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�ستة �سباقات يطلقها نادي تراث الإمارات اخلمي�ص 
املقبل يف �سباق كاأ�ص رئي�ص الدولة للقدرة بقرية بوذيب

عربي ودويل

اأع�ساء املجل�ص الوطني الحتادي يوجهون 
اأربعة اأ�سئلة تتعلق باملراأة والطفل

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

هل ينجح �سقور النه�سة والتاأ�سي�سي 
يف اإ�سقاط د�ستور تون�ص اجلديد..؟

•• اأبوظبي-وام:

ثمن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات 
�أن حماية  نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل �لتي تاأكد 
�لدولة و�ملحافظة على ��شتقاللها و�شيادتها و�مل�شاركة 
يف �لتنمية �ل�شاملة و�جب مقد�س على كل مو�طن مبا 
حققه  وم��ا  تر�به  و�شالمة  �لوطن  مكت�شبات  يحفظ 

منذ قيام �حتاد دولتنا �حلبيبة �إىل يومنا هذ�. 

�لوزر�ء  �شموه جل�شة جمل�س  جاء ذلك خالل تروؤ�س 
ق�شر  يف  �م�����س  ع��ق��دت  �ل��ت��ي   2014 ل��ع��ام  �لأوىل 
�شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  بح�شور  �لرئا�شة..وذلك 
�ل��وزر�ء وزير  �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س  بن ز�ي��د 

�لد�خلية و �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان. 
وت��ب��ع��ا ل��ت��وج��ي��ه��ات ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و رئ��ي�����س �لدولة 
�لوطنية  باخلدمة  يتعلق  قانون  باإ�شد�ر  �هلل  حفظه 
و�لح���ت���ي���اط���ي���ة..ف���ق���د و�ف�����ق �مل��ج��ل�����س ع��ل��ى �إ����ش���د�ر 
�لوطنية  �خل��دم��ة  ب�شاأن  �لحت���ادي  �لقانون  م�شروع 

و�لحتياطية..                   )�لتفا�شيل �س2(

   

رئي�س الدولة يتلقى ر�سالة خطية من 
الرئي�س النيجريي ت�سلمها من�سور بن زايد

•• ابوظبي-وام:

تلقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
جودلك  �ل��دك��ت��ور  �لرئي�س  فخامة  م��ن  خطية  ر���ش��ال��ة  �هلل  حفظه 
بالعالقات  تت�شل  �لحت��ادي��ة  نيجرييا  جمهورية  رئي�س  ج��ون��اث��ان 
م�شالح  يخدم  مبا  تطويرها  و�شبل  �لبلدين  بني  �لقائمة  �لثنائية 
ز�يد  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  �لر�شالة  ت�شلم  �ل�شديقني.  �لبلدين 
خالل  �لرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل 
��شتقبال �شموه يف ق�شر �لرئا�شة، �شباح �م�س ل�شعادة ب�شري ياغود� 
�ملبعوث �خلا�س للرئي�س �لنيجريي. وجرى خالل �للقاء ��شتعر��س 

عدد من �لق�شايا ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.             )�شورة �س3(

الرتبية تطلق امل�سروع املدر�سي للـ 4 
الـ11 حتى  تقوميية  واختبارات   5 –

•• دبي – حم�شن را�شد

�أطلقت وز�رة �لرتبية و�لتعليم �تفاقية مل�شروع مدر�شي طرفاها �ملعلم 
و�ل�شف  باأ�شمائهم  �لطرفني  �لتفاقية كال  على  ويوقع   ، و�لطالب 
�أربعة  �مل�شروع وتت�شمن  �لزمنية وماهية  ، و�لفرتة  �لدر��شي و�ملادة 
بنود ، على �أن يكون �لطلبة يف �شكل فرق عمل مكونة من 5 طالب 
�أنهم  �ملدر�شي  �مل�شروع  �تفاقية  يف  كالهما  ويقر   ، �أ�شمائهم  يذكر 
مكلفون من قبل �ملعلم باإعد�د م�شروع يتم ت�شميته ، ويقومون عليه 
�أمورهم  و�أولياء  �ملعلم  و�إر�شاد�ت  بتوجيهات  �ل�شتعانة  باأنف�شهم مع 
بينهم خطة عمل  فيما  �لطلبة  �أن يحدد كل فريق عمل من  ، على 
و��شحة للم�شروع ، تت�شمن 6 مر�حل �ختيار �مل�شروع ، وجمع بياناته 

و�ملو�د �لالزمة لتنفيذه.                                  )�لتفا�شيل �س3(

حممد بن ز�يد خالل ��شتقباله �شعود �لفي�شل  )و�م( حممد بن ر��شد خالل تروؤ�شه �جتماع جمل�س �لوزر�ء  )و�م(

حممد بن را�شد يثمن توجيهات رئي�س الدولة حول الواجب املقد�س على كل مواطن

جمل�س الوزراء يوافق على قانون اخلدمة الوطنية واالحتياطية
•• ابوظبي-وام:

ز�يد  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  ��شتقبل 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
�ل�شمو  �شاحب  �م�س  �أبوظبي  يف  �مل�شلحة  للقو�ت 
�مللكي �لأمري �شعود �لفي�شل وزير خارجية �ململكة 
�ل��ع��رب��ي��ة �ل�����ش��ع��ودي��ة �ل�����ش��ق��ي��ق��ة �ل����ذي و���ش��ل �ىل 
�لبالد يف زيارة ق�شرية .. ومت خالل �للقاء �لذي 
نهيان  �ل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  ح�شره 
وزير �خلارجية ��شتعر��س �ملو��شيع ذ�ت �لهتمام 

�مل�����ش��رتك وجم��م��ل �لأو�����ش����اع �ل��ت��ي ت��ه��م �ملنطقة 
�نطالقا مما تقت�شية �لعالقات �لتاريخية �ملتميزة 
�لتي تربط �لبلدين �ل�شقيقني من تن�شيق وت�شاور 

م�شتمرين. 
بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  ��شتقبل  كما 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د  �آل  ز�ي���د 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة يف ق�شر �مل�شرف �م�س دولة 
هيالماريام د�شالني رئي�س وزر�ء جمهورية �إثيوبيا 
�لفيدر�لية �لدميقر�طية �لذي يزور �لبالد حاليا.                          

)�لتفا�شيل �س2(

حممد بن زايد ي�ستقبل �سعود 
الفي�سل ورئي�س وزراء اأثيوبيا 

�لأهايل ي�شتخرجون جثمان طفلة من حتت �لأنقا�س عقب ق�شف �أحد �أحياء مدينة حلب )رويرتز(

•• عوا�شم-وكاالت:

قال �لرئي�س �ل�شوري ب�شار �لأ�شد 
�إن�����ه غ���ري م�����ش��ت��ع��د ل��ل��ت��ن��ازل عن 
غ���ري مطروح  و�لأم������ر  �ل�����ش��ل��ط��ة 
ل��ل��ن��ق��ا���س، و�أ������ش�����اف: ل����و �أردن������ا 
منذ  ذل��ك  فعلنا  لكنا  �ل�شت�شالم 
�ل��ب��د�ي��ة، ج���اء ذل���ك خ���الل لقاء 
يف  دم�شق  يف  رو����س  برملانيني  م��ع 
ت�شريحات ترجمتها �ىل �لرو�شية 

وكالة �إنرتفاك�س.
�لأ���ش��د عن موؤمتر جنيف:  وق��ال 
ل �أمل يف جناح جنيف 2، ولكننا 

ذ�هبون �إذ� �نعقد.
�أنه  �ملوؤيدة  �لنظام  مو�قع  ونقلت 
�لوفد  �أ�شماء  �أر�شلنا  �أي�شاً:  ق��ال 
�ىل  ب��ه  �ملتعلقة  �لتفا�شيل  وك���ل 
نعتقد  �أن��ن��ا  غ��ري  �مل��ت��ح��دة،  �لأمم 
�نعقاده يف  - ويف حال  �ملوؤمتر  �أن 
لأحد،  ب�شيء  ياأتي  لن   - موعده 
مرجعاً �لأ�شباب �إىل �أننا �شنجتمع 
�لأر�س  ميلكون  ل  �أ�شخا�س  م��ع 
�مل�شّلحني،  ع��ل��ى  ���ش��ل��ط��ة  �أي  ول 
�أو  ق��در�ت معّينة  و�إذ� قدمنا لهم 
�لقيام  ي�شتطيعو�  فلن  ما  �شر�كة 
باأي �شيء لأنهم ل ميلكون �ملبادرة 
�ل���ت���ع���اون مع  ع���ل���ى  �ل����ق����درة  ول 

�ل�شلطات �حلالية �لقائمة.

قتلى بالرباميل املتفجرة يف حلب وق�شف على الر�شنت

االأ�سد: لن اأترك ال�سلطة وال اأمل يف جناح جنيف2

ا�شرائيل ت�شعى ل�شم كتلة ا�شتيطانية رابعة لأي ت�شوية
جرحى بغارات على غزة ونتنياهو يهدد بالت�سعيد

•• غزة-وكاالت:

هدد رئي�س �لوزر�ء �لإ�شر�ئيلي، بنيامني نتنياهو، �أم�س مبو��شلة �لغار�ت 
�شد قطاع غزة، بعد �أن ��شتهدفت �إحد�ها نا�شطا فل�شطينيا يف �لقطاع .

�ل�شيا�شة  �إن  �لأ�شبوعي،  حكومته  �جتماع  �فتتاحه  لدى  نتنياهو  وق��ال 
�ملنطقة تتمثل يف عمليات لحباط  �ملتعبة يف هذه  �لإ�شر�ئيلية �لأمنية 
�أي  على  ب�شدة  �ل��رد  ويف  تنفيذها  قبل  تخريبية  باعتد�ء�ت  و�شفها  ما 

حماولة للم�شا�س بنا.
ون�شح حركة حما�س باأن حتمل هذه �ل�شيا�شة على حممل �جلد.

خطرية،  �أحدهما  حالة  ب��ج��روح،  فل�شطينيني  ��شابة  عقب  ذل��ك  ي��اأت��ي 
وذلك بغارة جوية �إ�شر�ئيلية ��شتهدفت در�جة نارية �شمال قطاع غزة.

بنيامني  �ل���وزر�ء  رئي�س  �ن  �ل�شر�ئيلي  �جلي�س  �ذ�ع��ة  �وردت  ذل��ك  �ىل 
ب�شم  بانه يرغب  �لمريكي جون كريي  وزير �خلارجية  �بلغ  نتانياهو 
�شالم مع  �تفاق  �ي  �ملحتلة يف  �لغربية  �ل�شفة  ��شتيطانية يف  كتل  �ربع 

�لفل�شطينيني.
و��شارت �لذ�عة �نه خالل لقاء�ته �لخرية مع وزير �خلارجية �لمريكي 
�ملفاو�شات  �ط��الق  �ملا�شي  يوليو  �ل��ذي يحاول منذ مت��وز  ك��ريي  ج��ون 
�يل  بيت  كتلة  على  �حلفاظ  يريد  بانه  و�لفل�شطينيني،  ��شر�ئيل  بني 
وم�شتوطنتي  �ي��ل  بيت  م�شتوطنة  م��ن  ك��ال  ت�شم  �ل��ت��ي  �ل�شتيطانية 

ب�شاغوت وعوفر� �لقريبتني.
وبح�شب �لذ�ع��ة، فان �شم هذه �لكتلة �شيوؤدي �ىل عزل مدينة ر�م �هلل 

جزئيا عن باقي �ل�شفة �لغربية.

ميد�نيا قال نا�شطون �شوريون �إن 
طري�ن �لنظام يو��شل ��شتهد�فه 
ح����ل����ب وب����ل����د�ت����ه����ا ب���ال���ر�م���ي���ل 
�أوقع قتلى وجرحى،  �ملتفجرة ما 
�أكرث  ي��وم من �شقوط  وذل��ك بعد 
م����ن ����ش���ت���ني ق���ت���ي���ال ب���ف���ع���ل ه���ذه 
ي�شتمر  كما  �ملتفجرة،  �لر�ميل 
�لنظامي بق�شف مناطق  �جلي�س 

خمتلفة من �شوريا، يف حني ر�شد 
نا�شطون مقرة جماعية يتهمون 
ت��ن��ظ��ي��م �ل����دول����ة �لإ����ش���الم���ي���ة يف 
�لعر�ق و�ل�شام بارتكابها يف حلب.

�لطري�ن  �إن  ���ش��ام  �شبكة  وق��ال��ت 
�مل������روح������ي ق�������ش���ف ب���ال���ر�م���ي���ل 
�مل��ت��ف��ج��رة ح���ي �مل��ي�����ش��ر ب��ح��ل��ب ما 

�أوقع خم�شة قتلى.

قو�ت  �رت��ك��ب��ت  حم�س،  ري��ف  ويف 
�ل����ن����ظ����ام �رت����ك����ب����ت جم���������زرة يف 
�لر�شنت، مو�شحا �أن 11 �شخ�شا 
بينهم طفلة ل يزيد عمرها على 
���ش��ت ���ش��ن��و�ت و�م��������ر�أة، ق��ت��ل��و� يف 
غارتني للطري�ن �حلربي وق�شف 
�إىل  �إ�شافة  �ل�شو�ريخ  بر�جمات 

�أربعني جريحا.

بتفجري  الــقــتــلــى  ــرات  ــس عــ�
الباك�ستاين للجي�س  قافلة 

•• بي�شاور-وكاالت:

تفجري  �شحايا  ح�شيلة  �رتفعت 
للجي�س  قافلة  �لأح��د،  ��شتهدف، 
بانو  م��ق��اط��ع��ة  يف  �ل��ب��اك�����ش��ت��اين 
باإقليم خير بختونخو� يف �شمال 
قتياًل   24 �إىل  ب��اك�����ش��ت��ان  غ���رب 

على �لأقل، و60 جريحاً.
�لباك�شتانية  ونقلت قناة )�شماء( 
عن م�شادر �أمنية �أن 24 عن�شر�ً 
60 �آخرون  �أمنياً قتلو�، و�أ�شيب 
مفخخة  �شيارة  بانفجار  بجروح، 

عند مرور موكبهم.
وك���ان���ت ح�����ش��ي��ل��ة ���ش��اب��ق��ة ذك���رت 
و�إ�شابة  �أمنياً  17 عن�شر�ً  مقتل 
�لذي  ب��الن��ف��ج��ار  �آخ���ري���ن   25
�أن  �منية رج��ح��ت  ك��ان��ت م�����ش��ادر 
نا�شفة مت  عن عبوة  ناجماً  يكون 

تفجريها عن بعد.
وط��وق��ت �ل��ق��و�ت �لأم��ن��ي��ة �ملكان 
ب��ع��د �حل������ادث، يف �ل���وق���ت �ل���ذي 

ت�شتمر فيه �أعمال �لإغاثة.

عملية وا�سعة للجي�س العراقي 
يف الرمادي و�سط نزوح كثيف

•• بغداد-وكاالت:

�لعر�قي  �جل��ي�����س  ق�����و�ت  ���ش��ن��ت 
وق����و�ت ���ش��و�ت، م��دع��وم��ة بقو�ت 
�شاعات  م���ن���ذ  �ل���������ش����ح����وة،  م�����ن 
�ملناطق  ��شتهدف  كبري�ً  هجوماً 
�لرمادي،  م��دي��ن��ة  يف  �جل��ن��وب��ي��ة 
غربي  يف  �لأنبار  حمافظة  مركز 
�لقو�ت  ت��ل��ك  وحت�����اول  �ل����ع����ر�ق. 
�ل�شيطرة  �����ش���ت���ع���ادة  �أي������ام  م��ن��ذ 
ع��ل��ى ت��ل��ك �مل��ن��اط��ق م��ن م�شلحي 
بنري�ن  ت��و�ج��ه  لكنها  �ل��ع�����ش��ائ��ر، 
�لرت�جع.  ع��ل��ى  جت��ره��ا  كثيفة 
وقد فر�شت قو�ت �جلي�س حظر�ً 

للتجو�ل يف �لرمادي.
من  �ل��زي��ن  نهاد  �ل�شحفي  وق��ال 
�لقو�ت  �إن  ل��ل��ج��زي��رة  �ل���رم���ادي 
جنوبي  ����ش��ت��ه��دف��ت  �حل��ك��وم��ي��ة 
بالطائر�ت  ب��ال��ق�����ش��ف  �مل���دي���ن���ة 
و�ملدفعية دون متييز بني �ملدنيني 
وغريهم، م�شري� �إىل نزوح كثيف 

للعائالت من �ملدينة.

مواقــيت ال�صالة
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بحث مع رئي�س وزراء اإثيوبيا العالقات الثنائية والو�شع يف القرن الإفريقي

حممد بن را�سد: االإمارات حتر�س على بناء ج�سور التعاون مع خمتلف الدول ال�سقيقة وال�سديقة
•• اأبوظبي-وام:

�أجرى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
�لرئا�شة  ق�����ش��ر  يف  �هلل  رع�����اه  دب����ي 
�ل�شيخ  �شمو  بح�شور  �م�����س  ���ش��ب��اح 
ن��ه��ي��ان نائب  �آل  ز�ي����د  ب���ن  م��ن�����ش��ور 
�شوؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء  رئي�س جمل�س 
�ل���رئ���ا����ش���ة.. م��ب��اح��ث��ات م���ع معايل 
وزر�ء  رئي�س  دي�شالني  م��ارمي  هيال 
�شبل  ت���ن���اول���ت  �ل�����ز�ئ�����ر..  �إث���ي���وب���ي���ا 
دولة  بني  �لثنائية  �لعالقات  تعزيز 

�لتعاون مع خمتلف �لدول �ل�شقيقة 
�أن  �إىل  �شموه  و�ل�شديقة..م�شري� 
�أ�شكال  كل  تعزيز  �إىل  ت�شعى  دولتنا 
�لتعاون مع خمتلف �لدول مبا يعود 
باخلري و�ملنفعة على �شعب �لإمار�ت 
و�ل�شعوب �ل�شديقة كافة. من جهته 
دي�شالني  م��ارمي  هيال  معايل  �أ���ش��اد 
و  و�لقت�شادي  �حل�شاري  بالتطور 
�لإمار�ت  ت�شهده  �ل��ذي  �لجتماعي 
�لر�شيدة  قيادتها  توجيهات  ظل  يف 
م���ب���دي���ا رغ����ب����ة ح���ك���وم���ة ب�������الده يف 
�لإمار�تية  �لإ�شتثمار�ت  ��شتقطاب 
��شتقطاب  �إثيوبيا خا�شة جلهة  �إىل 

حممد  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �لدكتور  معايل 
�لأ�شغال  وزي�����ر  �ل��ن��ع��ي��م��ي  ب��ل��ح��ي��ف 
�ل��ع��ام��ة و م��ع��ايل ع��ب��ي��د ب���ن حميد 
�لطاير وزير �لدولة لل�شوؤون �ملالية 
و معايل رمي بنت �إبر�هيم �لها�شمي 
وزي����رة دول���ة وم��ع��ايل �أح��م��د جمعة 
�لرئا�شة  �شوؤون  وزير  نائب  �لزعابي 
ر��شد  ب��ن  �ل��ف��ري��ق م�شبح  م��ع��ايل  و 
�ل�شمو  �شاحب  مكتب  مدير  �لفتان 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب 
�لدكتور  و�شعادة  دبي  حاكم  �ل��وزر�ء 
يو�شف عي�شي ح�شن �ل�شابري �شفري 
�أثيوبيا  ج��م��ه��وري��ة  ل����دى  �ل����دول����ة 

�لإم��������ار�ت و �إث��ي��وب��ي��ا و�ل���و����ش���ع يف 
وتركز  �لإف��ري��ق��ي.  �ل��ق��رن  منطقة 
����ش��ت��ق��ب��ال �شاحب  �حل���دي���ث خ���الل 
ب���ن ر��شد  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د  �ل�����ش��م��و 
وزر�ء  رئ��ي�����س  م���ك���ت���وم..م���ع���ايل  �آل 
�ملو��شيع  م���ن  ع����دد  ح����ول  �إث��ي��وب��ي��ا 
�لتعاون  �آف������اق  ب��ت��و���ش��ي��ع  �مل��ت�����ش��ل��ة 
ب���ني �ل��ب��ل��دي��ن خ��ا���ش��ة يف جم���الت 
�ل�شناعة  قطاعات  يف  �ل�شتثمار�ت 
�شاحب  و�أك��د  و�ل�شياحة.  و�ل��زر�ع��ة 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  �ل�شمو 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دب��ي..�أن دولة 
ج�شور  بناء  على  حتر�س  �لإم����ار�ت 

�ل��ق��ط��اع �خل���ا����س �ل����ذي ب����د�أ يتجه 
منوها  �إث��ي��وب��ي��ا  يف  �ل���ش��ت��ث��م��ار  �إىل 
بوجود عدد من �ل�شركات �لإمار�تية 
عدد  يف  ي�شتثمرون  �لذين  و�لأف���ر�د 
م���ن �ل���ق���ط���اع���ات. ح�����ش��ر �ل���ل���ق���اء..
م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ��ة ل��ب��ن��ى ب��ن��ت خالد 
و�لتعاون  �لتنمية  وزي���رة  �لقا�شمي 
بن عبد�هلل  �ل��دويل ومعايل حممد 
�����ش����وؤون جمل�س  �ل���ق���رق���اوي وزي�����ر 
�شعيد  ب��ن  �شلطان  وم��ع��ايل  �ل����وزر�ء 
ومعايل  �لقت�شاد  وزي��ر  �ملن�شوري 
�أن����ور ب��ن حم��م��د قرقا�س  �ل��دك��ت��ور 
و  �خلارجية  لل�شوؤون  �ل��دول��ة  وزي��ر 

ر���ش��ق��و� �شالح  �ل��ق��ادر  و���ش��ع��ادة عبد 
�لفيدر�لية  �أثيوبيا  �شفري جمهورية 

و�لوفد  �لدولة  لدى  �لدميقر�طية 
�لوز�ري �ملر�فق لل�شيف �لذي ي�شم 

�ملالية  و  و�ل�����ري  �خل��ارج��ي��ة  وز�رء 
و�لتطوير �لإقت�شادي ووزر�ء دولة.

الوطني للأر�ساد يحذر من ارتياد البحر و عدم ا�ستقرار الطق�س
و�لرياح معتدلة �إىل ن�شطة �ل�شرعة وقوية �أحيانا خا�شة مع وجود 
�ل�شحب وتكون مثرية للغبار و�لأتربة توؤدي �إىل تدين مدى �لروؤية 
بوجه  م�شطربا  �لبحر  وي�شتمر   . �ملك�شوفة  �ملناطق  على  �لأفقية 
�شماء �خلليج  �ل�شحب يف  �أحيانا مع وجود  �لإ�شطر�ب  و�شديد  عام 
�إىل  غائما  �لإث��ن��ني  �ل��ي��وم  �لطق�س  و�شيكون  ع��م��ان.  وبحر  �لعربي 
غائم جزئي مع �حتمال �شقوط بع�س �لأمطار خا�شة �شمال و�شرقا 
معتدلة  و�لرياح  غربا  �لظهر  بعد  تدريجيا  �ل�شحب  كميات  وتخف 
�إىل ن�شطة �ل�شرعة و�لبحر م�شطرب يف �خلليج �لعربي ومتو�شط 

�إىل م�شطرب �أحيانا فى بحر عمان.

•• اأبوظبي-وام:

ج��دد �مل��رك��ز �لوطني ل��الأر���ش��اد �جل��وي��ة و�ل����زلزل حت��ذي��ر�ت��ه بعدم 
وكان  ��شطر�بهما.  ب�شبب  عمان  وبحر  �لعربي  �خلليج  بحر  �رتياد 
�أن �لطق�س �م�س غري م�شتقر على  �ملركز قد ذكر يف بيان له �م�س 
فيما  �ملناطق  معظم  على  غائم  �إىل  جزئيا  غائما  و�شيكون  �لدولة 
ي�شتمر تز�يد كميات �ل�شحب يتخللها بع�س �ل�شحب �لركامية وتكون 
رعدية �أحيانا على بع�س �ملناطق وي�شاحبها هطول �أمطار خمتلفة 
�ل�شدة على مناطق متفرقة ي�شاحبها �نخفا�س يف درجات �حلر�رة. 

•• الفجرية-وام:

�أم���ط���ار على  �م�����س  ���ش��ب��اح  هطلت 
و�لقرى  و�مل�����دن  �ل��ف��ج��رية  �إم�����ارة 
�ملجاوره لها تر�وحت بني �ملتو�شطة 
و�لغزيره مع �إنخفاظ ملحوظ يف 

درجات �حلر�رة.
و�أدت �لأمطار �لتي هطلت خا�شة 
جريان  �إىل  �جلبليه  �ملناطق  على 
�ملز�رع  و�إم��ت��الء  و�ل�شعاب  �لأودي���ة 

و�ل�شو�رع مبياه �لأمطار.
بالغيوم  ملبدة  �ل�شماء  ت���ز�ل  ول 
مم���ا ي��ب�����ش��ر ب�����ش��ق��وط م���زي���د من 

�لأمطار يف �ل�شاعات �لقادمة. 

جمل�س الوزراء يوافق على قانون اخلدمة الوطنية والحتياطية

حممد بن را�سد: توجيهات اأخي خليفة بن زايد توؤكد اأن حماية الدولة واملحافظة على ا�ستقللها و�سيادتها وامل�ساركة يف التنمية ال�ساملة واجب مقد�س على كل مواطن
اخلدمة الوطنية تر�سخ قيم الوالء واالنتماء لدى �سريحة ال�سباب كما تزرع روح النظام واالن�سباط والت�سحية فيهم

اأقول الأبنائي ال�سباب: م�سوؤوليتكم كبرية يف احلفاظ على ما حققناه..اأنتم حماة احلا�سر وامل�ستقبل وقادته...ونحن ندعمكم ونقف خلفكم.. 
نحن دولة �سلم واأمن وا�ستقرار نوؤمن بال�سلم ونعي�سه ونن�سره يف كل العامل..هذا نهج دولتنا الذي ورثناه من اأبائنا املوؤ�س�سني

•• اأبوظبي-وام:

ثمن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
�شاحب  ت���وج���ي���ه���ات  دب�����ي  ح���اك���م 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�يد 
�ل��دول��ة حفظه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل 
�لدولة  حماية  �أن  تاأكد  �لتي  �هلل 
��شتقاللها  ع���ل���ى  و�مل����ح����اف����ظ����ة 
�لتنمية  يف  و�مل�����ش��ارك��ة  و���ش��ي��ادت��ه��ا 
كل  على  مقد�س  و�ج���ب  �ل�شاملة 
مكت�شبات  ي��ح��ف��ظ  مب���ا  م���و�ط���ن 
�لوطن و�شالمة تر�به وما حققه 
دول��ت��ن��ا �حلبيبة  ق��ي��ام �حت���اد  منذ 

�إىل يومنا هذ�. 
ج����اء ذل����ك خ����الل ت���روؤ����س �شموه 
�لأوىل  �ل�������وزر�ء  ج��ل�����ش��ة جم��ل�����س 
�م�س  ع��ق��دت  �ل��ت��ي   2014 ل��ع��ام 
يف ق�شر �لرئا�شة..وذلك بح�شور 
�لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  �آل 
�ل�����وزر�ء وزي����ر �ل��د�خ��ل��ي��ة و �شمو 
�آل نهيان  ز�يد  �ل�شيخ من�شور بن 
نائب رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء وزير 
لتوجيهات  وتبعا  �لرئا�شة.  �شوؤون 
�لدولة  رئ��ي�����س  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
يتعلق  قانون  باإ�شد�ر  �هلل  حفظه 
باخلدمة �لوطنية و�لحتياطية..
�إ�شد�ر  �مل��ج��ل�����س ع��ل��ى  ف��ق��د و�ف���ق 
ب�شاأن  �لحت���ادي  �لقانون  م�شروع 
و�لحتياطية.. �لوطنية  �خلدمة 

وذلك متهيد� لعر�شه على �ملجل�س 
ملناق�شته..  �لحت�������ادي  �ل���وط���ن���ي 
�إدر�ك  �إط��ار  �ل��ق��ر�ر يف  ياأتي  فيما 
م�شاركة  �أهمية  �لر�شيدة  �لقيادة 
�مل��و�ط��ن��ني يف و�ج���ب �ل���دف���اع عن 

���ش��ر�ئ��ح �ملجتمع  �ل��وط��ن وح��اج��ة 
�شاحب  وق������ال  �ل����ق����ان����ون.  ل���ه���ذ� 
�ل�����ش��م��و رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
قيم  تر�شخ  �لوطنية  �خل��دم��ة  �إن 
�شريحة  ل���دى  و�لإن���ت���م���اء  �ل����ولء 
�لنظام  روح  ت����زرع  ك��م��ا  �ل�����ش��ب��اب 
فيهم  و�ل��ت�����ش��ح��ي��ة  و�لن�����ش��ب��اط 
�لوطن  خ��دم��ة  م��ن  ميكنهم  مب��ا 
و�أ�شاف �شموه   . �أف�شل وجه  على 
لأبنائي  �أق��ول  �ل��ق��ر�ر  على  معلقا 
يف  كبرية  م�شوؤوليتكم   .. �ل�شباب 
حققناه..�أنتم  م��ا  ع��ل��ى  �حل��ف��اظ 
حماة �حلا�شر و�مل�شتقبل وقادته..

 . خلفكم  ون��ق��ف  ندعمكم  ون��ح��ن 
تفر�س  �لقانون  �أحكام  ومبوجب 
�خلدمة �لوطنية على كل مو�طن 

لعام 2014 .. مبا يتما�شى ونية 
�حلكومة �لحتادية تقدمي �أف�شل 
�عتمد  ل��ل��م��و�ط��ن��ني.  �خل����دم����ات 
م�شروع ميز�نية موؤ�ش�شة �لإمار�ت 
�ل��ع��ام��ة ل��ل��ن��ق��ل و�خل���دم���ات لعام 

. 2014
�عتماد  �جل���ل�������ش���ة  خ������الل  ومت   
�حل�شاب �خلتامي �ملقدم من هيئة 
و�ملقايي�س  للمو��شفات  �لم���ار�ت 
2012 و�ل��ت��ي حققت  �ل��ع��ام  ع��ن 
خالله منو� يف �إجمايل �لإير�د�ت 
ن�شبته 14 يف �ملائة مقارنة بن�شبة 
نف�س  ويف   . �مل����ق����درة  �لإي����������ر�د�ت 
�حل�شابات  �ملجل�س  �عتمد  �ل�شياق 
�خلتامية �ملقدمة لكل من �لهيئة 
�ملجل�س  و  ل��ل��م��وؤه��الت  �ل��وط��ن��ي��ة 

تاريخ  يف   30 عمره  يتجاوز  ومل 
يتقدم  �ل��ق��ان��ون..�أن  ب��ه��ذ�  �لعمل 
لتحديد  �مل��خ��ت�����ش��ة  �جل���ه���ات  �إىل 
موقفه من �لتجنيد طبقا لأحكام 
�لقانون  �أح��ك��ام  وتن�س  �ل��ق��ان��ون. 
على �ل�شماح للمو�طنني �لعاملني 
�لحتادية  �حلكومية  �جل��ه��ات  يف 
ممن  �خل��ا���س  و�ل��ق��ط��اع  و�ملحلية 
�لو�ردة  �ل�شو�بط  عليهم  تنطبق 
و  �لوطنية  ب��اخل��دم��ة  ب��الل��ت��ح��اق 
للمجندين  �خل��دم��ة  م���دة  تعتر 
مدة  �أث���ن���اء  تعيينهم  ي��ت��م  �ل��ذي��ن 
باجلهات  �ل���وط���ن���ي���ة  خ���دم���ت���ه���م 
و�ملحلية  �لحت����ادي����ة  �حل��ك��وم��ي��ة 
ق�شيت  �خلا�س..كاأنها  و�لقطاع 
�جل���ه���ات وحت�شب  ه����ذه  ب��خ��دم��ة 

و�فق �ملجل�س على �ن�شمام �لدولة 
وهو  �لعاملي  �لبرتول  جمل�س  �إىل 
كمنتدى  ت��ع��م��ل  دول���ي���ة  م��ن��ظ��م��ة 
�ملعنية  �لأط������������ر�ف  ك�����ل  ي���ج���م���ع 
ب�����ش��ن��اع��ة �ل��ط��اق��ة وي�����ش��اع��د على 
ت��ب��ادل �خل���ر�ت وت��وف��ري �لفر�س 
�لنفط  �شركات  �أم��ام  �ل�شتثمارية 
و�لغاز �لوطنية و�لعاملية. و�شادق 
�لتفاقية  ع��ل��ى  �ل�����وزر�ء  جم��ل�����س 
�لإمار�ت  دول��ة  بان�شمام  �خلا�شة 
�ملكتب  �إىل  �مل���ت���ح���دة  �ل���ع���رب���ي���ة 
�لإقليمي لتبادل �ملعلومات ريلو .. 
فيما تاأتي هذه �لتفاقيات يف �إطار 
�مل�شرتك  �ل���دويل  �ل��ت��ع��اون  تعزيز 
�ل��دويل مبا  �مل�شتوى  للدولة على 

يخدم م�شالح �لدولة.

من �لذكور و يكون �لتحاق �لإناث 
بهذه �خلدمة �ختياريا..وي�شرتط 
ممن  للخدمة  �ملنت�شب  ي��ك��ون  �أن 
�أو  �لعامة  �لثانوية  مرحلة  �أنهى 
ل  �أن  م��ن عمره على   18 �ل���  �أمت 
عاما..وتكون   30 عمره  يتجاوز 
للحا�شلني  �شنتني  �خل��دم��ة  م��دة 
�لثانوية  م���ن  �أق�����ل  م���وؤه���ل  ع��ل��ى 
للحا�شلني  �أ�شهر  ت�شعة  و  �لعامة 
�لعامة  �ل���ث���ان���وي���ة  ����ش���ه���ادة  ع���ل���ى 
�لوطنية  وت�شمل �خلدمة  فاأعلى. 
فرت�ت تدريبية ومتارين ع�شكرية 
و�أمنية للمجند يف �إحدى وحد�ت 
�مل�����ش��ل��ح��ة..وي��ج��ب على  �ل����ق����و�ت 
ك��ل م��و�ط��ن مم��ن �أمت �ل��� 18 من 
�لعامة  �ل��ث��ان��وي��ة  �أن��ه��ى  �أو  ع��م��ره 

و�ملجل�س  ل������الإع������الم  �ل����وط����ن����ي 
وذلك  و�لآث���ار  لل�شياحة  �لوطني 
�شعيد  وعلى   .2012 �ل��ع��ام  ع��ن 
و�فق جمل�س  �لدولية  �لتفاقيات 
�تفاقيات  جمموعة  �لوزر�ء..على 
يف جم���ال �ل��ن��ق��ل �جل����وي م���ع كل 
من جمهورية مولدوفا و حكومة 
على  �����ش����ادق  ك���م���ا   .. ج���ام���اي���ك���ا 
�تفاقيات جتنب �لإزدو�ج �ل�شريبي 
يتعلق  فيما  �مل���ايل  �لتهرب  وم��ن��ع 
ب��ال�����ش��ر�ئ��ب ع��ل��ى �ل��دخ��ل م��ع كل 
من دول��ة ليبيا و حكومة بروناي 
�تفاقية  على  �ملجل�س  و���ش��ادق   ..
�ملتبادلة  و�حل���م���اي���ة  �ل��ت�����ش��ج��ي��ع 
�لدولة  ح��ك��وم��ة  ل��ال���ش��ت��ث��م��ارب��ني 
و ح��ك��وم��ة ج��م��ه��وري��ة ب��ن��ني. كما 

�لأقدمية  ���ش��م��ن  م��ن  �مل����دة  ه���ذه 
و����ش��ت��ح��ق��اق �ل����زي����اد�ت �مل���ق���ررة..
وت�شم مدة �خلدمة �لوطنية �إىل 
خدمته �لفعلية �ملحددة لأغر��س 
�ملكافاأة و�ملعا�س �لتقاعدي وغريها 
م���ن �حل���ق���وق �ل��وظ��ي��ف��ة. وو�ف����ق 
جمل�س �لوزر�ء خالل جل�شته على 
�إعادة ت�شكيل جمل�س �إد�رة �شندوق 
�لدكتور  م��ع��ايل  ب��رئ��ا���ش��ة  �ل���زك���اة 
هادف بن جوعان �لظاهري وزير 
�ل���ع���دل وع�����ش��وي��ة جم��م��وع��ة من 
هذ�  يف  و�لكفاءة  �خل��رة  �أ�شحاب 
�إم������ار�ت �لدولة.  ك��ل  �مل��ج��ال م��ن 
خ���الل جل�شته  �مل��ج��ل�����س  و�ع��ت��م��د 
�لعامة  �لهيئة  ميز�نية  م�����ش��روع 
للمعا�شات و�لتاأمينات �لجتماعية 

هطول اأمطار على اإمارة الفجرية

حممد بن زايد يبحث مع الفي�سل جممل االأو�ساع التي تهم املنطقة 
•• ابوظبي-وام:

����ش��ت��ق��ب��ل �ل��ف��ري��ق �أول ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ز�ي����د �آل 
ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د �أب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب �ل��ق��ائ��د �لأع��ل��ى للقو�ت 
�لأمري  �مللكي  �ل�شمو  �شاحب  �م�س  �أب��وظ��ب��ي  يف  �مل�شلحة 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  خارجية  وزي��ر  �لفي�شل  �شعود 
.. ومت  زي��ارة ق�شرية  �لبالد يف  �ل��ذي و�شل �ىل  �ل�شقيقة 
خالل �للقاء �لذي ح�شره �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �ل 
�لهتمام  ذ�ت  �ملو��شيع  ��شتعر��س  �خلارجية  وزير  نهيان 
�مل�شرتك وجممل �لأو�شاع �لتي تهم �ملنطقة �نطالقا مما 
تقت�شية �لعالقات �لتاريخية �ملتميزة �لتي تربط �لبلدين 
نهاية  ويف  م�شتمرين.  وت�����ش��اور  تن�شيق  م��ن  �ل�شقيقني 
�لزيارة �أعرب �شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري �شعود �لفي�شل 

و �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان ..�أنه �ن�شجاما مع 
موقف �لبلدين �ل�شقيقني �لثابت و�لد�عم حلقوق �ل�شعب 
نف�شه  ع��ن  و�ل��دف��اع  م�شريه  تقرير  يف  �ل�شقيق  �ل�����ش��وري 
�لئتالف  بقر�ر  يرحبان   .. �ل�شوري  �لنظام  جر�ئم  �شد 
يف  بامل�شاركة  �ل�شورية  و�ملعار�شة  �ل��ث��ورة  لقوى  �لوطني 
�أن  نف�شه  �لوقت  وي��وؤك��د�ن يف   2 حم��ادث��ات موؤمتر جنيف 
�ل�شعب  ملعاناة  حد  و�شع  هو  جنيف2  موؤمتر  من  �لهدف 
دور  �شيا�شي حقيقي ل  �إح��د�ث حتول  �ل�شوري من خالل 
�إعالن جنيف1  لنظام �لأ�شد فيه وذلك تنفيذ� ملا جاء يف 
�ملتحدة  ل��الأمم  �لعام  �لأم��ني  من  �ملوجه  �لدعوة  وخطاب 
مو�قف  فيه  و�أك���د  �ل���دويل  �ملجتمع  ب��دع��م  حظي  و�ل���ذي 
�إع��الن لندن  �ل��دول �لد�عمة لل�شعب �ل�شوري كما جاء يف 

2013م وباري�س 2014م. 

حممد بن زايد يبحث مع رئي�س وزراء اأثيوبيا علقات التعاون
•• اأبوظبي-وام: 

�ل�شيخ  �شمو  �أول  �ل��ف��ري��ق  ��شتقبل 
نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�م�س  �مل�������ش���رف  ق�����ش��ر  يف  �مل�����ش��ل��ح��ة 
د���ش��ال��ني رئي�س  دول����ة ه��ي��الم��اري��ام 
�لفيدر�لية  �إثيوبيا  جمهورية  وزر�ء 
�لبالد  ي����زور  �ل����ذي  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
عهد  ويل  ����ش���م���و  ورح��������ب  ح����ال����ي����ا. 
جمهورية  وزر�ء  ب��رئ��ي�����س  �أب��وظ��ب��ي 
�أث����ي����وب����ي����ا وب�����ح�����ث م����ع����ه ع����الق����ات 
�لبلدين  ب���ني  و�ل���ت���ع���اون  �ل�����ش��د�ق��ة 
�لهتمام  ذ�ت  و�لق�شايا  �ل�شديقني 
دعم  �أهمية  �للقاء  وتناول  �مل�شرتك. 
مبا  وت��ط��وي��ره��ا  �لثنائية  �ل��ع��الق��ات 
يف  خا�شة  �مل�شرتكة  �مل�شالح  ي��خ��دم 
و�ل�شتثمارية.  �لقت�شادية  �ملجالت 
ز�يد  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �شمو  و�ك���د 
�آل نهيان �ن دول��ة �لإم��ار�ت �لعربية 
�ملتحدة بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
بناء  �ىل  تتطلع  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة 
عالقات �كرث قوة ومتانة مع �لدول 
�شيا�شتها  �ىل  ����ش��ت��ن��اد�  �ل�����ش��دي��ق��ة 
�مل�شرتك  �ل���ت���ع���اون  ع���ل���ى  �ل���ق���ائ���م���ة 
و�ل�����ش��د�ق��ة و�لح����رت�م �مل��ت��ب��ادل مع 
�ل�������دول و�ل�������ش���ع���وب �مل��خ��ت��ل��ف��ة. من 

�لأثيوبي  �ل��وزر�ء  رئي�س  جانبه عر 
�لإم����ار�ت  ب��زي��ارة دول���ة  ع��ن �شعادته 
�لعربية �ملتحدة و�للتقاء بامل�شوؤولني 
�لإم��ار�ت��ي��ني وت��ب��ادل وج��ه��ات �لنظر 
�لتى  �لق�شايا  ع��دد من  ح��ول  معهم 
تعزيز فر�س  �جل  �لبلدين من  تهم 
و�ل�شتفادة  و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق  �ل���ت���ع���اون 
و�لإمكانيات.  ل��ل��خ��ر�ت  �مل��ت��ب��ادل��ة 
ت��ب��ادل وجهات  �للقاء  وج��رى خ��الل 
�لإقليمية  �مل�شتجد�ت  ح��ول  �لنظر 
و�ل����دول����ي����ة وت������ط������ور�ت �لأح��������د�ث 
ع����دد من  �ىل  �إ����ش���اف���ة  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
�مل�شرتك.  �له��ت��م��ام  ذ�ت  �مل��و����ش��ي��ع 
و�أقام �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان ماأدبة غد�ء على �شرف رئي�س 
و�لوفد  �أث��ي��وب��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة  وزر�ء 
�شمو  و�مل��اأدب��ة  �للقاء  �مل��ر�ف��ق. ح�شر 
�آل نهيان  �ل�شيخ طحنون بن حممد 
�ل�شرقية  �ملنطقة  يف  �حل��اك��م  ممثل 
�آل  حممد  ب��ن  ���ش��رور  �ل�شيخ  و�شمو 
ز�يد  ب��ن  ه���ز�ع  �ل�شيخ  و�شمو  نهيان 
�لوطني  �لأم���ن  م�شت�شار  نهيان  �آل 
نائب رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي و�شمو 
�ل�شيخ �شعيد بن ز�يد �آل نهيان ممثل 
�ل�شيخ  �أبوظبي و�لفريق �شمو  حاكم 
�شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية و�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ 

�ل�����وزر�ء وزير  رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب 
حامد  �ل�شيخ  و�شمو  �لرئا�شة  �شوؤون 
�آل نهيان رئي�س دي��و�ن ويل  بن ز�يد 
عبد�هلل  �ل�شيخ  و�شمو  �أبوظبي  عهد 
�خلارجية  وزي���ر  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
و����ش���م���و �ل�����ش��ي��خ ع���م���ر ب����ن ز�ي������د �آل 
�أمناء  ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س  ن��ه��ي��ان 
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  موؤ�ش�شة 
لالأعمال �خلريية و�لإن�شانية و�شمو 
خليفة  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ 
�ل�شمو  �شاحب  م�شت�شار  نهيان  �آل 
حممد  �ل�شيخ  و�شمو  �ل��دول��ة  رئي�س 
�ملجل�س  ع�شو  نهيان  �آل  خليفة  ب��ن 

نهيان  �ل�����ش��ي��خ  وم���ع���ايل  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�لثقافة  وزي���ر  نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن 
ومعايل  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�����ش��ب��اب 
نهيان  �آل  مبارك  بن  حمد�ن  �ل�شيخ 
وزير �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي 
�ملجل�س  و�أع�شاء  �ل���وزر�ء  من  وع��دد 
�لتنفيذي لإمارة �أبوظبي وكبار قادة 
�لد�خلية..  ووز�رة  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت 
عي�شي  ي��و���ش��ف  �ل���دك���ت���ور  و����ش���ع���ادة 
لدى  �لدولة  �شفري  �ل�شابري  ح�شن 
�مل��ن��دوب �لد�ئم  �أث��ي��وب��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة 
�لأفريقي  �لحت������اد  ل����دى  ل���ل���دول���ة 
و���ش��ع��ادة ع��ب��د �ل��ق��ادر ر���ش��ق��و� �شالح 

�شفري جمهورية �أثيوبيا لدى �لدولة 
لرئي�س  �مل���ر�ف���ق  �ل�������وز�ري  و�ل���وف���د 
ي�شممعايل  �ل�����ذي  �أث��ي��وب��ي��ا  وزر�ء 
�خلارجية  وزي���ر  �أده���ان���وم  ت���ادرو����س 
وم���ع���ايل ���ش��ف��ي��ان �أح���م���د ب��ك��ر وزي���ر 
�ملالية و�لتنمية �لقت�شادية ومعايل 
و�لري  �ملياه  وزي��ر  تيجينو  �أليمايهو 
و�لطاقة ومعايل �شور�فيل مهريتيب 
عبدوزير دولة مبكتب رئي�س �لوزر�ء 
ومعايل جيتات�شيو ر�شا كاه�شي وزير 
دول��ة مبكتب رئي�س �ل��وزر�ء ومعايل 
دولة  وزي���ر  دي�شي  يناجري  �ل��دك��ت��ور 

بوز�رة �خلارجية.
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امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى �ملفرق                     5823100
 م�شت�شفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى تو�م                         7677444
م�شت�شفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى ر��شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى �لر�حة                   2710000
م�شت�شفى �ملكتوم                     2221211         
م�شت�شفى �لمل                      3444010
م�شت�شفى �لو�شل                    2193000

ال�شارقة 
م�شت�شفى �لقا�شمى                 5386444
م�شت�شفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�شت�شفى �م �لقوين                7656888
را�س اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�شت�شفى �لأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى �لنور                       6139111
�مل�شت�شفى �لمار�تى �لفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
�مل�شت�شفى �لأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�شت�شفى �لدولية  �خلا�شة 2212484

ال�شارقة 
م�شت�شفى �لزهر�ء �خلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
�مل�شت�شفى �ملركزى �خلا�س     5639900
�مل�شت�شفى �مللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�شيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�شيدلية �لأهلية �ملركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية د�ر �ل�شفاء                 6411299
�شيدلية �بن �شينا -  �لد�نا بالز�  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية �ملدينة                       7468424
�شيدلية �لمار�ت                    7474900
�شيدلية �لأم                           7429006

دبى 
�شيدلية �ملدينة                       2240566 
�شيدلية �جلامعة                    3967335 
�شيدلية �لأحتاد                      3935619

�شيدلية �بن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جر�ند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية �لعني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية �ل�شالم �جلديدة       7543887

ال�شارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية �لر�زى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية �بن  �شينا �لكورني�س  5726885 
�شيدلية �ل�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
�لمار�ت                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

ت�سكيل جلنة لدرا�سة املبادرات الذكية املتعلقة بـ موؤمتر دبي العاملي لل�سلم 2014
•• دبي-وام:

قرر جمل�س �أمناء جائزة حممد بن ر��شد �آل مكتوم لل�شالم �لعاملي 
خالل �جتماعه برئا�شة �لدكتور حمد �ل�شيخ �أحمد �ل�شيباين رئي�س 

موؤمتر دبي �لعاملي لل�شالم 2014.
. ت�شكيل جلنة لدر��شة �ملبادر�ت �لذكية �ملتعلقة باملوؤمتر �ملقرر عقده 
يف �أبريل 2014. و�طلع �ملجل�س خالل �لجتماع �لذي عقد يف مقر 
قدم  فيما  للموؤمتر  �ملنظمة  �للجنة  تقرير  دب��ي..ع��ل��ى  يف  �جل��ائ��زة 
�لعام  �ملن�شق  �لأمناء  جمل�س  ع�شو  �خلطيب  حممد  عمر  �لدكتور 
�لعاملي.  �حل��دث  ه��ذ�  ��شت�شافة  ��شتعد�د�ت  ح��ول  �شرحا  للموؤمتر 

�لعاملي  دب��ي  موؤمتر  م�شابقة  مع  �جلمهور  تفاعل  �ل�شيباين  وثمن 
�لعامة  �أطلقها �شعادته موؤخر� حيث تلقت �لأمانة  �لتي  حدثا ذكيا 
للجائزة مبادر�ت كثريه من �ملو�طنني و�ملقيمني على �أر�س �لدولة 
�مل�شابقة خالل  يف  �لفائزين  �لإع��الن عن  �شيتم  �أن��ه  �إىل  م�شري�   ..

�لأ�شابيع �ملقبلة.
 من جانبه قال حممد عبد�هلل بوهناد �أمني عام �جلائزة �إن �جلائزة 
ت�شعى م��ن خ���الل �إ����ش���ر�ك �جل��م��ه��ور م��ن �مل��و�ط��ن��ني و�مل��ق��ي��م��ني يف 
�إنطالقا  وذلك  و�لتعاون معهم  �لتو��شل  �إىل مد ج�شور  مبادر�تها 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  نهج  م��ن 

رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل .

رئي�س الدولة 
يتلقى ر�شالة 

خطية من 
الرئي�س 

النيجريي 
ت�شلمها 

من�شور بن 
زايد

اتفاقية طرفاها املعلم والطالب تلزمهم بالتنفيذ وفق مراحل يتفق عليها

الرتبية تطلق امل�سروع املدر�سي للـ 4 – 5 واختبارات تقوميية حتى الـ11
اإقراره بديل عن امتحانات نهاية الف�سل الثاين فيما عدا الـ 12

 ••  دبي – حم�شن را�شد

و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  �أط��ل��ق��ت 
طرفيها  مدر�شي  مل�شروع  �تفاقية 
وي���وق���ع على   ، و�ل���ط���ال���ب  �مل��ع��ل��م 
�لتفاقية كال �لطرفني باأ�شمائهم 
و�ل�شف �لدر��شي و�ملادة ، و�لفرتة 
�لزمنية وماهية �مل�شروع وتت�شمن 
�أن يكون �لطلبة  �أربعة بنود ، على 
يف ���ش��ك��ل ف����رق ع��م��ل م��ك��ون��ة من 
ويقر   ، �أ�شمائهم  ي��ذك��ر  ط��الب   5
كليهما يف �تفاقية �مل�شروع �ملدر�شي 
�أنهم مكلفني من قبل �ملعلم باإعد�د 
ويقومو�   ، ت�شميته  ي��ت��م  م�����ش��روع 
�ل�شتعانة  م���ع  ب��اأن��ف�����ش��ه��م  ع��ل��ي��ه 
بتوجيهات و�إر�شاد�ت �ملعلم و�أولياء 
�أن يحدد كل فريق  �أمورهم ، على 
عمل من �لطلبة فيما بينهم خطة 
تت�شمن   ، للم�شروع  و��شحة  عمل 
6 مر�حل �ختيار �مل�شروع ، وجمع 
 ، لتنفيذه  �لالزمة  و�مل��و�د  بياناته 
ح�شب  و�مل���و�د  �لبيانات  وت�شنيف 
ط��ب��ي��ع��ة �مل�������ش���روع و�لت����ف����اق على 
�لت�شنيف فيما بني �لطلبة و�ملعلم 
، وحتليل �لبيانات و�مل��و�د �مل�شنفة 
على  �لطرفني  بني  فيما  و�لتفاق 
�مل�شروع  كتابة  ثم   ، �لتحليل  �آلية 
وع��ر���ش��ه . و�أك������دت �لت��ف��اق��ي��ة يف 
�مل�شروع  تنفيذ  على  �ل��ر�ب��ع  �لبند 
وعدم   ، عليها  يتفق  م��ر�ح��ل  وف��ق 
�لنتهاء  بعد  �إل  ملرحلة  �لنتقال 
من �ملرحلة �ل�شابقة ، وبعد مو�فقة 

�ملعلم ، ويوقع كال �لطرفني وي�شلم 
للمعلم ون�شخة لكل طالب  ن�شخة 
من فريق �لعمل �ل� 5 ، ومت حتديد 
10 درجات للم�شروع ، يندرج حتت 
مظلة �لأن�شطة �لال�شفية وير�شد 

. SIS مبا�شرة يف نظام
ت����اأت����ي ه�����ذه �لت���ف���اق���ي���ة يف �إط�����ار 
�أطلقته  �ل����ذي  �مل��در���ش��ي  �مل�����ش��روع 
وز�رة �لرتبية و�لتعليم وي�شتهدف 
�ل�شفني 4- 5 من مرحلة �لتعليم 
�لأ�شا�شي ، فيما �ل� 6 -11 جترى 
ويطبق  تقوميية  �خ��ت��ب��ار�ت  ل��ه��م 
�لتعليم  مب����د�ر�����س  �ل���ن���ظ���ام  ه����ذ� 
�لعام و�خلا�س �ملطبق ملنهاج وز�رة 
�لرتبية و�لتعليم فيما عد� �ل�شف 
�ل���ث���اين ع�����ش��ر ي��ب��ق��ى �ل��و���ش��ع كما 
نهاية  كل  مع  �متحانات  عليه  هو 
�مل�شروع  ويعد   ، در����ش��ي  ف�شل  ك��ل 
�لرتبية  �أق����رت����ه  �ل�����ذي  �مل���در����ش���ي 
تقييم  �أد�ة  مبثابة   5  -4 �ل���  على 
�لتقومي  %10 م��ن درج���ة  ب���وزن 
�لمتحانات  ع��ن  بديال   ، �مل�شتمر 
�لدر��شي  للف�شل  �إلغائها  مت  �لتي 
�لتوجيه  ي��ق��وم  �أن  ع��ل��ى   ، �ل��ث��اين 
�لتعليمية  ب���امل���ن���اط���ق  �مل���خ���ت�������س 
مبتابعة تطبيق �مل�شروع �ملدر�شي ، 
وترفع ن�شخة من ��شتمارة �ملتابعة 
يف  و�لم��ت��ح��ان��ات  �ل��ت��ق��ومي  لإد�رة 
�ل���در�����ش���ي �لثاين  �ل��ف�����ش��ل  ن��ه��اي��ة 
و�ملقرتحات  ب��امل��الح��ظ��ات  م����زودة 
�مل�شروع  وت�����ش��م��ن   . �ل��ت��ط��وي��ري��ة 
�ملدر�شي �لذي �أطلقته خوله �ملعال 

�ل�شيا�شات  لقطاع  �مل�شاعد  �لوكيل 
�لتعليمية موؤخر� ، وح�شلت �لفجر 
على ن�شخة تف�شيلية منه �لتعريف 
تطبيقه  و�آلية  وتنظيمه  باأهد�فه 
 2014  -2013 �لدر��شي  للعام 
تقومي  �أد�ة  �مل�����ش��روع  ي��ع��ت��ر  �إذ   ،
�لدر��شي  �لف�شل  �إج���ر�ء�ت  �شمن 
�خلر�ت  من  �لطالب  متكني  بعد 
ف�شلني  خالل  �ملختلفة  �لتعليمية 
�مل���ع���ال على  و�أك��������دت   ، در�����ش���ي���ني 
�نعكا�س  �مل�شاريع  تكون  �أن  �شرورة 
لثقافة �ملجتمع �أو �ملدر�شة �أو بيئة 
�لطالب ، على �أن يتم بناء �لفكرة 
�لأ�شا�شية  �مل�����و�د  ك���اف���ة  ل��ت��غ��ط��ي��ة 
وهي  �مل�شروع  بتطبيق  �مل�شتهدفة 
�ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة ، و�لجن��ل��ي��زي��ة ، 
و�لبحث  و�ل��ع��ل��وم   ، و�ل��ري��ا���ش��ي��ات 
عن جو�نب يف كل مادة لتوظيفها 
ك��ج��ان��ب م��ك��م��ل ل��ل��م�����ش��روع ، مع 
�مل�شتهدفة  �لعمرية  للفئة  مر�عاة 

من تطبيق �مل�شاريع .
�مل�شروع  �أن  �إىل  �مل��ع��ال  و�أ�����ش����ارت 
�لطلبة  ت��ع��ل��م��ه  م���ا  وف���ق  �شيطبق 
م���ن م����ه����ار�ت وم����ع����ارف وق���ي���م يف 
، و�إك�شاب �لطلبة  �لو�قعية  �حلياة 
خمتلف مهار�ت �لتو��شل ، وتعزيز 
�لبتكار لدى �لطلبة وحثهم على 
�لأ�شا�شية  �مل���و�د  ، وي��خ��دم  �لإب���د�ع 
�ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة ، و�لجن��ل��ي��زي��ة ، 
م�شتند�   ، و�لعلوم   ، و�لريا�شيات 
�ل��ت��ع��ل��م��ي��ة مف�شال  �ل���ن���و�جت  ع��ل��ى 
�مل����م����ت����دة ب����ني �ل�������ش���ف���ني �ل����ر�ب����ع 

كيفية  يحدد  �أن  على   ، و�خلام�س 
�لطلبة  و�إع�����الم  �مل�����ش��روع  ت��ق��ي��ي��م 
�لتقييم  مبحكات  �أمورهم  و�أولياء 
، ويتم حتديد �لأ�شبوع �لأخ��ري يف 
ن��ه��اي��ة �ل��ف�����ش��ل �ل��در����ش��ي لعر�س 
�مل�شروع  ، ويعد  �مل�شاريع وتقييمها 
�أدو�ت  �شمن  منف�شلة  تقومي  �أد�ة 

�لتقومي �مل�شتمر .
لقطاع  �مل�شاعد  �لوكيل  و�أ�شافت   
كتابها  يف  �لتعليمية  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات 
تعلم  ن�������و�جت  ه����ن����اك  �أن  ع���ل���ى   ،

ل��ل��م�����ش��روع �مل���در����ش���ي ي��ت��وق��ع من 
ق���ادري���ن على  ي��ك��ون��و�  �أن  �ل��ط��ل��ب��ة 
�ملو�شوع  حتديد  وه��ي   ، معرفتها 
وحتديد   ، ع��م��ل  خ��ط��ة  وو����ش���ع   ،
�أدو�ت  وك���ذ�   ، �مل��ع��ل��وم��ات  م�����ش��ادر 
ب�شكل  ، وتنظيمها  �ملعلومات  جمع 
�مل�شروع  ت��ق��ري��ر  وك��ت��اب��ة   ، �شحيح 
 ، ومقنع  �شائق  باأ�شلوب  وعر�شه   ،
 ، �لفكرية  �مللكية  بحقوق  و�لإمل���ام 
�لعليا  �لتفكري  م��ه��ار�ت  وتوظيف 
�ل�شخ�شية  �مل�����ه�����ار�ت  وت��ن��م��ي��ة   ،

ومهار�ت �لت�شال . 
وف��ي��م��ا ي��خ�����س ���ش��ب��ك��ة �ل��ت��ق��ي��ي��م ، 
���ش��ت��ت��م وف�����ق 4 م���ع���اي���ري وه�����ي 1 
�مل����و�د  ج��م��ع   -2  ، �ل��ت��خ��ط��ي��ط   -
وتف�شري  �لعر�س   -3  ، و�لبيانات 
وعمل  �ل���ت���و�����ش���ل   -4  ، �ل��ن��ت��ائ��ج 
�لفريق ، ولكل معيار درجة تقييم 
ت��ب��د�أ م��ن مم��ت��از درج��ت��ان ، فجيد 
جد� درجة ون�شف �لدرجة ، فجيد 
ف��م��ق��ب��ول ن�شف   ، و�ح������دة  درج�����ة 
��شتمارة  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة   ، درج����ة 

�مل���ي���د�ن���ي���ة و�ل���ت���ي ت�شم  �مل��ت��اب��ع��ة 
و�لتنظيم  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  حم����اور   3
، تندرج حتت كل حمور  و�لتوثيق 
5 نقاط يتم تقييم تنفيذ �لطالب 
لها ب� ممتاز 4 درجات ، ومقبول 2 

، و�شعيف درجة و�حدة . 

الرتبية تعد مديري املدار�س اخلا�سة ملرحلة جديدة من االعتماد املدر�سي

االأ�سغال تنظم دورة تدريبية حول االإبداع يف العمل ملوظفيها

•• دبي – الفجر 

�لتدريبية  �ل���دورة  �ل��ي��وم  �نطلقت 
ملدر�ء  �لذ�تية  �لتقييمية  �لدر��شة 
�خلا�شة  �مل�����د�ر������س  وم�������ش���اع���دي 
�لعتماد  �إد�رة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  و�ل���ت���ي 
و�لتعليم  �لرتبية  ب��وز�رة  �ملدر�شي 
�شهر  م��دى  على  �شت�شتمر  ،و�ل��ت��ي 
ح�شب  جمموعات  �إىل  ومق�شمة   ،
�ملر�حل �لتعليمية و�ملناهج �ملطبقة 

يف �ملدر�شة .
�إد�رة  وق��ال��ت ن���و�ل خ��ال��د م��دي��رة 
�لع����ت����م����اد �مل����در�����ش����ي ُت����ع����د ه���ذه 
�ل����دورة �ل��ت��دري��ب��ي��ة م��ن �لأه����د�ف 
�ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة مل�����ب�����ادرة ج����ودة 
�حلكومية  �مل����د�ر�����س  يف  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
�لإد�رة  ت��ت��ب��ن��اه��ا  �ل��ت��ي  و�خل��ا���ش��ة 
�شنو�ت  �لأرب�����ع  خ���الل  ح��ي��ث مت   ،
مدر�شة   35 ت���ق���ي���ي���م  �مل���ا����ش���ي���ة 
�لذ�تي  �لتقييم  ُدرب��ت على  خا�شة 
�لأد�ء  ج��ودة  لتحقيق  و��شتكمال   ،
يف �ملد�ر�س �خلا�شة �أ�شوة باملد�ر�س 
�ملرحلة  ���ش��ت�����ش��م��ل   ، �حل���ك���وم���ي���ة 
خا�شة  م���در����ش���ة   53 �ل����ق����ادم����ة 
لإخ�شاعهم لدورة �لتقييم �لذ�تي 
كل  و�شت�شمل  لتقييمهم  مت��ه��ي��د�ً 
�لتالية  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �مل��ن��اط��ق  م���ن 
�لقيوين  و�أم  وع��ج��م��ان  �ل�����ش��ارق��ة 

�ل�شتة  �ل��ت��ق��ي��ي��م  جم������الت  وف�����ق 
و�ملدر�شة   ، �ملدر�شية  �لقيادة  وه��ي 
�ملدر�شي نحو  و�لتوجه   ، و�ملجتمع 
�لبيئة  وج������ودة   ، �ل���ط���الب  ت��ع��ل��م 
�ل�شخ�شي  و�ل���ت���ط���ور   ، �ل�����ش��ف��ي��ة 
�لتح�شيل  ،ون����ت����ائ����ج  ل���ل���ط���الب 

�لطالبي وتقدمهم .
وتركز �أي�شا �لدر��شة �لذ�تية على 
جو�نب �لأمن و�ل�شالمة باملدر�شة 
، كما يوؤخذ يف �لعتبار �لأدلة من 
نظر  وجهة  منها  متنوعة  م�شادر 
�خلدمات  م��ن  ي�شتفيد  م��ن  و�آر�ء 

�لتي تقدمها �ملدر�شة. 
و�أ����ش���اف���ت �ن����ه يف ن��ه��اي��ة �ل�����دورة 
�شت�شتخل�س �ملدر�شة مدى فعالية 
تطبيقها  وم�شتوى  �ملعايري  ه��ذه 
للتقييم  جاهزيتها  �إىل  بالإ�شافة 

،و�لبيانات �لالزمة للتقييم .
و�أكدت نو�ل �أن بتباع �ملدر�شة ملبد�أ 
�شيتيح  �ل�شنوي  �ل��ذ�ت��ي  �لتقييم 
�أ�ش�س  على  �أد�ئ��ه��ا  بناء  جم��ال  لها 
م�شاركة  جو  لها  ويهيئ  مدرو�شة 
بالعملية �لرتبوية  �ملعنيني  جميع 
ملو�كبة  ���ش��ن��وي  تنظيمي  �إط����ار  يف 
�ل���ه���دف �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي ل���ل���وز�رة 
�لأد�ء  ج����ودة  ب�����ش��م��ان  و�خل���ا����س 
�ملد�ر�س  يف  و�ل���رتب���وي  �لتعليمي 

�حلكومية و�خلا�شة .

•• دبي-الفجر:

يف  �ل��ع��ام��ة  �لأ���ش��غ��ال  وز�رة  نظمت 
تدريبية  دورة  �م�س  بدبي  مقرها 
�لأد�ء  ذروة  �إىل  �ل��و���ش��ول  بعنو�ن 
�شارك  �لعمل  يف  و�لب����د�ع  �ملتميز 
خمتلف  م���ن  م��وظ��ف��ا   38 ف��ي��ه��ا 
�مل����درب  ف��ي��ه��ا  وح���ا����ش���ر  �لإد�ر�ت 
���ش��ي��ف �مل���ط���وع. وت���ت���ن���اول �ل�����دورة 
�أيام  ثالثة  �ل���دورة  وت�شتمر  �لتي 
ع���دد� م��ن �مل��ح��اور �أه��م��ه��ا تدريب 
�ل���ذ�ت  �إد�رة  ف��ن  ع��ل��ى  �مل�����ش��ارك��ني 
�لتفكري  و�أهمية  �مل�شتمر  و�لتعلم 
�ل�شخ�شية  و����ش���ف���ات  �لإي���ج���اب���ي 
و�إتقان  �لتفوي�س  وف���ن  �مل��ت��م��ي��زة 
و�إد�رة  �لآخ����ري����ن  م���ع  �ل��ت��و����ش��ل 
�لعمل  �لإب������د�ع يف  �لأزم������ات وف���ن 

وخطو�ت �لبتكار.

ور�أ�س �خليمة و�لفجرية .
�ملق�شود  �أن  خ���ال���د  و�أو�����ش����ح����ت 
هو  �ل��ذ�ت��ي��ة  �لتقيمية  ب��ال��در����ش��ة 
معنيي  وه����و  �لأم������ام  �إىل  �ل��ن��ظ��ر 
ب��ال��ت��غ��ي��ري و�ل��ت��ح�����ش��ني ����ش���و�ء كان 
على  ويعتمد  �إنتقالياً  �أو  تدريجيا 
وهو  و�ل��دع��م  و�ل��ت��ح��دي  �لتفكري 
قر�ر�ت  �تخاذ  على  ينطوي  �أي�شا 
م��درو���ش��ة ح���ول �لإج�������ر�ء�ت �لتي 
�أهد�فها  ل��و���ش��ع  �مل���در����ش���ة  ت��ف��ي��د 
�ل�������ش���ن���وي���ة و�مل���رت���ب���ط���ة ب���ر�م���ج 
�لرتبوي يف  �لأد�ء  غايتها حت�شني 
�ملدر�شة . وتهدف هذه �لدورة �إىل 
�لقوة  �ملدر�شة على جو�نب  وقوف 
و�لفر�س  و�ل��ت��ح��دي��ات  و�ل�����ش��ع��ف 

خولة املعال

�شبكة التقييم وحتديد الدرجة وفق كل معيار ا�شتمارة املتابعة امليدانية اتفاقية امل�شروع بني املعلم والطالب

مرور اأبوظبي متنع �سري ال�ساحنات اأثناء ال�سباب واأوقات الذروة
•• اأبوظبي-وام: 

و�لدوريات  �مل��رور  ق��ررت مديرية 
�أب����وظ����ب����ي م���ن���ع �شري  ب�������ش���رط���ة 
�ل�شاحنات و�ملركبات �لثقيلة على 
و�خلارجية  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �ل���ط���رق 
�ل�����ش��ب��اب وح��ظ��ر دخولها  خ���الل 
�ل����ذروة  �أوق������ات  �أب��وظ��ب��ي يف  �إىل 
�ل�����ش��ب��اب وح��ت��ى و�شوح  وخ����الل 
�أنه  �لروؤية. وحذرت �ملديرية من 
ع��ق��وب��ات م�شددة  ت��ط��ب��ي��ق  ���ش��ي��ت��م 
ب��ح��ق �مل��خ��ال��ف��ني مب���ا ي�����ش��ه��م يف 
�أثناء  �مل���روري���ة  �ل�����ش��الم��ة  ت��وف��ري 
�ل���������ش����ب����اب و�حل���������د م������ن وق������وع 

�حلو�دث �ملرورية. 
ودعا �ملقدم جمال �شامل �لعامري 
�لعامة  �ل���ع���الق���ات  ق�����ش��م  رئ��ي�����س 
يف م���دي���ري���ة �مل������رور و�ل����دوري����ات 
ب�������ش���رط���ة �أب�����وظ�����ب�����ي �أ�����ش����ح����اب 
�إىل  �ل�شاحنات  وقائدي  �ل�شركات 
�لل���ت���ز�م ب��ق��ان��ون �ل�����ش��ري و�مل���رور 
�لثقيلة  �ل�شاحنات  دخ���ول  وع���دم 
�لتي تزن 2.5 طن وما فوق �إىل 
�ل�شباب  خ��الل  �أب��وظ��ب��ي  مدينة 
و���ش��اع��ات �ل�����ذروة يف �ل��ف��رتة من 
حتى  �شباحا  و�لن�شف  �ل�شابعة 
ومن  �شباحا  و�لن�شف  �لتا�شعة 
بعد  �لثالثة  حتى  ظهر�  �لو�حدة 
�لظهر. وحث �لعامري �ل�شائقني 
�ل�شالمة  مبادرة  �إط��ار  يف  عموما 
تنفذها  �ل���ت���ي  �ل�������ش���ب���اب  �أث����ن����اء 
�إد�رة  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  �مل���دي���ري���ة 
�لإعالم �لأمني يف �لأمانة �لعامة 
جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  �شمو  ملكتب 

�ملديرية  �أن  �إىل  �ل��ع��ام��ري  ولفت 
كثفت �لرقابة �أثناء �ل�شباب على 
�لطرق للحد من جميع �لأ�شباب 
�ل��ت��ي ت����وؤدي �إىل وق���وع �حل���و�دث 
�ل�شاحنات  وخم��ال��ف��ة  �مل����روري����ة 
�إىل  بالدخول  �لثقيلة  و�ملركبات 
م��دي��ن��ة �أب���وظ���ب���ي خ����الل �أوق�����ات 
درهم   1000 بالغر�مة  �حلظر 

وحجز �ل�شاحنة ملدة �أ�شبوع.
توليه  �ل�������ذي  �له����ت����م����ام  و�أك��������د 
�مل��دي��ري��ة ف��ى �إط����ار �أول���وي���ة جعل 
و��شرت�تيجية  �أمنا  �أك��رث  �لطرق 
ل�شرطة  �مل������روري������ة  �ل�������ش���الم���ة 
�أبوظبي من خالل تكثف �جلهود 
بتطبيق  و�ل���ت���وع���وي���ة  �مل��ي��د�ن��ي��ة 
�لعديد من �لإج��ر�ء�ت يف حالت 
�إىل توفري  �ل�شباب و�لتي تهدف 
�ل�شالمة �ملرورية وتاليف �ملخاطر 
�ل�شاحنات  ح���و�دث  ت�شببها  �لتي 
على  �شرعاتها  حتديد  خالل  من 
�لطرق �خلارجية ب� 80 كيلومرت� 

�ل���������وزر�ء وزي������ر �ل���د�خ���ل���ي���ة على 
برتك  و�لتقيد  �ل�شرعات  خف�س 
م�شافة �أمان كافية ومنع �لتجاوز 
�لأربع  �لإ���ش��ار�ت  ��شتخد�م  وع��دم 

�لتحذيرية �أثناء �ل�شري. 
خطة  تنفيذ  �إىل  �لعامري  و�أ�شار 
ت���وع���ي���ة م����روري����ة م��ت��ك��ام��ل��ة فى 
حالت �لطو�رئ يتم من خاللها 
طريق  ع�����ن  �ل���ت���وع���ي���ة  ت���ك���ث���ي���ف 
�لتو��شل  وب��ر�م��ج  �ملبا�شر  �ل��ب��ث 
وتوتري  في�شبوك  �ل���  �لجتماعي 
ويوتيوب يف حالت نزول �ل�شباب 
�جل�شيمة  �مل����روري����ة  و�حل�������و�دث 
على  وحثهم  �ل�شائقني  وحت��ذي��ر 
�أمان كافية  �لتقيد برتك م�شافة 
وع����دم جت����اوز �مل��رك��ب��ات �لأخ����رى 
�ل��ت��ي يرتكبها  �لأخ��ط��اء  وجت��ن��ب 
�لعديد من �ل�شائقني �لتي تتمثل 
�لنتظار  �إ�����ش����ار�ت  ����ش��ت��خ��د�م  يف 
�أثناء �ل�شري يف �ل�شباب مما يوؤدي 
�مل����روري����ة.  �حل�������و�دث  وق�����وع  �إىل 

�شريها  و�إيقاف حركة  �ل�شاعة  يف 
ع��ل��ى �ل��ط��رق �خل��ارج��ي��ة يف حال 
�نخفا�س م�شتوى �لروؤية �لأفقية 
ب�شبب �ل�شباب وتقلبات �لطق�س.

�ل�شائقني  �ل����ع����ام����ري  ون�������ش���ح 
�لطريق  باإيقاف مركباتهم خارج 
و�إطفاء  �ل���روؤي���ة  ت��ع��ذر  ف��ى ح���ال 
�إ������ش�����ار�ت �ل�������ش���وء �ل���رب���اع���ي مع 
�ت���خ���اذ �لإج��������ر�ء�ت �لح���رت�زي���ة 
�أثناء  ���ش��الم��ت��ه��م  تت�شمن  �ل��ت��ي 
�شريهم يف �ل�شباب �لكثيف و�تباع 
�لإجر�ء�ت �أثناء �ل�شباب و�ملتمثلة 
تدريجيا  �مل��رك��ب��ة  �شرعة  بتقليل 
�لقيادة  ومو��شلة  �ل�شباب  �أثناء 
تنا�شب  �ل��ت��ي  وب��ال�����ش��رع��ة  ب��ح��ذر 
�لظروف �ملحيطة و��شتخدم �شوء 
�ملركبة  يف  �ملنخف�شة  �مل�����ش��اب��ي��ح 
�لنتظار  �إ�شار�ت  ��شتخد�م  وعدم 
�أثناء �ل�شري يف �ل�شباب وم�شاعفة 
م�شافة �لتتابع �إىل م�شافة وقوف 

�آمنة �أكر من �حلالت �لعادية. 

وفد كويتي ي�سيد بجهود ال�سيخة فاطمة يف دعم ورعاية املراأة
•• اأبوظبي -وام:

�أ�شاد وفد جامعة �لكويت بجهود �شمو �ل�شيخة فاطمة 
�لرئي�شة  �ل��ع��ام  �لن�شائي  �لحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت 
�لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية رئي�شة �ملجل�س �لأعلى 
�مل��ر�أة وت�شجيعها  لالأمومة و�لطفولة.. يف دعم متكني 
ورعايتها.. مثنيا على دور �شموها �لر�ئد يف رفع م�شتوى 
تعليم وثقافة �ملر�أة �لإمار�تية ومتكينها وتطوير دورها 
يف نو�حي وجمالت �لعمل كافة. و�أعرب �لوفد �لكويتي 
زيارته  �ل�شجاري خالل  م�شاري  مها  �لدكتورة  برئا�شة 
مقر �لحتاد �لن�شائي �لعام يف �أبوظبي..عن �إعجابه مبا 
يقدمه �لإحتاد �لن�شائي من م�شاريع و مبادر�ت ت�شهم 
يف دعم وتنمية قدر�ت �ملر�أة �لإبد�عية وزيادة ثقافتها. 
وبحث وفد جامعة �لكويت مع �لدكتور حممد من�شور 
م�شت�شار �لحتاد �لن�شائي �لعام وعبد �لرحيم �لها�شمي 
مدير �إد�رة �لإعالم و�لتعاون �خلارجي و�أحالم �للمكي 
�لتعاون  تعزيز  و�لتنمية..�شبل  �لبحوث  �إد�رة  مديرة 
ب��ني �جل��ان��ب��ني يف �شتى �مل��ج��الت. وت��ع��رف �ل��وف��د على 
جهود �لإحتاد يف جمال متكني �ملر�أة وتاأهيلها للم�شاركة 
�ل�شيا�شية عن طريق تبني عدة م�شروعات منها م�شروع 
�لعربيات و�طلع على دور مركز  �لرملانيات  تعزيز دور 

�ل���روؤي���ة وم���ا ح��ق��ق��ه م��ن �إجن������از�ت ق��ي��م��ة يف جم���ال مل 
�شمل �لأ�شرة وتوعيتها و�حلفاظ على خ�شو�شية �ملر�أة 
ب�شرعية �جتماعها باأبنائها. وز�ر �لوفد قاعة �جلوهرة 
بالأو�شمة  �إعجابهم  و�أب���دو�  �لعام  �لن�شائي  �لحت��اد  يف 
فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  عليها  ح�شلت  �ل��ت��ي  و�جل��و�ئ��ز 
ب��ن��ت م��ب��ارك م��ن ع���دة ج��ه��ات ع��امل��ي��ة وحم��ل��ي��ة ن��ظ��ر� ملا 
تقدمه من �أعمال جليلة يف �ملجالت �لإن�شانية. كما ز�ر 
�لد�ئم يف مقر �لحتاد و�شاهد مظاهر �حلياة  �ملعر�س 
�ليومية �شابقا لالأ�شرة �لإمار�تية وتعرف على �لعاد�ت 
وزهبة  �لعر�س  بطقو�س  مت�شل  هو  ما  منها  و�لتقاليد 
�ملندو�س  و  ت��رت��دي��ه  �ل���ذي  و�ل��ذه��ب  وثيابها  �ل��ع��رو���س 
و�أبدو� �إعجابهم ببيت �ل�شعر �مل�شنوع يدويا من �ل�شوف 
�لطبيعي �ملوجود يف �ملعر�س. وز�ر �لوفد �إد�رة �ل�شناعات 
�لرت�ثية و�حلرفية و��شتمعو� �إىل �شرح و�يف عن م�شاغل 
و�لن�شيج.  و�خل��و���س  �ل����ورود  و�شناعة  و�ل�����ش��دو  �لتلي 
�ملنتجة  �لوطنية  �لأ�شر  �لكويتي مب�شروع  �لوفد  و�أ�شاد 
ودور �لحتاد �لن�شائي �لعام يف توفري عمل للن�شاء من 
�لأ�شر حمدودة �لدخل يف جمال �حلرف �ليدوية و�لذي 
ميكنهن من ملئ �أوقات فر�غهن مبا هو منا�شب ومفيد 
. ومت تقدمي بع�س �إ�شد�ر�ت �لإحتاد �لن�شائي لأع�شاء 

�لوفد �لز�ئر �إ�شافة �إىل مت تبادل �لهد�يا �لتذكارية .
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�سلطان اجلابر يهنئ م�سر قيادة و�سعبا باإقرار التعديلت الد�ستورية هيئة الثقافة تطلق م�سابقة الفجرية الدولية للت�سوير ال�سحفي 
فى  �مل�شرية  �لقيادة  دور  عاليا  و�أثمن  �لد�شتورى  �ل�شتحقاق  �إز�ء  �إر�دت��ه 
�لوفاء مب�شوؤولياتها �لوطنية على �لنحو �لأمثل. وتابع: �إن ثقتنا يف دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة كبرية بقدرة �لقيادة و�ل�شعب يف م�شر على تفعيل 
خطو�ت خريطة طريق �مل�شتقبل بنجاح وبدرجة عالية من �لكفاءة و�شول 
�إىل ما ي�شبون �إليه من عودة �لأمن و�لأمان و�ل�شتقر�ر و�لزدهار و�لدفع 
توجيهات  �أن  هنا  و�أوؤك���د  و�لج��ت��م��اع��ي..  �لقت�شادي  �لنمو  بعجلة  قدما 
�لوطنية  �لإم��ار�ت تق�شي دوما مب�شاندة ودعم �خليار�ت  دولة  �لقيادة يف 

لل�شعب �مل�شري. 
و�أ�شاد �لدكتور �شلطان �أحمد �جلابر بالتعاون �لتاريخي بني دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة وجمهورية م�شر �لعربية يف خمتلف �ملجالت منوها باأنه 

يعتر منوذجا يحتذى به. 

••ابوظبي-وام:

�عرب معايل �لدكتور �شلطان �أحمد �جلابر وزير دولة عن خال�س �لتهاين 
�لد�شتورية .وقال معاليه نت�شرف  �لتعديالت  باإقر�ر  مل�شر حكومة و�شعبا 
�أكد جمدد� قدرته على  �لذي  �مل�شري  و�ل�شعب  �مل�شرية  بتهنئة �حلكومة 
�شنع �لتاريخ من خالل �لنجاح يف قطع خطوة مهمة من خريطة طريق 
�مل�شتقبل و�ملتمثلة يف �إقر�ر �لتعديالت �لد�شتورية حيث ت�شهم هذه �خلطوة 

يف تدعيم ركائز �لدولة وبناء �أ�ش�س قوية للم�شتقبل.
و�ل�شتقر�ر وعودة  �لأم��ن  تعزيز  �لإجن���از يف  ه��ذ�  ي�شهم  ب��اأن  �أم��ل  وكلنا   .
�أن  ي�شرين  و�أ���ش��اف:  �ملنطقة.  يف  �لر�ئد  �حل�شاري  بدورها  للقيام  م�شر 
يعر عن  �ل��ذي  �ل�شقيق  �مل�شرى  �ل�شعب  ب���اأد�ء  �لع��ت��ز�ز  بالغ  ع��ن  �أع���رب 

من   17 يوم  باتفاقية  �لتعاون  تتويج  مت  حيث  بال�شورة  و�لتوثيق 
�شهر نوفمر 2013 وقعها �ل�شيخ �لدكتور ر��شد بن حمد �ل�شرقي 
رئي�س �لهيئة مبباركة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن حممد �ل�شرقي 
�ل�شيخ حممد  ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �لفجرية و ح�شور �شمو 
بن حمد �ل�شرقي ويل عهد �لفجرية. و�أعرب �ل�شنحاين عن �أمله يف 
م�شاركة �مل�شورين �ل�شحفيني يف �شتى �أنحاء �لعامل يف هذه �مل�شابقة 
�ملنطقة  �أن  خا�شبة  �ل��ع��رب  �ل�شحفيني  بجانب  �ملتميزة  �ل��دول��ي��ة 
�لعربية حاليا خ�شبة لل�شور نتيجة �لأحد�ث �لتي ت�شهدها �إ�شافة 
�إىل فتح �ملجال للتناف�س و تبادل �خلر�ت مع �ملحرتفني �لدوليني. 
من جهته قال جوناثان ديلون مدير خدمات وكالة فر�ن�س بر�س �إن 
هذ� �لتناف�س �لدويل فر�شة متميزة للم�شورين �ل�شحفيني خا�شة 

يف �لعامل �لعربي لإبر�ز مو�هبهم على �ل�شاحة �لدولية .

