرة(  التقرير  )بورود  عنوانه:بالن�شر  االمارات   اجلن�شية:  املعدنية 
املوافق  االحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
2013/12/29 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
�شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة �شخ�شيا او 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  

  2013/12/05
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10964 بتاريخ   2013/12/8     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1619 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  م�شر   اجلن�شية:  ا�شماعيل  �شعد  م�شعود  ابراهيم  مدعي/   
العامري  احمد  عبداهلل  ل�شاحبها/�شلطان  العامة  والنقليات  للمقاوالت  نو�شهره 
واخرون اجلن�شية: االمارات  مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 32300 درهم املطلوب 
اعالنه/موؤ�ش�شة نو�شهره للمقاوالت والنقليات العامة ل�شاحبها/�شلطان عبداهلل احمد 
اقام الدعوى املذكورة  العامري اجلن�شية: االمارات  عنوانه:بالن�شر  حيث ان املدعي 
لذا  الدعوى،  لنظر  2013/12/16 موعدا  املوافق  االثنني  يوم  املحكمة  اعاله وحددت 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  نهيان  اآل  مبع�شكر  التجارية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/11/27  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10964 بتاريخ   2013/12/8     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2594 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

 مدعي/ هاله احلاج احمد حممد علي اجلن�شية: ال�شودان مدعي عليه: مازن 
الطيب ابو�شن اجلن�شية: ال�شودان مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 172.000 
درهم    املطلوب اعالنه/مازن الطيب ابو�شن اجلن�شية: ال�شودان عنوانه:بالن�شر  
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 
2013/12/25 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية 
بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/3  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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املال والأعمال

�سروق ودوحة لند لل�سيافة توقعان مذكرة تفاهم لتطوير م�ساريع م�سرتكة يف ال�سارقة

طيور النحام الذين يرددون على 
البحريات ال�شاحلية والرك .

تبنتها  ال����ت����ي  امل���ن���ط���ق���ة  ت���ع���ت���ر 
جم���م���وع���ة اأن����ان����ت����ارا واح�������دة من 
للغو�س  العاملية  الوجهات  اأف�شل 
حت���ت امل�����اء و���ش��ي��د االأ����ش���م���اك يف 
دافئة  مب��ي��اه  تتميز  ف��ه��ي  ال��ع��امل، 
على مدار ال�شنة، وتالل مرجانية 
االأ�شماك  اأن���واع  من  واآالف  ناعمة 
اال����ش���ت���وائ���ي���ة. وت����وف����ر االأج��������واء 
فر�شة  ل��ل��زوار  باملنتجع  املحيطة 
الريا�شات  مل��م��ار���ش��ة  ال��ب��ح��ر  ردود 
امل��ائ��ي��ة امل�����ش��وق��ة ورك����وب االأم����واج 
والتزلج على املاء، وكذلك االإبحار 
القارب  ال���غ���روب ع��ل��ى م���نت  ع��ن��د 
الدالفني  ع��ن  والبحث  التقليدي 

واحليتان وال�شالحف اخل�شراء.
اأن���ان���ت���ارا جزيرة  و���ش��ب��ا  م��ن��ت��ت��ج��ع 
بازاروتو هو املنتجع املثايل الوقات 
احتفاالت االفراح، و�شهر الع�شل اأو 
للع�شاق.  الزواج  بذكرى  االحتفال 
ميكن لالأزواج باأن يعقدا قرانهما 
ع��ل��ى ق��م��ة ال��ك��ث��ب��ان ال��رم��ل��ي��ة اأو 
امل��ه��ج��ورة يف عر�س  التلة  ال��رم��ال 
متثلهما  رب���ط���ة  ب���و����ش���ع  ال���ب���ح���ر 
للعر�شان،  مي��ك��ن  ح��ني  يف  ل��الأب��د، 
مكانا  امل��ن��ت��ج��ع  اخ����ت����اروا  ال���ذي���ن 
القامة حفل زفافهم، الو�شول اإىل 

ال�شاطئ على ظهور اخليل . 
لل�شركات  امل���ن���ت���ج���ع  ي���ت���ي���ح  ك���م���ا 
عقد  ب����اإم����ك����ان����ي����ة  وامل����وؤ�����ش���������ش����ات 
املوؤمترات،  ق��اع��ة  يف  اجتماعاتهم 
املعدات  اأح�����دث  ل��ه��م  ت��وف��ر  ال��ت��ي 
 60 م��ن  اأك���ر  ل�شيافة  امل�شممة 
�شيفاً. اإ�شافة اإىل تلك االإمكانيات، 
يوفر املنتجع وجبات غداء وع�شاء 
ف����ري����دة جل��م��ي��ع ال�������ش���ي���وف بعد 
االنتهاء من االجتماع يف اأجواء ال 
تن�شى على �شفاف البحر الهادئ .

•• بانكوك-الفجر:

تعتزم جمموعة الفنادق واملنتجعات 
اأن��ان��ت��ارا اف��ت��ت��اح منتجع  ال��ف��اخ��رة 
ب��ازاروت��و يف  اأن��ان��ت��ارا جزيرة  و�شبا 
املوزامبيق خالل دي�شمر اجلاري 
اول  املنتجع  ه��ذا  وي��ع��د   2013
م�����ش��روع ���ش��ي��اح��ي ل��ل��م��ج��م��وع��ة يف 

القارة االفريقية .
، ويعرف با�شم منتجع و�شبا اأنانتارا 
جزيرة بازاروتو يف املوزامبيق. يقع 
كيلومرا   30 ب��ع��د  ع��ل��ى  املنتجع 
املوزامبيق  مركز  م��ن  ال�شرق  اإىل 
لقارة  ال�����ش��رق��ي  ال�����ش��اح��ل  وع���ل���ى 
بازاروتو  ج���زر  وت��ع��ت��ر  اأف��ري��ق��ي��ا، 
على  مبعرة  كمجوهرات  املحمية 
يغطي  االأزرق.  ال��ه��ن��دي  امل��ح��ي��ط 
هكتار   12000 ح���وايل  املنتجع 
ثالث  على  الطبيعي  اجل��م��ال  م��ن 
اال�شتوائية،  اجل�����زر  ه����ذه  اأك�����ر 
ب�شنع  اأنانتارا  ملجموعة  يتيح  مما 
جزيرة االأحالم ومنعزل رومان�شي 
ف��ري��دة م��ن نوعها لزوار  وجت��رب��ة 

منتجع و�شبا جزيرة بازاروتو. 
 ما مييز بعد املنتجع عن العا�شمة 
اأو اأي مظهر من مظاهر العمران 
املتح�شر، هو الو�شول اإىل املنتجع 
يلتقط  فيها  خ��ا���ش��ة  ط��ائ��رة  ع��ر 
الزوار اأنفا�شهم بعد طريانهم ملدة 
15 دقيقة من مطار فيالنكولو�س 
والنظر اإىل اجلنة التي تنتظرهم 
الك��ت�����ش��اف��ه��ا. ���ش��م��م��ت اجل���زي���رة 
الطبيعي  حميطها  م��ع  لتتنا�شب 
والغابات  امل���ورق���ة  ال��ن��ب��ات��ات  م���ن 
ال�شفافة  وامل���ح���ي���ط���ات  امل�����ش��ج��رة 
ي�شم  الناعمة،  ال��زرق��اء  وال��ب��ح��ار 
فيال   44 م��ن  جم��م��وع��ة  املنتجع 
330 مر  اإىل   90 ب��ني  ت����راوح 
مع  الق�شب  من  م�شنوعة  مربع، 

للنزالء  ي��ت��م��ك��ن  ح��ي��ث  ل��ل��ع��ائ��ل��ة، 
فيها  واللعب  ب��امل��رح  �شنا  االأ���ش��غ��ر 
الرفيه  غ����رف����ة  ت����وج����د  ك���م���ا   .
البدنية،  للياقة  مركز  لالأطفال، 
الطائرة  ال����ك����رة  ال���ت���ن�������س،  ق���اع���ة 
ل�شبا  بالن�شبة  اأما  وملعب جولف. 
املنا�شب  امل��ك��ان  يف  ف��اأن��ت  اأن���ان���ت���ارا 
مع  وتتناغم  الدنيا  هموم  لتن�شى 
ال���ه���دوء وال�����ش��ف��اء، ي��غ��ط��ي مركز 
 1300 ال����ه����ادئ ح�����وايل  ال�����ش��ب��ا 
بخم�س  م�����ش��ح��وب��ة  م���رب���ع  م����ر 
ومناطق  الطبيعي،  للعالج  غ��رف 
عن  ف�شال  �شحي،  وب��ار  ا�شرخاء 
املتخ�ش�شة  املائية  الطاقة  مرافق 
مب���ا يف ذل���ك غ��رف��ة رط���ب���ة، بركة 
العالج  وغ����رف����ة  امل����ائ����ي  ال����ع����الج 

اجللدي با�شتخدام الطني الطبي. 
ول����زي����ادة م��ت��ع��ة امل���غ���ام���رة، ميكن 
باأخذ جولة يف اجلزيرة  لل�شيوف 
الرباعي  ال��دف��ع  ���ش��ي��ارات  ب��داخ��ل 
الك���ت�������ش���اف اخل���ل���ج���ان االأخ�������رى، 
الرية،  واحل���ي���وان���ات  وال��ن��ب��ات��ات 
واحلياة املحلية. كما ميكن للزوار 
اخليول  على  ممتعة  ج��ول��ة  ب��اأخ��ذ 
البي�شاء  وال���رم���ال  ال���ودي���ان  ع��ر 
الناعمة، كما ميكن للفر�شان باأخذ 
لل�شباحة معها.  البحر  اخليول يف 
ن�����ش��م��ن مل��ح��ب��ي ال��ط��ي��ور ج��ول��ة ال 
يتم  حمليني  مر�شدين  مع  تن�شى 
 180 اأك��ر من  العثور على  فيها 
ن��وع��ا م��ن الطيور ال��ري��ة، مب��ا يف 
و  البجع  م��ن  هائلة  قطعان  ذل��ك 

حديقة �شاحرة و�شاطئ هادئ.
وا�شعة  ب�����ش��رائ��ر  ال���غ���رف  ت��ت��م��ي��ز   
ع��ال��ي��ة م���ع ���ش��ت��ائ��ر ب��ي�����ش��اء واقية 
ن�شيم  حت����رمي  ه���وائ���ي���ة  وق����ن����وات 
ال��غ��رف��ة، وحمامات  داخ���ل  ال��ب��ح��ر 
واأح�����وا������س ا���ش��ت��ح��م��ام ف���اخ���رة يف 
الهواء الطلق مع خ�شو�شية تامة، 
املعي�شة  ل��غ��رف  ك��ب��ري  وم�����ش��اح��ات 
مم��زوج��ه ب��االأن��اق��ة امل��ري��ح��ة. ويف 
م�شممة  الفيالت  بع�س  اخل���ارج، 
مما  البحر  على  مطلة  ب��اأرج��وح��ة 
تتيح للزوار باال�شرخاء والتناغم 
مع غروب ال�شم�س، وكذلك تتوفر 
���ش��رف��ة ع��ل��ى ال��ب��ح��ر مت��ك��ن ال���زوار 
النجوم  حت����ت  ال���ع�������ش���اء  ب���ت���ن���اول 
حمامات  املنتجع  يوفر  ال��الم��ع��ة. 

احلمالت الرتغالية على اأفريقيا. 
يف كلوب نافال، توجد وجبات غداء 
النبيذ  وكوكتيالت  اأنيقة  خفيفة 
بيت�س  ذا  مطعم  وي��ق��دم  املنع�شة. 
اللحوم  م��ن  امل�����ش��اوي  دك وج��ب��ات 
الطازجة  ال��ب��ح��ري��ة  وامل�����اأك�����والت 
يف  املحيط  م��ن  التقطها  مت  ال��ت��ي 
الفر�شة  املطعم  يتيح  و  ال�شباح، 
اأو  بجانب  الع�شاء  بتناول  ل��ل��زوار 
الع�شاء  لوجبة  اأم��ا  ال�شاطئ.  على 
املطلوبة اإىل داخل الفيال في�شمن 
الفندق تقدمي كل ما ينا�شب جميع 
الطعام  تناول  يف  واملتعة  االأذواق، 
 Dining( من خالل الت�شميم
باختيار  وذل��ك   )by Design
ال���وج���ب���ة امل��ف�����ش��ل��ة م���ع اإع�������دادات 

يتيح  مم��ا  الفيال  ب��داخ��ل  �شباحة 
مع  ل��ل��زوار  وال��ع��زل��ة  اخل�شو�شية 
وكل  للمحيط،  ت�شاهى  ال  واج���ة 
خا�س  وم����دخ����ل  درب  ل���ه���ا  ف���ي���ال 
ال�شباحة  ح��م��ام  ع��ن  ف�����ش��ال  ب��ه��ا، 
واجل���اك���وزي . ت��وج��د ���ش��ت جتارب 
متعلقة  ن����وع����ه����ا  م������ن  ف������ري������دة 
ب��ال��وج��ب��ات ال��غ��ذائ��ي��ة امل��ق��دم��ة من 
ب���دوره���ا ت�شمن  وال���ت���ي  امل��ن��ت��ج��ع 
ل��ل�����ش��ي��وف ل��ت��ذوق ال��ن��ك��ه��ات التي 
تتنا�شب مع مزاجهم كل يوم. يقدم 
االإفطار  وج��ب��ة  غولفنهو  مطعم 
امل��ل��ه��م وال��ع�����ش��اء ع��ل��ى ال���را����س يف 
البحر،  على  املطل  الطلق  ال��ه��واء 
تتميز  ال��ت��ي  ال��ط��ع��ام  غ��رف��ة  اأو يف 
اإىل  اأ�شلية يعود تاريخها  بجدران 

خا�شة للغرفة من حيث الت�شميم 
واالألوان واالأجواء املختارة، ف�شال 
وبتلر  خ���ا����س  ���ش��ي��ف  ع����ن وج������ود 
اللحظات.  واأجمل  اأف�شل  ل�شمان 
للنزالء الذين يرغبون يف التواجد 
للطهي  بالن�شبة  الكوالي�س  وراء 
درو���س طبخ مهنية  توجد  املحلي، 
وجوالت م�شحوبة مبر�شدين اإىل 
احلدائق واملزارع التي تنتج كل ما 
يف  اليومية  للوجبات  اأ�شا�شي  ه��و 

املنتجع .
جزيرة  اأن�����ان�����ت�����ارا  ل��������زوار  مي���ك���ن 
ب����������ازاروت����������و ب������ات������خ������اذ ال���ك�������ش���ل 
واال���ش��رخ��اء ك��ج��زء م��ن رحلتهم 
ممتعة.  مغامرة  ق�شاء  اختيار  اأو 
خم�ش�شة  �شباحة  حمامات  توجد 

اأنانتارا تفتتح اول منتجع و�سبا بجزيرة بازاروتو يف املوزامبيق

العزيز  العا�شمة القطرية الدوحة بني كل من عبد  التوقيع يف  مرا�شم 
بن  وم���روان  لل�شيافة  الن��د  دوح��ة  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  العمادي 
والتطوير  لال�شتثمار  ال�شارقة  لهيئة  التنفيذي  املدير  ال�شركال  جا�شم 
اأمالك  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  اأحمد احلجاجي  - بح�شور  �شروق   -
القاب�شة. ومبوجب مذكرة التفاهم �شيعمل الطرفان على تقييم فر�س 
اال�شتثمار امل�شرك واال�شتثمار يف عدد من م�شاريع التطوير ال�شياحية 
يف ال�شارقة والتي يتم العمل حاليا على تطويرها واإدارتها من قبل هيئة 
بنت  ب��دور  ال�شيخة  واأع��رب��ت   . �شروق   - والتطوير  لال�شتثمار  ال�شارقة 
تو�شيع  على  �شتعمل  التي  اخلطوة  بهذه  �شعادتها  عن  القا�شمي  �شلطان 
التعاون االقت�شادي واال�شتثماري بني قطر وال�شارقة مبا يحقق م�شلحة 
م�شركة للطرفني .. موؤكدة اأن �شعي - �شروق - الدائم الإ�شتك�شاف �شبل 
االإ�شتثمارية يف  االإقت�شادية والفر�س  املقومات  جديدة للتعاون وترويج 

•• ال�صارقة-وام: 

اأكدت ال�شيخة بدور القا�شمي رئي�س هيئة ال�شارقة لال�شتثمار والتطوير 
�شروق - اأن اإمارة ال�شارقة ت�شهد تطورا كبريا ومنوا ملحوظا يف خمتلف 
القطاعات ويف مقدمتها قطاع ال�شياحة الذي من املتوقع اأن ينمو بن�شبة 
2016 حيث متتلك ال�شارقة العديد من املقومات  12 باملائة يف العام 
التي من املمكن توظيفها لدعم النمو يف قطاع ال�شياحة. جاء ذلك خالل 
ح�شور ال�شيخة بدور بنت �شلطان القا�شمي مرا�شم توقيع هيئة ال�شارقة 
لال�شتثمار والتطوير �شروق - و�شركة دوحة الند لل�شيافة القطرية - 
العالقات  تعزيز  بهدف  تفاهم  مذكرة  القاب�شة  اأم��الك  ل�شركة  التابعة 
لتطوير  ���ش��راك��ات  لتاأ�شي�س  اجلهتني  ب��ني  امل�شرك  وال��ت��ع��اون  الثنائية 
امل�شاريع التي ينوي الطرفان العمل عليها خالل املرحلة املقبلة. وجرت 

اجلميع يف البلدين . وقال نفخر بكوننا ع�شوا يف �شركة اأمالك القاب�شة 
بحيث نخطو اإىل االأمام عر تطوير وتطبيق اأحدث املفاهيم اال�شتثمارية 
ال�شياحية امل�شركة مع هيئة ال�شارقة لال�شتثمار والتطوير �شروق . من 
املذكرة من م�شتويات  تعزز هذه  ال�شركال  م��روان بن جا�شم  قال  جانبه 
التعاون بني كل من �شروق - ودوحة الند كما اأنها توؤ�ش�س لقاعدة �شلبة 
من العمل امل�شرك الذي ي�شب يف �شالح اجلانبني حيث �شتفتح املجال 
خللق العديد من الفر�س اال�شتثمارية وت�شهم يف تطوير ال�شياحة التي 
حتتل مكانة مهمة يف اقت�شاد اإمارة ال�شارقة وي�شعدنا التعاون مع دوحة 
ال�شياحية  ال��ق��ط��اع��ات  دور  وتفعيل  تطوير  عمليات  يف  لل�شيافة  الن��د 
دوح��ة الند   - اأن  اىل  ي�شار   . ال�شارقة  اإم��ارة  يف  والتنموية  واالقت�شادية 
لل�شيافة هي �شركة متخ�ش�شة يف �شناعة قطاع ال�شيافة تعمل على اإدارة 

وتطوير واطالق الفنادق وم�شاريع ال�شيافة املتنوعة.

االإمارة لتعزيز مكانتها كمركز اقت�شادي وا�شتثماري متميز يف املنطقة. 
واأ�شارت اىل ان املذكرة �شت�شهم يف دعم توجهات �شروق - ودوحة الند يف 
تطوير امل�شاريع اال�شتثمارية يف جمموعة من القطاعات احليوية والعمل 
ال�شارقة على خارطة  تعزز مكانة  �شياحية متميزة  توفري منتجات  على 
ال�شياحة العاملية خا�شة مع ما تتمتع به دوحة الند من خرات وقدرات 
كبرية يف قطاع ال�شياحة وال�شيافة . وقال العمادي ي�شعدنا توقيع مذكرة 
على  للعمل   - �شروق  والتطوير  لال�شتثمار  ال�شارقة  هيئة  مع  التفاهم 
تدعيم وتطوير البنية التحتية ال�شياحية فى امارة ال�شارقة التي ت�شهد 
ازدهارا اقت�شاديا كبريا يف خمتلف املجاالت .. م�شريا اىل ان هذا التوقيع 
التعاون  جمل�س  دول  بني  امل�شرك  االقت�شادي  التكامل  �شياق  يف  ياأتي 
اخلليجي. واأ�شاف اإن اأوجه التعاون التي ت�شملها مذكرة التفاهم تغطي 
على  بالنفع  �شتعود  والتي  امل�شرك  االهتمام  ذات  اجلوانب  من  العديد 

ات�سالت �سباقة يف ال�ستثمار باأعلى م�ستويات التقنية احلديثة وتكنولوجيا الت�سالت وتطبيقاتها  �سوق اأبوظبي املايل يبداأ اختبار نظام التداول 
اجلديد اك�سرتمي الأحدث يف املنطقة 

•• اأبوظبي-وام:

بداأ �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية يف اجراء االختبارات على نظام التداول 
اجلديد اك�شرمي الذي يعد االأحدث على م�شتوى املنطقة و كانت النتائج 
ويعد   . لديه  امل�شجلة  ال�شركات  جميع  على  ممتازة  لالإختبار  امل�شتنتجة 
تطبيق هذا االختبار خطوة اوىل للتاأكد من جاهزية �شركات الو�شاطة و 
اأنظمتها ومواءمتها للتعامل مع نظام التداول اجلديد بال�شوق اك�شرمي 
. كما افاد �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية يف بيان �شحفي اأن الهدف من تلك 
نظام  مع  العمل  حتمل  على  املختارة  االنظمة  ق��درة  ك�شف  هو  االختبارت 
االنظمة  وم��دى جاهزية  اجل��دي��د  ال��ت��داول 
و���ش��ب��ك��ة ال���رب���ط يف ال�����ش��رك��ات امل�����ش��ارك��ة يف 
اك�شرمي  نظام  ا�شتخدام  لتطبيق  االختبار 
التي حتدث يف  اليومية  التداول  يف عمليات 
و   . املكثفة  لالأوامر  التحمل  وم��دى  ال�شوق 
او�شح �شوق اأبوظبي اأن االختبار كان ناجحا 
مالحظات  حاليا  تتلقى  ال�����ش��وق  اإدارة  واأن 
قبل  ملعاجلتها  االختبار  امل�شاركة يف  اجلهات 
االخ��ت��ب��ار ال��ق��ادم ال���ذي �شيتم اج����راءه على 
النظام يف �شهر دي�شمر اجلاري و�شهر يناير 
املقبل لعام 2014 اإ�شتعدادا الإطالق النظام 
�شهر  نهاية  يف  اك�شرمي  ل��ل��ت��داول  اجل��دي��د 
يناير من العام القادم .. م�شيفا اأن الن�شخة 
مت  االلكروين  التداول  نظام  من  اجلديدة 
وموا�شفات  كبرية  ا�شتيعابية  �شعة  ذات  جديدة  خادمة  باأجهزة  جتهيزها 
الرئي�س  نائب  الظاهري  ا�شار غامن حمد  و   . املعايري  اأعلى  متطورة وفق 
النظام اجلديد هو جزء  اأن  اإىل  املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  ل�شوق  التنفيذي 
تطوير من�شات  نحو  الهادفة  اأبوظبي  ل�شوق  املتكاملة  اال�شراتيجية  من 
جديدة للت�شوية و التداول وذلك بالتوافق مع الروؤية االقت�شادية الإمارة 
اأن  اإىل  ولفت  االإم���ارة.  يف  امل�شتدام  التطوير  تعزيز  نحو  اأبوظبي2030 
النظام اجلديد ميلك اليات متقدمة تخدم متطلبات امل�شتخدمني والنظرة 
االأ�شراتيجية لل�شوق و اأنه قادر على ا�شتيعاب التطورات اجلديدة ف�شال 

عن انه قادر على ا�شتيعاب اي زيادة جديدة يف اأحجام التداوالت.

و�شبكة وا�شعة من ال�شركاء املحليني 
متطلبات  تلبي  بحيث  وال��دول��ي��ني 
ال��ع��م��ل ال�����ش��روري��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق هذه 
الروؤية. وتعتر ات�شاالت واحدة من 
ا�شتثمارا  االإقليميني  امل�شغلني  اأكر 
وخدماتها  ���ش��ب��ك��ات��ه��ا  ت���ط���وي���ر  يف 
فاإن  ولذلك  توفرها  التي  واحللول 
املتابع للتطورات اجلارية على قطاع 
املعلومات  وتكنولوجيا  االت�����ش��االت 
اخلدمات  ج��ل  اأن  مالحظة  ميكنه 
اإن مل يكن كلها قد قامت  احلديثة 
بذلك  لتكون  ب��اإط��الق��ه��ا  ات�����ش��االت 
�شاحبة الريادة املحلية واالإقليمية. 
وكانت ات�شاالت اأول من يطلق �شبكة 
وتغطي  املنطقة  يف  ال��راب��ع  اجل��ي��ل 
 80 م��ن  اأك���ر  حاليا  ال�شبكة  ه��ذه 
باملائة من املناطق املاأهولة يف الدولة 
ت��غ��ط��ي��ة ك���اف���ة مناطق  ف�����ش��ال ع���ن 
الثاين  اجل���ي���ل  ب�����ش��ب��ك��ات  ال����دول����ة 
املقبلة  امل��رح��ل��ة  و�شت�شهد  وال��ث��ال��ث 
�شبكات  نطاق  التو�شع يف  املزيد من 
امل�شاحة  م���ن ح��ي��ث  ال���راب���ع  اجل��ي��ل 
تعزيز  اإىل  باالإ�شافة  تغطيها  التي 
التغطية الداخلية للمباين واملراكز 
التجارية واملطارات وغريها. وتتيح 
�شبكة اجليل الرابع �شرعات ات�شال 
ت�شل اإىل 150 ميجابت يف الثانية 
وتتيح هذه ال�شرعة للعمالء جتربة 
ت�شفح  م��ن  متكنهم  مميزة  ات�شال 
مواقع  اإىل  وال����دخ����ول  االإن����رن����ت 
وال�شبكات  ال��ف��ي��دي��و  وب���ث  االأل���ع���اب 
املحتوى  وت����ن����زي����ل  االج���ت���م���اع���ي���ة 

االإلكروين ب�شرعة فائقة.

ويف  ال�شحابية  احلو�شبة  تقنيات  يف 
تكنولوجيا ات�شال االأجهزة ببع�شها 
���ش��وف ي��ك��ون ل��ه��ا دور كبري  وال��ت��ي 
الذكية  احل��ك��وم��ة  روؤي����ة  حتقيق  يف 
املركز  ات�����ش��االت  ومتتلك  املتنقلة. 
الوحيد يف املنطقة للتحكم بات�شال 
امل�شتخدمني  والذي ميكن  االأجهزة 
ت��ن��ف��ي��ذ م�����ش��اري��ع��ه��م يف جمال  م���ن 
ات�شال االأجهزة ببع�شها لتعمل دون 
حتر�س  كما  مبا�شر  ب�شري  ت��دخ��ل 
ال�شراكات  ع���ق���د  ع���ل���ى  ات�������ش���االت 
م������ع خم����ت����ل����ف اجل������ه������ات ل���و����ش���ع 
وتطبيقها.  م�شركة  ا�شراتيجيات 

واحلكومة  االإل��ك��رون��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
الذكية مثل بوابة الدفع االإلكروين 
وبوابة الدفع عر الهاتف املتحرك 
وتطبيقات  االإل����ك����روين  وال��ت��ع��ل��م 
ال����ه����وات����ف امل���ت���ح���رك���ة ل����ع����دد من 
كما  احلكومية  واجل��ه��ات  ال����وزارات 
اأن احللول االأمنية وحلول احلو�شبة 
التحتية  والبنية  امل��دارة  واخلدمات 
للجهات  ت�����ش��م��ح  مت��ت��ل��ك��ه��ا  ال����ت����ي 
تطبيقاتها  ب��ت��ط��وي��ر  احل��ك��وم��ي��ة 
لتقدمي  وكفاءة  فعالية  اأكر  ب�شكل 
اأف���������ش����ل اخل������دم������ات واأ����ش���م���ل���ه���ا. 
كبري  ب�شكل  ات�����ش��االت  وا���ش��ت��ث��م��رت 

باخلرات  اأي�شا  ات�����ش��االت  وتتميز 
اال�شتفادة  مي���ك���ن  ال���ت���ي  ال���ع���امل���ي���ة 
االأخرى  وال��دول  االأ�شواق  منها من 
العاملي  ال��ت��ح��ال��ف  ك��ون��ه��ا ع�����ش��وا يف 
لتكنولوجيا ات�شال االأجهزة والذي 
االت�شاالت  �شركات  من  ع��ددا  ي�شم 
ال�����رائ�����دة ع���ل���ى امل�������ش���ت���وى ال�����دويل 
االأهمية  غ��اي��ة  يف  م���ب���ادرة  وي��ع��ت��ر 
االأجهزة  ات�����ش��ال  خ��دم��ات  ل��ت��ق��دمي 
الدولة  �شمن  واالأف��راد  للموؤ�ش�شات 
الواحدة وعر احلدود وبهذا تكون 
املتمثلة  النجاح  ع��وام��ل  جمعت  ق��د 
يف الطواقم املوؤهلة والبنية التحتية 

فائق  دور  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ول��ه��ذه 
التوا�شل  على  يقت�شر  ال  االأه��م��ي��ة 
ب��ل مي��ت��د ليلعب دورا  ب��ني االأف�����راد 
حم��وري��ا يف ت��ط��ور وت��ق��دم خمتلف 
النمو  ت�����ش��ه��م يف  ال��ت��ي  ال��ق��ط��اع��ات 
االقت�شادي لدولة االإمارات العربية 
ومبادرات  روؤى  وحت��ق��ي��ق  امل��ت��ح��دة 
وامل�شاريع  الرامج  وجعل  احلكومة 
ال��ت��ن��م��وي��ة ح��ق��ي��ق��ة واق����ع����ة. وق���ال 
نحو  التحول  م�شروع  اإن  العبدويل 
امل��ت��ن��ق��ل��ة يقدم  ال���ذك���ي���ة  احل���ك���وم���ة 
من��وذج��ا ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال����دور الذي 
الدولة  تطور  يف  االت�����ش��االت  تعلبه 
ع�شب  هي  فاالت�شاالت  وازده��اره��ا 
الرئي�شية  والقناة  احلديثة  احلياة 
ل��ت��ق��دمي اخل����دم����ات وحت��ق��ي��ق هذا 
ل��ق��د حر�شت  ال���ط���م���وح.  امل�������ش���روع 
بنية حتتية  اإن�����ش��اء  ع��ل��ى  ات�����ش��االت 
واالأ�شمل  االأح���دث  تعتر  متقدمة 
امل��ن��ط��ق��ة قادرة  ت��ط��ورا يف  واالأك�����ر 
ع���ل���ى رب�����ط ك���اف���ة م����راف����ق ال���دول���ة 
للمنازل  ب��االإ���ش��اف��ة  وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه��ا 
عالية  ق��درات  ذات  متفوقة  ب�شبكات 
قادرة على حتمل التدفق املعلوماتي 
امل�شروع  الذي يحتاجه هذا  الكثيف 
للعب  يوؤهلها  مما  وفاعلية  بكفاءة 
التحول  روؤي���ة  حتقيق  يف  كبري  دور 
ال���ذك���ي���ة. ومتتلك  ن��ح��و احل��ك��وم��ة 
ات�شاالت القدرات واملعرفة واخلرة 
التحتية  البينة  لتطوير  املطلوبة 
وم��ن�����ش��ات ال��ع��م��ل ال��الزم��ة الإجناح 
اأن طورت عددا من  �شبق  اإذ  املبادرة 
ال��ع��م��ل اخل��ا���ش��ة بحلول  م��ن�����ش��ات 

•• ابوظبي-وام:

وبنيته  االت�������ش���االت  ق���ط���اع  ���ش��اه��م 
الدولة  اق��ت�����ش��اد  من���و  يف  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
بال�شكل  لي�شبح  م�����وارده  وت��ن��وي��ع 
ال���ذي ن���راه ال��ي��وم وت��وؤك��د ات�شاالت 
بدورها  القيام  يف  ما�شية  اأنها  على 
الوطني يف عملية البناء والتحديث 
احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  ل��روؤي��ة  جت�شيدا 
التي اأكدت دوما على اأن عملية بناء 
الدولة وتطورها عملية م�شتمرة ال 
تقف عند نقطة اأو مرحلة اأو اإجناز. 
���ش��ال��ح عبداهلل  امل��ه��ن��د���س  وي���ق���ول 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  ال����ع����ب����دويل 
اأن  ل��الت�����ش��االت  االإم�����ارات  ملوؤ�ش�شة 
هي  لالت�شاالت  االإم���ارات  موؤ�ش�شة 
ات�شاالت  ���ش��رك��ة  اأك����ر م��ن جم���رد 
فالدور  خ��دم��ات  وم����زود  م�شغل  اأو 
تاأ�شي�شها  منذ  ب��ه  ا�شطلعت  ال���ذي 
يجعل منها اإحدى دعائم االقت�شاد 
فاعال  وم�شاهما  ل��ل��دول��ة  ال��وط��ن��ي 
وتوجهاتها  القيادة  روؤى  حتقيق  يف 
يف ت��ط��وي��ر االإم�������ارات ورف��ع��ه��ا اإىل 
لتحتل  امل��ت��ق��دم��ة  ال������دول  م�����ش��اف 
املحافل  يف  ت�شتحقها  ال��ت��ي  امل��ك��ان��ة 
ات�شاالت  اأن  واأ�����ش����اف  ال���دول���ي���ة. 
كانت وال زالت �شباقة يف اال�شتثمار 
احلديثة  التقنية  م�شتويات  باأعلى 
وتكنولوجيا االت�شاالت وتطبيقاتها 
م��ا م��ك��ن دول����ة االإم������ارات م��ن تبواأ 
اأعلى املراكز من حيث تغطية البنية 
و�شبكة  ال�شوئية  لالألياف  التحتية 
املتحركة  ل��ل��ه��وات��ف  ال���راب���ع  اجل��ي��ل 

العدد  10964 بتاريخ   2013/12/8     
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اىل املحكوم عليه/ جابر �شعد علي �شعد- اماراتي   العنوان بالن�شر نعلمك انه بتاريخ 
املوافق 2013/11/13م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله 
ل�شالح / بنك ابوظبي الوطني- االم��ارات حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري: بالزام 
�شبعمائة  فقط   ) دره��م   725355.41( مبلغامقداره  للمدعي  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعى 
فل�س،  وارب��ع��ون  وارب��ع��ة  دره��م  وخم�شون  وخم�شة  وثالثمائة  الفا  وع�شرون  وخم�شة 
وبالزام املدعى عليه باأداء فائدة قدرها 1.5% من تاريخ 2013/7/7 حتى متام ال�شداد 
على اال تتجاوز ا�شل الدين ال�شخ�شي املتبقي يف ذمة املدعى عليه على النحو املبني 
باال�شباب وبالزام املدعى عليه بالر�شوم وامل�شاريف وخم�شمائة درهم اتعاب للمحاماة.    
الن�شر.  �شدر  بعد  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما   30 قابال لال�شتئناف خالل  .حكما 

بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/11/17
القا�سي/حممد كامل اجلندي   

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة العني البتدائية          
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          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2933 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
للمقاوالت  النقبي  �شركة حمد  البالط حاليا  �شركة حممد �شويف لركيب  مدعي/   
حياة  االوائل  �شركة  عليه:  مدعي  االمارات    اجلن�شية:  واخرون  �شابقا  ذ.م.م  العامة 
املطلوب  ح�شابي  خبري  ندب  الدعوى:  مو�شوع  االمارات   اجلن�شية:  ذ.م.م  الرخام 
ذ.م.م اجلن�شية: االمارات  عنوانه:بالن�شر  حيث  الرخام  اعالنه/�شركة االوائل حياة 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/12/29 
الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  لذا فانت مكلف باحل�شور  الدعوى،  موعدا لنظر 
الثانية ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية �شخ�شيا او بوا�شطة 
قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل 

اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/4  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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     عرب لند ملقاولت البناء/ذ.م.م

اع��اله ه��ي : ع��رب الن��د ملقاوالت  امل��ذك��ورة  ال�شركة  ب��ان   نعلن للجميع 
ام��ارة عجمان مبوجب  ذات م�شوؤولية حم��دودة  يف  �شركة  البناء/ذ.م.م 
قانون ال�شركات االحتادي  رقم  )8( ل�شنة )1984( وتعديالته مرخ�شة 
يف بلدية عجمان و�شجلته بالبلدية  حتت رقم )54439( وقد قرر ال�شركاء 

حلها وت�شفيتها وتعيني ال�شادة.
  جمال لتدقيق احل�شابات     

التقدم  او اعرا�س   م�شفى  قانوين لل�شركة فعلى كل من له اي حق 
القانوين املذكورة اعاله خالل مدة )45( يوما من تاريخ  به للم�شفي 
ن�شر االع��الن وعلى العنوان التايل: ام��ارة عمان ،  ه��ات��ف:7447771  ، 

�س.ب:1131   

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
       اعالن وحل وت�سفية
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املال والأعمال

على  بالت�شديق  ال��ف��رة  ه��ذه  خ��الل 
مطابقة  ���ش��ه��ادة  و29  االف  ارب���ع���ة 
املنظمة  ع���ن  ال�������ش���ادرة  ل�����الإط�����ارات 

اخلليجية للتقيي�س.
البيئة  وزارة  م��ع  ال��ت��ع��اون  اإط���ار  ويف 
واجل���م���ارك يف دول���ة ق��ط��ر يف جمال 
املطابقة  ����ش���ه���ادات  ع��ل��ى  ال��ت�����ش��دي��ق 
قامت الهيئة خالل هذا العام احلايل 
�شهادة مطابقة   771 على  بامل�شادقة 
اإىل قطر.  امل�شدرة  بالب�شائع  خا�شة 
الهيئة  منحت   2013 ال��ع��ام  وخ���الل 
عالمة اجلودة االإماراتية ل� 29 �شنفا 
م���ن امل��ن��ت��ج��ات ت�����ش��م ال���ف���ني و127 
واأن  م�شنعا   38 من  م�شنعة  منتجا 
العدد االإجمايل للمنتجات احلا�شلة 
على عالمة اجل��ودة االإم��ارات��ي��ة منذ 
بلغ   2013 ع����ام  ح��ت��ى   2008 ع����ام 
وبهدف  منتجا.  و660  االف  ت�شعة 
واحلفاظ  الطاقة  اإ�شتهالك  توفري 
تطبق  للدولة  الطبيعية  امل��وارد  على 
كفاءة  ل��ت�����ش��ن��ي��ف  ب��رن��اجم��ا  ال��ه��ي��ئ��ة 
تثبيت  خ��الل  من  للمكيفات  الطاقة 
لكل  اخل��ارج��ي  الهيكل  ع��ل��ى  مل�شق 
اأج������زاء امل��ك��ي��ف وال�����ذي يحتوي  م���ن 
م�شتويات  ع��ن  مهمة  معلومات  على 
اإ���ش��ت��ه��الك ال��ط��اق��ة ع��ل��ى ���ش��ك��ل عدد 
م��ن ال��ن��ج��وم ي����راوح ع��دده��ا م��ا بني 
ال��ن��ج��م��ة ال���واح���دة واخل��م�����ش��ة جنوم 
ك���ف���اءة الطاقة  ع��ل��ى  ل��ل��دالل��ة  وه����ي 
االأعلى  النجوم  ع��دد  وي��دل  للموديل 
وينعك�س  االأعلى  الطاقة  كفاءة  على 
التوفري  على  الرنامج  ه��ذا  تطبيق 

اأن  اإىل  م�شريا  وامل�شتهلك  وال��ت��اج��ر 
حمددة  قيا�شية  مبوا�شفات  التقيد 
االطراف  جلميع  االن�����ش��اف  ي�شمن 
ويلزم املورد بتقدمي �شلعة ذات جودة 
عالية . ولفت اإىل اأنه منذ العديد من 
ال�شنوات اأدركت دولة االمارات اأهمية 
املوا�شفات  تلعبه  باتت  ال��ذى  ال���دور 
باتت  ال��دول��ة  واأن  خا�شة  واملقايي�س 
حمليا  لي�س  رئي�شيا  جت��اري��ا  م��رك��زا 
ثم  ومن  وعامليا  بل  واأقليميا فح�شب 
باملوا�شفات  املتوا�شل  االهتمام  ج��اء 
الهيئة هى  اأن  اإىل  م�شريا  واملقايي�س 
املرجع الوحيد بالدولة لكل ما يتعلق 
كما  واجل��ودة  واملقايي�س  باملوا�شفات 
الوطنى  االق��ت�����ش��اد  دع���م  ت��ه��دف اىل 
كونها تعمل على �شمان م�شتوى من 
الوطنية  لل�شناعات  املنا�شبة  اجل��ودة 
ال�شلع وامل���واد  امل��ح��ل��ى م��ن  ول��الن��ت��اج 
مع  املناف�شة  م��ن  لتمكينها  االخ���رى 
وت�شلمت   . ال�����ش��ن��اع��ات  م���ن  غ��ريه��ا 
خالل  ل��ل��م��وا���ش��ف��ات  االم�����ارات  هيئة 
عام  م���ن  االأوىل  ال��ت�����ش��ع��ة  ال�����ش��ه��ور 
2013 نحو الف و883 طلبا الإ�شدار 
������سه����ادات م��ط��اب��ق��ة ب���ارت���ف���اع ق���دره 
امل�شتلمة  ال��ط��ل��ب��ات  ع���ن  ب��امل��ائ��ة   20
يف ال��ف��رة امل��ن��اظ��رة م��ن ع���ام 2012 
�شهادة  و15  االف  ث��الث��ة  واأ����ش���درت 
و750  االف  خم�شة  تغطي  مطابقة 
اأو م�شدرا من واإىل  منتجا م�شتوردا 
91 باملائة من  الدولة وهو ما ي�شكل 
نف�شها  الفرة  يف  ال�شادرة  ال�شهادات 
الهيئة  ق��ام��ت  ك��م��ا   2012 ع���ام  م���ن 

بالن�شبة  الكهرباء  ف��ات��ورة  قيمة  من 
الدعم  م���ن  وال��ت��ق��ل��ي��ل  ل��ل��م�����ش��ت��ه��ل��ك 
احل���ك���وم���ي ال����ش���ع���ار ال���ك���ه���رب���اء كما 
ا����ش���درت ال��ه��ي��ئ��ة خ����الل ع����ام 2013 
نحو 458 الفا و152 مل�شقا لكفاءة 
ب�شهادات  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  و  ال���ط���اق���ة. 
قامت  الع�شوية  للمنتجات  املطابقة 
الهيئة يف عام 2013 مبنح 20 �شهادة 
مطابقة ملزارع منتجات ع�شوية تبلغ 
خم�شة  ح��وايل  االإجمالية  م�شاحتها 
االف و560 هكتارا مقارنة مبنح 24 
�شهادة يف عام 2012 ملزارع م�شاحتها 
2012 واأنه  الف و28 هكتارا يف عام 
االإ�شراتيجي  الهيئة  لهدف  حتقيقا 
يف حماية ال�شحة يف الدولة اأ�شدرت 
�شهادة   55  2013 عام  خالل  الهيئة 
بناء  التحذيرية  للبطاقات  مطابقة 
منتجات  عبوات  بطاقات  الئحة  على 
التحذيرية.  بال�شور  اخلا�شة  التبغ 
القيا�شية  املوا�شفات  ملحور  وبالن�شبة 
وال��ل��وائ��ح االإل��زام��ي��ة اأ���ش��درت الهيئة 
نحو127 موا�شفة   2013 عام  خالل 
فنيتني جديدتني  قيا�شية والئحتني 
وحدثت 65 موا�شفة قيا�شية وبهذا 
القيا�شية  امل���وا����ش���ف���ات  ع����دد  و����ش���ل 
�شتة  اإىل  االخ���ت���ي���اري���ة  االإم����ارات����ي����ة 
و�شل  ف��ي��م��ا  م��وا���ش��ف��ة  و595  االف 
اإىل  االإل��زام��ي��ة  الفنية  ال��ل��وائ��ح  ع��دد 
على  م�����وزع�����ة  ف���ن���ي���ة  الئ����ح����ة   711
الهيئة  قامت  كما  متنوعة.  قطاعات 
�شركائها  ب���ت���زوي���د   2013 ع�����ام  يف 
و454  ال��ف  بنحو  اال�شراتيجيني 

يف  جمانا  اإماراتية  قيا�شية  موا�شفة 
ال���ف و75  ال��ه��ي��ئ��ة ببيع  ح��ني ق��ام��ت 
موزعة  اإم��ارات��ي��ة  قيا�شية  م��وا���ش��ف��ة 
ع���ل���ى ق����ط����اع����ات م���ت���ن���وع���ة وق���ام���ت 
قيا�شية  موا�شفة   289 ببيع  الهيئة 
دول���ي���ة ك��م��ا ا���ش��ت��ط��اع��ت م���ن خالل 
ن��ق��ط��ة اال���ش��ت��ع��الم ال����رد ع��ل��ى جميع 
اال���ش��ت��ف�����ش��ارات ال��������واردة م���ن داخ���ل 
وخ��ارج ال��دول��ة واالإخ��ط��ارات املر�شلة 
العاملية.  ال��ت��ج��ارة  منظمة  واىل  م��ن 
حلماية  ال��ه��ي��ئ��ة  ج���ه���ود  اإط�������ار  ويف 
مع  بالتعاون  قامت  امل�شتهلك  حقوق 
باإجراء  ال��دول��ة  امل��خ��ول��ة يف  اجل��ه��ات 
التحقق على اأدوات القيا�س القانونية 
امل��ع��ب��اأة م�شبقا  ال��دول��ة وال��ع��ب��وات  يف 
ح��ي��ث ق���ام���ت ال��ه��ي��ئ��ة وخم���ت���ر دبي 
اأب��وظ��ب��ي للجودة  امل��رك��زي وجم��ل�����س 
و�شبعة  ال��ف  من  بالتحقق  واملطابقة 
م��وازي��ن ذه���ب خ���الل ع���ام 2013 يف 
وال�شارقة  واأب���وظ���ب���ي  دب����ي  م���ن  ك���ل 
وال���ف���ج���رية وتبني  وراأ��������س اخل��ي��م��ة 
ومت  منها  ميزانا   195 مطابقة  عدم 
ات��خ��اذ االإج������راءات ال�����ش��روري��ة فيها 
 50 من �شبطها واإع��ادة التحقق من 
ميزانا بينما قام خمتر دبي املركزي 
اال�شتخدام  ع��دم  اأو  االإ���ش��الح  بطلب 
امل��وازي��ن غري  ل��ع��دم �شالحية  ن��ظ��را 
الهيئة  املطابقة لال�شتخدام. وقامت 
ميزان   80 م��ن  ال��ف��ج��ائ��ي  بالتحقق 
ذهب يف اإمارة ال�شارقة وقامت الهيئة 
ميزانا  من367  ال�����دوري  بالتحقق 
جت��اري��ا يف حم���الت ال��ت��ج��زئ��ة �شمن 

اإم������ارة دب����ي وق���ام���ت ب��و���ش��ع مل�شق 
املطابقة  غ��ري  ل��ل��م��وازي��ن  م��رف��و���س 
اإعادة التحقق  اإ�شالحها ليتم  وطلب 
الفجائي  بالتحقق  ق��ام��ت  كما  منها 
48 ميزانا وقام جمل�س اأبوظبي  من 
ل���ل���ج���ودة وامل���ط���اب���ق���ة ب��ال��ت��ح��ق��ق من 
اإمارة  �شمن  والعطور  العود  موازين 
ا�شطوانات  وب��خ�����ش��و���س  اأب���وظ���ب���ي. 
بالتحقق  الهيئة  قامت  امل�شال  الغاز 
ال����������دوري م����ن ه������ذه اال����ش���ط���وان���ات 
اإم������ارة دبي  ال��ت��ع��ب��ئ��ة يف  ���ش��رك��ات  يف 
والتفتي�س الفجائي على 10 �شركات 
تبني  حيث  وال�شارقة  دب��ي  يف  ت��وزي��ع 
عدم مطابقة �شركات التوزيع وقامت 
دائرة التنمية االقت�شادية يف ال�شارقة 
باتخاذ االإجراءات القانونية الالزمة 
ال��دوري من  وقامت الهيئة بالتحقق 
27 �شنفا من العبوات املعباأة م�شبقا 
اإم���ارة دبي  2013 �شمن  ع��ام  خ��الل 
وفيما  م��ط��اب��ق��ا.  ���ش��ن��ف��ا   26 ووج����د 
جهات  اعتماد  خدمات  مبحور  يتعلق 
املخترات  وت�شجيل  املطابقة  تقييم 
القيا�شات  بنتائج  الثقة  و بهدف رفع 
الفح�س  خم���ت���رات  ع���ن  ال�������ش���ادرة 
واملعايرة وجهات التفتي�س فقد قامت 
باعتماد   2013 ع���ام  خ���الل  ال��ه��ي��ئ��ة 
جديدة  مطابقة  تقييم  ج��ه��ات  ت�شع 
بيئي  وخم��ت��ر  فح�س  خمتر  منها 
واأرب��ع جهات تفتي�س وجهتي تفتي�س 
اجلهات  ع���دد  لي�شل  ال���رواف���ع  ع��ل��ى 
املعتمدة اإىل 73 جهة . وقامت الهيئة 
للجهات  �شنوية  زي���ارة   34 ب��ح��وايل 

تقييم  اإج�����راء  اإىل  اإ���ش��اف��ة  امل��ع��ت��م��دة 
 18 جم����ال  ل��ت��و���ش��ي��ع  م��ب��دئ��ي  اأويل 
جهة اأما يف جمال ت�شجيل املخترات 
العاملة يف الدولة فقد مت خالل عام 
جديدا  خمترا   14 ت�شجيل   2013
م��ع �شركة  الهيئة  ت��ع��اون  اإط���ار  . ويف 
اأدن����وك يف  اأب��وظ��ب��ي الوطنية  ب���رول 
امل�شتخدمة  املركبات  حتويل  م�شروع 
بالغاز  ل��ل��ع��م��ل  اأب���وظ���ب���ي  ام�������ارة  يف 
يف  بامل�شاركة  الهيئة  قامت  الطبيعي 
و�شع الالئحة الفنية املعنية بتنظيم 
وت�شجيل  وف��ح�����س  حت���وي���ل  ع��م��ل��ي��ة 
املركبات املحولة يف االإمارة وا�شتلمت 
للح�شول  �شركتني  من  طلبا  الهيئة 
على االعتماد الذي يوؤهلهمها للعمل 
اأدنوك  �شركة  م��ع  امل�����ش��روع  ه��ذا  على 
على  اجلهتني  ح�شول  املتوقع  وم��ن 
للمتطلبات  ا�شتيفائهم  بعد  االعتماد 
قامت  ك��م��ا   2013 ع����ام  ن��ه��اي��ة  م���ع 
ال��ه��ي��ئ��ة ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق وال���ت���وا����ش���ل مع 
الوطنية  االإم������ارات  ب���رول  ���ش��رك��ت��ي 
لدرا�شة  ال�شارقة  وموا�شالت  اإينوك 
امل�شروع  نف�س  تطبيق  اإمكانية  م��دى 
اإم��ارت��ي دب��ي وال�����ش��ارق��ة وعجمان  يف 
ورا������س  وال����ف����ج����رية  ال���ق���ي���وي���ن  واأم 
مذكرة  موا�شفات  ورف��ع��ت  اخل��ي��م��ة. 
للرقابة  االإم����ارات����ي  ال��ن��ظ��ام  ب�����ش��اأن 
العاملة  املطابقة  تقييم  جهات  على 
ال���وزراء يف مار�س  ال��دول��ة ملجل�س  يف 
النظام  ه������ذا  ي���ع���ن���ى  ح���ي���ث   2013
تقييم  جهات  جميع  ت�شجيل  بعملية 
وكذلك  ال��دول��ة  يف  العاملة  املطابقة 

جماالت  يف  العاملة  اجل��ه��ات  اعتماد 
الهيئة  عن  ال�شادرة  الفنية  اللوائح 
اأو جماالت تخ�س ال�شحة وال�شالمة 
التي  املطابقة  تقييم  جهات  وتعيني 
اللوائح  ت��خ�����س  جم�����االت  يف  ت��ع��م��ل 
وقامت   . االإم���ارات���ي���ة  اأو  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
املعنية  اجل���ه���ات  مب��را���ش��ل��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
يف  امل�شتعملة  ال�����ش��ي��ارات  ب��رخ��ي�����س 
مالحظاتهم  وا����ش���ت���ق���ب���ال  ال����دول����ة 
اعتماد  ب��رن��ام��ج  م�����ش��ودة  اإع�����داد  ومت 
املنتجات  ل�����ش��ه��ادات  امل��ان��ح��ة  اجل��ه��ات 
ال��ع�����ش��وي��ة وج������اري ال��ت��ع��دي��ل على 
كما  اع��ت��م��اده  قبل  النهائية  امل�����ش��ودة 
اع��ت��م��اد اجلهات  خ��دم��ة  اإط�����الق  مت 
الع�شوية  املنتجات  ل�شهادات  املانحة 
يف عام 2013. واعدت الهيئة امل�شودة 
ل���رن���ام���ج م���راق���ب���ة جهات  االأول����ي����ة 
اعادة تعبئة واعادة تاأهيل ا�شطوانات 
تقدمي  يف  البدء  مت  كما  امل�شال  الغاز 
املطابقة  تقييم  جهات  اعتماد  خدمة 
ا�شتالم  ومت  امل��راق��ب��ة  ب��ه��ذه  القائمة 
ومردف  انرتك  �شركتي  من  طلبني 
ازدياد  ويتوقع  ال�شالمة  الإ�شت�شارات 
امل�شاركة  املطابقة  تقييم  جهات  ع��دد 
ال��رن��اج كما مت االنتهاء من  يف ه��ذا 
الالئحة  ل��ه��ذه  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ال�����ش��ي��غ��ة 
العربية  ال���ل���غ���ة  اىل  وت���رج���م���ت���ه���ا 
املوقر  ال��وزراء  جمل�س  اإىل  واإر�شالها 
املوا�شفة  اإعتماد  مت  حيث  لالعتماد 
اخلا�شة  االإم�����ارات�����ي�����ة  ال���ق���ي���ا����ش���ي���ة 
الكهربائية  لالأجهزة  الطاقة  بكفاءة 
املالب�س  وجمففات  بغ�شاالت  املتعلقة 

االإمارات  ل��دول��ة  اإل��زام��ي��ة  كموا�شفة 
ت��ط��ب��ي��ق ه���ذه الالئحة  ���ش��ي��ت��م  ح��ي��ث 
ال��ت��ي تغطيها  امل��ن��ت��ج��ات  ك��اف��ة  ع��ل��ى 
الن�شافات  واملجففات  الغ�شاالت  وهي 
وال��غ�����ش��االت امل��دجم��ة مب��ج��ف��ف. ومت 
للجزء  النهائية  امل�شودة  من  االنتهاء 
الثالث من الالئحة الفنية االماراتية 
لبطاقة بيان كفاءة الطاقة لالأجهزة 
واملجمدات  ال�������رادات  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
وال����ث����الج����ات امل���ن���زل���ي���ة ال���ت���ي حتدد 
الطاقة  ال�شتهالك  الكفاءة  معايري 
لهذه  وال����ك����ف����اءة  االأج������ه������زة  ل����ه����ذه 
العاملي  ال��ت�����ش��ن��ي��ف  ت���ع���ادل  امل��ن��ت��ج��ات 
االأح��������دث جت��ن��ب��ا ل��ع��م��ل��ي��ات اإغ������راق 
ال�شوق االإماراتي باملنتجات االأجنبية 
اعتمادها  املتوقع  ومن  املطابقة  غري 
من قبل جمل�س االإدارة خالل 2013 
ليكون التطبيق مع بداية 2014 كما 
ت��ع��م��ل ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى حت��دي��ث اجلزء 
االأول من الالئحة الفنية االإماراتية 
لبطاقة بيان كفاءة الطاقة لالأجهزة 
الغرف  ه����واء  مل��ك��ي��ف��ات  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
لالجهزة  ال���ك���ف���اءة  م�����ش��ت��وى  ل���رف���ع 
بعد  ب��امل��ائ��ة   20 و   10 ب���ني  مب���ق���دار 
وكذلك  �شنتني  مل��دة  القانون  تطبيق 
بنوع  خ��ا���ش��ة  ���ش��روط  اع��ت��م��اد  �شيتم 
غازات التريد امل�شموح با�شتخدامها 
والتقليل  البيئة  حلماية  املكيفات  يف 
االأوزون  بطبقة  ال�شارة  الغازات  من 
ع��م��ل من  ف��ري��ق  ت�شكيل  ول��ذل��ك مت 
املناق�شات  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  امل�����ش��ن��ع��ني 

وعقد الفريق اجتماعني.