•• الفجرية -وام:

�أطلقت هيئة �لفجرية للثقافة و�لإعالم م�شابقة �لفجرية �لدولية 
للت�شوير �ل�شحفي فيبكوم . وتهدف �مل�شابقة �إىل تعزيز دور �لهيئة 
�ملخاطر  يو�جهون  �لذين  �ل�شحفيني  �مل�شورين  ت�شجيع  و  �ل��دويل 
و�ملو�شوعية  �حلقيقية  �ل�شور  تقدمي  �أج��ل  من  جهودهم  تقدير  و 
�لت�شوير  وت��و���ش��ي��ع جم���ال  ت��ط��وي��ر  دع���م  �إىل  ل��ل��ج��م��ه��ور..�إ���ش��اف��ة 
�ل�شحفي. و�أعلنت �لهيئة بدء تلقيها �مل�شاركات حتى تاريخ 31 من 
�شهر يناير عام 2014 من �مل�شورين �ل�شحفيني من خمتلف �أنحاء 
هيئة  رئي�س  نائب  �ل�شنحاين  �شعيد  حممد  �شعادة  وق��ال  �ل��ع��امل. 
مباحثات  على  بناء  �مل�شابقة جاءت  و�لإع���الم..�إن  للثقافة  �لفجرية 
مع وكالة �ل�شحافة �لفرن�شية �شاحبة �لتجربة �لطويلة يف �لإعالم 

حاكم عجمان ي�سدر مر�سومني وقرارا ب�ساأن منطقة عجمان احلرة
•• عجمان-وام:

�ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ���ش��در 
�لأعلى حاكم عجمان مر�شوما �مرييا ب�شاأن تعيني رئي�س ملنطقة عجمان 
�مرييا  ق��ر�ر�  �شموه  ��شدر  فيما  �حل��رة  عجمان  منطقة  ب�شاأن  ومر�شوما 
 3 بتعيني مدير عام ملنطقة عجمان �حل��رة. ون�س �ملر�شوم �لم��ريي رقم 
ل�شنة 2014م على تعيني �ل�شيخ �حمد بن حميد �لنعيمي رئي�شا ملنطقة 
�لهرم  قمة  على  �لعلى  �مل�شوؤول  هو  يكون  �ل�شفة  وبتلك  �حل��رة  عجمان 
�لإد�رى و�لتنظيمي ملنطقة عجمان �حلرة و�مل�شوؤول لدى حاكم �لمارة عن 
�شري �لعمل فيها وعن �لت�شرفات و�ملعامالت �لتى تتم حتت ��شر�فها ويحق 
تكون  �لد�ري��ة عندما  و�لتعليمات  و�للو�ئح  و�لو�م��ر  �لقر�ر�ت  ��شد�ر  له 
�ليومية  �عمالها  بت�شريف  قيام منطقة عجمان �حلرة  �شرورية ل�شمان 
ب�شاأنها.  �ل�شادر  �لم��ريى  �ملر�شوم  فى  �ل���و�ردة  لإخت�شا�شاتها  وتاأديتها 
ب�شاأن منطقة عجمان  2014م  ل�شنة   2 �ملر�شوم �لمريي رقم  وتت�شمن 
وكيانها  �حل���رة  �ملنطقة  تنظيم  �إع���ادة  �ب��رزه��ا  م���ادة  ث��م��اين ع�شرة  �حل���رة 
عجمان  ملنطقة  و�لد�ري  �مل��اىل  �لنظام  و�إ�شتقاللية  وح��دوده��ا  �لقانوين 
3 من �ملر�شوم و�ل��ذى �شمل بدوره  �مل��ادة رق��م  �حل��رة حيث ج��اء فى ن�س 
�لو�رد  �لنحو  علي  �حل��رة  �ملنطقة  تنظيم  يعاد  �ول  رئي�شية:  نقاط  ثالث 
تف�شيال يف هذ� �ملر�شوم بحيث ت�شتمر يف مز�ولة �أعمالها باإ�شمها �حلايل 
�لإمارة  حلكومة  تتبع  عامة  موؤ�ش�شة  وباعتبارها  �حل��رة  عجمان  منطقة 
ولكن ب�شرط �أل توؤدي تلك �لتبعية لالإخالل بال�شتقالل �ملايل و�لد�ري 
�ملمنوح للمنطقة �حلرة مبوجب �أحكام هذ� �ملر�شوم وعلى وجه �خل�شو�س 
�لكاملة  �لقانونية  و�لأهلية  �لإعتبارية  بال�شخ�شية  �حلرة  �ملنطقة  تتمتع 
وبال�شتقالل �ملايل و�لإد�ري �لذي ي�شمن لها �لقيام باإخت�شا�شاتها �ملقررة 
لها وفقا لأحكام هذ� �ملر�شوم. ون�س �ملر�شوم ثانيا �ن حدود �ملنطقة �حلرة 
تقع بد�خل �مل�شاحة �جلغر�فية �ملبينة يف �خلريطة �ملرفقة مع هذ� �ملر�شوم 
وت�شمل �ملنطقة �حلرة �أي�شا �لأر��شي و�لعقار�ت �لكائنة خارج نطاق �حلدود 
�ملذكورة و�لتي �شدرت قر�ر�ت �شابقة من �حلاكم باإ�شافتها للمنطقة �حلرة 
لها  �إ�شافتها  تتم  �أخرى  �أو مناطق  للمنطقة �حلرة  �أخرى  �متد�د�ت  و�أي 
لحقا مبوجب قر�ر�ت �أمريية ي�شدرها �حلاكم وثالثا يجوز للمدير �لعام 
فتح مكاتب متثيل تابعة للمنطقة �حلرة �أو تعيني وكالء للمنطقة �حلرة 
�أو خارجها وفقا لل�شروط و�ل�شو�بط �ملعتمدة من �لرئي�س  د�خل �لدولة 
�أو  �ل��رتوي��ج للمنطقة �حل��رة وج��ذب م�شتثمرين ج��دد لها  وذل��ك بغر�س 
�حل��رة. وحددت  �ملنطقة  خ��ارج ح��دود  للم�شتثمرين  �أي معامالت  لإجن��از 
�ملادة �لر�بعة من �ملر�شوم مهام رئي�س �ملنطقة و�شالحيته حيث جاء فيها: 
يعني �لرئي�س مبوجب مر�شوم �أمريي ي�شدره �حلاكم ويكون هو �لقيادي 
�ملنطقة  رئا�شة  عن  �حلاكم  �م��ام  �لأول  و�مل�شئول  �حل��رة  للمنطقة  �لأعلى 
�لقانونية  �لت�شريعات  وتنفيذ  فيها  �لعمل  �شري  على  و�لإ���ش��ر�ف  �حل��رة 
يحق  �خل�شو�س  وجه  وعلى  فيها  �إتباعها  �لو�جب  و�خلطط  و�ل�شيا�شات 
للرئي�س مبا�شرة �لإخت�شا�شات �لتالية: �إعتماد �ل�شيا�شات �لعامة و�خلطط 
�لإ�شرت�تيجية للمنطقة �حلرة ونظم وبر�مج �لعمل فيها و�لإ�شر�ف على 
تنفيذ تلك �ل�شيا�شات و�خلطط و�لنظم و�لر�مج بعد �إ�شد�رها. كما يحق 
و�لأن�شطة  �لأعمال  ب�شاأن  �لد�خلية  �للو�ئح  وتوقيع  و�إ���ش��د�ر  �إعتماد  لها 
�ملنطقة  وموؤ�ش�شات  �شركات  قبل  �ملنطقة �حلرة من  �مل�شرح مبز�ولتها يف 
�حلرة و�ملن�شاآت �لفرعية و�ملت�شمنة �شروط �إن�شائها ومتطلبات و�إجر�ء�ت 
ترخي�شها و�شهرها وتنظيم جميع �لأمور �ملتعلقة مبز�ولة �أعمالها د�خل 
�ملنطقة �حلرة و�إ�شتثناء من �ملادة 24 من �لقانون �ملايل حلكومة عجمان 
�للو�ئح  �إعتماد و�إ�شد�ر وتوقيع   2011 11 ل�شنة  �ل�شادر باملر�شوم رقم 
ب�شاأن فر�س وحتديد �لر�شوم �لتي حت�شلها �ملنطقة �حلرة عن �خلدمات 
�لتي تقدمها للم�شتثمرين وذلك مع �إر�شال ن�شخة من �للو�ئح �لتي ت�شدر 

�إنها:موؤ�ش�شة  �لأخ��رى  ومطبوعاتها  ومر��شالتها  وفو�تريها  و�إعالناتها 
وذ�ت  �حل��ال  بح�شب  ����س.م.ح  ح��رة  منطقه  �شركة  �أو  م.م.ح  ح��رة  منطقة 
�أحكام هذ�  تاأ�ش�شت يف منطقة عجمان �حلرة مبوجب  م�شئولية حمدودة 
�ملر�شوم وفى حال �إغفال حكم هذه �لفقرة ج يعتر مالك موؤ�ش�شة �ملنطقة 
�حلرة �أو كل و�حد من �ل�شركاء يف �شركة �ملنطقة �حلرة �ملعنية م�شئول يف 
�أمو�له �خلا�شة عن جميع �إلتز�مات �ملوؤ�ش�شة �أو �ل�شركة �ملعنية. وفى �لفقرة 
�لر�بعة من �ملادة �ل�7 تكون �ملوؤ�ش�شة �لأم �لقائمة يف �لدولة �أو �لقائمة يف 
�ملنطقة  يف  �ملرخ�س  فرعها  و�لتز�مات  دي��ون  جميع  عن  م�شئولة  �خل��ارج 
�حلرة وعن جميع معامالت ذلك �لفرع مع �لغري �أثناء مز�ولته لأعماله يف 
�ملنطقة �حلرة. �ما �لفقرة �خلام�شة من �ملادة �ل�7 عند تاأ�شي�س �أي موؤ�ش�شة 
مر�عاة  يجب  قائمة  ل�شركة  ف��رع  �أو  ح��رة  منطقة  �شركة  �أو  ح��رة  منطقة 
منوذج عقد �لتاأ�شي�س �ملعني �ملعتمد لدى �ملنطقة �حلرة. �ما �ملادة �ل�8 من 
�ملنطقة �حلرة مفتوحة للم�شتثمرين من  �ن تكون  �ملر�شوم فقد ت�شمنت 
مو�طني �لدولة ومن جميع �جلن�شيات �لأخرى وبدون �حلاجة لكفيل �أو 
وكيل �أو �شريك مو�طن ب�شرط �أل يكون �مل�شتثمر�لأجنبي �ملعني من رعايا 
ملز�ولة  مفتوحة  �حلرة  �ملنطقة  تكون  و�ن  مقاطعتها  �لدولة  �أعلنت  دولة 
جمالت  فى  �خل�شو�س  وجه  وعلي  �لقت�شادية  �ملجالت  كافة  يف  �لعمل 
�مل�شانع  و�إن�����ش��اء  و�لت�شدير  و�لإ���ش��ت��ري�د  و�ل��ت��خ��زي��ن  و�ل��ت��اأم��ني  �ل�شحن 
و�ملهنية  �لتجارية  و�ل�شت�شار�ت  و�ملعلومات  �خل��دم��ات  وتوفري  و�ل��ور���س 
و�لإهتمام باإقامة �أكر عدد ممكن من �مل�شانع بد�خل �ملنطقة �حلرة مع 
م�شادر  علي  �لقائمة  و�ل�شناعات  �خلفيفة  لل�شناعات  �لأول��وي��ة  �إع��ط��اء 
�لطاقة �لبديلة و�ملتجددة وتوفري �لعمالة �لب�شرية و�إنتاج �ل�شلع �لتقنية 
�مل�شنعة  �لب�شائع  �أمام جميع  �ملنطقة �حلرة مفتوحة  �حلديثة و�ن تكون 
وغري �مل�شنعة من جميع �مل�شادر �لوطنية �أو�لإقليمية �أو �لأجنبية ب�شرط 
2 من ه��ذ� �ملر�شوم و�ن ل تخ�شع  �ل���  9 من �لفقرة  �أح��ك��ام �مل��ادة  م��ر�ع��اة 
�ملنطقة �حلرة للت�شريعات �لإحتادية و�لت�شريعات �ملحلية يف �لإمارة ما مل 
ما  �أو  �ملناطق �حلرة  ب�شريانه على  ن�شا �شريحا  �ملعني  �لت�شريع  يت�شمن 
مل تقم �ملنطقة �حلرة باختيار ت�شريعات �إحتادية �أو حملية معينة كليا �أو 
جزئيا و��شتيعابها يف �للو�ئح �لد�خلية �لتي ي�شدرها �لرئي�س لتطبيقها يف 
�ملنطقة �حلرة و�ن تعفى �ملنطقة �حلرة من كافة �لر�شوم �ملحلية �ملقررة يف 
�لإمارة ومن �لر�شوم �جلمركية ومن �ل�شر�ئب جميع ما ت�شتورده �شركات 
ومو�د  ومعد�ت  ب�شائع  من  �لفرعية  و�ملن�شاآت  �حل��رة  �ملنطقة  وموؤ�ش�شات 
�لب�شائع  من  تكون  �أل  ب�شرط  وغريها  وت�شنيع  �إنتاج  وم�شتلزمات  خ��ام 

�ملحظورة.
كما تعفى �لب�شائع �مل�شنعة يف �ملنطقة �حلرة من �لر�شوم �جلمركية عند 
وب��خ��الف ذلك  �ل��دول��ة  �ملنطقة �حل���رة لت�شديرها خل���ارج  م��ن  خ��روج��ه��ا 
تعامل �لب�شائع �لو�ردة من �ملنطقة �حلرة �يل �ملنطقة �جلمركية بالإمارة 
�لر�شوم  �إ�شتيفاء  ويجب  لأول مرة  �خل��ارج  م�شتوردة من  �أنها  �أ�شا�س  على 
�لإمارة  يف  �ل�شارية  �جلمركية  �لتعرفة  لأح��ك��ام  طبقا  عليها  �جلمركية 
كفالة  علي  لديهم  �مل�شتخدمون  وك��ذل��ك  �مل�شتثمرين  جميع  يعفى  و�ن 
�لإم��ارة مبا فى ذلك �شريبة  �ملفرو�شة فى  �ل�شر�ئب  �ملنطقة �حلرة من 
و�شريبة  �لإن��ت��اج  و�شريبة  �حل���رة  �ملنطقة  يف  �مل�شتخدمني  علي  �ل��دخ��ل 
�أرباح �لأعمال علي �ملن�شاآت �لتجارية و�ل�شناعية وذلك ملدة ثالثون عاما 
�أو  �حلرة  �ملنطقة  من  �ملعني  �مل�شتثمر  ترخي�س  �إ�شد�ر  تاريخ  من  �إبتد�ء� 
�ملعني بح�شب �حل��ال. وتكون  للم�شتخدم  �ملنطقة �حلرة  تاريخ كفالة  من 
�لرئي�س بح�شب ما ير�ه منا�شبا.  للتمديد بقر�ر ي�شدره  �ملدة قابلة  هذه 
و�مل�شتخدمني  �مل�شتثمرين  جميع  ي�شتثنى  �ن  �ي�شا  �ل8  �مل��ادة  وت�شمنت 
�لأجانب فى �ملنطقة �حلرة من �أية قيود على حتويل ر�أ�س �ملال و �لأرباح 
�أى مكان خارجها وذل��ك ملدة  �إىل  �ملنطقة �حل��رة  باأية عملة من  و�لأج��ور 
للم�شتثمرويجوز  �لرتخي�س  ت��اري��خ  م��ن  �إع��ت��ب��ار�  عاما  وع�شرون  خم�شة 

�لم��ارة قبل  �لتنفيذي يف  باملجل�س  �لقانوين  للمكتب  �مل��ادة  مبوجب هذه 
للمنطقة �حلرة  �لتنظيمي  �لهيكل  و�إعتماد  نفاذها  تاريخ  �يام من  ثالثة 
�ملنطقة �حلرة وفتح مكاتب متثيلية  و�إ�شد�ر وتوقيع نظام تعيني وكالء 
تابعة لها د�خل �لدولة وخارجها و�إ�شد�ر وتوقيع �للو�ئح �لإد�رية و�ملالية 
�لتي تنظم �لعمل �ملايل و�لإد�ري فيها على نحو يوؤدي لتح�شني وتطوير 
�أ�شاليب �إجناز معامالت �مل�شتثمرين باإجر�ء�ت خمت�شرة وفعالة و�لإ�شر�ف 
�شلطات  وحت��دي��د  فيها  �مل�شتثمرين  �أن�شطة  و  �حل��رة  �ملنطقة  �إد�رة  على 
وو�جبات ماأموري �ل�شبط �لق�شائي �ملكلفني ب�شبط �مل�شتثمرين �ملخالفني 
ملقت�شيات �لت�شريعات و�لنظم و�للو�ئح �ل�شارية يف �ملنطقة �حلرة وتوقيع 
�جلز�ء�ت �ملالية و�لإد�رية عليهم و�شروط �لإعفاء جزئيا �أو كليا من تلك 
للمنطقة  و�لت�شويق  �لرتويج  خطط  و�عتماد  و�ملالية  �لد�ري��ة  �جل��ز�ء�ت 
�حلرة وحتديد �لإمتياز�ت �لتي توفرها �ملنطقة �حلرة للم�شتثمرين فيها 
بغر�س ت�شجيع وجذب روؤو�س �لأمو�ل �إليها و�إبر�م �لتفاقيات و�ل�شر�كات 
�لإ�شرت�تيجية مع �ملناطق �حلرة �ملماثلة د�خل �لدولة وخارجها و�مل�شاركة 
لفر�س  و�لت�شويق  للرتويج  و�لدولية  و�لإقليمية  �ملحلية  �لفعاليات  يف 
�ل�شتثمار باملنطقة �حلرة و�لعمل على توفري �ملناخ �ملالئم لال�شتثمار فيها 
بغر�س ت�شجيع وجذب �ل�شتثمار�ت �ملتنوعة �إليها و�ملو�فقة على م�شاريع 
�ملنطقة  يف  و�لفوقية  �لتحتية  �لبنية  م�شتلزمات  و�شيانة  وتطوير  �إن�شاء 
�حلرة لزيادة فر�س �لت�شنيع و�لتخزين و�لتوزيع و�لتجارة فيها و�لعمل 
�مل�شتثمرين  �إحتياجات  لتلبية  فيها  �لعمل  ت�شريف  �أ�شاليب  تطوير  على 
وحت�شني مناخ �ل�شتثمار يف �ملنطقة �حلرة و�إقر�ر م�شروع �ملو�زنة �ل�شنوية 
وم�شروع �حل�شاب و�لبيانات �ملالية �خلتامية و�ملركز �ملايل للمنطقة �حلرة 
�لتنفيذي يف �لم��ارة توطئة لعتمادهما ب�شفة  �ملجل�س  ورفعهما لرئي�س 
نهائية من �حلاكم و�ملو�فقة على �إ�شتثمار �أمو�ل �ملنطقة �حلرة يف م�شاريع 
جمدية �إقت�شاديا وفنيا وماأمونة �لنتائج و�إ�شد�ر�ملو�فقة على �لإقرت��س 
�مل�شاريع  ل��ت��م��وي��ل  �مل��ال��ي��ة  �مل�����ش��ارف  �أو  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  �أو م��ن  م��ن �حل��ك��وم��ة 
�ل�شتثمارية �لعائدة للمنطقة �حلرة و�ملو�فقة على تعيني مدقق ح�شابات 
وذلك  �حل���رة  �ملنطقة  وح�شابات  بيانات  على  للتدقيق  �أك���رث  �أو  خ��ارج��ي 
�إخت�شا�شات  �أو  مهام  و�أى  �ملالية  للرقابة  �لتن�شيق مع جهاز عجمان  بعد 
للرئي�س من قبل �حلاكم كما  �إ�شنادها  يتم  باملنطقة �حل��رة  تتعلق  �أخ��رى 
يجوز للرئي�س تفوي�س �أي من �شالحياته �لتنفيذية �ملخولة �ليه مبوجب 
�أحكام هذ� �ملر�شوم �إىل �ملدير �لعام �أو �إىل �أحد كبار موظفي �ملنطقة �حلرة 

بح�شب ما قد ير�ه مالئما.
ن�شت  فقد  �حل��رة  �ملنطقة  من�شاآت  بتاأ�شي�س  �خلا�شة  �ل�7  �مل���ادة  وب�����ش��اأن 
على �ن يجوز �أن توؤ�ش�س يف �ملنطقة �حلرة طبقا لالأنظمة �ل�شارية فيها : 
موؤ�ش�شات منطقة حرة حمدودة �مل�شئولية ت�شاف �حلروف م.م.ح يف نهاية 
�إ�شمها و�شركات منطقة حرة حمدودة �مل�شئولية ت�شاف �حلروف �س.م.ح يف 
نهاية �إ�شمها وفروع ل�شركات قائمة يف �لدولة حتمل �إ�شم �ل�شركة �لأم مع 
�أجنبية  ل�شركات  وف��روع  �إ�شمها  نهاية  �شركة حملية يف  �إ�شافة عبارة فرع 
�إ�شافة عبارة فرع �شركة  �إ�شم �ل�شركة �لأم مع  قائمة خارج �لدولة حتمل 
يف  توؤ�ش�س  �مل�شئولية  حم��دودة  �أوف�شور  و�شركات  �إ�شمها  نهاية  يف  �أجنبية 
�ملعنية  �ل�شركة  ��شم  وحتمل  �لدولة  خارج  �أعمالها  ملز�ولة  �حلرة  �ملنطقة 
�إي كومري�س حمدودة  �إ�شمها و�شركات  �أوف�شور يف نهاية  �إ�شافة كلمة  مع 
�مل�شئولية توؤ�ش�س يف �ملنطقة �حلرة وحتمل �إ�شم �ل�شركة �ملعنية مع �إ�شافة 
عبارة �إي كومري�س يف نهاية �إ�شمها. �ما �لفقرة �لثانية من �ملادة �ل�7 فقد 
ت�شمنت �ن تتمتع كل من �ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات و�ملن�شاآت �لفرعية �ملرخ�شة 
يف �ملنطقة �حلرة بال�شخ�شية �لإعتبارية ويكون لها كيان قانونى م�شتقل 
وذمة مالية م�شتقلة عن ذمة مالكها �أو ذمم �ل�شركاء فيها بح�شب �حلال. 
بجانب  يذكر  �أن  يجب  �ن��ه  �ل7  �مل���ادة  م��ن  �لثالثة  �لفقرة  ت�شمنت  فيما 
عقودها  جميع  فى  �حل��رة  �ملنطقة  �شركة  �أو  �حل��رة  �ملنطقة  موؤ�ش�شة  �إ�شم 

متديد هذه �ملدة بقر�ر خطى ي�شدره �لرئي�س بح�شب ما قد ير�ها منا�شبا 
ول تخ�شع �شركات وموؤ�ش�شات �ملنطقة �حلرة و�ملن�شاآت �لفرعية و�ملمتلكات 
�لعائدة لها فى �ملنطقة �حلرة يف �أي وقت لأي �إجر�ء�ت تاأميم �أو م�شادرة 
�أو بيع �إجباري �أو �أي �إجر�ء�ت �أخرى مقيدة للملكية �خلا�شة �إل مبوجب 
حكم ق�شائي نهائي كما يجوز ل�شركات وموؤ�ش�شات �ملنطقة �حلرة و�ملن�شاآت 
�لفرعية �أن ت�شتخدم فى �أعمالها م�شتخدمني �أجانب علي كفالة �ملنطقة 
�ل��دول��ة مقاطعتها  �أع��ل��ن��ت  ي��ك��ون��و� م��ن رع��اي��ا دول���ة  �أن ل  �حل���رة ب�شرط 
وي�شرتط يف جميع �لأحو�ل مو�فقة �ل�شلطات �ملخت�شة د�خل �لدولة على 
�ملتعلقة  �ملر�شوم  10 من  �ل�  �ملادة  وب�شاأن  �ملعنيني.  �مل�شتخدمني  �إ�شتخد�م 
�أمريي ي�شدره  �ملتخ�ش�شة فقد جاء فيها: يجوز وبقر�ر  باملناطق �حلرة 
�إن�شاء  �لرئي�س  من  خطية  تو�شية  علي  بناء�  �أو  �إختياره  مبح�س  �حلاكم 
من  �أك��رث  �أو  و�ح��د  يف  �إخت�شا�شها  ينح�شر  متخ�ش�شة  ح��رة  منطقة  �أي 
لها  يكون  �أو  �خلدمية  �أو  �لعقارية  �أو  �ل�شناعية  �أو  �لقت�شادية  �ملجالت 
غر�س �آخر خا�س بها وتقوم مبز�ولة �أعمالها حتت مظلة �ملنطقة �حلرة 
باإن�شاء  �أن يت�شمن �لقر�ر �لأم��ريي  �أو جزئيا ويجب  �إد�رتها كليا  �أو حتت 
منح  ت�شمن  �لتي  �لتف�شيلية  �لأحكام  �ملعنية  �ملتخ�ش�شة  �حل��رة  �ملنطقة 
ب��اإد�رة �ملنطقة �حلرة �ملتخ�ش�شة �ملعنية �حلق  �لهيئة �لإد�ري��ة �لتي تقوم 
حتقيق  من  متكنها  �لتى  و�لإخت�شا�شات  �ل�شالحيات  كافة  ممار�شة  يف 
باإن�شائها.  �ل�شادر  �لأم���ريي  �ل��ق��ر�ر  لأح��ك��ام  وفقا  منها  �ملبتغاة  �لأه���د�ف 
�ملناطق  لكافة  وبالن�شبة  �مل��ادة:ي�����ش��رتط  نف�س  م��ن  �لثانية  �لفقرة  وف��ى 
�حلرة �ملتخ�ش�شة تو�فر �لتن�شيق �ملالئم فيما بني �ملنطقة �حلرة و�لهيئة 
�لإد�رية �لتي تقوم باإد�رة �ملنطقة �حلرة �ملتخ�ش�شة �ملعنية و�أن تقوم �لهيئة 
وبر�جمها  �أعمالها  �لرئي�س عن  �إىل  دوري��ة  تقارير  برفع  �ملعنية  �لإد�ري��ة 
وم�شاريعها �لتي تنفذها و�أن تكون تلك �لتقارير م�شحوبة بكافة �ملعلومات 
يتعلق  وفيما  لآخ��ر.  وقت  �حل��رة من  �ملنطقة  تطلبها  �لتي  و�لإح�شائيات 
�ل�شنوية و�حل�شاب �خلتامى  باملو�زنة  �ملر�شوم و�خلا�شة  �ل�12 من  باملادة 
فقد جاء فيها: 12 - 1 مع مر�عاة �أحكام �ملادة �ل�16 من هذ� �ملر�شوم تبد�أ 
�ل�شنة �ملالية للمنطقة �حلرة يف �ليوم �لأول من �شهر يناير من كل �شنة 
ذ�ت  دي�شمر من  �شهر  و�لثالثني من  �حل��ادي  �ليوم  وتنتهى يف  ميالدية 
�شنوية م�شتقلة  للمنطقة �حلرة مو�زنة  تكون   2  -  12 �مليالدية.  �ل�شنة 
�حلرة  �ملنطقة  يف  �ل�شارية  �ملالية  للو�ئح  وفقا  �إع��د�ده��ا  يتم  بها  خا�شة 
ويجب رفعها �ىل رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي توطئة لإعتمادها ب�شفة نهائية 
من �حلاكم. 12 - 3 يجب �إعد�د ح�شاب وبيانات مالية ختامية للمنطقة 
�حلرة يف نهاية كل �شنة مالية تعر عن حقيقة مركزها �ملايل يف نهاية تلك 
�ل�شنة �ملالية وفقا للو�ئح �ملالية �ل�شارية يف �ملنطقة �حلرة ويجب رفعهما 
�ىل رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي توطئة لإعتمادهما ب�شفة نهائية من �حلاكم. 
12 - 4 تتبع �ملنطقة �حلرة يف �إعد�د مو�زنتها �ل�شنوية وتنظيم ح�شاباتها 
�ملحا�شبية  �مل��ب��ادئ  �خل��ت��ام��ي��ة  وب��ي��ان��ات��ه��ا  ح�شاباتها  و�إع�����د�د  و���ش��ج��الت��ه��ا 
و�لأحكام و�ملعايري و�لإجر�ء�ت �ملقررة باللو�ئح �ملالية �ملعتمدة من �لرئي�س 
على �نه ل يجوز تف�شري حكم هذه �ملادة مبا يوؤدي للحد من تطبيق �أحكام 
�ملر�شوم �لأمريي رقم 3 ل�شنة 2010 ب�شاأن جهاز عجمان للرقابة �ملالية 
�أو �أي مر�شوم يحل حمله على �ملنطقة �حلرة.12 - 5 يوؤول �لفائ�س من 
�إي��ر�د�ت �ملنطقة �حلرة عند نهاية كل �شنة مالية خلز�نة حكومة �لإمارة 
ومبثابة �أنه �إير�د�ت حكومية. �ىل ذلك ��شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد 
بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم عجمان قر�ر� �مرييا ب�شاأن 
�حلرة  ملنطقة عجمان  عاما  �لها�شمي مدير�  �شعادة حممود خليل  تعيني 
مبا�شرته  ع��ن  �ل�شلطة  رئي�س  �م���ام  م�����ش��وؤول  ي��ك��ون  ب���اأن  �ل��ق��ر�ر  وت�شمن 
�ملر�شوم  5 من  �مل��ادة  له فى  �ملحددة  ل�شالحيته وممار�شته لإخت�شا�شاته 
�لمريي رقم 2 ل�شنة 2014م وتلك �لتى يكلفه بها رئي�س �شلطة منطقة 

عجمان �حلرة.

حماكم دبي تقيم لقاء برنامج 365 ال�ستعرا�س 
نتائج موؤ�سرات املحاكم واالإدارات

 •• دبي-الفجر:

و�لذي  م��وؤخ��ر�ً،   365 برنامج  لقاء  دبي  �أقامت حماكم   
م��دي��ر عام  ه��زمي  ب��ن  �شعيد  �أح��م��د  �ل��دك��ت��ور  يلتقي فيه 
حماكم دبي مع فرق تطوير �لعمل �ملوؤ�ش�شي لكل حمكمة 
ووحدة �إد�رية، وذلك بح�شور جميع �لفرق على م�شتوى 
يوم  بتخ�شي�س  وذل����ك  و�مل��ع��ن��ي��ني  و�لإد�ر�ت  �مل��ح��اك��م 
تلك  يف   2013 ع��ام  عن  �لأد�ء  نتائج  ل�شتعر��س  كامل 
�لوحد�ت.  و�أكد مدير عام حماكم دبي قررنا �أن يقام لقاء 
�لعاملة يف حماكم  و�حد �شامل جميع �ملحاكم و�لإد�ر�ت 
دب���ي خ���ارج �أوق�����ات �ل�����دو�م �ل��ر���ش��م��ي، ح��ت��ى ت��ع��م �ملعرفة 
ن�شب  خالل  من  وذل��ك  �لوحد�ت  جميع  بني  و�ل�شتفادة 
�إجناز مبادر�ت �خلطة �لت�شغيلية لها خالل عام 2013 
ونتائج موؤ�شر�ت �لأد�ء ومقارنتها بامل�شتهدف وبني �ملحاكم 
مدى  عك�س  �للقاء  ه��ذه  �أن  و�أ���ش��ار  �لأخ����رى.  و�لإد�ر�ت 
�إد�ر�ت  �أو  حماكم  م��ن  كانت  ���ش��و�ء  �جلميع  عمل  ت��ر�ب��ط 
ووحد�ت م�شاندة للعمل �لق�شائي، وهذ� يعد �أف�شل دليل 
ملا ي�شعى �إليه روؤ�شاء �ملحاكم ومدر�ء �لإد�ر�ت و�ملوظفني 
للو�شول �إىل روؤيتنا وهو �لريادة يف عمل �ملحاكم، وحتقيق 
�لعد�لة يف �ملجتمع من خالل �لدقة و�ل�شرعة يف �لت�شوية 
و�لف�شل يف �لدعاوى وتنفيذ �لأحكام و�لقر�ر�ت و�لأو�مر 
بالعتماد  وذل��ك  و�مل��ح��رر�ت،  �لعقود  وتوثيق  �لق�شائية 
على كو�در وطنية موؤهلة ونظم و�إجر�ء�ت وتقنيات حديثة 
مر�جعة  �شمل  �للقاء  �أن  ه��زمي  ب��ن  و�أو���ش��ح  وم��ت��ط��ورة. 
تقرير متابعة ن�شب �إجناز �لتكليفات �ل�شادرة من فريق 

�لقيادة وفريق �لتحول �ل�شرت�تيجي يف �لقطاع �لق�شائي 
�لإد�رية  �ل��وح��د�ت  نتائج  �إىل  بالإ�شافة  �لعليا،  و�لإد�رة 
مت  ك��م��ا  و�لق���رت�ح���ات،  �ل�����ش��ك��اوي  بنظامي  يتعلق  فيما 
مناق�شة �لتعديالت �أو �لتغيري�ت على �لهيكل �لتنظيمي 
كما   .2014 لعام  �لإد�ر�ت  وفقا لحتياجات ومتطلبات 
و�لتي  �أ�شعد د�ئرة”  د�شن مدير عام حماكم دبي مبادرة 
دبي  برنامج جو�ئز حماكم  �إع��الن عنها خ��الل حفل  مت 
2013، فهو برنامج حتفيزي لزيادة درجة ولء و�نتماء 
�ملو�رد  �إد�رة  بالتعاون بني  وذل��ك  دبي  �ملوظف يف حماكم 
�إىل  وي��ه��دف  �لأخ����رى،  �لتنظيمية  و�ل��وح��د�ت  �لب�شرية 
�لد�ئرة  موظفي  جلميع  و�ل���ولء  �لنتماء  درج��ة  تعزيز 
وزيادة �ملو�رد �لب�شرية، كذلك خلق بيئة عمل حمفزة على 
�لب�شرية  �مل��و�رد  �لتو��شل بني  �لإب��د�ع و�لبتكار و تعزيز 
يف �لد�ئرة، و�لذي �شي�شب يف زيادة ر�شا �ملو�رد �لب�شرية 
�ملقدمة من  �أد�ئهم و�خلدمات  و�لتي �شوف تنعك�س على 
للمجتمع.  �ل�شعادة  حتقيق  على  �لعمل  وبالتايل  قبلهم 
ويف ختام لقاء برنامج 365” قام �أع�شاء فرق �لتطوير 
�مل��وؤ���ش�����ش��ي م��ن روؤ����ش���اء حم��اك��م وق�����ش��اة وم�����در�ء �إد�ر�ت 
وموظفي �لإد�ر�ت برتكيب لوحة ب�شمة و�حدة” بهدف 
لوحة  عنها  نتج  و�لتي  �لو�حد،  �لفريق  روح  عمل  تعزيز 
عام حماكم  �أعلن مدير  كما  دب��ي،  ملبنى حماكم  م�شورة 
دبي فريق عمل �لتطوير �ملوؤ�ش�شي �ملتميز يف �إلقاء �لعر�س 
وقد فاز على م�شتوى �ملحاكم عر�س �ملحكمة �لبتد�ئية 
�ملدنية، وعلى م�شتوى �لإد�ر�ت عر�س �إد�رة �ل�شرت�تيجية 

و�لأد�ء �ملوؤ�ش�شي. 

ق�سم العظام يف م�ست�سفى خليفة بعجمان ي�سجل تطورا ملحوظا يف اجراء العمليات

الرقابة الغذائية ت�سارك يف القمة العاملية للمياه 2014

•• عجمان -وام:

تطور�  بعجمان  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  مب�شت�شفى  �لعظام  ق�شم  �شجل 
ملحوظا يف �ج��ر�ء �لعمليات خالل �ل�شنو�ت �لأخ��رية حيث بلغ جممل 
�لعمليات خالل هذه �لفرتة نحو 22 �لفا و657 عملية خالل �لفرتة 
من عام 1995 وحتى عام 2013 . وقال حمد ترمي �ل�شام�شي مدير 
بعد  �شيما  ل  نوعيا  تطورت  �لعمليات  هذه  �أن  �لطبية  عجمان  منطقة 
�ملتميزة  �لأق�شام  من  �لعظام  ق�شم  �أ�شبح  حيث  حديثة  �أج��ه��زة  �إدخ���ال 
�ملر�شى.  �لتي يحتاجها  �لطبية  وتقدمي خمتلف �خلدمات  �لجن��از  يف 
و��شاف �أن من بني �لعو�مل �لتي �شاهمت يف حتقيق هذ� �لجناز �جتاه 
بدور  يقومون  �لذين  �لز�ئرين  �لطباء  برنامج  لتنفيذ  �ل�شحة  وز�رة 
و�لتن�شيق مع  بالتعاون  �ملر�شى  و�لك�شف على  �لعمليات  كبري يف �جر�ء 
�أن م�شت�شفى �ل�شيخ خليفة بن  �لطباء �لعاملني يف �مل�شت�شفى. و�أو�شح 
 636 يف  متثلت  نوعية  عمليات  ب��اج��ر�ء  �لآن  حتى  ق��ام  بعجمان  ز�ي��د 
و1110  �ل���ورك  ملف�شل  عملية  و373  �لركبة  مف�شل  تبديل  عملية 
عملية  و289  �لك�شور  يف  عملية  و3517  �لفقري  �لعمود  يف  عمليات 
تنظري �لركبة.. كما مت �جر�ء 5327 عملية �شغرى و4592 عملية 

باردة و6813 عملية طارئة و387 يف جمال تخطيط �لع�شاب.

•• اأبوظبي –الفجر:

للرقابة  �ب���وظ���ب���ي  ج����ه����از  �أك�������د 
مببادئ  �لكامل  �لتز�مه  �لغذ�ئية 
�ل�شتد�مة �لتي ت�شهم يف �حلد من 
�لتعامل �ل�شلبي مع �ملو�رد �ملائية 
�ملحدودة متا�شيا مع ��شرت�تيجيته 
 .. �ملائية  �مل���و�رد  على  �حلفاظ  يف 
�لعديد من  لديه  �أن��ه  �ىل  م�شري� 
�شاهمت  �لتي  و�خلطط  �مل��ب��ادر�ت 
�ملياه لالأجيال  وت�شاهم يف توفري 
�لقادمة . كما �أكد �جلهاز �لتز�مه 
ب��ت��وف��ري �مل��ن��ت��ج��ات �ل��زر�ع��ي��ة من 

�ملياه  �مل��ائ��ي��ة و����ش��ت��خ��د�م  �مل�����و�رد 
�ل�����زر�ع�����ة  �ل���ت���ق���ل���ي���دي���ة يف  غ�����ري 
و�ل�شتثمار  �لري  كفاءة  وحت�شني 
�حلديثة  �ل��زر�ع��ي��ة  �لتقنيات  يف 

و�ملنا�شبة .
�لهدف  �أن  �إىل  �ل��ري�����ش��ي  و�أ����ش���ار 
من هذه �مل�شاركة �إظهار �ملبادر�ت 
�ل����ت����اب����ع����ة ل���ل���ج���ه���از م�����ن خ����الل 
��شتعر��س �آخر �لنظمة يف جمال 
 .. �ملعاجلة  �ملياه  و��شتخد�م  �لري 
بجانب تركيب عد�د �ملياه للمز�رع 
�ملائية  �لح���ت���ي���اج���ات  وم�������ش���روع 
�ملج�شمات  للمحا�شيل عن طريق 

�ملبينة  �لتقنيات  خمتلف  خ���الل 
على �ف�شل �ملمار�شات .

وقال حممد جالل �لري�شي مدير 
�ملجتمع  وخ��دم��ة  �لت�����ش��ال  �إد�رة 
مب��ن��ا���ش��ب��ة م�������ش���ارك���ة �جل����ه����از يف 
 ”2014 للمياه  �لعاملية  �لقمة 
خالل  �أبوظبي  ت�شت�شيفها  �لتي 
يناير   22 �إىل   20 م��ن  �ل��ف��رتة 
على  ي���رك���ز  �جل���ه���از  �إن  �جل������اري 
�ملحلي  �ل��زر�ع��ي  �لإن��ت��اج  ت�شجيع 
بني  �لتو�زن  مر�عاة  مع  �مل�شتد�م 
و�لبيئية  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �لأه�����د�ف 
��شتد�مة  وت��ع��زي��ز  و�لج��ت��م��اع��ي��ة 

�لقمة  و�شيتم خالل   . �لال�شلكية 
عر�س   2014 ل��ل��م��ي��اه  �ل��ع��امل��ي��ة 
�ملنتجات  م����ن   133 و�إط���������الق 
و�خل�����دم�����ات �جل����دي����دة م����ن 41 
هذه  �شتغطي  حيث  عاملية  �شركة 
�لقطاعات  خم��ت��ل��ف  �مل���ن���ت���ج���ات 
كاإد�رة �ملياه و�إعادة �لتدوير ومياه 
حتلية  وح��ل��ول  �ل�شحي  �ل�شرف 
�مل���ي���اه ب��ا���ش��ت��خ��د�م ت��ق��ن��ي��ات ذ�ت 
كفاءة عالية يف ��شتهالك �لطاقة 

و�ملحافظة على �ملياه �جلوفية. 
وت�����ع�����ت�����ر ه���������ذه �ل�����ق�����م�����ة �ل����ت����ي 
ب�شر�كة  م�������ش���در  ت�����ش��ت�����ش��ي��ف��ه��ا 

مياه  ه��ي��ئ��ة  م����ع  �����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
�أب��وظ��ب��ي ح��دث��ا رئي�شيا  وك��ه��رب��اء 
�أبوظبي  �أ���ش��ب��وع  ف��ع��ال��ي��ات  �شمن 
يف  �لقمة  وت�شهد    . لال�شتد�مة 
زي����ادة يف م�شاحة  �ل��ث��اين  ع��ام��ه��ا 
�ملائة  يف   25 ب��ن�����ش��ب��ة  �مل���ع���ر����س 
�شركة   180 م��ن  �ك��رث  مب�شاركة 
هذ�  �شجل  كما   .. دول���ة   20 م��ن 
�حل��دث زي��ادة يف �إط��الق �ملنتجات 
يف   70 ق��دره��ا  بن�شبة  �جل���دي���دة 
�لعام  دورة  م���ع  ب��امل��ق��ارن��ة  �مل���ائ���ة 
2013 �لتي ت�شمنت �إطالق 77 

منتجا جديد� من 11 دولة.
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اأخبـار الإمـارات
 حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل مدير عام هيئة 

ال�سوؤون االإ�سلمية واالأوقاف
خالل  �خليمة  ر�أ����س  ح��اك��م  �ل�شمو  �شاحب  و�أ���ش��اد 
�ملقابلة على �جلهود �لتي تبذلها �لهيئة يف م�شتوى 
��شتكمال  م��ن  لتمكينها  �لعمل  يف  و�لأد�ء  �لتطور 
وروؤيتها  ر���ش��ال��ت��ه��ا  وحت��ق��ي��ق  �إجن���از�ت���ه���ا  م�����ش��رية 
�لوطنية  �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  وم�����ش��اري��ع��ه��ا  و�أه���د�ف���ه���ا 

�لو�عدة خلدمة بيوت �هلل.
و��شتمع �شموه �إىل �شرح مف�شل عن جهود �ل�شوؤون 

�لإ�شالمية يف �إمارة ر�أ�س �خليمة من �شعادة مدير 

•• راأ�س اخليمة-وام: 

ب��ن �شقر  ���ش��ع��ود  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ��شتقبل 
ر�أ�س �خليمة  �لأعلى حاكم  �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س 
مطر  حممد  �لدكتور  �شعادة  �م�س  �شموه  ق�شر  يف 
�لكعبي مدير عام �لهيئة �لعامة لل�شوؤون �لإ�شالمية 
و�لأوق������اف و�مل�����در�ء �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ني وم�����در�ء �لفروع 

و�لد�ر�ت بالهيئة على م�شتوى �لدولة.

نائب قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة 
ينفذ التفتي�س ال�سنوي

الرحمة للأعمال اخلريية براأ�س اخليمة تنجز اأكرث من 6000 م�سروع خريي العام املا�سي

نيابة راأ�س اخليمة حتيل ملف العربي قاتل زوجته اىل اجلنايات ملحاكمته 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

نيابة عن �شمو قائد عام �شرطة ر�أ�س �خليمة قام �لعميد 
حم��م��د �ل��ن��وب��ي حم��م��د ن��ائ��ب ق��ائ��د ع���ام ���ش��رط��ة ر�أ����س 
وذلك  �خلا�شة،  �ملهام  لق�شم  تفتي�شية  بجولة  �خليمة 
ب�شمو  �خل��ا���س  �ل�����ش��ن��وي  �لتفتي�شي  �ل��رن��ام��ج  �شمن 
�لقائد �لعام، و تطبيقاً للهدف �ل�شرت�تيجي �ل�شابع ) 
�لإ�شرت�تيجية  للمبادرة  تنفيذ�ً  و  بفعالية(  �لأد�ء  �إد�رة 

)تعزيز �لتفتي�س يف �لعمل �ل�شرطي( .
ور�فقه يف �لزيارة �لعقيد طارق حممد بن �شيف مدير 
�ل�شباط، وكان يف  �لعام، وعدد من  �لقائد  مكتب �شمو 
ق�شم  رئي�س  يعقوب  بن  �شامل  يو�شف  �ملقدم  ��شتقباله 
�ملهام �خلا�شة، وكافة مدر�ء �لأفرع و �ل�شباط بالق�شم.  
وخالل �لزيارة �طلع �لعميد حممد �لنوبي على �خلطة 

و  �مليد�نية  �خلطط  وعلى  للق�شم،  �لإد�ري����ة  �ل�شنوية 
�حلو�دث  �أن��و�ع  كافة  مع  �لتعامل  جم��ال  يف  �لتدريبية 
�شروط  تطبيق  م��دى  ��شتعر��س  ع��ن  ف�شاًل  �خل��ط��رة 
ومعاير �جلودة و �لتميز يف �إد�رة عمليات مهام �لق�شم .

�لق�شم  �إجن��از�ت  �أه��م  �لعام  �لقائد  نائب  ��شتعر�س  كما 
قيا�س  وم��ع��اي��ري  وم��وؤ���ش��ر�ت  �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  وخططه 
�ل�شركاء  مع  �لتو��شل  �آلية  مناق�شة  جانب  �إىل  �لأد�ء، 

و�ملبادر�ت �لتي مت تنفيذها. 
ويف خ��ت��ام �ل���زي���ارة ���ش��دد ن��ائ��ب ق��ائ��د ع���ام ���ش��رط��ة ر�أ�س 
مبادر�ت  و  �إ�شرت�تيجية،  تطبيق  �شرورة  على  �خليمة 
وز�رة �لد�خلية يف جمال �لتطوير و �لتح�شني �مل�شتمر 
مب�شتوى  و  �ل�شرطي  �لأد�ء  مب�شتوى  �لرت��ق��اء  بهدف 
و  �ملطبقة  �ملمار�شات  �أف�شل  وف��ق  �ملختلفة،  �خل��دم��ات 

�ملنفذة على م�شتوى �لوز�رة . 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

وج��ه��ت د�ئ����رة �ل��ن��ي��اب��ة �ل��ع��ام��ة ب���ر�أ����س �خل��ي��م��ة �شباح 
و�لرت�شد  �لإ���ش��ر�ر  �شبق  مع  �لعمد  �لقتل  تهمة  �أم�س 
�أق��دم على قتل زوجته من نف�س  ل��زوج عربي �جلن�شية 
نتيجة  مطبخ  و�شاطور  �شكني  بو��شطة  طعناآ  �جلن�شية 

خالفات زوجية مرت�كمة. 
�لد�ئرة  �ن  بر�أ�س �خليمة  �لعامة  �لنيابة  د�ئرة  وذكرت 
�لقانونية  �لتحقيقات  جميع  �أم�����س  �شباح  ��شتكملت 
عربية  �شيدة  مقتل  بق�شية  �خلا�شة  �لفنية  و�لتقارير 
 2013 �لعام  �شهر فر�ير من  خ��الل  زوجها  يد  على 

مبنزلهما �لكائن يف �حدى مناطق مدينة ر�أ�س �خليمة 
 .

�ع�����رتف خ����الل مر�حل  �ل�����زوج  �ن  �ل����د�ئ����رة  وك�����ش��ف��ت 
مو�شحا  �إل��ي��ه  �مل�����ش��ن��دة  �ل��ت��ه��م  بجميع  م��ع��ه  �لتحقيق 
�رتكب �جلرمية مدفوعا بخالفات زوجية  �نه  خاللها 
لنحو  و�متدت  �ل�شحية  زوجته  مع  مرت�كمة  و�أ�شرية 

�شبع �شنو�ت تقريباآ.
�لد�ئرة  �خليمة،�ن  بر�أ�س  �لعامة  �لنيابة  د�ئ��رة  وبينت 
�شبق  م��ع  عمد  قتل  جرمية  باعتبارها  �لق�شية  كيفت 
د�ئرة  �جلنايات يف  وتاليا مت حتويلها ملحكمة  �ل�شر�ر 

حماكم ر�أ�س �خليمة بغية حماكمته . 

•• راأ�س اخليمة - الفجر  

من منطلق �ملبادر�ت �ملجتمعية بني نادي �لإمار�ت وكافة �جلهات �حلكومية 
�لإم��ار�ت يف مد ج�شور  نادي  لإ�شرت�تيجية  �ملختلفة، وتطبيقاً  و�خلدمية 
�لتعاون ، قام علي �أحمد عبد �لرحيم �ملدير �لتنفيذي لنادي �لإمار�ت بزيارة 
�إىل د�ئرة �لأ�شغال و�خلدمات �لعامة بر�أ�س �خليمة وقام بلقاء مدير عام 
�لد�ئرة �ملهند�س حممد �أحمد �حلمادي �لذي قدم له �ل�شكر على دعمهم 
�للوج�شتي �ملميز لنادي �لإمار�ت .  وقال علي �أحمد، �أن مبادرة �لزيارة تعد 
و�حدة من مبادر�ت جمتمعية عديدة لنادي �لإمار�ت مع خمتلف �لدو�ئر 
و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية منها و �خلا�شة، بهدف تعزيز �ل�شر�كة �ل�شرت�تيجية 
بني �لنادي و�ملجتمع، ولفت �إىل جهود د�ئرة �لأ�شغال و�خلدمات �لعامة يف 
مما  �ملا�شية  �ل�شنو�ت  مدى  على  �لنادي  مع  و�لتعاون  �لت�شهيالت  توفري 
كان له �لأثر يف �إجناح خمتلف �لأن�شطة �لريا�شية ومبا يخدم �لريا�شة يف 
�لدولة.   من جانبه �شكر �ملهند�س حممد �حلمادي ، �إد�رة نادي �لإمار�ت 
�أهميتها �لتي تعك�س حر�س نادي �لإم��ار�ت ودوره  على هذه �ملبادرة، و�أكد 

�ملجتمعي �لر�ئد مع خمتلف �لدو�ئر و�ملوؤ�ش�شات.

•• راأ�س اخليمة-وام:

�لرحمة لالأعمال �خلريية  �أعلنت 
�أكرث  �أجن���زت  �ن��ه��ا  ب��ر�أ���س �خليمة 
من 6000 م�شروع خريي خالل 

�لعام �ملا�شي 2013.
جاء ذلك يف تقريرها �ل�شنوي للعام 
�مل��ا���ش��ي �ل����ذي ح��ف��ل ب���الإجن���از�ت 
على  �لقيا�شية  و�لأرق����ام  �لنوعية 
�ل�شعيدين �لد�خلي و�خلارجي يف 

كافة �مل�شاريع �خلريية.
�لعام  خ��الل  �لرحمة  و��شتطاعت 
�ملا�شي �أن تقدم م�شاعد�ت حملية 
متعففة  �أ����ش���رة   8283 ل�����ش��ال��ح 
وحم���ت���اج���ة د�خ�������ل �إم���������ارة ر�أ�������س 
�خل���ي���م���ة مب���ي���ز�ن���ي���ة ت���ع���دت 6.8 

مليون درهم.
�مل�شاعد�ت  �أن  �إىل  �لتقرير  و�أ���ش��ار 
�لرحمة  ح��ر���س  �إط�����ار  يف  ج����اءت 
و�مل�شاعدة  �ل����ع����ون  ي����د  م����د  ع���ل���ى 

�أج����ه����زة وم����ع����د�ت طبية  ت���ق���دمي 
ل��ب��ع�����س �مل���������ش����ايف �حل���ك���وم���ي���ة يف 
بلغت  �إجمالية  مبيز�نية  �لإم����ارة 
�إىل  بالإ�شافة  دره��م  مليون   1.2
�مل�شاعد�ت  م���ن  �ل���ع���دي���د  ت���ق���دمي 
�مل�شاعد�ت  ���ش��م��ل��ت  �ل��ت��ي  �مل��ن��وع��ة 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وت����وزي����ع زك������اة �مل����ال 
على  �ل�شحية  �ل��وج��ب��ات  وت��وزي��ع 
و�أ�شار  �لإم���ارة.  يف  �ملتعففة  �لأ�شر 
مل  �خلريية  �مل�شاريع  �أن  �لتقرير 
�لد�خلي  �ل�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  تقت�شر 
خالل  �لرحمة  قامت  ب��ل  فح�شب 
خريية  م�شاريع  بتنفيذ  �لعام  هذ� 
منوعة يف �أكرث من 20 دولة حيث 
 339 ببناء ع��دد  �ل��رح��م��ة  ق��ام��ت 
خمتلفة  دول  ���ش��ب��ع  يف  م�����ش��ج��د� 
�لن�شيب  �أوغند�  جلمهورية  وك��ان 
�لأك����ر م��ن ه���ذه �مل�����ش��اج��د لي�شل 
بذلك عدد �مل�شاجد �لإجمايل �لتي 
قامت �لرحمة ببنائها �إىل 2254 

وتخفيف  و�ملتعففة  �ملعوزة  لالأ�شر 
�لكرمية  �حلياة  وتاأمني  معاناتهم 
ل��ه��م يف جم��ت��م��ع �لإم�������ار�ت �لذي 

عرف �أهله بالبذل و�لعطاء.
ه����ذه  �ن  �ىل  �ل����ت����ق����ري����ر  ول����ف����ت 
مب�شاعد�ت  مت��ث��ل��ت  �مل�������ش���اع���د�ت 
ب�شكل  �أ�شرة   58 ل�  �شهرية منحت 
�لعام  م����د�ر  ع��ل��ى  ودوري  ���ش��ه��ري 
لت�شكل هذه �مل�شاعدة م�شدر دخل 

�شهري لهذه �لأ�شرة.
�مل�شاعد�ت  ه�����ذه  ق��ي��م��ة  وب���ل���غ���ت 
ك��م��ا مت تقدمي  �أل���ف دره���م   750
وعالجية  ���ش��ح��ي��ة  م�������ش���اع���د�ت 
�شملت �شد�د ر�شوم �لولدة ل�شالح 
�لعالج  �ب���ر  وت��وف��ري  149�شيدة 
ل�شالح  �لوبائي  �لكبد  مر�س  من 
و�أو�����ش����ح  م�������ش���اب���ا.  ���ش��خ�����ش��ا   40
م�شاعد�ت  تقدمي  مت  �أن��ه  �لتقرير 
حالة   180 �شملت  ع��ام��ة  ط��ب��ي��ة 
�مل�شاعد�ت  ه��ذه  و�شملت  مر�شية 

ولكون  �لرحمة  وعملت  م�شجد�. 
�مل��اء �شرورة من ���ش��رور�ت �حلياة 
ول�شعوبة توفره وتو�شيله لبع�س 
�ملناطق �لفقرية على بناء �أكرث من 
خمتلف  يف  وم�شخة  بئر   5600
�لإجمايل  لي�شل  �لفقرية  �ل���دول 
�إىل 8415 بئر� وم�شخة �أقامتها 
�لرحمة منذ �نطالقتها بالإ�شافة 
حفرها  مت  ع��م��الق��ة  �آب�����ار   6 �إىل 
�شخمة  ب����خ����ز�ن����ات  وت�����زوي�����ده�����ا 

و�شبكات تو�شيل �ملياه.
�آخ�����ر و���ش��م��ن بر�مج  م���ن ج���ان���ب 
�لتعليم  ل��دع��م  �ل��ه��ادف��ة  �ل��رح��م��ة 
قامت  و�لبطالة  �جلهل  وحماربة 
10 ف�شول در��شية  �لرحمة ببناء 
لي�شل  �ل��ق��ر�آن  لتحفيظ  وم��ر�ك��ز 
�لدر��شية  �لف�شول  �إج��م��ايل  ع��دد 
�إ�شافة  در����ش��ي��ا  ف�����ش��ال   57 �إىل 
لدر��شة  �مل��ال��ي��ة  �ل��ك��ف��ال��ة  ل��ت��اأم��ني 

167 طالب علم و24 معلما.

�لتقرير  �أك��د  �لأيتام  �شعيد  وعلى 
�أكرث  بكفالة  م�شتمرة  �لرحمة  �أن 
من 11 �ألف يتيم معظمهم خارج 
�لدولة حيث حر�شت �لرحمة على 
كفالة ورعاية �ليتيم رعاية �شاملة 
لت�شهم بجعله فرد� ناجحا وفعال 
تنميه  ط����ري����ق  ع����ن  �مل���ج���ت���م���ع  يف 
�ل�شحية  �شخ�شية  جو�نب  جميع 
و�لتعليمية و�لثقافية و�لريا�شية.

مو��شم  م��ع  �لرحمة  تفاعلت  كما 
�ملترعني  ع��ل��ى  و���ش��ه��ل��ت  �خل����ري 
مثل  �ل��دي��ن��ي��ة  بال�شعائر  قيامهم 
ذبح �لأ�شاحي حيث قامت �لرحمة 
بذبح 810 �أ�شاحي عن �ملح�شنني 
�إقامة حج وعمرة �لبدل عن �أكرث 
لتنفيذ  �إ�شافة  �شخ�س   600 من 
قدم  �لذي  �ل�شائم  �إفطار  م�شروع 
 1850 ل�شالح  �لإف��ط��ار  وج��ب��ات 
�شائما يوميا خالل �شهر رم�شان 

�ملبارك.

اأمطار م�سحوبة بالرعد اجنازات خدمية مهمة الدارة �سحة البلدية يف 2013
تهطل على راأ�س اخليمة 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

هطلت على عدد من مناطق �مارة ر�أ�س �خليمة �شباح �أم�س �أمطار غزيرة 
تر�وحت �شدتها بني �لغزيرة و�ملتو�شطة وكانت م�شحوبة بالرد ودرجات 

حر�رة منخف�شة .
و�أدت �لأمطار يف �أعقاب هطول ��شتقرق ن�شف �ل�شاعة على منطقة �لنخيل 
كبرية  كميات  جتمع  �ىل  و�لظيت  و�ملعريي�س  و�ملعمورة  وجلفار  �جل��ولت 
من �ملياه يف �ل�شو�رع و�ملناطق �ملنخف�شة وقالت م�شادر يف د�ئرة �ل�شغال 
و�خلدمات �ن �لعديد من �ل�شيار�ت �أر�شلت ل�شحب �ملياه من مو�قع جتمعها 

.
وقال �ل�شكان يف بع�س �ملناطق مثل �ل�شري�شة وجلفار �نهم فوجئو� بقطع 
من �لرد ت�شقط عليهم فخرجو� كبار� و�شغار� من بيوتهم فرحني وقامو� 

بتجميع كميات منها . 
�ملياه  من  كبرية  كميات  جتمع  من  �ل�شيار�ت  �أ�شحاب  �شكا  جانبهم  وم��ن 
�ل�شينما  بالقرب من  �لو�قعة  �ملنطقة  �لنخيل وحتديد� يف  �شارع عمان  يف 
�لقدمية ممات�شبب يف عرقلة حركة �ل�شري وطالبو� د�ئرة �ل�شغال بالعمال 

ب�شرعة جتفيفها لأنه من �ل�شو�رع �لرئي�شية .
وقالت م�شادر �ل�شيادين بر�أ�س �خليمة �ن حركة �ل�شيد توقفت �أم�س مع 
عودة �لأمطار �ىل �لهطول بغز�رة جتنبا للمخاطر �ملحتملة يف مثل هذه 

�لتغري�ت �ملناخية �ل�شيئة .

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

ر�أ����س �خليمة  بلدية  د�ئ���رة  �أجن���زت 
�لعامة  �ل�����ش��ح��ة  �إد�رة  خ���الل  م���ن 
2013 جمموعة من  �ل��ع��ام  يف   –
�ل���ت���ي تعود  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �لأن�����ش��ط��ة 
بالفائدة على �أفر�د �ملجتمع وتخدم 
وبح�شب   . �لعامة  �ل�شحة  و  �لبيئة 
�ل�شحة  �إد�رة  مدير  �ملكتوم  خليفة 
نفذتها  �لتي  �لأن�شطة  ف��ان  �لعامة 
على  �لبلدية  حر�س  تعك�س  �إد�رت���ه 
ت��ن��ف��ي��ذ ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ت��ع��ك�����س دور 
مهام  ي��ت��ج��اوز  �ل���ذي  �ل�شحة  �د�رة 
بالأن�شطة  �لرت���ق���اء  �ىل  �مل��ر�ق��ب��ة 
بان  علما  �ملجتمعية  �جل���دوى  ذ�ت 
باملعيار  �إجن��������از�  مي���ث���ل  حت���ق���ق  م����ا 
ومن  و�ح��د.  �آن  يف  و�لنوعي  �لكمي 
ج��ان��ب��ه ذك����ر ف�����و�ز ع���ب���د�هلل رئي�س 
�جناز�ت  �ن  �لغذ�ئية  �لرقابة  ق�شم 
�إد�رة �ل�شحة �لعامة ت�شمنت توفري 
بالتعاون  �ل��ن��ف��اي��ات  ل��ف��رز  ح��اوي��ات 
�لأ�شغال لكل من مدر�شة  مع د�ئرة 
ومدر�شة  �حل�����ارث  ب��ن��ت  �ل��ع�����ش��م��اء 
�لثانوي  و  �لأ�شا�شي  للتعليم  م��زون 
�حلديبة  م���در����ش���ة  م���ع  و�ل���ت���ع���اون 
�أخالق  �شامية  قيم  م�شروع  لإجن��اح 

اخلارجية تبحث 
التعاون مع ليبيا

•• اأبوظبي-وام:

�شعادة عبد�هلل بن حممد  ��شتقبل 
وز�رة  وك��ي��ل  ح��ام��د  �آل  ب��ط��ي  ب���ن 
دي��و�ن عام  �خلارجية يف مكتبه يف 
عارف  �ل��دك��ت��ور  �شعادة   .. �ل����وز�رة 
لدى  ليبيا  ���ش��ف��ري  �ل��ن��اي�����س  ع��ل��ي 
بحث  �للقاء  خالل  جرى  �لدولة. 
�مل�شرتك  �لإه��ت��م��ام  ذ�ت  �لق�شايا 
وتطوير  �ل��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  و���ش��ب��ل 
ي�شهم  مب���ا  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة  �ل���ع���الق���ات 
�مل�شرتكة  �مل�������ش���ال���ح  حت���ق���ي���ق  يف 

للبلدين.

الهيدان يلتقي االأمني العام لرابطة 
الدول املطلة على املحيط الهندي

•• اأبوظبي-وام: 

�لتقى �شعادة �لدكتور طارق �أحمد �لهيد�ن م�شاعد �لوزير ل�شوؤون �ملنظمات 
�لدولية يف مكتبه بديو�ن عام �لوز�رة ..�شعادة �ل�شفري بهاجري�ث �لأمني 
�لعام لر�بطة �لدول �ملطلة على �ملحيط �لهندي �لذي يقوم حاليا بزيارة 
�مل�شتقبل  لطاقة  �لعاملية  �لقمة  فعاليات  يف  للم�شاركة  ل��ل��دول��ة  ر�شمية 
�لتي  �لطاقة-  وكفاءة  �مل�شتقبل  طاقة  لتطوير  �لعاملي  �ل�شنوي  -�حل��دث 
ت�شت�شيفه دولة �لإمار�ت من 20 �إىل 22 يناير �جلاري. ومت خالل �للقاء 
�لتباحث ب�شاأن �ملو��شيع �ملتعلقة بالتعاون �لإقليمي يف �إطار ر�بطة �لدول 
�لتعاون  هذ�  لتعزيز  �ملنا�شبة  �لآليات  وكذلك  �لهندي  �ملحيط  على  �ملطلة 
وتعزيز عمل �لر�بطة. ح�شر �للقاء �شعادة خليفة �شاهني �ملرر مدير �إد�رة 

�ملنظمات �لدولية بالوز�رة.

�ل�شور  خ���الل  م��ن  مف�شال  ���ش��رح��ا 
�لبيئي  �ل��وع��ي  ع��زز  مم��ا  �ملعرو�شة 
و�ل���وع���ي �ل�����ش��ح��ي ل��دي��ه��م وع���الوة 
معر�شا  �لإد�رة  �أق��ام��ت  ذل���ك  ع��ل��ى 
�حلديبة  م��در���ش��ة  يف  مم��اث��ال  بيئيا 

للتعليم �لثانوي . 
وعلى �شعيد جهود �لنظافة نظمت 
�لإد�رة ثالث حمالت تخ�س �لنظافة 
�لأوىل بهدف تنظيف �أحد �ل�شو�طئ 
مب�شاركة مدر�شة �لقا�شمية للتعليم 
�لأ���ش��ا���ش��ي و �ل��ث��ان��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
و  �لثانوي  للتعليم  �لظيت  مدر�شة 
�لثالثة كانت مع فريق �أهل �لعطاء 
وكانت حتت �شعار )�لبيئة �ل�شحية 

م�شوؤولية م�شرتكة(.
�لغذ�ئية  �لرقابة  ق�شم  رئي�س  وقال 
نظمت  �ملا�شي  �لعام  �نق�شاء  قبل   :
�ملخلفات  فرز  ملركز  زيارتني  �لإد�رة 
�لأوىل  �لأ�شغال  د�ئ��رة  بالتعاون مع 
مدر�شة  ط���ال���ب���ات  ف��ي��ه��ا  ����ش���ارك���ت 
مزون  مل��در���ش��ة  �لثانية  و  �لع�شماء 
حما�شرة   14 �لإد�رة  �أق��ام��ت  كما 
�ل�شحية  �ل��ت��وع��ي��ة  و  �ل��ب��ي��ئ��ة  ع���ن 
وكانت موجهة ل�شر�ئح خمتلفة من 
فئات �ملجتمع منها طلبة �ملد�ر�س و 

�ملوظفني و �شركاء �لد�ئرة .

�هتمت  ع���ب���د�هلل  و�أ�����ش����اف  ع��ال��ي��ة. 
يف  �لبيئية  �لتوعية  بن�شر  �ل��د�ئ��رة 
�أو�شاط �لطالب من خالل �ملعر�س 
�ل�شحة  �إد�رة  يف  �ل���د�ئ���م  �ل��ب��ي��ئ��ي 
�لعامة حيث حظي باهتمام من قبل 
�لأ�شا�شي  للتعليم  م���زون  م��در���ش��ة 
ل��ل��ب��ن��ات وم���در����ش���ة �ل��ع�����ش��م��اء بنت 
�حلارث للتعليم �لأ�شا�شي و مدر�شة 
حيث  �ل��ث��ان��وي  للتعليم  �حل��دي��ب��ة 
�مل��ذك��ورة بزيارة  �مل��د�ر���س  ق��ام طلبة 
�مل���ع���ر����س �ل��ب��ي��ئ��ي �ل�����ذي وف����ر لهم 

نادي االمارات ي�سيد بدعم اأ�سغال راأ�س اخليمة 

لتاأهيل طالبها للح�شول على �شهادة مهنية يف املحا�شبة

 CIMA جامعة اأبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع معهد ت�سارترد للمحا�سبني االإداريني
•• اأبوظبي-الفجر:

�أم�س مذكرة  �أبوظبي  وقعت جامعة 
معهد  مع  �شنو�ت  خم�س  ملدة  تفاهم 
ت�����ش��ارت��رد ل��ل��م��ح��ا���ش��ب��ني �لإد�ري������ني 
ط���الب���ه���ا  ل�����ت�����اأه�����ي�����ل   CIMA
بتخ�ش�شات  �مللتحقني  وط��ال��ب��ات��ه��ا 
�إد�رة  بكلية  �ملالية  و�لإد�رة  �ملحا�شبة 
�لأعمال بفرعي �جلامعة يف �أبوظبي 
�شهادة  ع���ل���ى  ل���ل���ح�������ش���ول  و�ل����ع����ني 
�خل�شوع  ب��ع��د  �مل��ح��ا���ش��ب��ة  يف  مهنية 
 11 ب��دًل من  لمتحان و�ح��د فقط 
�متحان للح�شول على �شهادة موؤهل 
بها  و�مل���ع���رتف  �مل��ه��ن��ي��ة   CIMA
علوم  �شهاد�ت  �أف�شل  كاإحدى  عاملياً 
بح�شور  وذل���ك  �لإد�ري�����ة،  �ملحا�شبة 
�لدكتور نبيل �إبر�هيم مدير جامعة 

عاملياً  بها  �مل��ع��رتف  �ملهنية  �ل�شهادة 
�ملحا�شبة  جم���ال  يف  م��وؤه��ل  ك���اأرق���ى 
�ملعتاد  م��ن  �أق�شر  وق��ت  �لإد�ري����ة يف 
�إىل  �لطالب  �شيخ�شع  حيث  بكثري، 
�جتازوه  و�إذ�  ف��ق��ط  و�ح���د  �م��ت��ح��ان 
دبلوم  �شهادة  على  يح�شلون  بنجاح 
يف �ملحا�شبة �لإد�رية �أو دبلوم متقدم 
�لإد�ري������ة وذل����ك وفقاً  �مل��ح��ا���ش��ب��ة  يف 
�لطالب  يختارها  �ل��ت��ي  للم�شاقات 
�ل��در����ش��ة يف �جل��ام��ع��ة، لفتاً  �أث��ن��اء 
�إىل �أن لعل ما مييز هذ� �لتعاون هو 
هذه  على  �ل��ط��الب  ح�شول  فر�شة 
يف  در��شتهم  م��ع  بالتز�من  �ل�شهادة 
�جلامعة وه��و �لأم��ر �ل��ذي يعطيهم 
ميزة تناف�شية كبرية يف �شوق �لعمل 
معظم  و�أن  خ��ا���ش��ة  �ل���ت���خ���رج  ب��ع��د 
و�لهيئات  و�ل�������ش���رك���ات  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 

�أبوظبي، وغيتو �هوجا رئي�س معهد 
ت�����ش��ارت��رد ل��ل��م��ح��ا���ش��ب��ني �لإد�ري������ني 
جاكوب  و�ل��دك��ت��ور  �خل��ل��ي��ج،  ملنطقة 
�لأعمال،  �إد�رة  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  ���ش��اك��و 
�أ�شتاذ  ف�����اروق  ���ش��ريي��ن  و�ل���دك���ت���ورة 
م�شارك ومن�شق ق�شم �ملحا�شبة بكلية 
بالإ�شافة  باجلامعة  �لأع��م��ال  �إد�رة 
�لهيئة  �أع���������ش����اء  م����ن  ن���خ���ب���ة  �إىل 
باجلامعة.  و�ل��ت��دري�����ش��ي��ة  �لإد�ري������ة 
�إب��ر�ه��ي��م مدير  نبيل  �ل��دك��ت��ور  �أك���د 
�جلامعة  �ع���ت���ز�ز  �أب��وظ��ب��ي  ج��ام��ع��ة 
ت�شارترد  معهد  مع  �لتفاقية  بهذه 
للمحا�شبني �لإد�ري��ني CIMA ملا 
�آف��اق جديدة  فتح  �أهمية يف  لها من 
طالب  �أم��ام  �ل�شرت�تيجي  للتعاون 
و�إتاحة  �أب��وظ��ب��ي  وط��ال��ب��ات ج��ام��ع��ة 
هذه  ع��ل��ى  للح�شول  ل��ه��م  �ل��ف��ر���ش��ة 

�ملحا�شبني  ��شتقطاب  على  حتر�س 
 CIMA ل����ذي ي��ح��م��ل��ون ���ش��ه��ادة�
�إبر�هيم  �ل���دك���ت���ور  ول��ف��ت  �مل��ه��ن��ي��ة. 
�إىل  تتطلع  �أبوظبي  جامعة  �أن  �إىل 
عن  �شتنجم  �ل��ت��ي  �مل��ث��م��رة  �ل��ن��ت��ائ��ج 
ت�شارترد  م��ع��ه��د  م���ع  �ل��ت��ع��اون  ه���ذ� 
 CIMA �لإد�ري������ني  للمحا�شبني 
خا�شة يف جمال �لتدريب و�لتوظيف 
يف  �لبكالوريو�س  برنامج  خلريجي 
�إد�رة �لأعمال وبرنامج �ملاج�شتري يف 
�إد�رة �لأعمال باجلامعة حيث �شيقوم 
بامل�شاهمة  �لتفاقية  مبوجب  �ملعهد 
من  �جلامعة  خريجي  ��شتقطاب  يف 
�ملوؤ�ش�شات  يف  للعمل  �ل��ر�م��ج  تلك 
جتمعها  �لتي  و�ل�شركات  و�لهيئات 
�ملعهد،  م��ع  م�شرتك  ت���اون  ع��الق��ات 
�إ�شافة  �لتعاون  ه��ذ�  �أن  �إىل  م�شري�ً 

ن���وع���ي���ة مل��ج��م��وع��ة م����ن �لإجن��������از�ت 
�ل���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا �جل���ام���ع���ة يف فرتة 
ق�شرية ومنها ح�شولها على جائزة 
د�عمة  ع��ال  تعليم  موؤ�ش�شة  �أف�����ش��ل 
 2013 ع����ام  �لأع����م����ال يف  ل����ري����ادة 
�لعربي  �لوطن  م�شتوى  على  وذل��ك 
�شمن جائزة حممد بن ر��شد لدعم 
�لثامنة،  دورتها  يف  �ل�شباب  م�شاريع 
ك��ون��ه��ا جامعة  م���ن  �ل���رغ���م  وع���ل���ى 
�شنو�ت   10 مب�����رور  حت��ت��ف��ل  ف��ت��ي��ة 
ع��ل��ى ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا م��ن��ذ ع���ام 2003، 
ف��ق��د مت��ك��ن��ت ج��ام��ع��ة �أب��وظ��ب��ي من 
�شيموند  كوكاريللي  ت�شنيف  دخ��ول 
لعامني  ل��ل��ج��ام��ع��ات  �ل��ع��امل��ي   QS
كلية  تاأهل  �لتو�يل، ف�شاًل عن  على 
�لنهائية  للمرحلة  �لأع���م���ال  �إد�رة 
من �لعتماد لدى �جلمعية �لدولية 

�لأع����م����ال  �إد�رة  ك���ل���ي���ات  ل���ت���ط���وي���ر 
)AACSB(، و�شعي �جلامعة �إىل 
�لأكادميي  �لعتماد  على  �حل�شول 
�لعاملي من هيئة �لعتماد �لأكادميي 
للجامعات �لغربية بالوليات �ملتحدة 
�لأمريكية WASC. ومن جانبها 
ت���ق���ول غ��ي��ت��و �ه���وج���ا رئ��ي�����س معهد 
ت�شارترد ملنطقة �خلليج: �إن �شر�كتنا 

�أب��وظ��ب��ي تعطي طالب  م��ع ج��ام��ع��ة 
�جل���ام���ع���ات ف��ر���ش��ة �حل�����ش��ول على 
�شي�شتفدون  �ل��ت��ي  �ملهنية  �مل��وؤه��الت 
�مل��ن��اف�����ش��ة يف  ع��ن��د  ك��ب��ري  ب�شك  منها 
 CIMA شوق �لعمل. و�شوف تقدم�
�أبوظبي  ل��ط��الب وط��ال��ب��ات ج��ام��ع��ة 
�لقيمة  �مل��ه��ار�ت  لكت�شاب  �لفر�شة 
�لتي ميكن تطويعها للعمل يف جمال 

�إد�رة �لأعمال، و�لتمويل، و�ملحا�شبة 
�ملتحدة.  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف 
�أبوظبي  ج���ام���ع���ة  يف  وج����دن����ا  ل���ق���د 
معيار و��شعاً من �لطلبة �لطموحني 
على  يكونو�  �أن  يف  يرغبون  و�ل��ذي��ن 
للعمل  �ل��ت��خ��رج  ع��ن��د  ����ش��ت��ع��د�د  �أمت 
و�لأعمال  �لأع��م��ال  �إد�رة  جم��ال  يف 
و�ملحا�شبة  و�مل����ال����ي����ة  �ل����ت����ج����اري����ة 

خليفة املكتوم

•• دبي-وام: 

�شلم جمعة عبيد �لفال�شي �ملدير �لتنفيذي لقطاع �لعمل �خلريي 
بقيمة  �شيكا  بدبي  �خل��ريي  و�لعمل  �لإ�شالمية  �ل�شوؤون  بد�ئرة 
�ألف درهم لأمني �خلاجة مدير موؤ�ش�شة تر�حم �خلريية   484
وذلك دعما منها للحالت �ملر�شية �مل�شتعجلة و�ملحتاجة للتدخل 
�إن��ط��الق��ا م��ن حر�س  ي��اأت��ي  �ل��دع��م  �أن  �ل��ع��اج��ل. و�أك���د �لفال�شي 
توزيع  خ��الل  م��ن  �خل���ريي  �لعمل  وتنمية  دع��م  على  �ل��ط��رف��ني 
�حتياجاتهم  ح�شب  مل�شتحقيها  �لإن�شانية  و�مل�شاعد�ت  �ل�شدقات 
وح�شب �خلطط �ملو�شوعة لتعزيز �ل�شتفادة من �أمو�ل �ل�شدقات 
�لتي ي�شرف على جمعها وتوزيعها مكتب �شوؤون �لزكاة و�ل�شدقات 

وبالتعاون مع �جلمعيات �خلريية  �لد�ئرة  �أن  و�أ�شاف  بالد�ئرة. 
يتمكنو� من  �لذين مل  �ملع�شرين  �ملر�شى  مل�شاعدة  ت�شعى جاهدة 
تكاليف  �شد�د  على  قدرتهم  عدم  ب�شبب  تلقيه  �أو  �لعالج  متابعة 
�خلريية  تر�حم  موؤ�ش�شة  �أن  يذكر  �لعالجية.  �خلدمات  ور�شوم 
بن  حمد  �لدكتور  �أ���ش��دره  بقر�ر   2012 �أغ�شط�س  يف  �نطلقت 
�لإ�شالمية  �ل�����ش��وؤون  د�ئ���رة  ع��ام  م��دي��ر  �ل�شيباين  �أح��م��د  �ل�شيخ 
خريية  كموؤ�ش�شة  وترخي�شها  بت�شجيلها  بدبي  �خل��ريي  و�لعمل 
غ��ري رب��ح��ي��ة ت��ع��ن��ى ب��ج��م��ع وت���وزي���ع �ل��ط��ع��ام و�مل��الب�����س و�لأث����اث 
ولها  للمحتاجني  �مل���ن���ازل  و����ش���ر�ء  و���ش��ي��ان��ة  ب��ن��اء  يف  و�مل�����ش��اع��دة 
�شخ�شيتها �لعتبارية �مل�شتقلة ويكون مقرها �إمارة دبي ومتار�س 

ن�شاطها د�خل دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وخارجها. 

اإ�سلمية دبي تدعم احلاالت امل�ستعجلة يف موؤ�س�سة تراحم اخلريية

ب��امل�����ش��اج��د و�شيانتها  �ل��ه��ي��ئ��ة ح���ول �له��ت��م��ام  ع���ام 
ون��ظ��اف��ت��ه��ا وت��ن��م��ي��ة �مل������و�رد �ل��وق��ف��ي��ة مم���ا يو�كب 
ت�شهده  �ل��ذي  و�لتطور�ملت�شارع  �لعمر�نية  �لنه�شة 
�لإم������ارة ب��دع��م م��ت��و����ش��ل م��ن ���ش��م��وه. م��ن جانبه 
�لإ�شالمية  لل�شوؤون  �لعامة  �لهيئة  عام  مدير  ثمن 
و�لأوقاف �هتمام �لقيادة �لر�شيدة �ملتو��شل ببيوت 
�هلل ت��ع��اىل وع��م��ارة �مل�����ش��اج��د وه���ي م��ن��ار�ت هد�ية 

وعبادة وعلم ومعرفة يف �ملجتمع �مل�شلم.



االثنني  -  20   يناير    2014 م   -   العـدد    10999
Monday   20   January   2014  -  Issue No   10999اأخبـار الإمـارات

06

•• دبي-وام:

على  نوعها  �لأوىل من  وهي  دبي  �لكلى مب�شت�شفى  زر�ع��ة  عيادة جلر�حة  �أول  بدبي  �ل�شحة  هيئة  د�شنت 
م�شتوى �إمارة دبي �شمن خططها �لهادفة �إىل تقدمي �أف�شل �خلدمات �لت�شخي�شية و�لعالجية للمر�شى. 
و�أكد �لدكتور عبد�لرز�ق �ملدين �ملدير �لتنفيذي مل�شت�شفى دبي على �أهمية هذه �لعيادة �لتي مت تد�شينها 
بتوجيهات من �شعادة �ملهند�س عي�شى �مليدور مدير عام هيئة �ل�شحة بدبي لتوفري �أف�شل و�أحدث خدمات 
�لرعاية �ل�شحية مب�شت�شفيات �لهيئة وفقا ملتطلبات و�حتياجات �لرعاية �ل�شحية يف �إمارة دبي. و�أو�شح �ن 
توفري خدمة جر�حة زر�عة �لكلى مب�شت�شفى دبي �شيعمل على تقليل وقت �نتظار �ملر�شى لإجر�ء عملية 
غ�شيل �لكلى ب�شبب �لف�شل �لكلوي و�شي�شاعد على حت�شني حالتهم �لبدنية و�ل�شحية و�لعودة �إىل �لعمل 
بكفاءة وقدرة �أكر ..لفتا �إىل �لإقبال �لذي ت�شهده �لعيادة �لتي تعمل �أ�شبوعيا كل يوم �ثنني حيث ت�شتقبل 
�ملر�شى �ملو�طنني و�ملقيمني. وقال �لدكتور ح�شني عبد�لرحمن �ملدير �لطبي مل�شت�شفى دبي �ن ق�شم �مل�شالك 
�لبولية و�أمر��س �لكلى مب�شت�شفى دبي �شهد �رتفاعا ملحوظا يف عدد �ملر�شى �لذين يعانون من �أمر��س 

�لف�شل �لكلوي خا�شة �ن �لق�شم يوفر خدمة غ�شيل �لكلى ملئات �ملر�شى ممن هم يخ�شعون جلل�شات غ�شيل 
�لكلى لأجل غري م�شمى �أو ممن يقومون بال�شفر �إىل �خلارج بغر�س زر�عة �لكلى و�لتي جترى عادة يف دول 
�ل�شرق �لأق�شى. و�أو�شح �ن ق�شم �مل�شالك �لبولية و�أمر��س �لكلى بهيئة �ل�شحة بدبي بادر للقيام بعمليات 
�لكلوي  �لف�شل  يعانون من  �لذين  للمر�شى  نوعية �حلياة  لتح�شني  دبي  �لكلى مب�شت�شفى  زر�ع��ة  جر�حة 
�مل�شاعفات  ب�شبب  وذل��ك  �لكلوي  �لف�شل  من  �لنهائية  �ملرحلة  يف  �ملر�شى  ه��وؤلء  غالبية  �ن  �إىل  ..م�شري� 
�ملرتبطة مبر�س �ل�شكري و�رتفاع �شغط �لدم وهي من �لأمر��س �لأكرث �نت�شار� يف منطقتنا. ولفت �إىل �ن 
�لعيادة �لتي ي�شرف عليها �لدكتور فرهاد خردمند �جلناحى �أخ�شائي �مل�شالك �لبولية وجر�حة زر�عة �لكلى 
يف م�شت�شفى دبي �شتقوم من خالل جلنة مكلفة بالتح�شري لإجر�ء �لعملية �جلر�حية �لأوىل �لتي يتوقع 
�مل�شت�شفى  2014 بالتعاون مع فريق متخ�ش�س يف زر�عة �لكلى من  �لقيام بها يف �لربع �لثاين من عام 
�مللكي للجر�حني يف �يرلند� وم�شت�شفى بومونت ومركز زر�عة �لكلى �لوطنية يف �يرلند�. و�أ�شاف �ن مركز 
م�شت�شفى بومونت يعتر من �أكرث �ملر�كز �شهرة يف جمال جر�حة زر�عة �لكلى و�لبنكريا�س يف �أوروبا حيث 

�أجري �أكرث من 4000 عملية جر�حية بقيادة �جلر�ح �ل�شهري �لروفي�شور ديفيد هيكي. 

••  اأبوظبي-وام:

ز�يد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  �أك��د 
�ملنطقة  �آل نهيان ممثل �حلاكم يف 
�لعربية  �لإم��ار�ت  �أن دولة  �لغربية 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ب���ق���ي���ادة  �مل���ت���ح���دة 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
حتر�س  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
و�مل�شاندة  �ل��دع��م  ك��ل  ت��ق��دمي  على 
جلميع فئات �ملجتمع ويف مقدمتهم 
�لذين  �خلا�شة  �لحتياجات  ذوي 
من  و�لهتمام  �لرعاية  كل  يلقون 

�شموه.

جاء ذلك خالل ح�شور �شموه بق�شر 
توقيع  مر��شم  �م�س  م�شاء  �لنخيل 
مذكرة �لتفاهم بني �شركة �أبوظبي 
للخدمات �لعامة م�شاندة وموؤ�ش�شة 
�لن�شانية  ل��ل��رع��اي��ة  �ل��ع��ل��ي��ا  ز�ي����د 
و�لتي  �خلا�شة  �لحتياجات  وذوي 
ت��ق��وم مب��وج��ب��ه��ا م�����ش��ان��دة وبطلب 
�لتابعة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  م���ن 
للمجل�س �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي 
بناء  ع��ل��ى  ب��ال��ت��ن��ف��ي��ذ و�ل������ش�����ر�ف 
�إمارة  يف  و�لتاأهيل  للرعاية  مر�كز 
�أبوظبي. وقع �ملذكرة كل من �شعادة 
�مل���ه���ن���د����س ع��وي�����ش��ه م���ر����ش���د علي 

بالإنابة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �مل���رر 
�لعامة  للخدمات  �أبوظبي  ل�شركة 
حممد  حممد  “م�شاندة”و�شعادة 
فا�شل �لهاملي نائب رئي�س جمل�س 
ز�يد  ملوؤ�ش�شة  �لعام  �لأم��ني  �لد�رة 
وقال  �لإن�����ش��ان��ي��ة.  ل��ل��رع��اي��ة  �لعليا 
�آل  �شمو �ل�����ش��ي��خ ح��م��د�ن ب��ن ز�ي���د 
و�لتاأهيل  �لرعاية  �إن مر�كز  نهيان 
لذوي �لحتياجات �خلا�شة حتظى 
و�ملتابعة  �ل��ب��ال��غ  بالهتمام  ك��ذل��ك 
�شمو  �أول  �ل���ف���ري���ق  م���ن  �حل��ث��ي��ث��ة 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 

�لأع����ل����ى ل���ل���ق���و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة �ل���ذي 
ي���ح���ر����س ع���ل���ى ت���ق���دمي ك����ل �أوج�����ه 
�ل���دع���م و�ل���رع���اي���ة مل��وؤ���ش�����ش��ة ز�ي���د 
�أجل  من  �لإن�شانية  للرعاية  �لعليا 
و�لتاأهيل  �لرعاية  خدمات  تقدمي 
و�لتعليم مب�شتويات عاملية متطورة 

�إىل منت�شبي �ملوؤ�ش�شة كافة.
�ملر�كز  ه����ذه  �إن  ���ش��م��وه  و�أ�����ش����اف 
�لتي  �مل�������ش���ت���ل���زم���ات  ك����ل  ����ش���ت���وف���ر 
�خلا�شة  �لحتياجات  ذوو  يتطلبها 
�نطالقا من �حلر�س على �لرتقاء 
مب�شتوى تعليم وتاأهيل هذه �لفئة. 
من جهته �أكد �شعادة حممد حممد 

ز�يد  موؤ�ش�شة  �أن  �لهاملي  فا�شل 
ت�شتمد  �لإن�شانية  للرعاية  �لعليا 
�لأه����د�ف �لجتماعية  م��ن  روؤي��ت��ه��ا 
�لرئي�شية �لو�ردة يف �أجندة حكومة 
�ل��ر���ش��ي��دة و�ل���ت���ي تركز  �أب���وظ���ب���ي 
�لتعليمية  �خل��دم��ات  ت��ق��دمي  ع��ل��ى 
�مل�شاندة  و�ل��ع��الج��ي��ة  و�ل��ت��اأه��ي��ل��ي��ة 
�خلا�شة  �لح��ت��ي��اج��ات  ذوي  لفئات 
جمتمعهم  يف  لالندماج  وتاأهيلهم 
�أدو�ره����م  مم��ار���ش��ة  م��ن  ومتكينهم 
بكفاءة  ووط���ن���ه���م  �أ����ش���ره���م  جت�����اه 
و�قتد�ر. وقال �لهاملي �إن �ملوؤ�ش�شة 
تو��شل خططها �ملتكاملة للتطوير 

مب�شتوى  �لرقي  بهدف  و�لتح�شني 
ل���ذوي �لإعاقة  �مل��ق��دم��ة  �خل��دم��ات 
جمموعة  خ������الل  م����ن  ت���ع���م���ل  �إذ 
�لعلمية  و�ل����ر�م����ج  �خل��ط��ط  م���ن 
يف  �ملقدمة  �خل��دم��ات  تطوير  على 
و�لتاأهيل  �ل��رع��اي��ة  م��ر�ك��ز  جميع 
�لتابعة لها ومبا يتو�فق مع �أف�شل 
�لعاملية  �ملعايري  و�أرق���ى  �ملمار�شات 
�أف�شل  ��شتقطاب  كما حتر�س على 
�ملتخ�ش�شة  �ل���ع���امل���ي���ة  �خل��������ر�ت 
لال�شتفادة من خر�تها وتوظيفها 
مبا يخدم روؤية �ملوؤ�ش�شة وي�شاعد يف 

حتقيق ر�شالتها.