موا�سفات توا�سل جهودها للم�ساهمة بحماية امل�ستهلك والبيئة وتدعيم القت�ساد 
•• ابوظبي-وام:

توا�شل هيئة االمارات للموا�شفات واملقايي�س موا�شفات جهودها 
الوطنية وتدعيم  وال�شوق  والبيئة  امل�شتهلك  للم�شاهمة يف حماية 
التقيي�س  واأن�شطة  املوا�شفات  قطاع  تطوير  خالل  من  االقت�شاد 
الوطنية وجعلها متوافقة مع اأف�شل املمار�شات واملعايري الدولية يف 
اإطار جهود الدولة الرامية اىل توفري اأف�شل م�شتويات اجلودة فى 
اخلدمات واملنتجات املتداولة باأ�شواق االإمارات �شواء كانت حملية 
اأو م�شتوردة. ور�شخت الهيئة منذ اإن�شائها عام 2001 دورها كجهاز 
وحيد بالدولة م�شئول عن اأن�شطة التقيي�س املختلفة ويقوم بر�شم 
احمد  را�شد  معايل  يراأ�شه  اإدارة  جمل�س  للهيئة  العامة  ال�شيا�شة 
الرئي�شية  ل��الأط��راف  ممثلني  وي�شم  واملياه  البيئة  وزي��ر  فهد  بن 
املعنية بالتقيي�س يف الدولة حيث تتوىل الهيئة عدة مهام من بينها 

املوا�شفات  وتبنى  االماراتية  القيا�شية  املوا�شفات  ا�شدار  و  اإع��داد 
وامليكانيكية  والكيميائية  الغذائية  القطاعات  كافة  فى  الدولية 
والفح�س  واملقايي�س  والن�شيج  والبرولية  والبيئية  والكهربائية 
واالختبار و�شحب العينات وا�شت�شدار قرارات االلزام ملا يلزم منها. 
وتعد املوا�شفات جلان فنية متخ�ش�شة تت�شكل من جهات متعددة 
وت�شع النظام الوطني للقيا�س واملعايرة ومتابعة ومراقبة تطبيق 
املتوا�شل  والدعم  امل�شورة  وتقدمي  املعتمدة  القيا�شية  املوا�شفات 
احمد  را���ش��د  ال��دك��ت��ور  وي��وؤك��د  وال��ت��ج��اري��ة.  ال�شناعية  للقطاعات 
االإم���ارات  هيئة  ادارة  جمل�س  رئي�س  وامل��ي��اه  البيئة  وزي��ر  فهد  ب��ن 
للموا�شفات واملقايي�س اأن الهيئة حتر�س على امل�شاهمة الفعالة يف 
توفري ال�شالمة و احلماية ال�شحية و البيئية و حماية امل�شتهلك 
اال�شراتيجيني  ال�شركاء  احتياجات  تلبية  خ��الل  من  ال��دول��ة  يف 
و  اع����داد  ع��ن ط��ري��ق  القيا�شية  وامل��وا���ش��ف��ات  الفنية  ال��ل��وائ��ح  م��ن 

تبني و مراجعة و ا�شدار املوا�شفات القيا�شية و اللوائح الفنية يف 
من  املا�شية  ال�شنوات  خالل  الهيئة  ومتكنت  املختلفة.  القطاعات 
قامت  حيث  متعددة  اأ�شعدة  على  االإجن���ازات  من  العديد  حتقيق 
اجلديدة  االإم��ارات��ي��ة  القيا�شية  املوا�شفات  اآالف  ب��اإ���ش��دار  الهيئة 
وحتديث مئات املوا�شفات ال�شابقة لتتوافق مع امل�شتجدات احلديثة 
احتياجات  يلبي  ومب��ا  اال�شراتيجيني  �شركائها  ملتطلبات  تلبية 
اإ�شدار  يف  ال�شنوية  الهيئة  خطة  تخ�شع  حيث  الوطنية  ال�شناعة 
هذه املوا�شفات اإىل عدة عنا�شر تتما�شى مع اإ�شراتيجية الدولة 
يف حماية امل�شتهلك ودعم االقت�شاد الوطني وحماية البيئة املدنية 
والزراعية و ال�شواطئ البحرية. كما ت�شعى الهيئة لر�شيخ ثقافة 
التميز لدى العاملني فيها واالرتقاء بدورها وعالقاتها يف املحافل 
املحلية واالإقليمية والدولية. وتقوم الهيئة باإ�شدار ون�شر وتوزيع 
وبيع املوا�شفات القيا�شية االماراتية واعتماد جهات تقييم املطابقة 

وجهات  الطبية  امل��خ��ت��رات  وامل��ع��اي��رة  الفح�س  خم��ت��رات  �شاملة 
التفتي�س وجهات منح ال�شهادات للمنتجات ولالأنظمة كنظام اإدارة 
اجلودة ونظام اإدارة البيئة ونظام اإدارة �شالمة االأغذية و منح عالمة 
لل�شلع  ال�شهادات  اإ�شدار  و  الوطنية  للمنتجات  االماراتية  اجل��ودة 
التقيي�س  ع��ن  احلديثة  املعلومات  وت��وف��ري  للموا�شفات  املطابقة 
والدولية  واالإقليمية  الوطنية  امل�شتويات  على  املختلفة  واأن�شطته 
وتزويد خمتلف االأطراف ذات العالقة واملعنية بها من خالل مركز 
التي  اال�شتف�شارات  عن  االإجابة  اإىل  باالإ�شافة  بالهيئة  املعلومات 
تقدمها خمتلف االأطراف الدولية واملحلية املعنية ومتثيل الدولة 
يف املوؤمترات واملنظمات والهيئات اخلليجية و االقليمية والدولية. 
وذكر �شعادة املهند�س حممد �شالح بدري مدير عام هيئة االمارات 
حموري  ب��دور  تقوم  الهيئة  ان  بالوكالة  واملقايي�س  للموا�شفات 
باالقت�شاد الوطنى وبالعملية التجارية باأطرافها الثالثة امل�شتورد 

التجارة البينية لدول جمل�س التعاون تقفز اإىل 88 مليار دولر يف 2012
•• الريا�ص-وام:

التعاون  ملجل�س  العامة  االأمانة  اأكدت 
ل����دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة اأن االحت���اد 
اخلليجية  وال�����������ش�����وق  اجل����م����رك����ي 
البينية  التجارة  رفعا حجم  امل�شركة 
لدول املجل�س اإىل 88 مليار دوالر يف 
اأعدته  تقرير  واأو�شح   .2012 العام 
حول  التعاون  ملجل�س  العامة  االأمانة 
املجل�س  دول  ب���ني  ال��ب��ي��ن��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 
والثالثني  الرابعة  ال���دورة  مبنا�شبة 

منطقة  املجل�س  دول  اأقامت   1983
جتارة حرة ثم احتادا جمركيا مطلع 
العام 2003 وق�د تخلل تلك ال�شنوات 
ال��ق��وان��ني واالأنظمة  اإق����رار ع��دد م��ن 
وال�شيا�شات التي �شهلت ان�شياب تنقل 
ال�شلع واخلدمات وو�شائط النقل بني 
املنتجات  و�شجعت  االأع�����ش��اء  ال����دول 
اخلا�س  القطاع  دور  وفعلت  الوطنية 
يف تنمية �شادرات دول املجل�س م�شريا 
اأن ق��ي��ام االحت���اد اجل��م��رك��ي مثل  اىل 
اخلليجية  ل��ل�����ش��وق  م��ب��ا���ش��را  دع���م���ا 

العام  88 مليار دوالر يف  اإىل ح��واىل 
االإح�شائية  البيانات  وف��ق   2012
باالأمانة  املعلومات  اأعدها قطاع  التي 
العامة ملجل�س التعاون وميثل اإجمايل 
قيمة التجارة البينية يف العام 2012 
املائة عن  9 يف  ن�شبتها ح��وايل  زي��ادة 
التقرير  والح������ظ   .2011 ال����ع����ام 
االحتاد  اإقامة  لقرار  املبا�شر  التاأثري 
 2003 ع��ام  يف  اخلليجي  اجلمركي 
�شهد  البينية حيث  التجارة  على منو 
املجل�س  دول  ب��ني  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل 

امل�����ش��رك��ة ال��ت��ي ب���دوره���ا اأ���ش��ه��م��ت يف 
زيادة التجارة البينية لدول املجل�س.

للموؤ�ش�شات  ال�شماح  مت  اإن���ه  واأ���ش��اف 
املجل�س  دول  االإنتاجية يف  والوح�دات 
اأي  بفتح مكاتب للتمثيل التجاري يف 
با�شترياد  ال�شماح  كما مت  دول��ة ع�شو 
وت�شدير املنتجات الوطنية فيما بني 
دول املجل�س دومنا احلاجة اإىل وكيل 
ق�����رارات  ذل����ك  اإىل  حم��ل��ي وي�������ش���اف 
اأ�شهمت يف دعم التجارة  اأخ��رى  هامة 
باإن�شاء  اخل��ا���س  ال��ق��رار  مثل  البينية 

زيادة ملحوظة يف ال�شنة االأوىل لقيام 
االحتاد بلغت ما ن�شبته 31 يف املائة.

اإىل   2003 م���ن  االأع��������وام  وخ�����الل 
البينية  ال���ت���ج���ارة  ���ش��ج��ل��ت   2008
28 يف  معدل منو �شنوي بلغ ح��واىل 
التج�ارة  حجم  اأرت��ف��ع  ح��ني  يف  امل��ائ��ة 
البينية من 15 مليار دوالر يف ال�ع�ام 
الإقامة  ال�شابق  ال��ع��ام  وه��و   2002
على  يربو  م��ا  اإىل  اجلمركي  االحت���اد 
88 مليار دوالر يف العام 2012م اأي 

بزيادة بلغت ن�شبتها 487 يف املائة. 

اجلاللة  الأ�شحاب  االأع��ل��ى  للمجل�س 
التعاون  جمل�س  دول  ق���ادة  وال�����ش��م��و 
عقدها  املقرر  العربية  اخلليج  ل��دول 
ال��ث��الث��اء واالأرب���ع���اء القادمني  ي��وم��ي 
االأع�شاء  ال���دول  اأن  الكويت  دول��ة  يف 
عملت منذ قيام جمل�س التعاون على 
اإزالة احلواجز اجلمركي��ة بني الدول 
منتجاتها  ي��خ�����س  ف��ي��م��ا  االأع�������ش���اء 
ال��ر�شوم  م��ن  امل��ن��ت��ج��ات  ت��ل��ك  واأع��ف��ت 
ال�شلع  معاملة  وعاملتها  اجلم��ركية 
الوطنية. وقال التقرير اإنه منذ العام 

هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون 
وق���رار   2002 دي�����ش��م��ر   - ال���دوح���ة 
اإقامة مركز التحكيم التجاري لدول 
املجل�س الريا�س - دي�شمر 1993 .

واأ�شارت االأمانة العاملة ملجل�س التعاون 
ال�شيا�شات  ه����ذه  اإىل  ت��ق��ري��ره��ا  يف 
واالإج��������راءات ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا ال���دول 
ان��ش�ياب  لت�ش�هيل  جمتمعة  االأع�شاء 
التجارة  بحج��م  ق�فزت  بينها  ال�ش�لع 
من  ال��ت��ع��اون  جمل�س  ل���دول  البينية 
نحو 6 مليارات دوالر يف العام 1984 

وامل�شرين  ال��ت��ج��ار  اآالف  ت��دف��ق   
م���ن ج��م��ي��ع اأن���ح���اء امل��ن��ط��ق��ة اإىل 
للمجوهرات  ال��دويل  دب��ي  اأ�شبوع 
الذي تختتم فعالياته م�شاء ام�س 
ال�شبت، لي�شهد العار�شون حتقيق 
مبيعاتهم  يف  ك����ب����رياً  ارت����ف����اع����اً 
ال�شفقات  م��ن  جمموعة  بف�شل 
االإقليمية  وال��ط��ل��ب��ات  ال��ن��ق��دي��ة 
والدولية التي حتققت على مدار 
اأيام احلدث االأرقى على م�شتوى 
املجوهرات  ���ش��ن��اع��ة  يف  امل��ن��ط��ق��ة 
وامل�شغوالت الذهبية على م�شتوى 
وقد  االأو����ش���ط.  ال�����ش��رق  منطقة 
جمموعات  ع��ر���س  احل���دث  �شهد 
ت�شكيالت  اأح��������دث  م����ن  ك����ب����رية 
املجوهرات التي تبلغ قيمتها نحو 
ع��دة م��ل��ي��ارات م��ن ال�����دوالرات يف 
وقد  العاملي،  التجاري  دبي  مركز 
امل�شرين  ال�����زوار  اآالف  ا���ش��ت��ف��اد 
املعرو�شات  اأف�������ش���ل  ����ش���راء  م���ن 
م����ن امل����ج����وه����رات وامل�������ش���غ���والت 
الفخمة  وال�������ش���اع���ات  ال���ذه���ب���ي���ة 
املعر�س.   خ��الل  ح�شرية  باأ�شعار 
للتمويل  ال���دويل  للمعهد  ووف��ق��اً 
ف����اإن ال���زخ���م ال����ذي ت�����ش��ه��ده دبي 
اال�شتهالكية  املنتجات  اأ���ش��واق  يف 
للزيادة  مر�شح  التجزئة  وجت��ارة 
فيه  ي���ت���وق���ع  ال�������ذي  ال�����وق�����ت  يف 
بواقع  االإم���ارات���ي  االقت�شاد  من��و 

تفعيل نظام التعبئة الذاتية للوقود 
اإ�سافية  خدمة  حمطة   15 يف  ليال 
دي�سمرب  12 من  اعتبارا  ايبكو  لـ 

•• دبي-وام:

للمنتجات  االإم�����ارات  �شركة  اأع��ل��ن��ت 
تفعيل  ع��زم��ه��ا  اإي���ب���ك���و  ال��ب��رول��ي��ة 
نظام التعبئة الذاتية للوقود يف 15 
حمطة خدمة اإ�شافية من حمطاتها 
بني ال�شاعة 12 عند منت�شف الليل 
 12 وال�شاعة 6 �شباحا اعتبارا من 
دي�����ش��م��ر احل����ايل . وي���اأت���ي ذل���ك يف 
اأعقاب تفعيل اخلدمة خالل �شاعات 
اأخ������رى يف  10 حم���ط���ات  ال��ل��ي��ل يف 
وق��ت �شابق م��ن ال��ع��ام احل���ايل. ومت 
اخ��ت��ي��ار امل��ح��ط��ات اخل��دم��ة اخلم�س 
معدل  انخفا�س  اإىل  اإ�شتنادا  ع�شرة 
ال�شاعات  يف  ن�شبيا  عليها  االإق���ب���ال 
امل��ت��اأخ��رة م��ن ال��ل��ي��ل وق���د مت و�شع 
لتعريف  ال������الزم������ة  االإع��������الن��������ات 
ال�شائقني باإطالق اخلدمة اجلديدة 
�شمن جميع املحطات امل�شمولة بها. 
االإ�شافية  اخل��دم��ة  حم��ط��ات  وت��ق��ع 
الهباب يف منطقة جبل  على طريق 
دبي-العني  وطريق  ال�شناعية  علي 
طريق  و  را�����ش����د  م���ي���ن���اء  ط���ري���ق  و 
املنخول و طريق دبي-حتا و طريق 
جمريا  ����ش���اط���ئ  ط���ري���ق  و  ال���ع���وي���ر 
ن��د احلمر  وط��ري��ق ال�شيخ زاي��د ويف 
وتن�شجم  وم�������ردف.  ال��ق�����ش��ي�����س  و 
مبادرة نظام التعبئة الذاتية للوقود 
الهادفة  اي��ب��ك��و  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة  م���ع 
الوقود  تعبئة  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  اإىل 

املتطورة واملوؤمتتة لعمالئها .

قفزة  لتحقيق  مر�شح  االإقليمي 
كبرية. وتعر�س ال�شركة العريقة 
ت�شكيالت  م��ن  ك��ب��رية  جم��م��وع��ة 
خامتاً  بينها  الفخمة  املجوهرات 
اإماراتي  درهم  40 مليون  بقيمة 
ال�شاعات  من  جديدة  وجمموعة 
املر�شعة باالأملا�س.  وقال دهماين: 
���ش��ارك��ن��ا يف اأ���ش��ب��وع دب���ي ال���دويل 
انطالقته،  م��ن��ذ  ل��ل��م��ج��وه��رات 
اأف�شل  جن��اح  حتقيق  من  ومتكّنا 
يف كل عام، وقد ا�شتقطب اخلامت 
وكان هناك  بالغاً  اهتماماً  الرائع 
اإىل  يتطلعان  ج��دي��ان  م�شريان 
اأن��ه �شيباع  �شرائه، واأن��ا واث��ق من 
اأف�شل  امل��ع��ر���س ف��ه��و  ن��ه��اي��ة  م��ع 
عجلة  وال  العام  هذا  معرو�شاتنا 
اأن يح�شل  يف بيعه، واأ�شاف: نوّد 
بال�شعر  امل��ن��ا���ش��ب  امل�����ش��ري  عليه 
امل��ن��ا���ش��ب ل��ق��د ك���ان اإق��ب��ال ال���زوار 
بالتاأكيد  ولكننا  بالفعل  م��ذه��اًل 
العمالء  نوع  يف  اختالفاً  الحظنا 

�شركة  ع���ق���دت  وق����د    .5.5%
�شفقات  للمجوهرات  الدهماين 
درهم   500،000 ب��ق��ي��م��ة  ب��ي��ع 
من  االأول  ال����ي����وم  يف  اإم�����ارات�����ي 

امل���ع���ر����س، م��ت��ف��وق��ة ب���ذل���ك على 
روهيت  وقال  ال�شابق  العام  نتائج 
الدهماين  �شركة  مالك  دهماين، 
للمجوهرات، اأن قطاع املجوهرات 

منتجاتنا،  ت�����ش��ت��ه��وي��ه��م  ال���ذي���ن 
فكبار امل�شرين من جميع اأنحاء 
جموهراتنا،  ي�������ش���رون  ال���ع���امل 
لتحقيقه  بالفعل  ن�شعى  م��ا  وه��و 

ومينحنا �شعادة غامرة . 
مدير  ديفيد،  برين�س  اأع��رب  كما 
�شركة اأوي�شر باي جيمز العائدة 
عن  ال�����ع�����ام،  ه�����ذا  امل���ع���ر����س  اإىل 
زوار  م��ن  الكبري  بالعدد  �شعادته 
امل��ع��ر���س، والح����ظ دي��ف��ي��د تغرياً 
العام  ه����ذا  ال�������زوار  ت���وج���ه���ات  يف 
ل��وؤل��وؤ منفردة من  ب��وج��ود قطعة 
 6،000 ب�����ش��ع��ر  اجل���ن���وب  ب��ح��ر 
اأم��ري��ك��ي وق���ال: ال �شك يف  دوالر 
العام،  ه��ذا  انتع�شت  االأع��م��ال  اأن 
باآالف  طلبات  على  ح�شلنا  فقد 
وا�شتقطبت  االآن  حتى  ال��دراه��م 
خمتلف  من  التجار  معرو�شاتنا 
دول العامل، فيما متكنا من اإقامة 
عالقات وثيقة مع م�شرين من 
واأذربيجان  وت��رك��ي��ا  ���ش��ري��الن��ك��ا 

والعديد من الدول االأخرى، مما 
كما    . اأعمالنا  تنمية  يف  �شي�شهم 
تعر�س عالمة فيكتور مويزكني، 
اأوف  ه��ورن  �شاعة  اأطلقت  وال��ت��ي 
ب��ل��ن��ت��ي امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة ال���ف���اخ���رة، 
منتجاتها للمرة االأوىل يف اأ�شبوع 
وقال  للمجوهرات.  ال��دويل  دب��ي 
م��ال��ك ال�����ش��رك��ة ال��رو���ش��ي��ة: ياأتي 
ليفاجئوا  ج��ن��اح��ي  اإىل  ال������زوار 
فمجوهراتي  امل��م��ي��زة،  باملنتجات 
اأك��ر من جم��رد قطع ذات قيمة 
للم�شاعر،  جت�����ش��ي��د  اإن���ه���ا  ك��ب��رية 
للعمالء  اأق����دم  اأن  ميكنني  ف��اأن��ا 
جزءاً  اأب���ذل  حيث  خمتلفاً،  �شيئاً 
من قلبي وروحي يف كل من تلك 
اأمر  ذل��ك  اأن  واأعتقد  الت�شاميم، 
يجذب النا�س يف ال�شرق االأو�شط، 
وق����د ق����ام ع���م���الء ج����دد بتقدمي 
مني  طلب  كما  املنتجات  طلبات 
ت�شميم  امل��واط��ن��ني  م��ن  عمالئنا 

اأعمال قطع تنا�شبهم .

 360 م���ن  اأك�����ر  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
�����ش����رك����ة ا����ش���ت���ع���ر����ش���ت اأح��������دث 
جم��م��وع��ات��ه��ا خ����الل االأ����ش���ب���وع، 
اآم����ل����ة يف ت���ع���زي���ز ع���الق���ات���ه���ا مع 
ال�شرق  ال��دول��ي��ني يف  امل�����ش��ري��ني 
املعر�س متّكن  االأو���ش��ط، وخ��الل 
الزوار من �شراء قطع املجوهرات 
تنا�شب  معقولة  باأ�شعار  الراقية 
كافة امليزانيات.  وقالت تريك�شي 
االأول  ال����ن����ائ����ب  ل����وم����ريم����ان����د، 
التجاري  دب��ي  مركز  يف  للرئي�س 
الأ�شبوع  املنظمة  اجل��ه��ة  ال��ع��امل��ي، 
يرز  للمجوهرات:  ال���دويل  دب��ي 
املجوهرات  قطاع  اأهمية  احل��دث 
وميثل  االأو��������ش�������ط،  ال���������ش����رق  يف 
للعالمات  االأف�شل  اللقاء  مكان 
وال�شركات  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
والتجار  وامل����وزع����ني  االإق��ل��ي��م��ي��ة 
املجوهرات،  وم�شري  وم�شممي 
الذين  ال��زوار  باأعداد  �شررنا  وقد 

ح�شروا اإىل املعر�س هذا العام . 

ختام رائع لأبرز واأرقى فعالية للمجوهرات يف ال�شرق الأو�شط 

اأ�سبوع دبي الدويل للمجوهرات ي�سهد تدفق اآلف امل�سرتين مع عودة ثقة امل�ستهلكني الإقليميني 

فقدان جواز �سفرت
ف�������ق�������د  امل����������دع����������و/ ه���ني 
عبدالرحمن   - موريتانيا 
�شفره  -ج������واز  اجل��ن�����ش��ي��ة 
رق���م   )الو7461256(  
ب��رج��اء ت�شليمه  ي��ج��ده   م��ن 
اىل اق����رب م��رك��ز ���ش��رط��ة او 
بال�شفارة موريتانيا م�شكورا  
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اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  �شهد 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
للقدرة  الوطني  ال��ي��وم  �شباق  اهلل  رع���اه  دب��ي  ح��اك��م 
الذي اأقيم ام�س على ميادين قرية االإمارات العاملية 
 164 مب�شاركة  ك��م   120 مل�شافة  بالوثبة  للقدرة 
ن�شف  املالية  اإجمايل جوائزه  ويبلغ  وفار�شة  فار�شا 
مليون درهم منها �شيارة للفائز االأول بطل ال�شباق. 
بن  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  ال�شباق  ح�شر 
را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي و�شمو ال�شيخ حمدان 
ن��ائ��ب ح��اك��م دب��ي وزي���ر املالية  اآل مكتوم  ب��ن را���ش��د 
و�شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان م�شت�شار االأمن 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  طحنون  ال�شيخ  و�شمو  الوطني 
نائب م�شت�شار االأمن الوطني و�شمو ال�شيخ من�شور 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
بن  حممد  بن  را�شد  ال�شيخ  و�شمو  الرئا�شة  �شوؤون 

را�شد اآل مكتوم.
ومت ت��ت��وي��ج ال��ف��ار���س ع��ل��ى ي��و���ش��ف احل���م���ادي على 
بطال  الوثبة  اإ�شطبالت  م��ن  ارم���ور  اجل���واد  �شهوة 
من�شور  ال�شيخ  �شمو  بتوجيهات  نظم  الذي  لل�شباق 
ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
نادي  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ال��رئ��ا���ش��ة  ���ش��وؤون  وزي���ر 
�شموه  م��ه��رج��ان  م��ن  وب��دع��م  للفرو�شية  اب��وظ��ب��ي 
ابوظبي  االأ�شيلة وجمل�س  العربية  للخيول  العاملي 
باأبوظبي  ال�شرقي  ال��ق��رم  و�شبا  وف��ن��دق  الريا�شي 
و�شركة  والثقافة  لل�شياحة  ابوظبي  هيئة  ورع��اي��ة 

تتويج  االأم���ريات. وج��اء  واأري��ج  اأبوظبي لال�شتثمار 
قدره  اإجمايل  بزمن  لل�شباق  بطال  الكعبي  البطل 
يف  ك��م   28.33 �شرعة  مب��ع��دل  �شاعة   4.14.04
ال�شاعة وتاله يف املركز الثاين كو�شيف له الفار�س 
اإ�شطبالت  مكتوممن  اآل  دمل���وك  ب��ن  را���ش��د  ال�شيخ 
ام.ار.ام وجاء يف املركز الثالث الفار�س ال�شيخ حمد 
بن مكتوم بن جمعة اآل مكتوم من اإ�شطبالت ام.ار.
ام . وعقب ختام ال�شباق قام عدنان �شلطان النعيمي 
اأبوظبي للفرو�شية والرا �شوايا مديرة  مدير نادي 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  مهرجان 
العاملي للخيول العربية االأ�شيلة و �شالح املرزوقي 
ال�شركات  وممثلو  الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س  ممثل 
الراعية بتتويج الفائزين. واأكد �شمو ال�شيخ من�شور 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
اأبوظبي  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الرئا�شة  �شوؤون 
هذا  القدرة  ل�شباقات  القوية  البداية  اأن  للفرو�شية 
املو�شم تب�شر مبو�شم �شباقات قوية نظرا الإ�شتعدادات 
واإع��داد وجتهيز خيول  للمو�شم  االإ�شطبالت  جميع 
�شموه  واأ���ش��اف  ال�شباقات.  ه��ذه  يف  للم�شاركة  قوية 
اإ���ش��ط��ب��الت ج��دي��دة يف ال�����ش��ب��اق��ات يري  اإن دخ���ول 
امل��ن��اف�����ش��ة وي����رز ف��ر���ش��ان��ا وخ��ي��وال ج����ددا ت�شهم يف 
االإرتقاء ب�شباقات الفرو�شية عامة و�شباقات القدرة 
خا�شة واأكد اأن ذلك يت�شح من خالل قوة املناف�شة 
اأقيمت حتى االآن وظهور فر�شان  يف ال�شباقات التي 
مع  التعامل  مع  وال��ق��درة  املهارة  ميتلكون  مميزين 

ال�شباقات.  يف  العالية  ال�شرعات  خالل  ومن  اخليل 
يف  جنحوا  الذين  املواطنني  باملدربني  �شموه  واأ�شاد 
اإث��ب��ات وج��وده��م من خ��الل جتهيز واإع���داد اخليول 
�شواء ل�شباقات القدرة اأو �شباقات الفرو�شية الفالت 
وتدريبهم  ال��ف��ر���ش��ان  جتهيز  على  وق��درت��ه��م  ري�����س 
وو���ش��ع اخل��ط��ط امل��ن��ا���ش��ب��ة ل��ه��م يف ال�����ش��ب��اق��ات مما 
اإثبات  التاألق وجناحهم يف  الفر�شان من  ذلك  مكن 
وجودهم يف هذه ال�شباقات وهذا يعد موؤ�شرا جيدا 

على م�شتقبل رائع للمدربني املواطنني واأكد �شموه 
اأن م�شاركة  اأبوظبي الريا�شية  يف ت�شريحاته لقناة 
يوؤكد  الوطني  اليوم  �شباق  فار�شا وفار�شة يف   164
والفر�شان  واملدربني  وامل��الك  املربني  جميع  حر�س 
تلك  الوطني  باليوم  االإح��ت��ف��االت  يف  امل�شاركة  على 
مواطنني  من  اجلميع  قلوب  على  الغالية  املنا�شبة 
ومقيمني. من جهته اأكد عدنان �شلطان مدير نادي 
اأبوظبي للفرو�شية اأن ت�شريف �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

ال�شيخ  �شمو  وم�شاركة  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
ال�شيخ  �شمو  وح�شور  مكتوم  اآل  حممد  بن  حمدان 
حمدان بن را�شد اآل مكتوم و�شمو ال�شيخ من�شور بن 
زايد اآل نهيان اأعطى ال�شباق قوة حيث كان ت�شريف 
�شموهم حافزا قويا لتقدمي اأف�شل امل�شتويات �شعيا 
للفوز باللقب الذي يحمل منا�شبة غالية على قلوب 

اجلميع.
وقدم النعيمي التهنئة ل�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
باللقب  الوثبة  اإ�شطبالت  ف��وز  مبنا�شبة  نهيان  اآل 
اأن ال�شباق كان قويا واملناف�شة كانت  الغايل .. واأكد 
�شرعات  اأن  اإىل  م�شريا   .. امل��راح��ل  جميع  يف  ق��وي��ة 
يو�شف  على  الفار�س  واأع���رب  عالية.  كانت  ال�شباق 
بالفوز  �شعادته  عن  الوثبة  اإ�شطبالت  احلمادمين 
باليوم  باالإحتفال  ال�شعيدة  املنا�شبة  الذي حققه يف 
ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  ل��ل��دول��ة وح�����ش��ور  ال�42  ال��وط��ن��ي 
ال�����ش��ب��اق ك���ان �شعبا خ��ا���ش��ة يف  ال�����ش��ي��وخ. وق����ال ان 
ب�شبب وجود خيول قوية م�شاركة  االأخ��رية  املرحلة 
ل��ك��ن��ه ات��ب��ع خ��ط��ة امل�����درب ب��امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى اجل���واد 
ووت��ريت��ه م��ن اأج���ل ع��دم اإره��اق��ه وزي���ادة �شرعته يف 
واأهدى  وبالفعل جنحت اخلطة..  النهائية  املراحل 
1 االجناز  اإ�شطبالت جزيرة  م�شلم العامري مدير 
اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  اإىل  حتقق  ال��ذي 
نهيان واأكد اأن الفوز بهذا اللقب له طعم خا�س لقوة 
واقوى  اأف�شل  م��ن  نخبة  م�شاركة  نتيجة  املناف�شة 
الفر�شان. من جهته اأكد طالب املهريي اأمني ال�شر 

جاء  ال�شابق  اأن  وال�شباق  الفرو�شية  الحت���اد  ال��ع��ام 
ناجحا من جميع جوانبه الفنية والتنظيمية وكانت 
املناف�شة فيه قوية نتيجة م�شاركة النخبة من اأف�شل 
ت�شريف  اأن  واأك��د  االإ�شطبالت.  الفر�شان من جميع 
للفر�شان  قويا  حافزا  ك��ان  ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب 
ال�شيخ  �شمو  وه��ن��اأ  م�شتوياتهم..  اأف�����ش��ل  ل��ت��ق��دمي 
ا�شطبالت  اآل نهيان مبنا�شبة فوز  زايد  من�شور بن 
الوثبة باللقب. واأكدت الرا �شوايا مديرة مهرجان 
ن��ه��ي��ان العاملي  اآل  ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب��ن زاي����د  ���ش��م��و 
اأقيم يف  اأن ال�شباق جاء رائعا الأنه  للخيول العربية 
اأروع وهي االإحتفال باليوم الوطني الثاين  منا�شبة 
واالأربعني لالإحتاد لذا كانت امل�شاركة يف هذا ال�شباق 
وفار�شة  فار�شا   164 بلغت  حيث  وقيا�شية  كبرية 
حر�شوا على امل�شاركة يف االإحتفال باليوم الوطني. 
واأ�شارت �شوايا اإىل اأن �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
اإ�شتقبال وفد جامعة جيم�س  اآل نهيان حر�س على 
موري�شليفربول التي تعد من اأف�شل خم�س جامعات 
واإ�شتمع  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال��ع��ل��وم  جم���ال  يف  متخ�ش�شة 
اأن  دون  الفر�شان  وزن  تخفي�س  كيفية  اإىل  منهم 
ونوهت  �شحتهم.  ع��ل��ى  جانبية  اآث����ار  ه��ن��اك  ت��ك��ون 
اأنه �شيتم تطبيق ذلك على الفر�شان امل�شاركني  اإىل 
من  ال�شاد�شة  الن�شخة  ت�شملها  التي  ال�شباقات  يف 
موؤمتر  عقد  �شيتم  ال���ذي  ال��ع��امل��ي  �شموه  م��ه��رج��ان 
�شحفي يف الثاين من يناير القادم القادم لالإعالن 

عن تفا�شيل ورزنامة �شباقات تلك الن�شخة.

توج منتخبنا بذهبية م�شابقة التما�شك الثماين يف 
بطولة دبي الدولية الرابعة للقفز باملظالت التي 
تقام برعاية ودعم �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد 
املجل�س  رئي�س  دب��ي  اآل مكتوم ويل عهد  را�شد  بن 
وذلك  ال��ري��ا���ش��ي،  دب��ي  جمل�س  رئي�س  التنفيذي 
ال�شاب الذي تربع على  اإجن��از تاريخي للفريق  يف 
ال�شدارة مبجموع 151 نقطة بفارق 3 نقاط عن 
و8  نقطة  ب�148  ثانيا  حلت  التي  موناكو  اإم��ارة 
نقاط عن رو�شيا الثالثة ب�143 نقطة. وجاء فوز 
منتخبنا باملركز االأول بعد مناف�شة قوية للغاية مع 
اإمارة موناكو خ�شو�شا يف القفزات الثالث االأخرية 
 121 مبجموع  متعادالن  املنتخبان  دخلها  التي 
العا�شرة  القفزة  �شهدت  وق��د  منهما،  لكل  نقطة 
 12 مقابل   14 ب��واق��ع  منتخبنا  تفوق  واالأخ���رية 
ل�شاحلهم  اللقب  االإم���ارات  جن��وم  ليح�شم  نقطة 
بواقع 151 مقابل 148 نقطة، يف البطولة التي 
ت�شهد م�شاركة اأكر من 1000 قافز وقافزة من 
القاب البطولة وجوائز  43 دولة يتناف�شون على 
درهم.  ال��ف  و500  مليون  م��ن  اأك��ر  تبلغ  مالية 
اللجنة  اأع�شاء  كبرية  فرحة  �شادت  اخلتام  وعقب 
املنظمة واملنتخب الذي ي�شم يف �شفوفه، كل من: 
عبداهلل حممد، عبداهلل ال�شمار، عبداهلل الفال�شي، 
العزيز  املعمري، خالد حممد، عبد  الرحمن  عبد 
ال�شيباين، اأحمد العبدويل، نا�شر الظاهري وعلي 
النيادي قائد الفريق. وتقدم ن�شر النيادي رئي�س 
اللجنة املنظمة ورئي�س احتاد االإمارات للريا�شات 
ل�شمو  وال��ت��ري��ك  التهنئة  اآي���ات  باأ�شمى  اجل��وي��ة، 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، ويل 
رئي�س جمل�س  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دبي  عهد 
الالحمدود  ال���دع���م  ان  م���وؤك���دا  ال��ري��ا���ش��ي،  دب���ي 
وريا�شات  للبطولة  الكرمية  ورعايته  �شموه  من 
االألعاب اجلوية عموما يعد الدافع االأ�شا�شي وراء 
هذه االإجن��ازات التي باتت حتققها دولة االإمارات 
والدولية.  االإقليمية  املحافل  يف  املتحدة  العربية 
وقال ن�شر النيادي قطعت االألعاب اجلوية عموما 
اأ�شواطا  اخل�شو�س  وج��ه  على  باملظالت  والقفز 
امل��ت��ح��دة، بف�شل  العربية  االإم����ارات  ب��دول��ة  ك��ب��ريا 
حمدان  ال�شيخ  ل�شمو  املتوا�شلة  والرعاية  الدعم 
ب��ن حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم، ون��ت�����ش��رف على 
الذي  الثماين  التما�شك  بفريق  اخل�شو�س  وج��ه 
ي�شم �شبابا من اأبناء الدولة ممن اأثبتوا قدرتهم 
اإنه  خ�شو�شا  ال��ع��ري��ق��ة،  املنتخبات  م��ق��ارع��ة  على 
يف  الذهبية  بامليدالية  ال��ف��وز  اأي�شا  لهم  �شبق  ق��د 

�شهر  يف  بال�شني  اأقيمت  التي  االآ�شيوية  البطولة 
االإمارات  احت��اد  حر�س  واأ���ش��اف   . املا�شي  اأكتوبر 
مقومات  ك��اف��ة  ت�شخري  على  اجل��وي��ة  للريا�شات 
النجاح للمنتخبات والفرق االإماراتية امل�شاركة يف 
مكثف  برنامج  و�شع  خ��الل  م��ن  وذل��ك  البطولة، 
على مدار  وتوا�شل  املا�شي  يناير  �شهر  بداية من 
العام، مما جعل فرقنا تناف�س على املراكز االأوىل 
. من جانبه  فيها  �شاركوا  التي  امل�شابقات  كافة  يف 
عر يو�شف احلمادي نائب رئي�س اللجنة املنظمة 
للريا�شات اجلوية،  االإم��ارات  احت��اد  رئي�س  ونائب 
ليكمل  اإن��ه ج��اء  االإجن��از موؤكدا  بهذا  �شعادته  عن 
لقيت  احلمادي  وقال  للبطولة،  اجلميلة  ال�شورة 
فاق  الذين  امل�شاركني  من  وا�شعة  اإ���ش��ادة  البطولة 
ع��دده��م اأك��ر م��ن األ��ف قافز وق��اف��زة م��ن خمتلف 
دول العامل، وخ�شو�شا من اأ�شرة االحتادين الدويل 
اأبديا  اللذان  باملظالت  والقفز  اجلوية  للريا�شات 
العاملي،  للحدث  التنظيمي  بامل�شتوى  اإعجابهما 
وق���د ج���اء ف���وز ف��ري��ق ال��ت��م��ا���ش��ك ال��ث��م��اين ليكمل 
املتحدة،  العربية  االإم�����ارات  دول���ة  اأب��ن��اء  جن��اح��ات 
من الناحية الفنية اأي�شا خ�شو�شا ان هذا الفريق 
نواة  نعترهم  ال��ذي��ن  ال��الع��ب��ني  م��ن  ع���دد  ي�شم 
لهم  النجاح  �شبل  كافة  لتاأمني  ون�شعى  امل�شتقبل 

حل�شد املزيد من االإجنازات يف الفرة املقبلة .
م��درب منتخبنا  االأم��ريك��ي غريغ ج��ريارد  وتقدم 
�شكاي  ن���ادي  الأ���ش��رة  بال�شكر  ال��ث��م��اين،  للتما�شك 
اجلوية،  للريا�شات  االإم����ارات  واحت���اد  دب��ي  داي���ف 
اجلهود  ثمار  بح�شد  ب��داأ  الفريق  ه��ذا  اأن  م��وؤك��دا 
طوال  الداعمة  اجلهات  له  �شخرتها  التي  الكبري 

ال�شنوات املا�شية، اإىل جانب الت�شحيات وااللتزام 
امل�شوؤولية  ق��در  على  كانوا  الذين  لالعبني  املميز 
ومتكنوا من حتقيق اإجناز �شيبقى خالدا ل�شنوات 
حافل  ع��ام  ختام  يف  هامة  حمطة  وي�شكل  طويلة 
�شهد تتويجهم اأي�شا بذهبية التما�شك الثامني يف 
البطولة االآ�شيوية. وقال جريارد التتويج بذهبية 
ال��ت��م��ا���ش��ك ال��ث��م��اين يف ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي تعد 
ملتقى اأف�شل القافزين على م�شتوى العامل، حلم 
حتول اإىل حقيقة بف�شل ما بذله الالعبون الذين 
اآمنوا بقدرتهم على حتقيق االإجناز وتدربوا طوال 
العام بجد ومثابرة، راف�شني كافة االإغراءات التي 
ن�شب  ووا�شعني  �شنهم  مثل  يف  ال�شباب  بها  مي��ر 
اأعينهم هدف واحد وهو حتقيق املركز االأول فكان 

لهم ما اأرادوا .
ق��دم��وه طوال  م��ا  اأ���ش��ك��ره��م جميعا على  واأ���ش��اف 
العام، واالآن يجب علينا اأن نبداأ العمل للعام املقبل 
اال�شتحقاقات  م��ن  ال��ع��دي��د  ف��ي��ه  تنتظرنا  ال���ذي 

االإقليمية والدولية .

نتائج اإماراتية لفتة 
من جانبه توج فريق ال�شيدات برونزية التما�شك 
 144 بر�شيد  ال��ث��ال��ث  ب��امل��رك��ز  بحلوله  ال��رب��اع��ي 
ن��ق��ط��ة، وذل����ك ب��ع��دم��ا ح��ق��ق ال��ف��ري��ق 17 نقطة 
الكندي  املنتخب  ع��ن  ليبتعد  االأخ���رية  القفزة  يف 

�شاحب املركز الرابع الذي جمع 137 نقطة.
الفرن�شي  املنتخب  ن�شيب  من  االأول  املركز  وك��ان 
الثاين  ب��امل��رك��ز  ي��ل��ي��ه  ن��ق��ط��ة،   209 ال����ذي ح��ق��ق 

املنتخب الرنويجي بر�شيد 173 نقطة.

الالعبات  م����ن  ع�����دد  ال�������ش���ي���دات  ف���ري���ق  وي�������ش���م 
اأحمد،  �شيخة  االإماراتية  اأبرزهم  من  ال�شاعدات 
ال���ت���ي ت��ع��د م���ن ال���وج���وه ال����واع����دة ال����ق����ادرة على 
موا�شلة العطاء ل�شنوات طويلة مقبلة وامل�شاهمة 
يف املزيد من االإجنازات يف خمتلف م�شابقات القفز 

باملظالت.
م�شابقة  يف  اخل��ام�����س  امل��رك��ز  منتخبنا  ح��ق��ق  ك��م��ا 
ليحل  نقطة   171 مبجموع  الرباعي  التما�شك 
ب��ع��د املنتخب  ال���ث���اين ع��رب��ي��ا وخ��ل��ي��ج��ي��ا  ب��امل��رك��ز 
ال��ق��ط��ري ال���ذي ج���اء ب��امل��رك��ز ال��راب��ع ع��ل��ى الئحة 
كان  فيما  نقطة،   198 بر�شيد  ال��ع��ام  ال��رت��ي��ب 
املركز االأول من ن�شيب بلجيكا التي حققت 251 
نقطة، وجاء باملركز الثاين منتخب رو�شيا ب�223 
نقطة، والواليات املتحدة االأمريكية باملركز الثالث 

بر�شيد 209 نقطة.
4 العبني  يذكر ان الفريق االإماراتي الذي ي�شم 
من نادي �شكاي دايف دبي كان قد اأحرز لقب فئة 
التما�شك الرباعي االأفقي يف وقت �شابق مبجموع 
للمنتخب  نقطة   184 مقابل  نقطة   211 بلغ 
الفرن�شي �شاحب املركز الثاين، فيما جاء املنتخب 

البولندي باملركز الثالث بر�شيد 63 نقطة.

دقة الهدف
توج الفرن�شي توما�س جينايروت بلقب فئة الرجال 
�شم فقط يف   2 بهام�س خطاأ  الهدف  مل�شابقة دقة 
ختام 10 قفزات حقق خاللها العالمة الكاملة 8 
مرات، لينفرد باملركز االأول متقدما على الرو�شي 
الثاين  باملركز  ج��اء  ال��ذي  ما�شتافانوف  دمي��ري 

ب�3 �شم، فيما حل باملركز الثالث ال�شلوفيني بير 
بالتا بر�شيد 4 �شم. واأنهى العب منتخبنا حممد 
عبيد ال�شويدي املناف�شات باملركز 11 على الئحة 
الرتيب العام ليحل باملركز االأول عربيا وخليجيا 
الكاملة  العالمة  اإن��ه حقق  علما  �شم   11 بر�شيد 
 21 باملركز  اإبراهيم  عي�شى  زميله  وج��اء  مرتني، 
�شم   12 بر�شيد  وخليجيا  عربيا  وال��ث��اين  عامليا 
فئة  بذهبية  لو  يو  ال�شينية  توجت  جانبها  وم��ن 
الرتيب  ت�شدرت  بعدما  الهدف  لدقة  النا�شئات 
ال��ع��ام ب��ر���ش��ي��د 13 ���ش��م، وج����اءت ب��امل��رك��ز الثاين 
الثالث  وباملركز  �شم،  ب�28  زهانغ  لينغ  مواطنتها 

الرو�شية تاي�شيا كريف�شي�شكوفا بر�شيد 30 �شم.

ريا�شة  موتور  البارو  بيتوكو:  الأرجنتيني 
امل�شتقبل

ريد  فريق  جنم  بيتوكو  هرينان  االرجنتيني  عر 
بول لال�شتعرا�شات اجلوية لريا�شة البارو موتور 
ن�شختها  يف  ت�شهد  ال��ت��ي  بالبطولة  اإع��ج��اب��ه  ع��ن 
ال��راب��ع��ة ع��رو���ش��ا ت��روي��ج��ي��ة ل��ه��ذه ال��ري��ا���ش��ة ذات 
ال�شعبية املتزايدة عامليا، موؤكدا اإنها �شتكون واحدة 
من الريا�شات املهمة يف امل�شتقبل القريب ملا تتميز 
امل�شارك  متنح  نوعها  من  فريدة  مقومات  من  به 
بيتوكو  وق��ال  ال�شحاب.  فوق  التحليق  حرية  فيها 
اأت��ردد حلظة واح��دة لقبول عر�س امل�شاركة يف  مل 
البارو  املف�شل  لريا�شتي  اال�شتعرا�شية  البطولة 
موتور التي تقام بالتزامن مع بطولة دبي الدولية 
للقفز ب��امل��ظ��الت، وب��ال �شك ف��اإن دب��ي واح���دة من 
تتميز  مل��ا  فيها  بالتحليق  قمت  التي  امل��دن  اأج��م��ل 

العمراين  التطور  بني  يجمع  فريد  طابع  من  به 
واملناظر الطبيعية اخلالبة يف اآن واحد .

االرجنتينية  العا�شمة  يف  امل��ول��ود  النجم  واأ���ش��اف 
بوين�س اير�س عندما حتلق يف الهواء ينتابك �شعور 
خمتلف كليا، ال ا�شتطيع ان اأ�شفه بالكلمات، فقط 
ال�شحاب  ف��وق  وان��ت  وال�شالم  بالطماأنينة  ت�شعر 

م�شتخدما هذه املعدات الب�شيطة ن�شبيا .
وختم قائال عندما تواجدت بديي هذا العام اأدركت 
كم كنت خمطاأ اأنني مل اأزره��ا من قبل، ال اأ�شدق 
ال�35 وق��د ف��وت فر�شة زي���ارة هذه  اأن��ن��ي يف عمر 
املدينة الرائعة، بالطبع االآن �شاأقوم بزيارتها كلما 
�شنحت يل الفر�شة . ويعد بيتوكو البالغ من العمر 
35 عاما من اأف�شل ممار�شي ريا�شة البارو موتور 
حول العامل، حيث يحل باملركز الثاين على الئحة 
العديد  حتطيم  له  �شبق  وق��د  ال���دويل،  الت�شنيف 
العديد  اإن��ه مي��ار���س  علما  القيا�شية  االأارق����ام  م��ن 
من الريا�شات االأخرى، مثل: ت�شلق اجلبال، القفز 

باملظالت، الطريان ال�شرعي وغريها.

اأجواء عائلية 
دايف  �شكاي  بنادي  االأ�شبوع  نهاية  عطلة  متيزت 
العائلية  ب��االأج��واء  للبطولة،  الرئي�شي  املقر  دب��ي 
من خالل ما وفرته اللجنة املنظمة من ن�شاطات 
اجلوية  والعرو�س  االأعمار  كافة  تنا�شب  ترفيهية 
مثل:  اال�شتعرا�شية،  ال��ف��رق  اأم��ه��ر  قدمتها  التي 
زولتان  املجري  والنجم  االإماراتي  الفر�شان  فريق 
الفريدة  بفقراته  جم���ددا  اجلميع  اأده�����س  ال���ذي 
من  كبرية  اأع���داد  واحت�شدت  اجلمعة.  نوعها  من 
ا�شطحبت  التي  لدبي  والزائرة  املقيمة  العائالت 
اط��ف��ال��ه��ا مم���ن ق�����ش��وا وق���ت���ا مم��ت��ع��ا م���ن خالل 
الت�شكيلة الوا�شعة لالألعاب التي خ�ش�شتها اللجنة 
االأماكن  جانب  اإىل  جم��اين،  ب�شكل  لهم  املنظمة 
والطائرة  ال��ق��دم  ك��رة  األ��ع��اب  ملمار�شة  املخ�ش�شة 
ولعبة التوازن على احلبل، مع ركن خا�س للر�شم 

على الوجوه مبا اأ�شاف البهجة على االأطفال.

التتويج غدا
املنظمة مرا�شم تتويج  اللجنة  اأن تقيم  املقرر  من 
ال��ف��رق احل��ا���ش��ل��ة ع��ل��ى امل��راك��ز االأوىل ب��داي��ة من 
ال�شاعة الثالثة م�شاء يوم غد االثنني بنادي �شكاي 
اإقامة  �شي�شيهد  ي���وم  خ��ت��ام  وذل���ك يف  دب���ي،  داي���ف 
ع���دد م��ن ال��ع��رو���س اجل��وي��ة ال��ت��ي ت��اأت��ي يف ختام 

املناف�شات.

حممــــد بـــــن را�ســـد ي�سهــــد �سبـــاق اليــــوم الوطـنـــي للقــــدرة بالوثبـــــة

فريق ال�شيدات يحرز برونزية التما�شك الرباعي

منتخبنا يتوج بذهبية التما�سك الثماين يف بطولة دبي الدولية الرابعة للقفز باملظالت

اأحرز منتخب االإمارات للنا�شئني املركز الثاين 
 236.99 12 نقطة جزاء للقفز وبزمن  ب� 
ثانية يف �شوط املنتخبات اخلليجية املخ�ش�س 
اخلليجية  ال���ب���ط���ول���ة  ���ش��م��ن  ال���ف���ئ���ة  ل���ه���ذه 
ال��ت��ي ت��ع��د ال��ف��ع��ال��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة واالأخ�����رية من 
الدويل  ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  مهرجان 
نوفا  منتجع  يف  حاليا  امل��ق��ام  احل��واج��ز  لقفز 
ال�����ش��ع��ودي بطال  املنتخب  وت���وج  ب��ال��ري��ا���س. 

ل���ه���ذه ال��ف��ئ��ة ب��ث��م��اين ن���ق���اط ج�����زاء وبزمن 
260.5 ثانية وجاء يف املركز الثالث املنتخب 
الكويتي. كما توج املنتخب ال�شعودي لل�شباب 
التي  اخلليج  بطولة  ب��ك��اأ���س  احل��واج��ز  لقفز 
تعد الفعالية الثالثة واالأخرية من مهرجان 
فر�شان  وق���دم   . ال�شريفني  احل��رم��ني  خ���ادم 
فنون  يف  مم��ت��ازا  عر�شا  للنا�شئني  االم����ارات 
قفز احلواجز من خالل م�شاركتهم يف اللقاء 

ال�شريفني  خ��ادم احلرمني  بطولة  الثالث يف 
الفريق  و����ش���م   . احل���واج���ز  ل��ق��ف��ز  ال���دول���ي���ة 
وحميد  ام��ني  الرحمن  عبد  اأحمد  الفر�شان 
التبايل.  و�شلطان  العوي�س  وحممد  املهريي 
باالإحرافية  االإم����ارات  فر�شان  اأداء  واإت�����ش��م 
اأن هوؤالء  وال��ف��ن��ي��ات ال��راق��ي��ة م��ا ي���دل ع��ل��ى 
الفر�شان ينتظرهم م�شتقبل ممتاز يف ريا�شة 

قفز احلواجز. 

ال��ع��امل لكرة  ك��اأ���س  ن��ه��ائ��ي��ات  ج����اءت نتيجة ق��رع��ة 
ال���رازي���ل قا�شية  امل��ق��ب��ل يف  ال���ع���ام  امل���ق���ررة  ال���ق���دم 
اآ�شيا،  ممثلي  اح���د  ا���ش��رال��ي��ا،  منتخب  ع��ل��ى  ج���دا 
ارحم  ك��ان��ت  لكنها  امل����وت،  اوق��ع��ت��ه يف جم��م��وع��ة  اذ 
االخرى  الثالثة  اال�شيوية  املنتخبات  اىل  بالن�شبة 
ال���ك���وري اجل��ن��وب��ي وال��ي��اب��اين واالي������راين. اوقعت 
جانب  اىل  الثانية  املجموعة  يف  ا�شراليا  القرعة 
ا�شبانيا حاملة اللقب وهولندا و�شيفتها وت�شيلي.. 
الحراز  الر�شيحات  ���ش��دارة  يف  ت��زال  م��ا  فا�شبانيا 
للمناف�شة،  دائ��م��ا  ح��ا���ش��را  تبقى  وه��ول��ن��دا  ال��ل��ق��ب، 
الثاين  الدور  للتاأهل اىل  املر�شحتان  ومنطقيا هما 
مل��ا متتلكانه م��ن جن���وم ي��ت��األ��ق��ون م��ع ف��رق��ه��م على 

جيدا  كان  ت�شيلي  منتخب  لكن  االوروبية.  ال�شاحة 
يف ت�شفيات امريكا اجلنوبية اي�شا وحل ثالثا خلف 
واعرف  االك���وادور..  وام��ام  وكولومبيا  االرجنتني 
بو�شتيكوغلو  اجن����ي  ا����ش���رال���ي���ا  م��ن��ت��خ��ب  م�����درب 
ب�شعوبة املهمة يف الرازيل بقوله ال احد �شري�شحنا 

للتاأهل من هذه املجموعة، وارى ذلك منطقيا .
�شتكون  ان��ه  فنعتر  نظرنا،  وجهة  م��ن  لكن  وت��اب��ع 
امامنا فر�س لنظهر للعامل باأننا قادرون على لعب 

كرة قدم جيدة يف مواجهة اهم املنتخبات العاملية .
اآم���ل ان  ل��ك��ن  ت��ب��دو اال���ش��ع��ب  وا���ش��اف جمموعتنا 
تكون املجموعة التي ت�شهد امل�شتوى االف�شل، ونحن 

�شنوؤدي دورنا يف هذه الناحية .