���ش��ع��ادة عوي�شة  �أك�����د  م���ن ج��ان��ب��ه 
م�شاندة  ح��ر���س  �مل���رر  علي  مر�شد 
ع���ل���ى ت����ق����دمي �أف�������ش���ل �خل����دم����ات 
�لتابعة  و�مل���وؤ����ش�������ش���ات  ل����ل����دو�ئ����ر 
يتو�فق  ومب����ا  �أب���وظ���ب���ي  حل��ك��وم��ة 
2030 حيث  �أب��وظ��ب��ي  روؤي����ة  م��ع 
�شتقوم م�شاندة ببناء مر�كز حديثة 
و�لتاأهيل  ل���ل���رع���اي���ة  وم���ت���ك���ام���ل���ة 
ل��ت��ق��دمي خ��دم��ة من��وذج��ي��ة لذوي 
�ملنطقة  يف  �خل��ا���ش��ة  �لح��ت��ي��اج��ات 
�ل�����ش��رق��ي��ة و�ل���غ���رب���ي���ة م����ن �إم������ارة 
م�شاندة   �إن  �مل���رر  وق���ال  �أب��وظ��ب��ي. 
مر�كز  ب��ب��ن��اء  ت���ق���وم  �أن  ي�����ش��رف��ه��ا 

�ملو��شفات  لأع��ل��ى  وف��ق��ا  �ل��ت��اأه��ي��ل 
�حتياجات  ي��ل��ب��ي  ومب�����ا  �ل���ع���امل���ي���ة 
�لح���ت���ي���اج���ات  ذوي  وم���ت���ط���ل���ب���ات 
وتطلعات  بخطط  وي��ف��ي  �خل��ا���ش��ة 
للرعاية  �ل��ع��ل��ي��ا  ز�ي������د  م��وؤ���ش�����ش��ة 
بخدماتها  �ل��و���ش��ول  يف  �لإن�شانية 
�أرقى  وت��ق��دمي  �مل��ن��اط��ق  جميع  �إىل 
لفئات  و�لتاأهيل  �لرعاية  خ��دم��ات 
�مل����رر جهود  وث��م��ن  �لع���اق���ة.  ذوي 
رعاية  يف  �ل��ع��ل��ي��ا  ز�ي�����د  م��وؤ���ش�����ش��ة 
فئات ذوي �لحتياجات �خلا�شة يف 
�إمارة �بوظبي و�إعد�دهم وتاأهيلهم 

لدجمهم يف �ملجتمع. 

•• الكويت-وام: 

رئي�س  �ملر  �أحمد  حممد  معايل  �لتقى 

�ملجل�س �لوطني �لحتادي �م�س معايل 
م�����رزوق ع��ل��ي �ل���غ���امن رئ��ي�����س �لحت���اد 
�لأمة  �لعربي رئي�س جمل�س  �لرملاين 
�أعمال  �ل��ك��وي��ت��ي وذل����ك ع��ل��ى ه��ام�����س 
�ملوؤمتر �ل�20 لالحتاد �لرملاين �لعربي 

�لذى ت�شت�شيفه �لكويت حاليا. وجرى 
�لثنائية  �لعالقات  بحث  �للقاء  خالل 
و�ملجل�س  �لكويتي  �لم���ة  جمل�س  ب��ني 
تعزيزها  و���ش��ب��ل  �لحت������ادي  �ل��وط��ن��ي 
وتطويرها يف خمتلف �ملجالت وتبادل 
�خل�������ر�ت ع���ل���ى �مل�������ش���ت���وى �ل���رمل���اين 
و�ل���ش��ت��ف��ادة م��ن جت���ارب ك��ال �لبلدين 
يف �لعمل �لرملاين. و��شتعر�س معايل 
م����رزوق ع��ل��ي �ل��غ��امن �ل��ب��ن��ود �ملدرجة 

ع��ل��ى ج�����دول �ع���م���ال �مل���وؤمت���ر �ل����� 20 
لالحتاد �لرملاين �لعربي و�آلية �لعمل 
و�لتن�شيق �مل�شرتك. ح�شر �للقاء وفد 
كل  �شعادة  �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س 
عبد�للطيف  عبد�لرحيم  �لدكتور  من 
�ل�شاهني و�لدكتور يعقوب علي �لنقبي 
و�أحمد رحمة �ل�شام�شي �أع�شاء �ملجل�س 
�أمني  �ملزروعي  �شامل  و�لدكتور حممد 

عام �ملجل�س. 

•• دبي-وام:

�لوطني  �مل��ج��ل�����س  �أع�������ش���اء  ي���وج���ه 
من  �ل�شاد�شة  �جلل�شة  يف  �لحت���ادي 
�ل��ث��ال��ث من  �ل���ع���ادي  �لن���ع���ق���اد  دور 
ع�شر  �خل��ام�����س  �لت�شريعي  �لف�شل 
برئا�شة  �لثالثاء  غ��د�  يعقدها  �لتي 
رئي�س  �مل�����ر  �أح����م����د  م���ع���ايل حم���م���د 
معايل  �إىل  �أ���ش��ئ��ل��ة  �أرب���ع���ة  �مل��ج��ل�����س 
م���رمي ب��ن��ت حم��م��د خ��ل��ف��ان �لرومي 
وزيرة �ل�شوؤون �لجتماعية وي�شتكمل 
�ملجل�س مناق�شة مو�د م�شروع قانون 
حقوق �لطفل . ويوجه �شعادة كل من 
حمد �أح��م��د �ل��رح��وم��ي ���ش��وؤ�ل حول 
�إن�شاء مر�كز حكومية لعالج وتاأهيل 
�ل�����ش��دي��دة ومر�شى  ح���الت �لإع��اق��ة 
�لتوحد من �ملو�طنني ومرو�ن �أحمد 
ب��ن غليطة ���ش��وؤ�ل ح���ول �ل��ت��اأخ��ر يف 
لقانون  �لتنفيذية  �لالئحة  �إ���ش��د�ر 
�لن�شب  �لأط���ف���ال جم��ه��ويل  رع���اي���ة 
حول  ���ش��وؤ�ل  �لكتبي  �شعيد  وم�شبح 
�ملهجور�ت  �مل���و�ط���ن���ات  �ل��ن�����ش��اء  ف��ئ��ة 
�لعامري  ب��ال��رك��ا���س  حممد  و���ش��امل 
���ش��وؤ�ل ح��ول زي���ادة ع��دد �حل�شانات 
�شوؤ�ل  وين�س  �ل��دول��ة  يف  �حلكومية 
على  يلي  م��ا  على  �ل��رح��وم��ي  �شعادة 
�ل��رغ��م م��ن ت��ز�ي��د �أع����د�د �ملو�طنني 
�ل��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن ح���الت �لإعاقة 
�أنه  �إل  �ل��ت��وح��د  �ل�����ش��دي��دة وم��ر���س 
حكومية  مر�كز  توفر  ع��دم  يالحظ 
مثل  ��شتيعاب  ع��ل��ى  ق����ادرة  �حت��ادي��ة 
ه���ذه �حل����الت وع��الج��ه��ا ف��ل��م��اذ� مل 
حالت  ل�شتيعاب  مر�كز  �إن�شاء  يتم 
�لتوحد  ومر�شى  �ل�شديدة  �لإع��اق��ة 
�لرحومي  �شعادة  . وقال  �لآن؟  حتى 
 29 رق�����م  �لحت��������ادي  �ل���ق���ان���ون  �إن 
ذوي  ح��ق��وق  ب�����ش��اأن  م   2006 ل�شنة 
�لإعاقة ين�س على �حلقوق و�لرعاية 
و�لفر�س �ملت�شاوية لذوي �لإعاقة يف 
�ل�شحية  و�لرعاية  �لتعليم  جمالت 
و�ل���ت���دري���ب و�ل��ت��اأه��ي��ل وي���ه���دف �إىل 
وت����وف����ري جميع  ����ش���م���ان ح��ق��وق��ه��م 
ق����در�ت����ه����م  ح���������دود  �خل�������دم�������ات يف 
�لرعاية  �أن  مو�شحا   .. و�إمكاناتهم 
و�لجتماعية  و�لنف�شية  �ل�شحية 
للمعاق تتطلب وعيا وق��در�ت مادية 
�لأ�شرة  �إىل  دعمها  وتقدم  ومعنوية 
و�مل��ع��اق��ني �أن��ف�����ش��ه��م مم��ا ي��ع��ن��ي �أنها 
�شحية  موؤ�ش�شات  �إىل  بحاجة  تبقى 
و�ج��ت��م��اع��ي��ة وت��اأه��ي��ل��ي��ة. و�أ����ش���ار �إىل 

بيانات  ع��دم وج���ود  م��ن  بالرغم  �أن���ه 
�شحيحة على م�شتوى �لدولة باأعد�د 
�لإح�شاء�ت  �أن  �إل  �لتوحد  مر�شى 
مر�شى  ن�����ش��ب��ة  �رت����ف����اع  �إىل  ت�����ش��ري 
�ل��ت��وح��د يف �ل���دول���ة ب���ني �لأط���ف���ال 
حديثي �لولدة .. منوها �ىل �أن �لعدد 
�مل��ر�ك��ز �خل��ا���ش��ة ووجود  �ل��ك��ب��ري يف 
�حلكومية  �مل��ر�ك��ز  يف  �نتظار  ق��و�ئ��م 
�ل��ع��دد غري  �أن  و�خل��ا���ش��ة ي��دل على 
كايف �إ�شافة �إىل عدم �حتو�ء ��شحاب 
�لإعاقة �ل�شديدة �لبالغني �أكرث من 
هو  �حلكومية  �مل��ر�ك��ز  يف  ع��ام��ا   18
�أحد �أهم �لإ�شكاليات و�لتكلفة �ملالية 
�مل��رت��ف��ع��ة يف �مل���ر�ك���ز �خل��ا���ش��ة ت�شع 
حمال �إ�شافيا على �لأهايل خ�شو�شا 

�أ�شحاب �لدخل �ملحدود.
كما ين�س �شوؤ�ل �شعادة مرو�ن �أحمد 
ب���ن غ��ل��ي��ط��ة ع��ل��ى م���ا ي��ل��ي : تن�س 
�مل�����ادة 23 م���ن �ل��ق��ان��ون �لحت����ادي 
�شاأن  يف  2012م  ل�����ش��ن��ة   1 رق�����م 
�لن�شب  �لأط���ف���ال جم��ه��ويل  رع���اي���ة 
بالتن�شيق مع  �لوزير  �أن ي�شدر  على 
�لتنفيذية  �لالئحة  �لد�خلية  وز�رة 
�أحكام  لتنفيذ  �ل��الزم��ة  و�ل���ق���ر�ر�ت 
هذ� �لقانون يف خالل �شنة من تاريخ 
�إ�شد�ر  �ل��ت��اأخ��ر يف  ف��ل��م��اذ� مت  ن��ف��اذه 
�لقانون  ل��ه��ذ�  �لتنفيذية  �ل��الئ��ح��ة 
 -  6  -  8 بتاريخ  ن��ف��اذه  م��ن  بالرغم 
لن�شره  �ل��ت��ايل  �ل��ي��وم  2012م وه��و 
 537 ب��ال��ع��دد  �لر�شمية  ب��اجل��ري��دة 

. بتاريخ 7 - 6 - 2012م 
�ل�شوؤ�ل  �إن  غليطة  ب��ن  �شعادة  وق��ال 
�لالئحة  ك����ون  �لأد�ء  ع��ل��ى  رق���اب���ي 
�لتنفيذية �شرورية لتطبيق �لقانون 

�مل�شكلة  �أ�شباب  وتت�شح  فعال  ب�شكل 
يف �ل��ت��اأخ��ر يف ����ش��د�ر ه��ذه �لالئحة 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة مل���دة �أك����رث م��ن ع���ام من 
�إىل  .. م�شري�  �ل��ق��ان��ون  ن��ف��اذ  ت��اري��خ 
�لأط�����ف�����ال جمهويل  �أع��������د�د  زي�������ادة 
ملجهويل  �ل�����ش��ن��وي  ف��امل��ع��دل  �لن�شب 
يف  بلغ  �ل��دول��ة  يف  �مل�شجلني  �لن�شب 
�ملتو�شط من 3 �إىل 4 حالت �شهريا 
و�جلن�شيات  �لثقافات  ت��ع��دد  ظ��ل  يف 
�أن  �إىل  و�أ���ش��ار  �ل��دول��ة.  يف  �ملختلفة 
�ل��وط��ن��ي �لحت�����ادي ناق�س  �مل��ج��ل�����س 
�لنعقاد  دور  من  �لثالثة  �جلل�شة  يف 
�لت�شريعي  للف�شل  �لأول  �ل���ع���ادي 
 -  3 بتاريخ  �ملعقودة  ع�شر  �خلام�س 
2012 م�شروع �لقانون ومتت   - 1
�إدخال �لتعديالت  �ملو�فقة عليه بعد 
�ل���الزم���ة ع��ل��ى م����و�ده ويف ت��اري��خ 7 
�جلريدة  يف  ن�����ش��ر  2012م   -  6  -
على  �ل��ع��م��ل  ي��ت��م  �أن  ع��ل��ى  �لر�شمية 
2012م   -  6  -  8 ب��ت��اري��خ  تنفيذه 
�إىل تنظيم  �لقانون هدف  �أن  موؤكد� 
رعاية �لأطفال جمهويل �لن�شب من 
�أ�شر  �إن�شاء دور رعاية وتاأمني  خالل 
�ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  لتوفري  حا�شنة 
و�لرتفيهية  و�لجتماعية  و�لنف�شية 
و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ل���ه���م وف����ق����ا لأح����ك����ام 
حقوق  ومبادئ  �لإ�شالمية  �ل�شريعة 
تكون  �أن  �إىل  ي����وؤدي  ومب���ا  �لإن�����ش��ان 
ه���ذه �ل�����ش��ري��ح��ة �أف������ر�د� ن��اف��ع��ني يف 
�ملجتمع. وين�س �شوؤ�ل �شعادة م�شبح 
بالعجيد �لكتبي على ما يلي : �شمل 
�ملو�طنة  �لجتماعي  �ل�شمان  قانون 
�ملهجورة من �شمن �لفئات �مل�شتحقة 
للم�شاعدة .. فما هو دور �ل��وز�رة يف 

م�شاعدة هذه �لفئة ويف �مل�شاو�ة بينها 
وبني فئة �ملطلقات يف قيمة �مل�شاعدة 
ودورها يف �لق�شاء على هذه �لظاهرة 
و�لأ�شر  ع��ام  ب�شكل  �ملجتمع  حلفظ 
�لكتبي  �شعادة  وقال   . ب�شكل خا�س؟ 
على  �لد�شتور  م��ن   16 �مل���ادة  تن�س 
�أن �ملجتمع ي�شمل برعايته �لطفولة 
وغريهم  لق�شر  ويحمي  و�لأم��وم��ة 
من �لأ�شخا�س �لعاجزين عن رعاية 
�أنف�شهم ل�شبب من �لأ�شباب كاملر�س 
�لبطالة  �أو  �ل�شيخوخة  �أو  �لعجز  �أو 
م�شاعدتهم  وي����ت����وىل  �لإج����ب����اري����ة 
وتاأهيلهم ل�شاحلهم و�شالح �ملجتمع 
�لعامة  �مل�����ش��اع��د�ت  ق��و�ن��ني  وتنظيم 
�لمور  �لجتماعية هذه  و�لتاأمينات 
�ملهجور�ت  �ل��ن�����ش��اء  ت��ع��اين  و�����ش���اف 
�لالتي على ذمة زوج غائب �أو تارك 
ب��ني لقب  م��ن كونها معلقة  �لأ���ش��رة 
متزوجة ومطلقة وطالب بعمل ور�س 
توعوية و�ر�شادية لتثقيف فئة �لن�شاء 
بحقوقهن  ول��ل��م��ط��ال��ب��ة  �مل��ه��ج��ور�ت 
كاملة من �لرجل وب�شرورة �لتعاون 
�لجتماعية  �ل�����ش��وؤون  وز�رت�����ي  ب��ني 
و�لعدل من �أجل �لو�شول �إىل حلول 

�إيجابية للمو�طنات �ملهجور�ت .
�ملعلقة  هي  �ملهجورة  �مل���ر�أة  �إن  وق��ال 
و�ل��ت��ي ت��رك��ه��ا زوج��ه��ا و�أه��م��ل��ه��ا مع 
�لإن��ف��اق عليهم  و�متنع عن  �أولده���ا 
فاملهجورة ل هي مطلقة ول حا�شلة 

على حقوقها �لزوجية.
ويرى �لكتبي �أنه من �لأف�شل �أن يتم 
�إز�لة �شرط وجود �إثبات من �ملحكمة 
�ملو�طنة على دعم  �أج��ل ح�شول  من 
مايل من �لوز�رة على �لهجر ويجب 

�لطالع على تلك �لفئة من منظور 
�أقرب قبل تف�شيها يف �ملجتمع و�أ�شار 
�لجتماعية  �ل�����ش��وؤون  وز�رة  �أن  �إىل 
 100 �ل  ن��ح��و  �إىل  دع��م��ه��ا  ت���ق���دم 
�أمام  حالتهن  �أث��ب��نت  مم��ن  مو�طنة 
�ملحكمة .. لفتا �إىل �أهمية م�شاو�تها 
باملر�أة �ملطلقة يف �لدعم �لذي حت�شل 

عليه من �لوز�رة.
�أزو�ج����������ا  �أن  �إىل  �ل���ك���ت���ب���ي  ون��������وه 
�ملادي �لذي تقدمه  ي�شتغلون �لدعم 
وذلك  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �ل�����ش��وؤون  وز�رة 
�لزوجني  ب��ني  �مل�����ش��ب��ق  بالتخطيط 

فيما بينهما و�دعاء �لهجر .
يف  �لنظر  �شرورة  �إىل  �لكتبي  و�أ�شار 
�لجتماعية  �ل�����ش��وؤون  وز�رة  ���ش��رط 
�ل���ت���ي ت�����ش��ع��ه م���ن �أج�����ل �إث����ب����ات �أن 
و�لذي  م��ه��ج��ورة  �ملتقدمة  �مل��و�ط��ن��ة 
�ملحكمة  م��ن  �إث��ب��ات  وج���ود  يت�شمن 
و�شهود م�شيفا �أن �لكثري�ت يرف�شن 
�إثبات  �أجل  �ملحكمة من  �إىل  �لذهاب 
�لهجر ب�شبب �خلوف من �لزوج ومن 

نظرة �ملجتمع لها.
وين�س �شوؤ�ل �شامل حممد بالركا�س 
�ل���ع���ام���ري ع��ل��ى م���ا ي��ل��ي : ك��م��ا هو 
م��ع��روف ف���اإن ه��ن��اك زي����ادة و��شحة 
�لدولة  يف  �لعامالت  �لن�شاء  عدد  يف 
وه���ذ� يتطلب وج���ود ع���دد ك���اف من 
�حل�شانات يف �لدولة بتوزيع جغر�يف 
�لطفل يف  منا�شب وذل��ك لأن وج��ود 
�حل�شانة �أف�شل من وجوده يف �ملنزل 
مع �ملربية ولكن �لكثري من �ملناطق 
�حل�شانات  ت���وف���ر  ق��ل��ة  م���ن  ت���ع���اين 
فيها  تتوفر  ل  �ملناطق  بع�س  �إن  بل 
ل��ل��ت�����ش��ه��ي��ل على  ح�������ش���ان���ة و�ح��������دة 

�لأمهات �لعامالت فهل هناك خطط 
لدى �ل��وز�رة لزيادة عدد �حل�شانات 
�لتي  �ل�شعوبات  �لدولة وتخفيف  يف 
ت��ع��اين منها �لأم��ه��ات �ل��ع��ام��الت؟ . 
خلروج  نظر�  �لعامري  �شعادة  وق��ال 
�لن�شاء  ن�شبة  و�رت��ف��اع  للعمل  �مل���ر�أة 
�ل��ع��ام��الت يف �ل���دول���ة ه��ن��اك حاجة 
�شرورية �إىل وجود ح�شانات لرعاية 
�لأطفال �أثناء خروج �لأم للعمل مما 
ي���وؤدي �إىل ع��دم جل��وء �لأم��ه��ات �إىل 
�خل����دم وم���ا ي��رتت��ب ع��ل��ى ذل���ك من 
موؤكد�   .. ب��الأط��ف��ال  تتعلق  ق�شايا 
هذه  ت��غ��ط��ي  �أن  و�����ش����رورة  �أه���م���ي���ة 
�حل�����ش��ان��ات �مل���ن���اط���ق �ل��ب��ع��ي��دة عن 
ومعقولة.  تناف�شية  وب��اأ���ش��ع��ار  �مل���دن 
فيه  �حل�شانات  �إن�شاء  �أن  �إىل  و�أ�شار 
�لوظيفي  �ل�شتقر�ر  على  حمافظة 

لالأمهات �لعامالت.
وناق�س �ملجل�س 12 مادة من م�شروع 
جل�شته  يف  �ل��ط��ف��ل  ح���ق���وق  ق���ان���ون 
�لثالثة �ملعقودة بتاريخ 11 دي�شمر 

�مل���ادة  �إع�����ادة  ع��ل��ى  2013م وو�ف�����ق 
و�لتي  �حلكومة  من  وردت  كما   12
تعديالت  ب��ع��د   14 �مل����ادة  �أ���ش��ب��ح��ت 
�ل�شحية  �ل�شوؤون  جلنة  �إىل  �ملجل�س 
ملزيد  �لجتماعية  و�ل�شوؤون  و�لعمل 
م���ن �ل���در�����ش���ة. وو�ف�����ق ع��ل��ى تغيري 
لي�شبح  �ل���ق���ان���ون  م�����ش��روع  م�����ش��م��ى 
مو�د  من  يت�شمنه  ملا  �لطفل  حقوق 
وحمايته  �لطفل  حقوق  على  تن�س 
�لن�شان  ح���ق���وق  م����ع  ول��ي��ت��م��ا���ش��ى 
�لتفاقيات  �إىل  �ل���دول���ة  و�ن�����ش��م��ام 
للقو�عد  ووف���ق���ا  �مل��ع��ن��ي��ة  �ل���دول���ي���ة 
�ل��ف��ن��ي��ة ل�����ش��ي��اغ��ة �ل��ت�����ش��ري��ع��ات لأن 
�لقانون ل  خ�شائ�س عنو�ن م�شروع 
بد �أن ت�شتمل على �لعتبار�ت �لتالية 
م�شروع  �لغر�س من  على  ي��دل  �أن   :
�لقانون بحيث يعر عن م�شتمالته 
�لت�شريع  م�شتمالت  م��ع  وين�شجم 
بحيث يعر عن معنى وبيان وحدود 
و��شحا  �لعنو�ن  يكون  و�أن  �لت�شريع 
�أو  �أو غمو�شا  تاأويال  يثري  بحيث ل 

حمل  على  ود�ل  تف�شري�  �أو  حتريفا 
�لأ�شا�شية  �لعنا�شر  وم��ن  �لت�شريع 
�لعنا�شر  م���ن  ول��ي�����س  �ل��ت�����ش��ري��ع  يف 
�لتعديالت  وتن�شجم  �لخ��ت��ي��اري��ة. 
�ل���ت���ي �أدخ���ل���ه���ا �مل��ج��ل�����س ع��ل��ى م���و�د 
�لدولة  �شعي  م��ع  �ل��ق��ان��ون  م�����ش��روع 
�لتفاقيات  م��ع  ت�شريعاتها  مل��و�ئ��م��ة 
�لدولية �لتي �ن�شمت �إليها كاتفاقية 
�لدولة  مكانة  و�إب���ر�ز  �لطفل  حقوق 
وجهودها يف جمال حقوق �لأطفال. 
�إىل  �ل����ق����ان����ون  م���������ش����روع  وي�����ه�����دف 
و�لتز�ماته  بحقوقه  �لطفل  توعية 
ت�������ش���وده  وو�ج������ب������ات������ه يف جم���ت���م���ع 
و�لت�شامح  و�مل�������ش���او�ة  �ل��ع��د�ل��ة  ق��ي��م 
و�لعتد�ل وحماية حقوق �لطفل يف 
حرة  بحياة  و�لتمتع  و�لنماء  �لبقاء 
و�آمنة ومتطورة ون�شر ثقافة حقوق 
�ل��ط��ف��ل ع��ل��ى �أو�����ش����ع ن���ط���اق ممكن 
با�شتخد�م �لو�شائل �ملنا�شبة و�إ�شر�ك 
�لطفل يف جمالت �حلياة �ملجتمعية 
وقدر�ته  ن�شجه  ودرج��ة  ل�شنه  وفقا 
�ملتطورة حتى ين�شاأ على خ�شال حب 
�مل�شروع  و�ل��ك�����ش��ب  و�مل���ب���ادرة  �ل��ع��م��ل 
وتن�شئة  �ل���ذ�ت  على  �لع��ت��م��اد  وروح 
�ل���ط���ف���ل ع���ل���ى �ل��ت��ح��ل��ي ب����الأخ����الق 
و�لديه  �ح���رت�م  وبخا�شة  �لفا�شلة 
و�لجتماعي.  �ل��ع��ائ��ل��ي  وحم��ي��ط��ه 
 73 على  �لقانون  م�شروع  ويحتوى 
مادة موزعة على 12 ف�شال تناولت: 
�ملنوطة  و�لأه�����������د�ف  �ل���ت���ع���ري���ف���ات 
بال�شلطات �ملخت�شة و�جلهات �ملعنية 
و�لأحكام �لعامة و�حلقوق �لأ�شا�شية 
للطفل و�حلقوق �لأ�شرية و�ل�شحية 
و�لتعليمية  و�لثقافية  و�لجتماعية 
و�آل��ي��ات �حلماية  و�حل��ق يف �حلماية 
وت������د�ب������ري �حل����م����اي����ة و�ل����ع����ق����وب����ات 

و�لأحكام �خلتامية. 

�سحة دبي تد�سن اأول عيادة لزراعة الكلى مب�ست�سفى دبي

حمدان بن زايد ي�سهد توقيع مذكرة تفاهم بني م�ساندة وزايد العليا لبناء و�سيانة مراكز للرعاية والتاأهيل باأبوظبي

رئي�س املجل�س الوطني االحتادي يلتقي رئي�س 
جمل�س االأمة الكويتي

اأع�ساء املجل�س الوطني االحتادي يوجهون اأربعة اأ�سئلة تتعلق باملراأة والطفل

•• دبي-وام:

�أعلن �للو�ء خبري عبد �جلليل مهدي حممد �لع�شماوي نائب رئي�س �للجنة 
�ل��ذي عقده  �ل�شحفي  �مل��وؤمت��ر  خ��الل  �ل��دول��ة  �مل��خ��در�ت يف  ملكافحة  �لعليا 
�م�س �لقب�س على ع�شابة لتهريب وترويج �ملخدر�ت و�شبط كميات لأنو�ع 
 70 من  يقرب  وما  و�لهريوين  و�لأفيون  كاحل�شي�س  �ملخدر�ت  من  عديدة 
ترويج  �ألف قر�س من عقاقري خمدرة متنوعة ومبالغ مالية من عمليات 
�ملخدر�ت بالإ�شافة ل�شالحني ناريني وكمية من �لذخرية �حلية و�ل�شاعق 
�لكهربائي و�أدو�ت لتعاطي �ملخدر�ت. وو�شف �للو�ء عبد �جلليل �لع�شماوي 
�لعملية �مل�شرتكة �لتي نفذها فريق من �أجهزة مكافحة �ملخدر�ت يف �شرطة 
عملية  ��شم  حت��ت  �ملا�شي  نوفمر  منت�شف  �لعني  ومدينة  و�أب��وظ��ب��ي  دب��ي 
�ملزرعة باأنها عملية نوعية بامتياز وذلك من حيث �لنتائج �لإيجابية �ملهمة 
تفكيك  �أمني م�شرتك من  فريق  �إىل متكن  و��شار  �لتي حتققت مبوجبها. 
هذه �لع�شابة �لتي كانت تقوم بتهريب �ملخدر�ت �إىل �لدولة ثم برتويجها 
يف خمتلف �أرجائها ويرت�أ�شها مو�طنان يعد�ن من كبار �لروؤو�س و�لنا�شطني 
يف ه���ذ� �مل���ج���ال. وق���ال �ن �ل��ع�����ش��اب��ة ت��ت��ك��ون م��ن ع���دة �أ���ش��خ��ا���س مو�طنني 
بالإ�شافة ل�شخ�س عربي �جلن�شية و�آخر �آ�شيوي يديرها من حيث يقيم يف 
�إحدى �لدول �ملجاورة بو��شطة زعيمها �ملتهم �لأول و�شريكه و�أن بقية �أفر�د 
�لع�شابة معظمهم من �ملتعاطني للمخدر�ت وهم ي��رتددون على مزرعة يف 

�أو �لقيام مبهمات تتعلق بتو�شيل �ملخدر�ت  �أبوظبي بغر�س �لتعاطي  �إمارة 
�أو مقادير  �لإم��ار�ت مقابل ح�شولهم على مبالغ مالية  �أنحاء  �إىل خمتلف 
بد�أت  �لعملية  �أن  مو�شحا  يروجونها  �لتي  �مل��خ��در�ت  �ل�شموم  م��ن  معينة 
مالحمها �لأولية تتبلور لدى �جلهات �لأمنية �ملخت�شة مبكافحة �ملخدر�ت 
�لن�شاطات  عن  لديها  و�لدقيقة  �لهامة  �ملعلومات  كبري من  كم  تقاطع  �إثر 
�أن قب�س عليه بجرمي  له  و�شبق  �لأول  و�شريكه  �لع�شابة  لزعيم  �مل�شبوهة 
يف  �ل�شو�بق  �أ�شحاب  من  هو  �أي�شا  و�لآخ���ر   2013 ع��ام  للمخدر�ت  تعاط 
�لأول وبح�شب �عرت�فاته كان ين�شق مع تاجر  �ملتهم  �ن  ذ�ت��ه. وقال  �ملجال 
خمدر�ت يقيم يف �إحدى �لدول �ملجاورة بغر�س �إر�شال �لأخري له �ملزيد من 
�شحنات �ملخدر�ت و�أنه كان يقوم و�شريكه با�شتالمها عند �إحد�ثيات حمددة 
يف عر�س �لبحر ثم يدخالنها �إىل �لدولة بو��شطة قو�رب �شيد ي�شتاأجر�نها 
للمتهم  دفنا يف مزرعة  بتخزينها  يقومان  ثم  �لبحرية  �ملناطق  �إح��دى  من 
�لأول يف منطقة قريبة من �إمارة �أبو ظبي وذلك لرتويجها لحقا بني �أفر�د 
�ملجتمع. وعز� �للو�ء عبد �جلليل مهدي جناح �لعملية �إىل �لتعاون و�لتن�شيق 
من  ب�شاأنها  ت�شكل  �ل��ذي  �لفريق  مكن  مما  فيها  �مل�شاركة  �لإد�ر�ت  بني  ما 
�لإيقاع بزعيم �لع�شابة يف منطقة �ل�شيافة بر دبي مبوجب كمني حمكم 
لرجال �إد�رة �ملكافحة �ملحلية يف �شرطة دبي. كما قامت جمموعة �أخرى من 
�ملتهم  �لقب�س على  باإلقاء  �أبو ظبي  �إد�رة مكافحة �ملخدر�ت يف  �لفريق من 
�أخرى  �ل�شناعية تبعتها عمليات  �مل�شفح  �لثاين يف عملية مماثلة مبنطقة 

�إلقاء  �إىل  �أدت  �لعني  �أب��و ظبي ومدينة  كل من  �لفريق يف  نفذها  م�شرتكة 
�لقب�س على بقية �أفر�د �لع�شابة يف غ�شون �أيام قليلة و�شبط ما بحوزتهم 
�أن �ملد�همة �لأب��رز من قبل �لفريق  �إىل  من مو�د و�أقر��س خم��درة. و��شار 
�أبوظبي  �إم��ارة  من  �لقريبة  �ملناطق  �إح��دى  يف  �لع�شابة  زعيم  ملزرعة  كانت 
مت  وق��د  حولها  يجري  ما  كل  لر�شد  متحركة  مر�قبة  بكامري�ت  و�مل���زودة 
�لعثور فيها على �أنو�ع خمتلفة من �ملو�د �ملخدرة قام �ملتهم و�شريكه بدفنها 
يف �أحد �أطر�فها و�أن �ملتهمني ��شتخدمو� �أ�شاليب �حرت�فية يف �لإخفاء. وقال 
�نه مت �حالة �ملتهمني �إىل �جلهات �لقانونية �ملخت�شة لنيل جز�ئهم �لعادل 
على �إجر�مهم يف حق �أنف�شهم وحقوق جمتمعهم بعد �إ�شناد تهمة حيازة �ملو�د 
�ملخدرة و�ملوؤثر�ت �لعقلية وترويجها وتعاطيها �إليهم بالإ�شافة لتهمة حيازة 
�لع�شابة و�شريكه.  بالن�شبة لزعيم  ناري غري مرخ�س وذخ��رية حية  �شالح 
ونوه �شعادته باهتمام �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد نائب رئي�س جمل�س 
�مل�شتمرة بخ�شو�س  �لد�خلية مبكافحة �ملخدر�ت وتوجيهاته  �ل��وزر�ء وزير 
على  �لعمل  و���ش��رورة  وم��روج��ني  مهربني  م��ن  �لكبرية  ل��ل��روؤو���س  �لت�شدي 
تر�شيخ وتو�شيع �لوعي �ملجتمعي باأ�شر�ر �ملخدر�ت م�شري� �ىل متابعة �شعادة 
�للو�ء خبري خمي�س مطر �ملزينة �لقائد �لعام ل�شرطة دبي ملختلف �لعمليات 
توجيهاتهما  على  و�لمتنان  بال�شكر  �إليهما  متوجها  �لإد�رة  بها  تقوم  �لتي 
�ل�شديدة و�ملتو��شلة لها مبا يخدم �ل�شالح �لعام. كما �أ�شاد �شعادته و�لعقيد 
�شلطان �لدرمكي رئي�س ق�شم مكافحة �ملخدر�ت يف �إد�رة �لتحريات و�ملباحث 

�جلنائية ب�شرطة �أبو ظبي ب�شجاعة و�إخال�س وتفاين فريق �لعمل من رجال 
مكافحة �مل��خ��در�ت يف كل من دب��ي و�أب��و ظبي و�لعني �لأم��ر �ل��ذي �أدى �إىل 
جناح �لعملية وحتقق �أهد�فها بالق�شاء على �إحدى بوؤر �لإف�شاد �لنائمة بني 
�أفر�د �ملجتمع �لتي د�أبت على ترويج �شمومها بني �ل�شباب �ملو�طنني ب�شفة 
خا�شة. و�أكد �للو�ء �لع�شماوي �إ�شر�ر �لأجهزة �ملخت�شة مبكافحة �ملخدر�ت 
يف �لدولة على �ل�شتمر�ر ودون هو�دة يف مالحقة �لروؤو�س �لكبرية وتابعيهم 
من �ملروجني و�إحباط خمططاتهم �لإجر�مية �لتي ي�شعون من خاللها �إىل 
�لإ�شر�ر بالطاقات �لب�شرية و�لقت�شادية للدولة وتخريب �حلياة �لكرمية 
�ملطمئنة �لتي يعي�شها �شعب �لإمار�ت. ودعا �إىل حترك موؤ�ش�شات �ملجتمع يف 
�لدعم و�ملوؤ�زرة لالأجهزة �لأمنية �ملخت�شة مبكافحة �ملخدر�ت يف �لدولة من 
خالل �لرتكيز على توعية وحتذير �لن�شئ من �لأ�شر�ر �خلطرية و�ملدمرة 
لتعاطي �ملخدر�ت �أو �لتبعات �لقانونية على �مل�شاركة �لإجر�مية من �أحدهم 
ثمن  جانبه  ومن  ترويجها.  �أو  �ملخدر�ت  بتهريب  تت�شل  �لتي  �لعمليات  يف 
�لتحريات  �إد�رة  �لدرمكي رئي�س ق�شم مكافحة �ملخدر�ت يف  �لعقيد �شلطان 
�لعملية  �لتي حققتها  �لطيبة  �لنتائج  �أبو ظبي  ب�شرطة  و�ملباحث �جلنائية 
و�أثنى على فريق �لعمل �لذي �شارك يف �لعملية م�شري� �إىل �أهمية �لتعاون 
�لنهج هو منهجية  �ملزرعة معتر� هذ�  بينهم يف عملية  فيما  �ل��ذي ح�شل 
�ملخدر�ت  �ملعنية مبكافحة  �لأجهزة  �أ�شا�شا متينا لعمل  �ليوم وي�شكل  نافذة 

يف �لدولة .

�سرطة دبي تعلن القب�س على ع�سابة لتهريب وترويج املخدرات وت�سبط 70 األف قر�س خمدر 

•• دبي-وام:

�ملدير  عطاييف  ر�ف�����ش��ان  برئا�شة  �أوزب��اك�����ش��ت��ان  م��ن  وف���د�  �لإم����ار�ت  ب��ري��د  جمموعة  ��شتقبلت 
�لريد  ق��ب��ل  م��ن  و�مل��ف��و���س  و�ل���ط���رود  �ل��ع��اج��ل  �ل��ري��د  يف  �ملتخ�ش�شة  ف��ل��ك��ون  ملوؤ�ش�شة  �ل��ع��ام 

�لأوزباك�شتاين.
ب��ري��د �لم����ار�ت بح�شور ك��ل من  �مل�����ش��وؤول��ني يف  وع��ق��د �جل��ان��ب��ان �جتماعات بح�شور ع��دد م��ن 
لريد  �ل�شبكات  عمليات  لإد�رة  �لتنفيذي  و�مل��دي��ر  لمبو�شت  �لتنفيذي  �ملدير  �ملدفع  �شلطان 
�لإمار�ت وعبد�هلل �شقر �ل�شويدي مدير �إد�رة �لعالقات �لدولية وعدد من �مل�شوؤولني باملجموعة 

و��شتعر�شا فر�س �لتعاون وتطوير �لعمل �لريدي �مل�شرتك وتبادل �خلر�ت بني �لطرفني.
للتعرف على  �لزيارة تعتر فر�شة جيدة  �أن هذه  بالوفد و�عتر  �ملدفع  �شلطان  �شعادة  ورحب 
 .. �خل��ر�ت  وتبادل  فالكون  وموؤ�ش�شة  �لأوزباك�شتاين  �لريد  �لتي ميتلكها كل من  �لمكانيات 

معربا عن �أمله �أن ي�شهم هذ� �للقاء يف دعم �أطر �لتعاون �لريدي بني �لبلدين.

 جمموعة بريد االإمارات ت�ستقبل وفدا من اوزباك�ستان 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

كل من حكومتي  وق��ع ممثلون عن 
�أبوظبي وكاز�خ�شتان �م�س �تفاقية 
تعاون م�شرتك للحفاظ على طائر 
�حلبارى. وخالل �ملنا�شبة �خلا�شة 
كل  �تفق  �أبوظبي  �حت�شنتها  �لتي 
للحفاظ  �ل�����دويل  �ل�����ش��ن��دوق  م���ن 
على �حلبارى و وز�رة �لبيئة و�ملو�رد 
على  كاز�خ�شتان  بجمهورية  �ملائية 
و��شتعادة جمموعات  و�إكثار  حماية 
�حلبارى �لآ�شيوية يف بيئتها �لرية 
توجيهات  �إط������ار  ويف  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة. 
خليفة  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س �لدولة  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�لتي  و�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �هلل  حفظه 
م�شتد�م  م�شتقبل  لتوفري  يرعاها 
ل���ط���ائ���ر �حل�����ب�����ارى مب����ا مي��ث��ل��ه يف 
ت�شكل  �ملحليني  و�ل����رت�ث  �لثقافة 
للعالقات  تتويجا  �لتفاقية  ه��ذه 
و�مل�شتمرة  �ل���ن���اج���ح���ة  �ل���ث���ن���ائ���ي���ة 
وجمهورية  �لإم��������ار�ت  دول�����ة  ب���ني 
كاز�خ�شتان. وتركز �تفاقية �لتعاون 
على ��شتكمال �لرتتيبات �خلا�شة ب� 
مركز �ل�شيخ خليفة لإكثار �حلبارى 
يف منطقة �شايان جنوب كاز�خ�شتان 
�ملر�كز  �شل�شلة  �شمن  �ل��ر�ب��ع  وه��و 
�ل��ت��ي ي��دي��ره��ا �ل�����ش��ن��دوق �ل���دويل 
للحفاظ على �حلبارى حول �لعامل 
وي�����ش��ت��ه��دف �مل��رك��ز �إك���ث���ار و�إط����الق 
طائر  �آلف  ع�����ش��رة  �إىل  ي�����ش��ل  م���ا 
�لعمل  �كتمال  بعد  �شنويا  ح��ب��ارى 
�إكثار  ترتيبات  �إىل  وبالإ�شافة  ب��ه. 
وت�شاهم  ت�����ش��ع��ه��ا  �ل��ت��ي  �حل���ب���ارى 
�إن�شاء  ت�شجيع  يف  �أي�شا  �لتفاقية 
�حلبارى  ل��ط��ي��ور  ح��م��اي��ة  م��ن��اط��ق 
�لبيئة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  وحم��م��ي��ات 
�إىل  ف��ي��ه��ا.  تعي�س  �ل��ت��ي  �لطبيعية 
�لتعاون  �أ�ش�س  �لتفاقية  تعزز  ذلك 
�حلفاظ  جم��ال  يف  �لقائم  �لثنائي 
ع��ل��ى �لأن�������و�ع م���ن ق��ب��ي��ل �حلفاظ 
وحماية  �حل����ي����وي  �ل���ت���ن���وع  ع���ل���ى 

�لأن�������و�ع �حل���ي���ة �ل���ري���ة و�ح�����رت�م 
مقدمتها  ويف  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �ل���ق���ي���م 
موقع تقاليد �ل�شقارة يف �لثقافات 
�ل���وط���ن���ي���ة. وق������ال م���ع���ايل حممد 
�ملجل�س  ع�����ش��و  �ل�����ب�����و�ردي  �أح���م���د 
ن���ائ���ب رئ��ي�����س جمل�س  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
للحفاظ  �ل���دويل  �ل�����ش��ن��دوق  �إد�رة 
�شهد منا�شبة  �ل��ذي  �حل��ب��ارى  على 
�لتفاقية  ه����ذه  مت��ث��ل  �ل��ت��وق��ي��ع: 
�لقائمة  �لثنائية  للرو�بط  تعميقا 
�حلفاظ  جم����ال  يف  �ل��ب��ل��دي��ن  ب���ني 
�لقادمة.  ل��الأج��ي��ال  �حل��ب��ارى  على 
وت��ع��د ك��از�خ�����ش��ت��ان دول����ة حمورية 
لطائر  �حل��ي��وي��ة  �لبيئة  ت��وف��ري  يف 
�حلبارى ما يجعل �تفاقية �لتعاون 
هذه فر�شة مثالية لتعزيز خطو�ت 
م�����ش��ت��د�م لهذ�  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ت���اأم���ني 
�ملحلي  �ل��رت�ث  يف  �ملتاأ�شل  �لطائر 
كل  �لتفاقية  ووقع  �لإن�شاين.  كما 
من حممد �شالح �لبي�شاين مدير 
للحفاظ  �ل�����دويل  �ل�����ش��ن��دوق  ع���ام 
�أبوظبي  على �حلبارى عن حكومة 
رئي�س  �أزب���اي���ي���ف  ب���غ���د�ت  و�ل�����ش��ي��د 
و�لغابات  �ل�����ش��ي��د  حم��م��ي��ات  جل��ن��ة 
و�مل�����و�رد  �ل��ب��ي��ئ��ة  ح��م��اي��ة  وز�رة  يف 

كاز�خ�شتان.  ب��ج��م��ه��وري��ة  �مل��ائ��ي��ة 
�لوفد  ر�أ���س  على  �أزباييف  ز�ر  وق��د 
�ل��ك��از�خ��ي �مل��رك��ز �ل��وط��ن��ي لبحوث 
�لتابع لل�شندوق  �أبوظبي  �لطيور- 
�حلبارى  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  �ل�����دويل 
�لنموذج  على  �أع�����ش��اوؤه  �طلع  حيث 
�لناجح ملن�شاآت �إكثار �حلبارى فيه. 
�لتفاقية  على  �لتوقيع  ومبنا�شبة 
ب�شفتها  �أزب����اي����ي����ف:  �ل�����ش��ي��د  ق����ال 
موطن �أكر جتمع لطيور �حلبارى 
تلعب  �لعامل  يف  �ملهاجرة  �لآ�شيوية 
كاز�خ�شتان دور� �أ�شا�شيا يف �حلفاظ 
�ل�شياق  ه���ذ�  ويف  �حل���ب���ارى.  ع��ل��ى 
بحماية  �لكاز�خية  �حلكومة  تلتزم 
وترحب  �لطبيعية  �ل��ب��ي��ئ��ة  م����و�رد 
ب��ه��ذه �لت��ف��اق��ي��ة �ل��ت��ي ل��ن تقت�شر 
ف��و�ئ��ده��ا ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ج��ه��ودن��ا يف 
للحبارى  م�شتد�م  م�شتقبل  توفري 
مب�شتوى  �أي���������ش����ا  ����ش���رتت���ق���ي  ب�����ل 
جانبه  م��ن  بلدينا.  ب��ني  �ل��ع��الق��ات 
قال حممد �شالح �لبي�شاين مدير 
عام �ل�شندوق �لدويل للحفاظ على 
�حل���ب���ارى: ن��ت��ع��اون م��ن��ذ �أك���رث من 
�ملعلومات  ت��ب��ادل  يف  ع��ام��ا  ع�شرين 
و�خلر�ت يف هذ� �ملجال مع �شركائنا 

�ملتمثل  لتحقيق هدفنا  �لكاز�خيني 
لطائر  م�شتد�م  م�شتقبل  بتوفري 
�لتي  �حل����ب����ارى وت���ع���د �لت���ف���اق���ي���ة 
يفتح  ج�شر  مبثابة  �ل��ي��وم  وقعناها 
�أرحب للتعاون �مل�شرتك فيما  �آفاقا 
مركز  ت�شغيل  م��ع  بالتز�من  بيننا 
يف  �حل��ب��ارى  لإك��ث��ار  خليفة  �ل�شيخ 
�لق�شوى  ب��ال��ط��اق��ة  ك��از�خ�����ش��ت��ان 
�لقادمة.  �لقليلة  �ل�شنو�ت  خ��الل 
كاز�خ�شتان  ج���م���ه���وري���ة  وت�������ش���م 
من  ب���امل���ائ���ة   80 ح�������و�يل  ح���ال���ي���ا 
�لآ�شيوية  �حلبارى  �أع��د�د  �إجمايل 
وت�شتقبل  �ل����ع����امل.  يف  �مل���ه���اج���رة 
�لو�شطى  �آ���ش��ي��ا  �لأك����ر يف  �ل��دول��ة 
من  �حليوية  �لبيئة  �أبحاث  خ��ر�ء 
وقد   .1994 ع���ام  م��ن��ذ  �أب��وظ��ب��ي 
د�ئم  تاأ�شي�س مركز  ق��ر�ر  �تخاذ  مت 
 .2007 لإكثار �حلبارى فيها عام 
ويف عام 2008 بد�أ تاأ�شي�س �ملركز 
�أول  �إنتاج  مبن�شاآت موؤقتة حيث مت 
طائر حبارى �آ�شيوية عام 2010. 
وخالل عام 2013 جنحت من�شاآت 
باإكثار  كاز�خ�شتان  �ملوؤقتة يف  �ملركز 
�إكثار  �إطار برنامج  397 طائر� يف 

�حلبارى. 

للرعاية  �لعليا  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  رفعت 
�لح���ت���ي���اج���ات  وذوي  �لإن�������ش���ان���ّي���ة 
�خلا�شة �أ�شمى �آيات �ل�شكر و�لتقدير 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  م��ق��ام  �إىل 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
��شتجابة  وذل��ك  �هلل،  حفظه  �لدولة 
للمبادرة �لتي �طلقها �شاحب �ل�شمو 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب 
�ل����وزر�ء ح��اك��م دب��ي رع���اه �هلل �شكر�ً 

خليفة. 
وقام منت�شبو مركز �أبوظبي لرعاية 
�خلا�شة  �لحتياجات  ذوي  وتاأهيل 
�ل��ت��اب��ع ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة �أم�������س )�لأح�����د( 
بالتعبري عن بالغ �شكرهم وتقديرهم 
�لدولة  رئ��ي�����س  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  �إىل 
يحفظه �هلل من خالل �حتفالية مت 
تنظيمها �ليوم مبقر �ملركز ��شتملت 
على عدد من �لفعاليات منها ت�شميم 
خليفة  بابا  �شكر�ً  عليها  كتب  لوحة 
�لإد�رية  �ملركز  وك��و�رد  �لطالب  قام 

و�لرتبوية بل�شق �شورهم عليها. 
وعر طالب �ملركز ب�شدق عن مدى 
�لر�شيدة  للقيادة  وحبهم  �متنانهم 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ب�����ش��اح��ب  م��ت��م��ث��ل��ة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
جعلت  و�ل���ت���ي  �هلل  ح��ف��ظ��ه  �ل���دول���ة 

منهم �أ�شعد �شعب يف �لعامل. 
وق�������ام �ل����ط����الب مب�������ش���ارك���ة م���رمي 
ذوي  ق��ط��اع  رئ��ي�����س  �لقبي�شي  �شيف 
عبد  وناعمه  �خلا�شة،  �لحتياجات 
جمل�س  ع�شو  �مل��ن�����ش��وري  �ل��رح��م��ن 
مطبعة  م����رك����ز  م�����دي�����رة  �لد�رة 
�حلمادي  �هلل  عبد  وهيا  �ملكفوفني، 
�شكرهم  عن  بالتعبري  �ملركز  مديرة 
�ل�شم  ق�شم  ق��ي��ام  منها  ���ش��ور  ب��ع��دة 
بحروف  �لإ���ش��ارة  بلغة  لوحات  برفع 
ك��ل��م��ة ����ش���ك���ر�ً ب���اب���ا خ��ل��ي��ف��ه، ك��م��ا مت 
�لعبارة  ب��ن��ف�����س  م��ن��ح��وت��ة  جت�����ش��ي��د 
ب��ال�����ش��خ��ور �مل���ل���ون���ة ع���ل���ى �ل���رم���ال 
�إىل عمل  �إ�شافة  �لدولة،  عليها علم 
باأنامل  �ل��ر���ش��وم��ات  م��ن  جم��م��وع��ة 
لتلك  �ل�شتجابة  عن  تعر  �ملعاقني 

�ملبادرة.

رئي�س  �لقبي�شي  �شيف  مرمي  وقالت 
�خلا�شة  �لح��ت��ي��اج��ات  ذوي  ق��ط��اع 
�إذ  �ملوؤ�ش�ش�ة  �إن  �ملنا�شبة  تلك  يف  لها 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  �إىل  ���ش��ك��ره��ا  ت��رف��ع 
تلك  يف  �هلل  يحفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
مو�ط�ن  ك��ل  على  �لغالي�ة  �ملنا�شب�ة 
�لطيبة ل  �لأر���س  ومقيم على هذه 
�آيات  باأ�شم�ى  تتق�دم  �أن  �إل  ي�شعه�ا 
حفظه  �شموه  �إىل  و�لتقدي�ر  �ل�شكر 
�ل�شمو  و����ش���اح���ب   ، ورعاه”  �هلل 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �لعهد 
�شموهم  جم���ه���ود�ت  ع��ل��ى  �مل�����ش��ل��ح��ة 
لفئات  �ملتو��شلة  ورعايتهم  �لكرمية 
جمتمعنا  من  و�لأيتام  �لإعاقة  ذوي 
�لر�شيدة  قيادتنا  تقدمه  م��ا  وع��ل��ى 
من م�شاندة ودعم لأعمال وم�شاريع 
يف  �لفئات  هذه  تخدم  �لتي  �ملوؤ�ش�شة 

�أبوظبي . 
وم���ن ن��اح��ي��ت��ه��ا ق��ال��ت ه��ي��ا ع��ب��د �هلل 
لرعاية  �أبوظبي  مركز  �أن  �حلمادي 
�خلا�شة  �لحتياجات  ذوي  وتاأهيل 
طالب وكو�در �إد�رية وتربوية �أرتاأى 
لتك  �ل�شتجابة  يف  �مل�شاركة  ���ش��ورة 
بالغ  عن  بالتعبري  �لكرمية  �مل��ب��ادرة 
�شكرنا وتقديرنا �إىل �شاحب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ه  �ل�����ش��ي��خ 
�لتي  �هلل،  ح��ف��ظ��ه  �ل����دول����ة  رئ��ي�����س 

�أطلقها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
كلمات  �هلل. وت�شيف: كل  رع��اه  دبي 
ل�شاحب  ت��ف��ي  ل  و�ل��ت��ق��دي��ر  �ل�شكر 
�هلل،  حفظه  �ل��دول��ة،  رئي�س  �ل�شمو 
موقعه  عن  للتعبري  تكفي  ول  حقه 
يف ق���ل���وب �مل���و�ط���ن���ني �لإم���ار�ت���ي���ني 
�مار�ت  ك��ل  يف  �ل��دول��ة  يف  و�ملقيمني 
�لدولة، و�إنها للفتة عظيمة وجليلة 
تعك�س م�شاعر �أهل �لإمار�ت جميعاً، 
م�شوؤولياته  حت��م��ل  �ل����ذي  ل��ل��ق��ائ��د 
ب��اإخ��ال���س و�ق���ت���د�ر، وق���اد �لإم����ار�ت 
م���ر�ح���ل ج���دي���دة ومم���ي���زة من  �إىل 
�شيا�شياً  �مل��ج��الت  جميع  يف  �لتطور 
و�قت�شادياً و�جتماعياً وثقافياً، وهو 
�شفينة  ق��اد  �شلف،  خ��ري خلف خل��ري 
�ل���وط���ن ب��اق��ت��د�ر وث��ق��ة ب��ع��د رحيل 
�ل���و�ل���د �مل��وؤ���ش�����س �مل��غ��ف��ور ل���ه، ب���اإذن 
�شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  تعاىل،  �هلل 
على  وحافظ  �هلل،  رحمه  نهيان،  �آل 
�لأمانة، وحقق ما كان يتمناه �ل�شيخ 
ز�ي����د، رح��م��ه �هلل، ل��دول��ة �لإم����ار�ت 
تقدم  م��ن  و�شعبها  �ملتحدة  �لعربية 
�لتمكني،  م��رح��ل��ة  و�أط���ل���ق  ورف���ع���ة، 
�ل�شاأن  يف  �مل��و�ط��ن  م�شاركة  لتعزيز 
�ل���ع���ام، و���ش��رب �مل��ث��ل و�ل���ق���دوة لكل 
�شعبه  رع���اي���ة  �ل���ع���امل يف  �حل���ك���ام يف 

و�لتفاعل �لإيجابي معه.
ومن جانبها تقول ود�د مبارك رئي�س 
ق�شم �لأن�شطة مبركز �أبوظبي مبادرة 
وطنية  ���ش��ورة  تعك�س  خليفة  ���ش��ك��ر�ً 
بقيادته،  م��ت��الح��م  م��ت��وح��د  ل�شعب 
���ش��ع��ب ي��ن��ع��م ب���ال�������ش���ع���ادة و�ل����رخ����اء 
لهذ�  �حلكيمة  قيادته  رعاية  بف�شل 
�ل��وط��ن �لأب���ي �ل��ق��وي، ه��ذ� م��ا جعل 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم��������ار�ت  دول�����ة 
منجز�ت  حت��ق��ي��ق  يف  و�ح�����د  �ل���رق���م 
حدة، وجعلها حديث �لعامل وعيونه 
�ل��ث��اق��ب��ة �ل��ت��ي ت��رح��ل �إل��ي��ه��ا ك��ل يوم 
لتتابع منجزها �لوطني وتفردها يف 

كثري من �ملجالت.
خليفة هي  �شكر�ً  م��ب��ادرة  �إن  و�أك���دت 
�مل�شتقبلية  لالأجيال  وفخر  عز  رمز 
م��ن �أب��ن��اء �لإم�����ار�ت، لإمي��ان��ه��م باأن 
�لقائد �لأعلى رئي�س �لدولة، حفظه 
لهم  وي���وف���ر  ع��ل��ي��ه��م  ي��ح��ر���س  �هلل، 
�ملتاحة،  بال�شبل  كافة  �حتياجاتهم 
خا�شة �شبل �لعي�س �لكرمي �لرغيد.

�أبوظبي  م��رك��ز  �حتفالية  يف  ���ش��ارك 
مبركز  �ملجتمعية  �ل�����ش��رط��ة  �ل��ي��وم 
�ملرو  و�إد�رة  خليفة  م��دي��ن��ة  ���ش��رط��ة 
و�لدوريات ب�شرطة �أبوظبي بتقدمي 
�مل��رك��ز، كما �شارك  ل��ط��الب  �ل��ه��د�ي��ا 
عاملي  ح�شانة  �أطفال  �لحتفالية  يف 

�ملمتع.

•• ال�شارقة-وام:

بناء على توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 
�لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة .... عقدت جلنة معاجلة 
ديون مو�طني �مارة �ل�شارقة وبرئا�شة �شعادة ر��شد �أحمد بن �ل�شيخ 
..�جتماعا  لها  �ملحددة  �خت�شا�شاتها  ووفق  �لأم��ريي  �لديو�ن  رئي�س 
�شباح �م�س ناق�شت خالله �أبرز �لأمور �لتي ت�شعى �للجنة لتنفيذها 

خالل �ملرحلة �ملقبلة. و��شتهل �لجتماع � �لذي ح�شره حممد عبد �هلل 
�ل�شايغ مدير  ووليد  �ل�شالمي  �ل�شارقة  مل�شرف  �لتنفيذي  �لرئي�س 
عام د�ئرة �ملالية �ملركزية ومن�شور بن ن�شار مدير �لد�رة �لقانونية 
مبكتب �شمو �حلاكم � بعر�س كل ما يخت�س باحلالت �لتي مت �لفر�ج 
�للجنة  وتد�ر�شت  و�ل�شالحية  �لعقابية  �ملوؤ�ش�شات  موؤخر� من  عنها 
�ملقر  �للجنة  و�ع��ت��م��دت  �حل����الت.  تلك  دي���ون  ملعاجلة  �ملثلى  �لآل��ي��ة 
�ملقرتح لها وذلك بعد �طالعها على �لت�شاميم �خلا�شة باملقر وياأتي 

�عتماد �للجنة للمقر �لو�قع على طريق مليحة لعتبار�ت عدة منها 
و�شهولة  �ل�شارقة  �ملو�طنني يف مدينة  �شكن  قربه من مناطق جتمع 
�ل�شارقة ف�شال عن  �م���ارة  م��ن  �لو�شطى  �مل��ن��اط��ق  يف  �ل��ي��ه  �ل��و���ش��ول 
توفر كافة �خلدمات �لأ�شا�شية فيه. ووجهت �للجنة خالل �جتماعها 
�مل��ق��ر و�فتتاحه  �ل�����ش��رع��ة لمت���ام جتهيز  �ل����الزم ع��ل��ى وج���ه  ب��ات��خ��اذ 
�لكو�در  م��ن  �حتياجاتها  �للجنة  ناق�شت  كما  ممكن  وق��ت  �أق���رب  يف 
�لب�شرية. وتقرر  �مل��و�رد  د�ئ��رة  بالتن�شيق مع  �لفنية و�لد�ري��ة وذل��ك 

للتعميم  �ملركزي  �مل�شرف  حمافظ  خماطبة  �لجتماع  خ��الل  �أي�شا 
يتعلق  فيما  �للجنة  مع  و�لتن�شيق  بالتعاون  و�مل�شارف  �لبنوك  على 
�ل�شارقة. وفيما يخت�س ب�شميم  �مارة  مبعاجلة مديونيات مو�طني 
عمل �للجنة و�شعيا منها لتحقيق �أهد�فها على �أكمل وجه .. �طلعت 
�للجنة على �لقائمة �لو�ردة �ليها من �لقيادة �لعامة ل�شرطة �ل�شارقة 
و�مل�شتملة على ��شماء �ملالحقني قانونيا من �أ�شحاب �لق�شايا �ملتد�ولة 

يف �ملحاكم �ملخت�شة و�لتي يتجاوز عددها 800 حالة. 

بتوجيهات حاكم ال�شارقة 

 جلنـــة معاجلـــة ديـــون املــواطنــني تعقـــد اجتمــاعـــا ملناق�ســـة جملـــة مـــن االأمــــور 

•• ال�شارقة-وام:

���ش��ه��دت ق��ري��ن��ة ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ �ل��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان بن 
�شمو  �ل�شارقة  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد 
�لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �لقا�شمي  حممد  بنت  جو�هر  �ل�شيخة 
�لأول  �ل��ف��وج  تخريج  حفل  �لول  �أم�����س  م�شاء  �لأ���ش��رة  ل�شوؤون 
من خريجات �لدفعة �لر�بعة ع�شرة من جامعة �ل�شارقة �لذي 
�قيم بقاعة �ملدينة �جلامعية بال�شارقة. ح�شرت �حلفل معايل 
�ل�شوؤون �لجتماعية  وزي��رة  �لرومي  مرمي بنت حممد خلفان 
و�ل�شيدة رويد� �ملعايطة وزيرة �لتعليم و�لبحث �لعلمي �ل�شابقة 
يف �ململكة �لأردنية و�ل�شيدة �أحالم بن جر�س نائبة عميد �شوؤون 
�لطلبة يف جامعة �ل�شارقة. وبد�أت فعاليات حفل �لتخريج بعزف 
ثم  �لذكر �حلكيم  �آي��ات من  وت��الوة  �لوطني  �ل�شالم  مو�شيقى 
�ألقت �لدكتورة فوزية �لعلي رئي�شة ق�شم �لت�شال �جلماهريي 
�ل�شارقة كلمة �لدكتور �شامي حممود مدير �جلامعة  بجامعة 
�إىل �شمو  �لتهنئة و�ملباركة  باأ�شمى معاين  تقدمت يف م�شتهلها 
بح�شور  لتف�شلها  �ل��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د  ب��ن��ت  ج��و�ه��ر  �ل�����ش��ي��خ��ة 
�لتهنئة  قدمت  كما  باملهيب  و�شفته  �ل��ذي  �لعلمي  �حلفل  هذ� 
وقالت  و�أ�شاتذتهن.  وذويهن  ولأهلهن  للخريجات  و�لتريكات 
ع�شرة  �لر�بعة  �لدفعة  من  �لأول  للفوج  �خلريجات  موكب  �أن 
�حلياة  م��ي��ادي��ن  �إىل  جميعا  �شيتوجهن  خريجة   473 ي�شم 
�ملختلفة  وحقوله  وخمتر�ته  �لعلم  ق��اع��ات  لها  �أعدتها  �لتي 
يف جامعة �ل�شارقة تلك �لتي هياأها لهم �شاحب �ل�شمو رئي�س 
قوية  وعزمية  و�إر�دة  �شائبة  وروؤي��ة  بفكر  وموؤ�ش�شها  �جلامعة 
يف  ولالإن�شانية  �ملبارك  وملجتمعهم  لهم  �خل��ري  فيه  ملا  �شادقة 
ك��ل م��ك��ان. وق��دم��ت م��وج��ز� ع��ام��ا لإجن����از�ت جامعة �ل�شارقة 
�هلل  من  وتوفيق  وبف�شل  �ل�شارقة  جامعة  �إن  قائلة  وتطورها 
و�ل�شديد  �ل�شامي  و�لتوجيه  �لقيادة  بف�شل  ثم  �لقدير  �لعلي 
وموؤ�ش�شها  �جل��ام��ع��ة  رئي�س  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  �ل�شمو  ل�شاحب 
�أقل من  �لعاملني فيها حققت وخالل  و�لأوفياء من  و�لأكفاء 
و�إقليميا  عامليا  �م��ت��د�د�  �إن�شائها  على  �لزمن  من  ون�شف  عقد 
ممن  �لعامل  ح��ول  كثرية  جامعات  حتقيقه  عن  عجزت  و��شعا 
م�شى على �إن�شائها ع�شر�ت �ل�شنني وذلك من خالل �رتباطها 
حو�يل  م��ع  وعملي  و�ق��ع��ي  وعلمي  �أك��ادمي��ي  ت��ع��اون  باتفاقيات 
160 جهة من �جلامعات و�ملعاهد و�ملنظمات و�ملر�كز �لعلمية 
منها  كثري  لإجن��از  وهياأ  �أجنزها  و�ملحلية  و�لإقليمية  �لعاملية 
�شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة بنف�شه �لأبية �لكرمية يف م�شارق 
�لأر�س ومغاربها �لأمر �لذي حقق هذ� �لمتد�د �لعاملي �لو��شع 
�لآفاق. و�أ�شافت �لدكتورة فوزية �لعلي �أنه وعلى �شعيد �متد�د 
وعلمي  �أك��ادمي��ي  ك�شرح  و�ل��ع��م��ودي  �لأف��ق��ي  �ل�شارقة  جامعة 
�أي�����ش��ا وب��ف�����ش��ل ق��ي��ادة وت��وج��ي��ه��ات �شموه  ���ش��ام��خ ف��ق��د حققت 
ومركز�  معهد�   34 �إن�شاء  منها  ذك��رت  �لتو�شعات  من  �لكثري 
�ملر�كز  �أن جميع هذه  وخمتر� علميا يف �جلامعة .. مو�شحة 
عاملية يف مقايي�س عملها تعزز �لإبد�ع �لعلمي لأع�شاء �لهيئات 

�جلامعة  كليات  خمتلف  يف  للطلبة  و�ل��ت��دري��ب��ي��ة  �لتدري�شية 
�لقطاعات  ملختلف  و�لتدريبية  �ل�شت�شارية  �خل��دم��ات  وتقدم 
يف  وغريها  و�ل�شناعية  و�لقت�شادية  و�لجتماعية  �لإن�شانية 
�ملجتمع. وقالت �إنه ومن �آفاق هذ� �لمتد�د �أي�شا بد�أت جامعة 
�ل�شمو  ل�شاحب  �ل�شامية  للقر�ر�ت  �لعملي  بالتنفيذ  �ل�شارقة 
�لوطن  �أبناء  بابتعاث  رئي�س وموؤ�ش�س �جلامعة  �ل�شارقة  حاكم 
�لعلمية  �ل��درج��ات  لتح�شيل  �خل���ارج  يف  �لعريقة  للجامعات 
�لعليا - �ملاج�شتري و�لدكتور�ه - وذلك يف �لتخ�ش�شات �لتي ل 
تطرحها جامعة �ل�شارقة و�لعودة للعمل فيها لتعزيز كو�درها 
�إجناز�ت  �إىل  و�أ���ش��ارت  �لوطن.  �أبناء  من  و�لعلمية  �لأكادميية 
�ملهني  و�لتطوير  �مل�شتمر  �لتعليم  ميادين  يف  �أي�شا  �جلامعة 
ل�شتى �لكو�در �لعاملة يف قطاعات �ملجتمع �ملختلفة .. مو�شحة 
�ملهنية  �ل��دب��ل��وم��ات  م��ن��ه��م يف جم����الت  �مل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن  ع���دد  �أن 
ود�ر�س  متدرب   6500 من  �أك��رث  بلغ  و�لتدريبية  و�لتاأهيلية 
يف معاهد ومر�كز جامعة �ل�شارقة ومركز �لتدريب �لإكلينيكي 
و�لطبي وغريها وبالتعاون مع �لوحد�ت �ملتخ�ش�شة باجلامعة 
م��ث��ل م��رك��ز �ل��ل��غ��ات و م��رك��ز ����ش���وؤون �لأ����ش���رة وع��ل��م �لجتماع 

�لتطبيقي.
وق��ال��ت �أن���ه ج��رى ت��دري��ب موظفي �حل��ك��وم��ة �لحت��ادي��ة فيما 
ل�شفر�ء  خا�شة  بر�مج  وعقدت  و�لإج����ر�ء�ت  بالقو�نني  يتعلق 
�لدولية وتدريب موظفي قطاع  �لعالقات  �لإم��ار�ت �جلدد يف 
على  و�خل��ا���س  �ل��ع��ام  �لقطاعني  وم��وظ��ف��ي  و�لآث����ار  �ل�شياحة 
�شل�شلة  �إىل  بالإ�شافة  �لإلكرتونية  و�لأر�شفة  �ملعلومات  تقنية 
من �لدور�ت و�لر�مج �لتدريبية �لتي عقدتها �جلامعة ملعلمي 
�لعلوم و�لتي  �لعلوم ومعلماتها يف �لطر�ئق �حلديثة لتدري�س 
حققت نتائج جديرة بالذكر من حيث تقبل �لطلبة ملو�د �لعلوم 
�ملختلفة يف �ملد�ر�س و�لإقبال عليها وتو�شيع ميادين �لتدريب 
�لدولة  د�خ���ل  �ملختلفة  �لعمل  ق��ط��اع��ات  يف  لطلبتها  �لعملي 
�لعلي مبكرمة �شاحب  ف��وزي��ة  �ل��دك��ت��ورة  و�أ���ش��ادت  وخ��ارج��ه��ا. 
بفرع  �لعليا  �لدر��شات  بر�مج  باإطالق  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو 
�جلامعة يف كلباء خلدمة �أبناء �ملنطقة �ل�شرقية وما يجاورها 
.. موؤكدة �أن ذلك عزز جناح بر�مج �لدر��شات �لعليا يف جامعة 
�لدر��شية  باملنح  �ل�شخية  �شموه  مكرمات  و�أن  خا�شة  �ل�شارقة 
�ملنحة  �شموه  ق��دم  حيث  �لنجاح  لهذ�  �لر��شخ  �لأ�شا�س  كانت 
�لدر��شية لكل من يجتهد ويرغب بالدر��شات �لعليا من �أبناء 
خمتلف  يف  در��شية  منحة   400 �ل���  على  ز�دت  و�لتي  �لوطن 
�لدر��شات  كلية  تطرحها  �لتي  و�ل��دك��ت��ور�ه  �ملاج�شتري  بر�مج 
�لعليا يف جامعة �ل�شارقة و�لتي بلغت حتى �لآن 17 برناجما 
�لإن�شانية  �ل��ع��ل��وم  يف  ل��ل��دك��ت��ور�ه  ب��ر�م��ج  و�شبعة  للماج�شتري 
�لآن  ت��ع��دى  فيها  �ل��د�ر���ش��ني  ع��دد  و�أن  �ملختلفة  و�لتطبيقية 
�أن عدد� من هذه �لر�مج  �لألف طالب وطالبة. و�أ�شارت �إىل 
تطرح ب�شورة م�شرتكة مع جامعات عاملية عريقة كرناجمي 
�مل��اج�����ش��ت��ري و�ل����دك����ت����ور�ه يف �ل���ط���ب �جل���زي���ئ���ي �ل�����ذي يطرح 
وبرناجمي  فرن�شا  يف  دي���درو  باري�س  جامعة  م��ع  ب��ال���ش��رت�ك 

تطرحه  �ل���ذي  �لهند�شية  �لإد�رة  يف  و�ل��دك��ت��ور�ه  �ملاج�شتري 
�جل��ام��ع��ة ب��ال���ش��رت�ك م��ع جامعة م��ون��رتي��ال ب��ك��ن��د�. ونوهت 
عندما  �ل��دول��ة  جامعات  خمتلف  على  ريا�شيا  �جلامعة  بفوز 
�لريا�شي  للتفوق  �لعايل  �لتعليم  موؤ�ش�شات  درع  على  ح�شلت 
يف  �ل��ع��ل��وم  كلية  تطرحه  �ل���ذي  للكيمياء  برناجمها  وح�شل 
�جل��ام��ع��ة ع��ل��ى �لع�����رت�ف �لأك���ادمي���ي �ل��ع��امل��ي م��ن �جلمعية 
عامليا  و�لأع���رق  �لأق��دم  وه��ي  للكيميائيني  �لريطانية  �مللكية 
للبحث  �لوطنية  �لهيئة  وباهتمام   1860 �شنة  تاأ�ش�شت  حيث 
�لعلمي �لتي تدعم �لآن عدة بر�مج للبحث �لعلمي يف �جلامعة 
�شاحب  ويدعمها  �أ�ش�شها  �لتي  للبحوث  �ل�شارقة  و�أك��ادمي��ي��ة 
�أبحاث  لعدة  وذلك من خالل متويلها  �ل�شارقة  �ل�شمو حاكم 
للدولة.  هامة  علمية  وع��ائ��د�ت  ج��دوى  ذ�ت  باجلامعة  علمية 
�لطالبة  بتخريج  و�عتز�زه  �جلامعة  مدير  فخر  عن  و�أعربت 
فرحانة عبد �حلكيم �شمن هذه �لدفعة من �خلريجات كاأول 
�ل�شمع  �إع��اق��ة  �شعاب  كل  �ل��دول��ة حت��دت  م�شتوى  على  طالبة 
و�نت�شرت عليها بتخرجها حاملة لدرجة �لبكالوريو�س يف علم 
�لت�شال. ودعت �خلريجات �إىل �لعودة �إليها يف كل ما من �شاأنه 
�أن �جلامعة م�شتعدة ملد يد  �أن يدعم علمهن وعملهن موؤكدة 
�لعليا  در��شاتها  ��شتكمال  يف  منهن  ترغب  من  كل  �إىل  �لعون 
بر�مج  �أو  �لعليا  للدر��شات  �جلامعة  بر�مج  خ��الل  من  �شو�ء 
�إليها. كما دعت �خلريجات للوقوف  �أية جامعة عاملية ي�شعني 
و�أمهاتهن  �آب��ائ��ه��ن  لت�شحيات  و�ح���رت�م���ا  وت��ق��دي��ر�  �إج����الل 
حتية  �لتخريج  من�شة  على  وم��ن  �أعينهم  يف  ي�شجلن  ول��ك��ي 
و�لبهجة  و�لفرح  �ل�شعادة  مل�شاعر  وتتويجا  ملجهودهم  تقدير 
فوزهن هن  يكون  �أن  قبل  بنجاحهن  و�أمهات  كاآباء  فوزهم  يف 
�شمن  فوقفن  �لدعوة  لهذه  �لطالبات  و��شتجابت  كخريجات 
عا�شفة مدوية من �لت�شفيق من �لأمهات وجمهور �حلا�شر�ت 
ب��ن��ت حممد  ج��و�ه��ر  �ل�شيخة  ل�شمو  ت��وج��ه��ت  ث��م  �حل��ف��ل.  يف 
�شمو  قائلة  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  قرينة  �لقا�شمي 
�ل�شمو  �شاحب  قرينة  �لقا�شمي  حممد  بنت  جو�هر  �ل�شيخة 
حاكم �ل�شارقة رئي�شة �ملجل�س �لأعلى ل�شوؤون �لأ�شرة لقد �أنهت 
و�لدر��شات  و�ل�شريعة  �لعليا  �لدر��شات  كليات  من  �لطالبات 
و�لعلوم  و�لجتماعية  �لإن�شانية  و�لعلوم  و�لآد�ب  �لإ�شالمية 
�ملجتمع  وكلية  و�لت�شال  و�لقانون  و�لهند�شة  �لأعمال  و�إد�رة 
�ملاج�شتري  درج��ة  على  للح�شول  �ل��الزم��ة  �لتخرج  متطلبات 
على  وب��ن��اء  �جلامعة  مدير  و�إن  �لدبلوم  �أو  �لبكالوريو�س  �أو 
�ل�شالحيات �ملخولة له من جمل�س �لأمناء يعلن عن منحهن 
�لدرجات �لعلمية �لتي ي�شتحقونها كل وفق تخ�ش�شها مع ما 
ي��الزم ه��ذه �ل��درج��ات م��ن �شرف وح��ق��وق و�م��ت��ي��از�ت �أرج���و يا 
�شمو  تف�شلت  ثم   . �شهاد�ت�هن  بت�شليمهن  تتف�شلي  �أن  �شموك 
�ل�شيخة جو�هر بنت حممد �لقا�شمي تر�فقها �لدكتورة فوزية 
�إياها  م�شافحة  تخرجها  �شهادة  خريجة  ك��ل  بت�شليم  �لعلي 
�ل�شيدة  �أل��ق��ت  ذل��ك  عقب   . وتخرجها  جناحها  لها  وم��ب��ارك��ة 
�أحتدث  فيها  قالت  للخريجات  وجهتها  كلمة  �ملعايطة  روي��د� 

�ليكن يف �لوقت �لذي تودعن فيه مرحلة جامعية من مر�حل 
نحو  قدما  و�ل�شري  �ملعرفة  وينابيع  �لعلم  م�شارب  من  �لنهل 
حياة �لبذل و�لعطاء خلدمة �لوطن و�لأمة و�مل�شاهمة �لفاعلة 
يف رفع م�شتوى جمالت �حلياة �ملختلفة باملهار�ت �لتي �أكت�شبت 
يف جامعتكم �ل�شاخمة على يد �أع�شاء هيئة تدري�شية مميزة يف 
م�شتو�ها �لعلمي وخططها وبر�جمها و�أ�شرت�تيجياتها وذلك 
بدعم وم�شاندة من �إد�رة �جلامعة لتحقيق روؤى �شاحب �ل�شمو 
�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ 
�لعلى حاكم �ل�شارقة رئي�س �جلامعة �لذي يحر�س على رفع 
�شوية �لتعليم و�لعملية �لتعليمية بكل �أبعادها ورفدها بخر�ت 
ومهار�ت من خمتلف دول �لعامل و��شعا بعني �لعتبار �أولوية 
�لعلمي  �لتقدم  يو�كب  ومطلع  ومثقف  وناجح  و�ع  جيل  بناء 
و�حل�شاري �لذي هو �شمة �حلياة يف ع�شرنا �حلا�شر متمثال 
بقول �هلل عز وجل يرفع �هلل �لذين �أمنو� منكم و�لذين �وتو� 

�لعلم درجات .
بالفر�س  مليئ  م�شتقبل  �أع��ت��اب  ع��ل��ى  �ل��ي��وم  �أن��ك��ن  و����ش��اف��ت 
و�لتحديات و�لوطن و�جلامعة يوؤمنون بقدر�تكن ومهار�تكن 
�لقوة  متنحكن  متميزة  موؤهالت  لديكن  �إذ  و�لعملية  �لعلمية 
�لنجاح  م�شوؤولية  حتملكن  �ل��وق��ت  وبنف�س  و�ل��ع��زم  و�لإر�دة 
�لعاملية  و�لتناف�شية  �ملعرفة  �نتاج  ع�شر  يف  و�لإب���د�ع  و�لبناء 
�لعامل قرية �شغرية  فيه  �أ�شبح  و�لبقاء لالف�شل ويف حا�شر 
و�لبتكار  و�خليال  �ملعرفة  �ىل مزيد من  يحتاج  معوملة ع�شر 
م�شتوى  �ىل  ل��الرت��ق��اء  �لثمينة  �لفر�س  و�قتنا�س  و�لإن��ت��اج 
�ن�شئت  لقد  وق��ال��ت  �ل��ب��ق��اء.  و�شمان  و�ل��ب��ن��اء  و�ل��ع��ط��اء  �لعلم 
�جلهود  وفاعال يف  عامال  ركنا  لتكون  �ل��ر�ئ��دة  �جلامعة  ه��ذه 
و�لتعلم  �لعلم  بنوعية  لالرتقاء  �لر�مية  و�لإقليمية  �لوطنية 
و�شو�عد  بعقول  جديد  من  �لعربية  �حل�شارة  �شم�س  لت�شرق 
هذ�  وم��ن  عاتقها  على  �مللقاة  �مل�شوؤولية  وع��ت  م�شتنري  �شابة 
�ل�شرح �لعلمي �شتكون �لنطالقة نحو �لعمل و�لإنتاجية بعد 
�لر�دة  وق��وة  �لثقة  �شالحكن  �لعلم  مر�حل  �أوىل  �جتزتن  �أن 
و�لت�شميم و�مل�شي قدما نحو �مل�شاركة �لفاعلة يف عملية �لبناء 
�ن  �ىل  و�أ���ش��ارت   . �لغايل  �لوطن  ه��ذ�  ي�شهدها  �لتي  و�لتقدم 
�لقياد�ت  لتوليد  �لأعمال  حا�شنات  �ف�شل  من  �جلامعة  هذه 
�لقو�عد  �ر���ش��اء  على  و�ل��ق��ادرة  �لنا�شجة  �لوطنية  �ل�شبابية 
وق��درة عالية نحو  د�ئمة  �لتي تت�شف بحيوية  �لفاعلة  �ملتينة 
�نتهاج �لإبد�ع �خلالق كطريقة ونهج حياة لياأخذو� دورهم يف 
نه�شة �لوطن و�لأمة مثبتني جد�رتهم و�أهليتهم و�أحقيتهم يف 
و�لقت�شادية  �ملجالت �لجتماعية  �لفاعلة يف جميع  �مل�شاركة 
�شكرها  �ملعايطة يف ختام كلمتها  �ل�شيدة  و�ل�شيا�شية. ووجهت 
�ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد  �ل�شمو  وتقديرها ل�شاحب 
�لقا�شمي حاكم �ل�شارقة رئي�س �جلامعة لدوره �لر�ئد يف �قامة 
و�لثقافة  و�ل��ت��اري��خ  و�لعلماء  �لعلم  ورع��اي��ة  �مل��ع��رف��ة  جمتمع 
�لقا�شمي  حممد  بنت  ج��و�ه��ر  �ل�شيخة  �شمو  و�ىل  و�لإب�����د�ع 
�ل��ق��ت �خلريجة  ث��م  و�ىل  �ل��ي��وم  ل��ه��ذ�  �ل��ك��رمي��ة  رعايتها  على 

قالت  �خل��ري��ج��ات  كلمة  �لهند�شة  كلية  م��ن  �ل��زرع��وين  م���روة 
فيها �إنه ل�شرف عظيم يل �أن �أقف بني �أيديكن لأحتدث �إليكن 
عن  �خلريجات  زميالتي  عن  وبالنيابة  نف�شي  عن  بالأ�شالة 
و�لتقدير  باحلب  مليئة  ود�ع حقبة جميلة جليلة من حياتنا 
للجهود �لعظيمة �لتي بذلت من �جلميع �إىل �أن �أو�شلتنا �إىل 
حمطات  عمره  يف  لالإن�شان  ..و����ش��اف��ت  �ل��ي��وم  عليه  نحن  م��ا 
كثرية يتنقل فيما بينها ر�غبا مرة ومكرها �أخرى وحني حطت 
بنا ع�شا �لرتحال حتت قباب جامعة �ل�شارقة كانت حمطتها 
من �أغنى حمطات حياتنا لأنها كانت حمطة حتول حلياة كل 
و�حدة منا غنية بالأمل و�لأحالم �لعري�شة �لو��شعة بغد �آمن 
كرمي تتاألق فيه �أرو�حنا وتدفعنا �إىل �أن نعب من منابع �لعلم 
و�ملعرفة و�لثقافة �لتي تقت�شيها �حلياة �لغنية. و�أو�شحت �أن 
و�لتخرج من جامعة  فكيف  فرح  �أي  ي�شاهيه  �لتخرج ل  فرح 
تاأ�ش�شت على يد �لو�لد �شلطان تاأ�ش�شت فكانت منارة علم ونور 
خالل  فت�شبح  و�أ�شالة  ب�شموخ  مبانيها  تعلو  �ل�شحر�ء  و�شط 
�ملحلي  �مل�شتوى  على  لي�س  �شاخما  علميا  �شرحا  قليلة  �أع��و�م 
�أجمع وكيف ل  �لعامل  �لإقليمي فح�شب بل وعلى م�شتوى  �أو 
�إليه  و�شلت  �لتي  �لرفيع  بامل�شتوى  �ل�شارقة  جامعة  حتظى 
�أنا  �بنتي  �أن �جلامعة هي  �لتي قال عنها و�لدنا �شلطان  وهي 
ربيتها من �ل�شغر ف�شكر� لكل م�شاعيك �ملباركة �شكر� ليديك 
�لكرميتني لقلبك �لأبوي �حلاين وجعل �هلل م�شاعيك �خلرية 
يا �شلطان �خلري يف ميز�ن ح�شناتك وبركة يف عمرك و�أهلك 
وذريتك و�شحتك. و�أ�شارت �ىل �أن جامعة �ل�شارقة مل تكن يوما 
جمرد مبان جميلة فح�شب فقد حظينا نحن طلبتها بالعديد 
جانب  �إىل  �شخ�شياتنا  �شقلت  �ل��ت��ي  �مل��ي�����ش��رة  �خل��دم��ات  م��ن 
�لأجهزة و�لأدو�ت و�ملعد�ت �لأحدث �لتي تدربنا عليها فعززت 
معارفنا ومهار�تنا �لعلمية و�لأكادميية كان هناك على �جلانب 
رعتها  وممتعة  ون�شطة  غنية  �شفية  ل  طالبية  حياة  �لالآخر 
طالبة  كل  حتمل  �أن  على  حر�شت  �لتي  �لطلبة  �شوؤون  عمادة 
�ملجال�س  ف��وف��رت  �جل��ام��ع��ة  يف  زميالتها  م��ع  جميلة  ذك��ري��ات 
�لطالبية و�لأندية و�جلمعيات و�لعديد من �لفعاليات �لعلمية 
نحن  ها  وقالت  وغريها.  و�لريا�شية  و�لجتماعية  و�لثقافية 
�ليوم على �أبو�ب ود�ع ل�شنو�ت ق�شيناها معا يف جامعة �ل�شارقة 
ح�شدنا خاللها بحمد �هلل وف�شله �� ثمار� طيبة �شنو�ت حمملة 
بذكريات �شتبقى حية يف قلوبنا جميعا لأننا كنا ول زلنا �أ�شرة 
و�حدة ن�شتظل بظالل �لعلم و�ملعرفة ونعي�س رو�بط �ل�شد�قة 
�أجمل  و�لأخ��وة بني �لزميالت �شنو�ت و�شهور و�أي��ام كانت من 
ومهار�تنا  ومعارفنا  علمنا  على  حر�شو�  �أ���ش��ات��ذة  م��ع  �لأي���ام 
�أد�ء  يف  حفلنا  بعد  م��ن  لنبد�أ  �خلريجات  �أخ��و�ت��ي  و��شافت   .
و�جباتنا جتاه ديننا و�أنف�شنا وجمتمعنا و�أوطاننا لذ� �أو�شيكن 
ونف�شي بكل مقت�شيات هذه �لو�جبات من �أجل حتقيق �لنجاح 
عليه  وتوكلن  تعاىل  هلل  �لنية  �أخل�شن  �حلياة  ه��ذه  يف  �ملرجو 
�شبحانه و�تقينه جل وعال �ألي�س �شبحانه �لقائل ومن يتق �هلل 

يجعل له من �أمره ي�شر� .