العامل  ك��اأ���س  نهائيات  ا�شراليا  منتخب  ويخو�س 
بعد  اال�شيوية  ال��ق��ارة  ممثلي  ك��اأح��د  الثانية  للمرة 
اىل  انتقل  اذ  افريقيا،  جنوب  يف   2010 مونديال 

كنف االحتاد اال�شيوي يف 2006.
منتخب اليابان بطل ا�شيا وقع يف املجموعة الثالثة 
وهي  العاج،  و�شاحل  واليونان  كولومبيا  جانب  اىل 
جمموعة ا�شهل بكثري ميكنه فيها ال�شعي اىل حجز 

احدى بطاقتي التاأهل اىل الدور الثاين.
مدرب منتخب اليابان، االيطايل الرتو زاكريوين، 
االوروبية  امل��ن��ت��خ��ب��ات  لتجنب  ���ش��ع��ادت��ه  ع��ن  اع���رب 
الثقيلة بقوله كان ميكن ان نقع يف جمموعة ا�شعب 

او ا�شهل، لكننا مل نقع مع احد املنتخبات االورو

منتخب النا�سئني يحرز املركز الثاين ببطولة 
الفرق اخلليجية لقفز احلواجز بالريا�س

قرعة متفاوتة ملمثلي اآ�سيا واأ�سرتاليا يف جمموعة املوت
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الفجر الريا�ضي

الثقايف  ال���ري���ا����ش���ي  ال�������ش���ارق���ة  ن������ادي  ي���وا����ش���ل 
اأ�شهر متوا�شلة  التي بداأها منذ �شتة  حت�شرياته 
لتد�شني ريا�شته اجلديدة )اجلوجيت�شو( وتوفري 
امل��وق��ع امل��ن��ا���ش��ب وال�����ش��ال��ة امل��ج��ه��زة ع��م��ال بروؤى 
مبختلف  االهتمام  يف  الريا�شي  ال�شارقة  جمل�س 
الريا�شات  �شل�شلة  اإىل  �شت�شاف  والتي  الريا�شات 
املعتمدة يف النادي خالل الفرة املقبلة بعد اإنهاء 
كافة الرتيبات اخلا�شة باعتمادها من قبل احتاد 
املت�شارعة  اخلطى  وتوؤكد  للجوجيت�شو.  االم��ارات 
التي تبذلها اإدارة نادي ال�شارقة حاليا على حر�س 
جمل�س االدارة برئا�شة ال�شيخ اأحمد اآل ثاين رئي�س 
جمل�س االدارة على اإيالء اللعبة االهمية وتوفري 
املناخ املالئم الإجناحها يف ظل قيام احتاد االمارات 
و  ال��ل��ع��ب��ة  ع��ل��ى  ال��ف��ن��ي  ب���اال����ش���راف  للجوجيت�شو 
ق��ب��ول امل��واه��ب ال��ري��ا���ش��ي��ة وال��ط��اق��ات الطالبية 
وبالتايل  متخ�ش�شة  تدريبية  ك��وادر  وتخ�شي�شه 
اكتمال جهود النادي واالحتاد يف جاهزيتهما ومن 

ثم امل�شاركة يف املناف�شات املقبلة.
ويف هذا ال�شدد جرى عقد عدد من االجتماعات 
ون���ادي  اجل��وج��ي��ت�����ش��و  اإحت�����اد  ج��م��ع��ت  التن�شيقية 

ال�شارقة الريا�شي الثقايف لبحث كافة االحتياجات 
وحتديد موقع التدريب وتوفري متطلبات اللعبة 
االآخذة يف النمو على م�شتوى الدولة. مثل اإحتاد 
اجلوجيت�شو ع�شو جمل�س اإدارتها يو�شف البطران 
ومن نادي ال�شارقة عي�شى هالل اأمني ال�شر العام 
ع�شو  جر�س  بن  حمدان  وحممد  ال�شارقة  لنادي 
الفردية  االأل���ع���اب  م�����ش��رف  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�س 
رئي�س اللجنة الثقافية. واأ�شاد عي�شى هالل اأمني 

ال�شر العام لنادي ال�شارقة بالدعم الكبري والنقلة 
النوعية التي ت�شهدها ريا�شة اجلوجيت�شو بف�شل 
ال�شيخ حممد  اأول �شمو  ال�شديدة للفريق  ال��روؤى 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
االأعلى للقوات امل�شلحة وحر�شه على دعم الفنون 
لالأفراد  البدنية  الطاقات  تظهر  التي  القتالية 
لعبة  ت��د���ش��ني  اأق����ر  االدارة  جم��ل�����س  اإىل  وا����ش���ار 
الفردية  االأل��ع��اب  م�شرف  وتكليف  اجلوجيت�شو 

لبحث  االحت����اد  م��ع  للتن�شيق  ج��ر���س  ب��ن  حم��م��د 
خمتلف اخلطوات العملية الإطالق اللعبة.

بوترية  مت�شي  اللعبة  اإط��الق  حلظات  اأن  م��وؤك��دا 
من  مبباركة  ال��ن��ادي  يف  ر�شمي  وب�شكل  مت�شارعة 
ال�شبل  ك��ل  ب��ذل  بعد  الريا�شي  ال�شارقة  جمل�س 
مابني  ت��ع��اون  هناك  و�شيكون  اللعبة  ه��ذه  لتبني 
اأج��ل حتقيق االأهداف  اللعبة وال��ن��ادي من  اإحت��اد 
واأو�شح حممد  ال�شعوبات.  كافة  وتذليل  املرجوة 
حمدان بن جر�س اأن موا�شلة التح�شري الطالق 
الكبرية  امل�شاعي  حجم  ت��وؤك��د  اجلوجيت�شو  لعبة 
يف  الهامة  الريا�شات  اإح��دى  من  الريا�شة  جلعل 
املنا�شبة  ال�شالة  بتوفري  النادي  قيام  النادي عر 
م�شريا اإىل اأن خطة التح�شري احلالية ت�شعى اإىل 
تكامل االدوار بني النادي واالحتاد للو�شول بهذه 
لنادي  لي�شبح  عالية  فنية  م�شتويات  اإىل  اللعبة 
جلعها  على  ع��الوة  فيها  املميزة  ب�شمته  ال�شارقة 
رافدة للمواهب والطاقات التي من �شاأنها اأن تعزز 
م�شاركات الدولة على امل�شتوى االإقليمي والعاملي 
الدولة  التي حققتها  والريادة  االإجن��ازات  وتاأكيد 

يف ريا�شة اجلوجيت�شو.

•• العني - الفجر:

بن  خليفة  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
الإمارة  التنفيذي  املجل�س  ع�شو  نهيان  اآل  زاي��د 
والرماية  للفرو�شية  العني  ن��ادي  رئي�س  اأبوظبي 
باليوم  ال��دول��ة  اح��ت��ف��االت  ومبنا�شبة  واجل��ول��ف 
بطولة  ال��ن��ادي  نظم  واالأرب��ع��ني  ال��ث��اين  الوطني 
يف رماية امل�شد�س 9 ملم للرجال والتي اأختتمت 
يف 29 نوفمر 2013، بجانب بطوالت الراب 
والدبل  وال��ن��ا���ش��ئ��ني  ال��رج��ال  ولفئتي  لل�شيدات 
الذي  امل�شابقات  لرنامج  ووف��ق��اً  للرجال.  ت��راب 
ال�شوزن  ن��ه��ائ��ي��ات  ف���اإن  امل��ن��ظ��م��ة،  اللجنة  اأع��دت��ه 
كانت قد انطلقت يف االأول من دي�شمر واأختتمت 
الرماة  م��ن  ع��دد  فيها  و���ش��ارك  منه  اخلام�س  يف 
ال��ك��وي��ت��ي��ني وال��ع��م��ان��ي��ني. وبعد  االإم����ارات����ي����ني، 
ا�شتطاع  البطوالت  اأي��ام  �شهدتها  قوية  مناف�شات 
املركز  يحقق  اأن  العتيبي  �شعيد  حممد  ال��رام��ي 

االأول يف رماية امل�شد�س 9 ملم تاله علي غمران 
مبارك  حممد  ث��م  الو�شيف  م��رك��ز  يف  القبي�شي 
الريكي الذي حل يف املرتبة الثالثة. اأما بطولة 
الراب لفئة الرجال فقد اأ�شفرت عن فوز الرامي 
�شامل  الرامي  ت��اله  االأول  باملركز  الهبيدي  �شعد 
�شليم النا�شري يف املركز الثاين ثم الرامي طالل 
نف�س  الثالثة ويف  املرتبة  ال��ذي حل يف  الر�شيدي 
رمي  الرامية  ف��ازت  فقد  ال�شيدات  لفئة  البطولة 
وج����اءت حنان  االأول  ب��امل��رك��ز  احل��و���ش��ن��ي  ج��م��ع��ة 
مو�شى  رابعة  ثم  الثاين  املركز  الغاب�شي يف  �شامل 
التي اأنهت امل�شابقة يف املركز الثالث. كما اأ�شفرت 
مناف�شات بطولة الراب لفئة النا�شئني عن فوز 
وجاء  االأول  ب��امل��رك��ز  ع��ب��داهلل  بوهليبة  ال���رام���ي 

بوهليبة �شهيل ثانياً وحل جمرن �شلطان ثالثاً.
تناف�شاً  ���ش��ه��دت  ال��ت��ي  ت����راب  ال��دب��ل  ب��ط��ول��ة  ويف 
�شديداً بني الرماة على مدار اأيام املناف�شات ، فقد 
باملركز  ال��ف��وز  م��ن  الهنائي  ع��م��ار  ال��رام��ي  متكن 

الثانية  امل��رت��ب��ة  احل��امت��ي يف  اأح��م��د  وج���اء  االأول 
حمتاًل  املناف�شة  ال�شام�شي  م��ان��ع  �شيف  واأن��ه��ى 

اأن تنظيم هذه  اإىل  االإ�شارة  الثالث. جتدر  املركز 
للرماة  الفر�شة  ات��اح��ة  ب��ه��دف  ي��اأت��ي  ال��ب��ط��والت 

املواطنني  والنا�شئني من  وال�شيدات  الرجال  من 
وامل��ق��ي��م��ني الك��ت�����ش��اب امل��زي��د م��ن اخل���رة يف هذا 

من  النوع  ه��ذا  ممار�شة  على  وت�شجيعهم  املجال 
الريا�شة.

االألعاب  دورة  يف  اللجان  روؤ���ش��اء  عقد 
لالأندية العربية لل�شيدات اجتماعهم 
م�شتجدات  اآخ�������ر  ل���ب���ح���ث  ال�����راب�����ع 
لتنظيم  ال���ن���وع���ي���ة  اال�����ش����ت����ع����دادات 
العربية  االأن����دي����ة  دورة  م��ن��اف�����ش��ات 
املقرر   2014 ل��ل�����ش��ي��دات  ال��ث��ان��ي��ة 
اإق��ام��ت��ه��ا خ���الل ال��ف��رة م��ن 2 حتى 
رعاية  حت����ت  امل���ق���ب���ل،  ف����راي����ر   12
كرمية من حرم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
ال�شارقة  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�شو 
ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�شمي 
رئي�شة املجل�س االأعلى ل�شوؤون االأ�شرة 
�شيدات  ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة 

ال�شارقة .
ت��راأ���س االج��ت��م��اع ال���ذي عقد يف مقر 
النقبي  ن��دى  ال�شارقة  �شيدات  ن��ادي 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة مدير  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ش��ة 
كل  بح�شور  وذل��ك  العربية،  ال���دورة 
الهيئة  ح�����ش��ني مم��ث��ل  اآل  خ��ال��د  م��ن 

والريا�شة،  ال�شباب  لرعاية  العامة 
�شعيد العاجل ممثل جمل�س ال�شارقة 
الريا�شي، الرائد خالد �شامل باالأ�شود 
نائب رئي�س جلنة االأمن و ال�شالمة، 
الدورة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ال�شام�شي  ن���ورة 
رئي�شة جلنة  ك��رم  ب��ن  ال��ع��رب��ي��ة، رمي 
االت�شال وحفل االفتتاح ، ثريا جالل 
رئي�شة اللجنة املالية، اآمنة ال�شنا�شي 
رئي�شة جلنة العالقات العامة، رحاب 
اللوج�شتية،  اللجنة  رئي�شة  التومي 
الفرق  رئ��ي�����ش��ة جل��ن��ة  ن�����ورة احل���م���ر 
ال��ري��ا���ش��ي��ة ل��ل��ن��ادي، ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 
املتابعة  عواطف احللبي من�شق جلنة 
الفنية للدورة ، وخولة حممد من�شق 

جلنة ال�شكرتارية.
����ش���ك���رت ندى  االج����ت����م����اع  ب����داي����ة  يف 
احلا�شرة  ال��ل��ج��ان  روؤ�����ش����اء  ال��ن��ق��ب��ي 
اللحظة،  حتى  املبذولة  اجلهود  على 
جواهر  ال�شيخة  اهتمام  على  واأك��دت 
املجل�س  رئي�شة  القا�شمي  بنت حممد 

االأعلى ل�شوؤون االأ�شرة رئي�شة جمل�س 
اإدارة نادي �شيدات ال�شارقة مبجريات 
ال��ت��ح�����ش��ريات اخل��ا���ش��ة ب���ال���دورة من 

خمتلف اجلوانب.
النقبي  ن����دى  ق��ال��ت  ال�����ش��دد  وب���ه���ذا 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة مدير  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ش��ة 
خالل  وم��ن  نحن   : العربية  ال����دورة 
املنظمة  للجان  املتتالية  اجتماعاتنا 
لهذا املحفل الريا�شي العربي الكبري 
توجيهات  ت���رج���م���ة  ع���ل���ى  ن���ح���ر����س 
ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�شمي 
ب�شكل  ال��ب��ط��ول��ة  ب����اإخ����راج  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
متميز من ناحية الرتيب والتنظيم 
عن  م�شرفة  �شورة  لتقدمي  والنتائج 
ال�شارقة ب�شكل خا�س ودولة االإمارات 

العربية املتحدة ب�شكل عام. 
ال�شورة  تلك  الإظهار  ال�شعي  وبهدف 
اللجنة  رئ���ي�������ش���ة  اأف���������ادت  امل�������ش���رف���ة 
جلنة  ا���ش��ت��ح��داث  مت  اأن���ه  التنفيذية 
اأطلق عليها ا�شم جلنة االأداء  جديدة 

االأل��ع��اب لالأندية  ل���دورة  وال��ت��ط��وي��ر 
العربية الثانية 2014، تكون مكلفة 
مبهام ربط الدورة الريا�شية باأطياف 
املجتمع وفق منظور عملي مدرو�س، 
ا�شتقبال  ع��ل��ى  ال��ل��ج��ن��ة  ت���ق���وم  ك��م��ا 
اخلا�شة  وال���������ش����ك����اوى  امل����ق����رح����ات 
االأداء،  ت���ط���وي���ر  ب����ه����دف  ب������ال������دورة 
باالإ�شافة اإىل عملها اخلا�س مبتابعة 

اأعمال الدورة ككل.
مبناق�شة  االجتماع  ا�شتهل  وق��د  ه��ذا 
الثالث  ل��الج��ت��م��اع  ال�����ش��اب��ق  املح�شر 
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الت�شديق  2013، حيث مت  �شبتمر 
كما مت مناق�شة  التو�شيات،  بند  على 
اآخر م�شتجدات جلان الدورة العربية 
والتي مت طرحها على طاولة النقا�س 
االت�شال  جل���ن���ة  م����ن  ك����ل  ق���ب���ل  م����ن 
االأمن  وجلنة  الفنية  املتابعة  وجلنة 

وال�شالمة وجلنة العالقات العامة.
كما مت عر�س قائمة البلدان امل�شاركة 

ومناق�شة  اللجان  روؤ���ش��اء  جميع  على 
الفرق  تدريبات  عملية  ت�شهيل  اآل��ي��ة 
باملن�شاآت  الن�شوية  العربية  الريا�شية 
الريا�شية والتي مت االتفاق عليها يف 
اإقامة  وق��ت الح��ق، ومت االت��ف��اق على 
ور�س عمل متعددة ت�شم بني طياتها 
امل�شاركة  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال��ف��رق  الع��ب��ات 
وروؤ�شاء  ومتطوعني  اأع�شاء  وجميع 
ال���دورة عن ع��دد من املوا�شيع  جل��ان 
الريا�شي  املحفل  بهذا  العالقة  ذات 
كل  اللجان  ا�شتعر�شت  كما  املرموق. 
ح�شب اخت�شا�شه اآليات العمل خالل 
من  العديد  وناق�شت  املقبلة  املرحلة 
اجلوانب الفنية واالإدارية والتنظيمية 
التي ت�شاهم يف اإجن��اح ال��دورة وكانت 
قد  للبطولة  املنظمة  العليا  اللجنة 
العام  م���ن  ���ش��اب��ق  وق����ت  ت�����ش��ل��م��ت يف 
اجل��اري عدد من الطلبات للم�شاركة 
لل�شيدات  ال��ع��رب��ي��ة  االأن���دي���ة  دورة  يف 
2014 لع�شر دول عربية بينها دول 

اخل��م�����س وخم�س  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س 
دول عربية اأخرى هي فل�شطني التي 
كرة  وه���ي  األ���ع���اب  بخم�س  ���ش��ت�����ش��ارك 
واملبارزة  والطاولة  والطائرة  ال�شلة 
التي  عمان  و�شلطنة  ال��ق��وى  واأل��ع��اب 
ال�شلة  وه���ي  األ��ع��اب  ب��اأرب��ع  �شت�شارك 
وال��ط��ائ��رة وال��رم��اي��ة واأل��ع��اب القوى 
وال�شودان التي �شت�شارك بلعبة القو�س 
وال�شهم واالأردن التي �شت�شارك بلعبة 
�شت�شارك  ال��ت��ي  وال��ع��راق  ال�شلة  ك��رة 

بلعبتي كرة ال�شلة والرماية. وي�شتعد 
12 موقعاً الحت�شان فعاليات تدريب 
ومناف�شات االأندية امل�شاركة و7 األعاب 
للفوز  عليها  التناف�س  يتم  خمتلفة 

باملراكز املتقدمة للدورة.
اجلماعية  االأل�����ع�����اب  ���ش��ع��ي��د  ع���ل���ى 
�شت�شم الدورة بني طياتها كرة ال�شلة 
االألعاب  �شعيد  وعلى  الطائرة  وك��رة 
وهي  األ��ع��اب  خم�س  �شت�شم  ال��ف��ردي��ة 
ك����رة ال���ط���اول���ة وال���رم���اي���ة وامل����ب����ارزة 

والقو�س وال�شهم واألعاب القوى.
و�شيتم اإجراء م�شابقات الفرق امل�شاركة 
ال�شارقة  اإم���ارة  امل��واق��ع يف  يف خمتلف 
بال�شارقة  العليا  التقنية  كلية  وه��ي 
ونادي ال�شعب الريا�شي ونادي الثقة 
ومدر�شة  امل��ن��ار  وم��در���ش��ة  للمعاقني 
االأن��دل�����س واجل��ام��ع��ة االأم��ري��ك��ي��ة يف 
ال�شارقة  ���ش��ي��دات  ون�����ادي  ال�����ش��ارق��ة 
ونادي الذيد الريا�شي ومركز نا�شئة 

وا�شط وجامعة ال�شارقة.

حتت رعاية حممد بن خليفة بن زايد

العـــني للفـــرو�سيـــة يختتــــم بطــــولت الرمايــــة احتفــــاًل باليــــوم الوطنـــــــــي

يف ظل متابعة ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�شمي

جلان دورة الألعاب لالأندية العربية لل�سيدات 2014 تبحث ال�ستعدادات للبطولة

ب��ح�����ش��ور ال��دك��ت��ور رف��ائ��ي��ل ���ش��ان��ت��وجن��ا رئ��ي�����س االحتاد 
رئي�س  خليفة  ال  را���ش��د  ب��ن  اهلل  عبد  وال�شيخ  ال���دويل 
امل�شاعد  ف��ه��ي��م  ع�����ادل  وال���دك���ت���ور  اال����ش���ي���وي  االحت������اد 
التنفيذي لرئي�س االحتاد الدويل وعبد الكرمي حممد 
���ش��ع��ي��د ن��ائ��ب رئ��ي�����س االحت�����اد االم����ارات����ي وب����در بودي 
مناف�شات  على  ال�شتار  اأ���ش��دل  الكويتي  االحت���اد  رئي�س 
مملكة  يف  املقامة  للهواة  العاملية  اأوملبيا  م�شر  بطولة 
اآل خليفة  ال�شيخ نا�شر بن حمد  البحرين حتت رعاية 
رئي�س املجل�س االأعلى لل�شباب والريا�شة رئي�س اللجنة 
ابطال  نخبة  من  وا�شعة  مب�شاركة  البحرينية  االأوملبية 

بناء االج�شام العربية والعاملية.

اوزان  وك��ان لالمارات م�شاركه ميزه من خالل حتكيم 
االماراتني  احل��ك��ام  اب���رز  م��ن  جمموعة  ع��ر  البطولة 
وهالل  احلو�شني  �شاهني  وحممد  ح�شني  ع��ب��دال��رزاق 
م���اج���د ه�����الل وي���و����ش���ف ع��ب��دال��ل�����ه حم���م���د وحممود 
ع��ب��دال��رح��م��ن احل���م���ادي، وك���ان ارب��ع��ة اب��ط��ال ع���رب قد 
ال�شعوديان  وه��م  النهائية  ل���الدوار  ال��ت��اأه��ل  يف  جن��ح��وا 
حم��م��د ال���ت���اروت���ي وم���ن���ري ج��ع��ف��ر، وال���ك���وي���ت���ي احمد 
ا�شكناين،وامل�شري احمد الورداين،باال�شافة اىل بطلني 
من الفلبني وهم ال�شدا�شي الذي جنح يف احتالل املراكز 

االوىل يف كل وزن. 
ف�شمن مناف�شات وزن 70 كيلوجرام اأحرز املركز االأول 

ندير  الثاين  املركز  ال�شعودية ويف  التاروتي من  حممد 
جعفر من ال�شعودية ويف املركز الثالث اريك ارانرو من 
البحرين  احمد حممود من  الرابع  املركز  ويف  الفلبني 
ويف امل��رك��ز اخل��ام�����س حم��م��د رب��ي��ع��ة م��ن ال��ب��ح��ري��ن ويف 

املركز ال�شاد�س وليد امل�شقطي من الكويت.
املركز  اأح����رز  ك��ي��ل��وج��رام   75 وزن  م��ن��اف�����ش��ات  و���ش��م��ن 
احمد  الثاين  املركز  ويف  الفلبني  من  ك��وي  اروي  االول 
ال�شطي من الكويت ويف املركز الثالث ال�شيد ن�شر اهلل 
من البحرين ويف املركز الرابع علي هارون من الكويت 
ويف املركز اخلام�س بدر �شلطان من البحرين ويف املركز 

ال�شاد�س حممد م�شطفى من البحرين.

االول  امل��رك��ز  اأح���رز  كيلوجرام   80 وزن  مناف�شات  ويف 
م��ن��ري ج��ع��ف��ر م���ن ال�����ش��ع��ودي��ة ويف امل���رك���ز ال���ث���اين عمر 
خاتي من املغرب ويف املركز الثالث �شليماين حممد من 
الكويت  الرابع فهد القحطاين من  املركز  اجلزائر ويف 
ال�شعودية ويف  العنري من  املركز اخلام�س و�شمي  ويف 

املركز ال�شاد�س عرفات يعقوب من البحرين.
االول  امل��رك��ز  اأح���رز  ج��رام  كيلو   85 وزن  مناف�شات  ويف 
عدنان  ال��ث��اين  امل��رك��ز  ويف  الكويت  م��ن  اأ�شكناين  احمد 
نا�شر حممد  الثالث  املركز  ال�شعودية ويف  بلحارث من 
من ال�شعودية ويف املركز الرابع عبداهلل تارو من مايل 
ويف املركز اخلام�س عبا�س علي من ال�شعودية ويف املركز 

ال�شاد�س ا�شرف احلوثي من م�شر.
االأول  امل��رك��ز  اح��رز  ج��رام  كيلو   90 وزن  مناف�شات  ويف 
امل�����ش��ري اأح��م��د ال������ورداين، وامل���رك���ز ال��ث��اين ن��ا���ش��ر من 
ال�شعودية..  م��ن  ع��ب��داهلل  لعماد  ال��ث��ال��ث  وامل��رك��ز  قطر 
االأول  املركز  اأح��رز  كيلوغرام   100 وزن  مناف�شات  ويف 
ليث من  قا�شم  الثاين  املركز  اأن��درو،  الفلبني جون  من 
فو�شزي  اأفريقيا  جنوب  من  الثالث  واملركز  ال�شعودية 
اأحرز  كيلوجرام   100 ف��وق  وزن  ومناف�شات  جني�شم 
الثاين  امل��رك��ز  م��ن م�شر،  �شامي  اإب��راه��ي��م  االأول  امل��رك��ز 
حممد املو�شوي من ال�شعودية واملركز الثالث عبدالعزيز 

جاليل من البحرين.

م�ساركـــة مميــزة لالإمـــارات يف بطولـــة م�ستـــــر اأوملبيــــا بالبحـــريـــــــن

العربية  للخيول  الوطني  اليوم  كاأ�س  �شباق  اليوم  ينطلق 
اأبوظبي  ن����ادي  االأ���ش��ي��ل��ة وامل��ه��ج��ن��ة االأ���ش��ي��ل��ة مب�����ش��م��ار 
للفرو�شية �شمن فعاليات حفل ال�شباق الرابع للنادي الذي 
ي�شملها  التي  ال�شتة  االأ���ش��واط  يف  خيال   78 فيه  ي�شارك 
ال�شباق. ويبلغ اإجمايل جوائز االأ�شواط املالية 635 األف 
الر�شيحات  على  للمهور  مالية  جوائز  اإىل  اإ�شافة  دره��م 
ختام  يف  عليها  ال�شحب  �شيتم  عينية  وج��وائ��ز  ال�شحيحة 
امل�شاركة يف �شباق  ال�شباق. وقيا�شا على م�شتويات اخليول 
اليوم الوطني فمن االأرجح املناف�شة على لقب الكاأ�س من 
الوطني  اليوم  �شباق  الظبي و الفح ويف  �شايلة  املهرة  قبل 
هذا  يف  املناف�شة  ت��ك��ون  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن  املهجنة  للخيول 
برنامج  ويت�شمن  خيل  م��ن  اأك���ر  ب��ني  مفتوحة  ال�شباق 
الوثبة  م��زرع��ة  ل��ك��اأ���س  ال��راب��ع��ة  اجل��ول��ة  �شباق   .. ال�شباق 
�شتود ملالك االإ�شطبالت اخلا�شة واأقوى املر�شحني للفوز 
بلقب هذه اجلولة اجلواد مو�شر. اأما �شباق اخلليج العربي 
للخيول العربية املبتدئة فاملر�شح للفوز به املهرة رية ويف 
�شباق راأ�س االأخ�شر للمبتدئات املر�شح له نرا�س االأ�شايل 
ويف �شباق جزيرة بني يا�س للتكافوؤ اأقوى املر�شحني للفوز 
ال�شباق الفر�س ميني�شا و ابن بطوطة  باملركز االأول لهذا 
مونللو . وبالن�شبة ل�شباق اليوم الوطني للخيول العربية 
االأ�شيلة .. الفئة االأوىل للخيول عمر 4 �شنوات فما فوق 
والذي �شيقام يف ال�شوط الرابع مب�شاركة 14 خيال مل�شافة 
امليل 1600 مر واإجمايل جوائزه املالية 250 األف درهم 
فمن املتوقع اأن ي�شهد هذا ال�شباق مناف�شة قوية على املركز 
االأول واالأقرب املهرة �شايل الظبي ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان بقيادة الفار�س تاج اأو�شي واإ�شراف 
املدرب اأرن�شت اأورتينيل واجلواد اآي اإف الفح خلالد خليفة 
املدرب  واإ�شراف  فرن�س  روي�شتون  الفار�س  بقيادة  النابودة 
للخيول  الوطني  ال��ي��وم  �شباق  ويف  ال��راي��ح��ي.  را���ش��د  على 
ال�شاد�س  ال�شوط  يف  يقام  ال��ذي  ق��وائ��م  االأ�شيلة  املهجنة 
واإجمايل  م��ر   1600 امليل  مل�شافة  خيال   12 مب�شاركة 
للمناف�شة على  االأق���رب  دره��م  األ��ف   185 املالية  ج��وائ��زه 
لقب هذا ال�شوط اجلواد دربا�س ل�شمو ال�شيخ حمدان بن 
را�شد اآل مكتوم بقيادة الفار�س دين اأونيل واإ�شراف املدرب 
اأحمد  ال�شيخ  ل�شمو  فرجت  واجل��واد  الرايحي  را�شد  علي 
اآل مكتوم بقيادة الفار�س جيم�س دويل واإ�شراف  بن را�شد 
لكاأ�س  الرابعة  �شباق اجلولة  �شلفرتنام. ويف  دروب��ا  امل��درب 
�شباق  اخلا�شة  االإ�شطبالت  مل��الك  �شتود  الوثبة  م��زرع��ة 
التكافوؤ للخيول العربية عمر 4 �شنوات فما فوق وامل�شنفة 
من �شفر 65 الذي �شيقام يف ال�شوط اخلام�س مب�شاركة 

املالية  ج��وائ��زه  واإج��م��ايل  مر   1000 مل�شافة  خيال   12
50 األف درهم االأقرب للفوز باملركز االأول يف هذا ال�شباق 
العربية  للخيول  اليعقوب  اإ�شطبالت  من  مو�شر  اجل��واد 
اإيريك  ب��ق��ي��ادة ال��ف��ار���س نو�شل ج��ارب��وت واإ���ش��راف امل���درب 
لفي�شل  �شهيل  جنم  اجل��واد  مناف�شيه  واأق��رب  ليمارتينيل 
�شمري املحمود العلي بقيادة الفار�س واين �شميث واإ�شراف 

املدرب �شيف الدين ديب.
عمر  ح�شب  العربي  اخلليج  ب�شباق  ال�شباق  حفل  ويفتتح 
فقط  ���ش��ن��وات   3 عمر  العربية  للخيول  امل�����ش��ارك  ون��ت��ائ��ج 
 14 فيه  ي�شارك  ال��ذي  املبتدئة  للخيول  االإم���ارات  توليد 
املالية  جوائزه  واإج��م��ايل  مر   1600 امليل  مل�شافة  خيال 
50 األف درهم ومن املتوقع اأن ي�شهد هذا ال�شوط مناف�شة 
اإيه اإف احلذر  قوية واأن االأقرب للفوز باملركز االأول املهر 
خلالد خليفة النابودة بقيادة الفار�س هاري بنتلي واإ�شراف 
قطار  املهر  مناف�شيه  واأق���رب  احل�شرمي  اإبراهيم  امل��درب 
الفار�س واين �شميث  الريف بقيادة  اإ�شطبالت  الريف من 

واإ�شراف املدرب دكتور جابر بيطار.
العربية  للخيول  للمبتدئات  االأخ�����ش��ر  راأ�����س  ���ش��ب��اق  ويف 
االأ�شيلة املبتدئة عمر 3 �شنوات فما فوق توليد االإمارات 
1600 مر  امليل  مل�شافة  الثاين  ال�شوط  �شيقام يف  ال��ذي 
مب�شتويات  قيا�شا  دره��م  األ��ف   50 مالية  جوائز  واإجمايل 
تكون  اأن  امل��ت��وق��ع  فمن  ال�شباق  ه��ذا  يف  امل�شاركة  اخل��ي��ول 
باملركز  للفوز  للر�شيح  االأق���رب  ك��ان  واإن  قوية  املناف�شة 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  االأ���ش��اي��ل  ن��را���س  اجل���واد  االأول 
نيكلولز  اأدري��ان  الفار�س  بقيادة  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
املهر  مناف�شيه  واأق���رب  اأورتينيل  اأرن�شت  امل��درب  واإ���ش��راف 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  رزي��ن  االأ�شقر 
اأرن�شت  امل��درب  واإ���ش��راف  اأو�شي  ت��اج  الفار�س  بقيادة  نهيان 
يا�س  بني  جزيرة  �شباق  ي�شهد  اأن  املتوقع  ومن  اورتينيل. 
للتكافوؤ للخيول العربية االأ�شيلة عمر 4 �شنوات فما فوق 
الثالث  ال�شوط  يف  �شيقام  ال��ذي  �شفر-80  من  وامل�شنفة 
مل�شافة 2200 مر ومب�شاركة 10 خيول واإجمايل جوائز 
ابن  اجل���واد  ب��ني  ثالثية  مناف�شة  دره���م  األ���ف   80 مالية 
الفار�س  بقيادة  البلو�شي  حممد  لرا�شد  مونللو  بطوطو 
والفر�س  ليمارتينيل  اإيريك  املدرب  واإ�شراف  �شميث  واين 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  مني�شا 
بقيادة الفار�س تاج اأو�شي واإ�شراف املدرب اأرن�شت اأورتينيل 
واجلواد �شويفت ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان بقيادة الفار�س اأدريان نيكولز واإ�شراف املدرب اأرن�شت 

اورتينيل.

رئي�س  عاملياً  املعروف  )كيب(  كيبت�شوج  الدكتور  اأبدى 
ال�شابق  كينيا  وبطل  الكينية  االأوملبية  الكينية  اللجنة 
اإدارة مركز  1500م رئي�س جمل�س  االأ�شطورة مل�شافة 
كيب االوملبي لالأبطال ترحيبا بامل�شاركة ماراثون زايد 
الدويل الذي حتت�شنه عا�شمة االإمارات اأبوظبي ال�شهر 
الركن  الفريق  من  تلقاها  التي  للدعوة  تلبية  القادم 
اللجنة  رئي�س  الكعبي،نائب  ���ش��رور  ه��الل  حممد  م. 
للريا�شة  االإم�����ارات  جلنة  رئي�س  الوطنية  االأومل��ب��ي��ة 
للجميع رئي�س اللجنة العليا املنظمة للماراثون ،والتي 
حملها فهد عبد العزيز اآل بريك �شفري ماراثون زايد 
املنظمة خالل  العليا  اللجنة  رئي�س  اخلارجي مندوب 
،موؤكدا  نريوبي  الكينية  للعا�شمة  االأول  اأم�س  زيارته 
بان امل�شاركة يف احلدث الريا�شي العاملي واجب علي كل 
ريا�شي يف العامل تقديرا وعرفانا بف�شل زايد اخلري 
كتاب  كيبت�شوج  ال��دك��ت��ور  اأه���دى  ..وق���د  اجلميع  علي 
اللجنة االأوملبية الكينية هدية لرئي�س جلنة ماراثون 
زايد الدويل واخلريي تقديرا جلهوده يف دفع ريا�شة 

اآل  امل��ج��االت وال��ذي ت�شلمه فهد  االإم���ارات يف خمتلف 
بريك .

للبالد  عودته  قبل  اخلارجي  املاراثون  �شفري  واأ�شاف 
م�����ش��اء ال���ي���وم ع���ائ���دا م���ن ن���ريوب���ي ب����اأن دع����وة اأبطال 
بطل  كيروب  اأ�شبل  الكيني  العامل  بطل  بقيادة  كينيا 
1500 مر للرجال  بلقب  والفائز  االأخري  االأوملبياد 
موؤخراً  اأقيمت  التي  القوى  الألعاب  العامل  بطولة  يف 
االإعالم  و�شائل  يف  وا�شعة  اأ���ش��داء  تركت  مو�شكو،  يف 
مدر�شة  توجد  حيث  ممبا�شا  مدينة  ،خا�شة  الكينية 
ترحيبهم  امل��ئ��ات  اأب���دى  حيث  الكينية  خليفة  ال�شيخ 
الفريق  بان  يذكر   .. اخلا�س  ح�شابهم  على  بامل�شاركة 
اللجنة  الكعبي،رئي�س  �شرور  ه��الل  حممد  م.  الركن 
موؤمتر  بتاأجيل  وج��ه  ق��د  ل��ل��م��اراث��ون  املنظمة  العليا 
ال�شباق الذي كان مقررا له يوم الثالثاء املا�شي ليوم 
بريك  اآل  م��ن��دوب��ه فهد  ع��ودت��ه  املقبل حل��ني  االث��ن��ني 
،والذي ي�شتعد جمددا جلولة خليجية جديدة لنف�س 

الغر�س تبداأ مبملكة البحرين .

انطالق �سباق كاأ�س اليوم الوطني للخيول العربية الأ�سيلة 
واملهجنة الأ�سيلة مب�سمار اأبوظبي للفرو�سية اليوم

بطل كينيا املخ�سرم كيبت�سوج يرحب بامل�ساركة يف ماراثون زايد الدويل باأبوظبي ال�سهر القادم 

نادي ال�سارقة الريا�سي ي�ستعر�س جاهزيته مع الحتاد لتد�سني ريا�سة اجلوجيت�سو
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الفجر الريا�ضي

ال��دمن��ارك��ي املغمور  ال��الع��ب  ت���وج 
لبطولة  ب��ط��ال  الر����ش���ن  ت��وم��ا���س 
جولة  للبولينغ  العاملي  الت�شنيف 
اختتمت  ال��ت��ي   2013 اأب��وظ��ب��ي 
خليفة  ب�شالة  االأول  اأم�����س  م�شاء 
زايد  مب��دي��ن��ة  للبولينغ  ال��دول��ي��ة 
اأب�������و ظ���ب���ي حتت  ال���ري���ا����ش���ي���ة يف 
زايد  ال�شيخ نهيان بن  رعاية �شمو 
اأبوظبي  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل 
الريا�شي وباإ�شراف احتاد االإمارات 
للبولينغ ، وبدعم من �شركة بروج 
برول  �شركات  اإح��دى  متثل  التي 
والتي  )اأدن��وك(  الوطنية  اأبوظبي 
ب�شالة  املثرية  ت�شفياتها  توا�شلت 
مبدينة  للبولينغ  الدولية  خليفة 
،والتي  اأبوظبي  الريا�شية يف  زايد 
90 العباً والعبة  �شهدت م�شاركة 
من االإمارات، البحرين، ال�شعودية، 
الكويت، العراق، اجنلرا، اأمريكا، 
الفلبني،  ال�������ش���وي���د،  ال�����دمن�����ارك، 
ف���ن���ل���ن���دا، اأمل����ان����ي����ا، ه����ون����غ ك���ون���غ، 

وجمهورية الدومينيك.
ال��الع��ب الذهبي  وق��د ج��اء تتويج 
ال��دمن��ارك��ي الر���ش��ن و�شط ح�شور 
خليفة  ����ش���ال���ة  ت���األ���ف���ه  مل  ك���ب���ري 
ال���دول���ي���ة ل��ل��ب��ول��ي��ن��غ م���ن���ذ فره 
التي  العاملية  للم�شتويات  طويلة 
ب��ف��وزه يف  اأب��و ظبي  �شمتها جولة 
امل���ب���اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة احل��ا���ش��م��ة علي 
ميكا  الفنلندي  املخ�شرم  الالعب 
 204-247 بنتيجة  ك��ون��ف��وم��ي 
توما�س  لل�شاب  ع��امل��ي  لقب  ك���اأول 
ال��ذي ط��ار من  �شنة(  الر�شن)23 
جولة  ل��ه  ابت�شمت  اأن  بعد  ال��ف��رح 
كاأول  الناجحة  العاملية  اأب��وظ��ب��ي 
بكاأ�س  ل��الإم��ارات ليطري  له  زي��ارة 
األ���ف دوالر   30 ال��ب��ط��ول��ة وم��ب��ل��غ 
)حوايل 110 األف درهم (وباقات 
العاملي  الت�شنيف  ور�شيد  الزهور 
م��ن ال��ن��ق��اط واأ����ش���واء ال��ع��امل بعد 
الهواء  ع��ل��ي  امل����ب����اراة  ن��ق��ل  مت  اأن 
والعديد  الريا�شية  ظبي  اأبو  علي 
ومواقع  املتخ�ش�شة  القنوات  من 
ال��ع��امل��ي��ة ،فيما  ال��ب��ول��ي��ن��غ  ري��ا���ش��ة 
اح��ت��ل ب��ط��ل ال���ع���امل يف ك��ث��ري من 
البطوالت املخ�شرم الفنلندي ميكا 
املركز الثاين والذي تلقى اخل�شارة 

بكاأ�س  ليفوز  عالية  ريا�شية  ب��روح 
 70 ومبلغ  الف�شي  الثاين  املركز 
البطولة  وفقا لالئحة  دوالر  األف 
امل����ال����ي����ة ال����ت����ي ح�����دده�����ا االحت������اد 
املركز  يف  وج�����اء  ل��ل��ع��ب��ة.  ال������دويل 
الثالث الرونزي دومينيك باريت 
املركز  ب��ك��اأ���س  ل��ي��ف��وز  )اجن���ل���را( 
األف   40 الثالث الرونزي ومبلغ 
�شيو  وو  ال��راب��ع  امل��رك��ز  ويف  دوالر 
(واخلام�شة  ك��ون��غ  )ه��ون��غ  ه���وجن 
ال�����ش��وي��دي��ة ل��وج��ني ال��ت��ي خطفت 
الفنلندي  وال�������ش���اد����س  االأ�����ش����واء 
ال�شابع  امل��رك��ز  ويف  ب��الرم��ا  و�شاكا 
بطل االإم��ارات ال��دويل �شاكر علي 
حممد  البحريني  وثامنا  احل�شن 
ج��ن��اح��ي ال���ذي ن���ال ج��ائ��زة االألف 
القي  البطولة  خ��ت��ام  ويف   . دوالر 
امل��ن��ظ��م��ة �شالح  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
اجلعيدي كلمة االحتاد التي �شكر 
فيها �شمو راعي البطولة واالحتاد 
ال�����دويل ل��ل��ب��ول��ي��ن��غ ع��ل��ي ث��ق��ت��ه يف 
اجلولة  تنظيم  ب��اإ���ش��ن��اد  االإم�����ارات 
االأوىل ا�شتعدادا ال�شت�شافة بطولة 
)2014 )اأبوظبي  املقبلة  العامل 

لرعايتها  ب������روج  ����ش���رك���ة  و����ش���ك���ر 
�شاهم يف جناح  م��ن  وك��ل  ودعمها، 
اأب���و ظ��ب��ي، وخ�����س بال�شكر  ج��ول��ة 
اإدارة مدينة زايد الريا�شية واإدارة 
للبولينغ  ال��دول��ي��ة  خليفة  ���ش��ال��ة 
التي �شاهمت بقدر كبري يف النجاح 
املختلفة  االإع���الم  وو�شائل  الفني، 

التي كانت مب�شتوى احلدث.
ب��ع��ده ق���ام راع���ي احل��ف��ل اخلتامي 
باالإنابة بطل العامل ال�شابق حممد 
خليفة القبي�شي ع�شو جمل�س اأبو 
االألعاب  م�����ش��وؤول  الريا�شي  ظبي 
ال��ف��ردي��ة ب��امل��ج��ل�����س رئ��ي�����س احتاد 
رئي�س  يرافقه  للبولينغ  االإم���ارات 
كيفني  للبولينغ  ال���دويل  االحت���اد 
ناجي عطية  دورن��رغ��ر،وع��ب��داهلل 
التنفيذي  للرئي�س  االأول  النائب 
بروج  ب�شركة  الفنية  للمجموعة 
الراعي الرئي�شي لالحتاد و�شالح 
العام  االأم������ني  اجل���ع���ي���دي  ���ش��ال��ح 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ل���الحت���اد 
مدينة  وم��دي��ر  للبطولة  املنظمة 
قا�شم  وج���م���ال  ال��ري��ا���ش��ي��ة  زاي�����د 

�شلطان نائب رئي�س االحتاد وعدد 
الفائزين  بتتويج  امل�����ش��وؤول��ني  م��ن 
عا�شفة  و�شط  االأب��ط��ال  الثمانية 

من االإعجاب واالإ�شادة .

حممد خليفة القبي�شي 
ال�شابق حممد  ال��ع��امل  بطل  اأ���ش��اد 
خ��ل��ي��ف��ة ال��ق��ب��ي�����ش��ي ع�����ش��و جمل�س 
م�شوؤول  ال���ري���ا����ش���ي  ظ���ب���ي  اأب�������و 
رئي�س  باملجل�س  الفردية  االأل��ع��اب 
بالدعم  للبولينغ  االإم���ارات  احت��اد 
ال�شباب  الذي يجده قطاع  الكبري 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  م��ن  وال��ري��ا���ش��ة 
ال�شيخ  ���ش��م��و  ب���رع���اي���ة  ،م�������ش���ي���دا 
ن��ه��ي��ان رئي�س  اآل  ب��ن زاي���د  ن��ه��ي��ان 
رئي�س  الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س 
ال�����ش��اب��ق ودعمه  ال��ب��ول��ي��ن��غ  احت����اد 
التي  والبطولة  للعبة  الالحمدود 
البالد  اح���ت���ف���االت  م����ع  ت���زام���ن���ت 
ال���وط���ن���ي، م��ه��ن��ئ��ن��ا �شمو  ب���ال���ي���وم 
ال�شيخ �شعيد بن حمدان بن حممد 
اآل نهيان الرئي�س الفخري الحتاد 
البولينغ علي النجاح الكبري الذي 
،م�شيدا  ظ��ب��ي  اأب���و  ج��ول��ة  حققته 
بدعم الهيئة وبامل�شاركة االيجابية 
لبولينغ االإمارات يف ت�شفيات جولة 
ا�شت�شافتها  متثل  التي  ظبي  اأب��و 
واح���دة م��ن ا���ش��راجت��ي��ات االحتاد 
اجلديد  اإدارت��������ه  جم��ل�����س  ظ���ل  يف 

وال����ت����ي ���ش��م��ت ن��خ��ب��ة م����ن جنوم 
البولينغ و�شط ح�شور جماهريي 
اأه����داف االحت���اد بن�شر  ،اأك���د  كبري 
مما  امل�شتويات  ك��اف��ه  علي  اللعبة 
بلوغ  االإم����������ارات  ي�����ش��اع��د الع���ب���ي 
وكفاءة  بثقة  ال��ع��امل��ي��ة  امل�����ش��ت��وي��ات 
ف��ه��م ج���دي���رون ب��ذل��ك م��ن خالل 
مثل تلك البطوالت التي اأو�شحت 
ا���ش��ت��ع��دادا لتنظيم  روؤي����ة االحت����اد 
 2014 ال��ع��امل)االإم��ارات  بطولة 
ال���ب���ط���ول���ة جملة  (،وق�������د ح��ق��ق��ت 
لنجاحات  موا�شلة  االأه���داف  م��ن 
خمتلف  يف  التنظيمية  االإم�����ارات 

املجاالت.

�شاكر علي 
ق�����ال الع�����ب م��ن��ت��خ��ب االإم���������ارات 
الدويل �شاكر علي احل�شن امل�شنف 
املحلي جلولة  امل�شتوى  االأول علي 
اأبو ظبي وال�شابع عامليا باأن احتاد 
اأت��اح لهم فر�شة عظيمة  البولينغ 
التي  ت��ل��ك اجل���ول���ة  ب��ا���ش��ت�����ش��اف��ة 
عاملية  م�شتويات  م�شاركة  �شهدت 
التي  البطوالت  كاأف�شل  متقدمة 
نظمت يف هذا املجال علي م�شتوى 
م���ن كافه  ال���ع���امل  م���ن دول  ك��ث��ري 
���ش��ه��دت م�شاركة  وال��ت��ي  ال��ن��واح��ي 
7 الع��ب��ني حم��رف��ني ع��امل��ني من 
خم��ت��ل��ف اجل��ن�����ش��ي��ات ، مم���ا اأت����اح 

ال���ف���ر����ش���ة ل���الع���ب���ني امل���واط���ن���ني 
االحتكاك  م��ن  امل��زي��د  ال�شاعدين 
وال�شقل والتي �شهدت تاأهل خم�شة 
للنهائي  االإم��������ارات  م���ن  الع���ب���ني 
وهذا يوؤكد تقدم وتطور البولينغ 
الطريق  ي�شري يف  الذي  االإماراتي 
بطولة  ا�شت�شافة  قبل  ال�شحيح 

العامل للرجال يف 2014 .

لر�شن
ق��ال ال��الع��ب ال��دمن��ارك��ي توما�س 
الر�شن بطل جولة اأبوظبي 2013 
بكاأ�س  ب���ف���وزه  ���ش��ع��ي��د ج����دا  ،ب���اأن���ه 
جولة اأبوظبي بفوزه ال�شعب علي 
ميكا  املخ�شرم  الفنلندي  الالعب 
والذي يعد اأكر جناح ريا�شي يل 
يف حياتي الريا�شية من خالل اأول 
زي��ارة لعا�شمة دول��ة االإم���ارات اأبو 
فوزه  ب���اأن  ،م��وؤك��دا  اجلميلة  ظبي 
ال��ث��اين يف  املخ�شرم  ال��الع��ب  علي 
ت�شفيات البطولة وعلى الو�شيف 
الركيز  من  بقليل  م�شتحقا  ك��ان 
االأول  ال��ف��وز  ،ب��ع��ك�����س  والت�شجيع 
ال��ذي مل يكن فيه جيدا ،فيما مل 
يف  موفقا  الفنلندي  الالعب  يكن 
لياأتي  احلا�شمة،  النهائية  امل��ب��اراة 
ع��امل��ي يف ح��ي��ات��ي بطعم  ل��ق��ب  اأول 
اأبوظبي خالدا  ا�شم  الذهب ليظل 

يف ذاكرتي حتى اأعود جمددا .

نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  اط��م��اأن 
رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الداخلية رئي�س نادي بني يا�س 
الريا�شي هاتفيا على �شالمة العب نادي العني اأحمد عبداهلل 
ال�شام�شي الذي اأ�شيب يف املباراة التي جمعت بني فريقي بني 
بالتعادل  وانتهت  العربي  اخلليج  دوري  �شمن  والعني  يا�س 
ذل��ك م��ن حر�س  وي��اأت��ي  الفريقني.  ب��ه��دف لكال  االإي��ج��اب��ي 

وامل�شلحة  الريا�شني  الالعبني  جميع  �شالمة  على  �شموه 
االإم��ارات كما يعك�س ذلك روح الرابط  العامة للريا�شة يف 
اإدارة نادي بني  بني جميع االأنديه املحلية. وحر�س جمل�س 
يا�س على زيارة ال�شام�شي مب�شت�شفى املفرق لالطمئنان على 
حمريوم  ب��ن  عو�س  م��ب��ارك  ال��وف��د  و�شم  ال�شحي..  و�شعه 
رئي�س �شركة كرة القدم و�شهيل �شعيد العامري رئي�س �شركة 

وعبدالرحمن  الكثريي  �شهيل  وحممد  الريا�شية  االأل��ع��اب 
اإدارة  جمل�س  اأع�شاء  الكثريي  �شهيل  وم�شلم  العلي  املاجد 
للفحو�شات  خ�شع  ال�شام�شي  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر  ال���ن���ادي. 
العمليات  غرفة  دخوله  قبل  املغناطي�شية  واالأ�شعة  الطبية 
املالحظة  حت��ت  و�شيبقى  ب��ال��ن��ج��اح  تكللت  ج��راح��ة  الإج����راء 

خالل اليومني املقبلني بامل�شت�شفى ح�شب تو�شية االأطباء.

�سيـــف بـــن زايـــد يطمئـــن هاتفيـــًا على �سالمـــة 
ال�سامــــ�سي لعـــب العـــني

اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  برعاية 
نهيان، وزير الثقافة وال�شباب وتنمية 
املجتمع، رئي�س الهيئة العامة لرعاية 
ال�شباب والريا�شة، تفتتح يف ال�شاد�شة 
من م�شاء اليوم بفندق اإنركونتننتال 
الفردية  ال����ع����رب  ب���ط���ول���ة  اأب���وظ���ب���ي 
ولل�شيدات  الرجال  لفئتي  لل�شطرجن 
حتى،  ت�����ش��ت��م��ر  وال���ت���ي   2013 ل��ع��ام 
احلايل  االأول  دي�����ش��م��ر-ك��ان��ون   17
باإ�شراف  عربية  دول���ة   14 مب�شاركة 
احتاد االإمارات لل�شطرجن وبدعم من 
ومتابعة  الريا�شي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س 
ال�شباب  ل���رع���اي���ة  ال���ع���ام���ة  ال���ه���ي���ئ���ة 
والريا�شة بالتعاون مع نادي اأبوظبي 

لل�شطرجن والثقافة .
للبطولة  املنظمة  اللجنة  اأكملت  وقد 
رئي�س  املقبايل  حممد  �شعيد  برئا�شة 
رئي�س  ل��ل�����ش��ط��رجن  االإم��������ارات  احت�����اد 
العرب  ل��ب��ط��ول��ة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
عبداهلل  وح�شني  لل�شطرجن  الفردية 
رئي�س  اللجنة  رئي�س  ن��ائ��ب  اخل���وري 
جمل�س اإدارة نادي اأبو ظبي لل�شطرجن 

كافه الرتيبات الإجناح البطولة التي 
جرت قرعتها اأم�س مبقر اإقامة الوفود 
االحتادات  ممثلي  بح�شور  والبطولة 
ال���ع���رب���ي���ة وال����الع����ب����ني وال���الع���ب���ات 
ب��رئ��ا���ش��ة حم��م��د احل�شيني  ال��ب��ارزي��ن 
االأمني العام امل�شاعد لالحتاد العربي 
الفنية  اللجنة  وم�شت�شار  لل�شطرجن 
باالحتاد وبح�شور رئي�س جلنة احلكام 

الدويل العراقي اأ�شعد اإ�شماعيل.
برا  االأول  اأم�������س  م��ن��ذ  ت���واف���دت  وق���د 
امل�شاركة  ال�شقيقة  ال��دول  وج��وا وف��ود 
ممثلة يف منتخبات، مملكة البحرين، 
قطر، الكويت، م�شر، االأردن، اجلزائر، 
فل�شطني،  موريتانيا،  ليبيا،  ال��ع��راق، 
اكتمال  ب��ج��ان��ب  ال��ي��م��ن  ال���������ش����ودان، 
الذي  للجن�شني  االإم�������ارات  م��ن��ت��خ��ب 
�شم االأ�شتاذ الدويل الكبري �شامل عبد 
الرحمن الذي ترعاه طريان االإمارات 
،بجانب  البطولة  يف  الثالث  امل�شنف 
واملر�شح  نعمان  عمر  ال��دويل  االأ�شتاذ 
واأ�شتاذ  ك�������ش���واين،  ف��ي�����ش��ل  ال������دويل 
اإب����راه����ي����م حممد  االحت�������اد ال�������دويل 

اأ�شتاذة  ال���الع���ب���ات  وم����ن  اخل�������وري، 
االحت������اد ال������دويل خ���ل���ود ال����زرع����وين، 
وعلياء علي غريب، وعائ�شة الزرعوين 
واآم���ن���ة ���ش��امل ب��ج��ان��ب م�����ش��ارك��ة اأب���رز 
امل�شنفني  ال���ع���رب  ال�����ش��ط��رجن  جن���وم 
م�شاركة  ت�شهد  وال��ت��ي  اجلن�شني  م��ن 
يف  ال�شيدات  م�شتوى  على  العبة   21
منهن  عربية  دول   10 م��ن  البطولة 
اأ�شتاذة دولية  3 العبات يحملن لقب 
لقب  ي��ح��م��ل��ن  الع���ب���ات  و)6(  ك��ب��رية 
اأ���ش��ت��اذة دول��ي��ة و)5( الع��ب��ات يحملن 

لقب اأ�شتاذة االحتاد الدويل.