جواهر القا�سمي ت�سهد حفل تخريج الفوج االأول من خريجات الدفعة ال 14 من جامعة ال�سارقة

ا�شتجابة لدعوة حممد بن را�شد

طلبة زايد العليا ي�ساركون مببادرة �سكرًا خليفه
اتفاقية تعاون بني ابوظبي وكازاخ�ستان للحفاظ على طائر احلبارى
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تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:�مل�شتقبل لال�شاءة و�لت�شميم ذ.م.م
Future Light & Designs:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم:204140       بتاريخ:2014/1/9 م
با�ش��م:�مل�شتقبل لال�شاءة و�لت�شميم ذ.م.م

وعنو�نه:�بوظبي ، �خلالدية ، �شارع �ل�شيخ ز�يد �لول ، برج رماح ، ���س.ب:33763 ، هاتف: 02/4122220 ، 
فاك�س: 02/4122095

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:42 �عمال تنفيذ �لت�شميم �لد�خلي )�لديكور( .
و�شف �لعالمة:كلمة Future Light & Designs مكتوبة باللغة �لجنليزية باللون �ل�شود و�ل�شفر 
�لبني  باللون  �لبناء  ي�شبه  ر�شم  يوجد  �لي�شر  �جلانب  ومن  بطريقة مميزة  و  كلمة  بينهما  �لفاحت  و�لبني 

�لفاحت و�ل�شفر .
�ل�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  20  يناير 2014 العدد 10999

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:حمم�شة بن �لبدوي ذ.م.م
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:Albadawi Coffee بن �لبدوي

�ملودعة بالرقم:198208       بتاريخ:2013/9/19 م
با�ش��م:حمم�شة بن �لبدوي ذ.م.م

وعنو�نه:�ل�شارقة ، �س.ب:29883 ، هاتف: 5739363 ، فاك�س: 5721578 ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�لرز  �ل�شطناعية  و�لقهوة  و�لكاكاو  و�ل�شاي  �لقهوة  بالفئة:30  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذلك 
�حللويات  و�حللويات  و�لفطائر  �خلبز  �حلبوب  من  �مل�شنوعة  و�مل�شتح�شر�ت  �لدقيق  و�ل�شاغو  �لتابيوكا 
)�لتو�بل(  و�ل�شل�شات  �مللح �خلردل �خلل  �ل�شود �خلمرية وم�شحوق �خلبيز  و�لع�شل  �لنحل  �ملثلجة ع�شل 

�لبهار�ت �لثلج.
و�شف �لعالمة:كلمة بن �لبدوي بالحرف �لالتينية حتتها �شكل حبة �لقهوة مق�شومة �ىل ق�شمني باللون 

�ل�شفر �لفاحت وعليها كلمة )Albadawi Coffee( بالحرف �لالتينية ب�شكل مميز .
�ل�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  20  يناير 2014 العدد 10999

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:ت�شاميم �ملعادن �ملتخ�ش�شة ذ.م.م
SMD SPECIALIZED METAL DESIGN:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم:184225       بتاريخ:2012/12/26 م
با�ش��م:ت�شاميم �ملعادن �ملتخ�ش�شة ذ.م.م

�لريد   ،  043386016 فاك�س:   ،  043386036 ه��ات��ف:   ، ������س.ب:37461   ، دب��ي   ، �ل�شناعية  وع��ن��و�ن��ه:�ل��ق��وز 
 smdesign@eim.ae : للكرتوين�

معدنية  �عمدة  منها  خليط  وك��ل  نفي�شة  غري  معادن  بالفئة:6  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذل��ك 
)كبالت(  �حلديدية  �ل�شكك  خلطوط  معدنية  مو�د  معدنية  متنقلة  مباين  معدنية  بناء  مو�د  لالعالنات 
حبال و��شالك غري كهربائية من معادن غري نفي�شة م�شنوعات حد�دة خ��ردو�ت معدنية �شغرية مو��شري 
و�نابيب معدنية خز�ئن حفظ �لوثائق و�ل�شياء �لثمينة منتجات م�شنوعة من معادن غري نفي�شة غري و�ردة 

يف فئات �خرى خامات معادن .
�لزرق  باللون  وب��ارزة  متميزة  ب�شورة  �لبارزة  �لالتينية  باحلروف   SMD �مل�شمى  �لعالمة:كتبت  و�شف 
 SPECIALIZED METAL مل�شوب بظل من �لرمادي وحتته خط �زرق كقاعدة وحتته كتبت �لعبارة�

DESIGN باحلروف �لالتينية �لبارزة وباللون �ل�شود على نحو �فقي �لعالمة على خلفية بي�شاء  .
�ل�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  20  يناير 2014 العدد 10999

العدد 10999 بتاريخ 2014/1/20   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لن�شر لز�لة �ل�شد� 

رخ�شة رقم:CN 1048322 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شعيد �شامل عمر حممد بالنوب )%50(
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عبيد �شالح حممد علي �ملنهايل من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/عبيد �شالح حممد علي �ملنهايل من 100% �ىل %50

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 2*1 �ىل 1*2

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/ �لن�شر لز�لة �ل�شد�

AL NASR ANTICOROSSION
�ىل/�لن�شر لز�لة �ل�شد� ذ.م.م 

AL NASR ANTICOROSSION LLC
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �لقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

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

العدد 10999 بتاريخ 2014/1/20   

اإعــــــــــالن
وجتارة  للديكور  �ملبتكرة  �ل�ش�����ادة/�حللول  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لثاث رخ�شة رقم:CN 1265755 قد تقدمو� �لينا بطلب
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/خالد �حمد عبد�هلل �لريكي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/خالد �حمد عبد�هلل �لريكي من 100% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد خ�شر �شليم �شنو )%49(

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1.50*0.75 �ىل 0.75*1.50

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/ �حللول �ملبتكرة للديكور وجتارة �لثاث

INNOVATIVE SOLUTIONS DECORATION & FURNITURE TRADING
�ىل/�حللول �ملبتكرة للديكور وجتارة �لثاث ذ.م.م 

INNOVATIVE SOLUTIONS DECORATION & FURNITURE TRADING LLC
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 10999 بتاريخ 2014/1/20   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ثوب �ملعلم للمالب�س �جلاهزة  

رخ�شة رقم:CN 1138188 قد تقدمو� �لينا بطلب
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عبد�لرحمن عبد�هلل �لعي�شى من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/عبد�لرحمن عبد�هلل �لعي�شى من 100% �ىل %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�شعيد عبد�هلل قا�شم �لعديني �حلربي من وكيل خدمات �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �شعيد عبد�هلل قا�شم �لعديني �حلربي من 0% �ىل %51
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 3*0.30
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري:من/ ثوب �ملعلم للمالب�س �جلاهزة
�ىل/ثوب �ملعلم للمالب�س �جلاهزة ذ.م.م 

ESTABLISHMENT LLC
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 10999 بتاريخ 2014/1/20   

اإعــــــــــالن
ق�شر  �ل�ش�����ادة/مطعم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1515046:لرياين رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة و�شيم �لن�شاء حممد عبد�لروؤوف )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شد�م �بر�هيم �لدنيفات

�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 10999 بتاريخ 2014/1/20   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بارلوورلد لوجي�شتك�س 

CN 1048575:ذ.م.م - فرع �بوظبي 1 رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
barloworld plc شافة بارلو وورلد بي.�ل.�شي��

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف بارلوورلد �نرتنا�شيونال ��س �ل

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �لعالن و�ل  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

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

العدد 10999 بتاريخ 2014/1/20   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/هاي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
CN 1130149:كال�شيك للمالب�س ذ.م.م رخ�شة رقم

قد تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�شة

�لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 10999 بتاريخ 2014/1/20   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لبرت�ء ل�شيانة �لكمبيوتر

 رخ�شة رقم:CN 1046997 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/ �لبرت�ء ل�شيانة �لكمبيوتر
PETRA COMPUTER MAINTENANCE

�ىل/بل�س �ك�شبو للهو�تف �ملتحركة
PLUS EXPO MOBILE PHONES

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لهو�تف �ملتحركة ولو�زمها - بالتجزئة )4741011(
تعديل ن�شاط/حذف �شيانة و��شالح �لت �حلا�شب �للكرتوين )9511001(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �جهزة �حلا�شب �ليل ولو�زمها - بالتجزئة )4741003(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 10999 بتاريخ 2014/1/20   

اإعــــــــــالن
لين  مارك  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
للمقاولت �لعامة رخ�شة رقم:CN 1191630 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 008*004 �ىل 0.50*0.20
تعديل ��شم جتاري:من/ موؤ�ش�شة مارك لين للمقاولت �لعامة

MARK LINE GENERAL CONTRACTING EST

�ىل/موؤ�ش�شة مارك لين لل�شيانة �لعامة
MARK LINE GENERAL MAINTENANCE EST

تعديل ن�شاط/��شافة �ل�شيانة �لعامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 10999 بتاريخ 2014/1/20   

اإعــــــــــالن
�لعرة  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1111524:لتجارية ذ.م.م رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
�نديباليل �وغ�شتني - جوزيف من 49% �ىل %25

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �ليا�س فر�ن�شي�س ماروت جوزيف �ليا�س )%24(

�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 10999 بتاريخ 2014/1/20   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مكتبة �ل�شحوة 

رخ�شة رقم:CN 1022669 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �روى عبد�لقوي عبدربه �حمد �مل�شعبي )%50(
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

غاب�شه حممد /زوجة حممد ر��شد مبارك �ملن�شوري  من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء

غاب�شه حممد /زوجة حممد ر��شد مبارك �ملن�شوري من 100% �ىل %50
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 100000

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*4.15
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري:من/ مكتبة �ل�شحوة
AL SAHWA BOOKSHOP

�ىل/مكتبة �ل�شحوة ذ.م.م 
AL SAHWA BOOKSHOP LLC

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق 

�و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10999 بتاريخ 2014/1/20   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لغربية �حلمر�ء للمقاولت �لعامة 

رخ�شة رقم:CN 1352957 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد �بو نا�شر حممد عبد�لكرمي )%49(

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�شامل قر�ن �لنوبي مزينه �لعامري من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/�شامل قر�ن �لنوبي مزينه �لعامري من 100% �ىل %51

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.60*0.40

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/ �لغربية �حلمر�ء للمقاولت �لعامة

WESTERN HAMRA GENERAL CONTRACTING
�ىل/�لغربية �حلمر�ء لل�شيانة �لعامة ذ.م.م 

WESTERN HAMRA GENERAL MAINTENANCE LLC
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق 

�و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10999 بتاريخ 2014/1/20   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لقمة للمعد�ت 

CN 1722134:لكهروميكانيكية رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �حمد خمي�س �حمد هميلة �ملزروعي )%100(

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �شهيل فرج علي �ملن�شوري

�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10999 بتاريخ 2014/1/20   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملفنود لتجارة �لملنيوم �مل�شتعمل 

رخ�شة رقم:CN 1098283 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري:من/ �ملفنود لتجارة �لملنيوم �مل�شتعمل

�ىل/�ملفنود للتكييف �ملركزي 
ALMAFNOOD CENTRAL AIR CONDITIONING

تعديل ن�شاط/��شافة �شيانة �جهزة �لتكييف �ملركزي )4329902(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة خردة �لملنيوم و�لنحا�س و�لبطاريات �مل�شتعملة )4669105(

تعديل ن�شاط/حذف بيع منتجات �حلديد - بالتجزئة )4752017(
تعديل ن�شاط/حذف بيع منتجات بال�شتيكية - بالتجزئة )4752027(

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل /�ملحامي:
White Castle:طلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم:195822       بتاريخ:2013/8/4 م
با�ش��م:�ل�شيد/ �إعجاز برويز �حمد

وعنو�نه:دبي ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة ، �س.ب:41090 ، هاتف: 2354850 04 ، فاك�س:2354870 04
وذلك لتمييز �لب�شائع/ �خلدمات / �ملنتجات:

خدمات توفري �لطعمة و�مل�شروبات �ليو�ء �ملوؤقت .
�لو�قعة بالفئة: 43

�لرتقايل  باللون  و�لخ��ر  �لبي�س  باللون  لها وجه  �لزرق  باللون  لقلعة  ر�شمة  �لعالمة:عبارة عن  و�شف 
مكتوب عليها كلمة White Castle مكتوبة باحلروف �لالتينية ب�شكل معني وباللون �لزرق  .

�ل�ش��رت�طات: . 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

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

ق�سم العالمات التجارية
الثنني  20  يناير 2014 العدد 10999

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل /�ملحامي:
The Pepper Pan:طلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم:199578       بتاريخ:2013/10/20 م
با�ش��م:�ل�شيد/ هار�س كونيا كانديل �حمد

وعنو�نه:تيكوم ، دبي ، �س.ب:391625 ، هاتف: 2999449 04 ، فاك�س:2999448 04
وذلك لتمييز �لب�شائع/ �خلدمات / �ملنتجات:

خدمات توفري �لطعمة و�مل�شروبات وخدمات �ليو�ء �ملوؤقت .
�لو�قعة بالفئة: 43

و�شف �لعالمة:هي عبارة عن �ناء للقلي مر�شوم ب�شكل معني باللون �لبني ومكتوب �عاله حرف P باللون 
pepper Pan مكتوبة باحلروف �لالتينية باللون �لبني  �لبي�س بطريقة خا�شة و��شفل �لناء عبارة 
�لبني  وباللون  �لكبرية  �لالتينية  THE مكتوبة باحلروف  كلمة  �لي�شار  ويعلوها من جهة  وب�شكل معني 

وبخط �شغري .
�ل�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

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

ق�سم العالمات التجارية
الثنني  20  يناير 2014 العدد 10999

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل /�ملحامي:
My SHOP:طلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم:200630       بتاريخ:2013/11/10 م
با�ش��م:�ل�شيد/ هار�س كونيا كانديل �حمد

وعنو�نه:تيكوم ، دبي ، �س.ب:391625 ، هاتف: 2999449 04 ، فاك�س:2999448 04
وذلك لتمييز �لب�شائع/ �خلدمات / �ملنتجات:

خدمات �لتاأمني �ل�شوؤون �لتمويلية �ل�شوؤون �ملالية و�ل�شوؤون �لعقارية .
�لو�قعة بالفئة: 36

 SHOP مكتوبة باحلروف �لالتينية باللون �لخ�شر ويليها كلمة my و�شف �لعالمة:هي عبارة عن كلمة
مكتوبة باحلروف �لالتينية �لكبرية باللون �لوردي ب�شكل معني حيث يوجد ر�شمة عربة ت�شوق د�خل حرف 
عبارة  بد�خلها  �لخ�شر مكتوب  باللون  ب�شكل معني  �شريك مر�شوم  يوجد  �لكلمة  و��شفل  ب�شكل معني   O

. �لبي�س  باللون  �لالتينية  باحلروف  مكتوبة   value added
�ل�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

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

ق�سم العالمات التجارية
الثنني  20  يناير 2014 العدد 10999 العدد 10999 بتاريخ 2014/1/20   

يعلن �مل�شفي �لق�شائي/ مكتب �لدكتورة عائ�شة �خلزرجي للمر�جعة 
وتدقيق �حل�شابات ذ.م.م حما�شبون قانونيون بحل وت�شفية / �لبيئة 
�لعمومية  �جلمعية  قر�ر  مبوجب  �نه  ذ.م.م  �لنفايات  لتجارة  �لنقية 
بالرقم   2014/1/2 بتاريخ  �لعدل  كاتب  لدى  �ملوثقة  �لعادية  غري 
ذمة  �و  له حق  فعلى كل من  قانوين  وتعيننا كم�شفي   1403000026
خم�شة  خالل  �لق�شائي  �مل�شفي  مر�جعة  �ملذكورة  �ل�شركة  لدى 
و�أربعون يوماً من تاريخ �لن�شر مع �مل�شتند�ت �لثبوتية ملطالبته و�ل 
�شقط حقه يف �ملطالبة بعد �نق�شاء �ملهلة �ملذكورة للمر�جعة �لعنو�ن 
مكتب 204 �لطابق �لثاين بناية �شمان للتاأمني �ل�شحي �شارع �ملطار 
 ،  026322448 فاك�س:   ،  026322100 هاتف:  لال�شتف�شار  �بوظبي 

�س.ب: 105485 �بوظبي .
ول�شيادتكم و�فر �لتقدير و�لحرت�م ،،،

امل�شفي الق�شائي/مكتب الدكتورة عائ�شة اخلزرجي 
للمراجعة وتدقيق احل�شابات ذ.م.م

   اإعـــــلن حل وت�ســفيـة
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عربي ودويل

�عتقلت �ل�شرطة �لريطانية 179 �شرطياً خالل �ل�شنو�ت �لثالث 
وحيازة  �جلن�شي  �لع��ت��د�ء  بينها  م��ن  ج��ر�ئ��م  �مل��ا���ش��ي��ة، لرت��ك��اب��ه��م 
�أخالقية لأطفال. وقالت �شحيفة ديلي �شتار  خمدر�ت و�شور غري 
حرية  ق��ان��ون  مب��وج��ب  عليها  ح�شلت  تفا�شيل  �إن  �لأح���د  �شندي 
عام  �أُدي��ن��ا  دوره��ام  �شرطة  �ثنني من  �شرطيني  �أن  ك�شفت  �ملعلومات 
2010 بتهمة بيع بنادق، فيما �أُدين �شرطي ثالث من �لقوة نف�شها 
بحيازة مو�د غري �أخالقية عن �لأطفال على حا�شوبه �ل�شخ�شي يف 
عام 2012. و��شافت �أن �شرطة لندن، �لتي ُتعد �أكر قوة لل�شرطة 
يف بريطانيا، �عتقلت 46 �شرطياً منذ عام 2010 بتهم خمتلفة، من 
�أن فئة �شغرية  با�شمها  و�أكد متحدث  بينها بيع خمدر�ت م�شادرة، 

من رجال �ل�شرطة يف �لقوة "ل تر�عي �ملعايري �لعالية �ملطلوبة.
ثاين  �متلكت  �لكرى  مان�ش�شرت  �شرطة  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  و��شارت 
�د�ن���ة �شبعة  22، م��ن بينها  �أك��ر ع��دد م��ن �لإد�ن����ات لرجالها وبلغ 
�خلدمة،  �أثناء  �لكحول  تاأثري  حتت  �ل�شيارة  قيادة  بتهمة  �شرطيني 
وثالثة �شرطيني بتهمة �لعتد�ء �ملنزيل ، و�شرطي بتهمة �لعتد�ء 
��شتطالع  �ظهر  �أن  بعد  �لك�شف  ه��ذ�  وياأتي  و�لغت�شاب.  �جلن�شي 
للر�أي �لأ�شبوع �ملا�شي �أن و�حد�ً من كل �أربعة بريطانيني فقد �لثقة 

بال�شرطة.

�ت���اح ت��دين درج���ات �حل����ر�رة وت��ر�ج��ع ���ش��دة �ل��ري��اح �لعنيفة �لحد 
�ل�شيطرة على جزء كبري من  ��شرت�ليا  �لطفاء يف جنوب  لعنا�شر 
��شبوع ومت��ددت من جر�ء  منذ  �ملنطقة  �ملندلعة يف  �لغابات  حر�ئق 
�ل�شلطات. ودمر حريق  موجة من �حلر�رة �ل�شتثنائية، كما ذكرت 
15 منزل يف ولية ��شرت�ليا �جلنوبية، فيما �جتاحت نري�ن �ت�شمت 
غرب  غر�مبيامز  ج��ب��ال  منطقة  يف  م���ز�رع  ع�شر  �ل�شديد  بعنفها 
بهذه  �ل�شبوع  نهاية  يف  �م���ر�أة  وتوفيت  فيكتوريا.  ب��ولي��ة  ملبورن 
�ملنطقة. و�عترت وفاتها يف مرحلة �وىل ناجمة عن �حلر�ئق، لكن 
�جتاه  تغري  و�دى  �خ��رى.  ��شباب  �ىل  وفاتها  تعزو  باتت  �ل�شلطات 
ن��ري�ن عنيفة فنجت  �للحظة �لخ��رية، �ىل تعديل م�شار  �لرياح يف 
قال  كما  �شكانها،  من  مئات  نقل  �لتي  )فيكتوريا(  غ��اب  هالز  قرية 
كريغ لب�شلي �مل�شوؤول عن �جهزة مكافحة �حلر�ئق يف �لولية. وقال 
لقد جنت هالز غاب . وكانت �ل�شلطات تعتر يف نهاية �ل�شبوع �ن 
�ملناخية )ح���ر�رة كثيفة وري���اح عنيفة( م��وج��ودة يف  �ل��ظ��روف  ����ش��و�أ 
فر�ير  �شباط  من  �ل�شابع  يف  �ل�شود  �ل�شبت  منذ  ��شرت�ليا  جنوب 
2009 عندما لقي 173 �شخ�شا م�شرعهم يف حر�ئق غابات كبرية 

بولية فيكتوريا.

قالت وز�رة �ل�شحة �ل�شينية �لحد �ن �ل�شني �شبطت ع�شابة تعر�س 
خ��دم��ات غ��ري ق��ان��ون��ي��ة مل��ع��رف��ة ن���وع �جل��ن��ني ح��ت��ي مي��ك��ن للن�شاء �ن 
يجه�شن �لجنة �لتي ل يرغنب يف بقائها. وعزز تنظيم �ل�شرة ب�شكل 
و�لذين  �لذكور  تقليديا لجن��اب  عاما حتيز�   30 م��دى  على  �شارم 
��شم  وورث��ة  �مل�شنني  لالباء  �لرئي�شي  �ل�شند  �نهم  على  �ليهم  ينظر 
�لعائلة كما �دى �ىل عمليات �جها�س �أو قتل �لفتيات �و �لتخلي عنهن 
و�لجتار يف كل من �لطفال �لذكور و�لناث. وقالت وز�رة �ل�شحة �ن 
يديرون منذ  كانو�  ��شخا�س  ع�شرة  ��شفرت عن �شبط  هذه �حلملة 
عام 2010 �شبكة تر�شل �لن�شاء من كل �نحاء �ل�شني �ىل عيادة يف 
�نه  و��شافت  �جلنني.  ن��وع  ملعرفة  �ل�شني  بو�شط  ت�شنغت�شو  مدينة 
�ل�شبكة  �م��ر�أة هذه  �لعام �ملا�شي وحده ��شتخدمت �كرث من �لف  يف 
�لتي جنمت  �لجها�س  ح��الت  ع��دد  تو�شح  �نها مل  �لرغم من  على 
عن ذلك. وحكم بالفعل على �حد زعماء هذه �ل�شبكة بال�شجن ثالث 
دولر(  يو�ن)16500  �لف   100 قيمتها  وغر�مة  ون�شف  �شنو�ت 
وحكم على باقي �ملجموعة باحكام �خف. وقالت �لوز�رة �ن هذه �كر 
ق�شية من نوعها خالل �ل�شنو�ت �لقليلة �ملا�شية. ويف �ل�شبوع �ملا�شي 
��شدرت حمكمة حكما بالعد�م مع وقف �لتنفيذ على طبيبة باعت 
�ث��ارت غ�شبا  �ل��ولدة �ىل جتار ب�شر يف ق�شية  �شبعة �طفال حديثي 

و��شعا يف بلد ي�شيع فيه �لإجتار بالطفال.

عوا�شم

لندن

بكني

�سيدين

وزير ا�سرائيلي: اأمريكا واأوروبا 
ال تفهمان ال�سرق االأو�سط 

�لقد�س �ملحتلة-يو بي �أي:
�عتر وزير �حلرب �لإ�شر�ئيلي، مو�شيه يعلون، �أنه لدى �لوليات �ملتحدة 
و�لتحولت  �لأو�شط  �ل�شرق  تفهم  �لأوروب��ي��ة مفاهيم خاطئة ول  و�ل��دول 
�جلارية فيه، وعر عن معار�شته �ل�شديدة للخطة �لأمنية �لأمريكية حلل 

�ل�شر�ع �لإ�شر�ئيلي – �لفل�شطيني.
يوم  بالقد�س  كلية  يف  ق��ول��ه  يعلون  ع��ن  �لأح���د  معاريف  �شحيفة  ونقلت 
�مل��ت��ح��دة و�ل����دول �لأوروبية  �إن���ه ت��وج��د ل��دى �ل��ولي��ات  �مل��ا���ش��ي،  �خلمي�س 
مفاهيم خاطئة وهذه �لدول ل تفهم �ل�شرق �لأو�شط و�لتحولت �جلارية 

فيه .
وتابع �أن لب �مل�شكلة يف �ل�شرق �لأو�شط هو تفكك �لأطر �لقومية �لتي مت 
فر�شها بعد �حلرب �لعاملية �لأوىل، وذلك خالفا للمفهوم �لأمريكي �لذي 

ينظر �إىل �لدميقر�طية على �أنها �لأ�شا�س .
و�أ�شاف �أن �لعامل �لغربي يركز على �لق�شية �لفل�شطينية رغم �أن �مل�شاكل 

�لأ�شا�شية يف �ملنطقة خمتلفة كليا.
و�لوليات  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  ب��ني  دبلوما�شية  و�أزم���ة  �شجة  �أث���ار  يعلون  �أن  ي��ذك��ر 
�ملتحدة بعد �أن و�شف وزير �خلارجية �لأمريكي، جون كريي، باأنه مهوو�س 
و�أمل  و�لفل�شطينيني،  �إ�شر�ئيل  بني  باملفاو�شات  يتعلق  فيما  وم�شيحاين 
�أث��ار غ�شبا  ما  و�شاأننا،  لل�شالم لكي يرتكننا  نوبل  �أن يفوز كريي بجائزة 

�أمريكيا فا�شطر يعلون �إىل �لعتذ�ر.
يعلون  رف�س  �لأردن،  غ��ور  منطقة  يف  �لأمنية  بالرتتيبات  يتعلق  وفيما 
�ل�شت�شعار  �أجهزة  �إن  �لأمريكية حيالها جملة وتف�شيال وقال  �ملقرتحات 

كريي ي�شيد مب�شاركة الئتالف يف جنيف 2

معاناة اجلوع م�ستمرة بالريموك واإدانة اأممية للنظام

مو�شى: ن�شبة الت�شويت الأعلى يف تاريخ م�شر

القاهرة تعلن بدء �سريان العمل بالد�ستور اجلديد 
عمرو  �ل�������ش���ي���د  ق������ال  ذل�������ك،  �ىل 
�خلم�شني،  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  م��و���ش��ي 
�أن ننتظر قر�ر  �إن��ه ينبغي  �لأح��د، 
�مل�شت�شار عديل  رئي�س �جلمهورية 
من�شور ب�شاأن من �شتكون �لأوىل؛ 
�لنتخابات �لرئا�شية �أم �لرملانية، 
�مل�������ش���ارك���ة يف  ن�����ش��ب��ة  �أن  م�����وؤك�����د�ً 
�للجنة  �أعلنتها  �ل��ت��ي  �ل���ش��ت��ف��ت��اء 

�لطريق  �أن  �إىل  م��و���ش��ى  و�أ�����ش����ار 
�ل���وح���ي���د ل��ت��غ��ي��ري �ل���د����ش���ت���ور بعد 
ولي�س  �ل������رمل������ان،  ه�����و  �إق������������ر�ره 
م�شري  و�أن  �لتهليل،  �أو  �لت�شفيق 
م�شر  يف  �ل�شيا�شي  �لإ���ش��الم  ت��ي��ار 
�لتيار�ت  ب��ق��ي��ة  ع��ل��ى  ي��وؤث��ر  ���ش��وف 
تقدير�ت  �أن  �إىل  لفًتا  �ل��ع��امل،  يف 
نائب رئي�س �لدعوة �ل�شلفية، يا�شر 
�ل�شلفي  �لتيار  ق��وة  ع��ن  برهامي، 
م��ب��ال��غ ف��ي��ه��ا. وت���اب���ع م���و����ش���ى: ل 
�أو جماعة  وجود لالأحز�ب �ملنحلة 
�لإخو�ن يف �مل�شتقبل، وعلينا �شبط 
�لبو�شلة لالأمام، ومل يتم ��شتبعاد 
بعك�س   2014 د����ش���ت���ور  يف  �أح�����د 
د�شتور �لإخو�ن، ُمرجًحا �أن حت�شم 
جبهة  م�شري  �لن��ت��خ��اب��ات  ن��ت��ائ��ج 

�لإنقاذ �لوطني.
و�أكد رئي�س جلنة �خلم�شني �أن حل 
�أي م�شاكل يف �لعالقات �خلارجية 
�لبيت  ب��اإ���ش��الح  مرتبط  �مل�شرية 
من �لد�خل �أوًل، و�أن قطر وتركيا 
م�شر  جت��اه  �لنظر  تعيد�ن  �شوف 

بعد ��شتكمال خارطة �لطريق.

�لعودة  ع����دم  ي��ج��ب  �أن�����ه  و�أو�����ش����ح 
��شتكمال  �أن  م��ع��ت��ًر�  ل��ل��م��ا���ش��ي، 
�ملوؤ�ش�شات ثم طرح �خلطة و�لروؤية 
�لنتباه  ي��ج��ب  ���ش��روري��ان  �أم����ر�ن 

لهما بعد �ل�شتفتاء.
�أك����د رئ��ي�����س جل��ن��ة �خلم�شني  ك��م��ا 
على �أن �ملر�قبني �لدوليني �أ�شادو� 
على  �ل�شتفتاء  �إج����ر�ء�ت  بنز�هة 
�لد�شتور، موؤكد� �أننا ل نريد �لعودة 
نحو  للنهو�س  ون�شعى  للما�شي 
�مل�شريني  �أن  �إيل  و�أ�شار  �مل�شتقبل. 
�ملقبل  �لرئي�س  يكون  �أن  ي��ري��دون 
رج��ل دول���ة م��ار���س �ل��ق��ي��ادة ويعلم 
�أن  م�شيفا  و�لإجن����از،  �لتخطيط 
�لبالد  ت��ع��ي�����ش��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل����ظ����روف 
�لرئي�س  يف  ي��ت��و�ف��ر  �أن  ت�شتوجب 

�ملقبل �حلكمة و�لعزمية.
حتتاج  م�شر  قائال:  مو�شى  وتابع 
جاهزين  ي��ق��ف��و�  �أن  �جل��م��ي��ع  م��ن 
فالبالد  م��وق��ع،  �أي  يف  خل��دم��ت��ه��ا 
وعد�لة  ���ش��ام��ل��ة  ل��ت��ن��م��ي��ة  ب��ح��اج��ة 
فعلى  �شيا�شية،  وملفات  �جتماعية 
يف  م�شر  ي�شع  �أن  �لقادم  �لرئي�س 
�ل��ط��ري��ق ن��ح��و �مل�����ش��ت��ق��ب��ل؛ ولفت 
�أن  �إىل  �خل��م�����ش��ني  جل��ن��ة  رئ��ي�����س 
على  باملو�فقة  �شوتو�  م��ن  بع�س 
�ل��د���ش��ت��ور، ك���ان���و� ي��وج��ه��ون ذلك 
�أول عبد  �ل��ف��ري��ق  �ل���دف���اع  ل��وزي��ر 

�لفتاح �ل�شي�شي.

�لأعلى يف  �لعليا كانت جيدة وهي 
تاريخ �ل�شتفتاء�ت �مل�شرية، منوها 
�ل�شتفتاء�ت  ب���ني  �مل���ق���ارن���ة  ب�����اأن 
و�لنتخابات قيا�س خاطئ لظروف 
ك����ل م��ن��ه��م��ا �مل��خ��ت��ل��ف��ة. و�أ�����ش����اف 
مو�شى خالل لقاء تليفزيوين على 
�أن��ه لو   ، �أم بي �شي م�شر  ف�شائية 
للرئا�شة  �ل�شي�شي  �لفريق  تر�شح 

من  كبرية  �أغلبية  على  �شيح�شل 
�لهتمام  �أن  م�����ش��ي��ف��اً  �ل�����ش��ع��ب، 
�شيوؤدي  �ل��ق��ادم  �لرئي�س  ب�شخ�س 
�مل�شاركة  ع��ل��ى  ك��ب��ري  �إق���ب���ال  �إىل 
�ل��رئ��ا���ش��ي��ة. ونفي  �لن��ت��خ��اب��ات  يف 
مو�شى �أن تكون لديه نية للرت�شح 
لأن  تف�شيله  عن  معًر�  للرئا�شة، 
�مل�شوؤول،  �مل��و�ط��ن  م��وق��ع  يف  يظل 

•• كييف-اأ ف ب:

�شخ�س  �ل���ف   100 ح����و�ىل  ت��دف��ق 
�ل�شتقالل  �شاحة  �ىل  �لح��د  ظهر 
�قر�ر  كييف لالحتجاج على  بو�شط 

ت�شدد  �ل�شبوع  ه��ذ�  جديدة  قو�نني 
�لعقوبات على �ملتظاهرين، كما ذكر 

مر��شل وكالة فر�ن�س بر�س.
�مل��ت��ظ��اه��رون ي�����ش��ل��ون �ىل  وم���ا ز�ل 
�ي�شا  �مل��ي��د�ن  ت�شمى  �ل��ت��ي  �ل�شاحة 

معار�شون  ���ش��ه��ري��ن  م��ن��ذ  ويحتلها 
موؤيدون لوروبا بعد رف�س �لرئي�س 
�تفاق  توقيع  يانوكوفيت�س  فيكتور 
�شر�كة مع �لحتاد �لوروبي مف�شال 

�لتقارب مع رو�شيا.
ي�شعون  �ملتظاهرين  ع�شر�ت  وك��ان 
وم�شايف  �و�ين  روؤو������ش�����ه�����م  ع���ل���ى 
و�شناديق كرتونية �و ي�شعون �قنعة 
ع��ل��ى قو�نني  ل��الح��ت��ج��اج  ك��رن��ف��ال 
�ل�شبوع  ن��ه��اي��ة  يف  �ق�����رت  ج���دي���دة 
ملعاقبة �ل�شخا�س �لذين يتظاهرون 
يعتمرون  �و  ق��ن��اع��ا  ي���رت���دون  وه���م 

قبعة.
ه���ذه  �مل����ع����ار�����ش����ة �ىل  ق�������ادة  ودع�������ا 
بد�ية  م���ن���ذ  �ل���ث���ام���ن���ة  �ل���ت���ظ���اه���رة 
فيكتور  �لرئي�س  على  �لحتجاجات 
يانوكوفيت�س على رغم �شدور حكم 
�ل��ت��ظ��اه��ر يف و�شط  �لرب���ع���اء مي��ن��ع 

كييف حتى �لثامن من �ذ�ر مار�س.
�و ت�شدد  فالقو�نني �جلديدة تدخل 
وترغم  �ملتظاهرين  على  �لعقوبات 
�لتي  �حل���ك���وم���ي���ة  غ����ري  �مل���ن���ظ���م���ات 
ت�����ش��ت��ف��ي��د م���ن مت���وي���ل غ���رب���ي على 
متعاملة  �ن��ه��ا  على  نف�شها  ت�شجيل 

مع �خلارج، كما يح�شل يف رو�شيا.
وه������ذ� �ل��ت��ع��ب��ري �ل������ذي ط���ب���ق على 
�ملعار�شني �حلقيقيني �و �ملفرت�شني 
يف �ل���ف���رتة �ل�����ش��ت��ال��ي��ن��ي��ة ظ��ه��ر من 
جديد يف �لقانون �لرو�شي يف 2012 
بعد موجة من �لحتجاج على حكم 

�لرئي�س فالدميري بوتني.
�ل�شلطات  �لغربية  �لبلد�ن  وح��ذرت 
�لوكر�نية من هذه �لقو�نني ونددت 
�مل�شجونة  �ل�شابقة  �ل����وزر�ء  رئي�شة 
باقامة دكتاتورية  يوليا تيمو�شينكو 

جديدة .

اغتيال �سابط ميني رفيع مبدينة تعز االأردن يرحب بتدريب قوات عراقية على ارا�سيه 
•• �شنعاء-يو بي اأي:

�إن  ميني  �أم��ن��ي  م�شدر  وق��ال   . �شنعاء  جنوب  تعز  مبدينة  �لح��د  �م�س  رفيع  ميني  �شابط  �غتيل 
م�شلحني �ثنني كانا ي�شتقالن در�جة نارية �أطلقا �لنار على �لعقيد ر�شيد �ل�شنباين من �لمن �لعام 

ظهر بجو�ر مدر�شة حكومية مبدينة تعز، فاأردياه قتيال .
و�أ�شاف �مل�شدر، �أن �ملهاجمني متكنا من �لفر�ر، لفتا �إىل �أن �لهجمات بو��شطة در�جات نارية غالبا 
ما يلجاأ �إليها عنا�شر تنظيم �لقاعدة. وياأتي �حلادث بعد مقتل �شابط بال�شتخبار�ت �ليمنية �ل�شبت، 
، حيث ين�شط تنظيم �لقاعدة يف ت�شفية كبار �مل�شوؤولني �ليمنيني . وقال م�شدر �أمني، �إن �ل�شابط يف 
�ل�شتخبار�ت قتل يف �حلوطة، كرى مدن حمافظة حلج، حني �أطلق �شخ�شان ي�شتقالن در�جة نارية 

�لنار عليه من �شالح ر�شا�س.
وح�شب �ح�شائية ر�شمية ،قتل �لعام �ملا�شي 130 من كبار �لقادة �لمنيني و�لع�شكريني يف حو�دث 

�غتيال تتهم �ل�شلطات �ليمنية تنظيم �لقاعدة بها.
 

�لطرح  ه��ذ�  �ن  و�و�شح  �لع�شكري.  �لتدريب  جم��ال  يف  �ملتحدة  و�ل��ولي��ات 
مت�شق مع �جلهود �لر�مية ملكافحة �لرهاب يف �لقليم. و��شار �ملومني �ىل 
وجود �لتعاون منذ �شنو�ت بني �لردن و�لعر�ق على كامل �ل�شعد، ��شافة 
�لمريكية  �ملتحدة  �لوليات  �مل�شرتك بني  و�لتدريب  �مل�شتمر  �لتعاون  �ىل 
�كرث  بتدريب  �ملا�شية  �ل�شنو�ت  خ��الل  ق��ام  �ن  ل���الردن  و�شبق   . و�لردن 
لتدريب  �ل��دويل  �لردين  �ملركز  �مني عر�قي يف  عن�شر  �لف  من خم�شني 

�ل�شرطة �لذي تاأ�ش�س عام 2003.
وكان م�شوؤول كبري يف وز�رة �لدفاع �لمريكية �كد لوكالة فر�ن�س بر�س يف 
قو�ت عر�قية يف  لتدريب  �لمريكي م�شتعد  �ن �جلي�س  و��شنطن �جلمعة 
بلد �خر على مهمات ملكافحة �لره��اب بغية حماربة �ملتمردين �ملرتبطني 

بتنظيم �لقاعدة.

•• عمان-اأ ف ب:

ت�شريحات  �ملومني يف  �لع��الم حممد  ل�شوؤون  �لردين  �لدولة  وزي��ر  ق��ال 
تدريب  و��شنطن  لطلب  بايجابية  تنظر  ب��الده  �ن  �م�س  ن�شرت  �شحافية 

قو�ت عر�قية على مهمات مكافحة �لرهاب على �ر��شي �ململكة.
ونقلت �شحيفة �لر�أي �ليومية �حلكومية عن �ملومني، وهو �ي�شا �ملتحدث 
�لر�شمي با�شم �حلكومة �لردنية، قوله �ن �لردن ينظر بايجابية للطلب 
�لمريكي-�لعر�قي �ملت�شمن تدريب قو�ت عر�قية على �لأر��شي �لأردنية 

ملكافحة �لرهاب يف �لعر�ق.
و��شاف �ن �لأردن ميتلك �أحد �أف�شل مر�كز �لتدريب �لع�شكري و�لأمني، 
�لعر�قيني  �لأ�شقاء  مع  �مل�شتمر  �لتعاون  �شمن  ياأتي  ذل��ك  �ن  �ىل  م�شري� 

اجلديدة القوانني  �سد  كييف  يف  متظاهر  األف   100

•• عوا�شم-وكاالت:

ل يز�ل خميم �لريموك لالجئني 
�لفل�شطينيني يف دم�شق يعاين من 
�لغذ�ئية،  �مل����و�د  يف  ���ش��دي��د  نق�س 
منظمات  جن��������اح  رغ��������م  وذل����������ك 
�لوطني  �ل��ع��م��ل  وف�����ش��ائ��ل  �إغ���اث���ة 
وكالة  م��ع  بالتن�شيق  �لفل�شطيني 
غوث وت�شغيل �لالجئني )�أونرو�( 
ومنظمة �لتحرير �لفل�شطينية يف 
�مل�شاعد�ت  م��ن  دف��ع��ة  �أول  �إدخ����ال 
�لغذ�ئية منذ �أكرث من 180 يوما 

من �حل�شار �ملطبق.
�لأمم  �ع��ت��رت  �ل�شياق،  ه��ذ�  ويف   
�ملتحدة �أن قيام �ل�شلطات �ل�شورية 
مب��ن��ع �مل�������ش���اع���د�ت �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة من 
�ل��و���ش��ول �إىل �مل��خ��ي��م ي��ت��ج��اوز ما 

ميكن و�شفها بجر�ئم �حلرب.
�لتحرير  ومنظمة  نا�شطون  وقال 
�مل�شاعد�ت  ه��ذه  �إن  �لفل�شطينية 
وزعت على نحو 200 عائلة فقط، 
�ل�شلطات  م��ن��ع��ت  �أن  ب��ع��د  وذل����ك 
ط���ي���ل���ة �ل����ف����رتة �مل���ا����ش���ي���ة دخ����ول 
معاناة  يف  ت�شبب  مم��ا  �مل�����ش��اع��د�ت 
�لع�شر�ت  م��وت  عنها  جنم  �شديدة 
من �أبناء �ملخيم �إما باحل�شار و�إما 
بالر�ميل �ملتفجرة �لتي ت�شقطها 
�لطائر�ت �حلربية �لتابعة للنظام. 
حتمل  ل��الأون��رو�  قافلة  وتعّر�شت 
م�����ش��اع��د�ت �إن�����ش��ان��ي��ة لإط����الق نار 
كانت  عندما  �ملا�شي  �لث��ن��ني  ي��وم 
�لريموك  خم��ي��م  دخ�����ول  حت�����اول 

للمرة �ل�شاد�شة خالل �أ�شهر.
وقال رئي�س وفد منظمة �لتحرير 

�لدفع  يف  و�شن�شتمر  �ملدنيني  �شد 
�لإن�شانية  �مل�������ش���اع���د�ت  ل��و���ش��ول 
وغ������ط������الق �مل����ع����ت����ق����ل����ني وع��������ودة 
�ل�شحافيني وعمال �لإغاثة �لذين 

�أخذو� رهائن .
ب�شكل مبا�شر  �شيتو��شل  �نه  وذكر 
�ل�����ش��وري��ة و�ملجتمع  �مل��ع��ار���ش��ة  م��ع 
�ل�����دويل يف م���وؤمت���ر ج��ن��ي��ف 2 يف 
و�ليوم  يناير  �لثاين  كانون   22
�لذي يليه. وقال كريي نحن نعلم 
�شتكون  �ملقبلة  �لعملية  �ن  جميعاً 
مبا�شرة  �أق��ول��ه��ا  ولكنني  �شعبة، 
ل��ل�����ش��ع��ب �ل�������ش���وري: ���ش��ن��ق��ف �إىل 
جانبكم يف كل خطوة خالل رحلة 
حت��ق��ي��ق �حل���ري���ة و�ل���ك���ر�م���ة �لتي 

ي�شتحقها كل �ل�شوريني .
با�شم  �ل���ر����ش���م���ي  �ل���ن���اط���ق  وك������ان 
ل��ق��وى �لثورة  �لئ��ت��الف �ل��وط��ن��ي 
و�مل��ع��ار���ش��ة �ل�����ش��وري��ة ل���وؤي �شايف، 
�أع����ل����ن �ل�������ش���ب���ت، خ������الل م���وؤمت���ر 
�����ش����ح����ايف، ع�����ن ق�������ر�ر �لئ����ت����الف 

�لذهاب �إىل موؤمتر جنيف 2.
�ل�شبت  �جتماعاً  �لئ��ت��الف  وعقد 
فاأيد  ���ش��خ�����ش��اً،   73 ف��ي��ه  ����ش���ارك 
 2 جنيف  يف  �مل�شاركة  منهم   58
وعار�س �لأمر 14، فيما �متنع 2 
عن �لت�شويت، بالإ�شافة �إىل و�شع 

�أحد �مل�شاركني ورقة بي�شاء.

د�خل  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  و�ل��ف�����ش��ائ��ل 
ق����و�ف����ل  �أن  م�������وؤك�������د�  �مل�����خ�����ي�����م، 
���ش��ت��ت��و����ش��ل مبعدلت  �مل�����ش��اع��د�ت 
ترتيبات  م���ع  و���ش��ت��ت��ز�م��ن  �أك�����ر، 
لإخر�ج �ملر�شى وذوي �لحتياجات 
و�لطلبة  و�حل�����و�م�����ل  �خل���ا����ش���ة 
�أهايل  و�لأط��ف��ال وم��ن يرغب من 

�ملخيم يف �خلروج.
�ملحدودة،  �مل�����ش��اع��د�ت  �إدخ����ال  ومت 
وهي عبارة عن طرود بزنة ثالثني 
�لو�حد، وت�شم  كيلوغر�ما للطرد 
و�خلبز،  و�ل���زي���ت  و�ل�����ش��ك��ر  �لأرز 

�أحمد  دم�����ش��ق  �إىل  �لفل�شطينية 
جمدلين يف موؤمتر �شحفي بر�م 
�أُدخلت  �إن مائتي طرد غذ�ئي  �هلل 
�إىل خميم �لريموك عر ما يعرف 
ب�شارع  م����رور�  �لبطيخة  مب��دخ��ل 
للمخيم،  �ل�شمالية  ر�ما يف �جلهة 
بالتز�من مع دخول جر�فات لإز�لة 

�ل�شو�تر �لرت�بية عن مد�خله.
�إدخ������ال  �أن  جم������دلين  و�أ������ش�����اف 
مع  بالتن�شيق  ج���رى  �مل�����ش��اع��د�ت 
وبات�شالت  �ل�����ش��وري��ة  �ل�����ش��ل��ط��ات 
�لوطني  �ل��ع��م��ل  هيئة  م��ع  حثيثة 

لنحو 6500 عائلة م�شجلة د�خل 
�ملخيم بعد دخول جلنة م�شكلة من 
�لف�شائل �لفل�شطينية بدم�شق �إىل 
عدد�  �لتقت  حيث  �جلمعة  �ملخيم 
�مل�شلحة  �مل���ج���م���وع���ات  ق������ادة  م����ن 
من  نا�شطون  وق��ال  �لفل�شطينية. 
دخلت  �مل�شاعد�ت  �إن  �ملخيم  د�خ��ل 
�إىل نقطة ي�شيطر عليها م�شلحون 
�لقيادة  �ل�شعبية-  للجبهة  تابعون 
�لعامة و�لأمن �ل�شوري، وهناك مت 

ت�شليمها للهيئات د�خل �ملخيم.
يف غ�������ش���ون ذل������ك، و����ش���ف وزي����ر 

�خل�����ارج�����ي�����ة �لأم��������ريك��������ي، ج����ون 
كريي، ت�شويت �لئتالف �لوطني 
�ل�������ش���وري، مل�����ش��ل��ح��ة �مل�������ش���ارك���ة يف 
�شجاع  ب����اأن����ه   2 ج��ن��ي��ف  م����وؤمت����ر 
وي�شب يف م�شلحة كل �ل�شوريني.

و�أ�����ش����در ك����ريي ب��ي��ان��اً رح����ب فيه 
ب��ت�����ش��وي��ت �لئ�����ت�����الف م����ن �أج����ل 
 22 يف  �مل�����وؤمت�����ر  يف  �ل�������ش���م���ارك���ة 
�ن هذ�  وقال  يناير،  �لثاين  كانون 
م�شلحة  يف  ي�شب  �شجاع  ت�شويت 
ب�شكل  عانو�  �لذين  �ل�شوريني  كل 
رهيب من وح�شية نظام )�لئري�س 
�ل�����ش��وري ب�����ش��ار( �لأ����ش���د و�حل���رب 

�لأهلية من دون نهاية .
بالت�شويت  �ن����ه  ك����ريي  و�أ�����ش����اف 
مل�����ش��ل��ح��ة �مل�������ش���ارك���ة يف ج��ن��ي��ف 2 
لإنهاء  �لتفاو�س  من  يتخذ  �ل��ذي 
�حلرب مهمة له، �ختارت �ملعار�شة 
طريقاً �شيقود �إىل م�شتقبل �أف�شل 
لكل �ل�شوريني . و�أكد �ن �لوليات 
�ملعار�شة  دع��م  �شتو��شل  �مل��ت��ح��دة 
�أف�شل  يف  تنطلق  فييما  �ل�شورية 
مرحلة  �إىل  ل��ل��ت��و���ش��ل  ف���ر����ش���ة 
�لتفاو�س  ع��ر  �شيا�شية  �نتقالية 
ك��م��ا ُح���دد يف ب��ي��ان ج��ن��ي��ف، مب��ا يف 
تاأ�شي�س  �ملتبادلة،  وباملو�فقة  ذلك، 
ج�شم �نتقايل حاكم ميار�س �شلطة 
على  ذل��ك  يف  مبا  كاملة،  تنفيذية 

�جلي�س و�لأجهزة �لأمنية .
فيما من�شي  �نه  �إىل  و�أ�شار كريي 
�ل�شيا�شية،  �لنتقالية  �لعملية  يف 
�شن�شتمر يف يف �ملطالبة بو�شع حد 
�شكود  �شو�ريخ  �لنظام  ل�شتخد�م 
وبر�ميل متفجرة و�أ�شلحة مروعة 

اندوني�سيا تقرر االإفراج 
عن اأقدم �سجني فرن�سي

•• جاكرتا-اأ ف ب:

�فاد م�شدر ر�شمي �لحد �نه متت �ملو�فقة على �لفر�ج �مل�شروط عن ميكايل 
بالن �قدم �شجني فرن�شي يف �ندوني�شيا، لكن �لفر�ج قد ل يح�شل قبل ب�شعة 
متت  يو�شانتي  �يكا  �لندوني�شية  �لعدل  وز�رة  با�شم  �ملتحدثة  وقالت  �ي��ام. 
�مل�شادقة على �لفر�ج �مل�شروط عن ميكايل بالن . لكنها ��شافت �ن �جر�ء�ت 
�لف��ر�ج تت�شمن جمموعة من �لم��ور ... �لتي قد ت�شتغرق يوما �و يومني 
مايكل  �شيبقى  �ل�شجناء،  لنقل  توقعا معاهدة  و�ندوني�شيا مل  فرن�شا  . ولن 
 .2017 يوليو  21 متوز  يف  عقوبته  �نتهاء فرتة  �ندوني�شيا حتى  يف  بالن 
�لتايل  �ليوم  �عتقل يف  �لرب��ع��ني من عمره  يبلغ  �ل��ذي  �لفرن�شي  ه��ذ�  وك��ان 
لعيد �مليالد 1999 يف مطار جزيرة بايل �لندوني�شية ويف حوزته 3،8 كلغ 
من �حل�شي�شة يف قارورتي غط�س. و�كد �نها ل�شديق طلب منه نقلها. وحكم 
عليه بال�شجن مدى �حلياة لكن عقوبته خففت �ىل 20 عاما يف كانون �لول 
دي�شمر 2008. ورد� على ��شتي�شاح وكالة فر�ن�س بر�س، �بدت و�لدة ميكايل 
بالن، �يلني لو توزي، حتفظات �شديدة. و��شافت لو توزي �لتي تخلت عن كل 
�شيء للعي�س يف �ندوني�شيا قرب �بنها لقد قبل �مللف. ول �ت�شور �نهم ميكن 

�ن يعودو� �ليه، لكننا و�جهنا مطبات كثرية يف هذ� �مللف .

•• القاهرة-وكاالت:

�أع�����ل�����ن �مل�������ش���ت�������ش���ار �ل���د����ش���ت���وري 
عو�س،  علي  �جلمهورية  لرئي�س 
بالد�شتور  �ل��ع��م��ل  ����ش���ري���ان  ب����دء 
�لعليا  �للجنة  �إع��الن  �جلديد فور 
�لنهائية  �ل��ن��ت��ي��ج��ة  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
للت�شويت باملو�فقة على �لد�شتور.

و�أ�شار �مل�شت�شار عو�س، �إىل �أنه بعد 
ن�شو�شه  �أ�شبحت  �لد�شتور  �إق��ر�ر 
�شارية، و�شيجري �لعمل مبوجبها، 
�لأمر �لذي ُيوجب على موؤ�ش�شات 
�لدولة وهيئاتها �خلا�شة و�لعامة 
وم���و�ط���ن���ي���ه���ا �لل�����ت�����ز�م مب����ا جاء 
يف ه���ذه �ل��ن�����ش��و���س. و�أو����ش���ح �أن 
ت��ع��ك��ف حاليا  �ل��رئ��ا���ش��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة 
ع��ل��ى در����ش��ة �أي��ه��م��ا ���ش��ُت��ج��رى �أول 
�لنتخابات �لرئا�شية �أم �لرملانية، 
�لتي  �حل�������و�ر  ج��ل�����ش��ات  ����ش���وء  يف 
ع���ديل من�شور  �ل��رئ��ي�����س  ع��ق��ده��ا 
و�ملجتمعية  �ل�شيا�شية  �لقوى  مع 
�لفرتة  خ��الل  �لثورية  و�حل��رك��ات 
�ملا�شية و�لنتائج �لتي مت �لتو�شل 

�إليها خالل هذه �حلو�ر�ت.
�لرئي�س  �أن  �أي�������ش���ا  �أو�����ش����ح  ك��م��ا 
�لر�هن  �لوقت  يف  يدر�س  من�شور 
بحث �لنظام �لنتخابي �لذي �شيتم 
�لنتخابات  �إج����ر�ء  ع��ن��د  تطبيقه 

�لرملانية �لقادمة.
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عربي ودويل

املحكمة توؤجل ق�شية النائب العلواين 

ا�ستباكات باالأنبار ووا�سنطن جتدد دعمها املالكي

�مل�شحن �شيخ عموم ع�شرية �جلميلة 
يف �لكرمة �شمال �شرق �لفلوجة، �إن 
جمل�شه  ��شتهدفت  حكومية  ق��و�ت 
ب��ع��دد م���ن �ل��ق��ذ�ئ��ف م�����ش��اء �أم�س 

�لأول .
م�شت�شفى  يف  طبية  م�شادر  وقالت 
قتلو�  مدنيني  �أرب��ع��ة  �إن  �لفلوجة 
و�أ�شيب ت�شعة �آخرون جر�ء ق�شف 

بعد  وذلك  �حلايل  يناير  من   27
وقت ق�شري من �نعقادها �لحد .

وذكر بيان ملجل�س �لق�شاء �لعر�قي 
�ملركزية  �جل��ن��ائ��ي��ة  �مل��ح��ك��م��ة  �ن 
ل��ل��ن��ظ��ر بثالث  ع���ق���دت ج��ل�����ش��ت��ه��ا 
�شليمان  �ح��م��د  ب��ه��ا  متهم  ق�شايا 
تتعلق  �ل����ع����ل����و�ين،  م��ه��ن��ا  ج��م��ي��ل 
ع�شكرية  قطعات  على  ب��الع��ت��د�ء 
وقتل و�إ�شابة عدد من �أفر�د �لقو�ت 
�لأمنية بدو�فع �إرهابية. ولفت �إىل 
�أن �جلل�شة �شهدت ح�شور عدد من 
�أن  مر��شلي و�شائل �لإعالم. وتابع 
�إىل  �ملر�فعة  تاأجيل  �ملحكمة قررت 
يوم 27 من �ل�شهر �حلايل لغر�س 
باحلق  و�مل���دع���ني  �مل�شتكني  تبليغ 
و�أع�شاء  و�ل�������ش���ه���ود  �ل�����ش��خ�����ش��ي 
�ملفرزة �لقاب�شة. وكانت قوة �منية 
قادمة من بغد�د �لقت �لقب�س على 
�لعلو�ين يف منزله �لكائن مبدينة 
�ل�شهر  �ل���ع���ر�ق  غ����رب  �ل����رم����ادي، 
�ملا�شي كما قتلت �شقيقه علي �ثناء 

عملية �لعتقال.

م�شلحني  �إن  �مل��ال��ك��ي  ي��ق��ول  �ل��ت��ي 
ينتمون لتنظيم �لقاعدة ي�شيطرون 
�لعمليات  �أن  �ملالكي  و�أك���د  عليها. 
�ملظاهر  �إن����ه����اء  ح���ت���ى  ���ش��ت�����ش��ت��م��ر 
�ملحافظة.   �أه����ل  و�إن���ق���اذ  �مل�����ش��ّل��ح��ة 
وحت���ظ���ى �حل���م���ل���ة �ل��ع�����ش��ك��ري��ة يف 
�أمريكي،  ب��دع��م  �لأن��ب��ار  حمافظة 
ح��ي��ث ج���دد ج��وزي��ف ب��اي��دن نائب 
دعم  ��شتمر�ر  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س 
بالده ل� معركة �لعر�ق �شد تنظيم 
�ل����دول����ة �لإ����ش���الم���ي���ة يف �ل���ع���ر�ق 
و�ل�شام �ملو�يل للقاعدة. وقال بيان 
بايدن  �إن  بيان  يف  �لأبي�س  للبيت 
�ت�شل باملالكي للتعبري جمدد� عن 
�شد  �ملالكي  لقتال  و��شنطن  دع��م 
��شتمر�ر  �أهمية  م��وؤك��د�  �ل��ق��اع��دة، 
�حل��ك��وم��ة يف �ل��ت��و����ش��ل م��ع �لقادة 
و�ل��ق��ب��ل��ي��ني يف حمافظة  �مل��ح��ل��ي��ني 
�لأنبار. وكان بايدن �ت�شل باملالكي 
م��رت��ني م��ن ق��ب��ل يف ي��ن��اي��ر كانون 
دعم  على  للتاأكيد  �جل��اري  �لثاين 
�أم���ريك���ا وم�����ش��اع��دت��ه��ا ل��ل��ع��ر�ق يف 
معركته �شد �لإرهاب ، و�تفقا على 
�لأمنية  �ل�شر�كة  تعميق  ��شتمر�ر 
�لأمريكية �لعر�قية مبوجب �تفاق 
�إط�����ار �ل��ع��م��ل �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي بني 
�لبلدين. �ىل ذلك، قررت �ملحكمة 
�لنظر  ت��اأج��ي��ل  �مل��رك��زي��ة  �جلنائية 
بق�شية �لنائب �أحمد �لعلو�ين �إىل 

من قو�ت حكومية ��شتهدف جمل�س 
�شيخ ع�شرية �جلميلة و�شوقا �شعبيا 
�أن  �ل��ك��رم��ة. وذك���ر �شهود ع��ي��ان  يف 
مدفعية  م�������ش���دره  ك����ان  �ل��ق�����ش��ف 
متمركزة يف مع�شكر طارق للجي�س 
�ل�����ش��اأن ذ�ته،  �ل��ف��ل��وج��ة. ويف  ���ش��رق 
قال �شهود ِعيان �إن عربتني للجي�س 
�لعر�قي �حرتقتا يف ��شتباكات مع 

م�شلحي �لع�شائر مبنطقة �ملالحمة 
���ش��م��ال �خل��ال��دي��ة غ���رب بغد�د.  يف 
ي�شار �إىل �أن �لقو�ت �لعر�قية تنّفذ 
حملة ع�شكرية و��شعة يف حمافظة 
�إىل نزوح  �أدت  �لأنبار بغرب �لبالد 
�لعر�قية  �ل��ع��ائ��الت  م���ن  �ل��ع��دي��د 
بدعوى مكافحة �لإرهاب و��شتعادة 
�ل�شيطرة على مناطق يف �ملحافظة، 

منظمة التعاون االإ�سلمي تعرب عن قلقها اإزاء ا�ستمرار قتل م�سلمي الروهنجيا يف ميامنار
••جدة-وام:

�إز�ء  قلقها  ب��ال��غ  ع��ن  �لإ���ش��الم��ي  �ل��ت��ع��اون  منظمة  �أع��رب��ت 
�لأحد�ث �لتي وقعت يوم �لثالثاء �ملا�شي يف ميامنار وتعر�س 
�مل�شلمون �لروهنجيا يف منغد�و  خاللها �ملو�طنون �ملدنيون 
�جلنوبية يف ولية ر�خني للنهب و�لغت�شاب و�لقتل. و�أكد 
�إي���اد �أم��ني م��دين �أم��ني ع��ام منظمة �لتعاون �لإ���ش��الم��ي يف 
�أن تلك �لأحد�ث تعد �نتهاكا للحقوق �لأ�شا�شية  بيان �م�س 
للم�شلمني �لروهنجيا �لذين يتعني على حكومتهم �أن توفر 
�أنها  �إىل  �إ�شافة  و�أقلية  مو�طنني  باعتبارهم  �حلماية  لهم 
تعد �نتهاكا ج�شيما من جانب حكومة ميامنار للتز�ماتها 

تلك  �أن  على  و�شدد  �ملدنيني.  بحماية  تق�شي  �لتي  �لدولية 
�لت�شال  فريق  ب��ني  �ملوقعة  للبيانات  خرقا  تعد  �لأح���د�ث 
�لوز�ري �لتابع ملنظمة �لتعاون �لإ�شالمي و�شلطات ميامنار 
خ��الل �ل��زي��ارة �ل��ت��ي �أج��ر�ه��ا ف��ري��ق �لت�����ش��ال �إىل ميامنار 
 .2013 16 من �شهر نوفمر  14 �إىل  خالل �لفرتة من 
بالإطار  �لل��ت��ز�م  على  ميامنار  �لعام حكومة  �لأم��ني  وح��ث 
�لذي و�فقت عليه لفر�س �شيادة �لقانون و�لوفاء مبا قدمته 
من تاأكيد�ت بخ�شو�س �حرت�مها حلقوق �لإن�شان و�حلريات 
�لأ�شا�شية .. د�عيا �لقادة �ل�شيا�شيني يف ميامنار وخا�شة ذوي 
�ملكانة �ملعنوية �لعالية �إىل ممار�شة نفوذهم لإحالل �ل�شلم 

وتعزيز روح �لت�شامح و�مل�شاحلة �ملجتمعية. 

•• وا�شنطن-بغداد-وكاالت:

وقعت مو�جهات يف حمافظة �لأنبار 
بني م�شلحي �لع�شائر وقو�ت �أمنية 
عر�قية تنفذ حملة ع�شكرية حتت 
ر�ية مكافحة �لإرهاب يف �ملحافظة، 
و����ش��ن��ط��ن دعمها  يف ح��ني ج����ددت 
رئي�س  �أعلنها  �لتي  �حلملة  لتلك 
�ملالكي و�لتي يقول  ن��وري  �ل��وزر�ء 
�ملظاهر  �إن��ه��اء  حتى  �شت�شتمر  �إنها 
�ملو�جهات  �ندلعت  وق��د  �مل�شلحة. 
و�لقو�ت  �ل��ع�����ش��ائ��ر  م�شلحي  ب���ني 
ذر�ع  منطقة  يف  �لعر�قية  �لأمنية 
دجلة �شمال �شرق مدينة �لفلوجة. 
و�أف�����اد ���ش��ه��ود ع��ي��ان �أي�����ش��ا بوقوع 
بالعنيفة  و����ش���ف���وه���ا  �����ش���ت���ب���اك���ات 
و�لقو�ت  �ل��ع�����ش��ائ��ر  م�شلحي  ب���ني 
�حلكومية يف منطقة عني �جلح�س 
�أخرى  ناحية  من  �ملو�شل.  جنوب 
ن�شبيا  ه������دوء�  �ل��ف��ل��وج��ة  ���ش��ه��دت 
ت��خ��ل��ل��ه ���ش��ق��وط ع���دد م���ن قذ�ئف 
�أط���ل���ق���ه���ا �جل���ي�������س على  �ل�����ه�����اون 
من  و�جلنوبية  �ل�شرقية  �لأح��ي��اء 
�لع�شائر  م�شلحو  ويو��شل  �ملدينة، 
�ملحاذية  �مل���ن���اط���ق  يف  �ن��ت�����ش��اره��م 
للطريق �لدويل �ل�شريع للت�شدي 
و�شول  ومل���ن���ع  �جل���ي�������س  ل���ق���و�ف���ل 
حمافظة  �إىل  ع�شكرية  ت��ع��زي��ز�ت 
ق��ال ر�فع  �لأن��ب��ار. من جهة ثانية 

•• الكويت-وام:

�ملوؤمتر  �عمال  �لكويت  يف  �م�س  ب��د�أت 
�لعربي  �ل����رمل����اين  ل���الحت���اد  �ل�20 
يومني  مل��دة  �لكويت  ت�شت�شيفه  �ل��ذي 
مب�����ش��ارك��ة دول����ة �لم������ار�ت وع����دد من 
روؤ�شاء وممثلي برملانات �لدول �لعربية 
وذلك بفندق �شري�تون �لكويت. ينعقد 
�مل��وؤمت��ر حت��ت رع��اي��ة ���ش��اح��ب �ل�شمو 
�ل�شباح  �جلابر  �لحمد  �شباح  �ل�شيخ 
�أم���ري دول���ة �ل��ك��وي��ت �ل���ذي �أن����اب عنه 
�لعهد  ويل  �شمو  �لف��ت��ت��اح  ح�شور  يف 
�ل�شباح.  �لحمد �جلابر  نو�ف  �ل�شيخ 
ي���ر�أ����س وف���د �لم�����ار�ت م��ع��ايل حممد 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  �مل����ر  �أح���م���د 
�لحتادي وي�شم �شعادة كل من �لدكتور 
�ل�شاهني  عبد�للطيف  ع��ب��د�ل��رح��ي��م 
و�لدكتور  �ل�����ش��ام�����ش��ي  رح��م��ة  و�أح���م���د 
�ملجل�س  �أع�����ش��اء  �لنقبي  علي  يعقوب 
و�ل����دك����ت����ور حم���م���د ����ش���امل �مل����زروع����ي 
�لعام للمجل�س. وح��ذر معايل  �لأم��ني 
م����رزوق ع��ل��ي �ل��غ��امن رئ��ي�����س �لحت���اد 
�لرملاين �لعربي رئي�س جمل�س �لمة 
�ل��ك��وي��ت��ي يف ك��ل��م��ت��ة �لف��ت��ت��اح��ي��ة من 
حماولت ��شر�ئيل ��شر�م نار �لتفرقة 
ومتزيق وحدة �ل�شف �لعربي..موؤكد� 
باعتباره  �ل��ع��رب��ي  �ل��ت�����ش��ام��ن  �أه��م��ي��ة 
�ل�شورة  ل��ت��غ��ي��ري  �أل���ش��ا���ش��ي  �ل�����ش��رط 
�ل��ع��رب��ي. وق���ال �ن  �ل��و�ق��ع  بكاملها يف 
يكون  �أن  ميكن  ل  �لعربي  �لت�شامن 
�شمن  �إل  وف��اع��ال  وم�شتمر�  حقيقيا 
ي���ق���وم ع���ل���ى خيار  م���ف���ه���وم م��ت��ك��ام��ل 
باحلفاظ  ويتعهد  و�لتنمية  �ل��ت��ع��اون 
ع��ل��ى �أر�����س وح����دود ك��ل دول����ة عربية 
�ر�دة  و�ح������رت�م  �ل��وط��ن��ي��ة  ووح���دت���ه���ا 

�شعبها. 
�أم����ن عربي  و�أ����ش���اف �ن غ��ي��اب ن��ظ��ام 
م�����ش��رتك خ��ل��ق ف���ر�غ���ا ك���ب���ري� يعمل 
�لذي  بال�شلوب  ملئه  على  �لآخ����رون 
جر�حنا  وي��ع��م��ق  م�شاحلهم  ي�شمن 
�لإنق�شام  ن��ت��ائ��ج  خ���ط���ورة  �ىل  لف��ت��ا 
�لفل�شطيني  �لوطني  �ل�شف  يف  �حل��اد 
�شياع  جرمية  طرفاه  يتحمل  و�ل��ذي 

دماء �ل�شهد�ء هدر�. 
و�مل�شجد  �ل��ق��د���س  ق�شية  �ن  و�و���ش��ح 
�لن�شان  ���ش��م��ري  يف  ت��ع��ي�����س  �لأق�����ش��ى 
�مل�شلم  �لن�����ش��ان  وج����د�ن  �ل��ع��رب��ي ويف 
ومعتقده  ل��ك��ر�م��ت��ه  م��ف��ت��وح  ك���ج���رح 
ووج����وده..  لكيانه  حقيقي  وكتهديد 
�لع�شوي  بالرتباط  ثقته  عن  معربا 
�ل�����وث�����ي�����ق ب������ني �ل�����������ش�����ر�ع �ل����ع����رب����ي 
�ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي م��ن ج��ه��ة وب���ني ك��ل من 
غياب �ل�شالح و�نت�شار �لعنف بالعامل 
�ل��ع��رب��ي و�ل���ش��الم��ي. و�ك���د �ن غياب 
من  �لعديد  �خفاق  �ىل  �أدى  �ل�شالح 
�لد�خلي  �ل�شالم  بناء  يف  �ملنطقة  دول 

ويف �لوقت ذ�ته �دى �ل�شعور �حلقيقي 
�لق�شية  معاجلة  يف  و�ل��ق��ه��ر  بالظلم 
�لتوتر  ب���وؤر  تغذية  �ىل  �لفل�شطينية 
و�ختالل  �لره����اب  منظمات  وت��ول��ي��د 
�لق�شية  �ن  وب����ني  �ل���ع���امل���ي.  �ل�����ش��ل��م 
موقعها  ع���ن  �أق�����ش��ي��ت  �لفل�شطينية 
و�ل�شرت�تيجي  و�حلقيقي  �لرئي�شي 
ب��ف��ع��ل �ل���ت���ط���رف �ل��ع��ن��ي��ف ودوي������الت 
�ل����ط����و�ئ����ف ب��ف��ع��ل ت���غ���ول �لح���ت���الل 
�ل�شر�ئيلي يف غطر�شته و�معان �لغرب 
لفر�شته  �ل�شرق  و�نتهازية  حتيزه  يف 
و�خفاقهم  �ل��ع��رب  ت��ف��رق  ج��ان��ب  �ىل 
�ملتو��شل يف توحيد �شفوفهم وحتقيق 

م�شروعهم.
ودعا �لغامن �لحتاد �لرملاين �لعربي 
توحيد  على  �لعمل  �ىل  �لج��ت��م��اع  يف 
�لرئي�شية  ق�����ش��ي��ت��ه��ا  ح������ول  �لم�������ة 
�لوطنية  �لوحدة  �إ�شتعادة  �ىل  و�شول 
�لعرب  ق�����ش��ي��ة  ح����ول  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
�لوىل. وقال �ن �لق�شية �لفل�شطينية 
�ل�شيا�شي  �حل�������ر�ك  حم�����ور  ���ش��ك��ل��ت 
�لعامل  يف  و�لق��ت�����ش��ادي  و�لجتماعي 
70 عاما  ك��ل��ه وع��ل��ى م���دى  �ل��ع��رب��ي 
يف  �ملنطقة  ب�شببها  وع��ا���ش��ت  ت��زي��د  �أو 
�أربع  منها  �نفجرت  د�ئ���م  ت��وت��ر  ح��ال��ة 
باحلق  و��شتخدمتها  رئي�شية  ح��روب 
و�لنقالبات  �ل��ث��ور�ت  كل  بالباطل  �أو 
لقيامها  م��رر�  �ل�شيا�شية  و�حل��رك��ات 
لقمعها.  و�شببا  لتق�شريها  وم�شوغا 
�لفل�شطينية  �لق�شية  �أن  �ىل  و�أ���ش��ار 
�لتي �شاهمت  �لعو�مل  تاأتي يف طليعة 
�لبينية  �لعربية  �لعالقات  ت�شكيل  يف 
طو�ل  �لدولية   - �لعربية  و�لعالقات 

�لعقود �ل�شبعة �ملا�شية.
 و��شاف �نه رغم عنف �لأحد�ث وعمق 
�لتحولت �لتي متر بها �لمة �لعربية 
ت��ب��ق��ى �ل��ق�����ش��ي��ة �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة هي 
�ل�شاحة �لأ�شا�شية �لتي تعك�س �أحد�ثها 
وكافة  و�ح��و�ل��ه��م  �ل��ع��رب  ق�شايا  ك��ل 
�شعفهم.  وم���و�����ش���ع  ق��وت��ه��م  م���و�ق���ع 
�أن �لنق�شام �لفل�شطيني  وقال �لغامن 
لالنق�شام  وحماكاة  �نعكا�شا  �ل  لي�س 
لن  �أ�شفه  ع��ن  ..معربا  �ل��ع��ام  �لعربي 
ي��ك��ون ه���ذ� �لن��ق�����ش��ام ع��ام��ال رئي�شيا 
لالنق�شام �لعربي بدل من �أن يفر�س 
ودعا  �شبيل ق�شيته.  �لوحدة يف  علينا 
�ىل �ل�شر�ع يف معاجلة هموم وم�شاكل 
�لمة �لعربية دون �خلوف من �خلطاأ 
بحيث  �لتف�شري  ���ش��وء  م��ن  �حل���ذر  �أو 
لها  ي��ت��ط��رق  �أن  م��ن��ا  �أي  ع��ل��ى  ي��ت��ع��ذر 
ج��م��ي��ع��ا. وحت���دث �ل��غ��امن ع��ن �لزمة 
لالأزمة  �أ�شفه  عن  ...معربا  �شوريا  يف 
�لآن  حتى  �شحيتها  ر�ح  �لتي  �لد�مية 
��شافة  �شخ�س  �ل��ف   150 م��ن  �ك��رث 
�ىل نزوح وت�شريد نحو ت�شعة ماليني 
�شوري د�خل �شوريا وخارجها. وو�شف 

�إحدى  بانها  �ل�شورية  �لزم��ة  �لغامن 
�أك�����رث م��اآ���ش��ي �ل���ع���رب ح���زن���ا و�أمل�����ا ... 
موحد  ع��رب��ي  م��وق��ف  باتخاذ  مطالبا 
ي�شع حد� لهذه �لزمة. ونا�شد �لغامن 
�ل�شعب  �ملبادرة �ىل دعم  �لدول  جميع 
�ن�شاين  ع��م��ل  �ي  رب���ط  دون  �ل�����ش��وري 
�لإقت�شار  ودون  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  ب�����ش��روط 
على طرف دون �آخر �أو متييز بني فئة 
�لإن�شاين  �ل��دور  ليكون  لكي  وغريها 
رهني �ل�شيا�شة. من جانبه دعا معايل 
�أحمد �جلرو�ن رئي�س �لرملان �لعربي 
وقفة  �لوقوف  �ىل  �لعربية  �لرملانات 
�ل�شعب  ت�شامنية �شادقة مع مقاومة 
�لفل�شطيني ومت�شكه بحقوقه �لوطنية 
وعا�شمتها  �مل�شتقلة  دول��ت��ه  �ق��ام��ة  يف 
�ل�����ش��ري��ف. وق���ال �ن �لوقوف  �ل��ق��د���س 
���ش��د ت��ه��وي��د �ل��ق��د���س وط��م�����س معامل 
بر�شد  �إل  يتاأتي  �أن  ميكن  ل  هويتها 
�ل�شهيوين  �لح���ت���الل  حت���رك���ات  ك���ل 
ومقاومتها عامليا و�إر�شال ر�شالة �ل�شعب 
�ل��ع��رب��ي مل��وؤ���ش�����ش��ات �مل��ج��ت��م��ع �ل���دويل 
�ل�شهيوين  �ل��ع��دو  ��شتقطاب  ل��وق��ف 
حق  يف  �لإج��ر�م��ي��ة  ملخططاته  دع��م��ا 
�ل�شعب �لفل�شطيني. ودعا �إىل �لإ�شر�ع 
�لوطني  �ل��ت��و�ف��ق  ح��ك��وم��ة  ت�شكيل  يف 
�لفل�شطينية و�شرعة �إجناز �لنتخابات 
�مل�شاحلة...  ل��وث��ي��ق��ة  وف��ق��ا  �ل��ع��ام��ة 
�ل�شفة  يف  �لأط�����ر�ف  جميع  م��ن��ا���ش��د� 
�لغربية وغزة حل �خلالفات و�لرتكيز 
�لفل�شطينية  �لد�خلية  �ل�شوؤون  على 
حل  يف  �لفل�شطيني  �مل��و�ط��ن  وخ��دم��ة 
و�ل�شطفاف  �لن�شانية  �مل��اأ���ش��اه  ه��ذه 
�ل���ع���الق���ات �لي��ج��اب��ي��ة �لتي  ل��ت��ع��زي��ز 

تخدم �لد�خل �لفل�شطيني.
بوثيقة  �لإل��ت��ز�م  ���ش��رورة   و�شدد على 
�جلهود  ودع��م  �لفل�شطينية  �مل�شاحلة 
�لوثيقة بني  تنفيذ  �أج��ل  �ملبذولة من 
وقعت  �ل��ت��ى  �لفل�شطينية  �لأط�����ر�ف 
وحتقيق  �لإن���ق�������ش���ام  و�إن�����ه�����اء  ع��ل��ي��ه��ا 

�مل�شاحلة. 
ك��م��ا دع���ا �ىل �ل��ت��ح��رك �ل�����ش��ري��ع �شد 
�مل�شروع �ل�شهيوين �لعن�شري بتف�شيل 
�لد�خل  فل�شطينيي  م��ن  �مل�شيحيني 
�مل�شلمني مبميز�ت  على نظر�ئهم من 
و�شالحيات يف حماولة ف�شل عن�شري 
�لهوية  ل��ط��م�����س  ج����دي����دة  ����ش���ارخ���ة 
�مل�شيحيني.  للفل�شطينيني  �ل��ع��رب��ي��ة 
�شر�ح  ب�����اإط�����الق  �جل���������رو�ن  وط����ال����ب 
�ملحتجزين  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ني  �لأ�����ش����رى 
د�عيا  �ل�شهيوين  �لكيان  �شجون  ف��ى 
�لتدخل  �ىل  �ملعنية  �لدولية  �لهيئات 
لتوفري �حلماية لهم وتاأمني حقوقهم 
وفق �لقو�نني �لدولية. وذكر �ن تدهور 
يف  �لفل�شطينيني  �لالجئيني  �أو���ش��اع 
خميم �لريموك يف �شوريا يدق ناقو�س 
و�شيكة  �ن�شانية  ك��ارث��ة  ع��ل��ى  �خل��ط��ر 

يف  �ل�����ش��ادرة  �ل���ق���ر�ر�ت  تنفيذ  ملتابعة 
ه���ذ� �ل�����ش��اأن. و�ع����رب ع��ن تطلعه �ىل 
للموؤمتر  �خلتامي  �لبيان  يت�شمن  �ن 
للنهو�س  �ل�������ش���اأن  ه����ذ�  ف���ى  ت��و���ش��ي��ة 
من  �أن�شئت  �لتى  �ل�شامية  بالر�شالة 
ولتقوية  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��رمل��ان��ات  �ج��ل��ه��ا 
عن  وع��ر  �لبينية.  �لعالقات  وتعزيز 
نوعية  نقلة  �مل��وؤمت��ر  ي�شكل  �أن  �أم��ل��ة 
للت�شامن �لعربي مع مقاومة �ل�شعب 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي ل��ت��م��ك��ي��ن��ه م����ن �ن���ت���ز�ع 
�مل�����ش��روع��ة يف بناء  ح��ق��وق��ه �ل��وط��ن��ي��ة 
قر�ر�ت  وفق  �مل�شتقلة  �لوطنية  دولته 
�ل�����ش��رع��ي��ة و�لت���ف���اق���ات �مل���رم���ة بني 
و�ل�شر�ئيلي  �لفل�شطيني  �جل��ان��ب��ني 
م����ن ج���ان���ب���ه قال   . ب���رع���اي���ة دول����ي����ة 
�لحتاد  رئي�س  �ل��ر����ش��ي  ع��ب��د�ل��و�ح��د 
�لرملاين �لدويل �إن �لحتاد وقف مع 
�ل�شعب �لفل�شطيني �ل�شقيق يف ن�شاله 
ومطالباته  حقوقه  لتحقيق  �مل�شروع 
�مل�������ش���روع���ة م����ن خ�����الل �ل���ع���دي���د من 
�ن هذه  و�أ���ش��اف  وق��ر�ر�ت��ه.  تو�شياته 
ثالثة  بتوفر  �ل  تتحقق  ل��ن  �ملطالب 
�ل�شف  وح���دة  �أول��ه��ا  ��شا�شية  ���ش��روط 
�لدعم  زي�����ادة  وث��ان��ي��ه��ا  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 
بكل  �لفل�شطينيني  لال�شقاء  �لعربي 
وثالثا  ومعنويا  ماديا  ل�شيما  �أ�شكاله 
لل�شعب  وت���اأي���ي���د  دع����م  �أو�����ش����ع  ح�����ش��د 
يت�شح  وه��ن��ا  ن�شاله  يف  �لفل�شطيني 
�لعربية  ل��ل��رمل��ان��ات  �ل���ش��ا���ش��ي  �ل����دور 
وذكر  و�ل���رمل���ان���ي���ة.  و�ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
�أد�ن  �ل�����دويل  �ل���رمل���اين  �لحت�����اد  �ن 
�لعتد�ء�ت  منا�شبات  ع��دة  يف  و�شجب 
�ليها  ت��ت��ع��ر���س  �ل���ت���ي  و�لن���ت���ه���اك���ات 
م��دي��ن��ة �ل���ق���د����س ع��م��وم��ا و�لم���اك���ن 
�ملقد�شة خ�شو�شا كما كان �ول منظمة 

و�جلمعيات  �ل��دويل  �ملجتمع  منا�شد� 
من  جزء  تخ�شي�س  �ملعنية  �لن�شانية 
�مل�شاعد�ت �ملمنوحة لالأ�شقاء �ل�شوريني 
�ملحا�شر.  �ل���ريم���وك  خم��ي��م  ل�����ش��ال��ح 
ودع����ا ج��م��ي��ع �أح�����ر�ر �ل��ع��امل �ىل دعم 
�شمود �ل�شعب �لفل�شطيني و��شتخد�م 
��شر�ئيل  ع���ل���ى  �ل�����ش��غ��ط  ���ش��ب��ل  ك����ل 
�لدولية  و�لقو�نني  باملو�ثيق  لاللتز�م 
م��ن��ا���ش��د� دول �ل��ع��امل ع���دم �لع���رت�ف 
�ل��ك��ي��ان �ل�شهيوين  ب��ه  ي��ق��وم  ب��ك��ل م��ا 
�لغادر من عمليات بهدف تغيري �شفة 
وو�شع �لقد�س كمدينة عربية.  و�شدد 
جلعله  �لفل�شطيني  �ملوقف  دع��م  على 
يف م��ن��اأى ع��ن �ل�����ش��غ��وط �ل��ت��ي ت�شعى 
للمقاي�شة با�شتمر�ر �مل�شاعد�ت �ملالية 
بالتوقيع  �لفل�شطيني  �جلانب  باإلز�م 
على �تفاق �لإطار �لذي تتحفظ عليه 
يلبي  ل  و�ل���ذي  �لفل�شطينية  �ل��ق��ي��ادة 
�لأدن�����ى م��ن �حل��ق��وق �لوطنية  �حل���د 

�لفل�شطينية. 
وطالب بتطبيق قر�ر�ت جمل�س �لأمن 
حول �لقد�س �لتي تعتر كل �لإجر�ء�ت 
�لتي  و�لأع��م��ال  و�لإد�ري���ة  �لت�شريعية 
يتخذها �لكيان �ل�شهيوين مبا يف ذلك 
و�لتي  و�ملمتلكات  �لأر����ش��ي  م�����ش��ادرة 
�لقانوين  �ل��و���ش��ع  ت��غ��ي��ري  �إىل  ت��رم��ي 
�جلرو�ن  وق���ال  كليا.  باطلة  للقد�س 
�ن���ه ع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن م�����ش��اع��ي �لعدو 
هوية  لتغيري  �مل��ك�����ش��وف��ة  �ل�����ش��ه��ي��وين 
�لفل�شطيني  �ل�����ش��ع��ب  ف�����اإن  �ل���ق���د����س 
ب�شاطة  رغ�����م  �مل���ق���اوم���ة  يف  م�����ش��ت��م��ر 
�لإم��ك��ان��ات وي��رف�����س �ل��ر���ش��وخ للعدو 
�لقد�س  يف  و�ل��ت��ف��ري��ط  �ل�����ش��ه��ي��وين 
ع���ا����ش���م���ة دول��������ة ف���ل�������ش���ط���ني. ووج�����ه 
لل�شعب  و�ل��ت��ق��دي��ر  �لتحية  �جل����رو�ن 

 وقال �ن �لتحديات �لتي تو�جه �لدول 
�لعديدة  �ل��ع��و�م��ل  �ح��د  تعد  �لعربية 
�لتي تفر�س علينا فتح �شفحة جديدة 
بني  و�لت�شامن  و�لتعاون  �لتعامل  يف 
�شعوبنا ودولنا ونبذ خالفاتنا. و�و�شح 
لتوحيد  �ل����ي����وم  ت����ن����ادي  �ل���ق���د����س  �ن 
بالوقوف  ن��د�ئ��ه��ا  وت��ل��ب��ي��ة  �ل�����ش��ف��وف 
معها بكل ما منلك من �مكانات مادية 
�لحتالل  م��ن  تتحرر  حتى  ومعنوية 
و�ل�شتعمار وت�شتعيد دورها و��شعاعها 
�حل�������ش���اري يف ت��وح��ي��د �لم������ة. و�ك���د 
�ن م��وؤمت��ر �لحت���اد �ل��رمل��اين �لعربي 
�جلوهرية  �لقد�س  ق�شية  يف  �شيبحث 
�لعربية  �ل��ق�����ش��اي��ا  �ه�����م  ت���ع���د  �ل���ت���ي 
...مبينا �ن تلك �لق�شية حتاك �شدها 
م����ن����اور�ت وت��ن�����ش��ج ح��ول��ه��ا م���وؤ�م���ر�ت 
و�حلاقها  و���ش��ع��ه��ا  ت��غ��ي��ري  ت�����ش��ت��ه��دف 

ب�شفة نهائية باإ�شر�ئيل.
�ن ه��ذ� لن يتحقق �ل ب�شمود   وق��ال 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي يف �لر�������س  �ل�������ش���ع���ب 
دع��م ق�شية  �لم���ة يف  �ملحتلة ووح���دة 
�ل��ق��د���س �مل�����ش��ريي��ة و����ش��ت��ع��ادة وحدة 
�لفل�شطينيني و�للتفاف حول �لقيادة 
�ل��ت��اري��خ��ي��ة ل�����ش��ع��ب ف��ل�����ش��ط��ني حتى 
و�قامة  ل��ل��وط��ن  �ل�����ش��ام��ل  �ل��ت��ح��ري��ر 
وعا�شمتها  �مل�شتقلة  �حل���رة  �ل���دول���ة 
با�شت�شافة  بو�شكوج  و����ش��اد  �ل��ق��د���س. 
�ل��ذي خ�ش�س  للموؤمتر  �لكويت  دول��ة 
�لقد�س  و����ش���ع���اره  �ل���ق���د����س  مل���و����ش���وع 
لدعوة  تلبية  فل�شطني  دول��ة  عا�شمة 
�لعربي  �ل��رمل��اين  م��ن رئي�س �لحت���اد 
�لغامن  م���رزوق  �لم���ة  جمل�س  رئي�س 
بدور  ق��ي��ام �لحت���اد  �همية  ...م���وؤك���د� 
فاعل يف تعزيز �لعمل �لرملاين ل�شالح 

�لق�شايا �لعربية.