القطرية 
خمتلف  م�����ن  الع����ب����ة   21 ت���������ش����ارك 
لل�شيدات  العرب  بطولة  يف  امل�شتويات 
لهذا العام من 10 دول عربية منهن 
اأ�شتاذة دولية  3 العبات يحملن لقب 
لقب  ي��ح��م��ل��ن  الع���ب���ات  و)6(  ك��ب��رية 
اأ���ش��ت��اذة دول��ي��ة و)5( الع��ب��ات يحملن 
لقب اأ�شتاذة احتاد دويل وتعد االأ�شتاذة 
�شني  زه��و  القطرية  الكبرية  الدولية 

اأعلى م�شنفة لل�شيدات تليها يف املركز 
العراقية  ال��دول��ي��ة  االأ���ش��ت��اذة  ال��ث��اين 
اإمي�������ان ال����رف����اع����ي ث����م االأ����ش���ت���اذت���ان 
منى  امل�شريتان  الكبريتان  الدوليتان 

خالد و�شروق وفا .

جلنة احلكام
لل�شطرجن  ال���ع���رب���ي  االحت������اد  ���ش��م��ى 
جلنة  املنظمة  اللجنة  م��ع  بالتن�شيق 
حكام البطولة برئا�شة الدويل العراقي 
اأ�شعد اإ�شماعيل، وي�شاعده االإماراتيان 
املحلي  �شعيد خ��وري واحلكم  ال��دويل 
الرجال  ل��ب��ط��ول��ة  التميمي  م��ن�����ش��ور 
وعلى م�شتوى بطولة ال�شيدات فتمت 
هند  االإماراتيتني  احلكمتني  ت�شمية 

حممد �شامل ومرمي من�شور .

جوائز البطولة
حددت الئحة البطولة كافه اجلوانب 
يقوم  حيث  للبطولة  واملالية  الفنية 
الفائز  املُنظم للبطولة مبنح  االإحت��اد 
والفائزة  ال����رج����ال  ب��ب��ط��ول��ة  االأول 

لكل  ك��اأ���س  ال�شيدات  ببطولة  االأوىل 
الفائز  يح�شل  ح��ي��ث  اإ���ش��اف��ة  منهما 
علي  ال����رج����ال  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ي  االأول 
الثاين  ،وللمركز  1250دوالر  مبلغ 
مبلغ  ال��ث��ال��ث  دوالر،ول��ل��م��رك��ز   750
فقد  ال�شيدات  بطولة  500دوالر،اأما 
يتم  1250دوالر  م��ب��ل��غ  ل��ه��ا  ر���ش��د 
توزيعها بح�شول الفائزة االأوىل علي 
مبلغ 650 دوالر وللثانية مبلغ 350 
دوالر..   250 مبلغ  وللثالثة  دوالر 
ويتم توزيع اجلوائز املالية بالت�شاوي 
النظر  بغ�س  بالنقاط  املتعادلني  بني 

عن نتائج ك�شر التعادل. 

نقل مبا�شر 
ي��ت��م ب��ث م��ب��اري��ات ال��ب��ط��ول��ة العربية 
م��ب��ا���ش��رة م��ن ق��اع��ة امل��ب��اري��ات بفندق 
ال�شبكة  عر  انركوننتنال  ظبي  اأب��و 
العنكبوتية )االنرنيت العاملية وعلى 
لل�شطرجن  ال���ع���رب���ي  االحت������اد  م���وق���ع 
 )www .arabfide .com (
على  اأي�����ش��اً  امل��ب��اري��ات  نقل  �شيتم  كما 

ال�شطرجنية  امل��واق��ع  م��ن  ك��ب��ري  ع���دد 
�شبكة  على  امل�شاركة  والعربية  العاملية 

االنرنت.

املقبايل 
رئي�س  امل��ق��ب��ايل  حم��م��د  �شعيد  رح���ب 
رئي�س  ل��ل�����ش��ط��رجن  االإم��������ارات  احت�����اد 
العرب  ل��ب��ط��ول��ة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
الفردية لل�شطرجن ب�شيوف االإمارات 
يف بلدهم الثاين ،موؤكدا بان ا�شت�شافة 
البطولة تتزامنا مع احتفاالت البالد 
دولة  وف����وز   42 ال  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم 
با�شت�شافة  املتحدة  العربية  االإم��ارات 
2020 يف  ال����دويل  اإك�����ش��ب��و  م��ع��ر���س 
مدينة دبي مطلع العقد املقبل والذي 
الغالية  الإم��ارات��ن��ا  رائعا  اإجن���ازا  ميثل 
مع  تزامناً  الر�شيدة،  قيادتها  ظل  يف 
املنا�شبة  تلك  بكل  ال��دول��ة  اح��ت��ف��االت 
م�شاركة  بان  املقبايل  واأك��د  اخلالدة.. 
ميثل  ال�شقيقة  ال����دول  م��ن  ال��ع��دي��د 
الذي  االإم����ارات����ي  لل�شطرجن  اإجن�����ازا 
يحت�شن  وهو  خا�س  باهتمام  يحظى 

لعده  ورئا�شته  العربي  االحت���اد  مقر 
دورات ،موؤكدا اكتمال كافه الرتيبات 
علي  ت�شهد  التي  البطولة  النطالقة 
اجلمعية  اجتماعات  انعقاد  هام�شها 
العربي  ل��الحت��اد  ال��ع��ادي��ة  العمومية 
االإم���ارات  حتت�شن  حيث  لل�شطرجن، 
م��ق��ر االحت����اد يف م��دي��ن��ة دب���ي لفرة 
ت��اري��خ ال�شطرجن  ط��وي��ل��ة ع��ل��ى م���دار 
ال��ع��رب��ي، وال�����ذي مي��ث��ل ت���اأك���ي���داً على 
ثقة االحت��ادات العربية لل�شطرجن يف 
التي  االإم��ارات��ي��ة  الوطنية  ال��ك��ف��اءات 
�شطرجنية  نقلة  اأح����دث  يف  اأ���ش��ه��م��ت 

ت�شتحق االإ�شادة .
كبرياً  ع��دداً  اأن  املقبايل  �شعيد  واأ���ش��ار 
�شتحت�شنهم  العرب  اللعبة  من جنوم 
من  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ال��ب��ط��ول��ة،  مناف�شات 
تتميز  ال����ت����ي  ال���ع���رب���ي���ة  ال����ب����ط����والت 
ي�شهم  مما  الرفيع،  الفني  مب�شتواها 
يف تطوير امل�شتويات الفنية يف الوطن 
اأنها  ال��ع��رب��ي يف جم���ال ال��ل��ع��ب��ة، ك��م��ا 
وت�شاعدهم  ال��ع��رب  امل�شاركني  متكن 
يف احل�����ش��ول ع��ل��ى االأل���ق���اب ودرج���ات 
اأ�شتاذ دويل كبري، حيث  التاأهل للقب 
�شديدة  مناف�شة  اللعبة  خراء  يتوقع 
20 م��ن ال��الع��ب��ني العرب  ب��ني  ج���داً 
انتظموا  الذين  دول��ة عربية   14 من 
مقدمتهم  يف  ال���ب���ط���ول���ة  اأروق��������ة  يف 
العرب  وبطل  الكبري  ال��دويل  االأ�شتاذ 

واآ���ش��ي��ا االإم���ارات���ي ال�����ش��اب ���ش��امل عبد 
وبطل   )2564 )امل�����ش��ن��ف  ال��رح��م��ن 
امل�شري  ال��دك��ت��ور  واإف��ري��ق��ي��ا  ال��ع��رب 
ال�شاب با�شم اأمني، وهو امل�شنف االأول 

يف البطولة )2652(.

معر�ش الكتب
ذك���ر ب���در ع��ب��د اجل��ل��ي��ل خ���وري مدير 
اأعدت  املنظمة  اللجنة  ب��اأن  البطولة 
معر�شا  ال���ب���ط���ول���ة  ه���ام�������س  ع���ل���ي 
ل��ل��ك��ت��ب ب���ال���ت���ع���اون م����ع م���رك���ز زاي����د 
الوطني  ،واملركز  والبحوث  للدرا�شات 
الدرا�شات  ومركز  والبحوث  للوثائق 
اأ�شهموا يف دعم  االإ�شراتيجية الذين 
مكتبة زايد و معر�س �شور املغفور له 
باإذن اهلل ال�شيخ زايد رحمه اهلل الذي 
يقام على هام�س البطولة وملدة ع�شرة 
كافه  متناول  يف  �شتكون  والتي   ، اأي��ام 
االحتادات  من  وامل�شاركني  الالعبني 
�شرية  ق��رب عن  للتعرف عن  العربية 
امل��غ��ف��ور ل��ه حكيم ال��ع��رب امل��غ��ف��ور له 
نهيان..  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ 
و�شتحتوي املكتبة على عدد من الكتب 
وجاري  له  للمغفور  والقيمة  ال��ن��ادرة 
التي  ال��ي��وم��ي��ة  للم�شابقات  االإع�����داد 
�شتتيح الفر�شة للم�شاركني واجلمهور 
امل�شاركة واإبداء الراأي حول ماذا تعلم 

برعاية نهيان بن مبارك

افـتـتــــاح بطـــولـــة العـــرب الفـــرديــــة لل�سطـــرنــــج اليــــــوم 

ال��ع��ام ل�شركة  امل��دي��ر  ت��وج دروي�����س ع��ب��داهلل القبي�شي 
تاي�شون  وم��ورغ��ان  اأح��م��د  مق�شود  الالعبني  اإ���ش��ن��اد 
وفوليت دي �شيلفا ولوي اجل��ريودي ابطاال لبطولة 
على  اقيمت  وال��ت��ي  للجولف  ال�شابعة  اإ���ش��ن��اد  �شركة 

مالعب  يا�س لنك�س  يف جزيرة يا�س .
140 العبا  واقيمت البطولة التي �شارك فيها نحو 
40 طفال وتقام كل عام وتعتر بطولة العام  بينهم 
ت��زام��ن��ا من  ت��ق��ام  ال��ت��ي  احل���ايل ه��ي البطولة االوىل 
للدولة  الوطني  العيد  مبنا�شبة  ال��دول��ة  اح��ت��ف��االت 

برعاية ا�شناد واحتاد اللعبة .
وت��ن��اف�����س يف ب��ط��ول��ة ال��ع��ام احل���ايل ع���دة الع��ب��ي��ني مت 
املركز  تق�شيمهم اىل جمموعات وجاء فوز جمموعة 
ومورغان  اأح��م��د  مق�شود  ال��الع��ب��ني  م��ن  ك��ل  االول 
تاي�شون و فولفيت دي �شيلفا ولوؤي اجلريودي ب 88 
كالوم  و  بليد  ب��الل  الالعبني  ال��ث��اين  وامل��رك��ز  نقطة 
اآهلتهم  القببي�شي  بنتادو وعبداهلل  ماكاي وغو�شتاف 
باإحراز 85 نقطة وكما احرز املركز الثالث الالعبني 
املزروعي  وحميد  �شهل  وجمال  او�شتيجك  اإميانويل 
احراز  من  مكنتهم  قوية  مناف�شة  بعد  مو�شايف  ون��ور 

85 نقطة.
و���ش��ه��دت ب��ط��ول��ة ال���ع���ام احل�����ايل اق���ب���اال ك���ب���ريا من 
االطفال حيث �شارك نحو 40 طفال من املوهوبيني 
يف هذه اللعبة ا�شافوا حما�شا اخر للبطولة �شواء مع 
ح�شر  ال���ذي  اجل��م��ه��ور  وم��ن  املتناف�شني  الالعبيني 

ملتابعتهم . 
جمموعة  االط���ف���ال  مب�����ش��اب��ق��ة  االأول  ب��امل��رك��ز  وف����از 

ال��الع��ب��ني حم��م��ود �شكيك وراي����ز ك�����ش��وي��ل واح����رزوا 
ادفاي  الالعبني  جمموعة  اح���رزت  فيما  نقطة   37
37 نقطة  موهندرا وجاك ك�شويل باملركز الثاين ب 
باملركز  �شكوارت  ولينيو�س  املطوع  خالد  الالعبني  و 

الثالث ب 37 نقطة
وبهذه املنا�شبة ا�شاد دروي�س عبداهلل القبي�شي املدير 
العام لل�شركة باجلهود التي بذلت الجناح هذاحلفل 
ال����ذي اق��ي��م ه���ذا ال���ع���ام ب�����ش��ك��ل خم��ت��ل��ف ت��زام��ن��ا مع 
واالربعني.  الثاين  الوطني  بالعيد  الدولة  احتفاالت 
الالعبني  بها  متيز  التي  املعنوية  ب��ال��روح  ا���ش��اد  كما 
املدير  رف��ع  املنا�شبة  وبهذه   .. البطولة  ه��ذه  الجن��اح 
والتريكات  التهنئه  اي��ات  ا�شمى  اإ�شناد  ل�شركة  العام 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  اىل �شاحب 
رئي�س الدولة حفظه اهلل واىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
املجل�س  اع�شاء  ال��وزاء حاكم دبي واخوانهما  جمل�س 
ال�شيخ  �شمو  واىل  االم����ارات  ح��ك��ام  ل��الحت��اد  االع��ل��ى 
نائب  اب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  ال  زاي���د  ب��ن  حممد 
العهود  اأولياء  و�شمو  امل�شلحة  للقوات  االعلى  القائد 

بهذه املنا�شبة العزيزة على انف�شنا .
جهوده  على  اللعبة  الحت��اد  والتقدير  ال�شكر  مقدما 

الجناح البطولة.
الفائزين  القبي�شي  دروي�������س  ت���وج  احل��ف��ل  ن��ه��اي��ة  يف 
باملراكز االوىل يف جميع الفئات كما قدم جوائز قيمة 

للفائزين باملراكز االخرى .

تزامنًا مع احتفالت الدولة بالعيد الوطني 

القبي�سي يتوج الفائزين ببطولة اإ�سناد ال�سابعة للجولف 

الدمناركي لر�سن بطاًل لبطولة الت�سنيف العاملي للبولينغ جولة اأبوظبي 
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جمتمع االمارات

اأبطال جونداي يح�سرون مهرجان دبي ال�سينمائي الدويل العا�سر
ي�شارك جنوم فيلم احلركة جونداي ، يف جل�شة حوارية ينّظمها مهرجان 
دبي ال�شينمائي الدويل العا�شر، قبل اأ�شهر من اإطالق العر�س االأول للفيلم، 
املُنتظر يف 14 فراير 2014 وتقام اجلل�شة احلوارية، يوم اجلمعة 13 
دي�شمر، يف م�شرح �شوق مدينة جمريا، ال�شاعة ال�شاد�شة والن�شف م�شاًء، 
�شوبرا،  وبريانكا  كابور،  واأرج��ون  �شينغ،  رانفري   ، جونداي  جنوم  بح�شور 
يرافقهم علي عبا�س ظفر، خمرج الفيلم، حيث �شيتحدثون للجمهور عن 
كوالي�س الفيلم، ويلقون ال�شوء على جمريات اإنتاج واحد من االأفالم التي 

من املُتوقع اأن حتّقق جناحاً كبرياً، كاأف�شل فيلم حركة لعام 2014. 

املاجدي  اأ���ش��م��اء  الطالبات  ف���ازت 
العوي�س  ورف��ي��ع��ة  حم��م��د  وم��ن��ى 
من برنامج الهند�شة االإلكرونية 
للطالبات  العليا  التقنية  بكلية 
يف ال�����ش��ارق��ة ب��امل��رك��ز ال��ث��ال��ث يف 
ف��ئ��ة امل��ج��ت��م��ع وال��ب��ي��ئ��ة يف اإط����ار 
وفالك  مت��ي��ز..  ج��ائ��زة   م�شابقة 
ط��ي��ب يف دورت��ه��ا ال�����ش��اد���ش��ة التي 
اأقيمت موؤخراً حتت رعاية ودعم 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ك��ت��وم ب���ن حممد 
ن��ائ��ب حاكم  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن 
دب���ي، مب�����ش��ارك��ة اأك���ر م��ن 600 
ال�شنوات  وط��ال��ب��ات  ط���الب  م���ن 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة وح��دي��ث��ي ال��ت��خ��رج من 
احلكومية  وال��ك��ل��ي��ات  اجل��ام��ع��ات 

واخلا�شة بالدولة.
ون���ال���ت ال��ط��ال��ب��ات اجل���ائ���زة عن 
 )I-Patient( م�����ش��روع��ه��ن 
اإ�شراف  الذي قمن بتنفيذه حتت 
الهند�شة  اأ����ش���ت���اذ  ب���ري���دو  الري 
االإلكرونية وهو عبارة عن نظام 
للمر�شى  ي�شمح  ذك��ي  اإل��ك��روين 
امل�شابني بال�شلل بالتحكم عن بعد 
باالجهزة االأ�شا�شية يف املنزل مما 
مينحهم االإح�شا�س باال�شتقاللية 
ومي��ك��ن��ه��م م��ن مم��ار���ش��ة حياتهم 

ب�شكل طبيعي. 

فندق واأجنحة رمادا عجمان يعلن عن
 الفائزين  الأوائل يف م�سابقة التحّول الأخ�سر الفنية

حتت رعاية �شمو ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي، رئي�س بلدية عجمان، وبالتعاون مع وزارة الربية والتعليم، اأعلن فندق 
واأجنحة رمادا عجمان عن اأ�شماء الفائزين يف امل�شابقة الفنية  التحّول االأخ�شر ، حيث اأقيم بهذه املنا�شبة حفل كبري يف قاعة 

ماج�شتيك يف الفندق.
وقد فاز باجلائزة الكرى عبيد عبد الرحمن من مدر�شة املن�شور االإبتدائية من الفئة الثانية والثالثة، ودعاء جايد اأخطر 
من مدر�شة االأمل الثانوية من الفئة الرابعة واخلام�شة. وقد مت اختيار الفائزين بامل�شابقة حتت �شعار بيئة خ�شراء: مع 
اإم��ارات ال�شارقة وعجمان وراأ�س  100،000 طالب �شاركوا من  خف�س الهدر واإع��ادة التدوير واإع��ادة االإ�شتخدام من بني 

اخليمة واأم القيوين والفجرية.
الر�شمي  البيئة  وم�شت�شار  االأخ�شر  بال�شيخ  املعروف  النعيمي  علي  بن  العزيز  عبد  ال�شيخ  معايل  من  كل  االحتفال  ح�شر 
حلكومة عجمان، و�شريفة عثمان رئي�س ق�شم االأن�شطة يف وزارة التعليم، وروي بارو�س مدير عام جمموعة فنادق ويندهام، 
وباين حداد نائب رئي�س جمموعة فنادق ويندهام يف ال�شرق االأو�شط واأفريقيا، و�شمري طارق مدير عام فنادق اآر ، ف�شاًل عن 

اأ�شامة �شعيد �شلمان نائب رئي�س جامعة عجمان.

جمل�س دبي الريا�سي يقيم امللتقى ال�سنوي ملوظفيه
حتت �شعار  معاً نوحد روؤان��ا  نّظم جمل�س دبي الريا�شي امللتقى ال�شنوي 
ملوظفي املجل�س، بهدف ت�شجيع روح احلوار واال�شتفادة من االأفكار املتبادلة 

بني جميع املوظفني وتر�شيخ مبداأ ال�شفافية يف العمل.
امللتقى  اإق��ام��ة  ب���اأن  كلمته  املجل�س يف  ع��ام  اأم���ني  ال�شريف  اأح��م��د  د.  وق���ال 
اآل مكتوم  لن�شيحة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد  جاءت تطبيقاً 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل، الأي قائد 
القلوب قبل توحيد اجلهود، والبد  اأن��ه البد من توحيد    : اأو فريق عمل 
�شمو  توجيهات  من  نبعت  كما  البنيان  ب��دء  قبل  املكان  يف  ت�شري  روح  من 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد رئي�س جمل�س دبي 
وتهيئة  املوظفني  لدى  االأداء  يف  التميز  ثقافة  تر�شيخ  ب�شرورة  الريا�شي 
بيئة العمل التي متكنهم من موا�شلة التفوق واالإبداع، وامل�شاهمة يف �شقل 

جتاربهم وتوظيف خراتهم وا�شتثمار طاقاتهم.

يا�س ووتروورلد اأبوظبي   تبهر
 زوار معر�س اأ�ساليب احلياة الإمارات

يف  عمالقة  مائية  األ��ع��اب  حديقة  اأول  اأبوظبي،  ووت��روورل��د  يا�س  �شاركت 
االإمارات، يف معر�س اأ�شاليب احلياة االإمارات، الذي جرت فعالياته خالل 

يف مركز اأبوظبي للمعار�س )اأدنيك( بني 5 و7 دي�شمر. 
 )5335 رق��م  ة  )من�شّ م�شاركتها  خ��الل  م��ن  ووت���روورل���د  ي��ا���س  وق��ام��ت 
دخول  �شملت  والتي  احلالية،  احل�شرية  عرو�شها  على  ال�شوء  بت�شليط 
من  ت�شمه  ما  بعر�س  قامت   كما   .3 ب�شعر  تذاكر  و4  لالأطفال  جم��اين 
األعاب   5 43 منها  يبلغ عددها  األعاب ومنزلقات مائية ومرافق ترفيهية 

لي�س لها مثيل يف اأي حديقة مائية يف العامل. 
وعرو�س  املفقودة  اللوؤلوؤة  اأ�شطورة  على  ال��زوار  ووتروورلد  يا�س  واطلعت 
روح  بعنوان  امل��اء  حتت  للرق�س  عر�س  يتخللها  التي  اللوؤلوؤ  على  الغو�س 
اللوؤلوؤ ، والذي مت اإطالقها موؤخراً ذلك باالإ�شافة اإىل املرافق الرفيهية 

اخلا�شة باالأوالد الباحثني عن اإم�شاء وقت ممتع مليء باملرح. 
وقال مايك اأوزوالد، مدير عام يا�س ووتروورلد اأبوظبي: معر�س اأ�شاليب 
احلياة االإمارات من اأكر املعار�س اال�شتهالكية واأكرها ت�شويقاً يف ال�شرق 
املائية االأب��رز يف  اأن يا�س ووتروورلد تعتر حديقة االألعاب  االأو�شط ومبا 
ال�شوء على ما نقدمه من  لن�شلط  املعر�س  ن�شارك يف  اأن  ي�شّرنا  املنطقة، 

األعاب مائية ومرافق ترفيهية تنا�شب جميع اأفراد العائلة. 

جنمة بوليوود كاترينا كايف تطلق ت�سكيلة 
Nakshatra يف باري�س غالريي

امل��ت�����ش��وق��ني يف دبي  ك���ان���ت ج���م���وع 
مفاجاأة  م����ع  م���وع���د  ع���ل���ى  م�����ول 
اأطلت جنمة  وذل��ك حني  م�شائية، 
 Katrina امل�����ش��ه��ورة  ب��ول��ي��وود 
داخل  م��ت��األ��ق  ح�����ش��ور  يف   Kaif
مركز الت�شوق، حيث جاءت املمثلة 
اإط��الق ت�شكيلة  اأج��ل  املعروفة من 
للمجوهرات   Nakshatra
دار  م�������ن  ب������امل������ا�������س  امل�����ر������ش�����ع�����ة 
باري�س  يف  الراقية   Gitanjali
التنفيذي  الرئي�س  غالريي. وكان 
حممد  غالريي،  باري�س  ملجموعة 
و ميهول  ال��ف��ه��ي��م  ال��رح��ي��م  ع��ب��د 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ���ش��وك�����ش��ي 
حا�شران  جيتان�شلي،  جم��م��وع��ة 
وال�شطحابها  بالنجمة  للرحيب 
يف جولة �شمن اأكر �شالة فاخرة 

لباري�س غالريي يف املدينة.

فندق تاج بال�س دبي يح�سد �ست جوائز 
يف بطولة ال�سيافة العاملية 2013 يف دبي

ال�شيافة  بطولة  افتتاح  يف  ملحوظا  جناحا  ب��اال���س-دب��ي  ت��اج  فندق  حقق 
العاملية يف دبي 2013، التي تقام ملدة ثالثة اأيام وت�شمل م�شابقات خا�شة 

يف مطبخ، تراث وثقافة االإمارات العربية املتحدة على منر عاملي.
واأ�شاف الفندق القائد يف جمال ال�شيافة تكرميا جديدا اإىل الئحة ال�شرف 
اخلا�شة به بفوزه ب�شت جوائز، واحدة يف كل من الفئات ال�شتة التي �شارك 
ميداليات  ث��الث  ف�شية،  ميدالية  ذهبية،  ميدالية  ومنها  الفريق،  فيها 

برونزية و�شهادة تقدير واحدة.

طالبات تقنية ال�سارقة يفزن بجائزة مب�سابقة متيز .. وفالك طيب

املجل�س الإماراتي لكتب اليافعني يقدم هدية لت�سالت مبنا�سبة اليوم الوطني

�سعيد بن حممد يح�سر 
اأفراح الكاف والنقيب يف العني

•• العني - الفجر:

ح�شر ال�شيخ الدكتور �شعيد بن حممد اآل نهيان احلفل الذي اقامه ابراهيم بن 
عمر الكاف مبنا�شبة زفاف جنله علي اىل كرمية عبد النا�شر علي النقيب كما 
ح�شر احلفل ال�شيخ �شعيد بن طحنون بن حممد اآل نهيان وال�شيخ خليفة بن 
�شعيد بن حممد اآل نهيان وال�شيخ احمد بن �شرور الظاهري وال�شيخ م�شلم بن 
حم العامري وال�شيخ حممد بن �شلطان بن �شرور الظاهري وعدد من وجهاء 
امل�شلحة وال�شرطة ولفيف من  القوات  امل�شوؤولني وكبار �شباط  القبائل وكبار 
االهل واال�شدقاء. �شارك يف احلفل فرق احلربية التي ادت االهازيج واالفراح 

احتفاال بهذه املنا�شبة.

ق����درات ال��ع��ام��ل��ني يف جم���ال اأدب 
االأطفال.