للرملان  كاملة  �لع�شوية  متنح  دولية 
 2008 ع�����ام  وذل�������ك  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 
و�شبق ب�شنو�ت �ملنظمات �لدولية مثل 
�لكبري  �ل��ع��دد  �ىل  م�شري�  يون�شكو.. 
�لحتاد  ي�شدرها  �لتي  �ل��ق��ر�ر�ت  م��ن 
وبني  �لو���ش��ط.  �ل�شرق  ق�شايا  ب�شاأن 
�لدويل  �لرملاين  �ن �لحت��اد  �لر��شي 
م��ن��ذ �ن�����ش��ائ��ه وه���و ���ش��اه��د �أم����ني على 
ح��ال��ة �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة �ل��دول��ي��ة حيث 
�شارك �لحتاد يف �حد�ث هامة على مر 
�جلو�ئز  من  �لعديد  وح�شد  �لتاريخ 
لل�شالم  ن��وب��ل  ج��ائ��زة  ومنها  �ل��دول��ي��ة 
�لوثيق  ل��ل��ت��ع��اون  ���ش��ع��ي��ه  �ىل  م�����ش��ري� 
�لعربية  �لرملانية  �ل�شعب  �ح��دى  مع 
عملية  �ل��ي��ة  �ىل  ل��ل��و���ش��ول  �ل��ن�����ش��ط��ة 
من  �ل��ع��رب  �ل��رمل��ان��ي��ني  متكن جميع 
�مل�شاركة يف ن�شاطات �لحتاد �لرملاين 
�ل����دويل و�ع��ت��م��اد �ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ىل 
جانب �للغتني �لجنليزية و�لفرن�شية 
�ملعتمدتني يف �لحتاد وهو ما �شيتبلور 
�لحتفالت  مبنا�شبة  �حل����ايل  �ل��ع��ام 
�ملئة  ب���ع���د   25 �ل������  �ل����ذك����رى  مب������رور 

لتاأ�شي�س �لحتاد.
�ل�20  �مل��وؤمت��ر  �ن م�شاركته يف  وق��ال   
تاأتي  �ل���ع���رب���ي  �ل�����رمل�����اين  ل����الحت����اد 
ت��ل��ب��ي��ة ل��ل��دع��وة �ل��ك��رمي��ة م���ن رئي�س 
مرزوق  �لم��ة  جمل�س  رئي�س  �لحت���اد 
�ملتينة  للعالقات  تعزيز�  �لغامن  علي 
و�ل�شادقة �لتي تربط �لحتادين. من 
�لمني  بو�شكوج  نور�لدين  �كد  جانبه 
�ل��ع��ام ل��الحت��اد �ل��رمل��اين �ل��ع��رب��ي �ن 
�ل�شبيل  ه��و  �مل�����ش��رتك  �ل��ع��رب��ي  �لعمل 
�لجنع للو�شول �ىل ��شتعادة �حلقوق 
�لعربية �مل�شروعة وحتقيق �هد�فنا يف 

�لمن و�ل�شلم و�لعدل.

�ملتو��شل  ك���ف���اح���ه  يف  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 
وحت��دي��ه ل��ل��ع��دو�ن �ل�����ش��ه��ي��وين عليه 
�أر�شه ومقد�شاته وتر�ثه. وقال  وعلى 
�ن �لتغري�ت �مل�شتمرة و�لنز�عات �لتي 
�أقطار  ت�����ش��ه��ده��ا  ت����ز�ل  ول  ���ش��ه��دت��ه��ا 
يجب  ل  �لعربي  �ل��وط��ن  م��ن  متعددة 
�ملحورية.  ق�شيتنا  تن�شينا  �ن  �أب����د� 
�لن�شغال  خ�������ش���م  يف  �ن�����ه  و�������ش�����اف 
ب��ت��ل��ك �ل���ن���ز�ع���ات مل ن��ع��د ن�����ش��م��ع عن 
�ل�شعب  ومعاناة  �لفل�شطينية  �لق�شية 
يدعو  ما  �لحتالل  حتت  �لفل�شطيني 
�لو�قع  ل��الأم��ر  �ل��ر���ش��وخ  ب����اأن  لل�شك 
�لق�شية  على  �ل�شوء  ت�شليط  وتقليل 
�لتجاوز�ت  و�إه����م����ال  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
هو  �ملتتالية  �لإ�شر�ئيلية  و�لعتد�ء�ت 
بالنز�عات  �إ�شغالنا  �أه��د�ف  من  ه��دف 
�لد�خلية عن ق�شيتنا �لأ�شا�شية. وذكر 
�ن �ل���رمل���ان �ل��ع��رب��ي ي��ت��اب��ع ع��ن كثب 
�لعربية  و�لأر��شي  �لقد�س  يف  �لو�شع 
�ملحتلة �ذ تعتر �لق�شية �لفل�شطينية 
�لبند �لأول و �لد�ئم يف �أعمال جل�شات 
�ل���رمل���ان �ل��ع��رب��ي �ل����ذي �ت��خ��ذ �شعار 
�لعربية  �لم�����ة  ق��ل��ب  ف���ى  ف��ل�����ش��ط��ني 

و�لإ�شالمية يف دورته �حلالية. 
��شدر على  �لعربي  �لرملان  بان  و�فاد 
�أ�شبح  �أن  منذ  و  �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام  م���د�ر 
ب�شاأن  متعددة  �شحفية  بيانات  د�ئ��م��ا 
�ل��ق��د���س وف��ل�����ش��ط��ني خم��اط��ب��ا �لأم����ة 
�لعربية و�ل�شالمية و�ملجتمع �لدويل. 
د�ئمة  �إن�شاء جلنة م�شرتكة  �ىل  ودعا 
�لع�شوية بني �لرملان �لعربي و�لحتاد 
�لرملاين �لعربي تكون مهمتها ت�شليط 
�لق�شية  م�����ش��ت��ج��د�ت  ع��ل��ى  �ل�������ش���وء 
�ل�شهيونية  و�لنتهاكات  �لفل�شطينية 
�لفل�شطينية  �لقيادة  م��ع  وبالتن�شيق 

افتتاح اأعمال املوؤمتر الـ20 لالحتاد الربملاين العربي يف الكويت مب�شاركة وفد املجل�س الوطني الحتادي

تاأكيد اأهمية الت�سامن والتحذير من حماولة ا�سرائيل ا�سرام نار التفرقة ومتزيق وحدة ال�سف العربي

اليابان ت�سعى حلل ق�سية اجلزر مع رو�سيا
•• طوكيو-يو بي اأي:

�أك��ر عدد  ب��اإج��ر�ء  �أب��ي، عن رغبته  �ل���ورز�ء �لياباين، �شينزو  �أع��رب رئي�س 
ب��وت��ني، بغية حل  �ل��رو���ش��ي، ف��الدمي��ري  �ل��ل��ق��اء�ت م��ع �لرئي�س  ممكن م��ن 
�أب��ي يف برنامج على قناة  �لبلدين. وق��ال  �ملتنازع عليها بني  ق�شية �جل��زر 
بت�شريع  ياأمل  �إن��ه  �لأح��د،   )NHK( �ليابانية  و�لتفزيون  �لإذ�ع��ة  هيئة 
�لأخرية،  عليها  ت�شيطر  �لتي  �جل��زر  ��شتعادة  بغية  رو�شيا  مع  �ملفاو�شات 
�أك��ر عدد ممكن  باإجر�ء  و�أع��رب عن رغبته  وتوقيع معاهدة �شالم معها. 
من �جتماعات �لقمة مع بوتني، بغية بناء �لثقة، مبا يتيح للم�شوؤولني حل 
�لأوملبية  �لألعاب  �فتتاح  حفل  حل�شور  ��شتعد�ده  و�أب��دى  �لعالقة.  �مل�شائل 
�لقادم، كو�شيلة  �شباط فر�ير  �ل�شابع من  �شوت�شي يف  �ملقررة يف  �ل�شتوية 

للت�شديد على �أهمية �لعالقات �لثنائية مع رو�شيا.

معارك جنوب ال�سوادن 
قد تدخل مرحلة اللعودة

•• نريوبي-اأ ف ب:

يبدو �ن �لنز�ع �مل�شلح �لذي يجتاح جنوب �ل�شود�ن منذ �كرث من �شهر �آخذ 
يف �لت�شاع كل يوم، ما يثري خماوف حمللني ودبلوما�شيني من �نه قد يكون 

فات �و�ن وقف �حلرب مبجرد توقيع �تفاق لوقف �طالق �لنار.
�لتمرد  ��شابيع دفع حكومة جوبا وحركة  وحتاول دول �شرق �فريقيا منذ 
�لنار  �ط��الق  وق��ف  �ىل  م�شار  ري��اك  للرئي�س  �ل�شابق  �لنائب  ي��ق��وده  �لتي 
لنهاء �ملعارك �لتي �وقعت �آلف �لقتلى و�دت �ىل نزوح نحو ن�شف مليون 
�شخ�س. وتدعم جهود هذه �لدول �لمم �ملتحدة و�لوليات �ملتحدة ر�عيتا 
2011. لكن �لنز�ع �لقائم على  ��شتقالل جنوب �ل�شود�ن يف متوز يوليو 
خلفية خ�شومة بني �لرئي�س �شيلفا كري ونائبه �ل�شابق رياك م�شار �لذي 
2013، �ت�شع �ىل حد �لفالت من �شيطرة طرفيه،  �قيل يف متوز يوليو 
ليند�  �لمريكية  �خلارجية  وزي��ر  م�شاعدة  وقالت  مر�قبون.  يخ�شى  كما 
توما�س-غرينفيلد كل يوم مير على �لنز�ع يفاقم خماطر قيام حرب �هلية 
�شاملة . و��شافت �ن �لتوتر�ت �لتنية تتز�يد و من كانو� يقفون على هام�س 
�لنز�ع ينجذبون �ليه . �لزمة �ل�شيا�شية �لتي كانت م�شدر �لنز�ع مع �تهام 
كري مل�شار مبحاولة �لنقالب عليه �لمر �لذي ينفيه �لخري متهما �لول 
بال�شعي �ىل �لتخل�س من مناف�شيه، ت�شاحبها جمازر �تنية حيث تتهم كل 

من قبائل �لدينكا )كري( وقبائل �لنوير )م�شار( بارتكاب فظاعات.
فيها  يتو�جه  �هلية  ب��ح��رب  ��شبه  ��شبحت  �مل��و�ج��ه��ات  �ن  ك��ث��ريون  وي���رى 
�جلي�س مع حتالف ي�شم ع�شكريني متمردين وملي�شيات �تنية، يف معارك 
�حلكومية  �ل��ق��و�ت  ومتكنت  ��شرت�تيجية.  م��دن  على  لل�شيطرة  ���ش��اري��ة 
مدعومة بقو�ت �وغندية، �ل�شبت من ��شتعادة مدينة بور كرى مدن ولية 
�ملتحدة  ل��المم  �مل�شاعد  �ل��ع��ام  �لم��ني  �عتر  و�جلمعة  )���ش��رق(.  جونقلي 
نز�عا  �لنز�ع  �عتبار  �لن  �نه ميكننا  �شيمونوفيت�س  �يفان  �لن�شان  حلقوق 
م�شلحا د�خليا مع �مكانية حدوث جر�ئم حرب . ويف مذكرة �شرية حذرت 
لجالء  ر�شميا  �ل�شود�ن  جنوب  يف  ق��و�ت  �وغ��ن��د�  مثل  ن�شرت  �لتي  كينيا، 
مو�طنيهما، من خماطر تدويل �لنز�ع. و��شارت معلومات �ي�شا �ىل وجود 
�ملناطق  يف  )�ل�����ش��ود�ن(،  د�رف����ور  يف  ع���ادة  ين�شطون  ���ش��ود�ن��ي��ني  متمردين 
�حلدودية �لنفطية. ويتطور �لو�شع على �مليد�ن ب�شكل ��شرع من مباحثات 

�ل�شالم بني �لفريقني �لتي تنظم يف �لعا�شمة �لثيوبية �دي�س �بابا.
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عربي ودويل
اأمن�ستي: 33 اإعداما باإيران االأ�سبوع املا�سياوباما يوؤكد موا�سلة عمليات التج�س�س 

••لندن-وكاالت:

بد�ية  منذ  �شخ�شا   40 �أعدمت  �إي��ر�ن  باأن  �أنرتنا�شيونال(  )�أمن�شتي  �لدولية  �لعفو  �أف��ادت منظمة 
33 خالل �لأ�شبوع �ملا�شي وحده، يف موؤ�شر على �رتفاع �شريع يف عمليات  �لعام �حلايل، من بينهم 
�لإعد�م هناك. وقالت �ملنظمة �إنها �شجلت 21 عملية �إعد�م �عرتفت بها ر�شميا �ل�شلطات �لإير�نية 
منذ بد�ية يناير كانون �لثاين �حلايل، �إىل جانب 19 عملية �إعد�م �أخرى من خالل م�شادر موثوق 
بها. و�أ�شافت �أن �ل�شلطات �لإير�نية نفذت عملية �إعد�م علنية و�حدة على �لأقل يف �ل�13 من �ل�شهر 
جماهدي  ملنظمة  بيان  وذك��ر  �إي���ر�ن.  جنوب  �لو�قعة  ك��رم��ان  مبحافظة  �شريجان  بلدة  يف  �جل���اري 
ذلك  عازيا  د�شت،  وكوهر  �شري�ز  �شجني  يف  �شر�  �إع���د�م  عملية   17 نفذ  �لنظام  �أن  �لإي��ر�ن��ي��ة  خلق 
�إىل خوف �لنظام من �نك�شاف �أمره �إذ� �شلم جثث �ملعدمني لذويهم، حيث �شتظهر �آثار �لتعذيب على 
�أج�شادهم. و�أ�شارت �لعفو �لدولية �إىل �أن �لأرقام �جلديدة ت�شري �إىل زيادة كبرية يف عمليات �لإعد�م 

يف �إير�ن باملقارنة مع �لفرتة نف�شها من �لعام �ملا�شي.

•• برلني-اأ ف ب:

بعد �عالنه عن ��شالح حمدود لعمليات �ملر�قبة �شدد 
�ملخابر�ت  �ن  على  �وباما  ب��ار�ك  �لمريكي  �لرئي�س 
يف  وذل���ك  �لتج�ش�س  عمليات  �شتو��شل  �لم��ريك��ي��ة 
مقابلة مع �لتلفزيون �لملاين �لعام حيث �ن �لك�شف 
منذ  �مل��ان��ي��ا  يف  ف�شيحة  �ث���ار  �لتن�شت  عمليات  ع��ن 
�لملاين  �لتلفزيون  مع  �ملقابلة  هذه  يف  وق��ال  ��شهر. 
�لعام زد دي �ف �ن وكالت �ملخابر�ت �لمريكية مثل 
�شتو��شل  �لخ��رى  �لوكالت  وكل  �لملانية  �لوكالت 
�لهتمام بنو�يا �حلكومات يف �لعامل وهذ� �لمر لن 

عامة من غري �ل��و�رد �لرت�جع عن ممار�شات ت�شب 
ما  و�ل�شيا�شية على  �لدبلوما�شية  �هد�فنا  يف خدمة 
�كد �لرئي�س �لمريكي. وتاأتي ت�شريحاته هذه بعد 
�خلطاب �لذي وعد فيه �جلمعة يف و��شنطن با�شالح 
عمليات جمع �لبيانات �لهاتفية وبعدم �لتج�ش�س بعد 
وعلى  �ل�شديقة.  �لجنبية  �ل���دول  ق���ادة  على  �لن 
غر�ر بروك�شل حيث ينتظر �لحتاد �لوروبي حتقيق 
�لتعهد�ت �لمريكية بالفعال، ��شتقبل خطاب �وباما 
بتحفظ يف �ملانيا �لبلد �لذي تربطه تقليديا عالقة 
تزعزعت  لكنها  �لم��ريك��ي  �ل�شريك  م��ع  ج��د�  قوية 

بعمق ب�شبب �ملعلومات �لتي ك�شفها �شنودن.

�مل�شت�شارة �لملانية  . لكنه حر�س على طماأنة  يتغري 
تكون  ل��ن  �لن�شطة  ه��ذه  �ن  م��وؤك��د�  م��ريك��ل  �نغيال 
طبيعتها ذ�ت وقع �شلبي على عالقاتهما مع �لعلم �ن 
�حد هو�تفها �ملحمولة كان عر�شة للتن�شت من قبل 
�مل�شت�شار  بح�شب  �لمريكية  �لقومي  �لم��ن  وك��ال��ة 
�ل�شابق لهذه �لوكالة �ل�شتخبار�تية �دو�رد �شنودن. 
وقال �وباما يف �ملقابلة �لتي �شجلت يف و��شنطن طاملا 
�مل�شت�شارة  على  لي�س  �ملتحدة  للوليات  رئي�شا  بقيت 
�ل�شد�قة  ع��الق��ة  ع��ل��ى  م�����ش��دد�   ، تقلق  �ن  �لمل��ان��ي��ة 
�ملحمول  فالهاتف  �لبلدين.  تربط بني  �لتي  و�لثقة 
للم�شت�شارة نف�شها رمبا �شيبقى يف مناأى لكن ب�شورة 

•• الفجر – عبد املجيد بن عمر

مل ي�شلم �لزوجان �ل�شابقان من ذيول 
�ل��ت��ي �خرتقت  ق�شة �حل��ب �جل��دي��دة 
�أ����ش���و�ر ق�����ش��ر �لل��ي��زي��ه وك����ان بطلها 
هولند  فر�ن�شو�  �لفرن�شي  �لرئي�س 
و�ملمثلة جويل غاييه �لزوجة �ل�شابقة 
�شانتياغو  �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي  لل�شينمائي 
فالريي  �لأب���رز  و�شحّيتها  �ميغورنا، 
لل�شحفي  �ل�شابقة  �لزوجة  تريرفيلر 
و���ش��ري��ك��ة حياة  ت���ري���روي���ل���ر  دي��ن��ي�����س 

�لرئي�س �لفرن�شي حالّيا.
على  تعليقه  ل��ك��ّل منهما  ك���ان  وق���د     
�ملمثلة  �لتي تربط  �ملفرت�شة  �لعالقة 
�ل�شرت�كي،  بالرئي�س  غ��اي��ي��ه  ج���ويل 
و�شانتياغو  ت��ري��روي��ل��ر  ديني�س  وع���ّر 
بطريقته  كل  موقفهما  عن  �ميغورنا 
�لن��ف�����ش��ال، حافظ  �خل��ا���ش��ة.ف��رغ��م 
عميق  �ح������������رت�م  ع����ل����ى  �ل�������رج�������الن 
ل��زوج��ت��ي��ه��م��ا �ل�����ش��اب��ق��ت��ني، وه�����ذ� هو 
�ل��ق��ا���ش��م �مل�����ش��رتك �ل����ذي ي��ج��م��ع بني 
�شانتياغو وديني�س وقد عّدهما بع�س 
�ملر�قبني من بني �ل�شحايا �جلانبيني 
للف�شيحة �لتي قلبت ر�أ�شا على عقب 
حياة جويل غاييه، وفر�ن�شو� هولند، 

وفالريي تريرويلر .

اأّم وممّثلة رائعة
�شانتياغو �ميغورنا �لذي كان متزوجا 
من �ملمثلة جويل طيلة ثماين �شنو�ت 
، ع��ل��ق ع��ن غ���الف جم��ل��ة ك��ل��وزر �لتي 
لأّي  وج��ود  ، ل  قائال  �لقنبلة  ف��ّج��رت 
خطاأ، ول لأّي خد�ع ، موؤكد� �أن و�لدة 

�ل�شبت، متوجهة  بعد ظهر  �مل�شت�شفى 
�لقريب  �لرئا�شي  �مل��ق��ر  �إىل  مبا�شرة 
�شتاأخذ  ح��ي��ث  ف���ر����ش���اي،  ق�����ش��ر  م���ن 
كما   ، �أي��ام  لب�شعة  �لر�حة  ق�شًطا من 
يف  تريرفيلر،  وق��ال��ت  مكتبها.  �أع��ل��ن 
من  ��شكر  تويرت،  موقع  على  تغريدة 
برقيات  �أر����ش���ل  م��ن  ك��ل  قلبي  �أع���م���اق 
�أو  ت��وي��رت  ع��ر  بال�شفاء  ودع����وة  دع���م 
�ل��ك��رتون��ي��ة، وقد  �أو  ر���ش��ائ��ل ه��ات��ف��ي��ة 
تاأثرت ب�شدة لذلك .      ومل يعرتف 
فرن�شو� هولند حتى �لآن ، �شوى بان 
ح��ي��ات��ه م��ع ت��ري��رف��ي��ل��ر مت��ر بلحظات 
قبل  �مل��وق��ف  بتو�شيح  و�ع����ًد�   ، م��وؤمل��ة 
يف  �ملتحدة  للوليات  �لر�شمية  زيارته 
11 فر�ير �لقادم.     ومت�شك �لرئي�س 
بحقه يف حياته �خلا�شة وو��شل عمله 
كاملعتاد وك�شف عن خططه لالإ�شالح 
من  �ملتبقية  �ل��ف��رتة  يف  �لق��ت�����ش��ادي 
�شنو�ت.      خم�س  ت�شتمر  �لتي  رئا�شته 
هولند  ف��رن�����ش��و�  ل��ل��رئ��ي�����س  �أّن  ي��ذك��ر 
�ل�شابقة  �مل��ر���ش��ح��ة  م���ن  �أب���ن���اء  �أرب���ع���ة 
ويبقى  رو�ي����ال.     �شيغولن  للرئا�شة 
�ل�شوؤ�ل مطروحا: لقد غادرت فالريي 
�شتغادر  ف��ه��ل  �مل�شت�شفى،  ت��ري��رف��ي��ل��ر 
�ل�شيد  وت��ف��ارق  نهائيا  �لليزيه  ق�شر 
�إذ�  وتعفو  �شت�شامح  �أّن��ه��ا  �أم  �لرئي�س، 
ما �أب��دى مت�شكه ب��ه��ا..؟    �جل��و�ب يف 

�نتظار �جلل�شة �ملنتظرة بينهما...
كارل بروين ترف�س التعليق

ك����ارل  ����ش���ي���اق م��ت�����ش��ل، رف�������ش���ت  ويف 
بروين �شاركوزي، �شيدة فرن�شا �لأوىل 
�ل�شحافة  م���ع  م��ق��اب��ل��ة  يف  �ل�����ش��اب��ق��ة، 
جمموعة  من  ج��زء  تكون  �أن  �لأملانية 
�ل����ذئ����اب . ك��م��ا رف�����ش��ت �مل���ط���رب���ة �أن 
�لذي  �لرئي�س فر�ن�شو� هولند  تدين 
�خلا�شة  ح��ي��ات��ه  يف  للنب�س  ي��ت��ع��ر���س 

ون�شر تفا�شيلها يف �لف�شاء �لعام. 
وقالت زوجة �لرئي�س �لفرن�شي �ل�شابق 
�أك��ون جزء�  �أن  �شاركوزي، ل �رغ��ب يف 
�لنا�س،  �أك��ره نه�س  فاأنا  من �جلوقة.. 
وخا�شة نه�س و�شائل �لإعالم ، م�شرية 
�لتجربة،  ذ�ت  �أي�شا  عا�شت  �أن��ه��ا  �إىل 
وتاأملت منها مبا فيه �لكفاية .  يذكر �أّن 
نيكول �شاركوزي طّلق زوجته �شي�شيليا 
عار�شة �لأزي��اء �ل�شابقة وت��زّوج خالل 
فرتة وليته كرئي�س )2012-2007( 

�أجنب خاللها بنتا عام 2011.

ك��ل��وزر.     وبن�شره ر�ب��ط ه��ذ� �خلر، 
تريرويلر  ديني�س  �ل�شحفي  �أر�د  ه��ل 
مت��ري��ر ر���ش��ال��ة م����ا؟، وه���ل ي��ع��ت��ر �أّن 
؟  بعيد� جد�  ذهبت  �لأ�شبوعية  �ملجلة 
�لثابت �نه ل �شّك ي�شهر باهتمام على 
زوجته  عالج  فرتة  �لثالثة  �أطفالهما 
�ل�����ش��اب��ق��ة.     وع��ل��ى غ����ر�ر �شانتياغو 
�م��ي��غ��ورن��ا، ف���ان دي��ن��ي�����س ت��ري��روي��ل��ر ، 
�أ�شرته  حماية  يف  �شيء  كل  قبل  يفّكر 

من م�شاعفات هذه �لق�شّية.      ولئن 
�لتغريدة  ت��ل��ك  م��ن��ذ  �ل�����ش��م��ت  �ل���ت���زم 
وّجه  ق��د  �ل�����ش��ح��ف��ي،  ف���ان  �لب�شيطة، 
�شعورها  ع���ن  ع�����ّرت  مل����غ����ّردة  ���ش��ك��ره 
لرفيقة  �ل�شحية  �حلالة  �إز�ء  بالقلق 

�لرئي�س..!

�شكرا على م�شاعركم
تريرفيلر  ف�����ال�����ريي  غ���������ادرت  وق������د 

�بنيه ه��ادئ��ة وو�ث��ق��ة ج��د� م��ن نف�شها 
يف هذه �لفرتة �مل�شطربة.     و�أ�شاف 
�شديد،  ب��ح��زن  ي�شعر  �ن���ه  �شانتياغو، 
وف���وج���ئ ب��ك��ل ه���ذ� �ل����ذي ي��ق��ال حول 
ل  ب���دوره مل يف�شّ �ن��ه  رغ��م   ، �ملو�شوع 
بدلوه  ي����ديل  �أن  و�خ����ت����ار  �ل�����ش��م��ت، 
ويخو�س يف �ملو�شوع، وذلك مبو�فقته 
�لإذ�ع���ات  �إح���دى  �أ�شئلة  �لإج��اب��ة على 
�لفرن�شية . ولكن عندما يتعلق �لأمر 

وت����ادي����و، يتحول  �ي���زي���ك���ال  ب��اب��ن��ي��ه��م��ا 
�لزوج �ل�شابق �إىل حمام عاطفي رقيق، 
فال جمال لن ميّرغ �نف جويل غاييه 
يف �لرت�ب، �أو �أن يتم جّرها يف �لطني، 
هي �لتي و�شفها بتاأّثر �شديد ب� �ملمثلة 

�لر�ئعة ، و �لأّم �لتي ترعى �أبناءها .

اكتفى بتويرت
�أكرث حتّفظا وحذر� ، وم�شّجال ح�شوره 

ديني�س  ظهر  �خلا�شة،  طريقته  على 
�ل�����ش��ح��ف��ي مبجلة  ت���ري���روي���ل���ر، وه����و 
باري مات�س ، على �شبكة تويرت، حيث 
مغّرد،   785 م��ع  يناير،   13 يف  ت���د�ول 
�إع��الن دخ��ول فالريي تريرويلر  خر 
ُن��ق��ل��ت زوجته  وق����د       . �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى 
م�شت�شفى  �إىل  �جل���م���ع���ة،  �ل�����ش��اب��ق��ة، 
قوّية  عاطفية  �شدمة  ج��ّر�ء  باري�شي 
�ث������ر �ط����الع����ه����ا ع���ل���ى غ������الف جملة 

عرّبا عن موقفهما كل بطريقته اخلا�شة:

الزوجان ال�سابقان جلويل وفالريي من ال�سحايا اجلانبيني للمحنة..!

•• الفجر – تون�س - خا�س

�لد�شتور  لعر�س  �ل��ت��ن��ازيل  �ل��ع��ّد  ب��د� 
عليه  للم�شادقة  �جل��دي��د  �لتون�شي 
�لأ�شبوع  �أوىل مطلع  برّمته يف قر�ءة 
�لقادم، ولكن رغم هذ� �لتقدم �لكبري 
�حلا�شل، فان ظالل من �ل�شك بد�أت 

حتوم حول نتيجة �لت�شويت.
�لأخرية  �جلل�شات  خ��الل  ب��رزت  فقد 
ع��دي��د �خل��الف��ات �حل����اّدة، م��ن ز�وية 
�إذ عّر  ع��الق��ة �ل��د���ش��ت��ور ب��الإ���ش��الم، 
م����ن بع�س  �����ش���ت���ي���ائ���ه���م  ع����ن  ن�������و�ب 
�لف�شول، �لتي مت �إقر�رها يف �شياغة 
منافية  م�����ش��ام��ي��ن��ه��ا  لن  ن���ه���ائ���ي���ة، 
بع�س  �شملت  �حتجاجات  ل��الإ���ش��الم، 
�ملح�شوبني  �ل��ن��ه�����ش��ة  ح���رك���ة  ن�����و�ب 
�أثار  مم��ا  د�خلها،  �ل�شقور  ت��ّي��ار  على 
خم����اوف ح���ول �إم��ك��ان��ي��ة �إ���ش��ق��اط��ه يف 

�لقر�ءة �لأوىل.
�ملالحظني،  �غلب  ي�شتبعده  �حتمال 

يف حني ير�ه �آخرون �حتمال و�رد�.
�ثر  على  ح���ّدة،  �ل�شتياء  ه��ذ�  و�زد�د 
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وين�س  �لد�شتور،  تعديل  ب��اب  �شمن 
�أن���ه ل مي��ك��ن لأي  ع��ل��ى  �لف�شل  ه���ذ� 
تعديل د�شتوري �أن ينال من �لإ�شالم 
باعتباره دين �لدولة، و�للغة �لعربية 
و�لنظام  �لر�شمية،  �للغة  باعتبارها 
للدولة،  �ملدنية  �ل�شفة  �جل��م��ه��وري، 
وحرياته  �لإن�شان  حقوق  ومكت�شبات 
�ل��د���ش��ت��ور، وعدد  �مل�����ش��م��ون��ة يف ه���ذ� 
�لدور�ت �لرئا�شية ومددها بالزيادة .

�ل��رف�����س، مّت قطع  ومب��ق��ت�����ش��ى ه���ذ� 
�ل�شاعني  �أم��������ام  ن���ه���ائ���ّي���ا  �ل���ط���ري���ق 
�ل�شريح  �لتن�شي�س  يف  و�ل��ر�غ��ب��ني 
�أن �لإ�����ش����الم دي����ن �ل����دول����ة يف  ع��ل��ى 
باعتبار  �جلديد،  �لتون�شي  �لد�شتور 
�شر�حة  يقّر  �لد�شتور  يف  ن�س  غياب 

على �أن �لإ�شالم دين �لدولة.

ا�شتقالت من كتلة النه�شة
�لد�شتور،  ف�شول  بع�س  �أث���ارت  وق��د 
�لنه�شة،  ح��رك��ة  كتلة  د�خ���ل  متلمال 
خا�شة من �لعنا�شر �ملت�شددة د�خلها، 
و�شلت حّد تقدمي بع�شهم ل�شتقالته 
�ملجل�س  يف  �حل������رك������ة  ك����ت����ل����ة  م������ن 

�لتاأ�شي�شي.
    و�أك���ّد �لنائب ع��ن ح��رك��ة �لنه�شة 
عماد �حلمامي ، �أّن هناك ��شتقالت يف 
كتلة �حلزب د�خل �ملجل�س �لتاأ�شي�شي 
عن  �حل��دي��ث  �إّن  ب��ال��ق��ول،  م�شتدركا 
ر�أي  هو  �حلركة  يف  �ن�شقاقات  وج��ود 

غري �شحيح وفق تعبريه.
    وبنّي �حلمامي �إّن �لآجال �لقانونية 
مكتب  م��ن  �ل�شتقالت  ه��ذه  ل�شحب 
وبالتايل  ب��ع��د  ت��ن��ق�����س  مل  �ل�����ش��ب��ط 
و�ن  عنها،  و�ل��رت�ج��ع  �شحبها  ميكن 
هناك حماولت جارية من قبل رئي�س 
�لأرب��ع��ة عنها،  �ل��ن��و�ب  لإث��ن��اء  �لكتلة 
�ل�شتقالت  ه��ذه  �شحب  يقع  مل  و�إذ� 
ويقع  ر���ش��م��ي��ة  ت�شبح  حينئذ  ف��اإّن��ه��ا 

�لإعالن عنها. 
�ل��ر���ش��م��ي حلركة  �ل��ن��اط��ق      وك����ان 
�عرتف  ق��د  �ل���ع���ذ�ري،  زي���اد  �لنه�شة 
ب����وج����ود ق���ل���ق ومت���ل���م���ل ل�����دى بع�س 

)ن�����ش��خ��ة ت��ون�����ش��ي��ة م���ن ه��ي��ئ��ة �لم���ر 
ب���امل���ع���روف و�ل��ن��ه��ي ع���ن �مل��ن��ك��ر( ،�أن 
�ل��د���ش��ت��ور �ل���ذي ���ش��ارف ع��ل��ى نهايته 
معتر�  �لإ�شالم  مبادئ  مع  يتعار�س 
�إم��������الء�ت م���ن �خل������ارج و  �أّن ه���ن���اك 
ت��دف��ع ب��امل��ل��ي��ار�ت ل��ل��ن��و�ب م���ن �أجل 
�لت�شويت  ع���ر  م�����ش��احل��ه��م  مت��ري��ر 
ف�شول  م����ن  ل����ع����دد  �لإ�����ش����ق����اط  �أو 
�ل��د���ش��ت��ور ح�����ش��ب ق���ول���ه. ك��م��ا طالب 
من  �ل�شاد�س  �لف�شل  باإلغاء  �لعلمي 
قوله  �أ���ش��ب��ح ح�شب  لأن���ه  �ل��د���ش��ت��ور، 
�لذي  �لتعديل  بعد  وم�شّوها  عا  مرّقّ
�أدخل عليه من خالل �إ�شافة عبار�تي 
جترمي �لتكفري، وم�شري� �إىل �أن هذ� 
و�لدعاية  �لكفر  على  ي�شجع  �لف�شل 
�لإ���ش��الم، ويبيح  �أخ��رى عد�  لديانات 
�لطريق  �أخ����رى يف  ع��ق��ائ��د  مم��ار���ش��ة 
ح�شب  �إي��ق��اف  �أو  حما�شبة  دون  �لعام 
زعمه، مطالبا بتقنني تعدد �لزوجات 

و �إدر�جه �شمن �لد�شتور
ف���ت���وى حّرمت  ق���د ����ش���درت  وك���ان���ت 
�ل�����ش��اد���س يف  �لف�شل  ع��ل��ى  �مل�����ش��ادق��ة 
�ل��د���ش��ت��ور �جل���دي���د، ع��ل��ى �أ���ش��ا���س �أّن 
للّنيل  �لباب  �شتفتح  �ل�شمري  حرّية 
�لف�شل  ه��ذ�  وين�س  �مل��ق��د���ش��ات.  م��ن 
كافلة  للدين،  ر�عية  �لدولة  �أن  على 
وممار�شة  و�ل�شمري  �ملعتقد  حل��ري��ة 
�ل�شعائر �لدينية، وحامية للمقد�شات 
و�شامنة حلياد �مل�شاجد ودور �لعبادة 
ويحجر  �حل����زب����ي،  �ل���ت���وظ���ي���ف  ع����ن 

�لتكفري و�لتحري�س على �لعنف .
�مل�شتقّل  �لنائب  �أّكد  �ل�شياق،  ويف هذ� 
ب�شدد جمع  �أنه  �لظيفي  �ل�شتار  عبد 
توقيعات و�شلت �إىل 115 �إم�شاء من 
جميع �لكتل لعري�شة تطالب باإ�شافة 
�لد�شتور  م��ن   30 �لف�شل  يف  ف��ق��رة 
�ملقد�شات  ع���ل���ى  �لع�����ت�����د�ء  حت���ّج���ر 

وخا�شة منها �لذ�ت �لإلهية. 
م�شاندة هذه  �إىل  �ل��ن��ّو�ب  بقّية  ودع��ا 
�لعام  �ملقّرر  �إىل  لتقدميها  �لعري�شة 
�لن�ّس  ه��ذ�  ي��ن��ال  �أن  �آم���ال  لطرحها، 
لتعديل هذ�  �لدعو�ت  و�أمام  �لقبول. 
�ملجل�س  د�خ���ل  م��ن  �ل�����ش��ادرة  �لف�شل 
�لنائبة  ق��ال��ت  وخ���ارج���ه،  �لتاأ�شي�شي 
يتم  �أن  �ن����ه ل مي��ك��ن  ع���ب���و،  ���ش��ام��ي��ة 
�لرت�جع عن �لف�شل 6 من �لد�شتور، 
�لحتجاج،  يف  �حل��ق  �إن�شان  لكل  و�أن 
ل��ك��ن �جل��ل�����ش��ة �ل��ع��ام��ة ق��د ن��ظ��رت يف 
موؤكدة  بالأغلبية،  وم��ررت��ه  �لف�شل 
�شغط  لأي  يخ�شعو�  ل��ن  �ل��ن��و�ب  �أن 
ل�شحب هذ� �لف�شل بح�شب تعبريها. 
�أن  �لتون�شية،  �ملعار�شة  كتلة  وتعتر 
م�شا�س  �أي  ف��ي��ه  ل��ي�����س  �ل��ف�����ش��ل  ه���ذ� 
ولي�س  �ملعتقد،  �أو  �ل��دي��ن  ح��ري��ة  م��ن 
�لدينية،  لل�شو�بط  جت���اوز  �أي  ف��ي��ه 
قامت  �لتي  �لأغلبية  �أن  على  م�شددة 
ب��امل�����ش��ادق��ة ع��ل��ي��ه ل���ن ت��ت��ن��ازل ع��ن��ه و 
عدد  طلب  كما  مبر�جعته  ت��ق��وم  ل��ن 
من �لأئ��م��ة .  وب���دوره، �أو���ش��ح رئي�س 
جمعية د�ر �حلديث �لزيتونية �ل�شيخ 
�لف�شل  ي��دع��م  �ن����ه  �ل���ب���اج���ي،  ف��ري��د 
�ل�������ش���اد����س دع���م���ا ت���ام���ا، و�ع���ت���ر �نه 
�ل�شريعة  مقا�شد  مع  يتما�شى  ف�شل 
قانونيا  بتفعيله  مطالبا  �لإ�شالمية 

وق�شائيا بح�شب تعبريه . 

�إىل  ذ�ت��ه  �ل�شياق  يف  م�شري�  �ل��ن��و�ب، 
متا�شك كتلة �لنه�شة وت�شامنها.

   وق���ال زي���اد �ل��ع��ذ�ري �ن��ه ل ُيخفي 
وج����ود ���ش��ع��وب��ات ومت��ل��م��ل ب��ني نو�ب 
�حل��رك��ة ح��ي��ث ه��ن��اك �إح�����ش��ا���س لدى 
ب�شدد  �حل���رك���ة  �أن  �ل����ن����و�ب  ع���دي���د 
�خل�شوع لبتز�ز وهي تقوم بتنازلت 
�أن  �إىل  م�����ش��ري�   ، �ل���ل���زوم  م���ن  �أك����رث 
�لآر�ء  ه�����ذه  م����ع  ت��ت��ف��اع��ل  �حل����رك����ة 

باحلو�ر وبالإقناع ، ح�شب تعبريه. 
رئ��ي�����س كتلة حركة  �أع����اد      يف ح��ني 
�لنه�شة �ل�شحبي عتيق، �شبب تقدمي 
�إىل  �لكتلة ل�شتقالتهم  نو�ب من   4
�لتوتر  غ��ي��اب �حل�����و�ر ج�����ّر�ء ع��ام��ل 
و�ل�������ش���غ���ط و����ش���ي���ق �ل����وق����ت خ���الل 
هوؤلء  �أن  م��وؤّك��د�  �ل��ع��ام��ة،  �جلل�شات 

�لنو�ب �شي�شحبون هذه �ملطالب.
يف  ب��الإع��الم  �ملكلف  �أّن  �إىل  ي�شار      
حركة �لنه�شة �لعجمي �لورميي، كان 
قد عّقب على ما يتم تد�وله من �أخبار 
حول ��شتقالة نو�ب من كتلة �لنه�شة 
بالقول،  �لتاأ�شي�شي  �لوطني  باملجل�س 
�إن �لكتلة تعر�شت موؤخر�ً ل�شغوطات 
�لت�شويت على عدد كبري من  نتيجة 

�لف�شول با�شم �لتو�فق.
    و�أ���ش��اف �ل��ورمي��ي، �أن ع��دة ف�شول 
وب�����ش��ك��ل خ��ا���س �ل��ف�����ش��ول �ل��ت��ي لها 
�شوت  فكرية  �أو  �إيديولوجية  �شبغة 
عليها نو�ب �لكتلة دون ر�شاهم وفوق 
منهم  ع��دد�ً  �أن  �إىل  م�شري�ً  طاقتهم، 
�حليف  ب�  و�شعرو�  ذلك  على  �حتجو� 

كما جاء على ل�شانه .

كان �إّل �أن كّرت عليه �أربع تكبري�ت، 
�إليه ر�جعون ول  ثم قلت �نا هلل و�إن��ا 
حول ول قوة �إّل باهلل �لعلي �لعظيم .

با�شم  �ملتحدث  �ع��ت��ر  م��ن جهته،      
�أز�د  �لنيابية  وف���اء  ح��رك��ة  جمموعة 
بادي، �أّن �لد�شتور �شيغ حتت �ل�شغط 
باأن  م�شيفا  و�لإم�����الء�ت،  و�لب���ت���ز�ز 
هناك �أطر�فا �أجنبية �أملت م�شامني 
مثل حرية �ل�شمري، �لتي يعتر �أنها 
�لعربية  و�لثقافة  ل��الإ���ش��الم  منافية 
على  �لتن�شي�س  ومنعت  �لإ�شالمية 

جترمي �لتطبيع مع �إ�شر�ئيل.
�شورو،  �ل�شادق  قاله  وتعليقا عما      
�ملجل�س  ع�شو  �ل��ل��وز  �حل��ب��ي��ب  ���ش��رح 
�لقيادية  �ل��رم��وز  و�ح���د  �لتاأ�شي�شي 
�ل�����ش��ق��ور يف حركة  �ل����ب����ارزة جل���ن���اح 
���ر �حد  ك���ّفّ �أن  ل���ه  ���ش��ب��ق  و  �ل��ن��ه�����ش��ة، 
نو�ب �ملعار�شة يف �ملجل�س، �شرح باأنه 
ل  لكنه  �شورو  قاله  ما  يتفهم منطق 
�لد�شتور  ولدة  حول  �ل��ر�أي  ي�شاطره 
�لتكبري  �أّن  ي��ع��ت��ر  �ن����ه  ك��م��ا   ، م��ي��ت��ا 
لكنه  �ل�شيء،  بع�س  قويا  �أرب��ع��ا  عليه 
يف �ملقابل، يعتر �أن �لد�شتور يحتوي 
بنوده  وب��ع�����س  ع��دي��دة  نقائ�س  ع��ل��ى 
مقلقة للجماهري و�لأئمة و�لأو�شاط 

�لإ�شالمية على حد تعبريه.
�لد�شتور  �أّن  يعتقد  �ن��ه  �ل��ل��وز،  وب��نّي 
�ل�شعب  �شوف لن يحوز على مو�فقة 
�أع�شاء  ث��ل��ث��ي  ث��ق��ة  ي��ح�����ش��د  مل  �إن 

�ملجل�س وعر�س يف ��شتفتاء.
بان  ت�شريحه،  �ل��ل��وز  �حلبيب  وختم 
ي�شملها  �أن  لب��د  �لف�شول  م��ن  ع��دد� 

نعي الد�شتور..
 والتكبري عليه اأربعا

�أعلى �لأ�شو�ت �لحتجاجية و�أكرثها 
�ل��ق��ي��ادي يف  ح���دة، ج���اءت على ل�شان 
�ل�شادق  �لإ�شالمية  �لنه�شة  حركة 
د�شتور  �أن  �ع����ت����ر  �ل�������ذي  ������ش�����ورو، 
ب��الده �جل��دي��د �ل��ذي ���ش��ارف �ملجل�س 
ولد  عليه،  �مل�شادقة  على  �لتاأ�شي�شي 
، م��ا دف���ع �ل��ع��دي��د م��ن �لنو�ب  م��ي��ت��اً 
�لتي  �مل��و�ق��ف  ه��ذه  مثل  ��شتنكار  �إىل 
�شورو،  وق���ال   . �جلنائزية  ب���  ُو�شفت 
�لنه�شة  حل��رك��ة  �لأ����ش���ب���ق  �ل��رئ��ي�����س 
م�شاء  م����د�خ����ل����ة  يف  �لإ�����ش����الم����ي����ة، 
من  تبقى  م��ا  مناق�شة  �أث��ن��اء  �ل�شبت، 
�إن  �جلديد،  �لتون�شي  �لد�شتور  م��و�د 
�لد�شتور �جلديد لتون�س جاء لري�شي 
كل �لأطر�ف �لد�خلية و�خلارجية �إل 
�ل�����ش��ع��ب، وق��ل��ي��ل م��ن �ل���ن���و�ب يف هذ� 

�ملجل�س، و�أنا منهم .
�مل���ح�������ش���وب على  ������ش�����ورو،  و�أ�������ش������اف 
�لنه�شة  ح���رك���ة  يف  �ل�������ش���ق���ور  ت���ي���ار 
�أن يولد  �لإ�شالمية، كان من �ملنتظر 
هذ� �لد�شتور على يد نو�ب �ل�شعب يف 
ظروف طبيعية، ولو كان ذلك بعملية 
و�أط��ر�ف من  �إل  ر�عنا  فما  قي�شرية، 
خ����ارج ه���ذ� �مل��ج��ل�����س ت��ت��دّخ��ل يف هذه 
�ل����ولدة ت���ارة ب��ا���ش��م �حل����و�ر �لوطني 
وت����ارة ب��ا���ش��م �خل����ر�ء، وت����ارة �أخرى 

با�شم �لتو�فقات .
وتابع و�إذ� بتلك �لأطر�ف ُتدخل بهذ� 
�ملولود  ب��ه��ذ�  و�إذ�  ك��ب��رية،  ت�����ش��وه��ات 
)�لد�شتور( يولد يف �لأخري ميتا، فما 

دون  �ل�شعب  ك��ل  وج����د�ن  م��وج��ود يف 
��شتثناء، و�نه �لقا�شم �مل�شرتك بيننا، 
كما �أرجو من �لبع�س �أن ل يجعل من 
ديننا حمّل مز�يدة وم�شاربة �شيا�شية 
�إّن هذ� �لد�شتور  .    وق��ال �حلامدي 
�لبالد،  �مل���وج���ود يف  م��ّث��ل �لخ���ت���الف 
�لإ�����ش����الم  ي�����ش��ت��ع��م��ل��ون  �ل����ذي����ن  و�أن 
باأن  ي���ت���اأك���دو�  �أن  مي��ك��ن��ه��م  ك��ذري��ع��ة، 
�لإ�شالم موجود يف �لد�شتور، و�أ�شاف 
�شّطر  د���ش��ت��ور  ه��ن��اك  �أن  �حل���ام���دي 
�ل��ر���ش��ول و�ملتمثل يف  �أي���ام  �مل��دي��ن��ة  يف 
�لطو�ئف  كل  جمعت  �لتي  �ل�شحيفة 
مبا  �لهجرة  عند  �ملدينة  يف  �ملوجودة 
و�مل�شلمني  و�مل�����ش��رك��ني  �ل��ي��ه��ود  فيهم 
لق�شية  رف�شه  م��وؤك��د�  ب��اأّم��ة،  و�شّمو� 
�ملوؤ�مرة �خلارجية �لتي يريد �لبع�س 

�إقناعنا بها .
رئي�س  �لرياحي،  �ملولدي  رّد  فيما      
كتلة حزب �لتكتل على �ل�شادق �شورو، 
يفر�شه  مل  �لد�شتور  ه��ذ�  �إن  بالقول 
على نو�ب �ل�شعب �لتون�شي �أي طرف 
�لكتل  �أك��ر  خ��ارج��ي، وج��اء مبو�فقة 

�لنيابية �أي كتلة حركة �لنه�شة.

زوبعة الف�شل ال�شاد�س
وقد �عتر �لنائب عن حركة �لنه�شة 
�لأح��������ز�ب  �أن  ب���وع���ج���اج���ة،  ج����م����ال 
دكتاتورية  عليهم  فر�شت  �لعلمانية 
�لأق���ل���ي���ة، و�����ش���ف���ا �إي����اه����ا ب����الأح����ز�ب 
�لتي  �ل���ك���ارت���ون���ي���ة  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة 
�عترت �أن يوم �مل�شادقة على جتذير 
�ل��ع��رب��ي��ة يف �ل��د���ش��ت��ور يوما  �ل��ه��وي��ة 

عّر  رّده،  ويف  تعبريه.  بح�شب  �أ�شود، 
�ل��ن��ائ��ب ع��ن �حل���زب �جل��م��ه��وري �إياد 
�ل�شديد  �ح��ت��ج��اج��ه  ع��ن  �ل��ده��م��اين، 
بوعجاجة،  ت�شريح  يف  ورد  م��ا  ع��ل��ى 
م�شري� �إىل �أّن �لكتلة �لدميقر�طية ل 
تقبل �أن يز�يد عليها �أحد يف �نتمائها 

للهوية �لعربية �لإ�شالمية .
�لذي  �مل�شكل  �أن  �ل��ده��م��اين  و�أك����د     
تعي�شه تون�س �ليوم، هو بني من يريد 
وبني  �ملنفتح،  �ملعتدل  تون�س  �إ���ش��الم 
من يريد �أن ي�شّوق لإ�شالم ل عالقة 
بوتقة  �إىل  يعيدنا  �إ���ش��الم  بديننا،  له 
�لنغالق و�لتحجر، بح�شب تعبريه. 

على  �لح����ت����ج����اج����ات  �أّن  ي����ذك����ر      
قّبة  جت��اوزت  �لد�شتور  ف�شول  بع�س 
حيث  �ل�شارع  �إىل  �لتاأ�شي�شي  �ملجل�س 
بع�س  �نتظمت م�شري�ت حم��دودة يف 
�شارك  �ملجل�س  و�أمام مقر  �ملحافظات 
فيها �لع�شر�ت من �ملحتجني �ملنتمني 
حماية  ور�بطات  �إ�شالمية  جلمعيات 
�ملجل�س  تتهم  �شعار�ت  ر�فعني  �لثورة 
و�عتر  للغرب.  بالعمالة  �لتاأ�شي�شي 
�أن�شار  ت��ي��ار  با�شم  �لر�شمي  �ل��ن��اط��ق 
�لدين  ���ش��ي��ف  �مل���ح���ظ���ور  �ل�����ش��ري��ع��ة 
�حتجاجية  وق��ف��ة  خ����الل  �ل���ر�ي�������س، 
�لقريو�ن،  مبحافظة  �ل��ت��ي��ار  نظمها 
�إن حرية �ل�شمري �نتقا�س من �لدين 
�لإ���ش��الم��ي �حل��ن��ي��ف ون��ح��ن نرف�س 
�لتون�شي  �ل��د���ش��ت��ور  م�شيفا   ، ذل���ك 

�جلديد ل ي�شرفنا ولن نقبله .
رئي�س  �لعلمي  ع��ادل  �أك��د  م��ن جهته، 
جمعية �لو�شطية للتوعية و �لإ�شالح 

�شيغته  يف  ع���ر����ش���ه  ق���ب���ل  �ل���ت���ع���دي���ل 
�لنهائية على �أع�شاء �ملجل�س.

الإ�شالم وامل�شاربة ال�شيا�شية
بقية  دف����ع����ت  �ل���ت�������ش���ري���ح���ات،  ه������ذه 
روؤ�شاء  وع���ّر  ب��ق��ّوة،  �ل���رّد  �إىل  �لكتل 
و�لكتلة  و�ل���ت���ك���ت���ل  �ل��ن��ه�����ش��ة  ك���ت���ل 
�لدميقر�طية �ملعار�شة، عن تاأييدهم 
للد�شتور و�شجبهم لت�شريحات �شورو 
وبادي.     وقال �ل�شحبي عتيق، رئي�س 
�إن ما   ، كتلة حركة �لنه�شة باملجل�س 
ُي��ع��ّر عن  ورد ع��ل��ى ل�����ش��ان ���ش��ورو ل 
يلزمها،  ول  �لنه�شة،  حركة  موقف 
بل �إن �حلركة دّعمت �حلو�ر �لوطني 
�لد�شتور،  يف  �حلا�شلة  و�ل��ت��و�ف��ق��ات 
�شيكون  �ل���د����ش���ت���ور  �إن  �إىل  م�����ش��ري� 
�لتون�شيني  ول��ك��ل  ل��ت��ون�����س  م��ف��خ��رة 
جتربة  يف  �شتو��شل  حركته  و�أن  و�إن 
�ل��ت��و�ف��ق��ات ح���ول �مل�����ش��روع و�حل����و�ر 

�لوطني جتربة ر�ئدة.
    ومن جهته، مل يرتدد رئي�س �لكلتة 
�لتاأ�شي�شي  باملجل�س  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
�ل��ن��ائ��ب حممد �حل��ام��دي، يف و�شف 
ت�شريحات �شورو ب� �جلنائزية ، وقال 
على  �خل��وف  فز�عة  �عتمد  �شورو  �إن 
لن  �لتي  �ملوؤ�مرة  ونظريات  �لإ�شالم، 

تنطلي على �ل�شعب �لتون�شي .
�شورو  ت�شريحات  �أن  �لنائب  و�أ�شاف 
�ل��ن��خ��ب��ة يف تون�س  ����ش���اأن  م���ن  ُت��ق��ل��ل 
م�شّدد�  �لتاأ�شي�شي،  �ملجل�س  ون����و�ب 
على �أّن �ل�شادق �شورو لي�س نبيا حتى 
يعلمنا �لإ�شالم، و�ن �لدين �لإ�شالمي 

اعتربوا بع�س م�شامينه منافية لالإ�شالم:

هل ينجح �سقور النه�سة والتاأ�سي�سي يف اإ�سقاط د�ستور تون�س اجلديد..؟
�لتاأ�شي�شي �لتون�س يف 

�لمتار �لخرية

�ل�شادق �شورو ينعي �لد�شتور

النائب ال�شادق �شورو: الد�شتور ولد ميتا.. وكرّبت عليه اأربع تكبريات..!
 جمعيات وتيارات اإ�سلمية جتاهر برف�سها للد�ستور يف ن�سخته احلالية من خلل م�سريات احتجاجّية

كارلأ 
بروين 

�شاركوزي

فالريي غادرت �مل�شت�شفي فهل تغادر �لق�شر نهائيا

جويل غاييه
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قم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10999 بتاريخ   2014/1/20     
   اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  16 /2013 جت جز- م ر-ب- ع ن

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
 مدعي/ موؤ�ش�شة جنم �ل�شري للنقليات و�ملقاولت �لعامة وكيال عنه/ حاجي تور خان 
حاجي �جلن�شية: �لمار�ت  مدعي عليه: مرييديان ملقاولت �لبناء ذ.م.م �جلن�شية: 
�لمار�ت مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 51832 درهم �ملطلوب �عالنه/  مرييديان 
�قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر   عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �لبناء  ملقاولت 
موعد�   2014/1/22 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل 
ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية- �لكائنة �ملركز �لد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2014/1/19  
قم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10999 بتاريخ   2014/1/20     
 اعادة اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  1318 /2013 جت جز- م ر-ب- ع ن

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/ �لو�يف للديكور ميثلها ر�جي�س جاكوب �جلن�شية: �لمار�ت   مدعي عليه:   
مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت  �لبد�ع  دنيا  موؤ�ش�شة 
�لبد�ع  دنيا  موؤ�ش�شة  �عالنه/  �ملطلوب  درهم   50.000 ب�  مالية  مطالبة  �لدعوى: 
�ملدعي  �ن  بالن�شر  حيث  �لمار�ت  عنو�نه:  �لعامة �جلن�شية:  و�ل�شيانة  للمقاولت 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2014/1/23 موعد� 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل 
ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية- �لكائنة �ملركز �لد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2014/1/19  
قم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10999 بتاريخ   2014/1/20     
 اعادة اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  1347 /2013 جت جز- م ر-ب- ع ن

�بر�هيم  عبد�لنا�شر  عنها/  وكيال  للبال�شتيك  �لرميله  م�شنع  مدعي/   
لين  باك  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  حممد  عبد�لقادر 
للتغليف �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 27196 
�لمار�ت  �جلن�شية:  للتغليف  لين  باك  موؤ�ش�شة  �عالنه/   �ملطلوب  درهم   
وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه: 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  �ملو�فق 2014/1/23 موعد�  يوم �خلمي�س  �ملحكمة 
�لثانية ب� حمكمة �لعني  �مام �لد�ئرة  مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً 
�لبتد�ئية- �لكائنة �ملركز �لد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2014/1/19  
قم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10999 بتاريخ   2014/1/20     
   اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  704 /2013 عم جز- م ر-ب- ع ن

 مدعي/ نفي�شه ليقي �جلن�شية: �ملغرب مدعي عليه: د�ي ليت دونت �ملالك حممد 
نهاية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لحبابي  ظافر  م�شعود 
م�شعود  حممد  �ملالك  دونت  ليت  د�ي  �عالنه/  �ملطلوب  �لعودة   تذكرة  �خلدمة- 
عليها/ميثلها  �ملدعى  بالن�شر)لعالن  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لحبابي  ظافر 
حممد م�شعود ظافر �لحبابي (  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/1/20 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة 
�لبتد�ئية-  �لعني  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
�لكائنة �ملركز �لد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ 2014/1/13  
قم املحكمة العمالية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10999 بتاريخ   2014/1/20     
             اعالن حكم يف الدعوى رقم 2013/1244 جتاري جزئي

 �ىل �ملدعى عليه: �مباكت ملقاولت �لبناء �جلن�شية:   �لعنو�ن: بالن�شر 
نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2014/1/13 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف 
�لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح �ملدعي: حممد يو�شف بري بخ�س 
�ملدعي  بالز�م  �حل�شوري:  مبثابة  �ملحكمة  حكمت  باك�شتان  �جلن�شية: 
عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 9.500 درهم ) ت�شعة �لف وخم�شمائة 
درهم( و�مل�شاريف. حكما قابال لال�شتئناف  خالل 30 يوما �عتبار� من 

�ليوم �لربعاء �ملو�فق 2014/1/15  ي لت�شلمك هذ� �مل�شتند.

القا�سي/ د. ا�سامة عبدالعزيز

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10999 بتاريخ   2014/1/20     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/736 ت عام- م ر-ت- ع ن(
طالب �لتنفيذ/ مكتب �لطو��س لتاجري �ل�شيار�ت �جلن�شية: �لمار�ت    �ملنفذ 
�شده : �شهيل علي حممد مبارك �لعامري �جلن�شية: �لمار�ت  �ملطلوب �عالنه 
بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لعامري  مبارك  حممد  علي  �شهيل   /
�ل�شادر يف �لدعوى  �لتنفيذ  �ل�شند  �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  مبا �ن طالب 
رقم 2013/204 مد جز- م ر-ب- ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 
�لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2014/2/3
�لوىل باد�رة �لتنفيذ-�لعني �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله.  تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
 قلم التنفيذ العام                                                     

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10999 بتاريخ   2014/1/20     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2151 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
باك�شتان        �جلن�شية:  قوقار  �شفقات  حممد  عمر�ن  حممد  �لتنفيذ/  طالب 
�ملنفذ �شده : �خلتم �لحمر للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت   �ملطلوب 
�عالنه /  �خلتم �لحمر للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر 
�ل�شادر يف �لدعوى  �لتنفيذ  �ل�شند  �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  مبا �ن طالب 
رقم 2013/1695 عم جز- م ع-ب-�أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 
�لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2014/2/3
�لوىل باد�رة �لتنفيذ-  �لكائنة باملحكمة �لعمالية   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله.  تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
 القلم العمايل                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10999 بتاريخ   2014/1/20     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2293 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
�ملنفذ  �لفلبني    �جلن�شية:  رو�شا  ديال  �نو  �شابي�شرت  بريان  �لتنفيذ/  طالب 
�شده : برونو للمفرو�شات ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت �ملطلوب �عالنه /  برونو 
للمفرو�شات ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ 
عم   2013/1228 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم 
�ملو�فق 2014/2/3 موعد�  �لثنني  يوم  لنظره جل�شة  م ع-ب-�أظ وحدد  جز- 
لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ-  
�لكائنة باملحكمة �لعمالية   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند 

�عاله.  تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
 القلم العمايل                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10999 بتاريخ   2014/1/20     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1472 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/ نعمان ح�شني ع�شكر علي �جلن�شية: بنغالدي�س   �ملنفذ �شده 
: رينوم�س للمقاولت �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت    �ملطلوب �عالنه / 
مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت  رينوم�س 
�ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 
�ملو�فق  �لثنني  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  ع-ب-�أظ  م  جز-  عم   2013/1425
�لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2014/2/3
�لثانية باد�رة �لتنفيذ-  �لكائنة باملحكمة �لعمالية   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله.  تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
 القلم العمايل                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10999 بتاريخ   2014/1/20     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )1827-2013/1667 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/ 1-رئي�س �لدين �دري�س علي 2-�شهيل مياه �م دي �شوموج مياه �جلن�شية: 
ذ.م.م  لاللكرتوميكانيكية  للمقاولت  �لناري  �لطريق   : �شده  �ملنفذ  بنغالدي�س 
�جلن�شية: �لمار�ت  �ملطلوب �عالنه / �لطريق �لناري للمقاولت لاللكرتوميكانيكية 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  �ن طالب  بالن�شر مبا  ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: 
�ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 1313-2013/1316 عم جز- م ع-ب-�أظ وحدد 
لنظره جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2014/2/3 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف 
باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ-  �لكائنة باملحكمة �لعمالية   �شخ�شيا �و 
بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله.  تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.

 القلم العمايل                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10999 بتاريخ   2014/1/20     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/754 ت عام- م ر-ت- ع ن(
طالب �لتنفيذ/ موؤ�ش�شة غنتوت لتاجري �ل�شيار�ت �جلن�شية: �لمار�ت  �ملنفذ �شده : 
حممد عبد�هلل حممد خلفان �ل�شام�شي �جلن�شية: �لمار�ت �ملطلوب �عالنه / حممد 
عبد�هلل حممد خلفان �ل�شام�شي �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب 
مد   2013/486 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ 
لنظر  �ملو�فق 2014/2/3 موعد�  �لثنني  يوم  لنظره جل�شة  ع ن وحدد  م ر-ب-  جز- 
طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ-�لعني �لكائنة 
باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد ل�شد�د مبلغ 1250 درهم +100 درهم 
تفاديا  �لتنفيذ.  ر�شوم  درهم   200  + بالن�شر  �عالنات  درهم   600+ �لدعوى  م�شاريف 

لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
 قلم التنفيذ العام                                                     

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10999 بتاريخ   2014/1/20     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/682 ت جتر- م ر-ت- ع ن(
�شوري�س   : �شده  �ملنفذ  باك�شتان  �جلن�شية:  خان  بركات  نو�ب  �شري  �لتنفيذ/  طالب 
جامبات  كومار  �شوري�س   / �عالنه  �ملطلوب  هندي  �جلن�شية:  �شينغ  جامبات  كومار 
تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  هندي  �جلن�شية:  �شينغ 
�ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/31 جت جز- م ر-ب- ع ن وحدد لنظره 
مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2014/2/4 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�شة 
باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ-�لعني �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا 
�و بو��شطة وكيل معتمد �ل�شند ب�شد�د مبلغ 68650 درهم+ 2746 درهم ر�شوم �لدعوى 
+1000 درهم �تعاب حماماة +1448 درهم ر�شوم �لتنفيذ +200 درهم م�شاريف �لعالن 

بالن�شر   تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
 قلم التجاري                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10999 بتاريخ   2014/1/20     
             اعالن احلكم يف الدعوى املدنية اجلزئية رقم 2013/715 العني

بالن�شر       �لعنو�ن:  �لريكي/�ليمن  �ملدعى عليه: عبد�هلل عمر حممد   
حكمت  قد   2013/12/18 �ملو�فق  بتاريخ  �نه  نعلمك  بالن�شر  �لعنو�ن: 
/ ل�شالح  �عاله  بالرقم  �ملذكورة  �لدعوى  يف  �ملحكمة  هذه  عليك 

مبثابة  �ملحكمة  حكمت  �لمار�ت  �ل�شيار�ت/  لتاجري  �ل�شول  مكتب 
�حل�شوري:بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )1.100 
درهم( وبامل�شاريف . حكما قابال لال�شتئناف  خالل 30 يوما �عتبار� 
�مل�شتند. �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة  من �ليوم �لتايل لت�شملك هذ� 

بتاريخ �ملو�فق 2013/12/23م.
القا�سي/ من�سور حممد املن�سوري                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10999 بتاريخ   2014/1/20     
    اعالن يف الدعوى  رقم 2013/687 بالن�سر

�ملدعى : هادف حممد �شامل �لدرعي �ملطلوب �عالنه: يحيى 
رفع  �ملدعي  �ن  مبا  بالن�شر  �لعنو�ن:  عبا�س    حماد  �بر�هيم 
�لدعوى �ملذكورة �عاله وحدد يوم �لثنني �ملو�فق 2014/1/27 
12 ظهر�  �ل�شاعة  باحل�شور  فانت مكلف  لذ�  لنظرها  موعد� 
�مام جلنة ف�س �ملنازعات �ليجارية �لكائنة يف �لعني �شخ�شيا 

�و بو��شطة وكيل معتمد ، 
   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10999 بتاريخ   2014/1/20     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/599م بالن�سر

�ىل �ملدعي عليه: خليفة �حمد هامل خلفان �لقبي�شي  نعلمك �نه بتاريخ 
�ملو�فق 2013/1/13 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة 

بالرقم �عاله ل�شالح/ �شركة �بوظبي �لتجاري للعقارت
فلهذه �ل�شباب:   حكمت �للجنة: باخالء �ملدعى عليه من �لعني �ملوؤجرة 
وباأن  و�ل�شخا�س  �ل�شو�غل  للمدعني خالية من  بت�شليمها  �لز�مه  مع 
�لخالء  تاريخ  وحتى   2013/4/7 من  �عتبار�  �مل�شتحقة  �لجرة  يوؤدي 
�لتام بو�قع �جرة �شنوية مقد�رها 45000 درهم كما �لزمته ب�شد�د �ملاء 

و�لكهرباء حتى تاريخ �لخالء و�مل�شروفات. 
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10999 بتاريخ 2014/1/20     
 مذكرة اعالن املدعى عليها بالن�سر

                             �ىل �ملدعي عليها/�شكة �لنيل لالأعمال �لفنية �س.ذ.م.م   جمهول حمل 
�لقامة نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت 

�ملحكمة لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2014/2/2 �ل�شاعة 8:30  

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  �و  باحل�شور  مكلفون  فانتم  ل��ذ� 
�ىل  بال�شافة  �لق��ل  على  �ي��ام  بثالث  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 

�لر�شوم و�مل�شاريف و�حلكم م�شمول �ملعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
4858/2013/13
4859/2013/13
4860/2013/13

م
1
2
3

��شم �ملدعي
�ورجن زيب �خرت فقري حممد

حممد عبد�حل�شن حممد �ذ�د علي
ر�جا غالم م�شطفى ر�جا حممد عنايت خان

مبلغ �ملطالبة
12092 درهم �شامل تذكرة �لعودة
11504 درهم �شامل تذكرة �لعودة
12092 درهم �شامل تذكرة �لعودة

العدد  10999 بتاريخ   2014/1/20     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  2012/2677 جت كل- م ت-ب- اأظ

مدعي/�وم �نرتنا�شيونال م م ح �جلن�شية: �لمار�ت  مدعي عليه: �لدولية لدو�ت    
�حلفر م م ح �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: ف�شخ عقد بيع    �ملطلوب �عالنه/ 
د�نيل ماكر�ى نوبل �جلن�شية: بريطانيا  عنو�نه: بالن�شر  )�عالن ب�شحيفة �لدخال 
وبورود �لتقرير ن�شر�- ويعلن على مقر موؤ�ش�شتة �لفردية )�وم �نرتنا�شيونال م م ح( 
بوكالة مكتب �لر�ءة للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية(  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2014/1/20 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية- �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان    �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
قبل �جلل�شة  عليها  �مل�شتند�تك موقعا  بدفاعك و�شور�  �يد�ع مذكرة  وعليك  معتمد 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2014/1/06  
قم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10999 بتاريخ   2014/1/20     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدمت �ملو�طنة /�شابره علي �شطيون �شيف الدرعي  /بطلب 
بتغيري  �لتوثيقات  ق�شم  �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  �ىل 

��شمها من )�شابره( �ىل )�شالمه( 
 فمن لديه �عرت��س يتقدم به �ىل �لق�شم �ملذكور باملحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر �لعالن .
امل�ست�سار/حممد �سامل املن�سوري    
قا�سي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  10999 بتاريخ 2014/1/20    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2014/27 ك.ع.ح
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
�لت�شديق على حمرر  �لم��ار�ت  وطلب  �لهوتي �جلن�شية:  �حمد عبد�هلل  علي 
الن�شائية  العبايات  خلياطة  )الرمول  �لتجاري  �ل�شم  يف  :تنازل  يت�شمن 
رقم  حتت  عجمان  يف  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ��رة  من  و�ملرخ�شة  وتطريزها( 
�ل�شيد:  �ىل  بعجمان  و�ل�شناعة  �لتجارة  غرفة  لدى  و�مل�شجل   )61924( �مللف 
بان  للجميع  ليكن معلوما  �لم��ار�ت  �حمد عبد�هلل �حلو�شني �جلن�شية:  خالد 
�لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد 

�نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   

بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10999 بتاريخ 2014/1/20    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2014/28 ك.ع.ح

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
�لت�شديق على حمرر  �لم��ار�ت  وطلب  �لهوتي �جلن�شية:  �حمد عبد�هلل  علي 
وال�شيلة   العبايات  �لتجاري )اجلوهرة خلياطة  �ل�شم  :تنازل يف  يت�شمن 
( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف )59544( 
و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل �ل�شيد: خالد �حمد عبد�هلل 
�حلو�شني �جلن�شية: �لمار�ت ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان 
�شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من 

تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   

بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10999 بتاريخ 2014/1/20    

  اعالن بالن�سر
رقم �ملرجع :2014/70    

بالبيع  يرغب  �جلن�شية  باك�شتاين  حممد-  ويل  �لدين  نظام  �ل�شيد/  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
�مار�تي  �شاهي-  علي  عبا�س  �ي��وب  �ل�شيد/  �ىل  ح�شه  �ل��ب��ال��غ��ة%100  ح�شته  كامل  ع��ن  وبالتنازل 
ح�شه   %32 �جلن�شية  �فغاين  عبد�لغفور-  كرميي  عبد�لفاروق  �ل�شيد/  و�ىل  ح�شه  �جلن�شية%51 
�لدين  ن��ظ��ام   ( رخ�����ش��ة  يف  ح�شه   %17 �جلن�شية  ك��ن��دى  خ��ي��ل-  ن��ائ��ب  ن��ا���ش��ر  �ل�شيد/حممد  و�ىل 
�لتفاق على  كما مت  رقم )524922(  �لرخ�شة  �مل�شتعملة وقطع غيارها( مبوجب  �ل�شيار�ت  لتجارة 
كما  م�شئولية حم��دودة  ذ�ت  �شركة  �ىل  بوكيل خدمات  فردية  موؤ�ش�شة  �لقانوين من  �ل�شكل  تغيري 
�مل�شتعملة وقطع غيارها �ىل/جنوب  �ل�شيار�ت  لتجارة  �لدين  �لتجاري من /نظام  �ل�شم  تغيري  مت 
تك�شا�س لتجارة �ل�شيار�ت �مل�شتعملة وقطع غيارها-ذ.م.م وعمال لن�س �ملادة )16( فقره 3 من �لقانون 
�لحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان �لكاتب �لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه 
�شوف يتم �لت�شديق على �لج��ر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لع��الن فمن لديه �ي 

�عرت��س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
مكتب الكاتب العدل 

دار الق�ساء ال�سارقة   

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10999 بتاريخ   2014/1/20     
    اعالن بالن�سر يف الدعوى رقم 2013/3395

لبنان  زه��رة  مكتب  موؤ�ش�شة  عليها:  �ملدعى  للعقار�ت  �لوطنية  �بوظبي  �شركة  �ملدعية: 
للكتابة و�لت�شوير ملالكها/ بالل عبد�ل�شالم �حمد �بوبكر

  تقرر يف �لق�شية رقم )2013/3395 ( منازعات �يجارية �ملنظورة  �مام جلنة ف�س �ملنازعات 
�ليجارية )�للجنة �خلام�شة( و�ملرفوعة من /�شركة �بوظبي �لتجاري للعقار�ت- لعالن 
�حمد  عبد�ل�شالم  ملالكها/ بالل  و�لت�شوير-  للكتابة  لبنان  زهرة  عليها/ مكتب  �ملدعى 
�بوبكر، لعادة �لعالن ن�شر�-حل�شور جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2014/2/5 يف �ل�شاعة 
06.00 م�شاًء يف مقر �للجنة �لكائن يف �بوظبي- �شارع �لدفاع- منطقة مع�شكر �آل نهيان- 

بجانب �شندوق �لزو�ج فيال رقم 2- �لطابق �لول- وذلك على نفقة �ملدعية.
ق�سم قلم الق�سايا
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

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

العدد  10999 بتاريخ   2014/1/20     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  1789/ 2013 -جتاري - م ر-  �ض- اأظ

�لغ�شني  �شعيد  ذ.م.م وميثلها مديرها حممد  �لبناء  ملقاولت  �لتل  �شركة   : �مل�شتاأنف 
و�آخرون  �لتوظيف  خلدمات  كالير�س  �شركة  عليه:  �مل�شتاأنف  �لمار�ت  �جلن�شية: 
جمدد�  و�لق�شاء  �مل�شتاأنف  �حلكم  �لغاء   : �ل�شتئناف  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية: 
بالطلبات �لو�ردة يف �شحيفة �لدعوى �ملطلوب �عالنه/  حممد حممود �بو �شاوي�س 
�جلن�شية: فل�شطني  �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف 
�لدعوى رقم  2012/1228 جت كل- م ت- ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 
2014/1/26 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثالثة حمكمة 
��شتئناف �بوظبي �لكائنة-مع�شكر �آل نهيان  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك 

�لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي
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املال والأعمال
امل�ساركون يف ترين 8 يطرحون اأفكارهم اأمام جمتمع امل�ستثمرين والداعمني املاليني

وت�شمن رو�د �لأعمال �لذين مت �ختيارهم للم�شاركة يف �لدورة �لأوىل 
و�أندوني�شيا  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  م��ن  م�شاركني  �ل��رن��ام��ج  م��ن 
وم�شر وباك�شتان وبيالرو�شيا و�أوكر�نيا حيث قامو� با�شتعر��س �لأفكار 
�أمام  �ملا�شية  �أ�شهر  �لأربعة  خالل  تطويرها  على  عملو�  �لتي  �ملبتكرة 
�مل�شتثمرين �ملحتملني. وت�شمنت �مل�شاريع �لتي تقدم حلول وبرجميات 
يوفره  �ل��ولء  بر�مج  نوعا جديد� من  و�لأع��م��ال  للم�شتهلكني  مبتكرة 
�لتجار لعمالئهم و�شوق قرطا�شية عر �لإنرتنت بالإ�شافة �إىل تطبيق 
يقدم نظاما قادر� على حتقيق �لوفور�ت عر �ختيار �ملنتجات �لأ�شلية 
ومتييزها عن تلك �ملزورة وجهاز� لرتجمة لغة �لإ�شارة لكلمات م�شموعة 
�إد�رة و�شائل �لتو��شل �لجتماعي ومن�شة �ت�شال لل�شحفيني.  و�أدو�ت 
من  �لأخ���رية  �ملرحلة  �ملبتكرة  �لأف��ك��ار  لهذه  �لتقدميي  �لعر�س  ومثل 
�لدورة �لأوىل من برنامج ترين 8 �لذي يعد �لوحيد يف �ملنطقة �لذي 

••دبي-وام:

مو�نئ  �أطلقتها  �لتي   � �لأف��ك��ار  ح�شانة  م��ب��ادرة  ترين8  برنامج  نظم 
� �لليلة قبل �ملا�شية عر�شا  دبي �لعاملية وتديرها �شركة �لبتكار 360 
من  �لأوىل  �ل��دورة  عن  نتجت  �لتي  �ملبتكرة  �لت�شعة  لالأفكار  تقدمييا 
للح�شول على  �شباق  عامليا يف  50 م�شتثمر�  �أك��رث من  �أم��ام  �لرنامج 
دعم لتحويل هذه �لأفكار �إىل م�شروعات جتارية. وح�شر �لفعالية عدة 
و  فين�شرز  �شي  تي  �إ���س  و  لال�شتثمار�ت  تيكوم  مثل  ��شتثمارية  �شركات 
فينوك�س  و  لها  م��ق��ر�  �مل��ت��ح��دة  �ململكة  م��ن  تتخذ  �ل��ت��ي  ب��ر�ي��ت  فنت�شر 
بالإ�شافة  لها  مقر�  �ملتحدة  �لوليات  من  تتخذ  �لتي  كابيتال  فينت�شر 
قدمو�  �لذين  �مل�شاركني  تدريب  على  �أ�شرفو�  �لذين  �لأخ�شائيني  �إىل 
منها.  �لقت�شادية  �جل��دوى  على  �ل�شوء  و�شلطو�  لأفكارهم  عرو�شا 

يقدم �لدعم لرو�د �لأعمال منذ �ملر�حل �ملبكرة لتطوير �أفكارهم لغاية 
�إي�شالها �إىل �ل�شوق على هيئة �شركات نا�شئة. وتلقى �مل�شاركون خالل 
�لأ�شهر �لأربعة �ملا�شية يف دبي �لتدريب على كيفية و�شع خطط عمل 
�لأ�شا�شية  �لعمل  مبادئ  حول  تدريبية  دور�ت  �إىل  �إ�شافة  مل�شروعاتهم 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �شرف  حممد  و�ع��ت��ر  �مل�شتثمرين.  ج��ذب  و�أ�شاليب 
للمجموعة مو�نئ دبي �لعاملية �أن يوم �لعر�س عالمة فارقة يف م�شرية 
�مل�شاركني يف �لدورة �لأوىل من �لرنامج وتاأكيد� على �لتز�م �ملجموعة 
بدعم وت�شجيع �لأفكار �لبد�عية ورو�د �لأعمال بدء� من مرحلة طرح 
�لأفكار  بو�شول  فخره  عن  ..معربا  �ل�شوق  �إىل  دخولها  وحتى  �لأفكار 
مبادرة مو�نئ  و��شحة على جن��اح  دلل��ة  �ملتقدمة يف  �ملرحلة  ه��ذه  �إىل 
لن�شر  �ملتو��شلة  و�جل��ه��ود   360 �لبتكار  م��ع  و�شر�كتها  �لعاملية  دب��ي 
�ملدير  �مل��ط��وع  يو�شف  ق��ال  جهته  م��ن  جمتمعاتنا.  يف  �لب��ت��ك��ار  ثقافة 

�لتنفيذي لتقنية �ملعلومات يف مو�نئ دبي �لعاملية �إن �لفرق عملت بجد 
..موؤكد�  لال�شتثمار  جاهزة  �أعمال  مقرتحات  �شكل  يف  �أفكارها  لو�شع 
على  قادرين  كمبتكرين  مهار�تهم  بلورة  على  تقت�شر  مل  جهودهم  �أن 
�لناجح يف جميع مر�حله  �لعمل  �أ�ش�س  �أي�شا  تعلمو�  بل  �ل�شوق  دخ��ول 
حما�س  ع��ن  ..م��ع��ر�  �لعمليات  �إد�رة  وح��ت��ى  و�لت�شويق  �لتمويل  م��ن 
�ملجموعة لتقدميهم ملجتمع �مل�شتثمرين. ومن جانبه قال كمال ح�شان 
�إن جناح �مل�شاركني   360 �ملوؤ�ش�س و�لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة �لبتكار 
�لوثيقة  �لعالقة  على  يوؤكد�ن  �لرنامج  �لثانية من  �ل��دورة  و�نطالق 
بني �لبتكار وريادة �لأعمال ..م�شري� �إىل �أهمية �لتعاون بني �ل�شركات 
�لنا�شئة و�ملوؤ�ش�شات يف دعم مبادر�ت كهذه لتعود بالفائدة على �جلميع. 
�جلدير بالذكر �أن مو�نئ دبي �لعاملية �أطلقت �لعام �ملا�شي مبادرة ترين 
8 حل�شانة �لأفكار بهدف ت�شجيع ريادة �لأعمال �ملبتكرة عامليا �نطالقا 

مبادلة للبرتول و �سل توقعان اتفاقية لتبادل اأ�سهم مناطق التنقيب يف ماليزيا

اأدنوك ت�سارك يف القمة العاملية لطاقة امل�ستقبل 2014

اإطلق مبادرة اأبوظبي لوقود الطائرات احليوي لدعم �سناعته يف الدولة

 1.7 مليار درهم قيمة تداوالت �سوق دبي 
املايل اأم�س وموؤ�سرها يرتفع بن�سبة 0.23 % 

•• دبي-وام:

درهم  مليار   1.7 نحو  �إىل  �م�س  �مل��ايل  دب��ي  �شوق  ت���د�ولت  قيمة  و�شلت 
و�أغلق  8.4 نقطة.  �ملائة متقدما  0.23 يف  بن�شبة  �ل�شوق  و�رتفع موؤ�شر 
و�شط  �ل��ت��د�ولت  ختام  نقطة يف   3617.5 على  �مل��ايل  دب��ي  �شوق  موؤ�شر 
�أ�شعار  وثبات  �شركات   15 �أ�شهم  وهبوط  �شركة   13 �أ�شهم  �أ�شعار  �رتفاع 
من  �رتفاعا  �ل�شركات  �أكرث  و�ل�شتثمار  للتمويل  �ملدينة  وكانت  �شركتني. 
 12.3 بلغت  تغري  بن�شبة  دره��م   0.73 باإغالق  �أ�شعارها  يف  �لتغري  حيث 
يف �ملائة بينما كانت جمموعة �ل�شناعات �لوطنية �لقاب�شة �أكرث �ل�شركات 
يف   9.1 �شالب  تغري  بن�شبة  دره��م   3.50 ب��اإغ��الق  �أ�شعارها  يف  �نخفا�شا 
�ملائة. يذكر �أن نطاق �لتقلب �ملعمول به يف �شوق دبي �ملايل هو 15 يف �ملائة 
�شعود� كحد �أق�شى و 10 يف �ملائة هبوطا كحد �أدن��ى. وكان �شهم �لحتاد 
 508.2 نحو  بلغت  �إذ  �ل��ت��د�ول  قيمة  حيث  م��ن  ن�شاطا  �أك���رث  �ل��ع��ق��اري��ة 
مليون درهم با�شتحو�ذ ما ن�شبته 29.6 يف �ملائة من قيمة تد�ولت �ل�شوق 
مرتفعا �شعره 13 فل�شا ليغلق على 1.51 درهم . وت�شدر قطاع �لعقار�ت 
قيمة  حيث  من  �أ�شهمها  �مل��ت��د�ول  �لقطاعات  باقي  �لهند�شية  و�لإن�����ش��اء�ت 
�لتد�ول يف �ل�شوق مببلغ مليار و 74 مليون درهم �أي ما ن�شبته 62.5 يف 
�ملائة. وفيما يتعلق بال�شتثمار �لأجنبي يف �شوق دبي �ملايل فقد بلغ �إجمايل 
درهم  مليون   500.6 نحو  �م�س  �لأ�شهم  من  �لأج��ان��ب  م�شرتيات  قيمة 
لت�شكل ما ن�شبته 29.1 يف �ملائة من �إجمايل قيمة �مل�شرتيات يف حني بلغ 
�إجمايل قيمة مبيعاتهم 629.2 مليون درهم بن�شبة 36.6 يف �ملائة من 
�إجمايل قيمة �ملبيعات لي�شل بذلك �شايف �ل�شتثمار �لأجنبي �إىل 128.7 

مليون درهم كمح�شلة بيع.

•• اأبوظبي-وام:

وق��ع��ت ���ش��رك��ة م��ب��ادل��ة ل��ل��ب��رتول و 
�شركة �شل �تفاقية لتبادل �لأ�شهم يف 
�ثنتني من مناطق �لتنقيب �لبحرية 
ماليزيا.  يف  ������ش�����ار�و�ك  ولي������ة  يف 
مبوجب  للبرتول  مبادلة  وحت�شل 
�لأول من  م���ن  �ع��ت��ب��ار�  �لت��ف��اق��ي��ة 
ن�شبتها  ح�شة  على   2014 يناير 
بي  �لبحري  �ملائة يف �حلقل  20 يف 
ح�شة  على  �شل  حت�شل  ..فيما   2
كيه  �إ����س  �حل��ق��ل  يف  �مل��ائ��ة  يف   20
بعمليات  �شل  �شركة  وتقوم   .  320
تدير  ب��ي��ن��م��ا   ..  2 ب���ي  �ل��ت�����ش��غ��ي��ل يف 
عمليات  ل��ل��ب��رتول  م��ب��ادل��ة  ���ش��رك��ة 
فيما   ..  320 كيه  �إ���س  يف  �لت�شغيل 
كاريجايل  برتونا�س  �شركة  ت�شارك 
موريتزيو  وق���ال  �حل��ق��ل��ني.  ك��ال  يف 
لنوت�شي �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة 

بالكامل  �ململوكة  للبرتول  مبادلة 
يف  وتن�شط  للتنمية  �ملبادلة  ل�شركة 
و�إنتاج  وتطوير  ��شتك�شاف  جم��الت 
بهذه  ل��ه  ت�شريح  يف  و�ل��غ��از  �لنفط 
�مل��ن��ا���ش��ب��ة �إن..�لت���ف���اق���ي���ة �ل���ت���ي مت 
خطوة  تعتر  م��ال��ي��زي��ا  يف  توقيعها 
هامة يف ��شرت�تيجية تو�شيع ح�شور 
مبادلة للبرتول يف ماليزيا..م�شري� 
ل�شركته  �لأوىل  �ل�شر�كة  �أن��ه��ا  �إىل 
�شل  �شركة  مع  �آ�شيا  �شرق  جنوب  يف 
�ل��ت��ي ت��ع��د لع��ب��ا �أ���ش��ا���ش��ي��ا يف قطاع 
و�أ�شاف  �لعميقة.  �ملياه  يف  �لتنقيب 
�أن �لتفاقية منحت مبادلة للبرتول 
ف��ر���ش��ة و�ع����دة وخ����ر�ت ج��دي��دة يف 
من  �حل��د  يف  وت�شهم  �لعميقة  �ملياه 
�ملخاطر يف حمفظتها �ل�شتثمارية . 
يذكر �أنه مت منح حقوق �لت�شغيل يف 
حقل �إ�س كيه 320 ل�شركتي مبادلة 
كاريجايل  ب���رتون���ا����س  و  ل��ل��ب��رتول 

�مل�شتقبل 2014 مع �أ�شبوع �أبوظبي 
لال�شتد�مة �لذي �شتجري فعالياته 
يناير   25 �إىل   18 م��ن  �ل��ف��رتة  يف 
لطاقة  �أبوظبي  �شركة  من  بتنظيم 
للقمة  �مل�شت�شيفة  م�شدر  �مل�شتقبل 
ل��ه��ا. وتتطلع  �مل�����ش��اح��ب  و�مل��ع��ر���س 
�أدن����وك مل�����ش��ارك��ة ق��وي��ة وم��ت��م��ي��زة يف 
خالل  من  �لعام  لهذ�  �لقمة  �أعمال 
بطريقة  ت�شميمه  مت  �شخم  ج��ن��اح 
�ب��ت��ك��اري��ة ع�����ش��ري��ة ط��ب��ق��ا لأح����دث 
و�لتقنيات  و�مل��ق��اي��ي�����س  �مل��و����ش��ف��ات 
جمموعة  ل�شركات  فر�شة  وي�شكل 
�لتعليمية  وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه��ا  �أدن�������وك 
لإب�����ر�ز م��ب��ادر�ت��ه��ا وم�����ش��اه��م��ت��ه��ا يف 
و�ملجتمع.  و�لتعليم  �لطاقة  قطاع 

وي�شتخدم جناح �أدنوك و�لذي يغطي 
�لعديد  م��رب��ع  م��رت   400 م�شاحة 
لت�شهيل  �ل��ت��ف��اع��ل��ي��ة  �ل��ع��ن��ا���ش��ر  م��ن 
�ملعلومات  ع���ل���ى  �ل���������زو�ر  ح�������ش���ول 
�خلا�شة باأدنوك وجمموعة �شركاتها 
من  �جل��اري��ة  للم�شاريع  ب��الإ���ش��اف��ة 
�لرقمية  �ل�شا�شات  م��ن  ع��دد  خ��الل 
ع��ر���س فيلما  و���ش��ي��ت��م  �ل��ت��ف��اع��ل��ي��ة. 
و�شناعة  �أدن���وك  تاريخ  عن  وثائقيا 
�أبوظبي.  �إم�����ارة  يف  و�ل���غ���از  �ل��ن��ف��ط 
كما ي�شمل �جلناح ق�شما للموؤ�ش�شات 
و�ل������ر�م������ج �ل���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة �مل���ن���وع���ة 
�أكادميية  باقة  تقدم  و�لتي  لأدن��وك 
بالتعليم  �ملهتمني  جل��ذب  متكاملة 
قطاع  لدخول  و�لتدريب  و�لتطوير 

��شتك�شاف  و���ش��م��ل   2010 ع���ام  يف 
حق  م��ن��ح  مت  ب��ي��ن��م��ا   ..  5 �إم  ح��ق��ل 
�ملجاور   2 ب���ي  ح��ق��ل  يف  �ل��ت�����ش��غ��ي��ل 
حلقل �إ�س كيه 320 ل�شركتي �شل و 
برتونا�س كاريجايل يف عام 2012. 
للبرتول  م��ب��ادل��ة  �أع��م��ال  وتت�شمن 
�شينتوك  �ل��ب��ئ��ر  ح��ف��ر  م��ال��ي��زب��ا  يف 
بعمق   320 كيه  �إ����س  حلقل  �لتابع 
775 م��رت� د�خ��ل �خلز�ن  �أل��ف��ني و 
خز�ن  و�خ��رتق  �مل�شتهدف  �لرئي�شي 
للكربونات �ملحملة بالغاز على عمق 
�إغ���الق  �شيتم  م��رت�..ف��ي��م��ا   290
�ل��ب��ئ��ر وت���رك���ه ح�����ش��ب �خل��ط��ة ومن 
ثم �شيتم حفر بئر ثالث هو �شرييه 
�ملتاخم لبئر �شينتوك . و�شيتم �إجر�ء 
تقييم �أكرث �شمولية لطبيعة ومدى 
كل من �حلقلني �ملكت�شفني حيث مت 
حفر  لعمليات  ب��ال��ف��ع��ل  �لتخطيط 

�إ�شافية.

•• ابوظبي-وام:

�أبوظبي  ب������رتول  ����ش���رك���ة  ت�������ش���ارك 
�ل��وط��ن��ي��ة �أدن�������وك ك�����ر�ع رئ��ي�����س يف 
�لقمة  �ل�شابعة من  �ل�شنوية  �ل��دورة 
 2014 �مل�شتقبل  ل��ط��اق��ة  �ل��ع��امل��ي��ة 
�مل��زم��ع �ن��ع��ق��اده��ا يف �ل��ع�����ش��ري��ن من 
متكني  �شعار  حت��ت  �جل���اري  �ل�شهر 
م�����ش��ت��ق��ب��ل �لإب�������د�ع و�ل���ش��ت��ث��م��ار يف 
�أبوظبي  م���رك���ز  يف  �ل��ط��اق��ة  ق���ط���اع 
�شت�شتمر  و�لتي  للمعار�س  �لوطني 
مع  وبالتو�زي  �أي��ام.  ثالثة  �أعمالها 
�أدن����وك بجناح متميز  ت�����ش��ارك  ذل��ك 
حتت �شعار تعزيز �لتنمية �مل�شتد�مة 
�ل���دور  يعك�س  و�لب��ت��ك��ار  ب��ال��ت��ع��اون 

�ل�شركة  ب���ه  ت�����ش��اه��م  �ل����ذي  �ل���ر�ئ���د 
و�ملوؤ�ش�شات  ���ش��رك��ات��ه��ا  وجم��م��وع��ة 
�لتعليمية �لتابعة لها يف �ل�شتخد�م 
للتكنولوجيا  �لأم���ث���ل  و�ل��ت��ط��ب��ي��ق 
�ملحافظة  �أج��ل  �خلا�شة من  و�لنهج 
على �لبيئة وتطوير �ملو�رد �لب�شرية 
من �أجل تنمية م�شتد�مة. و�شتنظم 
�ملحا�شر�ت وور�س  �أدن��وك عدد� من 
�ل��ع��م��ل �ل��ت��ي ���ش��ت��ل��ق��ي �ل�����ش��وء على 
�لعديد من مبادر�ت وم�شاريع �أدنوك 
و�لبحرية  �لرية  بالبيئة  �خلا�شة 
�لكربونية  �لنبعاثات  من  و�لتقليل 
و�مل�شوؤولية �ملوؤ�ش�شاتية �ملجتمعية يف 
فيه  ي�شاهم  �ل��ذي  و�ل��دور  عملياتها 
�ملو�طنة يف  �لب�شرية وخا�شة  �ملو�رد 

عبد�هلل  �شعادة  وق��ال  ذل��ك.  حتقيق 
�أدنوك  ع��ام  مدير  �ل�شويدي  نا�شر 
�لقمة  يف  �مل�����ش��ت��م��رة  م�����ش��ارك��ت��ن��ا  �إن 
قوة  متثل  �مل�شتقبل  لطاقة  �لعاملية 
�أدن��وك يف دعم وتقدم  د�فعة جلهود 
�ملتوفرة  �ل��ط��اق��ة  وت��ط��وي��ر خ��ي��ار�ت 
م����ن خ������الل �ل�����ش����ت����خ����د�م �لأم����ث����ل 
�لهيدروكربونية  �لطبيعية  للمو�رد 
وت����وظ����ي����ف �آخ�������ر م�����ا ت���و����ش���ل���ت له 
�ل�شياق  �لعاملية يف هذ�  �لتكنولوجيا 
�أدن����وك  م�����ش��ارك��ة  �ن  ..م�����ش��ري� �ىل 
�مل�شاهمة  �ل�����ش��رك��ة يف  �ل��ت��ز�م  ت��وؤك��د 
 2030 �أب���وظ���ب���ي  روؤي�������ة  يف  ب���ق���وة 
لتنمية م�شتد�مة. وتتز�من م�شاركة 
لطاقة  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ق��م��ة  يف  �أدن������وك 

�أبو�به  ج��م��ي��ع  م���ن  و�ل���غ���از  �ل��ن��ف��ط 
�ملختلفة ويعر�س �جلناح مناذج من 
�خ���رت�ع���ات �مل��ع��ه��د �ل���ب���رتويل منها 
�ل�شم�شية  ب��ال��ط��اق��ة  ت��ع��م��ل  ���ش��ي��ارة 
�ل���ت���ي تو�شح  �ل���ن���م���اذج  وع������دد� م���ن 
جهود �أدنوك يف �لبيئة و�ل�شتد�مة. 
�لعاملية  �ل��ق��م��ة  �ن  �أدن������وك  و�أك������دت 
للحكومات  متثل  �مل�شتقبل  لطاقة 
�لعالقة  ذ�ت  و�ملنظمات  و�ملوؤ�ش�شات 
ول�شركة  ع��ام  ب�شكل  �ل��ق��ر�ر  و�شناع 
لعر�س  فر�شة  خا�س  ب�شكل  �أدن��وك 
وم�شاريع  م���ب���ادر�ت  م��ن  ل��دي��ه��ا  م��ا 
��شتخد�م  من  جتعل  وحلول  و�أف��ك��ار 
ب��اأن��و�ع��ه��ا �مل��خ��ت��ل��ف��ة �أكرث  �ل��ط��اق��ة 

كفاءة و�شد�قة للبيئة و�ملجتمع.

�لوقت �حلايل تطبيقه  يجري يف 
�أبحاث  م���رك���ز  ع���ر  �مل��ع��ه��د  م���ن 
�لطاقة �حليوية �مل�شتد�مة. و�أ�شار 
حتديد  على  يركز  �ملعهد  �أن  �إىل 
لإنتاج  �مل��ج��دي��ة جت���اري���ا  �ل���ط���رق 
.. موؤكد�  وقود �لطري�ن �حليوي 
�أهمية �ملبادرة �جلديدة يف متهيد 
�لأنو�ع  تلك  مثل  لتبني  �لطريق 
قبل  من  �أ�شرع  ب�شكل  �لوقود  من 
�لقطاع... منوها مبو��شلة خر�ء 
�مل��ع��ه��د ج��ه��وده��م ل��ت��وف��ري حلول 
�شالح  يف  لت�شب  للطاقة  نظيفة 
�أن  جميع �لأط��ر�ف �ملعنية. يذكر 
ت��ع��ت��ر �شركة  ل��ل��ط��ري�ن  �لحت����اد 
�لقطاع  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  م��ت��م��ي��زة 
�ملتجدد  �ل��وق��ود  وتطوير  دع��م  يف 
منخف�شة.  ك��رب��ون��ي��ة  ب��ان��ب��ع��اث��ات 
و���ش��غ��ل��ت - ب�����ش��ف��ت��ه��ا ع�������ش���و� يف 
جم���م���وع���ة م�������ش���ت���خ���دم���ي وق�����ود 
رحلة  �أول   - �مل�����ش��ت��د�م  �ل���ط���ري�ن 
جمل�س  دول  م�شتوى  على  جوية 
�لعربية  �خل��ل��ي��ج  ل���دول  �ل��ت��ع��اون 
وذلك  �حليوي  �لوقود  با�شتخد�م 
2011 مع  ي��ن��اي��ر  ���ش��ه��ر  خ����الل 
ت�����ش��ل��م��ه��ا ل���ط���ائ���رة ب��وي��ن��غ 777 
�أبوظبي  �إىل  �شياتل  من  �لقادمة 
�لوقود  م���ن  ن��وع��ني  م�����ش��ت��خ��دم��ة 
�أث���ن���اء �ل��رح��ل��ة وك����ان ع���ب���ارة عن 
وقود �لطائر�ت �لتقليدي م�شافا 
�ملرخ�س  �ل��ن��ب��ات��ي  �ل���وق���ود  �إل���ي���ه 

للطائر�ت �لنفاثة. 

•• اأبوظبي-وام:

للطري�ن  �لحتاد  �شركات  �أطلقت 
ت����وت����ال  و  ت����ك����ري����ر  و  ب����وي����ن����غ  و 
بالتعاون مع معهد م�شدر للعلوم 
و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �م�������س..م���ب���ادرة 
�أبوظبي  ع���ن���و�ن  حت��م��ل  ج���دي���دة 
لوقود �لطائر�ت �حليوي..رحلتنا 
ب����ه����دف دعم  ن���ح���و �ل�����ش����ت����د�م����ة 
�مل�شتد�م  �حليوي  �لوقود  �شناعة 
ل���ل���ط���ائ���ر�ت يف دول������ة �لإم��������ار�ت 
مبادرة  وت�شرك  �ملتحدة.  �لعربية 
�أبوظبي لوقود �لطائر�ت �حليوي 
طيفا و��شعا من �أ�شحاب �مل�شلحة 
يف  للم�شاهمة  �ملعنية  و�لأط����ر�ف 
و�شع خطة عمل �شاملة ت�شتهدف 
�حليوي  �ل���وق���ود  ت��وري��د  �شل�شلة 
للطائر�ت يف دولة �لإمار�ت مبا يف 
و�لتطوير وتو�شيع  �لأبحاث  ذلك 
�إن���ت���اج  ن���ط���اق �ل����ش���ت���ث���م���ار�ت يف 
�مل���و�د �خل���ام و�إم��ك��ان��ي��ات �لتكرير 
يف �ل����دول����ة وح�����ول �ل����ع����امل. ومت 
�لإعالن عن �ملبادرة بعد يوم على 
�إط��الق �لحت��اد للطري�ن رحلتها 
 777 بوينغ  لطائرة  �لتجريبية 
ب����اأول  ج��زئ��ي��ا  ت�شغيلها  مت  �ل��ت��ي 
�ل��ك��ريو���ش��ني �حليوي  م���ن  وق����ود 
�إنتاجه يف دول��ة �لإم����ار�ت عن  مت 
�لكتلة  ملعاجلة  تكنولوجيا  طريق 
ومت  �مل��ب��ت��ك��رة.  �لنباتية  �حل��ي��وي��ة 
ب�شكل  �ل���وق���ود �حل���ي���وي  حت��وي��ل 

برنارد كليمنت نائب �أول للرئي�س 
يف �شركة توتال للطاقات �جلديدة 
ب�شفتها �شريكا على �ملدى �لطويل 
�إنتاج  ع���ن  وم�����ش��وؤول��ة  لأب��وظ��ب��ي 
�لنفط و�لغاز تفخر �شركة توتال 
دعم  ويف  �مل����ب����ادرة  يف  ب��امل�����ش��ارك��ة 
�لطاقة.  مزيج  وتنويع  �لإم���ار�ت 
�لتجريبية  �لرحلة  و�أ�شاف متثل 
على  ن���وع���ه���ا  م����ن  �لأوىل  وه�����ي 
�لأو�شط  �ل�شرق  منطقة  م�شتوى 
�إم���ك���ان���ات ت���وت���ال ح��ت��ى �ل���ي���وم يف 
للطائر�ت  �ل��وق��ود �حل��ي��وي  دم��ج 
وموثوقة..  م��ل��م��و���ش��ة  ب��ط��ري��ق��ة 
حت�شني  م�����ش��األ��ة  �أن  �إىل  م�����ش��ري� 
كفاءة �لطاقة و�ل�شتفادة �لكاملة 
�أ�شبحت  �مل��ت��ج��ددة  �ل��ط��اق��ة  م���ن 
�أعمال  جزء� ل يتجز�أ من منوذج 
ت���وت���ال وق���د مت��ك��ن��ت م���ن حتقيق 
ع��ل��ى �شعيد  م��ل��م��و���ش��ة  �إجن������از�ت 
�لوقود �حليوي ف�شال عن قطاع 
�لطاقة �ل�شم�شية. من جانبه �أكد 
رئي�س  مافينز�دة  فريد  �لدكتور 
�لوثيق  �لتعاون  �أن  م�شدر  معهد 
�أبوظبي  م��ب��ادرة  يف  �ل�شركاء  ب��ني 
يعك�س  �حليوي  �لطائر�ت  لوقود 
�لوقود  �ل��ك��ب��ري جت���اه  �ل��ت��ز�م��ه��م 
وه����و مفهوم  �مل�����ش��ت��د�م  �حل���ي���وي 

ج��زئ��ي م��ن �ل��ك��ت��ل��ة �حل��ي��وي��ة من 
و�شريكتها  ت���وت���ال  ���ش��رك��ة  ق��ب��ل 
���ش��رك��ة �أم���ريي�������س.. ف��ي��م��ا �أج���رت 
بالكامل  �مل��م��ل��وك��ة  ت��ك��ري��ر  ���ش��رك��ة 
ل�شركة �أبوظبي �لوطنية للبرتول 
�لنهائية  �لت�شفية  عملية  �أدن��وك 
لوقود �لطائر�ت �حليوي لتن�شم 
بذلك �لإم��ار�ت �إىل �لعدد �لقليل 
باإنتاج  ت���ق���وم  �ل���ت���ي  �ل������دول  م���ن 
وت�����ش��غ��ي��ل ط���ائ���ر�ت���ه���ا ع���ر وق���ود 
ويجري  �حل���ي���وي.  �ل��ك��ريو���ش��ني 
�لطاقة  لأب���ح���اث  م�����ش��در  م��رك��ز 
تدعمه  �ل��ذي  �مل�شتد�مة  �حليوية 
بوينغ  و�شركة  للطري�ن  �لحت���اد 
�لزر�عة  وت��ط��وي��ر  �أب��ح��اث��ه  م��ال��ي��ا 
خام  م���و�د  �شت�شبح  �ل��ت��ي  �مللحية 
لإنتاج  نف�شها  �لتكرير  لعمليات 
�مل��ت��ج��دد. وق����ال جيم�س  �ل���وق���ود 
�لرئي�س  �ملجموعة  رئي�س  هوجن 
للطري�ن  ل����الحت����اد  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�إن  �ملنا�شبة  ب��ه��ذه  ل��ه  ت�شريح  يف 
هدف من �إطالق �ملبادرة هو دعم 
�لطائر�ت  وق��ود  وت�شويق  تطوير 
�أبوظبي  يف  �مل�������ش���ت���د�م  �حل���ي���وي 
�ل��ع��امل على حد  وح��ول  و�ملنطقة 
�أن �ل�����ش��رك��ة قد  ����ش���و�ء. و�أ����ش���اف 
هذ�  ه����ام����ة يف  خ����ط����و�ت  خ���ط���ت 

على  تركيزها  و�شتو��شل  �مل��ج��ال 
�إق��ام��ة م��ب��ادر�ت �أخ���رى مثل هذه 
�ملتعلقة  �مل�شاألة  لت�شهيل  �مل��ب��ادرة 
�حليوي  �ل��ط��ائ��ر�ت  وق��ود  بتو�فر 
�ل�شنو�ت  يف  ل��ل��ط��ري�ن  ل���الحت���اد 
رحلة  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار  �ل���ق���ادم���ة. 
�لتجريبية  ل���ل���ط���ري�ن  �لحت������اد 
ج����اءت م���ع �لإع�����الن ع���ن مبادرة 
�أبوظبي لوقود �لطائر�ت �حليوي 
�أ�شبوع  ���ش��ب��ق��ت  �ل���ت���ي  �ل���ف���رتة  يف 
و�لقمة  ل���ال����ش���ت���د�م���ة  �أب���وظ���ب���ي 
�مل�شتقبلية  ل��ل��ط��اق��ات  �ل��ع��امل��ي��ة 
دولة  ق��ادة  �لتز�م  توؤكد على  �لتي 
�لطاقة  ت��ط��وي��ر  �لإم������ار�ت جت���اه 
�مل�����ش��ت��د�م��ة. و�أو����ش���ح ه��وج��ن �أن 
�لطائر�ت  لوقود  �أبوظبي  مبادرة 
�حليوي .. رحلتنا نحو �ل�شتد�مة 
ت���ت���م���ا����ش���ى م�����ع روؤي���������ة �أب���وظ���ب���ي 
 2030 ل����ل����ع����ام  �لق����ت���������ش����ادي����ة 
م�شادر  تطوير  �إىل  ت�شعى  �ل��ت��ي 
تنويع  بهدف  �مل�شتد�مة  �لطاقة 
�ق��ت�����ش��اد �ل���دول���ة وزي������ادة فر�س 
�لإمار�تيني.  للمو�طنني  �لعمل 
من جانبه قال جيفري جون�شون 
رئي�س �شركة بوينغ ملنطقة �ل�شرق 
�إن دول��ة �لإم���ار�ت ر�ئدة  �لأو�شط 
�لتجاري على  �لطري�ن  يف جمال 

م�شتقبل �أكرث نقاء وذلك متا�شيا 
�شركة  يف  �ل�شتد�مة  �شيا�شة  م��ع 
للبرتول.  �ل���وط���ن���ي���ة  �أب����وظ����ب����ي 
تكمل  �ل�شرت�تيجية  �أن  و�أو���ش��ح 
منو  تلبية  يف  �مل�شتقبلية  �خلطط 
�لطائر�ت  لوقود  �ملتز�يد  �لطلب 
�ملنطقة  م�شتوى  وعلى  �لبالد  يف 
يف ظ����ل �ل���ت���و����ش���ع �ل���ك���ب���ري �ل����ذي 
ت�����ش��ه��ده ���ش��رك��ات �ل���ط���ري�ن على 
�شعيد �لعمليات. من ناحيته قال 

لقيادة  وم��وؤه��ل��ة  �ل��ع��امل  م�شتوى 
�ل��ر�م��ي��ة �إىل ج��ع��ل هذه  �جل��ه��ود 
و�أ�شاف  ��شتد�مة.  �أكرث  �ل�شناعة 
�شركاء  م��ع  تعمل  �لتي  بوينغ  �أن 
�لعامل  �أن����ح����اء  خم��ت��ل��ف  يف  ل���ه���ا 
للنهو�س مب�شاريع تطوير �لوقود 
مبادرة  �أن  ترى  �مل�شتد�م  �حليوي 
�أبوظبي لوقود �لطائر�ت �حليوي 
من  حت��دث  هامة  فر�شة  �شتكون 
خاللها �أثر� �إيجابيا على م�شتوى 

�ملتحدة  �لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة 
وع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل��ع��امل ع��ل��ى حد 
����ش���و�ء. م���ن ج��ه��ت��ه �أع�����رب جا�شم 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �ل�شايغ  علي 
�شركته  فخر  ع��ن  تكرير  ل�شركة 
�ملنتج يف  ه��ذ�  تكرير  بامل�شاركة يف 
مركز بحوثها �لقائم يف �أبوظبي.. 
ملفهوم  ���ش��رك��ت��ه  ت���اأي���ي���د  م����وؤك����د� 
كوقود  �حليوي  �لوقود  ��شتخد�م 
�إىل  للو�شول  للطري�ن  م�شتد�م 
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مدينة دبي االأكادميية العاملية ت�سلط ال�سوء على متطلبات قطاع الطاقة يف القمة العاملية لطاقة امل�ستقبل 2014

•• دبي-الفجر: 

و���ش��ع��ت ف����الي دب����ي ���ش��ب��ك��ت��ه��ا يف 
�ململكة  م���ن  �ل�����ش��رق��ي��ة  �مل��ن��ط��ق��ة 
�ل��ع��رب��ي��ة �ل�����ش��ع��ودي��ة، وذل����ك من 
خالل �إعالنها عن بدء �لرحالت 
و�لهفوف،  دب��ي  ب��ني  �ملبا�ش��������رة 
حمافظ������ة  م��������������������������دن  �أك��ب��������������������������ر 

�لإح�شاء.
وتبد�أ �لناقلة رحالتها �إىل مطار 
فر�ير   6 يف  �ل�����دويل  �لإح�������ش���اء 
رحلتني  مبعدل  وذل��ك   ،2014
�أ����ش���ب���وع���ي���اً، ل���رتف���ع ب���ذل���ك عدد 
 11 �إىل  �ل�شعودية  يف  وجهاتها 

وجهة.
�لرئي�س  �ل��غ��ي��ث،  غ��ي��ث  وت���وج���ه 
بال�شكر  دب���ي،  ل��ف��الي  �لتنفيذي 
على  �ل�����ش��ع��ودي��ة  �ل�����ش��ل��ط��ات  �إىل 
�مل�شتمرين،  و�ل����دع����م  �ل���ت���ع���اون 
�لو�شول  للناقلة  �أت��اح��ا  و�ل��ذي��ن 

�إىل هذه �لوجهة �جلديدة، وقال: 
�لذي  �مل�ش������تمر  �ل��دع�����م  ن��ق��در 
�ل�شعودية،  �ل�شلطات  لنا  �أول��ت��ه 
و�ل���ذي مكننا م��ن �ل���ش��ت��م��ر�ر يف 
�ململك��������ة،  يف  �ش�������بكتنا  تو�شيع 
�لذي  �جلديد  خطنا  �أن  يف  ونثق 
ي�شل دول��ة �لإم���ار�ت بالهفوف - 
يف  �لثقافية  �مل��ر�ك��ز  �أه���������م  �أح��د 
�لرو�بط  م��ن  ���ش��ي��ق��وي  �مل��م��ل��ك��ة- 
بلدينا  بني  و�لثقافي�����ة  �لتجارية 

�ل�شقيقني .
جت��در �لإ���ش��ارة �إىل �أن ف��الي دبي 
�لتي  �لأوىل  �لطري�ن  �شركة  هي 
برحالٍت  ب��ال��ه��ف��وف  دب���ي  ت��رب��ط 
مبا�شرة، لتفتح بذلك �أفاقاً جديدة 
يف جمالت �لتجارة و�ل�شياحة، ما 
�إىل  �ل�شفر  �لهفوف  ل�شكان  يتيح 
و��شعة  �شبكة  �إىل  عرها  �أو  دب��ي 
من وجهات فالي دبي، كما يتيح 
�لو�شول  �لإم����ار�ت  دول���ة  ل�شكان 

�مل��م��ل��ك��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل�����ش��ع��ودي��ة يف 
 11 �ل����ي����وم  وت����خ����دم   ،2010
�أب��ه��ا و�لدمام  ف��ي��ه��ا ه���ي:  وج��ه��ة 

�إىل �لهفوف و�إ�شتك�شاف تاريخها 
�لغني و�لعريق.

يف  عملياتها  دب���ي  ف���الي  وب�����د�أت 

وحائل و�لهفوف و�لق�شيم وجدة 
و�لريا�س وتبوك  �ملنورة  و�ملدينة 

و�لطائف وينبع.

فلي دبي ت�سيف الهفوف اإىل �سبكة وجهاتها ال�سعودية

�أجريت  �لتي  �لدر��شة  و��شتملت  �لعليا.  للم�شتويات  بالن�شبة  طلبا  �لأك��رث 
��شتطالعا  �ل�شت�شار�ت  جمال  يف  �ملتخ�ش�شة  ديلويت  �شركة  مع  بالتعاون 
لآر�ء 2400 طالب من 17 بلد� يف �آ�شيا و�ل�شرق �لأو�شط و�أفريقيا و235 
من روؤ�شاء �شركات متثل 12 قطاعا. وتهدف هذه �لدر��شة �مل�شتقلة و�لأكرث 
يف  �حلالية  و�لثغر�ت  �ملطلوبة  �ملهار�ت  �أه��م  تبيان  �إىل  �ملنطقة  يف  �شمولية 
�لقوى �لعاملة �شمن �لأ�شو�ق �لنا�شئة. وقال �لدكتور �أيوب كاظم مدير عام 
�لعربية  �لإم��ار�ت  �إن دولة  �لع�شو يف تيكوم لال�شتثمار�ت  �لتعليمي  �ملجمع 
يف  وزي��ادة  و�ل�شكاين  �لقت�شادي  �لنمو  معدلت  يف  �رتفاعا  �شهدت  �ملتحدة 
��شتهالك �لطاقة ب�شكل كبري خالل �لعقود �ملا�شية م�شجلة و�حدة من �أعلى 
لإد�رة  وفقا  �لعامل  �لو�حد يف  للفرد  �لطاقة  ��شتهالك  �أ�شعاف معدل   10
لإيجاد  ملحة  حاجة  ظهرت  فقد  ..وبالتايل  �لأمريكية  �لطاقة  معلومات 

•• دبي-وام:

ك�شفت مدينة دبي �لأكادميية �لعاملية عن بيانات مهمة م�شتمدة من در��شة 
�لعاملة يف قطاع �لطاقة و�مل��و�رد و�لتي ح��ددت بع�شا من  �لقوى  تخطيط 
�أهم �لجتاهات و�ملهار�ت �ملطلوبة يف قطاع �لطاقة و�ملو�رد �لذي ي�شهد منو� 
�شريعا. وياأتي �لك�شف عن هذه �ملعلومات قبيل �نعقاد �لقمة �لعاملية لطاقة 
و�أظهرت  �أبوظبي.  يف   2014 يناير   22 �إىل   20 �لفرتة من  �مل�شتقبل يف 
در��شة تخطيط �لقوى �لعاملة �أن �شمان �جلودة و�لتدريب يف جمال �ل�شالمة 
�لطاقة  قطاع  يحتاجها  مهار�ت  ثالث  �أك��رث  هي  �لطاقة  خماطر  وهند�شة 
و�لتدريب  مبتدئ  مل�شتوى  مطلوبة  مهارة  كاأكرث  �جل��ودة  �شمان  ج��اء  وق��د 
�لطاقة  خماطر  هند�شة  كانت  حني  يف  �ملتو�شط  للم�شتوى  �ل�شالمة  على 

�قت�شاد  �إىل حتويل  �لهادفة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  روؤي��ة حكومة 
�لدولة �إىل �قت�شاد قائم على �ملعرفة تبذل �حلكومة جهود� م�شنية من �أجل 
�إىل  �لقطاعات مما قاد  �لدولة يف خمتلف  �لنمو �لقت�شادي يف  دفع عجلة 
طلب كبري على �لر�مج و�لدور�ت �ملتخ�ش�شة. ويف هذ� �ملجال تلعب كل من 
مدينة دبي �لأكادميية �لعاملية وقرية دبي للمعرفة دور� ر�ئد� عر توفريهما 
�لبنية �لتحتية �ملنا�شبة �لالزمة للجامعات و�ملعاهد �لدولية لكي تتيح لها 
توفري بر�مج تعليمية وتدريبية عالية �جلودة يف هذه �ملنطقة ..ول تقت�شر 
�أي�شا �لقطاعات  هذه �لر�مج على �لتخ�ش�شات �لعادية فح�شب بل ت�شمل 
..كما  �لطاقة  قطاع  ي�شمل  وهذ�  متز�يدة  �أهمية  تكت�شب  �لتي  �ملتخ�ش�شة 
�أمريكي يف  دولر  مليار   100 �أك��رث من  �لإم���ار�ت ل�شتثمار  دول��ة  تخطط 

تكنولوجيا �لطاقة �ملتجددة و�لنظيفة يف �ل�شنو�ت �خلم�س �ملقبلة. 

بينها  ومن  �لطاقة  قطاع  تو�جه  �لتي  �لتحديات  ملعاجلة  �لناجعة  �حللول 
دفع  ملو��شلة  توؤهلهم  عالية  مبهار�ت  يتمتعون  �أ�شخا�س  توظيف  �شرورة 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  �أن  �إىل  و�أ�شار  �لقطاع.  �لنمو يف هذ�  عجلة 
يتوفر بها جمموعة من �ملوؤ�ش�شات �لأكادميية �لكرى جاهزة لبناء �لقدر�ت 
�لطاقة  قطاع  يحتاجها  �لتي  �ل��الزم��ة  ب��امل��ه��ار�ت  �لعاملة  �ل��ق��وى  وت��زوي��د 
و�ت  ه��ريي��وت  وجامعة  �ل��ب��رتول  ومعهد  للتكنولوجيا  م�شدر  معهد  مثل 
وجامعة �آميتي وجامعة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وغريها. وتعك�س �لر�مج 
روؤية  بتحقيق  �لل��ت��ز�م  و�ملعاهد  �جلامعات  ه��ذه  تقدمها  �لتي  �لأك��ادمي��ي��ة 
�حلكومة ودعم �حتياجات �ل�شناعة ..وتتنوع هذه �لر�مج يف �خت�شا�شاتها 
بدء� من بر�مج �لطاقة �ل�شم�شية و�لطاقة �ملتجددة و�حلفاظ على �لطاقة 
وبناء �لبيئة و�شول �إىل بر�مج �إد�رة �لطاقة وتدقيق �لطاقة. ومتا�شيا مع 

مالية الوطني االحتادي تنتهي من مناق�سة م�سروع قانون مكافحة الغ�س التجاري

�سندوق بوابة االإمارات التابع ل�سعاع يح�سد 
جائزة اأف�سل �سندوق للأ�سهم يف االإمارات

اأخبار ال�ساعة: االإمارات 
�سباقة يف جمال طاقة امل�ستقبل

 اإرن�ست ويونغ العاملية تتوقع انتعا�سا 
يف معدالت اإ�سغال الفنادق يف االإمارات

تقرير عقاري دويل يتوقع ا�ستمرار 
انتعا�س ال�سوق العقاري يف دبي خلل 

بيئة وحمميات ال�سارقة ت�سارك يف 
معر�س القمة العاملية لطاقة امل�ستقبل

�شناديق بو�بات �لأ�شهم لدى �شعاع، �لأطول يف منطقة 
�إد�رة  �أفريقيا، وقد حاز فريق  �لأو�شط و�شمال  �ل�شرق 
�لأ�شول لدى �شعاع على عدد كبري من �جلو�ئز خالل 
�لذي  �لقوي  و�لأد�ء  لكفاءتهم  نظر�ً  �ملا�شية  �لأع���و�م 

حتققه �ل�شناديق �لتي يديرونها.

حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  �أعلنها  �لتي  �مل�شتقبل 
�مل�شتقبل  لطاقة  �لعاملية  �لقمة  يف  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
عام 2008 وت�شل قيمتها �إىل �أربعة ماليني دولر ما 
يجعلها �جلائزة �لأكر على �مل�شتوى �لعاملي يف جمال 
�ملتجددة  �ل��ط��اق��ة  ودع���م  �مل�����ش��ت��د�م��ة  �لتنمية  ت�شجيع 
حيث يتم منحها �إىل �جلهات �لتي تقدم حلول مبتكرة 
وغري تقليدية يف مو�جهة �أزمة �لتغري �ملناخي وتطوير 
م�����ش��ادر �ل��ط��اق��ة �مل�����ش��ت��د�م��ة. و�أو���ش��ح��ت �أن���ه �إذ� كانت 
�ملتجددة  بالطاقة  �لهتمام  يف  �شباقة  �لإم���ار�ت  دول��ة 
�لإم�����ار�ت  ف���اإن م��رك��ز  �لتنمية  ب��ا���ش��ت��د�م��ة  وع��الق��ت��ه��ا 
بحثية  كموؤ�ش�شة  �ل�شرت�تيجية  و�لبحوث  للدر��شات 
بناء  يف  �لنوعية  وم�شاهمته  �ملهم  دوره  له  كان  وطنية 
�لعلمية حول هذه �لق�شية ومتابعة تطور�تها  �ل��روؤى 
و��شت�شر�ف م�شتقبلها ولذلك ي�شارك �ملركز يف �ملعر�س 
�لعام  ه��ذ�  �مل�شتقبل  لطاقة  �لعاملية  للقمة  �مل�شاحب 
حيث يعر�س �إ�شد�ر�ته �لكثرية و�ملتنوعة حول �لطاقة 
و�آخرها كتاب �لتكنولوجيا وم�شتقبل �لطاقة باللغتني 
�أك���رث مر�كز  �أن���ه م��ن  �لعربية و�لإجن��ل��ي��زي��ة وخ��ا���ش��ة 
بهذه  �هتماما  و�ل��ع��امل  �ملنطقة  يف  و�لتفكري  �لبحث 

�لق�شية . 
�إىل  �لإفتتاحي  �ل�شاعة يف ختام مقالها  �أخبار  و�أ�شارت 
حر�س �ملركز منذ �إن�شائه على تخ�شي�س موؤمتر �شنوي 
�ملا�شي  �أكتوبر  يف   19 �ل���  دورت���ه  عقدت  �لطاقة  ح��ول 
: ثورة  �لتقليدي  �لأح��ف��وري غري  �لوقود  حتت عنو�ن 
دور�ته  يف  �مل��وؤمت��ر  و�أع��ط��ى   .. مقبلة  هيدروكربونية 
وم�شادرها  �لطاقة  مل�شتقبل  خا�شة  �أهمية  �ملختلفة 
بالتنمية  ذلك  وعالقة  ناحية  من  و�ملتجددة  �جلديدة 
�مل�شتد�مة من ناحية �أخرى وهذ� يجعل �ملركز ميتلك 
فيما  و��شعة  معلوماتية  وقاعدة  مميز�  علميا  ر�شيد� 
�ملتجددة  و�ل��ط��اق��ة  ع��ام  ب�شكل  �لطاقة  بق�شية  يتعلق 

ب�شكل خا�س.

2012 م��ع زي����ادة يف  م��ق��ارن��ة بال�شهر ذ�ت���ه م��ن ع���ام 
�ملائة  يف   5.6 بن�شبة  �لغرف  لأ�شعار  �ليومي  �ملتو�شط 
. و�أفادت �لدر��شة باأن متو�شط �أ�شعار �لغرف �لفندقية 
�أكتوبر  يف  �أمريكيا  دولر�   330 م��ن  �رتفعت  دب��ي  يف 
�لتايل  �ل�شهر  يف  دولر�   333 �إىل  �ملا�شي  �ل��ع��ام  م��ن 
له مع زيادة يف متو�شط �لإ�شغال بن�شبة ثالثة يف �ملائة 
خالل �لفرتة ذ�تها. و�أ�شارت �إىل �أنه متت �إ�شافة نحو 
�لعام  خ��الل  دب��ي  يف  جديدة  فندقية  غرفة   2950
�خلم�س  فئة  من  كرى  فنادق  عدة  �فتتاح  مع  �ملا�شي 
جمري�  كارلتون  ريتز  وتو�شيع  فيو  �أو�شني  مثل  جنوم 
بيت�س و �شوفيتيل نخلة جمري� و �أنانتار� نخلة جمري� 
و �أوبروي و كونر�د . و�أكدت �لدر��شة �أن �شوق �ل�شيافة 
يف دبي ��شتوعبت هذه �لتدفقات من �لفنادق �جلديدة 
ب�شكل �شريع مو��شلة �أد�ءها �جليد بالرغم من تر�جع 
�ملائة  0.3 يف  بن�شبة  �ملتاحة  �لو�حدة  �لغرفة  �إي��ر�د�ت 

فقط. 

و�أظهر تقرير جونز لنغ ل�شال �لذي �أ�شدرته حول 
�شوق دبي �لعقارية للربع �لأخري من �لعام �ملا�شي �أن 
خالل  قويا  �إنتعا�شا  �شهدت  �ل�شكنية  �لعقار�ت  �شوق 
لالأ�شعار  �شنوي  �رت��ف��اع  متو�شط  م��ع  �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام 
�لإيجار�ت  متو�شط  يف  وحت�شن  �ملائة  يف   22 ن�شبته 

بن�شبة 17 يف �ملائة مقارنة بعام 2012 .
 وبني �أن �شوق تاأجري �ملكاتب �شهدت كذلك مزيد� من 
�ملا�شي مدعوما  �لعام  �لأخ��ري من  �لربع  �لن�شاط يف 
يف  �لإي��ج��ار�ت  ت�ش��������تمر  �إذ  �ملو�ش������مية  بالعو�م������ل 
�لبحث عن �جلودة  بالتح�شن حيث  �لرئي�شة  �ملناطق 
�إيجار�ت  متو�ش������ط  ب��ق��ي  فيما  �مل�����ش�����اح��ات  و�أف�����ش��ل 
�أخ��رى من دون تغيي������ر مع زياد�ت  �أماكن  �ملكاتب يف 
�لبع�س  يف  �نخفا�س  يقابلها  �لتي  �مل�شاريع  بع�س  يف 

�لآخر.

حماية  خ��الل  م��ن  و�ل�شحر�وية  �ل��ري��ة  �ملناطق  يف 
�ملو�رد �لطبيعية و�حلياة �لفطرية وتنوعها �حليوي. 
و�أ�شارت �إىل �أن جناح �لهيئة يف �ملعر�س �شيو�شح �أهمية 
�ملنا�شبة  �لبيئية  �ل�شيا�شات  و�شع  يف  �لعلمي  �لبحث 
�ملو�رد  على  للحفاظ  �مل�شتد�مة  �لتنمية  مبد�أ  ودع��م 
�جليل  ل�شالح  ��شتغاللها  و�شمان  �لطبيعية  �لبيئية 
و�أو�شحت  �مل�شتقبل.  �أجيال  �إه��د�ر حق  دون  �حلا�شر 
�ل�شويدي �أن تعزيز منهج �لتوحد �لقطاعي و�ل�شر�كة 
�ملتد�خلة يف �لعمل �لبيئي من �أجل �لرتقاء مب�شتوى 
�لوعي �لبيئي لدى �شر�ئح �ملجتمع �ملختلفة يعد �أحد 
�لأهد�ف �لرئي�شة �لتي ت�شعى �لهيئة لتحقيقها خالل 

�لفرتة �لقادمة .. 
مو�شحة �أن �مل�شاركة يف معر�س �لقمة �لعاملية لطاقة 
على  ت�شاعد  �مل�شابهة  �لأخ����رى  و�مل��ع��ار���س  �مل�شتقبل 
حتقيق �لأهد�ف �ملن�شودة ب�شرعة كبرية. ويقدم جناح 
�لتعريفية  �لرو�شور�ت  و  �لكتيبات  للجمهور  �لهيئة 
لإمارة  �لتابعة  �لطبيعية  �ملحميات  عن  نبذة  وفيها 
�ل�شارقة وما حتتويها من حيو�نات و�أ�شجار ونباتات 

نادرة و�أنظمتها �لبيولوجية �ملتنوعة .

دبي ت�ست�سيف موؤمتر الطاقة 
اخل�سراء يف فرباير املقبل

•• دبي-وام:

ي�شت�شيف مركز دبي �لتجارى �لعاملي موؤمتر �لطاقة �خل�شر�ء وذلك يف 11 
نوفمر. وت�شتعر�س بلدية دبي خالل �ملوؤمتر روؤيتها مل�شتقبل �أكرث ��شتد�مة 
�إنتاج �لطاقة �لنظيفة بح�شور �ملئات من  حيث تعتمد فيه ب�شكل كبري على 
ح�شني  �ملهند�س  �شعادة  و�شيقوم  و�لعامل.  �ملنطقة  �أنحاء  من  �لقطاع  خ��ر�ء 
للموؤمتر  �لإفتتاحية  �لكلمة  بتقدمي  دب��ي  لبلدية  �لعام  �ملدير  لوتاه  نا�شر 
�إنتاج  �لبلدية بهدف خف�س  �شتتبناها  �لتي  �ملبادر�ت �جلديدة  ويتناول فيها 
�لقادمة ويف  �لثالث  �ل�شنو�ت  �ملائة خالل  20 يف  بن�شبة تفوق على  �لطاقة 
و�ط يف  10.5 غيغا  ح��ت��ى  ل��ت��خ��زي��ن  م�����ش��ت��د�م��ة  ح��ل��ول  تبني  ذ�ت���ه  �ل��وق��ت 
�أك�شيد  ث��اين  غ��از  �إنبعاثات  م��ن  ط��ن  و200  �آلأ�ف   6 و  �لطاقة  ��شتهالك 
�لكربون يف �ل�شنة. وينعقد موؤمتر �لطاقة �خل�شر�ء بال�شر�كة مع بلدية دبي 
�لأو�شط  �ل�شرق  معر�س  مع  جنب  �إىل  جنبا  ويقام  و�ح��د  ي��وم  مل��دة  وي�شتمر 
�ملنطقة  م�شتوى  على  �لطاقة  �ملتخ�ش�شة يف  �ملعار�س  و�أق��دم  �أكر  للكهرباء 
وذل���ك يف �ل��ف��رتة م��ن 11 �إىل 13 ف��ر�ي��ر مب��رك��ز دب��ي �ل���دويل للمعار�س 
�ملوؤمتر  يف  وم�شاهم  خبري   300 م��ن  �أك���رث  م�شاركة  وي��ت��وق��ع  و�مل���وؤمت���ر�ت. 
تو�جه قطاع  �لتي  و�لفر�س  �لقطاع  يو�جهها  �لتي  �لتحديات  �أب��رز  لتباحث 
مل�شتبقل  فاعلية  �أك��رث  ��شرت�تيجيات  وحتديد  �ملنطقة  يف  �لنظيفة  �لطاقة 
�أكرث ��شتد�مة. وقالت �أنيتا ماثيوز مديرة جمموعة �إنفورما للطاقة -�جلهة 
�إن  �خل�����ش��ر�ء-  �لطاقة  وم��وؤمت��ر  للطاقة  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  ملعر�س  �ملنظمة 
�إ�شتهالك �لطاقة منا ب�شكل كبري يف �ملنطقة . و�عترت �أن منو �ل�شتهالك 
وحجم �ل�شتثمار�ت �ملخططة ي�شاهمان يف تو�شيع �لهوة بني �لطلب وحجم 
�لرئي�شية  �خلطط  بع�س  على  �ل�شوء  ت�شليط  يتم  �أن��ه  ..مو�شحة  �لإن��ت��اج 
�إىل  �إ�شافة  �خل�شر�ء  �لطاقة  موؤمتر  خالل  �لطاقة  كفاءة  لتعزيز  �لهادفة 
جمع �ملتخ�ش�شني يف �لقطاع معا للتحاور وتباحث �لق�شايا و�لعر�قيل �لتي 
تو�جه �لقطاع وو�شع �حللول لها. ومن بني �أبرز �خلر�ء �مل�شاركني يف �ملوؤمتر 
غر�مي �شيمز �ملدير �لتنفيذي ملكتب �لتنظيم و�لرقابة يف دبي وعمر �لوهابي 
�لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة عمان �لقاب�شة للكهرباء ورماين هاريهار�ن مدير 
فعالياته  �مل��وؤمت��ر  و�شيختتم  �شويز.  �أف  دي  جي  يف  و�لت�����ش��الت  �لتخطيط 
�لدول و�لتي  �ملتعلقة و�ملوؤ�شر�ت وت�شنيفات  بكلمة حول �ل�شتد�مة و�ملناهج 
يلقيها �لروفي�شور غوركان كومباروغلو رئي�س �لحتاد �لرتكي لإقت�شاديات 

�لطاقة ونائب رئي�س �لحتاد �لدويل لإقت�شاديات �لطاقة. 

•• دبي-الفجر:

�أعلنت �شعاع كابيتال �م�س عن ح�شول �شندوقها بو�بة 
�شمن  لالأ�شهم  �شندوق  �أف�شل  جائزة  على  �لإم���ار�ت 
فئة �أف�شل �أد�ء على مدى ثالث �شنو�ت من قبل جملة 
مينا �إف �إم . وتاأتي هذه �جلائزة يف �أعقاب �جلو�ئز �لتي 
عامي  عن  �شعاع  لدى  �لأ�شول  �إد�رة  فريق  عليها  حاز 

و2012.   2011
رئي�س  مكتوم،  �آل  ح�شر  بن  مكتوم  �ل�شيخ  �شمو  وق��ال 
فوزنا  يوؤكد  كابيتال:  ل�شعاع  �لتنفيذي  �لإد�رة  جمل�س 
لفريق  �ل�شتثنائي  �لأد�ء  على  �جل��ائ��زة  بهذه  جم��دد�ً 
�إح��ر�ز عو�ئد  �شعاع وقدرتنا على  ل��دى  �لأ���ش��ول  �إد�رة 

مت�شقة لعمالئنا. 
ي��ذك��ر ب����اأن ���ش��ن��دوق ب���و�ب���ة �لإم�������ار�ت ت���ف���ّوق ب�شورة 
متو��شلة على موؤ�شر �شتاندرد �أند بورز �ملرّكب لالأ�شهم 
وحقق  �ملا�شية،  �لأرب��ع  �ل�شنو�ت  مدى  على  �لإمار�تية 
�ل�شندوق عائد�ت بن�شبة %87.41 حتى تاريخ 31 
بلغت  �ل��ت��ي  �مل��وؤ���ش��ر  ع��ائ��د�ت  مقابل   2013 دي�شمر 
ل�شل�شلة  �لإ�شتثماري  �ل�شجل  ويعّد  هذ�   .85.18%

•• اأبوظبي-وام:

�لعربية  �لم���ار�ت  دول��ة  �أن  �ل�شاعة  �أخبار  ن�شرة  �أك��دت 
�ملتحدة �شباقة يف �لهتمام بالطاقة �ملتجددة وعالقتها 
�لريادة يف  �شاحبة  �أنها  �إىل  �إ�شافة  �لتنمية  با�شتد�مة 
تعزيز �لوعي �لعاملي مب�شاألة ��شتد�مة �لطاقة. وحتت 
عنو�ن قيادة �إمار�تية للعامل يف طاقة �مل�شتقبل قالت �إن 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة تقود �لعامل يف �حلركة 
و�مل��ب��ادرة ب�����ش��اأن �ل��ط��اق��ة �مل��ت��ج��ددة و����ش��ت��د�م��ة �لطاقة 
�لدولية  �لوكالة  ملقر  ��شت�شافتها  يت�شح من  ما  وه��ذ� 
هذ�  يف  �لر�ئدة  وم�شروعاتها  �إيرينا  �ملتجددة  للطاقة 
�ملجال و�أهمها م�شروع مدينة م�شدر �لتي �شتكون �أول 
مدينة يف �لعامل خالية من �لكربون و�لفعاليات �لعاملية 
مقدمتها  ويف  �لغر�س  لهذ�  ت�شت�شيفها  �لتي  �لكرى 
دورتها  �شتعقد  �لتي  �مل�شتقبل  لطاقة  �لعاملية  �لقمة 
�أول  �لفريق  �ل�شابعة برعاية كرمية من قبل  �ل�شنوية 
�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
�مل�شلحة خ��الل �لفرتة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
من 20 �إىل 22 من �شهر يناير �جلاري وذلك �شمن 
�أ�شبوع �أبوظبي لال�شتد�مة خالل �لفرتة من 18 �إىل 
ي�شدرها  �لتي  �لن�شرة  و�أ�شافت  �جل��اري.  يناير   25
�لإ�شرت�تيجية..  و�لبحوث  للدر��شات  �لإم��ار�ت  مركز 
�ملن�شة  �مل�شتقبل  لطاقة  �لعاملية  �لقمة  �أ�شبحت  لقد 
�لعاملية �لأكر و�لأهم و�لأب��رز ملناق�شة ق�شايا �لطاقة 
�أر���س دولة  �أنها تعقد على  �إىل  بالنظر  �شو�ء  �ملتجددة 
�لإم������ار�ت ���ش��اح��ب��ة �ل���ري���ادة يف ت��ع��زي��ز �ل��وع��ي �لعاملي 
ح�شور�  ت�شتقطب  لأنها  �أو  �لطاقة  ��شتد�مة  مب�شاألة 
وغري  �حلكوميني  �مل�شوؤولني  بني  يجمع  مميز�  عامليا 
�حلكوميني �إ�شافة �إىل �خلر�ء و�ملتخ�ش�شني يف جمال 
�لطاقة من كل دول �لعامل. و�أ�شارت �إىل �أنه �إ�شافة �إىل 
لطاقة  ز�ي��د  هناك جائزة  �لكبري  �لعاملي  �حل��دث  ه��ذ� 

•• دبي-وام:

توقعت در��شة �شهرية �شدرت عن �شركة �إرن�شت ويونغ 
� �لتي تتخذ من مركز دبي �ملايل �لعاملي مقر�  �لعاملية 
� �م�����س ح���ول ق��ط��اع �ل��ف��ن��ادق يف �ل�شرق  �إق��ل��ي��م��ي��ا ل��ه��ا 
�ن��ت��ع��ا���ش��ا يف  �ل��ع��ام �حل����ايل  ب��د�ي��ة  �أن ي�شهد  �لأو����ش���ط 
معدلت �إ�شغال �لفنادق يف دولة �لإمار�ت بالتز�من مع 
19 ملهرجان دبي للت�شوق  �ل�  �نطالق �لدورة �ل�شنوية 
يوميا.   32 �ل��ذي ميتد  �ل�شهر �حل��ايل  �لثاين من  يف 
 � ويونغ  �إرن�شت  �أجرتها  �لتي  �ملعيارية  �لدر��شة  وبينت 
�لتي ح�شلت وكالة �أنباء �لإمار�ت و�م على ن�شخة منها 
� �ن �شوق �ل�شيافة يف دولة �لإمار�ت �شهدت يف نوفمر 
�إي����ر�د�ت  م��ن �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي ت��ر�ج��ع��ا طفيفا م��ن حيث 
�ل�شهر من عام  �ملتاحة مقارنة بنف�س  �لغرفة �لو�حدة 
2012 . و�أو�شحت �أن متو�شط �لإ�شغال �لعام لفنادق 
دبي �نخف�شت بن�شبة 5.1 يف �ملائة يف نوفمر �ملا�شي 

•• دبي-وام:

توقع تقرير عقاري �شدر عن �شركة جونز لنغ ل�شال 
مقر�  �لعاملي  �مل��ايل  دب��ي  مركز  تتخذ  �لتي   � �لعاملية 
�إقليميا لها � �أن ي�شتمر �لنتعا�س يف �شوق دبي �لعقاري 
خالل �لعام �حلايل �لذي بد�أ مع �إعالن فوز �لإمارة 
2020 مع زيادة  �إك�شبو �لدويل  با�شت�شافة معر�س 
يف متو�شط �لأ�شعار و�لإيجار�ت يف معظم �لقطاعات.

�لإمار�ت  �أن��ب��اء  وكالة  ح�شلت  �ل��ذي   � �لتقرير  ونبه   
�لتي  �ل��ن��م��و  وت����رية  �أن  �إىل   � م��ن��ه  ن�����ش��خ��ة  ع��ل��ى  و�م 
�لعام  �أو�خ����ر  يف  دب�����ي  يف  �ل��ع��ق��اري  �ل�����ش��وق  �شهدتها 
�ملا�شي قد تكون غري م�شتد�مة بالنظر �إىل �لعر�س 
بع�س  �ملتوقعة يف  �لإجن��از  و�رتفاع م�شتويات  �ملفرط 

�لقطاعات.

•• ال�شارقة-وام:

ت�شارك هيئة �لبيئة و�ملحميات �لطبيعية يف �ل�شارقة 
لطاقة  �لعاملية  للقمة  �مل�شاحب  �ملعر�س  فعاليات  يف 
�مل�شتقبل 2014 �لتي تنطلق �ليوم �لإثنني و ت�شتمر 
�ل��وط��ن��ي للمعار�س  �أب��وظ��ب��ي  �أي����ام يف م��رك��ز  ث��الث��ة 
�ل�����ش��وي��دي رئ��ي�����س هيئة  �أدن��ي��ك . وق��ال��ت ه��ن��ا �شيف 
�لبيئة و�ملحميات �لطبيعية يف �ل�شارقة يف ت�شريح لها 
��شتمر�ر�  يعد  �ملعر�س  يف  �لهيئة  م�شاركة  �ل��ي��وم..�إن 
و�ملوؤ�ش�شات  �ملجتمع  مع  بالتو��شل  �ملوؤ�ش�شة  ل�شيا�شة 
�ملعار�س  يف  �مل�����ش��ارك��ة  خ���الل  م��ن  و�ل��دول��ي��ة  �ملحلية 
و�لفعاليات مبا يخدم �أهد�فها وروؤ�ها �ملتمثلة يف بث 
�لتوعية �لبيئية لدى جميع فئات �ملجتمع و�ملحافظة 
و�شون  وتنميتها  �لفطرية  و�حل��ي��اة  �لبيئ�������ة  على 
�مل�����و�رد �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة وحت��ق��ي��ق �لن�����ش��ج��ام ب���ني عملية 
وحماية  و�لقت�شادي  �لجتماعي  و�لتطور  �لتنمية 

�لبيئة .
 و�أ�شافت �إن �لهيئة ت�شعى خالل هذه �مل�شاركة لإبر�ز 
دورها يف جمال �ملحافظة على �لبيئة و�حلياة �لفطرية 

•• دبي-وام:

�ملالية  �ل���������ش����وؤون  جل���ن���ة  �ن���ت���ه���ت 
و�ل�شناعية  و�لق����ت���������ش����ادي����ة 
ل��ل��م��ج��ل�����س �ل���وط���ن���ي �لحت������ادي 
ر��شد  ���ش��ل��ط��ان  ���ش��ع��ادة  ب��رئ��ا���ش��ة 
�ل���ظ���اه���ري رئ��ي�����س �ل��ل��ج��ن��ة من 
�حتادي  ق��ان��ون  م�شروع  مناق�شة 
�لتجاري  �ل��غ�����س  مكافحة  ب�����ش��اأن 
�لثامن  �جتماعها  خ���الل  وذل���ك 
�لثالث  �ل���ع���ادي  �لن���ع���ق���اد  ل����دور 
للف�شل �لت�شريعي �خلام�س ع�شر 
�لذي عقدته �م�س يف مقر �لأمانة 
وقال  ب���دب���ي.  للمجل�س  �ل��ع��ام��ة 
�شعادة علي عي�شى �لنعيمي مقرر 
�لجتماع  خ���الل  مت  �إن���ه  �للجنة 
�لقت�شاد  وز�رة  ممثلي  بح�شور 
�لنتهاء من تعديل مو�د م�شروع 
�ل��ق��ان��ون ك��اف��ة و���ش��ي��ت��م �لإط����الع 
ع��ل��ى م�����ش��ودة ت��ق��ري��ر �ل��ل��ج��ن��ة يف 
�لجتماع �لقادم متهيد� لعتماده 
�ملذكرة  و�أك��دت  للمجل�س.  ورفعه 
�لإي�شاحية مل�شروع �لقانون �لذي 
ظاهرة  �أن  م���ادة   24 م��ن  يتكون 
�أكرث  م��ن  تعتر  �لتجاري  �لغ�س 
��شتقر�ر  ت��ه��دد  �ل��ت��ي  �ل���ظ���و�ه���ر 
دول���ة  �أي  يف  �مل��ح��ل��ي��ة  �لأ������ش�����و�ق 
�لتهديد�ت  م��ن  �ل��ك��ث��ري  وحت��م��ل 
و�شالمتهم  �مل�شتهلكني  ل�شحة 

�أحمد  وم���رو�ن  �ل��ع��ام��ري  حممد 
�شعيد  وحم�����م�����د  غ���ل���ي���ط���ة  ب������ن 
وع��ب��د�ل��ع��زي��ز عبد�هلل  �ل��رق��ب��اين 
�ل���زع���اب���ي �أع�������ش���اء �ل��ل��ج��ن��ة. كما 
ح�شر من وز�رة �لقت�شاد �شعادة 
�ل��دك��ت��ور ع��ل��ي �حل��و���ش��ن��ي وكيل 
�لفكرية  للملكية  �مل�شاعد  �لوز�رة 
و����ش���ع���ادة ح��م��ي��د ب���ن ب��ط��ي وكيل 
�لوز�رة �مل�شاعد لل�شوؤون �لتجارية 
وجمعة فريوز مدير �إد�رة �لرقابة 

�لتجارية.

مع  لاللتقاء  بالتوجيه  �للجنة 
�لعالقة  ذ�ت  �مل��ع��ن��ي��ة  �لأط������ر�ف 
وي�شار  �ل��ق��ادم.  �جتماعها  خ��الل 
م�شروع  �أح�����ال  �مل��ج��ل�����س  �أن  �إىل 
�حل�شاب  باعتماد  �حت��ادي  قانون 
و�حل�شابات  ل���الحت���اد  �خل��ت��ام��ي 
�إىل  �مل�شتقلة  للجهات  �خلتامية 
�للجنة يف جل�شته �لأوىل �ملعقودة 
 .2013 ن��وف��م��ر   11 ب��ت��اري��خ 
���ش��ع��ادة ك��ل من  ح�شر �لج��ت��م��اع 
و�أحمد  �لأعما�س  عبد�هلل  �أحمد 

و�ملقلدة  �مل��غ�����ش��و���ش��ة  و�مل��ن��ت��ج��ات 
�ل�����ذي يفقد  �لأم������ر  و�ل���ف���ا����ش���دة 
�ملجتمع ن�شبة من طاقته �لب�شرية 
وقدرته على �لإنتاج. و�أ�شار �شعادة 
ج����رى خالل  �أن����ه  �إىل  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
�لجتماع �ملناق�شة �ملبدئية مل�شروع 
�حل�شاب  باعتماد  �حت��ادي  قانون 
و�حل�شابات  ل���الحت���اد  �خل��ت��ام��ي 
�مل�شتقلة  ل���ل���ج���ه���ات  �خل���ت���ام���ي���ة 
�مللحقة عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية 
وقامت   2012 دي�شمر   31 يف 

�لإمار�تي  �لإق��ت�����ش��اد  وي��ت��ع��ر���س 
�لعاملية  �لإقت�شاديات  من  كغريه 
ل��ب��ع�����س �لأ�����ش����ر�ر �ل��ن��اجت��ة عن 
مم�����ار������ش�����ات �ل����غ���������س �ل����ت����ج����اري 
�لإقت�شاد  يتعر�س  ذلك  وبجانب 
مبا�شرة  غ��ري  خل�شائر  �ل��وط��ن��ي 
تتحملها  �لتي  �لتكلفة  يف  تتمثل 
توفري  �أج��ل  من  �لدولة  ميز�نية 
�لغ�س  ملكافحة  �ل��الزم��ة  �لآل��ي��ات 
�ل�شحية  �ملخاطر  �أي�شا  �لتجاري 
�لتي يتعر�س لها م�شتهلكو �ل�شلع 
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املال والأعمال

باإن  و�أ����ش���اف  �ل�شم�شية  �ل��ط��اق��ة 
�لهيئة ت�شعى لتوفري حلول و�أدو�ت 
و�ملوؤ�ش�شات  �حل��ك��وم��ي��ة  ل��ل��ج��ه��ات 
�لطاقة  �إد�رة  يف  �أهد�فها  لتحقيق 

وتر�شي �لإ�شتهالك. 
�لإمار�ت  هيئة  م�شاركة  �أن  �أك��د  و 
و�مل��ق��اي��ي�����س يف هذ�  ل��ل��م��و����ش��ف��ات 
�حل�������دث �ل�����ه�����ام ت�����اأت�����ي يف �إط������ار 
لالرتقاء  �ل��ه��ي��ئ��ة  �إ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�ملنتجات  وج��������ودة  مب���و�����ش���ف���ات 
�ملتد�ولة  و�مل���ن���ت���ج���ات  �ل���وط���ن���ي���ة 

تبني  باأهمية  �لوعي  ون�شر  حمليا 
بال�شالمة  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �مل���و�����ش���ف���ات 
و�ل�شحة و�لبيئة وكافة �لقطاعات 
�لوطني  دعما لالقت�شاد  �لأخ��رى 
من خالل دعم �ملنتجات �لإمار�تية 
�ملنتجات  م��ن  ن��ظ��ري�ت��ه��ا  ملناف�شة 
مطابقتها  خ���الل  م��ن  �مل�����ش��ت��وردة 
�ملعتمدة  �لقيا�شية  ل��ل��م��و����ش��ف��ات 

�لإمار�تية و�لدولية.
ودعا �جلمهور و�جلهات �حلكومية 
ل���زي���ارة جناح  �ل���ق���ر�ر  وم��ت��خ��ذي 

هذه  �إع���د�د  �شت�شتكمل  �لهيئة  �أن 
�ملقبلة  �لأ���ش��ه��ر  خ��الل  �ملو��شفات 
ب��ع��د ذلك  ع��ل��ى �أن ي��ت��م ت��دري��ج��ي��اً 
�لتي  �لرديئة  �لأجهزة  دخول  منع 
ل تلتزم باملو��شفات �لإمار�تية يف 

هذ� �ل�شدد.
�لهيئة  �إط��ار جهود  �أنه يف  و�أ�شاف 
زي���ادة  و  �ل��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  للمحافظة 
�لنظيفة  �ل��ط��اق��ة  ع��ل��ى  �لإع��ت��م��اد 
مو��شفات  �إد�رة  جم��ل�����س  �إع��ت��م��د 
قيا�شية  مو��شفة  معايري  م�شروع 

�ملعيني  ع����ب����د�هلل  �ل�����ش��ي��د  ذك�����ر  و 
للمو��شفات  �لإم������ار�ت  ه��ي��ئ��ة  �أن 
�أول  و�����ش����ع  ب���������د�أت  و�مل���ق���اي���ي�������س 
مو��شفات �إلز�مية جلميع �لأجهزة 
�ل�شم�شية  ب���ال���ط���اق���ة  �ل���ع���ام���ل���ة 
�لكهربائية  �لأج���ه���زة  خ�����ش��و���ش��اً 
و�ملحلية  �مل�شتوردة  و�لإلكرتونية 
�مل�شتهلكني  �شالمة  �شمان  بهدف 
�لأجهزة  كفاءة هذه  و�لتحقق من 
�أن��ه��ا حتقق و فور�ت  و�ل��ت��اأك��د م��ن 
�إىل  م�شري�ً  �لكهرباء  ��شتهالك  يف 

للديزل  حمدثة  ج��دي��دة  �إم��ارت��ي��ة 
زيت �لغاز جتعله من �أنو�ع �لوقود 
�لنظيف م�شري� �إىل �أن �لهيئة قبل 
ب���ل���ورة م�����ش��روع �مل��و����ش��ف��ة عقدت 
�جتماعا مع �أع�شاء �للجنة �لفنية 
�لنفط  �شناعة  ملو�شفات  �لوطنية 
�إد�رة  عن  ممثلني  بح�شور  و�لغاز 
�أدنوك  ب�شركة  و�لتكرير  �لت�شويق 
�للجنة  �أع�����ش��اء  وبقية  �لرئي�شية 
ل��ل��ت��وزي��ع وتكرير  �أدن�����وك  مم��ث��ل��ي 
و�إينوك و�لإمار�ت حيث مت �لتفاق 

للمو��شفة  �لنهائي  �مل�شروع  على 
�لقيا�شية للديزل.  

باخل�شائ�س  �ل��دي��زل  �أن  و�أو���ش��ح 
�لو�ردة يف م�شروع �ملو��شفة يعتر 
�لذي  �لنظيف  �ل��وق��ود  �أن����و�ع  م��ن 
�شي�شاهم يف تخفي�س تلوث �لهو�ء 
م�شروع  وت��وزي��ع  تعميم  مت  ح��ي��ث 
قبل  للديزل  �لقيا�شية  �ملو��شفة 
و�ل�شركات  �جلهات  على  �عتمادها 
�حلكومية و�خلا�شة لإبد�ء �لر�أي 
مب��ا ف��ي��ه��ا ���ش��رك��ات ����ش��ت��ري�د مادة 

�خلا�س  �لقطاع  و�شركات  �لديزل 
�لأخ��������رى و�أي���������ش����اً ع���ل���ى وك�����الت 
ومو��شالت  �ل��دول��ة  يف  �ل�شيار�ت 
�حلكومية  و�جل����ه����ات  �لإم���������ار�ت 
للهيئة  ����ش���ب���ق  �ل����ت����ي  و�خل����ا�����ش����ة 
لئحة  �إع����د�د  عملية  يف  ����ش��ر�ك��ه��ا 

�لرقابة على �لديزل.
كما تعكف �لهيئة حالياً وبالتن�شيق 
مع �جلهات �حلكومية ذ�ت �ل�شلة 
باإ�شد�ر �لعديد من �لر�مج �لتي 
و��شتخد�م  �لطاقة  بكفاءة  تتعلق 

م�شري�  �مل���ع���ر����س  يف  م���و�����ش���ف���ات 
باجلناح  �ل��ه��ي��ئ��ة  مم��ث��ل��ي  �أن  �إىل 
���ش��ي��ق��وم��ون �ىل ج��ان��ب �ل����رد على 
�ملو��شفات  و���ش��رح  �ل���ش��ت��ف�����ش��ار�ت 
ب����ت����ق����دمي �����ش����رح����ا م���ف�������ش���ال عن 
خدمات �لهيئة خالل �ملعر�س مثل 
�ملنتجات  ت�شجيل  طلبات  ��شتقبال 
وط��ل��ب��ات �حل�����ش��ول ع��ل��ى عالمة 
�جلودة وبيع �ملو��شفات �لإمار�تية 
يف  �مل�شاركني  و�لتجار  للم�شنعني 

�ملعر�س.
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تراجع موؤ�سر بور�سة نا�سداك دبي بن�سبة 0.1 يف املائة يف ختام تداوالت ام�س

 اك�سبو 2020 يطلق طفرة غري م�سبوقة يف ا�ستثمارات املطارات يف االإمارات 
•• دبي-وام:

�لعربي  �ملطار�ت يف منطقة �خلليج  تو�شعة  �ل�شتثمار�ت يف م�شروعات  تتجه 
 .  2020 �ك�شبو  معر�س  ل�شت�شافة  دب��ي  �ختيار  ظل  يف  هائلة  منو  لطفرة 
و��شتعد�د� ل�شت�شافة �حلدث تكثف دبي م�شاعيها لزيادة �لطاقة �ل�شتيعابية 
�شناعة  �م��ام  للنمو  هائلة  فر�س  �م��ام  �لباب  يفتح  مما  ومر�فقها  ملطار�تها 
�ملتوقع �ن ي�شتحوذ قطاع �لطري�ن على ح�شة كبرية  �لعاملية ومن  �لطري�ن 
من �ل�شتثمار�ت �حلكومية �ملقررة يف م�شاريع تطوير �لبنى �لتحتية ويرتبع 
قطاع �ملطار�ت على قائمة �لأولويات مما ميهد �لطريق �مام �شناعة �لطري�ن 
�ل�شتثمار�ت  بف�شل  �ملتاحة  �لهائلة  �لنمو  ف��ر���س  م��ن  لال�شتفادة  �لعاملية 
�جلديدة �ملقرر تنفيذها ��شتعد�د� ل�شت�شافة �حلدث �لذي يتوقع �ن يجذب 
�ن  �ملتوقع  بالن�شاط �لقت�شادي. ومن  �إىل منطقة تنب�س  �شائح  25 مليون 

�لذي يجمع كبار �شناع �لقر�ر يف �ملطار�ت �لقليمية مع كبار موردي وم�شنعي 
معد�ت �شناعة �ملطار�ت �لعاملية حتت �شقف و�حد. وتتوقع �شركة ريد �كزبي�شنز 
�ل�شرق �لو�شط �ملنظمة للمعر�س �أن ت�شهد �لدورة �حلالية من �ملعر�س زيادة 
كبرية يف عدد �مل�شاركني حيث �علن حتى �لآن ن�شف عدد �مل�شاركني يف دورة 
عام 2013 عن م�شاركتهم يف دورة عام 2014. وي�شيف قري�شي �أن معر�س 
2020 �شيكون �هم حدث يف �شناعة �لطري�ن يف �لإم��ار�ت ومعر�س  �ك�شبو 
�ملحتملة  �لتجارية  �ل�شفقات  من  لال�شتفادة  فر�شة  �هم  �ق��رب  هو  �ملطار�ت 
�لتي تلوح يف �لفق حيث ي�شارك يف �ملعر�س �لالعبون �لرئي�شيون يف �د�ر�ت 
�ملطار�ت �لقليمية ب�شفة عامة ومطار�ت دبي ب�شفة خا�شة و�لذين يحملون 
قائمة طويلة مل�شرتيات م�شاريع �لتطوير يف مطار�تهم ولي�س هناك �شك يف �ن 
�لتنوع �لكبري يف �لعار�شني �مل�شاركني يف �ملعر�س �أمر مده�س يتيح �حل�شول 

على م�شتلزمات مطار كامل حتت �شقف و�حد.

ت�شتثمر دبي 8.1 مليار�ت دولر ل�شت�شافة معر�س �ك�شبو 2020 فيما يقدر 
بنك �ت�س ��س بي �شي �إجمايل �ل�شتثمار�ت �ملرتبطة مبعر�س �ك�شبو 2020 
مبا يف ذلك ��شتثمار�ت �لقطاع �خلا�س بنحو 18.3 مليار دولر فيما يقدر 
دويت�شه بنك حجم �ل�شتثمار�ت �ملطلوب تنفيذها يف م�شاريع �لبنية �لتحتية 
بنحو 43 مليار دولر للتح�شري ل�شت�شافة �حلدث. وي�شكل قطاع �لطري�ن 
�إىل ما  و�حد� من �هم رو�فد منو �لقت�شاد �لإمار�تي حيث ت�شل م�شاهمته 
�ملحلي.  �لناجت  �إجمايل  �ملائة من  14.7 يف  بن�شبة  درهم  145 مليار  يعادل 
 13 �إىل   11 �لفرتة من  �ل��ذي يقام خ��الل   2014 �مل��ط��ار�ت  ويعد معر�س 
لعر�س حقيبة  �لعاملية  �ملطار�ت  �لالعبني يف �شناعة  كبار  بو�بة  �ملقبل  مايو 
�شبكة مو�شعة من عالقات  �ملبتكرة وتكوين  منتجاتهم وخدماتهم وحلولهم 
د�نيال  ويقول  �ملنطقة.  يف  �لرئي�شيني  �لقر�رو�لالعبني  �شناع  مع  �لأع��م��ال 
�أن �ملعر�س يزود �شركات �لطري�ن و�ملطار�ت  قري�شي مدير معر�س �ملطار�ت 

بجذوره  ي�شرب  �ملعر�س  وتاريخ  ر�ب��ح  فيها  �لكل  فريدة  مبعادلة  �لقليمية 
كونه �ول من�شة تفتح �لبو�ب �مام �شناعة �لطري�ن �لعاملية لال�شتفادة من 
دبي  مطار  يف  �ل�شخمة  و�لتطوير  �لتو�شع  م�شاريع  وفرتها  �لتي  �لفر�س 
�ف�شل  �شي�شكل  �ملعر�س  �ن  �لت�شعينات ونحن متاأكدون من  نهاية  �لدويل يف 
من�شة ل�شناعة �لطري�ن �لعاملية لعقد لقاء�ت �لعمال و�ل�شتفادة من �لفر�س 
و�شول  �ل��ق��ادم��ة  �ل�شبع  �ل�شنو�ت  خ��الل  �شتظهر  �لتي  �ل�شخمة  �لتجارية 
ل�شت�شافة معر�س �ك�شبو 2020 وهو موعد لي�س ببعيد ويجب �ل�شتعد�د 
له من �لآن. وخالل 13 عاما من م�شريته �لناجحة ��شتطاع معر�س �ملطار�ت 
�ن ير�شخ �قد�مه كثاين �كر معر�س جتاري متخ�ش�س يف �شناعة �ملطار�ت 
على م�شتوى �لعامل. وجنحت دورة عام 2013 يف �جتذ�ب 250 �شركة من 
�ملعر�س  خ��الل  د�رت  �لتي  �ملثمرة  �لنقا�شات  وتكللت  �ل��ع��امل.  �نحاء  خمتلف 
�ملعر�س  وعقب  خ��الل  �لتي عقدت  �ملهمة  �ل�شفقات  ع��دد من  ب��الإع��الن عن 

�شوق  �أن  ك��اظ��م  و�أع���ل���ن  �مل��ال��ي��ني. 
مزيد  لفتتاح  تخطط  �مل��ايل  دب��ي 
من �لقاعات يف موؤ�ش�شات تعليمية 
�أخ����رى خ���الل �مل��رح��ل��ة �مل��ق��ب��ل��ة يف 
�شوء �حلما�س و�لتفاعل �لكبريين 
و�ملجتمع  �ل����ط����الب  ج���ان���ب  م����ن 
�لأك�����ادمي�����ي ب���وج���ه ع����ام م���ع تلك 
�ليجابية  �لفعل  وردود  �ل��ق��اع��ات 
ب�شاأن دور قاعات �لتد�ول �لتعليمية 
�لنظرية  �جل��و�ن��ب  بني  �لربط  يف 

•• دبي-وام:

�ف��ت��ت��ح��ت ���ش��وق دب����ي �مل����ايل �م�س 
�جلامعة  يف  تعليمية  ت��د�ول  قاعة 
�لأمريكية يف دبي هي �خلام�شة �لتي 
مبادر�تها  �شمن  �ل�شوق  تدعمها 
على  �مل���ال  �أ����ش���و�ق  ب��ني  �لتعليمية 
�مل�شتوى �لإقليمي تكري�شا لدورها 
�إط���ار �لتز�مها  �مل��ج��ال ويف  يف ه��ذ� 
�لجتماعية.  بامل�شوؤولية  �لر��شخ 
���ش��ع��ادة عي�شى  �لف���ت���ت���اح  وح�����ش��ر 
�شوق  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  ك��اظ��م 
دب����ي �مل����ايل و�ل���دك���ت���ور لن�����س دي 
�لأمريكية  �جلامعة  رئي�س  ما�شي 
�لتوقيع على مذكرة  دب��ي. ومت  يف 
هام�س  على  �جلانبني  بني  تفاهم 
حفل �فتتاح �لقاعة حتدد جمالت 
و�شبل  بينهما  �لرئي�شة  �ل��ت��ع��اون 
�لقائمة  �لعالقات  �أو����ش��ر  تقوية 
و�آليات  ب��ر�م��ج  م��ن خ��الل تطوير 
تعمق معرفة �لطالب باأ�شو�ق �ملال 
�لذي  �لنحو  على  وتطبيقا  نظريا 
يدعم �جلهود �لتعليمية للجامعة 
�ل�شوق  وكانت  دب��ي.  يف  �لأمريكية 
قد �أطلقت �أوىل �لقاعات �لتعليمية 
�أو�ئل  يف كلية تقنية دبي للطالب 
قاعة  تد�شني  كما مت   2012 عام 
�لأمريكية  �جل��ام��ع��ة  يف  مم��اث��ل��ة 
�لعام  م��ن  دي�شمر  يف  ب���الإم���ار�ت 

�لقاعات  دع��م  �إىل  �إ�شافة  �ملا�شي 
�ل�شارقة  ج��ام��ع��ة  يف  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
بال�شرت�ك  و�ل��ط��ال��ب��ات  للطالب 
و�ل�شلع  �مل��ال��ي��ة  �لأور�ق  هيئة  م��ع 
جناحا  ج��م��ي��ع��ه��ا  ح���ق���ق���ت  �ل����ت����ي 
و�إ�شادة  ب��رتح��ي��ب  وح��ظ��ي��ت  ف��ائ��ق��ا 
من  متثله  مل��ا  و�مل�شرفني  �ل��ط��الب 
ن�شر  �شعيد  ع��ل��ى  ع��دي��دة  ف��و�ئ��د 
�جلو�نب  وم����زج  �مل��ال��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ة 
و�إتاحة  �لعملي  بالو�قع  �لدر��شية 
للتعلم بطريقة  �لفر�شة للطالب 
تفاعلية. ومتثل �لقاعة �لتعليمية 
منوذجا م�شغر� من قاعة �لتد�ول 
حيث  �مل���ايل  دب��ي  ل�شوق  �لرئي�شة 
ت�شم �شا�شات عر�س تو�شح حركة 
�لتد�ول و�شريطا متحركا لعر�س 
�ل�شوق  م��ن خ��الل��ه  يبث  �لأ���ش��ع��ار 
من  فورية  ب�شورة  �لتد�ول  حركة 
خالل �رتباطه �إلكرتونيا مبحرك 
�ل���ت���د�ول يف ���ش��وق دب���ي �مل���ايل كما 
مت ت�����ش��م��ي��م ج�����در�ن �ل��ق��اع��ة مبا 
�ل�����ش��ك��ل �حل��ق��ي��ق��ي لقاعة  ي��ع��ك�����س 
و�شتوفر  دب��ي.  �ل�شوق  �ل��ت��د�ول يف 
حما�شرين  �مل��������ايل  دب������ي  �����ش����وق 
�أجل  م��ن  و��شعة  بخرة  يتمتعون 
لتدريب  تفاعلية  عمل  ور���س  عقد 
وتعزيز  منتظمة  ب�شورة  �لطالب 
م��ع��رف��ت��ه��م ب���اأ����ش���و�ق �مل������ال. وق���ال 
�شحفي  ت�شريح  يف  ك��اظ��م  �شعادة 

���ش��وق دبي  �أن  ل���ه ع��ق��ب �لف��ت��ت��اح 
�ملايل متلك ق�شب �ل�شبق و�لريادة 
حيث  من  �لإقليمي  �مل�شتوى  على 
�ملبادرة �إىل �إطالق قاعات �لتد�ول 
من  ينبع  �ل���ذي  �لأم���ر  �لتعليمية 
حر�شها على �لتعبري عن �لتز�مها 
يف  �لجتماعية  بامل�شوؤولية  �ل��ت��ام 
مقدمتها  ويف  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  ���ش��وره��ا 
توثيق �أو��شر �لتعاون مع خمتلف 
�لدولة  يف  �لتعليمية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
ع��ر ك��ث��ري م��ن �مل���ب���ادر�ت �لهادفة 
بني  �لتكامل  من  ن��وع  حتقيق  �إىل 
�جلهود �لتعليمية لتلك �ملوؤ�ش�شات 
�لتدريب  وم��ت��ط��ل��ب��ات  ج��ه��ة  م���ن 
�حلياة  غمار  خلو�س  و�ل�شتعد�د 

�لعملية من جهة �أخرى. 
تعد  �مل�����ب�����ادرة  ه�����ذه  �أن  و�أ������ش�����اف 
لرنامج  �لرئي�شة  �مل��ك��ون��ات  �أح���د 
�لذي  �لتعليمي  �مل���ايل  دب���ي  ���ش��وق 
�إع���������د�د جيل  �أي�������ش���ا  ي�������ش���ت���ه���دف 
جديد من �مل�شتثمرين وهي توفر 
للطالب متابعة حية ل�شا�شة تد�ول 
و�شريط معلومات �شوق دبي �ملايل 
�مل�شاركة يف م�شابقات  كما ميكنهم 
و�لأهم  باجلو�ئز  و�لفوز  لالأ�شهم 
م��ن ذل��ك �ل���ش��ت��ف��ادة �ل��ك��ب��رية من 
ح�����ش��ور ور�����س �ل��ع��م��ل و�ل���ن���دو�ت 
مبا�شرة  �لتو��شل  لهم  تتيح  �لتي 
مع جمموعة متميزة من �خلر�ء 

وتعريف  �ل���ع���م���ل���ي���ة  و�جل������و�ن������ب 
�ل���ط���الب ب��اأ���ش��ال��ي��ب �ل��ت��ع��ام��ل يف 
هذ�  �أن  �إىل  ول��ف��ت  �مل����ال.  �أ����ش���و�ق 
يتحقق  �ن  ك��ان  ما  �لكبري  �لنجاح 
لول ت�شافر �جلهود مع �ملوؤ�ش�شات 
�لتعليمية يف �لدولة ويف مقدمتها 
�جل���ام���ع���ة �لأم���ري���ك���ي���ة يف دب����ي ملا 
ت��ب��دي��ه م���ن ت���ع���اون ك��ب��ري لإجن����از 
�لدكتور  وذك������ر  �خل����ط����وة.  ه�����ذه 
�لتد�ول  ق��اع��ة  �إن�����ش��اء  �أن  م��ا���ش��ي 

�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ل�����ش��وق دب����ي �مل����ايل يف 
م��ع هدف  يتما�شى  دب��ي  �أم��ري��ك��ي��ة 
�جلامعة بالتميز �لتعليمي يف �إد�رة 
�ملال  �شوق  تو�جد  �أن  كما  �لأعمال 
ت�شهيل  يف  �شي�شاهم  �جل��ام��ع��ة  يف 
�مل��ال��ي��ة مو�شع  �ل��ن��ظ��ري��ات  و���ش��ع 
هذه  وج���ود  يف  �شيما  ل  �لتطبيق 
ما  متاثل  �لتي  �لتعليمية  �لقاعة 
هو موجود يف �لو�قع �شمن نطاق 

حرم �جلامعة.