عبيد  م��روة  اأعربت  ناحيتها،  من 
ادارة  جمل�س  رئي�س  ال��ع��ق��روب��ي، 
املجل�س االإماراتي لكتب اليافعني 
عن تقديرها للدعم الذي تقدمه 
االأطفال يف  اأدب  لقطاع  ات�شاالت 
العامل العربي من خالل رعايتها 

����ش���ادت���ه���ا م�������ش���اع���ر ح�����ب ال���وط���ن 
واالنتماء والوالء؛ تعبرياً عن مدى 
اأه��م��ي��ة م����رور ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة على 
ال�شاملة  والنه�شة  االحتاد  م�شرية 
ال���ت���ي ت�����ش��ه��ده��ا دول������ة االإم��������ارات 
احلفل  ب������داأ  ك����اف����ة.  امل�����ج�����االت  يف 
االإمارات  لدولة  الوطني  بال�شالم 

الهوية  ���ل  ت���وؤ����شّ وت���راث���ي���ة  ف��ن��ي��ة 
ال��وط��ن��ي��ة ل��دول��ة االإم������ارات، و�شط 
واالإعالميني،  ال�شحفيني  تفاعل 
عن  ت��ع��ّر  �شعرية  ق�شائد  واإل���ق���اء 
الفرحة بهذه املنا�شبة الغالية على 
ال�شاعر  واأل���ق���ى  اجل���م���ي���ع.   ق��ل��وب 
ال�������ش���اي���غ، رئ��ي�����س جمل�س  ح��ب��ي��ب 

العربية املتحدة، ثم عر�س ق�شيدة 
وزارة  املهداة من  الفالحي  الزعيم 
الداخلية اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
مبنا�شبة   ، اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة 
، وقدمت   42 ال������  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم 
فقرات  ال�شعبية  احلاي  فرقة خري 

االإمارات  واأدب���اء  كتاب  احت��اد  اإدارة 
الوطن  ح����ب  يف  ت���غ���ن���ت  ق�������ش���ي���دة 
احلكيمة،وماحققته  وق����ي����ادت����ه 
ل�����ش��ع��ب االم���������ارات م����ن اإجن�������ازات 
امل���ج���االت الفتاً  ع��امل��ي��ة يف خم��ت��ل��ف 
يف  م���وؤخ���را  ال���دول���ة  ماحققته  اىل 
اجناز عاملي بحق ا�شت�شافة معر�س 

الطفل  لكتاب  ات�����ش��االت  جل��ائ��زة 
واأهم  اأب���رز  اإح���دى  تعتر  ال��ت��ي   ،
اجلوائز املخ�ش�شة الأدب االأطفال 
يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي، وت��ه��دف اإىل 
اث���������راء ث���ق���اف���ة ال������ق������راءة وح���ب 
الكتب العربية عند االأطفال من 
اإبراز اأف�شل اأعمال الكتاب  خالل 

والر�شامني والنا�شرين.

االأمني،  االإع������الم  اإدارة  اح��ت��ف��ل��ت 
نائب  �شمو  ملكتب  العامة  باالأمانة 
رئ���ي�������س جم���ل�������س ال������������وزراء وزي�����ر 
ال�شحفيني،  وجمعية  ال��داخ��ل��ي��ة، 
وذل��ك يف   ،  42 ال���  الوطني  باليوم 
مت�شمناً  باأبوظبي،  اجلمعية  مقر 
وفنية..  وت��راث��ي��ة  وط��ن��ي��ة  ف��ق��رات 

باليوم  ال��دول��ة  اح��ت��ف��االت  �شمن 
ال��وط��ن��ي ال��ث��اين واالأرب���ع���ني، قام 
املجل�س االإماراتي لكتب اليافعني 
ب������زي������ارة م���وؤ����ش�������ش���ة االإم�����������ارات 
لالت�شاالت )ات�شاالت( لتهنئتهم 
ال�42  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  مبنا�شبة 
املتحدة  العربية  االم��ارات  لدولة 
وت���ق���دمي ع���دد م���ن ال��ك��ت��ب بهذه 

املنا�شبة للموؤ�ش�شة. 
العزيز  ع��ب��د  �ش��������عادة  واأع������رب 
ترمي، م�شت�شار الرئي�س التنفيذي 
ات�ش�االت-االإمارات  ع��������ام  مدير 
به����ذه  �ش�������عادته  عن  ال�ش������مالية، 
ري����������ادة  ع��ن  تعّر  التي  الهدية 
اأدب  االإم���������ارات يف جم����ال  دول�����ة 
الدولة  ب���ات���ت  ح��ي��ث  االأط�����ف�����ال، 
الن�شر  دور  م��ن  مهم  لعدد  م��ق��راً 
املتخ�ش�شة يف هذا املجال، م�شيداً 
لكتب  االإم��ارات��ي  املجل�س  بجهود 
ب�شناعة  االإرت����ق����اء  يف  ال��ي��اف��ع��ني 
ثقافة  ون�������ش���ر  ال����ط����ف����ل،  ك����ت����اب 
وال�شباب  االأط��ف��ال  ب��ني  ال��ق��راءة 
بناء  اإىل  باالإ�شافة  االإم����ارات،  يف 

الإعالم الأمني تنظم احتفاًل فنيًا و�سعبيًا مبنا�سبة اليوم الوطني



»امليدان« اأف�سل وثائقي يف 2013
فاز الفيلم الت�شجيلي )امليدان( الذي ير�شد اأحداث الن�شطاء واالنتفا�شة 
امل�شري ح�شني مبارك  بالرئي�س  التي اطاحت  بالقاهرة  التحرير  مبيدان 
الدولية  للرابطة   2013 لعام  وثائقي  فيلم  اأف�شل  بجائزة   2011 ع��ام 

لالفالم الت�شجيلية.
للمخرجة االمريكية  )امل���ي���دان(  ف��وز فيلم  ع��ن  ال��راب��ط��ة   اع���الن  ي��ج��يء 
امل�����ش��ري��ة اال���ش��ل ج��ي��ه��ان جن��ي��م يف اع��ق��اب ف��وزه��ا ب��ج��وائ��ز يف مهرجاين 
تورونتو و�شندان�س للفيلم مما يجعل الفيلم مر�شح للفوز باالو�شكار وهو 

مدرج بالفعل على القائمة الق�شرية لهذه اجلائزة العاملية.
حت�شل  ت�شجيلي  فيلم  اأول  بو�شفه  املا�شي  ال�شهر  )امليدان(  فيلم  و�شنف 
ت�شعي  االلكروين لالفالم  للن�شر  �شركة  نيتفليك�س -وهي  عليه موؤ�ش�شة 

الجتذاب مزيد من امل�شركني لراجمها اال�شلية اخلا�شة بها.
الزعماء  الن�شطاء يف كفاحهم �شد  )امليدان( حياة عدد من  فيلم  وير�شد 
واالنظمة وهم يخاطرون بحياتهم �شعيا لبناء جمتمع دميقراطي جديد.

والرابطة الدولية لالفالم الت�شجيلية موؤ�ش�شة ال تهدف للربح عمرها 30 
عاما وتعنى بدعم ثقافة االفالم الت�شجيلية.

وق��دم��ت ال��راب��ط��ة ج��وائ��زه��ا الليلة ق��ب��ل امل��ا���ش��ي��ة يف ح��ف��ل اق��ي��م يف لو�س 
اجنلي�س.

كيف حتول اآي فون اإىل بالك بريي؟
طور غطاء على هيئة لوحة مفاتيح جديدة م�شممة خ�شي�شاً لتحويل 

هاتف اآي فون اإىل بالك بريي حتمل ا�شم تايبو كيبورد .
هذه اللوحة املتوافقة مع هاتفي اآي فون 5 و اآي فون 5 اإ�س فقط متنح 
هاتف  �شا�شة  من  اإ�شافية  م�شاحة   %  40 االأخ��ريي��ن  اجلهازين  م��الك 
وواجهة  مبفاتيح  امل���زودة  احلقيقية  املفاتيح  لوحة  حتل  اإذ  ال��ذك��ي،  اأب��ل 
وت�شميم م�شابهة لنظريتها املوجودة يف هواتف بالك بريي حمل اللوحة 
االفرا�شية يف الهاتف نف�شه، لتتيح امل�شتخدم حرية اأكر اأثناء الكتابة.

والتي من   3.0 بلوتوث  تقنية  بالهاتف عر  اللوحة احلقيقية  وتقرن 
املفر�س اأن ت�شتنزف بطارية اآي فون ب�شرعة اأكر من  املعتاد، باالإ�شافة 

اإىل اأن هذا الغطاء يجعل الهاتف كبرياً ن�شبياً.
�شتتوافر  االإنرنت، فيما  امل�شبق عر  للطلب  اللوحة متاحة حالياً  هذا 
دوالراً   99 ب�شعر   2014 ال��ث��اين  ك��ان��ون  يناير  �شهر  بحلول  ب��االأ���ش��واق 

اأمريكياً. 
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بيون�سيه تتاأنق 
بالفرو 

النباتي ال  احل��ي��اة  ن��ظ��ام  اأن  ي��ب��دو 
االأزي���اء لدى  اآخ��ر �شيحات  ي�شمل 
النجمة االأمريكية بيون�شيه، فعلى 
الرغم من اعالن اأنها �شتتبع حمية 
نباتية مع زوجها جاي زي لب�شعة 
من  بو�شاح  اأطّلت  اأنها  اإال  اأ�شابيع، 

فرو الثعلب.
اأمريكية  اإع����الم  و���ش��ائ��ل  ون�����ش��رت 
يوم  اإىل  ت��ع��ود  لبيون�شيه  ����ش���وراً 
اخلمي�س املا�شي وتظهر فيها وهي 
الثعلب يف  ف��رو  م��ن  ت�شع و���ش��اح��اً 
لالحتفال  م��ط��ع��م  اإىل  ط��ري��ق��ه��ا 
زي، حيث طلبا  زوجها جاي  بعيد 

وجبة نباتية مائة يف املائة.
وك���ان ج��اي زي اأع��ل��ن اأن���ه ب���داأ مع 
يقوم على  بيون�شيه حتدياً جديداً 
حماولتهما االإلتزام بحمية نباتية 

ل�22 يوماً.
ما  غ���ال���ب���اً  ال��ن��ب��ات��ي��ني  اأن  ي���ذك���ر 
امل�شتقات  ع��ن  االب��ت��ع��اد  ي��خ��ت��ارون 
وامللب�س  ال���ط���ع���ام  يف  احل���ي���وان���ي���ة 

وغريها من االأمور.

يحتفالن بعيد زواجهما 
بقتل رجل

قّرر زوجان اأ�شراليان اإحياء ذكرى مرور 3 اأ�شابيع على 
زواجهما، ولكن لي�س بجل�شة رومان�شية بل بتحقيق حلم 
م�شرك وهو قتل �شخ�س معاً. ونقل موقع ذا ديلي اآيتم 
عاماً   22 باربور  اإليت  تيني  اأن  ال�شرطة  عن  االأ�شرايل 
وزوجته مرياندا 18 عاماً احتفال مبرور 3 اأ�شابيع على 
امل��وت يف  42 عاماً حتى  ت��روين ال ف��ريا  زواجهما بطعن 
مدينة �شانري. وكان ال فريا الذي تعارف مع مرياندا 

على موقع كرايغ لي�شت تواعد للقائها بهدف ال�شداقة.
���ش��ي��ارة م���ريان���دا، بعد  طعنة يف   20 ال��رج��ل  وق���د ط��ع��ن 
ك��ان يختبئ حت��ت غطاء يف املقعد  ال��ذي  اأن قفز زوج��ه��ا 
لل�شرطة  ال��زوج  اخللفي ولف عنق ال فريا بحبل. وق��ال 
اإنهما كانا قد خططا من قبل الأن يقتال اأحداً ما، لكنهما 
مل يتمكنا من ذلك، وبقيا يبحثان عن ال�شخ�س املنا�شب 

اإىل اأن وجدا ال فريا.

�سرب والديه ب�سبب 
قطة

اع��ت��ق��ل��ت ال�����ش��رط��ة االأم��ريك��ي��ة رج���اًل اأق����دم ع��ل��ى �شرب 
والدته ووالده بعنف وهددهما بالقتل بعد اأن منعاه من 
اأن ييفجيني  اإع��الم اأمريكية  روؤي��ة ه��ّرة. وذك��رت و�شائل 
�شرب  على  اأق��دم  اأن  بعد  اعتقل  عاماً(   26( بول�شاكوف 
والدته  وع�����ّس  بعنف  �شنة   64 العمر  م��ن  البالغ  وال���ده 
كانت  ال��ت��ي  العائلة  ه���ّرة  ب��روؤي��ة  ل��ه  ال�شماح  لرف�شهما 
تتعافى من جراحة خ�شعت لها. واأفيد اأن ييفجيني يقيم 
مع والديه وكان يف رحلة يف ت�شرين الثاين/نوفمر، وقد 

اأعرب عن رغبته بروؤية هّرة العائلة ما اأن و�شل.
ال���ه���ّرة ق���در االإمكان  ال��وال��دي��ن ح����اوال اراح����ة  اأن  ومب���ا 
لتتعافى، فقد منعاه من روؤيتها ما اأثار غ�شبه، وهددهما 

بالقتل وحرق املنزل.

يطرد 45 موظفًا لي�سرتي 
فرياري

اأثار مدير �شركة بريطانية ل�شناعة حمركات ال�شيارات 
���ش��ي��ارة فرياري  االن��ت��ق��ادات ل�شرائه  ع��ارم��ة م��ن  م��وج��ة 
بعد  دوالر،  األ��ف   250 ح��وايل  اإىل  قيمتها  ت�شل  ف��اخ��رة 
ي���وم واح����د م��ن ط���رد 45 م��وظ��ف��اً م��ن ال�����ش��رك��ة بحجة 
الذي  م��ودي��ل  تريفور  ال�شيد  وك��ان  النفقات.  تخفي�س 
بير  لي�شر  �شركة  يف  تنفيذي  ومدير  كم�شت�شار  يعمل 
العمل  اإىل  و�شل  در�شلي،  مدينة  يف  املحركات  ل�شناعة 
�شباح االإثنني الفائت وهو يقود �شيارة من نوع فرياري 
458 يف الوقت الذي تعاين فيه ال�شركة من اأزمة مالية، 
اأثرها اإىل ت�شريح الع�شرات من املوظفني  ا�شطرت على 

بح�شب ما اأوردت �شحيفة دايلي ميل الريطانية.

جهاز يوقف حمرك اأي �سيارة عن بعد 
اأنتجت �شركة بريطانية نظاماً يعمل باالأمواج الراديوية، ي�شتطيع اإيقاف حمركات ال�شيارة مبجرد �شغطة زر واحدة، 
ويهدف اإىل م�شاعدة ال�شرطة على تعقب املجرمني وجتنب املطاردات معهم، بح�شب ما اأوردت �شحيفة دايلي ميل 
الريطانية. يعتمد اجلهاز اجلديد على اإ�شدار جمموعة من النب�شات الكهرومغنطي�شية، قادرة على كبح جماح 
حمركات ال�شيارت واإيقافها عن بعد، عن طريق الت�شوي�س على االأجهزة االإلكرونية يف ال�شيارة وتعطيلها، وينتج 

عن ذلك توقف املحرك ب�شكل تلقائي كاإجراء وقائي.
القب�س على املجرمني واالإرهابيني،  الهدف من هذا اجلهاز هو ت�شهيل  اأن  اآندي وود  ال�شيد  امل�شروع  واأكد مدير 
وال�شيطرة على ال�شيارات املفخخة قبل و�شولها اإىل هدفها، حيث ي�شتطيع اجلهاز �شل حركة ال�شيارات طاملا بقيت 

�شمن نطاق االأمواج التي ي�شدرها.
االأمواج  طيف  من  باال�شتفادة  ت�شيلم�شفورد  مدينة  يف  تكنولوجيز  يف  تو  اإي  �شركة  قبل  من  اجلهاز  ت�شميم  ومت 
الراديوية امل�شتخدمة يف الرادارت واأقمار االت�شاالت وحمطات الف�شاء الدولية واأجهزة القيا�س والتنبوؤ باأحوال 

الطق�س.
وي�شل وزن اجلهاز اإىل حوايل 350 كيلو غرام ويتم تركيبه على �شيارات من نوع ني�شان نيفارا وتويوتا الند كروزر، 

ومن املتوقع اأن يتم تطوير مناذج اأخرى اأخف وزناً يف امل�شتقبل ميكن حملها على طائرات هليوكبر.
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ك�سف زوجها خيانتها فانتحرت
اأر�شلت له  مل تتحمل �شرطية معرفة زوجها بخيانتها له، بعدما 
عن طريق اخلطاأ ر�شالة غرامية كان من املفر�س اأن توجهها اإىل 

حبيبها االأمر الذي دفعها اإىل االنتحار.
وذكرت �شحيفة دايلي ميل الريطانية اأن ال�شرطية غيل كروكر 
اأم�شت ليلة مع زميلها يف اخلدمة اأثناء غياب زوجها بير الذي 

كان يف رحلة عمل اإىل لندن.
الزوجة  املنزل يف مقاطعة كورنوال �شارعت  اإىل  الزوج  وحني عاد 
الدموع واالأع��ذار لترر خيانتها، موؤكدة  ب�شيل من  اإىل االعتذار 
اأنه حدث ملرة واحدة فيما كان م�شمون الر�شالة التي و�شلت له 

باخلطاأ متناق�شاً مع اأقوالها.

ينتحر مع ر�سيعه بالقفز من عمارة
�شهدت مدينة وهران اجلزائرية حادثة انتحار ماأ�شاوية نفذها اأب 

ثالثيني يف حلظة غ�شب، بح�شب �شحيفة ال�شروق 
وقالت ال�شحيفة اإن الرجل رمى بنف�شه رفقة ر�شيعه البالغ من 
العمر 18 �شهرا، من عمارة تقع فيها �شقة طليقته، التي دخل معها 

�شابقا يف معارك ق�شائية للظفر بح�شانة الطفل. 
اأخذ االأب الغا�شب، بعد اأن خ�شر معركة ح�شانة الطفل، ابنه اإىل 
اأعلى �شطح العمارة، ومل يرك الفر�شة الأحد اأن يفاو�شه اأو يثنيه 

على ما عقد العزم على فعله. 
وبدون �شابق اإنذار، رمى االأب بنف�شه ومعه ر�شيعه، لي�شقطا اأر�شا، 
وا�شعة يف  ردود فعل  اأث��ارت  انتحار  االثنان معا، يف عملية  ويهلك 

املجتمع اجلزائري. 
عليه  ين�س  ما  ح�شب  ابنه،  لروؤية  طليقته  اإىل  قدم  املنتحر  االأب 
االأمر  �شكناها.  مبقر  وطليقته  بينه  مناو�شات  فن�شبت  القانون. 
الذي دفع هذا االأخري، يف حلظة غ�شب، على خطف ابنه وال�شعود 
ب��ه اأع��ل��ى ال��ع��م��ارة وال��ق��ف��ز ب��ه م��ن اأع��ل��ى البناية ال��ت��ي تقطن بها 

طليقته، لينتهي به املطاف برفقة ر�شيعه جثتني هامدتني. 

قفزة حولت حياته كابو�سًا 
هيلي  ثاير  ال�شاب  راأ����س  مثبة يف  كانت  ب��رو  غ��و  ك��ام��ريا  التقطت 
اأوهايو  يف  ه�شبة  اأع��ل��ى  م��ن  باملظلة  لقفزته  امل��رع��ب��ة  اللحظات 

بالواليات املتحدة. 
القفزة التي كان ينبغي اأن ت�شري على ما يرام، حتولت اإىل كابو�س 
موؤمل كادت اأن ت�شلبه حياته، فعند قفزه تعر�شت املظلة اإىل م�شكلة 
مل يعرف كيفية التعامل معها، رمبا ب�شبب اجتاه الرياح القوية، 
مما اأفقده ال�شيطرة عليها وا�شطدم مرات عدة بال�شخور قبل اأن 

ي�شقط على االأر�س.
واأ�شيب ال�شاب يف عموده الفقري وتعر�س جلروح بليغة يف عينه 

وذقنه، ف�شاًل عن الكدمات واجلروح التي غطت ج�شمه. 
االأر�س،  املرعبة من  اللحظات  هذه  بت�شوير  اأ�شدقائه  اأحد  وقام 
وعلى الرغم من التجربة املوؤملة، اإال اأن هيلي قرر م�شاركتها عر 
االإنرنت لتكون عرة لالآخرين، وقال عر �شفحته يف في�س بوك 

املمثلة الفرن�شية �شارة كازمي خالل ح�شورها مهرجان مراك�ش ال�شينمائي الدويل. )رويرتز(لقد كنت حمظوظاً . 

جنيفر لوبيز تطالب ب�سهرتها 
جنيفر  االأمريكية  النجمة  ت�شعى 
اأ�شا�شي  اأمر  لوبيز، للح�شول على 
م����ن ط���الق���ه���ا م����ن امل���غ���ن���ي م����ارك 
لتعتمد  �شهرتها،  وه���و  اأن���ط���وين، 
لوبيز  جنيفر  ا���ش��م  وف��ن��ي��اً  ر�شمياً 
ولي�س جنيفر مونيز . واأفاد موقع 
تي اإم زي االأمريكي ان لوبيز ردت 
على طلب اأنطوين الطالق، الذي 
�شهراً،   18 قبل  ب��ه  تقدم  اأن  �شبق 
مطالبة با�شتعادة �شهرتها و�شطب 
عن  مونيز  اأي  احلقيقية  �شهرته 
ا����ش���م���ه���ا ال���ر����ش���م���ي. وط����ال����ب كل 
بالو�شاية  واأن���ط���وين  ل��وب��ي��ز  م��ن 
امل�شركة  واجل�����ش��دي��ة  ال��ق��ان��وي��ن��ة 
لوبيز  ان  اإىل  ي�شار  تواأمهما.  على 
واأن���ط���وين ت��زوج��ا ب��ال��ع��ام 2004، 
فيما   ،2011 ال��ع��ام  يف  وان��ف�����ش��ال 
ت��ق��دم اأن��ط��وين بطلب ال��ط��الق يف 
ويذكر   .2012 ن��ي�����ش��ان-اأب��ري��ل 
بع�س  ع���الق���ة  اأق������ام  ان���ط���وين  ان 
ان��ف�����ش��ال��ه م����ع ع���ار����ش���ة االأزي�������اء 
الفنزويلية، �شانون دي ليما، فيما 
ت��ق��ي��م ل��وب��ي��ز ب���دوره���ا ع��الق��ة مع 
�شمارت  ك��ا���ش��ر  ال��رق�����س  م�شمم 

الذي ي�شغرها ب� 18 �شنة.

جني اأرنولد م�سابة 
ب�سرطان نادر 

جني  ال��واق��ع  تلفزيون  جنمة  ك�شفت 
ن��ادر من  بنوع  اإ�شابتها  عن  اأرن��ول��د، 
ال�شرطان. ونقل موقع يو اإ�س ويكلي 
�شنة،   39 اأرن����ول����د  ع���ن  االأم����ريك����ي 
ال��ت��ي ت��ع��رف ب��اإط��الل��ت��ه��ا م��ع زوجها 
يعاين مثلها من  ال��ذي  ك��الي��ن،  بيل 
�شغريان  زوج��ان  برنامج  يف  التقزم، 
ان��ه مت ت�شخي�س  ب��ي��ان  اإع��الن��ه��ا يف   ،
ال�شرطان.  م��ن  ن���ادر  ب��ن��وع  اإ�شابتها 
للعالج،  ح��ال��ي��اً  تخ�شع  ان��ه��ا  وذك���رت 
وهو ي�شمل اخل�شوع جلراحة وتلقي 
ع����الج ك��ي��م��ي��ائ��ي. ل��ك��ن��ه��ا ق��ال��ت انها 
 ، ج��ي��د  الت�شخي�س  الأن  حم��ظ��وظ��ة 
ب�شعوبة  اع���راف���ه���ا  م���ن  وب���ال���رغ���م 
تبنيا  وزوجها  وانها  االأمر، خ�شو�شاً 
موؤخراً طفلني هما �شبي من ال�شني 
وي��ب��ل��غ م��ن ال��ع��م��ر 3 ���ش��ن��وات، وفتاة 
اإال  فقط،  �شنتان  وعمرها  الهند  من 
بالقوة  عائلتها متدها  ان  اأك��دت  انها 

ملحاربة مر�شها بقوة اأكر.

كرمت مو�شوعة غيني�س لالأرقام القيا�شية هيئة تنمية 
املجتمع بدبي تقديرا جلهود مركز دبي للتطوع التابع 
ف�شيف�شائية  �شوكوالتة  لوحة  اأك��ر  اإجن��از  يف  للهيئة 
2020 والتي مت اإجنازها خالل  اإك�شبو  حملت �شعار 
بطولة دبي العاملية لل�شيافة التي اختتمت فعالياتها 

خالل �شهر نوفمر املا�شي. 
املتطوعني  م���ن  م��ت��ط��وع   100 م���ن  اأك�����ر  و����ش���ارك 
مل��دة ثالثة  العمل  للتطوع يف  دب��ي  االأع�شاء يف مركز 
ف�شيف�شائية  �شوكوالتة  لوحة  ال�شتكمال  متتالية  اأيام 
اأك��ر من  اإع��داده��ا  اأمتار مربعة تطلب   404 بحجم 
واأك���ر من  كيلو كيك  األ���ف  م��ن  واأك���ر  332 قطعة 

250 كيلو �شوكوالتة مب�شورة. 
املجتمع  تنمية  هيئة  ع��ام  مدير  الكمدة  خالد  وق��ال 
دبي  م��رك��ز  اأع�����ش��اء  ب��ج��ه��ود  ال��ي��وم  ن��ن��وه  اأن  ي�شعدنا 
ل��ل��ت��ط��وع ال��ت��ي ���ش��اه��م��ت ب���اإدخ���ال ���ش��ع��ار اإك�����ش��ب��و اإىل 

مو�شوعة غيني�س.. ونعمل يف الهيئة على ن�شر ثقافة 
ال��ت��ط��وع ودع����م امل��ت��ط��وع��ني ل��ي�����ش��اه��م��وا ل��ي�����س فقط 
بجهودهم واأوقاتهم بل باأفكارهم واإبداعاتهم ونتعهد 
بتقدمي الدعم لهم لتحويل هذه االأفكار اإىل م�شاريع 
الأهمية  م��ن��ا  اإدراك�����ا  املجتمع  ت��خ��دم  حقيقية  نفعية 
وحجم  املجتمع  اإىل  املجتمع  م��ن  املقدمة  اخل��دم��ات 
فكرة  �شاحبة  را�شد  �شارة  قالت  جهتها  من  تاأثريها. 
اأخريا  ان�شممت  الف�شيف�شائية:  ال�شوكوالتة  لوحة 
اإىل م��رك��ز دب���ي ل��ل��ن��ط��وع ب��ع��د ال��ن��ج��اح ال��ك��ب��ري الذي 
حملت  التي  الف�شيف�شائية  ال�شوكوالتة  لوحة  حققته 
�شعار اإك�شبو ودخولها بف�شل الدعم احلكومي وجهود 
من  الرغم  وعلى  غيني�س..  مو�شوعة  اإىل  املتطوعني 
التحديات الكبرية التي واجهتنا يف اإعدادها اإال اأن دعم 
الفكرة  اأرى  بثقة كبرية وجعلني  اأ�شعرين  املتطوعني 

ت�شبح واقعا ملمو�شا. 

غيني�ش لالأرقام القيا�شية تكرم هيئة تنمية املجتمع بدبي 

اأكرب لوحة �سوكولتة ف�سيف�سائية حتمل �سعار اإك�سبو 2020

�سارون اأو�سبورن توؤلف كتابًا لالأطفال 
توؤلف النجمة التلفزيونية الريطانية �شارون اأو�شبورن كتاباً موجهاً لالأطفال بالتعاون مع �شركة 
)ديزين(. وذكرت و�شائل اإعالم بريطانية اأن اأو�شبورن، زوجة جنم الروك اأوزي اأو�شبورن واحلكم 

يف برنامج اكت�شاف املواهب )اأك�س فاكتور(، توؤلف كتاباً بعنوان جايك وقرا�شنة نيفر الند: االأم 
تعرف اأكر . وي�شتند الكتاب اإىل امل�شل�شل التلفزيوين جايك وقرا�شنة نيفرالند الذي منحت 

فيه اأو�شبورن �شوتها اإىل والدة الكابنت هوك .
مع  ق�ش�شها  واأت�شارك  جديد  من  ه��وك  االأم  دور  لعب  من  اأمتكن  اأن  الرائع  من  وقالت 

عائالت حول العامل .
وتتعاون اأو�شبورن مع �شركة ن�شر ديزين العاملية ودار باراغون للكتب.