يف �لبور�شة على �شهم �شركة ديبا 
�شركات  ت�شع  ب��ني  م��ن   � �مل���ح���دودة 
�ألف   17 ب��ن��ح��و   � ل��دي��ه��ا  م�شجلة 
�إذ  دولر  �أل���ف   312 بقيمة  �شهم 
18 دولر�  �أغلق �ل�شهم عند �شعر 
 1.6 ن�شبته  بانخفا�س  �أم��ري��ك��ي��ا 
فوت�شي  موؤ�شر  ويتعقب  �مل��ائ��ة.  يف 
�أد�ء   20 ن��ا���ش��د�ك دب��ي �لإم�����ار�ت 

20 �شهما لأكر �ل�شركات �ملدرجة 
يف ����ش���وق دب����ي �مل�����ايل و ����ش���وق �أب���و 
نا�شد�ك  و  �مل��ال��ي��ة  ل�����الأور�ق  ظ��ب��ي 
�آلية  ل��ي��ك��ون  ت�����ش��م��ي��م��ه  ومت  دب����ي 
بالن�شبة  و�ل���ش��ت��ث��م��ار  ل��ل��ت��ح��وط 
�خلليج  منطقة  من  للم�شتثمرين 
�أن��ح��اء �لعامل.  �ل��ع��رب��ي وخم��ت��ل��ف 
وت��ع��د ن��ا���ش��د�ك دب���ي � �ل��ت��ي تتخذ 

مركز دبي �ملايل �لعاملي مقر� لها � 
بور�شة مالية عاملية تقدم خدماتها 
�أوروب��ا و�شرق  للمنطقة بني غرب 
�آ�شيا وت�شتقبل �مل�شدرين �شو�ء من 
�لعامل  �أنحاء  �شتى  �أو من  �ملنطقة 
�ل�شتفادة  �إىل  يتطلعون  �ل��ذي��ن 
م���ن �ل��ف��ر���س �ل���ش��ت��ث��م��اري��ة على 
�مل�����ش��ت��وي��ني �لإق��ل��ي��م��ي و�ل�����دويل. 
�لأ�شهم  ح��ال��ي��ا  �ل��ب��ور���ش��ة  وت����درج 
و�مل�����ش��ت��ق��ات و�ل�����ش��ل��ع �مل���ت���د�ول���ة يف 
�ملهيكلة  و�مل��ن��ت��ج��ات  �ل���ب���ور����ش���ات 
�لإ�شالمية  �ل�����ش��ن��د�ت  و�ل�����ش��ك��وك 
كانت  �ل���ت���ق���ل���ي���دي���ة.  و�ل�������ش���ن���د�ت 
ن��ا���ش��د�ك دب���ي ق��د ق��ام��ت بتعهيد 
و�لت�شوية  �ل������ت������د�ول  ع���م���ل���ي���ات 
�ملالية  �لأور�ق  وح��ف��ظ  و�مل��ق��ا���ش��ة 
�إىل ���ش��وق دب���ي �مل���ايل ب��ت��اري��خ 11 
�إطار  يف   2010 ع���ام  م��ن  ي��ول��ي��و 
تعزيز  �إىل  �لهادفة  �إ�شرت�تيجيتها 
لديها  �مل���درج���ة  �لأ����ش���ه���م  ت������د�ول 
م����ن ق���ب���ل �مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن �لأف�������ر�د 
مع  و�ح���دة  جمموعة  يف  وجمعهم 
�ل�شتثمارية.  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  �شيولة 
�ملالية  �لأور�ق  ويعد تعهيد تد�ول 
دبي  ن��ا���ش��د�ك  بور�شة  �مل��درج��ة يف 
�أحد  �مل���ايل  دب��ي  ���ش��وق  من�شة  �إىل 
�ل��رئ��ي�����ش��ة ع��ل��ى طريق  �مل��ح��ط��ات 

�إجناز �لتكامل بني �لبور�شتني. 

•• دبي-وام:

تر�جع موؤ�شر فوت�شي نا�شد�ك دبي 
نا�شد�ك  لبور�شة   20 �لإم�����ار�ت 
يف   0.1 بلغت  طفيفة  بن�شبة  دب��ي 
ليغلق  نقطة   3.7 خ��ا���ش��ر�  �مل��ائ��ة 
ختام  يف  ن��ق��ط��ة   3617.8 ع��ل��ى 
�لتد�ول  و�قت�شر  �م�س.  ت���د�ولت 

اجلامعة االأمريكية يف دبي حتت�سن خام�س قاعات التداول التعليمية ل�سوق دبي املايل

•• اأبو ظبي-الفجر: 
مو��شفات  و�ملقايي�س  للمو��شفات  �لإم����ار�ت  هيئة  ت�شارك 
�لعاملية  �لقمة  ل  �ل�شابعة  �ل�شنوية  �ل��دورة  يف  �لثانية  للمرة 
على  وت�شتمر  �لإث��ن��ني  �ل��ي��وم  تنطلق  �لتي  �مل�شتقبل  لطاقة 
�أبو ظبي �لوطني للمعار�س حتت  مدى ثالثة �يام يف مركز 
رعاية �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
عهد �أبو ظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة حتت �شعار 
متكني م�شتقبل �لإب��د�ع و�ل�شتثمار يف قطاع �لطاقة و�لذي 

يعد �حلدث �لأبرز �شمن فعاليات �أ�شبوع �أبو ظبي لال�شتد�مة 
�ل�شبت  �لأول  �أم�س  ي��وم  فعالياته  �نطلقت  �ل��ذي   2014
متخ�ش�س  �أل���ف   30 نحو  مب�شاركة  �أي���ام  ثمانية  وي�شتمر 
باأكرث من 30 فعالية كاأكر ملتقى عاملي يرّكز على �عتماد 
�أف�شل ممار�شات  تفعيل  و  �ملتجددة  �لطاقة  وتطبيق م�شادر 
�لتنمية �مل�شتد�مة.  وقال �ل�شيد عبد �هلل �ملعيني مدير �إد�رة 
 : و�ملقايي�س  للمو��شفات  �لإم����ار�ت  بهيئة  �ملطابقة  ���ش��وؤون 
�نطالقاً  �لكبري  �لعاملي  �لهيئة يف هذ� �حلدث  تاأتي م�شاركة 
�ملوؤ�ش�شات  مع  �مل�شرتك  �لتعاون  تعزيز  ب�شرورة  �إمياننا  من 

�ملخت�شة  �لعاملية  و�ل�شركات  و�ملنظمات  �حلكومية  و�لدو�ئر 
يف جمال �لطاقة من خالل جل�شات �حل��و�ر وور���س �لعمل و 
و�للتقاء بخر�ء �لطاقة �ملتجددة و�لنظيفة وتبادل �خلر�ت 
و�ل��ت��ج��ارب م��ن خمتلف �أن��ح��اء �ل��ع��امل ل��الط��الع على �أحدث 
ب��ل��ورة حلول  وت��ب��ادل �خل���ر�ت بهدف  و�مل��م��ار���ش��ات  �لتقنيات 
م�شتد�مة يف جمال �لطاقة ت�شهم يف خلق م�شتقبل م�شتد�م 

للجميع وتر�شيخا ودعما لروؤية �لإمار�ت . 
�لقمة  يف  م�شاركتها  خ��الل  م��ن  ت�شعى  �لهيئة  ب��اأن  �أ���ش��اف  و 
وخططها  �ملجال  ه��ذ�  يف  �لهيئة  بر�مج  �مل�شاركني  بتعريف 

�مل�شتقبلية فيما يتعلق برت�شيد ��شتهالك �لطاقة و�لتي تاأتي 
�حلكومية  �لإم��ارت  �أجندة  �أه��د�ف  لتحقيق  مبادرتها  �شمن 
2021 حيث قامت �لهيئة بتحديث خططها �لأ�شرت�تيجية 
بر�مج  ع��دة  �أطلقت  �لهيئة  ب��اأن  و�أ���ش��اف  معها.  يتو�ئم  مب��ا 
لكفاءة ��شتهالك �لطاقة يف جمال �لأجهزة �لكهربائية و�لتي 
ومنتجات  �ل�شخانات،  �ملجففات،  �لغ�شالت،  �ملكيفات،  ت�شمل 
�لأ�شاءة حيث يتم ت�شنيف هذه �ملنتجات بنظام �لنجوم بناء�ً 
�حلا�شل  �ملنتج  يكون  بحيث  �لطاقة  ��شتهالك  م�شتوى  على 

على ت�شنيف خم�شة جنوم �أكرث كفاءة.

 586 مليون درهم قيمة 
ت�سرفات العقارات يف دبي ام�س

••دبي - وام:

بيع  و�ج���ر�ء�ت  وفيالت  و�شقق  �أر����س  من  �لعقار�ت  ت�شرفات  قيمة  بلغت 
ورهن و �إجارة منتهية بالتملك يف دبي �م�س نحو 586 مليون درهم منها 
رهن  وعمليات  وفيالت  و�شقق  �أر��س  بيع  معامالت  درهم  مليون   396
بقيمة حو�يل 190 مليون درهم. و�أفاد �لتقرير �ليومي للت�شرفات �لذي 
ي�شدر عن د�ئرة �لأر��شي و�لأمالك بدبي �أن �لد�ئرة �شجلت �م�س 248 
مبايعة منها 153 لأر��س بقيمة 265 مليون درهم و 91 مبايعة ل�شقق 
بقيمة 121 مليون درهم و�أربع مبايعات لفيالت بقيمة 10 ماليني درهم. 
20 مليون  �لقيمة مبايعة مببلغ  �لأر����ش��ي من حيث  �أه��م مبايعات  وك��ان 
19 مليون درهم يف  3 تلتها مبايعة بقيمة  درهم يف منطقة و�دي �ل�شفا 
دبي  مناطق  �خلام�شة  �لثنية  وت�شدرت   . �لر�بعة  جنوب  �لر�شاء  منطقة 
درهم  مليون   60 بقيمة  مبايعة   15 بت�شجيلها  �ملبايعات  ع��دد  حيث  من 
55 مليون درهم.  12 مبايعة قيمتها  فمنطقة جمري� �لوىل بت�شجيلها 
كما �شهدت �لد�ئرة �م�س ت�شجيل 49 رهنا بقيمة 190 مليون درهم منها 
29 رهنا ل�شقق وفيالت بقيمة  125 مليون درهم و  20 لأر��شي مببلغ 
65 مليون درهم وكان �أهمها يف منطقة �جلد�ف بقيمة 60 مليون درهم 

و�أخرى يف منطقة �لثنية �خلام�شة بقيمة 55 مليون درهم.

االإمارات يف املركز االأول يف اإ�سدارات االأ�سهم
 وال�سندات على م�ستوى ال�سرق االأو�سط خلل العام املا�سي

•• دبي-وام:

�أظهر تقرير مايل �شدر عن توم�شون رويرتز � ومقرها لندن � �م�س حول 
�ل�شتثمار �مل�شريف يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط يف �لعام �ملا�شي �أن �لإمار�ت 
�ل�شرق  منطقة  يف  ن�شاطا  �لأك��رث  �ل��دول  لئحة  ت�شدرت  �ملتحدة  �لعربية 
�لأو�شط من حيث �إ�شد�ر�ت �لأ�شهم خالل �لعام �ملا�شي با�شتحو�ذها على 
�أنباء  � �لذي ح�شلت وكالة  45 يف �ملائة منها. كما بني �لتقرير  ما ن�شبته 
�لإم��ار�ت على ن�شخة منه � �أن دولة �لإم��ار�ت ت�شدرت كذلك لئحة �لدول 
�لأو�شط  �ل�شرق  منطقة  يف  �ل�شند�ت  �إ���ش��د�ر�ت  �أن�شطة  يف  ن�شاطا  �لأك��رث 
تقرير   وذك��ر  �ملا�شي.  �لعام  خ��الل  دولر  مليار   38.6 قيمتها  بلغت  �لتي 
� �أن �إ�شد�ر�ت �لأ�شهم  توم�شون رويرتز � �لتي تتخذ دبي مقر� �إقليميا لها 
من قبل �ل�شركات يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط بلغ حو�يل 4.2 مليار دولر 
 . 2012 39 يف �ملائة مقارنة بعام  خالل �لعام �ملا�شي بانخفا�س ن�شبته 
و�أفاد �أن �إ�شد�ر�ت �ل�شند�ت يف �ل�شرق �لأو�شط بلغت نحو 8.1 مليار دولر 
�ملائة مقارنة  82 يف  ن�شبتها  بزيادة  �ملا�شي  �لعام  �لر�بع من  �لربع  خالل 
�مل�شارف  ر�شوم  �أن  �إىل  �لتقرير  و�أ���ش��ار    .  2012 ع��ام  �لفرتة من  بنف�س 
دولر خالل  مليون   722.2 �إىل  و�شلت  �لأو�شط  �ل�شرق  �ل�شتثمارية يف 
بينما  له  �ل�شابق  بالعام  مقارنة  �ملائة  يف   20 ن�شبتها  بزيادة  �ملا�شي  �لعام 
بلغت �شفقات �ل�شتحو�ذ نحو 43.3 مليار دولر بزيادة ن�شبتها �شبعة يف 
حققت  �مل�شريف  �ل�شتثمار  ر�شوم  �أن  و�أ�شاف   .  2012 بعام  مقارنة  �ملائة 
602.5 مليون  ب�  �ملائة مقارنة  20 يف  ن�شبتها  زي��ادة  �ملا�شي  �لعام  خالل 
�ل�شتثمار  ل��ر���ش��وم  ع��ام  �أف�����ش��ل  ي�شكل  م��ا  وه��و   2012 ع��ام  دولر خ��الل 

�مل�شريف �ملحققة منذ 2010. 

مدراء اجلمارك يف االإمارات وال�سعودية 
يبحثون �سبل التعاون وتبادل اخلربات 

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شعودية  �لعربية  و�ململكة  �لإم��ار�ت  بدولة  �جلمارك  م��در�ء عموم  عقد 
�إطار  يناير �جل��اري بدبي وذل��ك يف  15 و16  �ل�شاد�س يومي  �جتماعهم 
�ل�شعودية.   - �لإمار�تية  �لثنائية  �جلمركية  للجنة  �لدورية  �لجتماعات 
مت خالل �لجتماع بحث زيادة �شبل �لتعاون و�لو�شول �إىل �آلية م�شرتكة 
�لتجاري  �لتبادل  معوقات  ومعاجلة  �خل��ر�ت  وت��ب��ادل  �لتجارة  لت�شهيل 
بني �لبلدين �إ�شافة �إىل مناق�شة �لق�شايا �ملطروحة على جدول �لأعمال 
يف  �لإم��ار�ت��ي  �جلانب  ت��ر�أ���س  �لثنائية.  �جلمركية  �لق�شايا  وم�شتجد�ت 
للجمارك  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  ع��ام  م��دي��ر  �لب�شتاين  على  خ��ال��د  �لج��ت��م��اع 
و�ملالية  و�خل��ارج��ي��ة  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�ر�ت  ع��ن  ممثلني  مب�����ش��ارك��ة  ب��الإن��اب��ة 
و�ملناطق  و�مل��ط��ار�ت  �ملنافذ  لأم��ن  �لعامة  �لهيئة  �إىل  �إ�شافة  و�لقت�شاد 
�حلرة وكل من جمارك �أبوظبي و�ل�شارقة ور�أ�س �خليمة و�لهيئة �لعامة 
�ل�شعودي �شالح بن منيع �خلليوي مدير  للمو��شالت.. وتر�أ�س �جلانب 
عام م�شلحة �جلمارك �ل�شعودية مب�شاركة عدد من �مل�شوؤولني عن �ملنافذ 
�للقاء  �لجتماع ميثل  �أن  �لب�شتاين  على  خالد  وقال  باململكة.  �جلمركية 
�ل�شاد�س يف �شل�شلة �للقاء�ت �لدورية �مل�شرتكة بني �جلمارك يف �لدولتني 
وتبادل  �لتجارة  جم��ال  يف  �لعالقة  للق�شايا  حلول  �إىل  �لو�شول  بهدف 
و�شبل  �لدولتني  بني  �لتجاري  �لتبادل  ق�شايا  حول  و�لتن�شيق  �ملعلومات 
كافة  معاجلة  على  �لبلدين  جمارك  حر�س  و�أك��د  �لبينية.  �لتجارة  دع��م 
�لق�شايا مبا ي�شهم يف ت�شهيل �نتقال �ل�شلع يف �ملنافذ �لبينية م�شري� �إىل 
�لقيادة  لتوجيهات  ��شتجابة  تاأتي  �لطرفني  بني  �لثنائية  �لجتماعات  �أن 
تطبيق  جم��ال  يف  و�لتعاون  �لتن�شيق  ب�شرورة  �لبلدين  كال  يف  �لر�شيدة 
�لإجر�ء�ت  و�تخاذ  �لتعاون  دول جمل�س  �لحت��اد �جلمركي بني  �لتز�مات 
يف  �لأد�ء  وتطوير  �لبلدين  بني  �لبينية  �لتجارة  معدلت  لرفع  �لالزمة 

�ملنافذ �جلمركية �لبينية. 
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العدد  10999 بتاريخ   2014/1/20     
  يف الدعوى رقم 2013/1006 جتاري كلي

علي  با�شم  و�ل�شيد/  �لوىل  عليه  �ملدعى  �للكهربائية  للوحات  كون  باور  �ل�شادة/    
�لتاجي �لفاروقي �ملدعى عليه �لثاين، �ل�شتاذ/ �شعد فائق �لطاهر �ملدعى عليه �لثالث 
�لكلية  �لتجارية  �لد�ئرة  دبي-  تكليف حمكمة  بناء على  �عاله.  �ملذكورة  �لدعوى  يف 
حازم  با�شل  من:  �ملرفوعة  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  يف  ح�شابي  خبري  بندبي  �ل�شابعة 
فوؤ�د �لكرزون �شدكم وعليه يرجى ح�شوركم �مام �خلبري �حل�شابي �شخ�شيا �و وكيال 
معتمد� ميثلكم وتقدمي ما لديكم من م�شتند�ت تخ�س �لدعوى وذلك  يوم �ل�شبت 
�ملو�فق 2014/1/25 �ل�شاعة 12 ظهر� يف مقر مكتب �خلبري �لكائن مبدينة دبي هور 

�لعنز- �شارع �بوهيل- بناية ماك�س )�لفهد( �لطابق 1- مكتب رقم 1.
موبايل: 0506111421 ت: 026274177 ف: 026274188�لتاريخ 2014/1/18

اخلبري احل�سابي/ عبداملجيد املرزوقي                                                                                                                                         

ح�سور اجتماع اخلربة 
العدد  10999 بتاريخ   2014/1/20     

  يف الدعوى رقم 2013/1368 نزاع جتاري  
�ملحا�شبية  �يزي�س جماهد عن بدء �عمال �خلرة  تعلن �خلبرية �حل�شابية/   
مبوجب �لقر�ر �ل�شادر عن مركز ت�شوية �ملنازعات �لودية بتاريخ 2013/11/27 
بليلة  بن  �شده/  �ملتنازع  وتعلن  جتاري  نز�ع   2013/1368 رقم  �لنز�ع  يف 
يوم  وذلك  م�شتند�ت  من  لديه  ما  لتقدمي  خرة  �جتماع  مبوعد  للمقاولت 
�لحد �ملو�فق 2014/1/26 يف متام �ل�شاعة �لعا�شرة �شباحا وذلك مبقر مكتب 
�خلبري و�لكائن يف �مارة دبي بناية جمموعة �شلطان لال�شتثمار خلف �ل�شركة 
تليفون   )402( مكتب  �لر�بع  �لطابق  ني�شان(  توكيل   ( لل�شيار�ت  �لعربية 

2947002-04 فاك�س / 04-2947003
اخلبرية/ايزي�ض جماهد

اعالن اجتماع خربة 

العدد  10999 بتاريخ 2014/1/20     
     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/3794   عمايل جزئي                         
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - �ر دي �يه 3 للخدمات �لفنية ���س.ذ.م.م   جمهول حمل 
�لدعوى  �ق��ام عليك  يون�س  قد  �ملدعي /جميب �حلق حممد  �ن  �لقامة مبا 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )14992 درهم(وتذكرة عوده 
   .)2013/153901( �ل�شكوى  رق��م  و�مل�شاريف  و�لر�شوم   دره��م(   2000( مببلغ 
�ل�شاعة 8:30 �س مبكتب  �مل��و�ف��ق 2014/2/2  ي��وم  �لح��د  وح��ددت لها جل�شة 
�لقا�شي لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10999 بتاريخ 2014/1/20     

     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/989   عقاري كلي                       

للتطوير  �منيات  موؤ�ش�شة  با�شم-  ن�شاطها  متار�س  بوربرتيز-  �منيات   -  1 عليه/  �ملدعى  �ىل 
ليمتد  بي  بزن�س  �آت  بيناري  زي  با�شم-  �شابقا  �ملعروفة  ليمتد-  دفلومبنت  بيناري   -2 �لعقاري 
- 3- �منيات �لعقارية دي �شي ) م�شروع بايرني( 4- بزن�س بي �س ذ.م.م 5- �ي مانق 6- مهدي 
كاظم �جمد   جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /�شركة �مالك للتمويل ) �س م ع( قد �قام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ عقد �لبيع و�ل�شر�ء و�لز�م �ملدعى عليهم بالت�شامن 
و�لت�شامم مببلغ )5.087.493 درهم( ومبلغ )1.885.468.84 درهم( على �شبيل �لتعوي�س عن 
و�لر�شوم  �ل�شد�د  مت��ام  وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ل���ش��ر�ر 
�ل�شاعة 9:30 �س  �ملو�فق 2014/1/29  و�مل�شاريف و�لتعاب.   وحددت لها جل�شة يوم  �لربعاء 
بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابةح�شوري.  

ق�سم الدعاوي العقارية             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10999 بتاريخ 2014/1/20     
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/889   جتاري جزئي                         
�ن  �ىل �ملدعى عليه/ 1 - زه��رة م��ريز� حممد دهقانيان   جمهول حمل �لقامة مبا 
�ملدعي /�شعيد �حمد خلف �لعتيبة. مبا �ن �ملدعي/ �شعيد �حمد خلف �لعتيبة وميثله، 
عبد�لقادر ح�شني بخيت حديجان   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �حلكم بالز�م 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   42.000( وق��دره  مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  بان  عليها  �ملدعى 
�ل�شد�د  تاريخ �ل�شتحقاق وحتى  �لتاخريية بو�قع 12% من  �ملحاماة و�لفائدة  و�تعاب 
�لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بالكفالة.   وحددت لها جل�شة يوم  �لحد �ملو�فق 
�و  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   ch2.D.19 بالقاعة  �س   8:30 �ل�شاعة   2014/1/26
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .)علما بان �لدعوى مت تاأجيلها �د�ريا(.
ق�سم الق�سايا التجارية               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10999 بتاريخ 2014/1/20     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2013/382  عقاري كلي
�ىل �ملدعى عليه/1- �شكوت جيفر�شون �شول   جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / �شركة �مالك 
بتاريخ  �ملحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم  �ع��اله وعليه  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  �ق��ام  ق��د  ع(   م  )���س  للتمويل 
2013/12/22 �حلكم �لتمهيدي �لتايل: وقبل �لف�شل �لف�شل يف �لدفع و�ملو�شوع و�لدخال- بندب 
�خلبري �لهند�شي �شاحب �لدور من �خلر�ء �ملقيدين باجلدول �ملخت�شني قانونا تكون مهمته بعد 
�لطالع على �ور�ق �لدعوى وم�شتند�تها وما ع�شى �ن يقدمه له �خل�شوم منها، وللخبري يف �شبيل 
�د�ء �ملامورية �لنتقال �ىل �ي جهة حكومية �و غري حكومية برى لزوما �لنتقال �ليها لالطالع 
على ما بها من م�شتند�ت تعينة على �د�ء �ملامورية، وكذ� �شماع �قو�ل ومالحظات من يرى لزوما 
�تعاب �خلبري  ��شماعه دون حلف ميني، وق��درت �مانة مقد�رها خم�شة ع�شر �لف درهم على ذمة 
مل�شادفة  �د�ري��ا  �لدعوى  هذه  نظره  تاأجيل  مت  �نه  علما  �ملحكمة،  خزينة  ب�شد�دها  �ملدعية  وتلزم 
.  �ملحكمة. وحددت لها �ملحكمة جل�شة يوم �لحد  �جازة ر�شمية مبنا�شبة �ملولد �لنبوي 

  ch1.A.1 ملو�فق 2014/2/2 �ل�شاعة 9.30 �شباحا يف �لقاعة�
  ق�سم الدعاوي العقارية                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10999 بتاريخ 2014/1/20     

  اعالن مدعى عليه باحلكم التمهيدي بالن�سر
يف الدعوى رقم 2013/4298 مدين جزئي  

�ىل �ملدعى عليه:1/جمدي حممد كمال �شدقي ط�شطو�س- �ردين �جلن�شية   حيث 
�ن �ملدعي: هيثم عبد�هلل حممد �بو حمادة- �ردين �جلن�شية  �أقامت عليك لدى هذه 
�شبعة  �عاله تطالبك فيها مببلغ وقدره )67.000 درهما(  �ملذكورة  �لدعوى  �ملحكمة 
و�تعاب  و�مل�شاريف  للر�شوم  بال�شافة   %12 �لقانونية  و�لفائدة  درهم  �لفا  و�شتون 
�ملحاماة.  نحيطك علما �نه �شدر يف �لدعوى حكم متهيدي بتوجيه �ليمني �حلا�شمة 
�لثانية(  يف متام  �مام هذه �ملحكمة)�لد�ئرة �جلزئية  ، وعليه يقت�شي ح�شورك  لك 
�ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف من يوم 2014/1/20 وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي 
ما لديك من بيانات ويف حال تخلفك عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت 

�ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك.حرر بتاريخ  2014/1/16
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10999 بتاريخ 2014/1/20     
اعالن حكم بالن�سر

فى الدعوى رقم 2011/5253 كلي جتاري   
�ملدعي/  �ن  حيث  �لقا�شمي   �شلطان  بن  خالد  بن  /�شلطان  عليه  �ملدعى  �ىل 
�مل�شار  �لدعوى  يف  بحقكما  �شدر  قد  بانه  نعلمكما  خ  م  �س  فري�شت  دبي  �شركة 
�ليها �حلكم �ملبني �دناه. حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: بالز�م �ملدعى عليه 
بان يوؤدي للمدعية مبلغا وقدره )346.703.9 درهم( )ثالثمائة و�شتة و�ربعني 
�لف و�شبعمائة وثالثة در�هم وت�شعة فلو�س( و�لفائدة بو�قع 5% �شنويا وذلك 
بالر�شوم  و�لزمته  �ل�شد�د  متام  وحتى  نهائيا  �حلكم  هذ�  �شريورة  تاريخ  من 
و�مل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما قابال لال�شتئناف 

خالل �ملدة �لقانونية و�شتتخذ بحقكم �لجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه �شدكم.
قلم الكتاب  

وزار العدل 
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

العدد  10999 بتاريخ 2014/1/20     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1873 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- د�ميوند جلرت خلدمات �لتنظيف- �س ذ.م.م    جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ غالم كريا خور�شيد عامل قد �أقام 
عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
.بال�شافة  �ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  وق��دره )9112( درهم �ىل طالب 
�ىل مبلغ )558( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة. عليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ض الق�سم                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10999 بتاريخ 2014/1/20     
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/3498   عمايل جزئي                         
حمل  جمهول  م   �����س.ذ.م.  للمقاولت  �لف�شي  �خل��ط   -  1 عليه/  �مل��دع��ى  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /ديلو�ر بهويان عبد�ملناف بهويان قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )22300 درهم( وتذكرة قدوم 
�حلكم  و�شمول  و�ل��ف��ائ��دة  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   4000( مببلغ  وع���وده 
لها جل�شة  �ل�شكوى )2013/152882(. وحددت  رقم  �ملعجل بالكفالة.  بالنفاذ 
يوم  �لحد �ملو�فق 2014/1/26 �ل�شاعة 8:30 �س مبكتب �لقا�شي   لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . 
ق�سم الق�سايا العمالية               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10999 بتاريخ 2014/1/20     
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1159   عمايل كلي                         
�����س.ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة  لل�شحن  دب��ى  رو�ب��ى   - �ملدعى عليه/ 1  �ىل 
�ملطالبة  �ل��دع��وى ومو�شوعها  �ق��ام عليك  قد  �ملدعي /ج��او جبيدي    �ن  مبا 
مببلغ  وع���وده  ق���دوم  وت��ذك��رة  دره���م(   427500( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
بالكفالة  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�شمول  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   4000(
�ملو�فق  ي��وم  �خلمي�س  لها جل�شة  �ل�شكوى )2013/162233(.  وح��ددت  رق��م   .
2014/1/23 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة  ch1.A.2 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . 
ق�سم الق�سايا العمالية               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10999 بتاريخ 2014/1/20     
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/4780   عمايل جزئي                         
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - �شيتي جارد- �س.ذ.م.م )حاليا( ر�س فا�شيليتي�س خلدمات 
/�خرت  �ملدعي  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  �شابقا(   ( ����س.ذ.م.م  �حلر��شة- 
ح�شني حممد �دري�س قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات 
عمالية وقدرها )13868 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف يف �ل�شكوى �لعمالية رقم 
2013/159360 �ل�شادرة من مكتب وز�رة �لعمل بدبي.   وحددت لها جل�شة يوم  
فانت مكلف  لذ�  �لقا�شي  8:30 �س مبكتب  �ل�شاعة  �ملو�فق 2014/2/2  �لح��د 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . 
ق�سم الق�سايا العمالية               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10999 بتاريخ 2014/1/20     

     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/4965   عمايل جزئي                         
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - كلين�شر باور للخدمات ) �س.ذ.م.م(  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /يورد�نو�س تادي�س جيدى  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )37063 درهم(وتذكرة عوده مببلغ )2000 
رقم  بالكفالة.  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�شمول  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم   دره��م( 
�ل�شكوى )2013/160765(.   وحددت لها جل�شة يوم  �لحد �ملو�فق 2014/2/2 
ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�  �لقا�شي  مبكتب  �س   8:30 �ل�شاعة 
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . 
ق�سم الق�سايا العمالية               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10999 بتاريخ 2014/1/20     
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/4358   عمايل جزئي                         
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - �شن ر�يز للتجارة �لعامة ) ����س.ذ.م.م(   جمهول حمل 
قد  ج��ريي��ده��ارلل ماخيجه  ج��ريي��ده��ارلل  �ملدعي /غان�شام  �ن  �لق��ام��ة مبا 
مبلغ  للمدعي  ت���وؤدى  ب��ان  �مل��دع��ى  �ل��ز�م��ه��ا  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق���ام 
موطنه  �ىل  وع����وده  ق���دوم  ت��ذك��رة  ب���دل  دره����م(   4000 مبلغ  دره����م(   15066(
�ل�شكوى  -رق��م  بالكفالة  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�شمول  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
�ل�شاعة  �ملو�فق 2014/2/2  �لح��د  ي��وم   لها جل�شة  )2013/157131(  وح��ددت 
�لقا�شي   لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا  8:30 �س مبكتب 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �يام على �لقل .علما بان �لدعوى قد جددت من �ل�شطب... 
ق�سم الق�سايا العمالية               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10999 بتاريخ 2014/1/20     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/625  ا�ستئناف جتاري

�س.ذ.م.م  �لبناء  م��و�د  لتجارة  �لزمان  1-قمر   / �شدهما   �مل�شتاأنف  �ىل 
2-ق��م��ر �ل��زم��ان للنقل �ل��رى �ل��ع��ام �����س.ذ.م.م جمهويل حم��ل �لقامة 
مبا �ن �مل�شتاأنف /�لفتاح و�شركاه �س ذ.م.م- وميثلها حممد غني ز�خر 
�لقر�ر/  ��شتاأنف  قد  �ل�شايغ     نا�شر  ح�شني وميثله: مع�شومة ح�شن 
�حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2012/725 جتاري كلي بتاريخ 2013/4/24   
 10.00 �ل�شاعة   2014/2/24 �مل��و�ف��ق  �لث��ن��ني  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.A.4 رق��م  بالقاعة  �شباحا 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10999 بتاريخ 2014/1/20     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/3735   عمايل جزئي                            
�لقامة  ����س.ذ.م.م   جمهول حمل  للمقاولت  كاكي�شي  -تيمور   1/ عليه  �ملحكوم  �ىل 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/12/11 يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله ل�شالح/ حممد هارون �لر�شيد حممد حبيب �لرحمن      بالز�م �ملدعى عليها 
بان توؤدي للمدعي مبلغ 7.348 درهم ) �شبعة �لف وثالثمائة وثمانية و�ربعون درهما( 
وتذكرة �لعودة �ىل موطنه على �لدرجة �ل�شياحية �و قيمتها نقد� مامل يلتحق �ملدعى 
م�شاريف  بباقي  �ملدعي  وتلزم  �مل�شروفات  من  وباملنا�شب  �خر  عمل  رب  لدى  بالعمل 
�لدعوى.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من 
�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن 

�شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10999 بتاريخ   2014/1/20     
  يف الدعوى رقم 2013/366 نزاع عقاري  

  �ىل �ملتنازع �شدهما: عقار�ت �حمد عبد�لرحيم �لعطار و�حمد عبد�لرحيم �لعطار 
ب�شفته �ل�شخ�شية وب�شفته مالك عقار�ت �حمد عبد�لرحيم �لعطار- نظر� لنتد�بي 
نز�ع   2013/366 رقم  �لدعوى  يف  هند�شيا  خبري�  �لبتد�ئية  دبي  حمكمة  قبل  من 
عقاري �ملرفوعة �شدكم من �ملتنازعني- عادل عزيز كمونة وحممد جاهنجري مون�شي، 
�ملو�فق  �ل�شبت  يوم  وذلك  موقعية  معاينة  �جر�ء  يعقبه  خرة  �جتماع  عقد  تقرر 
2014/2/1 �ل�شاعة �لعا�شرة �شباحا يف مكتب �خلبري �لكائن يف دبي- �لقرهود- بناية 
�لفتان بالز�- �لطابق �ل�شابع- مكتب )709( هاتف 2980882-04 وعليه �نتم مكلفون 
باحل�شور �شخ�شيا �و وكيلكم �ملعتمد يف �لزمان و�ملكان �ملحددين �عاله مع ��شطحاب 
كل ما يثبت دفاعكم، ويف حالة عدم ح�شوركم فان �حلرة �شت�شري يف �لجر�ء�ت �ملكلفة 

بها من قبل �ملحكمة �ملوقرة.
اخلبري واملحكم الهند�سي
د . �سالح الدين ايوب الزبن-نقال: 050-5642155 

اعالن اجتماع  خربة  
العدد  10999 بتاريخ   2014/1/20     

  يف الدعوى رقم 2013/1078 جتاري كلي    
  �ىل �ل�شادة/ �شركة عجائب �لفن لالأعمال �لفنية حيث �ن �ملدعية/ �ل�شركة 
رقم  �لدعوى  عليكم  �قامت  قد  �ل�شارقة  فرع  �مريكانا-  لالأغذية  �لكويتية 
يدعوكم  خبري  بندب  �حلكم  و�شدر  دبي  حماكم  كلي-  جتاري   2013/1078
�خلبري حل�شور جل�شة �خلرة �لر�بعة و�لخرية يف �لق�شية �عاله يوم �لربعاء 
�لعا�شرة و�لن�شف �شباحا مبكتب �خلبري ببناية  �ل�شاعة  �ملو�فق 2014/1/29 
�لدور  دبي-  هيل-  �بو  �شارع  ماك�س-  ومتجر  هيل  �بو  مركز  بجو�ر  �لنايلي- 
م�شتند�ت  من  مالديكم  كافة  �يد�ع  �شرورة  ملر�عاة   -101 رقم  مكتب  �لول- 

وبيانات ومذكر�ت تخ�س هذه �لق�شية يف هذه �جلل�شة.
املهند�ض/ م�سطفى حممد توفيق ابو الفتوح
 اخلبري املنتدب يف الق�سية

اعالن اجتماع  خربة  

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ �شديق �شينا 
كال بابو- هندي �جلن�شية  
رق����م  �����ش����ف����ره  ج����������و�ز   -
)8410168(    �شادر 
من �لهند من يجده عليه 
�لت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

   056/1933370

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ �شوخويندير 
�شينغ كار�م �شينغ  - هندي 
�شفره  ج��و�ز   - �جلن�شية  
      )8441392( رق������م 
م�����������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

   055/2626703

فقدان جواز �سفرت
ز�هد  �ملدعو/ حممد  فقد  
ح�شني حممد غالم نبى    - 
بنغالدي�س �جلن�شية  - جو�ز 
�شفره رقم )0440026(      
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم  ب��ت��ل��ي��ف��ون  �لت�������ش���ال 

   055/7179147

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ �شافايت ح�شن 
عبد�ملزيد      - بنغالدي�س 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية  
      )0785867( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   052/7025215

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ �شاب �لدين 
نورو نبى      - بنغالدي�س 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية  
      )0430717( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   055/4938127

فقدان جواز �سفرت
فقدت  �ملدعوة/ بياليني�س 
�ثيوبية   - �يانا   تي�شفاى 
�جلن�شية  - جو�ز �شفرها 
   )728779( رق����������م 
م�����������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

   050/6611003

فقدان جواز �سفرت
فقدت  �ملدعوة/ جولينى 
�دم  - فلبينية  هادجينور 
�جلن�شية  - جو�ز �شفرها 
 )3616086( رق������م 
م�����������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

   052/8510512

فقدان جواز �سفرت
�مل����دع����وة/ جيان  ف���ق���دت  
 -    � م���ي���ن���اج���و  ج����ان����اك����ا 
فلبينية �جلن�شية  - جو�ز 
�شفرها رقم )548757( 
م�����������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

   050/8858581

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����دت  �مل������دع������وة/ رن���ا 
م�شطفى �لطه  - فل�شطني 
�جلن�شية  - جو�ز �شفرها 
 )286594( رق����������م 
م�����������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

   050/6216295

فقدان جواز �سفرت
�مل��دع��و/ حممد فائق  فقد  
باك�شتاين  �فتخار-  حممد 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية-  
رقم )8965191(    �شادر 
ب��اك�����ش��ت��ان م���ن يجده  م���ن 
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

   056/1933370

فقدان جواز �سفرت
عادل  يو�شف  �ملدعو/  فقد  
�جلن�شية  �����ش����وري   - ����ش���و� 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج�������������و�ز   -
�شادر      )7399737(
عليه  �شوريا من يجده  من 
�لت�شال بال�شفارة �ل�شورية 

لدى �لدولة.

فقدان جواز �سفرت
�متياز  �مل�����دع�����و/  ف����ق����د  
باك�شتان  �قبال  -  حممد 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
   )1273291( رق������م 
�لت�شال  عليه  من يجده 
لدى  باك�شتان  بال�شفارة 

�لدولة.

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ حممد جاويد 
حممد رفيق    - بنغالدي�س 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية  
      )0614913( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   052/9767592

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ نا�شر �شامل 
�ليمن   - ه���ي���ث���م    ن��ا���ش��ر 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية  
      )3193088( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   050/6727112

فقدان جواز �سفرت
ف�������ق�������د  �مل����������دع����������و/ حم���م���د 
عبد�لكرمي �شلحاوي - �شوري 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة-  
    )004878340( رق������م 
�������ش������ادر م������ن �جل����م����ه����وري����ة 
يجده  م��ن  �ل�شورية  �لعربية 
رقم  بتليفون  �لت�����ش��ال  عليه 

   055/5336681

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ ثاقب ريا�س 
باك�شتان   - �حمد  ري��ا���س 
�جل��ن�����ش��ي��ة-  ج���و�ز �شفره 
   )9913841( رق������م 
م�����������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

   050/4789061

فقدان �سهادة ملكية  
يعلن �ل�شيد/ �شعادة/ حممد بن جمعة �شامل �ملهريي �إمار�ت 

�جلن�شية عن فقد�ن �شهادة ملكية �ر�س زر�عية ..
ث��وب��ان- �ل�شيجي  زر�ع��ي��ة  مبنطقة   558- �لأر�����س  رق���م   

�لفجرية.
�و   على من يجدها برجاء ت�شليمها لأق��رب  مركز �شرطة 

�لت�شال على رقم 0558063485

العدد 10999 بتاريخ 2014/1/20   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة برت�ء �خلليج ذ.م.م - 

فرع �بوظبي 1 رخ�شة رقم:CN 1260769 قد تقدمو� �لينا بطلب
�ل�شناعي  و�جهات لال�شتثمار  �شركة  وبيع/��شافة  تنازل  �ل�شركاء  تعديل   

wajhat industrial investment co

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة د�فيد جون ور�ي )%10(
تعديل ن�شب �ل�شركاء/�شركة �ملنيوم �لبرت�ء �س.ذ.م.م من 34% �ىل %20

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 0.40*0.50 �ىل 20*40
تعديل ��شم جتاري:من/ �شركة برت�ء �خلليج ذ.م.م - فرع �بوظبي 1

PETRA GULF CO LLC - BRANCH OF ABU DHABI 1

�ىل/�شركة برت�ء و�جهات �س.ذ.م.م - فرع �بوظبي 1 
PETRA WAJHAT COMPANT LLC - BRANCH OF ABU DHABI 1

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �لقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

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



االثنني  -  20   يناير    2014 م   -   العـدد    10999
Monday   20   January   2014  -  Issue No   10999

17

الفجر الريا�ضي

بنجاح  �لول  �م�����س  ي���وم  �نطلقت 
ك��ب��ري ع��ل��ى م��الع��ب ن���ادي �لهلي 
�لثالثة  �لن�شخة  مناف�شات  ب��دب��ي 
ل����دوري �ل��ن��ا���ش��ئ��ات ل��ك��رة �ل��ق��دم ، 
�لقدم  ك���رة  جل��ن��ة  تنظمه  و�ل����ذي 
�أبوظبي  ملجل�س  �لتابعة  لل�شيد�ت 
ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع �حتاد  �ل��ري��ا���ش��ي 
�لكرة وبالتعاون مع وز�رة �لرتبية 
و�لتعليم و�حتاد �لريا�شة �ملدر�شية 
و�لنادي �لهلي مب�شاركة 10 فرق 
�مل��ن��اف�����ش��ات �ع�شاء  �ف��ت��ت��اح  و���ش��ه��د 
�لقدم لل�شيد�ت بجانب  جلنة كرة 
ممثلني عن وز�رة �لرتبية و�لتعليم 
و�حتاد �لريا�شة �ملدر�شية و�لنادي 

�لهلي و�ولياء �مور �مل�شاركات .
ن��ت��ائ��ج �جل���ول���ة �لوىل  و�����ش���ف���رت 
للدوري عن فوز منتخبنا �لوطني 
�لهلي  ن��ادي  �شنة على   17 حت��ت 
تاأتي  ح���ي���ث   ، ن��ظ��ي��ف��ة  ب���ث���الث���ي���ة 
�ل��ن��ا���ش��ئ��ات يف  م�����ش��ارك��ت��ه يف دوري 
�لقدم  ك�����رة  ����ش���وء خ���ط���ط جل���ن���ة 
لل�شيات لإعد�د �ملنتخب للبطولت 
و�ل�شعي   ، و�ل���ق���اري���ة  �لق��ل��ي��م��ي��ة 
وجتارب  ب��خ��ر�ت  �ملنتخب  ل��دع��م 
من خالل خو�س �كر عدد ممكن 
�لفرق  م��ع خمتلف  �مل��ب��اري��ات  م��ن 

�مل�����ش��ارك��ة يف �ل�����دوري ، ك��م��ا حقق 
ن�����ادي �ب���وظ���ب���ي �ل���ري���ا����ش���ي ف���وز� 
ك��ب��ري� ع��ل��ى ف��ري��ق م��رك��ز تدريب 
دون  هدفا  ع�شر  بخم�شة  عجمان 
�ل�شارقة  تدريب  ، وجنح مركز  رد 
ع��ل��ى �ل�����ش��رق��ي��ة ب���اأرب���ع���ة �ه����د�ف 
�ل��ت��ع��ادل �ليجابي  و���ش��اد  ل��ث��الث، 
�لقيوين  �م  ت��دري��ب  مركز  م��ب��ار�ة 
ور�أ�س �خليمة بهدفني لكل منهما 
، و��شتطاع مركز تدريب �لفجرية 
دبي  تدريب  �لفوز على مركز  من 

ب�شتة �هد�ف لهدف .
�لها�شمي  ندى  �أعربت  جهتها  من 
لل�شيد�ت  �ل��ق��دم  ك��رة  جلنة  ع�شو 
بانطالقة  �ل��ك��ب��ري  �رت��ي��اح��ه��ا  ع��ن 
�لفتيات  ل���دوري  �لثالثة  �لن�شخة 
تنظيم  �أن  م���وؤك���دة   ، و�ل��ن��ا���ش��ئ��ات 
�لدولة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �ل�������دوري 
مهمة  حتول  ونقطة  بناءة  مبادرة 
�لقدم  ك����رة  م�����ش��و�ر  ���ش��ت�����ش��ج��ل يف 
�لدوري  �ن  �ىل  ،م�شرية  �لن�شائية 
وب���ك���ل ت���اأك���ي���د ����ش���وف ي�����ش��اه��م يف 
وبناء  �لن�شائية  بالكرة  �لنهو�س 
م���ن���ت���خ���ب���ات وط���ن���ي���ة مت���ث���ل ك���رة 
�لم����ار�ت يف �مل��ح��اف��ل �خل��ارج��ي��ة ، 
�ملا�شيني  �ل��ع��ام��ي��ني  يف  ���ش��ه��ده  مل��ا 

��شهمت  �ي��ج��اب��ي��ة  م���ن خم���رج���ات 
ب���اك���ت�������ش���اف لع�����ب�����ات م���وه���وب���ات 
و�ملر�كز  �مل�����ش��ارك��ة  �ل���ف���رق  ���ش��م��ن 
�لها�شمي  وت��ق��دم��ت  �ل��ت��دري��ب��ي��ة.  
بال�شكر و�لمتنان ملجل�س �بوظبي 

�لريا�شي و�حتاد كرة �لقدم ووز�رة 
�لرتبية و�لتعليم و�حتاد �لريا�شة 
�مل��در���ش��ي��ة و�ل����ن����ادي �له���ل���ي على 
ت��ع��اون��ه��م يف ����ش��ت��م��ر�ري��ة �ل���دوري 

للعام �لثالث على �لتو�يل.

�ل��ري��ط��اين �جلن�شية �مل�شنف  �مل�����ش��ري �لأ���ش��ل  �ل��ع��رب��ي  �ل��الع��ب  ت��وج 
�لأول يو�شف ح�شن بلقب بطولة نادي �أبوظبي �لريا�شي �لثالثة ع�شرة 
�ختتمت  �ل��ت��ي  �ل��ر�ب��ع،  للم�شتوى  �لأر���ش��ي  للتن�س  و�ل�����ش��اب��ات  لل�شباب 
�أبو  م�شاء �لأول مبالعب �لنادي �لرئي�شية �ل�شلبة مبنطقة �مل�شرف يف 
�أبو  جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  نهيان  �ل�شيخ  �شمو  ظبي،برعاية 
ظبي �لريا�شي،و�لتي �شهدت م�شاركة 140 لعباً ولعبة من 48 دولة 
من خمتلف دول �لعامل ، و�لتي تو��شلت لعامها �لر�بع ع�شر بدعم من 
�لإم���ار�ت من  �لعديد من لعبي  �لريا�شي مب�شاركة  �أب��و ظبي  جمل�س 
�ملو�طنني و�ملقيمني يف مقدمتهم �ل�شاعد عبد�هلل �أهلي و�لو�عد فار�س 
 )WC( �ل�شتثنائية  بالبطاقة  م�شاركتهما  ج��اءت  �أن  بعد  �جلناحي 
�لتي متنح للدولة �مل�شت�شيفة ملزيد من �ل�شقل لالعبني �لو�عدين،كما 

�أف�شل  �ل���ذي �شجل  �ل��ع��الف  ع��م��ار  ك��رمي  �ل��ع��رب  �لالعبني  م��ن  �شمت 
نتائج �لالعبني �لعرب و�ليمني غ�شان �لعن�شي �مل�شنف �لثاين يف بطولة 
�ل�شباب و�لالعبة �مل�شرية نان�شي فوزي �لتي بلغت �لدور �لثالث كاأف�شل 
�لالعبات . وقد جاء تتويج �لالعب �لذهبي �لعربي يو�شف ح�شن بفوزه 
مارزيت مبجموعتني  كومو  �ليطايل  �لالعب  علي  �لنهائية  �ملبار�ة  يف 
نظيفني بنتيجة6 - 2-6 - 2 ..وعلي م�شتوى فردي �ل�شابات فازت بلقب 
�لبطولة �لكاز�خ�شتانية غوز�ل �نتديونوفا �مل�شنفة �لثامنة بفوزها علي 
نظيفتني  مبجموعتني  �لأوىل  �مل�شنفة  ري�شاردو�شن  �أدينا  �لريطانية 
بنتيجة 6 - 3-6 - 3.. ويف ختام �لبطولة قام �شعادة حم�شن حمفوظ 
مدير عام �لنادي ع�شو جمل�س �لإد�رة ير�فقه خالد �لعلي ع�شو جمل�س 
�ل��دويل للتن�س �لأر�شي  �إد�رة �حت��اد �لإم��ار�ت للتن�س ومندوب �لحت��اد 

)ITF( �لإير�ين حم�شن خد�بر�شت و�حلكم �ملحلي �لعر�قي ليث �لعاين 
�أبو ظبي �لريا�شي �لكابنت ر�شا بو�شعادة  ومدير �لبطولة مدرب نادي 
للبطولة  �ملنظمة  �للجنة  ،و�أع�شاء  �لبر�هيم  دميا  �لبطولة  وم�شرفه 
للجن�شني  و�ل��زوج��ي  �ل��ف��ردي  م�شتوى  علي  �لأو�ئ����ل  �لفائزين  بتتويج 
لئحة  ح�شب  دره��م  �أل��ف   150 �لنادي  لها  ر�شد  �لتي  للبطولة  م�شكا 
�لبطولة بجانب �لكوؤو�س و�لهد�يا �لتذكارية لكافه �لفائزين و�لفائز�ت 
�لأو�ئل . و�شرح �شعادة حم�شن حمفوظ مدير عام �لنادي ع�شو جمل�س 
�لإد�رة عقب �لتتويج باأن ما حتقق ما كان له �أن يتحقق وي�شتمر للعام 
�لر�بع ع�شر علي �لتو�يل لو ل توجيهات ومتابعة و�هتمام �شمو �ل�شيخ 
هز�ع بن ز�يد بن ز�يد �آل نهيان م�شت�شار �لأمن �لوطني رئي�س نادي �أبو 
�أبوظبي �لريا�شي برئا�شة �شمو �ل�شيخ  ظبي �لريا�شي ،ورعاية جمل�س 

نهيان بن ز�يد �آل نهيان للبطولة �لتي �شهدت م�شاركة �لعديد من �لدول 
�لعربية �ل�شقيقة و�ل�شديقة ،بعد �أن �شخر �لنادي كافه �إمكانات �لنجاح 
،وخا�شة �لبنية �لتحتية �لريا�شية �ملجتمعية �لتي �شهدت تاأهيل وجتهيز 
9 مالعب ملباريات �لتن�س و�لتدريبات لالأع�شاء و�لبطولت ،وفق �أرقى 
�لتي  و�لت�شهيالت  �خلدمات  �أرق��ي  ،بجانب  �لكفاءة  �لعالية  �ملو��شفات 
��شتقطبت �لعديد من �لعائالت و�لأع�شاء من خمتلف �جلن�شيات �لذين 
��شتفادو� من ع�شويتهم �ل�شنوية �لتي تتيح لهم �لتمتع بخدمات �لنادي 
بالبطولة  لهتمامها  �ملحلية  �لإع���الم  و�شائل  ك��اف��ه  ..و���ش��ك��ر  �لعائلي 
�ل�شنوية وخ�س بال�شكر قناة �أبو ظبي �لريا�شية وفندق �خلالدية روتانا 
كافه  لهم  ووف��ر  �لبطولة  ��شت�شاف �شيوف  �ل��ذي  �أب��و ظبي  ب��الأ���س يف 

متطلبات �لر�حة و�شكر �للجنة �ملنظمة للبطولة .

اختـتــــام بطـــولــــة نــــادي اأبوظبــــي الـــريــا�ســـي للتنــــ�س االأر�ســــي 

�مل��ك��ث��ف��ة حاليا  جت���ري �ل����ش���ت���ع���د�د�ت 
بقرية بوذيب �لعاملية للقدرة مبدينة 
�خلتم لإقامة �حتفالية كاأ�س �شاحب 
�لتي   ، للقدرة  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو 
ي��ط��ل��ق��ه��ا ن����ادي ت����ر�ث �لم�������ار�ت يوم 
�خلمي�س �ملقبل 23 �جلاري ، وت�شتمر 
�ل�شيخ  �شمو  رعاية  حتت  �أي��ام  لثالثة 
ن��ه��ي��ان ممثل  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب 
وتت�شمن   ، �لم��������ار�ت  ت�����ر�ث  ن�����ادي 
�إىل  �إ���ش��اف��ة   ، متنوعة  ���ش��ب��اق��ات  �شتة 

�لفعاليات �لرت�ثية �مل�شاحبة .
وتفتتح �لحتفالية �لتي تقام بالتعاون 
و�لتن�شيق مع �إحتاد �لفرو�شية و�ل�شباق 
بال�شباق �لتاأهيلي مل�شافة 40 كم ، مع 
لل�شباق  �لبيطري  �لفح�س  �إج���ر�ء�ت 
�لتاأهيلي �ملحلي مل�شافة 80 كم ) جنمة 
و�حدة ( ، و�أعمال �لفح�س �لبيطري 
 90 مل�شافة  للقدرة  �لن�شائي  لل�شباق 
م��ن هذه  �لأول  �ل��ي��وم  وي��ع��ت��ر   ، ك��م 
�لحتفالية �لتي تاأتي �شمن ن�شاطات 
�ل���ق���درة �جلديد  وم��ن��اف�����ش��ات م��و���ش��م 
للنادي 2013 – 2014 ، متهيديا 
لنطالقة �ل�شباقات �لكرى �ملنتظرة 
�لقدرة  �أب����ط����ال وجن�����وم  ج���ان���ب  م���ن 
ي�شهد  �أن  �مل��ق��رر  م��ن  حيث   ، �ل�شباب 
يوم �جلمعة �ملقبل �إنطالقة مناف�شات 
 90 مل�شافة  �ملحلي  �لن�شائي  �ل�شباق 
�أرب���ع م��ر�ح��ل ، �ل���ذي يقام  ك��م �شمن 
ل��ل��م��رة �ل��ث��ان��ي��ة ب��ه��ذه �مل�����ش��اف��ة ، حيث 
�ل�شباق  ه��ذ�  يجتذب  �أن  �ملنتظر  م��ن 

كوكبة من بطالت �لقدرة ، وبخا�شة 
�ل�شباق  يفتح  �لم��ار�ت حيث  فار�شات 
�أم��ام��ه��ن ف��ر���ش��ة لخ��ت��ب��ار �ل���ق���در�ت ، 
للح�شول  قوية  مناف�شة  و�لدخول يف 
�أعدتها  �ل��ت��ي  �لثمينة  �جل��و�ئ��ز  ع��ل��ى 
ي�شهد  كما   ، ل��ل��ف��ائ��ز�ت  �ل��ن��ادي  �إد�رة 
�لتاأهيلي  �ل�شباق  �إنطالقة  �ليوم  هذ� 
�ملحلي مل�شافة 80 كم ، وبد�ية �أعمال 
�لفح�س �لبيطري ل�شباق كاأ�س رئي�س 
مل�شافة  و�ل��ن��ا���ش��ئ��ني  لل�شباب  �ل���دول���ة 
�لفح�س  �أع��م��ال  وب��د�ي��ة   ، ك��م   120
�مللكية  ذ�ت  �خليول  ل�شباق  �لبيطري 
جنمتان   ( كم   100 مل�شافة  �خلا�شة 
و�لنا�شئني  لل�شباب  �ل��ق��درة  و�شباق   )

يوم  ي�شهد  فيما   . ك��م   100 مل�شافة 
�لأخ��ري من  �ليوم  وه��و  �ملقبل  �ل�شبت 
كاأ�س  ���ش��ب��اق  م��ن��اف�����ش��ات  �لح��ت��ف��ال��ي��ة 
و�لنا�شئني  ل��ل�����ش��ب��اب  �ل���دول���ة  رئ��ي�����س 
�شمن  جن��م��ت��ان(   ( ك��م   120 مل�شافة 
�إنطالقة  ي�شهد  كما   ، مر�حل  خم�س 
�مللكية  ذ�ت  �خل��ي��ول  �شباق  مناف�شات 
�شمن   ، ك���م   100 مل�����ش��اف��ة  �خل��ا���ش��ة 
خم�س مر�حل ، وتختتم فعاليات �ليوم 
�لأخ���ري ب��اإن��ط��الق �ألأ����ش���و�ط �لثالثة 
 80 مل�شافة  �لتاأهيليالدويل  لل�شباق 
كم ) جنمة و�حدة ( ، ومن ثم تكرمي 
بقرية  �لتتويج  من�شة  على  �لفائزين 

بوذيب . 

�ملنظمة  �ل���ع���ل���ي���ا  �ل���ل���ج���ن���ة  �أع����ل����ن����ت 
�أع���م���ال  �أن  �ل�����ن�����ادي  يف  ل��ل�����ش��ب��اق��ات 
�ل�شباقات  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل 
جولة   21 على  ت�شتمل  �ل��ت��ي  �ل�شتة 
25 يناير  �شتختتم م�شاء يوم �ل�شبت 
و��شعة  م�����ش��ارك��ة  وي��ت��وق��ع   ، �جل�����اري 
م��ن ف��ر���ش��ان �لإم������ار�ت وم���ن �آخرين 
 ، و�أج��ن��ب��ي��ة  عربية  دول  ع��دة  ميثلون 
فار�شا   30 م�����ش��ارك��ة  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
بوذيب  لإ���ش��ط��ب��الت  �مل��ن��ت�����ش��ب��ني  م���ن 
�ملو�شم  ه��ذ�  �شمن   ، ل��ل��ن��ادي  �لتابعة 
�لنادي  �أطلقه  �ل��ذي  للقدرة  �جلديد 
مطلع �شهر نوفمر �ملا�شي ، وجت�شد 
�شباقات هذه �لحتفالية �حتفاء با�شم 

حفظه  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب 
ودعمه  �شموه  جلهود  وت��ق��دي��ر�   ، �هلل 
وريا�شة  �لإم��ار�ت  لفرو�شية  �ملو�شول 
�ل�شباق  ه���ذ�  يحظى  ح��ي��ث   . �ل��ق��درة 
�ل����ذي �أ���ش��ب��ح ت��ق��ل��ي��د� ���ش��ن��وي��ا �شمن 
مو��شم �لنادي للقدرة ، باأهمية خا�شة 
باعتباره من �أغلى �ل�شباقات و�أكرثها 
ج��ذب��ا ل��ن��ج��وم �ل���ق���درة �ل�����ش��ب��اب لنيل 
��شتثنائي  وت�شجيل فوز  �لكاأ�س  �شرف 
م���ن خ����الل م��ن��اف�����ش��ات ت�����ش��ارك فيها 
�أق���وى �خل��ي��ول و�ل���ش��ط��ب��الت . فيما 
حاليا  و�ل��ف��ار���ش��ات  �لفر�شان  يتقاطر 
�لعامة  �لدولة  �إ�شطبالت  جميع  من 
و�خلا�شة للت�شجيل و�مل�شاركة لإحياء 

لريا�شة  �ل�شبابية  �لحتفالية  ه��ذه 
�لتحمل و�لقدرة.

ا�شتعدادات مكثفة 
�للجنة  ت���و�����ش���ل  �آخ������ر  ج���ان���ب  م����ن 
�لفرعية  و�ل���ل���ج���ان  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ع��ل��ي��ا 
مت�شارعة  ب���وت���رية  �أع��م��ال��ه��ا  ح��ال��ي��ا 
�لنادي  رئي�س  �شمو  توجيهات  لتنفيذ 
�لفر�س  تكافوؤ  درج��ات  �أعلى  بتحقيق 
�ل�شالمة  �إج������ر�ء�ت  ك��اف��ة  وت��ق��دمي   ،
لكافة  �ل��الزم��ة  و�لت�شهيالت  �لعامة 
�للجان  ت�شتكمل  حني  يف   . �مل�شاركني 
�لإعالمي  �ملركزين  لتجهيز  �أعمالها 
�بتد�ء  �ل���ق���ري���ة  وم����ر�ف����ق  و�لإد�ري 

و�إ�شطبالت  �لبيطرية،  �ل��ع��ي��ادة  م��ن 
خارج  من  للم�شاركني  �خليول  مبيت 
�لعا�شمة �أبو ظبي ، �إىل جتهيز بو�بات 
�لنطالق ، ومن�شة �لتتويج ، ومتهيد 
تتنا�شب  �ل�شباقات مبقايي�س  م�شار�ت 
و�مل���و�����ش���ف���ات �ل��ع��امل��ي��ة �مل��ع��ت��م��دة من 
�ل��وط��ن��ي و�لدويل  ج��ان��ب �لحت��ادي��ن 
ك��ذل��ك جت��ه��ي��ز منطقة   ، ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة 
�لفح�س �لبيطري. ومن �ل�شتعد�د�ت 
�للجنة  بها  تقوم  �لتي  �جلهود  �ملهمة 
حت�شري�ت  م����ن  ح���ال���ي���ا  �ل��ب��ي��ط��ري��ة 
�لبيطري  �ل��ف��ح�����س  لإج�����ر�ء  خ��ا���ش��ة 
لتطبيق   ، �مل�����ش��ارك��ة  �خل��ي��ول  جلميع 
ك��اف��ة �ل��ل��و�ئ��ح و�ل�����ش��روط �ل��دول��ي��ة ، 

�لفر�شان  ب���اأوز�ن  يتعلق  م��ا  وبخا�شة 
�لتي  للخيول  �ل��ق��ل��ب  نب�شات  وع���دد 
�مل���ن���اف�������ش���ات ذ�ت  ����ش���ت���دخ���ل م���ع���رتك 
�خليول  و�شالمة   ، �لكبرية  �مل�شافات 
ول��ي��اق��ت��ه��ا �ل���ب���دن���ي���ة ، وغ����ريه����ا من 
�لإجر�ء�ت �لتي حتقق مناف�شات تليق 
�لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  با�شم 
�إىل  �جلميع  ي�شعى  حيث  �هلل  حفظه 
جانب  �إىل   ، �لغالية  بالكاأ�س  �لظفر 
�إد�رة  ر�شدتها  �لتي  �لثمينة  �جلو�ئز 
�لحتفالية  هذه  يف  للفائزين  �لنادي 
�للجنة  و�أو�شحت    . للقدرة  �لكبرية 
�لت�شجيل  �أعمال  �ملنظمة على هام�س 
جتري  و�لتي  �لحتفالية  �شباقات  يف 
تاأتي  �ل�شباقات  �أن   : �شريعة  ب��وت��رية 
ب��ع��د حت�����ش��ري�ت م��ب��ك��رة ت��ه��دف �إىل 
طلبة  من  و�لنا�شئة  �ل�شباب  ت�شجيع 
�ملد�ر�س و�جلامعات و�لهو�ة على تعلم 
�شمن  �لقدرة  ريا�شة  ومهار�ت  فنون 
�شمو رئي�س  ب��ه  وّج���ه  �ل���ذي  �مل�����ش��روع 
�لنادي قبل �شنو�ت لإع��د�د �ملزيد من 
�لفر�شان و�لفار�شات وتاأهيلهم ليكونو� 
�ملناف�شات  خل��و���س  �مل�شتقبل  ف��ر���ش��ان 
�لكبرية ودعم مكانة �لدولة �ملتقدمة 
 . �لعاملية  �لرت�ثية  �لريا�شة  ه��ذه  يف 
�شي�شاحب  باأنه  �للجنة  �أو�شحت  كما 
تر�ثي  م��ه��رج��ان  �ل�شباقات  فعاليات 
يت�شمن   ، �لرت�ثية  �لقرية  ب��اإ���ش��ر�ف 
ع���رو����ش���ا ل���ف���رق �ل���ف���ن���ون �ل�����ش��ع��ب��ي��ة ، 
�ل��ع��دي��د من  ت���رز  و�أج��ن��ح��ة متنوعة 

مفرد�ت �لرت�ث �لوطني .

تنفيذ� لتوجيهات �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل 
نهيان ممثل �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة رئي�س 
ن���ادي ت���ر�ث �لإم�����ار�ت، نظم ن���ادي �ل���رت�ث �أم�س 
�لأول، مناف�شات �شباق �أبوظبي لقو�رب �لتجديف 

فئة 40 قدما .
 1105 يزيد عن  �ل�شباق ما  �شارك يف هذ�  وقد 
بحار�، علي منت 65 قاربا �شعة كل قارب 17 بحار� 
،لقطع  عاما   18 عن  �أعمارهم  تزيد  ل  مو�طنا 
م�شافة �أربعة ميل بحري علي مدي �أربعة �أ�شو�ط 
، يحمل كل �شوط لونا من �ألو�ن علم �لدولة، كما 
�شارك يف �ل�شباق من �شلطنة عمان �لقارب �شنا�س 
رقم 60 ملالكه وز�رة �ل�شوؤون �لريا�شية ب�شلطنة 
عمان، وقد �شهد �لقارب �شنا�س م�شاركات �شابقة 
�إحتل فيها مر�كز متقدمة، وتاأتي م�شاركته هذه 
�لآباء  ريا�شة  لإح��ي��اء  �مل�شرتك  �لتعاون  �إط��ار  يف 
لالإهتمام  �ملجتمع  �أف����ر�د  ولت�شجيع  و�لأج�����د�د، 

بهذه �لريا�شة �لبحرية .
ملوؤ�ش�شة  ق���ارب  م�شاركة  �أي�����ش��ا  �ل�شباق  �أحت�شن 
ز�يد �لعليا للرعاية �لإن�شانية وذوي �لإحتياجات 

لذوي  �أبوظبي  لنادي  �أخ��ري  وم�شاركة  �خلا�شة، 
. �لإحتياجات �خلا�شة بالقارب رقم 56 

ح�����ش��ر ف��ع��ال��ي��ات �ل�����ش��ب��اق ���ش��ع��ادة ع��ل��ي ع��ب��د �هلل 

�لرميثي �ملدير �لتنفيذي لالأن�شطة، و�شعادة عبد 
للخدمات  �لتنفيذي  �ملدير  �ملحريبي  حممد  �هلل 
�لدبلوما�شيني  م��ن  ول��ف��ي��ف  ب��الإن��اب��ة،  �مل�����ش��ان��دة 

�ملو�طنني  م���ن  غ��ف��ري  وج��م��ه��ور  و�لإع���الم���ي���ني 
و�ل���ز�ئ���ري���ن، �ل���ذي���ن �إخ��ت��ط��ف��ت �أب�����ش��اره��م تلك 
�لأل����ع����اب �ل�����ش��ع��ب��ي��ة، �ل��ت��ي �أق��ي��م��ت ع��ل��ي هام�س 

�ل�شباق، ملنت�شبي مركز �أبوظبي �لن�شائي، و�أخري 
�إد�رة  م�شاركة  �إط��ار  يف  �لن�شائي،  �ل�شمحة  ملركز 
�إبد�عية  مل�شات  لإ�شفاء  �ل��رت�ث  بنادي  �لأن�شطة 

ت�شر �لناظرين .
 3:30 �ل�شاعة  �أنطلق يف متام  قد  �ل�شباق  وك��ان 
�أ���ش��و�ط، يف�شل بني كل �شوط  �أرب��ع��ة  علي م��دي 
يف  �لأول  �مل��رك��ز  فيها  �أن��ت��زع  دقيقة   15 و�لآخ����ر 
�ل�شوط �لأول من �ل�شباق، �لقارب رقم 16 ذهب 
،كما  �لنعيمي  بن حميد  �ل�شيخ عمار  �شمو  ملالكه 
ح�شل علي �ملركز �لأول يف �ل�شوط �لثاين، �لقارب 
�لريا�شية  �ل�شوؤون  وز�رة  ملالكه  �شنا�س   60 رقم 
ب�شلطنة عمان، بينما ح�شل علي �ملركز �لأول يف 
ملالكه �شمو  6 خز�م  �لقارب رقم  �لثالث،  �ل�شوط 
،�أما  �لقا�شمي  بن �شقر  �شلطان  بن  �شامل  �ل�شيخ 
فقد  �ل�شباق  من  �لر�بع  �ل�شوط  يف  �لأول  �ملركز 
ك���ان م���ن ن�����ش��ي��ب �ل���ق���ارب رق���م 7 ج��ل��ف��ار ملالكه 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي .                 
عبد  علي  �شعادة  م��ن  ك��ل  �لفائزين،  بتتويج  ق��ام 
�ملحريبي  حممد  �هلل  عبد  و�شعادة  �لرميثي،  �هلل 
و�شط �إبتهاج �لفائزين، �لذين ح�شلو� علي مناذج 
من ذهب ، وحما�س �ملتفرجني �لذين ح�شلو� علي 

�أمتاع فريد ممزوج مباء �لذهب.

برعاية �شلطان بن زايد 

�ستة �سباقات يطلقها نادي تراث االإمارات اخلمي�س املقبل يف �سباق كاأ�س رئي�س الدولة للقدرة بقرية بوذيب

�سنـــا�س والــــذهب وجلفــــار وخـــــــزام اختطفـــــوا الـــذهـــب بقــــوارب التجـــديــــف

ز�يد  مدينة  يف  �ل���دويل  �لتن�س  جممع  ي�شت�شيف 
و�لتي  ويل�شون  �أب��وظ��ب��ي  ك��اأ���س  بطولة  �لريا�شية 
يقدمها م�شت�شفى هيلث بوينت، وتنطلق مناف�شاتها 
فر�ير   15 ح��ت��ى  وت�����ش��ت��م��ر  ي��ن��اي��ر   24 ب���ت���اري���خ 
�حلدث  ه��ذ�  يف  ي�شارك  �أن  �ملتوقع  وم��ن   .2014
ب��ذل��ك �لرقم  500 لع��ب ه���اٍو لتحطم  �أك���رث م��ن 
دورة  خالل  ذ�تها  �لبطولة  �شجلته  �ل��ذي  �لقيا�شي 

�لعام �ملا�شي.
وكانت �لدورة �لأوىل من كاأ�س �أبوظبي ويل�شون قد 
�أقيمت عام 2013، وهي �أول بطولة تن�س مفتوحة 
�لعام  ��شتقطبت دورة  �لإم���ار�ت، وقد  دول��ة  تقام يف 
�لأعمار  م��ن خم��ت��ل��ف  ت��ن�����س  495 لع���ب  �مل��ا���ش��ي 

لتكون بذلك �أكر بطولة تن�س تقام يف �لدولة.
ونظر�ً لالإقبال �لهائل �لذي �شهدته فرتة �لت�شجيل 
�لأولية للبطولة، فقد قرر منظمو �لبطولة متديد 
بعد  �أ�شابيع  ث��الث��ة  �إىل  للت�شجيل  �ملتاحة  �ل��ف��رتة 

�إ�شافة �أ�شبوع كامل على فرتة �لت�شجيل.
�لهو�ة  �ل��ت��ن�����س  لع��ب��و  �ل��ب��ط��ول��ة  ه���ذه  وت�شتقطب 
ميتلكون  �آخ��ري��ن  لعبني  مع  بالتناف�س  �لر�غبون 
فئات  �شمن  �لالعبون  و�شيتناف�س  ذ�ت���ه.  �مل�شتوى 
25 فئة ت�شم مناف�شات  �إىل  خمتلفة ي�شل عددها 
�لعمرية  �لفئات  كافة  وت�شمل  و�ل��زوج��ي،  �ل��ف��ردي 
70 عاماً  �أع����و�م وح��ت��ى  ت��ب��د�أ م��ن عمر �شبع  �ل��ت��ي 
للفوز باجلائزة �ملخ�ش�شة لكل فئة. وت�شل �لقيمة 
�لإجمالية للجو�ئز �شمن هذ� �حلدث �لريا�شي �إىل 

44 �ألف درهم �إمار�تي.
وميكن لكافة لعبي �لتن�س �شو�ء �أكانو� من �لهو�ة 
�لدولة،  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �ل��الع��ب��ني  �أف�����ش��ل  م���ن  �أو 
�مل�����ش��ارك��ة يف ب��ط��ول��ة ك��اأ���س �أب��وظ��ب��ي وي��ل�����ش��ون �لتي 
�ملا�شي  �لعام  بطولة  وكانت  بوينت.  هيلث  تقدمها 

قد �شهدت فوز بيرت وي�شلز، �لنجم �مل�شارك يف كاأ�س 
�ملا�شي بعد تغلبه على  �لعام  ديفيز �شابقاً، ببطولة 
 1 رقم  �مل�شنف  بهروزيان،  �لإمار�تي عمر  �لالعب 
يف �لإم��ار�ت �شابقاً، يف مبار�ة قوية. �أما لقب فردي 
�ل�����ش��ي��د�ت ف��ك��ان م��ن ن�شيب �ل��الع��ب��ة م��اغ��ايل دي 

لتري.
وب��ه��دف �مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �مل��ن��اف�����ش��ة �شمن 
فئتني:  �إىل  تق�شيمها  ف�شيتم  �لعام،  لهذ�  �لبطولة 
�لبطولة �ملفتوحة، وهي خم�ش�شة للهو�ة و�ملدربني 
و�مل���ح���رتف���ني �ل�����ش��اب��ق��ني، وب���ط���ول���ة �ل���ك���اأ����س وهي 

خم�ش�شة للهو�ة فقط.
خالل  م�شاًء  �خلام�شة  �ل�شاعة  عند  �ملباريات  تبد�أ 
�لتا�شعة �شباحاً خالل  �ل�شاعة  �لأ�شبوع، وعند  �أيام 
�لعائالت  جلميع  ومي��ك��ن  �لأ���ش��ب��وع،  ن��ه��اي��ة  عطلة 
�ملف�شلني  �لالعبني  وت�شجيع  �حل�شور  و�لأ�شدقاء 

جماناً يف جميع مباريات هذه �لبطولة.
وي���ل�������ش���ون، �شركة  م����ن  ب����دع����م  �ل���ب���ط���ول���ة  ت���ن���ظ���م 
عدد  مع  ��شمها  �رتبط  �لتي  �لريا�شية  �لتجهيز�ت 
من �أكر بطولت �لتن�س و�أف�شل �لنجوم �لعامليني، 
ك���م���ا حت���ظ���ى �ل���ب���ط���ول���ة �أي�������ش���اً ب���دع���م م����ن هيلث 
�لأولية متعدد  �ل�شحية  �لرعاية  بوينت، م�شت�شفى 
�شمن  يقع  و�ل��ذي  �جلديد  و�ملتكامل  �لتخ�ش�شات 
�لذي  �لدعم  �إىل  بالإ�شافة  �لريا�شية،  ز�يد  مدينة 
تلقاه �لبطولة من جمل�س �أبوظبي �لريا�شي وتن�س 

�لإمار�ت.
ويف ت�شريح له عن تنظيم هذه �لبطولة، قال باري 
ذهلنا  لقد  �لريا�شية:  ز�ي��د  مدينة  مدير  برميرن، 
بعدد �مل�شاركني يف �لبطولة �لتي جرت �لعام �ملا�شي، 
ونهدف هذ� �لعام �إىل متابعة �لنجاح �لذي حققناه 
�أو  �مل�شاركني  �لالعبني  عدد  حيث  من  �شو�ء  �شابقاً 

فيما يتعلق مب�شتوى �ملناف�شات .
و�أ�شاف بقوله: ت�شتهر مدينة ز�يد �لريا�شية بتميز 
مر�فقها وجتهيز�تها على �مل�شتوى �لعاملي، وخا�شة 
مبادلة  بطولة  حققته  �ل���ذي  �لكبري  �ل��ن��ج��اح  بعد 
�لعاملية للتن�س �لتي �شهدت ح�شور�ً لفتاً و�هتماماً 
كبري�ً. ونحن نهدف �إىل ��شتقطاب �أكر عدد ممكن 
هذه  لتجريب  �لإم���ار�ت  ودول��ة  �أبوظبي  �شكان  من 
ريا�شة  لن�شر  �شعينا  �إىل  بالإ�شافة  �ملتميزة  �ملر�فق 

�لتن�س بني �أكر عدد ممكن من �ملتابعني .
بدوره �شرح كاميار مينات�شي، مدير عام �شركة نك 
�لإم��ار�ت بتقدمي  جرن�ل تريدينغ: تفخر ويل�شون 
ويل�شون  ك��اأ���س  بطولة  م��ن  �لثانية  ل��ل��دورة  دعمها 
�أبوظبي من هيلث بوينت. يعد ذلك جزء من روؤية 
ريا�شة  �أن�شطة  بدعم  و�لتز�مها  �لعاملية  ويل�شون 
هذه  لتطوير  �ل��الزم��ة  �مل�����ش��اع��دة  وت��ق��دمي  �لتن�س 

�لريا�شة يف كافة �ملجتمعات �ملحلية .
وتابع قائاًل: كل ما �أمتناه هو �أن ت�شاعد هذه �لدورة 
لعبي �لتن�س �لنا�شئني يف حت�شني مهار�تهم يف هذه 
�لفر�شة  متنحهم  من�شة  لهم  توفر  و�أن  �لريا�شة، 
للتطور خالل عام 2014، و�ل�شتمتاع باملزيد من 

�لبطولت و�ملناف�شات خالل هذ� �لعام .
ي��ت��م ت��ق��دمي ����ش��ت��م��ار�ت �ل��ت�����ش��ج��ي��ل ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
ز�يد  مدينة  يف  �ل��دويل  �لتن�س  جممع  يف  �لبطولة 

�لريا�شية.
�لت�شجيل لكاأ�س �أبوظبي ويل�شون متاح حالياً، حيث 
 20 تقبل �لطلبات لفئة �ل�شغار حتى يوم �لإثنني 
يناير، �أما بالن�شبة للموعد �لنهائي لقبول �لطلبات 
يناير،   27 �لإث��ن��ني  ي��وم  ف�شيكون  �لبالغني  لفئة 
حيث تقام م�شابقتان لفئة �ل�شغار وثالث م�شابقات 

لفئة �لبالغني.

مدينة زايد الريا�سية ت�ست�سيف مئات اللعبني 
للم�ساركة يف اأكرب بطولة للتن�س يف االإمارات

يف انطالقة دوري النا�شئات لكرة القدم   

منتخبنا الوطني ي�سجل بداية واعدة ..واأبوظبي الريا�سي ي�سرب بقوة 
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بدء مباريات الزوجي لبطولة حممد بن �سعيد اآل نهيان للتن�س االأر�سي لل�سيدات

فاز فريق بلدية دبي على فريق موؤ�ش�شة حممد 
بن ر��شد لالإ�شكان بنتيجة 7 – 5، يف مناف�شات 
هند  �ل�شيخة  دورة  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��ن  �ل��ي��د  ك���رة 
�ل��ث��ان��ي��ة ل��الأل��ع��اب �ل��ري��ا���ش��ي��ة ل��ل�����ش��ي��د�ت �لتي 
�نطلقت 15 �جلاري، بتوجيهات من �شمو �ل�شيخ 
حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد 
دبي رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي، وحتت رعاية 
�آل  جمعة  ب��ن  م��ك��ت��وم  ب��ن��ت  ه��ن��د  �ل�شيخة  �شمو 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ح��رم  مكتوم 
�ل���دول���ة رئي�س  ن��ائ��ب رئ��ي�����س  �آل م��ك��ت��وم  ر�����ش���د 
جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دب��ي، رع��اه �هلل، وتنظمها 
�لريا�شي،  دب���ي  مبجل�س  �مل�����ر�أة  ري��ا���ش��ة  جل��ن��ة 
وتختتم فعالياتها )�لأربعاء 21 �جلاري(، بينما 
فريق  على  �لتعليمية  دب��ي  منطقة  فريق  تغلب 
مناف�شات  – �شفر �شمن   3 بنتيجة  دبي  بلدية 

�لكرة �لطائرة.

مناف�شات  م��ن  �لثالثة  �جل��ول��ة  نتائج  و�أ���ش��ف��رت 
ب��ط��ول��ة �ل�����ش��ط��رجن ع��ن ت�����ش��در �ل��الع��ب��ة فائقة 
�شالح بوخ�شم من هيئة كهرباء ومياه دبي قائمة 
�لالعبات بعد تغلبها على عالية خالد ح�شن من 
عبيد  عبد�لكرمي  عهود  تلتها  فيما  دب��ي،  بلدية 
ح�شن  عائ�شة  على  ف��وزه��ا  بعد  دب��ي  بلدية  م��ن 
�إبر�هيم من �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي، وجاءت 
م��ي�����ش��ون ن��ار���س م��ن ج��م��ارك دب���ي يف �لرتتيب 
�شمية  على  ف��وزه��ا  بعد  �لت�شفيات  م��ن  �لثالث 

�إ�شماعيل �لكمايل من منطقة دبي �لتعليمية.
�لتجاري  دب��ي  �ل��دورة يف مركز  مناف�شات  وتقام 
�ل��ع��امل��ي ون����ادي �ل��و���ش��ل �ل��ري��ا���ش��ي ون����ادي دبي 
لل�شطرجن و�لثقافة ومركز دبي �لدويل للبولينغ 
و�لهيئات  للموؤ�ش�شات  و��شعة  مب�شاركة  باملمزر 

و�لدو�ئر �حلكومية يف دبي.
�أل���ع���اب جماعية  وت�����ش��ت��م��ل �ل�����دورة ع��ل��ى ���ش��ب��ع��ة 

�ل�شلة  �ل��ي��د وك���رة  ك��رة  وف��ردي��ة وت��ق��ام فعاليات 
دبي  مبركز  �لطائرة  و�لري�شة  �لطائرة  و�لكرة 
�لبولينغ  مناف�شات  تقام  بينما  �لعاملي،  �لتجاري 
يف م���رك���ز دب����ي �ل�����دويل ل��ل��ب��ول��ي��ن��غ، ف��ي��م��ا تقام 
لل�شطرجن  دب���ي  ن����ادي  �ل�����ش��ط��رجن يف  ف��ع��ال��ي��ات 
و�ل��ث��ق��اف��ة وت��ق��ام م��ن��اف�����ش��ات �ل�����ش��ب��اح��ة يف نادي 

�لو�شل �لريا�شي.
�ملوؤ�ش�شات  م���ن  �ل���ع���دي���د  �ل�������دورة  يف  وت�������ش���ارك 
و�لهيئات و�لدو�ئر �حلكومية، وهي حماكم دبي، 
و�ملو��شالت،  �ل��ط��رق  وهيئة  �ل��ع��ام��ة،  و�ل��ن��ي��اب��ة 
ود�ئرة �لتنمية �لقت�شادية، وبلدية دبي ود�ئرة 
وموؤ�ش�شة  �خلريي،  و�لعمل  �لإ�شالمية  �ل�شوؤون 
�لتنفيذي،  و�ملجل�س  لالإ�شكان،  ر��شد  بن  حممد 
دبي  وموؤ�ش�شة  دب���ي،  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  و�ل��ق��ي��ادة 
دبي  ومركز  �ملالية،  ود�ئ���رة  �لإ�شعاف،  خلدمات 
وهيئة  �مل��دين،  للطري�ن  دبي  وهيئة  لالإح�شاء، 

�ملعرفة و�لتنمية �لب�شرية، وجمارك دبي، ود�ئرة 
�ل�شوؤون �لقانونية حلكومة دبي.

يذكر �أن �لدورة قد حظيت باهتمام �لعديد من 
باري�س  �شركات  ت��ق��دم  حيث  �ل��ر�ع��ي��ة  �ل�شركات 
�لعيني  �لدعم  و�أك�شيوم،  �شنرتبوينت،  غالريي، 
ب��ال��دورة، كما  م��ن ه��د�ي��ا وم��ك��اف��اآت للم�شاركات 
�لفح�س  خ���دم���ات  �ل���ك���ن���دي  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى  ت���ق���دم 
�لطبي �ملجاين �أثناء �لدورة، فيما تقدم قناة دبي 

�لريا�شية �لرعاية �لإعالمية للحدث .
وت�شعى جلنة ريا�شة �ملر�أة مبجل�س دبي �لريا�شي 
من خالل هذه �لدورة �إىل ن�شر �لثقافة و�لوعي 
ب��اأه��م��ي��ة �ل��ري��ا���ش��ة ل��ل��م��ر�أة ك��ع��ام��ل �أ���ش��ا���ش��ي يف 
�ملحافظة على �شحة جيدة و�ملقدرة على �لقيام 
باأعباء �حلياة �ليومية بي�شر و�شهولة، �إىل جانب 
�ل��ع��الق��ات بني  �أو����ش��ر  �ل��رو�ب��ط وتنمية  تعزيز 
�ملوؤ�ش�شات �حلكومية ورفع  �ملوظفات يف خمتلف 

�ل����روح �مل��ع��ن��وي��ة ل��ل��م��وظ��ف��ات م��ن خ���الل توفري 
�لريا�شي  �لن�شاط  ومم��ار���ش��ة  �ل��رتوي��ح  ف��ر���س 

و�يجاد �جو�ء من �ملرح و�لرتفيه و�دخال �لبهجة 
و�ل�شرور �ىل نفو�شهن.

�أكدت جنمة �لتن�س �ل�شربية �آنا �إيفانوفيت�س، �مل�شنفة 
�لعاملية �لأوىل �شابقاً، عزمها �مل�شاركة يف بطولة �شوق 
 17 يف  مناف�شاتها  تنطلق  �ل��ت��ي  للتن�س  �حل���رة  دب��ي 
ولعبات  لع��ب��ي  م��ن  نخبة  مب�شاركة  �ملقبل  ف��ر�ي��ر 
�لتي  �ل��ق��وي��ة  �ل��ع��رو���س  �أن  وي��ب��دو  �ل��ع��امل،  �لتن�س يف 
�ملفتوحة،  ��شرت�ليا  بطولة  يف  �إيفانوفيت�س  قدمتها 
دور  يف  كبرية  باأ�شماء  �لهزمية  لن���ز�ل  قادتها  و�ل��ت��ي 
�لبطولة �لر�بع، جعلتها مر�شحة قوية لنيل �للقب يف 

دبي بعد نحو 4 �أ�شابيع من �لآن.
و���ش��ه��دت ب��ط��ول��ة ����ش��رت�ل��ي��ا �مل��ف��ت��وح��ة ت���األ���ق���اً كبري�ً 
لإي��ف��ان��وف��ي��ت�����س، �ل��ت��ي تغلبت ع��ل��ى ���ش��اح��ب��ة �لأر�����س، 
�لوليات  دورة  بطلة  �شتو�شور،  �شمانثا  �لأ���ش��رت�ل��ي��ة 
�مل��ت��ح��دة �مل��ف��ت��وح��ة 2011، ع��ق��ب م��و�ج��ه��ة ن��اري��ة يف 
�لدور �لثالث من �لبطولة، قبل �أن تنزل هزمية مدوية 
�ملناف�شة،  عن  وتق�شيها  ويليامز،  �شريينا  بالأمريكية 

وحترمها لقبها 18 يف بطولت �لغر�ند �شالم.
يذكر �أن �إيفانوفيت�س ��شتهلت مو�شمها �حلايل بنجاح 
تغلبها على  �إثر  �أوكالند،  بلقب بطولة  ُتوجت  عندما 
فينو�س ويليامز، وبات �أد�ئها �أقرب �إىل �مل�شتوى �لذي 
و�لفوز  �ل��ع��امل��ي،  �لت�شنيف  ق��م��ة  ع��ل��ى  ل��ل��رتب��ع  ق��اده��ا 

ببطولة فرن�شا �ملفتوحة يف 2008.
�إل �أن طريق �إيفانوفيت�س لن تكون خالية من �لتحديات 
باأ�شماء كبرية  دبي  تن�س  �مل�شاركات يف  قائمة  مع غنى 

يانكوفيت�س،  ويلينا  ر�دفان�شكا،  �أن��ي��ازك��ا  �أم��ث��ال:  م��ن 
بلغن  وجميعهن  �شتيفينز،  و�شلو�ن  هالب،  و�شيمونا 

�لدور �لر�بع لبطولة ��شرت�ليا �ملفتوحة.
لرئي�س  �لتنفيذي  �ل��ن��ائ��ب  م��اك��ل��وك��ل��ني،  ك���ومل  وق���ال 
جمل�س �إد�رة �شوق دبي �حلرة؛ �جلهة �ملالكة و�ملنظمة 

للبطولة:  ي�شعدنا �أن نرحب جمدد�ً مبجموعة كبرية 
فبعد  �ل��ع��امل،  �لتن�س يف  �أف�شل لع��ب��ي ولع��ب��ات  م��ن 
�لر�ئعة،  �ملفتوحة  ��شرت�ليا  ملناف�شات بطولة  متابعتنا 
هنا  �مل�شتوى  عالية  مل�شاهدة عرو�س  نحن متحم�شني 

يف ربوع دبي. 

من جانبه قال �شالح تهلك، مدير بطولت �شوق دبي 
�حلرة للتن�س، عقب عودته موؤخر�ً من ملبورن: كانت 
ملتابعة  ونتطلع  م��ل��ب��ورن،  يف  للغاية  �شديدة  �ملناف�شة 
مب�شاركة  �ملقبل،  �ل�شهر  دب��ي  يف  هنا  ر�ئعة  مو�جهات 
حيث  �ل��ع��امل،  يف  �لأُول  �لع�شرين  �مل�شنفات  م��ن   16
عرو�س  ب��اأق��وى  �ل��دول��ة  يف  �لتن�س  ع�شاق  �شي�شتمتع 

�لتن�س �لعاملية منذ �ليوم �لأول للبطولة. 
لعرو�س  �أ�شبح م�شرح �حلدث مهيئاً  و�أ�شاف تهلك:  
ق��وي��ة يف �ل��ك��رة �ل�����ش��ف��ر�ء م��ع م�����ش��ارك��ة �ل��ع��دي��د من 
بطالت تن�س دبي �ل�شابقات مثل: كارولني فوزنياكي، 
ور�دفان�شكا، وبيرت� كفيتوفا، و�لقادمات بقوة ملو�جهة 
�إيفانوفيت�س، ويانكوفيت�س، و�شتيفنز، وهالب، وكذلك 
�لعام  دب��ي  تن�س  نهائي  �إىل  و�شلت  �ل��ذي  �ر�ين،  �شار� 

�ملا�شي. 
تقام مناف�شات بطولة �شوق دبي �حلرة لتن�س �ل�شيد�ت 
يف �لفرتة من 17 – 22 فر�ير، تليها بطولة تن�س 
فيها  وي�شارك   ، م��ار���س،  24 فر�ير-1  م��ن  �ل��رج��ال 
5 من �مل�شنفني �لع�شرة �لأو�ئ��ل يف �لعامل، مبا فيهم 
و�لفائز  �حل���ايل،  �للقب  حامل  ديوكوفيت�س،  ن��وف��اك 
دبي  تن�س  فيدرر، بطل  دب��ي، وروجيه  بكاأ�س  م��ر�ت   4
�لعام  �أحد قطبي نهائي  م��ر�ت، وتوما�س بدريت�س،   5
�ملا�شي، و�ملتاألق جو�ن مارتن ديل برتو، وجو ويلفرد 

ت�شونغا. 

مباريات  �شمن  لل�شيد�ت  �ل��زوج��ي  ت�شفيات  �لأول  �أم�����س  م�شاء  ب���د�أت 
للتن�س  �ل�شاد�شة  نهيان  �آل  �شعيد بن حمد�ن  بن  �ل�شيخ حممد  بطولة 
�آل  خالد  بن  حممد  �ل�شيخ  ق�شر  مبالعب  �ملقامة  لل�شيد�ت  �لأر���ش��ي 
نهيان يف �أبو ظبي برعاية �شمو �ل�شيخة مرمي بنت حممد بن ز�يد �آل 
نهيان وباإ�شر�ف �حتاد �لإمار�ت للتن�س �لأر�شي و�شط ح�شور كبري من 
طالبات مد�ر�س �أبو ظبي،و�لتي ت�شهد م�شاركة �أكرث من 30 لعبة من 
�لفتتاحية  �مل��ب��ار�ة  �شهدت  وق��د  �ل�شنية..  و�لفئات  �مل�شتويات  خمتلف 
و�شما  �مل�شعود  م��دي��ه  ف��وز  �لرئي�شي  بامللعب  ج��رت  �ل��ت��ي  �لفئة  لتلك 
�ملهريي علي مهرة �ملال و�شم�شه �ملرر ،مبجموعتني بنتيجة 6 - 1- 6 
- 0 وبالرغم من �لنتيجة ،�إل �أن مهرة و�شم�شه �أظهرن مهار�ت عالية 
يف �لإر�شال و�لدفاع .وعلي م�شتوى �لفردي �لتي تو��شلت ت�شفياتهما 

بفوز مها عتيق علي خلود �ملحريبي مبجموعتني بنتيجة 7 - 6-5 - 
2..وتتو��شل مباريات �لبطولة �ليوم باإقامة �أربعة مباريات �شمن تلك 
�ملرحلة �قرت�با من �حلفل �خلتامي للبطولة �لذي يقام �لثالثاء 28 

.2014 - 01 -
من جانب �آخر – بدء �لعمل باللوحة �ليكرتونية �مللونة �لتي مت تركيبها 
مو��شلة ملر�حل �لتاأهيل و�لتطوير ملالعب ق�شر �ل�شيخ حممد بن خالد 
�آل نهيان يف �أبو ظبي �لتي تقام عليها �لبطولة �ل�شنوية و�شط �هتمام 
كبري وخدمات مميزة كانت مكان تقدير من كافه �مل�شاركات يف �لبطولة 
�ملد�ر�س مما  �لو�عد�ت من طالبات  �لعديد من �لالعبات  �لتي جذبت 
يب�شر بقاعدة كبرية لالعبات �لنا�شئات ،وقد �أ�شهمت �للوحة �حلديثة 

نتائج �ملباريات حلظة بلحظة مو�كبة ملر�حل تطوير �لبطولة .

بلدية دبي تفوز باليد وتخ�سر الطائرة يف دورة ال�سيخة هند للألعاب الريا�سية لل�سيدات 

اإيفانوفيتــ�س ..عـــني علـــى لقــــب دبــــي للتنـــــ�س 

حققت مناف�شات فئة �ل�شيوخ �لتي �نطلقت �م�س يف 
ميد�ن �لفالح يف خام�س �يام نهائيات كاأ�س �شاحب 
م�شتويات  بال�شقور  لل�شيد  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو 
ق��وي��ة وم��ث��رية يف ظ��ل �ل���ف���و�رق �ل��زم��ن��ي��ة �ملحدودة 
بني �ل�شقور �مل�شاركة يف �ل�شو�ط �لربعة مل�شابقات 
يف  و�شارك  وف��رخ.  جرنا�س  تبع  جري  بفئات  �لتلو�ح 
�لبد�ية  كانت  حيث   ، �شقر�   86 �ل�شيوخ  م�شابقات 
 ، �لفروخ  �شوطي  وت��اله  تبع جرنا�س  ب�شوطي جري 
و���ش��ط ظ���روف ج��وي��ة مل ت��وؤث��ر �ط��الق��ا على تغيري 
م�شار �ل�شباق �ملعتمد مل�شافة 400 مرت، كما �شجلت 
�مل�شاركة �لكبرية للمالك و�ل�شقارين ��شافة جديدة 
للنجاحات �لتي ظلت حتققها نهائيات كاأ�س �شاحب 
�ل�شمو رئي�س �لدولة لل�شيد و�ل�شقور و�لتي ترهن 
يوما بعد �خر على مكانة ودور �لريا�شات �لرت�ثية 
يف جمتمع �لإمار�ت و�ثرها �لبارز يف تعزيز حمطات 
�لنجاح لريا�شة �ل�شيد بال�شقور و�ل�شعي لتطويرها 
وتنمية قاعدة �ل�شقارين مبا ينعك�س �يجابا خلدمة 

تر�ث وموروث �لإمار�ت.
�ل�����ش��وط �لول يف م��ن��اف�����ش��ات فئة  ن��ت��ائ��ج  و����ش��ف��رت 
�ل�����ش��ي��وخ مب�����ش��اب��ق��ة �ل��ت��ل��و�ح ج���ري ت��ب��ع ج��رن��ا���س يف 
�شوطها �لول : عن فوز فريق نا�س ) �ت�س ( باملركز 
من  ك��ل  ووق���ف   ، ث��ان��ي��ة   19:621 بتوقيت  �لول 
، فيما  فريق نا�س ) �ر( ثانيا ور�بعا وثامنا وتا�شعا 
جاء نا�س ) كي ( ثالثا و�شقور زعبيل خام�شا و�شابعا 
وع��ا���ش��ر� و���ش��ق��ور �ل��ع��ني ���ش��اد���ش��ا . و���ش��ه��د �ل�شوط 
�لثاين تفوق فريق نا�س ) �ر ( بح�شوله على �ملركز 
�لول بتوقيت 20:566 ثانية وجاءت �شقور �لعني 
باملر�كز �لثاين بتوقيت 20:606 ثانية و�خلام�س 
و�لر�بع  �لثالث  باملر�كز  ، وحل فريق �شقور زعبيل 
، ووقف فريق �ليالي�س باملر�كز �ل�شاد�س و�لعا�شر ، 
وعاد فريق نا�س ) �ر( ليح�شد �ملركز �ل�شابع ، فيما 
ج��اء ب��امل��رك��ز �ل��ث��ام��ن ف��ري��ق ن��ا���س ) ك��ي ( ، ووقفت 
تا�شعا �شقور �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي رعاه �هلل. ويف نتائج �لفرتة �مل�شائية ليوم 
�شاهني  لفئة جري  �لتلو�ح  م�شابقات  �لول يف  �م�س 
�ل�شوط  لقب  �ملن�شوري  ر��شد  �شلطان  حقق   ، ف��رخ 
من  ك��ل  وج����اء   ، ث��ان��ي��ة   18:845 ب��ت��وق��ي��ت  �لول 
وحمد�ن   ، �لثاين  باملركز  �ل�شويدي  عجيل  حممد 
�شعيد جابر باملر�كز �لثالث و�ل�شاد�س ، وخالد نا�شر 

جمرن  بن  �حمد  وحمد   ، �لر�بع  باملركز  �لهاجري 
باملركز  جم��رن  ب��ن  �ح��م��د  وج��اب��ر  �خلام�س  باملركز 
 ، �ل��ث��ام��ن  ب��امل��رك��ز  �لكتبي  م��ب��ارك  و�ح��م��د   ، �ل�شابع 
وغدير  �لتا�شع  باملركز  �شويلم  ر��شد  �شعيد  وميثاء 

حممد �ملن�شوري باملركز �لعا�شر .
�ملطلقة  �شيطرته  �ملن�شوري  ر��شد  �شلطان  وو��شل 
فر�س  حينما   ، �ل��ف��روخ  �شاهني  ج��ري  ����ش��و�ط  على 
هيمنته على لقب �ل�شوط �لثاين �ثر فوزه باملركزين 
من  وج����اء   ، و�ل���ث���اين   18:652 ب��ت��وق��ي��ت  �لول 
�شعيد  ور��شد  ثالثا  �ملن�شوري  من�شور  �شرور  بعده 
�لهاملي ر�بعا و�شامل ر��شد �ملن�شوري خام�شا ونو�ف 
�شابعا  �لقبي�شي  �شعيد  و�ل�شيبه  �شاد�شا  �ملطرو�شي 
و�حمد �ملطيوعي ثامنا وحممد علي �لبلو�شي تا�شعا 

وعفر�ء حممد �ملحمود باملركز �لعا�شر.
ويف �ل�شوط �لثالث متكن �شامل حممد مرخان �شعيد 
�ملن�شوري من �نتز�ع �ملركز �لول بتوقيت 17:749 
ثانية ، ووقف بعده خليفة �شلطان �ملن�شوري باملركز 
�لثالث  باملركز  �شويلم  ر��شد  �شعيد  وميثاء  �لثاين 
باملركز  ج��اب��ر  �شعيد  وح��م��د�ن  و�لتا�شع  و�خل��ام�����س 
�لر�بع وحممد خليفة عبيد خليفة �ملهريي باملركز 
�ل�شاد�س و�حمد �شغري كنون �لكتبي باملركز �ل�شابع 
وحل  �لثامن  باملركز  �لقبي�شي  بطي  ب��ن  وح��ام��د   ،
�خري� باملركز �لعا�شر جابر �حمد بن جمرن . وحاز 

�لفائزون بلقب كل �شوط على جائزة �شيارة ني�شان 
باترول موديل 2014 ، وح�شل �لثاين على جائزة 
و�لثالث على جائزة   ، �لف درهم   30 مالية قدرها 
20 �لف درهم ، ونال ��شحاب �ملر�كز  مالية بقيمة 
�شوط على جائزة  �لعا�شر يف كل  �لثالث وحتى  من 

بقيمة 10 �للف درهم لكل و�حد منهم.
فئة  مناف�شات  يف  ��شو�ط  �شتة  �لثنني  �ليوم  وتقام 
قرمو�شة   ( ت�شمل  �لتي  �لتلو�ح  مل�شابقات  �ل�شيوخ 
 ، �شوطني  جرنا�س  جري   ، ف��رخ  قرمو�شة   ، جرنا�س 
جري فرخ �شوطني ( ، وذلك وفق برنامج �لنهائيات 
�ملحدد و�ملخ�ش�س ل�شقور �ل�شيوخ ، يف خطوة حر�س 
نادي �بوظبي لل�شقارين على تطبيقها يف م�شابقات 
كاأ�س �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة لل�شيد بال�شقور 
�مل�شاركني  ع��ام��ة  �م����ام  �ل��ف��ر���ش��ة  وذل����ك لت���اح���ة   ،
م�شابقات  ��شو�ط  يف  �لوىل  �ملر�كز  على  للمناف�شة 
�لتلو�ح بجميع فئاتها ب�شكل منف�شل عن م�شابقات 

�ل�شيوخ.

اكد ان امل�شابقات حدت من خماطر رحالت 
ال�شيد اخلارجية 

�شاحب  كــاأ�ــس   : املن�شوري  را�ــشــد  �شلطان 
ال�شمو رئي�س الدولة فخر لكل �شقار

ثمن �شلطان ر��شد �ملن�شوري �ل�شقار �لذي حاز على 

�لتلو�ح  م�شابقات  يف  و�ل��ث��اين  �لول  �ل�شوط  �لقاب 
يوليها  �لتي  و�لرعاية  �لكبري  �لدعم  ف��رخ،  �شاهني 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�لفريق �ول �شمو �ل�شيخ 
نائب  �بوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 
�لقائد �لعلى للقو�ت �مل�شلحة و�شمو �ل�شيخ حمد�ن 
�لغربية  باملنطقة  �حلاكم  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
و�شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان م�شت�شار �لمن 
�لوطني نائب رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي و�شمو �ل�شيخ 
�بوظبي  جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  نهيان 
�ل��رت�ث��ي��ة وم��ن��ه��ا �ل�شيد  ل��ل��ري��ا���ش��ات   ، �ل��ري��ا���ش��ي 
بامل�شاركة يف  و�عتز�زه  ، معر� عن فخره  بال�شقور 
�لدولة  رئي�س  �ل�شمو  ��شم �شاحب  م�شابقات حتمل 
�نطالقها  ومنذ  �مل�شابقات  �ن  م��وؤك��د�   ، �هلل  حفظه 
�خلتامية  ملر�حلها  و���ش��ول  �لتاأهيلية  بالت�شفيات 
�ل�شقارين  جلميع  كافية  ن�شاطات  بتوفري  ��شهمت 
�لتي  هو�ياتهم  ملز�ولة  �لفر�شة  �جلميع  ومنحت   ،
ورثوها من �لباء و�لجد�د وعدم �لتفكري بالرحالت 
�خلارجية و�حلد من خطورة هذ� �لمر حفاظا على 
�رو�ح ومكانة موطني �لدولة من �خلطر ، لفتا �ىل 
يتوجهون  كانو�  �لذين  �ل�شقارين  و�ح��د� من  كونه 
، بيد �ن �هتمام �لقيادة  لرحالت �ل�شيد �خلارجية 
خالل  من  �ملو�طنني  ب�شالمة  وتفكريها  �لر�شيدة 
�لذي  لل�شقارين  �ب��وظ��ب��ي  ن���اأدي  وتاأ�شي�س  ����ش��ه��ار 
�ل��ب��د�ي��ة و�ع��ل��ن ع��ن �ج��ن��دة م�شابقاته  ع��م��ل م��ن��ذ 
مميزة  وقو�عد  �شروط  ووف��ق  بالن�شاطات  �حلافلة 
�م��ام حتدي  ، منوها على �ن هذه �لجندة و�شعتنا 
بالقاب  �لظفر  �ج��ل  من  و�لع���د�د  للتح�شري  كبري 
�مل�شابقات ، معر� عن �شعادته بالجناز �لذي حققه 
يف �شوطي �لفروخ ، متمنيا �لنجاح لكافة �مل�شاركني 

توا�شل الزيارات واجلولت الطالبية ملوقع 
امل�شابقات

�شهد يوم �م�س زيار�ت ميد�نية وجولت تعريفية من 
و�لتطوير  للتعليم  �بوظبي  ومعهد  �مل��د�ر���س  طلبة 
�ملهني ومركز �لمار�ت للتوحد ملوقع نهائيات كاأ�س 
 ، بال�شقور  لل�شيد  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب 
جرنا�س  تبع  جري  �لتلو�ح  م�شابقات  �لطلبة  وتابع 
زي��ار�ت��ه��م خليمة  خ��الل  م��ن   ، �ل�شيوخ  لفئة  وف���رخ 
و�ل�شقارين  �ل�شقور  مب��الك  ولقائهم  �ل�شقارين 

�مل�شاركني ، و�شط م�شاعر �لفرح و�ل�شعادة �لتي �شادت 
�لتذكارية  �ل�شور  �لطلبة  و�لتقط   ، حمياهم  على 
مع �ل�شقور و�مل�شاركني ، كما تابعو� فعاليات �لقرية 
�متزجت  متنوعة  فقر�ت  من  ت�شمه  وم��ا  �لرت�ثية 
ب��زه��و �مل��ا���ش��ي �جل��م��ي��ل وح��ا���ش��ره �مل��ت��ج��دد ، حيث 
ركوب �خليل وركوب �جلمال و�لطالع على حمالت 
منتجات و�دو�ت �ل�شيد بال�شقور و�حلرف �ليدوية 
و�لك���الت  �مل��و�ط��ن��ة  ل��الأ���ش��ر  �ل�شعبية  و�مل��ن��ت��وج��ات 
�ل�شعبية ، �لتي توؤكد على �لتناغم �لكبري و�ن�شجامه 

بعمق �لهوية �لوطنية .
�ل�شقور يف  و�شرعة  �ل�شباق  �لطلبة جمريات  وتابع 
ثانية  و20   19 بغ�شون  مرت   400 م�شافة  قطع 
�لرئي�شية يف منت�شف ميد�ن  �ملن�شة  عر مدرجات 
�ل�شباق ، و�شط �عجاب وحما�س كبريين من جانب 
�لذين عرو� يف ختام زياتهم عن �شرورهم  �لطلبة 
�ل�شيد  م�شابقات  متابعة  يف  ممتعة  �وق���ات  بق�شاء 
�خرى  م��رة  بالقدوم  رغبتهم  موؤكدين   ، بال�شقور 
�لرت�ثية  �مللتقيات  ه��ذه  مبثل  تو��شلهم  وجت��دي��د 

�ملميزة .
�بوظبي  200 طالب من معهد  �لزيارة  و�شارك يف 
للتعليم و�لتطوير �ملهني و 100 من طلبة �ملد�ر�س 

و50 من مركز �لم��ار�ت للتوحد ، يف لفتة مميزة 
ت��وؤك��د عمق ع��الق��ات �ل��ت��ع��اون و�ل�����ش��ر�ك��ة ب��ني نادي 
�بوظبي لل�شقارين و�ل�شركاء من �ملد�ر�س و�ملعاهد 

و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية �لخرى .

رائــع  ملتقى   ..... الــ�ــشــقــاريــن  جمــلــ�ــس 
للم�شاركني واملنظمني

يف �شعيه وحر�شه �لد�ئم على تعزيز �لعالقات وتبادل 
و�ملنظمني  �مل�شاركني  جميع  ب��ني  و�خل���ر�ت  �لآر�ء 
باأ�شمه  جمل�شا  لل�شقارين  �ب��وظ��ب��ي  ن���ادي  �ن�����ش��اأ   ،
وجاءت   ، بابوظبي  �لفالح  يف  موقعه  من  وبالقرب 
منا�شبة نهائيات كاأ�س �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة 
�لتالقي  لت�شكل من�شة مميزة يف  بال�شقور  لل�شيد 
بني  و�لتجارب  �لفكار  وط��رح  و�لنقا�س  و�لتو��شل 

ع�شاق وحمبي ريا�شة �ل�شيد بال�شقور .
لأع�شاء  يومي  تو�جد  تد�شينه  منذ  �مللتقى  و�شجل 
�للجنة �ملنظمة ومنت�شبي كافة �للجان �مل�شرفة على 
�مل�شابقات و�لفعاليات �مل�شاحبة �ىل جانب �لفائزين 
�ل�شقارين  و�ب���رز  يومي  ب�شكل  �ل���ش��و�ط  �ل��ق��اب  يف 
�مل�شابقات  رو�د  من  �خل��رة  ��شحاب  �ىل  بال�شافة 

�لرت�ثية.

نا�س ات�س ونا�س ار يف طليعة جري تبع جرنا�س فئة ال�شيوخ 

�سلطـــان را�ســــد املن�ســـوري يهيمــــن علـــى القــــاب اأ�ســـواط جيــــر �ساهيــــن فـــــرخ 
�شقور العني ت�شجل ح�شورا مميزا يف م�شابقات ال�شيوخ 
توا�شل الزيارات واجلولت الطالبية ملوقع امل�شابقات

تر�أ�س �لعميد عبد �هلل مبارك �لدخان نائب قائد عام �شرطة �ل�شارقة 
�للجنة  �ل�شنوية �جتماع  �لرماية  �ملنظمة لبطولة  �لعليا  �للجنة  رئي�س 
�ل�شارقة حيث  �لعامة ل�شرطة  بالقيادة  �شباح �م�س بقاعة �لجتماعات 
خالل  �لعام  لهذ�   32 �ل���  �ل�شنوية  �لرماية  بطولة  �نطالق  عن  �علن 
�لفرتة من 17 - 2 - 27 - 2 - 2014م مبيادين �لرماية باخل�شرية 
يف �ل�شارقة. وناق�س �لجتماع �ل�شتعد�د�ت �لتي قامت بها �لقيادة �لعامة 
32 مبيادين  �ل  �ل�شنوية  �ل�شارقة ل�شت�شافة بطولة �لرماية  ل�شرطة 
�شتقوم  �لتي  و�لتجهيز�ت  �لرتتيبات  و�أهم  �لرماية مبع�شكر �خل�شرية 
�ل�شرورية  و�لأجهزة  باملعد�ت  وتزويدها  �مليادين  تهيئة  يف  �للجنة  بها 
لجناح فعالياتها. كما تناول �لجتماع �لتن�شيق �مل�شتمر مع �إد�رة �حتاد 
ويف  �ملتميزة،  �ل�شت�شافة  لتحقيق  �لدعم  لتقدمي  �لريا�شي  �ل�شرطة 
نهاية �لجتماع مت توزيع �ملهام �لعملية لأع�شاء �للجنة �لعليا �ملنظمة 
�د�رة  �لعميد عبد�مللك حممد جاين مدير  . ح�شر �لجتماع  للبطولة 
�شلطان عبد�هلل  و�لعقيد  �للجنة  رئي�س  نائب  �لريا�شي  �ل�شرطة  �حتاد 
�للجنة  �أع�شاء  وكافة  �لعامة  و�لعالقات  �لع��الم  �د�رة  مدير  �خليال 
�لعليا وروؤ�شاء �للجان �لفرعية كل ح�شب �خت�شا�شه و�ملهام �ملوكلة �ليه 

خالل فرتة �لبطولة.

اجتماع اللجنة املنظمة لبطولة الرماية 
ال�سنوية 32 للعام 2014 بال�سارقة 
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حقق �ل�شربي نوفاك ديوكوفيت�س �مل�شنف �ول وحامل �للقب يف �لعو�م �لثالثة 
�ملا�شية فوز� �شهال على �ليطايل فابيو فونييني �خلام�س ع�شر 6-3 و6-�شفر 
لكرة  �ملفتوحة  ��شرت�ليا  بطولة  نهائي  ربع  �ىل  �لح��د يف طريقه  �م�س  و2-6 
نهائي �حدى  ربع  ديوكوفوفيت�س  ويبلغ  �ملقامة على مالعب ملبورن.  �مل�شرب 
فقط  ذلك  وحقق  �لتو�يل،  على  ع�شرة  �لتا�شعة  للمرة  �شالم  �لغر�ند  بطولت 
�ل�شوي�شري روجيه فيدرر )36 مرة متتالية( و�لمريكي جيمي كونورز )27 
مرة( منذ عام 1968. وتعود �آخر مرة خرج فيها ديوكوفيت�س قبل ربع �لنهائي 
كما �نها �ملرة  يف �لبطولت �لكرى �ىل رولن غارو�س �لفرن�شية عام 2009. 

�ل�شابعة �لتي يبلغ فيها �ل�شربي هذ� �لدور يف ملبورن �لتي �شهدت �ول �لقابه 
�ملميزة  بالتايل عرو�شه  �ل�شربي  ويو��شل   .2008 �لغر�ند �شالم عام  يف 

منذ �ن �نتف�س يف �ل�شهر �لخرية من �لعام �ملا�شي و�حرز فيها �ربعة 
�لتو�يل، وتعود خ�شارته  و�لع�شرين على  �لثامن  �لفوز  �ذ حقق  �لقاب، 
�لخرية �ىل نهائي بطولة فال�شينغ ميدوز �لمريكية �مام �ل�شباين 

�يلول  ن��اد�ل. وكان ديوكوفيت�س خ�شر يف  ر�فايل 
�لعاملي  �لت�شنيف  ���ش��د�رة  �مل��ا���ش��ي  �شبتمر 

لالعبني �ملحرتفني مل�شحلة ناد�ل.
ديوكوفيت�س  يلتقي  �لنهائي،  رب��ع  ويف 

فافرينكا  �شتاني�شالف  �ل�����ش��وي�����ش��ري 
روبريدو  طومي  �ل�شباين  �و  �لثامن 

�ل�����ش��اب��ع ع�����ش��ر. ك��م��ا ت��اأه��ل �ىل دور 
د�فيد  �ل���ش��ب��اين  �ي�����ش��ا  �لثمانية 
�لملاين  على  بفوزه  �لثالث  ف��رير 
 )7-5(  7-6 م���اي���ر  ف���ل���وري���ان 
و7-5 و6-2 و6-1. وهي �ملرة 
�لتا�شعة على �لتو�يل �لتي يبلغ 
فيها فرير ربع نهائي بطولت 
�لغر�ند �شالم، و�ف�شل نتيجة 
ل��ه فيها ك��ان��ت و���ش��ول��ه �ىل 
رولن  يف  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة 
قبل  �ملا�شي  �ل��ع��ام  غ��ارو���س 

�ن يخ�شر �مام ناد�ل.
مبار�ته  يف  فرير  ويلتقي 

�لت�شيكي  �مل����ق����ب����ل����ة 
برديت�س  ت��وم��ا���س 

�ل�������ش���اب���ع �ل�����ذي 
ت�����������غ�����������ل�����������ب 

�جل������ن������وب 
�ف����ري����ق����ي 

ك��������ي��������ف��������ن 
�ن����در�����ش����ون 
�لتا�شع ع�شر 

و2-6   2-6

جمعت  مو�جهات  ع�شر  يف  �ندر�شون  على  لرديت�س  �لعا�شر  هو  �لفوز  و3-6. 
�لبطولة  من  �ل��ت��و�يل  على  �لثالثة  للمرة  يخرجه  �ن��ه  كما  �لن،  حتى  بينهما 
�ل�شرت�لية. ويبلغ برديت�س ربع �لنهائي يف ملبورن لل�شنة �لر�بعة على �لتو�يل، 
لكنه ف�شل يف تخطي هذ� �لدور، �ذ �نها �لدورة �لوحيدة �شمن �لغر�ند �شالم �لتي 
مل يخ�س فيها �لدور ن�شف �لنهائي. ولدى �ل�شيد�ت، خرجت �لمريكية �شريينا 
وليام�س �مل�شنفة �وىل من �لدور �لر�بع بخ�شارتها �مام 
�ل�����ش��رب��ي��ة �ن���ا �ي��ف��ان��وف��ي��ت�����س �ل��ر�ب��ع��ة ع�����ش��رة 4-6 
مناف�شتها  �يفانوفيت�س  وحرمت  و6-3.  و6-3 
�للقب ومعادلة رقم  �ح��ر�ز  بالتايل من فر�شة 
مو�طنتيها كري�س �يفرت ومارتينا نافر�تيلوفا 
���ش��الم. لكن  �ل��غ��ر�ن��د  ب18 ل��ق��ب��ا يف ب��ط��ولت 
وبرغم خ�شارتها، فان �شريينا وليام�س )32 
عاما( �شجلت رقما قيا�شيا بخو�شها �ملبار�ة 
رقم 70 يف �لبطولة �ل�شرت�لية، متخطية 
مو�طنتها  بحوزة  ك��ان  �ل��ذي  �ل�شابق  �لرقم 
با�شابة  �شريينا  وت��اأث��رت  ديفنبورت.  ليند�شاي 
�لن�شحاب  �ىل  ��شطرتها  �لظهر  يف  لها  تعر�شت 
�لتي تخو�شها مع �شقيقتها  من مناف�شات �لزوجي 
�لكر فينو�س. وقالت وليام�س رمبا مل �كن يف 
يقلل  �لبدنية، لكن هذ� ل  �ف�شل حالتي 
مبار�ة  فعال  لعبت  �لتي  �ن��ا  ف��وز  م��ن 
�جل  يلزم من  بكل ما  جيدة وقامت 
تفا�شيل  �شريينا  تعط  ومل  �ل��ف��وز. 
�لظهر،  يف  ��شابتها  ع��ن  ��شافية 
كانت  �ن���ه���ا  �ىل  ������ش����ارت  ل��ك��ن��ه��ا 
تعاين من �للم منذ عدة �يام 
وكانت على و�شك �لن�شحاب 
د�نييال  �ل�شلوفاكية  �م���ام 
�ل�����دور  ه��ان��ت��وت�����ش��وف��ا يف 
�عتقد  وت��اب��ع��ت  �ل��ث��ال��ث. 
ب�������اأن�������ه ك���������ان ي�����ج�����ب �ن 
�حد�  �ل��وم  لن  �ن�شحب، 
لن �نا ت�شتحق �لفوز. 
خرجت  �ن  و�����ش����ب����ق 
وليام�س  ����ش���ريي���ن���ا 
م����ن �ل��������دور �ل����ر�ب����ع 
�لن�شختني  يف  �ي�����ش��ا 
�لخ����������ريت����������ني، �م�������ام 
�ل����رو�����ش����ي����ة �ي���ك���ات���ري���ن���ا م����اك����اروف����ا 
�لتو�يل،  ع��ل��ى  �شتيفنز  ���ش��ل��ون  و�لم��ريك��ي��ة 
وهي �لتي توجت بطلة يف ملبورن خم�س مر�ت �عو�م 2003 

و2005 و2007 و2009 و2010.

يف جولته الرابعة ل�سباق ال�سيارات هذا املو�سم  2000CC كرميي يتاألق ويخطف حتدي

حققت مناف�شات �جلولة �لثانية من بطولة �لإمار�ت للدر�جات 
بحرية  مياه  على  �ل�شبت  ي��وم  مناف�شاتها  ج��رت  و�ل��ت��ي  �ملائية 
�ملثري  �ل��ف��ن��ي  �لتناف�س  ك��ب��ري� مت��ث��ل يف  دب���ي جن��اح��ا  �مل��م��زر يف 
و�حل�شور �جلماهريي �لكبري و�لذي تابع �حلدث حول �مل�شطح 
�لثانية  �جل��ول��ة  مناف�شات  و�شهدت  للبحرية.  �جلميل  �مل��ائ��ي 
م�شاركة  �لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل  دبي  ن��ادي  نظمها  و�لتي 
عمان  و�شلطنة  وقطر  و�ل�شعودية  �لكويت  م��ن  مت�شابقا   60
ولبنان وفرن�شا و�يطاليا و�ملجر و�أملانيا و�إير�ن و�ليابان �إ�شافة 
�إىل �شفر�ء �لريا�شات �لبحرية �لإمار�تية. وعرف �حلدث تاألقا 
لفتا لأبطال �لإم��ار�ت يف مو�جهة مناف�شيهم من نخبة جنوم 
�ملائية  للدر�جات  دبي  د�يف  �شكاي  �أع�شاء فريق  �لعامل ومتيز 
و�للذين �شعدو� ملن�شة �لتتويج يف خمتلف �لفئات حيث �هدي 
بطلنا �ل�شاعد جابر حممد �شيف �لفال�شي �لإمار�ت لقب فئة 
�شيف  �شيف حممد  بينما حل بطالنا  �ك�شرت  و�ق��ف حم��دود 
�لفال�شي وخليفة خالد بال�شالح يف مركز �لو�شيف كال يف فئته 
حمرتفني و�قف جي بي وحمرتفني جال�س جي بي بينما �حتل 

جنم �ل�شتعر��شات ر��شد علي �شالح �ملال �ملركز �لثالث. 
�جلولة  م��ن��اف�����ش��ات  يف  ب�شمتهم  ق��ط��ر  م���ن  �لأ����ش���ق���اء  وو����ش���ع 
�ل��ث��ان��ي��ة م��ن ب��ط��ول��ة �لإم������ار�ت ل��ل��در�ج��ات �مل��ائ��ي��ة وخ��ا���ش��ة يف 
على  �ل�شيطرة  يف  �لكويتيون  جن��ح  فيما  �ل�شتعر��شات  فئة 
وجنح  �ك�شرت  �شتوك  وجال�س  مبتدئني  �شتوك  جال�س  فئتي 
�لفرن�شيون بخر�تهم �لكبرية باإحر�ز ثنائية �شمن مناف�شات 
حم��رتيف و�ق���ف وج��ال�����س ج��ي ب��ي. و�ب��ه��ر بطلنا ج��اب��ر حممد 
باأد�ء  دبي( �جلمهور  د�يف  )�شكاي  فريق  �لفال�شي جنم  �شيف 

قوي ومتميز يف �لفرتتني �ل�شباحية و�مل�شائية ليح�شد �لنجاح 
حمققا �ملركز �لأول متفوقا على باقي �مل�شاركني يف هذه �لفئة 
من قطر و�يطاليا و�لكويت �ل�شعودية و�للذين يفوقونه خرة 
ومتر�س تاركا �ملركز �لثاين للمت�شابق �لقطري نو�ف �لفرحان 
و�ملركز �لثالث للقطري وليد �ل�شر�شيني فيما جاء بطلنا فهد 
ز�يد �ملن�شوري يف �ملركز �ل�شاد�س. وكان �شقيقه �لأكر وزميله 
بالفريق �لبطل �لعاملي و�حلا�شل على جائزة حممد بن ر��شد 
�شيف  �خلام�شة  �ل���دورة  يف  نا�شئ  كاأف�شل  �لريا�شي  ل��الإب��د�ع 
�لكبار  فئة  يف  �ل��ت��األ��ق  م��ع  م��وع��د  على  �لفال�شي  �شيف  حممد 
حمرتيف و�قف جي بي حيث �نهي �لفرتة �ل�شباحية مت�شدر� 
بينما �حتل �ملركز �لثالث يف �لفرتة �مل�شائية لكن ذلك مل يكن 
�لبطل  �إىل  ذه���ب  و�ل����ذي  �لأول  �مل��رك��ز  ع��ل��ى  للح�شول  ك��اف��ي��ا 
�لفرن�شي �ملخ�شرم كامونت لودوفي�س بفارق نقطة مما يو�شح 
بينما  �لفئة  ه��ذه  مناف�شات  عليه  كانت  �ل��ذي  �لتناف�س  م��دي 
�حتل �لياباين تو�شي �وهار� �ملركز �لثالث. وقدم بطلنا خليفة 
خالد بال�شالح جنم فريق )�شكاي د�يف دبي( ��شتعر��شا ر�ئعا 
مناف�شا   13 �أم��ام  بي  فئة جال�س حمرتفني جي  مناف�شات  يف 
و�ل��ي��اب��ان منهم  و�مل��ج��ر  و�ل��ك��وي��ت وقطر  فرن�شا  �خ��زي��ن مثلو� 
�لبطل �لعاملي �لفرن�شي بوتي جيان بابت�شني و�لذي فاز باملركز 
�لأول و�لبطل �لعاملي �لكويتي يو�شف �لعبد �لرز�ق و�لذي حل 
�ملركز  �لطاير  �شهيل  ر��شد  بينما �حتل بطلنا  �لثالث  �ملركز  يف 

�لر�بع يف �لرتتيب �لعام ملناف�شات جال�س �ملحرتفني جي بي.
د�يف  )�شكاي  فريق  جنم  �مل��ال  �شالح  علي  ر��شد  بطلنا  وجن��ح 
دب����ي( يف �ح��ت��الل �مل��رك��ز �ل��ث��ال��ث ���ش��م��ن م��ن��اف�����ش��ات �حلركات 

ذهب  حيث  �خزين  �أبطال   7 مع  جمعته  و�لتي  �ل�شتعر��شية 
جر  ���ش��ل��ط��ان  �ل��ق��ط��ري��ني  مل�شلحة  و�ل���ث���اين  �لأول  �مل��رك��زي��ن 
و�حتل  )�ل��ث��اين(  �لبوعينني  جمعة  وحممد  )�لأول(  �ل��ك��و�ري 

بطلنا حممد �شيف �ملري �ملركز �لر�بع يف �لرتتيب �لعام
�لأ�شقاء  تاألق  مبتدئني  �شتوك  جال�س  فئة  مناف�شات  و�شهدت 
من �لكويت و�شط م�شاركة 15 مت�شابقا من �لإمار�ت و�لكويت 
و�ل�شعودية وقطر ولبنان حيث �حتل �لثنائي عبد�لرحمن �لعمر 
وعبد�هلل خالد �ملركزين �لأول و�لثاين على �لتو�يل بينما ذهب 
�ملركز �لثالث للمت�شابق �ل�شعودي ه�شام بخ�س و�لذي �شعد �إىل 
من�شة �لتتويج للمرة �لأوىل وجنح بطلنا �شعود يو�شف خوري 
يف �حتالل �ملركز �خلام�س. وجنح �لكويتي حممد جا�شم �لباز 
يف �نتز�ع �ملركز �لأول و�شد�رة �لرتتيب �لعام ملناف�شات جال�س 
�أبطال  من  وجدها  �لتي  �لقوية  �ملناف�شة  رغم  �ك�شرت  �شتوك 
قطر و�لتي ��شتمرت حتى �للحظات �لأخرية من �لفرتة �لثانية 
�لقطريني ثامر �حمد بوفي�شل )�لثاين(  ليفوز متقدما على 

ور��شد �إبر�هيم �ملناعي )�لثالث(.

ح�شور ومتابعة
وحظيت مناف�شات �جلولة �لثانية من بطولة �لإمار�ت للدر�جات 
�ملائية بح�شور و�هتمام �إد�ري كبري حيث تقدم �حل�شور �شعيد 
رئي�س  نائب  �لبحرية  للريا�شات  �لإم��ار�ت  �حتاد  رئي�س  حارب 
باحلبالة  نا�شر  وعلي  �لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل  دب��ي  ن��ادي 
م�شرف  �لعيايل  �شهيل  وحم��م��د  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
�ملدير  غليطة  ب��ن  جمعة  وع��ل��ي  و�ملحلية  �ل��رت�ث��ي��ة  �ل�شباقات 

�لتنفيذي بالوكالة و�للذين قامو� بعد نهاية �ل�شباق ير�فقهم 
�شرطة  يف  �لبحري  �لإن��ق��اذ  ق�شم  رئي�س  �لق�شيب  �لنقبي  علي 
دبي وغامن �ملري م�شرف �ل�شباق بتتويج �أبطال �لفئات �ملختلفة 

يف �جلولة �لثانية من بطولة �لإمار�ت للدر�جات �ملائية.

جنوم )�شكاي دايف دبي( ي�شيدون بدعم املوؤ�ش�شة
على  �ملائية  للدر�جات  دب��ي  د�ي��ف  �شكاي  فريق  �أع�شاء  حر�س 
بن  �ل�شيخ حمد�ن بن حممد  �شمو  �إىل  �ل�شكر �جلزيل  توجيه 
�لريا�شي  دب��ي  جمل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
�لفريق  م�شاركات  لكل  �مل�شتمرة  ومتابعته  �ملتو��شل  لدعمه 
�لأم����ر �ل���ذي �أ���ش��ه��م يف رف���ع �ل����روح �مل��ع��ن��وي��ة وحت��ف��ي��زه��م نحو 

مو��شلة درب �لبطولت.
ووجه �ل�شقيقان جابر و�شيف حممد يف �لفال�شي �حلا�شالن 
�لثاين يف فئة  و�ق��ف حم��دود و�ملركز  �لأول يف فئة  �ملركز  على 
موؤ�ش�شة  �إىل  �جل��زي��ل  �ل�شكر  �ل��ت��و�يل  على  حم��رتف��ني  و�ق���ف 
�لنيادي  بقيادة ن�شر حمودة  �لإد�رة  د�يف دبي وجمل�س  �شكاي 
رئي�س �حتاد �لإمار�ت للريا�شات �جلوية رئي�س جمل�س �لإد�رة 

على �لهتمام و�ملتابعة و�لدعم �ملتو��شل.

نتائج �شباقات الدراجات املائية )اجلولة الثانية(
جال�س �شتوك مبتدئني:

-1عبد�لرحمن �لعمر )�لكويت(
-2عبد�هلل خالد )�لكويت(

ه�شام بخ�س )�ل�شعودية(  3-

واقف حمدود اك�شربت:
جابر حممد �لفال�شي )�لإمار�ت(  1-

-2نو�ف �لفرحان )�لكويت(
وليد �ل�شر�شيني )قطر(  3-

جال�س �شتوك �ك�شرت:
حممد جا�شم �لباز )�لكويت(  1-

-2ثامر بوفي�شل )قطر(
ر��شد �ملناعي )قطر(  3-

و�قف حمرتفني جي بي:
كامونت لودوفي�س )فرن�شا(  1-

-2�شيف حممد �لفال�شي )�لإمار�ت(
تو�شي �وهار� )�ليابان(  3-

جال�س حمرتفني جي بي:
بوتي جيان بابت�شيني )فرن�شا(  1-

-2خليفة خالد بال�شالح )�لإمار�ت(
يو�شف �لعبد�لرز�ق )�لكويت(  3-

�حلركات �ل�شتعر��شية:
�شلطان �لكو�ري )قطر(  1-

-2حممد �لبوعينني )قطر(
ر��شد �ملال )�لإمار�ت(  3-

خالل  بفوزه  وذل��ك  �لأول  �أم�س  ي��وم  �نت�شاره  حتقيق  من  كرميي  ح�شني  �لبحريني  �ل�شائق  متكن 
�لذي �أقيم على حلبة �لبحرين �لدولية موطن ريا�شة �ل�شيار�ت   2000cc شباقي مناف�شات حتدي�

يف �ل�شرق �لأو�شط .
وقد متكن كرميي �لذي يقود �شيارته من نوع هوند� CRX من مو��شلة م�شو�ر �لنت�شار�ت هذ� 

�ملو�شم بالنطالقة �لقوية �لتي حققها ومتكنه من خطف �لنت�شارين �لثالث و�لر�بع له.
وكان حامل لقب �ملو�شم �ملا�شي ر�ئد حمو ياأمل يف �لنت�شار خالل �ل�شباقات وذلك نظر�ً لت�شدره 

�لرتتيب �لعام يف �لتجارب �حلرة و�لتاأهيلية مع �أ�شرع لفة حققها يف دقيقة و20.296 ثانية.
وقد كان مطالباً بتح�شني �شرعته خالل �ل�شباق �إل �أن ح�شني كرميي متكن من �لتفوق عليه وخا�شة 
�أنه كان متقدماً يف �لأمام، وكان خلفهم كل من �ل�شيخ حمد بن عي�شى �آل خليفة، عبد�لرحمن غلوم، 
�لثالث  بني  ما  �مل��ر�ك��ز  �حتلو�  �لذين  �أ�شكناين  وعبد�لعزيز  �لدين  �شالح  �شالح  لونغدن،  �أليك�س 

و�ل�شابع على �لتو�يل خالل �لنطالقة يف �ل�شباق �لأول.

وقد �شهد �ل�شباق �نطالق مثالية حلامل �للقب ر�ئد حمو، �إل �أن ح�شني كرميي كان �لأف�شل ومتكن 
من ت�شدر �ل�شباق وتو�شيع �لفارق بينه وبني حمو بعد تعر�شه مل�شكلة يف �ل�شيارة �أدت �إىل خروجه من 
�ل�شباق. حيث متكن كرميي من �لفوز يف �ل�شباق �لأول بتوقيت 20 دقيقة و 51.014 ثانية، وحل 
�ألك�س لنغدون ثانياً و�شالح �شالح �لدين ثالثاً تالهم عبد�لعزيز �أ�شكناين يف �ملركز �لر�بع، فيما مل 

يو��شل بقية �ملت�شابقني �ل�شباق وذلك بعد �ن�شحابهم يف فرت�ت خمتلفة ب�شبب �أعطال يف �شيارتهم.
و  دقيقة   20 يف  �أنهاه  �ل��ذي  �ل�شباق  يف  �لفوز  من  ومتكن  تاألقه  كرميي  و��شل  �لثاين  �ل�شباق  ويف 
43.007 ثانية �أمام كل من لونغدون و�شالح �لدين �لذين �حتلو� نف�س مر�كز �ل�شباق �لأول، وقد 

كان �لفارق ب�شيطاً بني لونغدون و�ملتقدم كرميي وذلك ب� 5.552 ثانية.
يف �جلولة �خلام�شة   2000CC و�شوف تتو��شل مناف�شات بطولة حتدي حلبة �لبحرين �لدولية
و�لتي من �ملقرر �أن تقام يف 7 فر�ير �لقادم، فيما تقام �جلولة �ل�شاد�شة يف 28 مار�س وتليها �ل�شابعة 

يف 18 �أبريل على �أن يختتم �ملو�شم مناف�شاته يف 2 مايو.

جناح باهر لثانية جولت الدراجات املائية يف املمزر

جابر يهدي )�سكاي دايف دبي( لقب واقف حمدود اك�سربت
الفال�شي وبال�شالح و�شيفان لفئتي )املحرتفني( واقف وجال�س
�شيطرة قطرية على ال�شتعرا�شات وتفوق كويتي يف )�شتوك(

كان �لنجمان �لفرن�شي فر�نك ريبريي و�لهولندي �آريني روبن من بني 
عدد قليل من لعبي بايرن ميونيخ �لأملاين لكرة �لقدم �لذين �شاركو� 

يف �لتدريبات �م�س �لأحد يف �لوقت �لذي �أخذ فيه �آخرون يلعقون 
جر�حهم فى �أعقاب هزمية نادرة للنادي �لبافاري.

�شالزبورج  ب��ول  ري��د  يد  ودي��ا على  للهزمية  بايرن  وتعر�س 
مما  نظيفة،  �أه���د�ف  بثالثة  �لنم�شاوى  �ل���دورى  مت�شدر 
لي�س   2013 يف  �أل��ق��اب  بخم�شة  �مل��ت��وج  �ل��ن��ادي  �أن  �أظ��ه��ر 

بالفريق �لذي ل يقهر.
وقال �ل�شباين بيب جو�رديول �ملدير �لفني 

ل��ب��اي��رن م��ي��ون��ي��خ ل��ق��د ك����ان در����ش���ا جيد� 
ل��ن��ا ق��ب��ل �ن���ط���الق �ل��ن�����ش��ف �ل���ث���اين من 

�لأف�شل،  ك��ان  �ملناف�س  �لبوند�شليجا، 
�أف�شل منك  تكون  �لفرق  �لعديد من 

�إذ� مل تلعب ب�شكل جيد.
�أم��ام ريد  بايرن  وتز�منت هزمية 

بول مع عيد ميالد جو�رديول 
�ل����ث����ال����ث و�لأرب��������ع��������ني، ويف 

للفريق  �خ����ت����ب����ار  �آخ��������ر 
ن�شاط  ����ش��ت��ئ��ن��اف  ق��ب��ل 

يوم  �ل��ب��ون��د���ش��ل��ي��ج��ا 
�جل���م���ع���ة �مل���ق���ب���ل، 

يلتقي  ع����ن����دم����ا 
�للقب  ح����ام����ل 
م�شيفه  م�������ع 

ب���������ورو����������ش���������ي���������ا 
خ  با د ن�شنجال مو

�����ش����اح����ب �مل����رك����ز 
�لثالث.

�أن  ج������و�ردي������ول  ورف���������س 
�لهزمية  �ل�شبب يف هذه  يعلل 

غياب  �إىل  �لباهت  �لأد�ء  وه��ذ� 
ري���ب���ريي وروب�����ن وف��ي��ل��ي��ب لم 
يف  �شفاين�شتايجر،  وبا�شتيان 
فر�نز  فيه  �ل��ذي علق  �لوقت 

�ل�شريف  �لرئي�س  بيكنباور 

للنادي باأنه ل ميكن �أبد� �أن نقدم �أنف�شنا بهذه �لطريقة.
�أمام  �أك��ر من �لأه��د�ف  �أن يخ�شر بايرن بعدد  �ملمكن  وك��ان من 
ح��م��ا���س ����ش���ال���زب���ورج، ل����ول ت��دخ��ل �ل��ع��ار���ش��ة و�لخ����ف����اق يف 
ت�شديد �شربة جز�ء، يف �لوقت �لذي ثبت فيه �أن طريقة 
جو�رديول يف �للعب بثالثة مد�فعني هم خايف مارتينيز 

ود�نتي وجريوم بو�تينج مل جتد نفعا.
تويل  منذ  لبايرن  فقط  �لثالثة  �لهزمية  ه��ي  وه���ذه 
ج����و�ردي����ول م��ن�����ش��ب �مل���دي���ر �ل��ف��ن��ي ل��ل��ف��ري��ق �ل�شيف 
�لفريق  خ�شر  بعدما  هاينك�س،  ل��ي��وب  خلفا  �مل��ا���ش��ي 
�ل�شوبر  كاأ�س  يف  دورمت��ون��د  بورو�شيا  يد  على 
�لأملاين وكذلك خ�شر �أمام مان�ش�شرت �شيتي 
�لإجن��ل��ي��زي يف �مل���ب���ار�ة �لخ����رية بدور 

�ملجموعات لدوري �أبطال �أوروبا.
وح����ذر م��ات��ي��ا���س ���ش��ام��ر م��دي��ر �لكرة 
�لهزمية  �أن  م���ن  �ل���ب���اف���اري  ب��ال��ن��ادي 
مت��ث��ل ج��ر���س �ن�����ذ�ر وط���ال���ب لعبيه 
�لفريق  قمي�س  عن  �لدفاع  ب�شرورة 
بكل ما �أوتو� من قوة، ولكنه �أ�شار يف 
�أن فريقه يقدم كل  �إىل  �لوقت ذ�ت��ه 

ما بو�شعه عندما يحتاج �لأمر.
ومل يتعر�س بايرن لأي هزمية طو�ل 
منذ  �لبوند�شليجا،  يف  م��ب��ار�ة   41
ليفركوزن  ب��اي��ر  ي��د  على  هزميته 
�أن��ه و�شل  2012، كما  �كتوبر  يف 
�إىل دور �لثمانية لكاأ�س �أملانيا ودور 

�ل�شتة ع�شر لدوري �أبطال �أوروبا.
ترتيب  ج�������دول  ب����اي����رن  وي���ت�������ش���در 
�أمام  نقاط  �شبع  ب��ف��ارق  �لبوند�شليجا 
له  وتتبقى  ليفركوزن،  مالحقيه  �ق��رب 
مبار�ة موؤجلة، بينما يتفوق �لنادي �لبافاري 
بفارق 11 نقطة �مام مون�شنجالدبخ و12 نقطة 

�مام دورمتوند.
و�أك�������د ب���و�ت���ي���ن���ج �أن ف���ري���ق���ه ���ش��ي��ق��ي��م �ل���ه���زمي���ة �أم�����ام 
�أمام  �ملرتقبة  للمبار�ة  �ل�شتعد�د  �أج��ل  من  �شالزبورج 

مون�شنجالدباخ.

تاأهل ديوكوفيت�س وفرير و�سريينا تودع بطولة ا�سرتالياهزمية �سادمة لبايرن يف ميلد جوارديوال 



تقتلن طفلني بطقو�س �سعوذة
و�إ�شابة  قتل طفلني  �لأمريكية على  ماريالند  ولي��ة  �م��ر�أت��ان يف  �أقدمت 
�أح��د طقو�س  �نها  ب��ج��روح خ��ط��رية، خ��الل ممار�شتهما م��ا يعتقد  �آخ��ري��ن 

�ل�شعوذة .
و�أفادت حمطة دبليو جاي زي �لتلفزيونية �ن �أماً تدعى زكية �أفريي )28 
�مر�أة  �عتقلت  فيما  �لقتل،  وحماولة  بالقتل  متهمة  وه��ي  �عتقلت  �شنة(، 
�أخرى تدعى منيفة دنيز �شانفورد )21 �شنة(، وتو�جه تهماً مماثلة، على 

خلفية طعن طفلني حتى �ملوت، و�إ�شابة �آخرين بجروح خطرية.
و�أفادت �شرطة مقاطعة مونتغمري �لأمريكية �نها عرثت على جثة �شبي 
يدعى نوريل هاري�س )�شنة(، وفتاة تدعى زيانا هاري�س )�شنتني(، بالإ�شافة 
�ل�8، يف  و�لآخ��ر يف  �ل�5  �أحدهما يف  �إىل طفلني م�شابني بطعنات خطرية 

منزل �لعائلة بجريمان تاون.
وقال �ملحققون �ن �لطفلني طعنا حتى �ملوت، م�شيفني �ن �أفريي و�شانفورد 

كانتا متار�شان على �لأرجح طق�س �شعوذة لكن �لتحقيقات م�شتمرة.

�سلٌف م�سرتك بني الكلب والذئاب 
�ل��ذئ��اب، فقد  ت��ط��ورت م��ن  �لأليفة  �ل��ك��الب  ب��اأن  �ل�شائد  خ��الف��اً لالعتقاد 

�أظهرت در��شة جديدة �ن لدى �حليو�نني �شلفاً م�شرتكاً.
�أعدها باحثون  �أجنل�س تاميز �لأمريكية عن در��شة  ونقلت �شحيفة لو�س 
وهو  و�ل��ذئ��اب،  للكالب  �شلف م�شرتك  وج��ود  �جلينات،  بعلم  متخ�ش�شون 

حيو�ن منقر�س ينتمي �إىل �لكلبيات، وي�شبه �لذئب �إىل حد كبري.
و�أ�شارو� �إىل �ن تدجني �لكالب ح�شل يف مرحلة قبل ما بني11 و16 �ألف 
�شنة، لكن ي�شعب حتديدها بال�شبط، نظر�ً لعدد �جلينات �مل�شرتكة �لكبري 

بني �لكالب �لأليفة و�لذئاب �لرمادية.
�ن تدجني  نوفمر،  ج��ون  �لروف�شور  �ل��در����ش��ة،  �مل�شاركني يف  �أح��د  وق��ال 
�إىل �ن �لباحثني تو�شلو� �إىل  �لكالب �أكرث تعقيد�ً مما كنا نعتقد، م�شري�ً 
در�شة جمموعة  بعد  و�لذئاب  �لكالب  بني  م�شرتكاً  �شلفاً  �ن ثمة  خال�شة 
�ل��ع��و�م��ل �ل��ور�ث��ي��ة ل���دى 3 ذئ���اب م��ن �آ���ش��ي��ا و�ل�����ش��رق �لأو����ش���ط و�أوروب�����ا، 

ومقارنتها مع �أنو�ع عدة من �لكالب.
وذكرو� �ن نتائج �لدر��شة ت�شري �إىل �أن �لكالب كانت يف �لبد�ية تتبع غذ�ء 
�أكرث غنى باللحوم من �لكالب �ملعا�شرة، وهو غذ�ء يرتبط عادة باحليو�نات 

�لتي ت�شطاد طر�ئدها.
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نيال هوران يخ�سع 
جلراحة 

د�يرك�شن  و�ن  ف��رق��ة  جن��م  �أع��ل��ن 
�ل��ري��ط��ان��ي��ة، ن���ي���ال ه������ور�ن، عن 
خ�������ش���وع���ه جل����ر�ح����ة ن���اج���ح���ة يف 

ركبته.
ت���غ���ري���د�ت على  وق�����ال ه������ور�ن يف 
ح�����ش��اب��ه ع��ل��ى م���وق���ع ت���وي���رت لقد 
خ�شعت جلر�حة كبرية يف ركبتي.. 

وهي �أكر بكثري مما توقعت .
�إنها  ل��ك��م  �أق�����ول  �أن  �أود  و�أ����ش���اف 
كانت ناجحة بالكامل ، طالباً من 
م��ع��ج��ب��ي��ه وم��ت��اب��ع��ي��ه ع��ل��ى موقع 
�ل���ت���و�����ش���ل �لج���ت���م���اع���ي �ح�����رت�م 
خ�شو�شيته يف �لوقت �لذي يحاول 
�مل�شاركة  من  ليتمكن  �لتعايف،  فيه 

يف جولته �ملو�شيقية �لقادمة.
د�يرك�شن  و�ن  ف��رق��ة  �أن  وي���ذك���ر 
�ملوؤلفة من هور�ن، وهاري �شتايلز، 
وزين ماليك، ولوي�س توملن�شون، 
وليام باين، �أ�شدرت موؤخر�ً �أغنية 
 Story of my �أو  حياتي  ق�شة 

life ، وقد حققت جناحاً عاملياً.

ينفخ اإطارات ال�سيارات باأنفه 
�أن ينفخ  �إذ ي�شتطيع  ميتلك رجل �شيني موهبة غربية، 

�إطار�ت �ل�شيار�ت بو��شطة فتحات �أنفه. 
ت�شنغدو  مقاطعة  يف  عاماً(   63( ينغبينغ  نيه  و��شتخدم 
جنوب غرب �ل�شني، قوة �أنفه ل�شخ �لهو�ء لأربع �إطار�ت 
�إذ  بالغني،   4 عليها  يقف  ك��ان  بينما  مطاطية،  �شيار�ت 
و�شع خرطوم �ملطاط يف فتحة �أنفه، و�أخذ ينفخ باأق�شى 
ما ي�شتطيع، ليمالأ �لإطار�ت تدريجياً بالهو�ء، لت�شتغرق 
�ل��ع��م��ل��ي��ة 21 دق��ي��ق��ة. وب�����د�أ ن��ي��ه ت��ن��م��ي��ة م��وه��ب��ت��ه غري 
�لعتيادية بعد �أن �أخره �أحد �لأطباء �أن نفخ �لبالونات 
بو��شطة �أنفه من �شاأنه �أن ي�شاعده على حت�شني �شحته، 
�لتخل�س من �جليوب �لأنفية، لكن بعد مرور 3 �شنو�ت 
مل يعد يجد يف نفخ �لبالونات حتّد كايف فقرر �لنتقال 

�إىل �إطار�ت �ل�شيار�ت. 

ا�سطدم ب�ساحنة وظل نائمًا
كهربائية،  در�ج���ة  ي��ق��ود  وه��و  غفا  ثمل  �شائق  ����ش��ط��دم 
�إقليم  يف  �ل��ط��ري��ق  ج��ان��ب  �إىل  م��ت��وق��ف��ة  ك��ان��ت  ب�شاحنة 
�شي�شو�ن بال�شني، ولكنه على �لرغم من ذلك مل ي�شتيقظ 
من �لنوم.  �شائق �ل�شاحنة �شمع فجاأة �شجة من �خللف، 
فنزل لريى رجاًل على در�ج��ة كهربائية وقد علق حتت 
�ل�شاحنة.  وقال �شائق �ل�شاحنة: �شممت ر�ئحة �لكحول 

تفوح منه وكان فاقد�ً للوعي ، ثم �ت�شل بالإ�شعاف. 
�أن �لرجل على �لدر�جة  �أدرك��و�  �أن رج��ال �لإ�شعاف  غري 

كان نائماً ولي�س م�شاباً بعد �أن �شمعو� �شخريه. 
�أن ق��دم��ه ك��ان��ت ع��ال��ق��ة يف ممت�س  �ل���رغ���م م���ن  وع��ل��ى 
نائماً  ظ��ّل  �ل��رج��ل  �أن  �إل  لل�شيارة،  �خللفي  �ل�����ش��دم��ات 
فيما �شحبه رجال �لإ�شعاف، وقد نقل �إىل �مل�شت�شفى وهو 

يعاين من �إ�شابات طفيفة. 

قطة حتمم ر�سيعة بل�سانها
��شتمتعت ر�شيعة بحمام ��شتثنائي من قبل قطة منزلها، 
�إذ ظهرت يف �لفيديو م�شتلقية مانحة �لثقة للقطة كي 

تلعق ر�أ�شها وتنظفه كما تنظف �لقطة �أبناءها.
يوتيوب،  جنمة  �إىل  �لر�شيعة  ح��ول  �لطريف  �لفيديو 
�إعجابها  ع��ن  �أع��رب��ت  �ل��ت��ي  �مل�����ش��اه��د�ت  �آلف  م�شتقطباً 
بخفة دم �لطفلة، �لتي بدت تلتفت من حني �إىل �آخر �إىل 
�لقطة وكاأنها تقول لها: ��شتمري . و�شارع ديني�س وجني 
�إىل �لتقاط �لكامري� لتوثيق  وينكر و�لد� �لطفلة هازل 
�مل�شهد �لطريف عندما بد�أت �لقطة بلعق ر�أ�س طفلتهما، 
وهي م�شتلقية يف �شريرها فيما مل ي�شتغربا من ت�شرف 
�لثالث  �لقطط  مع  ذلك  فعل  على  �عتادت  �لتي  �لقطة 
د�يلي  �شحيفة  وبح�شب  �لعائلة.  متتلكها  �لتي  �لأخ��رى 
طفلتهما  يد�عبان  د�ئماً  �لو�لدبن  �أن  �لريطانية،  ميل 
باحت�شانها وو�شع ر�أ�شها عليهما، ويبدو �أن كانت حتاول 
�أن تفعل نف�س �ل�شيء مع �لقط هوفر، حيث و�شعت ر�أ�شها 
�لفور.  على  بلعقه  ب��د�أت  �لتي  �لقطة  بجانب  �ل�شغرية 
ر�أ�س  بلعق  �ملف�شلة  هو�يتها  مبار�شة  �لقطة  و��شتمرت 
هازل لعدة دقائق يف �لوقت �لذي كان �لو�لدن ي�شور�ن 
�مل�شهد �لطريف، وكانت �لطفلة ترفع ر�أ�شها لتعرف من 
�لذي يقوم بلعقها ثم تعاود �ل�شتلقاء من جديد لت�شتمتع 

باحلمام �لذي حظيت به من قبل حيو�نها �ملف�شل.

احلليب الطازج قد يقتل اجلنني
حذرت �خلبرية �لأملانية هيلديغارد ديرتني من تناول منتجات �حلليب �لطازج �خلام و�للحوم و�لأ�شماك �لنيئة 
�أ�شر�ر� ج�شيمة باجلنني كالإ�شابة  �أثناء �حلمل، لأنها قد حتتوي على بكترييا �للي�شترييا �خلطرية �لتي ُتلحق 
مب�شاكل يف �لدورة �لدموية �أو باأ�شر�ر يف �لأع�شاء �أو �ملخ، كما �أنها قد توؤدي �إىل حدوث ولدة مبت�شرة مبكرة �أو �إىل 

�لوفاة يف �أ�شو�أ �لأحو�ل.
و�أو�شحت ديرتني -وهي خبرية لدى موؤ�ش�شة �شحة �لأطفال مبدينة ميونيخ- �أن خطر �للي�شترييا يكمن �أي�شا 
يف �أنو�ع �جلنب �لطري �مل�شنوع من لنب ُمب�شرت، و�ملحار و�لأ�شماك �ملُدخنة و�ملُملحة و�لروبيان و�ل�شلطعون غري 
�ملطهيني جيد�، وكذلك يف �لر�عم �لنيئة و�خل�شر�و�ت و�لفو�كه غري �ملغ�شولة. و�شددت ديرتني على �شرورة �أن 

تقوم �حلامل باإن�شاج �للحوم متاما قبل تناولها.
�إ�شابة �حلامل ببكترييا �للي�شترييا تتمثل يف �حلمى و�لرع�شة وم�شاكل �جلهاز  �أعر��س  �أن  و�أ�شارت �خلبرية �إىل 

�له�شمي، موؤكدة على �شرورة �لذهاب �إىل �لطبيب فور مالحظة هذه �لأعر��س.
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تدفع حياتها ثمنًا ل�سور زفافها
�خللفية  ك��ن��د�  يف  كيبك  نهر  ي��ك��ون  �أن  ثالثينية،  ع��رو���س  ق���ررت 
�إىل هذ�  �لرئي�شة ل�شور زفافها فا�شطحبت �مل�شور �لفوتوغر�يف 
�لأنباء  �شحيفة  بح�شب  تريدها،  �لتي  �ملناظر  له  لتو�شح  �لنهر 

�لكويتية. 
�أح�شنها،  ل��ت��خ��ت��ار  ل��ق��ط��ات  ع���دة  �مل�����ش��ور  ل��ه��ا  يلتقط  �أن  وق����ررت 
وحاول  �لنهر  يف  رجلها  �نزلقت  حتى  �لنهر  م��ن  �أك��رث  فاقرتبت 
فف�شتانها  ج���دوى  دون  م��ن  ول��ك��ن  �إن��ق��اذه��ا  و�حل��ا���ش��رون  �مل�شور 
�لثقيل و�شرعة �لتيار و�شوء حظها جرفها بعيد�ً يف و�شط �لنهر ومل 

ي�شتطع �أحد �إنقاذها وقد عرث على جثة �لعرو�س بعد �شاعتني. 

يطالب باملوت لزوجته امليتة
يطالب �أمريكي بف�شل �مر�أته �حلامل �لتي مات خمها منذ عدة 
ق��ر�ر ق�شائي،  �أ�شهر عن منظومة دعم �حلياة، وذل��ك عن طريق 

بح�شب �شحيفة �لوئام �ل�شعودية. 
�لأمريكي  مونيوز  �إري���ك  �لإ���ش��ع��اف  طبيب  �إن  �ل�شحيفة  وق��ال��ت 
طالب زمالءه بف�شل منظومة دعم �حلياة عن زوجته رغم وجود 
�شغريه غري �ملولود، بعد يف بطن زوجته �حلية �شكليا، مع �أنه بناء 
على قو�نني ولية تك�شا�س يعتر �لأمر م�شتحيال ب�شبب �حلمل. 

يف  كانت  عندما  وعيها  عاما   33 وعمرها  مارليز  �إري���ك  وف��ق��دت 
�لأطباء  قبل  من  فح�شها  وبعد  �ملا�شي،  نوفمر  �أو�خ���ر  منزلها 
�لأويل  �لفح�س  نتائج  وبناء على  �مل��خ،  �أق��رو� مبوت  �مل�شت�شفى  يف 
ت�شببت باملاأ�شاة خرثة يف رئة مارليز، ورغم ذلك متكن �لأطباء من 
دعم حياة �ملر�أة �لتي كانت حينئذ يف �ل�شهر �خلام�س من �حلمل. 

طبيب يتحول اإىل م�سرد مل�ساعدة الفقراء
على مدى �أكرث من 20 عاماً كر�س طبيب �أمريكي حياته لعالج 
�مل�شردين و�لتخفيف من �آلمهم، دون �أن يتقا�شى �أي �أجر باملقابل، 
�لعون  ي��د  م��د  خ��الل  م��ن  عليها  يح�شل  �ل��ت��ي  بال�شعادة  مكتفياً 

للمحتاجني، بح�شب ما ذكر موقع �أوديتي �شنرت�ل للغر�ئب.
ويحمل �لدكتور جيم ويذر�س من بيرت�شبورغ يف ولية بن�شلفانيا 
�مل�شردين،  م��الب�����س  م��رت��دي��اً  ي���وم  ك��ل  م�����ش��اء  �لم��ري��ك��ي��ة حقيبته 
�لذين  �لأ�شخا�س  عن  بحثاً  و�لطرقات  �لأزق��ة  على  بها  ويطوف 
�أو حر  �ل�شتاء  برد  يقيهم  م��اأوى  يجدو�  �ل�شبل ومل  بهم  تقطعت 
طبيب  لقب  يحمل  جعله  ما  �ل��الزم  �لعالج  لهم  ويقدم  �ل�شيف 
�ل�شارع . وبد�أ ويزر�س بعالج �مل�شردين منذ 1992 جنباً �إىل جنب 
مع مايك �شالوز وهو م�شرد �شابق، ود�أبا على �خلروج لياًل كل يوم 
للك�شف على �ملر�شى من �مل�شردين وتقدمي �لدوي��ة لهم باملجان، 
ويقدر طبيب �ل�شارع عدد �مل�شردين �لذين يعاجلهم �شنوياً باأكرث 
ويذر�س  ك��ان  �مل�شردين  مع  عمله  بد�ية  ويف  مري�س.   1200 من 
ميالأ حقيبته ببع�س �لعينات �ملجانية من �لعقاقري �لتي يح�شل 
�ل��وق��ت ت��ط��ورت جتربته  عليها م��ن �شركات �لأدوي����ة، وم��ع م��رور 
لتتحول �إىل مبادرة وطنية ت�شم �لعديد من �لطالب و�ملتطوعني 
�لأ�شبوع، وتعد  �أيام يف   4 وتقدم خدمة عالج جمانية للم�شردين 

�أول مبادرة من نوعها يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
بل  �لأمريكية  �لأر��شي  على  �لإن�شانية  �ملبادرة  هذه  تقت�شر  ومل 
 90 �أك��رث من  تعدتها �إىل خ��ارج �حل��دود، حيث مت ��شتن�شاخها يف 
بلد�ً حول �لعامل لتتحول �إىل جتربة عاملية يحتذى بها تهدف �إىل 

املمثالت �شارة هايالند، �شوفيا فريغارا، وجويل بوين، حتملن جوائزهن يف الأداء املتميز عن امل�شل�شل الكوميدي رفع بع�س �ملعاناة عن �مل�شردين.
الأ�شرة احلديثة يف لو�س اجنلي�س بكاليفورنيا. )ا ف ب(

دني�س رودمان يف 
مركز تاأهيل

�لأمريكي  �ل�شلة  كرة  جنم  �ختا�ر 
دني�س رودم��ان، �ل��ذي �أث��ار موؤخر�ً 
جدُل بزيار�ته �إىل كوريا �ل�شمالية، 
�لدخول �إىل مركز لإعادة �لتاأهيل 
�لإدمان  لعالج م�شاكل مزمنة مع 

على �لكول.
�مريكية  �إع�����الم  و���ش��ائ��ل  ون��ق��ل��ت 
�أعمال  وك��ي��ل  ب��ري��ن�����س،  د�رن  ع���ن 
�إع���الن���ه عن   ، ���ش��ن��ة   52 رودم������ان 
�إع����ادة  دخ����ول �لأخ�����ري �إىل م��رك��ز 
من  �ملنا�شب  �لعالج  لتلقي  تاأهيل 

�لإفر�ط ب�شرب �لكحول.
��شم  ع��ن  �لك�شف  برين�س  ورف�����س 
�أو �لإف�������ش���اح عن  �مل���رك���ز،  وم���ك���ان 
رودم���ان  �شيق�شيها  �ل��ت��ي  �ل��ف��رتة 
فيه. ي�شار �إىل �ن رودمان عاد للتو 
ز�رها  �ل��ت��ي  �ل�شمالية  ك��وري��ا  م��ن 
م��رت��ني، و���ش��ارك م���وؤخ���ر�ً مببار�ة 
ودية ردد خاللها �أغنية عيد ميالد 
�ل�شمايل  �ل��ك��وري  للزعيم  �شعيد 
كيم جونغ �أون. ويذكر �ن رودمان 
وطنية،  �شلة  كرة  بطولت  ب�5  فاز 
وه���و ي��ع��رف ب��الأو���ش��ام و�لأق����ر�ط 

�لكثرية يف ج�شمه.

مارغو روبي تنجو 

من حرب نووية 
دوره����ا كزوجة  ت��األ��ق��ت يف  �أن  ب��ع��د 
�ل��ن��ج��م �لأم���ريك���ي، ل��ي��ون��اردو دي 
كابريو، يف فيلم ذئب وول �شرتيت، 
مارغو  �لأ���ش��رت�ل��ي��ة،  �ملمثلة  تطل 
روب���ي، يف فيلم ج��دي��د، ت���وؤدي فيه 
ح���رب  م�����ن  جن�����ت  م����ر�ه����ق����ة  دور 

نووية.
�أن  �أمريكية  �إع��الم  وذك��رت و�شائل 
روبي جتري مفاو�شات لالن�شمام 

�إىل فيلم زي فور زكريا .
�أماند�  �ملمثلة  م��ك��ان  روب���ي  وحت��ل 
�شيفريد، يف �لفيلم، حيث كان من 
مر�هقة  دور  ت����وؤدي  �أن  �مل��ف��رت���س 
يف �إح���دى �مل���ز�رع تنجو م��ن حرب 

نووية، قبل �أن تفاجاأ بز�ئر.
زوبل  كريغ  يتوىل  �أن  �ملقرر  وم��ن 
�شي�شارك فيه  �لذي  �لفيلم  �إخ��ر�ج 

�لنجم كري�س باين.

مل�شتخدمي  ج��دي��دة  م��ي��زة  في�شبوك  ���ش��رك��ة  �أط��ل��ق��ت 
�لتعرف على  لهم  تتيح  للتو��شل �لجتماعي  �شبكتها 
�ملو�شوعات �لأكرث �شعبية �لتي يتم �لتحدث عنها عر 

في�شبوك �أثناء ت�شفحهم ل�شفحة خال�شات �لأخبار.
�شعبية،  �لأك��رث  �ملو�شوعات  �أن  �إىل  �ل�شركة  و�أ���ش��ارت 
من  �شتختلف   ، ت��ري��ن��دن��غ  ����ش��م  عليها  �أط��ل��ق��ت  �ل��ت��ي 
�ملو�شوعات �لأكرث  �آخر، و�شتتو�فق مع  �إىل  م�شتخدم 

تف�شياًل لدى �مل�شتخدم.
�ملو�شوعات  من  مو�شوع  لكل  �شتوفر  �أنها  و�أو�شحت 
�مل�����ش��ت��خ��دم عنو�نا  ع��ل��ى  ع��ر���ش��ه  ع��ن��د  �شعبية  �لأك����رث 
وو�شفا خمت�شر�، وعند �ل�شغط على �لعنو�ن ينتقل 
وم�شاركات  حمادثات  �أه��م  بها  �شفحة  �إىل  �مل�شتخدم 

م�شتخدمي �ل�شبكة حول �ملو�شوع.
باإمكان  ب��ات  �أن��ه  ر�شمي،  بيان  يف  في�شبوك،  و�أ���ش��اف��ت 
�ملو�شوعات  من  مزيد  على  �أي�شا  �لط��الع  �مل�شتخدم 
�لوقت  يف  �مل�شتخدمني،  ب��ني  �ل��ع��ال��ي��ة  �ل�شعبية  ذ�ت 

�لفعلي، بال�شغط على زر م�شاهدة �ملزيد .
و�شتظهر �ملو�شوعات �لأكرث �شعبية مل�شتخدمي �ملوقع 

�لأمين  للعمود  �ل��ع��ل��وي  ب��ال��رك��ن  �لأج��ن��ب��ي��ة  باللغات 
�لأخبار  خال�شات  �شفحة  د�خل  �لجتماعية  لل�شبكة 
نيوز فيد ، وبالركن �لعلوي للعمود �لأي�شر مل�شتخدمي 

�ملوقع باللغة �لعربية.
من  بد�ية  �جلديدة  �مليزة  توفري  يف  في�شبوك  وب��د�أت 
�خلمي�س �ملا�شي لعدد حمدود من م�شتخدميها حول 

�لعامل.
حيث ل تز�ل �مليزة تخ�شع لالختبار خا�شة على ن�شخة 
�إل  �ملحمولة،  لالأجهزة  �ملخ�ش�شة  �لجتماعي  �ملوقع 
�لقليلة  �لأ�شابيع  �مليزة خالل  تنوي طرح  �ل�شركة  �أن 

�ملقبلة جلميع �مل�شتخدمني.
مل�شتخدمي  توفر  �لأم��ريك��ي��ة  تويرت  �شركة  �أن  يذكر 
موقعها للتدوين �مل�شغر ميزة �ملو��شيع �لأكرث �شعبية 

منذ فرتة طويلة.
تقتب�شها  �ل��ت��ي  �لأوىل  تعتر  ل  �مل��ي��زة  تلك  �أن  كما   
في�شبوك من مناف�شتها حيث �شبق �أن �أ�شافت ميزتي 
�لدللية  �لكلمات  و��شتخد�م   ، �مل�شتخدمني  متابعة 

ها�شتاغ وهما ميزتان �أ�شيلتان يف تويرت.

في�سبوك تطلق ميزة املو�سوعات االأكرث �سعبية 

فيكتوريا بيكهام تتربع مبلب�س طفلتها 
قررت �لنجمة �لريطانية فيكتوريا بيكهام �لترع مبالب�س �بنتها �لوحيدة هاربر جلمعية 

خريية يف م�شعى منها لت�شجيع �لنا�س على �لإقد�م د�ئماً على خطوة مماثلة.
لل�شليب  �خلا�شة  مبالب�شها  �لترع  بعد  �ن��ه  �لريطانية  مايل(  )د�يلي  �شحيفة  و�أف���ادت 

�لأحمر يف �لعام �ملا�شي، قررت بيكهام �لترع مبالب�س �بنتها �لبالغة من �لعمر �شنتني.
ونقلت عن �شديق مقرب من �لعائلة قوله �ن فيكتوريا �ن�شمت �إىل مبادرة تعرف با�شم )حب، 

�شر�ء  قبل  �أوك�شفام  �إىل  �لقدمية  �أولده��م  مبالب�س  �لترع  على  �لنا�س  ت�شجع  �لتي  �أم(، 
مالب�س جديدة .

و�أو�شح �مل�شدر �أن �ملبادرة �شتنطلق يف �شباط فر�ير 2014.
�لوحيدة، وغالبيتها من ت�شميم �شتيال  �ن بيكهام تختار مالب�س مميزة لبنتها  يذكر 

مكارتني و بوربريي . ي�شار �إىل �ن لبيكهام، �لتي �نطلقت يف عامل ت�شميم �لأزي��اء، 3 
�أبناء �آخرين من زوجها جنم كرة �لقدم �لريطاين ديفيد بيكهام.


